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امیدواریـم همچـون گذشـته موفـق و مؤیـد باشـید.
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افتتاح 16 پروژه عمرانی شهری در همدان
درخت کاری مسؤوالن در پارک فرامنطقه ای اکباتان                       افزایش سرانه فضای سبز همدان با دو پارک جنگلی اکباتان و حیدره

صفحه  2

به همت حوزه های مقاومت خواهران و معاونت اجتماعی 
سپاه ناحیه همدان صورت گرفت

تهیه 7 سری جهیزیه و یک 
سیسمونی برای نیازمندان

ممنوعیت تردد خودروهای با پالک خوزستان در همدان

3 ابتال به کرونای انگلیسی در همدان
غار علیصدر تا اردیبهشت تعطیل شد              افزایش نگرانی ها از افزایش مراجعه مردم به بازارها

هگمتانه، گروه خبر همدان: روز گذشــــته ستاد استانی 
مقابله با کرونا برگزار شــــد که در آن از ابتالی ســــه نفر به 

کرونای انگلیسی در استان همدان خبر داده شد.
به گــــزارش هگمتانه، اســــتاندار همدان پیــــش از ظهر 
دیروز در شصتمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا 
از تعطیلی غار علیصدر تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد 
و با بیان اینکــــه تردد خودروهای با پالک خوزســــتان در 
اســــتان همدان تا اطالع ثانوی ممنوع  است گفت: اکثر 
شهرســــتان های اســــتان همدان در وضعیــــت زرد قرار 

دارند.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه با توجه به ایام پیش 
رو که هم مراجعات به بازار زیاد اســــت و هم ســــفرهای 
نوروزی، رعایت شــــیوه نامه ها بهداشــــتی مــــورد تأکید 
اســــت اظهار کرد: متأسفانه رعایت شیوه نامه ها در کل 
کشــــور کاهش پیدا کــــرده و این موضــــوع معنایی جز 

افزایش گسترش ویروس کرونا نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اکثر شهرســــتان های اســــتان همدان 
در وضعیــــت زرد قــــرار دارند و شهرســــتان اســــدآباد در 
وضعیت آبی اســــت گفت: تمــــام فعالیت ها منطبق بر 

رنگ بندی های اعالم شده، انجام شود.
اســــتاندار همدان با اشــــاره به اینکه با توجــــه به آخرین 
وضعیت استان، محدودیت های جدیدی در هیچ کدام 
از شهرســــتان ها و بخش  ها اعمال نخواهد شد گفت: 
گروه های شــــغلی مختلف می توانند فعالیت  های خود 

را ادامه دهند و تعطیلی بازار مطرح نیست.
وی با بیان اینکه اگر شــــیوه نامه های بهداشتی رعایت 
نشوند و تغییری در وضعیت رنگ بندی استان ایجاد 
شــــود، محدودیت های بیشــــتری اعمال خواهد شــــد 
اظهار کرد: بــــا توجه به اینکه اســــتان همــــدان مقصد 
شــــیوه نامه های  دارد  ضــــرورت  اســــت،  گردشــــگری 
بهداشــــتی به صورت ویــــژه مــــورد توجه قــــرار گرفته و 

رعایت شود.
شــــاهرخی با تأکیــــد بر لــــزوم تقویت فعالیــــت تیم  های 
بازرسی  به منظور بررسی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
اظهار کرد: تا عادی شدن شرایط، ورود و تردد خودروهای 

با پالک خوزستان در استان همدان ممنوع است .

در  � کرونایــــی  بیمــــار   257 مقــــدم:  حیــــدری 
بیمارستان های استان همدان بستری هستند

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با اشاره به 
اینکه اســــتان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد، گفت: 
257 بیمار قطعی مبتال به کووید 19 در بیمارستان های 

این استان بستری هستند.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کــــرد: یکــــی از نگرانی های 
اصلــــی دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی افزایــــش مراجعــــه 
مــــردم به بــــازار در روزهای پایانی ســــال و بــــه دنبال آن 
شــــیوع ویروس و افزایش شــــمار بیماران بســــتری در 

است. بیمارستان ها 
وی افــــزود: همچنیــــن مقصــــد بــــودن همــــدان بــــرای 
گردشــــگران نــــوروزی از دیگــــر دغدغه های دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی اســــت که از اعضای کمیته تســــهیالت 
سفر درخواســــت داریم تمهیدات الزم را برای نوروز 1400 
و کاهــــش شــــمار مســــافران ورودی به اســــتان در نظر 

بگیرند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کرد: 
وضعیت رنگ بندی اســــتان همدان نســــبت به هفته 
گذشــــته تغییــــری نداشــــته و هــــم اینــــک اســــدآباد در 
وضعیت آبی و 9 شهرســــتان دیگر اســــتان همدان در 

وضعیت زرد کرونایی هستند.
حیدری مقدم با بیان اینکه شــــاخص سرایت پذیری در 
همدان به کمتر از یک درصد یعنی 9 دهم درصد رسیده 
است، گفت: 68 درصد بیماران قطعی کووید 19 استان 
همدان در تماس هــــای درون خانوادگــــی، 21.5 درصد 
شــــرکت در اجتماعات، 9 درصد به خاطر رعایت نکردن 
فاصله گذاری فیزیکی در محیــــط کار و 1.5 درصد نیز به 

علت مسافرت به ویروس کرونا مبتال شده اند.
وی ادامــــه داد: تحلیــــل این داده ها نشــــان می دهد که 
سهم تماس های درون خانگی در بروز بیمار کرونا رو به 
افزایش بوده و سهم شــــرکت در اجتماعات نسبت به 

گذشته روند نزولی پیدا کرده است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کرد: 
طبق بررسی های انجام شده ویروس کرونای انگلیسی 
بیشتر کشور را درگیر کرده و در همدان نیز تاکنون سه 
مورد مشکوک به این ویروس جهش یافته شناسایی 

و ابتالی قطعی آنها تأیید شده است.
حیــــدری مقدم بــــا بیــــان اینکه مــــوج نگــــران کننده در 
خصوص شیوع ویروس کرونا در استان همدان نداریم، 
اظهار کــــرد: برنامه بســــیار خوبی برای کنتــــرل ویروس 
در این اســــتان اجرا شــــده و در گام نخست همه افراد و 
اطرافیانی که با بیماران مشــــکوک به کرونای انگلیسی 

در ارتباط بودند مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفتند.
وی بیان کرد: طرح شهید سلیمانی با قوت در حال اجرا 
اســــت و تاکنون 15 هزار و 841 خانوار مورد حمایت قرار 
گرفتند، همچنین یــــک هزار و 137 نفــــر رهگیری و یک 
هزار و 273 نفر نیز به مراکز منتخب شناسایی و درمان 

ویروس کرونا ارجاع داده شدند.
حیــــدری مقــــدم ادامــــه داد: 421 بیمار کرونایی اســــتان 
همــــدان نیــــز در منزل مــــورد مراقبــــت قــــرار گرفتند و 
درهمین حال تاکنون از 426 تخت  نقاهتگاهی اســــتان 

استفاده ای نشده است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه 70 درصد علــــت ابتال بــــه کرونا در 
اســــتان همدان از تماس های درون خانوادگی اســــت، 
تا عادی شــــدن شــــرایط، از تعطیلی غار علیصدر تا پایان 
اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: از مردم استان همدان 
که با رعایت شیوه نامه ها باعث شدند وضعیت موجود 

ثابت بماند، تشکر و قدردانی می کنیم.
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افتتاح 16 پروژه عمرانی شهری
در همدان

درخت کاری مسؤوالن در پارک فرامنطقه ای اکباتان
افزایش سرانه فضای سبز همدان با دو پارک جنگلی اکباتان و حیدره

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان در آیین 
افتتاح و بهره برداری از 16 پروژه عمرانی شــــهری گفت: این 
طرح ها مربوط به ابتدای امسال تاکنون است که به صورت 

نمادین از آن ها در پارک ملی اکباتان رونمایی می شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عباس صوفی عصر پنجشنبه 
در این آیین با بیان اینکه منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
2 زمین بزرگ به مساحت 250 هکتار در منطقه سد اکباتان 
و 100 هکتار در منطقــــه حیدره، برای احداث پارک جنگلی به 
شــــهرداری واگذار کــــرده عنوان کرد: پــــارک جنگلی اکباتان 
، میزبان  فرا منطقه ای اســــت و عالوه بــــر جذب گردشــــگر

تفریحات و اوقات فراغت مردم همدان خواهد بود.
صوفی با اشــــاره به دیگر امکانات این پارک اظهار کرد: پارک 
خالقیت برای کودکان، پارک ساحلی و شهربازی نیز در کنار 
این مجموعه می تواند از شاخص ترین اقدامات شهرداری 

باشد.
صوفی در ادامه تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده از ساحل 
دریاچه ســــد اکباتان بــــرای احداث پارک ســــاحلی این پارک 

جنگلی استفاده خواهد شد.
شــــهردار همدان از افتتاح دومین پارک جنگلی همدان در 
منطقه حیدره در سال آینده خبر داد و گفت: در سال جاری 
28 زمین چمن مصنوعی، بــــرای اوقات فراغت نوجوانان و 
جوانان همدان در محالت مختلف ساخته شده و در حال 

استفاده عموم است.
وی با اشــــاره به اینکه در حال حاضر در انتظار تصویب طرح 
جامع شهری همدان هستیم که در آن احداث رینگ سوم 
شــــهر و قطار شــــهری همدان قرار داد، اعالم کرد: این قطار 
شهری، مترو و مونو ریل نبوده، بلکه به صورت تراموا است 

که از نظر سامانه حمل و نقل شهری بسیار اهمیت دارد.
صوفی اظهار کرد: عملیات اجرایی زیرگذر بهشت، احداث 
مســــیر دوچرخه، پروژه عصــــر طالیی هگمتانه بــــا 300 هزار 

مترمربع فضا و اسکای مال در دست پیگیری است.
شــــهردار با بیان اینکه در حوزه فناوری پــــروژه اس.دی.آی 
رونمایی شده و نرم افزار جامع شهرسازی تا سال آینده بهره 
 ، برداری می شود عنوان کرد: به منظور توسعه بیشتر شهر
بودجه یک هزار میلیارد تومانی امسال به هزار و 600 میلیارد 

تومان در سال آینده افزایش یافته است.
وی در ادامــــه تصریــــح کــــرد: در نــــوروز 1400 در کنــــار نصب 
نماد های نوروزی، سه میلیون گل و 10 هزار اصله درخت در 

شهر همدان کاشته می شود.

محمدی: کمک بســــیار پارک هــــای جنگلی به حفظ  �
محیط زیست

فرماندار همدان نیز در این آیین اظهار کرد: جامعه شهری 
ما بــــا 600 هزار جمعیت نیاز به فضــــای تفرجگاهی دارد و در 
سال های اخیر خدماتی که به مردم همدان ارائه شده است 

بسیار ارزشمند است.
آپارتمان  محمدعلی محمــــدی تأکید کرد: امــــروزه زندگــــی 
نشینی انســــان را ناچار می کند که به فضای طبیعی برود و 
ما باید نگاه خود را به پروژه های طبیعی گســــترده کنیم زیرا 

نیاز امروز شهری ما به چنین فضایی اجتناب ناپذیر است.
وی همچنین تصریح کرد: همدان از گذشــــته به داشــــتن 
باغ های فراوان و زیســــتگاه های بکر طبیعی مشهور بوده 
اســــت و ما باید با حفظ و توســــعه، این فضا را برای آیندگان 

نگه داریم.
فرماندار همدان خاطرنشــــان کرد: بــــه منظور جبران حذف 
، ســــاخت اینگونه پارک های جنگلی  برخی از ســــرانه ســــبز

کمک بسیار زیادی به حفظ محیط زیست می کند.
محمدی با اشاره به اینکه بر اســــاس قانون اساسی منابع 
طبیعی در دسته انفال است، افزود: محیط زیست متعلق 
به مردم اســــت و اگر فرهنگ آن نهادینه شود خود مردم در 

حفظ آن بسیار کوشا خواهند بود.
محمــــدی خاطرنشــــان کرد: شــــهرداری همدان و شــــورای 
شــــهر وزنه ای از خود جا گذاشــــته که حفظ آن نیازمند تیم 
قوی اســــت و با انسجام مجموعه امروز شهرداری اقدامات 

شایسته باید به ثمر بنشیند.

خزایی: احداث پارک جنگلی اکباتان و حیدره بسیار  �
ارزشمند است

مدیــــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان نیز در 
این آیین اظهار کــــرد: احداث 350 هکتار پــــارک جنگلی در 
منطقه اکباتان و حیدره در شــــهر همدان بســــیار ارزشمند 
است که باید به دست شهرداری و شورای شهر نگهداری، 

تجهیز و بهسازی شود.
کــــرد: در پارک هــــای جنگلی،  اســــفندیار خزایــــی اظهــــار 
زیباسازی محیط زیســــت باید تغییر کند و ممکن است 
برای پیشــــبرد اهداف فضاهایی در این مناطق ســــاخته 

شــــود. خزایی عنوان کرد: ســــال گذشــــته یک هزار هکتار 
بــــه جنگل کاری اســــتان همدان اضافه شــــد و بر اســــاس 
برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در سال آینده به 2 

برابر افزایش می یابد.
وی تأکید کرد: همدان در دســــته اســــتان های کم جنگل 

است اما گونه های مختلف زیست محیطی دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان تصریح 
کرد: 15 تا 21 اســــفند، به نام هفته منابــــع طبیعی نام گذاری 
شــــده اســــت و در این هفته یــــک میلیون اصلــــه نهال در 

استان همدان کشت می شود.
خزایی ادامه داد: به بهار طبیعت نزدیک می شویم و امیدواریم 

مردم از این فرصت برای کاشت درخت استفاده کنند.

درخت کاری در پارک فرامنطقه ای سد اکباتان �
همچنین صبح روز گذشته کاشت نهال همیشه سبز کاج 
با حضور محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان 
همدان، عباس صوفی شــــهردار همدان، حســــن خانجانی 
دادســــتان همدان، ســــردار مهدی فرجی جانشین فرمانده 
ســــپاه انصارالحسین)ع(، رئیس ســــازمان جهاد کشاورزی، 
مدیرکل منابع طبیعی استان و جمعی دیگر از مسؤوالن و با 

حضور جمعی از سازمان های مردم نهاد برگزار شد.
محمدرضــــا عدالتخــــواه رئیس کل دادگســــتری اســــتان 
همدان در حاشــــیه این مراســــم به ترویج فرهنگ درخت 
کاری اشــــاره کرد و گفت: با فرهنگ ســــازی و اقدام عملی در 
بخش های مختلف در جهت حفظ و نگهداری و توســــعه 

فضای سبز کوشا باشیم.
وی افزود: در زمینه درخت کاری باید به مقوله اقلیم منطقه 
نیــــز توجه داشــــت که چــــه نــــوع درختانی با اقلیــــم منطقه 

مطابقت داشته باشد.
عدالتخواه گفت: بخشــــی از آرا محاکم کیفــــری برای جرایم 
ســــبک و خرد به شــــرط اینکه آثار اجتماعی منفی نداشــــته 

باشد مجازات های جایگزین حبس در نظر می گیرد.
عدالتخــــواه در این باره ادامه داد: تاکنــــون بیش از 300 هزار 
ســــاعت خدمــــات عمومی رایگان صادر شــــده اســــت که 
مجازات جایگزین حبس در جهت همکاری با شــــهرداری، 
منابــــع طبیعی و محیط زیســــت و بخش هــــای دیگر مورد 

استفاده بوده است.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان به تغییــــر کاربری 
اراضی نیز اشــــاره کــــرد و گفت: در جهت حفــــظ و نگهداری 
اراضی که در شهر در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است 
باید در آن درخت کاری شود و اراضی که در اختیار اشخاص 
اســــت با پرداخت تســــهیالت در جهت حفظ و نگهداری 

باغات کوشید و از تغییر کاربری آنها جلوگیری کرد.
وی گفــــت: ایــــن حرکت بــــه ابتکار شــــورای حفــــظ حقوق 
 
ً
بیت المــــال دادگســــتری اســــتان انجــــام شــــده کــــه غالبا

مســــؤوالن و متولیــــان امــــر عضــــو این شــــورا هســــتند و 
امیدواریــــم بتوانیم بــــا مداومت بــــر این کار مانــــع از تغییر 
کاربری ها شویم و به طبیعت به عنوان بستری برای زندگی 

همه احترام بگذاریم.
عباس صوفی شــــهردار همدان هم ضمن تشکر از حضور 

جمعی از ســــازمان های مردم نهاد در کنار مدیریت شهری 
گفــــت: ســــازمان های مردم نهاد همــــواره در کنار مجموعه 

مدیریت شهری برای توسعه شهر تالش کرده اند.
وی گفت: شهرداری همدان با ایجاد تفرجگاه های جدید با 
همکاری اداره منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان جهاد 

کشاورزی در جهت توسعه فضای سبز اقدام کرده است.
صوفی افزود: سال گذشته با مصوبه سازمان منابع طبیعی 
کشــــور 250 هکتار برای ایجــــاد پارک فرامنطقــــه ای واقع در 
سد اکباتان در اختیار شهرداری همدان قرار گرفت که یک 
تفرجگاه جدید با کاربری 95 درصد توســــعه فضای ســــبز و 
5 درصد فضای ســــخت )مانند جاده، دسترسی و...( است 
و عملیات عمرانی و آســــفالت ریزی آن از سال گذشته آغاز 

شده است.
شــــهردار همــــدان همچنین به توســــعه فضای ســــبز در 
مکان های دیگــــر همدان اشــــاره کرد و گفــــت: عملیات 
اجرایی اراضی صــــد هکتاری پارک والیــــت واقع در منطقه 
حیــــدره و چهل هکتاری تپه پیســــا واقع در بلــــوار آیت ا... 

نجفی در جهت توسعه فضای سبز آغاز شده است.
شــــهردار همدان افزود: در تصویب طرح جامع شهری یک 
کمربنــــدی ســــبز و یک کمربنــــدی ترافیکی از میدان ســــد 

اکباتان تا میدان کربال در دستور کار قرار دارد.
صوفی گفت: با حمایت مقامات اســــتان، دادگستری کل 
استان و سایر دستگاه های نظامی و انتظامی فضای خوبی 
برای توسعه فضاهای ســــبز و حفظ و توسعه باغات ایجاد 

می کنیم.

خوشبختانه رویکرد رسانه ای استان به سمت نقد منصفانه است
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: شــــهردار همدان ضمن بیان 
اینکه خوشبختانه رویکرد رســــانه ای استان، به سمت نقد 
منصفانه  اســــت، گفت: تعداد افرادی کــــه مغرضانه برخورد 
می کنند اندک است و در همه گروه ها از این قبیل افراد وجود 

دارند.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی در جلسه با اعضای هیأت 
مدیــــره انجمن صنفی مدیران رســــانه های اســــتان همدان 
ضمن تأکید بر اینکه ســــبک و ســــیاق مجموعه شهرداری 
همواره تعامل با اهالی رســــانه اســــت، اذعان کرد: این را حق 
رسانه می دانیم که سوال بپرسد و تحلیل کند، ما نیز در کنار 

اهالی رسانه هستیم و به آن ها کمک می کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه اطالع رســــانی بعضی مواقع در حق 
شهرداری اجحاف شده اســــت، گفت: برخی مواقع مواردی 
 بر اساس پردازش ذهنی اشخاص 

ً
مطرح می شــــود که صرفا

بوده و پایه و اساس واقعی ندارند.
شــــهردار همدان افزود: در این دو ســــه ســــال اخیر با وجود 
مشــــکالت اقتصادی، همواره تالش ما در جهت پیشرفت 
بیشتر شهر بوده است، برنامه پنج ساله شهرداری نیز بدین 

منظور تدوین شده است.
صوفی با بیان اینکه شــــهرداری ارتباط خوبی با رسانه ها دارد، 
اذعان کرد: همــــواره به مدیران مناطق نیــــز توصیه کردیم با 

اهالی رسانه تعامل مؤثر برقرار کنند.
وی با اشــــاره به اینکه همیشه ســــعی مجموعه شهرداری بر 
شفاف ســــازی بوده اســــت، عنوان کرد: در ماجرای آســــیب 
واردشــــده به پل، عده ای مغرضانه برخورد کردند، ســــواالتی 
را مطرح کردند اما قبل از گرفتن پاســــخ، به خاطر بی ســــوادی 
رســــانه ای، بدون در نظر گرفتن انصاف، جواب را بر اســــاس 

ذهنیات خود بیان کردند.
شهردار همدان ضمن بیان اینکه خوشبختانه رویکرد رسانه 
استان، به سمت نقد منصفانه  است، گفت: تعداد افرادی که 
مغرضانه برخورد می کنند اندک است و در همه گروه ها از این 

قبیل افراد وجود دارند.
صوفی در پایان اذعــــان کرد: آمادگی داریــــم هر کمکی که در 
جهت تقویت رســــانه های استان باشــــد، انجام دهیم، برای 
مکان انجمن صنفی مدیران رسانه های استان نیز همکاری 

الزم صورت می گیرد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه های استان 
همــــدان هم ضمن بیان اینکه یکــــی از اولویت های انجمن 
صنفی حمایت اقتصادی و معیشتی از فعاالن رسانه است، 
عنــــوان کرد: فعاالن رســــانه به دلیل مشــــکالت اقتصادی، 
 به عنوان شغل 

ً
امیدی به آینده شغلی خویش ندارند و بعضا

دوم بــــه آن نگاه می کننــــد، این یک معضل اســــت و باعث 
کاهش کیفیت کار آنان خواهد شد.

مســــعود پورصالحی در ادامه با تأکید بر جایگاه رسانه اظهار 
کرد: رسانه رکن چهارم دموکراسی بوده و بازویی توانمند برای 
توسعه کشور است، لذا حمایت از اهالی رسانه همواره باید 

در رأس توجه باشد.
وی با اشــــاره به اینکه برخی مشــــکالت رســــانه و فعاالن آن 
می بایســــت در سطح کشــــوری بررسی و رفع شــــوند، گفت: 

متأســــفانه قباًل در سیاســــت های کشــــوری حوزه رســــانه، 
اهالی رســــانه های اســــتانی دخیل نبودند، اما اینک با وجود 
انجمن صنفی، می توانیم در تشــــکل های مختلف کشوری 
نماینده داشته باشیم و در تصمیم گیری ها دخیل بوده و در 

سرنوشت رسانه ها تأثیر بگذاریم.
رئیس انجمن صنفی مدیران رســــانه های استان همدان با 
اشاره به اینکه نیروی انسانی سرمایه هر مجموعه ای است، 
بیان کرد: یکی از اولویت هــــای دیگر انجمن صنفی آموزش 
نیروهای انســــانی حوزه رسانه است، بدین منظور دوره های 

مختلف آموزشی برگزار خواهد شد.
پورصالحی در پایان گفت: انجمن صنفی سازمان مردم نهاد 
است و وابستگی مالی به جایی ندارد، لذا از شهرداری انتظار 

حمایت داریم.
در ادامه جلســــه دبیــــر انجمن صنفی مدیران رســــانه های 
اســــتان همدان هم ضمن اشــــاره بــــه اینکه یک ســــال از 
تاســــیس این انجمــــن می گذرد، اذعــــان کرد: نیــــاز به یک 
تشــــکل برای هدایت بهتر فعالیت های رســــانه ای استان 

احساس می شد.
زهره پوروهابی با بیان اینکه اعضای هیأت مدیره به وسیله 
انتخابات هر ســــه ســــال یک بار از میان مدیران رسانه های 
اســــتان انتخاب می شــــوند، افزود: انجمن صنفی موجب 
می شود، مدیران رســــانه نیز در کنار مدیران دستگاه های 

دولتی دیده شوند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه این تشکل می تواند حلقه 
مفقوده ارتبــــاط مدیران رســــانه ها و مدیران دســــتگاه های 
دولتی باشــــد، عنوان کرد: مدیــــران دولتی بایــــد به مدیران 

رسانه های استان به عنوان مشاور رسانه ای نگاه کنند.
دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه های استان همدان ضمن 
بیان اینکه انجمن صنفی مانند دستگاه های دولتی ردیف 
بودجه ندارد و سازمانی مردم نهاد است، گفت: با هم افزایی 
مدیران رسانه های استان درصدد هستیم، حمایت خدماتی 

و رفاهی برای فعاالن رسانه فراهم کنیم.
پوروهابــــی در ادامه افزود: در نخســــتین گام، بــــا 120 صنف 
مختلف هماهنگی صــــورت گرفت، تا فعاالن رســــانه  با ارائه 

کارت تخفیف بتوانند از خدمات با تخفیف استفاده کنند.
وی با اشــــاره به اینکه انجمن صنفی برای ســــاماندهی و نیز 
ارائه بهتر خدمات وبگاهی را در ایجاد کرده اســــت، بیان کرد: 
، 40 رســــانه و 150 نفر از  از ابتدای دهه فجر امســــال تا به امروز
اعضای آن ها از کل استان همدان در این وبگاه ثبت نام کرده 

و سازمان دهی شده اند.
دبیر انجمن صنفی مدیران رســــانه های اســــتان همدان در 
پایان گفت: در نظر داریم ســــال آینده، نخستین دوره جایزه 

سال رسانه غرب کشور را در استان همدان برگزار کنیم.
در ادامه عضو هیأت مدیره انجمن صنفی مدیران رسانه های 
اســــتان همدان نیز با اشــــاره به اینکــــه هــــدف از ایجاد این 
انجمن، تعامل و هم افزایی بیشتر میان رسانه های استان و 
دستگاه های دولتی استان است، گفت: تعامل خوبی میان 

انجمن صنفی و خانه مطبوعات وجود دارد.
حمداهلل چاروسائی در ادامه ضمن اشاره به اینکه برای توسعه 
بیشــــتر انجمن خواســــتار هم فکری مدیران دستگاه های 
دولتی هستیم، افزود: انجمن صنفی برای ارائه بهتر خدمات 

خود نیاز به یک مکان دارد.
وی در ادامه خاطرنشــــان کرد: رسانه ها می توانند به طور ویژه 

یاری گر مدیریت شهری باشند.
مدیر رفاهی و پشتیبانی انجمن صنفی مدیران رسانه های 
اســــتان همدان نیز ضمن اشــــاره به اینکه نخستین سفر 
اعضــــای انجمن صنفــــی بــــا حضــــور 44 نفر و بــــه صورت 
تقسیطی به شهر مشهد برگزار شد، اذعان کرد: این سفر با 

رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی صورت گرفت.
فرشــــید گلمحمدی در ادامه با بیان لــــزوم تقویت خدمات 
رفاهی فعاالن رسانه گفت: امیدواریم با حمایت شهرداری 

خدمات رفاهی بیشتری به اعضا ارائه شود.
به نقل از وبگاه انجمن صنفی مدیران رســــانه های استان 
همدان،  در ادامه جلسه اعضای دیگر هیأت مدیره انجمن 
صنفی مدیران رسانه های استان همدان از جمله مسعود 
جواندل، حمید ســــپهری معیــــن، علیرضا معتمــــدزاده و 
فاطمه اعظمی خواستار تعامل بیشتر دستگاه های دولتی 

با رسانه ها و استمرار حمایت ها از آن ها شدند.

سوء تفاهم های رنج آور
حسین صادقیان  �

زندگی و فلســــفه حیات انســــان دارای ویژگی هایی 
اســــت که اگر بخوبی مورد توجــــه و فهم قرار نگیرند 
پیوسته و ناخواسته باعث درد و رنج می شوند مثاًل 
خداوند توأم دنیای زودگذر و نگاه به آخرت جاودان 
را برای نوع بشر مقدر کرده، حال اگر حساب و کتاب 
 دنیوی باشد 

ً
و نگاه ما به انواع مســــائل زندگی صرفا

چــــون بهر حال درســــت از آب در نمی آید درد آفرین 
اســــت شــــما در باره پــــاداش و یــــا مجــــازات اعمال 
یــــا عینیت یافتــــن عدالــــت را تصور کنیــــد اینگونه 
مقوله هــــا هیچگاه بــــا ارزیابــــی فیزیکــــی و دنیائی با 
فطرت ما و واقعیات موجود باصطالح درست از آب 
در نمی آید کسی به شما تهمتی می زند و به هر دلیل 
پــــس از مدت کوتاهی متوجه اشــــتباه و یا گناه خود 
شــــده و با مراجعه به شــــما طلب عفو می کند، شما 
هم بــــا مالحظه حال او، فرد خاطی را مورد بخشــــش 
قرار می دهید ولی از طرفی حداقل نزد خود می گوئید 
چــــه کنم که بر اثــــر این تهمت لطمه ای بــــه من وارد 
شده که بعید است دیگر قابل جبران در دنیا باشد 
یعنی اساســــا دنیا چنین ظرفیتی ندارد و فقط شــــما 
بــــا نگاهی مادی معنــــوی و دنیائی آخرتــــی می توانی 
به آرامشی مناســــب برای ادامه زندگی و بعضا ادامه 
ارتباط با آن شخص قانع شــــوی و خدشه جانکاهی 

برای حیاتت فراهم نشود.
یکی دیگر از این سوء تفاهم ها این است که عده نه 
چندان کمی از ما در عمل و رفتار نه جنبه نظری طوری 
مشــــی می کنیم که انــــگار بدون تالش یــــا حداکثر با 
کمی تالش باید به خیلی از خواسته های خود برسیم 
به ویژه کسانی که بنوعی بر سر میراث و نتیجه تالش 
دیگران قــــرار می گیرنــــد، فالنی به امثال من و شــــما 
می رسد و با قیافه ای که انگار بسیار غیر طبیعی است 
از رســــیدن به امتیازی و یا حل مشکلی دست یافته 
اســــت می گوید، در حالی که معقول است که نابرده 
رنج گنج میسر نمی شود و بدست آوردن و رسیدن به 
اهداف بطور طبیعی مستلزم فعالیت و تالش آنهم از 

نوع برنامه ریزی شده آن است.
وجود مشــــکالت در زندگــــی فــــردی و خانوادگی هم 
از این قبیل مســــائل اســــت مثال خانمی به مشــــاور 
مراجعه می کند و به نوعی گله مند است که گویا دیگر 
خانواده ها دارای آن نوع مشکالت و مسائل نیستند 
تا جائی که برخی اینگونه افــــراد به صراحت ولی کامال 
غلط اذعان می کنند که من دارای مشــــکالتی هستم 
که کســــی در دنیا با چنین مشــــکالت وسختی هایی 
 اینگونه 

ً
مواجه نیست و این در حالی است که تحقیقا

موارد در اکثــــر خانواده ها در اشــــکال مختلف جاری 
اســــت و این خانم شــــاکی مراجعه کننده به مشــــاور 
زندگی دیگــــران را همواره گل و بلبــــل می بیند مانند 
کسانی که مســــتمر شــــغل عوض می کنند و بقول 
معروف از این شاخه به آن شاخه می پرند تا شغلی بی 
درد ســــر پیدا کنند غافل از اینکه هر شغلی مسائل 
و ســــختی های خــــود را دارد و فقط پشــــتکار و تالش 
می توانــــد او را به هدف نزدیک کرده و زندگی را برایش 

شیرین کند.
آنچه انســــان و نوع بشــــر را از ایــــن رنج های منبعث 
از ســــوء تفاهم رهایی می بخشــــد فقط پیــــدا کردن 
تعریفی صحیح و جامع از فلسفه حیات بوده و امید 

است در حوزه اندیشه و مشی این گونه شویم. 
ان شااهلل

یادداشت

صف های طوالنی خرید روغن
معاون سازمان صمت: 

مردم برای خرید صف تشکیل ندهند
توزیع برنج تایلندی و هندی در همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معاون ســــازمان 
صنعت، معــــدن و تجارت اســــتان همــــدان گفت: 
مسئله ای که درباره روغن وجود دارد، این است که 
مردم همدان به دنبال روغن های با نشان معروف 
هســــتند و وقتی در فروشــــگاهی نشــــان معروفی 
توزیع می شــــود هجوم آورده و صفوف طوالنی خرید 

تشکیل می دهند.
به گزارش هگمتانه، آقایار فراشی اظهار کرد: خانواده های 
تحت پوشش کمیته امداد امام)ره(، بهزیستی، کارگران 
فصلی و شهرداری و قالیبافان در اولویت دریافت برنج 

تایلندی با قیمت 12 هزار و 500 تومان قرار دارند.
وی با اشــــاره به توزیــــع برنج هندی، ادامــــه داد: برنج 
هنــــدی با قیمت 18 هزار و 500 تومان برای کارگران و 

کارمندان نیز در حال توزیع است.
وی با تأکیــــد بر اینکه شــــکر در بازار فراوان اســــت، 
خاطرنشان کرد: شکر در بازار موجود است اما با دو 
نرخ به طوری که قیمت شکر در انبار دولت 11 هزار و 

500 تومان و شکر 8هزار و 700 تومان است.
معاون ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان 
همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه در همــــه فروشــــگاه ها و 
تعاونی های مصرف، شــــکر وجــــود دارد، اضافه کرد: 
شــــکر در بســــته بندی های یــــک کیلوگرمــــی بــــرای 

مصرف کننده موجود است.
فراشــــی با اشــــاره به اینکــــه وضعیت روغــــن مایع در 
اســــتان خوب اســــت، بیان کرد: از ابتدای اسفندماه 
ســــال جاری تاکنــــون 1600 تن روغن مایع در اســــتان 
توزیع شده در حالی که مصرف استان 3000 تن است.

به نقل از ایســــنا، وی یادآور شد: مســــئله ای که درباره 
روغن وجــــود دارد، این اســــت کــــه مردم همــــدان به 
دنبال روغن های با نشان معروف هستند و وقتی در 
فروشگاهی نشان معروفی توزیع می شود هجوم آورده 
و صفوف طوالنی خرید تشکیل می دهند این در حالی 

است که روغن نگین به وفور در استان موجود است.

خبـــــــــر

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان:

انجام وظایف کمیته حقوقی ستاد انتخابات 
در گرو تسلط به قانون

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل مدیریت 
عملکرد، بازرســــی و امــــور حقوقی اســــتانداری همدان 
تأکید کرد: انجام وظایف کمیته حقوقی ستاد انتخابات 

در گرو تسلط اعضای کمیته بر مفاد قانون است.
بــــه گزارش هگمتانه، احســــان شــــهابی پیــــش از ظهر 
دیــــروز در اولین جلســــه کمیتــــه امور حقوقی ســــتاد 
انتخابات اســــتان به ریاســــت مدیرکل دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرســــی و امور حقوقی استانداری بر رعایت و 
اجرای کامل قانون و شــــاخص های ابالغی برای کمیته 

حقوقی از سوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد.
وی به تبیین 6 شــــاخص ارزیابی کمیته حقوقی ســــتاد 
انتخابات استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور 
ابالغی از ســــوی ســــتاد انتخابــــات کشــــور پرداخت و 
گفت: بر اساس این شــــاخص ها حمایت و معاضدت 
حقوقی از مجریــــان انتخابات، ارائه آموزش های حقوقی 
و تخصصــــی در رابطه با قوانین و مقــــررات انتخابات به 
اصلی  وظیفه  انتخابــــات  دســــت اندرکاران  و  مجریــــان 

کمیته حقوقی ستاد انتخابات است.
مدیرکل مدیریــــت عملکرد، بازرســــی و امــــور حقوقی 

استانداری همدان نحوه رسیدگی به شکایات و تعیین 
تکلیف آنها، تشــــکیل، جمــــع آوری و نگهداری پرونده 
داوطلبان بــــرای طرح دعوی و یا دفاع در مراجع قضایی، 
نحوه رســــیدگی به اعتراض ها و رعایت موارد مذکور در 
قانون از طرف هیأت های اجرایی، مستندسازی در روز 
رای گیری از نظر تخلفات و شــــکایات و رعایت قانون را 

دیگر وظیفه اصلی این کمیته عنوان کرد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه انجــــام ایــــن فرآیندها منــــوط به 
کمیته بر مفــــاد قانون اســــت افزود:  تســــلط اعضای 
کمیته  عملکرد  ارزیابی  شــــاخص های  مستندســــازی 
حقوقی ستاد انتخابات در ســــه بازه زمانی قبل، حین 
و پس از برگزاری انتخابات از ســــوی اعضا انجام شود 
و اعضــــای کمیتــــه ضمــــن ارتباط بــــا ســــتاد انتخابات 
شهرســــتان ها، ابهامات، مسائل و مشکالت حقوقی 

را رصد و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
به نقــــل از فارس، شــــهابی گفــــت: جلســــات کمیته 
حقوقی ستاد انتخابات استان به صورت هر دو هفته 
یکبار و در ایــــام نزدیک به انتخابات به صورت هفتگی 

برگزار خواهد شد.

شهردار همدان خبر داد:

ح استقبال از بهار آغاز هفته پاک سازی معابر شهر در طر
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: هم زمان بــــا اجرای طرح 
، هفته پاک سازی معابر شهر همدان  اســــتقبال از بهار
با اســــتفاده از 4٠٠ دســــتگاه انــــواع ماشــــین آالت و با 
بهره گیری از ظرفیت حدود ٢ هــــزار نفر نیروی خدماتی 
و نظارتی آغاز شد و شهردار همدان نیز به پویش »من 

یک پاکبانم« پیوست.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛ شهردار 
همدان ضمــــن بازدید از مانور هفته پاک ســــازی معابر 
، اظهار کــــرد: این طــــرح از 16 تا 21 اســــفندماه و به  شــــهر

منظور استقبال از بهار آغاز شد.
عباس صوفــــی در ادامه گفــــت: این طرح بــــا همکاری 
نیروهای خدمات شــــهری و با هــــدف تنظیف، رفت و 
روب خیابان ها، شستشــــو و ضدعفونی کردن معابر و 
، الی روبی جوی های روباز و پاک سازی و  محالت شــــهر
شستشوی شــــهر همدان همچون سال های گذشته 

در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
وی تصریــــح کــــرد: در همین راســــتا پویــــش »من یک 
پاکبانــــم« به منظــــور قدردانی از زحمــــات و تالش های 
پاکبانان در مناطق چهارگانه شهر همدان نیز آغاز شد 
که امیدوارم شــــهروندان ضمن رعایــــت حال پاکبانان 
زحمتکش، در این طرح مشــــارکت و همراهی داشــــته 
باشند تا در آستانه فصل بهار شاهد شهری زیبا و تمیز 

باشیم.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان نیز در ادامه 
این مانور که در بلوار آیت ا... تألهی برگزار شد، گفت: در 
این طرح یک هفته ای 400 دستگاه انواع ماشین آالت 
با بهره گیری از ظرفیت حدود 2000 نفر نیروی خدماتی و 
نظارتی اقدام به تنظیف، پاک ســــازی و ضدعفونی معابر 
، جمع آوری زباله معابر اصلی و فرعی، شستشوی  شهر
مخازن زباله، رنگ آمیزی جدول هــــا و نرده ها و هرگونه 
اقــــدام الزم در جهــــت پاک ســــازی و زیباســــازی شــــهر 

خواهند کرد.
وحید علــــی ضمیر با بیــــان اینکه این برنامــــه با هدف 
جلب مشــــارکت های مردمی و آشنا شدن شهروندان 
با خدمات حوزه های مختلف شهرداری برگزار می شود، 
یادآور شد: پویش »من یک پاکبانم« نیز برای قدردانی 

از زحمات این قشر از جامعه انجام می شود.
وی ضمن تأکید بر همراهی و مشارکت شهروندان در 
این طرح، بیان کرد: شــــهروندان نقش مهمی در اداره 
هر چه بهتر شهر دارند از این رو درخواست داریم مردم 
مشــــکالت و درخواســــت های خود را از طریق سامانه 
137 بــــا همکاران ما در میان بگذارند تا در اســــرع وقت 
پیگیــــری و اقــــدام الزم در جهــــت رفع مــــوارد و نواقص 

احتمالی صورت پذیرد.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان همدان:

استفاده از رسانه ها و فضای مجازی 
برای تبلیغات از اصول ضروری انتخابات

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیته اطالع رســــانی ستاد انتخابات 
استان همدان با اشاره به لزوم استفاده از تبلیغات انتخاباتی در رسانه ها 
و فضای مجازی گفت: انتظار داریم رسانه ها در زمینه مشارکت حداکثری 

در انتخابات و تبیین اهمیت جایگاه انتخابات با ستاد انتخابات استان 
همکاری کنند.

به گــــزارش هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهر پیش از ظهر دیروز با اشــــاره به 
آمادگی اســــتان همدان برای برگزاری ســــه انتخابات در ســــال 1400 اظهار 
کــــرد: پرهیــــز از تجمع و جلســــات شــــلوغ از یک ســــو و لزوم اســــتفاده از 
تبلیغات رســــانه ها و فضای مجازی در انتخابات از سوی دیگر یک اصل 

ضروری است.
وی با بیان اینکه انتظار از رســــانه ها، همکاری با ســــتاد انتخابات با هدف 

افزایش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است گفت: سه انتخابات 
ریاست جمهوری، شورای اسالمی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس 

در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در همدان برگزار خواهد شد.
رئیس کمیته اطالع رسانی ســــتاد انتخابات اســــتان همدان تأکید کرد: 
ستاد انتخابات استان بر اساس بخشنامه وزارت خانه در زمان قانونی و 
با ابالغ حکم کمیته ها توسط استاندار تشکیل و ستاد انتخابات استان 

با برنامه ریزی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفــــت: با توجه بــــه محدودیت هــــای کرونا، اطالع رســــانی و تبلیغات 

در ســــال 1400 متفاوت از گذشــــته اســــت و برگزاری تجمــــع و دورهمی با 
جمعیت زیاد فعاًل ممنوع اســــت و باید اطالع رســــانی بیشــــتر به صورت 
مجازی و اســــتفاده از ظرفیت رسانه های رسمی چون خبرگزاری ها، صدا و 

سیما و نشریات انجام شود.
ربانی مهــــر با بیان اینکه رســــانه های اســــتان همــــدان در کنتــــرل کرونا 
همکاری بسیار خوبی داشتند اظهار کرد: انتظار داریم رسانه ها در زمینه 
مشارکت حداکثری در انتخابات و تبیین اهمیت جایگاه انتخابات1400 

با ستاد انتخابات استان همکاری کنند.
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تش نشانان حاضر در عملیات نجات بلوار کوالب تقدیر شهردار همدان از آ
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شــــهردار همــــدان از آتش 
نشانانی که طی یک عملیات نفسگیر ده ساعته یک مرد 
میانســــال را از داخل چاه ریزش کــــرده نجات داده بودند، 

تقدیر کرد.
به گــــزارش هگمتانه و بــــه نقل از روابط عمومی ســــازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــــهرداری همدان، عباس 
صوفی طی مراسمی با اهداء لوح تقدیر از تالش و فداکاری 
آتش نشانان حاضر در عملیات امداد و نجات چهارشنبه 
گذشــــته واقع در بلوار کوالب که منجر به نجات یک فرد از 

زیر آوار یک چاه شد، تجلیل کرد.
در این مراســــم که شــــنبه 16 اســــفند با حضــــور فرماندار 
همدان، نماینده شورای اسالمی شهر در شورای سازمان 
آتش نشانی، معاونت خدمات شهری شهرداری همدان 
و سرپرســــت ســــازمان آتــــش نشــــانی و خدمــــات ایمنی 
همــــدان در ایســــتگاه ارم برگــــزار شــــد از ایثار و فــــداکاری 
15 آتش نشــــان که پس از ده ســــاعت تالش مســــتمر و 
خســــتگی ناپذیر جان یــــک مرد میانســــال را از داخل چاه 

نجات دادند، تقدیر شد.

توزیع 35 هزار اصله نهال بین مردم بهار
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: به مناســــبت هفتــــه منابع 
طبیعــــی و ترویج ســــنت حســــنه درختکاری تعــــداد 35 
هــــزار اصله نهال توســــط اداره منابع طبیعــــی و آبخیزداری 
شهرستان بهار بین مردم شریف شهرستان توزیع گردید.
به گزارش هگمتانه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســــتان بهار در گفت و گو با خبرنگار هگمتانه گفت: 
همزمــــان بــــا روز درختکاری، تعــــداد 35 هــــزار اصله نهال 
توســــط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهار با 

هدف ترویج فرهنگ توجه به منابع طبیعی توزیع شد.
مهدی محمدی در ادامه تصریح کرد: طرح توسعه جنگل 
با نهال در آق بالغ منطقه "لتگاه" در ســــطح 100 هکتار و با 
اعتبــــاری افزون بــــر 600 میلیون تومــــان از محل صندوق 

توسعه ملی انجام شده است.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعی و آبخیزداری شهرســــتان بهار 
گفت: نهال های کشــــت شــــده از گونه های کــــم آب بر و 
 ، ســــازگار با شــــرایط آب و هوایی منطقه نظیر ســــنجد، انار
زالزالک، ســــماق، بنه، بادامــــک، بــــادام، ارس، داغداغان، 
نســــترن و... می باشــــند که در این منطقه کشــــت شــــده 

است.

مهدی محمــــدی افزود: هدف از اجرای این طرح جلوگیری 
از وقوع ســــیل، حفظ خاک حاصلخیــــز و جلوگیری از ایجاد 
گــــرد و خاک در منطقه و همچنین تولید علوفه، ترســــیب 

کربن و تولید اکسیژن برای محیط زیست انسانی است.
رئیس منابع طبیعــــی و آبخیزداری بهار با اشــــاره به روش 
کاشت مدرن این نهال ها، خاطرنشان کرد: بعد از کاشت 
نهال سامانه آبگیر برای نهال ایجاد و آب مورد نیاز اراضی 

نیز از باران و برف تأمین می شود.
وی از کشــــت 200 هکتــــاری گیاهان دارویی در روســــتای 

حسین آباد عاشوری این شهرستان خبر داد.
وی افزود: امســــال 200 هکتار گیاهان دارویی در روستای 
حسین آباد عاشوری با مشارکت مردم کاشته شد و منابع 

طبیعی بذر این گیاهان را تأمین کرد.
وی ادامه داد: طرح مشــــارکتی بذرپاشــــی گیاهان دارویی 
در راســــتای حفــــظ منابــــع پایــــه آب و خــــاک و بــــا همیاری 
دوستداران طبیعت در بخشــــی از اراضی ملی شهرستان 
انجام شــــد و هدف از انجام این طرح توانمند ســــازی بهره 
برداران محلی، کمک به افزایش پوشــــش گیاهی و بهبود 

وضعیت معیشتی جوامع بومی و محلی می باشد.

محمدی افزود: بذرپاشــــی مراتع و کشت گیاهان دارویی 
کمک به حفظ بیشتر آب در خاک، کاهش فرسایش خاک 
و ســــودآوری برای روســــتاییان و مردم با تأمین بخشــــی از 

گیاهان دارویی مورد نیازشان می کند.

ر در مالیر کمک یکصد میلیون تومانی یک خّیِ
۸ هزار حامی از ایتام حمایت می کنند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کمیته امــــداد امام)ره( 
مالیــــر از کمــــک یکصــــد میلیــــون تومانی یکــــی از خیران 
شهرســــتان برای تهیه یکصــــد دســــتگاه آبگرمکن برای 
خانواده های زیر پوشــــش کمیته امــــداد امام)ره( خبر داد 
و گفت: این خّیر چند ســــال اســــت 16 کــــودک یتیم را زیر 

پوشش دارد.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقــــدم اظهار کرد: در حال 
حاضــــر یک هــــزار و 945 کــــودک یتیم طرح محســــنین زیر 
پوشــــش کمیته امداد هستند که از این تعداد 722 کودک 

یتیم و یک هزار و 223 کودک طرح محسنین هستند.
وی بــــا بیان اینکه در حال حاضر 8 هــــزار و 200 حامی کودک 
یتیم و طرح محســــنین مالیر را حمایت می کننــــد افزود: از 
ابتدای امســــال تاکنون حامیان بیش از 8 میلیارد تومان و 

70 میلیون تومان به ایتام و محسنین کمک کرده  اند.
مدیر کمیته امداد امام)ره( مالیر با اشــــاره به رشــــد کمک 
حامیان مالیری به ایتام در ســــال جاری تصریح کرد: بیش 
از 85 درصد از کمک های حامیان به ایتام به صورت نقدی 
بوده که به حســــاب این ایتام و کودکان از طرح محسنین 

واریز شده است.
وی بــــا بیان اینکه شهرســــتان مالیر از نظر جــــذب و تعداد 
حامیان در اســــتان همدان رتبه برتر را دارد و حوزه حامیان 
در استان بیشترین درآمد با 23 درصد مربوط به شهرستان 
مالیر است افزود: این حامیان از شهرهای مختلف کشور و 

همچنین شهرستان مالیر هستند.
کرمی مقدم با اشــــاره بــــه پویش جذب حامیــــان از آبان ماه 

ســــال 98 تاکنون اظهار کرد: ســــهمیه شهرستان از جذب 
حامیــــان در ابتدای پویــــش 6 هزار نفــــر بود که بعــــد از آن 
سهمیه به 12 هزار نفر افزایش یافت که تاکنون 3 هزار حامی 

جذب شده  اند.
وی بــــا بیان اینکه در حــــال حاضر میانگیــــن حامیان ایتام 
چهار تا پنج نفر اســــت گفــــت: از نظر حامی یابــــی کودکان 
طــــرح محســــنین نیازمند حامی هســــتند، در حــــال حاضر 
نیز پرداخــــت کمک های حامیان برای ایتــــام به صورت غیر 
حضوری انجام می شود. مدیر کمیته امداد امام)ره( مالیر با 
بیان اینکه مبالغ نقدی با شماره کارت اعالم شده به حامی 
به صورت مستقیم به حساب ایتام واریز می شود بر کمک و 
جذب بیشتر حامیان در حمایت از کودکان یتیم و کودکان 

طرح محسنین تأکید کرد.
وی در پایــــان از کمک یکصد میلیــــون تومانی یکی از خیران 
شهرســــتان طی هفته گذشــــته برای تهیه یکصد دستگاه 
آبگرمکن برای خانواده های زیر پوشش کمیته امداد امام)ره( 
خبر داد و خاطرنشان کرد: این خیر چند سال است 16 کودک 

یتیم را به عنوان حامی ایتام زیر پوشش دارد.

کشف احشام 
فاقد مجوز بهداشتی در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرســــتان بهار از کشف 
هفت رأس گاو فاقد مجوز بهداشتی به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون 

ریال در محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، بزرگعلــــی نوری اظهــــار کــــرد: مأمــــوران انتظامی 

شهرســــتان بهــــار در راســــتای اجرای طــــرح مبارزه بــــا قاچــــاق کاال و ارز با 
هماهنگی قضائی حین انجام ایســــت و بازرسی در محورهای مواصالتی 
شهرســــتان، به دو دستگاه کامیونت مشکوک شــــده و آن ها را متوقف 

کردند.
وی بــــا بیان اینکه در بازرســــی از این خودروها، هفت رأس احشــــام فاقد 
مجوز بهداشــــتی از نوع گاو گوشتی کشف و دو متهم در این خصوص با 
تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند گفت: کارشناسان ارزش 

احشام کشف شده را یک میلیارد و 400 میلیون ریال اعالم کرده  ند.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان بهار در بخــــش دیگری از ســــخنانش از 
شناسایی و دستگیری هفت ســــارق اماکن خصوصی و مزارع کشاورزی 
و کشــــف 9 فقره ســــرقت خبر داد و گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
، بررســــی  اماکن خصوصی و مزارع کشــــاورزی در ســــطح شهرســــتان بهار

موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در این راســــتا مأموران انتظامی شهرســــتان با انجام اقدامات 

اطالعاتــــی، 7 ســــارق را شناســــایی و دســــتگیر کردنــــد کــــه متهمان در 
تحقیقــــات و بازجویی هــــای به عمــــل آمده بــــه 9 فقره ســــرقت و اماکن 
خصوصی و مزارع کشــــاورزی اعتراف و پس از تشــــکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
نوری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت و 
آمد مشکوک افراد ناشناس خصوصا در ساعات پایانی شب، موضوع را 

سریع از طریق تلفن 110 به مرکز فوریت های پلیسی اطالع دهند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس:

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی مستقل 
باقی خواهد ماند

اسدآباد  مردم  نماینده  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
دانشگاه  اســــتقالل  از  اسالمی  شــــورای  مجلس  در 
گفــــت:  و  داد  خبــــر  اســــدآبادی  ســــیدجمال الدین 
1400 دانشــــگاه را در کمیسیون تلفیق  بودجه سال 

کردیم. ترمیم  مجلس 
اشــــاره  با  ســــرمدی  هگمتانه،کیومرث  گــــزارش  بــــه 
مقام  بزرگداشــــت  وز  ســــالر اســــفندماه   18 اینکه  به 
مصلح  عنــــوان  به  اســــدآبادی  الدیــــن  ســــیدجمال 
اســــت  اســــدآباد  شهرســــتان  افتخار  و  شــــهر  بزرگ 
وز خبر خوشی را برای  کرد: به مناســــبت این ر اظهار 
آن هم اســــتقالل دانشــــگاه  همشــــهریان داریــــم و 

است. سیدجمال 
عالی  شــــورای  در   96 ســــال  از  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
رســــیده  تصویب  بــــه  مصوبه ای  فرهنگــــی  انقــــالب 
مراحلی  طی  و  بررســــی  دانشــــگاه ها  آمایش  طرح  که 
وژه چند ســــال پیش  عملیاتی شــــود گفــــت: این پر
امــــام جمعــــه شهرســــتان و  کمــــک  با  آغــــاز شــــد و 

گرفت. صورت  زیادی  تالش  استاندار 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اســــدآباد  مردم  نماینده 
خاطرنشــــان کــــرد: طــــی ارتباطــــی کــــه با وزیــــر علوم 
اســــتقالل  خوشــــبختانه  داشــــتیم  او  معاونیــــن  و 
اخیرا  و  رسید  خوبی  نتایج  به  جمال  ســــید  دانشگاه 
کرد  که با بنده داشت اعالم  معاون وزیر با تماســــی 
این  و  مانــــد  خواهد  مســــتقل  دانشــــگاه  اســــدآباد 

است. مهمی  بسیار  موضوع 
وی عنــــوان کرد: تالش خواهیم کرد با توجه بیشــــتر 
 1400 ســــال  بودجه  اینکه  ضمــــن  دانشــــگاه  این  به 
آن را در کمیســــیون تلفیــــق مجلــــس ترمیم کردیم، 
بــــا افتخار  بــــه عنــــوان مرکــــز علمی  درصــــدد بودیم 
شهرســــتان بتوانــــد خدمــــات فرهنگــــی و تأثیــــرات 

دهد. ادامه  را  خود  مثبت 
ســــرمدی در ادامــــه ســــخنانش با اشــــاره بــــه اینکه 
شــــرمنده بیــــکاری تعــــدادی از جوانان شهرســــتان 
هســــتم و بــــا گرفتاری هــــا و مشــــکالت ایــــن قشــــر 
طبیعی  گفــــت:  می کنم  درک  را  آن  کامــــال  و  مواجهم 
اســــت بــــا ایــــن زیرســــاخت ها و کم کارهایــــی که در 
گذشــــته صورت گرفته ایــــن تعداد بیکاری داشــــته 
باشــــیم در صورتی که در فرصت مناســــب می شــــد 
در  بزرگتری  کارهــــای  کمتــــر  موانــــع  و  کــــم  هزینه  بــــا 

شود. انجام  شهرستان 
نگرفته  صــــورت  کار  این  متأســــفانه  کــــرد:  بیان  وی 
و  اســــت  ایجاد  حــــال  در  فضــــا  حاضر  حــــال  در  امــــا 
شــــرمندگی  از  دور  چندان  نــــه  آینده  در  امیدواریــــم 
آنها  از مشــــکالت  جوانان درآییم و حداقل بخشــــی 

کنیم. حل  را  است  اشتغال  که 

تجلیل از 32 بانوی جانباز و خانواده شهید 
در تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: روز گذشــــته طی مراسمی 
از 32 بانوی جانباز و خانواده بانوان شــــهید شهرستان 
تویســــرکان تجلیل و از کتــــاب جانبــــاز 70 درصد دفاع 

مقدس رونمایی شد.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم مرتضی موحدی در 
آیین تجلیل از خانواده بانوان شــــهید و جانباز با اشاره 
به ســــخن امام راحل مبنی بــــر اینکه از دامــــن زن، مرد 
به معراج می رســــد؛ اظهار کرد: نقش زن در اســــتحکام 
بخشی بنیان خانواده و رشد همه جانبه جامعه نقشی 

بنیادی و محوری است که باید مورد نظر باشد.
وی با اشــــاره اینکه ما زنان تاریخ ســــاز و الگــــو در تاریخ 
کشــــور کم نداریم، مــــادران امــــام راحل، رهبــــر معظم 
انقالب، ســــردار شــــهید ســــلیمانی را نمونه این بانوان 
معرفی کرد و گفت: زنان انسان ســــاز هستند بنابراین 
بانوان ما باید به جایــــگاه و نقش مؤثر خود در خانواده 

و جامعه توجه و دقت داشته باشند.
امام جمعه تویســــرکان بــــا بیان اینکه شــــهدا مدیون 
والدین به ویژه مادران خود هستند اضافه کرد: جایگاه 
مادر در تربیــــت فرزندان به عنوان نســــل های جامعه 
مهمترین نکته حائز اهمیت اســــت کــــه باید به آن به 

صورت خاص پرداخته شود.
رئیس اداره بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرســــتان 
تویســــرکان نیــــز نقش بانــــوان را در پیــــروزی انقالب و 
جنگ هشت ساله پررنگ دانست و گفت: اما آن گونه 
که باید به حضــــور اثرگذار و موفق زنــــان در عرصه های 
مختلــــف برای نســــل های انقــــالب اســــالمی پرداخته 

نشده است.
محمد داوری با تأکید بر اینکه اگر بانوان ایران اسالمی 
دوشــــادوش مردان در فراز و فرودهای انقالب تالش 

نمی کردند شــــاید خیلی موفق نبودیم افزود: بانوان ما 
در نقش مادری مشــــوق فرزنــــدان در جبهه حق علیه 
باطــــل به رهبری امــــام راحل بودند و خودشــــان ضمن 
صیانت از سنگر خانواده، از رزمندگان در پشت جبهه 

حمایت می کردند.
وی با اشــــاره به اینکه شهرستان تویســــرکان 10 بانوی 
شــــهید و 22 بانوی جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده 
اســــت گفت: امروز همزمان با آیین نکوداشت بانوان 
شهید و جانباز اســــتان همدان در قالب برنامه کنگره 
ملی لشکر فرشــــتگان تاریخ ساز با حضور مسؤوالن از 
خانواده بانوان شــــهید و جانباز شهرستان تویسرکان 

تقدیر و تجلیل شد.
به نقل از فــــارس، در پایان از کتاب قدرت اهلل چشــــمه 
نوشی، جانباز 70 درصد دفاع مقدس در وصف حضرت 
امام علی)ع( توسط امام جمعه و فرماندار تویسرکان و 
مهمانــــان این آیین رونمایی شــــد، همچنیــــن به یاد و 
خاطر 32 بانوی شــــهید و جانباز شهرستان تویسرکان 

توسط مسووالن در بلوار میررضی درخت کاشتند.

فرماندار اسدآباد:

پیگیر انتقال پرونده های مالیاتی 
کارخانه های اسدآباد به منطقه هستیم

" صدور مجوز تأسیس شهرداری "پالیز
گفت:  اســــدآباد  فرماندار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــدآباد دارای کارخانه هایی اســــت که در شهرســــتان 
دارای فعالیــــت بوده و از امکانات این منطقه اســــتفاده 
می کننــــد کــــه پیگیــــر هســــتیم پرونــــده مالیاتــــی ایــــن 
کارخانه ها در شهرســــتان تکمیل و تشــــکیل شده و به 

یابد. انتقال  شهرستان 
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی اظهار کرد: با تکمیل 
و تشــــکیل پرونده هــــای مالیاتی این کارخانــــه ها، منافع 
مالیاتی کــــه در قالب ارزش افزوده دارند، دســــتگاه های 
مختلــــف اجرایــــی و اداری و شــــهرداری ها و دهیاری های 
شهرســــتان می توانند از این ارزش افزوده منتفع و بهره 

مند شوند.
وی بــــا بیــــان اینکه طــــی صحبت هایــــی با امــــور مالیاتی 
شهرستان قرار شــــده پیگیری الزم توســــط امور مالیاتی 
در ایــــن رابطه انجــــام گیــــرد، تصریح کرد: در حــــال حاضر 
چند کارخانه در شهرســــتان وجود دارد کــــه کارهای آنها 
در این راستا در دست پیگیری است و یک یا دو مورد از 
کارخانه ها پرونده مالیاتی آنها به شهرســــتان انتقال پیدا 
کرده و یکی دو مورد نیــــز اقدامات اجرایی این کارخانه ها 
انجــــام گرفتــــه و بــــه زودی پرونده ایــــن کارخانــــه هم به 

شهرستان منتقل خواهد شد.
فرماندار اســــدآباد خاطرنشــــان کــــرد: با انتقــــال پرونده 
مالیاتــــی این کارخانه ها به شهرســــتان بحــــث مالیاتی و 

ارزش افــــزوده کارخانه هــــا به شهرســــتان واریــــز خواهد 
شد که با واریز ارزش افزوده دســــتگاه ها اجرایی و اداری 
مختلــــف و دهیاری ها و شــــهرداری ها می تواننــــد از این 

شوند. منتفع  قضیه 
 " وی در ادامه از صدور مجوز تأســــیس شــــهرداری "پالیز
خبــــر داد و گفــــت: در اردیبهشــــت ماه ســــال جاری دو 
روســــتای مزرعه بید و روستای جنت آباد مرکز دهستان 
ســــیدجمال در بخش مرکــــزی با ادغام به شــــهر تبدیل 
شــــدند و با تصویب هیــــأت وزیران و ابــــالغ معاون اول 
، به جمع دیگر  ریاست جمهوری به نام جدید شــــهر پالیز

شهرهای اسدآباد پیوست.
کتابــــی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه بــــا پیگیری هــــا بحــــث کد 
تقســــیمات کشــــوری شــــهر پالیز آمــــده و نیاز بــــه مجوز 
 ، تأسیس شهرداری بود، تصریح کرد: با پیگیری استاندار
معــــاون عمرانــــی اســــتانداری، مدیــــرکل امــــور شــــهری 
استانداری، پیگیری نماینده مردم اسدآباد در مجلس و 
پیگیری های شهرستان کد شهرداری پالیز نیز در وزارت 
کشــــور و در سازمان شــــهرداری ها انجام و تصویب شده 

 اعالم کنند.
ً
که منتظریم کد را رسما

وی اضافه کرد: در ســــفر اخیر اســــتاندار به شهرســــتان 
اســــدآباد، وی اعتبــــاری افزون بر پنــــج میلیــــارد ریال به 
شــــهرداری پالیز اختصاص داد و قرار شــــد بعــــد از اعالم 
مجوز رســــمی تأسیس و راه اندازی شــــهرداری پالیز برای 

آغاز کار به حساب این شــــهرداری واریز و شهرداری ارائه 
فعالیت خود در خدمات شهری پالیز را آغاز کند.

وی در ادامه با اشــــاره بــــه هفته منابع طبیعــــی بیان کرد: 
تاکنــــون 290 هکتــــار نهــــال و درخت در گردنه اســــدآباد 
و پارک جنگلی شــــهر آجین کاشــــته شــــده و اخیرا نیز به 
مناســــبت روز درختــــکاری طــــرح کمربند ســــبز در گردنه 
اســــدآباد برای ظرفیت سازی جذب گردشــــگر اجرا و طی 
مراســــمی 403 نهال به یاد ســــردار شــــهید حاج قاســــم 

ســــلیمانی و ســــردار همدانی و 403 شــــهید اســــدآباد با 
مشــــارکت اداره منابع طبیعی و دانشــــگاه ســــید جمال 

غرس شد.
فرمانــــدار اســــدآباد یادآور شــــد: در هفته منابــــع طبیعی 
امســــال هم 130 هکتار نهال و درخت در گردنه اسدآباد 
و پارک جنگلی شــــهر آجین کاشته می شود که 80 هکتار 

آن در گردنه اسدآباد خواهد بود.
وی گردنــــه 15 کیلومتــــری اســــدآباد را بهتریــــن ظرفیت 

برای جذب گردشــــگر عنوان کرد و ادامه داد: اجرای طرح 
کمربند ســــبز در گردنه چند سالیست که آغاز شده و هر 

ساله به تعداد نهال های آن افزوده می شود.
بــــه نقل از ایســــنا، کتابی ایجــــاد کمربند ســــبز را با هدف 
توسعه فضای ســــبز و زیبا ســــازی و ایجاد نشاط طبیعی 
کرد:  گردشــــگران دانســــت و خاطرنشــــان  برای جــــذب 
گونه های کاشــــته شده ســــازگار با محیط و با نیاز آبی کم 

و جلوگیری از تصرف و دست اندازی به طبیعت است.

مرکز پذیرش معتادان 
متجاهر در نهاوند 

آماده بهره برداری شد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اجتماعی سپاه 
مرکز  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  انصارالحســــین)ع( 
جدید پذیرش معتادان متجاهر در نهاوند با عنوان 
« آماده بهره برداری شده است. »اردوگاه کرامت کوثر
به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاسدار عباس محرمی 
روز شــــنبه بیان کرد: همدان دارای یک مرکز ماده 16 
برای پذیرش و درمان معتــــادان متجاهر در منطقه 
شمالی استان واقع در شهرستان کبودرآهنگ بود 
بنابراین ساخت مکانی در جنوب استان ضروری به 

نظر می رسید.
وی اضافــــه کــــرد: بنابراین شهرســــتان نهاوند برای 
ســــاخت مرکز جدیــــد پذیــــرش معتــــادان متجاهر 
پیش بینی شــــد تا عالوه بر این شهرســــتان بتواند 
شهرســــتان های جنوبی شــــامل مالیر و تویسرکان 

همچنین اسدآباد را پوشش دهد.
معاون اجتماعی ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
همــــدان اظهار کــــرد: اجرای این طرح توســــط ســــپاه 
همدان از حدود 2 سال پیش آغاز شد و هم اینک به 
اتمام رسیده و هفته جاری در جلسه ویدئو کنفرانسی 

با حضور مسؤوالن ملی بهره برداری می شود.
ســــرهنگ محرمــــی ادامــــه داد: این مرکــــز ظرفیت 
پذیرش 400 معتــــاد متجاهر را دارد و بــــا افتتاح این 
مرکز تعــــدادی از معتادان متجاهــــر موجود در مرکز 

ماده 16 کبودراهنگ به این محل منتقل می شوند.
وی بیــــان کرد: پس از پایان فرآینــــد درمان به منظور 
توانمندســــازی معتــــادان بهبــــود یافتــــه دوره های 
آموزشــــی برای آنها برگزار می شــــود تا پــــس از خروج 
از این اردوگاه به علت داشــــتن مهــــارت بتوانند در 

مکانی مشغول به فعالیت شوند.
معاون اجتماعی ســــپاه انصارالحســــین)ع( استان 
حــــوزه  در  متخصــــص  کارکنــــان  افــــزود:  همــــدان 
بهداشتی، درمانی و روانشــــناس در محل »اردوگاه 
« نهاوند برای ارائه خدمات به معتادان  کرامت کوثــــر

حضور دارند.
به نقــــل از ایرنــــا، ســــردار ســــلمان امیــــری فرمانده 
انتظامــــی اســــتان همــــدان در نشســــت خبــــری از 
دســــتگیری پنج هزار و 496 معتاد و ارجاع سه هزار و 
581 معتــــاد متجاهر به مراکز ماده 15 و 16 در 11 ماهه 

سال جاری خبر داد.

معرفی 33 راننده متخلف
 از شیوه نامه های بهداشتی 

به دادگاه در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس مرکز بهداشت 
نهاونــــد گفــــت: 33 راننده تاکســــی بــــه دلیل عدم 
بــــه  مربــــوط  مــــوارد  دیگــــر  و  ماســــک  از  اســــتفاده 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی بــــه عنــــوان متخلف به 

دادگاه معرفی شدند.
به گزارش هگمتانه، علی احســــان خویشــــوند اظهار 
کرد: در راســــتای نظارت بــــر اجرای شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی در تاکســــی های بین شــــهری، بازرسان 
بهداشــــت محیط این مرکــــز تعداد 33 نفــــر راننده 
تاکســــی متخلف از مقررات بهداشــــتی را شناسایی 
و پس از تذکرهای متعدد و عــــدم رعایت موارد الزم 

برای آنان پرونده تشکیل دادند.
وی بــــه تخلفات این رانندگان اشــــاره کــــرد و افزود: 
این راننــــدگان در حین رانندگی و جابجایی مســــافر 
از ماسک استفاده نمی کردند که طی چند مرحله به 
آنان تذکر داده شد اما متأسفانه به علت بی توجهی 

برای اعمال قانون به دادگاه معرفی شدند.
رئیــــس مرکز بهداشــــت نهاونــــد گفــــت: رانندگان 
تاکســــی موظف بــــه رعایت تمــــام شــــیوه نامه های 
ماســــک،  از  دائــــم  اســــتفاده  جملــــه  از  بهداشــــتی 
گندزدایی مستمر دستگیره های داخلی و بیرونی و 
جابجایی مسافران با ظرفیت حداکثر 3 نفر هستند.

" برای دومین  کشت "زیره سبز
ع بهار سال متوالی در مزار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی 
شهرســــتان بهــــار گفت: با هدف توســــعه کشــــت 
گیاهــــان کم آب بــــر بــــرای اولین بــــار در روســــتای 
دســــتجرد از توابع این شهرستان ســــطحی معادل 
13 هکتــــار از مزارع این شهرســــتان به کشــــت زیره 

اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عبدالحسین اکبری افزود: 
با توجه به تحمل زیاد محصول زیره ســــبز به خشــــکی 

معموال این محصول به روش دیم کشت می شود.
وی با بیان اینکه تکثیر زیره سبز از طریق بذر صورت 
آبی این محصول،  می گیرد گفت: در روش کشــــت 
بعد از کاشت باید زمین را بالفاصله به صورت مالیم 

آبیاری کرد.
اکبری با اشــــاره بــــه اینکه برای کشــــت در هر هکتار 
به 15 تا 20 کیلوگرم بذر نیاز اســــت بیــــان کرد: تاریخ 
کشــــت زیره ســــبز به شــــرایط اقلیمی محل رویش 
بســــتگی دارد، بــــه طوری کــــه در مناطــــق معتدل و 
گرمســــیری به عنــــوان محصول پائیــــزه و در مناطق 
سردســــیری به صورت یک محصول بهاره کشــــت 
می شــــود. وی به فصل کشــــت ایــــن محصول هم 
اشــــاره کرد و گفت: زیره سبز در اســــفند ماه کشت 
و در تیر ماه نیز برداشــــت می شــــود کــــه پیش بینی 
می شــــود در هــــر هکتاردیــــم از 250 - 300 کیلو گرم 
و در کشــــت آبــــی 800 کیلوگرم تا یــــک تن محصول 

برداشت شود.

خبــر



به شــماره ثبت 10962 و شناســه ملی 10820107981 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ســمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای 
محمدجعفــر همایونــی به شــماره ملی 3873484692 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــو هیئت مدیره آقای نادر رنجبران به شــماره ملی 
3875664231 به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای بابک رنجبران به 

شماره ملی 3860361201 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.
2- امضای کلیه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهادار و تعهدآور و 
قراردادهــا با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 

است.

1106476

آگهی تغییرات شرکت آریا بتن صنعت ماندگار
)شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

به شــماره ثبت 10962 و شناسه ملی 10820107981 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مــورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- به موضوع 
شــرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصــاح گردید: انجام و 
ارائه خدمات پیمانکاری در رشــته های ساختمان و ابنیه، آب، راه و ترابری، تأسیسات 
و تجهیزات، نیرو و ارتباطات، مرمت آثار باســتانی و اشــیاء تاریخی در کلیه موارد پس 

از اخذ مجوزهای الزم.
1106480

آگهی تغییرات شرکت آریا بتن صنعت ماندگار )شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

با ما همراه باشید
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4
نویسندگانی از همدان 

برگزیده جشنواره سراسری یوسف
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: چهار هنرمند همدانی برگزیده جشــــنواره 

داستان کوتاه نویسی یوسف شدند.
به گزارش هگمتانه، آیین اختتامیه هشتمین و نهمین دوره جایزه ادبی 
یوسف روز پنجشــــنبه به میزبانی مازندران و در یک ارتباط تصویری زنده 
سراسری برگزار شــــد و برترین های جشــــنواره معرفی شدند که »مرتضی 

فرجی« و »ســــید میثم موسویان« در هشــــتمین دوره و »رقیه کریمی« و 
»سمانه مستقیمی« نیز در نهمین دوره جشنواره ادبی یوسف از استان 

همدان مورد تقدیر قرار گرفتند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقــــدس همدان در این آیین 
کــــه در باغ موزه دفاع مقدس همدان برگزار شــــد، با بیان اینکه تعداد آثار 
ارسالی نســــبت به دوره قبل 5 درصد افزایش داشــــته، گفت: امسال با 
تدابیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس این جشنواره مورد 

استقبال مطلوب هنرمندان قرار گرفت.

سردار مهدی ظفری افزود: 84 اثر از سراســــر استان به دبیرخانه نهمین 
دوره جشنواره ادبی یوسف ارسال شــــد که پس از داوری 14 کارشناس، 

سه اثر به جشنواره کشوری راه پیدا کرد.
وی هدف از برگزاری جشــــنواره یوســــف را تبیین و ترویــــج فرهنگ دفاع 
مقدس به عنوان پیشــــران فرهنگ ملی برای نیــــل به آرمان های انقالب 

اسالمی عنوان کرد.
سردار ظفری، دفاع مقّدس و مقاومت اسالمی، 40  سالگی دفاع مقّدس 
و دســــتاوردهای آن و دفــــاع مقــــّدس، مدافعــــان حــــرم و حریــــم وطن را 

محورهای داستان نویسی این جشــــنواره برشمرد و گفت: زنان در دفاع 
مقّدس، مقاومت شهرها در دفاع مقّدس، رزمندگان، شهیدان، آزادگان 
و جانبازان، وحدت و همگرایی اســــالمی، امام رضــــا )ع( و دفاع مقّدس و 
امتداد دفاع مقّدس در مدافعان ســــالمت نیــــز موضوعات بخش ویژه 

جشنواره بودند.
جشــــنواره ادبی یوســــف در ســــال 1385 با یاد و گرامیداشــــت شــــهید 
»یوســــف ملک شاَمران« پایه گذاری شــــد و تاکنون هشت جلد کتاب با 

عنوان یوسف به عنوان دستاورد جشنواره منتشر شده است.

استان

رقابت 270 اثر 
در جشنواره عکس و فیلم 

محیط زیست همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: با پایــــان مهلت 
ارســــال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره عکس 
و فیلم محیط زیســــت استان همدان، 270 اثر در 
موضوع  با  جشــــنواره  این  دبیرخانه  بــــه  5 بخش 

رسید. همدان  استان  آبی  زیستگاه های 
دومین  اجرایــــی  مدیــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
جشــــنواره عکس و فیلم محیط زیســــت استان 
همــــدان گفــــت: این تعــــداد آثــــار در بخش های 
عکس، عکس تلفن همــــراه، بخش ویژه محیط 
بانــــان، فیلم یــــک دقیقه ای تلفن همــــراه و فیلم 
جشــــنواره  دبیرخانه  بــــه  حرفه ای  دقیقــــه ای  یک 
آثار در بخش  که بیشــــترین تعداد  رسیده است 

اثر است.  131 با  اصلی عکس 
آقاخانی افزود: عالقه مندان به شرکت  ســــعیده 
در این جشــــنواره طی 21 روز آثار ارزشمندی خلق 
و ارســــال کردند که در آرشــــیو تصویری اداره کل 
حفاظــــت محیط زیســــت اســــتان همــــدان حفظ 
و بــــا هدف ترویــــج و فرهنگ ســــازی حفظ محیط 
آبــــی اســــتان  زیســــت و معرفــــی زیســــتگاه های 

شد. خواهد  استفاده 
آغاز شــــده است و افشین  آثار  وی گفت: داوری 
صورت  به  ثقفــــی  علی  و  مهاجــــران  علی   ، بختیــــار
برخط آثار رســــیده به این جشنواره را برای معرفی 

می کنند. داوری  برگزیده  آثار 
وی اعــــالم کــــرد: برنامه ریزی برای برگــــزاری برخط 
بر  جشــــنواره  این  اختتامیه  مراســــم  حضــــوری  یا 
اســــاس اعالم آخرین وضعیت همه گیری کووید 
19 در اســــتان، صورت خواهــــد گرفت و طی هفته 
آینــــده برگزیــــدگان جشــــنواره معرفــــی و تجلیل 

شد. خواهند 

کرونا جان 2 همدانی 
دیگر را گرفت

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: با فوت 2 نفر دیگر 
از مبتالیان قطعــــی کووید 19 در روز جمعه، مجموع 
متوفیان کرونا در این اســــتان از ابتدای همه گیری 

تاکنون به یک هزار و 536 نفر رسید.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمــــد طاهری روز شــــنبه 
افزود: همچنین با شناســــایی 15بیمار جدید مبتال 
به کوویــــد 19 در روز جمعه، مجموع مــــوارد مثبت 
بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون 

در استان به 10 هزار و 540 نفر رسیده است.
وی اظهار کرد: تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس 
بیمارســــتان های اســــتان همدان با عالئم تنفسی 
مشــــکوک به کرونا در روز جمعه 237 مورد بود که 
از این تعداد 40 نفر در بخش عادی بستری شدند.

مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا اضافه کرد: همچنین در حال حاضر 11 بیمار 
آی.ســــی.یو مراکز  مبتال بــــه کوویــــد 19 در بخــــش 
درمانی این اســــتان بســــتری هســــتند و وضعیت 

جسمی 33 بیمار وخیم گزارش شده است.
آخرین وضعیت بیماران کرونایی در  طاهری درباره 
شهرســــتان های اســــتان همدان نیز گفت: شمار 
بیمــــاران کرونایــــی بســــتری از ابتدای همــــه گیری 
اسدآباد  بیمارستان های  در  تاکنون  کرونا  ویروس 
380، بهار 621، تویســــرکان 670، رزن 457، درگزین 

199، فامنین 184 و کبودراهنگ 672 نفر است.
 ، وی افــــزود: همچنین یک هــــزار و 920 نفر در مالیر
یک هزار و 164 نفر در نهاوند و ســــه هزار و 994 نفر 
نیز در شهرســــتان همدان به این ویروس مبتال و 

بستری شده اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا درباره 
آخریــــن وضعیت افــــراد مبتال به ویــــروس کرونای 
انگلیســــی در اســــتان نیز گفت: یک مرد 55 ساله 
مبتال به این ویروس تحت نظر پزشکان قرار دارد، 
عــــالوه بر ایــــن آزمایش های مــــورد نیــــاز از اعضای 

خانواده و اطرافیان او نیز گرفته شده است.
طاهــــری ادامه داد: اعضــــای خانواده فــــرد مبتال به 
کرونای انگلیســــی هــــم اینــــک در قرنطینه خانگی 

هستند.

شهردار همدان:خبـــــــــــــر

شعار رشد متوازن شهر همدان 
را محقق کرده ایم

توجه ویژه شهرداری به مناطق کم برخوردار

گفت:  هگمتانه، گــــروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان 
در چند ســــال اخیر توانســــته ایم به شــــعاری که در ابتدا 
با عنوان رشــــد متوازن شــــهر همدان داده  بودیم جامه 
عمل بپوشانیم و خوشبختانه امروز مناطق کم برخوردار 

همدان به خوبی رشد کرده اند.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی شــــامگاه چهارشنبه 
در جمع همیــــاران محله کوی کوثر در مســــجد المهدی 
بــــا بیان اینکه شــــب و روز در تالش برای توســــعه شــــهر 
همدان هســــتیم، اظهار کرد: در این ایام هر شب در یک 
مســــجد و محله حضــــور پیدا می کنیم تا به مشــــکالت و 
مســــائل هر محله با کمک و هم فکری همیاران محالت 

کنیم. رسیدگی 
وی افزود: باید به این نکته توجه کنیم که وســــعت شهر 
بســــیار زیاد بود و مسائل و مشــــکالت محالت همدان 
نیز به تبع آن بسیار زیاد است، همچنین ما در شهرداری 
بیش از یک هزار وظیفه مختلف از جمله جمع آوری زباله، 
آســــفالت، اتوبوس و تاکســــی و اقدامات عمرانی فراوانی 

داریم که تمام این کارها نیاز به پیگیری دارد.
شــــهردار همدان با بیان اینکه در 3 ســــال اخیر شــــرایط 
اقتصادی بســــیار دشــــوار بوده اســــت، گفت: قیمت ها 
در ســــال های اخیر چندین برابر شــــده اســــت در همین 
ابتدای ســــال ما قیر را یک و نیم میلیون تومان خریداری 
می کردیــــم که بــــه بیــــش از 8 میلیــــون تومان رســــیده، 
اتوبوســــی که سال 97 قیمت آن 500 میلیون تومان بود 
یک ماه پیش بیــــش از 4 میلیارد تومان بــــرای خرید آن 

کردیم. هزینه 
صوفی خاطرنشــــان کرد: خدمات دهی شهرداری همدان 
در حوزه های مختلف بســــیار زیاد بوده و ما هر شب 600 
تن زباله در مســــافتی بیــــش از یک هــــزار و 200 کیلومتر 
در شــــهر و معابر جمع آوری می کنیــــم همچنین بیش از 
600 هکتار فضای سبز شــــهری در طول روز نیز نگه داری 

می شود.
وی با بیــــان اینکه در دنیا شــــهرداری ها حــــرف اول را در 
اداره شــــهر می زننــــد، بیان کــــرد: قوانین ســــخت گیرانه 

کمی کار شهرداری را دچار مشکل کرده امروز ما بهترین 
آســــفالت را در یک کوچه یا خیابان می ریزیم فردا شرکت 
آب ، برق و یا گاز تماس می گیرند برای کندن همان نقطه 

که تازه آسفالت شده است.
کرد: همین موضوع هزینه های  شــــهردار همدان عنوان 
مــــا را چندیــــن برابــــر می کنــــد در حالی کــــه در دنیــــا این 
آخر را  شــــهرداری ها هســــتند که در شــــهر حــــرف اول و 
می زننــــد همچنین درصد کمــــی از مردم نیز بــــه مبلمان 
شــــهری که از عوارض خود آنها نیز خریداری شده آسیب 
می زنند که باز هــــم باعث تحمیل هزینه های بیشــــتر به 

شهرداری می شود.
صوفی با اشــــاره به لزوم فرهنگ ســــازی پرداخت عوارض 
توســــط همیاران محالت گفــــت: روزی که بنده شــــهردار 
شــــدم بودجه شــــهرداری همدان 400 میلیارد تومان بود 
که امســــال این بودجه به یک هزار میلیارد تومان رســــید 
و ســــال آینده نیز آن را به یــــک هــــزار و 600 میلیارد تومان 

رسانده ایم.
وی افزود: در این شــــرایط ســــخت اقتصادی که بسیاری 
از شهرداری های شهرهای بزرگ در پرداخت حقوق های 
خود نیــــز مانده اند ما توانســــته ایم بودجه شــــهرداری را 
هر ســــاله افزایش دهیم باید در این شــــرایط مردم نیز با 

پرداخت به موقع عوارض کنار ما باشند.
شــــهردار همدان با اشــــاره به رشــــد فضای ســــبز در شهر 
همدان بیــــان کرد: در حــــال حاضر در حــــال احداث پارک 
250 هکتــــاری اکباتــــان )منطقــــه 2(، پــــارک 100 هکتــــاری 
گلســــتان)منطقه 3(، پــــارک 100 هکتــــاری والیت )منطقه 
یــــک( و پــــارک 40 هکتــــاری آمــــادای )منطقــــه 4( همدان 

هستیم.
صوفــــی خاطرنشــــان کرد: این قــــول را به مــــردم محله 
کــــوی کوثر همــــدان هــــم می دهیم که ســــال آینده در 
بــــا زمین  صــــورت تأمین زمیــــن پارک محلــــه ای همراه 
چمن مصنوعی برای ورزشــــکاران ایــــن منطقه احداث 

شود.
وی با اشــــاره به حل مشــــکالت و مســــائل محله کوی 

 ، معابــــر بازگشــــایی  پیاده راه ســــازی،  در  گفــــت:  کوثــــر 
تاکسی  و  اتوبوس  تعداد  افزایش  و  ودخانه  ر پوشــــش 
1400 برای محله کوی کوثــــر تمام تالش خود  در ســــال 
را انجــــام می دهیــــم و در حــــد توان مــــان و بر اســــاس 
انجام  می دهیــــم  قــــول  را  اقدامــــات  ایــــن  اولویت هــــا 

. هیم د
که همیاران  شــــهردار همدان ادامه داد: در فرهنگســــرا 
ایــــن محله به آن اشــــاره کردند، 100 درصد فرهنگســــرای 
نشاط متعلق به مردم این منطقه بوده و باید توسط آنها 
اداره شــــود و بنده به همکاران مان در سازمان فرهنگی 
کید می کنم که این فرهنگسرا را در  اجتماعی و ورزشــــی تأ

آینده به مردم منطقه واگذار کنند. سال 
صوفی بــــا بیان اینکه قــــول اضافه به کســــی نمی دهیم، 
بیان کرد: به دنبال این نیســــتیم که صدها قول بدهیم 
و عمل نکنیم در حد و انــــدازه توان مان قول می دهیم و 
تمــــام تالش خود را برای آبادی محلــــه کوی کوثر و تمامی 

محالت همدان انجام می دهیم.
وی افزود: روزی که شهردار شــــدم قول بنده این بود که 
شــــهر همدان به صورت متوازن در جهت رشد و توسعه 
قــــرار بگیرد برای بنده اصال محله باال و پایین شــــهر معنا 
ندارد و در این چند سال اخیر به حق باید بگویم مناطق 
کم برخوردار شــــهر با رشــــد بســــیار خوبی همراه شــــده 

است.

بیگدلــــی: در شــــرایط ســــختی اقتصــــادی مناطــــق  �
کم برخوردار همدان رشد خوبی داشته است

جعفر بیگدلی مســــؤول همیاران محله کوی کوثر نیز در 
نشســــت صمیمی با شــــهردار همدان اظهار کرد: محله 
کــــوی کوثر جــــزو 4 محله پایلــــوت اجرای طــــرح همیاران 
محالت بود و تا به امروز ما در این محله 18 جلسه رسمی 

و 20 جلسه غیر رسمی را برگزار کرده ایم.
وی افزود: خوشــــبختانه جای تقدیر و تشــــکر از شهردار 
همــــدان و مدیر منطقــــه 4 دارد که با نــــگاه عدالت محور 
مناطــــق کم تر برخوردار شــــهر همــــدان نظیر کــــوی کوثر 
امروز پیشــــرفت خوبی داشــــته و کارهای عمرانی بسیار 

خوبی در محله ما صورت گرفته است.
مســــؤول همیــــاران محــــالت همــــدان بــــا بیــــان اینکه 
می دانیم منابع شــــهرداری همدان محدود است، گفت: 
همه ما به این نکته واقف هســــتیم که شرایط اقتصادی 
امروز خوب نیســــت و در یک جنگ اقتصادی قرار داریم 

و شهرداری همدان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بیگدلــــی خاطرنشــــان کــــرد: اما مــــا از شــــهردار جهادی 
که  که مشــــکل اساســــی ما  همــــدان انتظاراتــــی داریــــم 
ترافیک کوی کوثر و بن بست بودن این منطقه بوده در 
سال آینده حل شود شاید بزرگ ترین خواسته و دغدغه 

ما حل همین مسئله است.

وی با اشــــاره به لــــزوم ایجاد فضای ســــبز در محله کوی 
کوثــــر بیان کرد: جوانــــان و نوجوانان این شــــهر از نبود 
یک پــــارک محله ای رنــــج می برند که خانواده هــــا را دچار 
مشــــکل کرده همچنیــــن روزگاری زمیــــن خاکی در این 
منطقــــه بــــرای فوتبال وجود داشــــت که چنــــد صد تیم 
ورزشــــی در آن بــــازی می کردنــــد که امــــروز از آن بی بهره 

. هستیم
مســــؤول همیاران محله کوی کوثر همدان عنوان کرد: 
1400 یک پارک محلــــه ای و زمین  امیدواریم برای ســــال 
ایجاد  همــــدان  کوثر  کــــوی  محله  در  مصنوعــــی  چمــــن 

شود.
بیگدلــــی با بیــــان اینکه پوشــــش رودخانــــه محله کوی 
کوثــــر نیز در اولویــــت قرار بگیرد، گفت: قســــمت هایی 
کنــــار  در  گرفتــــن  قــــرار  دلیــــل  بــــه  رودخانــــه  ایــــن  از 
و  حادثه آفریــــن  بســــیار  مســــکونی  ســــاختمان های 
خطرناک بــــوده که امیدواریم چاره ای برای پوشــــش آن 

شود. اندیشیده 
وی افزود: خوشــــحالیم که با وجود شــــهردار دلســــوز و 
از جمله  بومی و مجموعــــه مدیران شــــهرداری همــــدان 
یوســــفی نوید مدیر منطقه 4 شــــهرداری و وجدی هویدا 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همــــدان تحول بســــیار خوبی در توســــعه شــــهر صورت 

گرفته است.

به همت حوزه های مقاومت خواهران و معاونت اجتماعی سپاه ناحیه همدان صورت گرفت

تهیه 7 سری جهیزیه و یک سیسمونی 
برای نیازمندان

هگمتانه، گروه خبر همدان: به همت حوزه های مقاومت 
خواهران و معاونت اجتماعی سپاه ناحیه همدان، هفت 
ســــری جهیزیه و یک عدد سیســــمونی بــــرای نو عروس و 

دامادهای کم بضاعت همدانی، تهیه و اهدا شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ پاســــدار علــــی بقایی 
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان در مراسم اهدای جهیزیه و 
سیســــمونی به نو عروس ها و دامادها ضمــــن قدردانی از 
خیران و حوزه های خواهران بســــیج که در تهیه جهیزیه و 
سیسمونی نقش داشتند، اظهار کرد: ما نباید فرمایشات 
رهبر انقالب در دیدار با گروه های جهادی که در تابستان 
و آذر ســــال 98 انجام شــــد را فراموش کنیــــم که فرمودند 

کارهای خوب باید تبلیغ و به مردم اطالع رسانی شود.
بقایی تصریح کرد: همه ما دارای زندگی و خانواده هستیم 

و می دانیــــم که تأمین هر قلم از این جهزیه و سیســــمونی 
چه هزینه کالنی در بردارد لذا کار شــــما بســــیار ارزشــــمند 

است.
بقایی گفت: این کارها یک تکلیف است، البته نه تکلیف 
ســــازمانی، بلکه یک تکلیف انقالبی و مــــا از لحاظ اخالقی 
وظیفــــه داریم بــــه خانواده هــــای نیازمند با حفــــظ کرامت 

خدمات رسانی را انجام دهیم.
فرمانده ســــپاه ناحیــــه همدان افزود: همت شــــما همت 
بلندی است، از آدم های بزرگ و با همت باال انتظار باالیی 
هم می رود، لذا برنامه ریزی کنیــــد این کار را در ماه رمضان 
و هفته بســــیج و دفاع مقدس با تعداد باالتری تکرار کنید 
که هــــم دارای اثرات اجتماعی باالیی اســــت و هم باقیات 

صالحاتی برای قبر و قیامت است.

ارسال 5 هزار واحد خون از همدان به دیگر استان ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل انتقال خون استان 
همدان گفت: از ابتدای ســــال تاکنون 5 هــــزار و 70 واحد 
خون اهدایی از همدان به اســــتان های دیگر ارسال شده 

است.
گزارش هگمتانه، افشــــین محمــــدی ضمن قدردانی   به 
از مــــردم همدان بــــرای اهمیت به فریضــــه اهدای خون، 
کرونایی  کرد: اهداکنندگان خون حتی در شــــرایط  اظهار 
هم میــــدان را خالی نکــــرده و به کمک بیمــــاران نیازمند 

شتافتند.
وی بــــا بیان اینکه از ابتدای ســــال تاکنــــون بیش از 5هزار 
واحد خون اهدایی به استان های تهران، گیالن، سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان ارسال کردیم تصریح 
کرد: با این حــــال هیچ گونه کمبودی در زمینه تأمین خون 

مورد نیاز بیمارستان های استان وجود نداشته است.
مدیــــرکل انتقال خون اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
همه ســــاله در روزهای پایانی ســــال مصــــرف فرآورده های 
خونی باال مــــی رود گفت: به همین دلیل در این ایام روزانه 

6 برابر نیاز مصارف بیمارستانی را دخیره سازی می کنیم.
از اهدای  کید بر اینکه بخش قابل توجهی  محمدی با تأ
می شــــود  انجام  مســــتمر  اهداکننــــدگان  توســــط  خون 

کننــــدگان بار  گذشــــته اهدا  کــــرد: در ســــال های  اظهار 
اولی را حذف کردیم اما امســــال بــــه خاطر بحران کرونا و 
آمده از ظرفیت اهداکنندگان بار اولی هم  شرایط پیش 

کردیم. استفاده 
وی با بیان اینکه مشــــکل و دغدغه همیشگی ما مربوط 
بــــه کمبود پالکت اســــت تصریــــح کرد: پالکــــت قابلیت 
ذخیره ســــازی ندارد و بیش از ســــه روز قادر به نگهداری 

نیستیم. آن 
مدیــــرکل انتقال خــــون همدان از انجــــام روش آفرزیس 
و جداســــازی اجزای خون خبــــر داد و گفت: در این روش 
اجزای مورد نیاز خون از اهداکننده گرفته می شود و بقیه 

اجزا به بدن او برگردانده می شود.
محمدی با بیان اینکه در شــــرایط کنونــــی روزانه بین 120 
تا 130 نفر برای اهدای خــــون مراجعه می کنند اظهار کرد: 
کــــردن بیماری تعــــداد مراجعه  بدون شــــک با فروکش 

می  یابد. نیزافزایش  اهداخون  کنندگان 
تمــــام  اینکــــه  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  وی  تســــنیم،  از  نقــــل  بــــه 
رعایت  خون  اهدای  مراکز  در  بهداشــــتی  شیوه نامه های 
می شــــود گفت: تاکنــــون هیچ مشــــکلی در ایــــن زمینه 

وجود نداشته است.
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مسکو و دمشق:

غرب دنبال غارت سوریه است نه مبارزه با تروریسم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: دولت های روســــیه و ســــوریه در بیانیه 
مشــــترکی اعالم کردند که هدف غرب و آمریکا در سوریه غارت منابع آن 

است نه مبارزه با تروریسم.
هیأت هماهنگی دولتی میان ســــوریه و روســــیه در بیانیه ای اعالم کرد: 
تمام اقداماتی که غرب در ســــوریه اتخاذ می کند هیچ ارتباطی با تروریسم 

ندارد و هــــدف واقعی آن غارت منابــــع ملی یک کشــــور دارای حاکمیت 
است که عضو ســــازمان ملل اســــت. از این روش برای تقسیم سوریه و 

افزایش حضور نظامی آمریکا در مناطق شمال شرق استفاده می شود.
در ایــــن بیانیه آمده اســــت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســــابق آمریکا 
عمــــال اعالم کرده بود که نفت مهم ترین دلیل حضور نیروهای آمریکایی 

در سوریه است.
در این بیانیه آمده است: نیروهای ائتالف بین المللی که حضور خود در 
سوریه را با مبارزه با تروریسم توجیه می کنند عمال فعالیت های گروه های 
مســــلح را با مجهز کردن آن ها به ســــالح، مهمات و کمــــک مالی تحریک 

می کنند و به افراد مسلح آموزش می دهند.

در این بیانیه آمده اســــت: همزمان با این مســــئله از روش ایجاد خفقان 
اقتصادی در سوریه استفاده می شود. حضور نظامی غیرقانونی کشورهای 
غربی و فعالیت های آن ها که ثبات را برهم می زنند توجه اساســــی جامعه 
جهانی را می طلبد. همه این مســــائل در وخامت ســــطح جرایــــم و اوضاع 

اقتصادی نه تنها در سوریه بلکه در کل منطقه نقش دارد.

بایدن وضعیت اضطرار ملی 
علیه ایران را تمدید کرد

آمریکا با صــــدور بیانیه ای وضعیت  رئیس جمهور 
اضطرار ملــــی در قبال ایــــران را به مدت یک ســــال 

دیگر تمدید کرد.
آمــــده اســــت: »اقدامات و  در ایــــن بیانیه بایــــدن 
ایــــران همچنــــان تهدیدی  سیاســــت های دولت 
فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاســــت خارجی و 

اقتصاد ایاالت متحده است«.
اعالم وضعیت اضطراری در قبال ایران به 14 نوامبر 
1979 ]10 روز پس از اشــــغال النه جاسوسی آمریکا 
در ایــــران[ بازمی گردد که از آن زمــــان تاکنون ادامه 
یافته و به موجــــب این فرمان، تمامــــی دارایی های 

ایران در خاک آمریکا توقیف می شود.

در بررسی "اف ای تی اف" از  منافع 
ملی عقب نشینی نمی کنیم

دبیرمجمــــع تشــــخیص مصلحت نظــــام گفت: در 
عقب نشینی  کوچکترین  مجمع   CFT پالرمو  بحث 

از ارزش های انقالب و منافع ملی نخواهد داشت.
مشــــکل از مدیریت اســــت و دولتمــــردان نباید از 
مردم فاصله بگیرند و ســــفره ای جدا از مردم داشته 
باشند. بورس را به راه انداختند و نتوانستند ورودی 
و خروجــــی آن را کنتــــرل کننــــد و آســــیب آن را مردم 
متوسط متحمل می شوند که بی شک این مسائل 
را پیگیــــری کردیم و بــــا توکل بر خدا دســــت آنها را از 
کشور قطع خواهیم کرد. این مملکت مگر صاحب 
ندارد، مگر بچه های انقالب مرده اند که مردم هر روز 
یک سیلی از گرانی بخورند نیروهای انقالبی همواره 
آماده انــــد و دســــت دزدان را از ایــــن مملکت کوتاه 
می کنند. باید به حساب ویژه خواران، واسطه گران و 

بازیگران سیاسی رسیدگی شود.

تشکر سید حسن نصراهلل
 از همدردی پدرانه رهبرمعظم انقالب

دبیر کل حزب اهلل لبنــــان در پیامی خطاب به رهبر 
معظم انقالب، از تسلیت و همدردی پدرانه ایشان 
در پی درگذشت »شیخ احمد الزین« رئیس هیأت 
امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان تشکر کرد.

سید حسن نصراهلل خطاب به رهبر معظم انقالب 
تأکید کرد، ما با شــــما عهد می کنیم که راه این عزیز 
درگذشــــته را ادامــــه داده و بــــرای تحقــــق اهداف و 
آرزوهایی که ایشــــان به آنها ایمان داشــــت، تالش 

کنیم.

مصوبه مجلس برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

نماینــــدگان مجلــــس بــــا اختصــــاص اعتبــــار مقرر 
کردند که تســــویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی، 
متناســــب سازی حقوق لشــــکری و کشوری و رتبه 

بندی معلمان در سال1400 انجام شود.

ایران تیتانیوم تولید می کند
بــــا همــــت ســــازمان انــــرژی اتمــــی، اولین قــــرارداد 
فروش میلگردهای تیتانیوم گرید پزشــــکی با یکی 
ارتوپدی منعقد  ازشرکت های تولید ایمپلنت های 
شــــد و بدیــــن ترتیــــب، ایــــران در زمره کشــــورهای 

تولیدکننده فلز تیتانیوم قرار گرفت.
در مــــواردی همچــــون ســــاخت انــــواع ایمپلنــــت، 
دســــتگاه تنظیم ضربان قلــــب، جایگزین مفاصل 
ران و یا زانو و به طــــور کلی به عنوان پروتز از این فلز 

استفاده می شود.

تش سوزی دوباره در مرز  آ
افغانستان با ایران

برای دومین بار در هفته گذشــــته آتش ســــوزی در 
مــــرز افغانســــتان و ایران بــــه وقوع پیوســــت. این 
آتش ســــوزی در میان تانکرهــــای حامل نفت و گاز 
گمــــرک ابونصرفراهی رخ داد و تجهیــــزات الزم برای 

مهار این آتش وجود ندارد.

: مردم تا خرداد 1400  مخبر
دغدغه و نگرانی به نام واکسن 

کرونا نخواهند داشت

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(گفت: 
حداکثــــر تا 15 خرداد ســــال آینــــده موضوعی به نام 
واکسن کرونا در کشــــور به عنوان دلهره و دغدغه 

مردم وجود نخواهد داشت.

مبلغ سود سهام عدالت 
امسال مشخص شد

گفت:  دهقان دهنــــوی، رئیس ســــازمان بــــورس 
ســــهامداران سهام عدالت دو دســــته هستند که 
یــــک عده مســــتقیم و یک عــــده غیر مســــتقیم را 
انتخاب کردند اکنون بحث ســــود ی که در رابطه با 
ســــال 98 است، 200 هزار تومان برای کسانی است 
که به پرتفویشــــان دســــت نزده اند. تالش ما این 
است که تمامی دویســــت هزار تومان را قبل از 99 
به افراد پرداخت کنیم، اما ممکن اســــت که بنا به 
شــــرایطی نصف سود را در اســــفند و مابقی آن را در 

سال آینده پرداخت کنیم.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

کید بر وجود راه حل برای رفع مشـــکالت معیشتی و گرانی: امام خامنه ای با تأ

گرانی شـــب عید را عالج کنید
وضعیت معیشت مردم غصه بزرگی است

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: به مناســــبت روز 
درختــــکاری و هفتــــه منابــــع طبیعــــی، رهبــــر معظــــم 
انقالب اســــالمی پیش از ظهر جمعــــه دو اصله نهال 

کاشتند. میوه 
آیت اهلل خامنه ای ســــپس در سخنانی، گیاه  حضرت 
و فضای ســــبز را عاملی مهم در زندگی و در ســــاخت 
تمــــدن بشــــری خواندنــــد و با اشــــاره به ریشــــه های 
معرفتــــی و دینــــی توجــــه به محیــــط زیســــت، گفتند: 
حسناتی  جمله   از  نهال  نشــــاندن  و  درخت  کاشــــتن 
کید شده  آن تأ است که در شــــرع مقدس اســــالم بر 

است.
رهبــــر انقــــالب اســــالمی بــــه اهمیت محیط زیســــت 
کردند:  در قانون اساســــی نیز اشــــاره و خاطرنشــــان 
و  دینــــی  فعالیتهــــای  زیســــتی،  محیــــط  فعالیتهــــای 
آنها نگاه تجمالتی و تزئینی  انقالبی اســــت و نباید به 

شود.
بســــتری  را  کشــــور  اقلیمی  و  زیســــتی  تنوع  ایشــــان 
مناســــب بــــرای فعال شــــدن آحاد مــــردم و جوانان 
در زمینــــه محیط زیســــت خواندند و با ابراز تأســــف 
از تخریــــب جنگل هــــا، منابــــع طبیعی و ســــفره های 

کیــــد کردند:  زیرزمینــــی به دســــت افراد ســــودجو، تأ
آینده  که  اســــت  بزرگی  بالی  زیســــت  محیط  تخریب 
بشــــر را هــــدر می دهــــد، بنابراین مســــؤوالن و همه 

مردم باید در مقابل آن بایســــتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره بــــه حوادثی مثل 
آتش ســــوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و 
است  پیشگیری  قابل  حوادث  این  گفتند:  تاالب ها، 
و مســــؤوالنی کــــه به وظایــــف خود عمــــل نمی کنند، 

هستند. تقصیر  دچار 
از  دیگــــری  بخــــش  در  اســــالمی  انقــــالب  رهبــــر 
آســــتانه ســــال نو  سخنانشــــان به مســــئله کرونا در 
ایام عید، مردم  گذشــــته در  گفتند: سال  پرداختند و 
عزیز به توصیه هــــا کاماًل عمل و بالی بزرگی را از ســــر 
کشــــور دور کردند اما امسال خطر بیشــــتر و فراگیرتر 
را  توصیه ها  همــــگان  هــــم  امســــال  بنابراین  اســــت 

کنند. رعایت 
کید کردنــــد: هر چه ســــتاد ملــــی مقابله با  ایشــــان تأ
کرونا اعالم کرد باید عمل شــــود. اگر ســــفر را ممنوع 
 مانند 

ً
کردند، مردم به ســــفر نرونــــد، بنده هم قطعــــا

رفت. نخواهم  سفر  به  گذشته  سال 
آیــــت اهلل خامنه ای با اشــــاره به مشــــکالت  حضــــرت 
معیشــــتی مردم در اثر کرونا، گفتنــــد: اگر کرونا ادامه 
پیدا کند مشــــکالت معیشــــتی بیشــــتر خواهد شد، 
بنابرایــــن باید با همــــکاری همه، ایــــن بیماری هر چه 

شود. برطرف  زودتر 
رهبر انقالب اســــالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و 
مشــــکالت معیشــــتی، افزودند: این وضع در آستانه 
البتــــه اجناس  کرده اســــت.  عید غصــــه بزرگی ایجاد 
بســــیار  قیمت ها  امــــا  اســــت  فراوان  میوه ها  ماننــــد 
بــــاال اســــت که ســــود این قیمــــت باال هم بــــه جیب 
باغــــداران زحمتکش نمی رود بلکــــه نصیب دالل ها 
آن به مردم  و واسطه های ســــودجو می شــــود و ضرر 

می رسد.
کیــــد بر اینکه مســــؤوالن باید مشــــکل  ایشــــان با تأ
ایــــن  گفتنــــد:  کننــــد،  حــــل  را  گرانــــی  و  معیشــــتی 
مشــــکالت، همــــه راه حــــل دارد و بارها در جلســــات 
متعدد این نــــکات را تذکــــر داده و راه حل های مورد 

گفته ایم. مسؤوالن  به  را  کارشناسان  نظر 

جزئیاتی از ماجرای اقدام به هواپیماربایی مسیر 
اهواز به مشهد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: جزئیاتی از ماجرای اقدام 
به هواپیماربایی مسیر اهواز به مشهد اعالم شد.

آمیز ســــپاه حفاظت هواپیمایی در  عملیات موفقیت 
خنثی کردن توطئه هواپیما ربایی بدین شرح است:

، یکی از  ساعت ٢٢:10 پس از گذشــــت 20 دقیقه از پرواز
فرزند  منش  حقیقت  محمدحســــین  )بنام  مسافرین 
٥٤ ســــاله، برگه ای را به مهماندار می دهد که بر روی آن 
عبارتی با مضمــــون "من بمب گذاری شــــدم... ریموت 
دست شخص دیگری هست" و می گوید که این برگه 
را به امنیت پرواز برســــان و بگو که "هواپیما به آسمان 

اهواز برگردد..."
پــــس از دریافت پیــــام تهدید، مســــوول حفاظت پرواز 
تدابیری را به خلبــــان، مهمانداران و ســــایر اعضاء تیم 

امنیت پرواز ابالغ می کند.
مهاجم پــــس از ناکامی، با یک قبضه ســــالح کمری که 
بعد از دستگیری مشخص شــــد پالستیکی است، به 
جلوی کابین مراجعه کرده و می گوید این هواپیما باید 
به آســــمان اهواز برگردد و تهدید می کنــــد که اگر ارتفاع 

کم شــــود یا هواپیمــــا به زمیــــن بنشــــیند، آن را منفجر 
می کنم.

ســــپس مهاجم زیپ کاپشــــن خود را پایین کشیده و 
یک جلیقه دســــت ســــاز انتحاری )با چنــــد تکه چوب، 
چسب پهن و ســــیم برق( که بر تن داشــــته به سرتیم 

امنیت پرواز نشان می دهد.
نیروهای امنیتی، مهاجــــم را در ردیف 3 مهار و هواپیما 
، 2 نفر خلبان و کمــــک خلبان و 4 نفر  با 63 نفر مســــافر
مهمانــــدار در ســــاعت 22:40 به ســــالمت در فرودگاه 

اصفهان به زمین می نشیند.
هواپیماربــــا به همراه خانواده )همســــر و دو فرزندش( 
پــــس از دســــتگیری، تحویل ســــپاه اســــتان اصفهان 

می شود.
بار مســــافرین و هواپیما توســــط چــــک و خنثی یگان 
حفاظت هواپیمایــــی فرودگاه اصفهان مورد بازرســــی 

مجدد قرار گرفته و مورد خاصی مشاهده نمی شود.
با بررســــی های بیشتر مشــــخص شــــده که هواپیماربا 

فاقد هرگونه سوء سابقه است.

خبری از تخصیص سهمیه بنزین نوروزی نیست
هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی شــــرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتــــی گفت: درباره تخصیص 
ســــهمیه بنزین نوروزی مازاد بر ســــهمیه ماهانه، هیچ 
تصمیمی ازســــوی هیــــأت دولت بــــه وزارت نفت ابالغ 

نشده است.
فاطمه کاهی افزود: با توجه به شرایط ادامه شیوع کرونا 
در کشور و مخاطره هایی که سفر های نوروزی می تواند 
از نظر گسترش شیوع ویروس کرونا برای مردم داشته 
باشــــد، بعیــــد به نظر می رســــد کــــه شــــاهد تخصیص 

سهمیه نوروزی بنزین باشیم.

وی اعالم کرد: تا این لحظــــه، هیچ تصمیم یا مصوبه ای 
درباره تغییر در ســــهمیه بندی بنزین برای ســــال 1400 
ابالغ نشــــده و اگر در ایام باقیمانده از ســــال نیز در این 
باره مصوبه ای تازه ابالغ نشــــود، با آغاز سال نو سهمیه 
بنزین فروردین ماه، مطابق ماه های گذشــــته در کارت 

سوخت خودرو ها و موتورسیکلت ها شارژ می شود.
از 24 آبــــان مــــاه ســــال 1398 که ســــهمیه بندی بنزین با 
دو نرخی شــــدن آن به سیســــتم عرضه ســــوخت کشور 
بازگشت، تا امروز 17 نوبت سهمیه ماهانه بنزین در کارت 

سوخت خودرو ها و موتورسیکلت ها شارژ شده است.

خبــر

گزارشی از راهکارهای کارشناسان برای حل مشکل گرانی های شب عید؛

راه حل عید بدون گرانی
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: قیمت 
کاالهــــای خوراکی در ســــال جاری رشــــد 
قابــــل توجهــــی داشــــته و طبــــق آخرین 
گــــزارش مرکز آمــــار ایران، تــــورم نقطه به 
نقطــــه آنهــــا در بهمن ماه بــــه 67 درصد 
رسیده اســــت. بخشــــی از این نارسایی، 
معطوف به متغیرهای اساســــی اقتصاد 
، کســــری بودجه  ماننــــد افزایش نــــرخ ارز
مستمر و کاهش صادرات ناشی از کرونا 
و تحریم هاست و بخشــــی دیگر ناشی از 
عدم نظارت و یلــــه بودن بازارهای داخلی 
اســــت که در هر 2 صورت توجه بیشتر و 
را  جدی تر دولتمردان به معیشت مردم 

طلب می کند.
در آستانه شــــب عید، گرانی و گران فروشــــی امان مردم را 
بریده و بازارها راکدترین روزهای خود را نســــبت به شــــب 

عیدهای سال های قبل تجربه می کنند.
در کنار رکود بازارهای مختلف، معیشــــت و ســــبد غذایی 
مردم هم در سال جاری مورد هجمه جدی تورم قرار گرفته 
، میزان تورم  تا جایی که طبــــق آخرین آمار موجود مرکز آمار
نقطه به نقطه کاالهای خوراکــــی در بهمن ماه به 67درصد 
رســــید؛ رکوردی عجیب که هیچگاه در اقتصاد ایران پس 

از انقالب سابقه نداشته است.
گرانی و گران فروشی اما تنها مشکالت مردم در شب عید 
1400 نیســــت، برخی از اقالم اساسا نادر و کمیاب شده اند 
به طــــوری که بــــرای خرید آنها مــــردم مجبور به ایســــتادن 
در صف های طوالنی با وجود شــــرایط کرونایی هســــتند. 
مــــرغ، روغن مایع و جامــــد، تخم مرغ و کاالهای کنســــروی 
اصلی تریــــن کاالهایی هســــتند کــــه در چند مــــاه اخیر با 
مشــــکالتی در توزیع روبه رو بوده اند. شرایط بازارهای شب 
عید تا حدی وخیم اســــت که مقام معظــــم رهبری اخیرا در 
بیانات خود به این موضوع ورود کردند. ایشان گفتند: اگر 
کرونا ادامه پیدا کند مشــــکالت معیشتی بیشتر خواهد 
شــــد، بنابراین باید بــــا همکاری همه، ایــــن بیماری هر چه 

زودتر برطرف شود.
رهبــــر انقالب با ابراز ناخرســــندی از گرانی ها و مشــــکالت 
معیشــــتی، افزودنــــد: ایــــن وضع در آســــتانه عیــــد غصه 
بزرگــــی ایجاد کرده اســــت، البتــــه اجناس ماننــــد میوه ها 
فــــراوان اســــت اما قیمت ها بســــیار باالســــت که ســــود 
ایــــن قیمت های باال هم بــــه جیب باغــــداران زحمتکش 
نمــــی رود بلکــــه نصیب دالل ها و واســــطه های ســــودجو 
می شــــود و ضرر آن به مردم می رســــد. ایشــــان با تأکید بر 
اینکه مســــؤوالن باید مشــــکل معیشــــتی و گرانی را حل 
کنند، گفتند: این مشــــکالت، همه راه حــــل دارد و بارها در 
جلســــات متعدد این نــــکات را تذکــــر داده و راه حل های 

مورد نظر کارشناسان را به مسؤوالن گفته ایم.
*****شــــکاف قیمتــــی بیــــن مزرعه تا ســــفره بــــا نظارت 

فناورانه قابل حل است
کارشــــناس اقتصاد گفت: ریشــــه تورم موجــــود را باید در 
نوســــانات ارزی ســــال 97 جســــت وجو کرد. در آن ســــال 
قیمت ارز به دلیل سرکوب هایی که پیش از این رخ داده 
بود، افزایــــش یافت. البته خــــروج آمریــــکا از برجام هم در 

تشدید این روند بی تأثیر نبوده است.
 پدیده 

ً
محمدرضــــا حیدری بــــا تأکیــــد بر اینکــــه مســــلما

گرانی های اخیر راه حل دارد، اظهار کرد: تورم و رشــــد منفی 
اقتصــــاد 2 عامل اصلی کوچک شــــدن ســــفره های مردم 
در ســــال جاری اســــت. نباید فراموش کنیم میزان رشــــد 
اقتصادی در چند ســــال اخیر منفی یا صفر بوده است که 
این موضوع ارتباط مستقیمی با میزان مصرف مردم دارد. 
وی ادامه داد: در کنار تورم و رشــــد منفی اقتصادی، شاهد 

افزایش نابرابری در توزیع ثروت هم هســــتیم به طوری که 
رقم ضریب جینــــی از 37 درصد تا پیش از شــــروع دولت 
روحانی به بیش از 41 درصد رســــیده است. وی در تشریح 
شرایط موجود معیشــــتی گفت: طبق آخرین آمار موجود 
درآمد سرانه هر ایرانی از سال 90 تا 98 قریب به 34 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
اســــتاد اقتصاد دانشــــگاه اصفهان اظهار کرد: دلیل بروز 
چنین شــــرایطی چیدن تمام تخم مرغ هــــای اقتصاد ایران 
در ســــبد برجام اســــت. اساســــا دولت غیــــر از بحث های 
دیپلماتیــــک، هیــــچ برنامه دیگــــری برای اقتصاد کشــــور 
نداشــــته و ندارد. نخســــتین راهکار برای خروج از شــــرایط 
کنونی پذیرش این گزاره کلی اســــت که باید دولت مسیر 

خود را از برون گرایی به سمت درون گرایی تغییر دهد.
حیدری گفت: باید دولت بپذیرد ظرفیت های مناسبی در 
اقتصاد داخلی کشور وجود دارد و می تواند با بهره گیری از 

آنها تا حدودی بحران معیشتی کنونی را حل کند.
وی اظهار کرد: هم اکنون رتبه کســــب وکار در کشور بسیار 
نازل است. این موضوع ربطی به تحریم ها یا عوامل خارجی 
ندارد و اساسا دالیل آن داخلی است که باید برای حل آنها 
تدبیری اندیشیده شود. اگر این شرایط حل نشود هر گونه 

گشایش اقتصادی بین المللی هم تأثیری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مســــاله شــــکاف قیمتی بیــــن مزرعه تا 
سفره در کشــــور ما بســــیار چشمگیر اســــت، اظهار کرد: 
رگوالتوری و تنظیم گری مناســــبی باید در این زمینه انجام 
شــــود. این شــــکاف در هیچ اقتصادی پذیرفتنی نیست. 
بخش زیادی از شــــرایط موجود ناشــــی از فقدان اراده الزم 
در نظارت بر بازارهاســــت. این درست که اقتصاد ایران در 
سال های اخیر به هر دلیلی نارســــایی هایی داشته است 

اما این موضوع نبود نظارت های الزم را کتمان نمی کند.
این کارشــــناس اقتصاد با طرح این موضوع که می توان با 
رویکردهای نوآورانه و شــــفافیت زا مانع از داللی و کســــب 
ســــود عده ای محدود شــــد، اظهار کرد: نظارت از شــــکل 
ســــنتی هم اکنون خارج و فناورانه شده است. دولت ها با 
اســــتفاده از فناوری و تکنولوژی اقدام به هدایت بازارهای 
خود می کنند؛ اتفاقی که واجب است در اقتصاد ایران هم 

رخ دهد.

تنها راهــــکار کوتاه مدت کنترل قیمت ها تشــــدید  �
نظارت است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز از 
اواخر سال 97 تاکنون گفت: هیچ موقع ندیدم مسؤوالن 
اقتصادی بیایند و به خاطر این مشکالت اظهار پشیمانی 

کنند.
آلبــــرت بغزیــــان تصریــــح کــــرد: البتــــه وقتی ســــفره مردم 
کوچک شــــده، اظهار تأســــف به تنهایی راهگشا نیست. 
بغزیــــان ادامــــه داد: باالخره بانک مرکــــزی و دولت متولی 
ایــــن وضعیــــت اقتصادی هســــتند و اظهار تأســــف فقط 

کافی نیســــت. وی با اشاره به نظریه های 
اقتصــــادی گفت: بعضــــی اقتصاددانان 
اعتقــــاد دارنــــد قیمت ارز آزاد شــــود تا به 
قیمــــت خــــودش برســــد ولــــی االن که 
قیمت دالر بــــه 25 هزار تومان رســــیده 
اســــت و مــــردم تحت فشــــار هســــتند، 

پاسخگو نیستند.
وی در ادامــــه افــــزود: همــــه مشــــکالت 
اقتصادی مربوط به قیمت دالر و خارج از 
کشور نیست. کشور که همه چیز را وارد 
نمی کند، دولت باید نســــبت به مسائل 

تولیدی داخل هم پاسخگو باشد.
از دالیــــل وضعیــــت  گفــــت: یکــــی  وی 
بــــد اقتصادی فعلی تحریم اســــت. تحریم ها باعث شــــده 
قیمت مواد اولیه در بخش تولید باال برود. دولت در این 
وضعیت فقط نظاره گر بوده اســــت. البته ارز 4200 تومانی 
هم برای واردات کاالهای اساسی قرار داد که به خاطر نبود 

نظارت درست تأثیری در حل مشکالت نداشت.
بغزیان ادامه داد: عــــده ای ارز 4200 تومانی دریافت کردند 
ولی هیچ کاالیــــی وارد نکردنــــد. عده ای هم کــــه کاال وارد 
کردند بــــا قیمت آزاد به فــــروش رســــاندند. این مدیریت 
آشــــفته در بــــازار ارز هــــم در کاهــــش قدرت خریــــد مردم 

تأثیرگذار بوده است.
وی در ادامه گفت: بخشی از کوچک شدن سفره مردم به 
خاطر تورم بی سابقه این چند سال اخیر است. امسال در 
بخش مسکن تورم 110 درصدی داشــــتیم. البته این تورم 
بی ســــابقه به خاطر خودتحریمی دولت است. دولت های 
یازدهم و دوازدهم سیاســــت های غلط اقتصادی در چند 

سال اخیر داشته اند.
وی با اشــــاره به ســــال جهش تولید گفت: در این سال از 
دولت انتظار داشــــتیم تولید را افزایش دهــــد. با افزایش 
تولید می شــــود مشــــکالت تحریم را جبران کــــرد. بغزیان 
با اشــــاره به صحبت های رئیس کل بانــــک مرکزی گفت: 
اینکــــه دکتر همتی می گویند »ما می توانســــتیم قیمت ارز 
را پایین بیاوریم ولی نیاوردیم« ایــــن یعنی نوش دارو بعد 
از مرگ سهراب. دولت می توانســــته سفره مردم را بهبود 

بخشد ولی انجام نداده است.
«، بغزیان با اشــــاره بــــه درآمد مردم  به نقــــل از »وطن امروز
گفــــت: در چند ســــال اخیر درآمــــد مردم عــــادی افزایش 
چندانی نداشــــته ولــــی افرادی کــــه چند مغــــازه و منزل و 
ماشین داشــــتند، دارایی های شان چند برابر شده و فشار 
اقتصادی را کمتر احساس کردند اما مردم چیزی نداشتند 
تا گران شــــود و حقوق شــــان ثابت مانده و االن احساس 

ناراحتی می کنند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر انقالب گفت: راه حل 
کنترل قیمت ها افزایش نظارت است. اگر نظارت درست 
انجام بگیرد، احتکار نخواهیم داشــــت. هیــــچ کجای دنیا 
اینطور نیســــت وقتــــی مــــردم می خواهند شــــادی کنند، 
دغدغه پرتقال و ســــیب را داشــــته باشــــند. این خنده دار 
اســــت؛ ما هنــــوز در قیمــــت تخم مــــرغ مانده ایــــم و بعد 
می خواهیم اقتصاد برتر منطقه شویم. به نظرم تنها فردی 
کــــه دغدغه اقتصاد را دارد، رهبر اســــت ولی دولت گوش 
شــــنوایی ندارد. رهبر رهنمود می دهنــــد و این قوه مجریه 
اســــت که باید اجرا کند. رهبری بارها گفتند این وضعیت 

شایسته مردم نیست.
وی در پایــــان با تأکیــــد بر نظارت گفت: اگر نظارت باشــــد، 
جای طرح بهانه  گرفته می شــــود. بعضی فعاالن اقتصادی 
بهانــــه می آورند کــــه ارز گران شــــده اســــت. مثــــال میوه را 
می خواهــــد با قیمت یــــک دالر به ما بفروشــــد. اگر نظارت 

باشد این مشکالت را نخواهیم داشت.

روحانی:

سفر نوروزی به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس جمهــــور گفت: 
مصوب کردیم در عید ســــفر به شــــهرهای قرمز یا نارنجی 
ممنوع اســــت و هیچ کس برای سفر به شــــهرهای قرمز و 

نارنجی برنامه ریزی نکند.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح شنبه در 
جلسه ســــتاد ملی مبارزه با کرونا گفت: هرکس می خواهد 
سفر برود باید شیوه نامه ها را بیش از همیشه رعایت کنند. 
ســــفر رفتن و ُشل شدن شــــیوه نامه ها یعنی ورود به موج 

چهارم، و موج چهارم مشکالت زیادی درست می کند.
وی افزود: مصوب کردیم در عید ســــفر به شــــهرهای قرمز 
یا نارنجی ممنوع باشــــد و هیچ کس برای سفر به شهرهای 
قرمز و نارنجی برنامه ریزی نکند. هرکجا را وزارت بهداشت 

بگوید نارنجی یا قرمز است سفر ممنوع است.
رئیس جمهــــور اضافــــه کــــرد:  از طــــرف دیگر بــــه فروردین 
می رســــیم که ماه حساسی اســــت، 15 روز آخر اسفند و دو 
هفته اول فروردین یک ماه حساســــی اســــت. در آن 15 روز 
فروردیــــن هم، هم تــــردد و هم رفت وآمــــد خانوادگی و هم 
دورهمی و ســــفر زیاد می شــــود. این که از مــــردم خواهش 
می کنیم از سفر در ایام عید صرف نظر کنند، گرچه می دانیم 
برای آن ها سخت است و از ســــال 98 به خاطر سیل در 25 
اســــتان نتوانستند سفر بروند یا ســــال 99 به خاطر شرایط 
کرونا نتوانســــتند ســــفر بروند اما باید بداننــــد خواهش و 
نکته ای که مطرح می شــــود فقط برای ســــالمت آنها است، 
می دانیم که ممکن است برای مردم و کسبه سخت باشد.

وی گفــــت: اگر کســــانی به هردلیلی اعم از اصــــرار و اضطرار 
 شــــیوه نامه ها را بیش از همیشه 

ً
قصد ســــفر دارند، حتما

مراعات کنند. ســــفر رفتن و شــــل شــــدن شــــیوه نامه ها 
به معنای خطر واقعی است و ما را وارد موج چهارم می کند 
که مشکالت زیادی برای ما، زندگی مردم، اقتصاد، فرهنگ 
و زندگی اجتماعی کشــــور و از همه مهمتر ســــالمت مردم 

ایجاد می کند.
رئیس جمهــــور با بیان ایــــن مطلب که "مــــا نمی توانیم به 
مردم بگوییم »شب عید خرید نروید« اما خواهش ما این 
است که در ترددها که برای خرید شب عید انجام می شود 
تراکم، فاصله و شیوه نامه ها را مراعات کنند"، تصریح کرد: 
ممکن اســــت جایی جنس درصدی ارزان تر باشــــد اما با 
این ریسک نمی ارزد. خرید اینترنتی تا جایی که امکان پذیر 
است انجام شــــود زیرا امســــال شرایط ما شــــرایط خاصی 
اســــت. هیچ کس برای ســــفر به شــــهرهای قرمز و نارنجی 
برنامه ریــــزی نکند و هر جــــا که وزارت و بهداشــــت درمان 
اعالم می کند که قرمز و نارنجی است سفر ممنوع است و 
 
ً
نیروی انتظامی و همه نیروها به قوانین وضع شــــده حتما

عمل می کنند.
وی بــــا تذکر اینکــــه "ما در کشــــور نظام ســــالمت داریم و 
تاب آوری آن، حد مشخصی دارد"، اضافه کرد: مثاًل شهری 
10 بیمارســــتان و 5 هــــزار تخــــت دارد، از لحــــاظ تخــــت ما 
محدودیت داریم. تخت »آی ســــی یو« باز محدودیت های 

بیشــــتری دارد، نیروی انســــانی و پرســــتار ماهر هم توانی 
دارد و نمی توان گفت "این نیرو، دو شیفت در روز و بدون 
مرخصی کار کنــــد" و ما باید در تمــــام تصمیم گیری ها این 

توان محدود را مدنظر قرار دهیم.
رئیس جمهور با یادآوری اینکه "یکی از مشــــکالت ما این 
اســــت که با یک ویروس جهش یافته مواجه هســــتیم"، 
گفت: در ذهن مردم این است که واکسن رسیده است و 
تزریق آغاز می شود و مشکالت کم می شود اما مردم باید 
بدانند تولید واکســــن در دنیا محدودیت دارد و به اندازه 
جمعیت دنیا امکان تولید واکســــن وجود ندارد، بگذریم 
از اینکــــه عدالتی در جهان نیســــت و پولدارها از قبل رزرو 

کردند؛ تولید و تزریق واکسن محدودیت دارد.
روحانــــی گفت: این کــــه واکســــن تزریقی چه مــــدت مؤثر 
اســــت و ایمنی مــــی آورد آن هم مشــــخص نیســــت، این 
هــــم محدودیت دیگر اســــت، از طرف دیگــــر در دنیا یک 
واکسن هراســــی هــــم راه افتــــاده اســــت و هــــر گروهی به 
یک واکســــن حمله می کننــــد، می گویند "فالن واکســــن 
خطرناک اســــت."، پس نمی توانیم بگوییم "چون واکسن 
به بازار آمده اســــت ما از این معضل عبور می کنیم."، حتی 
تزریق واکسن شروع شــــود هم زمان می برد و باید رعایت 
شــــیوه نامه ها را ادامه دهیم یعنی سبک زندگی  ای را که در 
این یک ســــال به تدریج پذیرفته ایم مثل کاهش ترددها، 
دورهمی ها، اســــتفاده از ماسک و شستشــــو را باید برای 
یک ســــال دیگر ادامه دهیم، زیرا اگر این ویروس جهش 
پیدا نمی کرد، می گفتیم باالخره یک روز تمام می شــــود اما 
به ســــمت جهش یافتگی رفت و امروز انواع مختلفی از آن 

ظهور پیدا می کند و شایع می شود.
خواهش من این اســــت که در این ایام عید به فکر مردمی 
باشیم که مسافرت نمی روند. صداوسیما و فضای مجازی 

برای اوقات فراغت و برنامه سازی ها تالش کنند.

انعکاس
تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی در کالک
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درخشش سنگنورد همدانی 
در مسابقات جام فجر

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــنگنورد همدانــــی در 
فجر  جام  سنگنوردی  رقابت های  دوره  بیستمین 

خوش درخشید.
در این رقابت ها که به میزبانی باشگاه پیام تهران 
برگزار شــــد، راحیل رمضانی ســــنگنورد همدانی 2 

نشان نقره کسب کرد.
در این مســــابقات و در بخش ماده ســــرطناب که 
با حضور 31 ســــنگنورد برگزار شد، راحیل رمضانی 
نشــــان نقره را به دســــت آورد ضمن اینکه در این 

ماده سنگنوردان زنجانی اول و سوم شدند.
همدانی  سنگنورد  دیگر  ورشوچی  نگار  همچنین 
نیــــز در ماده لید موفق به کســــب مقام ششــــمی 

شد.
اســــراء نادی، نــــگار ورشــــوچی و راحیــــل رمضانی 
تیــــم منتخب ســــنگنوردی همــــدان در  ترکیــــب 

رقابت های جام فجر را تشکیل دادند.
همدان یکــــی از قطب های اصلی نشــــان آوری در 

ورزش سنگنوردی کشور است.
همــــدان  اســــتان  ســــطح  در  ســــنگنورد  یکصــــد 

دارند. مستمر  فعالیت 

یک نهاوندی مدیرکل حوزه 
ریاست فدراسیون فوتبال شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: با حکم عزیزی خادم، مدیر 
حوزه ریاست فدراسیون فوتبال منصوب شد.

الدیــــن عزیــــزی  از ســــوی شــــهاب  طــــی حکمــــی 
ابراهیــــم  فوتبــــال،  فدراســــیون  خادم،رئیــــس 

جهانیان- مدیر حوزه ریاست فدراسیون شد.
در قســــمتی از حکم عزیزی خادم به جهانیان آمده 

است:
نظر بــــه تعهد وتجربیــــات ارزشــــمند جنابعالی و به 
موجب ایــــن ابالغ به عنــــوان مدیر حوزه ریاســــت 

فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.
موفقیت وبهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف 

محوله از خداوند منان خواستارم.

4 هندبالیست همدانی
 به اردوی تیم ملی بانوان 

دعوت شدند
هگمتانه، گروه ورزش: نایب رئیس هیأت هندبال 
به  اســــتان  هندبالیســــت  چهــــار  گفــــت:  همدان 
نخســــتین اردوی آماده ســــازی تیم ملــــی هندبال 

نوجوانان و جوانان دختر کشور دعوت شدند.
»مژگان ملکی« اظهار کرد: اردوی آماده ســــازی تیم 
ملــــی هندبال نوجوانــــان برای اعزام به مســــابقات 
قهرمانی آســــیا، از 17 تا 20 اسفندماه در تهران برگزار 

می شود.
وی افزود: برهمین اساس »الناز یارمحمدی، مهبا 
مؤمنــــی و ســــبا زنگنه« ســــه بانوی هندبالیســــت 
نوجوان اســــتان همدان برای حضور دراین اردوی 

آماده سازی دعوت شدند.
به گفته ملکی، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم 
ملــــی هندبال جوانان دختر کشــــور نیــــز به منظور 
آمادگی هر چه بیشــــتر برای حضــــور در رقابت های 
قهرمانی جوانان دختر آســــیا، از 18 اسفندماه جاری 

آغاز می شود.
وی اظهار کرد: درهمین رابطه »مائده شــــهبازی« از 
استان همدان نیز برای حضور در این اردوی آماده 

سازی دعوت شده است.
اســــتان همدان یکی از قطب هــــای اصلی هندبال 

بانوان کشور است.

شطرنج باز مستعد همدانی 
به اردو تیم ملی دعوت شد

هگمتانه، گروه ورزش: امیرحسام جاللوند شطرنج 
باز نوجوان همدانی به اردوی آماده سازی تیم ملی 

نوجوانان ) رده 8، 10و12 سال پسران( دعوت شد.
امیرحســــام جاللوند شــــطرنج باز همدانی به اردوی 

آماده سازی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.
او به عنوان یکی از اســــتعدادهای شــــطرنج استان 
همدان شناخته می شود که همگان آینده روشنی 

را برای او تصور می کنند.
امیرحســــام جاللوند پیش از این ســــابقه کســــب 
عنــــوان قهرمانی در مســــابقات شــــطرنج قهرمانی 

آسیا را در کارنامه خود داشته است.
شایان ذکر است این اردو توسط مربی ارشد فیده 

و استاد بین المللی “مهرداد اردشی” آغاز شد.
اردوی آماده ســــازی تیم ملی پانزدهم اســــفند ماه 
1399 در بســــتر فضای مجازی و در ســــایت حرکت 

سفید برگزار شد.

خبــر

پاس همدان در اندیشه 
خروج از بحران

هگمتانــــه، گروه ورزش: هفته دوازدهم لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشور در حالی از امروز یکشنبه با برگزاری هشت 
بازی در شهرهای مختلف کشور آغاز می شود که پاسی ها 
در دیداری دشوار باید به مصاف شمس قزوین آذر بروند.
نبرد 2 تیم در شــــرایطی امروز رقم می خــــورد که هیچ یک از 
آنها حال و روز خوشایندی ندارند و در دیدارهای اخیر خود 

نتایج الزم را کسب نکرده اند.
پاســــی ها از 10 بازی صاحب تنها 2 برد، هفت تساوی و یک 
شکست شده اند و شمس قزوین نیز از یازده دیدار خود 

سه برد، سه تساوی و پنج باخت را به ثبت رسانده است.
در جدول رده بندی گروه ب نیز پــــاس با 13 امتیاز در رده 
هفتم قرار گرفته و شــــمس آذر قزوین بــــا 12 امتیاز در رتبه 

دهم ایستاده است.
ایــــن 2 تیم برای نخســــتین بــــار در فوتبال کشــــور مقابل 

یکدیگر قرار می گیرند.

پاس بدون سرمربی �
این روزها تیم پاس بدون ســــرمربی تمرین آماده ســــازی 
خــــود را طی می کنــــد و البته مدیریت باشــــگاه بــــه دنبال 

سرمربی جدید است.
مدیرعامل پاس همدان در این بــــاره گفت: با چند گزینه 
مدنظر مذاکره کرده ایم و ســــعی می کنیــــم به زودی گزینه 

سرمربیگری اعالم شود.
امیر عظیمــــی در خصوص جدایی کادر فنــــی پاس افزود: 
کادر فنی ســــابق پس از اینکه توافق از جانب آنها حاصل 

نشد، تصمیم به ترک همدان گرفتند.

وی بیــــان کرد: هــــم اکنون نیــــز گزینه های مدنظــــر دارای 
سوابق متعدد در عرصه مربیگری هستند و برای ما جدا از 

مباحث فنی، "اخالق" نیز بسیار مدنظر است.
عظیمی خاطرنشان کرد: حمایت همه جانبه از تیم داشته 
ایم و انتظار داریم همه در کنار ما برای موفقیت تیم کمک 

کنند.
وی گفــــت: درهای پاس به روی همه دوســــتداران واقعی 
تیم باز اســــت و از توانمنــــدی و تجربه همگان اســــتفاده 

می کنیم.
وی تأکیــــد کرد: از بازیکنان نیز خواســــته ایــــم که با قدرت 
برای کســــب نتایج مطلــــوب تالش کنند چرا کــــه فوتبال 
ورزش حرفه ای اســــت و آمد و رفت ها در آن امری طبیعی 

به شمار می رود.

پاس در خطر سقوط �
پاســــی ها در شــــرایطی امروز به دیدار شــــمس آذر قزوین 
می روند کــــه در صورت شکســــت به قعرجدول ســــقوط 

می کنند.
وضعیــــت پاس در جدول به گونه ای اســــت کــــه برای بقا 
در کورس مدعیان محکوم بــــه پیروزی در دیدارهای باقی 

مانده هستند.
فاصله 9 امتیازی با صدر جدول و از ســــوی دیگر اختالف 
تنها ســــه امتیــــاز با تیــــم دوازدهم و قعرنشــــین گروه ب، 

شرایط را برای این تیم سخت کرده است.
این تیــــم در صورتی که مقابل شــــمس آذر قزوین موفق 
به پیروزی شــــود، حداقل می تواند امیدوار به صعود چند 

پله ای با یک بازی کمتر باشد.
آنچه که مشخص اســــت، تیم پاس هم اکنون در جدول 
رده بندی مســــابقات گروه ب وضعیت ناخوشــــی دارد و 

اوضاع سخت را برای آنها رقم زده است.
رکورددار تســــاوی در گروه ب لیگ 2 امســــال هزینه های 
زیادی را برای صعود متقبل شده اما تا به اینجا نمره قبولی 

دریافت نکرده است.

شمس آذر ناکام لیگ 2 �
تیــــم شــــمس آذر قزویــــن در 6 دیــــدار اخیر خــــود طعم 

پیروزی را نچشــــیده و اغلب نیز مقابل حریفان شکست 
خورده است.

آنها از هفته ششم تاکنون موفق به پیروزی نشده اند تا با 
12 امتیاز از یازده بازی در رده دهم جدول قرار بگیرند.

این تیم با ثبــــت 14 گل دریافتی، بیشــــترین گل خورده را 
بین تیم های گروه ب لیگ 2 ثبت کرده اســــت که نشــــان 

از تزلزل خط دفاعی دارد.
با این حال 9 گل زده را نیز در کارنامه داشته که به نسبت 
تیم های همســــایه خود، وضعیت خوبی بــــه لحاظ گلزنی 

داشته است.

بازی های این تیم همواره پرنوسان بوده و نمی توان آنها را 
حریف ضعیف قلمداد کرد.

شــــمس آذر قزوین در شــــرایطی به مصاف پاس همدان 
می آید که هرگونه برد و باخت، شرایط این تیم را در جدول 

رده بندی دچار تغییرات اساسی می کند.
بــــرای آنهــــا در این بــــازی خارج از خانــــه، پیــــروزی مهمتر از 
تســــاوی است و شکســــت باعث ســــقوط به قعرجدول 

می شود.
دیدار این 2 تیم امروز یکشــــنبه و از ساعت 14:30 دقیقه 
در ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار خواهد شد.

فرماندار نهاوند:

مجوز بازگشایی به سالن های ورزشی
 داده نمی شود

هگمتانه، گــــروه ورزش: فرمانــــدار نهاوند گفت: با توجه شــــیوع کرونای 
انگلیســــی در اســــتان همــــدان اجــــازه فعالیت و مجــــوز بازگشــــایی به 

سالن های ورزشی آموزش و پرورش در شهرستان داده نمی شود.

مراد ناصری افزود: باتوجه شــــیوع کرونای انگلیســــی در استان همدان 
اجازه فعالیت و مجوز بازگشــــایی به سالن های ورزشی آموزش وپرورش 
در شهرســــتان داده نمی شــــود، و نیاز اســــت که ادارات و مردم با رعایت 
شــــیوه نامه هــــای بهداشــــتی و عدم حضــــور در تجمعــــات و دورهمی ها 
باعث نشــــوند شرایط شهرســــتان نارنجی یا قرمز شود و مجبور به اجرای 

محدودیت ها در سطح شهرستان بشویم.

ناصری گفت: بی شــــک استمرار و توســــعه فرهنگ در هر جامعه بدون 
توسعه نهادهای فرهنگی و اجتماعی و رشد تربیتی در کنار توسعه مراکز 

آموزشی و علمی از قبیل مدارس و دانشگاه ها امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: چند مورد مشــــکوک به کرونای انگلیسی در استان مشاهده 
شــــده و اگر روند ابتال به همین صورت باشــــد، تا هفته آینده آمار ابتال به 

این نوع ویروس دو رقمی می شود.

درختکاری مدیران در سایت تخصصی مینی گلف

و  طبیعــــی  منابــــع  مدیــــران  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آبخیزداری، ورزش و جوانان و شرکت گاز استان همدان 
در سایت تخصصی مینی گلف همدان چند اصله نهال 

غرس کردند.
به مناســــبت آغاز هفته منابع طبیعــــی و روز درختکاری 

چند اصله نهال در سایت تخصصی مینی گلف همدان 
غرس شد.

علی اصغر سالوند رئیس هیأت گلف استان بیان کرد: 
هیأت گلف همدان عالوه بر انجام فعالیت های ورزشی 
در بخش فرهنگی نیز فعالیت های متنوع و گسترده ای 
انجام می دهد که بهترین آن کاشــــت نهال در ســــایت 
تخصصی مینی گلف، در راســــتای فرهنگ سازی در این 

زمینه می باشد.
وی ادامه داد: امســــال نیز همچون ســــال های گذشته 
این اقدام نیک را با همکاری بســــیار خــــوب اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان انجام دادیم.
ســــالوند ادامــــه داد: اســــفندیار خزائی مدیــــر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری، حمید ســــیفی مدیــــر کل ورزش و 
جوانان و عبداله فیاض مدیرعامل شرکت گاز استان با 
حضور خود و کاشت نهال، در راستای ترویج این سنت 
حســــنه در بین مردم به ویژه ورزشــــکاران اقدام نمودند 
که بر خود واجب می دانم مراتب سپاس و قدردانی را به 

جهت حضور سبز آنها اعالم کنم.
در حاشــــیه این مراسم ســــالوند گفت: پانزدهم اسفند 
ماه روز درختکاری فرصت مناســــبی برای توسعه فضای 
سبز می باشد و از تمامی بازیکنان و مربیان هیأت گلف 
انتظار دارم در خصــــوص حفظ و نگهــــداری آن در طول 

سال بیشتر از قبل همکاری کنند.
وی تصریــــح کرد: حفــــظ و صیانــــت از منابــــع طبیعی در 
یــــک روز و یک هفتــــه نباید خالصه شــــود و برای حفظ و 
نگهداری از این ســــرمایه های خــــدادادی باید در تمامی 

طول سال کوشش نمود.
گفتنی است، ســــایت تخصصی مینی گلف همدان که 
در مجموعه ورزشی سردار شــــهید علیرضا شمسی پور 
واقع گردیده است یکی از بهترین سایت های تخصصی 
مینی گلف در کشور سر سبز و عزیزمان ایران می باشد 
که عالوه بر داشــــتن اســــتاندارد های الزم دارای فضای 
ســــبز و آب نمای زیبایی نیز هســــت که بــــر ویژگی های 

منحصر به فرد آن می افزاید.

تصویب 4 میلیاردتومان برای ورزش شهروندی همدان
شــــهروندی  ورزش  مســــوول  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
همدان گفــــت: 4 میلیاردتومان اعتبار با مســــاعدت و 
حمایت شهردار برای توسعه ورزش شهروندی همدان 

طی سال آینده مصوب شده و امیدواریم تحقق یابد.
آبادی اظهار کــــرد: 2 میلیاردتومــــان از این  ســــعید پناه 
اعتبار توسط ســــازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و 2 
میلیارد تومان نیز از ســــوی مناطق شهرداری اختصاص 

خواهد یافت.
وی بیان کــــرد: امیدواریم مجموع ایــــن بودجه مصوب 
شده پرداخت شــــود تا بتوانیم ســــال آینده برنامه های 
اثرگــــذار و پرشــــور را برای شــــهروندان در حــــوزه ورزش 

داشته باشیم.
پناه آبادی در ادامه با اشــــاره به توســــعه زیرساخت های 
ورزش شــــهروندی گفت: زمین پل هوایی قرار است از 
سوی مدیریت شــــهری تملک شود تا بتوانیم مجموعه 

ورزشی اختصاصی محالت را احداث کنیم.
وی افــــزود: تجهیــــز دفتــــر ورزش محــــالت و راه انــــدازی 
دبیرخانــــه ورزش شــــهروندی از برنامه های اســــفندماه 

جاری است که به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

کرد:  خاطرنشان  همدان  شــــهروندی  ورزش  مســــوول 
همزمان با راه اندازی ورزش شــــهروندی، 65 عضو فعال 

در کمیته های مختلف احکام خود را دریافت می کنند.
وی با تأکید بر تقویت حوزه آموزش ورزش شــــهروندی 
گفــــت: دوره های آموزشــــی در 2 بخش بانــــوان و آقایان 
در رشته های مختلف برگزار می شود ضمن اینکه سال 

کادمی تخصصــــی آموزش و  آینــــده درصدد راه انــــدازی آ
استعدادپروری هستیم.

وی بــــا قدردانــــی از عبــــاس صوفــــی شــــهردار همدان، 
ورزشــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  مســــووالن  و  معاونــــت 
شهرداری گفت: در تالش هســــتیم تا پایان سال آینده 
باالی 50 هزار عضو ورزش شهروندی را به ثبت برسانیم.

کرد: تقویم اجرایــــی برنامه های  آبادی خاطرنشــــان  پناه 
ورزش شــــهروندی همدان نیز براساس جمعیت باالی 
50 هزار شــــهروند در نقاط مختلف شــــهر تدوین شده 

است.
وی یادآور شــــد: هم اکنون نیز 28 فضای روباز ورزشــــی 
با مساعدت شــــهردار همدان در ســــطح پارک ها ایجاد 
شــــده ضمن اینکه با حمایت مدیران آموزش و پرورش 
استان، حیاط مدارس آموزش و پرورش نیز برای ورزش 

صبحگاهی بانوان اختصاص یافت.
10 هزار ورزشکار هم اکنون در رشته های مختلف ورزش 

شهروندی همدان عضویت دارند.
این ورزشــــکاران در 25 رشــــته مــــردان و 20 رشــــته زنان 

فعالیت می کنند.

برگزاری کارگاه آشنایی با ورزش کبدی در همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت کبدی اســــتان 
همــــدان در حاشــــیه برگزاری اولیــــن کارگاه آشــــنایی با 
ورزش کبــــدی افزود: آموزش محور توســــعه در رشــــته 

کبدی است.
و  داور  و  مربــــی  تربیــــت  موســــوی  مصطفــــی  ســــید 
از  یکی  را  کشــــور  حرفــــه ای  جامعه  بــــه  آنها  معرفــــی 

مربی  تعــــدد  گفت:  و  نــــد  خوا هیــــأت  ویکردهــــای  ر
می شــــود  آموزشــــی  کالس های  افزایــــش  موجــــب 
امر  این  بــــه  پرداختن  هیأت هــــا  وظایــــف  از  یکــــی  و 

. ست ا
در ادامــــه، کارگاه آشــــنایی بــــا مربیگری توســــط مدرس 
مربیگری فدراسیون "زکریا محبعلی و یاسمن رحمانی" و 

کارگاه داوری توسط مدرس داوری فدراسیون "کیانوش 
سلیمانی" برگزار گردید.

در پایــــان از برگزیــــدگان و منتخبیــــن چالش ورزش در 
خانه که در شرایط شــــیوع ویروس کرونا توسط هیأت 
کبدی استان با هدف استمرار ورزش برگزار شده بود، 

شد. تجلیل 

مدیرکل ورزش:

فضای همدلی نسخه شـــفابخش کشتی همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
گفت: ایجاد فضای همدلــــی و اتحاد و پرهیز  همدان 
از حواشــــی، نســــخه شــــفابخش در راســــتای اعتالی 

است. همدان  کشتی 
حمید ســــیفی پیرامــــون نشســــت های اخیر در حل 
گفــــت: در حالی  کشــــتی همــــدان  و فصل حواشــــی 
کــــه بهتریــــن قهرمانــــان، مربیــــان، پیشکســــوتان و 
کشتی استان داریم، اما واقعت امر  استعدادها را در 
این اســــت که از دوران اوج دهه 80 به دور هستیم و 

شود. جبران  افتادگی  عقب  این  باید 
وی بیان کرد: اختالف ها و چند دســــتگی در کشــــتی 
ایــــن ورزش در  افــــول  طــــی ســــال های اخیر باعــــث 
استان شــــد و همدان نتوانست کارنامه درخشانی را 

در میادین مهم ملی و بین المللی به ثبت برســــاند.
ســــیفی اظهــــار کــــرد: با ایــــن حــــال کشــــتی همدان 
اینکه  ضمن  است  ناب  اســــتعداد  از  سرشار  همواره 
قهرمانــــان ارزنــــده المپیــــک، جهانی و آســــیایی را در 
خود دارد که هر یک با کوله بــــاری از تجربه می توانند 

کنند. کمک  ورزش  این  به 
از مربیان  بــــر حمایت همــــه جانبــــه  کید  ســــیفی با تأ
ســــازنده کشــــتی گیران مســــتعد گفت: بها دادن به 
مربیان ســــازنده یک اصل موفق در ورزش است چرا 
کــــه می توانند با انگیزه و اشــــتیاق بهتر کشــــتی را به 

برسانند. موفقیت  سرمنزل 
وی خاطرنشــــان کرد: وحدت و همدلی رمز موفقیت 
اســــت و در ورزش کشــــتی می تــــوان حتــــی ســــالیق 
متفــــاوت را کنار هم قــــرار داد و با برگــــزاری اتاق های 
فکر و دعوت از صاحب نظران خبره، خیلی مســــایل 
را موشــــکافانه مورد بررســــی قرار داد و به جمع بندی 

رسید. کشتی  پیشرفت  و  رشد  راستای  در  الزم 
قدردانــــی  بــــا  همــــدان  جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل 
کشــــتی  هیأت  رئیس  یــــاری  حمیدرضــــا  زحمــــات  از 
همــــدان گفت: ورزش کشــــتی همــــدان در میادین 
بیــــن المللــــی صاحــــب تاریــــخ درخشــــان اســــت و 
وزه بایــــد بــــا فضــــای همدلــــی و کمک بــــزرگان  امــــر
بخورد  رقــــم  گونه ای  بــــه  شــــرایط  کشــــتی،  هیأت  به 
آینــــده ای نزدیک بازهم شــــاهد ایــــن چنین  کــــه در 

باشیم. درخشش ها 
کشــــتی را جــــزو ورزش هــــای اصیــــل در همدان  وی 
دانســــت و گفــــت: با عــــزم همــــه دلســــوزان واقعی 
مربیان،  قهرمانــــان،  همــــکاری  و  وحــــدت  و  کشــــتی 
می تــــوان  کشــــتی  اجــــزای  ســــایر  و  پیشکســــوتان 
بازهــــم در میادین مهــــم ملی و بیــــن المللی صاحب 

شد. قهرمانی  سکوهای 
5 هزار کشتی گیر و مربی کشتی در سطح  هم اکنون 

دارند. فعالیت  همدان  استان 

اسامی داوران مسابقات هفته دوازدهم لیگ دسته دوم

داوران کردستانی برای پاس سوت می زنند
قضــــاوت  داوران  اســــامی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کننده در مســــابقات هفته دوازدهم لیگ دســــته دوم 

باشگاه های کشور مشخص شد.
برنامه بازی ها و اســــامی داوران قضاوت کننده به شرح 

زیر است:
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ســــاعت  کامیاران-  اتحــــاد   - بندرعبــــاس  شــــهرداری 

14:30- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
احسان اکبری - روح اهلل تیموری - احسان برزگر - علی 

: رحیم مهرپیشه عرب - ناظر
- ساعت 14:30-  مس نوین کرمان - فوالدنوین اهواز

ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
محمد نیک نژاد - سید حمیدرضا امامی - سعید وطن 

: علیرضا رجبلو پرستان - دانیال طاهری - ناظر
ملــــی حفاری اهــــواز - ویســــتا توربین تهران- ســــاعت 

14:30- ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
علی صباحی - مسعود مرادی - حجت محمدی - یاسر 

: مجید شمس بابایی - ناظر
- ساعت 14:30-  مس شهربابک - شهرداری ماهشهر

ورزشگاه شهدا مس شهربابک
احســــان رفیعی - مرتضی رجال زاد - ســــجاد ایرانپور - 

محسن بختیاری - ناظرک مجید روغنی
شــــهیدقندی یــــزد - شــــهرداری بم - ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه نصیری یزد
پژمان قرائیان - میالد عوض زاده - محسن منصوری - 

: فرهاد خوشنواز میثم صفاری - ناظر
شاهین بندرعامری تنگستان - سردار بوکان- ساعت 

14:30- ورزشگاه شهدا اهرم تنگستان
حجــــت حیدری - محمدرضا بیژنی - یاســــر جهانبازی - 

: صفدر احمدی امیرحسین یزدانی - ناظر
"پاس همدان" - شــــمس آذر قزوین- ساعت 14:30- 

ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
میــــالد کهزادی - جــــالل محمدی - ساســــان مصری - 

: حسین مقابلی هیمن نوجوان - ناظر
نفــــت امیدیــــه - میالد مهر تهــــران - ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
محمدجــــواد عبدالهــــی - غالمرضا صابــــری - علیرضا 

: سعادت اهلل باغبانی شعرانی - مجید خشتی - ناظر
دوشنبه 1۸ اسفندماه 99 �

- ســــاعت 14:30-  اســــپاد تهران - ایرانجوان بوشــــهر
ورزشگاه کشوری تهران

غالمرضــــا ادیبی - علــــی فغانی - علیرضا صیــــاد - رضا 
: مختار مهدوی رفیق - ناظر

علم و ادب تبریز - ســــپیدرود رشــــت- ساعت 14:30- 
ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز

پیام ســــاری اصالنی - داریوش کمــــری - امید امیری - 
: ایرج امین فر وحید درازیان - ناظر

امید گنــــاوه - "شــــهرداری همدان"- ســــاعت 14:30- 
ورزشگاه سراجی گناوه

محمدعلــــی صالحــــی - محمــــد درفشــــان - مجتبــــی 
: قاسم واحدی خواجه ای - علی کریمی - ناظر

- ساعت 14:30-  نفت و گاز گچساران - محتشم تبریز
ورزشگاه شهدا نفت گچساران

حســــین امیدی - رشــــید پردل - مجید عالی پور - امیر 
: جواد شرفی حمزه موسوی - ناظر

 -14:30 ســــاعت   - تهــــران  عقــــاب   - بابلســــر  شــــهدا 
ورزشگاه علیزاده بابلسر

مرتضی عابدی - مهدی دوســــتی - ســــعید محمدی - 
: رضا عبدوس میثم آخوندی - ناظر

نیروی زمینی تهــــران - اترک بجنورد- ســــاعت 14:30- 
ورزشگاه غدیر تهران

حامد رنجبر صولتی - ابوالفضل بیات - امین ســــخایی 
: حسین نیرویار - حجت قیانوری - ناظر
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7 استان

بررسی و تحلیل
اهمیت پدافند غیر عامل در شهر

مجید بدرخانی �
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: امروزه در کشــــور ما ایران با 
توجه به موقعیت جعزافیایی ویــــژه در منطقه خاورمیانه 
و حضور مداوم تهدیدات خارجــــی و همچنین با توجه به 
بعد جغرافیایی و طبیعی و اســــتقرار بر گســــل های زلزله، 
پدافند غیرعامل در ابعاد مختلــــف نقش حیاتی به خود 
میگیرد. چنین ابعادی اتخاذ تمهیدات مختلف در حفظ 
و حراســــت از مراکز و تاسیســــات مهــــم و حیاتی و تدارک 

پیش بینی های الزم را ضرورت میبخشد.
با توجه به استقرار مراکز حساس و حیاتی در قلب شهرها 
و کانون توجه بودن مراکز شــــهری و اثرات ان بر سازمان 
فضایی شــــهرها امروزه مــــد نظر محافل شهرســــازی قرار 
گرفته و ســــرفصلی تازه پیش روی برنامه ریزان و طراحان 
شهری قرار گرفته اســــت از انجایی که در بسیاری از موارد 
استقرار نامناسب شهری بر حسب فرم، شعاع عملکرد، 
حساســــیت، ســــازگاری، نظــــام ارتباطات و نفــــوذ پذیری 
خسارت و تلفات را مضاعف نموده و ضربات سنگینی بر 

پیکره جامعه مورد تهاجم وارد کرده است.
 در واقع از کارافتادن مراکز شــــهری و تاسیســــات مهم و 
حیاتی به عنوان قلب هر سیستم منجر به برهم خوردن 
تعادل شــــهری و بروز دشــــواری های مختلــــف در حیات 
جوامع انســــانی میگردد و کنترل و تداوم شرایط را بدلیل 
از کارافتادن مراکز مهم تصمیم گیــــری و نابودی الزامات 
حیاتی اساســــی جامعه ســــاکن در فضا بــــا چالش جدی 
مواجه میسازد که در چنین وضعیتی جهت باز گرداندن 
تعادل به مجموعه با تکیه بــــر اصول و معیارهای پدافند 
غیــــر عامل برحســــب نوع و مقیــــاس و زمــــان بحرانهای 
مرتبط الگوهای مختلــــف فضایی و نحوه اســــتقرار مراکز 
شــــهری بر اســــاس نقش و ســــاختار و شــــعاع عملکرد، 
سازماندهی را مورد کاوش و بررسی قرار داده و مالحظات 
مختلف دفاعی در نحوه ســــاماندهی مراکز شــــهری مورد 
توجه قرار میگیرد که با در نظر داشــــتن موقعیت طبیعی 
اســــتقرار  موقعیت  کاربری هــــا،  پراکنــــش  نحــــوه   ، شــــهر
زیرساخت ها و تاسیسات و تجهیزات شهری، مالحظات 
،اختفا، پراکندگی و اســــتحکامات ( مورد  امنیتی )اســــتتار
بررســــی قرار گرفته لذا بررســــی این عوامــــل و تهدیدات، 

هزینه های شــــهر را هنــــگام وقوع بحران بســــیار کاهش 
میدهــــد و زندگی مطلوب تــــری را برای شــــهروندان پدید 
می آورد از جمله عواملی که شهر را تهدید می کند می توان 
به عوامــــل طبیعی )ســــیل، زلزله، گردبــــاد، طوفان، رعد و 
برق،اتش ســــوزی ( عوامل اجتماعی و اقتصادی )تحریم 
و بایکوت( سیاســــی و فرهنگی و فضایی اشاره نمود این 
عوامل همگی ضرورت بکارگیری ضوابط جهت باال بردن 
ایمنی شــــهر تحت عنــــوان پدافند غیر عامــــل را یاداوری 

می کند.

پدافند غیر عامل �
دفاع غیر عامــــل در واقع مجموعه تمهیــــدات، اقدامات 
، شــــرایط و حتی  و طرح هایی اســــت که با اســــتفاده از ابزار
المقدوربــــدون نیاز بــــه نیروی انســــانی به صــــورت خود 
اتکا صورت گیــــرد چنین اقدامی از یک ســــو توان دفاعی 
مجموعــــه را در زمــــان بحران افزایــــش داده و از ســــویی 
دیگر پیامدهای بحران را کاهش داده و امکان بازســــازی 
مناطق اســــیب دیده را با کمترین هزینه فراهم میســــازد.

در واقع طرح های پدافند غیــــر عامل قبل از انجام مراحل 
تهاجم و در زمان صلح تهیــــه و اجرا میگردد که بکارگیری 
تمهیدات و مالحظات پدافند غیر عامل عالوه بر کاهش 
شدید هزینه ها، کارایی دفاعی طرح ها، اهداف و پروؤه ها 

را در زمان تهاجم دشمن بسیار افزایش خواهد داد.

حوزه های پدافند غیر عامل �
محورهای کالن تأثیر گذار بر پدافند غیر عامل در ســــطح 

ملی، منطقه ای و شهری شامل موارد ذیل می باشد:
- صنایع  کشــــور حمل نقــــل- منابع مالــــی و اقتصــــادی 
مخابرات- رســــانه ها و تبلیغات - دفاعی- دیپلماســــی و 

امنیت - انرژی -  سالمت - اب،غذا و دارو می باشد.
اصول و روش ها و موضوعات اساسی در مبحث پدافند 

غیر عامل نیز شامل موارد ذیل می باشد:
ایجاد سازه های  اســــتحکامات، پوشــــش،   ، اختفا،استتار
امن و مقاوم ســــازی، پراکندگی، تفرقــــه، فریب و اختالل، 
دسترســــی ها، موانع، مراکز حیاتی، سیســــتم های ردیابی 

، امــــوزش و فرهنــــگ ســــازی، پناهگاه ها و  و اعــــالم خطر
و جان پنــــاه، پدافنــــد درمقابل حمالت ویژه)شــــیمیایی 
-  هســــته ای -  میکربی ( آمایش دفاعی، سالح شناسی، 

مکان یابی، دفاع غیر نظامی، استحکامات و ...
شــــناخت و طبقه بندی اماکن شــــهری از نظر پدافند غیر 

عامل

الف -  مراکز حیاتی �
مراکزی که دارای گستره فعالیت شهری میباشد و وجود 
و اســــتمرار فعالیت انها برای اداره شــــهر حیاتی اســــت و 
اسیب انها باعث اختالل کلی در اداره امور شهر می گردد 
که از جمله آنهــــا می توان به منابع ابــــی و تصفیه خانه ها، 
نیروگاه هــــای تأمین برق، ایســــتگاه های تقلیل و تقویت 

، مخابرات، سیلوهای آرد و گندم اشاره نمود فشار گاز

ب- مراکز حساس �
این مراکز نیز دارای گســــتره فعالیت منطقه ای میباشند 
و وجــــود و اســــتمرار فعالیت انهــــا برای مناطقی از شــــهر 
ضــــروری اســــت و آســــیب آنها باعــــث اختالل در شــــهر 
می گــــردد از جمله ایــــن مناطــــق می توان بــــه فرودگاه ها 
ترمینال هــــا، پادگان های نظامی و پاســــگاه های انتظامی 

را نام برد.

ج- مراکز مهم �
این مراکز دارای گستره فعالیت محلی می باشند و وجود 
فعالیت آنها برای بخشــــی از شــــهر دارای اهمیت اســــت 
که از جمله ایــــن مراکز نیــــز می توان درمانگاه هــــا و مراکز 

بهداشتی را نام برد.

ضروریات اجرایی در پدافند غیر عامل �
ارایه طرح اصالح و یا ایجاد معابرو شبکه های ارتباطی شهر

ضرورت وجود سیستم های اعالم خطر
نحوه اعالم خطر

مناطق اعالم خطر )ترســــیم کروکی و نقشه مناطق اعالم 
خطر (

سیستم های ردیابی و اعالم خطر
آمــــوزش )اســــاس امــــوزش در پدافند غیر عامــــل زمینه 
ســــاز کاهش اســــیب پذیری و افزایــــش امنیت عکس 
العمل های به موقع، دستیابی ســــریع به هدف، تصمیم 
گیری سریع و منطقی، بکارگیری ابتکارات جدید و تلفیق 
صحیــــح و منطقی ابزارهــــا و امکانات را بــــه دنبال خواهد 

داشت.
از  حفاظــــت  خصــــوص  در  راهبــــردی  پیشــــنهادات 

زیرساخت های شهری
بررســــی وضعیت شــــبکه های برق رســــانی- گازرسانی- 

تلفن و اعمال آینده نگری در آنها
بررسی وضعیت شبکه آب رسانی و ظرفیت آنها

بررســــی تغییرات تولید زباله، فاضــــالب و روش های دفع 
آنها

بررسی تغییرات حجم آمد و شد وسایط نقلیه
برآوردهای ناشــــی از فرســــودگی تاسیســــات و تجهیزات 

شهری
تعیین محل های نصب تابلوهای اطالع رســــانی، هشدار 
دهنده و راهنمایی و رانندگی متناسب با نیازهای شهری

ایمن سازی پیاده روهای شهری از عوارض خطرساز
دیوارکشــــی جداره هــــای رودخانه هــــای موجــــود همــــراه 

باایجاد سقف

مقابــــل  در  اظطــــراری  توقــــف  فضاهــــای  پیش بینــــی 
بیمارستان ها، درمانگاه ها و مؤسسات اجتماعی

ایمن ســــازی و ایجاد پوشــــش جهت فضاهای بســــته و 
روباز ورزشــــی و اماکن عمومــــی در مقابل حوادث مترقبه 
که به عنــــوان نمونه می تــــوان به ایجاد پوشــــش بر روی 
شــــبکه جوی های خیابان هــــا به خصوص مقابل ســــایه 

بان های ایستگاه های اتوبوس و تاکسی اشاره نمود.
کلی بر اســــاس معیارهای پدافند  پیشنهادات راهبردی 

غیر عامل
طراحی سیستم اعالم اطفا, حریق در جایگاههای عمومی 
و پایانه هــــای عمومــــی خصوصا پایانه های اتوبوســــرانی و 

تاکسی رانی
برنامه ریزی و مطالعات مقاوم سازی بازار شهر

بافت  مســــکونی  منــــازل  ســــازی  مقــــاوم  و  برنامه ریــــزی 
فرسوده

انجام مطالعات جامع ایمن سازی شهر
انجــــام مطالعــــات و ارایه طرح هــــای مقاوم ســــازی جهت 
کاهش ریســــک ناشــــی از خطرات بلقوه در بخشهایی از 

شهر که در خط گسل قرار دارند
جهــــت  حریــــق  اطفــــا  و  اعــــالم  سیســــتم های  طراحــــی 
ســــاختمانهای اداری واقــــع در بافت فرســــوده و هســــته 

مرکزی شهر

انجام مطالعات رودخانه ها و مسیل های سطح شهرها

جمع بندی �
با توجه بــــه وجود زمینــــه تهدیدات بلقــــوه طبیعی و غیر 
طبیعــــی و خطراتی که امنیت ملی و اســــتقالل و تمامیت 
ارضی کشــــور را نشــــانه گرفته ضرورت عقلــــی دفاع کامال 
مشــــهود میباشــــد. لذا در حال حا ضر پدافنــــد عامل به 
تنهایــــی جهــــت جلوگیــــری از اثــــرات تهدیــــدات عوامل 
طبیعی و غیر طبیعــــی همچون تهدیدات خارجی جوابگو 
نبوده و بکارگیری اصول و معیارهــــای پدافند غیر عامل 
میتواند به زنجیــــره دفاعی کمک مؤثرو قابل توجه نموده 
ولذا بجاست که مسیولین امر خصوصا مدیریت شهری 
در این خصوص اهتمام و توجه الزم را داشــــته باشــــند و 
با برطرف نمــــودن خالء های مدیریت بحران و شــــناخت 
فرصت هــــا و تهدیــــد شناســــی، چارچوب و بســــتر الزم را 
شناســــایی و فراهم نموده و مدیریــــت پدافند غیر عامل 
را به صورت کالن مــــورد توجه قرار داده و لــــذا زمینه های 
تهدیــــد را بــــه فرصت هایــــی طالیــــی جهــــت حفاظــــت از 
کشــــور خصوصا در  زیرســــاخت ها وپیشــــرفت راهبردی 

حوزه مدیریت شهری تبدیل نمایند.

 کارشناس ارشد برنامه ریزی

پیام تسلیت آیت ا... شعبانی در پی درگذشت پیشکسوت جهاد و شهادت همدان
گرانقدر شــــهید  وه اندیشــــه: حاج اکبر معز غالمی، پدر  هگمتانه، گر
مدافع حرم، حســــین معز غالمی درگذشــــت و نماینده ولی فقیه در 

اســــتان همدان در پی درگذشت ایشان پیام تســــلیتی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در پیام آیت ا... حبیب اهلل شعبانی آمده است:

ْیِه َراِجُعوَن
َ

ا ِإل ِإّنَ ِ َو
ا هلِلَّ ِإّنَ

خبر درگذشــــت مرحوم »حاج اکبــــر معز غالمی« پدر گرانقدر شــــهید 

مدافــــع حرم حســــین معــــز غالمــــی موجب تأســــف و تاثــــر اینجانب 
گردید.

ضمن تسلیت درگذشــــت این پیشکسوت جهاد و شهادت که دوران 
حیات خود را در راه دفاع از آرمان های اســــالم و انقالب ســــپری کرد، برای 
روح پاک آن فقید ســــعید، اخوی و فرزند شهیدش رحمت و رضوان الهی 

مسئلت دارم.

کاشت درخت در پارک فرامنطقه ای اکباتان

زه
کی

ا پا
وری

- پ
نه 

متا
هگ

س : 
عک



سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان                                                                                                                                            

آگهی مزایده
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سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری همدان با توجه به مجوز هیئت مدیره ســازمان در مورخ 99/11/28 و مجوز شــهردار محترم به شماره 
99121410051 مــورخ 1399/12/14 قصــد دارد نســبت به فــروش آهن آالت ضایعاتــی در گلخانه واقــع در جنب فــرودگاه همــدان از طریق مزایده 
کتبی به اشخاص حقوقی یا حقیقی با شرایط تعیین شــده اقدام نماید . مبلغ سپرده تضمین شــرکت درمزایده مذکور براساس مبلغ جدول ذیل 
به صورت واریز نقدی، ضمانتنامه بانکی، اوراق مشــارکت و یا اســناد خزانه می باشــد.  ضمنًا حســاب شــماره3-3477111-11-7405 نزد بانک 

قرض الحسنه مهر ایران  جهت واریز نقدی اعالم می گردد.
خ 99/12/26 جهــت اخذ اوراق مزایده به امورقراردادها ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهری  واقع در    1- متقاضیان مــی توانند از تاریــخ 12/17/ 99 تا مــور

میدان رسالت ، بلوار والیت روبروی کالنتری 15 مراجعه نمایند .
خ 99/12/26  گهی تا پایان وقت اداري روز سه شــنبه مــور  2- متقاضیان می بایســتی پيشــنهادات خود را بصورت دربســته ممهور شــده تنظیم و ازتاریخ نشــراین آ

تحویل دبيرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در میدان رسالت ، بلوار والیت روبروی کالنتری 15 نمایند.
 3- خریدار می بایســتی معــادل ده درصد کل مبلغ قــرارداد را به منظور تضمین حســن انجــام معامله در زمان عقــد قرارداد بصــورت نقدی یا ضمانتنامــه بانکی به 

عنوان سپرده به سازمان سیما، منظر و فضای سبز پرداخت نماید. 
 4- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد . 

کننده در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معامالت دولتی داشته باشد.  5- متقاضیان شرکت 
 6- سپرده افرادی که در مزایده برنده نشوند به غیر از نفرات اول تا دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد.

 7- در صورت انصراف نفر اول سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
کاری مهلت دارد نســبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت ســپرده وی به نفع ســازمان ضبط و با نفر  کثر 7 روز   8- برنده مزایده پس از ابالغ قانونی حدا

دوم با رعایت همین شرط قرارداد منعقد خواهد شد.
کارشناس دادگستری جهت بر آورد ارزش محل ها و دیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مزایده  خواهد بود. گهی و حق الزحمه  کلیه هزینه های نشر آ  -9 

خ 27 /99/12 ساعت 17 عصر در محل شهرداری همدان خواهد بود.  10- زمان قرائت پيشنهادها روز چهارشنبه مور
 11- شرکت در این مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد .

کلیه پيشنهادات مختار است.  12- سازمان در رد یا قبول یک یا 
ج می باشد .   13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اوراق مزایده مندر

 14- جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

نام بانک و شعبه و شماره وسایل و اقالم موجود در دپوهاردیف
مبلغ سپرده )ریال(حساب واریز سپرده

1

ضایعات آهن شــامل انواع مقاطع پروفیل های درب و پنجره، قوطی، 
نبشی، میلگرد، لوله و سپری و ... و نیز آهن های موجود منصوب در 
ساختمان گلخانه جمعا به وزن تقریبی 39709 کیلوگرم که با در نظر 
گرفتــن هزینه های تخریب و جمیــع جهات به قرار هر کیلو 74000 

ریال و جمعا  به مبلغ 2938466000 ریال تعیین می گردد. 
       7405-11-3477111-3

بانک قرض الحسنه مهر 
ایران شعبه صدف 

151/000/000 ریال 

دو عدد دیگ آب گرم 300000 کیلو کالری /ساعت به مبلغ  1
75/000/000 ریال 

ارزش کل به مبلغ 3/013/466/000 میلیون ریال )سه میلیاردو 1
صدو هفتادو سه میلیون و چهارصدو شصت و شش هزار ریال(

نشــده! تمــام  هنــوز 
می کشــه! آدم  هنــوز 
می شــن! بســتری  هنــوز 
.................... هنــوز  کرونا
]کرونا در کمین است[

 1399 17  اسفند ماه  یک شـــنبه 
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4752 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
تش نشانان حاضر در عملیات نجات بلوار کوالب تقدیر شهردار همدان از آ

شخص با تقوا 
هیچ گناهی را کوچک نمی شمارد

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: به تحقیق گرامی ترین 
شما نزد خداوند باتقواترین شماست.

رســــول اعظم اســــالم)ص( فرموده اند: تقوا یادگیری واجبات و خوبی هایی 
است که نمی دانی و عمل کردن به آنچه خوبی است که می دانی.

حکایت: 
گروهی نــــزد عبداهلل معتــــز آمده و از وی پرســــیدند تقوا چیســــت؟ جناب 
عبــــداهلل گفتند: گناهان را چه بزرگ و چه کوچــــک ترک کنید که تقوا همین 
است، همانند کسی که از خارســــتان عبور می کند و مراقب است خاری به 
جســــم و لباســــش لطمه نزند، از بدی ها حذر می کند و گناهان را برای خود 
حقیر ندانســــته و کوچک نمی شمارد و می داند کوه گناهان از همین ظاهرا 

ریزها ایجاد می شود.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تــــوام در دل شــــوریده نشســــت تــــا مهــــر 
وافتــــاد مــــرا چشــــم بــــدان نرگس مســــت
بــــرون پــــای  نمی نهــــد  دلــــم  ز  غــــم  ایــــن 
دســــت نمــــی دارد  دامنــــم  ز  اشــــگ  ویــــن 
عبید زاکانی

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:

مردمی از مشرق قیام می کنند
و زمینه حاکمیت مهدی را فراهم می آورند.

کنز العّمال: 3۸657

مخاطب 75 هزار نفری 
»دیدن این فیلم جرم است«

هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم ســــینمایی »دیدن این فیلم جرم است« 
با جذب 75 هزار مخاطب به فروش یک میلیارد تومانی رسیده است.

فیلــــم ســــینمایی »دیدن ایــــن فیلم جــــرم اســــت« بــــه کارگردانی رضا 
زهتابچیــــان و تهیه کنندگــــی محمدرضا شــــفاه در حالی کــــه اکرانش را 
بــــدون ســــینماهای تهران و چند اســــتان دیگــــر آغاز کرده بــــود، بعد از 
پایان جشــــنواره فیلم فجــــر و با بازگشــــایی مجدد ســــینماهای تهران 
و شهرســــتان ها توانســــت با جذب 75 هزار تماشــــاگر بــــه فروش یک 

میلیارد تومانی دست یابد.
»دیــــدن این فیلم جرم اســــت« که پخش آن بر عهده مؤسســــه بهمن 
ســــبز است، هم اکنون در ســــینماهای تهران و شهرســــتان ها در حال 
اکران بوده و بلیت آن از طریق سامانه های »گیشه7« و »سینماتیکت« 

به فروش می رسد.
در این فیلم سیاســــی، امیر آقایی، لیندا کیانی، حسین پاکدل و مهدی 

زمین پرداز ایفای نقش کرده اند.

سی نما

شاعر همدانی برگزیده 
جشنواره ملی

 »رفیق خوشبخت ما«

از  شــــایگان  نازنین زهرا  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــتان همــــدان موفق به کســــب رتبــــه در بخش 

" جشنواره ملی رفیق خوشبخت ما شد. "شعر
بیــــش از 43 هزار اثر در 15 رشــــته هنری به دبیرخانه 
این جشــــنواره ارســــال و داوری شــــده اســــت و در 

نهایت 85 اثر از سراسر کشور برتر شناخته شد.
اختتامیــــه این مراســــم بــــا حضور رئیــــس مجلس 
شــــورای اســــالمی و خانــــم زینــــب ســــلیمانی فرزند 
سیدالشــــهدای مقاومت با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی در باغ مــــوزه دفاع مقدس تهــــران برگزار 

شد.
در جشــــنواره "رفیق خوشــــبخت ما" مــــردم به ویژه 
جوانان در مهلتی 40 روزه از سالروز شهادت شهید 
سلیمانی تا 22 بهمن به ارسال آثار هنری درباره این 

شهید واالمقام فراخوان شدند.
آثار  همچنین در حاشیه این جشــــنواره، نمایشگاه 

برگزیده برپا شد.
 ، آثار ارسالی به این جشنواره شامل شعر مهمترین 
، فیلم کوتاه، دل نوشته، پویانمایی،  روایت، پوســــتر
برنامه های هوشــــمند )اپلیکیشن(، نقاشی، پوستر 

و نمایشنامه است.
بخــــش مکمل این جشــــنواره، پویــــش چهل چراغ 

است که بیش از 60 هزار نفر در آن شرکت کردند.
موضوع این پویش انجام کار های خیر به نیت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی در اموری مانند کمک به 
نیازمندان، آزادی زندانیان و سرکشی به خانواده های 

آنان، حمایت از بیماران و صله ارحام است.

 خبرنامه

وصیت شهید علی کلوپ

اقامه نماز جمعه را ترک نکنید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک 
بودی، زیــــر کدام آســــمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته 
بــــودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
از  گلگون،  افق های  از  می نوشــــتی  عبورت؟ 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منــــم که صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم 
که کلمــــات تــــو را فریادیم، چشــــم هایت را 
، ای جاودانه  بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

تاریخ!
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

با کســــب اجازه از محضر آقــــا امام زمان)عج( 
و رهبر مســــتضعفان جهان امــــام خمینی و 
ســــالم و درود بر روان پاک شــــهدای اسالم از 
صدر تا کنون و بــــا آرزوی موفقیت برای تمام 
کســــانی که در این آب و خــــاک کمر خدمت 
به اسالم و مردم را بســــته و کارشان جز برای 

رضای اهلل نیست.
کلماتــــی چنــــد بــــه عنــــوان وصیت نامــــه به 
روی کاغــــذ می آورم امیدوارم که در پیشــــگاه 
حــــق تعالی مــــورد قبــــول واقع گــــردد. بنده 
علی کلــــوپ فرزند حیــــدر در کمال صحت و 
سالمت به ســــر می برم و با کمال میل و رضا 
و رغبت به این مکان مقدس قدم نهاده ام و 
امیدوارم که این عمل بنده قلم عفوی باشد 

بر تمام جرایم ان شا اهلل.
ای انســــان بدان که تــــو برای آخــــرت آفریده 
شــــده ای نه بــــرای ایــــن دنیا کــــه ایــــن دنیا 
همیشــــه  تو  نیســــت.  بیش  آزمایشــــگاهی 
در حال نقل مکان هســــتی این دنیا ســــرای 
موقتــــی بیش نیســــت تــــو به ســــوی مرگ 
مــــی روی و گریختن از آن محال اســــت پس 
ناچار مرگ تو را در می یابد و بترس از مرگی که 

آلوده به گناه باشد.
خوشــــا به حال کســــی که پاک و ســــبکبال 

طریقی  هیچ  که  بشــــتابد  معشوق  دیدار  به 
لوده به  آ بنــــده  از این نیســــت این  باالتــــر 
گنــــاه که اینک مصدع اوقات شــــما عزیزان 
اســــت در تمام طول زندگیم انسان خوبی 
از  که  نکــــرده ام  زندگی  حســــینی  و  نبوده ام 
حســــینی گونه  شــــهادت  تقاضای  خداوند 
داشــــته باشــــم. امیــــدوارم که مــــرا بپذیرد. 

ان شا اهلل.
امت عزیز و همیشــــه در صحنه خود را برای 
تحمــــل رنج ها، مشــــکالت و مصائب آماده 
ســــازید و صبور و بردبار باشید که ان اهلل مع 
الصابریــــن هر چند در این دنیا ســــختی ها و 
مصائب زیاد باشــــد آخرتی پربارتر انتظارمان 
را می کشــــد. از تمامی دوستان و آشنایان و 
طلب  آرزوی  و  می طلبــــم  حاللیت  همکاران 
مغفــــرت دارم، امیــــدوارم که بنــــده را حالل 
بفرمائیــــد و در نمازهایتان دعا کنیم که ما را 

جزو شهدا قرار دهند.
عزیزان نمازهایتان را اول وقت بخوانید و در 
تمام ادعیه شرکت کنید و نماز جمعه را ترک 
نکنید که باعث وحدت هر چه بیشــــتر شما 

عزیزان می شود.
در آخر از خانواده عزیــــزم تقاضا می کنم هرگز 
نقطــــه ضعف به دســــت دشــــمنان اســــالم 
ناراحتی  احســــاس  موقعــــی  اگــــر  و  ندهنــــد 
کردنــــد به گورســــتان بیایند و مزار شــــهدای 

گلگون کفن را مشــــاهده کنند و در جایی که 
در این مکان دو برادر و سه برادر و شاید پنج 

یا 6 نفر از یک خانواده باشند.
لزومــــی ندارد که شــــما برای من کــــه امانت 
بــــوده ام ناراحتــــی کنید، رفتارتــــان به طریقی 
باشد که ضد انقالب پشت سرتان بدگویی 

کند.
که در زندگی  کنیــــد  را طوری تربیت  خواهرم 
اســــطوره باشــــد و در آخر برای تمام زحماتی 
که برایم کشــــیدید و من هیچ گونه قدردانی 
نکردم تقاضای حاللیت می کنم و دعا کنید 
که کشته شــــدن من فقط و فقط در راه اهلل 
باشــــد و خداوند ما را به عنوان شهید قبول 

کند.
پدر و مادر عزیزم انســــان زحمت می کشــــد 
که نتیجــــه ای بگیــــرد و اگر اوالدی داشــــته 
باشد تمام کوشــــش این است که یک فرد 
مفید باشد که به درد جامعه بخورد. عزیزان 
را  اگر من شــــهید شــــدم نتیجــــه زحماتتان 
گرفته اید و هیچ غصــــه  نخورید که اگر چنین 
شــــود من جایگاهی بهتر خواهم داشــــت، 
باید افتخار کنید که فرزندتان شــــهید شده 
و خداوند شــــما را مــــورد رحمت قــــرار داده 
پــــس هیــــچ اندوهــــی بــــه دل راه ندهیــــد و 
ندهید؛  نشان  سســــتی  و  ضعف  همچنین 
فرائــــض دینی خود را همیشــــه به جا آورید و 
کنید همیشه  به دشمنان رو ندهید. سعی 
اتکایتان به اهلل باشــــد و به غیر خدا اعتماد 

نکنید.
محمدجــــان بــــرادر عزیزتــــر از جانم َدرســــت 
را بخــــوان و ادامه بــــده که احتیاج به کســــی 
نداشته باشی و بتوانی پدر و مادر را یاری کنی.
شماست  عهده  بر  بزرگی  مســــؤولیت  پدرم 
و باید کامــــال مواظب رفتارتان باشــــید چون 
مردم شما را به بعد از شهادت من به عنوان 
پدر شــــهید می شناســــند و مــــادرم مواظب 
باشید که ضد انقالب به دنبال فرصتی برای 
تهمت زدن به خانواده شهدا است؛ صبور و 

بردبار باشید.
وصیتنامه شهید علی کلوپ

قبای کوتاه شعر آیینی بر قامت بلند »نهج البالغه«
هگمتانه، گروه فرهنگی: شــــاعر آیینی باید 
با نهج البالغــــه زندگی کند و به این صحیفه 
نورانی به عنوان مستندترین و اصیل ترین 

مرامنامه شعر آیینی نگاه کند.
کشــــورمان  از شــــاعران  رضــــا اســــماعیلی 
یادداشــــتی را با عنــــوان »قبای کوتاه شــــعر 
آیینی بر قامت بلند »نهج البالغه«« نوشته 

است که در ادامه می خوانید.
مقام معظــــم رهبری در بیــــان اهمیت نهج 
نهج البالغه  »اهمیت  می فرماینــــد:  البالغه 
امیرالمؤمنیــــن  شــــخصیت  ترســــیم 
علیه الصــــالة والســــالم اســــت، چیــــزی که 
مــــا امــــروز بــــه آن کمــــال احتیــــاج را داریم. 
چهره   این  علیه السالم  علی  امیرالمؤمنین 
ناشناخته، این انسان واال، این نمونه  کامل 
مســــلمانی که اســــالم می خواهد انسان ها 
آنچنــــان ســــاخته بشــــوند در البالی  همه 
اوراق و سطور نهج  البالغه کامال شناسایی 

می شود و تعریف می شود.
نهج البالغــــه در حقیقــــت کتــــاب معرفــــی 
علی بن ابیطالــــب اســــت؛ چگونــــه ممکن 
اســــت به دنیاهای اســــرارآمیز و شگفت آور 
و وادی هــــای گوناگون معرفتــــی که در نهج  
البالغه هســــت کســــی ســــر نزده باشــــد و 
بتوانــــد آنها را اینجور زیبا و جالب ترســــیم و 
توصیف کند؟ و در نهــــج  البالغه همه  ابعاد 
یک شــــخصیت واالی انســــانی وجود دارد. 
چهره  علی بن ابیطالب در هیچ جا مانند نهج  

البالغه آشکار نمی شود.«
ایشان در کتاب »پرتویی از نهج  البالغه« نیز 
با تأکید بر این نکته که علی)ع( نهج البالغه 
مجسم است، نیاز انســــان معاصر به نهج 
البالغه را چنین تبیین می کنند: »شما امروز 
می فهمید که ما به نهج  البالغه چقدر احتیاج 
داریم. نهج  البالغه در حقیقت شــــخصیت 
خطی و رســــمی امیرالمؤمنین است؛ یعنی 
خود علی نهج  البالغه  مجســــم است و این 
یکــــی دیگــــر از خصوصیات امیــــر مؤمنان 
اســــت که آنچه می گوید عمل می کند. آنچه 
می خواهــــد در زندگی خود هــــم آن را پیاده 
می کند. امیرالمؤمنین شخصیت خودش و 
 ، زندگی خودش، کلمه کلمه و سطر به سطر
تفســــیر نهج  البالغه و تفســــیر قرآن است. 
و لذا شــــما وقتی نهج  البالغه را بخوانید هم 
تاریخ زندگی علی را دانســــتید، هم اســــالم را 

شناختید.«
 نهج البالغه، مرامنامه شعر آیینی �

آیینی  توسط پیران و پیشکســــوتان شعر 
بارهــــا و بارهــــا بر ایــــن دقیقه تأکید شــــده 
اســــت که اگــــر ادعای دوســــتی علــــی)ع( را 
داریم و می خواهیم در شمار محبان واقعی 
آن حضــــرت باشــــیم، باید در شــــعر علوی 

در کنار محبــــت، به »معرفــــت علوی« هم 
بپردازیم. این که علی که بــــود، چه کرد و چه 
می خواست؟ برای تحقق این مهم، سیمای 
راستین علی را نه در آیینه غبار گرفته »غرض 
ورزی معاندان« و نه در باورهای خرافی غالی 
گــــران، بلکه در آیینــــه بی غبار قــــرآن و نهج 

البالغه باید به تماشا بنشینیم.
تهی دســــت بودن شــــعر علوی، بــــه خاطر 
دوری و مهجــــوری از نهــــج  البالغه اســــت. 
یکی از بزرگ ترین کاســــتی های شعر علوی، 
عدم توجه به »نهج البالغه« اســــت که از آن 
می توان به عنوان بــــرادر قرآن نام برد. کتابی 
که به راستی و درســــتی دایره المعارفی غنی 
از فرهنگ اســــالمی و گنجیــــه ای ماندگار از 
پند و حکمت اســــت. بی هیچ اغراقی نهج 
البالغــــه در شــــعر علــــوی روزگار مــــا غایب 
اســــت. صحیفه اصیل و ارجمندی که باید 
مرامنامه شــــعر علوی باشــــد، ولی نیست! 
در حالــــی که پیــــش از این، شــــاعران بزرگی 
همچون فردوســــی، ناصر خســــرو، سنایی، 
، مولوی، سعدی، حافظ، اقبال الهوری  عطار
و... در سرودن شعر از این گنجینه بی بدیل 

بهره های فراوانی برده اند.
در روزگار ما نیز این کتاب الهی که گنجینه ای 
بی بدیل از معارف قرآنی اســــت، به عنوان 
کتابی مرجع برای شــــناخت اســــالم اصیل 
مــــورد توجه بســــیاری از شــــاعران و ادیبان 
جهان قرار گرفته است. برای مثال »ریمون 
قســــیس« شــــاعر مســــیحی معاصــــر که 
در »زحله« لبنان ســــاکن اســــت، در شــــمار 
شــــاعرانی اســــت که با الهام از نهج البالغه 
قصیده ای در 120 بیت در بیان سنت و سیره 
الهی و انســــانی امام علی)ع( سروده است. 
قســــیس در این قصیده بلند که در کتاب 
»علی الفارس الفقیه الحکیم« منتشر شده، 
بعد از بیان برجســــتگی های نهج البالغه، با 
استناد به خطبه های آن حضرت، به ترسیم 
ســــیمای انســــانی آن امام همام بــــه عنوان 

»اسوه حسنه« پرداخته است.
بی هیچ تردیدی، خطبه ها، نامه ها و سخنان 
امــــام علی)ع( مســــتندترین منبــــع برای به 
تصویر کشیدن سیمای راســــتین آن امام 
همام اســــت. ولی متأسفانه شــــعر علوی 
روزگار ما هنوز به ملکوت نهج البالغه عروج 
نکرده و به درک عظمت این کتاب معنوی 
نرســــیده اســــت. از هزاران هزار شــــعری که 
پیشانی نوشــــت شــــعر علوی دارند، کمتر 
می توان نشــــانی قابل تامل و عمیق از نهج 
البالغــــه گرفــــت. در حالی که تبیین ســــیره 
عملی امام علی)ع( بدون جرعه نوشی از زمزم 

نهج البالغه غیر ممکن است.
 به نهج البالغه برگردیم �

با عنایت به مطالب گفته شــــده، باید از این 
پس با اهتمامی جدی بــــه بازنگری کارنامه 
شــــعر علوی بپردازیم، تا به پاسخ این سوال 
که »شــــعر علوی چقــــدر از علــــی)ع( فاصله 
دارد؟« برســــیم و برای شــــبیه شدن به علی 
تالش کنیم. زیرا عاشق واقعی کسی است 
که در پنــــدار و گفتار و کردار به معشــــوق و 
محبوب خویش شبیه باشــــد. برای تحقق 
این مهم، شــــعر علوی باید با بازگشــــت به 
نهج البالغــــه و بهره گیــــری از گوهرهای بی 
بدیــــل این اقیانوس کرانــــه ناپدید، از منزل 
مدح و منقبت، به منزل شناخت و معرفت 
صعود کند. یعنی از بت گری به خدامحوری 
و از صورتگری به ســــیرتگری. شــــاعر علوی 
اگر می خواهد پای خود را جای پای شــــاعران 
بزرگی چون دعبل و کمیت و فرزدق بگذارد، 
از ایــــن پس به جای بازی در نقش»عاشــــق 
دلباخته«، باید نقش »عاشِق عاقل معرفت 
ســــاخته« را بازی کند.عاشــــقی که »عشق« 
چشــــم عقلش را کــــور نکرده، بلکــــه به نور 

معرفت بینا کرده است.
بــــرای تحقــــق این مهــــم، ضــــرورت دارد که 
شــــعر علوی بــــه اصل خــــود که »قــــرآن« و 
»نهج البالغه« اســــت بازگــــردد و به صورت 
هنرمندانــــه بــــه تبیین و تحلیــــل این مهم 
بپردازد که دوســــتدار واقعی علی چه کسی 
اســــت؟ بر اســــاس خطبه های نهج البالغه 
محب واقعی علی کسی است که همچون 
« و »ســــلمان« آن حضرت را اســــوه و  »عمار
الگوی زندگــــی خویش قرار دهد و ســــبک 
زندگی علوی و سیره عملی آن حضرت را که 
بر پایه توحید، یکتاپرســــتی و بندگی استوار 
است برای خود برگزیند. مقام معظم رهبری 
گاه و روشــــن  نیز بــــه عنوان عالمــــی دین آ
اندیــــش همواره اصحاب فکــــر و فرهنگ را 
به هم نشینی و هم نفســــی با نهج البالغه 
و توشــــه برگرفتن از کالم موال بــــرای خلق و 

آفرینش ادبی فراخوانده اند:
»ســــخن امیرالمومین نهج البالغه اســــت؛ 
فصیح ترین کالم آدمی در میان عرب. »نهج 
البالغه« اوج هنر و اوج زیبایی است؛ زیبایی 
لفظ و زیبایی معناســــت. انســــان مبهوت 
می مانــــد! هیچ شــــاعر بــــزرگ عــــرب، هیچ 
نویسنده  هنرمند عرب، نتوانسته بگوید که 

من از مراجعه  به نهج البالغه بی نیازم.«
جان کالم آن که شــــاعر آیینــــی باید با نهج 
البالغه زندگی کند و به این صحیفه نورانی 
بــــه عنــــوان مســــتندترین و اصیل تریــــن 
مرامنامه شــــعر آیینی نگاه کند. شــــاعران 
آیینــــی باید از ایــــن دو منبع معنــــوی و بی 
بدیــــل کــــه آیینه تمــــام نمای اســــالم ناب 
محمدی اند، در تبییــــن و ترویج آموزه های 

اصیل دینی بهره های فــــراوان ببرند. البته 
منظــــور ار بهره برداری، به نظم کشــــیدن و 
ترجمه تحت اللفظی آیات قرآن و خطبه ها و 
نامه های نهج البالغه نیست، بلکه بیشتر 
راه بردن به جان و جهان و ســــیرت و باطن 
این دو منظومه الهی اســــت، آن چنان که 
به در راه مانــــدگان وادی حیرت و گمراهی، 
صــــراط مســــتقیم توحیــــد و رســــتگاری را 
بنمایانــــد و بــــرای شــــب زدگان، چلچــــراغ 

هدایت و عنایت باشد.
 »نهج البالغه« سروده ها �

با آرزوی رســــیدن روزی که بین شعر علوی 
و علی)ع( فاصله ای نباشد، این نوشتار را با 
دو شــــعر قابل تامل از استاد علی موسوی 
والمسلمین  االســــالم  حجت  و  گرمارودی 
محمدحسین انصاری نژاد که با تأثیرپذیری 
از نهج البالغه و در تبیین حکمت و اندیشه 
امام علی)ع( ســــروده اند، به پایــــان می برم. 
ابتــــدا به بازخوانی شــــعر اســــتاد گرمارودی 

می نشینیم:
چنین است گویی:

که با جامی خالی،
بر ساحلی صخره ای،

پیش روی امواج
ایستاده ام

واپاش ساحل کوب موج ها
صخره ی زیر پایم را می شوید

و من هر بار
که موجی در می رسد

اقیانوس
جام بر کف،

خم می شوم
به بوی سهمی

کز کاکل موج بر می گیرم
اما از آن پیش

موج در خود واشکسته است
و من، عزمی دوباره را

چون پرچمی،
بر صخره واپس می ایستم

دگر باره چون موجی پیش می رسد
جام را چون داسی قوس می دهم

تا از سر خوشه آب
دسته ای واچینم

، جام خالی ست اما باز
و دریا در موج

و فاصله، به درازای یک دست
و به دوری یک تاریخ!
شتک خیزاب امواج،

تنها یک دو قطره
بر دیواره شفاف جام می چکاند

و عطارد، در جام من است
نهج البالغه را می بندم.

 ایستگاه آسمان

بخش اول


