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ح جامع  ضرورت نگاه تخصصی مشاور طر
در حوزه شهر دوستدار کودک
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صف مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان:

3 هزار خانواده در همدان 
محروم از گاز شهری

شهرستان
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با همکاری 300 نفر از فعاالن صنعت طیور :

دادستان تویسرکان
پیگیر حل مشکالت مرغداری ها

مدیر مرکز مستند سفیر فیلم:

انتشار مستند »داغ قره باغ«
 مدیر مرکز مستند ســــفیر فیلم گفت: مســــتند »داغ قره باغ« که روایتی 

متفاوت از مناقشه قره باغ است از 15 مهر منتشر شد.
اثر مرکز  امیر مهریزدان، گفــــت: جدیدترین 

درباره  مســــتندی  ســــفیرفیلم  مستند 
مناقشــــه قره باغ اســــت. این مســــتند 
تاریخچــــه جنــــگ دو کشــــور جمهوری 

آذربایجان و ارمنســــتان بر ســــر منطقه 
می کنــــد.  روایــــت  را  »قره بــــاغ« 

مستند  داد:  ادامه  مهریزدان 
حاصــــل  قره بــــاغ«  »داغ 
گروه  یک  دوساله ی  زحمات 

مناقشه   پیرامون  پژوهشگر 
قره باغ است.

مصطفی رحماندوست:

قصه خوانی در خانواده ها احیا شود
دیجیتال سازی منابع کودک و نوجوان در سازمان اسناد

 و کتابخانه ملی ایران
اســــت  معتقــــد  رحماندوســــت  مصطفــــی 
فرهنگ قصه خوانی ریشه در تاریخ ایران دارد 
و این فرهنگ همواره در خانواده های ایرانی 

رواج داشته است؛ اما امروز در خانواده ها کم 
رنگ شده و باید آن را احیا و تقویت کرد.

مصطفی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
داستان   ، شاعر رحماندوست 

نویــــس و مترجم کتاب های 
اشــــاره  با  نوجوان  و  کودک 

قصه خوانی  اهمیــــت  بــــه 

با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

بهره برداری از 12 هزار مسکن روستایی در همدان
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؛ شهید حاج حسین همدانی یادنامه هگمتانه ویژه علمدار مجاهدان بدون مرز

با رفتنت انگار که یک لشکر رفت
مردی از جنس باران

صفحه   2
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استان2

ضرورت نگاه تخصصی مشاور 
ح جامع در حوزه شهر  طر

دوستدار کودک
رضوان سلماسی

گروه  تأثیرگذارتریــــن  عنــــوان  بــــه  کــــودکان  نقش 
سنی برای ســــاخت آینده و تحقق توسعه پایدار در 
جوامــــع مختلف غیرقابل انکار بــــوده و برنامه ریزی 
و سیاســــت گذاری در ســــطوح مختلف مدیریتی با 
نگاه ویژه به نیازها و الزامات حوزه کودکان ضروری 

به نظر می آید.
در این راســــتا از ابتدای فعالیت دوره پنجم شورای 
اســــامی شهر همدان، سیاســــت گذاری برای ایجاد 
در  کــــودک«  دوســــتدار  »شــــهر  الزم  شــــاخصه های 
همــــدان، به عنوان یکی از اولویت های کمیســــیون 

فرهنگی و اجتماعی شورا در دستور کار قرار گرفت.
طراحی و مناسب ســــازی فضاهای شهری به عنوان 
ملزومــــات  از  زیرســــاخت  ها  مهم تریــــن  از  یکــــی 
جدایی ناپذیــــر فعالیت های اجتماعی و تخصصی در 

این حوزه به شمار می آید.
به اســــتناد مطالعــــات تخصصی اگــــر بپذیریم طرح 
جامع شهری به عنوان ســــند باالدستی می تواند در 
توسعه و شکل گیری شهر و مرتفع ساختن نیازهای 
موجود جامعه  شــــهری تأثیرگذار باشــــد، نگاه ویژه 
بــــه نیازها و الزامــــات حضور و بهره گیــــری کودکان از 
فضاهای شــــهری در طرح مذکور از انتظارات بدیهی 

به شمار می آید.
در حــــال حاضر بــــا توجه بــــه اینکه طرح جامع شــــهر 
همــــدان در حــــال بازنگری اســــت و ماحصل تاش 
مدیریت شــــهری در 2 ســــال گذشــــته کاندیداتوری 
همدان برای پایلوت شــــهر دوســــتدار کودک بوده، 
نگاه جامع و تخصصی در این حوزه از ســــوی مشاور 

طرح جامع برای شهر همدان ضروری است.
با توجه به سیاســــت های کان کشوری و تأکیدات 
، تمرکز  پارلمان محلی در زمینه نیاز کودکان در شهر
بر روی برخی مباحث ضروری که اشــــاره خواهم کرد، 
برای ارزیابی طرح ارائه شــــده از ســــوی مشــــاور مورد 

تأکید است.
ایجاد فضاهای متناســــب با نیاز کــــودکان از جمله 
بوستان ها و گذرهای تخصصی، معابر مناسب، الزام 
احداث فضاهای خدماتــــی در مراکز تجاری و تفریحی 
از جمله اتاق مادر و کودک، فضاهای بازی و آموزشی 
کوتاه مــــدت برای کودکان؛ الزامات در راســــتای ارائه 
خدمات شــــهری متناســــب با نیاز کودکان در حوزه 
حمل ونقــــل و مبلمان شــــهری و همچنین افزایش 
فضاهای سبز و بوســــتان ها در بلوک های شهری با 
توجه به تغییر ســــبک زندگی و آپارتمان نشینی رایج 
در شــــهر از مهم ترین مباحث قابل توجه اســــت که 

باید مورد پیش بینی قرار گیرد.
در  شــــهر  تنفســــی  ریه های  و  محیط زیســــت  حفظ 
آســــایش  توســــعه  شــــهری با هدف حفــــظ و ارتقا 
و ســــامت شــــهروندان و همچنیــــن حفــــظ نظم 
بــــا  شهرســــازی  و  معمــــاری  فضــــای  و  معابــــر  در 
کنتــــرل تراکم و ســــطح اشــــغال مجــــاز در پهنه ها 
و کاربری هــــای مختلــــف مســــکونی، تجــــاری و... از 
مهمتریــــن الزاماتــــی اســــت کــــه باید مــــورد توجه 

گیرد. قرار  همدان  شهر  جامع  طرح  مشاور 
بــــا توجه بــــه اینکه توســــعه پایدار بــــه حفظ محیط 
زیســــت توجــــه ویــــژه دارد، در راســــتای کاهــــش 
پیشنهاد  شــــهری  ترافیک  مدیریت  و  هوا  لودگی  آ
زیرســــاخت های  ایجاد  برای  برنامه ریزی  می شــــود 
اســــتفاده از دوچرخــــه به عنوان مــــود حمل ونقل 
از  اســــتفاده  نیاز  مــــورد  الزامــــات  ایجاد  و  شــــهری 
دوستدار  شهر  ایجاد  راستای  در  شهر  در  دوچرخه 
کــــودک در دســــتور کار مشــــاور طرح جامع شــــهر 

گیرد. قرار  همدان 
* عضو شورای اسالمی شهر همدان

یادداشت

کمک  یک میلیارد تومانی 
همدانی ها به بازسازی عتبات

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس ســــتاد 
اعام  همــــدان  اســــتان  عالیات  عتبات  بازســــازی 
همدان  اســــتان  خّیر  مــــردم  ســــال  ابتدای  از  کرد: 
بیش از یــــک  میلیارد و 350 میلیــــون تومان برای 

اند. کرده  کمک  عالیات  عتبات  بازسازی 
وز  دیر بادامی  محمدعلــــی  هگمتانــــه،  گزارش  به 
300 گــــرم طا و بقیه  از این میزان  با بیــــان اینکه 
ود: ســــتاد بازســــازی  پــــول نقد بوده اســــت، افز
وی کار  عتبــــات عالیــــات در دو حــــوزه اعزام نیــــر
و جمــــع آوری کمک هــــای مردمی برای بازســــازی 
عــــراق  کشــــور  در  عالیــــات  عتبــــات  توســــعه  و 

می کند. فعالیت 

خبــر

با حضور  رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

بهره برداری از 12 هزار مسکن 
روستایی در همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: از 12 هزار واحد مســــکن 
شد. برداری  بهره  همدان  استان  در  روستایی 

مســــکن  بنیاد  رئیس  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گزارش  به 
 1811 آیین بهره بــــرداری از  انقاب اســــامی کشــــور در 
که  کشــــور  سراســــر  در  زمان  هم  صورت  به  هادی  طرح 
عصر دوشــــنبه به صورت ویدئو کنفرانس انجام شــــد، 
وســــتای هدف گردشــــگری و دارای  گفــــت: برای 175 ر
بافــــت واجد ارزش در کشــــور طــــرح گردشــــگری تهیه 
وســــتا ایــــن طرح اجرا شــــده  105 ر شــــده اســــت که در 

است.
علیرضــــا تابش خاطرنشــــان کــــرد: براســــاس تکلیف و 
حکم قانون برنامه پنج ســــاله سوم طرح گردشگری 300 

شد. خواهد  تهیه  کشور  روستای 
150 میلیــــارد تومــــان اعتبــــار برای  وی افــــزود: ســــاالنه 
گردشــــگری  هدف  روســــتاهای  گردشــــگری  طرح هــــای 

می شود. داده  اختصاص  کشور 
370 هــــزار واحد  تابش بــــا بیان اینکــــه پنــــج میلیون و 
کرد: تاکنون دو میلیون  کید  مسکن روستایی داریم، تأ
و 500 هزار واحد نوســــازی و مقاوم سازی شده اند و دو 

میلیون و 800 هزار واحد باقی مانده که ســــاالنه 200 هزار 
واحد را در برنامه داریم تا همه مســــکن های روســــتایی 

شود. سازی  مقاوم 
کشــــور بیان  رئیــــس بنیاد مســــکن انقاب اســــامی 
مســــکن  بهســــازی  و  نوســــازی  طــــرح  کنــــار  در  کــــرد: 
مســــکن  واحــــد  هــــزار   60 تــــا   50 ســــاالنه  وســــتایی،  ر
نوسازی  دیده  خســــارت  مساکن  قالب  در  وســــتایی  ر
ونــــد ادامه  اگــــر این ر که  و مقــــاوم ســــازی می شــــوند 
وستایی  ر خانه های  کل  آینده  ســــال  هشــــت  طی  یابد 

شد. خواهد  نوسازی 
مهاجــــرت  بــــر  روســــتایی  طرح هــــای  تأثیــــر  دربــــاره  وی 
معکوس یادآور شــــد: طرح هادی روســــتایی زمینه ساز 
عمران و توســــعه روستاهاســــت و به لحاظ شرایطی که 
در روســــتا ایجاد می شــــود زمینه ماندگاری در روستاها 

می یابد. افزایش 
تابــــش با بیان اینکه در 52 درصد روســــتاهای باالی 20 
خانوار طرح هادی اجرایی شــــده اســــت، مطــــرح کرد: در 
20 هزار روســــتای کشور طرح هادی اجرا شــــده و مابقی 

شد. خواهد  اجرا  اعتبارات  با  متناسب 

مدیرکل بنیاد مســــکن انقاب اسامی استان همدان 
نیز بــــا بیان اینکه مرحله یک بهســــازی 735 روســــتای 
اســــتان آغاز شده اســــت، گفت: در بیش از 400 روستا 

است. شده  تمام  بهسازی  یک  مرحله 
وستاهای  811 طرح هادی ر از  کرد:  حســــن ظفری اظهار 

وســــتا مربــــوط به اســــتان همــــدان بوده  45 ر کشــــور 
است.

106 هزار مســــکن روستایی  وی در ادامه تصریح کرد: از 
کــــه امروز به بهره برداری رســــید، 12 هزار واحد مســــکن 

روســــتایی متعلق به استان همدان بوده است.

وی بــــا بیان اینکه پروژه بهســــازی مســــکن روســــتایی 
تــــا پایان دولــــت تدبیــــر و امیــــد ادامه خواهد داشــــت 
165 هزار واحد  افزود: در بهسازی مسکن روســــتایی از 
110 هزار واحد را به  روستایی استان، بهسازی و نوسازی 

ایم.  رسانده  اتمام 

غ مادر حمایت از تولیدکنندگان مر
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر امــــور طیور 
ســــازمان جهاد کشــــاورزی همدان با بیــــان اینکه 
کشــــور متوقف شــــده است  واردات مرغ مادر به 
حمایــــت  مــــادر  مــــرغ  تولیدکننــــدگان  از  گفــــت: 

می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، علیرضــــا قراگزلو روز ســــه 
شــــنبه افزود: از خرداد ماه سال جاری کشورهایی 
کــــه مرغ مــــادر تولیــــد می کردند، از فــــروش آن به 
بــــا توجه به شــــرایط  کردنــــد و  کشــــور خــــودداری 
کشــــاورزی  جهاد  وزارت  کــــه  سیاســــتی  موجــــود، 
در پیــــش گرفته و در اســــتان همــــدان نیز دنبال 

است. آرین  مرغ  زنجیره  ایجاد  می شود 
وی در توضیح رســــته مرغ آریــــن اظهار کرد: جوجه 
یــــک روزه توســــط گلــــه مــــادر تولیــــد می شــــود و 
گلــــه مــــادر را تولید می کنــــد، گله  گله اجــــداد هم 

اجداد هم توســــط مرغ الین تولید می شــــود که ما 
وابســــتگی مطلق به واردات مرغ اجداد داشتیم و 
از سال گذشــــته، با دســــتور رهبر معظم انقاب و 
ظرفیت شروع به زمینه ســــازی و ساختارسازی در 

کردیم. زمینه  این 
مدیــــر امــــور طیور جهــــاد کشــــاورزی همــــدان در 
رابطه بــــا تولید مرغ الین ایرانــــی گفت: در صنعت 
طیور در راســــتای خودکفایی در این بخش احیا و 
کشور و استان همدان  آرین در  توسعه الین مرغ 

است. شروع شده 
جوجه  که  مرغدارانــــی  تمــــام  کرد:  اظهار  قراگزلــــو 
آنها  نهاده های  دهنــــد،  انجام  را  یــــن  آر مرغ  یزی  ر
و به صورت  از ذرت و کنجالــــه تــــا واکســــن و دار
100درصــــد تأمیــــن می شــــود و به مدت هشــــت 
200 هزار تومان برای تولیــــد هر قطعه  ماه مبلــــغ 

6 درصــــد تعلق  ، تســــهیات با ســــود  مــــرغ مادر
می گیــــرد، همچنیــــن تضمین خریــــد جوجه ها در 
صورت جذب نشــــدن در بازار وجود دارد و برای 
وجود  مانعــــی  هیــــچ  جوجه ها  و  مــــرغ  صــــادرات 

ندارد.
مادر  مرغ  تولیدکننــــدگان  اینکــــه  بر  کیــــد  تأ با  وی 
100درصدی حمایت می شــــوند و  آرین به صــــورت 
برای هــــر جوجه 200 هزار تومــــان وام در نظر گرفته 
شده اســــت ادامه داد: مبلغ وام برای هر عدد مرغ 
گوشــــتی نیز با تأمین نهاده و تخفیف 50 درصدی 

است. بیمه 
آرین مرغ ســــایز  قراگزلــــو گفت: با تشــــکیل مــــرغ 
با وزن یــــک کیلو و 800 گــــرم در اختیــــار مردم قرار 
خواهــــد گرفت که ایــــن مرغ ها در ســــامت مردم 

بود. خواهد  مؤثر  بسیار 
وی خاطرنشــــان کــــرد: بــــا توجه بــــه ظرفیت بازار 
به  را  بــــازار  امکانات  و  نهاده هــــا  تأمیــــن  بــــا  باید 

برسانیم. آرامش 
مدیــــر امور طیور جهاد کشــــاورزی همــــدان اظهار 
آریــــن به طور  امیــــدواری کرد: بــــا ایجاد مــــرغ الین 
قطع شــــاهد تنظیــــم بازار مرغ خواهیــــم بود چراکه 
بزرگ ترین  نفــــت  از  بعــــد  امــــروز  طیــــور  صنعــــت 
ســــرمایه گذاری اســــت و بایــــد بتوانیــــم گام هــــای 
همچنین  و  صــــادرات  و  تولید  زمینــــه  در  مؤثرتری 

برداریم. آینده  در  بازار  تنظیم 
وی گفــــت: 540 واحــــد مرغ گوشــــتی هــــم اکنون 
کنیم این  که باید تاش  در اســــتان فعال اســــت 
ریزی  جوجه  فعالیــــت  کامــــل  صورت  بــــه  واحدها 

باشند. داشته 
به نقل از ایرنــــا، قراگزلو افزود: هم اکنون اســــتان 
همدان رتبــــه 13 تولید تخم مرغ در کشــــور را دارد 
و 40 هزار تن تخم مرغ در اســــتان تولید می شــــود 
و تا اواخر آبان مــــاه نیز نزدیک به 100 هزار قطعه به 

شد. خواهد  افزوده  واحدها 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خبر داد:

آمادگی تأمین پساب برای صنایع 
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت آب و 
فاضاب اســــتان همدان گفت: آماده تأمین پساب برای 

صنایع  استان هستیم.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــیدهادی حســــینی بیــــدار روز 
دوشنبه در نشســــت مشــــترک با حجت االسام احمد 
حســــین فاحی کــــه در دفتــــر نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اســــامی برگزار شد در زمینه 
آب مناطق مختلف شهرستان های  بررســــی مشــــکات 
، اظهار کرد: هــــر واحد صنعتی  همــــدان، فامنین و بهــــار
در اســــتان متقاضی اســــتفاده از پســــاب فاضاب باشد 
شرکت آبفا آمادگی تصفیه و تأمین پساب مورد نیاز این 

صنایع را دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان با تأکید 
بر اینکه پوشش فاضاب استان همدان را در سال جاری 

به 98 درصد خواهیم رســــاند، افزود: در این جلســــه قول 
داده ایم روســــتاهای باالدست ســــد اکباتان را برای سال 

آینده تحت پوشش فاضاب قرار دهیم.

آب رسانی به 1۸ روستای بخش پیشخور  �
بخشــــدار پیشــــخور از توابع شهرســــتان فامنیــــن نیز در 
ادامه این جلســــه به مشکات آب این بخش اشاره کرد 
و گفت: 18 روســــتای بخش پیشــــخور با تانکر آب رسانی 

می شوند.
شهرســــتان  فاضــــاب  و  آب  مدیــــر  اکبــــری،  محســــن 
آب رســــانی با تانکر  فامنین نیز در این جلســــه با تأیید 
وســــتای بخش پیشخور گفت: آب  44 ر وستا از  18 ر به 
 مشکل نیترات دارد و اگر مشاور 

ً
وســــتاها عمدتا این ر

بتوانــــد طرح خوبی ارائه دهد، آب رســــانی انجام خواهد 

بــــه اعتبار ویژه  البته در بخش پیشــــخور نیاز  که  شــــد 
داریم.

افزایش نجومی قبوض آب اللجین  �
آب  قبــــوض  نجومــــی  افزایــــش  جلســــه  ایــــن  ادامــــه  در 
مشترکین دارای مشاغل خانگی و نارضایتی مردم اللجین 
در این زمینه مطرح شــــد که مقرر شد نماینده اداره آبفا در 
این شــــهر حضور یابــــد و تمامی قبوض دارای مشــــکل را 

بررسی کند.
رســــیدگی بــــه مشــــکات تأمیــــن آب بخش پیشــــخور 
شهرســــتان فامنین، شــــبکه فاضاب شــــهر مهاجران، 
کــــوی فرهنگیــــان همدان و  آب منطقــــه غدیر  تأمیــــن 
آب شرب شــــهر اللجین توسط اعضای شورای  کیفیت 
شــــهر و شــــهرداران و معتمــــدان محــــات بــــا نماینده 

مــــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی، 
نماینــــده معین شهرســــتان بهار و مدیرعامل شــــرکت 
مدیران  معاونــــان و  آب و فاضاب اســــتان همــــدان و 
شهرستانی این شــــرکت از دیگر موارد مطرح شده این 

بود. جلسه 

همچنین در این جلســــه مقرر شد مســــؤوالن ذی ربط به 
همراه مســــؤول دفتر حجت االســــام فاحی مشــــکات 
مطرح شده را بررســــی کنند. همچنین مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب اســــتان همدان قول داد آب شرب منطقه 

قزل آباد به زودی تأمین شود.

پیام حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان به مناسبت هفته ملی و روز جهانی کودک

اولویت تخصیص منابع به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان
هگمتانه، گروه خبر همدان: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس 
فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسامی به مناسبت 

هفته ملی و روز جهانی کودک پیامی را منتشر کرد.
به گزارش هگمتانه، در پیام وی آمده است:

کــــودکان مهم تریــــن ســــرمایه های جامعــــه هســــتند، که 
برنامه ریــــزی بــــرای رشــــد و پــــرورش اســــتعدادها و ارتقای 
مهم تریــــن  از  آنهــــا  فرهنگــــی  و  زیســــتی  شــــاخص های 

اولویت های کشــــور اســــت. پــــرورش انســــان های مؤمن 
خردمند، متفکر و اندیشــــمند، بــــا نظم و انصــــاف و دارای 
اخاق اســــامی و اهل عمــــل با برنامه ریزی مناســــب برای 

کودکان و نوجوانان میسر است.
رشــــد اقتصــــادی و اجتماعــــی و فرهنگی و در یــــک کلمه، 
ارتقای امنیت همه جانبه جوامع، با برنامه های مناســــب 
برای شناســــایی و رشد اســــتعدادهای کودکان و تبدیل 

ســــرمایه های انســــانی به منابع پایدار برای توسعه کشور 
امکان پذیر اســــت، که در بســــتر تعلیم و تربیت مناسب 
برای کودکان و نوجوانــــان تحقق می یابد. پرورش کرامت 
انســــانی کودکان و ایجاد عدالت آموزشــــی اولویت اصلی 
کیدات  برنامه های کشــــور به شمار می رود، که براساس تأ
مقام معظم رهبری باید به صــــورت ویژه مدنظر قرار گیرد، 
در شــــرایط کنونی با توجه به شــــیوع جهانی بیماری کرونا 

آموزش های دیجیتالــــی و مجازی، انتظــــار می رود  و ارائــــه 
توجه بــــه عدالت آموزشــــی و تربیتــــی در ایــــن رویکرد نیز 
بیــــش از پیش مــــورد توجــــه برنامه ریــــزان قرار گیــــرد. با 
بزرگداشــــت هفته ملی و روز جهانی کودک که امســــال با 
توجه بــــه تقارن مبارک آن با اربعین حســــینی، رنگ و بوی 
عاشــــورایی، حریت، انسانیت و کرامت و مجاهدت گرفته 
است، از همه دســــت اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان و 
کید می کنم، برای تخصیص  نوجوانان تشــــکر نموده و تأ
منابع در راســــتای تحقــــق تعلیم وتربیت تمام ســــاحتی، 
که در ســــند تحول بنیادین هدف گذاری شــــده اســــت، 

از همــــه فرصت هــــای قانون گــــذاری در مجلس شــــورای 
اســــامی، بهره بــــرداری نموده ایم و تاش برای اســــتفاده 
از ظرفیت های بیشــــتر مجلــــس، برای تخصیــــص منابع 
آموزش و پــــرورش کــــودکان و نوجوانان  مناســــب برای 
، یکی از اساســــی ترین اولویت هایی است، که در  کشــــور

دستور کار قرار دارد.
از خدواند ســــبحان مســــألت می نمایم، هیــــچ کودکی در 
سراســــر جهــــان، از حقوق خــــود مبنی بر زندگــــی در صلح 
و آرامــــش، برخــــورداری از امکانات آموزشــــی و زیســــتی و 

بهداشتی مناسب محروم نباشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان:

حضور ارزیاب یونسکو  
ارتباطی به هگمتانه نداشت

صنایع  فرهنگــــی،  میــــراث  مدیرکل  همــــدان:  خبــــر  وه  گر هگمتانــــه، 
زیاب یونســــکو  دســــتی و گردشــــگری همدان با بیان اینکه حضور ار
در همــــدان به منظور بررســــی تپــــه هگمتانه برای ثبــــت جهانی نبود 

ونــــده و ارســــال به  زیابــــی از هگمتانــــه پــــس از تکمیــــل پر گفــــت: ار
می شود. انجام  یونسکو 

به گزارش هگمتانــــه، علی مالمیر دیروز در خصــــوص باردید ایکوموس 
ارزیاب یونســــکو از همدان اظهار کرد: ســــفر ارزیاب یونســــکو و بازدید از 
عرصه پیشــــنهادی همدان اســــتفاده از ظرفیت حضور وی برای پرونده 

اورامانات بود.
وی ادامه داد: پس از اینکه ارزیاب یونسکو بازدیدی از اورامانات داشت، 

حین بازگشــــت به تهران درخواست برای بازدید از همدان را هم داشتیم 
که موافقت کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری همدان گفت: 
درخواســــت ما از وی به این منظــــور بود بازدید از همــــدان ذهنیتی را 
برای موضوع پیشــــنهادی ما برای ثبت جهانــــی هگمتانه ایجاد کند و 

برای آینده بتوانیم بازخوردی را داشــــته باشیم.
کید بر اینکه موضوع ســــفر ارزیاب یونســــکو بررسی هگمتانه  وی با تأ

نبود افــــزود: ارزیاب یونســــکو در همدان توقف کوتاهی داشــــت و از 
، آرامگاه بوعلــــی و میدان امــــام)ره( بازدید  ، بافــــت مرکزی شــــهر بــــازار

داشت.
از  بازدید  و  حضــــور  همین  شــــد:  یادآور  مالمیر  فــــارس،  از  نقــــل  به 
رســــمی مجموعه  یابی  ز ار امــــا  را داشــــت  بازخــــورد مثبتی  همــــدان 
صورت  یونســــکو  به  ارســــال  و  ونــــده  پر تکمیل  از  پــــس  عرصــــه  و 

. د می گیر

پایش ها برای مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
اداره  رئیس  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
نظــــارت بــــر امور حیــــات وحــــش اداره کل 
گفت:  حفاظــــت محیط زیســــت همــــدان 
بــــا توجه بــــه آغاز فصــــل مهاجــــرت و فرود 
پرندگان مهاجر در آبگیرهای همدان، رصد 
با  پرندگان  حــــاد  فوق  آنفلوآنزای  وضعیت 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

آغاز شده است.
گــــزارش هگمتانه، مجید شــــعبانلو روز  به 
سه شنبه اظهار کرد: همه ساله با آغاز ورود 
پرندگان به کشــــور و اســــتان رصد و پایش 
زیســــتگاه های آبی نظیر ســــدها، تاالب ها، 
آب بندها و آبگیرها با هدف پیشــــگیری از 
شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در دســــتور کار محیــــط بانــــان و تیم هــــای 
بازرســــی مشــــترک محیط زیســــت و علوم 

پزشکی قرار می گیرد.
آلوده  وی بیان کرد: احتمال ورود پرندگان 

کشــــورهای شــــمالی به  ایــــن بیماری از  به 
برای  بنابراین  اســــت  متصور  کشور  داخل 
کنترل و مهــــار آن باید از ابتدا اقدامات الزم 

را انجام داد.
رئیــــس اداره نظارت بر امــــور حیات وحش 
اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت همدان 
اظهار کرد: تیم های گشــــتی و محیط بانان 
در صورت مشــــاهده الشــــه پرندگان آبزی 
و کنار آبــــزی و هر پرنده دیگــــری موضوع را 
به دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا برای 

بررسی علت مرگ اطاع رسانی می کنند.
شــــعبانلو ادامــــه داد: تیم های پزشــــکی با 
ورود بــــه موقــــع و نمونــــه برداری از الشــــه 
حیوانــــات تلف شــــده، از شــــیوع بیماری و 
ســــرایت آن به دیگــــر پرنــــدگان جلوگیری 

می کنند تا شاهد تلفات بیشتری نباشیم.
وی گفــــت: در صورت تأیید وجــــود بیماری 
آنفلوآنزا از سوی دامپزشکی، جلساتی برگزار 

شــــده و دربــــاره اعمال محدودیــــت، اعمال 
 ، قرنطینه، نظــــارت جدی بــــر جابجایی طیور
نظارت بــــر مرغداری هــــا برای پیشــــگیری از 
تلفات و آســــیب های اجتماعی و اقتصادی 

ناشی از آن تدابیری اندیشیده می شود.
رئیــــس اداره نظارت بر امــــور حیات وحش 
اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت همدان 
اظهار کــــرد: پایش و کنترل زیســــتگاه های 
آبی تــــا پایــــان فصل زمســــتان کــــه فصل 

مهاجرت پرندگان است ادامه دارد.
شعبانلو از شهروندان خواست در صورت 
مشــــاهده الشــــه پرنــــدگان به ویــــژه مرگ 
دســــته جمعی موضــــوع را از طریق تماس 
با ســــامانه 1504 به یــــگان حفاظت محیط 
زیســــت اطاع رســــانی کــــرده و از لمس و 
دســــت زدن به این قبیل پرنــــدگان پرهیز 
کــــه احتمال ســــرایت بیمــــاری از  کنند چرا 

پرنده به انسان وجود دارد.

پیرترین زندانی همدان با بدهی 90 میلیونی
وه خبر همدان: مدیرعامل  هگمتانــــه، گر
کرد:  اظهــــار  همدان  اســــتان  دیه  ســــتاد 
بــــا وجود تاش های صــــورت گرفته برای 
آزادی پیرتریــــن زندانــــی جرائــــم غیرعمد 
حمایت  و  کمک  نیازمند  اما  اســــتان  این 

هستیم. نیک اندیش  خیران 
وحانی  ر یــــداهلل  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
اواسط  کرد:  اظهار  شــــنبه  سه  وز  ر منش 
زمســــتان ســــال 89 یعنی حدود 10 سال 
ناتوانی  علــــت  به  ســــاله   70 مردی  پیش 
در پرداخــــت بدهــــی راهی زندان شــــد و 
هم اینک این زندانی هشــــتادمین سال 

می برد. سر  به  زندان  در  را  خود  زندگی 
وی اضافــــه کــــرد: این مرد ُمســــن پیش 
ود بــــه زندان دارای یــــک باب مغازه  از ور
اما  بود  همــــدان  بازار  در  وشــــی  فر فرش 
کرد  بدهی  دچار  را  او  فرش  نسیه  وش  ُفر
و او بــــرای جبران بدهی، مجــــدد به خرید 

آورد. وی  ر نسیه  صورت  به  جدید  فرش 
داد:  ادامه  همدان  دیه  ستاد  مدیرعامل 
80 ســــاله این بــــار فرش ها را  این زندانی 
وش رســــاند  بــــا قیمت کمتر از بازار به فر
اما با این شــــیوه نه تنها نتوانست پاسخ 
میزان  به  بلکه  باشــــد  بدهی هایش  گوی 

شد. وده  افز نیز  او  بدهی  
وحانــــی منــــش بیان کرد: ایــــن مددجو  ر
بــــرای جبران بدهی  را  ملک و اموال خود 
کفاف  آنهــــا  امــــا  گذاشــــت  وش  فــــر بــــه 
تن،  هشت  شکایت  با  و  نداد  را  بدهی ها 

شد. زندانی  فرد  این 
در  زندانی  ایــــن  خانواده  کــــرد:  اظهار  وی 
پرداخت  را  بدهی  از  بخشی  سال   10 طول 
میلیــــون   90 حاضــــر  حــــال  در  و  کردنــــد 
تومــــان از مجمــــوع بدهی این فــــرد باقی 
مانده اســــت که ســــتاد دیه بخشی از آن 

می کند. تأمین  را 

اضافه  همــــدان  دیه  ســــتاد  مدیرعامــــل 
کمک ســــتاد دیــــه اما برای  کرد: با وجود 
نیازمنــــد  همچنــــان  زندانــــی  ایــــن  آزادی 
نیــــک  خیــــران  مســــاعدت  و  کمــــک 
آزادی و  تا بتوان زمینه  اندیش هســــتیم 
آغوش خانواده را برای این  بازگشــــت به 

کرد. مهیا  پیرمرد 
 307 اینک  هم  داد:  ادامه  منش  وحانی  ر
تن به علت جرائــــم غیر عمد و ناتوانی در 
همدان  زندان هــــای  در  بدهی  پرداخــــت 
به ســــر می برند که هشت تن از زندانیان 

هستند. زن 
علت  به  زندانیان  از  نفــــر   250 گفت:  وی 
در  ناتوانــــی  تــــن   54 مالــــی،  بدهی هــــای 
ناتوانی  علــــت  به  تن   2 مهریــــه،  پرداخت 
به  نیــــز  نفــــر  یــــک  و  نفقــــه  پرداخــــت  در 
خاطر دیه ناشــــی از ســــوانح کار در زندان 

هستند. محبوس 

میدانی در همدان به نام اربعین
 مزین شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی شورای اســــامی شهر همدان از 
تصویب نام گذاری میدانی به نام اربعین در شورا خبر داد.

به گزارش هگمتانه، ابراهیم مولوی در حاشــــیه جلســــه صحن شورا افزود: 
در راســــتای پاسداشــــت یــــاد و خاطره ایثار و فــــداکاری حضــــرت اباعبداهلل 
الحســــین)ع( و یاران با وفایش و به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت 

میدان و تقاطع غیر همسطح خیبر به نام اربعین نام گذاری شد.
وی در ایــــن خصوص اضافه کــــرد: با توجه به این که بلــــوار ارتش جمهوری 
اســــامی محل عبور زائران حدود 18 اســــتان به ســــمت عتبــــات عالیات و 
کربای معلی است، اعضای شــــورای اسامی شهر همدان موافقت کردند 
که تقاطع غیرهمســــطح خیبر در مقابل صدا و ســــیمای مرکز همدان به نام 

اربعین نام گذاری شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان؛ مولــــوی اضافه کرد: 
همچنین مقرر شد تابلو یادبود و یادمانی در راستای عنایت بیشتر به فرهنگ 

عاشورا و اربعین در این محل نصب شود.
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بــــا  هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: گــــردوی تویســــرکان 
مرغوبیــــت و کیفیتــــی فراتــــر از بازارهای داخلــــی و در حد 
استانداردهای بین المللی در ســــازمان مالکیت فکری و 
معنوی جهان )وایپو( ثبت جهانی شــــده اســــت و ایجاد 
بازار تخصصی گردو در شهرســــتان می تواند این جایگاه را 

تثبیت کند.
ســــبز  طــــای  همــــان  یــــا  هگمتانه،گــــردو  گــــزارش  بــــه 
، ارزش  تویســــرکان از مزایای ویژه ای مانند طعم دلپذیر
غذایی بســــیار باال، درصد مطلوب چربی و روغن خاص 
و ویژگی هــــای ممتــــاز درمانــــی برخــــوردار اســــت و یک 
محصــــول نــــاب و بدون رقیــــب داخلی اســــت که ثبت 
جهانی شــــده اســــت و اکنون به یک بــــازار تخصصی در 

دارد. نیاز  تویسرکان 
در زمان حاضر تویســــرکان از بزرگترین زنجیره کامل تولید 
نهــــال گواهی شــــده گردو در غرب آســــیا برخوردار اســــت 
، پیوندک هــــا و نهال هــــای  آینــــده ای نه چنــــدان دور و در 
گواهی شده گردوی کل کشــــور و حتی برخی از نقاط خارج 

از کشور را نیز تأمین می کند.
به گفته مدیر اداره جهاد کشاورزی تویسرکان ساالنه بین 
15 تــــا 17 هزار تن تولید گــــردو دارد و همواره از مشــــتریان 
خاص خــــود در بازارهای داخلــــی و حتی خارجــــی برخوردار 
اســــت و با توجه به این موضوع، ایجاد یک بازار تخصصی 
گردو در این شهرســــتان می تواند حلقه اثربخش تولید و 

عرضه گردو را کامل کند.

بهره وری از نشان ویژه تجاری گردوی تویسرکان �
مدیــــر انجمن گردوی تویســــرکان معتقد اســــت ایجاد 
بازار تخصصی گردو در این شهرســــتان عاوه بر تثبیت 

اعتبــــار و جایــــگاه ویژه گــــردوی تویســــرکان، گامی مؤثر 
و بــــزرگ برای بهــــره وری از نشــــان ویژه تجــــاری گردوی 

است. تویسرکان 
عبداهلل قمری در این باره اظهــــار کرد: ایجاد بازار تخصصی 
گردو با تشکیل هیأت امنایی از فعاالن تجاری، تشکل ها 
و ســــازمان های مردم نهاد و دســــتگاه های اجرایی دولتی 
در این بخش سبب می شــــود نظارت دقیق و فراگیری در 
روند فروش و عرضه گردوی تویســــرکان ایجاد شود که هر 
کس از هر نقطه از کشور و جهان با اطمینان خاطر گردوی 

اصل تویسرکان را خریداری کند.

کنترل قیمت هــــای مصوب و کارشناسی شــــده با  �
ایجاد بازار تخصصی

وی افزود: راه انــــدازی این بازار تخصصــــی همچنین زمینه 
الزم بــــرای کنترل قیمت های مصوب و کارشناسی شــــده 
را فراهم می کند و با شناســــنامه دار کردن عرضه کنندگان 
، خریداران می توانند  گردوی اصل تویســــرکان در این بازار

نارضایتی های احتمالی را پیگیری کنند.
قمری تصریح کــــرد: عاوه بر این ایجاد بازار تخصصی گردو 
در تویســــرکان به خــــودی خود به یک جاذبه گردشــــگری 
عامه پســــند در این شهرســــتان تبدیــــل و موجب جذب 

بیش از پیش گردشگران می شود.
وی اضافــــه کــــرد: همچنین دیگر ســــوقات شهرســــتان 
، سماق، عســــل و آلوی تویسرکان  تویسرکان مانند سیر
نیــــز می توانند با عرضــــه در این بــــازار به پویایــــی اقتصاد 

تویسرکان کمک کنند.

ورود گردو به بورس �

مدیــــر انجمــــن گــــردوی تویســــرکان از تــــاش و پیگیری 
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس بــــرای ورود گردو به 
بــــورس خبــــر داد و تصریح کــــرد: پیگیری های مســــتمر و 
امیدبخشــــی در این زمینه صورت گرفته است اما اکنون 
ورود گردو بــــه بازار بورس به یک متولی نیاز دارد که بتواند 
تعهد تأمین گردوی خریداری شــــده از ســــوی مــــردم را در 

زمان الزم بدهد.
قمری تأکید کرد: به عنوان مثال اتحادیه خشکبارفروشان 
تویسرکان به عنوان فعاالن ســــابقه دار در بخش فروش 
گردو می توانند به این عرصه ورود و گردوی تویســــرکان را 

در بازار بورس عرضه کنند.

کاهش واردات گردوی خارجی �
 ، عبداهلل قمری با اشاره به اینکه با توجه به باال رفتن نرخ ارز
امسال واردات گردو از کشورهای خارجی برای سودجویان 
به صرفه نیســــت افزود: همین موضــــوع موجب کاهش 

واردات گردوی خارجی به کشور شده است.
وی متذکــــر شــــد: در عین حــــال امســــال قیمت گردو 
بــــا افزایش 30 تا 40 درصدی مواجه شــــده اســــت و در 
کیلو  هــــر  قیمت  با  ســــبز  پوســــت  گردوی  حاضر  زمان 
وش می رســــد و  30 هزار تومان به فر 15 هــــزار تومان تا 
گردوی پوســــت قهوه ای نیز بســــته بــــه میزان رطوبت 

ایــــن محصول تأثیر  که در وزن نهایی  گردو  و خشــــکی 
100 هزار تومان در بازار  50 هزار تومان تا  دارد با قیمــــت 

می شود. عرضه 
گردو  بــــازار  اینکه ایجاد  بــــر  از تســــنیم، عــــاوه  به نقل 
در کنــــار فعالیــــت بزرگترین زنجیره کامــــل تولید نهال 
تثبیــــت  در  باالیــــی  اثرگــــذاری  از  گــــردو  گواهی شــــده 
جایــــگاه جهانــــی گردوی تویســــرکان برخوردار اســــت، 
تبدیلی  صنایــــع  توســــعه  ســــوی  و  ســــمت  به  حرکــــت 
وشــــی صــــرف  و بســــته بندی گــــردو و پرهیــــز از خام فر
ونــــق بیش از  می توانــــد کمک هایــــی قابــــل توجــــه به ر

پیش اقتصاد تویســــرکان بکند.

نماینده مردم مالیر در مجلس خبر داد:

موافقت وزیر نفت با گازرسانی به 3 روستای زیر 20 خانوار مالیر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مایر در 
مجلس شــــورای اسامی با اشــــاره به اتمام گازرسانی به 
روســــتاهای این شهرســــتان گفت: تنها ســــه روستای 
زیــــر 20 خانوار مایــــر از نعمت گاز بهره منــــد نبودند که 
با پیگیری های انجام شــــده، »بیژن نامــــدار زنگنه« وزیر 

نفت با گازرســــانی به این سه روستا موافقت کرد.
آزادیخواه  به گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــام احــــد 
روز سه شــــنبه در ایــــن بــــاره اظهار کرد: ســــه روســــتای 
 20 زیر  مایر  گلدســــته  و  پیرحیاتی  قشــــاق  خوش آباد، 
خانوار هســــتند که مجوز گازرســــانی به این روســــتاها از 

شد. اخذ  نفت  وزیر 
وی افزود: با توجه به شــــیب بــــاالی مهاجرت معکوس 
آینــــده  بــــه روســــتاها، پیش بینــــی می شــــود تــــا ســــال 
تعــــداد   1400 ســــال  مســــکن  و  نفــــوس  سرشــــماری  و 

خانوارهای این ســــه روستا از 20 خانوار عبور کند.
کید کرد:  رئیــــس مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان تأ
بــــه این روســــتاها می تواند  ارایه امکانات  بدون شــــک 
آسان ســــازی و ســــرعت  رونــــد مهاجــــرت معکــــوس را 

. بخشد
حجت االســــام آزادیخواه ادامه داد: طبق اعام شــــرکت 

ایــــن  روســــتاهای  تمامــــی  حاضــــر  حــــال  در   ، مایــــر گاز 
شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند و تنها این سه 
روســــتا چون زیر 20 خانوار هســــتند، گاز ندارند که با اخذ 

آغاز می شود. آنها  این مجوز به زودی عملیات گازرسانی 
وی بیان کــــرد: در حال حاضر 99.8 درصــــد از جمعیت 
روســــتایی و صد درصــــد جمعیت شــــهری از نعمت گاز 
برخوردار هســــتند و نرخ بهره مندی خانوارهای شــــهری 
و روســــتایی این شهرســــتان از نعمت گاز 99.9 درصد 

است.
نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی، مردم 

به  ویژه روستاییان را شایسته بهترین خدمات دانست 
و بیان کــــرد: تمام تاش مــــا کاهش مشــــکات، بهبود 
معیشــــت مردم و ارایه خدمت صادقانه به مردم است تا 

بتوانیم در این شرایط باری از دوش مردم برداریم.
، از 208  بــــه نقل از ایرنــــا، طبق گزارش شــــرکت گاز مایر
از نعمت  201 روســــتا  روستای این شهرســــتان تاکنون 
20 خانوار دیگر  گاز بهره مند شدند که سه روســــتای زیر 
نیز در دســــتور گازرســــانی قرار گرفت و مابقی نیز خالی 

است. سکنه  از 
ســــال 97 اســــتان همدان به عنــــوان نخســــتین و تنها 

گازرســــانی شــــهری و  کشــــور در زمینــــه  اســــتان ســــبز 
شد. معرفی  روستایی 

گاز  108 هزار مشــــترک  شهرســــتان مایر دارای بیش از 
است. صنعتی  و  تجاری  خانگی، 

برخورد با خودروهای حمل فاضالب متخلف در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره حفاظت محیط زیست مایر از برخورد قانونی با خودروهای 

حمل فاضاب متخلف آالینده محیط زیست خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، عباس نجاری با اشــــاره به اهمیت حفظ محیط زیســــت در تمام حوزه ها اظهار 
کرد: یکی از مــــوارد آلوده کننده محیط زیســــت فاضاب های صنعتی و خانگی هســــتند که باعث 

آلودگی خاک و آب و به خطر انداختن سامت مردم و... می شوند.
وی با بیان اینکه خودروهای حمل فاضاب با رها کردن آن در اراضی کشــــاورزی و رودخانه ها باعث 
آلودگی محیط زیست می شوند افزود: قانون مجازات اســــامی این اقدام را تهدید علیه بهداشت 

مردم و جامعه تلقی کرده و با آن برخورد می کند.
رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان مایر گفت: در راســــتای حفظ ســــامت مردم و 
حفاظت از منابع آب و خاک اقدام قانونی علیه صاحبان خودروهای متخلف حمل فاضاب توسط 

محیط زیست انجام می گیرد.
وی گفــــت: در این زمینه اخیرا برای یکی از خودروهای متخلفــــی که بعد از چند بار تذکر همچنان به 
تخلفات خود در رهاســــازی فاضاب در اراضی و محیط زیســــت ادامه مــــی داد، حکم قضایی صادر 

شده است.
نجاری با اشاره به اینکه نیمی از فاضاب شهر مایر از طریق شبکه فاضاب جمع آوری و به تصفیه 

خانه می رود و مابقی توســــط خودروهای حمل زباله جمع آوری می شود افزود: در این زمینه نیز آب و 
فاضاب منهولی را برای رهاســــازی فاضاب های جمع آوری شــــده توسط خودروهای حمل زباله در 

نظر گرفته است.
وی ادامــــه داد: این خودورها باید بعد از جمــــع آوری فاضاب را در این منهول تخلیه کنند که بعد از 

تخلیه این فاضاب ها به شبکه جمع آوری شهرستان متصل می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مایر گفت: متأسفانه تعدادی از خودروهای حمل 
فاضاب از این مــــوارد قانونی ســــرپیچی کرده و اقدام به رهاســــازی فاضاب ها در محیط زیســــت 

می کردند که پیگیری های الزم توسط محیط زیست انجام و با موارد متخلف برخورد می شود.

فرماندار نهاوند:

وضعیت  خطرناک کرونا 
در نهاوند

با  هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار نهاوند 
اشــــاره به اینکــــه وضعیت کرونــــا طی هفتــــه اخیر 
خطرناک تر شــــده و شــــرایط خوبی در شهرســــتان 
وجود ندارد گفت: امروز همه بــــرای مقابله با کرونا 

باید پای کار باشند.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری در جلسه شورای 
فرهنــــگ عمومی نهاونــــد اظهار کرد: متأســــفانه با 
وجود همه مشــــکاتی که بیماری کرونا برای مردم 
بــــه وجود آورده امــــا هنوز عده ای بــــه صورت جدی 
حاضر به پذیرش آن به عنوان یک بحران نیستند.

عــــادی پنداشــــتن اوضاع از دید مــــردم، اصال  �
نشانه خوبی نیست

وی بــــا بیان اینکه عادی پنداشــــتن اوضــــاع از دید 
مردم، اصا نشانه خوبی نیســــت و عواقب خوبی 
در بر ندارد افزود: مردم باید خطر کرونا را درک کنند 
و در مقابــــل نســــبت بــــه رعایت موارد بهداشــــتی 

احساس مسؤولیت نمایند.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه شرایط شهرستان در 
بحث کرونا عادی نیست افزود: شرایط امروز کرونا 
یک شــــرایط بحرانی اســــت و در چنیــــن موقعیتی 

مدیران باید بتوانند بحران را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کرونا طی هفته اخیر 
خطرناک تر شــــده و شــــرایط خوبی در شهرســــتان 
وجــــود ندارد ادامــــه داد: امروز همه بــــرای مقابله با 

کرونا باید پای کار باشند.
ناصــــری اضافه کرد: در شــــرایط موجود الزم اســــت 
که یکی از دســــتور کارهای جلســــه شورای فرهنگ 
عمومی موضوع مقابله با کرونا و بررسی راهکارهای 

الزم فرهنگی برای مقابله با آن باشد.
وی تأکیــــد کــــرد: بــــرای این منظــــور از ایــــن به بعد 
نماینده کارگروه تخصصی شورای فرهنگ عمومی 

در قرارگاه زیستی حضور داشته باشد.
به نقل از فــــارس، فرماندار نهاوند حفظ ســــامتی 
مــــردم را از اولویت های مســــؤولین عنــــوان کرد و 
افــــزود: حفظ ســــامت مردم برای مســــؤوالن یک 
اصل مهم بوده و شــــیوه نامه های بهداشتی نیز به 
منظور حفظ ســــامت جامعه تدوین شده است، 
بــــرای کنترل کرونا بــــه همکاری و همراهی بیشــــتر 

مردم نیازمندیم.

کسب 20 رتبه برتر توسط مالیر 
در مسابقات پژوهش سرای 

دانش آموزی

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون آمــــوزش 
متوســــطه اداره آموزش و پرورش مایر از کســــب 
20 رتبه برتر توســــط دانش آموزان این شهرســــتان 

در مسابقات پژوهشسرای دانش آموزی خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حاجیعلــــی ســــپهوند بــــا 
اشاره به کســــب رتبه های برتر مســــابقات استانی 
پژوهش ســــراهای دانش آموزی اظهار کرد: 20 رتبه 
برتر استانی توســــط دانش آموزان دوره اول و دوم 
پژوهشســــرای  مســــابقات  در  متوســــطه  آموزش 

دانش آموزی کسب شد.
، مربــــوط به  وی اضافــــه کــــرد: ایــــن رتبه هــــای برتر
رشــــته های ادبیات و علوم انســــانی، دریا، زیست و 
فناوری، گیاهان دارویی و طــــب ایرانی، نانوفناوری 

و نجوم بوده است.
معــــاون آمــــوزش متوســــطه آمــــوزش و پــــرورش 
شهرســــتان مایر با اشــــاره به اهمیــــت و ضرورت 
پژوهش در مدارس تصریح کرد: اجرای برنامه های 
پژوهشــــی در مدارس و پژوهش ســــراها می تواند 
دانش آمــــوزان را بــــه نگاهی دوبــــاره و تفکری دیگر 

دعوت و کار را در آنان نهادینه کند.
وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنانش با اشــــاره به 
کسب رتبه های زیر 50 کنکور توسط دانش آموزان 
بــــه  ورود  سراســــری  آزمــــون  در  گفــــت:  مایــــری 
دانشگاه ها در سال جاری، پنج نفر از دانش آموزان 
شهرســــتان موفق به کســــب رتبه های زیــــر 50 در 

رشته های علوم تجربی، زبان خارجه و هنر شدند.
معــــاون آمــــوزش متوســــطه آمــــوزش و پــــرورش 
شهرســــتان مایر با اشــــاره بــــه اینکه نبایــــد در هر 
شــــرایطی داشــــتن نگرش مثبــــت را فراموش کرد 
گفــــت: دانش آمــــوزان بایــــد خودبــــاوری ناشــــی از 
شناخت خود، مســــوولیت پذیری، استقال عمل 
و اعتماد به نفس را مد نظر داشــــته و ســــعی کنند 
درباره اهدافشــــان با خود گفت وگو کرده و دست 

از تاش برندارند.

خبــــــر

توزیع 70 میلیون تومان تجهیزات مقابله با کرونا در مراکز درمانی مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معــــاون فرهنگی اداره 
70 میلیون  از توزیــــع  امــــور خیریــــه مایــــر  اوقاف و 
مراکز  در  ضدعفونی  کننده  مــــواد  و  تجهیزات  تومان 

داد. خبر  مایر  درمانی 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضا نوروزی با اشــــاره 
70 میلیــــون تومان تجهیــــزات و مواد ضد  به توزیع 

عفونی بین مراکــــز درمانی مایر طــــی دو هفته اخیر 
اظهار کــــرد: این اقدام بــــا توجه به موج ســــوم کرونا 
و در راســــتای ســــامت کادر درمان و نیــــاز بیماران 
کرونایی و در راستای نیت واقف انجام شده است.

وی از توزیع 4 هزار ماســــک پزشــــکی ان95 در بین 
کادر درمانی بخش ســــیف الدوله بیمارســــتان امام 
گذشــــته خبر داد و  حســــین)ع( مایر طی دو هفته 
اکسیژن سنج  دســــتگاه  فشارسنج،  دستگاه  گفت: 
و ریــــکاوری نیز از محــــل نیت واقف به بیمارســــتان 

شد. اهدا 
خیریــــه  امــــور  و  اوقــــاف  اداره  فرهنگــــی  معــــاون 
شهرســــتان مایر با اشــــاره بــــه اینکه طــــی دو هفته 
5 هــــزار عدد ماســــک ســــه الیه نیــــز بین  گذشــــته 
اســــت  شــــده  توزیع  شهرســــتان  بیمارســــتان های 
70 میلیــــون تومان  گفت: بــــرای تهیــــه این تعــــداد 

است. شده  هزینه 
گذشــــته تا  از اســــفندماه ســــال  با بیــــان اینکه  وی 

مواد  بــــرای  تومان  میلیون  یکصــــد  از  بیــــش  کنون 
ضدعفونی، تجهیزات و ماســــک هزینه شــــده است 
افزود: عاوه بر این بیش از 3 هزار بســــته معیشتی 
در راســــتای کمک های مؤمنانه، تعداد زیادی غذای 
گرم با رعایت اصول بهداشــــتی و... از ابتدای شیوع 
بیــــن نیازمندان و  راســــتای نیت واقف در  کرونا در 

است. شده  توزیع  درمانی  مراکز 
وزی یادآور شــــد: عــــاوه بر ایــــن اداره اوقاف با  نور
 2 اجرای طــــرح مهر تحصیلی اقدام بــــه تهیه و توزیع 
هزار و 300 بســــته لــــوازم تحریر و کیــــف هر کدام به 
مبلــــغ 300 هزار تومان و جمعــــا 700 میلیون تومان 

است. کرده 
وی خاطرنشــــان کرد: طــــرح مهر تحصیلــــی با هدف 
نیازمنــــد  دانش آمــــوزان  بــــه  کمــــک  و  دســــتگیری 
همزمــــان با شــــروع ســــال تحصیلــــی انجــــام و تهیه 
بســــته ها نیز از محل نیت واقف مرحوم شــــادروان 

است. شده  انجام  سیف الدوله 

نصف جمعیت نهاوند زیر پوشش صندوق روستایی بیمه سالمت
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس مرکز بهداشــــت 
از خدمات  گفــــت: نصف جمعیــــت نهاونــــد  نهاوند 
بهره منــــد  روســــتایی  صنــــدوق  در  ســــامت  بیمــــه 

هستند.
به گزارش هگمتانه، علی احســــان خویشوند با اشاره 
به اهمیت اجرای نســــخ الکترونیک در مراکز درمانی 
از ســــوی بیمه سامت اظهار کرد: در مراکز بهداشت 
آن  ســــامانه ای با عنوان "سیب" فعال اســــت که در 
شــــهروندان یک پرونــــده الکترونیک دارنــــد و تمام 
مؤلفه های ســــامت هــــر فــــرد از زمان تولد توســــط 
همــــکاران در خانه هــــای بهداشــــت و مراکــــز جامــــع 

سامت ثبت می شود.
وی با بیان اینکه در این ســــامانه تمــــام وقایع حیاتی 
یک فرد، خدماتــــی که دریافت می کنــــد و مؤلفه های 
ســــامت ثبت و تبدیل به یک پرونــــده الکترونیک 
می شــــود گفت: این پرونده ملی است تا شهروندی 
بتواند در ســــایر شــــهرها نیز خدمات دریافت کند و 
پزشکان نیز سوابق بهداشتی و پزشکی او را نظاره گر 

آن تصمیم گیری کنند. و بر اساس 
رئیــــس مرکز بهداشــــت نهاوند با بیان اینکه نســــخ 
الکترونیــــک نیــــز در ایــــن راســــتا حرکــــت می کند و 
به  پزشــــک  وقتی  افــــزود:  دارد  فراوانــــی  مزیت هــــای 
صورت الکترونیک نســــخه می نویســــد، در داروخانه 

امکان تحویل دارو بدون ارائه دفترچه وجود دارد.

ســــامت  پرونــــده  در  بیمــــار  داروهــــای  گفــــت:  وی 
تــــا معلوم شــــود چه  الکترونیــــک او ثبت می شــــود 
دارویــــی در چــــه تاریخی دریافت کرده اســــت، ضمن 
اینکــــه نــــوع بیماری  هــــم همزمــــان در ســــامانه درج 
محسوب  شــــخص  پزشکی  ســــوابق  جزو  و  می شود 

می شود.
خویشوند خاطرنشــــان کرد: حذف هزینه های صدور 
دفترچه و صف های طوالنی صدور آن و نیز سهولت 

کار از دیگر فواید طرح نسخ الکترونیک است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه ارجــــاع الکترونیک نیــــز یکی از 
مزیت های حاشــــیه ای طرح نســــخ الکترونیک است 
گفــــت: ممکن اســــت پزشــــک خصوصــــا در بخش 
بیمــــه روســــتایی الزم بداند بیمــــار را به ســــطح باالتر 
و متخصــــص ارجاع دهد کــــه این موضــــوع در قالب 
ارجاع الکترونیک اتفاق می افتد و دیگر قرار نیســــت 
پزشــــکی داخل دفترچــــه بیمار یادداشــــتی بــــرای او 

بگذارد که به چه متخصصی مراجعه کند.
رئیس مرکز بهداشت نهاوند عنوان کرد: اجرای طرح 
نســــخ الکترونیک باعث تکریم اربــــاب رجوع و کوتاه 

شدن مسیر خدمت رسانی به شهروندان می شود.
80 درصد بیمه شدگان  وی در خصوص اینکه تقریبا 
شهرســــتان نهاونــــد زیــــر پوشــــش بیمه ســــامت 
هستند بیان کرد: ما بیشتر با بیمه شدگان صندوق 
که  ارتبــــاط هســــتیم  روســــتایی بیمــــه ســــامت در 

پرداخت فرانشــــیز از سوی روســــتائیان در این بیمه 
بسیار پایین است.

ســــال  چندین  روســــتائیان  کــــرد:  تأکید  خویشــــوند 
اســــت که تنها 500 تومان برای هر ویزیت در صندوق 
روستائیان بیمه سامت پرداخت می کنند در صورتی 
که به صورت آزاد باید بیش از 25 هزار تومان پرداخت 
شــــود و بــــدون دفترچه روســــتایی و آن هم در ســــایر 
دفترچه ها تقریبا 12 هزار تومان هزینه ویزیت می شود.
وی بیــــان کرد: نصــــف جمعیت شهرســــتان نهاوند 
روســــتایی هســــتند و در حال حاضر از خدمات بیمه 
ســــامت بهره منــــد می شــــوند و رضایــــت کامل هم 
دارنــــد چون پرداختی از جیب آنها بســــیار کم شــــده 

است.

با همکاری 300 نفر از فعاالن صنعت طیور :

دادستان تویسرکان پیگیر حل مشکالت مرغداری ها
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مشــــکات واحدهای 
مرغــــداری از تهیــــه دان و تســــهیات بانکــــی گرفته 
تــــا جوجه ریــــزی، پرورش و بــــازار فروش از یک ســــو و 
وضعیت راه ها از ســــوی دیگر ز یر ذره بین دادستان 

تویسرکان قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، ورود دادســــتان تویســــرکان در 
حمایــــت از تولیدکننــــدگان و برخورد بــــا متخلفان و 
تهدیدکننــــدگان جان و مــــال مردم بــــا حمایت های 
مــــردم  بــــرای  شهرســــتان  دادگســــتری  رئیــــس 
دلگرم کننده اســــت و می تواند نقطــــه عطفی بر روند 
نظــــارت جدی تر قانــــون بــــر عملکرد دســــتگاه های 

مختلف باشد.
مشکات واحدهای مرغداری از تهیه دان و تسهیات 
بانکی گرفته تــــا جوجه ریزی، پــــرورش و در نهایت بازار 

فروش، این روزها بر کسی پوشیده نیست.
این مســــئله در روزها و ماه های گذشــــته در سراســــر 
کشــــور و به تبع آن در اســــتان همدان و شهرســــتان 

تویسرکان مشهود است.
واردات نامناســــب دان مــــرغ و نهاده هــــای دامی به 
دلیــــل ضعف مدیریتــــی هرازچندگاهی دســــتخوش 
داللی دالالن می شــــود و احتکار آن توسط واسطه ها 
قیمت دان ها را افزایــــش می دهد.گاهی هم بانک ها 
و متولیــــان امــــر آن چنــــان کــــه بایــــد در حمایــــت از 

تولیدکنندگان به میدان نمی آیند.
برای رفع مشــــکات این گونه ای هــــم باید از رده های 
باالتــــر مدیریتی به آن توجه داشــــت و هــــم از پایین، 
بدان معنا که ناظران و بازرسان دستگاه های نظارتی 
در سطح کان ورود جدی تری داشته باشند و در کف 

میدان نیز ارگان های ذی صاح.
و اما در هفته های گذشــــته شــــاهد حضور دادستان 
تویســــرکان به عنــــوان مدعی العمــــوم در حمایت از 
تولیدکننــــدگان و مصرف کننــــدگان در حــــوزه مرغ و 

مرغداران بودیم.
در ایــــن بــــاره علی بهــــادری دادســــتان تویســــرکان 
از همــــکاری و بهره منــــدی از 300 نفــــر بــــرای بررســــی 
مشــــکات 122 واحد کوچک و بزرگ مرغداری در این 
شهرستان خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه های 
مربوطه به ویژه جهاد کشاورزی بازرسی ها انجام شد و 

پای درد و دل مرغداران نشستیم.
وی اظهــــار کــــرد: هرچنــــد از ســــوی برخــــی افــــراد ولو 
انگشت شــــمار امــــا مرتبــــط بــــا صنعــــت مرغــــداری 
تویسرکان کوتاهی هایی روی داده، اما زمانی که موارد 
و مشکات به طور موشکافانه بررسی شود می توان 
برای حمایت از تولید داخلی دقیق تر برنامه ریزی کرد.

 ورود قانون برای رفع موانع موجود بر ســــر راه  �
مرغداران و کشتارگاه تویسرکان

دادستان تویسرکان افزود: بدین ترتیب آنجا که نیاز به 
وجود و حضور قانون در حمایت از بخش های مختلف 
تولید از جمله مرغداری ها باشــــد حاضر می شــــویم تا 
موانــــع موجود بــــر ســــر راه تولیدکننــــدگان به صورت 
قانونی برداشته شــــود و با متخلفین که در این زمینه 

کوتاهی کنند هم قاطعانه برخورد قضایی می شود.
وی عنوان کرد: بنابراین با رویکرد حمایت از مرغداران 
همکاری تنگاتنگی با فرمانداری و دیگر دستگاه های 
متولی در خصوص احیاء کشــــتارگاه مرغ تویسرکان 
داشــــتیم تا باالخــــره در روزهای اخیر این کشــــتارگاه 

مجدد با اشتغالزایی برای 120 نفر بازگشایی شد.
بهــــادری تصریح کرد: در حدود 19 ماه گذشــــته به دلیل 
تعطیلی این کشتارگاه، مرغداران شهرستان برای کشتار 
مرغ تولیدی با مشــــکات بســــیار روبه رو بودند، گاهی 
کشتارگاه مرغ شهر همسایه، به موقع مرغ ها را تحویل 
نمی گرفت و گاهی هم تا مجوز کشتار صادر می شد، وزن 

مرغ ها افزایش یافته و به درد ورود به بازار نمی خورد.
آن  وی افزود: در حال حاضر خوشــــبختانه مشــــکل 
کشتارگاه مرغ اکنون دیگر رفع شده و امیدواریم تأثیر 
مثبتــــی بر روند کاهشــــی قیمت مرغ در شهرســــتان 

داشته باشد.
 ورود قانــــون برای تأکید بر رفع نقاط حادثه خیز  �

محورهای تویسرکان
دادســــتان تویســــرکان در ادامه به مســــئله اساسی 
وجود نقاط حادثه خیز در محورهای ورودی و خروجی 
تویسرکان پرداخت و گفت: به عنوان مدعی العموم 
به این مســــئله هــــم ورود داشــــتیم تا شــــرایط الزم از 
منظر قانونی برای کاهش تصادفات جاده ای به ویژه 

تصادفات منجر به فوت فراهم شود.
وی تصریــــح کرد: در این خصــــوص تاکنون مکاتبات 
مربوطــــه بــــا پلیــــس راه جوکار انجــــام شــــده و از آنان 
خواســــتیم تا بررسی کارشناســــانه نقاط حادثه خیز را 
در دستور کار خود داشته باشند و پس از شناسایی، 

موارد را برای دادستانی تویسرکان ارسال کنند.
بهادری عنــــوان کرد: در حال حاضر تمام مشــــکات 
پیش روی مرتبط با جاده ها مطرح شده و نامه پلیس 
راه جوکار به دســــت ما رســــیده و قرار است به زودی 
نامه ای دیگر به پیوســــت این مشــــکات فهرست 
شــــده به مجموعه راهداری شهرســــتان ارسال شود 
تا با قید فوریــــت ظرف یکی دو مــــاه از آنان بخواهیم 

نسبت به رفع نقاط حادثه خیز اقدام کنند.
به نقل از فارس، وی تأکید کرد: سامت و حفظ جان 
مردم برای مــــا در اولویت اســــت، بنابرایــــن کوتاهی 
هیچ دســــتگاهی در خصوص رفع موانع و مشکات 
جاده ای پذیرفته نیست و با متخلفین در این حوزه با 

توجه به موارد قانونی به جد برخورد می شود.

ضرورت های ایجاد
»بازار تخصصی گردو« در تویسرکان
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یع250 واحد پالسما  توز
برای بیماران کرونایی

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل انتقال 
خون اســــتان همــــدان گفــــت: تاکنــــون 250 
واحد پاســــما برای درمان بیماران کرونایی در 

بیمارستان های استان توزیع شده است.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمــــدی اظهار 
کــــرد: با توجه به تأثیر مثبت پاســــما درمانی در 
بیماران بدحــــال مبتا به کرونا، بهبود یافتگان 
این بیماری پاسمای خونشان را اهدا می کنند.

وی بــــا بیان اینکه تاکنون 273 واحد پاســــما 
توســــط بهبــــود یافتــــگان کرونــــا اهدا شــــده 
آن برای بیماران  است، تصریح کرد: 250 واحد 

استفاده شده است.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همدان با اشاره 
به اینکه روزانه بین 3 تا 4 نفر از بهبود یافتگان 
کرونا برای اهدای پاســــما پذیرش می شوند، 
تأمیــــن  زمینــــه  در  کمبــــودی  کــــرد:  عنــــوان 

پاسمای مورد نیاز بیماران وجود ندارد.
محمدی با بیان اینکه در مجموع میزان اهدای 
خون نسبت به مدت مشابه پارسال 12 درصد 
کاهش یافته است، تصریح کرد: اما با این حال 
کمبودی وجود ندارد و حتی خون های مازداد بر 

نیاز را به استان تهران ارسال می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در سال های گذشته دغدغه 
کمبــــود پاکت برایمــــان وجود داشــــت، گفت: 
با اجــــرای روش پاکت فریــــزس کــــه در آن تنها 
پاکت خون جداســــازی شده و سایر اجزا به بدن 
برمی گردد، دیگر نگرانی کمبود پاکت وجود ندارد.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همدان با بیان 
اینکــــه قابلیــــت نگهــــداری و ذخیــــره ســــازی 
با  نــــدارد، افزود:  طوالنی مدت پاکــــت وجود 
توجه به اینکه در آســــتانه اربعین حسینی قرار 
داریــــم از اهداکننــــدگان تقاضا داریــــم اهدای 
خون را به روزهای خاصی مانند اربعین موکول 
نکننــــد و این کار خدا پســــندانه را در تمام ایام 

سال انجام دهند.

270 خانواده همدانی 
متقاضی فرزندخوانده

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون امور 
اجتماعی بهزیستی اســــتان همدان گفت: در 
حــــال حاضر 270 خانــــواده در انتظــــار پذیرش 

فرزند از بهزیستی استان همدان هستند.
به گزارش هگمتانه، زهره بختیاری به وضعیت 
کودکان بی سرپرســــت اشــــاره و عنــــوان کرد: 
بی سرپرســــت  کودک   178 تعــــداد  هم اکنون 
زندگی  همــــدان  اســــتان  بهزیســــتی  مراکز  در 

می کنند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه فرزندخواندگی 
اظهار کرد: با این فرایند شــــاهد شفاف سازی 
فرزندخواندگی  اقدامــــات  مناســــب تر  چه  هر 

خواهیم بود.
اســــتان  بهزیســــتی  اجتماعی  امــــور  معــــاون 
همدان اعام کــــرد: در مجمــــوع 270 خانواده 
در انتظار پذیرش فرزند از بهزیســــتی اســــتان 

همدان هستند.
وی بــــا بیــــان اینکه سرپرســــتی کــــودکان بی 
هویــــت کــــه پــــدر و مــــادر ندارنــــد، بــــه عنوان 
فرزندخواندگــــی و کودکانــــی کــــه پــــدر و مادر 
آن ها در زندان هســــتند یا مشکاتی دارند، به 
دارای  خانواده هــــای  به  موقــــت  امین  صورت 
از ابتدای  کرد:  شرایط واگذار می شــــود، اضافه 
سال جاری تاکنون سرپرســــتی یک کودک به 
عنوان فرزنــــد خوانده و 9 کــــودک دیگر نیز به 
عنــــوان امین موقت بــــه خانواده هــــای دارای 

شرایط واگذار شده است.
بختیاری یادآور شــــد: این آمار در ســــال 1398 
پنج فرزند خوانده و 11 امین موقت بوده که به 

ثبت رسیده است.
، معاون امور اجتماعی بهزیستی  به نقل از مهر
اســــتان همدان با تأکید بر اینکه از سال 1392 
و پــــس از تصویب مجلس شــــورای اســــامی 
امــــکان فرزندخواندگــــی فراهــــم شــــد، گفت: 
کودکان  از  فرزندخواندگی در قانــــون حمایت 
بدسرپرســــت  و  بی سرپرســــت  نوجوانــــان  و 
مصوب سال 92 آمده و آئین نامه های ماده 22 
و 36 این قانون نیز در ســــال 94 اباغ شد و بر 
این اساس زن و شــــوهر بدون فرزند، دختران 
و زنان بدون شــــوهر و زن و شوهر دارای فرزند 
می توانند متقاضی سرپرســــتی فرزند باشــــند 
اما بــــا توجه بــــه در اولویت بــــودن خانواده ها 
برای پذیــــرش فرزنــــد خوانده در ســــال جاری 
سرپرستی هیچ کودکی در همدان به دختران 

مجرد باالی 30 سال واگذار نشده است.

نقش برجسته سازمان های 
مردمی در تحقق عدالت 

اجتماعی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســــتری کل اســــتان همدان 
گفت: ســــازمان های مردمی در پیشــــگیری از 
وقوع جــــرم و بهره گیــــری از برنامه های عدالت 

ترمیمی نقش مهمی را ایفا می کنند.
عســــگری  حســــین  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
صبــــح دیروز در ســــومین نشســــت بررســــی 
تعامــــل  و  مشــــارکت  نحــــوه  دســــتورالعمل 
نهادهــــای مردمــــی با قــــوه قضائیــــه در جمع 
تعــــدادی از ســــازمان  های مردم نهــــاد فعــــال 
اســــتان اظهار کرد: ســــازمان  های مــــردم نهاد 
نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

وی با بیــــان اینکه توانمنــــدی و ظرفیت  های 
در  نهــــاد  مــــردم  ســــازمان  های  در  موجــــود 
مواجهه با جرائم و آســــیب  ها باالســــت بیان 
کرد: این ســــازمان  ها می  توانند در پیشگیری 
از وقــــوع جــــرم و نیــــز در اجــــرای برنامه  هــــای 
دادگســــتری  با  اســــتان  در  ترمیمی  عدالــــت 

تعامل داشته باشند.
از وقــــوع جرم دادگســــتری  مدیر پیشــــگیری 
کل اســــتان همــــدان خاطرنشــــان کــــرد: یکی 
از راهکارهــــای اساســــی در حمایــــت از حقوق 
شــــهروندی توجه به شــــاخص  ها و معیارهای 
امنیــــت اجتماعی بوده و پیشــــگیری از وقوع 
جــــرم در تحقق و پایــــداری امنیــــت موضوعی 

اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد.
کرد: اجــــرای دســــتورالعمل نحوه  وی تأکیــــد 
مشــــارکت و تعامل نهادهای مردمــــی با قوه 
قضائیه این زمینه را میســــر ساخته و موجب 
تحقق مشارکت عمومی در راستای صیانت از 

حقوق عامه می  شود.
گفتنی اســــت در پایان این نشســــت مدیران 
ســــازمان  های مردم نهاد به بیان دیدگاه  های 

خود پرداختند.

استان

تأمین 6000 تن گوشت قرمز توسط عشایر همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور عشــــایری اســــتان همدان گفت: 6000 تن گوشــــت قرمز 

توسط عشایر استان همدان تولید شده است.
به گزارش هگمتانه، مهدی رضایی با اشــــاره به جمعیت 470 هزار رأسی دام عشایر استان همدان، 
اظهار کرد: 2هزار و 500 تن شیر خام و 425 تن پشم توسط دام عشایر در استان همدان تولید شده 

است.
وی با بیان اینکه جمعیت عشــــایر اســــتان همدان 12 هزار و 577 نفر است، تصریح کرد: آب رسانی 

به عشــــایر در حین کوچ توسط تانکر صورت می گیرد که در سال جاری 2هزار و 400 مترمکعب آب از 
این طریق به عشایر استان تحویل داده شده است.

معاون امور عشایر استان همدان با اشاره به تأمین علوفه مورد نیاز دام عشایر استان خاطرنشان 
کرد: در ســــال جاری 5000 تن جو، 420 تن سبوس و 450 تن آرد به عشایر استان همدان اختصاص 

یافته است.
وی درباره ابتای جامعه عشــــایری استان به کروناویروس، افزود: 18 نفر از عشایر استان مشکوک 
به کرونا بودند که از این تعداد ســــه نفر به مراکز درمانی منتقل شــــده و 15 نفــــر نیز با دریافت دارو 

درمان شدند.
رضایی با اشاره به آموزش دانش آموزان عشایری در شرایط کرونایی خاطرنشان کرد: به علت اینکه 
برخی از دانش آموزان عشایری از گوشی های هوشمند برخوردار نیستند کاس های دانش آموزان 

عشایری به صورت حضوری است.
وی با بیان اینکه 25 کاس درس دانش آموزان عشــــایری در اســــتان همدان وجــــود دارد، گفت: 
به طــــور میانگین هــــر کاس 25 دانش آموز عشــــایری دارد و 17 معلم از جنوب و هشــــت معلم از 

همدان به دانش آموزان عشایری درس می دهند.

مردی از جنس باران
علی بقایی

امســــال درحالی فــــراق »حاج حســــین« را به ســــوگ 
می نشــــینیم که عــــزادار عروج »حاج قاســــم« و »فراق 

کربا« نیز هستیم.
»حســــین همدانی« شــــاگردی زرنــــگ و مخلص بود 
از »مکتــــب خمینی« که توانســــت در 65ســــالگی و 
پس از 41ســــال مجاهدت مزد خود را بگیرد. او مشی 
امــــام خامنه ای را بــــه خوبی درک کرده بــــود و به ندای 
»مــــردم داری«، »مردم یــــاری« و »تخاُطب بــــا مردم« به 
خوبی لبیک گفته بود. ســــردارهمدانی برای مردمش 
همیشــــه در دســــترس بــــود و کمک کننــــده آنان در 

مشکات.
از بین همه ویژگی های شــــاخص ایشــــان »زیســــت 
اجتماعــــی« و »ســــبک زندگی« او بیشــــتر به چشــــم 
، خود یارِ غار حاج  می آمد. اگر چه نگارنده این ســــطور
حســــین نبوده، ولی بسیاری از فضائل و خصائل او را 
به چشم دیده و به گوش شنیده و بارها آنها راخوانده 

یا برایمان روایت کرده اند.
»حسین همدانی« در موضوعات مردمی و اجتماعی 
صاحب ســــبک بود، آنجا که نیاز بود بچه های رزمنده 
را در هیأتــــی زیــــر خیمــــه اباعبــــداهلل الحســــین علیه 
الســــام جمــــع کند،»هیأت رزمنــــدگان ثــــاراهلل« را در 
دهه 60 تأســــیس کرد و رونق بخشید. پس از دوران 
دفاع مقــــدس با زیرکــــی، موقعیت شناســــی و زمان 
شناسی ای که داشت، تاش کرد برای ترویج فرهنگ 
قرض الحســــنه و حل مشــــکات اقتصــــادی مردم، 
مؤسسه قرض الحســــنه »عدل اسامی« را تأسیس 
کند )الحق مؤثر هــــم بود(. برای انســــجام رزمندگان 
بعــــد از دفاع مقدس »مجمع پیشکســــوتان جهاد و 
شهادت« را بنیان نهاد. او با راه اندازی مؤسسه خیریه 

»ثاراهلل« به یاری محرومان شتافت.
کسی نمی تواند نقش بی بدیل و پررنگ او را در بنای 

»باغ موزه دفاع مقدس همدان«انکار کند.
»حاج حســــین« در ســــبک زندگی و زیست اجتماعی 
اش به خیمــــه امام حســــین)ع(، والیــــت و انقاب و 

مردم به شدت وفادار و ارادتمند بود.
ســــردار همدانــــی فقط متعلــــق به بچه هــــای رزمنده، 
انقابی و هیأتــــی نبود، او با همه مــــردم مأنوس بود. 
چند ماهــــی که در فتنــــه 88 فرمانــــده میدانی تهران 
شــــد، تمام تاشــــش را بــــه کار برد تا صــــف معاندان 
و معارضیــــن را از صــــف افرادی که ســــوأل و شــــبهه 
داشــــتند جدا کنــــد و برای ایــــن منظور خــــودش در 
خیابان ها حاضر شد تا جوان فریب خورده ای، آسیب 
نبیند و تاش می کردند به شبهات و گره های ذهنی 

جوانان پاسخ دهند.
»حسین همدانی« از جنس مردم بود، با مرام و با صفا. 
این را از تشــــییع جنــــازه ای که به تعبیــــر رهبر انقاب 
»همه مردم همــــدان آمدند...« بایــــد فهمید از نصب 
تمثال او در مغازه ها، خودروها، کارخانه ها، کوچه ها، 
خانه ها و... بایــــد درک کنیم. غم »حســــین همدانی« 
همــــه را عــــزادار کــــرد و مردم بــــه احتــــرام مجاهدت و 

مرامش تمام قد ایستادند...
حسین همدانی مردی از جنس باران بود؛ با سخاوت 

و بی مضایقه....
، دلیرا ما بی تو غریبیم دراین شهر
یک بار دگر از دل این معرکه برگرد

یادداشت میهمان

فراخوانی برای روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب

امــــور  معاونــــت  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــــاد اسامی به  منظور 
پشــــتیبانی از برنامه هــــا و اقدامــــات انجام شــــده و 
طرح هــــای ابتکاری در حوزه کتــــاب و کتاب خوانی و 
جلــــب توجه مردم، ســــازمان ها و نهادهــــای مرتبط 
دورۀ  هفتمیــــن  جامعــــه،  در  کتــــاب  اهمیــــت  بــــه 
کتاب«  دوســــتدار  عشــــایر  و  روستاها  »جشــــنوارۀ 
را در روســــتاها و عشــــایر سراسر کشــــور با رویکرد 

می کند. برگزار  مجازی 
به گزارش هگمتانه، هفتمین جشــــنواره روســــتاها 
1399 از سوی  و عشایر دوســــتدار کتاب در ســــال 
دفتــــر مطالعــــات و برنامه ریــــزی فرهنگی و ســــتاد 
شــــهرها و روســــتاهای دوســــتدار کتــــاب معاونت 
اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگــــی  امــــور 
مختلفــــی  نهادهــــای  و  دســــتگاه ها  مشــــارکت  بــــا 
مناطــــق  و  روســــتایی  توســــعه  معاونــــت  از  اعــــم 
محــــروم ریاســــت جمهــــوری، نهــــاد کتابخانه هــــای 
کتابداری و اطاع رســــانی  ، انجمــــن  کشــــور عمومی 
متحد  ملــــل  ســــازمان  فرهنگــــی  ســــازمان  ایــــران، 
یونســــکو، ســــازمان شــــهرداری ها و دهیاری هــــای 
، اتحادیه ناشــــران و کتاب فروشــــان تهران،  کشــــور
ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی 
 ، کانون هــــای فرهنگــــی و هنــــری مســــاجد کشــــور
دیگر  و  نوجــــوان  و  کــــودک  نویســــندگان  انجمــــن 

می شود. برگزار  همکار  نهادهای 
روســــتاهای متقاضــــی شــــرکت در این جشــــنواره بر 
اســـــاس فراخــــوان ایــــن دوره می تواننــــد اقدامـــــات 

خبــر

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان:

3 هزار خانواده در همدان 
محروم از گاز شهری
روزانه 15 خودرو در همدان دوگانه سوز می شود

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه همدان گفت: سه هزار خانواده 
در این اســــتان انشــــعاب گاز شــــهری ندارند که سوخت 

مورد نیاز خود را از روش های دیگر تأمین می کنند.
به گزارش هگمتانه، امین روستایی روز سه شنبه افزود: 
روزانه 15 دســــتگاه خودرو حمل و نقل عمومی، شــــامل 
تاکسی، وانت بار و نیســــان، با نصب تجهیزات سوخت 
دوگانه ســــوز  همــــدان  در  )ســــی.ان.جی(  طبیعــــی  گاز 

می شود.
وی بیان کرد: خودروهای واجد شرایط به صورت رایگان و 
بر اساس اولویت، توسط کارگاه های مجاز به دوگانه سوز 

سی.ان.جی تبدیل می شود.
وی اظهار کــــرد: در مراحــــل بعدی این طرح تاکســــی های 
اینترنتی و آژانس ها، با دریافت یک سوم هزینه تمام شده، 

دوگانه سوز سی.ان.جی می شود.
روســــتایی با اشــــاره به ایجاد صف های طوالنی برای تهیه 
ســــوخت گاز مایع )ال.پی.جی( عنوان کرد: بخش زیادی 
از این موضوع به تهیه ســــوخت گاز مایــــع برای خودروها 
مربــــوط می شــــود؛ میزان قابــــل توجهــــی از این فــــرآورده 

ارزشمند در خودروهای غیر استاندارد مصرف می شود.

وی ادامه داد: خودروهای دوگانه ســــوز ال.پی.جی، بسیار 
خطرناک و غیر استاندارد هستند، شرایط دریافت معاینه 
فنــــی را ندارند و در صــــورت وقوع حادثه، مشــــمول بیمه 

نمی شوند.
مدیرعامل شــــرکت پخــــش فرآورده های نفتــــی منطقه 
همــــدان گفــــت: مالــــکان ایــــن خودروهــــا بــــه صورت 
غیرمجاز و بیشــــتر از قیمت تعیین شــــده سیلندرهای 
ســــوخت گاز مایــــع را تهیــــه می کنند کــــه باید بــــا آن ها 

شود. برخورد 
وی بیان کرد: هشت شرکت در این استان وظیفه پخش 
گاز مایع را بر عهده دارند که به صورت روزانه سوخت مورد 

نیاز مردم را تأمین می کنند.
روستایی افزود: این فرآورده به شرکت های پخش ارسال 
می شــــود و روند پخش و توزیع بر عهــــده عوامل فروش 

ثابت و سیار است.
وی در خصــــوص افزایــــش نــــرخ و ایجــــاد بازار ســــیاه این 
محصــــول گفت: نوع شــــیوه توزیع و همچنیــــن نظارت بر 
مبلغ مصوب و رســــمی برعهده سازمان صنعت، معدن و 

تجارت است.
مدیرعامــــل شــــرکت پخــــش فرآورده های نفتــــی منطقه 

همدان گفت: هدف از توزیع ســــیلندرهای ســــوخت گاز 
مایع) ال.پی.جی(، تأمین سوخت مورد نیاز خانواده های 

بدون شبکه گاز طبیعی است.
وی اظهــــار کــــرد: در ماه هــــر خانــــواده می توانــــد برای 
، از سهمیه چهار  تأمین ســــوخت برای گرما و پخت و پز
700 تومان  9 هزار و  11 کیلویی به نرخ مصوب  ســــیلندر 

شود. مند  بهره 
روستایی عنوان کرد: مشــــاغل متفرقه ای که به سوخت 
گاز مایع نیاز دارند می توانند بــــا مراجعه به پایگاه اینترنتی 
www. شــــرکت پخــــش فرآورده هــــای نفتی بــــه نشــــانی 
newtejaratasan.niopdc.ir درخواست خود را ثبت کنند.

وی با اشــــاره به اینکه همدان از نظر تأمین گاز شــــهری، در 

دسته اســــتان های سبز کشــــور قرار دارد، اضافه کرد: سه 
هزار خانواده در این اســــتان انشــــعاب گاز شهری ندارند 
که ســــوخت مورد نیاز خــــود را از روش هــــای دیگر تأمین 

می کنند.
وی بیان کرد: 50 باب جایگاه عرضه ســــوخت سی.ان.جی 

در همدان فعالیت می کنند.

بازار انحصاری واردات خودرو
حذف دالالن به نفع اقتصاد

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: یک کارشــــناس 
اقتصــــادی با تأکیــــد بر اینکــــه بــــازار واردات خودرو 
انحصاری اســــت، گفــــت: با ورود خــــودرو به بورس، 
داللی از چرخه توزیع خودرو حذف شده و سوددهی 
می یابــــد؛  افزایــــش  خودروســــازی  کارخانه هــــای 
همچنین با رشد مالیات، بخشــــی از کسری بودجه 

نیز تأمین می شود.
گزارش هگمتانه، علی ســــعدوندی در خصوص  به 
ایده فــــروش خودرو در بورس، اظهــــار کرد: هر کاری 
که ســــبب حــــذف دالل شــــود و رابطه مســــتقیمی 
بین مشتری و کارخانه شــــکل دهد، به خصوص در 
 
ً
شــــرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصا

در موضوع خــــودرو که در حال حاضر اولویت باالیی 
نیز در جامعه دارد.

وی افزود: با ورود خودرو به بورس، داللی و واسطه گری 
از چرخــــه توزیــــع خــــودرو خــــارج شــــده و ســــوددهی 
کارخانه های خودروسازی نیز افزایش می یابد، عاوه بر 
آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی 

از کسری بودجه نیز تأمین می شود.
اعضای شورای رقابت به درستی وظیفه خود را  �

انجام نمی دهند
ایــــن کارشــــناس اقتصــــادی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه 
قیمت گذاری شــــورای رقابت در این مدت با شیوه 
نادرســــتی صورت گرفته اســــت، گفت: متأســــفانه 
اعضای شــــورای رقابت به درســــتی وظایــــف خود را 
انجام نمی دهند البته شــــکی نیســــت کــــه در حال 
حاضر انحصار در بازار خــــودرو وجود دارد اما انحصار 
قیمت گذاری نیز بدعتی است که با سیاست گذاری 
اقتصادی دولت صورت گرفته است و این مورد نیز 

مزید بر علت شده است.
ســــعدوندی افزود: به نظر بنــــده در موضوع فروش 
خودرو، قیمت گذاری اصًا معنایی ندارد، وظیفه ای 

که شــــورای رقابت باید به ســــرانجام می رســــاند این 
بود کــــه سیاســــت ها بــــه نحــــوی اصاح شــــود که 
پنجــــره واردات خودرو بــــه نحوی منطقی باز باشــــد 
تــــا این انحصار شکســــته شــــود و مهم تــــر اینکه به 
کوچک اجازه ورود به صحنه  شرکت های خصوصی 
تولید و فروش خودرو داده شــــود که متأســــفانه در 
حال حاضر اینطور نیست و هم چنان بازار انحصاری 

مانده است.
ســــبب  � رقابــــت  شــــورای  قیمت گذاری هــــای 

تحکیم انحصار در تولید خودرو است
وی خاطر نشــــان کرد: این نوع قیمت گذاری ها تأثیر 
چندانی بــــر رقابت نــــدارد و حتی در این چندســــال 
باعث تحکیــــم انحصار شده اســــت. در حال حاضر 
اگــــر دقت کنید اهرم فشــــار شــــورای رقابــــت باالی 
که ممکن اســــت بخواهند وارد  سر شــــرکت هایی 
صنعت خودروســــازی شــــوند نیز وجــــود دارد و آن 
، شورای  شرکت ها هم می دانند که برای ورود به بازار
رقابت برای محصوالت شــــان قیمت گذاری خواهد 
کــــرد که این مــــورد مانعی جــــدی بــــرای ورود به این 
صنعت است و راه را برای هر نوع اختاس برای ورود 
بازیگران جدید در جهت تحکیم انحصار باز می کند.

، این استاد بانک داری و اقتصاد کان  به نقل از مهر
در واکنش به ســــخنان رئیس شورای رقابت، درباره 
اینکه روش قرعه کشــــی فروش خودرو، بهترین راه 
 این روش قابل دفاع نیست، 

ً
اســــت، گفت: مطلقا

باید از ایشــــان پرسید با چه منطقی این ادعا را مطرح 
کرده اند؟ در حــــال حاضر روش فعلی باعث شــــده 
که هــــم خودروســــاز و هــــم مصرف کننــــده متضرر 
شوند، این سیاســــت های مخرب با وجود آزمایش 
چندساله، هم چنان پذیرفته شــــده است و اجرایی 
می شــــود ولــــی سیاســــت های اصاحی بــــه دالیل 

غیرمنطقی، کنار گذاشته می شود.

مصطفی رحماندوست:

قصه خوانی در خانواده ها احیا شود
دیجیتال سازی منابع کودک و نوجوان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

هگمتانه، گروه خبر همدان: مصطفی رحماندوست معتقد است فرهنگ 
قصه خوانی ریشه در تاریخ ایران دارد و این فرهنگ همواره در خانواده های 
ایرانی رواج داشــــته اســــت؛ اما امروز در خانواده ها کم رنگ شده و باید آن را 

احیا و تقویت کرد.
، داســــتان نویس و  به گــــزارش هگمتانه، مصطفی رحماندوســــت شــــاعر
مترجــــم کتاب های کودک و نوجوان با اشــــاره به اهمیــــت قصه خوانی برای 
کودکان و نوجوانان، گفت: پایین آمدن ســــطح مطالعــــه نزد والدین یکی از 
عوامل مهم در کاهــــش عاقه به مطالعه در گروه ســــنی کودک و نوجوان 
اســــت. تا زمانی که پدر و مادرها مطالعه نکنند و بــــرای فرزندان خود کتاب 

شعر و قصه نخوانند؛ نمی توان نسل عاقه مند به کتاب تربیت کرد.
وی در ادامه با اشاره به فرا رســــیدن روز جهانی کودک افزود: مناسبت های 
تقویمی چون روز جهانی کودک، هفته کتاب کودک، روز ملی ادبیات کودک 
و نوجوان فرصت خوبی است که والدین به فرهنگ مطالعه برای گسترش 
کتاب خوانی توجه و اهمیت بیشــــتری قائل شوند. امیدوارم فرهنگ قصه 

خوانی که ریشه در تاریخ و ادبیات ایران دارد بار دیگر در بین خانواده ها رواج 
پیدا کند تا بتوان نسل کتاب خوان تربیت کرد.

رحماندوســــت همچنیــــن درباره روز جهانــــی کودک گفــــت: در روزی که به 
نام روز جهانی کودک نام گذاری شــــده اســــت، به این موضوع فکر می کنم 
که کودکان کشــــورم با کودکان سراســــر جهان چه تفاوت هایــــی دارند و از 
چه امکاناتی برای رشــــد و بالندگی برخوردار هســــتند؟ پاســــخ این ســــؤال 
یک جواب روشــــن دارد که باید ســــرانه مطالعه را میان کودکان و نوجوانان 
افزایش داد. به همین دلیل الزم اســــت نهادهــــای فرهنگی تدابیری اتخاذ 
کنند تا بتوان از روش های مختلف سرانه مطالعه را اول در والدین و بعد در 

بین کودک و نوجوان افزایش داد.
شــــاعر کتاب »بچه هــــا را دوســــت دارم« در بخش دیگری از ســــخنان خود 
با اشــــاره به دیجیتال ســــازی منابع مربوط به کودکان در ســــازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران گفت: دیجیتال ســــازی منابــــع در حوزه های مختلف از 
جمله کودک و نوجوان در ســــازمان اســــناد و کتابخانه ملی ایران از گذشته 

تا امروز در حال انجام بود اما با شیوع ویروس کرونا این روند سیر صعودی 
پیــــدا کرد و تاکنون تعداد قابل توجهی از عناوین کتاب کودک و نوجوان در 

این سازمان دیجیتال سازی شده است.
وی ادامــــه داد: البتــــه ناگفته نماند به عنوان کســــی که با ســــازمان اســــناد 
و کتابخانــــه ملی در حــــوزه دیجیتال ســــازی منابع برای کــــودکان همکاری 
داشــــته ام، می دانم که این ســــازمان به عنوان تنها مرجع در حوزه دیجیتال 
سازی کتاب های کودکان و نوجوانان فعالیت کرده و آنها را در اختیار عموم 

مردم قرار داده است.
رحماندوســــت گفت: در حال حاضر حدود 240 هــــزار عنوان کتاب در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان در سراسر کشــــور وجود دارد و در تاش هستیم 
این تعداد کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز دیجیتال سازی 
شود. باید بگویم که تاکنون فقط یک دهم از کتاب های این حوزه دیجیتال 
ســــازی شــــده و در اختیار کودکان قرار گرفته اســــت و امید است که بتوان 

روند دیجیتال سازی منابع را کامل تر کرد.

انجام شده، برنامه ها، مـــــدارک و مســـــتندات خـــــود را کـه 
مبنـی بر فعالیت های مرتبـط بـــــا کتـاب و کتاب خوانی آن 
روستاسـت، بـا امضـای دهیـــــار و رئیـس شـورای اسامی 
روســـــتا، همراه بـــــا برگه های تکمیل شــــده بــــه دبیرخانه 
اسـتانی جشـــــنواره کـــــه در ادارات کل فرهنـــــگ و ارشـاد 
اسامی اســــتان ها مســـــتقر اســــت و یا دبیرخانه مرکزی 

تهران ارسـال کنند.
مهلــــت ارســــال آثــــار 10 دی مــــاه 1399 اســــت و شــــماره 
-02188342980  -02188861324 تماس هــــای 

02188342979 برای کسب اطاع بیشتر در اختیار عاقه 
مندان قرار دارد.

آثار خود را به نشــــانی »دبیرخانه  عاقه مندان می تواننــــد 
مرکزی جشــــنواره روســــتاها و عشایر دوســــتدار کتاب« ـ 
تهران ـ خیابان شــــهید مطهری ـ خیابان فجر )جم سابق( ـ 
شماره 7 ـ ساختمان فجر ـ طبقه 5 کد پستی 1589743111 
 bookpromotion.ir@gmail.com یا به پست الکترونیک

بفرستند.
www.bookpromotion.ir نیز برای اطاع رســــانی  وبــــگاه 

بیشتر در دسترس عاقه مندان است.
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کربالی معلی در آستانه اربعین حسینی
تولید ماسک ضد کرونا 

در شرکت دانش بنیان ایرانی
ماسک  این  گفت:  نوین سامت ســــینا  مدیرعامل 
آنتی وایرال یا ضدویروسی پارچه ای و قابل شستشو 
اســــت و تا 99 درصد ویروس، میکروب و باکتری ها 
را از بیــــن می بــــرد. تنفس پذیــــری در ماســــک های 
معمولــــی بســــیار ســــخت اســــت و بعــــد از مدتــــی 
استفاده، دچار ســــرگیجه خواهید شد؛ ماسک های 
معمولــــی بعــــد از دو ســــاعت باید تعویض شــــوند 
چراکه ماســــک آلوده شده است. این ماسک تولید 
شــــده فقط در کشــــورهای آمریکا، ژاپن، لهستان و 
سوییس و با قیمت نزدیک به 60 دالر تهیه شده که 
ما با یک دهم قیمت مشابه خارجی یعنی نزدیک به 

5 دالر این ماسک را تولید کرده ایم.

دالیل افزایش قیمت 
لوازم خانگی داخلی

رئیــــس اتحادیه لــــوازم خانگــــی گفت: دولــــت باید 
برای افزایش تولید لــــوازم خانگی به تولیدکنندگان 
کمک کند. در 2 سال گذشــــته واردات لوازم خانگی 
نداشتیم و تأمین نیاز بازار بر دوش تولیدکنندگان 
داخلی بــــود. بیــــن 25 تــــا 30 درصد قطعــــات لوازم 
خانگی وارداتی اســــت. باید از فــــروش کاالی قاچاق 

جلوگیری کنیم.

ینه صدور کد رهگیری  هز
قرارداد اجاره 5 هزار تومان

رئیــــس اتحادیــــه مشــــاوران امــــاک گفــــت: صدور 
کــــد رهگیری بــــرای قراردادهــــای اجــــاره الزامی بوده 
و هزینــــه ای ندارد. مــــردم تخلف مشــــاوران اماک را 
گــــزارش کنند. صدور کد رهگیری بــــرای قراردادهای 
اجاره در سامانه 5 هزار تومان و برای معامات دیگر 
10 هزار تومان اســــت.گفتنی اســــت برخی مشاوران 
امــــاک در قبال صــــدور کد رهگیــــری مبالغــــی تا 2 

میلیون تومان را از مستأجران طلب می  کنند.

ترامپ بیشتر از مسؤوالن 
ارزش فرش ایرانی را می فهمد

رئیس مرکــــز ملی فرش گفت: در جهان امروز فرش 
مــــا کیفیت باالیی دارد اما ما نتوانســــته ایم بازار را در 
دســــت بگیریم و عرضه مناســــب داشــــته باشیم. 
دومین کاالی تحریم شــــده از ســــمت ترامپ فرش 
ایران بود که این نشــــان می دهد ارزش فرش ایران 
را ترامپ بیشتر از مسؤوالن کشور متوجه می شود . 
قالی می تواند موجبات اشتغال زایی را به وجود آورد.

بشار اسد: ترکیه عامل درگیری 
قره باغ است

رئیس جمهور ســــوریه گفت: ترکیــــه عامل بحران و 
درگیری قره باغ است. ترکیه تروریست ها را از سوریه 
به منطقه درگیری ارمنســــتان و آذربایجان )قره باغ( 
منتقل می کند. قبل از این نیز ترکیه تروریست ها را 

از سوریه به لیبی می فرستاد تا در آنجا بجنگند.

تعیین قیمت برخی کاالهای 
اساسی به استان ها واگذار شد

محمدرضا کامی، دبیر ســــتاد تنظیم بازار در حاشیه 
گفــــت: به درخواســــت  جلســــه ســــتاد تنظیم بازار 
استان ها برخی تعیین قیمت های کاالهای اساسی 
، گوشــــت مرغ، گوشــــت قرمز و ســــایر  ) برنج، شــــکر
اقــــام ( در حیطه اختیارات اســــتان ها قرار گرفت. در 
کاهش قیمت ها، اســــتان ها  یــــا  افزایش  خصوص 
اجازه ندارند باالتر از نرخی که کارگروه ملی تنظیم بازار 

اعام می کند، کاالها را به مردم عرضه کنند.

16 میلیارد یورو ارز صادراتی 
به کشور بازنگشته است

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به ایفای 35 میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در 
نیمه نخست ســــال جاری، گفت: 16 میلیارد یورو از 
بدهی صادرکنندگان در سال های 97 و 98 به چرخه 
اقتصادی کشور بازنگشته است. این میزان بدهی 
باقی مانده، از تعهــــدات بخش های دولتی تفکیک 

شده است.

کالهبرداری با " ارائه بسته رایگان 
اینترنت ویژه دانشجویان"

معــــاون اجتماعــــی پلیــــس فتــــا ناجــــا گفــــت: بــــا 
توجــــه به اینکــــه "ارائه بســــته رایــــگان اینترنت ویژه 
دانشــــجویان" نیازمنــــد درخواســــت و نام نویســــی 
از ســــوی دانشــــجویان اســــت، متقاضیان صرفا به 
ارتباطات  از ســــوی وزارت  نشانی های اصلی اعامی 
و فنــــاوری اطاعات مراجعــــه کنند. افــــراد داوطلب 
به نشــــانی هایی کــــه در قالب تبلیغــــات مختلف در 
شــــبکه های اجتماعی و پیام هایی که از ســــوی افراد 

ناشناس ارسال می شود، توجه نکنند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

؛ بیانیه مشترک ایران و 25 کشور دیگر
یکا مبارزه با کرونا  یم های آمر تحر

را سخت کرده است
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: 26 کشــــور جهان از جمله ایران در بیانیه ای مشــــترک با اعام اینکه 
تحریم ها امر مبارزه با کرونا را سخت کرده، از ایاالت متحده و کشورهای غربی خواستند تا به اعمال 

تحریم های یکجانبه پایان دهند.

به گزارش بی بی ســــی، 26 کشــــور از جمله ایران، روســــیه و چین در بیانیه ای مشترک با اعام اینکه 
تحریم ها امر مبارزه با کرونا را سخت کرده، از ایاالت متحده و کشورهای غربی خواستند تا به اعمال 
تحریم هــــای یکجانبه پایان دهند. این بیانیــــه را »ژانگ جون« نماینده دائم چین در ســــازمان ملل 

متحد و جلسه ویژه حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد.
در این بیانیه آمریکا به نقض حقوق بشــــر و همچنین تبعیض نژادی نظام مند متهم شــــده است. 

این بیانیه می گوید آمریکا با اعمال تحریم از توسعه برخی کشورها ممانعت به عمل می آورد.
امضاءکنندگان بیانیه نوشته اند که پاســــخ به همه گیری ویروس کرونا و بهبود وضعیت کشورها 

نیازمند همبســــتگی جهانی و همکاری بین المللی اســــت. با این وجود ما همچنان شاهد اعمال 
اقدامات قهری یکجانبه بر خاف اهداف و اصول منشــــور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، 

کثرت گرایی و معیارهای اساسی روابط بین الملل هستیم.
این کشــــورها خواســــتار لغو کامل و فوری اقدامات یکجانبه قهری شدند تا از این طریق نسبت به 
پاسخ مؤثر و کارآمد همه اعضای جامعه جهانی برای مقابله با ویروس کرونا اطمینان حاصل شود.

ایــــن بیانیه عــــاوه بر ایران، چین و روســــیه، به امضــــای کره شــــمالی، نیکاراگوئه، ونزوئا، ســــوریه، 
باروس، کوبا و پاکستان نیز رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

باید ماسک رایگان دراختیار اقشار ضعیف جامعه قرار بگیرد
رئیــــس  نایــــب  جهــــان:  و  ایــــران  وه  گــــر هگمتانــــه، 
وقتی  گفت:  مجلس  درمان  و  بهداشــــت  کمیســــیون 
ونا  وس کر سیاســــت راهبردی خود برای مقابلــــه با ویر
را اســــتفاده از ماســــک اجبــــاری در اماکــــن عمومــــی و 
که برخی  خدماتی می دانیــــم باید این را درنظــــر بگیریم 
ریالی  مشــــکل  با  مســــتضعف  و  آســــیب پذیر  اقشار  از 
باید  بنابرایــــن  هســــتند  و  وبــــه ر ر ماســــک  خریــــد  برای 
قرار  جامعه  ضعیــــف  اقشــــار  دراختیار  رایگان  ماســــک 

. د بگیر
کمیســــیون  رئیــــس  نایــــب  پاک مهــــر  ســــیدمحمد 
ذخایــــر  ورت  ضــــر بــــر  مجلــــس،  درمــــان  و  بهداشــــت 
وس  راهبردی درمانی و پیشــــگیری بــــرای مقابله با ویر
بــــه اینکه در فصل  کرد: با توجه  کیــــد و تصریح  ونا تأ کر
وع فصل زمســــتان هســــتیم و  پاییز و در آســــتانه شــــر
می شــــود  رایج  فصول  این  در  رایج  بیماری های  تداخل 
درمانی  و  بهداشــــتی  کاالهای  راهبردی  ذخایر  بنابراین 

را برای رعایت شــــیوه نامه ها صورت دهیم.
ود: وقتی سیاســــت راهبردی خــــود برای مقابله  وی افز
ونــــا را اســــتفاده از ماســــک اجباری در  وس کر بــــا ویــــر
را درنظر  بایــــد این  اماکن عمومــــی و خدماتی می دانیم 
بگیریم که برخی از اقشــــار آســــیب پذیر و مســــتضعف 
و هســــتند  وبه ر با مشــــکل ریالــــی برای خرید ماســــک ر
بنابراین باید ماســــک رایگان دراختیار اقشــــار ضعیف 

بگیرد. قرار  جامعه 
مجلس  درمان  و  بهداشــــت  کمیســــیون  رئیس  نایب 
کیــــد کرد: باید همــــه پیش بینی ها را از اکنون صورت  تأ
آنفلوانزا به دنبال  دهیــــم. نمی توانیم در فصل شــــیوع 
واکســــن و اقام مورد نیــــاز برای رعایت شــــیوه نامه ها 

بگردیم. بهداشتی 
وس  کید کــــرد: اکنون بــــرای مقابلــــه با ویر پاک مهــــر تأ
استهاک  دچار  نیز  ســــرمایه ای  اموال  از  بسیاری  ونا  کر
شــــدند بنابراین باید از االن آنها را خریداری و جایگزین 

کرد.
 2.5 2 تا  گذشــــته بیــــن  که در ســــالهای  وی می گویــــد 
اما  می شــــده،  خریداری  آنفلوانزا  واکســــن  دوز  میلیون 
از  اســــتفاده  عطش  ونــــا  کر وس  ویــــر شــــیوع  با  اکنون 

آنفلوانزا بین مردم بیشتر شده است. واکســــن 
مجلس  درمان  و  بهداشــــت  کمیســــیون  رئیس  نایب 
درصد   40 تــــا   30 بین  آنفلوانزا  واکســــن  ایمنــــی  ود:  افز
70 درصد از افرادی که از واکســــن  60 الی  اســــت یعنی 
آنفلوانــــزا اســــتفاده می کنند نســــبت به این واکســــن 
که این واکســــن برای چند  ایمنی پیــــدا نمی کنند چــــرا 
آنفلوانزا چندین  وس ساخته شــــده در حالی که در  ویر
وس دیگــــر نیز وجود دارد اما مردم اطاعات کامل  ویر

ندارند. را  پزشکی  دقیق  و 
کیــــد بــــر اینکــــه واکســــن آنفلوانــــزا بــــه همه  وی بــــا تأ

افــــراد الزم نیســــت گفــــت: افــــرادی که مســــن، دارای 
کــــه دچــــار مشــــکل  افــــرادی  بیماری هــــای زمینــــه ای، 
آنفلوانزا و ســــرماخوردگی می شــــوند، افرادی که ضعف 
دســــتگاه ایمنــــی دارنــــد، افــــرادی کــــه شــــیمی درمانی 
شــــده اند، افرادی که مشــــکل ریوی یــــا کلیوی دارند و 
خانم های  مثــــل  هســــتند  خطر  معرض  در  کــــه  افرادی 

آنفلوانزا استفاده کنند. باردار باید از واکســــن 
از واکســــن  کــــه عطش اســــتفاده  پاک مهــــر می گویــــد 
بین  در  ونــــا  کر گســــترش  و  شــــیوع  دلیل  به  آنفلوانــــزا 
آنفلوانزا  مردم سبب شــــده که بار مالی خرید واکســــن 
را افزایش دهد به گونه ای که تاکنون بنا شــــده نزدیک 
12 میلیون دوز واکســــن آنفلوانزا وارد شود در حالی در 
2.5 میلیون دوز واکســــن  2 تا  ســــالهای گذشــــته بین 

می شد. تهیه  آنفلوانزا 

افزایش حقوق و مزایای معلمان خرید خدمات تا پایان مهرماه
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو مجمع نمایندگان 
سیستان و بلوچســــتان در مجلس، با انتقاد از اینکه 
تاکنون نحوه بکارگیری معلمــــان خرید خدمات کمتر 
از یک بــــرده داری نویــــن نبوده اســــت از برنامه وزارت 
آموزش و پرورش برای ارتقا میزان حقوق و مزایای این 

قشر تا پایان مهرماه خبر داد.
معین الدین ســــعیدی، در مورد متن پیام روز جهانی 
معلم از ســــوی وزیــــر آموزش و پــــرورش کــــه در آن از 
معلمان خواسته است تا روحیه و رویکرد انسان ها را 
نسبت به مقابله با کرونا ارتقا دهند، گفت: متأسفانه 
بیــــن تمام افــــرادی که شــــان بــــاالی معلمــــی را یدک 
می کشــــند، نیروهای خرید خدمات به لحاظ وضعیت 
معیشتی و امنیت شــــغلی از شرایط بدتری نسبت به 
ســــایر معلمان برخوردار هســــتند، تاجاییکه می توان 
گفت نحوه بکارگیری آنها کمتر از یک برده داری نوین 

نیست.
تغییــــر در وضعیــــت معلمان خریــــد خدمات  �

در پی ســــوال نماینــــده چابهار از وزیــــر آموزش و 
پرورش

نماینده مــــردم چابهار در مجلس شــــورای اســــامی، 
ادامه داد: بنده در مجلس در حال پیگیری وضعیت 

معلمان خرید خدمات هســــتم، کمــــا اینکه این مهم 
را در قالب ســــوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه 
کمیســــیون اجتماعی مجلس نیز مطرح کردم و قرار بر 
این شــــد که یک تغییراتی در وضعیت معیشتی این 

قشر ایجاد شود.
تاکنــــون میــــزان پرداختی بــــه معلمــــان خرید  �

خدمات بسیار رقت انگیز بوده است
وی تصریح کرد: به دنبال پیگیری هایی که انجام دادم، 
قرار بر این شــــد که در همین مهرماه حقوق معلمان 
خرید خدمات بر اساس پایه حقوق و مرخصی تعیین 
شــــده از ســــوی وزارت تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی 
پرداخت شود، و این در حالی است که تاکنون میزان 
پرداختی به آنها بسیار رقت انگیز بوده است، بنابراین 
بنده با این شــــرط که این امر محقق شود سوال خود 
را از وزیر پــــس گرفتم، همچنین برای تبدیل وضعیت 
این معلمــــان نیز از طریــــق ســــازمان های مدیریت و 
برنامه ریزی کشــــور و امور اداری و اســــتخدامی کشور 

تاش می کنیم تا اقدام اثرگذاری انجام شود.
سعیدی با اشــــاره به سایر مشــــکات معلمان خرید 
خدمات، یادآور شــــد: متأســــفانه تاکنــــون یک بانوی 
معلــــم خرید خدمــــت از مرخصی زایمان هــــم بی بهره 

بوده است، همچنین بخشی از میزان حقوقی هم که 
این معلمان دریافت می کنند توسط شرکت هایی که 

آنها را به کار گرفته اند، اخذ می شود.
نمی تــــوان از معلمــــی که شــــان انســــانی اش را  �

زیرســــوال برده ایــــم انتظار اعمال تغییــــر نگاه به 
کرونا داشت؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: 
چطور می توان انتظار داشت معلمی که شان انسانی 
وی را زیرسوال برده ایم تغییر در ذائقه فرهنگی یا نگاه 
به بیمــــاری کرونا را ایجاد کند؟ بنابراین تا زمانی که یک 
تحولی در نظام معیشــــتی آنها ایجاد نشود، نمی توان 
انتظار داشت که گام مثبتی در جهت تغییر رویکردها 

بردارند.
و  سیســــتان  اســــتان  نماینــــدگان  مجمــــع  عضــــو 
بلوچستان در مجلس شورای اسامی، تأکید کرد: ما 
در مجلس یازدهم از طریق کمیسیون های اجتماعی 
و آموزش و تحقیقــــات برای تبدیل وضعیت معلمان 
خرید خدمــــات و ارتقا وضعیت معیشــــتی آنها تاش 
می کنیــــم و امیدواریــــم وزیر آموزش و پــــرورش نیز در 
چندماه باقی مانــــده از فعالیت این دولت گام مؤثری 

برای تحقق این مهم بردارد.

قالیباف در جریان بازدید از بخش آی سی یو بیماران کرونایی:

نمی شود به خاطر کرونا
ارتباط با مردم را قطع کرد

مجلــــس  رئیــــس  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
کارکنان مجتمع  شــــورای اســــامی با اشــــاره به دغدغه 
بیمارســــتانی امام خمینی)ره( گفت: حتما این مســــائل 

می کنیم. مطرح  قوا  سران  جلسه  در  را 
شــــورای  مجلس  رئیــــس  قالیبــــاف  محمدباقــــر  دکتــــر 
اســــامی ظهــــر )دوشــــنبه 14 مهرمــــاه( پــــس از بازدید 
بیمارســــتانی  مجتمع  مختلــــف  بخش هــــای  از  ســــرزده 
امام خمینی )ره( در پاســــخ به ســــوال خبرنــــگاری مبنی 
آیا شــــما از کرونا نمی ترســــید، چون مسؤوالن  بر اینکه 
کمتــــر به دل کرونا می آیند، گفت: نه، چه ترســــی؟ در هر 
صــــورت باید با کرونا زندگی کرد. البتــــه ما جانب احتیاط 
را رعایــــت می کنیــــم، اما به هرحــــال نمی شــــود به خاطر 

کرد. را قطع  با مردم  ارتباط  کرونا، 
رئیس مجلس شــــورای اســــامی در پاســــخ به ســــوال 
در  تجهیــــزات  و  نیــــرو  کمبــــود  درخصــــوص  دیگــــری 
بیمارســــتان ها برای مــــداوای بیمــــاران کرونایی، گفت: 
حتما این مســــائل را در جلسه سران قوا مطرح می کنم، 
البتــــه دولت اقدام کرده تــــا مابقی مصوبــــه بودجه یک 
میلیارد یورویی پرداخت شــــود. از طــــرف دیگر موضوع 
با  داخلی  تولیــــد  تجهیــــزات  ویــــژه  به  تجهیزات  تأمیــــن 

می شود. دنبال  اولویت 
همچنیــــن رئیس مجلس شــــورای اســــامی در جریان 
از مجتمع بیمارســــتانی امــــام خمینی )ره( ضمن  بازدید 
گفت وگو و اســــتماع دغدغه های کارکنان و پرســــتاران 
بخش آی ســــی یو بیماران کرونایی ایــــن مجتمع درمانی 
 بهترین 

ً
گفت: همه مردم قدردان شــــما هستند و قطعا

کنند.  که شیوه نامه ها را رعایت  آنها این است  قدردانی 
من هم به ســــهم خود در ســــاعت 12 تصمیم گرفتم که 
به صورت ســــرزده بــــه اینجا آمــــده تا خداقوتی به شــــما 

بگویم.
وی ادامــــه داد: در دوران دفــــاع مقدس نیــــز مجموعه 

جامعه پزشــــکی بــــه صورت بــــی نظیر و کم نظیــــر انجام 
وظیفــــه کرده انــــد و امروز نیــــز تمام خاطــــرات دوباره در 
حــــال تکرار اســــت، زیــــرا پرســــنل درمانی از جــــان خود 
می گذرند تا جان شــــهروندان حفظ شــــود. از طرفی من 
در جریان مســــائل و مشــــکات مالی و درمانی کارکنان 
هســــتم و ان شــــاءاهلل در راســــتای رفع این مشکات، 

می دهیم. انجام  را  خود  تاش های 
قالیباف در پاســــخ به دغدغــــه کادر درمانی درباره عدم 
پرداخت حــــق کرونا و تأمین تجهیــــزات درمانی در چند 
 مشــــکات مالی باید حل شود، 

ً
ماه اخیر گفت: طبیعتا

البته تاش کســــی که جــــان و وقتــــش را در این عرصه 
می گــــذارد، با پرداخت هــــر میزان قابل جبران نیســــت. 
همچنین موضوع ارائــــه تجهیزات به بخش های درمانی 

کرد. خواهیم  دنبال  نیز  را 
مجلس  رئیس  قالیبــــاف  دکتــــر  بازدید  ایــــن  جریان  در 
شــــورای اســــامی با جمعی از مردم نیز گفــــت و گو کرد. 
در ایــــن صحبت صمیمانه، خانمی بــــا مراجعه به رئیس 

مجلس شــــورای اســــامی گفت که من در شــــهر بافق 
درمانی  هزینه های  وجــــود  با  متأســــفانه  می کنم،  زندگی 
یارانه ما  آغــــاز دولت یازدهــــم،  از زمان  باالی همســــرم، 
قطع شــــده اســــت که قالیبــــاف قول مســــاعد پیگیری 

مشکات وی را داد.
همچنیــــن یکــــی دیگــــر از حاضــــران خطاب بــــه رئیس 
مجلــــس گفــــت: آقــــای قالیباف؛ مــــن حزبــــی و جناحی 
نیســــتم، اما ســــوال من این جاســــت که آقــــای رئیس 
جمهور االن در وضعیت کرونایی کشــــور کجاست؟ به 
نظر من اگر مســــؤول در بدنه ملت نباشد، آن مسؤول 
عرضه ندارد. مســــؤول خوب و مردمی آن اســــت که در 
بین مردم باشــــد. اینکه ســــردار قالیباف به آن اســــتان 
رفته و همچنین با حضور در بیمارســــتان مشــــکات را 
بررســــی می کند، مردم قدردان این روحیه هســــتند. به 
نظر من این مســــئله جســــارت و عرضــــه می خواهد که 
مسؤولی در شــــرایط کرونایی برای بازدید به بیمارستان 

بیاید.

الحاق دو سامانه راداری قدیر نیروی هوافضای سپاه 
به شبکه پدافندی کشور

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دو ســــامانه راداری قدیر 
ساخته شده توســــط نیروی هوافضای سپاه با حضور 
فرمانــــده قرارگاه پدافنــــد هوایی خاتــــم االنبیا )ص( و 
ســــردار امیرعلی حاجی زاده به شــــبکه پدافند راداری 

کشور الحاق شد.
با حضــــور امیر سرلشــــکر ســــید عبدالرحیم موســــوی 
فرمانــــده قــــرارگاه پدافند هوایــــی خاتم االنبیــــا )ص( و 
ســــردار ســــرتیپ پاســــدار امیر علی حاجی زاده فرمانده 
نیــــروی هوافضای ســــپاه و جمعی دیگــــر از فرماندهان 
و مســــؤولین نیروهای مســــلح، صبح روز گذشته )سه 
شــــنبه( آیین الحاق دو ســــامانه راداری برد بلند ساخت 
نیروی هوافضای سپاه به شبکه راداری کشور برگزار شد.
 92 رادار ســــه بعدی قدیــــر برای اولین بار در ســــال 
ونمایــــی گردیــــد و تاکنون هشــــت  توســــط ســــپاه ر

ســــامانه از این نوع رادارها در سراســــر کشور نصب 
است. شده  راه اندازی  و 

آرایه فازی بــــا ترکیب پرشــــماری از  رادار قدیــــر از نــــوع 
فرســــتنده ها و گیرنده ها به صورت چهار وجهی بدون 
چرخش و حرکت مکانیکی، پوشش 360 درجه و برد 

هزار 1000 کیلومتری را می باشد.
انــــواع  کشــــف  رادار  ایــــن  برجســــته  ویژگی هــــای  از 
جنگ  با  مقابلــــه  قابلیــــت   ، پنهــــان کار هواپیماهــــای 
الکترونیــــک، ارزانــــی، تولید بومــــی بوده و با ســــه نفر 

می گردد. عملیاتی 
جمهوری  اســــامی ایــــران در تأمین انــــواع رادارهای 
جســــتجو و کشــــف خودکفا بوده و در بین 20 کشور 
10 دنیا  رادار ســــاز عمده جهان، در رتبــــه و موقعیت 

دارد. قرار 

نماینده زاهدان در مجلس:

بیشتر مشکالت پیش آمده در حوزه اقتصاد 
یم ها ندارد ربطی به تحر

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نماینــــده زاهدان 
آمــــده در حوزه  در مجلــــس گفت: مشــــکات پیش 
اقتصادی کشــــور ربطی به تحریم ها ندارد بلکه مربوط 

به ناکارآمدی و ناتوانی دولت است.
در  زاهــــدان  مــــردم  نماینــــده  شــــهریاری  حســــینعلی 
بــــا اشــــاره بــــه وضعیت  مجلــــس شــــورای اســــامی 
ایــــن دولــــت بی تدبیر و  از  گفــــت:  کشــــور  اقتصادی 

ناامید انتظاری بیش از این نیست.
وی ادامه داد: دولت ابتدا فضاســــازی و شانتاژ خبری 
راه انداختــــه بــــود کــــه مجلس بــــه وزیــــر بازرگانی رأی 
نمی دهد. حال که وزیر صمت را معرفی کرد و مجلس 

هم رأی داد ببینیم چه کار خواهد کرد.
نماینــــده مردم زاهدان در مجلس شــــورای اســــامی 
اظهــــار کــــرد: عامل اصلــــی همه این مشــــکات خود 
دولت اســــت و مشــــکات پیــــش آمده امــــروز ربطی 
به تحریم نــــدارد بلکه ناکارآمدی دولــــت باعث ایجاد 

مشکل شده است.
مشــــکات  کرد: امروز مردم  شــــهریاری خاطرنشــــان 
زیادی دارنــــد و نمی دانند باید به که مشکات شــــان 

بگویند. را 

کــــه  هســــتند  نماینــــدگان  تنهــــا  افــــزود:  وی 
حضــــوری  و  تلفنــــی  صــــورت  بــــه  می تواننــــد  مــــردم 
مشکات شان را مطرح کنند واال در حوزه مسؤوالن 
اجرایی که مردم حتی نمی توانند یک بخشــــدار را برای 

ببینند. خود  مشکات  طرح 
نماینــــده مردم زاهــــدان در مجلس اظهــــار کرد: البته 
علــــت این هــــم این اســــت کــــه مســــؤوالن اجرایی 
که مشــــکات پیش  بــــرای مردم ندارنــــد چرا  جوابی 
آنها هیچ پاســــخی  آنهاســــت و  آمده به خاطر ناتوانی 

ندارند. مردم  برای 

الیحه رتبه بندی معلمان در آموزش وپرورش نهایی شد
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: معاون وزیر آموزش و 
پرورش گفت: الیحه رتبه بندی معلمان نهایی شــــده 
اســــت و در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه 

و سازمان اداری و استخدامی هستیم.
امــــور  و  حقوقــــی  معــــاون  الشــــکی  احمــــدی  قاســــم 
آموزش و پرورش درباره تدوین الیحه  مجلس وزارت 
رتبه بنــــدی معلمــــان اظهار کــــرد: یکــــی از موضوعات 
مهمی کــــه در مجلــــس نهــــم و دهم پیگیری شــــد و 
نمایندگان به اســــتناد بند الف ماده 63 قانون برنامه 
ششــــم توســــعه به دنبال آن بودند نظــــام رتبه بندی 

است. معلمان 
وی افزود: دولت بــــرای رتبه بندی معلمان اقداماتی را 
انجام داد و طرحی آماده شــــد که بر اساس آن رقمی به 
حقوق معلمان اضافه شــــد و معتقد بودند این نظام 
رتبه بندی اســــت اما اختــــاف نظری بیــــن مجلس و 
دولت وجود داشــــت و مجلس اعام کــــرد باید حتما 

الیحه رتبه بندی ارائه شود.
احمــــدی الشــــکی گفــــت: وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش 
پذیرفت و الیحــــه رتبه بندی نهایی شــــده و در مرحله 
هماهنگــــی بین ســــازمان برنامه و بودجه و ســــازمان 
اداری و اســــتخدامی اســــت که پس از آن راهی دولت 
شــــده و در کمیسیون اجتماعی بررســــی خواهد شد، 

پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه می شود.
معــــاون حقوقــــی و امــــور مجلــــس وزارت آمــــوزش و 
 به دنبال 

ً
پرورش با اشــــاره به اینکه در رتبه بندی صرفا

افزایــــش حقوق نیســــتیم و ارتقای جایــــگاه و منزلت 
معلمان مدنظر اســــت، متذکر شد: به عنوان مثال در 
، اســــتادیار و... را داریم و با  وزارت علوم مربی، دانشیار
آنهــــا نیز افزایش می یابد  هر درجه ارتقای رتبه، حقوق 
در رتبه بندی هم افراد از دو ســــال ســــابقه مشــــمول 

می شوند که از رتبه یک تا رتبه 5 را داریم.

وی ادامــــه داد: فوق العاده هــــا از 0.9 تــــا 2.1 در رتبه 5 
اســــت و شــــأنیت معلم نکته اساســــی در رتبه بندی 

است.
آموزش و پرورش  احمدی الشکی با اشاره به اختاف 
با وزارت علوم متذکر شــــد: اختاف در این اســــت که 
کارکنان وزارت علوم جدا و هیأت علمی جدا هســــتند 
بنابرایــــن صحبتی را بــــا آقای انصاری رئیس ســــازمان 
اداری و اســــتخدامی داشتیم تا کارکنان اداری آموزش 
و پــــرورش را جدا کنیم یعنــــی از ابتدا بــــه صورت جدا 
استخدام شــــوند و معلمان هم جدا باشند و همانند 
حالتی که برای دانشــــگاه ها وجــــود دارد در آموزش و 

پرورش هم داشته باشیم.
معــــاون حقوقــــی و امــــور مجلــــس وزارت آمــــوزش و 
پــــرورش دربــــاره آخرین وضعیــــت الیحه رتبــــه بندی 
معلمــــان گفــــت: مــــا در آمــــوزش و پــــرورش ابتدای 
هفتــــه الیحــــه را نهایــــی کــــرده و در حــــال هماهنگی 
با دو دســــتگاه ســــازمان برنامــــه و بودجــــه و اداری و 
آینده هماهنگی ها  استخدامی هســــتیم و تا چند روز 

می شود. نهایی 



بدینوســیله به: 1- آمنه اســدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1360/04/02 شماره ملی 3934091741 شــماره شناسنامه 19، 2- کبری اسدی نام پدر اسحق تاریخ 
تولد 1352/04/01شماره ملی 3931802851 شماره شناسنامه 886، 3- لیال اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1357/04/10 شماره ملی 3931804453 شماره 
شناسنامه 1046، 4-  زهرا اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1346/03/14 شماره ملی 3931801128 شماره شناسنامه 712، 5- فاطمه اسدی نام پدر اسحق تاریخ 
تولد 1343/06/05 شماره ملی 3931800555 شماره شناسنامه 656، 6- کرمعلی اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1349/07/01 شماره ملی 3931801772، 7- 
احمد اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1361/10/04 شماره ملی 3934097421 شماره شناسنامه 27، 8- عصمت اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1364/06/30 
شــماره ملی 3934780113 شماره شناسنامه 18، 9- محمد اســدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1354/06/01 شماره ملی 3931802973 شماره شناسنامه 898 
)وراثت مرحوم اســحاق اســدی »متعهد«( ابالغ می گردد به موجب پرونده اجرایی کالســه 9900373 برابر گزارش اداره پست مالیر در آدرس متن سند و اعالمی 
شــناخته نگردیده اید که برابر قرارداد بانکی شــماره 696723573 - 1392/11/23 بین شما و بانک کشاورزی ســامن مبلغ 89.000.000 ریال بابت اصل طلب، 
خســارت تأخیر تأدیه 58.931.476 ریال، ســود به مبلغ 116.482.893 ریال جمعاً به مبلغ 264.414.369 ریال به انضمام خسارت تأخیر روزانه 69.025 ریال از 
مورخه 1399/03/17 تا یوم الوصول و به انضمام 5% حقوق دولتی بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است، فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر می گردد، ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

آگهی ابالغ اجراییه قرارداد بانکی پرونده اجرایی 139904026781000346

م.الف 268
پری الوندی- مدیر اجرای ثبت مالیر
تاریخ انتشار: 1399/07/16

نظر به اینکه خانم تاجماه جهانیان با ارائه فرم شهادت شهود مصدق 
شورای محل مالک ششدانگ پالک 1341 فرعی از 54 اصلی بخش 
3 نهاوند ســند مالکیت به ســریال 084380 صادر و تســلیم مالک 
گردیده اســت، اظهار نموده به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است، لذا به استناد ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشــرح فوق، یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار یا محلی جهت اطالع عمــوم آگهی می گردد. چنانچه 
کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی 
انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد می تواند 
اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به 
این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت مدت زمان مقرر 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 
م.الف 715

آگهی سند مالکیت المثنی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

با ما همراه باشید

4633 1399  شماره  16  مهــــــر  چهارشـــنبه   

ورزش6

دوچرخه سوار همدانی قهرمان لیگ کوهستان جوانان شد
« از  آ قلی پور وه ورزش: در مرحله اول لیگ کوهســــتان در رده جوانان »پانتــــه  هگمتانــــه، گــــر

تیم هیأت همدان به عنوان قهرمانی دســــت یافت.
این دوره از مســــابقات که بــــه میزبانی تهــــران در پارک چیتگر برگزار شــــد در رده بزرگســــاالن مونا 
کادمی فراز به عنوان قهرمانی دست یافت. شیرین زرین کاه در جایگاه دوم  فرحبخشیان از تیم آ

ایستاد و مهسا ماویز هم عنوان سومی را از آن خود کرد.

همچنین مرحله اول لیگ کوهســــتان در رده جوانان نیز روز گذشــــته برگزار شــــد و پانته آ قلی 
پور از تیــــم هیأت همدان بــــه عنوان قهرمانی دســــت یافــــت و ماندانا علیرضایی در ســــکوی 

ایستاد. دومی 
مرحله اول لیگ کوهســــتان بانوان با شــــرکت 11 تیم از سراسر کشــــور و به مسافت 30 کیلومتر در 

پارک چیتگر برگزار شد.

ترکیب احتمالی تیم ملی با اسکوچیچ؛ چیزی شبیه به یحیی و فرهاد
هگمتانه، گروه ورزش: با توجه به نفرات دعوت شده به تیم 
ملی و شــــناختی که از »دراگان اســــکوچیچ« وجود دارد تیم 

ملی با آرایش 2-4-4 خطی به مصاف ازبکستان می رود.
ســــرانجام پــــس از کــــش و قوس هــــای فــــراوان »دراگان 
اســــکوچیچ« توانســــت فهرســــت خود را بــــرای دعوت از 
بازیکنــــان تیم ملی ایــــران اعام کند و بازیکنــــان گرد هم 
آمده اند تا با ســــرمربی جدید خود در 2 دیدار دوســــتانه به 
میدان بروند. فهرســــت 23 نفره اسکوچیچ نکات جالب، 
ابهام برانگیز و تعجب آمیزی هم داشــــت کــــه در اینجا به 
صورت مفصل راجع به آن صحبت کردیم. در این گزارش 
اما قصــــد داریم پیش بینی از ترکیــــب و آرایش تیم ملی با 

توجه به نفرات دعوت شده داشته باشیم.
اســــکوچیچ در دوران مربیگری خــــود خصوصا در صنعت 
نفــــت نشــــان داد کــــه عاقمند بــــه تغییر سیســــتم های 
متفاوت با توجه به هر بازی و حریف مورد نظر دارد. اسکو در 
تیم آبادانی از 6 آرایش مختلف بهره برد. تیم او با آرایش های 
2-5-3، 1-6-3، 2-4-4 )لوزی(، 2-4-4 )خطی(، 4-2-3-1 
و 3-3-4 به میدان رفت و نتایــــج مختلفی را هم گرفت. با 
این وجود تصور می شود که در تیم ملی با توجه به ابزارهایی 
کــــه در اختیار دارد از یکی از این 2 سیســــتم بهره ببرد که در 

ادامه به تشریح آن می پردازیم.
محتمل ترین سیســــتمی که اســــکوچیچ روی آن احتماال 
برنامــــه دارد آرایش 2-4-4 خطی اســــت. یعنی 2 هافبک 
مرکــــزی و 2 هافبــــک که متمایــــل به جناحین هســــتند. 
سیســــتمی که »یحیــــی گل محمدی« در پرســــپولیس با 
آن تیمش را به فینال رســــاند و »فرهــــاد مجیدی« هم در 
اســــتقال در چند دیــــدار از آن بهره بــــرد و نتیجه گرفت. 
خود اســــکوچیچ هم با صنعت نفت با استفاده از همین 
روش 2 بــــازی به میدان رفت و 2 برد به دســــت آورد و گلی 

هم دریافت نکرد.
اما ترکیب احتمالی به چه ترتیبی خواهد بود؟ �

دروازه بــــان: با توجه بــــه غیبــــت علیرضا بیرانونــــد به نظر 
می رســــد جدی ترین گزینه بــــرای ایســــتادن درون دروازه 

امیرعابدزاده باشد. امیر در ماریتیمو گلر فیکس است و 
در برابر پورتو هم نمایش درخشانی داشت و از اعتماد به 
نفس باالیی برخوردار است. او احتماال جلوتر از نیازمند و 

مظاهری گزینه اصلی تیم ملی خواهد بود.
مدافعــــان وســــط: در پســــت دفاع مرکــــزی چهــــار گزینه 
روی میز اسکو اســــت. شــــجاع خلیل زاده، عارف غامی، 
محمدحســــین کنعانی زادگان و مجید حسینی. شجاع و 
غامــــی روی گارد چپ می توانند بهتر کار کنند و 2 بازیکن 
دیگر روی بازوی راست نمایش بهتری داشته اند. به این 
ترتیب احتماال ترکیب شجاع خلیل زاده و مجید حسینی 
محتمل تریــــن گزینه اســــت. دیگــــر گزینــــه محتمل زوج 

کنعانی زادگان و حسینی است.
مدافعان کناری: در سمت راســــت خط دفاعی سه گزینه 
در دســــترس اســــت. ســــیامک نعمتی، صادق محرمی و 
مجتبی نجاریان. به نظر می رســــد بــــا توجه به جوانی بیش 
از حــــد نجاریــــان و همچنین تازه کار بــــودن نعمتی در این 
پســــت، صادق محرمی گزینه اصلی بــــرای حضور ابتدایی 
در ترکیب باشد. در ســــمت چپ هم تردیدی نیست که 

میاد محمدی در جمع 11 بازیکن اصلی خواهد بود.
هافبک های وسط: بیشترین ابهام در میانه میدان است. 
جایی که چهار گزینه روی فرم انجام وظیفه می کنند. به نظر 
می رســــد برای اینکه بار تجربی تیم کمی باال برود احســــان 
حاج صفی یکی از 2 بازیکن درون زمین باشد. دیگر بازیکن 
هم احتماال باید از بین علی کریمی و احمد نوراللهی انتخاب 
شــــود. این 2 بازیکن خاصیت های مشــــابه زیادی دارند. با 
این وجود کریمی در ماه هــــای اخیر آماده تر بوده و احمد در 
تیم ملی اخیرا حضور بیشــــتری داشــــته و حتی 2 گل هم به 
ثمر رســــانده اســــت. با این وجود احتمال استفاده از علی 
کریمی بیشتر است. امید نورافکن دیگر بازیکن حاضر در 

این پست به حساب می آید.
هافبک های کناری: به هافبک های کناری برســــیم. جایی 
که علی قلی زاده، ســــامان قدوس، مهــــدی ترابی و وحید 
امیری بازی می کنند. ترابی از لیست تیم ملی کنار گذاشته 

شد و ساسان انصاری به جمع نفرات دعوت شده اضافه 
شــــد. قدوس و قلی زاده می توانند متمایل به راست بازی 
کنند و امیری در ســــمت چپ حضور خواهد داشــــت. با 
اضافه شدن ساسان احتمال دارد قایدی به سمت چپ 
بیاید و انصاری در صف مهاجمان بایستد. با این وجود و 
با توجه به شــــرایط به وجود آمده استفاده از زوج قدوس-
امیری به نظر می رســــد نســــبت به 2 نفــــر دیگر محتمل تر 
باشــــد. قلی زاده بعد از مدت ها دوباره به تیم ملی برگشته 

و اصوال شاید در تیم ملی فعا مهره 90 دقیقه ای نیست.
مهاجمان: با وجود اینکه قایدی و رضایی نمایش درخشانی 
در ایــــن فصل داشــــته اند اما تردیــــدی وجود نــــدارد که زوج 
مخوف طارمی و سردار ازمون به احتمال قریب به یقین گزینه 
نخست دراگان اســــکوچیچ اســــت. این 2 بازیکن در زمان 
کی روش و حتی ویلموتس هم نشــــان داده اند که چه درک 
باالیی از یکدیگر دارند و بعید است که این زوج به این راحتی 
با دستکاری سرمربی مواجه شود. ساسان انصاری را هم باید 

به جمع نفرات حاضر در خط حمله اضافه کرد.
ترکیــــب احتمالی تیم ملی: امیر عابدزاده، مجید حســــینی، 

کنعانی زادگان(، صادق  شجاع خلیل زاده)محمدحســــین 
محرمی، میــــاد محمدی، علــــی کریمی)احمــــد نوراللهی(، 
احسان حاج صفی، ســــامان قدوس، وحید امیری، مهدی 

طارمی و سردار آزمون.
دیگــــر ترکیبی که می توان به آن فکر کرد سیســــتم 3-3-
4 اســــت که احتمال دارد اســــکو از آن اســــتفاده کند. در 
این روش احتماال قدوس به پســــت پشت مهاجم آورده 
می شــــود و رقابــــت در خط حمله با اضافه شــــدن 2، ســــه 
بازیکن دیگر از جمله قلی زاده، ترابی و امیری ســــنگین تر 
خواهد شــــد. با این وجود ترکیب طارمی، سردار و قلی زاده 

به نظر می رسد محتمل تر باشد.
در پایان باید گفت که این ها همه گمانه زنی بود و با توجه 
به اینکه 2 بازی پیش رو جنبه کاما دوســــتانه و آشــــنایی 
دارد ممکن اســــت هــــر تغییری در آرایــــش و حتی نفرات 
داخل و بیرون زمیــــن به وجود بیاید. بایــــد دید در عمل، 

سرمربی کروات تیم ملی چه تصمیمی را اتخاذ می کند.
تیم ملی فوتبال ایران طــــی روزهای 17 و 22 مهرماه باید به 

مصاف ازبکستان و مالی برود.

»پاس« صاحب هیأت 
مدیره می شود

 ، هگمتانه، گروه ورزش: نشســــت شــــاهرخی استاندار
حاجــــی بابایــــی نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در 
مجلس و امیر عظیمی مدیرعامل باشگاه پاس و میثم 

ناصرنژاد مدیر رسانه این تیم برگزار شد .
در این نشست مقرر شد ظرف روزهای آتی تکلیف هیأت 
مدیره تیم مشخص شود. همچنین منتخبان هیأت مدیره 

باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی های تیم اقدام کنند.
حکم جدید مدیرعامل باشگاه نیز توسط هیأت مدیره 
صادر می شــــود. حاجی بابایی نماینــــده مردم همدان و 
فامنین در مجلــــس، مدیــــرکل ورزش، عباس صوفی 
رئیس هیأت فوتبال به همراه امیر عظیمی جزو اعضای 

هیأت مدیره هستند.
در این جلســــه گزینه های ســــرمربیگری تیــــم پاس نیز 
به اســــتاندار همدان معرفی شــــدند و تأکید اســــتاندار 

استفاده از مربیان سالم و باتجربه در رأس تیم بود.

شناسایی 800 ورزشکار مستعد 
در سپاه ناحیه همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــؤول تربیــــت بدنــــی 
ســــپاه ناحیه همدان با بیان اینکه تاکنون 800 نفراز 
گفت:  شــــده اند،  شناســــایی  مستعد  ورزشــــکاران 

همین ورزشکاران افتخارآفرینان آینده هستند.
مســــابقات  کــــرد:  اظهــــار  جعفــــری  ســــیدجواد 
اســــتعدادیابی حوزه های مقاومت خواهران برادران 
سپاه ناحیه همدان در رشته های ورزشی تیراندازی، 

دو و میدانی، کاراته و تکواندو برگزار می شود.
وی افزود: هر حوزه خواهر و برادر موظف اســــت یک 
نفر در رده سنی 9 تا 17 ســــال در رشته های نام برده 

شده به مسؤول تربیت ناحیه معرفی کند.
مســــؤول تربیت بدنی سپاه ناحیه همدان گفت: ما 
باید از این رشته های ورزشی حمایت کنیم تا بتوانیم 

ورزشکاران خوب و توانمندی پرورش دهیم.
وی بــــا بیــــان اینکه تاکنــــون 800 نفر از ورزشــــکاران 
مســــتعد شناســــایی شــــده اند، تصریح کرد: همین 

ورزشکاران افتخارآفرینان آینده هستند.
جعفــــری گفت: بــــه مناســــبت هفته تربیــــت بدنی 
مســــابقات دو و میدانی و تیراندازی برگزار می شــــود 
و در پایان مســــابقه نیز جوایز نفیســــی اهدا خواهد 
شد و افراد مستعد و توانمند به مسابقات کشوری 

اعزام می شوند.

خبــر

حمایت شورای عالی ورزش همگانی 
ح کنترل وزن و چاقی  کشور از طر

دانش آموزان
هگمتانه، گروه ورزش: در نشست شورای عالی ورزش 
، اعضای این شــــورا از طرح کنترل وزن  همگانی کشــــور
و چاقی دانش آمــــوزان )کــــوچ( وزارت آموزش وپرورش 

حمایت کردند.
در نشســــت شــــورای عالی ورزش همگانی کشور پس 
از ارائــــه طرح کوچ )کنتــــرل وزن و چاقــــی دانش آموزان( 
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و ســــامت وزارت 

آموزش و پرورش گفــــت: در هفته تربیت بدنی بی ام آی 
بیــــش از 14میلیــــون دانش آمــــوز مورد ســــنجش قرار 
خواهــــد گرفت و بعد از آن مرحله مشــــاوره و آموزش به 

خانواده ها و مدارس آغاز می شود.
وی بــــا تأکید بر ایــــن نکته کــــه همه دانش آمــــوزان در 
همــــه اســــتان ها از نظــــر اضافــــه وزن مورد بررســــی قرار 
خواهند گرفت، ادامه داد: اســــفند سال جاری مجددا از 
دانش آموزان تســــت به عمل آمــــده و نتایج آن تحلیل 
می شــــود. تاش ما این اســــت که حداقل ســــه درصد 
اضافه وزن دانش آموزان را کاهــــش دهیم و عزم مان را 
جزم کرده ایم تا نسل آینده را از اضافه وزن نجات دهیم.

معــــاون تربیت بدنی و ســــامت همچنین پیشــــنهاد 
تشــــکیل ســــتاد مرکزی برای انجــــام پــــروژه کنترل وزن 
و چاقــــی را مطــــرح کــــرد و افــــزود: وزارت ورزش، وزارت 
بهداشــــت و آموزش و پرورش می تواننــــد، در کنار هم 
ایــــن طرح را به ســــرانجام برســــانند. ضمــــن اینکه حتما 
حضور هوشــــمندانه صدا و ســــیما و رسانه های گروهی 

برای یک فرهنگسازی ملی مورد نیاز است.
در ادامه این نشســــت مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان نیز با تأکید بر مطلع ساختن جامعه از عوارض 
انــــواع بیماری هــــا، اقدامات  چاقی به عنوان بسترســــاز 
صورت گرفته در آموزش وپرورش در این راستا را اتفاقی 

خوب و اثرگذار توصیف کرد.
مسعود ســــلطانی فر در ادامه بابیان اینکه جلوگیری از 
گســــترش چاقی در کشــــور به یک عــــزم  و اراده ملی نیاز 
دارد، گفــــت: برای مبارزه با این مهم باید نشســــت های 
مشــــترکی به همراه وزرای بهداشت و آموزش وپرورش 
و کارشناســــان این وزارتخانه برگزار شــــود تا بتوانیم به 

بهترین نحو در کشور در این راستا گام برداریم.
وزیر ورزش و جوانان با اشــــاره به ابعاد طرح کنترل وزن 
و چاقی دانش آموزان، آموزش و فرهنگ سازی در تغییر 
سبک زندگی را موردتوجه قرارداد و بیان کرد: آموزش ها 

باید از کودکی  انجام شود.

وی به شــــرایط کنونی کشــــور به خاطر شیوع ویروس 
در  برنامه ریــــزی   

ً
قطعــــا گفــــت:  و  کــــرد  اشــــاره  کرونــــا 

خصوص عمومی ســــازی ورزش، تغییر ســــبک زندگی 
در شــــرایط کرونــــا می تواند مبــــارزه با ایــــن ویروس را 

بخشد. سرعت 
سلطانی فر بیان کرد: باید این باور عمومی در بین مردم 
کشــــور ایجاد شــــود که تغذیه خود را تغییــــر دهند و به 
ورزش همگانی  روی بیاورند، ضمن اینکه وزارت ورزش 
و جوانــــان این آمادگــــی را دارد با برگزاری نشســــت های 
تخصصی با حضور نهادهای ذی ربــــط گام های مؤثری را 

در این راستا بردارد.

پشت پرده کانال های هواداری و خبری گزارش دهنده به 
»ای اف سی« چه کسانی هستند؟

لزوم برخورد با فعاالن ضد منافع ملی
هگمتانه، گروه ورزش: چند روزی اســــت جریانات هواداری 
مســــموم در فضــــای مجــــازی بــــا گزارش های غلــــط و ضد 
منافع ملی در حــــال تخریب چهره فوتبــــال ایران در عرصه 

بین المللی هستند.
از قدیم کری خوانی و به رخ کشیده شدن توانایی تیم های 
فوتبالی از ســــوی هواداران مرسوم بوده و هست و خواهد 
بود. این روند نــــه در ایران بلکه در فوتبــــال جهان به وفور 
دیده می شــــود و بر کســــی هم پوشیده نیســــت که عاقه 
مندان به هر تیــــم، بیش از هر چیزی، فقط دوســــت دارند 
موفقیــــت تیم محبوب خود را ببینند و در معدود دفعات، 
طرفــــداران رقیــــب از عملکــــرد مثبت حریف ســــنتی خود 

خوشحال می شوند.
ایــــن نکته ای نیســــت که بتوان به کســــی خــــرده گرفت یا 
نکوهش کرد. اساســــا هر فردی برای انتخاب عاقه مندی 
هایش مختار اســــت و به زور نمی توان هواداران فوتبال را 
مجبور کرد بــــه توانایی های تیمی که طرفدارش نیســــتند، 

صحه بگذارند یا تحسینش کنند.
با همه این تأکیدات، عناد ورزیدن و قدم گذاشتن به جهت 
تخریــــب رقیب از راه هایــــی که از عرف و اخاق خارج اســــت، 
کار نکوهیده ای اســــت که هیچ فعالی در فوتبال آن را تأیید 
نمی کنــــد. هــــواداران تیم هــــا می تواننــــد از موفقیت رقیب 
خوشــــحال نشــــوند اما اینکه قرار باشــــد به هر وسیله ای به 
دنبال تخریــــب و لوث کردن موفقیت هــــای اردوگاه مقابل 
باشند، مورد حمایت نخواهد بود؛ به ویژه اینکه پای منافع و 
امنیت ملی در میان باشد. چند روزی است فضای فوتبال 
ایران بابت چنین مسائلی ملتهب شده و این زنگ خطری 
است که می طلبد مسووالن مربوطه از جمله دستگاه های 
نظارتی بابت ریشــــه یابی ورود کرده و از اشــــاعه و پیشروی 

این جریان مخرب جلوگیری کنند.
این جریان مخــــرب با ایمیل زدن به برخــــی مقامات ای اف 
، روشــــن کردن کنفدراســــیون  ســــی و به قولی خودمانی تر

آسیا بابت مسائل داخلی که مبنای حقوقی و قانونی ندارد 
و بیشتر ناشی از هیجانات اشــــتباه یا هدفمندانه از سوی 
جریانی خاص است، چند روزی است فوتبال ایران را درگیر 

خود کرده است.
پیشــــتر هجوم هواداران فوتبال به صفحات شخصی افراد 
یا ســــازمان های بین المللی مختلف در راستای حمایت از 
تیم یا شخص مورد نظرشان مرســــوم بود. این اتفاقات در 
فضای مجازی بیشتر جنبه طنز داشت اما به نظر می رسد از 
همان دورانی کــــه این اتفاق رخ داد، به صورت جدی دالیل 
این کار ریشــــه یابی نشــــد و اکنون کار به جایی رسیده که 
عده ای از افراد با انتســــاب خود به طرفداری از یک باشگاه 

خاص، منافع ملی فوتبال را هدف قرار داده اند.
پیروزی پرسپولیس مقابل النصر عربستان در یک فضای 
کاما فوتبالی و با برتری فنی سرخپوشــــان، منجر به صعود 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا شــــد؛ اما برخی با لوث کردن 
این موفقیــــت، با گزارش هــــای جعلی و هیجــــان دادن به 
ماجرای پنجره نقــــل و انتقاالتی پرســــپولیس و همراهی با 
ل ســــعود، به دنبال محروم کردن این باشــــگاه هستند.  آ
ماجرایی کــــه برخی آن را حاصل فعالیت کانال های خبری و 
هواداری وابســــته به خارج از کشور و تاش برخی داخلی ها 
به صورت هدایت شده می دانند. در ظاهر ماجرا یک جریان 
فوتبالی اســــت اما پشــــت پرده به نظر می رســــد اقداماتی 
خاف منافع ملی در حال رخ دادن اســــت که قصد تخریب 

چهره ایران در عرصه بین المللی را دارد.
از ابتــــدای حضور پرســــپولیس در لیگ قهرمانان آســــیا از 
این مباحث مبنی بر مشــــکل داشتن نقل و انتقاالت این 
تیم مطرح نبود اما مطرح شــــدن به یکباره آن و فعال سازی 
رقیب سرخپوشان مشــــخص می کند که جریانات هدایت 
شــــده ای در حال فریب هواداران است. بی شک نهادهای 
نظارتی بــــا ورود به موقع می توانند جلوی اینگونه ماجراها را 

برای این مورد و موارد مشابه در آینده بگیرند.

وداع جهانشیر  از صندلی مدیرکلی
سکان مدیریت ورزش استان به قهرمان نام آور کشتی رسید

هگمتانه، گروه ورزش: با حکم وزیر ورزش و جوانان، »حمید سیفی« 
قهرمان کشــــتی جهان و آســــیا به عنــــوان مدیرکل جدیــــد ورزش و 

جوانان استان همدان، جایگزین محسن جهانشیر شد.
ســــخنگوی ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشــــاره بــــه جابجایی 
 تغییر رخ داده در 

ً
مدیرکل دســــتگاه ورزش همدان اظهار کرد: قطعا

رأس دســــتگاه ورزش اســــتان همدان را باید به فال نیک بگیریم و 
امیدواریم و در این راه برای دکتر حمید سیفی آرزوی موفقیت داریم.

حمداهلل چاروسایی ادامه داد: محسن جهانشیر نیز در طول 21 ماه 
مدیریت خود زحمات فراوانی را متحول شد و کارنامه خوبی را از خود 

به جای گذاشت که از زحمات وی نیز تشکر و قدردانی را داریم.
وی حمید ســــیفی را مدیری از جنس ورزش دانست و افزود: سیفی 
قهرمان بلند آوازه کشتی استان همدان از خطه نهاوند است سابقه 

مدیرکلی تربیت بدنی دانشگاه علم و صنعت را در کارنامه دارد.
ســــخنگوی ورزش و جوانان همدان اضافه کرد: در کارنامه مدیریتی 
ســــیفی می توان به ســــوابقی چون مدیرکل ورزش دانشــــگاه علم و 
، مشاور ارشــــد رئیس دانشگاه علم و صنعت، عضو  صنعت کشور
هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، عضو پژوهشگاه وزارت علوم، 
 ، مشاور ورزشــــی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور
مشــــاور ورزشی اســــتاندار همدان، مشــــاور ورزشــــی نماینده مردم 
نهاوند در مجلس، ریاست کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی 

کشور و... اشاره کرد.
وی بیان کرد: آقای ســــیفی در ســــالهای 1384 تا 1386 در سه سال 
 با 

ً
متوالی به عنوان جوان نمونه کشــــور معرفی شــــده است و قطعا

حوزه جوانان نیز بیگانه نخواهد بود.
چاروســــایی ســــوابق ورزشــــی مدیــــرکل جدیــــد ورزش و جوانــــان 
گفــــت: حمیــــد ســــیفی ســــابقه قهرمانــــی  را درخشــــان خوانــــد و 
دانشــــجویان جهان، قهرمانی بزرگساالن آســــیا، قهرمانی تیم ملی، 

قهرمانی مسابقات تختی، قهرمانی و نایب قهرمانی تورنمنت های 
مختلف بین المللی در کشــــورهای مختلف مدرســــی فدراســــیون 
، رئیس کمیته استعدادیابی  جهانی کشــــتی و فدراســــیون کشــــور
فدراسیون کشــــور و... را دارد و یکی از کشتی گیران به نام کشور در 

دهه 80 است.
وی ادامه داد: دکتری مدیریت و ورزش، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علــــم و صنعت، تألیف کتاب بدنســــازی کشــــتی برای اولیــــن بار در 
، نگارش مقاالت مختلف، مدرسی دانشگاه های آزاد و علم و  کشور

صنعت و... نیز از سوابق تحصیلی و علمی حمید سیفی است.
سخنگوی ورزش و جوانان اســــتان همدان خاطرنشان کرد: مراسم 
تکریــــم و معارفه مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان امروز 
چهارشنبه در ســــالن کنفرانس ورزشگاه شــــهدای قدس با حضور 
تقی زاده معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان کشور برگزار می شود.

جهانشیر در آخرین نشست خبری:

شرمنده مردم همدان هستم
به خودم نمره قبولی نمی دهم

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان همدان روز گذشته آخرین 
نشست هفتگی اش با رسانه ها را انجام داد.

محســــن جهانشــــیر در این نشســــت گفت: دو سه شــــب تلخ در همدان 
سپری کردم. از دست دادن پیشکسوتان و مربیان تلخ بود. فوت مرحومه 
نطقی مربی اسکیت برایم سخت بود. تلخ ترین شبم هم عدم صعود پاس 
بود. اصا نمی توانم باور کنم صعود نکرد. همه شــــرایط مهیای صعود بود. 
هیچ فصلی نبود که انقدر به کادر فنی و بازیکنان رسیدگی شود. فصلی که 
مسووالن و رســــانه ها حمایت همه جانبه داشــــتند. خدا قوت می گویم به 

همه اعضای تیم که قطعا تاش کردند.
مدیــــرکل ورزش همدان اضافــــه کرد: به همــــه غیر از خودم نمــــره قبولی 
می دهم. ســــمن ها، امور جوان ها، هیأت های ورزشی و سایر بخش های 
ورزش اســــتان نمره قبولی می دهم. اما برای خودم چون فقط اعتقاد دارم 

اول بودن مهم است و دومی معنا ندارد، نمره قبولی نمی دهم.
جهانشیر بیان کرد: مســــووالن همه تاش خود را برای ارتقا ورزش استان 
به کار گرفتند. همچنین هیأت های ورزشــــی و جوانــــان پا بکار بودند. اتفاق 
شــــیرینم در این دو ســــال ایــــن بود که تمام موفقیت های کســــب شــــده 
شــــیرین بود. اینکه اســــتاندار همدان اســــتاندار برتر کشــــور مطرح شد در 
پیگیری امور جوانان و ســــتادهای امور جوانان. ســــال 98 نیز 22 تقدیرنامه 
برای دســــتگاه ورزش و جوانان از سطح کشــــور و استان صادر شد که البته 

رویکرد تیمی به این نتیجه درخشان منجر شد.
وی اظهار کرد: کار ناتمامم این بود که دوســــت داشــــتم پــــاس لیگ برتری 
شــــود. برای رسیدن به این مهم به همه فشــــار آوردم و آرزو داشتم پاس به 
لیگ برتر برســــد. آرزو می کنــــم روزگاری این چنین شــــود. افتخارآفرینی ملی 

پوشان همدانی در عرصه های بین المللی نیز دیگر آرزویم است.
جهانشــــیر خود را مقصر عدم صعود پاس دانست و گفت: می توانستیم 
بهتــــر از این عمــــل کنیم. در ادامه مســــیر اگر پنالتــــی را نادرپور می گرفت 
شــــاید این کادر فنی بهتریــــن کادر و تیم به بهترین تیم معرفی می شــــد. 

یک اشــــتباه سرنوشــــت تیم را رقم می زنــــد و باید بپذیریم این شــــرایط را. 
هیچ کس در هیچ جایگاهی دوســــت ندارد به جایگاهی نرسد. اگر اتفاقی 

می افتد شیرین و تلخی ورزش است.
وی گفت: اگر برنامه ریزی بهتری می شــــد، اتفاقات بهتری صورت می گیرد. 
وظیفــــه دارم در مقابــــل هــــر قصــــور و کوتاهی که در مســــیر پیــــش آمد، 
عذرخواهی کنــــم. امیــــدوارم ورزش همدان به جایگاه شایســــته برســــد. 
ظرفیت ها بیش از مقام های فعلی است و باید تاش شود تا این جایگاه 

به دست بیاید.
از مردم همدان ابراز شرمندگی می کنم که نتوانستم قدم های بهتری بردارم. 
مطمئنا از این پس باید منتظر خبرهای خوبی از ورزش استان در رشته های 

مختلف مثل تیراندازی و تیروکمان باشیم.
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آخرین پیامک!

من را حتما در همدان
 دفن کنید

هگمتانه، گروه همه دانا: حاجی ســــه ســــالی بود که مدام 
به ســــوریه رفت و آمد می کرد. چند بار همه ما را با خودش 
برد ســــوریه و با بچه ها پیشش بودیم. حتی آن موقعی که 
سوریه در آستانه ســــقوط قرار گرفته بود، ما سوریه بودیم. 
یادم هست محل ســــکونت ما به محاصره تکفیری ها در 
آمده بود و ما مجبور شــــدیم چند شــــبانه روز در زیرزمین 
خانه ای که باالی آن محل تردد تروریســــت ها بود، مخفی 
شویم. عنایت حضرت زینب)س( بود که توانستیم از آن 

مهلکه جان سالم به در ببریم.
 نبوِد حاجی در منزل برای ما عادت شــــده بود. دفعه 

ً
واقعا

آخری که از ســــوریه آمد تهــــران، قرار بــــود دو روز پیش ما 
بماند و روز یکشــــنبه به سوریه برگردد. اما چون به ایشان 
اطاع داده بودند که روز دوشنبه سیزدهم مهر با حضرت 

آقا ماقات دارند، با اشتیاق آن روز را هم در تهران ماند.
ماقات آقا که تمام شــــد، ســــاعت یک بعــــد از ظهر خیلی 
سر حال و خوشــــحال آمد منزل تا آماده رفتن به فرودگاه 

بشود. ساعت پرواز شش بعد از ظهر بود.
حــــاج آقا در کارهــــای منزل خیلــــی وقت ها بــــه من کمک 
می کرد. آن روز وقتی به خانه آمد، از ایشان پرسیدم: حاجی 
شما که ساعت شــــش پرواز دارید، چطور شد االن آمدید 

خانه؟ گفت: یک سری کار دارم که باید انجام بدهم.
بعــــد از آن که ناهــــار را خوردند، گفتم: حاج آقا شــــما بروید 
در اتاق اســــتراحت کنید تــــا من به کارهای منزل برســــم. 
همین طــــور که داشــــتم کارم را انجام مــــی دادم، خانمی که 
در کارهای خانه به من کمــــک می کرد، گفت: حاج آقا توی 

حیاط دارند یخچال فریزر را تمیز می کنند.
فریــــزر خانه ما از آن نوع قدیمی هاســــت. رفتم به ایشــــان 
گفتم: چکار دارید می کنید؟ اجازه بدهید خودم این کارها 

را انجام می دهم.

گفت: حــــاال که دارم مــــی روم بگذاریــــد فریــــزر را تمیز کنم 
و بــــروم. یک ظرف آب جــــوش و پنکه هم کنار دســــتش 
گذاشته بود. سریع برفک های فریزر را تمیز و خشک کرد. 

بعد هم آمد آشپزخانه را تمیز و روبه راه کرد.
سارا ]دختر شــــهید[ برایش چای برد. خواســــت چای را با 
ســــوهان بخورد، دخترم به او گفت: بابا شــــما بیماری قند 

دارید، چای را با سوهان نخورید.
همان طور که من و دو تا دخترهایم روبه رویش نشســــته 
بودیم؛ نگاهــــی به ما کرد و گفت: دیگــــه قند رو ول کنید، 

 شهید می شوم.
ً
من این دفعه بروم قطعا

دخترها خیلی به پدرشــــان وابســــته بودند تــــا این حرف از 
دهان حاجی در آمد، ناراحت شدند و زدند زیر گریه.

به دخترها گفتم: ناراحت نباشــــید و گریــــه هم نکنید. این 
بابای شما از اول جنگ توی جبهه بود و خدا تا حاال او را برای 

ما حفظ کرده، از این بعد هم ان شاءاهلل حفظش می کند.
برای اینکه جو را ببرم ســــمت شــــوخی، یــــک لحظه گفتم: 
حاجی اگر شهید شدی ما را هم شفاعت کن. گفت: حتما.

بعدهم شــــوخی را ادامــــه دادم و گفتم: ببین اگر شــــهید 
شدی ما جنازه شما را همدان ِبَبر نیستیم ها!

گفت: نه تو را به خدا حتمــــا زحمت بکش، جنازه من را ببر 
همدان. وصیت من همین است.

آن قدر با قاطعیــــت این حرف ها را زد که جــــرأت نکردم به 
چهره اش نگاه کنم.

یک لحظه قلبم تیر کشــــید و احساس کردم حاجی رفتنی 
اســــت و این آخرین دیدار ماســــت. تا حاال حاجی را آن طور 

نورانی ندیده بودم.
چون می دانســــتم ســــاعت شــــش پرواز دارد، ساکش را 
آماده کردم و داخل اتاق خودش که کتابخانه و جانمازش 
هم آنجــــا بود، گذاشــــتم. بی خبــــر وارد اتاق شــــدم. دیدم 

وســــایلش را به هم زده، ســــجاده و عبایش را جمع کرده، 
محل جــــا کتابی اش را تغییــــر داده، میز تحریــــرش را برده 
جایی که همیشــــه نمــــاز می خوانده گذاشــــته. اصًا وقتی 
وارد اتاق شــــدم یک لحظه شــــک کردم که این همان اتاق 

حاج آقاست یا نه!

لباس اضافه هایی که تو ســــاک گذاشــــته بــــودم را بیرون 
آورده بــــود. گفتــــم این لباس هــــا را الزم داری، چــــرا آوردی 
بیرون؟ گفت نه مــــن زود برمی گردم. اصــــرار کردم، گفت: 
الزم نــــدارم، زود برمی گردم. دو تا انگشــــتر عقیق داشــــت 
آن ها را هم از انگشــــتش درآورد و گذاشت داخل کشوی 
. موقع رفتــــن چند بار رفــــت داخل خانه و برگشــــت  میــــز
حیاط. پرســــیدم: چیزی شده؟ وســــیله ای گم کردی؟ چرا 
نگرانی؟ گفت چیزی نیســــت حاج خانم. از زیر قرآن ردش 
کردم و رفت داخل ماشــــین. از آنجا هم دستی تکان داد و 

راننده گاز ماشین را گرفت و رفت.
اهل پیامک و این جور چیزها هــــم نبود. ولی آن روز از پای 
پلکان هواپیما بــــرای من پیامک کوتاهی فرســــتاد. فقط 

نوشته بود:
خداحافظ.

راوی : همسر شهید

دفاع مقدس

شهید همدانی چگونه بعثی های سفاک را درهم کوبید

هگمتانه، گروه همه دانا: شــــهید حاج حســــین همدانی اولین فرمانده منطقه 
عملیاتی ســــرپل ذهاب در طول دوران دفاع مقدس بــــود که در کتاب مهتاب 
خیــــن به اولین روزهای حضورش در این ســــمت در روزهای نخســــتین جنگ 
اشــــاره کرده اســــت. او با توضیح شــــرایط ســــخت آن زمان و حمات پی در پی 

دشمن به خطوط دفاعی رزمندگان ایرانی این گونه می گوید:

پیکار در عسرت �
دامنه اقدامات واحدهای دشــــمن در خطوط پدافندی بســــیار شــــدید شــــده 
 خمپاره- خط مــــا را می زدند. دیگر 

ً
بود به شــــکلی که با آتش منحنــــی -خصوصا

ســــر و صدای بچه های ما در آمده بود. مدام برای آقای بروجری ]شــــهید محمد 
[ پیغام  بروجری، فرمانده بزرگ نیروهای ســــپاه در منطقه عملیاتی غرب کشور
می فرستادند که آقا، این چه وضعی اســــت؟ الاقل توپی، خمپاره اندازی، چیزی 

به ما بدهید، چون برای مقابله با دشمن دستمان خالی است.

از طرف دیگر تعدادی از بچه ها که به مقر آقای بروجردی در ســــرپل ذهاب رفته 
بودند، در بازگشت خبر آوردند داخل انبار ساحی که ایشان از کرمانشاه آورده، 
دو قبض خمپاره انداز نو هســــت، منتهــــا چون هیچ کس نحــــوه ی کارکردن با 
آن ها را بلد نیست، مشتری ندارند و همین طوری عاطل و باطل، توی آن انباری 

افتاده اند.
اســــم خمپاره انداز را که گفتند، گوش هایم تیز شــــد، ولی به روی خودم نیاوردم. 
دیدم هرجا می روم و توی هرســــنگری دو دقیقه می نشینم، مدام بچه ها گریزی 
می زنند به روزهای اول بعد از انقاب که در پادگان آموزشی ابوذر همدان، مربی 

کار با خمپاره انداز بودم.
یــــک روزآمدند به بنــــده گفتند: آقای فانی، بیــــا و این دو قبضــــه خمپاره انداز را 

تحویل بگیر و ببر توی خط و آن ها را فعال کن.
رفتم به اســــلحه خانه ی مقر آقای بروجردی تا ببینــــم قبضه ها در چه وضعیتی 
، من اصا  است. دیدم هر دو قبضه، از نوع 120 م.م اسرائیلی است. از طرف دیگر
با نحوه ی کار با قبضه های 120 م.م سررشــــته نداشــــتم. هرچه آن جا به آن آقایان 
گفتم: باباجان، من کار با این قبضه ها را بلد نیستم، اصا به خرجشان نرفت که 
نرفت! صرف این مطلب برایشان مهم بود که یک نفر در منطقه هست که قبا 
مربی کار با خمپاره انداز بوده، حاال این واقعیت که خمپاره انداز 81 م.م آمریکایی 
چه تفاوت هایی با قبضه 120 م.م اسرائیلی دارد، دیگر برایشان اهمیتی نداشت.
از سر ناچاری پذیرفتم! در حالی که برچند مطلب واقف بودم: می دانستم که بلد 
نیستم زاویه یاب قبضه 120 م.م اسرائیلی را ببندم. ضمن این که می دانستم اگر 
آن را به صورت غلط ببندم، بعد از پرتاب گلوله، این گلوله می رود هوا و درســــت 

در همان زاویه برمی گردد یا روی سرمان یا در نزدیکی مان می ترکد!
این جا مجبورم اعتراف کنم که در طول زندگی ام به عنوان یک رزمنده، اولین بار 
در همان ماجرا بود که آمدم و ضعِف تخصص و روحیه خودم را با توکل به خدا و 

توسل به اولیا الهی جبران کردم.
خاصــــه از آن جا طرز کار زاویه یــــاب قبضه 120 م.م را بلد نبودم، دســــتگیره ی آن 

را بدون محاســــبه و بــــه طور مکانیکــــی چرخاندم. گلولــــه خمپاره را 
برداشتم، ضامن آن را کشیدم، زیرلب سه بار قل هواهلل خواندم 

و بــــه گلوله دمیدم. حتی گلوله را بوســــیدم و گفتم: خدایا به 
امید تو!

تپه ی اول قراویز که دست بچه ای خودمان بود. از تپه دوم 
تا پنجم آن، دســــت دشمن بود و حتی با چشم غیرمسلح 

هم می شد روی خط الراس آن ها تردد نفرات بعثی را دید. 
این مطلــــب را من تا به امــــروز در چندجا گفتــــه ام: خدا را 
گواه می گیرم، اولیــــن گلوله خمپاره ی 120 م.م را که بدون 

محاسبه شــــلیک کردیم، رفت وسط بعثی های مستقر 
برروی تپه دوم قراویز و همه ی آن ها را تکه تکه کرد.

آورده بودنــــد از خوشــــحالی. حــــاال  بچه هــــا بــــال در 
مگر حرف حســــاب به خرجشــــان می رفت؟ هرچه 

می گفتــــم: آقاجان، من بــــرای پرتاب ایــــن گلوله از 
تخصص مادرم ]قسمتی در پاورقی این بخش از 

کتاب وجود دارد که حاج حسین در آن به دوره 
کودکی خود اشاره می کند و می گوید که باغی 

در همدان داشــــتیم که نگهبان نداشــــت 
و مــــادرم هربار که از آنجا خارج می شــــدیم 

برای بیمه شــــدن باغ ســــه بار قل هو اهلل 
می خواند و به اطراف بــــاغ فوت می کرد 

و من نیــــز در این قضیه از روش مادرم 
گلوله خمپاره بهره  برای بیمه شــــدن 
برم[ استفاده کردم باورشان نمی شد! 

]می خندد[

همه دانا

هگمتانــــه، گروه همه دانا: به درســــتی ســــید شــــهیدان 
اهــــل قلم فرمــــود: »در عالم رازی نهفته اســــت که جز به 
بهای خون فاش نمی شــــود. آری، شــــهادت هنر مردان 

خداست«.
16 مهرماه ســــال 1394 بار دیگر علمداری از سپاه اسام 
بیــــرق خود را بــــرای امانت به دســــت باوفــــای انقابیون 
زمان می ســــپارد و خود می رود که با خون خویش مزرعه 
آبیاری کند، تا میــــوه ثمر بخش آن  عزت و ایســــتادگی را 

کام مجاهدان فی سبیل اهلل را شیرین نماید.
گوئی بار دیگر تاریخ یک ســــرزمین با مردمانش ســــخن 
می گوید و همــــه ی علمداران و شــــهیدان و قهرمانانش 
در  ســــیاوش  و  میــــدان،  در  ابالفضــــل  می زنــــد.  صــــدا  را 
آتشستان! اشــــِک تعظیم، به نشــــانه ی تکریِم پاکبازانی 
کــــه برای امنیت پایدار و تمامیت ارضی ما، بر جلوه ی بازارِ 

سود و زیان چشم فروبستند.
زبــــاِن حاِل قدرشناســــِی مردم، گوئی پژواکی بــــود ربانی از 
اِلَحاِت  الَصّ ــــوا 

ُ
َوَعِمل آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ال اَنّ  این وعده ی قرآنــــی: 

ا. وصدق اهلل العلی العظیم. ْحَمـُن ُوًدّ ُهُم الَرّ
َ

 ل
ُ

َسَیْجَعل
ســــردار شــــهید حاج حســــین همدانی که از او به عنوان 
آســــیا یاد  نابغــــه جنگ هــــای نامنظــــم در منطقــــه غرب 
که با تشــــکیل نیروهای  کسی اســــت  می شــــود، همان 
مردمی در ســــوریه و عــــراق، نقش بــــارزی در جلوگیری از 

پیشــــروی و باز پس گیــــری مناطق اشــــغالی از نیروهای 
داشت. تکفیری 

ســــردار شــــهید حاج قاســــم ســــلیمانی پیرامون شهید 
می گوید: همدانی 

آخرین لحظه ای که شــــهید همدانی را دیدم، چند ساعت 
قبل از شــــهادتش بود، یک حالت جوانی در او دیدم، او 

انسان صبوری بود و اهل شلوغ کاری به تعبیر ما نبود.
در حادثه سوریه توفیق شــــد از نزدیک با این چهره آشنا 
شوم. بعدا متوجه شدم ســــردار همدانی از چند روز قبل 
از شــــهادتش مطمئن بود. در لحظه آخر خیلی بشــــاش 
بود و با خنده به من گفت بیا یک عکس بگیریم شــــاید 
آخرین عکس من باشــــد. وقتی این حرف را زد یک شعر 
بــــه ذهنم آمــــد این بود »رقــــص و جوالن بر ســــر میدان 
کننــــد، رقص اندر خون خود مردان کننــــد/ چون رهند از 
دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی 

کنند«.
وقتی شــــهدا را از دست می دهیم، آن وقت به ارزش آنها 
پی می بریم. شهدایی چون همدانی، باقری، کاظمی، علی 
هاشــــمی و بســــیاری دیگر شاید هر صد ســــال مثلشان 
بیاید، وقتی این شــــهدا را از دســــت می دهیــــم یک خا 

« برای امیرالمؤمنین)ع(. است، مثل »مالک اشتر

ســــردار همدانی فقط یک شــــهید نبــــود؛ همدانی  �
یک لشکر بود

وی با بیان اینکه ســــردار همدانی فقط یک شــــهید نبود؛ 
همدانی یک لشــــکر و اســــتان بود مثل شــــهید بهشتی 
که امام )ره( فرمود یک ملت بود ادامه داد: همدانی ســــه 
کارکرد مهم در دفاع مقدس داشت: یکی از آنان تأسیس 
شمشــــیر برنده لشــــکر انصار الحســــین)ع( بود که هرجا 
نظام تهدیدی داشته باشد آن را اعزام می کند. اقدام دیگر 
او نقــــش ارزنده از ابتــــدای دفاع مقدس تــــا انتهای آن در 
همه عملیات ها و پیروزی های مهم در سمت فرماندهی 
بود. کار ســــوم از دو کار اول مهمتــــر بود و آن همان چیزی 
بود که دفــــاع مقدس را در دل ها و مغزها جا انداخت و آن 
تأســــیس مدرسه فکری حســــین همدانی بود. ده ها هزار 
جوان دنبال این مــــرد راه افتادند و او مثــــل مادری از این 

فرزندان حمایت کرد و آنها را تربیت کرد.
فرمانده وقت نیروی قدس ســــپاه بــــا بیان اینکه بخش 
دوم زندگی شــــهید همدانی هم برای ما پر عبرت اســــت، 
گفت: جنــــگ تمام شــــد و او بــــه همین جامعــــه آمد. در 
ظاهر ســــردار و ســــرتیپ بود و خانواده و نوه آمد و اینها 
قفل هایی بود که انســــان را بر زمیــــن میخکوب می کند. 
این عاطفــــه را خدا قرار داده اما آنچه که مهم اســــت این 

است که این عاطفه ها هدف انسان نشود.

کیــــد بر اینکه ســــردار  سرلشــــکر شــــهید ســــلیمانی با تأ
همدانی نگذاشــــت ایــــن تعلقات برای او هدف شــــود، 
گفت: به جای اســــم ســــردار حســــین همدانی شــــد »ابو 
وهب« و به جای لشــــکر انصارالحســــین)ع( نام شیرین 

مدافعین حرم را تأسیس کرد.
در پایان شــــعری را از »حسن رفیعی کشــــتلی« تقدیم به 
حبیب دلها ســــردار شــــهید همدانی و ســــایر ســــرداران 

دالور سپاه اسام و انقاب می کنیم:
زخمیم که التیام خواهیم گرفت

موجیم که انسجام خواهیم گرفت
سردار به قطره قطره خونت سوگند

روزی سخت انتقام خواهیم گرفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
/ برش هایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی -کتاب ذوالفقار

-https://fa.shafaqna.com )دلنوشته ای از احمد جاللی(
-کتاب ساعت 16به وقت حلب

-کتاب مهتاب خین
-کتاب پیغام ماهی ها

https://www.mashreghnews.ir-

آخرین دیدار سردار همدانی و امام خامنه ای
هگمتانه، گروه همه دانا: »دوشــــنبه، 13 مهرماه 1394، با حضرت آقا قرار ماقات داشــــتیم، قرار 
بود ســــردار همدانی یک شــــنبه به ســــوریه برود. وقتی از دیدار با رهبر باخبر شــــد، سفرش را به 
تأخیر انداخت. من نشــــنیدم؛ دوستان گفتند که حاج حســــین می گفت: »بروم برای آخرین بار 
حضــــرت آقــــا را ببینم«. روز دوشــــنبه بــــا لباس نظامــــی به بیت آمــــد. ردیف جلو، من و ســــردار 
کاظمینی و ســــردار همدانی و ســــردار محقق نشســــته بودیــــم. حضرت آقا با لبخنــــد به گرمی با 

کردند. احوالپرسی  حاضران  دیگر  و  ایشان 
جلســــه که تمام شــــد، حضرت آقــــا به دیدن آثار نشــــر 27 - کــــه در پســــتویی روی میزی چیده 

شــــده بود- رفتند. کتــــاب مهتاب خین را که دیدنــــد فرمودند: »این چیســــت؟« گفتیم: کتابی 
درباره شــــهید همدانی و »خاطرات آقای همدانی است.« سرشــــان را برگرداندند و گفتند: »آقای 
همدانی کو؟« ســــردار همدانی جلو رفت و گفت: »این خاطرات من اســــت. من تعریف کرده ام 
و آقای حســــین بهزاد نوشته اســــت. « حضرت آقا پرســــیدند: »تا آخر جنگ است؟« گفت: »نه، 
تا فتح خرمشــــهر اســــت.« گفتند: »پس بقیه اش چه؟« حاج حســــین گفت: »بقیه اش در حال 

است.« تدوین 
 ادامه بدهید.« ســــردار همدانی گفت: »حضرت آقــــا، اجازه بدهید توضیحی هم 

ً
گفتند: »پس حتما

درباره کتاب های ترجمه شــــده بدهم؛ کتاب هایی که به سوریه بردیم و بسیار تأثیرگذار بود.« و بعد 
از کتاب های ترجمه شده آماری ارائه داد. در این لحظه آقا فرمودند: »چه کسی این کتاب ها را ترجمه 
کرده است؟« حاج حسین گفت: »یک مترجم مصری این کار را کرد.« رهبر پاسخ دادند: »این خوب 
است. چون ترجمه را باید بومی ها انجام بدهند. اگر ایرانی ها ترجمه کنند، شاید برای آنها قابل فهم 
نباشــــد.« و توصیه کردند که این کار را ادامه بدهید. سپس، سردار همدانی حضرت آقا را بغل کرد و 

پیشانی ایشان را بوسید… بعد از ظهر همان روز به سوریه رفت و سه روز بعد به شهادت رسید«.
گلعلی بابایی، نویسنده کتاب ساعت 16به وقت حلب

؛ شهید حاج حسین همدانی یادنامه هگمتانه ویژه علمدار مجاهدان بدون مرز

با رفتنت انگار که یک لشکر رفت
سروده علیرضا قزوه در رسای شهید همدانی

سردار بالنوش
 »حسین همدانی«

سفیانی عصرند کنون طالب و داعش
خواهند بسوزند زمین را و زمان را

بویی به من آر از حرم حضرت زینب)س(
تا هدیه کنم در قدم او سر و جان را

من عاشق دلداده ی آن صحن غریبم
با عاشق دلداده مگو سود و زیان را

امروز ببینید صف آراسته در شام
هم خولی و هم حارث و هم شمر و سنان را

امروز ببین پشت و پناه حرم عشق
الوند و دماوند و سهند و سبان را

آیینه ای از جنس خدا از حلب آمد
تا بشکند افسانه ی بیدادگران را

»سردار بانوش حسین همدانی«
یک باره پر از آینه کردی همدان را

تا رایت مهدی)عج( ست به دست نفس تو
سفیانی و دجال نگیرند جهان را
ایران و عراق و یمن و شام، عزادار

آن کیست تحمل کند این داغ گران را
جانت همه لبریز خدا، پر شده ی نور
از سینه برون ریخته ای نام و نشان را

تو رتبه ای از مرتبه دانان بهشتی
یزدان ندهد مرتبه جز مرتبه دان را

پیران وفادار در این عرصه غریب اند
یارب برسان خیل هژبران جوان را

مردانی از سلسله ی رستم دستان
با دادن سر می گذرند این همه خوان را

شد معرکه بیزار ز بیداد مدد کن
تا داد بگیرم همه ی دادرسان را

این سوخته جانان همه در خط امان اند
یارب برسان یار امین را و امان را

آیینه مگر آورد از محضر قرآن
تفسیر کند مرز یقین را و گمان را

نبض من و یاران همه زیر نظر اوست
کو دست کریمش که بگیرد ضربان را

اخوانیه ای گفته ام اینک ز سر درد
از ما برسانید سامی اخوان را

باشد به اشارات »شهید همدانی«
راهی بنمایند من هیچ مدان را

شاعرانه

پیشنهاد سرنوشت ساز

پیشنهاد شهید همدانی 
سوریه را از سقوط حتمی 

نجات داد
هگمتانــــه، گــــروه همه دانا: ســــردار شــــهید حســــین 
همدانی در اسفند ماه سال 91 با ارائه یک پیشنهاد به 

بشار اسد، سوریه را از سقوط حتمی نجات داد.
شــــهید همدانی نحوه ارائه این پیشنهاد به بشار اسد 
را اینگونه تعریف می کند: »اســــفند 1391 تروریست ها 
کامــــا به نقطــــه پیــــروزی نزدیک شــــده بودنــــد آنها با 
، امارات و کشورهای  حمایت همه جانبه عربستان، قطر
غربی توانســــته بودند حلقه محاصره را تنگ تر و به کاخ 
ریاست جمهوری ســــوریه در دمشــــق نزدیکتر شوند 
طوری که عن قریب کاخ را به اشــــغال خود درآوردند. آن 
شــــب وضعیت بســــیار بغرنجی پیش آمده بود البته 
خانواده ها را فرستاده بودیم به جاهای امن، بشار اسد 
هم کار را تمام شده می دانســــت و دنبال رفتن به یک 

کشور دیگر بود.
آخرین پیشنهاد آن شب به بشار اسد داده شد، گفتم: 
حاال که همه چیز تمام شده و کاخ ریاست جمهوری در 
آستانه سقوط می باشد شما باید این آخرین پیشنهاد 
ما را عملــــی کنید. گفتند: چه کنیم؟ گفتم: درِ اســــلحه 
خانه ها را باز کنیــــم و مردم را با اســــلحه های موجود در 
آن مســــلح کنید تا خود مردم جلوی این تروریست ها 
را بگیرند. شــــکر خدا با این پیشنهاد موافقت کردند و 
همان شب با این اقدام، سوریه از سقوط حتمی نجات 
پیــــدا کرد و مردم تروریســــت های تکفیــــری را از اطراف 
کاخ ریاســــت جمهوری و بعد هم شهرهای سوریه 
عقب راندند. همین نیروها، هســــته اولیه 
تشــــکیاتی به نام دفــــاع وطنی را 
در  االن  کــــه  دادند  شــــکل 
داعشی ها،  با  ســــوریه 
و...  النصره ای هــــا 

می جنگند.«

یک روایت



2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.
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عقــــل دیوانــــه شــــد آن سلســــله مشــــکین کو
دل ز مــــا گوشــــه گرفــــت ابروی دلدار کجاســــت
ســــاقی و مطــــرب و می جملــــه مهیاســــت ولــــی
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امام هادی علیه السالم:

شب بیداری، خواب را لّذت بخش تر و گرسنگی، 
خوراک را گواراتر می کند.

أعالم الّدین، ص 311

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز

اهدای دوچرخه به کودکان داراالیتام ترنم محبت  و اطعام غذا در آستانه اربعین توسط سرمایه گذار جوان

مدیر مرکز مستند سفیر فیلم:

انتشار مستند »داغ قره باغ«

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مدیــــر مرکز مســــتند 
سفیر فیلم گفت: مســــتند »داغ قره باغ« که روایتی 
متفاوت از مناقشه قره باغ است از 15 مهر منتشر 

شد.
امیر مهریزدان، گفت: جدیدترین اثر مرکز مســــتند 
سفیرفیلم مســــتندی درباره مناقشه قره باغ است. 
این مســــتند تاریخچــــه جنگ دو کشــــور جمهوری 
آذربایجان و ارمنســــتان بر ســــر منطقــــه »قره باغ« را 

روایت می کند.
مهریــــزدان ادامه داد: مســــتند »داغ قره باغ« حاصل 
زحمات دوســــاله ی یــــک گروه پژوهشــــگر پیرامون 
و  تصاویــــر  از  بســــیاری  اســــت.  قره بــــاغ  مناقشــــه  
آرشــــیوهای این مســــتند بــــرای نخســــتین بار مورد 

استفاده قرار گرفته است.
تهیه کننــــده مســــتند »داغ قره بــــاغ« دربــــاره زمان و 
شــــیوه رونمایی این مســــتند گفت: مســــتند »داغ 
قره باغ« از روز سه شــــنبه 15 مهرماه در ســــامانه های 
اختیــــار  در  فیلمگــــردی  و  ســــینمامارکت   VOD

مخاطبان قرار گرفت.
تــــا زمینه  افــــزود: ما در تاش هســــتیم  مهریزدان 
ایــــن مســــتند را نیــــز فراهــــم  پخــــش تلویزیونــــی 
بــــه حساســــیت موضــــوع قره باغ  کنیــــم. باتوجــــه 
کشــــورمان از جملــــه اهالی  برای بســــیاری از مردم 
آذری زبان، فکر می کنــــم نمایش این  اســــتان های 
مستند از رســــانه ملی می تواند سواالت و ابهامات 
مردم کشــــورمان درباره مناقشــــه قره باغ را پاســــخ 
ســــازمان  مســــؤولین  همکاری  با  امیــــدوارم  دهد. 
از تلویزیون نیز نمایش  صداوسیما، این مســــتند 

داده شود.
 ، مستند »داغ قره باغ« به کارگردانی سینا حسین پور
جدیدترین تولید مرکز مســــتند ســــفیرفیلم است. 
این مســــتند 70 دقیقه ای روایتگر منازعه  جمهوری 
آذربایجان و ارمنســــتان بر سر منطقه ی کوهستانی 

»قره باغ« در دهه 90 میادی است.

خبــــــر

ثار راه یافته به بخش کودک  معرفی آ
« مقاومت جشنواره »تئاتر

نمایش »موش کجا گربه کجا« 
از همدان در بین 10 اثر برگزیده
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: آثــــار راه یافتــــه به بخش 
غیررقابتــــی کودک و نوجوان هفدهمین جشــــنواره 

سراسری تئاتر مقاومت معرفی شدند.
به گــــزارش روابــــط عمومــــی هفدهمین جشــــنواره 
سراســــری تئاتر مقاومت، 10 نمایش برگزیده بخش 
کودک و نوجوان، توسط ستاد برگزاری این جشنواره 

مشخص و معرفی شدند.
بر این اساس در مرحله نهایی هفدهمین جشنواره 
سراســــری تئاتر مقاومت که آذرماه سال جاری برگزار 
خواهد شــــد، 10 نمایش کــــودک و نوجــــوان حضور 

خواهند داشت.
اســــامی منتخبین این بخش بدون ترتیب اولویت 

به شرح زیر است:
1- نمایش »موش کجا گربه کجا«، نویسنده: حسین 

فدایی حسین، کارگردان: فرزاد لباسی از »همدان«
2- نمایش »جرات یا حقیقت« نویسنده و کارگردان 

سید جواد رحیم زاده/مشهد
3- نمایش »آن مرد آمد« نویسنده و کارگردان امید 

/اصفهان نیاز
نــــدا  نویســــنده  عروســــک«  »اشــــک  نمایــــش   -4
لیــــا  جان نــــژاد،  هاجــــر  کارگــــردان  اعتمادی کیــــا، 

یداهلل زاده/آبادان
بــــزن مــــرد« نویســــنده هیــــام  5- نمایــــش »رکاب 
احمــــدی، فرامرز غامیان، کارگــــردان هیام احمدی/

شاهین شهر
حســــن  نویســــنده  زمــــان«  »به مــــرور  نمایــــش   -6

، کارگردان حسین اسدی/خارک حاجت پور
« نویسنده سعید  7- نمایش »آرزوی یک موش کور

/تهران ابک، کارگردان وحید نفر
8- نمایش »کوچه برزیلیا« نویسنده سینا شفیعی، 

کارگردان محمد اسماعیل زاده ها/البرز
9- نمایــــش »ژنرال ها« نویســــنده و کارگــــردان امیر 

مشهدی عباس/تهران
 ، 10- نمایش »دزد الالیی ها« نویسنده بهرام جالی پور

فائزه فیض، کارگردان آرش شریف زاده/تهران
هفدهمیــــن جشــــنواره تئاتــــر مقاومت بــــه همت 
انجمن تئاتر انقاب و دفــــاع مقدس بنیاد فرهنگی 
روایت فتح و دبیری حمید نیلی آذرماه ســــال جاری 

برگزار خواهد شد.

خبـــــــر

)ص(  امانت داری، امام علی)ع( را نزد پیامبر
به آن درجه باال رسانید

در قرآن کریم آمده اســــت: خداوند شــــما را امر کرده که امانت ها را به اهل 
و صاحبش بسپارید.

حضرت امام صــــادق علیه الســــام فرموده اند: خداوند هیــــچ پیامبری را 
مبعوث نکرد، مگر اینکه راستگویی و ادای امانت جز برنامه های او بوده 

باشد.
حکایــــت: امام صادق)ع( پیامی بــــرای عبدا... بن ابی  بغفور فرســــتاد. در 
بخشــــی از پیام حضرت آورده انــــد: »ای عبدا... دقت کــــن در آن چیزی که 
حضرت علی)ع( را نزد رســــول خدا)ص( سرافراز کرد و به آن مقامات عالی 
رســــاند، پس تو هم آن را بر خود الزم دانســــته و شــــخصیت خویش را با 
)ص( به آن درجه  آن زیبا بیارای، مطمئن بدان آنچه علــــی)ع( را نزد پیامبر

رساند چیزی نبود جز راستی و امانت داری.
نشاط عاشقی گنجی است پنهان
چه کردی گنج پنهان را چه کردی

تو را با من نه عهدی بود ز اول
بیا بنشین بگو آن را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ایستگاه آسمان

از شهادتم بر خود ببالید
هگمتانه، گروه فرهنگی: بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدا و با سام بر حضرت مهدى)عج( و نایب مهدى؛ امام خمینی
پیــــش از هر چیــــز امیدوارم از شــــهادتم بر خــــود ببالیــــد و هیچگاه از 
فقدانم که این فقدان نیست بلکه پا به زندگی جدید گذاشتن است، 

غمگین نباشید.
از همــــان موقع کــــه انقاب اســــامی ایران بــــه رهبرى زعیــــم عالیقدر 
امام عزیز خمینی کبیر به  پیروزى رســــید همیشــــه و در همه حال آرزو 
می کردم به شــــهادت برســــم و در ضمن امام عزیز را ماقات کنم ولی 
تا به حــــال برایم مقدور نبــــوده و اگر من به این دیدار موفق نشــــدم از 

پدر عزیــــزم و برادرم می خواهم جــــاى من این ماقــــات را انجام داده و 
در ضمــــن از امامم بخواهند براى من هم دعا کند و طلب اســــتغفار و 

بخشش از خداوند براى این بنده حقیر داشته باشند.
من از تمام برادران و خواهران مســــلمان خواســــتارم همیشــــه به فکر 
اسام و این انقاب شگفت انگیز خدائی باشند و در راه آن کار کنند و 

هیچگاه از براى هر چیز کوچکی همین طور سرسرى نگذرند.
این آخرین نامه ام بوده و پیروزى اسام به ویژه پیروزى ایران بر دشمن 
بعثی که همان پیروزى  اسام بر کفر است را از خداى محمد خواهانم.
وصیتنامه شهید میرسعید راحمی

قدرِت رفتن به میدان شهادت
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مبــــارزه امام حســــین)ع( دو 
وجــــه دارد و ممکن اســــت دو نتیجــــه به بار بیــــاورد؛ اما 
هر دو نتیجه خوب اســــت. یک نتیجه ایــــن بود که امام 
حســــین علیه الّســــام بتواند بــــر حکومت یزیــــد پیروز 
شــــود و قدرت را از چنگ کســــانی که با زور بر ســــر مردم 
می کوبیدند و سرنوشــــت مردم را تبــــاه می کردند، خارج 
کند و کار را در مســــیر صحیح خود بینــــدازد. اگر این کار 
صورت می گرفت، البته باز مســــیر تاریخ عوض می شد. 
یک وجه دیگــــر این بود کــــه امام حســــین نتواند به هر 
دلیلی این پیروزی سیاســــی و نظامی را به دست بیاورد؛ 
آن وقت امام حســــین در این جا دیگر نه با زبان، بلکه با 
خون، با مظلومیت، با زبانی که تاریخ تا ابد آن را فراموش 
نخواهــــد کرد، حــــرف خود را مثــــل یک جریــــان مداوم و 
غیرقابــــل انقطاع در تاریخ به جریان می اندازد. و این کار را 

امام حسین)ع( کرد.
البته کســــانی که دم از ایمان می زدند، اگــــر رفتاری غیر از 
آن داشتند که به امام حسین)ع( نشان دادند، شّق اّول 
پیش می آمد و امام حســــین می توانســــت دنیا و آخرت 
را در همان زمان اصــــاح کند؛ اما کوتاهــــی کردند! البته 

بحث این که چرا و چطور کوتاهی کردند، از آن بحث های 
بســــیار طوالنی و مرارت باری است که بنده در چند سال 
قبل از این تحت عنوان »خــــواص و عوام« آن را مقداری 
مطــــرح کردم -یعنی چه کســــانی کوتاهی کردنــــد، گناه و 
تقصیر به گردن چه کســــانی بود؛ چطــــور کوتاهی کردند، 
کجا کوتاهــــی کردند- که من نمی خواهــــم آن حرف ها را 

 بگویم.
ً
مجّددا

بنابرایــــن، کوتاهی شــــد و بــــه خاطر کوتاهــــی دیگران، 
مقصــــود اّول حاصل نشــــد؛ اما مقصــــود دوم حاصل 
گردید. این دیگر چیزی است که هیچ قدرتی نمی تواند 
آن را از امــــام حســــین بگیرد. قــــدرِت رفتن بــــه میدان 
شــــهادت؛ دادن جــــان و دادن عزیــــزان؛ آن گذشــــت 
بزرگی که از بس عظیم اســــت، هر عظمتی که دشــــمن 
داشــــته باشــــد در مقابلــــش، کوچک و محو می شــــود 
و این خورشــــید درخشــــان، روزبه روز در دنیای اســــام 
به نورافشــــانِی بیشــــتری می پردازد و بشــــریت را احاطه 

می کند.
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استقبال از رمان کدیور در بازار کتاب

نگاهی به چرایی قیام کربال در »پس از بیست سال«
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: تاکنــــون تعداد 
پنج هزار نســــخه از کتاب »پس از بیســــت 
سال« در پویش روشنا توزیع شده است. 
قرار اســــت تعداد پنج هزار نسخه دیگر نیز 

در این پویش عرضه شود.
پانزدهمیــــن پویــــش مطالعاتی روشــــنا با 
از بیســــت ســــال«،  کتاب »پس  محوریت 
، در حــــال برگزاری  نوشــــته ســــلمان کدیور
است. تاکنون تعداد پنج هزار نسخه از این 
اثر توزیع شــــده و به فروش رفته است. قرار 
اســــت پنج هزار نســــخه دیگر از این کتاب 

نیز در این پویش توزیع شود.
پویــــش مطالعاتی روشــــنا بــــر پایه فروش 
مردمی است و کتاب های منتخب در این 

پویش، به صورت تک فروشــــی عرضه می شــــود. در این 
پویش تاش شــــده اســــت تا با کاهــــش قیمت کتاب 
به 75 هزار تومان، دسترســــی و خریــــد آن برای مخاطب 

آسان تر باشد.
بــــه  اثــــر  ایــــن  تهیــــه  بــــرای  می تواننــــد  عاقه منــــدان 
کتابفروشــــی های معتبر سراســــر کشــــور مراجعه کنند. 
همچنیــــن می تواننــــد بــــا ارســــال پیامــــک عــــدد 20 به 

30002408 کتاب را با ارسال رایگان تهیه کنند.
، از جمله  »پس از بیست سال«، نوشــــته سلمان کدیور
رمان هــــای دینــــی موفق در ســــال های اخیر اســــت که 
به حوادث صدر اســــام تا زمــــان عاشــــورا و واقعه کربا 
می پردازد. بســــیاری از مخاطبان کتاب کدیور را به دلیل 

ارائه اطاعات دقیــــق تاریخی و در عین حال نثر جذاب و 
داستان گویی موفق نویســــنده، آن را یکی از معدود آثار 
داســــتان دینی ماندگار در دهه اخیر دانسته اند؛ کتابی 
که هم ردیف با »نامیرا« صادق کرمیار قصد دارد تا با بهره 
بردن از جاذبه های زبان جادویی داستان، مخاطب خود 
را با فضای دوگانه ای آشنا کند که از صدر اسام تا همین 

اآلن به آن دچاریم.
»پس از بیست ســــال« با جرقه های ذهن شخصیتی به 
نام ســــلیم بن هشــــام پیش می رود؛ فردی کــــه در جوار 
معاویه زندگــــی می کند امــــا رفتارها و ســــخنان ابوذر در 
ذهن او سؤاالتی ایجاد می کند که در نهایت برای یافتن 

پاسخ مناسبی برای آن، اتفاقاتی رقم می خورد.

مسیر

میز مطالعه

سی نما

راز و نیاز

»آرزوی زیبا«؛ برآورده شدن آرزوی یک دختر
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: علی قوی تن کارگردان ســــینمای کودک 
زوی یک دختر  آر و نوجوان فیلم جدید خود را درباره برآورده شــــدن 

است. ساخته 
»علــــی قوی تــــن« کارگردان ســــینمای ایــــران فیلم جدید خــــود را با 
زوی زیبا« در حوزه کودک و نوجوان ســــاخته و آن را برای  عنــــوان »آر
شــــرکت در سی وســــومین جشــــنواره فیلم کودک و نوجوان آماده 

است. کرده 
آخریــــن وضعیــــت فیلــــم جدید خــــود گفت: بــــا پایان  وی دربــــاره 
تدوین و امور فنی، این فیلم به دبیرخانه سی وســــومین جشــــنواره 

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ارائه شــــده است.
بــــه گفتــــه او، در حال حاضر آماده ســــازی نســــخه نهایــــی این فیلم 

است. اتمام  به  رو  سینمایی 
زوی زیبا« آمده است: چند کودک و نوجوان  در خاصه داســــتان »آر
بــــرای بــــرآورده شــــدن آرزوی یــــک دختــــر تصمیم بــــه انجــــام کاری 

و... می گیرند 

امیر  مقدم منش،  هــــدا  به  می توان  فیلــــم  این  بازیگران  جملــــه  از 
یوســــف  حاج مفرد،  محمدحســــین  نظری،  متین  رحمانی،  محمد 
هاشمی مقدم،  ترنم  حاج مفرد،  شــــکیبا  هاشمی،  هادی  احمدی، 
اختری،  محمــــد  شــــتوی،  ســــجاد  منوری،  علــــی  ریاضیــــان،  کیانــــا 
زاده، محمد عبــــاس زاده و علی مقدم منش اشــــاره  رگــــر عرفــــان ز

. د کر
زوی زیبا« به شرح زیر است: دیگر عوامل فیلم ســــینمایی »آر

مجری طرح: حامــــد قوی تن، امور تولید: یوســــف احمدی، مســــلم 
دســــتیار  شــــهامت،  بهــــروز  صداگــــذاری:  و  صــــدا  طــــراح  اختــــری، 
صدابرداری: هادی هاشــــمی، عکاس صحنه: الهام خراســــانی، مدیر 
تصویربرداری: شــــهاب نوروزیان، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: 

قوی تن. علی 
قوی تــــن در کارنامه ســــینمایی خود و در حوزه ســــینمای کودک  و 
 ، نوجــــوان فیلم هایی چون پل ســــفید، ســــنجاقک های برکه ســــبز

است. ساخته  را  بادبادک ها  پرواز  و  تولد  سرود 

عرصه  گاه قرب

اى کسی که شــــگفتی  هاى عظمتت پایان بردار نیست،
لش درود فرست، آ بر محمد و 

. از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار را  و ما 
نیست، نهایت  را  فرمانروائیت  دوران  که  آن  اى 

لش درود فرست، آ بر محمد و 
از بند عذاب خود رهایی بخش. را  و ما 

اى کســــی که گنجینه  هاى رحمتت را فنا نیست،
لش درود فرست، آ بر محمد و 

و بــــراى ما از رحمتت نصیب و بهره ه ا قرار ده.

اى که چشــــم ها و دیده  ها از دیدنت فرو ماند،
لش درود فرست، آ بر محمد و 

کن. را به عرصگاه قربت نزدیک  و ما 
که در برابر قدر و منزلتت کسی  و اى 

است، کوچک  منزلت ها  تمام 
لش درود فرست، آ بر محمد و 

. گرامی دار را در پیشگاهت  و ما 
آشکار است، که خبرهاى نهانی در نزدت  آن  اى 

لش درود فرست، آ بر محمد و 
و ما را نزد خود رسوا مکن.

سجادیه صحیفه  از  *برگرفته 

تیانچه

هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست 
که بســــیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد 
واژه هــــای کهــــن در این لهجــــه بیانگر این موضــــوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
تولکیدن: کنار آمدن، کوتاه آمدن

ِتویجه: صافی آبکش چوبی
تیکیدن: استوار کرن، برپاداشتن، کاشتن و گذاشتن چیزی در یک جا

تیانچه: قابلمه مسی کوچک
جاُجم: گلیم

همه دان


