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پژوهشگر پیرامون مناقشه
قرهباغ است.
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5

 ۸صفحه

روزنامه قیمت ندارد

بهاء چاپ 3000 :تومان

شهرستان

با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

گزیدهها

صفحه 2

ضرورت نگاه تخصصی مشاور طرح جامع
در حوزه شهر دوستدار کودک

 3هزار خانواده در همدان
محروم از گاز شهری

صفحه 4

رضوان سلماسی

میدانی در همدان به نام اربعین
مزین شد
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با رفتنت انگار که یک لشکر رفت
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شهدای مدافع حرم استان همدان
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بــــه اهمیــــت قصهخوانی

صفحه 2

چهار ش ــنبه

2

 16مهـ ـ ــر  1399شماره 4633

استان

یادداشت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری همدان:

حضور ارزیاب یونسکو
ارتباطی به هگمتانه نداشت

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :مدیرکل میـ ــراث فرهنگـ ــی ،صنایع
دسـ ــتی و گردشـ ــگری همدان با بیان اینکه حضور ارزیاب یونسـ ــکو
در همـ ــدان به منظور بررسـ ــی تپـ ــه هگمتانه برای ثبـ ــت جهانی نبود

گفـ ــت :ارزیابـ ــی از هگمتانـ ــه پـ ــس از تکمیـ ــل پرونـ ــده و ارسـ ــال به
یونسکو انجام میشود.
به گزارش هگمتانـ ــه ،علی مالمیر دیروز در خصـ ــوص باردید ایکوموس
ارزیاب یونسـ ــکو از همدان اظهار کرد :سـ ــفر ارزیاب یونسـ ــکو و بازدید از
عرصه پیشـ ــنهادی همدان اسـ ــتفاده از ظرفیت حضور وی برای پرونده
اورامانات بود.
وی ادامه داد :پس از اینکه ارزیاب یونسکو بازدیدی از اورامانات داشت،

حین بازگشـ ــت به تهران درخواست برای بازدید از همدان را هم داشتیم
که موافقت کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری همدان گفت:
درخواسـ ــت ما از وی به این منظـ ــور بود بازدید از همـ ــدان ذهنیتی را
برای موضوع پیشـ ــنهادی ما برای ثبت جهانـ ــی هگمتانه ایجاد کند و
برای آینده بتوانیم بازخوردی را داشـ ــته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه موضوع سـ ــفر ارزیاب یونسـ ــکو بررسی هگمتانه

نبود افــــزود :ارزیاب یونســــکو در همدان توقف کوتاهی داشـ ــت و از
بــــازار  ،بافــــت مرکزی شــــهر  ،آرامگاه بوعلــــی و میدان امــــام(ره) بازدید
داشت.
به نقــــل از فــــارس ،مالمیر یادآور شــــد :همین حضــــور و بازدید از
همــــدان بازخــــورد مثبتی را داشــــت امــــا ارزیابی رســــمی مجموعه
و عرصــــه پــــس از تکمیل پرو نــــده و ارســــال به یونســــکو صورت
میگیر د .

با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور

ضرورت نگاه تخصصی مشاور
طرح جامع در حوزه شهر
دوستدار کودک
رضوان سلماسی

نقش کـ ــودکان بـ ــه عنـ ــوان تأثیرگذارتریـ ــن گروه
سنی برای سـ ــاخت آینده و تحقق توسعه پایدار در
جوامـ ــع مختلف غیرقابل انکار بـ ــوده و برنامهریزی
و سیاس ـ ـتگذاری در سـ ــطوح مختلف مدیریتی با
نگاه ویژه به نیازها و الزامات حوزه کودکان ضروری
به نظر میآید.
در این راسـ ــتا از ابتدای فعالیت دوره پنجم شورای
اسـ ــامی شهر همدان ،سیاس ـ ـتگذاری برای ایجاد
شـ ــاخصههای الزم «شـ ــهر دوسـ ــتدار کـ ــودک» در
همـ ــدان ،بهعنوان یکی از اولویتهای کمیسـ ــیون
فرهنگی و اجتماعی شورا در دستور کار قرار گرفت.
طراحی و مناسبسـ ــازی فضاهای شهری بهعنوان
یکـ ــی از مهمتریـ ــن زیرسـ ــاختها از ملزومـ ــات
جداییناپذیـ ــر فعالیتهای اجتماعی و تخصصی در
این حوزه به شمار میآید.
به اسـ ــتناد مطالعـ ــات تخصصی اگـ ــر بپذیریم طرح
جامع شهری به عنوان سـ ــند باالدستی میتواند در
توسعه و شکلگیری شهر و مرتفع ساختن نیازهای
موجود جامع ه شـ ــهری تأثیرگذار باشـ ــد ،نگاه ویژه
بـ ــه نیازها و الزامـ ــات حضور و بهرهگیـ ــری کودکان از
فضاهای شـ ــهری در طرح مذکور از انتظارات بدیهی
به شمار میآید.
در حـ ــال حاضر بـ ــا توجه بـ ــه اینکه طرح جامع شـ ــهر
همـ ــدان در حـ ــال بازنگری اسـ ــت و ماحصل تالش
مدیریتشـ ــهری در  2سـ ــال گذشـ ــته کاندیداتوری
همدان برای پایلوت شـ ــهر دوسـ ــتدار کودک بوده،
نگاه جامع و تخصصی در این حوزه از سـ ــوی مشاور
طرح جامع برای شهر همدان ضروری است.
با توجه به سیاس ـ ـتهای کالن کشوری و تأکیدات
پارلمان محلی در زمینه نیاز کودکان در شهر ،تمرکز
بر روی برخی مباحث ضروری که اشـ ــاره خواهم کرد،
برای ارزیابی طرح ارائه شـ ــده از سـ ــوی مشـ ــاور مورد
تأکید است.
ایجاد فضاهای متناسـ ــب با نیاز کـ ــودکان از جمله
بوستانها و گذرهای تخصصی ،معابر مناسب ،الزام
احداث فضاهای خدماتـ ــی در مراکز تجاری و تفریحی
از جمله اتاق مادر و کودک ،فضاهای بازی و آموزشی
کوتاهمـ ــدت برای کودکان؛ الزامات در راسـ ــتای ارائه
خدمات شـ ــهری متناسـ ــب با نیاز کودکان در حوزه
حملونقـ ــل و مبلمان شـ ــهری و همچنین افزایش
فضاهای سبز و بوسـ ــتانها در بلوکهای شهری با
توجه به تغییر سـ ــبک زندگی و آپارتماننشینی رایج
در شـ ــهر از مهمترین مباحث قابل توجه اسـ ــت که
باید مورد پیشبینی قرار گیرد.
حفظ محیطزیسـ ــت و ریههای تنفسـ ــی شـ ــهر در
توسـ ــعه شـ ــهری با هدف حفـ ــظ و ارتقا آسـ ــایش
و سـ ــامت شـ ــهروندان و همچنیـ ــن حفـ ــظ نظم
در معابـ ــر و فضـ ــای معمـ ــاری و شهرسـ ــازی بـ ــا
کنتـ ــرل تراکم و سـ ــطح اشـ ــغال مجـ ــاز در پهنهها
و کاربریهـ ــای مختلـ ــف مسـ ــکونی ،تجـ ــاری و ...از
مهمتر یـ ــن الزاماتـ ــی اسـ ــت کـ ــه باید مـ ــورد توجه
مشاور طرح جامع شهر همدان قرار گیرد.
بـ ــا توجه بـ ــه اینکه توسـ ــعه پایدار بـ ــه حفظ محیط
زیسـ ــت توجـ ــه ویـ ــژه دارد ،در راسـ ــتای کاهـ ــش
آلودگی هوا و مدیریت ترافیک شـ ــهری پیشنهاد
میشـ ــود برنامهریزی برای ایجاد زیرسـ ــاختهای
اسـ ــتفاده از دوچرخـ ــه به عنوان مـ ــود حملونقل
شـ ــهری و ایجاد الزامـ ــات مـ ــورد نیاز اسـ ــتفاده از
دوچرخه در شهر در راستای ایجاد شهر دوستدار
کـ ــودک در دسـ ــتور کار مشـ ــاور طرح جامع شـ ــهر
همدان قرار گیرد.
* عضو شورای اسالمی شهر همدان

خبــر

کمک یک میلیارد تومانی
همدانیها به بازسازی عتبات

بهرهبرداری از  12هزار مسکن
روستایی در همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :از  12هزار واحد مسـ ــکن
روستایی در استان همدان بهره برداری شد.
به گزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،رئیس بنیاد مسـ ــکن
انقالب اسـ ــامی کشـ ــور در آیین بهره بـ ــرداری از 1811
طرح هادی به صورت هم زمان در سراسـ ــر کشـ ــور که
عصر دوشـ ــنبه به صورت ویدئو کنفرانس انجام شـ ــد،
گفـ ــت :برای  175روسـ ــتای هدف گردشـ ــگری و دارای
بافـ ــت واجد ارزش در کشـ ــور طـ ــرح گردشـ ــگری تهیه
شـ ــده اسـ ــت که در  105روسـ ــتا ایـ ــن طرح اجرا شـ ــده
است.
علیرضـ ــا تابش خاطرنشـ ــان کـ ــرد :براسـ ــاس تکلیف و
حکم قانون برنامه پنج سـ ــاله سوم طرح گردشگری 300
روستای کشور تهیه خواهد شد.
وی افـ ــزود :سـ ــاالنه  150میلیـ ــارد تومـ ــان اعتبـ ــار برای
طرحهـ ــای گردشـ ــگری روسـ ــتاهای هدف گردشـ ــگری
کشور اختصاص داده میشود.
تابش بـ ــا بیان اینکـ ــه پنـ ــج میلیون و  370هـ ــزار واحد
مسکن روستایی داریم ،تأکید کرد :تاکنون دو میلیون
و  500هزار واحد نوســــازی و مقاوم سازی شده اند و دو

میلیون و  800هزار واحد باقی مانده که ســــاالنه  200هزار
واحد را در برنامه داریم تا همه مسـ ــکنهای روسـ ــتایی
مقاوم سازی شود.
رئیـ ــس بنیاد مسـ ــکن انقالب ا سـ ــامی کشـ ــور بیان
کـ ــرد :در کنـ ــار طـ ــرح نو سـ ــازی و بهسـ ــازی مسـ ــکن
رو سـ ــتایی ،سـ ــاالنه  50تـ ــا  60هـ ــزار وا حـ ــد مسـ ــکن
رو سـ ــتایی در قالب مساکن خسـ ــارت دیده نوسازی
و مقـ ــاوم سـ ــازی میشـ ــوند که ا گـ ــر این رو نـ ــد ادامه
یابد طی هشـ ــت سـ ــال آینده کل خانههای روستایی
نوسازی خواهد شد.
وی دربـ ــاره تأثیـ ــر طرحهـ ــای روسـ ــتایی بـ ــر مهاجـ ــرت
معکوس یادآور شـ ــد :طرح هادی روسـ ــتایی زمینه ساز
عمران و توسـ ــعه روستاهاسـ ــت و به لحاظ شرایطی که
در روسـ ــتا ایجاد میشـ ــود زمینه ماندگاری در روستاها
افزایش مییابد.
تابـ ــش با بیان اینکه در  52درصد روســــتاهای باالی 20
خانوار طرح هادی اجرایی شـ ــده اسـ ــت ،مطـ ــرح کرد :در
 20هزار روسـ ــتای کشور طرح هادی اجرا شـ ــده و مابقی
متناسب با اعتبارات اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسـ ــکن انقالب اسالمی استان همدان
نیز بـ ــا بیان اینکه مرحله یک بهسـ ــازی  735روسـ ــتای
اسـ ــتان آغاز شده اسـ ــت ،گفت :در بیش از  400روستا
مرحله یک بهسازی تمام شده است.
حسـ ــن ظفری اظهار کرد :از  811طرح هادی روستاهای

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

اولویت تخصیص منابع به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان
اولویتهای کشـ ــور اسـ ــت .پـ ــرورش انسـ ــانهای مؤمن
خردمند ،متفکر و اندیشـ ــمند ،بـ ــا نظم و انصـ ــاف و دارای
اخالق اسـ ــامی و اهل عمـ ــل با برنامهریزی مناسـ ــب برای
کودکان و نوجوانان میسر است.
رشـ ــد اقتصـ ــادی و اجتماعـ ــی و فرهنگی و در یـ ــک کلمه،
ارتقای امنیت همه جانبه جوامع ،با برنامههای مناسـ ــب
برای شناسـ ــایی و رشد اسـ ــتعدادهای کودکان و تبدیل

هگمتانه ،گروه خبر همدان :حمیدرضا حاجیبابایی ،رئیس
فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی به مناسبت
هفته ملی و روز جهانی کودک پیامی را منتشر کرد.
به گزارش هگمتانه ،در پیام وی آمده است:
کـ ــودکان مهمتریـ ــن سـ ــرمایههای جامعـ ــه هسـ ــتند ،که
برنامهریـ ــزی بـ ــرای رشـ ــد و پـ ــرورش اسـ ــتعدادها و ارتقای
شـ ــاخصهای زیسـ ــتی و فرهنگـ ــی آنهـ ــا از مهمتریـ ــن

حمایت از تولیدکنندگان مر غ مادر
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :مدیر امـ ــور طیور
سـ ــازمان جهاد کشـ ــاورزی همدان با بیـ ــان اینکه
واردات مرغ مادر به کشـ ــور متوقف شـ ــده است
گفـ ــت :از تولیدکننـ ــدگان مـ ــرغ مـ ــادر حمایـ ــت
میشود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،علیرضـ ــا قراگزلو روز سـ ــه
شــــنبه افزود :از خرداد ماه سال جاری کشورهایی
کـ ــه مرغ مـ ــادر تولیـ ــد میکردند ،از فـ ــروش آن به
کشـ ــور خـ ــودداری کردنـ ــد و بـ ــا توجه به شـ ــرایط
موجـ ــود ،سیاسـ ــتی کـ ــه وزارت جهاد کشـ ــاورزی
در پیـ ــش گرفته و در اسـ ــتان همـ ــدان نیز دنبال
میشود ایجاد زنجیره مرغ آرین است.
وی در توضیح رسـ ــته مرغ آر یـ ــن اظهار کرد :جوجه
یـ ــک روزه توسـ ــط گلـ ــه مـ ــادر تولیـ ــد میشـ ــود و
گله اجـ ــداد هم گلـ ــه مـ ــادر را تولید میکنـ ــد ،گله

اجداد هم توسـ ــط مرغ الین تولید میشـ ــود که ما
وابســــتگی مطلق به واردات مرغ اجداد داشتیم و
از سال گذشـ ــته ،با دسـ ــتور رهبر معظم انقالب و
ظرفیت شروع به زمینه ســــازی و ساختارسازی در
این زمینه کردیم.
مدیـ ــر امـ ــور طیور جهـ ــاد کشـ ــاورزی همـ ــدان در
رابطه بـ ــا تولید مرغ الین ایرانـ ــی گفت :در صنعت
طیور در راســــتای خودکفایی در این بخش احیا و
توسعه الین مرغ آرین در کشور و استان همدان
شروع شده است.
قراگز لـ ــو اظهار کرد :تمـ ــام مرغدارا نـ ــی که جوجه
ریزی مرغ آر یـ ــن را انجام دهنـ ــد ،نهاد ههای آنها
از ذرت و کنجا لـ ــه تـ ــا واکسـ ــن و دارو به صورت
100در صـ ــد تأمیـ ــن میشـ ــود و به مدت هشـ ــت
ماه مبلـ ــغ  200هزار تومان برای تولیـ ــد هر قطعه

سـ ــرمایههای انسـ ــانی به منابع پایدار برای توسعه کشور
امکانپذیر اسـ ــت ،که در بسـ ــتر تعلیم و تربیت مناسب
برای کودکان و نوجوانــــان تحقق مییابد .پرورش کرامت
انسـ ــانی کودکان و ایجاد عدالت آموزشـ ــی اولویت اصلی
برنامههای کشـ ــور به شمار میرود ،که براساس تأکیدات
مقام معظم رهبری باید به صــــورت ویژه مدنظر قرار گیرد،
در شـ ــرایط کنونی با توجه به شـ ــیوع جهانی بیماری کرونا

مـ ــرغ مادر  ،تسـ ــهیالت با سـ ــود  6در صـ ــد تعلق
میگیـ ــرد ،همچنیـ ــن تضمین خر یـ ــد جوجهها در
صورت جذب نشـ ــدن در بازار وجود دارد و برای
صـ ــادرات مـ ــرغ و جوجهها هیـ ــچ مانعـ ــی وجود
ندارد.
وی با تأکیـ ــد بر اینکـ ــه تولیدکننـ ــدگان مرغ مادر
آرین به صـ ــورت 100درصدی حمایت میشـ ــوند و
برای هـ ــر جوجه  200هزار تومـ ــان وام در نظر گرفته
شده اسـ ــت ادامه داد :مبلغ وام برای هر عدد مرغ
گوشـ ــتی نیز با تأمین نهاده و تخفیف  50درصدی
بیمه است.
قراگزلـ ــو گفت :با تشـ ــکیل مـ ــرغ آرین مرغ سـ ــایز
با وزن یـ ــک کیلو و  800گـ ــرم در اختیـ ــار مردم قرار
خواهـ ــد گرفت که ایـ ــن مرغها در سـ ــامت مردم
بسیار مؤثر خواهد بود.
وی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :بـ ــا توجه بـ ــه ظرفیت بازار
باید بـ ــا تأمیـ ــن نهاد ههـ ــا و امکانات بـ ــازار را به

و ارائـ ــه آموزشهای دیجیتال ـــی و مجازی ،انتظــــار میرود
توجه بـ ــه عدالت آموزشـ ــی و تربیتــــی در ایــــن رویکرد نیز
بیـ ــش از پیش مـ ــورد توجـ ــه برنامهریــــزان قرار گیــــرد .با
بزرگداشــــت هفته ملی و روز جهانی کودک که امســــال با
توجه بـ ــه تقارن مبارک آن با اربعین حســــینی ،رنگ و بوی
عاشــــورایی ،حریت ،انسانیت و کرامت و مجاهدت گرفته
است ،از همه دســ ـتاندرکاران تعلیم و تربیت کودکان و
نوجوانان تشـ ــکر نموده و تأکید میکنم ،برای تخصیص
منابع در راسـ ــتای تحقـ ــق تعلیم وتربیت تمام ســــاحتی،
که در سـ ــند تحول بنیادین هدفگذاری شــــده اســــت،

از همــــه فرصتهــــای قانونگــــذاری در مجلس شـ ــورای
اســــامی ،بهرهبــــرداری نمودهایم و تالش برای اسـ ــتفاده
از ظرفیتهای بیشــــتر مجلــــس ،برای تخصیـ ــص منابع
مناســــب برای آموزش و پــــرورش کــــودکان و نوجوانان
کشــــور ،یکی از اساســــیترین اولویتهایی است ،که در
دستور کار قرار دارد.
از خدواند ســــبحان مســــألت مینمایم ،هیــــچ کودکی در
سراســــر جهــــان ،از حقوق خــــود مبنی بر زندگـ ــی در صلح
و آرامــــش ،برخــــورداری از امکانات آموزشــــی و زیسـ ــتی و
بهداشتی مناسب محروم نباشد.

آرامش برسانیم.
مدیـ ــر امور طیور جهاد کشـ ــاورزی همـ ــدان اظهار
امیـ ــدواری کرد :بـ ــا ایجاد مـ ــرغ الین آر یـ ــن به طور
قطع شـ ــاهد تنظیـ ــم بازار مرغ خواهیـ ــم بود چراکه
صنعـ ــت طیـ ــور امـ ــروز بعـ ــد از نفـ ــت بزرگترین
سـ ــرمایهگذاری اسـ ــت و بایـ ــد بتوانیـ ــم گامهــــای
مؤثرتری در زمینـ ــه تولید و صـ ــادرات و همچنین
تنظیم بازار در آینده برداریم.
وی گفـ ــت 540 :واحـ ــد مرغ گوشـ ــتی هـ ــم اکنون
در اسـ ــتان فعال اسـ ــت که باید تالش کنیم این
واحدها بـ ــه صورت کامـ ــل فعالیـ ــت جوجه ریزی
داشته باشند.
به نقل از ایرنـ ــا ،قراگزلو افزود :هم اکنون اسـ ــتان
همدان رتبـ ــه  13تولید تخم مرغ در کشـ ــور را دارد
و  40هزار تن تخم مرغ در اسـ ــتان تولید میشــــود
و تا اواخر آبان مـ ــاه نیز نزدیک به  100هزار قطعه به
واحدها افزوده خواهد شد.

میدانی در همدان به نام اربعین
مزین شد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :ســــخنگوی شورای اسـ ــامی شهر همدان از
تصویب نامگذاری 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 شـ ــهادت
میدان و تقاطع غیر همسطح خیبر به نام اربعین نامگذاری شد.
وی در ایــــن خصوص اضافه کــــرد :با توجه به این که بلــــوار ارتش جمهوری
اســــامی محل عبور زائران حدود  18اســــتان به ســــمت عتبــــات عالیات و
کربالی معلی است ،اعضای شــــورای اسالمی شهر همدان موافقت کردند
که تقاطع غیرهمســــطح خیبر در مقابل صدا و ســــیمای مرکز همدان به نام
اربعین نامگذاری 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
عاشوراواربعیندر اینمحلنصبشود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان خبر داد:

آمادگی تأمین پساب برای صنایع
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :مدیرعامل شـ ــرکت آب و
فاضالب اسـ ــتان همدان گفت :آماده تأمین پساب برای
صنایع استان هستیم.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــیدهادی حسـ ــینی بیـ ــدار روز
دوشنبه در نشسـ ــت مشـ ــترک با حجت االسالم احمد
حسـ ــین فالحی کـ ــه در دفتـ ــر نماینده مـ ــردم همدان و
فامنین در مجلس شورای اسـ ــامی برگزار شد در زمینه
بررسـ ــی مشـ ــکالت آب مناطق مختلف شهرستانهای
همـ ــدان ،فامنین و بهـ ــار ،اظهار کرد :هـ ــر واحد صنعتی
در اسـ ــتان متقاضی اسـ ــتفاده از پسـ ــاب فاضالب باشد
شرکت آبفا آمادگی تصفیه و تأمین پساب مورد نیاز این
صنایع را دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با تأکید
بر اینکه پوشش فاضالب استان همدان را در سال جاری

به  98درصد خواهیم رسـ ــاند ،افزود :در این جلسـ ــه قول
دادهایم روسـ ــتاهای باالدست سـ ــد اکباتان را برای سال
آینده تحت پوشش فاضالب قرار دهیم.

 آبرسانی به  18روستای بخش پیشخور
بخشـ ــدار پیشـ ــخور از توابع شهرسـ ــتان فامنیـ ــن نیز در
ادامه این جلسـ ــه به مشکالت آب این بخش اشاره کرد
و گفت 18 :روسـ ــتای بخش پیشـ ــخور با تانکر آبرسانی
میشوند.
محسـ ــن اکبـ ــری ،مدیـ ــر آب و فاضـ ــاب شهرسـ ــتان
فامنین نیز در این جلسـ ــه با تأیید آبرسـ ــانی با تانکر
به  18روستا از  44روسـ ــتای بخش پیشخور گفت :آب
ً
این روسـ ــتاها عمدتا مشکل نیترات دارد و اگر مشاور
بتوانـ ــد طرح خوبی ارائه دهد ،آبرسـ ــانی انجام خواهد

شـ ــد که البته در بخش پیشـ ــخور نیاز بـ ــه اعتبار ویژه
داریم.

 افزایش نجومی قبوض آب اللجین
در ادامـ ــه ایـ ــن جلسـ ــه افزایـ ــش نجومـ ــی قبـ ــوض آب
مشترکین دارای مشاغل خانگی و نارضایتی مردم اللجین
در این زمینه مطرح شـ ــد که مقرر شد نماینده اداره آبفا در
این شـ ــهر حضور یابـ ــد و تمامی قبوض دارای مشـ ــکل را
بررسی کند.
رسـ ــیدگی بـ ــه مشـ ــکالت تأمیـ ــن آب بخش پیشـ ــخور
شهرسـ ــتان فامنین ،شـ ــبکه فاضالب شـ ــهر مهاجران،
تأمیـ ــن آب منطقـ ــه غدیر کـ ــوی فرهنگیـ ــان همدان و
کیفیت آب شرب شـ ــهر اللجین توسط اعضای شورای
شـ ــهر و شـ ــهرداران و معتمـ ــدان محـ ــات بـ ــا نماینده

پیرترین زندانی همدان با بدهی  90میلیونی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیـ ــس سـ ــتاد
بازسـ ــازی عتبات عالیات اسـ ــتان همـ ــدان اعالم
کرد :از ابتدای ســــال مــــردم ّ
خیر اســــتان همدان
بیش از ی ـ ـک میلیارد و  350میلیـ ــون تومان برای
بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.
به گزارش هگمتا نـ ــه ،محمدعلـ ــی بادامی دیروز
با بیـ ــان اینکه از این میزان  300گـ ــرم طال و بقیه
پـ ــول نقد بوده ا سـ ــت ،افزود :سـ ــتاد باز سـ ــازی
عتبـ ــات عالیـ ــات در دو حـ ــوزه اعزام نیـ ــروی کار
و جمـ ــع آوری کمکهـ ــای مردمی برای باز سـ ــازی
و تو سـ ــعه عتبـ ــات عالیـ ــات در کشـ ــور عـ ــراق
فعالیت میکند.

کشـ ــور  45روسـ ــتا مربـ ــوط به ا ســــتان همــــدان بوده
است.
وی در ادامه تصریح کرد :از  106هزار مســــکن روستایی
کـ ــه امروز به بهره برداری رس ـــید 12 ،هزار واحد مســــکن
روسـ ــتایی متعلق به استان همدان بوده است.

وی بــــا بیان اینکه پروژه بهســــازی مســــکن روسـ ــتایی
تــــا پایان دولــــت تدبیــــر و امیــــد ادامه خواهد داشـ ــت
افزود :در بهسازی مسکن روســــتایی از  165هزار واحد
روستایی استان ،بهسازی و نوسازی  110هزار واحد را به
اتمام رسانده ایم.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :مدیرعامل
سـ ــتاد دیه اسـ ــتان همدان اظهـ ــار کرد:
بـ ــا وجود تالشهای صـ ــورت گرفته برای
آزادی پیرتر یـ ــن زندانـ ــی جرائـ ــم غیرعمد
این اسـ ــتان اما نیازمند کمک و حمایت
خیران نیکاندیش هستیم.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،یـ ــداهلل روحانی
منش روز سه شـ ــنبه اظهار کرد :اواسط
زمسـ ــتان سـ ــال  89یعنی حدود  10سال
پیش مردی  70سـ ــاله به علـ ــت ناتوانی
در پرداخـ ــت بدهـ ــی راهی زندان شـ ــد و
هم اینک این زندانی هشـ ــتادمین سال
زندگی خود را در زندان به سر میبرد.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :این مرد ُمسـ ــن پیش
از ورود بـ ــه زندان دارای یـ ــک باب مغازه
فرش فروشـ ــی در بازار همـ ــدان بود اما
ُ
فروش نسیه فرش او را دچار بدهی کرد
و او بـ ــرای جبران بدهی ،مجـ ــدد به خرید

فرش جدید به صورت نسیه روی آورد.
مدیرعامل ستاد دیه همدان ادامه داد:
این زندانی  80سـ ــاله این بـ ــار فرشها را
بـ ــا قیمت کمتر از بازار به فروش رسـ ــاند
اما با این شـ ــیوه نه تنها نتوانست پاسخ
گوی بدهیهایش باشـ ــد بلکه به میزان
بدهی او نیز افزوده شد.
روحانـ ــی منـ ــش بیان کرد :ایـ ــن مددجو
ملک و اموال خود را بـ ــرای جبران بدهی
بـ ــه فـ ــروش گذاشـ ــت امـ ــا آنهـ ــا کفاف
بدهیها را نداد و با شکایت هشت تن،
این فرد زندانی شد.
وی اظهار کـ ــرد :خانواده ایـ ــن زندانی در
طول  10سال بخشی از بدهی را پرداخت
کردنـ ــد و در حـ ــال حاضـ ــر  90میلیـ ــون
تومـ ــان از مجمـ ــوع بدهی این فـ ــرد باقی
مانده اسـ ــت که سـ ــتاد دیه بخشی از آن
را تأمین میکند.

مـ ــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی،
نماینـ ــده معین شهرسـ ــتان بهار و مدیرعامل شــــرکت
آب و فاضالب اسـ ــتان همـ ــدان و معاونــــان و مدیران
شهرستانی این شـ ــرکت از دیگر موارد مطرح شده این
جلسه بود.

همچنین در این جلســــه مقرر شد مســــؤوالن ذی ربط به
همراه مســــؤول دفتر حجت االســــام فالحی مشـ ــکالت
مطرح شده را بررســــی کنند .همچنین مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اســــتان همدان قول داد آب شرب منطقه
قزل آباد به زودی تأمین شود.

پایشها برای مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
مدیرعامـ ــل سـ ــتاد دیه همـ ــدان اضافه
کرد :با وجود کمک سـ ــتاد دیـ ــه اما برای
آزادی ایـ ــن زندانـ ــی همچنـ ــان نیازمنـ ــد
کمـ ــک و مسـ ــاعدت خیـ ــران نیـ ــک
اندیش هســــتیم تا بتوان زمینه آزادی و
بازگشـ ــت به آغوش خانواده را برای این
پیرمرد مهیا کرد.
روحانی منش ادامه داد :هم اینک 307
تن به علت جرائـ ــم غیر عمد و ناتوانی در
پرداخـ ــت بدهی در زندانهـ ــای همدان
به سـ ــر میبرند که هشت تن از زندانیان
زن هستند.
وی گفت 250 :نفـ ــر از زندانیان به علت
بدهیهـ ــای مالـ ــی 54 ،تـ ــن ناتوانـ ــی در
پرداخت مهر یـ ــه 2 ،تن به علـ ــت ناتوانی
در پرداخـ ــت نفقـ ــه و یـ ــک نفـ ــر نیـ ــز به
خاطر دیه ناشـ ــی از سـ ــوانح کار در زندان
محبوس هستند.

هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان :رئیس اداره
نظـ ــارت بـ ــر امور حیـ ــات وحـ ــش اداره کل
حفاظـ ــت محیط زیسـ ــت همـ ــدان گفت:
بـ ــا توجه بـ ــه آغاز فصـ ــل مهاجـ ــرت و فرود
پرندگان مهاجر در آبگیرهای همدان ،رصد
وضعیت آنفلوآنزای فوق حـ ــاد پرندگان با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
آغاز شده است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مجید شـ ــعبانلو روز
سه شنبه اظهار کرد :همه ساله با آغاز ورود
پرندگان به کشـ ــور و اسـ ــتان رصد و پایش
زیسـ ــتگاههای آبی نظیر سـ ــدها ،تاالب ها،
آب بندها و آبگیرها با هدف پیشـ ــگیری از
شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در دسـ ــتور کار محیـ ــط بانـ ــان و تیمهـ ــای
بازرسـ ــی مشـ ــترک محیط زیسـ ــت و علوم
پزشکی قرار میگیرد.
وی بیان کرد :احتمال ورود پرندگان آلوده

به ایـ ــن بیماری از کشــــورهای شــــمالی به
داخل کشور متصور اســــت بنابراین برای
کنترل و مهــــار آن باید از ابتدا اقدامات الزم
را انجام داد.
رئیـ ــس اداره نظارت بر امــــور حیات وحش
اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت همدان
اظهار کرد :تیمهای 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 اطالع رسانی میکنند.
شـ ــعبانلو ادامــــه داد :تیمهای پزشــــکی با
ورود بــــه موقــــع و نمونــــه برداری از الشــــه
حیوانــــات تلف شــــده ،از شــــیوع بیماری و
سـ ــرایت آن به دیگــــر پرنــــدگان جلوگیری
میکنند 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 مرغداریهــــا برای پیشــــگیری از
تلفات و آســــیبهای اجتماعی و اقتصادی
ناشی از آن تدابیری اندیشیده میشود.
رئیــــس اداره نظارت بر امــــور حیات وحش
اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت همدان
اظهار کــــرد :پایش و کنترل زیســــتگاههای
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  1504به یــــگان حفاظت محیط
زیســــت اطالع رســــانی کــــرده و از لمس و
دســــت زدن به این قبیل پرنــــدگان پرهیز
کنند چرا کــــه احتمال ســــرایت بیمـ ــاری از
پرنده به انسان وجود دارد.

برخورد با خودروهای حمل فاضالب متخلف در مالیر
هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره حفاظت محیط زیست مالیر از برخورد قانونی با خودروهای
حمل فاضالب متخلف آالینده محیط زیست خبر داد.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،عباس نجاری با اشـ ــاره به اهمیت حفظ محیط زیسـ ــت در تمام حوزهها اظهار
کرد :یکی از مـ ــوارد آلودهکننده محیط زیسـ ــت فاضالبهای صنعتی و خانگی هسـ ــتند که باعث
آلودگی خاک و آب و به خطر انداختن سالمت مردم و ...میشوند.
وی با بیان اینکه خودروهای حمل فاضالب با رها کردن آن در اراضی کشـ ــاورزی و رودخانهها باعث
آلودگی محیط زیست میشوند افزود :قانون مجازات اسـ ــامی این اقدام را تهدید علیه بهداشت

مردم و جامعه تلقی کرده و با آن برخورد میکند.
رئیـ ــس اداره حفاظت محیط زیسـ ــت شهرسـ ــتان مالیر گفت :در راسـ ــتای حفظ سـ ــامت مردم و
حفاظت از منابع آب و خاک اقدام قانونی علیه صاحبان خودروهای متخلف حمل فاضالب توسط
محیط زیست انجام میگیرد.
وی گفـ ــت :در این زمینه اخیرا برای یکی از خودروهای متخلفـ ــی که بعد از چند بار تذکر همچنان به
تخلفات خود در رهاسـ ــازی فاضالب در اراضی و محیط زیسـ ــت ادامه م ـ ـیداد ،حکم قضایی صادر
شده است.
نجاری با اشاره به اینکه نیمی از فاضالب شهر مالیر از طریق شبکه فاضالب جمع آوری و به تصفیه

خانه میرود و مابقی توسـ ــط خودروهای حمل زباله جمعآوری میشود افزود :در این زمینه نیز آب و
فاضالب منهولی را برای رهاسـ ــازی فاضالبهای جمع آوری شـ ــده توسط خودروهای حمل زباله در
نظر گرفته است.
وی ادامـ ــه داد :این خودورها باید بعد از جمـ ــع آوری فاضالب را در این منهول تخلیه کنند که بعد از
تخلیه این فاضالبها به شبکه جمع آوری شهرستان متصل میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مالیر گفت :متأسفانه تعدادی از خودروهای حمل
فاضالب از این مـ ــوارد قانونی سـ ــرپیچی کرده و اقدام به رهاسـ ــازی فاضالبها در محیط زیســــت
میکردند که پیگیریهای الزم توسط محیط زیست انجام و با موارد متخلف برخورد میشود.

بهرهوری از نشان ویژه تجاری گردوی تویسرکان
مدیـ ــر انجمن گردوی تویسـ ــرکان معتقد اسـ ــت ایجاد
بازار تخصصی گردو در این شهرسـ ــتان عالوه بر تثبیت

وضعیت خطرناک کرونا
در نهاوند

یشـ ــده با
تهـ ــای مصوب و کارشناس 
کنترل قیم 
ایجاد بازار تخصصی
وی افزود :راهانـ ــدازی این بازار تخصصـ ــی همچنین زمینه
الزم بـ ــرای کنترل قیمتهای مصوب و کارشناسیشـ ــده
را فراهم میکند و با شناسـ ــنامهدار کردن عرضهکنندگان
گردوی اصل تویسـ ــرکان در این بازار ،خریداران میتوانند
نارضایتیهای احتمالی را پیگیری کنند.
قمری تصریح کـ ــرد :عالوه بر این ایجاد بازار تخصصی گردو
در تویسـ ــرکان به خـ ــودی خود به یک جاذبه گردشـ ــگری
عامهپسـ ــند در این شهرسـ ــتان تبدیـ ــل و موجب جذب
بیش از پیش گردشگران میشود.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :همچنین دیگر سـ ــوقات شهرسـ ــتان
تویسرکان مانند سیر ،سماق ،عسـ ــل و آلوی تویسرکان
نیـ ــز میتوانند با عرضـ ــه در این بـ ــازار به پویایـ ــی اقتصاد
تویسرکان کمک کنند.

مدیـ ــر انجمـ ــن گـ ــردوی تویسـ ــرکان از تـ ــاش و پیگیری
نماینده مردم تویسـ ــرکان در مجلس بـ ــرای ورود گردو به
بـ ــورس خبـ ــر داد و تصریح کـ ــرد :پیگیریهای مسـ ــتمر و
امیدبخشـ ــی در این زمینه صورت گرفته است اما اکنون
ورود گردو بـ ــه بازار بورس به یک متولی نیاز دارد که بتواند
یشـ ــده از سـ ــوی مـ ــردم را در
تعهد تأمین گردوی خریدار 
زمان الزم بدهد.
قمری تأکید کرد :بهعنوان مثال اتحادیه خشکبارفروشان
تویسرکان بهعنوان فعاالن سـ ــابقهدار در بخش فروش
گردو میتوانند به این عرصه ورود و گردوی تویسـ ــرکان را
در بازار بورس عرضه کنند.

ورود گردو به بورس

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 نیسـ ــت افزود :همین موضـ ــوع موجب کاهش
واردات گردوی خارجی به کشور شده است.
وی متذکـ ــر شـ ــد :در عین حـ ــال امسـ ــال قیمت گردو
بـ ــا افزایش  30تا  40درصدی مواجه شــــده اســــت و در
زمان حاضر گردوی پوسـ ــت سـ ــبز با قیمت هـ ــر کیلو
 15هــــزار تومان تا  30هزار تومان به فروش میر ســــد و
گردوی پوسـ ــت قهوهای نیز بسـ ــته بـ ــه میزان رطوبت

و خشـ ــکی گردو که در وزن نهایی ایــــن محصول تأثیر
دارد با قیمـ ــت  50هزار تومان تا  100هزار تومان در بازار
عرضه میشود.
به نقل از تسـ ــنیم ،عـ ــاوه بـ ــر اینکه ایجاد بــــازار گردو
در کنـ ــار فعالیـ ــت بزرگترین زنجیره کامــــل تولید نهال
گواهیشـ ــده گـ ــردو از اثرگـ ــذاری باالیــــی در تثبیــــت
جایـ ــگاه جهانـ ــی گردوی تویس ـــرکان برخوردار اســــت،
حرکـ ــت به سـ ــمت و سـ ــوی توســــعه صنایــــع تبدیلی
و بسـ ــتهبندی گـ ــردو و پرهیـ ــز از خا مفروشــــی صــــرف
میتوانـ ــد کمکهایـ ــی قابـ ــل توجــــه به رونــــق بیش از
پیش اقتصاد تویسـ ــرکان بکند.

نماینده مردم مالیر در مجلس خبر داد:

موافقت وزیر نفت با گازرسانی به  3روستای زیر  20خانوار مالیر
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :نماینده مـ ــردم مالیر در
مجلس شـ ــورای اسالمی با اشـ ــاره به اتمام گازرسانی به
روسـ ــتاهای این شهرسـ ــتان گفت :تنها سـ ــه روستای
ز یـ ــر  20خانوار مالیـ ــر از نعمت گاز بهرهمنـ ــد نبودند که
با پیگیریهای انجام شـ ــده« ،بیژن نامـ ــدار زنگنه» وزیر
نفت با گازرسـ ــانی به این سه روستا موافقت کرد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حجت االسـ ــام احـ ــد آزادیخواه
روز سهشـ ــنبه در ایـ ــن بـ ــاره اظهار کرد :سـ ــه روسـ ــتای
خوشآباد ،قشـ ــاق پیرحیاتی و گلدسـ ــته مالیر زیر 20
خانوار هسـ ــتند که مجوز گازرسـ ــانی به این روسـ ــتاها از

گاز مالیـ ــر ،در حـ ــال حاضـ ــر تمامـ ــی روسـ ــتاهای ایـ ــن
شهرستان از نعمت گاز بهرهمند هستند و تنها این سه
روسـ ــتا چون زیر  20خانوار هسـ ــتند ،گاز ندارند که با اخذ
این مجوز بهزودی عملیات گازرسانی آنها آغاز میشود.
وی بیان کــــرد :در حال حاضر  99.8درصـ ــد از جمعیت
روسـ ــتایی و صد درصـ ــد جمعیت شـ ــهری از نعمت گاز
برخوردار هسـ ــتند و نرخ بهرهمندی خانوارهای شـ ــهری
و روسـ ــتایی این شهرسـ ــتان از نعمت گاز  99.9درصد
است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی ،مردم

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

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :معـ ــاون فرهنگی اداره
اوقاف و امـ ــور خیریـ ــه مالیـ ــر از توز یـ ــع  70میلیون
تومان تجهیزات و مـ ــواد ضدعفونیکننده در مراکز
درمانی مالیر خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حمیدرضا نوروزی با اشـ ــاره
به توزیع  70میلیـ ــون تومان تجهیـ ــزات و مواد ضد

عفونی بین مراکـ ــز درمانی مالیر طـ ــی دو هفته اخیر
اظهار کـ ــرد :این اقدام بـ ــا توجه به موج سـ ــوم کرونا
و در راسـ ــتای سـ ــامت کادر درمان و نیـ ــاز بیماران
کرونایی و در راستای نیت واقف انجام شده است.
وی از توزیع  4هزار ماسـ ــک پزشـ ــکی ان 95در بین
کادر درمانی بخش سـ ــیفالدوله بیمارسـ ــتان امام
حسـ ــین(ع) مالیر طی دو هفته گذشـ ــته خبر داد و
گفت :دستگاه فشارسنج ،دسـ ــتگاه اکسیژنسنج
و ریـ ــکاوری نیز از محـ ــل نیت واقف به بیمارسـ ــتان
اهدا شد.
معـ ــاون فرهنگـ ــی اداره اوقـ ــاف و امـ ــور خیریـ ــه
شهرسـ ــتان مالیر با اشـ ــاره بـ ــه اینکه طـ ــی دو هفته
گذشـ ــته  5هـ ــزار عدد ماسـ ــک سـ ــه الیه نیـ ــز بین
بیمارسـ ــتانهای شهرسـ ــتان توزیع شـ ــده اسـ ــت
گفت :بـ ــرای تهیـ ــه این تعـ ــداد  70میلیـ ــون تومان
هزینه شده است.
وی با بیـ ــان اینکه از اسـ ــفندماه سـ ــال گذشـ ــته تا

کنون بیـ ــش از یکصـ ــد میلیون تومان بـ ــرای مواد
ضدعفونی ،تجهیزات و ماسـ ــک هزینه شـ ــده است
افزود :عالوه بر این بیش از  3هزار بسـ ــته معیشتی
در راســــتای کمکهای مؤمنانه ،تعداد زیادی غذای
گرم با رعایت اصول بهداشــــتی و ...از ابتدای شیوع
کرونا در راســــتای نیت واقف در بیــــن نیازمندان و
مراکز درمانی توزیع شده است.
نوروزی یادآور شـ ــد :عـ ــاوه بر ایـ ــن اداره اوقاف با
اجرای طـ ــرح مهر تحصیلی اقدام بـ ــه تهیه و توزیع 2
هزار و  300بسـ ــته لـ ــوازم تحریر و کیـ ــف هر کدام به
مبلـ ــغ  300هزار تومان و جمعـ ــا  700میلیون تومان
کرده است.
وی خاطرنشـ ــان کرد :طـ ــرح مهر تحصیلـ ــی با هدف
دسـ ــتگیری و کمـ ــک بـ ــه دانشآمـ ــوزان نیازمنـ ــد
همزمـ ــان با شـ ــروع سـ ــال تحصیلـ ــی انجـ ــام و تهیه
بسـ ــتهها نیز از محل نیت واقف مرحوم شـ ــادروان
سیفالدوله انجام شده است.

نصف جمعیت نهاوند زیر پوشش صندوق روستایی بیمه سالمت
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس مرکز بهداشـ ــت
نهاوند گفـ ــت :نصف جمعیـ ــت نهاونـ ــد از خدمات
بیمـ ــه سـ ــامت در صنـ ــدوق روسـ ــتایی بهرهمنـ ــد
هستند.
به گزارش هگمتانه ،علیاحسـ ــان خویشوند با اشاره
به اهمیت اجرای نسـ ــخ الکترونیک در مراکز درمانی
از سـ ــوی بیمه سالمت اظهار کرد :در مراکز بهداشت
سـ ــامانهای با عنوان "سیب" فعال اسـ ــت که در آن
شـ ــهروندان یک پرونـ ــده الکترونیک دارنـ ــد و تمام
مؤلفههای سـ ــامت هـ ــر فـ ــرد از زمان تولد توسـ ــط
همـ ــکاران در خانههـ ــای بهداشـ ــت و مراکـ ــز جامـ ــع
سالمت ثبت میشود.
وی با بیان اینکه در این سـ ــامانه تمـ ــام وقایع حیاتی
یک فرد ،خدماتـ ــی که دریافت میکنـ ــد و مؤلفههای
سـ ــامت ثبت و تبدیل به یک پرونـ ــده الکترونیک
میشـ ــود گفت :این پرونده ملی است تا شهروندی
بتواند در سـ ــایر شـ ــهرها نیز خدمات دریافت کند و
پزشکان نیز سوابق بهداشتی و پزشکی او را نظارهگر
و بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
رئیـ ــس مرکز بهداشـ ــت نهاوند با بیان اینکه نسـ ــخ
الکترونیـ ــک نیـ ــز در ایـ ــن راسـ ــتا حرکـ ــت میکند و
مزیتهـ ــای فراوانـ ــی دارد افـ ــزود :وقتی پزشـ ــک به
صورت الکترونیک نسـ ــخه مینویسـ ــد ،در داروخانه
امکان تحویل دارو بدون ارائه دفترچه وجود دارد.

وی گفـ ــت :داروهـ ــای بیمـ ــار در پرونـ ــده سـ ــامت
الکترونیـ ــک او ثبت میشـ ــود تـ ــا معلوم شـ ــود چه
دارویـ ــی در چـ ــه تاریخی دریافت کرده اسـ ــت ،ضمن
اینکـ ــه نـ ــوع بیماری هـ ــم همزمـ ــان در سـ ــامانه درج
میشود و جزو سـ ــوابق پزشکی شـ ــخص محسوب
میشود.
خویشوند خاطرنشـ ــان کرد :حذف هزینههای صدور
دفترچه و صفهای طوالنی صدور آن و نیز سهولت
کار از دیگر فواید طرح نسخ الکترونیک است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه ارجـ ــاع الکترونیک نیـ ــز یکی از
مزیتهای حاشـ ــیهای طرح نسـ ــخ الکترونیک است
گفـ ــت :ممکن اسـ ــت پزشـ ــک خصوصـ ــا در بخش
بیمـ ــه روسـ ــتایی الزم بداند بیمـ ــار را به سـ ــطح باالتر
و متخصـ ــص ارجاع دهد کـ ــه این موضـ ــوع در قالب
ارجاع الکترونیک اتفاق میافتد و دیگر قرار نیسـ ــت
پزشـ ــکی داخل دفترچـ ــه بیمار یادداشـ ــتی بـ ــرای او
بگذارد که به چه متخصصی مراجعه کند.
رئیس مرکز بهداشت نهاوند عنوان کرد :اجرای طرح
نسـ ــخ الکترونیک باعث تکریم اربـ ــاب رجوع و کوتاه
شدن مسیر خدمترسانی به شهروندان میشود.
وی در خصوص اینکه تقریبا  80درصد بیمهشدگان
شهرسـ ــتان نهاونـ ــد زیـ ــر پوشـ ــش بیمه سـ ــامت
هستند بیان کرد :ما بیشتر با بیمهشدگان صندوق
روسـ ــتایی بیمـ ــه سـ ــامت در ارتبـ ــاط هسـ ــتیم که

شهرستان

فرماندار نهاوند:

اعتبـ ــار و جایـ ــگاه ویژه گـ ــردوی تویسـ ــرکان ،گامی مؤثر
و بـ ــزرگ برای بهـ ــرهوری از نشـ ــان ویژه تجـ ــاری گردوی
تویسرکان است.
عبداهلل قمری در این باره اظهـ ــار کرد :ایجاد بازار تخصصی
گردو با تشکیل هیأت امنایی از فعاالن تجاری ،تشکلها
و سـ ــازمانهای مردمنهاد و دسـ ــتگاههای اجرایی دولتی
در این بخش سبب میشـ ــود نظارت دقیق و فراگیری در
روند فروش و عرضه گردوی تویسـ ــرکان ایجاد شود که هر
کس از هر نقطه از کشور و جهان با اطمینان خاطر گردوی
اصل تویسرکان را خریداری کند.

وزیر نفت اخذ شد.
وی افزود :با توجه به شـ ــیب بـ ــاالی مهاجرت معکوس
بـ ــه روسـ ــتاها ،پیشبینـ ــی میشـ ــود تـ ــا سـ ــال آینـ ــده
و سرشـ ــماری نفـ ــوس و مسـ ــکن سـ ــال  1400تعـ ــداد
خانوارهای این ســــه روستا از  20خانوار عبور کند.
رئیـ ــس مجمع نمایندگان اسـ ــتان همـ ــدان تأکید کرد:
بدون شـ ــک ارایه امکانات بـ ــه این روسـ ــتاها میتواند
رونـ ــد مهاجـ ــرت معکـ ــوس را آسانسـ ــازی و سـ ــرعت
بخشد.
حجت االسـ ــام آزادیخواه ادامه داد :طبق اعالم شـ ــرکت
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خبـ ـ ــر

ضرورتهای ایجاد
«بازار تخصصی گردو» در تویسرکان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :گـ ــردوی تویسـ ــرکان بـ ــا
مرغوبیـ ــت و کیفیتـ ــی فراتـ ــر از بازارهای داخلـ ــی و در حد
استانداردهای بینالمللی در سـ ــازمان مالکیت فکری و
معنوی جهان (وایپو) ثبت جهانی شـ ــده اسـ ــت و ایجاد
بازار تخصصی گردو در شهرسـ ــتان میتواند این جایگاه را
تثبیت کند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه،گـ ــردو یـ ــا همـ ــان طـ ــای سـ ــبز
تویســــرکان از مزایای ویژهای مانند طعم دلپذیر ،ارزش
غذایی بســــیار باال ،درصد مطلوب چربی و روغن خاص
و ویژگیهـ ــای ممتـ ــاز درمانـ ــی برخـ ــوردار اسـ ــت و یک
محصـ ــول نـ ــاب و بدون رقیـ ــب داخلی اسـ ــت که ثبت
جهانی شـ ــده اسـ ــت و اکنون به یک بـ ــازار تخصصی در
تویسرکان نیاز دارد.
در زمان حاضر تویسـ ــرکان از بزرگترین زنجیره کامل تولید
نهـ ــال گواه یشـ ــده گردو در غرب آسـ ــیا برخوردار اسـ ــت
و در آینـ ــدهای نهچنـ ــدان دور ،پیوندکهـ ــا و نهالهـ ــای
گواهیشده گردوی کل کشـ ــور و حتی برخی از نقاط خارج
از کشور را نیز تأمین میکند.
بهگفته مدیر اداره جهاد کشاورزی تویسرکان ساالنه بین
 15تـ ــا  17هزار تن تولید گـ ــردو دارد و همواره از مشـ ــتریان
خاص خـ ــود در بازارهای داخلـ ــی و حتی خارجـ ــی برخوردار
اسـ ــت و با توجه به این موضوع ،ایجاد یک بازار تخصصی
گردو در این شهرسـ ــتان میتواند حلقه اثربخش تولید و
عرضه گردو را کامل کند.

چهارشـــنبه
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پرداخت فرانشـ ــیز از سوی روسـ ــتائیان در این بیمه
بسیار پایین است.
خویشـ ــوند تأکید کـ ــرد :روسـ ــتائیان چندین سـ ــال
اسـ ــت که تنها  500تومان برای هر ویزیت در صندوق
روستائیان بیمه سالمت پرداخت میکنند در صورتی
که به صورت آزاد باید بیش از  25هزار تومان پرداخت
شـ ــود و بـ ــدون دفترچه روسـ ــتایی و آن هم در سـ ــایر
دفترچهها تقریبا  12هزار تومان هزینه ویزیت میشود.
وی بیـ ــان کرد :نصـ ــف جمعیت شهرسـ ــتان نهاوند
روسـ ــتایی هسـ ــتند و در حال حاضر از خدمات بیمه
سـ ــامت بهرهمنـ ــد میشـ ــوند و رضایـ ــت کامل هم
دارنـ ــد چون پرداختی از جیب آنها بسـ ــیار کم شـ ــده
است.

به ویژه روستاییان را شایسته بهترین خدمات دانست
و بیان کـ ــرد :تمام تالش مـ ــا کاهش مشـ ــکالت ،بهبود
معیشــــت مردم و ارایه خدمت صادقانه به مردم است تا
بتوانیم در این شرایط باری از دوش مردم برداریم.
بـ ــه نقل از ایرنـ ــا ،طبق گزارش شـ ــرکت گاز مالیر ،از 208
روستای این شهرسـ ــتان تاکنون  201روسـ ــتا از نعمت
گاز بهرهمند شدند که سه روسـ ــتای زیر  20خانوار دیگر
نیز در دسـ ــتور گازرسـ ــانی قرار گرفت و مابقی نیز خالی
از سکنه است.
سـ ــال  97اسـ ــتان همدان به عنـ ــوان نخسـ ــتین و تنها

اسـ ــتان سـ ــبز کشـ ــور در زمینـ ــه گازرســــانی شــــهری و
روستایی معرفی شد.
شهرسـ ــتان مالیر دارای بیش از  108هزار مشــــترک گاز
خانگی ،تجاری و صنعتی است.

با همکاری  300نفر از فعاالن صنعت طیور :

دادستان تویسرکان پیگیر حل مشکالت مرغداریها

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :مشـ ــکالت واحدهای
مرغـ ــداری از تهیـ ــه دان و تسـ ــهیالت بانکـ ــی گرفته
تـ ــا جوجهریـ ــزی ،پرورش و بـ ــازار فروش از یک سـ ــو و
وضعیت راهها از سـ ــوی دیگر ز یر ذرهبین دادستان
تویسرکان قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه ،ورود دادسـ ــتان تویسـ ــرکان در
حمایـ ــت از تولیدکننـ ــدگان و برخورد بـ ــا متخلفان و
تهدیدکننـ ــدگان جان و مـ ــال مردم بـ ــا حمایتهای
رئیـ ــس دادگسـ ــتری شهرسـ ــتان بـ ــرای مـ ــردم
دلگرمکننده اسـ ــت و میتواند نقطـ ــه عطفی بر روند
نظـ ــارت جدیتر قانـ ــون بـ ــر عملکرد دسـ ــتگاههای
مختلف باشد.
مشکالت واحدهای مرغداری از تهیه دان و تسهیالت
بانکی گرفته تـ ــا جوجهریزی ،پـ ــرورش و در نهایت بازار
فروش ،این روزها بر کسی پوشیده نیست.
این مسـ ــئله در روزها و ماههای گذشـ ــته در سراسـ ــر
کشـ ــور و به تبع آن در اسـ ــتان همدان و شهرسـ ــتان
تویسرکان مشهود است.
واردات نامناسـ ــب دان مـ ــرغ و نهاد ههـ ــای دامی به
دلیـ ــل ضعف مدیریتـ ــی هرازچندگاهی دسـ ــتخوش
داللی دالالن میشـ ــود و احتکار آن توسط واسطهها
قیمت دانها را افزایـ ــش میدهد.گاهی هم بانکها
و متولیـ ــان امـ ــر آن چنـ ــان کـ ــه بایـ ــد در حمایـ ــت از
تولیدکنندگان به میدان نمیآیند.
برای رفع مشـ ــکالت این گونهای هـ ــم باید از ردههای
باالتـ ــر مدیریتی به آن توجه داشـ ــت و هـ ــم از پایین،
بدان معنا که ناظران و بازرسان دستگاههای نظارتی
در سطح کالن ورود جدی تری داشته باشند و در کف
میدان نیز ارگانهای ذیصالح.
و اما در هفتههای گذشـ ــته شـ ــاهد حضور دادستان
تویسـ ــرکان به عنـ ــوان مدعیالعمـ ــوم در حمایت از
تولیدکننـ ــدگان و مصرفکننـ ــدگان در حـ ــوزه مرغ و
مرغداران بودیم.
در ایـ ــن بـ ــاره علی بهـ ــادری دادسـ ــتان تویسـ ــرکان
از همـ ــکاری و بهرهمنـ ــدی از  300نفـ ــر بـ ــرای بررسـ ــی
مشـ ــکالت  122واحد کوچک و بزرگ مرغداری در این
شهرستان خبر داد و گفت :با همکاری دستگاههای
مربوطه به ویژه جهاد کشاورزی بازرسیها انجام شد و
پای درد و دل مرغداران نشستیم.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :هرچنـ ــد از سـ ــوی برخـ ــی افـ ــراد ولو
انگشتشـ ــمار امـ ــا مرتبـ ــط بـ ــا صنعـ ــت مرغـ ــداری
تویسرکان کوتاهیهایی روی داده ،اما زمانی که موارد
و مشکالت به طور موشکافانه بررسی شود میتوان
برای حمایت از تولید داخلی دقیقتر برنامهریزی کرد.
 ورود قانون برای رفع موانع موجود بر سـ ــر راه
مرغداران و کشتارگاه تویسرکان

دادستان تویسرکان افزود :بدین ترتیب آنجا که نیاز به
وجود و حضور قانون در حمایت از بخشهای مختلف
تولید از جمله مرغداریها باشـ ــد حاضر میشــــویم تا
موانـ ــع موجود بـ ــر سـ ــر راه تولیدکننــــدگان به صورت
قانونی برداشته شـ ــود و با متخلفین که در این زمینه
کوتاهی کنند هم قاطعانه برخورد قضایی میشود.
وی عنوان کرد :بنابراین با رویکرد حمایت از مرغداران
همکاری تنگاتنگی با فرمانداری و دیگر دستگاههای
متولی در خصوص احیاء کشـ ــتارگاه مرغ تویسرکان
داشـ ــتیم تا باالخـ ــره در روزهای اخیر این کشــــتارگاه
مجدد با اشتغالزایی برای  120نفر بازگشایی شد.
بهــــادری تصریح کرد :در حدود 19ماه گذشــــته به دلیل
تعطیلیاینکشتارگاه،مرغدارانشهرستانبرایکشتار
مرغ تولیدی با مشـ ــکالت بسـ ــیار روبهرو بودند ،گاهی
کشتارگاه مرغ شهر همسایه ،به موقع مرغها را تحویل
نمیگرفتوگاهیهمتامجوز کشتار صادر میشد،وزن
مرغها افزایش یافته و به درد ورود به بازار نمیخورد.
وی افزود :در حال حاضر خوشـ ــبختانه مشــــکل آن
کشتارگاه مرغ اکنون دیگر رفع شده و امیدواریم تأثیر
مثبتـ ــی بر روند کاهشـ ــی قیمت مرغ در شهرســــتان
داشته باشد.
 ورود قانـ ــون برای تأکید بر رفع نقاط حادثهخیز
محورهایتویسرکان
دادسـ ــتان تویسـ ــرکان در ادامه به مســــئله اساسی
وجود نقاط حادثه خیز در محورهای ورودی و خروجی
تویسرکان پرداخت و گفت :به عنوان مدعیالعموم
به این مسـ ــئله هـ ــم ورود داشـ ــتیم تا شــــرایط الزم از
منظر قانونی برای کاهش تصادفات جادهای به ویژه
تصادفات منجر به فوت فراهم شود.
وی تصریـ ــح کرد :در این خصـ ــوص تاکنون مکاتبات
مربوطـ ــه بـ ــا پلیـ ــس راه جوکار انجــــام شــــده و از آنان
خواسـ ــتیم تا بررسی کارشناسـ ــانه نقاط حادثه خیز را
در دستور کار خود داشته باشند و پس از شناسایی،
موارد را برای دادستانی تویسرکان ارسال کنند.
بهادری عنـ ــوان کرد :در حال حاضر تمام مشــــکالت
پیش روی مرتبط با جادهها مطرح شده و نامه پلیس
راه جوکار به دسـ ــت ما رسـ ــیده و قرار است به زودی
نامهای دیگر به پیوسـ ــت این مشــــکالت فهرست
شـ ــده به مجموعه راهداری شهرســــتان ارسال شود
تا با قید فوریـ ــت ظرف یکی دو مــــاه از آنان بخواهیم
نسبت به رفع نقاط حادثهخیز اقدام کنند.
به نقل از فارس ،وی تأکید کرد :سالمت و حفظ جان
مردم برای مـ ــا در اولویت اسـ ــت ،بنابرایــــن کوتاهی
هیچ دسـ ــتگاهی در خصوص رفع موانع و مشکالت
جادهای پذیرفته نیست و با متخلفین در این حوزه با
توجه به موارد قانونی به جد برخورد میشود.

هگمتانه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــدار نهاوند با
اشــــاره به اینکــــه وضعیت کرونــــا طی هفتـ ــه اخیر
خطرناکتر شــــده و شــــرایط خوبی در شهرسـ ــتان
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 :متأسـ ــفانه با
وجود همه مشــــکالتی که بیماری کرونا برای مردم
بــــه وجود آورده امــــا هنوز عدهای بــــه صورت جدی
حاضر به پذیرش آن به عنوان یک بحران نیستند.
عـ ــادی پنداشـ ــتن اوضاع از دید مـ ــردم ،اصال
نشانه خوبی نیست
وی بــــا بیان اینکه عادی پنداشــــتن اوضــــاع از دید
مردم ،اصال نشانه خوبی نیســــت و عواقب خوبی
در بر ندارد افزود :مردم باید خطر کرونا را درک کنند
و در مقابــــل نســــبت بــــه رعایت موارد بهداشـ ــتی
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
خطرناکتر شــــده و شــــرایط خوبی در شهرسـ ــتان
وجــــود ندارد ادامــــه داد :امروز همه بــــرای مقابله با
کرونا باید پای کار باشند.
ناصــــری اضافه کرد :در شــــرایط موجود الزم اسـ ــت
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 سـ ــامتی
مــــردم را از اولویتهای مســــؤولین عنــــوان کرد و
افــــزود :حفظ ســــامت مردم برای مســــؤوالن یک
اصل مهم بوده و شــــیوهنامههای بهداشتی نیز به
منظور حفظ ســــامت جامعه تدوین شده است،
بــــرای کنترل کرونا بــــه همکاری و همراهی بیشـ ــتر
مردم نیازمندیم.

کسب  20رتبه برتر توسط مالیر
در مسابقات پژوهشسرای
دانشآموزی

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :معــــاون آمـ ــوزش
متوســــطه اداره آموزش و پرورش مالیر از کسـ ــب
 20رتبه برتر توســــط دانشآموزان این شهرسـ ــتان
در مسابقات پژوهشسرای دانشآموزی خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه ،حاجیعلــــی ســــپهوند بـ ــا
اشاره به کســــب رتبههای برتر مســــابقات استانی
پژوهشســــراهای دانشآموزی اظهار کرد 20 :رتبه
برتر استانی توســــط دانشآموزان دوره اول و دوم
آموزش متوســــطه در مســــابقات پژوهشسـ ــرای
دانشآموزی کسب شد.
وی اضافــــه کــــرد :ایــــن رتبههــــای برتر ،مربـ ــوط به
رشــــتههای ادبیات و علوم انســــانی ،دریا ،زیست و
فناوری ،گیاهان دارویی و طــــب ایرانی ،نانوفناوری
و نجوم بوده است.
معــــاون آمــــوزش متوســــطه آمــــوزش و پـ ــرورش
شهرســــتان مالیر با اشــــاره به اهمیــــت و ضرورت
پژوهش در مدارس تصریح کرد :اجرای برنامههای
پژوهشــــی در مدارس و پژوهشســــراها میتواند
دانشآمــــوزان را بــــه نگاهی دوبــــاره و تفکری دیگر
دعوت و کار را در آنان نهادینه کند.
وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنانش با اشـ ــاره به
کسب رتبههای زیر  50کنکور توسط دانشآموزان
مالیــــری گفــــت :در آزمــــون سراســــری ورود بـ ــه
دانشگاهها در سال جاری ،پنج نفر از دانشآموزان
شهرســــتان موفق به کســــب رتبههای زیـ ــر  50در
رشتههای علوم تجربی ،زبان خارجه و هنر شدند.
معــــاون آمــــوزش متوســــطه آمــــوزش و پـ ــرورش
شهرســــتان مالیر با اشــــاره بــــه اینکه نبایـ ــد در هر
شــــرایطی داشــــتن نگرش مثبــــت را فراموش کرد
گفــــت :دانشآمــــوزان بایــــد خودبــــاوری ناشـ ــی از
شناخت خود ،مســــوولیتپذیری ،استقالل عمل
و اعتماد به نفس را مد نظر داشــــته و ســــعی کنند
درباره اهدافشــــان با خود گفتوگو کرده و دست
از تالش برندارند.

چهار ش ــنبه
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استان

یادداشت میهمان

مردی از جنس باران

تأمین  6000تن گوشت قرمز توسط عشایر همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون امور عشـ ــایری اسـ ــتان همدان گفت 6000 :تن گوشـ ــت قرمز
توسط عشایر استان همدان تولید شده است.
به گزارش هگمتانه ،مهدی رضایی با اشـ ــاره به جمعیت  470هزار رأسی دام عشایر استان همدان،
اظهار کرد2 :هزار و  500تن شیر خام و  425تن پشم توسط دام عشایر در استان همدان تولید شده
است.
وی با بیان اینکه جمعیت عشـ ــایر اسـ ــتان همدان  12هزار و  577نفر است ،تصریح کرد :آبرسانی

به عشـ ــایر در حین کوچ توسط تانکر صورت میگیرد که در سال جاری 2هزار و  400مترمکعب 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 سـ ــال جاری  5000تن جو 420 ،تن سبوس و  450تن آرد به عشایر استان همدان اختصاص
یافته است.
وی درباره ابتالی جامعه عشـ ــایری استان به کروناویروس ،افزود 18 :نفر از عشایر استان مشکوک
به کرونا بودند که از این تعداد سـ ــه نفر به مراکز درمانی منتقل شـ ــده و  15نفـ ــر نیز با دریافت دارو

درمان شدند.
رضایی با اشاره به آموزش دانشآموزان عشایری در شرایط کرونایی خاطرنشان کرد :به علت اینکه
برخی از دانشآموزان عشایری از گوشیهای هوشمند برخوردار نیستند کالسهای دانشآموزان
عشایری به صورت حضوری است.
وی با بیان اینکه  25کالس درس دانشآموزان عشــــایری در اســــتان همدان وجــــود دارد ،گفت:
بهطـ ــور میانگین هــــر کالس  25دانشآموز عشــــایری دارد و  17معلم از جنوب و هشــــت معلم از
همدان به دانشآموزان عشایری درس میدهند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان:

علی بقایی

 3هزار خانواده در همدان
محروم از گاز شهری
روزانه  15خودرو در همدان دوگانهسوز میشود

امسـ ــال درحالی فـ ــراق «حاج حسـ ــین» را به سـ ــوگ
مینشـ ــینیم که عـ ــزادار عروج «حاج قاسـ ــم» و «فراق
کربال» نیز هستیم.
«حسـ ــین همدانی» شـ ــاگردی زرنـ ــگ و مخلص بود
از «مکتـ ــب خمینی» که توانسـ ــت در 65سـ ــالگی و
پس از 41سـ ــال مجاهدت مزد خود را بگیرد .او مشی
امـ ــام خامنهای را بـ ــه خوبی درک کرده بـ ــود و به ندای
«مـ ــردم داری»« ،مردم یـ ــاری» و ُ
«تخاطب بـ ــا مردم» به
خوبی لبیک گفته بود .سـ ــردارهمدانی برای مردمش
همیشـ ــه در دسـ ــترس بـ ــود و کمک کننـ ــده آنان در
مشکالت.
از بین همه ویژگیهای شـ ــاخص ایشـ ــان «زیسـ ــت
اجتماعـ ــی» و «سـ ــبک زندگی» او بیشـ ــتر به چشـ ــم
میآمد .اگر چه نگارنده این سـ ــطور ،خود یارِ غار حاج
حسـ ــین 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 سـ ــبک بود ،آنجا که نیاز بود بچههای رزمنده
را در هیأتـ ــی زیـ ــر خیمـ ــه اباعبـ ــداهلل الحسـ ــین علیه
السـ ــام جمـ ــع کند«،هیأت رزمنـ ــدگان ثـ ــاراهلل» را در
دهه  60تأسـ ــیس کرد و رونق بخشید .پس از دوران
دفاع مقـ ــدس با زیرکـ ــی ،موقعیت شناسـ ــی و زمان
شناسیای که داشت ،تالش کرد برای ترویج فرهنگ
قرض الحسـ ــنه و حل مشـ ــکالت اقتصـ ــادی مردم،
مؤسسه قرض الحسـ ــنه «عدل اسالمی» را تأسیس
کند (الحق مؤثر هـ ــم بود) .برای انسـ ــجام رزمندگان
بعـ ــد از دفاع مقدس «مجمع پیشکسـ ــوتان جهاد و
شهادت» را بنیان نهاد .او با راهاندازی مؤسسه خیریه
«ثاراهلل» به یاری محرومان شتافت.
کسی نمیتواند نقش بی بدیل و پررنگ او را در بنای
«باغ موزه دفاع مقدس همدان»انکار کند.
«حاج حسـ ــین» در سـ ــبک زندگی و زیست اجتماعی
اش به خیمـ ــه امام حسـ ــین(ع) ،والیـ ــت و انقالب و
مردم به شدت وفادار و ارادتمند بود.
سـ ــردار همدانـ ــی فقط متعلـ ــق به بچههـ ــای رزمنده،
انقالبی و هیأتـ ــی نبود ،او با همه مـ ــردم مأنوس بود.
چند ماهـ ــی که در فتنـ ــه  88فرمانـ ــده میدانی تهران
شـ ــد ،تمام تالشـ ــش را بـ ــه کار برد تا صـ ــف معاندان
و معارضیـ ــن را از صـ ــف افرادی که سـ ــوأل و شـ ــبهه
داشـ ــتند جدا کنـ ــد و برای ایـ ــن منظور خـ ــودش در
خیابانها حاضر شد تا جوان فریب خورده ای ،آسیب
نبیند و تالش میکردند به شبهات و گرههای ذهنی
جوانان پاسخ دهند.
«حسین همدانی» از جنس مردم بود ،با مرام و با صفا.
این را از تشـ ــییع جنـ ــازهای که به تعبیـ ــر رهبر انقالب
«همه مردم همـ ــدان آمدند »...بایـ ــد فهمید از نصب
تمثال او در مغازه ها ،خودروها ،کارخانه ها ،کوچه ها،
خانهها و ...بایـ ــد درک کنیم .غم «حسـ ــین همدانی»
همـ ــه را عـ ــزادار کـ ــرد و مردم بـ ــه احتـ ــرام مجاهدت و
مرامش تمام قد ایستادند...
حسین همدانی مردی از جنس باران بود؛ با سخاوت
و بی مضایقه....
ما بی تو غریبیم دراین شهر ،دلیرا
یک بار دگر از دل این معرکه برگرد

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :مدیرعامل شـ ــرکت پخش
فرآوردههای نفتی منطقه همدان گفت :سه هزار خانواده
در این اسـ ــتان انشـ ــعاب گاز شـ ــهری ندارند که سوخت
مورد نیاز خود را از روشهای دیگر تأمین میکنند.
به گزارش هگمتانه ،امین روستایی روز سهشنبه افزود:
روزانه  15دسـ ــتگاه خودرو حمل و نقل عمومی ،شـ ــامل
تاکسی ،وانت بار و نیسـ ــان ،با نصب تجهیزات سوخت
گاز طبیعـ ــی (سـ ــی.ان.جی) در همـ ــدان دوگانهسـ ــوز
میشود.
وی بیان کرد :خودروهای واجد شرایط به صورت رایگان و
بر اساس اولویت ،توسط کارگاههای مجاز به دوگانه سوز
سی.ان.جی تبدیل میشود.
وی اظهار کـ ــرد :در مراحـ ــل بعدی این طرح تاکس ـ ـیهای
اینترنتی و آژانسها ،با دریافت یک سوم هزینه تمام شده،
دوگانه سوز سی.ان.جی میشود.
روسـ ــتایی با اشـ ــاره به ایجاد صفهای طوالنی برای تهیه
سـ ــوخت گاز مایع (ال.پی.جی) عنوان کرد :بخش زیادی
از این موضوع به تهیه سـ ــوخت گاز مایـ ــع برای خودروها
مربـ ــوط م یشـ ــود؛ میزان قابـ ــل توجهـ ــی از این فـ ــرآورده
ارزشمند در خودروهای غیر استاندارد مصرف میشود.

وی ادامه داد :خودروهای دوگانه سـ ــوز ال.پی.جی ،بسیار
خطرناک و غیر استاندارد هستند ،شرایط دریافت معاینه
فنـ ــی را ندارند و در صـ ــورت وقوع حادثه ،مشـ ــمول بیمه
نمیشوند.
مدیرعامل شـ ــرکت پخـ ــش فرآوردههای نفتـ ــی منطقه
همـ ــدان گفـ ــت :مالـ ــکان ایـ ــن خودروهـ ــا بـ ــه صورت
غیرمجاز و بیشـ ــتر از قیمت تعیین شـ ــده سیلندرهای
سـ ــوخت گاز مایـ ــع را تهیـ ــه میکنند کـ ــه باید بـ ــا آنها
برخورد شود.
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 میکنند.
روستایی افزود :این فرآورده به شرکتهای پخش ارسال
م یشـ ــود و روند پخش و توزیع بر عهـ ــده عوامل فروش
ثابت و سیار است.
وی در خصـ ــوص افزایـ ــش نـ ــرخ و ایجـ ــاد بازار سـ ــیاه این
محصـ ــول گفت :نوع شـ ــیوه توزیع و همچنیـ ــن نظارت بر
مبلغ مصوب و رسـ ــمی برعهده سازمان صنعت ،معدن و
تجارت است.
مدیرعامـ ــل شـ ــرکت پخـ ــش فرآوردههای نفتـ ــی منطقه

بازار انحصاری واردات خودرو
حذف دالالن به نفع اقتصاد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :یک کارشـ ــناس
اقتصـ ــادی با تأکیـ ــد بر اینکـ ــه بـ ــازار واردات خودرو
انحصاری اسـ ــت ،گفـ ــت :با ورود خـ ــودرو به بورس،
داللی از چرخه توزیع خودرو حذف شده و سوددهی
کارخان ههـ ــای خودروسـ ــازی افزایـ ــش مییابـ ــد؛
همچنین با رشد مالیات ،بخشـ ــی از کسری بودجه
نیز تأمین میشود.
به گزارش هگمتانه ،علی سـ ــعدوندی در خصوص
ایده فـ ــروش خودرو در بورس ،اظهـ ــار کرد :هر کاری
که سـ ــبب حـ ــذف دالل شـ ــود و رابطه مسـ ــتقیمی
بین مشتری و کارخانه شـ ــکل دهد ،به خصوص در
ً
شـ ــرایط فعلی ،به نفع اقتصاد کشور است ،خصوصا
در موضوع خـ ــودرو که در حال حاضر اولویت باالیی
نیز در جامعه دارد.
وی افزود :با ورود خودرو به بورس ،داللی و واسطهگری
از چرخـ ــه توزیـ ــع خـ ــودرو خـ ــارج شـ ــده و سـ ــوددهی
کارخانههای خودروسازی نیز افزایش مییابد ،عالوه بر
آن ،عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی
از کسریبودجهنیز تأمینمیشود.
اعضای شورای رقابت بهدرستی وظیفه خود را
انجام نمیدهند
ایـ ــن کارشـ ــناس اقتصـ ــادی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه
قیمتگذاری شـ ــورای رقابت در این مدت با شیوه
نادرسـ ــتی صورت گرفته اسـ ــت ،گفت :متأسـ ــفانه
اعضای شـ ــورای رقابت بهدرسـ ــتی وظایـ ــف خود را
انجام نمیدهند البته شـ ــکی نیسـ ــت کـ ــه در حال
حاضر انحصار در بازار خـ ــودرو وجود دارد اما انحصار
قیمتگذاری نیز بدعتی است که با سیاستگذاری
اقتصادی دولت صورت گرفتهاست و این مورد نیز
مزید بر علت شدهاست.
سـ ــعدوندی افزود :به نظر بنـ ــده در موضوع فروش
ً
خودرو ،قیمتگذاری اصال معنایی ندارد ،وظیفهای

که شـ ــورای رقابت باید به سـ ــرانجام میرسـ ــاند این
بود کـ ــه سیاس ـ ـتها بـ ــه نحـ ــوی اصالح شـ ــود که
پنجـ ــره واردات خودرو بـ ــه نحوی منطقی باز باشـ ــد
تـ ــا این انحصار شکسـ ــته شـ ــود و مه متـ ــر اینکه به
شرکتهای خصوصی کوچک اجازه ورود به صحنه
تولید و فروش خودرو داده شـ ــود که متأسـ ــفانه در
حال حاضر اینطور نیست و همچنان بازار انحصاری
مانده است.
یهـ ــای شـ ــورای رقابـ ــت سـ ــبب
قیمتگذار 
تحکیم انحصار در تولید خودرو است
وی خاطر نشـ ــان کرد :این نوع قیمتگذاریها تأثیر
چندانی بـ ــر رقابت نـ ــدارد و حتی در این چندسـ ــال
باعث تحکیـ ــم انحصار شدهاسـ ــت .در حال حاضر
اگـ ــر دقت کنید اهرم فشـ ــار شـ ــورای رقابـ ــت باالی
سر شـ ــرکتهایی که ممکن اسـ ــت بخواهند وارد
صنعت خودروسـ ــازی شـ ــوند نیز وجـ ــود دارد و آن
شرکتها هم میدانند که برای ورود به بازار ،شورای
رقابت برای محصوالتشـ ــان قیمتگذاری خواهد
کـ ــرد که این مـ ــورد مانعی جـ ــدی بـ ــرای ورود به این
صنعت است و راه را برای هر نوع اختالس برای ورود
بازیگران جدید در جهت تحکیم انحصار باز میکند.
به نقل از مهر ،این استاد بانکداری و اقتصاد کالن
در واکنش به سـ ــخنان رئیس شورای رقابت ،درباره
اینکه روش قرعهکشـ ــی فروش خودرو ،بهترین راه
ً
اسـ ــت ،گفت :مطلقا این روش قابل دفاع نیست،
باید از ایشـ ــان پرسید با چه منطقی این ادعا را مطرح
کردهاند؟ در حـ ــال حاضر روش فعلی باعث شـ ــده
که هـ ــم خودروسـ ــاز و هـ ــم مصرفکننـ ــده متضرر
شوند ،این سیاس ـ ـتهای مخرب با وجود آزمایش
چندساله ،همچنان پذیرفته شـ ــده است و اجرایی
میشـ ــود ولـ ــی سیاس ـ ـتهای اصالحی بـ ــه دالیل
غیرمنطقی ،کنار گذاشته میشود.

خبــر

فراخوانی برای روستاها و عشایر
دوستدار کتاب
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معاونـ ــت امـ ــور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــــاد اسالمی به منظور
پشـ ــتیبانی از برنامههـ ــا و اقدامـ ــات انجام شـ ــده و
طرحهـ ــای ابتکاری در حوزه کتـ ــاب و کتابخوانی و
جلـ ــب توجه مردم ،سـ ــازمانها و نهادهـ ــای مرتبط
بـ ــه اهمیـ ــت کتـ ــاب در جامعـ ــه ،هفتمیـ ــن دورۀ
«جشـ ــنوارۀ روستاها و عشـ ــایر دوسـ ــتدار کتاب»
را در روسـ ــتاها و عشـ ــایر سراسر کشـ ــور با رویکرد
مجازی برگزار میکند.
به گزارش هگمتانه ،هفتمین جشـ ــنواره روسـ ــتاها
و عشایر دوسـ ــتدار کتاب در سـ ــال  1399از سوی
دفتـ ــر مطالعـ ــات و برنامهر یـ ــزی فرهنگی و سـ ــتاد
شـ ــهرها و روسـ ــتاهای دوسـ ــتدار کتـ ــاب معاونت
امـ ــور فرهنگـ ــی وزارت فرهنگ و ارشـ ــاد اسـ ــامی
بـ ــا مشـ ــارکت دسـ ــتگاهها و نهادهـ ــای مختلفـ ــی
اعـ ــم از معاونـ ــت توسـ ــعه روسـ ــتایی و مناطـ ــق
محـ ــروم ریاسـ ــت جمهـ ــوری ،نهـ ــاد کتابخانههـ ــای
عمومی کشـ ــور ،انجمـ ــن کتابداری و اطالعرسـ ــانی
ایـ ــران ،سـ ــازمان فرهنگـ ــی سـ ــازمان ملـ ــل متحد
یونسـ ــکو ،سـ ــازمان شـ ــهرداریها و دهیاریهـ ــای
کشـ ــور ،اتحادیه ناشـ ــران و کتابفروشـ ــان تهران،
سـ ــازمان اسـ ــناد و کتابخانه ملی ایران ،ستاد عالی
کانونهـ ــای فرهنگـ ــی و هنـ ــری مسـ ــاجد کشـ ــور،
انجمـ ــن نویسـ ــندگان کـ ــودک و نوجـ ــوان و دیگر
نهادهای همکار برگزار میشود.
روسـ ــتاهای متقاضـ ــی شـ ــرکت در این جشـ ــنواره بر
اس ـ ــاس فراخـ ــوان ایـ ــن دوره میتواننـ ــد اقدام ـ ــات

انجامشده ،برنامهها ،م ـ ــدارک و مس ـ ــتندات خ ـ ــود را کـه
مبنـی بر فعالیتهای مرتبـط ب ـ ــا کتـاب و کتابخوانی آن
روستاسـت ،بـا امضـای دهی ـ ــار و رئیـس شـورای اسالمی
روس ـ ــتا ،همراه ب ـ ــا برگههای تکمیلشـ ــده بـ ــه دبیرخانه
اسـتانی جش ـ ــنواره ک ـ ــه در ادارات کل فرهن ـ ــگ و ارشـاد
اسالمی اسـ ــتانها مس ـ ــتقر اسـ ــت و یا دبیرخانه مرکزی
تهران ارسـال کنند.
مهلـ ــت ارسـ ــال آثـ ــار  10دیمـ ــاه  1399اسـ ــت و شـ ــماره
تماسهـ ــای -02188342980 -02188861324
 02188342979برای کسب اطالع بیشتر در اختیار عالقه
مندان قرار دارد.
عالقه مندان میتواننـ ــد آثار خود را به نشـ ــانی «دبیرخانه
مرکزی جشـ ــنواره روسـ ــتاها و عشایر دوسـ ــتدار کتاب» ـ
تهران ـ خیابان شـ ــهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ
شماره  7ـ ساختمان فجر ـ طبقه  5کد پستی 1589743111
یا به پست الکترونیک bookpromotion.ir@gmail.com
بفرستند.
وبـ ــگاه  www.bookpromotion.irنیز برای اطالع رسـ ــانی
بیشتر در دسترس عالقه مندان است.

همدان گفت :هدف از توزیع سـ ــیلندرهای سـ ــوخت گاز
مایع( ال.پی.جی) ،تأمین سوخت مورد نیاز خانوادههای
بدون شبکه گاز طبیعی است.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :در ماه هـ ــر خانـ ــواده میتوانـ ــد برای
تأمین سـ ــوخت برای گرما و پخت و پز  ،از سهمیه چهار
سـ ــیلندر  11کیلویی به نرخ مصوب  9هزار و  700تومان

نقش برجسته سازمانهای
مردمی در تحقق عدالت
اجتماعی

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیر پیشگیری
از وقوع جرم دادگسـ ــتری کل اسـ ــتان همدان
گفت :سـ ــازمانهای مردمی در پیشـ ــگیری از
وقوع جـ ــرم و بهرهگیـ ــری از برنامههای عدالت
ترمیمی نقش مهمی را ایفا میکنند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حسـ ــین عسـ ــگری
صبـ ــح دیروز در سـ ــومین نشسـ ــت بررسـ ــی
دسـ ــتورالعمل نحـ ــوه مشـ ــارکت و تعامـ ــل
نهادهـ ــای مردمـ ــی با قـ ــوه قضائیـ ــه در جمع
تعـ ــدادی از سـ ــازمانهای مردمنهـ ــاد فعـ ــال
اسـ ــتان اظهار کرد :سـ ــازمانهای مـ ــردم نهاد
نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم دارند.
وی با بیـ ــان اینکه توانمنـ ــدی و ظرفیتهای
موجـ ــود در سـ ــازمانهای مـ ــردم نهـ ــاد در
مواجهه با جرائم و آسـ ــیبها باالسـ ــت بیان
کرد :این سـ ــازمانها میتوانند در پیشگیری
از وقـ ــوع جـ ــرم و نیـ ــز در اجـ ــرای برنامههـ ــای
عدالـ ــت ترمیمی در اسـ ــتان با دادگسـ ــتری
تعامل داشته باشند.
مدیر پیشـ ــگیری از وقـ ــوع جرم دادگسـ ــتری
کل اسـ ــتان همـ ــدان خاطرنشـ ــان کـ ــرد :یکی
از راهکارهـ ــای اساسـ ــی در حمایـ ــت از حقوق
شـ ــهروندی توجه به شـ ــاخصها و معیارهای
امنیـ ــت اجتماعی بوده و پیشـ ــگیری از وقوع
جـ ــرم در تحقق و پایـ ــداری امنیـ ــت موضوعی
اساسی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی تأکیـ ــد کرد :اجـ ــرای دسـ ــتورالعمل نحوه
مشـ ــارکت و تعامل نهادهای مردمـ ــی با قوه
قضائیه این زمینه را میسـ ــر ساخته و موجب
تحقق مشارکت عمومی در راستای صیانت از
حقوق عامه میشود.
گفتنی اسـ ــت در پایان این نشسـ ــت مدیران
سـ ــازمانهای مردم نهاد به بیان دیدگاههای
خود پرداختند.

بهره مند شود.
روستایی عنوان کرد :مشـ ــاغل متفرقهای که به سوخت
گاز مایع نیاز دارند میتوانند ب ـــا مراجعه به پایگاه اینترنتی
شـ ــرکت پخـ ــش فرآوردههـ ــای نفتی بــــه نشــــانی www.
 newtejaratasan.niopdc.irدرخواست خود را ثبت کنند.
وی با اشـ ــاره به اینکه همدان از نظر تأمین گاز شــــهری ،در

دسته اســــتانهای سبز کشــــور قرار دارد ،اضافه کرد :سه
هزار خانواده در این اســــتان انشــــعاب گاز شهری ندارند
که ســــوخت مورد نیاز خــــود را از روشهــــای دیگر تأمین
میکنند.
وی بیان کرد 50 :باب جایگاه عرضه ســــوخت سی.ان.جی
در همدان فعالیت میکنند.

 270خانواده همدانی
متقاضی فرزندخوانده

توزیع 250واحد پالسما
برای بیماران کرونایی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همــــدان :معــــاون امور
اجتماعی بهزیستی اسـ ــتان همدان گفت :در
حـ ــال حاضر  270خانـ ــواده در انتظــــار پذیرش
فرزند از بهزیستی استان همدان هستند.
به گزارش هگمتانه ،زهره بختیاری به وضعیت
کودکان بیسرپرسـ ــت اشــــاره و عنــــوان کرد:
هماکنون تعـ ــداد  178کودک بیسرپرســــت
در مراکز بهزیسـ ــتی اســــتان همــــدان زندگی
میکنند.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه فرزندخواندگی
اظهار کرد :با این فرایند شــــاهد شفافسازی
هر چه مناس ـ ـبتر اقدامــــات فرزندخواندگی
خواهیم بود.
معـ ــاون امـ ــور اجتماعی بهزیســــتی اســــتان
همدان اعالم کـ ــرد :در مجمــــوع  270خانواده
در انتظار پذیرش فرزند از بهزیســــتی اســــتان
همدان هستند.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه سرپرســــتی کــــودکان بی
هویـ ــت کـ ــه پـ ــدر و مـ ــادر ندارنــــد ،بــــه عنوان
فرزندخواندگـ ــی و کودکانــــی کــــه پــــدر و مادر
آنها در زندان هسـ ــتند یا مشکالتی دارند ،به
صورت امین موقـ ــت به خانوادههــــای دارای
شرایط واگذار میشـ ــود ،اضافه کرد :از ابتدای
سال جاری تاکنون سرپرســــتی یک کودک به
عنوان فرزنـ ــد خوانده و  9کــــودک دیگر نیز به
عنـ ــوان امین موقت بـ ــه خانوادههــــای دارای
شرایط واگذار شده است.
بختیاری یادآور شـ ــد :این آمار در ســــال 1398
پنج فرزند خوانده و  11امین موقت بوده که به
ثبت رسیده است.
به نقل از مهر ،معاون امور اجتماعی بهزیستی
اسـ ــتان همدان با تأکید بر اینکه از سال 1392
و پـ ــس از تصویب مجلس شــــورای اســــامی
امـ ــکان فرزندخواندگـ ــی فراهــــم شــــد ،گفت:
فرزندخواندگی در قانـ ــون حمایت از کودکان
و نوجوانـ ــان بیسرپرســــت و بدسرپرســــت
مصوب سال  92آمده و آئیننامههای ماده 22
و  36این قانون نیز در ســــال  94ابالغ شد و بر
این اساس زن و شـ ــوهر بدون فرزند ،دختران
و زنان بدون شـ ــوهر و زن و شوهر دارای فرزند
میتوانند متقاضی سرپرســــتی فرزند باشــــند
اما بـ ــا توجه بـ ــه در اولویت بــــودن خانوادهها
برای پذیـ ــرش فرزنـ ــد خوانده در ســــال جاری
سرپرستی هیچ کودکی در همدان به دختران
مجرد باالی  30سال واگذار نشده است.

هگمتانه ،گروه خبــــر همدان :مدیرکل انتقال
خون اســــتان همــــدان گفــــت :تاکنــــون 250
واحد پالســــما برای درمان بیماران کرونایی در
بیمارستانهای استان توزیع شده است.
به گزارش هگمتانه ،افشــــین محمــــدی اظهار
کــــرد :با توجه به تأثیر مثبت پالســــما درمانی در
بیماران بدحــــال مبتال به کرونا ،بهبود یافتگان
این بیماری پالسمای خونشان را اهدا میکنند.
وی بــــا بیان اینکه تاکنون  273واحد پالسـ ــما
توســــط بهبــــود یافتــــگان کرونــــا اهدا شـ ــده
است ،تصریح کرد 250 :واحد آن برای بیماران
استفاده شده است.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همدان با اشاره
به اینکه روزانه بین  3تا  4نفر از بهبود یافتگان
کرونا برای اهدای پالســــما پذیرش میشوند،
عنــــوان کــــرد :کمبــــودی در زمینــــه تأمیـ ــن
پالسمای مورد نیاز بیماران وجود ندارد.
محمدی با بیان اینکه در مجموع میزان اهدای
خون نسبت به مدت مشابه پارسال  12درصد
کاهش یافته است ،تصریح کرد :اما با این حال
کمبودی وجود ندارد و حتی خونهای مازداد بر
نیاز را به استان تهران ارسال میکنیم.
ویباتأکیدبر اینکهدر سالهای گذشتهدغدغه
کمبــــود پالکت برایمــــان وجود داشــــت ،گفت:
با اجــــرای روش پالکت فریــــزس کــــه در آن تنها
پالکتخونجداسـ ــازیشدهوسایر اجزابهبدن
برمیگردد،دیگر نگرانیکمبودپالکتوجودندارد.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همدان با بیان
اینکــــه قابلیــــت نگهــــداری و ذخیــــره سـ ــازی
طوالنی مدت پالکــــت وجود نــــدارد ،افزود :با
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.

مصطفیرحماندوست:

قصهخوانی در خانوادهها احیا شود

دیجیتال سازی منابع کودک و نوجوان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مصطفی رحماندوست معتقد است فرهنگ
قصهخوانی ریشه در تاریخ ایران دارد و این فرهنگ همواره در خانوادههای
ایرانی رواج داشـ ــته اسـ ــت؛ اما امروز در خانوادهها کم رنگ شده و باید آن را
احیا و تقویت کرد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مصطفی رحماندوسـ ــت شـ ــاعر ،داسـ ــتان نویس و
مترجـ ــم کتابهای کودک و نوجوان با اشـ ــاره به اهمیـ ــت قصهخوانی برای
کودکان و نوجوانان ،گفت :پایینآمدن سـ ــطح مطالعـ ــه نزد والدین یکی از
عوامل مهم در کاهـ ــش عالقه به مطالعه در گروه سـ ــنی کودک و نوجوان
اسـ ــت .تا زمانی که پدر و مادرها مطالعه نکنند و بـ ــرای فرزندان خود کتاب
شعر و قصه نخوانند؛ نمیتوان نسل عالقهمند به کتاب تربیت کرد.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسـ ــیدن روز جهانی کودک افزود :مناسبتهای
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 بیشـ ــتری قائل شوند .امیدوارم فرهنگ قصه

خوانی که ریشه در تاریخ و ادبیات ایران دارد بار دیگر در بین خانوادهها رواج
پیدا کند تا بتوان نسل کتاب خوان تربیت کرد.
رحماندوسـ ــت همچنیـ ــن درباره روز جهانـ ــی کودک گفـ ــت :در روزی که به
نام روز جهانی کودک نام گذاری شـ ــده اسـ ــت ،به این موضوع فکر میکنم
که کودکان کشـ ــورم با کودکان سراسـ ــر جهان چه تفاوتهایـ ــی دارند و از
چه امکاناتی برای رشـ ــد و بالندگی برخوردار هسـ ــتند؟ پاسـ ــخ این س ـــؤال
یک جواب روشـ ــن دارد که باید سـ ــرانه مطالعه را میان کودکان و نوجوانان
افزایش داد .به همین دلیل الزم اسـ ــت نهادهـ ــای فرهنگی تدابیری اتخاذ
کنند تا بتوان از روشهای مختلف سرانه مطالعه را اول در والدین و بعد در
بین کودک و نوجوان افزایش داد.
شـ ــاعر کتاب «بچ ههـ ــا را دوسـ ــت دارم» در بخش دیگری از سـ ــخنان خود
با اشـ ــاره به دیجیتال سـ ــازی منابع مربوط به کودکان در سـ ــازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران گفت :دیجیتال سـ ــازی منابـ ــع در حوزههای مختلف از
جمله کودک و نوجوان در سـ ــازمان اسـ ــناد 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 اسـ ــناد
و کتابخانــــه ملی در حــــوزه دیجیتال ســــازی منابع برای کــــودکان همکاری
داشــــتهام ،میدانم که این ســــازمان به عنوان تنها مرجع در حوزه دیجیتال
سازی کتابهای کودکان و نوجوانان فعالیت کرده و آنها را در اختیار عموم
مردم قرار داده است.
رحماندوســــت گفت :در حال حاضر حدود  240هــــزار عنوان کتاب در حوزه
ادبیات کودک و نوجوان در سراسر کشــــور وجود دارد و در تالش هستیم
این تعداد کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز دیجیتال سازی
شود .باید بگویم که تاکنون فقط یک دهم از کتابهای این حوزه دیجیتال
ســــازی شــــده و در اختیار کودکان قرار گرفته اســــت و امید است که بتوان
روند دیجیتال سازی منابع را کاملتر کرد.

بیانیه مشترک ایران و  25کشور دیگر؛

تحریمهای آمریکا مبارزه با کرونا
را سخت کرده است

هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهان 26 :کشـ ــور جهان از جمله ایران در بیانیهای مشـ ــترک با اعالم اینکه
تحریمها امر مبارزه با کرونا را سخت کرده ،از ایاالت متحده و کشورهای غربی خواستند تا به اعمال
تحریمهای یکجانبه پایان دهند.

اخبار کوتاه

تولید ماسک ضدکرونا
در شرکت دانشبنیان ایرانی
مدیرعامل نوینسالمتسـ ــینا گفت :این ماسک
آنتیوایرال یا ضدویروسی پارچهای و قابل شستشو
اسـ ــت و تا  99درصد ویروس ،میکروب و باکتریها
را از بیـ ــن میبـ ــرد .تنفسپذیـ ــری در ماس ـ ـکهای
معمولـ ــی بسـ ــیار سـ ــخت اسـ ــت و بعـ ــد از مدتـ ــی
استفاده ،دچار سـ ــرگیجه خواهید شد؛ ماسکهای
معمولـ ــی بعـ ــد از دو سـ ــاعت باید تعویض شـ ــوند
چراکه ماسـ ــک آلوده شده است .این ماسک تولید
شـ ــده فقط در کشـ ــورهای آمریکا ،ژاپن ،لهستان و
سوییس و با قیمت نزدیک به  60دالر تهیه شده که
ما با یکدهم قیمت مشابه خارجی یعنی نزدیک به
 5دالر این ماسک را تولید کردهایم.

دالیل افزایش قیمت
لوازم خانگی داخلی
رئیـ ــس اتحادیه لـ ــوازم خانگـ ــی گفت :دولـ ــت باید
برای افزایش تولید لـ ــوازم خانگی به تولیدکنندگان
کمک کند .در  2سال گذشـ ــته واردات لوازم خانگی
نداشتیم و تأمین نیاز بازار بر دوش تولیدکنندگان
داخلی بـ ــود .بیـ ــن  25تـ ــا  30درصد قطعـ ــات لوازم
خانگی وارداتی اسـ ــت .باید از فـ ــروش کاالی قاچاق
جلوگیری کنیم.

هزینه صدور کد رهگیری
قرارداد اجاره  5هزار تومان
رئیـ ــس اتحادیـ ــه مشـ ــاوران امـ ــاک گفـ ــت :صدور
کـ ــد رهگیری بـ ــرای قراردادهـ ــای اجـ ــاره الزامی بوده
و هزین ـ ـهای ندارد .مـ ــردم تخلف مشـ ــاوران امالک را
گـ ــزارش کنند .صدور کد رهگیری بـ ــرای قراردادهای
اجاره در سامانه  5هزار تومان و برای معامالت دیگر
 10هزار تومان اسـ ــت.گفتنی اسـ ــت برخی مشاوران
امـ ــاک در قبال صـ ــدور کد رهگیـ ــری مبالغـ ــی تا 2
میلیون تومان را از مستأجران طلب میکنند.

ترامپ بیشتر از مسؤوالن
ارزش فرش ایرانی را میفهمد
رئیس مرکـ ــز ملی فرش گفت :در جهان امروز فرش
مـ ــا کیفیت باالیی دارد اما ما نتوانسـ ــتهایم بازار را در
دسـ ــت بگیریم و عرضه مناسـ ــب داشـ ــته باشیم.
دومین کاالی تحریم شـ ــده از سـ ــمت ترامپ فرش
ایران بود که این نشـ ــان میدهد ارزش فرش ایران
را ترامپ بیشتر از مسؤوالن کشور متوجه میشود.
قالی میتواند موجبات اشتغالزایی را به وجود آورد.

بشار اسد :ترکیه عامل درگیری
قره باغ است
رئیس جمهور سـ ــوریه گفت :ترکیـ ــه عامل بحران و
درگیری قره باغ است .ترکیه تروریستها را از سوریه
به منطقه درگیری ارمنسـ ــتان و آذربایجان (قره باغ)
منتقل میکند .قبل از این نیز ترکیه تروریستها را
از سوریه به لیبی میفرستاد تا در آنجا بجنگند.

تعیین قیمت برخی کاالهای
اساسی به استانها واگذار شد
محمدرضا کالمی ،دبیر سـ ــتاد تنظیم بازار در حاشیه
جلسـ ــه سـ ــتاد تنظیم بازار گفـ ــت :به درخواسـ ــت
استانها برخی تعیین قیمتهای کاالهای اساسی
( برنج ،شـ ــکر ،گوشـ ــت مرغ ،گوشـ ــت قرمز و سـ ــایر
اقـ ــام ) در حیطه اختیارات اسـ ــتانها قرار گرفت .در
خصوص افزایش یـ ــا کاهش قیمتها ،اسـ ــتانها
اجازه ندارند باالتر از نرخی که کارگروه ملی تنظیم بازار
اعالم میکند ،کاالها را به مردم عرضه کنند.

 16میلیارد یورو ارز صادراتی
به کشور بازنگشته است
حمید زادبوم ،رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با
اشاره به ایفای  35میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در
نیمه نخست سـ ــال جاری ،گفت 16 :میلیارد یورو از
بدهی صادرکنندگان در سالهای  97و  98به چرخه
اقتصادی کشور بازنگشته است .این میزان بدهی
باقی مانده ،از تعهـ ــدات بخشهای دولتی تفکیک
شده است.

کالهبرداری با " ارائه بسته رایگان
اینترنت ویژه دانشجویان"
معـ ــاون اجتماعـ ــی پلیـ ــس فتـ ــا ناجـ ــا گفـ ــت :بـ ــا
توجـ ــه به اینکـ ــه "ارائه بسـ ــته رایـ ــگان اینترنت ویژه
دانشـ ــجویان" نیازمنـ ــد درخواسـ ــت و نام نویسـ ــی
از سـ ــوی دانشـ ــجویان اسـ ــت ،متقاضیان صرفا به
نشانیهای اصلی اعالمی از سـ ــوی وزارت ارتباطات
و فنـ ــاوری اطالعات مراجعـ ــه کنند .افـ ــراد داوطلب
به نشـ ــانیهایی کـ ــه در قالب تبلیغـ ــات مختلف در
شـ ــبکههای اجتماعی و پیامهایی که از سـ ــوی افراد
ناشناس ارسال میشود ،توجه نکنند.

به گزارش بی بی سـ ــی 26 ،کشـ ــور از جمله ایران ،روسـ ــیه و چین در بیانیهای مشترک با اعالم اینکه
تحریمها امر مبارزه با کرونا را سخت کرده ،از ایاالت متحده و کشورهای غربی خواستند تا به اعمال
تحریمهـ ــای یکجانبه پایان دهند .این بیانیـ ــه را «ژانگ جون» نماینده دائم چین در سـ ــازمان ملل
متحد و جلسه ویژه حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت کرد.
در این بیانیه آمریکا به نقض حقوق بشـ ــر و همچنین تبعیض نژادی نظام مند متهم شـ ــده است.
این بیانیه میگوید آمریکا با اعمال تحریم از توسعه برخی کشورها ممانعت به عمل میآورد.
امضاءکنندگان بیانیه نوشتهاند که پاسـ ــخ به همهگیری ویروس کرونا و بهبود وضعیت کشورها

نیازمند همبسـ ــتگی جهانی و همکاری بینالمللی اسـ ــت .با این وجود ما همچنان شاهد اعمال
اقدامات قهری یکجانبه بر خالف اهداف و اصول منشـ ــور سازمان ملل متحد ،حقوق بین الملل،
کثرت گرایی و معیارهای اساسی روابط بینالملل هستیم.
این کشـ ــورها خواسـ ــتار 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.
ایـ ــن بیانیه عـ ــاوه بر ایران ،چین و روسـ ــیه ،به امضـ ــای کره شـ ــمالی ،نیکاراگوئه ،ونزوئال ،ســــوریه،
بالروس ،کوبا و پاکستان نیز رسیده است.

نمیشود به خاطر کرونا
ارتباط با مردم را قطع کرد

جامعه پزشـ ــکی بـ ــه صورت بـ ــی نظیر و کم نظیـ ــر انجام
وظیفـ ــه کرده انـ ــد و امروز نیـ ــز تمام خاطـ ــرات دوباره در
حـ ــال تکرار اسـ ــت ،ز یـ ــرا پرسـ ــنل درمانی از جـ ــان خود
میگذرند تا جان شـ ــهروندان حفظ شـ ــود .از طرفی من
در جریان مسـ ــائل و مشـ ــکالت مالی و درمانی کارکنان
هسـ ــتم و ان شـ ــاءاهلل در راسـ ــتای رفع این مشکالت،
تالشهای خود را انجام میدهیم.
قالیباف در پاســــخ به دغدغــــه کادر درمانی درباره عدم
پرداخت حــــق کرونا و تأمین تجهیــــزات درمانی در چند
ً
ماه اخیر گفت :طبیعتا مشـ ــکالت مالی باید حل شود،
البته تالش کسـ ــی که جـ ــان و وقتـ ــش را در این عرصه
میگـ ــذارد ،با پرداخت هـ ــر میزان قابل جبران نیسـ ــت.
همچنین موضوع ارائـ ــه تجهیزات به بخشهای درمانی
را نیز دنبال خواهیم کرد.
در جریان ایـ ــن بازدید دکتـ ــر قالیبـ ــاف رئیس مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی با جمعی از مردم نیز گفـ ــت و گو کرد.
در ایـ ــن صحبت صمیمانه ،خانمی بـ ــا مراجعه به رئیس

کربالی معلی در آستانه اربعین حسینی

مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفت که من در شـ ــهر بافق
زندگی میکنم ،متأسـ ــفانه با وجـ ــود هزینههای درمانی
باالی همسـ ــرم ،از زمان آغـ ــاز دولت یازدهـ ــم ،یارانه ما
قطع شـ ــده اسـ ــت که قالیبـ ــاف قول مسـ ــاعد پیگیری
مشکالت وی را داد.
همچنیـ ــن یکـ ــی دیگـ ــر از حاضـ ــران خطاب بـ ــه رئیس
مجلـ ــس گفـ ــت :آقـ ــای قالیباف؛ مـ ــن حزبـ ــی و جناحی
نیسـ ــتم ،اما سـ ــوال من این جاسـ ــت که آقـ ــای رئیس
جمهور االن در وضعیت کرونایی کشـ ــور کجاست؟ به
نظر من اگر مسـ ــؤول در بدنه ملت نباشد ،آن مسؤول
عرضه ندارد .مسـ ــؤول خوب و مردمی آن اسـ ــت که در
بین مردم باشـ ــد .اینکه سـ ــردار قالیباف به آن اسـ ــتان
رفته و همچنین با حضور در بیمارسـ ــتان مشـ ــکالت را
بررسـ ــی میکند ،مردم قدردان این روحیه هسـ ــتند .به
نظر من این مسـ ــئله جسـ ــارت و عرضـ ــه میخواهد که
مسؤولی در شـ ــرایط کرونایی برای بازدید به بیمارستان
بیاید.

افزایش حقوق و مزایای معلمان خرید خدمات تا پایان مهرماه
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :عضو مجمع نمایندگان
سیستان و بلوچسـ ــتان در مجلس ،با انتقاد از اینکه
تاکنون نحوه بکارگیری معلمـ ــان خرید خدمات کمتر
از یک بـ ــردهداری نویـ ــن نبوده اسـ ــت از برنامه وزارت
آموزش و پرورش برای ارتقا میزان حقوق و مزایای این
قشر تا پایان مهرماه خبر داد.
معینالدین سـ ــعیدی ،در مورد متن پیام روز جهانی
معلم از سـ ــوی وزیـ ــر آموزش و پـ ــرورش کـ ــه در آن از
معلمان خواسته است تا روحیه و رویکرد انسانها را
نسبت به مقابله با کرونا ارتقا دهند ،گفت :متأسفانه
بیـ ــن تمام افـ ــرادی که شـ ــان بـ ــاالی معلمـ ــی را یدک
میکشـ ــند ،نیروهای خرید خدمات به لحاظ وضعیت
معیشتی و امنیت شـ ــغلی از شرایط بدتری نسبت به
سـ ــایر معلمان برخوردار هسـ ــتند ،تاجاییکه میتوان
گفت نحوه بکارگیری آنها کمتر از یک بردهداری نوین
نیست.
تغییـ ــر در وضعیـ ــت معلمان خر یـ ــد خدمات
در پی سـ ــوال نماینـ ــده چابهار از وزیـ ــر آموزش و
پرورش
نماینده مـ ــردم چابهار در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی،
ادامه داد :بنده در مجلس در حال پیگیری وضعیت

معلمان خرید خدمات هسـ ــتم ،کمـ ــا اینکه این مهم
را در قالب سـ ــوال از وزیر آموزش و پرورش در جلسه
کمیسـ ــیون اجتماعی مجلس نیز مطرح کردم و قرار بر
این شـ ــد که یک تغییراتی در وضعیت معیشتی این
قشر ایجاد شود.
تاکنـ ــون میـ ــزان پرداختی بـ ــه معلمـ ــان خرید
خدمات بسیار رقتانگیز بوده است
وی تصریح کرد :به دنبال پیگیریهایی که انجام دادم،
قرار بر این شـ ــد که در همین مهرماه حقوق معلمان
خرید خدمات بر اساس پایه حقوق و مرخصی تعیین
شـ ــده از سـ ــوی وزارت تعـ ــاون ،کار و رفـ ــاه اجتماعـ ــی
پرداخت شود ،و این در حالی است که تاکنون میزان
پرداختی به آنها بسیار رقتانگیز بوده است ،بنابراین
بنده با این شـ ــرط که این امر محقق شود سوال خود
را از وزیر پـ ــس گرفتم ،همچنین برای تبدیل وضعیت
این معلمـ ــان نیز از طریـ ــق سـ ــازمانهای مدیریت و
برنامهریزی کشـ ــور و امور اداری و اسـ ــتخدامی کشور
تالش میکنیم تا اقدام اثرگذاری انجام شود.
سعیدی با اشـ ــاره به سایر مشـ ــکالت معلمان خرید
خدمات ،یادآور شـ ــد :متأسـ ــفانه تاکنـ ــون یک بانوی
معلـ ــم خرید خدمـ ــت از مرخصی زایمان هـ ــم بیبهره

بوده است ،همچنین بخشی از میزان حقوقی هم که
این معلمان دریافت میکنند توسط شرکتهایی که
آنها را به کار گرفتهاند ،اخذ میشود.
یتـ ــوان از معلمـ ــی که شـ ــان انسـ ــانیاش را
نم 
زیرسـ ــوال بردهایـ ــم انتظار اعمال تغییـ ــر نگاه به
کرونا داشت؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،خاطرنشان کرد:
چطور میتوان انتظار داشت معلمی که شان انسانی
وی را زیرسوال بردهایم تغییر در ذائقه فرهنگی یا نگاه
به بیمـ ــاری کرونا را ایجاد کند؟ بنابراین تا زمانی که یک
تحولی در نظام معیشـ ــتی آنها ایجاد نشود ،نمیتوان
انتظار داشت که گام مثبتی در جهت تغییر رویکردها
بردارند.
عضـ ــو مجمـ ــع نماینـ ــدگان اسـ ــتان سیسـ ــتان و
بلوچستان در مجلس شورای اسالمی ،تأکید کرد :ما
در مجلس یازدهم از طریق کمیسیونهای اجتماعی
و آموزش و تحقیقـ ــات برای تبدیل وضعیت معلمان
خرید خدمـ ــات و ارتقا وضعیت معیشـ ــتی آنها تالش
میکنیـ ــم و امیدواریـ ــم وزیر آموزش و پـ ــرورش نیز در
چندماه باقی مانـ ــده از فعالیت این دولت گام مؤثری
برای تحقق این مهم بردارد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

باید ماسک رایگان دراختیار اقشار ضعیف جامعه قرار بگیرد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :نایـ ــب رئیـ ــس
کمیسـ ــیون بهداشـ ــت و درمان مجلس گفت :وقتی
سیاسـ ــت راهبردی خود برای مقابلـ ــه با ویروس کرونا
را اسـ ــتفاده از ماسـ ــک اجبـ ــاری در اماکـ ــن عمومـ ــی و
خدماتی میدانیـ ــم باید این را درنظـ ــر بگیریم که برخی
از اقشار آسـ ــیبپذیر و مسـ ــتضعف با مشـ ــکل ریالی
برای خر یـ ــد ماسـ ــک روب ـ ـهرو هسـ ــتند بنابرایـ ــن باید
ماسـ ــک رایگان دراختیار اقشـ ــار ضعیـ ــف جامعه قرار
بگیرد.
سـ ــیدمحمد پاکمهـ ــر نایـ ــب رئیـ ــس کمیسـ ــیون
بهداشـ ــت و درمـ ــان مجلـ ــس ،بـ ــر ضـ ــرورت ذخایـ ــر
راهبردی درمانی و پیشـ ــگیری بـ ــرای مقابله با ویروس
کرونا تأکیـ ــد و تصریح کرد :با توجه بـ ــه اینکه در فصل
پاییز و در آسـ ــتانه شـ ــروع فصل زمسـ ــتان هسـ ــتیم و
تداخل بیماریهای رایج در این فصول رایج میشـ ــود
بنابراین ذخایر راهبردی کاالهای بهداشـ ــتی و درمانی
را برای رعایت شـ ــیوهنامهها صورت دهیم.
وی افزود :وقتی سیاسـ ــت راهبردی خـ ــود برای مقابله
بـ ــا ویـ ــروس کرونـ ــا را اسـ ــتفاده از ماسـ ــک اجباری در
اماکن عمومـ ــی و خدماتی میدانیم بایـ ــد این را درنظر
بگیریم که برخی از اقشـ ــار آسـ ــیبپذیر و مسـ ــتضعف
با مشـ ــکل ریالـ ــی برای خرید ماسـ ــک روبهرو هسـ ــتند
بنابراین باید ماسـ ــک رایگان دراختیار اقشـ ــار ضعیف
جامعه قرار بگیرد.
نایب رئیس کمیسـ ــیون بهداشـ ــت و درمان مجلس
تأکیـ ــد کرد :باید همـ ــه پیشبینیها را از اکنون صورت
دهیـ ــم .نمیتوانیم در فصل شـ ــیوع آنفلوانزا به دنبال
واکسـ ــن و اقالم مورد نیـ ــاز برای رعایت شـ ــیوهنامهها
بهداشتی بگردیم.
پاکمهـ ــر تأکید کـ ــرد :اکنون بـ ــرای مقابلـ ــه با ویروس
کرونا بسیاری از اموال سـ ــرمایهای نیز دچار استهالک
شـ ــدند بنابراین باید از االن آنها را خریداری و جایگزین

کرد.
وی میگویـ ــد که در سـ ــالهای گذشـ ــته بیـ ــن  2تا 2.5
میلیون دوز واکسـ ــن آنفلوانزا خریداری میشـ ــده ،اما
اکنون با شـ ــیوع ویـ ــروس کرونـ ــا عطش اسـ ــتفاده از
واکسـ ــن آنفلوانزا بین مردم بیشتر شده است.
نایب رئیس کمیسـ ــیون بهداشـ ــت و درمان مجلس
افزود :ایمنـ ــی واکسـ ــن آنفلوانزا بین  30تـ ــا  40درصد
اسـ ــت یعنی  60الی  70درصد از افرادی که از واکسـ ــن
آنفلوانـ ــزا اسـ ــتفاده میکنند نسـ ــبت به این واکسـ ــن
ایمنی پیـ ــدا نمیکنند چـ ــرا که این واکسـ ــن برای چند
ویروس ساخته شـ ــده در حالی که در آنفلوانزا چندین
ویروس دیگـ ــر نیز وجود دارد اما مردم اطالعات کامل
و دقیق پزشکی را ندارند.
وی بـ ــا تأکیـ ــد بـ ــر اینکـ ــه واکسـ ــن آنفلوانـ ــزا بـ ــه همه
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قالیباف در جریان بازدید از بخش آیسییو بیماران کرونایی:

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :رئیـ ــس مجلـ ــس
شـ ــورای اسـ ــامی با اشـ ــاره به دغدغه کارکنان مجتمع
بیمارسـ ــتانی امام خمینی(ره) گفت :حتما این مسـ ــائل
را در جلسه سران قوا مطرح میکنیم.
دکتـ ــر محمدباقـ ــر قالیبـ ــاف رئیـ ــس مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی ظهـ ــر (دوشـ ــنبه  14مهرمـ ــاه) پـ ــس از بازدید
سـ ــرزده از بخشهـ ــای مختلـ ــف مجتمع بیمارسـ ــتانی
امام خمینی (ره) در پاســــخ به ســــوال خبرنــــگاری مبنی
بر اینکه آیا شـ ــما از کرونا نمیترسـ ــید ،چون مسؤوالن
کمتـ ــر به دل کرونا میآیند ،گفت :نه ،چه ترسـ ــی؟ در هر
صـ ــورت باید با کرونا زندگی کرد .البتـ ــه ما جانب احتیاط
را رعایـ ــت میکنیـ ــم ،اما به هرحـ ــال نمیشـ ــود به خاطر
کرونا ،ارتباط با مردم را قطع کرد.
رئیس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در پاسـ ــخ به سـ ــوال
دیگـ ــری درخصـ ــوص کمبـ ــود نیـ ــرو و تجهیـ ــزات در
بیمارسـ ــتانها برای مـ ــداوای بیمـ ــاران کرونایی ،گفت:
حتما این مسـ ــائل را در جلسه سران قوا مطرح میکنم،
البتـ ــه دولت اقدام کرده تـ ــا مابقی مصوبـ ــه بودجه یک
میلیارد یورویی پرداخت شـ ــود .از طـ ــرف دیگر موضوع
تأمیـ ــن تجهیزات به ویـ ــژه تجهیـ ــزات تولیـ ــد داخلی با
اولویت دنبال میشود.
همچنیـ ــن رئیس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در جریان
بازدید از مجتمع بیمارسـ ــتانی امـ ــام خمینی (ره) ضمن
گفت وگو و اسـ ــتماع دغدغههای کارکنان و پرسـ ــتاران
بخش آیس ـ ـییو بیماران کرونایی ایـ ــن مجتمع درمانی
ً
گفت :همه مردم قدردان شـ ــما هستند و قطعا بهترین
قدردانی آنها این است که شیوهنامهها را رعایت کنند.
من هم به سـ ــهم خود در سـ ــاعت  12تصمیم گرفتم که
به صورت سـ ــرزده بـ ــه اینجا آمـ ــده تا خداقوتی به شـ ــما
بگویم.
وی ادامــــه داد :در دوران دفــــاع مقدس نیــــز مجموعه
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افـ ــراد الزم نیسـ ــت گفـ ــت :افـ ــرادی که مسـ ــن ،دارای
بیماریهـ ــای زمین ـ ـهای ،افـ ــرادی کـ ــه دچـ ــار مشـ ــکل
آنفلوانزا و سـ ــرماخوردگی میشـ ــوند ،افرادی که ضعف
دسـ ــتگاه ایمنـ ــی دارنـ ــد ،افـ ــرادی کـ ــه شـ ــیمیدرمانی
شـ ــدهاند ،افرادی که مشـ ــکل ریوی یـ ــا کلیوی دارند و
افرادی کـ ــه در معرض خطر هسـ ــتند مثـ ــل خانمهای
باردار باید از واکســــن آنفلوانزا استفاده کنند.
پاکمهـ ــر میگویـ ــد کـ ــه عطش اسـ ــتفاده از واکسـ ــن
آنفلوانـ ــزا به دلیل شـ ــیوع و گسـ ــترش کرونـ ــا در بین
مردم سبب شـ ــده که بار مالی خرید واکسـ ــن آنفلوانزا
را افزایش دهد به گونهای که تاکنون بنا شــــده نزدیک
 12میلیون دوز واکســــن آنفلوانزا وارد شود در حالی در
سـ ــالهای گذشـ ــته بین  2تا  2.5میلیون دوز واکسـ ــن
آنفلوانزا تهیه میشد.

نماینده زاهدان در مجلس:

بیشتر مشکالت پیشآمده در حوزه اقتصاد
ربطی به تحریمها ندارد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :نماینــــده زاهدان
در مجلـ ــس گفت :مشـ ــکالت پیش آمــــده در حوزه
اقتصادی کشـ ــور ربطی به تحریمها ندارد بلکه مربوط
به ناکارآمدی و ناتوانی دولت است.
حسـ ــینعلی شـ ــهریاری نماینــــده مــــردم زاهــــدان در
مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی بــــا اشــــاره بــــه وضعیت
اقتصادی کشـ ــور گفـ ــت :از ایــــن دولــــت بیتدبیر و
ناامید انتظاری بیش از این نیست.
وی ادامه داد :دولت ابتدا فضاســــازی و شانتاژ خبری
راه انداختـ ــه بـ ــود کـ ــه مجلس بــــه وزیــــر بازرگانی رأی
نمیدهد .حال که وزیر صمت را معرفی کرد و مجلس
هم رأی داد ببینیم چه کار خواهد کرد.
نماینـ ــده مردم زاهدان در مجلس شــــورای اســــامی
اظهـ ــار کـ ــرد :عامل اصلـ ــی همه این مشــــکالت خود
دولت اسـ ــت و مشـ ــکالت پیــــش آمده امــــروز ربطی
به تحریم نـ ــدارد بلکه ناکارآمدی دولــــت باعث ایجاد
مشکل شده است.
شـ ــهریاری خاطرنشـ ــان کرد :امروز مردم مشــــکالت
زیادی دارنـ ــد و نمیدانند باید به که مشکالتشــــان
را بگویند.

وی افــــزود :تنهــــا نماینــــدگان هســــتند کـ ــه
مــــردم میتواننــــد بــــه صــــورت تلفنــــی و حضـ ــوری
مشکالتشان را مطرح کنند واال در حوزه مسؤوالن
اجرایی که مردم حتی نمیتوانند یک بخشـ ــدار را برای
طرح مشکالت خود ببینند.
نماینــــده مردم زاهــــدان در مجلس اظهــــار کرد:البته
علــــت این هــــم این اســــت کــــه مســــؤوالن اجرایی
جوابی بــــرای مردم ندارنــــد چرا که مشــــکالت پیش
آمده به خاطر ناتوانی آنهاســــت و آنها هیچ پاسـ ــخی
برای مردم ندارند.

الحاق دو سامانه راداری قدیر نیروی هوافضای سپاه
به شبکه پدافندی کشور
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :دو ســــامانه راداری قدیر
ساخته شده توسـ ــط 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 حضـ ــور امیر سرلشـ ــکر ســــید عبدالرحیم موســــوی
فرمانـ ــده قـ ــرارگاه پدافند هوایــــی خاتم االنبیــــا (ص) و
سـ ــردار سـ ــرتیپ پاسـ ــدار امیر علی حاجی زاده فرمانده
نیـ ــروی هوافضای سـ ــپاه و جمعی دیگــــر از فرماندهان
و مسـ ــؤولین نیروهای مســــلح ،صبح روز گذشته (سه
شـ ــنبه) آیین الحاق دو سـ ــامانه راداری برد بلند ساخت
نیروی هوافضای سپاه به شبکه راداری کشور برگزار شد.
رادار سـ ــه بعدی قدیـ ــر برای اولین بار در ســــال 92
توسـ ــط سـ ــپاه رونمایـ ــی گرد یــــد و تاکنون هشــــت

ســــامانه از این نوع رادارها در سراســــر کشور نصب
و راهاندازی شده است.
رادار قدیــــر از نــــوع آرایه فازی بــــا ترکیب پرشـ ــماری از
فرســــتندهها و گیرندهها به صورت چهار وجهی بدون
چرخش و حرکت مکانیکی ،پوشش  360درجه و برد
هزار  1000کیلومتری را میباشد.
از ویژگیهــــای برجســــته ایــــن رادار کشــــف انـ ــواع
هواپیماهــــای پنهــــانکار ،قابلیــــت مقابلــــه با جنگ
الکترونیــــک ،ارزانــــی ،تولید بومــــی بوده و با سـ ــه نفر
عملیاتی میگردد.
جمهور ی اســــامی ایــــران در تأمین انــــواع رادارهای
جســــتجو و کشــــف خودکفا بوده و در بین  20کشور
رادار سـ ــاز عمده جهان ،در رتبــــه و موقعیت  10دنیا
قرار دارد.

الیحه رتبهبندی معلمان در آموزشوپرورش نهایی شد
هگمتانه ،گروه ایــــران و جهان :معاون وزیر آموزش و
پرورش گفت :الیحه رتبهبندی معلمان نهایی شــــده
اســــت و در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه
و سازمان اداری و استخدامی هستیم.
قاسـ ــم احمـ ــدی الشـ ــکی معــــاون حقوقــــی و امــــور
مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره تدوین الیحه
رتبهبنـ ــدی معلمـ ــان اظهار کــــرد :یکــــی از موضوعات
مهمی کـ ــه در مجلـ ــس نهــــم و دهم پیگیری شــــد و
نمایندگان به اســــتناد بند الف ماده  63قانون برنامه
ششـ ــم توسـ ــعه به دنبال آن بودند نظــــام رتبهبندی
معلمان است.
وی افزود :دولت بــــرای رتبهبندی معلمان اقداماتی را
انجام داد و طرحی آماده شــــد که بر اساس آن رقمی به
حقوق معلمان اضافه شـ ــد و معتقد بودند این نظام
رتبهبندی اسـ ــت اما اختـ ــاف نظری بیــــن مجلس و
دولت وجود داشـ ــت و مجلس اعالم کــــرد باید حتما
الیحه رتبهبندی ارائه شود.
احمـ ــدی الشـ ــکی گفـ ــت :وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش
پذیرفت و الیحـ ــه رتبهبندی نهایی شــــده و در مرحله
هماهنگـ ــی بین سـ ــازمان 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 میشود.
معـ ــاون حقوقـ ــی و امـ ــور مجلــــس وزارت آمــــوزش و
ً
پرورش با اشــــاره به اینکه در رتبهبندی صرفا به دنبال
افزایـ ــش حقوق نیسـ ــتیم و ارتقای جایــــگاه و منزلت
معلمان مدنظر اســــت ،متذکر شد :به عنوان مثال در
وزارت علوم مربی ،دانشیار ،اســــتادیار و ...را داریم و با
هر درجه ارتقای رتبه ،حقوق آنهــــا نیز افزایش مییابد
در رتبهبندی هم افراد از دو ســــال ســــابقه مشــــمول
میشوند که از رتبه یک تا رتبه  5را داریم.

وی ادامــــه داد :فوقالعادههـ ــا از  0.9تــــا  2.1در رتبه 5
اســــت و شــــأنیت معلم نکته اساســــی در رتبهبندی
است.
احمدی الشکی با اشاره به اختالف آموزش و پرورش
با وزارت علوم متذکر شـ ــد :اختالف در این اسـ ــت که
کارکنان وزارت علوم جدا و هیأت علمی جدا هسـ ــتند
بنابرایــــن صحبتی را بــــا آقای انصاری رئیس سـ ــازمان
اداری و اســــتخدامی داشتیم تا کارکنان اداری آموزش
و پــــرورش را جدا کنیم یعنـ ــی از ابتدا بـ ــه صورت جدا
استخدام شــــوند و معلمان هم جدا باشند و همانند
حالتی که برای دانشـ ــگاهها وجـ ــود دارد در آموزش و
پرورش هم داشته باشیم.
معــــاون حقوقــــی و امــــور مجلــــس وزارت آمـ ــوزش و
پــــرورش دربــــاره آخرین وضعیــــت الیحه رتبـ ــه 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
استخدامی هســــتیم و تا چند روز آینده هماهنگیها
نهایی میشود.

حمایت شورای عالی ورزش همگانی
کشور از طرح کنترل وزن و چاقی
دانشآموزان

هگمتانه ،گروه ورزش :در نشست شورای عالی ورزش
همگانی کشـ ــور ،اعضای این شـ ــورا از طرح کنترل وزن
و چاقی دانشآمـ ــوزان (کـ ــوچ) وزارت آموزشوپرورش
حمایت کردند.
در نشسـ ــت شـ ــورای عالی ورزش همگانی کشور پس
از ارائـ ــه طرح کوچ (کنتـ ــرل وزن و چاقـ ــی دانشآموزان)
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سـ ــامت وزارت

آموزش و پرورش گفـ ــت :در هفته تربیتبدنی بیامآی
بیـ ــش از 14میلیـ ــون دانشآمـ ــوز مورد سـ ــنجش قرار
خواهـ ــد گرفت و بعد از آن مرحله مشـ ــاوره و آموزش به
خانوادهها و مدارس آغاز میشود.
وی بـ ــا تأکید بر ایـ ــن نکته کـ ــه همه دانشآمـ ــوزان در
همـ ــه اسـ ــتانها از نظـ ــر اضافـ ــه وزن مورد بررســــی قرار
خواهند گرفت ،ادامه داد :اسـ ــفند سال جاری مجددا از
دانشآموزان تسـ ــت به عمل آمـ ــده و نتایج آن تحلیل
م یشـ ــود .تالش ما این اسـ ــت که حداقل سـ ــه درصد
اضافه وزن دانشآموزان را کاهـ ــش دهیم و عزممان را
جزم کردهایم تا نسل آینده را از اضافه وزن نجات دهیم.

معـ ــاون تربیت بدنی و سـ ــامت همچنین پیشـ ــنهاد
تشـ ــکیل سـ ــتاد مرکزی برای انجـ ــام پـ ــروژه کنترل وزن
و چاقـ ــی را مطـ ــرح کـ ــرد و افـ ــزود :وزارت ورزش ،وزارت
بهداشـ ــت و آموزش و پرورش میتواننـ ــد ،در کنار هم
ایـ ــن طرح را به سـ ــرانجام برسـ ــانند .ضمـ ــن اینکه حتما
حضور هوشـ ــمندانه صدا و سـ ــیما و رسانههای گروهی
برای یک فرهنگسازی ملی مورد نیاز است.
در ادامه این نشسـ ــت مسعود سلطانی فر وزیر ورزش
و جوانان نیز با تأکید بر مطلع ساختن جامعه از عوارض
یهـ ــا ،اقدامات
چاقی بهعنوان بسترسـ ــاز انـ ــواع بیمار 
صورت گرفته در آموزشوپرورش در این راستا را اتفاقی

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 شـ ــناختی که از «دراگان اسـ ــکوچیچ» وجود دارد تیم
ملی با آرایش  4-4-2خطی به مصاف ازبکستان میرود.
سـ ــرانجام پـ ــس از کـ ــش و قوسهـ ــای فـ ــراوان «دراگان
اسـ ــکوچیچ» توانسـ ــت فهرسـ ــت خود را بـ ــرای دعوت از
بازیکنـ ــان تیم ملی ایـ ــران اعالم کند و بازیکنـ ــان گرد هم
آمدهاند تا با سـ ــرمربی جدید خود در  2دیدار دوسـ ــتانه به
میدان بروند .فهرسـ ــت  23نفره اسکوچیچ نکات جالب،
ابهام برانگیز و تعجبآمیزی هم داشـ ــت کـ ــه در اینجا به
صورت مفصل راجع به آن صحبت کردیم .در این گزارش
اما قصـ ــد داریم پیشبینی از ترکیـ ــب و آرایش تیم ملی با
توجه به نفرات دعوت شده داشته باشیم.
اسـ ــکوچیچ در دوران مربیگری خـ ــود خصوصا در صنعت
نفـ ــت نشـ ــان داد کـ ــه عالقمند بـ ــه تغییر سیسـ ــتمهای
متفاوت با توجه به هر بازی و حریف مورد نظر دارد .اسکو در
تیم آبادانی از  6آرایش مختلف بهره برد .تیم او با آرایشهای
( 4-4-2 ،3-6-1 ،3-5-2لوزی)( 4-4-2 ،خطی)4-2-3-1 ،
و  4-3-3به میدان رفت و نتایـ ــج مختلفی را هم گرفت .با
این وجود تصور میشود که در تیم ملی با توجه به ابزارهایی
کـ ــه در اختیار دارد از یکی از این  2سیسـ ــتم بهره ببرد که در
ادامه به تشریح آن میپردازیم.
محتملترین سیسـ ــتمی که اسـ ــکوچیچ روی آن احتماال
برنامـ ــه دارد آرایش  4-4-2خطی اسـ ــت .یعنی  2هافبک
مرکـ ــزی و  2هافبـ ــک که متمایـ ــل به جناحین هسـ ــتند.
سیسـ ــتمی که «یحیـ ــی گلمحمدی» در پرسـ ــپولیس با
آن تیمش را به فینال رسـ ــاند و «فرهـ ــاد مجیدی» هم در
اسـ ــتقالل در چند دیـ ــدار از آن بهره بـ ــرد و نتیجه گرفت.
خود اسـ ــکوچیچ هم با صنعت نفت با استفاده از همین
روش  2بـ ــازی به میدان رفت و  2برد به دسـ ــت آورد و گلی
هم دریافت نکرد.
اما ترکیب احتمالی به چه ترتیبی خواهد بود؟
دروازهبـ ــان :با توجه بـ ــه غیبـ ــت علیرضا بیرانونـ ــد به نظر
میرسـ ــد جدیترین گزینه بـ ــرای ایسـ ــتادن 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.
مدافعـ ــان وسـ ــط :در پسـ ــت دفاع مرکـ ــزی چهـ ــار گزینه
روی میز اسکو اسـ ــت .شـ ــجاع خلیلزاده ،عارف غالمی،
محمدحسـ ــین کنعانیزادگان و مجید حسینی .شجاع و
غالمـ ــی روی گارد چپ میتوانند بهتر کار کنند و  2بازیکن
دیگر روی بازوی راست نمایش بهتری داشتهاند .به این
ترتیب احتماال ترکیب شجاع خلیلزاده و مجید حسینی
محتملتریـ ــن گزینه اسـ ــت .دیگـ ــر گزینـ ــه محتمل زوج
کنعانیزادگان و حسینی است.
مدافعان کناری :در سمت راسـ ــت خط دفاعی سه گزینه
در دسـ ــترس اسـ ــت .سـ ــیامک نعمتی ،صادق محرمی و
مجتبی نجاریان .به نظر میرسـ ــد بـ ــا توجه به جوانی بیش
از حـ ــد نجاریـ ــان و همچنین تازهکار بـ ــودن نعمتی در این
پسـ ــت ،صادق محرمی گزینه اصلی بـ ــرای حضور ابتدایی
در ترکیب باشد .در سـ ــمت چپ هم تردیدی نیست که
میالد محمدی در جمع  11بازیکن اصلی خواهد بود.
هافبکهای وسط :بیشترین ابهام در میانه میدان است.
جایی که چهار گزینه روی فرم انجام وظیفه میکنند .به نظر
میرسـ ــد برای اینکه بار تجربی تیم کمی باال برود احسـ ــان
حاجصفی یکی از  2بازیکن درون زمین باشد .دیگر بازیکن
هم احتماال باید از بین علی کریمی و احمد نوراللهی انتخاب
شـ ــود .این  2بازیکن خاصیتهای مشـ ــابه زیادی دارند .با
این وجود کریمی در ما ههـ ــای اخیر آمادهتر بوده و احمد در
تیم ملی اخیرا حضور بیشـ ــتری داشـ ــته و حتی  2گل هم به
ثمر رسـ ــانده اسـ ــت .با این وجود احتمال استفاده از علی
کریمی بیشتر است .امید نورافکن دیگر بازیکن حاضر در
این پست به حساب میآید.
هافبکهای کناری :به هافبکهای کناری برسـ ــیم .جایی
که علی قلیزاده ،سـ ــامان قدوس ،مهـ ــدی ترابی و وحید
امیری بازی میکنند .ترابی از لیست تیم ملی کنار گذاشته

آگهی سند مالکیت المثنی

نظر به اینکه خانم تاجماه جهانیان با ارائه فرم شهادت شهود مصدق
شورای محل مالک ششدانگ پالک  1341فرعی از  54اصلی بخش
 3نهاوند ســند مالکیت به ســریال  084380صادر 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
 120آئیننامه قانون ثبت مراتب بشــرح فوق ،یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشــار یا محلی جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .چنانچه
کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی
انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد میتواند
اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت  10روز به
این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت مدت زمان مقرر
سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م.الف 715

محمدعلی جلیلوند -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

خوب و اثرگذار توصیف کرد.
مسعود سـ ــلطانیفر در ادامه بابیان اینکه جلوگیری از
گسـ ــترش چاقی در کشـ ــور به یک عــــز م و اراده ملی نیاز
دارد ،گفـ ــت :برای مبارزه با این مهم باید نشســــتهای
مشـ ــترکی به همراه وزرای بهداشت و آموزشوپرورش
و کارشناسـ ــان این وزارتخانه برگزار شــــود تا بتوانیم به
بهترین نحو در کشور در این راستا گام برداریم.
وزیر ورزش و جوانان با اشـ ــاره به ابعاد طرح کنترل وزن
و چاقی دانشآموزان ،آموزش و فرهنگسازی در تغییر
سبک زندگی را موردتوجه قرارداد و بیان کرد :آموزشها
باید از کودکی انجام شود.

پشت پرده کانالهای هواداری و خبری گزارشدهنده به
«ایافسی» چه کسانی هستند؟
لزوم برخورد با فعاالن ضد منافع ملی

شد و ساسان انصاری به جمع نفرات دعوت شده اضافه
شـ ــد .قدوس و قلیزاده میتوانند متمایل به راست بازی
کنند و امیری در سـ ــمت چپ حضور خواهد داشـ ــت .با
اضافه شدن ساسان احتمال دارد قایدی به سمت چپ
بیاید و انصاری در صف مهاجمان بایستد .با این وجود و
با توجه به شـ ــرایط به وجود آمده استفاده از زوج قدوس-
امیری به نظر میرسـ ــد نسـ ــبت به  2نفـ ــر دیگر محتملتر
باشـ ــد .قلیزاده بعد از مدتها دوباره به تیم ملی برگشته
و اصوال شاید در تیم ملی فعال مهره  90دقیقهای نیست.
مهاجمان :با وجود اینکه قایدی و رضایی نمایش درخشانی
در ایـ ــن فصل داشـ ــتهاند اما تردیـ ــدی وجود نـ ــدارد که زوج
مخوفطارمیوسردار ازمونبهاحتمالقریببهیقین گزینه
نخست دراگان اسـ ــکوچیچ اسـ ــت .این  2بازیکن در زمان
کیروش و حتی ویلموتس هم نشـ ــان دادهاند که چه درک
باالیی از یکدیگر دارند و بعید است که این زوج به این راحتی
بادستکاریسرمربیمواجهشود.ساسانانصاریراهمباید
بهجمعنفراتحاضر در خطحملهاضافه کرد.
ترکیـ ــب احتمالی تیم ملی :امیر عابدزاده ،مجید حسـ ــینی،

وی به شــــرایط کنونی کشــــور به خاطر شیوع ویروس
ً
کرونــــا اشــــاره کــــرد و گفــــت :قطعــــا برنامهریــــزی در
خصوص عمومیســــازی ورزش ،تغییر ســــبک زندگی
در شــــرایط کرونــــا میتواند مبــــارزه با ایــــن ویروس را
سرعت بخشد.
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 نشســــتهای
تخصصی با حضور نهادهای ذیربــــط گامهای مؤثری را
در این راستا بردارد.

شجاع خلیلزاده(محمدحسـ ــین کنعانیزادگان) ،صادق
محرمی ،میـ ــاد محمدی ،علـ ــی کریمی(احمـ ــد نوراللهی)،
احسان حاجصفی ،سـ ــامان قدوس ،وحید امیری ،مهدی
طارمی و سردار آزمون.
دیگـ ــر ترکیبی که میتوان به آن فکر کرد سیسـ ــتم -3-3
 4اسـ ــت که احتمال دارد اسـ ــکو از آن اسـ ــتفاده کند .در
این روش احتماال قدوس به پسـ ــت پشت مهاجم آورده
م یشـ ــود و رقابـ ــت در خط حمله با اضافه شـ ــدن  ،2سـ ــه
بازیکن دیگر از جمله قلیزاده ،ترابی و امیری سـ ــنگینتر
خواهد شـ ــد .با این وجود ترکیب طارمی ،سردار و قلیزاده
به نظر میرسد محتملتر باشد.
در پایان باید گفت که اینها همه گمانه زنی بود و با توجه
به اینکه  2بازی پیش رو جنبه کامال دوسـ ــتانه و آشـ ــنایی
دارد ممکن اسـ ــت هـ ــر تغییری در آرایـ ــش و حتی نفرات
داخل و بیرون زمیـ ــن به وجود بیاید .بایـ ــد دید در عمل،
سرمربی کروات تیم ملی چه تصمیمی را اتخاذ میکند.
تیم ملی فوتبال ایران طـ ــی روزهای  17و  22مهرماه باید به
مصاف ازبکستان و مالی برود.

هگمتانه ،گروه ورزش :چند روزی اسـ ــت جریانات هواداری
مســــموم در فضــــای مجــــازی بـ ــا گزارشهای غلـ ــط و ضد
منافع ملی در حــــال تخریب چهره فوتبـ ــال ایران در عرصه
بینالمللی هستند.
از قدیم کری خوانی و به رخ کشیده شدن توانایی تیمهای
فوتبالی از ســــوی هواداران مرسوم بوده و هست و خواهد
بود .این روند نــــه در ایران بلکه در فوتبـ ــال جهان به وفور
دیده میشــــود و بر کســــی هم پوشیده نیسـ ــت که عالقه
مندان به هر تیــــم ،بیش از هر چیزی ،فقط دوسـ ــت دارند
موفقیــــت تیم محبوب خود را ببینند و در معدود دفعات،
طرفــــداران رقیــــب از عملکــــرد مثبت حریف سـ ــنتی خود
خوشحال میشوند.
ایــــن نکتهای نیســــت که بتوان به کسـ ــی خـ ــرده گرفت یا
نکوهش کرد .اساســــا هر فردی برای انتخاب عالقه مندی
هایش مختار اســــت و به زور نمیتوان هواداران فوتبال را
مجبور کرد بــــه تواناییهای تیمی که طرفدارش نیسـ ــتند،
صحه بگذارند یا تحسینش کنند.
با همه این تأکیدات ،عناد ورزیدن و قدم گذاشتن به جهت
تخریــــب رقیب از راههایــــی که از عرف و اخالق خارج اسـ ــت،
کار نکوهیدهای اسـ ــت که هیچ فعالی در فوتبال آن را تأیید
نمیکنــــد .هــــواداران تیمهــــا میتواننـ ــد از موفقیت رقیب
خوشــــحال نشــــوند اما اینکه قرار باشـ ــد به هر وسیلهای به
تهـ ــای اردوگاه مقابل
دنبال تخریــــب و لوث کردن موفقی 
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 میطلبد مسووالن مربوطه از جمله دستگاههای
نظارتی بابت ریشــــه یابی ورود کرده و از اشـ ــاعه و پیشروی
این جریان مخرب جلوگیری کنند.
این جریان مخــــرب با ایمیل زدن به برخـ ــی مقاماتای اف
ســــی و به قولی خودمانی تر ،روشـ ــن کردن کنفدراسـ ــیون

آسیا بابت مسائل داخلی که مبنای حقوقی و قانونی ندارد
و بیشتر ناشی از هیجانات اشـ ــتباه یا هدفمندانه از سوی
جریانی خاص است ،چند روزی است فوتبال ایران را درگیر
خود کرده است.
پیشـ ــتر هجوم هواداران فوتبال به صفحات شخصی افراد
یا سـ ــازمانهای بین المللی مختلف در راستای حمایت از
تیم یا شخص مورد نظرشان مرسـ ــوم بود .این اتفاقات در
فضای مجازی بیشتر جنبه طنز داشت اما به نظر میرسد از
همان دورانی کـ ــه این اتفاق رخ داد ،به صورت جدی دالیل
این کار ریشـ ــه یابی نشـ ــد و اکنون کار به جایی رسیده که
عدهای از افراد با انتسـ ــاب خود به طرفداری از یک باشگاه
خاص ،منافع ملی فوتبال را هدف قرار دادهاند.
پیروزی پرسپولیس مقابل النصر عربستان در یک فضای
کامال فوتبالی و با برتری فنی سرخپوشـ ــان ،منجر به صعود
به فینال لیگ قهرمانان آسیا شـ ــد؛ اما برخی با لوث کردن
این موفقیـ ــت ،با گزارشهـ ــای جعلی و هیجـ ــان دادن به
ماجرای پنجره نقـ ــل و انتقاالتی پرسـ ــپولیس و همراهی با
آل سـ ــعود ،به دنبال محروم کردن این باشـ ــگاه هستند.
ماجرایی کـ ــه برخی آن را حاصل فعالیت کانالهای خبری و
هواداری وابسـ ــته به خارج از کشور و تالش برخی داخلیها
به صورت هدایت شده میدانند .در ظاهر ماجرا یک جریان
فوتبالی اسـ ــت اما پشـ ــت پرده به نظر میرسـ ــد اقداماتی
خالف منافع ملی در حال رخ دادن اسـ ــت که قصد تخریب
چهره ایران در عرصه بین المللی را دارد.
از ابتـ ــدای حضور پرسـ ــپولیس در لیگ قهرمانان آســــیا از
این مباحث مبنی بر مشـ ــکل داشتن نقل و انتقاالت این
تیم مطرح نبود اما مطرح شـ ــدن به یکباره آن و فعال سازی
رقیب سرخپوشان مشـ ــخص میکند که جریانات هدایت
شـ ــدهای در حال فریب هواداران است .بی شک نهادهای
نظارتی بـ ــا ورود به موقع میتوانند جلوی اینگونه ماجراها را
برای این مورد و موارد مشابه در آینده بگیرند.

آگهی ابالغ اجراییه قرارداد بانکی پرونده اجرایی 139904026781000346

بدینوســیله به -1 :آمنه اســدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1360/04/02شماره ملی  3934091741شــماره شناسنامه  -2 ،19کبری اسدی نام پدر اسحق تاریخ
تولد 1352/04/01شماره ملی  3931802851شماره شناسنامه  -3 ،886لیال اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1357/04/10شماره ملی  3931804453شماره
شناسنامه  -4 ،1046زهرا اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1346/03/14شماره ملی  3931801128شماره شناسنامه  -5 ،712فاطمه اسدی نام پدر اسحق تاریخ
تولد  1343/06/05شماره ملی  3931800555شماره شناسنامه  -6 ،656کرمعلی اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1349/07/01شماره ملی -7 ،3931801772
احمد اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1361/10/04شماره ملی  3934097421شماره شناسنامه  -8 ،27عصمت اسدی نام پدر اسحق تاریخ تولد 1364/06/30
شــماره ملی  3934780113شماره شناسنامه  -9 ،18محمد اســدی نام پدر اسحق تاریخ تولد  1354/06/01شماره ملی  3931802973شماره شناسنامه 898
(وراثت مرحوم اســحاق اســدی «متعهد») ابالغ میگردد به موجب پرونده اجرایی کالســه  9900373برابر گزارش اداره پست مالیر در آدرس متن سند و اعالمی
شــناخته نگردیدهاید که برابر قرارداد بانکی شــماره  1392/11/23 - 696723573بین شما و بانک کشاورزی ســامن مبلغ  89.000.000ریال بابت اصل طلب،
خســارت تأخیر تأدیه  58.931.476ریال ،ســود به مبلغ  116.482.893ریال جمعاً به مبلغ  264.414.369ریال به انضمام خسارت تأخیر روزانه  69.025ریال از
مورخه  1399/03/17تا یومالوصول و به انضمام  %5حقوق دولتی بدهکار میباشــید 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 میباشد .لذا طبق ماده  18/19آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ،فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و منتشر میگردد ،ظرف مدت  20روز نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م.الف 268

پری الوندی -مدیر اجرای ثبت مالیر
تاریخ انتشار1399/07/16 :

ب

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :مسـ ــؤول تربیـ ــت بدنـ ــی
سـ ــپاه ناحیه همدان با بیان اینکه تاکنون  800نفراز
ورزشـ ــکاران مستعد شناسـ ــایی شـ ــدهاند ،گفت:
همین ورزشکاران افتخارآفرینان آینده هستند.
سـ ــیدجواد جعفـ ــری اظهـ ــار کـ ــرد :مسـ ــابقات
اسـ ــتعدادیابی حوزههای مقاومت خواهران برادران
سپاه ناحیه همدان در رشتههای ورزشی تیراندازی،
دو و میدانی ،کاراته و تکواندو برگزار میشود.
وی افزود :هر حوزه خواهر و برادر موظف اسـ ــت یک
نفر در رده سنی  9تا  17سـ ــال در رشتههای نام برده
شده به مسؤول تربیت ناحیه معرفی کند.
مسـ ــؤول تربیت بدنی سپاه ناحیه همدان گفت :ما
باید از این رشتههای ورزشی حمایت کنیم تا بتوانیم
ورزشکاران خوب و توانمندی پرورش دهیم.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه تاکنـ ــون  800نفر از ورزشـ ــکاران
مسـ ــتعد شناسـ ــایی شـ ــدهاند ،تصریح کرد :همین
ورزشکاران افتخارآفرینان آینده هستند.
جعفـ ــری گفت :بـ ــه مناسـ ــبت هفته تربیـ ــت بدنی
مسـ ــابقات دو و میدانی و تیراندازی برگزار میشـ ــود
و در پایان مسـ ــابقه نیز جوایز نفیسـ ــی اهدا خواهد
شد و افراد مستعد و توانمند به مسابقات کشوری
اعزام میشوند.

یک اشــــتباه سرنوشــــت تیم را رقم میزنــــد و باید بپذیریم این شـ ــرایط را.
هیچ کس در هیچ جایگاهی دوســــت ندارد به جایگاهی نرسد .اگر اتفاقی
میافتد شیرین و تلخی ورزش است.
وی گفت :اگر برنامهریزی بهتری میشــــد ،اتفاقات بهتری صورت میگیرد.
وظیفــــه دارم در مقابــــل هــــر قصــــور و کوتاهی که در مســــیر پیـ ــش آمد،
عذرخواهی کنــــم .امیــــدوارم ورزش همدان به جایگاه شایسـ ــته برسـ ــد.
ظرفیتها بیش از مقامهای فعلی است و باید تالش شود تا این جایگاه
به دست بیاید.
از مردم همدان ابراز شرمندگی میکنم که نتوانستم قدمهای بهتری بردارم.
مطمئنا از این پس باید منتظر خبرهای خوبی از ورزش استان در رشتههای
مختلف مثل تیراندازی و تیروکمان باشیم.

ام

شناسایی  800ورزشکار مستعد
در سپاه ناحیه همدان

قهرمانی مسابقات تختی ،قهرمانی و نایب قهرمانی تورنمنتهای
مختلف بینالمللی در کشـ ــورهای مختلف مدرسـ ــی فدراسـ ــیون
جهانی کشـ ــتی و فدراسـ ــیون کشـ ــور ،رئیس کمیته استعدادیابی
فدراسیون کشـ ــور و ...را دارد و یکی از کشتیگیران بهنام کشور در
دهه  80است.
وی ادامه داد :دکتری مدیریت و ورزش ،عضو هیأت علمی دانشگاه
علـ ــم و صنعت ،تألیف کتاب بدنسـ ــازی کشـ ــتی برای اولیـ ــن بار در
کشور ،نگارش مقاالت مختلف ،مدرسی دانشگاههای آزاد و علم و
صنعت و ...نیز از سوابق تحصیلی و علمی حمید سیفی است.
سخنگوی ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان خاطرنشان کرد :مراسم
تکریـ ــم و معارفه مدیـ ــرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان همـ ــدان امروز
چهارشنبه در سـ ــالن کنفرانس ورزشگاه شـ ــهدای قدس با حضور
تقیزاده معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان کشور برگزار میشود.

اه

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
مدیرهتیممشخصشود.همچنینمنتخبانهیأتمدیره
بایدنسبتبهتعیینتکلیفبدهیهایتیماقدامکنند.
حکم جدید مدیرعامل باشگاه نیز توسط هیأت مدیره
صادر میشــــود .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 گزینههای ســــرمربیگری تیــــم پاس نیز
به اســــتاندار همدان معرفی شــــدند و تأکید اســــتاندار
استفاده از مربیان سالم و باتجربه در رأس تیم بود.

هگمتانه ،گروه ورزش :با حکم وزیر ورزش و جوانان« ،حمید سیفی»
قهرمان کشـ ــتی جهان و آسـ ــیا به عنـ ــوان مدیرکل جدیـ ــد ورزش و
جوانان استان همدان ،جایگزین محسن جهانشیر شد.
سـ ــخنگوی ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره بـ ــه جابجایی
ً
مدیرکل دسـ ــتگاه ورزش همدان اظهار کرد :قطعا تغییر رخ داده در
رأس دسـ ــتگاه ورزش اسـ ــتان 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  21ماه
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 سـ ــیفی 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.
سـ ــخنگوی ورزش و جوانان همدان اضافه کرد :در کارنامه مدیریتی
سـ ــیفی میتوان به سـ ــوابقی چون مدیرکل ورزش دانشـ ــگاه علم و
صنعت کشور ،مشاور ارشـ ــد رئیس دانشگاه علم و صنعت ،عضو
هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ،عضو پژوهشگاه وزارت علوم،
مشاور ورزشـ ــی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور،
مشـ ــاور ورزشی اسـ ــتاندار همدان ،مشـ ــاور ورزشـ ــی نماینده مردم
نهاوند در مجلس ،ریاست کمیته استعدادیابی فدراسیون کشتی
کشور و ...اشاره کرد.
وی بیان کرد :آقای سـ ــیفی در سـ ــالهای  1384تا  1386در سه سال
ً
متوالی به عنوان جوان نمونه کشـ ــور معرفی شـ ــده است و قطعا با
حوزه جوانان نیز بیگانه نخواهد بود.
چاروسـ ــایی سـ ــوابق ورزشـ ــی مدیـ ــرکل جدیـ ــد ورزش و جوانـ ــان
را درخشـ ــان خوانـ ــد و گفـ ــت :حمیـ ــد سـ ــیفی سـ ــابقه قهرمانـ ــی
دانشـ ــجویان جهان ،قهرمانی بزرگساالن آسـ ــیا ،قهرمانی تیم ملی،

هگمتانه ،گروه ورزش :مدیرکل ورزش و جوانان همدان روز گذشته آخرین
نشست هفتگی اش با رسانهها را انجام داد.
محسـ ــن جهانشـ ــیر در این نشسـ ــت گفت :دو سه شـ ــب تلخ در همدان
سپری کردم .از دست دادن پیشکسوتان و مربیان تلخ بود .فوت مرحومه
نطقی مربی اسکیت برایم سخت بود .تلخترین شبم هم عدم صعود پاس
بود .اصال نمیتوانم باور کنم صعود نکرد .همه شـ ــرایط مهیای صعود بود.
هیچ فصلی نبود که انقدر به کادر فنی و بازیکنان رسیدگی شود .فصلی که
مسووالن و رسـ ــانهها حمایت همه جانبه داشـ ــتند .خدا قوت میگویم به
همه اعضای تیم که قطعا تالش کردند.
مدیـ ــرکل ورزش همدان اضافـ ــه کرد :به همـ ــه غیر از خودم نمــــره قبولی
میدهم .ســــمن ها ،امور جوان ها ،هیأتهای ورزشی و سایر بخشهای
ورزش اســــتان نمره قبولی میدهم .اما برای خودم چون فقط اعتقاد دارم
اول بودن مهم است و دومی معنا ندارد ،نمره قبولی نمیدهم.
جهانشیر بیان کرد :مسـ ــووالن همه تالش خود را برای ارتقا ورزش استان
به کار گرفتند .همچنین هیأتهای ورزشـ ــی و جوانـ ــان پا بکار بودند .اتفاق
شـ ــیرینم در این دو سـ ــال ایـ ــن بود که تمام موفقیتهای کسـ ــب شــــده
شـ ــیرین بود .اینکه اسـ ــتاندار همدان اسـ ــتاندار برتر کشـ ــور مطرح شد در
پیگیری امور جوانان و سـ ــتادهای امور جوانان .سـ ــال  98نیز  22تقدیرنامه
برای دسـ ــتگاه ورزش و جوانان از سطح کشـ ــور و استان صادر شد که البته
رویکرد تیمی به این نتیجه درخشان منجر شد.
وی اظهار کرد :کار ناتمامم این بود که دوسـ ــت داشـ ــتم پـ ــاس لیگ برتری
شـ ــود .برای رسیدن به این مهم به همه فشـ ــار آوردم و آرزو داشتم پاس به
لیگ برتر برسـ ــد .آرزو میکنـ ــم روزگاری این چنین شـ ــود .افتخارآفرینی ملی
پوشان همدانی در عرصههای بین المللی نیز دیگر آرزویم است.
جهانشـ ــیر خود را مقصر عدم صعود پاس دانست و گفت :میتوانستیم
بهتـ ــر از این عمـ ــل کنیم .در ادامه مسـ ــیر اگر پنالتـ ــی را نادرپور میگرفت
شـ ــاید این کادر فنی بهتریـ ــن کادر و تیم به بهترین تیم معرفی میشــــد.

سکان مدیریت ورزش استان به قهرمان نام آور کشتی رسید

به خودم نمره قبولی نمیدهم

مرا

«پاس» صاحب هیأت
مدیره میشود

وداع جهانشیر از صندلی مدیرکلی

شرمنده مردم همدان هستم

ه با

خبــر

جهانشیر در آخرین نشست خبری:

ش
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ورزش

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :در مرحله اول لیگ کوهسـ ــتان در رده جوانان «پانتـ ــه آ قلی پور » از
تیم هیأت همدان به عنوان قهرمانی دسـ ــت یافت.
این دوره از مسـ ــابقات که بـ ــه میزبانی تهـ ــران در پارک چیتگر برگزار شـ ــد در رده بزرگسـ ــاالن مونا
فرحبخشیان از تیم آکادمی فراز به عنوان قهرمانی دست یافت .شیرین زرین کاله در جایگاه دوم
ایستاد و مهسا ماویز هم عنوان سومی را از آن خود کرد.

همچنین مرحله اول لیگ کوهسـ ــتان در رده جوانان نیز روز گذشـ ــته برگزار شـ ــد و پانته آ قلی
پور از تیـ ــم هیأت همدان بـ ــه عنوان قهرمانی دسـ ــت یافـ ــت و ماندانا علیرضایی در سـ ــکوی
دومی ایستاد.
مرحله اول لیگ کوهسـ ــتان بانوان با شـ ــرکت  11تیم از سراسر کشـ ــور و به مسافت  30کیلومتر در
پارک چیتگر برگزار شد.
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دوچرخه سوار همدانی قهرمان لیگ کوهستان جوانان شد

آخرین دیدار سردار همدانی و امام خامنه ای

هگمتانه ،گروه همه دانا« :دوشــــنبه 13 ،مهرماه  ،1394با حضرت آقا قرار مالقات داشــــتیم ،قرار
بود سـ ــردار همدانی یکشـ ــنبه به سـ ــوریه برود .وقتی از دیدار با رهبر باخبر شـ ــد ،سفرش را به
تأخیر انداخت .من نشـ ــنیدم؛ دوستان گفتند که حاج حسـ ــین میگفت« :بروم برای آخرینبار
حضـ ــرت آقـ ــا را ببینم» .روز دوشـ ــنبه بـ ــا لباس نظامـ ــی به بیت آمـ ــد .ردیف جلو ،من و سـ ــردار
کاظمینی و سـ ــردار همدانی و سـ ــردار محقق نشسـ ــته بودیـ ــم .حضرت آقا با لبخنـ ــد به گرمی با
ایشان و دیگر حاضران احوالپرسی کردند.
جلسـ ــه که تمام شـ ــد ،حضرت آقـ ــا به دیدن آثار نشـ ــر  - 27کـ ــه در پسـ ــتویی روی میزی چیده

چهارشـــنبه
شــــده بود -رفتند .کتــــاب مهتاب خین را که دیدنــــد فرمودند« :این چیسـ ــت؟» 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 کردهام
و آقای حســــین بهزاد نوشته اســــت » .حضرت آقا پرســــیدند« :تا آخر جنگ است؟» گفت« :نه،
تا فتح خرمشـ ــهر اسـ ــت ».گفتند« :پس بقیهاش چه؟» حاج حسـ ــین گفت« :بقیهاش در حال
تدوین است».
ً
گفتند« :پس حتما ادامه بدهید ».سـ ــردار همدانی گفت« :حضرت آقـ ــا ،اجازه بدهید توضیحی هم

درباره کتابهای ترجمه شـ ــده بدهم؛ کتابهایی که به سوریه بردیم و بسیار تأثیرگذار بود ».و بعد
از کتابهای ترجمه شده آماری ارائه داد .در این لحظه آقا فرمودند« :چه کسی این کتابها را ترجمه
کرده است؟» حاج حسین گفت« :یک مترجم مصری این کار را کرد ».رهبر پاسخ دادند« :این خوب
است .چون ترجمه را باید بومیها انجام بدهند .اگر ایرانیها ترجمه کنند ،شاید برای آنها قابل فهم
نباشـ ــد ».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».

سروده علیرضا قزوه در رسای شهید همدانی

سردار بالنوش
«حسین همدانی»

سـ ــردار همدانی فقط یک شـ ــهید نبـ ــود؛ همدانی
یک لشکر بود
وی با بیان اینکه سـ ــردار همدانی فقط یک شـ ــهید نبود؛
همدانی یک لشـ ــکر و اسـ ــتان بود مثل شـ ــهید بهشتی
که امام (ره) فرمود یک ملت بود ادامه داد :همدانی س ـــه
کارکرد مهم در دفاع مقدس داشت :یکی از آنان تأسیس
شمشـ ــیر برنده لشـ ــکر انصار الحسـ ــین(ع) بود که هرجا
نظام تهدیدی داشته باشد آن را اعزام میکند .اقدام دیگر
او نقـ ــش ارزنده از ابتـ ــدای دفاع مقدس تـ ــا انتهای آن در
همه عملیاتها و پیروزیهای مهم در سمت فرماندهی
بود .کار سـ ــوم از دو کار اول مهمتـ ــر بود و آن همان چیزی
بود که دفـ ــاع مقدس را در دلها و مغزها جا انداخت و آن
تأسـ ــیس مدرسه فکری حسـ ــین همدانی بود .دهها هزار
جوان دنبال این مـ ــرد راه افتادند و او مثـ ــل مادری از این
فرزندان حمایت کرد و آنها را تربیت کرد.
فرمانده وقت نیروی قدس سـ ــپاه بـ ــا بیان اینکه بخش
دوم زندگی شـ ــهید همدانی هم برای ما پر عبرت اسـ ــت،
گفت :جنـ ــگ تمام شـ ــد و او بـ ــه همین جامعـ ــه آمد .در
ظاهر سـ ــردار و سـ ــرتیپ بود و خانواده و نوه آمد و اینها
قفلهایی بود که انسـ ــان را بر زمیـ ــن میخکوب میکند.
این عاطفـ ــه را خدا قرار داده اما آنچه که مهم اسـ ــت این
است که این عاطفهها هدف انسان نشود.

سرلشـ ــکر شـ ــهید سـ ــلیمانی با تأکیـ ــد بر اینکه سـ ــردار
همدانی نگذاشـ ــت ایـ ــن تعلقات برای او هدف شـ ــود،
گفت :به جای اسـ ــم سـ ــردار حسـ ــین همدانی شـ ــد «ابو
وهب» و به جای لشـ ــکر انصارالحسـ ــین(ع) نام شیرین
مدافعین حرم را تأسیس کرد.
در پایان شـ ــعری را از «حسن رفیعی کشـ ــتلی» تقدیم به
حبیب دلها سـ ــردار شـ ــهید همدانی و سـ ــایر سـ ــرداران
دالور سپاه اسالم و انقالب میکنیم:
زخمیم که التیام خواهیم گرفت

آخرین پیامک!

من را حتما در همدان
دفن کنید

هگمتانه ،گروه همه دانا :حاجی سـ ــه سـ ــالی بود که مدام
به سـ ــوریه رفت و آمد میکرد .چند بار همه ما را با خودش
برد سـ ــوریه و با بچهها پیشش بودیم .حتی آن موقعی که
سوریه در آستانه سـ ــقوط قرار گرفته بود ،ما سوریه بودیم.
یادم هست محل سـ ــکونت ما به محاصره تکفیریها در
آمده بود و ما مجبور شـ ــدیم چند شـ ــبانه روز در زیرزمین
خانهای که باالی آن محل تردد تروریس ـ ـتها بود ،مخفی
شویم .عنایت حضرت زینب(س) بود که توانستیم از آن
مهلکه جان سالم به در ببریم.
ً
نبود حاجی در منزل برای ما عادت شـ ــده بود .دفعه
واقعا ِ
آخری که از سـ ــوریه آمد تهـ ــران ،قرار بـ ــود دو روز پیش ما
بماند و روز یکشـ ــنبه به سوریه برگردد .اما چون به ایشان
اطالع داده بودند که روز دوشنبه سیزدهم مهر با حضرت
آقا مالقات دارند ،با اشتیاق آن روز را هم در تهران ماند.
مالقات آقا که تمام شـ ــد ،سـ ــاعت یک بعـ ــد از ظهر خیلی
سر حال و خوشـ ــحال آمد منزل تا آماده رفتن به فرودگاه
بشود .ساعت پرواز شش بعد از ظهر بود.
حـ ــاج آقا در کارهـ ــای منزل خیلـ ــی وقتها بـ ــه من کمک
میکرد .آن روز وقتی به خانه آمد ،از ایشان پرسیدم :حاجی
شما که ساعت شـ ــش پرواز دارید ،چطور شد االن آمدید
خانه؟ گفت :یک سری کار دارم که باید انجام بدهم.
بعـ ــد از آن که ناهـ ــار را خوردند ،گفتم :حاج آقا شـ ــما بروید
در اتاق اسـ ــتراحت کنید تـ ــا من به کارهای منزل برسـ ــم.
همینطـ ــور که داشـ ــتم کارم را انجام م ـ ـیدادم ،خانمی که
در کارهای خانه به من کمـ ــک میکرد ،گفت :حاج آقا توی
حیاط دارند یخچال فریزر را تمیز میکنند.
فریـ ــزر خانه ما از آن نوع قدیمیهاسـ ــت .رفتم به ایشـ ــان
گفتم :چکار دارید میکنید؟ اجازه بدهید خودم این کارها
را انجام میدهم.

گفت :حـ ــاال که دارم م ـ ـیروم بگذاریـ ــد فریـ ــزر را تمیز کنم
و بـ ــروم .یک ظرف آب جـ ــوش و پنکه هم کنار دسـ ــتش
گذاشته بود .سریع برفکهای فریزر را تمیز و خشک کرد.
بعد هم آمد آشپزخانه را تمیز و روبه راه کرد.
سارا [دختر شـ ــهید] برایش چای برد .خواسـ ــت چای را با
سـ ــوهان بخورد ،دخترم به او گفت :بابا شـ ــما بیماری قند
دارید ،چای را با سوهان نخورید.
همانطور که من و دو تا دخترهایم روبهرویش نشسـ ــته
بودیم؛ نگاهـ ــی به ما کرد و گفت :دیگـ ــه قند رو ول کنید،
ً
من این دفعه بروم قطعا شهید میشوم.
دخترها خیلی به پدرشـ ــان وابسـ ــته بودند تـ ــا این حرف از
دهان حاجی در آمد ،ناراحت شدند و زدند زیر گریه.
به دخترها گفتم :ناراحت نباشـ ــید و گریـ ــه 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 انشاءاهلل حفظش میکند.
برای اینکه جو را ببرم سـ ــمت شـ ــوخی ،یـ ــک لحظه گفتم:
حاجی اگر شهید شدی ما را هم شفاعت کن .گفت :حتما.
بعدهم شـ ــوخی را ادامـ ــه دادم و گفتم :ببین اگر شـ ــهید
شدی ما جنازه شما را همدان ِب َبر نیستیمها!
گفت :نه تو را به خدا حتمـ ــا زحمت بکش ،جنازه من را ببر
همدان .وصیت من همین است.
آنقدر با قاطعیـ ــت این حرفها را زد که جـ ــرأت نکردم به
چهرهاش نگاه کنم.
یک لحظه قلبم تیر کشـ ــید و احساس کردم حاجی رفتنی
اسـ ــت و این آخرین دیدار ماسـ ــت .تا حاال حاجی را آنطور
نورانی ندیده بودم.
چون میدانسـ ــتم سـ ــاعت شـ ــش پرواز دارد ،ساکش را
آماده کردم و داخل اتاق خودش که کتابخانه و جانمازش
هم آنجـ ــا بود ،گذاشـ ــتم .بیخبـ ــر وارد اتاق شـ ــدم .دیدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
کتاب ذوالفقار /برشهایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی( https://fa.shafaqna.comدلنوشتهای از احمد جاللی)کتاب ساعت 16به وقت حلبکتاب مهتاب خینکتاب پیغام ماهیهاhttps://www.mashreghnews.ir-

پیشنهادسرنوشتساز

پیشنهاد شهید همدانی
سوریه را از سقوط حتمی
نجات داد

وسـ ــایلش را به هم زده ،سـ ــجاده و عبایش را جمع کرده،
محل جـ ــا کتابیاش را تغییـ ــر داده ،میز تحریـ ــرش را برده
ً
جایی که همیشـ ــه نمـ ــاز میخوانده گذاشـ ــته .اصال وقتی
وارد اتاق شـ ــدم یک لحظه شـ ــک کردم که این همان اتاق
حاج آقاست یا نه!

لباس اضافههایی که تو سـ ــاک گذاشـ ــته بـ ــودم را بیرون
آورده بـ ــود .گفتـ ــم این لباسهـ ــا را الزم داری ،چـ ــرا آوردی
بیرون؟ گفت نه مـ ــن زود برمیگردم .اصـ ــرار کردم ،گفت:
الزم نـ ــدارم ،زود برمیگردم .دو تا انگشـ ــتر عقیق داشـ ــت
آنها را هم از انگشـ ــتش درآورد و گذاشت داخل کشوی
میـ ــز .موقع رفتـ ــن چند بار رفـ ــت داخل خانه و برگشـ ــت
حیاط .پرسـ ــیدم :چیزی شده؟ وسـ ــیلهای گم کردی؟ چرا
نگرانی؟ گفت چیزی نیسـ ــت حاج خانم .از زیر قرآن ردش
کردم و رفت داخل ماشـ ــین .از آنجا هم دستی تکان داد و
راننده گاز ماشین را گرفت و رفت.
اهل پیامک و اینجور چیزها هـ ــم نبود .ولی آن روز از پای
پلکان هواپیما بـ ــرای من پیامک کوتاهی فرسـ ــتاد .فقط
نوشته بود:
خداحافظ.
راوی  :همسر شهید

شهید همدانی چگونه بعثیهای سفاک را درهم کوبید

پیکار در عسرت
دامنه اقدامات واحدهای دشـ ــمن در خطوط پدافندی بسـ ــیار شـ ــدید شـ ــده
ً
بود به شـ ــکلی که با آتش منحنـ ــی -خصوصا خمپاره -خط مـ ــا را میزدند .دیگر
سـ ــر و صدای بچههای ما در آمده بود .مدام برای آقای بروجری [شـ ــهید محمد
بروجری ،فرمانده بزرگ نیروهای سـ ــپاه در منطقه عملیاتی غرب کشور ] پیغام
میفرستادند که آقا ،این چه وضعی اسـ ــت؟ الاقل توپی ،خمپارهاندازی ،چیزی
به ما بدهید ،چون برای مقابله با دشمن دستمان خالی است.

موجیم که انسجام خواهیم گرفت
سردار به قطره قطره خونت سوگند
روزی سخت انتقام خواهیم گرفت

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 سبالن را
آیینهای از جنس خدا از حلب آمد
تا بشکند افسانه ی بیدادگران را
«سردار بالنوش 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 ریختهای نام و نشان را
تو رتبهای 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 میگذرند 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
اخوانیهای گفته ام اینک ز سر درد
از ما برسانید سالمی اخوان را
باشد به اشارات «شهید همدانی»
راهی بنمایند من هیچ مدان را

یک روایت

دفاع مقدس

هگمتانه ،گروه همه دانا :شـ ــهید حاج حسـ ــین همدانی اولین فرمانده منطقه
عملیاتی سـ ــرپل ذهاب در طول دوران دفاع مقدس بـ ــود که در کتاب مهتاب
خیـ ــن به اولین روزهای حضورش در این سـ ــمت در روزهای نخسـ ــتین جنگ
اشـ ــاره کرده اسـ ــت .او با توضیح شـ ــرایط سـ ــخت آن زمان و حمالت پیدرپی
دشمن به خطوط دفاعی رزمندگان ایرانی اینگونه میگوید:

همه دانا

شاعرانه

با رفتنت انگار که یک لشکر رفت
هگمتانـ ــه ،گروه همه دانا :به درسـ ــتی سـ ــید شـ ــهیدان
اهـ ــل قلم فرمـ ــود« :در عالم رازی نهفته اسـ ــت که جز به
بهای خون فاش نمیشـ ــود .آری ،شـ ــهادت هنر مردان
خداست».
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بیـ ــرق خود را بـ ــرای امانت به دسـ ــت باوفـ ــای انقالبیون
زمان میسـ ــپارد و خود میرود که با خون خویش مزرعه
عزت و ایسـ ــتادگی را آبیاری کند ،تا میـ ــوه ثمر بخش آن
کام مجاهدان فی سبیل اهلل را شیرین نماید.
گوئی بار دیگر تاریخ یکسـ ــرزمین با مردمانش سـ ــخن
میگوید و هم ـ ـهی علمداران و شـ ــهیدان و قهرمانانش
را صـ ــدا میزنـ ــد .ابالفضـ ــل در میـ ــدان ،و سـ ــیاوش در
تکریم پاکبازانی
ـک تعظیم ،به نشـ ــانهی
ِ
آتشستان! اشـ ـ ِ
بازار
ی
ه
جلو
بر
ما،
ارضی
تمامیت
و
پایدار
کـ ــه برای امنیت
ِ
سود و زیان چشم فروبستند.
حال قدرشناسـ ـ ِـی ّمردم ،گوئی پژواکی بـ ــود ربانی از
ـان ِ
زبـ ـ ِ
ین َآم ُنوا َو َعم ُلـ ــوا َّ
این وعدهی قرآنـ ــیَّ :ان َال ِذ َ
ات
ِ
الصا ِل َح ِ
ّ
َس َی ْج َع ُل َل ُه ُم َّ
الر ْح َم ُـن ُو ًدا .وصدق اهلل العلی العظیم.
سـ ــردار شـ ــهید حاج حسـ ــین همدانی که از او به عنوان
نابغـ ــه جنگهـ ــای نامنظـ ــم در منطقـ ــه غرب آسـ ــیا یاد
میشـ ــود ،همان کسی اسـ ــت که با تشـ ــکیل نیروهای
مردمی در سـ ــوریه و عـ ــراق ،نقش بـ ــارزی در جلوگیری از
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یادنامه هگمتانه ویژه علمدار مجاهدان بدون مرز؛ شهید حاج حسین همدانی

پیشـ ــروی و باز پسگیـ ــری مناطق اشـ ــغالی از نیروهای
تکفیری داشت.
سـ ــردار شـ ــهید حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی پیرامون شهید
همدانی میگوید:
آخرین لحظهای که شـ ــهید همدانی را دیدم ،چند ساعت
قبل از شـ ــهادتش بود ،یک حالت جوانی در او دیدم ،او
انسان صبوری بود و اهل شلوغ کاری به تعبیر ما نبود.
در حادثه سوریه توفیق شـ ــد از نزدیک با این چهره آشنا
شوم .بعدا متوجه شدم سـ ــردار همدانی از چند روز قبل
از شـ ــهادتش مطمئن بود .در لحظه آخر خیلی بشـ ــاش
بود و با خنده به من گفت بیا یک عکس بگیریم شـ ــاید
آخرین عکس من باشـ ــد .وقتی این حرف را زد یک شعر
بـ ــه ذهنم آمـ ــد این بود «رقـ ــص و جوالن بر سـ ــر میدان
کننـ ــد ،رقص اندر خون خود مردان کننـ ــد /چون رهند از
دست خود دستی زنند ،چون جهند از نقص خود رقصی
کنند».
وقتی شـ ــهدا را از دست میدهیم ،آن وقت به ارزش آنها
پی میبریم .شهدایی چون همدانی ،باقری ،کاظمی ،علی
هاشـ ــمی و بسـ ــیاری دیگر شاید هر صد سـ ــال مثلشان
بیاید ،وقتی این شـ ــهدا را از دسـ ــت میدهیـ ــم یک خال
است ،مثل «مالک اشتر» برای امیرالمؤمنین(ع).
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از طرف دیگر تعدادی از بچهها که به مقر آقای بروجردی در سـ ــرپل ذهاب رفته
بودند ،در بازگشت خبر آوردند داخل انبار سالحی که ایشان از کرمانشاه آورده،
دو قبض خمپارهانداز نو هسـ ــت ،منتهـ ــا چون هیچکس نحـ ــوهی کارکردن با
آنها را بلد نیست ،مشتری ندارند و همینطوری عاطل و باطل ،توی آن انباری
افتادهاند.
اسـ ــم خمپارهانداز را که گفتند ،گوشهایم تیز شـ ــد ،ولی به روی خودم نیاوردم.
دیدم هرجا میروم و توی هرسـ ــنگری دو دقیقه مینشینم ،مدام بچهها گریزی
میزنند به روزهای اول بعد از انقالب که در پادگان آموزشی ابوذر همدان ،مربی
کار با خمپارهانداز بودم.
یـ ــک روزآمدند به بنـ ــده گفتند :آقای فالنی ،بیـ ــا و این دو قبضـ ــه خمپارهانداز را
تحویل بگیر و ببر توی خط و آنها را فعال کن.
رفتم به اسـ ــلحه خانهی مقر آقای بروجردی تا ببینـ ــم قبضهها در چه وضعیتی
است .دیدم هر دو قبضه ،از نوع  120م.م اسرائیلی است .از طرف دیگر ،من اصال
با نحوهی کار با قبضههای  120م.م سررشـ ــته نداشـ ــتم .هرچه آنجا به آن آقایان
گفتم :باباجان ،من کار با این قبضهها را بلد نیستم ،اصال به خرجشان نرفت که
نرفت! صرف این مطلب برایشان مهم بود که یک نفر در منطقه هست که قبال
مربی کار با خمپارهانداز بوده ،حاال این واقعیت که خمپارهانداز  81م.م آمریکایی
چه تفاوتهایی با قبضه  120م.م اسرائیلی دارد ،دیگر برایشان اهمیتی نداشت.
از سر ناچاری پذیرفتم! در حالی که برچند مطلب واقف بودم :میدانستم که بلد
نیستم زاویهیاب قبضه  120م.م اسرائیلی را ببندم .ضمن این که میدانستم اگر
آن را به صورت غلط ببندم ،بعد از پرتاب گلوله ،این گلوله میرود هوا و درسـ ــت
در همان زاویه برمیگردد یا روی سرمان یا در نزدیکیمان میترکد!
این جا مجبورم اعتراف کنم که در طول زندگیام به عنوان یک رزمنده ،اولین بار
ضعف تخصص و روحیه خودم را با توکل به خدا و
در همان ماجرا بود که آمدم و
ِ
توسل به اولیا الهی جبران کردم.
خالصـ ــه از آنجا طرز کار زاویهیـ ــاب قبضه  120م.م را بلد نبودم ،دسـ ــتگیرهی آن

را بدون محاسـ ــبه و بـ ــه طور مکانیکـ ــی چرخاندم .گلولـ ــه خمپاره را
برداشتم ،ضامن آن را کشیدم ،زیرلب سه بار قلهواهلل خواندم
و بـ ــه گلوله دمیدم .حتی گلوله را بوسـ ــیدم و گفتم :خدایا به
امید تو!
تپهی اول قراویز که دست بچهای خودمان بود .از تپه دوم
تا پنجم آن ،دسـ ــت دشمن بود و حتی با چشم غیرمسلح
هم میشد روی خط الراس آنها تردد نفرات بعثی را دید.
این مطلـ ــب را من تا به امـ ــروز در چندجا گفت ـ ـهام :خدا را
گواه میگیرم ،اولیـ ــن گلوله خمپارهی  120م.م را که بدون
محاسبه شـ ــلیک کردیم ،رفت وسط بعثیهای مستقر
برروی تپه دوم قراویز و همهی آنها را تکه تکه کرد.
بچ ههـ ــا بـ ــال در آورده بودنـ ــد از خوشـ ــحالی .حـ ــاال
مگر حرف حسـ ــاب به خرجشـ ــان میرفت؟ هرچه
میگفتـ ــم :آقاجان ،من بـ ــرای پرتاب ایـ ــن گلوله از
تخصص مادرم [قسمتی در پاورقی این بخش از
کتاب وجود دارد که حاج حسین در آن به دوره
کودکی خود اشاره میکند و میگوید که باغی
در همدان داشـ ــتیم که نگهبان نداشـ ــت
و مـ ــادرم هربار که از آنجا خارج میشـ ــدیم
برای بیمه شـ ــدن باغ سـ ــه بار قل هو اهلل
میخواند و به اطراف بـ ــاغ فوت میکرد
و من نیـ ــز در این قضیه از روش مادرم
برای بیمه شـ ــدن گلوله خمپاره بهره
برم] استفاده کردم باورشان نمیشد!
[میخندد]

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه همه دانا :سـ ــردار شـ ــهید حســــین
همدانی در اسفند ماه سال  91با ارائه یک پیشنهاد به
بشار اسد ،سوریه را از سقوط حتمی نجات داد.
شـ ــهید همدانی نحوه ارائه این پیشنهاد به بشار اسد
را اینگونه تعریف میکند« :اسـ ــفند  1391تروریستها
کامـ ــا به نقطـ ــه پیـ ــروزی نزدیک شـ ــده بودنــــد آنها با
حمایت همه جانبه عربستان ،قطر ،امارات و کشورهای
غربی توانسـ ــته بودند حلقه محاصره را تنگتر و به کاخ
ریاست جمهوری سـ ــوریه در دمشـ ــق نزدیکتر شوند
طوری که عنقریب کاخ را به اشـ ــغال خود درآوردند .آن
شـ ــب وضعیت بسـ ــیار بغرنجی پیش آمده بود البته
خانوادهها را فرستاده بودیم به جاهای امن ،بشار اسد
هم کار را تمام شده میدانسـ ــت 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 میباشد شما باید این آخرین پیشنهاد
ما را عملـ ــی کنید .گفتند :چه کنیم؟ گفتم :درِ اســــلحه
خانهها را باز کنیـ ــم و مردم را با اسـ ــلحههای موجود در
آن مسـ ــلح کنید تا خود مردم جلوی این تروریستها
را بگیرند .شـ ــکر خدا با این پیشنهاد موافقت کردند و
همان شب با این اقدام ،سوریه از سقوط حتمی نجات
پیـ ــدا کرد و مردم تروریس ـ ـتهای تکفیـ ــری را از اطراف
کاخ ریاسـ ــت جمهوری و بعد هم شهرهای سوریه
عقب راندند .همین نیروها ،هســــته اولیه
تشـ ــکیالتی به نام دفـ ــاع وطنی را
شـ ــکل دادند کـ ــه االن در
سـ ــوریه با داعشیها،
النصرهایهــــا و...
میجنگند».
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خبـــــــر
معرفی آثار راهیافته به بخش کودک
جشنواره «تئاتر » مقاومت

نمایش «موش کجا گربه کجا»
از همدان در بین  10اثر برگزیده
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :آثـ ــار راهیافتـ ــه به بخش
غیررقابتـ ــی کودک و نوجوان هفدهمین جشـ ــنواره
سراسری تئاتر مقاومت معرفی شدند.
به گـ ــزارش روابـ ــط عمومـ ــی هفدهمین جشـ ــنواره
سراسـ ــری 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
سراسـ ــری تئاتر مقاومت که آذرماه سال جاری برگزار
خواهد شـ ــد 10 ،نمایش کـ ــودک و نوجـ ــوان حضور
خواهند داشت.
اسـ ــامی منتخبین این بخش بدون ترتیب اولویت
به شرح زیر است:
 -1نمایش «موش کجا گربه کجا» ،نویسنده :حسین
فداییحسین ،کارگردان :فرزاد لباسی از «همدان»
 -2نمایش «جرات یا حقیقت» نویسنده و کارگردان
سید جواد رحیمزاده/مشهد
 -3نمایش «آن مرد آمد» نویسنده و کارگردان امید
نیاز/اصفهان
 -4نمایـ ــش «اشـ ــک عروسـ ــک» نویسـ ــنده نـ ــدا
ننـ ــژاد ،لیـ ــا
اعتمادیکیـ ــا ،کارگـ ــردان هاجـ ــر جا 
یداهللزاده/آبادان
 -5نمایـ ــش «رکاب بـ ــزن مـ ــرد» نویسـ ــنده هیـ ــام
احمـ ــدی ،فرامرز غالمیان ،کارگـ ــردان هیام احمدی/
شاهین شهر
 -6نمایـ ــش «ب همـ ــرور زمـ ــان» نویسـ ــنده حسـ ــن
حاجتپور ،کارگردان حسین اسدی/خارک
 -7نمایش «آرزوی یک موش کور» نویسنده سعید
ابک ،کارگردان وحید نفر/تهران
 -8نمایش «کوچه برزیلیا» نویسنده سینا شفیعی،
کارگردان محمد اسماعیلزادهها/البرز
 -9نمایـ ــش «ژنرالها» نویسـ ــنده و کارگـ ــردان امیر
مشهدیعباس/تهران
 -10نمایش «دزد الالییها» نویسنده بهرام جاللیپور،
فائزه فیض ،کارگردان آرش شریفزاده/تهران
هفدهمیـ ــن جشـ ــنواره تئاتـ ــر مقاومت بـ ــه همت
انجمن تئاتر انقالب و دفـ ــاع مقدس بنیاد فرهنگی
روایت فتح و دبیری حمید نیلی آذرماه سـ ــال جاری
برگزار خواهد شد.

خبــــــر
مدیر مرکز مستند سفیر فیلم:

انتشار مستند «داغ قره باغ»

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :مدیـ ــر مرکز مسـ ــتند
سفیر فیلم گفت :مسـ ــتند «داغ قرهباغ» که روایتی
متفاوت از مناقشه قره باغ است از  15مهر منتشر
شد.
امیر مهریزدان ،گفت :جدیدترین اثر مرکز مسـ ــتند
سفیرفیلم مسـ ــتندی درباره مناقشه قرهباغ است.
این مسـ ــتند تاریخچـ ــه جنگ دو کشـ ــور جمهوری
آذربایجان و ارمنسـ ــتان بر سـ ــر منطقـ ــه «قرهباغ» را
روایت میکند.
مهریـ ــزدان ادامه داد :مسـ ــتند «داغ قرهباغ» حاصل
زحمات دوسـ ــالهی یـ ــک گروه پژوهشـ ــگر پیرامون
مناقش ـ ـه قرهبـ ــاغ اسـ ــت .بسـ ــیاری از تصاویـ ــر و
آرشـ ــیوهای این مسـ ــتند بـ ــرای نخسـ ــتینبار مورد
استفاده قرار گرفته است.
تهیهکننـ ــده مسـ ــتند «داغ قر هبـ ــاغ» دربـ ــاره زمان و
شـ ــیوه رونمایی این مسـ ــتند گفت :مسـ ــتند «داغ
قرهباغ» از روز سهشـ ــنبه  15مهرماه در سـ ــامانههای
 VODسـ ــینمامارکت و فیلمگـ ــردی در اختیـ ــار
مخاطبان قرار گرفت.
مهریزدان افـ ــزود :ما در تالش هسـ ــتیم تـ ــا زمینه
پخـ ــش تلویزیونـ ــی ایـ ــن مسـ ــتند را نیـ ــز فراهـ ــم
کنیـ ــم .باتوجـ ــه بـ ــه حساسـ ــیت موضـ ــوع قرهباغ
برای بسـ ــیاری از مردم کشـ ــورمان از جملـ ــه اهالی
اسـ ــتانهای آذریزبان ،فکر میکنـ ــم نمایش این
مستند از رسـ ــانه ملی میتواند سواالت و ابهامات
مردم کشـ ــورمان درباره مناقشـ ــه قرهباغ را پاسـ ــخ
دهد .امیـ ــدوارم با همکاری مسـ ــؤولین سـ ــازمان
صداوسیما ،این مسـ ــتند از تلویزیون نیز نمایش
دادهشود.
مستند «داغ قرهباغ» به کارگردانی سینا حسینپور،
جدیدترین تولید مرکز مسـ ــتند سـ ــفیرفیلم است.
این مسـ ــتند  70دقیقهای روایتگر منازع ه جمهوری
آذربایجان و ارمنسـ ــتان بر سر منطقهی کوهستانی
«قرهباغ» در دهه  90میالدی است.

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
09181111071
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

عقــــل دیوانــــه شــــد آن سلســــله مشــــکین کو

حدیث

امام هادی علیه السالم:

ّ
شب بیداری ،خواب را لذت بخشتر و گرسنگی،
خوراک را گواراتر میکند.

دل ز مــــا گوشــــه گرفــــت ابروی دلدار کجاســــت
ســــاقی و مطــــرب و میجملــــه مهیاســــت ولــــی
عیــــش بــــی یــــار مهیــــا نشــــود یــــار کجاســــت

أعالم ّ
الدین ،ص 311

حا فظ

عکس روز

ایستگاه آسمان

از شهادتم بر خود ببالید

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

هگمتانه ،گروه فرهنگی :بسم اهلل الرحمن الرحیم
به نام خدا و با سالم بر حضرت مهدى(عج) و نایب مهدى؛ امام خمینى
پیـ ــش از هر چیـ ــز امیدوارم از شـ ــهادتم بر خـ ــود ببالیـ ــد و هیچگاه از
فقدانم که این فقدان نیست بلکه پا به زندگى جدید گذاشتن است،
غمگین نباشید.
از همـ ــان موقع کـ ــه انقالب اسـ ــامى ایران بـ ــه رهبرى زعیـ ــم عالیقدر
امام عزیز خمینى کبیر بهپیروزى رسـ ــید همیشـ ــه و در همه حال آرزو
مىکردم به شـ ــهادت برسـ ــم و در ضمن امام عزیز را مالقات کنم ولى
تا به حـ ــال برایم مقدور نبـ ــوده و اگر من به این دیدار موفق نشـ ــدم از

پدر عزیـ ــزم و برادرم مىخواهم جـ ــاى من این مالقـ ــات را انجام داده و
در ضمـ ــن از امامم بخواهند براى من هم دعا کند و طلب اسـ ــتغفار و
بخشش از خداوند براى این بنده حقیر داشته باشند.
من از تمام برادران و خواهران مسـ ــلمان خواسـ ــتارم همیشـ ــه به فکر
اسالم و این انقالب شگفتانگیز خدائى باشند و در راه آن کار کنند و
هیچگاه از براى هر چیز کوچکى همین طور سرسرى نگذرند.
این آخرین نامهام بوده و پیروزى اسالم به ویژه پیروزى ایران بر دشمن
بعثی که همان پیروزى اسالم بر کفر است را از خداى محمد خواهانم.
وصیتنامه شهید میرسعید راحمى

سی نما

«آرزوی زیبا»؛ برآورده شدن آرزوی یک دختر
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :علی قویتن کارگردان سـ ــینمای کودک
و نوجوان فیلم جدید خود را درباره برآورده شــــدن آرزوی یک دختر
ساخته است.
«علـ ــی قویتـ ــن» کارگردان سـ ــینمای ایـ ــران فیلم جدید خـ ــود را با
عنــــوان «آرزوی زیبا» در حوزه کودک و نوجوان ســــاخته و آن را برای
شـ ــرکت در سیوسـ ــومین جشـ ــنواره فیلم کودک و نوجوان آماده
کرده است.
وی دربـ ــاره آخر یـ ــن وضعیـ ــت فیلـ ــم جدید خـ ــود گفت :بـ ــا پایان
تدوین و امور فنی ،این فیلم به دبیرخانه سیوسـ ــومین جشـ ــنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ارائه شــــده است.
بـ ــه گفتـ ــه او ،در حال حاضر آمادهسـ ــازی نسـ ــخه نهایـ ــی این فیلم
سینمایی رو به اتمام است.
در خالصه داســــتان «آرزوی زیبا» آمده است :چند کودک و نوجوان
بـ ــرای بـ ــرآورده شـ ــدن آرزوی یـ ــک دختـ ــر تصمیم بـ ــه انجـ ــام کاری
میگیرند و...

از جملـ ــه بازیگران این فیلـ ــم میتوان به هـ ــدا مقد ممنش ،امیر
محمد رحمانی ،متین نظری ،محمدحسـ ــین حال جمفرد ،یو سـ ــف
احمدی ،هادی هاشمی ،شـ ــکیبا حال جمفرد ،ترنم هاشمیمقدم،
کیا نـ ــا ریاضیـ ــان ،علـ ــی منوری ،سـ ــجاد شـ ــتوی ،محمـ ــد اختری،
عر فـ ــان زر گـ ــرزاده ،محمد عبـ ــا سزاده و علی مقد ممنش ا شـ ــاره
کرد.
دیگر عوامل فیلم ســــینمایی «آرزوی زیبا» به شرح زیر است:
مجری طرح :حامـ ــد قویتن ،امور تولید :یوسـ ــف احمدی ،مسـ ــلم
اختـ ــری ،طـ ــراح صـ ــدا و صداگـ ــذاری :بهـ ــروز شـ ــهامت ،دسـ ــتیار
صدابرداری :هادی هاشــــمی ،عکاس صحنه :الهام خراسـ ــانی ،مدیر
تصویربرداری :شــــهاب نوروزیان ،نویسنده ،کارگردان و تهیهکننده:
علی قویتن.
قویتـ ــن در کارنامه سـ ــینمایی خود و در حوزه سـ ــینمای کودک و
نوجـ ــوان فیلمهایی چون پل سـ ــفید ،سـ ــنجاقکهای برکه سـ ــبز،
سرود تولد و پرواز بادبادکها را ساخته است.

راز و نیاز

عرصه گاه قرب

اى که چش ـ ـمها و دیدهها از دیدنت فرو ماند،
بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را به عرصگاه قربت نزدیک کن.
و اى کسى که در برابر قدر و منزلتت
تمام منزلتها کوچک است،
بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را در پیشگاهت گرامى دار.
اى آن که خبرهاى نهانى در نزدت آشکار است،
بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را نزد خود رسوا مکن.

اى کسى که شـ ــگفتی هاى عظمتت پایان بردار نیست،
بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار.
اى آن که دوران فرمانروائیت را نهایت نیست،
بر محمد و آلش درود فرست،
و ما را از بند عذاب خود رهایى بخش.
اى کسـ ــى که گنجینه هاى رحمتت را فنا نیست،
بر محمد و آلش درود فرست،
و بــــراى ما از رحمتت نصیب و بهره ها قرار ده.

*برگرفته از صحیفه سجادیه

همه دان

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

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

تیانچه
هگمتانه ،گروه فرهنگی :لهجه هر شـ ــهر و دیاری شیرینی و جذابیتهای
خاص خود را دارد .لهجه مردم همدان نیز از آن دسـ ــته گویشهایی ست
که بسـ ــیار دلنشین و دوست داشتنی سـ ــت .لهجه مردم همدان میراث
گرانبهائی اسـ ــت که از زبانهای کهن ایرانی به یادگار ماندهاسـ ــت و کاربرد
واژ ههـ ــای کهـ ــن در این لهجـ ــه بیانگر این موضـ ــوع اسـ ــت .از ویژگیهای
دسـ ــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن ،به هنگام تلفظ
ٔ
اضافه اسمها به ضمایر متصل در مورد دوم
واژههاست .دیگری در حالت
و سوم شـ ــخص حرف آخر اسم مکسور م یشـ ــود ،و در مورد اول شخص
حرف آخر اسم مضموم میشود ،هنگام جمع بستن واژهای با ها ،اگر حرف
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشـ ــد تبدیل به کسـ ــره میشود و بسیاری
ویژگیهای منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات 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
ُ
جاجم :گلیم

در قرآن کریم آمده اســــت :خداوند شــــما را امر کرده که امانتها را به اهل
و صاحبش بسپارید.
حضرت امام صــــادق علیهالســــام فرمودهاند :خداوند هیــــچ پیامبری را
مبعوث نکرد ،مگر اینکه راستگویی و ادای امانت جز برنامههای او بوده
باشد.
ی بغفور فرسـ ــتاد .در
حکایــــت :امام صادق(ع) پیامی بــــرای عبدا ...بن اب 
بخشــــی از پیام حضرت آوردهانــــد« :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
آن زیبا بیارای ،مطمئن بدان آنچه علــــی(ع) را نزد پیامبر(ص) به آن درجه
رساند چیزی نبود جز راستی و امانتداری.
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

مسیر

قدرت رفتن به میدان شهادت
ِ
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :مبـ ــارزه امام حسـ ــین(ع) دو
وجـ ــه دارد و ممکن اسـ ــت دو نتیجـ ــه به بار بیـ ــاورد؛ اما
هر دو نتیجه خوب اسـ ــت .یک نتیجه ایـ ــن بود که امام
حسـ ــین علیه ّ
السـ ــام بتواند بـ ــر حکومت یزیـ ــد پیروز
شـ ــود و قدرت را از چنگ کسـ ــانی که با زور بر سـ ــر مردم
میکوبیدند و سرنوشـ ــت مردم را تبـ ــاه میکردند ،خارج
کند و کار را در مسـ ــیر صحیح خود بینـ ــدازد .اگر این کار
صورت میگرفت ،البته باز مسـ ــیر تاریخ عوض میشد.
یک وجه دیگـ ــر این بود کـ ــه امام حسـ ــین نتواند به هر
دلیلی این پیروزی سیاسـ ــی و نظامی را به دست بیاورد؛
آن وقت امام حسـ ــین در اینجا دیگر نه با زبان ،بلکه با
خون ،با مظلومیت ،با زبانی که تاریخ تا ابد آن را فراموش
نخواهـ ــد کرد ،حـ ــرف خود را مثـ ــل یک جریـ ــان مداوم و
غیرقابـ ــل انقطاع در تاریخ به جریان میاندازد .و این کار را
امام حسین(ع) کرد.
البته کسـ ــانی که دم از ایمان میزدند ،اگـ ــر رفتاری غیر از
آن داشتند که به امام حسین(ع) نشان دادندّ ،
شق ّاول
پیش میآمد و امام حسـ ــین میتوانسـ ــت دنیا و آخرت
را در همان زمان اصـ ــاح کند؛ اما کوتاهـ ــی کردند! البته

بحث اینکه چرا و چطور کوتاهی کردند ،از آن بحثهای
بسـ ــیار طوالنی و مرارتباری است که بنده در چند سال
قبل از این تحت عنوان «خـ ــواص و عوام» آن را مقداری
مطـ ــرح کردم -یعنی چه کسـ ــانی کوتاهی کردنـ ــد ،گناه و
تقصیر به گردن چه کسـ ــانی بود؛ چطـ ــور کوتاهی کردند،
کجا کوتاهـ ــی کردند -که من نمیخواهـ ــم آن حرفها را
ّ ً
مجددا بگویم.
بنابرایـ ــن ،کوتاهی شـ ــد و بـ ــه خاطر کوتاهـ ــی دیگران،
مقصـ ــود ّاول حاصل نشـ ــد؛ اما مقصـ ــود دوم حاصل
گردید .این دیگر چیزی است که هیچ قدرتی نمیتواند
ـدرت رفتن بـ ــه میدان
آن را از امـ ــام حسـ ــین بگیرد .قـ ـ ِ
شـ ــهادت؛ دادن جـ ــان و دادن عزیـ ــزان؛ آن گذشـ ــت
بزرگی که از بس عظیم اسـ ــت ،هر عظمتی که دشـ ــمن
داشـ ــته باشـ ــد در مقابلـ ــش ،کوچک و محو میشـ ــود
و این خورشـ ــید درخشـ ــان ،روزبهروز در دنیای اسـ ــام
ـانى بیشـ ــتری میپردازد و بشـ ــریت را احاطه
به نورافشـ ـ ِ
میکند.
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میز مطالعه

دوســت داریــد شــهر همــدان
در ســال  1420چگونه باشــد؟
«همدان؛ شهر همه ما  ....نظرات شما  ....آینده شهر ما»

فـراخـــوان جلــب مشــارکت مردمــی در برنامــه
راهبــردی  -عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان
شهروندان گرامی:
بــه منظــور مشــارکت در ترســیم چشــمانداز برنامــه بیســت ســاله شــهر و شــهرداری
همــدان ،میتوانیــد بــا مراجعــه بــه لینــک پیوســت شــده ذیــل ،نظــرات و
ً
پیشــنهادات خــود را در فــرم نظــر ســنجی ثبــت نمائیــد .لطفــا بــا
مراجعــه بــه ســایت  2040.hamedan.irو تکمیــل
فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه
برنامهر یــزی دقیــق و غنیتــر یــاری
نمائیــد.

استقبال از رمان کدیور در بازار کتاب

نگاهی به چرایی قیام کربال در «پس از بیست سال»
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :تاکنـ ــون تعداد
پنج هزار نسـ ــخه از کتاب «پس از بیسـ ــت
سال» در پویش روشنا توزیع شده است.
قرار اسـ ــت تعداد پنج هزار نسخه دیگر نیز
در این پویش عرضه شود.
پانزدهمیـ ــن پویـ ــش مطالعاتی روشـ ــنا با
محوریت کتاب «پس از بیسـ ــت سـ ــال»،
نوشـ ــته سـ ــلمان کدیور ،در حـ ــال برگزاری
است .تاکنون تعداد پنج هزار نسخه از این
اثر توزیع شـ ــده و به فروش رفته است .قرار
اسـ ــت پنج هزار نسـ ــخه دیگر از این کتاب
نیز در این پویش توزیع شود.
پویـ ــش مطالعاتی روشـ ــنا بـ ــر پایه فروش
مردمی است و کتابهای منتخب در این
پویش ،به صورت تکفروشـ ــی عرضه م یشـ ــود .در این
پویش تالش شـ ــده اسـ ــت تا با کاهـ ــش قیمت کتاب
به  75هزار تومان ،دسترسـ ــی و خریـ ــد آن برای مخاطب
آسانتر باشد.
عالقهمنـ ــدان میتواننـ ــد بـ ــرای تهیـ ــه ایـ ــن اثـ ــر بـ ــه
کتابفروش ـ ـیهای معتبر سراسـ ــر کشـ ــور مراجعه کنند.
همچنیـ ــن میتواننـ ــد بـ ــا ارسـ ــال پیامـ ــک عـ ــدد  20به
 30002408کتاب را با ارسال رایگان تهیه کنند.
«پس از بیست سال» ،نوشـ ــته سلمان کدیور ،از جمله
رمانهـ ــای دینـ ــی موفق در سـ ــالهای اخیر اسـ ــت که
به حوادث صدر اسـ ــام تا زمـ ــان عاشـ ــورا و واقعه کربال
میپردازد .بسـ ــیاری از مخاطبان کتاب کدیور را به دلیل

ارائه اطالعات دقیـ ــق تاریخی و در عین حال نثر جذاب و
داستانگویی موفق نویسـ ــنده ،آن را یکی از معدود آثار
داسـ ــتان دینی ماندگار در دهه اخیر دانستهاند؛ کتابی
که همردیف با «نامیرا» صادق کرمیار قصد دارد تا با بهره
بردن از جاذبههای زبان جادویی داستان ،مخاطب خود
را با فضای دوگانهای آشنا کند که از صدر اسالم تا همین
اآلن به آن دچاریم.
«پس از بیست سـ ــال» با جرقههای ذهن شخصیتی به
نام سـ ــلیم بن هشـ ــام پیش میرود؛ فردی کـ ــه در جوار
معاویه زندگـ ــی میکند امـ ــا رفتارها و سـ ــخنان ابوذر در
ذهن او سؤاالتی ایجاد میکند که در نهایت برای یافتن
پاسخ مناسبی برای آن ،اتفاقاتی رقم میخورد.

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

2040.hamedan.ir
چشمانداز شهر زمانی اعتبار مییابد که در تدوین آن ِصدای تمامی
گروههای ذینفع شنیده شود.

