
ف
دی

ر

مساحت نوع کاربری
قیمت کارشناسی  ) ریال (آدرس) متر مربع (

1
یک قطعه زمین عادی تجاری 

به شماره قطعه 41
72

خیابان جعفر طیــار، مجتمع صنعتی 
کشاورز

8/640/000/000 ریال

هشت میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال

2
یک قطعه زمین عادی تجاری 

به شماره قطعه 46
108

خیابان جعفر طیار، مجتمع صنعتی 
کشاورز

12/960/000/000 ریال

دوازده میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال

توضیحات :
  1- متقاضیان می بایست تا ساعت 13 مورخه 99/04/31 نسبت به تحویل اصل سپرده شــرکت در مزایده )فیش واریزی، ضمانتنامه، اسناد 

خزانه( به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند به آدرس: همدان، میدان عاشورا، بلوار ملت، خیابان امداد اقدام نمایند .
  2- سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است .

  3- کلیه هزینه های درج آگهی و کارشناسی های مربوطه بعهده برندگان می باشد .
  4- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه و سامانه ستاد: 99/04/19

  5- آخرین مهلت ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد: ساعت 19 مورخه 99/04/31
  6- تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : مورخه 99/05/01

بدینوســیله به اطالع میرســاند ســازمان مدیریت پســماند شــهرداري همــدان در نظــر دارد بر اســاس مجــوز اخذ 
شــده ، امــالک ذیــل را از طریق مزایــده واگــذار نمایــد ، لــذا از متقاضیــان دعــوت به عمــل می آید جهت شــرکت 
 در مزایــده مذکــور بــا شــماره ۲۰۹۹۰۵۰۳۰۸۰۰۰۰۰۱ بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس

 WWW.Setadiran.ir   مراجعه نمایند .

آگهي مزايده

سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری همدان

 م. الف 520

آگهی مزايده

به اطالع می رساند جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره ی یک باب مغازه به متراژ 21 
متر مربع، با شــماره پالک ثبتی اصلی 2222، واقع در شهرســتان مالیر، به آدرس : خیابان شــهدا _ روبروی بانک ملت که دارای 
تجهیزات کف موزائیک – دیوار های داخلی سفید کاری – نمای بیرونی آجری - بالکن داخلی – بصورت سقف طاق ضربی و امتیاز 
برق، متعلق به خود اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از محل به جمعیت هالل احمر شهرستان مالیر و جهت درج 
قیمت پیشــنهادی خود، ازســاعت 9 روز پنج شنبه مورخ 99/4/19 لغایت ســاعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/4/30 به سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .
شرايط عمومی اجاره:

 1- به پیشنهاد های مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 2- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

 3- مستاجر حق واگذاری مورد اجاره خود را تحت هیچ شرایط و عنوانی به غیر ندارد.
 4- مســتاجر مکلف اســت کلیه قوانین و مقررات موضوعه در زمینه مسائل شــغلی، عوارض شغلی، کسبی، مالیات، بیمه و 

حقوق دولتی را رعایت نماید. 
 5- عوامل مســتاجر هیچگونه رابطه اســتخدامی با جمعیت نداشته و پرداخت حقوق و مزایای و واریز حق بیمه و مالیات به 

عهده مستاجر می باشد. 
 6- تهیه پروانه کســب و ســایر مجوزهای قانونی بر عهده مستاجر می باشد و جمعیت هیچگونه تعهد و وظیفه ای در 

این خصوص ندارد. 
 7- متقاضیان موظفند مجوز فعالیت صنفی در شغل مد نظر را در سامانه بارگذاری نمایند.

اجاره یک باب مغازه متعلق به جمعیت هالل احمر استان همدان
واقع در شهرستان مالیر 

م. الف 519

جمعیت هالل احمر 

ن استان همدا

)نوبت دوم(

جمعیت هالل احمر استان همدان

از تماس نزدیک با افرادی که بیمار کرونایی هستند، خودداری کنید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

22

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

جلوگیری از فشار مالیاتی بر مردم
یان  بازار مالی  اطالعات  مالیاتی به  امور  اداره 

کند اعتماد  تولیدکنندگان  و 

فرماندار همدان:

تالش برای ارتقای فرهنگ
غیرتخصصی  نگاه  احسانی: 
است فرهنگ  به  آسیب  بزرگ ترین 

  سال بيست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قيمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  تومانپنج شنبه  ۱9 تير ۱399    ۱7 ذی القعده  ۱44۱   9 جوالی  2۰2۰  شماره 4559

گفتگوی هگمتانه با محمدعلی نوریون

چشم به راه انتشار جلدهای بعدی 
فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی

واژگانی به دل انگیزی گل پونه های الوند
فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی کتابی اســت که در ســال 95 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. این کتاب توسط محمدعلی 

بــا هــدف جمــع آوری ضرب المثل هــا،  کنایــات، ترانه هــا نوریــون و 
و اصطالحات همدانی تألیف شد.

از  زیرمجموعــه ای  کتــاب  ایــن 
بــه  دانش نامــه اســتان همــدان 

دانش نامــه  مــی رود.  شــمار 
مجموعــه ای  همــدان  اســتان 

اســت که با گردآوری و طبقه بندی 
اسناد، با زبانی ساده اقدام  ...

7 صفحه 

برگـــزیده ها

استاندار همدان:

23 هزار همدانی متقاضی 
ح ملی مسکن طر

50 درصد عوارض  ح  شهرداری در این طر
می دهد تخفیف  را  ساختمانی 

وضعیت نگران کننده کرونا 
در نهاوند

کمک 7 میلیارد تومانی خّیران 
به ایتام و محسنین

کمک ها 32 درصدی  افزایش 

اهدای عضو حمیدرضا آژند 
به 4 بیمار

سهم 68 میلیارد تومانی 
مالیر از بودجه سال 99

کمبود انسولین
هگمتانه5 ح:  طر

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان:

دقیق تر شدن آزمایش فنی خودروها
سرپرســت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان اعالم 

کرد: آزمایش فنی خودروها دقیق تر می شود.
بــه گــزارش هگمتانه، سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 

شهرداری همدان گفت: ستاد نظارت بر انجام 
و صدور معاینه فنی خودرو های شهرســتان 
مراکــز  عملکــرد  ارزیابــی  جهــت  بــه  همــدان 

معاینه فنی تشکیل شد.
وحیــد غفــاری افــزود: با توجه بــه اهمیت 

تــالش  و  حفــظ ســالمت شــهروندان 
پاکیزگــی هــوای شــهر  در حفــظ 

همدان نظارت بر  ...

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

به خانه برگردیم
2 صفحه 

2 صفحه 

2

زنگ خطر بیابانی شدن همدان
65 هزار هکتاری در استان بیابان زایی 

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معــاون اجتماعی 
ســپاه انصارالحســین)ع( اســتان همــدان گفت: در 
راســتای مقابله با آســیب های اجتماعی 5 روستای 
ایــن اســتان از اعتیــاد پاک شــده و 5 روســتای دیگر 

نیز در دستور کار امسال قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، ســرهنگ پاســدار شــهرام 
پــاک  ح  طــر کــرد:  بیــان  چهارشــنبه  روز  صاقــی 
ســازی روســتاها از اعتیــاد و تــالش بــرای بهبودی 
معتــادان ابتــدا در همــدان اجــرا ســپس در قالب 
ح »روســتای پاک«بــه دیگر نقاط کشــور تعمیم  طر

داده شد.
ح ابتدا در منطقه قهاوند  وی اضافه کرد: این طر
شهرســتان همدان توسط مســؤوالن سپاه اجرایی 
شــد کــه در این زمینه بــه نتایج مطلوبی نیز دســت 
یافتیم به گونه ای که شــمار معتادان در روستاهای 

آزمونه نزدیک به صفر شده است.

معاون اجتماعی سپاه انصارالحسین)ع( استان 
ح  همــدان بیــان کــرد: امســال نیــز قــرار اســت طــر
روســتای پاک در پنج روستا عملیاتی شود و در این 
بــاره از توان و ظرفیــت افراد بانفوذ، ائمه جماعات و 

معتمدان بهره گرفته می شود.
صادقی عنوان کرد: پس از پاک شــدن روســتاها 
بــا  زمــان  آنهــا، هــم  بهبــودی  و  از وجــود معتــادان 
جشــن  شــهدا  یــادواره  یــا  خــاص  مناســبت های 

روستای پاک در این مناطق برگزار می شود.
ح  وی گفــت: مناطــق مــورد نظر برای اجــرای طر
روســتای پاک بر اســاس فراوانی معتادان به مواد 
، ظرفیت های اجتماعــی، فرهنگی و مذهبی  مخــدر

روســتا انتخــاب شــده تــا بتــوان از ایــن ظرفیت ها 
بــرای مقابلــه بــا پدیــده خانمانســوز اعتیــاد بهــره 

گرفت.
انصارالحســین)ع(  ســپاه  اجتماعــی  معــاون 
ح روســتای  اســتان همــدان ادامــه داد: اجــرای طــر
کــه ســاکنان مذهبــی، مقیــد بــه  پــاک در مناطقــی 
مســائل دینــی هســتند بــا شــتاب بیشــتری پیــش 
روحانیــان  از ظرفیــت  ایــن روســتا ها  و در  مــی رود 
بــرای عملــی کــردن اهــداف پیش بینــی شــده بهره 

گرفته می شود.
غنــی  بــرای  متنــوع  برنامه هــای  اجــرای  صادقــی 
ســازی اوقــات فراغــت جوانــان و نوجوانــان، ایجــاد 

فرصت هــای شــغلی برای معتــادان بهبــود یافته در 
روســتاها و هدایــت معتادان به ســمت درمــان را از 

فعالیت های صورت گرفته برشمرد.
روســتاها  در  گــرا  صیانــت  گــروه  افــزود:  وی 
از  ســال  چنــد  کــه  معتادانــی  از  و  شــده  راه انــدازی 
بهبودیشان می گذرد برای آموزش نحوه و چگونگی 
مقابلــه  بــا غول اعتیاد و بازنگشــتن بــه مصرف این 

مواد استفاده شده است.
معاون اجتماعی سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همــدان بیان کرد: خانواده ها نیز نســبت به نگرش 
بــه فرد معتاد به عنوان یــک بیمار و ضرورت درمان 
و حمایت و پشــتیبانی برای ترک مصرف مواد مخدر 

توجیه شدند.
صادقــی گفت: عالوه بر ایــن فعالیت ها، برخورد 
با فروشــندگان مواد مخدر در روستاها با جدیت در 

دستور کار است.

فعالیت 800 پایگاه اوقات فراغت 
دانش آموزان

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
آمــوزش و پرورش اســتان همــدان از فعالیت 
در  دانش آمــوزان  فراغــت  اوقــات  پایــگاه   800

همدان خبر داد.
از  پــورداود  محمــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
فعالیــت 800 پایــگاه تابســتانی اوقــات فراغــت 
برای دانش آموزان اســتان خبر داد و اظهار کرد: 
چند روز پیش آئین افتتاح سراسری پایگاه های 
تابستانی اوقات فراغت دانش آموزان با حضور 
ویدئــو  صــورت  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 

کنفرانس برگزار شد.
شــیوع  بــه  توجــه  بــا  امســال  افــزود:  وی 

پایگاه هــای  فعالیت هــای  کروناویــروس، 
تابســتانی بیشــتر در فضــای مجــازی بــه ویــژه 
بســتر شبکه شــاد با رویکرد کشــف و هدایت 
اســتعدادهای دانش آمــوزان و بــا شــعار »هــر 

دانش آموز یک مهارت« انجام خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان 
با اشــاره بــه اینکــه کالس های حضــوری نیز در 
صورت امکان با رعایت کامل شــیوه نامه های 
بهداشتی به صورت محدود برگزار خواهد شد 
گفــت: برنامــه اوقــات فراغــت و فعالیت هــای 
تابســتانی دانش آموزان از 15 تیرماه آغاز شده 

و تا 30 مردادماه سال جاری ادامه دارد.

نظارت بر تاکسی ها با اوج کرونا

معاون اجتماعی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

ح روستای پاک از اعتیاد در همدان اجرای طر
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تعیین عید غدیر و 22 بهمن 
برای فروش سهام عدالت

امکان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان 
دارای دعوتنامه، دهک های کم درآمد و تحت 

پوشش سازمان های حمایتی

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
امــور اقتصادی و دارایی اســتان همــدان گفت: 
دارنــدگان ســهام عدالــت، 30 درصد بعــدی را در 
عیــد غدیرخــم و بقیــه را در 22 بهمــن می توانند 

بفروشند.
بــه گــزارش هگمتانه، ناصــر محمودی پیش 
از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: 500 
هزار نفر در استان همدان سهام عدالت خود را 

به روش مستقیم آزاد کردند.
وی بــا اشــاره بــه ارزش 15 میلیــون تومانــی 
ســهام عدالــت 532 هــزار تومانی گفــت: افرادی 
خــرداد   29 تــا  امســال  خردادمــاه   15 روز  از  کــه 
نســبت بــه انتخــاب روش مســتقیم مدیریــت 
ســهام عدالــت خــود اقــدام کرده انــد، از 15 تیــر 
می توانند 30 درصد ارزش سهام خود را از طریق 

کارگزاری های بورسی به فروش برسانند.
محمودی در پاســخ به این ســؤال که سهام 
مجلــس  پیشــنهادی  ح  طــر در  جدیــد  عدالــت 
ح  بــه چه کســانی می رســد؟ گفت: بر اســاس طر
جدید مجلس و در صورت تصویب، ارائه سهام 
عدالــت در قالبــی جدیــد بــه جامانــدگان دارای 
دعــوت نامــه، افرادی که در ده ســال اخیر تحت 
پوشــش ســازمان های حمایتی قــرار گرفته اند و 
سایر دهک های کم درآمد تعلق خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه سهام عدالت 
مرکب از ســهام 36 شــرکت مهم و بنیــادی بازار 
اســت بنابرایــن ارزش دارایی ســهام عدالت باال 
اســت و توصیــه می شــود در صورت عــدم نیاز از 
فــروش ایــن ســهام خــودداری شــود و از منافع 

حاصل از آن استفاده کنند.
دســتگاه های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
تابعــه وزارت اقتصــاد در اســتان همــدان تأکیــد 
کرد: صاحبان ســهام عدالت که روش مستقیم 
را انتخاب کرده اند و سهام عدالت خود را قبل از 
تاریخ 15 خرداد فروخته اند در صورتی که شماره 
شــبای حساب بانکیشان درست و فعال باشد 
و تلفــن همــراه نیــز به نام خــود فرد باشــد مبلغ 

سهام فروخته به حسابشان واریز می شود.
اســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا  محمــودی 
عدالــت  ســهام  صاحبــان  درصــد   36 همــدان 
را  غیرمســتقیم  روش  بقیــه  و  مســتقیم  روش 
از مشــخص شــدن زمان هــای  کردنــد  انتخــاب 
بعــدی فروش ســهام عدالــت خبــر داد و گفت: 
دارنــدگان ســهام عدالــت، 30 درصد بعــدی را در 
عیــد غدیرخــم و بقیــه را در 22 بهمــن می توانند 

بفروشند.

خبــــــــر

دیابتــی  بیمــاران  انســولین  کمبــود  بــا    
بــه قــرض گرفتــن از هــم روی آورده انــد. کمبــود 
انســولین اگر کنترل نشود ممکن است سبب 

به کما رفتن بیماران دیابتی شود.
  ســیده مریم مختاری موسوی سرپرست 
میــراث  کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معاونــت 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری همــدان 
شــد. گفتنــی اســت مراســم تودیــع و معارفــه، 

بدون اطالع  رسانه  ها برگزار شد.
غ    رغبــت برخــی مــردم همــدان به خریــد مر
شــمال یــا مهابــاد بــه دلیل کیفیــت باالتر کشــتار 
غ در ســایر مناطــق صــورت گرفتــه اســت و به  مــر
نظر می رسد مسووالن همدان با افزایش کیفیت 
کشــتار در این محصول، عــالوه بر افزایش رغبت 
همدانی ها به محصوالت اســتانی زمینه صادرات 

آن به سایر مناطق را نیز فراهم نمایند.

شنیدنی ها

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

به خانه برگردیم
رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی شــورای اســالمی 
شهر همدان بر در خانه ماندن شهروندان تأکید 

کرد.
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  سلماســی  رضــوان 
هگمتانــه، از شــهروندان خواســت از حضــور غیــر 
ضــروری در بیــرون از منــزل خــودداری کننــد و در 

خانه بمانند.
وی بیان کرد: اواخر ســال گذشــته وقتی نهیب 
ویــروس کرونــا بــه بطــن جامعــه وارد شــد اغلــب 
مــردم اعتقاد خوبی به در خانه ماندن پیدا کرده و 

ح در خانه بمانیم استقبال کردند. از طر
سلماســی بــا تأکیــد بر اینکــه در ایــام تعطیالت 
نوروز وقتی همه از چندماه قبل انتظار فرارسیدن 
نــوروز را در ســر داشــتند تــا بــه مســافرت های دور 
و دیــد و بازدیدهــای نوروزی بپردازند، اما با شــیوع 
کرونا از ادای این آداب و رسوم پرهیز کردند، ادامه 
داد: امســال همچون سال های گذشته سیزدهم 
فروردیــن بــه دامــان طبیعــت نرفتیــم و در خانــه 
مراقــب ســالمت جســم و روان خانــواده و جامعه 

خود بودیم.
وی بیــان کــرد: ادارات دولتــی و نهادهــا و حتــی 
شــرکت های خصوصــی با تــدارک تقســیم کار بین 
منابع انسانی به کاستن از ساعات اداری پرداخته 
و بــا شــیفت بنــدی اقــدام بــه تحدیــد ســاعات کار 

نمودند.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همــدان تصریح کــرد: برخــی ادارات 
هــم خدمات ســایبری خــود را گســترش داده و به 

کاستن مراجعات حضوری مبادرت ورزیدند.
ادامــه  گفتگــو  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
داد: امــا ایــن روزها با جهــش عجیب این ویروس 
منحــوس مواجــه هســتیم در حالــی کــه هنــوز از 
محدودیت هــای پیش از این و اقدامات بازدارنده 

مربوط به تعطیالت خبری نیست.
سلماســی بیــان کــرد: بــه نظــر می رســد توجــه 
بــه اهمیــت خانه مانــی ایــن روزها بیــش از پیش 

ضرورت داشته باشد.
وی عــالوه بــر درخواســت از شــهروندان بــرای 
مانــدن در خانــه گفــت: از مســؤوالن امــر انتظــار 
اطــالع  بــا  بــا تدبیــر شایســته و رســانه ها  مــی رود 
رســانی بهنگام و با اعمال سیاســت های تشویقی 
عمــوم مــردم را به فرهنگ خانه مانــی در ایام کرونا 

دعوت کنند.

زنگ خطر بیابانی شدن 
همدان

بیابان زایی 65 هزار هکتاری در استان
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: 65 هزار 
هکتــار از اراضی اســتان در آســتانه بیابانی شــدن 
قــرار دارنــد کــه 26 هــزار هکتــار آن در عرصه هــای 

منابع طبیعی است.
بــه گــزارش هگمتانــه، اســفندیار خزائــی گفت: 
در  زدایــی  بیابــان  ح هــای  طر اخیــر  ســال   3 طــی 
مراتــع منابــع طبیعی در چهار شهرســتان همدان، 

کبودرآهنگ، مالیر و فامنین اجرا شده است.
وی افزود: برای مقابله با بیابان زایی در اســتان 
آتریپلیکــس  کشــت گونه هــای گیاهــی همچــون 
افزایــش  بــا  ایــم و  را در مراتــع داشــته  و قــره داغ 
پوشــش گیاهی مانع تخریب مراتع و بیابان شدن 

آن ها شده ایم.
آبخیــزداری اســتان  مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
همــدان با بیان اینکه جنگل هــا و مراتع به عنوان 
یــک میــراث مانــدگار برای نســل های آینده اســت 
افزود: بیابان زایی، و بیابانی شدن اراضی سومین 
چالــش جهانی پس از کمبود آب شــیرین و تغییر 
اقلیــم اســت و بیابان زایی در اســتان همدان هم 

طی سال های اخیر شدت گرفته است.
خزائــی با اشــاره به وجود 822 هــزار هکتار مرتع 
در اســتان ادامــه داد: بیابــان زایــی بــر اثــر کاهش 
بارندگــی ها، چــرای بی رویه دام، برداشــت بی رویه 
از ســفره های آب زیرزمینــی، تغییــر کاربــری اراضی، 
برداشــت غیر اصولی منابع آب ســطحی، مدیریت 
نامناســب مراتــع و مدیریــت غیــر اصولــی اراضــی 

کشاورزی به وجود می آید.
: 350 هکتار به جنگل های استان   � شجاعی فر

اضافه شده است
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
شهرســتان همدان نیز گفت: 350 هکتار توســعه 
جنگل کاری در شهرســتان همدان طی پارســال و 

امسال صورت گرفته است.
خ شــجاعی فر گفت: پارســال 250 هکتار  شــاهر
توســعه جنگل هــای شهرســتان را داشــته ایــم و 
امســال هــم قــرار اســت 100 هکتــار جنــگل کاری 

جدید داشته باشیم.
وی بــا بیان اینکه هم اکنــون 700 هکتار جنگل 
دســت کاشــت در شهرســتان داریــم بیــان کــرد: 
پارســال 200 هکتــار توســعه جنــگل کاری از محــل 
اعتبارات اســتانی و 50 هکتار جنگل کاری از محل 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی را در شهرســتان 

داشتیم.
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همدان خبر 

نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد:

مردم بر  تی  مالیا فشار  از  جلوگیری 
کند اعتماد  تولیدکنندگان  و  یان  بازار مالی  اطالعات  به  مالیاتی  امور  اداره 

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در اســتان همــدان با بیان اینکه شــرایط اقتصادی 
در دریافــت مالیــات از مــردم لحــاظ شــود، گفت: از 

فشار مالیاتی بر مردم جلوگیری شود.
اهلل  حبیــب  آیــت اهلل  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
امــور  بــا مدیــرکل  شــعبانی ظهــر دیــروز در دیــدار 
مالیاتــی اســتان همــدان، با بیان اینکــه در دریافت 
مالیات باید شرایط موجود جامعه را هم لحاظ کرد، 
اظهــار کرد: از آنجایــی که با مشــکالت اقتصادی در 
کشــور مواجه هســتیم، بنابراین نبایــد در دریافت 
مالیــات، فشــار مالیاتی به مردم وارد شــود که پس 

از آن نارضایتی هایی را ایجاد کند.
وی ادامــه داد: همه ما می دانیم که در وضعیت 
مــردم  و  تولیدکننــدگان  بــا  بایــد  فعلــی  اقتصــادی 
کنــار بیایــم و ایــن کار مســتلزم برخــورد بــا حوصلــه 

کارشناسان است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همــدان  جمعــه  امــام 
گله مندی هایــی در زمینــه ارتباط با اصنــاف در بین 
بازاریــان وجــود دارد، بیــان کــرد: خــوب اســت کــه 
اداره امــور مالیاتــی بــه بازاریــان و تولیدکنندگان در 

دریافت اطالعات مالی اعتماد داشته باشد.
وی افزود: ادبیات کارشــناس مالیات با بازاریان 
باید همراه با تعامل و تکریم باشــد و به یاد داشته 
باشــیم کــه ایــن اصنــاف هســتند کــه بــا فعالیــت 
تولیــدی خود، از تولید کشــور حمایــت می کنند، در 
حالــی کــه می توانســتند با ســپرده گــذاری ســرمایه 

خــود در بانک یا بازار مســکن که مالیات کم تری به 
آنها تعلق می گیرد، وارد عرصه تولید نشوند.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا بیان 
همــدان،  در  مالیــات  پرداخــت  بــاالی  آمــار  اینکــه 
تعامــل و همراهــی مردم را نشــان می دهــد، عنوان 
کرد: این رفتار مردم جای تقدیر دارد و لذا ما نیز در 

برخورد با مردم باید مراقب باشیم.
بــه نقــل از تســنیم، وی بــا تأکیــد بــر لــزوم ایجاد 
، گفت: یک خرده فروش  عدالــت مالیاتی در کشــور
و یــا کارمندی که درآمد چندانی هم ندارد مالیاتش 
به موقع پرداخت می شــود، اما گاهی اوقات شاهد 
هســتیم که ســرمایه گذار بزرگی در کشور دارای فرار 
مالیاتــی اســت، بنابرایــن امــور مالیاتــی بایــد تمرکز 
خــود را بــر اجرای عدالت مالیاتی در سراســر کشــور 

قرار دهد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان نیز گفت: 
در سال گذشته 63 هزار اظهارنامه از سوی مؤدیان 
مالیاتی دریافت شــد که به جهت اعتمادسازی و با 
قبــول اظهــارات ارائــه شــده آنــان در حــدود 25 هزار 

مورد آن را پذیرفتیم.
وی ادامه داد: با توجه به بخشــنامه صادرشــده 
بــر  مبنــی  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  ســوی  از 
تفویض اختیار بخشــودگی به اســتان ها، ما تقریبا 
از حداکثــر ایــن تســهیالت اســتفاده کردیــم و اکثــر 
جرایــم مالیاتی را تــا 100 درصد مورد بخشــودگی قرار 

دادیم.

مدیــرکل امــور مالیاتی اســتان همــدان درادامه 
مالیاتــی  مؤدیــان  مالیــات  تقســیط  خصــوص  در 
تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص حداکثر همــکاری و 
تعامل الزم را با مؤدیان داشتیم و به جهت شرایط 
خــاص اقتصادی موجود، مالیات های قطعی شــده 
مؤدیــان خــود را بصــورت اقســاطی از آنــان دریافت 
کردیــم تا فشــار زیادی بر آنــان وارد نیایــد، و تنها در 
مالیــات بــر ارزش افــزوده باتوجــه به اینکــه مؤدی، 
مالیــات ارزش افــزوده را از مردم دریافــت کرده بود 
ســعی کردیم مالیات اینگونه افراد را بصورت کامل 
دریافت کنیم، البته در این مورد نیز شــرایط خاص 

برخی از آنان را مورد توجه قرار دادیم.
الکترونیکــی  خصــوص  در  ادامــه  در  دلشــادی 
شــدن فرایند امــور مالیاتی و تســهیل ارائه خدمات 
بــه مؤدیــان مالیاتــی نیــز نکاتــی را مــورد اشــاره قــرار 
داد و افــزود: بــا الکترونیکی شــدن فرایندها در واقع 
نیازی به حضور مؤدی در ادارات نیست و این اواخر 

ابالغ ها نیز بصورت الکترونیکی صورت می گیرد.

مدیــرکل امــور مالیاتی اســتان همــدان در ادامه 
یــاری خداونــد متعــال و  بــا  و  افــزود: خوشــبختانه 
همراهــی مؤدیان فهیم و مســؤولیت پذیر اســتان، 
طی سال گذشته بالغ بر 741 میلیارد تومان مالیات 
وصــول کردیــم که حــدود 274 میلیارد تومــان از آن، 
مالیــات بر ارزش افزوده بوده اســت، که 122 میلیارد 
تومــان از ایــن مبلــغ بــه عنــوان عــوارض به حســاب 
شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است.
وی در ایــن ارتبــاط افزود: این مبلغ تأثیر بســیار 
در  عمرانــی  مهــم  پروژه هــای  پیشــبرد  در  زیــادی 
اســتان داشــته و در ارائــه هر چــه بهتــر خدمات به 

هم استانی ها بسیار مؤثر بوده است.
مدیــرکل امــور مالیاتی اســتان در پایــان تصریح 
کــرد: تعامــل مؤدیــان مالیاتــی بــا ایــن اداره کل در 
ســطح بســیار خوبــی اســت و مــا بــا اتــاق اصناف و 
همراهــی  از  و  داریــم  تنگاتنگــی  رابطــه  اتحادیه هــا 
تشــکر  قانــون  بــه  آنــان  همــه  پایبنــدی  و  خــوب 

می کنیم.

استاندار همدان:

مسکن ملی  ح  طر متقاضی  همدانی  هزار   23
را تخفیف می دهد 50 درصد عوارض ساختمانی  ح  شهرداری در این طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
ح اقــدام ملی مســکن بــه منظور  بــا بیــان اینکــه طر
احــداث 400 هزار واحد مســکونی در کشــور اســت، 
گفــت: 23 هــزار و 84 همدانــی طی 2 مرحلــه در این 

ح نام نویسی کردند. طر
بــه گــزارش هگمتانــه، ســید ســعید شــاهرخی 
روز چهارشــنبه در نشســت اعضای شــورای تأمین 
مسکن استان همدان افزود: در راستای مجموعه 
راهبردها و سیاســت های کالن دولت تدبیر و امید 

در حوزه مسکن، برنامه ریزی کرده ایم.
وی ادامه داد: فقط افرادی که فرم »ج« آنها ســبز 
و واجد شــرایط تعیین شــده باشــند مجاز به ادامه 

فرایند دریافت مسکن خواهند بود.
ح اقــدام  شــاهرخی تأکیــد کــرد: دولــت بــرای طــر
ملی مســکن امتیازهایی را در نظر گرفته که بخش 

اعظم آن تعریف اراضی و امالک است.
وی با تبیین این موضوع که در اختیار گذاشتن 
زمین به دو شکل انجام می شود، افزود: زمین های 
ح به انبوه ســازان یا خود  تعریف شــده برای این طر

مالــکان واگــذار می شــود و دولــت بــه نوعی بــا آنها 
در اجــرای ســاخت مســکن بــه صــورت مشــارکتی 

همکاری دارد.
شــاهرخی افــزود: 75 درصــد زمین هــای مــورد 

در  و  شناســایی  مســکن  ملــی  اقــدام  ح  طــر نیــاز 
و  اســت  گرفتــه  قــرار  شهرســازی  و  راه  اختیــار 
واگــذاری زمین هــا در قالب 99 ســاله و یا اجاره به 

شــرط تملیک خواهد بود.

ح 50  وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری در ایــن طر
می دهــد  تخفیــف  را  ســاختمانی  عــوارض  درصــد 
هزینــه  در  نیــز  مهندســی  نظــام  ســازمان  گفــت: 
لحــاظ  را  تخفیــف  درصــد   50 نظــارت  و  طراحــی 

کرد. خواهد 
بر اســاس تأکید شــاهرخی مصوب شد که نظام 
ح  مهندســی در راســتای سرعت بخشــی به این طر
ملی در اســتان، بررســی و موافقت بــا مراحل اداری 

مربوط به آن را حداکثر تا یک ماه انجام دهد.
اســتاندار همــدان گفــت: دســتگاه های مربــوط 
در راســتای ســرعت بخشــی به اجرا و نهایی شــدن 
ح باید نهایت همکاری و همراهی را داشــته  این طر
خصــوص  بــه  مــردم  مســکن  مشــکل  تــا  باشــند 

جوانان هرچه سریع تر حل شود.
همــدان،  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
در مجمــوع بــرای ســاخت ســه هــزار و 536 واحــد 
مســکونی در این اســتان برنامه ریزی شــده اســت 
کــه در صــورت اختصــاص زمیــن، این آمــار افزایش 

می یابد.

فرماندار همدان:

فرهنگ ارتقای  برای  تالش 
است فرهنگ  به  آسیب  بزرگ ترین  غیرتخصصی  نگاه  احسانی: 

هگمتانه، گروه خبر همــدان: فرماندار همدان 
گفــت: تــالش می کنیــم در همــه حوزه هــا از جملــه 
اعتبــاری و اجتماعــی فرهنــگ را تقویــت و حمایــت 

کنیم.
و  فرهنــگ  مدیــرکل  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ارشــاد اســالمی اســتان با فرماندار همدان دیدار و 

گفت وگو کرد.
فرمانــدار همدان در این دیدار با بیان اینکه بی 
توجهــی بــه حــوزه فرهنگ، بــی توجهی به پیشــینه 
جامعــه اســت، اظهــار کــرد: کار فرهنگــی بــا تعامــل 
 نتیجه 

ً
همــه جانبه و نداشــتن افراط و تفریــط قطعا

بخش خواهد بود.
حســین افشــاری خاطرنشــان کرد: اولویت اول 

ما بر مبنای گفتگو اســت؛ تــالش می کنیم در همه 
حوزه هــا از جملــه اعتبــاری و اجتماعــی فرهنــگ را 

تقویت و حمایت کنیم.
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
همــدان نیــز در این دیدار با تأکیــد بر اهمیت حوزه 
فرهنــگ در جامعــه اظهار کــرد: یکی از آســیب های 

این حوزه نگاه غیرتخصصی به فرهنگ است.
احمدرضــا احســانی بــا تأکیــد بــر ظرفیــت قابــل 
، خاطرنشــان  توجه همدان در زمینه فرهنگ و هنر
کرد: این اســتان در بخش هــای مختلف فرهنگی و 

هنری حرف های زیادی برای گفتن دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا در شهرســتان همــدان از 
نظر ســخت افزاری غنی هســتیم؛ گفــت: 4 مجتمع 

فرهنگی و هنری و آموزشــی در شــهر همدان فعال 
اســت اما برای تجهیز و نگهداری این مجتمع ها به 

حمایت نیاز داریم.
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
همــکاری  و  حمایت هــا  از  قدردانــی  ضمــن 

برنامه هــای  برگــزاری  در  همــدان  فرمانــدار 
همــکاری  گفــت:  هنــری،  و  فرهنگــی  مختلــف 
بین المللــی  جشــنواره  برگــزاری  در  فرمانــداری 
کــودک و نوجــوان و نمایشــگاه سراســری  تئاتــر 

کتــاب همدان قابل تقدیر اســت.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان:

فنی  آزمایش  شدن  دقیق تر 
وها خودر

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســت سازمان 
حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری همــدان اعالم کرد: 

آزمایش فنی خودروها دقیق تر می شود.
بــه گزارش هگمتانه، سرپرســت ســازمان حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری همدان گفت: ستاد نظارت 
بر انجام و صدور معاینه فنی خودرو های شهرســتان 
همدان بــه جهت ارزیابی عملکــرد مراکز معاینه فنی 

تشکیل شد.
وحیــد غفــاری افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ 
ســالمت شــهروندان و تالش در حفظ پاکیزگی هوای 
شــهر همــدان نظارت بــر صــدور معاینه فنــی زیر ذره 
بیــن مــی رود تــا از میــزان آلودگــی ناشــی از ســوخت 

خودروها جلوگیری شود.
و  کارشناســی  جلســات  افــزود:  مســؤول  ایــن 

بــر  نظــارت مســتمر  بــه منظــور  برنامه ریــزی مــدون 
شــیوه اخــذ آزمایش فنی از خودروهــا در مراکز فعال 

در شهر همدان برقرار شده است.
کــه  همانطــور  کــرد:  تصریــح  همچنیــن  غفــاری 
نــگاه شــهردار همدان معطــوف به ارتقــای حداکثری 
کیفیــت زندگــی در همــدان اســت مــا نیــز در همیــن 
راســتا ســعی بر ارائه خدمات وسیع و دقیق در حوزه 

ترافیک داریم.
آمــد  وی در پایــان اظهــار کــرد: پرهیــز از رفــت و 
سرنشــین  تــک  صــورت  بــه  شــخصی  خــودروی  بــا 
آلودگــی هــوا و ازدحــام بــی  در شــهرها بــه کاهــش 
مــورد در معابــر کمــک شــایان توجهی می کنــد که از 
شــهروندان همدانــی انتظــار همراهــی و مشــارکت 

بیشتر داریم.
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انعکاس الزام استفاده از ماسک در ادارات

علت افزایش آمار مرگ های 
کرونایی

مســعود مردانی عضــو کمیته کشــوری کرونا، 
آمــار ابتــال و فوتی هــای کرونــا را نتیجــه  افزایــش 
مســافرت های بــی دلیــل مــردم در مــاه گذشــته 

دانست.

اعتبارنامه تاجگردون با رای 
اکثریت نمایندگان رد شد

 102 بــا  اســالمی  نماینــدگان مجلــس شــورای 
رای موافــق، 128 رای مخالــف و 21 رای ممتنــع از 
مجمــوع 251 رای ماخــوذه بــا گــزارش کمیســیون 
تحقیــق کــه اعتبارنامــه تاجگــردون را تأییــد کرده 
بود، مخالفت کردنــد. غالمرضا تاجگردون پیش 
از اعالم رســمی نتایج آراء، صحن علنی مجلس را 

ترک کرد.

امکان ادامه تحصیل دارندگان 
مدرک معادل در مقاطع باالتر

منصــور کبگانیــان قائــم  مقــام ســتاد راهبــری 
نقشــه جامــع علمــی کشــور گفــت: امــکان ادامــه 
تحصیــل برای دارندگان مدرک معادل با دو شــرط 
بازخوانی مذاکرات شورای عالی انقالب فرهنگی با 
شــورای معین انقالب فرهنگی و مشخص شدن 

تعداد و مشموالن این مصوبه تصویب شد.

ابالغیه محدودیت سنی 
متقاضیان وام ازدواج

 غیرقانونی است
فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس 
گفــت: دســتور رئیــس جمهــور مبنــی بــر اعمــال 
وام  کننــدگان  دریافــت  بــرای  ســنی  محدودیــت 
ازدواج غیرقانونــی بــوده وبرخــالف بنــد 9 اصل 3 
قانون اساســی وبند الف تبصره 16 قانون بودجه 

سال 99 است.

قیمت موبایل بعد از اعالم خبر 
ممنوعیت واردات، 30 درصد 

گران شد
رئیــس اتحادیه موبایل مشــهد گفــت: بعد از 
اعالم خبــر ممنوعیــت واردات گوشــی های باالی 
٣٠٠ یــورو، در یکــی، دو روز گذشــته قیمت هــا بــه 

صورت حباب حدود ٣٠ درصد افزایش پیدا کرد.

فرصت ثبت نام تسهیالت کرونا 
تا 25 تیر تمدید شد

پیامدهــای  بــا  مقابلــه  کارگــروه  تصویــب  بــا 
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از  ناشــی  اقتصــادی 
کارفرمایــان  کارگــروه،  ایــن  نشســت  بیســتمین 
ایــن  از  برخــورداری  بــرای  خویش فرمایــان  و 
تســهیالت تــا 25 تیرمــاه بایــد بــه ســامانه کارا بــه 
ایــن  در  و  مراجعــه   kara.mcls.gov.ir نشــانی 

سامانه ثبت نام کنند.

چگونگی بازگشایی مدارس 
، زرد و سفید در مناطق قرمز

و  آمــوزش  وزارت  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
پــرورش گفت: شــرایط مختلفــی برای بازگشــایی 
اســاس  بــر  اســت.  پیش بینی شــده  مــدارس 
تصمیم های اتخاذ شده برقراری کالس و آموزش 
 به صورت مجازی و از طریق 

ً
در مناطق قرمز صرفا

شــبکه شاد و آموزش های تلویزیونی، در مناطق 
زرد به صــورت ترکیبــی و به صــورت ترکیب مجازی 
مدرســه  شــورای  تصمیم گیــری  بــا  و  حضــوری  و 
و در مناطــق ســفید به صــورت حضــوری اســت. 
مناطــق ســفید و مناطــق عشــایری و روســتایی 
کم جمعیــت خواهند بود که تعداد دانش آموزان 
یک رقمی اســت و امکان رعایت فاصله اجتماعی 

در این مدارس و کالس ها وجود دارد.

یارانه تیر زودتر واریز می شود
تسهیالت اقساط  کسر  آغاز   

کرونا میلیونی  یک   

ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اعــالم کــرد: 
اطــالع  و  کرونــا  ملــی  ســتاد  مصوبــه  اســاس  بــر 
رســانی های قبلی انجام شــده اقســاط تسهیالت 
قــرض الحســنه یــک میلیــون تومانــی از همیــن 
یارانــه سرپرســتان خانــوار کســر خواهــد  از  مــاه 
شــد. میزان اقســاط تعیین شــده 35هزار تومان 
اســت کــه صرفا از یارانــه سرپرســتان خانواری که 
تســهیالت را دریافت کرده اند کســر خواهد شد. 
یارانــه نقدی صد و ســیزدهمین مرحله مربوط به 
تیر امســال مشــابه مراحل قبل و بــه ازای هر نفر 
455،000 ریــال خواهــد بــود که به همــراه افزایش 
حداقل مســتمری خانوار هــای مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســازمان 
 19 پنج شــنبه  روز   24 ســاعت  کشــور  بهزیســتی 
تیر1399 به حســاب سرپرســتان خانوار ها واریز و 

قابل برداشت است.

اخبار کوتاه

مشاور عالی وزیر بهداشت:

»جمعیت« زیربنای اولویت های امروز کشور است
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: مشــاور عالــی 
وزیر بهداشــت طــی نامه ای به نماینــدگان مجلس 
شــورای اســالمی، از مقولــه »جمعیــت« بــه عنــوان 
یــک اصــل زیربنایی یاد کــرده اســت و از نمایندگان 
خواســته کــه مقوله جمعیــت در اولویــت اقدامات 

مجلس قرار گیرد.
دکترمحمد اســماعیل اکبــری، مشــاور عالی وزیر 
بهداشــت، رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری 
اســالمی ایران و رئیس مرکز تحقیقات سرطان ذیل 
نامــه ای بــه نماینــدگان مجلــس بــه مطالــب مهمی 

اشاره کرده است.
وی در ایــن نامــه با بیــان اینکه اولویت هــای امروز 
جامعــه اقتصــاد ســالم به ویــژه تأمیــن نیازهــای حاد 
معیشــتی مردم است؛ از مقوله زیربنایی جمعیت به 
عنوان اولویت مجلس یاد کرده و اظهار کرده اســت: 
جمعیــت، همــه ابعــاد امنیت، ســالمت و آمــوزش را 
در بــر دارد و بایــد از محــاق نادانی، نفــاق و عناد بیرون 
کشــیده شــود و آســان و منطقی در معــرض قضاوت 

برای بسیج عوام و خواص قرار گیرد.
مشــروح نامــه مشــاور عالی وزیــر بهداشــت را در   �

ادامه می خوانید:
»نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی دوره 

یازدهم
حضورتــان در راس امــور را بــه فــال نیــک گرفتــه و 
ضمــن آرزوی توفیــق خدمت مانــدگار و عالمانه برای 
یکــی از پاکترین امت روی زمین، کالمی چند را مصدع 
می شــوم؛ امیــد اســت کــه مقبــول درگاهــش واقــع و 

مدنظر بزرگواران قرار گیرد.
به عنــوان برادرتــان که بیش از چهل ســال اســت 
 
ً
دســت و دل در امــور اجتماعــی دارد، نکاتی را اختصارا

بیان می دارم.
به طورکلی سه اصل مبنای تصمیم گیری در همه   �

امــور از جمله امور اجتماعی در کشــور ما به حســاب 
می آید:

نظــام  در  روشــنی  جایــگاه  کــه  فقیــه،  والیــت   -1
جمهــوری اســالمی دارد و از ســه پشــتوانه برخــوردار 

است:
اول، پشتوانه دینی به مفهوم اینکه معتقدین به 
اصــل تقلید، باید والیت فقیه را فرض دانســته و از آن 
تبعیت نمایند؛ تعبیر امام عظیم الشان که می فرمود 
والیــت فقیه همــان والیت رســول اهلل )ص( اســت را 

سرلوحه زندگی و کار خویش قرار دهیم.
دوم، پشــتوانه قانونــی و حقوقــی کــه بــه وضــوح 
در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران تبیین و 
مستند شده اســت و قانون مداران لزوم اتباع از آن را 

درک می کنند.
سوم، پشتوانه عقالنیت است. با نگاهی به تاریخ 
چنــد دهــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و فرازهــا و 
فرودهــای آن، جایــگاه والیت فقیــه در قالــب رهبــری 
نظــام بنحــو روشــنی بــرای عقــال و متخصصیــن امــر 
روشن شده اســت، قیاس ایران عزیز با همسایگان 
و اتفاقات پیش آمده حاکی از این امر است؛ به طوری 
کــه بــدون اغراق بــا جایــگاه دینــی و قانونــی ولی فقیه 
اســت که ســرافراز در ساحل بقا ایســتاده ایم. دستور 
ایشان سرلوحه رفتارمان با حریم دین و قانون و عقل 
باید باشــد و این کارآترین قطب نمای خدمت اســت 
کــه هرگز از داشــبورد سیاســتگذاری و مدیریتی نباید 

دور شود.
2- قانون اساســی ســتون حقوقی همه نظام های 
عالم است و این امر در ایران ما نیز مستثنی نیست؛ 
بند بند این قانون با جزییات باید مورد عنایت برادران 
و خواهران باشــد؛ تمامی مصوبات قبل، حال و آینده 

مجلس محترم باید حتما استنادات قانون اساسی را 
داشــته باشد و احیاکننده و پاســخگوی مواد مندرج 
در آن باشــند. بدیهی اســت این اقدام توسط شورای 
محترم نگهبان اعمال می شود اما توجه شما به طور 

فعال بر آن متفاوت و معنی دار تر است.
3- قوانیــن مصوب در مجلس شــورای اســالمی: 
اجرا و تمکین عام ملت و مســؤولین در هر ســطحی 
از این مصوبات الزامی اســت، اما برای شــما متفاوت 
اســت؛ بازخوانــی، دگراندیشــی و نظارت دلســوزانه در 
همه قوانین به ویژه آنچه با شاخص های این مرقومه 
اولویــت اســت از ضروریــات می باشــد کــه بــا توجه به 
مجلــس  کمیســیون های  قالــب  در  کارهــا  تقســیم 
محتــرم، عملیاتــی اســت. البتــه تعامــل دلســوزانه با 
ســایر قوا و نهادها بــرای افزایــش بازدهی و جلوگیری 

از اصطکاک های غیرمفید حائز اهمیت جدی است.
برای امور اجتماعی نیز سه اصل شاخص هستند 

و از وظایف حاکمیت به شمار می آیند:
الــف( امنیــت: بدیهی اســت که غفلــت از امنیت 
در همه ابعاد آن زیان بار اســت اما نکته مهم داشتن 
دیدگاه فعال و دینامیک بر امنیت است؛ هرگز ابعاد 
ایمنی نباید کوچک دیده شــوند و یــا از قلم بی افتند. 
منظــور از امنیت مؤلفه های فردی و جمعی، داخلی و 
خارجــی، حــال و آینده و جامعیت آن در ابعاد مختلف 

است.
ب( ســالمت: موضوع ســالمت در معنای وســیع 
آن، از مؤلفه هــای وظیفــه ای حاکمیت اســت که هرگز 
نبایــد در کوران های اقتصادی و غیرعلمی و بی تفاوتی 
گــم شــود؛ هــر مرگــی مهــم اســت و هــر ناتوانــی نیــز. 
و  هزینه-اثربخشــی  ویــژه  بــه  و  خدمــات  اثربخشــی 
مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سالمت 
هستند که بسیار از آنها دور شده ایم. شاخص اصلی 
رفتار ما در ســالمت، عدالت اســت، عدالت به معنی 

توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.
وظیفــه  ســومین  آمــوزش  آمــوزش:  ج( 
حکومت هاســت کــه از ابعــاد کمی و کیفــی باید مورد 
عنایت قرار گیرد؛ در حال حاضر بسیاری از کشورهای 
جهان شــاخص لیســانس را برای همــه از حیث کمی 
انتخــاب کرده انــد کــه در حال حاضر در شــمال آمریکا 
حــدود 14/7 ســال و در اروپــا بین 11 تا 13 ســال اســت 
و در کشــور ما قریب 8 ســال. از نظر کیفی نیز آموزش 

باید پاسخگو باشد و این امر ابعاد وسیعی دارد.
خالصــه عــرض کنــم کــه از بیــن علــوم بــه عنــوان 
زیرســاخت علــوم دیگر، دو علم باید مــورد توجه ویژه 

قرار گیرد:
علم دیجیتال و علم بیولوژی. مقوله کرونا به خوبی 
اهمیت این دو علم را در جهان نشــان داده و خواهد 

داد و باید درس گرفت.
یک رسالت نیز در کنار وظایف سه گانه فوق الذکر 
برای حاکمیت تعریف می شود و آن حفاظت از محیط 
زیســت اســت بــه عنــوان تبییــن و تعریــف و تأمیــن 
وظایف بین بخشــی. این رسالت بسیار گسترده تر از 
آن چیزی است که این روزها به عنوان محیط زیست 

تلقی می شود.
مصــداق واضح اولویت هــای امــروز جامعه اگرچه 
اقتصاد ســالم به ویژه تأمین نیازهای حاد معیشــتی 
مردم است لکن زیربنای آن یعنی مقوله جمعیت نیز 
اولویت اســت. جمعیت همه ابعاد امنیت، سالمت 
و آمــوزش را در بــر دارد و بایــد از محــاق نادانی، نفاق و 
عناد بیرون کشیده شود و آسان و منطقی در معرض 

قضاوت برای بسیج عوام و خواص قرار گیرد.
غرض تصدیع کوتاه بود، برای تبیین و تعریف آنچه 

بر قلم رفت با جان و دل آماده ایم«.

ایران و جهان

روحانی:

اعتراف می کنم در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شدیم
ح های نیمه کاره را تکمیل و وعده ها را اجرا کنیم مجلس شادی و عزا تا اطالع ثانوی تعطیل         می خواهیم در فرصت باقیمانده همه طر

رئیس جمهــور  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
گفــت: اعتراف می کنم در بخش مســکن دولت دچار 

عقب ماندگی شد.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور صبح 
دیــروز در جلســه هیــأت دولــت طــی ســخنانی اظهــار 
کــرد: از وحــدت بیــن شــیعه و ســنی در سیســتان و 
و  نیروهــای مســلح  و  مــردم  توســط  کــه  بلوچســتان 

طوایف ایجاد شده است، بسیار خوشحال هستم.
خوبــی  تصمیمــات  جــاری  هفتــه  در  افــزود:  وی 
نســبت به مســکن، بورس و ارز اتخاذ کردیم. نسبت 
در  عقب ماندگــی  کــه  می کنــم  اعتــراف  مســکن  بــه 
ح هــای مــا  دولــت یازدهــم داشــتیم چــرا کــه برخــی طر
اجرایــی و عملیاتــی نشــد. تــالش کردیم مســکن های 
ناتــوان و بــدون خدمــات را به جایــی برســانیم و دچار 
عقب ماندگــی شــدیم و در دولــت دوازدهــم بــا تالش 

فراوان باید این عقب ماندگی را جبران کنیم.
رئیس جمهــور گفت: یکی از اهداف دولت یازدهم 
و دوازدهــم توســعه اســتان های محــروم و بــه ویــژه 
ح هایی که برا  اســتان سیستان و بلوچســتان بود. طر
ایــن اســتان طراحی شــد، رســاندن گاز به این اســتان 
بــود که این اســتان از گاز محروم بود و وقتی مشــعل 
روز  شــد،  روشــن  یازدهــم  دولــت  در  زاهــدان  در  گاز 
تاریخی برای سیســتان و بلوچستان بود. بندر چابهار 
بــه عنوان تنها بندر اقیانوســی کشــور بــا اقداماتی که 
در دولــت یازدهم و دوازدهم انجام شــد، ظرفیت این 
بنــدر از 2.5 میلیــون تــن بــه 8.5 میلیــون تــن رســید 
بــرای سیســتان و  بــزرگ نه تنهــا فقــط  ایــن تحــوِل  و 
بلوچســتان و ایــران بلکه بــرای خط ترانزیتــی جنوب و 
شــمال بــود و در افتتــاح آن نیز مقامات و مســؤولین 
ایــن  کشــورهای مختلــف  از  از شــرکت های مختلــف 

منطقه حضور داشتند.
دولــت  برنامه هــای  و  تمهیــدات  دربــاره  روحانــی 
درخصوص مسئله مســکن تصریح کرد: اولین اقدام 
مــا این بــود که 250 هزار هکتار زمین اطراف شــهرها و 
روســتاها به وزارت مســکن تخصیص یافت. از وزارت 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی که همــکاری خوبی در این 
زمینه داشــتند تشــکر می کنم. این رقم اولیه است و 
ایــن میزان بــه زودی به یــک میلیون هکتار می رســد. 
بــرای آنچه مورد نیاز برای مســکن مردم اســت، زمین 
مــورد نیــاز را در اختیــار وزارت مســکن قــرار دادیــم تــا 
شــهرک ها را طراحــی کــرده و بافــت فرســوده را ترمیــم 

کند و در روستاها فعال شود.
وی اضافــه کــرد: اولویــت اول مــا که در ایــن هفته 
تصویــب شــد، تأمیــن مســکن بــرای کســانی کــه پول 
خــود را بــه عنوان مســکن یکم در بانک گذاشــتند که 
حدود 300 هزارنفر هســتند. نکته بعدی مســتاجرینی 
در کشــور که شرایط اقتصادی شان با سختی می گذرد 
و طالب مســکن هســتند که در اولویت مــا قرار دارند 
تا مســکن آنها تأمین شــود. وزارت مسکن سامانه را 
باز کرده و و کسانی که مسکن داشتند و یا قبال زمین 
گرفته بودند، غربال شدند و کسی که نیازمند مسکن 

است مشخص شده است.
هفته هــای اخیــر فشــار زیادی بــر مســتأجرین در   �

زمینه مسکن وجود داشت
رئیس جمهــور بیــان کرد: در هفته های اخیر فشــار 
زیادی بر مســتأجرین در زمینه مسکن وجود داشت 
و تصمیمــی کــه در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای 
محدودیــت افزایــش مال االجــاره از ســال گذشــته بــا 
ســال جــاری اتخــاذ کردیــم تأثیرگــذار بــود کــه حداکثــر 
افزایش هــا در تهــران 25 درصــد، شــهرهای بــزرگ 20 و 

سایر مناطق نیز 15 درصد است.
روحانی اظهار کرد: روز دوشــنبه در جلسه مسکن 
تصمیمــات دیگری اتخاذ کردیم ولی برخی تصمیمات 
به علت اینکه نیاز به هماهنگی بین بانک ها و وزارت 
تــا دو هفتــه دیگــر در همیــن جلســه  مســکن دارد، 
نهایــی و اعــالم خواهیم کــرد که این هــم کمک خوبی 

برای مستأجرین خواهد بود.
وی خاطــر نشــان کــرد: مــردم در طــول امســال و 
ماه هــای اولیــه ســال آینــده و تــا پایــان دولــت شــاهد 

تحول خوب مثبتی در زمینه مسکن خواهند بود.
مردمــی کــه وارد بــورس شــدند بــه دولــت، وزارت   �

اقتصاد و شورای بورس اعتماد کردند
رئیس جمهور گفت: مســئله دوم که اهمیت دارد 
موضــوع بورس اســت و جلســه دیــروز مــا در این باره 
بــود. بــورس بایــد راه خود را بــا اســتحکام ادامه دهد. 
مردمی که وارد بورس شدند به دولت، وزارت اقتصاد 
و شــورای بورس اعتماد کردند و ما مســؤول هستیم 
کــه از امــوال مردم حراســت کنیــم. بــرای اینکه بورس 
بتوانــد در حرکــت به ســمت افزایشــی خــود، راهش را 
مطمئن طی کند و باید عرضه اولیه را افزایش دهیم.

روحانــی ادامه داد: روز گذشــته به ســازمان بورس 

اعالم کردیم که خودشــان ســهم شناور را عرضه کنند 
و این دســتوری است که به بورس صادر شده است. 
وزارتخانه هایــی کــه معین شــده اند باید ســهام الزم را 
ح شــده  عرضــه کننــد و ایــن بحــث در دولــت هم مطر
اســت. بحــث دربــاره هلدینــگ ســیمان انجــام گرفته 
و عرضــه آن بایــد ادامــه یابــد و عرضه شســتا نیــز باید 
ادامه داشــته باشد. شرکتی از وزارت نیرو که به زودی 
عرضــه می شــود 6 هــزار میلیــارد ارزش دارد. ما بورس 
را موظــف کردیم که از بررســی  درباره شــرکت ها که طی 
هفتــه انجــام می دهــد را افزایش دهد. بــا اقداماتی که 
وزرای محتــرم انجــام خواهنــد داد شــاهد اســتحکام 

بورس خواهیم بود.
 30 درصــداز ســهام عدالت قبال آزاد شــده بود، 30   �

درصد دیگر آن برای عید غدیر و 30 درصد نیز برای 22 
بهمن آزاد خواهد شد

وی بــه مســئله ســهام عدالــت پرداخت و بــا بیان 
اینکه ســهام عدالت در شرایط فعلی برای مردم خوب 
و نشاط آور بود، تصریح کرد: 30 درصداز سهام عدالت 
کــه قبــال آزاد شــده بــود و 30 درصد دیگر آن بــرای عید 
غدیــر و 30 درصــد نیز برای 22 بهمن آزاد خواهد شــد. 
ما نســبت به شــرکت های اســتانی نیز مقــررات الزم را 
تدوین کردیم و چارچوب کانونی که بنا بوده در تهران 
فعــال شــود را مصوب کردیم و کار خــود را زود را انجام 
می دهد و شــاهد مسیر مثبتی در این زمینه خواهیم 

بود.
رئیس جمهور با اشاره به مسئله ارز گفت: همانطور 
که بارها گفته ام کســی که صادرکننــده کاال و یا خدماتی 
ج اســت نباید فکــر کند کــه این مال اوســت و  بــه خــار
می تواند آن را به هر شــکل بیاورد؛ هر کس کاالیی را به 
ج صادر می کند باید تا ســه ماه پولش را برگرداند و  خار
اگر این کار را انجام داد، به ســامانه نیما رفته و ارز خود 
را می فروشد. اگر در سامانه نیما عرضه نکرد و به تأخیر 
افتــاد، ارز او بــه قیمت پایان مهلت خریداری می شــود 
و حــق نــدارد به بازار نیما بیاورد. بعد از ســه ماه، همان 
روز و بــه همــان قیمت توســط بانــک مرکــزی خریداری 
می شــود. متأســفانه برخــی از صادرکننــدگان »ایــن پا و 
اون پا« کرده و ارز خود را نمی آورند، به فکر اینکه ارز باید 
باال برود و خودشــان هــم در جامعه می دمند تا قیمت 
ارز بــاال بــرود و با قیمت باال بفروشــند. ایــن کار خیانت 
به ملت ایران و اقتصاد کشور است. باید کاالیی که در 
این کشور به صورت یارانه ای در اختیار صادرکننده قرار 
می گیرد را صادر کرده و سود خود را هم ببرد ولی تا سه 
مــاه بایــد ارز آن را بیاورد و در ســامانه نیمــا عرضه کند. 
ولــی اگر خواســت تخلــف کند و به مــردم فشــار بیاورد 
و از لحــاظ اقتصــادی بــه ملت ایــران فشــار وارد نماید، 
ایــن برای ما قابل تحمل نیســت و از ایــن به بعد، این 
اقدام انجام می شــود و من از روســای قوه های قضائیه 
و مقننه تشــکر می کنم که از این مســیر رسما حمایت 
کردنــد کــه کســی کــه ارز خــود را برنگردانــد بــا او برخورد 
قضایی می شــود. این یکی از نمودهای هماهنگی سه 
قــوه بــود کــه در روزهــای اخیــر شــاهد آن بودیــم و این 

ارزشمند است.
روحانــی ادامه داد: نظر واحدی درباره این مســئله 
در کشــور وجود دارد و کل دولت و قوای ســه گانه نظر 
واحــدی دارنــد. ارزهــا بایــد در شــرایط کــه آمریکایی ها 
علیــه مــا توطئــه می کنند و مــا موظف به مقابلــه با آن 

هستیم، به کشور بازگردد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه 23 تیرمــاه، روز تعامل 
ســازنده بــا جهــان و از روزهــای تاریــخ مــا بــود، تصریح 
در  حمایت هایشــان  به خاطــر  ایــران  ملــت  از  کــرد: 
رهبــری  معظــم  مقــام  از  و  دولــت  خارجــی  سیاســت 
سیاســت  در  حمایت هایشــان  و  هدایت هــا  بخاطــر 
ایــن  در  کــه  امنیــت ملــی  عالــی  از شــورای  و  خارجــی 
زمینــه کمک کرده و مخصوصا از وزارت خارجه تشــکر 
می کنم. در کشــوری که دارای قدرت های ملی اســت و 
قدرت هــای فرهنگی، اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی 
دارد، یــک نمــاد وجــود دارد و نمــاد قدرت سیاســی ما 

وزارت خارجه اســت و نماد وزارت خارجه شخص وزیر 
خارجه اســت. امام خمینی)ره( در دوران رهبری شــان 
برای این مســئله اهمیت قائــل بودند که وزیر خارجه 
مورد احترام باشــد و مقام معظم رهبری نیز همیشــه 
ما هرکجا که بودیم شــاهد حمایت ایشــان از دولت و 

وزیر خارجه بودیم.
خواســت ملت این اســت که هر ســه قوه در کنار   �

هم باشیم و مشکالت کشور را حل کنیم
رئیس جمهور بیان کرد: نکته اساسی تر این است 
کــه هــدف اصلی دشــمنان مــا و در راس آنهــا آمریکا و 
رژیــم صهیونیســتی از فشــارها، تفرقه افکنی و جدایی 
بیــن ملــت و نظــام اســت و آنهــا می خواهنــد مــردم از 
نظــام جــدا کننــد و هــدف دوم شــان نیز اختــالف بین 
مســؤولین و قــوای کشــور اســت. نبایــد بــه آمریــکا و 
رژیــم صهیونیســتی اجــازه دهمیــم و دولت همیشــه 
خواهــان روابط صمیمــی و برادرانه در چارچوب قانون 
اساســی بــا دو قوه دیگر اســت. امروز هــم تصمیم ما 
همیــن اســت و ایــن راه را ادامــه می دهیــم و تصمیــم 
دو قــوه دیگــر نیــز همین باشــد. خواســت ملــت این 
اســت که هر ســه قوه در کنار هم باشــیم و مشکالت 
کشــور را حــل کنیــم. االن نه شــرایط تنش اســت و نه 
شــرایط »بگــو مگو«؛ کشــور در شــرایط تحریم و فشــار 
و کروناســت و مــا باز هم دســت صمیمانــه و برادرانه 
بــه ســمت مجلس و قــوه قضائیه و نیروهای مســلح 
دراز می کنیــم و می خواهیــم در کنــار یکدیگــر و تحــت 

هدایت های مقام معظم رهبری کار کنیم.
روحانی گفت: ما می خواهیم در فرصت باقیمانده 
ح هــای نیمــه کاره را تکمیــل کرده و  از دولــت همــه طر
وعده هایی که به مردم داده ایم را اجرا کنیم و نگذاریم 

توطئه دشمن به هدف خود برسد.
را  افتتاح هــا  هــم  مــردم  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
می بینند و همین هفتــه هم افتتاح های مهمی داریم 
کــه یکــی از آنها دربــاره 3.5 میلیون تن آهن اســفنجی 
اســت و افتتاح دیگــر نیز پروژه بافت بلوچ سیســتان 
و بلوچســتان اســت که برای مردم این سرزمین مهم 

است.
رئیس جمهــور اظهار کرد: ما چنــد تصمیم گرفتیم 
و اجــرای ایــن تصمیمــات بــرای مــا مهــم اســت؛ ما در 
مــاه اســفند و فروردیــن در مــوج اول کرونــا بودیــم و 
توانســتیم بــا همــکاری یکدیگــر و مــردم، همــه قوا به 
میــدان آمدیــم و از آن مــوج عبــور کردیــم. وقتــی بــه 
وجــود  کشــور  در  آرامــش  رســیدیم،  اردیبهشــت ماه 
داشــت ولی در نیمه خردادماه دوباره با موج جدیدی 
در اســتان های دیگر و نه اســتان هایی کــه موج اول را 
داشــتیم، روبه رو شــدیم و با همکاری از این موج هم 

عبور خواهیم کرد.
روحانــی تصریــح کــرد: تصمیماتــی کــه بــرای عبــور 
بــه اســتان هایی  کــه  بــود  ایــن  گرفتیــم  ایــن مــوج  از 
ســتاد  در  تــا  دادیــم  اختیــار  دارنــد  قرمــز  شــرایط  کــه 
بــرای محدودیت هــای موقــت  استانی شــان بتواننــد 
تصمیم بگیرند و با تأیید کمیته بهداشتی و اجتماعی 

ما، محدودیت هایی که می خواهند را اجرایی کنند.
وی افزود: در مناطق پرجمعیت به وزارت بهداشت 
ایــن اختیــار را دادیــم که اماکنــی که دســتورالعمل ها را 
مراعــات نمی کنند، تعطیل شــود و اجتماعات مجلس 

شادی و عزا تا اطالع ثانوی تعطیل است.
گرفتیــم  تصمیــم  مــا  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
محــل  و  شــلوغ  مکان هــای  در  ماســک  از  اســتفاده 
اجتمــاع مردم مانند مترو و اتوبوس و برخی بازارچه ها 
الزامی شود و در ادارات دولتی نیز افراد باید با ماسک 
حضور یابند و به کسی که بدون ماسک حضور یافته، 

خدمت ارائه نشود.
بــا همــکارِی  امیدواریــم  گفــت:  پایــان  روحانــی در 
یکدیگــر و اجــرای ایــن برنامه هــا وارد مــرداد آرام تــری 
شــویم و امیدواریــم در فصل پاییــز گرفتــاری آنفلوآنزا 
نباشــد و ســالمت، معیشــت و امنیت مردم حفاظت 

بشود.

ســخنگوی  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
وزارت بهداشــت گفت: بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هــزار و 69۱ بیمــار جدیــد مبتــال بــه 
کوویــد ۱9 در کشــور شناســایی شــد کــه یک هــزار و 

625 مورد بستری شدند.
ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشت 
اســاس  بــر  و   1399 تیــر   18 دیــروز  ظهــر  تــا  گفــت: 
معیارهــای قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 691 بیمــار 
جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که 

یک هزار و 625 مورد بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید19 در کشور به 

248 هزار و 379 نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه 
در طــول این مــدت، 153 بیمــار کوویــد19 جان خود 
را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن 

بیماری به 12 هزار و 84 نفر رسید.
به گفته وی، خوشبختانه تا کنون 209 هزار و 463 
نفــر از بیمــاران، بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتان ها 

ترخیص شده اند.

وی تصریــح کــرد: 3309 نفــر از بیمــاران مبتــال بــه 
ایــن بیمــاری تحــت  کوویــد19 در وضعیــت شــدید 

مراقبت قرار دارند.
وی خاطرنشــان کرد: تا کنون یک میلیون و 872 
هــزار و 391 آزمایــش تشــخیص کوویــد19 در کشــور 
انجام شده است. استان های خوزستان، هرمزگان، 
، کرمانشــاه، کردستان، ایالم، آذربایجان های  بوشهر

غربــی و شــرقی و خراســان رضــوی در وضعیت قرمز 
قرار دارند.

وی گفــت: اســتانهای تهــران، اصفهان، مازنــدران، 
گلســتان، البرز، کرمان، یزد، سیســتان و بلوچستان، 
همــدان و اردبیــل در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد. 
مــردم جدا از ســفرهای غیرضــروری و به ویژه ســفر به 
استان های خراسان رضوی و مازندران خودداری کنند.

گرفت را  دیگر  هموطن   153 جان  ونا  کر
۱۱ استان در وضعیت هشدار
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هگمتانــه، گــروه شهرســتان: معــاون اســتاندار 
همــدان و فرمانــدار ویــژه مالیــر گفــت: ســهم ایــن 
شهرســتان از بودجــه ســال 99، از محــل اعتبــارات 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای اســتانی، ردیف های 
، ســه  کشــور قانــون اســتفاده متــوازن از امکانــات 
درصد نفت و گاز و اعتبارات ملی استانی 68 میلیارد 

تومان در نظر گرفته شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، قــدرت اهلل ولدی روز ســه 
شــنبه در نشســت کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان 
مالیــر اظهــار کــرد: از ایــن رقــم 33 میلیــارد تومــان 
اســتانی،  ســرمایه ای  تملــک  اعتبــارات  محــل  از 
امکانــات  از  متــوازن  اســتفاده  قانــون  ردیف هــای 
کشــور و ســه درصد نفت و گاز و 35 میلیارد تومان 
ح های  نیــز از محــل اعتبــارات ملی اســتانی شــده طر

تملک سرمایه ای سهم شهرستان مالیر است.
اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  بــه  خطــاب  وی 
مالیــر تأکیــد کــرد: بــرای جــذب اعتبــارات ابالغــی بــه 
دســتگاه مربوطــه خود تالش کنید و جذب نشــدن 
این اعتبارات نشان از برنامه ریزی نداشتن مدیران 

دارد.
کمیتــه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  مالیــر  فرمانــدار 
 ، برنامه ریــزی تعیین کننده خط مشــی و ســند تدبیر
افــزود:  اســت  شهرســتان  راه  نقشــه  و  توســعه 
تمامی مدیــران ارگان ها و دســتگاه های مرتبط باید 

در راســتای تحقــق برنامه هــای ایــن کمیتــه و جذب 
اعتبارات ابالغی تالش کنند.

ولــدی ادامــه داد: مدیــران دســتگاه های اجرایی 
شهرســتان باید پیگیر جذب اعتبار از طریق استان 
باشــند، چراکه بخشــی از این اعتبارات شهرستانی، 

بخشی استانی و بخش دیگر آن ملی است.
وی بــا تأکید بــر اینکه هر اندازه مدیران در جذب 
بودجــه  باشــند،  توانمندتــر  و  فعال تــر  اعتبــارات 
اولویــت  گفــت:  کننــد  جــذب  می تواننــد  بیشــتری 
ح های  مدیــران در جذب و هزینه کــرد اعتبارات با طر

نیمه تمام است.
کــرد: مدیــران  بیــان  اســتاندار همــدان  معــاون 
دســتگاه های اجرایی مالیر تمام تالش خود را به کار 
گیرند تا حتی یک ریال از بودجه شهرستان برگشت 
داده نشــود، در غیر این صورت نشــان از بی توجهی 

مدیران نسبت به توسعه شهرستان است.
ح های  ولدی با اشــاره به در دســت اجرا بودن طر
کــرد:  اظهــار  شهرســتان  ایــن  در  اثرگــذار  عمرانــی 
ح هایــی کــه در ســال جاری بــه پایــان می رســد، در  طر
توسعه این شهرســتان مهم و اثرگذار و در راستای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد 

است.
جــذب  و  حمایــت  دادن  قــرار  اولویــت  در 
سرمایه گذار در راستای رونق تولید و اشتغال و قرار 

دادن جدیــت در ســرلوحه کاری بــرای اجــرا و اتمــام 
ح ها از دیگر تأکیدات فرماندار ویژه مالیر خطاب  طر
بــه مدیــران دســتگاه های اجرایــی ایــن شهرســتان 

بود.
جــذب  رونــد  آسان ســازی  بــر  تأکیــد  بــا  ولــدی 
ســرمایه گذار و تــالش بــرای بهبــود و رونــق تولید در 
شهرســتان گفــت: با حمایــت و جذب ســرمایه گذار 
و افزایش روند ســرمایه گذاری در این شهرســتان و 
منطقه، بدون شــک وضعیت کار و تولید در مســیر 

رشد و پیشرفت قرار می گیرد.
بــرای  الزم  تدابیــر  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
کاهــش  پیشــنهاد  و  هزینه هــا  در  صرفه جویــی 
هزینه ها در چارچوب سیاســت های مصوب دولت 
اتخاذ شــده و مدیران باید نســبت به این امر توجه 

ویژه داشته باشند.
معــاون اســتاندار همــدان اولویت بنــدی را یکــی 
شهرســتان  مشــکالت  حــل  بــرای  مهــم  نــکات  از 
دانســت و بیــان کرد: مدیــران باید بــا در نظر گرفتن 
ســطح انتظارات جامعه، برنامه ریزی را براساس حل 

مشکالت مردم در حوزه های موجود انجام دهند.
500 هکتار جنگل به وســعت فضای سبز مالیر   �

اضافه شد
ســال  گفــت:  همچنیــن  مالیــر  ویــژه  فرمانــدار 
گذشــته 500 هکتــار جنگل به وســعت فضای ســبز 

شهرستان مالیر اضافه شد.
ولــدی گفــت: با همــکاری منابــع طبیعی اســتان 
همدان و شهرســتان مالیر از پارسال جهش بزرگی 
در توســعه جنــگل کاری صــورت گرفتــه و بــه جــای 
ســهمیه 100 هکتاری شهرســتان 500 هکتار توسعه 
جنگل ها و کاشــت نهال داشــته ایم و برای امســال 
هــم آمادگــی ایجاد 500 هکتار جنــگل کاری جدید در 

مالیر وجود دارد.
بــر  آب  کــم  بــه کاشــت نهال هــای  بــا اشــاره  وی 
و ســازگار بــا اقلیــم شهرســتان افــزود: ایــن جنــگل 
 ، کاری هــا در منطقــه حاجی آباد، ســد کالن، بام مالیر
شــهرهای  و  مالیــر  دانشــگاه  ســیاه،  دم  منطقــه 
، زنگنه و ازندریان انجام شده و عالوه  سامن، جوکار

بر افزایش پوشــش گیاهی منطقه و توسعه جنگل 
کاری ورودی هــای شــهر بــرای جــذب گردشــگران را 

ایجاد کرده ایم.
یــک میلیــون  پــرورش  از  ویــژه مالیــر  فرمانــدار 
و 600 هــزار نهــال در نهالســتان مالیــر هــم خبــر داد 
و افــزود: نهالســتان قــدس مالیــر تنهــا نهالســتان 
اســتان اســت کــه اســفند پارســال 400 هــزار نهــال 
صنوبر را رایگان برای توسعه جنگل کاری بین تمام 

شهرستان های استان توزیع کرده است.
ولــدی بیــان کــرد: از 171 هــزار هکتــار اراضی ملی 
، 138 هــزار هکتــار آن مراتع، 672  شهرســتان مالیــر
هکتــار جنگل و 167 هــزار هکتار ذخیره گاه جنگلی 

است.

شهرستان

جوجه ریزی 
مرغداری های اسدآباد

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مســؤول امور 
اســدآباد  شهرســتان  جهادکشــاورزی  اداره  دام 
ایــن  گوشــتی  مرغــداری   ۱5 ریــزی  جوجــه  از 

شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
مردانــی  خــداداد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
اظهــار کــرد: شهرســتان اســدآباد دارای 30 واحد 
ســال  ابتــدای  از  کــه  بــوده  گوشــتی  مرغــداری 
تاکنــون 15 واحــد از مرغداری ها اقــدام به جوجه 

ریزی داشته اند.
وی نوســانات قیمت ذرت و سویا را از جمله 
دالیــل عــدم جوجــه ریــزی مابقــی مرغداری های 
در  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  شهرســتان  گوشــتی 
فروردیــن مــاه پنــج واحــد مرغــداری بــا 170 هــزار 
واحــد  هشــت  مــاه  اردیبهشــت  قطعــه،   460 و 
مرغــداری بــا 161 هــزار و 500 قطعــه و خردادمــاه 
دو واحد مرغداری گوشــتی 50 هزار و 880 قطعه 
غ گوشــتی دو  جوجــه ریــزی انجام داده اند که مر
واحــد خردادماه نیز در حال روانه شــدن به بازار 

قرار دارد.
غ تخمگذار دارای  مردانی تعداد واحدهای مر
پروانــه شهرســتان را نیــز ســه واحــد برشــمرد و 
 به دالیل مختلف 

ً
اضافــه کرد: این واحدهــا اکثرا

از جمله مشــکالت ســرمایه ای و یا تغییر کاربری 
غیرفعال هستند.

ح ترویجــی نوغانــداری در  وی در ادامــه از طــر
شهرســتان اســدآباد خبــر داد و یــادآور شــد: در 
ح نوغانداری در شهرســتان  حــال حاضر یــک طر
به صورت ترویجی فعال بوده که امســال هفت 
کیلوگرم تولید پیله داشته است و برای توسعه 
ح باید در سطح شهرستان عالوه  و رونق این طر
ح ترویجی نســبت به ترغیب و  بر کالس های طر

تشویق بهره برداران در این زمینه اقدام شود.
مردانی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به سه 
کارخانــه تولیــد فرآورده های لبنیاتی در اســدآباد 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه کارخانــه متأســفانه 
به علت مشــکالت ســرمایه ای تعطیل هســتند 
کــه در حال حاضر بــا پیگیری های الزم در ســتاد 
تســهیل رفــع موانع تولید در آینــده نزدیک یکی 
از کارخانه هــای فرآورده های لبنیاتی شهرســتان 

 وارد چرخه تولید خواهد شد.
ً
مجددا

راه اندازی 4 ایستگاه فروش 
ماسک در اسدآباد

اداره  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
صنعت، معدن و تجارت شهرســتان اسدآباد از 
راه اندازی چهار ایستگاه فروش ماسک در این 

شهرستان خبر داد.
بــه گزارش هگمتانه، رحیم قربانی اظهار کرد: 
بــا تصمیم ســتاد مبــارزه بــا کرونای شهرســتان 
ســه ایســتگاه فروش و توزیع ماســک در سطح 
شــهر اســدآباد فعــال شــده کــه بــه زودی یــک 

ایستگاه دیگر نیز در شرف راه اندازی است.
حــال  در  ماســک های  مصــوب  قیمــت  وی 
فــروش توســط ایــن ایســتگاه ها را 1500 تــا 2000 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به الزامی شدن 
ایســتگاه های  انــدازه  راه  ماســک،  از  اســتفاده 
فروش ماســک ضمن دسترسی آسان مردم به 
 از نقش مؤثری 

ً
ماســک با قیمت مناسب قطعا

در فرهنگســازی مــردم در اســتفاده از ماســک 
بــه منظــور مقابلــه و پیشــگیری بــا ایــن بیماری 

خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه عالوه بر چهار ایســتگاه 
فروش ماســک، راه اندازی ایســتگاه های بیشتر 
فــروش و توزیــع بــرای رفاه حال مردم در دســت 
حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  دارد،  قــرار  اقــدام 
حاضر روبه روی بیمارســتان قائم)عــج(، خیابان 
فرهنــگ غربــی و یــک ایســتگاه نیز بــرای ادارات 
و دســتگاه های ســطح شــهر فعــال بــوده و یک 
ایســتگاه نیــز در میــدان غدیر در دســت برنامه 
قــرار دارد کــه شــهروندان اســدآبادی می تواننــد 
بــا مراجعــه به این ایســتگاه ها نســبت به خرید 

ماسک با قیمت مناسب اقدام کنند.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  مدیــر 
بــا  رابطــه  کــرد: در  شهرســتان اســدآباد اضافــه 
ماســک در حال حاضر شهرستان اسدآباد هیچ 
گونــه کمبودی نداشــته و در این راســتا با توجه 

به تولید آن در شهرستان مشکلی نداریم.
به نقل از ایسنا، وی با اشاره به فعالیت سه 
واحــد تولیدی ماســک در شهرســتان اســدآباد 
دارای  تولیــدی  واحدهــای  ایــن  شــد:  یــادآور 
مجــوز زیــر نظــر اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرســتان بــوده و ماهیانــه بیــش از 34 هــزار 

ماسک تولید می کنند.
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فرماندار نهاوند:

الزام کشتار قصابی ها 
در کشتارگاه صنعتی دام

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار نهاوند 
گفت: تأمین امنیت غذایی و رعایت بهداشــت 
در کشــتارگاه بــه ویژه در شــرایط فعلــی و وجود 
کرونــا بــرای حفظ ســالمت مردم بســیار ضروری 

و مهم است.
در  ناصــری  مــراد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
شهرســتان  دام  زاگــرس  کشــتارگاه  از  بازدیــد 
کشــتارگاه  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  نهاونــد، 
و  عمومــی  ســالمت  و  بهداشــت  تأمیــن  در 
امنیــت غذایی بیان کرد: ارائه گوشــت ســالم، 
بهداشــتی و مــورد تأییــد دامپزشــکی با رعایت 
اســتانداردهای الزم مدنظر و تأکید مســؤوالن 

است. شهرستان 
ســازمان  مصوبــه  پیــرو  کــرد:  ح  مطــر وی 
کشــتار  بــودن  ممنــوع  بــر  مبنــی  دامپزشــکی 
و  کشــتارگاه  از  ج  خــار دام  غیربهداشــتی 
اخطاریه های اداره دامپزشــکی شهرســتان به 
واحدهــای قصابــی کــه در روســتاها اقــدام به 
ج از کشــتارگاه  کشــتار غیربهداشــتی دام خــار
گرفتــه  انجــام  قانونــی  برخــورد  انــد،  داشــته 
غذایــی  امنیــت  و  ســالمت  تأمیــن  بــرای  و 
مــردم بــا کســی تعــارف نداریــم بــه طــوری کــه 
همــه واحدهــای قصابــی چــه در شــهر و چــه 
کشــتارگاه صنعتــی دام  بایــد در  روســتاها  در 

اقدام به کشــتار کنند.
پروژه هــای  از  بازدیــد  ادامــه  در  ناصــری 
ازنهــری  روســتاهای  فشــار  تحــت  آبیــاری 
زرین دشــت  بخــش  توابــع  از  عســگرآباد  و 
حمایــت  اعــالم  ضمــن  نهاونــد،  شهرســتان 
ح هــای  طر در  کــه  اشــخاصی  و  کشــاورزان  از 
کشــاورزی  بخــش  اشــتغالزای  و  توجیهــی 
مشــارکت دارنــد، اظهار کــرد: در نهاوند بیش 
از 45 هــزار هکتــار اراضی آبی داریــم که بیش 
آبیــاری  آن مســتعد اجــرای  19 هــزار هکتــار  از 

تحت فشــار است.
فرماندار نهاوند خاطرنشــان کــرد: تاکنون در 
شهرســتان نهاوند بیش از 11 هزار هکتار آبیاری 
تحت فشــار ایجاد شده اســت که نقش مهمی 
در کاهــش مصــرف آب و بهــره وری کشــاورزی 

دارد.
وی تأکیــد کرد: اجرای پروژه های آبیاری تحت 
فشــار نیازمند همکاری و مشــارکت کشــاورزان 
با مروجین جهادکشــاورزی اســت کــه این مهم 
باعــث کاهــش مصــرف آب و در نتیجــه تقویــت 

منابع آب های زیرزمینی است.
به نقل از ایســنا، ناصری در پایان یادآور شد: 
در روســتاهای عســگرآباد و ازنهــری حــدود 300 
هکتار از اراضی کشــاورزان به آبیاری تحت فشار 
ح بزرگ حدود 90 درصد  مجهز اســت که این طــر

پیشرفت دارد.
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نهاوند در  کرونا  نگران کننده  وضعیت 
هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرســت شــبکه 
بهداشــت و درمــان نهاونــد گفــت: با وجــود توقف 
ســیر صعودی کرونا در نهاوند در شــرایط مناسبی 
قــرار نداریــم که بــرای خــروج از این وضعیــت حتما 
ویــژه  بــه  و  بهداشــتی  اصــول  مــردم  اســت  الزم 

استفاده از ماسک را فراموش نکنند.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســیامک دانشــور اظهــار 
کــرد: بــا وجــود رونــد رو به رشــد تعــداد مبتالیان به 
، خوشــبختانه  کرونــا در بســیاری از مناطــق کشــور
ســیر صعــودی این بیمــاری طــی دو هفته گذشــته 
در نهاونــد متوقــف شــده امــا وضعیــت همچنــان 

وضعیت نگران کننده است.
وی افــزود: توقــف رونــد رو بــه رشــد بیمــاری بــا 
همــکاری مــردم و زحمــات و پیگیری اعضای ســتاد 
کرونا شهرستان محقق شده که امیدواریم با درک 
شرایط از سوی مردم و رعایت بیشتر فاصله گذاری 
ســطح  در  آن  کاهشــی  رونــد  شــاهد  اجتماعــی 

شهرستان باشیم.
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد 
گفت: با وجود توقف ســیر صعودی این بیماری در 
شــرایط مناســبی قرار نداریــم که برای خــروج از این 
وضعیــت حتما الزم اســت مــردم اصول بهداشــتی 
و بــه ویژه اســتفاده از ماســک را فرامــوش نکرده و 
حتی االمــکان از تــردد بی مــورد در ســطح شــهر و به 

ویژه تجمعات خودداری کنند.
وی در رابطه با وضعیت شهرســتان برای مقابله 
با کرونا و درمان مبتالیان افزود: در حال حاضر هیچ 
مشکلی در خصوص تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی 
مــا  بیمارســتان های  و  نداریــم  بیمــاران  پذیــرش  و 

ظرفیت پذیرش 200 بیمار را دارند.
مرکــز  هشــت  ایــن،  بــر  عــالوه  افــزود:  دانشــور 
نقاهتگاهــی نیــز بــرای اســتفاده در مواقــع ضروری 
کــه  شــده  دیــده  تــدارک  شهرســتان  ســطح  در 
خوشــبختانه تــا کنــون نیــازی بــه اســتفاده از آنهــا 

وجود نداشته است.
وی بــه دالیــل جهــش ایــن بیماری طــی روزهای 
اخیر اشــاره کــرد و افزود: عامل اصلــی افزایش این 
بیمــاری شــرکت در تجمعــات مختلــف بــوده که در 
بین آنها مجالس عروسی بیشترین تأثیر را داشته 
اســت چــون در این افــراد نزدیکی افراد بــه یکدیگر 

بیشتر از سایر موارد است.
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد 
گفــت: پــس از مجالــس عروســی بیشــترین عامل 
ســایر  ســپس  و  عــزا  مراســم  ویــروس  بــه  ابتــال 
تجمعــات در اماکــن عمومــی مانند بانک هــا، دفاتر 
پیشــخوان و اداراتی که ارباب رجوع بیشــتری دارند 

بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه کار درمان و بســتری بیماران 
کرونایی در بیمارســتان علیمرادیان انجام می شود 
کار  تأمیــن ســالمتی مراجعیــن  بــه منظــور  افــزود: 
گندزدایــی بیمارســتان به طور روزانه انجام شــده و 

هیچ منعی برای ورود افراد با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی وجود ندارد.

مطب هــای  وضعیــت  بــا  رابطــه  در  دانشــور 
از  کــه  بازدیدهایــی  طــی  گفــت:  نیــز  خصوصــی 
مطب هــای ســطح شــهر صــورت گرفتــه بــا تالش و 
ایــن  هماهنگــی نظــام پزشــکی حــدود 95 درصــد 
مراکز شیوه نامه های بهداشتی را رعایت می کنند و 

نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
از  مــردم  اســتفاده  فــارس،  بــا  گفتگــو  در  وی 
ماســک را در روزهای اخیر امیدوارکننده دانست 
میــزان  حاضــر  حــال  در  خوشــبختانه  افــزود:  و 
اســتفاده مردم از ماســک در مقایســه با گذشــته 
بهتر شــده بــه گونه ای که بر اســاس مشــاهدات 
در ســطح شــهر شــاید تــا دو هفتــه پیــش حــدود 
پنــج درصــد مــردم از ماســک اســتفاده می کردنــد 
 50 حــدود  اســتفاده  میــزان  حاضــر  حــال  در  امــا 

درصد شده است.

برگزاری مانور »تحکیم سالمت« در تویسرکان
تحکیــم  مانــور  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
از  اســتفاده  فرهنــگ  ترویــج  راســتای  در  ســالمت 
ماســک و مقابلــه بــا کرونــا توســط جمعیــت هــالل 

احمر تویسرکان انجام شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، مانــور تحکیــم ســالمت 
جمعیــت هــالل احمر با راهپیمایــی 40 نفر از اعضا 
و کارکنان این نهاد و بانوان شــورای اسالمی شهر 
از مقابل شــهرداری تا میدان شــهید فرشید هرمز 

برگزار شد.
شهرســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
تویسرکان در حاشــیه این برنامه اظهار کرد: مانور 
تحکیــم وحــدت بــا توجــه بــه اوج گرفتــن بیمــاری 
بــر انجــام  بــا فرمانــدار مبنــی  کرونــا طبــق جلســه 
یکســری اقدامــات از ســوی دســتگاه های اجرایی 

در حوزه کاری آن ها، انجام شــد.
راســتای  در  را  مانــور  ایــن  انجــام  عزیــزی  رضــا 
از  صیانــت  بــه  نســبت  مــردم  حساس ســازی 

ســالمت فــردی و اجتماعــی در مبــارزه بــا بیمــاری 
کرونــا دانســت و تأکیــد کــرد: شــعار مانــور تحکیم 
ســالمت ترویــج و گســترش فرهنــگ اســتفاده از 

ماســک در شرایط شیوع کروناست.
وی افــزود: این مانور ســاعت 10 صبح از مقابل 
شــهرداری بــا حضــور 40 نفــر از اعضــای جمعیــت 
هالل احمر شامل جوانان، داوطلبان، امدادگران، 
نجاتگران و کارکنان این نهاد با پیمودن مســیر از 
میــدان امــام)ره( و عبور از خیابــان باهنر تا میدان 

شــهید فرشید هرمزی برگزار شد.
شهرســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
تویســرکان بــا اشــاره بــه توزیــع یک هــزار ماســک 
در مســیر راهپیمایــی مانــور تحکیــم ســالمت در 
بیــن کســبه گفت: ماســک ها از ســوی خانم شــاه 
محمــدی عضــوی شــورای اجرایــی جمعیــت هالل 

احمر شهرســتان اهدا شده است.
بــردن  بــاال  ســالمت،  حفــظ  بــر  تأکیــد  وی 

حساســیت مردم، رعایت اصول بهداشتی و شعار 
در خانــه بمانیــم را از اهــداف دیگــر مانــور عنــوان 
کــرد و گفــت: هــالل احمــر همیشــه در صیانــت از 

سالمت مردم پیشگام است.
حجت االســالم  کــرد:  خاطرنشــان  عزیــزی 
ســبحان جامه بــزرگ عضــو کانون طــالب جمعیت 
هــالل تویســرکان در طول مســیر با تکــرار جمالت 

تأثیرگــذار در ترویج اســتفاده از ماســک به جامعه 
مخاطب اطالع رسانی کرد.

به نقل از فارس، سیدرســول حسینی فرماندار 
تویســرکان نیــز در پایــان مانــور تحکیــم ســالمت 
در میــدان شــهید فرشــید هرمزی در بیــن فعاالن 
جمعیــت هالل احمر حاضر در مانور حضور یافت 

و از تالش جمعیت هالل احمر تشــکر کرد.

طی 3ماهه نخست سال جاری:

کمک افزون بر 700 میلیون تومانی خیران مالیر به بخش سالمت
مجمــع  رئیــس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
خیــران ســالمت مالیــر گفت: خیــران و نیکــوکاران 
این شهرستان در سه ماهه نخست امسال بیش 
از 700 میلیــون تومان برای درمان بیماران نیازمند، 
حوزه بهداشــت و سالمت و پیشگیری و مقابله با 

کرونا کمک کردند.
به گــزارش هگمتانــه، عباس آذرهمایــون اظهار 
کــرد: از ایــن مبلــغ 110 میلیــون تومان برای ســاخت 
و ســاز مراکــز بهداشــتی و درمانــی ایــن شهرســتان 

هزینه شده است.
از  تومــان  میلیــون   43 همچنیــن  افــزود:  وی 
کمک هــای خیران به منظور پیشــگیری و محافظت 
از ویــروس کرونــا، 80 میلیــون تومــان بــرای افتتــاح 
حســاب وام قرض الحســنه مســاعدت بــه بیمــاران 
نیازمند، 42 میلیون و 600 هزار تومان برای تهیه سبد 
کاال در مــاه مبــارک رمضــان و هفــت میلیــون تومان 

برای تهیه کپسول اکسیژن اختصاص یافت.
رئیس مجمع خیران ســالمت مالیر بیان کرد: از 
ایــن میــزان کمک های خیران، بیــش از 67 میلیون 
تومــان بــرای کمــک بــه بیمــاران ســخت درمــان، 2 
مشــارکت های  بــرای  تومــان  هــزار   350 و  میلیــون 
مربــوط بــه صنــدوق صدقات و یــک میلیــون و 270 
قلک هــا  مردمــی  مشــارکت های  بــه  تومــان  هــزار 

اختصاص پیدا کرد.

ماهــه  ســه  در  داد:  ادامــه  آذرهمایــون  دکتــر 
امســال خیــران مالیــری طــی یــازده فقــره تجهیزات 
پزشکی شامل تشک مواج، چند کپسول اکسیژن 
و دســتگاه ساکشــن و چندین دستگاه ویلچیر به 

نیابت از درگذشتگان خود اهدا شد.
وی یادآور شد: در مدت یاد شده با کمک خیران 
مالیــری عملیــات اجرایــی فیزیوتراپــی بیمارســتان 
امام حسین)ع( آغاز و مبلغ 70 میلیون تومان برای 
ح آندوسکوپی بیمارستان کمک شد. ادامه کار طر
گفــت:  مالیــر  ســالمت  خیــران  مجمــع  رئیــس 
ح آی.ســی.یو  همچنیــن 40 میلیــون تومان برای طر
بیمارســتان مهــر مالیــر توســط خیر مالیــری کمک 
شــد کــه ایــن خیــر مالیــری ســال گذشــته نیــز 25 

ح اهدا کرد. میلیون تومان برای تکمیل این طر
واحــد  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  آذرهمایــون 
مــددکاری مجمع خیران ســالمت مالیــر اظهار کرد: 
در ســه ماهــه نخســت امســال 96 مــورد مراجعــه 
بــه واحــد مــددکاری ایــن مجمــع انجــام شــد کــه 19 
پرونده برای کمک هزینه شیمی درمانی به بیماران 
نیازمنــد تشــکیل و 19 میلیــون و 390 هــزار تومــان 
بــه 14 بیمــار نیازمنــد کمــک هزینــه شــیمی درمانی 

پرداخت شد.
تومــان  هــزار   300 و  میلیــون   2 پرداخــت  وی 
بــرای تهیــه دارو، 55 میلیــون  کمک هــای مــوردی 

مــاه  ویــژه  غذایــی  بســته   218 تهیــه  بــرای  تومــان 
مبــارک رمضــان، ذبح ســه راس گوســفند بــه ارزش 
10 میلیون تومان، مســاعدت چهار میلیون تومانی 
در تهیه پروتز چشــم کودک چهار ساله، معرفی 65 
بیمار نیازمند به مراکز درمانی، پزشک و آزمایشگاه 
و توزیــع یکصد پرس غذای گرم و نذورات را از دیگر 

اقدامات واحد مددکاری برشمرد.
رئیــس مجمع خیــران ســالمت مالیر افــزود: در 
این مدت تجهیزات پزشکی همچون تشک مواج، 
، کپســول اکسیژن، واکر و تخت بیمارستانی  ویلچر
توســط واحد مددکاری در اختیــار 32 بیمار نیازمند 
قــرار گرفــت و چهــار نفــر بــرای دریافــت تســهیالت 
قرض الحســنه بــه مبلــغ 20 میلیــون تومــان معرفی 

شدند.
میلیــون   80 کمــک  بــه  اشــاره  بــا  آذرهمایــون 
تومانــی 2 تــن از خیــران مالیــری بــرای اهــدای وام 
قرض الحسنه به بیماران نیازمند گفت: این وام به 
صورت قرض الحســنه با سقف پنج میلیون تومان 

در اختیار بیماران نیازمند قرار می گیرد.
وی به دیگر اقدامات مجمع خیران ســالمت در 
زمینــه مقابلــه بــا کرونــا اشــاره و تهیه 16 هــزار و 150 
عدد ماســک جراحی، ســه الیــه و معمولــی به مبلغ 
15 میلیــون تومــان، یک هــزار و 709 دســت لبــاس 
ســرهمی بــا مبلغ 40 میلیــون تومــان، 14 گالن مایع 

ضدعفونــی کننــده ســطوح بــه ارزش 16 میلیــون و 
400 هــزار تومــان، 56 هــزار و 600 دســت دســتکش 
التکــس و معمولــی بــه ارزش بیــش از 70 میلیــون 
تومــان، 322 عــدد ژل ضدعفونــی کننــده دســت با 
مبلــغ بیــش چهــار میلیــون و 700 هــزار تومــان، 150 
عــدد آســتینک و 150 عــدد شــیلد را از جملــه ایــن 
اقدامــات برشــمرد. رئیــس مجمع خیران ســالمت 
مالیــر یــادآور شــد: خیــران و نیکــوکاران مالیــری در 
و  پیشــگیری  بــرای  کرونــا،  ویــروس  شــیوع  زمــان 
مقابلــه بــا ایــن بیمــاری در ســه ماهــه امســال 43 

میلیون تومان کمک نقدی داشتند.
آذرهمایــون برگــزاری مســابقه قرآنــی در فضــای 
مجــازی، تقدیــر از معلمــان افتخــاری مجمع خیران 
بــا  دیــدار  ســالمت،  خیــران  بــا  دیــدار  ســالمت، 
خانواده هــای اهداکننــدگان عضــو شــبیر جافــری، 
محمــد محمودی و فرهاد کلبعلیان، توزیع کتابچه 
شاســی  تهیــه  ســالمت،  خیــران  مجمــع  عملکــرد 
ارســال  و  عضــو  اهداکننــدگان  و  خیــران  عکــس 
فعالیت هــای  جملــه  از  را  خیــران  بــه  تقدیرنامــه 

فرهنگی مجمع خیرات سالمت مالیر عنوان کرد.
بــه نقــل از ایرنا، در حــال حاضر حــدود 300 بیمار 
ســالمت  خیــران  مجمــع  پوشــش  زیــر  ســرطانی 
و  خیــر   500 از  بیــش  و  اســت  مالیــر  شهرســتان 

نیکوکار با این مجمع همکاری می کنند.



مفقود شده
پروانه ســاختمانی به شــماره 192/88 و تاریخ صدور 
92/03/11 به شماره پالک ثبتی 1/3079/3279 به نام علی 
هیزجی و علی اذکائی نوید صادره از شهرداری منطقه یک  

همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تويسرکان

م.الف 271
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 1391144426004000416 مورخه 
1391/05/13 تصرفــات مفروزی و مالکانه آقای علیمراد کلهری به شــماره ملی 5849834516 فرزند 
سهراب متقاضی پرونده کالسه 1391114426004000416 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
56/85 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3786- اصلی واقع در بخش یک- تویسرکان به آدرس تیمورآباد  
خریداری مع الواســطه از نصرت اله و حبیب اله سگوند محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد 
ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. 
در  صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه 
دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست 
تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست 
را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را 

برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تويسرکان
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1366/04/19 تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/04 

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تويسرکان

م.الف 269
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000260 مورخه 
99/03/26 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فریدون محمدظاهری به شماره ملی 3979345343 فرزند 
محمدحسین متقاضی پرونده کالسه 1398114426004000099 در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 87/70 مترمربع قسمتی از باقیمانده یک/2362 اصلی واقع در بخش یک تویسرکان ضمناً فوقانی 
داالن عبور مجاور ضلع شــرق 19/46 مترمربع متعلق به مورد تقاضا می باشد خریداری و مورثی از خانم 
بتول محمدظاهری به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در  صورتی که شــخص یا اشخاص 
ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه 
نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تويسرکان
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1366/04/19 با هم مهربان باشیمتاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/04 
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برای تدریس رشته ادبیات و علوم انسانی 
در شهر همدان

راه اندازی نخستین مدرسه 
فرهنگ

معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
آمــوزش و پــرورش اســتان  آمــوزش متوســطه 
همدان از راه اندازی نخســتین مدرسه فرهنگ 

در شهر همدان خبر داد.
بحیرایــی  اهلل  نعمــت  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
گفت: نخســتین مدرسه فرهنگ به منظور جذب 
دانش آمــوزان مســتعد و عالقه منــد بــه تحصیــل 
در رشــته ادبیات و علوم انســانی در شهر همدان 

راه اندازی شد.
راســتای  در  مدرســه  ایــن  افــزود:  بحیرایــی 
مصوبه جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و با 
هدف اعتالی فرهنگ غنی ایرانی- اسالمی، ایجاد 
زمینــه مناســب بــه منظــور جــذب دانش آمــوزان 
مستعد و پرورش انسان های اندیشمند و خالق 
و ارتقــا کیفیــت آموزشــی رشــته ادبیــات و علــوم 

انسانی راه اندازی شده است.
مدرســه  آزمــون  نــام  ثبــت  کــرد:  عنــوان  وی 
فرهنــگ تــا 21 تیرمــاه ادامــه دارد و آزمــون ورودی 
 2 پنجشــنبه  روز  صبــح   9 ســاعت  مدرســه  ایــن 

مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

احتمال افزایش بیماری های 
روده ای با مصرف لبنیات 

فله ای
معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا 
گفت: مصرف فرآورده های لبنی فله ای و ســنتی 
افزایــش  را  مســمویت ها  انــواع  بــه  ابتــال  خطــر 

می دهد.
بــه گــزارش هگمتانــه، منوچهــر کرمــی اظهار 
بــودن  دارا  دلیــل  بــه  لبنــی  فرآورده هــای  کــرد: 
ترکیبــات مغذی، محیط مناســبی بــرای فعالیت 
بنابرایــن  اســت؛  میکروارگانیســم ها  انــواع 
عرضــه  و  نگهــداری  تولیــد،  مراحــل  در  اگــر 
مــوارد بهداشــتی رعایــت نشــود خطــر ابتــال بــه 
مسمومیت و بیماری های روده ای برای مصرف 

کنندگان وجود دارد.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه از مــردم می خواهیم از 
لبنیات پاســتوریزه و بهداشــتی اســتفاده کنند، 
ابــراز کــرد: در کارخانجــات نظــارت جــدی بــر روی 
بهداشــت کارکنان و ســالمت کاالهــای تولیدی 

اعمال می شود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ابــن ســینا بــا بیــان اینکــه در شــرایط کرونایــی 
در  کارکنــان  فــردی  بهداشــت  رعایــت  اهمیــت 
تهیه و توزیع مواد غذایی بســیار بیشتر از دیگر 
ایام است، تصریح کرد: مراکز عرضه فرآورده های 
لبنــی به دلیل عــدم رعایت موازین بهداشــتی از 
جمله بهداشــت فــردی کارگــران و کارکنان تهیه 
فــراورده و عــدم شســت و شــوی دســت ها و یــا 
عــدم اســتفاده از مــواد پاک کننده در شســت و 
شوی تجهیزات زمینه بروز آلودگی های ثانویه را 

در این فرآورده ها فراهم می کنند.
کرمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــر روی واحدهــای 
لبنیــات ســنتی و فلــه ای نظارت چندانــی اعمال 
نمی شــود و ممکن است این فرآورده های لبنی 
در محیطــی آلوده تهیه شــود، گفــت: در صورت 
عــدم دسترســی بــه شــیر پاســتوریزه بایــد شــیر 
را بــه مــدت 10 دقیقــه در حالتــی که هــم می زنیم 

جوشانیده و مصرف کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه از مصــرف پنیر تازه ســنتی 
نیــز بایــد پرهیز شــود، اظهــار کرد: کشــک فله ای 
هم جزء لبنیاتی اســت که احتمال آلودگی در آن 
وجــود دارد بنابرایــن بایــد توجــه داشــت که بوی 
نامطبوع و کپک نداشته باشد و پیش از مصرف 

نیز به مدت پنج دقیقه جوشانیده شود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ابن ســینا در گفتگو با تســنیم، با تأکید بر اینکه 
مردم باید لبنیات پاستوریزه را به لبنیات سنتی 
ترجیــح دهنــد، ابــراز کــرد: در صــورت مشــاهده 
و  تولیــد  زمینــه  در  بهداشــتی  تخلــف  هرگونــه 
عرضــه فرآورده هــای لبنی، موضوع را به ســامانه 

190 گزارش دهید.

خبــر

کمک 7 میلیارد تومانی 
خّیران به ایتام و محسنین

کمک ها 32 درصدی  افزایش 

مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
کمیته امــداد امــام خمینی)ره( اســتان همدان 
ح اکــرام  گفــت: در ســه ماه امســال حامیــان طــر
میلیــون   643 و  میلیــارد   7 محســنین  و  ایتــام 
تومان بــه فرزندان معنوی خــود کمک کرده اند 
که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته با 32 

درصد افزایش  همراه بوده است.
در  ترکمانــه  پیمــان  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
مــورد کمک هــای حامیــان بــه فرزنــدان ایتــام و 
محســنین در بهــار امســال اظهار کــرد: حامیان 
7 میلیــارد و 643 میلیــون تومــان بــه فرزنــدان 
ح اکــرام ایتــام و  معنــوی خــود تحــت عنــوان طــر

محسنین پرداخت کرده اند.
حامیــان  ایتــام،  اکــرام  ح  طــر در  افــزود:  وی 
ح  ســه میلیــارد و 590 میلیــون تومــان و در طــر
محسنین چهار میلیارد و 53 میلیون تومان به 

فرزندان معنوی خود کمک کرده اند.
خمینــی)ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
اســتان همــدان با اشــاره بــه اینکه امســال و به 
ویــژه در طــول ماه مبــارک رمضان 4هــزار و 396 
حامــی به جمع حامیــان نیکوکار اســتان افزوده 
 شده است، ادامه داد: در حال حاضر 43 هزار و 
840 حامــی از 3هزار و 455 فرزند یتیم و 3هزار و 

326 فرزند محسنین حمایت می کنند.
ترکمانــه بیــان کرد: ســرانه کمک بــه فرزندان 
376 هــزار تومان در هر ماه اســت که به  صورت 

مستقیم به حساب آن ها واریز می شود.
ســال  ســه ماه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گذشته حامیان 5 میلیارد و 806 میلیون تومان 
به فرزندان ایتام و محســنین خود کمک کردند، 
عنوان کرد: امســال کمک های حامیان نســبت 
به سه ماه سال گذشته 32 درصد افزایش یافته 

است.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک همدان:

مالکان به گرانی ها
دامن نزنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه 
مالــکان  از  همــدان  امــالک  مشــاورین  صنــف 

خواست به گرانی ها دامن نزنند.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جمالی با اشــاره 
قیمــت  کنتــرل  بــرای  انجام شــده  اقدامــات  بــه 
مســکن در همدان، اظهار کرد: بخشنامه ای که 
از ســوی دادســتان همدان مبنی بر افزایش 25 
درصــدی قراردادهای رهن و اجاره به مشــاورین 
پذیرفتــه  مالــکان  ســوی  از  ابالغ شــده،  امــالک 

نشده است.
مالــکان  از  وقتــی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
بــرای  را  گذشــته  ســال  قولنامــه  می خواهیــم 
محاســبه 25 درصــد افزایــش در اختیــار مشــاور 
امالک قــرار دهند از این کار خــودداری می کنند، 
افــزود: البته ایــن بخشــنامه تأثیــر قابل توجهی 
بــا قیمت هــای کاذب در  در کاهــش معامــالت 
بنگاه ها داشته و تا حدی معامالت رهن و اجاره 
متوقف شده و به سمت قراردادهای غیررسمی 

و توافقی بین مالک و مستأجر رفته است.
*بخشــنامه به 1300 بنگاه معامالت ملکی در 

همدان ابالغ شده است
بــه  بخشــنامه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمالــی 
در  ملکــی  معامــالت  بنــگاه   300 و  یک هــزار 
متأســفانه  گفــت:  اســت،  ابالغ شــده  همــدان 
حــس انسان دوســتی بین مردم کم رنگ شــده، 
درحالی کــه مالــکان بایــد خدا را در نظــر بگیرند و 

به گرانی ها دامن نزنند.

خبـــــــــر
معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

نظارت بر تاکسی ها با اوج کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون تاکسیرانی 
شــهرداری  مســافر  و  بــار  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
همــدان گفــت: نظــارت بــر رعایــت شــیوه نامه های 
همــدان  درون شــهری  تاکســی های  در  بهداشــتی 

تشدید می یابد.
بــه گــزارش هگمتانــه بــه نقــل از روابــط عمومی 
شــهرداری  مســافر  و  بــار  نقــل  و  حمــل  ســازمان 

همــدان، میــالد کریمــی ضمــن بازدیــد از ایســتگاه 
خودروهــای تاکســی و ون پایانه انقــالب اظهار کرد: 
در پــی شــیوع گســترده بیمــاری کوویــد ١٩ و اعــالم 
وضعیــت قرمــز در برخی شــهرهای اســتان، نظارت 
بــر نحــوه  اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی در 

تاکسی های همدان تشدید شد.
وی افــزود: بــا عنایــت بــه تأکید ســتاد مقابله با 

کرونا جهت اســتفاده از ماســک در وســایل نقلیه 
عمومــی و تاکســی هــا، بــه طــور جــدی و بیــش از 
پیــش بــر رعایــت شــیوه نامه هــای ابالغــی نظــارت 

می شود.
پایانه هــای  در  ح  طــر ایــن  کــرد:  اظهــار  کریمــی 
تاکســیرانان  تمامــی  و  شــده  انجــام  تاکســیرانی 
خطــوط تحت پوشــش، محلول ضدعفونــی کننده 

را دریافــت کرده اند و این روند تا پایان این شــرایط 
ادامه خواهد داشت.

معــاون تاکســیرانی ســازمان حمــل و نقــل بار و 
مسافر شــهرداری همدان در پایان از شهروندان و 
رانندگان تاکســی خواســت تا زمان بهبود شــرایط و 
بازگشت به وضعیت قبل، از هرگونه سهل انگاری 

در این خصوص خودداری کنند.

کمبود انسولین
بیماران انسولین را از هم قرض می گیرند

هیــأت  عضــو  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
رئیســه انجمن دیابت اســتان همــدان از وضعیت 
نبــود  در  همــدان  دیابتــی  بیمــاران  نامناســب 

انسولین خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ناهید کوثری روز گذشته از 
وضعیت نامناسب بیماران دیابتی در همدان خبر 
داد و اظهــار کــرد: متأســفانه این بیمــاران با کمبود 

انسولین مواجه هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه پخــش انســولین طوری 
است که به سرعت تمام می شود و برخی از بیماران 
نمی توانند تهیه کننــد گفت: از طریق معاونت غذا 
و دارو پیگیــر بودیم تا انســولین در اختیار بیماران 
قــرار گیــرد امــا آنها نیــز از کمبود ســخن می گویند و 

علت را شرکت ها یا عوامل دیگر می دانند.
دیابــت همــدان  انجمــن  رئیســه  عضــو هیــأت 
بــا بیــان اینکــه نماینــده یکــی از شــرکت های تهیــه 
انســولین قلمــی گفتــه کــه هفتــه آینــده بــه مقــدار 
فــراوان ایــن دارو در کشــور توزیــع خواهــد شــد و 
خ دهــد عنوان کــرد: بیماران  امیــدوارم ایــن اتفاق ر
مــا نیاز روزانه به انســولین دارنــد و نمی توانند صبر 

. کنند تا هفته آینده که آیا توزیع شود یا خیر
وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــن بیماران بایــد قبل از 
غــذا انســولین مصــرف کننــد و نمی تواننــد تعــداد 
انســولین را کاهــش دهنــد افــزود: گــروه تلگرامــی 
تشکیل داده ایم که از طریق آن بیماران به یکدیگر 
انســولین قــرض می دهنــد تا مشــکل دیگــری رفع 

شود.
کوثــری بــا بیــان اینکــه بیمــاران بــه افــرادی کــه 
نتوانســته اند مشــکل خــود را حل کنند انســولین 
قــرض می دهند تا آنها نیز بعد از تهیه قرض خود را 
برگردانند خاطرنشــان کرد: در این هفته مشــکل را 
به این نحو حل کرده ایم و کســی نتوانســته مسأله 

اصلی را حل کند.
وی بــا تأکید بــر اینکه فعاًل خود، مشــکل را حل 
و  انجــام دهــد  کاری  نتوانســته  و دولــت  کرده ایــم 
حمایتی داشــته باشــد گفت: اگر به بیماران دیابتی 
انسولین نرسد با مشکالت زیادی مواجه خواهند 

شد و ممکن است حتی به کما بروند.
اســتان  دیابــت  انجمــن  رئیســه  هیــأت  عضــو 
همــدان بــا اشــاره بــه اینکه بیمــاران مــدام تماس 

دارنــد  گالیــه  انســولین  نبــود  از  و  می گیرنــد 
خاطرنشــان کرد: انجمن دیابت همدان نمی تواند 
کاری انجــام دهــد و دســتش در ایــن زمینه بســته 

است.
وی بــا بیان اینکه متأســفانه تعدادی از بیماران 
دیابتــی اســتان نیز به بیمــاری کرونا مبتال شــده اند 
بیان کرد: البته خوشبختانه موارد فوتی را بین آنها 

شاهد نبودیم.
کوثــری در گفتگــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــه اینکه 
بیمــاران دیابتــی در معــرض بیمــاری کرونا هســتند 
البته اگر قند آنها کنترل نباشد گفت: با عدم تزریق 
انســولین دســتگاه ایمنی بیمــاران دیابتی ضعیف 
می شــود و احتمــال ابتال به کرونا وجــود دارد که اگر 

مبتال شوند دیرتر نیز بهبود می یابند.

ترشیجات غیرمجاز  کارگاه  از  بهداشتی  غیر اولیه  مواد  تن   10 کشف 
مرکــز  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــت شهرســتان همدان گفت: روز دوشنبه 
یک کارگاه غیرمجاز تولید ترشــیجات و شــوریجات 
در همــدان پلمب و ۱0 تن مواد اولیه و فرآورده های 

غیربهداشتی از این کارگاه کشف و ضبط شد.
به گزارش هگمتانــه، محمد خیراندیش اظهار 
کــرد: ایــن کارگاه غیرمجــاز و غیر بهداشــتی که در 

زمینــه تولیــد و عرضه ترشــیجات فلــه ای فعالیت 
و  پلمــب  بــا حضــور مأمــوران بهداشــتی  داشــت 

پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارســال شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز تهیــه و عرضــه 
و  نداشــت  بهداشــتی  مجــوز  گونــه  هیــچ  ترشــی، 
نظارتــی هــم بــر روی آن نبــوده، ابــراز کــرد: از رنگ 
تولیــد اســتفاده  رونــد  نیــز در  صنعتــی و قاچــاق 

شده است.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همدان با 
تأکیــد بــر اینکــه 10 تن مــواد اولیــه و فرآورده های 
غیرمجــاز  کارگاه  ایــن  از  قاچــاق  و  غیربهداشــتی 
کشــف و ضبط شــده، تصریــح کرد: ایــن کارگاه در 

جاده مالیر فعالیت داشــته است.
خیراندیش گفت: با توجه به اینکه در شــرایط 

حســاس کرونایــی قــرار داریــم نظارت هــای مــا بــر 
روی مراکــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی تشــدید 
شــده و با هرگونه تخلف برخورد قانونی می شود.
وی از مردم خواســت تا مواد غذایی مورد نیاز 
خــود را از مراکــز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و 
مشــاهده هرگونه تخلف بهداشــتی را به ســامانه 

190 گزارش کنند.

اهدای عضو حمیدرضا آژند به 4 بیمار
آژنــد  خانــواده  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
از اهالــی روســتای مزرعــه مهــدی آبــاد شهرســتان 
مرحــوم  بــدن  اعضــای  اهــدای  بــا  کبودراهنــگ 
حمیدرضــا آژند که دچــار ضایعه مرگ مغزی شــده 
بــود به چهــار بیمــار نیازمنــد پیونــد زندگــی دوباره 

بخشیدند.
بــه گــزارش هگمتانــه، مجید حمیدی مســؤول 
واحد فراهــم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ابن سینا افزود: عمل خیر و نوع دوستانه 
اهــدا اعضا در جهان و همچنیــن در ایران بدون رد 
و بــدل شــدن هزینــه انجــام می شــود؛ و صرفــا یک 

حرکت انسان دوستانه است.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن پنجمیــن اهــدای عضو 
در همــدان بــود، ادامــه داد: در کشــور 25 هــزار نفــر 
کــه اســتقبال مــردم در  در نوبــت پیونــد هســتند 
بــه  اعضــا می توانــد  پیونــد  کارت  اخــذ  و  عضویــت 

کاهش زمان انتظار افراد نیازمند کمک کند.
کامــل  رضایــت  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  حمیــدی 
خانــواده مرحــوم حمیدرضا آژند 24 ســاله که در اثر 
تصــادف دچار ضایعه مرگ مغزی شــده بود، قلب، 
کبــد و دو کلیــه ایــن مرحوم بــه چند بیمــار نیازمند 

پیوند زندگی دوباره بخشید.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان 

از این خانواده ایثارگر تقدیر کرد.
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جملــه  از  وزنه بــرداری  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
رشــته های موفق در تاریخ ورزش همدان به شــمار 
مــی رود که قهرمانان و نام آوران زیــادی را به جامعه 
ورزش کشــور معرفــی کــرده بــه طــوری کــه همــدان 
از اســتان های ثابــت در لیگ هــای برتــر وزنه بــرداری 

کشور است.
اســتان همدان از ســال 88 در لیگ وزنه برداری 
کشــور صاحــب تیــم اســت و در این ســال ها پایگاه 
شــهید نوژه همدان با عنوان تیــم »عقاب« نماینده 
نیــروی هوایــی ارتــش بــود امــا پــس از افــول هیأت 
وزنــه بــرداری و چالش هــای ایجــاد شــده بــرای ایــن 
رشــته ورزشــی، دی مــاه ســال 95 بــا روی کار آمــدن 
»محمــد زارعــی« جــان تــازه ای بــر پیکــره ناتــوان این 
ورزش در ســطح اســتان تزریــق شــد و وی بــا اجرای 
ح استعدادیابی از جوانان بومی استان توانست  طر
عنوان نایب قهرمانی باشــگاه های کشور را در سال 

97 از آن همدان کند.
کمتــر از یک مــاه پیش مجمــع انتخابــات هیأت 
محســن  حضــور  بــا  همــدان  اســتان  بــرداری  وزنــه 
بیرانونــد، دبیــر فدراســیون وزنــه بــرداری و محســن 
، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان  جهانشیر
برگــزار و »علیرضا همیونــد«، روحانــی نهاوندی برای 
چهــار ســال ســکاندار هیــأت وزنــه بــرداری اســتان 

همدان شد.
رئیــس هیأت وزنه برداری اســتان همدان درباره 
بازدیدهــای  بایــد  گفــت:  خــود  آینــده  برنامه هــای 

میدانی این رشــته را به همراه ورزشــکاران و مربیان 
برگــزار  نشســت هایی  دهیــم،  انجــام  بــرداری  وزنــه 
کنیــم و صحبت هــای آنها را در رابطه با مشــکالت و 

مسائلی که پیش رویشان است، جویا شویم.
حجــت االســالم علیرضــا همیونــد بــا اشــاره بــه 
بــرای  مناســبی  بســیار  شــرایط  می خواهیــم  اینکــه 
وزنــه بــرداری اســتان ایجــاد کنیــم، خاطرنشــان کرد: 
برنامه های بســیاری طراحی کرده ایــم تا وزنه برداری 

استان را متحول سازیم.
رشــد  شــامل  را  هیــأت  فعالیت هــای  اهــم  وی 
جمعیــت آماری، برگــزاری کالس های دانــش افزایی 
مربیــان و ورزشــکاران، احیای هیأت هــای غیرفعال، 
تــالش بــرای برگــزاری مســابقات اســتانی در اولیــن 
فرصــت مقتضــی، تعامل بــا اداره کل ورزش اســتان 
و فدراســیون و اکــرام پیشکســوتان و ورزشــکاران 
ح کرد: ســالن های  ح اســتان دانســت. وی مطر مطر
وزنــه بــرداری بــا رعایــت مؤلفه هــا و شــیوه نامه های 
بهداشــتی برقــرار اســت در ضمن برگــزاری کالس ها 
و فعالیــت ســالن ها زیرنظر ســتاد مقابله بــا کرونا و 

تصمیم اداره کل و پیشنهاد هیأت برگزار می شود.
همــدان  اســتان  بــرداری  وزنــه  هیــأت  رئیــس 
اولویــت اولش را رعایت اصول بهداشــتی دانســت 
چراکه حفظ سالمت ورزشکاران در وضعیت کنونی 

مهمترین مسئله و از واجبات است.
در  بــرداری  وزنــه  مســابقات  برگــزاری  دربــاره  وی 
همــدان  اســتان  در  کــرد:  اظهــار  همــدان  اســتان 

نخبگانــی در این رشــته فعالیت داشــتند و در حال 
حاضر نخبگان ورزشــی خوبی در وزنه برداری استان 
از  و  می کنیــم  شناســایی  را  آنهــا  کــه  دارنــد  حضــور 
کســانی کــه در ســطح ایــده آلی قرار داشــته باشــند، 

برای مسابقات کشوری استفاده خواهیم کرد.
گذشــته  در  متأســفانه  افــزود:  همیونــد 
ورزشکارانی را در سطح ایران و یا حتی آسیا داشتیم 
کــه از آمادگــی باالیــی برخــوردار بودنــد امــا آنطور که 
انتظار می رفت دیده نشــده اند اما نظارت ما در این 

زمینه باالتر خواهد رفت.
اســتان  میزبانــی  بــرای  تــالش  از  ادامــه  در  وی 
همدان از مســابقات کشوری وزنه برداری و برگزاری 

کالس های مربیگری و داوری سخن به میان آورد.
یــک  عنــوان  بــه  حکمــش  بازتــاب  دربــاره  وی 
روحانی در عرصه ورزشــی چون وزنه برداری از ســوی 
رسانه های خارجی اذعان کرد: این رسانه ها قضیه را 
سیاســی جلوه داده اند، شــاید اگر لبــاس روحانیت 
بــر تــن نداشــتم ایــن اخبــار شــکل نمی گرفــت امــا 
رســانه های معاند و خودفروختــه می خواهند از آب 
گل آلود ماهی بگیرند و در ذهنیت مردم جلوه بدی 

از روحانیت قرار دهند.
خــود  ورزشــی  تجــارب  از  ادامــه  در  همیونــد 
گفــت: در کشــتی پهلوانــی بــوده ام و اکنــون در رده 
پیشکســوتان ورزش می کنم. در جوانی مســابقات 

تجربــه  را  زورخانــه ای  و  پهلوانــی  کشــتی  کشــوری 
کــرده ام. از جنــس ورزش هســتم امــا ایــن موضوع 
یــک بحــث مدیریتی اســت و آماده خدمــت به وزنه 
برداری استان هستم. ما از یک تیم بسیار منسجم 
خــود  کنــار  در  بــرداری  وزنــه  رشــته  متخصــص  و 
اســتفاده می کنیــم و نقــش خادمــی داریــم و هدفم 

فقط خدمت به ورزش است.
ح کرد: روحانیون با همه اقشــار  وی در پایان مطر
جامعــه در ارتبــاط هســتند، بســیاری از روحانیــون 
ورزشــکارند  برخــی  و  بــوده  شایســته ای  مدیــران 
کــه امیدواریــم بتوانیــم مثمرثمــر واقــع شــویم و به 

ورزشکاران خدمت کنیم.

ح »مربیان جهادی«  اجرای طر
تحولی در ورزش بسیج

هگمتانــه، گروه ورزش: مســؤول تربیت بدنی 
ســپاه ناحیــه همــدان گفــت: تربیــت بدنی ســپاه 
ناحیه همــدان طرحی به عنوان »مربیان جهادی« 
بــا هــدف کمــک بــه قشــر ضعیــف جامعــه را برای 
اولیــن بــار در کشــور اجــرا می کند کــه برای اجــرا در 
سراســر کشــور به ســازمان بســیج مستضعفین 

پیشنهاد داده است.
سیدجواد جعفری اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ورزشــی  فعالیت هــای  انجــام  بــرای  مــردم  عمــوم 
فرزندان خود را به ســالن های ورزشــی می فرستند 
و بابــت حضور در این کالس هــا باید مبالغ باالیی 
را پرداخت کنند متأسفانه بسیاری از افراد توانایی 
مالــی بــرای شــرکت در ایــن کالس هــا را ندارنــد و 
امــکان دارد عــدم پرداختــن بــه امــر ورزش بــرای 
نوجوانان و جوانان از لحاظ جســمی و حتی روحی 

مشکالتی ایجاد کند.
وی افــزود: برای حل ایــن موضوع تربیت بدنی 
ســپاه ناحیــه همــدان طرحــی بــه عنــوان »مربیان 
جهــادی« را برای اولین بار در کشــور اجرا می کند و 
ح را به ســازمان بســیج نیز ارائه  همچنیــن این طر

داده تا در دیگر استان ها نیز اجرا شود.
مســؤول تربیــت بدنــی ســپاه ناحیــه همــدان 
ح تحولی در ورزش بســیج با هدف  گفــت: ایــن طر
کمک به قشــر ضعیف و آســیب دیده از مســائل 
اقتصادی جامعه برای انجام فعالیت های ورزشــی 
ح افــرادی کــه  اســت. وی عنــوان کــرد: در ایــن طــر
از طریــق معاونــت  توانایــی مالــی باالیــی ندارنــد 
اجتماعی سپاه شناسایی و به تربیت بدنی معرفی 
می شوند و به صورت رایگان از کالس های ورزشی 

تا زمان یادگیری آن ورزش استفاده خواهند کرد.

ویروس ناقال، رفاقت و رقابت 
فوتبالی را تهدید نکند!

برگــزاری  از  هــدف  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
زده. ویــروس  فوتبــال  بحبوحــه  در  مســابقات 
کمــک به عوامل روحی و روانی جامعه اســت،این 
موضوع نباید رفاقت ها را تحت الشــعاع قرارداده 

و رقابت سالم را کم رنگ کند.
اصــول  رعایــت  بــا  شــد  قــرار  کــه  روزی  از 
بهداشتی،مســابقات لیگ برتر ادامه پیدا کند،به 
جای همکاری و مشــارکت تیم هــا در این موضوع 
خاص شاهد چالش و تنش در باشگاه ها بودیم.

بازیکنــان  و  مدیران،مربیــان  از  تعــدادی 
م مخالفت برداشتند.

َ
باشگاهی از همان ابتدا عل

برخی دیگر ســینه چاک کرده و نیام از شمشیر 
بر کشــیدند و قلب فوتبال باشگاهی را هدف قرار 

دادند.
از  غ  داشــتند،فار منفعتــی  کــه  دیگــر  طیفــی 
خطــرات ویــروس ناقال،ادامــه فوتبــال باشــگاهی 
برخــی  آزمایشــات  و  بــه تســت  و  کــرده  را تجویــز 

تیم ها،شائبه ایجاد کردند.
ایــن موافقت ها و مخالفت هــا و ارائه مدارک و 
مســتندات، رفتــه رفته جــای خود را بــه لجاجت و 

پرخاشگری داد.
اینگونه تفکرات با روح ورزش در تضاد است و 

باید با آن مقابله کرد.
هــدف از فعالیت های باشــگاهی،جدا از کمک 
به موضوعات روحی و روانی جامعه،ترویج رفاقت 
بیــن بازیکنان،داشــتن رقابــت ســالم و در نهایت 

کمک به تیم ملی است.
و  تالش ها،فعالیت هــا  تمــام  واقــع  در 
برنامه ریزی های باشــگاهی باید در مســیر تقویت 
تیــم ملــی کشــور باشــد،لذا قهرمانی این باشــگاه 
تهرانــی یــا آن باشــگاه شهرســتانی مــالک و معیار 

اصلی و غایی نیست.
مبتنــی  و  ســالم  رقابــت  یــک  در  بایــد  تیم هــا 
هــر  و  کننــد  شــرکت  مســابقات  در  عدالــت  بــر 
آنکــه تــالش بهتــری داشــته و برنامه ریــزی واالیی 
انجــام داده،اســتحقاق بیشــتری برای رســیدن به 
موفقیت دارد. در این راســتا نباید به یکدیگر تیغ 

کشید و داد وقال کرد.
بایــد بپذیریــم فوتبــال نیــم بنــد ما مشــکالت 

فراوانی دارد و ادای حرفه ای ها را در می آورد.
بایــد در مســیر اجــرای مســابقات ضعف هــا و 
کمبودها را کاهش داد. باید غلط ها درســت کرد و 

دروس نوشته شده را اصالح کرد.
پاره کردن نوشته ها و انکار کردن تمام مسائل 
چاره ساز نیست و اساس فوتبال را تحت الشعاع 
انگاشــتن  ســاده  دیگــر  ســوی  از  می دهــد.  قــرار 
خطــرات کرونــا و مهم شــمردن قهرمانــی و نتیجه 

گرایی هم عقالنی نیست.
بنابرایــن در یــک جمــع بنــدی کلی بایــد متذکر 
شــد،تیم های حاضــر در لیگ برتــر و رده های دیگر 
از افــراد حــاذق و با تجربه ای در امور پزشــکی بهره 
می برند. باید امور تخصصی بهداشتی و پزشکی را 
به آنها ســپرد.مدیران ایفمارک در فدراسیون هم 

آمادگی خود را اعالم کرده اند.
چنانچــه ادامــه لیــگ خطر ســاز باشــد و انجام 
مســابقات به مصلحت نباشــد،قطعا مســؤوالن 

ذیربط تصمیم قاطع را خواهند گرفت.
ایــن کار بــا مصاحبــه بازیکــن و مربــی و تحــت 
فشــار قــراردادن مســؤوالن به نتیجه نمی رســد و 

مسیر حرکت فوتبال را ناهموار می کند.

خبـــــــــــــــر

در آستانه فعالیت دوباره لیگ 2

برنامه ریزی مسووالن 
برای میزبانی شایسته 

پاس و شهرداری
هماهنگــی  جلســه  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
مســابقات لیــگ دســته دوم کشــور در هفتــه 22 
و 23 لیگ دســته ســه کشــور به میزبانی اســتان 

همدان برگزار شد.

این نشست با حضور معاون ورزشی اداره کل 
ورزش و جوانــان، حراســت، رئیــس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان همدان و رئیس هیأت فوتبال 

استان همدان برگزار شد.
عبــاس قهرمانی در این نشســت، اظهــار کرد: 
برابــر دســتورالعمل ســازمان لیــگ و فدراســیون 
فوتبال جمهوری اســالمی در این مســابقات که 2 
بــازی شــهرداری همدان با خیبــر خرم آباد در هفته 
بیســت و دوم ســاعت 20 در ورزشــگاه شــهدای 
قدس و پاس همدان با نفت گچ ســاران در هفته 
بیست و سوم ساعت 19 و 45 دقیقه در ورزشگاه 
شــهید حاجی بابایی مریانج به ترتیــب در روزهای 
یکم و پنجم مردادماه برگزاری می شــود کلیه افراد 
حاضر در ورزشــگاه می بایســت ضمن ارائه تست 
کرونا،رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی، اســتفاده از 
لــوازم بهداشــتی و ضدعفونی کننــده، ایجــاد تونل 
و  امــدادی  خودروهــای  ضدعفونــی  ضدعفونــی، 
خدماتــی، اســتفاده از بطری آب شــخصی و غیره از 
شــادی پس از گل، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و 

غیره اجتناب کنند.
وضعیــت  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بابیــان  وی 
برگــزاری  مطلــوب  شــرایط  در  همــدان  اســتان 
مســابقه بــه جهــت شــیوع کرونــا نیســت، گفت: 
زمان بنــدی برگــزاری مســابقات بــه همــراه موانــع 
موجــود در جهــت اجــرای مســابقات بــه شــورای 
تأمین شهرســتان ارســال خواهد شــد تا عالوه بر 
جمع بنــدی موجــود در اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان، مســؤولین شهرســتان و اســتان نیــز بــا 

توجه به شرایط اعالم نظر کنند.
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشــی  معــاون 
استان همدان با اشاره به زمان برگزاری مسابقات 
و لزوم اســتفاده از ســامانه های روشــنایی، گفت: 
جلســات هماهنگی با توزیع برق استان به منظور 
مســابقه،  برگــزاری  زمــان  در  پایــدار  بــرق  تأمیــن 
نیروی انتظامــی، اورژانس و غیره باید برگزار شــود 
تــا قبــل از فرارســیدن زمــان اجــرا محدودیت هــا و 
موانع پیش رو مرتفع شــود. وی با اشــاره به اینکه 
جلســه اختصاصی بــا مدیران عامــل دو تیم پاس 
و شــهرداری همــدان طــی روزهای آینــده به منظور 
ظرفیت هــای  از  بهره منــدی  و  امکان ســنجی 
موجــود برگــزار خواهد شــد، گفــت: الزام بــه اجرای 
دســتورالعمل های بهداشــتی و همچنین نظارت 
بــر حســن اجــرای آن ها در حیــن برگزاری مســابقه 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه الزمــه آن 

هماهنگی همه جانبه متولیان است.

خبـــــــــــــــر

عزم وزنه برداری همدان 
ج شدن از رکود برای خار

کشوری! مسؤول  حضور  با  اسدآباد  شنای  استخر  افتتاح  اگرهای  و  اما 
هگمتانه، گروه ورزش: اســتخر شــنای اسدآباد 
یکــی از مطالبــات بــه حق مــردم که پس از 26 ســال 
پارســال با حضور وزیر ورزش افتتاح شــد، به مردم 
خدمــات نــداده، قســمت مهــم از آن تخریــب و بــه 

صورت دوباره کاری در حال ساخت است!
اســتخر سرپوشــیده اســدآباد کــه مزین بــه نام 
مبارک شــهید »حاج قاسم ســلیمانی« است، سال 
گذشــته پــس از 26 ســال مطالبــه مردمی بــا حضور 
و  اســتانی  مســؤوالن  ورزش،  وزیــر  ســلطانی فر 
شهرســتانی از اســتاندار و مدیرکل ورزش گرفته تا 
نماینده مجلس، فرمانــدار و امام جمعه دقیقا” 19 

بهمن ماه در دهه فجر به افتتاح رسید.
حمیدرضــا رجبــی سرپرســت ورزش و جوانــان 
بــا  گفتگویــی  در  افتتــاح  از  بعــد  مدتــی  اســدآباد 
رسانه ها خبر آغاز فعالیت این استخر تازه تأسیس 
را در 6 اســفند ســال 99 به طور رسمی اعالم کرد که 
با شــیوع ویــروس کرونا ایــن اتفاق نیفتــاد و بعداز 
گذشــت پنجمیــن مــاه همه گیــری ویــروس کرونــا 

هنوز این استخر قابل استفاده نیست!
حال موضوعی که موجب شــد بار دیگر مسئله 
اســتخر شــنای دولتــی را قلم فرســایی کنیــم، ایــن 
اســت اســتخری که با حضور مســؤوالن کشــوری و 
اســتانی و شهرستانی در دهه فجر به افتتاح رسید 
و حتــی چند نوجوان حرکات نمایشــی شــنا را در آن 
داشــتند، هــم اکنــون بعــداز 5 مــاه کــه از افتتاح آن 
می گذرد، بار دیگر کف اســتخر را برداشــته تا دوباره 

بسازند!
گویــا آن افتتــاح در آســتانه انتخابــات تنهــا یــک 
افتتاح نمایشــی بــوده و بس! حال بایــد دید که اگر 
ایــن پــروژه تکمیل بوده چــرا بعداز 5 مــاه از افتتاح 
آن چنیــن اقدامــی را انجــام داده انــد؟! و اگــر پــروژه 
ناقــص بــود چــرا اصال افتتــاح شــده؟! و چــرا در این 
شــرایط ســخت اقتصــادی و بنــا به گفته خودشــان 
کمبــود اعتبــارات چنین هزینــه ای را بر بیــت  المال 

تحمیل می کنند.

کف استخر را برداشتیم تا دوباره بسازیم!  �
ایــن  در  اســدآباد  جوانــان  و  ورزش  سرپرســت 
خصوص گفت: کف اســتخر کمی مشــکل داشت، 
کل کاشــی های آن را برداشــته و ســیمانکاری کــرده 
اند و منتظرند که خشک شود و دوباره کاشی کاری 

را انجام دهند.
حمیدرضا رجبی ادامه داد: پروژه اســتخر شنای 
شهید سلیمانی یک پروژه 20 و چند ساله است که 
در طول این مدت خاصیت خود را از دست داده و 

مطمئنا” با یک پروژه 2 و یا سه ساله فرق می کند!
وی با بیان اینکه ما پروژه اســتخر شنای شهید 
گرفتیــم،  بــه صــورت موقــت تحویــل  را  ســلیمانی 
افــزود: مــا برای افتتــاح پــروژه را تحویــل نگرفتیم و 
تحویــل آن پــس از یکســال اســت که اگر ایــراد و یا 
اشــکالی در فضای اســتخر پدید بیاید، آن را برطرف 
کنند، البته در همان روزهای اول این ایرادات خود 
را نشــان داد و پیمانــکار موظف بــه رفع آن نواقص 

شد.
هزینه دوباره کاری در ســاخت اســتخر برعهده   �

پیمانکار است!
سرپرســت ورزش و جوانــان اســدآباد در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال کــه هزینــه دوبــاره کاری در ســاخت 
اســتخر شــنا بــر عهــده کیســت آیــا از جیــب مــردم 
نیســت؟، گفــت: ایــن هزینــه دوبــاره ســاخت کــف 
تحویــل  چراکــه  اســت  پیمانــکار  برعهــده  اســتخر 
موقــت انجــام شــده امــا اگر پــروژه را کامــل تحویل 
البتــه  بــود،  ورزش  اداره  برعهــده  بودیــم،  گرفتــه 
هزینــه دیوارکشــی محوطه و گاز اســتخر یک اعتبار 

جداگانه دارد.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار که آیا قانون 
می گویــد یــک پــروژه را افتتــاح کنیــد بعــد بــرای رفع 
نواقص آن دوباره تخریب و بازســازی انجام دهید؟ 
موقــت  اســتخر  کــه  اســت  ایــن  قانونــش  گفــت: 
تحویل گرفته شــود و در طول یکسال اگر مشکلی 

داشت، پیمانکار برای رفع مشکل اقدام کند.

موقــت   � و  نبودیــم  بــردار  بهــره  ورزش:  اداره 
تحویل گرفتیم!

کارشــناس  و  فرمانــدار  اینکــه  بیــان  بــا  رجبــی 
فرمانــداری در جریــان این امر اســت، گفــت: اینکه 
چــرا در آن زمــان افتتاح شــده در بحث کالن اســت 
و امــا در مــورد هزینه هــا بایــد بگویم که هیــچ کدام 
از هزینه هــا بر عهــده اداره ورزش و یا به قول شــما 
بیت المال نیســت، طبق قــرارداد برعهده پیمانکار 
اســت، مــا بهــره بــردار نیســتیم و همچنــان موقتا” 

تحویل گرفتیم.
وی با بیان اینکه در صورتی که صورت جلسه ای 
امضا شــده بود و ما اســتخر را کامل تحویل گرفته 
بودیــم، حــرف شــما و همــه مردم بــه عنــوان اینکه 
چــرا در بحــث اســتخر کارشناســی نکــرده و تحویل 
اســت،  مــردم  دوش  بــر  دوبــاره  هزینــه  و  گرفتیــم 
صحیح بود اما اینکه چرا کارشناســی نشــده در حد 
کالن اســت و کارشناســانی از اســتان و شهرستان 
به این پروژه ایراد گرفتند، به ما گفتند پروژه حاضر 
و داخــل اســتخر قابــل افتتاح اســت ما هــم گفتیم 

چشم و افتتاحش کردیم!
چند سؤال بی جواب  �

علــی رغــم صحبت هــای سرپرســت اداره ورزش 
و امور جوانان شهرســتان اســدآباد، همچنان چند 
ح اســت؛ اوال” اینکــه هزینــه ای کــه بــه  ســؤال مطــر
پیمانــکار داده می شــود، از کجــا تأمیــن می شــود؟ 

مگر غیر از بیت المال است!
ســؤال دیگــر اینکــه اگــر اداره ورزش بهره بــردار 
نبــود، چــرا در دهــه فجــر ســال گذشــته کــه منتهی 
بــه انتخابــات می شــد، ایــن پــروژه را افتتــاح کــرد؟ 
چرا مســؤوالن کشــوری و اســتانی از وزیــر ورزش تا 

استاندار بی توجه به این قضیه بوده و هستند؟
سرپرست اداره ورزش اسدآباد در مصاحبه اش 
مــاه  اســفند   6 از  مــردم  بــود  گفتــه  رســانه ها  بــا 
می تواننــد از اســتخر شــنا خدمــات بگیرنــد، این در 
حالی اســت که با صحبت امروزشــان کــه می گویند 

ما آن را تحویل موقت گرفته و بهره بردار نیستیم، 
همخوانی ندارد!

اما مســئله دیگر این اســت که با افتتاح استخر 
آغــاز  بــرای  اداره ورزش  در 19 بهمــن مــاه و وعــده 
فعالیت شنا از 6 اسفند، دیگر زمانی برای استفاده 
مــردم از ایــن اســتخر فراهم نشــد چرا کــه ویروس 
آغــاز  کــرد و عمــال اســتخر هــم  کرونــا شــیوع پیــدا 

فعالیتش بازماند.
چطــور می شــود اســتخری کــه از آن اســتفاده ای 
نشــد و خدماتی نداد، ایراداتش مشــخص شــود!؟ 
چطور آقایان بازرس بر آن نظارت کردند و حتی قبل 
از افتتــاح کجــای کار بودنــد که بعــداز افتتاح به این 

نتیجه رسیدند که پروژه مشکل دارد؟!
امیدواریــم در ایــن شــرایط اقتصــادی و کمبــود 
خاطــر  بــه  صادقانــه  و  صریــح  پاســخی  اعتبــارات، 
اقدامــی کــه هزینــه هنگفت بر دســت بیــت المال 

می گذارد، داشته باشند!
دادستان برای افتتاح نمایشی ورود کند  �

اســتخر شنای شهید حاج قاسم سلیمانی تنها 
اســتخر شهرســتان 110 هزار نفری است که سال ها 
ح  بــه عنــوان مطالبــه بــه حــق و جــدی مــردم مطــر
بــوده حــال انتظار می رود که مســؤوالن بــا منطق و 
صادقانه دلیــل افتتاح زودهنگام آن و هزینه ای که 

از جیب بیت المال می رود، را پاسخ دهند.
در پایــان انتظــار مــی رود، دادســتان شهرســتان 
اســدآباد بــه خاطــر افتتــاح نمایشــی کــه بــا حضــور 
مســؤوالن کشوری و اســتانی انجام شد، به عنوان 
مدعی العمــوم ورود کنــد کــه در ایــن شــهر چه خبر 
اســت، چــرا مردم بایــد همه ضرر و زیــان بی کفایتی، 
ایــن  از  اســتفاده  حتــی  و  مســؤوالن  ناکارآمــدی 

ترفندها برای فریب مردم در انتخابات را بدهند؟!
بــه نقل از عصر همدان، اســتخر شــنای شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی در ســال 72 کلنگ زنــی و در 
ســال 98 یعنی بعداز 26 ســال در آستانه انتخابات 

مجلس یازدهم به افتتاح رسید.

هشدار به باشگاه های ورزشی استان

شود! رعایت  بهداشتی  شیوه نامه های 
ورزش  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه تشــدید 
نظارت بر اماکن ورزشــی اســتان همــدان با توجه 
باشــگاه های  گفــت:  کرونــا،  مجــدد  ع  شــیو بــه 
ورزشــی ملزم به رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

هستند در غیر این صورت پلمب می شوند.
محســن جهانشــیر اظهــار کــرد: امــروز کرونــا 
خواســته یا ناخواسته بســیاری از امورات را تحت 
تأثیر خود قرار داده اســت و حوزه ورزش اســتان 

نیز متأثر این موضوع شده است.
مدیرکل ورزش و جوان اســتان همدان ادامه 
داد: اســتان همدان دارای 350 باشگاه خصوصی 
و 400 مــکان ورزشــی دولتــی اســت کــه به صــورت 
مســتقیم بیــش از 2هــزار نفــر از ایــن باشــگاه ها 
باعــث  مهــم  همیــن  و  می کننــد  امرارمعــاش 
می شــود مــا در تصمیم گیــری بــرای فعالیــت این 

عزیزان با دقت بیشتر وارد عمل شویم.
در  جامعــه  ســالمت  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
اولویــت تمامی امورات اداره کل ورزش و جوانان 
بــه  بخشــیدن  ســامان  باهــدف  گفــت:  اســت، 
فعالیــت ورزشــی باشــگاه ها با توجه بــه تأکیدات 

ســتاد ملی و استانی کرونا و همچنین توجه ویژه 
دادســتان اســتان حساســیت ویژه وجود دارد و 
در ایــن راســتا تیم های بازرســی و ارزیابی عملکرد 
در  تــا  هســتند  فعــال  حــوزه  ایــن  در  باشــگاه ها 
صورت بــروز هرگونه ســرپیچی از رعایــت الزامات 
بهداشــتی بــا متخلفیــن برخــورد شــود همچنان 
که طی روزهای گذشــته در برخی شهرســتان های 
برخــی  نهاونــد  شهرســتان  همچــون  اســتان 
باشــگاه ها بــه علــت عــدم رعایــت چهارچوب هــا 

پلمب شدند.
ثــار  آ بــه  توجــه  بــا  امــروز  گفــت:   ، جهانشــیر
اجتماعــی و اقتصــادی تعطیلــی باشــگاه ها تــوان 
تعطیلی در شــرایط موجود وجود ندارد چراکه هم 
بایــد اوقــات فراغــت جوانان و نوجوانان پر شــود 
و هــم اینکه معــاش روزانه متصدیان باشــگاه ها 

سپری شود.
فعالیت هــای  از  بخشــی  اینکــه  بابیــان  وی 
ورزشــی به صورت مجازی برنامه ریزی شده است، 
گفــت: در حــال حاضــر ورزش هــای پربرخــورد و با 
خطرپذیــری باال همچون تکواندو، کاراته، جودو و 

غیره اجازه فعالیت ندارند.

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان از تشــدید 
نظارت هــا بــر باشــگاه های رزمی فعال در اســتان 
خبــر داد و گفت: باشــگاه هایی که در رشــته های 
رزمــی همچــون کاراتــه فعــال هســتند در صــورت 
مشــاهده برخــورد و بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

خواهند شد.
داخلــی  جلســات  برگــزاری  خصــوص  در  وی 
و  همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
، گفت: بر اســاس دســتور  هیأت های ورزشــی نیز
اداره  جلســات  کرونــا  بــا  مبــارزه  اســتانی  ســتاد 
کل ورزش و جوانــان بــا حداقــل نفــرات و رعایــت 
و  ماســک  از  اســتفاده  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
ضدعفونی پیش و پس از جلســه برگزار می شود 
کما اینکه ابالغ شده تا جلسات غیرضروری لغو و 

یا به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود.

چراغ سبز بخش خصوصی برای 
بازسازی سالن بوکس مالیر

نــژاد،  بیگــی  جلســه  در  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
نماینــده مــردم مالیــر در مجلس بــا سرپرســت اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان مالیــر تالش بــرای ورود 
بخــش خصوصــی جهــت توســعه و بازســازی ســالن 
بوکس)خانه بوکس شهید حسینی( ورزشگاه تختی 

در دستور کار قرار گرفت.
جلســه کارگــروه ورزش بــا حضــور دکتــر بیگــی نــژاد 
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی و 
ســپهری نیــا سرپرســت اداره ورزش و جوانان با هدف 
پیگیــری و رایزنــی در خصــوص ورود بخــش خصوصــی 
جهت توســعه و بازسازی ســالن بوکس)خانه بوکس 
دفتــر  در  تختــی  ورزشــی  مجموعــه  حســینی(  شــهید 
ریاســت ایــن اداره برگــزار شــد. در ایــن جلســه احمــد 
موســی خانی از ورزشــکاران و قهرمانان قدیمی رشــته 
ورزشی بوکس این شهرستان حضور داشت و تمایل 
خــود را در خصــوص توســعه و بازســازی مجدد ســالن 

بوکس شهید حسینی اعالم کردند.
بخــش  ورود  صــورت  در  گردیــد  مقــرر  نهایــت  در 
خصوصی و موافقت اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان، ســالن بوکــس فعلی مجموعه ورزشــی تختی 
هــم از جهت مســاحت و هم از جهــت تجهیزات به روز 
و جدیــد این رشــته ورزشــی توســعه یافتــه و تبدیل به 
مکان مناسبی برای تمرین و برگزاری مسابقات رسمی 
بوکــس و ســایر رشــته های ورزشــی کــه نیازمنــد رینگ 

مبارزه هستند، شود.



7 پنج شنبه  ۱9 تیر ۱399    ۱7 ذی القعده  ۱44۱   9 جوالی  2020  شماره 4559 فرهنگ و ادب

گذر
مــور اگــر  میــری  اگــر  شــیری  اگــر 
گــور لــب  آخــر  کنــی  بایــد  گــذر 
کــن خویشــتن  بجــان  رحمــی  دال 
که مورانت نهند خوان و کنند سور

باباطاهر

تش عریان  آ

ایستاد تا نتیجه  یک روز 
زحمتش را ببیند

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ و ادب: »تــوی نــور 
مــاه کوچه و خیابان ها را طی کردند و به ســینما 
لوکــس.  طبقــه   دو  ســاختمان  یــک  رســیدند، 
طبقــه  اولــش ســینما بــود و طبقــه پایینش که 
شــبیه زیرزمین بود، کاباره. نمای جلوی سینما 

سراسر شیشه بود.
خیابــان خلــوت بــود و جــز چنــد عابــر کســی 
دیــده نمی شــد. بــا جعبه هــای تــوی دستشــان 
ســاختمان را دور زدند و به پشــت آن رســیدند. 
وحیــد جعبه اش را گذاشــت روی زمین. جوراب 
نــازک زنانــه ای کــه از خانــه برداشــته بــود را روی 
تــو  بــاال،  میــرم  »مــن  گفــت:  و  کشــید  ســرش 

جعبه  ها رو بده من بگیرم بعد خودت بیا.«
امیــن به ارتفاع ســاختمان نــگاه کرد و گفت: 
»می تونیــم تــا اون بــاال بریــم، اونــم بــا ایــن همه 

سوسک و موش؟ نیفتیم بیایم پایین؟!«
وحیــد کــه پنجه  دســتش را در شــکاف دیوار 
فــرو کــرده بــود، گفــت: »اون بــاال چیــه؟ اینجا یه 
دریچــه هســت.« و خــودش را باال کشــید. امین 
هم جورابی که از وحید گرفته بود را روی سرش 
کشــید. جعبه هــا را بــه او داد و رفت بــاال. پرده را 

کنار زدند و از روی سن پایین آمدند.
وحید گفت: »تو برو یه سر و گوشی آب بده.« 
امین رفت بیرون و بعد از چند دقیقه برگشــت: 
»کســی بیــرون نیســت. فقــط بایــد یــه جــوری رد 
شــیم کــه نگهبــان مــا رو نبینــه.« جعبــه اش را 

برداشت و جلوتر رفت.
از پشــت صندلی نگهبان رد شــدند و پشت 
داشــت  موزیــک  صــدای  ایســتادند.  ســتون 
کرشان می کرد. سرشان را به شیشه چسباندند 
و از نورگیــر بــه پایین نگاه کردند. وحید داشــت 
حالــش بــد می شــد. بوی خــاک اره و عــرق قاطی 
شــده بــود و زیــر دلــش میــزد. چشــم های هــر 
دوشان از تعجب گرد شده بود. زن و مرد قاطی 
هم می رقصیدند و می خندیدند. شــکل و قیافه 
زن هــا وحیــد را یــاد فیلمــی می انداخت کــه با آقا 

مدیر در سینما دیده بود.
حالشــونو  »اآلن  گفــت:  امیــن  بــه  آرام 
می گیریــم!« و دســتگیره را بــاال کشــید و دریچــه 

نورگیر را باز کرد.
بــه امیــن اشــاره کــرد موش هــا را رهــا کنــد. 
خودش هم جعبه  سوسک ها را وسط جمعیت 
خالــی کرد و ایســتاد تــا نتیجه  یــک روز زحمتش 

را ببیند.«
بخشی از کتاب »تونل سوم« 

نوشته فاطمه الیاسی- نشر شهید کاظمی

تورق

افق
قربان پور نسرین 

 بر خویشتن پی افکندن
بر بارویی ایستادن

و نظاره گر شدن
افق دور نیست

از اینجایی که من ایستاده ام
و آسمان و زمین در مسیر یک خط معنا می شوند

در امتداد درختان ستبر بیابانی به راه افتادن
و تصویرهای بی شمار خودرا

حک شده بر تنه ی سنگی آنان دیدن
وبر کشیدن سبز برگ ها را یک نفس

دست کشیدن
پوسته ی نرم و لطیف سر انگشتانم

خطوط چهره ها را می شناسد و
مسیر نگاه ها را

از اینجایی که من می گذرم روزی هستی آغاز شد و
ادامه داد خود را در تمام زمان

بر خویشتن خویش قفلی نهادن
در خویشتن خویش رها شدن

تا خویشتن خویش دویدن
از خویشتن خویش بند وا کردن

از اینجایی که من مرده ام روزی هستی
آن روی خود را نشان داد

و تمام چهره ام میان مه گم شد
و ابهام تمام مرا در خود پاک کرد

فکر کنم
از اینجایــی کــه مــن مــرده ام پایان فصــل آفرینان 

است.

یک جرعه شعر

هگمتانــه، گــروه فرهنــگ و ادب - اعظــم مهری: 
فرهنــگ اصطالحات عامیانه همدانی کتابی اســت 
که در ســال 95 توسط انتشــارات سوره مهر منتشر 
بــا  کتــاب توســط محمدعلــی نوریــون و  شــد. ایــن 
هدف جمــع آوری ضرب المثل ها، کنایــات، ترانه ها و 

اصطالحات همدانی تألیف شد.
دانش نامــه  از  زیرمجموعــه ای  کتــاب  ایــن 
دانش نامــه  مــی رود.  شــمار  بــه  همــدان  اســتان 
اســتان همدان مجموعه ای اســت که بــا گردآوری و 
طبقه بندی اســناد، با زبانی ساده اقدام به شناخت 
و  تاریخــی  فرهنگــی،  چهــره  و  پیشــینه  معرفــی  و 

تمدنی استان همدان می کند.
ایجــاد این مجموعه توســط حوزه هنری اســتان 
همدان پی ریزی شــد و اهدافی نظیــر تدوین و ارائه 
پشــتوانه و مرجعی علمی و پژوهشــی برای توســعه 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســتان، 
جمــع آوری و طبقه بنــدی اســناد در حوزه هــای یــاد 
بــرای  اطالعــات  بانــک  و  آرشــیو  تشــکیل  و  شــده 
موضوعــات مختلــف؛ تهیــه مــواد خــام بــرای خلــق 
ثــار جدید فرهنگی و هنری مانند فیلم، موســیقی،  آ
گذشــته تاریخــی و  بــا  نمایــش و... پیونــد جوانــان 

فرهنگی خود و... را دنبال می کند.
همدانــی«  عامیانــه  اصطالحــات  »فرهنــگ 
تحقیق هــای  بــا  کــه  اســت  جلــدی   4 مجموعــه ای 
میدانی پژوهشــگر پرتــالش »محمدعلــی نوریون« 

در طول سال های مختلف تهیه شده است.
گــروه فرهنگ و ادب هگمتانه با این پژوهشــگر 
کــه در ادامــه  گفتگــو نشســته اســت  همدانــی بــه 

می خوانید.
ایــده  جمع آوری اصطالحــات همدانی چگونه در   �

ذهن شما ایجاد شد؟
شــهر ما همدان، شــهری فارس  زبان بوده است 
و در ایــن کتــاب مــن می خواســتم زبــان و گویــش 
همــدان قدیــم را به مــردم بشناســانم. ضمن اینکه 
جمــع آوری اصطالحــات همدانــی تا به امــروز صورت 

نگرفتــه بــود. بــا این حجمــی که اصطالحــات در این 
کتاب گردآوری شــده است در دیگر فرهنگ ها کمتر 
خ داده، مثــاًل در فرهنگ عامیانه اصفهان یا فارس  ر
به این گســتردگی نیامده اســت به جــز کتاب کوچه 

شاملو که مربوط به کل زبان فارسی است.
همچنیــن شــناخته شــدن اصطالحــات همدانی 
بــرای همــگان یکــی از اهــداف مهــم مــن در تألیــف 
ایــن کتــاب بوده اســت. این اثــر می توانــد یک منبع 
و مرجــع باشــد بــرای محققیــن و پژوهشــگران تــا از 
روی ایــن اصطالحات واژه ســازی کرده و درباره تاریخ 
و زندگــی مــردم از طریــق همیــن اصطالحات بیشــتر 

بدانند و استفاده نمایند.
مهمترین ویژگی لهجه همدانی چیست؟  �

مهمتریــن ویژگــی تلفــظ اغلــب واژه هــا با کســره 
اســت. البته این کار فرمول هایــی دارد. اگر واژه من 
بــه صــورت مضاف علیــه بــه کار رود تبدیــل بــه »َم« 
می شــود و اگر بخواهد به کلمه بعدی بچســبد ِمِنه 

می شود. مثل کتاِب »َم« یا کتاِب ِمِنه.
کســره دار کــردن واژه هــا، تغییــر دادن حــروف در 
کلمــات و مقلوب شــدن حروف از دیگــر ویژگی های 
اصلــی لهجــه ی همدانــی اســت. در مقدمــه کتــاب 
درایــن خصــوص توضیحــات کامل تری آورده شــده 

است.
شــما کتــاب دیگری هــم در ســال های گذشــته   �

بــاره  در  کرده ایــد،  منتشــر  همدانــی  واژگان  دربــاره 
چگونگی تالیف آن کتاب توضیح بفرمایید؟

ســال های  بــه  مربــوط  کوچــک  کتــاب  آن  ایــده  
آن ســال ها در دانشــگاه  دانشــجویی مــن اســت. 
دوره  در  می خوانــدم.  فارســی  ادبیــات  رشــته 
کارشناســی ارشد، تحقیقی به ما داده شد که درباره 
دســتور زبــان گویــش محلی شــهر خــود بنویســید. 
وقتــی این تحقیق را انجام دادم، بعضی از دوســتان 
کــه ایــن تحقیــق را دیدنــد گفتنــد آن را در قالب یک 
کتــاب به چاپ برســان. کتاب را با همکاری دوســت 
ارجمندم آقای فاضل زاده چیدمان کردیم و مطالبی 

هم به آن اضافه شــد مثل واژه های منسوخ شده و 
تغییــر یافتــه همدانی و همان زمان به چاپ رســید، 
گرچه کتاب زیاد ارزشــمندی نبود اما خریدار داشت 

و سه دوره تجدید چاپ شد.
بــه نظــر شــما تألیــف چنیــن کتاب هایــی تــا چه   �

انــدازه می توانــد جامعه را در حفــظ فرهنگ عامیانه 
و کهن  همدان یاری می رساند؟

با توجه به شــرایط کنونی ممکن است که تالیف 
ثــاری خیلی مهــم جلــوه نکند ولــی در آینده  چنیــن آ

ارزش چنین کارهایی شناخته می شود.
تصــور کنید اگر چنیــن کتابی در مــورد گویش ها 
در هــزار ســال پیــش مکتوب شــده بود بــرای مردم 
امروز تا چه حد جالب و ارزشــمند می شــد. نوشــتن 
درباره گویش ها و لهجه ها در دل تاریخ می ماند و با 
عوض شدن چهره زبان ها از روی چنین کتاب هایی 

می توان به نوع لهجه و گویش اجداد خود پی برد.
طــی همین چند ســال گذشــته کاماًل چهــره زبان 
شــهر ما و اکثر شــهرها عوض شده اســت. مطمئنا 
ثبــت و ضبــط زبــان و لهجه در آینــده می تواند کمک 
شــایان توجهی به شناخت فرهنگ مردم کند. البته 
نمی دانــم آیــا می توان دوبــاره گویــش و اصطالحات 

گذشته را برگرداند و مورد استفاده قرار داد؟
از  مــردم  آب  و  نــان  دغدغــه  روزهــا،  ایــن  خــوب 

فرهنــگ و نگهــداری و پاسداشــت زبــان و فرهنــگ 
جلوتر اســت، اما باید فرهنگ هم جلو بیاید و مورد 

توجه قرار گیرد.
درباره انتشــار جلدهای بعــدی کتاب بفرمایید.   �

آیــا جلدهــای بعــدی تألیف شــده اســت؟ اگر شــده 
کمی معرفی بفرمایید.

بلــه کتاب تکمیل شــده و از حدود 7 ســال قبل 
بــه صورت تدریجــی در 4 جلد به حوزه هنری تحویل 
داده شــده اســت، شــامل ضرب المثل ها، کنایات و 
تکیــه کالم ها در زبان و گویــش قدیم همدانی که ما 
در حــد توان جمــع آوری کردیــم. به عالوه ســروده  ها 
و ترانه هایــی کــه مــردم همــدان بــه کار می برده انــد. 
منظــور از ایــن ترانه هــا، شــعرهای همــدان نیســت 
بلکــه ترانه هــای محلی اســت که به طور شــفاهی در 
بیــن مــردم جــاری بــوده اســت؛ مثــل ترانه هایــی که 
قالیبافــان همدان می خواندنــد و قالی می بافتند، یا 
ترانه هایــی که مــادران برای الالیی باالی ســر گهواره 
فرزنــد خــود می خواندند. در واقع جلــد چهارم کتاب 
بیشــتر  همدانــی  عامیانــه  اصطالحــات  و  فرهنــگ 
از  حــرف   3 یــا   2 فقــط  و  ترانه هاســت  ایــن  شــامل 

اصطالحات در آن آمده است.
ع تــا چندیــن بیــت را  ایــن ترانه هــا از یــک مصــر
شــامل می شــود و بــه نظــرم بخــش جــذاب و گیراتر 

کتاب همین قسمت است.
مشــکالتی   � چــه  کتــاب  ایــن  چــاپ  مســیر  در 

داشتید؟
اول تشــکر می کنــم از حــوزه هنری کــه چاپ این 
کتــاب را قبــول کردنــد در حالی که ایــن کار در حیطه 
وظیفه حوزه هنری نبود اما با ما همکاری و همراهی 
کردند. کتاب در ابتدا شــناخته شده نبود ولی وقتی 
اثر ما را دیدند در مســیر چاپ دانشنامه قرار گرفت 

و زیرمجموعه دانشنامه استان همدان شد.
حاال هــم امیدواریــم جلدهای بعدی چاپ شــود 
و فرهنــگ مــردم بیشــتر شــناخته شــود و کتــاب در 

جامعه تبلیغ شود.
فرهنــگ   � بعــدی  جلدهــای  چــاپ  انتظــار  در 

اصطالحات عامیانه همدانی
مــا هم بــه اندازه اســتاد نوریــون در انتظــار چاپ 
جلدهای بعدی کتــاب اصطالحات عامیانه همدانی 
هســتیم. کتابــی کــه بــا همــت و درایت حــوزه هنری 
اســتان همــدان در مســیر چــاپ قــرار گرفتــه اســت 
و می توانــد مجموعــه ای ارزشــمند بــرای نســل های 

آینده شهر کهن همدان ایجاد کند.
بــه  ســالخورده اش  واژگان  البــه الی  کــه  شــهری 
دل انگیزی اطلسی ها و گل پونه های الوند هماره در 

دل تاریخ این سرزمین می درخشد.

کتــاب »مهاجــر  گــروه فرهنــگ و ادب:  هگمتانــه، 
ســرزمین آفتــاب«، تازه تریــن اثر حمید حســام اســت 
ســوی  از   

ً
اخیــرا امیرخانــی  مســعود  همــکاری  بــا  کــه 

انتشــارات ســوره مهــر در دســترس عالقه منــدان بــه 
خاطرات دفاع مقدس قرار گرفته اســت. کتاب روایتی 
اســت از زندگــی تنها مادر شــهید ژاپنی هشــت ســال 
دفاع مقدس. خانم کونیکو یامأمورا که بعد از ازدواج 
بــا یــک ایرانی، نام »ســبا بابایی« را انتخــاب می کند، در 
این کتاب از زندگی پر فراز و نشــیب خود سخن گفته 
اســت؛ از زمانــی که با همراهی و همدلی همســرش با 
اسالم آشــنا می شــود تا دورانی که وارد ایران می شود 
و شــاهد اتفاقــات و حــوادث متعــددی از جملــه قیام 
خرداد 42 و در نهایت پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی 

است.
از  تســنیم  بــا  گفت وگویــی  در  حســام  حمیــد 
چگونگی نــگارش خاطــرات تنها مادر شــهید ژاپنی 
جنگ تحمیلی گفت. در کتاب جدید حســام همراه 
زنی می شویم که در سال 38 از ژاپن به ایران می آید، 
خانــه اش را پناهــگاه مبــارزان انقالبــی می کنــد و در 

نهایت فرزندش در جنگ به شهادت می رسد.
عنــوان   � کار  ایــن  ابتــدای  در  شــما  حســام،  آقــای 

کرده ایــد کــه »مهاجر ســرزمین آفتــاب« متفاوت ترین 
ثار شــما  اثر شــما اســت. ایــن اثر چــه تفاوتی با دیگر آ

دارد؟
الزم می دانــم کــه در ابتــدا نکتــه ای را کــه در یکــی از 
خبرها در این رابطه اشــاره شــده است، تصحیح کنم. 
پیرامــون ایــن کتــاب بــه نقــل از من نوشــته شــده که 
این بهترین کتاب بنده اســت؛ این در حالی است که 
هــر کتابــی برای نویســنده اش حکم فرزنــدش را دارد؛ 
بنابرایــن بعید اســت که یــک نویســنده چنین حرفی 

بزند.
»مهاجــر ســرزمین آفتــاب« از نظــر ســوژه یــک کار 
»متفاوت« است. این کار سوژه منحصر به فردی دارد 
و نســخه ثانویه ای ندارد؛ زیرا در جغرافیای کشــورمان 
هیچ مادر شــهیدی که اهل ژاپن باشــد، نداریم. آنچه 
اتفاقــات عجیــب  بانــوی 82 ســاله گذشــته،  ایــن  بــر 
و غریبــی اســت کــه اگــر این هــا را کنــار هــم بگذاریــم، 
می بینیــم کــه ســوژه ای منحصــر بــه فــرد و اســتثنایی 
اســت و آرزوی هــر نویســنده ای اســت که راجــع به آن 

بنویسد و قلم بزند.
کونیکــو  ژاپنی شــان  نــام  کــه  بابایــی  ســبا  خانــم 
یامأمورا اســت، راوی این کتاب هستند. او در مقدمه 
کتاب اذعان کرده  اســت که در دو دهه گذشــته افراد 
زیــادی اظهــار تمایــل کرده اند تــا کتابش را بنویســند. 
امــا بــه هر دلیلی ایــن اتفاق نیفتاد و ایــن توفیق برای 
من رقم خورد تا در ســفری که به هیروشــیما داشــتم، 
از نزدیــک بــا او و حــوادث و اتفاقاتی کــه در زندگی اش 
آشــنایی،  ایــن  از  بعــد  شــدم.  آشــنا  اســت،  داده  خ  ر
بــه شــدت مشــتاق شــدم تــا خاطــرات خانــم بابایی را 
بنویســم. به نظرم رسید برای مخاطب ایرانی شنیدن 
مفاهیــم اعتقادی، اســالمی و هجرت از یک ســرزمین 
بــود.  بــه شــدت جــذاب خواهــد  بــه ســرزمین دیگــر 
پینشــهاد نگارش »مهاجر ســرزمین آفتاب« دو سال 
پیــش داده شــد. بعــد از پذیرفتــن خانــم بابایــی، من 
بــه همــراه آقای مســعود امیرخانــی تیمی را بــه منظور 
و  تدویــن  مصاحبــه،  اطالعــات،  جمــع آوری  تحقیــق، 

نگارش تشکیل دادیم.
نگارش این کتاب در ابتدا ساده به نظر می رسید. 
صحبت هــای  و  می نشــینیم  مــا  کــه  می کردیــم  فکــر 
خانــم بابایــی را بــا آن حافظــه ای کــه دارد، می شــنویم 
و خاطراتــش را در قالــب تاریــخ شــفاهی می نویســیم. 
امــا وقتــی وارد کار شــدیم، احســاس کردیــم کــه بایــد 
پیرامــون آن خیلــی تحقیــق کنیــم و از افــراد مطلــع از 
جمله فرزندانش که تعدادی از آنها در ایران نیستند، 
همرزمان فرزند شــهیدش، اهالی محل و مسجد و... 
نیــز خاطــرات را بشــنویم. ایــن امــور دامنــه کار را فراخ 
کــرد. خــدا را شــکر می کنیم که بــا این کار طاقت فرســا 
که الزمه اش حوصله و صبر بود،  توانســتیم ناگفته ها 
را کشــف کنیم. ایــن قاعده کار بود کــه اجمااًل توضیح 

دادم.
، بــه نظر می رســد که کتــاب »مهاجر  از ســوی دیگــر
ســرزمین آفتــاب« نه تنهــا برای ایرانی ها کــه حتی برای 
غیــر ایرانی هــا هــم کار جــذاب و خواندنــی خواهد بود. 
بــه همیــن دلیــل انتشــارات ســوره مهــر بــا همــکاری 
مــوزه صلــح تصمیــم گرفــت تــا ایــن اثــر بــه چنــد زبان 
ترجمه شــود. تمام این ها نشــان می دهــد که »مهاجر 
ســرزمین آفتــاب« یــک اثــر فرامرزی اســت. اما ســؤال 
اینجا اســت کــه بر این بانو چه گذشــته که کتــاب را تا 

این حد متفاوت می کند؟
این خانم هفت ساله بود که جنگ جهانی دوم به 
ژاپن می رســد؛ یعنی زمانی که درس می خواند، شاهد 
بمباران شهرهای مختلف بود. یکی از این بمباران ها، 
در  راوی  کــه  شــهری  داد؛  خ  ر هیروشــیما  شــهر  در 
نزدیکــی آن زندگــی می کــرد. درســت اســت کــه آتــش 
بمب اتم به شهر محل سکونت خانم بابایی نرسید، 
اما در ذهن او پرســش هایی ایجاد کرد؛ پرسش هایی 
کــه در نهایت ســبب شــد تــا نــگاه عدالت خواهانه در 

افکار و ذهنیت او شکل گیرد.
او مقاطــع تحصیلــی را در شــهر »آشــیا« طی می کند 
تــا اینکــه در کالس آمــوزش زبــان انگلیســی بــا جوانی 
ایرانــی کــه در آنجا کار تجارت می کرد، آشــنا می شــود و 
این آشــنایی مبنای تغییر زندگی او را شــکل می دهد. 
ایــن جــوان که اســداهلل بابایی نــام دارد،  مدت ها قبل 
در هنــد زندگــی می کــرد و دســت تقدیــر او را بــه ژاپــن 
می رساند. این آشــنایی سبب می شود تا آقای بابایی 
ح کند. خانــم یامأمورا  درخواســت ازدواج خــود را مطــر
بــه جهــت عالقه به ایــن جــوان ایرانی از خانــواده طرد 
می شــود؛ چون الزمــه ازدواج بــا یک جــوان ایرانی اول 
مســلمان شــدن و دیگری هجرت به ایران بود. خانم 
یامأمورا ریســک این دو موضــوع را می پذیرد. در ابتدا 
ایــن پذیرش بنــا بر عالقــه و محبت اســت، اما کم کم 
بــه یــک بــاور و عقیــده تبدیــل می شــود تــا جایــی کــه 
اســالم در تمام وجود او جاری می شــود. او به  گونه ای 
با قرآن مأنوس می شــود که بعدها خود قرآن تدریس 
می کند. خیلی عجیب اســت که یــک زن بودایی وقتی 

مشرف به اسالم می شود، این چنین متحول شود.
ج می شــود و در  او در ســن 22 ســالگی از ژاپــن خــار
ســال 1338 بــه جایــی که اصــاًل نمی دانســته در کجای 
جغرافیــای جهــان اســت، یعنــی ایــران، می آیــد. از این 
زمان او شــاهد اتفاقاتی اســت کــه در تاریخ معاصر ما 
از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد؛ اتفاقاتــی ماننــد خرداد 
ســال 42. فرزنــد دوم ایشــان در همیــن ســال متولــد 
بــه شــهادت می رســد.  و بعدهــا در جبهــه  می شــود 
حادثــه پشــت حادثــه در ایــن کتــاب روایت می شــود. 
حضــور در فضــای حمایــت از انقالبیــون یکــی دیگــر از 
نــکات جالــب و خواندنــی در خاطــرات خانــم بابایــی 
اســت. خانــه ایشــان در خیابــان نیــروی هوایــی بود و 
کم کــم این خانه به پایگاه انقالبی ها تبدیل می شــود. 
خ  اتفاقــات عجیبی تا آســتانه پیــروزی انقالب برایش ر
می دهد و در نهایت آغاز جنگ، او را به مسیر جدیدی 
وارد می کنــد کــه رفتــن فرزنــد اولــش به جبهــه و بعد، 
اعــزام محمد)فرزنــد دوم( و شــهادت در فکه از جمله 
ایــن اتفاقــات اســت. ایــن اجمالــی از زندگی ایشــان تا 

سال 62 است.
نکته جالب در زندگی خانم بابایی این اســت که با 
 با سبک زندگی اسالمی که 

ً
خواندن خاطرات او، عمیقا

برگرفته از تعالیم قرآن اســت، آشنا می شویم. تأمل و 
درنــگ عمیــق او در آیات قرآن برای مســلمانان ایرانی 
جالــب خواهــد بــود. مخاطــب در ایــن کتــاب متوجــه 

می شود که او عامل به آموزه ها دینی و نبوی است.
بعــد از جنــگ نیــز خاطــرات جالبــی از او را شــاهد 
هســتیم. خانــم بابایــی هیــچ گاه آرام و قــرار نــدارد. او 
دانشــگاه  در  تدریــس  بــه  گاه  می شــود،  مترجــم  گاه 
می پــردازد و گاه نیــز در کســوت معلــم هنــر فعالیــت 
می کنــد. بــا گــروه جانبــازان شــیمیایی بــرای ســفر بــه 
هیروشــیما همراه می  شــود و در نهایت، حلقه اتصال 
ایرانی هــا و ژاپنی هــا در ماجــرای جانبــازان شــیمیایی 

می شود.
آن ســوی قصــه زندگی خانــم بابایی، مــرد بزرگی به 
نام اســداهلل بابایی قرار دارد؛ یک مســلمان ریشــه دار 
اهــل یــزد کــه زیبــا و هنرمندانه همســرش را همراهی 
کــرده اســت. ایــن زوج در ابتــدای زندگی زبــان ارتباطی 
نداشــتند، خانــم بابایــی فارســی نمی دانســت و آقای 
بابایــی هــم ژاپنــی بلــد نبــود؛ در نتیجــه ایــن دو با هم 
بــه زبان انگلیســی صحبــت می کردند. خانــم بابایی تا 
فرزندانشــان به دنیا بیایند، فارســی نمی دانســت و با 
فرزندانش کالس اول را خواند. خاطرات نکات جالب 
و جذاب این چنینی بسیار دارد، به همین دلیل کتاب 

با دیگر آثار مشابه متفاوت است.
وقتــی خاطــرات خانم بابایــی را مطالعــه می کنیم،   �

متوجه می شــویم که ایشــان در خانواده ای متعصب 
و وطن پرســت متولــد شــده اند. حتــی نام ایشــان نیز 
بــر همیــن مبنــا انتخاب شــده اســت. چــه عواملی در 
ایشــان تأثیرگــذار بــود که ایشــان بــا وجود ایــن علقه 

و عالقــه، در نهایــت فرزنــدش را برای دفاع از کشــوری 
دیگر تقدیم می کند؟

خانــم بابایــی تأکید می کند کــه مهمترین عامل در 
تغییر احوال ایشــان، همســرش بود. ابتدا بحث های 
ح نبود. خانــم بابایی در ابتــدا مقید به  اعتقــادی مطــر
حجاب اســالمی نبود؛ چون مســلمان نبــود. اما آقای 
بابایــی بــا یک هنرمنــدی و صبر خانم بابایــی را همراه 
خــود می کنــد، محبــت حلقــه اســتمرار در زندگــی این 
زوج اســت. ایــن نکته هم عجیب اســت کــه چرا آقای 
بابایــی مصــر اســت تــا همســری ژاپنــی اختیــار کنــد؟ 
پرسشــی کــه بــه نظرم در کتــاب به خوبی به آن پاســخ 
داده شــده اســت. بهانــه اصلی در تغییــر احوال خانم 
بابایــی،  همســرش بود. اما این تحــول تا جایی پیش 
می رود کــه خانم بابایی می گوید کــه ائمه)ع( را آنگونه 
کــه بایــد خــوب می شناســم. او بــه شــکلی در تعالیــم 
دینــی غوطــه ور می شــود کــه بــه الگویــی تمام عیــار از 
مســلمان غیــر ایرانــی در جامعــه جمهــوری اســالمی 

تبدیل می شود.
دیداری هم گویا با امام)ره( داشته اند.  �

بلــه؛ ایشــان بــا امــام)ره( دو دیــدار داشــتند کــه در 
یکــی ا ز این دیدارهــا، با امام)ره( نیز صحبت می کنند. 
دو دیدار هم با مقام معظم رهبری داشــتند که یکی از 
این دیدارها مربوط به سال هایی بود که فرزند ایشان 

تازه به شهادت رسیده بود.
به نظر می رســد خانم بابایــی مصداق بارز و کامل   �

از افرادی هســتند که تحت تأثیــر آرمان های امام)ره( 
متحول شدند.

بلــه، مــن به ایشــان گفتم کــه خانم بابایی! ســنت 
مــا ایــن اســت که کتــاب را بــه کســی تقدیــم می کنیم، 
شــما این کتاب را به چه کسی تقدیم می کنید؟ پاسخ 
ایشــان خیلــی جالــب بــود، گفــت بــه امــام)ره( چــون 
مســیر زندگی را به من نشــان داد؛ و بعد از همسرش 
یــاد کــرد که آشــنایی با او ســبب شــد تــا این مســیر را 
انتخــاب کنــد. همچنین بــه فرزندش »محمــد« کتاب 
را تقدیــم کــرد که بــه گفته خــودش، مایه آبــرو و اعتبار 

او شده است.
»مهاجــر   � کتــاب  از  پیــش  شــما  حســام  آقــای 

ســرزمین آفتــاب«، در حوزه خاطره نویســی همســران 
ثــار  آ ایــن  جملــه  از  کــه  بوده ایــد  فعــال  نیــز  شــهدا 
می توان به خاطرات همســر شهید همدانی در کتاب 
« اشــاره کرد. به نظر شما نوشتن از  »خداحافظ ســاالر
جنــگ از زاویه دید زنانی که در آن نقش داشــتند، چه 
دریچه هــای جدیــدی بــه روی ادبیــات دفــاع مقــدس 

گشوده است؟
بــه همســر  رزم دلگــرم  رزمنــدگان در صحنــه  اگــر 
نبودنــد،  جبهــه  پشــت  در  پشــتیبانش  و  صبــور 
نمی توانســتند آنقدر پر صالبت حضور داشته باشند 
و بجنگنــد. این انــرژی بود که رزمندگان از همســران، 
مادران و خواهرانشــان می گرفتند. خاطرات متعددی 

طــی ســال های گذشــته در ایــن رابطــه منتشــر شــده 
اســت. این خانم ها هم مســتقاًل یک هویت حماسی 
و رزمــی دارنــد، اگرچه تفنــگ به دســت نگرفتند اما در 

جبهه جنگ بودند.
جغرافیای جنگ تحمیلی فقط در پشــت خاکریزها 
نبود، بلکه تا شــهرهای پشــت جبهــه که محل هدف 
دشــمن بودنــد هــم تســری پیــدا کــرده بــود. در ایــن 
کــردن  بــزرگ  را می زدنــد.  اول  جبهــه، خانم هــا حــرف 
بچه ها در آن فضا و سختی جنگ را به دوش کشیدن 
و... همگی الیه های جدیدی از مسائل اجتماعی دهه 
60 اســت کــه بــه صورتــی زیبــا در 10 ســال گذشــته در 

کتاب های مختلف ذکر شده است.
عملکــرد خانــم بابایــی در ایــن زمینــه هــم جالــب 
است. او همه جواهراتش که نفیس بود و مهریه اش 
جبهه هــا  صــرف  جنــگ  آغــاز  ســال های  همــان  در  را 
می کند؛ در حالی که هنوز این ســنت رایج نشــده بود. 
جهــاد بــا مــال و جان بــه صورت تــام و تمــام در زندگی 
خانــم بابایی صــورت گرفته اســت. یا بعد از شــهادت 
فرزنــدش، بــه دانشــگاه علــم و صنعــت کــه قــرار بــود 
فرزنــدش در آنجــا تحصــل کنــد، مــی رود و در کارهــای 
مربوط به پشت جبهه مانند بسته بندی مواد غذایی 
و... حضــور فعال دارد. همه این ها نشــان می دهد که 
چقــدر ایــن فــرد توانســته بــا فرهنــگ ایرانــی همراهی 
کنــد؛ در حالــی که او تا پیــش از 22 ســالگی اصاًل ایران 

را نمی شناخت.
خاطــرات خانم بابایــی تابلویی از دو فرهنگ ایرانی 
و ژاپنــی و از دو مســلک آییــن بودایــی بــا گرایــش بــه 
مکتب شــینتو و اســالم با نگاه شــیعی است؛ همین 
موضوعــات خاطــرات او را نســبت بــه دیگــر خاطــرات 
نقــل شــده از زنــان دربــاره جنــگ تحمیلــی متمایــز و 

متفاوت می کند.
در مقدمــه کتاب اشــاره کردید که تالش داشــتید   �

تــا خاطــرات خانــم بابایی به گونه ای نوشــته شــود که 
ترجمه پذیــر باشــد. منظورتــان از ترجمه پذیــر بــودن 
خاطرات چیســت؟ فکر می کنید کارهای قبلی، به این 

ع توجه نداشته اند؟ موضو
ما موضوعاتی داریم که در فرهنگ و آیین ما خیلی 
خــوب معنا می شــود، اما مابه ازایــی در زبان های دیگر 
نــدارد؛ بنابرایــن مترجــم در برگــردان ایــن موضوعات 
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا فرهنــگ و آیین مــا دارد، دچار 
مشــکل می شــود. مــا در نــگارش »مهاجــر ســرزمین 
آفتــاب« تــالش کردیــم تــا از مبانــی اعتقــادی عــدول 
ح کنیــم  نکنیــم و در عیــن حــال، موضوعاتــی را مطــر
کــه نــگاه انســانی مشــترک داشــته باشــد و در دیگــر 
فرهنگ هــا هــم قابــل درک و فهــم باشــد؛ بــه عبــارت 
دیگــر می توان گفت کــه همان مفاهیم اعتقــادی را با 
نگاه دیگری بیان کردیم. در این مسیر آقای امیرخانی 

که تجربه کار ترجمه دارد نیز بسیار کمک کرد.
ثــار پیــش از ایــن کمتــر بــه این  فکــر می کنــم کــه آ
موضــوع توجــه کرده انــد. تعــدادی از کارهــای مــن بــه 
زبان هــای مختلــف از جملــه عربــی، انگلیســی و حتــی 
روســی ترجمــه شــده اســت. معتقــدم بایــد بــه زبــان 
مشــترک در نــگارش متن اصلی و مادر برســیم؛ یعنی 
نویســندگان واژگانــی را اســتخدام کنند که بــرای دیگر 
بــرای  قومیت هــا و ملیت هــا فهــم شــود و مشــکلی 

ترجمه آن ایجاد نشود.

گفتگوی هگمتانه با محمدعلی نوریون

چشم به راه انتشار جلدهای بعدی 
فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی
الوند گل پونه های  دل انگیزی  به  واژگانی 

 دمی با اهل قلم

ین مادر شهید به قلم حسام »یامأمورا«، متفاوت تر
تا نور شهادت آفتاب  از سرزمین 



روابط عمومی سازمان حمل ونقل 
شهرداری همدان

استفاده از پل عابر پیاده، گذرگاه های 
 مشخص و پیاده رو ها  ضامن امنیت

و سالمتی شماست.

عمده  تلفات تصادفات مربوط به عابرين پیاده است.
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با دعای یکی از صالحان، یک شبانه روز باران آمد
هگمتانــه، گروه فرهنگــی: در قرآن کریم آمده اســت: هنگامی که بندگان من 
از تــو دربــاره ام ســؤال می کننــد بگو مــن نزدیکم دعــای دعاکننــده را وقتی مرا 

می خوانند پاسخ می دهم.
حضــرت امــام علی علیه الســالم فرموده انــد: امواج بالها را با دعــا کردن قبل از 

ورودشان از خود دفع کنید.
حکایــت: نقــل کرده اند که جمعی نــزد بایزید آمدند و با توجه به نشــانه هایی 
بیــم قحطــی و خشکســالی دارنــد و از وی خواســتند کــه دعــا کند بــاران بیاید، 
بایزیــد کــه از افــراد خاص درگاه الهی بود ســر فــرود آورد و دعا کرد، ســپس به 
مراجعــان گفــت بروید ناودان ها را آماده کنیــد. مردم هم چنین کردند. پس از 

زمان کوتاهی باران شروع شد و آورده اند یک شبانه روز بارید.
آب کم جو، تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست
هرکه جویا شد بیابد عاقبت

مایه اش درد است و اصل مرحمت

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

محله بختیاری ها
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: همــدان شــهری قدیمی اســت شــهری بــا تاریخ 
و خاطراتــی ســالخورده کــه اگــر امــروز در خیابان هــا و کوچه پــس کوچه هایش 
خوب بگردیم پیدایشــان می کنیم. خاطراتی که هرکدامشــان جلوه ای از زندگی 
ایــن مــردم کهــن اند. نــام هریــک از کوچه هــا، محله هــا و خیابان هــای همدان 
وجــه تســمیه ای دارد کــه از گذشــته های دور بــر آنهــا بــه یــادگار مانــده اســت. 
بســیاری از مــا علت نامگــذاری و حتی نام هــای قدیمی کوچه هــای همدان را یا 
از یــاد بــرده ایــم یــا بــه کلــی از آن بی خبریــم. در این بخش تالش شــده اســت 
معرفــی مختصــری از نام هــای قدیمــی کوچه هــا و خیابان هــای همــدان قدیــم 

صورت گیرد.
محلــه بختیاری هــا یکــی از محله هــای قدیمی همدان اســت که تعدادی از 
خانوار هــای بختیــاری که به همدان کوچ کرده بودند در آنجا اقامت داشــتند. 
ایــن محلــه در اواســط خیابــان بیــن النهریــن قــرار دارد و از ســال های 1328 
قمری به بعد که زمان آمدن بختیاری ها به همدان اســت به این نام شــهرت 

است. یافته 

همه دان

ماجرای »سنگی عجیب« مستند شد
»بــرد«  مســتند  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
روایــت جالبــی از ســنگی بــه نام بــرد دالو )ســنگ 
و  دارد  قــرار  روســتا  دو  میــان  کــه  اســت  پیــرزن( 
اهالــی آن منطقــه اعتقــاد عجیبــی نســبت بــه آن 

دارند.
بــه تهیه کنندگــی، نویســندگی  مســتند »بــرد« 
و گارگردانــی ســیدمهدی حســینی پــس از صــدور 
ســر  پشــت  را  تولیــد  مراحــل  ســاخت  پروانــه 

می گذارد.
مســتند »بــرد« روایــت جالبــی از ســنگی بــه نام 
برد دالو )ســنگ پیرزن( اســت که میان دو روســتا 
قــرار دارد و اهالی آن منطقه اعتقاد بســیاری به آن 
ســنگ دارند، به طوری که معتقدنــد پس از گذر از 
کنار آن ســنگ باید ســالم کنند تا پاسخی دریافت 
مصیبتــی  دچــار  نکننــد  کاری  چنیــن  اگــر  و  کننــد 

می شوند.
در  گفــت:  مســتند  ایــن  کارگــردان  حســینی 
اســطوره های یونــان روایتــی وجود دارد کــه تصور 
می شــود بــا داســتان ایــن ســنگ مطابقــت دارد 
بــه ایــن شــکل کــه هــراء همســر زئــوس بدگمان 
شــد کــه زئوس بــا یکی از پریان ســر و ســری دارد 
از ایــن رو بــه دیــدار پریــان رفت تــا آن را پیــدا کند 
امــا صحبت هــای دلنشــین اکــو او را از پی گرفتــن 
ماجرا بازداشــت؛ بــه همین جهــت پریان فرصت 
را غنیمــت شــمردند و فــرار کردنــد در نتیجه هراء 
متوجه نشــد که دلداده زئوس کدام پری است از 
همین رو دشــمنی را با اکو آغاز کرد سپس قدرت 
صدای بانو اکو را گرفت یعنی باید پیوســته چیزی 
را تکــرار کنــد ســپس او را بــه کوهســتان تبعیــد 
کــرد؛ اکــو آنجــا عاشــق نارســیس شــد امــا چــون 

نمی توانســت عشــق خــود را ابراز کنــد براثر غصه 
و ناراحتی به ســنگ تبدیل شد.

: عوامل اصلی این کار عبارت اند از
نویســنده، تهیه کننده و کارگردان: سیدمهدی 
جلیــل  محســن  کارگــردان:  مشــاور  حســینی، 
مدیــر  لردجــان،  اردشــیری  فاطمــه  گوینــده:  آزاد، 
کعبــی، دســتیار  تدویــن: محمــد  و  تصویربــرداری 
اول کارگــردان و مدیــر تولید: احمدرضا محمودی، 
دســتیار دوم کارگــردان و مدیــر برنامه ریــزی: فائزه 
جــان قربــان، کارشناســان تاریخــی و علمــی: دکتــر 
مهــدی ســعیدی و دکتــر محمــد کریمــی، تصاویــر 
هلی شــات: مهــدی خلیلی، ضبط تنظیــم، میکس 
 ) و مســتر نریشن: امین جلیلی )استودیو المینور
و با ســپاس از بانو اشــرف شاه حسینی و بانو مینا 

اردشیری لردجانی.

سینما

ج این نیست که انسان بنشیند و دست به هیچ کاری نزند انتظار فر
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: امــروز مــا انتظــار 
ج داریم. یعنی منتظریم که دســت قدرتمند  فر
عدالت گســتری بیایــد و ایــن غلبــه  ظلــم و جور 
خــود  مقهــور   

ً
تقریبــا را  بشــریت  همــه   کــه  را 

و  ظلــم  فضــای  ایــن  و  بشــکند  اســت،  کــرده 
جــور را دگرگــون کند و نســیم عــدل را بر زندگی 
انســان ها بوزاند، تا انسان ها احساس عدالت 
کننــد. ایــن نیــاِز همیشــگی یک انســان زنده و 
در  ســر  کــه  انســانی  اســت؛  گاه  آ انســان  یــک 
پیلــه ی خــود نکــرده باشــد، به زندگــی خود دل 
زندگــی  بــه  کــه  انســانی  باشــد.  نکــرده  خــوش 
عمومــی بشــر بــا نــگاه کالن نــگاه می کنــد، بــه 
طــور طبیعــی حالــت انتظــار دارد. ایــن معنــای 
انتظار اســت. انتظــار یعنی قانع نشــدن، قبول 
نکــردن وضــع موجــوِد زندگــی انســان و تــالش 
م 

ّ
کــه مســل بــه وضــع مطلــوب،  رســیدن  بــرای 

اســت ایــن وضــع مطلــوب بــا دســت قدرتمند 
ولــی خــدا، حضــرت حجت بن الحســن، مهــدی 
صاحــب زمــان )صلــوات اهلل علیــه و عّجــل اهلل 
فرجــه و ارواحنــا فداه( تحقق پیــدا خواهد کرد. 

، بــه عنوان  بایــد خــود را بــه عنــوان یــک ســرباز
انســانی که حاضر اســت برای آنچنان شــرائطی 

مجاهــدت کند، آماده کنیم.
انتظــار فــرج معنایش این نیســت که انســان 
بنشیند، دست به هیچ کاری نزند، هیچ اصالحی را 
 دل خوش کند به 

ً
وجهــه  همت خود نکند، صرفــا

اینکه ما منتظر امام زمان )علیه الّصالة و الّســالم( 
هســتیم. اینکــه انتظار نیســت. انتظاِر چیســت؟ 
انتظــاِر دســت قاهِر قدرتمنِد الهِی ملکوتی اســت 
که باید بیاید و با کمک همین انسان ها سیطره ی 
ظلــم را از بیــن ببــرد و حق را غالب کند و عــدل را در 
زندگــی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ 
انسان ها را بنده ی واقعی خدا بکند. باید برای این 
کار آمــاده بــود. تشــکیل نظــام جمهوری اســالمی 
یکــی از مقدمات این حرکت عظیم تاریخی اســت. 
هر اقدامی در جهت اســتقرار عدالت، یک قدم به 
ســمت آن هــدف واالســت. انتظــار معنایش این 

است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم  
در روز نیمه شعبان   1387/05/27

انتظار

خــاک  ایــن  کجــای  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
بــودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات 
تــش کدام  از قلــب پرشــورت جــاری می شــد؟ زیر آ
خمپــاره وآمــاج کــدام گلولــه برایــم نوشــتی حــرف 
هایــت را؟ تو می نوشــتی و امروز مائیــم که کلمات 
تو را فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و دســتانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلل ولــی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی 
... نور

، قهار و عادل و بخشــنده  بــه نــام خداوند قــادر

و مهربــان و به نام نامی حضرت محمد)ص( خاتم 
پیامبــران و به نام مهدى موعود امام زمان)عج( و 
به نام بنیانگذار جمهورى اســالمی ایران امام کبیر 
خمینی بت شــکن و با درود بر تمام شــهیدان و با 
ســالم به خانواده عزیزم وصیت نامه خود را شروع 
می کنم به امید آن روز که در قربانگاه شــهادت تن 
را فــداى اســالم و ارزش هــاى انســانی ایــن مکتب 

کنم، به امید آن روز که چندان دور نیست.
مــادر و پــدر عزیــزم، بــرادر متقــی  ام و خواهــران 
زینب گونــه ام از اینکــه بی خبر و بدون اطالع شــما 
را ترک کــردم معذرت می خواهم، امیدوارم مرا عفو 
کنید چون من براى یارى اسالم و مستضعفین به 
ایــن جنگ تحمیلی آمده ام و باید بدانید که آمدن 

گاهانــه و محققانه  مــن بــه این جنگ صــد درصد آ
بوده است.

خانــواده عزیــزم شــما یــک بــه یک بر مــن حقی 
دارید که اگر چه نتوانستم جبران کنم حاللم کنید 
و تنهــا سفارشــی کــه دارم ایــن اســت کــه هشــیار 
باشــید زیــرا اگــر هوشــیار نباشــید نمی توانیــد بــه 

سادگی از معبر خطرناک این دنیا عبور کنید.
پیوســتن  و  مــن  رفتــن  از  بعــد  کــه  امیــدوارم 
بــه لقــاءاهلل حاللــم کنیــد. پدرجــان و مادرجــان در 
شــهادت من گریه نکنید زیــرا منافقین از ناراحتی 
شــما بهره بــردارى می کننــد. تنهــا سفارشــی که به 
عنــوان وصیــت دارم ایــن اســت کــه اگر جســدم را 
به دســت نیاوردید صبور باشید ولی اگر جسدم را 
به دســت آوردید در بهشــت زهراى تهران به خاک 
بســپارید زیــرا آرزو دارم کــه نــزد یــا حداقــل نزدیک 
شــهیدان بزرگــی چــون بهشــتی باشــم. ســفارش 

آخرم این است که همیشه امام را دعا کنید.
بخشی از وصیت نامه شهید حسین یگانه راد

ایستگاه آسمان

وصیت شهید حسین یگانه راد

می خواهم پیکرم نزدیک 
شهید بهشتی  دفن شود

#من_ماسک_میزنم


