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قابل توجه شهروندان گرامی

 عوارض معوقه
 جرائم ماده صد

سال 1398و قبل از آن 

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری منطقه دو مراجعه فرمایید

روابط عمومی شهرداری منطقه 2 همدان
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۲   
حه

صف  رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا:

مردم از وضعیت کنونی آرامستان 
رضایت ندارند

۲   
حه

صف آیت اهلل شعبانی در خطبه مکتوب نمار جمعه :

جامعه  امروز نیازمند 
توجه به اخالق نبوی است

۲   
حه

صف هشدار فرماندار همدان 
درخصوص رشد فزاینده ابتال به کرونا 

یر
حر

ی 
ور
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ود 
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س :
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یادداشت

صفحه    ۲

صفحه    ۲

صفحه   ۲

باغ و بهشتش نیست !

تمدید محدودیت های کرونایی
نوبت دهی در دفاتر خدماتی همدان اینترنتی شود

نتایج کارآزمایی بالینی 4 داروی کرونایی
مســــؤول کمیته اطالع رســــانی ســــتاد کرونا در همدان گفت: بر اســــاس 
تصمیم ستاد استانی کرونا، تمام محدودیت های کرونایی در هفته جاری  

در استان همدان تمدید شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، اســــداهلل ربانی مهر 

با بیــــان اینکه طبق مصوبه ســــتاد ملی 
قرمز  شرایط  در  همدان  اســــتان  کرونا، 
کرد: رویکرد این ستاد  قرار دارد، اظهار 
مــــردم  ســــالمت  حفــــظ  راســــتای  در 

اســــتان، تمدید تمــــام محدودیت های 
کرونایی بــــه مــــدت یک هفته در اســــتان 

همدان است.

برخورد با سارقان مطالبه همدانی ها
: در حوزه دوربین های پایش تصویری  استاندار

سرمایه گذاری شود
در دیدار اســــتاندار و فرمانده انتظامی استان 

همدان  بر جمــــع آوری  معتادان متجاهر و 
برخورد با ســــارقان به عنوان مطالبه جدی 

کید شد. همدانی ها تأ
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید 

ظهر  همدان  اســــتاندار  شاهرخی 
فرماندهان  جمع  در  پنجشــــنبه 

انتظامــــی اســــتان بــــا تبریک 
هفتــــه ناجــــا گفــــت: یکی 

از ملزومــــات مشــــارکت 

بادامی نجات، نایب رئیس شورای عالی استان ها: 

مدیریت باغ بهشت به شهرداری بازگردد 
صفحه   ۲

فرهنگ هنجار مطالبه گری
حسین صادقیان  �

یکی از موضوعاتی که در دهه اخیر به طور عمومی بین آحاد جامعه 
مطرح و برجسته شده اســــت موضوع مطالبه گری است و افراد در 
مواجهه با این مقوله برداشــــت ها و رفتارهای متفاوتی از خود بروز 
می دهند که جای بررســــی دارد. گروه و افرادی هســــتند که همواره 
مطالبه گــــر و منتقد هســــتند به قول معروف چشــــم خــــود را روی 
خیلی واقعیات بسته و مستمر مطالبه و انتقاد می کنند. در جامعه 
ما هم کم نیستند کسانی که این گونه افراد را به غلط قاطع، پیشرو 
و موفق ارزیابی می کنند، محل تأسف اینکه برخی از این گونه افراد 
گذشــــته از همواره منتقد بودن خود اهل عمل صالح و راهگشــــا 

 تشخیص خود را بهترین می دانند.
ً
نبوده و صرفا

مطالبه گری گــــروه و افراد دیگری هــــم با واقع بینــــی، آرمان گرایی و 
نوعــــی منطق توأم اســــت، قبل از طــــرح هر موضوع و بــــه اصطالح 
مطالبه ای پیرامــــون آن مطالعه و امکان یابی داشــــته و در صورت 
احتمــــال عقلــــی بــــه طــــرح آن در محــــل کار و الیه هــــای اجتماعی 
می پردازند. معمواًل این گونه اشــــخاص در صــــورت امکان و در حد 
توان برای عملی شــــدن مطالبــــه مطروحه تالش مــــی کنند و انواع 
 افرادی 

ً
همکاری های همســــو با هدف را انجام می دهند که تحقیقا

با این ویژگی کمتر یافت می شوند. 
برخــــی گروه ها و افراد هم از مطالبه گری مســــتمر نیتی شــــیطانی را 
 هدفی برای سازندگی و پیشرفت ندارند. اینان 

ً
دنبال کرده و اساسا

می خواهند کارگزاران را تضعیف و برای رســــیدن به مقاصد فردی یا 
گروهی به انتظارات بیشــــتر دامن زده و وضع موجود را مشوش و 

خادمان را ناکارآمد جلوه دهند.
همین مطالبه گری که یکی از وظایف رســــانه ها است در قالب های 
مختلف رســــانه ای هم به چند طریــــق مطرح می شــــود. کم نداریم 
 معایب و نداشته ها 

ً
رســــانه هایی که نانشــــان را در ُبلد کردن صرفا

دیــــده و بــــرای گــــرم کردن بــــازار خــــود در عمل بــــه انواع و اقســــام 
یأس آفرینی ها، عاملی که بازدارنده پیشرفت و خالف لوازم امنیت 
روحی، روانی و اقتصادی است دامن می زنند همان مشی ای که به 
نوعی می  گوید ما هیچ نداریم و هرچه امتیاز است در وجود دیگران 
اســــت البته با این ظاهر و صورت کــــه در این میان مای منتقد هم 

خیلی بیش از دیگران می فهمیم.
ناگفته نماند که گروه ها، افراد و رسانه هایی هم داریم که کارشناسانه 
مسائل را بررســــی و به دنبال مطالبه خود راهکارهای خوبی را در رفع 
نیازها و حل مســــائل ارائه می کنند بنابراین حــــال که دنبال تقویت 
فرهنــــگ مطالبه گری در محیــــط زندگی و اجتماع خود هســــتیم چه 
خوب کــــه در قالب های مختلف به مهارت یابــــی مطالبه گری هنجار 
و نتیجه بخــــش بیش از گذشــــته بپردازیــــم، به عــــالوه اینکه برخی 
افراد، مدیران و شــــخصیت هایی که به همدان وارد می شــــوند پس 
از شــــناخت نســــبی، مطرح می کنند که درصد قابل توجهی از مردم 
همدان قانع بوده و کمتر به مطالبه گری می پردازند و یا در تعامل های 
اجتماعی به نوعی مأخوذ به حیا هستند که این حالت مانع پیشرفت 
اســــت و یا ســــرعت آن را در الیه ها و بخش های مختلف به حداقل 
رســــانده و یا اینکه برخی از شهروندان را به مسیری سوق داده که در 
همه جــــا می گویند و می خواهند غیر موقعیتی که اثربخش اســــت، 
مانند برخی از ما که متأســــفانه عیب و نقص کسی را به همه منتقل 
می کنیم به غیر از خود شــــخصی که شایســــته اســــت گفته و یا طرح 
کنیم، درســــت برخالف آموزه های دینی، امید است در جایگاه های 
گاه، منطقی و پیش برنده فرد و جامعه  حقوقی و حقیقی مطالبه گری آ

باشیم. إن شاءا...

اعالم آمادگی همکاری معاونت اجتماعی ناجا یادداشت
با سازمان فرهنگی شهرداری

هگمتانــــه- گروه خبر همــــدان: معــــاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی همــــدان به همراه مدیران حوزه 
خود بــــا حضــــور در ســــازمان فرهنگی شــــهرداری 
با رئیــــس ســــازمان فرهنگــــی اجتماعی و ورزشــــی 
شــــهرداری همدان دیدار و ضمن تقدیر از فعالیت 
های ســــازمان فرهنگــــی بر لزوم همــــکاری بیش از 

پیش ناجا و شهرداری تاکید کرد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ نادری افزود: سازمان 
فرهنگی در ماه های اخیر بار مســــؤولیت فعالیت 
های فرهنگی و اجتماعی شــــهر همدان را بر دوش 
کشیده و به نحو احسن این مسؤولیت را به انجام 
رســــانده و جا دارد از مســــؤوالن این سازمان تقدیر 

نماییم.
نادری ضمن بر شــــمردن راه های همکاری متقابل 
بر آمادگی ناجا در خصوص مشارکت در برنامه های 

فرهنگی و اجتماعی ســــازمان فرهنگی شــــهرداری 
تاکید کرد.

روح اهلل وجدی رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــــی شــــهرداری نیز بــــر همــــکاری متقابل در 
فعالیت های آموزش شــــهروندی و فرهنگ سازی 
تاکید و اعالم کرد: آماده امضای تفاهم نامه با نیروی 

انتظامی و مشارکت در برنامه های ناجا هستیم. 
همچنین در این جلسه در خصوص برگزاری هرچه 
باشکوه تر هفته ناجا و مشارکت سازمان فرهنگی 
در ویژه برنامه های این هفته توافقاتی به عمل آمد. 

در پایان جلســــه معــــاون اجتماعی ناجا بــــا بازدید از 
آموزش شهروندی شــــهرداری همدان  مرکز جامع 
ضمن ابراز خوشحالی از ایجاد این مرکز عنوان کرد: 
همه امکانات الزم برای همکاری با این مرکز را به کار 

خواهند گرفت.

تش نشانی همدان عنوان کرد: سرپرست سازمان آ

 404 تماس با 1۲۵ طی یک روز
هگمتانه- گروه خبر همدان: سرپرســــت سازمان 
گفت: شــــهروندان همدانی  آتش نشانی همدان 
طی روز چهارشــــنبه ۴۰۴ مرتبه با مرکز آتش نشانی 
تماس گرفته اند که از این تعداد ۱۲ تماس منجر به 

عملیات شده است.
به گزارش هگمتانه، سیدصادق پورســــینا  افزود: 
طبق اعالم مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات 
هشت عملیات مهار آتش و چهار عملیات امداد 
و نجات حاصل تالش فرشتگان نجات همدان در 

روز چهارشنبه بوده است.
وی گفت: روز بیســــت و سوم مهر ماه شهروندان 
۴۰۴ مرتبه بــــا ســــامانه ۱۲۵ تماس گرفته انــــد که از 
این تعداد تماس ۱۲ مورد منجر به عملیات شــــده 

است.
پورســــینا عنوان کــــرد: همچنین ۱۰ تمــــاس برای 
مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۲ تماس اشتباه 
بوده و متأســــفانه ۳۴۰ مورد ایجــــاد مزاحمت بوده 

است.
وی افــــزود: عملیــــات انجــــام شــــده در این مدت 
هشت مورد آتش سوزی شــــامل دو مورد حریق 
، دو مــــورد حریق باغ  منزل در گلــــزار و بلوار الغدیر
در شــــورین و حصار حاج شمسعلی، آتش سوزی 
خــــودرو در بلوار ارم، حریق کپســــول گاز در میدان 
قائم)عج(، آتش سوزی تابلو برق در دیزج و حریق 
مراتــــع و پوشــــش گیاهی در بلوار شــــهید ســــتار 

ابراهیمی بوده است.
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی همدان گفت: 
همچنیــــن چهــــار مورد عملیــــات امــــداد و نجات 
شــــامل نجات افراد محبــــوس شــــده در منزل در 
صــــدف، نجات حیوانات در آرامــــگاه باباطاهر و دو 
مورد مهــــار حیوانات در نایب احمد و چرم ســــازی 

توسط آتش نشانان به انجام رسید.
، پورسینا گفت: یک نفر نجات یافته  به نقل از مهر

طی این عملیات گزارش شده است.
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استان۲

باغ و بهشتش نیست !
سال ها از تصدی گری اوقاف و امور خیریه استان بر 
باغ بهشــــت همدان می گذرد. این روزها اما ضعف 
عملکرد در مدیریت به خصوص در محوطه ســــازی 
، مناسب ســــازی مسیر  و ســــاماندهی فضای ســــبز
ورودی و خروجی، کنترل رعایت ســــطح در ســــاخت 
مقابــــر و تســــطیح معابر و همچنیــــن نگهداری این 
آرامســــتان برای شهروندان محل ســــؤال و مطالبه 

شده است. 
اگرچه در این روزهای کرونایی، باغ بهشت به عنوان 
یکی از مراکز انتشــــار ویروس و پر مخاطره برشمرده 
می شــــود؛ بســــیاری بر این گمان هســــتند که عدم 
رعایــــت شــــیوه های اساســــی در کنترل حضــــور پر 
شــــمار مردم در محوطه باغ بهشت همدان به عدم 
وجــــود مدیریــــت موثر داللــــت دارد. در ســــال های 
گذشته بارها از ســــوی مطالبه گران دلسوز شهر به 
انحا مختلف نســــبت به فرسایشــــی شدن موضوع 
مدیریــــت محوطه باغ بهشــــت همــــدان تذکر داده 
شــــده،  تعدادی نامه وارده از این دست به تحریریه 
روزنامه هگمتانه نیز وصول شده که خود بر رسالت 
تاریخــــی و فرهنگــــی در بعد اطالع رســــانی تأکید و بر 

دوش این رسانه سنگینی می کند.
 از ایــــن رو در صدد طرح موضوع واگــــذاری تولیت و 
برگشتن اداره امور باغ بهشت به شهرداری همدان 
بر آمدیم و از مدیران ارشد شهر همدان می خواهیم 
التیام بخش دل داغدیدگانی باشند که از فراموش 

شدن خانه ابدی بستگان خود رنج می برند.
اینهــــا در حالی اســــت که در شــــهر بادخیــــزی مثل 
همــــدان وقتــــی به بــــاغ بهشــــت مــــی روی دهان و 
چشــــمانت از خاک بی نصیب نمی مانــــد و درخت 
کاری مزارها نیز به عهده شــــهروندان گذاشته شده 
که گذشته از کاشــــت درختچه ها آبیاری و رسیدگی 
نیز برعهده خود شــــهروندان داغدیده است. اینها 
را بــــه شکســــتگی ها و ترک هــــای ســــطوح و کمبود 
دسترســــی به آب برای آبیاری درختچه هــــا بیفزایید 
طوری که شــــهروندان حتی اگر بخواهند به گیاهان 
سر مزار هم رسیدگی بکنند به آب دسترسی ندارند. 
وجود کودکان کار هم در آرامســــتان همدان خالی از 
اشکال نیست که نیاز به ورود مسؤوالن مربوطه به 

این امر دارد.
 در نظــــر نخســــتین هنــــگام نظــــاره بر محوطــــه باغ 
بهشت همدان، شــــاهد بی توجهی نسبت به عدم 
آبیاری مناســــب فضای ســــبز اطراف آن هستیم که 
آزار دهنده است. فرســــودگی جدول ها،  به شــــدت 
آســــفالت محوطه  عدم مناســــب ســــازی معابــــر و 
که نگهــــداری و توســــعه آن نیاز بــــه ورود تخصصی 
دارد، همچنیــــن نبــــود رنگ آمیزی اساســــی جداول 
آرامســــتان از نیازهای  و فضاهای موجــــود در ایــــن 
اساسی به نظر می رسد. در واقع بجز قسمت شهدا 
که در آن بهشتیان را به خاک سپرده اند هیچ کجای 
این آرامســــتان نه شــــباهتی بــــه باغ دارد نه تشــــابه 

اسمی به بهشت.

یادداشت

آیت اهلل شعبانی در خطبه مکتوب نمار 
جمعه :

جامعه  امروز نیازمند توجه به 
اخالق نبوی است

هگمتانــــه- گروه خبر همــــدان: نماینــــده ولی فقیه 
در اســــتان همدان تأکید کرد: جامعه  امروز نیازمند 

توجه به اخالق نبوی است.
به گزارش هگمتانه، بعد از وقفه در اقامه نماز جمعه 
به خاطــــر وضعیت قرمــــز کرونا در اســــتان، آیت اهلل 
حبیــــب اهلل شــــعبانی نماینده ولی فقیه در اســــتان 
در ابتکاری خطبه مکتوب جمعه گذشــــته را انتشار 

دادند.
در ایــــن خطبه مکتــــوب مطالبی مطرح شــــده که در 

ادامه به آنها اشاره می شود.
  رســــالت اجتماعی نبی اکرم )ص( تحقق قسط در 

عرصه های مختلف حیات بشری بود.
  یکی از مظاهر عقالنیت درک درست از موقعیت 
جامعه اســــالمی و شــــناخت عمیق از نقشــــه های 

دشمنان است.
  طبق شواهد مسلم تاریخی صلح امام حسن)ع( 

ناشی از ضعف جامعه اسالمی شیعی بود.
  در  نهــــج البالغــــه یکــــی از اهداف رســــالت ، احیا 
عقالنیت معرفی شــــده اســــت، عقالنیــــت دینی با 

پیروی از حق کامل تر می شود.
  جامعه بشری امروز نیازمند توجه به اخالق نبوی 

است.
  مســــاله جامعه اســــالمی این نیســــت کــــه باید 
مذاکره کرد یا خیر مســــاله اصلی آن است که مذاکره 

. برای کشور ثمره ای دارد یا خیر
  تجربــــه و منطق نشــــان داده اســــت کــــه مذاکره 
در شــــرایط موجود اگر مضر نباشــــد ثمــــره هم ندارد 
. بخشــــی از مشــــکالت موجود اقتصادی مربوط به 

رویکرد مذاکره محور در این عرصه بوده است.
  الزم اســــت از تــــالش هــــای شــــبانه روزی جامعه 
پزشکان، پرستاران و کادر درمان و همچنین جامعه 
مذهبــــی و متدینــــان بخاطر رعایت شــــیوه نامه ها و 
عدم برگزاری مراســــم در دهه آخــــر صفر و همراهی با 

ستاد کرونا قدردانی و تشکر کنیم.
  از مردم عزیز درخواســــت دارم همچنان پایبند به 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشند تا انشاءاهلل 

شاهد رفع این بال از جامعه بشری باشیم.

خبــر

بادامی نجات، نایب رئیس شورای عالی استان ها: 

یت باغ بهشت  مدیر
به شهرداری بازگردد 

هگمتانه- گروه خبر همدان: عضو شــــورای اسالمی شهر 
همدان بــــا توجه به اینکه در حال حاضر اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان متولی باغ بهشت همدان است؛ تأکید 
کرد: بر اساس قوانین موجود باید مدیریت این آرامستان 

به شهرداری همدان بازگردد. 
حمیــــد بادامی نجــــات در گفت وگو با خبرنــــگار هگمتانه، 
گفت: مســــتند به بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد 
غســــالخانه و گورســــتان و تهیه وســــایل حمــــل اموات و 
مراقبــــت در انتظام امــــور آن ها برعهده شــــهرداری ها قرار 
دارد؛ از ایــــن رو شــــهرداری به عنــــوان یک تکلیــــف در این 
زمینه باید پاسخ گوی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 

و قضایی و شهروندان باشند. 
وی ضمن انتقــــاد از نحوه مدیریت باغ  بهشــــت همدان، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه زمین های باغ بهشت همدان 
متعلق به ورثه محســــن و حســــین علی قراگوزلو و فاطمه 
اعــــال )وراث ابوالقاســــم قراگوزلــــو( بوده، ایــــن زمین ها در 
ســــال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به جهاد کشــــاورزی واگذار شده 
که در ســــال های بعد دولت این زمین ها را به شــــهرداری 
همدان برای ایجاد باغ بهشــــت واگذار کرده و سند آن نیز 

صادر شده است. 
نایب رئیس شورای عالی استان ها افزود: پس از گذشت 
سال ها اختالفاتی بین اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی 
حادث شــــد کــــه مجموعــــه اوقــــاف توانســــت در محاکم 
قضایی، زمین های باغ بهشــــت را بدون اینکه شــــهرداری 
در جریــــان پرونده قــــرار گیرد، وقفــــی اعالم کنــــد؛ هرچند 
شــــهرداری همدان می توانســــت با ارائه مستندات قابل 

توجه، رأی قضایی را به نفع خود بازگرداند. 
وی بــــا تأکید بر اینکــــه بنا به حکم دســــتگاه قضایی، این 

اراضــــی در هر صورت به عنــــوان اوقافی شــــکل گرفته اند؛ 
معتقد اســــت: مدیریت آرامستان شــــهر همدان نیازمند 
مدیریت واحدی اســــت که بر اســــاس قانون، شــــهرداری 

همدان باید آن را مدیریت کند. 
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به اعتراض بسیاری 
از شــــهروندان نســــبت بــــه نحــــوه مدیریت باغ بهشــــت 
همدان، گفت: به اذعان شهروندان متأسفانه هیچگونه 
خدمات مناســــبی در حوزه شناسایی قبور اموات، اصالح 
، پارکینگ، ســــرویس بهداشتی و... در  ، فضای ســــبز معابر

این مجموعه ارائه نمی شود. 
به گفته بادامی نجات؛ بــــا توجه به اینکه اداره اوقاف و امور 
خیریه، دســــتگاه تخصصی در حوزه نگهــــداری و مدیریت 
آرامستان ها نیست؛ این مهم بارها و بارها از سوی شورای 
شــــهر و شــــهرداری مورد اعتراض واقع شده است و بنا به 
خواســــته شــــهروندان، انتظار می رود اوقــــاف، مدیریت و 
نگهداری باغ بهشت همدان را به شهرداری تحویل دهد. 
وی با بیان اینکه بر اســــاس اظهارنظــــر مجموعه اوقاف و 
امــــور خیریه شهرســــتان همدان، باغ بهشــــت همدان نه 
تنها ســــودی برای این نهاد خیریه ندارد، بلکه ضرر و زیان 
هم داشته اســــت؛ خطاب به مجموعه اوقاف درخواست 
کرد: این مســــئولیت و ضــــرر را از دوش خود بــــردارد و به 

شهرداری همدان تحویل دهد. 
بادامی نجات با اشــــاره به اینکه رســــیدگی به امور مساجد 
و بقــــای متبرک جزو وظایف اوقاف محســــوب می شــــود؛ 
گفت: اکثــــر هیأت امنای مســــاجد و امامزاده های شــــهر 
همدان مشــــکالتی دارند که بهتر است اوقاف وقت خود 

را صرف رسیدگی به امور جاری آنان کند. 
 مدیریت 

ً
عضو شورای شــــهر همدان معتقد است: قطعا

آرامســــتان ها جزو حیطه اختیــــارات اوقاف و امــــور خیریه 
نیست و این مهم، صحیح نیست که امور مرتبط به خود 
را رها کرده و در حوزه تکالیف مدیریت شهری ورود داشته 

باشند. 
بادامی نجات با بیان اینکه همواره بر روی موضع مشخص 
خــــود در حــــوزه مدیریــــت باغ بهشــــت همــــدان مصمم 
بوده ایم، پیشــــنهاد داد: شــــهرداری همدان با بهره گیری 
از ظرفیت های موجود در باغ  بهشــــت همــــدان از نیروی 
انســــانی گرفته تا امکانات موجود می تواند، مدیریت این 
مجموعه را به دســــت بگیرد تا رضایتمندی مردم را با ارائه 

خدمات بهتر در این آرامستان به دست آورد. 
 اعمال تغییرات در باغ بهشت بدون مجوز قانونی  �

وی همچنیــــن ادامــــه داد: متأســــفانه اداره اوقــــاف و امور 
خیریه همــــدان با عدول از قوانین، بــــدون اخذ مجوزهای 

الزم از شــــهرداری نســــبت بــــه احــــداث ابنیه مــــورد نیاز و 
توســــعه و ایجاد معابر داخلی و تهیه وسایل حمل اموات 
اقــــدام کرده و از هر گونه دخالت شــــهرداری با اســــتناد به 

موقوفه بودن محل، جلوگیری می کند. 
بادامی نجات ادامه داد: عــــوارض و هزینه های موبوطه در 
حوزه آرامســــتان ها در بیشــــتر شهرهای کشــــور با مبنای 

مصوبه شورای شهر تصویب می شود. 
وی بــــا تأکیــــد بر اینکــــه موقوفه بــــودن محــــل، نافی اخذ 
مجوزهای الزم قانونی از مراجع ذیصالح از جمله شهرداری 
ها نیست؛ گفت: متأسفانه این مهم از سوی اداره اوقاف 
و امور خیریه مغفول مانده است که خالف موازین شرعی 
و قانونی به نظر می رســــد؛ البته این مهم که محل اختالف 
شــــهرداری و اداره موصــــوف بوده، طی برگزاری جلســــات 
متعــــدد و پیگیری های مکــــرر اداری نیز تاکنــــون منتج به 

خروجی مناسب نشده است.
عضو شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره به اینکه بر اساس 
قوانین جــــاری، اداره اوقاف و امور خیریــــه همدان خارج از 
حیطــــه و اختیارات قانونی اقدام کرده اســــت که این مهم 
، شهرداری و شهروندان به ویژه به   تبعاتی برای شهر

ً
قطعا

هنگام وقوع بحران دارد و خســــارت وارده موجب تحمیل 
هزینه بر شهرداری می  شود.

 بادامی نجــــات در پایــــان با بیان اینکه شــــهرداری همدان 
بر اســــاس ســــاختارهای مدیریتی تعریف شده دارای یک 
ســــازمان با عنوان آرامستان هاست؛ درخواست داشت: 
مدیریت ارشد استان، فرماندار و رئیس دستگاه قضایی 
کمک کنند تا مدیریت باغ بهشــــت به شهرداری بازگردد 
و اجازه ندهند اوقاف بیش از اینها نســــبت به گســــترش 

مجموعه باغ بهشت اقدام کند.

: مدیرکل راه آهن غرب کشور

ع نیست  با وجود ممنوعیت سفرها حرکت قطار ممنو
هگمتانه- گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل راه آهن غرب 
کشــــور گفت: ممنوعیتی از سوی ستاد مقابله با کرونا 
برای حرکت قطارها اعالم نشده و حرکت قطار همدان 

نیز طبق روال انجام می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، بــــا وجود اینکــــه ســــتاد مقابله 
با کرونا ممنوعیتی را برای ســــفر خودروهای شخصی در 
نظر گرفته اما حمل و نقل عمومی همچنان پابرجاست و 
قطار همدان نیز حرکت خود را طبق روال ادامه می دهد.

مدیرکل راه آهن غرب کشــــور اظهار کرد: قطار همدان 
فعال حرکت دارد و همدان - مشهد برقرار است.

ســــعید ابراهیم نژاد با بیان اینکه طبق مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا سفر قطارها انجام می شود گفت: ستاد 
مقابله با کرونا فعال ممنوعیتی در حمل و نقل عمومی 

در بخش قطار اعالم نکرده است.
به نقل از فارس، وی اضافه کرد: وسایل نقلیه عمومی 
مشکلی ندارند و فعال حرکت قطارها انجام می شود که 

همراه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
 این در حالی اســــت که نام همدان در بین شــــهرهای 
ممنوع برای سفر نبود با اینکه استان همدان همچنان 

قرمز است و نگرانی ها روبه افزایش.  
معاون گردشــــگری میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و 
گردشــــگری همدان نیز درباره تعداد حضور مسافر در 
همدان با بیان اینکه میزان ورودی مســــافر به همدان 

کم است گفت: در این ایام اگر مسافری هم باشد برای 
تفریح و بازدید از جاذبه ها نیست.

علی خاکســــار با بیان اینکــــه در ایام تعطیــــالت اماکن 
اقامتــــی همدان بــــاز اســــت و ممنوعیتــــی در ارتباط با 
فعالیــــت آنها وجــــود ندارد اظهــــار کرد: ســــتاد مقابله 
با کرونا مصوبــــه ای مبنی بــــر باز نبــــودن اماکن اقامتی 

نداشته است.
وی بــــا بیــــان اینکه ورودی همــــدان طی روزهــــای اخیر 
خیلی کم است بیان کرد: به لحاظ شدت شیوع کرونا و 

ممنوعیت سفر میزان مسافرت ها زیاد نبوده است.
معاون گردشــــگری میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی 
و گردشــــگری همــــدان با تاکیــــد بــــر اینکــــه از ابتدای 
شــــیوع کرونا فعالیت کارتن به دســــت ها ممنوع بوده 
اســــت گفت: به صورت مقطعی با آنها برخورد شــــد اما 

نیروی دائمی برای نظارت و برخورد با آنها وجود ندارد.
وی تصریح کــــرد: در این روزها با توجه به اطالع رســــانی 
کشوری، مسافرتی مبنی بر بازدید از جاذبه های تاریخی 

وجود ندارد.
 خاکســــار با بیــــان اینکــــه اماکــــن گردشــــگری بخش 
خصوصی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی باز است 
خاطرنشــــان کرد: غار علیصــــدر و تله کابیــــن گنجنامه 
نیــــز تبلیغاتی نداشــــتند اما بــــا رعایت کامل مســــائل 

بهداشتی پذیرای مسافران هستند.

خأل هم افزایی تشکیالت فرهنگی در همدان 
هگمتانه- گروه خبــــر همدان: فعــــاالن فرهنگی و جبهه 
مقاومت اســــتان همــــدان با معاون راهبــــری حوزه هنری 
دیدار داشتند که در این دیدار بر خأل هم افزایی تشکیالت 

فرهنگی در همدان تأکید شد.
به گزارش هگمتانه، میثم مــــرادی بیناباج معاون راهبری 
حــــوزه هنری در نشســــت بــــا فعــــاالن فرهنگــــی و جبهه 
مقاومت اســــتان همدان با بیان اینکه هر استانی با توجه 
به زیســــت بوم و بافت فرهنگی خــــود دارای ظرفیت های 
فرهنگــــی عمیــــق و گســــترده ای اســــت اظهــــار کــــرد: با 
شناســــایی فرصت هــــا، تهدیدها، قوت هــــا و ضعف های 
فرهنگــــی، اجتماعی، انســــانی و... در هر اســــتان درصدد 

برنامه ریزی فرهنگی مختص آن استان هستیم.
وی همــــدان را دارای مفاخــــر مذهبی، ملــــی، علمی و تاریخ 
برجســــته و قابل توجه دانســــت و گفت: همــــدان کهن 
بــــا داشــــتن مفاخــــری چــــون »میرســــید علــــی همدانی«، 
ســــازیان«،  »چیت  شــــهیدان  همدانی«،  »مالحســــینقلی 
»محمود شــــهبازی«، ســــردار »حاج حســــین همدانی« و... 
قبــــل و بعد از انقالب در رشــــد اســــالم و حفــــظ انقالب و 
بوده  شــــاخص  و  نقش آفرین  انقالبی  جریان ســــازی های 

است.
معــــاون راهبری حوزه هنــــری هنرمنــــدان را راهکار معرفی 
تاریخ و مفاخر این ســــرزمین دانست و تصریح کرد: باید از 
تمام ظرفیت های موجود در حوزه هنری، فعاالن فرهنگی 
همســــو، هنرمندان در مراکز اســــتانی برای تحقق این امر 

استفاده کرد.
مســــؤول ســــازمان اوج در اســــتان همــــدان نیــــز در ادامه 
بزرگ ترین مشــــکل فرهنگی در اســــتان را عدم هم افزایی 
اثربخش تشکیالت فرهنگی همســــو در استان اعالم کرد 
و گفــــت: بروکراســــی اداری پیچیده و ابالغ هــــای متعدد در 

مجموعه های فرهنگی، مانع رشد فکر هنرمند خواهد شد.
رضا ینگجه کادرســــازی در عرصه فرهنگ را مهم دانست 
و تصریح کرد: اگر جبهه فرهنگی انقالب به واســــطه ارتباط 
مســــتقیم با جامعه، افراد مســــتعد را شناســــایی و حوزه 
هنری آنها را تخصصی آموزش دهد و سپس هوشمندانه 
این افراد به کار گرفته شوند، شاهد رشد و تعالی فعالیت 

فرهنگی در استان خواهیم بود.
 فعالیت جزیره ای نهادهای فرهنگی از مشکالت  �

مهم استان
رســــول کرمی مسؤول بســــیج هنرمندان استان همدان 
هــــم فعالیــــت جزیــــره ای نهادهــــای فرهنگــــی را یکــــی از 
مشــــکالت مهم در اســــتان اعالم کــــرد و گفــــت: باید در 
اســــتان از ظرفیت نویســــندگان بزرگ و توانمنــــد، مفاخر 
عالی، فضای باغ موزه و ... استفاده کرد و راهکار آن اتحاد و 

انسجام دستگاه های فرهنگی همسو است.
 حمایت از نویســــندگان در اســــتان ها نسبت به  �

پایتخت بسیار ناچیز است
محســــن صیفی کار نویســــنده کتاب هایی چون »حدیث 
حاضر غایب« و »مالزم اول؛ غواص« نیز با اشــــاره به اینکه 

توجه به معاش نویســــندگان بســــیار مهم اســــت گفت: 
تولیــــد کتاب کیفــــی کار طاقت فرســــایی اســــت کــــه اگر 
پشتیبانی از آن وجود نداشــــته باشد متوقف خواهد شد 
و حمایت از نویسندگان در استان ها نسبت به پایتخت 

بسیار ناچیز است.
خاتم االوصیای  قرارگاره  مســــؤول  جوادی  االسالم  حجت 
اســــتان همدان نیــــز با بیان اینکــــه تولیدات هنــــری باید 
بر عامــــه مردم موثر باشــــد و آنان را به میــــدان آورد گفت: 
تولیدات هنــــری باید ضریب انقالبی گری مــــردم را تقویت 

کرده و برای عموم مردم قابل استفاده باشد.
 دســــتگاه هــــای فرهنگــــی اســــتان بــــرای تکمیل  �

اطالعــــات و ســــازمان دهی شــــهدای مدافــــع حــــرم 
همکاری کنند

بهرام دوست پرست، مسؤول بنیاد شهید همدانی نیز از 
شناسایی و ســــاماندهی اطالعات ۵۰۴ شهید مدافع حرم 
در کشــــور خبر داد و گفت: از تمام دستگاه های فرهنگی 
اســــتان درخواســــت می شــــود تا برای تکمیل اطالعات و 
سازمان دهی شهدای مدافع حرم و همچنین برگزاری »دو 
ساالنه سردار شهید حاج حسین همدانی« همکاری الزم 

را با بنیاد شهید همدانی داشته باشند.
در این برنامه حجت االســــالم نظیری مدیــــرکل تبلیغات 
 ، اسالمی استان، حمید حسام، جواد محقق، خوش گفتار
صادق تمهیدی جانشــــین مدیر فضای مجازی ســــازمان 

اوج استان همدان نیز حضور داشتند.

هشدار فرماندار همدان 
درخصوص رشد فزاینده ابتال به کرونا 

هگمتانه- گروه خبر همدان: فرماندار همدان با صدور 
بیانیه ای به شهروندان همدانی در خصوص روند رو به 

رشد ابتال به کرونا هشدار داد.
به گزارش هگمتانه، در بیانیه حســــین افشــــاری آمده 

است:
 ! عزیز همشهریان   ، همدان  شهرســــتان  شریف  مردم 
ویــــروس منحوس کرونــــا در هر شــــبانه روز ده ها نفر 
از ما و عزیزانمــــان را بیمار و جان تعــــدادی را می گیرد 
و ما را داغــــدار آنان می نماید. با همــــه مجاهدت های 
پزشکان و پرســــتاران و کادر بهداشــــت و درمان طی 
ماه های گذشــــته روند روبه رشــــد ابتال به این بیماری 
کارشناسان برجسته  افزایش یافته اســــت. بنابه نظر 
نظام ســــالمت در کشــــور و جهان، مهمترین عواملی 
کــــه ما را از گرفتار شــــدن به دام این ویــــروس متقلب 

وخطرنــــاک بــــاز می دارد  عــــدم حضــــور در اجتماعات، 
اســــتفاده از ماســــک و رعایت بهداشت فردی است. 
بهترین مراقب ما، خودمان هســــتیم. بیشتر مواظب 

باشیم.  همدیگر 

علی فتحی رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا:

مردم از وضعیت کنونی آرامستان رضایت ندارند
هگمتانه- گروه خبر همدان: در تیرماه امســــال بود که 
یکی از اعضای شورای شهر همدان با بیان اینکه مردم 

از وضعیت کنونی آرامستان رضایت ندارند،
گفته بود: آرامســــتان همدان از لحاظ آسفالت، فضای 
، جدول گذاری و جمع آوری زباله وضعیت خوبی  ســــبز

ندارد و قبور یا تخریب شده یا نشست کرده اند.
به گــــزارش هگمتانه، علی فتحی با بیان اینکه نظارتی بر 
آرامســــتان صورت نمی پذیرد، اضافه کــــرده بود: انتظار 
 ، می رود بــــه انــــدازه دریافت مبالــــغ از مردم بــــرای قبور
حداقل به همان میزان نیز برای آرامستان هزینه شود.

مدیریت آرامستان همدان باید به شهرداری برگردد.وی تاکیــــد کــــرده بود کــــه با توجــــه به اســــناد و مدارک 

برخورد با سارقان مطالبه همدانی ها
: در حوزه دوربین های پایش تصویری سرمایه گذاری شود استاندار

وه خبر همدان: در دیدار اســــتاندار  هگمتانــــه- گــــر
آوری  جمع  بر  همــــدان   اســــتان  انتظامی  فرمانده  و 
معتــــادان متجاهــــر و برخورد با ســــارقان به عنوان 

شــــد. کید  تأ همدانی ها  جدی  مطالبه 
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی استاندار 
انتظامی  فرماندهان  جمع  در  پنجشــــنبه  ظهر  همدان 
اســــتان با تبریک هفتــــه ناجا گفت: یکــــی از ملزومات 
مشــــارکت دادن مــــردم در مقوله امنیــــت، اجتماعی 
کردن امنیت است که در این راستا باید فعالیت های 
آموزشــــی را در دســــتور کار قرار داد تا با این شیوه آمار 
کاهش  سرقت، سوانح جاده ای درون و برون شهری 

یابد.
شــــاهرخی با بیــــان اینکه همــــدان از اســــتان های امن 
کشــــور اســــت؛ یــــادآوری کــــرد: در جریــــان ناآرامی های 
آبان ســــال گذشته با توجه به اشــــراف اطالعاتی نیروی 
انتظامی و دیگر نیروها هیچ خســــارتی به مردم همدان 

وارد نشد.
استاندار همدان در این جلســــه با بیان اینکه همدان 
دارای یــــک مرکــــز مانیتورینــــگ مجهــــز اســــت؛ افزود: 
ســــرمایه گذاری در حوزه دوربین هــــای پایش تصویری 
یک کار زیر بنایی و سرمایه گذاری بلند مدت محسوب 

می شود.
شاهرخی بر جمع آوری معتادان خطرناک از شهر تاکید 
کرد و گفت: بایــــد معتادان متجاهر را بــــه مرکز ماده ۱۶ 
هدایت کــــرد کمااینکه پس از تکمیل ظرفیت می توان 

از توان مراکز ماده ۱۵ بهره گرفت.
وی نیروهــــای فعــــال در ناجا را از افــــراد مخلص و امین 
مردم دانست و افزود: همه سازمان ها و نهادها مکلف 
هســــتند نیروی انتظامــــی را به عنوان محور و ســــتون 

امنیت یاری دهند.

فرمانده انتظامی: 4۲ درصــــد تصادفات همدان  �
در جاده های روستایی است

فرمانده انتظامی اســــتان همدان نیز گفت: جمع آوری 
معتــــادان متجاهر از شــــهر و برخورد جــــدی و فوری با 
ســــارقان اموال مــــردم مهمتریــــن مطالبه مــــردم این 

استان است.
ســــردار ســــلمان امیری اظهار کرد: در دومین روز کاری 
بازدید ســــرزده از برخــــی از کالنتری های شــــهر همدان 
مراجعــــه  از  شــــماری  دل  درد  پــــای  و  گرفــــت  صــــورت 

کنندگان نشستم.
وی اضافه کــــرد: مهمترین دلیل از این بازید شــــنیدن 
دغدغه هــــا و مطالبات مردم و ســــعی در رفــــع نیازها و 
مشکالت آنان است چراکه نیروی انتظامی خادم مردم 
بوده و هدفش کسب رضایت و اعتماد مردم به عنوان 

باالترین سرمایه اجتماعی است.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همــــدان ادامــــه داد: نیروی 
انتظامــــی هر جا موفق به انجام کارهای خوب شــــود آن 
را بــــه مردم منعکس مــــی کند همچنیــــن علت موفق 
نبودن در برخی از حوزه هــــا را نیز با بیان علل  و عوامل 

آن، با مردم در میان می گذارد.
ســــردار امیری جــــوالن معتــــادان متجاهر و بــــاال بودن 
سرقت های خرد را از جمله دغدغه های مردم دانست 
و ابــــراز امیدواری کرد با فعال کــــردن مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ 

بتوان به این مشکل غلبه کرد.
وی ادامه داد: به دنبال شــــیوع کرونا و مرخصی و آزادی 
زندانیان نگرانی ها درباره بیشــــتر شــــدن آمار ســــرقت 
افزایش یافت اما پلیس نسبت به دستگیری سارقان 
و اســــترداد اموال مســــروقه به مالــــکان آنها تالش می 

کند.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان با بیان اینکه نیازمند 
افزایش شــــمار دوربین پایش تصویری هستیم گفت: 

با ســــرمایه گذاری در این حوزه مــــی توان از این ظرفیت 
برای پیشگیری از جرایم و برقراری امنیت استفاده کرد.

ســــردار امیری ادامه داد: با وجود فعالیت های صورت 
گرفته برای کاهش آمار ســــوانح جرحی و فوتی در حوزه 
پلیــــس راه و راهور اما همچنان نیازمند کاهش شــــمار 

جانباختگان سوانح رانندگی در این استان هستیم.
وی بیــــان کــــرد: بخشــــی از فعالیت ها باید آموزشــــی و 
فرهنگی و بخشــــی دیگر زیر ســــاختی باشد که در حوزه 
زیر ســــاختی باید با شناســــایی نقاط حادثه خیز و ایمن 
ســــازی آنهــــا از جمله نصــــب گاردریل و اصالح شــــیب 
شــــیروانی و اختالف ارتفاع نســــبت به کاهش سوانح 

اقدام کرد.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان تاکید کرد: ۴۲ درصد 
از سوانح فوتی، جرحی و خسارتی این استان در راه های 
روســــتایی رخ می دهد یعنی با وجود آســــفالت مســــیر 
روســــتایی اما به علت بی توجهی به زیر ســــاخت های 
، زمینه مرگ کاربران از این جاده ها فراهم شده  مورد نیاز

است.
ســــردار امیری اظهار کرد: همــــدان از نظــــر امنیتی جزو 
استان های خوب کشــــور است که این امنیت پایدار با 
تالش اعضای شورای تامین و نیروهای موثر در برقراری 
امنیت مثل دســــتگاه قضایی، اطالعات و سپاه ایجاد 

شده است.
وی اضافه کرد: همدان هشــــت هزار شهید تقدیم این 
انقالب کرده اســــت و نیروهای خدوم و مخلص ناجا با 
توسل به شــــهدا و امام شهدا نسبت به تامین امنیت 

برای مردم تالش می کنند.
سردار امیری افزود: امنیت یک مجموعه چند وجهی و 
بین بخشی اســــت و همه گروه ها، سازمان ها و سمن 
هــــا در ایجــــاد آن نقش دارند و مــــی تواننــــد در برقراری 

امنیت مشارکت کرده و نقش آفرین باشند.

: استاندار
جهادکشاورزی موجودی نهاده های دامی را افزایش دهد

هگمتانه- گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان بــــا بیان اینکه نظارت بر تولیــــد و توزیع مرغ الزامی 
اســــت گفت: دغدغه تولید کنندگان دام و طیور مورد توجه قرار گیرد، و جهاد کشــــاورزی موجودی 

نهاده های دامی را افزایش دهد.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی در ستاد تنظیم بازار استان همدان با بیان اینکه نظارت 
ویژه در تولید مرغ در استان همدان الزامی است و باید در دستور کار متولیان امر باشد اظهار کرد: 

اصناف شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.

مســــتقیم  مســــؤول  عنوان  به  اســــتان  زی  کشــــاور جهاد  ســــازمان  اینکه   بــــه  اشــــاره  با  وی 
کار  افزایــــش موجودی نهــــاده های دامــــی، به  را برای  نهاد ه هــــای دامی تمــــام تالش خــــود 
ود: دغدغــــه تولید کننــــدگان دام و طیور مــــورد توجه قــــرار گیرد، چراکــــه رضایت  گیــــرد افــــز

شــــود. جلب  تولیدکنندگان باید 
استاندار همدان با تاکید بر اینکه گروه های هدف و آسیب پذیر شناسایی و باید در یک برنامه ریزی 
از پیش تعیین شــــده و مدون بین این افراد مرغ توزیع شود خاطرنشان کرد: دستگاه های مربوطه 

در توزیع مرغ، به صورت عادالنه  اقدامات الزم را انجام دهند. 

وی ادامه داد: دستگاه های متولی توزیع مرغ در استان، تالش کنند که در فرآیند توزیع، تمام شیوه 
نامه های ستاد استانی مقابله با کرونا رعایت شود.

شاهرخی تصریح کرد: تیم نظارت بر فرآیند تولید و توزیع مرغ، گزارش کاملی به استانداری ارائه کنند 
تا موانع و مشکالت شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی کسبه و بازاریان، اصناف و 
، افرادی را که  اتحادیه های اســــتان، در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد گفت: ستاد تنظیم بازار

در  بازار اختالل می کنند، شناسایی کند تا  برخورد قانونی صورت گیرد.
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هگمتانه- گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویسرکان در 
مجلس شــــورای اســــالمی گفت: دولت باید با استفاده از 
تمامی ظرفیت ها بــــا توان و روحیه ای خســــتگی ناپذیر بر 
روند روانســــازی مشــــکالت اقتصادی و معیشتی نظارت 
و اعمــــال مدیریت کنــــد و این حقیقت را که نســــخه حل 

مشکالت کشور در داخل است، در عمل نشان دهد.
به گــــزارش هگمتانه، محمد مهدی مفتح اظهار داشــــت: 
تکیه بــــر ظرفیت هــــا و توانمندی های داخلی بــــا تعامل و 
تبادل با کشــــورهای مختلف دنیــــا تعارضی نــــدارد اما نه 
کشورهایی که حرف از مذاکره می زنند اما به دنبال اعمال 

قدرت سلطه جویانه خود بر ملت ایران هستند.
وی تاکید کرد: اولین شــــرط بــــرای برداشــــتن گام موثر در 
مســــیر حل مشــــکالت اقتصادی کشــــور این اســــت که 
بدانیم کلید حل مشــــکالت در داخل کشــــور و با استفاد 

از ظرفیت های داخلی است نه وعده و وعیدهای خارجی.
مفتح گفت: تــــا زمانی که بــــرای ایجاد گشــــایش در حوزه 

اقتصاد کشــــور منتظر تحوالت خارجی باشــــیم و حل این 
دســــت معضالت را به تصمیم های بیگانگان گره بزنیم، 

مشکالت به صورت ریشه ای حل نخواهند شد.
نماینده مردم تویســــرکان در خانه ملت بیان کرد: دولت 
در شــــرایط ســــخت کنونی و بــــا توجه به شــــیوع ویروس 
کرونا و افزایش قیمت برخی کاالهــــا باید با چابکی و توان 

بیشتری وارد میدان نظارت و کنترل بازار شود.
وی افزود: اکنون مشــــکالت معیشتی و اقتصادی عالوه 
بر محدودیت هایی که کرونا ایجاد کرده بر اقشار مختلف 

مردم فشار وارد می کند.
مفتح گفت: بســــیاری از شغل ها به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کشــــنده کرونا فعاًل تعطیل شــــده اند و مدیریت 
بازار و هر شــــاخص مرتبط با زندگی روزمره مردم از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
ســــخنگوی کمیســــیون برنامــــه، بودجــــه و محاســــبات 
مجلس با تاکید بر اینکه مجلس شــــورای اســــالمی و قوه 

قضاییه باید به دولت برای مدیریت بهتر بازار و معیشت 
مردم کمــــک کنند تصریح کرد: باید تمرکز قوای ســــه گانه 
کشور بر اســــاس منویات رهبر انقالب بر محکمتر کردن 
ارکان اقتدار ایران که یکی از مهمترین آنها حل معضالت 

اقتصادی و معیشتی است، قرار بگیرد.
وی متذکر شد: دولت باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها 

بــــا توان و روحیــــه ای خســــتگی ناپذیر بر روند روانســــازی 
مشکالت اقتصادی و معیشتی نظارت و اعمال مدیریت 
کند و این حقیقت را که نســــخه حل مشــــکالت کشور در 
داخل است، در عمل نشــــان دهد. مفتح تصریح کرد: ما 
اجــــازه نداریم به بهانــــه عقالنیت، اســــتقالل اقتصادی، 
سیاســــی، فرهنگی و علمی کشــــور را زیر سوال ببریم و 

ترس غیر واقــــع بینانه را عقالنیت بنامیم.
به نقل از تســــنیم، وی افزود: اینکه راه حل همه مشکالت 
اقتصــــادی و دیگر بخش ها در داخل کشــــور اســــت، فقط 
یک شــــعار زیبا و غیر واقع بینانه نیســــت بلکــــه مبتنی بر 
واقعیت ها و معــــادالت بروز یافته روز و کاماًل کارشناســــی 

شده است. 

فرمانده انتظامی بهار عنوان کرد:

مصالحه ۸9 درصدی پرونده های ارجاعی به مراکز مشاوره انتظامی در بهار
شهرستان  انتظامی  فرمانده  شهرستان:  گروه  هگمتانه- 
بهار گفت: امســــال ۸۹ درصد پرونده های ارجاعی به مراکز 
مشــــاوره انتظامی در این شهرســــتان به مصالحه رسیده 

است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ بزرگعلی نــــوری گفت: 
گستردگی و عمق برخی مسائل اجتماعی مانع از آن است 
 با افزایش تعــــداد نیروهای خود، احداث 

ً
که پلیــــس صرفا

کالنتری ها و یا افزایش گشــــت زنی بتواند امنیت پایدار را 
محقق سازد.

وی افزود: تحقق امنیت در چنین شرایطی مستلزم توجه 
همه ســــازمان ها به بحث جرم و پیشگیری از آن است که 
این امر نیز ضرورت تغییر شــــیوه های پلیســــی در برخورد 
بــــا جرایم و بهــــره گیری از شــــیوه های اجتماعــــی را قطعی 

می سازد.

وی اضافه کرد: اصول و رویکــــرد جامعه محوری پلیس با 
بهره گیری از مشــــارکت عمومی در برقراری نظم و امنیت 
اجتماعی، ارائه آموزش همگانی به اقشــــار مختلف جامعه 
با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اطالع رسانی 

محقق می شود.
اینکه مشاوران معاونت  با اشــــاره به  ســــرهنگ نوری 
ویکرد  ر ایــــن  مصــــداق  انتظامــــی،  وی  نیــــر اجتماعــــی 

از جرایم هســــتند، گفت: مراکز  جدیــــد در پیشــــگیری 
مشــــاوره و مددکاری بــــا هدف ایجاد رابطــــه نزدیک و 
و  ریشــــه ها  شناســــایی  مردم،  و  پلیس  بیــــن  صمیمی 
تالش  بزهکاری ها،  و  ناهنجــــار  رفتارهــــای  زمینه هــــای 
اجتماعی  معضالت  وز  بر بســــترهای  بردن  بین  از  برای 
ســــازی  گاه  آ و  اجتماعی  آســــیب های  از  پیشــــگیری  و 
مقابله ای  توانایی هــــای  افزایــــش  منظــــور  بــــه  جامعه 

راه  زندگی  بحران هــــای  در  مشــــاوره  فرهنگ  ایجــــاد  و 
است. شده  اندازی 

، وی عنوان کرد: طی ۶ ماهه اول سال جاری،  به نقل از مهر
تعداد ۵۴۴ فقره پرونده به مرکز مشاوره و دوایر مددکاری 
کالنتــــری و پاســــگاه های تابعــــه شهرســــتان بهــــار ارجاع 
شده که ۸۹ درصد آنها با تالش مشــــاوران و مددکاران به 

مصالحه رسیده است.

ح کرد:  مدیرکل نوسازی مدارس استان در بازدید از پروژه خیری علیزاده بهار مطر

، خّیری است  ۵0 درصد پروژه های آموزشی بهار
هگمتانه- گروه شهرستان: مدیر کل نوسازی ، توسعه و 
تجهیز مدارس اســــتان همدان ، فرماندار ، مدیر آموزش و 
پرورش و معاونین و کارشناســــان اســــتانی و شهرستانی 
از پــــروژه خیری حاج محمــــد علیزاده در شــــهر بهار بازدید 

کردند.
،  در این بازدید ابتدا  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهــــار
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان بهارگفت: آموزشگاه 
خیــــری ۱۲ کالســــه علیــــزاده با ۵ میلیــــارد تومــــان در حال 

ساخت است.
 زهــــرا شــــعبانی ادامــــه داد: پــــروژه علیــــزاده در زمینی به 
مســــاحت ۲۲۰۰ متر مربــــع و زیر بنای  ۱۹۰۰ متــــر مربع در ۳ 
طبقه با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان توسط خیر محمد 

علیزاده ساخته خواهد شد.
وی گفــــت: عمــــده مشــــکل شهرســــتان بهــــار در کوی 
فرهنگیان اســــت که با ســــاخت آموزشــــگاه ۱۲ کالسه در 
کوی فرهنگیان مشــــکل فضای آموزشــــی مرتفع خواهد 

شد.

آبــــاد و رفع   وی ادامــــه داد: تجهیــــز آموزشــــگاه صالــــح 
مشــــکالت پــــروژه پرلوک و آســــفالت ریزی آموزشــــگاه 
حجت االسالمی  و ســــاخت آموزشگاه در جوار مسکن 

است. ضروریات  از  مهر 
در ادامــــه فرمانــــدار بهــــار گفت:خیریــــن بــــرای رضــــای 
خدا وارد کار شــــده اند و احداث آموزشــــگاه ۱۲ کالســــه  
علیــــزاده در شــــهر بهار با اعتبــــاری بالغ بر پنــــج میلیارد 
آزاده ســــرافراز حاج محمــــد علیزاده  تومــــان که توســــط 
در حال ســــاخت است ســــتودنی اســــت و باید خیرین 
کمک حال دولت در این زمینه باشــــند چرا که اعتبارات 

باشد. نمی  نیاز  جوابگوی  دولتی 
 احسان قنبری ادامه داد:این آزاده سر افراز در دوران دفاع 
مقدس در عرصه دفاع از میهن وارد شــــده و امروز هم در 
عرصه رشد و شکوفایی دانش آموزان شهرستان و نخبه 
پروری گام برداشــــته که اقدام این خیر گرانقدر ارزشــــمند 

است.
ســــپس مدیر کل نوســــازی ،توســــعه و تجهیــــز مدارس 

استان همدان ضمن تشــــکر و تقدیر از بانی پروژه به وی 
ایــــن اطمینان خاطــــر را داد که اداره کل نوســــازی مدارس 
اســــتان همدان با تمام تــــوان در ارائه خدمــــت به خیرین 
مدرسه ساز تا اتمام کار در کنار خیر خواهد بود و حمایت و 
مساعدت از خّیرین را وظیفه خود می داند. محمد حسین 
مرادی ادامه داد: ۲۴۵ پروژه آموزشــــی در ســــطح اســــتان 
فعال وجود دارد که ۵۵ پروژه به صورت مشارکتی و خیری 

در حال انجام است.
 وی ادامه داد: در ســــطح شهرستان بهار ۲۱ پروژه آموزشی 
در حال ساخت و تجهیز داریم که ۱۰ پروژه خیری است که 
شهرستان بهار در بحث جذب خیرین اقدامات مطلوبی 
انجام داده اســــت و ۵۰ درصد پروژه های شهرســــتان بهار 

خیری است.
 وی گفت: مشــــکل اصلی  برخی پروژه ها نبود اعتبار الزم 
برای اتمام پروژه ها است که مردم باید در راستای طرح آجر 
به آجر وارد شوند و نگاه اداره کل نوسازی مدارس استان 
به حوزه خیرین، نگاهی راهبردی اســــت و باید تمام تالش 

خود را برای حفظ و توســــعه این ظرفیت مردمی ارزشمند 
به عمل آوریم که برگزاری جشــــنواره های خیرین مدرســــه 
ســــاز و گردهمایی ها و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و 
رسانه ای استان می تواند یکی از راه های حفظ این سرمایه 

عظیم مردمی باشد. 

" گفت: گسترش  مرادی با اشاره به طرح تحولی "آجر به آجر
مشــــارکت خرد مردمی درامر مدرسه ســــازی درواقع مهم 
تریــــن راهبرد این طرح اســــت که در قــــدم اول درنظر دارد 
فرهنگ مدرسه ســــازی را در میان اقشــــار مختلف جامعه 

نهادینه نماید. 

توضیحات فرماندار تویسرکان در خصوص تعطیلی شورا:

شورای شهر تویسرکان خوب یا بد »فعال« است  
هگمتانه- گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان با بیان 
اینکه اختالف بین اعضای شــــورای شــــهر ضمــــن ایجاد 
مشکل برای فرماندار و مدیران دستگاه های عامل روند 
خدمــــات دهی شــــهرداری را کند کرده بــــود گفت: اکنون 

شورای شهر فعالیت خود را از سر گرفته است. 
ایــــن  در  تویســــرکان  فرمانــــدار  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
خصوص با اشــــاره به اینکــــه زمان پذیرفتن مســــوولیت 
فرمانداری تویسرکان بعضا اختالف نظرهایی را در شورای 
شــــهر شــــاهد بودم اظهار کرد: تــــالش ما بر ایــــن بود که 

کدخدامنشانه مشکل را حل کنیم؛ اما نشد.
ســــید رســــول حســــینی ادامه داد: موضوع در دستور کار 
هیأت اختالف اســــتان قرار گرفت که بنده در گفت وگو با 
اعضای آن تاکید کردم که به دنبال انحالل شــــورا نیستیم 
و احترام به شــــورا احترام به مردم است چراکه اعضای شورا 

منتخب و وکیل مردم اند.
وی بــــا بیــــان اینکه پــــس از این ســــرانجام شــــورا صورت 
جلسه ای مبنی بر گذشت از هر آنچه در گذشته بین اعضا 
رخ داده، مکتوب و امضا کردند و قضیه حل و فصل شــــد 
گفت: حدود هشــــت ماه پیش، بعد از یــــک مدت کوتاه 

فعالیت شورا؛ دوباره اختالف نظرها شروع شد.
فرمانــــدار تویســــرکان افزود: دو نفــــر از اعضــــا یعنی مریم 
مرادیه و محمد شاهرخی اســــتعفا دادند و آقای مجتبایی 
و اعظم درویشی از علی البدل ها طبق قانون جایگزین دو 

نفر مستعفی معرفی و کار شورا مجدد شروع شد.
وی با اشاره به طرح دعوایی دو عضو شورا که استعفا داده 
بودند در محاکم قضایی آن هم حدود ۶ ماه پیش گفت: 
با صــــدور رای دادگاه دیوان عدالــــت اداری بار دیگر مریم 
مرادیه و محمد شــــاهرخی مجوز بازگشت به شورای شهر 

تویسرکان را اخذ کردند.
حســــینی با تاکیــــد بر اینکه خطــــاب نامه دیــــوان عدالت 
اداری به رئیس شورای شــــهر مبنی بر اینکه رای صادره به 
ورود مجدد خانم مرادیه و آقای شــــاهرخی قطعی اســــت، 
اضافه کرد: بنده به عنوان فرمانــــدار در اینجا حق دخالت 

نداشتم، پس ورود نکردم.
وی ادامه داد: با اینکه از ســــوی شــــورا دربــــاره رای ۲۲۰ روز 

مهلت تجدیدنظرخواهی از بنده مشــــورت خواســــته شد 
به منظور اینکه که تجدید نظر داده شــــود یا نه، بنده هیچ 

اقدامی نکردم چراکه در حوزه وظیفه کاری ام نبود.
فرماندار تویسرکان گفت: رأی هیات مرکزی حل اختالف 
شکل گرفت، با شکل گیری این هیات نامه وزارت کشور 
به استاندار داده شــــد و پیگیری و اجرای موضوع طی یک 

نامه ای به فرماندار تویسرکان اعالم شد.
وی بیــــان کرد: بنــــده هم به صــــورت مکتوب از شــــورای 
شــــهر اجرای نامه دیوان عدالت اداری را خواســــتار شدم، 
متاســــفانه یک عده کم لطفی کرده و گفتند شورای هفت 
نفره با تدبیر فرماندار ۹ نفره شد در حالی که فرماندار تنها 
از رئیس شــــورای شــــهر اجرای مجوز صادر شده از دیوان 

عدالت اداری را خواسته بود.
حســــینی تاکیــــد کرد: با تشــــدید اختــــالف بیــــن اعضا به 
منظور حــــل اختــــالف و به حدنصــــاب رســــیدن اعضا ما 
عالوه بر برگزاری جلســــه ای با حضور حراســــت فرمانداری 
به عنوان رابط، جلســــه ای هم با حضور معاون برنامه ریزی 
و هماهنگی امور عمرانی فرمانــــدار وقت برگزار کردیم؛ اما 

هیچ کدام در جلسه حاضر نشدند.
وی با بیان اینکه برای بار ســــوم با قفل شدن درِ اتاق شورا 
مواجه شدیم این اتفاق در حالی بود که مردم برای گرفتن 
خدمات به آنجــــا مراجعه می کردند افــــزود: در این برهه با 
توجه به شرایط پیش آمده سیر ارباب رجوع به فرمانداری 
سرازیر شــــده بود، برهمین اســــاس با هماهنگی با آقای 

دادستان درِ اتاق شورا را باز کردیم.
فرماندار تویســــرکان ادامه داد: دلیــــل عدم حضور رئیس 
شورا و دو عضو دیگر و تعطیلی شورا ابتالی آن ها به کرونا 
عنوان شــــده بود در حالی که گفته می شــــد کــــه آن ها در 
برنامه های دیگر حضور دارنــــد، البته این موضوع به بنده 
هم ارتباطی نداشــــت، اما اگر اعضای شــــورا می خواستند 
مرخصی بگیرند باید مدت زمان تعطیلی در صحن شــــورا 
اعالم می شــــد، که ایــــن کار را انجام ندادند. اگــــر هم اعالم 
شــــده مصوبه مکتوبی به بنده به عنوان مسوول هیات 

تطبیق نرسیده است.
وی بــــا بیان اینکه قانون دو ماه تا ۶ ماه به شــــورای شــــهر 

برای حل اختالفات فرصت داده اســــت، تاکید کرد: بنده 
به عنوان مســــوول شــــورای تطبیــــق تمام تالشــــم را برای 
مصالحــــه بــــه شــــیوه های مختلف کــــردم، پــــس از اینکه 
پیگیری ما به وزارت کشــــور به اداره کل بازرسی منتج شد 
که معاون مدیرکل بازرســــی استانداری در اتاق فرماندار با 

فرد به فرد اعضای شورا جلسه گذاشتند.
حســــینی ادامه داد: ما دو طیــــف درگیر اختــــالف را با هم 
دعوت کردیم اما حضور پیدا نکردند، مجدد گروه به گروه 
دعوت کردیم باز هم نشد، بعد از این اقدام هنوز تعطیلی 
دو ماه نشــــده بنده یک جلســــه با هدف سازش اعضای 
شورا تشــــکیل دادم؛ اما نتیجه نداد، اسناد همه اقدامات 

انجام شده اکنون موجود است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: دو مــــاه از این موضوع گذشــــت و 
طبــــق آیین نامــــه زیرمجموعه ماده هفت مبنــــی بر اینکه 
اگر فرماندار تشــــخیص دهد که وضعیت شــــورای شــــهر 
طی مدت ۲ الی ۶ ماه تعیین تکلیف نشود، این آیین نامه 
اعمال شود. بر همین اساس به صورت مکتوب تعطیلی 
دو ماه شــــورای شــــهر و اقدامات و پیگیری های مســــتمر 

برای حل مشکل را به آقای استاندار ارائه دادم.
فرماندار تویســــرکان با تاکید بــــر اینکه بنده مــــر قانون را 
بدون کم و کاســــت اجــــرا کردم بیــــان کرد: موضــــوع را به 
صورت مکتوب ارســــال و هیأت حل اختالف اســــتان که 
، نماینده شورای استان، رئیس کل  متشکل از اســــتاندار
دادگســــتری، دو نفر از نمایندگان مجلــــس و بنده هم به 
عنوان مدعو شکل گرفت، موضوع مطرح شد طبق قرائن 
و شــــواهد ارائه شده از ســــوی طرفین در سازمان بازرسی، 
دیوان عدالت اداری و هیأت مرکزی حل اختالف بررســــی 

و رأی صادر شد.
 ، وی با بیان اینکه پس از باز شــــدن درِ اتاق شــــورای شهر
طــــی یک نامه از هیأت مرکزی حل اختالف مبنی بر معرفی 
دو نفر برای به حد نصاب رســــیدن اعضای شــــورا ارســــال 
شده بود، گفت: بعد از دو ماه از تعطیلی شورا طبق قانون 
از علی البدل ها به جای ســــه نفر غایــــب دعوت کردیم؛ اما 
آقایان نیامدند، ســــپس دو نفر علی البدل بعدی دعوت 
شــــدند، تنها علیرضا ســــلطانی حضور پیدا کرد و بعدا هم 

اعظم درویشی و ســــید محسن مجتبایی به جمع اعضای 
شورا پیوستند، اکنون شورای شهر تویسرکان خوب یا بد 

فعال است.
حســــینی تصریح کرد: به جرأت می گویم هیــــچ فرمانداری 
به اندازه بنده برای تعامل و ارتباط شــــورای اسالمی وقت 
نگذاشته این موضوع به صورت مستند قابل ارائه است. 
وی در ادامه در پاسخ به اینکه شما در گفتگویی از انحالل 
شــــورا در صورت ادامه اختالفات گفته بودیــــد اظهار کرد: 
بنده نمی توانســــتم اقدام به انحالل شورا کنم چراکه باید 

طبق قانون این اختالف به دو ماه برسد.
فرماندار تویســــرکان اضافه کــــرد: اگر بعــــد از ۶ ماه به این 
جمع بندی برســــیم که این شــــاکله باید حفظ شود، بنده 
نمی توانم شــــورا را منحل کنم مگر بعــــد از ۶ ماه رای صادر 
، متناوب  شــــود آن هم در صورتی که اعضا متوالی، متواتر
و... در شــــورا حاضر نشــــوند، فرماندار می تواند با استفاده 
از جایگاه قانونی خود با نظر شــــورای تامین و معتمدین و 
متنفذین شهر به سبب اختالفات شورا، ایجاد مشکالت 
و چالش های ناشــــی از آن در شهر تقاضای انحالل شورا را 

داشته باشد.
وی یادآور شــــد: انحالل شــــورا هم در دو صــــورت ممکن 
است، خود شورای شهر تخلف کرده باشند چون شورای 
شهر فرســــفج به هر دلیلی که منبع تشــــخیص آن مرجع 
قضایی اســــت، یا اینکه ما هیچ منبع قانونی هم نداشــــته 
باشیم به این تشخیص برسیم و این پیشنهاد در هیأت 
اختالف مرکزی اســــتان مطرح شود که در آنجا هم فرصت 

تجدید نظر هم به عضو و یا اعضای شورا داده می شود.
 حسینی با اشاره به اینکه اکنون قائم مقامی شورای شهر 
فرسفج به استاندار داده شده اســــت بیان کرد: همانطور 
که شــــورای شــــهر فرســــفج به دالیلــــی که دســــتگاه های 
قضایی، امنیتی و اطالعاتی در دست داشتند منحل شد، 
کســــی نمی تواند شــــورای شــــهر را منحل کند مگر با ارائه 

سند و دالیل قانونی.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه بنده گفتم اگر اختالف حل 
نشود شورا منحل می شود؛ اگر این اختالف ادامه دار بود و 

قابل حل در محاکم قضایی نبود بله این اتفاق می افتاد.

فرماندار تویســــرکان با بیــــان اینکه طبــــق ضوابط قانونی 
بنده می خواهم کار انجام دهم و واقعا اینجا به بنده انتقاد 
کنید درســــت است نمی خواســــتم باب این قضیه خیلی 
باز شــــود گفت: اما جای تاسف اســــت که در شورای حل 
اختالف اســــتان از چهار دســــتور جلسه دو دســــتور آن از 

تویسرکان است که زیاد مطلوب شهرستان نیست.
وی در پاســــخ به ســــوال تاثیرات اختالفات شــــورا در روند 
خدمات دهی به مردم گفت: اختالفات شورای شهر قطعا 
روند کار شــــهرداری را کند کرده اگر این گونه نبود مردم به 
جای مراجعه به دســــتگاه مجری و متولی به فرمانداری به 

عنوان دستگاه نظارتی مراجعه نمی کردند.
حسینی خاطرنشــــان کرد: تا حد ممکن پیگیر امور مردم 
بودیم؛ اما مطمئنم صد درصد نتوانســــتیم ارایه خدمات 
، معاون  داشــــته باشــــیم چراکه امضای شخص شــــهردار
حوزه های فنی یا توافقنامه ها بین اعضای شــــورای شــــهر 
و... نیاز بود. به نقل از فارس، وی با اشــــاره به اینکه عالوه 
، نماینــــده مردم در  بر ایــــن مراجعات بــــه دفاتر فرمانــــدار
مجلــــس، امام جمعــــه و اســــتانداری به دفعــــات صورت 
می گرفت تصریح کــــرد: این روند در ارائه خدمات رســــانی 
به شــــهروندان حتی برای فرمانداری و مدیران شهرستان 

مشکل ایجاد کرده و شکی هم در آن نبوده و نیست.   

تجدید میثاق نیروهای
پایگاه خلبان شهید محمد نوژه  با شهیدان

هگمتانه- گروه شهرســــتان: همزمان با ۲۴ مهرماه روز عقیدتی و سیاســــی، فرماندهان و کارکنان 
پایگاه شکاری شــــهید نوژه با حضور بر مزار شهدای کبودراهنگ ضمن تجدید میثاق با آرمان های 

شهدا، مزار مطهر شهدا را عطرافشانی و غبارروبی کردند.
به گزارش هگمتانه، امام جمعه کبودراهنگ در این مراسم، اقتدار و سربلندی نیروهای ارتشی، نظامی 

و انتظامی کشور عزیز ایران را مدیون رشادت های پهلوانانی دانست که در هشت سال دفاع مقدس 
جانانه پای حفظ ارزش انسانی ایستادند تا امروز ایران سربلند در  بین کشورهای خاورمیانه امن بماند.
حجت االسالم نقی باقری گفت: در شرایط امروزی نیز مردم سربلند شهرستان کبودراهنگ همگام 
با مردم دیگر نقاط ایران اســــالمی به مانند هشت سال دفاع مقدس با همایش ها و رزمایش های  
مؤمنانه در کنار هموطنان خود هســــتند و در حد توان از  کســــانی که به علت شیوع کرونا کسب و 

کار خود را از دست داده اند. دست گیری می کنند.
امام جمعه کبودراهنگ مهمترین موضوع کنونی را رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی دانست که 

همه آحاد جامعه موظف به انجام آن هستند.
وی از همه مردم شهرســــتان خواست با عملی کردن تصمیمات ستاد کرونای شهرستان از تجمع، 
برگزاری مراســــم خــــودداری و با ممانعت از خروج غیرضــــروری از منازل خود زنجیــــره این ویروس را 

کاهش دهند.
به نقل از ایسنا، باقری در پایان از رشادت ها و همکاری های نیرو های نظامی و انتظامی شهرستان 
کبودراهنگ و پایگاه شــــکاری شهید نوژه با ستاد مقابله با کرونا قدردانی کرد و گفت: این نیروها با 

به کار گرفتن تجهیزات برای ضدعفونی کردن معابر در کنار مردم شهرستان هستند.

بهبودیافتگان کرونا در اسدآباد 
باالتر از میانگین کشوری

اســــدآباد  فرماندار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه- 
گفت: تعداد بهبودیافتگان کرونا در اسدآباد باالتر 

از میانگین کشوری است.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشی اظهار کرد: تیم 
درمانی اسدآباد با ثبت آمار بهبودی ۹۲.۵ درصدی 
مبتالیان کرونا آمار بسیار خوبی در این زمینه ثبت 

کرده است.
وی بــــا بیان اینکــــه میانگین این درصد در کشــــور 
آماری  بین ۷۵ تا۸۰ درصد اســــت گفت: اســــدآباد 
باالتر از میانگین کشــــوری ثبت کــــرده و این نکته 

بسیار حائز اهمیت است.
فرماندار اســــدآباد خاطرنشــــان کــــرد: مطمئنا تیم 
نبردی  از  پــــس  ســــیدجمال الدین  دیــــار  درمانــــی 
طوالنی بــــا کرونا نیاز بــــه تجدید قــــوا دارد و در این 
بیــــن مردم بــــا رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
مهم همچون اســــتفاده ماســــک و پرهیز از حضور 
کادردرمان  در تجمعات نقشــــی بســــزایی در یاری 

خواهند داشت.
وی بــــا تاکید بــــه اینکه رعایت دســــتورالعمل های 
بهداشتی افراد را از ابتالی خود و دیگران به بیماری 
کرونــــا مصون می کنــــد گفت: ما در قبــــال دیگران 
نیز مســــوولیم و نباید بــــا رفتار خــــود باعث ایجاد 

مشکالتی در آنها شویم.
درویشی در گفتگو با فارس عنوان کرد: مطمئنا اگر 
از امکانات  کرونایی شهر اســــدآباد  تعداد بیماران 
موجود بیشــــتر شود، به مشــــکل خواهیم خورد و 
می طلبد  رعایت دستورالعمل های بهداشتی مورد 

توجه جدی مردم باشد. 

نهاده ها علت عمده 
غ در نهاوند افزایش قیمت مر

غ کیلویی ۲4 هزار و ۵00 تومان مر

هگمتانه- گروه شهرســــتان: رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت نهاوند بــــا بیان اینکه علت عمده 
افزایــــش قیمــــت مــــرغ در نهاونــــد باال رفتــــن نرخ 
نهاده های دامی اســــت گفت: در حــــال حاضر این 
محصــــول به قیمــــت ۲۴ هــــزار و ۵۰۰ تومان عرضه 

می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، نقــــی کاکاوند با اشــــاره به 
افزایش قیمت مــــرغ در بازار مصرف اظهار کرد: طی 
چند روز گذشــــته قیمت این محصــــول با افزایش 
روبه رو شــــد و هم اکنــــون کیلویی ۲۴ هــــزار و ۵۰۰ 

تومان از سوی مرغ فروشی ها عرضه می شود.
وی افــــزود: بــــا توجه بــــه چالــــش موجــــود در بازار 
نهاده هــــای دامــــی و افزایش سراســــری نــــرخ آن از 
جمله نرخ ذرت و کنجاله ســــویا کــــه مصرف زیادی 
برای مرغداری ها دارد قیمت گوشت نیز با افزایش 
روبه رو شــــده اســــت. رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرســــتان نهاوند گفت: عــــالوه بر این 
عامــــل که بیشــــترین نقش را در گران شــــدن مرغ 
دارد، کاهش جوجه ریزی از دیگر دالیلی اســــت که 

بر میزان تولید تاثیرگذار بوده است.
وی اظهار کرد: امســــال در نهاونــــد ۱۵۰ هزار قطعه 
در مقایســــه با ســــال گذشــــته کاهش جوجه ریزی 
داشــــتیم که این مســــاله هم تــــا حدودی بــــر بازار 

مصرف تاثیرگذار است.
کاکاوند افزود: به منظور رفع این مشــــکل قرار است 
نهاده هــــای دامی از طریــــق راه اندازی ســــامانه توزیع 
انجام شود تا نهاده ها به دست تولیدکنندگان واقعی 
برسد. به نقل از فارس، وی افزود: هم اکنون توزیع مرغ 
یخی در سطح شهرســــتان وجود دارد اما مردم عالقه 

کمتری نسبت به مصرف آن نشان می دهند. 

فرمانده انتظامی تویسرکان خبر داد:
کشف بیش از ۲ تن سویا قاچاق 

در تویسرکان
انتظامی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه- 
شهرســــتان تویســــرکان از کشــــف دو تــــن و ۳۷۰ 
کیلوگــــرم ســــویا قاچــــاق و فاقــــد مجــــوز در ایــــن 

شهرستان خبر داد.
گزارش هگمتانه، ســــرهنگ محمــــد معصومی  به 
اظهــــار کــــرد: در راســــتای برخــــورد با ســــود جویان 
اقتصــــادی مأموران دایره مبارزه بــــا قاچاق کاال و ارز 
گاهی شهرستان تویســــرکان در ایست و  آ پلیس 
بازرسی محور تویســــرکان-کنگاور به یک دستگاه 
نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف 
کردنــــد. وی افزود: در بازرســــی از این خودرو دو تن 
و ۳۷۰ کیلوگرم ســــویا قاچاق و فاقد مجوز کشف و 
یک متهم نیز در این خصوص با تشــــکیل پرونده 

به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با بیان 
اینکه کارشناســــان ارزش این محمولــــه را بیش از 
۳۰۰ میلیــــون ریال برآورد کرده انــــد، گفت: محموله 
ســــویا مکشــــوفه تحویل اداره صنعت و معدن و 

تجارت شهرستان شد.
معصومی همچنین از کشــــف دو رأس گاو قاچاق 
و فاقــــد مجوز در این شهرســــتان خبر داد و گفت: 
، در محور  مأموران دایــــره مبارزه با قاچــــاق کاال و ارز
تویسرکان-کنگاور به یک دستگاه خودرو نیسان 

مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
،وی افزود: در بازرســــی از این خودرو  بــــه نقل از مهر
دو رأس گاو قاچاق و فاقد مجــــوز که ارزش آن برابر 
نظر کارشناســــان یک میلیــــارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
برآورد شده، کشف و یک متهم در این خصوص با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

خبــــــر نماینده مردم تویسرکان: 

دولت در عمل ثابت کند
راه حل مشکالت معیشتی مردم 

در داخل است
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تمدید محدودیت های کرونایی

هگمتانــــه- گــــروه خبــــر همدان: مســــؤول کمیته اطالع رســــانی ســــتاد 
کرونــــا در همدان گفت: بر اســــاس تصمیم ســــتاد اســــتانی کرونا، تمام 

محدودیت های کرونایی در هفته جاری  در استان همدان تمدید شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، اســــداهلل ربانی مهر با بیــــان اینکه طبــــق مصوبه 
ســــتاد ملی کرونا، اســــتان همدان در شــــرایط قرمز قــــرار دارد، اظهار کرد: 

رویکرد این ستاد در راســــتای حفظ سالمت مردم اســــتان، تمدید تمام 
محدودیت های کرونایی به مدت یک هفته در استان همدان است.

وی همکاری مردم و رعایت شــــیوه نامه ها را شــــرط عبور از شرایط فعلی 
دانست و خاطرنشان کرد: تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز 
آموزش و پرورش و مــــدارس، کتابخانه ها، حوزه علمیه، آموزشــــگاه های 

فنی وحرفه ای تعطیل و به صورت غیرحضوری خواهند بود.
مســــؤول کمیته اطالع رســــانی ســــتاد کرونا با بیان اینکه در شهرهای با 

وضعیت قرمز نماز جمعه، نمازهای جماعــــت، زیارتگاه ها، تکایا و اماکن 
متبرک تعطیل اســــت، افزود: فعالیت باشگاه های ورزشی و بدن سازی، 
قهوه خانه ها و کافه ها، سینماها و باغ موزه ها در استان از تاریخ شنبه ۲۶ 

مهرماه تا یک هفته لغو شده است.
ربانی مهــــر اضافه کرد: کارکنــــان ادارات و ســــازمان ها کــــه دارای بیماری 
زمینه ای هستند، بانوان باردار و بانوانی که کودک زیر ۶ سال دارند اقدام 

به دورکاری کنند.

هگمتانه- گــــروه خبر همدان: مدیر ســــالمت محیط و کار 
معاونت بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
گفت: با توجه به اینکه بیشــــترین دغدغه حوزه ســــالمت، 
تجمع افراد در مراکز خدماتی نظیر دفاتر پیشخوان، قضایی، 
شــــماره گذاری خودرو و اداره پست و باال رفتن احتمال ابتال 
به کرونا در این مراکز است بنابراین بهترین راهکار اینترنتی 

شدن نوبت دهی با هدف کاهش تجمع افراد است.
به گــــزارش هگمتانه، لیدا رفعتی اظهار کرد: یکی از عوامل 
موثر در شــــیوع ویــــروس کرونا گردهمایــــی و تجمع افراد 
اســــت بنابراین باید زمینــــه این تجمع ها را با اســــتفاده از 

ظرفیت های موجود به حداقل رساند.
وی اضافــــه کرد: اینترنتــــی شــــدن نوبت دهی بــــرای ارائه 
خدمات موجب حضور افراد در ساعت تعیین شده برای 
دریافت خدمت مورد نیاز و پرهیز از تجمع و ازدحام آنها در 

دفاتر خدماتی می شود.
بهداشــــتی  معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  مدیــــر 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا ادامه داد: عالوه بر راه 
اندازی سامانه نوبت دهی باید دستگاه های تهویه هوا در 
این قبیل مراکز تعبیه شــــود چرا که اغلب آنها سامانه ای 

برای گردش هوا ندارند.
رفعتی تاکید کرد: با توجه به ورود به فصل سرما و ضرورت 
 ، بســــته ماندن در و پنجره برای گرم نگه داشتن فضای کار

ضرورت استفاده از تهویه برای گردش هوای سالم بیشتر 
احساس می شود.

وی گفــــت: ۱۸ مورد بازرســــی از ۲۵ دفتــــر پلیس+۱۰ فعال 
در همــــدان صــــورت گرفــــت کــــه ۷۲ درصد بهداشــــت و 
حفاظت،  ۷۸ درصد استفاده از ماسک و ۵۶ درصد فاصله 
گــــذاری اجتماعــــی را رعایت کردنــــد و یک مــــورد به مرجع 

قضایی معرفی شد.
مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا افزود: همچنین ۴۷ بازرســــی از 
۱۱۲ دفتر پیشــــخوان دولت در یک هفته گذشــــته صورت 
گرفته است که ۷۰  درصد بهداشت و حفاظت،  ۷۲ درصد 
اســــتفاده از ماســــک و ۴۷ درصد فاصله گذاری اجتماعی 

رعایت کردند.
رفعتی اظهار کرد: به دنبال بازرســــی هــــای صورت گرفته از 
۱۳ مرکز شــــماره گذاری و معاینه فنی مشخص شد که ۲۵ 
درصد بهداشت و حفاظت،  ۲۵ درصد استفاده از ماسک 

و ۲۵  درصد فاصله گذاری اجتماعی رعایت می کنند.
وی بیان کرد: ســــه هــــزار و ۳۹۸ بازرســــی از مراکز خدماتی، 
صنایــــع، اماکن عمومی و مراکز تهیــــه و توزیع مواد غذایی 
منتخب ایــــن اســــتان صورت گرفــــت کــــه در  ۷۶ درصد 
معــــادل ۲ هــــزار و ۵۷۵ مــــورد بهداشــــت فردی از ســــوی 

متصدیان رعایت شده است.

مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا ادامه داد:  ۲ هــــزار و ۳۶۶ واحد 
معادل ۷۰ درصد نســــبت به زدن ماسک توجه داشتند و 
در یک هزار و ۹۶۰ واحد معادل ۵۸ درصد مجموع واحدها 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شده است.
رفعتــــی اضافه کــــرد: ۵۹۳ واحــــد به علت رعایــــت نکردن 

شیوه نامه های بهداشتی به مرجع قضایی معرفی شدند 
که شــــامل متصدیان ۲۲۲ سوپر مارکت و خواربار فروشی، 
، ۷۶ نانوایی، ۳۳  ۱۹۵ کارگاه ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر
غذاخوری، ۱۹ اماکن متبرک و مسجد، ۱۳ فروشگاه زنجیره 
ای، هفــــت داروخانه، ۶ مرکز خرید و مطب، بیمارســــتان و 
مرکز جراحی محدود، آرامســــتان، بانک، جایگاه سوخت، 

دفاتر پیشخوان و پلیس + ۱۰ است.
به نقل از ایرنا، وی اظهار کرد: همچنین ۳۴ سوپرمارکت، 
و  غذاخوری  مطــــب،  کوچک،  صنایــــع  نانوایــــی، کارگاه و 
فروشــــگاه زنجیره ای به علت بی اعتنایی به شــــیوه نامه 
های بهداشــــتی ابالغ شــــده با حکم مقام قضایی پلمب 

شدند.

3000 خانوار همدانی 
نفت سفید مصرف می کنند

مشاغل نیازمند سوخت گاز مایع درخواست 
خود را ثبت کنند

منطقه  نفتی  فرآورده هــــای  پخش  شــــرکت  مدیرعامل 
همدان گفت: با توجه به فرارسیدن ماه های سرد سال، 
بر اساس بررســــی صورت گرفته، حدود سه هزار خانوار 

در این استان نفت سفید و گاز مایع مصرف می کنند.
به گزارش هگمتانه، امین روســــتایی افزود: این تعداد 
خانوار از شــــبکه گاز لوله کشــــی محروم هستند و برای 
گرم کردن خانه ها و مصارف پخت و پز از نفت ســــفید و 

گاز مایع )ال.پی.جی( استفاده می کنند.

، حمل و  وی اظهــــار کرد: بــــا فرارســــیدن فصــــل پاییــــز
ذخیره سازی سه ماهه نفت ســــفید به مناطق مختلف 
اســــتان آغاز شــــده و انتظار مــــی رود خانوارهای مصرف 
کننده به موقع برای دریافت سهمیه پاییز نفت سفید 

از عامالن و نمایندگی های فروش اقدام کنند.
خانوارها نگــــران تامین نفت ســــفید و گاز مایع  �

نباشند
روســــتایی با بیان اینکه توزیع نفت ســــفید در اســــتان 
بــــه صــــورت الکترونیکی انجــــام و ســــهمیه خانوارها در 
کارت های بانکی متصل به شــــبکه شــــتاب سرپرست 
خانوار شارژ می شــــود، گفت: توزیع و ذخیره سازی نفت 
از اولویت های اصلی این شــــرکت  ســــفید در منطقــــه 
اســــت و خانوارهای واجد شــــرایط، هیچ گونه نگرانی در 

خصوص تامین سوخت نفت سفید و گاز مایع خود در 
فصل های سرد سال نداشته باشند.

وی تاکید کرد: همدان به عنوان نخســــتین استان سبز 
کشور دارای شــــبکه یکپارچه گاز رسانی است و نزدیک 
بــــه ۹۹ درصد از مــــردم ایــــن اســــتان از گاز طبیعی بهره 

می برند.
منطقه  نفتی  فرآورده هــــای  پخش  شــــرکت  مدیرعامل 
همــــدان گفت: بــــا توجــــه بــــه شــــرایط اقلیمــــی منطقه 
بــــرای خانوارهای یک تا چهــــار نفره ســــهمیه ۴۰۰ لیتر و 
خانوارهای پنج نفره و باالتر سهمیه ۶۰۰ لیتر نفت سفید 

اختصاص یافته  است.
وی ادامــــه داد: همچنین در ماه، هر خانــــواده می تواند 
، از سهمیه چهار  برای تامین ســــوخت گرما و پخت و پز

ســــیلندر ۱۱ کیلویی )۴۴ کیلو( گاز مایع )ال.پی.جی( به 
نرخ مصوب ۹ هزار و ۷۰۰ تومان بهره مند شود.

روستایی عنوان کرد: مشــــاغل متفرقه ای که به سوخت 
گاز مایع نیاز دارند می توانند بــــا مراجعه به پایگاه اینترنتی 
www. شــــرکت پخش فــــرآورده هــــای نفتــــی به نشــــانی

newtejaratasan.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.
وی افــــزود: در ســــال های گذشــــته بــــر اســــاس طــــرح 
پایش بــــرای روســــتاها و مناطــــق بــــدون گاز طبیعــــی، 
کاالبــــرگ صادر می شــــد و حاال با حــــذف قبض کاغذی 
، واجدان شــــرایط می توانند با اســــتفاده از کارت بانکی 

سهمیه خود را دریافت کنند.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان 
گفت: شــــعب توزیع نفت ســــفید مجهز به دستگاه های 

کارت خوان شرکت پشتیبان هستند و متقاضیان به راحتی 
می توانند سهمیه خود را دریافت کنند.

وی ادامــــه داد: ســــهمیه اختصــــاص یافتــــه در نقــــاط 
مختلف کشور متفاوت اســــت و بر اساس بررسی های 
کارشناســــی شــــده و بر پایه شــــرایط اقلیمی اختصاص 

می یابد.
روستایی تاکید کرد: ساکنان روستاها و مصرف کنندگان 
ســــوخت نفت ســــفید باید نکات ایمنی را در راه اندازی 
بخاری های نفتــــی رعایت کنند و از نفوذ گاز منوکســــید 

کربن به داخل ساختمان جلوگیری کنند.
بر اساس اعالم شرکت گاز همدان، ۱۰۰ درصد جمعیت 
شــــهری و ۹۹ درصــــد از جمعیــــت روســــتایی همدان از 

نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

نوبت دهی در دفاتر خدماتی 
همدان اینترنتی شود

معرفی ۵93 واحد بی توجه به شیوه نامه های بهداشتی به مراجع قضایی

بهنگام میان هنگامه ها
خــــوش آمدید ای بدن هــــای مجــــروح و ارواح تعلق 

یافته به عّز قدس الهی.
هر وقــــت کار گره خــــورد -نه که کار گــــره بخورد، گره 
بــــه ذهن و زنگار به روح ما افتــــاد- آمدید و جان ها را 
صیقــــل دادید تا مگر دوباره، نــــور حقیقت در آن ها 

بتابد و حیرت، رخت بر بندد.
خوفــــی اگر بر ســــر مــــا می تــــازد، و غــــم و حزنــــی اگر 
گریبانگیــــر مــــی شــــود، در هنــــگام و هنگامه هایی 
اســــت که مانند ِکرم در پیله دنیایــــی خود می تنیم؛ 
، حجم حجاب ها و اسارت ها  و هر چه شتاب بیشتر

. فزون تر و شکافتن پیله، دشوارتر
َنا  ذیَن قالوا َرُبّ

َّ
اگر فرشتگان، پیام آور بشارتند؛ »ِإَنّ ال

 َتخافوا َوال 
ّ

ال
َ
یِهُم الَمالِئَکْهً أ

َ
 َعل

ُ
ل اهلل ُثَمّ اسَتقاموا َتَتَنَزّ

تي ُکنُتم توَعدوَن«؛ شــــما 
َّ

ْهً ال بِشــــروا ِبالَجَنّ
َ
َتحَزنوا َو أ

خود، بشــــارت فتحیــــد. »َفرِحیَن ِبمــــا آتاُهُم اهلل ِمن 
م َیلَحقــــوا ِبِهم ِمن 

َ
ذیَن ل

َّ
َفضِلــــِه َو َیسَتبِشــــروَن ِبال

یِهم َوال ُهم َیحَزنوَن«.
َ

 َخوٌف َعل
ّ

ال
َ
َخلِفِهم أ

همیشــــه موقعیت شــــناس بوده اید؛ تشخیص در 
وقــــت الزم و اقدام در وقت الزم. و بــــا این همه، مگر 

ُحزن و خوفی هم باقی می ماند؟!
جوالن شما، افتادن و برخاســــتن شما، و دل بردن 
های شــــما، لبریز بشارت اســــت. و خدا می داند هر 
کدام شــــما، چــــه توفانی از شــــور و اشــــتیاق در جان 
هزاران انســــان پاک سرشــــت بر پا می کنید؛ "رقصی 

چنان، میانه میدانم آرزوست". 
شما ها بودید که حاج قاسم سلیمانی را بارها در بزم 
خود به طرب انداختید تــــا با بی تابی تمام زمزمه کند 
"رقص و جوالن بر سر میدان کنند- رقص اندر خون 

خود مردان کنند
 چون رهند از دست خود، دستی زنند- چون جهند 

از نقص خود، رقصی کنند
 مطربان شــــان از درون دف می  زنند- بحرها در شور 

شان کف می  زنند".
آبــــرو دادید و ســــر بلندشــــان  شــــما به یک ملــــت 
". سپاس  ــــَهاَدْهً ذی أْکَرَمَنا ِبالَشّ

َّ
َحْمُد هلِل ال

ْ
کردید. "أل

خداوندی را که ما را با شهادت گرامی داشت.

تلنگر

 روایت یک جانباز و مادران 
قهرمان پرور در  »دو ماشال«

هگمتانه- گــــروه خبر همدان: کتاب »دوماشــــال« 
خاطرات »ماشااهلل حرمتی« به قلم »مهین سمواتی« 

نویسنده همدانی رونمایی شد.
به گزارش هگمتانه، نویســــنده کتاب »دو ماشال«، 
ماشــــااهلل حرمتــــی راوی کتاب را جانبــــازی ۵۰ درصد 
بــــا خاطراتی جــــذاب و طنزگونه معرفی کــــرد و گفت: 
»دو ماشال« عالوه بر شــــرح رشادت های رزمندگان 
به رنج هــــا و مرارت های مــــادران قهرمانــــی پرداخته 
که با جســــمی رنجــــور در انتظار و التهابــــی دائمی به 
ســــر می برند و ســــرافرازی ما در جنگ مرهون از خود 

گذشتگی و بزرگ منشی آن هاست.
کتــــاب  ایــــن  اینکــــه  بیــــان  بــــا  ســــماواتی  مهیــــن 
خاطرات روای کتاب در عملیات های میمک، جزیره 
مجنون، کربالی ۵، والفجر ۸، نصر ۸، ماوت و مرصاد 
اســــت، عنوان کرد: جذابیت ایــــن خاطرات عالوه بر 
ســــندیت پر افتخار دفاع پرشــــکوه ایران اســــالمی، 
روایت تحول و شکل گیری شخصیت نسلی است 
که نهال وجودشــــان در جبهه هــــا تبدیل به درخت 
شد و راه ســــیر و سلوک عارفانه را در پیش گرفتند و 

در نهایت به مالقات خدا شتافتند.
وی با بیان اینکه »ماشــــااهلل حرمتــــی« راوی کتاب در 
عملیــــات جزیره مجنون و کربالی ۵ جانباز شــــده و از 
یاران شــــهیدش جامانده است، گفت: در این کتاب 
خاطرات شــــیرین، طنز و حزن انگیزی از رزمندگان به 
ویژه شهیدان حسین ابراهیمی، اصغر طاهری، جعفر 
عبادی، محمد حســــین محمد لو و امیر فضل اللهی 
آمده اســــت. مهین ســــماواتی با بیان اینکــــه فرایند 
مصاحبه، پیاده ســــازی و چاپ کتاب دو ســــال طول 
کشــــید؛ افزود: این کتاب در ۱۹۲ صفحه با قیمت ۳۵ 
هزار تومان، به همت حوزه هنری اســــتان همدان و از 

سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

خبــــــــر

استان

سرانه مصرف عسل در همدان باالتر از میانگین کشور 
هگمتانــــه- گروه خبر همــــدان: مدیر طیــــور و زنبور 
عســــل ســــازمان جهاد کشــــاورزی همدان بــــا بیان 
از  باالتر  همــــدان  در  عســــل  مصــــرف  ســــرانه  اینکه 
میانگین کشــــور اســــت گفت: ســــرانه مصرف این 
محصول در کشــــور یک کیلو و ۱۷ گرم و در اســــتان 

۲۳۶ گرم است. کیلو و  یک 
ود: اســــتان  به گزارش هگمتانه، علیرضا قراگزلو افز
 ۲ ۴۷ هزار کندو زنبور عســــل،  همدان با دارا بودن 
۵۳۸ نفــــر  ۲ هــــزار و  ۴۸۱ زنبورســــتان بــــرای  هــــزار و 

است. کرده  ایجاد  شغل 
ســــالیانه  همــــدان  اســــتان  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
پذیــــرای ۲۰ تــــا ۳۰ هزار کلنــــی زنبور عســــل مهاجر از 
اســــتان های دیگر  است که ســــه ماه در سال را در 

کنند. می  سپری  استان  این 
مدیر طیور و زنبور عسل جهادکشاورزی همدان گفت: 
اســــتان همدان به علت داشــــتن گونه های مختلف 
گیاهان در مراتع، مزارع و داشــــتن باغ های متنوع زمینه 

مناسبی برای فعالیت حرفه زنبورداری است.
دارای  همــــدان  حاضــــر  حــــال  در  گفــــت:  وی 
هشــــت واحد بســــته بنــــدی بــــه ظرفیت یــــک هزار 
بــــه ظرفیت  کندو ســــازی  ۳۰ تن در ســــال، کارگاه  و 
کنــــی  آج  مــــوج  کارگاه   ۲   ، ســــال  در  هزار کنــــدو   ۱۷
بــــه ظرفیــــت ۴۰ تن،  ۵۰ فروشــــگاه عرضه عســــل و 

است. زنبورداری  تعداد هفت تعاونی  و  تجهیزات 
اســــتان  در  همچنیــــن  کــــرد:  خاطرنشــــان  قراگزلــــو 
هشــــت  تولید  با  ملکه  پرورش  هفت واحد  همدان 

است. فعال  درسال  ملکه  عدد  هزار 
وی بــــا بیــــان اینکــــه اولیــــن مرکــــز آمــــوزش تلقیح 
مصنوعــــی ملکــــه زنبــــور عســــل در اســــتان وجود 
در  همــــدان  اســــتان  داد: زنبــــورداران  ادامــــه  دارد 

سال جاری ســــه هزار و ۴۷۸ تن عســــل، ۹ هزار و ۶۰ 
کیلوگرم گــــرده گل، ۳۴ کیلوگــــرم ژل رویال، ۲هزار و 

۷۴۹ کیلوگرم بره موم تولید و اســــتحصال کرده اند.
عســــل  زنبــــور  و  طیــــور  مدیــــر  ایرنــــا،  از  نقــــل  بــــه 
زی همدان افزود: عســــل کوه الوند با  جهادکشــــاور
توجه به دارا بــــودن تنوع گیاهی بســــیار عالی دارای 

طعم عطر و خواص دارویی بســــیار با ارزشی است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

اجتناب از طاغوت مصداق عبودیت است
هگمتانــــه- گروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان همدان گفــــت: اجتناب از طاغــــوت نیز مصداق 

عبودیت است.
به گــــزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
امروز در جمع کارکنان دادگســــتری همدان با تســــلیت 
، با اشــــاره بــــه اینکه در  مناســــبت های ایام آخر ماه صفر
آیاتی پیامبر گرامی اســــالم با انبیا دیگر مورد مقایسه قرار 
گرفته اســــت، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این اســــت که روح 
پیامبر اسالم بر همه هستی حاکم است و کسی به مقام 
توحید نرسیده اســــت مگر به برکت وجود پیامبر گرامی 

اسالم. 
وی با بیان اینکه پیامبر مکرم اســــالم، معلــــم همه انبیا 
و مالئکه اســــت، گفــــت: پیامبر اکــــرم )ص( اولین نور در 

عالم است . 
ود: زمانی که حضرت موســــی  امــــام جمعه همدان افــــز
به پیامبری رســــید دعای رب شــــرح لی صــــدری را برای 
کمــــک از درگاه الهی خود خوانــــد، در حالی که در قرآن 
آیات ســــوره انشــــراح خداوند به عظمت وجودی  و در 
پیامبر و شــــرح صدر وی اشــــاره کرده اســــت. آیت اهلل 
مطرح  پیامبران،  بعثت  فلســــفه  به  اشــــاره  با  شــــعبانی 
کــــرد: در کنار بعــــد ملکوتی پیامبر که در دســــترس ما 
از ایشــــان به عنوان یک اسوه حسنه  نیست، خداوند 

کند. می  یاد  کامل  والگوی 
 نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان تصریح کرد: پیامبر 
مکرم اسالم اســــوه ای از جنس بشر اســــت  و تفاوتی با 

دیگر انسان ها ندارد. وی با بیان اینکه فاصله این اسوه 
نمونه با پروردگار به اندازه یک قاب قوسین بوده است، 
اظهار کرد: آنچــــه که از آن به عنوان حلقــــه واصل یاد می 

شود، عبودیت انسان است. 
آیت اهلل شــــعبانی با اشــــاره بــــه اینکه عبودیــــت تنها 
مصداق  نیز  طاغوت  از  اجتناب  و  نیســــت  وزه  ر و  نماز 
و  اســــتکبار  تنها  طاغــــوت  گفــــت:  اســــت،  عبودیــــت 
آمریکا نیســــت، چــــرا که طاغوت مراتبی دارد و شــــاید 
مجرم و خالف کاری که در دادگاه حاضر می شــــود نیز 

باشد. طاغوت 
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ح ساماندهی 300 معتاد متجاهر در البرز  اجرای طر
غ شرط کاهش قیمت مر

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی 
با اشــــاره به اینکه اگــــر ارز الزم برای تامیــــن نهاده ها 
جهت تولید مرغ تخصیص یابد و نشــــتی، انحراف و 
امضای طالیی در توزیع نهاده ها نباشد قیمت مرغ 
کاهش می یابد، گفت: زمزمه واردات مرغ در صورت 
کمبود شــــنیده می شود و شــــاید برخی ویژه خوارها 
از واردات ســــود می برند و در سال جهش تولید هم 

دنبال تحقق همین موضوع باشند.

نتایج کارآزمایی بالینی 4 داروی کرونایی
ثیر است « بدون تأ  »رمدسیویر

معــــاون تحقیقــــات و فنــــاوری وزارت بهداشــــت در 
صفحه شخصی خود نوشت: نتایج مطالعه سازمان 
جهانی بهداشــــت )WHO( بر روی اولیــــن بازوهای 
درمانی تحــــت کارآزمایی بزرگ بالینی بر روی بیماران 
بســــتری مبتال بــــه کووید ۱۹ منتشــــر و اعالم شــــد 

رمدسیویر بدون تاثیر است.
ملــــک زاده نوشــــت: بــــا گذشــــت حــــدود ۸ مــــاه از 
انجام بزرگتریــــن مطالعه کارآزمایی بالینی ســــازمان 
بهداشــــت جهانی بــــرای درمان بیمــــاری کووید -۱۹ 
نتایج نهایی بررسی ها بر روی اولین گروه از بازوهای 
درمانــــی تحــــت کارآزمایی بالینــــی اعالم شــــد که بر 
 ،» اســــاس آن چهار داروی ضد ویروس »رمدسیویر
«، »اینترفــــرون - بتــــا« و »هیدروکســــی  »لوپیناویــــر
کلروکیــــن« تاثیری بــــر درمان، کاهــــش طول مدت 
بســــتری، نیاز بــــه تهویــــه مکانیکــــی و مــــرگ و میر 
ناشــــی از بیماری مبتالیان به کووید -۱۹ بســــتری در 

بیمارستان نشان ندادند.

بیانیه پنج کشور اروپایی 
در محکومیت گسترش 

شهرک سازی توسط 
صهیونیست ها

آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا در بیانیه ای 
مشــــترک گســــترش شهرک سازی ها از ســــوی رژیم 
صهیونیســــتی را محکوم کردند و خواســــتار توقف 
فوری آن شــــدند. به نوشــــته پایگاه اینترنتی شبکه 
»الجزیــــره«، در ایــــن بیانیــــه آمده اســــت دور جدید 
شهرک سازی ها نقض قانون و تهدیدی برای راهکار 

دو دولتی محسوب می شود.
این پنج کشــــور با اشــــاره به این که چنین اقداماتی 
قوانیــــن  »مغایــــر  و  بــــوده  غیرســــازنده«  »بســــیار 
بین المللــــی« هســــتند، بیان داشــــتند: »همان طور 
 به دولت اسرائیل تأکید کرده ایم این 

ً
که مســــتقیما

گام تالش های انجام شــــده برای اعتمادسازی میان 
طرفیــــن جهت ادامــــه دادن به گفت وگوهــــا را زیر پا 

می گذارد«. 

تهران رایزنی های باکو با 
نکارا و لندن درباره قره باغ آ

رســــانه های جمهوری آذربایجان از رایزنی تلفنی وزیر 
خارجه این کشــــور با همتایان خــــود در ایران، ترکیه 
و جمهــــوری چک و همچنین یــــک مقام انگلیس با 
محوریــــت درگیری ها در منطقه قره باغ کوهســــتانی 
خبر دادند. پیشــــتر وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران پنج شــــنبه شــــب خبر داده بود که وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجــــان با محمد جــــواد ظریف تماس 
تلفنی برقرار کــــرد و در آن آخرین تحوالت میدانی در 
مناقشه قره باغ از سوی طرف بایراموف تشریح شد.

دیپلمات ایرانی: 
ید و فروش  آماده آغاز خر

تسلیحات با بسیاری از دوستان 
خود هستیم

ســــخنگوی نمایندگــــی ایــــران در ســــازمان ملل در 
مصاحبــــه ای گفــــت که با پایــــان تحریم تســــلیحاتی 
ســــازمان ملــــل،  ایــــران آماده آغــــاز خریــــد و فروش 
تســــلیحات بــــا بســــیاری از دوســــتان خود اســــت. 
انقضای تحریم تسلیحاتی بیش از یک دهه سازمان 
ملل علیه ایران امروز )یکشــــنبه( به پایان می رسد. 
این در حالی اســــت که تالش گســــترده آمریکا برای 
متقاعــــد کــــردن اعضــــای برجــــام بــــرای بازگرداندن 
تحریم های شــــورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 

تحت قطعنامه ۲۲۳۱ با شکست مواجه شد. 

یابانی قشم  درگیری ماموران در
با قاچاقچیان

 مامور ناجا شهید شد

به دنبال درگیــــری ماموران پایگاه دریابانی قشــــم و 
میناب با قاچاقچیان یکــــی از مرزبانان به درجه رفیع 
شــــهادت نائل شــــد. ســــردار  "حســــین دهکی" در 
تشــــریح این خبر اظهار داشــــت: تیم گشت دریایی 
پســــت کنتــــرل "الفت"، حین گشــــت زنــــی متوجه 
یک فروند شــــناور متعلــــق به قاچاقچیان شــــدند 
کــــه مأموران ســــریع فرمان ایســــت صــــادر کردند و  
قاچاقچیان با بی توجهی به مسیر خود ادامه دادند.

وی افزود: در این عملیات، شناور قاچاقچیان با شناور 
سازمانی پایگاه دریابانی قشم برخورد و یکی از مرزبانان 
" به شدت زخمی  به نام ســــتوان دوم "اصغر ســــاالپور
شد که به بیمارستان انتقال یافت ولی به علت شدت 

جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد. 

خبــــــر

ایران و جهان

 قربانیان جهانی کرونا از  1.1 میلیون نفر فراتر رفت
هگمتانه- گروه ایران و جهان: بر اســــاس آماری که خبرگزاری فرانســــه منتشــــر کرده است، تعداد 

جهانی قربانیان ویروس کرونا از یک میلیون و یکصد هزار نفر فراتر رفته است.
خبرگزاری فرانسه شامگاه روز جمعه خبر داد که تعداد قربانیان ویروس کووید-۱۹ )کرونا( در سطح 

جهان از ۱.۱ میلیون نفر فراتر رفته است.
همچنین آماری که وبگاه Worldometers نشــــان می دهد حاکی از آن اســــت کــــه قربانیان جهانی 
ویروس کرونــــا به حدود یک میلیون و یکصد و پنج هزار نفر رســــیده و تعــــداد جهانی مبتالیان به 

حدود ۴۰ میلیون نفر نزدیک شده است.
ســــازمان جهانی بهداشت چهارشنبه گذشــــته درباره افزایش آمار مرگ ومیر ناشــــی از کرونا بعد از 

خیزش ابتال در جهان ابراز نگرانی کرد.
در حالی کــــه نرخ تلفات در جهان به حدود پنج هزار مورد در روز در مقایســــه بــــا بیش از هفت هزار 
و پانصد فوتی روزانه در ماه آوریل رســــیده، »سومیا سوامیناتان« دانشــــمند ارشد سازمان جهانی 

بهداشت گفت: بستری ها در بخش مراقبت های ویژه در حال افزایش است.
وی افزود: افزایش تلفات همیشــــه چند هفته از افزایش ابتال عقب تر است. )بنابراین( نباید از این 

که میزان مرگ ومیر در حال کاهش است، احساس رضایت کنیم.
این مقام ســــازمان جهانی بهداشت در ادامه اســــتفاده از رویکرد »ایمنی جمعی« را رد کرد و گفت: 
مردم درباره ایمنی جمعی صحبت می کنند. فقط باید در صورت وجود واکســــن از آن صحبت کرد. 

 زنجیره انتقال شکسته شود.
ً
باید ۷۰ درصد مردم واکسینه شوند تا واقعا

»تدروس آدهانوم« مدیرکل ســــازمان جهانی بهداشــــت پیشــــتر با تاکید بر این کــــه راهبرد ایمنی 
جمعی با هنجارهای اخالقی مطابقت ندارد، گفت هرگز در طول تاریخ پزشــــکی از این راهبرد در برابر 

بیماری استفاده نشده است.

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه:

یکا امن تر شده چرا پیام می دهد   اگر آمر
و خواهش می کند که به او فرصت دهیم؟

هگمتانه- گروه ایران و جهان: جانشــــین فرمانده نیروی 
قدس ســــپاه گفت: ترامپ می گویــــد »آمریکا امروز امن تر 
شده اســــت«، اگر آمریکا امن تر شده چرا در پایگاه هایتان 
عین بید می لرزیــــد و در پیام هایتان خواهش می کنید که 

لختی فرصت دهید.
سردار محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در پنجمین اجالسیه مجاهدین 
در غربت که در حوزه هنری انقالب اسالمی برگزار شد، اظهار 
داشــــت: در اســــالم مفاهیم بلندی وجود دارد که در جای 
جای قرآن و سخنان اهل بیت)ع( از آنها به عنوان مفاهیم 
ارزشــــمند واال و گراسنگ یاد شده اســــت. مفاهیمی چون 
، شــــهادت و شــــجاعت مورد  جهــــاد مقاومت هجرت ایثار

تکریم قرار گرفته و از آنها به بزرگی یاد شده است.
وی افــــزود: در مقابل ایــــن مفاهیمی وجــــود دارد که از نظر 
اسالم مردود است، مفاهیمی همچون سازشکاری، عقب 
نشــــینی، کوتاه آمدن و در مقابل دشــــمن ترس و تسلیم 

داشتن. اینها از نظر مکتب ما نهی و محکوم شده است.
حجازی بیان کرد: مفهومی به نام صلح، صلح طلبی و صلح 
خواهی وجــــود دارد که گاهی با تســــلیم مقابل بیگانگان 

اشتباه گرفته می شود. 
وی بــــا تأکید بــــر اینکه تحقــــق اهداف الهی بــــدون جهاد 
و تالش میســــر نمی شــــود، ادامــــه داد: گاهــــی این صلح 
با تســــلیم طلبی و ســــازش و نرمــــش مقابــــل بیگانگان 
اشتباه گرفته می شــــود. صلح اگر از موضع حکمت. عزت 
و مصلحت باشــــد نــــه تنها مردود نیســــت بلکه بســــیار 

پسندیده است و اسالم آن را تایید می کند. 
جانشــــین فرمانده نیروی قدس سپاه پاســــداران گفت: 
گاهی کســــی بــــه خاطر ترس از جــــان، فرار از مشــــکالت و 
تهدیدات موجود برای حفظ جان خود گوشــــه ای می خزد 
و از صحنه کنار می کشــــد اما گاهی فــــردی هجرت می کند 
اما در آن به جهادی جدید دســــت می زند و کارزار جدیدی 
شــــروع می کند و ایــــن متفاوت اســــت با کســــی که فقط 
هجرت می کند. یا کســــی که به غربت هجرت می کند و به 
مبارزه ادامه می دهد و به شهادت می رسد بسیار متفاوت 
اســــت از کســــی که تبعید شــــده و بدون هیــــچ حرکتی در 

گمنامی فوت می شود.
وی بیــــان کــــرد: تحقق اســــالم و اهداف الهی بــــدون قدم 
گذاشتن در راه خدا محقق نمی شود. اگر کسانی بخواهند 
گامی در راه حق بگذارند تالش و کوشش کنند و اسالم را 
محقق کنند چرا که بدون مایه گذاشــــتن از جان، تالش و 

جهاد و خون دادن و ایثار محقق نمی شود.
وی تصریح کرد: البته تجربه و تاریخ ما نشان داده جهاد فی 
سبیل اهلل ثمر بخش هم هست.  همه دستاوردهایی که 
در عرصه های گوناگون به وجود آمده نتیجه تالش، جهاد 
و از جان مایه گذاشــــتن اســــت. پیروزی انقالب اســــالمی 

نتیجه همینها است.
جانشــــین فرمانده ســــپاه قدس با بیان اینکه اســــتکبار 
جهانی امروز روبه افول اســــت، گفت: شــــب گذشته جو 
بایدن نامــــزد انتخابات آمریکا اعتراف کرد که این کشــــور 
روبه افول اســــت. او گفت رفتار ترامپ باعث شده آمریکا 
روبه افول برود. شاید جواب ترامپ این بود که اگر بایدن 
بجای او بود آمریکا بیشــــتر رو به افــــول بود پس در اصل 
افول آمریکا حرفی نیســــت. وی اضافه کــــرد: وضع داخلی 

آمریکا هم نشان از افول آشکار آمریکا دارد.
حجازی با اشــــاره به آمارهای رســــمی نژادپرستی در آمریکا 
تصریح کرد: نســــبت کشــــته های ســــیاهان به سفیدان  
به دســــت پلیس آمریکا ۱۳ به یک اســــت و این نشــــان از 

تبعیض و حکومت نژاد پرستی آمریکا دارد. 
وی خاطرنشان کرد: روزانه ۲۲ نفر از نظامیان و کهنه کاران 
آمریکا خودکشی می کند و ۶۰ میلیون نفر در آمریکا به سو 

مصرف الکل می میرند. 

حجــــازی تصریح کرد: یک میلیــــون و ۴۰۰ هــــزار تبهکار در 
آمریکا وجود دارد که در ۳۳ هزار گروه فعالیت دارند و یک 

پنجم جمعیت آمریکا هم بی دین هستند. 
وی در ادامه ســــخنانش یادآور شــــد: در آمریکا هر ســــال 
۲۰ میلیون نفر بــــه بیماری های مقاربتی مبتال می شــــوند 
و باالتریــــن نرخ طالق و خانواده های تــــک رقمی در آمریکا 

وجود دارد. 
وی متذکــــر شــــد: بــــه آن کســــانی کــــه قبلــــه آمالشــــان 
آمریکاســــت می گوییم ایــــن تذهبون؟ برای کشــــور یک 

چنین سرنوشتی را آرزو می کنید؟ 
حجازی خاطر نشــــان کرد: اکنــــون تنها مانــــدن آمریکا در 
عرصــــه هــــای گوناگون بیــــن المللی را می بینیــــم که حتی 

متحدان همیشگی اروپایی هم آنها را تنها گذاشتند. 
وی همچنیــــن عنــــوان کــــرد: در مناظره هــــای نامزدهــــای 
انتخاباتی آمریکا هم مشهود است که به ترامپ می گویند 
تو آمریکا را تنها و منزوی کــــردی. اکنون آمریکایی که با یک 

چشم غره همه را با خود همراه میکرد تنها تر از همه است. 
جانشــــین فرمانده نیروی قدس ســــپاه بیان کرد: ترامپ 
جنایتــــکار و آدم کش ادعا و اظهار می کنــــد که با اقدامات 
وحشیانه من آمریکا امروز امن تر است و بعد از شهادت 
شــــهید ســــلیمانی آمریکا امن تر شــــده، اگــــر آمریکا امن 
تــــر شــــده چــــرا در پایگاه هایتان عیــــن بید میلرزیــــد و در 

پیام هایتان خواهش می کنید که لختی فرصت دهید. 
حجازی گفت: اگر امن تر شده کجا فرار می کنید و برای چه 
پا به فرار گذاشــــتید؟ اگر مالحظات انتخاباتــــی نبود امروز 

یک سرباز در آمریکا نبود. 
وی ادامــــه داد: ترامــــپ جنایتکار تصور می کنــــد که با این 
، آنها باید بایستند  جنایت ها در امنیت به سر می برد. خیر

و تقاص جنایت های خود را بپردازند.
حجازی تصریح کرد: جریان مقاومت همیشــــه بوده و ادامه 
خواهد داشت. خط مقاومت، پیروزی و مقاومت بود و آنچه 

نصیب دشمن شده عقب نشینی و پسرفت بوده است. 
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه در خاتمه عنوان کرد: 
ملت های مســــلمان منطقه با اقدامات دشــــمن مخالف 
بــــوده و بنا بــــر آمارهای رســــمی و با عــــادی ســــازی روابط با 

کشوری که خود در ناامنی به سر می برد مخالف هستند. 

اگر در سیاست ورزی مشکل دارید، الاقل به ایمان مردم رحم کنید!
هگمتانه- گروه ایران و جهان: اینکه وســــط کارزار فشــــار 
حداکثــــری ترامپ یک مقام ارشــــد اجرایی حرفــــی بزند که 

معنای کرنش بدهد؛ اشتباهی راهبردی است.
حجت االسالم رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــــگاه ها طی یادداشــــتی نوشــــت: "صلح" و 
"جنگ" برخــــالف ارزش هــــای مطلقی چون "حــــق طلبی" 
و "دفاع" اموری نســــبی هســــتند. یعنی حســــب شــــرایط 
می توانند عقلی و ارزشمند یا نابخردانه و ضدارزش باشند.
اما اینکه وســــط کارزار فشــــار حداکثری ترامــــپ یک مقام 
ارشــــد اجرایی حرفــــی بزند که معنای کرنش بدهد )شــــما 
بخوانیــــد صلح( حداقــــل به ســــه دلیل مهم، اشــــتباهی 

راهبردی است.

محاســــباتی  دســــتگاه  در  اختــــالل  نشــــانه  اینکــــه  اول: 
مســــووالن ما اســــت. نمی شــــود یک روز گفت: کدام آدم 
عاقلی با ترامپ مذاکره می کند؟! و یک روز دیگر و در حالی 
که رفتــــار او هیچ تفاوتی نکــــرده برایش با تــــار و پود تاریخ 

اسالم، فرش قرمز ساخت و پهن کرد!
دوم: تشــــویق به ادامه فشــــار حداکثری است. به ادبیات 
طرف آمریکایی در همین یکــــی دو هفته نگاه کنید؛ هیچ 
نشــــانه ای از عقب نشــــینی _حداقل در تبلیغات _ دیده 
نمی شــــود. این فرش قرمــــز معهود اینقدر خام دســــتانه 
اســــت که هــــر ناظــــری از جمله غربی هــــا را به ایــــن نتیجه 
می رســــاند که فشــــارها به نتیجه رســــیده پس چــــرا باید 

متوقفش کرد؟

سوم: برجام به عنوان نمادی از صلح طلبی طرف ایرانی، امروز 
به کما رفته اســــت. "من جرب المجرب حلــــت به الندامه". 
آقایان نمی خواهند توضیح دهند که چرا هر بار ســــراغ گزاره 
صلح می روند جوری رفتار می کنند که ســــایه جنگ بر ســــر 
کشور سنگین می شــــود!؟ آیا می توان در شــــرایط نابرابر و 

بدون قوت بخشی داخلی، حرفی از صلح زد؟
اما مهم تر از همه اینها خطر تفاســــیر غلط از تاریخ اسالم و 
مبانی شــــیعه به عنوان عقبه  تئوریک انقالب است.چطور 
می شــــود برای مطامع سیاســــی روزی پیام کربال را مذاکره 
خواند و روزی دیگر صلح حســــنی را به غلط مصادره کرد؟ 
آقایان اگر در سیاست ورزی مشکل دارید، الاقل به ایمان 

این ملت رحم کنید.

"ضایعات غذایی" در ایران معادل ۵0  درصد درآمد نفتی  کشور است
هگمتانه- گروه ایران و جهان: یک پژوهش علمی ارزش 
مادی ضایعــــات مواد غذایــــی در ایــــران را ۱۵ میلیارد دالر 
بــــرآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شــــرایط غیر 
تحریم مقایسه کنیم، متوجه می شویم که مردم ما معادل 
تقریبــــا ۵۰  درصــــد درآمد نفتی مــــان را با ضایعــــات غذا به 

سطل زباله می ریزند!
، رییس انســــتیتو تحقیقات  دکتر جالل الدین میرزای رزاز
تغذیــــه  ای و صنایع غذایی کشــــور بــــه بهانــــه ۲۴ مهر روز 

جهانی غذا، یادداشتی را منتشر کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

امســــال هفتاد و پنجمین سالی اســــت که در این روز در 
حــــدود ۱۵۰ کشــــور جهــــان، برنامه  های خاصی بــــه منظور 
گاهی عمومی و تفهیم گرسنگی و فقر  یادآوری و افزایش آ

اجرا می  شود.
بر اســــاس اخرین آمار حدود یک میلیارد انســــان از سوء 
تغذیه و گرســــنگی رنج می  برند که از ایــــن میان حدود ۵۰ 

درصد در آسیا و ۲۵ درصد در آفریقا زندگی می  کنند.
در مقابل این گرســــنگان اما حــــدود ۲ میلیارد نفر در دنیا 
دچــــار اضافــــه وزن و چاقــــی هســــتند. از برنامه  های مهم 
)فائو( و دیگر سازمان  های بین  ســــازمان جهانی خواروبار
المللی، حذف گرسنگی تا پایان ۲۰۳۰ در دنیا با همراهی و 

مشارکت اهالی زمین است.
 )World Food Programme(برنامــــه جهانــــی غــــذا 

ً
اخیــــرا

که از ســــوی ســــازمان ملل متحد ارائه شــــده بود به خاطر 
تالش درمبارزه با گرسنگی و بهبود شرایط صلح در مناطق 
دچار درگیری، برنده جایزه صلح نوبل ســــال ۲۰۲۰ میالدی 
شده است. شاخه کمک غذایی ســــازمان ملل متحد که 
بزرگترین نهاد انســــانی جهــــان در زمینــــه امنیت غذایی 
و رفع گرســــنگی اســــت، اعالم کرده اســــت هنوز یک نهم 
جمعیت جهان غذای کافی ندارند. لذا نیاز به همبستگی 

و همکاری چند جانبه بیش از هر زمانی آشکارتر است.
وقتــــی در رابطه با غذا صحبت می  کنیم می  تــــوان آن را از دو 
بعد امنیت غذایی و ایمنی غذایی مورد کنکاش و بررســــی 

قرار دهیم که دو مقوله کامال متفاوت و جدا از هم هستند.
در بررســــی امنیت غذایی بر اساس تعاریف مختلف بین 
المللی پارامترهای مختلفی ارائه شده است که اهم آنها ۴ 

پارامتر و شاخص ذیل است.
فراهــــم بودن غذا و مــــواد غذایی در همه ایام، دسترســــی 

به غذا )هم دسترســــی فیزیکی و در دسترس بودن غذا و 
هم فراهم بودن شــــرایط اقتصادی خانوار برای خرید غذا(، 
دانش الزم برای به دست آوردن، پردازش و درک اطالعات 
اولیه در مورد غذا و به طور خالصه سواد تغذیه  ای و درجه 
ایمنــــی و مغذی بودن و مفید بــــودن غذا و به طور خالصه 

فراهم بودن غذای سالم.
در زمان حاضر در کشــــور عزیزمان ایران در مقوله امنیت 

غذایی با ۳ چالش اساسی و ریشه دار مواجه هستیم:
۱. کرونا در ابعاد جهانی و ملی

۲. تحریم  های شدید و ناجوانمردانه اقتصادی
۳. وضعیت اقتصادی ناپایدار

متاســــفانه این ســــه عامل در صورت ادامه دار شــــدن در 
دراز مــــدت می  توانــــد امنیت غذایــــی را در کشــــور تحت 
الشــــعاع قرار دهد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را 
به سالمت جامعه وارد نماید، لذا ضرورت بررسی، واکاوی 
موضــــوع و ارائــــه راهکارهای کارشناســــی و تخصصی برای 
برقــــراری امنیت غذایی کشــــور بیش از هرزمــــان دیگری 

احساس می  شود.
در دوران شیوع کرونا ایران توانست از معدود کشورهای 
دنیا باشــــد که حتی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
تنوع و کفایت موادغذایی را در کشور چه به لحاظ فراوانی 
و چه به لحاظ دسترســــی فیزیکی فراهم کنــــد تا جایی که 
در روزهایی که در اروپا فروشــــگاه  های عرضه مواد غذایی 
توسط مردم متمدنشــــان غارت می  شــــد، در ایران گویی 
اتفاقی نیفتاده و در شرایط کامال عادی تنوع، ارائه و کفایت 
محصوالت و مواد غذایی کامال حفظ شده بود، گرچه این 
فراوانــــی و تنوع بر اســــاس تعریف امنیــــت غذایی یکی از 
شاخص  های الزم و مهم است ولی بر اساس پارامتر های 

دیگر تعریف امنیت غذایی کافی نیست.
عوامل ســــه گانه و تهدیدآمیز فوق که به آنها اشــــاره شد 
 مداخله دولتمردان، سیاســــتمداران و مسوولین 

ً
عمدتا

اجرایــــی کشــــور را می  طلبد که ضــــرورت توجه بــــه آنها در 
وضعیت هشدار و قرمز قرار دارد.

اما مردم نیز با ورود به نحــــوه مصرف و توجه به آموزه  های 
اعتقادی، مذهبی، ملی و اخالقی می  توانند تا حدود زیادی 
مانع بروز نا امنی غذایی در کشور باشند که الزم است تک 
تک هموطنان عزیز با درک شــــرایط موجود به سهم خود 

در برقراری امنیت غذایی مشارکت کنند.

بر اســــاس مطالعات و آمار های ارائه شــــده هرســــال ۱.۳ 
میلیارد تــــن ضایعات مواد غذایی در دنیــــا وجود دارد که 
ایــــن ضایعات معادل یک ســــوم کل مــــواد غذایی تولید 
شده برای مصرف انسان  هاســــت و می  تواند غذای کافی 

برای ۲ میلیارد نفر انسان گرسنه را در سال فراهم کند.
در کشور ما نیز بر اساس بررسی  های به عمل آمده حدود 
۳۰ درصــــد ضایعات غــــذا از چرخه تولید تــــا مصرف وجود 
دارد. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شــــروع می  شود و پس از 

طی چرخه فرآوری و عرضه به سفره  ها می  رسد.
براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی)فائو(، 
هرروز بــــه ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غــــذا در ایران به هدر 
می رود، یعنی ســــرانه هدررفــــت روزانه غــــذا در ایران ۱۳۴ 

کیلوکالری است.
ســــهم ایــــران از کل غذایی که هر ســــال در جهــــان به هدر 
می رود ۲.۷ درصد اعالم شــــده اســــت! بر همین اســــاس 
ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵  میلیون تن است 
این در حالی است که در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو، تنها 

۹۰  میلیون تن موادغذایی راهی زباله ها می شود.
یــــک پژوهش علمــــی ارزش مادی ضایعــــات موادغذایی 
در ایــــران را ۱۵ میلیارد دالر برآورد کــــرده که اگر این رقم را با 
درآمد نفتی در شــــرایط غیر تحریم مقایســــه کنیم، متوجه 
می شــــویم که مردم مــــا معــــادل تقریبا ۵۰  درصــــد درآمد 
نفتی مــــان را بــــا ضایعات غــــذا به ســــطل زبالــــه می ریزند. 
بیشترین ضایعات غذا در ایران مربوط به نان، میوه، برنج 

و سبزیجات است.
لذا ســــاماندهی و ورود اورژانسی کشــــور جهت جلوگیری 
از آمــــار ۳۰ درصدی ضایعات غذا در کشــــور بــــا آموزش و 
ارتقاء فرهنگ عمومی جامعــــه در جهت اصالح الگوهای 
ناصواب مصرف که متاســــفانه در بسیاری از خانواده  های 
شهری نهادینه شده است می  تواند تا حدود زیادی ناامنی 
غذائــــی را از ما دور کند و درصورت طوالنــــی بودن یا تداوم 

وضع موجود آنرا به تاخیر بیندازد.
همه ما ایرانیان ســــربازان برقراری امنیت غذایی هستیم 
که با برداشتن قدم اساسی جلوگیری از اسراف و ضایعات 
مواد غذایی می  توانیم نقش ســــازنده خود را ایفا نماییم. 
کــــه سیاســــتمداران، دولتمــــردان و مســــوولین  باشــــد 
اجرائی کشــــور هم به ســــان فرماندهان امنیت غذایی به 

وظایفشان عمل کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

الگوی پیشروی کرونا 
به سمت سرایت مهمانی های خانوادگی

هگمتانــــه- گروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی وزارت 
بهداشت، نســــبت به شــــیوع انتقال ویروس کرونا از 
درون خانواده هــــای ایرانی هشــــدار داد و گفت: یکی از 
کرونا برگزاری  رفتارهای اجتماعــــی خطرآفرین در برابــــر 

مهمانی ها و دورهمی های خانوادگی است.
سیما ســــادات الری، ضمن تاکید بر لزوم عدم برگزاری 
اســــاس  بر  متأســــفانه  گفت:  خانوادگی،  مهمانی های 
شــــواهد موجود الگوی شــــیوع کرونا در کشور در حال 

پیشروی به سمت سرایت های خانوادگی است.
وی افــــزود: یکی از رفتارهــــای اجتماعــــی خطرآفرین در 
برابر بیمــــاری کرونا برگــــزاری مهمانی ها و دورهمی های 
خانوادگــــی اســــت که متأســــفانه بر اســــاس شــــواهد 
موجود الگوی شیوع کرونا در کشور در حال پیشروی 

به سمت سرایت های خانوادگی است.
الری تاکیــــد کــــرد: از هموطنــــان درخواســــت می کنیم 
در خانــــه مانــــدن را همچنــــان در اولویــــت بگذارند و از 

روش های مجازی برای دیدارهای خانوادگی اســــتفاده 
 پایبندی به این اصول به دلیل ویژگی های 

ً
کنند. قطعا

خاص و ارزشــــمند فرهنگی ما دشوار اســــت، اما نباید 
فرامــــوش کرد در صورت عدم اصــــالح رفتارهای پرخطر 
ممکن اســــت وضعیت بیمــــاری در کشــــور به مراتب 

سخت تر از وضعیت موجود شود.

بحرین از بیم انتقادات داخلی 
با اسرائیل »معاهده« امضا نمی کند

هگمتانه- گروه ایــــران و جهان: منابع خبری روز جمعه 
گــــزارش داده انــــد بحرین و رژیــــم صهیونیســــتی امروز 
یکشــــنبه ســــندی در راســــتای توافــــق ســــازش امضا 

می کنند اما این سند »معاهده« نخواهد بود.
کسیوس«  مقام های اســــرائیلی و آمریکایی به پایگاه »آ
گفته انــــد اســــرائیل و بحرین امــــروز یکشــــنبه »بیانیه 
مشــــترکی برای برقراری روابط صلح آمیز و دیپلماتیک« 

امضا خواهند کرد.
طبق این گزارش، سندی که روز یکشنبه امضا خواهد 
شد بر خالف سند امضا شــــده میان اسرائیل و امارات 

متحده عربی یک معاهده کامل نخواهد بود. 
منابــــع مطلع از گفت وگوهای پشــــت پــــرده می گویند 
بحرین خواستار آن شــــده که فعاًل به جای »معاهده«، 
بیانیــــه ای میــــان دو طــــرف امضــــا شــــود. بحرینی هــــا 
می خواهنــــد بــــه دلیــــل انتقادهــــای داخلی بــــا روندی 
آهســــته تر نســــبت به امارات به ســــمت عادی سازی 

روابط با اسرائیل حرکت کنند. 

این بیانیه مشــــترک با حضور »اســــتیون منوشــــین«، 
وزیر خزانه داری آمریکا و یک مقام کاخ ســــفید توســــط 

مقام های ارشد اسرائیلی و بحرینی امضا خواهد شد.
گاه گفته اند این بیانیه مشترک شامل موارد زیر  منابع آ

خواهد بود:
-اســــرائیل و بحریــــن اقــــدام به برقــــراری روابــــط کامل 
پایتخت هایشــــان  در  کــــرد،  خواهنــــد  دیپلماتیــــک 
سفارتخانه بازخواهند کرد و سفیر تعیین خواهند کرد.

-تل آویو و منامه اقدامات خصمانه علیه یکدیگر انجام 
نخواهنــــد داد و از انجــــام ایــــن اقدامــــات در خاک خود 

توسط طرف های ثالث جلوگیری خواهند کرد.
-دو طرف به همزیستی با یکدیگر و آموزش برای صلح 

متعهد خواهند شد.
-دو طــــرف اقدام بــــه امضــــای توافقاتــــی در زمینه های 
مالی و ســــرمایه گذاری، هوانواردی، گردشگری، تجارت، 
علــــوم و فنــــاوری، بهداشــــت، کشــــاورزی، آب، انرژی و 

همکاری های حقوقی خواهند کرد. 

توانایی شناسایی منبع قاچاق دارو
 به کشورهای همسایه را داریم

درخواست وزارت بهداشت از نهادهای امنیتی

هگمتانــــه- گــــروه ایــــران و جهــــان: مدیــــرکل اداره 
دارویی ســــازمان غذا و دارو در واکنــــش به ماجرای 
با  گفــــت:  کشــــور عــــراق  بــــه  ایــــران  از  قاچــــاق دارو 
اســــتفاده از ســــامانه تیتک توانایی شناسایی منابع 

قاچاق دارو را داریم.
ســــید حیدر محمدی مدیرکل اداره دارویی سازمان 
غــــذا و دارو دربــــاره اخبار منتشــــر شــــده بــــا عنوان 
قاچــــاق داروهــــای ایرانــــی به کشــــور عــــراق توضیح 
داد: دارو توســــط ســــازمان غذا و دارو از داروخانه به 
از شــــرکت های پخش به داروخانه  شرکت پخش و 
ارســــال می شود که تمام مراحل آن در سامانه تیتک 

می شود. ثبت 
کشــــورهای  بــــه  دارو  قاچــــاق  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی   
همســــایه باید توســــط نهادهــــای نظامــــی و امنیتی 

ما بررســــی شــــود و نمونه های این داروها به دســــت 
ســــازمان غذا و دارو برســــد، اظهار داشــــت: سازمان 
غذا و دارو با بررســــی نمونه های این داروها می تواند 
آن را کشــــف کنــــد و ما با اســــتفاده از  ریشــــه قاچاق 
ســــامانه نظارتی تیتک می توانیم اعــــالم کنیم که این 
دارو از داروخانه یا از کارخانه به کشــــورهای همسایه 

است. شده  قاچاق 
داخلی  داروهــــای  تمــــام  اینکــــه  بیــــان  بــــا  محمــــدی 
برچســــب گذاری می شــــوند، گفت: ما پس از بررسی 
از  دارو  کــــه  کنیــــم  اعــــالم  می توانیــــم  برچســــب ها 
داروخانه به کدام شــــرکت پخش ارســــال شــــده و از 
آنجا  آنجا به دســــت کدام  داروخانه رسیده است و از 

خارج شده است.
از نهادهای  وی اظهار داشــــت: ســــازمان غذا و دارو 
امنیتی درخواســــت می کند تا با همــــکاری نهادهای 

امنیتی کشور عراق این داروها را به وزارت بهداشت 
تحویل دهند تا ما بتوانیم بررســــی های بیشــــتر را در 

دهیم. انجام  زمینه  این 
که  کرد: ســــامانه تیتــــک توانایــــی را دارد  کیــــد  وی تأ
از داروخانه شــــرکت  ایــــن داروها  که  کند  مشــــخص 
کارخانه داروســــازی به دست قاچاقچیان  پخش و یا 

شده اند. قاچاق  و  افتاده 
محمــــدی تصریــــح کــــرد: در صورتــــی که ایــــن داروها 
ســــاخت کارخانه های تولید داخل باشــــد و برچسب 
گذاری نشده باشــــند می توان گفت که این داروها از 

شدند. قاچاق  همسایه  کشور  به  کارخانه 
گفت  و  دار و  غــــذا  ســــازمان  ویی  دار اداره  مدیرکل 
این  قاچــــاق  منابــــع  شــــدن  مشــــخص  صــــورت  در 
و، برخورد شــــدیدی بــــا متخلفان صورت خواهد  دار

 . فت گر



محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

برابر رأی شماره 139960326006000971 مورخه 1399/06/30 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مصطفی احمدوند فرزند مراد به شماره شناسنامه 26323 صادره 
از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 181/99 مترمربع قســمتی 
از پــالک 2143 اصلی واقــع در بخش یک مالیر برابر قــرارداد 98670381-

98/07/09  مالک رســمی خانم کوکب قائم مقامی محرز گردیده اســت. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.  

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

م.الف 269

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/12

برابر رأی شماره 139960326006001017 مورخه 1399/07/05 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمود فرخی فرزند علی عباس به شــماره شناسنامه 13 صادره 
از مالیر در ششــدانگ یک قطعه زمین دیمزار به مساحت 59131/03 مترمربع 
قســمتی از پالک 173 فرعــی از 38 اصلی واقع در مزرعه علی آباد روســتای 
پیرمیشــان بخش دو مالیر خریداری از مالک رســمی آقایان علی عباس فرخی 
و احمدعلی ترکمن محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  

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

م.الف 274

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/12         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/27

برابر رأی شــماره 99/724 مورخــه 99/06/29 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جعفر مرادی مهند فرزند حســن مراد به شــماره شناسنامه 34 صادره 
از اســدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 53/80 مترمربع 
در قســمتی از پالک 66  اصلی واقع در اســدآباد، خیابان کاشــانی، کوچه 
شــهید پروینی خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای عباس شفیعی محرز 
گردیده است. 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 داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 250

با ما همراه باشید

پیرو آگهــی مندرج در روزنامــه حمایت به شــماره 4320 مورخــه 1397/07/26 مورد 
درخواست آقای فرمان جوانمردی برابر یک فقره سند شماره 23885 مورخه 1397/07/09 
دفتر اســناد رســمی 21 نهاوند مقدار همگی 24 هزارم سهم مشاع از یک ممیز یک هزار و 
ششصدوشصت وشش ده هزارم سهم مشاع از شش ممیز هشتصدونودوشش شعیر ششدانگ 
به انضمام بهای یک  هشــتم جمعاً 2500 مترمربع از پالک 59 اصلی بخش ســه نهاوند را 
خریداری نموده اســت. افراز در موعد مقرر 1397/08/07 به عمل آمده که حدود و حقوق 
به شــرح ذیل می باشد: »ششدانگ یک واحد بره پرواری« قسمتی از پالک 59 اصلی بخش 
3 نهاوند به مســاحت )2500 مترمربع( با حدود اربعه شماالً: به طول 40/76 متر پی است 
به پالک باقیمانده 59 اصلی، شــرقاً: به طول 61/40  متر پی است به زمین باقیمانده پالک 
59 اصلی، جنوباً: به طول 28/71 متر و 12/06 متر پی است به باقیمانده 59 اصلی، غرباً: به 
طول 61/61 متر پی است به باقیمانده 59 اصلی حقوق ارتفاقی ندارد که با افراز مقدار فوق 
برابر تصمیم شماره 99/ن/1412 مورخه 1399/07/21 مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده 
اســت و نظر به اینکه متقاضی اعالم نموده است که اســامی و نشانی سایر مالکین مشاعی 
را نمی داند لذا به ســایر افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحو خود را دارای حقی می دانند، 
ابــالغ می گــردد که در اجرای ماده 12 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده 6 آیین نامه 

به  چنانچه  قانــون  همان 
معترض  افــراز  عملیــات 
خود  اعتراض  می باشــند، 
را ظرف مــدت ده روز از 
تاریخ انتشــار بــه دادگاه 
وقوع  محــل  شهرســتان 
گواهی  و  تقدیــم  ملــک 
مشــعر بر طرح دعوی را 
اخذ و به اداره ثبت نهاوند 
تقدیم نمایند. در غیر این 
ســپری  از  پس  صــورت 
شدن موعد مقرر نسبت به 
صدور ســند مالکیت افراز 

اقدام خواهد شد.

آگهی اعالن نظر افراز

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
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گرامیداشت سالگرد شهادت سید میالد مصطفوی در بهار

حضور اهالی ورزش بهار بر سر مزار شهید 
»سید میالد مصطفوی«

هگمتانه- گروه ورزش: جامعه ورزش و جوانان شهرستان بهار سالگرد 
شهادت سید میالد مصطفوی را گرامی داشتند. 

د مصطفــــوی جمعی  به مناســــبت ســــالگرد شــــهادت ســــید میــــال

اعضای  و  مســــؤول  زشــــی؛  ور هیات های  و  مربیــــان  قهرمانــــان؛  از 
جوانان  و  زش  ور اداره  وکارکنــــان  یاســــت  ر و  زشــــکاران  ور بســــیج 
میالد  ســــید  حرم  مدافع  شــــهید  مزار  در  حضور  با  بهار  شهرســــتان 
را  زش  ور جامعــــه  گرانقــــدر  شــــهید  این  خاطــــره  و  یــــاد  مصطفــــوی 

داشتند. گرامی 
در این مراسم پدر بزرگوار شــــهید مصطفوی نیز حضور داشت. 

گفتنی است شهید ســــیدمیالد مصطفوی از ورزشــــکاران و قهرمانان 

رشــــته های جــــودو و باســــتانی بــــود کــــه در ســــال ۹۴ در اوج درگیــــری 
رزمندگان اســــالم با تروریســــت ها به صــــف مدافعان حرم پیوســــت و 

خیلی زود نیز برات شهادت گرفت.
این شــــهید بزرگوار کــــه از بســــیجیان گردان ۱۶۵ امام حســــین )ع( بود، 
اوایل مهرماه ۹۴ به ســــوریه رفت و روز ۲۵ مهر نیز در سن ۲۹ ســــالگی به 

شهادت رسید. 

باشگاه های ورزشی مالیر 
یر ذره بین بازرسان  ز

ورزش  اداره  سرپرســــت  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه- 
و جوانــــان شهرســــتان مالیــــر از ۹۰ مورد بازرســــی و 
بازدید از باشــــگاه های خصوصی و دولتی در روزهای 
تعطیلــــی اماکن ورزشــــی در راســــتای پیشــــگیری از 

شیوع بیماری کرونا در سطح شهرستان خبر داد.
سپهری سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
مالیــــر ضمــــن عــــرض تســــلیت بــــه مناســــبت فرا 
رســــیدن ایــــام بیســــت و هشــــتم صفــــر از ۹۰ مورد 
بازدید و بازرســــی باشــــگاه های خصوصــــی و دولتی 
در راســــتای پیشــــگیری از شــــیوع کرونــــا ویــــروس 
در ســــطح شهرســــتان خبر داد و گفت: بــــا توجه به 
دســــتورالعمل های صادر شده از ســــوی استاندار ، 
ســــتاد ملی مبارزه با کرونا ویروس و اداره کل ورزش 
و جوانــــان اســــتان همــــدان در خصــــوص تعطیلی 
اماکن ورزشــــی بــــا توجه به حــــاد بودن شــــیوع این 
ویــــروس منحوس در بین عموم مــــردم و جلوگیری 
از آن ,باشــــگاه های خصوصــــی و دولتــــی در ســــطح 
شهرســــتان تعطیل شــــد که با بازرســــی های انجام 
شــــده هر روز و مســــتمر توسط بازرســــان این اداره 
باشگاه هایی که از دستورالعمل های فوق سرپیچی 
و نســــبت به بازگشــــایی غیر قانونی باشــــگاه اقدام 
کرده اند بــــه مراجع ذیصــــالح و اداره اماکن معرفی تا 

نسبت به پلمب آنها اقدام شود. 
و  مدیــــران  از  خــــود  صحبتهــــای  پایــــان  در  وی 
مؤسســــان باشــــگاه های خصوصــــی و دولتی که به 
دستورالعملهای مربوط با پیشگیری از شیوع کرونا 
ویروس عمل کرده و قوانین آن را رعایت کردند و در 
این زمینــــه همکاری خوبی را با اداره ورزش و جوانان 
داشــــته اند قدردانی به عمل آورد و از آنها خواست تا 
با درایت و صبر و حوصلــــه وافر خود در این روزهای 
ســــخت کرونایی که کل جهان درگیــــر این ویروس 
منحوس می باشد در جهت پیشگیری از شیوع این 
بیماری سخت و خطرناک با تعطیل نمودن باشگاه 
و رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی جلوگیری به 
عمل بیاورند تا به لطف خداوند شــــاهد کم شدن و 
قطع زنجیره شیوع این ویروس منحوس در این آب 

و خاک و جامعه باشیم. 

»فوتبال 1۲0« تعطیل نمی شود

هگمتانــــه- گــــروه ورزش: تلویزیــــون با ارائــــه مجوز 
ســــاخت برنامه »فوتبال ۱۲۰« به تهیه کنندگی عادل 
، تأکیــــد کرده اســــت که ایــــن برنامه  فردوســــی پور

تعطیل نخواهد شد.
شــــبکه  »فوتبــــال ۱۲۰« در  برنامــــه  ســــاخت  مجــــوز 
ورزش اواســــط شــــهریور ماه امســــال صادر شــــده 
اســــت و بــــر اســــاس ایــــن قــــرارداد ایــــن برنامه در 
پخــــش  و  تولیــــد  ای  قالب ۳۶ قســــمت ۱۲۰ دقیقه 

می شود.
بر اســــاس این قرارداد، ســــاخت ســــری هشــــتم از 
، نتایج و حاشــــیه های  این برنامه که به بررســــی اخبار
جذاب فوتبال در جهان در ایام برگزاری مســــابقات 
باشــــگاهی و ملی مهم در جهان می پردازد، به زودی 

آغاز می شود. 
کــــورش کمــــره ای ـ مشــــاور مدیر شــــبکه  ـ بــــا تایید 
این خبر در پاســــخ به پرسشــــی درباره اخبار منتشر 
شــــده مبنی بر تعطیلی برنامــــه »فوتبال ۱۲۰« گفت: 
بــــا توجه بــــه درخواســــت آقــــای فردوســــی پور برای 
ســــاخت ســــری جدید »فوتبال ۱۲۰«، در جلسه طرح 
و برنامه ۱۸ شــــهریور ۹۹ با تمدید مجــــوز این برنامه 
موافقت شد تا سری جدید برنامه »فوتبال ۱۲۰« برای 

فصل جدید فوتبال از شبکه ورزش پخش شود. 
پنج شــــنبه ها  »فوتبــــال ۱۲۰«   زنــــده  برنامــــه 
آنتــــن شــــبکه ورزش می رفــــت و  ســــاعت ۲۳ روی 

بازپخش جمعه ها صبح و عصر بود.

 میزبان فینال 
ً
دوحه رسما

لیگ قهرمانان ۲0۲0 آسیا شد
رســــمی  اعــــالم  بــــا  ورزش:  وه  گــــر هگمتانــــه- 
قطر  دوحــــه  شــــهر  آســــیا،  فوتبال  کنفدراســــیون 

۲۰۲۰ آســــیا شد. میزبان فینال لیگ قهرمانان 
دیــــدار فینــــال لیــــگ قهرمانــــان آســــیا قرار اســــت 
( برگزار شــــود. پرسپولیس  روز ۱۹ دســــامبر )۲۹ آذر
ایران از منطقه غرب آســــیا به فینال راه یافته اســــت 
و فینالیست شرق هم بعد از برگزاری بازی های این 
منطقه مشــــخص خواهد شــــد. در حالی کــــه انتظار 
می رفت کشور ایران به واسطه صعود پرسپولیس 
به فینــــال، میزبان دیــــدار نهایی باشــــد در نهایت 
اعالم   

ً
رسما جمعه  روز  آســــیا  فوتبال  کنفدراسیون 

کرد که دوحه قطر میزبان این بازی است.
مســــابقات لیــــگ قهرمانان ۲۰۲۰ آســــیا در منطقــــه 
غرب به دلیل شــــیوع کرونا در کشــــور قطــــر برگزار 
شد. میزبانی مســــابقات شرق هم در همین کشور 

برگزار می شود.

وعده مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان همدان:خبــر

توجه به ورزش بانوان وجوانان
هگمتانه- گروه ورزش: مدیر کل ورزش و جوانان استان 
همدان گفت: بــــرای موفقیت در ورزش اســــتان همدان 
نیازمند یــــک صدایی و با برنامه و منســــجم حرکت کردن 
هستیم و توجه ویژه ای به بخش جوانان و مشکالت این 

حوزه خواهیم داشت.
حمید ســــیفی افزود: باید با برنامه ریزی دقیق و منســــجم 
جوانان را به ســــمت خالقیت، پیشــــرفت و ورزش سوق 
دهیــــم و این هــــدف مهم و توجــــه به مســــائل جوانان از 

اولویت های استان است. 
وی اظهار داشــــت: برنامه هــــای اداره کل ورزش و جوانان 
برای همه اســــتان در نظر گرفته شده است و تبعیضی در 
این بخش نداریم و سیاســــت های ورزش کشور را اگر به 

درستی انجام دهیم به موفقیت می رسیم.
مدیر کل ورزش جوانان اســــتان همدان افــــزود: باید کارها و 
برنامه های مد نظر در دوره جدید اجرا، کنترل و نظارت شود و 
با درست انجام شدن کارها رو به پیشرفت حرکت می کنیم و 

در این مسیر باید یکصدا و منسجم باشیم تا موفق شویم.
با فعال تر شــــدن بخش ورزش بانوان جامعه ای  �

سالم تر خواهیم داشت
وی گفــــت: عــــالوه بــــر ورزش قهرمانــــی، ورزش همگانی و 
ورزش بانوان را داریم که خیلی مهم است و با فعال تر شدن 

بخش بانوان در نهایت جامعه ای سالم خواهیم داشت.
سیفی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: دیگر 

بخــــش ما بحث جوانان اســــت کــــه مهم اســــت و بحث 
اشتغال و ازدواج و همه اموراتی که یک جوان دغدغه دارد 

در این بخش باید با برنامه ریزی مدنظر باشد.
وی ادامــــه داد: در بخــــش جوانــــان می خواهیــــم کار زیاد 
انجام دهیــــم و در این زمینه برنامه های خوبی داریم و باید 

جوانان را به سمت توسعه و پیشرفت حرکت دهیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بــــه دیگــــر 
اولویت هــــای ایــــن اداره کل اشــــاره کرد و گفــــت: با توجه 
بــــه ظرفیت های فــــراوان اســــتان اســــتعدادیابی از دیگر 
اولویت های ما اســــت چون از دل این اســــتعدادیابی ها 
ظرفیت های خوبی اســــتخراج می شود و تبعیضی در بین 
شهرستان ها قائل نیســــتیم و بر اساس ظرفیت های هر 

منطقه اقدام می شود.
وی به مشــــکالت قهرمانان ورزشــــی اســــتان نیز اشــــاره 
کــــرد و افزود: بــــرای بحث مســــکن و اشــــتغال قهرمانان 
برنامه هایی داریم که تا االن به صورت کامل انجام نشده و 
با همکاری مسؤول ان استان در این دوره انجام می شود 

که کار جدید و بسیار خوبی در این بخش انجام می شود.
ســــیفی اظهار داشــــت: درســــت مدیریت شــــدن اماکن 
ورزشی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار خواهد 

بود و با تعیین ساختار مناسب این کار انجام می شود.
وی بــــه پروژه های نیمه تمام ورزش اســــتان اشــــاره کرد و 
گفت: تصمیــــم  گیری در این بخش بســــتگی به شــــرایط 

پروژه هــــا و درصــــد پیشــــرفت طرح هــــا دارد دارد و تالش 
می کنیم پروژه های باالی ۸۰ درصد پیشــــرفت با اعتبارات 
و پیگیری هــــا الزم به اتمام برســــند و برای دیگــــر طرح ها از 

ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم.
می توانیــــم کارهای بزرگ و مانــــدگاری برای ورزش  �

استان بر جای بگذاریم 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان بیــــان کرد: 
با اجــــرای برنامه هــــای دقیق بــــه دنبال این هســــتیم که 

بگوییم جامعه ورزشــــی همــــدان این ظرفیــــت را دارد که 
مدیریتی قوی داشــــته و در ورزش کشور حرف برای گفتن 
داشته باشــــد و باید ثابت کنیم می توانیم کارهای بزرگ و 

ماندگاری برای استان بر جای بگذاریم.
وی اظهار داشــــت: یک پروژه متفاوت و ملی برای استان 
تعریف خواهیم کرد که با درآمد زایی مناســــب بســــیاری از 
مشــــکالت بخش ورزش اســــتان را حل خواهد کرد که در 

زمانش اطالع رسانی خواهد شد.

ســــیفی افزود: به امید خدا کارهای بزرگی انجام می دهیم و 
رضای خدا را مد نظر قرار می دهیم و از همه ورزشــــکاران و 
کســــانی که می توانند کار کنند درخواست کمک داریم تا 

بتوانیم در این مسیر موفق شویم.
وی در پایان گفت: با اصحاب رســــانه رابطــــه خوبی دارم و 
بخشــــی از موفقیت های ورزشــــی خود را مدیون اصحاب 
رســــانه هســــتم و همکاری خوبی با آنها خواهم داشت و 

نیازمند مساعدت و یاری این عزیزان هستم.

برای رسیدن به دوبنده تیم ملی

تنها امید کشتی همدان به روی تشک انتخابی می رود
هگمتانه- گروه ورزش: جلســــه کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن با مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در  فدراسیون 

کشتی برگزار شد. 
در این جلســــه که با حضور محســــن کاوه مدیر فنی تیم های 
ملی کشتی آزاد، غالمرضا محمدی سرمربی و ابراهیم مهربان و 
مهدی تقوی مربیان تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برگزار شد، 

در خصوص برنامه های آتی این تیم بحث، تبادل نظر شد.
 بــــر ایــــن اســــاس در این جلســــه با توجــــه به درپیــــش بودن 
رقابت های جهانی بزرگســــاالن در اواخر آذرماه ســــال جاری، در 
مــــورد چگونگی برگزاری اردوهای تیم هــــای ملی با حفظ اصول 
بهداشتی و همچنین نحوه آماده سازی ملی پوشان برای این 
رقابت هــــا گفت و گو و تصمیــــم گیری های الزم اتخــــاذ گردید.  

ابراهیــــم مهربان مربی تیم ملی کشــــتی در مــــورد تصمیمات 
اتخاذ شــــده در این جلســــه گفت: بعد از اعالم اتحادیه جهانی 
در ارتباط با قطعیت برگزاری رقابت های جهانی کشتی، چندین 
جلسه کارشناسی با حضور مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد 
و ســــرمربی و اعضای کادر فنی تیم ملی داشــــتیم و بر اساس 
واقعیاتــــی که امروز وجــــود دارد که یکی از آن هــــا بحث بیماری 
خطرناک کرونا است و متأسفانه همه گیری آن بسیار زیاد است 
و محدودیت برای برگزاری مسابقات به صورت گسترده وجود 
دارد و همچنین زمان کمی تا مسابقات جهانی پیش رو داریم 

در این جلسه تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. 
وی ادامــــه داد: با توجه به نگاه عدالت محوری که می بایســــت 
نسبت به همه کشتی گیران وجود داشته باشد از آنجایی که ۸ 

ماه است که هیچ مســــابقه و هیچ فعالیت ورزشی به جز لیگ 
برگزار نشــــده، مقرر شــــد که در تاریخ اول آبان ماه ســــال جاری 
در ســــه وزن، ۶۵ کیلوگرم بــــا حضور امیر حســــین مقصودی، 
امیرمحمد یزدانی، پیمان بیابانی، میثم نصیری، شــــایان حمزه 
و مرتضــــی قیاســــی، ۷۴ کیلوگــــرم با حضور مصطفی حســــین 
، جمال عبادی، مســــعود کمروند و  خانی، ســــعید داداش پور
، ۷۹ کیلوگرم با حضور پیمان یاراحمدی،  محمدصادق فیروزپور
علی سوادکوهی، بهمن تیموری، حمید زرین پیکر مسابقات 
انتخابــــی درون اردویی بــــا قوانین اتحادیه جهانــــی )صبح وزن 
کشــــی و ۲ ســــاعت بعد کشــــتی( و ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار 
شــــود. مهربــــان تصریح کــــرد: با توجه به شــــرایط خــــاص تمام 
شیوه نامه ها در این مســــابقات رعایت می شود و شایان ذکر 

است نفراتی که نام آن ها برای مســــابقات انتخابی اعالم شده 
می توانند به صورت اختیــــاری در اردویی که از تاریخ ۲۵ مهرماه 

برگزار می شود حضور پیدا نکنند.
وی افــــزود: این نفرات اگــــر در خارج از اردو امــــکان تمرین برای 
آن ها وجود دارد و احســــاس می کنند در آن جا می توانند بهتر 
تمرین کنند می توانند در اردو حضور نداشــــته باشند و اگر هم 

خواستند می توانند در اردو شرکت کنند.
مهربان تأکید کرد: کســــانی که از این ۳ وزن در اردو حضور پیدا 
نمی کنند می بایست ۴۸ ســــاعت قبل از برگزاری وزن کشی با 
نتیجه تســــت کرونا در اردو حضور یابند، ضمن اینکه از نفرات 
شــــرکت کننده در این رقابت ها آزمایش دوپینگ نیز به عمل 

خواهد آمد.
مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص ســــایر اوزان گفت: از نظر 
کادر فنی هیچ کس انتخاب شــــده نیســــت و بــــه احتمال زیاد 
برگزاری رقابت های انتخابــــی در اوزان دیگر نیز وجــــود دارد و در 

مورد سایر اوزان با توجه به مواردی که در جلسه فنی گذشته در 
آن اشاره شد اقدام می شود و بعد از پایان اردوی اول در این مورد 

نیز تصمیم گیری خواهد شد. 
مهربان در پایان خاطرنشان کرد: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 
و فدراسیون کشتی اعتقاد راسخ بر برگزاری مسابقات انتخابی 
دارد اما شرایطی که امســــال با توجه به شیوع ویروس کرونا بر 
جهان حاکم اســــت در هیچ وقتی اتفاق نیافتاده از طرفی هیچ 
وقــــت نیز به یکباره دو مــــاه مانده به مســــابقات جهانی اعالم 
بر برگزاری آن نمی شــــد و بر اســــاس تمامی این مــــوارد امکان 
برگزاری مســــابقات انتخابی به صورت کلی وجود ندارد. و کادر 
فنی با توجه به برگزاری جلســــات متعددی که داشت تصمیم 

گیری های الزم را انجام داد.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا نادر حاج آقا نیا نیز در وزن 
۵۷ کیلوگــــرم به نفرات حاضر در اولیــــن مرحله اردوی تیم ملی 

اضافه شود. 

افزایش ۵0 درصدی هزینه کارت خدمات درمانی ورزشکاران
تعرفه عضویــــت در کمیته خدمــــات درمانی فدراســــیون 
از ۲۰ به ۳۰ هزارتومان  از ۱.۵ ســــال  پــــس  ورزشــــی  پزشــــکی 

افزایش یافت تا رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند.
بخش درمان فدراســــیون پزشکی ورزشی شامل درمانگاه 
تخصصی مرکزی فدراســــیون، درمانگاه هــــای غیر متمرکز 
در ورزشــــگاه ها، باشــــگاه ها و اســــتان های مختلف کشور 
است و کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی 
با هدف حفظ و ارتقاء ســــالمتی و تندرستی جامعه ورزش و 
در راستای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به ورزشکاران 
در سال ۱۳۶۹ تأســــیس گردید و هر ســــاله ورزشــــکاران با 
عضویت در این کمیته و دریافت کارت عضویت از خدمات 

آن بهره مند می شوند. 
تعرفــــه عضویت در کمیتــــه خدمات درمانی فدراســــیون 
ســــال های ۹۵، ۹۶، ۹۷ برای  در  ورزشــــی  پزشــــکی 
متقاضیان ۱۵ هــــزار تومان بود و در ســــال ۹۸ و نیمه اول 
ســــال ۹۹ معادل ۲۰ هزار تومان دریافت شد و با تصویب 
مجمع عمومی فدراســــیون پزشــــکی ورزشــــی از این پس 

معادل ۳۰ هزار تومان خواهد بود.
بنابر تصویب مجمع عمومی فدراســــیون پزشکی ورزشی 
قرار بر این شــــد تا درعین حال تعرفه های خدمات درمانی 

نیز ۵۰ درصد افزایش یابد.
با این مصوبه ورزشکاران از این پس با پرداخت ۳۰ هزارتومان 
به مدت یک سال می توانند از خدمات تخصصی فدراسیون 

پزشکی ورزشی بهره مند شوند.
ویژگی های کارت خدمات درمانی ورزشی فدراسیون  �

پزشکی ورزشی
از جملــــه ویژگی هــــای کارت خدمــــات درمانــــی ورزشــــی 
از  برخــــورداری  شــــامل  ورزشــــی  پزشــــکی  فدراســــیون 
امکانات تشخیصی و درمانی هیأت های پزشکی ورزشی 

اســــتان ها و نیز فدراســــیون پزشکی ورزشــــی با تخفیف 
ویژه، برخــــورداری از امکانات بســــتری و اعمــــال جراحی 
تخصصــــی و فــــوق تخصصــــی در بیمارســــتان های طرف 
صورت  به  عمدتا  ورزشــــی  پزشــــکی  فدراســــیون  قرارداد 
رایــــگان، از دیگــــر ویژگی هــــای دریافت هزینــــه درمان در 
صورت هزینه کــــرد، حداقل یک برابــــر و حداکثر پنج برابر 

تعرفه دولتی است.
از دیگر ویژگی های کارت خدمــــات درمانی دریافت هزینه 
اقدامات پاراکلینیکی، داور و وســــایل حداقل ۲۵ درصد و 
کرد، دریافت غرامت نقص  حداکثر ۵۰ درصد مبلغ هزینه 
عضــــو در صورت بروز نقــــص عضو دائم بــــه دنبال حادثه 
ورزشــــی، دریافت غرامــــت فوت ناشــــی از حادثه ورزشــــی 
اســــت و در عین حال ورزشــــکارانی که در فروردین ماه  به 
عضویت در می آیند در صورت دارا بودن عضویت ســــال 

گذشته از حداکثر تعهدات بهره مند می شوند.
نحوه استفاده از خدمات کمیته خدمات درمانی �

در آســــیب های اورژانســــی اقدامات درمانی بــــا هزینه کرد 
شخصی صورت گرفته ســــپس باید جهت دریافت هزینه 
درمــــان به هیأت پزشــــکی ورزشــــی اســــتان مراجعــــه کرد، 
همچنین در آسیب های غیر اورژانسی پس از تهیه و تأیید 
فرم گزارش حادثه ورزشــــی با مهر و امضاء باشــــگاه جهت 
ادامه درمان به هیأت پزشکی ورزشی استان مراجعه شود. 

ایــــن درحالی اســــت که خدمــــات و تعهــــدات کمیته فقط 
مختص آسیب های ورزشــــی است و آسیب های قدیمی و 
مزمن و یا قبل از تاریخ شــــروع عضویت مشمول تعهدات 
کمیتــــه خدمــــات درمانــــی نمی شــــود، همچنیــــن هزینــــه 
فیزیوتراپی، ویزیت متخصصین، دندانپزشــــکی و وسایل 
مصرفی شامل سقف پرداخت و تاریخ پایان اعتبار کارت تا 

سال بعد همان تاریخ است.  

دوچرخه سواران همدانی تا مشهد رکاب زدند

همدانــــی  ســــواران  دوچرخــــه  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه- 
مسیر ۱۳۰۰ کیلومتری همدان به مشهد را با یاد و نام شهید 
واال مقام مدافع حرم، سردار علیرضا شمسی پور رکاب زدند.
، محمود  خلیل و محسن محمدی جمال، طاهر راستین فر
جلیلی، حسن احمدی و ســــجاد یوسفی دوچرخه سوارانی 

هستند که این مسیر را رکاب زده و  وارد مشهد شدند.
بازنشسته   ، شمســــی پور علیرضا  پاسدار  سرتیپ  سردار 

ســــپاه انصارالحسین)ع( اســــتان همدان و رئیس وقت 
هیئت دوچرخه سواری همدان بعد از سالها مجاهدت و 
ایثار در میدان های نبرد طی دوران دفاع مقدس و بعد از 
چند دوره حضــــور در دفاع از حرم حضرت زینب )س(، در 
عملیات تفحص پیکر مطهر شــــهدا در ارتفاعات منطقه 
اثر  ماه ۹۵ بر  اردیبهشــــت  عراق(،  )پنجویــــن  مانگا  کانی 

اصابت با میدان مین به درجه رفیع شهادت نائل شد.
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مهمترین چیزی که در زندگی ائمه بطور 
شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر 

آغاز نیمه  »مبارزه حاد سیاسی« است. از 
دوم قرن اول هجری که خالفت اسالمی 

آمیخته  آشکار با پیرایه های سلطنت  بطور 
شد و امامت اسالمی به حکومت جابرانه ی 

پادشاهی بدل گشت، ائمه اهل بیت 
)علیهم الّسالم( مبارزه سیاسی خود را به 

شیوه ای متناسب با اوضاع و شرائط، شدت 
بخشیدند. این مبارزه بزرگترین هدفش 

تشکیل نظام اسالمی و تأسیس حکومتی بر 
پایه ی امامت بود.

اندیشه
مهندسی الهی  در شهادت امام رضا)ع(

علیرغــــم هزاران کتاب کوچک و بــــزرگ و قدیم و جدید در باره 
زندگــــی ائمه امروز همچنــــان غباری از ابهــــام و اجمال بخش 
عظیمــــی از زندگی این بزرگواران را فراگرفته و حیات سیاســــی 
برجســــته ترین چهره های خانــــدان نبوت که دو قــــرن و نیم 
از حساســــترین دوران هــــای تاریــــخ اســــالم را در برمی گیرد با 
غرض ورزی یا بی اعتنایی و یا کج فهمی بسیاری از پژوهندگان 
و نویســــندگان روبرو شــــده اســــت، این اســــت که ما از یک 
تاریخچه ی مدون و مضبوط درباره زندگی پرحادثه و پرماجرای 

آن پیشوایان تهیدستیم.
زندگی امام هشــــتم که قریب بیســــت ســــال از ایــــن دوره ی 
تعیین کننــــده و مهم را فــــرا گرفته از جمله ی برجســــته ترین 
بخشهای آن است که بجاســــت اگر درباره آن تأمل و تحقیق 

الزم بکار رود.
مهمتریــــن چیــــزی کــــه در زندگی ائمــــه بطور شایســــته مورد 
توجه قرار نگرفته، عنصر »مبارزه حاد سیاســــی« است. از آغاز 
نیمه دوم قرن اول هجری که خالفت اســــالمی بطور آشــــکار 
آمیخته شــــد و امامت اســــالمی به  بــــا پیرایه های ســــلطنت 
حکومت جابرانه ی پادشــــاهی بدل گشــــت، ائمه اهل بیت 
)علیهم الّســــالم( مبارزه سیاسی خود را به شیوه ای متناسب 
با اوضاع و شــــرائط، شــــدت بخشــــیدند. این مبارزه بزرگترین 
هدفــــش تشــــکیل نظــــام اســــالمی و تأســــیس حکومتی بر 
پایه ی امامت بود. بی شــــک تبیین و تفســــیر دین با دیدگاه 
مخصــــوص اهل بیت وحــــی، و رفع تحریف هــــا و کج فهمی ها 
از معــــارف اســــالمی و احــــکام دینی نیــــز هدف مهمــــی برای 
جهــــاد اهل بیت بحســــاب می آمــــد. اما طبق قرائــــن حتمی، 
جهاد اهل بیت به این هدفها محدود نمی شــــد. و بزرگترین 
هدف آن، چیــــزی جز تشــــکیل حکومت علوی و تأســــیس 
نظام عادالنه اســــالمی نبود. بیشــــترین دشــــواریهای زندگی 
مرارت بــــار و پــــر از ایثار ائمه و یــــاران آنان بخاطر داشــــتن این 
هــــدف بــــود و ائمــــه از دوران امام ســــجاد و بعــــد از حادثه ی 
عاشورا به زمینه ســــازی درازمدت برای این مقصود پرداختند. 
در تمام دوران صد و چهل ســــاله ی میان حادثه ی عاشــــورا و 
والیت عهدی امام هشتم جریان وابسته به امامان اهل بیت 
- یعنی شــــیعیان - همیشه بزرگترین و خطرناکترین دشمن 
دستگاههای خالفت به حســــاب می آمد. در این مدت بارها 

زمینه هــــای آماده ای پیش آمد و مبارزات تشــــیع که باید آن را 
نهضت علوی نام داد بــــه پیروزیهای بزرگی نزدیک گردید، اما 
 
ً
هر بار موانعی بر ســــر راه پیــــروزی نهائی پدیــــد می آمد و غالبا

بزرگتریــــن ضربه از ناحیه تهاجــــم بر محور و مرکــــز اصلی این 
نهضت، یعنی شخص امام در هر زمان و به زندان افکندن یا 
به شهادت رساندن آن حضرت وارد می گشت و هنگامی که 
نوبت به امام بعد می رســــید، اختناق و فشار و سختگیری به 
حدی بود که برای آماده کــــردن زمینه به زمان طوالنی دیگری 

نیاز بود.
ائمــــه در میان طوفان ســــخت ایــــن حوادث هوشــــمندانه و 
شــــجاعانه تشــــیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند 
و پایــــدار از البالی گذرگاههای دشــــوار و خطرنــــاک گذراندند. 
و خلفــــای اموی و عباســــی در هیچ زمان نتوانســــتند با نابود 
کردن امــــام، جریان امامــــت را نابود کنند. و ایــــن خنجر برنده 
همــــواره در پهلــــوی دســــتگاه خالفت، فــــرو رفته مانــــد و به 
صورت تهدیدی همیشــــگی آســــایش را از آنان ســــلب کرد. 
هنگامی که موســــی بن جعفر پس از ســــالها حبس در زندان 
هارونی مســــموم و شــــهید شــــد، در قلمرو وســــیع سلطنت 
عباســــی اختناقی کامــــل حکمفرما بــــود. در آن فضای گرفته 
که به گفته ی یکی از یاران علی بن موســــی )علیه الّســــالم(: »از 
شمشیر هارون خون می چکید«، بزرگترین هنر امام معصوم 
و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند طوفان 
حادثه بســــالمت بــــدارد و از پراکندگی و دلســــردی یاران پدر 
بزرگوار مانع شــــود. با شــــیوه ی تقیه آمیز شــــگفت آوری جان 
خود را که محور و روح جمعیت شــــیعیان بــــود حفظ کرد و در 
دوران قدرت مقتدرین خلفای بنی عباس و در دوران استقرار 
و ثبــــات کامل آن رژیم، مبــــارزات عمیق امامــــت را ادامه داد. 
تاریخ نتوانســــته است ترســــیم روشــــنی از دوران ده ساله ی 
زندگی امام هشــــتم در زمان هارون و بعــــد از او در دوران پنج 
ســــاله ی جنگهای داخلی میان خراســــان و بغداد بــــه ما ارائه 
کند،اما به تدبر میتوان فهمید که امام هشــــتم در این دوران 
همان مبارزه ی درازمدت اهل بیت را که در همه اعصار بعد از 
عاشورا اســــتمرار داشته با همان جهت گیری و همان اهداف 

ادامه میداده است.
هنگامی که مأمون در سال صدونودوهشت از جنگ قدرت 

با امین فراغت یافت و خالفت بی منازع را به چنگ آورد، یکی 
از اولین تدابیر او حل مشــــکل علویان و مبارزات تشیع بود.
، تجربه همه ی خلفای ســــلف خود را پیش  او برای این منظور
چشــــم داشــــت. تجربه ای که نمایشــــگر قدرت و وســــعت و 
عمــــق روزافزون آن نهضــــت و ناتوانی دســــتگاههای قدرت 
از ریشــــه کن کردن و حتی متوقف و محــــدود کردن آن بود. او 
می دید که سطوت و حشمت هارونی حتی با به بند کشیدن 
طوالنی و باالخــــره مســــموم کردن امام هفتــــم در زندان هم 
نتوانست از شورشــــها و مبارزات سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و 
فکری شــــیعیان مانع شــــود.او اینک در حالی که از اقتدار پدر 
و پیشــــینیان خود نیز برخوردار نبود و بعالوه بر اثر جنگهای 
داخلــــی میــــان بنی عبــــاس، ســــلطنت عباســــی را در تهدید 
مشــــکالت بزرگی مشاهده می کرد، بی شــــک الزم بود به خطر 

نهضت علویان به چشم جدی تری بنگرد.
شاید مأمون در ارزیابی خطر شیعیان برای دستگاه خود واقع 
بینانــــه فکر می کرد. گمان زیاد بر این اســــت که فاصله پانزده 
ســــاله ی بعد از شــــهادت امام هفتم تا آن روز و بویژه فرصت 
پنج ساله جنگهای داخلی، جریان تشیع را از آمادگی بیشتری 

برای برافراشتن پرچم حکومت علوی برخوردار ساخته بود.
مأمون این خطــــر را زیرکانه حدس زد و درصــــدد مقابله با آن 
برآمــــد و بدنباله همین ارزیابی و تشــــخیص بــــود که ماجرای 
دعوت امام هشــــتم از مدینه به خراســــان و پیشنهاد الزامی 
ولی عهــــدی به آن حضــــرت پیش آمــــد. و این حادثــــه که در 
همــــه ی دوران طوالنی امامــــت کم نظیر و یــــا در نوع خود بی 

نظیر بود تحقق یافت.
، حادثــــه ولیعهدی  اکنــــون جــــای آن اســــت که بــــه اختصــــار
را مــــورد مطالعــــه قــــرار دهیــــم. در ایــــن حادثه امام هشــــتم 
علی بن موســــی الرضا در برابر یــــک تجربه تاریخــــی عظیم قرار 
گرفــــت و در معرض یک نبرد پنهانی سیاســــی کــــه پیروزی یا 
ناکامی آن می توانست سرنوشت تشیع را رقم بزند، واقع شد.
در ایــــن نبرد رقیب کــــه ابتکار عمل را بدســــت داشــــت و با 
همــــه ی امکانات به میــــدان آمده بود مأمون بــــود. مأمون با 
هوشــــی سرشــــار و تدبیری قــــوی و فهم و درایتی بی ســــابقه 
قدم در میدانی نهاد که اگر پیروز می شــــد و اگر میتوانســــت 
به 

ً
آنچنانکه برنامه ریزی کرده بود کار را به انجام برســــاند،یقینا

هدفی دســــت می یافت کــــه از ســــال چهل هجــــری یعنی از 
شهادت علی بن ابی طالب هیچ یک از خلفای اموی و عباسی 
با وجود تالش خود نتوانسته بودند به آن دست یابند، یعنی 
می توانست درخت تشیع را ریشه کن کند، و جریان معارضی 
را که همواره همچون خاری در چشــــم سردمداران خالفتهای 

طاغوتی فرو رفته بود، بکلی نابود سازد.
اما امام هشــــتم با تدبیری الهی بــــر مأمون فائق آمــــد و او را در 
میدان نبرد سیاسی ئی که خود به وجود آورده بود، بطور کامل 
شکست داد. و نه فقط تشیع، ضعیف یا ریشه کن نشد بلکه 
حتی ســــال دویســــت و یک هجری، یعنی سال والیت عهدی 
آن حضرت، یکی از پربرکت ترین ســــالهای تاریخ تشــــیع شد و 
نفــــس تازه ای در مبــــارزات علویان دمیده شــــد. و این همه به 
برکت تدبیر الهی امام هشــــتم و شــــیوه ی حکیمانه ای بود که 

آن امام معصوم در این آزمایش بزرگ از خویشتن نشان داد.
برای این که پرتوی بر سیمای این حادثه عجیب افکنده شود 
به تشــــریح کوتاهی از تدبیر مأمون و تدبیر امام در این حادثه 

می پردازیم.
مأمون از دعوت امام هشــــتم به خراسان چند مقصود عمده 

را تعقیب می کرد:
اولین و مهمترین آنها، تبدیل صحنه ی مبارزات حاد انقالبی 
شــــیعیان به عرصه ی فعالیــــت سیاســــی آرام و بی خطر بود. 
همان طــــور که گفتم شــــیعیان در پوشــــش تقیــــه، مبارزاتی 
خستگی ناپذیر و تمام نشدنی داشتند،این مبارزات که با دو 
ویژگی همراه بود، تأثیر توصیف ناپذیری در برهم زدن بســــاط 

خالفت داشــــت، آن دو ویژگی، یکی مظلومیت بود و دیگری 
قداست.

شیعیان با اتکاء به این دو عامل نفوذ، اندیشه ی شیعی را که 
همان تفسیر و تبیین اسالم از دیدگاه ائمه اهل بیت است، 
به زوایای دل و ذهن مخاطبین خود می رســــاندند و هر کسی 
را که از انــــدک آمادگی برخوردار بود به آن طرز فکر متمایل و یا 
مؤمن می ســــاختند و چنین بود که دائره ی تشــــیع، روزبه روز 
در دنیای اســــالم گســــترش می یافت. و همان مظلومیت و 
قداســــت بود که با پشــــتوانه تفکر شــــیعی، این جا و آن جا در 
همه ی دوران ها قیام های مســــلحانه و حرکات شورشگرانه را 

برضد دستگاههای خالفت سازماندهی می کرد.
مأمون می خواســــت یک باره آن خفا و اســــتتار را از این جمع 
مبــــارز بگیرد و امــــام را از میــــدان مبــــارزه انقالبی بــــه میدان 
سیاست بکشاند و بدینوسیله کارآئی نهضت تشیع را که بر 
اثر همان اســــتتار و اختفا روزبه روز افزایــــش یافته بود به صفر 
برســــاند. با این کار مأمــــون آن دو ویژگی مؤثر و نافــــذ را نیز از 
گــــروه علویان می گرفــــت زیرا جمعی که رهبرشــــان فرد ممتاز 
دســــتگاه خالفت و ولیعهد پادشــــاه مطلــــق العنان وقت و 
متصرف در امور کشــــور است نه مظلوم اســــت و نه آنچنان 

مقدس.
این تدبیر می توانســــت فکر شــــیعی را هــــم در ردیف بقیه ی 
عقاید و افــــکاری که در جامعــــه طرفدارانی داشــــت قرار دهد 
و آن را از حــــد یــــک تفکــــر مخالف دســــتگاه که اگرچــــه از نظر 
دســــتگاهها، ممنوع و مبغوض است، از نظر مردم بخصوص 

ضعفا پرجاذبه و استفهام برانگیز است، خارج سازد.
دوم: تخطئه مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خالفتهای 
امــــوی و عباســــی و مشــــروعیت دادن به ایــــن خالفتها بود. 
مأمون با این کار به همه ی شــــیعیان، مزورانــــه ثابت می کرد 
که ادعــــای غاصبانه و نامشــــروع بودن خالفت های مســــلط 
که همــــواره جزو اصول اعتقادی شــــیعه به حســــاب می رفته 
یک حرف بی پایه و ناشــــی از ضعف و عقده های حقارت بوده 
اســــت، چه اگــــر خالفتهای دیگــــران نامشــــروع و جابرانه بود 
خالفت مأمون هم که جانشــــین آنهاست می باید نامشروع 
و غاصبانه باشــــد، و چون علی بن موســــی الرضا با ورود در آن 
دســــتگاه و قبول جانشــــینی مأمون، او را قانونی و مشــــروع 
دانســــته پس باید بقیــــه خلفا هــــم از مشــــروعیت برخوردار 
بوده باشــــند و این نقض همه ی ادعاهای شیعیان است. با 
این کار نه فقط مأمون از علی بن موســــی الرضا بر مشروعیت 
حکومت خود و گذشــــتگانش اعتــــراف می گرفت بلکه یکی 

از ارکان اعتقــــادی تشــــیع را کــــه همان ظالمانه بــــودن پایه ی 

حکومت های قبلی است نیز درهم می کوبید.
عالوه بر این، ادعای دیگر شــــیعیان مبنی بر زهد و پارسائی و 
بی اعتنائــــی ائمه به دنیا نیز با این کار نقض می شــــد، و چنین 
وانمود می شــــد کــــه آن حضرت فقط در شــــرایطی کــــه بدنیا 
دسترسی نداشته اند نســــبت به آن زهد می ورزیدند و اکنون 
که درهای بهشــــت دنیا به روی ایشــــان باز شــــد، بسوی آن 

شتافتند و مثل دیگران خود را از آن مغتنم کردند.
، امــــام را که همواره یک کانون  ســــوم: این که مأمون با این کار
معارضــــه و مبــــارزه بــــود در کنترل دســــتگاههای خــــود قرار 
مــــی داد و بجز خود آن حضرت، همه ســــران و گردنکشــــان و 
سلحشــــوران علوی را نیز در ســــیطره خود در مــــی آورد، و این 
موفقیتی بود که هرگز هیچیک از اسالف مأمون چه بنی امیه 

و چه بنی عباس برآن دست نیافته بودند.
چهارم: این که امــــام را که یک عنصر مردمــــی و قبله امیدها و 
مرجع سئوالها و شکوه ها بود در محاصره ماموران حکومت 
قــــرار می داد و رفته رفتــــه رنگ مردمی بــــودن را از او می زدود و 
میان او مردم و ســــپس میان او و عواطــــف و محبتهای مردم 

فاصله می افکند.
هدف پنجم این بــــود که با این کار برای خود وجهه و حیثیتی 
معنوی کسب می کرد، طبیعی بود که در دنیای آن روز همه او 
را بر این که فرزندی از پیغمبر و شــــخصیت مقدس و معنوی 
را بــــه ولیعهدی خود برگزیده و برادران و فرزندان خود را از این 
امتیاز محروم ساخته اســــت ستایش کنند و همیشه چنین 
اســــت که نزدیکی دینداران به دنیا طلبــــان از آبروی دینداران 

میکاهد و بر آبروی دنیاطلبان می افزاید.
ششــــم آن که در پندار مأمون، امام با اینــــکار به یک توجیه گر 
دســــتگاه خالفت بدل می گشــــت، بدیهی است شخصی در 
حد علمی و تقوائی امام بــــا آن حیثیت و حرمت بی نظیری که 
وی بعنوان فرزند پیامبر در چشم همگان داشت، اگر نقش 
توجیه حــــوادث را در دســــتگاه حکومت برعهــــده می گرفت 
هیچ نغمــــه ی مخالفی نمی توانســــت خدشــــه ای بر حیثیت 
آن دســــتگاه وارد ســــازد، این همــــان حصار منیعــــی بود که 
میتوانســــت همه ی خطاها و زشتی های دستگاه خالفت را از 

چشم ها پوشیده بدارد.
بجز این ها هدف های دیگری نیز برای مأمون متصور بود.

چنانکــــه مشــــاهده می شــــود این تدبیــــر بقــــدری پیچیده و 
 هیچکس جز مأمون نمی توانســــت 

ً
عمیق اســــت که یقینــــا

آن را بخوبی هدایــــت کند و بدین جهت بود که دوســــتان و 
نزدیــــکان مأمون از ابعاد و جوانــــب آن بی خبر بودند.از برخی 
گزارشــــهای تاریخی چنین بر می آید که حتی فضل بن ســــهل 
وزیــــر و فرمانده کل و مقرب ترین فرد دســــتگاه خالفت نیز از 
حقیقت و محتوای این سیاست، بی خبر بوده است. مأمون 
حتی برای این کــــه هیچگونه ضربه ای بــــر هدفهای وی از این 
حرکت پیچیــــده وارد نیاید داســــتان های جعلی برای علت و 

انگیزه این اقدام می ساخت و به این و آن می گفت.
پیام به کنگره علمی بین المللی امام رضا ؟ع؟ 1363/5/18

 پنجاه و پنج ســــال بوده اســــت - یعنی از 
ً
عمر مبــــارک امام رضا )ســــالم اهلل علیه( تقریبا

سال ۱۴۸ که سال شهادت امام صادق )علیه الّســــالم( است تا سال ۲۰۳ - تمام زندگی 
این بزرگوار با همه ی این عظمتها و عمقها و ابعاد گوناگونی که میشود برای آن ذکر کرد 
 کوتاه انجام گرفته اســــت. از این مّدت پنجاه 

ً
و تصویر کرد، در همین مّدت عمر نســــبتا

 نوزده ســــال - مّدت امامت این بزرگوار 
ً
و پنج ســــال، نزدیک به بیســــت ســــال - تقریبا

است؛ اّما همین مّدت کوتاه را که مالحظه میکنید، تأثیری که در واقعّیت دنیای اسالم 
گذاشــــت و به گســــترش و عمقی که به معنای حقیقِی اســــالم و پیوستن به اهل بیت 
)علیهم الّســــالم( و آشــــنا شــــدن با مکتب این بزرگواران انجامید، یک داستان عجیبی 
اســــت، یک دریای عمیقی اســــت. آن وقتی که حضرت به امامت رســــیدند، دوستان و 
نزدیکان و عالقه مندان حضرت میگفتند که: علّی بن موسی در این فضا چه کار میتواند 
انجام بدهد - این فضای شّدت اختناِق هارونی که در روایت دارد که میگفتند: َو َسیُف 
هاروَن َتقُطُر َدما؛ خون میچکد از شمشیر هارون - این جوان در این شرایط، در ادامه ی 
جهاد امامان شیعه و در مسئولّیت عظیمی که برعهده اش است، میخواهد چه بکند؟ 
این اوِل امامت علّی بن موســــی الّرضا )علیه الّســــالم( اســــت. بعد از این نوزده ســــال یا 

بیست سال که پایان دوران امامت و شــــهادت علّی بن موسی الّرضا است، وقتی شما 
نگاه می کنید، می بینید که همان تفّکر والیت اهل بیت و پیوستگی به خاندان پیغمبر 
آن چنان گسترشی در دنیای اسالم پیدا کرده که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عّباس از 
مواجهه ی با آن عاجز اســــت؛ این را علّی بن موسی الّرضا انجام داده. این حرکت امام رضا 
)علیه الّســــالم( اســــت؛ تا باالخره مأمون طّی همان قضایایی که شنیده اید و تکرار شده 
است و میدانید، احســــاس میکند که ناچار است علّی بن موســــی الّرضا )علیه الّسالم( 
را - که با نّیتهــــای خاّص خودش، آن بزرگوار را از مدینه کشــــانده بود، آورده بود، به خود 
نزدیک کرده بود و قصد کشتن آن بزرگوار را هم نداشت - برخالف آنچه تدبیر کرده بود، 
به شــــهادت برساند؛ کار قضاء الهی و اراده ی الهی و تدبیر الهی - که پاره ی تن پیغمبر در 
این نقطه ی دوردست از مدینه مدفون بشــــود که خود این یک تدبیر الهی است، یک 
مهندســــی الهی است - به وسیله ی دشــــمنان اهل بیت انجام بگیرد.  کار برای اهداف 
بلنــــد را این جوری باید انجام داد؛ نگاه به بلندمّدت را با این انگیزه ها، با این نّیتها، با این 

امیدها باید انجام داد. 
دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی1392/06/26

4 منطقه  شهرداری  اخیر  اقدامات 



 آگهـی مناقصـه
ن استان همدا

جمعیت هالل احمر استان همدان

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/07/27

م. الف 1074

نوع تضمینتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارموضوع

خرید اقالم معیشتی جهت خانواده های آسیب دیده و متأثر از ویروس 
ضمانت نامه بانکی300/000/000 ریالکرونا )برنج، ماکارونی، چای، قند، عدس، رب گوجه فرنگی، روغن مایع(

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد جهت مناقصه شماره 2099005109000001 با موضوع 

کرونا خرید حداقل 2050 عدد بسته غذایی معیشتی، جهت خانواده های آسیب دیده و متأثر از ویروس 
کلیه شرکت کنندگان تقاضا می شود  ح زیر، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. لذا از  مطابق شرایط و مشخصات مندرج به شر
در صورت تمایل به پیشنهاد قیمت، جهت تهیه اسناد و ارائه مدارک از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/07/29 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/07/29
 مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: از تاریخ 99/07/30 لغایت 99/08/10      

 زمان تحویل فیزیکی پاکت )الف( و نمونه بسته کامل اقالم: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/08/10
 زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 99/08/11

 نشــانی محل تحویل پاکت )الف( و نمونه بسته کامل اقالم: همدان، میدان جهاد، خیابان جهان نما، دبیر خانه جمعیت هالل احمر استان 
همدان- تلفن 081-38247942

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
1- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 300/000/000 ریال 

3- ارائه کد اقتصادی و همچنین کد کاربری پایگاه ملی مناقصات کشوری و شناسه ملی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.
4- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه با ارائه معرفینامه کتبی، آزاد می باشد.

5- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
6- برای کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های 6-38247942-081 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

جمعیت هالل احمر، کارشناس امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.
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حدیث

آورد  گوسفند چه بر سر مالک  سر سوخته 

در قرآن کریم آمده اســــت: او کســــی 
بندگانــــش  از  را  توبــــه  کــــه  اســــت 
می پذیرد، بدی ها را می بخشد و آنچه 

را انجام می دهید می داند.
می فرماینــــد:  اســــالم)ص(  پیامبــــر 
عالمــــت توبــــه چهــــار چیز اســــت: ۱. 
کردن  رها   .۲ خدا،  برای  عمل  اخالص 
باطل، ۳. پای بندی به حق و ۴. شوق 

و حرص به نیکی کردن.
حکایــــت: مردی به نــــام مالک دینار 
بــــود کــــه بــــر انجــــام گنــــاه و جنایت 
ســــر  روزی  داشــــت.  پافشــــاری 

گوســــفندی را در میان آتش با دندان های بیرون زده مشاهده کرد و این 
صحنه او را به یاد جهنم انداخــــت. مالک از هوش رفت و پس از زمانی به 
هوش آمد و پس از آن حادثه توبــــه حقیقی کرد و به تدریج از افراد بزرگ و 

صالحان زمانش شد.
احتراز فراگیر  پس  زین  مکن  هین 

ز بخشایش در توبه است باز که 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز
زباله گردی با خودروهای صد و پنجاه میلیون تومانی

َپلقاش ِزدن 
هگمتانــــه- گروه فرهنگــــی: لهجه هر شــــهر و دیاری 
شــــیرینی و جذابیت هــــای خاص خــــود را دارد. لهجه 
مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست که 
بسیار دلنشین و دوست داشتنی ست. لهجه مردم 
همدان میراث گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن 
ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد واژه های کهن در 
این لهجــــه بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســــر 
کردن، به هنگام تلفظ واژه هاســــت. دیگری در حالت 
اضافٔه اســــم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم 
شخص حرف آخر اسم مکســــور می شود، و در مورد 
اول شخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام 
جمع بســــتن واژه ای با هــــا، اگر حرف یکــــی مانده به 
حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود.و 
بسیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص 
لهجه شــــیرین همدانیســــت. در ایــــن بخش برخی 
اصطالحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه شده است.

ِپته: گوشه 
َپرِتل َپرِتول: باال و پایین پریدن

 َپشام: ورم
نگ: بادکنک 

َ
ُپِفل

َپلقاش ِزدن: دست و پا زدن

همه دان

پناه ضعیفان

الهی!
!  نـــام تو مــا را جواز

!  و مهــــــر تو ما را جهــاز
 الهی!

 شنــاخت تو ما را امان!
 و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

  الهی!
 فضـــل تـــو ما را لوا,کنف تــــو ما را ماوی !

 الهی!
 ضیعفان را پناهی

 قاصدان را بـــر سراهی
 مومنـــــان را گواهی چه بود که افزایی و نکاهی؟

خواجه عبداهلل انصاری

راز و نیاز

سی نما

ایستگاه آسمان

»در لباس سربازی« به شبکه مستند رسید
مستند  مجموعه  فرهنگی:  گروه  هگمتانه- 
»در لبــــاس ســــربازی« روایتی ویــــژه از حضور 
رهبر انقالب در جبهه ها از نخستین روزهای 
آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشــــان در تیرماه 

سال ۶۰ از شبکه مستند پخش می شود.
»در لبــــاس ســــربازی« بــــه تهیــــه کنندگی و 
کارگردانــــی مهدی نقویــــان در جدول پخش 
شــــبکه مســــتند قرار گرفته و پنجشــــنبه ها 
ســــاعت ۲۲ از شبکه مســــتند روی آنتن می 

رود.
، فیلم ها، اسناد  در این مستند، برخی تصاویر
و همچنیــــن خاطرات شــــفاهی خودگفته ی 
آیت اهلل خامنه ای از دوران دفاع مقدس برای 

نخستین بار منتشر شده است.
خامنه ای  آیت اهلل  نظامی  »مســــئولیت های 
در سال های اول انقالب«، »ممانعت ایشان 
از فروش هواپیماهای نظامی توســــط دولت 
موقت«، »ماجرای حضور ایشان در جبهه ها 
و تشــــکیل ســــتاد جنگ هــــای نامنظــــم بــــا 
آزادسازی  »ماجرای  چمران«،  شهید  همراهی 

سوســــنگرد« و... از موضوعاتی هســــتند که 
»در لباس سربازی« به آنها می پردازد.

همت  بــــه  ســــربازی«  لبــــاس  »در  مســــتند 
مؤسســــه ی پژوهشــــی- فرهنگــــی انقالب 
حضرت  آثــــار  نشــــر  و  حفظ  )دفتر  اســــالمی 
به مناســــبت  خامنه ای(،  العظمــــی  آیت اهلل 

چهلمیــــن ســــالگرد آغاز دفــــاع مقدس و با 
همکاری شبکه ی یک ســــیما و مؤسسه ی 
آوینی تهیه شــــده  فرهنگی- هنری شــــهید 
است و  هر هفته پنجشنبه ها ساعت ۲۲ از 
شبکه مســــتند پخش می شود و  بازپخش 

آن روز بعد ساعت ۱۱ خواهد بود.

وصیت نامه شهید حمیداهلل دارابی: 

 خداوندا! ما را از حامیان واقعی انقالب قرار بده
هگمتانه- گروه فرهنگی: شــــهید حمیداهلل 
آورده اســــت:  دارابــــی در وصیت نامــــه خود 
خداونــــدا تو خــــود حافــــظ و نگهدارنده این 
انقالب هســــتی پس مــــا را از حامیان واقعی 

انقالب قرار بده.
»شهید«؛ شــــاهد شهود عرفانی شد و نقش 
هرچه خوبــــی را در چهارفصــــل گیتی نمایان 
کرد و چشــــم ســــتارگان آســــمان را روشــــن، 
ققنوس هشــــت جنت که هفت آســــمان را 
مجذوب خود کرده است، همان عاشقی که 
در وادی مقدس عاشــــقی، پر پرواز گشود و 

فرشتگان را نوازشگر روح نابش کرد.
از  یادی  و  نامــــی  با  را  وز  ر هــــر  می خواهیــــم 
تبرک  با  را  کار  و  کنیم  شــــب  ستاره ها،   این 
باشــــد  ؛  آغاز عاشــــق  عارفان  این  از  مدد  و 
که ادای دینی باشــــد بر آن همه رشــــادت، 
شــــهامت، مجاهدت و شــــجاعت... »برگ 

افتد  قبول  چه  »تا  ویش«،  در تحفه  سبزی، 
آید«. نظر  در  چه  و 

تبرک لحظاتمان با شهید حمید اله دارابی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداوندا تو شــــاهدى کــــه فقط بــــراى تو و در 
راه تــــو به جبهه می روم و غیــــر از انجام وظیفه 
الهی خودم که دفاع از اسالم و انقالب است، 
هدفی دیگــــر ندارم و امیدوارم کــــه با عنایت 
خداوندیت بــــه همه بندگانــــت آن توفیق را 
عنایت کنــــی همچنان که بــــه اولیاء خودت 

عطا کردی.
خداوندا تو می دانی که قصدم از جبهه آمدن 
دفاع از ناموس وشــــرف و ســــرحدات کشور 
آرمــــان و هدفم  اســــالمی ام ایــــران اســــت و 

شهادت است.
خدایــــا! در راه دفــــاع از دینــــم از جــــان و ســــر 
گذشــــته  ام و آمده ام که جانم را در راه دفاع از 

عقیده  ام فدا کنم.
بارالهــــا! اســــتکبار شــــرق و غــــرب و ایــــادى 
استکبار دست به دست هم داده اند تا این 
کنند خداونــــدا تو خود  انقالب را ســــرنگون 
حافظ و نگهدارنده این انقالب هستی پس 
مــــا را از حامیان واقعی ایــــن انقالب و از جان 

گذشتگان آن قرار بده.
خدایــــا! مــــرا الیق شــــهادت بگــــردان و مرا از 
بقیه اهلل االعظم  حضــــرت  واقعــــی  ســــربازان 
قرار بده و توصیه می کنم کــــه پدر و مادرم در 
شهادت من زیاد افسوس نخورند و ناراحت 
نباشــــند و این را بدانند که فرزند امانت الهی 
اســــت که بــــه آنها هدیه شــــده اســــت و چه 

نیکوتر که او را در راه خدا قربانی کنند.
و برادرانم را ســــفارش می کنم که راه شهدا را 
ادامه دهنــــد و خواهرانم را توصیه می کنم که 

زینب وار به وظایف خود عمل کنند.

داستانی تکان دهنده درباره »آالن«های پناهجو
رئوف: کودکان تبعیض نژادی را می فهمند

هگمتانــــه- گــــروه فرهنگــــی: »شــــاگرد تــــه کالس« کــــه 
برای گروه ســــنی نوجوان از ســــوی نشــــر پیدایش روانه 
کتابفروشی ها شده، داستانی است از دنیایی که با ورود 

پناهندگان دستخوش تغییر شده است.
در سال ۲۰۱۵ هزاران نفر از آسیا و آفریقا تلخ کامی های یک 
سفر جان فرسا را به جان خریدند برای یافتن حداقل های 
یک زندگی ســــاده. جهان در ســــال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ شــــاهد 
موجی از هزاران انســــانی بود که امنیت و امکانات اولیه 
برای آنها به ســــان کودکی بــــود که دستشــــان را به ناگاه 
رها کــــرده و در میــــان همهمه جهان گم شــــده اســــت. 
کیلومترهــــا راه پیمودند، از هر جاده ای که می شــــناختند 
رد شدند، از ایستگاه های قطار ســــراغش را گرفتند، دل 
به دریــــا زدند و شــــبانه روز به دنبال این طفل گم شــــده 
زمین را طی کردند، اما هنــــوز آن را نیافته اند. موج هزاران 
انسانی که به امید زندگی بهتر رهسپار اروپا شدند، تمام 
دنیا را شوکه کرد. در این میان، هزاران نفر جان خود را در 
بار کشــــتی ها و کامیون ها و یا در دریا از دســــت دادند. از 
سرنوشت بســــیاری از آنها هنوز اطالعی نیست و آینده 
کســــانی که پایشــــان به ســــرزمین آرزوهایشــــان رسیده 

است،  هنوز روشن نیست.
در ایــــن میــــان کــــودکان بیــــش از همــــه تحــــت تأثیــــر 
جابجایــــی و مهاجرت های اجبــــاری شــــده اند. کودکانی 
که کودکی شــــان را در جاده ها در جســــت وجوی آرامش 
گذراندند و رؤیاهایشــــان به داشــــتن یه ســــرپناه امن و 
یک وعده غــــذای گرم محدود شــــد. داســــتان کودکانی 
که جنــــگ و مهاجرت های اجباری کودکیشــــان را دزدید، 
یکی از داســــتان های غم انگیز قرن بیســــت و یک است 
که متأســــفانه با وجــــود اهمیت آن، هنــــوز چندان به آن 

پرداخته نشده است.
داستان »شــــاگرد ته کالس« از جمله معدود آثاری است 
که در این رابطه به چاپ رســــیده اســــت. این اثر که به قلم 
آنجالی.ق.رئوف، یکی از نویســــندگان مطرح انگلســــتانی، 
نوشته و با ترجمه شهره نورصالحی از سوی نشر پیدایش 
منتشــــر شده اســــت، داســــتان پســــری به نام »احمد« را 
روایــــت می کند. احمد که از مهاجران اســــت، به تازگی وارد 
مدرسه شده است و داستان حول واکنش دانش آموزان 
به تــــازه وارد کالس اســــت که در آخریــــن نیمکت کالس 
می نشــــیند، نه با کســــی حرف می زند و نه لبخندی بر لب 
دارد. احمــــد که از جنگ فرار کــــرده، در این مرحله از زندگی 
با بحران دیگری مواجه می شــــود؛ بحران مواجهه با دنیای 

جدید و راه های پذیرش در محیط جدید. 
داســــتان بــــه خوبــــی توانســــته دنیــــای کودکانــــی کــــه 
زندگی شــــان در وســــط این بحران رقم خورده را به تصویر 
بکشــــد. رئوف در ایــــن اثر با تمرکــــز بر دنیــــای کودکان 
، ســــعی دارد به بحران هایی که برای این دســــته از  مهاجر
کودکان وجود دارد، بپــــردازد؛ از بحران های عاطفی گرفته 
تا مشــــکالت و بحران های اجتماعــــی و خانوادگی. دقت 
نظر نویســــنده در این زمینه قابل ســــتایش اســــت. به 
نظر می رســــد که فعالیت های او به عنوان یکی از اعضای 
گروه های خودجوش برای کمک رساندن به پناهجویان 

نیز در تکامل اثرش بی تأثیر نبوده باشد.
، داســــتان را می تــــوان از زاویــــه دیگری نیز  از ســــوی دیگر
آنها نســــبت به  بررســــی کــــرد. جامعــــه و واکنش هــــای 
تازه واردهایی که پناهجو نــــام گرفته اند و هر روز بر تعداد 
آنها افزوده می شود. نویســــنده هر دو سوی این ماجرا را 

در نظر گرفته است.
انعطــــاف  و  پذیــــرش  داســــتان،  ایــــن  دیگــــر  نکتــــه 
شخصیت های این کتاب اســــت. نوع واکنش کودکان 
، موضوع جالبی اســــت که نویسنده  نســــبت به یکدیگر
روی آن دست گذاشــــته است. اینکه کودکان می توانند 
بحــــران پناهندگــــی را بــــدون قیــــل و قال مســــووالن و 
سیاســــتمداران جهان بین خود حل و هضم کنند، نکته 
جالبی اســــت که نویســــنده به آن در قالــــب یک روایت 

داستانی پرداخته است.
»شــــاگرد تــــه کالس« حاصل تلنگری اســــت که کشــــته 
شدن »الن«، کودک کرد سوری در دریا بر ذهن نویسنده 
زده است. تصویر کودکی ســــه ساله که از جنگ گریخت 
امــــا دریا جــــان او و مــــادرش را گرفت؛ تصویــــری که تمام 
جهان را شوکه کرد. نویســــنده پس از دیدن تصویر الن 

تصمیم می گیرد که کاری برای پناهجویان انجام دهد.
رئــــوف درباره چرایی این اثر می نویســــد: من تا ســــپتامبر 
۲۰۱۵ هیچ وقت بــــه طور جدی به معنی بحران پناهندگی 
فکر نکرده بودم. با اینکه این مسئله جزئی از اخبار هر روز 
بود، برایم حکم یک بحران نامرئی را داشت- یعنی چیزی 
که در کشــــورهای دور و برای آدم هایی اتفاق می افتاد که 
 هیچ چیز در موردشــــان نمی دانستم. اما صبح روز 

ً
تقریبا

دوم ســــپتامبر ۲۰۱۵ همه چیز عوض شــــد، نه فقط برای 
 
ً
من، برای هزاران نفر در سرتاســــر دنیا. چون آن روز تقریبا
تک تک روزنامه های کره زمین عکس و سرگذشت پسر 
سه ســــاله ای به اسم الن کردی را که ضمن عبور از دریای 

اژه غرق شده بود، چاپ کردند.
این ماجرا مرا به فکر انداخت که چرا تا به حال برای کمک 
به این آدم ها کاری نکرده ام؟ امروز چه کمکی می توانم به 

پناهنده ها بکنم؟...
این ماجرا رئوف را به اردوگاه کاله، جایی که صدها پناهجو 
برای رسیدن به بریتانیا در آنجا جمع شده اند، می کشاند. 
او در ایــــن رابطــــه می نویســــد: بچه هایــــی را می دیدم که 

لــــود و  در جنــــگل، در چادرهــــای پــــاره، زمین هــــای گل  آ
آلونک های سر هم بندی شــــده زندگی می کردند و برایم 
عجیب بــــود که بعــــد از تحمــــل خشــــونت ها و بالهای 
وحشــــتناک، هنوز هم ظرفیت خندیــــدن و لذت بردن را 

داشتند.
از بین همــــه آن صورت های زیبا، این کتــــاب را به ریحان، 
نوزاد کالــــه، تقدیم کرده ام: نوزادی که فقــــط چند هفته از 
عمرش می گذشت و مادر حامله اش هزاران کیلومتر راه 

را تا آن اردوگاه آمده بود.
تجربیاتی که رئوف در کودکی داشــــته به ویژه نگاه های 
نژادپرســــتانه ای که این نویســــنده بنگالدشــــی از ســــر 
گذرانــــده اســــت، در شــــکل گیری کارهــــای او تأثیرگذار 
بوده اســــت. او در این رابطه در گفت وگویی با گاردین 
گفته اســــت که از زمانی کــــه من را »پاکی«)پاکســــتانی( 
صدا زدند، متوجه این تفاوت ها شــــدم. اینکه می گویند 
بچه هــــا تبعیض نــــژادی را نمی فهمند، احمقانه اســــت. 
من هر روز از طرف یکی از ســــاکنان محله اینطور خطاب 
می شــــدم که پاکی به خانــــه ات برگرد! من حتــــی منظور 
او را از »پاکــــی« نمی دانســــتم. بعــــد از آن با خــــودم فکر 
می کــــردم که چرا در هیــــچ کدام از کتاب ها آدمی شــــبیه 
من وجود ندارد؟ بــــه همین خاطر همیشــــه بین من و 
برادرم بر ســــر خواندن کتاب »تن تن« دعــــوا بود؛ چون 
آثــــار که همیشــــه تصویری از  این کتــــاب برخالف دیگر 
سفیدپوستان داشــــت، از آدم های مختلف از چین و ... 

هم سخن می گفت.
او در کتاب هــــای بعدی خــــود هم از ایــــن تجربیات بهره 
برده اســــت. اثر بعــــدی او که در مورد خشــــونت خانگی 
بر کودکان اســــت، حاصل تجربه ای اســــت کــــه او درباره 

پسرعموی خود شاهد بود.
انتشار داستان »شــــاگرد ته کالس« با استقبال خوبی از 
سوی مخاطبان همراه بود. برخی کتاب تازه رئوف را اثری 
گیرا و تأثیرگذار توصیف کردند که می تواند به جان آدمی 
تلنگر زده و انســــانیت فراموش شده در پیچ و تاب های 

دنیای جدید را دوباره به ما یادآوری کند.
انتشــــارات پیدایش کتــــاب حاضر را در هزار نســــخه و به 
قیمت ۵۵ هزار تومان روانه کتابفروشــــی ها کرده است. 

این کتاب برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است.

مطالعه میـــز 

خدایــــا دیــــرم  کشــــی  محنــــت  تــــن 
خدایــــا دیــــرم  خوشــــی  غــــم  بــــا  دل 
غریبــــی داد  و  مســــکن  زشــــوق 
خدایــــا دیــــرم  تشــــی  آ ســــینه  بــــه 
هر طا با با
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