
انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

تبریک و تهنیت

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان سرپرسـت سـازمان 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری همـدان  تبریک عـرض نموده 
و از درگاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات را بـرای خدمتی سرشـار از شـور و 

نشـاط مسـئلت داریـم.

جناب آقای

مهندسسید  صادق پورسینا

شــرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه همدان به منظور 
تکمیل کادر خود به نیروهای زیر نیازمند است.

سنجنسسمت

نانوا ماهر
30-25خانم/ آقا

ترکار و خشک کار ماهر شیرینی 

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه

دعوت به همکاری

از متقاضیان دعوت می شود به امور اداری رفاه واقع در میدان 
 فلســطین مراجعــه و یا بــا شــماره تلفــن  081-34223378

تماس حاصل فرمایند.

گهیجذبسرمایهگذار آ
با سود مناسب و تضمین معتبر

یک مؤسســه معتبر اقتصادی در شهر 
همــدان از یــک نفــر ســرمایه گذار با 
حداقــل دو میلیــارد تومان ســرمایه 

اولیه دعوت به همکاری می کند.
09056203899

روابط عمومی شهرداری منطقه سه همدان

تش نشانی و خدمات ایمنی سرپرست محترم سازمان آ

انتصاب بجا و شایسـته جنابعالی که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایسـتگی های برجسـته شما 
در صحنه های خدمـت صادقانه به شـهر و دیارمان اسـت را تبریک عرض نمـوده، موفقیت و 
سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسـئلت داریم. همچنیـن بر خود واجـب می دانیم  
از  زحمـات و خدمـات ماندگار  جنـاب آقـای  دکتـر علی ضمیر در طـول  مدت سرپرسـتی 

سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری همدان تشـکر  نماییم.

جناب آقای

مهندسسیدصادقپورسینا

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس 
با هشدار نسبت به شرایط کرونایی:

برای همدان
احساس خطر می کنم

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــامی با بیــــان اینکه وضعیــــت بیمــــاری کرونا در 
همــــدان، قرمز و در آســــتانه خطر اســــت گفت: برای 

همدان احساس خطر می کنم.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر اینکه باید مراقب خســــتگی و 
سامت کادر پزشــــکی و بهداشت 
درمــــان باشــــید، اضافــــه 
و  ســــامت  کــــرد: 
خاطــــر  آرامــــش 
اولویت  در  مــــردم 
برنامه های مدیران 

قرار گیرد.

گزیده ها
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صف رئیس شورای شهر همدان خبر داد:

ح پیشنهادی بافت تاریخی همدان  تهیه طر
توسط معاونت شهرسازی شهرداری
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صف آیت ا... شعبانی:

احیای تفکر حسینی 
مهم ترین هدف عزاداری ها

۲   
حه

صف نوراله زاده تأکید کرد:

تعدد قوانین، معضل اساسی 
تصمیم گیران و مردم
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وام ودیعه مسکن
 هم در بانک ها می ماند؟

استاد شجریان درگذشت

رضوان سلماسی تأکید کرد:

ضرورت توجه به نقش 
بی بدیل زنان

در دوران دفاع مقدس
عضو شــــورای اسامی شــــهر همدان با 

حضور  بــــه  توجه  ضــــرورت  به  اشــــاره 
زنــــان در دوران  و نقــــش بی بدیل 

دفاع مقدس، گفت: متأســــفانه 
 ، تاکنــــون به این نقــــش  اثرگذار

می بایســــت،  کــــه  آنگونــــه 

استاندار در کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان همدان تأکید کرد:

گاهی بخشی برای شکست کرونا ایجاد موج آ

همدان رتبه چهارم سالمندی کشور
استان با 1۸0 هزار سالمند در رتبه چهارم کشور از لحاظ تعداد سالمندان

صفحه   4

صفحه   ۲

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان رقم خورد

تولید دو کتاب صوتی برای کودکان با نیازهای ویژه
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: در جلســــه  مشــــترک بین 
کانون و اســــتانداری، که با حضور معاون سیاسی امنیتی 
، مدیرکل امور اجتماعی استانداری و مسؤوالن  اســــتاندار
صدا و ســــیما و آموزش و پرورش برگزار شــــد، از دو کتاب 

صوتی برای کودکان با نیازهای ویژه رونمایی شد.
به گزارش هگمتانــــه، در چهارمین روز از هفته ملی کودک 
با عنوان »من و مسؤولین شــــهرم«، مدیرکل و همکاران 

کانون در استانداری همدان حضور یافتند.
در ایــــن جلســــه کــــه در دفتر معــــاون سیاســــی و امنیتی 
اســــتاندار تشــــکیل شــــد؛ از دو کتاب صوتی »خبر مهم« 
و »آخرین مهمانــــی« مخصوص اعضا بــــا نیازهای ویژه که 
توســــط معصومه کریمی مربی ادبی کانون استان نوشته 

شده است، رونمایی شد.
معاون سیاســــی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در 

این دیدار با ابراز خوشــــحالی از اینکه در این شرایط خاص 
کــــودکان و نوجوانان کانــــون به حال خود رها نشــــده اند، 
یادآور شــــد: افتخار می کنــــم که کانون پــــرورش فکری به 
عنوان دستگاهی متخصص دلسوزانه و مجدانه در حال 

تاش برای کودکان است.
مصطفی آزادبخت گفت: اصل و اســــاس نظام ما کارهای 
فرهنگی اســــت که از دوران کودکی آغاز می شود و کانون 
پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانــــان اســــتان همدان 
بهترین پایگاه انتقال فرهنگ به کودکان است که کارش 

را دلسوزانه و عاقه مندانه انجام می دهد.
: مهدهای کودک زیــــر نظر کانون پرورش  � نادری فر

فکری کودکان و نوجوانان قرار گیرد
در خــــال ایــــن جلســــه، مهــــرداد نادری فر مدیــــرکل امور 
اجتماعی اســــتانداری نیز ضمن تشــــکر از تــــاش کانون، 

پیشــــنهاد کرد: با توجه به نوع فعالیت و تجربیات مربیان 
کانون تاش شود مهدهای کودک زیر نظر و تحت نظارت 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار گیرد.
ضرابــــی زاده: نیاز به کمک دســــتگاه ها برای حضور  �

حداکثری کودکان و نوجوانان در شبکه های مجازی
بهناز ضرابی زاده مدیرکل کانــــون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــــان اســــتان همدان هــــم ضمن ارائه گزارشــــی از 
روند فعالیت هــــای مجازی کانون، به نیــــاز بیش از پیش 
همکاری دســــتگاه ها با کانون اشــــاره کــــرد و گفت: ما به 
عنــــوان مدافع کودکان که آینده ســــازان کشــــور عزیزمان 
هستند و با توجه به مجازی و اینترنتی شدن فعالیت های 
کانــــون نیاز به حمایــــت و همراهــــی دســــتگاه ها داریم تا 
بتوانیــــم حضــــور حداکثــــری کــــودکان و نوجوانــــان را در 

شبکه های مجازی داشته باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

والیت مداری، دشمن شناسی و مردم داری سه ویژگی شاخص شهید همدانی
شهادت، پاداش 41 سال جانفشانی شهید همدانی

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده سپاه ناحیه همدان 
گفت: سردار همدانی بعد از 41 سال  جانفشانی برای دین 
و وطن در 65 سالگی مزد خود را از خداوند متعال دریافت 

کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ پاســــدار علــــی بقایی 
»والیتمداری«، »دشمن شناســــی« و »مردم  داری« را ســــه 
ویژگی شاخص ســــردار شهید حســــین همدانی عنوان 

کرد.
امــــام  مکتــــب  پرورش یافتــــه  را  همدانــــی  شــــهید  وی 
خمینی)ره( و مردی بزرگ در عرصه های سخت و پیچیده 
خواند و اظهار کرد: والیتمداری و اخاص سردار همدانی او 

را برای همیشه ماندگار کرد.

وی با بیان اینکه سردار همدانی بعد از 41 سال  جانفشانی 
برای دیــــن و وطن در 65 ســــالگی مزد خــــود را از خداوند 
متعال دریافت کرد گفت: این شــــهید عزیز به مردم داری 

و خدمت شهره بود.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان در ادامه سردار همدانی را در 
موضوعات مردمی و اجتماعی صاحب ســــبک دانست و 
تأسیس هیأت رزمندگان ثاراهلل در دهه 60 و رونق بخشی 

به آن را از کارهای ایشان عنوان کرد.
را  دشمن شناســــی  و  موقعیت شناســــی  زیرکــــی،  وی 
دیگــــر ویژگی شــــاخص ســــردار عنــــوان کــــرد و گفت: 
دفاع  از  بعــــد  رزمنــــدگان  انســــجام  منظــــور  به  ســــردار 
مقدس نســــبت بــــه راه انــــدازی مجمع پیشکســــوتان 

جهاد و شــــهادت و مؤسســــه خیریه ثــــاراهلل برای یاری 
کرد. اقدام  ومان  محر

بقایی ایجــــاد باغ موزه دفاع مقــــدس در همدان را یکی 
دیگر از کارهای ماندگار ســــردار همدانی خواند و افزود: 
ســــردار همدانــــی تنهــــا متعلــــق بــــه بچه هــــای رزمنده، 
انقابــــی و هیأتی نبــــود و با مــــردم از هر قشــــری ارتباط 

داشت. خوبی 
وی با اشاره به فرماندهی بی نظیر سردار در مواجهه با فتنه 
88 گفت: ایشــــان در آن شرایط ســــخت صف معاندین و 
معارضین را از آنهایی که سوال و شبهه داشتند جدا کرد.

فرمانده سپاه ناحیه همدان با اشــــاره به اینکه راه و روش 
سردار شهید همدانی برای همه درس زندگی است اظهار 
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انتصاب جنابعالی را تبریک و تهنیت عرض می نماییم .
امید است در ســایه تدبیر و توانمندی شما شاهد پیشرفت و توسعه 
اســتان در زمینه توســعه ورزش و تعالی فعالیت های جوانان باشیم. 
همچنین زحمــات و خدمات جناب آقای جهانشــیر را ارج می نهیم. 

برایتان توفیق و سعادتمندی از خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای حمید سیفی
زش و جوانان مدیر کل ور

هیأت فوتبال استان همدان
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وام ودیعه مسکن هم 
در بانک ها می ماند؟
صفورا کاظمیان  �

وام ودیعه مســــکن دومین تســــهیاتی اســــت که 
در دوران کرونــــا از ســــوی دولت ارائه شــــد و به نظر 
می رســــد مــــردم مثــــل آن وام دیگر تصمیــــم دارند 

عطایش را به لقایش ببخشند.
اولیــــن وام در دوران کرونــــا، تســــهیاتی بــــود که به 
مشــــاغل آســــیب دیده از کرونا تعلق می گرفت ولی 
با توجه به شرایط آن و سود باالیی که داشت اغلب 
مشــــاغل که آســــیب دیده یا نیمه تعطیل بودند از 
آن منصرف شــــدند. دومین تسهیات در  دریافت 
دوران کرونا، وام ودیعه مســــکن است که به دلیل 
افزایش نرخ اجاره بها در پی افزایش قیمت مسکن 

به مستأجران پرداخت می شود.
براساس آنچه به عنوان شرایط این تسهیات اعام 
شــــد میزان آن بیــــن 15، 30 و 50 میلیــــون تومان با 
ســــود 13 درصد اســــت و با این که در اعــــام تعداد 
ضامن ها اختافاتی بین آن چه مســــؤوالن مختلف 
می گویند وجــــود دارد تعداد ضامن هــــا برای وام 30 
میلیــــون تومانی یــــک ضامــــن و بــــرای 50 میلیون 
تومانی 2 ضامن اعام شده و وام کمتر از 30 میلیون 

تومان نیازی به ضامن ندارد.
از آن جا که اداره کل راه و شهرســــازی استان همدان 
ابــــراز کرد کــــه نمی تواند آمــــار اســــتان را در حوزه وام 
ودیعــــه مســــکن اعام کند مــــا ناچاریم بــــه آن چه از 

شهروندان می شنویم اکتفا کنیم.
شــــهروندانی که بــــرای دریافت وام ودیعه مســــکن 
اقــــدام کرده اند می گویند بانک هــــا 3 ضامن از آن ها 
می خواهنــــد و آن قدر روند رســــیدگی بــــه پرونده ها 
کنــــد اســــت کــــه بســــیاری از مســــتأجران بــــا توجه 
بــــه این که موعــــد قراردادشــــان بــــا صاحب خانه به 
ســــرآمده نمی تواننــــد منتظــــر دریافــــت وام ودیعه 
مســــکن بماننــــد. آمارهای کشــــوری هــــم صحبت 
همشــــهریانمان را تأییــــد می کنــــد. آمارهــــا از تعداد 
بسیار کم گیرندگان این وام حکایت دارد که به سه 
دلیل درخواســــت ضامن، ســــود باال و روند طوالنی 
ترتیــــب اثر به پرونده ها برمی گردد. بر اســــاس اعام 
وزارت راه و شهرسازی، تا 23 شــــهریور امسال 350 
هزار نفر متقاضی وام ودیعه مسکن بودند، پرونده 
85 هزار نفر به بانک ها ارســــال شده و تنها 4 هزار و 

800 نفر موفق به دریافت تسهیات شدند.
در آمار دیگری که 8 مهرماه اعام شد تعداد افرادی 
که موفــــق به دریافــــت وام شــــدند به 33 هــــزار نفر 
افزایــــش یافتــــه که باز هم در مقایســــه بــــا 350 هزار 

متقاضی تعداد بسیار کمی است.
بایــــد دید حاال کــــه مرحله دوم ثبت نام ایــــن وام آغاز 
آیا نظام بانکی موفق می شــــود تناسب بین  شــــده 

تعداد متقاضیان و وام گیرندگان را برقرار کند یا نه.
ایــــن  متقاضــــی  شــــهروندان  آن چــــه  امیدواریــــم 
بــــر ســــخت گیری بانک هــــا برای  تســــهیات مبنی 
پرداخــــت ایــــن وام و درنظرگیری مــــواردی همچون 
نداشــــتن چک برگشــــتی یا عقب افتادگی پرداخت 
دیگر اقساط متقاضیان مطرح می کنند در صورتی که 
وزارت راه اعــــام کــــرده ایــــن مــــوارد در پرداخت وام 
ودیعه مســــکن در نظر گرفته نمی شــــود بزرگنمایی 
باشــــد و این تسهیات به سرنوشــــت وام مشاغل 

آسیب دیده از کرونا دچار نشود.

یادداشت

رضوان سلماسی تأکید کرد:
ضرورت توجه به نقش بی بدیل 

زنان در دوران دفاع مقدس
هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو شــــورای اسامی شهر 
همدان با اشــــاره بــــه ضــــرورت توجه به حضــــور و نقش 
بی بدیــــل زنان در دوران دفاع مقدس، گفت: متأســــفانه 
، آنگونه که می بایســــت،  تاکنــــون به ایــــن نقش  اثرگــــذار
پرداخته نشــــده و این حضور نیازمند بازنگری و بازبینی در 

حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، رضــــوان سلماســــی در جمــــع 
خبرنــــگاران با بیان اینکــــه نقش زنــــان در دوران دفاع 
، تعیین کننــــده و تأثیرگــــذار بود،  مقدس بســــیار بــــارز
، همسر و فرزند و وظایف و مشکات  افزود: نقش مادر
پیرامــــون در پشــــت صحنــــه جبهــــه و نقش پزشــــک، 
، امداد و کمک رســــانی و حضور در خط مقدم،  پرســــتار
حکایــــت از نقــــش فعــــال و مؤثــــر بانــــوان را در جنگ 

تحمیلی دارد.
بــــه گفتــــه سلماســــی؛ زنــــان ایــــران اســــامی در عرصه 
دفاع مقدس و پشــــتیبانی از جبهه هــــای جنگ، نقش 
بی بدیلی را ایفا کرده و نام پر آوازه ای از خود برجای نهادند.
وی افــــزود: زنانی در طول ٨ ســــال دفاع مقدس حضور 
داشــــتند که دالورانــــه دوشــــادوش مــــردان، ایثارگری 
کردند و حتــــی به مقام شــــهادت و جانبازی رســــیدند، 
همچنین آنان جلوه ای از ایثار هســــتند کــــه امروز باید 

مشکاتشان دیده شود.
سلماســــی با اشــــاره بــــه اینکه مــــردان بی شــــماری در 
جبهه های جنگ به ویژه دفاع مقدس حضور داشــــتند 
و برای دفاع از کشــــور لحظــــه ای درنگ نکردنــــد، یادآور 
شــــد: اما بانوان بســــیاری نیــــز در پشــــت جبهه ها یا در 
ســــایر بخش ها حضور داشــــتند و شــــاید طی 4٠ سالی 
که از دوران دفاع مقــــدس می گذرد، این ایثارگران کمتر 
مورد توجه قرار گرفتند. عضو شورای شهر همدان، بانوان 
فعالی در عرصه جهاد و شهادت را الگوهای شاخص حوزه 
ایثــــار و مقاومت در دوران دفاع مقدس دانســــت و گفت: 
اکنون که حدود 4 دهه از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، هنوز 
حرف های بسیاری ناگفته باقی مانده و هنوز شخصیت های 

استثنایی در این عرصه گمنام مانده اند.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسامی شهر همدان، 
سلماســــی با تأکید بر اینکــــه ابعاد سیاســــی، نظامی و 
اقتصادی ٨ ســــال دفاع مقدس مهم بــــوده و نیازمند 
بررسی های عمیق و چندوجهی است، اظهار کرد: بدون 
تردید زنان ایران اســــامی در کنار و دوشادوش مردان، 
با بذل جان و مال خود در جنــــگ تحمیلی نبرد کردند، 
از این رو پرداختن به نقــــش این زنان همچون گنجینه 
پنهان دوران دفاع مقدس، مورد غفلت واقع شــــده و 
آنگونه که باید و شــــاید به فعالیت هــــای آنان پرداخت 

نشده است که باید بیشتر در این عرصه کار شود.

خبــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان عصر جمعه 
در کمیته اطاع رســــانی ســــتاد مدیریت کرونای استان بر 

عزم همگانی برای مقابله با کرونا تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سید سعید شاهرخی با بیان 
اینکه حدود 8 ماه است که با همه ظرفیت کادر درمان به 
مصاف کرونا رفته ایم گفت: باید ورودی بیماران کرونایی 
به بیمارستان را کاهش دهیم و در عین حال پاسخگوی 

نیازهای مردم باشیم.
وی با تأکید بر ایجاد حساســــیت بیشــــتر در مــــردم برای 
رعایت اصول بهداشــــتی افــــزود: موج ســــوم کرونا دامنه 
وسیع تری نســــبت به دو موج قبلی بیماری دارد و رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در همدان از 85 درصد با 45 
درصد کاهش به 60 درصد رسیده که شرایط خوبی در این 

زمینه نداریم.
اســــتاندار همدان بــــا تقدیــــر از عملکرد دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی و کادر درمان بیان کرد: باید با همکاری رسانه ها 
و همچنیــــن فعــــاالن فضــــای مجــــازی و صــــدا و ســــیما 
فرهنگ ســــازی شــــود تا مردم خــــود را حافظ و مســــؤول 

سامت خود بدانند.
شــــاهرخی ابراز امیدواری کرد با درایت مــــردم دیار تاریخ و 
تمدن جشــــن شکســــت کرونا را برگزار کنیــــم؛ چراکه اگر 
مردم رعایت نکنند و در اجتماعات شــــرکت کنند فاجعه 

به بار خواهد آمد.

 اجازه برگزاری اجتماعات را نمی دهیم �
استاندار همدان با تأکید بر اینکه اجازه برگزاری اجتماعات 
با هر بهانه ای را نخواهیم داد افزود: فعالیت های اجتماعی 

باید به بعد از برچیده شدن کرونا موکول شود.
وی ادامــــه داد: بنا بر دســــتور رهبر انقاب همــــه باید تابع 

تدابیر ستاد مقابله با کرونا باشند.
وی از تصویب محدودیت های جدید خبر داد و تأکید کرد: 
همه موظــــف به اجرای محدودیت ها هســــتند و تیم های 

بازرسی بر اجرای محدودیت ها نظارت می کنند.
شــــاهرخی بر لزوم همگانی بودن رعایت شــــیوه نامه ها و 
رویکرد اجتماعی به امر پیشگیری و همکاری مردم در این 
زمینه تأکید کرد و گفت: اگر غیر از این باشــــد فاجعه به بار 

خواهد آمد.
اســــتاندار همــــدان گفت: بایــــد در مهار موج ســــوم کرونا 

همدان باز هم در راس استان های مطلوب باشد.
وی نقش رســــانه ها در همراهی مــــردم در مقابله با کرونا را 
بی بدیل دانســــت و بر وفاق در استان تأکید کرد و گفت: 
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز بر عزم همگانی و 
رعایت دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا تأکید دارد.
شاهرخی بیان کرد: کارمندان دولت نیز باید شیوه نامه ها 
را رعایــــت کنند و به فرمانــــداران نیز تأکیــــد می کنم حفظ 

سامت مردم را اولویت خود بدانند.
وی تأکید کرد: فرمانداران همه امکانات شهرســــتان ها را 

بــــه کار بگیرند که تا یک هفته آینده آثــــار رعایت کردن ها را 
ببینیم.

اســــتاندار گفت: باید مانند اســــفندماه ســــال گذشــــته و 
فروردین امسال تا بهبود شــــرایط به تاش ادامه دهیم و 
برای قرارگیری در راس استان های موفق همکاری مردم را 

جلب نماییم.
وی تأکیــــد کرد: همه مرخــــص ی هــــا در فرمانداری ها لغو 
می شــــود و مأموریت ها با هماهنگی اســــتانداری خواهد 

بود و همه فرمانداری ها باید در آماده باش کامل باشند.
اســــتاندار همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه رســــانه ها می توانند 
پاشنه آشــــیل موفقیت در عرصه کرونا باشند از رسانه ها 

گاهی بخشی را رقم بزنند. خواست موج آ
وی در پایان ســــخنانش کادر درمان را شایســــته بهترین 
تقدیرهــــا دانســــت و تأکید کــــرد: نباید کادر بهداشــــت و 

درمان را خسته کنیم.
حیدری مقدم: به عنوان نخســــتین استان بسیج  �

رسانه ای را رقم زده ایم
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز شرایط فعلی 
استان را جنگ تمام عیار سامتی خواند و افزود: نخستین 

استان هستیم که بسیج رسانه ای را رقم زده ایم.
در  اجتماعــــی  رســــالت  ســــهم  حیدری مقــــدم  رشــــید 
گاهی بخشــــی و کنتــــرل شــــرایط را 70 درصد اعــــام کرد و  آ
گفت: این بیمــــاری 37 میلیون نفر را در دنیا مبتا کرده و 

یک میلیون و 70 هزار نفر را به کام مرگ برده است.
وی فوتی هــــای کرونا در ایــــران را 28 هزار نفــــر اعام کرد و 
گفت: 600 هزار کارمند حوزه سامت به این بیماری مبتا 

شده اند.
وی بــــر تاش برای کاهــــش ورودی بیمارســــتان ها تأکید 
کرد و افــــزود: اگر تنها یک درصد مبتایان به کرونا نیازمند 
تخت بیمارســــتانی باشند به یک هزار و هفتصد تخت نیاز 

خواهیم داشت که یک فاجعه است.
حیدری مقدم با بیان اینکــــه در موج اول 400 نفر و در موج 
دوم 612 بستری داشته ایم تعداد بستری ها در موج سوم 

را 714 نفر اعام کرد.
شــــهید  بیمارســــتان  در  بســــتری  بیمــــاران  تعــــداد  وی 
بهشتی را 91 نفر و بیمارستان ســــینا را 120 نفر اعام کرد و 
تعداد بیماران بســــتری در بیمارســــتان فاطمیه را 5 نفر و 

بیمارستان قلب فرشچیان را 6 نفر اعام کرد.
وی تأکیــــد کرد: باید حساســــیت مــــردم را افزایش دهیم؛ 
چراکه از خودگذشــــتگی و همدلی همراه با تاش می تواند 

در این شرایط کمک کننده باشد.
حیدری مقدم به مردم اطمینــــان داد که تیم علمی مجرب 
با بهترین ســــوابق پزشکی در اســــتان در حال مجاهدت 
هســــتند و کمتر اســــتانی مانند همدان با جدیت در حال 
مدیریت کروناست اما باید همه رسالت اجتماعی خود را 

انجام دهند تا ورودی به بیمارستان ها کاهش یابد.
: اعــــالم تعطیلی هــــا و محدودیت هــــای  �  نادر ی فــــر

جدید
تمدید یک هفته ای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها

مدیرکل امــــور اجتماعی اســــتانداری همدان نیــــز در این 
کمیته محدودیت های جدید را اعام کرد که از زمان اعام 

الزم االجراست.

مهــــرداد نادری فــــر بیــــان کــــرد: برخــــی از اماکــــن از جمله 
ســــینماها، مراکز اجــــرای تئاتــــر و مشــــابه آن، گیم نت ها، 
شــــهرهای بازی، تفرجگاه ها، تاالرهــــای پذیرایی، موزه ها و 

اماکن زیارتی به مدت یک هفته تعطیل است.
 ، وی افــــزود: نمــــاز جماعــــت و جمعــــه در شــــهرهای قرمز
زیارت گاه هــــا، تکایــــا و اماکن متبرک در سراســــر اســــتان، 
باشــــگاه های ورزشــــی و بدن ســــازی ها، قهــــوه خانه هــــا، 
چای خانه ها و خانه مســــافرها، سوئیت های اقامتی نیز به 

مدت 7 روز به طور کامل تعطیل است.
وی ادامــــه داد: بعضــــی اماکــــن و ادارات بــــه شــــکل غیر 
حضــــوری در این هفتــــه خدمات می دهنــــد از جمله همه 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، مدارس در همه 

مقاطع، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای.
نادری فــــر ادامه داد: برخی اماکــــن از جله مهدهای کودک، 
مطب پزشــــکان، کلینیک های پزشکی، مراکز خرید، دفاتر 
پیش خوان دولــــت، مراکز خدمــــات الکترونیک قضایی 
و پلیــــس +10، هتل هــــا تعطیــــل نیســــتند امــــا چنان چه 

شیوه نامه ها را رعایت نکنند پلمب می شوند.
وی ادامه داد: در ورودی آرامســــتان ها باید کنترل صورت 
گیرد کــــه هنــــگام دفن امــــوات بیشــــتر از 20 نفــــر حضور 

نداشته باشند.
نادری فــــر افزود: ادارات و ســــازمان ها بایــــد کارکنان دارای 
بیماری زمینه ای، بانوان باردار و مادران دارای کودک زیر 6 

سال را ملزم به دورکاری کنند.
وی خطاب به فرمانداران ادامه داد: به دســــتور اســــتاندار 
تیم های بازرســــی ســــتاد صیانت از حقوق شــــهروندی از 
دیروز فعال شــــده اند و باید نمایندگان تیم های بازرسی را 
در شهرســــتان ها آزاد کنند و امکانات مــــورد نیاز آنها را در 

اختیار آنان بگذارند.

رئیس شورای شهر همدان خبر داد:

ح پیشنهادی بافت تاریخی همدان توسط معاونت شهرسازی شهرداری تهیه طر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسامی 
شــــهر همــــدان از آمــــاده شــــدن طرح پیشــــنهادی 
بافت تاریخی همدان توســــط معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان 
در چهل و هشــــتمین جلســــه صحن شــــورا، افزود: 
معاونت شهرســــازی و معماری شــــهرداری همدان 
طرح پیشنهادی بافت تاریخی این شهر را تهیه کرده 

که آماده ارائه به مراجع ذیصاح است.
عســــگریان با بیان اینکــــه طرح پیشــــنهادی بافت 
مشــــکات  کاهش  راســــتای  در  همــــدان  تاریخــــی 
شهروندان در حوزه نوسازی و ساخت و ساز بناهای 
فرسوده نقش بســــزایی دارد، اضافه کرد: همچنین 
، کســــب  این طرح رونق در مباحث ســــاخت و ســــاز
و کار و اشــــتغال در حوزه مســــکن که مــــورد تأکید 
مسؤوالن و افراد نیازمند به تأمین مسکن است را 
به دنبال دارد. وی اظهار کرد: از سویی دیگر با اجرای 
دقیق طرح هــــای تفصیلی محدوده بافــــت معابر و 
کاربری های عمومــــی منطبق با طرح تفصیلی رعایت 
شــــده و باعث ایجاد محیط شــــهری مناســــب برای 

شهروندان می شود.
رئیس شــــورای شــــهر همدان اظهار کرد: امیدواریم 
تمامــــی دســــتگاه های ذیربط بــــه ویــــژه ادارات کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری و راه 
و شهرســــازی اســــتان و ســــایر نهادهای مربوطه در 
جهت تســــهیل امور شهروندان اقدامات، همراهی 
و همکاری مستمر خود را با این طرح داشته باشند.

 قراباغی: حریم رودخانه گنج نامه آزاد شود �
و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد  کمیســــیون  رئیــــس 
گردشــــگری شــــورای شــــهر همدان هم با اشاره به 

گفت:  گردشــــگری،  حوزه  در  همــــدان  ظرفیت های 
همدان دارای تفرجگاه ها و طبیعت بســــیار زیبایی 
اســــت که متأســــفانه مــــورد غفلــــت واقع شــــده و 
نتوانســــتیم از این طبیعت بکر اســــتفاده خوبی را 

داشته باشیم.
حســــین قراباغی با بیان اینکه جــــاده گنج نامه یکی از 
بهترین تفرجگاه هــــا و طبیعت گردشــــگری همدان 
اســــت، افــــزود: متأســــفانه تنهــــا حــــدود 10 درصــــد از 
همشــــهریان همدانــــی از این طبیعت زیبا اســــتفاده 
می کنند چراکه رودخانه مســــیر گنج نامــــه که حریمی 
برای اســــتفاده عموم بوده توســــط مالکان و باغداران 
گنج نامه محصور شده است و اجازه استفاده عموم از 

این طبیعت زیبای گردشگری به مردم داده نمی شود.
قراباغــــی با اشــــاره بــــه بازگشــــایی بخشــــی از کوچه 
باغ هــــای منطقه گردشــــگری گنج نامه بــــا همکاری 
دادســــتان، اظهار کرد: این اقدام بســــیار ارزشــــمند 

بوده و جای تقدیر دارد.
وی بــــا تأکید بر اینکه باید به دنبال آزادســــازی حریم 
رودخانه گنج نامه باشــــیم، یادآور شــــد: مســــیر این 
رودخانه ظرفیت خوب گردشگری و طبیعت گردی 

برای همشهریان و مسافران است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره به تأکید دادستان 
اســــتان بر مشخص شــــدن حریم رودخانه گنج نامه، 

افزود: چنانچه این حریم مشــــخص شــــود، تمام این 
تصرفات حریــــم نیز آزاد خواهد شــــد و ایــــن نیازمند 

همکاری دستگاه های متولی در این زمینه است.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر 
همدان، قراباغی از مطالعات نخســــتین 3 رودخانه 
شــــهر همدان خبــــر داد و یادآور شــــد: با آزادســــازی 
حریم رودخانه و مطالعــــات صورت گرفته می توانیم 
طبیعــــت زیبایی برای اســــتفاده مــــردم ایجاد کنیم 
که این موضوع در کمیســــیون گردشــــگری شــــورا 
پیگیری خواهد شــــد تا در اقدام اولیه حریم رودخانه 
را آزاد کنیم چرا که ایــــن مطالبه مردم و فعاالن حوزه 

طبیعت گردی و گردشگری است.

نوراله زاده تأکید کرد:

تعدد قوانین، معضل اساسی تصمیم گیران و مردم
شــــورای  عضــــو  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــامی شــــهر همدان تأکیــــد کرد: تعــــدد قوانین 
و گاه تناقص هــــای موجــــود از معضــــات اساســــی 

تصمیم گیران و مردم محسوب می شوند.
به گــــزارش هگمتانه، نرگس نوراله زاده که ریاســــت 
کمیسیون شهرســــازی و معماری شــــورا را برعهده 
دارد، در نطق پیش از دســــتور صحن شورا با حضور 
حمیدرضــــا حاجی بابایــــی، نماینده مــــردم همدان و 
فامنیــــن در مجلس ابراز امیدواری کرد شــــرایطی در 
مجلس فراهم شــــود تا روان سازی و یکسان سازی 
قوانین در حوزه امور شهری با جدیت بیشتری مورد 

پیگیری قرار گیرد.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه حــــوزه قوانین با اشــــکاالت 
فــــراوان برخــــورد می کنیــــم؛ گفــــت: حــــدود 4 مورد 
از قوانیــــن مدیریت شــــهری کــــه هــــم مــــردم و هم 
مسؤوالن با آن بســــیار برخورد دارند، دارای مباحث 
ضدونقیض بوده که تصمیم گیــــری را دچار اختال 

کرده و مدیریت شــــهری هم باتکلیف مانده است. 
البته پیشنهادات اصاح قوانین قبًا به نمایندگان 
ارائه شــــده که متأســــفانه هنــــوز به نتیجه نرســــیده 

است.
* تأکیــــد بر ســــرمایه گذاری در حوزه نرم افــــزاری برای 

بازیابی فرهنگ جامعه
نورالــــه زاده در ادامه با بیان اینکه دشــــمنان نظام با 
تولید فیلــــم و پویانمایــــی و برنامه هــــای نرم افزاری، 
تغییر فرهنگ در جامعه اســــامی ایران ایجاد کرده 
انــــد، گفت: شــــاید مجلس باید در این حــــوزه تغییر 
نگاه جدی داشته باشد و تخصیص بودجه در حوزه 

نرم افزار فرهنگی را افزایش دهد.
وی معتقد اســــت: همانگونه که دشمنان در حوزه 
فرهنــــگ از فنــــاوری اســــتفاده کرده اند و بــــا تمرکز 
گاه انســــان، تغییــــر فرهنگی را در  بر ضمیــــر ناخودآ
تولیدات فیلم، پویانمایی، بــــازی رایانه ای و ماهواره 
قرار داده اند، ضروری است به جای نگاه ایجاد فضا و 

سخت افزار در حوزه فرهنگی، به روش دشمنان به 
تولیدات فرهنگی اهتمام ورزیده شود و صداوسیما 

هم در این حوزه ورود جدی تری داشته باشد.
عضو شورای شهر همدان با تأکید بر سرمایه گذاری 
بــــرای بازیابی فرهنــــگ جامعه؛  در حوزه نرم افــــزاری 
 بــــدون تخصیص بودجه 

ً
اظهار کرد: این مهم قطعا

محقق نخواهد شــــد؛ از ایــــن رو حوزه صداوســــیما 
نیازمند توجه ویژه مسؤوالن امر است.

نوراله زاده همچنین گفت: در حوزه ایستگاه راه آهن 
هــــم نظر بر این اســــت کــــه باید بــــرای انتقــــال این 
ایســــتگاه با صرف اعتبارات کان، افق آینده شــــهر 
تا 20 سال آینده هم دیده شود و راه آهن، فرودگاه و 
پایانه در محور توسعه شهر قرار گیرد تا شاهد صرف 

هزینه های بعدی آن نباشیم.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر 
همــــدان؛ وی همچنیــــن با بیــــان اینکه بایــــد برای 
اجرایی شدن ایده ها، تمامی ابعاد و جوانب مختلف 

آن دیده شــــود؛ تأکید کرد: شاهد این مهم هستیم 
کــــه در تصمیم گیری هــــای بــــه ظاهــــر کارشناســــی، 
آینده نگری در حوزه محیط زیســــت، منابع انســــانی 
و...، آثــــار اقتصــــادی، فرهنگی و اجتماعــــی کم رنگ 
شده است؛ در حالی که امانت دار آیندگان هستیم 
و بایــــد اقدامات اجرایــــی را مطابق با توســــعه پایدار 

اجرایی کنیم.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس با هشدار نسبت به شرایط کرونایی:

برای همدان احساس خطر می کنم
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه وضعیت 
بیماری کرونا در همدان، قرمز و در آستانه خطر است گفت: 

برای همدان احساس خطر می کنم.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حمیدرضــــا حاجی بابایــــی در جمع 
خبرنــــگاران بــــا تأکید بــــر اینکه بایــــد مراقب خســــتگی و 
ســــامت کادر پزشکی و بهداشــــت درمان باشید، اضافه 
کرد: ســــامت و آرامش خاطر مردم در اولویت برنامه های 

مدیران قرار گیرد.
وی تأکیــــد کــــرد: یادمان باشــــد، بنابــــر رهنمودهــــای رهبر 

انقاب، همه در این شرایط مسؤولیم.
حاجی بابایی با تقدیر از تاش های کادر بهداشت و درمان 
و مدیران استان، نسبت به وضعیت قرمز و خطرناک شیوع 
بیماری کرونا در همدان هشدار داد و خواستار رعایت شیوه 
نامه  های بهداشــــتی از ســــوی مردم و مســــؤوالن شد. وی 
، شیوع آنفلوانزا، به موازات  تأکید کرد: با توجه به فصل پاییز
شــــیوع کرونا، براساس اعام ستاد مقابله با کرونای استان 
در صورت عدم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی، شاهد 
ابتای بیشتر مردم به ویروس کرونا و ادامه وضعیت قرمز و 
به دنبال آن وضع خطرناک خواهیم بود. رئیس کمیسیون 

برنامــــه بودجه و محاســــبات مجلس شــــورای اســــامی، از 
ازدحــــام در بیمارســــتان هــــا، خســــتگی کادر بهداشــــت و 
درمان، و پرشــــدن تخت های بیمارســــتان ها اظهار نگرانی 
کرد و گفت: انتظار می رود، مردم نسبت به سامت خود و 
عزیزانشــــان و همچنین سامت کادر بهداشت درمان که 
جان برکف شبانه روز در تاش و زحمت هستند حساس 
باشند، تا بتوانیم به یاری خداوند و همت مردم این مرحله 

را نیز با کم ترین آسیب بگذرانیم.
وی گفت: توسعه مراکز بیمارستانی در دستور کار است، 
با بهره برداری از بیمارستان اکباتان در آینده نزدیک و آغاز 

عملیــــات اجرایی احداث بیمارســــتان هــــزار تخت خوابی، 
رونــــد ارائه خدمــــت به مردم همــــدان و منطقه تســــهیل 
می شــــود، که به مــــوازات احداث فضاهای بیمارســــتانی و 
تجهیزات تخصصی بر اســــاس آخرین استانداردهای بین 
المللی، جذب نیروی انســــانی نیز در دستور کار قرار دارد، 
که در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری و افزایش 

بهره وری منابع انسانی استان مؤثر خواهد بود.
حاجی بابایی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی با نصب 
العین قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقاب )مدظله 
العالی(، تاش کنند، با ایجاد زیرســــاخت های مناســــب و 

بهره برداری از منابع موجود، خدمــــات مورد نیاز مردم را بر 
بســــتر خدمات دیجیتالی و مجازی به گونه ای برنامه ریزی 
و ارائــــه کنند، که منجر بــــه کاهش ترددهــــای غیرضروری 
، ارتقای اعتماد عمومــــی و آرامش خاطر  و کاهش حضــــور

مردم، از دریافت خدمات مورد نیاز باشد.

بستری 146 کرونایی غیر همدانی در بیمارستان های استان
هگمتانه، گروه خبر همدان: روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا اعام کرد: 146 نفر از بیماران مبتا به این ویروس مربوط به خارج از 

استان هستند که در همدان بستری شدند
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری در جمع خبرنگاران بیان کرد: شــــیوع 
ویروس کرونا در هفت و نیم ماه گذشــــته موجب مرگ 645 تن در این 

استان شده است.

وی گفــــت: چهار هــــزار و 802 تــــن در این اســــتان از ابتــــدای همه گیری 
ویروس کرونا به این ویروس مبتا شدند که از این تعداد سه هزار و 881 

نفر بهبود یافتند.
 ، وی اضافه کرد: یک هزار و 951 تن در شهرستان همدان، 901تن در مایر
، 313 تن در کبودراهنگ،  498 تن در نهاوند، 316 تن در شهرستان بهار
254 تن در تویسرکان، 236 تن در 2 شهرستان رزن و درگزین، 117 تن در 

اسدآباد و 71 تن در فامنین به ویروس کرونا مبتا شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با بیان اینکه 146 
نفر از بیماران مبتا به این ویروس مربوط به خارج از اســــتان هستند که 
در همدان بســــتری شــــدند افزود: بهترین راه عبور از موج ســــوم شیوع 
کرونا رعایت شیوه نامه های بهداشتی شامل استفاده از ماسک، رعایت 

فاصله فیزیکی و پرهیز از حضور در تجمع هاست.

همدان رتبه چهارم سالمندی کشور
استان با 1۸0 هزار سالمند در رتبه چهارم کشور از 

لحاظ تعداد سالمندان

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست معاونت امور توانبخشی بهزیستی 
همدان گفت: همدان در رتبه چهارم سالمندی کشور قرار دارد.

به گزارش هگمتانه، ســــیاوش رهبر با بیان اینکه طرح توانمندســــازی برای 
یک صد ســــالمند در این اســــتان در حال اجرا اســــت گفت: در این طرح با 
، تیم توانمندسازی به آنها  انتخاب سالمندان بستری نیازمند و مشکل دار

رسیدگی می کند.
وی افزود: طرح توانمندســــازی ســــالمندان در کشــــور برای یک هزار و 300 

سالمند اجرا می شود.
وی اضافه کرد: اســــتان همدان با 180 هزار ســــالمند در رتبه چهارم کشور از 
نظر تعداد ســــالمندان اســــت که از این تعداد پنج هزار و 400 ســــالمند زیر 

پوشش حمایت بهزیستی هستند.
رهبر با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سالمند در دنیا و استان همدان بعد 
از استان های گیان، مازندران و مرکزی در رتبه چهارم کشوری قرار دارد، اظهار 
نظر کرد: این موفقیت و نکته مثبتی اســــت که نشان دهنده کاهش فوت 

سالمندان به جهت کیفیت مطلوب معیشت و امید به زندگی باال است.

تویسرکان سالمندترین شهر استان  �
وی از راه انــــدازی خانه هــــای کوچــــک حمایتــــی ســــالمندان بــــا ظرفیت 
ود: چهار مرکــــز نگهداری از  حداکثــــر 10 نفــــر در همــــدان خبر داد و افــــز
ســــالمندان در همدان و مایر فعال و تویســــرکان ســــالمندترین شهر 

است. استان 
سرپرســــت معاونت امور توانبخشــــی بهزیســــتی همــــدان عنوان کرد: 
آقایان،  وزانــــه نگهداری ســــالمندان در همدان برای بانــــوان و  2 مرکز ر
یوتراپی،  فیز پزشــــکی،  خدمات  که  دارد  فعالیت  مهدکــــودک،  کارکرد  با 
کاردرمانــــی، گفتاردرمانــــی، شــــنوایی و بینایــــی ســــنجی ارائــــه می دهد 
، به منزل  و ســــالمندان بعــــد از گذرانــــدن اوقات فراغت بــــا همدیگــــر

. ند د می گر بر
رهبر از طرح خدمت در منزل یا ویزیت در منزل برای ســــالمندان بســــترگرا 
خبر داد و افزود: تیمی شامل پزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی، چهار 
مرتبه در یک ماه برای ارائه خدمت به منزل ســــالمندان خاص زیر پوشش 

می روند.
وی اظهار کرد: هنگامی که ارائه خدمات در مراکز و خانه ها مقدور نباشــــد با 
کمک هزینه های خدمات توانپزشکی آنها را به مراکز فیزیوتراپی و کاردرمانی 

طرف قرارداد ارجاع داده می شود.

استاندار در کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونای استان همدان تأکید کرد:

گاهی بخشی برای شکست کرونا  ایجاد موج آ
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هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون سیاســــی و اجتماعی 
فرماندار ویژه مایر گفت: در حــــال حاضر بیش از یکصد 
بیمار مبتا به کووید 19 در بیمارســــتان های مایر بستری 
هســــتند که 95 درصد ظرفیــــت آنها در بخــــش کرونایی 

تکمیل است.
به گزارش هگمتانه، حســــین فارســــی روز چهارشــــنبه در 
شهرستان  جوان  اندیشــــه ورزان  هیأت  اعضای  نشست 
مایر اظهار کرد: چنانچه وضعیت با این روند پیش برود، 
مجبوریم از بیمارســــتان مهر در کنار بیمارستان های امام 
حســــین)ع( و تأمین اجتماعی دکتر غرضی نیز اســــتفاده 

کنیم.
وی ضمن ابــــراز نگرانی از روند شــــیوع بیمــــاری کووید 19 
در ایــــن شهرســــتان، خواســــتار رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شد و افزود: مردم باید 
نســــبت به رعایت موارد بهداشتی، اســــتفاده از ماسک و 

شستن مرتب دست ها حساس باشند.
معــــاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانداری ویــــژه مایر با 
اشــــاره به اعمال برخی محدودیت ها از ســــوی اســــتاندار 

کرد: با شــــرایط موجود بیمارســــتان ها و  کیــــد  همدان تأ
ضرورت ارایه خدمات به ســــایر بیمــــاران، نمی توان دیگر 
بخش های بیمارســــتانی همچون سی.سی.یو و آی.سی.
یو را تعطیــــل کرد و چــــاره ای جز رعایت شــــیوه نامه های 

نداریم. بهداشتی 
فارســــی به تعطیلی یک هفته ای مدارس، برخی صنوف و 
باشگاه های ورزشــــی اشاره و بیان کرد: با توجه به پر بودن 
، همه اقشــــار باید برای  ظرفیــــت بیمارســــتان های مایــــر
رعایت موارد بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 

از ماسک در سطح جامعه اطاع رسانی کنند.
وی بــــه توزیع یک هزار و 500 واکســــن آنفلوآنــــزا در مرحله 
نخست در این شهرســــتان اشاره کرد و گفت: این تعداد 
، کادر درمان و تعدادی افراد با  واکســــن بین مادران باردار

بیماری های زمینه ای و خاص توزیع شد.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرمانداری ویــــژه مایر ادامه 
داد: در مرحله بعد نیز واکســــن آنفلوآنــــزا به گونه ای توزیع 
می شــــود که افراد زیر 6 ســــال و بــــاالی 60 ســــال و افراد با 

بیماری های خاص بهره مند شوند.

فارســــی همچنین به نقش اثرگذار هیأت اندیشــــه ورزان 
جوان با تدبیر دولت اشــــاره و بیان کرد: سیاســــت دولت 
، ایده و خاقیت جوانان در بخش های  بر این بود تا از فکر

مختلف استفاده و این ایده ها به مرحله اجرا برسد.
وی با بیان اینکه هیأت اندیشــــه ورزان جوان مایر از زمان 
تشــــکیل به نقش و وظیفــــه خود به خوبــــی عمل کردند 

اظهار کرد: تأکید استاندار همدان و فرماندار ویژه مایر بر 
این است که از اقشار مختلف و سایق مختلف سیاسی 

و علمی در هیأت اندیشه ورزان جوان استفاده شود.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرمانداری ویژه مایر با بیان 
اینکه هیأت اندیشــــه ورزان جوان این شهرســــتان حرف 
برای گفتن دارد ادامه داد: جوانان ســــرمایه مهم انسانی و 

معنوی کشــــور در گذر از لحظه های سخت هستند که در 
این دولت زمینه بهره مندی و استفاده از توان و تخصص 

آنها بیشتر مهیا شد.
به نقل از ایرنا، در این نشست فاطمه سرومیلی به عنوان 
دبیر جدید هیأت اندیشــــه ورزان جــــوان مایر انتخاب و از 

زحمات علی کمالی تقدیر شد.

فرماندار تویسرکان:

قطع تسهیالت اشتغالزایی روستایی تویسرکان
تشویق یا تنبیه؟!

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان از ایجاد 1097 فرصت جدید شغلی در شهرستان 
تویسرکان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 72 درصد از سهمیه اشتغالزایی در تویسرکان 

محقق شده است.
به گزارش هگمتانه، سید رسول حسینی اظهار کرد: تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان تویسرکان 

در سال جاری 1530 فرصت شغلی جدید اســــت که تاکنون با ایجاد 1097 شغل جدید، 72 درصد از 
این سهمیه محقق شده است.

وی با تأکید بر اینکه آمار اشــــتغالی که از سوی ما اعام می شود با توجه به تأیید بیمه تأمین اجتماعی 
و قابل راســــتی آزمایی اســــت، افزود: در شرایطی که تویســــرکان به عنوان شهرســــتان دوم استان از 
نظر جذب اعتبارات اشــــتغالزایی روســــتایی معرفی شــــده، از استان اعام شــــده که فعًا تسهیات 

اشتغالزایی روستایی به تویسرکان نمی دهیم که معلوم نیست این کار تشویق ماست یا تنبیه ما.
حســــینی با تأکید بر اینکه هر دستگاه اجرایی براساس سند سه ســــاله استان مکلف به ایجاد 100 
درصدی تعهد اشــــتغال خود در طول سال اســــت، بیان کرد: پارک علم و فناوری در تویسرکان نه 

فعالیت مشخص و قابل قبولی دارد و نه حتی یک مورد اشتغالزایی داشته است.
وی گفت: امســــال میزان اعتبارهای مالی اباغی به دو دســــتگاه اجرایی حمایتی تویســــرکان یعنی 
بهزیســــتی و کمیته امداد امام)ره( و همچنین بنیاد شــــهید، 15 میلیارد و 180 میلیون تومان است 

که گرچه رشد چندانی نداشته اما از سال قبل کمتر نیست.
فرمانــــدار تویســــرکان در گفت وگو بــــا ایســــنا، از عملکرد نه چنــــدان رضایت بخش اتــــاق اصناف 
و اتحادیه هــــای صنفی ایــــن شهرســــتان نیز انتقاد کرد و متذکر شــــد: گاهی احســــاس می شــــود 
ناهماهنگی هــــا و کم کاری هایی هر چند ســــهوی به روند حل مشــــکات مختلف در شهرســــتان 

آسیب وارد می کند و انگار استفاده از خردجمعی در برخی حوزه های کاری اثرگذار نیست.

نماینده مردم رزن و درگزین خبر داد:
تدوین سند توسعه روستاهای 

ین تا یک ماه آینده درگز

مــــردم  نماینــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان های رزن و درگزین در مجلس شورای 
روســــتاهای  توســــعه  ســــند  تدویــــن  از  اســــامی 
تــــا یک ماه  شهرســــتان درگزین توســــط دهیاران 
آینده خبر داد و گفت: در ســــند توســــعه روستاها 
تمامــــی مشــــکات و ظرفیت های روســــتا تدوین 

خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، حســــن لطفی چهارشــــنبه 16 
مهرماه در جلســــه بررســــی مشــــکات روستاهای 
که با حضور اعضای شــــورای  شهرســــتان درگزین 
اسامی و دهیاران و مســــؤوالن ادارات برگزار شد، 
هدف از تدوین ســــند توســــعه روســــتاها را ایجاد 
شــــفافیت در همه بخش ها و نحوه توسعه روستا 

با میزان اعتبار مورد نیاز عنوان کرد.
وی افــــزود: بــــا تدویــــن این ســــند دیگــــر مدیران 
دســــتگاهای اجرایی ســــردرگم اجــــرای پروژه ها در 
روســــتاها نخواهند بود و مشــــخص خواهد شــــد 
مشکات و چالش های روستاها در چه بازه زمانی 

حل می شود.
لطفی با بیان اینکــــه یکی از مهمترین ظرفیت های 
شهرستان درگزین وجود کارگاهای فعال در حوزه 
تولید پوشاک است، اظهار کرد: متأسفانه با وجود 
ظرفیت های فراوان اقدام خاصی در راســــتای ایجاد 
نشــــان تجاری در زمینه پوشاک در این شهرستان 
انجام نشــــده اســــت و تولیــــدات پوشــــاک در این 
شهرستان با نشان های تجاری مختلف به فروش 

می رسد.
وی توســــعه زیرســــاخت های مخابراتــــی را از دیگر 
برنامه مهم شهرستان درگزین عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون پروژه های توســــعه ســــرعت و ظرفیت 
دکل  سه  ســــاخت  همچون  شهرســــتان  اینترنت 
مخابراتی، اجرای فیبر نوری در پنج روســــتا و توسعه 
اینترنــــت ADSL در دو روســــتا بــــا 10 میلیارد تومان 

اعتبار در حال اجرا است.
لطفی با اشــــاره به شــــیوع کروناویروس در کشور و 
شهرستان درگزین و در جهت جلوگیری از ازدحام 
جمعیت گفــــت: در راســــتای جلوگیری از شــــیوع 
کرونا و از طرفی حل مشــــکات مردم در روســــتاها 
بررسی مشکات با حضور اعضای شورای اسامی، 
برگزار  اجرایــــی  دســــتگاهای  مدیــــران  و  دهیــــاران 
می شــــود تا در صورت مساعد شدن شرایط دوباره 

در روستاها حضور داشته باشیم.

دبیر قرار گاه زیستی نهاوند:
معرفی ادارات متخلف 

در اجرای شیوه نامه های 
بهداشتی به مراجع قضایی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دبیر قرار گاه زیســــتی 
نهاوند گفت: اداراتی که در اجرای شــــیوه نامه های 
کنند به مراجع قضایی معرفی  کوتاهی  بهداشــــتی 

می شوند.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی مختــــاری اظهــــار کرد: 
هــــر اداره و نهادی کــــه در رعایت شــــیوه نامه های 
آن  بهداشــــتی کوتاهــــی کــــرده و یــــا نســــبت بــــه 
بی اعتنایی کند ضمن معرفی بــــه مراجع قضایی از 

طریق رسانه ها به مردم معرفی می شود.
وی افزود: رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و به 
ویژه استفاده از ماسک نقش مهمی در پیشگیری 

از ابتا افراد به بیماری کرونا دارد.
فرمانده ســــپاه نهاوند با اشــــاره به اینکه وضعیت 
شهرستان به لحاظ کرونا مطلوب نیست افزود: در 
بازدیدهایی که از سطح شهر به عمل آمد بسیاری 
از مردم از ماسک اســــتفاده می کنند اما متأسفانه 
عده ای هنوز بدون ماســــک در شهر تردد می کنند 

که این مساله برای دیگران آسیب زاست.
وی بــــا اشــــاره به بحث ضــــرورت نظارت بــــر ادارات 
شهرستان گفت: به منظور نظارت بر اجرای موازین 
و شیوه نامه های بهداشتی از چند اداره شهرستان 
بازدید به عمل آمد که خوشبختانه وضعیت خوب 
بود اما متأســــفانه تعدادی از مسؤولین و کارکنان 
بهداشتی  دســــتورالعمل های  رعایت  به  نســــبت 
آنها داده  کم توجهی داشــــتند که تذکرات الزم بــــه 

شد.
مختاری گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا 
مبنی بــــر لزوم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
توســــط کارکنــــان ادارات و عــــدم ارائــــه خدمات به 
مراجعینــــی که از ماســــک اســــتفاده نمی کنند لذا 
چنانچه هر کدام از ادارات و نهادهایی که نســــبت 
به این امر بی توجه باشــــند از سوی مرکز بهداشت 

به مقام قضایی معرفی خواهند شد.
وی در گفتگو با فارس گفت: در شــــرایط کنونی ما 
بیش از هــــر زمان دیگری به همکاری مردم نیازمند 
هســــتیم تا انشــــاءاهلل بتوانیم از ایــــن مرحله نیز با 

موفقیت عبور کنیم.

خبــــــر

از »موکب های خدمت« تا »خانه سازی« جاماندگان اربعین
بــــا یک ســــؤال بزرگ  هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: 
رو به روســــت و مــــدام از خود می پرســــد، چــــه گناهی 
کردیم از اربعین جا ماندیم. دوباره صدایش نامفهوم 
می شود، »اشــــک« و »بغض« و »ســــخن« لحظه ای در 
کوتاهی می گوید:  از مکث  آمیخته می شود و بعد  هم 
شــــاید ساختن این خانه دلم را آرام کند، آقاسید برایم 
گفت شــــب قبل از اینکه کار را شــــروع کنید »پدرم به 

را داد«. آن  آمد و خبر خوب تکمیل  خوابم 
و  زیــــارت  از  دریــــغ  امســــال  هگمتانــــه؛  گــــزارش  بــــه 
پیــــاده روی اربعین حتی از خادمی زائران ارباب همگی 
جا ماندیم، هر ســــال بعد از تاســــوعا و عاشورا زمزمه 
به  داغی  کرونا  امسال  اما  می شــــد  طنین انداز  اربعین 
یادماندنی بر قلب تمام عاشقان سید و ساالر شهدا 

گذاشت.
و  می چرخند  فــــراق  و  دلتنگی  گرداگــــرد  هــــم  نوحه ها 
مداحــــان از صبــــوری می گویند تــــا مرهمی باشــــند بر 
آتش گر گرفته وجود خادمــــان و جاماندگان، اربعین 
گوشــــه عزلــــت برگزیدیــــم و به جای  امســــال همگی 
پیــــاده روی از نجف تا کربا در خانه ماندیم و بســــنده 

. از راه دور کردیم به سامی 
ســــال  طــــول  در  اربعینــــی  خادمــــان  و  موکــــب داران 
کــــردن  برپــــا  فکــــر  بــــه  و  می کردنــــد  لحظه شــــماری 
را  زائران  کفش  گــــرد  تا  بودند  صلواتی  ایســــتگاه های 
بزدایند اما امســــال با دلشــــوره و اضطراب گذشت و 

دســــت آخر هم جز دلتنگی چیزی عایدشان نشد.
دست  روی  دست  حســــینی  عاشــــقان  نماند  ناگفته 
نگذاشــــتند و آســــتین همــــت بــــاال زدنــــد بــــه جــــای 
بوســــه بر دســــت زائران به خانه ســــازی و تهیه بسته 
معیشــــتی پرداختنــــد، بــــرای رفــــع دلتنگــــی و گذران 
توزیع  بهداشــــتی  اقــــام  مســــتحقان  بین  فــــراق  ایام 
ساختند.  بهداشــــتی  سرویس  چشــــمه های  و  کردند 
اقشــــار  نیاز  رفع  راســــتای  در  مؤمنانــــه  کمک هــــای  با 
ضعیــــف جامعه ادای دین کردند و مرهمی شــــدند بر 

جانشان. زخم 
خانه سازی به جای خادمی زائران اباعبداهلل �

نماینــــده موکب حضــــرت ابوالفضل)ع( شهرســــتان 
رزن بخــــش ســــردرود اظهــــار می کند: از ســــال 1390 
زن  موکب ویژه اربعین را ابتدا در کربا و ســــپس در ر
راه اندازی کردیم اما امســــال پس از هشــــت سال به 
از دوســــتان به جای برپایی موکب و  پیشــــنهاد یکی 
کربا به ســــاخت و تکمیل یک  زائران  خدمتگزاری به 
آن سیدی مســــتحق در یکی از روستاهای  خانه که از 

پرداختیم. بود،  زن  ر
مهــــدی قمشــــلو از دلتنگــــی اربعیــــن و نبــــود زائران 
حســــینی ســــخن به میــــان مــــی آورد و بیــــان می کند: 
هربــــار یاد راهپیمایی با شــــکوه اربعین و خدمتگزاری 
زائران حسینی در ذهنم تداعی می شود و ممنوعیت 

برپایی موکب و خادمی حســــین)ع( را می بینم، حالم 
دگرگون می شــــود، معلوم نیســــت چه گناهی کردیم 

نیستم... اربعین  زائران  خدمت  در  امسال  که 
وی که ســــخن از اربعیــــن داغ دلش را تــــازه می کند و 
گویــــی ســــر از زخمی عمیق بــــر وجودش برداشــــتیم 
می گوید: پیش از این خیران خانه این ســــید را در حد 
امکانات مالی شــــان پیش برده بودند و پس از آن به 
دنبال جــــذب کمک برآمدند که ایــــن کار خیر نصیب 
موکب ما شــــد تا نســــبت بــــه تکمیل ایــــن خانه گام 

برداریم.
نماینــــده موکب حضــــرت ابوالفضل)ع( شهرســــتان 
رزن بــــا بیان اینکه ســــفت کاری این منزل مســــکونی 
پیشــــرفت هایی داشــــت کــــه حدود دو ســــال پیش 
انجام و تاکنون رها شــــده بود می افزاید: در راســــتای 
فرمایشــــات مقام معظــــم رهبری و انجــــام کمک های 
مؤمنانه برای دســــتگیری از مردم ایــــن اقدام را انجام 
دادیم، البته امســــال در ماه مبــــارک رمضان و پس از 

کردیم. توزیع  و  تهیه  غذایی  بسته های  آن 
وی با اشــــاره بــــه اینکه تا جایــــی که تــــوان مالی اجازه 
دهد بــــرای تحقق فرمایش رهبر انقاب پیش می روم 
هر چند از خیران دیگر هم درخواســــت کمک می کنم 
آنها هم به دســــت رد به ســــینه مــــا نمی زنند ادامه  و 
می دهد: تکمیل این خانه در مراحل نهایی اســــت و 
تمام تاش ما بر این اســــت که تا فرا رســــیدن اربعین 
امسال به اتمام برســــد تا ما به قول وعده داده شده 

باشیم. کرده  عمل 
قمشــــلو که کم کم بغض راه گلویــــش را می بندد و به 
ســــختی کلمــــات را ادا می کند و می گوید: ســــال های 
کرده بودیم،  را برپا  اول خدمتگزاری در ســــرما موکب 
به همین خاطر از امام حســــین)ع( مددی خواســــتیم 
که یاری دهد، از همین رو سال گذشته موفق شدیم 
رســــتورانی اجــــاره و در فضایی بــــزرگ و بــــا تجهیزات 

کنیم. خدمت رسانی  زائران  به  کامل 
وی همچنان با یک ســــؤال بزرگ رو به روست و مدام 
از خود می پرســــد، چه گناهی کردیم امسال از مراسم 
اربعیــــن محروم شــــدیم. دوبــــاره صدایــــش نامفهوم 
می شــــود، »اشــــک« و »بغــــض« و »ســــخن« لحظه ای 
در هــــم آمیختــــه می شــــود و بعــــد از مکــــث کوتاهی 
آرام کند  می افزاید: شــــاید ســــاختن این خانه دلــــم را 
و همان حس و حــــال بی بدیل را پیدا کنم، آقا ســــید 
آغاز  از اینکه ساخت خانه ام را  گفت شــــب قبل  برایم 
کنید »پــــدرم به خوابم آمد و خبر خــــوب تکمیل خانه 

را داد«.
نماینــــده موکب حضــــرت ابوالفضل)ع( شهرســــتان 
رزن درباره رونــــد تکمیل این منزل مســــکونی اضافه 
می کنــــد: قرار مــــا برای تحویــــل این خانــــه روز اربعین 
اســــت تا مرهمی باشد بر دل ســــوخته  و روزگار بر هم 

ریخته مان.
وی با ســــخاوت و دســــت و دل بــــازی می گوید: اصا 
است  این  مهم  می شــــود  هزینه  چقدر  نیســــت  مهم 
که دلی شاد شود، ناگفته نماند در روستای خودمان 
از افراد مســــتحق  تــــا  کردیــــم  هــــم صندوقــــی تهیــــه 
دســــتگیری و دلجویــــی شــــود و در راســــتای کمــــک 
حقیقت  در  کنیــــم  حرکت  رهبری  نظــــر  مورد  مؤمنانه 

هست. و  بوده  راه  چراغ  همیشه  ایشان  حرف 
قمشــــلو با حســــرتی عمیق کــــه حکایــــت از دلدادگی 
و دلتنگــــی دارد یادآور می شــــود: عاشــــق این بودیم 
که دســــت زائران را ببوسیم اما امســــال به خاطر این 
بیماری منحوس قســــمت نشــــد، ما دلتنگ خدمت 
بــــه زائران و زیــــارت حضــــرت اباعبداهلل)ع( هســــتیم، 
امیدوارم هرچه زودتر دور ضریح اباعبداهلل)ع( طواف 

کنیم. زیارت  را  و حضرت 
وی ســــاختن خانــــه بــــرای یک ســــید را مایــــه آرامش 
گذشته  دلش در این روزها می داند و می گوید: سال 
امــــام حســــین)ع( و حضرت  کــــه  کــــردم  گریه  خیلــــی 
ابوالفضل)ع( این عنایت را از مــــن نگیرد و همچنان 
را ادامه دهم اما  بتوانم خدمتگزاری عاشقان و زائران 

امســــال نوع دیگری از خدمتگزاری قسمتم شد.
کمک های مؤمنانه برای رفع دلتنگی اربعین �

در کنــــار پیران برنادل جوانان هم دلداده این مســــیر 
هســــتند، موکــــب جوانان قمر بنی هاشــــم توســــطی 
شهرســــتان  توچغاز  روســــتای  در  جوانان  از  گروهــــی 
مایر بر پا شــــده و پاکی مؤسســــان آن شهرتش را به 

است. رسانده  فلک  گوش 
از  ابتــــدا  بنی هاشــــم  قمــــر  جوانــــان  موکــــب  عضــــو 
روزی ســــخن می گویــــد که بــــا اهالی موکــــب تصمیم 
از حرکت  اجــــازه ندهند چــــرخ خدمتگــــزاری  گرفتنــــد 
بازبایســــتد، مصطفی حیدری ادامه می دهد: به همراه 
دوســــتانم سه سال پیش دســــت خالی موکبی برای 

کردیم. راه اندازی  حسینی  زائران  به  خدمت رسانی 
وی می افزایــــد: در همان ســــال اول راه اندازی موکب 
با موانع و چالش های بســــیاری مواجه شــــدیم چرا که 
12 نفر  کافی نداشــــتیم، ما حدود  مکان ثابت و هزینه 
جوان تحصیلکرده اما از قشــــر ضعیف هستیم البته 
عنایــــت امام حســــین)ع( ما را به ســــمت هدف های 

بزرگی سوق داده است.
آنچه در  از  عضــــو موکــــب جوانــــان قمــــر بنی هاشــــم 
ســــال های موکب داری گذشــــته می گوید: راستش را 
بخواهیــــد قابل وصف نیســــت و کام در برابر وصف 
آنچه در این ســــال ها به وقوع پیوســــته ناتوان است، 
خدمت رســــانی بــــه زائران انــــرژی و توان مــــا مضاعف 
کرده بود اما امســــال با وجود کرونا همه آنچه ساخته 

شد. دگرگون  بودیم  پرداخته  و 
وی با بیان اینکه با دوســــتان تصمیم گرفتیم امسال 

خادمی را بــــه نحو دیگری ادامه دهیم می افزاید: پخت 
غذا، تهیه بســــته های معیشــــتی و بهداشتی و توزیع 
در  بهداشتی  ســــرویس  چشمه  چهار  ســــاخت  و  آنها 
روســــتا شــــده نماد خادمی و خدمتگزاری امســــال ما 
در قالب کمک های مؤمنانــــه و فرمایش مقام معظم 

رهبری.
که توســــط موکب  کمک هــــای مؤمنانه ای  حیدری به 
گرفته اشــــاره  بنی هاشــــم مایر صورت  جوانان قمــــر 
می کنــــد و می گوید: برای حفظ آرامــــش و رفع دلتنگی 
اربعین امســــال اقدامــــات جایگزینــــی موکب داری و 

دادیم. انجام  را  خدمت رسانی 
وی ادامــــه می دهــــد: تعمیــــر و مرمت چهار چشــــمه 
را  »رازی«  دخترانه  مدرســــه  برای  بهداشــــتی  سرویس 
گذشــــته هم ساخت  البته ســــال  به اتمام رســــاندیم 
یک چشمه سرویس بهداشــــتی و دو دستگاه حمام 

گرفت. صورت 
ایــــن عضــــو موکب جوانــــان قمــــر بنی هاشــــم یادآور 
می شود: امســــال حالمان خوب نیســــت و به عشق 
ســــال آینده این دوری و دلتنگی ایــــن روزها را تحمل 
می کنیــــم چراکه ســــال آینده همه تشــــنه هســــتند و 
می خواهنــــد هرچه ســــریعتر خود را به کربا برســــانند 
از همیشــــه فراهم  بــــرای خادمــــی ما بهتــــر  و فرصت 

می شود.
وی با آه و حســــرتی تمام نشــــدنی از اربعین سال های 
گذشــــته ســــخن به میان می آورد و یادآور می شــــود: 
موکــــب جوانان قمــــر بنی هاشــــم نخســــتین موکبی 
اســــت که در شهرســــتان فعالیت خــــود را آغاز کرده 
و خدماتــــی متفاوت بــــه زائــــران ارائــــه داده از چای با 
آتیشــــی  اســــتکان و نعلبکی گرفته تا دمنوش های و 

امسال... اما 
حیدری بیان می کند: ســــال اولی کــــه در اربعین راهی 

کربا شــــدم از چند جوانی که موکــــب راه اندازی کرده 
بودند، پرســــیدم چه کســــی کمکتــــان می کند که این 
موکب را برپا کنید بدون معطلی پاســــخ دادند، ما یک 
ســــال کار می کنیم برای اربعین؛ مــــن درک نمی کردم 

دارد! امکان  چطور  که 
وی در ادامــــه اضافــــه می کند: خودمان کــــه کار را آغاز 
کردیم و پس از سال اول به این فکر بودیم چطور در 
ســــال آینده موکب را بهتر برپا کنیــــم به عنوان مثال 
سال اول چهار چشمه ســــرویس بهداشتی صحرایی 
داشــــتیم اما سال گذشــــته حدود 48 میلیون تومان 
هزینــــه کردیم و چهار چشــــمه ســــرویس بهداشــــتی 
با تمــــام امکانات به صــــورت فرنگــــی و ایرانی احداث 
کمترین هزینــــه ممکن  بــــا  کردیــــم اگرچه این طــــراح 

شد. انجام 
گرمای  هرم  را ندارد،  دیگر زبانش تاب بیان دلتنگــــی 
می گیرد  سرچشــــمه  درون  بی تابــــی  از  کــــه  وجودش 
را می تــــوان بــــه راحتی حس کــــرد، پس ســــر صحبت 
را عــــوض می کنــــم و از چگونگــــی تأمیــــن هزینه های 
موکــــب می پرســــم کــــه بــــر آتــــش درونــــش بیشــــتر 
می افزاید و می گوید: شــــاید باورتان نشود، اما ما تنها 
500 هــــزار تومان موکــــب را راه اندازی کردیم  با حدود 
پس از آن با اعتباری که موکب به دســــت آورد خیران 

شهرســــتان و البته تهران به کمک ما آمدند.
مشــــخص  می کند:  اضافــــه  وی  فــــارس،  از  نقــــل  بــــه 
کجاســــت؛  کمک هــــا  واقعــــی  سرچشــــمه  نیســــت 
کمک ها از جایی می رســــید که ما آن انتظار نداشتیم، 
بــــرای نمونه یکبار یک فردی پــــس از صرف یک چای 
بســــته ای را به من داد و رفت وقتی پرســــیدم از طرف 
چه کســــی اســــت تا قبض کمک صادر کنــــم، گفت از 
طرف ناشناس و رفت. امسال ما ماندیم و دلتنگی و 

، انشــــاءاهلل که روسفید بیرون بیاییم. امتحانی دیگر

معاون سیاسی فرماندار مالیر خبر داد:

تکمیل 95 درصد ظرفیت 
بیمارستان های مالیر 

در بخش کرونا

: رئیس اداره میراث فرهنگی مالیر

باید اعتبارات بازسازی و طاق زدن »یخدان میرفتاح« زودتر تأمین شود
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشــــگری و صنایع دستی شهرستان مایر اعام کرد: 
با توجه به شــــرایط بنا، یخدان میرفتاح باید هر چه زودتر 
اعتبــــارات الزم بــــرای ادامه روند بازســــازی، طــــاق زدن و 

محوطه سازی آن تأمین شود.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی اظهار کرد: فروردین 
ماه ســــال 98 بخشــــی عظیمــــی از این بنا بر اثر شــــدت 
ریزش برف و باران فرو ریخت که مستندســــازی از وضع 
موجود )فتوگرامتری( نخســــتین اقدام انجام شــــده در 

بحث مرمت یخدان میرفتاح بوده است.
وی بــــا بیــــان اینکه یخــــدان میرفتــــاح یکــــی از بناهای 
تاریخی بــــه جای مانده از دوره قاجاریه در مایر اســــت، 
گفت: دومین اقدام آســــیب شناســــی و تهیه حصار با 
اعتباری افزون بــــر 120 میلیون تومان بــــود که از محل 

استانی تهیه شد.
جلیلی به قرارداد بســــته شــــده با پیمانکار برای مرمت 
یخدان میرفتاح اشــــاره و تصریح کرد: آواربرداری اولیه و 
الیه برداری از سســــتی هایی که امکان ریزش داشتند، 
انجام شــــده و بــــه قســــمت های محکم بنا رســــیدیم 
همچنین بــــا جمع کردن جداره خارجــــی بنا دیوارچینی 

را انجام دادیم.
وی خاطرنشــــان کرد: بــــرای ادامه مرمت و بازســــازی بنا 
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ً
منتظر اعتبــــاری به مبلغ حــــدودا

از محل ملی یا مدیریت بحران هســــتیم کــــه فرماندار و 
معاون عمرانی استانداری پیگیر این موضوع هستند.

جلیلــــی با بیــــان اینکه اســــاس بنای یخــــدان میرفتاح 
سالم اســــت، گفت: قســــمت پایینی یخدان که محل 
نگهداری یخ اســــت، شــــش متر در عمق زمین است 

که بدنه و کف سنگی دارد و با توجه به اینکه یک سازه 
آبی اســــت، صدمه ای ندیده و در واقع گنبــــد بنا که به 
منظور جلوگیــــری از عدم تابش مســــتقیم نور به یخ و 
نگهداری آن طی مدت زمان بیشــــتر ساخته شده، فرو 

ریخته است.
وی تأکیــــد کــــرد: بارندگی به مــــرور زمان به بنای ســــالم 
صدمــــه می زند و با توجه به شــــرایط این بنــــا باید هر چه 
زودتر اعتبارات الزم برای ادامه روند بازســــازی، طاق زدن 

و محوطه سازی آن تأمین شود.
به نقل از ایسنا، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســــتی شهرستان مایر در پایان با بیان اینکه 
بازســــازی بنا دارای طرح ناظر است، ادامه داد: این بنا که 
نماد و اثر تاریخی شهر اســــت، باید اصولی مرمت شود 

که بتواند خود را حفظ کند.

: مدیر جهاد کشاورزی بهار

آغاز برداشت گردو 
از باغات بهار

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر جهــــاد کشــــاورزی 
شهرســــتان بهــــار از آغاز برداشــــت گــــردو از باغــــات این 

شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، عبدالحســــین اکبری افزود: ســــطح 
زیر کشــــت گردو در شهرستان بهار حدود یک هزار و 960 

هکتار و از این مقدار 1900 هکتار به صورت بارور است.
وی افــــزود: بــــا توجــــه بــــه شــــرایط جغرافیایی مناســــب 
پیش بینی می شود امسال 3800 تن گردو از سطح باغات 

شهرستان بهار برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار بیان کرد: ارقام گردو 
کشت شده در بهار بیشــــتر ارقام محلی و پیوندی و ارقام 

، فرنور و فرانکت هستند. خارجی مانند چندلر
اکبــــری بیان کرد: طــــرح سرشــــاخه کاری با هــــدف اصاح 

درختــــان برای مقاومــــت در مقابل ســــرمازدگی و افزایش 
کمی و کیفی محصول طی ســــال جاری به تعداد پنج هزار و 
970 پیوندک در باغات شهرستان بهار با موفقیت انجام 

گرفت.
وی در گفتگــــو بــــا مهــــر افزود: مصــــرف گــــردو در تقویت 
حافظه، استحکام استخوان ها و پیشگیری از بیماری های 

قلبی و برخی سرطان ها نقش به سزایی دارد.
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مراجعه کمتر از نصف کودکان برای بینایی سنجی
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســــت معاونت توســــعه و پیشــــگیری بهزیستی استان همدان 
گفت: در حالی که انتظار می رفت حدود 47 هزار کودک در طرح غربالگری بینایی مشــــارکت داشته 
باشــــند، اما نگرانی والدین از ابتای فرزندشان به ویروس کرونا موجب استقبال اندک از این طرح 

در همدان شده است.
به گزارش هگمتانه، شــــجاع احســــانی افزود: طرح غربالگری بینایی سنجی کودکان 3 تا 6 سال 
از 15 تیر ســــال جاری آغاز شــــده و تاکنون کمتر از 50 درصد جامعه هدف از این طرح استقبال 

کردند.

به گفته وی غربالگری تنبلی چشــــم در راستای شناسایی و پیشــــگیری از معلولیت، جلوگیری 
از شــــدت، کنترل و درمــــان آن فعالیت دارد، با ایــــن هدف که معلولی بــــه جامعه هدف اضافه 

نشود.
سرپرست معاونت توسعه پیشــــگیری بهزیستی با بیان اینکه تیم های مســــتقر در مراکز درمانی 
برای تمامی نوزادان غربالگری بینایی انجام می دهند، یادآور شــــد: غربالگری بینایی برای کودکان 3 
تا6 سال با توجه به وضعیت شــــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مهدکودک ها و پیش دبستانی ها، در 

پایگاه ثابت بهزیستی استان همدان و پایگاه سیار در روستاها انجام می گیرد.
سرپرســــت معاونت توسعه و پیشگیری بهزیستی استان همدان با تأکید بر اینکه مراجعه کننده 

در صورت داشتن مشکل بینایی و نیاز به عینک و یا عمل جراحی، سازمان بهزیستی تمامی هزینه 
درمان را تقبل می کند، تشــــریح کرد: شناســــایی و حمایت کودکان با مشــــکل بینایی، ارزشمندتر 

است تا معلولی به جامعه هدف اضافه شود.
به نقل از ایرنا، احســــانی، عوامــــل مادرزادی، حین زایمان، حادثه، ضربــــه، عوامل بیرونی را در عیوب 
بینایی مؤثر دانســــت و اظهار کرد: ســــال گذشــــته تمامی 44 هزار کودک جامعه هدف اســــتان در 
غربالگری بینایی شــــرکت کردند اما امســــال با توجه به شــــرایط خاص بیماری کرونــــا، مردم ترجیح 
می دهند برای ســــنجش بینایی به مطب های شــــخصی بروند و یا عده ای هــــم اهمیتی به موضوع 

نمی دهند.

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: دبیر مجمع تشــــخیص 
مصلحت نظام شهید ســــردار حســــین همدانی را یکی از 
میوه های والیت دانســــت و افزود: راه شهید همدانی ها 

راه حل مشکات است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سرلشــــکر محســــن رضایی 
گرامیداشــــت پنجمین  شامگاه چهارشــــنبه در مراســــم 
ســــالگرد شهادت ســــردار شهید حســــین همدانی که در 
حســــینیه حضرت امام خمینی)ره( برگزار شــــد گفت: اگر 
امروز اتحاد والیی در جامعه ما کمرنگ شده به این علت 
است که تفســــیرهای مختلفی از والیت صورت گرفته که 
به تعداد این تفسیرها راه های سیاسی، جناح ها و آدم های 

مختلف ایجاد شده است.
وی در ادامــــه تصریــــح کرد: همدان به نیکــــی نامش ثبت 
شــــده به طوری که این اســــتان بزرگانی همچــــون آیت ا... 
نوری همدانــــی و آیت ا... موســــوی همدانی و بســــیاری از 
بزرگان تشیع علوی را در خود پرورش داده است و کارنامه 
شهدای این استان نیز بســــیار ویژه است چراکه بسیاری 
از فرماندهان دفاع مقدس مانند شهید همدانی، شهید 
صوفی، شــــهید ســــلگی  و شــــهید چیت ســــازیان در این 

استان آرمیده اند.
وی ادامه داد: این کاروان عظیم شهدا و افتخارات استان 
نشــــان دهنده یک پدیده جدید در زندگی ملت است که 
شامل شــــهادت طلبی، فداکاری، ایمان و صداقت است 
کــــه اگر پیش از انقاب این پدیده وجود داشــــت بحرین، 

نخجوان، ســــمرقند و هرات از ایران جدا نمی شد و ضعف 
و غارت ها رخ نمی داد.

ســــردار رضایی خاطرنشان کرد: چنین شهر مقدسی با این 
شهدای بزرگ به ویژه سردار همدانی نشان می دهد به این 
پدیده باید توجه ویژه شود و شاید مشکات اصلی ما این 
اســــت که به آن کمتر توجه کرده ایم و این رویداد چیزی جز 
والیت نیست به طوری که والیت به جامعه ما حیات داده 

و یکی از میوه های این والیت حاج حسین همدانی است.
دبیــــر مجمع تشــــخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ســــال 
دوم دفاع مقدس، ســــرآغاز پیروزی در جنگ بود و کسانی 
که می گوینــــد فرماندهان جنــــگ، جنگ را درســــت اداره 
نکردند باید دقت کنند در ســــال اول جنگ به علت عدم 
هماهنگــــی و اتحــــاد نتیجــــه ای نگرفتیم اما از ســــال دوم 
جنگ فرماندهــــان با طرح هــــای جدید شــــهرهای ایران را 
یکی پس از دیگــــری آزاد می کنند و جوانان ما در اثر چنین 
مکتــــب دفاعی به قهرمانان کشــــور مانند حاج حســــین 

همدانی تبدیل شدند.
سرلشــــکر رضایی مطرح کرد: با شهید حسین همدانی در 
دوران جنگ در زمان عملیات فتح المبین آشــــنا شدیم، 
در آن زمان ایشــــان موظف شــــد تیپ 27 محمد رســــول 
اهلل)ص( در دوکوهه دزفول تشکیل دهد، پس از آن از او 
خواستیم تیپ انصارالحسین)ع( همدان را آماده کند که 

نخستین تیپ تشکیل شده او همین تیپ بود.
وی بیان کرد: زمانی که با ظرفیت  باالی او آشــــنا شدیم به 

اســــتان گیان اعزام شد و در این استان نیز لشکر قدس 
گیان را با موفقیت تشــــکیل داد، در کرمانشــــاه و بعد از 
جنــــگ همچنین در تهران لشــــکر حضرت رســــول)ص( 
را به صورت عالــــی اداره کرد ضمن اینکه ســــردار همدانی 
تنها فرماندهی اســــت که در چهار اســــتان بر چهار لشکر 

فرماندهی کرده است.
سرلشــــکر رضایــــی گفت: همدان شــــهر علمــــای بزرگ و 
رزمندگان حماسه آفرینی است که در تاریخ ایران اسامی 
به نیکی نامشان ثبت شــــده است همچنین این استان 
، شهادت و  به قدمت ایران ســــابقه دارد و مهد علم، ایثار

دینداری است.
وی اظهار کرد: هنگام جنگ 10 لشــــکر از همدان به جبهه 
جنگ اعزام شــــدند که با پخش این فیلم در رســــانه ملی، 
امیــــد در دل ملت ایران شــــکل گرفــــت همچنین در دل 
دشــــمن دلهــــره افتاد که این لشــــکر ها با همت شــــهید 

صوفی در همدان شکل می گرفت.
دبیــــر مجمع تشــــخیص مصلحــــت نظام اعام کــــرد: این 
شــــهید بزرگوار در اواخر عمر خود بسیار بی تابی می کرد و 
در نهایت مثل ســــردار ســــلیمانی برای دفاع از حرم اقدام 
کــــرد و تبدیل به شــــخصیت دوم جبهه مقاومــــت بعد از 

سردار سیلمانی شد.
سرلشــــکر رضایی تصریح کرد: از طریــــق والیت یک جوان 
از همدان به چنیــــن بلوغی می رســــد و فرماندهانی چون 
ســــردار سلیمانی، شــــهید باکری، شــــهید همت و شهید 

متوســــلیان و دریــــای عظیمی از انســــان ها نیــــز از همین 
راه ســــاخته شــــدند و والیت در نهایت موجب شــــد برای 
نخســــتین بار ایران روی پای خود بایســــتد و این مســــیر 
ادامه دارد و اگر کســــی بخواهد قدمی علیــــه آن بردارد ولو 
اینکه آمریکا باشــــد از ســــوی جمهوری اســــامی ســــیلی 

خواهد خورد.
، رشــــد جوانان و  وی بــــا بیان اینکــــه والیت منشــــأ اقتدار
بالندگی ایران اســــامی شــــده اســــت، اضافه کرد: به این 
معجزه الهی باید بیش از گذشته توجه کرده و یکبار دیگر 
آن را بازخوانــــی کــــرد، به تعبیر یکی از بــــزرگان دینی والیت 
مفهوم وحدت، باهم حرکت کردن، اتحاد در راه و هدف را 
در تمام ابعاد سیاســــی برای انسان تداعی می کند که یک 

پدیده تعیین کننده برای زندگی  اســــت و در نظام اسامی 
ولی از مردم جدا نیست.

دبیــــر مجمــــع تشــــخیص مصلحــــت نظــــام اظهــــار کرد: 
تفســــیر نــــاب والیــــت را بایــــد در وصیــــت نامه شــــهید 
حســــین همدانی دید، ما در جبهه بــــه تکلیفمان همراه 
با عقانیت و تدبیــــر عمل می کردیم که بــــرادری و اتحاد 

شعبه ای از والیت است.
سرلشــــکر رضایی با اشاره به شیوع موج ســــوم کرونا در 
، مطرح کرد: اگر همه مردم و دولت، سپاه و بسیج  کشــــور
همه دور هم جمع شــــوند و دســــت به دست هم دهند 
و بــــه یکدیگر اعتماد کنند، کرونا نباید موج دوم و ســــوم 
داشــــته باشــــد همانگونه که در موج اول مردم به خوبی 

این حادثه را مدیریت کردند در این شــــرایط نیز به همان 
نیازمندیم. اتحاد 

باید از ایجاد تفاســــیر مختلف از والیت جلوگیری  �
کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه والیت 
و اتحاد سرمایه عظیمی اســــت که شهدا آن را به ما نشان 
دادنــــد و علت اقتدار امروزمان نیز همین مکتب اســــت، 
گفت: باید از ایجاد تفاســــیر مختلــــف از والیت جلوگیری 
کنیم و مانند فرماندهان دوران جنگ و شــــهید همدانی 
عمل کنیم، او میوه یک اندیشه و اعتقاد بود و از زمانی که 
خود را شناخت در این مسیر ماند و دچار تزلزل نشد و به 

سعادت رسید.

معرفی دستگاه های برتر همدان 
در جشنواره شهید رجایی

هگمتانه، گروه خبر همدان: دستگاه های اجرایی برتر 
استان همدان طبق شاخصه ها و ارزیابی های عمومی 
و اختصاصی انجام شــــده روز چهارشــــنبه در بیســــت 
و سومین جشــــنواره استانی شــــهید رجایی معرفی و 

تقدیر شدند.
بــــه گزارش هگمتانه، اســــتاندار همــــدان در این آیین 
گفت: این جشنواره همه ســــاله به منظور بزرگداشت 
شــــهیدان باهنــــر و رجایی بــــه صورت ملــــی و در همه 
اســــتان ها برگزار می شود و طبق شاخص های عمومی 
آنها  و اختصاصی با معرفی دستگاه های اجرایی برتر از 

تقدیر می شود.
سید سعید شاهرخی افزود: جشــــنواره شهید رجایی 
فرصتی مناســــب بــــرای مــــرور ویژگی های مهــــم و بارز 
شــــهید رجایــــی و دولتمردانی اســــت کــــه اگرچه عمر 

دولتشان کوتاه بود اما نامشان جاودانه شد.
وی اضافه کرد: همه ما مســــؤوالن باید مشــــی شهید 
رجایی کــــه از ویژگی های شــــاخص او پــــرکاری، مردمی 
بودن و تدین اســــت را نصب العین خود قرار دهیم و 

همواره در این مسیر حرکت کنیم.
شاهرخی ادامه داد: در شرایط کنونی کشور و در جنگ 
تمام عیار اقتصادی که با فشــــار حداکثری تحریم ها بر 
کشور مواجه هســــتیم و عرصه کار و خدمت رسانی در 
شرایط ویژه اســــت باید اقدامات خود را برای خدمت و 

حمایت مردم به کار بگیریم.
اســــتاندار همــــدان گفــــت: خدمــــات شــــایانی در کل 
کشــــور و در اســــتان همدان در حال انجام اســــت، اگر 
بنا باشــــد ما از اقدامات خــــاص در حوزه های مختلف 
امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، جوانان، بانوان، اقتصادی 
و عمرانــــی صحبــــت کنیم باید ســــاعت ها فقــــط تیتر 

اقدامات مؤثر انجام شده در استان را نام ببریم.
شــــاهرخی افزود: با توجه به اینکه تأکیــــد مقام معظم 
رهبری بــــر مطالبه گری اســــت بنابرایــــن بازگو نکردن 
خدمات و اقدامات مســــؤوالن در کنــــار مطالبه گری، 

موجب یأس می شود.
وی خاطرنشــــان کــــرد: ایــــن کارهای بزرگ و ارزشــــمند 
انجام شده در استان، با استفاده از ظرفیت رسانه ها و 

فضای مجازی و صدا و سیما، بیان شود.
شاهرخی گفت: در حوزه ســــرمایه گذاری ساالنه بیش 
از پنج هــــزار میلیارد تومان هدف اولیه مــــا بوده که در 
2 ســــال اجرای برنامه، خیلی بیشتر از این سقف عمل 

کردیم.
اســــتاندار همدان عنوان کرد: در اشــــتغال و حمایت 
از تولید، احیــــا و بازگرداندن کارگاه های تعطیل شــــده 
قبلی و ارتقا ظرفیت کارگاه هــــا توفیقات قابل توجهی 

داشتیم.
شــــاهرخی افــــزود: در حــــوزه امنیتــــی براســــاس گفته 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، طبق شاخص های 

کمی و کیفی از امن ترین استان های کشور هستیم.
وی ادامــــه داد: در حــــوزه اجتماعــــی توجــــه بــــه ارتقا 
جایگاه جوانان و بانوان و لزوم تقویت و اســــتفاده از 
ظرفیت های ســــازمان های مردمی برنامه های خوبی 

است. شده  انجام 
اســــتاندار همدان یادآور شد: اســــتان همدان بیش از 
هشــــت هزار میلیارد تومان طرح ملی در دســــت اجرا 
دارد و از معدود اســــتان هایی اســــت کــــه دارای 2 خط 
اصلی راه آهن فعال از شــــمال و جنوب اســــتان است 
و اتصال همــــدان به مایر با هدف اتصال تهران به مرز 

خسروی انجام می شود.
شــــاهرخی اظهار کــــرد: در حوزه جمع آوری بهداشــــتی 

فاضــــاب و ارســــال 15 میلیــــون مترمکعــــب آب بــــه 
نیروگاه شــــهید مفتح، مانع از خروج آب از 20 حلقه چاه 

کبودراهنگ شدیم.
5/4 میلیون  کرد: با اســــتحصال و ارسال  وی اظهار 
آب از فاضــــاب همــــدان، پتروشــــیمی  مترمکعــــب 
هگمتانــــه را راه اندازی کردیم که پشــــت پرده تمامی 
این خدمــــات، ســــاعت ها پشــــتکار و پیگیری بوده 

است.
اســــتاندار همدان ادامه داد: ظرفیت سدهای استان 
همــــدان بیــــش از 145 میلیون مترمکعب اســــت که 
با مدیریت مناسب موجب شــــده در فروردین 98، با 
وجود بارش سیل آسا، آسیبی به واحدهای مسکونی 

وارد نشد.

500 میلیــــارد تومــــان برای مرکز جامع ســــرطان   �
هزینه شد

نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــامی نیز در این آیین گفت: تاکنون برای ســــاخت 
مرکز جامع ســــرطان فرشــــچیان همــــدان 500 میلیارد 

تومان هزینه شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: این در حالی اســــت که 
اعتبارات شهرســــتان همدان که در کشور توزیع شده 

60 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: مرکز جامع ســــرطان یــــک طرح راهبردی 
اســــت که همدان را به قطب پزشــــکی و بهداشــــت و 
درمان تبدیــــل می کند و از اســــتان های مجــــاور برای 
مداوای بیماری های خاص و صعب العاج به همدان 

مراجعه می کنند.
نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــامی بــــا بیان اینکــــه مرکز ملــــی ســــرطان بیش از 
پتروشــــیمی اشــــتغال ایجــــاد می کنــــد، از کلنــــگ زنی 

بیمارستان هزار تختخوابی در همدان خبر داد.
نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اسامی افزود: اجرای طرح های عظیم در استان توسط 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص( و نیز ورود ریاســــت سازمان 
برنامه و بودجــــه و تصمیمات گرفته شــــده برای اتمام 
طرح ها بیــــش از 500 میلیارد تومان اعتبار در اســــتان 

شکل گرفته است.
گفتنی اســــت در ایــــن آیین پنــــج دســــتگاه اجرایی از 
گروه های پنج گانه که موفق به کســــب باالترین امتیاز 
در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه 

مربوطه بودند معرفی شدند.
لــــوح تقدیر دســــتگاه اجرایــــی برتر در گروه آموزشــــی، 
پژوهشــــی و فرهنگی بیســــت و ســــومین جشــــنواره 
شــــهید رجایی به وهــــب مختاران مدیــــر کل اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان همدان تعلق گرفت.
محمدرضا رسولی مدیرکل دامپزشکی استان همدان 
دســــتگاه برتر اجرایی در گــــروه تولیــــدی و خدماتی، در 

مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی شد.
دســــتگاه برتــــر اجرایــــی در گــــروه زیربنایی و توســــعه 
زیرساخت به شیرزاد جمشــــیدی، مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان همدان تعلق گرفت.
به نقل از ایرنا، دســــتگاه برتر اجرایی در گروه ســــامت 
و رفاه اجتماعی، بیســــت و ســــومین جشنواره شهید 
رجایی به احمد توصیفیان مدیــــرکل اداره کل تعاون، 
کار و رفــــاه اجتماعــــی اســــتان همدان و دســــتگاه برتر 
اجرایــــی در گــــروه عمومــــی و قضایــــی، به ســــیدناصر 
محمــــودی مدیرکل امــــور اقتصادی و دارایی اســــتان 

همدان تعلق گرفت.

قرائت زیارت اربعین در پیاده راه بوعلی
فرصت شرکت در مسابقه بزرگ خاطره نگاری پیاده روی اربعین تا ۲4 مهر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تبلیغات اســــامی 
استان همدان گفت: هم زمان با اربعین سیدالشهدا )ع( 

مراسم قرائت زیارت اربعین در پیاده راه بوعلی برگزار  شد.
گزارش هگمتانه، حجت االســــام محمدهادی نظیری  به 
روز پنجشــــنبه در حاشــــیه این آیین افــــزود: طبق مصوبه 
ســــتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزار نشــــدن تجمع در 
، افزود: اجتماع عزاداران  مناطق پرخطر و بــــا وضعیت قرمز
اربعین حســــینی ضمن رعایت فاصله اجتماعی با مراسم 
ســــخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و برپایی سینه زنی 

و مداحی در پیاده راه بوعلی شهر همدان اجرا  شد.
وی اظهــــار کرد: در راســــتای طرح هر خانه یک حســــینیه و 
قرائــــت زیارت اربعیــــن در منزل، با بهره منــــدی از ظرفیت 
رسانه ای صدا و سیمای مرکز همدان و به منظور فراخوان 
و تشویق آحاد مردم با پخش زنده این مراسم، خانواده ها 

از این مراسم معنوی استفاده کردند.
مدیرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان اظهار کرد: 
سایر برنامه ها در قالب اجرای پویش ها در فضای مجازی 
و بسترهای فردی، هدایت هیأت ها و کانون های فرهنگی 
تبلیغی و مؤسســــات قرآنی به سمت کمک های مؤمنانه 
و پویش اختصــــاص هزینه ســــفر اربعین بــــه کمک های 

مؤمنانه است.
بــــزرگ خاطره نگاری  از مســــابقه  حجت االســــام نظیــــری 
پیــــاده روی اربعیــــن در اســــتان خبــــر داد و گفــــت: افراد 
خاطرات خود را از اربعین ســــال های گذشته تا 24 مهر در 
قالب های مختلف، به تبلیغات اسامی شهرستان خود 

ارسال کنند.
وی خاطرنشــــان کرد: یکــــی از ظرفیت هــــا و خصوصیات 
اربعین ایجاد انس و الفت بین مســــلمانان ایران و عراق 
بود و افرادی که ایام اربعین ســــال های گذشــــته در منزل 
عراقی ها بودند می توانند از آنها درخواســــت زیارت نیابتی 
داشــــته باشــــند که انس و الفت شــــکل گرفته بین امت 

اسام از بین نرود.
مدیرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان عنوان کرد: 
در راســــتای حفظ برون دادهــــای تربیتی اربعیــــن، افراد در 
اصناف و فضاهای مختلف در زمینه شغل خود می توانند 
در این ایام همان خدمات را به عزاداران امام حســــین)ع( 

ارائه دهند.
حجت االسام نظیری ادامه داد: با وجود محدودیت های 
اعمال شده از سوی ســــتاد کرونای اســــتان، نتوانستیم 

قسمت عمده برنامه های طراحی شده را اجرا کنیم.
نظیری از نــــام گذاری میدان اربعین خبــــر داد و اظهار کرد: 
مساحت این میدان و زیر گذر قریب یک هکتار است که 

بین پل شهید قهاری و میدان کربا در مسیر زائران سید 
الشهدا)ع( در بزرگراه کربا واقع شده است.

آیت ا... شعبانی:

احیای تفکر حسینی مهم ترین هدف عزاداری ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان گفت: میزان موفقیــــت جامعه در عزاداری، مقدار 
تقرب به هدف امام حســــین)ع( اســــت، زمانی می توانیم 
عزادار واقعی باشیم که به تفکرات حضرت نزدیک شویم.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی در 
مراســــم جامانــــدگان اربعیــــن بــــا بیــــان اینکه هــــدف از 
برگزاری ایــــن مجالس حرکت به ســــمت باطن و تقرب به 
اباعبداهلل)ع( است اظهار کرد: اگر مجلسی برگزار شد، باید 
در آن به دنبال این باشیم تا جامعه عزادار به اهداف قیام 

امام حسین)ع( نزدیک تر شود.
وی افزود: بالغ بر 50 روز اســــت که در حــــال عزاداری برای 
امام حســــین)ع( هســــتیم و این عزاداری ها هم ســــالیان 
سال ادامه خواهد داشــــت، اما آنچه ماندگار است تقرب 

جامعه به اهداف حضرت است.
امــــام جمعــــه همدان بــــا تأکید بــــر اینکه موفقیــــت ما به 
میزان شلوغی در جلســــات عزاداری نیست گفت: میزان 
موفقیــــت جامعه در عزاداری، مقدار تقــــرب به هدف امام 
حسین)ع( اســــت بنابراین زمانی می توانیم عزادار واقعی 
باشیم که به تفکرات حضرت نزدیک شویم و در این راستا 

قدم برداریم.
وی تصریح کرد: اگر عزاداری ها شــــلوغ شود و دسته ها نیز 
، اما فکر امام حسین)ع( در جامعه احیا نشود، باید  بیشتر

بدانیم که سر ما کاه رفته و عزاداری نکرده ایم.
ز  ا که  بعین  ر ا ت  ر یــــا ز بــــه  ه  ر شــــا ا با  نی  شــــعبا  . . . یت ا آ
م  ما : ا د ن کــــر ســــت بیا ه ا ( نقــــل شــــد ع ( قــــر م با مــــا ا
معه  جا تــــا  د  کر ا  فد ا  ر د  خو هســــتی  م  تما  ) ع ( حســــین
نه  قا عا شــــما  و  من  و  کند  ا  پید ســــت  د نیت  عقا به 

. کنیم گی  ند ز
وی با بیان اینکــــه جامعه ای که در بســــتر معاش و معاد 
خود از عقل بهره ببرد به هدف امام حســــین)ع( نزدیک تر 
است، گفت: این مراسم، پل و معبری برای عبور جامعه از 
این ظواهر به باطن اصلی که تحقق اهداف خدایی اســــت 

می باشد.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه 
نه تنهــــا امام حســــین)ع( بلکه هــــدف همه انبیــــا کامل 
کردن عقل مردم بوده اســــت، عنوان کرد: فلسفه بعثت 

پیامبــــران و قیام اباعبــــداهلل)ع( احیا فطرت و عقل بشــــر 
بوده تا جامعه مبتنی بــــر عقل و مدیرت علمی اجرا و اداره 

شود.
وی با بیان اینکه آیا خانواده ای که با کوچک ترین مســــاله 
به ســــمت طاق حرکــــت می کند، کارش عاقانه اســــت؟ 
گفت: در جامعه عزادار باید طاق، اعتیاد و فاصله طبقاتی 

کم شود و از اقتصاد سالمی بهره ببرد.
آیــــت ا... شــــعبانی در روایــــات و ادبیات دینی جهــــل را در 
مقابل عقل برشــــمرد و عنوان کــــرد: از ویژگی های جامعه 
جاهل، اقتصاد ناسالم است و اما جامعه ای که از مدیریت 
عاقانه بهره مند اســــت، گویای تنظیم درست اقتصاد در 

جامعه است.
وی بــــا تأکید بر اینکه امام حســــین)ع( به دنبال درســــت 
کردن معــــاش و معاد مــــردم همراه یکدیگر بــــود، گفت: 
هیچگاه اسام تنها به آخرت توجه ندارد و در جایی نگفته 
که شــــما عبادت کنید و ســــختی ها را تحمل کنید تا در آن 

دنیا برای شما جبران شود.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان تــــاش در عرصه 
اقتصــــادی را تــــاش فی ســــبیل اهلل عنوان کــــرد و گفت: 
پیامبر گرامی اســــام، گرانی را زمینه ســــاز قســــاوت قلب 
بیــــان کرده اند، بنابراین گرانی ها و تورم با خود مشــــکات 

فرهنگی به همراه دارد.
وی عنوان کرد: امروز اگر مســــؤولی می خواهد به اســــام 
خدمت کند، باید به اقتصاد توجه داشته باشد و به هدف 
خدمت به اســــام بــــه اقتصاد کمک کنــــد نباید فراموش 
کنیم که در اسام معاش و معاد در هم تنیده اند و جدای 

از هم نیستند.
آیت ا... شــــعبانی در ادامــــه صحبت های خود بــــا تقدیر از 
مجاهدت هــــا و اقدامات کادر درمانی، مطــــرح کرد: در این 
شرایط سخت بیماری، بسیاری از کادر درمانی ماه ها است 
که حتی یــــک روز هم به مرخصی نرفته اند و خانواده خود را 
ندیده اند بنابراین اقتضای عقانیت این است که باید با 

این عزیزان همراهی کنیم.
وی با اشــــاره به اینکه خون ریخته شــــده امام حسین)ع( 
برای آن بود که بشــــریت عاقانه زندگی کند، اظهار کرد: در 
بعضی جاها این جمله را نوشته بودند اگر می خواهید وارد 
مجلس روضه شوید، ماســــک نزنید؛ باید بگوییم که این 
چه حرفی اســــت و کجای دین این حرف زده شده است، 

، تعابیری جاهانه است. این تعابیر
امــــام جمعه همدان منظور از عقــــل و عقانیت صحیح را، 
مطالبی که در دین اســــام بیان شــــده دانست و نه آنچه 
بشــــر غربی با تمدن خود بیان می کنــــد و در ادامه گفت: 
عقلی که پیامبر اسام)ص( مطرح کرده اند دنیا را به هدف 

دسترسی قیامت آباد خواهد کرد.
وی ضمن گرامیداشــــت سالروز شــــهادت سردار شهید 
حاج حســــین همدانی، مطرح کرد: امثال شــــهید همدانی 
این مسیر را که همان راه حسین بن علی)ع( است ادامه 

دادند و ثابت کردند که ما امت امام حسینیم.

سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

راه شهید همدانی ها
راه حل مشکالت است

والیت موجب شد برای نخستین بار ایران روی پای خود بایستد           تفسیر ناب والیت در وصیت نامه شهید حسین همدانی
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یان درگذشت استاد شجر

اســــتاد محمد رضــــا شــــجریان پس از تحمــــل دوره 
طوالنی بیماری عصر پنج شــــنبه در بیمارســــتان جم 
تهران درگذشت. محمدرضا شجریان برجسته ترین 
هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی کشور است و 

از وی با عنوان »خسرو آواز ایران« یاد می شود.
اتفاق  � ایــــن  نمی خواهم  شــــجریان:  همایون 

تبدیل به کارزار کشمکش های سیاسی شود
همایون شــــجریان در واکنش به ادعای برخی افراد 
که قبول خاکسپاری استاد شجریان در مشهد را به 
دلیل برخی فشارها دانســــتند، گفت:»هیچ فشاری 
در این زمینه نیست. اگر به سلیقه شخص من بود 
می خواســــتم پدر در باغ هشتگرد خاکسپاری شود، 
اما وقتی صحبت شد که شأن ایشان به عنوان یک 
شــــخصیت ملی کجاســــت، من و خانواده به گزینه 
آرامگاه فردوســــی رســــیدیم و این تصمیم خانواده 
است. می خواستیم ایشــــان در جایی باشند، که در 

شأن خودشان و مردم ایران باشد.«

14 میلیون و 500 هزار نفر
شمار زائران اربعین امسال

آستان مقدس عباســــی در بیانیه ای تعداد شرکت 
کننــــدگان در مراســــم اربعین امســــال را اعام کرد. 
این تولیت اعام کرد که بر اساس آمار سامانه های 
شــــمارنده الکترونیکی، بیــــش از 14 میلیون و 500 
هزار زائر در مراســــم اربعین امسال شرکت داشتند. 
طبق ایــــن بیانیه این آمــــار مربوط به زائــــران اربعین 
حســــینی از نهم الی بیستم ماه صفر محاسبه شده 

است.

موج جهانی دالرزدایی 
و ذخیره طال تشدید شد

نشــــان  پول  بین المللی  صنــــدوق  جدید  داده های 
می دهد در 3 ماهه دوم امســــال روند کنار گذاشتن 
اســــتاندارد دالر در جهــــان ادامــــه یافته و ســــهم ارز 
آمریکا در ذخایر ارزی خارجی جهان به شدت کاهش 
یافته اســــت.در این گزارش آمده است: سهم یورو 
در ذخایــــر ارزی جهان در 3 ماهه دوم اندکی افزایش 
یافت و سهم ین ژاپن افت کرد. اما در این سه ماهه 
ســــهم یوآن چین از ذخایر ارزی جهــــان با بزرگترین 

رشد خود روبه رو شد.

پلوسی: به دنبال خلع ترامپ
از قدرت هستیم

نانسی پلوســــی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از 
تصمیم بــــرای خلع دونالد ترامپ از قدرت با توجه به 
وضعیت سامت وی پس از ابتا به کرونا بر اساس 

متمم 25 قانون اساسی خبر داد.

سفیر ایران در سازمان ملل: 
یکا مصداق بارز  اقدامات آمر

یسم است ترور
مجید تخت روانچی ســــفیر ایران در ســــازمان ملل 
در جلســــه کمیتــــه حقوقــــی مجمــــع عمومــــی این 
آمریکا را مصداق  سازمان، اقدامات یکجانبه گرایانه 
تروریســــم اقتصادی خوانــــد. او همچنین با اشــــاره 
به شــــهادت ســــردار ســــلیمانی، این اقدام آمریکا را 
بزدالنه، وحشــــیانه و مصداق بارز تروریســــم دولتی 
دانســــته و تأکید کــــرد چندجانبــــه گرایــــی از طریق 
افزایــــش همکاری بین المللی تنهــــا راه مبارزه با این 

نوع تروریسم است.

انسی  بستری های غیر اورژ
ع شد ممنو

ایــــرج حریرچی،معاون کل وزارت بهداشــــت گفت: 
بســــتری های غیــــر اورژانســــی در بیمارســــتان های 
کشــــور تا اطاع ثانوی ممنوع است. از ظرفیت تمام 
بیمارســــتان های تأمین اجتماعی و بیمارستان های 
نیروهای مســــلح بــــرای پذیرش و بســــتری بیماران 

کرونایی استفاده خواهیم کرد.

سفر به مشهد تا اطالع ثانوی 
ع است ممنو

از  کانشــــهر مشــــهد همچنان در وضعیــــت قرمز 
نظــــر میزان ابتا به کرونا قرار دارد از این رو متولیان 
حوزه ســــامت در این خطه سفر به مشهد را از نظر 
عقلــــی و اخاقی تا اطــــاع ثانوی ممنــــوع می دانند. 
در  مشــــهد  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  مســــووالن 
شــــرایط کنونی از زائران و مســــافران تقاضا دارند از 
کانشهر مشهد و خراسان رضوی  هرگونه سفر به 
پرهیز کننــــد، چرا که هرگونه تجمع خطر گســــترش 
بیماری کوویــــد 19 را بــــه دنبــــال دارد و وضعیت را 

بحرانی خواهد کرد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

یان« را تسلیت گفت رئیس جمهور درگذشِت »شجر
وه ایــــران و جهان: رئیس جمهور در پیامی درگذشــــت شــــجریان را تســــلیت  هگمتانــــه، گر

. گفت
حجت االسام حســــن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران با صدور پیامی درگذشت محمدرضا 

شجریان یکی از اساتید موسیقی ایران را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:
»اناهلل و انا الیه راجعون

درگذشت استاد آواز ایران و هنرمند نامدار محمدرضا شجریان، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

این چهره برجسته هنری و آفریننده ماندگارترین نواهای دلنشین ایرانی و خواننده ربنای رمضان، 
با ذوق هنرمندانه و تاش فراوان، میراث ارزشمند و پرجاذبه ای از خود به یادگار گذاشت.

 ملت قدرشــــناس ایران، نام و یاد و آثار این هنرمنــــد محبوب را همواره در خاطره ها، زنده نگاه 
ً
یقینا

خواهد داشت.
 جامعه 

ً
اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم و همه عاقه مندان و دوستداران ایشان، خصوصا

هنری کشور تســــلیت عرض می  کنم و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای 
عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم«.

نماینده تهران در مجلس:

یت دولت بر بازار ارز  عدم مدیر
منجر به التهاب قیمت کاالها شده است

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: نماینده تهران در مجلس 
با اشــــاره به عدم مدیریت دولــــت بر بــــازار ارز و تأثیر آن بر 
قیمت اجناس و کاال با وجود اینکه می دانست قرار است 
تحریم شــــویم گفت: متأسفانه ســــودجویی باعث شده، 

جنس و کاال برای فروش گران تر احتکار شود.
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای 
اسامی، با اشاره به التهاب قیمت ها در بازار و لزوم نظارت 
بیشــــتر دســــتگاه های نظارتی و بازرســــین وزارت صمت 
اظهار کرد: مشــــکل اصلــــی مربوط به افزایــــش قیمت ارز 
اســــت؛ وقتی ما شــــاهد عدم کنتــــرل قیمت ارز از ســــوی 
دولت هستیم طبیعی اســــت که واردکنندگان جنس و 
کاال در شرف عرضه آن به بازار تاش می                                   کنند با انبار کردن 
اجناس و کاالها در انبارها با قیمت بیشتری آن را به مردم 
فروخته و عما از التهاب موجود در بازار و احتکار اجناس 

نهایت سوءاستفاده را کنند.
وی افزود: هر چه قیمت ارز ملتهب تر شود واردکنندگان 
تــــاش خواهند کــــرد قیمت اجنــــاس و کاالهــــای خود را 

افزایش دهند.
نماینده مردم تهــــران در مجلس تصریح کرد: متأســــفانه 
شاهد عدم نظارت دولت بر توزیع اجناس و کاالها در بازار 
هســــتیم که در همین راســــتا می توانم به واردات اجناس 
و کاالها بــــا ارز 4200 تومانی و فــــروش آن در بازار با قیمت 
ارز آزاد اشــــاره کنم که قوه مجریه هیــــچ نظارتی بر این روند 
ندارد و در همین راستا سوءاســــتفاده کنندگان در شرف 

سودجویی از این افزایش قیمت ارز در بازار هستند.
رضاخواه خاطرنشــــان کرد: دولت بایســــتی ضمن کنترل 
قیمت ارز بر روند توزیع اجناس و کاال در بازار نظارت بسیار 

جدی داشته باشد.
 دولت می دانســــت که قرار است تحریم شویم چرا  �

مدیریت نکرد؟
وی دربــــاره التهــــاب در بازار مــــرغ و تخم مــــرغ تصریح کرد: 
واردات برخی کاالهای اساســــی و مورد نیــــاز مردم به ویژه 
در بخــــش دام و طیور با مشــــکل روبه رو شــــده و همین 
امر موجب باال رفتن قیمت مرغ و تخم مرغ شــــده است. 
هرچند دولت دلیل به وجود آمدن این مشکل را فقدان 
ارز به منظور تخصیص واردات کاالهــــا عنوان می کند، اما 
این ســــؤال اساسی وجود دارد که چرا دولت در سال های 
گذشته نتوانســــته تخصیص ارز را به خوبی مدیریت کرده 
و در این زمینه نتوانسته اســــت اقدامات اساسی را انجام 

دهد.
وی گفت: وقتی ما از دو ســــال قبل می دانســــتیم که قرار 
اســــت با تحریم مواجه شــــویم، چرا دولت ارز 4200 تومانی 
را در اختیــــار افرادی قرار داده که به منظور واردات کاالهای 
اساسی مورد اســــتفاده قرار نگرفته و یا اجناس و کاالهای 
غیر ضروری مانند غذای ســــگ و دســــته بیل وارد شــــده 

است.

وی گفت: دولت می بایســــت پیش بینی های الزم را برای 
تخصیص ارز به منظور کنترل بازار کاالی اساســــی صورت 
مــــی داد و همین عدم مدیریت منجر بــــه التهاب فعلی در 

بازار شده است.
 عدم مدیریت دولت بــــر واردات خوراک دام و طیور  �

منجر به گرانی شده
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: به دلیل کمبود ارز 
عما دولت نمی تواند ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه 
تولید و یا خــــوراک دام و طیور را فراهم کند که این موضوع 

به عدم مدیریت دولت بازمی گردد.
 مجلس به گزینه وزیر پیشــــنهاد ی دولت 

ً
وی گفت: اخیرا

برای وزارت صمت رأی اعتماد داده اســــت، تاش می کند 
در ایــــن زمینه نظــــارت الزم را انجــــام دهد، امــــا موضوع ارز 
چیزی نیست که مجلس به آن ورود کند و چون مجلس 
اختیــــاری در امور اجرایــــی ندارد در این زمینــــه نمی توانیم 

خیلی ورود کنیم.
وی گفت:  مدیریت بــــازار ارز و تخصیــــص ارز برای واردات 
و صــــادرات در اختیار دولت و بانک مرکزی اســــت. ضمن 
این که بانــــک مرکزی و وزارت صمت و ســــایر وزارتخانه ها 
بایستی به وظایف شان در این باره عمل کرده و مدیریت 

الزم را انجام دهند.
رضاخواه تصریح کرد: التهابات بازار ارز و بخشی از التهابات 
بازار اجناس و کاالها مربوط به وزارت صمت نیســــت. ولی 
وقتی که نماینــــدگان مجلس بنای رأی دهــــی به آقای رزم 
حســــینی به عنوان گزینه پیشــــنهاد ی دولت برای وزارت 
صمت را داشــــتند از وی کنترل قیمت اجنــــاس و کاالها 
را مطالبــــه کردند و او طبق قانون موظف اســــت این کار را 
انجام دهــــد، اما کنترل قیمت اجناس و کاالها به شــــرایط 

مختلف و زمان های متفاوتی وابسته است.

سنگ اندازی برخی بانک ها پیش پای مستأجران

به کارگران وام ودیعه مسکن نمی دهیم
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: درحالــــی مطابق مصوبه 
ســــتاد ملی مبارزه با کرونا کارگران در اولویت دریافت وام 
ودیعه مســــکن قرار دارند که برخی بانک ها از پرداخت به 

این قشر زحمتکش خودداری می کنند.
بر اســــاس مصوبه ســــتاد ملی مبارزه با ویــــروس کرونا در 
راســــتای حمایــــت از مســــتأجران وام ودیعــــه 15 میلیون 
تومانــــی، 30 و 50 میلیون تومانی به ترتیب در شــــهرهای 
کوچک، شــــهرهای بزرگ و تهران بایستی از سوی بانک ها 
پرداخت شــــود. در ابتــــدا قرار بــــود که ایــــن وام 36 ماهه 
بازپرداخت شود اما با مصوبه 15 شهریور ستاد ملی کرونا 
دوره بازپرداخت وام 50 میلیون تومانی به 60 ماه افزایش 

یافت؛
»مصوبه 35 جلســــه ســــتاد ملــــی مدیریت کرونــــا مورخ 
1399/06/15« در مورد نوع تسهیات و نوع وثایق در طرح 

تسهیات کمک ودیعه اجاره مسکن:
اصاح بند 6 مصوبه جلســــه 31 ســــتاد ملــــی در خصوص 

"تسهیات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن"
الف- نوع تسهیات

1. با نرخ ســــود 13 درصد و سر رســــید یکساله به نحوی که 
یــــک دوازدهم معادل ســــود تســــهیات طی یک ســــال، 
ماهانــــه پرداخت و اصــــل بدهــــی در زمان اتمــــام قرارداد 
 در پایان ســــال اول در صورت 

ً
تســــویه خواهد شد. ضمنا

تفاهم بانک عامل با متقاضــــی، مانده بدهی می تواند طی 
36 قسط و با نرخ 13 درصد تقسیط شود.

2. با نرخ ســــود 12 درصد و تقســــیط 36 ماهه )برای حداکثر 
تسهیات تا 300 میلیون ریال( و برای تسهیات بیش از 
300 میلیون ریال با تقسیط 60 ماهه، به نحوی که متقاضی 
در هر قسط بخشــــی از اصل و سود تسهیات را پرداخت 
نماید. بدیهی اســــت در صــــورت تمایــــل متقاضی مدت 

بازپرداخت تسهیات می تواند کاهش یابد.
تبصره: چنانچه در ســــر رســــید اقســــاط، متقاضی نسبت 
به تســــویه و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکرد، نرخ 
سود تسهیات )متعلق به مانده بدهی متقاضی به بانک 
عامل( با نرخ سود مصوب شــــورای پول و اعتبار به عاوه 

وجه التزام 6 درصد محاسبه و از متقاضی اخذ می شود.
ب- نوع وثایق

1- گواهی کسر از حقوق

2- گواهی کســــر از مســــتمری خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی

3- سهام عدالت
4- در تسهیات 150 میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد 

متقاضی به تشخیص بانک عامل.
در تســــهیات بیــــش از 150 میلیــــون ریال اخذ ســــفته یا 
چک فرد متقاضی به تشخیص بانک عامل به همراه یک 

ضامن«
به نقل از تسنیم، با توجه به روند ُکند پرداخت وام ودیعه 
مسکن از ســــوی بانک ها به مستأجران ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا زمــــان دریافت وام مذکور را تا پایان دیماه 
تمدید کرد. از ســــوی دیگر وزارت راه و شهرســــازی نیز طی 
اطاعیه ای از آغاز مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مســــکن 

خبر داد و زمان آن را پایان مهرماه اعام کرد.
در شرایطی که دولت و وزارت راه و شهرسازی تمام تاش 
خــــود را به کار بســــته اند تا در شــــرایط اســــفبار اقتصادی 
بتوانند کمکی به مســــتأجران داشــــته باشــــند که برخی از 

بانک ها از پرداخت وام به کارگران سرباز می زنند.
اوایل مردادماه امســــال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با 

تأکید بر این که کارگران، خانوارهــــای 5 نفره، خانواده های 
تحت پوشــــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســــازمان 
بهزیســــتی در اولویــــت دریافــــت ایــــن وام قــــرار دارند در 
واکنــــش بــــه برخی ادعاهــــا مبنی بــــر این کــــه "وام ودیعه 
مســــکن به درد کارگران نمی خورد" گفته بود: این که گفته 
می شود وام مذکور به درد کارگران می خورد، اشتباه است.
پروانــــه اصانی افــــزود: به عنــــوان مثــــال صاحبخانه ای از 
مستأجر خود درخواست 50 میلیون تومان پول پیش را 
در تهران کرده اســــت؛ اگر این مستأجر که از قشر کارگران 
اســــت بخواهد این پول را تهیه کند باید وامی را با ســــود 
حداقل 18 درصدی پــــس از دوندگی زیاد از بانک دریافت 

کند.
وی تأکیــــد کرد: قســــط چنیــــن وامی حداقــــل ماهانه 1.5 
میلیون تومان اســــت و با توجه به درآمد کارگران پرداخت 

این مبلغ از توان کارگران خارج است.
وی تصریح کرد: این در حالی اســــت که سود کمک ودیعه 
مسکن 13 درصد اســــت و مســــتأجران در تهران ماهانه 
حدود 540 هزار تومان قســــط پرداخت می کنند. از این رو 

حدود یک میلیون تومان به سود کارگران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

افتتاح مسکن ملی اول آبان با حضور رئیس جمهور
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون وزیر راه و شهرسازی 
از افتتاح و بهره برداری از برخی پروژه های مســــکن ملی در 

اول آبان ماه امسال با حضور رئیس جمهور خبر داد.
محمود محمــــودزاده پیرامون افتتاح برخــــی از واحدهای 
مســــکن ملی در روز اول آبان ماه امســــال توضیح داد: با 
مسکنی  طرح های  چهاربخش  در  رئیس جمهوری  حضور 
از جملــــه اقــــدام ملــــی مســــکن و همچنیــــن واحدهــــای 
باقیمانده مســــکن مهر افتتاح و بــــه بهره برداری خواهند 

رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات طرح هایی که 
افتتاح و به بهره برداری می رسند، افزود: طرح های مسکن 
ملــــی در چهاربخش افتتاح می شــــوند، بخش نخســــت 
طرح های مســــکن ملی، واحدهایی که به شــــکل گروهی 
بــــه متقاضیان واگذار شــــده، بخــــش دوم افــــرادی که به 
پروژه ها معرفی می شــــوند و این افراد بخشی از آورده خود 
را به پروژه تزریق کرده اند که با توجه به پیشــــرفت پروژه ها 
به متقاضیان می شوندو بخش ســــوم افتتاح پروژه هایی 
اســــت که در طرح اقدام ملی تمام و تحویل خواهند شد و 

بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه های جدید است.
معاون مســــکن و ســــاختمان وزارت راه وشــــهر سازی در 
زمینه مســــکن مهر و بهره بــــرداری و تحویــــل واحدهای 
باقیمانــــده بــــه متقاضیــــان در این مراســــم، اعــــام کرد: 
اســــتان هایی در این مراســــم تمامی واحدهای باقیمانده 

مسکن مهر آنها به اتمام می رسد و جشن خاتمه دارند.
به گفته محمودزاده، مســــکن مهردرشهرهای زیر 25هزار 
نفــــر جمعیت در 21 اســــتان کشــــور به اتمام رســــیده و در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت پیش بینی شده که 
مسکن مهر بیش از 17 استان تا اول آبان به اتمام برسد. 
استان ها متعهد شده اند باقیمانده واحدهای مسکونی 

، تا پایان آبان امسال تحویل متقاضیان شود. مهر
به نقل از ایرنا، پیش از این معاون مســــکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرســــازی بــــا بیان اینکــــه 115 هــــزار متقاضی 
مسکن ملی تعیین تکلیف نهایی شده و به پروژه های در 
حال ساخت معرفی شــــدند، گفت: افرادی که از این جمع 
واریز وجه اولیه را انجام ندهند از پروژه خارج و در فهرست 

ذخیره ها قرار می گیرند.

محمود زاده در ارتباط با آخریــــن وضعیت طرح اقدام ملی 
مســــکن و روند پیشرفت پروژه های مســــکن ملی، گفته 
بود: از تعــــداد متقاضیانی که تاکنــــون ثبت نام و فراخوان 
شــــدند، بیش از 115 هزار نفــــر تعیین تکلیف شــــده و در 
بانک به نام خود افتتاح حساب و واریز وجه انجام داده اند.

لبیک سپاه به فرمان فرمانده معظم کل قوا 
در خدمت رسانی به بیماران کرونایی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــردار رمضان شریف از 
دســــتور فرمانده کل سپاه برای بســــیج همه امکانات 
و ظرفیت هــــای درمانی ایــــن نهاد در لبیــــک به فرمان 
جدید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر خدمت رسانی به 

بیماران کرونایی خبر داد.
در پــــی فرمــــان فرمانده معظــــم کل قوا حضــــرت امام 
خامنه ای)مدظله العالی( به رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح مبنی بر در اختیار قرار گرفتن کلیه مراکز درمانی 
و بیمارستان های نیروهای مســــلح برای ارائه خدمات 
کرونا، ســــردار ســــرتیپ  بــــه مبتایان ویروس  درمانی 
دوم پاسدار رمضان شریف ســــخنگو و مسؤول روابط 
عمومی کل سپاه پاســــداران انقاب اسامی از دستور 
سرلشــــکر حســــین ســــامی به ســــتاد فرماندهی کل 
و تمامــــی فرماندهــــان نیروها و ســــپاه های اســــتانی و 
همچنین رئیس ســــازمان بسیج مســــتضعفین برای 
خدمت رســــانی فراگیر به مبتایان به کرونا در سراســــر 

کشور خبر داد.
وی افزود: بر اســــاس دســــتور فرمانده کل سپاه مقرر 
گردیده اســــت کلیه ظرفیت هــــا و توانمندی های حوزه 
بهداشــــت، درمان و علوم پزشــــکی این نهاد شــــامل 
منظومــــه مراکــــز درمانــــی و بیمارســــتان های ثابــــت و 
)صحرایی(، دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی بقیه اهلل  ســــیار

االعظم )عج( با آرایش جدیــــد و همه جانبه، عملیاتی و 
در امتداد خدمت رســــانی های هشــــت ماه گذشته به 
ارائــــه خدمات درمانی مــــورد نیاز بــــه مبتایان ویروس 

کرونا می پردازند.
سردار شریف همچنین تقویت اقدامات دفاع زیستی 
و سازماندهی و نقش آفرینی های بسیجیان در مقابله 
با مــــوج جدید بیمــــاری کوویــــد 19 برای ارائــــه خدمات 
بهداشتی پیشــــگیرانه و تأمین و توزیع اقام مورد نیاز 
مردم عزیز در سراسر کشــــور مانند ماسک و مواد ضد 
عفونی را از موضوعات مورد تأکید فرمانده کل سپاه در 

این دستور عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی:

تحریم های جدید آمریکا بیشتر اثر تبلیغاتی و سیاسی 
دارد تا اقتصادی

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس کل بانک مرکزی 
با اشــــاره به تحریم هــــای ثانویه آمریــــکا علیه بانک های 
باقیمانــــده ایرانی تأکید کرد: این اقــــدام آمریکا بیش از 
آنکه اثر اقتصادی داشــــته باشد، برای اهداف تبلیغاتی 

و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است.
عبدالناصــــر همتــــی در واکنش به تســــری تحریم های 
ثانویه به باقیمانــــده بانک های ایرانــــی گفت: تعدادی 
از این بانک هــــا وظیفه انتقال منابع بــــرای خرید دارو و 
مواد غذایی را بــــه عهده دارند و بانک هــــای خارجی که 
با ایــــن بانک ها مبادالتی داشــــتند، عمــــا معافیت ها 
و مجوزهــــای الزم را بــــرای تأمین مالی مبــــادالت دارو و 

محصوالت غذایی دریافت کرده اند.
رئیــــس کل بانک مرکــــزی افزود: هر چنــــد درماه های 
گذشــــته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار 

حداکثــــری به شــــدت در مضیقه بودیــــم، ولی تاکنون 
اجــــازه ندادیــــم هیچ گونه  از مســــیرها و روش هایــــی 
کمبودی در کشور ایجاد شــــود. از این پس نیز بانک 
مرکــــزی در کنار بخــــش خصوصی، تمــــام تاش خود 
بــــرای تأمین دارو و کاالهای اساســــی مــــورد نیاز مردم 
از روش هــــای مختلف بــــه کار خواهد بســــت و اجازه 
نخواهد داد از این ناحیه فشــــار بیشتری بر مردم وارد 

شود.
همتــــی تأکید کــــرد: ایــــن اقــــدام آمریکا بیــــش از آنکه 
اثر اقتصادی داشــــته باشــــد، برای اهــــداف تبلیغاتی و 
سیاســــی داخلی آمریکا انجام شــــده اســــت و نشانگر 
دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان دوستی 
ســــران این کشــــور اســــت و قطعا چنیــــن اقداماتی در 

حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

رئیس انجمن لنت ترمز و کالچ:

امکان تولید قطعات خودرو در داخل با یک سوم قیمت  خارجی
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس انجمن لنت ترمز 
و کاچ گفــــت: امروز شــــرکت های داخلی قــــادر به تولید 
انواع لنت ترمز و کاچ خودروهای سواری، تجاری و ریلی با 
یک دوم تا یک سوم قیمت های مشابه خارجی هستند و 

در این شرایط، انتظار می رود از تولید داخلی حمایت شود.
»حســــین الجوردی« افزود: با وجود دشواری تأمین مواد 
اولیه، تولیدکنندگان داخلی عرصه لنت ترمز و کاچ با همه 
توان خود و با چنگ و دندان مشغول به فعالیت  هستند.
به گفتــــه ایــــن مقام صنفــــی، در شــــرایط کنونــــی هیچ 
کمبــــودی در بازار وجود ندارد، زیــــرا همه کارخانجات به 
صورت دو شــــیفت یا ســــه شــــیفت، کار و حتی برخی از 

آنها مازاد محصوالت خود را صادر می کنند.
وی در ادامه با اشــــاره به برخی مشــــکات حوزه تولید، 
اظهار کرد: ســــخت شــــدن تخصیص ارز از سوی بانک 
، یکی  مرکزی به دلیل مســــائل و مشکات ارزی کشور

از دشواری های تولیدکنندگان است.
الجوردی بیان داشــــت: مواد اولیه مورد نیاز تولید این 
محصوالت بســــته به نوع محصول، 20 تا 30 نوع ماده را 
شامل می شود، اما از آنجایی که حفظ کیفیت کاال مهم 
بوده و قطعاتی فوق ایمنی تولید می شــــوند که با جان 
مــــردم ارتباط مســــتقیم دارند، رعایت اســــتانداردها در 

تأمین مواد و تولید محصول بسیار مهم است.
حرکت به سمت داخلی سازی �

وی خاطرنشــــان کرد: بــــا اعمــــال تحریم ها و ســــخت تر 
شــــدن تأمین مواد اولیــــه خارجــــی، تولیدکنندگان به 
داخلی ســــازی بخشــــی از مواد اولیــــه روی آورده اند تا از 

خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
رئیــــس انجمــــن لنــــت ترمــــز و کاچ ادامــــه داد: به طور 
نمونه، امروز انواع عایق »پشم سنگ« )جایگزین ماده 
سرطان زای آزبست در تولید لنت(، که ارزبری باالیی نیز 

داشــــته و از چین وارد می شده اســــت، امروز در داخل 
ساخته می شود.

وی گفت: بسته به نوع محصول نهایی، تولیدکنندگان 
ایرانی بین 30 تا 70 درصد مواد اولیه مورد نیازشــــان را از 
خارج کشــــور تأمین می کنند، همچنیــــن برخی دیگر از 
تولیدکنندگان تحت لیســــانس شــــرکت های خارجی 

بوده و در حقیقت سی. کی. دی کار هستند.
ســــی. کــــی. دی )CKD( بســــته ای کامل، شــــامل همه 

قطعاتی است که برای تولید محصول باید سوار شود.
الجوردی، مشــــکل دوم ایــــن صنعــــت را در گمرکات 
کشــــور و بوروکراسی های اداری آن عنوان کرد که گاهی 
اوقات موجب می شــــود کاالها و مواد اولیه تا چند ماه 
در گمرکات باقی بماند، این در حالی است که بسیاری 
از این مواد و کاالها تاریخ انقضا داشته و به مرور زمان از 

کیفیت شان کاسته می شود.
وی به تأمین نقدینگی، به عنوان دیگر مشــــکل پیش 
روی تولیدکنندگان اشــــاره کرد و گفت:  در حالی که مواد 
اولیه در مقایســــه با ســــال های گذشــــته گران شده، اما 

میزان تسهیات اعطایی بانک ها تغییری نکرده است.
ایــــن مقام صنفی یادآورشــــد:  به طور نمونــــه در خصوص 
فلزات، اگر در گذشــــته با شــــرکت فوالد مبارکه با ال. سی 
داخلی کار می کردیم، امروز به دلیل عرضه مواد در بورس، 
باید پرداخت نقدی داشــــته باشیم، آن هم در شرایطی که 

اجناس چند ماه بعد تحویل تولیدکننده می شود.
الجــــوردی خاطرنشــــان کرد: شــــرکت های داخلــــی بــــا 
پیش بینی تحریم ها از ســــال گذشــــته، دپوی خوبی از 
مواد و تجهیزات در انبارها داشــــتند و به نظر می رســــد 
با ترخیص کاالهای باقی مانده در گمرکات و رســــیدن 
اجنــــاس و مــــواد در راه، دســــت کم تــــا پایان امســــال 

مشکلی در تولید و تأمین بازار نداشته باشیم.



نظر به اینکــه آقای قلیل عقیقی بصیرت فرزند فتــح اهلل با ارائه 2 برگ 
استشــهادیه محلی مصدق دفتر اسناد رســمی 19 اسدآباد مدعی است 
که یک جلد ســند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک 19 
فرعی از 1849 اصلی واقع در شهرســتان اسدآباد بخش شش همدان به 
شــماره چاپی 899629 به نام قلیل عقیقی بصیرت سند مالکیت اولیه 
به دلیل جابه جایی مفقود گردیده، تقاضای صدور ســند المثنی را نموده 
اســت. لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد، از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده روز به 
اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در 
صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشود، سند مالکیت المثنی به نام مالک  

)قلیل عقیقی بصیرت( صادر و تسلیم خواهد شد.

م.الف 277

آگهیفقدانسندمالکیت

کامرانمتقی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاناسدآباد

آگهیحصروراثت

م.الف 358

آقــای عزت الــه احمــدی ضــراب دارای شناســنامه شــماره 
4051653447 به شرح دادخواســت به کالسه 458/99 از این 
حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبداله خوشقدم به شناسنامه شماره 4051653234 
در تاریــخ 99/06/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- عزت اله 
احمدی ضراب فرزند احمد به شــماره شناسنامه 8 متولد 1327 
برادر متوفی 2- ربابه خوشــقدم فرزند احمد به شماره شناسنامه 
یک متولد 1320 خواهر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از 
تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیسحوزهشماره112شورایحلاختالفاللجین

چون آقای فتح اله علی بخشی مالک مشاعی پالک 2664 - اصلی بخش 
یک برابر درخواســت 1399 - 99 مــورخ 1399/07/15 تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فــوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 
399 - 99 مورخ 1399/07/15 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را 
نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مالکیــن مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که 
در تاریخ شــنبه مورخ 1399/09/1 ســاعت 09:00 در محل وقوع ملک 
واقع در نهاوند، روبه روی باغ بهشت، پشت چلوکبابی میالد حضور یابند. 
بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات 
نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد، در همین 

روزنامه درج می گردد. 
م.الف 718

آگهیدعوتازمجاورین

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند
تاریخانتشارنوبتاول:1399/07/02تاریخانتشارنوبتدوم:1399/07/19

برابر رأی شــماره 139960326005000456 - مــورخ 1399/06/22 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید بژند فرزند 
عباس بشــماره شناسنامه 3950186557 و به شماره ملی 3950186557 صادره از نهاوند 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 27589/67 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 13 اصلی واقــع در بخش 4 ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روســتای اکبرآباد 
خریداری از مالک رســمی نورمراد خزایی حقوق ارتفاقی نــدارد تصرفات مالکانه متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 696

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند
تاریخانتشارنوبتاول:1399/07/02تاریخانتشارنوبتدوم:1399/07/19

برابر رأی شــماره 139960326005000454 - مــورخ 1399/06/22 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید بژند فرزند عباس 
به  شــماره شناســنامه 3950186557 و به شــماره ملی 3950186557 صادره از نهاوند 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 15618/75 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 13 اصلی واقــع در بخش 4 ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روســتای اکبرآباد 
خریداری از مالک رســمی نورمراد خزایی حقوق ارتفاقی نــدارد تصرفات مالکانه متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 697

#ماسک بزنیم
برای سالمتی یکدیگر

4634 1399  شماره  19  مهــــــر  شـــنبه   

ورزش6

یرنظر تیم های قطری « ز ل کثیر »شجاع« و »آ
هگمتانه، گروه ورزش: رســــانه قطری در گزارش خود نوشت که با توجه به درخشش پرسپولیس، 

می تواند لیگ ستارگان مقصد بعدی ستارگان ایرانی باشد.
لیگ ستارگان قطر آغاز شده و این رقابت شاهد درخشش ستاره های ایرانی است.

الرایه قطر در گزارشــــی از درخشــــش ســــتاره های ایرانی و از حضــــور 5 بازیکن ایرانــــی در این رقابت 
نوشت.

تاکنــــون 11 بازیکن ایرانی در قطر توپ زده اند که اکنون 5 نفــــر در آن بازی می کنند و تیم های قطری 
می خواهند این تعداد را افزایش دهند.

اکنون رامیــــن رضاییان در الدحیل، امیــــد ابراهیمی در االهلی دوحه، مهــــرداد محمدی در العربی، 
پژمان منتظری در الخریطیات و روزبه چشمی در ام صال بازی می کنند.

آخرین ستاره ایرانی روزبه چشمی بود که از استقال به ام صال پیوست.
الرایه در ادامه گزارش خود از حضور دیگر ســــتارگان آسیایی در تیم های قطری نوشت و متذکر شد 

که 2 باشگاه قطری هنوز بازیکنی آسیایی را به خدمت نگرفته اند.

با توجه به درخشــــش پرســــپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و رســــیدن این تیم به فینال آسیا این 
احتمال وجود دارد تا 2 تیم قطری برای خرید ستاره های ایرانی پرسپولیس قدم بردارند.

ل کثیر نیز که درخششی عالی  الرایه از زیرنظر بودن شدید شجاع خلیل زاده در خط دفاعی نوشت. آ
در لیگ قهرمانان داشت، زیرنظر تیم های قطری قرار گرفته است.

اکنون همــــه نگاه ها به انتقال بازیکنان آســــیایی به تیم های لیگ ســــتارگان قطر دوخته شــــده و 
برخی از تازه واردها از جمله امید ابراهیمی )االهلی( و رامین رضاییان )الدحیل( توانســــتند بهترین 

عملکردها را از خود نشان دهند. 

دیدار تدارکاتی فوتبال؛
ایران از سد ازبکستان گذشت

آغاز اسکوچیچ با ُبرد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم ملی فوتبــــال ایران در 
دیــــدار تدارکاتی خــــارج از خانه مقابل ازبکســــتان به 

برتری دو بر یک دست یافت.
تیــــم ملــــی فوتبــــال ایــــران در دیــــداری تدارکاتی در 
ورزشگاه پاختاکور تاشــــکند به میهمانی ازبکستان 

رفت و در نهایت صاحب برتری شد.
این نخســــتین دیداری بود که »دراگان اسکوچیچ« 

هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت.
از ســــال ها با تغییر سیســــتم  کــــه پس  تیم ایران 
.دو بازی می کــــرد از همان  .چهــــار و بــــا روش چهار
ابتدا روشــــی تهاجمی را در دستور کار داشت و در 
دقیقه هفتم می توانســــت به گل دســــت یابد که 
»ســــردار آزمون« قدر پاس زیبــــای »علی قلی زاده« 

ندانست. را 
در دقیقه 14 کار هماهنگی مهدی طارمی و ســــردار 
خوبی  موقعیت  در  ایران  تیم  شــــد  موجب  آزمون 
آزمون بازهم ایــــن بخت خوب را از  قرار بگیرد کــــه 

دست داد.
میزبان برای رســــیدن به دروازه ایران به ارســــال های 
و  خلیــــل زاده«  »شــــجاع  کــــه  آورده  روی  بلنــــد 
»محمدحسین کنعانی زادگان« در قلب خط دفاعی 
ایران با تســــلط روی توپ های بلند اجازه خودنمایی 

به مهاجمان حریف را ندادند.
در دقیقــــه 28 شــــوت تماشــــایی »ســــنجر کودیــــر 

مولوف« به تیرک دروازه تیم ایران برخورد کرد.
در دقیقه 42 شوت از پشــــت محوطه جریمه آزمون 
با واکنــــش ضعیف دروازه بان میزبان همراه شــــد تا 

ایران به گل نخست دست یابد.
در ابتدای نیمه دوم ازبکستان با 2 تغییر وارد زمین 

شد تا شاید روند بازی را دگرگون کند.
در دقیقــــه 50 »مهــــدی طارمــــی« بــــا خطــــای واضح 
دروازه بان میزبان ســــرنگون شد تا داور نقطه پنالتی 

را نشان دهد.
طارمی پشــــت تــــوپ ایســــتاد و گل دوم ایــــران را به 

ارمغان آورد.
در دقیقه 52 ضربه آرام »الدور شوموردوف« مهاجم 
باشــــگاه جنــــوای ایتالیا از پشــــت محوطــــه جریمه 
بــــا عکس العمــــل ضعیــــف نیازمند مواجه شــــد تا 

ازبکستان به گل نخست برسد.
در ادامه اســــکوچیچ دســــت به تغییرات زیادی زد تا 
ســــایر بازیکنان نیز فرصت حضور در میدان را پیدا 

کنند.
در نهایت این دیدار با پیروزی دو بر یک ایران همراه 
شد تا اســــکوچیچ شــــروع امیدوار کننده ای داشته 

باشد.
دومین دیدار تدارکاتــــی تیم ملی فوتبال ایران، عصر 
روز سه شــــنبه 22 مهرماه در آنتالیا ترکیه و برابر مالی 

برگزار خواهد شد.

ترکیب ازبکستان �

الدوربــــک ســــویونوف، اســــماعیل جان قبیلــــوف، 
خوجی اکبــــر  آشــــورماتوف)گولبان(،  رســــتم جان 
علی جانف)خالموخاندف(، فرخ سایفی اف، لطف اهلل 
تورائــــف، آنزور اســــماعیل اف)علی دائف(، ســــنجار 
کودیرکولوف، جسوربک یاخشیبوئف، جال الدین 

ماشاریپوف و الدور شومورودوف)ایگور سرگیف(
سرمربی: وادیم آبراموف

ترکیب ایران �

پیام نیازمند، محمدحســــین کنعانی زادگان، شجاع 
خلیل زاده، صــــادق محرمی، میــــاد محمدی، احمد 
نوراللهــــی )ســــیامک نعمتــــی(، احســــان حاج صفی 
)علی کریمی(، علی قلی زاده)سامان قدوس(، وحید 
امیری )امید نورافکن(، مهدی طارمی )کاوه رضایی( 

و سردار آزمون )مهدی قائدی(
سرمربی: دراگان اسکوچیچ

خبــر

برگزاری المپیک راهی برای نجات اقتصاد ژاپن 
ع کرونا؟ یا لغو آن برای جلوگیری از شیو

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــا وجــــود اینکــــه نظرات 
مختلفی درباره برگزاری المپیک توکیو در سال آینده 
با وجود بحران کرونا مطرح شــــده اما هنوز ابهاماتی 

باقیست.
آتن  نخســــتین دوره بازی های المپیک بــــه میزبانی 
از ســــال 1896 آغاز و در ادامه این رویداد بزرگ هر 4 

سال یکبار برگزار شد.
تنهــــا جنگ جهانی بود که باعث شــــد تا این بازی ها 
برگزار نشــــود اما تاخیر یکســــاله المپیــــک در طول 
تاریخ بازی ها بی ســــابقه بوده که این اتفاق به خاطر 
شــــیوع ویروس کرونا رخ داد و بازی هــــای توکیو قرار 

شد با یکسال تاخیر برگزار شود.
با وجود اینکه مســــؤوالن جهانــــی و کمیته برگزاری 
بــــه برگزاری  المپیــــک توکیو خوشــــبین  بازی هــــای 
بازی هــــا در مرداد ســــال آینده هســــتند و حتی این 
امیــــدواری وجود دارد تا اوایل ســــال 2021 واکســــن 
ویروس کرونا کشف شود اما ژاپن همچنان نگران 
بحران اقتصــــادی و ضررهای مالی بــــه خاطر برگزاری 

بازی ها و تاخیر یکساله المپیک است.

 تعریف سناریوهایی برای کاهش هزینه ها  �
بــــا حــــل نشــــدن مشــــکات و ســــواالت بی جواب 
مانده، سناریوهایی برای برگزاری المپیک و کاهش 
هزینه ها تعریف شــــده که کمیته برگــــزاری بازی های 
توکیو در نشست چهارشــــنبه هیأت اجرایی بسته 

پیشنهادی خود را مطرح کرد.
متخصصان و سازمان دهندگان بازی ها می گویند 2 
گزینه در این بین وجود دارد؛ ادامه مســــیر و برگزاری 
بازی ها برای نجات اقتصاد آســــیب دیده ژاپن یا لغو 

المپیک و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا.
بین المللی  کمیتــــه  باســــابقه  عضــــو  پونــــد  دیــــک 
المپیــــک در ایــــن باره گفــــت: بازی هــــای المپیک یا 
برگزار می شــــود یا لغو. ویروس کرونا تا زمان برگزاری 
بازی هــــای المپیــــک 2021 از بین نمــــی رود و تعویق 

دوباره نیز گزینه مناسبی نیست.
وی افــــزود: این واقعیت که همــــه چیز تحت کنترل 

ژاپن است به سواالت پاسخ نمی دهد.
ل نیســــتند اما اگر بازی ها  هیچ یک از گزینه ها ایده آ
لغو شــــود کارشناســــان در مورد اینکــــه زود باید در 
این خصوص تصمیم گیری شود اختاف نظر دارند 
که آن نه فقط به دلیل مصلحت اندیشــــی سیاسی 
بلکه برای جلوگیری از آسیب جدی به اقتصاد ژاپن 
و دادن فرصت به ســــهامداران بــــرای جبران ضرر و 

زیان است.

 خشم حامیان مالی و نگرانی ژاپنی ها از ابهام   �
در برگزاری المپیک

بــــا  توکیــــو  المپیــــک  بازی هــــای  برگــــزاری  کمیتــــه 
ساده سازی ســــعی در کاهش هزینه ها دارد و حتی 
اعام شــــده با برنامه هایی که توکیو اعام کرده 50 
 280 IOC باعث صرفه جویی  اقدام مصوب توســــط 

که  میلیون دالری خواهد شــــد این در حالیســــت 
ژاپن برای این بازی ها 12.6 میلیارد دالر هزینه کرده 

است.
با این وجود حامیان مالی رســــانه ای و تجاری آشکارا 
عصبــــی هســــتند و گزارش ها حاکی از آن اســــت که 
برخی قــــرارداد خود را لغو کرده اند امــــا انتظار می رود 

مذاکرات تجدید قرارداد اواخر ماه جاری آغاز شود.

 اقتصــــاددان آمریکایی: هزینــــه لغو المپیک   �
بستگی به زمان دارد

اندرو زیمبالیســــت استاد اقتصاد در کالج اسمیت 
در ماساچوســــت گفــــت: هزینــــه لغــــو بازی هــــای 
المپیــــک به زمان بســــتگی دارد. انصراف از بازی ها 
در ماه دســــامبر ممکن اســــت هزینــــه ای بیش از 
برگــــزاری بازی ها و تــــاش بــــرای بازپرداخت ضرر و 

زیان باشد.
بــــا وجود ایــــن صحبت هــــا و نظرســــنجی ها صورت 
بین المللــــی در مصاحبه های  گرفته، برخی مقامات 
مختلــــف تأکیــــد کردند با و بــــدون واکســــن کرونا، 

بازی های المپیک توکیو برگزار می شود.
اندرو زیمبالیســــت در ادامه صحبت هــــای خود در 
این باره، عنوان کرد: همه آنها تشویق می کنند. من 
این نظرات مطرح شده را تشــــویقی می دانم. منظور 
آنها برای مصرف عمومی به عنوان کلمات تشویقی 
اســــت اما نباید این نظرات را به عنــــوان پیش بینی 

واقعی تفسیر کرد.
با وجود اینکه زمزمه هــــای تاخیر المپیک مطرح بود 
اما مقامــــات برگــــزاری بازی ها و کمیتــــه بین المللی 
المپیک تا آخرین لحظه صحبت از این داشــــتند که 

بازی ها به موقع در سال 2020 برگزار می شود.
به دنبــــال بحــــران کوویــــد 19، ژاپن مرزهــــای خود را 
بــــه روی 159 کشــــور بســــته و در این روزهــــای اخیر 
ســــخت گیری ها بــــرای تجــــار کمتــــر شــــده اســــت. 
کرده برای  کمیته برگــــزاری بازی ها همچنین اعــــام 
ورزشــــکاران خارجی برنامه هایی دارد تا آنها به مدت 

طوالنی در قرنطینه نمانند.
تاکنون 36 میلیون نفــــر در جهان به ویروس کرونا 
مبتا شــــده اند کــــه حدود یــــک میلیون تــــن جان 

باخته اند.

با حضور  معاون امور مجلس و استان های وزارت ورزش وجوانان

تقدیر از جهانشیر  و معارفه سیفی در ورزش و جوانان همدان
هگمتانه، گروه ورزش: معاون امور مجلس و استان های 
وزارت ورزش وجوانان، گفت: تاش برای رفع مشــــکات 

جوانان استان همدان در دستور کار باشد.
جمشید تقی زاده ضمن تقدیر و تشکر از مدیر کل سابق 
و رزش و جوانان مطرح کرد: آقای جهانشیر یکی از مدیران 
بســــیار الیق و نخبه ورزشی هســــتند که از زحمات ایشان 

کمال تشکر وقدردانی را دارم.
وی ادامه داد: مدیرکل سابق اداره ورزش و جوانان استان 
همدان در طی مدیریت خود خدمات ارزنده ایی به جامعه 

ورزشی همدان ارائه کرد.
ورزش  وزارت  اســــتان های  و  مجلــــس  امــــور  معــــاون 
وجوانان بــــا بیــــان اینکه سیاســــت وزارتخانــــه ورزش و 
جوانان این اســــت که از وجود مدیرانــــی هم چون مدیر 
کل ســــابق اســــتان همدان و همــــه اســــتان های ایران 
بهره مند شــــود گفت: از آقای جهانشیر درخواست دارم 
که ضمن همکاری بــــا وزارت ورزش و جوانان بنده را هم 

کنند. یاری 
وی ضمــــن خوش آمد گویــــی به مدیــــر کل جدید ورزش 
وجوانان استان همدان، مطرح کرد: آقای حمید سیف جز 
قهرمانان و افتخار آفرینان کشورمان هستند که امیدوارم 
با انتصاب ایشان ورزش استان همدان در جایگاه ویژه و 

برتری قرار بگیرد.
تقی زاده با اشاره به اهمیت حوزه جوانان در وزارت ورزش 
وجوانان مطرح کــــرد: از مدیر کل جدیــــد ورزش وجوانان 
استان همدان درخواست دارم که حوزه جوانان را اولویت 

کار خود قرار بدهد.
وی خطاب به مدیرکل جدید گفت: اهتمام و رســــیدگی به 
امــــور جوانان؛هماهنگی، رســــیدگی و برنامه ریزی در حوزه 
جوانان تاش برای رفع مشکات جوانان استان همدان 

را باید در اولویت کاری خود قرار دهید.
ورزش  وزارت  اســــتان های  و  مجلــــس  امــــور  معــــاون 
وجوانان با بیان اینکه در مجلس شــــورای اسامی الیحه 
مبنــــی بــــر اهــــداف اداره ورزش وجوانان مصوب شــــده 
اســــت، مطرح کــــرد:در الیحه بر لــــزوم نظارت بر توســــعه 
اجرا  و  انجــــام  بــــر  دقیــــق  همگانی؛نظــــارت  ورزش هــــای 
پروژه های ورزشی؛توســــعه ورزش بانوان ونظارت ادواری 
بر هیأت ها و بخش اداره ورزش و جوانان؛زمینه ســــازی 
برای احقــــاق دولــــت الکترونیک؛برنامه ریزی و توســــعه 

ورزش قهرمانی انجام گیرد.

وی افــــزود: نبایــــد هیــــچ گونه بــــی قانونی در هیــــچ یک از 
حوزه های ورزش و جوانان صورت پذیرد.

 نماینده مــــردم همدان: ضــــرورت توزیــــع عادالنه  �
امکانات ورزشی در استان همدان

نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اســــامی نیز بر ضرورت توزیع عادالنه امکانات ورزشی در 

استان همدان تأکید کرد.
حجــــت االســــام احمد حســــین فاحــــی در این مراســــم 
ضمــــن تشــــکر از زحمات محســــن جهانشــــیر مدیر کل 
ســــابق ورزش و جوانان استان همدان مطرح کرد:با توجه 
به گســــتردگی و  اهمیت کار در حوزه ورزش و جوانان باید 

اهتمام و توجه ویژه ایی در این دو حوزه صورت پذیرد.
وی بــــا بیان اینکــــه باید توزیــــع متوازن امکانات ورزشــــی 
در اســــتان همــــدان صورت پذیــــرد اظهار کــــرد: باید تمام 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان از امکانــــات ورزشــــی 

استفاده کنند.
بــــه  اشــــاره  بــــا  فامنیــــن  و  همــــدان  مــــردم  نماینــــده 
اهمیــــت ســــازمان های مــــردم نهاد در حــــوزه جوانان، 
حوزه های  در  ســــمن ها  که  اهمیتــــی  به  توجه  گفت:بــــا 
اســــتان  دارنــــد  مســــکن  و  فرهنگی،اشــــتغال،ازدواج، 
همدان در حوزه ســــمن ها در جایگاه خوبی قرار گرفته 

و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شــــده است.
کل  بــــه مدیریــــت بســــیار خــــوب مدیــــر  بــــا اشــــاره   وی 
ســــابق ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان مطــــرح کــــرد: 
دریافت22تقدیــــر نامه توســــط مدیر کل ســــابق ورزش و 
جوانان موجب گردید تا اســــتان همدان جز استان برتر در 

این حوزه ها قرار بگیرد.
 مدیرکل ورزش: مدیون ورزش استان هستم �

مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: خود را 
مدیون ورزش اســــتان همدان میدانــــم و برای ادای دین 

آمده ام.
حمید ســــیفی در این آیین ضمن تقدیــــر از اعتماد مجمع 
نمایندگان و اســــتاندار همــــدان و وزیــــر ورزش و جوانان 
برای این تصمیم، گفت: ظرفیت اســــتان همدان در حوزه 
ورزش بسیار زیاد اســــت و باید ورزش را از تمامی ابعاد در 

نظر گرفت و برای آن تاش کرد.
وی تصریــــح کرد: در این روزهای کرونایــــی توجه به ورزش 
همگانی کــــه پایه و اســــاس ورزش قهرمانی اســــت، باید 

دستور کار قرار بگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: تهدید 
کرونا را برای خود به فرصت تبدیــــل کنیم و یاد بگیریم در 

شرایط کرونا زندگی و ورزش کنیم.
وی افزود: در هر حوزه ای می تــــوان راهی برای برون رفت از 
مشکات پیدا کرد و در حال حاضر تنها راه ما به روز کردن 

سیستم متناسب با دنیا است.
سیفی خاطرنشــــان کرد: در استان همدان سال ها منتظر 
بودیم که اتفاقی در ورزش بیفتد، ورزشکاران و جوانان ما 

حال وروز خوبی ندارند.
وی با بیــــان اینکه نبــــود برنامه موجبات فســــاد را فراهم 
می آورد، گفــــت: گام به گام با وزارت ورزش و جوانان حرکت 
کنیم و تاش کنیم تا جوانان اســــتان همــــدان تنها برای 
اســــتان خود و جمهوری اســــامی ایران کســــب نشان و 

افتخار کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان در پایان گفت: 
خودم را مدیون استان همدان و بزرگان ورزش می دانم و 

می خواهم دین خود را ادا کنم.
 نماینده مردم نهاوند: همدان ظرفیت های فراوان  �

در حوزه ورزش و جوانان دارد
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسامی، گفت: 
همــــدان دارای ظرفیت هــــای فــــراوان در حــــوزه ورزش و 

جوانان است.
علیرضا شهبازی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اسامی در این مراسم گفت: آقای سیفی مدیرکل ورزش 
و جوانــــان اســــتان همــــدان افتخــــار اســــتان و جمهوری 

اسامی در میادین ملی و فراملی بوده و هستند.
وی با بیان اینکه انتصاب وی به ســــمت مدیر کل ورزش 
و جوانان اســــتان همدان انتصاب مناسب و شایسته ای 
است، گفت: ورزش و جوانان استان همدان ظرفیت های 
فراوانــــی دارد که باید با برنامه ریزی مدون بروز و ظهور پیدا 

کند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسامی، گفت: 
امیدواریــــم با همراهــــی و همدلی مســــوولین اســــتان و 
مدیریــــت خوب آقای ســــیفی شــــاهد تحــــول عظیمی در 

ورزش استان همدان باشیم.
وی گفت: امیدوارم استان همدان جزء استان های برتر در 

توسعه ورزش و جوانان کشور قرار بگیرد.
شهبازی در خاتمه از زحمات دو ســــاله جهانشیر تقدیر و 

تشکر کرد.

: توفیقــــات ورزش و جوانــــان اســــتان  �  جهانشــــیر
مرهون تالش مجموعه مدیریتی است

مدیرکل سابق ورزش همدان نیز گفت: توفیقات ورزش 
و جوانان اســــتان همدان در 21 ماه گذشته مرهون تاش 

مجموعه مدیریتی است.
کارکنان اداره  از زحمات  ، ضمن تقدیر  محسن جهانشیر
کل ورزش و جوانان در راســــتای پیشــــبرد اهداف وزارت 
که  ورزش و جوانان، گفــــت: موفقیت هــــا و تاش هایی 
طی دوســــال خدمت که در استان همدان صورت گرفته 
اســــت مرهون تاش هــــای تیمی مجموعــــه اداره ورزش 

وجوانان صورت پذیرفته است.
گرفتــــه در حوزه  بــــا اشــــاره به اقدامــــات صــــورت  وی 
زش طی دو ســــال مدیریت خود، گفت: هیأت های  ور
و پیگیری های  تاش  با  این مدت  طی  اســــتان  زشی  ور
آن هــــا توانســــته انــــد در جایگاه خوبــــی قرار  وســــای  ر

. ند بگیر
جهانشــــیر افزود: هیأت کشتی استان موفق شده است 
از رتبه 27 کشــــوری به رتبه 5کشــــوری ارتقا یابد و در رشته 
اسکواش موفق شدیم رتبه سوم کشوری را کسب کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه جوانان مطرح 
کرد: در حوزه جوانان موفق شــــدیم با افزایش 50سازمان 
مردم نهاد در استان جز اســــتان های برتر در حوزه ورزش 

و جوانان قرار بگیریم.
از  بــــا جمعیتــــی زیــــاد  کوچــــک ســــالن  فضــــای بســــیار 
برگزاری  اصلی  ضعف  ورزشــــکاران  و  مربیان  مسؤوالن، 

بود. مراسم  این 
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7 فرهنگ 
شهروندی

هگمتانه گزارش می دهد

یختن زباله روی زمین فرهنگ نر
ضرورتی برای شهروندان

هگمتانه، گــــروه فرهنگ شــــهروندی - زهــــرا ذوالفقاری: 
شــــهروندان یک شــــهر مانند مدیریت شهری که نسبت 
به شــــهر وظایفی دارد، نســــبت به شــــهر وظایفــــی دارند 
کــــه چنانچه بــــدان عمــــل کنند، ســــود و نفــــع آن به خود 
شــــهروندان بر می گردد، یکی از این وظایف، نریختن زباله 
روی زمین در محلــــه و کوچه و خیابان و طبیعت اســــت، 
اگرچــــه بارها و بارهــــا بر این مهم تأکید شــــده اســــت، اما 
هنوز که هنوز اســــت فرهنگ نریختــــن زباله روی زمین به 
طور کامل جا نیفتاده اســــت و این موضــــوع به آموزش و 

فرهنگ سازی بیشتری نیاز دارد.
ریختن زباله در خیابان متأسفانه برای برخی از شهروندان 
به عادت تبدیل شده است، و علیرغم اینکه سال هاست 
در خصوص مضرات زباله ســــخن ها گفته شده است، اما 

بعضی شهروندان به این مهم بی اعتنا هستند.
بر اساس آمار اعام شــــده از سوی مدیران شهری، حدود 
800 پاکبان روزانه نظافت و تمیزی شــــهر را بر عهده دارند، 
و این وظیفه مدیریت شــــهری برای تمیزی شــــهر اســــت، 
اما وظیفه شــــهروندان در این میان چیست؟ باید از خود 
بپرســــیم آیا این تنها وظیفه مدیریت شــــهری اســــت که 
زباله ها را جمع کند و آنها را جا بــــه جا کند، یا اینکه ما نیز در 

تمیزی و نظافت شهرمان دخیل هستیم!
پیاده راه بوعلی که یکی از زیباترین ها پیاده راه های کشور 
به شــــمار می رود و مغازه های بســــیاری در آن وجود دارد، 
مسیری بســــیار پر رفت و آمد است به طوری که اگر در هر 
ســــاعت از شــــبانه روز به ویژه در هنگام عصر بدان سری 
بزنی جمعیت ده ها هزار نفری را می بینی که در آن در حال 
قدم زدن، رفت و آمد و خرید کردن هستند، سراسر مسیر 
به همت مدیریت شــــهری ســــطل های زباله ای جانمایی 
شده اســــت که زباله خشــــک و  تر را از هم جدا می کند، اما 
علیرغم این همه زیبایی، متأســــفانه شهروندانی هستند 

که تمیزی و نظافت را رعایت نمی کنند.
با فرا رســــیدن فصــــل پاییز و بــــاد و باران و تغییر شــــرایط 
جوی اســــتفاده مردم از برخی کاالها زیادتر می شــــود که با 
وجود بیماری کرونا و آنفلوانزا و ســــرماخوردگی اســــتفاده 
شــــهروندان از دســــتمال کاغذی رو به فزونــــی می گذارد 
و ماســــک هم که اخیــــرا بــــه زباله های پر مصــــرف تبدیل 
شــــده اســــت. برگریزان هم در کنار این زباله ها بر زحمت 

پاکبان ها خواهد افزود.
ریختن زباله در خیابان متأسفانه برای برخی از شهروندان 
به عادت تبدیل شده است، و علیرغم اینکه سال هاست 
در خصوص مضرات زباله ســــخن ها گفته شده است، اما 

بعضی شهروندان به این مهم بی اعتنا هستند.
زباله یعنی پس مانده و باقیمانده از تولید یا تغییر شــــکل 
چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبا اســــتفاده شــــده و دیگر 
به آن احتیاجی نیســــت، به عبارتــــی زباله به مجموعه مواد 
ناشــــی از فعالیت های انســــان و حیوان که معمواًل جامد 
بــــوده و به صورت ناخواســــته و یا غیرقابل اســــتفاده، دور 

ریخته می شوند، گفته می شود.
با این تعریف می خواهیم تلنگری به یک رفتار ناشایست 
یــــا یک عادت و رســــم غلط دیرینــــه بزنیم. عادت و رســــم 
غلطی که عواقبش دامان خودمــــان یا فردای فرزندانمان 

را خواهد گرفت و شاید هم گرفته باشد.
بر اساس آمار اعام شــــده از سوی مدیران شهری، حدود 
800 پاکبان روزانه نظافت و تمیزی شــــهر را بر عهده دارند، 
و این وظیفه مدیریت شــــهری برای تمیزی شــــهر اســــت، 
اما وظیفه شــــهروندان در این میان چیست؟ باید از خود 
بپرســــیم آیا این تنها وظیفه مدیریت شــــهری اســــت که 
زباله ها را جمع کند و آنها را جا بــــه جا کند، یا اینکه ما نیز در 

تمیزی و نظافت شهرمان دخیل هستیم؟!
همدان شهری اســــت که از نظر معماری و ســــاخت، بازار 
آن در مرکــــز شــــهر قــــرار دارد، شــــش خیابــــان منتهی به 
میدان امام)ره( شــــهر همواره جــــزو خیابان های پر رفت و 
آمد و شــــلوغ به شــــمار می رود که در میان این خیابان ها 
کوچه هایــــی نیز وجــــود دارد که جزء بــــازار همدان و محل 

کسب و کار این شهر محسوب می شود.
پیــــاده راه بوعلی کــــه یکــــی از زیباترین ها پیــــاده راه های 
کشور به شــــمار می رود و مغازه های بسیاری در آن وجود 
دارد، مسیری بســــیار پر رفت و آمد اســــت سراسر مسیر 
به همت مدیریت شهری از ســــطل های زباله ای پر است 
که زباله خشــــک و  تر را از هم جدا می کنــــد، اما علیرغم این 
همه زیبایی، متأسفانه شــــهروندانی هستند که تمیزی و 

نظافت را رعایت نمی کنند.
باید اذعان کنیم که کمتر کســــی از شــــهروندان است که 
تفکیک زباله  تر و خشــــک را در خیابان هــــا انجام دهد و اگر 
قرار باشــــد زباله خود را در ســــطل بینــــدازد، برایش فرقی 

نمی کند که از کدام نوع است.
بگذارید صریح تر صحبت کنیم، متأســــفانه این که برخی 
شــــهروندان همدانــــی نظافــــت را رعایــــت نمی کنند یک 
واقعیت است و بسیار هستند کسانی که زباله خود را به 
ویژه دستمال کاغذی را که خود منشأ آلودگی است روی 

زمین رها می کنند.
چندی پیش در ساعت شــــلوغی عصر که پاک بان ها هم 
سر شــــیفت نیســــتند در مســــیر پیاده راه بوعلی حرکت 
می کردم که با صحنه هایی چون پرتاب دستمال کاغذی و 
حتی رها شدن ماسک بر زمین مواجه شدم، شهروندانی 
که حتی برای ســــامتی خود هم اهمیتی قائل نیســــتند و 
بدون رعایت بهداشت اقدام به خوردن بستنی یا هر چیز 
دیگری در پیاده راه می کنند، حتی زحمت اینکه زباله خود 

را در سطل بیندازند هم نمی کشند.
از ســــوی دیگــــر در شــــرایط وجــــود بیماری مســــری کرونا 
انداختن دستمال کاغذی و ماسک روی زمین و یا در کنار 
سطل زباله خطرناک بوده و عاملی بر شیوع بیماری است، 
آیا این شــــهروندان از خود نمی پرســــند، این کارشان حق 
الناس اســــت؟ آیا این انصاف اســــت که شخص دیگری 

زباله آن ها را از روی زمین بردارد.
تبلیغــــات عطر روی کاغذهــــای اندازه کوچک و یا ســــایر 
تبلیغات لباس فروش ها و فست فودها و غذاخوری ها 
که توسط بازار یاب ها به مردم داده می شود و شهروندان 
چند قدم آن طرف تــــر این کاغذها را روی زمین می اندازند 
که دیگر قــــوز باال قوز اســــت، عصرها کــــه جمعیت زیاد 
اســــت مســــیر پیاده راه پر می شــــود از تکه ها و نوارهای 
کاغذی آغشــــته به عطــــر کــــه روی زمین انداخته شــــده 

است.
کافی اســــت سری هم به ســــبزه میدان یا ســــرگذر بزنیم، 
آنجاست که ویترینی از زباله های رنگارنگ را خواهیم دید، 
کسبه شــــهر همدان که عضوی از شــــهروندان این شهر 
هســــتند هم در قبال نظافت و تمیزی شــــهر مسؤولیت 
دارند، ســــبزی ها و میوه و تره باری که تا شب کنار مغازه ها 
ریخته می شــــود، کیسه پاســــتیک، میوه های گندیده، و 
اضافات بار بدون توجه به زیبایی منظر و تمیزی شهر روی 
زمین ریخته می شود، وای به حال وقتی که زباله دستمال 
کاغذی و کارتن نیز به آنها اضافه شــــود زباله تر و خشــــک 

قاطی می شود و قابل تفکیک نیست.
از کنــــار مغازه هــــای مرغ و ماهی فروشــــی که رد می شــــود 
خون آبه مرغ و ماهی روی زمین جاری است، بوی نامطبوع 
آن از یک طرف و آشــــغال مرغ و ماهی و جگر و... در جلوی 
مغازه کنار جدول ریخته می شــــود، فکــــر کنید یک پاکبان 
روزی چند بار باید از کنار یک مغازه رد شــــود تا بتواند مدام 

این زباله ها را تمیز کند.
از طرف دیگر برخی کســــبه، زباله ها را در ســــطل های زباله 
خالی می کنند اما آن ســــطل ها فاقد کیســــه زباله است و 
همین امر باعث راه افتادن شــــیرابه زباله در مسیر و ایجاد 

بوی تعفن می شود.
فرهنــــگ نریختن زباله، یک امر مهم بوده که شــــهروندان 
یک شهر برای سامت خود و خانواده و دیگران باید آن را 
رعایــــت کنند، حال که شــــرایط بیماری کرونا بر روی شــــهر 
ســــایه افکنده رعایت این فرهنگ پیــــش از پیش الزم و 
ضروری است، درست اســــت که مدیریت شهری با تمام 
توان در راســــتای نظافت و تمیزی شــــهر گام بر می دارد و 
نیروی خود را به کار گرفته اســــت، اما شهروندان هم باید 

به وظیفه خود عمل کنند.
اگر هر یــــک از ما شــــهروندان در قبال دیگری احســــاس 
مســــؤولیت کنیم، و مراقب باشــــیم که زباله  هــــا را در هر 
، کوچه، خیابان، محیط  جایی که هستیم چه در محله، بازار
، مدرسه، طبیعت، پارک و غیره روی زمین نیندازیم و به  کار
طور بهداشتی آن را دفع کنیم، بی شک کمک شایانی را به 

تمیزی شهر خواهیم داشت.
: هزینــــه 30 میلیارد ریالی بــــرای تمیزی  � علــــی ضمیر

شهر همدان
معاون خدمات شهری شهردار همدان در این باره گفت: 
حــــدود 800 پاکبان شــــهرداری همــــدان وظیفــــه نظافت 

مناطق چهار گانه شهر را برعهده دارند.
وحید علی ضمیر اظهــــار کرد: یکی از مهمترین ویژگی های 
شــــهر همدان تمیزی و پاکیزگی این شــــهر اســــت و البته 
این امر اتفاقی نیســــت چرا که حاصل تاش شبانه روزی 
تعداد زیادی از نیروهای انســــانی و صرف هزینه های قابل 

توجه است.
علــــی ضمیر اظهار کرد: برای نظافــــت، رفت و روب معابر و 
حمل زباله در مناطق 4 گانه شــــهرداری همدان به صورت 
ماهیانه نزدیک به 30 میلیارد ریال هزینه می شــــود که الزم 
اســــت با رعایت مدیریت پســــماند از ســــوی شهروندان، 

شاهد کاهش این هزینه در شهر همدان باشیم.
وی بیان کــــرد: روزانه بیش از 11 میلیــــون مترمربع از معابر 
و گذرگاه های شــــهر همدان نظافت می شود و این حجم 
از نظافت کار ساده ای نیســــت و با وجود این که کار جمع 
آوری زباله در همدان در نهایت تا ســــاعت 7 صبح در تمام 
شهر به پایان می رســــد، گشت های فوریتی ما از ساعت 11 
کار جمــــع آوری زباله های ریخته شــــده در معابر به ویژه در 

بازار را دوباره انجام می دهند.
کســــبه بازار نظافت واحد تجاری خود را در ساعات  �

پایانی شب انجام دهند
معاون خدمات شهری شهردار همدان ضمن درخواست 
از شــــهروندان برای قرار دادن زباله در ساعات اولیه شب، 
 اگر کسبه بازار کار نظافت واحد تجاری 

ً
عنوان کرد: مطمئنا

خود را در ســــاعات پایانی شب انجام دهند، بخش مهمی 
از مشــــکات به وجود آمده نظیر آلودگی و به هم ریختگی 

سیما و منظر شهر حل خواهد شد.
 باید بــــا برنامه ریزی و کمک شــــهروندان و فعاالن  �

محیط زیســــت، هزینه های نظافت شــــهر را کاهش 
دهیم

گاه ســــازی و فرهنــــگ ســــازی در زمینــــه کاهــــش و  وی آ

تفکیــــک پســــماند را امــــری بســــیار مهم خوانــــد و گفت: 
تاکنون اقدامات خوبی در زمینه مدیریت پسماند از مبدأ 
انجام شده است، ازجمله در زمینه  کاهش تولید پسماند 
به آموزش بیش از 50 هــــزار دانش آموز و کودک می توان 

اشاره کرد.
وی گفت: یکــــی از مهمتریــــن ویژگی های شــــهر همدان 
تمیزی و پاکیزگی این شــــهر اســــت و البته این امر اتفاقی 
نیست چرا که حاصل تاش شــــبانه روزی تعداد زیادی از 

نیروهای انسانی و صرف هزینه های قابل توجه است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان با اشاره به نقش 
مــــردم در حوزه مدیریت شــــهری تأکید کرد: الزم اســــت با 
برنامه ریزی دقیق و جامع و با کمک شــــهروندان و فعاالن 
محیط زیســــت، هزینه های نظافت شهر را کاهش دهیم 
و می تــــوان منابع مالی موجــــود را در پروژه های شــــهری و 

خدماتی به شهروندان اجرا کرد.
همه ما مســــؤول هســــتیم که محیط خــــود را پاکیزه نگاه 
داریم. ما در مقابل فرزندان و کودکان این ســــرزمین، برای 
"حق داشــــتن محیط زیســــت پاکیزه "مســــؤول هستیم. 
بنابراین باید، این مسؤولیت را با توجه و دلسوزی هر چه 
تمام تر بــــه یکدیگر یاد اوری کنیم. مســــؤولیتی که باید در 
نهایت به فرزندان نسل فردا آموزش داده و منتقل کنیم.
گاهی  بدون حس مسؤولیت و دلسوزی برای خود و نیز آ
کامل از عواقب عمل خود؛ هیچ تدبیری فایده و اثر مثبت 
نخواهد داشــــت. تدابیری که شــــهرداری و ســــازمان های 
مختلــــف انجام می دهنــــد، مانند؛ دو برابر کــــردن کارکنان 
شــــهرداری، افزایــــش شــــیفت  کارگــــران خدماتــــی بــــرای 
 ، جمع آوری زباله هــــا و جارو کردن خیابان ها در شــــبانه روز
چند برابر کردن سطل های زباله، مکانیزه کردن، تبلیغات 
و... بدون اجرای فرهنگ نریختن زبالــــه روی زمین اثر گذار 

نخواهد بود.

حواسمان به پاکبان ها باشد
زهرا ذوالفقاری

یکی از قشــــرهایی که این روزها در کنار کادر درمان 
و پرســــتاری در راســــتای مبارزه با کرونــــا با کمترین 
امکانات و وســــایل حفاظت شــــخصی جهادگونه 
عمل کرده و اقدام به تمیز کردن معابر و خیابان ها، 
آلودگــــی  اماکــــن عمومــــی و کوچه هــــا از هرگونــــه 
کارشــــان  پاکبانان  هســــتند.  پاکبانــــان  می کننــــد 
همیشه سخت بوده اما با شیوع این ویروس این 
سختی چندین برابر شده و حتی با بی مباالتی و بی 
توجهی برخی از شــــهروندان و رهــــا کردن زباله های 
بهداشــــتی مانند ماسک، دســــتکش و دستمال 
کاغذی استفاده شده در خیابان، جوی ها و پارک ها 
آنهــــا نیز در  ســــامت این عزیــــزان و خانواده های 

معرض خطر قرار گرفته است.
به گفتــــه متخصصان علم پزشــــکی ویروس کرونا 
یکــــی از انــــواع ویروس هایی اســــت کــــه انتقال و 
انتشــــار ســــریع دارد و تا ســــاعت ها بر روی اجسام 
زنــــده می ماند. رها کردن ماســــک و دســــتکش و 
دستمال کاغذی که این روزها مصرف آنها در میان 
مردم برای جلوگیری از ابتا به این ویروس افزایش 
یافته در شــــهر در انتشــــار و انتقال ایــــن ویروس 
نقش مهمی دارد و خطرات فراوانی برای افرادی که 
مســــؤول جمع آوری این زباله ها از شهر هستند به 

دنبال دارد.
شــــهروندان همدانی در این وضعیت باید بیشتر 
حواسشــــان به پاکبان ها باشــــد و مراقب سامت 
آنها باشــــند و باید در این زمینــــه نیز فرهنگ باالی 
خود را نشــــان دهنــــد و در این روزهای ســــخت که 
همه تاش می کنند تا چرخه این مهمان ناخوانده 
را قطــــع و آن را کنتــــرل کــــرده و از ابتا افراد بیشــــتر 
بــــه این ویــــروس جلوگیری کنند بــــا رعایت نکات 
بهداشــــت فردی و به ویــــژه بهداشــــت عمومی از 
 
ً
ریختن زباله هــــای بهداشــــتی خــــود در معابر جدا

خودداری کنند.

یادداشت

نظافت در فرهنگ اسالمی
)مستدرک الوسائل، ج 1، ص 101(

پاکیزگی جزئــــی از ایمان اســــت و ایمان، انســــان را به 
بهشت رهبری می کند.

م:
ّ

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسل
» اکنسوا افنیتکم والتشّبهوا بالیهود«

)مکارم االخاق، ص 145(
فضــــای جلو خانــــه خود را، جــــارو بزنید و تمیــــز کنید و 

مانند یهودیان کثیف نباشید.
م:

ّ
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسل

... و وضع القصاع و االوانی  »عشرون خصلٌة تورث الفقر
غیر مغســــولة و ترک بیوت العنکبــــوت و وضع اوانی 

الماء غیر مغطاة الرؤوس...«
) )جامع االخبار

ظرف های غذا خوری را ناشســــته و کثیــــف رها کردن، 
تارهای عنکبوت را در خانه باقی گذاشــــتن، ظرف های 

آب را بدون سرپوش گذاردن، فقر می آورد.
م:

ّ
رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسل

»التبیتوا القمامة فی بیوتکم فاّنها مقعد الّشیطان«
)مکارم االخاق، ص 490(

نگذارید خاکروبه و آشــــغال، شب در خانه شما بماند، 
زیرا آنجا جایگاه شیطان است.

رایحه سخن

سه ضلعی زباله، حیوانات 
موذی و بیماری های فصلی

هگمتانه، گروه فرهنگ شــــهروندی: ایــــن که هر روزه 
زباله ها از ســــوی پیمانکاران و مســــووالن شــــهری از 
معابــــر جمع آوری می شــــوند نکته ای غیــــر قابل انکار 
اســــت اما آنچــــه باید بیشــــتر مــــورد توجه قــــرار گیرد 
صحنه های نگــــران کننده ای از جمع شــــدن زباله ها و 
حضور جانوران موذی در بستر بسیاری از خیابان های 

شهر است.
کــــردن جانــــوران مــــوذی همچون  کــــن  برای ریشــــه 
موش ها که در زیر زمین النه کرده اند و به هر بهانه ای 
به خیابان می آیند باید برنامه ریزی جدی شود تا عاوه 
بر پیشــــگیری از بســــیاری بیماری ها، هزینه هایی که 

صرف این موضوع می شود نیز به هدر نرود.
به نظر می رســــد الی روبــــی جوی های شــــهر نیز نباید 
فقط بــــه فصل خاصــــی اختصاص یابد بلکــــه در همه 
فصل ها مورد توجه بیشــــتری قرار گیــــرد تا آب داخل 

جوی ها به گندآب تبدیل نشود.
البته شــــهروندان نیــــز باید به نظافت شــــهر و محیط 
اطراف خود بیشتر توجه کنند و از ریختن زباله و بطری 

درون جوی ها و بستر خیابان ها پرهیز کنند.
هرگونه زباله را داخل سطل ها و مخازن جانمایی شده 
در ســــطح شــــهر ریخته و زباله های منازل را به موقع در 
اختیار متصدیــــان حمل زباله قرار دهند تا شــــهرمان 
همیشــــه تمیز بماند و از بیمارهای فصلی نیز در امان 

باشیم.

نکته

زباله هایی که هرگز نباید در طبیعت رها کرد

هگمتانــــه، گروه فرهنگ شــــهروندی: با این کــــه بعضی از 
آرام آرام در طبیعت تجزیه می شــــوند، برخی دیگر  زباله هــــا 
نه تنها تجزیه نمی شوند، اثرات مخربی هم به طبیعت وارد 
می کنند. بــــرای نجات طبیعت باید تا دیر نشــــده هرکس 
از خودش شــــروع کند! چراکه نجات محیط زیست، نجات 

انسان است و طبیعت زباله دان ما نیست.
آیا می دانید زباله هایی که در طبیعــــت رها می کنیم چقدر 

زمان برای تجزیه شدن نیاز دارند؟
*مضرات ریختن زباله در طبیعت

به نوشــــته دیوارباگ، پســــماند غذاها در محیط زیست، 
عاوه بر این که چهره  طبیعت را زشــــت می کند، جوالنگاه 
انواع حشــــرات و جونــــدگان می شــــود که باعث شــــیوع 

بیماری های عفونی هستند.
بیشترین زباله های ریخته شده در طبیعت، پسماند غذا، 
پوســــت میوه و ضایعات استخوان گوشت و مرغ و ماهی 
اســــت. اگرچه این زباله ها مثل پاســــتیک ها زمان زیادی 
برای تجزیه نیاز ندارند، انباشت این زباله ها در محیط های 
طبیعی مثل جنگل ها، هم در پوشــــش های گیاهی تأثیر 

می گذارد و هم باعث آلوده شدن محیط اطراف می شود.
از انباشت زباله ها در طبیعت شــــیرابه ای به وجود می آید 
که اگر به درون زمین نفوذ کند، سفره آب های زیرزمینی و 
چاه ها را آلوده می کند. این آب ها در صورتی که مســــتقیم 
به مصــــرف برســــند و یا از طریــــق محصوالت کشــــاورزی 
و دامــــی وارد بدن شــــوند، انســــان را مســــموم می کنند. 
زباله های ریخته شــــده در طبیعت، فاسد می شوند و بوی 
بدی هم تولیــــد می کنند. یکی از گازهایی که زباله ها تولید 
می کنند، گاز متان است که قابل اشتعال است و ممکن 
اســــت باعث ایجاد آتش ســــوزی در محیط شود. عاوه بر 
زباله های خانگی،  ریختن ظروف یک بارمصرف در طبیعت 

ضربه مهلکی بر پیکر محیط زیست وارد می کند.

زباله هایــــی مثــــل انــــواع ظــــروف مصرفــــی پاســــتیکی و 
یک بارمصرف و شیشه های نوشیدنی، به حدی دیر تجزیه 
می شــــوند که اثر آن ها تا ســــالیان ســــال در طبیعت باقی 
می ماند. این ظــــروف حتی قابلیــــت واکنش پذیری دارند 
 تهدید 

ً
که زندگی ما و دیگر گونه های جانوری را هم شدیدا

می کنند.
زباله های تجزیه ناپذیر در طبیعت �

- بردهــــای الکترونیکــــی در طبیعت بســــیار دیــــر تجزیه 
می شــــوند. تجزیه یــــک کارت عابر بانک، ممکن اســــت تا 

حدود هزار سال طول بکشد.
- زباله هایــــی که حاوی فلزات ســــنگینی مثــــل یون های 
کادمُیــــم، روی، مــــس و ســــرب هســــتند باعــــث آلودگی 
آب هــــای زیرزمینــــی می شــــوند. ریختــــن ایــــن زباله ها به 
رودخانه و دریاها عاوه بر باال بردن سطح آب و خسارت به 

زمین های اطراف، جانداران آبزی را هم از بین می برد.
- از ســــوی دیگر فلزات ســــنگینی که وارد بــــدن ماهی ها 
می شــــوند، بعدهــــا از طریق غــــذا به مصرف ما انســــان ها 

می رسند.
- کیســــه های پاســــتیکی که باد آن ها را همــــه جا پخش 
می کند هم بیشــــتر از دریا ســــر درمی آورند. تعداد بســــیار 
زیادی از ماهی ها به دلیل بلعیدن همین پاســــتیک های 
بزرگ می میرند. گروه زیادی از سایر موجودات مثل مرغان 
دریایی با بلعیدن پاســــتیک ها و پر شــــدن معده شان از 
گرسنگی می میرند. همچنین گاهی گروهی از پرندگان به 

محل انباشت زباله ها می آیند و از آن تغذیه می کنند.
ریختن زباله، ایجاد آلودگی های آب وخاک و تخریب و برهم 
زدن طبیعت ســــامت جامعه را به خطر می انــــدازد. برای 
تمیــــز کردن زباله هــــا از طبیعت باید هزینه زیادی شــــود و 
تضمینی هم برای پاک ســــازی کامل آن نیست؛ پس بهتر 

است از همان اول زباله هایمان را در طبیعت رها نکنیم.

دفع غیربهداشتی "ماسک" و "دستکش" و خطر انتشار بیشتِر کرونا
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: هر چند افراد تاش 
می کنند تا ابتدا خود و خانواده خود را از ابتا به کووید19 
مصــــون نگه دارند، اما گاهی به ایــــن موضوع که چگونه 
چرخــــه انتقال ویــــروس را برای خود و دیگران تســــهیل 

می کنند، بی توجهند.
به نوشته اقتصادآناین به نقل از ایسنا، به نظر می رسد 
افرادی هستند که حامل بدون عامت ویروس بوده و 
با رفتارهایشان، دیگران را به صورت غیر مستقیم درگیر 
و مبتا می کنند. همین کم توجهی موجب شــــده است 
که ایــــن روزها شــــاهد صحنه هــــای تاســــف بار در معابر 
شهرها باشــــیم؛ تصاویری مانند رهاسازی دستکش یا 
ماســــک در گوشــــه و کنار خیابان ها که می تواند خطری 

برای افزایش شیوع کرونا باشد.
در پی شــــیوع کرونا ویروس جدید و افزایش استفاده از 
ماســــک، مواد ضدعفونی کننده، دســــتکش و وسایل 
محافظتی عاوه بر ضــــرورت رعایت نکات بهداشــــتی، 
بر ضــــرورت دفع صحیــــح پســــماندها از ســــوی مردم و 
مسؤوالن نیز تأکید می شــــود. انداختن آب دهان و رها 
کردن دستمال و ماسک های اســــتفاده شده در معابر 
و محیط خانه، می تواند موجب شــــیوع بیشتر آلودگی و 
افزایش تعداد موارد ابتا به بیماری خطرناک کرونا شود.
بنابر اعام انجمن آموزش بهداشــــت و ارتقای ســــامت 
ایران، به  منظور رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از ابتا 
و انتشــــار کرونا ویروس در ادامه به چند نکته و توصیه که 

توسط مردم و مسؤوالن باید رعایت شود، اشاره می کنیم:
در  خــــود  ماســــک های  و  دســــتکش ها  کــــردن  *رهــــا 
خیابان هــــا می توانــــد منجر به انتشــــار و انتقال بیشــــتر 

ویروس شود.

* دســــتمال های کاغذی، دســــتکش ها و ماسک های 
استفاده شــــده ای که می تواند به اندازه زباله های عفونی 
بیمارســــتانی خطرناک باشــــند، در صورت رهاشــــدن در 
محیط می توانند بــــا وزش باد پراکنده شــــده، در جریان 
آب قرار گرفته و بــــه مکان های دیگــــر بروند و خطرهای 

جدیدی در پی داشته باشند.
*  کودکان نسبت به ماسک و دستکش شاید کنجکاو 
باشــــند و بــــرای بــــازی آن را از زمیــــن بردارنــــد. رها کردن 
دستکش ها و ماســــک های خود در خیابان ها می تواند 
منجر به انتشــــار و انتقال بیشــــتر ویروس به کودکان و 

سپس بزرگساالن شود.
*  بدانیــــم نبایــــد از تــــرس وارد کــــردن دســــتکش ها و 
ماســــک های خود به منزل یا محل کار آن ها را در سطح 
شهر رها کنیم، بلکه باید آن ها را در کیسه های دربسته 

یا داخل سطل های زباله کیسه دار در بسته قرار دهیم.
* دستکش و ماسک آلوده باید به گونه ای از سطح بدن 
جدا شــــوند که هیچ تماسی با پوشــــش خارجی آن ها رخ 
ندهد. پوشش خارجی دســــتکش ها و ماسک را بدون 
ایجــــاد کوچک ترین تماس با پوســــت بــــدن به صورت 

پشت و رو درآورده، به سمت داخل مچاله کنید.
* ماسک ها و دستکش های استفاده شده را در داخل 
نایلون های پاســــتیکی جداگانه و در بســــته بریزید و در 
آن را گره بزنید تا اگر به عفونتی آغشــــته شــــده در همان 
پاســــتیک محصور بماند. پس همیشه هنگام خروج از 

خانه، نایلون پاستیکی به همراه داشته باشید.
کار  محــــل  یــــا  مســــکونی  ســــاختمان های   ورودی   *در 
ســــطل های دربســــته کیســــه دار قرار دهید که در آن با 
پدال باز  شــــود و با قرار دادن ماســــک و دستکش های 

یکبار مصرف خود در آن از انتشــــار ویــــروس جلوگیری 
کنید. چون زمانی که در سطل زباله بسته باشد، ویروس 

منتقل نمی شود.
*دســــتمال  کاغذی یا دستکش  و ماســــکی که در خانه 
استفاده می شــــود را باید در کیســــه ای جدا از زباله های 
عادی قرار دهیم ســــپس آن کیســــه های دربســــته را به 
ســــطل زباله منتقل کنیم. حتی اگر بیمار یا سرماخورده 
نیستند دستکش ها و ماســــک های خود را داخل یک 
ســــطل زباله درب دار و کیســــه دار در منزل یــــا محل کار 
خود دفــــع کنید تا این ســــطل، پســــماند را حفاظت و از 

انتشار ویروس جلوگیری کند.
*حتما بعد از دفع ماسک و دستکش، دست ها را با آب 
و صابــــون به مدت 20 ثانیه و به طور اصولی شســــته و یا 
می توان از محلول الکل 70 درصد برای ضدعفونی آن ها 

استفاده کرد.
* عدم اســــتفاده مجدد از دســــتکش پاستیکی )هرگز 

دستکش را نشویید یا دوباره از آن استفاده نکنید(
* مردم می توانند به عنوان فعاالن اجتماعی هشــــدارها 
و نکات بهداشتی را به دیگران اطاع دهند و نسبت به 

این مساله بی تفاوت نباشند.
*بدانیــــم پاکبانــــان هم در خــــط مقدم دیگــــری در حال 
مبارزه با کرونا هســــتند. این افراد هم جزء قشر تأثیرگذار 

در کنترل شیوع ویروس کووید 19 هستند.
*  به کودکان خــــود آموزش های الزم برای عدم دســــت 
زدن بــــه ماســــک و دســــتکش های اســــتفاده شــــده را 

بدهید.
* دفع بهداشــــتی ماسک و دســــتکش ها کمک زیادی 

برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا خواهد کرد.
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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.
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گونه هایش جاری شود خداوند متعال در بهشت 
به او جایگاه شایسته ای دهد.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز

در حاشیه مراسم اربعین در پیاده راه بوعلی/ عکاس: امیرحسین اذکایی
آِش هر کی وا ُپِف یکی سرد می شه

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی 
وقتها یادمان می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان 
چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان و جوانان 
امــــروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیــــم حتی به 
گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و 
کــــه می تواننــــد خاطرات  واژه های قدیمی هســــتند 
گذشــــته را زنده کننــــد برایمان و به کمــــک جوان تر 
هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.
آش نخــــورده و دهان  آِش ِنخورده َدِن ُســــخده: 
ســــوخته. با این کــــه تقصیری نــــدارد امــــا او را مقصر 

دانسته اند.
آش وا جــــاش: آش بــــا جایش. زیاده خواه اســــت، 

سودجو و طمع کار است.
آش و الش شــــد: خســــته و مجــــروح شــــد، خرد و 

خاکشیر شد.
آِش هر کــــی وا ُپِف یکی ســــرد می شــــه: آش هر 
کس با فوت کســــی ســــرد می شــــود. هر کاری راهی 
دارد، هر مشکلی به دســــت کسی حل می شود. هر 

کس از یک نفر حرف شنوی دارد.
آش همو آشو کاسه همو کاسه س: آش همان 
آش و کاســــه همان کاسه اســــت. یعنی هیچ فرقی 
نکــــرده اســــت، بهبــــودی در اوضاع پیــــش نیامده 

است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف 

محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

تو نتوانستی موشی را پنهان نگه داری 

در قرآن مجید آمده اســــت:  ای کســــانی که ایمان آورده اید، محرم اسراری 
غیر از خــــود انتخاب نکنید زیــــرا مخالفین از دامن زدن به هرگونه شــــر و 

فسادی درباره شما کوتاه نمی آیند.
حضرت علی علیه الســــام فرموده اند: کســــی که در نگه داشتن راز خود 

ناتوان باشد نمی تواند راز دیگران را حفظ کند.
حکایت: روزی فردی نزد ابوسعید ابی الخیر آمد و گفت: ای شیخ آمده ام 
تا اســــرار حق را به من بیاموزی. شــــیخ گفت: برو فردا بیــــا. مرد چنین کرد. 
ابوســــعید موشــــی را گرفته و در داخل جعبه کوچکی قرار داد و در آن را به 
خوبی بســــت. فردا که مرد آمد به او داد و گفت: مبادا درِ جعبه را باز کنی. 
مرد رفت خانه و وسوســــه شــــد. گفت: چه سّری از اســــرار خدا داخل این 
جعبه اســــت؟ خاصه درِ جعبه را باز کرد، موش پرید و فرار کرد. مرد پیش 
شــــیخ ابوسعید رفت و گفت: این چه سّری بود به من دادی؟ شیخ پاسخ 
داد: تو که نتوانستی موشــــی را پنهان نگه داری، چگونه می خواهی دانا و 

حافظ اسرار الهی باشی؟!
زر و نقره گر نبودی در نهان

پرورش کی یافتندی زیر کان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

میز مطالعه

پل مقاومت از ایران تا لبنان با ترجمه »ساجی«
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتاب »ســــاجی« 
نوشته بهناز ضرابی زاده که به خاطرات نسرین 
از  باقرزاده همسر سردار شــــهید بهمن باقری 
جنگ تحمیلی و مقاومت خرمشهر اختصاص 
دارد، با ترجمه ســــمیه یوســــف به زبــــان عربی 
برگــــردان و از ســــوی انتشــــارات دارالمعــــارف 
االســــامیه الثقافیه در کشــــور لبنان منتشــــر 

شده است.
نسرین باقرزاده راوی کتاب »ساجی« که همراه 
با همســــرش بهمن باقری در خرمشهر زندگی 

خوبی داشته هرگز فکرش را هم نمی کرد که جنگ وارد خانه اش شود، 
به ناگاه با شــــروع جنگ معادله هایش به هم می ریزد. باقرزاده روزهای 
ابتدایی جنگ را در خرمشــــهر ســــپری می کند، اما بعــــد مجبور به ترک 
خرمشهر می شــــود و همراه دیگر زنان خانواده به شــــیراز می رود، ولی 

مردها در خرمشهر می مانند و از این شهر حفاظت می کنند.
در بخشــــی از این کتاب آمده اســــت: »گفتم: »آقای خسروانی، امانتم 
کو؟ همیشــــه می گفتم مواظب بهمن ما باشید. چرا بهمنو گذاشتین 

و اومدین؟«
آقــــای خســــروانی جــــواب نمی داد. فقــــط گریــــه می کرد. دیوانه شــــده 
بودم. تلفنی داشــــتم عزاداری می کردم. گفتــــم: »حاج آقا چرا مواظبش 
نبودین؟ حاال من جواب سجادو چی بدم؟ سحر دق می کنه. علیو چی 
کار کنم؟ ســــجاد شب تا صبح خواب نداره. کشــــت همه ما رو از بس 
گفت بابا بهمنو می خوام.« آقای خسروانی به هق هق افتاده بود. چند 
دقیقه هر دو ســــاکت شــــدیم. با صدای گریه آقای خســــروانی من هم 

گریه می کردم. سوز گریه هایش دلم را می سوزاند.
تلفن را که قطع کردم شماره رحمت را گرفتم. انگار خوابیده بود جلوی 
تلفن چون، با اولین زنگ، گوشــــی را برداشــــت. صدایــــش گرفته بود؛ 
حتمــــا از بس گریه کرده بــــود. گفت: »بله؟ بفرماییــــن.« مضطرب بود. 

گفتم: »آقا رحمت دستت درد نکنه! چرا بهمنو ول کردی و اومدی؟«
تا صدای مرا شنید زد زیر گریه و گوشــــی را گرفت آن طرف، صدایش از 
دور می آمد که می گفت: »یا حضــــرت عباس! یا ابوالفضل! آقا بدبخت 
شــــدیم. بیا نســــرینه.« عمو گوشــــی را گرفــــت. ولی نتوانســــت حرف 
بزند. بــــا صدای بلنــــد گریه می کردم. گوشــــی را گذاشــــتم روی تلفن و 
نشستم وســــط اتاق. صورتم را چنگ می زدم و موهایم را می کندم. اما 

نمی توانستم گریه کنم.
حلیمه که متوجه شــــده بــــود آمد باال. تا وارد اتاق شــــد ســــاعت را که 
هنــــوز جلوی دســــتم بــــود پرت کــــردم طرف دیوار شیشــــه ســــاعت 
شکســــت. نمی دانستم چه کار دارم می کنم. دهانم قفل شده بود. نه 
می توانســــتم حرف بزنم نه گریه کنم. مادرم جلو آمد و گفت: »نسرین 
جان، گریه کن! جیغ بزن!« دوباره ســــاعت را برداشتم و محکم به زمین 
کوبیدم. مادرم گفت: »باشــــه... هر چی تو بگی. هر چی تو بگی هرکاری 

دلت می خواد انجام بده. مو کاری ندارم باهات.«

حلیمــــه همــــان طــــور ایســــتاده بود و اشــــک 
می ریخت. افسانه و بقیه حرف نمی زدند. فقط 
نگاهم می کردنــــد. باورم نمی شــــد زندگی ام با 
بهمن تمام شــــده باشــــد. در همان لحظه فکر 
کــــردم و تصمیم گرفتــــم تا زمانی کــــه پیکرش 
را نبینم بــــاور نکنــــم. بهمن همیشــــه نگران 
ما بود. بچه ها را دوســــت داشــــت. او ما را تنها 
نمی گذاشــــت؛ همــــان طور که در آن ســــال ها 
من او را تنها نگذاشته بودم. خودش همیشه 
می گفت: »هر جا رفتین، دســــته جمعی برین، 
چهار نفری، که اگه اتفاقی افتاد با هم باشــــین.« حاال او بی ما رفته بود؛ 

یک نفری! نه، محال بود. نباید باور می کردم.
بی ســــروصدا گوشــــه ای کز کــــردم. خانه شــــلوغ و پر رفت وآمد شــــد. 
مادر یک دســــتش به دهــــان بچه ها بــــود و داروهایشــــان را می داد و 
لباس هایشــــان را عوض می کرد و یک دســــتش توی قابلمه. کم کم 
خواهرها و برادرها از شیراز و قم و تهران رسیدند. خاله صدیقه خودشو 
کشت تا شاید مرا به حرف بیاورد یا چکه ای آب توی گلویم بریزد. مادر 
زار می زد و می گفت: »ووی... مردم دســــت ایی نســــرین! داره دســــتی 
دستی خودش رو می کشه. سه چهار روزه نه یه چیکه آب خورده نه یه 
 حال بره ایی بچه 

َ
قاشق غذا. مو که از دستش هاکم، می ترسم دوباره ا

و زهره ماری بیاد ســــراغش. بیفته رو دســــم. یکی خو ایی دختر بیچاره 
رو ببره دکترا«

حال ســــجاد از همه ما بدتر بود. از یک طــــرف بهانه بهمن را می گرفت 
و صبح تا شــــب گریه می کرد و از طرف دیگر تا توی چشم ها و حلقش 
دانه پاشیده بود. مادرم گاهی او را بغل می کرد و می برد پایین و می داد 
به رحمت. اما همین که سجاد را می دیدند گریه و ناله عمو رحمت بلند 
می شد. عمو ســــجاد را بغل می کرد و زار می زد. صدای ناله هایش تا باال 

می آمد. رحمت می گفت: »این بچه چرا ایی قدر شبیه بهمن شده!«
مادرشــــوهرم از راه رســــید. به او گفته بودند عمو ســــکته کرده است. 
همیــــن که توی کوچه رســــیده بود، عمو را با لباس مشــــکی جلوی در 
دیده بود و همان وقت همه چیــــز را فهمیده بود. خودش را انداخت 
... قربون چشــــمای قشــــنگت  وســــط کوچه و هوار زد: »بهمن... مادر
برم، عزیزم، جونم، پســــر رشیدم، بهمن مادر کجایی؟ بیا برات مهمون 

اومده پسر سخاوتمندم.«
همســــایه ها ریختند بیرون. عاشورایی شــــد. همه اهل خانه با چشم 
گریــــان دویدنــــد توی کوچــــه، مادرشــــوهرم شــــیون می کرد و شــــروه 
می خوانــــد و بقیه زار می زدند. صدای عمو را می شــــنیدم که مویه کنان 
می گفــــت: »یا حضرت محمد، موکه بچه هامو به توســــپرده بودم! حاج 

منیژه خانوم، دیدی بی پسر شدیم؟ دیدی بدبخت شدیم؟«
پشــــت پنجره ایســــتاده بودم و مات و مبهوت بیرون را نگاه می کردم. 
با خودم می گفتم: »باور نکن نســــرین. تو داری خواب می بینی. االن از 

خواب بیدار میشی و بهمن می آد و می بینی همه چی دروغ بوده.«

ثار عاشورایی جای خالی آ
« همچنان تنهاست؟ چرا»مختار

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: هر ســــال برنامه ها و 
آثار نمایشــــی بســــیاری با مضامیــــن مختلف در 
تلویزیون ساخته می شود، اما سهم قیام عاشورا 

در میان این تولیدات چقدر است؟
هر ســــال در تلویزیون برنامه های بسیاری برای 
گرامیداشــــت قیام عاشــــورا ســــاخته می شــــود. 
برنامه هایــــی که این ســــالها بیشــــتر جای خود 
را بــــه ارتباط زنــــده از کربا داده اند و ســــاخت آثار 
نمایشی در این زمینه بسیار اندک شده است. تا 
آنجا که هنوز که هنوز است سریال »مختارنامه« 
و فیلــــم »روز واقعــــه« پــــای ثابــــت برنامه هــــای 
تلویزیون در ایام محرم و صفر هســــتند. اما چرا با 

وجود اهمیت بســــیار باالی واقعه کربا کمتر کارگردان و 
نویسنده ای به سراغ ساخت چنین فیلم هایی می روند؟

ایــــن در حالــــی اســــت کــــه معمــــوال در تمــــام جهــــان، 
داســــتان هایی بــــا محتوای مذهبی بســــیار مــــورد توجه 
نویسندگان و کارگردان ها و البته مخاطبان قرار می گیرد. 
در غرب فیلم های بسیاری درباره پیامبران ساخته شده 
اســــت این در حالی اســــت کــــه روایت های آنها بســــیار 
مخدوش، بی پروا و ناصحیح درباره پیامبران است. این 
در حالی اســــت که در کشــــور ما هم که در حــــال حاضر از 
امکانات متوســــطی برخوردار است، کمتر به ساخت آثار 

تعیین کننده ای در این حوزه پرداخته می شود.
یکــــی از این مــــوارد همان طور کــــه گفته شــــد، قیام امام 
حســــین )ع( و واقعه عاشــــورا یکی از کلیدی ترین ذخایر 
فرهنگ شــــیعی اســــت اما کمتر کارگردانی مستقیما به 
ســــراغ ســــاخت فیلمی با محتوای قیام کربا رفته است 
و اگــــر بخواهیــــم جز آثار ســــطح متوســــطی کــــه در برخی 
صحنه هــــا قصه را به محرم پیوند داده اند، به آثار دســــت 
اول با موضوع عاشــــورا بپردازیم، تعداد آنهــــا از 10 تا کمتر 
است و می توان گفت که سردمداران این تولیدات هنوز 
»مختارنامه« و »روز واقعه« اســــت که همچنان هر ســــال 

روی آنتن می روند.
سفیر �

« را می توان اولین اثری دانست  فیلم سینمایی »ســــفیر
که بعد از وقوع انقاب اسامی با داستان مربوط به قیام 
امام حسین)ع( ساخته شده اســــت. فیلم به کارگردانی 
فریبرز صالح و نویسندگی فریبرز صالح و کیهان رهگذار 
ساخته شــــده اســــت. این اثر سینمایی در ســــال 1361 
خورشیدی ساخته شــــد و در اولین دوره جشنواره فیلم 

فجر به نمایش در آمد.
فرامرز قریبیان، عزت اله مقبلی، جال پیشواییان، کاظم 
مطیعی،  ملک  کهنمویی،کیومرث  محمدتقــــی  افرندنیا، 
حسین خانی بیک و... در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

ســــفیر نخســــتین فیلم ایرانی اســــت که با هزینه پانزده 
میلیون تومانی در سال 1361 ســــاخته شد و آن زمان به 

سوپر پروداکشن ملقب شد.
قیس بن مسهر با نامه ای از سوی حسین بن علی برای 
ســــلیمان بن صرد خزاعی راهی کوفه می شــــود که در راه 
توســــط مأموران ابن زیاد والی کوفه دستگیر و به زندان 
می افتــــد. در زندان به وی گفته می شــــود کــــه در صورت 

سخنرانی علیه حســــین بن علی )ع( از زندان آزاد خواهد 
شد. او این شــــرط را می پذیرد اما وقتی روی منبر می رود، 
علیه یزید سخنرانی می کند. پس از این سخنرانی قیس 

به دستور ابن زیاد کشته می شود.
روز واقعه �

بــــه  را شــــهرام اســــدی  فیلــــم ســــینمایی »روز واقعــــه« 
تهیه کنندگی مرتضی شایسته در سال 1373 کارگردانی 
کرده اســــت. این فیلم از روی فیلمنامــــه بهرام بیضایی 
با نــــام روز واقعه ســــاخته شــــده و علیرضا شــــجاع نوری 
)عبــــداهلل(، الدن مســــتوفی )راحله(، زنده یاد جمشــــید 
مشــــایخی، زنده یاد عــــزت اهلل انتظامی، زنــــده یاد مهدی 
، زنده  ، زنده یاد محمدعلی کشاورز فتحی، سعید نیک پور
یاد حســــین پناهی، ژاله علو، مرحومه حمیده خیر آبادی، 
فخرالدین صدیق شریف و... در آن ایفای نقش کرده اند.

در خاصه قصه این فیلم سینمایی آمده است: عبداهلل 
جوانی مسیحی است که تازه به اســــام روی آورده و دل 
در گرو عشق راحله دختر زید دارد. وی در جریان عروسی 
با راحله ندایی می شــــنود کــــه او را به یاری فــــرا می خواند، 
عبداهلل بیابان بــــه بیابان، واحه به واحه به ســــمت کربا 
می تــــازد و هنگام عصر عاشــــورا به آنجا می رســــد و در آن 

زمان »حقیقت« را بر سر نیزه می بیند..
مختارنامه �

مجموعــــه تلویزیونــــی مختارنامــــه را داوود میرباقــــری به 
تهیه کنندگی محمود فاح ســــاخته اســــت. این سریال 
به داســــتان مختار ثقفی مکنی به ابواسحاق، و چگونگی 
قیام او که پس از حادثه عاشــــورا به خونخواهی حســــین 
بن علی برمی خیزد، می پردازد. این سریال در 40 قسمت 
60 دقیقــــه ای ســــاخته شــــده و تقریبا بیــــش از یک دهه 
اســــت که پــــای ثابت برنامــــه تلویزیون در محــــرم و صفر 

است.
تصویربرداری ســــریال مختارنامه از ســــال 1382 آغاز شد 
و در ســــال 1388 بــــه پایــــان رســــید. تصویربــــرداری این 
مجموعه در تهــــران، قزوین، تاکســــتان، ورامین، آبادان، 
، زاویه، کویر  ، آران و بیدگل، اسامشهر ، شــــهریار شوشتر
سفیدشــــهر و شــــاهرود انجام شــــده  اســــت. همچنین 
ســــکانس های عاشــــورای ایــــن ســــریال در بیابان های 
شــــاهرود  شهرســــتان  نزدیکــــی  در  طــــرود،  روســــتای 
فیلمبرداری شده است. این سریال دارای 700 سکانس 
اســــت که 100 ســــکانس آن مربوط به 5 جنگ بزرگ این 

سریال هستند.
بیشــــتر بازیگران صاحب نام سینما و تلویزیون 

ایران در این اثر محبوب حضور داشته اند.
رستاخیز �

فیلم سینمایی رستاخیز یا »حسین، آنکه گفت 
نه« بــــه وقایع نهضت امام حســــین)ع( پرداخته 

است.
فیلم،  نویســــنده  و  کارگردان  درویش  احمدرضا 
تولید این اثر ســــینمایی را در ســــال 1391ش به 

پایان رساند.
داســــتان فیلم به وقایع پس از مرگ معاویه بن 
ابی سفیان می پردازد و با جریان ارسال نامه یزید 
جانشــــین وی به والی مدینه برای گرفتــــن بیعت از امام 

حسین)ع( آغاز می شود.
شب دهم �

»شب دهم« به کارگردانی »حسن فتحی« و تهیه کنندگی 
»حسن بشکوفه« در سال 1380 ساخته شد.

قصــــه ایــــن ســــریال در اواخــــر حکومــــت رضاخــــان در 
تهــــران رخ می دهــــد. فــــردی به نــــام حیــــدر خوش مرام 
کــــه از الت های تهران قدیم اســــت، خواهــــان ازدواج با 
دختری از تبار قاجار می شــــود و آن دختر شرط ازدواج با 
حیدر را اجرای تعزیه در 10 شــــب مــــاه محرم قید می کند، 
اتفاق هایــــی که در جریان تعزیه بــــرای حیدر رخ می دهد 
شخصیت او را دگرگون می کند و انسانی پاک و با ایمان 

می شود...
حسین یاری، کتایون ریاحی، ثریا قاسمی، رویا تیموریان، 
پرویز پورحسینی، محمود پاک نیت، اکرم محمدی، پرویز 

فاحی پور و... در این اثر ماندگار ایفای نقش کرده اند.
معصومیت از دست رفته �

داستان این ســــریال، به سده نخست هجری برمی گردد 
و با محوریت شخصیتی به نام شــــوذب شکل می گیرد.

شوذب از یاران علی است، منتهی اکنون خزانه دار کوفه 
و امویان شده است. میرباقری شوذب را در میانه عشق 

بین دو زن ترسیم می کند.
اولین زن ماریا اســــت که زمانی مســــیحی بوده اســــت و 
خاطرات شــــیرینی از دوران خافت علی دارد که به منزل 
آنها ســــر می زده است و دســــتگیر فقر و تنگدستی شان 
بوده اســــت. دیدن شــــوذب، ماریا را به یاد علی می اندازد 
و همین بتدریج عاقه او را به شــــوذب شــــکل می دهد. 
ماریا که پس از مرگ مادر به دیر ســــپرده شده و به قالب 
راهبه مسیحی درآمده است، همچنان دل در گرو عشق 
شــــوذب دارد و برایــــش پیام هایی عاطفی می فرســــتد و 
در مواجهه بین این دو، شــــوذب نیز گرفتار عشــــق ماریا 

می شود.
اما زن دوم یک یهودی اســــت به نام حمیرا که با شمایل 
کولی وار خویش، دل شوذب را می فریبد و او را بتدریج با 
وسوسه به راهیابی بیشتر به دستگاه خافت امویان، از 

ایمان دور می سازد.
همان طور که گفته شد تعداد آثار با کیفیت باال و ماندگار 
در حــــوزه عاشــــورا و اربعین هنوز از تعداد انگشــــتان دو 

دست کمتر است.

خبــر

دکمه های خجالتی

هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر اســــت. بازی زبانی دارد تا بتواند 

گفتنی هــــا را دیدنی کند. کاریکلماتور طنــــز دارد و از نظر معنایی، صراحت 

، معموال از بدیهیات  دارد. از چند معنایی واژه ها سود می برد. کاریکلماتور

و روزمره ها و دم دســــتی هاست. سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک 

ژانر ندارد. اما می شــــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد. جمات در 

ایــــن نوع از نثر با ذهــــن خواننده بازی می کنند و اندیشــــه هایی تو در تو را 

خلق می نمایند. در این ستون جماتی به سبک کاریکلماتور آورده شده 

است.

خیاط عاشق با وصله های لباس، قلب می دوزد.

پیراهن گلدارش را به نسیم سپرد، ذهنش پر از پروانه شد.

چادرش را چارقد کرد برای دختران قد و نیم قدش.

خیاط باشی، نگاهت همه چیز را به هم می دوزد.

دکمه های خجالتی همیشه زیر الیی پنهان می شوند.

یکلماتور کار


