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حجت االسالم فالحی در مراسم گرامیداشت 
آیت ا... عالمه مصباح یزدی:

راه نجات کشور تکیه به جوانان 
و اقتصاد مقاومتی است
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   ۲همدان در صحن شورا
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مسؤوالن از نماینده ولی فقیه در استان همدان تذکر گرفتند

مشکالت کوی فردوس 
به سرعت حل شود

پلمب 19 واحد متخلف بهداشتی در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر ســــامت محیط و کار 
معاونت بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
از پلمــــب 19 واحد متخلف در همــــدان خبر داد و گفت: 

هفته گذشته پنج نانوایی تعطیل شد.
به گــــزارش هگمتانه، لیــــدا رفعتی از اقدامات تشــــدید 
بازرسی واحد ســــامت محیط و کار معاونت بهداشتی 
اســــتان در مقابله با کووید 19 خبــــر داد و اظهار کرد: طی 
هفته گذشــــته یعنی از یکــــم تا 8 دی ماه 3 هــــزار و 175 
مــــورد از مراکز خدماتــــی، صنایع، اماکــــن عمومی و مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شد.
وی از پلمــــب 19 مرکــــز متخلف طی این مــــدت خبر داد 
و بــــا بیان اینکــــه پنج نانوایــــی تعطیل شــــد گفت: یک 
غذاخوری و 13 سوپرمارکت و خواربارفروشی نیز تعطیل 

شد.

مدیر سامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه 290 مورد اخطار 
و معرفی بــــه مراجع قضایی داشــــتیم افــــزود: در بازدید 
از واحدهــــا 78 درصــــد شــــیوه نامه های فاصله گــــذاری 

اجتماعی رعایت می شود.
وی با بیان اینکه 3 هزار و 266 مورد رعایت فاصله گذاری 
را شاهد هستیم گفت: 82 درصد یعنی 3 هزار و 414 نفر 
از خدمات گیرندگان نیز به اســــتفاده از ماسک حساس 

هستند.
رفعتی بــــا بیان اینکه 84 درصد یعنــــی 3 هزار و 526 نفر 
از خدمات دهندگان به اســــتفاده از ماســــک حســــاس 
هســــتند گفت: رعایت بهداشــــت و حفاظت فردی 82 

درصد و 3 هزار و 502 مورد بوده است.

خبــر

صفحه     4

غ  قیمت مصوب تخم مر
شانه ای 30 تا 3۲ هزار تومان

: گران فروشان مجازات می شوند معاون اقتصادی استاندار

صفحه  7

یادنامه هگمتانه ویژه شهید ناصر قاسمی؛ فرمانده بسیج 
ناحیه همدان و رئیس ستاد لشکر 3۲ انصارالحسین)ع(

روایت »امام خامنه ای« از 
"سرداری همدانی"  که مادرش 
فکر می کرد "جاروکش" است!

شــــهید ناصر قاسمی، یکم شــــهریور ماه سال 
1337 در همــــدان بــــه دنیــــا آمد. بــــه گفته 
مــــادرش، نذر و نیــــاز بــــه درگاه خداوند 
داشــــتیم کــــه فرزند پســــری به مــــا عطا 
بــــه ما داد.  را  کــــه خدا ناصر  کند تا این 
را  شــــخصیش  کارهای  بچگی  همان  از 
گناه  می گفت:  مــــی داد،  انجام  خودش 
خــــودش  را  کارهایــــش  بایــــد  آدم  دارد، 

دهد. انجام 

فرماندار بهار خبر داد:

کمبود نیروی کار در بهار
معاون خدمات شهری شهردار همدان:

هرس درختان پارک ها و معابر شهر
سهامداران عدالت سریع تر کد بورسی بگیرند

گرین نهاوند تنها نماینده فوتبال استان 
در لیگ دسته سوم، نیازمند حمایت

با ۲ پیروزی و صدرنشینی
بسکتبال اسدآباد یکه تاز لیگ یک کشور

معاون امور عمرانی استاندار همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک شهرداری:

رویکرد انسان محوری شهرداری همدان در اجرای پروژه ها 
صفحه  ۲
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در  همدان  مردم  نماینده  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
مجلس شورای اســــامی با بیان اینکه دستاورد دولت 
بعد از 7 ســــال مذاکــــره دالر نزدیک به 30 هــــزار تومان 
یــــادآور شــــد: راه نجات  و تورم چنــــد ده برابری اســــت، 
کشــــور تکیه به جوانان و ظرفیت های داخلی و اقتصاد 

است. مقاومتی 
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام احمدحسین فاحی 
آیت ا... عامه مصباح  با حضور در مراســــم گرامیداشــــت 
یزدی در مسجد المهدی کوی الوند گفت: عامه مصباح 
یزدی از شاگردان خلف عامه طباطبایی و شهید مطهری 
بود که این عالم بزرگ ســــالیان سال با تربیت شاگردان و 
تفســــیر و نگارش کتاب های ارزشمند اسامی جامعه را از 

چشمه زالل معرفت دین بهره مند کرد.
وی افــــزود: عامــــه مصبــــاح یزدی بــــه دلیل برمــــا کردن 
توطئه های نفوذیــــان و لیبرال ها که به دنبــــال انحراف در 
دیــــن و انقــــاب بودند بارها مــــورد هجــــوم و تهمت های 

ناجوانمردانه قرار گرفت.
حجت االسام فاحی تصریح کرد: ایشان از علمایی است 
که عرصه اندیشه، علم و دین را به خوبی مدیریت می کرد 

و دشمنان را در عرصه های معرفتی زمین گیر کرده بود.
رئیس فراکســــیون جبهــــه مقاومت عنوان کــــرد: عامه 
مصباح یزدی جلوی اندیشــــه های ضد دینی ایســــتادگی 
می کرد و بارها مخالفان را دعوت به مناظره کرد اما کســــی 

جرأت مناظره با ایشان را نداشت.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــامی افــــزود: در دوران اصاحــــات به خصــــوص بین 
سال های 76 تا 78 دشــــمنان و صاحبان افکار ضددینی 
تمام دیــــن را به ســــخره گرفتــــه بودند که عامــــه مصباح 
یزدی با تمــــام وجود در دفاع از دیــــن و انقاب جلوی آنها 

ایستادگی کرد.
حجت االســــام فاحی افــــزود: همان افرادی کــــه دین و 
ارزش های دینی را به ســــخره گرفته بودند در آشــــوب ها و 
فتنه هــــای ســــال های 78 و 88 حضور داشــــتند و تربیت 
یافتــــگان این تفکر ضد دینی هســــتند کــــه از رحلت این 

عالم مجاهد شادمان اند.
نماینده مردم همدان در مجلــــس تصریح کرد: با رحلت 
عامه مصباح یزدی خط و اندیشه ایشان تمام نمی شود 
و شــــاگردان وی در عرصه های مختلــــف علمی فرهنگی 

سیاســــی و... حضــــور فعــــال دارند و پــــای کار ایــــن تفکر 
هستند.

حجت االسام فاحی با اشاره به اینکه ارزش های انسانی 
 در ســــواد کاســــیک و ماک های دنیوی نیســــت، 

ً
صرفا

بیان کرد: آنچه ارزش اســــت اخــــاص و بصیرت و کار برای 

خداســــت که باعث می شــــود محبت شــــخص در قلوب 
مردم باقی بماند.

وی خاطرنشــــان کــــرد: ســــلیمانی ها و همدانی هــــا مالک 
اشــــتر ها در میدان جنــــگ و عامه مصباح هــــا عمارهای 

عرصه اندیشه هستند.

حجت االســــام فاحی در پایان با بیان اینکه دســــتاورد 
دولــــت بعد از 7 ســــال مذاکــــره دالر نزدیک بــــه 30 هزار 
تومان و تورم چند ده برابری اســــت، یادآور شد: راه نجات 
کشــــور تکیه به جوانان و ظرفیت هــــای داخلی و اقتصاد 

است. مقاومتی 

سهامداران عدالت سریع تر کد بورسی بگیرند
که  وه خبــــر همدان: مدیر بــــورس منطقــــه ای همدان از ســــهامداران عدالت  هگمتانــــه، گر
یع تر نســــبت به ثبت  کرد هر چه ســــر کد بورســــی دریافــــت نکرده اند، درخواســــت  تاکنون 
یــــق دفاتر منتخب پیشــــخوان دولــــت و یا نرم  نام در ســــامانه ســــجام و احــــراز هویت از طر

افزارهای تلفن همراه مربوطه، اقدام و کد بورســــی خــــود را دریافت کنند.
وش  وش ســــهام چــــه در ر ود: خریــــد و فر افــــز گــــزارش هگمتانــــه، کامران حســــن زاده  بــــه 
کارت  آینده ســــود ســــهام، دریافت  وش غیرمســــتقیم، دریافت مرحله  مســــتقیم و چه در ر

آینده این سهام مانند اعطای  از دیگر مزایای  اعتباری ســــهام عدالت و همچنین اســــتفاده 
وام از محل ســــهام عدالت مستلزم ثبت نام در سامانه ســــجام و داشتن کد بورسی است.

کرده  اند برای مشــــارکت  را انتخاب  وش غیرمســــتقیم  که ر کرد: همچنین افرادی  وی اظهار 
در تصمیــــم گیــــری  ها و شــــرکت در مجامع عمومی شــــرکت ســــرمایه  گذاری اســــتانی که به 
کــــرده و احراز  ونیکــــی برگــــزار خواهد شــــد، باید در ســــامانه ســــجام ثبت نام  صــــورت الکتر

کنند. هویت 

بــــط عمومــــی بــــورس منطقــــه ای همــــدان، حســــن زاده خاطرنشــــان کــــرد:  وا بــــه نقــــل از ر
یافت پاســــخ ســــؤاالت خود در ایــــن بــــاره می  توانند بــــدون نیاز به  ســــهامداران بــــرای در
1)مرکز تمــــاس ذینفعان بازار ســــرمایه(  569 021، با شــــماره تلفــــن  گرفتــــن پیش شــــماره 
بــــه توضیح و  ئــــه می  دهد می تــــوان  ارا کــــه این مرکــــز  تمــــاس بگیرنــــد، ازجملــــه خدماتــــی 
مجامع  ســــجام،  ســــامانه  عدالت،  ســــهام  یکپارچه  درگاه  لــــت،  عدا ســــهام  ت  مشــــکا رفع 

ه کرد. ونیک و... اشــــار الکتر

رئیس کمیســـیون فرهنگی اجتماعی شورا:

مکتب حاج قاسم سلیمانی 
برنامه ریزی فرهنگی  محور 

مدیریت  شهری باشد

کمیســــیون  هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس 
فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــامی شهر همدان 
ســــردار  مکتــــب  شــــاخص های  اســــت:  معتقــــد 
ســــپهبد شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی باید محور 
قرار  مدیریت شــــهری  فرهنگــــی  برنامه ریزی هــــای 

گیرد.
نطق  در  کاوســــی امید  اکبر  هگمتانــــه،  گزارش  به 
جلســــه  شصت وهشــــتمین  دســــتور  از  پیــــش 
صحــــن شــــورا، گفــــت: در مقدمــــات امــــر هیأت 
قاســــم  حاج  مکتــــب  محوریــــت  بــــا  اندیشــــه ورز 
برنامه ریزی هــــای  محــــور  به عنــــوان  ســــلیمانی 

گیرد. شکل  اساسی، 
ســــردار  تاریخی  ســــفر  به  اشــــاره  با  همچنین  وی 
یــــادواره  بــــرای  همــــدان  بــــه  ســــلیمانی  شــــهید 
 1397 مردادماه  در  رمضــــان  عملیات  شــــهدای 
ســــخنرانی  خارجی  و  داخلــــی  گســــترده  بازتاب  و 
ود: حاج قاســــم  حماســــی و ماندگار ایشــــان؛ افز
ترامــــپ،  دونالــــد  همــــدان،  مــــردم  اجتمــــاع  در 
کرد؛  خطــــاب  قماربــــاز  را  آمریــــکا  رئیس جمهــــور 
با  ترامپ  آقــــای  قطــــع  طــــور  به  وز  امــــر و  ایــــن ر از 
کم نظیــــر  توجهــــات  بیکــــران  دریــــای  مشــــاهده 
پیام   ، رگوار بز شــــهید  آن  وز  ســــالر به  ایران  مردم 

کرد. خواهد  درک  را  ایشان 
کاوسی امید؛ دین مداری، خدامحوری، مردم محوری، 
، ثبات قدم  عدالت محــــوری، حق طلب، ظلم ســــتیز
و خوداتکایی را از ویژگی های بارز شــــخصیتی سردار 

دل ها، حاج قاسم برشمرد.
شــــورای  اجتماعی  فرهنگــــی  کمیســــیون  رئیس 
اســــامی شــــهر همــــدان همچنیــــن با اشــــاره به 
خطاب و نهیب حاج قاســــم به ترامپ، اظهار کرد: 
»بدان  اینکه  بر  مبنی  ایشــــان  ســــخنان  از  بخشی 
ما ملت شــــهادتیم، ملت امام حسینیم، حوادث 
گذاشــــته ایم؛ بیاییــــد، ما  ســــختی را پشــــت ســــر 
نواخته  جهان  سراسر  در  هســــتیم.«؛  شما  منتظر 
آمریکایی  مســــتکبران  گوش  به  تا  اســــت  شــــده 

. سد بر
شــــهید  ســــردار  اینکه  به  اشــــاره  با  کاوســــی امید 
خواند،  دیانت  و  دین  شــــهر  را  همدان  سلیمانی، 
گفت: بخشــــی از ســــخنان ایشــــان بر ایــــن محور 
کشــــور  این  در  اما  نیســــتیم؛  »همدانــــی  کــــه  بود 
زندگــــی می کنیــــم و ویژگــــی شــــهرها را بــــه خوبی 
عرفــــای  و  علمــــا  شــــهر  همــــدان  می شناســــیم، 
برجســــته، شهر فاســــفه و شــــعرای بزرگ است. 
در  ارزشــــمندی  و  بــــزرگ  بســــیار  مفاخر  همــــدان 
گذشــــتگان  و  مادران   ، پــــدر که  دارد  خــــود  دامن 
ورش  این شــــهر ایــــن افــــراد را در دامن خــــود پر

داده اند.«
وی در ادامــــه بــــا اشــــاره بــــه بخــــش دیگــــری از 
ســــخنان ســــردار شــــهید ســــلیمانی، ادامه داد: 
»همــــدان؛ مهد تمــــدن ایران و شــــهر نام آوران، 
همدان؛  ماســــت.  وز  امر و  وز  دیر شــــهدای  شهر 
اســــت.  وز  امــــر و  وز  دیــــر شــــهید  ســــردار  شــــهر 
شــــهید  همچون  را  رگــــی  بز شــــهیدان  همــــدان، 
ســــرداری  خود  که  اســــت  کرده  تقدیم  همدانــــی 

ور بود.« قافله ســــاالر و شهید پر

درگذشت عالمه مصباح یزدی؛ خسارتی برای  �
حوزه معارف اسالمی

کاوســــی امید در ادامــــه ضمن ابراز تســــلیت برای 
درگذشــــت عالم ربانی، حکیم فقیه، استاد اخاق، 
یــــاور راســــتین والیــــت و عضــــو خبــــرگان رهبری؛ 
آیت ا... محمدتقی حاج شــــیخ مصباح یزدی؛ گفت: 
صرف  را  خویــــش  پربرکت  عمــــر  بزرگوار  عالــــم  آن 
تألیــــف، تحقیــــق و تعلیــــم کردنــــد و وجودشــــان 
انقاب  ارزش هــــای  حفظ  بــــرای  ســــنگین  وزنه ای 

است. بوده  اسامی 
می  ســــا ا ی  ا ر شــــو مــــی  بط عمو ا و ر ز  ا نقــــل  بــــه 
ت  یا منو س  ســــا ا بر   : د و فز ا ی  و  ، ن ا همد شــــهر 
ت  حضر تــــی  ملکو ج  و عــــر و  پیــــر ب  نقــــا ا هبــــر  ر
ن  یشــــا ا شــــت  گذ ر د «  ، ی د ح یــــز مصبا مــــه  عا
ف  ر معا ه  ز حــــو و  علمیه  ه  ز حــــو ی  ا بر تی  ر خســــا
 ، جســــته بر ی  متفکر ن  یشــــا ا ؛  ســــت ا می  ســــا ا
ر  د یــــی  یا گو ن  بــــا ز ی  ا ر ا د  ، یســــته شا ی  یــــر مد
ط  ا صــــر ر  د متی  ســــتقا ا بــــا  ی  پــــا و  حــــق  ر  ظهــــا ا
لید  تو ر  د ن  یشــــا ا ت  ما خد  . نــــد د بو مســــتقیم 
و   ، ه گشــــا ا ر کتــــب  ش  ر نــــگا و  ینــــی  د یشــــه   ند ا
 
ً
فا نصا ا ر  ا گــــذ ثر ا ز  ممتــــا ن  ا د گر شــــا بیــــت  تر ر  د
ی  ر گا هیــــز پر و  یی  ســــا ر پا  . ســــت ا کم نظیــــر 
نی  ا جو ن  ا ر و د ز  ا ن  یشــــا ا همیشــــگی  خصلــــت 

. » د بو عمر  خــــر  آ تا 

خبــر

ابراهیم مولوی در صحن شورا:

لزوم توجه ویژه به دغدغه های معیشتی و شرایط کاری 
تش نشانان آ

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: نایب رئیس شــــورای 
اســــامی شــــهر همــــدان با اشــــاره بــــه حساســــیت و 
اهمیــــت شــــغل آتش نشــــانان گفــــت: آتش نشــــانی 
یکــــی از پرمخاطره تریــــن مشــــاغل در جهان اســــت و 
آتش نشانان ســــخت کوش  و ایثارگر از هیچ تاشی در 
انجــــام مأموریت ها و کمک و مســــاعدت به همنوعان 

خود دریغ نمی کنند.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم مولوی در جلســــه صحن 
شــــورا به حادثه ناگوار درگذشــــت ســــه تن از مأموران 
زحمت کش ســــازمان آتش نشانی اشــــاره کرد و ضمن 
، همکاران  تســــلیت به خانواده این شــــهدای بزرگــــوار
آتش نشان و خانواده بزرگ شهرداری گفت: الزم است 
حساســــیت و ســــختی کار این حــــوزه و دغدغه آتش 

نشانان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مولوی با اشــــاره به شــــهادت یکی از مأموران سازمان 
آتش نشــــانی در حیــــن مأموریت در ســــال های قبل، 
اظهار کــــرد: خانواده این شــــهید معــــزز در حال حاضر 
با مشــــکاتی مواجه هســــتند که می طلبد در راستای 
تکریم ایــــن خانواده بزرگــــوار و جانباختگان ســــازمان 

آتش نشانی شورا و شهرداری تمهیداتی را بیندیشند.
سالگرد  نخستین  گرامیداشــــت  ضمن  همچنین  وی 
شهادت ســــردار حاج قاسم ســــلیمانی، گفت: شهید 
ســــلیمانی به حق ســــرباز ســــرافراز و شــــجاع وطن بود 
که جــــان خود را فــــدای ارزش ها و اعتقادات ارزشــــمند 

سرزمین خود کرد.
نایــــب رئیــــس شــــورای شــــهر همــــدان با برشــــمردن 
ویژگی های شــــخصیتی ممتاز ســــردار شهید سلیمانی، 
افزود: ایشــــان وابســــته به هیچ جناح و حزبــــی نبود و با 
عشق به وطن در راستای حفاظت از خاک میهن اسامی 
با جان و دل لباس رزم پوشید و در تمامی جبهه های حق 
علیه باطل مبارزه کرد و این شخصیت بزرگ باید الگویی 

فراموش ناشدنی برای مردم و مسؤوالن باشد.
مولــــوی در ادامــــه با اشــــاره بــــه تهیه طرح جامع شــــهر 
همدان اظهار کرد: با توجه به مطالعاتی که مشاور طرح 

انجام داده و اشــــکاالتی که به این مطالعات وارد شده 
اســــت و نظراتی که متخصصان حوزه شهرسازی اعام 
کرده اند باید با همکاری و همت مسؤوالن در راستای 

اصاح این اشکاالت گام برداشت.
ابراهیم مولوی با بیان اینکه طرح جامع شــــهر همدان 
باید بــــا حداقل ایرادات تدوین و تصویب شــــود، اظهار 
کرد: بــــا بررســــی مختصــــری در برخی از مصوبــــات این 
ســــند باالدستی توســــعه، گویا اصا مشــــاور این طرح 
شــــناخت کافی و الزم از شــــهر همدان و شــــرایط ممتاز 
آن در طول تاریخ نداشــــته و صرفا از شــــهر همدان گذر 
کرده اســــت و دالیل آن تونل ها و پل های پیشــــنهاد 
، عدم اشراف در  شــــده، تعریض های بی هدف در معابر
سلســــله مراتب دسترسی و شریان های اصلی شهری، 
جهات توسعه شهر در افق بیست ساله، تراکم بندی و 
پهنه بندی های شهری، لندیوز یا کاربری اراضی و ده ها 
مشــــکل ریز و درشــــت دیگر صرفا در حــــوزه تخصصی 

شهرسازی و... است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسامی شهر همدان، 
وی اضافــــه کــــرد: با توجــــه به اینکــــه طرح جامع شــــهر 
همدان یک سند باالدستی مهم توسعه و از بزرگ ترین 
طرح های اثرگذار شــــهری اســــت که برای افق طایی و 
توســــعه یافته آینده این شهر ترســــیم می شود بر این 
اساس نباید با رودربایستی با برخی مسؤوالن و ادارات 
از نواقص چشــــم پوشــــی کنیم بلکه باید بــــا همدلی و 
، یک طرح جامع با کمترین  تعامل همه عوامل تأثیرگذار

ایراد و اشکال تهیه و تصویب کنیم.

به میزبانی همدان برگزار شد

پایان بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت 
دانشگاه فنی و حرفه ای

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: آیین پایان بیســــت و 
هشتمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فنی و 

حرفه ای کشور به صورت مجازی در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، ظهر دوشــــنبه اختتامیه 
بیســــت و هشــــتمین دوره جشــــنواره قــــرآن و عتــــرت 
دانشــــگاه فنی و حرفه ای کشــــور به میزبانی همدان در 
بخــــش آوایی جشــــنواره به صورت مجــــازی و به صورت 

حضور ویدئوکنفرانس مسؤوالن برگزار شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــــورای اســــامی به 
صــــورت ویدئوکنفرانس در این جلســــه با بیــــان اینکه 
حداقل 30 درصد دانشــــجویان باید به سمت دانشگاه 
فنی و حرفــــه ای حرکــــت کنند، گفــــت: بــــرای راه اندازی 
دانشــــگاه فنــــی و حرفه ای بــــه صورت مهارتــــی زحمات 
بسیاری کشیده شده اســــت که برای گسترش آن باید 
فعالیت بیشــــتری انجام شــــود. حمیدرضا حاجی بابایی 
تصریــــح کرد: نیاز کشــــور امروز به دانشــــگاه های فنی و 

حرفه ای بیشتر از هر زمان دیگر است.
رئیس دانشــــگاه فنی و حرفه ای کشور نیز در این برنامه 
به صورت تماس مجازی به قابلیت های دانشــــگاه فنی 
و حرفه ای برای تربیت دانشــــجویان مهارتی اشــــاره کرد 
و گفت: این دانشــــگاه برای تقویت و ارتقا آموزش های 
نیازمنــــد  اســــت،  جامعــــه  روز  نیازهــــای  کــــه  مهارتــــی 

سرمایه گذاری مناسب برای بازدهی مناسب است.
ابراهیــــم صالحــــی عمران بــــا بیــــان اینکه بودجــــه این 
کافی نیست، خواســــتار اصاحات بودجه  ای  دانشگاه 

برای این دانشگاه شد.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه فنی و حرفه ای نیز در این 
جلسه به صورت تماس تصویری، با بیان اینکه فرهنگ 

، هنر و ســــبک  و نظام ارزشــــی جوامع در ادبیات، شــــعر
زندگی تجلی می کند، گفت: اما حقیقت این ارزش ها در 

قرآن و عترت است.
حجت االسام محمدرضا بنیان جوادی با اشاره به اینکه 
اصل خلقت، تربیت انســــان متعالی اســــت، اظهار کرد: 
برگزاری جشــــنواره های قرآنی بی شــــک گامی در ارتقای 
انسان اســــت و فرهنگ قرآنی را اشــــاعه می دهد و باید 
نوشته ها، نماهنگ ها و هرچه قالب هنری دارد مضمون 
قرآنی داشــــته باشــــد. رئیس دانشــــگاه فنی و حرفه ای 
استان همدان هم با اشاره به میزبانی همدان در بیست 
و هشــــتمین جشــــنواره قرآن و عترت دانشــــگاه فنی و 
، اظهار کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای 183  حرفه ای کشور
مرکز در کشــــور دارد و یکی از مهم ترین دانشــــگاه های 

مهارتی کشور است.
محمدعلی کاظمی با اشــــاره بــــه اینکه این جشــــنواره در 
بخش های مختلف شــــامل معارف، حفظ، هنری، ادبی، 
پژوهشی و آوایی برگزار شده است، گفت: دانشگاه فنی و 
حرفه ای استان همدان میزبان بخش آوایی جشنواره بود 
و جزء  اولین دانشــــگاه ها بودیم که بیست و هشتمین 

جشنواره قرآن و عترت را به صورت مجازی برگزار کردیم.
وی بــــا اعــــام اینکه 20 نفــــر از اســــتان همــــدان در این 
جشنواره شــــرکت کرده اند، عنوان کرد: در مجموع از 67 
برگزیده تقدیــــر به عمل آمد که 4 نفر از اســــتان همدان 

حائز رتبه های برتر شدند.
این مســــؤول ابراز کرد: ارزیابی و داوری آثار این جشنواره 
با همکاری 100 داور برجسته ملی بود که سه دانشجوی 
برتر در هر رشــــته به مرحله ملی اعزام شدند و در نهایت 

522 دانشجو به مرحله ملی جشنواره راه یافتند.

حجت االسالم فالحی در مراسم گرامیداشت آیت ا... عالمه مصباح یزدی:

راه نجات کشور تکیه به جوانان 
و اقتصاد مقاومتی است

مسؤوالن از نماینده ولی فقیه در استان همدان تذکر گرفتند

مشکالت کوی فردوس به سرعت حل شود
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: پیــــرو اعتــــراض یکی از 
نماینده  همدان،  هفته  این  جمعه  نماز  در  شــــهروندان 
ولی فقیه در استان همدان در واکنش به صحبت های 
ایــــن فرد، اعتراض وی را منطقی و صحیح دانســــت و به 

داد. تذکر  مشکات  حل  برای  مسؤوالن 
به گــــزارش هگمتانه، مســــلم مخفی معــــاون ارتباطات 
دفتــــر نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همــــدان در جمع 
خبرنــــگاران با اشــــاره به مشــــکات موجــــود در منطقه 
کوی فردوس همدان، اظهار کرد: در تاریخ 27 شــــهریور 
99 امــــام جمعــــه همدان پیــــرو مراجعات مکــــرر جمعی 
از اهالی کــــوی فردوس و اعتراض آنان نســــبت به ارائه 
خدمــــات مناســــب در ایــــن منطقه، که جــــزء پروژه های 
گفت وگو  مسکن مهر است، ضمن حضور در منطقه و 

با اهالی، از نزدیک در جریان مشــــکات آنان قرا گرفت.
وی افــــزود: بــــا توجــــه اینکــــه در ایــــن منطقــــه طراحی و 
مهندســــی معابــــر و خیابان هــــا مشــــکل ســــاز بوده و 
ســــاکنان با مشــــکاتی از جملــــه نبود وســــایل ایاب و 
ذهاب، مراکز خرید برای مایحتاج روزانه، عدم روشــــنایی 
پــــارک مواجــــه هســــتند، در تاریخ فوق  معابــــر و نبــــود 
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان همراه با مدیرکل 

راه و شهرســــازی اســــتان و شــــهردار همــــدان اقدام به 
کردند. محل  از  بازدید 

ارتباطات دفتــــر نماینده ولی فقیه در اســــتان  معــــاون 
همدان با بیــــان اینکه پس از بازدید میدانی مقرر شــــد 
مشــــکات  مربوطه  مســــؤوالن  حضور  با  جلســــه ای  در 
بیان و حل شــــود، گفت: در جلســــه ای کــــه عصر همان 
روز بــــا حضور معاون وزیر راه و شهرســــازی برگزار شــــد، 
مصوب شــــد اقدامات الزم در مســــیر حل مشکات با 

شود. انجام  فوریت 
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه نماینــــده ولی فقیه در اســــتان 
و دبیــــر ســــتاد اقامه نمــــاز در زمینه ســــاخت مســــجد 
ایــــن منطقــــه ورود کــــرده بودنــــد، مطرح کرد: بــــا وجود 
اقدام  شاهد  متأســــفانه  بازهم  مسؤوالن  از  درخواست 

نبودیم. منطقه  این  در  محسوسی 
مشــــاور امــــام جمعه همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه یکی از 
هفته  ایــــن  جمعه  نمــــاز  در  منطقــــه  ایــــن  شــــهروندان 
کرد،  اعتراض خود را در محل برگزاری نمــــاز جمعه بیان 
گفت: آیت ا... شــــعبانی در واکنش به صحبت های این 
فرد، اعتراض او را منطقی و صحیح دانســــت و در همان 
خطبه به مســــؤوالن اســــتان تذکــــر داد تا بــــه تعهدات 

خــــود عمل کنند و موجبــــات نارضایتی مردم را به وجود 
نیاورند.

ارتباطات دفتــــر نماینده ولی فقیه در اســــتان  معــــاون 
همــــدان تصریــــح کرد: در اولیــــن روز کاری پــــس از نماز 
از طــــرف دفتر  13 دی نامه ای  جمعــــه، یعنــــی در تاریــــخ 
نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان خطــــاب به اســــتاندار 
همدان و نمایندگان مردم در مجلس شــــورای اسامی 
تنظیــــم و از آنان خواســــته شــــد پیگیر حل مشــــکات 

باشند. شده  مطروح 
14 دی  وی با بیــــان اینکه بنا بــــر اطاع ما روز یکشــــنبه 
سرپرســــت فرمانــــداری و شــــهردار همــــدان و جمعی از 
مســــؤوالن ذیربط در این منطقه حضــــور پیدا کرده اند، 
اظهــــار کرد: امیدوار هســــتیم هرچه زودتــــر اقدام جدی 
از طرف مسؤوالن صورت  برای حل مشــــکات موجود 

گیرد.
به نقل از تســــنیم، مخفی ادامه داد: بدیهی است دفتر 
نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان همــــدان وظیفه خود 
کوی  کنار ســــاکنان  کامل مشــــکل در  تا حــــل  می داند 
فردوس باشــــد و از توان و ظرفیت خود برای آسایش و 

کند. استفاده  منطقه  این  شهروندان  آرامش 

معاون امور عمرانی استاندار همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک شهرداری:

رویکرد انسان محوری شهرداری همدان در اجرای پروژه ها 
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: معــــاون امــــور عمرانی 
اســــتاندار همدان در بازدیــــد از پروژه هــــای منطقه یک 
همدان  شهرداری  انســــان محوری  رویکرد  بر  شهرداری 

کرد. کید  تأ پروژه ها  اجرای  در 
به گــــزارش هگمتانــــه، روز یکشــــنبه چهاردهم دی ماه 
فرهاد فرزانــــه معاون امور عمرانی اســــتاندار همدان به 
همراه عباس صوفی شــــهردار همدان، مسعود دهبانی 
صابــــر مدیــــر منطقه یــــک و وحیــــد علی ضمیــــر معاون 
خدمات شــــهری شــــهردار از رونــــد اجرایــــی پروژه هایی 
موزه  ســــایت  والیت،  فرامنطقه ای  پــــارک  احداث  مانند 
میدان امام)ره( و ســــاختمان چندمنظوره کوی شــــهید 

کردند. بازدید  یک  منطقه  در  مدرس 
معــــاون امور عمرانی اســــتاندار همــــدان در این بازدید 
بــــا اشــــاره بــــه توســــعه نــــگاه انســــان محــــوری و ایجاد 
پیوســــت های فرهنگی و اجتماعی حرکت شهر همدان 
ل برای شهروندان دانست  آ را به سمت یک شهر ایده 
گفت: شــــهر همدان دارای خصوصیات و ویژگی های  و 
خاصــــی از منظر فرهنگــــی، تاریخی و اجتماعی اســــت و 
بایســــتی در اجرای تمامــــی پروژه ها چنیــــن ویژگی هایی 
لحاظ شــــود که در این صورت شاهد اســــتقبال مردم از 

بود. خواهیم  پروژه ها  این 
فرهاد فرزانه ادامه داد: خوشــــبختانه طی ســــالیان اخیر 
شــــهرداری همــــدان بــــا اســــتفاده از کارمنــــدان جوان، 
رویکرد  این  اســــت  توانســــته  خود  متخصص  و  متعهد 
آن رضایت  را در شهر همدان توســــعه دهد که خروجی 

است. همشهریان 
فرزانــــه گفــــت: اقدامــــات و پروژه هــــای بزرگی در شــــهر 
همدان در حال اجراســــت کــــه می توان بــــه پروژه هایی 
روســــازی های  پیــــاده  و  استانداردســــازی  همچــــون 
امام  میــــدان  مــــوزه  ســــایت  احداث   ، معابــــر گســــترده 
خمینــــی)ره( کــــه یک نقطــــه تاریخــــی در شــــهر همدان 
محســــوب می شــــود و احداث پارک فرامنطقه ای مانند 
پارک والیت اشــــاره کرد که عاوه بر اینکه نشان دهنده 
نــــگاه مثبت شــــهرداری بــــه شــــهر و بافــــت تاریخی آن 
است نشــــان دهنده توجه شــــهرداری به فضای سبز و 

هست. نیز  شهری  حریم های 
شــــهردار همــــدان نیز در ایــــن بازدید بــــا بیان پــــارک فرا 
منطقــــه ای والیت با توجه به مســــاحت گســــترده ای که 
از پارک های راهبردی شــــهر همدان  دارد می تواند یکــــی 
باشــــد گفت: تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث 

راه های دسترسی این پارک صورت پذیرفته است.

امــــام  گفــــت: مــــوزه مرکــــزی میــــدان  عبــــاس صوفــــی 
خمینــــی)ره( در بافــــت تاریخــــی شــــهر و بــــازار قدیمــــی 
همــــدان می توانــــد بیــــش از پیــــش بــــه افزایش جذب 

کند. کمک  خارجی  و  داخلی  گردشگر 
برای  ویژه ای  اهمیــــت  موزه  این  احــــداث  گفت:  صوفی 
شــــهروندان همدانی دارد، از این رو در تابســــتان سال 
جاری احداث این ســــایت موزه به منطقه یک شهرداری 
واگذار شــــد تا شــــاهد تکمیل شــــدن هرچه سریع تر آن 

باشیم.
بــــا بیان اینکه  مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان نیز 
در  والیت  فرامنطقــــه ای  پــــارک  اجرایــــی  عملیات  رونــــد 
حال انجام اســــت گفت: هــــم اکنــــون عملیات احداث 

دیوارهــــای حائل و ســــنگ چینی های مربوطــــه در حال 
است. انجام 

مسعود دهبانی صابر افزود: با احداث این پارک شاهد 
رشــــد قابل توجهی در ســــرانه فضای ســــبز شهروندان 
از  یکــــی  می توانــــد  آینــــده  در  قطعــــا  و  بــــود  خواهیــــم 
مکان های تأثیرگذار شــــهر همدان در جذب گردشــــگر 

باشد.
وی همچنیــــن از اتمــــام عملیات کارگاهی ســــتون های 
ســــازه اصلی ســــایت موزه میــــدان امــــام)ره( خبر داد و 
گفت: عملیات نصب این ســــتون ها طــــی روزهای اخیر 
در حال انجام است و امیدواریم هرچه سریع تر با اجرای 

فوندانســــیون اصلی روند اجرای پروژه را تسریع کنیم.



16 دی 1399    شـــماره 4705 سه شـــنبه   

3 شهرستان

افتتاح 14 خانه هالل احمر در روستاهای مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرعامل جمعیت هال احمر اســــتان همدان با اشاره به افتتاح 
14 خانه هال احمر در روستاهای شهرســــتان مایر اظهار کرد: آغاز به کار خانه های هال احمر 
بابی برای شــــرکت مردم در کاس های آموزشــــی خودامدادی، مخاطرات و کمک های اولیه باز 

می کند.
به گزارش هگمتانه، علی ســــنجربگی در حاشیه افتتاح خانه  هال احمر در روستای اسامشهر 
، افزایش انگیزه در جوانان را از برکات راه اندازی این خانه ها دانست و  آق گل شهرســــتان مایر

تصریح کرد: راه اندازی ایــــن خانه ها با افزایش انگیزه در جوانان، ســــبب حفظ آمادگی آنها برای 
گذرانــــدن دوره های مربوطه بــــرای انجام اقدامات پیشــــگیرانه و پاســــخگویی در زمان حوادث 

می شود.
وی به هدف تشکیل خانه های هال احمر اشــــاره و خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این خانه ها 
توسعه خدمات داوطلبانه و تاب آوری جوامع محلی، آموزش تمام اهالی با رده های سنی مختلف و 

ایجاد آمادگی برای پاسخگویی مناسب در زمان وقوع حوادث و بحران ها است.
ســــنجربگی اظهار امیدواری کرد: نیروهای آموزش دیده امدادی به عنوان بازوان توانمند جمعیت 

هــــال احمر اســــتان و نخســــتین نجاتگرانی که در محل حادثــــه حضور پیدا می کننــــد، باید ضمن 
گاهی امدادی اهالی روســــتا، نســــبت به خدمات رســــانی در زمان وقوع حوادث و  افزایش ســــطح آ

بحران ها مفید واقع شوند.
به نقل از ایســــنا، وی از آمادگی جمعیت هــــال احمر برای آموزش تمامــــی جوانان عضو خانه های 
هال احمر خبر داد و بیان کرد: افتتاح خانه هال احمر در روســــتاهای شهرســــتان مایر و شرکت 
گاهی آنها می شــــود، می توانــــد در تاب آوری  مــــردم در کاس هــــای امدادی که ســــبب باال رفتــــن آ

روستاهای شهرستان مایر و خودامدادی اهالی مؤثر واقع شود.

تقدیر از برگزیدگان 
شعر و دلنوشته در نهاوند

از برگزیدگان همایش  هگمتانه، گروه شهرســــتان: 
گرامیداشــــت ســــردار شــــهید  شــــعر و دلنوشــــته 

سلیمانی در نهاوند تجلیل شد.
از برگزیدگان  گزارش هگمتانه، مراســــم تجلیــــل  به 
فراخوان »شعر و دلنوشته« در اداره فرهنگ و ارشاد 

اسامی نهاوند برگزار شد.
رئیــــس اداره فرهنــــگ و ارشــــاد اســــامی نهاوند در 
این آئین گفت: به مناســــبت فرا رسیدن نخستین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی از سوی این اداره 
فراخوان شعر و دلنوشته به یاد سردار دلها در سطح 

شهرستان به عمل آمد.
امیــــر بحیرایی افــــزود: با توجــــه به اینکه گســــترده 
فراخوان در ســــطح شهرســــتان تعیین شده بود اما 
با توجه به محبوبیت ســــردار سلیمانی در بین آحاد 
مختلف مردم عاوه بر شهرستان، آثار زیادی از دیگر 

مناطق کشور به دبیرخانه همایش ارسال شد.
وی گفت: طی مدت 20 روز از فراخوان این همایش 
تعداد 250 اثر شــــامل 170 شــــعر و 80 دلنوشــــته از 
سراسر کشــــور به دبیرخانه همایش ارسال شد که 
پس از داوری آثار برگزیده در دو بخش شهرســــتانی 

و کشوری آثار برگزیده معرفی شدند.
امام جمعــــه نهاوند نیز گفت: خداونــــد پیامبرش را 
با معجزه فرســــتاد تا اســــام عالم گیر شــــود اما این 
وعده خداوند کاما محقق نشــــد زیرا مردم امامت را 
نپذیرفتند و حضرت علی)ع( را خانه نشین کردند که 
این مسئله تا امروز مشکاتی را برای جامعه اسامی 

ایجاد کرده است.
حجت االســــام عباســــلی مغیثی نیــــا بــــا اشــــاره به 
شخصیت سردار سلیمانی و آیت اهلل مصباح یزدی، 
خاص بــــودن آنها را در ارادت کامــــل به والیت فقیه 
دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که امروز نظام ما را از 
تمام خطرات مصون داشته تبعیت از رهبری است 
که برای ادامه مســــیر انقاب پیروی از ایشــــان باید 

مورد توجه باشد.
بــــه نقــــل از فــــارس، در پایــــان مراســــم در بخــــش 
در  حیدری  اســــداهلل  شهرستانی  شــــرکت کنندگان 
زمینه غزل، محمد ساکی در زمینه مثنوی، معصومه 
کولیوند در زمینه شــــعر سپید، شــــکوفه علیپور در 
زمینه غزل، ســــمیرا ظفری در بخش دلنوشــــته و در 
بخش سراســــری نیــــز مجتبی صفدری از رشــــت در 
زمینــــه شــــعر ســــپید، آرش پورعلیــــزاده از گیان در 
زمینه شعر سپید، مهرداد مهرابی از تهران در زمینه 
غــــزل، هالــــه صادقی از شــــهر اندیمشــــک در زمینه 
غزل، نیلوفر حســــن زاده از اســــتان اردبیل در زمینه 
دلنوشــــته و معصومه طاهری فخر از استان همدان 

در زمینه دلنوشته برگزیده شدند.

تشکیل کارگروه تربیتی 
سواد رسانه در رزن و درگزین

ســــازمان  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
از  تبلیغات اسامی شهرســــتان های رزن و درگزین 
انجام طراحی های الزم برای تشــــکیل کارگروه تربیتی 
سواد رسانه در شهرســــتان های رزن و درگزین خبر 

داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــام ســــید روح 
اهلل حســــینی اظهار کــــرد: با توجه به مجازی شــــدن 
آموزش و درگیر شــــدن خانــــواده دانش آمــــوزان با 
آموزش مجازی فراگیری سواد رسانه توسط والدین، 

دانش آموزان و مربیان الزامی به نظر می رسد.
وی با اشــــاره به طراحی کارگروه سواد رسانه و تربیتی 
در ســــازمان تبلیغــــات اســــامی این شهرســــتان، 
ادامه داد: با حضور نخبــــگان دغدغه مند و انقابی 
شهرســــتان تــــاش کردیــــم تــــا در مســــئله تربیت 
نشســــت های  سلســــله  رســــانه  ســــواد  و  خانواده 
منظمی با همکاری ادارات آموزش و پرورش طراحی 

شود.
حســــینی ایجاد بســــترهای الزم جهت رشد و ارتقای 
سطح معرفتی والدین در برابر شبهات و آسیب های 
اجتماعــــی و فضای مجازی را الزم و فوری برشــــمرد و 
گفت: اگــــر لحظه ای از این امر ضروری غفلت شــــود 
 در ســــالهای آینده شاهد مشکات ساختاری 

ً
قطعا

در نسل های بعد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ســــابقه و جایگاه شهرستان از نظر 
مذهبــــی و باورهای اعتقــــادی خوب اســــت، افرود: 
ایجاد مســــائل و مباحث جدید در فضای رســــانه و 
به خصوص شــــبکه های اجتماعی سازمان را به این 
نتیجه رسانده اســــت که مباحث تبلیغی و تربیتی را 

در فضای سواد رسانه با جدیت دنبال کند.
ایــــن مــــدرس حــــوزه و دانشــــگاه جایــــگاه تربیــــت 
رسانه ای و نهضت سواد رســــانه ای را در برنامه های 
تربیتــــی و تبلیغــــی مغفــــول دانســــت و گفــــت: بــــا 
انقابــــی، مجموعــــه فرهنگی و  همکاری نخبــــگان 
فضای مجازی ســــپاه و آموزش پرورش تاش شده 
اســــت تا نشســــت های منظم تربیت رســــانه ای در 

سطوح مختلف در منطقه برگزار شود.
حســــینی تربیت مدرسان ســــواد رســــانه را از دیگر 
الزامات شــــرایط جدید پیش آمده در بعد از بیماری 
کرونــــا عنوان کرد و گفت: در ســــالهای گذشــــته زیر 
ســــاختهای فرهنگــــی الزم در جهت ایجــــاد تربیت 

رسانه ای به خوبی شکل نگرفته است.
، وی ایجــــاد ســــاختارهای الزم برای  به نقــــل از مهــــر
حرکت جنبشــــی در فضای سواد رســــانه را ضروری 
عنوان کــــرد و گفــــت: در کارگروه هــــای تخصصی به 
دنبال احیــــا جایگاه طاب و محوریت اجتماعی ائمه 

جمعه و جماعت خواهیم بود.

خبـــــــر

طی 9 ماهه سال جاری:

دستگیری 3 هزار قاچاقچی کاال در استان همدان
امنیت  پلیــــس  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اقتصادی نیروی انتظامی اســــتان همدان گفت: سه هزار 
قاچاقچی کاال 9 ماهه سال جاری در این استان شناسایی 
و دســــتگیر شــــدند و ســــه هزار و 200 پرونــــده قاچاق نیز 

تشکیل شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ مجتبی محمــــدی روز 
دوشــــنبه در نشســــت اعضای کمیســــیون برنامه ریزی، 
هماهنگــــی و نظارت بر مبــــارزه با قاچاق کاال و ارز اســــتان 
همدان افــــزود: 216 میلیارد تومــــان کاالی قاچاق 9 ماهه 
سال جاری در این استان کشف شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
وی بیــــان کرد: همچنین در این مــــدت زمان پرونده مهم 
و ملی با ارزش بین 500 میلیون تــــا یک میلیارد تومان 15 
فقره، بیــــن 100 تا 500 میلیون تومان 395 فقره تشــــکیل 
شده است و آمار پرونده های ُخرد نیز رو به کاهش است.
رئیس پلیــــس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی اســــتان 
همدان از کشــــف 360 هزار قطعه مرغ، 2 هزار و 534 حقله 
الســــتیک، 285 تن گندم، 70 تن آرد، 262 تن برنج، 16 هزار 
دســــتگاه لوازم خانگی، 16 هزار متــــر پارچه، 300 هزار قطعه 
تجهیزات پزشــــکی قاچاق از ابتدای سال جاری تا پایان آذر 

امسال خبر داد.
ســــرهنگ محمــــدی افــــزود: همچنین تیم هــــای پلیس 
امنیت اقتصــــادی در این مدت موفق به کشــــف 40 هزار 
ثوب لباس، هشت هزار دســــتگاه تجهیزات رایانه ای، 15 
، 766 هزار قلم دارو، 16 هزار قطعه لوازم  میلیون نخ سیگار

یدکی، 150 هزار قلم لوازم آرایشــــی، 924 تن مواد خوراکی و 
40 دستگاه موتورسیکلت شدند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دالر و ارز آزاد شــــاهد 
خــــروج برخی اقام و کاالی اساســــی و یارانه ای از جمله دام 
سبک و ســــنگین هســــتیم که در 9 ماهه سال جاری 600 
رأس دام از میــــدان دام همــــدان به ســــمت اســــتان های 

جنوبی و غربی بارگیری شده بودند.
رئیس پلیــــس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی اســــتان 
همدان بــــا بیان اینکه 600 هزار لیتر فــــرآورده نفتی 9 ماهه 
امســــال کشــــف شــــده اســــت توضیح داد: 500 هزار لیتر 
از این میزان در همدان جمع آوری شــــده یعنی ســــهمیه 
مجموعــــه ای همچــــون مرغداری هــــا را از شــــرکت نفــــت 
دریافت کرده و به آن تحویل نداده و در ادامه قاچاقچی با 
ذخیره و انباشت سوخت در یک محل اقدام به جابجایی 

و انتقال آن به سایر استان ها می کند.
ســــرهنگ محمدی افزود: همچنیــــن 500 تن نهاده دامی 
9 ماهه سال جاری در این اســــتان توقیف شده است که 
200 ُتن آن مربوط به اســــتان و 300 تن دیگر مربوط به سایر 

استانها است که هنگام عبور از همدان توقیف شدند.
وی یادآوری کرد: ســــه ماهه اول سال جاری در برخی اقام 
به علت شــــرایط ناشی از شــــیوع ویروس کرونا و کاهش 
جابجایی و تــــردد خودروهای غیربومی بــــا کاهش قاچاق 
مواجه بودیم اما در سه ماهه سوم امسال با توجه به تردد 
خودروهای ُتندرو موســــوم به شــــوتی از شــــهرهای مرزی 
غرب کشور و مناطق جنوبی کشور افزایش داشته است.

رئیس پلیــــس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی اســــتان 
همدان اضافــــه کرد: در این راســــتا با تشــــدید اقدام های 
کنترلــــی و برخورد با این قبیل خودروها، در 9 ماهه ســــال 
جاری 160 دســــتگاه خودروی شــــوتی که منجر به تصادف 
و بروز خطراتی در اتوبان و ســــطح جاده ها می شد، توقیف 

شدند.
ســــرهنگ محمدی با بیان اینکه توقیف خودروی شوتی 
70 درصــــد افزایش داشــــته اســــت اظهار کــــرد: 120 متهم 
مربوط به خودروهای شــــوتی در این اســــتان دســــتگیر و 

تحویل مراجع قضایی همدان شدند.
وی بیــــان کرد: برخی از خودروهای شــــوتی دارای 2 تا ســــه 
دســــتگاه خودروی اسکورت هســــتند که در قانون برای 
مالــــکان این قبیــــل وســــایل نقلیه مجازاتــــی پیش بینی 
نشده است که امید می رود برای این قبیل وسایل نقلیه 
که از آن بــــه عنوان »جاده پاک کن« یاد می شــــود مجازاتی 

پیش بینی شود.
وی ادامه داد: خودروهای اسکورت دارای مشخصه هایی 
نظیــــر تغییــــر در ارکان از جمله قســــمت عقــــب خودرو، 
شیشه دودی، تقویت موتور وسیله نقلیه، سامانه دود زا، 

، پاک سرقتی و نیم پاک هستند. دارای میخ سپر
به نقل از ایرنــــا، این مقام انتظامی اضافــــه کرد: این قبیل 
وسایل نقلیه برای عبور از چنگال پلیس از بطری شیشه 
، شیشه و ســــنگ برای پرتاب به سمت  دارای میخ ســــه پر
مأمــــوران و ممانعت از تعقیب و گریز مأموران اســــتفاده 

می کنند.

پیگیری ثبت جهانی کاروانسرای »فرسفج« 
شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»فرسفج«  عباســــی  شاه  کاروانسرای 
یکــــی از بناهــــای ارزشــــمند و تاریخی 
شهرســــتان تویســــرکان و متعلق به 

است. صفویه  دوران 
میان  در  بنا  این  هگمتانه،  گزارش  به 
و  قلقلــــرود  دشــــت  زیبای  طبیعــــت 
دل  در  و  گرفتــــه  قرار  فرســــفج  شــــهر 
مســــافران  و  ســــفرها  قصــــه  خــــود 

است. کرده  ثبت  را  بسیاری 
شــــاه عبــــاس صفــــوی بــــرای ایجــــاد 
امنیــــت، ارائه خدمــــات رفاهی مرتبط 
با ســــفر و توســــعه تجارت دستور به 

ســــاخت تعداد زیادی کاروانسرا در بیشــــتر نقاط کشور 
داد و کاروانســــرای فرسفج نیز یکی از آن ها بود.

شهرســــتان  در  فرســــفج  عباســــی  شــــاه  کاروانســــرای 
تویســــرکان و در 23 کیلومتــــری مســــیر تویســــرکان به 
کنگاور و در حاشیه این جاده و در مجاورت شهر فعلی 
فرســــفج واقع شده و در واقع محل استراحت کاروان ها 
و مسافرانی بوده که به قصد تجارت و سیاحت به غرب 

کشــــور و زیارت عتبات عالیات به عراق سفر می کردند.
ایــــن بنا بــــه شــــماره 1970 و در ســــال 76 در فهرســــت 
آثــــار تاریخی ایــــران به ثبت رســــیده اســــت و وجود برج 
و باروهایــــی در چهــــار گوشــــه آن کــــه بنا بــــه ماحظات 
امنیتــــی احداث شــــده بودنــــد مهمتریــــن ویژگی آن به 

می رود. شمار 
بدنه دیوارهای کاروانســــرای شــــاه عباســــی فرســــفج از 

آجر  خشت خام اســــت، پایه دیوارهای حجره از سنگ و 
پی چینی شــــده اســــت. این بافت ســــاختمانی و ارتباط 
حجره هــــا به هــــم، باعث جریــــان هوا و ایجــــاد خنکی در 

است. تابستان  گرم  روزهای 
در میان این کاروانســــرای تاریخی چشمه آبی وجود دارد 
که در تمام فصل های ســــال به یــــک میزان آبدهی دارد و 
آب بســــیار گوارایی از آن جاری می شود همچنین این بنا 
حیاط بزرگی دارد که برای بارگیری و باراندازی و استراحت 

چارپایان در تابستان ها مناسب بوده است.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایــــع 
دســــتی شهرســــتان تویســــرکان در ایــــن بــــاره گفــــت: 
این بنا جزء 999 کاروانســــرایی اســــت که شــــاه عباس 
صفوی اقدام به ســــاخت آن ها کرد. این کاروانسرا 4000 
مترمربع مســــاحت دارد و کاروانسرای مستطیل شکلی 

تشــــکیل  دایره ای  طاق  چهار  از  که  اســــت 
است. شده 

اسحاق ترکاشــــوند خاطرنشان کرد: وزارت 
ثبت  بــــه  اقــــدام   

ً
اخیــــرا فرهنگــــی  میــــراث 

زنجیــــره ای کاروانســــراهای شــــاه عباســــی 
و  فرسفج  کاروانســــراهای  که  اســــت  کرده 
رســــول آباد از اســــتان همدان نیز جزء این 

هستند. زنجیره 
جهانی  ثبت  پرونده  داد:  ادامه  ترکاشــــوند 
آمــــاده  حــــال  در  فرســــفج  کاروانســــرای 
شــــدن اســــت و اگر این ثبت اتفاق بیفتد 
همدان  اســــتان  جهانــــی  ثبت  نخســــتین 

شد. خواهد  بهار  و  تویسرکان  نصیب 
وی دربــــاره شــــاخصه های انتخــــاب این بنا بــــرای ثبت 
جهانی را ســــبک معماری و قدمت آن دانست و گفت: 
همچنین  و  ابریشم  جاده  مسیر  در  فرسفج  کاروانسرای 

کربا قرار دارد. زیارتی  جاده 
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایــــع 
دســــتی شهرســــتان تویســــرکان تصریح کرد: ثبت این 
آثار ملی در معرفی بنا و جذب  کاروانســــرا در فهرســــت 
مؤثر  بسیار  تویســــرکان  شهرستان  در  خارجی  گردشگر 

است.
بــــه نقــــل از ایســــنا، ترکاشــــوند با بیــــان اینکــــه پرونده 
مکاتباتی  کــــرد:  اظهار  ندارد،  مشــــکلی  هیچ  کاروانســــرا 
با ســــازمان های راه و شهرســــازی و منابع طبیعی انجام 

دادیم و دســــتور صدور سند بنا نیز صادر شده است.

کشف موتورسیکلت های سرقتی در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
نهاونــــد از کشــــف موتورســــیکلت های ســــرقتی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، شــــااحمد ســــاکی اظهار کرد: با تاش 
گاهــــی این شهرســــتان  تیــــم مبارزه بــــا ســــرقت پلیس آ
از طریــــق سرکشــــی بــــه تعمیرگاه هــــای وســــایط نقلیه و 
پارکینگ های موتورسیکلت پنج دستگاه موتورسیکلت 

سرقتی کشف شد.
گاهی شهرســــتان با تدوین طرح جامع  وی گفت: پلیس آ
پیشــــگیری و مقابله با ســــرقت ها و تعیین شاخصه های 
مختلف از جمله سرقت موتورسیکلت، اجرای طرح بازدید 

از این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان نهاونــــد افــــزود: تیم ویژه 
گاهی شهرســــتان با سرکشی و  مبارزه با ســــرقت پلیس آ

نظارت مستمر بر توقفگاه ها، تعمیرگاه ها و پارکینگ های 
موتورســــیکلت ها و استفاده از ابزار و تجهیزات نرم افزاری، 
دیگر اقدامات قانونی الزم در این راستا را با رصد اطاعاتی 

مطلوب انجام می دهد.
وی در پایان ســــخنانش گفــــت: اقدامات الزم برای ســــیر 
مراحــــل قانونی و قضائــــی و تحویل موتورســــیکلت ها به 

مالکان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان:

سرقت تابلو های برق؛ علت خاموشی در گردنه اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســــتان همدان گفت: در مسیر هایی که 
به شکل لکه ای خاموشی وجود دارد، عامل خاموشی 

سرقت تجهیزات مربوط به روشنایی مسیر ها است.
به گزارش هگمتانه، صفر صادقی راد افزود: در چند روز 
اخیر علت خاموشــــی قســــمتی از محور گردنه اسدآباد 
نیز ســــرقت تابلو های برق بوده است که خوشبختانه 
بــــا تاش مســــتمر و شــــبانه روزی نیرو هــــای راهداری، 

مشکل این محور برطرف شده است.
وی با بیــــان اینکــــه تجهیزات روشــــنایی مســــیر های 
ارتباطی گران قیمت هستند، ادامه داد: هر ترانس برق 
مربوط به این مســــیر ها 40 تا 50 میلیون تومان قیمت 
دارنــــد و ضمن اینکــــه تهیه آن ها نیازمنــــد اعتبار قابل 

توجه و تأمین آن ها نیز در شرایط فعلی دشوار است.
صادقــــی راد با بیان اینکه ســــرقت عائــــم و تجهیزات 
ایمنــــی از جملــــه ترانــــس و کابل هــــای برق از شــــبکه 
روشــــنایی جاده های اســــتان بــــرای ایــــن اداره کل به 
یــــک دغدغه تبدیل شــــده اســــت، اظهار کــــرد: وجود 

کیفیت  ارتباطی  سامانه های روشنایی در مســــیر های 
آن ها را افزایــــش می دهد و به رانندگی ایمن در ســــطح 
جاده ها به ویژه در مســــیر های آزادراهی که دارای رفت 

و آمد زیاد خــــودرو و همچنین نقاط مه گیر و کوالک گیر 
هستند، کمک می کند.

وی افزود: نقص در روشــــنایی راه هایی که وجود نور در 
آن ها ضروری است، خطر تصادفات و برخورد خودرو ها 

با یکدیگر را افزایش می دهد.
صادقی راد تأکید کرد: با نیــــروی انتظامی برای افزایش 
گشــــت های خــــود در خصــــوص مقابلــــه بــــا ســــرقت 
مکاتبه  استان  ارتباطی  مسیر های  روشنایی  تجهیزات 
کــــرده ایــــم و همچنین بــــه نیرو هــــای خــــود در بخش 
راهداری نیز برای گشــــت زنی مستمر در این خصوص 

دستور داده ایم.
به نقــــل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمــــل و نقل جاده ای 
اســــتان همــــدان، این مســــؤول 
ابراز داشــــت: این اداره کل عاوه 
سرقت  عائم  کردن  جایگزین   بر 
شده، پیگیری قضایی در برخورد 
با متخلفــــان و همچنین فرهنگ 
سازی برای جلوگیری از این اقدام 
مجرمانــــه را مورد توجــــه ویژه قرار 
داده است و در این زمینه از مردم 
می خواهیم در صورت مشــــاهده 
ســــرقت و یا خرید و فروش عائم جاده ای، مراتب را در 
اســــرع وقت به پلیس 110 اطاع و یــــا از طریق تماس با 

تلفن 141 برای رسیدگی فوری گزارش دهند.

فرماندار بهار خبر داد:

کمبود نیروی کار در بهار
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار بهــــار گفت: با 
توجه به فراوانی فرصت های شغلی در این شهرستان 
هــــم اینــــک بــــا کمبــــود نیــــروی کار بــــرای فعالیت در 

واحدهای صنعتی و تولیدی مواجه هستیم.
به گزارش هگمتانه، احســــان قنبــــری اظهار کرد: برای 
پذیرش نیروی کاری به منظور فعالیت در کارگاه های 
تولیدی و صنعتی آمادگی الزم برای جذب نیرو در این 

شهرستان وجود دارد.
وی بیــــان کرد: بخش زیــــادی از کارگران مشــــغول به 
کار در شــــهرک های صنعتی این شهرستان غیر بومی 
بوده که روزانه با چندین دستگاه خودروی عمومی و 

وسایل نقلیه شخصی وارد شهرستان می شوند.
فرماندار بهــــار اضافه کرد: بــــرای فعالیت در مجموعه 
بزرگ ســــفال و ســــرامیک اللجین، واحد بسته بندی 
پای مرغ و در حوزه صنایع دســــتی و قالی بافی آمادگی 
برای جذب نیــــرو و پرداخت حقوق بر اســــاس قانون 

کار وجود دارد.
قنبری ادامه داد: واحدهای مستقر در شهرک صنایع 
، شــــرکت های سفال و ســــرامیک واقع در  غذایی بهار
اللجیــــن و حوزه صنایع دســــتی و قالی بافــــی نیازمند 
نیروی کار هســــتند و می توانند فرصت شغلی زیادی 

برای جوانان جویای کار ایجاد کنند.
وی گفت: برخی از مشاغل موجود در شهرستان بهار 
شــــامل برداشت ســــیب زمینی فصلی بوده و در این 
شهرســــتان در فصل برداشــــت این محصول میزبان 
شــــمار زیادی افراد جویای کار حتی از دیگر اســــتان ها 
بوده کــــه به صــــورت خانوادگــــی در این شهرســــتان 

می یابند. حضور 

فرمانــــدار بهار خاطرنشــــان کــــرد: تعهد اشــــتغالزایی 
این شهرســــتان در ســــال جاری ایجاد یک هزار و 300 
فرصت شغلی بوده که 9 ماهه امسال یک هزار شغل 
ایجاد شده اســــت و تا پایان سال با توجه به باال بودن 
تقاضــــا برای جذب نیــــروی کاری، از تعهــــد پیش بینی 

شده فراتر می رویم.
قنبری بیان کرد: برای ســــال آینده نیز بــــا بهره برداری از 
کارخانه »فرنج فرایز ســــیب زمینی« در این شهرستان 
برای 200 نفر و بهره بــــرداری از طرح 11 هکتاری گلخانه در 
مجاورت فرمانداری این شهرستان، برای 100 جویای کار 

فرصت شغلی ایجاد می شود.
پیشــــتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســــتان 
همــــدان در گفــــت و گویــــی عنــــوان کرده بــــود که در 
راستای اهداف ســــند راهبردی و توسعه اشتغال این 
استان در هشت ماهه سال جاری برای 17 هزار و 872 
نفر شغل در بخش مسکن و غیرمسکن ایجاد شده 

است.
بــــه نقــــل از ایرنا، »احمــــد توصیفیــــان« افــــزود: تعهد 
ایجاد اشــــتغال این اســــتان در ســــال جــــاری با اعام 
دســــتگاه های اجرایــــی 19 هــــزار و 450 نفــــر بــــوده که 
تاکنــــون 92درصد آن محقق شــــده اســــت همچنین 
برای ایجاد و حفظ اشــــتغال موجــــود بیش از پنج هزار 
میلیارد تومان ســــرمایه گذاری صورت گرفته که نتیجه 
آن نــــرخ بیــــکاری 7.3 درصــــدی، بر اســــاس مرکز آمار 

ایران در شش ماهه اول سال 99 است.
شهرســــتان بهــــار با حــــدود 100 هزار نفــــر جمعیت در 
غرب اســــتان همدان و در مســــیر همدان به ســــمت 

کرمانشاه و سنندج قرار دارد.

زی  وه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاور هگمتانــــه، گــــر
برای  مناســــبی  بســــتر  از  نهاوند  اینکه  بیــــان  با  نهاوند 
درصد   60 گفت:  اســــت  برخوردار  وغن  ر تولید  افزایش 
محصول کلزا در اســــتان توســــط کشــــاورزان نهاوندی 
دالیلی  بــــه  بنا  اســــت  مدتی  البته  کــــه  می شــــود  تولید 

رغبت کمتری به کشــــت آن نشان می دهند.
به گــــزارش هگمتانــــه، کریم حــــاج باباعلــــی اظهار کرد: 
شهرســــتان نهاوند با توجه به قرار گرفتن در موقعیت 
کشــــت  مهــــم  مراکــــز  از  یکــــی  مناســــب  جغرافیایــــی 
نقش  می تواند  که  اســــت  اســــتان  در  وغنی  ر دانه های 

وغن مورد نیاز کشــــور داشته باشد. مهمی در تولید ر
ود: کلــــزا و آفتابگــــردان عمده تریــــن دانه های  وی افــــز
وغنی این شهرســــتان اســــت که در هــــر دو محصول  ر

باشد. داشته  را  استان  تولید  بیشــــترین  توانسته 
زی نهاونــــد از کلــــزا بــــه عنــــوان  مدیــــر جهــــاد کشــــاور
کرد  یاد  نهاونــــد  در  تولیــــدی  وغنــــی  ر دانه  مهمتریــــن 
60 درصــــد محصول کلزا در اســــتان  ود: بیش از  و افــــز
که البته  کشــــاورزان نهاوندی تولید می شــــود  توســــط 
کمتری  رغبــــت  دالیلی  به  بنا  کشــــاورزان  اســــت  مدتی 

به کشــــت آن نشان می دهند اما در ســــالهای گذشته 
5 هزار تن نیز رســــیده  میــــزان تولید این محصــــول به 

است.
وغن  45 درصد هــــر دانه کلزا حاوی ر ود: حدود  وی افز
وغن کشــــی مورد اســــتفاده  کارخانه های ر اســــت و در 
آن مــــواد معدنــــی و غذایی  بــــر  قــــرار می گیــــرد؛ عاوه 

دارد. وجود  گیاه  این  در  فراوانی  باارزش 
به  نیز  آفتابگــــردان  گیــــاه  اینکه  بیــــان  با  حاج باباعلــــی 
کشت  شهرســــتان  این  در  وغنی  ر و  آجیلی  شــــکل  دو 
گذشــــته بیــــش از  ود: در ســــال زراعــــی  می شــــود افــــز
کشــــت  از مزارع شهرســــتان به  400 هکتار  یک هــــزار و 
استقبال  البته  که  داشــــت  اختصاص  آفتابگردان  دانه 

است. بیشتر  آن  آجیلی  کشت 
وغن در این شهرســــتان را یکی از  وی وجــــود کارخانه ر
مزیت ها برای تشــــویق کشــــاورزان به کشت دانه های 
و  کشــــت  مجتمع  وجود  ود:  افــــز و  کرد  عنــــوان  وغنی  ر
ونق  صنعــــت در ایــــن شهرســــتان مزیتی مهم بــــرای ر
کشاورزان  کلزا از سوی  وغنی به ویژه  کشت دانه های ر
منطقه اســــت زیرا این مجتمع تمــــام محصوالت تولید 

را با قیمتی مناســــب خریداری می کند.
ود:  زی نهاونــــد در این زمینــــه افز مدیــــر جهاد کشــــاور
این   

ً
اخیرا صنعــــت  و  کشــــت  مجتمع  وجود  به  توجه  با 

وغن غرب کشــــور  شهرســــتان به  عنوان محل ذخیره ر
ود در ســــال های اخیر با  انتظار مــــی ر که  معرفی  شــــده 

حل مشــــکات کشــــاورزان این شــــهر حتــــی به قطب 
وغنی کلزا در کشــــور تبدیل شود. تولید دانه ر

وم توجــــه بیشــــتر بــــه  بــــه نقــــل از فــــارس، وی بــــر لــــز
زمینه  ایجاد  و  نهاوند  شهرســــتان  موجود  ظرفیت های 
کید کــــرد و گفت: در  وغن تأ الزم بــــرای توســــعه تولید ر

شــــرایط کنونی که دشــــمنان وارد جنگ اقتصادی با ما 
میزان  می تواند  تولیدکننــــدگان  از  حمایــــت  شــــده اند 
اتــــکا ما بــــه خــــارج را کمتر کــــرده و شــــرایط الزم را برای 

سازد. فراهم  خودکفایی 

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند خبر داد:

تولید 60درصد کلزای
استان در نهاوند
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ح جامع  بررسی مشکالت طر

شهری همدان در صحن شورا
هگمتانه، گروه خبر همدان: شصت وهشــــتمین جلســــه 
صحن شــــورای اســــامی شــــهر همدان با حضور رئیس و 
اعضای شورای شهر و معاون شهرسازی و معماری شهردار 
همدان با محوریت بررســــی طرح جامع شهر همدان برگزار 

شد.
به گزارش هگمتانه، رئیس شــــورای اسامی شهر همدان 
در این جلســــه گفت: معاون عمرانی اســــتاندار همدان با 
جدیت کامــــل پیگیر طرح جامع شــــهر همدان اســــت؛ به 
گونه ای که جلسات هفتگی برای بررسی طرح جامع شهری 
 ، همدان را تشکیل می دهد و دو نفر از اعضای شورای شهر
نرگس نوراله زاده  و ابراهیم مولوی می توانند در این جلسه 

حضور پیدا کنند.
وی با اشــــاره به اهمیت طرح جامع شــــهری همدان و روند 
مطالعات آن، تأکید کرد: الزم اســــت صورتجلسات کارگروه 
امور زیربنایی و شهرســــازی به شــــورای شــــهر ارائه شود تا 

اعضای شورا نیز در جریان این صورتجلسات قرار گیرند.
عســــگریان همچنین ضمن تســــلیت به خانواده 3 تن از 
آتش نشانی و  کارکنان زحمت کش درگذشــــته ســــازمان 
خدمات ایمنی شهرداری همدان در سانحه رانندگی، گفت: 
بی شک از دســــت دادن این عزیزان که با فداکاری، تاش 
و تخصص خود می توانستند جاِن بســــیاری از انسان ها را 

نجات دهند، موجب تأثر و تأسف  شد.
عســــگریان در پایان به نمایندگی از اعضای شــــورای شــــهر 
همدان از شــــهردار همدان و دســــت اندرکاران آماده سازی 
شــــهر برای ترویج فرهنگ و مکتب حاج قاســــم سلیمانی 
به منظور پاسداشت یاد و خاطره سردار دل ها قدردانی کرد.

، سرانه فضای  � : کمبود بیش از 500 هکتار  رحیمی فر
سبز همدان

رئیس کمیســــیون فنی عمرانی شورای شــــهر همدان نیز 

با بیان اینکه جلسات بررســــی طرح جامع شهری نباید یک 
طرفه باشد و مســــؤوالن متولی باید حضور داشته باشند 
تــــا بتوانیم طــــرح را تبیین و روشــــن کنیم، گفــــت: چنانچه 
مسؤولی نمی تواند در جلسات حضور یابد حتما مشاور یا 

معاونان وی حضور پیدا کنند تا بتوان به نتیجه رسید.
علی رحیمی فر اظهار کرد: پیشــــنهادات ارائه شــــده مشاور 
طــــرح جامــــع را نــــه رد می کنــــم و نــــه تأیید؛ امــــا اگر بــــه نظر 
اعضای شــــورا و کارشناسان حوزه شهرســــازی مطالعات و 
پیشــــنهادات مشــــاور طرح مناسب نیســــت، بهتر است 
مشاور دیگری برای ادامه روند مطالعات در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بــــر اینکه در طرح جامع بایــــد تمامی جوانب در 
حوزه های مختلــــف مدنظر قرار گیــــرد، اضافه کرد: ســــرانه 
فضای ســــبز یکی از مباحث بســــیار مهم شــــهری است و 
، ســــرانه  متأســــفانه همدان با کمبود بیــــش از 500 هکتار
فضای ســــبز مواجه اســــت که باید این مهم در طرح جامع 

شهری به خوبی دیده شود.
ح پیشــــنهادی در صــــورت عدم رفع  �  نورالــــه زاده: طر

مشکالت، قابلیت تصویب ندارد
رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شــــهر 
همــــدان نیــــز در ادامه بــــا بیان اینکــــه متأســــفانه در حال 
حاضر مشــــکات زیادی بر طرح پیشــــنهادی جامع شــــهر 
همدان وارد اســــت که در صورت عدم رفع مشکات، طرح 
پیشــــنهادی قابلیت تصویب ندارد؛ گفت: شــــورای شهر 
پس از دریافت طرح ضوابط پیشنهادی مشاور طرح جامع 
شهر همدان همراه با برگزاری جلسات کارشناسی، ضوابط 

و مقررات پیشنهادی ساختمانی این طرح را بررسی کرد.
نرگس نوراله زاده با اشاره به اینکه نامه های متعدد به اداره 
راه و شهرســــازی در خصوص ایرادات کلی طرح جامع اعام 
کرده ایم، یادآور شــــد: علی رغم برگزاری جلسات حضوری با 

نمایندگان استانداری، شهرداری، مشاور راه و شهرسازی و 
تبیین مشکات پیشنهادات طرح جامع، متأسفانه در ارائه 
ضوابط پیشنهادی، اشکاالت ارائه شده قبلی همچنان در 

طرح پیشنهادی به چشم می خورد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکات در حوزه طرح جامع شهری 
ایــــن بوده کــــه آخرین اطاعات مطرح شــــده در جلســــه، با 
اطاعات ارســــالی دبیرخانه تفاوت دارد و شورای شهر هم 
طبــــق اطاعات ارائه شــــده دبیرخانه، کارشناســــی می کند؛ 
از این رو اگر روند کاری مشــــاور به گونه ای اســــت که تمامی 
اطاعــــات را ارائه نمی دهــــد یا اینکه در جلســــات اطاعات 
جدید ارائه می دهند، مشــــکلی است که در این جلسات با 

آن مواجه هستیم.
ح جامع شهری از  �  فتحیان نسب: عمومی شدن طر

رانت جلوگیری می کند
معاون شهرســــازی و معماری شهردار همدان هم در ادامه 
، گفت: از زمانی که  با اشاره به روند مطالعات طرح جامع شهر
فرهاد فرزانه، معاون امور عمرانی استاندار در این خصوص 
ورود پیدا کرده، خوشــــبختانه کارهای مطالعاتی طرح جامع 

شهری به صورت کارشناسی پیش رفته است.
امیر فتحیان نسب با بیان اینکه در برخی جلسات کمیته 
فنی برای طرح جامع مشاوران مجرب معماری و شهرسازی 

حضور دارند تا همه جوانب مدنظــــر قرار گیرد، افزود: هرچه 
طرح جامع عمومی تر شود، مانع رانت خواهد شد؛ زیرا هیچ 
اطاعات محرمانه ای نباید در طرح جامع وجود داشته باشد.
وی با اشــــاره به اینکــــه تیمی از کارشناســــان و شــــهرداری 
برای طرح های ترافیکی تشــــکیل شــــده اســــت تا ترافیک 
شــــهری مورد بررســــی قرار گیرد، گفت: در هر جلسه کمیته 
فنی، نقشــــه تغییر می کند؛ زیرا موضوعات را با حساسیت 

بیشتری بررسی می کنند.
ح های  �  یوســــفی: زمــــان، پاشــــنه آشــــیل تمــــام طر

شهرسازی است
مسؤل مرکز مطالعات شهرسازی شــــهرداری همدان هم 
با بیان اینکه زمان، ضعف و پاشــــنه آشــــیل تمام طرح های 
شهرسازی اســــت؛ گفت: زمان روند طرح های جامع شهری 
را از محدوده خودش خارج می کند و اگر این زمان از دست 
رفته کاهش پیدا می کرد، شــــاهد روندهــــای خوبی در طرح 

جامع شهری بودیم.
اسماعیل یوسفی تأکید کرد: طرح جامع به عنوان یک سند 
باالدســــتی باید پاسخ گوی پنج عنصر باشد که نخستین و 
مهمترین موضوع، محدوده ها و حریم شهر است و سپس 
کاربری و شــــبکه  های معابر و اراضی و تقســــیمات شهری 
اســــت که طرح جامع شــــهری همــــدان در حــــوزه محدوده 

نتوانســــته زمین تولید کند و مســــاحت زیادی را به شــــهر 
اضافه کند.

وی اضافه کرد: همچنین در حوزه شبکه های حمل و نقل 
اتفاق خاصی نیفتاده است و در شبکه های معابر دو کمان 
شرقی و غربی در شهر ایجاد می شد و بخشی از آن به صورت 

تونل بود که قابلیت اجرا نداشت و تصویب نشد.
یوســــفی با اشاره به مصوبه شــــورای عالی شهرسازی مبنی 
بر اینکه دبیرخانه طرح جامع شــــهری باید بخش مطالعات 
 به شورای شهر ارسال کند، یادآور 

ً
صورت گرفته طرح را عینا

شد: آخرین طرح مطالعاتی که به صورت رسمی به شهرداری 
ارسال شده، مربوط به دی ماه سال 1398 است که آن را به 

شورا ارسال کرده ایم.
بــــه نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان، 
مســــؤول مرکز مطالعات شهرسازی شــــهرداری همدان با 
اشاره به اینکه طرح جامع به عنوان مهمترین توسعه سند 
شهری محسوب می شــــود، گفت: متأسفانه در خصوص 
تولیــــد زمین در طرح پیشــــنهادی مشــــاور جامع شــــهری 
همدان تدابیر خاصی اتخاذ نشــــده بود و از آنجایی که یکی 
از وظایف مدیریت شهری تأمین کاربری خدماتی است که 
، کمبود سرانه کاربری خدماتی  بر اساس مطالعات مشــــاور

داریم و باید کاربری های خدماتی را نیز در نظر قرار دهیم.

استان

استکبارستیزی  بصیرت، 
نفوذ با  مقابله 

بیات  � جواد  محمد 

رخنــــه و نفــــوذ افــــراد فرصت طلــــب در درون یک 
اســــت.  نهضت  آن  بــــزرگ  آفت هــــای  از  نهضــــت 
آن اســــت کــــه راه نفوذ و  وظیفه نیروهای انقابی 
رخنه ایــــن گونه افراد را ســــد نمایند. هــــر نهضتی 
در دوران اولیه آن و در مدتی کوتاه که مشــــکات 
نیــــاز  را تهدیــــد می کنــــد  آن  کیــــان  و دشــــواری ها 
که  دارد  جانبــــه  همــــه  پشــــتیبانی  و  حمایــــت  بــــه 
را  مهم  ایــــن  انقاب  طرفــــدار  مخلــــص  نیروهــــای 
بر عهــــده  می گیرنــــد. با پایــــان دوران پر مشــــغله 
انقــــاب و در هنگام خوشــــه چینی به تدریج ســــر 
و کله افــــراد فرصت طلب پیدا می شــــود. اینگونه 
افــــراد به ظاهــــر پرشــــورتر از نیروی انقابــــی، علم 
انقــــاب را بر افراشــــته و تا آنجا پیــــش می روند که 
کنند.  بــــه در  از میدان  را  کننده  انقــــاب  نیروهای 
ایــــن موضوع تا آنجا ســــابقه و عمومیــــت دارد که 
می گوینــــد: انقاب فرزند خور اســــت به این معنی 
دســــت  از  پیروزی  از  پــــس  انقاب هــــا  غالــــب  که 
رهبران اصلی آن خارج و به دســــت نیروهای دیگر 

و یا حتــــی نیروهای مخالف انقاب می افتد.
آفــــات انقــــاب خودباختگی اســــت. هم  از  یکــــی 
رهبران انقاب هم مردم نباید در برابر قدرت های 
اســــتعماری احســــاس خفــــت و خــــواری نماینــــد 
و خــــود را ذلیــــل بداننــــد؛ چراکه قــــدرت مخالفان 
نهضــــت، مرهــــون احســــاس ذلــــت و نیروهــــای 
انقابی اســــت. این ســــابقه بایــــد نیروهای حافظ 
انقــــاب را هوشــــیار نمایــــد و مانــــع آن شــــوند که 
دســــت  بــــه  خــــود  تکوینــــی  مســــیر  در  نهضــــت 
نیروهــــای غیــــر انقابــــی بیفتــــد. شــــاید بــــه خاطر 
نیروی های  امام)ره(  حضرت  که  بود  سابقه  همین 
انقابــــی و فرزندان انقــــاب را هشــــدار دادند که: 
نگذاریــــد انقاب به دســــت نااهــــان و نامحرمان 
بیفتــــد. عمل به این توصیه حضرت امام)ره( بر هر 
اطاعات،  ارزنده  نقش  است.  الزم  انقاب  دلسوز 
حراست دســــتگاه های اجرایی، مشارکت اداری با 
آحاد مردم  حراست سازمان ها، ادارات و همکاری 
با در اختیار قرار دادن اخبار و گزارشــــات مشکوک 
و موثــــق بــــه ســــتاد خبــــری 113 وزارت اطاعات و 
عقیم  در  می توانــــد  ســــپاه  اطاعــــات  ســــازمان  یا 
، عوامل نفوذ،  گذاشــــتن اهداف شــــوم اســــتکبار
جاسوســــی، شــــبکه رانــــت، ایجــــاد نارضایتی بین 
گوناگون  کشور در ابعاد  مردم... در تأمین امنیت 
مفیــــد فایده قرار گیــــرد. نکته حائــــز اهمیت آنکه 
اندیشــــه های بیگانه از عوامــــل تزلزل یک انقاب 
از دو طریق  کــــه  در بلندمــــدت به شــــمار می آیــــد 

کند.  پیدا  نفوذ  است  ممکن 
طریــــق  از  دوم  و  گاه  آ دشــــمنان  طریــــق  از  اول 
بــــا  انقــــاب  یــــک  دشــــمنان  نــــادان.  دوســــتان 
مشــــاهده پیروزی و پیشرفت های آن و با ماحظه 
نفــــوذ اندیشــــه و طــــرز تفکــــر رهبران انقــــاب در 
ملت ها  دیگر  الگوگیــــری  از  تــــرس  و  جوامع  دیگر 
متفکریــــن  توســــط  شــــده  ارائــــه  اندیشــــه های  از 
اندیشــــه های  که  نمود  خواهنــــد  تــــاش  انقابی، 
انحرافــــی را در میان تفکر های ارائه شــــده از جانب 
رهبــــران نهضت بگنجاننــــد و از این طریق مکتب 
انقابی را به انحراف بکشــــانند. این روند در طول 
تاریخ ســــابقه داشته است، از ورود اســــرائیلیات، 
مجوســــیات، مارک اســــام، تا نفوذ اندیشــــه های 
لیبرالیســــم غربی در نهضت مشــــروطه و.... همه 
یــــک  در  انحرافــــی  اندیشــــه  ورود  از  نمونه هایــــی 
جریــــان پاک و خالــــص انقابی اســــت کــــه بانی و 

اند. بوده  خارجی  دشمنان  آن  عامل 
توســــط  بیگانه  اندیشــــه های  نفــــوذ  دوم،  طریــــق 
دوســــتان نادان اســــت. گاهــــی پیــــش می آید که 
گاه انقــــاب، به علت عدم آشــــنایی  آ دوســــتان نا
و  نظریات  سلسله  یک  مجذوب  مکتب  از  درست 
اندیشــــه های بیگانه می گردند و با همین بینش، 
بــــه آن نظریات رنگ مکتب داده و بــــه نام مکتب 
طوالنی  سابقه ای  نیز  موضوع  این  می کنند.  عرضه 
دارد. ورود تفکــــرات یونانی توســــط دانشــــمندان 
مســــلمان به نام اســــام و تصوف ایرانی و هندی 
را جزء اســــام دانســــتند به وســــیله برخــــی علما و 
از صاحبنظــــران در  گیــــری برخــــی  همچنیــــن بهره 
از انقاب اسامی از مکاتب مادی  سال های پس 
گــــرا و لیبرالیســــتی، همه نمونه هایــــی از انحراف از 
گاهانه  آ تفکرات بی شائبه انقاب و با وارد کردن نا
نادان  دوستان  توسط  مکتب  در  انحرافی  مسائل 
می باشــــد. راهبــــرد مبــــارزه بــــا این پدیده شــــوم را 
ملی  مبارزه  روز  مناســــبت  به  رهبــــری  معظم  مقام 
1375/8/9 ارائه و  با اســــتکبار جهانــــی در تاریــــخ 
مقصود را مشــــخص فرموده اند: مقصود از مبارزه 
کید، تعرض،  ایران در مقابل  که ملت  این اســــت 
به  دشمن  سیاســــی  تاش های  و  اندازی  دســــت 
کشور  که می کند، تا دوباره  کارهایی  انواع و اقسام 
ایــــران را بــــه یکــــی از اقمار خــــود تبدیــــل نماید، با 
شــــدت و قدرت خواهد ایستاد و مقاومت خواهد 
کرد. هر جا که در جهان دســــتمان برســــد، نسبت 

کرد. خواهیم  افشاگری   ، استکبار به 
جبهه  رســــالت  مقطع  ایــــن  در  می رســــد  نظــــر  به 
اســــتراتژی  داشــــتن  در  کشــــور  در  فرهنگــــی 
و  افزایــــی  هــــم  ایجــــاد  بــــا  تبلیغــــی  و  فرهنگــــی 
در  قضایی  و  امنیتــــی  دســــتگاه های  با  همگرایی 
نفوذ  از  جلوگیری  و  اســــامی  یز  عز انقــــاب  حفظ 

می نماید. رخ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاسی علوم  ارشد  *کارشناس 

یادداشت میهمان

مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان:

اشتغال زایی برای محرومان مهمتر از کمک به آنهاست
ح شهید سلیمانی شناسایی 500 خانواده نیازمند به حمایت در طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان با بیان اینکه اگر تاش 
گروه های جهــــادی نبود، اتفاقات خوب در ایــــام کرونایی رقم نمی خورد، گفت: اشــــتغال زایی برای 

محرومان مهمتر از کمک به آنهاست.
بــــه گزارش هگمتانه، علــــی رضایی با بیان اینکه تــــاش گروه های جهادی در ایــــام کرونایی بود که 

باعث کاهش آالم مردم شــــد افزود: اگر گروه های جهادی نبودند ایــــن چنین زیبایی هایی در این 
ایام خلق نمی شد. مسؤول سازندگی سپاه ناحیه همدان اظهار کرد: از ابتدای تشکیل قرارگاه امام 
حسن مجتبی علیه السام سیل عظیمی از کمک های مردمی به این قرارگاه سرازیر و این کمک ها 

بین نیازمندان توزیع شد.
رضایی ادامه داد: اما آنچه که در این بین کمتر دیده می شــــود زحماتی اســــت که گروه های جهادی 

خواهر و برادر متقبل می شوند تا آالم مردم رنج دیده کمتر شود.
رضایی خاطرنشان کرد: گروه های جهادی از ابتدای تهیه بسته ها شروع به کار می کنند و تا تقسیم 

و توزیع آنها پای کار هستند که کار دشواری است.
وی افزود: در طرح شهید سلیمانی که از چند هفته قبل شروع شده، با همکاری مرکز بهداشت 500 
خانواده کرونایی جدید شناســــایی شده اند که به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی این 

افراد مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی گفت: تهیه و توزیع بسته های معیشتی کار بسیار خدا پسندانه ای است اما مهمتر از آن ایجاد 
اشــــتغال برای افراد اســــت، لذا از تمامی خیران تقاضا داریم در این کار خیر نیز پیش قدم شــــوند تا 

بتوانیم کمی از مشکات مردم را بکاهیم.

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

هرس درختان پارک ها و معابر شهر
وه خبــــر همــــدان:     معــــاون خدمــــات  هگمتانــــه، گــــر
بــــا توجــــه به  کــــرد:  شــــهری شــــهردار همــــدان بیــــان 
فــــرا رســــیدن فصــــل هــــرس زمســــتانه، برنامه هرس 
ها،  پــــارک  جمله  از  شــــهر  مختلف  نقــــاط  در  درختــــان 
معابــــر اصلــــی و فرعی و رفیوژها از اوایــــل آذر ماه آغاز 
ارائه  آموزش های  شــــده و تا اواخر دی مــــاه نیز برابــــر 
شــــده به کارگران و با نظارت کارشناســــان فضای سبز 

داشت. خواهد  ادامه 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، وحیــــد علــــی ضمیــــر هدف از 
خشــــک،  شــــاخه های  حذف  را  عملیــــات  ایــــن  اجرای 
، کاهش تــــاج پوشــــش درختان و  آفــــت زده و بیمــــار
و  ســــازی  جوان  آب،  مصرف  کاهــــش  آنها،  دهــــی  فرم 
نور  نفوذ  افزایــــش  مســــن،  درختان  در  رشــــد  تحریک 
گیاهــــی،  بیماری هــــای  و  آفــــات  رشــــد  از  جلوگیــــری  و 
سم پاشی  در  شــــیمیایی  ســــموم  از  اســــتفاده  کاهش 
در  راننــــدگان  بــــرای  کافــــی  دیــــد  ایجــــاد  همچنیــــن  و 

تقاطع های اصلی و فرعی برشــــمرد.
وز خطر و  وی عــــاوه بر موارد یاد شــــده به کاهــــش بر
چون  مخاطراتی  جملــــه  از  وندان  شــــهر برای  مزاحمت 
شکســــتن و ســــقوط درختان بر اثر تنــــد بادها، بارش 
برای  جانی  و  مالــــی  خســــارت  ایجــــاد  و  ســــنگین  برف 
انتقال  خطــــوط  مســــیرهای  و  وها  خودر وندان،  شــــهر

کرد. اشاره  برق 
اشــــاره  با  همدان  شــــهردار  شــــهری  خدمات  معــــاون 
جمــــع  و  ترافیکــــی  تعهــــدات  رعایــــت  بــــا  اینکــــه  بــــه 
آوری ضایعــــات در زمــــان هرس مشــــکلی بــــرای تردد 
کرد:  خاطرنشــــان  شــــد  نخواهــــد  ایجــــاد  وندان  شــــهر

کامــــل تمام  عملیــــات هــــرس درختان تا پاک ســــازی 
ادامه  مستمر  و  وزانه  ر صورت  به  شــــهر  موقعیت های 
وی متخصص به  دارد و برای انجــــام این عملیات نیــــر

است. شده  گرفته  کار 
علــــی ضمیــــر در خصــــوص میــــزان و شــــدت هــــرس 
نوع  نظیر  عواملی  به  شــــهری  ســــبز  فضای  در  درختان 
درخت،  مکانی  موقعیــــت  درخت،  ســــن  گیاهی،  گونه 
دهی  شــــکل  هرس،  زمــــان  درخــــت،  ســــامت  درجه 

کاشــــت  اولیــــه و تربیــــت درخت در ســــال های اولیه 
اشــــاره و خاطرنشــــان کــــرد: رســــیدگی و نگهــــداری از 
از  یکــــی  شــــده  کاشــــته  درخت هــــای  و  ســــبز  فضــــای 
فضای  و  منظــــر  ســــیما،  ســــازمان  کاری  اولویت هــــای 
ســــبز شهری برای مناسب ســــازی چهره شهر است و 
و در ســــال نسبت به آبیاری، کود دهی، هرس  از این ر

می کند. اقدام  و...  درختان 

بسترسازی برای توسعه تجارت الکترونیک الزمه حمایت از اصناف

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی دادگســــتری 
همدان گفت: برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تجاری 
و صنفی در دوران کرونا، مجلس باید قوانین و بسترهای 
الزم را برای توسعه تجارت الکترونیکی، آموزش آحاد مردم 

و تأمین امکانات الزم فراهم کند.
به گزارش هگمتانه، عباس نجفی با تأکید بر لزوم توجه به 
توسعه تجارت الکترونیک در ایام شــــیوع کرونا به منظور 
پیشگیری از ورشکســــتگی واحدهای تجاری اظهار کرد: از 
آنجا که شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی یا نیمه فعال 
شدن بخشی از مشاغل و ایجاد محدودیت در واحدهای 
تجــــاری و صنفــــی شــــده، الزم اســــت مجلــــس قوانین و 
بسترهای الزم را برای توسعه تجارت الکترونیکی، آموزش 

آحاد مردم و تأمین امکانات الزم فراهم کند.
وی با بیان اینکه تقویت دولت الکترونیک در اســــتان و 
ارائه خدمــــات مطلوب اداری یکی از راهکارهای مناســــب 
در بخــــش تســــهیل امــــور عمومــــی در ایام کرونا اســــت، 
مطرح کرد: باید با هدف پیشــــگیری از تعطیلی واحدهای 

تجاری و صنفی، برنامه های مدونی در بخش ترمیم و احیا 
بخش های اقتصــــادی که از کرونا آســــیب دیده اند، تهیه 

شود.
معاون اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری 
اســــتان همدان تأکید کــــرد: تعطیلی واحدهــــای تولیدی 
و بیکاری کارگران یک آســــیب جدی بــــر پیکره اقتصادی 
کشــــور وارد کرده اســــت کــــه همین مســــأله زمینه ســــاز 

آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد بود.
وی همچنین با تشــــریح وضعیت استان در بخش ذخایر 
غنــــی معادن و نحوه برداشــــت از آنها نیز اظهــــار کرد: این 
نفال محسوب شده و هرگونه دست اندازی 

َ
معادن جزء ا

به آن پیگرد قضایی دارد.

نجفــــی با بیــــان اینکــــه صیانــــت، حفاظــــت و جلوگیری از 
برداشت غیرمجاز از معادن استان همدان تکلیف قانونی 
دستگاه های متولی است، عنوان کرد: برداشت های غیر 
اصولی و برخاف اســــتانداردهای تعریف شده در قانون و 

، سبب تضییع انفال خواهد بود. نیز برداشت غیر مجاز
به نقل از تســــنیم، وی با اشــــاره به اینکه براساس ماده 6 
فعالیت هــــای معدنی و ضوابط زیســــت محیطی مصوب 
خرداد ســــال 84 در راستای صیانت از اراضی ملی و محیط 
زیســــت نیز بهره برداران مجاز مکلف به بازسازی و ترمیم 
محدود اکتشافات هستند مطرح کرد: الزم است نسبت 
به صیانت و حفاظت از معادن اســــتان همدان از ســــوی 

دستگاه های مربوطه نظارت الزم اعمال شود.

غ  قیمت مصوب تخم مر
شانه ای 30 تا 3۲ هزار تومان

: گران فروشان مجازات می شوند معاون اقتصادی استاندار

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســــتاندار همدان با بیان اینکه نرخ مصوب 
دولتی برای تخم مرغ اعام شــــده اســــت گفت: باالتر از 
این نرخ گران فروشی محسوب شده و با گران فروشان 

برخورد قانونی می شود.
به گــــزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد روز دوشــــنبه در 
جلســــه ســــتاد تنظیم بازار اســــتان همدان اظهار کرد: 
بر اســــاس این مصوبــــه، تخم مرغ هر کیلوگــــرم 14 هزار 
تومان برای مرغداری و بــــرای مصرف کننده کیلویی 16 

هزار و 900 تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: بر اســــاس این نرخ، تخم مرغ به صورت 
شانه ای با قیمت 30 تا 32 هزار تومان متناسب با وزن 

توزیع می شود.
معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی اســــتاندار همدان 
تأکیــــد کرد: فــــروش تخم مــــرغ بیشــــتر از ایــــن نرخ در 
سراســــر اســــتان غیرقانونی اســــت و متخلفان به جرم 

گران فروشی به تغزیرات حکومتی معرفی می شوند.
پورمجاهد گفت: در حال حاضر روزانه بین 40 تا 50 ُتن 
تخم مرغ در استان توزیع می شود که نیمی از آن توسط 
مرغداری های تخم گذار اســــتان و بقیــــه از مناطق دیگر 

تأمین می شود.
وی بــــه دســــتگاه های متولــــی توصیــــه کرد: ســــهمیه 
تخم مرغ اســــتان بین مناطق کمتر برخوردار و حاشــــیه 
شــــهرها توزیع شود تا شــــاهد فروکش کردن تقاضای 

این فرآورده باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان با 
اشــــاره به افزایش تولید گوشــــت مرغ در استان تأکید 
کرد: شرکت پشــــتیبانی امور دام مازاد تولید را خریداری 

و برای عید نوروز ذخیره کند.
به گفته پورمجاهد کشتارگاه ها باید برای خرید و کشتار 
مرغ تولید شــــده در اســــتان نهایت همکاری و تعامل 
را داشــــته باشــــند تا تولیدکنندگان استان دچار ضرر و 

زیان نشوند.
وی همچنین به میوه شــــب عید اشــــاره کــــرد و افزود: 
کســــانی که توانایی مالی در حد 20 میلیارد تومان دارند 
برای خرید ســــیب و پرتقال مورد نیاز عیــــد نوروز اعام 

آمادگی کنند تا اقدامات الزم صورت گیرد.
بــــه نقــــل از ایرنــــا، معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی 
اســــتاندار همدان پیش بینی کرد: ممکن اســــت برای 
عید امسال هزار و 200 تن ســــیب و پرتقال نیاز داشته 
باشــــیم و از ورود بخــــش خصوصــــی به ایــــن موضوع 

استقبال می کنیم.
متین: سرپیچی از ثبت موجودی کاال در سامانه  �

جامع انبارها احتکار محسوب می شود
رئیــــس ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجارت اســــتان 
همدان هم با تأکید بر ثبت کاالهای موجود در استان 
در ســــامانه جامع انبارها گفت: ســــرپیچی از این قانون 

احتکار و قاچاق کاال محسوب می شود.
حمیدرضــــا متیــــن اظهــــار کــــرد: تمــــام انبارهــــا و مراکز 
نگهداری کاال بایــــد موجودی خود را در ســــامانه جامع 

انبارها به نشانی www.nwms.ir ثبت نام کنند.
وی تأکیــــد کرد: چنانچــــه واحدهای صنفــــی و صنعتی 
مطابق این قوانین عمل نکند مشــــمول مجازات های 

احتکار و قاچاق کاال می شوند.
رئیــــس ســــازمان صنعت، معــــدن و تجــــارت همدان 
گفــــت: همــــدان رتبه دوم در ســــامانه جامــــع انبارهای 

کشور را دارد و باید این رویه ادامه یابد.
متین خاطرنشــــان کرد: بنکــــداران و صاحبان واحدای 
صنفی که کهنســــال هستند و توان و سواد الزم را برای 
انجام ایــــن کار ندارند از حســــابدار کمــــک بگیرند و در 

اسرع وقت موجودی کاالهای مازاد خود را ثبت کنند.
به گفته او اصناف و شــــرکت های پشتیبانی امور دام و 
غله نیز موظف به ثبت فهرست اقام در سامانه جامع 
انبارها هســــتند تا مشــــمول جریمه و برخــــورد قانونی 

نشوند.
رئیــــس ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجارت اســــتان 
همدان یــــادآوری کرد: منظور از انبارها و مراکز نگهداری 
یــــا  نگهــــداری  تخلیــــه ،  بارگیــــری،  مراکــــز  تمامــــی  کاال، 

ذخیره سازی کاال است.
وی افــــزود: این مراکــــز شــــامل انبارها، مراکــــز ذخیره، 
سیلوها، ســــردخانه ها، واحدهای تولیدی، کارخانه ها، 
معادن، اصناف و مزارع کشــــاورزی اســــت و به طورکلی 
هر جایــــی که کاال بــــه آن وارد یــــا از آن خارج و یــــا در آن 

نگهداری می شود در محدوده این طرح می گنجد.
متیــــن گفــــت: بــــرای تســــهیل و تســــریع فرایندهای 
تجاری و همچنین نظارت و مدیریــــت کارآمد ورودی و 
خروجی زنجیره تجاری باید ابزاری برای شناسایی مکان 
نگهداری هر کاال و میزان خروج و ورود کاالها به هر انبار 

در هر لحظه وجود داشته باشد.
متیــــن تأکید کرد: مردم انبارهــــای غیرقانونی را از طریق 
سامانه 124 اعام کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به 

گزارش آن ها رسیدگی شود.

اعالم شرایط ثبت نام مراکز قرآنی مانند موسسات
برای شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترت

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
آموزش و توسعه مشــــارکت ها از امکان ثبت نام مراکز 
قرآنــــی دارای موافقــــت اصولــــی در نوزدهمیــــن آزمون 

سراسری قرآن و عترت خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــید فخرالدین اسماعیلی بیان 
کرد: امکان ثبت نام مراکز قرآنی دارای موافقت اصولی 
در نوزدهمیــــن آزمون سراســــری قــــرآن و عترت فراهم 

شد.
توســــعه  و  آمــــوزش  برنامه ریــــزی،  دفتــــر  مدیــــرکل 
مشارکت ها گفت: با توجه به اشتیاق و درخواست های 
مکرر مراکز قرآنی دارای موافقت اصولی برای شرکت در 
آزمون سراســــری قرآن و عترت، مقرر شد اینگونه مراکز 

نیز با حصول شرایطی همانند مؤسسات دارای پروانه 
فعالیت، قادر باشــــند قــــرآن آموزان خــــود را به صورت 

گروهی در آزمون ثبت نام نمایند.
وی افزود: البته این مراکز می بایســــت تا آخر فروردین 
ماه 1400 نســــبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام کنند. در 
غیر این صورت سامانه از اختصاص قرآن آموزان ثبت 

نامی به این مراکز ممانعت خواهد کرد.
اســــماعیلی هدف از این اقــــدام را ســــاماندهی تمامی 

مؤسسات، قرآن آموزان و مربیان دانست.
گفتنی اســــت، ثبت نــــام نوزدهمین آزمون سراســــری 
قرآن و عترت از 10 دی ماه 99 آغاز شــــده و تا 30دی ماه 

99 ادامه خواهد داشت.
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سخنگوی دولت:

تولید اورانیوم با غنای ۲0 درصد را آغاز می کنیم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی دولت گفت: اعتبار آیین نامه قانون اقدام راهبردی برای 

لغو تحریم ها تأمین و فرآیند تولید اورانیوم با غنای 20 درصد آغاز شده است.
به گزارش هگمتانه، علی ربیعی ســــخنگوی دولت از دســــتور رئیس جمهور بــــرای تأمین اعتبار 
قانــــون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها خبر داد و گفت: در هفته گذشــــته نیز رئیس جمهور در 

نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأمین بودجه بخشــــی از این قانون 
در سال 1399 دستور الزم را داده است.

اقدام  قانــــون  اجرای  دســــتور  گذشــــته  وزهای  ر در  جمهــــور  رئیــــس  همچنیــــن  ود:  افــــز وی 
گاز  یق  ر گذشــــته{ فرآینــــد تز وز  از ســــاعاتی پیش}ر را صادر و  بــــرای لغــــو تحریم ها  راهبردی 
6 به دست خواهد  وع شــــد و تا ســــاعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده یو اف شر

. مد آ

به نقل از فارس، ربیعی تصریح کرد: کلیه این فرآیند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطاع رسانی 
به آژانــــس بین المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشــــنامه طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی کشــــور 

صورت گرفته است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: مواضع دولت در خصوص این قانون به صراحت اعام شده است. با 

این حال دولت خود را ملزم به اجرای قانون می داند.

انعکاس
تشییع و تدفین پیکر آیت اهلل مصباح یزدی در حرم حضرت فاطمه معصومه)س(

ح جهش تولید مسکن انجام شد همزمان با طر

اختصاص زمین های بایر طبیعی و کشاورزی
 به ساخت مسکن

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزارت راه و شهرســــازی، 
برنامه بلندمدت بخش مسکن را احداث پنج میلیون 
واحد مســــکونی طی پنج ســــال آینده اعــــام کرد و خبر 
داد: ســــازمان منابــــع طبیعی حدود 250 هــــزار هکتار و 
وزارت جهاد کشــــاورزی 750 هزار هکتــــار از زمین های 

خود را به ساخت مسکن اختصاص می دهند.
به گــــزارش هگمتانه، همزمــــان با طرح جهــــش تولید 
مسکن با هدف احداث ســــاالنه یک میلیون واحد که 
از ســــوی هیأت رئیســــه مجلس در حال بررسی است، 
وزارت راه و شهرســــازی نیــــز برنامه تأمیــــن زمین برای 
ساخت ســــاالنه یک میلیون واحد طی پنج سال آینده 

را در دستور کار قرار داده است.
طبق آخرین اعام و بر اســــاس تفاهم اولیه مقرر شده 
کــــه حــــدود 250 هــــزار هکتار زمیــــن از ســــازمان منابع 
طبیعی به وزارت راه و شهرســــازی منتقل شود. از طرف 
دیگــــر در جلســــات مشــــترکی که در دولت تشــــکیل 
شده وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال حدود 750 هزار 
هکتار زمین دیگر نیز اعام آمادگی کرده است. وزارت 
جهاد کشاورزی پیش از این هم 250 هزار هکتار زمین 

برای طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده بود.
بــــه تازگــــی محمــــود محمــــودزاده، معــــاون وزیــــر راه و 
شهرســــازی ضمن اعام این مطلب از اباغ برنامه پنج 
آینده حوزه مسکن برای ســــاخت پنج میلیون  ســــال 
واحد مســــکونی خبــــر داد و گفــــت: ایــــن تصمیمات 
از برنامه هــــای بلنــــد مدت حــــوزه مســــکن وزارت راه و 

شهرسازی است و به یک دولت خاص تعلق ندارد.
او پیش از این درخصوص شائبه اختصاص زمین های 
کشــــاورزی و جنگل ها برای ساخت مسکن گفته بود: 
این زمین ها شــــامل اراضی بایر اســــت که جنگل ها را 

شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده 
کشــــاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توســــعه نیز مد 
نظر قرار می گیــــرد؛ لذا تأکید می کنم منظور از توســــعه 
محدوده شــــهری به هیچ عنوان ســــاخت مســــکن در 

جنگل ها و زمین های کشاورزی نیست.
بــــه نقــــل از ایســــنا، وی اظهــــار کــــرد: با تــــاش تمامی 
مســــؤوالن حوزه های ذیربط تاکنون موفــــق به تأمین 
زمین برای حدود 200 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن 

شده ایم.
همزمان بــــا وزارت راه و شهرســــازی، مجلس شــــورای 
اســــامی طــــرح جهــــش تولیــــد و تأمین مســــکن را در 
دســــتور کار خود قرار داده است. آخرین وضعیت این 
طرح حاکی از آن اســــت که از ســــوی کمیسیون عمران 
مجلس برای اعمال نظر به هیأت رئیسه پارلمان تقدیم 
شده اســــت. این در حالی اســــت که دولت با توجه به 
ابهامات این طرح از جمله چگونگــــی تأمین نقدینگی 
و نرخ ســــود تســــهیات آن تمایل چندانی به این طرح 
نداشــــت. اما برنامه مــــوازی وزارت راه و شهرســــازی با 
مجلــــس نشــــان می دهد کــــه دولت و مجلــــس برای 

ساخت یک میلیون واحد در سال همسو شده اند.

ح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی  طر
تا پایان بهمن ماه تمدید شد

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: پلیــــس راهنمایی 
و رانندگــــی ناجــــا در خصــــوص تمدیــــد طــــرح ترخیص 

موتورسیکلت های رسوبی اطاعیه ای صادر کرد.
به گــــزارش هگمتانه، پلیس راهنمایــــی و رانندگی ناجا 
در خصوص تمدید طرح ترخیص موتورســــیکلت های 

رسوبی اطاعیه ای صادر کرد.
در ایــــن اطاعیــــه آمــــده اســــت: بــــا عنایت بــــه تدبیر 
و تأکیــــد فرمانــــده ناجــــا بــــرای اجــــرای طــــرح ترخیص 
موتورســــیکلت های رســــوبی و بــــه منظــــور جلوگیری 
از انباشــــت ایــــن موتورســــیکلت ها در پارکینگ هــــا و 

همچنین به جهت رفاه حــــال هموطنان عزیز و نظر به 
حجم درخواســــت ها و مراجعان مالکین و متصرفین، 
طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی که تا هفدهم 
دی ماه بــــه اتمام می رســــید، تا پایان بهمن ماه ســــال 

جاری تمدید شد.
اینگونــــه  متصرفیــــن  و  مالکیــــن   ، مهــــر از  نقــــل  بــــه 
آمده اســــتفاده  از فرصت به وجود  موتورســــیکلت ها 
نماینــــد و کارهای مربوط به ترخیص خــــود را به روزهای 
پایانــــی طرح موکول نکننــــد، چرا که ایــــن فرصت دیگر 

تمدید نخواهد شد.

کشتی کره ای در ابتدا به اخطارهای سپاه بی توجهی کرد
شناور در بندرعباس توقیف است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: معــــاون اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گفت: کشــــتی کــــره ای که اقدام 
بــــه آلودگی دریایی کرده بود، پس از اخطار شــــناورهای 
عبوری و گشتی نیروی دریایی سپاه پاسداران اقدام به 

طی مسیر می کند که در نهایت متوقف می شود.
اســــماعیل مکی زاده عصر دیــــروز در توضیحاتی درباره 
توقیف کشتی کره ای در آبهای خلیج فارس اظهار کرد: 
تانکر ویژه حمل مواد شــــیمیایی و نفتی کشتی کره ای 
با نام HANKUK CHEMI مقارن ســــاعت 10صبح دیروز 
دوشــــنبه 15 دی ماه 99 در 11 مایلی جزیره تنب بزرگ در 
مســــیر بندر الجبیل عربستان به سمت فجیره امارات 

اقدام به ایجاد آلودگی دریایی کرد.
وی افــــزود: یگان عبوری گشــــت نیروی دریایی ســــپاه 
پاســــداران کــــه متوجه این تخلــــف می شــــوند، به این 
کشــــتی اخطار داده اما شــــناور مذکور بــــدون توجه به 

اخطار ها به مسیر خود ادامه می دهد.
به گفته معاون اداره کل بنــــادر و دریانوردی هرمزگان، 
در نهایت این شناور به دســــتور مرجع قضایی استان 
توقیف و برای ســــیر مراحل قانونی و بررســــی های الزم، 
به ســــمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شده است که 
نتایج بررســــی ها با توجه به ضوابــــط و مقررات دریایی و 

قضایی اعام خواهد شد.

پیگیری خروج آمریکا از منطقه شکل قانونی
به خود می گیرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســــت خارجی مجلس گفت: با اعام وصول 
طرح اقدام متقابل علیه آمریــــکا به عنوان عامل اصلی 
ترور سردار شــــهید ســــلیمانی، پیگیری خروج آمریکا از 

منطقه شکل قانونی به خود می گیرد.
به گــــزارش هگمتانه، فداحســــین مالکی با اشــــاره به 
طرح اقدام متقابل علیه آمریــــکا به عنوان عامل اصلی 
ترور سردار شهید سلیمانی که در آخرین جلسه علنی 
مجلس اعام وصول شــــد، گفت: این طرح شامل سه 
بخش اصلی است و کمیسیون امنیت ملی به عنوان 

کمیسیون اصلی بررسی آن را در دستور کار خود دارد.
بــــه نقل از خانــــه ملت، وی افــــزود: با بررســــی و تبدیل 

این طرح بــــه قانون، پیگیــــری خروج آمریــــکا از منطقه 
شــــکل قانونی به خــــود می گیرد، به عبارتــــی دیگر یکی 
از اصلی تریــــن بخش هــــای ایــــن طرح پیگیــــری خروج 
نیروهــــای آمریکایــــی از منطقه اســــت. با توجــــه به آثار 
مخــــرب حضور آنهــــا در خاورمیانه و در راســــتای انتقام 

سخت هرچه سریع تر باید این مهم عملیاتی شود.
نماینده مــــردم زاهدان در مجلس تصریح کرد: حمایت 
از فلســــطین، محور مقاومت و دیپلماسی عزتمندانه 
و حمایت منافع ملی ســــایر بخش ها طرحی اســــت که 
هیأت رئیسه مجلس آن را در آستانه سالگرد شهادت 
حاج قاسم ســــلیمانی اعام وصول کرد و مجری اصلی 

آن نیز وزارت خارجه خواهد بود.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس:

رقم مورد نیاز برای اجرای کامل رتبه بندی 
معلمان 20 هزار میلیارد تومان است

کمیســــیون  نماینده  جهــــان:  و  ایــــران  گروه  هگمتانــــه، 
آموزش در کمیســــیون تلفیق بودجــــه، تصریح کرد: رقم 
برآورد شــــده برای اجرای قانــــون رتبه بنــــدی معلمان در 
کمیســــیون آموزش 20 هزار میلیارد تومان برآور شده که 
چنین پیشنهادی از کمیسیون آموزش در تلفیق مطرح 

خواهد شد.
کید بر اینکه یکــــی از اصلی ترین  مهدی اســــماعیلی بــــا تأ
محورهای اصاح بودجه 1400 در حوزه آموزش، گنجاندن 
رتبه بندی فرهنگیان در الیحه بودجه اســــت، اظهار کرد: 
مجلس نســــبت به اجرای رتبه بندی فرهنگیان مصمم 
اســــت ولی رقمی که برای رتبه بنــــدی در الیحه 1400 قید 

شده کفاف اجرای آن را نمی  دهد.

رتبه بنــــدی به صورت ســــاالنه در بودجــــه می آید و  �
الیحه قانون دائمی آن هنوز ارائه نشده است

نماینده مردم میانه در مجلس شــــورای اســــامی با بیان 
اینکــــه مهم ترین مســــئله در اجرای رتبه بنــــدی معلمان 
وصول الیحــــه »قانون رتبــــه بندی معلمــــان« به مجلس 
اســــت، افــــزود: هنوز ایــــن الیحه بــــه مجلس نرســــیده و 
اختصاص ردیفی در بودجه برای رتبه بندی معلمان اجرای 

آن را محدود و ساالنه می کند.

رئیــــس کمیته آمــــوزش و پرورش کمیســــیون آموزش و 
تحقیقات مجلس تصریح کرد: البته ما در مجلس دست 
روی دســــت نخواهیم گذاشــــت و منتظر ارائه این الیحه 
مهم از جانب دولت نمی مانیم بلکه رتبه بندی را در الیحه 

1400 نیز خواهیم دید.

آموزش و پرورش برای اجرای رتبه بندی فقط 5 هزار  �
میلیارد تومان درخواست کرده است

وی افــــزود: آمــــوزش و پــــرورش بــــرای اجرای رتبــــه بندی 
درخواست 5 هزار میلیارد تومان کرده بود که معتقدیم با 

این رقم رتبه بندی برای بخشی از معلمان اجرایی می شود 
در صورتی که بایــــد رتبه بندی به صورت همــــه جانبه و نه 
تدریجــــی برای معلمــــان اجرا شــــود و برای ایــــن مهم رقم 

باالتری نیاز است.

۸00 هزار معلم مشمول قانون رتبه بندی می شوند �
بــــه نقل از خانه ملت، اســــماعیلی، آمار معلمان شــــاغل 
مشــــمول رتبه بنــــدی را 800 هــــزار نفر برشــــمرد و گفت: 
رقم مورد نیــــاز برای اجــــرای کامل قانون رتبــــه بندی که 
آموزش و  آموزش و تحقیقــــات و کمیته  در کمیســــیون 
پرورش محاســــبه شــــده، رقمی معادل 20 هــــزار میلیارد 
تومان است و امیدواریم که بتوانیم با جلب نظر اعضای 
کمیســــیون تلفیق چنین رقمی را برای اجرای رتبه بندی 

کنیم. جذب 
عضو کمیســــیون تلفیق مجلس تأکید کــــرد: رقم مذکور 
پیشنهاد کمیســــیون آموزش و تحقیقات به کمیسیون 
تلفیق اســــت که با توجه به اصاح بخش درآمدی بودجه 
1400 در کمیســــیون تلفیق باید دید می توان چنین رقمی 
؛ چراکه بســــیاری از ردیف  را برای این حوزه جذب کرد یا خیر
درآمدی دولت در الیحه بودجه 1400 غیرشفاف و احتمالی 

به نظر می رسد.

ابراز نگرانی وزیر بهداشت 
در خصوص بازگشت دوران بحرانی کرونا

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت با اشاره به 
اینکــــه تا زمانی که اعتماد کافی در خصوص یک واکســــن 
پیدا نکنم اقدام به خریــــد نخواهم کرد، گفت: نمی گذاریم 

ملت ایران گروه آزمایشی شرکت های واکسن ساز شود.
به گزارش هگمتانه، ســــعید نمکی پیش از ظهر دوشنبه 
در جلسه استانی مقابله با کرونای کرمان بیان داشت: در 
نخستین روزهای بیماری کووید 19 در اوج غربت و تنهایی 

بودیم، تحریم ها ظالمانه تمام راه ها را بسته بودند.
وی افزود: در این مدت همه با مــــا همکاری کردند و به ما 
دلگرمی دادند ســــردار ســــامی در پیامی اعام کرد که ما 
کنار شــــما هســــتیم؛ این پیام باعث دلگرمی زیاد ما شد 
ضمن اینکه عزت جمهوری اسامی نیز در کنار هم بودن 

ما است.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی گفــــت: برد در 
زمینــــه کنترل ویــــروس کرونا برد جمهوری اســــامی و اما 
آنهایی که منتظر بودند ما در این زمینه شکست بخوریم 

خودشان طعم شکست را خواهند چشید.
 آمار ابتالء به کرونا سیر نزولی دارد �

نمکی تصریح کرد: بــــا وجود تحریم های ظالمانه آمار ابتاء 
به کووید 19 در کشــــورمان رو به کاهش اســــت اما آمریکا 
و انگلیــــس بــــا وجــــود اینکــــه میلیون هــــا دالر و پوند به 
بخش بهداشــــت و درمان خود تزریق کرده اند هر روز آمار 

ابتایش رو به افزایش است.
وی با اشــــاره به اینکه این ســــیر نزولی آمــــار پاداش قومی 
اســــت که بر اصول و مبانــــی خود می ایســــتد، افزود: این 
پاداش خداوند به ما اســــت که در اوج تحریم های ظالمانه 
10 به یک از دنیا جلو افتادیم؛ همچنین ایران اسامی یک 
رهبری متفــــاوت از جهان دارد و نقشــــی کــــه معظم له در 

هدایت، رعایت و وفاق دارند در دنیا بی نظیر است.
وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش پزشــــکی گفت: جمع 
صمیمــــی مســــؤوالن، وفــــاق و همدلی بین دســــتگاه ها 
ســــومین عامل مؤثر در موفقیت بــــرای کنترل کرونا بود؛ 

این شیوه را در دفاع مقدس هم تجربه کردیم.
وی افزود: نکتــــه چهارم در زمینه کنترل کرونا این اســــت 
کــــه در مرحله اول ســــنگر آرایی و در مرحلــــه دوم حمله به 
ویــــروس کرونا را طراحــــی کردیم و توانســــتیم مرگ ها را به 
کمتر از 40 نفر در مدت کوتاهی برســــانیم ما از واردکننده 

ماسک به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل شدیم.
نمکی یادآور شــــد: 2 هزار و 500 تخت آی سی یو در 40 روز 
راه انداختیم، ســــازنده و صــــادر کننده ونتیاتور شــــدیم. 
حمایت های رهبری و مسؤوالن جواب داد اما من باز هم 
نگرانــــم که عادی پنداری مجــــدد در خصوص این بیماری 
باعث شــــود که دوباره به اردیبهشــــت و دوران ســــخت 

کرونا برگردیم.
وزیر بهداشــــت، درمــــان و آموزش پزشــــکی گفت: تقاضا 
دارم این تیم و وفاق را سســــت نکنید و کم شــــدن موارد 
ابتاء به کرونا باعث کم شدن وفاق بین شما نشود این 
ویروس از پیچیده ترین مخلوقاتی است که به وجود آمده 

است.
نمکی در بخشــــی از سخنان خود به واکســــن ایرانی کرونا 
اشاره کرد و بیان داشت: هر کس که فکر کند که واکسن 
تنها عاج بیماری اســــت حرف عاقانه ای نزده اســــت زیرا 
این واکســــن با ســــایر واکســــن ها کامًا متفاوت بوده و 
کرونا ویروســــی بسیار پیچیده اســــت. اطاعات زیادی در 
خصوص این ویروس نداریم و نمی دانیم این واکسن چه 
میزان ایمنی را ایجاد می کند البته این مســــائل برای تمام 

کشورها وجود دارد.
وی افــــزود: گرچــــه امیدهایی در خصوص واکســــن داریم 
اما قطعی نمی گوییم که با واکســــن ایــــن ویروس از بین 
می روداما زمانــــی می توانیم در خصوص واکســــن محکم 
حرف بزنیم که حتی یک نفر مبتا در منطقه وجود نداشته 

باشد.
نمکی بــــا بیان اینکه تســــت بزرگتریــــن راهکار مبــــارزه با 
ویروس اســــت، گفت: درمانگاه های 16 ســــاعته به هیچ 
عنــــوان نباید به دلیــــل کمبود مریض تعطیل شــــوند چرا 
 داروی 

ً
که این درمانگاه ها بســــیار اثرگذار هستند و حتما

رایــــگان و درمــــان رایــــگان به عنــــوان مشــــوق مریض در 
دستور کار باشد.

وزیر بهداشــــت یادآور شــــد: شــــبکه بهداشــــت و درمان 
کشــــور بایــــد تجهیز شــــود، تعــــداد قابل توجهــــی تخت 
بیمارستانی در کشور داریم و امســــال علی رغم تحریم ها 
10 هزار و 600 تخت را با اولویت نقاط محروم تا اردیبهشت 
ســــال آینده افتتــــاح خواهیم کــــرد ضمن اینکــــه تکمیل 
پروژه هــــای نیمه تمام بهداشــــت و درمان در دســــتور کار 

است که تا اردیبهشت ماه سال آینده به اتمام برسد.
وی در خصوص تهیه واکسن کرونا گفت: ما از سه مسیر 
واکســــن را دنبال می کنیم ابتدا ســــاخت داخل است ما 
واکســــن را به عنوان محور دنبال کردیم با 5 پلتفرم که در 
دســــتور کار اســــت. با یاری خدا تا بهار آینده واکسن ساز 
معتبــــر دنیا خواهیم بــــود و در این موضــــوع تردید ندارم. 
راه دوم مشارکت با کشــــورهای دیگر برای تولید واکسن 
مشــــترک در داخل کشور اســــت و راه سوم خرید واکسن 
برای گروه های هدف تا روزی اســــت که واکســــن ساخته 

شود.
، وی اظهار کرد: مــــا نمی توانیــــم به دلیل  به نقــــل از مهــــر
کاهش جو مطالبات اجتماعی دروغ بگوییم؛ من به دلیل 
مصلحــــت به مــــردم دروغ نمی گویم و تا زمانــــی که اعتماد 
کافی در خصوص یک واکســــن پیدا نکنــــم اقدام به خرید 
نخواهم کرد زیرا اگر در این رابطه برای کســــی اتفاقی بیفتد 
بنده تا قیامت باید پاسخگو باشم؛ بنابراین از منابع کامًا 
دقیق برای خرید واکســــن اقدام خواهیــــم کرد و نخواهیم 
گذاشــــت ملت ما مورد آزمایش مرحله ســــوم شرکت ها 

قرار گیرند.
نمکی گفت: کشــــور ما در تولید واکسن به عنوان افتخار 
ملی در آینــــده نه چنــــدان دور معرفی خواهد شــــد و من 
و خانــــواده ام اولیــــن مصــــرف کننــــدگان واکســــن ایرانی 

هستیم.

ارز 4۲00 تومانی از بودجه 1400 حذف می شود
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیســــیون 
تلفیــــق بودجــــه 1400 اعــــام کرد کــــه طبق مصوبــــه اخیر 
کمیســــیون، ارز 4200 تومانی از محاســــبات بودجه ســــال 

آینده حذف خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، رحیم زارع ســــخنگوی کمیســــیون 
تلفیــــق بودجــــه 1400 کل کشــــور در نشســــت خبری با 
تشــــریح مصوبات اخیــــر این کمیســــیون اظهار کرد: در 
الیحــــه بودجــــه 4 نــــرخ ارز پیش بینی شــــده و دولت ارز 
4200، 11 هــــزار و 500 و 17 هــــزار و 500 هــــزار تومانی را در 
4 آورده بود و می خواســــت این  1 و  قالب حکــــم تبصره 
اجازه را بگیرد که در ســــامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار 

بفروشد. است 
وی افــــزود: مــــا در مجلــــس نــــرخ ارز اضافــــه نکردیم فقط 
محاسبات ما در مجلس بر اســــاس 17 هزار و 500 تومان 
بــــود. مردم بداننــــد مابه التفــــاوت ارز رانتــــی 4200 تومانی 
و مابقــــی قیمت هــــا را می خواهیم به حوزه های اشــــتغال 
معیشت و سامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود 
و می گویند می خواهند گران شــــود این طور نیست. ما بر 
اساس محاســــبات دولت و برای کمک به دولت این کار 

را انجام دادیم.
ارز  1400 ادامه داد:  کمیســــیون تلفیق بودجه  سخنگوی 
رانتی و چند نرخی فســــادزا بــــوده و االن عده ای که از این 
ارز بهره هــــای چند ده هــــزار میلیارد تومانــــی می بردند و 
دست شان برای سال آینده کوتاه می شود شاید ناراضی 

باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسامی شجاعانه و 
به نفع منابع عمومی معیشــــت، اشتغال و تولید خواهد 

بود.
زارع اعــــام کرد: تا ســــقف یــــک میلیون بشــــکه نفت در 
روز 65.5 درصد ســــهم دولت، 20 درصد سهم صندوق 
توســــعه ملــــی و 14.5 درصــــد ســــهم وزارت نفــــت برای 
ســــرمایه گذاری پیش بینی شــــد همچنیــــن بیش از یک 
میلیون بشــــکه نفت تا سقف 1.5 میلیون بشکه 47.5 
درصد ســــهم دولت برای بازپرداخــــت بدهی به صندوق 
توسعه و 38 درصد سهم صندوق توسعه و 14.5 درصد 

سهم وزارت کشور تعیین شد.
وی بــــه دیگــــر مصوبات کمیســــیون خود اشــــاره کرد و 
گفــــت: بیش از 1.5 میلیون بشــــکه نفت تا ســــقف دو 
میلیــــون و 300 هــــزار بشــــکه که دولــــت مدعی فروش 
47.5 درصد ســــهم دولت برای معیشــــت،  آن اســــت 
ســــامت و حمایــــت از تولید و طرح هــــای تملک دارایی 
درآمدهای  مجمــــوع  در  شــــد.  پیش بینی  نقــــل  و  حمل 
دولــــت از منابع حاصل از افزایــــش صادرات نفت که در 
199 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــــده  الیحه بودجه 
231 هــــزار میلیارد  بود، بــــا مصوبه کمیســــیون تلفیــــق 

شد. دیده  تومان 
به نقــــل از فــــارس؛ وی تصریح کــــرد: به موجــــب مصوبه 
کمیســــیون تلفیق ما 30 هــــزار میلیارد تومــــان به عنوان 
دارایی های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق 

توسعه در اختیار دولت گذاشتیم البته برآورد دولت 75 
هــــزار و 500 میلیــــارد تومان بود. همچنیــــن پیش فروش 
اوراق نفتــــی را 70 هــــزار میلیارد تومان در نظــــر گرفتیم که 
دولت 120 هــــزار میلیارد تومان پیش بینــــی کرده بود، 70 
هزار میلیارد تومــــان هم مربوط به نفت اســــت و 53 هزار 
میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع 
برای سال 1400، 243 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
است در حالی که در سال 1399 این رقم 220 هزار میلیارد 

تومان بود.
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه 1400 کل کشور در 
خاتمه عنوان کرد که ما اختیــــاری به دولت برای کنترل ارز 
دادیم که در ســــامانه مبــــادالت الکترونیکی دو درصد زیر 

نرخ سامانه به فروش برساند.

ضرورت برخورد بامسؤوالن 
لودگی هوا آ متخلف درحوزه 

کید بر ایــــن که هوای پاک  رئیس قــــوه قضاییه با تأ
از حقوق عامه اســــت کــــه نباید اجــــازه داد مردم به 
آســــیب ببینند،  خاطر ترک فعل برخی مســــؤوالن 
مســــؤوالن  با  برخورد  خواســــت  کل  دادســــتان  از 

کند. متخلف را پیگیری 
رئیســــی تصریح کرد: هوای پاک و محیط زیســــت از 
لودگی هوا از معضاتی است  حقوق عامه است و آ
که کشــــورمان هر چند وقت یک بار در یک استان 

یا به صورت سراسری درگیر آن می شود.
کید بر اینکه  ، رئیس قوه قضائیه با تأ به نقل از مهر
نبایــــد در برابر نقــــض حقوق عامه ســــکوت کرد و 
اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مســــؤوالن 
و عدم اجرای قانون آســــیب ببینند، به دادســــتان 
کید کرد موضــــوع را از طریق معاونت  کل کشــــور تأ

کند. حقوق عامه پیگیری 

شرایط مجوز تردد 
بین شهری

حســــین قاســــمی، دبیر کمیتــــه امنیتــــی ـ انتظامی 
ســــتاد ملی مبــــارزه بــــا کرونــــا گفت: اگر شــــخصی 
مســــائل کاری یا روند درمانی در اســــتان دیگر دارد 
می تواند با در دســــت داشتن مســــتندات خود به 
فرمانداری های کشــــور مراجعه کند و مجوز موردی 

بگیرد. سفر 
وی در مــــورد مجوز های تردد بین شــــهری در زمان 
اجرای طرح کنتــــرل بیماری کرونا در کشــــور گفت: 
این مجوز برای افرادی اســــت کــــه واقعا برای آن  ها 
ســــفر ضرورت دارد و یا شــــغل آن هــــا مرتبط با این 

سفر است.
یــــا  کاری  مســــائل  شــــخصی  اگــــر  داد:  ادامــــه  وی 
خــــدای ناکرده رونــــد درمانی در اســــتان دیگر دارد 
می تواند با در دســــت داشتن مســــتندات خود به 

کند. کشور مراجعه  فرمانداری های 
کید کرد: برای ســــفر  بــــه نقل از فــــارس، قاســــمی تأ
از مبدا شــــهر زرد به مقصد شــــهر زرد نیــــاز به مجوز 
نیست اما اگر شــــهرش نارنجی است و می خواهد 

به شهر زرد برود باید مجوز بگیرد.

آغاز تزریق واکسن ایرانی 
کرونای ستاد اجرایی فرمان 

امام)ره( به دومین گروه 
از داوطلبان

تزریق واکســــن کوو ایران برکت بــــه دومین گروه از 
داوطلبان دریافت واکسن، آغاز شد.

حجت الــــه نیکی ملکــــی رئیس مرکز اطاع رســــانی 
ســــتاد اجرایی فرمــــان امــــام)ره( با اعــــام این خبر 
افزود: پس از بررســــی دقیق سامت سه داوطلب 
اولی که واکســــن کووایران برکت بر روی آنها تزریق 
شــــده بود، مجوز تزریق برای 4 نفر بعدی از ســــوی 

مراجع ذی صاح صادر شد.
به نقل از فارس، وی خاطرنشــــان کرد: روز گذشته 
تزریــــق واکســــن بر روی نفــــر اول از ایــــن 4 نفر هم 
صورت گرفت و تزریق برروی ســــه نفر بعدی هم با 

فاصله زمانی انجام خواهد شد.

سالن های  بازگشایی 
سینما و تئاتر با اجرای 

بهداشتی  شیوه نامه های 
ندارد ممنوعیت 

نایب رئیس کمیســــیون فرهنگی مجلس شورای 
اســــامی گفــــت: اگر شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی به درستی اجرا شود مانعی 
برای بازگشایی ســــالن های تئاتر و سینما نیست؛ 
البته این بازگشــــایی مشــــروط به اعام ستاد ملی 

مبارزه با کرونا است.
شــــیوه نامه های  اگر  یادآورشــــد:  منتظری  غامرضا 
درســــتی  به  اجتماعی  گــــذاری  فاصله  و  بهداشــــتی 
اجرا شــــود مانعی برای بازگشایی سالن های تئاتر و 
ســــینما وجود ندارد به هر دلیلی نمی توان کسب و 
کارها را تعطیل کنیم، با توجه به شرایط ایجاد شده، 
ایــــن تعطیلی های دنباله دار به صاح حوزه فرهنگ 
و هنر نیســــت؛ با اجرای نکات بهداشــــتی می توان 
کنیم؛  اقدام به بازگشــــایی اماکن فرهنگی و هنری 
البته این بازگشــــایی مشــــروط به اعام ستاد ملی 

مبارزه با کرونا است.
به نقل از خانــــه ملت، وی خاطر نشــــان کرد: برخی 
از هنرهــــا از قبیــــل فیلــــم ســــینمایی یــــا بازدیــــد از 
نمایشــــگاه ها را می تــــوان به طریق مجــــازی مد نظر 
قــــرار داد؛ اما هنری مثل تئاتــــر زیبایی و لطف آن به 
ارتباط مســــتقیم و نفــــس به نفس تماشــــاگران و 
بازیگران اســــت، لــــذا در چنین شــــرایطی نمی توان 
گفت فضای مجــــازی در حد تمام هنرها پاســــخگو 
اســــت اما می تواند کمکی بزرگی به دنیای فرهنگ 

و هنر در شرایط پیش بینی نشده باشد.

اخبار کوتاه



هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16

برابــر رأی شــماره 139960326007001026 مورخــه 1399/08/26 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای 
حســین مهری فرزند عباس به شماره شناسنامه 415 صادره از بهار در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان کلنگی به مساحت 416/67 مترمربع 
پالک 11090 فرعی قســمتی از پالک شماره 374 فرعی از 139 اصلی واقع در 
بهار، بخش چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای علی فرزند 
حسن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 430
رضا بیات - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

برابر رأی شماره 139960326009000081 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک فامنین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای صفرعلی 
ســهرابی روش فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 675 صادره از فامنین در یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1355 فرعی از 
104 اصلی واقع در شــهر فامنین خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای احمد 
راســخی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 153

کارت ســبز و برگ ســبز خودرو وانت پیکان به رنگ سفید روغنی، 
مدل 1383 به شــماره پالک ایران 18- 522م74 به شــماره موتور 
11283159084 و به شــماره شاســی 83922496 به نام ساســان 
دوستوندی به شــماره ملی 3241475026 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مفقود شده

با ما همراه باشید

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

نظر به اینکه آقای ســیروس یزدانی با ارائه فرم شــهادت شهود مصدق 
دفترخانه 52 نهاوند مالک 3 شــعیر و 935 هزارم شعیر مشاع از 16/63 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششــدانگ پالک 1574 فرعی از 3871 اصلی 
بخش یک نهاوند سند مالکیت ذیل ثبت 29837 صفحه 259 دفتر 196 
به ســریال 074434 صادر و تســلیم مالک گردیده است، اظهار نموده 
به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده اســت، لذا باســتناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشرح 
فوق؛ یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلــی جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. چنانچه کســی نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی 
اعتراضی داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد، می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشــت 

مدت زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 

آگهی سند مالکیت المثنی 

م.الف 859

16 دی 1399    شـــماره 4705 سه شـــنبه   

ورزش6

حضور امام جمعه همدان 
درتمرین بانوان والیبال 

نشسته
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعه همدان و 
مدیر کل ورزش و جوانان اســــتان از تمرین آمادگی 

تیم والیبال نشسته بانوان استان بازدید کردند.
آیت ا... شعبانی امام جمعه همدان از تمرین آمادگی 
بانوان ورزشــــکار والیبالیست بازدید کرد و با حضور 
خــــود در ایــــن اردو و صحبت هــــای گرانقدرشــــان، 
ورزشــــکاران انگیــــزه مضاعفــــی مبنــــی بــــر اینکه پر 
قدرت تر در مســــابقات حضور داشــــته باشند، پیدا 
کردند و دعای خیر ایشان بدرقه اعزام ورزشکاران به 

مسابقه لیگ برتر گردید.
همچنیــــن مدیــــر کل اداره ورزش وجوانان و اعضاء 
هیأت رئیسه هیأت ورزش های جانبازان ومعلولین 
استان همدان از روند برگزاری تمرینات تیم والیبال 

نشسته بانوان بازدید نمودند.
در ایــــن بازدیــــد، مســــؤولین بــــا حضــــور در جمــــع 
ورزشــــکاران تیم والیبال نشســــته بانوان اســــتان 
همــــدان، ضمــــن نشســــت صمیمانه، به بررســــی 

وضعیت تیم پرداختند.
الزم به ذکر است مسابقات لیگ برتر از تاریخ 16 تا 20 

دی ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

مربی شهرداری: باید با گل های 
بیشتر پیروز می شدیم

منوچهر بیگم جانی مربی با دانش که دســــتیار اول 
تیم فوتبال شــــهرداری همدان می باشــــد، در مورد 

بازی مقابل تیم نفت وگاز گچساران گفت:
بازی بســــیار با برنامه و روانــــی در مقابل تیم میزبان 
انجــــام دادیــــم و برنامه هایی که در طــــول هفته و در 
تمرینات مرور کرده بودیم را به خوبی بچه ها در زمین 
پیاده کردند. توانستیم موقعیت های زیادی برروی 
دروازه تیم میزبان ایجاد کنیــــم، که باید با تعداد گل 
بیشتر به پیروزی می رسیدیم که متأسفانه ضربات 

آخر را با بی دقتی ازدست دادیم،
بیگم جانی افزود: این بازی تمام شد و باید تمرکزمان 
را برروی بازی بعدی مقابل تیم اسپاد تهران بگذاریم.

دعوت فوتبالیست ناشنوای 
همدانی به اردوی انتخابی تیم ملی

رئیس هیأت ورزش های ناشنوایان استان همدان 
از دعوت علی اکبر احمدوند فوتبالیست ناشنوای 
همدانــــی به اولین اردوی انتخابــــی تیم ملی فوتبال 

خبر داد.
علی زیوری رئیس هیأت ناشنوایان استان همدان 
با اشاره به برگزاری اولین اردوی ارزیابی و انتخابی تیم 
ملی فوتبال گفت: علی اکبر احمدوند فوتبالیست 
ناشنوای همدانی به اولین اردوی انتخابی تیم ملی 
فوتبــــال جهت اعزام به مســــابقات قهرمانی آســــیا 
انتخابی بازی های المپیک تابستانی ناشنوایان 2021 

دعوت شده است.
وی افزود: این اردو از 18 دی ماه جاری به مدت ده روز 

به میزبانی استان تهران برگزار می شود.

آریا قهرمانی دبیر مینی گلف شد
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت گلف با صدور 
حکمی آریــــا قهرمانی را به عنــــوان دبیر کمیته مینی 

گلف هیأت گلف استان منصوب نمود.
علی اصغر ســــالوند رئیــــس هیأت گلف بــــا صدور 
حکمی آریــــا قهرمانی را به عنــــوان دبیر کمیته مینی 

گلف هیأت گلف استان منصوب نمود.
رئیــــس هیأت گلــــف اظهار کــــرد: ایــــن انتصاب در 
راســــتای معرفی و همگانی کردن رشته مینی گلف 
در سطح استان و جذب بیشتر ورزشکاران صورت 
گرفته است. وی افزود: در رشته مینی گلف از لحاظ 
زیرساخت ها شرایط مطلوبی داریم، سایت تخصصی 
مینی گلف همدان یکی از بهترین سایت های ایران 
می باشــــد که عاوه بر داشــــتن 18 زمین استاندارد 
دو زمیــــن تمرینی هم جهت نوآمــــوزان دارد از طرفی 
با توجه به تجــــارب ارزنده و عاقه نامبــــرده در زمینه 
ورزش مینی گلف در آینده شــــاهد جــــذب بیش از 
پیش جوانان و نوجوانان و اجرای برنامه های جدید 
در کمیته مینی گلف خواهیم بود. شایان ذکر است 
بــــه تازگی باتوجه به بهبود نســــبی وضعیت بیماری 
کرونا، جلســــات تمرینی مینی گلف با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی در حال برگزاری می باشد.

کوتاه از ورزش

ین نهاوند تنها نماینده  گر
فوتبال استان در لیگ 

دسته سوم، نیازمند حمایت
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــا نزدیــــک شــــدن به شــــروع 
رقابت های لیگ دســــته ســــوم فوتبال کشــــور تیم گرین 
کشاورز نهاوند تنها نماینده اســــتان در این مسابقات با 
مشکات زیاد مالی مواجه اســــت که حل این مشکات 

همت مسؤوالن را می طلبد.
رقابت های لیگ دســــته سوم فوتبال کشــــور در روزهای 
آینده شروع می شــــود و تیم ها برای صعود به رقابت های 

لیگ دسته دوم تاش خود را در 5 گروه آغاز می کنند.
تیم فوتبــــال گرین کشــــاورز نهاونــــد به عنــــوان قهرمان 
اســــتان همدان در ایــــن رقابت ها شــــرکت خواهد کرد و 
پس از انجام قرعه کشــــی مشخص شد در گروه سوم این 
رقابت ها با 13 تیم هم گروه شــــده است و کار سختی برای 

حضور قدرتمند در این رقابت ها خواهد داشت.
کادمی  ایــــن تیم در اولین بــــازی خود با تیم پــــر امکانات آ
مهدوی کیا در تهران بازی خواهد کرد ولی نماینده استان 
همدان در این رقابت ها با مشکات شدید مالی پا به این 

رقابت ها خواهد گذاشت.
نداشتن آماده ســــازی مناسب به دلیل شــــرایط کرونایی 
یکی از مشــــکات این تیم است ولی اصلی ترین مشکل 
ایــــن تیم امکانــــات و نداشــــتن حامی مالی و مشــــکات 

شدید مالی است.
مســــابقات لیگ دسته سوم در فصل ســــرد سال شروع 
می شــــود و هنوز این تیم از داشتن لباس گرم برای حضور 
قدرتمند در این مسابقات محروم است و مسؤوالن باید 

برای حل مشکات این تیم همت کنند.
تیم گرین کشــــاورز نهاوند بدون امکانات و به پشــــتوانه 
اســــتعدادهای شهرســــتان موفق شــــد به مقام قهرمانی 

استان برســــد ولی حفظ و تداوم این امر به تنهایی ممکن 
نبوده و نیاز مبرم به حمایت مسؤولین دارد.

حمایتی از ما نشده است �
علی گروسی ســــرمربی تیم گرین کشــــاورز نهاوند در این 
خصوص می گوید: مســــابقات ســــختی در پیش داریم و 
تمرینات با جدیت در حال انجام است تا به آمادگی کامل 
برســــیم. وی اظهار کرد: برای موفقیت باید همه امکانات 
در اختیار باشــــد تا با استفاده از استعدادهای خوبی که در 

شهرستان داریم بتوانیم موفق شویم.
 مالی افــــزود: در 

ً
گروســــی بــــا گایــــه از مشــــکات عمدتــــا

شــــهر نهاوند حمایت های الزم از این تیم نشــــده است و 
مشکات مالی شدیدی داریم که امیدواریم مسؤوالن به 

خاطر این جوانان مشکات را حل کنند.
وی ادامه داد: تیــــم ما حامی مالی نــــدارد و این بزرگ ترین 
مشکل برای ادامه کار اســــت به طوری که هفته آینده تیم 

ما بازی دارد ولی ما هنوز لباس برای بازی نداریم.
سرمربی تیم گرین کشاورز گفت: فقط آقای حمید سیفی 
مدیرکل ورزش استان مبلغ 15 میلیون تومان برای هزینه 
ورودی این تیم به مســــابقات دســــته ســــوم کمک کرده 

است که جای قدردانی دارد.

گرین کشاورز نیازمند حمایت �
برای حل مشــــکات این تیم جلســــه ای با حضور رئیس 
اداره ورزش و جوانــــان، مســــؤول دفتــــر نماینــــده نهاوند 
در مجلــــس شــــورای اســــامی و مدیرعامــــل و اعضــــای 
هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی گرین کشاورز برگزار 

شد تا بخشی از مشکات این تیم حل شود ولی برای حل 
این مشکات نیازمند برداشتن قدم های عملی هستیم 

تا بازیکنان توانمند نهاوند بتوانند خوش بدرخشند.
شهریار شمس رئیس هیأت فوتبال نهاوند در خصوص 
این جلســــه گفــــت: هدف از برگــــزاری این نشســــت ارائه 
راهکار و کمک به حل مشــــکات مالی تیم گرین کشاورز 

برای حضور پرقدرت در مسابقات پیش رو است.
وی اظهــــار کــــرد: ازآنجایی که فرصت زمانی کمی تا شــــروع 
مســــابقات باقیمانده است باید هر چه ســــریع تر اسامی 
بازیکنان تیــــم را اعام کنیم و هزینه ورودی مســــابقات را 

پرداخت کنیم تا بتوانیم در مسابقات شرکت کنیم.
شــــمس افزود: امیدواریم بتوانیم با اســــتفاده از ظرفیت 
خیریــــن شهرســــتان و مســــاعدت نماینــــده نهاونــــد در 
مجلس شــــورای اســــامی و ســــایر مســــؤولین شــــرایط 
مناســــبی را بــــرای حضور و اعــــزام تیم در مســــابقات لیگ 

دسته کشور فراهم کنیم.

کمک 15 میلیون تومانی مدیرکل به گرین کشاورز �
بعد از جلســــاتی که برای حل مشــــکات این تیــــم برگزار 
شد با مساعدت حمید ســــیفی مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان مبلــــغ 15 میلیــــون تومان بــــرای حضور 
قدرتمنــــد گریــــن کشــــاورز در مســــابقات دســــته ســــوم 

اختصاص داد.
گرین کشاورز برای حضوری قدرتمند نیازمند حمایت های 
بیشتر مسؤوالن شهرســــتانی است و مسؤوالن ارشد و 
نماینده شهرستان می توانند پشتیبانی بهتری از این تیم 

داشته باشند.
خوشــــبختانه با مساعدت قیاســــی رئیس دانشگاه ملی 
نهاوند مشکل اسکان تیم های میهمان نماینده نهاوند 
در لیگ دسته ســــوم کشوری حل شد و امیدواریم شاهد 

حمایت های بیشتری از این نوع باشیم.
گرین کشــــاورز نهاونــــد حتــــی در تأمین ســــایر امکانات 
حداقلی تمرینی با مشــــکات زیادی روبه رو است و این در 
حالی اســــت که به اطاعات جمع آوری شــــده حریفان این 
تیم در لیگ دسته سوم بســــیار آماده و بهترین شرایط را 

برای خود فراهم کرده اند.
با همکاری مســــؤوالن شهرســــتان می شــــود حامی مالی 
و مســــاعدت های الزم از طرف کارخانه هــــای نهاوند برای 
کم کردن مشــــکات مالی این تیم اخذ شود تا این تیم با 

روحیه ای بهتر به این مسابقات اعزام شود.
 بی تفاوتی مسؤولین اســــتان همدان و شهرستان 

ً
قطعا

نهاوند باعث از بین رفتن این نســــل طایی و بااستعداد 
خواهد شد که امیدواریم با حمایت مناسب و برنامه ریزی 
الزم تیم گرین کشــــاورز نماینده ای ســــربلند برای استان 

همدان باشد.

دبیر هیأت فوتبال همدان:

برگزاری دیدارهای دوستانه بدون مجوز ممنوع است
هگمتانه، گروه ورزش: دبیر هیأت فوتبال همدان گفت: برگزاری هرگونه دیدار دوستانه بدون اخذ 

مجوزهای قانونی ممنوع است و در صورت هرگونه حادثه، مدیریت تیم ها مسوول هستند.
مهدی بوجاریان اظهار کرد: دیدارهای دوســــتانه نیز همانند بازی های رســــمی نیاز به مجوز رسمی 

دارد و عواقب سهل انگاری برعهده مدیرعامل و مدیر تیم خواهد بود.
وی بیان کرد: از سرپرســــت مجموعه های ورزشــــی نیز خواســــته ایم تا هیچ مسابقه و تمرین بدون 

حضــــور مدیر و مربیان تیم برگزار نشــــود. بوجاریان خاطرنشــــان کرد: تمامی ورزشــــکاران و مربیان 
نیز ملزم به داشــــتن کارت بیمه ورزشــــی هســــتند و باید از حضور بازیکن میهمــــان حتی در تمرین 
خودداری شــــود. دبیر هیأت فوتبال همدان افزود: در طول مســــابقات و تمرین هرگونه حادثه که 
براثــــر برخورد، درگیری و نزاع بین بازیکنان 2 تیم صورت بگیرد، مدیرعامل و مدیریت باشــــگاه باید 

پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیأت فوتبال و دستگاه ورزش استان همدان مسوول بی توجهی باشگاه ها 

در مقابل قوانین نیست و در صورت هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد شد.

پاس و اکباتان نقره داغ شدند �
در جریان بازی دوستانه تیم های رده سنی پایه پاس و اکباتان همدان، بین بازیکنان درگیری ایجاد شد و 
همین مساله واکنش هایی را به دنبال داشت. بنا بر اعام هیأت فوتبال همدان، تا اطاع ثانوی تمرین 
تیم های فوتبــــال پاس و اکباتان در رده های ســــنی به علت اخال، بی نظمی و درگیــــری در حین انجام 
مسابقات دوستانه تعطیل خواهد بود. براساس این گزارش، درگیری این 2 تیم منجر به بدآموزی دربین 
نوجوانان و جوانان و عدم رعایت اخاقی و خدشه دار شدن جایگاه فوتبال همدان شده و براین اساس 

هرگونه فعالیت 2 تیم ممنوع است. دیدار این 2 تیم به دلیل درگیری بازیکنان نیمه کاره پایان یافت.

با ۲ پیروزی و صدرنشینی

بسکتبال اسدآباد یکه تاز لیگ یک کشور
هگمتانه، گروه ورزش: تداوم بردهای تیم خانه بسکتبال 
اســــدآباد در فصــــل جدیــــد رقابت های لیگ دســــته یک 
، امید به صعود و پایان طلسم ناکامی های این تیم  کشور

در ادوار گذشته را دوچندان کرده است.
در  مناســــب  ظرفیت هــــای  وجــــود  بــــا  اســــدآباد  ورزش 
ســــال های اخیــــر همــــواره حضــــوری کم رنگ در ســــطح 
میادیــــن حرفه ای داشــــته و بی گمــــان بســــکتبال تنها 
دلخوشــــی اهالی ورزش دوســــت این شهرســــتان برای 

لذت بردن از لیگ های باشگاهی کشور است.
بسکتبال این شهرستان در این سال ها با وجود تنگناها 
و مشــــکات متعدد، توانســــت بــــه بقای خــــود در لیگ 
باشگاه های کشــــور تداوم ببخشد و با حداقل منابع مالی 

به رویارویی با حریفان قدرتمند مسابقات بپردازد.
امســــال نیز بســــکتبال اســــدآباد رهســــپار لیگ دسته 
یک کشــــور شد و شروع بســــیار خوب در این مسابقات 

داشته است.

 ۲ برد و تثبیت صدرنشینی �
تیم خانه بســــکتبال اســــدآباد گام اول خود در گروه یک 
منطقــــه شــــمال را محکم برداشــــت و توانســــت حریف 

سرسخت کرمانشاهی خود را شکست دهد.
نماینده اســــدآباد با هدایت ســــجاد عطایی در راســــتای 
مســــابقات لیگ دســــته یک کشــــور و در بازی افتتاحیه 

گروه خود بــــه مصاف تیم میزبان یعنی خانه بســــکتبال 
کرمانشــــاه رفت و در پایان موفق شــــد تا حریف خود را با 

نتیجه 94 بر 75 شکست دهد.
اما در دیدار دوم نیز بسکتبالیســــت های اســــدآباد تیم 
کردســــتان را شکســــت دادند تــــا حضورشــــان در صدر 

جدول را مستحکم کنند.
این تیم در مقابل کردستان در دیداری جذاب 84 بر 80 

به پیروزی رسید.
نماینده کردســــتان در حالی که تا پایــــان کواتر چهارم در 
امتیاز 73 با تیم اسدآباد به تســــاوی رسیده بود، در پنج 
دقیقــــه وقت اضافه بــــا فرصت طلبی شــــاگردان عطایی 

بازی را واگذار کرد.

اسدآباد افتخار بسکتبال همدان �
این  می گویــــد:  اســــدآباد  بســــکتبال  سرشــــناس  چهره 
شهرســــتان افتخار بســــکتبال اســــتان همدان به شمار 
می رود و در ســــال های اخیر حضور درخشــــان در سطح 

کشور داشته است.
هادی سالم تنها داور بین المللی غرب کشور از اسدآباد 
اســــت که در این ســــال ها برای رشــــد و اعتــــای ورزش 

بسکتبال این شهرستان حمایت الزم را داشته است.
وی با قدردانی از دســــت اندرکاران بســــکتبال اســــدآباد 
پیشکســــوتان،  از  شهرســــتان  ایــــن  بســــکتبال  گفت: 

مربیان و داوران متعصب و موفق برخوردار اســــت که با 
اتحاد و همدلی توانســــته اند با وجــــود محدودیت ها، در 

رشد و اعتای این رشته ورزشی مؤثر عمل کنند.
صــــورت  در  اســــدآباد  بســــکتبال  کــــرد:  اضافــــه  ســــالم 
حمایت هــــای همــــه جانبــــه توان صعــــود از لیــــگ یک و 

حضور در لیگ برتر کشور را نیز دارد.

مدعی اصلی لیگ یک �
سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد نیز 
گفت: بسکتبال اسدآباد تیمی ریشه دار و قدیمی است 
و امســــال نیز با بســــتن تیمی قدرتمند مدعی صعود به 

شمار می رود.
علی جمور افــــزود: رقابت های گروه الف منطقه شــــمال 
به میزبانی کرمانشــــاه با حضور پنج تیم خانه بســــکتبال 
کامیاران،  ناجا  پاس  اسدآباد،  بسکتبال  خانه  کردستان، 
خانه بســــکتبال کرمانشــــاه و خانــــه بســــکتبال البرز در 
جریــــان اســــت. وی اضافه کــــرد: این تیم از ســــال 86 در 
رقابت های بسکتبال کشــــور فعالیت دارد و با حضوری 
چند ســــاله در این مســــابقات، از تجربه باالیــــی برخوردار 
است که امیدواریم این فصل شاهد صعود تیم باشیم.
جمور خاطرنشــــان کرد: این تیم متشــــکل از کادر فنی و 
بازیکنان باتجربه است و ما نیز در حد توان حمایت های 

همه جانبه از این تیم داریم.

تیم همدان برای نخستین بار در لیگ دسته یک اسکواش کشور شرکت می کند
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش استان 
همــــدان، از حضــــور تیم اســــتان بــــرای نخســــتین بار در 

مسابقات لیگ دسته یک اسکواش کشور خبر داد.
" روز یکشــــنبه در تشریح برنامه ها و  "اسداهلل ربانی مهر
این  افزود:  همدان،  اســــتان  اسکواش  هیأت  اقدامات 
یک خبر خوب برای بازیکنان اســــکواش اســــتان است 
که بتواننــــد با انگیزه بیشــــتر در تمرینات و مســــابقات 

کنند. شرکت 
وی اظهار کرد: اســــتان همــــدان ظرفیت هــــای خوبی در 
حوزه ورزشــــی دارد که باید با برنامه ریزی درست و اصولی 

زمینه استفاده بهینه از این ظرفیت ها فراهم شود.
ربانی مهر گفت: برهمین اساس و با یک مدیریت برنامه 
، اصولــــی و هدفمند، ورزش اســــکواش اســــتان  محــــور

همدان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان افزود: اسکواش 
رشــــته ای بانشــــاط و پرهیجان اســــت که با برنامه ریزی و 
اطاع رسانی مناسب سعی داریم زمینه جذب نوجوانان 
و جوانان را در این رشــــته ورزشــــی فراهم کنیم که اکنون 
نیــــز اســــتقبال خوبی از این رشــــته ورزشــــی در اســــتان 

همدان را شاهد هستیم.
وی گفــــت: کســــب رتبــــه دوم کشــــوری ارزیابــــی هیأت، 
کسب عناوین اول و دوم مســــابقات مجازی اسکواش 
کشور و همچنین حضور یک تیم از استان در مسابقات 
لیگ یک اســــکواش از جمله اخبــــار موفقیت های قابل 
توجه هیأت اســــکواش اســــتان همدان اســــت که نوید 
روزهای خوبی را برای ورزشــــکاران و عاقه مندان به این 

رشته ورزشی در استان می دهد.
کید کرد: تاش می کنیم هــــر هفته یک خبر  ربانی مهــــر تأ
خوب برای اســــکواش اســــتان همدان داشــــته باشــــیم 
چراکــــه معتقدم همــــدان در آینده به یکــــی از قطب های 

اصلی اسکواش کشور تبدیل خواهد شد.
بــــه نقل از ایرنا، مســــعود ســــلیمانی رئیس فدراســــیون 
اسکواش نیز چندی پیش طی نامه ای از اقدامات مؤثر و 
چشمگیر هیأت استان همدان در زمینه رشد و توسعه 
این رشــــته ورزشــــی قدردانی کرد و گفت: موفقیت های 
رشته ورزشی اســــکواش در همدان، نشانه اقدام عملی 

در عرصه مدیریتی و تاش و همت ورزشکاران است.
بیش از 50 اسکواش باز ســــازمان یافته در قالب هیأت 

استان همدان فعالیت دارند.

رکابزن همدانی در اردوی تیم ملی
هگمتانه، گروه ورزش: اسامی دوچرخه سواران دعوت 
شــــده به اردوی تدارکاتی تیم ملی استقامت برای اعزام 
به مســــابقات قهرمانی آســــیا 2021 در رده سنی امید و 

بزرگساالن مردان اعام شد.
اردوی تدارکاتــــی تیم ملی اســــتقامت، رده های ســــنی 
امید و بزرگســــاالن در بخش مردان به منظور حضور در 
مســــابقات قهرمانی آسیا 2021 امارات از بیستم اسفند 
تا ســــوم بهمن مــــاه در اردوگاه تیم های ملــــی تهران با 
رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی و انجام تســــت 
کرونا برگزار می شــــود. اســــامی دوچرخه سواران دعوت 

شده به اردوی تیم ملی استقامت بدین شرح است:
1. میرصمد پورسیدی )آ. شرقی(

2. خلیل خورشیدی )آ. شرقی(
3. سعید صفرزاده )آ. شرقی(

4. حسن سیف الهی )آ. شرقی(

5. بهنام خسروشاهی )آ. شرقی(
6. علی لبیب )آ. شرقی(

7. حمید پورهاشم )آ. شرقی(
8. محمد اسماعیل چایچی)آ. شرقی(

9. علی اصغر موسی زاده )اردبیل(
) 10. مهدی علمایی)البرز

) 11. علیرضا حقی)البرز
12. امیرحسین جمشیدیان)اصفهان(

13. محمد گنج خانلو)تهران(
14. محسن رحمانی)تهران(

15. محمد رجبلو)زنجان(
16. بهنام آرین )همدان(

همچنین  محمود پراش و رامین مهربانی آذر به عنوان 
ســــرمربی و مربی ملی پوشــــان را در ایــــن اردو همراهی 

می کنند.

سه بازی، سه تساوی!

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم پاس همدان با گذشــــت 
سه هفته از رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور 

همچنان در حسرت کسب پیروزی است.
شاگردان مهدی پاشازاده در دیدار مقابل سردار بوکان 

به تساوی یک بر یک دست یافتند.
علی اصغر شــــیردل در دقیقــــه 27 از روی نقطه پنالتی 
برای ســــردار بوکان گلزنی کرد و تک گل تیم پاس را نیز 

رسول رضایی در دقیقه 34 وارد دروازه حریف کرد.
ترکیــــب تیم پــــاس همــــدان را احمــــد مهرابــــی، محمد 
، شاهین  آشتیانی، رضا کاشفی، رســــول رضایی، رضا ایار
اخوی، عرفان فتاحی، محمدرضا پایداری، داوود سعادتی، 

مقداد اکبرخواه و اشکان واحدی تشکیل دادند.
 ، برای تیم سردار بوکان نیز مهدی امیری، رسول علیپور
سروش ســــعیدی، جعفر دهقان، سعید اکبری، بهنام 
رســــومی نیا، امیر اسدزاده، شــــاهین محمدی، عرفان 
میرزایی، علی اصغر شــــیردل و شهروز نادری فر در این 
دیدار بازی کردند. پاس با این تســــاوی از ســــه مسابقه 
به ســــه تســــاوی و 3 امتیاز رســــید و در رده هشتم قرار 
گرفت. ســــردار بوکان نیز با یک امتیاز در رده دوازدهم 
جدول ایستاد. پس از پایان این بازی "مهدی پاشازاده" 
ســــرمربی تیم پاس مقابل دوربین هــــای تلویزیونی به 

صورت شفاهی استعفای خود را اعام کرد.
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7  همه دانا

هگمتانــــه، گروه همــــه دانا: شــــهید ناصر قاســــمی، یکم 
شــــهریور ماه ســــال 1337 در همدان به دنیا آمد. به گفته 
مادرش، نــــذر و نیاز بــــه درگاه خداوند داشــــتیم که فرزند 
پســــری به ما عطــــا کند تا این کــــه خدا ناصر را به مــــا داد. از 
همان بچگی کارهای شخصیش را خودش انجام می داد، 
می گفت: گنــــاه دارد، آدم باید کارهایــــش را خودش انجام 

دهد.
دوره ابتدایی را در مدرسه پای گنبد گذراند. برای یادگیری 
قرآن بــــه مکتب می رفــــت و نزد حــــاج علی آقا قــــرآن را فرا 
گرفت. تحصیاتش را در مقطع متوســــطه در هنرســــتان 

دیباج ادامه داد.
اوقات فراغتش را به مسجد می رفت و به پدرش در کارها 
کمک می کــــرد و کتاب های دینی و اســــامی و کتاب های 

آیت ا... مطهری و امام خمینی را مطالعه می کرد.
در حین تحصیل از مبارزه علیه طاغوت غافل نمی شــــد و 
با شــــرکت در تظاهرات و حضور در گروه هــــای مبارزاتی در 
زمان انقاب فعالیت داشــــت. به روحانیت عاقه داشت 

و عاشق امام خمینی )ره( بود.
3 روز در تهران گرسنه ماند تا امام)ره( را زیارت کند �

به گفته مادرش، آرزو داشت امام را ببیند. هنگامی که امام 
از پاریس به تهران آمد، 3 روز در تهران گرسنه ماند تا امام را 
ببیند، اما موفق نشــــد. یک بار دیگر هم قرار بود برود امام 
را زیارت کند، این بار هم نتوانســــته بــــود. وقتی به همدان 
برگشت خیلی گریه کرد که چرا نتوانسته امام را زیارت کند.

بعد از پیروزی انقاب اســــامی به فرمان امام خمینی )ره( 
مبنی بر تشــــکیل بســــیج وارد بسیج شــــد. پس از مدتی 
به خاطر لیاقت و کارایی اش به عنوان مســــؤول بســــیج 

همدان انتخاب شد.
به استخدام سپاه درآمد و در آن جا به صورت کادر رسمی 
مشــــغول به کار شــــد. در این ایــــام با خانــــم مرضیه امانی 
ازدواج کرد و 3 ســــال با هم زندگی مشترک داشتند. ثمره 
این ازدواج 2 فرزند به نام های ســــمانه و مصطفی است که 

از او به یادگار مانده است.
گفتــــه مــــادرش، حتی نگذاشــــت همســــرش هنگام  به 
عقد چادر ســــفید بپوشــــد. می گفت: مادر شهدا دلشان 
می شــــکند. بعد از ازدواج در منزل ما زندگی می کردند. من 
به همســــرش گفتم: ایــــن خانه کلنگی اســــت. می گفت: 

همین جا برای من بهشت است.

با وجود مشــــغله فراوان کاری و با وجود اینکه مســــؤول 
ستاد لشــــکر 32 انصار الحســــین )ع( بود، مدت زیادی را 
در جبهه ها ســــپری کرد و در عملیات های فراوانی شرکت 
کرد و در مناطق مختلف به عنوان فرمانده ای دالور حضور 

یافت.
در ایام بمبــــاران همدان بــــه تمام اقوام سرکشــــی می کرد 
و بــــه آن ها دلــــداری می داد. حتی ســــوخت منــــزل را برای 
همســــایه های فقیر می برد. برنج و روغن اگر در منزل بود، 
به همسایه های فقیر می داد، در حالی که خانواده خودش 

به آن نیاز داشتند.
اگر می دید ناهار یا شام نداریم، اصًا ناراحت نمی شد. حتی 
نان خشک سفره را می خورد و می گفت: خدا را شکر کنید 
که ســــالم هستید و به خدا توکل کنید. همه را سفارش به 
نماز می کرد و یکی از اقوام را که نماز نمی خواند نماز خوان 

کرد، طوری که اهل نماز شب و راز و نیاز شد.
همه بــــه او اقتدا می کردنــــد و پیش نماز همــــه همرزمان 
بود. می گفت: باید این قدر بجنگیم که یا پیروز شــــویم یا 

شهید.
خانــــواده اش نمی دانســــتند کــــه در جبهــــه و ســــپاه چه 

مســــؤولیتی دارد می گفت: من جاروکش ســــپاه هستم. 
به گفتــــه مادرش، بــــار آخر دربــــاره میوه هایی کــــه از باغ با 
خودش چیده بودیم، گفت: یک جعبه از سیب ها را برای 
. از شهادتش خبر داشت و شب  مراسم ختم من نگه دار
جمعه ما را در خانه خودش جمع کرد. مرا دلداری می داد و 

می گفت: اگر من شهید شدم، پشت سر امام حرف نزنید 
و به یاد شهدای دشت کربا باشید.

خودش می گفت: خواب دیدم که به قبرستان بقیع رفتم 
و در آن جا قبر باز شــــد و مرا در آغــــوش گرفت و گفت که 

 شهید می شوم.
ً
جای شما اینجاست. من حتما

در عملیــــات "کربای 5" در حالی کــــه »وضو« گرفته بود که 
نماز بخواند به شهادت رسید. اول بهمن ماه سال 1365 
در عملیــــات کربای 5 در منطقه شــــلمچه بــــر اثر اصابت 

ترکش خمپاره به سینه اش به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

تالش شهید قاسمی برای گمنامی
هگمتانــــه، گروه همه دانــــا: رفتم جلو دربان گفتــــم: »با ناصر 
قاســــمی کار دارم، می شناســــین؟« گفت: »اینجا یه قاسمی 
داریم که فرمانده س.« آمد. خودش بود. فهمید که دانستم 
چه کاره اســــت.گفت: »به کسی نگو من چه کاره ام. من فقط 

خدمت می کنم.«
در خاطره ای درباره شهید ناصر قاسمی آمده است:

هر چی پتوی نرم و قشنگ بود، مال بچه ها بود.
« وقتی مطمئن می شد که همه پتو دارند، با  دست آخر »ناصر

کهنه پتویی هر جا که می شد، می خوابید.
***

برف آمده بود. ناراحت از پارو کردِن پشت بام ها بودم، حاال که 
»محمد« نیست، پشت بام ها می ماند.

رفتم حیاط، دیدم کســــی باالی پشــــت بام، برف پارو می کند. 
صدا زدم: »کیه؟ کیه؟«

. نترســــید دیشــــب از منطقه آمدم، گفتم  گفت: »منم، ناصر
محمد که نیست، برف پشت بامتان می مونه.«

***
همین که سفره پهن می شــــد، مثل قوم مغول همه حمله 
می کردند و جایی برای خودشان پیدا می کردند. اما او اطرافش 
« وقتی می نشست که دیگه کسی سرپا  را نگاه می کرد. »ناصر

نباشد و همه نشسته باشند.
***

« وقتی بــــه خانه می آمــــد، تمام کارهایــــش را خودش  »ناصر
انجام می داد. نمی گذاشــــت رختخواب پهن کنم. می گفت: 

»اینجوری به بچه های جبهه نزدیکترم.«
***

، با پیرمردی تصــــادف می کند وپای پیر  موقع آمــــدن با موتور
مرد می شکند. او را به بیمارستان می رساند. تمام مخارجش 
را هم می دهد. با وجود مقّصر نبودن، دیگه ول کنش نبود. 
می رفت پیر مرد را پشــــتش کول می کرد و ســــوار ماشــــین 
می کرد. چند بار هم تهران برده بود تا خوب خوب شود. تا دو 

سال هم نصف حقوقش را به خانواده اش می داد.
گفتم: »چرا این همه خودتو اذّیت می کنی؟«

گفت: »باید ناراحتی را از دلش در بیارم.«
شده بود عادتش، کفش هایش را می داد واکسی سر کوچه 

واکس بزنه. به جای یک تومان هم پنج تومان می داد.
گفتم: »ناصرم مگه بابات تاجره این جوری خرج می کنی؟«

گفت: »عیبی نداره. اونم باید نون بخوره«.
***

رفتــــم جلــــو دربــــان گفتــــم: »بــــا ناصــــر قاســــمی کار دارم، 
می شناسین؟«

گفت: »اینجا یه قاسمی داریم که فرمانده س.«
آمد. خودش بود. فهمید که دانستم چه کاره است.

گفــــت: »به کســــی نگو مــــن چــــه کاره ام. من فقــــط خدمت 
می کنم.«

***
سر ســــفره، چند بار امتحانش کردم. نان ُخرده ها را می خورد. 

ولی دست به نونهای درسته نمی زد.
اعتراض که می کردم، می گفت: »خوردن اینها ثواب داره.«

***
برادر و خواهرهایش را می برد توی اتاق، نماز و احکام یادشان 
مــــی داد. می گفت: »بــــه دید بــــرادر به من نــــگاه نکنید. من 

دوستتان هستم. هر مشکلی و سوالی دارید به من بگویید، 
نه به غریبه ها.«

***
»ناصر یک دوربین عکاسی داشت. از بچگی باهاش عکس 

می گرفت.«
مادرش می گفت خیلی دوستش داره.

گفتم: »چه دوربین قشنگیه!«
داد دستم؛ دیگر پس نگرفت.

***
از سپاه حقوق نمی گرفت.

می گفت: »تا مجردم به پول نیاز ندارم. بعدش هم خدا بزرگه.«
***

« شــــروع کرد به چیدن ســــیب ها، دو  رفته بودیم باغ. »ناصر
جعبه شد، نشست لب حوض و یکی یکی شست. زیر لبی 
زمزمه می کرد. خوب که گــــوش دادم می خواند: »اگر بار گران 

بودیم رفتیم. اگر نامهربان بودیم رفتیم.«
ســــیب های چیده شــــده را پاک کــــردم و داخــــل جعبه اش 

گذاشتم.
برنامه هر هفته مان بود. با خانواده دور هم جمع می شدیم. 
یک ساعتی احکام و قرآن می خواندیم. هر کس دیر می کرد، 

دقیقه ای، جریمه می شد.
بغل دست من نشسته بود. یواشکی در گوشم گفت: »من 

از این هفته نیستم.«
گفتم: »جریمه ات زیاد می شه.«

ناصر گفت: »من نمی آم، ولی خانمم هست.« هفته ها بعد، 
خانمش سیاه پوشیده تنها می آمد.

***
تاش می کردیم تشییعش با شکوه باشه. اما هر چه تاش 
می کردیم، گره ای توی کار پیش می آمد، مصادف شده بود با 
تشییع نود و پنج شهید بمباران هوایی. چند نفر پیدا شدند 
و زیر تابوت رفتند و مظلومانه تشییع شد. مجلس هفتم اش 
هم مردم کمی شرکت کردند. هر کاری می کردیم مطرح شود، 

نمی شد. دیگر داشتیم تعّجب می کردیم که چرا؟
بلندگوی مســــجد وصیتنامه ناصر را که می خواند: خداوندا! 

چنان کن که من "گمنام"...
***

پیرمرد اهل دلی بود. مقداری هم اخاقش تند بود. صداش 
» می زدند؛ »مش نوروز

 » از کنار جایگاه شهدا رد می شدیم. تابوت خالی دیدیم. »ناصر
خوابید و گفت: »اندازه پیر مرد آمد و شروع به داد و بیداد کرد 

که: این چه کاریه دیگه«
! منو نشــــوره ها! این طوری  »قاســــمی« گفت: »مش نــــوروز

بداخاقی می کنه!«
پیر مرد زد زیر گریه: »آخه من نمی خوام جوونا برن. شــــما باید 

باشید، شما یاوران امام اید. باید پایدار باشید.«
*گمنام مثل من؛ ص 20-7

خاطره عصر 

هگمتانــــه، گــــروه همــــه دانــــا: 
شهید: همسر 

دوازدهم  روز   1363 سال  بهار 
فروردیــــن افتخــــار آشــــنایی با 
ایشــــان را پیــــدا کــــردم و ما در 
آن موقــــع بــــرای دیــــدن اقوام 
به همــــدان رفتــــه بودیم چون 
بــــودم،  تهران  ســــاکن  خــــودم 
اول  جلســــه  همان  در  ایشــــان 
که برای آشــــنایی آمده بودند نور 
مردانگی  و  جذابیت  اون  و  ایمان 
کســــی  اگر  بود  پیدا  اش  چهره  در 
دنبــــال نــــور خدایی بــــود در همان 

را می دید. برخورد اول این 
ایشــــان در همان جلســــه اول شرایط 
کاری خــــود را گفتنــــد. که این مســــیری 
کــــه انتخــــاب کردند شــــهادت، اســــارت، 
اگــــر می توانم و  بــــه دنبــــال دارد و  جانبازی 
شوم.بنده  همراه  ایشان  با  دارم  را  آمادگی اش 
با توکل به خدا قبول کردم و نســــبت به انتخاب 
گاهی کامل داشــــتم و خدا می دانــــد بعد از  خــــودم آ

ســــالها از این انتخابم پشیمان نیســــتم و اگر زمان به عقب برگردد و بخواهم 
انتخاب کنم باز شــــهید قاسمی را انتخاب می کنم.

در تاریخ 63/1/20 مراســــم عقد خیلی ســــاده ای برگزار شــــد و بنده ســــعادت 
بودن در کنار ایشــــان را پیدا کردم. ایشــــان در حال که خیلــــی جدی و منظم و 

مقید بودند ,خیلی عاطفی و با محبت و شــــوخ طبع هم بودند.
یکی از خصوصیت ویژه ایشــــان رعایت کردن مســــائل اخاقی بود, مســــائل 
 محــــرم و نامحرمــــی را رأس اخاق قــــرار داده بودند، یکی از 

ً
اخاقــــی و خصوصا

خواســــته های ایشــــان در زمان عقد این بود که اگر اتفاقی برای ایشــــان افتاد 
صبور باشم و صدای من را نامحرم نشــــود و حرکتی نکنم که بعضی از خانم ها 
موقــــع مصیبــــت می کنند.یعنــــی حجابشــــان به هــــم می ریزد و صدایشــــان را 

نامحرم می شنود و ایشــــان می گفتند از این کارها راضی نیستند.
عشــــق و عاقه خاصی به حضرت امام خمینی)ره( داشــــتند، ایشــــان وقتی در 
منطقــــه بودنــــد در موقع مرخصی بیشــــتر در منــــزل بودند و ســــعی می کردند 
 
ً
اوقاتــــی را کــــه نیســــتند پر کننــــد و ما احســــاس تنهایــــی نکنیــــم, مخصوصا

کمک کــــردن در کارهای منزل ,هرکار ســــنگینی بود خــــودش انجام می داد و 
بزنم. دست  من  نمی گذاشت 

بعد از یکســــال اولین فرزندمان سمانه به دنیا آمد و ایشــــان در بسیج ناحیه 
همدان مشــــغول بودند.خدا شــــاهد اســــت دیگــــر مــــا او را نمی دیدیم یعنی 
از صبح ســــاعت 7 می رفتند و ســــاعت 12-11 شــــب برمی گشــــتند وقتی گاهی 
اوقــــات اعتــــراض می کــــردم و می گفتم خــــوب همســــایه های ما هم ســــپاهی 
هســــتند چرا وضعیت آنها اینطور نیســــت و آنها به موقع می روند و سر موقع 
برمی گردنــــد, ایشــــان می خندیــــد ومی گفت: هرکس مســــؤول عمل خودش 
است.خدا شــــاهد است اگر ســــمانه مریض می شــــد نمی دانســــتم او را با چه 

ببرم. دکتر  کسی 
بیش از2 ســــال کنار ایشان بودم و شــــاید به ظاهر مدت کوتاهی بود ولی خدا 

می داند به انــــدازه تمام طول عمرم درس زندگی آموختم.
اگــــر مســــله ای پیــــش می آمد با تمــــام وجــــود گوش می کــــرد بعــــد راهنمایی 
می کردنــــد درهمه مســــائل صبــــور بودند و هیچ وقــــت عصبانی نمی شــــدند 
مگر حقی ضایع می شــــد و حالی حرام می شــــد. یک بار ســــمانه مریض بود در 
تهران منزل پدرم بودیم و ایشــــان می خواســــت حرکت کند و بیاید همدان به 
 حرکــــت کنیم موافقت کــــرد به او گفتم 

ً
او گفتــــم که ســــمانه را ببرم دکتر بعدا

شــــاید طول بکشــــد و او چیزی نگفت و من با زن برادرم، ســــمانه را بردم دکتر 
مطب شــــلوغ بــــود زن برادرم بــــه خاطر اینکه زودتــــر برگردیم یــــک مقدار پول 
به آن منشــــی داد و بدون نوبت رفتیم و زود برگشــــتیم. وقتی آمدیم شــــهید 
قاسمی ســــؤال کردند: مگر نگفتی شلوغ است؟ گفتم: یک مقدار پول دادیم 
. ناراحت شــــد و گفت رفتی رشوه دادی،  به منشــــی و زودتر رفتیم پیش دکتر
گفتم: به خاطر اینکه شما عجله داشــــتی! گفت: من راضی نبودم به خاطر من 

شود. ضایع  کسی  حق 

وقتی ایشان مســــؤول بســــیج همدان بودند گاهی اوقات ماشــــین بسیج را 
به خانه می آورد و اگر می خواســــتیم جایی برویم با ماشــــین بســــیج نمی رفتیم 
می گفت بنزین بیت المال اســــت و نمی توانم ماشــــین بیاورم. ایشــــان کار در 
ســــپاه را شغل نمی دانستند بلکه خدمت می دانســــتند و می گفتند اگر جنگ 
تمام شــــود از ســــپاه بیرون می آیند و اگر بشــــود به لبنان می روند و در آنجا به 

می دهند. ادامه  خود  مبارزات 
یکبــــار یکی از اقــــوام منزل ما بودند.شــــهید قاســــمی هم منزل بود. ایشــــان 
داشــــتند راجــــع به کســــی صحبت می کردنــــد که بــــر او حد جاری شــــده و این 
متخصص خانم بود که مرتکب گناه شده بود. شــــهید قاسمی خیلی ناراحت 
شــــد و به ایشــــان گفت: راجع به این مســــائل و گناه درمنزل ما صحبت نکن 

می شود. فساد  اشاعه  باعث  خود  چون 
در کارهای منــــزل خیلی کمک می کرد و خیلی منظــــم و مرتب بود و هیچوقت 
توقــــع کاری از ما نداشــــت و همــــه کارهایش را خــــودش انجام مــــی داد. حتی 
اگر ســــر ســــفره آبی می خواســــت خودش بلند می شــــد می آورد. ایشان وقتی 
مسؤول واحد بســــیج همدان بودند یکی از بستگان بنده پسرش سرباز بود 
و چون متأهل بود می خواســــت محل خدمت او در شــــهر باشــــد و به منطقه 

ود. نر
منزل ما آمد و از شهید قاســــمی خواست کاری کند که این بنده خدا در سپاه 
داخل همدان خدمت کند. شهید قاسمی در جواب گفت: اگر کاری از دستم 
بیایــــد برای همه مردم انجام می دهم و فرقــــی نمی کند و بعد از عذرخواهی این 
خواســــته بنده خدا را رد کرد. چون شــــهدا اهل پارتی بــــازی نبودند, حتی برای 
اقــــوام و خانــــواده خودشــــان. ایشــــان در زمان خدمتشــــان چــــه منطقه و چه 
درهمدان جز هیچ گروه و دســــته نبودند و فقط برای خدا کار می کردند و هیچ 
رودربایســــتی با هیچ کس چه مســــؤول و غیر مسؤول نداشــــتند. اگر حقی از 

مظلومی ضایع می شــــد صدایش در می آمد و اعتراض می کرد.
سر ســــوزنی وابســــته به من و بچه ها نبود و همیشه ســــفارش می کرد در این 

دنیا به هیچ چیز و هیچکس حتی بچه ها وابســــته نباشم.
هــــرکاری را درحیطه قدرت خدا می دانســــت و باحرف و عمل نشــــان می داد و 
می گفت تا خدا نخواهد هیچ کاری انجام نمی شــــود و همه ما وســــیله هستیم. 
هیچوقــــت در مورد شــــهادت حــــرف نمــــی زد و می گفت: هرچه خــــدا بخواهد 
همان می شــــود.همانطوری که در گفته هایش آمده شــــهادت مقام و منصب 
نیســــت که در این دنیا به کســــی بدهند بلکه باید دانســــت آن شــــهید با چه 

می رود. دنیا  از  نیتی 
ود به او گفتم مــــا را هم با خودت  یــــک دفعه دیگر می خواســــت به جبهه بــــر
ببــــر من و بچه هــــا دیگر طاقت دوری شــــما را نداریــــم با تشــــبیه مانند امام 
حســــین)ع( که اهل بیتــــش را با خود به کربا برد.وقتی اســــم امام حســــین 
آمد چشــــمانش پر از اشک شــــده ســــکوت کرد و گفت من چطور می توانم 

باشم. او  مثل 

روایت »امام خامنه ای« از "سرداری همدانی" که مادرش فکر می کرد "جاروکش" است!
هگمتانه، گروه همه دانا: وقتی برای این جوان به خواستگاری هم می روند و خانواده ی دختر سؤال 

می کنند پسر شما چه کاره است، مادرش می گوید در سپاه مستخدم است!
مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده شهدای همدان در سال 83 فرمودند:

"در اطاعاتــــی که به من داده شــــد، خواندم که در بین همین شــــهدای همداِن شــــما، یک ســــردار 
ســــپاهی - که دارای شأن و موقعیتی هم بوده است - وجود داشته که وقتی مادرش از او می پرسد 
تو در ســــپاه چه کاره ای، جواب می دهد: من در ســــپاه جاروکشــــی می کنم. مادرش خیال می کرده 

 این جوان در ســــپاه یک مستخدم معمولی است. حتی وقتی برای این جوان به خواستگاری 
ً
واقعا

هم می روند و خانواده ی دختر ســــؤال می کنند پسر شــــما چه کاره است، مادرش می گوید در سپاه 
مستخدم اســــت! بعد در اجتماعی که مراسمی بوده، یک نفر داشته ســــخنرانی می کرده، این مادر 

می بیند آن شخص خیلی شبیه پسرش است. می پرسد این شخص کیست.
، آن وقت پسرش را می شناسد! می گویند این فانی است؛ یکی از سرداران سپاه. آن مادر

مــــا مطالبی که در تاریخ خوانده بودیم، مثل افســــانه بــــه گوش ما می آمد؛ امــــا آنها را در زندگی 

واقعــــِی خودمــــان دیدیم. من ایــــن را بــــه جوانها می خواهــــم بگویم؛ بــــه فرزندان شــــهدا و به 
خانواده هــــای آنهــــا: آن عظمتی کــــه خانواده های شــــهدا و پدرها و مادرها و همســــرها نشــــان 
داده اند، از عظمت خود شــــهدا کمتر نیســــت. ما مادران و پدرانی را دیدیــــم که اینها با حادثه ی 
ســــنگین و کوبنده ی فقدان فرزند خودشان مثل بشارت برخورد کردند؛ چون می دانستند که 

می کند". حرکت  راهی  چه  در  آنها  فرزند 
بیانات در دیدار جمعی از خانواده  های شهدای استان همدان 83/04/16

یادنامه هگمتانه ویژه شهید ناصر قاسمی؛ فرمانده بسیج ناحیه همدان و رئیس ستاد لشکر 3۲ انصارالحسین)ع(

فرمانده گمنامی که با خون وضو گرفت
« شویم یا »شهید« باید آنقدر بجنگیم که یا »پیروز



یــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.    شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک  قطعــه زمیــن مســکونی از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.  

مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس 

10/20379264/50137/540/000/00010/000/000/000زمین مسکونی معبر 10متری1
استادان 18متری 
میالد کوچه آبشار

شرایط شرکت در مزایده:  
 1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/10/27  تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یــا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حساب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد. در صورت عدم واریز 

نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- متراژ زمین 264/50 مترمربع به ابعاد شــمااًل بــه طول 13/85 متر به کوچه 10 متری، شــرقًا به طــول 19/10 متر به پالک مجاور، جنوبــًا به ابعاد 13/85 
متر به پالک مجاور، غربًا به طول 19/09 متر به پالک مجاور از پال ک 20379 بوده که شــهرداری متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت شــش ماه ســند ثبتی آن را 

تحویل خریدار نماید. ضمنًا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظیم قرارداد واگذاری امکان صدور پروانه ساختمانی میسر می باشد.
 10- انتقال سند بعد از انجام تشریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ می گردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 
ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت .

 11- پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/10/29 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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حدیث

گرچه سالم نیستم ولی ایمان دارم
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: اگر شــــکرگزاری کنید 
نعمت ها را بر شــــما خواهم افزود ولی اگر ناسپاســــی کنید مجازاتم شدید 

است.
حضرت امام جواد علیه الســــام فرموده اند: نعمتی که برای آن شــــکرگزاری 

نشود مانند گناهی است که آمرزیده نگردد.
حکایت: 

حضرت عیسی)ع( از جوار مردی می گذشت که به چندین بیماری جسمی 
دچار بود مثًا پایی سالم برای راه رفتن نداشته و سخت نحیف بود ولی در 
عین حال مستمر شــــکر و حمد الهی را به جای می آورد، حضرت از او سؤال 
کرد شــــما که دارای مشــــکات زیادی به خصوص از جهت جسمی هستی 

چگونه تا این اندازه خداوند را شکر می کنی؟!
مرد پاســــخ داد: گرچه بدن ســــالمی ندارم اما نعمت من کــــه دارای ایمان و 
معرفت به حق هســــتم بیش از کسی است که علیرغم سامت جسمانی 
ایمان به خدا ندارد و این جای بســــی شــــکر دارد حضرت با مشــــاهده این 
حالت دستی بر شانه های مرد ناتوان و بیمار کشید و او سامت جسمانی 

را بازیافت.
عطایی است هر موی او بر تنم
چگونه به هر موی شکری کنم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

روزى جدید
 امروز روزى جدید و تازه است،

و او بر ما شاهدى حاضر است،
اگر خوبی کنیم ما را سپاس گویان ترک کند،

و اگر بدى کنیم نکوهش  کنان از ما جدا گردد.
بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست،

و ُحسن همَنَفسی با این روز را روزى ما گردان،
و ما را از سوء مفارقتش به خاطر ارتکاب گناه،
یا کسب معصیت کوچک و بزرگ حفظ فرما،

و بهره ما را از خوبی ها در آن سرشار کن،
و ما را در این روز از زشتی  ها پیراسته نما،

و از ابتدا تا پایان آن را براى ما
از حمد و شکر و اجر و اندوخته آخرتی

. و فضل و احسان پر ساز
الهی زحمت ما را )به سبب تقوا و پرهیز از گناه(

، بر فرشتگان نویسنده اعمال آسان ساز
و پرونده کردارمان را از حسنات سرشار فرما،

و ما را نزد آن فرشتگان
. به کردارهاى زشت و ناهنجارمان رسوا مساز

برگرفته از صحیفه سجادیه

 رازونیاز

»بچه زرنگ«، پویانمایی که با 
حضور بازیگران دوبله شد

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: ضبــــط دوبلــــه نهایی 
پویانمایــــی »بچه زرنگ« محصول مشــــترک کانون 
پرورشــــی و گــــروه هنــــر پویا بــــا حضــــور بازیگران و 

دوبلورهای مطرح کشور پایان یافته است.
آخرین مراحل تولید  به نوشــــته تســــنیم، در ادامه 
پویانمایــــی ســــینمایی »بچه زرنــــگ«، دوبله نهایی 
این فیلم به سرپرســــتی ســــعید شــــیخ زاده نیز به 

انجام رسیده است.
سعید شــــیخ زاده که در فیلم سینمایی »فیلشاه« 
نیز با گروه هنرپویا همکاری داشــــته است، در این 
پویانمایی در کنار چهره های شــــناخته شده عرصه 
، از صداپیشــــگی چند بازیگر مطرح نیز بهره  دوباژ

برده است.
حضــــور بیــــش از 100 کاراکتــــر انســــانی و حیوانی در 
کنــــار تنوع و تعــــدد اقلیمی لوکیشــــن ها و پان ها، 

از پیچیدگی های خاص دوبله »بچه زرنگ« است.
ایــــن پویانمایی بــــه تهیه کنندگی حامــــد جعفری و 
سینمایی  فیلم  اولین  محمدیان،  هادی  کارگردانی 
پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
است که توســــط گروه هنرپویا و با ســــرمایه گذاری 
مشــــترک کانون پرورش فکــــری و هنرپویا، آخرین 

مراحل فنی را پشت سر می گذار د.
و  ســــاخت  تجربــــه  خــــود،  کارنامــــه  در  »هنرپویــــا« 
»شاهزاده روم«  ســــینمایی  فیلم های  موفق  عرضه 
پرفروش تریــــن  عنــــوان  بــــه  را  »فیلشــــاه«  و 
پویانمایی های تاریخ ســــینمای ایران، داشته است 
، عاقمندان به ســــینما منتظرند تا  و از ایــــن منظــــر
نتیجه همــــکاری کانون پرورش فکــــری کودکان و 
نوجوانان با این مجموعه خصوصی را در ســــینماها 

بنشینند. تماشا  به 

 سی نما

»خواص« این کتاب را بخوانند

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: نشــــر معــــارف کتاب 
»آزمون خواص« را منتشــــر کرد. نویســــنده در این 
کتــــاب نگاهی انداختــــه به حوادث صدر اســــام و 
تأثیر تصمیم خواص بر سرنوشت جامعه اسامی.

به نوشــــته تســــنیم، نشــــر معارف کتــــاب »آزمون 
خواص« را در آســــتانه قیام 9 دی منتشــــر کرد. این 
اثر که به قلم حجت االســــام جواد سلیمانی امیری 
نوشته شده اســــت، تاش دارد با گریز به حوادث 
صدر اسام، برخی از اتفاقات سرنوشت ساز را مورد 

بررسی قرار دهد.
ســــلیمانی امیــــری در این کتــــاب نگاهــــی تطبیقی 
بــــه تاریخ انقاب اســــامی بــــا تاریخ صدر اســــام و 
لغزش هــــای خــــواص آن دوره و پیامــــد فاجعه بــــار 
تغییر تاریخ ناشــــی از این لغزش ها پرداخته است. 
نویســــنده که پیــــش از ایــــن کتــــاب »لغزش های 
خواص« را با همین نگاه نوشته بود، بار دیگر سراغ 
خواص و آزمون هایی رفته که بر ســــر راهشــــان قرار 

گرفته است.
111 ســــوره یوســــف  آیه  وی در ایــــن اثر بــــا اتکا به 
هــــدف از بیــــان تاریــــخ را عبرت آمــــوزی می دانــــد 
و اعتقــــاد دارد کــــه وجــــه شــــباهت دو پدیده در 
می کند  کفایــــت  باشــــند،  محور  یک  بر  اگــــر  تاریخ 
تــــا انســــان از تطبیــــق آن دو پدیده عبــــرت واحد 
آزمونی با همان شــــباهت ســــربلند  بیاموزد تا در 
از  برخی  مقایســــه  بــــه  ادامه  در  او  بیایــــد.  ون  بیــــر
ویدادهای ســــال 88 و  حــــوادث صدر اســــام با ر
عملکــــرد خواص در زمــــان پس از حیــــات پیامبر 
آنهــــا به امور  خــــدا، حضرت محمــــد)ص(، و توجه 
ولی  به  نسبت  پیمان شــــکنی  نتیجه  در  و  دنیوی 

است. پرداخته  مسلمین  امر 
دکترای  دانش آموختــــه  امیــــری  ســــلیمانی  جواد 
زیادی  آثار  و  اســــت  اســــام  صدر  شناســــی  تاریخ 
بــــا موضوعات مرتبط بــــا آن دارد که با اســــتقبال 

مخاطبان و عاقه مندان مواجه شــــده است.
اســــامی؛  حکومت  در  خــــواص  »آزمــــون  کتــــاب 
انقاب  تا  اســــام  صدر  از  خواص  لغزش  بررســــی 
کوشــــش نشــــر معــــارف در  ایــــران« به  اســــامی 
در  تومــــان  هــــزار   35 قیمــــت  بــــا  و  صفحــــه   268
کتــــاب  دیگــــر  و  کتــــاب  پاتــــوق  وشــــگاه های  فر
وشــــی های جبهه فرهنگی انقاب در دسترس  فر

است. عاقه مندان 

 میز مطالعه

گفتــــی کــــه »تــــرا چــــو خــــاک گردانم پســــت
تــــا نیــــز بــــه زلــــِف دلکشــــم نــــاری دســــت«
گــــردان بــــادم  نــــگار  مکــــن  ای  خاکــــم 
پیوســــت گــــردم  تــــو  زلــــِف  ســــِر  ِگــــرِد  تــــا 
عطار

امام علی علیه السالم:

 آنچه مردم را به تحصیل دانش بی  رغبت کرده، این است که بسیار 
می  بینند آنان که به آنچه آموخته  اند عمل می  کنند، اندک  اند.

غررالحکم، ح 3۸95

گچ بری، هنری توسعه یافته در دوران اسالمی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: هنر گچ  بــــری یکی از هنرهای وابســــته به 
معماری اســــت که در هــــر منطقه و هر دوره زمانی، شــــکل و شــــیوه 
مخصــــوص به خــــود را داشته اســــت. همان طــــور که از نــــام این هنر 

پیداست، مصالح اصلی به کار رفته در این هنر گچ است.
به نوشــــته بیتوته، در معماری هنرهای بسیاری وجود دارد که یکی از 
آن ها هنر گچ بری است و تنها هنری است که از زمان های بسیار دور 
در هر جای دنیا وجود داشــــته است، تنها شکل و شیوه آن متفاوت 
بوده اســــت. گچ یکی از مصالح بسیار مهم در هنر گچ بری است که از 

آن استفاده می شود.
هنر گچ بــــری نه تنها در کشــــورهای دیگر بلکه در خــــود ایران هم در 
دوره های متفاوت وجود داشــــته اســــت و روش و شــــکل آن در هر 
دوره ای متفاوت بوده است. دلیل آن که برای هنرهای تزئیینی از گچ 
استفاده می شد خاصیت فرم پذیری و چسبندگی آن و رنگ مطلوبی 
که دارد می باشد و همچنین گچ استفاده زیادی در هنر معماری برای 

طراحی دکوراسیون داخلی و بیرونی دارد.
در شــــروع معماری ایران از آغاز تاریخ و دوران ایامیان- هخامنشیان 
و سپس به ویژه در دوره اشــــکانیان و سامانیان به مسئله گچ توجه 
می شده و از آن به عنوان یک ماده سازنده و استوار استفاده می شد. 
گچ کاری و گچ بری در دوران اسامی توسعه یافت و آثار آن در مدرسه 
ها، کاخ ها و ســــایر بناها، به عنوان یک عنصــــر تزئینی مورد توجه قرار 

گرفت.
شواهد باستان شناسی نشان می دهند که تاریخ ساخت گچ به پیش 
از ساختن خشــــت و پخت آن به صورت آجر می رسد. در قدیمی ترین 
بنای دنیا، یعنــــی اهرام ثاثه مصر که قدمتی چهار هزار و پانصد ســــاله 

دارد، از گچ به عنوان ماده چســــبنده مقاوم در بین ســــنگ ها و جهت 
کاف ســــازی آن ها اســــتفاده شده اســــت. یکی از کاربردهای ویژه گچ، 
اندود کردن دیوارها و سطوح داخلی ساختمان ها است و هنر گچبری، 

این آراستگی را به حد کمال و دلنوازی می رساند.
اولیــــن مردمی کــــه در ایران به این کار دســــت زدند هخامنشــــیان و 
ســــپس ساســــانیان بودند و اعراب در جریان فتوحات خویش، این 
هنر را از آن ها فرا گرفتند. هنرمندان دوره اموی به طور وسیعی کاخ ها 

را با گچبری منقوش برجسته تزئین می نمودند.
ســــفیدکاری با گــــچ کــــه در دوره اشــــکانیان تکامل یافت نخســــت 
پوشــــش دیواره های خشــــتی بود به منظــــور آنکه ایــــن دیوارها را از 
آســــیب رطوبت محفوظ بدارد. اما در همان حال خاصیت تزیینی نیز 

داشت، زیرا از زشتی دیوارهای گلی می کاست.
از دالیل دیگر رواج گچ کاری در هنرهای وابسته به معماری ایرانی آن 
بود که گچ کاری ارزان و کار با آن بسیار ساده بود و ار طرفی در مصرف 
وقت، انرژی و هزینه نیز صرفه جویی می شد به همین دلیل در دوران 
اشکانی و ساسانی استفاده از تزئینات گچ بری در داخل و خارج بناها 
بسیار رواج یافت و این سنت بر خاف سنت دوران پیشین و شیوه 
پارســــی بود که از حجاری و نقش برجسته و یا آجر لعابدار برای تزیین 

بنا استفاده می کردند.
استفاده از گچ کاری و گچ بری در ســــاختمان های امروزی نیز جایگاه 
ویــــژه ای دارد. در دوران مختلــــف هنرمنــــدان گچ کار ایرانــــی به صور 
مختلف از گچ در زیباســــازی و برجسته سازی بنا اســــتفاده کرده اند. 
خاصیت شــــکل پذیر بودن گچ موجب شــــده تا در معماری داخلی 

ساختمان کاربرد فراوانی داشته باشد.

رمان »سعید تشکری« بعد از 40 روز چاپ دومی شد
هگمتانه، گروه فرهنگی: »چهار فانوس« به 
قلم سعید تشــــکری و به همت انتشارات 
جمکــــران که به زندگــــی و زمانه نواب خاص 
امام زمان )عج( می پــــردازد پس از 40 روز به 

چاپ دوم رسید.
به نوشــــته فارس، »چهار فانــــوس« به قلم 
انتشــــارات  همــــت  به  و  تشــــکری  ســــعید 

جمکران که به زندگی و زمانه نواب خــــاص امام زمان )عج( می پردازد 
پس از 40 روز به چاپ دوم رسید.

عصــــر غیبت صغری ویژگی هــــای منحصر به فرد خود را دارد: وحشــــت 
اولین مواجه جامعه شــــیعی خاء ظاهری امام شــــیعه همراه با خفقان 
شدید حاکم بر شیعه، نیاز تدبیر خاص رهبری جامعه را دوچندان کرده 
بود. ســــازمان وکالت که از ســــالها قبــــل به تدریج در زیر پوســــت امت 
اســــامی ریشــــه دوانده بود، اکنون به مرحله بلوغ و آزمون سخت خود 
رسیده بود. در رأس این شــــبکه عظیم نواب خاص امام زمان بودند که 
یکی بعد از دیگری واسطه میان جامعه شیعی با امام زمان را به بهترین 
نحو ایفا کردند. شناخت این »چهار فانوس« برای هدایت شیعه در عصر 

طوفانی غیبت صغری آموزه های خاصی را به همراه خواهد داشت.
سعید تشکری به ســــفارش انتشــــارات جمکران به سراغ این برش 
خاص از تاریخ شــــیعه رفته و »زندگی نوشت چهار نایب خاص« امام 

زمان عج را به نحو شایسته به اتمام رساند.
در بخشی از کتاب آمده است:

»صدایــــی از جمــــع برخاســــت. ابومحمد بــــود، گویی دیگــــر تابی در 
ســــینه اش نمانده بود که منتظر بماند و حرف هــــای باقی را به گوش 
خود فرو دهد. سکوت، جرم بود در هیاهوی گمراهی و باید قفل زبان 

را می گشود.
- حیا کنید و از خدا بترســــید! این چه هنگامه ای اســــت؟ نام شما را 
هم می شــــود گفت شیعه؟ شــــیعه اینگونه معنا می یابد در دوری از 

موالیش؟ آیا امام برای جانشینی هریکی از 
وکایش از ما اجازه خواســــت که این گونه 
برســــر یکدیگر فریاد می زنید و می خواهید 
یکدیگر را بدرانید؟ آیا نظر ما را پرســــید که 
ابن روح را برگزید یــــا َعمری را یا فرزندش را، 

که حال به جان هم افتاده اید؟
تمام کنید این هنگامــــه را. هنوز کفن »ابن 
روح« خشک نشــــده که دو دسته شده اید و شــــاید چند دسته. خدا 
می داند که این فرقه فرقه کردن شــــیعه به دست شما تا به کی ادامه 
خواهد داشــــت؟ مگر هــــر کدام که عقلــــی برای خود می پنــــدارد باید 
راهی جدا برای خود بســــازد و عده ای ساده انگار و ساده لوح را در پی 
خویش کشد؟ حال باور می کنم که چگونه شک در عمق جان ملتی 
راه می یابد و ایمانشــــان را چــــون خوره نابود می ســــازد. کار را به جایی 
رسانده اید که دســــتور امام و وکیلش را زیر سوال می برید. مگر شما 

در مجالس خــــود، کوفیان را لعــــن و نفرین 
نمی کنید؟...«

اکنــــون »چهــــار فانــــوس« پــــس از 40 روز به 
چاپ دوم رســــید و کارشناســــان از استمرار 
اقبال عمومی به این کتاب سخن می گویند. 
اســــتقبال از این دســــت کتاب ها در شرایط 
اقتصــــادی فعلی جامعه نشــــان از اســــتمرار 
جذابیت مطالــــب اصیل بــــرای عموم مردم 
دارد، به شــــرط آنکــــه قالب مناســــب و قلم 
توانا برای موضوعات بکــــر و جذاب انتخاب 

و استفاده شود.
»چهار فانوس« به قلم »ســــعید تشکری« و 
به همت انتشارات جمکران در 272 صفحه 

به چاپ دوم رسید.

مهلت مشارکت در جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب تمدید شد

بــــه اســــتقبال  بــــا توجــــه  هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: 
در  شــــرکت  زمــــان  اســــتان ها  در  کتــــاب  دوســــتداران 
جشنواره روســــتاها و عشایر دوستدار کتاب تا آخر دی 

شد. تمدید 
به نوشــــته تســــنیم ، روســــتاهای متقاضی شــــرکت در 
برنامه های  و  مدارک  و  مســــتندات  می توانند  جشنواره 
تدویــــن و انجام شــــده در زمینه کتاب خوانــــی و ترویج 
کتاب به دبیرخانه مرکزی یا دبیرخانه اســــتانی جشنواره 

کنند. ارسال 
، ضــــرورت دارد مســــتندات و مدارک  برای ایــــن منظور
برنامه های ترویج کتاب خوانی در روستا ها به امضـــــای 
دهیـــــار و رئیـــــس شـــــورای اســــامی روســـــتا، برسد و 
همچنیــــن فرم هــــای مربوط به جشــــنواره نیــــز تکمیل 
فرهنـــــگ  کل  ادارات  جشنواره  استانی  دبیرخانه  شود. 
و ارشـــــاد اسامی هر اســــتان  اســــت. دبیرخانه مرکزی 
نیــــز تهران، خیابان شــــهید مطهری، خیابــــان فجر )جم 
کدپستی   5 طبقه   ، فجر ســــاختمان   ،7 شــــماره  سابق(، 

1589743111 واقع شده است.
می تواننــــد  مشــــارکت  متقاضیــــان  همچنیــــن 
جشــــنواره  الکترونیــــک  پســــت  بــــه  را  مستنداتشــــان 
 iranbookpromotion@gmail.com نشــــانی  بــــه 
ارســــال کنند و می توان برای کســــب اطاع بیشــــتر به 
http:// وبگاه شــــبکه ترویج کتــــاب خوانی به نشــــانی

کرد. مراجعه   /bookpromotion.ir
گزارش، جشــــنواره روستاهای دوستدار  بر اساس این 
راه انــــدازی نهاده   1393 بار در ســــال  کتاب نخســــتین 
شــــده اســــت و تاکنون مجموعا 6500 روســــتا و آبادی 
عشــــایری در ایــــن جشــــنواره شــــرکت کردنــــد. یکی از 
مهم تریــــن اهــــداف جشــــنواره، گســــترش، توســــعه و 
ترویــــج و تقویت برنامه های کتــــاب خوانی و تقویت زیر  
کتاب خوانی در مناطق  ســــاخت های فرهنگی و ترویج 

است. شده  عنوان  عشایری  آبادی هایی  و  روستایی 
داوری جشــــنواره بــــر اســــاس شــــاخص های متعددی 
بــــه انجــــام می رســــد؛ ارزیابــــی فعالیــــت هــــر روســــتا بر 
ارزش های  و  بومــــی  آیین های  محلی،  نیازهای  اســــاس 
دینــــی و ملــــی و همچنین جلــــب مشــــارکت مردمی و 
هزینه ها  تأمین  برای  اجرایی  دســــتگاه های  پشــــتیبانی 
و ســــرمایه گذاری از مؤلفه هــــای مهم داوری جشــــنواره 

اســــت. طراحی یا اجــــرای برنامه برای زنــــان، کودکان 
و نوجوانــــان نیــــز از دیگــــر شــــاخص های تأثیرگــــذار 
جشــــنواره است. برخورداری برنامه و شیوه اجرای آن 
از خاقیت و نوآوری، قابلیت الگوبرداری و اســــتمرار 
و مداومت برنامه ها، اهتمام ویژه به توسعه و تجهیز 
فضاها و بناهای حوزه کتاب روســــتاها در برنامه های 
طراحــــی شــــده، قابلیــــت و ضمانــــت اجــــرا داشــــتن 
مؤلفه های  دیگــــر  از  خوانی  کتاب  ترویــــج  برنامه های 
قابــــل اعتنــــا برنامه هــــا و فعالیت هــــای ترویج کتاب 

است. عشایری  و  روستایی  مناطق  در  خوانی 
همچنیــــن مواردی از این  قبیل مهم اســــت؛ برنامه ها 
توأم با بیشــــترین تأثیر و کمتریــــن هزینه حاصل آمده 
باشــــد و نیــــز برنامه هــــا مبتنی بــــر منابــــع، امکانات و 
کتابخانه  داشتن  همچنین  باشد.  محلی  ظرفیت های 
و تعداد اعضــــا، فعالیت هــــای جنبــــی کتابخانه، گروه 
سنی و جنســــیت اعضا، فعالیت های فرهنگی روستا 
مشارکت  و  کتاب خوانی  مسابقات  جشنواره ها،  نظیر 
مــــردم در این برنامه هــــا از دیگر شــــاخص هایی بوده 

است که در داوری ها لحاظ شده است.
هفتمین جشــــنواره روســــتاها و عشــــایر دوســــتدار 
و  مطالعــــات  دفتــــر  توســــط   1399 ســــال  در  کتــــاب 
برنامه ریزی فرهنگی و ســــتاد شــــهرها و روســــتاهای 
دوســــتدار کتــــاب معاونــــت امــــور فرهنگــــی وزارت 
دســــتگاه ها  مشارکت  با  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنگ 
توســــعه  معاونــــت  از  اعــــم  مختلفــــی  نهادهــــای  و 
روســــتایی و مناطق محروم ریاســــت جمهوری، نهاد 
و  کتابداری  انجمــــن   ، کشــــور عمومی  کتابخانه هــــای 
ایران، ســــازمان فرهنگی سازمان ملل  اطاع رســــانی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  یونسکو،  متحد 
، اتحادیــــه ناشــــران و کتاب فروشــــان تهران،  کشــــور
کتابخانه ملی ایران، ســــتاد عالی  ســــازمان اســــناد و 
 ، کشــــور مســــاجد  هنــــری  و  فرهنگــــی  کانون هــــای 

یونســــکو و نهادهای دیگر همکار برگزار می شود.
در جشــــنواره روســــتاها و عشــــایر دوســــتدار کتاب 
10 روســــتا برگزیــــده و 10 روســــتا نیز مــــورد تقدیر قرار 
آبادی های  از روســــتاها و  یــــک  بــــه هــــر  می گیرنــــد و 
عشــــایری دوســــتدار کتاب جوایزی تا ســــقف پانصد 

می شود. اهدا  ریال  میلیون 

عکس روز هنر دیرین
پایان مرحله سوم پویش به رسم حاج قاسم با تامین 100 بسته موادغذایی هرکدام به ارزش 500هزار تومان
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