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استاندار همدان:
با افراد فاقد هویت و وبگاه های 

فروش کاالی قاچاق برخورد شود
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مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها:

کاهش تخلفات احتمالی با سامانه 
ملی پایش مصوبات شورای اسالمی

مدیرکل دفتر امور شــــهری و شــــوراها بر کاهش تخلفات احتمالی با سامانه 
ملی پایش مصوبات شورای اسالمی تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، جلســــه کارگروه آموزشــــی 

ویدئوکنفرانس سامانه ملی پایش مصوبات 
شــــورای اســــالمی به ریاست ســــید حسین 
جعفری مدیرکل دفتر امور شــــهری و شوراها 

و بــــا حضــــور مدیر فنــــاوری اطالعات 
و  اســــتانداری  دولــــت  شــــبکه  و 

دبیــــران  و  معاونــــان  مشــــارکت 
هیأت تطبیق  ...

: امام جمعه بهار

سلب آسایش مردم 
ع« در شهر بهار از انتشار »بوی نامطبو

آن هم به صورت شبانه روزی  امام جمعه بهار گفت: انتشــــار بوی نامطبوع 
را به  در شــــهر بهار نه تنها ســــالمت شــــهروندان 

خطر انداخته، بلکه آســــایش و آرامش مردم را 
است. کرده  سلب  نیز 

ارزنده  االســــالم  حجت  هگمتانه،  گــــزارش  به 
ظهر پنج شــــنبه در شــــورای فرهنــــگ عمومی 

شهرســــتان بهــــار گفــــت: مهمترین مشــــکل 
 ، بهــــار شهرســــتان  زیســــت  محیــــط 

انتشــــار بــــوی نامطبــــوع بــــه 
در  روزی  شــــبانه  صــــورت 

... که   شهر بهار است 
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چرم و فرش همدان اسیر  وعده ها
کمک فعاالن همدانی این هنر صنعت در استان راه اندازی می شود مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان: خوشه صنعتی  چرم و فرش با 
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هگمتانه گزارش می دهد
سد معبر

 تضییع حقوق شهروندی

7  
حه 

صف
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پاس به پلی آف نزدیکتر شد
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هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
با افــــراد فاقد هویــــت و وبگاه های فــــروش کاالی قاچاق 

برخورد شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شاهرخی روز پنجشنبه 
در نشســــت اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، گفت: با توجه به 
نقش همــــکاری مردم در مبارزه با قاچاق کاال باید فرهنگ 
نخریدن این قبیل کاالها ترویج و نهادینه شــــود و نظارت 

بیشتری بر شبکه های توزیع کاال صورت گیرد
شــــاهرخی افزود: به منظور مبارزه بی امان با پدیده کاالی 
قاچاق باید با افراد فاقد هویــــت و وبگاه های فروش این 
قبیل اقالم برخورد شــــود و ایــــن برخورد قهــــری همراه با 

مدیریت بازار باشد.
وی اضافــــه کــــرد: یکــــی از مزیت هــــای برجســــته همدان 
همراهــــی صنوف با کمیســــیون مبــــارزه با قاچــــاق کاال و 
وجود بازاریان متدین و با انصاف است که باید این را قدر 

بدانیم.
اســــتاندار همدان بر ضرورت تأمین مایحتــــاج و کاالهای 
ضــــروری مردم تأکیــــد کرد و افــــزود: با توجه بــــه اطالعات 
به دســــت آمده از موجــــودی انبارها، وضعیــــت کاالهای 
راهبردی در اســــتان مطلوب اســــت بنابراین باید در کنار 
نظارت بر فرایند توزیع، جلب نظر توزیع کننده و کسبه ها 

مد نظر مسؤوالن قرار گیرد.
شــــاهرخی ادامه داد: با توجه به شــــیوع ویــــروس کرونا، 
همچنان نظارت بر تأمین کاالهای ســــالمت محور مورد 
کید اســــت هر چند کاالهای مورد نیاز در داخل استان  تأ

تولید می شــــود. وی بیــــان کرد: حمایــــت از تولید، توزیع 
و مصــــرف کننــــده باید مــــد نظر قــــرار گیرد و بــــا توجه به 
اینکه کمبود کاال به شــــکل جدی و ملموس نیست اما 

قیمت ها را باید با دقت رصد کرد.
استاندار همدان افزود: انتطار می رود تولید و توزیع کننده 
وضعیت مصــــرف کننــــده را درک و بازاریان خودشــــان با 

افرادی که دنبال بدنام کردن آنها هستند برخورد کنند.
شــــاهرخی یادآوری کرد: از ســــال گذشــــته چالش قیمت 
گوشــــت و خــــروج دام از اســــتان به ســــمت کشــــورهای 
ایجــــاد  بــــا  راســــتا  ایــــن  در  و  داشــــت  وجــــود  همســــایه 
محدودیت هایی از قاچاق دام جلوگیری شد؛ هر چند این 

محدودیت ها هم اینک باید رفع و برداشته شود.
وی خواســــتار تســــریع در روند پالک کوبی دام ســــبک و 
ســــنگین شــــد و گفت: تا ماه آینــــده 50 درصــــد دام های 

استان و تا پایان سال تمام دام ها باید هویت دار شوند.
اســــتاندار همدان ادامه داد: باید با در نظر گرفتن زمان 
بنــــدی دقیق از نیروی بســــیج، جمعیت هــــالل احمر و 
ظرفیت دهیاران و بخشــــداران برای شــــتاب بخشی به 

کنند. استفاده  دام ها  گذاری  پالک  طرح  روند 
شــــاهرخی دربــــاره صــــدور شناســــه از ســــامانه جامــــع 
تجــــارت بــــرای کاالهــــا نیز گفــــت: بــــا توجه به شــــرایط 
، باید از تولید داخل حمایــــت و زمینه احداث و  کشــــور
استان  و  کشور  داخل  در  تولیدی  واحدهای  راه اندازی 

کرد. فراهم  را 
وی با بیان اینکه اگر تولید متناســــب با تقاضا نباشــــد با 
افزایش قیمت مواجه می شویم، افزود: بنابراین باید این 
موضوع به خوبی مدیریت شــــود و نباید خأل کمبود کاال با 

انواع کاالی قاچاق جبران شود.

استاندار همدان:

با افراد فاقد هویت و وبگاه های فروش کاالی قاچاق برخورد شود
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کاوسی امید:

ضرورت ارتقای مسیر شغلی کارکنان شهرداری

کمیســــیون  هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس 
برنامه بودجه و مالی شــــورای اسالمی شهر همدان بر 
استفاده از تجربیات کالن شــــهرهای کشور در بحث 

ارتقای مسیر شغلی کارکنان شهرداری تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در جلسه هم 
اندیشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر 
تهــــران و کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای 
شــــهر همدان که به صــــورت ویدئــــو کنفرانس برگزار 
شد، افزود: عامل انســــانی مهمترین بخش تحول و 
رشد جوامع بشری در طی سالیاین متوالی محسوب 
می شــــود که رســــیدن به قله تعالی و رشــــد پایدار جز 
در ســــایه ارتقا منابع انســــانی مقتــــدر نخواهد بود به 
همیــــن منظور و بــــا توجه به نقش بــــی بدیل نیروی 

انسانی در دستیابی به این امر مهم باید تالش کرد.
کاوســــی امید با تأکید بر ضرورت ارتقا مســــیر شغلی 
کارکنان شــــهرداری ها افزود: الزم است بسته ویژه ای 
در ایــــن راســــتا تهیه شــــود تــــا بتوانیم با اســــتفاده از 
تجربیات دیگر شهرها در راستای ارتقا شغلی کارکنان 

شهرداری و افزایش بهره وری استفاده کنیم.
کاوســــی امید اضافه کــــرد: در شــــهرداری تهران طبق 
مطالعــــات صــــورت گرفتــــه و برنامه تدوین شــــده در 
جذب و نظم نیروها خوب کار شده است و ما نیز باید 

از فرایند این طرح استفاده کنیم.
وی یادآور شــــد: جذب نیرو نباید بر اســــاس سالیق و 
شخصی باشد بلکه باید بر اساس شایسته ساالری و 

تخصص انجام شود.
وی اقدام مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر 
تهران در تدوین برنامه راهبردی برای جذب نیروهای 
تخصصی شــــهرداری را قابــــل توجه دانســــت و یادآور 
شــــد: این برنامــــه با عملیاتی ســــازی به تمــــدن نوین 
اسالمی در حوزه منابع انسانی مدیریت شهری کمک 

می کند.
کاوســــی امید بــــا اشــــاره به اینکــــه دولــــت نمی تواند 

خواســــته های مدیریــــت شــــهری را در تأمیــــن منابع 
انسانی و ارتقای شغلی آنها کمک کند، افزود: در حال 
حاضر نظام جذب شــــهرداری ها متناســــب بــــا نیازها 
نیســــت و باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد 
چرا کــــه منابع انســــانی مهمتریــــن ســــرمایه در ارتقا و 

پیشرفت توسعه شهری است.
وی بــــا بیــــان اینکه تمامی شــــوراها و شــــهرداری های 
کشــــور دغدغه نیروهای انســــانی و ارتقای شغلی آنها 
را دارند، گفت: الزم اســــت اتحادیه شــــهرداری ها باید 
شــــکل بگیرد و بســــتر قانونی برای ایــــن اتحادیه نیز 
ایجاد شــــود تا بتوانیــــم شایسته ســــاالری را در جذب 

نیرو ها داشته باشیم.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان؛ 
وی بر اصالح ســــاختار جذب نیروهای انســــانی تأکید 
کرد و یادآور شد: نظام تشویق و تنبیه و پیرو آن اصالح 
پرداخت حقوق و مزایای وجــــود چندگانگی نیروهای 
رســــمی، پیمانــــی، شــــرکتی، قــــراردادی و غیــــره یکی از 
عوامل نابســــامانی نیروی انسانی در مدیریت شهری 
اســــت که ضمن ســــاماندهی نیروها، باید اســــتفاده 

بهینه از نیروهای انسانی صورت پذیرد.
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چرم و فرش همدان اسیر  وعده ها

مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان: خوشه صنعتی  چرم و فرش 
با کمک فعاالن همدانی اين هنر صنعت در استان راه اندازی می شود

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت شــــهرک های صنعتی همــــدان از پایان طرح 
مطالعاتی خوشــــه های صنعتی چرم و فرش این اســــتان خبر داد و گفت: به زودی فعاالن این 
دو هنــــر صنعت اصیل و بومی در قالب خوشــــه صنعتی ســــاماندهی، توســــعه و مورد حمایت 

می گیرند. قرار  دولت 
به گزارش هگمتانه، محمدرضا بادامی روز پنجشنبه اظهار کرد: مطالعه مدل خوشه ای برای توسعه 
صنعت چرم و فرش پایان گرفته و از این پس وارد مرحله اجرایی شده و این طرح در استان همدان 

کلید می خورد.
وی اضافه کرد: شهرســــتان همدان در حال حاضر با یک هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدات چرمی 
به عنوان خاســــتگاه اصلی این هنرصنعت شــــناخته و خوشــــه صنعتی با کمک فعاالن این شهر 

راه اندازی می شود.

اســــتان  این  در  بافی  قالی  بــــه پیشــــینه  همدان  مدیرعامل شــــرکت شــــهرک های صنعتــــی 
ود: مناطــــق کبودرآهنگ، اســــدآباد، مالیــــر و همدان چهار شــــهر فعال در  اشــــاره کرد و افز
زمینه فرش دســــتباف هســــتند که به جز یک صد کارگاه همگی بــــه صورت خانگی دار قالی 

کرده اند. پا  به 
به نقل از ایرنا، به گفته وی ظرفیت و قابلیت اســــتان همدان در زمینه این 2 رشــــته هنری سنجش 
و از نظر شــــاخص های اشــــتغال، تولید، فروش و صادرات مورد بررســــی و پژوهش قــــرار گرفتند تا 

بهترین مدل برای توسعه این صنعت ها شناسایی شود.

استان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها:

کاهش تخلفات احتمالی با 
سامانه ملی پایش مصوبات 

شورای اسالمی

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل دفتر امور 
شــــهری و شــــوراها بر کاهــــش تخلفــــات احتمالی با 
سامانه ملی پایش مصوبات شــــورای اسالمی تأکید 

کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، جلســــه کارگــــروه آموزشــــی 
ویدئوکنفرانــــس ســــامانه ملــــی پایــــش مصوبــــات 
شــــورای اســــالمی به ریاست سید حســــین جعفری 
مدیــــرکل دفتــــر امور شــــهری و شــــوراها و بــــا حضور 
مدیر فناوری اطالعات و شــــبکه دولت استانداری و 
مشارکت معاونان و دبیران هیأت تطبیق مصوبات 
فرمانداری هــــا و رؤســــا و دبیران شــــوراهای اســــالمی 
شهرهای تابعه استان همدان صبح پنجشنبه برگزار 

شد.
مدیرکل دفتر امور شــــهری و شــــوراها در این جلسه 
ضمن قدردانی از زحمات اعضای شــــورای اســــالمی 
شهرهای سراسر استان، کارشناسان و دبیران هیأت 
تطبیــــق مصوبــــات فرمانداری ها، طرح ســــامانه ملی 
پایش مصوبات شــــوراهای اسالمی را نقطه عطفی در 
ارائه خدمات بهنگام در راستای اجرای مناسب دولت 
الکترونیک دانســــت و افزود: با اجرای این ســــامانه 
و قابلیت ها و امکانات بهنگام همچون دسترســــی 
برخط مصوبات از ســــوی مســــؤوالن ذیربط و امکان 
و قابلیــــت نظارت بــــر عملکرد شــــوراها و هیأت های 
تطبیق، شاهد کاهش پرونده های تخلفات احتمالی 

شوراها به هیأت حل اختالف خواهیم بود.
ســــید حســــین جعفری در ادامه طرح ســــامانه ملی 
پایش مصوبات شورای اسالمی را کاری بزرگ و اجرای 

آن را در دولت بی نظیر عنوان کرد.
جعفــــری از مزایــــای اجرای طــــرح ســــامانه ملی پایش 
مصوبــــات شــــوراها به شــــفاف ســــازی عملکــــرد و 
منطبق تر بودن مصوبات شوراها با مجموعه قوانین 
و مقررات و آیین نامه های اجرایی شوراها اشاره کرد و 
بر همکاری و تعامل اعضای شورا و دقت نظر در ثبت 

و ضبط مصوبات شورا در سامانه مذکور تأکید کرد.
همچنین در ادامه میرزایــــی مدیر فناوری اطالعات و 
شــــبکه دولت در خصوص نحوه ورود و اســــتفاده از 
امکانات این ســــامانه و پشتیبانی نرم افزاری با هدف 
تســــهیل روند ثبت و پایش مصوبات توسط شورا و 

هیأت تطبیق فرمانداری ها مواردی را مطرح کرد.
در پایان این جلسه نیز به سؤاالت مطرح شده توسط 
اعضای شوراهای اسالمی شهرها و معاونان و دبیران 
هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری توســــط ریاســــت 

جلسه پاسخ داده شد.

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان همدان 

به مناسبت روز ملی سینما

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان همدان پیامی به مناسبت 21 

شهریور ماه روز ملی سینما صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در متن پیام احمدرضا احسانی 

آمده است:
رسانه های  تأثیرگذارترین  از  یکی  ســــینما  بی شــــک 
جمعی برای فرهنگ ســــازی قوی و غنی در سراســــر 
دنیاســــت که به مدد اهالی این عرصه و تالش آنها 
در راســــتای محتواســــازی های صحیح، پرداختن به 
مشکالت بطن جامعه و کمک به رفع آنها به واسطه 
این هنر ارزشمند، ســــینما جایگاهی ویژه بین مردم 

پیدا کرده است.
سینمای جمهوری اسالمی ایران در سال های پس 
از پیروزی انقالب و هشــــت ســــال دفاع مقدس به 
خوبــــی صحنه هایی ناب از رشــــادت  و ایثــــار را برای 

نسل های امروز و آینده این سرزمین، ماندگار کرد.
در کنار ســــینمای دفــــاع مقدس، اهالی ســــینما در 
عرصه اجتماعــــی نیز در ســــال های اخیــــر به خوبی 
رســــالت خود را انجام دادند و فیلم های ارزشمندی 
در تاریخچــــه ســــینمای ایران در ایــــن عرصه به ثبت 

رسید.
21 شهریور ماه روز ملی سینما، بهانه و فرصتی است 
تا از اهالــــی پرتالش و دغدغه مند هنــــر هفتم تقدیر 
به عمل آید. اینجانب، روز ســــینما را به تمام فعاالن 
این عرصه تبریک عــــرض نموده و آرزوی موفقیت و 
اثرگذاری بیش ازپیش هنر این هنرمندان بر جامعه 

را دارم.

خبـــر

وفاداری مردم همدان به شهید مدنی
نماینده ولی فقیه در استان همدان:

گاهی مردم و تبعیت از والیت سبب پیروزی ما در انقالب اسالمی شد به فرموده شهید مدنی دو نکته آ

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان گفت: شهید آیت ا... مدنی ذوب در والیت بود.

شعبانی  حبیب اهلل  آیت ا...  هگمتانه،  خبرنگار  گزارش  به 
در مراســــم بزرگداشت سی و نهمین ســــالگرد شهادت 
آیــــت ا... مدنی)ره( بــــا بیان اینکــــه "صحبت دربــــاره این 
شــــهید معزز به دلیل شــــخصیت باعظمتی که داشتند 
 
ً
ســــخت اســــت" اظهار کرد: تجلیل از هر شخصیتی صرفا
تجلیــــل از یک شــــخص نیســــت بلکــــه می خواهیم این 
تجلیــــل محصــــول و نتیجه ای بــــرای انســــان ها و جامعه 

داشته باشد.
وی بــــا قدردانی از مردم همدان و هم رزمان شــــهید مدنی 
برای زنده نگه داشــــتن نام این عالم جلیل القدر در فضای 
جامعه افــــزود: همان گونه کــــه مردم همدان نســــبت به 
شــــهید آیت ا... مدنی وفادار هســــتند ما نیــــز باید ببینیم 
ایشان به چه چیزی وفادار بودند و به چه ویژگی های قابل 

وصفی آراسته است.

نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه 
"برگــــزاری چنین محافلی باید ســــبب شــــناخت بیشــــتر 
جامعه از چنین شــــخصیت برجسته ای شــــود" گفت: در 
قــــرآن کریم آمده اســــت برخی افــــراد درگذشــــته ها بودند 
که امروز تبدیل به افســــانه شده اند و اســــمی از آنها باقی 
نمانده اســــت؛ درحالی که افــــرادی مانند شــــهید محراب 

آیت ا... مدنی در تاریخ ماندگار هستند.
وی بابیان اینکه "ما نیز اگر می خواهیم مانند شهید مدنی 
در تاریــــخ ماندگار شــــویم باید مانند ایشــــان عمل کنیم" 
عنوان کرد: این عالــــم جلیل القدر در عرصه علمی با درک 
علمای بزرگ توانســــت به درجه اجتهاد برسد اما به دلیل 
تواضعی که داشــــتند بــــه مردم می گفتند بــــه من آیت اهلل 

نگویید.
امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکه "امــــروزه ما تعابیری 
را بــــه هر دلیل برای برخــــی افراد بــــه کار می بریم درحالی که 
افــــرادی مانند آیــــت اهلل مدنی از بــــه کار بردن ایــــن تعابیر 

درباره خودشــــان اجتناب می کردند" مطرح کرد: مجاهدت 
شــــهید مدنی از دیگر ویژگی های برجســــته ایشان است 
به گونه ای که حتی در سن 68 سالگی دست از مجاهدت 
و تبلیغ اســــالم برنداشــــتند و در نهایت نیز به شــــهادت 

رسیدند.
وی اظهار کرد: ایشــــان مانند شــــهید دســــتغیب در این 
عرصه ویژگی های خاصی داشــــتند و می فرمودند تا کسی 
زیر تسلط ظلمت و هوای نفســــانی قرار دارد نمی تواند به 

خدا برسد.
اینکه  بر  کید  تأ با  همدان  اســــتان  در  ولی فقیه  نماینده 
ون انســــان جنــــگ بین جنــــود عقل و  "همــــواره در در
جنــــود جهل برپاســــت" گفت: اگر در ایــــن نبرد مداوم 
آن وقت انســــان تبدیــــل به افرادی  وز شــــود  عقل پیر
ســــلیمانی،  مدنی،  شــــهیدان  خمینی)ره(،  امــــام  مانند 
آن غفلت  همدانــــی و دیگر شــــهدا می شــــود و اگــــر از 
 ، کــــه جبهه اســــتکبار کرد و جهــــل غالب شــــد رفتاری 

آن  منافقیــــن و غیره از خود نشــــان می دهنــــد حاصل 
است.

گاهی  وی بابیان اینکه "به فرموده شــــهید مدنی دو نکته آ
مــــردم و تبعیــــت از والیت ســــبب پیروزی مــــا در انقالب 
اســــالمی شده اســــت" افزود: تبعیت این شــــهید معزز از 
امام )ره( نیز بســــیار قابل تأمل است به گونه ای که ایشان 

ذوب در والیت بودند.
آیت ا... شعبانی تأکید کرد: ســــخت ترین امتحانی که از ما 
گرفته می شــــود امتحــــان تبعیت از والیت اســــت، آن هم 
از کســــی که فکر می کنیم شبیه او هســــتیم؛ عرصه ای که 
شهید مدنی با آن شــــخصیت ممتاز و جایگاه واالی خود 

توانست از آن سربلند بیرون بیاید.

رئیس کل دادگستری همدان:

مقابله با جوسازی، مظلوم نمایی 
و نفوذ برای تغییر کاربری زمین ها

کسانی که تغییر کاربری ایجاد می کنند افرادی هستند که قدرت جوسازی 
و حتی مظلوم نمایی دارند و دستشان به جاهای مختلف می رسد

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس کل دادگســــتری 
همدان بــــر ضرورت اصالح برخی قوانین بسترســــاز تغییر 

کاربری تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، محمدرضا عدالتخواه ظهر پنجشنبه 
در جلسه شــــورای پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری با 
محوریت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات با 
بیان اینکه باید در مقام برخورد با ســــاخت و ساز غیر مجاز 
دستگاه قضا با جدیت وارد شود و تحت تأثیر جوسازی ها 
و مظلوم نمایی ها قرار نگیرد گفت: باید از ابتدا جلوی این 
کار گرفته شود نه اینکه کار انجام شود و بعد با یک بلدوزر 

تخریب صورت گیرد.
وی با بیان اینکه آمار خوشحال کننده در استان ارائه شد 
که نشــــان دهنده این اســــت که همدان، اســــتانی زرخیز 
است اظهار کرد: این موقعیت در وضعیت تحریم نقش 
بســــیار مؤثری دارد و تســــریع این روند منــــوط به مراقبت 

است.
وی بــــا تأکید بــــر لــــزوم مقابله با ســــاخت و ســــاز و تغییر 
کاربری غیر مجاز در استان گفت: کسانی که تغییر کاربری 
ایجــــاد می کنند افــــرادی هســــتند که قدرت جوســــازی و 
حتی مظلوم نمایی دارند و دستشــــان به جاهای مختلف 

می رسد.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان با اشاره به اینکه 
بایــــد با تدبیر و دقت و البته بر اســــاس مقــــررات و قانون 
صحیح با این افراد برخورد کنیم افزود: خاک یک ســــرمایه 
بی نظیر و بی بدیل محســــوب می شود و شاید مهمترین 
ثــــروت هر کشــــور خاک آن کشــــور اســــت که بایــــد از آن 

صیانت شود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه اگر خــــاک از بین برود بــــا هیچ چیز 
دیگری قابــــل جبران نیســــت ادامه داد: زمانــــی که تغییر 
کاربری صورت می گیرد و قســــمتی از زمیــــن به فضای غیر 
قابل کاشت تبدیل می شود بزرگترین خسارت به کشور 

وارد شده است.
عدالتخواه بــــا بیان اینکــــه همگی برای حفــــظ این ثروت 
کشــــاورزی،  جهــــاد  امــــور  آن  رأس  در  و  دارنــــد  وظیفــــه 
سیاست های دولت و وضع قوانین است که باید به نحو 
احســــن به وظایف خــــود عمل کنند تصریح کــــرد: برخی از 
قوانین بسترســــاز تغییر کاربری است و یا اینکه زمینه را با 

ابهام ایجاد می کند که باید اصالح شود.
وی خاطرنشان کرد: در مقام برخورد با متخلفان که مرحله 
آخر محســــوب می شود دســــتگاه قضا باید با جدیت وارد 
شــــود و تحــــت تأثیــــر جوســــازی ها و مظلوم نمایی ها قرار 

نگیرد.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان با اشاره به اینکه 
دستگاه قضا با تدبیر و عقالنیت احکام متقن و مستدل 
 اراده جــــدی در زمینــــه مقابله 

ً
صادر کننــــد افزود: ظاهــــرا

با تغییــــر کاربری ها وجود ندارد از طرفی شــــاهد وســــعت 
جمعیت و وســــعت اراضی کشــــاورزی هســــتیم و منابع 
انســــانی کافی نیز وجود ندارد که نظارت را بر عهده بگیرند 
ضمن اینکه وسیله نقیله هم به میزان کافی در دسترس 
نیســــت، بنابراین این قضیه به امری محال تبدیل شــــده 

است.

دستگاه قضا به صرف تخریب کفایت نکند  �
وی ادامــــه داد: 900 هــــزار هکتــــار اراضی قابل کشــــت در 
اســــتان وجود دارد که با تقسیم بر میزان جمعیت به ازای 
هر نفر نیم هکتار معادل 5 هزار مترمربع اراضی کشاورزی 
تعلق می گیــــرد، با توجه به این میزان نســــبت به ســــرانه 

کشور در وضعیت خوبی قرار داریم.
عدالتخــــواه با بیان اینکه آیا این 5 هــــزار مترمربع در آینده 
باقی خواهد ماند؟ یادآور شــــد: 10 سال پیش با جمعیت 
کمتر اســــتان، اراضی بیشــــتری به هر نفر تعلق می گرفت 
در حالــــی که اراضی در حــــال کاهش و جمعیــــت در حال 
افزایش اســــت از همین رو سرانه در استان روند کاهشی 

دارد.
وی با تأکید بر اینکه 165 میلیون هکتار وســــعت کشــــور 
اســــت که از این میزان 19 میلیون هکتار اراضی کشاورزی 
محسوب می شــــود و در واقع قدرت کشــــت 15 میلیون 
هکتار وجــــود دارد تصریح کــــرد: اگر 19 میلیــــون هکتار بر 
میزان جمعیت کشــــور تقسیم شود ســــرانه 2 هزار و 500 
متر اســــت این آمار نشان دهنده وضعیت خوب تثبیت 
در استان است اما بدان معنا نیســــت برویم منازلمان و 

استراحت کنیم.
رئیس کل دادگســــتری همدان بــــا تأکید بــــر اینکه افراد 
ســــودجو و افرادی که پول های نامشروع به دست آوردند 

به دنبال خوش گذرانی و اسراف هستند ادامه داد: اغلب 
، زور و تزویر می رسد باغ خریداری  افرادی که دستشان به زر
کرده و تغییر کاربری می دهند بنابراین ما باید دقت کنیم 
و دســــتگاه قضا نیز به صرف تخریــــب کفایت نکند بلکه 
باید ســــودجویان وضعیت زمین را با هزینه خودشــــان به 

شرایط سابق بازگردانند.
وی گفت: پــــس از صدور حکم آپارتمــــان و یا ویال تخریب 
می شــــود اما ویرانه و مخروبــــه آن ملــــک در همانجا باقی 
خواهــــد مانــــد و یــــک هفتــــه بعد دوباره ســــاخت و ســــاز 
غیرمجاز انجام می شــــود بنابراین این موارد جزو اقدامات 

اشتباه ما است.

قانون باید قدرت اجرایی شدن داشته باشد  �
عدالتخواه با اشــــاره بــــه اینکه باید نظارت صــــورت گیرد و 
جهاد کشاورزی ورود کند و دادخواست دهد تصریح کرد: 
تاکنون جهاد کشــــاورزی چند پرونده به صورت مجزا برای 

مطالبه خسارتی که به خاک وارد شده باز کرده است.
وی در ادامه افزود: یک بلــــدوزر می گذارند و تخریب انجام 
می شود در حالی که مردم هم می گویند چرا از ابتدا جلوی 
این کار گرفته نشــــده آیا خواب هســــتیم و یــــا زد و بندی 

صورت می گیرد و یا اینکه امکانات الزم را نداریم.
رئیــــس کل دادگســــتری اســــتان همــــدان بــــا اشــــاره به 
اینکــــه قانون گذاری کــــه قانونی وضع می کنــــد اعتبار الزم 
بــــرای اجرای قانــــون را باید در نظر بگیرد خاطرنشــــان کرد: 
مطالعــــات دقیــــق میدانــــی در قوانین وجود نــــدارد فقط 
قانونی روی کاغذ وضع می شــــود در حالی کــــه قانون باید 

قدرت اجرایی شدن داشته باشد.

کیــــد بــــر اینکــــه ایــــن کارگاه بســــیار خــــوب و  وی بــــا تأ
نقش آفرین اســــت و بایــــد ابعاد مختلــــف این موضوع 
در کارگاه مــــورد بحــــث قرار گیــــرد و به ویــــژه بحث مرور 
زمــــان که باید اصالح شــــود اظهــــار کرد: همــــکاران ما از 
مجازات هــــای تکمیلــــی و جایگزین به نحوی اســــتفاده 
کنند که وضعیت اراضی به حالــــت قبل بازگردد به طور 
مثــــال اگر درختانــــی از بین رفتــــه باید مکلف شــــوند تا 

شود. تأمین  درختان 
عدالتخــــواه در ادامــــه یــــادآور شــــد: آثار منفــــی تخریب در 
جامعه وجــــود دارد که چرا ســــرمایه مردمــــی و ملی از بین 
می رود به طور کلی تخریب ورود از انتهاســــت در حالی که 

باید از ابتدا به این امر ورود کرد.

 اراضی خرد در اســــتان در معرض خطر ســــاخت و   �
ساز

وی با اشــــاره به اینکه برخی از کشت ها خاک و آب را از بین 
می برد بنابراین الگوی کشت باید رعایت شود بیان کرد: 
ما چقدر نیاز به کشت هندوانه  داریم محصولی که به این 
میزان آب و خاک صرف تولید آن می شود غذای دام شده 
چه کسی مسؤول است در کشور اصاًل مسؤول داریم و یا 

اینکه اسم مسؤول داریم؟
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان ادامــــه داد: البته 
همه این مــــوارد در حــــرف راحت اســــت و در وهله عمل 
ســــخت اســــت اما باید به دنبــــال کارهای ســــخت رفت 
کســــانی که مدارجی دارند فقط با کارهای ســــخت میســــر 

می شود.
وی افــــزود: یکــــی از علل تغییــــر کاربری هــــا می تواند عدم 

حمایت کشــــاورز باشــــد به طــــوری که یک ســــال زحمت 
بکشــــد و در نهایت بیچاره هم بشــــود معلوم اســــت که 

زمین را به ویال تبدیل می کند.
عدالتخواه در پایان ســــخنانش اظهار کــــرد: اراضی خرد در 
اســــتان حدود 55 درصد اســــت که خطر ســــاخت و ساز 
دارد از همین رو باید شناســــایی انجام شود و کنترل الزم 

صورت گیرد.

خانجانی: اصل بر پیشگیری باشد بعد تخریب  �
دادستان دادسراهای عمومی و انقالب همدان نیز گفت: 
رعایت اصل برابری و عدم تبعیض ها در برخوردها تکلیف 
مهمی اســــت و اگر مسؤوالن جهاد کشــــاورزی این اصل 
را بدون ســــفارش و تنها برای نفع مردم انجام دهند دیگر 

مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد.
حســــن خانجانی بــــا بیان اینکــــه پس از تصویــــب قانون 
انتظــــار بود ســــازمان جهاد کشــــاورزی به ویــــژه مدیریت 
اراضــــی به صورت فعال و نه  منفعــــل در اجرای این قانون 
حاضر شــــود اظهار کرد: یکی از مشکالت در این مجموعه 
انتظار مدیریت امور اراضی برای حضور ارباب رجوع اســــت 

تا اقدامی صورت گیرد.
ایــــن  نقش  یم  دار انتظــــار  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
با  توام  و  مســــؤوالنه  حــــرکات  خودجوش،  فعاالنــــه، 
یت امــــور اراضی و جهاد  اقدامــــات جهــــادی در مدیر
باشد  پیشــــگیری  بر  اصل  و  شــــود  انجام  زی  کشــــاور
و  هدفمند  یــــزی  برنامه ر بایــــد  ود:  افــــز یــــب،  تخر بعد 
چراکه  بگیــــرد  صــــورت  عمومــــی  نیازهــــای  براســــاس 

دارد. اهمیت  بســــیار  ضی  ا ار مور  ا فعال  نقش 

آیت اهلل شعبانی در تجمع مردم دارالمؤمنین همدان در اعتراض به توهین به نبی اکرم)ص(:

غ بزرگ آزادی بیان در غرب درو
دولت باید توهین به پیامبر اکرم)ص( را از طریق قانونی پیگیری کند /اگر کسی در غرب علیه هولوکاست یا رژیم صهیونیستی حرفی بزند مجازات می شود

و  خداجــــو  مــــردم  همــــدان:  خبــــر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
مسجد  در  تجمع  با  پنجشــــنبه  صبح  همدان  والیتمدار 
جامع خشــــم و انزجار خود را نســــبت به توهین نشریه 
فرانســــوی به ســــاحت ملکوتی پیامبر اکــــرم)ص( ابراز 

کردند.
به گــــزارش هگمتانه، مــــردم خداجو و والیتمــــدار همدان 
صبح پنجشنبه با تجمع در مســــجد جامع همدان خشم 
و انزجــــار خود را نســــبت به توهین نشــــریه فرانســــوی به 

ساحت ملکوتی پیامبر اکرم)ص( ابراز کردند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در این تجمع با بیان 
اینکــــه توهین به پیامبر گرامی اســــالم توهیــــن به انبیای 
الهی اســــت گفت: دولتمردان غرب به بهانه آزادی بیان از 
این اقدام ســــخیف حمایت می کنند در حالی که اگر کسی 
علیه هولوکاســــت حرف بزند مجازات می شود که همین 

امر یعنی آزادی بیان غرب دروغی بیش نیست.
آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی با بیان اینکه خداوند متعال 
انبیا را برای رشــــد و آزادی بشر فرســــتاده است اظهار کرد: 
معارفــــی که انبیای الهــــی ارائه کردند نیز بــــرای این بود که 

مردم را از خودخواهی برهانند.
وی با بیان اینکه اگر کســــی به انبیای الهی توهین کند به 
معنای دشــــمنی با دین خدا و آزادی بشــــر و رشد اوست 
گفت: آموزه های دینی و رشــــد ناشــــی از آن برای انسان ها 
باعث شــــده منافع برخی به خطر بیفتد بنابراین دست به 

کارهای توهین آمیز می زنند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همــــدان با انتقــــاد از اقدام 
دولت فرانســــه در حمایت از توهین نشــــریه فرانســــوی 
به ســــاحت گرامی پیامبر اکرم)ص( بیان کــــرد: این اقدام 
دولتمردان کشــــورهای اروپایی به  ویژه فرانســــه نشــــان 
می دهد آنها از اسالم و گســــترش آن در واهمه هستند و 

منافعشان نیز به خطر افتاده است.
وی توهیــــن به پیامبر اکرم)ص( را توهیــــن به تمام انبیای 
الهی و آموزه های آنها دانست و گفت: ما نه تنها از جایگاه 
یک مســــلمان بلکه به  عنوان انسان های آزاده این اقدام 
ســــخیف و بی شــــرمانه را محکوم می کنیم چراکه از نظر ما 
این توهین تنها مربوط به اسالم نیست و همه ارزش های 

دینی را در برمی گیرد.
آیــــت ا... شــــعبانی بــــا بیــــان اینکــــه دولتمــــردان غرب 
ایــــن اقدام  از  آزادی بیان  کشــــور فرانســــه به بهانــــه  و 
که  ایــــن در حالی اســــت  ســــخیف حمایــــت می کننــــد 
غاصب  ژیــــم  ر منافع  یــــا  هولوکاســــت  علیه  کســــی  اگر 
گفت:  شــــد  خواهد  مجازات  بزند  حرفی  صهیونیســــتی 
همین موضوع نشــــان از آن دارد کــــه آزادی بیان غرب 

نیست. بیش  وغی  در
وی تأکید کرد: این گونه توهین ها دل هر انســــان آزاده ای 
را به درد می آورد اما آن ســــوی ماجرا نیز مشــــخص اســــت 
که دنیای ســــلطه گر غرب از گسترش اســــالم ترس دارد و 

می خواهد به خیال خام خود مانع نورافشــــانی دین اسالم 
در جهان شود.

نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا بیان اینکه طبق 
وعده الهی دنیا به تســــخیر اســــالم درخواهــــد آمد گفت: 
رفتارهــــای توهین آمیز جبهه اســــتکبار علیــــه دین مبین 
اســــالم نشــــان از عناد آنها نســــبت به این دین متعالی و 

انسان ساز دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر دولتمردان کشور فرانسه و دیگر 
کشورهای غربی نســــبت به اهانت به انبیا احساس درد 
نمی کننــــد باید نســــبت به انســــان بودن آنها شــــک کرد 
گفت: ما در مقابل هرگونه توهین نسبت به انبیای الهی 

به  ویژه پیامبر گرامی اسالم می ایستیم.
اقــــدام  ایــــن  اینکــــه  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  شــــعبانی  آیــــت ا... 
دولت هــــای غربــــی نــــه  تنها مانع از گســــترش اســــالم 
آشــــنایی جوانان غربی با  نمی شــــود بلکه زمینه را برای 
اســــالم و پیامبر عزیز ما فراهم خواهــــد کرد اظهار کرد: 
دولت باید مســــأله توهیــــن به پیامبر اکــــرم )ص( را از 
این  محکومیت  به   

ً
صرفــــا و  کند  پیگیری  قانونی  طریق 

نکند. اکتفا  اقدام 
وی افزود: امروز کشــــورهای غربــــی از عناوینی چون آزادی 
بیان و حقوق بشــــر برای ســــاکت کردن ملت ها استفاده 
ابزاری می کنند در حالی  که نســــبت به فجایعی چون یمن 

هیچ واکنشی نشان نمی دهند.

حجت االسالم بی آزار تهرانی:

جنگ امروز ادراکی و شناختی است
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: عضو هیــــأت مدیره 
مؤسسه شــــهید محراب آیت اهلل مدنی گفت: دشمن 
امروز برای شکســــت ایران جنگ ادراکی و شناختی به 

راه انداخته است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حجت االســــالم احســــان 
بی آزار تهرانی پنجشنبه شب در سی و نهمین سالگرد 
شــــهادت شــــهید محراب آیت ا... مدنی که در مسجد 
مهدیه برگزار شــــد با اشاره به شــــخصیت ربانی آیت ا... 
مدنی اظهار کرد: شهید آیت ا... مدنی با آن همه جایگاه 
علمی که داشــــتند، فروتن بودنــــد و مردمی بودن وی 

ضمانت شهادت ایشان است.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه مردم همدان قدرشــــناس این 
عالم ربانی هســــتند، عنوان کرد: این بســــیار مطلوب 
اســــت که پــــس از 39 ســــال بــــرای ایشــــان در چنین 

شرایطی بزرگداشت می گیرند.
عضو هیأت مدیره مؤسســــه شــــهید محــــراب آیت ا... 
مدنی در ادامه ســــخنانش بیان کرد: ســــلوک ایشــــان 
موجب عزیز بودن وی بوده و نشــــان از تواضع آیت ا... 

مدنی است.
حجت االسالم بی آزار تهرانی در بخش دیگر سخنانش 
با بیــــان اینکه مــــا از جنگ ســــخت با صالبــــت بیرون 
آمده ایم، عنوان کرد: یکی از اقســــام جنگ، امروز جنگ 
ادراکی و شــــناختی است و دشــــمن با تصرف بر اذهان 

ملعون زاده ای چون ابن مرجانه را می آورد.
وی اظهار کرد: یــــک عده نفوذی دارند فکــــر مردم را به 

کار می گیرنــــد تــــا آن قمارباز مفتون راهــــش را باز کند و 
می گویند راهکار حل مشــــکل، سازش است، غافل از 

اینکه سازش دستاوردی ندارد.
حجت االســــالم بی آزار در ادامه به روایت علوی در مورد 
خودپرستی اشاره و بیان کرد: گناهی که انسان را گردن 
شکسته در پیشــــگاه خدا آورد از حســــنه ای که باعث 

خودبینی و تکبر شود، باالتر است.
حجت االسالم بی آزار تهرانی در بخش دیگر سخنانش 
عنــــوان کــــرد: امروز نیــــز در جنــــگ ادراکی و شــــناختی 

هستیم که باید آن را بشناسیم.
وی تصریح کرد: اســــتکبار منتظر آن اســــت که یک بله 
از ایران بشــــنود که همانا تسلیم شــــدن است و تمام 

تحریم ها و فشارها حاکی از آن است.
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

4611 1399  شماره  22 شـــهريور  شنبه   
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تجمع اعتراضی طالب مالیر در پی اهانت غرب 

به حضرت رسول)ص(
هگمتانه، گروه شهرســــتان: تجمع اعتراضی طــــالب و روحانیون مالیر در پی اقدام موهن نشــــریه 

فرانسوی وابسته به استکبار جهانی در اهانت به پیامبر گرامی اسالم برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، در پی اقدام موهن نشــــریه فرانســــوی وابسته به استکبار جهانی در اهانت به 
پیامبر گرامی اسالم جمع کثیری از طالب و روحانیون مالیر پیش از ظهر پنج شنبه با حضور و تجمع 

در حوزه علمیه حضرت علی ابن ابیطالب)ع( مالیر این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند.
در ایــــن تجمع یکی از روحانیون مالیر با بیان اینکه توهین به مقدســــات مســــلمانان و ارزش های 
اســــالمی کار تازه  ای از سوی دشمنان نیست و در برهه های مختلف با اهداف از پیش طراحی شده 
صــــورت می گیرد اظهار کرد: دشــــمنان دین مبین اســــالم هر روز بــــا یک برنامه به جنگ اســــالم و 

مسلمانان آمده اند.
حجت االسالم غالمرضا محمودی با بیان اینکه ساخت فیلم، انتشار مطالب ضد اسالمی و انتشار 
کاریکاتور از پیامبر اکرم)ص( و... از توهین های بی شــــرمانه دشمنان به مقدسات مسلمانان بوده 

است گفت: هر بار نیز این اهانت ها از سوی مسلمانان به شدت محکوم شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین مشــــکل دشــــمنان گســــترش اســــالم و افزایش جمعیت مسلمانان 
در جهان اســــت گفت: پاییــــن آمدن اخبار آمریــــکا از صدر اخبار جهان، محک زدن مســــلمانان در 
وضعیت کنونی و ایجاد حاشــــیه امن برای صهیونیست و رژیم جعلی اسراییل از مهمترین دالیل 
این اقدمات اســــت. به نقل از فارس، در این تجمع اعتراض کنندگان با در دست داشتن پالکارد و 
سر دادن شــــعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار و...، اقدام مذبوحانه نشریه 

فرانسوی شارلی ابدو را به شدت محکوم کردند.

شهرستان

سازمان  عملیات  معاون  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
بســــیج مســــتضعفین کشــــور شــــهید حــــاج محســــن 
امیدی را »مســــیح همدان« خواند و از نحوه شــــهادت 

آورد. میان  به  سخن  بزرگ  مرد  این 
ظهر  آبنــــوش  ســــاالر  ســــردار  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
شــــهید  ســــردار  یاد  گرامیداشــــت  ئین  آ در  پنج شــــنبه 
که در نهاوند برگزار شــــد با بیان  حاج محســــن امیدی 
خاطــــره ای در این رابطه اظهار کرد: چند ســــال قبل که 
برای شــــرکت در مراسم یادواره شــــهید عازم شهر بهار 
بودم در بین راه دخترم به من زنگ زد و از من پرســــید 
یادواره  در  شــــرکت  برای  دارم  گفتم  وی؟  می ر کجا  االن 

وم. می ر بهار  شهر  به  شهدا 
ود: در این موقع او از من پرســــید »شــــما حاج  وی افــــز
محســــن امیــــدی را می شناســــی؟«، من هم بــــا تعجب 
، گفت »دیشــــب من خــــواب او و یکی  پرســــیدم چطور
دیگر از شــــهدا را دیــــدم که به من گفت بــــه پدرت بگو 
کننــــد و حتی  در ایــــن یادواره ها از شــــهدا بیشــــتر یاد 
گفته که یکی از دوســــتان و رزمنــــدگان که اهل یکی از 
شهرهای اســــتان است به اردوگاه غریبه رفته لذا به او 

بازگردد«. خودی  اردوگاه  به  بگوئید 
معاون عملیات ســــازمان بســــیج در ادامه به خاطراتی 
امیدی  محســــن  شــــهید  آن  در  که  عملیاتی  آخریــــن  از 
سال  ود:  افز و  پرداخته  آمدند  نائل  شــــهادت  فیض  به 
وهان های  وهای باقیمانــــده از گر 65 بــــود که همــــه نیر
مختلــــف بــــرای عملیــــات جمع شــــده بودنــــد و به یک 
که  )ع(  اکبر علــــی  گردان  نــــام  به  شــــدند  تبدیل  گردان 

فرماندهی آن به شــــهید امیدی واگذار شد.
گــــردان  آن  در  را  امیــــدی  شــــهید  معاونــــت  کــــه  وی 
عهده دار شــــده بود ادامــــه داد: یکــــی از پیچیده ترین 
عملیات هــــای آبــــی جنــــوب بــــه منظــــور نفــــوذ در دل 
دشــــمن بــــرای از بین بــــردن اســــتعدادهای نظامی در 
)ع( در حال انجام بود و قرار شــــده بود  گردان علی اکبر

که ما با طراحی دقیق در ســــکوت محض و کامال سری 
تــــک آبی به دشــــمن بزنیم به گونه ای کــــه حتی صدای 

نرسد. دشمن  گوش  به  هم  آب 
و  عملیــــات  طراحــــی  از  پــــس  ود:  افــــز ســــردارآبنوش 
وهــــا در مواضعشــــان مــــا به همــــراه حاج  جاگیــــری نیر
محســــن به ســــمت دزفــــول حرکت کردیــــم و او گفت 
وم تا ســــری به خانواده ام بزنم، آن  که من به اهواز می ر
در  منزلشــــان  ایشــــان  شــــدیم  متوجه  ما  که  بود  موقع 

اهواز بوده ولی کســــی خبردار نشده بود.
ود: ایشــــان پس از مدتی برگشــــتند و یک نوزاد  وی افز
او مشــــغول  با  با خود همراه داشــــت،  چند ماهــــه هم 
گفت »ایــــن بچه با  که شــــهید امیدی  صحبــــت بودیم 
که دیدار ما به قیامت  که به من دارد می گویــــد  نگاهی 

اوست«. با  من  دیدار  آخرین  این  و 
ســــاعات  آخرین  به  بســــیج  ســــازمان  عملیات  معاون 
کرد  نزدیک شــــدن به شــــهادت ســــردار امیدی اشاره 
آغاز  از بازگشــــت به خط مقــــدم عملیات  ود: پس  و افز
وها بــــه اهداف مورد نظر خود رســــیده  شــــده بود و نیر
وهــــای ما با  بودنــــد و بــــا توجه به اینکه شــــب بــــود نیر
نمی توانســــتند  و  بودند  شــــده  قاطی  عراقی  وهــــای  نیر
که منــــور زده  کننــــد، فقــــط هنگامــــی  گلولــــه شــــلیک 
وهای خــــود را از عراقی ها  می شــــد ما می توانســــتیم نیر

دهیم. تشخیص 
وی بیــــان کرد: پــــس از تثبیت مواضع دشــــمن فردای 
و  می کــــرد  منطقــــه  وارد  را  جدیــــد  یگان هــــای  وز  ر آن 
ما هــــم چــــون تجهیزاتمــــان تمام شــــده بــــود در حال 
فقط  وها  نیر برگشــــت  از  پس  که  بودیم  عقب نشــــینی 
من مانده بودم و شــــهید امیدی کــــه در این لحظه بود 
ســــمت  به  مســــتقیمی  تیر  عراقی  تانک های  از  یکی  که 
گوشه افتادم و  آن من به یک  که بر اثر  کرد  ما شــــلیک 
آن لحظه هنوز  گوشــــه دیگر اما تا  شهید امیدی هم به 

بود. نرسیده  شهادت  به 

درگیری  مدتــــی  از  پــــس  داد:  ادامــــه  آبنــــوش  ســــردار 
ســــرانجام یکی دیگــــر از تانک های عراقی شــــلیک کرد 
و  کرده  اصابت  محســــن  حاج  گلوی  به  توپ  ترکش  که 

رسید. شهادت  به  او 
وجــــردی به عنوان  وی گفــــت: همانگونه که ســــردار بر
»مســــیح کردستان« از او یاد می شــــود، من هم اعتقاد 
»مســــیح  امیدی  محســــن  حــــاج  شــــهید  ســــردار  دارم 
وح  همدان« اســــت و هر موقع که جایی کم می آورم از ر

می گیرم. کمک  او 
وی کربالیــــی شــــدن را از ویژگی هایــــی بارز شــــهدا ذکر 
کرد و گفت: یکی از شــــرایط کربالیی شــــدن این است 
کــــه کربــــال را درک کنیم؛ ســــالها طــــول کشــــید که من 
توانســــتم این مســــاله را درک نمایم اما شــــهدا آن را با 
عمــــق جــــان دریافته بودند و بــــه همین خاطــــر بود که 

شدند. کربالیی  واقعا 
رونمایــــی از کتــــاب »همــــا« در نهاونــــد/ نــــگارش   �

خاطرات شهید امیدی
کتــــاب »هما« کــــه زندگی  همچنیــــن طــــی مراســــمی از 
شهید محســــن امیدی، مسؤول واحد اطالعات سپاه 

انصارالحسین)ع( اســــتان همدان را از زبان همسرش 
ونمایی شد. به تصویر کشــــیده، ر

وی  نیر عملیــــات  معــــاون  آبنــــوش  ســــردار  حضــــور  با 
مقاومــــت بســــیج، ســــردار فرجــــی جانشــــین فرمانده 
ســــپاه انصارالحسین)ع(، همسر شــــهید حاج محسن 
امیــــدی و مســــؤوالن شهرســــتان از کتــــاب »هما« که 
ونمایی  ر کشــــیده  تصویر  به  را  شــــهید  زندگی  خاطرات 

. شد
در این کتاب زندگی شــــهید امیدی از زبان همســــرش 
نــــگارش درآمده اســــت، کتاب  خانم شــــالباف زاده به 
توســــط جمشــــید طالبی و معصومه جعفری جمع آوری 

است. رسیده  چاپ  به  و 
در ایــــن مراســــم ســــردار آبنــــوش کــــه در دوران دفاع 
همچنین  و  بوده انــــد  امیــــدی  شــــهید  معاون  مقدس 
محمد فرجام از همرزمان شــــهید خاطراتی بیان کردند.
نهاوند  شهرستان  متولد  امیدی  محســــن  حاج  شهید 
ورش اســــتخدام شــــد و با  آموزش و پر بود که ابتدا در 
قائم  و  شده  نهاد  این  وارد  پاســــداران  ســــپاه  تشکیل 

مقامی ســــپاه نهاوند را بر عهده گرفت.

وی در ســــال 1360 بــــا خانــــم همــــا شــــالباف زاده که از 
دختــــران مبارز و بســــیجی اهواز بودنــــد ازدواج کرد که 
ثمره ایــــن ازدواج دختری بــــه نام فاطمه بــــود که زمان 

داشت. ماه   6 پدرش  شهادت 
ســــردار شــــهید حاج محســــن امیــــدی مســــؤول واحد 
اطالعات ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان در 
آن دوران بــــود. از جمله مســــؤولیت های رزمی شــــهید 
گردان  بــــه فرماندهی  در دوران دفاع مقــــدس می توان 
)ع( و  156 حربــــن ریاحی، گــــردان 154 حضرت علــــی اکبر
واحد  انصارالحســــین)ع(،  سپاه  لشــــکر  ستاد  مسؤول 
اطالعــــات عملیــــات ســــپاه همــــدان و فرمانده بســــیج 

کرد. اشاره  کرمانشاه 
5 و   ،2 این شــــهید واالمقــــام در عملیات هــــای والفجر 
 20 که ســــرانجام  بــــدر و انصار نقش آفرینی داشــــت   ،8
1365 در منطقه مجنون به شــــهادت  شــــهریور ســــال 
نبرد  صحنه هــــای  در  گمنام  مدت هــــا  پیکرش  رســــید؛ 
جســــتجوی  کمیته  تــــالش  بــــا  ســــرانجام  و  ماند  باقــــی 
76 به زادگاهش  11 ســــال در مهرماه  مفقودین پس از 

بازگشت. نهاوند 

: امام جمعه بهار

ع« در شهر بهار ســـلب آسایش مردم از انتشار »بوی نامطبو
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: امــــام جمعه 
بهــــار گفت: انتشــــار بــــوی نامطبــــوع آن هم 
به صورت شــــبانه روزی در شــــهر بهار نه تنها 
ســــالمت شــــهروندان را بــــه خطــــر انداخته، 
را نیز ســــلب  آرامش مردم  آســــایش و  بلکه 

است. کرده 
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم ارزنده 
ظهر پنج شــــنبه در شــــورای فرهنگ عمومی 
مشــــکل  مهمترین  گفت:  بهار  شهرســــتان 
، انتشار بوی  محیط زیست شهرســــتان بهار
شــــهر  در  روزی  شــــبانه  صورت  به  نامطبــــوع 
 ســــالمت مردم مدنظر 

ً
که ظاهرا بهار اســــت 

آرامش مردم ســــلب  آســــایش و  نیســــت و 
است. شده 

که  با طرح این سوال  ارزنده  حجت االســــالم 
چگونــــه محیط زیســــت در مورد آب شــــدن 
یخ هــــای قطبــــی و از بیــــن رفتن الیــــه اوزون 
اظهــــار نظر می کنــــد اما مســــئله ملموس در 
شــــهر بهار حل نمی شــــود، گفت: مســــؤول 
هوایــــی که مردم بهــــار تنفــــس می کنند چه 
کسی رفع  کســــی اســــت و اگر بنا باشــــد هر 

مســــؤولیت کند چه کسی جوابگو خواهد بود؟
وی عنــــوان کــــرد: چگونه اســــت کــــه تعطیلــــی کارخانه 
هپکــــو با آن عظمت و نیروی انســــانی بــــاال، توجیه پذیر 
اســــت ولی تعطیلــــی کارخانه هایی در شــــهرک صنعتی 
بهــــاران کــــه چند نفــــر از آن ســــود می برند توجیــــه پذیر 

؟ نیست
آرامش و  آنچــــه موجــــب ســــلب  وی اظهــــار کــــرد: هــــر 
آســــایش مردم شود بر خالف مســــیر استاندارد حرکت 

می کند و همه جوانب باید در نظر گرفته شــــود.
حجــــت االســــالم ارزنــــده به دیــــدار اخیــــر مقــــام معظم 
آموزش و پرورش اشــــاره کرد و گفت:  رهبری با مدیران 
2030 را اجرا  متأســــفانه یک عده در گوشه و کنار ســــند 

می کنند تا مردم را از مســــیر ارزش ها خارج کنند.

اجــــرای ســــند ۲030 زیر پا گذاشــــتن فرمــــان مقام   �
معظم رهبری است

وی حــــذف تصویــــر قرآن از کتــــاب فارســــی کالس اول 
دبســــتان را در راســــتای اجرای ســــند 2030 دانســــت و 
گفــــت: اجرای این ســــند زیر پا گذاشــــتن فرمــــان مقام 

است. رهبری  معظم 
وی افزود: هر مســــؤولی در هر رده ای که باشــــد باید در 
صدد رفع مشــــکالت مــــردم برآید اما در برخــــی موارد با 
کشــــیدن  نفس  نای  که  کرده اند  کاری  تولیدکننــــدگان 

ندارند.
امــــام جمعــــه بهار با بیــــان اینکــــه مــــا از تولیدکنندگان 
حمایــــت می کنیم ولــــی در صورتی که مــــردم آزار ببینند 
و هزینه بــــر گردن مردم بیفتد در مقابل ســــتم خواهیم 
کیــــد کــــرد: کارگروهــــی متشــــکل از اعضای  ایســــتاد، تأ
الینده ها  آ شورای تأمین برای بررسی مشکالت ناشی از 
الیندگــــی و  آ تشــــکیل و عایــــدات شهرســــتان بهــــار از 

مشکالت تنفسی بررسی شــــود زیرا متأسفانه در برخی 
آســــایش مردم نیز سیاسی و اقتصادی  آرامش و  موارد 

آورده است. شده و مشکالتی را به وجود 
رئیــــس محیــــط زیســــت شهرســــتان بهــــار نیــــز گفت: 
که  توسعه شــــهر بهار به طرف شــــهرک صنعتی بهاران 
از دســــتگاه های متولی و طبق  گذشــــته  در ســــال های 
الیندگی  آ مشکل  کرده اند،  دریافت  مجوز  وقت  ضوابط 
و بوی متعفن در شــــهر بهــــار به ویژه کــــوی فرهنگیان 

آورده است. بهار به وجود 

ح توسعه شهر بهار اشتباه بوده است  � طر
معصومه پارچیان با بیان اینکه طرح توســــعه شهر بهار 
اشــــتباه بوده اســــت، اضافه کــــرد: عمده بو از شــــهرک 
صنعتــــی بهــــاران از دو واحــــد اسیدســــازی و یک واحد 
کاغذســــازی و گاهی کشــــتارگاه های صنعتی دام و طیور 

است.
وی عنــــوان کرد: متأســــفانه بو اســــتاندارد و دســــتگاه 
ســــنجش ندارد و در پایش واحدهــــا نمی توانیم میزان 

کنیم. بررسی  را  آنها  الیندگی  آ
الینده  آ آخریــــن مصوبه، واحدهای  کرد: طبق  وی اظهار 

تا سه ماه آینده باید ســــامانه پایش برخط نصب کنند.
وی از بهســــازی تصفیه خانه شهرک صنعتی بهاران خبر 
لودگی در  داد و گفــــت: اقداماتی در خصــــوص کاهش آ
شهرســــتان بهار انجام شده که می توان به فرآیند پخت 
ضایعــــات در کشــــتارگاه ها در روز و بهســــازی تصفیــــه 

کرد. اشاره  واحدها  برخی  در  فاضالب 

شــــهرک های صنعتی، میراثی اســــت که به ما ارث   �
رسیده و باید با مشکالت آن کنار بیاییم

فرماندار بهــــار نیز گفت: در مقاطعــــی تصمیماتی گرفته 

می شــــود که در مقطع دیگر باید اصالح شــــود و روندها 
تغییر کند و شــــهرک های صنعتی، میراثی است که به ما 

ارث رســــیده و باید با مشکالت آن کنار بیاییم.
احســــان قنبری اضافه کرد: مشــــکالتی در شهرســــتان 
بهــــار وجود دارد که همگی باید در صــــدد بهبود اوضاع 
برآییــــم و وجــــود چهار شــــهرک صنعتی در شهرســــتان 
بهــــار و ناحیــــه صنعتی چشــــمه قصابان باعث انتشــــار 
لودگی هــــا و انتشــــار بــــوی متعفــــن در ســــطح  برخــــی آ

است. شهرستان 
وی افــــزود: 11 محــــل انتشــــار بــــو در شهرســــتان بهــــار 
آنها می تــــوان به وجود  شناســــایی شــــده که در علــــت 
دو کارخانه اســــید؛ یــــک کارخانه کارتن ســــازی؛ کارخانه 
ایزوگام،  تولید  واحدهای  مرغی،  کود  ذخیره  قارچ،  تولید 

داشت. اشاره  طیور  و  دام  کشتارگاه 
وی وجود گورســــتان در مرکز شــــهر بهار را از مشکالت 
عمده برشــــمرد و گفت: گورســــتان فعلی در دل شــــهر 
گورســــتان تعطیل و به  ایــــن  کــــه باید  گرفته  بهار قــــرار 
جــــای دیگــــری منتقل شــــود زیــــرا ممکن اســــت منبع 

باشد. زیادی  لودگی های  آ
وی بــــه فرمایشــــات رهبــــر معظم انقــــالب در خصوص 
افزایش اشــــتغال اشاره کرد و گفت: باید در صدد حفظ 
اشــــتغال باشم زیرا با تعطیلی واحدها و کارخانجات، بزه 
کاری و مشــــکالت اجتماعی دیگر بــــه وجود خواهد آمد 
و باید تدبیری اندیشــــیده شــــود تا راهکاری که کمترین 

شود. اجرایی  باشد،  داشته  را  تبعات 
نیــــز  اللجیــــن  آب  خصــــوص  در  وی   ، مهــــر از  نقــــل  بــــه 
آن  گفت: آب اللجین بــــو و مزه بدی دارد ولــــی کیفیت 
اســــتاندارد است و هیچ مشکلی در خصوص آب شرب 
و عوارض ناشــــی از مصرف آن برای اســــتفاده کنندگان 

ندارد. وجود 

1۲ خانه عالم با کمک خیران 
در مالیر احداث می شود

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر اداره تبلیغات 
اســــالمی شهرســــتان مالیر از احداث 12 خانه عالم در 
مالیر خبر داد و گفت: سازمان تبلیغات اسالمی برای 
احــــداث هر خانه عالــــم بین 40 تــــا 60 میلیون تومان 
اختصــــاص داده و مابقی نیز با کمــــک خیرین تأمین 

خواهد شد.
به گزارش هگمتانــــه، حجت  االســــالم روح اهلل نجفی 
اظهار کرد: در حال حاضر حدود 30 خانه عالم در سطح 

روستاهای شهرستان مالیر احداث شده است.
وی با بیان اینکه ســــاخت خانه هــــای عالم با هزینه و 
اعتبارات تبلیغات اســــالمی و کمک خیــــران و مردم 
احداث شــــده اســــت گفت: بســــیاری از روستاهای 

شهرستان نیازمند خانه عالم هستند.
مدیــــر اداره تبلیغــــات اســــالمی شهرســــتان مالیر از 
احداث 12 خانه عالم جدید در روســــتاهای مالیر خبر 
داد و گفت: این خانه ها طی دو ســــال آینده ساخته و 

تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه برای ســــاخت هــــر خانه عالم حدود 
200 میلیون تومان نیاز اســــت گفــــت: در این زمینه 
سازمان تبلیغات اسالمی برای احداث هر خانه عالم 
بین 40 تا 60 میلیــــون تومان اختصاص داده و مابقی 
نیز در قالب آورده، کمک خیرین و نیکوکاران تأمین 

خواهد شد.
نجفی با بیان اینکــــه زمین خانه های عالم بیشــــتر از 
سوی خیرین و مردم اهدا می شود اظهار کرد: در این 
زمینه نیازمند کمک و یاری خیران و مردم هســــتیم تا 
بتوانیم در همه روستاها نسبت به احداث خانه های 

عالم اقدام و روحانیون را در روستاها مستقر کنیم.
وی بــــا بیــــان اینکه کار احــــداث خانه عالم روســــتای 
»بابلقانی« از هفته گذشته شروع شده که قرار است 
طی یک ســــال ســــاخته شــــود تصریح کــــرد: در این 
زمینه ســــازمان تبلیغات با همــــکاری بنیاد برکت 60 
میلیون تومان برای ساخت این خانه عالم اختصاص 
داده اســــت. مدیــــر اداره تبلیغات اســــالمی مالیر در 
گفتگو با فارس، با بیان اینکه بســــیاری از روستاهای 
شهرســــتان مالیر نیازمند خانه عالم هستند افزود: 
وجود روحانیون در روستاها کمک بزرگی در تبیین و 
ترویج مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی در روستاها 
دارد کــــه امیدواریم بــــا همراهی و همــــکاری خیران و 
مردم و حمایت های سازمان تبلیغات شاهد احداث 

خانه های عالم در روستاهای شهرستان باشیم.

خبــــــر سردار ساالر آبنوش در نهاوند:

شهیدمحسن امیدی 
»مسیح همدان« بود
رونمایی از کتاب »هما« در نهاوند
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تحصیل ۲5۲ دانشجوی خارجی در علوم پزشکی ابن سینا

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: در حال حاضر 
252 دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش هگمتانه، فرهاد فراهانی روز پنجشــــنبه در جلســــه مدیران گروه های گوش، حلق، بینی، 
پاتولوژی، جراحی و بیهوشــــی همدان اظهار کرد: میزان تقاضای دانشــــجو از عراق و کردستان عراق 

برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افزایش داشته است.
وی با بیان اهمیت حضور رزیدنت خارجی در این دانشگاه، توسعه مرکز آزمون و جذب دانشجوی 

خارجی را به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برشمرد.
معاون آموزشی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا اضافه کرد: آینده نگاری از ابزارهای پیش برنده 
در هر مجموعه ای اســــت و حوزه آموزش نیز مســــتثنی از این موضوع نیســــت بنابراین با توجه به 
کاهــــش جمعیت در ســــال های آینده باید با هدف گــــذاری معین به فکر جذب دانشــــجو از دیگر 

کشورها باشیم.
فراهانی افزود: در این راســــتا عالوه بر جذب دانشــــجوی خارجی باید با فراهم کردن بستر الزم برای 

حضور رزیدنت های دیگر کشورها در رشته های مختلف برنامه ریزی کرد.
وی بــــا تأکید بر ضرورت حضور دســــتیاران در بخش ها گفت: اختصاص کمــــک هزینه تحصیلی به 

دستیاران مشروط به حضور و انجام فعالیت های بالینی و ارائه گواهی حضور است.
معاون آموزشــــی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا از برگزاری آزمون ارتقای درون دانشــــگاهی 
دســــتیاران خبر داد و افزود: این آزمون به طور رسمی در 27 آذر امســــال برگزار می شود و 50 درصد 

ارزیابی دستیاران مربوط به این آزمون است.

امام جمعه همدان خطاب به دولت:

این همه تورم از کجا ایجاد شده است؟
اقتصاد را مشروط به برجام و لوایح اروپا نکنید

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: امام جمعــــه همدان 
خطاب به دولت با طرح این پرسش که این همه تورم 
از کجا ایجاد شــــده اســــت گفت: اقتصاد را مشروط به 

برجام و لوایح اروپا نکنید.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در 
خطبه هــــای نماز جمعه همــــدان با بیان اینکــــه یکی از 
بزرگترین مسؤولیت های دولت در شرایط فعلی تأمین 
معیشــــت مردم و کنترل قیمت ها است؛ گفت: بارها 
دلســــوزان دولت و نظام این مســــأله را مورد تأکید قرار 

داده اند اما با صحبت کردن این مسأله حل نمی شود.
وی با بیان اینکه دولت باید چشــــم انداز روشــــنی در 
این زمینه داشته باشــــد، گفت: گاهی وقتی قیمت ها 
را مشــــاهده می کنیم از این همه نوســــانات قیمت ها 

مبهوت می شویم.
امام جمعه همــــدان با بیان اینکه ســــؤال وجود دارد 
 دولت 

ً
که این همه تورم از کجا ایجاد شــــده و آیا واقعا

توانایــــی اداره ایــــن وضعیــــت را ندارد، گفــــت: یکی از 
معضالتی که رهبر معظم انقالب بارها نســــبت به آن 
تذکر داده اند این اســــت که اقتصاد کشــــور را شرطی 
نکنید و آن را به مســــأله برجام و کشــــورهای اروپایی و 

تصویب فالن الیحه اروپایی گره نزنید.
آیــــت ا... شــــعبانی با طرح این ســــؤال که چــــرا اقتصاد 
مقاومتــــی در کشــــور ما و از ســــال 90 که بــــر آن تأکید 
شــــده جدی گرفته نشــــده اســــت، گفت: اگر بیانات 
رهبر معظم انقــــالب در مورد اقتصــــاد درون گرا و غیر 
وابسته مورد توجه جدی قرار می گرفت در حال حاضر 

با وضعیت فعلی مواجه نبودیم.
وی در ادامــــه بــــا بیــــان اینکــــه یکــــی از اقتصاددانان 
نزدیــــک به دولــــت صحبتی عنــــوان کرده کــــه دولت 
امیدوار اســــت اروپا گشــــایش اقتصادی ایجاد کند و 
امید دولت ایران به نتیجه انتخابات آمریکاســــت که 
امیدواریم این صحبت ها دروغی بیش نباشد، گفت: 
آرزو می کنیم دولت در کنترل قیمت ها موفق شــــود 

ضمن اینکه این صحبت ها از روی دلسوزی است.

امــــام جمعــــه همــــدان با بیــــان اینکــــه با اگر و شــــاید 
نمی توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد، گفت: اقتصاد 
چشــــم انداز و برنامــــه می خواهد و با وعــــظ و توصیه و 

ارشاد، اقتصاد درست شدنی نخواهد بود.
آیت ا... شــــعبانی با تأکید بر اینکه کنتــــرل و نظارت بر 
وضعیت بازار امری ضروری است، گفت: قوه قضائیه 
باید با هر کســــی که امنیت اقتصادی کشــــور را برهم 

می زند برخورد کند.
وی با بیــــان اینکه آنچه از این تریبون اعالم می شــــود 
دغدغه مردم است و از مسؤوالن تقاضا داریم به این 
مسائل توجه کنند، اظهار کرد: مجلس نیز باید به امور 

نظارت جدی داشته باشد و نظارت ها را تقویت کند.
وی به سفر رئیس مجلس به خوزستان اشاره کرد و با 
بیان اینکه ســــفرهای استانی خوب است چرا که حتی 
اگر نمی توانیم مشکل را حل کنیم الاقل می توانیم در 
کنار مردم باشــــیم، گفت: مسؤوالن باید در کنار مردم 

باشند.
امام جمعه همدان تأکید کرد: مسؤوالن استان همدان 
بایــــد در نماز جمعه شــــرکت کننــــد و پای حــــرف مردم 
بنشینند ضمن اینکه مردم نیز درک دارند و می دانند که 

همه مشکالت کشور ناشی از تحریم ها نیست.
آیت ا... شعبانی گفت: دولت باید اقتصاد مقاومتی را 

جدی بگیرد و حرف های خود را عملیاتی کند.
وی در ادامه به آغاز ســــال تحصیلی جدید اشــــاره کرد 
و بــــا بیان اینکــــه خانواده هــــا باید به موضــــوع فضای 
مجازی دقت کنند و بدانند آموزش در فضای مجازی 
هیچگاه جــــای آموزش در فضای واقعــــی را نمی گیرد، 
گفت: خانواده ها باید برای فرزنــــدان وقت بگذارند تا 

جامعه از لحاظ آموزشی آسیب نبیند.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در برخی استان ها 
کالس ها بــــه صورت حضــــوری برگزار می شــــود که در 
استان همدان نیز در برخی بخش ها این گونه است، 
گفت: خوشــــبختانه مراقبت ها خوب اســــت اما باید 

مواظب بود وضعیت علمی بچه ها به خطر نیفتد.

وی گفت: نباید آسیب های فضای مجازی را فراموش کنیم 
و دانش آموزان بیش از حد وارد فضای مجازی شوند.

امــــام جمعه همدان به ســــند 2030 نیز اشــــاره کرد و با 
بیان اینکه در هر الیه ای از آموزش و پرورش این سند 
به مرحله اجرا برســــد چه در اســــتان همــــدان و چه در 
کشور با آن برخورد خواهیم کرد، اظهار کرد: خانواده ها 
به این موضوع نظارت جدی داشــــته باشــــند و اگر در 
جایی گزارشــــی از اجرای این سند داشتند به ستاد امر 
بــــه معروف و نهی از منکر و دفتــــر امام جمعه همدان 

گزارش دهند تا موضوع را پیگیری کنیم.
باشــــید  مواظــــب  کــــرد:  تأکیــــد  شــــعبانی  آیــــت ا... 
دانش آمــــوزان ما با ســــندهای رنگین غربی ها رشــــد 

نکنند.
اما جمعه همدان در ادامه به اهانت مجله فرانســــوی 
به ساحت پیامبر اکرم )ص( اشاره کرد و با بیان اینکه 
بانیان ایــــن مجله به خــــدا، دین و مذهــــب اعتقادی 
ندارند و ســــابقه طوالنی در اهانت به مقدسات دارند، 
اظهار کرد: رئیس جمهور فرانسه اعالم کرده این اقدام 

آزادی بیان بوده است.
وی بــــا بیان اینکــــه طبق قانــــون مطبوعات فرانســــه 
مجالت و نشــــریات آزادند مگر در نژادپرستی، مسائل 
یهودی ســــتیزی و مســــائل مربوط به هولوکاســــت، 
اظهار کرد: اگر آزادی بیان مطرح اســــت چطور صحبت 
در مورد اســــرائیل، یهودی ها و هولوکاســــت ممنوع 

است، اما توهین به مقدسات آزاد است.
آیت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکه این اقدامات نشــــان 
دهنده شکســــت سیاســــت های آنها است و باعث 
اتحاد بیشــــتر جامعه اسالمی می شــــود، گفت: انتظار 
از مســــؤوالن پیگیــــری حقوقی اســــت چراکــــه تنها با 

محکوم کردن و توییت زدن مسأله حل نمی شود.
وی یاد شــــهید مدنی کــــه خدمات فراوانی در اســــتان 
همدان به جای گذاشــــته و ســــالروز شــــهدای 11 و 20 
شهریور که طی عملیاتی شــــماری از پاسداران استان 

همدان در آن به شهادت رسیدند را گرامی داشت.

محمدحسین صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما:

یت محتوای صداوسیما را اشکالی جدی می دانم جهل در نظام مدیر
معاون صدا به شورای نظارت می رود

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: وقتــــی مهمانی که خودش 
را نخبــــه جــــا می زنــــد و حاشــــیه ها و ناهنجاری هایی برای 
که  یــــا صــــدای خواننــــده ای  تلویزیــــون درســــت می کند 
مواضعش همه را ناراحت کرده اســــت پخش می شــــود، 
این ســــؤال را به وجود مــــی آورد؛ آیا کســــی دغدغه نظارت 

دارد؟
بــــه گزارش تســــنیم، این روزهــــا رادیو و تلویزیــــون گرفتارِ 
یــــک معضل جــــدی در همــــه مواردنــــد؛ فقــــدان نظارت! 
وقتی مهمانی به تلویزیون می آیــــد که تهیه کننده صفحه 
مجــــازی و اینســــتاگرامش را در حین پخش زنــــده برنامه 
بررســــی می کنند یا مدلی که جای نخبه جا می زنند و بعد از 

هیاهوها جوابیه قابل تأمل داده می شود،
یــــا صدای خواننــــده ای از موِج رادیو به گوش می رســــد که 
همه ذهن ها را به این ســــمت می برد؛ آیا این اشــــکاالت و 
اشتباهات مکرر تعمدی اند یا هنوز می توانیم مثل خیلی 
از مدیران، چشم و گوشــــمان را ببندیم و بگوییم نفوذی 
در کار نیست؛ این ها همه اشــــتباِه سهوی است! همان 
موقعــــی که رئیس صداوســــیما نامه ای به معاون ســــیما 
می نویســــد و از عبارِت "ســــتون پنجم فرهنگی دشــــمن" 
رمزگشــــایی می کند هشــــداری اســــت که هنــــوز در رادیو 
و تلویزیــــون آن را جــــدی نمی گیرند و کمــــاکان تکرار این 

اشتباهات به اصطالح سهوی  را شاهدیم.
قاضی زاده  سیداحسان  و  صوفی  محمدحســــین  به سراغ 
هاشــــمی دبیــــر و عضو شــــورای نظــــارت بر صداوســــیما 
رفتیم و پیگیر شــــدیم که شــــورا در مقابل این معضالت 
و مشــــکالت و اشــــتباهات چه کارهایی کرده اســــت و در 

دستور کارش دارد.
مشروح این صحبت ها را در ادامه بخوانید:

 آقای صوفی، بگذارید از شــــما شــــروع کنیم، شما   �
به وجود نفــــوذ و نفوذی در صداوســــیما قائل اید؛ با 
 تکرار می شود و همه 

ً
این حجِم اشتباهاتی که مکررا

فریاد می زنند ناظــــر نداریم یا ناظرین هوشــــمندانه 
رفتار نمی کنند و جلوی معضالت را نمی گیرند.

 حجم برنامه های 
ً
من هنوز به این نتیجه نرســــیدم. واقعــــا

رادیو و تلویزیون را هم باید درنظر گرفت. تعداد شبکه ها 
و برنامه ها زیادند؛ کارشناســــان و مهمانانــــی که می آیند و 
می روند، از این منظر هم باید این مســــائل را مورد بررسی 
 
ً
و قضاوت قرار داد. من اعتقادم این اســــت چنانچه واقعا
به تعبیر شــــما قبل از پخش هر برنامه و سریال و آیتم و... 

 این آسیب ها کاهش 
ً
نظارتی حرفه ای و اصولی شود حتما

و به صفر میــــل پیدا می کند. برخی اوقــــات ایراد می گیریم 
این لباس مجری، مهمان و یا کارشناس برنامه نامناسب 
اســــت اما چرا به دســــتورالعملی که برای پوشــــش وجود 
دارد مراجعه نمی کنیم؛ اگر نداریم چرا این دستورالعمل را 
 باید این قوانین و دستورالعمل ها 

ً
ایجاد نمی کنیم. حتما

وجود داشته باشند.
رنــــگ تصویــــر را کم و زیــــاد می کنند تــــا آرایش ها را   �

نشان ندهد
هــــر رســــانه حرفــــه ای مجموعــــه ای از دســــتورالعمل ها و 
، سریال ساز و مهمان و  قوانین و مقررات برای برنامه ســــاز
کارشناسش دارد. برخی اوقات به آرایش و پوشش و گریم 
فــــالن برنامه ایــــراد می گیریم، چرا از این دســــتورالعمل ها 
اســــتفاده نمی  شــــود؟ به جای آن در زمان پخــــش، رنگ را 
کم و زیاد می کنیم آن آرایش ها را نشــــان ندهد؛ چرا قبل از 
پخش و تصویب این نظارت هــــا را نداریم. برخی اوقات به 
لوکیشن ایراد وارد می شــــود در صورتی که برای همه این 

عوامل قانون و دستورالعمل وجود دارد.
موضوع مشکالت و حاشیه های مهمانان  �

 از آنجایی که شــــما می فرمایید به وجود نفوذ و نفوذی در 
صداوسیما قائل نیســــتید؛ اما این اشتباهات در پخش 
موسیقی با صدای خواننده ای که علیه جمهوری اسالمی 
مواضع داشــــته و یا مهمانــــی که می گویند نخبه اســــت و 

مدل از آب درمی آید، این ها چه توجیهی دارند؟
در ارتبــــاط بــــا دعوت مهمان کــــه بعدها مشــــکلی پیش 
نیایــــد یا پخش موســــیقی و فیلــــم، با تدویــــن آن ضوابط 

و دســــتورالعمل های نظارتــــی که اشــــاره کــــردم هم بحث 
اطالعــــاِت عوامل و دســــت اندرکاران تکمیل می شــــود و 
هم شاهِد این اشــــتباهات و اتفاقات نخواهیم بود، یعنی 
کارشناس پخش فیلم باید به آخرین اطالعات موجود آن 
فیلم در دنیا دسترســــی داشته باشد یعنی بداند در زمان 
حاضر چه فیلمی و توسط چه شرکتی و با چه هدفی تولید 

می شود، آیا ظرفیت پخش در ایران را دارد؟
و یعنــــی اینکه بی اطــــالع باشــــیم فیلمی را پخــــش کنیم 
کارگردان یا ســــناریوی آن مسئله دار باشــــد یا در ارتباط با 
موســــیقی و هر خواننده و نوازنده ای که باید کارشناسان 
رســــانه مســــلط به آن باشــــند و اطالعــــات الزم را داشــــته 
باشند، اطالعاتشان ِبروز باشد و مواضع هنرمند و مواضع 
 کارشناس، 

ً
کارشناس و مهمانی که دعوت می کنند حتما

مهمان و مجری همســــوی جریانــــات فرهنگی جمهوری 
اسالمی باشد و چنانچه خالف اهداف فرهنگی جمهوری 
اسالمی است به هیچ وجه نباید استفاده شود. چرا به این 
نکات اشــــاره می کنیم؟ چون از رســــانه ملی تعریفی سراغ 
داریم که رســــانه ملی پاک اســــت و همه اجزایش باید پاک 

و مطهر باشند.
 شــــورای نظارت برای جلوگیری از این حاشــــیه ها و   �

مشــــکالت مهمانان تلویزیونی چــــه تذکراتی داده و 
حتی کار به توبیخ و جریمه هم رسیده است؟

این جّدیت در شــــورای نظارت وجود دارد و تذکر می دهد. 
 اعتقادم به عنوان کارشــــناس رســــانه بر این است 

ً
واقعا

 نظــــارت پخش بایــــد قبل از پخش صــــورت بگیرد. 
ً
حتما

باز به عنوان کارشــــناس رســــانه و نظارت قبــــل از پخش 
، کم هزینه تــــر و کم دردســــرتر از بعــــد  به مراتــــب راحت تــــر
پخش اســــت. صداوســــیما می توانــــد با تنظیــــم راهنما و 
دستورالعمل، مشکالت را برطرف کند. همه سازمان های 
رســــانه ای دســــتورالعمل و کتــــاب راهنمــــا دارنــــد؛ یعنی 
ســــازمان صداوســــیما ضوابط پخش موســــیقی، فیلم و 
دعوت مهمان و کارشــــناس و ضوابط پوشــــش و  آرایش 
را باید تدوین کند و در ســــایتش قرار دهد و اعالم کند که 

این ضوابط پخش برنامه های صداوسیما است.
مدیرانمان باید حوزه تخصصی شان را بشناسند  �

 وقتی برخی از دست اندرکاران می گویند "نمی دانستیم فالن 
مهمان، این شکلی می شود"، و یا فالن خواننده ای که نباید 

صدایش پخش می شد چنین مواضعی داشته است...
 باید با این دســــته از افراد برخورد شــــود. می خواهم 

ً
حتما

بگویم این عیب نیســــت که مدیران ما شناخت عمیقی 
از موســــیقی قبل از انقالب و بعد از انقالب داشته باشند. 
 ُحســــن اســــت که بگوییم فالن مدیر ما در بخش 

ً
اتفاقا

موسیقی، آشنایی کامل به موسیقی قبل و بعد از انقالب 
دارد. اگر این آشــــنایی را نداشته باشد؛ مشکل است، چرا 
که نمی تواند به درســــتی تشــــخیص بدهد، بنابراین یکی 
از ایــــن مأموریت  ها، آموزش هایی اســــت که بــــه مدیران 
مــــا باید بدهند تا شــــناخت بیشــــتری نســــبت بــــه حوزه 
تخصصی شــــان داشــــته باشــــند. همان طور که گروه های 
موسیقی و فیلم ما باید این اشراف را نسبت به موسیقی، 
تئاتر و انواع هنرها داشته باشند و گروه معارف ما مکاتب 

و ادیان را بشناسند.
جهل در نظام مدیریت محتوا را یک اشکال جدی   �

می دانم
حاال اینکه می گویید یا برخی می گویند "شناخت نداشتیم" 
یــــا "از مواضــــع فــــالن خواننده کــــه موســــیقی اش پخش 
شــــده اســــت و از حواشــــی فالن مهمان خبر نداشتیم"، 

این توجیه پذیر و قابل دفاع نیســــت که شناخت ندارند، 
 باید بررسی کنند؛ البته 

ً
نمی دانند یا نمی دانســــتند. حتما

من این  اتفاقات را به حساِب بی اطالعی می گذارم؛ این که 
بگوییم عمدی بوده با شــــناختی که از بچه های رادیو دارم 
به حســــاِب عمــــد نمی گذارم. جهــــل را در نظــــام مدیریت 
یک اشــــکال جدی می دانم. کســــی که برنامه ساز در حوزه 
تخصصی اســــت باید که اشــــراف کامل به موضوع داشته 

باشد.
 شورای نظارت بر صداوسیما به این مسائل ورود   �

کرده است؟
مــــا در شــــورای نظــــارت خیلــــی جــــدی وارد این مســــائل 
می شــــویم. آن قدر ریز و جزئی مســــائل را می بینیم و تذکر 
می دهیــــم که می توانیــــد تأثیــــرات آن را در توبیخ و جریمه 
برخی از مدیران، اصالح برخــــی از برنامه ها ببینید که دیده 
و حتی شــــنیده می شود. و حتی فالن مجری یا تهیه کننده 
و هنرمند و عوامل دیگری که دیگر نیســــتند یا آن برنامه 
قطع می شــــود. این را بدانید که باألخره از جاهایی نظارت، 

تذکر و برخورد می شود.
قاضی زاده هاشمی: همه چیز به نظارت برمی گردد  �

در ادامــــه بــــا قاضی زاده هاشــــمی عضو شــــورای نظارت بر 
صداوســــیما گفت وگو کردیــــم که مشــــروح آن از نظرتان 

می گذرد:
احســــان قاضــــی زاده هاشــــمی عضو شــــورای نظــــارت بر 
و  تلویزیونی  مهمانــــان  حاشــــیه های  درباره  صداوســــیما 
فقدان نظــــارت در برنامه ســــازی، سریال ســــازی و پخش 
آهنگ هــــا و موســــیقی ها در شــــبکه های رادیویی گفت: 
مجموعــــه این اتفاقات به آن گروه هایــــی برمی گردد که در 
شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی وضعیت نظارت 
 مجموعه افرادی که 

ً
دقیق تری داشته باشــــند، مخصوصا

از آنتن هــــای زنده اســــتفاده می کنند. البته برخــــی از افراد 
هم هستند که به سبِب شهرت یا مطرح شدن به واسطه 
برنامه های تلویزیونــــی و رادیویی بوده اســــت،  در فضای 
مجازی با بیانــــی دیگر و یا چهره های دیگــــر اظهارنظرهای 

متفاوتی می کنند.
کســــانی که با رادیو و تلویزیون معروف می شوند   �

اما...!
وی اضافــــه کرد: این دســــته از افراد اصــــواًل به برکِت رادیو 
و تلویزیــــون دیــــده می شــــوند و با این ســــکو خودنمایی 
می کنند. در ادامه طــــوری رفتار می کنند که انگار به خارج از 
کشــــوری ها یا عناصر معاند می گویند "ما فکر و درونمان 
چیز دیگری اســــت و فقط از شــــبکه های صداوســــیمای 
جمهوری اسالمی ایران استفاده می کنیم"؛ بحث من ویژه 
مهمان نیســــت، عرصه های مختلفی که مطرح می شوند 
یــــک جنبه های ریاکارانــــه ای از خودشــــان در جاهای دیگر 

نشان می دهند.
نظارت مان پسینی است! اما تذکر می دهیم  �

قاضــــی زاده هاشــــمی تأکیــــد کرد: ایــــن ضــــرورت دارد که 
، تهیه کنندگان   گروه های برنامه ساز

ً
صداوسیما مخصوصا

و در نهایت شــــبکه ناظرین درون سازمانی اش دقیق تر و 
باظرافت تر این مسائل را در دســــتور کارشان قرار دهند. 
ما در شــــورای نظــــارت بر صداوســــیما برنامه هــــا را ارزیابی 
می کنیم به عبارت دیگر نظارتمان پســــینی )نظارت بعد از 
اجرا( است. البته گاهی اوقات سریالی را بررسی کرده ایم که 
مسئله دار بوده اما چون چندقســــمتی است تذکراتمان 
در قســــمت های بعدی اعمال شده و در بازپخش دوباره 

آن مشکالت وجود نداشته است.

دقت و نظارت فقط نباید فرمی باشد  �
وی با اشــــاره به اینکه دقت و نظارت امــــروز فقط روی فرم 
نیســــت، خاطرنشــــان کرد: منظورم این اســــت که کارکرد 
ناظرین پخــــش و نظارت های کیفی در حین و زمان تولید، 
آن ظرافت ها و دغدغه مندی ها را نشــــان نمی دهد. دقت 
فقط نباید روی فرم باشــــد قباًل شکل و شمایل نظارت ها، 
نظارت هــــای فرمــــی و شــــکلی بود. امــــروز باید به ســــمِت 

نظارت های جدی محتوایی، فردی و موضوعی برویم.
فضای مجازی وظیفه  را ســــنگین تر کــــرده که باید   �

دغدغه مندتر نظارت شود
عضو شورای نظارت بر صداوسیما با تأکید بر این نکته که 
به برکِت فضــــای مجازی باید فرمت هــــای موضوعی خیلی 
دقیق تر در نظارت ها لحاظ شــــود، گفــــت: به برکِت فضای 
مجازی و این شــــفافیتی کــــه در این عرصه وجــــود دارد آن 
، ظریف تر و با  فرمت هــــای موضوعی باید خیلــــی دقیق تــــر
 حوزه های 

ً
دقت بیشتری مورد مالحظه و دغدغه مخصوصا

نظارتی صداوســــیما باشد. در شــــورای نظارت بارها مفصل 
بحث کرده ایم که این روند میان گروه ها، پخش ها، ناظرین 
پخش ها و تهیه کنندگان باید روند کامل و جامعی باشد تا 

دچار چنین ایرادات و اشکاالتی نباشیم.
شورای نظارت همیشه جّدی در میدان بوده است  �

وی اضافــــه کرد: مــــن در طــــول دو دوره ای کــــه به عنوان 
عضو شــــورای نظارت بر صداوســــیما حضور دارم به موارد 
عدیده ای برخورد کردم؛ همیشــــه بــــا جّدیت به دنبال این 
مشکالت بوده ایم و در جلسات شورای نظارت به صورت 

مرتب برای این موضوعات و مشکالت وقت می گذاریم. 
 در ادامه راه هم بــــه گزارشــــات و موضوعات جدید 

ً
قطعــــا

رسیدگی می کنیم.
�  ! باید بررسی شود ناشی از قصور بوده یا تقصیر

قاضــــی زاده هاشــــمی در پاســــخ به این ســــؤال کــــه وقتی 
کــــه  می شــــود  پخــــش  رادیــــو  از  خواننــــده ای  موســــیقی 
مدتی اســــت از ایــــران رفتــــه و علیــــه جمهوری اســــالمی 
یــــت خــــودش صحبت هــــای قابــــل تأملــــی می کند، 

ّ
و مل

 
ً
دست اندرکاران مربوطه با حالت تعجبی می گویند "واقعا
این مواضع را داشــــته اســــت؟!" و نوعی ابــــراز می کنند که 
گاهی نداشــــتند، خاطرنشــــان کرد: این ها  از این اتفاقات آ
ضرورت های  کــــه  اســــت  مدیریتــــی  هزینه هــــای   

ً
عمدتــــا

نظارت های درون مدیریتی ســــازمان صداوسیما را بیشتر 
و بیشــــتر می کند. این مطالبه وجود دارد که ما در شورای 
 به این واســــطه و مشــــکالت، 

ً
نظــــارت داشــــته ایم؛ بعضا

 به جاهــــای دیگری 
ً
مدیرانــــی جابه جــــا شــــده اند یا بعضــــا

 این اشــــتباهات، جایی برای چشم پوشــــی 
ً
رفته اند. واقعا

نمی گذارد؛ باید بررســــی شــــود که ناشــــی از قصور بوده یا 
! در هر دو حالت نحوه مدیریتی شــــان درســــت و  تقصیــــر

مبتنی بر یک اصول و ضوابطی باشد.
باید مراقب صفحات مجازی مهمانان باشند  �

وی افــــزود: ناظرین و مدیــــران باید هوشــــیارانه تر مراقب 
باشــــند و توجهشــــان را این روزهــــا به صفحــــات مجازی 
)اینســــتاگرام، توییتر و...( مهمانان، کارشناسان و عوامل 
برنامه ســــاز و سریال سازشــــان را بیشــــتر کننــــد. قباًل این 
نظارت ها شــــکلی و ُفرمی بود و االن باید بیشتر به سمِت 
محتوایی بــــرود. این موضوعــــات را در شــــورای نظارت بر 
صداوسیما رسیدگی می کنیم؛ اعضای شورا دغدغه  دارند 

 به گزارش های جدید هم رسیدگی خواهیم کرد.
ً
و قطعا
بــــر   � نظــــارت  شــــورای  در  صــــدا  معــــاون  حضــــور 

صداوسیما
قاضی زاده هاشــــمی درباره حضور معاون صدا در شورای 
نظــــارت بر صداوســــیما، گفــــت:  معاون صدا ان شــــاءاهلل 
به شــــورای نظارت خواهنــــد آمد تا گزارش عملکردشــــان 
را بدهند. نــــکات زیادی راجــــع به رادیو وجــــود دارد؛ برخی 
مشــــکالت و ضعف هایی که باید درباره آن با معاون صدا 
صحبت شــــود. نقطه نظــــرات و مطالب اعضای شــــورا به 
سمع و نظر ایشان برسد. این دعوت و حضور در اولویت 

شورای نظارت است.

قاضی زاده هاشمی: ناظرین و مدیران باید 
هوشیارانه تر مراقب باشند و توجهشان را این روزها 
به صفحات مجازی )اینستاگرام، توییتر و...( مهمانان، 
کارشناسان و عوامل برنامه ساز و سریال سازشان 
رمی 

ُ
را بیشتر کنند. قباًل این نظارت ها شکلی و ف

بود و االن باید بیشتر به سمِت محتوایی برود. این 
موضوعات را در شورای نظارت بر صداوسیما رسیدگی 
 به 

ً
می کنیم؛ اعضای شورا دغدغه  دارند و قطعا

گزارش های جدید هم رسیدگی خواهیم کرد.

صوفی: حاال اینکه می گویید یا برخی می گویند 
"شناخت نداشتیم" یا "از مواضع فالن خواننده که 
موسیقی اش پخش شده است و از حواشی فالن 
مهمان خبر نداشتیم"، این توجیه پذیر و قابل دفاع 
نیست که شناخت ندارند، نمی دانند یا نمی دانستند. 
 باید بررسی کنند؛ البته من این  اتفاقات را به 

ً
حتما

حساِب بی اطالعی می گذارم؛ این که بگوییم عمدی 
بوده با شناختی که از بچه های رادیو دارم به حساِب 
عمد نمی گذارم. جهل را در نظام مدیریت یک اشکال 
جدی می دانم. کسی که برنامه ساز در حوزه تخصصی 
ع داشته باشد. است باید که اشراف کامل به موضو

تقدیر فرمانده تیپ 3۲ پیاده انصارالحسین)ع( از شهردار همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: فرمانــــده تیپ 32 پیاده 
انصارالحســــین)ع( اســــتان همــــدان بــــا اهــــدای لــــوح 
از شهردار همدان در راستای زحمات مدیریت  تقدیری 
شهری برای پیشــــبرد مأموریت های این یگان قدردانی 

کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســــرتیپ دوم پاســــدار ولی 
بهاریان از اقدامات شــــهرداری همدان در راستای زحمات 
مدیریت شــــهری برای پیشــــبرد مأموریت های این یگان 
قدردانی کــــرد و با اهدای لــــوح ســــپاس از عباس صوفی 

شهردار همدان تقدیر نمود.
در این جلســــه رضا ابرازخــــرم معاون شــــهردار همدان به 

نمایندگی از وی این لوح را دریافت کرد.
در متن این لوح تقدیر آمده است:

جناب آقای مهندس عباس صوفی
شهردار محترم همدان

ل محمد )ص(،  آ ســــالم علیکم با صلوات بر محمــــد و 
با احتــــرام عرصه حیــــات در منظــــر انســــانهای متعالی 
ســــعادت  مســــیر  در  مداوم  کوشــــش  و  تالش  صحنه 
و کمال می باشــــد و در ایــــن میدان عزیز انــــی برگزیده 
چــــون شــــما گــــوی ســــبقت را از همــــگان ربــــوده و در 

ســــکوی بلند )أســــوه حســــنه( چون نگینی در جامعه 
می درخشند. براســــاس وظیفه معنوی و با تمسک به 

: شریف  حدیث 
» من لم یشــــکر من المخلوقین لم یشــــکر اهلل عزوجل« 
از آنجائیکــــه هر عمل نیک قابل تقدیر و تشــــکر اســــت، 
برخود فرض دانســــتم از زحمات و همکاری صادقانه شما 

در راستای پیشبرد ماموریت های یگان قدردانی نموده و 
آرزوی توفیق روز افزون شــــما را از خداوند متعال در سایه 
توجهــــات حضــــرت ولی عصر )عــــج( تحــــت زعامت مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای )مدظله العالی( در خدمت به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نمایم.

بیانیه مجمع فعاالن رسانه های انقالب اسالمی همدان در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم)ص(
بسیار حقیرتر از آنید که بتوانید با دهان های خود نور الهی را خاموش کنید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مجمع فعاالن رسانه های 
انقالب اســــالمی استان همدان در محکومیت اهانت 

به رسول اکرم)ص( بیانیه ای صادر کردند.
به گزارش هگمتانه، در بیانیه مجمع فعاالن رسانه های 

انقالب اسالمی استان همدان آمده است:
ِحیِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

ْو َکرَِه 
َ

ْفَواِهِهْم َواهلُل ُمِتّمُ ُنورِِه َول
َ
ُیرِیُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر اهلِل ِبأ

َکاِفُروَن
ْ

ال
می  خواهند نــــور خدا را با دهان خــــود خاموش کنند و 
حال آنکه خدا نور خــــود را کامل خواهد گردانید اگر چه 

کافران ناخشنود باشند
ساحت مقدس رسول اعظم اسالم )ص( که نور آن در 

آزادی خواهان  قلوب همه مســــلمین عالم بلکه همه 
جهان جای دارد با اهانت که نشــــانه اســــتیصال و عجز 
در استدالل و منطق است تضعیف نشده و این آتش 
عشــــق را در بین خوبان عالم بیش از پیش گسترش 
داده و محبت به مکتب سعادت آفرین پیامبر معظم 

اسالم را دوچندان می نماید.
اشــــخاص و نشریه ای چون شــــارلی آبدو حقیرتر از آنند 
که بتوانند با دهان هــــا و قلم های پوچ و عنکبوتی خود 
نور الهی را خاموش کنند و صهیونیســــت های آشکار 
و پنهــــان بدانند همچنانکه کالم اهلل مجید این معجزه 
جاویــــدان حضرت محمــــد مصطفی صلــــی اهلل علیه و 
آله بشــــارت داده، خداونــــد نور خود را بــــه تمام و کمال 

می رساند اگر چه کافران و مشرکان ناخشنود و عصبانی 
بوده و از آن دق کنند.

ما فعاالن رسانه های انقالب اســــالمی استان همدان 
ضمن محکوم کردن اهانت به ســــاحت پــــاک و نورانی 
رســــول رحمــــت و اخــــالق اعــــالم می کنیــــم اینگونــــه 
تالش های مذبوحانه در گوشه و کنار کره خاکی موجب 
چیزی جز ترغیب بیــــش از پیش ما در پیگیری اهداف 
متعالی پیامبر عظیم الشــــان و مفاهیم قرآنی نشــــده 
و نمی شــــود و بر خود فرض می دانیــــم در مقام مقابله 
گاهانــــه، ترویــــج آیین کامــــل الهی و ســــعادت آفرین  آ
اسالم را در سرلوحه برنامه ها قرار داده و وسیله یاس و 
نومیدی دشمنان رسول اعظم را فراهم آوریم. ان شااهلل
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انعکاس

تجمع اعتراضی به هتک حرمت پیامبر اسالم)ص(
هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 

ناجا به والدین:
ورود ماده مخدر شیشه به بازار 

در شکل های جدید و جذاب
رئیس پلیــــس مبارزه با موادمخــــدر نیروی انتظامی 
به والدین هشــــدار داد مراقب فرزندان خود باشند 
تا در دام مواد مخدر صنعتی که با شکل های جدید 
و جــــذاب وارد بــــازار می شــــود و جامعه هــــدف آنها 

نوجوانان و جوانان هستند، گرفتار نشوند.
بــــه  پاســــخ  در  همچنیــــن  کریمــــی  مجیــــد  ســــردار 
آیــــا ماده مخــــدر جدیدی در  ســــوالی مبنی بر اینکه 
آزمایشــــگاه های پلیس کشــــف و تأیید شده است 
گاه سازی  تا به اطالع عموم مردم برای هوشــــیاری و آ
جدیدی  مخدر  ماده  خوشــــبختانه  افزود:  برسانیم؟ 
کشف نشده اســــت اما قاچاقچیان همواره نهایت 
سوء اســــتفاده را کرده و ســــعی می کنند با تغییر در 
شکل ظاهری مواد مخدر صنعتی شیشه مخاطبان 

خود را جذب کنند.

برگزاری مراسم اربعین امسال 
از راه دور

در گفت وگوی وزرای بهداشــــت جمهوری اسالمی 
ایــــران و عراق بــــر ضرورت برگــــزاری مراســــم اربعین 
امســــال از راه دور و تقویت همکاری هــــا برای پایان 

دادن به بیماری کووید19 تأکید شد.

کیفیت و قیمت جدید 
َکره های ایرانی

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
گفت: کره از گروه کاالهای مشمول ارز 4200 تومانی 
خارج شــــده اســــت و اگر کســــی قصــــد واردات کره 
داشته باشــــد باید از ارز نیمایی استفاده کند.باید در 
این بخش بر تولیدات داخل تکیه کنیم.براســــاس 
مصوبــــه چربی ســــتاد تنظیم بازار قیمــــت هر قالب 

100گرمی کره 8000 تومان خواهد شد.

خ واقعی  اختالف 14 درصدی بین نر
شهریه مهدهای کودک 

با رقم اعالمی
بهزیســــتی  ســــازمان  اجتماعــــی  امــــور  معــــاون 
مهدکودک هــــا  شــــهریه  دربــــاره  گفــــت:  کشــــور 
برنامــــه ای با ســــازمان حمایــــت از مصرف کنندگان 
داشتیم،الگویی پیشــــنهاد و برآوردی از هزینه تمام 
شــــده یا بخشــــهایی که هزینه مهدها دارنــــد انجام 
شــــد.در این برآورد بحث نیروی انسانی، ساختمان 
و فضــــای فیزیکــــی، تجهیــــزات و ســــایر هزینه های 
جاری مورد توجه قــــرار گرفت و باتوجه بــــه تورم ها و 
درنهایت با نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و سازمان بهزیســــتی با افزایش 31 درصدی نرخ پایه 

مهدهای کودک موافقت شد.

کمبود قطعات علت اصلی 
ذخیره خودروها در بابل

قائــــم مقام ایــــران خــــودرو گفت: همــــه خودروهای 
موجود در پارکینــــگ ایران خودرو بابل دارای کمبود 
قطعات شامل ایربگ، صندلی، پمپ هیدرولیک و 

قطعات مربوط به شیشه باالبر است.

مجوز جذب ۲۲ هزار نیرو 
در وزارت بهداشت

»نوبخت« معاون رئیس جمهور گفت: مجوز جذب 
22 هــــزار نفر با اولویــــت نیروهای شــــرکتی در وزارت 
بهداشــــت صادر شــــد.دو مرحله اعتبار به مقدار 3 
هزار میلیارد تومان برای پرداخت کارانه کادر درمانی 
تخصیص داده شــــد. از سه روز قبل هم پرداخت به 
کادر درمان کشــــور را شروع کردیم و مطالبات آنان را 
به شــــکل کامل ادا می کنیم. همسان سازی حقوق 

بازنشستگان هم از ابتدای مهر آغاز می شود.

جایگاه صادرات فرش ایران 
سوم جهان شد

در حالی که ایران در ســــال 2018 دومین صادرکننده 
بزرگ فرش دســــتباف بوده اما با کاهش حدود 200 
میلیون دالری صــــادرات این کاال در ســــال 2019 به 
رتبه ســــوم صادرات این کاال در جهــــان تنزل یافت.
کشــــورهای مختلفی از جمله هند، چین، پاکستان، 
ترکیه، نپال و حتی کشور مصر در این زمینه فعالیت 

می کنند.

هزینه بحران کرونا تا سال ۲0۲1 
می تواند به 1۲ تریلیون دالر برسد

صنــــدوق بین المللی پول با هشــــدار مبنی بر اینکه 
تا پایان بحران کرونا »فاصله زیــــادی« مانده، بر لزوم 
همکاری هــــای چندجانبه به منظــــور توزیع عادالنه 
واکســــن احتمالی تأکید و اعالم کرد که هزینه بحران 

به 12 تریلیون می رسد.

اخبار کوتاه

وزارت صمت اعالم کرد
کل مصالح موردنیاز صنعت ساختمان تولید داخل است

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: سرپرســــت وزارت صنعت معدن و تجارت بــــا بیان اینکه 100 درصد 
مواد و مصالح مورد نیاز صنعت ســــاختمان در داخل تولید می شود، گفت: با توجه به آنکه دو برابر 
نیاز صنعت ساختمان صادرات اقالم ســــاختمانی داریم هیچ دلیلی برای گرانی مصالح ساختمانی 

در کشور وجود ندارد.
جعفر ســــرقینی در جریان بازدید از بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: مسؤولیت 

تأمین و تدارک همه لوازم و مصالح مورد اســــتفاده در ســــاختمان ســــازی با وزارت صمت اســــت و 
خوشــــبختانه وزارتخانه به پشــــتوانه ذخایر عظیمی که از مــــواد معدنی داریم امروز توانســــته تمام 

مصالح مورد نیاز بخش ساختمان کشور را تأمین کند.
وی افزود: عالوه بر اینکه صنعت ســــاختمان را پشــــتیبانی می کنیم، صادرات اقالم ساختمانی هم 
داریم و دو برابر آن چیزی که صنعت ســــاختمان نیــــاز دارد صادرات مصالح داریم و هیچ دلیلی برای 

گرانی مصالح ساختمانی در کشور نداریم.
سرپرســــت وزارت صمت خاطرنشــــان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت سیمان و فوالد کشور دو برابر 
نیاز صنعت ســــاختمان کشور اســــت تالش می کنیم که اقالم مورد نیاز را به سهولت در دسترس 

مصرف کنندگان قرار بدهیم.
سرقینی در ادامه با تأکید بر لزوم حرکت به سمت سبک سازی ساختمان گفت: ساختمان سازها 
باید به دنبال سبک ســــازی بروند نه صرفا به دلیل مصرف کمتر فوالد بلکه به دلیل ایمنی در برابر 

زلرله و همچنین عایق کاری الزم است به این سمت و سو حرکت کنند.
سرپرســــت وزارت صمت افزود: ما مواد معدنی فراوانی داریم که عمده مصرفشان در سبک سازی 
و عایق کاری است و نمونه آن پرلیت است. ایران یکی از کشورهایی است که ذخایر عظیم پرلیت 
دارد و خوشــــبختانه این کار آغاز شده و ساختمان های اســــکلت فلزی برای مقاومت در برابر آتش 

سوزی با محصوالت پرلیتی ستونهایشان پوشش داده می شود.

ایران و جهان

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس قوه قضائیه گفت: 
امروز پرچم عدالت خواهی به دســــت مقام معظم رهبری 
است و همه مســــؤوالن این نظام ســــربازانی هستند که 

مبارزه با فساد را دنبال و اجرایی می کنند.
آیت ا... ســــید ابراهیم رئیســــی که در شــــانزدهمین ســــفر 
استانی خود به همراه جمعی از مسؤوالن عالی قضایی به 
چهارمحال و بختیاری سفر کرده است، در جلسه شورای 
اداری که برای بررســــی مسائل و مشــــکالت استان برگزار 
شــــد اظهار کرد: »اجرای عدالت« از مهم ترین موضوعات 
مــــورد تأکید بنیانگــــذار معظــــم انقالب اســــالمی و مقام 
معظم رهبری و از اصول اساســــی قانون اساســــی و یکی از 

مطالبات جدی مردم بوده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عرصه های مختلف عدالت، 
یکــــی از مهم ترین این عرصه هــــا را »عدالت اداری« عنوان 
کرد و افزود: عدالت اداری از جذب و گزینش نیرو تا اجرای 
قوانین و مقررات در نظام اجرایی مهم ترین اصل اســــت و 
هرگونــــه کم توجهی و کم کاری در این زمینه و ترک فعل ها، 

خسارات فراوانی برای کشور و ملت به وجود می آورد.
آیت ا... رئیسی با بیان این که مقام معظم رهبری در بیانیه 
گام دوم مســــیر آینده کشــــور را به خوبی ترســــیم کرده اند 
که اجرای عدالت و مبارزه با فســــاد است، ادامه داد: امروز 
پرچم عدالتخواهــــی و حق خواهی به دســــت مقام معظم 
رهبری اســــت و همه ما که در بخش های مختلف کشــــور 

مسؤولیت داریم سرباز نظام و رهبری هستیم.
رئیس قوه قضاییه، »فســــاد« را »خارج شــــدن هر چیزی از 
اعتدال« تعریف کرد و گفت: باید غیرقانونی عمل کردن و 
قانون گریزی در هر حد و اندازه ای را فساد و یک ضدارزش 
بدانیم و همواره قانونمداری را اصل و محور فعالیت های 

خود قرار دهیم.
آیت ا... رئیسی افزود: مردم از همه بخش ها و سازمان های 
اداری کشــــور انتظــــار اجرای عدالــــت دارنــــد و کمبودها را 
تحمل می کنند اما تبعیض و بی عدالتی را تحمل نخواهند 
کرد و تک تک افــــراد و مدیران در جامعه خــــود را به ملکه 

عدالت بیارایند و مانع هر گونه بی عدالتی شوند.
رئیس قــــوه قضاییــــه، خانــــواده را کوچک تریــــن رکن یک 
جامعه دانست و گفت: همان طور که اعضای یک خانواده 
کوچک ترین بی عدالتی را از سرپرست خانواده نمی پذیرند، 
در یک محله و روستا و شهر هم کسی نمی پذیرد بی عدالتی 
صورت گیرد و همه ما باید فراتر از حرف و سخن تالش کنیم 

مردم اجرای عدالت را احساس کنند.
آیت ا... رئیسی بر همین اساس به کارگزاران و مدیران نظام 
در همه بخش هــــا توصیه کرد برای تقویت ســــازوکارهای 
اجرایــــی عدالت تدبیر کننــــد و نقاط آســــیب پذیر و موانع 
تحقق عدالت را مورد بررســــی و آسیب شناسی قرار دهند 
که مشخص شــــود کجاها قانون نقض شــــده یا تبعیض 

صورت گرفته است.
رئیس قوه قضاییه با اشــــاره به تأکید مقام معظم رهبری 
بــــر تحول خواهــــی تصریح کــــرد: تحول یعنــــی آن که وضع 
موجود و وضع مطلوب و تفاوت آنها را به خوبی بشناسیم 
و نواقص و ضعف ها را شناســــایی و بــــرای رفع آنها تالش 
کنیم تــــا وضع موجــــود هرچه بیشــــتر به وضــــع مطلوب 

نزدیک شود؛ این وظیفه همه مدیران است.
آیت ا... رئیســــی با تأکیــــد بر لزوم نظارت مســــتمر در نظام 
اجرایی خاطرنشان کرد: هر مدیریتی در کشور باید مبتنی 
بر نظارت باشد و نباید این نظارت ها، محدود و منحصر به 
یک یا دو ســــازمان نظارتی مثل ســــازمان بازرسی یا دیوان 

محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکل آب در استان های 
مختلف کشور و تکالیف برنامه های توسعه در این زمینه، 
گفــــت: اگر قانون برنامــــه در خصوص آب به درســــتی اجرا 
می شد و همه دستگاه ها به تکالیف برنامه ای خود عمل 

می کردند، اکنون شاهد رنج و زحمت مردم نبودیم.
آیــــت ا... رئیســــی در همیــــن راســــتا تنقیــــح قوانیــــن را از 
ضرورت های جدی کشــــور و وظیفه همه قوا دانست و با 
ابراز گالیه از تأخیر در انجام این کار اظهار کرد: قوانین باید 
تنقیح و اصالح شــــوند تا از تفســــیرهای متفاوت از قانون 
جلوگیری شود اما اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی 

است.
رئیس قــــوه قضاییه بــــا تأکید بــــر فعال ســــازی حوزه ها و 
 ، ظرفیت های جدید برای حل مشــــکل اشتغال در کشور
فضــــای مجــــازی و اقتصــــاد دریــــا را از جمله ایــــن حوزه ها 
دانســــت و گفت که فعال کــــردن اقتصاد گردشــــگری و 
صنایع تبدیلی در اســــتان چهارمحال و بختیاری می تواند 

گره گشای بسیاری از مشکالت مردم این استان باشد.
آیت ا... رئیســــی با تأکید بر کار انقالبــــی و جهادی مدیران 
اضافــــه کرد: اگرچه بســــیاری از تصمیمــــات در مرکز اتخاذ 
می شــــود اما مدیران اســــتان ها می توانند با اختیاراتی که 
دارند، با یــــک روحیه جهادی و انقالبی کارهای بزرگی انجام 
دهنــــد و بزرگ ترین شــــاخص در این عرصه شــــهید حاج 
قاسم سلیمانی بود که تحقق عملی شعار »ما می توانیم« 

را در منطقه به نمایش گذاشت.
رئیــــس قوه قضاییــــه در بخــــش دیگری از ســــخنانش با 
اشــــاره به گزارش ها و گالیه های مردم و برخی مســــؤوالن 
منطقه از مشکالت آبی اســــتان، خواستار تشکیل فوری 
جلسه شــــورای عالی آب برای بررســــی و حل این موضوع 
شــــد و گفت: وزیر نیرو با تشــــکیل جلســــه شــــورای عالی 
آب، مشــــکالت آبی اســــتان چهارمحــــال و بختیــــاری را با 
حضــــور مدیران عالی این اســــتان و اســــتان های همجوار 
و نماینــــدگان مــــردم در مجلس بررســــی و بــــرای حل آن 

تصمیم گیری کند.
آیت ا... رئیســــی گفت: مرجــــع قانونــــی تصمیم گیری برای 
حل معضل آب اســــتان چهارمحــــال و بختیاری، دولت و 
 کارگروهی را برای 

ً
شــــورای عالی آب اســــت و وزیر نیرو فورا

شــــنیدن نظرات مدیران همه بخش ها تشکیل دهد و ما 
هم اطالعاتی که در این خصوص داریم به ایشــــان منتقل 
می کنیم تا بــــا نگاهی عالمانه و عادالنــــه در این خصوص 

تصمیم گیری نماید.
رئیس قوه قضاییه با اشــــاره به کاهش میان آب اســــتان 
چهارمحال و بختیاری از 6 میلیارد مترمکعب به 3 میلیارد 

مترمکعــــب، مدیریت منابع آبی را مهم دانســــت و تأکید 
کرد: مطالبه مردم اســــتان تقســــیم عادالنه آب بر اساس 
نیازسنجی واقعی و حل مســــئله به روش منطقی است و 
این نگاه قانونمند و عدالتخواهانه بسیار ارزشمند است.
آیت ا... رئیســــی همچنین از وزیر نیرو خواست که کارگروه 
مشــــترکی را با مســــؤوالن وزارت نفــــت و نمایندگان قوه 
قضاییه تشــــکیل دهد و با یــــک بررســــی میدانی و ظرف 
مدتی کوتــــاه، موضوع آلودگــــی رودخانه اصلــــی میانکوه 
شهرســــتان اردل را بررسی کند تا هرچه ســــریع تر دغدغه 

مردم در این زمینه برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشــــاره به حمایت دســــتگاه قضا از 
تولیــــد و فضای کســــب وکار اظهار کرد: مرجــــع اصلی حل 
و  اســــتانداری  ســــرمایه گذاران  و  کارآفرینــــان  مشــــکالت 
دستگاه های اجرایی مرتبط هســــتند اما چنانچه مشکل 
یــــک کارآفریــــن و تولیدکننــــده به هــــر دلیلی حل نشــــد، 

موضوع را از طریق مراجع نظارتی پیگیری کنند.
آیت ا... رئیســــی با تأکید بــــر پیگیری فرمــــان مقام معظم 
، تصریح کرد:  رهبــــری برای جهش و رونق تولید در کشــــور
به هیچ عنــــوان اجازه نخواهیــــم داد در جایــــی که امکان 
رفع مشــــکالت تولید وجود دارد، کوتاهی و سهل انگاری 
صورت گیرد تا خللی در چرخه تولید کشور به وجود نیاید.

رئیس قوه قضاییه با اســــتقبال از افزایش خط تولید برای 
، در عین حال گفت: جذب نیروی  ایجاد اشتغال در کشور
کار بدون در نظر گرفتــــن ظرفیت خط تولید در بنگاه های 
اقتصادی غلط اســــت و اخــــراج بدون دلیل یــــک کارگر با 
ســــابقه و حقوق برای این که کارگر جدید جذب کنیم هم 

امری به مراتب نادرست تر است.
آیت ا... رئیســــی بر همین اســــاس تأکید کرد: در شــــرایط 
کرونایــــی که کشــــور با مشــــکالت مختلفی مواجه شــــده 
است، ایجاد دغدغه برای خانواده های کارگران پسندیده 

 باید از آن پرهیز شود.
ً
نیست و حتما

»موافقت دســــتگاه قضا بــــرای حل مشــــکالت صنفی از 
ســــوی ســــازمان های صنفی متخصص«، »فعال شــــدن 
نهادهــــای حقوقــــی بــــرای پیگیــــری و صیانــــت از حقوق 
ســــازمان ها« و »پیگیــــری تخلفات در خصوصی ســــازی و 
اصالح قانون واگذاری ها« از دیگر موضوعات مورد تأکید 

رئیس دستگاه قضا در این نشست بود.
رئیس قــــوه قضاییه در خاتمه »ایجاد یــــأس و ناامیدی در 
مردم و مســــؤوالن« را »راهبرد دشــــمن« دانست و تأکید 
کــــرد: ما با اتکا بــــه خدا و با اعتمــــاد به مردم و اســــتفاده از 
ظرفیت هایی که در داخل داریم می توانیم و باید دشــــمن 

را در رسیدن به نیت پلیدی که دارد، ناکام بگذاریم.

واکنش آموزش و پرورش
 به تغییرات حاشیه ای کتاب فارسی اول و ریاضی سوم ابتدایی

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــازمان پژوهــــش و 
برنامه ریزی آموزشــــی وزارت آموزش و پرورش در پاســــخ به 
نقد نســــبت به کتاب فارســــی اول و ریاضی ســــوم ابتدایی 

اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه صادر شده به شرح زیر است:

»با ســــالم و عرض ارادت به همه دلســــوزان تعلیم و تربیت 
 صاحب نظران که طی روزهای گذشته به 

ً
، مخصوصا کشور

نقد نکاتی در چند کتاب درسی پرداخته اند، توضیحات زیر 
جهت روشنگری و رفع ابهام به اطالع می رسد:

1- در ارتبــــاط بــــا موضــــوع برداشــــتن تصویر قــــرآن کریم از 
تصاویــــر کتاب فارســــی اول ابتدایــــی در نــــگاره اول و برای 
جلوگیری از ســــوء برداشت و تنویر اذهان عمومی به اطالع 
می رســــاند در کتاب فارســــی اول ابتدایی، تصویــــر قرآن در 
طبقه زیر تصویر تلویزیون قرار گرفته بود. با توجه به نظرات 
تعدادی از معلمان، اولیا و کارشناسان دینی مبنی بر اینکه 
قرار گرفتن قــــرآن در زیــــر تلویزیون توهین بــــه این کتاب 
مقدس محسوب می شــــود در چاپ 1399 سال تحصیلی 
تصویر قرآن بر داشــــته شــــد و مقرر گردید در چاپ بعدی با 
تصویرگــــری بهتر محل قرار گرفتــــن آن در کتابخانه مندرج 
در نــــگاره مزبور طراحی شــــود. به عالوه ایــــن نکته مهم که 
، مطالب و نمادهای گوناگون از تصاویر قرآن  وجود تصاویر
و جلســــات قرائت قرآن و تصویر قرآن در ســــفره عید نوروز 
در صفحات مختلف همین کتاب نشــــان می دهد طراحان 
و نویســــندگان آن کاماًل معتقد به ارزش های دینی و قرآنی 
هســــتند و خود را در این مســــیر ارزشــــی متعهد می دانند. 
 با ســــند مطرود 2030 

ً
اگر فاقد چنین باوری بودند و یا احیانا

 باید در ساختار کتاب خود را نشان 
ً
نسبتی داشتند قاعدتا

می داد. حــــال آنکه خالف این در جای جای این کتاب دیده 
می شــــود. به اطالع همگان می رســــاند کــــه در وضع کنونی 

ســــازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــــی از ریاســــت آن تا 
رده های پایین تر همه خود را ســــرباز انقالب اسالمی و نظام 
می دانند نه تنها هیچ نسبت و میانه ای با 2030 ندارند بلکه 

مخالف قاطع این سند سکوالریستی نیز می باشند.
2- در ارتبــــاط با تصویر روی جلد کتاب ریاضی ســــال ســــوم 
ابتدایی و ویرایشــــی که در این تصویر انجام شــــده اســــت، 
از آنجا که تصویر قبلی بســــیار شــــلوغ بود و تعداد مفاهیم 
ریاضی مطرح شــــده در آن تصویر بسیار زیاد بود، پیشنهاد 
دوستانی که از منظرهای هنری، زیبا شناسی و روانشناسی 
بخش های مختلف کتاب را بررســــی می کننــــد بر این بوده 
اســــت که تصویــــر خلوت تــــر گــــردد. از آنجا کــــه تصویر دو 
دانش آموز دختر که برخی شکل های هندسی در دستان 
آنهاست حذف شده است؛ برداشت هایی از قبیل حذف 

دســــتوری تصاویــــر دختران نتیجه گیری شــــده اســــت. با 
بررســــی صفحات دیگر کتاب و نیز جلد ســــایر کتاب های 
ریاضی مشاهده می شــــود که تصاویر متعددی از دختران 
دانش آموز در کتاب های ریاضی اســــتفاده شــــده است و 
لذا موضوع حذف دســــتوری تصاویر دختران نمی تواند مد 
نظر باشد. الزم به ذکراست که بر اساس اندیشه اسالمی و 
مواضع حضرت امام راحل )ره( و رهبر حکیم و فرزانه انقالب 
اســــالمی ایران هر دو جنس مــــرد و زن مورد احترام و تکریم 
طراحان و برنامه ریزان درسی است و هیچ گونه نگاه افراطی 

و یا تفریطی در این خصوص مورد پذیرش نمی باشد.
خداوند ان شــــااهلل به همه ی ما توفیق رهروی راه شــــهدا 
 شــــهدای متعلق به نظــــام تعلیــــم و تربیت را 

ً
مخصوصــــا

عنایت فرماید«.

امام جمعه مالرد خطاب به وزیر بهداشت:

اگر نبخشید استعفا می دهم
خ داد تا هفته آینده دریافت نکنم خود را از شرط اصلی امامت  اگر پیام گذشت شما را از آنچه که ر

است ساقط دانسته و به فضل الهی از مردم شریف و انقالبی مالرد خداحافظی خواهم نمود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: امام جمعه شهرســــتان 
مالرد اســــتان تهران بابت ســــخنان دو هفته گذشــــته 
خود از تریبون نماز جمعه این شهر در مورد فرزند وزیر 
بهداشــــت که در جریان آن اتهامی به وی نسبت داده 

می شد، از دکتر نمکی طی نامه ای عذرخواهی کرد.
حجت االســــالم سید حســــین حســــینی نوری در این 
نامه که روز پنج شــــنبه منتشــــر شــــد نوشــــته است: 
»در خطبه هــــای نماز جمعه هفته گذشــــته نکته ای در 
خصــــوص فرزند جنابعالــــی و نقد عملکرد ایشــــان به 
عنوان پیمانکار احداث بیمارستان مالرد مطرح کردم 
که متأسفانه بر اساس اطالعاتی غلط و گزارش خالف 
واقع بود، اینجانب پس از 9 ســــال خدمت در جایگاه 
امام جمعه مالرد با درک عمیــــق از محرومیت منطقه 
و مشکالت مبتالبه 450 هزار ساکن شریف و مظلوم 
همــــواره تالش کــــرده ام عالوه بــــر حمایــــت از تالش 
مشکور مســــووالن در حوزه های مختلف مطالبه گری 
امین بــــرای احقاق حق عزیزانی باشــــم کــــه مظلومانه 
چشــــم امیدشــــان بــــه ثمــــره ایــــن تالش خســــتگی 
ناپذیر بوده اســــت و طی یــــک دوره خدمت در کنار و 
از دســــتاوردها و خدمات نظام جمهوری  همراهشان 
اســــالمی در منطقه احســــاس افتخار و اهتزاز نمودم 

و از کمبودها و کاستی ها شرمسار و غصه دار شدم.
امــــام جمعه مــــالرد افــــزود: در این میــــان آرزو و انتظار 
مردم منطقه برای دسترســــی به امکانات بیمارستانی 
به درازا کشیده و از سال 91 که طرح احداث به تصویب 
رســــید تا سال 94 راکد ماند و با سفر رئیس جمهور به 
مالرد وارد مرحله اجرایی شــــد و بــــا پیش بینی اتمام 2 
ساله به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و در نهایت 
پیشرفت نامطلوب پروژه موجب شد ادامه عملیات 
در سال 97 به وزارت بهداشــــت منتقل شد و این بار 
وعده ســــه ماهه ســــوم ســــال 98 به مردم داده شد و 
حاال در حالی وارد ســــه ماهه ســــوم سال 99 می شویم 
که عذرخواهی اســــتاندار محترم از اهالــــی مالرد بابت 
تاخیــــر ایجاد شــــده و تکرار زنجیره وعده هــــا هنوز هم 
اســــت.  نکرده  ایجاد  کننــــده ای  امیدوار  انداز  چشــــم 

البتــــه محتمــــل می دانــــم 
شــــد  یادآوری  که  آنچــــه  از 
الزم  ولیکن  بودیــــد  مطلع 
بود زمینه غلبه احســــاس 

و آن نحوه طرح بحثی که انجام شد واضح شود.
وی در ادامه این نامه خطاب به دکتر نمکی نوشــــت: 
جناب آقای وزیر شــــرط الزم هویتی که به عنوان امام 
تریبون  و  اســــت  عدالت  هســــتم  آن  امانتدار  جمعه 
مقــــدس نمــــاز جمعه بــــا اخالق و تقــــوا معنــــی پیدا 
می کنــــد و لذا تأســــف و اعتــــذار عمیــــق اینجانب به 
آبرویی که در  دلیل خطایی که در قضاوت داشــــتم و 
معرض مخاطره و سوء اســــتفاده برخی مغرضان قرار 
گرفت، نه به دلیل جایــــگاه حقوقی جنابعالی بلکه به 

است. شرعی  و  انسانی  وظیفه  حکم 
امــــام جمعه مالرد افــــزود: این دنیا محل گذار اســــت 
و مقــــام و منصب جعلی اســــت، بر حقیقــــت و گوهر 
وجــــودی کــــه فطرتــــی پــــاک و الهــــی در آن بــــه ودیعه 
گذاشته شــــده و از آنجایی که خود را موظف و مکلف 
به عمل و اجرای احکام و حدود الهی و شــــرع می  دانم، 
بدون نگرانــــی از عقوبت دنیــــوی این اتفــــاق تلخ که 
بر اســــاس قانون پذیرای آن هســــتم، فــــردا در همان 
از جنابعالی و  بــــه طلــــب حاللیــــت  تریبــــون مبادرت 
فرزندتان خواهم کرد اگر پیام گذشــــت شما را از آنچه 
که رخ داد تا هفته آینده دریافت نکنم خود را از شــــرط 
اصلی امامت است ســــاقط دانسته و به فضل الهی از 
مردم شریف و انقالبی مالرد خداحافظی خواهم نمود.
در پایان الزم به ذکر اســــت که چــــه در جایگاه امام جمعه 
و چــــه در جایــــگاه طلبه و ســــرباز وفــــادار بــــرای این نظام 
مقدس دلیــــل ارائه گزارش خالف واقع از ســــوی احدی از 
مسووالن منطقه در این خصوص را که موجب بروز این 
سوء تفاهم شــــد با جدیت دنبال خواهم کرد و از شورای 
محترم سیاســــتگذاری ائمه جمعه برای ورود به این مهم 
طلب یــــاری دارم تا در آینده سیاســــی بــــازی برخی عناصر 
سیاسی، دستمایه سوءاستفاده از احساسات خالصانه و 

خدمتگزاری دیگری نشود.«

واکنش وزیر بهداشت به عذرخواهی امام جمعه مالرد:

کوچکترین مالل خاطری از جنابعالی ندارم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: وزیر 
بهداشــــت در نامــــه ای به امــــام جمعه 
مالرد نوشــــت: اینجانــــب کوچکترین 
شکواییه و یا مالل خاطری از جنابعالی 
ندارم و امیدوارم با آرامش خیال در کنار 
مردم شــــریف و نیازمند آن منطقه دل 

بسوزانید و ارشاد فرمایید.
سعید نمکی، در نامه ای به امام جمعه 

مالرد نوشت:
»جناب حجت االسالم و المسلمین حسینی نوری

امام جمعه محترم شهرستان مالرد
با آرزوی قبولی عزاداری هایتان در ســــوگ جّد بزرگوارتان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و یاران آزاده و باوفایش، 
مرقومه صادقانه و فروتنانه جنابعالی واصل و به عنوان 
مکتوبــــی از روحانــــی عزیــــز و فرزند حضــــرت زهرا)س( 

شرمسارم کرد.
در َمطلع کالم مستحضر باشید که اینجانب کوچکترین 
شــــکواییه و یا مالل خاطری از جنابعالی ندارم و امیدوارم 
با آرامش خیال در کنار مردم شریف و نیازمند آن منطقه 

دل بسوزانید و ارشاد فرمایید.
این اولین بار نیست که جریانی مغرض تالش می کند تا 

از پاکدلی و حق طلبی روحانیت، ناجوانمردانه بهره گیرد.
به خاطر دارم حدود 35 ســــال پیش زمانی که مسؤولیت 
دانشــــگاهی را به عهــــده داشــــتم، در نماز جمعــــه یکی از 
شــــهرهای همجوار که امام جمعه فقیدش مردی عارف، 
دل ســــوخته و پاک طینت بود دارویی را به مردم نشــــان 
داده و ما را متهم به توزیع داروی تاریخ گذشــــته کرده بود. 
 
ً
در اوج شور جوانی و حساسیت بر مشکالت مردم، سریعا

گروهی را برای بررسی اعزام نمودم و متوجه شدم که روحانی 
عزیزمان، تاریخ تولید را با تاریخ مصرف که دو سال بعد بود، 
، دریافتیم که این  اشــــتباه کرده اند و با جویا شدن بیشتر
شیطنت توسط یکی از افراد که به دلیل دست اندازی به 

بیت المال اخراج شده بود، منتقل شده است.
آن روز فضــــای مجــــازی و شــــبکه های اجتماعــــی نبود و 
معمواًل خبرهــــا در محــــل می ماند مع الوصــــف نزد وی 
شــــتافتم و وقتی فتنه انگیزی در تشویش ذهن ایشان 
را توضیح دادم دقایقی از فرط حســــرت گریست که بنده 
نیز به شدت متأثر شدم. از ایشان تقاضا کردم که من بعد 
این گونه موارد را حداقل تلفنی با من و یا همکارانم مطرح 
فرماینــــد تا پلیدی نتوانــــد در میان دوســــتداران نظام و 

انقالب، گسست ایجاد نماید.
این بار نیز وقتی فرمایشــــات جنابعالی با 
افزودن مواردی ماهرانه به قصد تشویش 
اذهان عمومی در فضای مجازی چرخید، 
بالفاصلــــه از عزیز ارجمنــــدم جناب آقای 
منعکس  کردم  تقاضــــا  حاجی علی اکبری 
فرمایید تا بیشتر مورد سوءاستفاده قرار 
نگیرد، مع الوصف تطویل در مورد باعث 
شد تا دل نوشته ای تقدیم رئیس محترم 
قوه قضاییه کنم. تردید نداشتم که طراحان این فتنه دو 
هدف را دنبال می کنند؛ اول: تخریب سرباز کوچک نظام 
و رهبری که عالوه بر فسادستیزی، این روزها فرماندهی 
یکی از سهمگین ترین بالیای قرن را به عهده دارد و دوم: 
تضعیف روحانی دلســــوزی که در دفاع از مردم از تریبون 
نماز جمعه ســــخن می راند و البته نیک می دانستند که 

هر دو سربازان یک جبهه اند.
بنده ایمــــان دارم که اگــــر تریبون نماز جمعــــه که یادگار 
انقالب اســــالمی در کشــــور اســــت همواره بر کژی ها و 
پلشتی ها فریاد برآورد، اگر امامان محترم جمعه پیوسته 
در دست اندازی به بیت المال جامه بدرند، اگر در مقابل 
پدیده زشت و موهن آقازادگی تمام قد ایستادگی شود 
و اگر در بسیاری از مواضع از دست اندازی به بیت المال 
جلوگیری می شود و ســــفره برای برخی آقازادگان الابالی 

گسترده نخواهد شد.
رســــالت جنابعالی اســــت تــــا از کاســــتی های آن منطقه 
بگویید، از مســــیر قانون فشــــار بیاورید تا با ابــــزار قانون 
دست هر متعرض و آقازاده ای از سفره محدود بیت المال 
کوتاه شــــود و برای مایحتاج فرودســــتان مســــتقر در آن 
منطقه محروم فریــــاد برآورید اما انتظار برادر کوچکتان نیز 
زیاد نیست که قبل از هر گونه بیان از آن تریبون بااهمیت 
با گذشــــت بیش از چهــــار دهه از عمر انقالب اســــالمی، 

صحت ادعای مدعیان را نیز ارزیابی فرمایید.
حاشــــیه تهران از مناطق مغفول مانده کشور است که 
بنده مصممم تا پایان ســــال، کاســــتی های موجود را در 
نظام سالمت با لطف پروردگار و همراهی همه عزیزان و 

خّیرین ارجمند جبران کنم.
امید اســــت در بازدید آتی از پروژه هــــای منطقه، فرصت 

زیارتتان حاصل شود.
طــــول عمر باعزت بــــرای جنابعالی و کلیه دلســــوزان را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم«.

رئیس قوه قضائیه:

خصوصی سازی به درستی اجرایی نشد
مدیران استان ها می توانند با اختیاراتی که دارند، با یک روحیه جهادی و انقالبی کارهای بزرگی انجام دهند



سند مالکیت خودرو 206 )صندوقدار( به شماره 
انتظامی ایــران18-583د99 بــه نام مهدی 
ســحاب حاجیلویی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مفقود شده

به شــماره ثبت 666 و شناســه ملی 14005961346 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: نشانی شعبه شرکت از آدرس قبل به آدرس جدید در: 
اســتان تهران، منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر 
تهران، محله جنت آباد جنوبی، خیابان جنت آباد جنوبی، خیابان 
شهید نوبختی )چهارم شرقی( ، پالک 1 ، ساختمان فالت، طبقه 
دوم، واحد 3 ، کدپستی 1474746514 تغییر یافت و آقای مسعود 
باریکانی باکدملی 4899660804 به سمت مدیر شعبه به سمت 

خود باقی است و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

980641

آگهی تغییرات شرکت معدنی رستاک سنگ فالت آسیا
) شرکت با مسئولیت محدود(

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

به شــماره ثبت 12209 و شناســه ملی 14005462024 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/09/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1 - ســمت اعضا هیات مدیره 
به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ســید سعید میرمعینی به 
شــماره ملی 3979419101 به سمت مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره خانم مرضیه السادات میرمعینی به شماره ملی 
3256519636 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2- کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا 

مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

980643

آگهی تغییرات شرکت برزین پخش پارسی
) شرکت با مسئولیت محدود(

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

به شــماره ثبت 1260 و شناســه ملی 10980294499 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1 - صورتهای مالی سال 97 به تصویب 
رسید. 2 - مریم ده پهلوان با کد ملی3950064788 و لیال ده پهلوان با 
کد ملی3961278504 و محمد ده پهلوان با کد ملی3950240675 
بــه عنوان اعضــای اصلی هیئت مدیره و محمــود حبیب وند با کد 
ملی3962468587 و زهــره حبیبوند با کد ملی3961279942 به 
عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت سه سال مالی 
انتخاب گردیدند . 3 - فریبرز ده پهلوانی با کد ملی3961278873 و 
مینا جاللیان با کد ملی3961756287 به ترتیب به عنوان بازرسان 

اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

980645

آگهی تغییرات شرکت تعاونی بهمن سالمت نهاوند

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

به شماره ثبت 12209 و شناسه ملی 14005462024 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند: خانم مرضیه 
السادات میرمعینی به شــماره ملی 3256519636 و آقای سیدسعید میرمعینی به 

شماره ملی 3979419101.
980642

آگهی تغییرات شرکت برزین پخش پارسی
) شرکت با مسئولیت محدود(

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

شرکت تعاونی به شماره ثبت 1260 و شناسه ملی 10980294499 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1 - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام 

پرداخت گردیده است.
980644

آگهی تغییرات شرکت بهمن سالمت نهاوند

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

چــون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین )که قباًل شــارع 
متروکه بوده( به مســاحت 1/55 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 
پالک 4074- اصلی واقع در بخش دو همدان جهت الحاق به پالک 
1 فرعی از 4074- اصلی ملکی آقای عباس شریفی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 625 تعطیل گردیده بود و اعمال تبصره ذیل ماده 
15 هم میسر نیســت،  بنا به درخواست کتبی مالک تحدید حدود 
ششــدانگ ملک مذکور رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 
1399/07/13 به عمل خواهــد آمد. بنابراین به موجب این آگهی 
به مالک یا مالکین مجاور اخطار می شــود که در وقت تعیین شده 
در محل حضور برســانند، ضمناً واخواهی به حدود از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی فقط به مدت سی روز پذیرفته خواهد شد.

م.الف 903

آگهی تحدید حدود اختصاصی

موسی حنیفه - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2
تاریخ انتشار: 1399/06/22

آگهی حصر وراثت

م.الف 326

آقای محمد وهابی منصور دارای شناســنامه شــماره 1746 به شرح دادخواست به کالسه 
111/282/99ش از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ذبیح اله وهابی منصور به شناسنامه شــماره 224 در تاریخ 1390/02/08 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفی 2- ابراهیم 
وهابی منصور فرزند ذبیح اله به شــماره شناسنامه 1924 صادره از بهار متولد 1343 فرزند 
ذکور متوفی 3- موســی وهابی منصور فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 2512 صادره از 
بهــار متولد 1352 فرزند ذکور متوفی 4- فرخنده وهابی منصور فرزند ذبیح اله به شــماره 
شناســنامه 1429 صادره از بهار متولد 1335 فرزند انــاث متوفی 5- زلیخا وهابی منصور 
فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 2 صادره از بهار متولد 1331 فرزند اناث متوفی 6- زهرا 
وهابی منصور فرزند ذبیح اله به شــماره شناسنامه 2082 صادره از بهار متولد 1346 فرزند 
اناث متوفی7- بتول بهادری فرزند یوســفعلی به شــماره شناسنامه 1 صادره از بهار متولد 

1311 همسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

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

رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی حصر وراثت

م.الف 327

آقای مصطفی گنبدانی دارای شناســنامه شــماره 986 به شرح دادخواست به 
کالســه 394/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حسن گنبدانی به شناسنامه شــماره 370 در تاریخ 
1393/07/28 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- محمد گنبدانی فرزند حسن به شماره ملی 
4050677806 متولد 1350/08/07 فرزند متوفی 2- لیال گنبدانی فرزند حسن 
به شــماره ملی 4050679213 متولد 1358/07/01 فرزند متوفی 3- مصطفی 
گنبدانی فرزند حسن به شماره ملی 4050677814 متولد 1352/09/10 فرزند 
متوفی 4- مژگان کنبدانی فرزند حســن به شــماره ملی 4050679205 متولد 
1356/06/20 فرزند متوفی 5- معصومه گنبدانی فرزند حســن به شــماره ملی 

4050675803 متولد 1342/12/12 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 

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

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین
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»زورخانه« محل تقویت 

خصلت های پهلوانی

هگمتانه، گروه ورزش: ســــپهری مســــؤول اداره 
ورزش و جوانــــان شهرســــتان ماليــــر در دیدار با 
اســــماعیل رضوی پیشکســــوت ارزنــــده و کهنه 
کار ورزش باســــتانی , پیشکســــوتان را الگويــــی 
مناسب برای جوانان امروز دانست و از زورخانه 
به عنــــوان محل تقویــــت خصلت هــــای پهلوانی 
صداقــــت،  جوانمــــردی،  اخالقــــی،  ارزش هــــای  و 
خضوع و فروتنی، فــــداکاری و ارزش های معنوی 

و مذهبی یاد کرد.
حمید رضا ســــپهری در نشســــتی با پیشکسوت 
ارزنــــده و کهنــــه کار ورزش باســــتانی اســــماعیل 
رضــــوی و تعدادی از فعاالن ورزش باســــتانی اين 
شهرســــتان دیدار و در مورد مسائل و مشکالت 
و  پهلوانــــی  ورزش  روی  پیــــش  چالش هــــای  و 
زورخانه ای اين شهرســــتان به بحث و تبادل نظر 

پرداخت.
ســــپهری ضمن خیر مقــــدم و عرض تســــلیت به 
مناســــبت ماه محرم و صفر و ایام سوگواری امام 
حســــین )ع( و یاران با وفایش به مهمانان حاضر 
, از زحمات و تالشــــهای پیشکســــوتان , ریاســــت 
و اعضــــای هیــــأت پهلوانــــی و زورخانــــه ای مالير و 
ورزشــــکاران و قهرمانــــان اين رشــــته ورزشــــی در 
جهت توسعه و گسترش آن در سطح شهرستان 

تقدير و تشکر به عمل آورد.
وی در ادامــــه صحبت های خود با اشــــاره به نقش 
مفید و ارزنده پیشکسوتان ورزشی در کنار جوانان 
گفــــت: پیشکســــوتان عزيــــز الگويی مناســــب در 
اخالق مــــداری , جوانمردی و قهرمــــان پروری برای 
جوانان امروز به شــــمار می آیند و نقش مهمی را در 

اين زمینه ایفا می کنند.
وی از آنهــــا بــــه عنــــوان ســــرمایه های ارزشــــمند 
ورزش شهرســــتان نام برد و اضافه کرد: زورخانه 
یک محــــل بی نظیر و مقدســــی اســــت که در آن 
جــــا ســــنت و ورزش بــــا یکدیگر پیونــــد خورده و 
پهلوانــــان نامداری چون “رســــتم”، “پوریای ولی” 
و “تختــــی” از آن بیرون آمــــده و هدفش پرورش 

دادن روح و جسم ورزشکار در کنار هم است.
مســــؤول اداره ورزش وجوانان شهرســــتان مالير 
در پایان همکاری خود را برای رســــیدن به اهداف 
واالی اين رشته ورزشی در سطح شهرستان اعالم 
کرد و از اعضای اين هیأت خواست تا با همدلی و 
همفکری و برنامه ريزی کارشناسی شده و اصولی 
در ارتقاء، پیشــــرفت و گسترش اين ورزش بومی 
و کهن از هیچ تالشــــی مضایقه نکنند و با برگزاری 
کارگاه های آموزشــــی در سطح شهرستان در زمان 
مقابله با کرونا ويروس نســــبت به ارتقاء ســــطح 
علمی مربیان و ورزشکاران خود با علم روز ورزش 

اقدام کنند.

خبـــر

ورزش

استعدادهای بسکتبال همدان برای تیم ملی ارزیابی شدند
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت بســــکتبال همدان گفت: طرح اســــتعدادیابی فدراسیون 
در راســــتای شناســــایی و پرورش ترکیب تیم ملی 2024 بسکتبال کشــــورمان در همدان برگزار 

شد.
پرویــــز ریحانی اظهار کــــرد: در این طرح 21 بازیکن مســــتعد و نخبه بســــکتبال اســــتان همدان 

داشتند. حضور 

وی بیــــان کرد: این طرح با حضور بهرام رمضان مســــوول دپارتمان اســــتعدادیابی فدراســــیون 
بسکتبال کشور در سالن بســــکتبال تختی همدان برگزار شد.

یی  ســــا شنا و  ل  بســــکتبا ن  ســــیو ا ر فد بی  نخبه  یا ح   طــــر ی  ا جــــر ا  : د کر ن  نشــــا طر خا نــــی  یحا ر
ر  شــــتی د ا ل بهد صــــو یت ا عا بــــا ر  ،2 0 2 4 ی تیــــم ملــــی  ا بــــر ل  شــــته بســــکتبا ین ر مســــتعد

. شد یی  ا جر ا ن  ا همد

وی در تشــــریح آزمون های جســــمانی، مهارتی، پیکر شناسی و روحی و روانی در این طرح گفت: 
تســــت جســــمانی، آزمون پیکر شناســــی و آیتم مهارتی در حین مســــابقه در قالب این طرح در 

است. شده  گرفته  نظر 
هم اکنون 3 هزار بسکتبالیســــت در همدان فعالیت دارند.

همدان یکی از استان های مستعد در رده های ســــنی پایه بسکتبال کشور است.

هگمتانــــه، گروه ورزش: با گذشــــت 20 روز از لغو مراســــم 
قرعه کشــــی مرحله پلی آف لیگ دسته دوم فوتبال کشور 
توسط فدراسیون فوتبال، تکلیف این رقابت ها همچنان 

نامشخص مانده است.
کمیتــــه اخالقــــی فدراســــیون فوتبــــال در حالــــی کــــه قرار 
بود مراســــم قرعه کشــــی پلــــی آف لیگ 2 برگزار شــــود، به 
دلیل برخــــی اتفاق های ایجاد شــــده در هفتــــه پایانی این 

مسابقات، دستور به لغو مراسم داد.
حاال با گذشــــت 20 روز از این تصمیــــم، همچنان اقدامی 
صورت نگرفتــــه و تیم هــــای مدعی با ســــردرگمی مواجه 

شده اند.
نتایج هفته پایانــــی رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشــــور منجر به این شد که تیم های اســــتقالل مالثانی و 
چوکا تالش به عنوان صدرنشــــین گروه های الف و ب، به 

صورت مستقیم رهسپار لیگ یک شوند.
همچنین تیم های شــــهرداری آستار و پاس همدان با قرار 
گرفتــــن در رده دوم گروه های الف و ب لیــــگ 2 باید برگزار 

کننده مرحله پلی آف در 2 بازی رفت و برگشت باشند.
اما هنوز چند روز از پایان این مسابقات سپری نشده بود 
که کمیته اخالق دســــتور به توقف مراسم قرعه کشی پلی 
آف و همچنین برگزاری مســــابقات فینــــال لیگ 2 را صادر 

کرد.
این در حالی اســــت کــــه تیم های حاضر در لیــــگ یک و 2 
کشــــور وارد فصــــل نقل و انتقاالت شــــده انــــد و اقدام به 

جذب کادر فنی و بازیکن مدنظر می کنند.
روشن نشدن تکلیف مســــابقات لیگ 2 در روزهای اخیر 
باعث تجمع هواداران تیم های پاس همدان و حتی مس 
شــــهربابک در ورزشــــگاه های محل تمریــــن تیم محبوب 

خود شد.
در روزهای گذشــــته هــــواداران صنعت مس شــــهربابک 
مقابل ورزشــــگاه خود تجمع کردند و با ســــر دادن شــــعار 
" حــــق مس احیاء گــــردد" خواســــتار پیگیــــری رأی کمیته 
انضباطــــی در خصوص پرونده تبانی تعــــدادی از تیم های 

لیگ 2 شدند.

مشــــابه همین وضعیت نیز روز گذشته در جریان تمرین 
تیم پاس در ورزشگاه شهدای قدس همدان اتفاق افتاد 
و شــــماری از هواداران این تیم با در دســــت داشــــتن بنر 
نوشتاری، خواســــتار رعایت عدالت از ســــوی فدراسیون 

فوتبال شدند.
آنها نیز خواســــتار پیگیری مســــووالن اجرایی اســــتان در 
رعایــــت عدالت از ســــوی مراجــــع نظارتی فدراســــیون در 

پرونده اتفاق های هفته پایانی لیگ 2 شدند.
مســــؤول برگزاری لیگ دســــته دوم نیز در این باره گفت: 
هنوز رأی از ســــوی کمیته اخالق صادر نشــــده و همچنان 

منتظر نامه رسمی اعالم رای هستیم.
مهرداد شفیعی افزود: با این حال به تیم ها اعالم کرده ایم 
که آماده برگزاری جلسه قرعه کشی مرحله فینال و پلی آف 
لیگ دسته دوم باشند. سرمربی پاس همدان نیز در این 
باره گفت: تاکنــــون رأی اعتراض ما صادر نشــــده و منتظر 

صدور رای عادالنه هستیم.
علی قربانی افزود: نزدیک به ســــه هفته هســــت که منتظر 

صدور رای توســــط کمیته اخالق هســــتیم و بــــه طور قطع 
اعضــــای این کمیته در حــــال دقت نظر الزم برای بررســــی 
اتفاق های پیش آمده هفته پایانی هســــتند تا رای عادالنه 

را صادر کنند.
وی بیــــان کرد: به شــــایعه ها توجه نداریــــم و منتظر صدور 
رای از ســــوی فدراسیون هســــتیم و تمام مدارک و اسناد 

تخلف ها در اختیار اعضای این کمیته قرار دارد.
مدیرعامل باشــــگاه پاس نیز خواســــتار روشــــن شــــدن 

وضعیت اعتراض تیم ها از سوی کمیته اخالق شد.

امیرعظیمــــی در خصوص تاخیر در صدور رای فدراســــیون 
پیرامــــون تخلفات هفته پایانی مســــابقات گفت: پیگیری 
مجدانه در این خصوص داشــــته ایم و قرار بود ســــه شنبه 
گذشته رأی صادر شــــود اما گویا قرار است در همین روزها 

اجرا شود.
با این حال شــــنیده می شــــود کــــه ظرف امــــروز و فردا رای 
قطعی صادر می شــــود و آن طور که از شــــواهد پیداست، 
پاس بایــــد در همان مرحله پلی آف به مصاف شــــهرداری 

تبریز برود و خبری از صعود مستقیم نیست!

عزم همدانی ها برای حضور پرقدرت 
در پومسه جام پایتخت

هگمتانه، گروه ورزش: همدان با تمام توان در مسابقات 
پومسه مجازی جام پایتخت شرکت می کند.

مســــابقات بین المللی پومســــه با عنوان جام پایتخت 
که  می شــــود  برگزار  تهــــران  تکوانــــدو  هیأت  همــــت  با 
ویداد شــــرکت  اســــتان همدان با تمــــام توان در این ر

. می کند
مســــابقات بیــــن المللی جــــام پایتخت فرصتی اســــت تا 
پومسه کاران آمادگی خود را در این عرصه نمایش دهند.

ارزشــــمند پومسه استان همدان  مهدی صمدیان مربی 
کــــه مســــؤولیت آمادگی تیم پومســــه اســــتان همدان را 
بــــر عهده دارد گفت: بــــا تمام توان در این عرصه شــــرکت 
می کنیم. درســــت است که شــــرایط کرونا بر ورزش کشور 
حاکم و از شــــدت تمرینات کاســــته شــــده اســــت ولی ما 
تمرینات خود را به صورت منظم ادامه داده ایم و این روند 

همچنان ادامه دارد.
قهرمانان عنوان داری همچون سیده معصومه حسینی، 
عاطفه و فاطمه علیزاده، محمد مهدی جمشیدی، عرشیا 
لطفیان، احســــان کفش نوچــــی، محمد امیــــن گماریان، 
محمد مهدی کرمی، بهراد حیدریان و امیرسام درخشنده 
که دارای نشان های جهانی، آسیایی و کشوری در پومسه 

هستند در این جام شرکت می کنند.
صمدیان اضافــــه کرد: حریفان قدرتمنــــدی داریم اما خود 
مــــا نیز در این عرصه بــــه خوبی خواهیــــم جنگید و تالش 

می کنیم همچون گذشته افتخار آفرین باشیم.
مســــؤول برگــــزاری مســــابقات پومســــه بین المللی جام 
پایتخت، با اشاره به استقبال بســــیار خوب ورزشکاران از 
این رقابت ها گفت: 1300 ورزشــــکار از 78 کشــــور در این 

رویداد حضور خواهند داشت.
نخســــتین دوره مســــابقات برخط بین المللی پومسه به 
مناســــبت روز جهانی تکواندو تحت عنوان جام پایتخت 
به همت هیأت تکواندو اســــتان تهران از 23 شهریور ماه 

برگزار خواهد شد.
مســــعود لشــــگری مســــؤول مســــابقات درباره برگزاری 
ایــــن دوره از رقابت هــــا اظهار کرد: اولین دوره مســــابقات 
بین المللی پومســــه مجازی را در مجموعــــه هیأت تهران 

طراحی کردیم.
 شــــیوع کرونا کل ورزش از جمله تکواندو را تحت الشعاع 
قرارداد و باعث شد با رعایت شــــیوه نامه های فدراسیون 
به ســــمت برگزاری مســــابقات مجازی و خالقانه برویم. از 
اواخــــر فروردین برنامه های مجــــازی را برنامه ریزی کردیم و 
در این مدت برنامه های فرهنگی مانند مســــابقات قرآنی 
و پویش دست های خدایی را در دســــتور کار قرار دادیم. 
برگزاری مسابقات بین المللی پومسه یک کار نو در هیأت 
تهران، کشــــور و حتی با توجه به ارتباطات در سطح جهانی 

است.
کیوروگی به دلیل برخورد ورزشکاران  وی ادامه داد: در 
بــــه همین دلیل  را نداریم و  مجوز برگــــزاری مســــابقات 
به ســــمت برگزاری پومســــه بــــه صورت مجــــازی رفتیم. 
300 نفــــر در این مســــابقات بود  پیش بینی مــــا حضور 
اما تــــا پایان ثبت نام کــــه روز جمعه هفته گذشــــته بود، 
78 کشــــور از جمله روســــیه، چین،  1300 نفر ثبت نام و 
مســــابقات  در  مالت  کوچک  کشــــور  حتی  و  کره جنوبی 

کردند. ثبت نام 
وی خاطر نشــــان کرد: از ســــوی بچه های ایرانی در ســــطح 
کشــــور نیز از این مسابقات اســــتقبال خوبی شد و 2341 
ویدئــــو از خــــارج و داخل کشــــور در اختیار ما قــــرار گرفت. 
612 نفر شــــرکت کننده خارجی و 683 پومســــه روی ایرانی 
در این مســــابقات حضور دارند. مســــابقات نیز در 12 رده 
ســــنی از خردساالن تا باالی 65 ســــال برگزار خواهد شد و 
شرکت در آن نیز رایگان خواهد بود. داوران و کادر اجرایی 
مســــابقات نیز بدون هیچ دســــتمزد و چشم داشــــتی به 

انجام وظیفه می پردازند.

تمهیدات باشگاه های ورزشی برای جلوگیری از ابتال به کرونا
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــرای انجام 
فعالیت و تمرین ورزشی در باشگاه ها 
در روزهای شــــیوع ویروس کرونا، باید 
مسؤوالن  ســــوی  از  مختلفی  مسائل 
مراجعــــه  و  ورزشــــی  باشــــگاه های 
کننــــدگان مدنظر قــــرار گیــــرد، چرا که 
آن ها در  در غیر این صورت ســــالمت 

معرض خطر جدی خواهد بود.
برای رفع اســــترس، اضطراب و تقویت 
دســــتگاه ایمنی بدن در روزهایی که با 
شــــیوع ویروس کرونا روبه رو هستیم 
و عــــالوه بر آن به منظــــور انجام ورزش 
و تمرینات بدنی باید قبــــل از رفتن به 
توصیه های  حتما  ورزشی  باشگاه های 

مهم بهداشــــتی را برای پیشــــگیری از کرونــــا مدنظر قرار 
دهیم و عالوه بر این به نکات مهم حین انجام فعالیت 

ورزشی در باشگاه ها توجه داشته باشیم.

بــــرای مســــؤوالن باشــــگاه های   � نکات ضــــروری 
ورزشی

مســــؤوالن باشــــگاه های ورزشــــی بایــــد از ورود افــــراد 
مشکوک به بیماری به باشگاه های ورزشی ممانعت به 
عمل آورند و حداقل با انجام تب سنجی میزان تب این 

دسته از افراد را بررسی کنند.
ضدعفونی کردن تمامی ســــطوح دســــتگاه های ورزشی 
پس از استفاده هر فرد، گوشزد کردن مداوم مسؤوالن 
باشگاه به رعایت فاصله اجتماعی و رعایت مدت زمان 
حداقل نیم ســــاعت فاصله بین استفاده از دستگاه ها 
دیگر نکات مهمی اســــت که باید از ســــوی مســــؤوالن 

باشگاه های ورزشی مدنظر قرار گیرد.

نکات ضروری برای مراجعان باشگاه های ورزشی  �
بر اســــاس آنچه فدراســــیون پزشکی ورزشــــی ارائه داده 

اســــت، در کنار مســــؤوالن باشــــگاه های ورزشــــی، این 
مراجعان هســــتند که باید به طور ویــــژه نکات مختلف 
را جهت حفظ هرچه بیشــــتر ســــالمت خــــود و دیگران 
رعایت کنند که در صد این نکات اســــتفاده از وســــایل 

شخصی قرار دارد.
خودداری از مصرف غذاهای بوفه باشــــگاه های ورزشی، 
اســــتراحت در منزل در صورت داشتن عالئم مشکوک 
بــــه کرونا، همراه داشــــتن محلــــول ضدعفونــــی کننده، 
خودداری از رفتن به باشــــگاه های شــــلوغ، اســــتفاده از 
بطری های یک بار مصرف برای نوشیدن آب نیز از دیگر 
نکاتی اســــت که باید از ســــوی مراجعان باشــــگاه های 

ورزشی مورد توجه جدی قرار گیرد.

فعالیت باشگاه های ورزشی  �
در آخرین تصمیم اتخاذ شــــده مبنی بر امکان فعالیت 
مجــــدد باشــــگاه های ورزشــــی در صــــورت اخــــذ گواهی 
آموزشــــی ضــــد کرونــــا و بــــا رعایت اصــــول بهداشــــتی، 
طبق اعالم معــــاون ســــتاد فرماندهی مقابله بــــا کرونا، 
باشگاه های ورزشی در صورت اخذ گواهی آموزشی ضد 

کرونا )که در وبگاه پایگاه خبری فدراســــیون 
پزشــــکی ورزشــــی موجود اســــت(، می توانند 
فعالیت های خود را به طور مجدد و با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی آغاز کنند.
طبق مصوبه ســــتاد مقابله با گسترش کرونا 
، ناظران ســــالمت فدراســــیون  در ورزش نیز
باشگاه های  فعالیت  نحوه  ورزشــــی  پزشکی 
ورزشی را از نظر رعایت اصول بهداشتی رصد 
خواهند کرد و در صورتی که باشگاهی اصول 
بهداشتی ابالغ شده را اجرا نکند، به اداره کل 
ورزش و جوانــــان گزارش داده می شــــود و بر 
اســــاس ضوابط با متخلفان برخــــورد قانونی 

صورت می گیرد.
خوبی  به  کــــه  باشــــگاه هایی  به  همچنیــــن 
ونــــا را  دســــتورالعمل های بهداشــــتی مقابلــــه بــــا کر
زشــــی ایمن  اجرایــــی کننــــد، گواهی باشــــگاه های ور
کند،  تــــا به عنــــوان مشــــوق عمــــل  ارائــــه می شــــود 
هرچنــــد این باشــــگاه ها باید توجه داشــــته باشــــند 
کنند،  را نقــــض  اگــــر قوانین و اصــــول مربوطــــه  کــــه 
انــــد بالفاصله  کــــرده  کــــه دریافــــت  گواهــــی ایمنــــی 
ابطال می شــــود و این مســــاله در وبگاه فدراسیون 
رسانی به مخاطبان  وز زشــــی به صورت به ر پزشکی ور

می شود. اعالم 
به نقل از ایســــنا، از جمله مواردی کــــه برای ارائه گواهی 
باشــــگاه های ایمن تعریف شــــده، این است که در هر 
100 متر شــــش نفر حاضر شــــوند، دســــتگاه ها حداقل 
دو متــــر بــــا یکدیگر فاصله داشــــته باشــــند، باشــــگاه 
مربوطــــه از تهویه و ســــامانه ضدعفونــــی مطلوب بهره 
مند باشــــد و در عین حال ســــرویس بهداشتی پاکیزه 
از مــــواردی اســــت که مدنظر قــــرار گرفته اســــت و باید 
بین باشــــگاه هایی که به این مســــائل توجه داشــــته و 
اصول بهداشــــتی را بــــه خوبی رعایت می کنند با ســــایر 

باشگاه ها تفاوت وجود داشته باشد.

لیگ ۲ همچنان در بالتکلیفی

پاس به پلی آف نزدیکتر شد
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7 فرهنگ 
شهروندی

هگمتانه، گروه فرهنگ شــــهروندی - زهــــرا ذوالفقاری: در 
شهری که زندگی می کنیم، قوانین بسیاری وجود دارد که 
در کنار هم حقوق شــــهروندی را تشکیل می دهد و بسیار 
قوانین در خصوص قوانین شــــهری و شــــهروندی وجود 
دارد، یکی از این موارد مربوط به سد معبر و قوانین مربوط 
به آن اســــت، که شهروندان هر شــــهری در قبال یکدیگر 

موظف به انجام آن هستند.
معبر همانطور که از نامش پیداســــت بــــه محلی که از آن 
برای عبور و مرور اســــتفاده می شــــود، می گوینــــد و در اثر 
تفکیک اراضی موضــــوع ماده 101 قانون شــــهرداری ایجاد 
می شــــود و وظیفه مأموران ســــد معبر شناســــایی و رفع 
آن اســــت، در ایــــن میان بارهــــا پیش آمــــده هنگامی که 
می خواهیــــم از خیابان عبــــور کنیم به دلیــــل وجود برخی 
از موانــــع تغییر مســــیر داده و از ســــمتی به ســــمت دیگر 
می رویــــم که ایــــن عمل احتمــــال حادثه و ترافیــــک را زیاد 
می کند، شاید هم در مواجهه با این شرایط از خود پرسیده 
ایم که چرا ایــــن موانع ایجاد شــــده اند، موانعی که شــــاید 
توسط دست فروشان و شاید هم توسط کسبه به وجود 

آمده اند.
از ســــویی مدیران شهری نیز همواره بر مقابله با سد معبر 
تأکید می کننــــد و آن را از اولویت های خود می دانند، اما به 
راستی ریشه اصلی این معضل چیست و چرا حل نشدنی 

است؟
در پیاده روهای شــــهر همدان شــــاهد مــــواردی از نقض 
حقوق دیگر شــــهروندان هســــتیم، برخی اوقــــات مغازه 
داران اجنــــاس خــــود را به پیــــاده روهــــا آورده و کل عرض 
پیاده رو را اشــــغال می کنند، به طوری که کســــی نمی تواند 
از پیــــاده رو عبور نماید و متأســــفانه بــــدون هیچ توجهی 
به خیل جمعیــــت که بایــــد وارد خیابان شــــده و نیازمند 
استفاده از پیاده رو ها هســــتند این مکان های عمومی را 

سد می کنند.
همیــــن چنــــد روز اخیــــر در یکــــی از پــــر رفــــت و آمد ترین 
خیابان های شــــهر راه می رفتم که متوجه نکته ای شــــدم، 
پیاده  رویی که در برخی قســــمت ها توسط کسبه اشغال 

شده بود.
این مسیر که چندین مغازه گل فروشی دارد، مغازه هایی 
از گلدان های گل و یا کارتن ها و وســــایل گل فروشی را در 
پیاده رو قرار داده بودند، و با خود فکر می کردم که آیا پیاده 

رو هم جزء ملک آن ها محسوب می شود.
در طــــول مســــیر پرنــــده فروشــــی نیــــز قــــرار داشــــت که 
قفس های پرندگان را از درختان مقابل مغازه آویزان کرده 

بود و یکی، دو قفس را هم در پیاده رو رها کرده بود.
آن طرف خیابــــان دو خودرو در پیاده راه پــــارک کرده اند، و 
برای عبور از پیاده رو کامال مجبور شدم وارد خیابان اصلی 

بشوم و دوباره وارد پیاده رو شوم.
کمــــی آن طرف تر یــــک راننده، خــــودرو خــــود را به صورت 
مســــتقیم روبروی در پارکینگ گذاشــــته است که در این 
حالت رفــــت و آمد بــــرای مــــردم در پیاده رو امــــکان پذیر 

نیست.
کمی دورتــــر از پژو 206 نیز یک خانه نیمه ســــاخت در حال 
ساخت و ساز اســــت و عالوه بر اینکه پیاده رو را با مصالح 
بســــته اســــت برای اینکه مصالح از ارتفاع روی ســــر مردم 
نیفتد، بخشــــی از پیــــاده رو را نیز با ورق پلیت و داربســــت 

فلزی بسته است.
البتــــه اینجا صاحب خانه کمی خوش ذوقــــی به خرج داده 
است و خوش سلیقه بوده است که همه فضای پیاده رو 
را اشغال کرده اما ورق های پلیت را برای زیبایی بخشی به 

شهر رنگی کرده است.
در طول مســــیر این خیابان که پر رفت و آمد است، بیش 
از ده موتور ســــیکلت در طول مسیر وجود دارد که پیاده 

رو را برای پارک موتور سیکلت خود انتخاب کرده اند.
نگارنده که مســــیری را به ســــمت بلوار آیت ا... نجفی برای 
رســــیدن به مقصد انتخــــاب کرده در یکــــی از خیابان های 
منتهی به این بلوار نیز شــــاهد ســــد معبرهایی از ســــوی 

شهروندان است.
میوه فروشــــی جعبه های بسیاری را بر سر راه چیده است، 
جعبه هایــــی که از هلــــو انجیری پر اســــت، تمام مســــیر را 

اشغال کرده است.
تعمیرگاه هایی که وســــایل تعمیرشــــان را در پیاده چیده 
اند و آن را به ویترینی بــــرای تبلیغات اجناس خود تبدیل 
کــــرده اند، و باز هم موتور ســــیکلت هایی کــــه در پیاده رو 

خودنمایی می کند.
ســــد معبر از مصداق های مهم تضییع حقوق شهروندی 
در جامعه به شمار می رود که این مساله گاهی به رنج مردم 
منجر می شــــود، امروزه ســــد معبر را می توان از پدیده های 
تضییــــع حقوق شــــهروند، ایجــــاد ناهنجــــاری اجتماعی و 

مشکلی اساسی در رفت وآمد شهروندان نامید.
براســــاس تبصره یک ماده 55 قانون شــــهرداری ها ســــد 
معابــــر عمومی و اشــــغال پیاده روها و اســــتفاده غیرمجاز 
آن هــــا، میدان هــــا، بوســــتان ها و باغ هــــای عمومــــی برای 

کسب، ســــکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع و شهرداری 
مکلف اســــت از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد 
کردن معابر و اماکن یاد شده به کمک مأموران خود اقدام 

کند.
همدان به  عنوان یکی از کهن ترین شــــهرهای کشــــور در 
برخی خیابان ها پیاده روهایی با عرض کم دارد که کســــبه 
زیادی در آن با سد معبر مقابل مغازه های خود مشکالتی 

را برای شهروندان ایجاد کرده اند.
اشــــغال پیاده روهــــا در شــــهر امــــروزه بــــه  عنــــوان یکی از 
مهمترین مشــــکالت برای شــــهروندان تبدیــــل و باعث 

تضییع حقوق شهروندی در این شهر شده است.
هر چنــــد بنا به گفته کســــبه مأمــــوران پیشــــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــــهرداری برخوردهای قهری را در زمینه 
انجام می دهند، اما به نظر می رســــد این برخوردهای قهری 
پاســــخگو نیســــت و شــــاید اگر در این خصوص فرهنگ 

سازی و آموزش های شــــهروندی و حتی تبلیغات صورت 
بگیرد و روی رفتار شهروندان کار شود بهتر جواب بدهد 

تا برخوردهای ضربتی و قهری!
در این بین گفتگوی مردمی را با شهروندان داشتیم.

برخی ساعت های روز امکان تردد از پیاده رو وجود   �
ندارد

یکی از شــــهروندان گفت: ســــد معبر در برخی خیابان ها 
زیاد اســــت کــــه در برخی ســــاعت های روز امــــکان تردد از 

پیاده روها امکان پذیر نیست.

مهــــدی حمــــزه ای بیان کرد: برخی کاســــبان ایــــن خیابان 
شــــلوغ و پر رفت وآمــــد، پیاده روها را به عنوان بخشــــی از 

مغازه و محل کسب خود قلمداد می کنند.
وی بیان کرد: ســــد معبرهــــا در این خیابــــان برخی مواقع 
خیلی زیاد اســــت به طوری که راه رفتــــن در پیاده رو را دچار 
مشــــکل می کند، این مســــاله به  حدی برای شــــهروندان 
مشکل ایجاد کرده اســــت که گاهی با درگیری های کالمی 

بین مردم و مغازه داران مواجه می شود.
تعــــدادی از کســــبه حقــــوق شــــهروندی را رعایت   �

نمی کنند
یکــــی دیگر از شــــهروندان نیــــز گفت: تعدادی از کســــبه 
حقــــوق شــــهروندی را رعایــــت نمی کننــــد و آن را نقــــض 

می کنند.
مجید طالبی تصریح کرد: بســــیاری کسبه در خیابان های 
شــــهر با چیدن اجناس خــــود در پیاده روهــــا باعث تنگ 

شدن مسیر می شوند.
وی عنــــوان کــــرد: انواع کســــبه مثــــل تعمیــــرگاه خودرو، 
الســــتیک ها را در پیاده رو می چینند و باعث کند شــــدن 

رفت و آمد در پیاده رو می شوند.
موتورســــیکلت ها پیاده رو را به عنــــوان پارکینگ   �

انتخاب می کنند
بــــه  کــــه  حالــــی  در  هــــم  شــــهروندان  از  دیگــــر  یکــــی 
موتورســــیکلت های پــــارک شــــده در پیــــاده رو اشــــاره 
می کرد، گفت: موتور ســــیکلت ها به راحتــــی پیاده رو را 
برای پــــارک انتخــــاب می کنند و برای شــــهروندان ایجاد 

می کنند. مشکل 

برخی کسبه عالوه بر پیاده رو در خیابان ها هم سد   �
معبر می کنند

یکی دیگر از شــــهروندان نیز گفت: برخی کســــبه عالوه 
بــــر پیاده روها نســــبت به ســــد معبــــر در خیابان ها نیز 

می کنند. اقدام 
وی در حالی که به یک گل فروشی که گلدان های گل را 
در خیابان هم قرار داده اشــــاره می کرد افزود: مشاهده 
می شــــود کــــه مغــــازه داران اجناس خــــود را نــــه تنها در 

پیاده روها بلکه در حاشــــیه خیابان ها نیز می گذارند.
بر بروز مشــــکالت فراوان  اقــــدام عالوه  وی افزود: این 
ایجــــاد خطراتی  برای عبــــور و مــــرور شــــهروندان باعث 

به علت تردد اجباری آن ها از وســــط خیابان می شود.
کــــرد: برخی مغــــازه داران حتی به  این شــــهروند تصریح 
ســــد معبر در پیاده رو و خیابان بسنده نکرده و از پارک 
خودروهای شــــهروندان در خیابــــان جلوگیری می کنند 
کسب خود  تا بتوانند اجناس بیشــــتری را مقابل محل 

دهند. قرار 
شــــهروندان برای اینکه جــــای پارک پیــــدا نمی کنند و یا 
آن را در پیاده رو پارک  اینکه خودروشان در سایه باشد 

. می کنند
شــــهروندی هم که به ســــختی از کنــــار خودرویی که در 

کردن  پــــارک  گفت:  پیاده رو پارک شــــده عبــــور می کند 
خودرو در پیاده رو دیگر نوبر است.

وی گفت: چــــرا پلیس با اینها که خودرو خود را در پیاده 
رو پــــارک می کننــــد برخوردی نمی کنــــد در این خصوص 
بهتر اســــت شــــهرداری بــــه خیابان های پر رفــــت و آمد 

کند. توجه 
عــــالوه بر گــــزارش میدانی کــــه خبرنــــگار هگمتانه از دو 
خیابان پر رفت و آمد داشــــت، با برخــــی مغازه داران نیز 

کرد. گفتگو 

برخی شــــهروندان تا جنس را در خیابان مشاهده   �
نکنند، وارد مغازه نمی شوند

گفت: کسبه در صورت نیاز و مواقع  از مغازه داران  یکی 
ضــــروری همــــکاری الزم را بــــا شــــهرداری دارنــــد و مدام 

مأموران ســــد معبر می آیند و اینجا را بازرسی می کنند.
زیاد  و  خیابان ها  شــــلوغی  هنگام  گفت:  شــــکوهی  اکبر 
شــــدن جمعیت، به  منظور جلوگیری از بروز مشــــکالت 
آمد شهروندان نسبت به جمع آوری اجناسی  در رفت  و 

می شود. که در پیاده رو چیده شده اقدام 
شکوهی در خصوص چرایی سد معبر از سوی تعدادی 
مغــــازه دار تصریح کرد: برخی شــــهروندان تا جنس را در 

خیابان مشــــاهده نکنند، وارد مغازه نمی شوند.
وی افــــزود: به همین علت مغــــازه داران جنس و کاالی 
خــــود را به منظــــور جذب و جلــــب مشــــتری در پیاده رو 

. می چینند

ویترین برای جذب مشــــتری اثر بیشــــتری از ســــد   �
معبر دارد

یک میوه فروش هم گفت: ویترین و دکوراسیون برای 
جذب مشــــتری اثر بیشتری از سد معبر دارد.

کید کرد: مشــــتری دوســــت دارد در فضایی آزاد و  وی تأ
با خیالی راحــــت جنس مورد نظر خود را انتخاب کند.

مســــؤوالن  با  موضــــوع  پیگیــــری  بــــرای  بیــــن  ایــــن  در 
پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری شــــهرداری همدان 
نیــــز تماس گرفتیــــم تا گفتگویــــی را هم با آنها داشــــته 
باشیم، اما متأســــفانه علیرغم چندین بار تماس و حتی 
ارســــال سؤاالت، پاســــخی دریافت نکردیم و ناچار فقط 

کردیم. بسنده  مردمی  گزارش  به 
بــــدون شــــک از جملــــه پیامدهــــای ناخوشــــایند نقض 
ایــــن اصل فرهنگ شــــهروندی و ســــد و محــــدود کردن 
، معلوالن  فضای پیــــاده روها، آزار رســــاندن به افراد پیــــر
یا خردســــاالن نوپا اســــت. این گروه از افراد برای حرکت 
نیازمند مســــیری هموار با کمترین تغییر مسیر هستند. 
ولی وقتــــی فضــــای حرکتی پیــــاده رو محدود می شــــود، 
این افراد دچار مشکل می شــــوند. این مشکالت وقتی 
بیشتر می شود که پیاده رو مورد نظر شلوغ باشد و افراد 

با محدودیت های حرکتی بیشتری نیز مواجه شوند.

قوانین سدمعبر را بشناسید
هگمتانــــه، گروه فرهنگ شــــهروندی: یکــــی از مهمترین و 
زیربنایی ترین مبانی برای داشــــتن شــــهری ســــالم و بدون 

تخلف آشنایی با تخلفات شهری است.
به نوشته ایمنا، تخلفات شهری مجموعه مواردی است که 
عالوه بر نقش حقوق شــــهروندی، سالمت روان و زیبایی 
شــــهر را دچار اخالل کرده و موجب آسیب رسانی به شهر و 
تهدید سالمت اجتماعی می شود و معضالت و مشکالت 

عدیده ای را پدید می آورد.
وظیفه مدیریت شهری شناخت و معرفی تخلفات شهری 
و آموزش شــــهروندان در ایــــن زمینه اســــت، هنگامی که 
، خود را در برابر فضای شهرشــــان  شــــهروندان یک شــــهر
مســــؤول بدانند و آســــیب هایی که ســــالمت این فضا را 
تهدید می کند، بشناسند و در رفع آنها بکوشند می توان از 

شهری بدون تخلف سخن گفت.
از آن جایی کــــه پیش شــــرط اولیه بــــرای رعایــــت قوانین و 
مقررات و رفع تخلفات شهری، آشنایی با قوانین آن است، 
ســــعی داریم تا شــــهروندان را نســــبت به قوانین مربوط به 

تخلفات آشنا کند.

سدمعبر تخلفی آشکار  �
در تخلفات شهری نگاهی ویژه به سدمعبر و حقوق عابران 
پیاده داریم. بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو به 
دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه 
مسیر را به ســــمت خیابان تغییر دهند و طبیعی است که 
این عمــــل احتمال حادثه و ترافیــــک را زیاد می کند. بعضی 
اشخاص با ایجاد سدمعبر به حقوق شهروندان تجاوز کرده 

و از معابر عمومی استفاده خصوصی می کند.

سد معبر موارد زیر را شامل می شود:  �
ســــدمعبر صنوف: در این مورد مغازه داران با گذاشتن کاال 
و اجناس در مقابل مغازه و اشغال پیاده رو و معابر عمومی 
موجــــب اخالل در رفــــت و آمد عابــــران پیاده می شــــوند و 
همچنین از فضای عبور و مرور نیز تصویری نازیبا و آشفته 
، مشکالت زیادی را به وجود  می ســــازند و ضمن ایجاد خطر

می آورند. بهتر است شهروندان قبل از ایجاد شغل جدید 
موقعیت محل کسب را متناسب با نوع شغلی که تصمیم 
دارند دایر نمایند، انتخاب کنند تا ناچار به استفاده از پیاده 
رو نشــــوند، زیرا بیرون گذاشــــتن کاال دلیل فروش بیشتر 
نیست، آنچه مشــــتری را جذب می کند، زیبایی و نظم واحد 

صنفی است.
وانت بارهــــای دوره گرد و ثابت: این وانت هــــا عالوه ایجاد 
، کوچه ها و... برای تبلیغ و فروش اجناس  سدمعبر در معابر
از بلندگــــو اســــتفاده می کنند کــــه باعث آلودگــــی صوتی و 

مزاحمت برای دیگران می شود.
، با اشغال سطح  دست فروشی: اشخاصی که در کنار معابر
معینی از پیاده رو اقدام بــــه فروش اجناس و کاالهای خود 
می کننــــد، برای عبور و مرور عابران ایجاد مشــــکل کرده و با 

ایجاد سد معبر تخلف می کنند.
حضور دست فروشــــان نه تنها تجاوز به حریم شهروندان 
محسوب می شــــود بلکه جامعه را نیز از لحاظ بهداشتی و 
اقتصادی با مشــــکل مواجه می کند. دســــت فروشانی که 
، اقدام به فــــروش کاالهای  با جنس هــــای تقلبــــی و ارزان تر
خود می کنند با عرضه مواد غذایی غیربهداشــــتی و آلوده، 
ســــالمت و بهداشــــت شــــهروندان را به خطر می اندازند و 
باعث شیوع بســــیاری از بیماری ها می شوند و حقوق سایر 

کسبه را نیز تضییع می کنند.
اگر شــــهروندان از آنها اســــتفبال نکنند و مایحتاج خود را از 
این فروشندگان تهیه نکنند، این مشکل تا حدود زیادی 
حل می شــــود و دست فروشــــان نیز می توانند با حضور در 
بازارهای روز که از ســــوی شــــهرداری در نقاط مختلف شهر 
پیش بینی شده اســــت، نسبت به ارایه اجناس خود اقدام 

کنند.
، عالوه  کارتن خواب: حضور کارتن خواب ها در سطح شهر
بــــر نازیباســــاختن منظر شــــهری، آســــیب های اجتماعی 
بســــیاری را در پی دارد و ســــالمت روانی شهر را نیز به خطر 

می اندازد.
: نصب چــــادر در  برپایــــی چــــادر در ســــطح پارکهــــا و معابر
معابر و پارکها موجب آلودگی زیســــت محیطی در فضای 

، انباشــــت زباله،  ســــبز شــــهری، آســــیب به فضای ســــبز
، بروز مشکالت امنیتی و ایجاد  نازیباساختن چهره شــــهر

اخالل در عبور و مرور می شود.
نصب پارچه نوشــــته بدون مجوز و یا پارچه نوشــــته ها به 
صورت افقی در معابر و پیاده روها. نصب داربســــت های 
فلــــزی در پیاده روها و محل های رفــــت و آمد مردم بدون 
مجوز و رعایــــت نکات ایمنــــی و به نحوی که باعث ســــد 

معبر شود.
توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان نامناسب در کوچه و 
خیابان و معابر به نحوی که باعث مسدود شدن پیاده رو 

ایجاد سدمعبر و اتالف وقت دیگران شود.
ریختن مصالح و یا نخاله های ساختمانی و آهن آالت هنگام 
تعمیرات یا ســــاخت و ســــاز در مســــیر مردم. شهروندان 
بایــــد پــــس از انجــــام مراحل اولیه ســــاختمان نســــبت به 
تخلیه مصالح ســــاختمانی و آهن االت در قسمت داخلی 

ساختمان خود اقدام کند.
موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیرمجاز در معابر و پیاده 

روها.
حفاری هــــای غیرمجــــاز و فاقد اصــــول ایمنــــی و تابلوهای 

هشدار دهنده.

قوانین  �
تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها: سدمعابر 
عمومی و اشــــغال پیاده روها و اســــتفاده غیرمجاز آنها و 
میدان و پارک ها و باغ های عمومی برای کســــب یا سکنی 
و یا هر عنوان دیگری ممنوع اســــت و شــــهرداری مکلف 
اســــت از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن 

معابر و اماکن به وسیه مأموران خود اقدام کند.
تبصــــره شــــش مــــاده 96 قانــــون شــــهرداری ها: اراضــــی، 
کوچه هــــای عمومــــی، میدان ها، پیاده روهــــا، خیابان ها و 

به طور کلــــی معابر و بســــتر رودخانه، نهرهــــا و مجاری 
فاضالب شهرها، باغ های عمومی، گورستان های 

واقع  عمومــــی  معابــــر  درخت هــــای  و  عمومــــی 
در محدوده شــــهر کــــه مورد اســــتفاده عمومی 

واقــــع  معابــــر  درخت هــــای  در و 

محدوده شــــهر که مــــورد اســــتفاده عموم اســــت، ملک 
محسوب و در مالکیت شهرداری است.

مــــاده 692 قانون مجــــازات اســــالمی: از آنجایی کــــه بنا بر 
فتــــاوای مراجع معظم تقلیــــد تجاوز به پیاده روها و ســــد 
معبر شــــرعا جایز نیســــت و بــــه جهت اینکه ســــدمعبر 
زشــــت ترین نــــوع تجاوز به حقــــوق و آزادی های مشــــروع 
دیگران اســــت و وجود یک شــــهر سالم و ســــامان یافته 
تنهــــا در گرو پرهیــــز جدی از تخلفات شــــهری و جلوگیری 
از نقض حقوق شــــهروندی اســــت، لذا شــــهروندان باید 
مأموران شــــهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی 

یاری کنند.

هگمتانه گزارش می دهد

سد معبر
 تضییع حقوق شهروندی

سد معبر
در فرهنگ اسالمی

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: امام صادق)ع( 
آســــیب رساند  فرمود: »هرکس به راه مســــلمانان 
ضامن آن اســــت؛ یعنی باید خســــارت آن را جبران 
کند« و نیز رســــول خدا)ص( فرمــــود: »هر کس در 
مســــیر راه مســــلمانان آب ناودان یا چاهی را جاری 
ســــازد یا میخی بکوبد یا حیوانی را ببندد یا گودالی 
آســــیب عابران  حفر کند و و هــــر چیزی که موجب 

شود ضامن است«.
مرحوم صدوق می فرماید: روایت شــــده اســــت که 
هر کس راه کســــی را ببنــــدد خدا عمــــرش را کوتاه 
می کنــــد. همچنین امام ســــجاد )ع( در ایــــن رابطه 
فرموده اســــت: »از گناهانی که نابودی ســــریع آدم 
را در پی دارد، ســــد کردن راه مســــلمان است« و در 
آمده اســــت: »هر کسی راه عمومی  حدیث دیگری 

و همگانی را سد کند، از رحمت خدا دور است«.
رســــول اکرم)ص( فرمودند: »کســــی که ســــد معبر 
کند و مانع عبور رهگذران شــــود از رحمت خدا دور 
اســــت« و نیز می فرماید: هر کس یــــک وجب از راه 
مســــلمانان را بگیرد)و تصرف کند( در روز قیامت 
در حالی محشــــور می شود که بار هفت طبقه زمین 

را بر دوش دارد.
امیــــر مؤمنان علی)ع( هم در برخــــورد با گروهی که 
مزاحمــــت خیابانی ایجاد کرده بودند فرمود: شــــما 
را نمی بخشــــم مگــــر این کــــه پایگاه هــــای تجمع در 
مســــیر را برچینید و پنجره های مشــــرف را ببندید و 
ناودان های مانع عبور و مــــرور را برکنید و چاه های 
آزار  ســــرراه را ُپر کنید، چراکه این ها مایه مزاحمت و 

است. مسلمانان 
*برخی از مصادیق سد معبر

از جمله مصادیق سد معبر می  توان از حصارسازی 
در راه هــــا نام برد که رســــول خــــدا)ص( مــــردم را از 
)جلو نشــــینی ســــاختمان( در  آمــــدن دیوار بیرون 

کرد. راه های مسلمانان نهی 
خانه  دیــــوار  کســــی که  می فرماید:  صــــادق)ع(  امام 
را به ســــوی راهــــی کــــه از او نیســــت بیــــرون گذارد 
بایــــد به جای خــــود بازگرداند. چگونه چیــــزی را که از 
خانه نیســــت بــــر آن می افزاید و برای چه کســــی جا 

می گذارد؟
نشســــتن ســــر راه ها از دیگر مصادیق ســــد معبر 
است رسول خدا)ص( در این رابطه فرموده است: 
»از نشســــتن ســــر راه دیگران بپرهیزید تا از رحمت 
خدا دور نشــــوید«. و در حدیث دیگــــری فرمودند: 
»بدترین جایگاه نشســــتن، بازارها و سر راه هاست 
آنها مســــجدها« نیز فرمود: »از نشستن  و بهترین 
ســــر راه ها بپرهیزید و اگر نشســــتید ایــــن حقوق را 
رعایت کنید؛ چشــــم فرو بســــتن، خــــودداری از آزار 
دیگران، پاســــخ ســــالم به ســــالم کننــــدگان، امر به 

معروف و نهی از منکر مردمان«.
همچنیــــن فــــرود آمــــدن در وســــط راه هــــا از دیگر 
رســــول  چنان کــــه  اســــت  معبــــر  ســــد  مصادیــــق 
خدا)ص( در این رابطــــه می فرماید: »پروردگار بزرگ 
کسی را که در مســــیر راه مسلمانان پیاده می شود 
یا توقــــف می کند دوســــت ندارد«. با توجــــه به این 
ســــخن پبامبر شایســــته نیست که مســــلمان در 
مســــیر راه های ُپرتردد ســــوار و پیاده شــــود و مایه 
اذیــــت و مزاحمت عابــــران گردد، بلکه بایــــد از کنار 

مسیر و خیابان استفاده کند.
وضــــو گرفتــــن در راه های ُپرتــــرددرا می تــــوان یکی 
دیگر از مصادیق ســــد معبر دانست چنان که امام 
ســــجاد)ع( در این باره می فرماید: در مسیر راه عبور 

و مرور وضو نگیرید.
نمــــاز خوانــــدن در راه هــــای ُپرتــــردد یکــــی دیگر از 
مصادیــــق ســــد معبر اســــت. رســــول خــــدا)ص( 
می فرماید: »نماز گذاردن در راه عابران روا نیست«.
بر اســــاس این احادیث کارهایی مانند ایســــتادن، 
نشســــتن، تجمع، پــــارک کــــردن وســــیله نقلیه در 
جایی که ســــبب راه بندان یا کندی تردد مســــافران 
پیاده روهای  عمومــــی،  کوچه هــــای  ماننــــد  شــــود، 
عمومــــی، چهارراه ها و نیــــز راه انداختن کاروان های 
شــــادی، از موارد سد معبر اســــت چنان که نهادن 
هــــر گونه کاال و اشــــیاء در پارک هــــا و پارکینگ های 
کنندگان  تردد  بــــرای  مزاحمت  فرض  و...با  عمومی 
یا مزاحمت برای اســــتفاده های مشــــخص شده یا 
ایجاد راه بندان از مصادیق سد معبرند و کیفر های 

یاد شده در روایات را دارند.
بــــه نوشــــته خبرگــــزاری ایکنــــا، افــــزون بــــر این ها، 
جاهایی کــــه در مســــاجد، زیارت گاه هــــا، مصالهــــا، 
پارک ها، مــــدارس و دانشــــگاه ها و... بــــرای عبور و 
مرور مشــــخص می شــــوند، معبرند و تنگ کردن یا 

مسدود کردن آنها همین حکم را دارد.
تردد زنان در حاشــــیه راه ها و کوچه هــــا و خیابان ها 
از مصادیق ســــدمعبر اســــت چنان که  نیــــز یکــــی 
رســــول خدا)ص( در این رابطه فرموده است: »راه 
رفتن زنان جز در کناره راه ها روا نیســــت« همچنین 
فرمودند: »وســــط راه جای تردد زنان نیست« و نیز 
امــــام علی)ع( در ایــــن رابطه فرموده انــــد: »برای زن 
ســــزاوار نیســــت که در وســــط راه گام بردارد و بهتر 

است که از کنار دیوار تردد کند«.

همین چند روز اخیر در یکی از پر رفت و 
آمد ترین خیابان های شهر راه می رفتم که 

متوجه نکته ای شدم، پیاده  رویی که در برخی 
قسمت ها توسط کسبه اشغال شده بود، گل 

فروشی هایی که جعبه ها و کارتن های گل را 
در پیاده رو قرار داده بودند، پرنده فروشی که 

قفس پرنده ها را در پیاده رو گذاشته بود. 

آویزان کردن پارچه در پیاده روهای جلوی 
پارچه فروشی ها، چیدن جعبه های میوه، 

سبزی و خوراکی های مختلف در پیاده رو های 
جلوی مغازه ها، گذاشتن میز و صندلی و لوازم 

خانگی در پیاده روها، پارک کردن خودرو و 
موتور سیکلت در پیاده روها و… اینها البته 

فقط بخشی از سد معبرهایی است که صورت 
می گیرد که در بسیاری از موارد باعث آزار و 

ناراحتی شهروندان شده است.
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ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

گرانســــنگی ســــبکدل کن مرا از رطــــل  ســــاقی 
مــــرا کــــن  باطــــل  دنیــــای  ايــــن  بیــــرون  حلقــــٔه 
کــــن ديوانــــه  مــــرا  چنــــدی  امتحــــان  بــــرای  از 
گــــر بــــه از مجنون نباشــــم، بــــاز عاقــــل کن مرا
یزی تبر صائب 

امام هادی علیه السالم:

به  را  محکم  رابطه  و  می َبرد  بین  از  را  طوالنی  دوستی  مگو،  بگو 
جدایی می کشاند و کمترین اثر بگو مگو این است که هر کدام از 
دو طرف، می خواهد بر دیگری پیروز شود و همین در پی پیروزی 

بودن، مهم ترین عامل قطع رابطه است.
، ص 139، ح 11 نزهة الناظر
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
نماینده ولی فقیه در استان همدان در یادواره دومین شهید محراب: شهید آیت ا... مدنی ذوب در والیت بود.

مجموعه شعری با مقدمه 
استاد مجاهدی منتشر شد

شــــعر  مجموعــــه  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»نوراندیشی« سروده سیده مرضیه یثربی با مقدمه 
محمدعلی مجاهدی از ســــوی فصل پنجم منتشــــر 

شد.
اشــــعار این کتــــاب همــــه در قالــــب رباعی بــــوده و 
موضوع و محتوای کلی رباعی ها در باب رابطه انسان 

با خدا، با خود، طبیعت و دیگران است.
مقدمه ایــــن مجموعه توســــط اســــتاد »محمدعلی 
مجاهــــدی« نگاشــــته شــــده کــــه در آن تمجیدها و 

توصیه هایی خطاب به شاعر مرقوم داشته است.
ســــیده مرضیه یثربی یکی از شاعران اهل قم است 
که فعالیت شــــعری خود را به صــــورت جدی از اواخر 
سال 1391 و با شــــرکت در جلسات نقد شعر بانوان 
در حوزه هنری قم آغاز کرده اســــت. هرچند یثربی در 
همه قالب های شعری از جمله غزل و... نیز اشعاری 
دارد اما از همــــان ابتدا رباعی های وی بیشــــتر مورد 
، شاعران  تمجید و تشویق اســــتادان و ناقدان شعر

و شعردوستان قرار گرفت.
»نوراندیشــــی« شــــامل 59 رباعی اســــت که توسط 
انتشــــارات فصــــل پنجــــم در تابســــتان 1399 برای 

نخستین بار منتشر شده است.
چند رباعی این مجموعه را با هم می خوانیم:

از پنجره اتاق تو شب خندید
آن گاه که نور جانمازت را دید

هر دانه  تسبیح تو را با خود برد
تا صبح ستاره از مناجاتت چید

هرچند که گاه در غم و تشویشم
نم نم پی آرامش ناب خویشم

هر ابر سیاه، لطف باران دارد
در ظلمت خود به نور می اندیشم

شاعرانه

اثر دعا گناهکاران را نادم و گریان کرد
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: وقتی که بندگان من 
از تو درباره ام ســــؤال می کنند بگو من نزدیکم، دعای دعاکننده را شنیده و 

پاسخ می گویم.
حضرت علی  ابن ابی طالب)ع( فرموده اند: امواج بالها را قبل از ورودشــــان 

به وسیله دعا کردن از خود دفع کنید.
حکایــــت: نقل کرده اند معــــروف کرخی همراه جمعــــی می رفتند با گروهی 
جوان مواجه شــــدند که در حال انجام گناه بودند، جمع از کرخی خواســــتند 
دعا کند که آنان ذلیل شــــوند، ایشــــان دعا کرد که آنان گذشــــته از عیش 
خروی برسند! همراهان گفتند سّر این چیست؟ معروف 

ُ
دنیوی به عیش ا

گفت: بایســــتید تا ببینید، آنــــان صبر کردند جوانان چــــون صحنه را توأم با 
دعای معروف کرخی دیدند از گناه دســــت برداشته و به گریه افتادند. شیخ 
به یاران گفت: دیدید که چگونه مراد حاصل شد، بدون ذلیل شدن آنان و 

رنج مقصد ما حاصل شد.
رحمتم موقوف آن خوش گریه هاست

چون گریست از بحر رحمت موج خواست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

»بی حسی موضعی« در سینما
فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
ســــینمایی  فیلــــم 
»بی حســــی موضعــــی« به 
مهکام  حسین  کارگردانی 
و تهیــــه کنندگــــی حبیب 
رضایی در سینماها اکران 

می شود.
این فیلم پس از گذشت یک سال از حضور در جشنواره جهانی فیلم 

فجر روی پرده می رود.
این اثر با سرمایه گذاری محمدصادق رنجکشان ساخته شده است و 
تازه ترین حضور پارسا پیروز فر روی پرده نقره ای است. او هفت سال از 

سینما دور بود و تنها در تئاتر کارگردانی و بازی می کرد.
»بی حسی موضعی« با بازی  )به ترتیب ورود به داستان( حبیب رضایی، 
، حســــن معجونی، سهیل مستجابیان به  باران کوثرى، پارســــا پیروزفر

روی پرده می رود.
این فیلم برای اولین بار در جشنواره جهانی فیلم فجر اکران شد و قرار 
بود نوروز امسال، اکران عمومی شــــود که به خاطر شرایط موجود این 

کار به تاخیر افتاد.

سی نما

وصیت شهید داوود افتخارى

خ حسین)ع( را انتخاب کردم با کمال آزادی راه سر
انقالب اسالمی خون بهای هزاران شهید و مجروح و جانباز است

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجای این خــــاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

اکنون در حالی وصیت نامه خود را می نویســــم که چند ساعتی به اعزام 
ما به جبهه نمانده اســــت می رویم تا آخرین ضربه را انشــــاءاهلل بر پیکر 

صدام و آمریکا بزنیم.
من بر اســــاس رســــالت و مســــؤولیتی که در برابر انقالب اســــالمی که 
خون بهاى هزاران شــــهید و مجروح و معلول اســــت بــــه جبهه رفته ام 
و جنــــگ با ضد خدا را گام نهادن در مســــیر خدائی می دانــــم، در این راه 
اگر دشمن را شکســــت دهیم پیروزیم و اگر کشــــته هم شویم باز هم 
پیروزیم چون شــــهید شــــده ایم و به سعادت رســــیده ایم و در نزد خدا 

روزى می خوریم.
پدر و مادرم! من با کمال آزادی این راه را که همان راه ســــرخ حسین)ع( 
است انتخاب کردم و از کشته شدن باکی ندارم چون خداوند کسانی را 
که در راه حق جهاد می کنند ثابت قدم می دارد ولی از این می ترســــم که 
بر مزارم چه کســــانی می  آیند و چه حرف هایی می گویند اگر خدای نکرده 
بر ســــر قبرم کســــانی بیایند و از انقالب اســــالمی و رهبری بد بگویند یا 
آن ها را تضعیف کنند و کشــــته شــــدن من را بر گردن دیگران بیاندازند 

راضی نیستم.

پدرجان باید هوشیار باشی و در برابر ضد انقالب چنان صبر و استقامت 
از خود نشان دهی که پشت دشمن از این عمل تو به لرزه درآید.

و تــــو مــــادر عزیزم چنــــان حرکت زینبــــی از خــــود باید نشــــان بدهی که 
ادامه دهنده این راه برای دیگران باشی.

پدر و مــــادر عزیزم ما امانتی از جانب خدا هســــتیم خــــواه ناخواه از این 
دنیا می رویم و در آن دنیا در مورد اعمالی که انجام داده ایم بازخواســــت 
می شــــویم پس مهم حیات اخروی بوده و این دنیا هیچ ارزشــــی ندارد، 
شــــما را به صبر و اســــتقامت ســــفارش می کنــــم که ســــبب نزدیکی با 
خداســــت؛ خدا را همیشه به یاد داشته باشــــید و به او توکل کنید برای 

شما کافی است که البته او یار و مدافع شماست.
از منتظــــران مهــــدی )عج( کــــه در نماز جمعــــه و دعای کمیل شــــرکت 

می کنند التماس دعا داریم تا به این وسیله خداوند ما را بیامرزد.
پدرجــــان در حق تو پســــرى نکردم و در این زندگی بــــی ارزش بدى کردم 
از تو و مادرم که زحمات فراوانی متحمل شــــده اید؛ عاجزانه درخواست 

می کنم مرا ببخشید و حالل کنید.
و به برادرانم ســــفارش می کنم که ادامه دهنده راه حســــین)ع( باشــــند 
و همچون حســــین در راه خدا جهاد کنند تا پیروز شــــوند، به خواهران 
و برادرانم ســــفارش می کنم که عبادت در درگاه خداوند را همیشــــه به 
یاد داشته باشــــید و نماز را بر پا سازید که نماز یک کارخانه انسان سازی 
است، مبادا خداى نکرده امام و روحانیت عزیز را تنها بگذارید و دست 
از آنها بکشــــید که آن وقت عذاب خداوند فرامی رسد و تا آخر در آتش 
دوزخ خواهید سوخت، براى اینکه همیشه رستگار باشید به حرف ولی 

فقیه گوش کنید و فرمانش را اطاعت کنید.
بــــه امید پیروزی اســــالم و مســــلمین جهــــان و طول عمر امــــام امت و 

نابودی ابرجنایتکاران شرق و غرب.
وصیتنامه شهید داوود افتخارى - منبع: خبرگزاری فارس

منزلت آزادی و استقالل
ت و 

ّ
ی بــــه معنی آزادی مل

ّ
هگمتانه، گروه فرهنگی: اســــتقالل مل

حکومت از تحمیل و زورگويی قدرت های سلطه گر جهان است. 
و آزادی اجتماعــــی به معنــــای حّق تصمیم گیــــری و عمل کردن و 
اندیشــــیدن برای همه  افراد جامعه است؛ و اين هر دو از جمله  
ارزش های اســــالمی اند و اين هر دو عطّیه  الهی به انسان ها یند 
و هیچ کــــدام تفّضل حکومت ها به مردم نیســــتند. حکومت ها 

موّظف به تأمین اين دو اند.
منزلت آزادی و اســــتقالل را کسانی بیشــــتر می دانند که برای آن 
ت ايران با جهاد چهل ســــاله  خــــود از جمله  آنها 

ّ
جنگیده اند. مل

است. اســــتقالل و آزادی کنونی ايران اســــالمی، دستاورد، بلکه 

 
ً
خون آورِد صدها هزار انســــان واال و شــــجاع و فداکار است؛ غالبا

جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انســــانّیت. اين ثمر شــــجره ی 
 
ً
طّیبــــه ی انقالب را با تأويــــل و توجیه های ســــاده لوحانه و بعضا

 دولت 
ً
مغرضانه، نمی تــــوان در خطر قرار داد. همــــه -مخصوصا

جمهوری اســــالمی - موّظف به حراســــت از آن بــــا همه  وجودند. 
بديهی اســــت کــــه »اســــتقالل« نبایــــد به معنــــی زندانــــی کردن 
سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود، و »آزادی« نباید 
در تقابــــل با اخالق و قانون و ارزش هــــای الهی و حقوق عمومی 

تعریف شود.
فرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ايران  1397/11/22

ایستگاه آسمان

مسیر


