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وضعیت بحرانی 
 ۱- این روزها هر چند توجه همه کشور 
متوجه خوزستان است و دولت دوازدهم در 
آخرین روزها و دولت سیزدهم قبل از آغاز 
کار رســمی هر دو برای توسعه خوزستان 
نقشــه ها می کشــند و وعده ها می دهند و 

نهادهای انقالبی برای رفع مشکالت...

 2021 جـــوالی    27   1442 ذی الحجـــه   16   1400 مردادمـــاه   5 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4093 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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پارک فرامنطقه ای 
اکباتان 
تفرجگاه 
جدید همدان

ارسال 150 اثر 
از 12 استان 
به جشنواره 
محیط زیست

طرح مطالعاتی 
انتقال پساب 
فاضالب 
به جهان آباد 
کامل شد

همدان 
بهترین استان 
برای تولید است

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

فروش فله ای مرغ در مناطق مرفه نشین همدان
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

دالیل قطعی آب در همدان تشریح شد

»مقصر« مصرف باالی مردم

»روز تویسـرکـان« 

بهشت پنهانی که
کمتـر می شناسیم!

حواشی های جذاب 
در المپیک توکیو ۲۰۲۰
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يـادداشت روز

يادداشت تكميلى
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وضعيت بحرانى 
 1- اين روزها هر چند توجه همه كشــور متوجه خوزستان است 
و دولــت دوازدهم در آخرين روزها و دولت ســيزدهم قبل از آغاز 
كار رســمى هر دو براى توسعه خوزستان نقشه ها مى كشند و وعده ها 
مى دهند و نهادهاى انقالبى براى رفع مشكالت به ويژه در بخش آب به 
صورت جهادى به ميدان آمده اند، اما بايد توجه داشت كه اين مشكل 

در هر جاى ديگر كشور هم امكان وقوع دارد.
در اين ميان وضعيت اســتان همدان نيز در بحث آب چندان تعريفى 
نيســت و نيازمند همت بيشتر براى پيشــگيرى از تبديل به وضعيت 

خوزستان است.
2- در نقشه هاى تنش آبى كشور تمام استان همدان در منطقه قرمز و 

بحرانى قرار گرفته است.
مفهوم قرار گرفتن در منطقه داراى بحران آبى اين است كه اگر تدبيرى 
براى تغيير اين وضعيت انديشيده نشود، زندگى اجتماعى و اقتصادى 
مردم دچار مشــكالت بسيار خواهد شــد و زندگى در استان دچار 

اختالل شديد مى شود.
3- اقتصاد استان همدان بر محور كشاورزى است هر چند تالش هايى 
انجام شــده تا گردشــگرى محور اصلى فعاليت هاى اقتصادى استان 

باشد، اما همچنان اقتصاد استان به وسيله كشاورزى اداره مى شود.
له طور قطع در چنين شرايطى اگر بحران آب مديريت نشود، از دست 
رفتن كشاورزى استان به معنى پسرفت اقتصادى استان خواهد بود و 
زندگى كشاورزان و بســيارى از خانواده ها را با تغييرات ناخواسته و 

بحران مواجه خواهد كرد.
4- تأكيد بر آبيارى مكانيزه، كشت گلخانه اى، تغيير كشت به كم آب بر 
و اقداماتى از اين قبيل هر چند خوب بوده، اما نيازمند سرعت بيشتر و 
تغيير از تأكيد بر اتمام اين مراحل در كشاورزى استان با كمك نهادهاى 

ملى به دليل وضعيت بحرانى آب استان است.
در اين مســائل فازبندى و تعارف و... نبايد داخل شــود و الزم است 
اقدامات انقالبى براى استفاده درست از آب موجود و حفظ آن انجام 

شود.
5- همدان در مسدود كردن چاه هاى غيرمجاز اقدامات ضربتى داشته 
و چاه هاى بسيارى در اين سال ها مسدود شده اند، اما نبود اين رفتار در 
استان هاى همجوار در كنار  افزايش عالقه در استان براى ساخت باغ 
و به دنبال آن احداث ويال در باغ و حفر چاه غيرمجاز نياز به رفتارى 

هماهنگ با كشور در اين زمينه را يادآورى و ضرورى كرده است.
6- تأمين آب آشــاميدنى در مركز استان و چند شهر سال هاست كه با 
مشــكل مواجه است و در سال هاى ترسالى نيز با مديريت فشار، آب 

آشاميدنى مديريت و تا بارندگى ها تأمين مى شود.
هرچند در اين زمينه فرسودگى شبكه و شكست طرح هاى انتقال آب 
به استان، كاهش سطح آب هاى زيرزمينى و حق آبه كشاورزان از سدها 

نيز دليلى بر سختى تأمين آب در استان شده است.
7- وضعيت توسعه نامتوازن برخى استان ها و مشكالت ريز و درشت 
آنها در شرايطى است كه اين استان ها در وضعيت بحران آبى تعريف 
نشده اند و مى توانند با مديريت آب موجود مشكالت خود را حل كنند 

كه در اين مسير در حال حركت هستند.
اما تمامى برنامه هاى استان همدان در آينده اگر بدون توجه به وضعيت 
آب اســتان باشد و در آمايش ســرزمينى به اين مهم توجه نشود، دير 
نيســت كه ديگر نتوان به بحران غلبه كرد و مهاجرت اجبارى فرجام 

بسيارى از ساكنان مناطقى از استان خواهد بود.
به همين دليل نمايندگان اســتان و مديران دولت فعلى و دولت آينده 
در اســتان بايد حل بحران آب و خروج از وضعيت بحران آب را در 
اولويت كارى خود تعريف كنند، تا ادامه حيات اســتانى به نام همدان 

در جغرافياى ايران عزيز بدون بحران و تنش آب رقم بخورد.

ايجاد محدوديت هاى ترافيكى جديد در همدان
 رئيس پليس راهور شهرســتان همدان از اجراى طرح جديد محدوديت هاى تردد در 

همدان خبر داد.
به گزارش ايسنا، فرخ جمالى در تأييد اين خبر گفت: با توجه به تصميمات ستاد استانى 
پيشگيرى از بيمارى كرونا و وضعيت قرمز كرونايى در اغلب شهرستان هاى استان به ويژه 
مركز استان، محدوديت هاى جديدى از روز دوشنبه 4 مردادماه در مبادى ورودى اجرا شد.

وى افزود: اين محدوديت ها از ســاعت 10 صبح ديروز در مبادى ورودى به شهرستان از 
ســمت پل هاى فرهنگيان، شهيد قهارى و پل سيدجمال اجرا شد و از ورود خودروهاى 

غيربومى به همدان جلوگيرى شد.
جمالى بيان كرد: در روزهاى تعطيل نيز ورود خودروهاى شهرســتان هاى استان به مركز 
اســتان ممنوع مى شود و خودروهاى متخلف اعمال قانون مى شوند، همچنين با توجه به 
اجراى طرح محدوديت شبانه و خلوت شدن معابر درون شهرى شاهد پديده اى با عنوان 

كورس شبانه در بلوار ارم شهر همدان هستيم.
رئيس پليس راهور شهرستان همدان در اين باره افزود: شمارى از جوانان از ساعت 2 بامداد 
به بعد با حضور در بلوار ارم اقدام به مســابقه با خودرو مى كنند كه عمده اين خودروها 
داراى صداى ناهنجار بوده، همچنين اين صداها به همراه ترمز ناگهانى و كشــيدن دستى 

سبب آلودگى صوتى و نارضايتى شهروندان ساكن در اين محدوده شده است.

وى بيان كرد: بنابراين مأموران پليس راهنمايى ورانندگى برخورد با متخلفان را در دستور 
كار قرار داده به گونه اى كه ديروز 2 دستگاه خودروى سوارى پژو 206 كه رانندگان آنها 
حدود 20 سال سن داشتند را توقيف كردند و شمارى از خودروهاى حاضر در بلوار نيز 
با ديدن پليس از محل متوارى شدند. جمالى با بيان اينكه از رانندگان خودروهاى توقيفى 
تست اعتياد نيز گرفته مى شود گفت: رانندگانى كه با كورس شبانه اقدام به اخالل در نظم 

عمومى و سلب آسايش مردم مى كنند بايد منتظر جريمه هاى سنگين باشند.
 وى بيان كرد: طرح هاى پليس براى برخورد با اين طيف از رانندگان اســتمرار دارد و در 
صورت مشاهده عالوه بر توقيف وسيله نقليه، راننده متخلف به مرجع قضائى ارجاع داده 

مى شود.

جبران ضعف يادگيرى مجازى
 دانش آموزان همدان

 معاون آموزش ابتدايى استان همدان از اجراى طرحى براى جبران 
ضعف يادگيــرى مجازى برخى از دانش آموزان همدان در تابســتان 

امسال خبر داد.
معصومه خدابنده لو در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ســال گذشته 
به دليل شــيوع كرونا تحصيالت دانش آموزان بيشتر در قالب فضاى 
مجازى انجام شــد، گفت: در اين راستا طرح اطلس آموزشى اجرايى 
شــد كه حيــن ثبت نام از دانش آموزان نســبت به دسترســى فضاى 
مجازى، نصب برنامه شــاد روى گوشــى و... پرسش هايى مى شد تا 

برنامه ريزى هايى انجام شود.
وى با اشاره به اينكه برخى از دانش آموزان در بستر فضاى مجازى نيز 
نتوانستند تحصيالت خوبى داشته باشند چراكه يادگيرى دانش آموزان 
ابتدايى به دليل شرايط سنى در فضاى مجازى مشكل است بيان كرد: 
خانواده هــاى اكثر ايــن دانش آموزان در كنار آنهــا بودند تا يادگيرى 
بهترى داشته باشند. معاون آموزش ابتدايى استان همدان با بيان اينكه 
آموزگارانى به صورت جهادى از دانشــجويان دانشــگاه فرهنگيان و 
گروهى هم دانشــجو بسيجى در اين طرح با ما همكارى دارند گفت: 
قرار بر اين شــد تيرماه و مردادماه اين طرح اجرايى شود و معلمان با 
توجه به رنگ بندى شهرها دانش آموزان را مجدد به صورت حضورى 

و يا در بستر فضاى مجازى آموزش مى دهند.
وى بيان كرد: تعداد اين دانش آموزان باال نيست و مثال در يك كالس 

35 نفره تقريباً 30 نفر از دانش آموزان به شرايط الزم رسيده اند.
خدابنده لو در پاســخ به اينكه آيا دانش آموزانى در روستاها به خاطر 
شرايط كرونا ترك تحصيل كرده اند افزود: در روستاها آمار دانش آموزان 
بسيار پايين است و شايد در برخى مدارس 26 دانش آموز از پايه اول تا 

ششم باشد كه به صورت چند پايه  به آنها آموزش داده مى شد.

در توضيح يادداشت پيشين
معلم كه خود از قربانيان بداخالقى هاى 

اجتماعى است 
مهدى ناصرنژاد »

 در شــماره 4091 روزنامه همدان پيام كه يكشنبه 3 مردادماه 1400 
به چاپ رســيد، يادداشــتى با عنوان (از بزرگراه فرهنگى به بيراهه هاى 
اخالقى افتاده ايم) با قلم اين نگارنده منتشــر شد كه گويا موجب تكدر 
خاطر جامعه شــريف و فــداكار و حال نگران معلمان عزيزمان شــده 
اســت. بنده بر خود واجب مى دانم  قبل از هر توضيحى در اين ارتباط، 
با كمال صداقت و اخالص و شــفافيت از تك تك معلمان فرهيخته و 
دلســوز ايرانى و بخصوص جامعه  معلمان شهر و استان كه در ارتباط 
نزديك  با بسيارى از اين عزيزان، خبر دارم چگونه در اين شرايط دشوار 
كرونايى به لحاظ دورى از فضاى پاك مدرســه و فراغ از دنياى حقيقى 
تعليم وتربيت، در آب و آتش هستند و دغدغه لطمه به روند آموزشى و 
هدررفتن اوقات تعليمى فرزنــدان ايران عزيزمان را دارند، عذرخواهى 
كنم، هرچند كه اگر واژه معلم(معلمان) در يادداشت مذكور به كار رفته، 
منظور شخص معلم و جايگاه رفيع معلم نبوده و نيست و غرض اصلى 
از واژه معلم( آموزنده و تعليم دهنده و مســئول، در هر حوزه اجتماعى 
غير از حوزه آموزش وپرورش) مى باشــد كه متأسفانه باعث سوءتفاهم 
شده است. اما جاى اين توضيح بيشتر هست كه متأسفانه شرايط فعلى 
جامعه(كشــور مقوله اى جداگانه است) به گونه و حالتى است كه براى 
هر اهل نظر و صاحب انديشــه اى در خور تأمل مى باشــد،  كه چه فكر 
مى كرديم و چه شــد؟! چرا به اينجا رسيده ايم و در اين وادى هر آنچه 
خوب و به صالح و مصداق خدمت بوده و هست كه بايد باشد و وظيفه 
خدمت به خدا و بندگان خدا و اين انقالب و كشور است و هر آنچه كه 
بد و خطا و كارى از روى نادانى و ناصوابى اســت كه چرا بايد باشد و 

مقصر و خطاكارش كيست؟ 
نوشته بوديم از بزرگراه فرهنگى به بيراهه هاى بداخالقى هاى اجتماعى 
افتاده ايم. بداخالقى هاى اجتماعى در شرايط امروز جامعه ما چيزى نيست 
كه با يك يا چند مصداق جزيى بتوان شــرح داد و اطالع رسانى كرد و 
وجدان بيدار كسان و دلسوزان را بيدار ساخت.  مصداق بسيار بزرگتر و 
فراگيرتر از همه احتماالت است، بنابراين قشرهاى فراگيرترى مى توانند 
بر اين نابســامانى ها و دنيايى كه هر كس در هر وظيفه و كســب وكار 
فقط و فقط به فكر مصلحت و منفعت خود مى باشــد، دخيل باشــد و 
مقصر قلمداد شود. صحبت از بى ارزش شدن بسيارى ارزش هاى اخالقى 
اســت. ارزش هايى كه دامنه آن به اعتقادات و احساسات پاك و مقدس 
نســل هاى بيگناه ما هم مى رسد. در همين قضيه شبكه هاى اجتماعى و 
بــه وجود آمدن فضاى مجازى و گرويــدن خيل عظيمى از مردم پير و 
جوان به اين فضاى بى انتهاى اخالق و بى اخالقى ها، آيا  موضوع فقط به 
پيشرفت علم در حوزه ارتباطات خالصه مى شود و اينكه دنيا و فضاى 
جديدى با دست خود بشر ايجاد شده و به اختيار خود بشر سپرده شده 
است، يا عوامل خواسته و ناخواسته ديگرى هم دخيل هستند؟ پدرها و 
مادرهاى فداكار و دلســوز جامعه امروز ما تا چقدر توانسته اند فرزندان 
خود را برابر هجوم موجودات بى احســاس و بى رحم فضاى مجازى 
مسلح كنند؟ آيا مى توانسته اند مسلح كنند؟ آيا دانايى و دامنه علم مسلح 
ساختن كودكان و نوباوگان خود را برابر اين تهديد بى انتها داشته و دارند؟ 
متأســفانه در اين خصوص تا بياييم فكر كنيم چگونه بايد گارد بگيريم، 
خيلى ارزش ها و اخالقيات از دستمان رفته است و هم اينك نيز خيلى 
دير شده است، چون آثار مخرب آن را در بسيارى سازوكارهاى روزمره 
زندگى خانوادگى و اجتماعى خويش به وضوح شاهد هستيم و مى بينيم 
و مى شــنويم كه چگونه هيچ حريمى مالحظه و احترام نمانده اســت!! 
شرايط آنچنان پيچيده است كه نمى توان تقصيرات را به گردن يك قشر 
يا چند قشــر خاص انداخت. بايد قبول كنيم همه به نوعى از مسئول و 
غيرمســئول به نوعى و به سهمى دخيل هستيم. دود اين وضعيت توى 
چشم همه هست و هر چشم با گناه و بى گناهى را مى سوزاند و به طور 
قطع به همين دليل است كه هركسى فقط در تكاپوى جلوگيرى و تسكين 
سوزش چشم خودش مى باشد و مى خواهد گليم خودش را از آب بيرون 
بكشــد. اوضاع و احوال بسيار بيمار اقتصادى جامعه نيز معلولى از اين 
علت هاست و به قول آن پيرزن دمپايى پوش خيابان گرد، اين روزها رحم 

و مروت توى دل هيچ كس نمانده است !.

1- دالالن از طرح رجيسترى براى گرانى تبلت سوءاستفاده كرده اند. 
گويا از زمان اعالم طرح رجيسترى تبلت، قيمت اين محصول در بازار 
تا 35درصد افزايش پيدا كرده اســت. در صورتى كه رجيســتر كردن 
تبلت هايى كه تا پيش از اين به كشور وارد شده اند هيچ هزينه اى ندارد. 
گفتنى اســت افزايش قيمت كاذب تبلت در بازار نشان دهنده فعاليت 
برخى واردكننده هاى سودجو در بازار است كه قيمت تبلت را پيش از 

اجرا شدن باال برده و در بازار عرضه كرده اند.
2- در پديده اى عجيب نان مــردم در حال جايگزينى با غذاى دام ها 
است. گويا  شــلوغى صف هاى نانوايى  اين شايعه را ايجاد كرده كه 
نانوايان نان هاى پخته شده خود را به دامداران مى فروشند. گفتنى است 
تهيه نان براى دامداران هنوز در استان همدان ديده نشده، اما در برخى 

از استان ها  اين موضوع حاشيه ساز شده است.
5- احتمال ترزيق دز ســوم واكســن چينى به دريافت كنندگان اين 
نوع واكســن قوت گرفته اســت. گويا يك تحقيق جديد نشان داده 
كه اثربخشــى واكسن چينى سينوفارم براى افراد باالى 50 سال بسيار 
كمتر اســت و اين نگرانى، چند كشــور را به فكر استفاده از دز سوم 
انداخته است. گفتنى است چين تاكنون 10ميليون دز واكسن به ايران 

صادر كرده است.
4- رفتــار مجلس در بى توجهى به مطالبات مردم با انتقاد اصولگرايان 
مواجه شده است. گويا پرداختن مجلس به موضوعاتى مانند اينترنت 
و فضاى مجازى و بى توجهى به بهبود معيشت مردم دليل اين انتقادها 
اســت. گفتنى است بيش از 20 روز از ارســال اليحه  همسان سازى 
حقوق بازنشستگان با شــاغلين با قيد دوفوريت به مجلس مى گذرد 
و هنوز در مجلســى كــه نمايندگان آن وعده رســيدگى به وضعيت 

بازنشستگان را داده اند، اعالم وصول نشده است!
5- تقاضا براى آب  معدنى با افزايش شــديد همراه بوده است. گويا 
افزايش ســفر، گرماى هوا، ترافيك جــاده اى و فراخوان  كمپين هاى 
حمايتى از مردم خوزستان در هفته گذشته بازار را با كمبود آب معدنى 
مواجه كرده است. گفتنى است قيمت آب معدنى نيز با افزايش تقاضا 

افزايش داشته و به چند برابر سال گذشته رسيده است.

 همواره برخــى از رفتارها بــا طبيعت به 
گونه اى اســت كه بــه نظر مى رســد افراد از 
هيچ عملى براى رســاندن آســيب جدى به 
آن فروگذار نيســتند و تا مى توانند مى شكنند، 
مى برند، مى ســوزانند و چهره زمين را زشت 

مى كنند.
قطع درختان و ارســال چوب به كارخانه ها به 
شكل قاچاق، رانت هايى كه در فساد پسماندى 
ايجاد مى شود و هزاران مشكل زيست محيطى 
ديگــر همگــى نشــأت گرفتــه از همــان 
نامهربانى هايى است كه در سال هاى متمادى از 

سوى مردم به جان طبيعت افتاده است.
در همين راســتا محيط زيســت همــدان به 
منظــور افزايش آگاهى در بين مردم نســبت 
به مخاطرات زيســتى و تصويرســازى آنچه 
رفتارهاى مخرب بر ســر محيط زيست آورده 
است با برگزارى جشــنواره اى تحت عنوان، 
"مهربانى با طبيعت" سعى دارد به نوعى توجه 
همگان به محيط زيست پيرامون خود را جلب 

كند.
مديركل محيط زيســت همــدان در خصوص 
برگزارى اين جشنواره بيان كرد: اين جشنواره 
براى عالقه مندان به طبيعت برگزار شده است 
و توسط 3 داور شــناخته شده از هيأت علمى 
دانشگاهى استان ارزيابى مى شود و در نهايت 
به 3 نفر برگزيده جايــزه نقدى و لوح يادبود 
تقديم مى شــود و 20 اثر برگزيده هم گواهى 

شركت دريافت  مى كنند.
محســن جعفرنژاد بســطامى در گفت وگو با 
همدان پيام گفــت: فراخوان اين جشــنواره 
همزمان با روز محيط بان منتشر شده و تاكنون 
بيــش از 150 اثــر از 12 اســتان مختلف به 
دبيرخانه ارسال شــده است كه نشان مى دهد 
برپايى اين جشــنواره از ســوى دوســتداران 

محيط زيست مورد استقبال قرار گرفته است.
وى افزود: آثار و طرح هاى ارســالى در قالب 

نقاشــى با مدادرنگ، آبرنــگ، رنگ روغن و 
حتى طرح هايى تركيبى از مواد مختلف است 
كه به ســبك هايى چون رئاليسم، سورئاليسم، 
امپرسيونيسم و كالژ به دبيرخانه ارسال شده اند.

مديركل محيط زيســت همدان بــا بيان اينكه 
اختتاميه در 12مرداد ماه برگزار مى شود گفت: 
در حاشــيه برگزارى اين جشنواره وركشاپ 
آشــنايى با تكنيك هاى نقاشــى بــا تدريس 
مهدى پرســتار شــهرى نيز انجام مى شود و 

جشــنواره نقاشى مهربانى با طبيعت نيز از 12
تا 19 مردادماه به صورت مجازى و حضورى 
همزمــان در عمارت باغ نظــرى همدان برپا 

خواهد بود.
وى همچنيــن بيان كــرد: در اين جشــنواره 
هنرمندان مجاز به ارســال 3 اثــر متفاوت از 
خود هســتند كه بايد در برگيرنده 3 مضمون 
محيط زيست، طبيعت و محيط بان در ابعاد 20

در 20 سانتيمترى باشد.

 تويسركان-وحيد الوندى-خبرنگار همدان 
پيام: در حالى كه تزريق تدريجى واكسن كرونا 
در كشور و خستگى ناشى از محدوديت هاى 
فــردى و اجتماعى ســبب شــده تــا بخش 
قابل توجهى از مردم كرونا را تمام شده يا مهار 
شــده تلقى كنند، خيزش دلتــا كرونا در حال 

قربانى گرفتن است!
عوامــل متعــدد ديگرى نيز موجب شــده تا 
رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى و از مهمترين 
آنها ماســك زدن در جامعه به سطح پايين و 
غيرقابــل قبولى برســد كــه از مهمترين آنها 
مى توان به مشــكالت معيشــتى و اقتصادى، 
فشارهاى روحى و روند ماللت بار خانه نشينى 

اشاره كرد.
بــا همه اين اوصاف، اما بايد به اين نكته دقت 

كرد كه اكنون در شرايط بحران قرار گرفته ايم و 
در موقعيت هاى بحرانى همه چيز مطابق ميل و 
دلخواه ما نيست و به ناچار بايد براى مديريت 
و عبور از بحران به برخى هنجارهاى اجتماعى 

پايبند باشيم.
ديده مى شود برخى از افراد جامعه براى اينكه 
اعصاب و روان خود را به زعم خودشان بيشتر 
از اين درگير نكنند، صورت مسأله يعنى شيوع 
فراگير دلتاكرونا را پاك مى كنند اما حقيقت آن 
است كه كرونا هنوز هم هست، منتشر مى شود 

و جان مى گيرد.
اكنــون تنهــا راه برون رفت از بحران شــيوع 
گســترده ويروس كشــنده و تهديدگر كرونا، 
رعايت شيوه نامه ها و اصول و نكات بهداشتى 
است تا به شرايط پايدار ايمنى فراگير و پايدار 

برسيم وگرنه هيچ تضمينى براى تداوم سالمت 
همه اقشار جامعه و تداوم حيات همگان وجود 

ندارد.
متأســفانه در ماه هــاى اخير ميــزان رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى و فاصله گذارى هاى 
اجتماعــى و پرهيز از تجمعــات و برگزارى 
مراســم پر ازدحام به ميــزان نگران كننده اى 
كاهــش يافته و اكنون شــاهد قرمز شــدن 
وضعيت كرونايى 5شهرستان در استان همدان 

هستيم.
در عين حال با توجه به مسافرت هاى پر تعداد 
تابســتانى به مناطق مختلف اســتان به رغم به 
كارگيرى تمهيــدات ويژه براى كنترل ورودى 
و خروجى شهرســتان ها، هيچ تضمينى براى 
قرمز شدن شهرســتان هاى نارنجى استان نيز 

وجود ندارد.
ســاده انگارى افراط گونــه و رؤيا پردازى هاى 
خالف واقعيت مبنى بر تمام شدن دوره انتشار 
و فراگيرى كرونا توسط بخش قابل توجهى از 
مردم موجب شده تا بانگ رحيل و مرگ مانند 
گذشته واضح تر به گوش برسد و اين به معناى 

زنگ خطر جدى است.
در چنين شرايطى بدون ترديد به اجراى دقيق 
قوانين الزام آور ســتاد ملــى كرونا با توجه به 
رنگ بندى هاى هر يك از شهرستان هاى كشور 
و نظارت دقيق و مســتمر بر آنها و رعايت هر 
بيشتر شــيوه نامه هاى بهداشتى از سوى عموم 
مردم نياز است تا روند واكسيناسيون عمومى 
زودتر طى شــود و به يك شرايط نسبتاً آرام و 

كم تنش كرونايى برسيم.

 دبير ســتاد مردمى غدير استان همدان با 
بيان اينكه 110عنوان برنامه متنوع به مناسبت 
دهه واليت و عيدغدير در اســتان با رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى شود از 
پياده روى خانوادگى به عنوان برنامه شاخص 

روز عيد نام برد.
مهدى صلواتيان در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
در راســتاى ترويج فرهنگ علوى و تعظيم 
شعائر مذهبى پياده روى خانوادگى عيد غدير 
ســاعت 18 روز هفتم مردادماه از محل مزار 
شــهداى گمنام در پارك مردم همدان آغاز و 
ســپس با تجمع در ميدان امام خمينى(ره) و 

سخنرانى امام جمعه همدان پايان مى يابد.
وى افــزود: در ايــن مراســم كه همــراه با 
نورافشــانى و اجراى سرود است هزينه سفر 
به مشــهد مقدس به قيد قرعــه به 72 نفر از 

شركت كنندگان اهدا مى شود.
مسئول ســتاد مردمى جشــن عيد غدير در 
همدان بيان كرد: تمامــى آيين هاى مرتبط با 
جشــن عيد بزرگ غدير براساس مصوبات 

ســتاد ملى كرونــا، با اجــرا و رعايت دقيق 
پروتكل هــاى بهداشــتى بخصــوص اصل 
فاصله گذارى اجتماعى، حضور در فضاى باز 

و جمعيت محدود برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه يكى از ســنت هاى حســنه 
در اين عيد بزرگ ســنت غذا دادن به افراد يا 
همان اطعام مومن اســت، از امكان مشاركت 
خيران و نذركننــدگان در پويش«نذر غدير» 
به  منظــور تهيه و توزيع 313 هزار وعده غذا 
در روز عيد ســعيد غدير و براى توزيع بين 

محرومان حاشيه شهر همدان خبر داد.
دبير ســتاد مردمى غدير استان همدان گفت: 
مردم اســتان مى توانند كمك هاى نقدى خود 
براى شركت در اطعام و نذر غدير به شماره 
ســتاد  كارت 5022291303707184 به نام 

مردمى غدير استان واريز كنند.
صلواتيان با اشاره به اينكه اجراى پويش "هر 
خانه و مغازه يك پرچم" تحول چشمگيرى 
براى زيبايى بصرى اين اســتان در روز عيد 
غديرخم اســت افزود: در اين راستا 8 هزار 
پرچم آماده شــده كه در تــاالر قرآن همدان 
توزيع مى شود. وى با بيان اينكه 313 كاروان 
شادى در سطح استان همدان در دهه واليت 
برنامه دارند بيان كرد: در روزهاى ششم و نهم 
مردادماه اين كاروان ها در روستاهاى همدان 

به اجراى برنامه مى پردازند.
دبير ســتاد مردمــى غدير اســتان همدان از 
برگزارى جشــن بازســازى واقعه غديرخم 
در عصــر روز هشــتم مردادمــاه با حضور 
مردم در محوطــه باغ موزه دفاع مقدس و نيز 

ساير شهرستان ها خبر داد و گفت: برگزارى 
مســابقات و پويش هاى مختلــف از جمله 
نهج البالغه خوانى نيــز در اين ايام پيش بينى 

شده است.
صلواتيــان افــزود: توزيــع كمك مومنانه به 
قشرهاى آســيب ديده و نورافشانى در بيش 
از 313 مســجد در سراسر اســتان از جمله 

برنامه هاى جشن عيد غدير است.
وى گفت: دبســتان گروه فرهنگى ســراج، 
بــازى مشــاعره از اشــعار فضيلت هــاى 
اميرالمومنين(ع) نصب شــده در اپليكيشن 
بــازار را طراحى كــرده كــه عالقه مندان 

مى توانند از آن بهره مند شوند.
دبير ســتاد مردمــى غدير اســتان همدان، 
راه انــدازى كاروان خودرويــى، موتورى و 
دوچرخه ســوارى را از ديگر برنامه هاى روز 
عيد غدير عنوان كرد و افزود: دوچرخه سوارى 
نوجوانان پســر در بلــوار ارم و دختران در 
ورزشگاه قدس از جمله برنامه ها با همكارى 

اداره كل ورزش وجوانان است.

داليل قطعى آب در همدان تشريح شد

«مقصر» 
مصرف باالى مردم

  قطعى هــاى مكرر آب در روزهاى اخير، 
تماس هاى متعدد مشــتركانى كــه از بى آبى 
كالفه شده اند با رســانه يكى پس از ديگرى 
مهر تأييدى زد بر مشــكل جدى كمبود آب 
و ته نشين شدن ذخاير آبى استان همدان اين 

مهم نشان مى دهدَ بحران آب جدى است.
على رغــم اينكــه در حــوزه كشــورهاى 
نيمه خشك قرار داريم و بايد آب يك مسأله 
بسيار مهم برايمان باشد از سنوات گذشته تا 

االن، اقدام مؤثرى در زمينه استفاده صحيح از 
آب به عنوان مايه حيات نداشته ايم.

در اين زمينه پس از ارتباط با معاون بهره بردارى 
و توسعه آب شــركت آب وفاضالب استان 
همدان، حميدرضا نيكــداد اعالم كرد مقصر 

بى آبى ها مصرف بى رويه مردم است. 
معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و 
فاضالب استان همدان بيان كرد: مصرف زياد 
آب و تخليه مخازن موجــب قطعى آب در 

برخى نقاط همدان شده است.
حميدرضا نيكــداد در گفت وگو با ايســنا، 
پيرامــون قطعــى آب در برخى نقاط شــهر 
همدان، گفت: در چند روز گذشته با باال رفتن 

دماى هوا، مصارف شهروندان افزايش يافته و 
ميزان خروجى مخــازن از ميزان ورودى آن، 

بيشتر شده  است.
وى بيان كرد: در 2 شــب گذشــته به علت 
مصرف زياد آب، چند مخزن تخليه و موجب 
ايجاد قطعى آب غيرقابل پيش بينى در برخى 
نقاط شهر همدان شده و تا زمانى كه مصرف 
بيشــتر از توليد باشد ممكن اســت دوباره 

مشكل قطعى آب، تكرار شود.
نيكداد با بيــان اينكه برنامــه قطعى آب در 
اســتان نداريــم، گفت: قطعى آب 2 شــب 
گذشــته برنامه ريزى شده نبود و اگر شركت 
آب وفاضالب برنامه  قطعى آب داشته باشد به 

شهروندان اطالع خواهيم داد.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت 
آب وفاضالب استان همدان درباره مناطقى كه 
قطعى آب در آن رخ داده است، افزود: مناطقى 
مانند پرديس، اعتماديه، استادان، متخصصين، 
شهرك الوند و مريانج  كه در زير زون مخزن 
لوناپارك و چهل چمن قرار دارد دچار مشكل 
قطعى آب شدند. نيكداد در پايان بيان كرد: در 
چند روز گذشته دماى هوا باال رفته، بنابراين 
از شهروندان همدانى درخواست مى كنيم كه 
مصــارف خود را كنتــرل و به ما كمك كنند 
تا بتوانيم خدماتى كه شايســته مردم است در 

اختيار آنها قرار دهيم.

افتتاحيه جشنواره مهربانى با طبيعت 12مرداد برگزار مى شود

ارسال 150 اثر از 12 استان به جشنواره محيط زيست

خيزش دوباره كرونا! 

 "دلتا كرونـا" غافلگيرمان نكند!

110 عنوان برنامه عيد غدير 
در استان همدان برگزار مى شود
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فرماندار رزن:
اگر شيوه نامه ها رعايت نشود

 دچار فاجعه مى شويم
 رزن- خبرنــگار همدان پيام: 
با توجه به رونــد صعودى آمار 
مبتاليــان به ويــروس كرونا در 
شهرستان رزن و كم شدن رعايت 
شــيوه نامه هاى بهداشتى از مردم 
تقاضا مى شود تا  شهرستان  رزن 
شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت 

كنند.
فرماندار شهرســتان رزن گفت: 

بــا توجه به وضعيت نارنجى شهرســتان در صــورت رعايت نكردن 
شيوه نامه هاى بهداشتى شهرســتان رزن به وضعيت قرمز برمى گردد و 

مجبوريم محدوديت هاى بيشترى اعمال كنيم.
سيدرضا ســالمتى برگزارى هرگونه مراســم كه در آن  شيوه نامه هاى 
بهداشــتى رعايت نشــود را موجب شــيوع ويروس كرونا دانست و 
افزود: مراسم هاى عزا و عروسى، دورهمى هاى خانوادگى، مسافرت ها 
و عادى انــگارى مهمترين عامل شــيوع ويروس كرونا در شهرســتان 
رزن اســت. وى گفت: بازرســى ها از اماكن عمومــى و نحوه رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى تشديدتر مى شود.
سالمتى افزود: تاكنون  5 هزار و200 دز واكسن در نوبت اول و  2هزار 
و300 دز در نوبت دوم عليه كوويد 19 در شهرســتان رزن تزريق شده 
است. وى بيان كرد: متولدين ســال 1342 و قبل از آن(58سال به باال) 
در اسرع وقت جهت تزريق واكســن كوويد 19 به مراكز ذيل مراجعه 
كنند. ساكنان بخش مركزى شهرستان رزن به شهر رزن-سه راهى قروه-

جنب مسجد صاحب الزمان-مدرسه عفاف مراجعه كنند. ساكنين بخش 
سردرود هم به شهر دمق- ميدان امام(ره)-مركز خدمات جامع سالمت 

قديم(درمانگاه قديم)مراجعه كنند.

كبودراهنگ پايين ترين درصد 
واكسيناسيون كرونا 

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- 
خبرنــگار همدان پيــام: با توجه 
به اينكه شهرســتان كبودراهنگ 
واكسيناسيون  درصد  پايين ترين 
كرونا را دارد فرماندار كبودراهنگ 
از افراد باالى 60ســال خواست 
كه هر چه ســريع تر بــه مراكز 
واكسيناســيون مراجعــه كنند و 
سالمتى خود را در اولويت قرار 

دهند.
حجت ا...مهدوى همچنين گفت: رعايت پروتكل هاى بهداشتى به زير 
40 درصد رســيده و عادى انگارى مردم نســبت به كرونا موجب شده 
است كه اين شهرستان همچنان در وضعيت قرمز باقى بماند و متأسفانه 
آمار مبتاليان صعودى شود. وى بيان كرد: براى خروج از اين وضعيت 
محدوديت هاى منع تردد شبانه و ورود خودروهاى پالك غيربومى در 
سطح شهرستان انجام مى شود، ولى در اين وضعيت متأسفانه غارعليصدر 
باز است و مسافران از شهرهاى ديگر به شهرستان ها سفر مى كنند و اين 
عامل موجب شيوع بيشتر كرونا مى شود، بنابراين پيشنهاد تعطيلى غار 
عليصدر را به ستاد كروناى اســتان مى دهيم چراكه سالمتى مردم اين 
منطقه در خطر اســت. مهدوى بيان كرد: از همه مردم تقاضا داريم كه 
پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند و در 
تجمعات و مراسم ها شركت نكنند، همچنين از برگزاركنندگان مراسم 

عزا، عروسى و... به شدت برخورد قانونى مى شود.
فرماندار كبودراهنگ گفت: كرونا شدت بيشترى يافته و به هيچ عنوان 
ضعيف نشــده است و در صورت بى توجهى مردم به دستورالعمل  هاى 

ابالغى محدوديت ها در راستاى كنترل اين بيمارى بيشتر مى شود.
مهدوى همچنين بيان كرد: با توجه به پايين بودن آمار واكسيناســيون 
و اســتقبال مردم واكسيناسيون سيار و ايستگاه خودرويى در شهرستان 

راه اندازى مى شود تا افراد اولويت دار به راحتى بتوانند واكسينه شوند.

فرماندار تويسركان:
وضعيت كرونايى شكننده است

 تويسركان- خبرنگار همدان پيام: شهرستان تويسركان در حال حاضر با 
وجود قرار گرفتن در شرايط نارنجى كرونايى، وضعيت كرونايى شكننده اى 

دارد و هر لحظه امكان دارد شاهد قرمز شدن اين وضعيت باشيم.
فرماندار تويسركان در جلسه ســتاد مديريت كروناى شهرستان تويسركان 
گفت: براســاس آمار و اطالعات، اكنون تنهــا 40درصد از عموم مردم در 
اين شهرستان شــيوه نامه هاى بهداشــتى را رعايت مى كنند و ساده انگارى 

60درصدى براى تويسركان خطرآفرين است.

ســيد رسول حســينى بيان كرد: عامل نزديك به 61درصد از داليل ابتال به 
كرونا در شهرســتان تويسركان، برگزارى دورهمى هاى خانوادگى و فاميلى 

است و 38درصد نيز مربوط به حضور در اجتماعات است.
وى با اشــاره به اينكه اگر اين روند ادامه پيدا كند شاهد افزايش موارد ابتال 
و به دنبال آن بسترى بيماران كرونايى در بيمارستان هاى تويسركان خواهيم 
بود گفت: همه دســتگاه هاى مرتبط اجرايــى و نظارتى مانند اتاق اصناف، 
دهيارى ها و هالل احمر به همراه عموم مسئوالن و مردم بايد با دغدغه مندى 

از گسترش بيشتر ويروس كرونا در شهرستان جلوگيرى كنند.
حســينى بيان كرد: اكنون با كمبود واكســن براى ادامه طرح واكسيناسيون 

عمومى در ميان جامعه هدف در شهرســتان تويسركان مشكل و كمبودى 
نداريم و ميزان مرگ ومير كرونايى در ميان افرادى كه واكســينه شده اند به 

ميزان 99درصد كاهش يافته است.
وى گفــت: اگر اصناف و واحدهــاى خدماتى و رفاهــى مانند تاالرها و 
رستوران ها شــيوه نامه هاى خاص خود را رعايت نكنند مجبور به تعطيلى 

دوباره بازار مى شويم.
حسينى بيان كرد: مهمترين عامل براى كنترل وضعيت كرونايى تويسركان، 
همراهى و هم افزايى عموم مردم با مســئوالن و خادمان خود است وگرنه 

دوباره شاهد ايجاد وضعيت قرمز كرونايى در تويسركان خواهيم بود.

متن آگهى مزايده 
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه اى) كالسه 9900270 به موجب پرونده 
اجرايى كالسه فوق ششدانگ يك باب منزل مسكونى به پالك ثبتى 127/1668 
در بخش چهار شهرســتان صالح آباد به نشانى:صالح آباد-انتهاى خيابان شهيد 

ثانى- كوچه شاداب-پالك 6
حدود و مشخصات ملك: شماالً: ديواريست به طول (20/90) متر به باقيمانده 127- 
اصلى، شــرقاً: درب و ديوار به طول (7/00) متر به كوچه،جنوبا: ديواريست به طول 
(21/00) متر به باقيمانده 127- اصلى، غرباً: ديواريست به طول (7/00) متر به باقيمانده 
127- اصلى، و طبق نظر كارشناس رسمى مبلغ 4/845/000/000 ريال تمام ارزيابى 
شده و پالك فوق شامل يك باب خانه مسكونى به مساحت 165 مترمربع كه طبقه 
همكف با 105 مترمربع زيربنا شامل حال،آشپزخانه،يك اتاق خواب،پاركينگ و راه 
پله است و طبقه اول 30 مترمربع شامل راه پله و يك اتاق مجزا مى باشد.مساحت 
حياط ملك مذكور در حدود 60 مترمربع مى باشد و ساختمان مذكور با عمر حدود 
10 سال داراى اسكلت فلزى- طاق ضربى و ديوارهاى آجرى و نماى سيمانى درب و 

پنجره فلزى و يك امتياز آب و برق و گاز مى باشد.
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 در اداره اجراى 
ثبت بهار از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ 4/845/000/000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر 
است پرداخت هاى بدهى هاى مربوطه به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شهردارى و... تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شد يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختى هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و 
نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 
رســمى گردد. مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد. (م الف 206)
تاريخ انتشار: 1400/05/05

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

 طرح مطالعاتى انتقال پســاب فاضالب همدان از نيروگاه 
شهيد مفتح به منطقه ويژه اقتصادى نيز كامل شد.

فرماندار شهرســتان فامنين در جلسه شوراى حفاظت از منابع 
آب شهرستان با تشكر از فعاليت هاى صورت گرفته در بحث 
مديريت مصرف آب شهرســتان گفت: فامنين دشت ممنوعه 
بحرانى اســت و با توجه به اين موضوع و شــرايط موجود و 
بارش هاى بســيار كم در سالجارى بايد از كشت دوم در سطح 

شهرستان جلوگيرى شود.
به گزارش همدان پيام، سيدمجيد شماعى افزود: در طول 3 سال 
اخير تعداد 50رشته قنات در سطح شهرستان مرمت، بازسازى 
و اليروبى شــده است كه اين يك كار اساسى و زيربنايى براى 

افزايش اميد به زندگى در سطح روستاهاى شهرستان است.
وى بيان كرد: طرح مطالعاتى آبرسانى به شهر فامنين 50درصد 
پيشــرفت داشته است و همچنين طرح مطالعاتى انتقال پساب 
فاضالب همدان از نيروگاه شهيدمفتح به منطقه ويژه اقتصادى 
نيز كامل شــده اســت و اميدواريم با پيگيرى هاى استاندار و 
نمايندگان مردم شهرســتان در مجلس شوراى اسالمى شاهد 

اختصاص اعتبار جهت احداث و انتقال پســاب به منطقه ويژه 
اقتصادى جهان آباد باشيم.

شماعى با اشــاره به وجود 7چاه آب در فامنين، گفت: كاهش 
دبى برداشت از 70 ليتر در ثانيه به 45 ليتردر ثانيه، 6هزار و400 
مشترك شهرى و 7 هزار و200 مشترك روستايى، 70 كيلومتر 
شبكه توزيع آب شهر و 6 مخزن كه توان ذخيره 4 هزار و700
مترمكعب آب را دارد، وضعيت كلى آب در شهرستان است.

وى تمهيــدات انجام شــده براى بحــران آب و فعاليت ها در 
راستاى مديريت بحران را به شرح زير بيان كرد:

■ اجاره 2 حلقه چاه يكى 5ســاعت با دبى 5 ليتر در ثانيه و 
ديگرى 3ساعت با دبى 15ليتر در ثانيه

■ نصب شير كنترل فشار 
■ پيگيرى حفر چاه جديد(ماده 8)

■ ارسال اخطار به  هزار و100مشترك پرمصرف
■ جداسازى آب مصرفى فضاى سبز شهردارى

■ شناسايى و جمع آورى 10فقره انشعابات غيرمجاز. 
■ ساماندهى تانكرهاى آبرسانى سيار

در بحران كم آبى

طرح مطالعاتى انتقال پساب فاضالب طرح مطالعاتى انتقال پساب فاضالب 
به جهان آباد كامل شدبه جهان آباد كامل شد

670 حلقه (تخليه ساليانه 87 ميليون مترمكعب)تعداد چاه هاى مجاز
120 حلقهتعداد چاه هاى غيرمجاز پر شده 

340 دستگاه تعداد كنتورهاى نصب شده 

351 مورد تعداد پروانه هاى اصالح و تعديل شده 

21 ميليون مترمكعب حجم صرفه جويى شده با اصالح و تعديل 

20 مورد با مساحت 25000 مترمربعمساحت رودخانه هاى رفع تصرف شده 

44 موردتعداد جلسات شوراى حفاظت شهرستان 

 درگزين-يوســف امينى-خبرنگار همدان 
پيام: در 2سال اخير حدود 3هزار ميليارد تومان 
در شهرســتان درگزين ســرمايه گذارى شده 
است. پروژه هاى مهم و اثرگذارى مثل شهرك 
گلخانه اى، گاودارى12هزار رأســى، شــهرك 
صنعتى و صدها پروژه ديگر در عرصه اقتصادى 
شهرستان شكل گرفته و موجب رونق اقتصادى 

گسترده در منطقه شده است.
فرماندار شهرســتان  درگزين در  جلسه كميته 
برنامه ريزى شهرســتان گفت: جلســه كميته 
برنامه ريزى ســومين جلسه است كه از ابتداى 
تأسيس فرماندارى در شهرستان برگزار مى شود.

على اصغــر ناظرى پور با تبريــك دهه واليت 
افزود: در نخستين جلســه كميته برنامه ريزى 
شهرســتان كه در تيرماه سال 1398 برگزار شد 
به تبديل درگزين به شهرستان تأكيد شد. براى 
اينكه درگزين  بتواند بــراى خود برنامه ريزى 

كند زحمات زيادى كشيده شده است. هم اكنون 
در لحظه تاريخى بســيار مهمى قرار داريم كه 
مى بايست از اين لحظات نهايت استفاده را برد 
و با قدرت و تدبير جهت توســعه شهرستان را 
مشخص و زيرســاخت هاى الزم براى جهش 

اقتصادى را فراهم كنيم.
وى افزود: نخســتين جلسه كميته برنامه ريزى 
شهرســتان حدود 2مــاه پــس از راه اندازى 
فرماندارى برگزار و در آن جلســه مسيرهاى 
تحول شهرســتان براى تبديل شــدن به قطب 
اقتصادى شمال اســتان انجام شد و هم اكنون 
كه حدود 2 ســال از آن روز مى گذرد، با توكل 
به خدا مسير رشــد و توسعه شهرستان بزرگ 
درگزين بى وقفه ادامه داشته و امروز به بسيارى 

از شاخص هاى توسعه دست يافته است.
ناظرى پور در ادامه بيان كرد: از جمله توفيقات 
شهرستان اين است كه 12روستا مثل احمدآباد، 

ســيلك،  دولوجردين،  ركين،  ناكين،  كمندان، 
مســينك، زاكان، قراقيــه، مزرعــه صــارم و 
سنگرانكوه براى نخستين بار عمليات عمرانى 
شامل جدول گذارى تســطيح و زيرسازى و...  

شده اند.
وى در ادامــه گفــت: با كمك و مســاعدت 
نماينده شهرســتان درگزين، در حال حاضر در 
20روستاى شهرســتان عمليات عمرانى انجام 
مى شــود و اين تحول بزرگ و گام اساسى در 
جهــت آبادانى و رونق اقتصادى روســتاهاى 

شهرستان انجام شده است.
ناظرى پــور افــزود: 70درصــد از جمعيــت 
شهرســتان در مناطق روســتايى ساكن هستند 
و بخــش عمده اى از اقتصــاد منطقه در زمينه 
كشــاورزى و صنايع وابســته به آن در سراسر 

روستاهاى شهرستان پراكنده هستند.
فرماندار گفــت: منطقه درگزيــن در زمينه 

زيرســاخت هاى تحول اقتصــادى مثل راه، 
آب، بــرق، گاز و مخابرات بســيار ضعيف 
بود، اما بــراى جهش اقتصادى و توســعه 
مهم  زيرساخت هاى  اين  مى بايســت  منطقه 
فراهم شــود كه بخــش عمــده اى از اين 
زيرساخت ها به ســرعت در مدت كوتاهى 
ايجاد شــده اســت، به طورى كــه  امروز 
درگزين آماده اســتقرار صنايع و بخش هاى 

اقتصادى به روز است.
ناظرى پور در ادامه افزود: در 2سال گذشته بيش 
از 200واحد اقتصادى در شهرســتان درگزين 
فعال شده و هر لحظه به فضاى اقتصادى و كار 
و توليد شهرستان اضافه تر مى شود و با ادامه اين 
روند آينده بســيار درخشان و آبادى در انتظار 
اين منطقه بزرگ خواهد بود و اين با فضاهايى 
كه در شهرستان هســت، كامًال مشهود و قابل 

دسترسى است.

3هزار ميليارد تومان در درگزين سرمايه گذارى شد

 مالير-زهــرا اميرى - خبرنــگار همدان 
پيام: بخشــداران بايد با حضورى مستمر در 
بين مردم بخــش خود با تمام توان براى رفع 

مشكالت مردم تالش كنند.
فرماندار مالير در مراسم معارفه بخشدار بخش 
مركزى شهرســتان مالير با بيان اينكه بخش 
مركزى با بيش از 100 هزار نفر جمعيت يكى 
از بزرگترين بخش هاى اين شهرستان است، 
گفت: آقــاى بكرايى با كوله بــارى از تجربه 
مى تواند منشــأ اقدامات اثرگذار در پيشــبرد 

اهداف بخش باشد.
قــدرت ا... ولدى  با اشــاره بــه  ظرفيت و 
توانمندى هــاى باالى اين بخــش و در نظر 
گرفتن انتظارات مردم، افزود: بخشــدار بايد  

همواره حضورى مســتمر و اثرگذار در سطح بخش و 
روستاها داشته باشد و با تمام توان براى رفع مشكالت 

و گرفتارى هاى مردم تالش كند.
وى با بيان اينكه انتخابات 1400 در اين شهرســتان با 
تالش مجموعه ســتاد انتخابات، زحمات بخشــداران 
و عوامــل اجرايى در نهايت ســالمت، امنيت، آرامش 
و قانونمندى كامل برگزار شــد، بيان كرد: پيشــنهاد ما 
براى انتخاب بخشــداران، افرادى از بدنه خودِ سازمان 
و مجموعه فرماندارى بود كه با مشــورت و هماهنگى 
با نمايندگان مالير،"احمد بكرايــى" به عنوان يكى از 
نيروهاى باتجربه و توانمند براى بخشــدارى مركزى 

معرفى شد.
مديركل دفتر امور سياســى و تقســيمات كشــورى 
استاندارى همدان نيز در اين آيين گفت: براى برگزارى 
انتخابات امسال زحمات زيادى كشيده شد كه حاصل 
آن برگزارى انتخاباتى سالم، قانونمند و در امنيت كامل 

بود.
ابوالقاسم الماسى با اشــاره به اينكه انتخابات شوراها 
يك انتخابات محلى اســت و حساسيت خاصى دارد، 
افزود: بخشداران در اين زمينه زحمات زيادى كشيدند 
تــا بتوانند انتخابات را در ســالمت و امنيت كامل در 

روستاهاى واجد شرايط برگزار كنند.
وى با توجه به اينكه انتخابات رياســت جمهورى يك 
پروژه فراملى اســت كه حساسيت بااليى دارد گفت: 
اين انتخابات همه ابعاد مختلف اجتماعى، سياســى و 
اقتصادى را در برمى گيــرد و در كنار همه اين موارد 
كرونا را هم داشــتيم كه بايد با تمام توان اعتماد مردم 
را بــراى حضــور در پاى صندوق هــاى رأى جلب 

مى كرديم.
الماسى افزود: از جهتى هم با مسائل اقتصادى و معيشتى 
كه مردم با آن مواجهه بودند دشمنان هم در تالش بودند 
تا با سوءاســتفاده از اين مشكالت حضور مردم را در 

پــاى صندوق هاى رأى كمرنگ كنند، ولى با 
تمام اين مســائل و مشــكالت در برگزارى 
انتخابات موفق عمل كرديم و شاهد حضور 
پررنگ مردم در پاى صندوق هاى رأى بوديم.

وى با اشاره به اينكه در سطح استان انتخابات 
به خوبى برگزار شــد به ويژه در شهرســتان 
مالير كه از نظر وســعت و جمعيت براى ما 
بســيار حايز اهميت است گفت: با مديريت 
خــوب فرمانــدار و رئيس هيــأت اجرايى 
انتخابات اين شهرستان خيالمان از برگزارى 
انتخابات در اين شهرســتان آســوده بود، و 
بدون هيچ چالشى شاهد برگزارى انتخابات 

خوبى در شهرستان بوديم.
الماســى با اشــاره به معارفه احمد بكرايــى به عنوان 
بخشــدار بخش زند بيان كرد: اين جابه جايى ها هميشه 
ضرورى و الزم اســت و مى تواند منشأ تأثيرگذارى و 
فرصتى براى خدمت گذارى بهتر به مردم باشد تا بتوانيم 

گام هاى مثبتى را براى جلب رضايت مردم برداريم.
وى با اشاره به اينكه تعهد، مســئوليت پذيرى، دانش، 
آگاهى و تسلط به حوزه كارى از ويژگى هاى يك مدير 
موفق است افزود: خوشبختانه در حوزه وزارت كشور 
اغلب مديران با اين نگاه و ويژگى ها انتصاب مى شوند 
و بخشــدار از نگاه مردم از جايــگاه خوبى برخوردار 
است و مى تواند مشكالت مردم را لمس كند و درصدد 

رفع آنها برآيد.
در پايــان در اين آيين از زحمات "حســين فارســى" 
به عنوان سرپرســت بخشــدارى مركزى مالير تقدير 
و "احمــد بكرايى" به عنوان بخشــدار جديد مركزى 

شهرستان مالير معرفى شد.

جشنواره"بانوى نمونه شهر" براى 
نخستين بار در رزن برگزار مى شود 

فاطمــه   - رزن   
كوكبى جالل - خبرنگار 
اىن  پيــام:  همــدان 
جشــنواره كه در نوبه 
خــود بى نظير اســت 
بار  نخســتين  براى  و 
شهرســتان  تاريخ  در 
رزن اجرايى مى شــود 
امروز بــا حضور افراد 
تمامــى  و  شــاخص 
بانــوان در پارك ملت 

رزن برگزار مى شود.
كميســيون  رئيــس   
اجتماعى  و  فرهنگــى 
شوراى  شــهر رزن از 
جشــنواره  برگــزارى 
بــزرگ بانــوى نمونه 

شهر خبر داد.
ســلطانى كمال  مهدى 

گفت: آغاز جشــنواره در ســالروز ميالد حضرت فاطمه زهرا(س) بود كه در اطالع رسانى 
گسترده، در مرحله نخست 11 نفر از بانوان به  اين جشنواره راه پيدا كردند و پس از بررسى 

سوابق و آثار ارسالى 3 تن از بانوان حايز رتبه هاى اول تا سوم شدند.
ــان  ــات، زم ــا انتخاب ــارن ب ــا و تق ــاى كرون ــال محدوديت ه ــل اعم ــه  دلي ــزود: ب وى اف
ــركات  ــاد و ســبب شــد در آســتانه عيــد غديــر از ب ــه  تعويــق افت برگــزارى جشــنواره ب

ــويم. ــد ش ــز بهره من ــن(ع)  ني اميرالمومني
ايــن جشــنواره كــه نخســتين و بزرگتريــن رويــداد فرهنگــى ســال هاى  اخيــر منطقــه در 
ــان ويــژه از داخــل  و خــارج كشــور، مجريــان  ــا حضــور ميهمان ــوان اســت ب حــوزه بان
ــا  ــا شــركت خانواده ه ــوع ب ــا اجــراى برنامه هــاى متن ــدان  مطــرح صداوســيما ب و هنرمن
ــا  ــارك  ملــت رزن ب ــروز از ســاعت21 در محــل پ ــم شــهر رزن، ام ــردم فهي و عمــوم م
ــط  ــنواره توس ــدگان جش ــود و از برگزي ــزار مى ش ــتى برگ ــاى بهداش ــت پروتكل ه رعاي
ــاورزان،  ــى كش ــدوق اجتماع ــى صن ــا همراه ــهر ب ــالمى ش ــوراى  اس ــهردارى و ش ش

ــم كــرد. روســتاييان و عشــاير تجليــل خواهي

بخشداران بايد با تمام توان 
براى رفع مشكالت مردم تالش كنند
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جهانگيرى: 
صيانت و حفاظت از جنگل هاى كشور 

ضرورى است
 جنگل ها از بزرگترين سرمايه هاى 
كشور هستند و در شــرايط جديد 
كه مــا با تغييرات اقليمى شــديد و 
خشكسالى روبه رو هستيم بايد بيش 
از هر زمان ديگرى نســبت به حفظ 
اين موهبت و ســرمايه الهى اهتمام 

داشته باشيم.
بــه گــزارش پايگاه اطالع رســانى 
اسحاق  رئيس جمهورى،  اول  معاون 

جهانگيرى در دومين نشست كميته ملى راهبرى حمايت از جنگل هاى 
زاگرس كه صبح دوشــنبه به رياســت وى برگزار شــد، با تأكيد بر 
ضــرورت صيانت و حفاظت از جنگل هاى كشــور، گفت: جنگل ها 
از بزرگترين ســرمايه هاى كشور هســتند و در شرايط جديد كه ما با 
تغييرات اقليمى شــديد و خشكسالى روبه رو هستيم بايد بيش از هر 
زمان ديگرى نسبت به حفظ اين موهبت و سرمايه الهى اهتمام داشته 

باشيم.
معاون اول رئيس جمهورى با بيان اينكه موضوع حفاظت از جنگل ها 
به ويژه جنگل هاى زاگرس بايد به يكى از اولويت هاى اصلى كشــور 
تبديل شــود، افزود: امروز بخش مهمى از زندگى و حيات مردم ايران 
به جنگل ها وابسته اســت، بنابراين همه دستگاه ها بايد با مشاركت و 

همكارى تالش كنند تا از پهنه هاى طبيعى به خوبى نگهدارى شود.
جهانگيــرى با ابراز خرســندى از ابتكار ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى كشور در اســتفاده از نظرات و ديدگاه هاى كارشناسان و 
صاحبنظران دانشگاهى در تدوين سند جامع حفاظت و مديريت پايدار 
بوم سازگان زاگرس، بيان كرد: بايد براى حفظ منابع طبيعى و جنگل ها 
نگاه بلند مدت داشــت و تدوين اين سند مى تواند كمك كند كه اين 

مسأله ملى هيچگاه به بوته فراموشى سپرده نشود.
وى بيان كرد: ســازمان جنگل ها و مراتع بــا برنامه هاى كوتاه مدت و 
ضربتى مى تواند سياســت هايى در جهت مقابله با بيمارى كه درختان 
بلوط را در عرصــه اى بيش از يك و نيم ميليون هكتار از جنگل هاى 
زاگرس تحت تاثير قرار داده اســت، اجــرا كند. همچنين بايد برنامه 
جدى براى مقابله با حريق هايى كه هر روز اخبار آن در رسانه ها منتشر 
مى شود اتخاذ شود تا از يك سو از گسترش بيمارى و حريق در منطقه 
زاگرس پيشگيرى شود و از سوى ديگر با احيا و بازسازى اين سرمايه 

طبيعى شاهد آينده روشنى براى جنگل هاى منطقه باشيم.
معاون اول رئيس جمهورى با ابراز تاســف از گزارش رئيس سازمان 
جنگل ها و مراتع كشــور مبنى بر اينكه صد در صد آتش ســوزى ها 
در جنــگل هــاى زاگرس علــت انســانى دارد،   افزود: بر اســاس 
گزارش هاى«فائــو» ارزش هر درخت بلوط ميليون ها تومان اســت و 
اين آتش سوزى ها به منابع ارزشمند كشور خسارات گسترده اى وارد 

مى كند.
جهانگيــرى با بيــان اينكه برنامه احياى يك و نيــم ميليون هكتار از 
پهنه هاى جنگلى آسيب ديده بايد متناسب با برنامه هفتم توسعه همه 
جانبه كشور باشد، گفت: بخش هايى از سند جامع بوم سازگان كه نياز 
به اصالح دارد به كميسيون زير بنايى دولت ارجاع داده مى شود تا در 

دولت آتى هم در صورت انجام برخى اصالحات اجرا شود.
جهانگيرى ضمن قدردانى از عملكرد وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح و نيز ستاد مديريت بحران كشور،   از همه دستگاه ها خواست 
تا با حداكثر ظرفيت به مديريت استان هاى همجوار زاگرس در زمان 

اطفاى حريق كمك كنند.
در اين جلســه كه وزراى نيرو و جهاد كشــاورزى، استانداران استان 
هاى آذربايجان غربى، لرســتان و كهگيلويه و بويراحمد و نمايندگان 
مجلس شــوراى اسالمى نيز حضور داشتند رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى كشور گزارشى از روند تدوين سند جامع حفاظت 

و مديريت پايدار بوم سازگان زاگرس ارايه كرد.
تكميل طرح هاى كاداســتر زاگرس،  شناسايى و تعيين واحدهاى 
ذخيــره گاه جنگلى در ســطح 400 هزار هكتار، مبــارزه با آفات 
جنگلى در ســطح 75 هزار هكتار و كنتــرل بيمارى ذغال بلوط 
در ســطح 250 هزار هكتار، تجهيز يگان حفاظــت منابع طبيعى 
و پيشــگيرى از حريق و احداث پايــگاه هاى حفاظت در جنگل 
هاى زاگرس، ممنوعيــت ارايه مجوز احداث هرگونه كوره ذغال 
سوزى سنتى و صنعتى، استقرار بالگرد در استان ها با كمك ستاد 
بحران، توســعه انــرژى هاى نو براى 6 هزار خانوار روســتايى، 
 ســاماندهى نظام بهره بــردارى از اراضى و كوچ عشــاير،  ارائه 
الگوى كشــت زير اشــكوب ســازگار با جنگل هاى زاگرس و 
توســعه و ترويج برنامه هاى فرهنگى براى جلب مشاركت مردم 
و جوامــع محلى براى حفاظت از اين جنگل ها از مصوبات امروز 
كميتــه ملى راهبرى حمايت از جنگل هاى زاگرس براى اجرا در 

سال 1400 بود.
در اين جلســه همچنين رئيس سازمان هواشناسى كشور گزارشى از 
ميــزان بارش ها در ســال آبــى 1399- 1400 و الگوهاى پيش بينى 

نزوالت جوى در فصول پاييز و زمستان ارائه كرد.

رئيس شوراى شهر نهاوند
توانمندى حسين پور پاسخ اعتماد شورا بود
■ شهردار؛ بدهى هاى شهردارى را تسويه و پروژه خاك 

خورده را اجرا كردم
معصومه كمالوند»

5روز به پايان خدمت شــوراى ششــم مانده اســت. روز گذشته 
شهردار نهاوند به همراه رئيس شوراى پنجم، معاونان و مسئوالن برخى 
از واحدهاى مديريت شــهرى به جمع رســانه ها آمد تا عالوه بر اعالم 
گزارش عملكرد خدمات به اقدامات4ساله اش بپردازد. نشستى متفاوت و 

البته متأثر از حواشى روزهاى پايانى.
حســين پور براى توسعه شهرى نهاوند سنگ تمام گذاشت ظرفيت هاى 
بالاستفاده را فعال كرد نقاط قوتش آنقدر قوى بود كه جزئيات و ضعف ها 

را پوشش بدهد.
از مصوبه هاى خاك خورده دهه ها قبل در شوراهاى گذشته تا مطالبات 
زمين مانده در شــهر نهاوند و حوزه مديريت شــهرى توانست ردپايى 
ماندگار و البته قابل قدردانى از خود و مجموعه مديريت شهرى برجاى 
بگذارد.از اجراى پروژه گردشگرى، تفريحى، توريستى بام و چهارباغ در 
ورودى شهر و ساماندهى مسيل  و ديگر پروژه هاى بزرگ مثل كارگاه ها و 
كارخانجات توليدى كه منابع درآمدى پايدار محسوب مى شود از جمله 
اقداماتى بود كه اين 4سال را در تاريخ و كارنامه مديريت شهرى ماندگار 
خواهد كرد. اگرچه هنوز مشخص نيست كه شوراى ششم بنا را بر تغيير 
بگذارد يا صبر كند تا حســين پور برخى پروژه هاى ناتمام را هم تحويل 
بدهــد و آنگاه اگر گزينه اى قوى تر و كارآزموده تر در چنته داشــت كه 
حرفى براى گفتن داشته باشد را ميدان بياورد و برنامه هايى قوى تر را ارائه 
دهد. در هر حال روزهاى پايانى خدمت شوراى پنجم و هنوز جلسات و 
اقدامات ادامه دارد. در اين نشست خبرى به پاسخ برخى ابهامات مطرح 

شده هم پرداخته شده است.
محمد حسين پور از معاونت ها و مسئوالن واحدهاى مختلف مديريت 
شهرى خواست تا به ارائه گزارش و عملكرد واحدهاى مختلف بپردازند.

3مترمربع از سرانه جهانى فراتريم
شهردار نهاوند از ســرانه فضاى سبز آغاز كرد؛ وى گفت: بحث سرانه 
فضاى سبز را از 8/9 دهم مترمربع به 13مترمربع رسانده ايم كه با احتساب 
بام نهاوند به 18 مترمربع افزايش داده شــده اســت كه نسبت به سرانه 
فضاى ســبز جهانى كه 15مترمربع است  3 مترمربع هم بيشتر كار شده 

است.
 افتتاح كارخانه شن و ماسه بزودى

حسين پور افزود: كارخانه توليد شن و ماسه شهردارى با 4 ميليارد و 700
ميليون تومان با ظرفيت توليد روزانه هزار تن به عنوان يك منبع درآمدى 

پايدار در روزهاى آينده افتتاح مى شود.
 يكپارچه سازى اتوماسيون ادارى

وى بيــان كرد: همچنيــن يكپارچه ســازى اتوماســيون ادارى كه در 
شهردارى هاى بزرگ انجام مى شود در اين شهردارى اجرا شده  است كه 

در استان نهاوند تنها شهرداريست كه آن را انجام داده است.
يكى از مزيت هاى اجراى آن، سالم سازى و جلوگيرى از دخل وتصرف 

در عوارض هاست.
 دست زياده خواهان را از اموال شهردارى كوتاه كرديم

حسين پور در پاســخ به ابهام ها و شايعات در فضاى مجازى هم گفت: 
امالك، زمين ها و مغازه هاى شــهردارى، 8 هزار و500متر از شــهرك 
فارابى و... را كه متعلق به مردم اســت در تصرف برخى افراد بوده كه با 
پيگيرى هاى حقوقى شهردارى آن را باز پس گرفتيم و همچنان هم ادامه 
دارد. اينها امالكى است كه متصرفان در حال بهره بردارى شخصى از آن 

بوده و يا فروش آنها با قولنامه رقم خورده است. 
 ورشكسته نشديم ارتقاى گريد هم گرفتيم

وى در بحث مالى شــهردارى هم افزود: اين شــهردارى نه تنها به گفته 
برخى حاشيه ســازها و مانع تراش ها در مسير توسعه شهرى ورشكسته 

نشده است، بلكه يك گريد هم بنا به افزايش بودجه ارتقا يافته است.
سال 1397بودجه مصوب شده 25ميليارد و 900 ميليون تومان بوده است 

كه  35 ميليارد و700ميليون تومان آن محقق شده است.
در ســال1398بودجه تعريف شده 33 ميليارد و 700ميليون تومان بوده 
كه 58 ميليارد و 800 ميليون تومان  آن محقق شــده است و سال1399
هم با54 ميليارد بودجه مصوب، 75ميليارد و 200ميليون تومان آن محقق 

شده است.
در مجموع  56ميليارد تراز مثبت شهردارى در 3 سال اخير سبب ارتقاى 

گريد شهردارى با تراز مثبت مالى شد.
 بدهى هاى ميلياردى شهردارى را تسويه كردم

به گفته حسين پور، شهردارى نهاوند در حال حاضر  9ميليارد و 300ميليون 
تومان بدهى دارد كه 2ميليارد و 800 ميليون تومان آن طلب از ادارات و 
سازمان هاســت و 6ميليارد و 500 ميليون تومان آن هم طلب پيمانكاران 
و افراد حقيقى و حقوقى است. بســيارى از بدهى ها و مشكالت مالى 
شهردارى را كه هر بار سبب بسته شدن حساب شهردارى نهاوند مى شد 

را تسويه كرديم.
 منابع درآمدى پايدار ايجاد كرديم 

وى  افزود: همچنين راه اندازى كارگاه ها و كارخانه ها بخش قابل توجهى 
از هزينه هاى شــهردارى را در اجراى پروژه ها كاهش داد و از طرفى هم 
منابع درآمدى پايدار در شهردارى محسوب مى شود، از اقدامات مهم در 

اين بخش بوده است.
 پاسخ اعتمادمان را گرفتيم حسين  پور شهردار توانمندى 

است
اميد جاللوند رئيس شوراى اسالمى شهر نهاوند در دوره پنجم در جمع 
خبرنگاران در ادامه اين نشست گفت: معتقديم پاسخ اعتماد و تعامل مان 
با شهردار را گرفتيم، پاسخى مثل اجراى  پروژه هاى كوچك و بزرگى كه 

اصًال براى آنها افتتاحيه هم نگرفتيم چون هدف خدمت بود.
اكنون قريب به اتفاق جامعه محلى بر اين باورند كه شوراى ششم فرصت 
دوباره اى مى تواند به حسين پور براى اتمام پروژه ها و كارهاى نيمه تمام 
بدهد، اما بايد  منتظر ماند  و ديد آينده تصميم گيرى ها چه انتخابى را در 

حوزه شهردارى براى نهاوند رقم خواهد زد.

سياست فشار حداكثرى ترامپ به منافع آمريكا 
آسيب زد

 آمريكا از ابتداى مذاكرات احياى توافقى هسته اى به وضوح گفته است اگر 
ايران به پايبندى به تعهداتش بازگردد تحريم هاى دوران ترامپ را لغو مى كنيم.
به گزارش فارس، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران در گفت وگو با شبكه «ام.

اس.ان.بى.سى»، در پاسخ به اينكه آيا اين آمريكا نيست كه بايد اول به پايبندى 
به توافق هســته اى بازگردد چون در ابتدا اين آمريكا بوده كه از آن خارج شده 
است، گفت: ما شاهد تسريع يافتن برنامه هسته اى ايران و تشديد فعاليت هاى 
ثبات زداى منطقه اى آنها بوده ايم كه تمامشــان پس از كارزار فشــار حداكثرى 
ترامــپ اتفاق افتاد.  رابرت مالى در ادامه گفت: ما به وضوح گفتيم كه اگر آنها 
آماده عمل به تعهدات خودشــان باشند ما نيز آماده بازگشت به توافق هستيم و 

تحريم ها لغو مى شود. اين توافق هميشه روى ميز بوده است.  

به حق دولت سالمت و محيط زيست بوديم 
 دولت يازدهم و دوازدهم به حق دولت سالمت و محيط زيست بوده است. 
ما در بخش هاى مختلف براى موضوع ســالمت وارد عمل شــديم كه بخشى 

مربوط به محيط زيست  و برخى هم مربوط به بيمه سالمت مى شد. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در آيين بهره بردارى از طرح هاى ملى ســازمان 
محيط زيســت، گفت: هر كس امروز را با 8 ســال پيش مقايسه كند، منصفانه 
متوجه خواهد شــد كه چه تغييراتى ايجاد شده است. اينكه ما مترو را توسعه 

مى دهيم براى محيط زيست است. 
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه افزود: اينكه ريل را توسعه 
مى دهيم و بنزين و گازوئيل را به ســمت يورو 4 مى بريم براى محيط زيســت 
اســت. روزهاى پاك در منطقه  از كشــور از 20روز به 80 روز رســيده و اين 

موضوع را در كالنشهر ها هم شاهد هستيم.

دولت جديد براى ساماندهى فضاى مجازى
 اليحه دهد

 با روى كار آمدن دولت جديد پســنديده تر آن اســت كه اليحه مربوط به 
ساماندهى فضاى مجازى از جانب دولت ارائه شود. 

سخنگوى كميسيون امور داخلى كشــور و شوراها در صفحه خود در توئيتر، 
نوشــت: بى ترديد ساماندهى فضاى مجازى از اولويت هاى امروز كشور است. 
اصل 85 شــدن اين طرح و تصميم گيرى در كميسيون به نيابت از همه مجلس 
درست نيست. روح ا... نجابت افزود: بر اين اساس رأى بنده به طرح پيشنهادى 
منفى اســت.  بررسى درخواســت عده اى از نمايندگان به منظور رسيدگى به 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى و ســاماندهى پيام رسان هاى 
اجتماعى بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى در دستور كار هفته جارى 

نمايندگان مجلس قرار دارد. 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326006000408-1400/04/06 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى خدايار زنگنه فرزند محمد به شــماره شناسنامه 331 صادره از مالير در ششدانگ 
اعيانى يك باب خانه به مساحت 129/19 مترمربع قسمتي از پالك 2043 اصلي واقع در بخش يك مالير برابر قرارداد 2902000060205-1400/01/31مالك رسمى 
اداره اوقاف و امور خيريه مالير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05
حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326006000382-1400/03/30 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى جانعلى حيدرى اوج تپه فرزند خانعلى به شــماره شناسنامه 12 صادره از خنداب 
ششــدانگ يك قطعه زمين به مساحت 50000 مترمربع قســمتي از پالك 98 اصلي واقع در بخش 2 مالير قريه اوج تپه خريدارى از خانعلى حيدرى و سيف اله 
عزيزى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05
حسن ابراهيم قاجاريان  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

 حــل مشــكالت و موانع ســاخت انبوه 
مســكن بدون قطع كردن دست سوداگران و 

كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست.
حجت االســالم  ايرنــا،  گــزارش  بــه 
رئيســى  ابراهيــم  ســيد  والمســلمين 
در"نشســت ويــژه بررســى الزامــات ســاخت 
ــران و كارشناســان  ــا حضــور مدي مســكن" ب
ــه  ــرد: تهي ــان ك ــراز اول حــوزه مســكن، بي ت
مســكن همــواره يكــى از دغدغه هــاى جــدى 
مــردم بــوده و امــروز نــه تنهــا خريد مســكن، 
ــزرگ و  ــهرهاى ب ــم در ش ــاره آن ه ــه اج ك
حتــى شــهرهاى كوچكتــر بــه آرزويى دســت  
ــت. ــده اس ــل ش ــردم تبدي ــراى م ــى ب نيافتن

وى با بيان اينكه گرانى مســكن يك مشكل 
ريشــه اى در ايجاد آسيب هاى اجتماعى نظير 
طالق و حاشيه نشينى است، گفت: در مقطعى 
ساخت مسكن مهر جريان مؤثرى در عرصه 
ساخت مسكن و خانه دار شدن اقشار محروم 
به راه انداخت، اما متأســفانه به جاى اصالح 
ايرادات طرح مسكن مهر در دوره اول دولت 
فعلى اين طرح به طور رســمى تعطيل شد، 
البتــه در دوره بعدى اين نــگاه تغيير كرد و 
تالش شد مسكن مهر با رفع نقايص تكميل 

شود.
رئيس جمهور منتخب بيــان كرد: مردم در 
موضوع ساخت مسكن مهر طرف حساب 
خود را دولت مى داننــد و هنگام قضاوت 
درباره عملكرد دولت در اين زمينه، تفاوتى 
بين دولت هاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم 
قائل نيستند. بنابراين دولت بايد به تعهدات 
پايبند باشد مگر آنكه در موارد استثنا زيانى 
فاحش و جدى متوجه منافع عمومى باشد.

حجت االسالم رئيسى با تأكيد بر اينكه بخش 
خصوصــى نيز بايــد متقابًال متعهــد به كار 
باكيفيت باشــد، گفت: دولت بايد از يكسو 
ميدان را براى فعاليــت بخش خصوصى در 
زمينه مســكن و ديگر عرصه ها هموار كند و 
از سويى با هدايت و حمايت از فعاليت هاى 
بخــش خصوصى و اعمال نظــارت مؤثر از 

حقوق مردم دفاع كند.
وى با تأكيد بر اينكه بايد ابعاد موضوع مسكن 
از جمله نياز دقيق مناطق مختلف كشور و نيز 

موجود  ظرفيت هــاى 
بــراى رفع ايــن نياز 
احصا  دقيــق  طور  به 
شــود، افزود: اقدامات 
براى  انجــام  حال  در 
مسكن  انبوه  ســاخت 
530 ساخت  جمله  از 
در  مسكن  واحد  هزار 
ملى  اقدام  طرح  قالب 
قوت  با  بايد  مســكن 
اقدامات  يابنــد.  ادامه 
جديــد هــم بايــد با 
بهره گيــرى از تجارب 
نظــر  در  و  گذشــته 
جوانب  تمــام  گرفتن 
به شــكلى انجام شود 
كه گامى مؤثر در مسير 
مردم  مشــكالت  حل 

باشند.
رئيس جمهور منتخب بيان كرد: بايد با روحيه 
جهادى تالش كنيم زمين براى ساخت حداقل 
يــك ميليون مســكن در ســال در محدوده 
شهرها و روســتاها با فوريت و بدون تأخير 
تأمين شــود. اگر در اين زمينــه ابهام قانونى 

هم وجود دارد بايد با توجه به 
انگيزه باالى نمايندگان مجلس 
هرچه سريع تر اين ابهامات را 

برطرف كرد.
تســهيالت  پرداخت   
بانك  يك  در  مهر  مسكن 

تخصصى انجام شود
حجت االســالم رئيسى با بيان 
اينكــه طرح موضــوع انتزاع 
راه وشهرسازى  وزارتخانه هاى 
اسالمى  شــوراى  مجلس  در 
به هيــچ وجه نبايــد موجب 
متوقف يا كند شــدن اقدامات 
اين  تابعه  بخش هــاى  جارى 
وزارتخانه شــودگفت: تجربه 
نشــان داده است كه پرداخت 
تسهيالت مســكن بهتر است 
انجام  تخصصى  بانك  يك  در 
شــود كه هم مردم با چارچوب عملكرد آن 
بيشــتر آشــنا هســتند و هم امكان كنترل و 
نظارت دقيق تر بر پرداخت اين تســهيالت 

وجود خواهد داشت.
وى در ادامــه با تأكيد بــر اينكه براى تعديل 
هزينه ها و تســهيل و تسريع ساخت مسكن 

بايد دســت دالالن از بازار مصالح ساختمانى 
بــه خصوص فوالد و ســيمان قطع شــود، 
گفت: حل مشــكالت و موانع ساخت انبوه 
مســكن بدون قطع كردن دست سوداگران و 
كنترل قيمت از دست آنها ممكن نيست. اگر 
فعاليت هاى سوداگرانه در بازار مسكن كنترل 
نشود شيرينى ســاخت مسكن براى مردم از 

بين مى رود.
رئيس جمهــور منتخب ثبــات مقررات را 
مســاله بســيار مهم ديگر براى تســهيل و 
تسريع ساخت مسكن برشمرد و بيان كرد: 
بايد  مختلف  عرصه هــاى  در  مردم  زندگى 
قابــل پيش بينى شــود و الزمه اين موضوع 

ثبات مقررات است.
حجت االســالم رئيســى در ادامه بر تقويت 
نهضت ســاخت مسكن با اســتفاده از همه 
ظرفيت هــاى موجــود كشــور از بخــش 
خصوصى و تعاونى گرفته تا شــهردارى ها و 

قرارگاه هاى سازندگى تاكيد كرد.
وى همچنين در اين نشســت از زحمات و 
تالش هاى مرحوم عليرضا تابش در ســاليان 
طوالنى فعاليت در عرصه مســكن روستايى 
و نيز بازســازى مسكن مناطق آسيب ديده از 

بالياى طبيعى قدردانى كرد.

رئيسى در نشست ويژه بررسى الزامات ساخت مسكن

حل مشكالت ساخت مسكن 
بدون قطع دست سوداگران امكانپذير نيست

 عضو كميســيون اجتماعــى مجلس 
شوراى اســالمى از تصويب كليات اليحه 
حمايت از زنان در برابر خشونت در جلسه 

امروز كميسيون اجتماعى خبر داد.
على اصغر عنابســتانى گفت: در جلســه 
كميســيون اليحه حمايت از زنان در برابر 
خشونت در كميســيون اجتماعى مجلس 

بررسى و كليات آن به تصويب رسيد.
وى افزود: البته طرحى هم در همين راستا 
در كميسيون است كه در بررسى جزييات 
اليحــه از نظرات طراحــان آن طرح هم 
استفاده مى شود اما مبنا همان اليحه دولت 
است كه امروز كليات آن تصويب شد كه 

اتفاقات بسيار خوبى بود.
عنابســتانى تصريح كرد: بحــث حمايت و 
صيانت از زنان در برابر خشونت از مدت ها 
قبل و از زمان دولت هشتم و نهم در مجلس 
مطــرح بود اما در دولت آقاى روحانى بحث 
تبديل آن به اليحه و ارجاع به مجلس جدى 

شد اما طوالنى شد و به مجلس نيامد.
وى ادامه داد: بخشى از آن قضايى تشخيص 

داده شــد و به قوه قضاييه رفت و مدتى در 
آنجــا مانــد و اكنون هم چند ماه اســت كه 
در نوبــت مجلس قرار دارد كــه در نهايت 
ايــن بخش به نتيجه رســيد و كليات آن در 
كميسيون تصويب و به كميته مربوطه ارجاع 
شد كه پس از كار روى جزييات،  به صحن 

كميسيون برگردد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس خاطرنشان 
كرد: طــرح اصالح موادى از قانون تاســيس 
شركت هاى توسعه عمران شهرستانى يا استانى 
از ديگر موضوعاتى بود كه در جلسه امروز مورد 
بررســى قرار گرفت و كليات آن به تصويب 

رسيد.
عنابستانى گفت: 2، 3 طرح براى اين موضوع 

آمده بود،  كه اصالح ماده 5 قانون تاسيس 
شــركت هاى تعاونى توسعه شهرستانى و 
اصالح موادى از اين قانون بودند. همه اينها 
با هم تلفيق شده بود و با نظر كميته تبديل 
به طرح اصالح موادى از قانون تاســيس 
شــركت هاى تعاونى توسعه شهرستانى و 
استانى شد و برخى از مواد آن هم بررسى 
شد. وى تصريح كرد: مبناى كلى اين طرح 
اين است كه موانع پيش روى شركت هاى 
توسعه شهرستانى كاهش يابد تا اينها بتوانند 
در حوزه گســترش شهرســتانى و توسعه 
تعاونى بهتر عمل كنند و خدمات بهترى به 
آنها ارائه شود به اين معنا كه به همين ميزان 
كه در هر شهرســتانى يك شركت تعاونى 
فراگير توسعه شهرســتانى تاسيس مى شود، 
شــركت هاى تعاونى استانى هم در هر استان 

هم بتوانند اجازه تاسيس بگيرند.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس اضافه كرد: 
در نهايت كليات ايــن طرح راى آورد، 2، 3 
ماده از جزييات آن هم بررســى و باقى آن به 

جلسه بعد موكول شد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:

كليات اليحه حمايت از زنان در برابر خشونت 
در كميسيون اجتماعى تصويب شد

دولت بايد از يكسو ميدان 
را بــراى فعاليت بخش 
خصوصى در زمينه مسكن 
و ديگــر عرصه ها هموار 
كند و از سويى با هدايت 
فعاليت هاى  از  حمايت  و 
بخش خصوصى و اعمال 
حقوق  از  مؤثــر  نظارت 

مردم دفاع كند
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قراويز تا مرصاد
 روايت 8 سال ايستادگى مردانى از تبار الوند

 نقش اثرگذار خطه تاريخى همدان در دوران دفاع مقدس بر كســى پوشــيده نيست؛ 
آنقدر كه مقام معظم رهبرى آن را دارالمجاهدين خواندند.

محســن رضايى، فرمانده وقت سپاه پاســداران انقالب اسالمى با اشاره به نقش ارزشمند 
مردم اســتان همدان در 8سال جنگ تحميلى چنين گفته است:«همدان شايد از جهتى 

يك استثنا در طول 8 سال دفاع مقدس باشد.
نخســتين نقطه اى كه در آغاز جنگ، ستون زرهى عراق در آستانه ورود به سرپل ذهاب 
در تنگه قراويز متوقف شد؛ حاصل رشادت رزمندگان استان همدان بود و آخرين نقطه اى 
كه درســت در همان مسير در پايان جنگ، گلوى استكبار به سركردگى مزدوران بعثى و 

منافقان را فشرد؛ تنگه مرصاد بود.
«قراويز تــا مرصاد» كتاب دوازدهم از مجموعه«روايت انصار» كارنامه تاريخى اســتان 
همدان در انقالب و جنگ تحميلى اســت.«از الوند تا قراويز»، «استقرار در دامنه قراويز 
تا تشــكيل تيپ محمد رســول ا...(ص)»، «بهار 82»، «رمضان در كوشك»، «عمليات 
والفجر2»، «عمليات والفجر 5، خيبر، عاشورا و بدر»، «عمليات والفجر 8»، «عمليات هاى 
جزيــره مجنون«، «عمليات كربالى 4»، «عمليــات كربالى 5» و «عمليات كربالى 8، 
نصر 4 و بيت المقدس 2» عنوان جلد يكم تا يازدهم مجموعه 12 جلدى«روايت انصار» 

هستند.
اين كتاب به كوشش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان منتشر شده 

و امير شالبافيان جلد دوازدهم آن را به رشته تحرير درآورده است.

«قراويز تا مرصاد» در 3 فصل و 18 بخش تدوين شــده كه فصل نخســت شامل معرفى 
ســازمان مجاهدين خلق از شــكل گيرى تا ترورهاى ناجوانمردانه پس از پيروزى انقالب 

اسالمى و اقدامات جنايتكارانه آنان در همدان است.
فصل دوم بررسى تحوالت كشور از ابتداى انقالب تا پذيرش قطعنامه 598 شامل وضعيت 
سياسى، نظامى و اقتصادى ايران پيش از تجاوز عراق تا شرح عمليات هاى متعدد و پذيرش 

قطعنامه است.
فصل ســوم هم شامل روند تحوالت جنگ پس از قطعنامه 598 و تشريح كامل عمليات 
فــروغ جاويدان و عمليــات مرصاد بوده و واكنش عراق به قطعنامه تا اشــاره به عمليات 
فروغ جاويدان و در نهايت ايســتادگى رزمندگان لشــگر انصارالحسين(ع) در برابر آنها و 

شكل گيرى عمليات مرصاد را شرح مى دهد.

شهيد هادى فضلى
فرمانده گمنام اطالعات،  عمليات مرصاد

سردارى كه چشم راست  
شهيد چيت سازيان بود

 عمليات مرصاد فصل درخشــانى از 8 ســال حماســه و ايثار بود؛ 
حماسه اى كه با ايستادگى سروقامتانى از تبار الوند رقم خورد و هرچند 

نقش افراد اطالعات و شناسايى در آنها بى بديل بود.
چشم راست على چيت سازيان بود؛ رزمنده اى كه سيم خاردار نفسش را 
بريد تا از خاكريز دشمن به  سالمت عبور كند و به ملكوت دست يابد. 

خيلى دوستش داشت و همه كاره على آقا بود.
بچه ها عمو هادى صدايش مى زدند بى هيچ نام و عنوان ديگر. سادگى 
ويژگــى رايج بر و بچه هاى جنگ بود و بيــن نيرو و فرمانده فاصله اى 

وجود نداشت.
در گردان براى خودش كســى بود و نام و نشانى داشت. اصًال اطالعات 
خالصه مى شد در على آقا، عمواكبر و عمو هادى. زبر و زرنگ بود و در 

كار شناسايى كم نمى آورد.
در بســيارى از عمليات ها حاضر بود؛ كار سختى داشت، اما خم به ابرو 
نمى آورد. زيرك بود و درد يتيمى خودساخته اش كرده بود با اين حال، 

لبخند هرگز از لبانش دور نمى شد.
على آقا كه رفت؛ وجودش بيش از پيش در لشــگر احســاس مى شد. 
كمتر خانه مى آمد و بيشــتر وقت ها جبهه بود؛ حتى فرصت نمى كرد 

به«زينب» 2ساله اش سرى بزند.
مردادماه بود و جنگ چند روزى بود پايان يافته بود.

خبر رســيد كه منافقان با سوءاســتفاده از غفلت رزمندگان اسالم به 
تصور پايان يافتن جنگ و آتش بس پاى به خاك ايران گذاشــته و به 
 سرعت در حال پيشروى هستند؛ ارتشى تا دندان مسلح كه قصد داشت 

48ساعته به پايتخت رسد.
آن روزهــا عمو هادى فرمانده اطالعات تيــپ كربال بود و در چهارزبر 
كرمانشاه مستقر بود. خودش به خط زد و با چند نفر از بچه ها موقعيت 

و توان رزمى دشمن را شناسايى كرد.
تعدادشان باال بود و توان مقابله رزمى و نفر به نفر با آنها نبود. تصميم 
بر آن شــد تا رســيدن نيروهاى كمكى مقابل دشمن خاكريز بزنند تا 
مانع پيشروى آنها شوند؛ خاك ريزى كه بسيارى از خاكى پوشان لشگر 

انصارالحسين(ع) را به بلنداى ملكوت رساند.
مرصاد به  راســتى كمينگاه خداوند بود و نه  تنها نقاب از چهره تزوير و 
ريا برداشــت كه همراه بودن دست يارى خداوند با اين انقالب و نظام 

را بار ديگر ثابت كرد.
مرصاد آخرين نقطه از 8 ســال حماسه و ايثار بود و نقطه پرواز آنهايى 
شــد؛ كه براى رسيدن به شهدا پرپر مى زدند و نظر كردن بر وجه ا... را 

آرزو مى كردند.
از عمو هادى گفتيم؛ چشم راستى«على آقا»؛ شير ميدان هاى گشت و 
شناسايى. متولد«مريانج» بود؛ شهر عاشورا و غيرت و قيام؛ همانجا كه 
نخستين جرقه مبارزات علنى با طاغوت در استان همدان از مسجدش 
آغاز شــد و مردم يك شهر كوچك همگام با تبريز و قم و مشهد براى 

حاج آقا مصطفى خمينى چهلم گرفتند.
خيلى سن نداشــت كه وارد جبهه شد و با پيوستن به واحد اطالعات 
و عمليات لشــگر32 انصارالحسين(ع)  نشان داد كه حاضر است براى 

پيروزى اسالم، سخت ترين و حساس ترين كارها را انجام دهد.
مأموريت هاى دشوار و طاقت فرسايى را انجام داد و همراه با ياران دلير 
خود به عمق جبهه دشــمن نفوذ كرد تا كار براى رزمندگان اســالم 

آسان تر شود.
ــا  ــد ت ــه مان ــر در جبه ــاى آخ ــا روزه ــد و ت ــد بري دل از زن و فرزن
ــد و راه و  ــام باش ــن و نظ ــظ ميه ــهيدش حاف ــاران ش ــون ي همچ
رســم«على آقا» زميــن نمانــد و ســرانجام 7 مردادمــاه 1367 در 
ــا  ــه ب ــردى جانان ــس از نب ــى اش و پ ــار زندگ ــمين به بيست وشش
منافقــان كــوردل بــه آرزوى ديرينــه اش رســيد. رزمنــده اى كــه كار 
بزرگــى را در تنگــه چهارزبــر انجــام داد و در مرصــاد نقــش بزرگــى 
ــود  ــا وج ــود و ب ــاد مى ش ــان ي ــر از ايش ــروز كمت ــا ام ــت، ام داش
گذشــت 31 ســال از آن پيــروزى بــزرگ نــه كتابــى برايــش نوشــته 
ــام ايشــان اســت. ــه ن ــى ب ــا خيابان ــه حتــى مدرســه اى ي شــده و ن

ــزرگ مرصــاد در چــه  ــا كــه نمى داننــد فتــح ب و چــه بســيارند آنه
ــاى امنيــت امــروز  ــه  پ شــرايطى رقــم خــورد و چــه ســروقامتانى ب
ــى» كــه  ــى چــون شــهيد«هادى فضل ــه شــهادت رســيدند؛ مردان ب
و  رياكارى هــا  و  قدرت طلبى هــا  كه«ايــن  بــود  ايــن  حرفــش 
خودخواهى هــا بايــد محكــوم شــود، بــا ناحــق مبــارزه كــرد و برنامــه 
جاهليــت بايــد برچيــده شــود و عدالــت بايــد باشــد نــه ظلم وســتم» 
و مى خواست«ســنت رســول ا...(ص) باشــد نــه اســالم معاويــه و 
ــخن از  ــراب و س ــوب و اضط ــه آش ــد ن ــت باش ــالم نمايى. امني اس
ــه  ــه فاضل ــن مدين ــق اي ــيطان» و در راه تحق ــه از ش ــد ن ــدا باش خ

ــه شــهادت رســيد. ب
ــاى  ــوب ج ــوش محب ــيدند و در آغ ــان رس ــه آرزويش ــا ب ــه زيب و چ
گرفتنــد. لشــگر انصارالحســين(ع)؛ بچه هــاى اخــالص و صفــا و 
ــاد. ــان و مرص ــالى 4 و رمض ــر و كرب ــاى والفج ــت؛ بچه ه صميمي
بهــرام مباركــى، مهــدى ملكــى، رمضــان مصبــاح و هــادى فضلــى، 4
قمــر منيــر لشــگر و 123 ســتاره اى كــه همزمــان بــا هــم نامشــان بر 

ســپهر جهــاد و شــهادت حكاكــى شــد.

اسم اين عمليات را خيلى ها 
نشنيده اند

 دوم مردادماه ســال 1367 شمســى، ايران در 
جنــگ تحميلى«عمليات غديــر» را اجرا كرد اين 
عمليات غدير كه خيلى ها اسمش را هم نشنيده اند 

ماجراها دارد و يك راز تاريخى هم دارد.
به گــزارش فــارس، 27تيرماه ســال 1367 ايران 
قطعنامه 598 ســازمان ملــل را پذيرفت و جنگ 
تمام شد و البته تمام نشــد! 31 تيرماه رژيم بعثى 
خودرو جنگى اش را كه بــا كمك هاى اروپايى ها و 
آمريكا وضعش خوب بود و نوســازى شده بود و 4

برابر نخســتين روزهاى جنگ در سال 1359 توان 
داشــت آورد از مرزهاى خوزستان وارد خاك ايران 
كرد و دوباره مثل قديم، هواى اشــغال خرمشهر و 

آبادان و اهواز را داشت.
بعثى ها نقشــه ريخته بودند كه با عملياتى گسترده 
و ســريع دوباره بخش هاى بزرگــى از جنوب ايران 
را اشــغال كنند تا قدرت چانه زنى خودشان را پاى 
ميز مذاكرات صلح باال ببرند و بتوانند امتياز بگيرند. 
اينچنين شد كه حمله كردند و در 3 روز تا نزديكى 
جاده اهواز ـ خرمشــهر هم پيــش آمدند و تهديد 

آشكار شد.
ايرانى ها چــه كردند؟ همــان روز اول امــام (ره) 
فرمودند: «همانطور كه قبًال گفتيم ما با مردم خود با 
صداقت صحبت مى كنيم؛ ما در چارچوب قطعنامه 
598 به صلحــى پايدار فكر مى كنيم و اين به هيچ 
وجه تاكتيك نيســت ولى سلحشوران ارتش اسالم 
بايد خود را آماده كنند كه اگر دشــمن دســت به 
حمالتى زد جواب مناســبى به آن بدهند. فرزندان 

انقالبى ام! توجه كنيد كه امروز روز حضور گسترده 
در جبهه هاســت؛ فكر نكنيد كه ديگر جنگ تمام 
شــده است، خود را مســلح به سالح ايمان و جهاد 
كنيد، بر دشــمن غدار رحم جايز نيست، اينها تمام 
حرف هايشــان يك فريب است. ما خواستيم به دنيا 
ثابت كنيم كه صــدام معتقد به مجامع بين المللى 
نيســت و ما تا قبول قطعنامه از سوى عراق، جواب 

دشمنان اسالم را در جبهه ها خواهيم داد».
 رازى كه تكليف را روش كرد

روزى كه معلوم شــد بعثى ها نقشه شان را پيش 
مى برند و نادانى مى كنند و اعجاز كالم رهبر ايران 
و اعجاز غيــرت و ايمان ايرانى را نمى شناســند، 
امام(ره) در پيامى بــه فرماندهان، رازى تاريخى 
گفتنــد بــراى ايرانيان دوران ها كــه چگونه بايد 
مبارزه كرد و تكليف را روشن كردند؛ «اين نقطه 

حياتى كفر و اســالم اســت؛ يعنى نقطه شكست 
يا پيروزى، يا اســالم يا كفر اســت و بايد متر به 
متــر جنگيد...» راز اين بود؛ «متــر به متر» بايد 
جنگيد براى ايران و بــراى ايمان و همين كافى 
بــود. دوباره مثــل روزهاى اول جنــگ تحميلى 
خيلى ها شــتافتند به سوى جبهه ها و فقط همين 
نبود. رزمندگانى از لشــگر 10 سيدالشهدا، لشكر 
25 كربال، لشــكر 41 ثارا... و بخشى از لشگر 27
محمد رســول ا... (ص) حضور داشتند و عملياتى 
بــود نه مثل عمليات ديگر؛ متكــى به تجربه بود 
و جنگ نامنظم و دفــاع پراكنده بود و قرارگاهى 
نداشت و برنامه و طراحى و نقشه اى منسجم هم 
نداشــت؛ مثل روزهاى اول جنگ بود و گويى كه 
روز اول بــود. هميــن روحيه مقاومــت ايرانى ها 

خودرو جنگى بعثى ها را غافلگير كرد.

 بعثى ها بازگشتند پشت مرز
نتيجه چه شــد؟ تــا روز 8 مردادمــاه بعثى ها 3

مرحلــه عمليــات انجام دادند و هر بار شكســت 
خوردنــد و ايرانى ها بخش هايى از خوزســتان در 
منطقه عمومى شــلمچه و همچنين جاده اهواز ـ 
خرمشــهر و پادگان حميد و پاسگاه زيد و اراضى 
جفير را كه 3 روز اشــغال شــده بود، دوباره آزاد 
كردنــد و بعثى ها دوباره بازگشــتند پشــت مرز. 
جالب تر اينكه ايرانى ها لــب مرزها بودند و آماده 
بودند كه اگر اشــارتى باشــد در خاك عراق هم 
بزننــد در دهان بعثى ها. ايــن عمليات ايران هم 
نامــش شــد«غدير» و البته بــه عمليات«دفاع 
سراسرى» هم مشهور اســت. همين دفاع جانانه 
و هميــن نيروى پنهــان در رگ ايرانى ها بود كه 

موجب شد بعثى ها بفهمند ديگر كار تمام است.

شهيد مرتضى ترابى كمال به روايت فرزند
عشق به شهادت از سرش بيرون نمى رفت

 از ابتداى خلقــت تاكنون مهرى 
وجــود دارد كــه در بيــن آدميان 
جنســش، فهمش و وسعتش با همه 
محبت هاى عالم فرق داشــته و اصًال 
دنيايى اســت رنگارنگ كه تا خداوند 
مصلحت نداند به كسى توفيق تجربه 

كردنش را عنايت نمى كند.
قصه محبت دخترها به پدرهايشــان 
ماجرايى اســت كه براى دخترها از همان بدو تولد آغاز شده و خاطرات 
روح بخشش تا زمان مرگشان ادامه دارد، اتفاقى كه چند مدتى است نوع 
تجربه كردنش براى برخى از دختران سرزمين ما تفاوت كرده و اكنون با 

شهادت پدر مدافع حرمشان، رنگ دلتنگى به خود گرفته است.
به گزارش تســنيم، فاطمه ترابى كمال فرزند شهيد مرتضى ترابى كمال 
پدرش را اينطور روايت مى كند:«ايشــان خصلت هاى خوب بســيارى 
داشتند؛ به خواندن نماز در اول وقت توجه داشتند، به فقرا و نيازمندان 
هم در حد توان كمك مى كردند، واليت پذير و مطيع سرســخت واليت 
بودند، از طرفى پدرم اهل خدمت كردن به ديگران بودند و على وار زندگى 
مى كردند، كم خوراك بود و اصًال به ماديات دنيا اهميت نمى داد، هميشه 
از مشــكالت ما پرســش مى كرد و احترام گزاردن به ديگران هم جزو 

اولويت هاى ايشان بود.
براى فرزندان دخترشان احترام خاصى قائل بودند، در كارهاى خانه هم 
به ما كمك مى كردند يعنى ما از همان كودكى تا زمان شهادتشان شاهد 
محبت ها و خدمات ايشــان به خانواده بوديم، پدرم همسر و فرزندانشان 
را خيلى دوســت داشتند و اگر براى كسى مشكلى پيش مى آمد سريع 

آن را حل مى كردند.
از زمانى كه خودم را شــناختم پدر هميشه از عشق به شهادت صحبت 
مى كرد. ايشــان از رزمندگان 8 ســال دفاع مقدس بود و 30 سال هم 
در ســپاه خدمت كردند به همين دليل هميشــه مى گفت كه" از قافله 
شهدا جا مانده ام. چه دســته گل هايى را از دست داده ايم". و ما هميشه 
مى گفتيم"پدر، جنگ ديگر تمام شــده" ولى ايشــان در عشقى كه به 

شهادت داشت مصمم بود.
بله، واقعاً در طول اين سال ها مهمترين دغدغه ايشان كمك به ديگران 
بود،كوچكترين كارش اين بود كــه در كوچه و خيابان اگر ميخى روى 
زمين مى ديد آن را برداشته كنار مى گذاشت، مى گفت خداى نكرده در 
پاى كسى مى رود يا اينكه خودروى كسى پنجر مى شود، در فضاى كارى 
هم همين گونه بود، پس از بازنشستگى فرماندهى گردان بيت المقدس 
شهرستان بهار را پذيرفتند، كالس هاى آموزشى را برگزار مى كردند، البته 
اهل پياده روى و شنا هم بودند. از وقتى فهميد كه از ايران هم براى حضور 
مستشارى در جبهه سوريه نيرو اعزام مى شود ديگر دل توى دلش نبود 
و على رغم همه عالقه اى كه به ما داشت اما عشق به شهادت و جهاد يك 
لحظه از سرش بيرون نمى رفت، ارادت خاصى هم به حضرت زينب(س) 
و حضرت رقيه(س) داشت و نسبت به دفاع از حريم اهل بيت(ع) بسيار 
حساس بودند، اين بود كه شب و روز نداشت و از خدا مى خواست هرچه 

زودتر راهى جبهه مقاومت شود.
از مدت ها پيش اســمش را براى اعزام نوشته بود اما به ما چيزى نگفته 
بود، هربار كه تلويزيون از درگيرى هاى ســوريه گزارشى پخش مى كرد 
مى گفت "كاش من هم آنجا بودم، ان شاءا... خدا قسمت و روزى من هم 
بكند" ما هم ابتدا ساده از كنارش مى گذشتيم، ولى به  مرور زمان جديت 
اين قضيه را فهميديم و از آنجا كه پدرم فردى بسيار شجاع و نترس بود 

مى دانستيم كه حتماً خواسته خودش را عملى مى كند.
پدرم براى رفتن به ســوريه آنقدر ذوق و شــوق داشــت كه وقتى به او 
گفتند "احتمال دارد كه اعزام شوى" از 2ماه قبل ساكش را بسته بود و 
براى رفتن لحظه شــمارى مى كرد تا اينكه عصر روز 28 آذرماه سال 94

به ايشــان اعالم شد كه"فردا اعزام مى شوى"، چشمانش چنان برقى زد 
كه انگار دنيا را به ايشــان داده بودند، شب آخر با هم عكس گرفتيم، اما 
پدرم چون ما را دوســت داشت زياد كنار ما نماند كه مبادا وابستگى اش 
مانع رفتن بشود، ساعت 5 صبح روز 29 آذرماه 94 ايشان از خانه خارج 
شد و ديگر هم بازنگشت. در سوريه هم فرمانده تيپ فاطميون بودند و با 
وجود حجم كارهايشان به ما زنگ مى زدند و احوالمان را جويا مىشدند 
يعنى روزى نبود كه ايشان به ما زنگ نزنند، حتى در هنگام نبرد هم با ما 

تماس مىگرفت و طلب حالليت مىكرد.
2روز بــود كه پــدرم تماس نگرفته بودند، البته خــودش گفته بود كه 
نبرد ســختى در پيش است و ممكن است 2، 3روزى تماس نگيرد؛ روز 
پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه از گلزار شهداى همدان به خانه خواهرم رفته 
بوديم كه گوشى من زنگ خورد، دخترعمويم و بعد هم همسايه هايمان 
بودند كه مى گفتند "چرا در خانه نيستيد؟" و  آنها از شهادت پدرم باخبر 
بودند، اما نمى توانستند به ما چيزى بگويند تا اينكه دخترعمويم اين خبر 

را به دامادمان داد و ما ديگر دنيا روى سرمان ويران شد.

 سميه مظاهرى »
 دفاع مقدس فصل زرينى از حماسه آفرينى 
مردمان ايران زمين است؛ فصلى كه برگ برگ 
آن سرشار از لحظه هاى ناب ايستادگى، ايثار و 

مجاهدت است.
حماسه ســازان اين مرزوبوم در طول 8 سال، 
مردانه در ســنگر دفــاع از اســالم و واليت 
ايســتادند و آخرين برگ از صحيفه پايدارى 
و دلدادگى شــان به امام امت در"مرصاد" رقم 
خورد؛ عملياتى كه پايتخت را نشانه گرفته بود، 

اما در نطفه خفه شد.
آخرين نبرد جمهورى اسالمى ايران و دشمن 
بعثى، نبردى موســوم به "فروغ جاويدان" بود 
كه بــا رهبرى مســتكبران و حضور نيروهاى 
ســازمان موســوم به مجاهدين خلق صورت 

گرفت.
اين عمليات 3 مردادماه 1367 آغاز و پس از 3

روز با شكست مفتضحانه دشمن و همبستگى 
و مقاومت رزمندگان اسالم پايان يافت.

اما در اين بين، مهمترين يگانى كه توانســت 
تأخيــر الزم را به  وجــود آورد تــا نيروهاى 
لشكرهاى ديگر برسند و كار منافقان را يكسره 

سازند، لشكر 32 انصارالحسين(ع) بود.
مقاومت رزمندگان اســتان همــدان در تنگه 
چهارزبر تا رســيدن نيروى كمكى و هوانيروز 
تا اندازه اى بود كه ســپهبد شهيد على صياد 
شــيرازى وقتى به چهارزبر آمده و خاكريز را 
ديد، گفت: «اين خاكريز را مالئكه زده اند و اگر 
اين مالئكه اين جا نبودند، منافقان به كرمانشاه 

مى رسيدند.»
فرمانده وقت ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 
هم به پاس ايســتادگى مردان الوند در تنگه 
چهارزبر با ارسال پيامى از مردم استان همدان 

قدردانى كرد.
پيامى كه مرصاد را به عنوان فصل درخشانى 
از ايســتادگى مردمان دارالمجاهدين در دفاع 
از نظــام جمهورى اســالمى و وطن در تاريخ 

ماندگار ساخت.
محســن رضايــى خطاب بــه مردم اســتان 
نوشــت:«اينجانب كــه از نزديــك، شــاهد 
دالورى هاى فرزندان مخلص و شــجاع شــما 
بوده ام نمى دانم بــا چه زبانى از ايثارگرى هاى 
فرزندان شما بايستى تشكر و قدردانى كرد و به 
چه قلمى اين رزم بى سابقه آنها را توصيف كرد.
32 پيــروز  لشــگر  رزمنــده  بــرادران 

انصارالحســين(ع) همانند قهرمانان عاشورا با 
چنان قدرتى در مقابل نيروهاى بعثى و منافق 
مى جنگيدند و دشمن را تار و مار مى كردند كه 

گويا، قدرتى الهى به دست مردانى پاك بر سر 
جنايتكاران باريدن گرفته است.»

 خاكريزى كه لشگر انصارالحسين(ع) 
تا آسمان زد

مسئول  سلگى،  محمدميرزا  شــهيد  جانباز 
همدان  انصارالحسين(ع)   32 لشــگر  ستاد 
رزمندگان  مقاومــت  مرصاد،  عمليــات  در 
اســتان در رويارويــى بــا جبهــه نفاق را 
لشگر  اســت:«نيروهاى  كرده  روايت  چنين 
انصارالحســين(ع)  كــه پيــش از عمليات 
مرصــاد در تنگــه چهارزبر مســتقر بودند؛ 
مطلع شدند كه افراد ناشناسى از مرز عبور 
كرده و به طرف ســرپل ذهاب در حركتند 

هستند. منافقان  شد،  معلوم  بعد  كه 
نيروهــاى همدان به محض اطــالع در قالب 
چنــد گردان به همراه تيپ اطالعات، عمليات 
به فرماندهى هادى فضلى به ســرعت حركت 
كردند تا پيش از دشــمن به اسالم آباد برسند، 
اما تا رســيدن نيروهاى خــودى، آنها از كرند 
عبور كرده و وارد اســالم آباد شده بودند و در 

تنگه حسن آباد با يكديگر درگير شدند.
در اين زمان، نيروهاى همدان با ايســتادگى و 
مقاومت در برابر دشــمنان، آنها را تا رسيدن 
نيــروى كمكى معطل كردند، همچنين تعداد 
ديگرى از افراد دشــمن كه به طرف ايالم در 
حركت بود به كمك دوستان خود آمده و آنها 

نيز با نيروهاى همدان درگير شدند.
هرچند، خنثى ساختن نقشــه شوم دشمنان 
در"مرصاد" بــا تالش افراد بســيارى صورت 
گرفت، اما نقش لشگر انصارالحسين(ع) همدان 

در توقف و ايجاد سد دفاعى در برابر منافقان، 
بى بديل اســت چراكه آنها با شــتاب به طرف 
تهــران در حركت بودنــد و نيروهاى همدان 
كه تنها 2ساعت پيش از نقشه آنها، آگاه شده 

بودند توانستند در برابرشان ايستادگى كنند.
در اين مقاومت كه ساعت ها به طول انجاميد و 
حتى به جنگ تن به تن نيز رسيد، 120 شهيد 
از اســتان به ويژه هادى فضلى، فرمانده تيپ 
اطالعات، عمليات و بهــرام مباركى، فرمانده 
گردان 154 به شــهادت رسيدند و اين، نقطه 
درخشانى در كارنامه دفاع مقدس براى همدان 

به شمار مى رود.
مصداق و گواه اين مدعا، ســخنانى است كه 
بارها و بارها از زبان افراد بنام مانند محســن 
رضايى و امير شــمخانى بيان شــده؛ محسن 
رضايي در اين باره گفته است:" اين 120شهيد 
اســتان همدان در عمليات مرصــاد بايد در 
حقيقت شــهداى پيروزى نامگذارى شــوند، 
مجروحــان و جانبازانى كه در عمليات مرصاد 
مجروح شــدند چــه از برادران ســپاه چه از 
بــرادران ارتش، مجروحان و جانبازان عمليات 

پيروزى هستند.
بــا وجود پايان  يافتن مراحــل اصلى عمليات 
مرصاد و عقب نشــينى منافقــان، بخش هايى 
از منطقه اســالم آباد به طور كامل پاك سازى 
نشده بود و برخى از عناصر منافقان در منطقه 
پراكنده شده بودند كه 8 مردادماه، چند گردان 
از نيروهاى لشــگر انصارالحسين(ع)، اقدام به 
پاكسازى روســتاهاى اطراف شهر و ارتفاعات 
مجــاور كردند و با ايــن كار، پرونده عمليات 

مرصاد بسته شد.
مرصاد به راستى، كمينگاه خدا بود و استقرار 
نيروهاى همدان در فاصله 200 كيلومترى تا 
مرز، نشانگر لطف ويژه خداوند براى آگاه  شدن 

از حركت دشمن بود.
مهمتريــن خاطــره ام از مرصاد، غــروب روز 
درگيرى بود، حجت االسالم سيدرضا فاضليان 
بــه همراه فرزند خــود در اين منطقه، حضور 
يافته و از وضعيت نبرد مطلع شد و سپس براى 
گفت وگو و چاره انديشــى به ديدار امام جمعه 

كرمانشاه رفت.
فداكارى شــهيد فضلى از دوســتان نزديك 
شهيد چيت سازيان و فرمانده تيپ اطالعات، 
عمليات لشــگر انصارالحســين(ع)  از ديگر 
صحنه هايــى اســت كــه هرگــز از خاطرم 
نمى رود؛ اين شــهيد بزرگوار درحالى كه از 
ناحيه ســر مجروح شده بود و مى توانست از 
ادامه مبارزه دســت كشــد تا آخر عمليات، 
پــاى كار ماند و در نهايت بــه درجه رفيع 

شهادت نايل آمد.
او سردارى بود كه بارها و بارها، پيكرش آماج 
گلوله ها و تركش هاى دشــمن قرار گرفته بود 
و ســرانجام در روزهاى آخر جنگ به آرزوي 

خود رسيد.
هرگاه، نام مرصاد را مى شــنوم، ياد و خاطره 
شهيد فضلى و بهرام مباركى كه از نيروهاى 
متدين، باانگيزه و واليى بوده و سابقه حضور 
دائمى در جبهه هاى نبرد و دشمن شناســى 
آنها زبانــزد همگان بــود، در ذهنم تداعى 

مى شود».

از چهارَزبر تا خدا 
■  لشگر انصارالحسين(ع) همدان، خط شكن عمليات مرصاد

ماجراى كمتر 
شنيده شده از حج 
خونين سال 1366
 «روزبه روز بايد ياد شهدا و تكرار نام شهدا 
و نكته يابى و نكته ســنجى زندگى شهدا در 
جامعه  مــا رواج پيدا كند.»، اين جمله كوتاه 
برشى از فرمايشات مقام معظم رهبرى در 27

بهمن ماه سال 1393 در خصوص اهميت نام 
و ياد شهداست.

به گزارش تسنيم، روايت حاج صادق آهنگران 
از حج خونين ســال 1366 به مناسبت ماه 
ذى الحجه ســالروز كشــتار حاجيان توسط 
مأموران آل ســعود در كتاب با نواى كاروان 

آمده است.
«آن ســال در مكه بــودم. در بعثه  رهبرى 

مشــغول خواندن شــعرى بودم كه يكى از 
دوســتانم آمد و گفت:«حاج صــادق امروز 
اوضاع غيرعادى است. ســعودى ها مثل هر 
سال نيســتند.» بالفاصله فؤاد كريمى آمد و 
گفت:«من از شــرطه ها پرسيدم كه چه خبر 
اســت؟ براى اينكه به من مشكوك نشوند، 
گفتم كه عراقى هســتم و مى خواهم با شما 
همكارى كنم. آنها پوزخندى زدند و گفتند 
كه ما خودمان امسال مى خواهيم خون به پا 

مى كنيم.»
در بعثــه  رهبرى برنامه ريزى شــده بود كه 
جانبازها در راهپيمايــى، چند صف عقب تر 
باشــند و عده اى از جوانان تنومند و جسور 
جلوى صف حركت كنند كــه اگر درگيرى 

شد، آنها صف را بشكنند و بقيه جلو بروند.
به سمت جلو رفتم. هنوز چند دقيقه از شعار 
دادن آقاى مرتضايى فر كه مى گفت:«الموت 
اآلمريكا، الموت االسرائيل» نگذشته بود كه 

نيروهاى ســعودى درگيرى را آغاز  كردند 
و به راهپيمايان تيرانــدازى مى كردند. ما 
صف اولى  ها به ســرعت به طرف سعودى ها 
حركت كرديم تا عقب بروند. آنها ترسيدند 
و عقب نشــينى كردند. من فرياد مى زدم، 
مى گفتم كسى نترســد كه يك  دفعه يك 
شــرطه با باطوم به ســرم زد و سرم غرق 
خون شــد. توجهى نكردم و كارم را ادامه 

دادم.
ســعودى ها با گلولــه و آب جوش و باطوم و 
ســنگ تالش مى كردند ايرانى ها را پراكنده 
كنند. محــل درگيرى ما زير پل حجون بود. 
از جانم گذشــته بودم. حين سنگ اندازى به 
طرف مأموران آل سعود، ديدم يكى از حجاج 
ايرانــى را از باالى پل به پاييــن انداختند. 
عده اى زير دســت و پــا افتادند و كشــته 
شدند. پليس عربستان دســت از تيراندازى 

برنمى داشت.

تالش كردم هر طورى هســت از معركه فرار 
كنم. يك وانت در نزديكى ام بود. چند لحظه 
پشــت وانت رفتم و اوضاع را بررسى كردم. 
پيرزنى را ديدم كه تالش مى كرد خودش را 
از آن محل دور كند، اما با هجوم مهاجمان به 

زير دست وپا رفت.
از پشــت خودرو پايين آمدم و با هر زحمتى 
كه بود، خودم را به كوچه اى فرعى رســاندم 
و به طرف هتل محل اســكانم حركت كردم. 
وقتى درگيرى آغاز شد، حجاج فلسطينى و 
لبنانى نهايت محبت را در حق حجاج ايرانى 
انجام دادند و هتل هايشان را به روى آنها باز 
كردند تا ايرانى هــا به آنجا پناه ببرند. در آن 
درگيرى نزديك به 300 نفر از حجاج ايرانى 
شــهيد و حدود 60 نفر از نيروهاى سعودى 
كشته شــدند. پس از اين حادثه اين شعر را 

چندجا خواندم:
مكه شد كربال واويال، ز جور اشقيا واويال.
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شرط كاهش قيمت ها در ماه هاى آينده 
 يك كارشناس اقتصادى 3 موضوع ناترازى در بودجه، نظام بانكى 
و تجارت خارجى را از عوامل كليدى تورم  دانست و بيان كرد: زمانى 
كه اين 3 ناترازى در اقتصاد ايران اصالح نشــود، همچنان روند تورم 

افزايشى خواهد بود. 
وحيد شــقاقى در گفت وگو با ايسنا، درباره ثبت تورم 44درصدى در 
تيرماه ســالجارى، گفت: مسأله مهم در اين زمينه اين است كه اقتصاد 
ايــران در مدار تورمى قرار گرفتــه و هيچ كدام از عوامل تورم زا مهار 
نشده اســت. عالوه بر اين، طبق برآوردها اميد و انتظاراتى از اصالح 
عوامل تورم زا ديده نمى شود؛ بنابراين در اقتصاد ايران در حال حاضر 

نه عوامل تورم زا كنترل شده و نه انتظارات تورمى مهار شده است. 
وى با بيان اينكه با مهار نشدن تورم، سرعت رشد قيمت ها نيز صعودى 
مى شود، افزود: اصالح ناترازى بودجه، ناترازى نظام بانكى و تجارت 
خارجى 3 عامل كليدى براى مهار تورم هســتند كه با اصالح و بهبود 
اين ناترازى ها مى توان نسبت به كاهشى شدن روند تورم اميدوار بود. 
در اين راستا، شواهد نشــان مى دهد كه روند افزايش كسرى بودجه 
دولــت دارد و عزمى نيز براى كاهش آن ديده نمى شــود كه همچنان 

بى انضباطى هاى مالى در اداره اقتصاد و دولت حاكم است. 
اين كارشــناس اقتصادى گفت: همچنين، شــواهد حكايت از تداوم 
ناتــرازى نظام بانكى دارد و اصالحى بــراى اين نظام بانكى صورت 
نگرفتــه كه خلــق  نقدينگــى و دارايى هاى غيرشــفاف بانك ها در 
حــال افزايش اســت. از ســوى ديگــر، همچنان دســت دولت در 
جيب بانك هاســت و از منابع آنها ارتــزاق مى كند و تا زمانى كه اين 
موضوع پابرجاست، نظام بانكى تشــديدكننده ناترازى است و رشد 
افسارگسيخته نقدينگى نيز در پى اين امر، به تورم بيشتر دامن مى زند.
شقاقى بيان كرد: ناترازى تجارت خارجى سومين عامل تورم زاست كه 
همچنــان واردات بى رويه به ويژه كاالهاى لوكس و قاچاق كاال وجود 
دارد و با مشكالت صادرات غيرنفتى، سهل انگارى و سهولت واردات 
رسمى يا غيررسمى همچنان كسرى هاى تجارى غيرنفتى پابرجاست 
كه كســرى هاى تجارى به نرخ ارز فشار وارد مى كند تا روند افزايشى 
داشــته باشــد كه در پى اين امر، قيمت كاالها و خدمات نيز افزايشى 

مى شود.
اين تحليلگر اقتصادى گفت: در حال حاضر افق روشنى براى اصالح 
3 ناترازى ذكر شــده در اقتصاد كشور وجود ندارد و تا زمانى كه اين 
عوامل تورم زا اصالح نشوند، روند پيش رو حكايت از افزايش تورم 

و انتظارات تورمى دارد.
وى با بيان اينكه با در نظر گرفتن قاچاق و واردات غيررسمى، معادل 
30 تا 40 ميليارد دالر تجارت غيرنفتى كشــور كســرى دارد، افزود: 
ممكن اســت در آينده كنترل قيمت ها محقق شود كه بايد منتظر ماند  
و ديد دولت جديد براى اصالح 3 ناترازى مؤثر بر تشــديد تورم چه 

برنامه هايى دارد.

 روند طوالنى اخذ پروانه مانع پيشرفت 
مسكن ملى شده است

 نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلــس گفت: روند طوالنى 
اخذ پروانه مانع پيشــرفت مســكن ملى شده اســت و شهردارى و 

نظام مهندسى در اين زمينه دخيل هستند.
به گزارش ايســنا و به نقل از دفتر نماينده مردم در مجلس شــوراى 
اسالمى، حجت االسالم احمدحســين فالحى در نشست با فرماندار 
همدان و مديركل بنيادمســكن اســتان همدان پيرامون مسكن ملى و 
محرومان، با تأكيد بر اينكه تأمين مســكن يكى از نيازهاى ضرورى 
است كه بايد به آن توجه شود، بيان كرد: صرف زمان 8 تا 9 ماهه براى 
دريافت يك پروانه اصًال معنايى ندارد و زيبنده نظام ادارى ما نيست و 

بايد اين مشكل حتماً حل شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد نهادهاى ذى ربط اين موضوع را تســهيل 
كنند، افزود: پروژه هاى معطل مانده در سطح استان بايد تكميل شود، 
در شهرســتان فامنين پروژه هــاى نيمه كاره بســيارى وجود دارد كه 

تعيين تكليف آنها بايد محقق شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه در همدان 4 هزار و 200 نفر در طرح اقدام ملى مسكن ثبت نام 
كرده  و وجوه اوليه را واريز كرده اند، بيان كرد: بايد مســكن اين افراد 

زودتر تكميل و تحويل شود.
فرماندار شهرســتان همــدان نيز با بيان اينكه درخصوص مســائل و 
مشكالت مســكن ملى در شهرستان نيازمند بررســى هاى الزم بود، 
افزود: در شهرستان همدان بايد فراتر از اين در مسكن ملى كار شود.

محمدعلى محمدى با بيان اينكه مســكن ملــى در 3 بخش اجرايى 
مى شــود، بيان كرد: بخشى از كار توســط بنيادمسكن، بخشى توسط 
ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) و قسمتى نيز از سوى بخش خصوصى 
در حال انجام اســت كه روند كار در بنياد مســكن از ساير بخش ها 

مطلوب تر ارزيابى شده است.
وى با تأكيد بر اينكه دنبال حل مشــكالت هستيم، گفت: متقاضيانى 
كه وجوه خود را واريز كردند، زودتر مى توانند پيشرفت كار را ببينند.

برداشت سيب زمينى تابستانه 
در استان همدان آغاز شد

 رئيس جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به آغاز كار برداشت 
سيب زمينى تابســتانه در اين استان بيان كرد: مجموع سطح زيركشت 

سيب زمينى استان 20 هزار هكتار است.
منصور رضوانى جالل در گفت وگو با ايرنا، گفت: متوســط برداشت 
سيب زمينى از مزارع استان همدان 34 تا 40 تن در هر هكتار است و 

يك پنجم سيب زمينى كشور در همدان توليد مى شود.
وى افزود: با توجه به حجم باالى توليد سيب زمينى در استان و نياز به 
استفاده بهينه از اين محصول راهبردى، در كنار بحث توليد، تقويت و 
گسترش 3 بخش ديگر شامل سردخانه ها، صنايع تبديلى و صادرات 

نيز مورد توجه سازمان جهادكشاورزى همدان قرار دارد.
رضوانى جالل بيان كرد: امســال 20 هزار هكتار سيب زمينى در مزارع 
استان همدان كشت شده كه برآورد مى شود از اين سطح 900 هزار تن 

محصول برداشت شود.
وى با بيان اينكه در ســال گذشته 28هزار و 80 هكتار سيب زمينى در 
مزارع اين استان كشت و 913 هزار تن محصول از اين سطح برداشت 
شد، گفت: سيب زمينى تابستانه مصرف تازه خورى دارد و براى استفاده 
تازه مناســب است . رئيس سازمان جهادكشاورزى استان همدان پيك 
برداشــت سيب زمينى تابســتانه را مردادماه عنوان كرد و افزود: پيك 

برداشت سيب زمينى پاييزه نيز مهرماه است.
گفتنى است، 100درصد مزارع سيب زمينى استان مكانيزه  و 95 درصد 

سطح اين مزارع مجهز به سيستم آبيارى تحت فشار است. 

مديريت پيك پنجم شيوع كرونا 
نيازمند همت همه جانبه است

 فرماندار شهرســتان همدان خواستار همكارى اقشار مختلف مردم 
براى مهار پيك پنجم همه گيرى ويروس كرونا شد به طورى كه براى 

تحقق اين مهم به همت همه جانبه مردم و مسئوالن نياز داريم.
به گزارش ايرنا، محمدعلى محمدى در ســتاد مقابله با ويروس كرونا 
شهرستان همدان، گفت: با عادى انگارى وضعيت و تداوم دورهمى ها 
و ميهمانى ها شــاهد افزايش قابل توجه مبتاليان و تداوم شرايط فعلى 

هستيم.
وى با اشاره به وجود مشــكالت اقتصادى و روانى در جامعه، گفت: 
اصناف و كســبه در محدوديت هاى كرونايى بســيار متضرر شــدند، 
اما مشــاركت خوبى در اجراى طرح ها داشــتند و در برخى موارد نيز 
تخلفاتــى روى داد كه با آنها برخورد قانونى شــد.  فرماندار همدان 
گفت: طبق دســتورالعمل طرح جامع مديريت هوشمند كرونا، اعمال 
محدوديت هاى پيش بينى شــده براى بخش هاى مختلف در دســتور 
كار قرار گرفت كه انتظار داريم هر بخش با اطالع رســانى مناســب و 
اغناسازى مردم، همراهى و همكارى جامعه هدف خويش را جلب كند.
وى افزود: تاالر قرآن همدان نيز به ظرفيت مراكز تجميعى واكسيناسيون 
اضافه شــده و چند مركز بهداشت نيز براى واكسيناسيون خودرويى و 

سيار در نظر خواهيم گرفت.
محمدى با اشــاره به ابالغ دســتورالعمل برگزارى مراسم عيد سعيد 
غديــر و ايام محرم و صفر، گفت: هيأت هــاى عزادارى بايد برابر اين 
دســتورالعمل و با رعايت شــيوه نامه هاى مربوطه، نسبت به برگزارى 

مجالس عزا در محرم و صفر اقدام كنند.

موج  جديد خاموشى ها در راه است
 سخنگوى صنعت برق گفت: روزهاى بسيار گرمى را تا پايان هفته پيش رو داريم، با 
توجه به گرماى پيش رو، احتمال اينكه اين ميزان مصرف دوباره ركورد بشكند وجود دارد 

و اين موضوع صنعت برق را در تنگناى بسيار سختى قرار داده است.
به گزارش ايســنا، مصطفى رجبى مشهدى در جمع خبرنگاران با تقدير از مشتركان عمده 
و صنايع  بزرگ و كوچكى كه در اين شــرايط با برق همكارى مى كنند بيان كرد: صنعت 
برق براساس مجوزهاى اخذ شــده در ماه هاى غيرگرم، نهايت همكارى را با اين صنايع 

خواهد داشت.
وى گفت: هم اكنون شــاهد فاصله 11هزار مگاواتى توليد و مصرف برق هســتيم كه اين 

ميــزان فاصله توليد و مصرف را بايد با فعاليت هــا و برنامه هاى جابه جايى بار صنايع و 
مشــتركان عمده پر كنيم. رجبى مشهدى با اشاره به اينكه در صورت افزايش نياز مصرف 
احتمــال به كار افتادن راه هاى فركانســى وجود دارد بيان كــرد: به منظور حفظ پايدارى 
شــبكه، رله هاى فركانسى به كار گرفته شــده است و هنگامى كه تراز توليد و مصرف از 
حد استاندارد فراتر رود و امكان كنترل مصرف وجود نداشته باشد، اين رله ها به صورت 

خودكار به كار افتاده و برق تعدادى از مشتركان را قطع مى كنند.
وى مهمترين عامل افزايش نياز مصرف برق را افزايش دماى هوا دانست و گفت: امسال 

افزايش دماى هوا و خشكسالى بيشترين تأثير در ناترازى توليد و مصرف داشته اند.
رجبى مشــهدى از مهمترين داليل اين ميزان افزايش مصرف را ناهنجارى دمايى توصيف 
كرد و افزود: در اين شرايط شاهد افزايش يكباره و شديد دما در همه نقاط كشور هستيم 

كه موجب افزايش اســتفاده از وسايل سرمايشى در كنار اســتفاده از ساير وسايل برقى 
مى شود.

ســخنگوى صنعت برق تأثير راهكارهــاى مديريت مصــرف را در جلوگيرى از بروز 
خاموشــى بسيار مهم  و آنى عنوان كرد و گفت: در صورتى كه مشتركان از سايه بان براى 
كولرهاى آبى اســتفاده و از دور كند اين نوع كولرها بهره بگيرند، شــاهد كاهش 2 هزار 

مگاواتى مصرف برق خواهيم بود.
وى همچنين بيان كرد: اگر دماى كولرهاى گازى در كشــور به جاى 18 روى 25 درجه 

تنظيم شود، شاهد كاهش 5 هزار مگاواتى مصرف برق خواهيم بود.
ســخنگوى صنعت برق گفت: با هر يك درجه افزايش درجه ترموســتات كولرگازى، 3

درصد از مصرف برق اين نوع كولرها كم مى شود.

تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور چاه ها به شماره ع/1400/120-2
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور 
چاه ها با برآورد اوليه 15،212،834،970 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به تعميركارانى كه داراى پروانه توليد الكتروپمپ از اداره صنايع و 
معادن يا پروانه كسب معتبر از اتحاديه صنف تعميركاران لوازم برقى و خانگى و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى 

باشند،از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir   و به شماره فراخوان 2000007001000042 در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/05/05

- هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و 
فاضالب استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/05/05 لغايت 1400/05/12 تاپايان وقت ادارى.

- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/05/23 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/05/24 ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.

- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 760،641،749 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق 
بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه مورخ1394/09/22و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه 
مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 
و  تحويل  فراخوان  در  مندرج  نشانى  به  همدان  استان  فاضالب  و  آب  شركت  خانه  دبير  به  مورخ 1400/05/23  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر 

رسيد دريافت شود.
- نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 

تا 14:15 ، پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir  درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى  

غزل اسالمى »
 يكى از واحدهاى تمليك شــده توسط 
بانك ملى پس از واگذارى به ســرمايه گذار 

به مرحله صادرات رسيد.
«شادچين نگين خاورميانه» با سرمايه گذارى 
در  خوزستانى  توليدگر  توسط  10ميلياردى 
همدان اكنون با تمام ظرفيت در حال توليد 
شيرعسل تغليظ  شده و چند محصول ديگر 

است.
آنطور كه مديرعامل اين كارخانه در بازديد 
خبرنــگاران و بانــك ملى همــدان گفت: 
توليدات ايــن كارخانه در خاورميانه نمونه 
ندارد و انواع موجود در بازار از كشورهاى 

خارجى وارد مى شود.
پريســا آقاجانــى افزود: تا پيــش از توليد 
شــادچين  در  شــده  تغليــظ  شيرعســل 
نگيــن خاورميانه براى مصــرف قنادى ها، 
رســتوران ها و حتى منازل نوع خارجى آن 
در بازار موجود بود كه كيفيت آنها به  دليل 
دارا بــودن روغن پالم بــه مقدار زياد طعم 

جذابى ندارد.
وى بــا بيان اينكه ايــن محصول در داخل 
استان همدان و ساير استان ها به  دليل جديد 
بودن هنوز شــناخته شده نيست، گفت: در 
حال حاضر توليدات را به كشورهاى عراق، 

پاكستان، افغانستان و لبنان صادر مى كنيم.
آقاجانى بيان كرد: براى توليد اين محصول 
در چند اســتان تحقيق كرديم، اما كارخانه 
با بهترين شــرايط فقط در همدان يافتيم كه 
آن را به صورت اجاره به شــرط تمليك و 
اختيار  در  ميلياردتومانى  يك  پيش پرداخت 

ما گذاشتند.
وى افــزود: بانك ملى با شــرايط خوبى با 
ما كنار آمد و مشــكلى نداريــم، اما برخى 
ادارات سختگيرى هايى دارند كه كار توليد 
و صادرات ما را با مشــكالتى مواجه كرده 

است.
نگيــن  شــادچين  كارخانــه  مديرعامــل 
خاورميانه گفت: اگر ســازمان غذا و دارو 
مجوز حــالل را بدهد تأثيــر زيادى روى 
صادرات مى گذارد، زيرا كشورهاى خارجى 
بــه اين كلمه روى محصــول توجه زيادى 

دارند.
وى گفت: توليد شيرعسل تغليظ شده بسيار 
سخت اســت به طورى كه بزرگان عرصه 

لبنى هم به  دنبال توليد آن نرفته اند.
آقاجانى با بيان اينكه ســازمان غذا و دارو 

به دليل كرونا كميته هــا را با تأخير برگزار 
مى كنــد، بيان كرد: در زمان آغاز كار اداره ها 
بــراى مجوزها به  خوبى با مــا كنار آمدند 
و با ســرعت كارهــا انجام شــد، اما براى 
توســعه خط توليد و گرفتن مجوز حالل با 

مشكالتى مواجه هستيم.
گفت:  خاورميانه  نگين  شادچين  مديرعامل 
درصدد هستيم تا خط توليد مارماالد، مربا و 

پودر كاسترد را راه اندازى كنيم.
آقاجانــى افزود: انتظــار داريم همه ادارات 
به معناى واقعى مــا را حمايت كنند چون 
وقتــى اين محصول به  صورت قاچاق وارد 
مى شود شــايد برخورد آنچنان جدى با آن 
نشــود چون هنوز در فروشــگاه ها عرضه 
مى شــود، اما وقتى خطا يا كوتاهى از سوى 
كارخانه هــاى توليدى صــورت مى گيرد با 
جديت بــا آن برخورد مى شــود. به همين 
دليل و وجود مشابه خارجى آن ما مجبوريم 
هزينه توليد و قيمت را تا حد ممكن پايين 
نگــه داريم تا بتوانيم با حداقل ســود بازار 

فروش داشته باشيم.
ــودى  ــا س ــراى م ــادرات ب ــت: ص وى گف
ــا قيمــت پاييــن  ــدارد چــون مجبوريــم ب ن
ــه  ــازار را ب ــم ب ــا بتواني ــيم ت آن را بفروش
ــن  ــه از اي ــدى ك ــم و درآم ــت بياوري دس
در  مى شــود  كارخانــه  نصيــب  طريــق 
ــا  ــد اســت، ام ــر و تولي ــه كارگ حــد هزين
ســرمايه در گــردش خوبــى بــراى مــا دارد 
ــدى  ــق نق ــن طري ــد از اي ــون درآم و چ

اســت مى توانيــم بــا آن مواداوليــه بخريــم، 
ــه را  ــه مواداولي ــكر و بقي ــه ش ــرا هزين زي

ــم. ــدى بپردازي ــد نق باي
آقاجانى افــزود: به دليل ســود پايين اين 
محصول و براى حمايــت از خانواده هاى 
زندانيان با ســازمان حمايــت از زندانيان 
قراردادى داريــم و در آغاز كار نيروى كار 
را از اين طريــق جذب كرديم و اكنون 37
كارگر به  صورت مســتقيم و در 2 شــيفت 

كارى در اين مجموعه كار مى كنند.
وى با اشاره به قطعى برق كارخانه در روز 
گذشــته گفت: اين قطعى ها عالوه بر اينكه 

كابل هاى كارخانه را خراب كرد سبب شد 
تا نتوانيم سفارش كار را به پايان برسانيم.

تــن   9 بــوده  قــرار  افــزود:  آقاجانــى 
ــل از  ــا قب ــا ت ــود، ام ــته بندى ش ــار بس ب
خاموشــى 3 تــن بــار بســته بندى شــد كــه 
ــرر  ــوند ض ــراب ش ــوالت خ ــر محص اگ

ــت. ــيده اس ــه رس ــه كارخان ــرى ب ديگ
رئيس شــعبه مركزى بانك ملى همدان هم 
گفت: ايــن كارخانه در ســال 1386 جزو 
بنگاه هــاى زودبازده با دريافت تســهيالت 
يك ميليــارد تومانى آغاز بــه كار كرد، اما 
صاحب قبلــى آن به تعهــدات خود عمل 
نكــرد و با اينكه بانك ملــى اراده اى براى 
تمليك واحدهاى توليدى ندارد، اما مجبور 
به تمليك آن شــد و پس از سال ها با هدف 
جذب سرمايه گذار خارج از استان آن را به 
صورت اجاره به شــرط تمليك در اختيار 

سرمايه گذار خوزستانى گذاشت.
محمــد رحيمى موفق افزود: اين كارخانه را 
با 2 ميليارد و 200 ميليــون تومان با 6 ماه 
تنفس و 9قســط در 18ماه واگذار كرده ايم 
و امروز خوشــحال هســتيم كه به مرحله 

صادرات رسيده است.
وى با بيان اينكه صاحب قبلى اين كارخانه 
هنــوز بــه بانك بدهــى دارد، بيــان كرد: 
دستورالعمل بانك ملى هميشه در حمايت 
از توليــد بوده و عالوه بــر كار تخصصى 
رسالت اجتماعى حمايت از توليد،  اشتغال، 

ازدواج و مسكن جوانان هم دارد.

سرمايه گذار خوزستانى:

همدان بهترين استان براى توليد است

 كمبود مرغ و توزيع ناعادالنه اين كاالى 
اساسى و پر مصرف سبب ايجاد صف هاى 
طوالنى براى تأمين يــك عدد مرغ مردم 

شده است.
اين نخستين بار نيست كه در همدان شاهد 
بى نظمى بازار و كمبود مرغ هستيم چراكه 
در فرودين ماه و ايام نوروز نيز مردم همدان 
مجبــور بودند با وجود شــرايط كرونايى 
براى خريد يك عدد مرغ موردنياز خانواده 

ساعت ها در صف قرار بگيرند.
بسيارى از واحدهاى صنفى و فروشندگان 
مرغ از كم شدن ســهميه روزانه خود در 
يك هفتــه اخير گاليه مندنــد، اما اين در 
حالى است كه ديده شــده در يك منطقه 
مرفه نشــين مرغ به صورت فله اى و حجم 
باال بــه افرادى خاص تحويل داده شــده 

است.
حجت االسالم احمد فالحى در گفت و گو 
با تســنيم، درباره علت وضعيت نابسامان 
توزيع مرغ گفــت: در يك كلمه مى گويم 
كه ســوء مديريت و كم كارى دستگاه هاى 
نظارتى در اســتان ســبب ايــن وضعيت 

نامناسب شده است.
وى با بيان اينكه در اســتان ما مشــكالتى 
مانند قاچاق مرغ، گرانفروشــى و توزيع 
ناعادالنه كاالهاى اساسى وجود دارد، بيان 
كرد: اميدواريم در دولــت جديد مديران 

كارآمد بر روى كار بيايند.

نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى با تأكيد بر اينكه در شرايطى كه 
مــردم براى خريد يك عــدد مرغ بايد در 
صف بايســتند عده اى مرغ را به صورت 
فله اى در منطقه اى از شهر توزيع مى كنند، 
گفت: اين موضوع يعنى نهادهاى بازرسى 

و نظارتى استان كارآمد نيستند.
فالحــى افزود: اگر دســتگاه هاى نظارتى 
تأثيرگذار بودند بدون شــك متخلفان به 
اين راحتى اقدام به تخلف و انجام كارهاى 

دلخواه خود نمى كردند.
وى با تأكيد بــر اينكه تعزيرات حكومتى 
اســتان آنگونه كه بايد نقــش خود را ايفا 
نمى كند، گفت: وقتى مــردم در هر دوره 
با كمبود و مشــكل تأمين كاالهاى اساسى 
مواجه مى شــوند امنيت اقتصادى و روانى 

آنها تحت تأثير قرار مى گيرد.
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه در استان ما شوراى 
هماهنگى دســتگاه هاى نظارتى تشــكيل 
نمى شــود، بيان كرد: بارها نســبت به اين 
مســأله تذكر داده ام، اما هنوز اقدامى عمل 

انجام نشده است.
فالحى با انتقاد از عملكرد ستاد تنظيم بازار 
اســتان همدان، گفت: اين حق مردم است 
كه كاالهاى اساســى را با قيمتى مناسب و 
بدون دغدغه تأمين آن در دســترس داشته 

باشند.

اگر ســازمان غذا و دارو 
مجوز حالل را بدهد تأثير 
زيــادى روى صــادرات 
مى گذارد، زيرا كشورهاى 
خارجى به اين كلمه روى 
زيادى  توجــه  محصول 

دارند

فروش فله اى مرغ 
در مناطق مرفه نشين همدان

■  مردم در برخى مناطق  براى خريد يك  مرغ بايد ساعت ها 
در صف بايستند
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اجراى5 طرح ملى ورزش بانوان 
در كبودراهنگ

 حســين قراگوزلــو از برگزارى 5 طــرح ملــى ورزش بانوان در 
كبودراهنگ خبر داد.

رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان كبودراهنگ از اجراى 5 طرح ملى 
ورزش بانوان در كبودراهنگ خبر داد.

 حســين قراگوزلو گفت: اجراى طر ح هاى ملى و توسعه ورزش بانوان 
از اولويت هاى ما در ســالجارى اســت در حال حاضر 8 طرح ملى در 
ســطح كشور وجود دارد كه 5 طرح ملى ورزش بانوان در كبودراهنگ 

اجرا شده است.
وى افــزود: با توجه به شــرايط كرونايى نبايد از ورزش غافل شــد و 
بايستى با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
به فعاليت هاى ورزشــى پرداخت، زيرا ورزش نقش مهمى در سالمت 
خانواده و نشاط اجتماعى ايفا مى كند و ما به عنوان متولى ورزش براى 

تحقق توسعه ورزش بانوان بايد يك برنامه جامعى را داشته باشيم. 
قراگوزلو با اشــاره به اهميت ورزش بيان كرد: همه ما نيازمند ســواد 
حركتى هستيم، سواد حركتى تحرك بدن است كه انسان را از بسيارى از 
چالش هاى حركتى آينده نجات مى دهد. وى به نقش زنان روستايى در 
فعاليت هاى ورزشى اشاره كرد و گفت: در اين راستا 3 طرح ملى براى 
زنان روستايى داريم و تالش مى كنيم در اين طرح ها بتوانيم شرايطى را 
فراهم كنيم كه بانوان بتوانند با امكانات بهتر و تعداد بيشتر جذب ورزش 
شوند. پارك گام، جشنواره پيراميد، جام نشاط، طرح نشاط مادر و دختر 
زنان روستايى، اوقات فراغت شاغالن، فعاليت منطقه محور و محله محور 
و چند طرح ديگر كه فعاليت هاى همگانى هســتند از جمله برنامه هاى 

اجرا شده شهرستان كبودراهنگ است.

كاراته كا همدانى در اردوى تيم ملى 
 مهدى شهگل كاراته كا مستعد همدانى از سوى فدراسيون كاراته به 

اردوى آماده سازى تيم ملى دعوت شد.
مرحله جديد اردوى تيم ملى كاراته مردان ايران با حضور 12 نفر برتر 
انتخابى درون اردويى و «سجاد گنج زاده» ملى پوش المپيكى كشورمان از 

ديروز در آكادمى ملى المپيك آغاز شد.
اين مرحله از اردو با انجام تست«پى.ســى.آر» آغاز شــد و ورزشكار 

همدانى در وزن منهاى 67 كيلوگرم در اين اردو حضور دارد.
مرحله جديد اردوى تيم ملى تا 12مردادماه ادامه خواهد داشت و شهگل 

تنها نماينده كاراته همدان در اين مسابقات است.
شــهگل در مسابقات كشورى كاراته كاى انتخابى تيم ملى كه روز يكم 
مردادماه برگزار شد توانست سهميه حضور در اردوى تيم ملى را كسب 
كند. وى در مسابقات انتخابى تيم ملى رتبه برتر را كسب كرد و اكنون 

براى حضور قدرتمند در مسابقات جهانى قطر آماده مى شود.
شهگل پرافتخارترين كاراته كا همدانى است كه عالوه بر كسب مدال هاى 
رنگارنگ، افتخار كاپيتانى تيم هاى ملى نوجوانان و جوانان كشــور را 

داشته است.

  18باشگاه سواركارى در همدان فعال هستند
18 باشــگاه سواركارى در ســطح اســتان همدان فعال است كه 

12مجموعه از اين باشگاه ها در شهر همدان فعاليت مى كنند.
رئيس هيأت ســواركارى اســتان با بيان اين خبر به ايســنا، گفت: در 
حال حاضر باشگاه هاى سواركارى ما در شهرستان هاى همدان، اسدآباد، 
مالير، نهاوند، تويسركان، رزن و بهار مشغول فعاليت هستند كه با ديدن 

آموزش هاى الزم به مسابقات كشورى راه پيدا مى كنند.
وحيد برقعى بيان كرد: قابل توجه اســت كه كالس  ها و مسابقات ما در 
ايام كرونا تعطيل نبوده اســت و در گروه ها و ســنين مختلف در حال 
برگزارى اســت به  طورى كه در هر هفته به طور متوسط  8 تا 9 كالس 
و مســابقه برگزار مى كنيم كه در هر دوره از هفته هاى مسابقه بين  43تا 
47 شــركت كننده وجود دارد كه اين مسابقات پرش با اسب در باشگاه 

سواركارى اكباتان برگزار مى شود.
وى افزود: ســواركارى و صنعت اســب فرصت هاى شــغلى زيادى 
در كشــور فراهم مى كند به ويــژه در دهه هاى آينده كــه مى توانند به 

سرمايه گذارى هم بپردازند.
برقعى در پايان بيان كرد: در ســال 1398ما در همدان ميزبان مسابقات 
پرش با اســب قهرمانى كشور در رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بين المللى 12تا14 ســال بوديم و ســال گذشته هم ما ميزبان 
جشنواره زيبايى اسب اصيل و عرب در جزيره شادى و همين امسال هم 

در شهرستان اسدآباد بوديم. 

نخستين پيروزى بدمينتون ايران در المپيك
 دختر بدمينتون باز ايران در نخســتين رقابــت خود در بازى هاى 
المپيك توكيو به پيروزى رسيد و نخستين برد تاريخ ورزش ايران در 

رشته بدمينتون در المپيك را كسب كرد.
ثريا آقايى دختر بدمينتون باز ايران در نخســتين بازى مرحله گروهى 
بازى هاى المپيك توكيو به مصاف نماينده مالديو رفت و اين ديدار را 

با نتيجه 2 بر صفر به سود خود به  پايان رساند.
وى در ايــن بازى فاطيما عبدالرزاق از مالديو را در 2 ســت با نتايج 

(21 - 14) و(21 – 7)
 برد و حريف نماينده چين در مرحله گروهى شد.

آقايى نخستين دختر بدمينتون باز ايرانى است كه توانسته به بازى هاى 
المپيك توكيو راه يابد. وى در نخســتين ديدارش موفق شد نخستين 

پيروزى تاريخ بدمينتون ايران در المپيك را كسب كند.

شاهين موسوى از بوكس المپيك حذف شد
 بوكسور وزن 75 كيلوگرم ايران با شكست مقابل حريف ژاپنى از 

رقابت هاى المپيك 2020 توكيو حذف شد.
شاهين موسوى بوكسور وزن 75 كيلوگرم تيم ملى ايران در بازى هاى 
المپيك 2020 توكيو، در نخستين مبارزه خود از اين رقابت ها شكست 
خورد و از راهيابى به مرحله يك هشــتم بازماند. بوكســور ميان وزن 
ايران در مبارزه نخست خود به مصاف«مورى واكى يوئيتو» از ژاپن رفته 
بود. به اين ترتيب بوكس ايــران تنها يك نماينده ديگر در بازى هاى 
المپيك خواهد داشــت. دانيال شه بخش بوكســور 57 كيلوگرم فردا 
چهارشنبه مقابل«الزارو آلوارز» بوكسور قدرتمند كوبايى قرار مى گيرد.

واليبال ايران از سد ونزوئال گذشت
 تيــم ملى واليبال ايران در دومين بازى المپيكى خود با نتيجه 3 بر 

صفر مقابل ونزوئال به پيروزى رسيد.
تيم ملى واليبال ايران ديروز در آغاز مســابقات روز دوم واليبال مردان 
المپيك توكيو به مصاف ونزوئال رفت و در 3 ست متوالى با امتيازات 

25 بر 17، 25 بر 20 و 25 بر 18 به پيروزى رسيد.
والديمير آلكنو در اين بازى تيم خود را با يك تغيير نســبت به بازى 
نخســت روانه ميدان كرد. سعيدمعروف، امير غفور، ميالد عبادى پور، 
ميثــم صالحى، على اصغر مجرد، مســعود غالمــى و مهدى مرندى 
بازيكنان اصلى ايران بودند. در اين مســابقه، غالمى جايگزين ســيد 
محمد موسوى شد. با اين نتيجه ايران با 2برد و 5 امتياز، پس از ژاپن 

در رده دوم رده بندى گروه A قرار گرفت.
تيم ملى واليبال ايران در سومين ديدار خود در المپيك فردا چهارشنبه 

به مصاف كانادا مى رود.

حذف 3 رشته ايران در المپيك
 نمايندگان ايران در 3روز نخســت رقابــت در بازى هاى المپيك 
توكيو در 3 رشته دوچرخه سوارى، تنيس روى ميز و تكواندو از دور 

رقابت ها حذف شدند.
نمايندگان ايران در اين دوره از بازى ها در 16 رشته در رقابت ها حاضر 
شدند كه در مجموع پرونده 3رشته تنيس روى ميز، دوچرخه سوارى و 

تكواندو در المپيك بسته شد.
دوچرخه سوارى نخستين رشته اى كه زود از دور رقابت ها خارج شد. 
ســعيد صفرزاده دوم مردادماه در ماده استقامت جاده در مسافت 234 
كيلومتر  به خط پايان رســيد. وى نخستين حضور خود را در المپيك 
تجربه مى كرد. نيما عالميان تنها نماينده ايران در تنيس روى ميز المپيك 
توكيو بود، اما در نخستين ديدارش برابر حريف انگليسى با نتيجه 4 بر 

يك شكست خورد و از دور رقابت ها حذف شد.
 در تكواندو كه در ادوار گذشته مدال آور بوديم در المپيك2020 ناكام 

مانديم و هر 3 نماينده ايران با قبول شكست حذف شدند.
تكواندوى ايران براى نخســتين مرتبه از كســب مدال در بازى هاى 

المپيك بازماند تا با ناكامى مطلق، به كار خود پايان دهد.

ركوردشكنى بالسينى در توكيو 
 متين بالسينى نماينده شــنا ايران در المپيك توكيو ركورد خود را 

بهبود بخشيد. 
در چهارمين روز از بازى هاى المپيك توكيو متين بالسينى تنها نماينده 
شناى ايران در المپيك توكيو در ماده 200متر پروانه به آب زد. وى در 
دسته نخست در كنار شناگرانى از جامائيكا، اسلواكى، تايلند، سوريه و 
سيشيل رقابت كرد و با ركورد 1:59:97 به كار خود پايان داد. وى در 

نهايت در ماده 200 پروانه در رده 33 قرار گرفت.
بالســينى كه پيش تر در انتخابى المپيك صربستان ركورد 2:00:94 را 
ثبت كرده بود توانســت ركورد ملى خود را در توكيو بهبود بخشد. 
وى در پايان رقابت دسته ها سى وسوم شد و از صعود به نيمه نهايى 

بازماند.
در مقدماتى ماده 200متر پروانه 38 ورزشكار حضور داشتند كه تنها 16

شناگرى كه بهترين ركورد را ثبت كردند وارد مرحله نيمه نهايى شدند.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م

ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي و اراض ثبت
برابــر رأي شــماره 140060326008000216 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى محمــد نقــوى فرزنــد حيدرعلــى 
ــه  ــى ب ــى آب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ــادره از رزن در ي ــنامه 791 ص ــماره شناس ــه ش ب
مســاحت 122705 مترمربــع پــالك فرعــى 1268 از اصلــي 88 واقــع در همــدان بخــش 5 
حــوزه ثبــت ملــك رزن خريــدارى از مالــك رســمى آقايــان حســينعلى و علــى رســولى 
برابــر نســق شــماره 19486 دفتــر 2 رزن مــورخ 1398/05/27 محــرز گرديــده اســت. لــذا 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ب
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك صورت
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب ــد از تاري باشــند مي توانن
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 36)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05
حسين حيدرى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

افتتاح خانه ورزش كانون وكالى همدان
 خانه ورزش كانون وكال به منظور توسعه فرهنگ ورزش و تندرستى به همت كانون 

وكالى استان همدان اففتاح شد.
رئيس كانون وكالى همدان در اين مراسم با اشاره به نقش تاثرگذار ورزش در سالمتى 
جســم و روح افراد گفت:ورزش از اضطراب و افسردگى مى كاهد و از آنجا كه حرفه 
وكالت فعاليتى پراسترس و بســيار پر چالش است توجه به بهداشت روانى و سالمت 

جسمى كه با ورزش محقق مى شود بسيار مهم است.
ــا بيــان اينكــه شــركت در فعاليــت هــاى ورزشــى افــراد را بــه  ســعيد آئينــه ونــد ب

ــل  ــكاران وكي ــراى هم ــى را ب ــه ورزش فرصت ــزود: خان ــد، اف ــى كن ــك م ــم نزدي ه
ــا در كنــار يكديگــر فــارغ از فعاليــت هــاى رســمى و ادارى در  فراهــم مــى كنــد ت
ــا انجــام فعاليــت هــاى ورزشــى  ــه نشــاط روحــى خــود را ب يــك فضــاى صميمان

تقويــت كننــد.
وى با اشاره به شرايط كنونى كرونا در جامعه نيز گفت: ورزش مى تواند در اين دوران 
تامين ســالمتى را در برابر بيمارى ها داشته باشد و با تقويت جسم سيستم ايمنى بدن 

را تقويت كند.
وى افزود: فعاليت ورزشى كانون به دور از هر نگاه تبعيضى است و براى هر دو گروه 

بانوان و آقايان در رشته هايى از جمله دارت، شطرنج و... برقرار مى باشد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى  (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث استخر سرپوشيده شهرك طالقانى نهاوند  به شماره 
2000003398000009 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد. 

تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.(الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى 
امضاء الكترونيكى مورد پذيرش است). در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و (ج)، اسناد فيزيكى (كاغذى) و اسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر و امضاى گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.
مناقصه گران بايستى با مراجعه به دفاتر صدور گواهى امضاى الكترونيك،گواهى هاى مهر سازمانى و امضاى شخص حقيقى وابسته به غير 
دولت (براى تمامى صاحبان امضاى شركت) را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاى پى دى اف موجود در پاكات ب و ج را با استفاده از نرم 
افزارى كه در منوى امضاى الكترونيكى سامانه ستاد تعبيه شده مهر و امضاى ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذارى پاكات اقدام نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد با شماره 1456 تماس حاصل فرماييد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى در اين سامانه، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: چهارشنبه مورخ 1400/05/06 مى باشد.
(م الف 650)

 المپيك توكيــو 2020 از آغاز تاكنون 
با حواشــى مختلف، جذاب و بعضًا تلخ و 

شيرين متفاوتى همراه بوده است.
پس از يك سال تعويق، در نهايت المپيك 
توكيو 2020 به عنوان ســى ودومين دوره 
آغاز  رسمى  صورت  به  المپيك،  بازى هاى 
شد و نبود تماشاگران و خالى بودن سكوها 
به دليل شــيوع ويروس كرونا، شــرايط 
متفاوتى را براى ايــن دوره از بازى ها به 

وجود آورد.
به گزارش ايرنــا، اتفاقات جذاب، تلخ و 
شــيرين از مهمترين همراهان هميشگى هر 
رويداد ورزشى است و به طور حتم المپيك 
به عنوان بزرگترين گردهمايى ورزشكاران 
جهان از اين مســأله بى نصيب نيســت و 
توكيو نيز از ابتدا تاكنون اتفاقات متفاوتى 
را به عنوان ميزبان اين رقابت ها پذيرا بوده 

كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم.
 تغيير در شعار المپيك

در فاصلــه 3 روز تا افتتاحيــه بازى ها، كميته 
بين المللى المپيك اعالم كرد با توجه به اهميت 
همبســتگى در ورزش، كلمه«با هم» به شعار 
بازى هاى المپيك اضافه شد تا شعار بازى هاى 
المپيــك توكيــو 2020 به «ســريع تر، باالتر، 

قوى تر- باهم» تغيير كند.
 سوگند المپيكى ها در فرودگاه ژاپن

تيم هــاى ورزشــى در بــدو ورود به ژاپن 
زمانــى كه در فرودگاه هســتند، مراحلى را 
بايد پشت سر بگذارند تا بتوانند از فرودگاه 
راهى دهكده ورزشــكاران شــوند. يكى از 
كارهايــى كــه در فرودگاه انجام مى شــود، 
گرفتن سوگندنامه است و افراد بايد سوگند 
بخورند در اين مدت با نفرات مبتال به كرونا  

ارتباط نداشتند.
 رفع احساس تنهايى ورزشكاران

با توجــه به اينكــه در بازى هــاى المپيك 
تماشــاى  بــه  مجــاز  تماشــاگرى  هيــچ 
مســابقات بــه صــورت زنــده در ميادين 
اعالم  رقابت ها  برگزارى  مســئوالن  نيست، 
قبل  دوره هاى  تماشــاگران  صــداى  كردند 
را در ورزشــگاه هاى ژاپــن هنــگام رقابت 
ورزشكاران  تا  مى كنند  پخش  ورزشــكاران 

احساس تنهايى نكنند.
 اخراج به دليل هولوكاست

به دنبال گزارش اخبار درباره اظهارات گذشته 
كوباياشــى مدير مراســم افتتاحيه المپيك در 
مورد هولوكاســت، وى از اين سمت بركنار 
شد؛ سيكو هاشيموتو رئيس توكيو 2020، در 
جلســه توجيهى گفت كه كنتارو كوباياشى به 
دليل اظهارات گذشته كه يك فاجعه را مسخره 

مى كرد، بركنار شد.
 نخستين داور محجبه تاريخ المپيك

داورى مصــرى در المپيك توكيــو تبديل به 
نخستين داور محجبه تاريخ المپيك شد. وى با 
تبديل شدن به نخستين زن مسلمان با حجاب 
كه قضاوت بســكتبال در المپيك را بر عهده 

داشت تاريخ ساز شد.
 مسابقات واليبال المپيك 

بدون سرود ملى!
ســرودهاى ملى در مرحله گروهى مسابقات 
واليبال المپيك 2020 توكيو پخش نمى شــود. 
اين وضعيــت دقيقاً مشــابه رقابت هاى ليگ 
ملت هــاى واليبال خواهد بــود چراكه در آن 

مسابقات فدراسيون جهانى تصميم گرفت كه 
سرودهاى ملى را قبل از آغاز هر بازى پخش 

نكند.
 قهرمان ماراتن جهان

 از المپيك كنار كشيد
دونده كنيايى و قهرمان ماراتن 2019 جهان به 
دليل مصدوميــت از بازى هاى المپيك 2020

كنار كشيد؛ جفرى كامورور دونده 10هزار متر 
كنيا و برنده ماراتــن 2019 نيويورك به دليل 
آسيب ديدگى مچ پا از بازى هاى المپيك توكيو 

خارج شد.
 عذرخواهى تلويزيون كره جنوبى 

به دليل توهين
يك شبكه تلويزيونى كره جنوبى پس از استفاده 
از تصاويــر و زيرنويس هاى نامناســب براى 
توصيف كشورها در مراســم افتتاحيه توكيو 
2020 عذرخواهــى كرد. شــبكه MBC از 
تصاوير پيتزا براى توصيف ايتاليا، يك آشفتگى 

بــراى هائيتى، چرنوبيل براى اوكراين و ماهى 
قزل آال براى نروژ هنگام ورود ورزشكاران از 
آن كشورها به ورزشگاه براى مراسم افتتاحيه 
استفاده كرد. اين شبكه در زيرنويس هاى خود 
از پخش مراســم از جزاير مارشــال به عنوان 
كشــورى كه زمانى آزمايشگاه هسته اى براى 
اياالت متحده بود و سوريه به عنوان كشورى 
كه 10ســال جنگ داخلى در آن جريان دارد 

نام برد.
 بى توجهى 3 كشور

 به مقابله با تبعيض جنسيتى!
بــا وجــود درخواســت كميتــه بين المللى 
المپيك مبنى بر حضور داشــتن 2 حمل كننده 
پرچم(يك زن و يك مــرد) به منظور مقابله 
با تبعيض جنيستى، 3 كشور اين درخواست 
را رعايت نكردند؛ بدالمالك مختار شــناگر 
مرد اتيوپيايى و تيمــور راخيموف جودوكار 
مــرد تاجيكســتانى پرچم كشــورهاى خود 

را با وجود داشــتن بانوان ورزشــكار در تيم 
اعزامى شــان به تنهايى حمل كردند، از طرف 
ديگر كنگو فقط ناتاچا نگوى آكامابى دونده 
زن را بــه عنــوان نماينده حمــل پرچم تيم 
مختلط خود در اختيار داشــت و ورزشكار 

مرد در كنار وى قرار نگرفت.
 انصــراف جــودوكار الجزايرى از 

مسابقه با نماينده اسرائيل
جــودوكار معــروف الجزايرى بــراى ابراز 
مخالفتــش با عادى ســازى روابط بــا رژيم 
صهيونيســتى، پس از اينكه در قرعه كشى دور 
دوم رقابت هاى جودو با حريف صهيونيستى 
خود در يك سيد قرار گرفت، به طور رسمى 
از بازى هاى المپيك توكيو 2020 انصراف داد.

 ورزشــكار زن 52ساله در المپيك 
ركورد زد

تيرانداز 52 ســاله گرجستانى صاحب ركورد 
9 حضــور پياپــى در المپيك شــد تــا بين 
زنان ورزشــكار تاريخ ركورددار شــود؛ نينو 
سالوكوادزه از لسلى تامپسون، ويلى(كانادا) و 
كرستين پالم(سوئد) پيشى گرفت و به عنوان 
تنها زن تاريخ المپيك شــناخته شــد كه در 9

دوره المپيك حضور داشته است.
100ورزشــكار آمريكايى واكسن 

نزدند!
هرچنــد اكثر اعضاى تيم آمريــكا در المپيك 
عليه ويروس كرونا واكسينه شدند، ولى تقريبًا 
100ورزشــكار بدون زدن واكسن در المپيك 

حاضر شده اند.
 نازنين ماليى با حوله سرد

رقبايش با جليقه يخ!
نازنين ماليى پس از درخشش در رقابت هاى 
قايقرانى روئينگ المپيــك توكيو و صعود به 
فينال A و B بازى ها، بيان كرد: ورزشــكاران 
كشورهاى ديگر به محض اينكه مسابقه تمام 
مى شــود جليقه هاى يخ دارند و مربيان شــان 
ســريع آن جليقه ها را  مى آورند تا تنشان كنند 
و در اين گرماى شــديد هوا زودتر ريكاورى 
شوند اما مربى من مجبور است حوله را در آب 

سرد خيس كند و آن را به من بدهد. 

حواشى هاى جذاب 
در المپيك توكيو 2020

جدول رده بندى مدال ها در المپيك 2020 توكيو
مجموعبرنزنقرهطالنام كشوررديف

82313ژاپن1
73414آمريكا2
65718جمهورى چين3
45312كميته المپيك روسيه4
3317بريتانيا5
47-3كره جنوبى6
2136استراليا 7
2--2كوزوو8
1449ايتاليا9
1225فرانسه10
1214كانادا 11
2-11مجارستان12
2-11تونس13
12-1اسلونى 14
12-1كراواسى15
1--1ايران16

دوئل فرهاد و امير در جام حذفى
 قرعه كشى مرحله نيمه نهايى جام حذفى با حضور نمايندگان 4 تيم 
فوالد، اســتقالل، گل گهر و ملوان برگزار شــد كه براساس آن استقالل 

مقابل گل گهر و فوالد با ملوان ديدار خواهند كرد.
براساس قرعه كشى انجام شده 4 تيم اين مرحله حريفان خود را شناختند 
و بر همين اساس استقالل و گل گهر در ورزشگاه آزادى به مصاف هم 

مى روند.
در ديگر ديدار اين مرحله 2 تيم فوالد و ملوان مقابل هم قرار مى گيرند 

كه اين ديدار در اهواز برگزار مى شود
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فـرهنگگردشگـرى

شناسايى آب آلوده با كمك تلفن همراه!
پژوهشگران"دانشــگاه كمبريج" در بررسى جديد خود نشان داده اند 
كه شــايد ارتقا دادن صفحه نمايش تلفن همراه هوشمند، شناسايى 

آالينده ها در آب را امكان پذير كند.
به گزارش ايسنا، شايد تصور كنيد كه آب آشاميدنى شير آشپزخانه، 
ايمن و نوشــيدن آن بى خطر است، اما در همه نواحى جهان اين طور 
 University of) "نيســت. پژوهشــگران "دانشــگاه كمبريــج
Cambridge) در حــال ابداع روش جديدى هســتند تا بتوانند 
آالينده ها را با استفاده از ابزارى كه روزانه ميلياردها نفر از مردم از آن 

استفاده مى كنند، تشخيص دهند.
صفحه هاى لمسى جديد، يك شــبكه نامرئى از الكترودها را شامل 

مى شوند كه حامل بار الكتريكى كمى هستند.

ابداع يك مولكول مهندسى شده 
براى درمان انواع سرطان

 پژوهشــگران آمريكايى در بررســى جديد خود، نوعى مولكول 
مهندســى شــده ابداع كرده اند كه مى تواند براى درمان انواع سرطان 

به كار برود.
به گزارش ســايتك ديلى، پژوهشگران "بيمارســتان مانت سايناى" 
(Mount Sinai Hospital) آمريــكا، يك عامل درمانى ابداع 
كرده اند كه در آزمايشگاه، اثربخشى بااليى را در ايجاد اختالل در يك 
مسير بيولوژيكى نشان داده است و مى تواند به نجات يافتن از سرطان 
كمك كند. اين عامل درمانى، يك مولكول مهندســى شده موسوم به 
"MS٢١" است كه به از بين رفتن آنزيم "AKT" كمك مى كند. اين 

آنزيم  در بسيارى از سرطان ها، بيش از اندازه فعال است. 

تشخيص تومور مغزى از طريق آزمايش 
ادرار يا پالسماى خون

 معموالً دانشــمندان براى تشــخيص انواع مختلف از سرطان به 
آزمايشــات خون روى مى آورند. اين آزمايشات، «دى.ان.اى» جهش 

يافته اى موسوم به cfDNA را شناسايى مى كنند.
به گزارش «تى.ان»، به دليل وجود ســد خونى مغزى، تشــخيص " 
cfDNA" در خون بسيار دشوار است. سد خونى مغزى خون را از 
مايع مغزى نخاعى (CSF) اطراف مغز و نخاع جدا مى كند و بدين 

ترتيب از عبور " cfDNA" جلوگيرى مى كند.
واضح اســت كه cfDNA را مى توان در خون و ديگر مايعات بدن 
مانند ادرار در ســطوح بســيار پايين يافت، امــا چالش اصلى ايجاد 

آزمايش هايى حساس براى تشخيص اين جهش هاى خاص است.

استفاده از پهپادها در كشاورزى در مغولستان
 پهپادهــا كاربردهاى مختلفى دارند و به انســان ها در حوزه هاى 
گوناگــون كمك مى كنند. يكــى از نقش هاى پررنــگ اين فناورى 

هيجان انگيز، ارتقاى سطح مديريت محصوالت كشاورزى است.
به گزارش ايسنا، اســتفاده از پهپادهاى ويژه براى مصارفى همچون 
بررسى ميزان سالمت گياهان و سم پاشى گياهان بهترين وسيله كمكى 
براى كشاورزان محسوب مى شــود براى مثال اخيراً كشاورزان شهر 
هولونبوير منطقه خودمختار مغولســتان داخلى از هواپيماهاى بدون 
سرنشين براى اعمال آفت كش و كود به محصوالت كشاورزى خود 

استفاده كرده اند.
پهپادهاى كشاورزى براى كمك به بهينه سازى عمليات كشاورزى و 

نظارت بر رشد محصول مورد استفاده قرار مى گيرند.

دستبندهاى هوشمند با منبع نورى
 براى كم بينايان

 محقق ايرانى دستبندى براى كم بينايان و شب كورها طراحى كرده 
كه يك منبع نورى بدون شــارژ در مواقع اضطرار است بناست يك 

شركت دانش بنيان اين دستبند را به توليد انبوه برساند.
به گزارش مهر، عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در 
خصوص اختراع ثبت شده خود با عنوان دستبندهاى هوشمند براى 
كم بينايان گفت: با توجه به اينكه در سال هاى اخير در زمينه تشخيص 
بيمارى هاى مختلف شــبكيه با مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد 
بهشــتى مشــغول به همكارى بوده و با چالش هاى بيماران مختلف 
كم بينا و شب كور مواجه بوديم، درصدد برآمديم تا يكى از مشكالت 

اين افراد را برطرف كنيم.

شهداى سايت رادار سوباشى برگ 
زرينى هستند كه هيچگاه فراموش 

نمى شوند 
 كبودراهنگ-اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: 
سايت رادار سوباشى پدافند هوايى يكى از مؤثرترين 
ســايت هاى پدافندى در طول 8 سال دفاع مقدس و 

نوك پيكان حمالت دشمن بود.
ســايت رادار سوباشى بيش از 15 اســتان كشور را 
پوشش مى داد و براى اين استان ها در جنگ تحميلى 

اعالم وضعيت مى كرد.
اين سايت واقع در ارتفاعات سوباشى(بخش گل تپه) 
به عنوان يكى از مهمترين ســايت هاى رادارى كشور 
در زنجيره عظيم پدافند هوايى(رادارهاى پيش اخطار، 
رادارهاى كنترل آتش سامانه هاى موشكى زمين به هوا، 
شبكه ديده بانى، توپ هاى ضدهوايى و...) نقش ويژه 
و مؤثر در مقابله با تهاجمات هوايى عراقى ها در زمان 

جنگ تحميلى ايفا كرد.
سايت رادار سوباشى با رهگيرى هواپيماهاى دشمن 
كنتــرل و هدايت هواپيمايــى ورودى و خروجى به 
مرزهاى غرب كشور، كنترل آتش سايت هاى موشكى 
ارتش و ســپاه كنترل آتش پدافند هوايى مســتقر در 
منطقه(زمينى و هوايى و...) اعالم وضعيت (ســفيد، 

زرد، قرمز) به 13 استان را بر عهده داشت.
عراقى ها به شــدت در تالش بودند كه اين ســايت 
رادارى را مورد حمله مســتقيم و انهــدام قرار دهند 
و 157 مرحله حمله عراقى ها به ســايت و اســتفاده 
از موشــك هاى ضدرادار و ناكامــى در مختل كردن 
عملكرد ســايت گواهى بر هوشــيارى مردان پدافند 

هوايى بود.
عمق كينه توزى عراقى ها نسبت به عملكرد اين سايت 
رادارى از آنجا مشخص مى شود كه على رغم پذيرش 
قطعنامه 598 در 27 تيرماه 1367 حمله ناجوانمردانه 

عراقى ها در 5 مردادماه همان سال انجام شد.
در واقع عراقى ها با از ميان برداشــتن سايت رادارى 
سوباشــى در پى دســتيابى به 2 هدف اصلى بودند 
هدف نخست انهدام سايت سوباشى. عراقى ها سعى 
در پاســخگويى به عقده ســال ها حقــارت در برابر 
اراده پدافند هميشــه بيدارى جمهورى اسالمى ايران 
با ناجوانمردانه ترين شــيوه نبرد داشتند و هدف دوم 
تســخير منطقه عمومى نبرد جهت تسهيل پيشروى 

نيروهاى سطحى منافقين بود.
روز پنجم مردادماه سال 1367 آنقدر شدت حمالت 
افزايش پيدا كرد كه براى مديريت بهتر عمليات صحنه 
نبرد 19 نفر از نيروهاى پدافند در اتاق عمليات سايت 
رادار مشــغول انجام وظيفه بودند و هنگامى كه اين 
سايت مورد اصابت قرار گرفت اين 19 نفر به شهادت 
رســيدند آن هم در شــرايطى كه با توجه به شرايط 
خاص منطقه اطالع داشتند كه نتيجه ماندنشان در اتاق 
عمليات منجر به شهادتشان خواهد شد و اين پايمردى 
و انجام وظيفه اين شــهداى بزرگوار موجب شد نام 

سايت سوباشى در تاريخ ثبت شود.

پرونده ثبت جهانى "هگمتانه"
 در آستانه ارسال به يونسكو

 پرونده ثبت جهانى "منظر تاريخــى هگمتانه تا همدان" تكميل و در 
وزارت ميراث فرهنگى در حال ويرايش نهايى است و پس از اين مرحله 

ترجمه و به يونسكو ارسال مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان با بيان 
اين مطلب گفت: اگرچه فعاليت فعاالن گردشگرى نشان مى دهد كارهاى 
زيادى در اين حوزه انجام شــده، اما شأن و جايگاه استان همدان باالتر از 

اين است .
على مالمير بيان كرد: همدان در زمينه گردشگرى ظرفيت هاى بسيار زيادى 
دارد و راه هاى نرفته فــراوان پيش رو داريم، بنابراين هنوز براى كارهاى 

انجام نشده در اين صنعت و توسعه آن وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه بيمارى كرونا يك مشكل است و روزى تمام مى شود، 
افزود: در مدت شيوع اين بيمارى آسيب هاى جدى بر پيكره گردشگرى 
وارد شد كه بخشى از آن جبران ناپذير است و بخشى سال ها طول مى كشد 

تا به دوران قبل از كرونا برگردد.
مالمير با اشــاره بــه اينكه در اين مدت از تمــام ظرفيت هاى موجود در 
اســتان استفاده شد و ظرفيت مغفولى باقى نماند، بيان كرد: بايد به حوزه 
گردشگرى مشابه بخش هاى ديگر كمك شود تا تعداد صنايع مرتبطى كه 

از اين حوزه خارج مى شوند كمتر باشد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان همدان گفت: 
در حوزه بودجه سهم گردشــگرى بايد 30درصد باشد، اما متأسفانه اين 
اتفاق نمى افتد و با ســهم فعلى گردشــگرى از بودجه كشور حفاظت از 

ميراث فرهنگى با مشكل مواجه مى شود.
مالمير بيان كرد: توزيع ســفر و جايگاهى كه همدان در غرب كشور دارد 
مغفول مانده و در اين منطقه محور گردشگرى وجود ندارد، اما خوشبختانه 
پس از برگزارى رويدادهاى بين المللى در همدان به اين قضيه توجه شد.

وى با بيان اينكه آثار ثبت جهانى بايد  متناســب توزيع شود، گفت: براى 
تقويت گردشگرى خارجى به ثبت جهانى نياز داريم، همچنين اگر امكان 
گردشــگرى انفرادى عتبات عاليات در همدان فراهم شود به ماندگارى 
گردشــگر كمك مى كند. مالمير بيان كرد: پيش از شيوع كرونا مشكالتى 
مانند بهره مند نبودن تأسيسات گردشگرى، هم افزايى نداشتن بخش هاى 
مختلف گردشگرى، تربيت نكردن نيروهاى انسانى در دانشگاه مادر استان 

و نبود ماندگارى مسافر در همدان وجود داشت.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان در ادامه 
گفت: متأسفانه هنوز گردشگرى را كاالى لوكس فرض مى كنيم در حالى كه 
به گردشگرى بايد به عنوان يك كاالى ضرورى نگاه كنيم و به همين دليل 
نخســتين مصوبه كه در دوران كرونا بــراى آن در نظر مى گيريم تعطيلى 

است.
وى با اشــاره به اينكه كاروانسراهاى تاج آباد و فرسفج در شهرستان هاى 
بهار و تويســركان نيز  در آســتانه ثبت جهانى هستند، بيان كرد: ضوابط 
حريم قنات قاسم آباد نيز مشخص شده و پس از اين مرحله به پرونده ثبت 

قنات ها متصل مى شود.
* صادرات 39 ميليون دالر صادرات محصوالت صنايع دستى  
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان همچنين 
از صادرات رسمى و غيررسمى 39ميليون دالر صنايع دستى استان همدان 

خبر داد.
    به گزارش صداوسيماى مركز همدان؛ على مالمير گفت: اين محصوالت 
شامل سفال و سراميك اللجين، زيورآالت سنتى و مبل ومنبت مالير است.
وى با اشــاره به اشــتغال به كار 2هزار و 787 نفر در رشته هاى مختلف 
صنايع دســتى افزود: پارســال اين تعداد شــغل در قالب 835 كارگاه در 
رشته هاى مختلف شامل سفال و سراميك، چرم، صنايع چوب، گلدوزى، 

مرواربافى ايجاد شده است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان بيان  كرد: 
همچنين سال گذشته 713 نفر در رشته هاى مختلف صنايع دستى  آموزش 

ديده اند.
مالميــر از اختصاص اعتبــار 1/4ميليــارد ريالى به آمــوزش و ترويج 
صنايع  دســتى استان همدان در سال گذشــته خبر داد و گفت: به منظور 
توسعه و ترويج صنايع دستى در زمينه آموزش، توليد، بازاريابى و فروش 

صنايع دستى كارگاه هاى آموزشى ويژه اى برگزار شده است.
 وى با بيان اينكه ســال گذشته تســهيالت در قالب وام مشاغل خانگى، 
روستايى، كرونا و بالعوض به هنرمندان اعطا شده است، افزود: در بخش 
مشاغل  خانگى 64ميليارد و 290 ميليون ريال، در بخش كرونا 142ميليارد 
و 460 ميليون ريال، به روستاييان 372ميليارد و 704 ميليون ريال تسهيالت 

و 2/1 ميليارد ريال وام بالعوض پرداخت شده است.
 مالمير گفت: سال  گذشته هزار و 664 مورد صدور و تمديد پروانه توليد 
انفــرادى و 3 هزار و 318 مورد پروانه توليد كارگاهى در اســتان همدان 

صادر و تمديد شد.
مالمير صدور و تمديد 45 مورد كارت شناسايى، 14مورد صدور و تمديد 
جواز تأسيس و 470 مورد صدور و تمديد مجوز مشاغل خانگى را از ديگر 

فعاليت هاى معاونت صنايع دستى استان در سال گذشته بيان كرد.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خوش آن ساعت كه يار از در آيو                                     شو هجران و روز غم سر آيو
زدل بيرون كنم جان را بصد شوق                                 همى واجم كه جايش دلبر آيو
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■ حديث:
امام هادى(ع):

چون خداوند خير بنده اى را بخواهد ، هرگاه [آن بنده] مورد گاليه واقع شود ، بپذيرد.      
گزيده تحف العقول ص 65

 مجيد بيات خبرنگار روزنامه همدان پيام: توسعه 
متوازن شــهرى و تحقق توســعه پايــدار، نگاهى 
عدالت محــور و برنامه مــدار را مى طلبــد. يكى از 
مهمترين دغدغه هاى سياستگذارى مديريت شهرى 
با توجه به افزايش جمعيت و تغيير شكل فضاهاى 
مســكونى تحت تأثيــر روند معاصرســازى ، ايجاد 
جاذبه هاى گردشــگرى و تفريحى است. از اين رو 
طراحــى و احداث پارك جنگلــى با خصيصه هاى 
طبيعى خود مى تواند به عنوان يك منطقه تفرجگاهى، 
نقش بسزايى را در ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان 

ايفا كند.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى 
شهر همدان در بازديد از پارك جنگلى اكباتان گفت: 
واضح و مبرهن است بهترين بستر احداث پارك هاى 
جنگلى استفاده از توپوگرافى طبيعى شهرهاست كه 
الزمه آن رعايت حداقل مداخالت انسانى و حفظ و 

تقويت اقليم و اكوسيستم منطقه است.
رضوان سلماســى با اشــاره به اينكه در حال حاضر 
گنجنامه همدان يكى از نقاط تفرجگاهى شهر همدان 
محســوب مى شــود بيان كرد: اين منطقه به  دليل 
عالقه مندى حضور شــهروندان در فضاهاى طبيعى 
و باغ ها همواره جمعيت فراوانى را به ســمت خود 
جذب مى كند و اين موضوع در حالى است كه اين 
فضا ظرفيت كافى براى پذيرش اين همه عالقه مند 

به طبيعت را نداشته و اين حضور بيش از ظرفيت نه 
تنها فضاى آرامش بخش مناسبى را براى شهروندان 
ايجــاد نمى كند، بلكه آســيب هايى را هم به منطقه 
مى زند كه برخى غيرقابل جبران بوده و نياز اســت 
مديريت شهرى براى اســتفاده شهروندان همدانى 
فضاهاى تفريحى و طبيعى جديدى را فراهم نمايد.

وى با اشــاره به اين موضوع كه پارك فرامنطقه اى 
اكباتان مى تواند ظرفيت مناسبى را در اين زمينه داشته 
باشد كه البته بايد با نگاه علمى و زيست محيطى به 

آن پرداخت گفت:

اقدام  شــهردارى منطقه 2 در طراحــى و احداث 
پارك جنگلى مجاورت ســداكباتان به عنوان پارك 
فرامنطقه اى، نقش بسزايى در افزايش سرانه فضاى 
ســبز  و تفريحى شهر داشته و مى تواند تمركز را از 
مناطقى مانند بلوار ارم، عباس آباد و  گنجنامه برداشته 
و فضاى مناسب و خوبى را براى استفاده همشهريان 

فراهم كند.
سلماسى در بخش ديگرى از بازديد افزود: با توجه به 
چشم انداز طرح، پيش بينى هاى الزم ترافيكى، تأمين 
پاركينگ موردنياز شــهروندان و گردشگران(منطبق 

با اســتانداردها و بهره گيرى از روش هاى نوين) و 
تثبيت ميزان پوشش آسفالت معابر موجود براساس 

ظرفيت هاى منطقه مورد انتظار است.
 عضو شــوراى اسالمى شهر همدان گفت: با توجه 
به برنامه هاى توســعه اى اين پارك پيشنهاد مى شود  
در  صورت نياز به ســرمايه گذار و بهره بردار براى 
اين مجموعه بايستى استانداردهاى الزم حفظ شود و 
شرايط اقليمى و طبيعى و پرهيز از تحميل مخاطرات 
غيرقابل بازگشت به منطقه در دستور كار قرار گيرد.

سلماســى در ادامه به بيان برخى  از مزاياى خاص 
اين پروژه پرداخت كه عبارتند از: بهبود و بسترسازى 
كاشــت درختان در منطقــه و افزايش درختكارى، 
پيش بينى احداث پارك خالقيت و مهارت كودكان، 
پيش بينى پيســت دوچرخه سوارى مسير سالمت و 
طراحى فضاى خدماتى موردنياز(نمازخانه، سرويس 
بهداشــتى، اتاق مــادر و كــودك و...) و پيش بينى 
فضاهاى مناسب اســتراحتگاهى بازديدكنندگان در 
اين سايت با اســتفاده از مصالح بومى و مداخالت 

حداقلى در طبيعت.
 وى در پايان از شهردارى منطقه 2 همدان به منظور 
اجراى مناسب اين طرح تقدير و تشكر كرد و افزود: 
نگاه توســعه متوازن و باكيفيت پروژه ها هميشه در 
دستور كار اين شهردارى بوده و همين موضوع سبب 

رضايتمندى شهروندان شده است.

گنجنامه تنها منطقه تفريحى همدان نيست 

پارك فرامنطقه اى اكباتان 
تفرجگاه جديد همدان 

روز تويســركـان
 بهشت پنهــانى كه
كمتـر مى شناسيم!

 تويســركان-وحيد الوندى-خبرنــگار همــدان 
پيام: شهرستان تويســركان با برخوردارى از پيشينه 
درخشــنده خــود در بخش هاى فرهنگــى، علمى، 
ادبــى، تاريخى، صنايع دســتى، توليد طالى ســبز 
يعنى با كيفيت ترين گردوى كشــور و تنوع باغات 
و محصــوالت كشــاورزى و جاذبه هــاى متنــوع 
گردشــگرى، روز پنجم مردادماه را به نام خود ثبت 

كرده است.
در ايــن ميان امــا 2رويداد مهــم و اثرگذار موجب 
شدند تا روز پنجم مردادماه به عنوان روز تويسركان 
نام بگيرد كه يكى از آنها تقديم 38 شــهيد واالمقام 
در 5 مردادمــاه ســال 1367در عمليات غرورآفرين 
مرصاد است و رويداد ديگر نيز به برگزارى نخستين 
نمازجمعه اين شهرســتان در پنجم مردادماه بيش از 

105 سال پيش مربوط مى شود.
شهرستان تويســركان هم به لحاظ اقليمى، آب وهوا 
و جاذبه هــاى طبيعى و هم به دليــل برخوردارى از 
بيش از 221اثر تاريخى، فرهنگى و گردشــگرى از 

ظرفيت هاى ويــژه  و زيادى در حوزه گردشــگرى 
برخوردار است.

تويســركان از معدود شهرهاى جهان است كه پيكر 
مطهــر يكى از پيامبران الهى يعنى حيقوق نبى(ع) را 
در زمين خــود در آغوش گرفته و وجود اين بارگاه 
در تويسركان سند زنده و غير قابل انكارى است كه 
نشان مى دهد سابقه مدنيت در اين شهرستان حداقل 

به نزديك 3 هزار سال پيش مى رسد.
تويســركان همچنين با بهره ورى از بيش از 6 هزار 
و 100 هكتــار باغــات گــردو با طعــم، كيفيت و 
برخوردارى از ويژگى هاى توليد محصول در مقياس 
جهانى و بين المللى و توليد ساليانه بيش از 17 هزار 
تــن مغز گردو، پايتخت گــردوى ايران زمين نيز نام 

گرفته است.
همچنين بزرگترين زنجيره كامل توليد نهال گواهى 
شــده و نهالســتان گردو در غرب آسيا در روستاى 
مرادآباد تويســركان احداث شده و عالوه بر توانايى 
تأمين پيوندك هاى گردوى موردنياز كشــور و حتى 
بخشــى از خارج از كشــور را در سال هاى آينده به 

دست مى آورد.
صنايع مبل ومنبت تويســركان نيز بــا برخوردارى 
از بيــش از 4 هــزار و 500 كارگاه توليدى  و بيش 
از 7 هــزار و 500 فعال و شــاغل در اين حوزه نيز 
حرف هاى زيادى براى گفتن در سطح كشور و حتى 

خارج از كشور را دارد.
هــم اكنــون از ســوى وزارت ميراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنايع دستى، تويسركان به عنوان شهر 
ملى منبت گلريز معرفى شــده و نشــان جغرافيايى 
صنعــت مبل ومنبت را نيز به خــود اختصاص داده 
است و روستاى اشــترمل اين شهرستان نيز با بيش 
از 500 كارگاه توليــدى و خلق طرح منبت "گلريز" 

دهكده ملى مبل ومنبت نام گرفته است.
شهيد صياد شــيرازى كه از بزرگان پيكار با منافقان 
ســازمان مجاهدين خلق در عمليات مرصاد بود در 
خاطرات خــود از اين عمليــات غرورآفرين براى 
توصيف رزمندگان ســپاه انصارالحسين(ع) همدان 
و گردان قاســم بن الحســن(ع) تويســركان كه در 
حمله غافلگيرانه منافقــان با مجاهدت هاى بى بديل 
خود، فــروغ عمليات فروغ جاويــدان را خاموش 
كردند از تعبير "مالئكه الهى" كه با خواســت و اراده 
خداى متعال بر ســر منافقان نازل شدند ياد كرده كه 
نشــان دهنده ميزان اثرگذارى رزمندگان تويســركان 
در به دســت آمدن پيروزى غرورآفرين در عمليات 

مرصاد است.
تويســركان قطعه اى از بهشت نهان ايران زمين است 
كه اگــر دامنه هاى جنوبى كوه الونــد را نظاره كنيم 
همچون زمردى سبز مى درخشد و طبيعتى روح افزا 
و مســحوركننده دارد كه با توجه به برخوردارى از 

طبيعت دلنشين و بارگاه حيقوق نبى(ع) مى تواند به 
قطب گردشگرى مذهبى و گردشگرى طبيعت تبديل 

شود.
در عين حال در ســال هاى گذشــته شــاهد روند 
مهاجرفرســتى از اين شهرستان به ديگر نقاط كشور 
بوده ايم كه بيش از هر چيز لزوم افزايش سطح كمى 
و كيفى زيرســاخت هاى رفاهى در اين شهرســتان 
را گوشــزد مى كند كه البته در چند ســال اخير با به 
ثمر رســيدن طرح هاى عمرانى مانند 4 خطه سازى 
جاده هاى تويســركان بــه جوكار و تويســركان به 
كنگاور، بيمارستان شهيد سليمانى، سد سرابى و در 
حال اجرا بودن ســاخت سد خرمرود، ايستگاه قطار 

باباكمال و مواردى از اين دســت، روند توسعه اين 
شهرستان شتاب بيشترى گرفته اگرچه تا رسيدن به 

نقطه مطلوب فاصله دارد.
تويســركان همچنين با فعاليت شــركت هاى توليد 
داروى "فاران شــيمى"، "هگمتــان دارو" و "تدبير 
دارو" به نوعى يكى از قطب هاى توليد دارو در غرب 
كشور به حساب مى آيد، اما با توجه به عقب ماندگى 
شهرستان تويسركان از روند توسعه متوازن و در خور 
شــأن خود، هنوز كارهاى زيادى براى محقق كردن 
توســعه همه جانبه و فراگير در اين شهرســتان الزم 
است. شهرستان تويســركان همچنين  بيش از 750 

شهيد واالمقام را تقديم انقالب اسالمى كرده است.
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