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صف  رئیس شورای شهر همدان: 
قدردانی از همت جهادی منطقه 2 

برای آبادانی شهر
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یادنامه هگمتانه ویژه شهید نهاوندی
آیت اهلل شهید علی قدوسی:

نقش ماندگار »شهید قدوسی«
در کادرسازی برای انقالب اسالمی

تأسیس »مدرسه حقانی«و»مکتب توحید« 
کارنامه درخشان شهید قدوسی

در روز شــــنبه 14 شــــهریور 1360 آیــــت اهلل 
کل  دادســــتان  قدوســــی،  علی  شــــیخ 

انقاب اســــامی در واقعه بمبگذاری 
توســــط  تهــــران  دادســــتانی  دفتــــر 

بــــه  و  شــــد  تــــرور  کــــوردل  منافقیــــن 
شهادت رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

گام های آخر آب رسانی
از تالوار به همدان

مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای همدان با اشاره به اینکه آب رسانی از سد 
تالوار بــــه همدان به طول 140 کیلومتر مهم ترین پروژه آب رســــانی اســــتان 

است، از اجرای 124 کیلومتر از این پروژه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منصور ستوده در نشست 

خبری کــــه به مناســــبت هفتــــه دولــــت برگزار 
شــــده بود، اظهار کرد: شــــرکت آب منطقه ای 

خدمت رسان  شرکت های  از  یکی  همدان 
بــــه  و  اســــت  نیــــرو  وزارت  مهــــم  و 

و  تأمیــــن  در  حاکمیــــت  عنــــوان 
تصمیم گیری در منابع و  ...
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س: 
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رئیس کمیسیون اقتصاد شورای اسالمی شهر همدان:

منطقه ویژه اکباتان؛ نمونه گردشگری غرب کشور
بستری 54 مشکوک و مبتال به کرونا در همدان

روند ثبات در همدان 
با تغییرات مختصر نزولی

صفحه   ۲

فرهنگ در شهر 
ضمیمه رایگان روزنامه امروز

بستری 54 مشکوک و مبتال به کرونا در همدان
درگذشت یک پرستار بازنشسته بر اثر کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا از بســــتری 54 بیمار مشکوک و مبتا به 

کرونا در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، ابراهیم جلیلی با اشــــاره به وضعیت 
بیمــــاری کرونــــا در اســــتان اظهار کرد: از اســــفندماه ســــال 
گذشــــته با شــــیوع بیمــــاری کرونا 10 هــــزار و 771 نفــــر بیمار 

مشکوک و مبتا در استان شناسایی شده اند.
وی بــــا بیان اینکه از این تعداد تســــت 3 هــــزار و 714 بیمار 
مثبت اعام شده اســــت گفت: متأسفانه از این بین 494 

نفر فوت کرده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به 
اینکه در روز شــــنبه 441 بیمار به اورژانس های بیمارستانی 
اســــتان مراجعه کرده اند که از این تعــــداد 283 نفر عامت 
تنفسی داشتند و مشکوک به کرونا بودند خاطرنشان کرد: 
54 نفر از آنها بستری شدند که 42 نفر در بخش عادی و 12 

نفر در بخش آی سی یو هستند.
وی با اشــــاره به اینکه در حال حاضر 351 بیمار مشکوک و 
مبتا به کرونا در بیمارســــتان های استان بستری هستند 
گفت: متأســــفانه حال 21 بیمار وخیم اســــت که امیدواریم 

هرچه زودتر بهبود یابند.

جلیلی با تأکید بر اینکه مشکلی در خصوص تخت و دارو نداریم 
اما نیاز است مردم بیشتر مراقب خود باشند و شیوه نامه های 
بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعــــی را رعایت کنند افــــزود: از 
بیمارانی که بهبود یافته و می توانند پاسما اهدا کنند درخواست 

داریم این کار را برای بهبود بیماران بدحال انجام دهند.
وی در پاســــخ به اینکه روز شنبه یکی از پرستاران استان در 
اثر کرونا فوت کرد گفت: مرحوم از کارکنان سابق دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن سینا بود که ســــال ها پیش بازنشسته 
شــــده بــــود و متأســــفانه روزهای گذشــــته با ابتا بــــه کرونا 

درگذشته است.

سیم کارت رایگان »انارستان« برای دانش آموزان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــر روابــــط عمومی 
مخابرات منطقــــه همدان از توزیع ســــیم کارت اعتباری 
»انارستان« به صورت رایگان بین دانش آموزان همدان 

خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، فریــــدون حســــن پور از آغاز توزیع 
ســــیم کارت اعتباری انارســــتان به صــــورت رایگان بین 
دانش آموزان استان همدان خبر داد و اظهار کرد: سیم 
کارت بــــه صورت رایگان در اختیار کــــودکان و نوجوانان 
بین ســــنین 6 تا 18 ســــاله قرار می گیرد و با ارســــال عدد 
220 از طریــــق پیامک بــــه شــــماره 30006860 و دریافت 

کد فعال ســــازی می توان برای دریافت این ســــیم کارت 
ثبت نام کرد.

وابــــط عمومی مخابــــرات منطقه همدان ادامه  مدیر ر
داد: یکی از والدین با در دســــت داشــــتن کارت ملی 
هوشــــمند خود و شناســــنامه جدید فرزندشان و به 
همــــراه داشــــتن کد فعال ســــازی می توانند نســــبت 
اقدام  خود  فرزند  انارســــتان  کارت  ســــیم  دریافت  به 

. کنند
همــــراه  اعتبــــاری  کارت  ســــیم  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
انارســــتان در دفاتــــر پیشــــخوان دولــــت، مراکــــز  اول 

فــــروش و نمایندگی هــــای همراه اول در اســــتان، برای 
دانش آمــــوزان به صورت کامًا رایگان، فعال ســــازی و 

توزیع می شود.
وی با اشــــاره به ارائــــه 24 گیگ اینترنت بــــه مدت 6 ماه 
و هــــر ماه 4 گیگ بــــه دانش آموزان در ایــــن طرح گفت: 
افراد می توانند با فعال ســــازی ســــیم کارت های اعتباری 
انارســــتان، عاوه بر بســــته خوش آمد فعلی 100 دقیقه 
مکالمه درون شــــبکه، 100 عدد پیامــــک و 3 گیگابایت 
اینترنت پر ســــرعت نسل 4.5، به مدت 6 ماه، هر ماه 4 

گیگابایت اینترنت هدیه بگیرید.

صفحه   1و 5

سید مسعود عسگریان تأکید کرد:

سند چشم انداز شهر همدان 
کاربردی  تدوین شود

۲   
حه

صف



18 شـــهريور 1399  شماره 4608 سه شـــنبه   

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان گفت: اجرای ۲
طرح جامع حدنــــگاری و تثبیت مالکیت اراضی در ســــال 93 به منظور مبــــارزه قاطع با زمین خواری 
توسط مجلس شورای اسامی تصویب شــــده اما متأسفانه بعد از گذشت 6 سال هنوز در استان 

همدان به نقطه مطلوبی نرسیده است.
به گزارش هگمتانه، عباس نجفی عنوان کرد: دســــتگاه های اجرایی استان همدان باید نسبت به 

تثبیت مالکیت اراضی دولتی و اخذ سند ترک برگی این اراضی اقدام کنند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که یکی از عوامل و زمینه های زمین خواری و تصرف اراضی ملی عدم تعیین 
تکلیف و اخذ ســــند ترک برگی برای اینگونه اراضی است؛ علیرغم اباغ و تذکر به مدیران در راستای 
ارســــال فایل رقومی و نقشــــه یو تی ام به اداره ثبت اســــناد و اماک و پیگیری اخذ سند هنوز اقدام 

مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

نجفــــی با بیان اینکــــه در این زمینه قصور هیــــچ مدیری قابل پذیرش نیســــت، اضافه کرد: تکلیف 
مدیران پیش از این توســــط دادگســــتری مشــــخص و اباغ شــــده و در صورت قصور و عدم اقدام 

عاجل در صیانت و حفاظت از اراضی ملی با دستگاه های خاطی برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان یادآور شد: اجرای طرح جامع 
حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی در سال 93 به منظور مبارزه قاطع با زمین خواری توسط مجلس 
شــــورای اسامی تصویب شده اما متأسفانه بعد از گذشت 6 سال هنوز در استان همدان به نقطه 

مطلوبی نرسیده است.

استان

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

اصالح خواص 
الزمه اصالح جامعه

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
استان همدان گفت: آنچه اسام را در معرض خطر قرار 
می دهد گناه های جزئی و اتفاقات کوچک نیست بلکه 
حکومت طاغوتی اســــت به همین دلیــــل برای اصاح 

یک جامعه ابتدا باید خواص جامعه اصاح شوند.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی درباره 
لزوم اصاح ســــاختار سیاسی جامعه و تأثیر آن بر مردم 
اظهار کرد: اگر واقعه عاشورا را به دقت مورد بررسی قرار 
دهیم می بینیم مردم کوفه کسانی هستند که حداقل 
چهار ســــال امــــام علــــی )ع( را درک کرده و امام حســــن 
)ع( را نیز می شناســــد اما شــــهر و مردم شام از اول آنچه 
دیده اند حکومت اموی و معاویه بوده است به همین 
دلیل وقتی از اهل بیت )ع( ســــؤال می شود در جریان 
عاشــــورا کجا بر شــــما سخت گذشت نام شــــهر شام را 

بیان می کنند.
وی بابیــــان اینکــــه ســــاختار سیاســــی شــــام مــــردم را 
به گونه ای تربیت کرده است که امام کش باشند، افزود: 
اینکه اســــام تا این اندازه به مسأله سیاست اهمیت 
داده، مســــائلی ماننــــد جریان غدیر بیان می شــــود و یا 
اینکه امام حســــین )ع( وقتی می خواهد امربه معروف 
و نهی از منکر کند به دنبال اصاح ســــاختار سیاســــی 
جامعه اســــت بیانگر تأثیر ساختار سیاســــی جامعه بر 

تربیت مردم است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان تصریح کرد: امام 
حســــین )ع( با قیام خود می خواهد خلیفــــه طاغوتی را 
کنــــار بزند تا حکومت طاغوتی در جامعه نباشــــد چراکه 
تربیــــت، مدیریت و سمت وســــوی جامعه به دســــت 
خواص اســــت افرادی که جامعــــه را هدایت و مدیریت 

می کنند.
وی با اشــــاره به اینکه بخش زیادی از خواص سیاســــی 
هســــتند که نیاز به اصاح دارند، گفت: سخن امام)ره( 
که فرمودند شــــاه باید از کشــــور برود برگرفته از سخن 
امام حسین)ع( است چراکه ایشــــان نیز در خطبه ها و 

بیانات خود فرموده بودند یزید باید برود.
به نقل از تســــنیم، آیت ا... شــــعبانی عنــــوان کرد: آنچه 
اســــام را در معرض خطر قرار می دهــــد گناه های جزئی 
و اتفاقــــات کوچــــک نیســــت بلکه حکومــــت طاغوتی 
است به همین دلیل برای اصاح یک جامعه ابتدا باید 

خواص جامعه اصاح شوند.

خبـــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسامی شهر همدان 
تأکید کرد: منطقه ویژه گردشــــگری ســــد اکباتان می تواند 
، در  نمونه )پایلوت( گردشــــگری همراه با امکانــــات به روز

منطقه غرب کشور باشد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین قراباغی در بازدیــــد میدانی 
کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا از روند 
عملیات اجرایی بوســــتان 243 هکتــــاری اکباتان به منظور 
بررســــی و رفع موانع این طرح بزرگ استانی با حضور رئیس 
، مدیرعامل آب منطقه ای همدان،  و اعضای شورای شــــهر
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیران و 
کارشناسان شهرداری؛ ضمن قدردانی از شهرداری منطقه 2 
برای احداث این پارک جنگلی، گفت: پروژه احداث بوستان 
و ســــایت گردشــــگری اکباتان، یکی از مهم ترین پروژه های 

مدیریت شهری است.
کل  اداره  توافــــق  حاصــــل  طــــرح  ایــــن  افــــزود:  قراباغــــی 
آبخیزداری استان و شهرداری همدان بود  منابع طبیعی و 
و در اختیار شــــهرداری منطقــــه 2 قرار گرفته اســــت که در 
صورت بهره برداری از این طرح استانی مدعی خواهیم بود، 
سرانه فضای ســــبز افزایش یافته و شاهد ظهور یک پارک 

فرامنطقه ای در استان همدان هستیم.
وی بــــا تأکید بر اینکه توســــعه گردشــــگری، توســــعه یک 
، استان و کشور را رقم می زند؛ گفت: بوستان  منطقه، شهر
جنگلــــی ســــد اکباتــــان از مهم تریــــن پروژه های اســــتانی 
محسوب می شود که استانداری، فرمانداری و نمایندگان 
مجلس هم پیگیر اجرای این طرح هســــتند؛ از این رو مقرر 
شــــده بود که از ظرفیت ســــرمایه گذاران، همراه با مطالعه 

کارشناسی شده در این پروژه، استفاده شود.
اقتصــــاد،  کمیســــیون  بازدیــــد  بــــه  اشــــاره  بــــا  قراباغــــی 
ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شــــورا از منطقــــه تفریحــــی 
زاینده رود به منظور بررســــی ظرفیت های ایجاد شده برای 
اجرایی شــــدن به روز آن بــــا توجه بــــه قابلیت های منطقه 
تفریحــــی اکباتان همــــدان، اظهار کــــرد: با توجه بــــه اینکه 
طراحی این پارک فرامنطقه ای از سوی معاونت شهرسازی 
شــــهرداری ارائه شده، عزم جدی شــــهرداری منطقه 2 برای 
ایجــــاد راه دسترســــی به ایــــن منطقه و تأسیســــات اولیه 

بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکــــه توجه ویژه به حوزه گیاهــــان دارویی در 
ایــــن منطقه و ایجــــاد کمپینگ های اقامتــــی در طرح پارک 
جنگلــــی اکباتان امری قابل توجه اســــت، ابــــراز امیدواری 
کرد بر اســــاس کاربری این منطقه، شاهد فراهم ساختن 

زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذار باشیم.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان با اشــــاره به تأکیدات استاندار مبنی 
بــــر گام برداشــــتن مدیریت شــــهری برای اجرایی شــــدن 
کارهای بزرگ، گفت: این مهم در شرایط متفاوت از سوی 
مدیریت شــــهری همدان به منصه ظهور گذاشــــته شده 
اســــت و در این زمینه، خارج از محدوده شــــهری به منظور 

کسب رضایتمندی بیشتر شهروندان قدم برداشته اند.
قراباغــــی ضمن قدردانــــی از تاش شــــرکت آب منطقه ای 
آنــــان به منظــــور فراهــــم ســــاختن  همــــدان و همــــکاری 
زیرساخت های الزم برای جذب گردشگر و سرمایه گذاری، 
دســــتگاه های  و  راه وشهرســــازی  کل  اداره  کــــرد:  اظهــــار 
در  بایــــد  بــــرق  و  آب و فاضــــاب  به ویــــژه  خدمات رســــان 
آبادانی سایت گردشــــگری اکباتان ورود  حوزه توســــعه و 
جدی داشــــته باشــــند که انتظار می رود این مهم از طریق 

استانداری به دستگاه های اجرایی مربوطه اباغ شود.
وی، تنها راه دسترســــی به این بوســــتان را گذر از روستای 
تــــردد  مســــیر  بارگــــذاری  گفــــت:  و  برشــــمرد  تفریجــــان 
گردشــــگران در این بوســــتان از طریق ایجاد راه دسترسی 

صحیح، مدنظر است.
قراباغی نخســــتین درخواست ســــرمایه گذار برای ورود به 
این طرح را ایجاد راه دسترسی و تأسیسات مورد نظر اعام 
کرد و افزود: موانع و مشــــکات این طــــرح در حوزه تعامل 
و هماهنگــــی دســــتگاه های اجرایی، حقوقــــی و... باید هر 
چه ســــریع تر بررســــی، تعیین تکلیف و رفع شود تا شاهد 

بهره برداری آن در موعد مقرر باشیم.

* عســــگریان: تأکید بر جذب ســــرمایه گذار بومی  �
برای بوستان فرامنطقه ای اکباتان

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان نیز ضمن قدردانی از شرکت آب منطقه ای 
همدان، گفت: ظرفیت گردشگری بالقوه استان همدان 
در اختیار شــــهرداری منطقه 2 قرار گرفته اســــت تا به رغم 

اینکه مطلوب ترین فضای ممکن برای شهر همدان مهیا 
شود، فضای موجود دارای امکانات تفریحی در خور شأن 

مردم شهر و استان باشد.
ســــید مسعود عسگریان بر ســــرعت بخشیدن به جذب 
ســــرمایه گذار این ســــایت گردشــــگری تأکید کرد و گفت: 
بــــه مــــوازات عملیــــات اجرایی شــــهرداری منطقــــه 2 باید 

سرمایه گذاران این طرح هم جذب شوند.
وی افزود: تجربــــه ثابت کرده که در صورت فراهم شــــدن 
، طرح اولیه به صورت فرسایشی،  زیرساخت های مورد نیاز
طوالنــــی می شــــود و انگیــــزه الزم هــــم وجــــود نخواهــــد 
داشــــت؛ از این رو باید بخشــــی از وعده ها مبنــــی بر ایجاد 
زیرســــاخت های موجود را قطعی دانسته و تأمین و جذب 

بخشی از زیرساخت ها را بر عهده سرمایه گذار بگذاریم.
پــــروژه  ایــــن  ســــرمایه گذار  اســــت:  معتقــــد  عســــگریان 
فرامنطقه ای باید به دلیل شناخت از وضعیت جغرافیایی 
منطقــــه و اســــتعدادهای اجرایی موجود، بومی باشــــد که 

 تعامل بهتری را شاهد خواهیم بود.
ً
قطعا

* جلیلوند: پیشــــرفت 50 درصدی راه دسترســــی  �
بوستان جنگلی اکباتان

مدیــــر منطقه 2 شــــهرداری همدان هم گفــــت: پروژه های 
عمرانی این منطقه در یک ســــال گذشــــته با تأمین نظر از 
اعضای شورای شهر و معتمدان محات با اولویت بندی 

الزم، به اجرا درآمده است.
حامد جلیلوند افزود: تمامی پروژه هــــای عمرانی منطقه 2 
با چشــــم انداز توســــعه متوازن و ایجاد عدالت در محات 

مختلف، اجرا شده است.
وی با تأکید بر اینکه بوستان 243 هکتاری اکباتان و سایر 
اقدامات در این حوزه با هدف توسعه فضای سبز و ایجاد 

جاذبه های گردشگری در شهر و استان ایجاد شده است؛ 
، شورای  اظهار کرد: بر اساس تأکیدات و حمایت استاندار
، برنامه ریزی های مناســــب و همچنین  شــــهر و شــــهردار
 243 بوســــتان  شــــهرداری،  شهرســــازی  معاونت  طراحی 
هکتاری اکباتان در بودجه ســــال 99 لحاظ شد تا با اجرای 
این پروژه، شــــاهد افزایش ســــرانه فضای سبز در همدان 

باشیم.
وی تأکیــــد کــــرد: ایــــن پــــروژه به لحــــاظ جزئیــــات یکــــی از 
بی نظیرترین پروژه های کشــــور اســــت که با طراحی بومی 
انجام شــــده با حداقــــل دســــتکاری در طبیعــــت منطقه 

اکباتان، کاربری بسیار باالیی خواهد داشت.
مدیر منطقه 2 شــــهرداری همدان از پیشرفت 50 درصدی 
مسیر دسترسی بوستان جنگلی اکباتان خبر داد و افزود: 
راه دسترسی این سایت در مرحله بیس ریزی، اجرایی شده 
است تا در مسیر بارگذاری قرار گیرد که آسفالت ریزی آن نیز 

تا یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.
جلیلوند ضمن قدردانی از همکاری شرکت آب منطقه ای 
همدان و بــــا توجه به اینکه بر اســــاس تصاویر ماهواره ای 
سایت گردشــــگری اکباتان، آبیاری فضای سبز آن مغفول 
مانده بود؛ ابــــراز امیدواری کرد حق آبه ثابت ســــد اکباتان 

به منظور آبیاری این منطقه در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی از آغــــاز عملیات درخت کاری به صورت مهندســــی در 
این منطقــــه خبر داد و درخواســــت کرد زیرســــاخت های 
برق رسانی و ایجاد تأسیسات جانبی از جمله آ ب وفاضاب 

در سایت گردشگری اکباتان فراهم شود.
مدیر منطقه 2 شهرداری همدان با تأکید بر اینکه بوستان 
فرامنطقــــه ای در صــــورت ورود ســــرمایه گذار در چارچوب 
قانونی، طرح بســــیار ماندگار و اثربخشی خواهد بود، اظهار 
کــــرد: آب و خــــاک مهمترین عامل پیشــــرفت و توســــعه 

هــــر منطقه اســــت که ایــــن دو عامــــل اثرگذار در ســــایت 
گردشگری اکباتان مورد توجه قرار دارد.

* ستوده: تأکید بر بهره مندی ظرفیت ها همراه با  �
رعایت استانداردها

مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقــــه ای همدان هــــم گفت: 
توسعه گردشــــگری با اســــتفاده از جاذبه های گردشگری 
کــــه  اســــت  سیاســــت هایی  از  یکــــی  ســــدها  پیرامــــون 
رئیس جمهور بر آن تأکید داشــــته و وزارت نیرو و سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دســــتی و گردشگری، مأمور اجرای 
این طرح شــــده اند؛ از این رو به کارگیری ظرفیت های منابع 
آب و تأسیسات آبی برای توسعه اقتصاد گردشگری مورد 

توجه قرار گرفته است.
منصور ســــتوده افزود: تاکنون حدود 9 ســــد ملی استان 
همدان در این مســــیر قرار گرفته اند که یکی از مهمترین 
آنها به لحاظ موقعیت، اقلیم  جغرافیایی و تأمین آب، سد 
اکباتان اســــت که آماده ســــرمایه گذاری در زمینه توسعه 
گردشگری هستند و خوشبختانه مدیریت شهری در این 

حوزه ورود جدی داشته است.
وی با توجه به اینکه اراضی ســــد اکباتــــان پیش از اینها در 
آبیاری  اختیار منابع طبیعی بوده اســــت؛ گفت: مصــــارف 
اراضی ســــد اکباتان از طریق این ســــد تأمین می شد که در 
حوزه گردشــــگری تاش می کنیم ســــهمیه تخصیص آب 

برای این مهم دریافت شود.
به نقل از روابط  عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ 
ستوده تأکید کرد: منابع و تأسیسات آبی حساسیت های 
خــــود را دارد؛ امــــا مانع مباحــــث گردشــــگری نخواهد بود 
و امیدواریــــم همــــراه بــــا رعایــــت اســــتانداردها، از منابع و 

ظرفیت ها بهره مند شویم.

 رئیس شورای شهر همدان: 

قدردانی از همت جهادی منطقه ۲ برای آبادانی شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای شهر همدان 
هــــم ضمن قدردانــــی از همت جهادی شــــهرداری منطقه 
2 در راســــتای عمــــران و  آبادانــــی منطقــــه، گفــــت: یکی از 
سیاست های شــــورای پنجم و مدیریت شهری در مناطق 
مختلف شهر همدان، توسعه سرانه فضای سبز بوده که 
شــــهرداری منطقه 2 در این راستا ضمن به کارگیری همت 

مضاعف، طرح اســــتانی بوســــتان جنگلــــی 243 هکتاری 
اکباتان را در اولویت قرار داده است.

کامــــران گردان اظهار کرد: احداث بوســــتان 243 هکتاری 
اکباتان یکــــی از برترین طرح هــــای فرامنطقــــه ای در حوزه 
مدیریت شــــهری محسوب می شــــود که زمینه الزم را برای 
اســــتقبال هر چه بیشتر گردشــــگران فراهم خواهد کرد و 

فضای مناسبی برای این منطقه ایجاد خواهد شد تا مردم 
بتوانند از خدمات موجود در این پارک بهره مند شوند.

گردان با تأکید بر اینکه توسعه شهر همدان در حوزه گردشگری 
تعریف شده اســــت، اظهار کرد: مدیریت شــــهری همدان در 
راســــتای جذب گردشــــگر و فراهم ســــاختن زیرساخت های 

گردشگری، فراتر از وظایف خود عمل کرده است.

رئیس شــــورای شــــهر همدان بــــا توجه به اینکــــه در حال 
حاضر تنها راه دسترســــی این سایت گردشگری، روستای 
تفریجان اســــت؛ اظهــــار کرد: این مســــیر عاوه بــــر ایجاد 
مشــــکات مختلف بــــرای اهالی روســــتا، بــــرای بارگذاری 
ورود و خروج گردشــــگران منطقی نیســــت؛ از این رو اداره 
کل راه وشهرسازی اســــتان همدان می بایست بر اساس 

مبحث فنی هر چه ســــریع تر نسبت به ایجاد راه دسترسی 
مناسب به سایت گردشگری اکباتان، اقدام کند.

گــــردان معتقد اســــت: بهره بــــرداری از طرح بزرگ ســــایت 
گردشگری اکباتان، اقدام ماندگاری خواهد بود که شورای 
شــــهر همدان تمام هم و غم خــــود را در این حــــوزه به کار 

خواهد گرفت.

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون نظارت، 
بازرسی و امور اداری شورای اسامی شهر همدان با تأکید 
بر اینکه ســــند چشــــم انداز شــــهر همدان بایــــد کاربردی 
تدوین شــــود؛ گفت: ضروری اســــت طرح های راهبردی و 
کاربردی تهیه و تدوین شــــود؛ زیرا این طرح ها در پیشبرد 

، مؤثر هستند. اهداف شهر
به گزارش هگمتانه، سید مســــعود عسگریان در جلسه 
کمیســــیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا که پیرامون 
بررســــی گزارش برنامه عملیاتی راهبردی شــــهرداری برگزار 
شــــد، اظهار کرد: هم اکنون فرآیند تهیه ســــند چشم انداز 
20 ساله توســــعه شهر همدان توسط مشاور طرح در حال 
تدوین اســــت و این طرح اثرگذار شهری یکی از ضروریات 
برنامه عملیات راهبردی محســــوب می شود که باید برای 

پیشبرد اهداف شهری، تدوین و اجرا شود.
عســــگریان افزود: طرح ســــند چشــــم انداز همــــدان در 8 
مرحله تدوین می شود که در این زمینه کمیسیون نظارت 
شورا در راستای تسهیل فرآیند تهیه این سند چشم انداز 
با برگزاری جلســــات مســــتمر به صورت گام به گام، همراه 
 ، مشــــاور طرح خواهد بود تا با هم اندیشــــی  در این مسیر

حرکت کرده و به نتیجه نهایی مشترکی برسیم.
وی با بیان اینکه تهیه ســــند چشم انداز شــــهر همدان از 
شــــورای دوره چهارم کلید زده شــــده اســــت، عنوان کرد: 
ضــــرورت دارد ضمن نظرســــنجی از نظرات کارشناســــی و 
پیشنهادهای اعضای شورای ادوار گذشته شهر همدان، 

از این مباحث در مرحله تدوین سند بهره مند شویم.
عســــگریان همچنین بــــا تأکید بــــر بهره گیــــری از نظرات 
مدیران پیشکسوت شهر همدان که در گذشته در حوزه 
مدیریت شهری نقش  داشته اند، یادآور شد: با بهره گیری 
از نظرات صاحب نظران و مردم می توان مشــــکات حوزه 

مدیریت شهری را برطرف کرد.
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان ادامــــه داد: بهتر اســــت هر یــــک از مراحل 
تدویــــن ســــند چشــــم انداز که به صــــورت مجــــزا قابلیت 
تصمیم گیری دارد، قبل از آغاز مرحله بعدی به شــــورا ارائه 
شود، زیرا با این اقدام مهم می توان هر مرحله را به صورت 
کارشناســــی شــــده، مصوب کرد و ضمن احصا مشکات 
و ایــــرادات، آنها را حل کرد و از ســــوی دیگر می توان پیش 

از آغــــاز تدویــــن، در مرحله بعدی نســــبت بــــه جمع بندی 
گزارشات و تهیه فرآیند مراحل بعدی اقدام کنند.

، افق بلندمدت را برای  � * گردان: ســــند چشــــم انداز
شهرداری تعریف می کند

رئیس شــــورای شــــهر همدان هم در این جلســــه ضمن 
ارزشمند دانستن تدوین سند چشم انداز شهر همدان، 
، افق  اظهار کرد: این ســــند چشــــم انداز و برنامه آینده نگر

بلندمدت را برای شهرداری تعریف می کند.
کامران گــــردان با تأکید بــــر اینکه باید برای تدوین ســــند 
راهبردی عملیاتــــی، نگاه ویژه ای داشــــت، افزود: ضروری 
است برنامه ریزی ها به گونه ای تدوین شود که زمان بندی 
اجرا نیز دقیق مشــــخص باشد تا مشــــکلی در آینده برای 
اجرای برنامه ها نداشــــته باشیم؛ زیرا در صورت برنامه ریزی 
صحیــــح و زمان  بنــــدی دقیق، شــــاهد خروجی مناســــب 

طرح ها خواهیم بود.
گردان همچنین با اشــــاره به اینکه بایــــد اعتقاد قلبی برای 
اجــــرای این طرح داشــــته باشــــیم، تأکید کــــرد: در تدوین 
ایــــن ســــند، بهره گیری از نظــــرات مــــردم، صاحب نظران و 

کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهــــار کرد: اگر بتوانیم 70 درصد طرح تدوین شــــده را 
 تحول بزرگی برای شــــهر 

ً
طی 20 ســــال اجرایی کنیم، قطعا

ایجاد خواهد شد.

* بادامی نجــــات: تأکید بر تحویل به موقع ســــند ۲0  �
ساله همدان

نایــــب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان هم گفــــت: اقدام 
، بسیار ارزشمند  شهرداری در تدوین سند توســــعه شهر
است؛ اما برای تحقق اهداف مورد نظر باید در حوزه اطاع 

رسانی بهتر عمل کرد.
حمید بادامی نجات با بیان اینکه در تهیه این سند چشم 
انداز باید براساس واقعیت  و ظرفیت های همدان برنامه 
بلندمــــدت را تدوین کرد، افزود: همدان باید از ســــه منظر 
گردشــــگری، فناوری و بارانداز بودن مــــورد توجه ویژه قرار 

گیرد.
به گفته وی؛ همدان به لحاظ داشــــتن پیشــــینه تاریخی و 
نیز طبیعت زیبا در حوزه گردشــــگری کشــــور مطرح است 

و این ظرفیت باید در تدوین ســــند چشم انداز مورد توجه 
واقع شود.

نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان همچنین بــــا بیان 
اینکــــه همدان قطــــب فناوری اســــت؛ یادآور شــــد: امروز 
دانشگاه های همدان ظرفیت بســــیار خوبی هستند که 
در کنار شــــهرک فناوری، می توانند کمک کننده باشند؛ از 
این رو شهرداری باید عاوه بر توجه به مباحث درآمدزایی 
و گردشــــگری، از حوزه دانشــــگاه و فناوری هــــم بهره مند 

شود.
بادامی نجات ادامه داد: همچنین بارانداز بودن همدان و 
نزدیکی آن به مراکز 9 اســــتان، از ویژگی های بارز این شهر 
اســــت که می توان به این مهم در راســــتای تدوین برنامه 
بلندمدت توجــــه کــــرد و در مبحث اقتصــــادی هم به آن 

پرداخت.
نایب رئیس شورای شهر همدان بر تحویل سند تدوین 
شده عملیاتی راهبردی شهر همدان در موعد مقرر تأکید 
کرد و گفت: با توجه به اینکه این سند برای 20 سال آینده 
تدوین می شود، الزم است به موقع برای اجرا، تحویل داده 

شود.

*مولوی: سند چشم انداز شهر نباید بایگانی شود �
در ادامه رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر همدان با 
اشاره به اینکه سند چشم انداز توسعه و برنامه راهبردی، 
عملیاتی شــــهر همدان پس از تدوین نباید فقط بایگانی 
شود، گفت: باید پس از تدوین این طرح، با همت و تاش 
یکدیگر برای پیشــــبرد اهداف و رسیدن به جایگاه واقعی 
همــــدان تاش کنیم تا بــــا توجه بــــه ظرفیت های موجود 
و تحلیــــل داده ها، بررســــی پدیده ها و محورهای توســــعه 
متوازن و پایدار شــــهر همدان در ایــــن مطالعه و پژوهش 

علمی به مقصد برسیم.
ابراهیم مولوی با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای رســــیدن از 
وضع موجود به وضعیت آینده مطلوب تدوین می شــــود، 
افزود: مشــــاور طرح تدوین ســــند چشــــم انداز همدان در 
مدتــــی که داده هــــای این شــــهر را تحلیل می کنــــد، باید به 
آن بــــه عنــــوان موجود زنده نــــگاه کرده و تمامــــی جوانب از 
جملــــه جاذبه طبیعی و گردشــــگری، توان هــــا و ظرفیت ها، 
محدودیت ها و مشکات و نیز جایگاه واقعی شهر همدان 

در بین شهرهای هم ردیف خود را مورد توجه قرار دهد.
وی یادآور شــــد: با توجه به اینکه با تدوین این سند، قصد 
سیاست گذاری برای رســــیدن به وضعیت مطلوب شهر 
همدان در یک افق بلندمــــدت زمانی را داریم، باید در کنار 

هم برای تحقق و تدوین یک سند خوب، همت کنیم.
مولــــوی بیان کرد: مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورا و 
اساتید و متخصصان کمیته های یازده گانه برای همکاری 

در تدوین این سند 20 ساله، آمادگی دارد.

* قراباغی: ضرورت تدوین چشــــم انداز چند ســــاله  �
 برای همدان

رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همــــدان نیــــز در این جلســــه با اشــــاره به 
، گفت: باید  ارزشمند بودن تدوین سند چشم انداز شهر
تدوین سند چشــــم انداز برای همدان در سالیان گذشته 
تعریف می شــــد تا امروز شــــاهد از بین رفتن باغ ها و آثار و 

اماکن واجد ارزش این شهر نبودیم.
حســــین قراباغــــی بــــا تأکیــــد بر ضــــرورت تدوین چشــــم 
انــــداز چند ســــاله  بــــرای همدان افــــزود: در تدوین ســــند 
، زمان اجرای آن نیز بسیار حائز اهمیت است  چشــــم انداز
و نباید طوالنی شود؛ زیرا با طوالنی شدن تدوین یک سند 
راهبــــردی مباحث مرتبط تغییر می کند و عمًا کاری پیش 

نمی رود.

* فتحی: بودجــــه تحقیقاتــــی در ردیف های بودجه  �

بسیار ناچیز است
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
نیز در ادامه گفت: متأسفانه در کشور ما ایرادات بسیاری 
به کلیات کار تحقیقاتی وارد اســــت؛ زیرا از لحاظ بودجه به 
این حوزه توجه زیادی نمی شود و بسیار ناچیز بوده و این 
مهم موجب ضعف کار در اجرا شــــده است و در مواقعی 
دچار ضــــرر و نقصان مباحــــث جانبی و ســــرمایه  گذاری ها 

می شود.
علی فتحی با اشــــاره به طراحی ویژه شــــهر همــــدان، اظهار 
کرد: باید محور شــــعاعی بودن شــــهر همدان در مباحث 
ترافیکی و زیســــت محیطی ســــند چشــــم انداز مورد توجه 

قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تخریب قسمت هایی از باغ های 
شــــهر همدان به ویژه جنوب شــــرقی شــــهر طی ســــالیان 
گذشــــته و جلوگیری از روند پیش رو، یادآور شد: با تدوین 
ضوابــــط بــــه روز در خصــــوص باغ هــــای شــــهر از تفکیک 

غیرمجاز و تخریب آنها جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
اظهار کرد: تعداد قابل توجهــــی از اماک مناطق 3 و 4 و تا 
حدودی مناطق 1 و 2 فاقد ســــابقه در شهرداری هستند و 
می بایست با ممیزی دقیق، این اماک سابقه دار به درآمد 

پایدار شهری کمک کند.
فتحی بر تعیین تکلیف پوشــــش رودخانه ها، توجه ویژه 
به مناطق توانمندســــازی، تعیین تکلیف زمین های قامه 
تعییــــن ســــایت های بلندمرتبه ســــازی، تعییــــن تکلیف 

مکان برای ســــاخت باغ شهر و ســــایت مشاغل فراهم در 
بیرون شهر مانند سنگ فروشان و... در سند چشم انداز 

شهر همدان تأکید کرد.

* سلماســــی: ضرورت تعامل دستگاه های اجرایی  �
برای تدوین سند چشم انداز همدان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
نیــــز در این جلســــه با بیان اینکه کشــــورها و شــــهرهایی 
که چشــــم انداز بلندمدت دارند به دلیل داشــــتن هدف 
، موفق بودند؛  مشخص برای رســــیدن سند چشــــم انداز
گفت: اقدام شهرداری همدان در تدوین سند چشم انداز 

قابل ارزش است و باید برای تحقق آن، تاش کرد.
رضوان سلماسی؛ تعامل سایر دستگاه های اجرایی برای 
تدوین سند چشــــم انداز همدان با شــــهرداری را ضروری 
دانســــت و گفت: در این صورت می توانیم موفق تر عمل 
کنیم؛ زیرا مدیریت شــــهر تنها بر عهده شهرداری نیست 
و در تدوین سند، باید نظر دســــتگاه های دیگر به عنوان 
سیاســــت های کاری لحاظ شــــود تا در زمان بهره برداری از 
کنار شهرداری نسبت  سندچشم انداز دستگاه ها نیز در 
به تحقق ســــند و در اجرای آن ســــهیم بوده و در شــــهر به 
صورت یکپارچه در راســــتای سیاســــت گذاری فوق عمل 

شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ 
در ابتدای این جلسه، مشــــاور طرح به ارائه گزارش فرآیند 

تدوین سند چشم انداز توسعه شهر همدان پرداخت.

رئیس کمیسیون اقتصاد شورای اسالمی شهر همدان:

منطقه ویژه اکباتان
نمونه گردشگری غرب کشور

سید مسعود عسگریان تأکید کرد:

سند چشم انداز شهر همدان کاربردی  تدوین شود

ح 6 ساله ضد زمین خواری بدون دستاورد مطلوب در همدان طر
معاون دادگستری همدان: اقدام مؤثر برای تثبیت مالکیت اراضی دولتی 

صورت نگرفته است
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مرمت »کاروانسرای سعادت« نهاوند پس از 40 سال

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری نهاوند از مرمت 
»کاروانسرای سعادت« نهاوند پس از 40 سال با اعتبار 100 میلیون تومان خبر داد.

به گزارش هگمتانه، محسن جانجان از ثبت ملی کاروانسرای سعادت نهاوند خبر داد و اظهار کرد: 
این کاروانسرا در خرداد ماه امسال به شماره 31719 ثبت ملی شد که مورد مرمت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این کاروانســــرا مربوط به دوره قاجار اســــت افزود: مرمت این اثر تاریخی پس از 40 
سال با اعتبار 100 میلیون تومان به زودی آغاز می شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــــگری نهاوند در خصوص کاوش محله دوخواهران 
و معبد الئودیســــه نیز گفــــت: در کاوش این محله دو هدف پیگیری شــــد که یکی کشــــف معبد 

الئودیسه و دیگری تفکیک نقاطی که دارای آثار تاریخی نیست، مدنظر بود.
وی با بیان اینکه نقاطی از محله دوخواهران که فاقد اثر تاریخی هستند تفکیک خواهند شد گفت: 
پس از اعام گزارش کاوش به وزارت میراث فرهنگی تصمیمات برای تفکیک این نقاط و ساخت و 

ساز آنها طبق ضوابط بافت تاریخی انجام خواهد شد.

جانجان با بیان اینکه طبق گمانه زنی ها نهاوند شــــهری متعلق به دوران پیش از تاریخ است افزود: 
طبق کاوش و بررســــی در محوطه دوخواهران مشــــخص شــــد که نهاوند قبل از شهر شدن دارای 

محوطه هایی مربوط به پیش از تاریخ بوده است.
وی در گفتگــــو با فارس، اضافه کرد: گزارش کاوش دومرحله ای محله دوخواهران جمع آوری شــــده 
و به وزارت میراث فرهنگی اعام می شــــود و در صورت لزوم، مجدد با تخصیص اعتبار مورد کاوش 

قرار می گیرد که امیدواریم در سال جاری محقق شود.

شهرستان

بازنشســــتگان  امید  خانه  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
، تعاون و رفاه  کشــــوری نهاوند با حضور معاون وزیــــر کار

اجتماعی افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، عصر یکشــــنبه با حضــــور معاون 
، تعاون و رفاه اجتماعی، معاون سیاســــی امنیتی  وزیر کار
اســــتاندار همدان و چند تن از مدیران کل دســــتگاه های 
کشــــوری  بازنشســــتگان  امیــــد  خانــــه  اســــتان  اجرایــــی 

شهرستان نهاوند افتتاح شد.
عملیات اجرایی این فضا که ســــومین خانه امید در سطح 
استان اســــت از ســــال 97 با حضور ربیعی وزیر رفاه وقت 
آغاز شــــد، این فضا با زیربنــــای 500 مترمربع و اعتبار بیش 
از 4 میلیارد و 500 میلیون تومان از محل منابع ســــازمان 
بازنشستگان کشوری و وزارت رفاه با امکانات الزم شامل 
کتابخانه، ســــالن جلسات، ســــایت و دیگر امکانات الزم 

احداث شده است.
، تعاون  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کار
و رفــــاه اجتماعی با بیان اینکه بخشــــی از همسان ســــازی 
حقوق بازنشســــتگان در مهرماه امســــال اجرا می شــــود 
گفت: حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به 140 هزار تومان 

افزایش یافت.
غامرضا پناه در مراسم افتتاح خانه امید بازنشستگان در 
نهاوند اظهار کرد: در زمینه ارائه خدمات درمانی بیشتر به 
بازنشستگان کشوری حق بیمه تکمیلی بازنشستگان از 
60 هزار تومان به 140 هزار تومان افزایش یافت و به یکی از 

نیازمندی های کلیدی این قشر پاسخ داده شد.
وی افزود: در دوران جدید مدیریــــت وزارت رفاه اقدامات 
رفاهی خوبی برای بازنشســــتگان انجام گرفته که نشــــات 
گرفتــــه از بــــاور و اعتماد وزیر به بازنشســــتگان کشــــوری 

است.
 ، معــــاون توســــعه مدیریــــت و منابــــع انســــانی وزارت کار
تعاون و رفاه اجتماعی با اشــــاره به خدمات صورت گرفته 
به بازنشســــتگان افــــزود: یکــــی از اقدامات وزیــــر در این 
خصوص بحث همسان ســــازی حقوق بازنشستگان بود 

که بخشی از آن در مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.
بــــرای  ســــهام  خریــــد  زمینــــه  در  همچنیــــن  افــــزود:  وی 
بازنشســــتگان اقدامات مفیدی صــــورت گرفته و در این 

زمینه تسهیات 10 میلیون ریالی منظور شده است.
پناه افزود: به منظور ارائه خدمات رفاهی طرح ســــفر کارت 

در دست اقدام قرار گرفت که با توجه شرایط بیماری کرونا 
و محدودیت ســــفرها تاخیر در اجــــرای آن به وجود آمد اما 

اجرای آن در آینده از برنامه های وزارت رفاه است.
وی از ارائه تســــهیات قرض الحســــنه به بازنشســــتگان 
خبــــر داد و افــــزود: بــــه منظــــور ارائــــه خدمــــات رفاهی به 
بازنشستگان تسهیات قرض الحسنه از هفت میلیون 

تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت.

، تعاون  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کار
و رفاه اجتماعی از اختصاص اعتبارات دستگاه های اداری 
به امور بازنشستگان خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی 
که در دولت مــــورد پیگیری قرار گرفته صــــدور مجوز برای 
دستگاه های اداری است تا از محل صرفه جویی های خود 

اعتباراتی را به امور بازنشستگان اختصاص دهند.
وی خانه های امید را یکی از مراکز رفاهی برای ارائه خدمات 

متنــــوع به بازنشســــتگان دانســــت و افزود: تــــا کنون در 
سطح کشــــور 46 خانه امید احداث شده که سه واحد آن 

در استان همدان راه اندازی شده است.
پناه در پایان گفت: افکار و اندیشــــه های بازنشســــتگان 
می توانــــد در آرامش، توســــعه و آبادانی منطقــــه تأثیرگذار 
باشــــد که ما باید از ظرفیت های آنان اســــتفاده های الزم را 

ببریم.

فرماندار مالیر خبر داد:

ح آغاز می شود عملیات اجرایی 13 طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اســــتاندار همدان و 
فرمانــــدار ویژه مایر با بیان اینکه در 6 ماهه اول امســــال 
127 طرح آمــــاده افتتاح و کلنگ زنی داریم، ادامه داد: از این 
تعــــداد 114 طرح بــــا اعتبار پیش بینی شــــده 577 میلیارد 
تومــــان بهره برداری و بــــرای یک هزار نفر اشــــتغال ایجاد و 
عملیــــات اجرایی 13 طرح با اعتبــــار 600 میلیارد تومان آغاز 
می شــــود که زمینه اشــــتغال بیش از یک هزار و 500 نفر را 

فراهم خواهد کرد.
به گزارش هگمتانه، قدرت اهلل ولدی روز دوشــــنبه اظهار 
کرد: در ســــایه حمایــــت و تدبیر دولــــت و همراهی بخش 
خصوصی، هفته دولت امسال 99 طرح عمرانی و تولیدی 
با اعتبار یک هزار و 500 میلیارد تومان در این شهرســــتان 

بهره برداری و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.
وی افزود: جهش توسعه این شهرستان با تدبیر دولت و 
اجرای طرح ها و اقدامات ماندگار و اثرگذار رشد شتابانی به 
خود گرفته است و مایر با 2 عنوان جهانی منبت و انگور 

در تمامی حوزه ها حرف برای گفتن دارد.
 ولدی با اشاره به تدوین سند سه ساله توسعه راهبردی و 
برنامه عملیاتی استان و برش شهرستانی آن، گفت: مایر 
سال گذشته 163 درصد از سند راهبردی توسعه را محقق 
کرد و از ابتدای امســــال تاکنــــون نیز 130 درصــــد از برنامه 

عملیاتی این سند را پوشش داده است.
فرماندار ویژه مایر با بیان اینکه این شهرســــتان همواره 
60 درصد تعداد طرح ها و حجم اعتبارات اســــتان را در ایام 
هفته دولت و دهه فجر به خــــود اختصاص می دهد بیان 
کرد: حجم ســــرمایه گذاری در این شهرستان تا پایان سال 
به بیش از یک هزار و 180 میلیارد تومان خواهد رســــید که 

رقمی قابل توجه است.
ولــــدی با اشــــاره بــــه تدوین ســــند راهبردی توســــعه این 
شهرســــتان و تدوین برنامه عملیاتی ســــه ســــاله توسط 

اســــتاندار همدان افزود: ساالنه باید حدود 6 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در این استان صورت گیرد و برای 20 
هزار نفر اشتغال ایجاد شــــود که سهم مایر در این سند 

ویژه است.
معاون اســــتاندار همــــدان همچنین به نقــــش دولت در 
توسعه روســــتاها با هدف ایجاد آرامش و تأمین امکانات 
و زیرســــاخت ها اشــــاره و بیان کرد: از جمعیــــت 300 هزار 
، یک سوم معادل یکصد هزار نفر آن جمعیت  نفری مایر
روستایی است و از 200 هزار نفر جمعیت شهری نیز نیمی 

از آنها با روستاها و بخش کشاورزی در ارتباط هستند.
ولدی گفت: طی ســــال های گذشــــته بــــا حمایت دولت 
اقدامات خوبی همچون تأمین زیرســــاخت ها، امکانات، 
اجرای طرح هادی و راه روســــتایی در سطح روستاهای این 

شهرستان اجرا شد و مهاجرت معکوس صورت گرفت.
وی ادامــــه داد: در این راســــتا دولت با اجــــازه رهبر معظم 
انقــــاب و اخذ مصوبــــه ای از مجلس شــــورای اســــامی، 
اعتبــــارات خوبــــی از صنــــدوق توســــعه ملی بــــرای ایجاد 
اشــــتغال پایدار روســــتایی اخذ کرد که رقــــم خوبی از این 

تسهیات در شهرستان مایر جذب شد.
فرمانــــدار ویژه مایــــر بیان کــــرد: از 60 درصــــد ظرفیتی که 
باید در حوزه این شهرســــتان باشــــد، بیــــش از 120 درصد 
این تســــهیات در روســــتاهای مایر جذب و برای اجرای 
طرح های روســــتایی و توســــعه اشتغال روســــتایی هزینه 

شد.

ح اشتغالزا در روستاهای مالیر  � اجرای 504 طر
ولــــدی به اجــــرای طــــرح »200 طــــرح، 200 روســــتا« با کمک 
دســــتگاه های حمایتــــی کمیته امــــداد امــــام خمینی)ره(، 
بهزیســــتی و بنیاد شهید در سطح روستاهای مایر اشاره 
کرد و گفت: از مهر سال گذشته تاکنون 504 طرح در 173 

روستای این شهرســــتان با اعتبار 21 میلیارد تومان اجرا و 
با رشد 2.5 برابری، برای حدود 700 نفر اشتغال ایجاد شد.

، منبت،  وی با بیان اینکه ظرفیت های مایر در حوزه انگور
مرواربافی، قالی بافی و خیاطی ویژه اســــت و این مؤلفه ها 
مختص مایر است گفت: حوزه کشاورزی و صنعت این 
شهرستان نیز پویا است و در سرشاخه کاری گردو و اجرای 

طرح َفراز نتایج خوبی کسب کرده ایم.
معــــاون اســــتاندار همــــدان ادامــــه داد: با ورود شــــرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( به استان همدان، 
هفته دولت امسال عملیات اجرایی مجتمع دامپروری 6 
هزار راسی با سرمایه گذاری 327 میلیارد تومان و اشتغال 

400 نفر توسط شستا در این شهرستان آغاز شد.
ولــــدی افزود: بــــا وجــــود شــــرکت فرآورده هــــای لبنی و 2 
گاوداری شیری، به دنبال این بودیم با احداث یک مجتمع 
بــــزرگ دامپروری، تولید شــــیر در مایر به ســــمتی برود که 

خودکفایی صورت گیرد.
وی توسعه کشــــت گلخانه ای را از دیگر اولویت های مهم 
در ســــند راهبردی توســــعه این شهرســــتان عنوان کرد و 
گفت: سطح زیر کشــــت گلخانه های مایر تاکنون حدود 
هشــــت هکتار بود که ســــال گذشــــته عملیــــات اجرایی 

شهرک 68 هکتاری گلخانه گنبد آغاز شد.
فرماندار ویژه مایر بیان کرد: به زودی نیز عملیات اجرایی 
شــــهرک 50 هکتاری در بخش سامن آغاز می شود که طی 
2 سال ســــطح کشــــت گلخانه های این شهرستان به 118 

هکتار خواهد رسید.
ولــــدی در گفتگو بــــا ایرنا، یادآور شــــد: در حــــوزه صنعت 
به ویژه فروســــیلیس نیز طرح های خوبی در دســــت اجرا 
اســــت که در حال حاضر حــــدود یک هــــزار و 500 میلیارد 
تومان ســــرمایه گذاری در شــــهرک صنعتی جوکار در حوزه 

سیلیس در دست اجرا است.

قلعه تاریخی روستای »اشتران« متروکه شده است
هدف  روســــتای  دهیــــار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گردشگری »اشتران« شهرستان تویسرکان با بیان اینکه 
این روســــتا دارای ظرفیــــت فوق العاده ای اســــت، گفت: 
میراث فرهنگی قرار بود قلعه تاریخی روســــتا را احیاء کند 
که متأســــفانه این اتفاق نیفتاده و قلعه به شکل متروکه 

درآمده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، فرهنــــگ بنــــی اردالن در معرفی 
روستای اشــــتران بیان کرد: این روســــتا در بخش مرکزی 
شهرستان تویسرکان قرار دارد و دارای جاذبه های طبیعی 

و تاریخی زیادی است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه از جمله جاذبه هــــای تاریخی روســــتا 
قلعــــه، حمــــام و امامــــزاده اســــت، توضیح داد: روســــتای 
اشــــتران گردشــــگران زیــــادی دارد اما به علت نداشــــتن 
»زیرســــاخت های« الزم فرصت ها را از دست می دهیم؛ به 
عنوان مثال مسیر قلعه تاریخی روستا تاریک است و برای 

گردشگران مشکاتی به وجود می آورد.

مردم روســــتا مایل به احداث اقامتگاه بومگردی   �
نیستند

بنی اردالن ادامه داد: مشکل بزرگ در این روستا مربوط به 
خانه های بومگردی است، گردشگرانی که از روستا بازدید 
می کنند نمی توانند در روســــتا اقامت داشــــته باشــــند، از 
طــــرف دیگــــر مردم روســــتا مایــــل بــــه احــــداث اقامتگاه 

بومگردی نیستند.
وی تصریح کرد: تأسیس خانه های بومگردی در روستای 
اشــــتران جا نیفتاده و نیازمند این اســــت که کاس های 
آموزشــــی برای اهالی روســــتا برگزار شــــود تا فرهنگ سازی 

صورت بگیرد و مردم با مزیت هایش آشنا شوند.

بنی اردالن با بیان اینکه پس از گذشت حدود یک دهه از 
کسب عنوان روســــتای هدف گردشگری اشتران میراث 
فرهنگی تنهــــا یکبار کاس آموزشــــی 20 دقیقــــه ای برای 
اهالی برگزار کرده اســــت، گفت: موفقیت روستا در حوزه 
گردشــــگری نیاز به فرهنگ ســــازی و برگــــزاری کاس های 
آموزشی دارد تا مردم روستا نسبت به این صنعت درآمدزا 

آشنایی پیدا کنند.
دهیار روستای اشــــتران با اشاره به اینکه طبق سرشماری 
سال 90 جمعیت روســــتا 1700 نفر است اما در سال های 
اخیــــر تعدادی از اهالی به روســــتا برگشــــته اند، اظهار کرد: 
میراث فرهنگی قرار بود قلعه تاریخی روســــتا را احیاء کند 

که متأســــفانه این اتفاق نیفتاده و قلعه به شکل متروکه 
درآمده است. وی درباره صنایع دســــتی روستای اشتران 
بیان کرد: در گذشــــته قالیبافی در روســــتا رواج داشت اما 
هم اکنون رونقــــی ندارد، طی ســــال های اخیــــر دوره های 
آموزش رشــــته های صنایع دســــتی مانند چرم دوزی برای 

بانوان روستا برگزار کردیم که مورد استقبال واقع نشد.
بنــــی اردالن در گفتگو با ایســــنا، با تأکید بــــر اینکه میراث 
فرهنگی بایــــد ورود کرده و زیرســــاخت های گردشــــگری 
روستا را درست کند، یادآور شــــد: اشتران روستایی چهار 
فصــــل اســــت و زیبایی های طبیعــــی بی نظیــــری دارد اما 

تبلیغات در این زمینه بسیار ضعیف است.

، تعاون و رفاه اجتماعی: با حضور معاون وزیر کار

»خانه امید« بازنشستگان 
کشوری نهاوند افتتاح شد

حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به 140 هزار تومان افزایش یافت
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه

دستگیری قاتل جوان 
کبودرآهنگی

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرستان کبودراهنگ گفت: قاتل یک جوان پس 
از 2 سال فرار از دست قانون در نهایت شناسایی و 

در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ مجید گلــــی روز 
دوشــــنبه بیان کرد: حدود 2 ســــال پیش به دنبال 
نزاع بر ســــر یــــک قطعه زمیــــن بین 2 نفــــر در یکی از 
روستاهای کبودراهنگ یکی از طرفین به قتل رسید 

و قاتل از صحنه جرم متواری شد.
گاهی با  گاهــــان پلیس آ وی اضافه کرد: تیمی از کارآ
حضور در صحنه قتل و بررسی مدارک و مستندات، 

دستگیری قاتل را در دستور کار قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ اظهار کرد: 
به دنبال کار اطاعاتی و نامحسوس مأموران پلیس 
گاهی این شهرستان، محل اختفای قاتل 48 ساله  آ

پس از گذشت 2 سال شناسایی شد.
ســــرهنگ گلی ادامه داد: قاتل در یکی از شــــهرهای 
اصفهــــان مخفی شــــده بود کــــه با دریافــــت نیابت 
قضایی در یک عملیات پلیسی وی در مخفیگاهش 

گاهی منتقل شد. دستگیر و به پلیس آ
وی اظهار کــــرد: قاتل در بازجویی هــــای فنی پلیس 
به بزه ارتکابــــی اعتراف و علت نــــزاع منجر به قتل را 
اختاف مالی بر سر یک قطعه زمین عنوان کرد که با 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

دستگیری 5 توزیع کننده 
مواد مخدر در رزن

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان رزن از دســــتگیری توزیع کنندگان مواد 

مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی زنگنه با اشاره به دستگیری 
توزیع کنندگان مواد مخدر و کشــــف مقادیری مواد 
مخدر صنعتی و سنتی در این شهرستان اظهار کرد: 
در پی کســــب خبری مبنی بر فعالیت فروشندگان 
مواد مخدر در سطح شهرستان رزن، طرح پاکسازی 
نقاط آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی در دســــتور کار 

مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با اقدامات دقیق اطاعاتی و اســــتفاده از 
شــــگردهای خاص پلیســــی، زمان و محل فعالیت 
این افراد شناسایی و با اجرای چند مرحله مأموریت 
مختلــــف، 5 نفر از توزیع کنندگان و خرده فروشــــان 
مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر صنعتی 

و سنتی از آنان کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان رزن با اشــــاره به این 
که متهمــــان با تشــــکیل پرونده به مرجــــع قضائی 
معرفــــی شــــدند، گفــــت: متأســــفانه امــــروزه مواد 
مخدر ســــنتی جای خــــود را به مواد مخــــدر صنعتی 
داده اند که قدرت تخریبی چندین برابر دارند و فرد 
مصرف کننــــده حتی بــــا یک بار مصــــرف نیز در دام 

می شود. گرفتار  اعتیاد 
وی در پایان ســــخنانش اظهار کرد: از شــــهروندان 
درخواســــت می کنیم هرگونه موارد مشــــکوک را از 

طریق تلفن 110 به پلیس اطاع دهند.

کشف ۲00 میلیون ریال 
مواد غذایی فاقد مجوز 

بهداشتی در مالیر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان مایر از کشــــف 200 میلیون ریال مواد 
غذایی فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر 

داد.
به گــــزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: 
در راستای برخورد قاطعانه با ورود کاالی فاقد مجوز 
قانونی و قاچــــاق، مأمورین مبارزه با جرائم اقتصادی 
در ایســــت و بازرســــی حرم آباد کار کنترل محورهای 
مواصاتــــی منتهی به شهرســــتان را به طــــور ویژه در 

دستور کار قرار دادند.
وی گفت: مأموران در همین راســــتا به یک دستگاه 
خودروی کامیونت ایســــوزو مشــــکوک شــــدند که 
ضمن هماهنگی با دســــتگاه قضائی این خودرو به 

منظور بررسی دقیق تر متوقف شد.
در  افــــزود:  مایــــر  شهرســــتان  انتظامــــی  فرمانــــده 
بازرســــی به عمــــل آمده توســــط مأموریــــن از داخل 
این کامیونت مقدار یک هــــزار و 350 کیلوگرم مواد 
غذایی شامل انواع ترشیجات فاقد مجوز بهداشتی 

و قانونی کشف شد.
وی بــــا بیان اینکــــه ارزش ریالی ایــــن میزان مواد 
ضمــــن  کــــه  اســــت  ریــــال  میلیــــون   200 غذایــــی 
ونــــده متهــــم تحویل مراجــــع قانونی  تشــــکیل پر
شــــد خاطرنشــــان کــــرد: برخــــورد قانونــــی و مؤثر 
بــــدون مجــــوز  بــــا توزیــــع مــــواد غذائــــی  پلیــــس 
کــــه احتمــــال  بهداشــــتی و قانونــــی در شــــرایطی 
ســــرایت هر نوع بیماری از ایــــن طریق وجود دارد 

دارد. قرار  کار  دستور  در  جدیت  با 

خبــــــر

: مدیر بنیاد مسکن انقاب اسامی مایر

صدور سند مالکیت
 حدود ۲1 هزار خانه روستایی در مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر بنیاد مسکن انقاب 
اســــامی مایــــر گفــــت: تاکنون حــــدود 21 هزار ســــند 
مالکیت بــــرای واحدهای روســــتایی این شهرســــتان 
صادر و تحویل متقاضیان شــــده اســــت و مایر از این 

نظر در جایگاه خوبی قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، داود ســــوری اظهار کــــرد: در حال 
حاضر شــــاخص صــــدور ســــند مالکیت روســــتایی در 
این شهرستان 75 درصد اســــت که با تعیین تکلیف 
واحدهــــای روســــتایی در روســــتاهای موقوفــــه، ایــــن 

شاخص ارتقای چشمگیری خواهد یافت.
وی با اشاره به موقوفه بودن 63.5 درصد از اراضی این 
شهرستان افزود: حدود 50 روســــتای این شهرستان 
موقوفه و نیاز اســــت متقاضیان از طریق اداره اوقاف و 
امور خیریه نســــبت به تعیین تکلیف اماک خود برای 

صدور سند مالکیت اقدام کنند.
مدیر بنیاد مسکن انقاب اســــامی مایر یادآور شد: 
بیشــــتر این روســــتاها به دلیــــل موقوفه بــــودن هنوز 
موفق به دریافت ســــند مالکیت نشده اند و مربوط به 
روســــتاهای بزرگ مایر همچون کمری، علوی، جوزان، 

دشت آباد و ازناو است.
ســــوری بیان کرد: این شهرســــتان دارای 26 هزار واحد 
مسکونی روستایی اســــت که از این میزان تاکنون 17 

هزار واحد آن مقاوم سازی شده است.
این  روســــتایی  مســــکن  مقاوم ســــازی  شــــاخص  وی 
شهرســــتان را 65 درصد عنوان کرد و گفت: با تکمیل 
یک هــــزار و 900 واحد دیگر تا پایان امســــال، شــــاخص 
بهسازی مسکن روســــتایی مایر به 72 درصد خواهد 

رسید.
مدیر بنیاد مســــکن انقاب اسامی مایر به اقدامات 
این نهاد در ساخت مسکن شهری برای محرومان نیز 
اشاره و بیان کرد: از سال های گذشته سه طرح احداث 
)عج(  مســــکن شــــهری 176 واحدی در کــــوی ولیعصر

میدان جهاد، طرح 146 واحدی و 42 واحدی در دســــتور 
کار بنیاد مسکن این شهرستان قرار گرفت.

ســــوری ادامــــه داد: در مجمــــوع 364 واحــــد در قالب 
مســــکن محرومان در شــــهر مایر احــــداث و تحویل 

اقشار کم درآمد شد.
وی بیــــان کــــرد: این تعــــداد واحدهــــای مســــکونی با 
استفاده از تسهیات مســــکن مهر احداث شدند که 
امیدواریــــم از زمین هــــای موقوفه این شهرســــتان در 
اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا با برنامه ریزی مناسب، 
واحدهای بیشــــتری در سال جاری و ســــال های آتی در 

اختیار اقشار ضعیف و کم درآمد شهرستان قرار گیرد.
مدیر بنیاد مسکن انقاب اســــامی مایر یادآور شد: 
در صورتی کــــه اداره اوقاف و امور خیریــــه زمین رایگان 
در اختیــــار بنیاد مســــکن قرار دهد، ایــــن نهاد آمادگی 
ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار ضعیف را دارد.
ســــوری بیــــان کــــرد: در جریان ســــیل فروردین ســــال 
گذشــــته، یک هزار و 100 واحد مسکونی خسارت دیده 
در روستاهای این شهرســــتان احداث شد و 621 واحد 
مســــکونی نیز در حال بازســــازی اســــت که در یک ماه 

آینده بهره برداری می شود.
شهرستان مایر با 208 روستای دارای سکنه، دارای 26 

هزار واحد مسکن روستایی است.

زیرساخت های گردشگری روستای »اکنلو«
 باید تکمیل شود

هدف  روســــتای  دهیار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
گردشــــگری »اکنلو« شهرســــتان کبودراهنــــگ با بیان 
اینکه زیرســــاخت های گردشــــگری در این روستا باید 
تکمیل شود، گفت: ایجاد و احداث بازارچه محلی برای 
عرضه و فروش محصوالت روســــتایی و محلی طبیعی 

در اکنلو ضروری است.
به گزارش هگمتانــــه، علیرضا زارعی اظهــــار کرد: قنات 
سراب روستا با توجه به آزمایش چند نمونه از چاه های 
آن کــــه دارای حجم آب بســــیار باالیی بــــوده و در زمینه 
کشــــاورزی هم مورد مصرف تمام اهالی روســــتا است 

نیاز به الیروبی دارد.
وی ادامــــه داد: مرکز بهداشــــتی درمانی اکنلو از ســــال 
1338 به صورت فعال به اهالی این روستا و روستاهای 
تابعــــه خدمــــات ارائه می کرد امــــا در چند ســــال اخیر با 
احــــداث یک مرکز بهداشــــتی درمانــــی در 7 کیلومتری 
روســــتا تعطیــــل شــــده اســــت و هیــــچ  خدماتــــی ارائه 

نمی دهد.
زارعــــی با بیان اینکه احــــداث کتابخانــــه عمومی یکی از 
نیازهای روســــتای اکنلو است، خاطرنشــــان کرد: چند 
سالی اســــت از یک ســــاختمان اســــتیجاری به عنوان 
کتابخانه عمومی اســــتفاده می شود که مورد استقبال 
اهالی روستا و روستاهای همجوار قرار گرفته و در سطح 

استان جزء فعال ترین کتابخانه ها است.
وی ایجاد و احداث بوســــتان های روســــتایی را ضروری 
دانســــت و بیــــان کــــرد: ایجــــاد و احداث ســــیل بند در 

ســــیاب های کوهپایه ای منتهی به قنات های روســــتا 
برای تقویت آب زیرزمینی، جلوگیری از خشکسالی های 
احتمالی و خســــارت های حاصل از جاری شــــدن سیل 

هم از دیگر مشکات این روستا است.
دهیار روســــتای اکنلو ادامه داد: تکمیل سالن ورزشی 
روســــتا، آســــفالت و جدول گــــذاری معابــــر و تعمیــــر و 
بازســــازی راه هــــای بین مــــزارع از دیگر معضــــات این 

روستای هدف گردشگری است.
به نقل از ایســــنا، روستای هدف گردشــــگری اکنلو در 
شهرســــتان کبودرآهنک قرار دارد، این روســــتا در 75 
کیلومتــــری همدان و 33 کیلومتری شیرین ســــو واقع 
شده است، روســــتای اکنلو دارای جاذبه های طبیعی و 
تاریخی اســــت و وجود باغ ها و چشمه سارها زیبایی آن 

را دوچندان کرده است.
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استان4

تا سقف 16 میلیون تومان

پرداخت غیرحضوری تسهیالت کرونایی در بانک ملی
ابتالی 35 کارمند بانک به کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره امور شــــعب بانک ملی اســــتان همــــدان گفت: به منظور 
پیشگیری از شــــیوع ویروس کرونا و کاهش بار مراجعه مردم به شعب بانکی پرداخت تسهیات 

کرونایی تا سقف 16 میلیون تومان غیرحضوری شد.
به گزارش هگمتانه، محمد طوماســــی روز دوشــــنبه اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی بانک ها 

افزایش استفاده از نرم افزارها برای دریافت خدمات بانکی به جای مراجعه حضوری به شعب بانک، 
اتاف وقت و ایجاد ازدحام در شعب است.

وی اضافه کرد: در این راســــتا در نخستین گام پرداخت تسهیات به مشاغل آسیب دیده از کرونا 
در بانک ملی غیر حضوری شــــد و فرد دارای شــــرایط می تواند با نصب نرم افــــزار »ایوا« بر روی تلفن 
همراه تمامی فرایند تشــــکیل پرونده از جمله نام نویســــی، احراز هویت، امضای دیجیتال و کارهای 

ضمانت را به صورت الکترونیکی انجام داده و وجه به حساب او واریز شود.
دبیر کمیســــیون هماهنگی بانک های همدان اظهار کرد: براســــاس هماهنگی به عمل آمده مقرر 
شــــده که پرداخت تسهیات ودیعه مسکن مســــتأجران نیز به صورت غیرحضوری و با استفاده از 

نرم افزارهای بانکی صورت گیرد.
طوماسی با بیان اینکه همه شــــعبه های بانکی همدان فعال هستند ادامه داد: در حال حاضر 35 
تن از کارمندان بانک های این استان به علت ابتا به کرونا در مرخصی به سر می برند که بیشترین 

علت ابتای این افراد به ویروس کرونا مواجهه با مشتری است.
بــــه نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه روند ابتای کارمندان بانک های همدان به کرونا کاهشــــی اســــت 
افزود: رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی، فاصله گذاری فیزیکی، الزام به اســــتفاده از ماســــک 
توسط کارکنان و مشتری، ارائه خدمات به صورت غیر حضوری در روند نزولی این آمار تأثیر بسزایی 

داشته است.

برداشت سیب زمینی از ۲50 هزار
ع همدان هکتار مزار

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشــــاورزی همدان با بیان اینکه سال گذشته 21 
هزار و 220 هکتار ســــیب زمینی در مزارع استان کشت 
شد که این میزان در ســــال جاری به 20 هزار و 880 هزار 
هکتار رسیده اســــت گفت: تاکنون 250 هزار هکتار از 

مزارع سیب زمینی استان برداشت شد.
بــــه گزارش هگمتانه، علــــی بایگانه ظهر دیــــروز با بیان 
اینکه ســــاالنه 20 تــــا 25 هزار تــــن حبوبات در اســــتان 
کشت و تولید می شــــود اظهار کرد: در حال حاضر 75 
هزار هکتار کشــــاورزی حفاظتی در اســــتان آغاز شــــده 

است.
وی بــــا بیان اینکه امســــال حدود 440 هزار تــــن گندم از 
کشاورزان خریداری شده که استان همدان رتبه ششم 
را در این زمینه کسب کرده است افزود: به طور متوسط 
700 تا 750 هزار تن گندم در اســــتان تولید و ساالنه 400 

هزار هکتار گندم در استان همدان کشت می شود.
مدیــــر امور زراعت ســــازمان جهاد کشــــاورزی اســــتان 
همدان با اشــــاره به اینکــــه نهاده های مــــورد نیاز برای 
کشــــت گندم تدارک دیده شــــده و بذور اصاح شــــده 
و بــــا کیفیت در اختیار کشــــاورزان قــــرار خواهد گرفت 
خاطرنشــــان کرد: با توجــــه به کیفیت بــــاالی بذر گندم 
اصاح شــــده به کشــــاورزان توصیه می کنم حداقل 30 
درصــــد از بذرهای مورد نیاز خود را از بذور اصاح شــــده 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ســــال زراعی گذشــــته 127 هزار هکتار 
جو در اســــتان همدان کشــــت شــــد که 325 هزار تن 
محصــــول از این ســــطح برداشــــت شــــد و پیش بینی 
می شــــود در ســــال زراعی جدید این میزان حفظ شود، 
قیمت بذرهای گواهی شــــده جو دیم را 3 هزار تومان و 

جو آبی را 3 هزار و 300 تومان اعام کرد.
بایگانه به کشــــت ســــاالنه بیش از 100 هــــزار هکتار جو 
در مزارع استان اشــــاره کرد و گفت: امسال 115 هزار تن 
ســــهمیه کودهای ازته، فسفاته و پتاس به استان اباغ 

شــــده که تاکنون 37 درصد از این ســــهمیه تخصیص 
یافته است.

وی با اشاره به اینکه کودهای شیمیایی مورد نیاز برای 
کشــــت کلزا در استان تأمین و اباغ شده است عنوان 
کرد: استان همدان سابقه دیرینه در کشت کلزا دارد و 
سال های اخیر به عنوان محصول راهبردی از سرگرفته 

شده است.
مدیــــر امور زراعت ســــازمان جهاد کشــــاورزی اســــتان 
همدان با اشــــاره به اینکه 85 درصد از روغن کشــــور از 
طریق واردات تأمین می شــــود خاطرنشان کرد: ساالنه 

4 میلیارد دالر هزینه واردات روغن است.
*رغبت کشاورزان به کشت گشنیز به جای کلزا

وی بــــا بیان اینکه ســــال گذشــــته 2 هــــزار و 400 هکتار 
دانه روغنی کشــــت شد که عواملی چون سرما و تگرگ 
به یک هزار و 425 هکتار از مزارع خســــارت وارد کرد که 
یک هزار و 930 تن محصول از این ســــطح تولید شــــده 
است ادامه داد: کشــــت دانه های روغنی کلزا به علت 
افزایش کشت گشــــنیز در شهرستان نهاوند کاهش 
یافته چراکــــه از نظر قیمت دانه های روغنی توان رقابت 

با گشنیز را ندارد.
بایگانه با تأکید بر اینکه کشــــت گشنیز تهدیدی برای 
کشت کلزا در شهرستان نهاوند شده است در بخش 
دیگری از ســــخنانش افزود: سال گذشــــته حدود 900 
هزار تن سیب زمینی از مزارع اســــتان برداشت شده و 
طبق پیش بینی های صورت گرفتــــه این میزان به 913 

هزار تن می رسد.
به نقل از فارس، وی با اشــــاره به اینکه سال گذشته 21 
هزار و 220 هکتار ســــیب زمینی در مزارع استان کشت 
شــــده بود که این میزان در سال جاری به 20 هزار و 880 
هزار هکتار رسیده اســــت یادآور شد: تاکنون 250 هزار 
هکتار از مزارع ســــیب زمینی اســــتان برداشت شده و 
باقیمانده محصول به عنوان تولید پاییزه از مهر و آبان 

برداشت می شود.

پویش »مهر و ماه« به همت فعاالن رسانه
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: پویش »مهــــر و ماه« به 
همت فعاالن رســــانه اســــتان همدان به منظور کمک 
به دانش آموزان مناطق محروم و کم بضاعت اســــتان 

به راه افتاد.
به گــــزارش هگمتانه، هم زمان با آغاز ســــال تحصیلی و 
در راســــتای کمک  مؤمنانه، خبرنگاران و جامعه رسانه 
اســــتان همدان پویش اهدای 110 بســــته نوشت  افزار 

برای کودکان نیازمند را آغاز کردند.
افــــراد عاقمنــــد به شــــرکت در این پویــــش می توانند 
کارت  شــــماره  بــــه  را  خــــود  نقــــدی  کمک هــــای 
5022291088260227 نزد بانک پاسارگاد به نام خسرو 

نوروزی منعم واریز کنند.
از آنجایــــی کــــه بخشــــی از آمــــوزش در ســــال تحصیلی 
جدیــــد به صــــورت برخط انجام می شــــود و بــــا توجه به 
نیاز دانش آموزان به گوشــــی هوشــــمند، در صورتی که 
افراد خیر و عاقمند به شــــرکت در این پویش گوشی 
هوشــــمند قابل اســــتفاده در منزل دارند می توانند به 

این پویش اهدا کنند.
عاقمندان به شرکت در این پویش می توانند اقام و 
لوازم تحریر اهدایی خود را تا 20 شــــهریور ماه به نشانی 
چهارراه شــــریعتی، ابتدای بلوار آیت اهلل کاشــــانی، دفتر 

روزنامه کیهان در ساعات اداری تحویل دهند.

جهان برای  الگویی 

منطقی  � امیر 

بیشــــتر مــــردم، هیأت هــــای مذهبی را بــــه عنوان 
ونا  هیأت های عزاداری می شناســــند اما شیوع کر
باعث شــــد نقش اجتماعی این هیأت ها بیش از 

گیرد. قرار  توجه  مورد  پیش 
اول  وزهــــای  ر همــــان  از  مذهبــــی  هیأت هــــای 
و  ماســــک  یــــع  توز و  تهیــــه  بــــا  ونــــا  کر شــــیوع 
نشــــان  فقرا،  بــــه  کمــــک  و  اماکــــن  ضدعفونــــی 
حضوری  اجتماعی  مســــائل  متــــن  در  که  دادند 

دارند. فعال 
مــــردم مذهبی امســــال با توجــــه به بیانــــات رهبر 
معظــــم انقاب اســــامی که دو اصــــل مهم »باید 
محرم باشــــکوه برگزار شــــود« و اینکه »این محرم 
شیوه  و  دســــتورالعمل ها  بر  مبتنی  باید  باشکوه 
وزارت  ســــوی  از  اباغــــی  بهداشــــتی  نامه هــــای 
بهداشــــت برای کاهش خطرات ناشــــی از انتقال 
ونــــا برگــــزار شــــود« الگویی مناســــب  بیمــــاری کر
ارائه  بــــه دنیا  کمــــک مؤمنانه  از برگــــزاری محرم و 

کردند.
جماعتــــی به در و دیوار زدنــــد تا به بهانــــه اینکه 
رعایــــت  را  بهداشــــتی  نامه هــــای  شــــیوه  مــــردم 
الســــام  علیه  حســــین  امام  عزاداری  نمی کننــــد 
وع محرم  را تعطیــــل کننــــد. درصورتــــی که با شــــر
مؤمــــن  مــــردم  حســــینی،  هیأت هــــای  برپایــــی  و 
بهداشــــتی،  نامه های  شــــیوه  و  نظــــم  رعایــــت  با 
چقدر  و  بســــتند  را  عزاداری  مخالفان  تمام  دهان 
صحیــــح و دقیق رهبــــر انقاب اســــامی فرموده 
ســــخت گیرانه ای  قواعد  اگر  معتقدم  کــــه:  بودند 
و  مؤمن  مردم  شــــود  وضع  ونا  کر با  مقابلــــه  برای 
آن عمل  بــــه  از دیگران   بیشــــتر 

ً
مســــجدی حتما

. می کنند
و نیازهای اساســــی  عبادات و توســــل به ائمه جز
و حتمــــی مردم اســــت و مــــردم در قضایای مهم 
وردگار و اهــــل بیت)ع(  بیشــــتر بــــه ارتباط با پــــر
نیاز دارند. اشــــک و توسات مردم در ایام محرم 
افســــردگی  و  اضطراب  رفع  وحی،  ر آرامش  باعث 
گذشــــته  ماه  هفت  طــــی  ونا  کر شــــیوع  از  ناشــــی 

. د می شو
ایــــران توجه ویژه ای به مجالس حســــینی  مردم 
دارنــــد و ایــــن مراســــم محیط بســــیار مناســــبی 
غذا  یــــع  توز یق  طر از  دیگــــران  بــــه  کمــــک  بــــرای 
در  کمک هــــا  ایــــن  امســــال  اســــت.  نــــذری  و 
ارائه  معیشــــتی  و  بهداشــــتی  بســــته های  قالب 
آن را طــــی هفــــت  می شــــود کــــه نمونه هایــــی از 
کمک  و  همدلــــی  زمایش  ر نــــام  به  گذشــــته  ماه 

مؤمنانه شــــاهد بودیم.

یادداشت

آزادی 3 زندانی با هزینه 
یادواره شهدای دانش آموز

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
اســــتان همدان گفت: هزینه پیش بینی شده برای 
آزادی  برگزاری یادواره شــــهدای 20 شــــهریور صرف 

سه زندانی جرائم غیرعمد در این استان شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، یدالــــه روحانی منــــش روز 
کرد: بســــیجیان شهر همدان همه  دوشنبه اظهار 
ســــاله با فرا رســــیدن 20 شــــهریور اقدام به برگزاری 

یادواره ای برای شهدای دانش آموز می کردند.
وی اضافه کرد: امســــال با توجه به شــــیوع ویروس 
کید ســــتاد ملــــی مقابله بــــا این ویروس  کرونا و تأ
به پرهیــــز از تجمع و رعایت اصول بهداشــــتی، این 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شد. هزینه صرف 
مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همــــدان بیان کرد: 
بســــیجیان در اقدامی خاقانه و مبتکرانه مراســــم 
یادواره شهدای 20 شهریور این استان را در فضای 

مجازی برگزار کردند.
روحانــــی منــــش اضافه کــــرد: در این راســــتا یکی از 
زندانیان که بــــه علت خرید جهیزیه برای دخترش و 
ناتوانی در پرداخت بدهــــی 10 میلیون تومانی راهی 

زندان شده بود آزاد شد.
وی اظهــــار کرد: عاوه بر این 2 محکــــوم مالی که به 
علت ناتوانی در پرداخــــت بدهی و ضمانت زندانی 
بودنــــد با کمک این بســــیجیان نیــــک اندیش آزاد 

شدند.
مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همــــدان ادامه داد: 
همچنین یک جــــوان با حضور در ســــتاد دیه برای 
آمــــرزش پدر مرحــــوم خود وجهــــی را برای  غفران و 

آزادی زندانی اختصاص داد.
روحانی منش گفــــت: با کمک خیران نیک اندیش 
42 زندانــــی جرائم غیرعمد همدان از ابتدای ســــال 
جاری تــــا پایان تیرمــــاه آزاد شــــدند و تاش ها برای 

آزادی دیگر زندانیان ادامه دارد.

خبـــر

آب  شــــرکت  مدیرعامل  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
منطقــــه ای همدان با اشــــاره به اینکه آب رســــانی از ســــد 
تالوار به همــــدان به طول 140 کیلومتــــر مهم ترین پروژه 
آب رســــانی اســــتان اســــت، از اجرای 124 کیلومتر از این 

پروژه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منصور ســــتوده در نشســــت خبری 
که بــــه مناســــبت هفته دولــــت برگزار شــــده بــــود، اظهار 
کرد: شــــرکت آب منطقــــه ای همدان یکی از شــــرکت های 
خدمت رســــان و مهــــم وزارت نیــــرو اســــت و بــــه عنوان 
حاکمیت در تأمین و تصمیم گیری در منابع و مصارف آب 

نقش بسیار مهمی در استان ایفا می کند.
مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای همــــدان با بیان اینکه 
یکی از مهم ترین وظایف این شــــرکت، تأمین آب است، 
افــــزود: شــــرکت آب منطقه ای در این راســــتا بــــا احداث 
ســــدهای مهــــم و خطــــوط آب رســــانی این وظیفــــه خود 
را بــــه انجــــام می رســــاند همچنین بــــا مطالعــــه منابع آب 
چاه های موجود در دشــــت های مختلف استان از طریق 
پیزومترها و چاه های انتخابی، به صــــورت مداوم با تهیه 
آب زیرزمینی و ســــطحی  آب وضعیت منابع  بیان منابع 

را رصد می کند.
ســــتوده با تأکید بر اینکه طی ســــنوات گذشته به ویژه در 
دولت یازدهــــم و دوازدهــــم وزارت نیرو اقدامات بســــیار 
مهمــــی را در بخــــش آب منطقــــه ای اســــتان انجــــام داده 
است، گفت: طی این ســــنوات با احداث سدهایی مانند 

، سد نعمت آباد  سد ســــرابی تویسرکان، ســــد کان مایر
اسدآباد و سد شــــنجور رزن توانستیم منابع آب مورد نیاز 
در بخش شرب، حق آبه کشــــاورزی و نیاز زیست محیطی 

را تأمین کنیم.
وی تصریــــح کرد: قبــــل از دولــــت یازدهــــم و دوازدهم در 
اســــتان همدان 4 ســــد با ظرفیت 92 میلیون مترمکعب 
وجود داشــــت که خوشــــبختانه در دولت تدبیــــر و امید 
توانســــتیم ســــدهای اســــتان را به 10 ســــد با حجم مخزن 
 133 میلیون مترمکعب برسانیم که به این ترتیب 

ً
تقریبا

ظرفیت ســــدها و مخازن آب شــــرب اســــتان حــــدود 30 
میلیون مترمکعب افزایش یافــــت تا در زمینه تأمین آب 

شرب استان مشکات را به حداقل برسانیم.
ســــتوده با بیان اینکــــه یکی دیگــــر از مهم  تریــــن وظایف 
شــــرکت آب منطقه ای همدان احــــداث تصفیه خانه های 
آب رسانی اســــت، خاطرنشان  آب شــــرب و اجرای خطوط 
کــــرد: در ابتــــدای دولت یازدهم در اســــتان همدان ســــه 
تصفیه خانه بــــا ظرفیت 1650 لیتر در ثانیه و خط انتقال 20 
کیلومتر داشــــتیم. اکنون 6 تصفیه خانه به ظرفیت 6165 
لیتر در ثانیه با طــــول خط انتقــــال 256 کیلومتر داریم. در 
این میان خط آب رسانی از ســــد تالوار با طول 140 کیلومتر 
مهم ترین پروژه آب رســــانی اســــت که تاکنون حدود 124 

کیلومتر از آن انجام شده است.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقه ای همدان افــــزود: اقدام 
دیگری که بســــیار حائز اهمیت است، استفاده حداکثری 

از ظرفیــــت منابع آبی اســــتان اســــت کــــه در این راســــتا 
مزیت های گردشــــگری منابع و تأسیســــات آبی استخراج 

شده است.
امــــکان   ، امــــر ایــــن  تحقــــق  راســــتای  در  داد:  ادامــــه  وی 
ســــرمایه گذاری در سدهای اســــتان فراهم شــــده است. 
ســــدهای اکباتان، آبشــــینه، شیرین ســــو، ســــرابی، کان، 
نعمت آبــــاد و شــــنجور رزن بــــرای حضور ســــرمایه گذاران 

معرفی شدند.
ســــرمایه گذار  جــــذب  فراخوان   

ً
اخیــــرا کــــرد:  اظهــــار  وی 

منتشر شد که خوشــــبختانه با استقبال سرمایه گذاران 
شد. روبرو 

ســــتوده افــــزود: در حــــال رســــیدگی بــــه پیشــــنهادات و 
مدل هــــای مالی این ســــرمایه گذاران هســــتیم که پس از 
نتیجه گیری نهایی دو یا ســــه سد برای ســــرمایه گذاری به 
بخش خصوصی ســــپرده شــــود و مردم اســــتان از مزایای 

ایجاد این تأسیسات گردشگری بهره مند شوند.
ســــتوده افزود: بــــا تأکید دولت و اســــتاندار بــــر واگذاری 
پروژه ها به بخش خصوصــــی در مراحل اجرا، حدود 8 هزار 

و 600 میلیــــارد ریال از طریق بخــــش خصوصی در پروژه ها 
سرمایه  گذاری شد و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی 
باعث خواهد شد تا این پروژه ها در کم ترین زمان ممکن 

به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: مهم ترین 
ســــرمایه گذاری بخــــش خصوصــــی در پــــروژه اجرای ســــد 
خرمرود شهرســــتان تویســــرکان بــــا مبلغ 3 هــــزار و 375 
میلیارد ریال است که حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.

بیانیه کانون بسیج فرهنگیان شهید زیوری ناحیه ۲ همدان به مناسبت بازگشایی مدرسه ها

برای آموزش مجازی دانش آموزان بی بضاعت 
تدبیر شود

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: کانون بســــیج فرهنگیان 
شــــهید زیوری ناحیه 2 همدان به مناســــبت بازگشــــایی 

مدرسه ها بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در این بیانیه آمده است:

شروع سال تحصیلی و بهار علم و دانش مستلزم شادابی 
و سرزندگی خانواده آموزش و پرورش است. بدون تردید 
شادابی علمی، ترویج و توسعه تحصیل و دانش مدارس 
کشور در پرتو انقاب اسامی بیانگر آن است که مدارس 
شــــجره طیبه و ریشــــه دار در متن هویت فرهنگی و تاریخ 
جامعه اســــامی ماســــت. هیچ جامعه ای بــــدون تکاپو و 
رشد علمی قادر به حفظ استقال و غرور و هویت خویش 
نخواهــــد بود. حفظ نشــــاط فرهنگی، اجتماعی، سیاســــی 
و بصیرتــــی فرهنگیــــان از اهداف عالــــی فعالین فرهنگی 
و به خصوص بســــیج فرهنگیان اســــت که در ســــایه این 
نشــــاط، امید به آینده تجلی خواهد داشت و در این راستا 
بدخواهان حاکمیت دینی، به هر بهانه ای از تزریق یأس و 
ناامیدی به نخبگان علمی قشــــر فرهنگی فرو گذار نکرده 
اند. همکاران، معلمان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش، 
امســــال با تقارن شــــروع ســــال تحصیلی و ایام سوگواری 
ایام محرم، مقــــام معظم رهبری همچون ســــال های قبل 
در شــــروع ســــال تحصیلی ضمن توجه خاص بــــه مقوله 
تعلیم و تربیــــت طی بیاناتی - با تشــــکر صمیمانه از مردم 
برای عزاداری پرشــــور حســــینی و حرکت عظیــــم معنوی 

همراه با رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی، معلمان را 
« خواندند و با تأکید بر  » افسران ســــپاه پیشرفت کشــــور
ضرورت تربیت انســــان های مؤمن، خردمند، اندیشمند 
و دانشمند و دارای اخاق اسامی در این دستگاه بسیار 
مهم فرمودند: سند تحول آموزش و پرورش باید با تبیین 
صحیح و تنظیم و اجرای برنامه جامع عملیاتی، زمینه ســــاز 

پرورش چنین افرادی شود.
ما بســــیجیان فرهنگی ضمن تجدید پیمان با آرمان های 
بنیانگــــذار کبیــــر انقاب اســــامی حضرت امــــام خمینی 
)رضوان اهلل علیه( و فرامین مقــــام معظم رهبری حضرت 
امام خامنه ای )مد ظله العالی( و شهدای فرهنگی و معلم 
کــــه با نثار جان خــــود این شــــجره طیبه را آبیــــاری نمودند 
و تأســــی از مکتب جهــــادی و بصیرتی دلیــــر مردانی چون 
سپهبد شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی، خود را » افسران 
 ، سپاه پیشرفت کشــــور « می دانیم و با مجاهدت مستمر

رسیدن به اهداف ذیل را بر خود فرض می دانیم:
الــــف - منطق و هدف آموزش و پرورش را تربیت انســــان 
شایسته دانسته و برای رســــیدن به این انسان شایسته 
بــــا تعاریف مکتب ناب شــــیعه و رویکــــرد مهدوی تاش 

خواهیم کرد.
ب - برونداد و حاصل 12 ســــال تعلیم و تربیت کودکان و 
نوجوانان و جوانان را تربیت انسان های مؤمن، خردمند، 
، اندیشــــمند، دانشــــمند، بانظم، بــــا انصاف، دارای  متفکر

اخاق اســــامی و در یک کلمه انسانی مجاهد و اهل علم 
دانسته و برای رسیدن به این انسان شایسته مجاهدت 

خواهیم کرد.
از مجموعه آموزش و پرورش انتظار داریم:

الف- با مسؤولیت استانی و شهرستانی نسبت به ترمیم 
دوره ای سند تحول بنیادین با نگاه تکمیلی از شورایعالی 

انقاب فرهنگی مطالبه گری نمایند.
ب- ســــند تحول در همه ســــطوح آموزش و پــــرورش به 
روشــــنی و جذاب تبیین شــــود تا همه مدیران و معلمان 

برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند.
ج- برای جــــذب معلمان صاحیت های دینــــی، اخاقی و 
سیاســــی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در جذب 
معلمــــان یک گزینش صحیح و خردمندانه انجام شــــود و 
اجازه ورود نیروهای بی کیفیت به آموزش و پرورش داده 

نشود.
د- برای مناطقی که خانواده ها تمکن مالی برای خرید ابزار 
و وســــایل مورد نیاز به منظور اســــتفاده از آموزش مجازی 
را ندارند تدابیر الزم اتخاذ گردد تا هدف عدالت آموزشــــی 

محقق گردد.
و- وضعیــــت مهد کودک هــــا و پیش دبســــتانی ها مورد 
توجه ویژه باشــــد چراکه این مهدها مراکز مهم آموزشــــی 
و پرورشــــی بوده و نباید به آنها نــــگاه خدماتی و اقتصادی 

داشته باشیم.

در مرداد ماه رقم خورد

کاهش 10 درصدی ارزش معامالت روزانه بورس 
همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیر بــــورس منطقه ای 
همــــدان از کاهــــش 10 درصدی ارزش معامــــات روزانه 

بورس همدان در مرداد ماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی اســــکندری روزگذشــــته اظهار 
کــــرد: در مرداد ماه امســــال، 754 میلیــــون و 697 هزار 
و 481 ســــهم متعلق به 494 شرکت به ارزش 13 هزار و 
622 میلیــــارد و 6 میلیون و 88 هزار و 478 ریال در تاالر 

شد. ستد  و  داد  همدان  استان  منطقه ای  بورس 
50 درصد معامات مربوط به خرید سهام  وی بیان کرد: 

50 درصد مربوط به فروش سهام بوده است. و 

مدیــــر بورس منطقه ای همدان ادامه داد: بر این اســــاس 
و با توجه بــــه 20 روز کاری فعالیت تاالر بــــورس منطقه ای 
اســــتان همدان در این ماه، متوســــط ارزش داد و ســــتد، 
روزانه 681 میلیــــارد و 100 میلیون و 304 هــــزار و 424 ریال 

بوده که نسبت به تیرماه، 10 درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: در این ماه شــــرکت های گروه بهمن، ایران 
خودرو و گروه ســــرمایه گذاری میــــراث فرهنگی به ترتیب 

بیشترین ارزش معامات را به خود اختصاص دادند.
کل بورس در پایان  اســــکندری یادآور شــــد: شــــاخص 
مرداد مــــاه معادل یک میلیون و 757 هزار و 229 واحد 

بود که نســــبت به ماه گذشــــته، 143 هــــزار و 918 واحد 
یافت. کاهش 

به نقل از فارس، وی در پایان تصریح کرد: شــــاخص کل 
فرابــــورس نیز بــــا 766 واحد کاهش بــــه 18 هزار و 778 

رسید. واحد 

نوزدهمین المپیاد ملی مهارت در مهر ماه
مســــابقات  نوزدهمین  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 

المپیاد ملی مهارت مرحله استانی در همدان برگزار شد.
گــــزارش هگمتانــــه، در راســــتای شناســــایی نخبگان  به 
مهارتی و اســــتعدادهای برتر این اســــتان مرحله اســــتانی 

نوزدهمین المپیاد ملی مهارت اجرا شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همــــدان با بیان 
اینکــــه در مرحله شهرســــتانی تعــــداد 643 نفر شــــرکت 
داشــــتند گفت: در این مرحلــــه در 36 حرفه متقاضیان به 

رقابت پرداختند.
وهب مختاران با اشــــاره به اینکه نوزدهمین المپیاد ملی 
مهارت در مرحله شهرســــتانی در 9 شهرستان برگزار شد 
افزود: تعداد 70 نفر از این مرحله موفق شدند و به المپیاد 

مرحله استانی راه یافتند.
26 حرفــــه بین برگزیــــدگان خبر  مختــــاران از رقابــــت در 
داد و بیــــان کــــرد: مرحله کشــــوری نوزدهمیــــن المپیاد 

16 استان برگزار  ملی مهارت در مهر ماه ســــال جاری در 
که امیدواریم تیم استان همدان همچون  خواهد شــــد 

ســــال های قبلی بتواند افتخارات خوبی را برای اســــتان 
آورد. ارمغان  به 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

گام های آخر آب رسانی
از تالوار به همدان



18 شـــهريور 1399  شماره 4608 سه شـــنبه   

5
انعکاس

دوره آموزش تکاوران نیروی دریایی ارتش
برق کدام مشترکان 

رایگان نیست؟
سخنگوی صنعت برق گفت: اقامتگاه های فصلی، 
ویاها و بــــه طور کلی مشــــترکانی که دائمــــا در یک 
مکان حضــــور ندارند، شــــامل تخفیف صددرصدی 
آینــــده، پیامکی برای  نمی شــــوند.حداکثر یک مــــاه 
مشترکان برق ارسال می شــــود تا وضعیت مصرف 
بــــه آنها گزارش داده شــــود.از ابتدای آبــــان این طرح 
اجرایــــی خواهد شــــد. 30 میلیــــون نفر مشــــترک از 
تخفیــــف صددرصدی بهای بــــرق بهره مند خواهند 

شد.

هیچ فردی اجازه عربده کشی ندارد

ســــردار حســــین اشــــتری فرمانده نیــــروی انتظامی 
گفت: بــــه هیچ فــــردی اجــــازه عربده کشــــی، قانون 
شــــکنی و تعدی به حقوق مردم را نمی دهیم و اراذل 
و اوباش بدانند که در برابرشــــان کوتاه نمی آییم و با 

اقتدار برخورد می کنیم.

فرد هتاک در مازندران به سه سال 
حبس و 14۸ ضربه شالق 

محکوم شد
حجــــت االســــام محمدصــــادق اکبــــری رئیس کل 
دادگســــتری مازندران گفت: متهم بابت تشویش 
اذهان عمومی، توهیــــن و افترا مجموعا به تحمل 3 
ســــال حبس و 148 ضربه شــــاق تعزیری و مجازات 
تکمیلی منع اقامت و تردد در اســــتان های ساحلی 
شمال کشــــور و اقامت اجباری در مناطق محروم به 

مدت 2 سال نیز محکوم شد.

تسهیالت ویژه مشموالن کنکور 
سراسری سال 99

ســــردار تقی مهری رئیس ســــازمان وظیفه عمومی 
ناجا اظهــــار کرد: مشــــموالن فارغ التحصیل ســــال 
98 که در آزمون های سراســــری دانشگاه ها شرکت 
کرده اند، می توانند برابر ضوابط از تسهیات قانونی 

تمدید بهره مند شوند.

یارانه نقدی پنج شنبه 
واریز می شود

یارانــــه نقــــدی در حالی پنج شــــنبه 20 شــــهریور ماه، 
به حســــاب سرپرســــتان خانــــوار واریز می شــــود که 
ســــومین قســــط وام یک میلیون تومانــــی کرونا به 
مبلــــغ 35 هــــزار و 100 تومان از ســــرجمع یارانه خانوار 

کسر خواهد شد.

اعالم نحوه حضور دانشجویان 
جدیدالورود در دانشگاه ها

معاون آموزشــــی وزارت علوم گفت: الزامی نیســــت 
کــــه همه دانشــــجویان جدیــــد الورود ســــه هفته در 
دانشــــگاه حضــــور داشــــته باشــــند.در صورتــــی که 
دانشگاه ها بتوانند شرایط را فراهم بکنند، مشکلی 
هم در نقل و انتقال دانشــــجویی رخ ندهد، مســــاله 
خوابــــگاه نیز کامــــل حــــل شــــود، آن گاه می توانند 

حضوری برگزار کنند.

تعداد مصدومان زلزله گلستان 
به 34 نفر رسید

رئیس مرکز فوریت های پزشــــکی گلســــتان گفت: 
پس از وقع زلزله بامداد روز گذشــــته گلســــتان و بر 
، 34 نفر مصدوم  اثــــر ترس از زلزلــــه و در هنگام فــــرار
شــــدند. 17 مصدوم به صورت ســــرپایی درمان و 17 
مصدوم به بیمارستان انتقال یافتند. در حال حاضر 
فقط یک مصدوم در بیمارســــتان بســــتری اســــت. 

مصدوم بدحال و یا فوتی نداشتیم.

مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد 
امروز به پایان می رسد

مهلت ثبــــت کد رشــــته محل های انتخابی )حداکثر 
100 کد رشــــته محل( و تکمیل فرم مربوطه در آزمون 
کارشناســــی ارشــــد 99 دانشــــگاه ها و مؤسســــات 
آموزش عالی امروز سه شــــنبه 18 شهریور ماه سال 

جاری پایان می پذیرد.

رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران:
بعید است واکسن کرونا تا آخر 

امسال در اختیار مردم قرار بگیرد
رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران گفت: بعید 
می دانم تا پایان امســــال واکســــن کرونا، چــــه از مبدا 
داخلی و چه از مبدا خارجی، در اختیار مردم قرار گیرد و 

همه مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.
ســــیدمحمد جزایری، اظهــــار کرد: آینده بــــرای تولید 
واکســــن کرونا امیدبخش اســــت، اما اگر فکر کنیم 
ایــــن امیــــد را می توانیــــم به کشــــور منتقــــل کنیم، 
پاسخش ســــخت اســــت به این دلیل که بر خاف 
واکســــن آنفلوآنزا که هر سال چند صد هزار دوز وارد 
کشور می شد،در مورد کرونا اینگونه نیست و حرف 

از ده ها میلیون دوز می زنیم.
وی ادامــــه داد: هر کارخانه ای کــــه بخواهد خط تولید 
واکسن کرونا را برای چند ده میلیون نفر تنظیم کند، 
قبلش باید نیاز کشور خودش را تأمین کرده باشد و 

احتماال سفارشاتی از بقیه کشورها داشته است.

اخبار کوتاه

وزیر آموزش و پرورش:

حضور دانش آموزان الزامی نیست
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به بررســــی های انجام شــــده 

تصمیم بر این شد که برای حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نباشد.
محســــن حاجی میرزایی گفت: ما موظفیم خدمات آموزشــــی را به همه دانش آمــــوزان ارائه کنیم و 
تدابیر الزم اندیشیده شده اســــت و امکان آموزش حضوری، آموزش تلویزیونی و آموزش از طریق 

سامانه شاد را فراهم کرده ایم.
کید کرد: از نظر ما اولویت با آموزش حضوری اســــت و ما توصیه آموزش  وزیر آموزش و پرورش تأ
حضــــوری داریم چون در مدرســــه تقویت آموزش ذهنــــی و روانی دانش آمــــوزان داریم و آموزش 
بهتر شــــکل بهتری می گیرد. وی تأکید کرد: دانش آموزان بایــــد یکی از دو روش حضوری یا مجازی 

را انتخاب و به مدرسه اعام کنند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در شــــیوه نامه وزارت بهداشــــت نیز آمده اســــت کــــه دانش آموزانی 
که در مدارس حضور می یابند، ســــاعات کوتاهی در مدرســــه خواهند بود و بنابراین باید بخشــــی از 

آموزش های آنها نیز به صورت غیرحضوری انجام شود.
وزیر آمــــوزش و پرورش تأکید کرد: گزارشــــی از ابتــــای دانش آموزان به ویروس کرونــــا در چند روز 
گذشته در مدارس نداشــــته ایم ولی ما به نگرانی خانواده ها احترام می گذاریم و آنها مختار هستند 

که آموزش حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند.
آقای حاجی میرزایی یادآور شــــد: آمارهای تدریجی ما هم نشــــان می دهد تا چند روز گذشــــته بیش از 
50 درصــــد دانش آموزان آمــــوزش حضوری را انتخاب کردنــــد و بقیه دانش آمــــوزان آموزش مجازی و 

تلویزیونی را ترجیح دادند.

خبــــــــر

ایران و جهان

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: در روند کشــــوری بیماری 
کووید-19 در هفته منتهی به 14 شــــهریور ماه، تعداد کل 
مــــوارد مرگ و ابتا نســــبت به هفته پیــــش کاهش یافته 
بود اما به نظر می رســــد در اواخر این هفته یک موج جدید 
خفیف در حال شکل گیری باشد. روند مختصر صعودی 

یا شروع موج خفیف و جزئی در 19 استان دیده می شود.
طبق اعام کمیته اپیدمیولوژی کرونا در محاســــبات روند 
بیماری کووید-19، در این گزارش و گزارشــــات آتی، تعداد 
آنالیز  موارد جدید روزانه مبتای بســــتری و ســــرپایی وارد 
می شود همچنین دسته بندی استان ها بر اساس میزان 
بروز در آخرین هفته انجام گرفته است و نمودار بر اساس 
تغییرات مــــوارد ابتا و مــــرگ در آخرین هفته نســــبت به 
هفته قبل خواهد بود. برای ارزیابی روند گسترش بیماری 
، در اســــتان های مختلف کشــــور  کووید -19 در هفته اخیر
از تحلیــــل روند تغییــــرات اتفاق افتاده برای مــــوارد ابتا و 
مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد. برای محاسبه روند 
، ابتدا متوســــط سه  تغییرات ابتا و مرگ در ســــه روز اخیر
روزه تعداد گزارش ابتا و مرگ هــــر روز با میانگین گرفتن 
، روز قبل و روز بعد محاســــبه شــــد  از داده های همان روز
سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش 

زیر محاسبه شد:
تعداد موارد ثبت شده امروز منهای تعداد موارد روز قبل، 

تقسیم بر تعداد موارد روز قبل و ضربدر 100.
در نهایــــت، تغییر روند ابتا و مرگ هفتــــه آخر با میانگین 
گرفتن از اعداد به دســــت آمده برای چند روز آخر محاسبه 

شد.
تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی  �

بــــرای تحلیل احتمالی وضعیت منحنــــی اپیدمی در هفته 
گذشته موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

- در مــــواردی که هر دو شــــاخص تغییر رونــــد ابتا و مرگ 
در چند روز اخیر روند افزایشــــی داشــــت، منحنی اپیدمی 

احتمااًل روند افزایشی دارد.
- در مــــواردی که شــــاخص تغییر رونــــد ابتــــا نزولی ولی 
 موج 

ً
شاخص تغییر روند مرگ صعودی بود، احتمااًل اخیرا

اپیدمی رد شده است.
- در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به 
حالت ثبات می رســــد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم 
است. باید توجه داشــــت هر لحظه این روند مستعد یک 

موج دیگر است.
- در مواردی که هر دو شــــاخص تغییر روند ابتا و مرگ در 

چند روز اخیر روند نزولی داشــــت، منحنی اپیدمی احتمااًل 
روند نزولی دارد.

منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های 
مــــرگ و ابتــــا از یک الگوی قابل تفســــیر پیــــروی نکرده 
اســــت و تغییــــرات ناهمگن در روند شــــاخص های ابتا 
و مرگ دیده می شــــود. در ایــــن موارد تحلیــــل بهتر را در 
روزهای بعد و با داده های درســــت تر می تــــوان ارائه داد. 
ناســــازگاری در داده ها به دالیــــل مختلفــــی می تواند رخ 
دهــــد. از جمله دالیل بروز ناســــازگاری می تــــوان به ثبت 
غیردقیق روزانه داده ها توســــط اســــتان ها و وجود خطا 
هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از چند الگوی اپیدمی 
در اســــتان )شــــروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام 
(، بیمارپذیری یا بیمارگریزی  اپیدمی دیگــــر در نقطه دیگر
گســــترده در اســــتان و تغییر روند مهاجــــرت بیماران در 

طول زمان اشاره کرد.
تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش  �

استان ها بر اساس میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری 
به ســــه دســــته پرگزارش، با گزارش متوســــط و با گزارش 
پایین تقســــیم شــــدند و روند بیماری در آن ها در جدول 
و نمودارهــــای مرتبط مورد بررســــی قرار گرفــــت. تحلیل بر 
اساس این شــــاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم 
کمیته اپیدمیولوژی اســــتان ها همراه با سایر شاخص ها 
، شــــواهد بهتــــری از روند اپیدمی در  و تحلیل های دقیق تر
استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

تحلیل رونــــد بیماری کووید-19 در هفته منتهی به   �
14 شهریورماه

ونــــد کشــــوری بیمــــاری، تعداد کل مــــوارد مرگ و  در ر
اما  بود  یافتــــه  کاهش  پیــــش  هفته  بــــه  نســــبت  ابتا 
به نظر می رســــد در اواخــــر این هفته یــــک موج جدید 
مختصر  ونــــد  ر باشــــد.  شــــکل گیری  حــــال  در  خفیــــف 
19 اســــتان  وع موج خفیف و جزئی در  یا شــــر صعودی 
اصفهــــان، ایــــام، چهارمحــــال و بختیــــاری، خراســــان 
شــــمالی، لرستان، هرمزگان، فارس، ســــمنان، زنجان، 
غربــــی،  آذربایجــــان  مازنــــدران،  شــــرقی،  آذربایجــــان 
و  سیســــتان  کرمانشــــاه،  تهــــران،  رضــــوی،  خراســــان 
دیده  گلستان  و  خوزســــتان  کردســــتان،  بلوچستان، 

. د می شو
همچنین روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در چهار 
اســــتان یــــزد، قزوین، اردبیل و قم مشــــاهده شــــد. تصور 
، گیان،  ، البرز می شود در شش اســــتان مرکزی، بوشــــهر
کرمان و خراســــان جنوبی روند ثبات با تغییرات مختصر و 

نامنظم وجود داشته است.
در یک اســــتان یعنی در اســــتان »همدان« رونــــد ثبات با 

تغییرات مختصر نزولی مشاهده شد.
در یک اســــتان یعنــــی کهگیلویه و بویراحمد ناســــازگاری 
داده ها اجازه تحلیل درســــتی از وضعیــــت اپیدمی را نداد. 
باید مدنظر داشت که یک اســــتان می تواند چندین موج 

منحنی را تجربه کند.

نماینده مردم مالیر در مجلس:

ضعف مشهود دستگاه های نظارتی در کنترل قیمت ها

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: نماینده مــــردم مایر در 
مجلس با اشــــاره به عدم نظارت بر بازار گفت: متأســــفانه 
شــــاهد ضعف دســــتگاه  های نظارتــــی درکنتــــرل قیمت   
اجناس هستیم و نرخ ها صدر و ذیل ندارد که دلیل اصلی 

آن فقدان وزیر صمت است.
آزادیخــــواه نماینده مــــردم مایر در  حجت االســــام احــــد 
مجلس شورای اســــامی، درباره افزایش قیمت کاالهای 
اساســــی در بــــازار و عدم نظــــارت دولت بــــر آن اظهار کرد: 
شــــرایط بــــازار هم اکنــــون به صورتی اســــت کــــه التهابات 
عجیبی در آن وجــــود دارد و گویی نرخ کاال و جنس در بازار 

مشخص نیست.

 فقدان وزیر صمت در کنترل قیمت ها محسوس   �
است

وی افــــزود:  فقــــدان وزارتخانه و وزیر صمــــت در رأس این 
وزارتخانه در عدم نظارت بر بازار و ایفای وظایف نسبت به 

کنترل قیمت ها محسوس است.
نماینــــده مــــردم مایر در مجلــــس تصریح کــــرد: امروز که 

شرایط کشور به شکلی خاص است، باید بدانیم که وزارت 
صمت یکی از مهمترین وزارتخانه هایی اســــت که باید در 
میدان حضور داشــــته و بر قیمت ها کنترل و بازرسی ویژه 
آینده باید  داشــــته باشــــد ضمن اینکه برای برنامه ریــــزی 
ارزیابی های مناســــب داشــــته باشد که ما شــــاهد چنین 

وضعیتی نیستیم.

 انتقاد مــــردم از عدم ایفای وظایف دســــتگاه های   �
نظارتی

کــــرد: متأســــفانه وزارت صنعت  آزادیخــــواه خاطرنشــــان 
معــــدن و تجارت مدت مدیدی اســــت بدون سرپرســــت 
، سریع تر  اداره می شود و رئیس جمهور باید خیلی جدی تر
و دقیق تــــر گزینه پیشــــنهادی وزارت صمت را به مجلس 
معرفی کرده و نمایندگان کارنامه و عملکردش را بررســــی 
کنند که بعد از کســــب رأی اعتماد از پارلمان می تواند کار 

قانونی و نظارتی خود را بهتر انجام دهد.
وی گفت: متأسفانه ما شاهد ضعف دستگاه  های نظارتی 
در کنترل بازار و قیمت  ها هســــتیم این در حالی است که 
مردم نسبت به این موضوع دغدغه داشته و نگران عدم 

ایفای وظایف دستگاه های نظارتی هستند.
نماینده مردم مایر در مجلس گفت: متأسفانه شرایط به 
گونه ای اســــت که نرخ ها در بازار صدر و ذیل ندارد که جای 

نگرانی بسیار زیادی است.

 خالء نظارت قوه مجریه در بازار  �
آزادیخواه گفت:  ما در این کمیســــیون حداقل 5 جلســــه 
بــــا وزیــــر جهــــاد کشــــاورزی، سرپرســــت وزارت صمت و 
معاونین آن ها و دبیر ســــتاد تنظیم بازار و معاونین بانک 

مرکزی، رئیــــس کل گمرک برگزار کرده ایــــم و درباره اصاح 
الگوی کشــــت،  نهاده های دامی، خریــــد تضمینی کاالها، 
نشســــت هایی را داشته ایم که در مجموع درباره واردات و 

صادرات و تنظیم بازار مباحثی را مطرح کردیم.
وی افزود: حضور اعضای دولت و زیرمجموعه قوه مجریه 
در مجلس برای ایفای وظایف ذاتی مجلس و مطالبه گری 
نمایندگان بوده است اما متأسفانه و کماکان خاء حس 

می شود.
کــــرد:  کشــــاورزی مجلــــس تصریــــح  کمیســــیون  عضــــو 
متأســــفانه در طول هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت 
تا حدود 7 برابری کود فسفاته هســــتیم که نگرانی زیادی 

برای کشاورزان ایجاد کرده است.

 نگرانی کشاورزان از کشت پاییزه با افزایش قیمت   �
5 تا 7 برابری سموم و کود

آزادیخواه گفت: اگر مشکل واردات محصوالت کشاورزی 
و تنظیم بازاری وجود دارد که بایســــتی دولت با دستورات 
خــــاص این خا را رفع کنــــد این در حالی اســــت که در طی 
آینده کشــــت پائیزه انجام شــــده و بایســــتی  هفته هــــای 
نهاده هــــای دامــــی و کشــــاورزی تأمین شــــود در حالی که 

دولت قیمت آنرا بین 500 تا 700 درصد گران کرده است.
وی خاطرنشــــان کرد: کشاورزان نیاز مبرم به سموم و انواع 
کودهای شیمیایی را دارند تا بتوانند افزایش تولید داشته 

باشند و فقط با این کار می توان بازار را کنترل کرد.
نماینده مردم مایر در مجلس گفت:  نمایندگان مجلس 
هرگاه احســــاس کنند نیازمند نظارت جــــدی بر دولت به 
منظور ایفای وظایف نسبت به مردم و بازار هستند حتما 

این کار را کرده و کوتاه نخواهند آمد.

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران:

ایران دومین کشور دارای باالترین آمار جراحی زیبایی در منطقه
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نایب رئیــــس انجمن 
جراحــــان پاســــتیک و زیبایــــی ایران با اشــــاره بــــه اینکه 
بیشترین عمل های زیبایی در کشورهای آمریکا، برزیل و 
آمریکای جنوبی انجام می گیرد، گفت: در میان کشورهای 
آمار جراحی هــــای زیبایی را پس از  منطقه، ایران باالتریــــن 

ترکیه دارد.
بابک نیکو مرام، نایب رئیس انجمن جراحان پاستیک و 
زیبایی ایران اظهار کرد: همزمان با شــــروع بیماری کرونا در 
بسیاری از کشــــورهای جهان انجام عمل های غیر ضروری 
از جمله جراحی های زیبایی کاهش یافت ولی با گذشــــت 
موج شــــیوع ویروس کووید 19 جراحی های مختلف از سر 

گرفته شد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه پیــــش از انجام جراحی پاســــتیک 

و زیبایــــی، وضعیت ســــامت فرد به صــــورت کامل رصد 
می شــــود، گفت: افــــرادی که بیمــــاری زمینــــه ای خاص و 
مشکات قلبی و عروقی نداشته باشند در صورت نیاز به 

صورت کنترل شده جراحی برای شان انجام می گیرد.
نایب رئیس انجمن جراحان پاســــتیک و زیبایی با اشاره 
بــــه اینکــــه داوطلبــــان جراحی زیبایی در کشــــور ســــنین 
مختلــــف بین 18 تا 65 ســــال دارنــــد، گفت: مجــــوز انجام 
جراحی های پاســــتیک و زیبایــــی از هفته پیش توســــط 
وزارت بهداشــــت صادر شــــد؛ البته این موضوع با رعایت 

اصول خاص بهداشتی صورت می گیرد.
نیکو مرام با اشــــاره به اینکه بیشــــترین اعمــــال زیبایی در 
کشــــورهایی مانند آمریکا، برزیل و آمریکای جنوبی انجام 
می گیرد، گفت: در میان کشورهای منطقه، ایران باالترین 

آمار جراحی های پاستیک و زیبایی را پس از ترکیه دارد.
وی خاطرنشــــان کرد: کشــــور انگلیس حــــدود 500 تا 600 
جراحــــی پاســــتیک و زیبایــــی و ایــــران دارای 330 جــــراح 
پاســــتیک اســــت که در منطقه خاورمیانه بیشترین آمار 

جراحان در این زمینه به خود اختصاص داده است.
کید  نائــــب رئیس انجمن جراحان پاســــتیک و زیبایی تأ
 
ً
کــــرد: افــــراد باید بــــرای انجــــام جراحی های زیبایــــی حتما
به پزشــــکان حاذق و دوره دیــــده مراجعه کننــــد؛ چراکه 
در غیــــر این صــــورت جراحــــی زیبایی می توانــــد عوارض 
آنها به همراه داشته باشد؛ البته  برگشــــت ناپذیر را برای 
ناگفتــــه نماند کــــه هر نوع جراحــــی دارای عارضه اســــت، 
ولی پزشــــکان تاش می کنند که میــــزان آن را به حداقل 

برسانند. ممکن 

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان:

»میرسلیم«اسناد رشوه 65 میلیاردی 
را چهارشنبه هفته جاری ارائه کند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: به»میرســــلیم« اعام 
کرده ایم که در جلســــه این هفته هیأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان، اســــناد خود درباره رشــــوه 65 میلیاردی را 

ارائه کند.
آخرین  دربــــاره  غضنفرآبادی،  موســــی  حجت االســــام 
پرونده های واصله به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، 
 
ً
گفت: گزارش هایی به این هیأت واصل شده که بعضا

این گزارش ها بدون مشــــخصات و فاقد امضا است و 
معمواًل چنین گزارش هایی مــــورد توجه قرار نمی گیرد؛ 
مگر آنکه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تشــــخیص 
دهد که این گزارش درست است و باید مورد رسیدگی 

قرار گیرد.
وی ادامــــه داد: تاکنــــون فقط یک شــــکایت در هیأت 
نظارت بر رفتــــار نمایندگان ثبت شــــده کــــه مربوط به 
شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از مصطفی 

میرسلیم نماینده مردم تهران است.
ســــخنگوی هیأت نظارت بــــر رفتار نماینــــدگان افزود: 

هیــــأت نظارت بــــر رفتــــار نماینــــدگان در جلســــه ای از 
میرسلیم دعوت کرد تا مستندات خود را درباره ادعای 
رشوه 65 میلیاردی به یکی از نمایندگان مجلس دهم 

ارائه کند که در آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد.
غضنفرآبادی بیان کرد: بر این اســــاس، ما اعام کردیم 
در جلســــه آتی هیأت نظارت بــــر رفتــــار نمایندگان که 
چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود، میرسلیم دالیل 
و مســــتندات خود را ارائه کند تا مــــا این مدارک و ادله را 

مورد بررسی قرار دهیم.

هیأت وزیران تصویب کرد

بخشودگی اجاره بهای اماکن گردشگری تا پایان سال
ایــــران و جهان: وزیــــر میراث فرهنگی،  هگمتانه، گروه 
صنایع دســــتی و گردشــــگری خبر داد:در جلسه هیأت 
دولت مصوبه بخشــــودگی کامــــل اجاره بهای اماکن و 
فضاهای گردشگری واگذارشده از سوی این وزارتخانه 

به بخش خصوصی تا پایان سال 99 تصویب شد.
علی اصغــــر مونســــان گفت: در جلســــه اخیــــر هیأت 
دولــــت، مصوبه بخشــــودگی کامل اجاره بهــــای اماکن 
و فضاهــــای گردشــــگری واگذارشــــده از ســــوی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی به بخش 
خصوصی تا پایان امسال توسط هیأت وزیران تصویب 
شــــد. با توجه به شــــیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن 
بسیاری از کسب وکارها در بخش گردشگری از دولت 
درخواست کرده بودیم تا این بخشودگی تا پایان سال 

1399 ادامه پیدا کند.
او یادآور شــــد: بر اســــاس برآوردهایی کــــه انجام دادیم 
میزان خســــارت های واردشــــده به بخش گردشــــگری 

ناشی از شــــیوع ویروس کرونا تا مرداد 99 حدود 12 هزار 
میلیارد تومان اســــت که تعداد بیــــکاران را نیز در این 

بخش افزایش داده است.
مونســــان بیان کرد: برای حمایت از بخش گردشگری 
در دوران شیوع ویروس کرونا تمام تاش خود را انجام 

می دهیم تا به بخش خصوصی کمک کنیم.
گردشــــگری  فرهنگی،  میــــراث  وزارت  عمومــــی  روابط 
و صنایــــع دســــتی در ادامــــه ایــــن خبــــر کــــه منتشــــر 
کــــرده، اضافه کــــرده اســــت: معاونت گردشــــگری بر 
گردشــــگری  میراث فرهنگی،  وزیــــر  دســــتور  اســــاس 
و صنایع دســــتی ضمــــن ارائــــه پیشــــنهاد و پیگیــــری 
خصوصی  بخــــش  از  دولتــــی  حمایت هــــای  مســــتمر 
حوزه هــــای گردشــــگری و صنایع دســــتی، کمک هــــا و 
حمایت هایی را کــــه در چارچوب اختیــــارات وزارتخانه 
در کاهش هزینه های بخش خصوصی مؤثر بوده طی 

بخشنامه های مختلف انجام داده است.

معاون وزیر صمت:

عرضه فوری ماسک های تولیدی 
به مراکز درمانی الزامی است

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: معــــاون وزیر صمت 
در بخشــــنامه ای خطــــاب به تولیدکنندگان ماســــک، 
بر الزام تحویل فوری ماســــک به مراکــــز درمانی و ارائه 

کید کرد. گزارش در این زمینه تأ
عبــــاس تابــــش اظهار کــــرد: پیرو بخشــــنامه شــــماره 
370/99/35342 مــــورخ 05. 06. 99  این ســــازمان و با 
توجه به گزارش واصله از ســــوی شــــرکت های تأمین 
کننده مــــواد اولیــــه مبنی بــــر دریافت ملــــت بلون از 
ابتــــدای مردادماه توســــط تولیدکنندگان ماســــک در 
کشــــور و به منظور مدیریــــت توزیع در شــــرایط فعلی 
کشــــور و جلوگیــــری از هرگونــــه اختــــال در تأمیــــن و 
جلوگیــــری از توزیع خارج از شــــبکه مطابــــق مصوبات 
جلسه روز چهارشــــنبه 12.6. 99 در محل این سازمان 
و با حضور مراجــــع نظارتی ذیربط، بخشــــنامه ضرورت 
تحویــــل فــــوری ماســــک بــــه مراکــــز درمانــــی مطابق 
ســــهمیه های تعیین شده به واحدهای منتخب اباغ 

گردید.
وی خاطــــر نشــــان کــــرد: بــــر اســــاس این بخشــــنامه 
مکلف اند  ماســــک  تولیدکننده  شــــرکت های  تمامی 
نســــبت به تحویل ماسک ســــه الیه تولیدی خود به 
گرفته  دانشــــگاه های علوم پزشــــکی منتخب در نظر 
شده برای هر شــــرکت و همچنین شرکت های پخش 
معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو جهت عرضه 
گسترده در ســــطح داروخانه های سراسر کشور اقدام 
نموده و توزیع ماســــک به مراکز تعیین شده در قالب 
بخشــــنامه مذکور را به صورت مســــتمر در دستور کار 

خود قرار دهند.

حمایت  ســــازمان  نظارت  بر  صنعــــت؛  یر  وز معاون 
ســــایر  همکاری  با  تولیدی  ماســــک  یع  توز نحــــوه  بر 
ورت برخــــورد قاطــــع  دســــتگاه های نظارتــــی و ضــــر
کرد:  یــــح  کیــــد و تصر یــــع خــــارج از شــــبکه تأ بــــا توز
وری اســــت فهرســــت میــــزان ماســــک تحویلی  ضر
بــــه دانشــــگاه های علوم پزشــــکی و مراکــــز درمانی 
و ســــایر مراکــــز مجــــاز تعییــــن شــــده در بازه هــــای 
بــــه تفکیــــک احصــــاء و ضمن  زمانــــی مختلــــف نیز 
ثبــــت در ســــامانه جامــــع تجــــارت به این ســــازمان 
 واحدهای تأمیــــن کننده 

ً
منعکــــس شــــود. ضمنــــا

موقع  به  تأمیــــن  ضمن  مکلف انــــد  نیز  اولیــــه  مواد 
حســــب  منتخــــب  ماســــک  تولیدکننــــدگان  نیــــاز 
 نسبت به عرضه 

ً
ســــهمیه های تعیین شــــده، صرفا

منتخب  واحدهــــای  فهرســــت  حســــب  بلون  ملت 
اقدام  ســــازمان  این  سوی  از  اعامی  شــــرایط  واجد 
شــــده  تعیین  شــــبکه  از  خــــارج  وش  فــــر و  نمــــوده 

مصداق تخلف خارج از شــــبکه است.
تابــــش در ادامــــه متذکر شــــد: بــــا توجه به نیــــاز مبرم 
مراکز درمانی به ماســــک ســــه الیه پزشــــکی در شرایط 
حســــاس کنونــــی، در صورت عــــدم تحویل ماســــک 
متناســــب با مواد اولیه دریافتــــی از جمله ملت بلون 
توسط شــــرکت های ســــهمیه گیرنده به مراکز اعامی 
منتخــــب ســــازمان غــــذا و دارو و یا عــــدم ارائه گزارش 
عملکرد اقدامات، نسبت به قطع سهمیه مواد اولیه 
و جایگزینی ســــایر واحدهای متقاضی واجد شــــرایط و 
معرفی آن شــــرکت به مراجع تعزیــــری و قضائی اقدام 

خواهد شد.

آغاز موج جدیِد خفیِف کرونا در کشور

روند ثبات در همدان با تغییرات 
مختصر نزولی



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/02

برابر رأی شماره 99/60 مورخه 99/06/13 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورعلی گلزار 
عطا فرزند موســی به شماره شناسنامه 6969 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 193/90 مترمربع در قسمتی از پالک 66 اصلی واقع 
در اسدآباد به نشانی: اسدآباد، پشت سیلو، 18 متری آزادی خریداری با واسطه از 
مالک رسمی آقای یداهلل معصومی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 193

آگهی حصر وراثت

م.الف 319

آقای ســجاد صاحبی کمال دارای شناسنامه شماره 4040223896 به شرح دادخواست به 
کالســه 385/99/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمدرضا صاحبی کمال به شناسنامه شــماره 5 در تاریخ 99/05/22 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
اســت به: 1- ســجاد صاحبی کمال فرزند محمدرضا متولد 1373 به شــماره شناسنامه 
4040223896 فرزنــد متوفی 2- محبوبه صاحبی کمال فرزنــد محمدرضا متولد 1366 
به شــماره شناســنامه 149 فرزند متوفی 3- فریبا صاحبی کمــال فرزند محمدرضا متولد 
1368 به شماره شناســنامه 4040023461 فرزند متوفی 4- فاطمه صاحبی کمال فرزند 
عزیزاله متولد 1337 به شماره شناسنامه 2089 همسر متوفی 5- لیال صاحبی کمال فرزند 
محمدرضا متولد 1358 به شماره شناسنامه 2477 فرزند متوفی 6- سپیده صاحبی کمال 
فرزند محمدرضا متولد 1375 به شماره شناسنامه 4040279751 فرزند متوفی 7- فرشته 
صاحبی کمال فرزند محمدرضا متولد 1367 به شــماره شناســنامه 225 فرزند متوفی 8- 
مرتضی صاحبی کمال فرزند محمدرضا متولد 1363 به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی حصر وراثت

م.الف 172

خانــم گل تاج اکبری جم دارای شناســنامه شــماره 5029741011 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 112/9900249ح از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان احمد اکبری جویســار به 
شناســنامه شــماره 5029739289 در تاریخ 1396/06/27 در اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 
1- صمد اکبری جویا فرزند احمد به شماره شناسنامه 209 متولد 1342 صادره 
فامنین )پســر( 2- فاطمه اکبری جویسار فرزند احمد به شماره شناسنامه 266 
متولد 1351 صادره فامنین )دختر( 3- گل تاج اکبری جم فرزند احمد به شماره 
شناســنامه 208 متولد 1342 صادره فامنین )دختر( 4- منیژه اکبری جویسار 
فرزند احمد به شماره شناســنامه 305 متولد 1354 صادره فامنین )دختر( 5- 
کوکب جوشیده فرزند رجبعلی به شــماره شناسنامه 159 متولد 1286 صادره 
فامنین )همســر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

م.الف 168

خانم هاجر انصاری دارای شناسنامه شــماره 5029317937 به شرح دادخواست به 
کالسه 112/9900201ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدابراهیم انصاری به شناسنامه شماره 5029310460 
در تاریــخ 1360/12/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- علی انصاری فرزند محمدابراهیم به شــماره 
شناســنامه 10 متولــد 1318 صــادره فامنین )پســر( 2- محبعلی انصــاری فرزند 
محمدابراهیم به شــماره شناسنامه 124 متولد 1302 صادره فامنین )پسر( 3- هاجر 
انصاری فرزند محمدابراهیم به شــماره شناســنامه 877 متولد 1318 صادره فامنین 
)دختر( 4- ربابه انصاری فرزند محمدابراهیم به شــماره شناسنامه 745 متولد 1315 
صادره فامنین )دختر(5- فاطمه انصاری فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه 121 
متولد 1309 صادره رزن )دختر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/02

برابــر رأی شــماره 139960326034000466 مورخــه 1399/05/06 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کوچک علی بهرامی فرزند گل محمد به شــماره شناســنامه 882 
صــادره از همــدان در یک قطعه زمیــن مزروعی آبی  به مســاحت 68014/85 
مترمربــع تحت پالک 138/1051 واقع در بخش چهار همدان خریداری از مالک 
رســمی آقایان محمد ابراهیمی و مرادعلی تنهایی و علی محمد پاشــایی و غالم 
برکت آبــادی و نادعلی اجاللی محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 874
موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/02

برابــر رأی شــماره 139960326034000283 مورخــه 1399/04/12 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم طاهره نادری فرزند حســن به شــماره شناسنامه 6558 صادره از 
همدان در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 38/80 مترمربع تحت پالک 
175/10408 واقع در حومه دو همدان خریداری از مالک رســمی آقای عین اله 
مهرابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 871
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6
شهردار همدان

عضو شورای سیاستگذاری 
ورزش همگانی کشور شد

شــــورای  اعضــــای  ورزش:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
در  ایران  ورزش  فعال  شــــهرهای  سیاســــتگذاری 
ایران  فعــــال  شــــهرهای  طرح  از  ونمایی  ر مراســــم 
در وزارت ورزش و جوانــــان با حضــــور مقام عالی 
ملــــی  کمیتــــه  رئیــــس  جوانــــان،  و  ورزش  وزارت 
المپیــــک، شــــهردار تهــــران و رئیس فراکســــیون 

ورزش مجلس معرفی و منصوب شــــدند.
احکام اعضای شــــورای سیاســــتگذاری شهرهای 
فعــــال ایران، توســــط مســــعود ســــلطانی فر وزیر 
کمیته  رٔییــــس  امیری  صالحی  جوانــــان،  و  ورزش 
وز حناچــــی رٔییــــس مجمــــع  ملــــی المپیــــک، پیــــر
وردیــــن  فر و  ایــــران  کانشــــهرهای  شــــهرداران 
شــــورای  مجلــــس  ورزش  فراکســــیون  رٔییــــس 

شد. اهدا  اسامی 
: اعضای این شــــورا به ترتیب عبارتند از

1- افشــــین مایــــی؛ رٔییــــس شــــورای سیاســــت 
گذاری

سیاست  شــــورای  دبیرکل  وحی؛  فر محمدرضا   -2
گذاری

3- کمال مرادی؛ عضو شــــورای سیاست گذاری
؛ عضو شــــورای  4- شــــهین باهــــر شــــهردار تبریز

گذاری سیاست 
5- عباس صوفی شــــهردار همدان؛ عضو شورای 

گذاری سیاست 
شــــورای  عضــــو  یــــزد؛  شــــهردار  عزیــــزی   -6

ی ر ا ستگذ سیا
شــــورای  عضــــو  کــــرج؛  شــــهردار  زاده  کمالــــی   -7

گذاری سیاست 
شورای  عضو  اردبیل؛  شــــهردار  اللهیان  لطف   -8

گذاری سیاست 
9- شــــفیعی شهردار اراک؛ عضو شورای سیاست 

گذاری
شــــورای  عضو  اصفهــــان؛  شــــهردار  وزی  نــــور  -10

گذاری سیاست 
11- عالــــم زاده شــــهردار کرمــــان؛ عضــــو شــــورای 

گذاری سیاست 
شهرداری  ورزش  ســــازمان  رٔییس  محســــنی   -12

گذاری سیاست  شورای  عضو  تهران؛ 
؛ عضو شــــورای  13- زیارتی نماینده وزارت کشــــور

گذاری سیاست 
14- رضا شــــجیع؛ به عنوان نایب رئیس شــــورای 

گذاری سیاست 
ذین ســــاکی نایب رٔییس بانوان فدراسیون 

ٓ
15-ا

همگانی، عضو شــــورای سیاست گذاری
16- ناهیــــده جبــــاری رٔییس اکادمی فدراســــیون 
همگانی به عنوان عضو شــــورای سیاست گذاری

همگانی؛  دبیرفدراســــیون  باقریان  محســــن   -17
گذاری سیاست  شورای  عضو 

گذاری. سیاست  شورای  عضو  زاده؛  محرم   -18

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

کادمی شهید »ابراهیم  آ
هادی« برای دیدار دوستانه 

به همدان سفر می کند
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال استان 
کادمی شهید »ابراهیم هادی« برای  همدان گفت: آ
اردوی تدارکاتی و دیدار دوســــتانه 19 شهریور ماه به 

همدان سفر می کند.
کادمی شــــهید  عبــــاس صوفی با اشــــاره به ســــفر آ
کادمی شــــهید  ابراهیم هادی به همدان اظهار کرد: آ
ابراهیم هادی به سرپرســــتی محمد انصاری بازیکن 
ارزشــــمند و اخاق مــــدار پرســــپولیس تهــــران برای 
برگزاری اردو از 19 تا 21 شــــهریور ماه به همدان ســــفر 

می کند.
وی افزود: در یک اقدام فرهنگی و ارزشمند مسابقه 
دوســــتانه ای روز جمعــــه 21 شــــهریور مــــاه بین تیم 
کادمی شــــهید  آ نونهــــاالن اکباتان همــــدان با تیم 
ابراهیم هادی که بازیکنــــان آن از کودکان کار تهران 

هستند برگزار خواهد شد.
رئیــــس هیأت فوتبال اســــتان همدان با اشــــاره 
آغــــاز تمرینات و مســــابقات  بــــه دریافت مجــــوز 
خوشــــبختانه  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  فوتبال 
مســــابقه  برگزاری  و  اردو  بــــا  مجوز  ایــــن  دریافت 
باعث  کــــه  هــــادی  ابراهیم  شــــهید  کادمــــی  آ بــــا 
خواهد  همدان  اســــتان  فوتبال  هیجان  وع  شــــر

است. شده  شد؛همراه 
صوفی عنوان کــــرد: هیأت فوتبال اســــتان همدان 
همواره در برگزاری مسابقات خیرخواهانه با تیم های 
کودکان ســــرطانی  مختلــــف هنرمنــــدان و حامیان 

پیش قدم بوده است.
وی با اشــــاره به پیگیری دریافت مجوز آغاز فعالیت 
فوتســــال نیز بیان کرد: بعد از اتفــــاق خوبی که برای 
فوتبال اســــتان همدان بــــا همکاری و مســــاعدت 
ســــتاد کرونــــا و اداره کل ورزش و جوانــــان صــــورت 
گرفت به دنبال بازگشــــایی سالن های ورزشی و آغاز 

فعالیت فوتسال نیز هستیم.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همــــدان عنوان کرد: 
تمامی نکات الزم به باشــــگاه های استان در راستای 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی که ستاد کرونا و 
فدراسیون پزشکی ورزشی تکلیف کرده اعام شده 
و بــــاز هم به تمامــــی فعالین فوتبال همــــدان تأیید 
می کنیم کــــه کوچک ترین کــــم کاری در ایــــن زمینه 

نداشته باشند.

خبـــر

ورزش

معاون وزیر ورزش:

پاداش قهرمانان سال 97، پرداخت می شود
هگمتانه، گروه ورزش: معاون وزیر ورزش و جوانان درباره پرداخت پاداش قهرمانان سال 97 اعام 
کرد: طی هماهنگی با معاونت توســــعه ورزش حرفه ای و قهرمانی قرار است پاداش ورزشکاران به 

مرور و طی امسال پرداخت شود.
»مهین فرهادی زاد« در نشســــت با نایب رئیسان فدراســــیون های شنا، نجات غریق، سه گانه، 

تکوانــــدو و جودو، اظهار کرد: با تاشــــی کــــه بخش معاونت توســــعه ورزش زنان وزارت ورزش 
انجــــام داد، توانســــتیم ارزیابــــی دقیقــــی از فعالیت ورزش قهرمانــــی زنان برای ارایــــه تخصیص 
بودجه بهتر داشــــته باشــــیم. وی افزود: این معاونــــت برنامه ریزی کاملی بــــرای تقویت ورزش 

زنان تدوین کرده تا بر این اســــاس فدراسیون ها توجه بیشــــتری به این بخش داشته باشند.
معاون وزیر ورزش گفت: یکی از شــــاخص های تخصیص اعتبارات امتیاز اســــت که در بخش 
نشان آوری جهانی، آســــیایی و المپیکی، 550 امتیاز داریم. این تعداد امتیاز نیمی از آن به زنان 

دارد. اختصاص 
2018 جاکارتا در  فرهــــادی زاد ادامــــه داد: ظرفیت نشــــان آوری زنان در بازی هــــای آســــیایی 

و بیشــــتر بوده و این نشــــان می دهد که باید ســــرمایه گذاری بیشــــتری  مقایســــه بــــا گوانگژ
زش خطــــاب به نایب رئیســــان اظهار کرد: برای  یر ور در بخــــش زنان انجام شــــود. معاون وز
زش زنــــان هماهنگــــی فدراســــیون ها باســــایر نهادها بــــرای اســــتفاده از فضای  توســــعه ور

زشــــی آنان بسیار مؤثر است. ور
فرهادی زاد ادامه داد: حیطه فعالیت در بخش زنان باید بیش از این فعال تر شود تا ورزشکاران زن 
موفق تر از گذشــــته در عرصه های بین المللی فعال شوند. در این نشست نایب رئیسان از شرایط 

جدید تمرینات ورزشکاران با توجه به گسترش کرونا گزارش دادند.
یکی از فعالیت های نایب رئیسان در فدراسیون ها برگزاری دوره های آموزشی مجازی کاربردی بود.

کوهنوردی  هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس فدراســــیون 
کشــــور گفت: تاریخ کوهنوردی همدان ریشــــه در تاریخ 
دارد و جــــزو افتخــــارات ارزنــــده ورزش کشــــور به شــــمار 

می رود.
رضا زارعی در حاشــــیه گشایش موزه کوهنوردی همدان 
در جمــــع کوهنــــوردان این اســــتان اظهار کــــرد: همدان 
پیشــــینه تاریخی در ورزش کوهنوردی کشور دارد و مایه 

افتخار فدراسیون است.
وی افــــزود: ورزش کوهنوردی اســــتان همدان از جایگاه 
ارزنده ای در ســــطح کشــــور برخوردار است و کوهنوردان 
بزرگ و پرافتخــــاری را از این اســــتان در ویترین نام آوران 

این ورزش داریم.
زارعی خاطرنشــــان کــــرد: همدان در کوهنــــوردی، الگوی 
کشور به شــــمار می رود و اولین ایرانیان فاتحان اورست 

نیز از این استان بوده اند.
وی با تمجیــــد از ایجاد موزه کوهنوردی در همدان گفت: 
خوشــــبختانه یکــــی از غنی تریــــن آثار مشــــهود، در موزه 

همدان است که باید در نگهداری آنها تاش شود.
وی تصریــــح کــــرد: هیأت کوهنــــوردی اســــتان همدان از 
کشــــور بوده و انتظار  گذشــــته تاکنون جزو بهترین های 
داریــــم این موزه ایجاد شــــده با همــــکاری و عزم همگان 

یابد. توسعه 
مدیــــرکل ورزش و جوانان همــــدان نیز در این مراســــم 
گفــــت: مستندســــازی فعالیت ها و آثار ارزشــــمند تاریخ 

ورزش همدان در دستور کار است.
محســــن جهانشیر افزود: در همین خصوص همکاری و 
تعامل با صدا و ســــیما و مرکز اسناد غرب کشور را انجام 
آثار ارزشــــمند ورزش اســــتان را جمع  داده ایم تا بتوانیم 

آوری و در سطح گسترده معرفی کنیم.
وی بیــــان کرد: مــــوزه کوهنــــوردی همــــدان نیــــز یکی از 
آثار  اقدام هــــای مهــــم در راســــتای جمــــع آوری اســــناد و 
ارزشــــمند تاریخ ورزش همدان است که به خوبی شکل 

گرفت.
جهانشــــیر خاطرنشــــان کرد: همدان تاریخ غنی در رشته 

کوهنــــوردی دارد و از همیــــن رو برخــــورداری از این موزه 
مهم و ضروری بود.

مــــوزه کوهنــــوردی همدان برای نخســــتین بــــار در غرب 
کشــــور روز گذشــــته طی مراســــمی با حضور مســــووالن 
فدراســــیون کوهنوردی و دســــتگاه ورزش در مجموعه 

ورزشی فرهاد این شهر گشایش یافت.

 رئیس هیأت کوهنوردی همدان ابقا شد  �
علیرضــــا گوهری با کســــب حداکثر آرا در ریاســــت هیأت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان ابقا شد.
مجمع انتخابات هیأت کوهنوردی همدان روز گذشــــته 
با حضــــور رضــــا زارعی رئیــــس فدراســــیون کوهنوردی و 
، حمید آسیابان مسؤول امور  صعودهای ورزشی کشــــور
اســــتان های فدراســــیون، مدیران دســــتگاه ورزش این 
اســــتان برگزار شــــد و علیرضا گوهری موفق به کسب 12 

رأی از مجموع 16 رأی ماخوذه شد.
آرا بــــه مدت چهار ســــال دیگر به  گوهری با کســــب این 
عنوان رئیس هیــــأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــــی 

استان همدان ابقا شد.
پوریــــا بوجاریــــان دیگــــر نامزد ایــــن انتخابات ســــه رأی 

کرد. کسب 
ایــــن انتخابــــات در مرحله اول بــــه دلیل به حــــد نصاب 
نرســــیدن آرا به دور دوم کشیده شد و در نهایت تکلیف 

آینده مشحص شد. ریاست چهار ساله 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همــــدان در ایــــن نشســــت 
بــــا تمجیــــد از عملکــــرد هیأت کوهنــــوردی همــــدان در 
آموزشی،  دوره های  برگزاری  گفت:  گذشــــته  ســــال  چهار 
رشــــته های  توســــعه  کشــــوری،  مهــــم  میزبانی هــــای 
ســــنگنوردی و تجهیــــز امکانات از عمــــده فعالیت های 

مؤثر این هیأت در سال های اخیر بود.
کید بــــر اینکــــه موفقیت های  محســــن جهانشــــیر بــــا تأ
هیأت کوهنــــوردی و صعودهای ورزشــــی نتیجه زحمات 
همــــه فعــــاالن و اعضای هیــــأت از گذشــــته تا بــــه امروز 
اســــت، افزود: امیدواریم این همدلی ها زمینه درخشش 

ورزشکاران پرتوان این رشته در استان را فراهم کند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه امــــروز باید نقاط ضعــــف و قوت 
موجــــود در هیــــأت بــــرای کســــب جایگاه هــــای بهتــــر و 
همچنیــــن عنوان هــــای مختلف ســــرلوحه امور باشــــد، 
یادآور شد: دوره چهار ســــال آتی هیأت انتظار بیشتری از 

مجموعه اعضا داریم.
مدیــــرکل ورزش و جوانان همدان با بیان اینکه ســــابقه 
هیأت کوهنوردی اســــتان سرشــــار از افتخارات اســــت، 
گفــــت: هیــــأت کوهنــــوردی یکــــی از هیأت هــــای موفق 
اســــتان بــــوده و ثمره آن کســــب نشــــان طــــا و نقره در 

آسیایی سال گذشته بود. مسابقات 
هم اینک بیش از 5 هزار کوهنورد و ســــنگنورد در سطح 

استان همدان فعالیت دارند.
رئیــــس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــــی همدان 
نیــــز گفــــت: برای نخســــتین بــــار بــــه پیشــــنهاد انجمن 
کوهنــــوردان، موزه تخصصی کوهنوردی غرب کشــــور در 

این استان گشایش یافت.
علیرضــــا گوهــــری اظهــــار کــــرد: ایــــن مــــوزه تخصصی به 
وســــعت 200 مترمربــــع در مجموعه ســــنگنوردی فرهاد 

همدان دایر شد.

وی بیان کــــرد: 50 میلیون تومان اعتبــــار برای ایجاد این 
موزه هزینه شــــده که تمام آن از محل کمک های خانواده 

بزرگ کوهنوردی همدان جمع آوری شده است.
گوهری خاطرنشــــان کــــرد: در ایــــن موزه اســــناد، کتاب، 
عکــــس و وســــایل قدیمــــی و گرانبهای کوهنــــوردان به 

نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: این آثار مربوط به ســــال 1330 تاکنون است و 

قدمت برخی وسایل نیز به سال 1320 باز می گردد.

 حضــــور 90۸ کوهنــــورد همدانــــی در دوره هــــای   �
آموزشی

رئیــــس هیــــأت کوهنــــوردی اســــتان همــــدان از حضور 
908 کوهنورد همدانی در دوره های آموزشــــی طی ســــال 

گذشته خبر داد.
علیرضــــا گوهری افزود: این موزه امــــروز به همت جامعه 
کوهنوردی اســــتان همــــدان و به صورت خــــاص کمیته 
همــــدان  اســــتان  کوهنــــوردی  هیــــأت  پیشکســــوتان 

است. تأسیس شده 
وی بابیان اینکه آثار موجــــود در این موزه به بیش از 100 
ســــال قدمت و فعالیت کوهنوردی در اســــتان همدان 

آینده شاهد  بازمی گردد، گفت: امیدواریم در ســــال های 
افتتاح موزه ملی در همدان باشیم چراکه استان همدان 

قابلیت این مهم را دارد.
رئیس هیأت کوهنوردی اســــتان همــــدان ضمن تقدیر 
کوهنوردی  کمیته پیشکســــوتان و هیأت امنای موزه  از 
همدان، گفت: امیدواریم این مــــوزه یادگاری خوب برای 

آینده باشد. نسل 
وی بابیــــان اینکــــه آثــــار موجــــود در مــــوزه در دو بخش 
تجهیزات و اســــناد، اســــت گفــــت: موزه مجــــازی هیأت 
کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان در آینده 

نزدید آغاز به کار خواهد کرد.
گوهــــری با اشــــاره بــــه عملکــــرد هیــــأت کوهنــــوردی در 
گفت:  ورزشــــی،  رشــــته  به  عاقه منــــدان  آمــــوزش  حوزه 
خوشــــبختانه در ســــال گذشــــته رتبه 9 در بین 31 هیأت 

استان همدان را کسب کردند.
وی افزود: در ســــال گذشته 908 ورزشکار و عاقه مند به 
رشته ورزشی کوهنوردی به صورت رسمی در بیش از 70 
کاس تئــــوری و عملی با حضور آقایان و بانوان شــــرکت 
کردند کــــه امیدواریم با رفع محدودیت های کرونایی این 

مهم باقدرت تر از قبل پیگیری شود.

گشایش موزه کوهنوردی غرب 
کشور در همدان

رئیس فدراسیون: کوهنوردی همدان ریشه در تاریخ دارد
ثار موزه کوهنوردی همدان قدمت بیش از 100 ساله آ

کارگران بهار صاحب مجموعه ورزشی شدند

هگمتانه، گروه ورزش: مجموعه ورزشی کارگران بهار با 
حضور غامرضا پناه معاون توســــعه مدیریت و منابع 
وزیر تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی در شهرســــتان بهار 

استان همدان بهره برداری شد.
مدیرکل تعــــاون، کار و رفاه اجتماعــــی همدان در آیین 
بهره برداری از این طرح گفت: این مجموعه در زمینی به 
مساحت سه هکتار و زیربنای یک هزار و 950 مترمربع 

در سه مرحله احداث شده است.
احمد توصیفیان اظهار کرد: مجموعه ورزشــــی کارگران 
شهرســــتان بهار شــــامل ســــالن چند منظوره و سالن 

الحاقی اســــت کــــه با اعتبــــاری افزون بر چهــــار میلیارد 
تومان بهره برداری شــــد. وی خاطرنشان کرد: عملیات 

اجرایی این مجموعه از سال 89 آغاز شده بود.
گفتنی است در ســــفر یک روزه معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به همدان، از مجموعه ورزشــــی کارگران 

کبودرآهنگ نیز بازدید شد.
ایــــن مجموعه ورزشــــی در زمینی به مســــاحت 13 هزار 
و 600 مترمربــــع و زیربنــــای یــــک هــــزار 500 مترمربــــع با 
اعتباری بیش از 760 میلیون تومان تاکنون 30 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

ثبت رکورد روپایی پنج هزارمتر سرعت
با توپ تنیس در همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: دبیر 
همگانی  ورزش هــــای  هیــــأت 
همــــدان گفت: رکــــورد روپایی 
پنــــج هزارمتر ســــرعت با توپ 
توســــط  دوشــــنبه  روز  تنیس 
ورزشــــکار  مومیونــــد  ســــعید 
ثبت  بــــه  اســــتان  این  مطــــرح 

رسید.
حاشیه  در  ســــعیدیان  عباس 
این اقــــدام نمادین اظهار کرد: 
ناظران  حضــــور  با  برنامــــه  این 
فدراســــیون  رکــــورد  ثبــــت 
کشــــور  همگانی  ورزش هــــای 

برگزار شد.
وی بیــــان کرد: در این مراســــم که با حضور مســــووالن 
ورزش و هیــــأت همگانی اســــتان همدان بــــه میزبانی 
ورزشگاه شهدای قدس این شــــهر برگزار شد، سعید 

مومیوند رکورد پیش بینی شده را به ثبت رساند.
ثبت کننده این رکورد نیز گفت: خوشــــبختانه تاکنون 
موفق بــــه ثبت چهار رکــــورد روپایی بــــرای اولین بار در 

کشور شده ام.
ســــعید مومیوند که اهل شهرســــتان نهاوند اســــت، 

افزود: هدفم افتخارآفرینی برای استان و کشورم در این 
عرصه است.

وی اضافــــه کرد: ثبــــت رکوردها تاکنــــون در کتاب ملی 
رکوردهای ورزشــــی انجام  شــــده و امیــــدوارم با حمایت 
حامیــــان مالی و تأمیــــن اعتبــــار موردنیــــاز بتوانم این 

افتخار را در کتاب گینس به ثبت برسانم.
ســــعید مومیوند پیش ازایــــن رکورددار روپایــــی 11 و 7 
ســــاعته با توپ تنیس و همچنین روپایی مسافت 50 

کیلومتری با توپ فوتبال بوده است.
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7 همه دانا

مشکالت و سختی های 
دوران تحصیل از زبان 

شهید قدوسی

هگمتانه، گروه همه دانا: شــــهید قدوســــی دربارٔه 
تحصیل  دورٔه  در  کــــه  ســــختی هایی  و  مشــــکات 
آمــــدن به قم  متحمــــل شــــد، می گویــــد: »بعــــد از 
که در سن  کردم، درحالی  را تحمل  مشقات زیادی 
کم در غربت بســــیار به من ســــخت می گذشــــت، 
به علت نبــــودن جا در حجره ای کوچــــک همراه با 
چندین نفر دیگر زندگــــی می کردم و مدتی در یک 
آن فرش شــــده بود و  اتاق کوچک کــــه مقداری از 
مقــــداری از آن جایــــی بود که آب شست وشــــوی 
ظرف و وضــــو در آن می ریختند و من چون از همه 
آن اتاق بودنــــد کوچک تر و تازه کارتر  افرادی که در 
بودم، در پایین اتاق می خوابیدم و همیشه لحاف 

آب می رفت و خیس می شد. و تشکم داخل 
با همــــه این ها با رنج و مشــــقت تمــــام درس ها را 
ادامــــه می دادم و از خواب و غــــذای خود می زدم تا 
بتوانم بیشــــتر درس بخوانم. بســــیاری از شب ها 
آماده  آنقــــدر مطالعــــه می کــــردم کــــه دیگر تــــوان 
کردن غذا را نداشــــتم و همان گونــــه می خوابیدم. 
جــــز دوران کمی در ســــال تمــــام آن را بــــه درس و 
ایــــام ماه محرم، غیر  مباحثه می گذراندم و حتی در 
از روزهای تاســــوعا و عاشــــورا، تمــــام وقت خود را 
صــــرف درس می کردم. تابســــتان ها با رنج بســــیار 
برای زیارت به مشــــهد مشــــرف می شــــدم و البته 
ســــختی های بســــیار می کشــــیدم و یک بار دو الی 
ســــه ماه در آنجا بودم. تنها وســــیله ای که داشتم 
آن  یــــک جاجیم بــــود کــــه شــــب ها در حــــرم روی 
می خوابیدم و غذایم نان خالی و هلوی مشــــهدی 
بود. طوری کــــه بعد از مدتی یکی از دوســــتانم مرا 
دیــــد و گفت اگر وضعــــت همین طــــور ادامه پیدا 

گشت«. نخواهی  بر  قم  به  دیگر  کند 
شــــهید قدوســــی در بخشــــی از وصیت نامه خود 

که؛ دارد  کید  تأ طاب  به  خطاب 
"دوســــتان من! اگر آمده اید که روحانی شــــده و به 
پســــت و مقام برســــید و دنبال بزرگ شــــدن و به 
بدانید  باشــــید،  ثروت  و  موقعیت  آوردن  دســــت 
آخرت ضرر کرده اید. تا دیر نشــــده باز  که در دنیا و 
گردید، ولی اگر آمده اید که ســــرباز امام زمان )عج( 
و خادم اســــام بشــــوید خوش آمدیــــد، بدانید که 

کرد. " را یاری خواهد  خداوند شما 

سخت گیری آیت اهلل قدوسی 
در استفاده از بیت المال

هگمتانه، گروه همه دانا: به آقای قدوســــی گفتم که 
آقا اجازه می دهید که ما این ها را ســــر راست کنیم؟ 
! گفتم چرا؟ گفت کــــه اگر زیادی به آن ها  گفت نخیر
بدهیم مسؤول هستیم، اگر هم کم بدهیم باز هم 
در مقابل این بیچاره ها مســــؤول هســــتیم که باید 
از جیــــب خودشــــان بگذارند. بنابراین شــــما همان 
انــــدازه ای که فاکتورها می گویــــد هزینه ها را پرداخت 

کنید.
در صفحه مجازی مرکز اســــناد انقاب اسامی آمده 

است:
کل انقاب اسامی در  آیت اهلل قدوسی دادســــتان 
14 شــــهریور 1360 طی یــــک عملیات تروریســــتی به 
شهادت رســــید. مرحوم حجت االســــام حسینیان 
در خاطــــرات خود که در گنجینه تاریخ شــــفاهی مرکز 
اســــناد انقاب اســــامی ثبت و ضبط شــــده است 
دربــــاره ویژگی هــــای شــــخصیتی شــــهید قدوســــی 
می گوید: آن زمان کل خرج دادســــتانی های سراســــر 
کشــــور حدود یک میلیون و چهارصد هــــزار تومان 
می شــــد. گاهی وقت ها که حســــاب می کردیم مثا 
یک میلیــــون 425 هــــزار و ســــه ریال می شــــد. من 
وقتی بــــه بانک می رفتــــم که این پول را به حســــاب 
شهرســــتان ها حواله کنیم می گفتند این سه ریالی 
که می نویســــید رند نیســــت و برای ما خیلی سخت 

است.
من بــــه آقای قدوســــی گفتم که آقا اجــــازه می دهید 
! گفتم  که ما این ها را ســــر راســــت کنیم؟ گفت نخیر
چرا؟ گفت که اگــــر زیادی به آن ها بدهیم مســــؤول 
هســــتیم، اگــــر هم کــــم بدهیم بــــاز هــــم در مقابل 
این بیچاره ها مســــؤول هســــتیم که بایــــد از جیب 
خودشان بگذارند. بنابراین شما همان اندازه ای که 

فاکتورها می گوید هزینه ها را پرداخت کنید.

اندکی تأمل

هگمتانــــه، گــــروه همه دانــــا: 14 شــــهریور 1360 شــــهید 
قدوســــی دادســــتان کل انقاب به شــــهادت رســــید و 
15 شــــهریور همــــان ســــال به مناســــبت شــــهادت این 
شهید بزرگوار و شــــهید وحید دســــتجردی امام خمینی 
پیامــــی صــــادر کردند.شــــهید قدوســــی عــــاوه بــــر دارا 
بودن ســــمت های قضایی نقش ویژه ای در کادرســــازی 
نیروهای انقابی به همراه آیت ا... شــــهید دکتر بهشــــتی 

داشت.
سرهنگ هوشــــنگ وحید دستجردی نیز که از طرفداران 
نهضت اســــامی بــــه رهبری امــــام خمینی )ره( به شــــمار 
می رفــــت، پس از پیــــروزی انقاب اســــامی، در اســــفند 
 به خدمت دعوت گردید و در 24 اســــفند 

ً
1357 مجــــددا

1359 به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد.
ســــرهنگ »هوشنگ وحید دســــتجردی« در انفجار دفتر 
ریاست جمهوری به شــــدت زخمی شد و چند روز بعد بر 
اثر جراحات وارده به شــــهادت رسید. درپی شهادت این 
دو شــــهید بزرگوار حضرت امام خمینــــی پیامی خطاب به 

ملت ایران صادر کردند:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم.
إناهلل و إنا إلیه راجعون.

با کمال تأســــف و تأثر حجت االســــام شــــهید قدوسی 
به دوســــتان شــــهید خود پیوســــت. شــــهیدى عزیز که 
 مجاهدات او 

ً
سالیان دراز در خدمت اســــام بود؛ و اخیرا

در راه انقاب بر همگان روشن است. اینجانب سالیان 
طوالنــــی از نزدیک با او ســــابقه داشــــتم، و آن بزرگوار را به 
تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه 

می شناختم. هدف 
شهادت بر او مبارک و وفودالی اهلل و خروج از ظلمات به 

سوى نور بر او ارزانی باد.
راهی اســــت که باید پیمود و ســــفرى است که باید رفت. 
چه بهتر کــــه در حال خدمت به اســــام و ملت شــــریف 
اسامی شربت شهادت نوشــــیدن و با سرافرازى به لقاء 
اهلل رســــیدن. و این همان اســــت که اولیاى معظم حق 
تعالی آرزوى آن را می کردنــــد و از خداى بزرگ در مناجات 

خود طلب می کردند.
گوارا باد شــــربت شــــهادت بر شــــهداى انقاب اسامی، 

و خصــــوص شــــهداى اخیر مــــا، که بــــا دســــت جنایتکار 
منفورترین عناصر پلید به جوار رحمت حق شــــتافتند، و 
افتخار براى اســــام و ننگ و نفرت براى دشمنان دژخیم 

آفریدند. ملت شریف 
اینجانــــب شــــهادت دادســــتان کل انقاب و ســــرهنگ 
وحید دســــتجردى، که در رأس شهربانی و قواى انتظامی 
در حال انجــــام وظیفه بودنــــد و بدین تحفــــه الهی نایل 
شــــدند، را به ملت ایران و به حوزه علمیــــه قم و به قواى 
مســــلح تبریــــک و تســــلیت عــــرض می کنــــم؛ و از خداى 
تعالی رحمت براى آنان و صبر و شــــکیبایی براى خانواده 

خواستارم. محترمشان 
ننــــگ و خســــران برکســــانی که گمــــان می کننــــد با این 
بــــراى اقامــــه عدل  که  را  ایــــران  شــــرارتها ملت شــــریف 
اســــامی قیــــام نموده  انــــد از صحنه مبارزه بــــا کفر خارج 
می نماینــــد و تــــن به عار و ذلــــت ابرقدرتهــــاى جنایتکار 
کوردالن شکســــت خــــورده نمی بینند  می دهنــــد. این 
که مــــادران و پدران و فرزندان و همســــران این شــــهدا 
چون قهرمانان صدر اســــام به شــــهادت اینــــان افتخار 

می نمایند و چون کوهی در مقابل حوادث ایستاده  اند. 
کشیده شده  اند؛  از شــــدت یأس به جنون  گویی اینان 
و چون خود را مطرود ملت مســــلمان می بینند، از ملت 

می کشند. انتقام  ایران 
از خداونــــد تعالی هدایت بــــراى جوانان گــــول خورده، و 

آنها خواستارم. خذالن براى سران از خدا بیخبر 
ســــام و درود بر شــــهیدان راه حق. رحمت بر شــــهداى 

اخیر اسام. والسام علی من اتبع الهدى.
- روح اهلل الموسوى الخمینی«.

صحیفه امام، ج 15، ص: 175
حضرت امــــام خمینی )ره(همچنیــــن در 15 مرداد 1358 
شــــهید قدوســــی را بــــه ســــمت دادســــتان کل انقاب 

منصوب کرده بودند.

حکم انتصاب شــــهید علی قدوسی به سمت دادستان 
کل انقاب :

»بسم اهلل الرحمن الرحیم.
جناب مســــتطاب حجت االســــام شــــیخ علی قدوسی- 

دامت افاضاته.
بدین وســــیله جنابعالی به سمت دادستانِی کل انقاب 
اســــامی در سطح کشــــور منصوب می شــــوید که از این 
تاریخ در کارهاى دادســــتانی اقدام و شروع به کار نمایید؛ 
 مراعــــات فرمایید. از خداى 

ً
و در هر حــــال احتیاط را کاما

تعالی ادامه توفیقات جنابعالی را خواســــتارم. والســــام 
علیکم و رحمة اهلل و برکاته.

روح اهلل الموسوى الخمینی«.  
صحیفه امام،ج 9،ص 264

هگمتانــــه، گــــروه همه دانــــا: در روز شــــنبه 14 شــــهریور 
1360 آیت اهلل شــــیخ علی قدوسی، دادستان کل انقاب 
اســــامی در واقعــــه بمبگــــذاری دفتر دادســــتانی تهران 

توسط منافقین کوردل ترور شد و به شهادت رسید.
آیت اهلل علــــی قدوســــی در 12 مــــرداد 1306 شمســــی در 
شهرستان »نهاوند« در یک خانواده روحانی متولد شد. 
پدرش آیت اهلل مأل احمد قدوســــی، در محضر آیات عظام 
ماکاظم خراسانی، میرزا حبیب اهلل دشتی و میرزا محمد 

حسن شیرازی به مقام اجتهاد رسیده بود.
علی قدوســــی کــــه آخریــــن فرزند خانــــواده بــــود، دوران 
خردســــالی را تحت تعلیم پدرش سپری کرد. در آن زمان 
درس خوانــــدن در مــــدارس جدید که بــــا تحول آموزش 
از شــــکل ســــنتی به ســــبک اروپایــــی همراه شــــده بود، 
بــــرای فرزند یک روحانــــی معروف کار ســــاده ای نبود زیرا 
خانواده های مذهبی ترجیح می دادند که فرزندانشان در 
آنچنان  همان مکتب خانه های قدیمی تعلیــــم ببینند تا 
کــــه خــــود می گفتند از انحــــراف فکــــری و اخاقی مصون 
بمانند. اما مااحمد با شکستن این سنت و روش، علی 
را به مدرســــه فرستاد. او نیز توانست دروس ابتدایی را با 
موفقیت پشت سر گذارده و تا سال سوم دبیرستان به 

تحصیل ادامه دهد.

ازدواج با دختر عالمه طباطبایی  �
در همیــــن دوره بــــود که تصمیــــم گرفت بــــرای یادگیری 
دروس اســــامی به قم برود. این چنین بود که در ســــال 
1321 وارد حوزه علمیه شــــده و مشغول فراگیری دروس 
اســــامی شــــد. وی درس خارج را نزد آیت اهلل بروجردی و 
امام خمینی)ره( و درس فلســــفه و رئالیسم را نزد عامه 
طباطبایــــی فراگرفت. او بعد از ســــال ها تلمــــذ نزد عامه 
مورد توجه وی واقع شد و پس از چندی با نجمه سادات 

دختر عامه طباطبایی ازدواج کرد.
قدوســــی در 1341 به درجه اجتهاد رسید و به تدریس در 

حوزه علمیه قم مشغول شد.

سیاسی  � فعالیت های 
او با آغاز فعالیت فدائیان اســــام به صــــف مبارزین این 
گروه پیوســــت و در جریان نهضت ملی شــــدن صنعت 
نفت در مخالفت با حزب توده فعالیت زیادی داشــــت، 
اما پس از شکســــت نهضت ملــــی و پیروزی کودتاچیان 
در 28 مــــرداد 1332 و تــــا ســــال 1341، مشــــغول تکمیل 

دروس حوزوی شد.
وی همچنیــــن در نهاوند در مقابــــل فعالیت های حزب 

کرد. توده جبهه گیری 
با پیش آمدن مســــئله کاپیتوالسیون در 4 آبان 1343 و 

ســــخنرانی امام خمینی)ره( در اعتراض به این مساله که 
منجر به دســــتگیری وی در 13 آبان و تبعید به ترکیه شد، 
جامعه مدرســــین با اعتراض شدید اعامیه ها و نشریات 
کــــرد. برخوردهای شــــدید حکومت با  را منتشــــر  مخفی 
هواداران امام تعدادی از شــــاگردان از جمله قدوســــی را 
به تشــــکیل گروهی مخفی از مدرســــین و اســــاتید حوزه 
ترغیــــب کرد. این گــــروه مخفی به بهانه بررســــی و اصاح 
امور حوزه تشــــکیل جلســــه می داد ولــــی در حقیقت به 
طراحی مبارزه با رژیم شاه می پرداخت و عاوه بر قدوسی 
چهره هایــــی چــــون آیت اهلل خامنــــه ای، آیــــت اهلل ربانی و 

آیت اهلل منتظری نیز در آن فعال بودند.
حدود ســــال های 45-1344 بود که با کشف اساسنامه 
این جمعیت از ســــوی ســــاواک، تمــــام روحانیونی که در 
آن عضــــو بودند از جمله قدوســــی دســــتگیر و به زندان 

شدند. منتقل  قزل قلعه 

شــــهید قدوســــی بنیانگــــذار مکتــــب توحیــــد و   �
مؤسس مدرسه حقانی

قدوســــی در مرداد ســــال بعد پــــس از آزادی از زندان به 
کارهای فرهنگی و فعالیت هایی در راستای اصاح نظام 
آموزشــــی حوزه دست زد. یکی از فصول درخشان شهید 
قدوســــی تأســــیس مدرســــه »حقانی« بود که با همیاری 
آیــــت اهلل دکتر  بــــا محوریت شــــهید  از اســــاتید  جمعــــی 
بهشتی انجام گرفت. تأســــیس این مدرسه نه تنها یک 
 فرهنگی، علمــــی و تربیتی نبود بلکه همان 

ً
حرکت صرفا

طور که بعد ها معلوم شــــد یک حرکت سیاســــی دقیق و 
حساب شــــده بود که بعد از قیام 15 خــــرداد و تبعید امام 

به وقوع پیوست.
مدرســــه حقانی باعث شــــد شــــماری از طاب و فضای 
گاه به زمان تربیت شــــده و ســــرمایه ای  عالــــم، متقــــی و آ

عظیــــم برای انقــــاب اســــامی گردند. قدوســــی دروس 
کاســــیک دبیرســــتانی مانند ریاضیات، طبیعــــی و زبان 
خارجــــه را وارد دروس حوزوی مدرســــه حقانــــی کرد و در 
ســــال های فعالیت خود از همراهی و همفکری شــــهید 
آوازه مدرسه حقانی  دکتر بهشــــتی بهره برد. اندک اندک 
به همه جا پخش شــــد. بسیاری از جوانان به این مدرسه 
آوردند و تجمع انبوه اســــتادان جــــوان و انقابی در  روی 
مدرســــه، ســــاواک را به هراس انداخت. مدرســــه حقانی 
بــــه مرکزی برای مبارزه با شــــاه تبدیل شــــد و بســــیاری از 
شــــاگردان آن به زندان افتاده و یا فراری و تبعید شــــدند. 
قدوســــی در کنار مدرسه حقانی، مدرســــه علمیه دیگری 
نیز به نام »مکتب توحید« که مختص خواهران و تربیت 
کرد. بنابراین فعالیت های  مبلغان زن است، تأســــیس 
دیگر آیت  اهلل قدوســــی برای آشنایی بانوان با اعتقادات 
و مبانی فکری اسام، تأسیس »مکتب توحید« در سال 
1352ش بود. مکتب توحید در طول سال های پیش از 
انقاب با آموزش اســــامی به زنان توانست نیروهایی را 
تربیت کند که در بســــیج زنان برای تحقق انقاب نقش 
داشــــتند. بعد از انقاب این مرکز تبدیل به حوزه علمیه 

خواهران شد.
قدوســــی بعد از پیروزی انقاب اســــامی هــــم در صحنه 
اجرایی فعالیت های انقابی ظاهر شــــد و یکی از اعضای 
فعــــال کمیتــــه اســــتقبال از امام بــــود و به فرمــــان امام 
مأموریت پیــــدا کرد تا در دادگاه های انقاب که در تهران 
تشــــکیل می گردد حضور یافته و متصدی مقام قضاوت 
شــــود. پس از گذشــــت چند ماه از انقــــاب، دادگاه های 
انقاب بی نظم و با مشــــکات زیادی درگیــــر بود که این 
امــــر مســــؤولین را واداشــــت تا بــــرای ایــــن وضعیت راه 
حلــــی بیابند. در همین حال بود که طی حکمی از ســــوی 
امــــام)ره(، قدوســــی به ســــمت دادســــتانی کل کشــــور 

شدند. منصوب 

شــــهادت فرزنــــد شــــهید قدوســــی در عملیــــات   �
هویزه

آیــــت اهلل قدوســــی ســــرانجام بعــــد از 31 ماه حضــــور در 
سمت دادســــتانی انقاب، در حالی که 8 ماه از شهادت 
فرزندش محمدحســــن در عملیات هویزه می گذشــــت، 
انقــــاب در چهارراه  در جریان بمبگذاری در دادســــتانی 
قصــــر تهــــران کــــه بعد هــــا ســــازمان مجاهدیــــن خلــــق 
آن را برعهده گرفت، ترور شد و  )منافقین( مســــؤولیت 

به شهادت رسید.
بعد ها معلوم شــــد فردی نفوذی از کارمندان دادستانی 
دقایقــــی قبــــل از انفجار زیــــر اتاق قدوســــی بمبی آتش زا 
تعبیه کرده و به ســــرعت از این مکان خارج شده است. 
اینچنین بود که در ســــاعت 8:40 روز شــــنبه 14 شهریور 
1360 انفجار مهیبی در زیر دفتر قدوسی رخ داد، به نحوی 
که دیوار پشــــت سر او جدا شده و او را از اتاقش در طبقه 
دوم بــــه کف حیاط دادســــتانی پرت کرد. قدوســــی که به 
شدت مجروح شــــده بود ابتدا به بیمارستان 501 ارتش 
و ســــپس به بیمارســــتان شــــهدا انتقال یافتــــه و تحت 
عمــــل جراحی قرار گرفــــت، اما تاش ها نــــاکام ماند و وی 
در نهایت به دلیل خونریزی شــــدید مغزی به شــــهادت 
رسید. پیکر قدوسی پس از تشــــییع توسط گروه کثیری 
از مردم در صحن مطهر حرم حضــــرت معصومه)س( در 

قم به خاک سپرده شد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد

منابع:
-شهادت آیت اهلل قدوسی، غالمرضا گلی زواره، وبگاه حوزه

-»قدوسی« کیست؟ - مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
-صحیفه امام خمینی، جلد 15، صفحه 175

-روزنامه اطالعات، شهريور 1360
- خبرگزاری حوزه

پیام امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت شهیدان قدوسی و دستجردی

یزی  عز شهید 
که سالیان دراز در خدمت »اسالم« بود

یادنامه هگمتانه ویژه شهید نهاوندی؛ آیت اهلل شهید علی قدوسی:

نقش ماندگار »شهید قدوسی«
در کادرسازی برای انقالب اسالمی
تأسیس »مدرسه حقانی«و»مکتب توحید« کارنامه درخشان شهید قدوسی
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی گروه های ذینفع 

شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

به منظور مشارکت در ترسیم  چشم انداز برنامه بیست ساله شهر و شهرداری همدان، می توانید 
بــا مراجعــه بــه لینــک پیوســت شــده ذیــل، نظرات و پیشــنهادات خــود را در فرم نظر 

  2040.hamedan.ir سنجی ثبت نمائید. لطفًا با مراجعه به سایت
و تکمیل فرم شهرداری همدان را برای رسیدن به برنامه ریزی 

دقیق  و غنی تر یاری نمائید.

  1399 یور  1۸ شهر سه شـــنبه 
  ۲0۲0 ۸  ســـپتامبر        144۲ 19 محرم 
460۸ شماره 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان از روند آماده سازی بسته های نوشت افزار ایرانی برای دانش آموزان نیازمند

انتشار رمانی که شیوع 
ویروسی ناشناخته را 

در جهان پیش بینی کرد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: ویراســــت هفدهم رمان 
»زایو«، نوشــــته مصطفــــی رضایی  کلورزی، از ســــوی 
انتشارات کتابستان منتشر شــــد. این اثر رمانی در 
ژانر علمی تخیلی است که حوادث آن در سال 1420 

هجری شمسی روایت می شود.
انتشــــارات کتابســــتان معرفت ویراســــت تازه ای از 
رمــــان »زایو«، نوشــــته مصطفــــی رضایی کلــــورزی، را 

منتشر کرد.
این اثر رمانی در ژانر علمی تخیلی اســــت که حوادث 
آن در ســــال 1420 هجری شمســــی روایت می شود؛ 
دورانی که در آن یک ویروس وحشتناک به نام »زی.

« یا »زایو« سراســــر دنیــــا را فراگرفته اســــت. ماجرای 
ُ
ا

این کتــــاب از این قرار اســــت که ویروســــی عجیب 
شناسایی شــــده  اســــت که گفته می شــــود بیشتر 
کشــــورها را آلوده کرده و رســــانه ها اعام کرده اند که 
هیچ راهی هم برای ســــاختن واکســــن ضد ویروس 
نیست و نیمی از جمعیت زمین به واسطه گسترش 
گزارشــــی  از جانب فلســــطین  این بیماری مرده اند. 
به ایران می رســــد که در آن به وجود یک آزمایشگاه 

مشکوک در اعماق زمین، اشاره می شود.
دکتر علی پارســــا محقق و میکروب شــــناس ایرانی 
بــــرای یافتــــن ســــرنخ هایی از زایو و نجات ســــاکنان 
زمین از دســــت این میکروب کشــــنده با یک گروه 
آموزش دیــــده برای رفتــــن به این آزمایشــــگاه آماده 
می شــــوند ولی در طول مســــیر با اتفاقــــات عجیبی 
روبرو می شــــوند که باعث آشــــنایی آن ها با یک تیم 
حرفــــه ای بین المللی در حوزه شناســــایی و مبارزه با 

بیماری های میکروبی می شود.
پارســــا با این تیــــم همراه می شــــود؛ تیمــــی که یکی 
از اعضــــای اصلــــی آن یک پژوهشــــگر سرشــــناس 
آمریکایــــی بــــه نام بیل اســــمیت اســــت کــــه عاقه 
زیادی به تفکرات شــــیعه دارد. همراهــــی این تیم و 
آشنایی بیشــــتر دکتر پارســــا و بیل اسمیت در این 
مســــیر زمینه ســــاز اتفاقات جالبی در ادامه داستان 

می شود....
در بخشــــی از ایــــن کتــــاب آمــــده اســــت: »... نتایج 
تحقیقــــات بخــــش اســــتراتژی و اســــناد مــــا، این رو 
مشــــخص کرد کــــه تمام ایــــن جنگ ها و اســــتفاده 
از ســــاح های میکروبــــی و این آخری، یعنی تســــت 
ویروس زایو در کشــــورهای اســــتعمار شده، همه و 
همه، مثل شاخه های یک درخت به یکدیگر وصل 
میشن. همۀ اینها به یک فکر ختم میشن! فرانس 
خنده ای کــــرد و گفت: حتی میشــــه گفــــت به یکی 
دو اســــم! ساشــــا نگاه از فرانس گرفت و آرام گفت: 

»! چندنفر سرمایه دار
چــــاپ هفدهم رمان »زایو« به کوشــــش انتشــــارات 
کتابستان در 292 صفحه و با قیمت 44هزار تومان 

روانه بازار نشر شده است.

خبـــر

واژه نامه من در آورده!
بدون الم!

هگمتانه، گروه فرهنگی: در این دنیا به خیلی چیزها 
کلمات  می توان بــــه دیده طنز نگریســــت،مثا بــــه 
لــــود کلمــــات و جمله ها  و جملــــه ها. ترکیــــب طنز آ
را چندی اســــت به نــــام کاریکلماتور می شناســــند.
می گویند کاریکلماتور نثر اســــت. -بــــازی زبانی دارد 
تــــا بتواند گفتنی هــــا را دیدنی کنــــد )تصویری( -طنز 
دارد. -کاریکلماتــــور از نظر معنایــــی، صراحت دارد. 
-کاریکلماتــــور از چند معنایی واژه ها ســــود می برد. 
گاه کلمات خود به تنهایی نیز می توانند بار معنایی 
طنز داشــــته باشــــند. مثا وقتی معنــــای جدیدی در 
ترکیب حروفشان دیده شود. در این بخش کلماتی 
آشنا را می خوانید از جواد نعیمی صاحب 120اثر ادبی 
منتشرشده در حوزه بزرگســــال و کودک و نوجوان 

که با دیدی طنز گونه معنای جدیدی گرفته اند.
آفتابه: آفتاب است. سایه نیست!

آسیب: آقای سیب! یا آهای سیب!
برازنده: برای آدم زنده!

بیل: بدون الم!
بی کران: بدون کرها!

برفک: باالی فک!

کاریکلماتور

میوه بسیار
شاخی را که میوه بسیار باشد،

آن میوه او را فرو کشد.
و آن شاخ را که میوه ای نباشد، سر باال دارد-

. همچون سپیدار
و چون میوه از حد بگذرد،

ستون ها نهند تا به کلی فرو نیاید.
ُ
ا

برگرفته از فیه مافیه

تلنگر

میزان تدین، صداقت و امانت داری است
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: بگو پروردگارا مرا 
در کارهــــا با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ســــاز و از طرف خود 

حجتی یاری کننده برایم قرار بده.
حضرت امــــام علــــی علیه الســــام فرموده انــــد: صداقت و راســــتی 

قوی ترین رکن ایمان است.
حکایــــت: در موقعیتــــی امام صــــادق)ع( فرمودند برای شــــناخت 
تعهــــد و دیانت افراد به طوالنی شــــدن رکوع و ســــجده افراط نکنید 
چون ممکن است برخی از ایشــــان از روی عادت این  گونه باشند و 
ترک چنین حالتی برایشــــان سخت باشــــد، ولی نگاه کنید به میزان 
صداقــــت، راســــتگویی و امانت داری آنــــان که نمودی بــــارز از اندازه 

تدین و تقید ایشان است.
نجوا: پروردگارا اهل تقوا را محکی برای ســــنجش اخاص و صداقتم 

قرار بده و قلبم را قوی کن تا به گروه وصل شدگان به تو بپیوندم.
ما درس صداقت و صفا می خوانیم

آیین محبت و وفا می دانیم
زین بی خردان سفله  ای دل مخروش

کانها همه می روند و ما می مانیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عطاى تو
الها ما را به بخشش خود

، از بخشش دیگران بی  نیاز ساز
و ترس گسستن دیگران را

از ما با پیوستن ما به خودت کفایت فرما،
تا با وجود عطاى تو از دیگرى نخواهیم،

و با احسان تو از احدى نهراسیم.
بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،

و در هر کار به نفع ما چاره ساز و
،    و به سود ما تدبیر کن بر زیان ما چاره مساز

و به ضرر ما تدبیر مفرما،
. و ما را چیر گی ده و دیگران را بر ما چیره مساز

بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را از غضب خود حفظ کن،

،  و به سوى خود هدایت کن، و به عنایت خویش نگاه دار
و از پیشگاه خود دور منما،

آن را که تو حفظ کنی سالم ماند،
و آن را که تو هدایت کنی دانا شود،

و آن را که تو به خود نزدیک سازى غنیمت برد.
برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

« را جابه جا کرد کرونا زمان برگزاری جایزه ادبی »شهید غنی پور
هگمتانه، گروه فرهنگی: با توجه به شــــیوع کرونا و احتمال افزایش آمار 
ابتا در پاییز و زمستان سال جاری، قرار است نوزدهمین دوره از جایزه 
شــــهید حبیب  غنی پور که سال گذشته برگزار نشد در پاییز و به شکل 

محدود برپا شود.
محمد ناصــــری، دبیر جشــــنواره ادبی شــــهید حبیب غنی پــــور درباره 
برگزاری مراســــم پایانی نوزدهمین دوره این جشــــنواره کــــه قرار بود در 
اســــفند 98 برپا شــــود، اما به دلیل کرونا بــــه تعویق افتــــاد، اظهار کرد: 
پیش از این اعام شده بود که مراسم پایانی در روز 12 اسفندماه 98 در 
مســــجد جواداالئمه )ع( برگزار می شــــود، اما با توجه به شرایط عمومی و 
بهداشتی جامعه و اینکه اعام شد هرگونه تجمعی نباید برگزار شود. از 
این رو مراســــم پایانی جشنواره ادبی شهید غنی پور در دوره نوزدهم به 

سال جاری موکول شد.
وی در پاســــخ به این پرســــش که زمان برگزاری دوره نوزدهم مشخص 
شده، توضیح داد: قرار بود جلسه ای برگزار و بررسی ها صورت گیرد؛ چرا 
که برگزیدگان دور نوزدهم مشخص شده اند، چنانچه روند شیوع کرونا 

ادامه دار باشد باید تصمیمی دیگر گرفته شود.
ناصــــری با تأکید بــــر اینکه یکی از گزینه هــــای ما برگــــزاری دوره نوزدهم و 
بیستم با هم در یک شب در اسفندماه 99 بود اما ظاهرا با ادامه کرونا این 
موضوع منتفی باشد، افزود: تاش داریم تا در یک برنامه حضوری محدود 

با حضور رسانه ها نوزدهمین دوره را برگزار و برترین ها را معرفی  کنیم.

دبیر این جشــــنواره در پاسخ به اینکه آیا برنامه احتمالی در پاییز خواهد 
بود، گفت: بله؛ این برنامه با حضور تعداد محدودی از رسانه ها در پاییز 

99 برگزار می شود.
وی درباره داوری آثار دوره بیســــتم جایزه شهید حبیب غنی پور توضیح 

داد: داوری های دور جدید شروع شده و در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، جایزه شهید غنی پور از اقدامات ماندگار زنده یاد 
امیرحسین فردی اســــت که هرساله در ســــه بخش کودک، نوجوان و 

رمان بزرگسال برگزار می شود.
این جایزه در ســــال های گذشــــته تاش داشــــته تا به صورت مستقل 
برگزار شــــود. اختتامیه این جایزه هرســــاله همزمان با سالروز شهادت 

شهید غنی پور در مسجد جواداالئمه)ع( برگزار می شود.

»پروانه« اولین ساخته مسعود حقی
هگمتانه، گروه فرهنگی: مراحل فنی فیلم کوتاه »پروانه« اولین ساخته 

مسعود حقی به پایان رسیده است.
مراحل فنی فیلم کوتاه »پروانه« ساخته مسعود حقی و به تهیه کنندگی 
ســــجاد مرادی به تازگی به اتمام رســــیده و این فیلم قرار اســــت در چند 
جشنواره خارجی به نمایش درآید. فیلمبرداری »پروانه« اواخر زمستان 
سال گذشته در تهران انجام شــــد ولی با توجه به شیوع ویروس کرونا، 

مراحل فنی مقداری با تعویق به پایان رسید.
شقایق فراهانی، الله اسکندری، روژین صدرزاده و… بازیگران اصلی این 

فیلم کوتاه هستند.
ایــــن فیلم مضمونی اجتماعی دارد و داســــتانش دربــــاره دختری به نام 
پروانه است که چند ماهی در خود فرو رفته و حرفی نمی زند. او سرانجام 
با همراهی مشاور روانپزشــــک خود پرده از رازی برمی دارد که خط اصلی 

داستان فیلم را تشکیل می دهد.
»پروانه« اولین ســــاخته مســــعود حقی محسوب می شــــود که پیش از 
این به عنوان دســــتیار کارگردان و برنامه ریز با کارگردانان مطرحی چون 
حسن فتحی، فریدون فرهودی، قاسم جعفری، علیرضا فرید و… تجربه 
همکاری داشته است. وی فعالیت هنری خود را از سال 71 از تئاتر آغاز 
کــــرد و چندین نمایش را نیز به عنوان بازیگر و کارگردان روی صحنه برد 

و در بسیاری از مجموعه های تلویزیونی نیز به عنوان دستیار کارگردان 
و برنامه ریز حضور داشته است.

دیگر عوامل »پروانه« عبارتند از نویســــندگان: مهیار محمودیه، مهران 
مرادی، مدیــــر فیلمبرداری: ابوالفضل نباتی، طــــراح گریم: مهیاد مّیمی، 
مدیر صدابــــرداری: علی کاظمی، طراح صحنه و لباس: شــــهرام غدیری، 
، دستیار  مدیر برنامه ریزی: اتا حسینی، منشــــی صحنه: مژگان طاهرپور
کارگردان: پیمان جمشــــیدی، مشاور رســــانه ای: امین اعتمادی مجد، 
عــــکاس و تصویربردار پشــــت صحنه: پوریــــا نوری، مدیــــر تولید: حامد 

: روزبه کلباسی. مرادی، جانشین تولید: حسین شاکری، تدوینگر

جایزه ادبی

سی نمـــــا

میز مطالعه

همه دان

؟ آسیاِو پایِن ِبرفوَشم یا آسیاِو باال ِر

هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با گذشته ای زیبا 
؛ شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن  و دلنواز
و ســــالخورده اســــت. این روزها در پس گذر زمان و ایجاد 
زندگی مــــدرن، خیلی وقت ها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها 
و مادربزگ هایمــــان چگونــــه زندگــــی می کردنــــد. خیلی از 
نوجوانان و جوانان امروز کلمات متداول در همدان قدیم 
حتی به گوششان نرسیده اســــت.و باز هم این کلمات و 
واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته 
را زنده کنند برایمان و به کمــــک جوان تر هایمان بیایند تا 

بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که 
در همدان قدیم مصطلح بوده اســــت و پرکاربرد پرداخته 

می شود.
؟: آســــیاب پایین را  آســــیاِو پایِن ِبرفوَشــــم یا آســــیاِو باال رِ

بفروشــــم یا آســــیاب باال را؟ یعنی پولی نــــدارم و نمی توانم 
تهیه کنم. هر گاه از کســــی پولی بخواهند که پرداخت آن 
در توانش نباشــــد این عبارت را به کار می برد. در اصطاح 
 ِکِف 

َ
مشــــابه گفته می شود؛ باغ باال رِ برفوشم یا باِغ پایِن؟ ا

ِدُسم مو بکن.
آرِد وارِش، اینــــه: آرد بــــارش این اســــت. یعنی سرشــــت و 
خمیــــره اش همین اســــت و تغییر نمی کنــــد. در اصطاح 
مشابه گفته می شــــود؛ دار و بارش همینه یا از کوزه همان 

برون تراود که در اوست.
آب، آوادانی میاره: آب آبادانی می آورد. در اصطاح مشــــابه 
گفته می شود؛ آب می ره جای آبادانی، یا آب به آبادی می ره.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطاحات عامیانه 
همدانی تألیف محمدعلی نوریون -  انتشارات سوره مهر 

نیز بهره گرفته شده است.

» »سلیمانی عزیز
روایتی متفاوت از زندگی شهید حاج قاسم

فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
« اثــــری تولیدی و  »ســــلیمانی عزیز
گفت وگوها  مصاحبه ها،  محصول 
دوســــتان،  شــــفاهی  خاطــــرات  و 
شــــهید  آشــــنایان  و  هم رزمــــان 
ســــلیمانی  قاســــم  حاج  ســــپهبد 

است.
کتــــاب ســــعی دارنــــد با  مؤلفــــان 
گوشه ای  دلنشین،  و  ساده  قلمی 
از زندگــــی مرد همیشــــه در صحنه 
جبهه مقاومت را پیشــــکش نگاه 
خواننــــدگان کنند. کتاب روایت گر 
خوانده نشده  و  متفاوت  خاطراتی 
وصیت نامه  کامــــل  متن  به همراه 

این شهید واالمقام است.
در بخشــــی از این کتاب آمده اســــت: »نیروهای آمریکایی 
ریختــــه بودند تــــوی نجــــف. زمزمه هــــا را می شــــنیدیم که 
می خواهند بیایند ســــمت صحن و معلوم نبود چه بر سر 
مجاهدان  از  خیلــــی  درمی آورند.  امیرالمؤمنیــــن)ع(  مرقد 

عراقــــی کــــه در ایــــران بودنــــد، برای 
آمده بودند، مــــردم عادی هم  دفاع 
بودند؛ اما نیاز به یک فرمانده خیلی 

احساس می شد.
ــــه حاجــــی 

ّ
همــــان روزهــــا ســــر و کل

پیدا شــــد. با دشداشــــه عربی آمده 
بــــود مقرمــــان، نزدیــــک حــــرم امام 
علی)ع(. باورم نمی شــــد. پرســــیدم:  
حاجی چه طــــور خودت رو بــــه اینجا 
رســــوندی؟ چطورش را نگفت، ولی 
گفت: اومدم ایــــن آمریکایی ها رو از 

نجف بیاندازم بیرون.«
مؤسســــه  به همــــت  کتــــاب  ایــــن 
فرهنگی حماســــه 17 و نویسندگی 
عالمه طهماسبی، لیا موسوی و مهدی قربانی به نگارش 
درآمده است و در نشر حماسه یاران در 256 صفحه چاپ 

شده است.
گفتنی اســــت این کتاب را می توانید از کتاب فروشی های 

جبهه فرهنگی انقاب و یا نرم افزار کتابیکا تهیه کنید.

عکس: امیرحسین اذکایی


