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654
ثبت 422 مزاحمت تلفنی 
در سامانه 125 همدان طی یک روز

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور:

همدان از استان های ایمن
 در موضوع انتقال خون

نابغه تنیس روی میز همدان
 عازم مسابقات آسیایی شد

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

زیرسازی معابر  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
اسالمشهر

)پشت اداره آگاهی(

اعتبار:

 1,600,000,000 ريال
پیشرفت فیزیکی:

 50 درصد
مجری :

 منطقه چهار شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر

59

کاهش 80 درصدی اشتغال 
در واحد های صنعتی خوش نوش و کیوان

شرایط نامساعد شرکت ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی

8

رزن؛ نبض کشت و فروش 
رازیانه کشور

فرماندار رزن با بیان اینکه 95 درصد رازیانه کشور در 
رزن کشت می شود، گفت: این شهرستان امسال مقام اول 

کشت رازیانه را در کشور به خود اختصاص داده است.
سید رضا ســامتی روز دوشنبه با بیان اینکه کشت 
گیاه دارویی رازیانه در ســطح بیــش از 2 هزار هکتار از 
اراضی شهرســتان انجام شده اســت افزود: بیش از 95 
درصد رازیانه کشــور به میزان بیــش از پنج هزار تن در 

شهرستان رزن تولید می شود.
وی اضافه کرد: گیاه رازیانه با هدف کشت گیاهان 

کم آب بر و با نیاز آبی پایین در این شهرستان کشت 
می شود و این محصول باعث اصاح ساختار خاک شده 
و در تناوب با غات)گندم و جو( به عنوان گیاه دارویی 

و صنعتی استفاده می شود.
فرمانــدار رزن ادامــه داد: از جملــه اقدامات جهاد 
کشــاورزی این شهرســتان در زمینه مصرف بهینه آب 
در بخش کشاورزی تغییر الگوی کشت است که در این 
راستا سطح زیر کشت محصوالت پر آب بر از جمله سیب 

زمینی، هندوانه و یونجه کاهش و...
4

2
مراقبت بهداشتی مرزی برای 

4400 حاجی در فرودگاه همدان

3
مراقب کالهبرداری فروش شارژ 

ارزان قیمت باشید

6

کشف پودر های بدنسازی و 
مکمل  های ورزشی تقلبی در همدان

2
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر میهمان چهارشنبه های 

پاسخ گویی به شهروندان

زمان خریدن بانک ملی برای بازگرداندن ملک شاهزاده حسین)ع(
تا اول بهمن از سمت حیاط پشتی و تا مهر 99 یک راه به میدان امام باز می شود          زمان تحویل کامل ملک غصب شده نا مشخص

خبر همدان 2

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( :

باید در هیأت ها جوان 
تراز انقالب اسالمی 

تربیت شود
با بیان  فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان 
اینکه نظام اسامی ما به پیروزی نرسید جز اینکه 

جوانان انقابی در هیأت قرار گرفتند...

ایران  و جهان 3

امیر خجسته:
آمار اشتغال و نرخ بیکاری 

راستی آزمایی می شود
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی 
در تشریح نشست این کمیسیون با مسؤوالن مرکز 
آمــار ایران گفت: نمایندگان نســبت به آمار نرخ 

بیکاری اعامی از سوی مرکز آمار تردید دارند.

2

شهردار همدان خبر داد:

راه اندازی نخستین کتابخانه سیار شهری
کتابخانه سیار از اول مهر ماه خدمات رسانی خود را آغاز می کند

نمایشنامه های جشنواره بیست و ششم ارزیابی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: 10 شــهریورماه 
آخرین مهلت ارســال آثار به بخش نمایشنامه 
المللی  بین  و ششمین جشنواره  بیست  نویسی 
تئاتر كودک و نوجوان همــدان بود كه با پایان 
یافتن مهلت ارســال ارزیابی آثار ارسالی آغاز 

خواهد شد.
به گــزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان همدان، با 
پایان مهلت ارســال آثار به بخش نمایشنامه نویسی 

بیســت و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان همدان، ارزیابی آثار ارســالی آغاز خواهد 

شد.
آثار ارسالی این بخش نمی بایست تا پیش از این در 
جشنواره ها و مسابقات نمایشنامه نویسی برگزیده شده 

یا به چاپ رسیده باشند.
بــه نمایشــنامه های برگزیده به تشــخیص هیأت 
داوران جوایزی در مراســم اختتامیه اهدا و در صورت 
تصویب شــورای علمی و انتشــارات، برای چاپ آثار 

منتخب اقدام خواهد شد.
همچنیــن بــه تشــخیص هیــأت داوران یکی از 
نمایشــنامه های برگزیده در طول برگزاری جشــنواره 
توســط گروه های نمایشــی در جلســات کارگاهی و 

آموزشی خوانش می شود.
بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان همدان به دبیری مجید قناد با شعار 
» کودک، طبیعــت، تئاتر « آبان مــاه ١٣9٨ برگزار 

می شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

پویش "همسرنوشت" در هیأت های حسینی برای تحکیم بنیان خانواده
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیركل تبلیغات 
اسالمی استان همدان گفت: در راستای عمل به 
دستور رهبر انقالب مبنی بر لزوم تحکیم بنیان 
هیأت های  در  "همسرنوشــت"  پویش  خانواده، 

حسینی همدان اجرا می شود.
حجت االســام محمد هادی نظیری در گفتگویی 
اظهار کرد: امســال نیز همانند سال های گذشته با فرا 
رســیدن ایام محرم مبلغان برای تبیین مسائل دینی، 

عموم فضای استان را پوشش می دهند.
وی با اعام اینکه امســال مبلغــان مروج "پویش 
همسرنوشــت" هســتند، افزود: امســال مقام معظم 
رهبــری در دیدار بــا مداحان بر توجه بــه خانواده و 
تحکیم بنیان آن تأکید کردند، بنابراین تصمیم گرفتیم 
امسال در فضای هیأت های حسینی بر مسئله تحکیم 

خانواده تمرکز کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسامی همدان عنوان کرد: عاوه 

بر اجرای پویش "همسرنوشت" در هیأت های مذهبی، 
تبیین "بیانیه گام دوم انقاب اســامی" برای مردم و 
ارائه راهکارهای عملیاتی برای آن، از دیگر برنامه های 

ما در محرم 9٨ است.
وی ابــراز کرد: امســال در ایام محــرم دو هزار و 

200 هیأت مذهبی که اســامی آنها در سامانه سازمان 
تبلیغات اســامی به ثبت رســیده اســت، در استان 
خیمه هــای عزا را برپا کــرده و از ظرفیت و دو هزار و 

700 مداح نیز استفاده می کنند.
حجت االســام نظیری افزود: در بخش اعزام مبلغ 
نیز امســال یک هزار و 6٣٣ اعزام با ظرفیت یک هزار و 
٣7٣ مبلغ بومی و 260 مبلغ غیر بومی انجام می شود 
که مهمترین وظیفه آنها تبیین "بیانیه گام دوم انقاب 
اســامی" و اجرای پویش "همسرنوشــت" با تکیه بر 

تحکیم بنیان خانواده است.
وی گفت: از آنجایی که بیش از ٨0 درصد مردم 
در مراســم هیأت های حســینی شــرکت می کنند 
انتظــار داریــم نزدیک به 40 درصــد از هیأت های 
حســینی اســتان، در اجرای تبیین "بیانیه گام دوم 
انقاب اســامی" و اجرای پویش "همسرنوشــت" 

کنند. موفق عمل 

در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس عنوان شد:

لزوم همکاری همه دستگاه ها برای برگزاری با شکوه مراسم رژه نیروهای مسلح
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: در ســتاد 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان همدان 
بر لزوم برگزاری باشکوه رژه نیروهای مسلح در 

31 شهریور تأكید شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح دیروز در ســتاد 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس بر لزوم برگزاری باشکوه 
رژه نیروهای مسلح تأکید و عنوان شد: همه دستگاه ها 

می بایست برای این روز همکاری داشته باشند.
رئیس اداره امنیتی، سیاســی، اجتماعی فرمانداری 
همدان با بیان اینکه اولویت نخســت برگزاری مراسم 
٣١ شــهریور امنیت است، گفت: همه مباحث و موارد 

در حوزه امنیتی تعریف شده است.
مجتبی زارع با اشــاره به اینکه قطعاً رعایت نکردن 
مســائل امنیتی برای مردم مشکل ســاز خواهد شد، 
گفت: پلیس راهور ضروری است در زمینه روان سازی 
ترافیــک و تســهیل عبور و مرور در ایــن روز نظارت 

داشته باشد.
وی با بیــان اینکه باید رژه خوبــی در هفته دفاع 
مقدس برگزار شــود، عنوان کرد: هیچ کوتاهی در این 

زمینه قابل پذیرش نیست.
زارع با اشــاره به اینکه هفته دفــاع مقدس، هفته 
تقدیر از نیروهای مســلح اســت، گفت: ضروری است 
اطاع رسانی خوبی برای حضور مردم در باغ موزه دفاع 

مقدس انجام شود.
سردار  شــهید  شهادت  ســالگرد  *برزگر: 
امام خمینی)ره(  در حســینیه  مهر   7 همدانی 

برگزار می شود
معاون اجرایی سپاه انصارالحسین)ع( همدان نیز با 
بیان اینکه برگزاری رژه امســال نیز همانند سال های 
قبل باشکوه خواهد بود، گفت: این مراسم امسال با ماه 
محرم مقارن شده و یقیناً اقتداری که نیروهای مسلح 

دارند تأسی گرفته از عاشورای حسینی است.

حســن برزگر با اشــاره به اینکه نیروهای مسلح 
پهپــاد آمریکایی را در 56 هزارپایی مورد هدف قرار 
دادند، عنوان کــرد: ترامپ بعد از این واقعه از ایران 
بــه خاطر هدف قــرار ندادن هواپیمای این کشــور 

کرد. تشکر 
وی بــا بیــان اینکه امروز اســرائیل توســط 
نیــروی حــزب اهلل و محــور مقاومــت زمین گیر 
از عاشورای  به تأســی  این ها همه  شــده، گفت: 

است. حسینی 
وی بــر ضرورت همــکاری همه دســتگاه ها برای 
برگزاری مراسم ٣١ شهریور تأکید و بیان کرد: سالگرد 
شهادت شهید سردار همدانی امسال احتماالً 7 مهر در 

حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شود.
برزگر گفت: یکی از دالیل درخشش نیروهای مسلح 
حمایت مســؤوالن و نهادها علیرغــم محدودیت های 

مالی از این نیروهاست.
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خبــر

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام)ره( استان همدان:
ایجاد 757 شغل برای 
مددجویان روستایی

پیش بینی ایجاد اشتغال روستایی برای 
2هزار و 257 نفر دیگر تا پایان سال

معاون  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
اشــتغال و خودکفايی کمیته امداد امام)ره( 
اســتان همدان گفت: از ابتدای شروع طرح 
اشتغال پايدار روســتايی تعداد 757 مورد 
فرصت شغلی برای مددجويان تحت حمايت 

ايجاد شده است.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(، شــهرام 
عابدی بــا بیان اینکه توانمندســازی مددجویان 
و به خصــوص مددجویان روســتایی از مهم ترین 
برنامه هــای کمیته امداد امام)ره( اســت، گفت: 
تعداد 757 مورد فرصت شــغلی برای مددجویان 
روســتایی تحت حمایت کمیته امــداد امام)ره( 

ایجاد شده است.
وی اضافــه کرد: این تعداد اشــتغال از ابتدای 
شروع طرح اشــتغال پایدار روستایی با اعتبار 26 
میلیارد و 527 میلیــون تومان از محل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی در قالب اعتبارات اشــتغال 

پایدار روستایی ایجادشده است.
عابدی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
حوزه اشتغال با اشاره به اهمیت و به روز بودن آمار 
عملکرد در بخش های آموزش های فنی وحرفه ای، 
کاریابی و همچنیــن ارتقاء اطالعــات همکاران 
گفت: کارگاه آموزشی ســامانه سما برای 72 نفر 
از همکاران حوزه اشتغال استان و ادارات تابعه در 

اداره کل همدان برگزار شد.
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امداد 
امام)ره( اســتان همــدان افــزود: در این کارگاه 
به تمامی همکاران شــامل کارشناســان اشتغال، 
کارشناســان فنی ادارات تابعــه و همکاران دفتر 
اســتان به صورت کاربــردی در زمینهٔ ثبت نمونه 
پرونــده آموزش هــای فنــی حرفــه ای، کاریابی 
و طرح هــای اشــتغال و همچنیــن نحــوه ثبت 

مشاوره های شغلی آموزش داده شد.
وی همچنیــن در ادامه با اشــاره به اینکه 26 
میلیــارد و 527 میلیــون تومان برای اشــتغال 
روســتایی هزینــه پرداخت شــده اســت، گفت: 
پیش بینی می شــود تا انتهای ســال برای 2هزار 
و 257 نفــر دیگر با هزینــه 48 میلیارد و 827 
میلیون تومان در روستاها اشتغال ایجاد می شود.

ارتقای 24 پله ای تیم ملی 
مهارت در مسابقات جهانی 

روسیه

هگمتانه، گروه خبر همدان: در جلســه 
نامه سه جانبه در حوزه چرم  تفاهم  امضای 
بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
همدان، شرکت شهرک های صنعتی، کارخانه 
چرم شهباز و مجری طرح تکاپو در استان با 
رويکرد آموزش همراه اشتغال از ارتقای 24 
در مسابقات جهانی  مهارت  ملی  تیم  پله ای 

روسیه خبر داده شد.
*معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتاندار: بايد مهارت آموزی را در استان 

ارتقا دهیم
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان 
در جلسه شــورای مهارت استان گفت: باید همه 
دستگاه های اجرایی، دســت در دست هم، حوزه 

مهارت آموزی را در استان ارتقا دهیم.
ظاهر پورمجاهد افزود: برنامه ها و ظرفیت های 
مرکز آمــوزش هتــل داری و گردشــگری، باید 

کشوری دیده شود.
وی گفت: هرجا که آموزش مؤثر به کار گرفته 

شد بازدهی نیز به مراتب بیشتر شد.
در ادامه وهــب مختاران، مدیــرکل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان همدان نیــز گفت: آماده 
ارائه هرگونه خدمات آمــوزش مهارتی به تمامی 

دستگاه های دولتی و بخش خصوصی هستیم.
مختاران به ارتقا 24 پله ای تیم ملی مهارت در 

مسابقات جهانی روسیه اشاره کرد و افزود:
مرتضی امیدی، نخبه مهارتی از همدان در این 
رقابت ها توانست دیپلم افتخار این مسابقات را از 

آن خود کند.
وی گفت: مشــکل جوانان بیکار، فقر مهارتی 
آنان اســت لذا از همه جوانان و افراد جویای کار 
دعوت می کنم از دوره های آموزشی این اداره کل 

استفاده کنند.
در پایان این جلســه، تفاهم نامه سه جانبه در 
حــوزه چرم بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان همدان، شــرکت شــهرک های صنعتی، 
کارخانه چرم شهباز و مجری طرح تکاپو در استان 

با رویکرد آموزش همراه اشتغال به امضا رسید.

خبــر

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( :
باید در هیأت ها جوان 
تراز انقالب اسالمی 

تربیت شود

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: فرمانده 
سپاه انصارالحسین)ع( همدان با بیان اينکه 
نظام اسالمی ما به پیروزی نرسید جز اينکه 
جوانان انقالبی در هیأت قرار گرفتند، گفت: 
بايد در هیأت ها جوان تــراز انقالب تربیت 

شود.
به گزارش هگمتانه ســردار مظاهر مجیدی در 
گردهمایی فصلی خدام حســینی ضمن تسلیت 
فرا رســیدن ماه محرم و ایام عــزاداری اباعبداهلل 
الحسین)ع(، اظهار کرد: هیأت رزمندگان به نوعی 

منتصب به والیت و رهبری است.
وی با بیــان اینکه جوان گرایی از اهداف اصلی 
هیأت ثاراهلل اســت، گفت: این سنت خدا است و 
سنت های خدا تغییرناپذیر اســت و آینده زمین 

دست صالحان و نیکوکاران است.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین)ع( همدان با 
اشــاره به اینکه در دوران دفاع مقدس هم هرجا 
کــم می آوردیم امید ما ائمه)ع( بودند و این روش 
کمــک می کرد و بســیاری از مشــکالت ما حل 
می شد، افزود: اگر به این باور اعتقاد داشته باشید 
آینده در اختیار شــما خدام است و ذره ای شک 
به خــود راه ندهید تا وجودمــان را پاک نکنیم، 

نمی توانیم جزء صالحین قرار بگیریم.
وی با بیان اینکه در هیأت ثاراهلل بستری وجود 
دارد که این بسترها برای رسیدن به آن فرد صالح 
اســت، تصریح کرد: وجود شهید »همدانی« برای 

اباعبداهلل الحسین)ع( وقف شده بود.
سردار مجیدی ابراز کرد: این یک فرصت است 
و راه طوالنــی در پیش داریــم و برای اینکار باید 
خودســازی کنیم چراکه عاقبــت بخیری در این 

صراط است.
وی در خصوص فضای مجازی در ادامه افزود: 
در دنیای فضای مجازی باید خیلی مراقب باشید 
با اعتقاد و توســل بــه اباعبداهلل الحســین)ع( و 
ســایر ائمه)ع( پیش بروید چراکه آنها دست ما را 

می گیرند.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان با بیان 
اینکــه نظام اســالمی ما به پیروزی نرســید جز 
اینکــه جوانان انقالبی در هیأت قرار گرفتند، ابراز 
کرد: باور ما بر این اســت که اگر بخواهیم انقالب 
اسالمی ادامه پیدا کند راهی جز این نداریم که به 

هیأت ها برگردیم.
ســردار مجیدی بــا تأکید بر تربیــت جوانان 
تراز انقــالب تصریح کرد: باید بدانیم کار بســیار 
مهمــی در هیأت ثــاراهلل انجــام می دهیم و آن 
آشــنایی جوانان با فرهنگ جهاد و شهادت است 
که برگرفته از عاشــورا اســت که با توسل به امام 

حسین)ع( راه نجات فراهم می شود.
وی با بیان اینکــه ما نمی خواهیم صرفاً هیأت 
راه بیندازیم، ابراز کــرد: باید نیروی جوان مؤمن 

تراز انقالب تربیت کنیم.

مراقبت بهداشتی مرزی برای 
4400 حاجی در فرودگاه همدان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مراقبت 
بهداشــتی مرزی به صورت شــبانه روزی 
به حجاج همدان و کردســتان در راستای 

سالمت زائران ارائه می شود.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا، برنامه مراقبت 
بهداشــتی مرزی حجــاج اســتان های همدان و 
کردســتان با حضور شــبانه روزی گــروه مرکز 
بهداشــت شهرســتان همدان با جدیت پیگیری 

می شود.
این گزارش می افزاید: در این برنامه ســالمت 
بیش از 4 هزار و 400 زائر توسط گروه بهداشتی 
از جنبه های مختلف نظیر تب سنجی و اعزام زوار 
نیازمند ارجاع به بیمارســتان، نظارت بر بوفه، آب 
آشــامیدنی، پســماندها و ضدعفونی محل تجمع 
زائران بعد از هر پرواز توسط پزشک، کارشناسان 
پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و سالمت محیط 

و کار تحت کنترل قرار دارد.
بر اساس این گزارش مشــاوره و فعالیت های 
آموزشــی همراه با توزیع بروشــور نیز تا آخرین 

پرواز ادامه خواهد داشت.

شهردار همدان خبر داد:

راه اندازی نخستین کتابخانه سیار شهری
کتابخانه سیار از اول مهر ماه خدمات رسانی خود را آغاز می کند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نخستین کتابخانه 
به همت شــورای اسالمی شهر و  سیار شهری 
شــهرداری و با همکاری اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان همدان در شهر همدان راه اندازی 

شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر سه شنبه مراسم 
افتتاح نخستین کتابخانه سیار شهری به همت شورای 
اسالمی شهر و شــهرداری همدان و با همکاری اداره 
کل کتابخانه های عمومی اســتان با حضور مســؤوالن 
فرهنگی در تاالر فجر برگزار شد و این کتابخانه از اول 

مهر ماه خدمات رسانی خود را آغاز می کند.
در  کتابخانه  ســه  راه انــدازی  *صوفــی: 

فرهنگسرای واليت، عین القضات و تاالر قرآن
شــهردار همدان در این آئین با بیان اینکه سیاست 
شــهرداری همدان در کنار اقدامات عمرانی، اقدامات 
فرهنگی در جهت ایجاد زیرســاخت های فرهنگی در 
شــهر اســت، عنوان کرد: این اقدامات در کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی  شورا و سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری صورت می گیرد.
عبــاس صوفــی با اشــاره بــه اینکه بــه موضوع 
کتاب خوانی در دین و فرهنگ  ما بســیار توصیه شده 
اســت، ابراز کرد: بــزرگان ما بــه کتاب خوانی توصیه 
کردند و زمانی می توانیم شهرهای  خوبی داشته  باشیم 
که شــهروندان آگاه و عالم به مباحث شــهری داشته 

باشیم.
در مديريت  را  بســیاری  فرهنگی  *کارهای 

شهری شروع کرديم
وی اظهــار کــرد: کارهای فرهنگی بســیاری را 
در مدیریت شــهری شــروع کردیم که یکی از آنها 
همکاری با اداره کل کتابخانه هاســت که در همین 
راســتا ســه کتابخانه در فرهنگســرای والیت، عین 
القضــات و تــاالر قرآن بــه صورت مشــارکتی کار 
می کند و اســتقبال خوبی از آن شــده است و برای 

توسعه آن برنامه داریم.
شــهردار همدان با اشــاره به راه اندازی نخســتین 

کتابخانه ســیار شهری در استان و شهر همدان افزود: 
اتفاق خوبی در مجموعه مدیریت شــهری و ســازمان 
اتوبوسرانی افتاده است و اولین کتابخانه سیار با هزینه 
باالیی ایجاد و اتوبوسی تجهیز شده که شاهد راه اندازی 
آن در شهر هستیم که به طور قطع در باال بردن سطح 

آگاهی شهروندان نقش بسزایی دارد.
*بر توسعه کتابخانه پارک ها نیز تأکید دارم

صوفی تصریح کرد: بر توسعه کتابخانه پارک ها نیز 
تأکید دارم و از هر فضای شــهری برای توسعه فضای 
فرهنگی استفاده می کنیم که در این میان کتاب خوانی 

برای ما اولویت بسیاری دارد.
وی بیان کرد: شــهروندان آگاه کنار ما هســتند و 
در زمینه کتاب خوانی، شــورای اجتماعی محالت نیز 
می تواند در توسعه فضای فرهنگی کتاب خوانی کمک 

کننده باشد.
با  شهرداری  مختلف  اقدامات  *سلماســی: 
تعامل با اداره کل کتابخانه ها در راستای توسعه 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی
رئیــس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیز گفت: باید تــوان تجزیه و 
تحلیل شــهروندان را باال ببریم و شهروندان نسبت به 

امور آگاهی داشته باشند.
رضوان سلماســی با بیان اینکه یکی از راه های باال 
بردن توان تجزیه و تحلیل شــهروندان ارتباطی است 
که بین شــهروندان و کتاب ایجاد می شــود و باید در 
دورتریــن نقاط برای علم آمــوزی حرکت کنیم، ابراز 
کرد: در جامعه باید زیر ســاخت های ارتباط بین مردم 
و کتاب را ایجاد کنیم و یکی از اهداف شــورای پنجم 
توســعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی بود که در همین 
زمینــه کارهای ویژه ای صورت گرفت و شــهرداری با 
تعامل با اداره کل کتابخانه ها اقدامات مختلفی را انجام 

داد.
سلماسی با اشــاره به اینکه موضوع پایتخت کتاب 
و نقاشــی های با موضوع کتاب در دیوار های شــهری 

پیگیری شــد، عنوان کرد: یکی از مــواردی که بر آن 
تأکید شــد راه اندازی کتابخانه سیار شهری بود که با 
تالش های بی وقفه در سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری، اولین کتابخانه سیار شــهری در همدان 

افتتاح شد.
*زارعی: کتابخانه مجهز به 2 هزار و 500 جلد 
کتاب، مجله، وســايل کمک آموزشی و استان 

شناسی و اينترنت پر سرعت
عاطفه زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
همــدان هم در این آیین با اشــاره به اینکه 114 باب 
کتابخانه عمومی در استان شامل 69 کتابخانه شهری 
و 45 کتابخانه روســتایی فعال اســت، گفت: در شهر 
همــدان 24 کتابخانه عمومی داریــم که امروز به 25 

مورد می رسد.
وی با بیان اینکه ارتباط و هم افزایی با شــهرداری 
داریم و خدمات  مســتمر در زمینــه کتاب خوانی ارائه 
شده است، گفت: با همکاری شورا و شهرداری کتابخانه 
عمومی ســیار شهری به نام یار مهربان در مناطقی که 
فاقد کتابخانه هستند همچون، کوی الوند، کوی شهید 

بهشتی، قاسم آباد و شهیدان دیباج فعالیت می کند.
زارعــی ابراز کرد: ایــن کتابخانه مجهز به 2 هزار و 
500 جلد کتاب، مجالت و وســایل کمک آموزشی و 
اســتان شناسی اســت و این اتوبوس سیار به دوربین 
مدار بســته و کپســول آتش نشــانی مجهز اســت و 

تجهیزاتی مانند وای  فای دارد.
محمــد حســن زاده، رئیــس انجمن علمــی ارتقا 
کتابخانه های کشــور هم با بیان اینکه راه اندازی اولین 
کتابخانه ســیار شــهری که در همدان انجام می شود 
یک کار جهانی اســت، اظهار کرد: کتابخانه ها توسعه 
فرهنگ شــهری و نمونه ای از جنبــش نرم برای ارتقا 

فرهنگ است.
وی عنوان کــرد: این کار برای اولین بار در همدان 
صــورت می گیرد، کــه امیدواریم الگویی برای ســایر 
شهر ها باشد و روزی شاهد بیشتر شدن این کتابخانه ها 

در استان همدان باشیم.

زمان خریدن بانک ملی برای بازگرداندن ملک شاهزاده حسین)ع(
تا اول بهمن از سمت حیاط پشتی و تا مهر 99 یک راه به میدان امام باز می شود          زمان تحویل کامل ملک غصب شده نا مشخص

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان : 109 موقوفه مرتبط با اقامه عزای سیدالشهدا)ع(

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مديرکل اوقاف 
و امور خیريه اســتان همدان گفت: غالب نیات 
واقفان در کشــور مربوط به عــزاداری حضرت 
سیدالشهداء)ع( اســت و در استان همدان نیز 
109 موقوفــه از 799 موقوفه مرتبط با عزاداری 

امام حسین)ع( و عاشورا است.
به گزارش خبرنگار هگتانه، حجت االسالم 
رضا حاجــی زین العابدینی ظهــر دیروز در 
نشســت خبری ضمن تســلیت فرا رسیدن 
ایام سوگواری شهادت سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( اظهار کرد: نیت 
حســنه وقف صرفاً مختص به نظام اسالمی 
نیســت و در کشورهای دیگر نیز که حکومت 
اسالمی ندارند این اقدامات در قالب مؤسسات 

خیریه انجام می شود.
وی تصریــح کرد: به طور کلی دو دســته 
موقوفــات داریــم که بــر اســاس موقوفات 
انتفاعــی، واقــف خیراندیش وقــف را انجام 
می دهد تــا از عین آن اســتفاده شــود در 
صورتی که در موقوفات منفعتی، واقفان اعالم 

می کنند که از محل درآمد این موقوفات نیات ما جاری 
و ساری شود.

وی با بیان اینکه تعداد مساجد وقف شده در استان 
1931 مســجد و نیز 477 حســینیه اســت؛ مجموع 
موقوفات اســتان همــدان را 799 مورد برشــمرد و 
گفت: تعــدادی از این موقوفات بر اســاس نیت واقف 
باید درآمدزا باشد ضمن اینکه تعداد امامزادگان و بقاع 

متبرک استان نیز 223 امامزاده واجب التعظیم است.
وی تشــریح کرد: اینکــه گاهی در اعــالم تعداد 
امامــزادگان و بقاع متبرک اختالف آمار وجود دارد به 
این دلیل است که در مواردی در یک بقعه متبرک یک 
تا 3 امامزاده مدفون هســتند بنابراین نباید به شبهات 

توجه کرد.
حجت االســالم زین العابدینی افــزود: تعداد امالک 
موقوفات ما حدود 49 هــزار ملک یا به اصطالح رقبه 
است؛ چراکه ما به هر واحد ملکی یک رقبه می گوییم 
ضمــن اینکه از این میزان حدود 47 هزار ملک باید از 

محل عواید خود درآمدزا باشند.
وی خاطرنشــان کرد: از نظر تعداد رقبات و تعداد 
موقوفات و بقاع متبرک، ادارات اســتان ها طیف بندی 
می شــوند که اســتان همدان جزو طیف )ب( است و 
اســتان هایی همچون تهران، خراسان رضوی، اصفهان 
و کرمــان که فراوانی تعداد نیات دارند در طیف )الف( 

قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 700 نوع نیت کوچک 

و بزرگ فرهنگی، اجتماعی، مذهبی در کشــور وجود 
دارد، ادامــه داد: اخیراً موقوفات با نیازهای روز جامعه 
اتفــاق می افتد که غالب نیات کشــور نیــز مربوط به 
عزاداری حضرت سیدالشــهداء)ع( اســت و در استان 
همدان نیــز 109 موقوفــه از 799 موقوفه مرتبط با 

عزاداری امام حسین)ع( و عاشورا است.
وی اضافه کرد: برخی از این موقوفات مقید به زمان 
هســتند یعنی باید در زمان خاصی هزینه شوند برخی 
نیز مقید به مکان یعنــی در مکان خاصی باید هزینه 
شوند ضمن اینکه برخی موقوفات نیز مقید به زمان و 

مکان با هم هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با تأکید 
بر اینکه در استان همدان در حوزه وقف اقدامات بسیار 
خوبی انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم 
همراهی با رسانه ها نوعی سرمایه گذاری برای موقوفات 

و اماکن مذهبی است.
وی در خصــوص اقدامات انجام شــده نیز افزود: 
در حــوزه دارو و درمــان اقدامات خوبــی همچون 
تجهیز  اعتمادیــه همــدان،  درمانــگاه  راه انــدازی 
بیمارســتان امــام حســین)ع( مالیــر و تجهیزات 
بیمارســتانی کبودراهنگ انجام شــده است، ضمن 
اینکه 5 هزار بسته لوازم تحریر شامل خودکار، دفتر، 
مــداد، کیف و... بــا بهترین کیفیت بــرای کمک به 

دانش آموزان نیازمند خریداری شده است.
*5 موکب فعال برای ايام اربعین در کشــور 

خواهیم داشت
وی تصریــح کرد:  در خصوص اربعین حســینی نیز 
امسال 5 موکب فعال در کشور خواهیم داشت که با توجه 
به نیات واقفان برخی نیات مربوط به دهه عاشورا است به 

همین دلیل تعداد موکب ها ممکن است کم باشد.

حجت االســالم حاجی زین العابدینی با بیان اینکه 
در دهــه اول محــرم 37 مبلغ اعزامی در روســتاها و 
اماکن مذهبی داریم، ادامــه داد: اعزام زائران بار اولی 
به عتبات عالیات و مشهد مقدس، اطعام دهی از محل 
عواید موقوفات به فقرا و نیازمندان و سرمایه گذاری با 

مشارکت موقوفات از دیگر برنامه هاست.
وی خاطرنشــان کرد: مجموعه موقوفات اســتان 
همدان آمادگی سرمایه گذاری با شخصیت های حقیقی 
و حقوقــی را دارد ضمن اینکــه در حال حاضر نیز در 
حال رایزنی و انعقاد قرارداد چند طرح هســتم؛ چراکه 
این اقدام به اشــتغال و رونق تولیــد کمک می کند و 
عواید نیز افزایش پیدا می کند و نیات واقفان نیز بیش 

از پیش جاری و ساری می شود.
*مقرر شــده تا اول بهمن ماه حیاط پشتی 
شعبه ارزی در اختیار بقعه شاهزاده حسین قرار 

بگیرد
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص 
ملک غصب شــده و بقعه شاهزاده حسین)ع( و بازگشت 
این ساختمان به شــاهزاده حسین)ع( نیز گفت: در این 
موضوع استاندار همدان تمام قد ورود پیدا کرده، از این رو 
در جلسه ای مقرر شد یک مســیری از ابتدای پیاده راه 
اکباتان باز شــود و حیاط پشتی شعبه ارزی بهره برداری 
و در اختیار شــاهزاده حسین)ع( قرار بگیرد ضمن اینکه 
یک مسیر هم وسط بانک ملی حالت رواق مانند به پهنای 
4 متر به بقعه متبرک باز می شود همچنین مقرر شده تا 
اول بهمن ماه حیاط پشــتی شعبه ارزی در اختیار بقعه 
شاهزاده حســین قرار بگیرد و تا اول مهرماه 99 نیز راه 

وسط میدان باز شود.
وی همچنین در خصوص زیرگذر امامزاده عبدا... نیز 
گفت: در جلسه ای کارشناسی به دستور استاندار، 4 طرح 

در این خصوص توسط مشاور مطرح شد که طرح سوم با 
کمترین هزینه و بار ترافیکی به تأیید اعضا رسید و قرار 
اســت اســتاندار نظر نهایی خود را اعالم و برای اجرا به 

شهرداری ابالغ کند.
*کمبود موقوفات قرآنی در استان همدان

وی با اشاره به کمبود موقوفات قرآنی در 
استان همدان افزود: در حال حاضر تمایل به 
این سمت اســت که موقوفات قرآنی داشته 

باشیم.
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان 
همدان نیز با اشاره به برگزاری طرح بصیرت 
عاشــورایی اظهار کرد: این طــرح ویژه ایام 
محرم و صفر با عنوان بصیرت عاشــورایی به 
استان ها و شهرســتان ها ابالغ شده و امسال 
نیز در بقاع متبــرک آمادگی الزم را در این 

راستا داریم.
حجت االسالم ســید علی حسینی اضافه 
برگزاری مراســم سخنرانی،  بر  کرد: عالوه 
برنامه های  معرفت،  و خیمه هــای  عزاداری 
شاخصی مانند همایش لبیک یا حسین)ع( 
در 18 بقعــه هــم زمان بــا ســالروز ورود کاروان 
اباعبــداهلل )ع( به کربــال با هدف تجدیــد بیعت با 
امام حســین)ع(، همایش نوجوانان عاشورایی با نام 
احلی من العســل در هفتم ماه محرم با مشــارکت 
آموزش و پرورش، همایش شیرخوارگان حسینی در 
جمعه اول ماه محرم در 23 بقعه اســتان و همایش 
رهــروان زینبی ویــژه بانوان نیز در ایــام عزاداری 

می شود. برگزار  سیدالشهدا)ع( 
وی ادامه داد: امسال رهروان زینبی ویژه بانوان نیز 

در ایام عزاداری سیدالشهدا)ع( برگزار می شود.
وی ادامه داد: امســال برنامه های اوقاف و امور خیریه 
با شعار محوری شهادت افتخار ماست با حضور 37 مبلغ 
اعزامی از قم و 35 مبلغ بومی در اســتان همدان برگزار 
می شود که مجموعاً 72 مبلغ در این طرح همکاری دارند.
حجت االسالم حسینی برپایی ایستگاه های صلواتی 
در ماه محرم و صفر در 33 بقعه، برنامه ویژه تاســوعا 
و عاشــورا در 20 بقعه متبرک، اقامه نماز ظهر عاشورا، 
تعزیه خوانی و اطعام دهی از محل نیات واقفین به مبلغ 
200 میلیون تومان را از دیگر برنامه های طرح بصیرت 
عاشــورایی عنوان کرد و گفت: اطعام دهی در روزهای 
عاشــورا و تاسوعا و در آستان مقدس امامزادگان انجام 
می شــود و سال گذشــته نیز برای حدود 15 هزار نفر 

انجام شد.
وی در پایان تصریح کرد: طرح بصیرت عاشورایی در 

85 بقعه و در سراسر استان همدان برگزار می شود.

رئیس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
میهمان چهارشنبه های پاسخ گويی به شهروندان

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: در ادامه 
به  پاســخ گويی  برگــزاری چهارشــنبه های 
شــهروندان، فردا ســید محمد پوروخشوری 
بار و  نقل  و  رئیس ســازمان مديريت حمــل 
شهری137شهرداری  مديريت  مرکز  در  مسافر 

همدان حضور می يابد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 

مرکــز مدیریــت شهری137شــهرداری همــدان 
بــرای اولین بار مدیران شــهرداری بــا حضور در 
همدان  137شــهرداری  شــهری  مدیریت  مرکــز 
به ســؤاالت، نظرات و درخواســت های شهروندان 

می دهند. پاسخ 
بر اســاس این گزارش در این راستا چهارشنبه 
137میزبــان رئیس ســازمان  ایــن هفته مرکــز 

مدیریــت حمــل و نقــل بار و مســافر اســت و 
شــهروندان می توانند از ساعت 11 تا 13 با شماره 
137 تمــاس بگیرند و مســتقیماً درخواســت های 
خــود را در خصــوص مباحث مرتبط بــا مدیریت 
پایانه های  و  تاکســیرانی  مدیریــت  اتوبوســرانی، 
مســافربری )پایانه بــزرگ، اکباتان، روســتایی_

ســفیدابی_( با این مسؤول مطرح کنند.

خبــر همدان



برابر راي شــماره 139860326002000284 مورخ 1398/04/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي اســمعيل زارعي فرزند چراغعلي بشــماره شناســنامه 812 صادره از شيرين سو در يک قطعه زمين مزروعي آبي 
به مســاحت 155322/80 مترمربع پالک 306 اصلي واقع در بخش 4 همدان روســتاي آقکند خريداري از مالک رسمي آقايان يداله سيفي و آقامعلي ابراهيمي محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 

است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/28 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/12 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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نظر به اينکه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان به موجب راي شماره 13976032600400315مورخ 
1398/04/27 تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي حســين بابائي داراي کد ملي 3979413950 فرزند علي حســين متقاضي پرونده کالسه 1396114426004000086 در ششدانگ يک قطعه زمين 
مسکوني به مساحت 2205/63 مترمربع پالک شماره 1210 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش 2 تويسرکان واقع در تويسرکان روستاي آرتيمان جنب شهرک قائم خريداري مع الواسطه از احمد عينعلي 
محرز گرديده است. لذا مفاد راي صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که شخص يا اشخاص ذينفع به راي صادره 
اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسرکان تسليم و رسيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع قضايي دادخواســت تقديم و رســيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دريافت و به اداره 

ثبت تسليم نمايد که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/12 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/27 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان
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3 سه شنبه 12 شهريور ماه 1398 
سال بیست و يکم  شمـاره 4337

اخبار کوتاه

دو کارت زرد در یک روز 
به وزیر اقتصاد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنی عصر دیروز از پاسخ های فرهاد دژپسند وزیر 
امــور اقتصادی و دارایی به ســؤال منصور مرادی 
نماینــده مریــوان و محمدرضــا صباغیان مردم 
مهریز قانع نشدند. ســؤال نماینده مریوان درباره 
علت دریافــت کارمزد از مشــتریان بانکی برای 
استفاده از ســامانه پیامکی بود. سؤال محمدرضا 
صباغیان بافقی نماینــده مردم مهریز در مجلس 
شورای اســالمی، از وزیر امور اقتصادی و دارایی 
درباره عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق شاغالن 

دستگاه های اجرایی بود.

دستور روحانی 
برای امحای ذرت های آلوده

امیر خجســته نماینده مجلس: رئیس جمهور 
دســتور امحای ذرت ها آلــوده را داده اند اما دو 
روش در ایــن خصوص وجود دارد. یا باید مرجوع 
شود یا امحا شــود. حدود 4 سال این ذرت ها در 
گمرکات بالتکلیف بوده است که مقرر شد تعیین 

تکلیف شوند.

الریجانی: 
کار بانک ها در اخذ طلب از 

ضامن وام گیرنده، اشتباه است
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
اخذ طلب از ضامن، در گام اول اشــتباه اســت، 
گفت: اکنون بانک ها به جــای آن که ابتدا طلب 
خود را از وثیقه برداشــت کنند مستقیم به سراغ 

ضامن رفته و یقه آن را می گیرند.

موسوی: 
گام سوم از گام اول و دوم 

محکم تر خواهد بود
سخنگوی وزارت خارجه:گام سوم از گام اول و 
دوم محکم تر است تا توازنی بین حقوق و تکالیف 
جمهوری اســالمی ایران در برجام به وجود آورد. 
اگر پیشــنهادات و مذاکرات در راســتای اجرای 
برجام و تعهداتی اروپایی ها انجام شود، جمهوری 
اســالمی ایران گام سوم را برنخواهد داشت و اگر 
این شرایط قابل قبول و مطلوب باشد حتی ممکن 
است شرایط تا حدودی به چند ماه قبل برگردد.

مراقب کالهبرداری فروش 
شارژ ارزان قیمت باشید

رئیــس پلیــس فتــا اســتان ایــالم: مراقب 
کالهبــرداری و خالی کردن حســاب های بانکی 
شــهروندان از طریق تبلیغات فروش شــارژهای 
ارزان قیمت باشید. کالهبرداران با سوء استفاده از 
وبگاه ها و فروشگاه های اینترنتی اقدام به تبلیغات 
جعلــی با عنوان فروش شــارژ ارزان قیمت و یا با 

تخفیف می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

بیشتر از نیاز مردم کاالهای 
اساسی ذخیره شده است

وزیر صنعــت، معدن و تجارت: مــردم نگران 
تأمین کاالهای اساسی نباشند چرا که بیش از نیاز 
جامعه این کاالها را ذخیره کرده ایم. بانک مرکزی 
متخلفــان ارزی را به دادگاه معرفی کرده اســت. 
مماشاتی با متخلفان نداریم. دستور رئیس جمهور 
بــرای تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی درحال 

پیگیری است.

امکان توزیع ارز در خاک عراق 
وجود ندارد

سفیر ایران در عراق: امسال امکان توزیع ارز در 
خاک عراق وجود نــدارد و در این خصوص هیچ 
گونــه برنامه ریزی صورت نگیــرد.در حال تالش 
هســتیم مرز خسروی هم با توجه به موافقت های 
صورت گرفته هر چه سریع تر بازگشایی شود.به 2 
هزار دســتگاه اتوبوس برای ساماندهی و استقرار 
نیاز داریم و محل استقرار این اتوبوس ها نیز اعالم 

می کنیم.

انعکاس

آيین نخل برداری در میبد يزد

رئیس قوه قضائیه:

سامانه اموال مسؤوالن فعال شد
اتهام زنی بدون سند، به روند مبارزه با فساد ضربه می زند

هگمتانــه، گروه ايران و جهــان: رئیس قوه 
قضائیه گفت: کســی را بی سند مورد اتهام قرار 
دادن امری ناشايست است و به حرکت و مبارزه 

ضربه می زند.
آیت ا... ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه با تســلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع(، تصریح کرد: همه مظاهر عالی 
انسانی بر تابلوی عاشــورا نقش بسته است. انسانیت، 
شجاعت، شهامت، ایســتادگی در راه هدف، عبودیت 
و بندگی، ایمان، جهاد، شهادت، صبر، توکل، بصیرت، 
معرفت، دشــمن شناســی، دشمن ســتیزی، عدالت، 
برادری، گره گشایی از زندگی مردم، اقامه نماز، ایتای 
زکات، امر به معروف و نهی از منکر، از جمله مهم ترین 

درس های عاشورا برای همه نسل ها و عصرهاست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عاشــورا یک حادثه 
زودگــذر نبوده و امــروز باید در متن زندگی انســان 
معاصر باشــد، افزود: از جلوه های مهم عاشــورا، امید 
در زندگی اســت؛ لذا کســانی که از تبهکاری، فساد، 
اســتکبار و ظلم به ســتوه آمده اند، با ابتنا به عاشورا 

می توانند با امید زندگی کنند.
آیت ا... رئیســی با اشــاره بــه کلیــد زدن پروژه 
ناامیدسازی مردم توسط دشمن از مدت ها قبل، تأکید 
کرد: بی تردید مردم عاشــورایی مــا مایوس نخواهند 
شد. پرچمی که مقام معظم رهبری برداشته اند، پرچم 
مقاومت و مبارزه با فســاد است. بنده نیز یک طلبه و 
سرباز هستم و ملت بزرگ، مخلص و متدین، پای کار 
هستند. دولت، مجلس، نهادها و رسانه ها می دانند که 
گسترش فساد موجب ناامیدی و مبارزه با فساد موجب 
امیدواری در جامعه اســت. به حمداهلل با رهنمودهای 
رهبــر معظم انقالب و حضور مردم در صحنه، تا امروز 
قلب پروژه دشمن از کار افتاده و مردم بیش از همیشه 
امیدوار به آینده نظام و کشــور هستند. ادامه این روند 

نیز تالش همگان را می طلبد.

رئیــس قوه قضاییه با تأکید بــر اینکه در مبارزه با 
فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، یادآور شد: هم 
بی عملی و هم انگشــت اتهام بی سند به سمت کسی 
گرفتــن، هر دو به روند مبارزه با فســاد ضربه می زند. 
نباید کسانی خواســته یا ناخواسته امری غیر مستند 
را در فضای مجازی یا حقیقی به کســی نسبت دهند. 
اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود 
زیرا اتهــام زنی در فضای حقیقــی و مجازی، موجب 
ســلب امنیت روانی و اخالقی از جامعه می شود و باید 

این موضوع به دقت کنترل شود.
آیت ا... رئیســی با بیان اینکه دلســوزان نظام باید 
مستند ســخن بگویند، اظهار کرد: دســتگاه قضایی 
به هیچ عنــوان ظلم به هیچکــس را روا نمی داند. ما 
معتقدیم در عین قاطعیت باید عادالنه و بر اساس آنچه 
که منطبق با حق و عدل اســت، برخورد کنیم زیرا به 
اعتقاد ما چنین برخوردی است که می تواند امیدها را 

در جامعه افزون کند.
رئیــس قوه قضاییه همچنین به کســانی که به هر 
دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، 
ارتکاب اختالس یا کســب درآمد از محلی که مشروع 
نبوده اســت به بیت المال دســت انــدازی کرده اند، 
توصیــه اکید کرد که پیــش از ورود قوه قضاییه برای 
رســیدگی به پرونده آنان، خودشــان این اموال را به 

مردم بازگردانند.
وی گفت: دستگاه قضایی همچنین خود را موظف 
می داند کــه بــرای امیدآفرینی و برخــورد با عناصر 
فاسد، از همه خدمتگزاران عرصه اقتصاد، کارآفرینان، 
ســرمایه گذاران و مدیرانی که با جســارت، خالقیت و 
شــجاعت، تحریم ها را دور می زنند و اجازه نمی دهند 
خللی در زندگی مردم ایجاد شود، حمایت جدی کند.

رئیس قــوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان 
خود با بیان اینکه ســامانه اموال مسؤوالن فعال شده 
اســت، افزود: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد 
و بندهــا، حیف و میل بیت المــال، تخلف و تعدی به 
حقوق مردم دارند، باید آن را به دســتگاههای مسؤول 
اعالم کنند و دســتگاه ها نیز باید اقدام کنند زیرا اقدام 
از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند برای مردم اطمینان 

بخش باشد.
آیت ا... رئیسی همچنین یکی از مهمترین پیام های 
عاشــورا و نهضت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( را امر 
بــه معروف و نهی از منکر دانســت و تأکید کرد: باید 
روحیــه و فرهنــگ امر به معروف و نهــی از منکر در 
جامعه نهادینه شود و هر جا خالف قانون، بی عدالتی 
و بی نظمی مشــاهده شــد، همگی باید نسبت به آن 
حساسیت داشته باشند. مساله امر به معروف و نهی از 
منکر از اصول مهمه ای است که براساس روایات، همه 
اصول به این فریضه وابســته اســت و اگر این فرهنگ 

زنده باشد، جامعه نیز زنده می ماند.
وی یادآور شد: 40 ســال قبل، انکر منکرات نظام 
ستمشاهی بود و امروز، اعرف معروف ها نظام جمهوری 
اسالمی است که حفظ این نظام منوط به صیانت از آن 
در برابر فساد و دشمنی هاست و این نیز در پرتو امر به 
معروف و نهی از منکر و همچنین مقاومت و ایستادگی 

به دست می آید.
آیت ا... رئیســی با بیان اینکه امروز آمریکایی ها به 
پایــان راه رســیده و دنبال مذاکره انــد، تصریح کرد: 
دولت جمهوری اسالمی بارها اعالم کرده که گشایش 
اقتصادی و برداشتن تحریمها، مقدمه هر گونه مذاکره 
اســت، نه نتیجه آن. مــردم بزرگ ایران نیــز با این 
تحریم ها و فشــارها عقب نشینی نخواهند کرد و امروز 
باید اروپا و آمریکا در عمل اقدام به برداشتن تحریم و 

گشایش های اقتصادی کنند.
رئیس قوه قضاییــه در پایان با اشــاره به موضوع 
کشــمیر، از همه مســؤوالن حقوقی و قضایی جهان 
خواســت که اجازه ندهند حقوق مردم کشمیر ضایع 
شود و همچنین هند و پاکستان را به پاسداشت حقوق 

حقه مردم این منطقه دعوت کرد.
براســاس ایــن گــزارش، در این جلســه حجت 
االسالم و المســلمین شــهریاری رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطالعــات قوه قضاییه به بیــان نکاتی درباره 
سامانه اطالعات دارایی مســؤوالن پرداخت و از تهیه 

دستورالعملی در این زمینه خبر داد.
المســلمین مرتضــوی مقدم  و  حجت االســالم 
رئیس دیوان عالی کشــور نیــز از مختومه کردن 
700 پرونــده مربــوط به مــاده 477 قانون آیین 

داد. خبر  کیفری  دادرسی 
همچنین خداییان رئیس ســازمان ثبت اســناد 
و امالک کشــور گفت: جزایر کیش و قشم از نظر 
ثبتــی مشــکالتی دارند کــه برای حــل آنها باید 

شود. چاره اندیشی 
سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به بروز 
مشــکلی در خصوص اردوگاه شهید باهنر اشاره کرد و 
گفــت: دولت برای ایــن اردوگاه وام گرفته و به دلیل 
عدم بازپرداخت، مشکالتی در این زمینه به وجود آمده 

است که باید رفع شود.
منتظری  المســلمین  و  همچنین حجت االســالم 
دادســتان کل کشــور نیز به شــکایات مردم از دفاتر 
خدمــات قضایی خبر داد و بر لزوم نظارت بیشــتر بر 

این دفاتر تأکید کرد.
حجــت االســالم و المســلمین موحد دادســتان 
انتظامی قضات نیز از تردیــد در صالحیت 17 قاضی 
در استان های کرمانشاه و کردستان خبر داد و اتهامات 
منتســب به این افراد را عمدتا مالی و در برخی موارد 

نیز مواد مخدری عنوان کرد.

امیر خجسته:

آمار اشتغال و نرخ بیکاری راستی آزمایی می شود

هگمتانه، گروه ايــران و جهان: نايب رئیس 
کمیســیون اصل نودم قانون اساسی در تشريح 
نشست اين کمیســیون با مسؤوالن مرکز آمار 
بــه آمار نرخ  نمايندگان نســبت  ايران گفت: 

بیکاری اعالمی از سوی مرکز آمار ترديد دارند.
امیر خجســته در تشریح نشست عصر روز یکشنبه 
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با مسؤوالن 
مرکــز آمار ایران گفت: پس از ماه ها اعالم آمار و ارقام 
مربوط به اشتغال زایی از سوی مسؤوالن دولتی و مرکز 
آمار ایران، نسبت به میزان نرخ اعالمی اشتغال واکنش 
نشــان داده و با دعوت رئیس مرکز آمار و مســؤوالن 
وزارت کار و کارشناســان این حوزه خواســتار راستی 

آزمایی در این زمینه شدیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه در خصوص بررســی آمارهای واقعی 
اشتغال اظهار کرد: طی اعالم مرکز آمار در بهار 98 نسبت 
به فصل مشابه در سال گذشته جمعیت غیرفعال کشور 
840 هزار نفر افزایش داشــته، این درحالی است به طور 
متوسط طی سه ســال منتهی به بهار 97 جمعیت غیر 

فعال، هر سال 275 هزار نفر کاهش را نشان می دهد.
وی بــا بیان اینکه گزارش مرکــز آمار در خصوص 

نرخ اشــتغال شبهه ناک است اظهار کرد: این تغییرات 
غیر منتظره سبب شد علیرغم شواهد موجود در بخش 
حقیقی و تولیــد اقتصاد و پیش بینــی نهادهای بین 
المللی بر افزایش نرخ بیکاری در سال 98 به باالی 14 
درصد، این نــرخ از 12.1 درصد در بهار 97 به 10.8 

درصد در بهار 98 کاهش یابد.
خجســته با بیان اینکه هر فردی که در هفته یک 
ســاعت کار کند، شاغل محسوب شــده افزود: میزان 
ایجاد اشــتغال در بهار 98 با 50 درصد کاهش شغل 
همراه بوده که با گزارش مرکز آمار نرخ افزایش اشتغال 

روند روبه رشدی را نشان داده اشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: آمار 
اشــتغال امسال در همدان 6.1 درصد را نشان داده اما 
این میزان اشــتغال در همدان قابل قبول نیســت و تا 

حصول نتیجه باید شفاف سازی شود.
وی ادامه داد: ضروری اســت آمارهــا باید با بیان 
واقعیت و لزوم رعایت شــفافیت و صداقت منتشر و به 

اطالع عموم مردم رسانده شود.
این نماینــده مجلس در دوره دهم بــا بیان اینکه 
به آمارهایی که از کاهش نــرخ بیکاری حکایت دارد، 
چنــدان خوش بین نیســتیم، تصریح کــرد: مردم در 

زندگی خــود و اطرافیــان  کاهش بیــکاری را لمس 
نمی کنند همان گونه که کاهش سرعت رشد نرخ تورم 
در زندگی مردم ملموس نیست، ولی مسؤوالن مدام از 

روند کاهشی نرخ تورم صحبت می کنند.
وی بــا اعالم اینکه اعضای کمیســیون اصل نود از 
پاســخ مرکز آمار قانع نشــدند، اضافه کرد: کمیته ای 
از ســوی کمیســیون اصل نــود و با بهــره گیری از 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تشــکیل خواهد شــد تا به صورت تصادفی مستندات 
و پرسشــنامه های نمونه گیری در دو اســتان همدان 
و سیســتان و بلوچســتان را با حضور در مراکز استان 
ها، جهت بررســی و صحت آمار اشتغال و نرخ بیکاری 
استان های مذکور راســت آزمایی کرده و نتیجه را به 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
نایب رئیس کمیســیون اصل نودم قانون اساســی 
مجلس شــورای اســالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
رئیــس مرکز آمار موظــف به ارائه گــزارش تحلیلی 
از علــل کاهــش غیرمتعارف جمعیت فعال کشــور و 
افزایــش غیرمنتظره جمعیت غیرفعــال تا 840 هزار 
نفــر و چگونگی کاهش نرخ بیکاری در حالی که تولید 

ناخالص داخلی با رشد منفی مواجه شده، است.

رویترز:

درآمد ماهانه 500 میلیون دالری ایران از فروش 
فرآورده های نفتی علی رغم تحریم های آمریکا

طی  رويترز  جهان:  و  ايران  گروه  هگمتانه، 
گزارشی نوشت علی  رغم تحريم  های آمريکا 
علیه صادرات نفت ايران، جمهوری اســالمی 
همچنان ماهانه نزديک به 500 میلیون دالر از 

فروش محصوالت نفتی درآمد دارد.
بــه گــزارش رویترز، علــی  رغــم تحریم  های 
آمریکا علیه صادرات نفت ایران، جمهوری اســالمی 
همچنان ماهانــه نزدیک بــه 500 میلیون دالر از 

فروش محصوالت نفتی درآمد دارد.
تحریم  ها آشــکارا بر صــادرات محصوالت نفتی 
ایــران عمدتــا نفت کوره کــه برای تولیــد برق و 
کشــتیرانی و ال  پی  جی که بــرای مصارف خانگی 
و خوراک پتروشــیمی ها اســتفاده می شوند، تأثیر 

گذاشته است.
بیــژن زنگنه، وزیر نفت ایــران گفت: »صادرات 
محصوالت ایران در ماه آگوســت به باالترین میزان 
رسیده است... در صادرات این محصوالت ما مشکلی 

نداریم.«
موسســه اف.جــی.ای بــرآورد کرد صــادرات 
محصوالت نفتــی ایران روزانــه 400 تا 650 هزار 
بشــکه در روز اســت که از صادرات نفت خام این 
کشور در ماه جوالی برابر با روزانه 400 هزار بشکه 

فراتر رفته است.
آمارهای ریفینیتیو ایکون نشان می  دهد ایران در 
ماه آگوســت روزانه بیش از 230 هزار بشــکه نفت 
کــوره تماما به امارات صادر کرده اســت که اندکی 
بیــش از ارقام ماه جوالی برابر با 220 هزار بشــکه 
در روز اســت. بر اساس قیمت کنونی و با این فرض 
که ایران تخفیف زیــادی نمی  دهد، چنین حجمی 
از صــادرات، بیش از 300 میلیون دالر در ماه برای 

ایران درآمد دارد.
*صادرات نفت کوره ايران

شرکت جمع  آوری اطالعات کپلر می  گوید ایران 
در ماه جوالی 514 هزار تن یا 200 هزار بشکه در 
روز ال.  پی.  جی به ارزش 180 میلیون دالر با قیمت 
بازار صادر کرده اســت. این رقم در ماه ژوئن برابر با 

579 هزار تن بوده است. چین 95 درصد خرید ال. 
 پی . جی ایران در ماه ژوئن را انجام داده است.

*صادرات ال پی جی ايران
سامانتا هارتکه، رئیس بخش گاز طبیعی مایع و 
ال  پی  جی مؤسســه انرژی اسپکت گفت شرکتش 
انتظار ندارد، با توجه به ایجاد ظرفیت پتروشــیمی 
جدید چین که تقاضا چشــمگیری برای مواد اولیه 
دارد، واردات ال  پی  جی چین از ایران کاهش یابد.

ایمــان ناصــری، مدیرعامل بخــش خاورمیانه 
اف.جــی.ای، گفت برخالف نفت خام که در نهایت، 
خریدار آن یک پاالیشگاه است، نفت کوره و ال  پی  
جــی می  تواند راه خود را به هزاران خریدار صنعتی 

یا مسکونی کوچک بالقوه باز کند.
وی افزود: »بازار این دو محصول بســیار وسیع 
است بطوریکه یافتن و هدف گیری این افراد آسان 

نیست.«
ایران ظرفیت پاالیشــگاهی حدود 2.23 میلیون 
بشکه در روز دارد که این کشور را پس از عربستان 
در رتبه دوم منطقه قرار می  دهد. اما به علت سال  ها 
تحریم و عدم سرمایه  گذاری در بخش پاالیشگاهی 
این کشور، از رقبای حاشیه خلیج فارس خود عقب 

مانده است.
سال  در  خاورمیانه  پااليشگاهی  *ظرفیت 

2018
بــا این حــال، ایران پــس از افتتاح فاز ســوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت روزانه 350 
هزار بشکه در ماه فوریه، خودکفایی در تولید بنزین 
را اعالم کرد. آمارهای کشــتیرانی نشــان می  دهد 

ایران اخیرا هیچ محصول نفتی وارد نکرده است.
به گفته زنگنه، ایران روزانه 105 میلیون لیتر 
یا روزانه 660 هزار بشــکه بنزیــن تولید می کند 
درحالی کــه میزان مصرف داخلی آن روزانه 100 
هزار بشــکه کمتر از میزان تولید است. این کشور 
برای نخســتین بار امســال بنزین صادر کرد. این 
کشــور روزانه 720 هزار بشــکه در روز گازوئیل 

می  کند. تولید 

محمد آذرپناه:

طرح يارانه دستمزد در 8 استان کشور اجرا می شود
هگمتانــه، گــروه ايران و 
جهان: معــاون مديرکل دفتر 
سیاستگذاری و توسعه اشتغال 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
اجتماعی گفت: طرح يارانه کار 
دستمزد امســال در 8 استان 

کشور اجرا می شود.
محمد آذرپناه در نشست دیروز 
با خبرنــگاران اظهار کــرد: طرح 
یارانه دستمزد امسال در 8 استان 

چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، 
کردستان، کرمانشــاه، ایالم، سیستان و بلوچستان و 

خراسان جنوبی به صورت آزمونه اجرا می شود.
وی افزود: سهمیه چهارمحال و بختیاری در طرح 
یارانه دستمزد هزار و 400 نفر است و در این طرح 30 
درصد حداقل حقوق و مزایای نیروی جدید شغل اولی 

از سوی دولت پرداخت می شود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: جامعه هدف در 
طرح یارانه دستمزد، گروهی از جوانان هستند که در 
کم مزیت ترین شــرایط قرار گرفته و فرصت مناسب 

برای اشتغال به کار آنها فراهم نشده است.
آذرپناه خاطرنشان کرد: یارانه دستمزد فاصله بین 
پرداخت کارفرما و حقوق کارگر است که یک سیاست 
جدید در بازار کار بوده و استان چهارمحال و بختیاری 

در آن پیشروست.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
مکمل بخش دولتی و تعاون است، 
گفت: اولویت جــذب نیرو در طرح 
یارانــه دســتمزد با نیــروی فارغ 

التحصیل دانشگاهی است.
آذرپناه تصریح کرد: در سرمایه 
انسانی ضعیف هســتیم و سیستم 
دانشگاهی در مهارت آموزی دارای 
خالء اســت که با اجــرای اینگونه 
طرح ها خالء موجود تکمیل و نیروی 

جذی شده در کارگاه ها مهارت الزم را می آموزد.
وی اضافه کرد: بودجــه الزم برای اجرای طرح 
یارانه دستمزد به صورت 100 درصد تخصیص یافته 
و 124 قرارداد و حواله پرداخت ها از سوی استان ها 

صادر صادر و طی یک هفته اعتبار واریز می شود.
مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توســعه اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: انتظار است 
ســهمیه هزار و 400 نفری چهارمحال و بختیاری 
تا پاییز امســال جذب و در صورت عملکرد مناسب 
استان هزار و 400 نفر دیگر برای زمستان اختصاص 

می دهیم.
وی با اشــاره به طرح کارورزی به عنوان طرحی 
مهــارت محور افــزود: تاکنون 29 هــزار کارورز از 
طریق این طرح به فرصت های شــغلی جذب شده 
اند و برای کارآفرینی و اشتغال کارورزان تسهیالت 

و آموزش رایگان ارائه می شود.

ایران و جهان
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خبــر

پایگاه اورژانس جاده ای رزن 
بهره برداری شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس مرکز 
اورژانس پیش بیمارســتانی و مدير حوادث 
پايگاه  دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 
اورژانس جــاده ای در منطقه »غینرجه« از 

توابع شهرستان رزن بهره برداری شد.
حبیب معصومی روز دوشــنبه در تشریح این 
خبــر اظهار کرد: برای ســاخت، آماده ســازی و 
تجهیز این پایگاه 500 میلیون ریال هزینه شده  و 
6 نیروی انسانی کاردان و کارشناس در این پایگاه 
مشغول به کار هســتند و یک دستگاه آمبوالنس 

نیز به صورت 24 ساعته فعال است.
وی اظهــار کرد: شهرســتان رزن با راه اندازی 
پایگاه »جربانلو« در نیمه دوم سال جاری تکالیف 
خود را در زمینه راه اندازی پایگاه های اورژانس تا 
سال 1400 و پایان برنامه ششم توسعه کشور به 

اتمام می رساند.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی همدان 
افزود: در حال حاضر در محدوده دانشــگاه علوم 
پزشکی ابن سینا 55 پایگاه و در شهرستان اسدآباد 
پنج پایگاه اورژانس وجود دارد که در مجموع 60 

پایگاه در سطح استان ایجاد شده است.
وی بــا بیان اینکه 11 بنای جدید اورژانس در 
حال ســاخت اســت گفت: نیمه دوم سال جاری 
ســه پایگاه جدید به نام هــای آزادراه 2 همدان - 
ســاوه، آب مشکین کبودراهنگ و جربانلو رزن نیز 

راه اندازی می شود.
معصومی افزود: در 6 ســال اخیر 56 دستگاه 
آمبوالنس اســتاندارد به مجموعه اورژانس استان 
تحویل شده اســت و در ماه جاری نیز 17 دستگاه 
آمبوالنس کمک دار بــه ارزش 200 میلیارد ریال 

در اختیار اورژانس 115 دانشگاه قرار می گیرد.

ثبت 422 مزاحمت تلفنی 
در سامانه 125 همدان طی یک روز

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس سازمان 
آتش نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی 
روز يکشنبه 491 مرتبه با مرکز آتش نشانی 
تماس گرفته اند که از اين تعداد 422 تماس 

مزاحمت تلفنی بوده است.
محمدرضا بیاناتــی اظهار کرد: طبق اعالم مرکز 
پیام و کنترل فرماندهی عملیات، 4 عملیات اطفای 
حریق و 3 عملیات امداد و نجات حاصل تالش آتش 

نشانان همدان در روز یکشنبه بوده است.
وی گفت: شــهروندان همدانی روز یکشــنبه 
491 مرتبه با ســامانه 125 تمــاس گرفته اند که 
از این تعداد 7 مورد منجر به عملیات شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان بابیان اینکه 
5 تماس برای مشــاوره و راهنمایی برقرار شده و 
57 تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه 422 

مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.
وی گفت: عملیات انجام شــده در این مدت 4 
مورد آتش ســوزی شامل حریق منزل در خیابان 
جانبازان، حریق درختــان در آرامگاه بوعلی و 2 
مــورد حریق مراتع و پوشــش گیاهــی در کوی 

متخصصین و بلوار ارم بوده است.
بیاناتی گفت: همچنین 3 مورد عملیات امداد 
و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل 
در کوی شــهید بهشتی، نجات حیوانات در حصار 
امام)ره( و رها ســازی اندام بــدن از داخل فلزات 
زینتی و زیورآالت در محل ایســتگاه 12 توسط 

آتش نشانان به انجام رسید.
رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: 
تعداد 2 نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش 

شده است.

خودروی سواری در کبودراهنگ 
دچار آتش سوزی شد

اورژانس  مدير  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
يک  گفت:  کبودراهنگ  بیمارســتانی  پیش 
دستگاه خودروی پژو 405 پس از تصادف در 
حدفاصل کبودراهنگ - بهار دچار حريق شد.

داود مرادی بیان کرد: یک دستگاه خودرو پژو با 
سه سرنشــین در جاده بهار - کبودراهنگ در حال 
تردد به ســمت گل تپه بود که با 2 دستگاه موتور 

سیکلت در ورودی روستای میحمله برخورد کرد.
وی اضافه کرد: یکی از موتور سواران که حدود 
18 سال سن داشت در صحنه تصادف جان باخت 
و دیگــر موتور ســوار پیش از رســیدن نیروهای 

امدادی محل را ترک کرده بود.
مدیر اورژانس پیش بیمارســتانی کبودراهنگ 
ادامــه داد: پس از بــروز این ســانحه رانندگی، 
خــودروی پژو 405 دچار حریق شــده و پیش از 
رســیدن تیم های امدادی به طور کامل در آتش 

سوخت.
وی بیــان کــرد: یــک زوج به همــراه فرزند 
خردسالشان سرنشــین این سواری پژو بودند که 
در این سانحه مجروح شده و به بیمارستان بعثت 

شهر همدان منتقل شدند.
149 تن در سوانح رانندگی چهار ماهه امسال 

همدان فوت کردند.

خبــر

فرماندار اسدآباد:
توجه به مشاغل 

کوچک و خانگی مشکل
اشتغال را برطرف می کند

هگمتانه، گــروه شهرســتان: فرماندار 
اســدآباد گفت: توجه به مشاغل کوچک و 
تا حدود  را  اشتغال  خانگی می تواند مشکل 

زيادی برطرف نمايد.
بــه گــزارش خبرنگارهگمتانــه از اســدآباد، 
مجید درویشــی در جلســه کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری اســدآباد گفت: با توجه به شرایط 
فعلــی، اشــتغال می توانــد عالوه بر شــکوفایی 
اقتصادی بسیاری از مشــکالت شهرستان را نیز 

مرتفع نماید.
وی از بانک هــای عامل خواســت برای برون 
رفت از مشــکالت اقتصادی و معیشتی، مردم را 
در جذب تسهیالت اشتغال زایی مساعدت نمایند.

درویشــی اشــتغال پایدار را مهمترین برنامه 
دولت در رفع مشــکل بیکاری دانســت و گفت: 
مســئووالن مربوطه باید بــا برنامه ریزی اصولی و 
مدون در جهت ایجاد اشتغال پایدار تالش کنند.

فرمانــدار اســدآباد با تأکید بر ضــرورت رفع 
مشــکل بیکاری گفت: تا رســیدن بــه وضعیت 
مطلوب و کاهش نرخ بیکاری در شهرســتان هر 
هفته جلســه کارگروه اشتغال و ســرمایه گذاری 

برگزار می شود.
وی از مدیران دســتگاه های متولی خواست 
با تمــام توان پیگیر رفع مشــکالت پرونده های 
اشــتغال زا باشــند و اگــر پرونــده ای نیــاز به 
جلســه  در  را  آن  دارد،  بیشــتری  مســاعدت 
کارگروه اقتصادی اســتانی مطــرح تا از طریق 
دســتگاه های مرتبط نســبت به رفع موانع آن 

اقدام گردد.
وی از ثبت 71 طرح اشــتغال زایی در جهاد 
کشاورزی اســدآباد خبرداد و گفت: از مجموع 
ایــن طرح ها تا کنون 36 پرونــده به بانک های 
عامل ارســال و تســهیالت مورد نظر پرداخت 

شده است.
اقتصادی شهرستان  توسعه  اسدآباد  فرماندار 
را مهمترین اولویت خود دانســت و گفت: برای 
شــکوفایی اقتصادی دیار ســید جمــال الدین 
اســدآبادی از هیچ کوششــی فروگذار نخواهم 

کرد.
وی اشــتغال و عــدم ســرمایه گذاری را دو 
مشکل اساسی اســدآباد اعالم کرد و افزود: برای 
کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین توسعه و 
شــکوفایی اقتصاد شهرستان باید نسبت به جذب 

سرمایه گذاران به منطقه اقدام کرد.
درویشــی اظهار کرد: با توجه به فراهم بودن 
زیرســاخت ها و ظرفیــت موجود در اســدآباد و 
همچنین قرار گرفتن در مســیر بزرگراه کربال از 
صاحبان ســرمایه دعوت می کنم تا در این منطقه 
ســرمایه گذاری کنند چــرا که تمام قــد از آنها 

حمایت می کنیم.

گازرسانی به 4 روستای مالیر 
کلید خورد

رئیس شرکت  هگمتانه، گروه شهرستان: 
با بیــان اينکه اين  گاز شهرســتان مالير 
در سطح  روستائی  گازرسانی  در  شهرستان 
استان پیشتاز اســت، گفت: در هفته دولت 
عملیات اجرايی گازرسانی به چهار روستای 
مالير با اعتبار يــک میلیارد و 450 میلیون 

تومان کلید خورد.
جهانگیر ملکی در ایــن رابطه افزود: با اجرای 
این طرح روستاهای چشمه پهن ننج، بیش آغاج، 

سبدر و سنگده از نعمت گاز بهره مند می شوند.
وی اظهارکرد: 500 میلیون تومان اعتبار برای 
گازرســانی به روستاهای چشمه پهن ننج و بیش 
آغاج، 715 میلیون تومان برای روستای سیبدر و 
530 میلیون تومان برای روستای سنگده از منابع 

داخلی شرکت ملی گاز هزینه می شود.
ملکی با بیان اینکه در مجموع 69 عدد انشعاب 
گاز و 13 هــزار و 981 متر خــط تغذیه و توزیع 
ایجاد می شــود، گفت: با اجرای گازرسانی به این 
روســتاها هیچ روســتای بدون گاز در شهرستان 
مالیر باقی نمی ماند، افزود: پیش بینی ما این است 
که تا پایان امسال طرح گازرسانی به چهار روستا 

به اتمام برسد.
رئیــس شــرکت گاز مالیر با اشــاره به اینکه 
گازرسانی به روستاهای زیر 20 خانوار هدیه دولت 
تدبیر و امید به مردم این شهرســتان است،یادآور 
شــد: تا پایان آذر سال گذشته 632 هزار و 917 
خانوار اســتان همدان از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند شدند و به عنوان استان سبز در سطح کشور 

معرفی شد.

رزن؛ نبض کشت و فروش رازیانه کشور
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار رزن با 
بیــان اينکه 95 درصد رازيانه کشــور در رزن 
کشت می شود، گفت: اين شهرستان امسال مقام 
اول کشت رازيانه را در کشور به خود اختصاص 

داده است.
سید رضا سالمتی روز دوشنبه با بیان اینکه کشت 
گیاه دارویی رازیانه در ســطح بیش از 2 هزار هکتار از 
اراضی شهرســتان انجام شده است افزود: بیش از 95 
درصد رازیانه کشــور به میزان بیش از پنج هزار تن در 

شهرستان رزن تولید می شود.
وی اضافه کرد: گیاه رازیانه با هدف کشــت گیاهان 
کم آب بر و با نیاز آبی پایین در این شهرســتان کشت 

می شود و این محصول باعث اصالح ساختار خاک شده 
و در تناوب با غالت)گندم و جو( به عنوان گیاه دارویی 

و صنعتی استفاده می شود.
فرمانــدار رزن ادامه داد: از جملــه اقدامات جهاد 
کشاورزی این شهرســتان در زمینه مصرف بهینه آب 
در بخش کشــاورزی تغییر الگوی کشت است که در 
این راستا ســطح زیر کشــت محصوالت پر آب بر از 
جمله ســیب زمینی، هندوانه و یونجه کاهش و سطح 

زیر کشت محصوالت کم آب بر افزایش پیدا می کند.
ســالمتی اظهار کــرد: تغییــر الگوی کشــت در 
شهرســتان به ســمت محصوالت کم آب بر به دلیل 
وجود خشکســالی های اخیر یکی از نیازهای اساســی 

استان است.
وی با بیان اینکه شهرستان رزن قطب تولید رازیانه 
کشــور اســت گفت: در راستای نشــان تجاری سازی 
رازیانه تالش خواهیم کــرد و در آینده نه چندان دور 

این مهم محقق خواهد شد.
فرماندار رزن عنوان کرد: در ســال جاری جشنواره 
گیاهان دارویــی و رازیانه در شهرســتان رزن برگزار 
می شود و این جشنواره در راستای نشان تجاری سازی 
رازیانــه با کمــک اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، جهاد کشــاورزی و دستگاه های 

مرتبط برگزار خواهد شد.
به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 

همدان 11 هزار و 683 تن گیاه دارویی در این استان 
تولید می شــود که بیشترین کشــت رازیانه استان در 
رزن و بیشترین کشت گشنیز در نهاوند انجام می شود.

حجت اهلل شــهبازی گفت: رزن در کشــت گیاهان 
دارویی اســتان رتبه نخست و نهاوند و اسدآباد نیز در 

رتبه های دوم تا سوم قرار دارند.
در استان همدان یک هزار و 500 نوع گیاه دارویی 

می روید که اغلب آن مصارف درمانی دارد.
ساالنه 100 هزار هکتار از اراضی شهرستان رزن به 

کشت گندم و جو، غالت و صیفی اختصاص می یابد.
شهرســتان رزن با 113 هــزار نفر جمعیت در 81 

کیلومتری همدان واقع شده است.

روستای "گوراب" صاحب مرکز جامع سالمت شد
هگمتانه، گروه شهرستان: مرکز جامع سالمت 
شــبانه روزی روســتای گوراب از توابع بخش 
مرکزی مالير به همت خیر ماليری حاج حســن 

توکلی به بهره برداری رسید.
مدیر شــبکه بهداشت و درمان مالیر عصر یکشنبه 
در ایــن آئین افزود: خیر مالیری حاج حســن توکلی 
تاکنون خدمــات ماندگاری را در حوزه ســالمت این 
شهرســتان انجام داده و مرکز جامع سالمت روستای 

گوراب نیز یکی از این اقدامات است.
محســن ترکاشــوند بیان کرد: این مرکز در چهار 
طبقه احداث می شود که در مرحله نخست یک طبقه 
آن بــا زیربنای 600 مترمربع تجهیز و احداث شــده 

است.
وی با بیان اینکه صفر تا صد این مرکز توسط خیر 

مالیری در حوزه ســالمت تجهیز و تکمیل می شــود 
ادامــه داد: حدود 10 میلیارد ریال توســط خیر برای 
مرحله نخست ســاخت مرکز جامع سالمت روستای 

گوراب هزینه شده است.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان مالیر همچنین به 
ســاخت بیمارســتان 96 تختخوابی در همین روستا 
توســط حاج حســن توکلی اشــاره کــرد و گفت: تا 
ســال 1404 باید 250 تخت بــه ظرفیت تخت های 
بیمارستانی این شهرستان اضافه شود که ساخت این 
بیمارستان خیرساز ما را در رسیدن به این چشم انداز 

کمک می کند.
ترکاشــوند ادامــه داد: در حال حاضــر عملیات 
اجرایی این بیمارســتان حدود 40 درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد و می توانــد در ارائــه خدمات بخش 

سوانح و سوختگی و تخت های آی سی یو، سی سی 
یو و آی ســی یو سوختگی نیازهای جنوب استان را 

کند. تأمین 
وی ادامه داد: بیمارستان 96 تختخوابی روستای 
گوراب یکی از طرح های شــاخص شبکه بهداشت و 
درمان در سند راهبردی توســعه مالیر مطرح شده 
اســت که تا ســال 1400 باید تکمیل و راه اندازی 

شود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر ضمن تقدیر از 
خدمات و همراهی مجمع خیران ســالمت با مجموعه 
بهداشــت و درمان این شهرستان گفت: مجمع خیران 
ســالمت مالیر از نظر اقدامات انجام شــده در کشور 

پیشتاز است و حرف برای گفتن دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مالیر نیز سهم 

خیران را در توسعه این شهرستان ویژه دانست و افزود: 
اقدامات خیران مالیری در حوزه سالمت و بهداشت و 

درمان طی سال های اخیر بی سابقه است.
ســعید کتابی طرح تحول نظام سالمت را یکی از 
طرح های موفق دولت تدبیر و امید برشــمرد و گفت: 
این طــرح یکی از نقاط درخشــان دولــت در حوزه 
بهداشت و درمان است که به صورت همه جانبه تمامی 

بخش ها را در نظر گرفت.
وی افزایش رضایت مندی مردم از حوزه بهداشت و 
درمان و هتلینگ بیمارستان را از جمله نقاط قوت این 
طرح عنوان و بیان کرد: نیازمند ورود هر چه بیشــتر 

خیران به عرصه سالمت هستیم.
در حال حاضر 19 مرکز خدمات جامع سالمت در 

شهرستان مالیر ایجاد شده است.

"پل شکسته" اسدآباد در آستانه شکستگی
اداره میراث  هگمتانه، گروه شهرستان: مدير 
از  فرهنگی گردشگری و صنايع دستی اسدآباد 
نیاز به مرمت فوری اثر تاريخی پل شکسته اين 

شهرستان خبر داد.
کامران اکبری شــایگان اظهار کرد: در بارندگی سیل 
آسای بهار امسال این اثر تاریخی دچار خسارت شد که در 
حال حاضر قبل از فرارسیدن فصل بارندگی نیاز به مرمت 
فوری در راستای بندکشی و تقویت پایه های پل بوده که 

این امر نیاز به اعتباری افزون بر 500 میلیون ریال دارد.
وی بــا بیان اینکه این پل مربــوط به دوره صفویه 
واقع در روســتای خسرو آباد به عنوان یک اثر تاریخی 

به شماره 1875در تاریخ 21 اردیبهشت سال76 ثبت 
فهرست آثار ملی کشور شــده افزود: هر ساله این اثر 
تاریخی در مسیر بزرگراه کربال مورد بازدید بسیاری از 

مسافران و گردشگران قرار می گیرد.
شــایگان در ادامه با اشــاره به اثــر تاریخی کتیبه 
آقاجانبالغــی نیز تصریــح کرد:50 درصــد از مرمت 
کتیبه آقاجانبالغی شامل محوطه سازی،تعیین حریم 
و محدوده و کف سازی اطراف راه دسترسی انجام شده 
و نیمی از مرمت این اثر شامل جلوگیری از نفوذ آبهای 
ســطحی به کتیبه و ادامــه راه باقی مانده که به 300 

میلیون تومان اعتبار نیاز خواهد داشت.

وی همچنیــن از اتمام ســنگ فــرش محوطه اثر 
تاریخی آب انبــار صفوی این شهرســتان با اعتباری 
افــزون بــر 350 میلیون تومــان خبــر داد و گفت: 
سنگفرش و اصالح معابر روستای گردشگری ملحمدره 
نیز در 2 ســال 96،97 انجام شــده و در سال 98 نیز 

ادامه دارد.
وی گفــت: شهرســتان اســدآباد دارای 150 اثر 
تاریخــی و فرهنگی بوده و از این تعــداد اثر تاریخی 

و فرهنگی 58 اثر جزء آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی از جمله آثار ملی به ثبت رسیده این شهرستان 
را آب انبار، پل شکسته، مسجد میرزا آقاجانی، کتیبه 

آقاجان بالغی، حمام صفوی، ســنگ نبشــته مسجد 
جامع، تاالب پیرسلیمان و درخت کهنسال 400 ساله 

گردوی روستای ترخین آباد عنوان کرد.
رئیس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان اســدآباد خاطرنشان کرد: 
بوســتان جنگلی، بنــای یادبود ســیدجمال الدین، 
تاالب چشم شــور و پیرسلیمان، کهریز، باغات و دره 
دربند کهریز، دره و روستای ویرایی، خنداب، گردنه 
و دشــت اســدآباد و ارتفاعات منطقه حفاظت شده 
آلمابالغ را نیــز می توان از جمله جاذبه های تاریخی 

و گردشگری اسدآباد برشمرد.

واکسیناسیون 180 هزار رأس دام در مالير
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مديــر اداره 
هزار   180 واکسیناسیون  از  مالير  دامپزشــکی 
راس دام سبک و ســنگین در مالير در مقابل 

بیماری های مختلف خبر داد.
علی قلی زاده با اشــاره به اقدامات دامپزشــکی در 
حوزه هــای مختلف اظهار کرد: ایــن اقدامات با هدف 
خدمت رســانی به مردم و بهداشت جامعه و پیشگیری 

از بیماری های مشترک دام و انسان انجام می شود.
وی از واکسیناســیون 180 هزار راس دام سبک و 
سنگین در سال جاری خبر داد و گفت: واکسیناسیون 

دام ها در مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.
مدیر اداره دامپزشــکی مالیر از انجام 5 هزار و 355 
مورد بازرسی توسط بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان 
مالیر از ابتدای ســال تاکنــون خبــر داد و گفت: این 
بازرســی ها از مکان های مختلف شامل واحدهای عرضه 
مواد خام دام و لبنی، کشتارگاه ها و... صورت گرفته است.

وی افزود: از این تعداد بازرســی انجام شده تعداد 

77 مــورد نمونه برداری و 572 مــورد آزمایش نیز بر 
روی نمونه ها انجام شده است.

قلــی زاده تصریــح کرد: نتیجــه این بازرســی ها 
معدوم ســازی 3 هزار و 915 کیلوگرم انواع مواد خام 

فاسد و غیر قابل مصرف بوده است.
وی با بیان اینکه 21 واحد عرضه نیز پلمب شــده 
اســت تصریح کرد: در سال جاری تعداد 93 واحد نیز 
به تعزیرات حکومتی معرفی و چهار واحد نیز به دادگاه 

معرفی شده است.
مدیر دامپزشکی مالیر با اشاره به اینکه برنامه های 
اداره دامپزشکی در راســتای تأمین سالمت مردم در 
ایام محرم گفت: در این زمینه به مدت ســه روز یک 
گــروه ثابت و دو گروه ســیار وظیفه نظــارت بر ذبح 

بهداشتی و شرعی دام ها را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه نظارت بر تاالرها و رستوران ها هم 
به صورت مستمر انجام می شود از مردم خواست موارد 

و مشکالت و یا تخلف را به این اداره اطالع دهند.

اشتغال؛ مهمترين دغدغه مالير

هگمتانه، گــروه شهرســتان: نماينده مردم 
مالير در مجلس شورای اسالمی گفت: دغدغه ما 
همچنان ايجاد اشــتغال است و با توجه به تدوين 
سند راهبردی توســعه، امیدواريم ساالنه شاهد 

تحقق بیش از سه هزار اشتغال تعهد شده باشیم.
محمد کاظمی عصر یکشــنبه در جمع مردم شــهر 
جوکار با اشاره به تالش های انجام شده در حوزه اشتغال و 
رونق تولید افزود: با ثبت جهانی انگور و ثبت ملی مبل و 
منبت آینده توسعه و اشتغال این شهرستان روشن است.

وی بیــان کرد: در حوزه صنعت و معدن نیز با احیای 
برخــی واحدهای تولیــدی همچون کارخانــه فوالد و 
راه اندازی واحدهای فروســیلیس شاهد توفیقات خوبی 
بوده و در تالش برای توسعه صادرات محصوالت تولیدی 

این شهرستان هستیم.
نائب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
دهم با بیان اینکه طبق ســند توسعه ایجاد بیش از 10 
هزار فرصت شغلی در مالیر پیش بینی شده است تأکید 
کرد: برای تحقق این رقم اشــتغال و رونق تولید نیاز به 

سرمایه گذاری بیشتر داریم.
کاظمی ادامه داد: با وجود تمامی مشکالت و موانع آثار 
توسعه، عمران و آبادانی را در هر نقطه از شهرها و روستاها 

می بینیم و دولت در تالش برای بهبود امور است.
وی با اشــاره به بروز مشکالت پس از خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم ها گفت: در ماه های نخست تحریم ها 
با مشکالتی همچون افزایش قیمت ها و نابسامانی در بازار 
ارز مواجه بودیم که دولت به امور مســلط شد و امروز در 

حالت تثبیت شرایط به سر می بریم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
در حال حاضر آرامش و امنیت اقتصادی در کشور ایجاد 
شده، اما شرایط راضی کننده نیست و باید تالش کنیم تا 

وضعیت فعلی مردم بهبود پیدا کند.
کاظمی با بیان اینکه مسائل و مشکالت را مستمر در 
صحن علنــی مجلس مطرح و به دولت منتقل می کنیم 
گفت: برخی ســوء مدیریت ها، اختالس ها و فسادها را 
قبــول داریم و رئیس قوه قضائیه به جد به دنبال اجرای 

عدالت قضایی است.
وی اشــرافی گری را یکی از آفت های مدیران دانست 
و اظهار کرد: امروز بســیاری از پرونده های مفاسد که در 
محاکم قضایی در حال رســیدگی است، نتیجه خروج از 
تقــوا و رعایت نکردن تقوا به ویژه در امور مربوط به بیت 

المال است.
عضو ارشد فراکسیون امید مجلس همچنین به اذن 
رهبر معظم انقالب مبنی بر علنی برگزار شدن پرونده های 

مفاســد و اعالم هویت افراد اشاره کرد و ادامه داد: قانون 
مقابل مفسدان محکم ایستاده است و محاکمه هایی که 

هم اکنون برگزار می شود، پیشگیرانه است.
کاظمــی تالش هــای دولــت را در راســتای حل 
مشکالت مردم و بهبود شرایط موجود دانست و افزود: 
در این شــرایط باید دولت را کمک و حمایت کنیم تا 

بتوانیم از این پیچ سخت با موفقیت عبور کنیم.
وی با بیان اینکه بســیاری از تولیدکنندگان بدهکار 
بانک هســتند افزود: در این راستا طرحی در مجلس به 
تصویب رســید که بر اســاس آن مبنای محاسبه بانک 
همان قرارداد اولیه باشــد که امیدواریم با تصویب نهایی 

آن مشکل تولیدکنندگان حل شود.
سند راهبردی توسعه و برنامه عملیاتی استان همدان 
و شهرســتان ها امسال با تدبیر استاندار همدان تدوین و 
مصوب شــد که بر اساس آن طی سه سال آینده تا سال 
1400 بیش از 10 هزار شــغل و 15 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری در مالیر ایجاد می شود.

*اختصاص 48 میلیارد ريال برای احداث سد 
خاکی در مالير

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و نماینده مردم مالیر 
در مجلس شورای اسالمی گفت: به منظور رفع مشکالت 
مربوط به تأمین آب شــرب و کشــاورزی، تکمیل طرح 
هادی و بهسازی روســتای حمزه لو، موضوع احداث سد 

خاکی در این منطقه، در دستور پیگیری قرار گرفت.
محمد کاظمی افزود: پیرو بازدید که در فروردین ماه 
سال جاری از این روستا داشتیم و با اهالی دیدار کردیم، 
رســیدگی و تحقق این امر جدیت گرفت تا مشــکالت 

ساکنان این روستا مرتفع شود.
وی اظهارکرد: در ســفر مهندس آقایی معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور به مالیر با بررســی جامع مساله و 
اتخاذ تدابیر مقتضی اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال 
برای احداث ســد خاکی اختصــاص یافت و از ابتدای 
شهریور ماه 98 عملیات اجرایی احداث سد، آغاز شد.

نماینــده مالیر در بخش دیگری از ســخنان خود به 
دیدار و نشست خود با حاجی  میرزایی، گزینه پیشنهادی 
رئیس جمهور برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، اشاره 
و اظهارکرد: در این نشست با اشاره به گستردگی مسایل 
و مشکالت وزارت آموزش و پرورش، بر پرداخت مطالبات 

و معوقات فرهنگیان و معلمان تأکید کردیم.
وی با بیان اینکه نقش تعلیم و تربیت در اداره کشور 
برجسته اســت، افزود: در این دیدار توسعه آموزش های 
کاربردی و توجه ویژه به مهارت افزایی دانش آموزان را نیاز 
جدی کشور عنوان کردیم. خواستار توجه ویژه و رسیدگی 

به این موضوع شدیم.
نماینده مالیر اســتفاده از متخصصین و کارشناسان 
مجرب را در برنامه ریزی های کالن آموزشی مهم ارزیابی 
کرد و سلیقه  گرایی و گریز از ضابطه ها و قانون را اسباب 

تضییع منابع و فرسایش دانست.

شهرستان
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مانورهای تمرينی آموزشی مديريت بحران و پدافند غیرعامل در همدان برگزار می شود
انسجام  رئیس شورای  گروه خبر*:  هگمتانه، 
بخشی صنعت آب و برق استان همدان از اجرای 
– آموزشی مديريت بحران و  مانورهای تمرينی 
پدافند غیرعامل صنعــت آب و برق در همدان 

خبر داد.
بــه گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی آبفای 
اســتان همــدان، محمدمهدی شــهیدی اظهار کرد: 
مانورهای تمرینی – آموزشی مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامــل صنعــت آب و برق طــی دو روز 12 و 13 

شهریور ماه در همدان برگزار می شود.
اجــرای  راســتای  در  مانــور  ایــن  افــزود:  وی 
دستورالعمل های ابالغی حوزه مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامــل وزارت نیرو و با هــدف هماهنگی و تمرین 

شرایط بحرانی اجرایی می شود.

رئیس شــورای انسجام بخشــی صنعت آب و برق 
اســتان همدان ابراز کرد: طی برنامه اعالمی از سوی 
وزارت نیرو، اســتان همدان یکی از میزبانان برگزاری 
مانورهای تمرینی – آموزشــی مناطق ششگانه کشور 

است.
وی ادامــه داد: میزبانی گروه های مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل صنعت آب و برق اســتان های تهران، 
قزوین، البرز، مرکزی، قم و مازندران بر عهده اســتان 

همدان گذاشته شده است.
شــهیدی افــزود: انجــام مانورهای مشــترک با 
اســتان های دیگر باعث هم افزایی دانشــی و افزایش 

آمادگی نیروها در شرایط حساس و بحرانی می شود.
وی عنوان کرد: در راستای اجرای این مانور طی سه 
جلسه انسجام بخشی با حضور مدیران عامل صنعت آب 

و برق اســتان و بیش از 10 جلسه کارشناسی شورای 
مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل، روابط عمومی ها 
و مدیران مالی پشــتیبانی برنامه ریزی های الزم برای 

اجرای کامل این مانور انجام شد.
رئیس شــورای انسجام بخشــی صنعت آب و برق 
اســتان همدان اظهار کرد: در این راســتا مقرر شــد 
شــرکت های صنعت آب و برق استان سناریوهایی بر 
اســاس تهدیدهای احتمالی اعم از ســایبری، عوامل 
طبیعــی و... آماده و طرح مقابلــه با آن را پایش کنند 
که با توجه بــه وضعیت مکانی و حیاتی بودن نیروگاه 
تصمیم گرفته شــد مانــور در نیروگاه شــهید مفتح 

همدان برگزار شود.
وی با اشــاره به ضرورت آمادگی نیروها در شرایط 
بحرانی تصریح کرد: تالش شــده بــا نصب چادرها در 

محوطه باز فضاســازی و شبیه سازی شرایط اضطراری 
ایجاد شود.

شــهیدی اضافــه کــرد: همچنیــن کالس هــای 
تهدیدشناســی و بحث و تبادل نظر اعضای شــورای 
هماهنگی هر یک از اســتان ها درباره تهدیدات متصور 
و غالــب صنعت آب و برق اســتان از دیگر برنامه های 

اجرایی این مانور به شمار می رود.
وی بــا بیان اینکه حدود 100 نفــر در اجرای این 
مانور حضور دارند، گفت: در پایان اجرای سناریو مانور 
تدوین شده هر یک از استان ها، ارزیابی اجرای مانورها 
و پرسش و پاسخ توسط اعضای شورای عالی و اعضای 
شــورای هماهنگی سایر استان ها و بحث و تبادل نظر 
پیرامون برنامه، جمع بندی و معرفی اســتان های برتر 

انجام می شود.

مخابرات منطقه همدان، طالیه دار توسعه

در هشتمین روز از هفته دولت،119طرح مخابراتی تقديم مردم اسدآباد شد
از  روز  هگمتانه، گروه خبر*: در هشــتمین 
هفتــه دولت،119طرح مخابراتی در اســدآباد 

بهره برداری شد.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
مخابــرات منطقه همدان، طی مراســمی که در مرکز 
ماهواره ایســتگاه زمینی شــهید قندی انجام شد، هم 
زمان 119طرح مخابراتی بــه صورت ویدیو کنفرانس 
در مرکز ســید جمال الدین اســدآبادی، شهر آجین، 
روســتای جنت آباد و روســتای چنار سفلی، افتتاح و 

تقدیم مردم اسدآباد شد.
در این مراســم که سید ســعید شاهرخی استاندار 
همدان، گرزین مدیر مخابرات منطقه همدان، درویشی 
فرماندار اســدآباد، حجت االســالم حسینی مجد امام 
جمعه اســدآباد، ســاکی مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات و جمعی از مدیران و مســؤوالن اســتانی و 
شهرســتانی حضور داشتند، ســاکی ضمن تجلیل از 

اقدامات مخابرات گفت: در هفته دولت حدود510پروژه 
مخابراتی با اعتباری افزون بر162میلیارد تومان افتتاح 
شــدکه دراین میــان119 طرح با اعتبــار 35میلیارد 
تومان در اســدآباد و مابقی طرح ها در ســایر مناطق 

استان افتتاح شده است.
همچنین با درخواست استاندار، طرح های روستایی 
توسط والدین شهدا به نمایندگی از مردم روستا افتتاح 

شد.
در ایــن مراســم گرزیــن ضمن تشــکر از تمامی 
همکاران و عوامل به ثمر رسیدن این طرح ها، توسعه 
ارتباطــی و افزایــش پهنای بانــد را اصلی ترین هدف 

مخابرات منطقه همدان برشمرد.
وی بعد از پایان مراسم در جمع کارکنان مخابرات 
اســدآباد حاضر شــد و به گفتگــوی صمیمانه با آنان 
پرداخت و ســپس بــا همراهی آنــان در نماز جمعه 

اسدآباد شرکت کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور:

همدان از استان های ايمن در موضوع انتقال خون
ســازمان  مديرعامل  خبر*:  گروه  هگمتانه، 
استان  خوشــبختانه  گفت:  کشور  خون  انتقال 
همدان يکی از استان های پیشرو در رسیدن به 
نقطه صفر در خطر انتقال عفونت از طريق خون 

و فرآورده های خونی است.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه خبری وب دا در 
همدان، پورفتح اله در جلسه کمیته بیمارستانی انتقال 
خون در دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه 
کلیه خون های اهدایی مورد آزمایش  اچ آی وی و انواع 
هپاتیت  قرار می گیرند عنوان کرد: خوشــبختانه سال 
گذشته در اســتان همدان تنها یک مورد هپاتیت ب 
و یک مورد هپاتیت ســی رؤیت شده و می توان گفت 

همدان از استان های ایمن در این زمینه است.
مدیرعامــل ســازمان انتقال خون کشــور از آغاز 
پذیره نویســی ســلول های بنیادی خبــر داد و افزود: 
اهداکنندگانی که ســازگاری نســجی با بیمار داشته 
باشــند می توانند از طریق پیوند سلول های بنیادی به 

بیمار کمک کنند.
وی تصریــح کــرد: اطالعات ســلول های بنیادی 
50هزار داوطلب ساماندهی شــده و از مهرماه جاری 
نیــز ثبت نــام از 50 هــزار داوطلب دیگر کــه امکان 

پذیره نویسی دارند در دستور کار قرار خواهد گرفت.
*ثبت نام از دارندگان شــرايط پذيره نويسی 

سلول های بنیادی ادامه دارد
پورفتح اله با اشــاره به اینکه ثبــت نام از دارندگان 
شــرایط پذیره نویسی ســلول های بنیادی می تواند در 
موقعیت پیوند ســلولی تحول ایجاد کند گفت: در این 
جلسه موضوع مدیریت خون بیمار و گرایش به سمت 

انتقال بیمارســتانی و مصرف بهینــه و منطقی خون 
و فرآورده هــای خونی در بیمارســتان ها نیز با حضور 
مدیران بیمارســتانی اســتان همدان مورد بررسی و 

ارزیابی قرار گرفت.
وی همچنین در این جلسه به ذکر پیشنهاداتی در 
جهت رفع چالش های موجــود در زمینه انتقال خون 
پرداخــت و بیان کرد: پژوهش های مبتنی بر شــواهد 
و ایجــاد گرانت بادی و تخصیص بخشــی از اعتبارات 
پژوهشــی در ســطح ملی و دانشــگاهی به تحقیقات 
مرتبط با مدیریــت خون بیمار یکــی از راهکارهایی 
است که در رفع مسائل و دغدغه های موجود می تواند 

راهگشا باشد.
مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، تعرفه گذاری 
خدمــات مدیریت خون بیمار را پیشــنهاد دیگری در 
این خصوص برشــمرد و افــزود: همچنین می توان از 
کمیته های با ادغام مدیریت خون بیمار در این راســتا 

بهره برد.
وی ادامــه داد: گواهــی صالحیــت تجویز خون و 
آموزش همگانی پزشــکان و بیمــاران دریافت کننده 
خون نیز از دیگر ضرورت هایی اســت کــه باید مورد 

توجه قرار گیرد.
در  دغدغه جدی  تاکنون  همدان  استان  *در 

انتقال خون وجود ندارد
در ادامه این جلسه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا نیز با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان 
همــدان در منطقه غرب کشــور گفت: ســاالنه چند 
میلیون نفر از مرزهای غربی کشــور به قصد زیارت در 

ایام اربعین به کربال ســفر می کنند که تعداد بسیاری 
از این افراد از اســتان همدان که دروازه منطقه غرب 
کشــور است عبور می کنند و مســؤولیت سنگینی در 
این زمینه بر حوزه بهداشت و درمان احساس می شود.

رشــید حیدری مقدم اهداکننده نخســتین مرتبه 
خون را به شمشیر دولبه تشبیه کرد و افزود: این افراد 
باید مورد ارزیابــی و آزمایش های مختلف قرار گیرند 
تا ایمن بودن شــرایط انتقال خــون از آنها برای فرد 
نیازمند خون تأمین شــود البته خوشبختانه در استان 
همــدان تاکنون دغدغه جــدی در انتقال خون وجود 

نداشته است.
وی متذکر شــد: در اســتان همدان طی سال 94، 
7.2جمعیت باالی 60 ســال بودند و این رقم در حال 
حاضر به 13 درصد جمعیت رسیده  و با این روند رشد 
در ســال 2030 به بیش از 35 درصد خواهد رسید و 
مفهوم آن این اســت که در آینده ای نه چندان دور با 
چالش ناباروری و سالمندی در استان مواجه خواهیم 

بود.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا با بیان 
اینکــه اگر ورودی انتقال خون کاهــش یابد با بحران 
کمبود خون مواجه خواهیم بود تشــریح کرد: ساالنه 
17 هزار کشــته و 210 هزار مصــدوم ثمره تصادفات 
جاده ای است که بســیاری از این افراد نیازمند انتقال 

خون سالم در شرایط درمان خواهند بود.
حیدری مقدم بر لزوم تمرکززدایی از مرکز تحقیقات 
انتقال خون تأکید و تبیین کرد: الزم است دانشگاه ها 
نیز در مسأله انتقال خون ورود کرده و دامنه تحقیقات 

و پژوهش های این حوزه را گسترش دهند.

 آستان مقدس شاهزاده حسین)ع(
از شب اول محرم ساعت 21

سخنران: حجت االسالم حاج غالمرضا نائینی
مداح: کربالیی امیرحسین اسدی

 منــزل کرباليی حســین رجبیه واقع در 
خیابان اعتمادیه، نرســیده به اردوگاه فجر، کوچه 

شهید رجبی نصیر، پالک 30
دهه اول محرم هم زمان بــا نماز جماعت مغرب 

و عشاء
ســخنران و مداح: حجت االســالم آرین، کربالیی 

حسین رجبیه
 هیأت جعفريه و هیأت رهروان شهدا واقع 

در  12 متری شیرسنگی، مسجد باب الحوائج
دهه اول محرم از ساعت 21

ســخنران: حجت االسالم والمســلمین حاج امیر 
مطهری

با روضه خوانی حاج علی شیردل 
مداح: کربالیی احسان منتظرالمهدی

 هیأت انصارالحســین)ع( واقــع در کوی 
اندیشه، کوی گلستان، مسجد امام علی)ع(

از شــنبه 9 شــهریور به مدت 13 شب از ساعت 
21:30 مراسم دسته زنجیرزنی و سینه زنی از شب 

پنجم تا شب آخر برگزار خواهد شد.
داوری،  والمســلمین  ســخنرانان: حجت االسالم 

حجت االسالم والمسلمین میدانچیان
مداح: حجت االسالم والمسلمین تراویده 

و با نوای ذاکرین اهل بیت)ع(
 هیأت مسجد حضرت رقیه)س( در  مسجد 

حضرت رقیه)س(
 از 9 شهریور به مدت 12 شب ساعت 21:45

سخنران: حجت االسالم والمسلمین امین عباسی 
محجوب، حجت االسالم مهدی شرنجانی

مداح: حاج امید حسینی، کربالیی اصغر پاینده
 حسینیه و زائرسرای آيت ا... بهاری، جنب 
گلزار شهدای بهار از شنبه 9 شهریور به مدت 10 
شب  بعد از نماز عشاء ساعت 20:15  شام مهمان 

سفره اباعبدا...)ع(
بســیجیان  بیت)ع(،  اهل  محبان  هیأت   

پايگاه کمیل
مسجد المهدی)عج( کوی کوثر

به مدت 10 شب از اول ماه محرم
سخنران: حاج حسن زارع

مداحان: حبیب محمدی، مهرداد بختیاری
 هیأت رضوان الجواد)ع(، چهارراه شریعتی، 
پشت درمانگاه فرهنگیان  شنبه 9 شهریور ماه به 

مدت 11 شب، ساعت 21 الی 23
سخنران: حجت االسالم دکتر حسن رحیمی

مداحان: کربالیی اکبر نباتی، کربالیی یونس یگانه
 هیأت عاشقان آل طاها واقع در کوی شهید 

مدنی، آزادگان 1، کوچه یاس 2، بیت رجبی
دهه اول محرم ساعت 21

سخنران: حجت االسالم وحیدی
مداح: کربالیی مرتضی ساسان پور

 هیأت پیروان عترت،  ويژه برنامه خواهران
ســپاه  ثــارا...  حســینیه  باباطاهــر،  میــدان 
انصارالحســین)ع( اول تا یازدهم محرم ســاعت 
ســخنران:  شــهریور(   20 الــی   10(  16:30
حجت االسالم دیانی )از قم( ذاکرین اهل بیت)ع(

 هیأت يا زهرا)س(
زمان: از شــنبه 9 شــهریور به مدت 11 شب 

ساعت: 21:30
مکان: کوی شــهید مدنی، فــاز 2، روبه روی 

حسینیه آل رسول، بوستان 8
مرثیه ســرایی و عزاداری توسط: کربالیی امیر 
زارعــی، کربالیی مهدی حبیبــی و دیگر ذاکرین 

اهل بیت علیهمالسالم
 هیأت رضوان الجواد)ع(

زمان: از شــنبه 9 شــهریور به مدت 11 شب 
ساعت: 21 الی 23

مکان: چهــارراه شــریعتی، پشــت درمانگاه 
فرهنگیان

سخنران: دکتر حسن رحیمی
مداحان: کربالیــی اکبر نباتی، کربالیی یونس 

یگانه
 مراسم عزاداری ساالر شهیدان مسجد 
نظربیــک در ماه محرم و صفــر بعد از نماز 

مغرب و عشا
دهــه اول محرم: حجت االســالم علی اصغری 

همدانی
دهه دوم محرم: حجت االســالم ســید مهدی 

حسینی
دهه سوم محرم: حجت االسالم علی افراسیابی

دهــه اول صفر: حجت االســالم سیدحســن 
فاضلیان

دهه دوم صفر:
پنج شب اول: حجت االسالم سجاد جمشیدی
پنج شب دوم: حجت االسالم داوود خیرآبادی

دهه دوم صفر: حجت االســالم ســید هاشــم 
موسوی

دهه سوم صفر: حجت االسالم حسن زارع

  شــهرداری همدان هفتمیــن همایش 
باشکوه تعزیه خوانی را به مناسبت ایام سوگواری 
ساالر شــهیدان از امشب تا عاشورای حسینی در 
ســاعت 21 در میدان امام خمینی)ره( با حضور 
استادان برجسته کشوری از جمله حسین پیرنظر، 

علیرضا بامداد و اسداهلل بیگدلی برگزار می کند.
  هیــأت محبین المهدی)عج( مراســم 
عزاداری و قرائت زیارت عاشورا را از امروز به مدت 
10 روز در ســاعت 17:30 با ســخنرانی آیت اهلل 
حبیب اهلل شــعبانی در 6روز اول و حجت االسالم 
حســینی یمین در 4روز آخر و مداحی حســین 
آزادجو، علی اسدی، حسین رجبی، مهدی روحی 
و رضا قاسم پور در مســجد مهدیه همدان برگزار 

می کند.
  هیــأت انوارالزهرا ســالم اهلل علیها 
مراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورا را از امروز 
به مدت 10 روز از ساعت 18 تا اقامه نمازجماعت 
مغرب و عشا با ســخنرانی حجت االسالم حسن 
اسدبیگی و مداحی سیدعلی حسنی، علی اسدی، 
حســین مهدوی راد، محمدمهدی سیفی، احمد 
گلپریان و وحید مطهری در مسجد شریف الملک 
واقع در میدان آرامگاه بوعلی سینا، ابتدای خیابان 

بین النهرین برگزار می کند.
  هیأت ثامن االئمه به مدت 11 شــب از 
ســاعت 22 مراســم عزاداری محرم الحرام را در 
مجتمع فرهنگی ورزشــی شــهید مدنی واقع در 
کوی شــهید مدنی، پارک فاز 2 برگزار می کند. 
ســخنران این مراســم حجت االســالم حسین 
مظاهری و مداح علی مهربانی است و این مراسم 

تا شام غریبان ادامه دارد.
  هیأت متوســلین به ثامن الحجج)ع( 
از امــروز به مــدت 12 روز همراه بــا نماز ظهر 
مراسم سوگواری ساالر شهیدان را در مسجد حاج 
احمد واقع در خیابان شــریعتی برگزار می کند. 
سخنرانان این مراســم حجت االسالم موسیوند، 
حجت االسالم حســینی یمین و حجت االسالم 

بیگلری هستند.
  هیأت بــاب الحوائج علیه الســالم 
)سقاهای سیار همدان( مراسم عزاداری دهه اول 
محرم الحرام را به مدت 12 شب از ساعت 20:30 
در حســینیه هیأت باب الحوائج علیه السالم واقع 
در بلوار خواجه رشــید جنب شرکت گاز، برگزار 
می کند. آموزش روخوانی قرآن کریم توسط حاج 
آقا یوســفی، قرائت زیارت عاشورا توسط کربالیی 
مجیــد قنبری با ســخنرانی اســتاد حاج محمد 
آزادجو و مداحی حاج فرزاد پیرو و کربالیی طاهر 

سرابی از برنامه های این سوگواری است. 
 عزاداری دهه اول محرم هیأت رزمندگان 

ثارا...)ع( در حسینیه سپاه
تا چهارشنبه 20 شهریورماه، ساعت 20:30

ســخنران: حجت االســالم والمســلمین مرتضی 
سلطانی، با مداحی کربالیی مصطفی میرزایی

 محفل نوجوانان عاشــورايی در حسینیه 
اعظم شــهید همدانی واقع در پل شهید همدانی 

)چراغ قرمز سابق( ابتدای جاده کرمانشاه
دهه اول محرم بعد از نماز مغرب و عشاء

سخنران: سید سعید بطحائیان
همراه بــا اجــرای پرده خوانی و تئاتــر آئینی و 

غرفه های خدماتی، پزشکی و فرهنگی
 بنیاد قرآن جوانــان انقالبی قرارگاه راه 

شهیدان واقع در جنب بانک تجارت
دهه اول محرم ساعت 21:45

با ســخنرانی سید حســین حســینی، کربالیی 
محمدمهدی حمیدبیگی

 هیــأت لواءالزهرا)س( در خیابــان بوعلی، 
سیزده خانه، جنب کوچه شهید لعلی

دهه اول محرم ساعت 23
سخنران: حجت االسالم اعظمی

عزاداری توســط: حاج حســین مهدوی راد، حاج 
فــرزاد پیرو، حــاج مهــدی روحی، حــاج اکبر 
بختیاری، کربالیی جواد قانعی،  کربالیی حســین 
حســینیان، کربالیی محمد طاهری فخر، کربالیی 

حسین امینی تبار، کربالیی امین معروف
ســالن  در  علی اکبر)ع(  هیأت حضــرت   
ورزشی شهدای رســانه صداوسیما واقع در کوی 
ولی عصر)عج(، ســالن ورزشی شــهیدان رسانه 

صداوسیما
دهه اول محرم ساعت 20:30

سخنران: حجت االسالم والمسلمین مهدی دهقان
مداح: کربالیــی محمد پــرورش، کربالیی میثم 

میرزایی
 هیأت سقای عباسیه جوالن واقع در خیابان 

شهدا، بلوار آیت ا... تألهی، عباسیه جوالن
14 شــب اول محرم همراه با اقامه نماز مغرب و 

عشاء
شــب اول تا سوم: قرائت و تفســیر قرآن کریم و 

عزاداری
شب چهارم تا چهاردهم: عزاداری و حرکت آئینی 

دسته سقایی
روزهای تاسوعا، عاشورا و دوازدهم محرم ساعت: 

 10:30
با نــوای ذاکرالحســین)ع(: جنــاب آقای محمد 

رنگچیان و دیگر مادحین اهل بیت
قرائت فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه

مداح: حاج علیرضا مهربان
عصر عاشورا، ساعت 16:30

خبــر همدان

برویم هیأت کجا 

اعالن هیأت ها و روضه های 
خانگی را به آی دی 

@resane
در پیام رسان ایتا ارسال نمایید.
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

کشف پودر های بدنسازی 
و مکمل  های ورزشی تقلبی 

در همدان

انتظامی  فرمانده  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
استان همدان از کشــف يک کارگاه بزرگ 
تولید مکمل  های غذايی ورزشی و پودر های 

بدنسازی تقلبی و غیر بهداشتی خبر داد.
در پی وصول گزارشات مردمی مبنی بر تولید 
پودر های بدنســازی تقلبی در یــک کارگاه غیر 
مجاز در یکی از مناطق شــهر همدان شناســایی 
و دستگیری عامالن تهیه این مواد در دستور کار 
مأموران واحد تجســس کالنتری 12 مدرس قرار 

گرفت.
بــا انجام تحقیقــات مقدماتــی و اطمینان از 
صحــت موضوع پس از هماهنگــی مرجع قضائی 
در بازرســی از این کارگاه مشاهده شد، متهمان 
بــا ترکیب چندین مواد شــیمیایی و خوراکی در 
شــرایط غیر بهداشــتی اقدام به تولید پودر های 
بدنسازی و مکمل های ورزشــی تقلبی کرده و با 
استفاده از بر چسب های تقلبی و جعل "بر چسب 
طرح شبنم"، این مواد را در سطح شهر و به اسم 

مکمل اصلی و وارداتی می فروشند.
کامرانی صالح ادامه داد: در این کارگاه، حدود 
15 هزار حبه قرص آمینو اســید دست ساز، 53 
کیســه 20 و 25 کیلویی مواد شیمیایی و غذایی 
کاربردی در ســاخت مکمل های ورزشــی، تعداد 
زیادی برچســب تقلبی نشان های تجاری مختلف 
پودر های بدنســازی، تعداد زیادی برچسب "طرح 
شــبنم" تقلبی مخصوص اجنــاس وارداتی و 3 
هزار و 790 عدد قوطی پالســتیکی در اندازه های 

مختلف برای این مکمل ها کشف شد.
او با اشــاره به این که تقلبی بــودن این مواد 
توسط کارشناسان ســازمان غذا و دارو تأیید شد 
افــزود: درخصوص این پرونــده تحقیقات قضائی 
و انتظامــی در حال انجام اســت و پرونده پس از 

تکمیل شدن به دادسرا ارسال می شود.

خبــر

مدیرکل ورزش:
عملکرد موفق قهرمانان همدان 
در نشان آوری های بین المللی

و  ورزش  مديرکل  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
جوانان همــدان گفت: همدان هم اکنون در 
مسیر نشــان آوری های ملی و بین المللی 
گام برداشــته و در ماه های اخیر شــاهد 
موفقیت های ارزنده از سوی قهرمانان استان 

بوده ايم.
محسن جهانشــیر در آیین اســتقبال از نادر 
قرایی قهرمــان کاراته شــوتوکان جهانی 2019 
ژاپــن اظهار کــرد: حمایت از قهرمانان ورزشــی 
وظیفه دســتگاه ورزش است و در مسیر کمک به 
تداوم موفقیت نشان آوران به هیچ عنوان کوتاهی 

نمی کنیم.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های بسیار خوبی 
برای آماده ســازی قهرمانان ورزش استان فراهم 
است، گفت: هیچ گونه دغدغه ای برای حمایت از 

قهرمانان ورزشی نداریم.
جهانشــیر اضافه کرد: استان همدان به دنبال 
افزایــش نشــان آوری در صحنه هــای مهم بین 
المللی اســت و براین اســاس حمایت مطلوب از 

قهرمانان ورزشی داریم.
در این مراســم پوریا حصاری مربی بدنسازی 
تیم ملی شــوتوکان کاراته کشورمان در مسابقات 

جهانی 2019 ژاپن نیز حضور داشت.
نادر قرایی کاراته کا همدانی اوایل شهریورماه امسال 

به نشان طالی جهانی 2019 ژاپن دست یافت.
چهاردهمین دوره مســابقات جهانی شوتوکان 
کاراته WSKF 2019 به میزبانی توکیو پایتخت 
کشــور ژاپن برگزار شــد و نادر قرایــی قهرمان 
همدان در رده ســنی مثبت 50 سال رشته کاتا 

موفق به کسب نشان طال شد.
قرایــی همچنین در بخش کاتــای تیمی این 
رقابت هــا در ترکیب تیم منتخب کشــورمان به 

نشان برنز دست یافت.
ایــن ورزشــکار نشــان آور در 2 دوره قبــل 
مســابقات جهانی در ســال های 2015 و 2017 

توانست چهار نشان کسب کند.
همچنین کسب 2نشان طال و یک نقره در مسابقات 
بین المللی گرجســتان، یک طال در هشتمین دوره 
مسابقات بین المللی کاپ آزاد ارمنستان و یک طال و 2 
نقره در مسابقات بین المللی کاپ ایران زمین در کارنامه 

وی ثبت شده است.

ایران و جهان

نابغه تنیس روی میز همدان عازم مسابقات آسیایی شد
نابغه  صفايی  شــیما  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
تنیس روی میز همدان عازم مسابقات قهرمانی 

جوانان آسیا شد.
مســابقات تنیــس روی میز قهرمانــی نوجوانان و 
جوانان آســیا از عصر امروز دوشــنبه به میزبانی شهر 

اوالن باتور مغولستان برگزار می شود.
شیما صفایی در نخستین گام در این رقابت ها و در 

بخش تیمی همراه با ســایر ملی پوشان در گروه 3 به 
مصاف مالزی و چین تایپه خواهد رفت.

صفایی تنها نماینده تنیس روی میز همدان در این 
رقابت ها است.

مســابقات قهرمانی آســیا اولیــن و مهمترین 
رویداد رســمی پیش روی تیــم ملی تنیس روی 

است. میز 

این رقابت ها به مدت یک هفته در هر ســه بخش 
انفرادی، دوبــل و تیمی به میزبانــی اندونزی برگزار 

می شود.
شــیما صفایی یکی از نابغه هــای تنیس روی میز 
کشور به شمار می رود و موفقیت چشمگیر این بازیکن 
موجــب حمایت فدراســیون و دادن لقب نابغه تنیس 

روی میز به وی شد.

رضوانی اصفهان حريف پاس در جام حذفی فوتبال کشور شد
هگمتانه، گروه ورزش: با انجام قرعه کشــی 
مرحله ســوم جام حذفی فوتبال کشــور، تیم 
رضوانــی اصفهان حريف پــاس در اين دور از 

مسابقات شد.
قرعه کشــی مسابقات مرحله ســوم جام حذفی 
فوتبال کشــور با حضور تیم های صعود کننده دسته 
ســه و 2 کشــور به همراه تیم های لیگ یکی انجام 
شــد و براین اســاس تیم پــاس میهمــان رضوانی 

بود. اصفهان خواهد 
براساس برنامه اعالم شده تیم پاس شنبه شانزدهم 
شــهریورماه جــاری و از ســاعت 16 و 45 دقیقه در 
ورزشگاه آرارات اصفهان به مصاف تیم رضوانی می رود.

حریف تیم پاس جــزو تیم های صعود کننده لیگ 
سه کشور است.

پاســی ها برای انجام این مسابقه روز جمعه همدان 
را به مقصد اصفهان ترک می کنند.

*محرومیت 2 بازيکن پاس
کمیته انضباطی باشگاه پاس همدان رای به جریمه 

2 بازیکن خاطی این تیم داد.
نشســت کمیته انضباطی باشــگاه پاس تشــکیل 
جلســه داد و براین اساس حسین جودکی و ابوالفضل 
زمردی بازیکنان این تیم بــه دلیل رفتار غیرحرفه ای 
و اخراج غیر فنی در بازی مقابل شــهرداری بردسکن 

در چارچوب جام حذفی فوتبال کشور جریمه شدند.
روز گذشــته محمــد مظهــری مدیرعامل، محمد 
آرتیمانــی مدیر اجرایی و علی کهوند مشــاور حقوقی 
باشگاه پاس به عنوان اعضای کمیته انضباطی منصوب 

شدند.

بازیکنان خاطی پاس به جریمه مالی محکوم شده اند.
*برتری پاس مقابل تیم دسته سومی

تیم پاس عصر یکشــنبه در دیداری دوستانه مقابل 
تیم دسته ســومی ذوب و فلزات بهار به برتری دست 

یافت.
این دیدار به میزبانی ورزشگاه جوانان شهر بهار در 
فاصله 10 کیلومتری غرب شهرســتان همدان برگزار 

شد.
شــاگردان احمد جمشــیدیان در این مسابقه 2 بر 

یک به برتری دست یافتند.
رضا کاشفی و ســعید دهقان گل های پاس در این 

دیدار را به ثمر رساندند.
پاســی ها به احتمال زیاد اواســط هفتــه جاری با 

حریفی از لیگ 2 بازی دوستانه برگزار کنند.

*جدايی هافبک پاسی ها
کمیــل حیدری هافبک تیم پــاس از این تیم جدا 

شد.
ایــن بازیکن که به تازگی با پــاس قرارداد داخلی 
منعقد کرده بود به دلیل برخی مسایل قرارداد را فسخ 

کرد.
حیدری در حالی از پاس جدا شد که در بازی شنبه 
گذشــته جام حذفی فوتبال کشــور مقابل شهرداری 

بردسکن عملکرد خوبی ارائه نداد.
گفته می شود مسایل فنی باعث شده تا وی از تیم 
پاس جدا شود هر چند کادر فنی سبزپوشان مشکالت 

شخصی را دلیل جدایی او می دانند.
پــاس در لیگ دســته 2 فوتبال کشــور حضور 

دارد.

شناسنامه قرن؛
 روايت زندگی فوتبالیست شهید محمد شاملو

کتــاب  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
میالد  نويسندگی  به  قرن«  »شناســنامه 
پاس  فوتبال  تیم  بازيکن ســابق  جانجان 
رونمايی  ماليــر  شهرســتان  در  همدان 

. شد
بازیکن ســابق پاس همدان و نویسنده کتاب 
شناســنامه قرن اظهار کرد: این کتاب پیرامون 
زندگی شهید محمد شــاملو فوتبالیست منتخب 
اســتان همدان که در زمین فوتبال شــهر ایالم 

به شــهادت رسید، منتشر شده است.
میــالد جانجان افزود: همچنین در این کتاب 
بازیکنان صاحب نام و مفاخر فوتبال شهرســتان 

اند. شده  معرفی  نیز  مالیر 
ایــن کتاب در  بیان کرد: جلد نخســت  وی 
400 صفحــه منتشــر که 600 عکــس فوتبال 

مالیر نیز از ســال 1305 تــا 1370 و در 50 
است. رسیده  چاپ  به  جلد 

جانجان خاطرنشــان کرد: کتاب شناســنامه 
قرن همزمان با سی و ســومین سالگرد شهادت 

شد. رونمایی  شاملو  محمد 
از کتاب  میالد جانجان دی ماه سال گذشته 

کرد. رونمایی  فوتبال«  »هواداران 
ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  وی 
تربیت بدنی و دانشــجوی دکتری، بازیکن سابق 
تیم های مقاومت تهران و شــهرداری بندرعباس 
و نیــز پاس همــدان در لیگ یک کشــور بوده 

است.
همچنیــن از وی 2 مقاله آی.اس.آی مربوط 
بــه هواداران در مجــالت ترکیه و اســترالیا به 

است. رسیده  چاپ 

نشان های کشوری مینی گلف بر گردن دختران همدانی
ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
همدان  گلف  مینــی  دختران 
دومین  رنگ  خوش  نشان های 
برتر  استعدادهای  المپیاد  دوره 
ورزش کشور را تصاحب کردند.

المپیاد  مینــی گلف  پیکارهای 
اســتعدادهای برتر ورزش کشور به 
میزبانی ملک شــهر و در ورزشگاه 
کوثر برگزار شــد و تیــم منتخب 
همدان صاحب 2 نشان طال و نقره 

شد.
در رقابت های رده ســنی 14 تا 

18 سال، پریا سادات حسینی راد از همدان به نشان 
طال دست یافت.

همچنین در همین رده ســنی آیــدا جهانی از 
همدان نشان نقره را تصاحب کرد.

همدان در بخش تیمی رده سنی 14 تا 18 سال 

نیز عنوان قهرمانی را کسب کرد.
در بخش پســران مینی گلف نیز همدان صاحب 

یک نشان برنز شد.
این رقابت ها که به میزبانی شهر ساری برگزار شد 

و آریابد مرعشی از همدان نشان برنز را کسب کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

شرایط ثبت نام در طرح ملی مسکن اعالم شد
فراخوان ساخت مسکن در 1000 هکتار زمین دولتی

هگمتانه، گروه ايــران و جهان: معاون وزير 
راه و شهرسازی از فراخوان ساخت مسکن در 
1000 هکتار زمین آماده سازی شده دولتی خبر 
داد و شــرايط ثبت نام در طرح ملی مسکن را 

اعالم کرد.
علی نبیان در نشست خبری به مناسب فرارسیدن 
هفته دولت، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب 
مبنــی بــر اهمیت بحث مســکن و این کــه یکی از 
مهم ترین های پیشــران  اقتصاد است، اظهار کرد: در 
این راســتا بایــد اتفاقی در وزارت راه و شهرســازی 
روی می داد، از این رو از ســال گذشــته دو مبحث 
مســکن مهر به عنوان دغدغه متقاضیان این طرح و 
ساخت 400 هزار مسکن در اولویت کاری وزارت راه 

و شهرسازی قرار گرفت.
وی ادامه داد:  دغدغه وزیر راه این بوده که در کار 
جهادی بتوانیم مســکن مهر را در سراسر کشور را به 
اتمام برسانیم. در این راستا مسکن مهر در سه حوزه 
شــهرهای زیر 25 هزار نفر )بنیاد مسکن(،  شهرهای 
جدید )شرکت عمران( و شهرهای باالی 25 هزار نفر 
)ســازمان ملی زمین و مسکن( پیگیری می شود. در 
برنامه اجرایی امسال با اســتان ها یکی از موضوعات 
مهم اتمام پروژه های مســکن مهر است تا با سرعت 
بیشتری ســال 98 اقدامات اجرایی و اتمام پروژه ها 

را مردم ببینند.
وی بیان کرد:  در این زمینه جلساتی برگزار شده 
و بــر اســاس برنامه ریزی واحدهای مســکن به غیر 
واحدهای دارای مشــکالت حقوقی به اتمام می رسد. 

این پروژه ها در مراجع قضایی پرونده دارند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد:  
امیدواریم بتوانیم واحدهای مســکن مهر را بر اساس 

تأکیدات رئیس جمهوری و وزیر راه پیگیری کنیم.

نبیان با اشــاره بــه واحدهای مســکن مهر فاقد 
متقاضی، گفت: در بودجه ســال 97 ردیفی مبنی بر 
این وجود داشت تا این قبیل واحدها در هماهنگی با 
بهزیســتی و کمیته امداد به این نهادها واگذار شود. 
سال گذشته این عدد در سه مجموعه حدود 60 هزار 
واحد بود که هر کدام دستگاه ها )سازمان ملی زمین 
و مسکن، شــهرهای جدید و بنیاد مسکن( توانست 

بخشی از این واحدها را واگذار کند.
وی با یادآوری این که بر اساس تفاهمنامه وزارت 
راه و دفاع یک ســری از واحدهای فاقد متقاضی در 
همه اســتان ها به نیروهای مســلح واگذار می شود، 
افزود: وام مســکن مهر از 40 به 45 میلیون و از 40 
میلیون به 50 میلیون تومان بــا پیگیری وزیر راه و 
شهرســازی عملیاتی شده است. امیدواریم بتوانیم به 
تعهدات عمل کنیم و پرونده مســکن مهر را امسال 

ببندیم.
*ساخت 400 هزار مسکن در طرح اقدام ملی

وی در ادامه با اشــاره به ایــن  به دنبال آن بودیم 
کــه دغدغه های مــردم در حوزه مســکن را کاهش 
دهیم، اظهار کرد: بر این اســاس مقدمات ســاخت 
400 هزار واحد در ســطح کشور فرام شده که سهم 
شــهرهای جدید 200 هزار واحد است که زمین آنرا 
شــرکت عمران تأمین خواهد کرد. 100 هزار واحد 
در بازآفرینــی و 100 هزار واحد نیــز بر عهده بنیاد 
مســکن است. وظیفه ســازمان ملی زمین این است 
که زمین مورد نیاز برای ساخت این 200 هزار واحد 

برای شرکت بازآفرینی و بنیاد مسکن تأمین شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: در شهرهایی 

که بنیاد مســکن و شــرکت بازآفرینی زمین نداشته 
باشد، وظیفه ســازمان ملی زمین و مسکن است که 
به آنها زمین واگذار کند. در چابهار برای رفع حاشیه 
نشینی 1050 هکتار به شرکت بازآفرینی شهر واگذار 

شده است.
نبیان به طرح مســکن مشــارکتی اشــاره کرد و 
افزود:  ســازمان ملی زمین و مســکن فقط زمین را 
به مجموعه های دولتی نمی دهد، اگر زمینی داشــته 
باشیم در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم. برای 
این که بتوانیم در این بخش موفق باشیم آن بوده که 
برای زمین های ســازمان طرح تهیــه کنیم و آنرا در 
اختیار ســازندگان قرار دهیم تا ساخت و ساز مسکن 

تسریع شود.
وی ادامــه داد:  زمین های ســازمان باید در این 
برنامه آماده ســازی می شــود )معبر، خیابان بندی، 
جدول و...( برای تســریع روند ســاخت و ساز انجام 
می شــود. در این زمینه 1000 هکتار زمین در حال 
آماده ســازی در اســتان های مختلف است. از سوی 
دیگر در زمین های آماده سازی شده ساخت و سازها 

آغاز شود که فراخوان این کار انجام شده است.
وی بیان کرد:  منابع مالی ســطح کشور برای امر 
ساخت می آید و با منابع مالی سازندگان این اتفاق به 

صورت ویژه رقم می خورد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر 
این که با ســازندگان قراردادی امضا می شود، تصریح 
کرد: بر اساس شــرایط پیمان مواردی لحاظ شده تا 
اگر سازنده در بازه زمانی نتواند به تعهدات خود عمل 
کند مشمول جرائمی خواهد شد که در قرارداد لحاظ 

شده است.
نبیان درباره شــرایط ثبت نام در طرح اقدام ملی، 
اظهار کرد: در اســتان ها بنیاد مســکن در راســتای 
اهــداف تعیین شــده تفاهمات ســاخت و ســاز را 
انجام می دهد. در پروژه هــای دیگر هم ادارات راه و 
شهرســازی این کار انجام می شود. مقدمات ثبت نام 
مردم در این طرح در حال فراهم شدن است که یکی 

از شروط آن سبز بودن فرم ج متقاضیان باشد.
وی با بیان این که تالش دولت این است که طرح 
ملی مســکن تا پایان عمر دولــت دوازدهم به اتمام 
برسد در پاسخ به پرسشــی مبنی بر جزئیات تخلف 
تعدادی از کارکنان ســازمان ملی زمین و مســکن و 
این که چرا وزیر راه و شهرســازی سازمان ملی زمین 
و مســکن در بحث پیگیــری زمین خواری از وظایف 
نماینــده تام االختیار وزیر در شــورای حفظ حقوق 
بیت المال مســتثنی شــده اســت، گفت: با توجه به 
توانمنــدی ســازمان ملی زمین و مســکن در بحث 
زمین خــواری و حوزه معاونت حقوقی و امالک، آقای 
وزیر گفت مسوولیت این امر در حوزه سازمان ملی بر 

عهده سازمان است.
وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن در مراجع 
قضایــی تمام موارد را در بحــث زمین خواری پیگیری 
می کند و تیم مجربی را در ســازمان مستقر کرده ایم. 
این موضوعات به صورت ویژه در سراســر کشور توسط 
همــکاران حقوقی پیگیری و رصد می شــود تا بتوانیم 

دغدغه های این بخش را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: بــه دلیل دخل و تصرف های انجام 
شــده یگان حفاظت از اراضی دولتی در سازمان ملی 
زمین و مسکن سه سال پیش ایجاد شد و اگر ساخت 
و ســاز غیرقانونی و ورود به زمین های دولتی صورت 

بگیرد با آن برخورد می شود.
وی تأکیــد کرد: ایام نــوروز بهترین فرصت برای 
زمین خواری اســت کــه در این ایام تمــام نیروهای 
ســازمان آماده بــاش بودند تــا از زمین های دولتی 
حفاظــت کنند. در ایــام نوروز امســال 252 ورود 
غیرمجاز داشتیم و دیگر کسی نتوانست در زمین های 
دولتی دخل و تصرف و ساخت و سازی را انجام دهد.

به گفته نبیان، طی ســه سال اخیر 4409 هکتار 
زمین به ارزش 5630 میلیارد تومان آزادسازی شده 

است.
مدیرعامــل ســازمان ملــی زمین و مســکن در 
خصوص جزئیات دستگری چند مدیر سابق سازمان 
ملی زمین و مسکن نیز گفت: این موضوع در مراجع 
قضایی اســت و اطالعاتی در این زمینه ندارم ضمن 
این که موضوع مذکور مربوط به حدود 20 سال قبل 

است.

بازتاب عملیات حزب اهلل در رسانه های اسرائیلی؛

»باید منتظر عملیات  بعدی باشیم«
 نمی دانیم چه بالیی بر سرمان خواهد آمد

هگمتانه، گروه ايران و جهان: رسانه های رژيم 
صهیونیستی به عملیات موفقیت آمیز رزمندگان 
ارتش رژيم واکنش نشان دادند  حزب اهلل علیه 
علیه  مقاومت  بعــدی  عملیات  های  دربــاره  و 

اشغالگران هشدار دادند.
»انفجارهای شمال مجددا شــهرک نشینان را در 
داخل منازلشــان حبس کرد«،  این عنوان گزارشــی 
اســت که پایگاه اطالع رســانی والال دربــاره عملیات 

تالفی جویانه حزب اهلل مورد استفاده قرار داد.
گزارشــگران این پایــگاه عبری زبان از گشــوده 
شــدن پناهگاه ها خبر دادند در حالی که میزان تلفات 
صهیونیســت ها در این عملیــات همچنان در بایکوت 

کامل خبری باقی مانده است.
در ایــن حال و در چهــارده روز مانده به برگزاری 
انتخابات کنســت رژیم صهیونیستی بسیاری از رقبای 
نتانیاهو، وی را به دلیل نا کارآمدی در مقابله با حزب 

اهلل به باد انتقاد گرفتند.
گانتس رهبر ائتالف آبی و سفید، فعالیت انتخاباتی 
خود را به حالت تعلیق در آورد و الپید یک سیاستمدار 
دیگر رژیم صهیونیســتی به شدت به نتانیاهو حمله و 
وضعیت امنیتی حال حاضر صهیونیســت ها را حاصل 

سیاست های اشتباه و تبلیغاتی وی توصیف کرد.
الپید که ســخنانش در روزنامه یدیعوت احرونوت 
بازتاب پیدا کرده اســت، تأکید کرد بالیی که امروز بر 
ســرمان می آید و پنهان شدن مردم در پناهگاه ها کال 

به دلیل سیاست های اشتباه نتانیاهو است.
وی، نتانیاهــو را متهــم کرد با اهــداف انتخاباتی 
سیاست ابهام در پذیرش مســؤولیت اقدامات نظامی 
را زیر پا گذارده اســت. به اعتقاد الپید، نتانیاهو برای 
کسب آرای بیشتر نظامیان ارتش اسرائیل را به کامل 

مرگ فرستاده و وادار به جنگ با حزب اهلل می کند.
در مقابل پایگاه اطالع رســانی دبکا در گزارشی در 
رابطه با این عملیات آن یک تک عملیات ندانســت و 
به رهبران رژیم صهیونیســتی هشدار داد باید منتظر 

عملیات دیگر حزب اهلل در روزهای آینده باشیم.
این پایــگاه نزدیک بــه ســاختار اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی با انتقاد شدید از عملکرد ارتش و رهبران 
رژیم صهیونیســتی نوشــت، آن قدر ارتش به دنبال 
بازگرداندن اوضاع به شرایط عادی خود بود که مرتکب 

چند اشتباه پیاپی شد.
اولین اشــتباه ارتش صهیونیســتی از نگاه دبکا آن 
بود که دو ســاعت بعــد از وقوع عملیــات و بمباران 
مناطقــی در نوار مــرزی لبنان اعالم کــرد همه چیز 
به پایان رسیده اســت. اما دومین اشتباه ارتش رژیم 
صهیونیســتی آن بود که فورا ادعا کرد عملیات حزب 

اهلل هیچ تلفاتی در پی نداشته است.

این پایــگاه عبری زبان در ادامه نوشــت چرا باید 
ارتش اســرائیل اعالم کند که حــزب اهلل در کار خود 
موفق نبوده اســت، این کار یک نتیجه بیشتر ندارد و 
آن ایجاد انگیــزه در حزب اهلل برای اقدام علیه اهداف 

دیگری است.
عمیر بوحبوت خبرنگار والال هم اعتراف کرد از نگاه 
کارشناسان اسرائیلی این عملیات صرفا در واکنش به 
اقدام اســرائیل در سوریه است و همچنان باید منتظر 
عملیات حــزب اهلل در واکنش به حملــه پهپادی به 

ضاحیه جنوبی بیروت باشیم.
این در حالی اســت که رامی یتسهار در واکنش به 
ادعای ســران رژیم صهیونیستی در مورد برنامه فریب 
آن را چیزی شــبیه به بازی بچه گانه عجیب توصیف 
کرد و در نیوز اســرائیل نوشــت: در سایه این نمایش 
مســخره و بچه گانه که ســعی شــد با رنگ و باند و 
گاز زخمی ها را به تصویر بکشند تا بدین شکل برنامه 

انتخابات نتانیاهوی ضعیف به پیش برود.
وی دربــاره ســخنان نزدیکان نتانیاهــو در رابطه 
با اینکه وی بنا به درخواســت پوتیــن حمالت خود 
را متوقف کرده اســت، نوشــت: بهتر نیست این یاوه 
گویی ها را متوقف کنیم، آیا واقعا روسیه واسطه توقف 

آتش بود؟
در بخــش دیگری از این یادداشــت آمده اســت 
نتانیاهو که اقتصاد را دچار فروپاشی کرده بود و فساد 
را گسترش داد امروز تیشه به ریشه امنیت ما می زند.

باید نشســت و دید تا دو هفته دیگر چه بالیی بر سر 
ما خواهد آمد.

به اعتقاد »شــجیع گرانــوت« تحلیلگــر روزنامه 
یســرائیل هیوم نیــز عملیات حــزب اهلل جنگ میان 
جنگ های اســرائیل و حزب اهلل اســت تا نصر اهلل به 
اســرائیل گوشــزد کند که نمی توانند قواعد بازی در 

لبنان و سوریه را تغییر دهند.
این روزنامه نگار هم اذعان می کند، تل آویو تالش 
دارد تا عصبانیت حزب اهلل را مهار کرده و اجازه ندهد 

شرایط به سوی جنگی فراگیر لغزش پیدا کند.
ایلیت شــاکید رقیب انتخاباتی نتانیاهو هم تأکید 
کرد خــوب به یــاد دارد که در دفعات گذشــته نیز 
نتانیاهو تالش کرد تا انتخابات را زیر سایه جنگ انجام 

دهد.
به هر شــکل به اعتقاد تحلیلگران اسرائیلی، گرچه 
نتانیاهو برای از ســر گذراندن تهدید سید حسن نصر 
اهلل حتی از افشــای اســرار نظامی اش هم فروگذاری 
نکرد، امــا باید دیر یا زود منتظــر عملیات دیگری از 
سوی حزب اهلل باشــیم که با وجود اطمینان از وقوع 
آن باز هم به شــکل غافلگیرکننده ای بر سر آنها فرود 

خواهد آمد.
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با من ورق بزن

با کتاب زندگئ 

با من ورق بزن

رمان نامیرا

هگمتانه، گروه زندگی با کتاب: اگر اهل مطالعه در 
مورد وقايع تاريخی اسالم باشید، به يقین کمتر با 
کتاب هايی از جنس داستان و رمان روبرو شديد 
که بتوانند هم تاريــخ يک واقعه مهم را حداقل 
به صورت کامل در قالب يک داســتان پرفراز و 
نشیب که در آن همه عناصر داستانی از پیرنگ 
و مقدمه چینی و شــخصیت گرفته تا کشمکش 
و پرداخت صحنه و نتیجــه را وجود دارد، برای 

مخاطب خود روايت کند.
به نوشته مهر رمان »نامیرا« نوشته صادق کرمیار دقیقا 
کتابی با همین مشــخصات اســت که دست بر روی 
یکی از مهمترین و پرکشش ترین اتفاقات تاریخ اسالم 
گذاشته است. اتفاقی که در آن حرامیان و مسلمانان و 
مشــرکان با هم یکی می شوند! و بر بهترین خلق خدا 

هجوم می آورند.
داستان نقل شــده در کتاب داستانی است که انتهای 
آن برای همه مخاطبان اثر مشخص است ولی نکته ای 
که باعث می شــود تا مخاطب آن پای کتاب بنشیند و 
با داستان آن تا انتها همراه شود، نگاه اصولی نویسنده 
به واقعه عاشــورا و استفاده درســت از عناصری چون 
عشــق و گره های داستانی مناســب و به جا در میان 

خرده روایت های نقل شده در جریان اصلی قصه است.
یکی از بهترین و برجســته ترین نکاتی که در ارتباط با 
این کتاب ترســیم فضای فتنه گون قبل از وقوع حادثه 
عاشوراست. درواقع نامیرا یک دوره  فتنه شناسی کامل 
اســت که به مخاطبش نشــان می دهد که چگونه در 
شــرایط پیچیده و غبارآلود فتنه، حق و باطل چگونه 
جابه جا می شوند و حتی بزرگترین سرداران و مبارزان 
اســالم نیز نسبت به راه امام حســین)ع( و هدف او از 
مقابله با یزید دچار تردید می شوند! تا آن جا مقام معظم 
رهبری در یکی از دیدارهای خصوصی خود در ارتباط با 
این کتاب فرموده بودند: »هر کسی می خواهد فتنه  اخیر 

را بشناسد، این کتاب را بخواند.«
در »نامیرا« اســت که می فهمی بخشی از انبوه مردمی 
کــه به امام نامه نوشــتند حضور امــام را برای منافع 
شــخصی خود می خواستند و هرکسی تنها به فکر آن 
بود که طایفه خویش را به قدرت برســاند و آمدن امام 
تنها بهانه ای بود برای اینکه بتواند قدرت را از دســت 
حاکم یزید خارج کنند و خود به حکمرانی کوفه و دیگر 
مناطق اسالمی برسند. کرمیار در این کتاب در خالل 
جریان اصلی داستان، عشق شکل گرفته میان دو جوان 
مسلمان را نیز نشــان می دهد که هر دو محب علی و 
اوالد او هستند ولی آن ها نیز در این مسیر و در شرایط 
غبراآلود فتنه دچار تردیدهایی می شوند که در نهایت 

باید برای آن راه حلی پیدا کنند.
نامیرا را انتشارات کتاب نیستان منتشر کرده است.

با هم بخش هایی از این کتاب خواندنی را می خوانیم:
نامه امام و اشک های مردم

جماعــت در حیاط خانه ی مختار جمــع بودند. ربیع 
و عمرو نیز در کنار مســلم ایســتاده بودنــد. در میان 
جماعت، ابن خضرمی نیز حضور داشت. ربیع ]یکی از 
دو شخصیت اصلی داستان که پدرش به خاطر دفاع از 
امیرالمؤمنین توسط مردم شام کشته شده است و حاال 
به دنبال خونخواهی پدرش اســت.[ چشم از مسلم بن 
عقیل برنمی داشت. مسلم نامه امام را باز کرد و گفت: »و 
این پاسخی است که موالیم حسین بن علی به نامه های 

شما داده است.«
مردم سکوت کردند. مسلم شروع به خواندن کرد: »به 

نام خداوند بخشنده مهربان.
از حسین بن علی به جمع مؤمنان و مسلمانان. اما بعد؛ 
هانی و ســعید نامه های شــما را نزد من آوردند. آنچه 
را نوشــته بودید، دانستم و درخواست شما را دریافتم. 
ســخن بیشــترتان این اســت که امام نداریم و از من 

می خواهید به سوی شما بیایم...« 
ربیع چشــمش به گروهی افتاد کــه به گریه افتادند و 
گروهی دیگر که با تأیید ســرتکان دادند. مسلم ادامه 

نامه را خواند:
»شاید به ســبب ما، خدواند شما را به راه حق هدایت 
کند. اینک برادر و پســرعمو و معتمد اهل خاندانم را 
به سوی شما فرستادم تا از اوضاع شما به من بنویسد. 
اگر برای من بنویســد که رای جماعــت اهل فضل و 
خرد، چنان اســت که فرستادگان به من گفته اند و در 
نامه هایتان خوانده ام، به زودی نزد شــما خواهم آمد؛ 

ان شاءاهلل...«
گریه جماعت بیشتر شد و گروهی یک صدا فریاد زدند: 

»ان شاءاهلل...«
»... به جان خودم ســوگند که امامت و رهبری مردم را 
کسی نمی تواند عهده دار شود، مگر آن که به کتاب خدا 
حکم کند، عــدل و داد به پا دارد، تنها حقیقت را اجرا 
کند و همه وجود خویش را در گرو رضا و خشــنودی 

خداوند بداند. والسالم! حسین بن علی بن ابی طالب.«
مسلم نامه را بســت. گریه جماعت اوج گرفت. ربیع با 
تعجب به آن ها نگاه می کرد. مسلم بن عقیل به داخل 
خانه برگشــت. ابن خضرمی از خانه مختار بیرون رفت، 
ربیــع رو به عمرو برگشــت. گفت: »اینــان چرا گریه 

می کنند؟!«
مختار سوال او را شنید. دست بر شانه ی ربیع گذاشت و 
گفت: »اشک آن ها از شوق دیدار حسین بن علی، مولی 

موحدان است.«
او و عمرو را به داخل خانه هدایت کرد. عمرو گفت: »و 
برای مصیبت هایی که در این سال ها از حکومت بنی امیه 

کشیده اند.« و وارد خانه شدند.

کتاِب خوب

حرمان عظیم
هگمتانه، گروه زندگــی با کتاب: در میان 
انســان ها بسیارند کســانی که نه تنها بر این 
خزانه ی الیزال چیزی نمی افزایند، بلکه از آن 
بهره نیز نمی برند. بی ســوادی یــا بی معرفتی 
نســبت به ارزش کتــاب و بی رغبتی به بهره 
بردن از آن یا دسترســی نداشــتن به آن، از 
عوامــل این حرمــان عظیم و این خســارت 
بزرگ اند. نباید شــک کرد در این که همین ها 
نیز به نوبه ی خــود معلول عوامل اجتماعی و 

سیاسی و فرهنگی است.
 از ایــن رو بی تردید باید گفت که کم رغبتی 
نســبی به مطالعه ی کتاب در کشور ما نتیجه ی 
کوتاهی هایــی اســت کــه در دوران حاکمیت 
رژیم های فاســد و وابســته، در این مورد شده 
اســت. پس از پیروزی انقالب آمار تولید و نشر 
و ضبــط و خواندن کتاب در کشــور ما به طور 
چشمگیر باال رفته است ولی آنچه اکنون داریم 
در برابر آنچه شایسته ی ملت بزرگ و پرتوان و 

هوشمند ما است، بسی کم و ناچیز است.
پیام امام خامنه ای به مناسبت گردهمايی کتاب و 
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بالهای کاغذی

جایزه دعبل
کتاب سال عاشورا

هگمتانه، گروه زندگی با کتاب: »کتاب ســال 
عاشــورا« با هدف شناســایی آثار منتشرشــده 
در موضــوع عاشــورا و مقــوالت مرتبــط با آن 
)امام حســین)ع(، فرهنگ عاشــورایی، آیین های 
ســوگواری و...( و تجلیــل از پدیدآورندگان آن ها 
برگزار می شــود. دبیرخانه ی دایمی این سوگواره 
در »بنیاد دعبل خزاعی« مســتقر است و جمعی 
از نهادها، سازمان ها و مراکز فرهنگی در برگزاری 

آن مشارکت دارند.
جایزه دعبل خزاعی جایزه ای دوســاالنه است 

که شامل محورهای رشته ها:
1. مقتل )تألیف(

2. تصحیح
3. پژوهش تاریخی

4. پژوهش اجتماعی
5. پژوهش فرهنگی 

6. پژوهش هنری
7. پژوهش ادبی

8. شعر 
9. نوحه

10. ادبیات داستانی و نثر ادبی
11. نمایشنامه و تعزیه نامه

12. خوشنویسی
13. عکس

14. تجسمی
15. شعر کودک و نوجوان

16. داستان کودک و نوجوان
17. گرافیک و تصویرگری کتاب کودک و نوجوان

18. ترجمه به فارسی
19. ترجمه از فارسی

اولین دوره این جایزه در ســال 1396 برگزار 
شده است.

با کودکم کتاب بخوانم

»باران در خیمه«
روایت واقعه کربال در قالب شعر برای کودکان

هگمتانــه، گــروه زندگی با کتــاب: ما پدر و 
مادرهای کتابخوان، دوســت داریم کودکمان نیز 
عالقمنــد به کتاب باشــد. البته مــا قدم اصلی و 
اساســی را برداشته ایم و آن اینکه کودکمان ما را 
در حال مطالعه و لــذت بردن از کتاب می بیند و 
این بزرگترین تبلیغ برای کتابخوانی است. اما در 
کنار آن باید به مسائل جزیی تری نیز فکر کنیم تا 
مبادا با سهل انگاری، کاری کنیم که تمایل کتاب 

خواندن در بچه ها کمرنگ شود.
مســاله انتخاب کــردن کتاب مناســب برای 
کــودکان، با توجه به تعــدد عناوین کتبی که در 

بازار داریم، مشکلی اساسی است.
در این ســتون سعی داریم کتابهایی را معرفی 
کنیم که شــما با خیال راحت بتوانید برای فرزند 

دلبندتان تهیه کنید و بخوانید.
»باران در خیمه« مجموعه ای است شامل اشعار 
عاشورایی مهدی مردانی در قالب چهارپاره که برای 
دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم دبســتان )گروه 
سنی »ب و ج«( سروده شــده است. این مجموعه 
کــه با تصویرگری فیروزه ولدآبادی اخیرا از ســوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده است، می کوشد با 
حفظ مالک ها و معیارهای هنری، وقایع کربال را از 
زاویه دید بچه ها و با زبانی ساده به آنها معرفی کند.

»باران در خیمه« شامل 13 شعر با عنوان هایی 
ماننــد گل روی نیزه، آش نذری، اســب تشــنه، 
حواس تو به من هســت، خجالت آب، پای روضه 
آب، خاک آســمانی، زیات نامه تو، ســالم تشنه، 

بغض دخترک و ماهی کوچک است.
انتشارات سوره مهر، کتاب »باران در خیمه« را 
در قالب 32 صفحه مصور رنگی با شمارگان هزار 
نسخه و قیمت 120 هزار ریال منتشر کرده است.

حماسه سترگ عاشورا در ادبیات فارسی
هگمتانه، گروه زندگی با کتاب: نگاهی به فراز 
بیانگر حاالت اشخاص و  تاريخ بشری،  و نشیب 
افرادی است که در راه خدا و ايمان و عقیده خود 
کشته شــدند که همه آن ها به نوعی، از مکتب 
حســین بن علی )ع( درس گرفته اند. هر چند 
که حســین بن علی )ع( و شهادتش امر ديگری 
است. بســیارند افرادی که با میل و رغبت برای 
حفظ اصول انســانیت از لــذات مادی و دنیوی 
چشم پوشــیدند و جوانمردانی که در راه آيین 
پــاک زندگی و ايمان و رهروی در طريق، حق را 
بر خوشی های زودگذر زندگی ترجیح دادند، اما 

هیچ کدام به پای حسین بن علی )ع( نرسیدند.
دگرگونی هایی که پس از شهادت امام حسین )ع( 
در ابعاد مختلف جامعه بشــری صــورت گرفت، تولد 
دوباره حیات آدمی بود؛ زیرا واقعه عظیم کربال، نه یک 
حادثه که یک فرهنگ است؛ فرهنگی برخاسته از متن 
اسالم ناب که در استواری ریشه ها، رویش شاخه ها و 
رشد بار و برگ های آن، نقشی حیاتی ایفا کرده است. 
عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیای خاصی 
محصور نمانــده، بلکه همواره الهــام بخش جنبش ها 
و قیام های راســتین شیعه و بســیاری از جنبش های 
دیگر در برابر کانون های ســتم، کفر و نفاق بوده است. 
عاشورا، روز پر شــکوه و حماسه ای بود که انسان های 
واال در آن، روح بزرگ و اراده سترگ خود را به نمایش 

گذاشتند و به جهانیان نشان دادند.
نام امام حســین )ع( شعار انقالب علیه ظلم و ستم 
گردید و عاشــورا به مثابه کهکشانی که تحفه و هدیه 
به آســمان تاریک و ظلمانی تاریخ و به سان بارانی از 
ستاره هاســت، در شــب دیجور و ظلمانی زمان. این 
رســتاخیز عظیم، شعر فارسی را نیز بی بهره نگذاشت 
و شــاعران بزرگ عرب زبان همچون کمیت اســدی، 
ابوفــراس حمدانی، دعبل خزاعی ظهــور کردند و در 
قالــب الفاظ و کلمات ناب، آثــاری ماندگار و جاوید با 
تأســی از این نام و قیــام، در تاریخ ادبیات عرب برای 

همیشه به یادگار نهادند.
عشــق و ارادت به پیامبر )ص( و خاندان عظیم آن 
حضرت، در ادبیات گران سنگ ما نیز صبغه و سابقه ای 
طوالنی دارد و شاعران فارســی زبان نیز کوشیده اند 
تا قلم خویش را از سرســبزی چمن خون رنگ کربال 
عاریه گیرند تا امتی بیدار، سلحشور و مبارز علیه ظلم 
و ستمگر بســازند. از این رو، قالب مرثیه که شعرهای 
همراه با نوحه و یاد انســان های رحیل و کوچ کرده و 
ذکر محاســن و محامد آن ها و اظهار تأســف از مرگ 
آن هاســت،]1[ رواج یافــت و در ادبیات ما جایگاهی 
ویژه پیدا کرد. ســرودن شعر و نوحه سرایی در مراثی 
اهل بیت: به خصوص ذکر مصایب شهیدان کربال مورد 

تأیید شاعران زیادی قرار گرفت.
با مطالعه تاریخ ادبیات، نخســتین قصیده منقبت 
و مرثیه را در دیوان کســایی مــروزی می بینیم که از 
این حیث او را پیشــگام شاعرانی همچون رازی، شاعر 
شیعی قرن ششم و محتشم کاشانی پدر مرثیه سرایی 
کرده اســت. یکی از قصایــد او که با ایــن بیت آغاز 

می شود:
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

آراست بوستان را نیسان به فرش دیب
به عنوان نخستین سوگنامه مذهبی که به موضوع 
کربال پرداخته، معرفی شــده است. اما یکی از بهترین 
قصاید مرثیه را در دیوان سیف فرغانی می توان یافت. 
او که عالقه خاصی به امام حســین )ع( داشته است، 
اشــعار نغز و زیبایی را در مرثیه شهیدان کربال سروده 
است و از جمله سخنوران قدیمی است که مردم را به 
اقامه مراسم تعزیت کشــته کربال و فرزند رسول خدا 

)ص( و ندبه در این عزا فرا خوانده است. ]2[

ای قوم در این عزا بگریید
بر کشته کربال بگریید

با این دل مرده خنده تا چند
امروز درین عزا بگریید

فرزنــد رســول را بکشــتند
از بهر خدای را بگریید

محتشم کاشــانی یکی دیگر از پیشگامان شعر در 
رثای اهل بیت: اســت که شــعرای بسیاری پس از او، 
به این ســبک شــعری روی آوردند، اما توفیق وی را 
نیافتنــد. دوازده بند او در مرثیه امام حســین )ع( و 
واقعــه کربال از منظومه های معروفی اســت که تا این 
زمان در مجالس عزای آن امام، زبانزد مرثیه خوانان و 

روضه خوانان است:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چـه ماتم اسـت
بـاز ایـن چــه رستــخیز عــظیم است کـز زمین

بـــی نـفخ صور خاسته تا عرش اعـظم است
جـــــن و مـــــلک بــر آدمــــیان نــوحه مـی 

کـنند
گـــویـا عــزای اشـــرف اوالد آدم اســـت

خـــورشید آسـمان و زمـــین نــور مــشرقـــین
پــــرورده کـــنار رســـول خـــدا، حـــسین

کــشتی شــکست خـــورده تــوفان کـــربــــال
در خاک و خون فـــتاده به مــیدان کـــربل

گـــر چــشم روزگار بر او زار می گــــریســت
خون مـــی گذشـــت از سر ایـــوان کربــل

از آب هــم مــضـــایقـــه کــردند کــوفـــیان
خوش داشتـــند حـــرمت مــــهمان کــربل

آن دم فــلک بــر آتــش غــیرت پــسند شـــد
کـز خــوف خـصم در حـرم افــغان بلند شد

کــاش آن زمـان که این حرکت کرد آســمـان
سیــماب وار گــوی زمـین ســرنگون شـدی

کـــاش آن زمــان که پیکر او شد درون خاک
جــان جهــانیـان هــمه از تـن برون شـــدی

کــاش آن زمان کــه کــشتی آل نبـی شکست
عـــالم تــمام غـــرقه دریــای خـــون شدی

آل نـــبی چـــو دســت تــظــلم بـــرآورنـــد
ارکـــان عـــرش را بــه تـالطــم درآوردند

بـــر خــوان غــم چو عالمیان را صــال زدنـــد
اول صـــال بـــه ســلســلـه انـــبیا زدنــــــد

نـوبـت بــه اولــیا چــو رســید، آســـمان تـپید
زان ضـــربتی کـــه بـــه سـر شیـر خدا زدند

پـــس ضــربـتی کـز آن جگر مصطفی دریـــد
بـــر حــلق تـــشنه خــلف مــرتضی زدنـــد

روح االمـــین نـــهاد بــه زانـــو سـر حـــجاب
تـــاریک شــــد ز دیــــدن آن آفـــــــتاب

ظهور صفویان و به رسمیت شناختن مذهب تشیع، 
باعث تشــکیل جلسات و دسته جات عادی اهل تشیع 
در ایام ســوگواری و خواندن اشعاری در مرثیه امامان 
و شــهیدان کربال و عامل ارائه اشعار شعرا در مجالس 
ســوگواری محرم و به گریه انداختن شــنوندگان و به 
ندبه واداشــتن آنان و اظهار تأسف و حزن بر شهادت 

امامان، به خصوص امام حسین )ع( گردید.
روی کار آمــدن حکومت شــیعه مذهب صفوی و 
عالقه ویژه ای که برخی از ســالطین آن خاندان مانند 
شاه طهاســب به احیای مفاخر و اندیشه های مذهبی 
از خود نشــان می داد، سبب شــد که ادبیات، به ویژه 
شعر فارســی به مســیر تازه ای راهنمایی شود که به 
مدح و عنایت ویژه به قلمرو تعلیمات مذهبی و تذکار 
حوادث و مصیبتی کــه بر امامان معصوم، به خصوص 
امام حسین )ع( گذشته بود، انجامید. در نتیجه عده ای 
از شــاعران این عهد، اعم از شیعه و سنی دارای مراثی 
برای اهل بیت: هستند و نظم منظومه های طوالنی به 

وسیله شاعران شیعی آغاز شد.]3[
اگــر چه در ادبیات ایــران و در دوره های حکومت 
آل بویه، توجه و گرایش کمی به اشــعار مذهبی یافت 
می شــود؛ ولی اوج این عنایت و دل بستگی در اشعار 
مذهبی به ویژه مراثی امام حسین )ع( را باید در دوره 
صفویه جســتجو کرد که تا امروز نیــز ادامه دارد. در 
همین دوران است که محتشم کاشانی آن قصیدة زیبا 

و شیوا را می سراید:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
کمال الدین بافقی معروف به وحشی بافقی شاعری 
غزل سراســت و از این جهت شهرتی به سزا دارد، اما 
قصایدی نیز در منقبت امامان شــیعه با حال و هوایی 
خاص دارد. ترکیب بندی شامل پنج بند در شرح حال 
حادثه کربال دارد که از مهم ترین ویژگی های آن، بیان 

و قدرت واال و یک نواختی و آهنگین بودن آن است:
روزی است این که حادثه کوس بال زده است
کـــوس بـال بــه معرکة کربـال زده اســت

روزی است این که دسـت ستـم پـیشه جــفا
بر پــای گلبن چمن مـصطفـی زده اســــت
روزی است این که خشک شد از تاب تشنگی

آن چشمه ای که خنده بر آب بـقا زده است
روزی اســـت ایـــن کـــشتة بــــیداد کـربال

زانـــــوِی داد در حـــرم کـبریا زده اســت
امــروز مــاتـمی است که زهرا گشاده مـوی

بر سـر زده زحسـرت و واحــسرتا زده است
یـــعنی مــحرم آمـــد روز نــدامــت اســت

روز نــــدامت چـــه، که روز قیامت اسـت
ایـن مـاتـم بــزرگ نـــگنجد در ایـن جـهان

آری در آن جــــهان دگـر نیز این عزاسـت
حاجی سلیمان بیدگلی معروف به صباحی بیدگلی 
نیز که شــاعر توانای قرن دوازدهم و ســیزدهم است، 
ترکیب بندی چهارده بنــدی در مرثیه کربال دارد که 

کم نظیر است:
افـــتاده شــامــگه به کــنار افــق نـگون

خورچین سربریده از این تشت واژگون
میرزا شفیع شــیرازی، متخلص به وصال شیرازی، 
شاعری خوش نویس و از زمره بزرگان شعر و ادب دوره 
فرمانروایی فتحعلی شــاه به شــمار می آید و از جمله 
شاعرانی است که هیچ گاه شاعری را وسیله معیشت و 
نردبان ترقی در دستگاه دیوانی قرار نداد. وی در مرثیه 
ســرایی به شیوه های محتشم دســتی قوی داشت، به 
گونه ای که او را بهترین مرثیه سرایان اهل بیت عترت: 
به شمار آوردند. مراثی وصال بالغ بر دو هزار بیت است 
که اغلب به صورت ترکیب بند و مثنوی ســروده شده 

است. ابیات زیر از اوست:
ایـــن جـامه سیـاه فـلک در عزای کیـــست
وین جیب چاک گشته صبح از برای کـیست

ایــن آه شــعله ور کــه ز دل ها رود به چـرخ
ز انـــدوه دل گـداز و غم جان گزای کـیست
صاحب عزا کسی است که دل هاست جای او

دل ها جز آنکه مونس دل هاست جای کیسـت
آری خداست در دل و صاحب عزا خداست

ز آن هـــر دلـــی بـــه تـعزیه شاه کـربالسـت
میرزا احمد شــیرازی متخلص به وقار، نخســتین 
فرزند وصال شیرازی اســت که به سال 1298 متولد 
شــده است. شعری زیبا در مرثیه کربال دارد که با این 

بیت شروع می شود:
یا رب چه روی داد که شهری پر از عزاسـت

یا خود که شد ز دست که این تعزیت به پاست
بـــر هــر کــه بــنگرم ز مصیبت فســرده دل

بــر هـر کــه بــگذرم ز عـــزا نــیلگون قباست
مــــردم فـــغان و نــوحه بــرای خـدا کــنند

یـا رب که در گذشته که صاحب عزا خداست
شاعران دوران معاصر ما نیز از شعر عاشورایی غافل 
نبوده اند و بخش مهمی از اشــعار خود را به این واقعه 
عظیم و شــورانگیز تخصیص داده اند. ورود حماســه 
کربال به حیطه شعر، به یقین یکی از عوامل ماندگاری 
و پایایی نهضت عاشورا است؛ زیرا حضور پر رنگ شعر 
در روایــت ماجــرا و قالب نافذ مرثیه در سوگداشــت 
ماجرا، از ســویی پیوند دهنده میان عواطف و دل های 
سوخته و حقیقت ماجرای ظهر عاشورا است و از سوی 
دیگر به نوبه خود ســبب غنا و اعتالی اشعار و مراثی 
است. ادبیات عاشــورایی، از غنی ترین و حماسی ترین 
ذخایر فکری و احساســی شیعی اســت که برخی از 
شاعران همچون محتشم کاشانی تمامت شهرت خود 

را مدیون همین ذخیره فکری ـ احساسی شیعی اند.
شــعر و مراثی برای اهل بیت: و به خصوص حادثه 
عظیم کربال، غیر از ذوق درونی شــاعران، از سفارشات 
معصومین: است؛ چنانچه امام صادق )ع( فرموده است: 
هیچ کس نیســت که درباره امام حســین )ع( شعری 
بگوید و بگرید و بگریاند، مگر آن که خداوند جل جالله 

بهشت را بر او واجب کند و او را بیامرزد.]4[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چند پیشنهاد برای کتابخوانی محرم
با کتاب: عاشــورا  زندگی  هگمتانه، گــروه 
واقعه ای که ســرآغاز بیداری شد؛ از اين جهت 
مطالعه در اين باره از جهت رخدادهای تاريخی و 
درس هايی که می شود از آن گرفت بسیار حائزه 

اهمیت است.
چند ســالی اســت در آســتانه  ماه محرم، 
فهرست های مختلفی از کتاب هايی که با موضوع 
امام حسین)ع( و عاشورا به زبان فارسی منتشر 
شــده معرفی می شــود تا کتابخوانان و افراد 
عالقمند به مطالعه در ايــن زمینه بتوانند بهره 

مند شوند.
در ادامه به گردآوری چند اثر از فهرســتهای 
مختلف منتشر شده می پردازيم. به اين امید که 
مخاطبان فرهیخته و با بصیرت هگمتانه در اين 

ايام ما را از دعای خیر فراموش نکنند.
ترجمه وقعه الطف: بازســازی مقتل الحسین )ع( 

ابومخنف
محمدهادی یوسفی غروی، محمدصادق روحانی

انتشارات: کتاب طه
مقتل الحســین ابومخنف یکی از نامدارترین و 
معتبرترین منابع اولیه  تاریخ عاشوراست که متأسفانه 
اصل آن در گذر زمان از دست رفته است و تنها به نقل 
قول های طبری از آن دسترسی داریم. برخی محققان 
کوشیده اند با گردآوری همین برش های نقل قول، آن 
مقتل را بازســازی کنند. ازجمله آقای یوسفی غروی 
در »وقعة الطف« و دکتر حجت اهلل جودکی در »مقتل  
الحسین ابومخنف«. به تازگی ترجمه  جدیدی از وقعة 
الطف منتشــر شده است. این ترجمه خصوصاً نمایه  ی 

خوبی دارد که به کار محققان می آید.
* »رستخیز«

گروه نویسندگان
دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده

نشر اطراف
»رســتخیز« دومین کتاب از مجموعه روایت های 
روضه است. سال گذشته، کتاب نخست این مجموعه 

با نام »کآشــوب«  منتشــر شد که با اســتقبال خوبی 
روبه رو شــد. در این دو کتــاب، جمعاً بیش از 40 نفر 
از نویسندگان تجربه  شرکت در روضه و مواجهه شان با 
مقوله عاشورا و امام حسین)ع( را روایت کرده اند. تنوع 
این روایت ها و مواجهه ها، کاشــوب و رســتخیز را به 

کتاب هایی خواندنی تبدیل کرده است.
* »اربعین مرثیه«
بنیاد دعبل خزاعی

نشر سپیده باوران
تدویــن مجموعه گزیده اشــعار عاشــورایی، کار 
متداولی است و بسیار انجام شده. اما اینکه گروهی از 
کارشناسان ادبیات مذهبی با امتیازدهی از بین صدها 
شــعر، چهل قطعه را انتخاب کنند، برای نخستین بار 
رخ داده اســت. اربعین مرثیــه، ماحصل عقل جمعی 
40 شــاعر و کارشــناس ادبیات مذهبی است. عالوه 
بــر مخاطبان عــام، این کتاب بــرای محققان ادبیات 

داده های ارزشمندی دارد.
* »تصوف ايرانی و عزاداری عاشورا«

محمد مشهدی نوش آبادی
نشر آرما )از سری کتابهای سرو(

این کتاب، ماحصل پژوهشــی در بررســی نقش 
متصوفه، قلندریه و اهل فتوت در آیین های عزاداری 
عاشــورا اســت. فرضیه اصلی کتاب این اســت که 
صوفیه در شکل گیری و تکوین بسیاری از آیین های 
عزاداری به طور اساســی و تعیین کننده اثرگذار بوده 
و بســیاری از آیین ها و عناصر عــزاداری یا به کلی 
صوفیانه اســت یا اینکه صوفیان واسطه  انتقال آن از 
فرهنگ ایرانی و شــرقی به فرهنگ شیعی و اسالمی 

بوده اند.
* »تراژدی جهان اسالم« )3 جلد(

محسن حسام مظاهری
نشر آرما )از سری کتابهای سرو(

ایــن کتــاب، محصــول پژوهشــی در روایت هــا 
و  مستشــرقان  سفرنامه نویســان،  گزارش هــای  و 
ایران شناســان درباره  عزاداری مذهبی شیعیان ایرانی 

است. در این کتاب ، که نگارش آن هفت سال به طول 
انجامیده، گزارش ها و تحلیل های بیش از 180 نفر به 
ترتیب تاریخی، آورده شده و نقد و بررسی شده است.

* هیأت های عزاداری در جامعه ايران
جبار رحمانی

نشر آرما )از سری کتابهای سرو(
این کتاب مجموعه مقاالتی است با موضوع تحلیل 
جامعه شناسانه  پدیده  هیأت های مذهبی. وجه اشتراک 
مقاالت، بررســی هیأت ها به مثابــه  »جماعت آیینی« 
اســت که به باور نویســنده، محصول مواجهه  وجدان 
جمعی شــیعی با جهــان مدرن و افول ســاختارهای 

جماعتی سنتی اند.
* »نیمروز دهم«

م. مؤید
شرکت چاپ و نشر بین الملل

از آقــای مؤید، پیشــتر کتــاب »حســیِن علی« 
منتشــر شــده بود و این کتــاب به نوعــی دنباله  آن 
محسوب می شــود. از ویژگی های قلم ایشان، اهتمام 
در سره  نویســی است که سبب شــده روایت ایشان از 
واقعه ی عاشــورا، طعمی متفاوت و رنگ فارسی اصیل 

پیدا کند.
* »مهاجر راه اصالح«

مهدی کمپانی زارع
نشر نگاه معاصر

این کتــاب، همان گونه که از نامــش برمی آید، را 
باید نوعی تحلیــل »اصالح طلبانه« از واقعه  عاشــورا 
دانست. نویسنده پس از بررسی سیر زندگانی امام)ع(، 
اشاره  ای کوتاه به چند نظریه  در هدف شناسی حرکت 
امام می کند و ســپس به شرح نظریه  مختار خود با نام 

»هجرت به قصد اصالح« می پردازد.
* »روايت عاشورا«

محمدابراهیم آیتی
به کوشش مهدی انصاری قمی

کتابستان
مرحوم آیتــی از محققان دینی و عاشــوراپژوهان 

ســخت کوش معاصر اســت و کتاب »بررســی تاریخ 
عاشورا«ی او از مشــهورترین کتابها در تحلیل عاشورا 
محســوب می شــود. عالوه بــر این کتاب، از ایشــان 
یادداشــت ها و نوشــته های پراکنــده ی فراوانــی در 
باب عاشــورا موجود اســت که مغفول مانده بود.  حاال 
خوشبختانه مجموعه این مطالب توسط آقای انصاری 

قمی تدوین و منتشر شده است.
* نامیرا

صادق کرمیار
انتشارات نیستان

صادق کرمیار در این کتاب لحظه ای شــما را تنها 
نمی گذارد نگارش این کتاب به هیچ وجه افت ندارد و 
تمام داســتان در اوج قرار است. از ابتدای داستان که 
روایت ساده ای از اوضاع کوفه را داریم تا انتهای کتاب 
که به کربال می رســیم هنوز جایــگاه افراد بد و خوب 
افراد کامل خود را نشــان نمی دهــد اگر که هنوز این 
کتاب را مطالعه نکردید همه کارهایتان را کنار بگذارید 

و حتما این کتاب را مطالعه کنید.
* شماس شامی

مجید قیصری
نشر افق

وی در ایــن اثر بــه روایت یک محقق ســوری 
می پــردازد کــه به طــور اتفاقــی، کتــاب کهن و 
ناشــناخته ای را در شــهر حلب به دست می آورد و 
اگر خواننده تا انتها با داســتان همراه شــود متوجه 
می شــود که داســتان به گونه ای معمــا گونه پیش 
مــی رود، درعین اینکه او بارها دربــاره کتاب اظهار 
کرده است که "شّماس شــامی" یک رمان است نه 
تاریخ. این رمان، در واقع، گزارش مفصلی اســت که 
به حوادث بعد از واقعه کربال می پردازد. مخاطب این 
گزارش هم، فرســتاده ویژه روم اســت که در همان 
زمان به شهر شام ســفر کرده بود تا جانشین جدید 
امپراتور روم را منســوب کند و آن چه باعث اهمیت 
این گزارش شــده  ، جسارت نویسنده در پرداختن به 

موضوع جایه جایی سفیران است. "
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مسیر عاشورایی

میز مطالعه

پیامبر خدا )ص( فرمود:
 پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می  شود 
که به آن کربال گویند، زمین ممتازی که همواره گنبد 
اسالم بوده است، چنان که خدا یاران مؤمن حضرت 

نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.
کامل الزیارات، ص269، باب 88، ح 8.

فشاندن اشکی  نم  دل  از  نشاندنخوشا  را  دل  آتش  آبی  هب 

کردن یاد  عشقبازان  زان  کردنخوشا  فریاد  زخمه  را  زبان 

سرودن سر  از  خوشا  نی،  از  سرودنخوشا  دیگر  انهم ای  نی  خوشا 

است آتشین  نوایی  نی  استنوای  دلنشین  بگیرد،  سر  از  بگو 

است نوایی  بی  نوای  نی،  استنوای  نینوایی  اهیش،  انهل  هوای 

زد قلم  و  لوح  رب  دست  چون  زدخدا  رقم  نی  خط  هب  را  او  سر 

روز آن  از  دارد  انهل اه  نی  سوزدل  رپ  انهل  را  نی  است  روز  آن  از 

قیصر امین پور )بخشی از شعر(

روز راه اندازی نخستین کتابخانه سیار شهری به  همت شورای اسالمی شهر و عکس 
شهرداری و با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

فقیه خراسان بار طلبه ها را 
حمل و برای آنان آب می آورد

در قرآن مجید آمده اســت: )ایثارگران( دیگران را بر خود 
مقدم می دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند هستند.

حضرت امام علی علیه الســام می فرمایند: ایثار، نکوترین 
نیکوکاری و باالترین مرتبه ایمان است.

حکایت: نقــل می کنند که وقتی طلبه ها بــرای زیارت از 
نجف تا کربا پیاده می رفتند شــیخ غامرضا فقیه خراســانی 
وسایل و بار آنها را بر دوش می گرفت و به مقصد می رسانید تا 
جایی که برخی او را حمال طاب می خواندند. ایشان با اینکه 
دارای مقــام علمی باالیی بود به دلیل دور بودن طلبه ها از آب 
می رفت برای مایحتاج ضروری آنان شــخصاً آب می  آورد و در 
معرض آنان قرار می داد که اســتفاده کنند و نماز آنان تأخیر 
نیافتد، هرگاه می رفت لباس هایش را بشــوید به عده ای اعام 
می کرد من دارم می روم رخت بشــویم اگر کسی لباس برای 

شستن دارد بدهد من می روم بشویم.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

رازونیاز

ستایش توراست
خدایا

به توّکل بر خودت،
و واگذاشتن به نگاهت،

و خشنودی به تقدیرت،
و تسلیم در برابر امرت

بر من  مّنت گذار، تا شتاب آنچه را تأخیر انداختی،
و تأخیر آنچه را در آن شتاب کردی

دوست نداشته باشم،
ای پروردگار جهانیان.

خدایا ستایش توراست،
ستایشی همیشگی با همیشگی  ات،

و ستایش توراست
ستایش که برایش پایانی جز علم تو نیست،

و ستایش توراست،
ستایشی که جز خواست تو

اندازه  ای ندارد!
برگرفته از دعای حضرت سید الشهدا علیه الّسالم در روز عاشورا

درس ها و عبرت های عاشورا
هگمتانه، گروه فرهنگی: در مباحث مربوط 
به عاشــورا، ســه بحِث عمده وجود دارد: یکی 
بحث علــل و انگیزه هــای قیام امام حســین 
علیه الّســام اســت، که چرا امام حسین قیام 
کرد؛ یعنی تحلیل دینی و علمی و سیاسی این 
قیــام. در این زمینه، ما قبــًا تفصیًا عرایضی 
عــرض کرده ایم؛ فضا و بــزرگان هم بحثهای 
خوبی کرده اند. امروز وارد آن بحث نمی شویم.

بحث دوم، بحث درســهای عاشوراست که 
یک بحث زنده و جاودانه و همیشــگی است و 
مخصوص زمان معّینی نیســت. درس عاشورا، 
درس فداکاری و دینداری و شجاعت و مواسات 
و درس قیام هلَلّ و درس محّبت و عشــق است. 
یکی از درســهای عاشورا، همین انقاب عظیم 
و کبیری اســت که شــما ملت ایران پشت سر 
حســین زمان و فرزنــد ابی عبداهلَلّ الحســین 
علیه الّســام انجــام دادید. خود ایــن، یکی از 
درســهای عاشــورا بود. در این زمینه هم من 

امروز هیچ بحثی نمی کنم.
بحث ســوم، درباره ی عبرتهای عاشوراست 
که چند سال قبل از این، ما این مسأله را مطرح 
کردیم که عاشورا غیر از درسها، عبرتهایی هم 
دارد. بحث عبرتهای عاشــورا مخصوص زمانی 
است که اســام حاکمیت داشته باشد. حداقل 
این اســت کــه بگوییــم عمده ی ایــن بحث، 
مخصوص به این زمان اســت؛ یعنی زمان ما و 

کشور ما، که عبرت بگیریم.
مــا قضیه را این گونه طرح کردیم که چطور 
شــد جامعه ی اســامی به محوریّــت پیامبر 
عظیم الّشــأن، آن عشــق مردم به او، آن ایمان 
عمیق مردم به او، آن جامعه ی ســرتاپا حماسه 
و شــور دینی و آن احکامی کــه بعداً مقداری 
درباره ی آن عرض خواهم کرد، همین جامعه ی 
ســاخته و پرداخته، همان مردم، حّتی بعضی 
همان کســانی که دوره های نزدیک به پیامبر 
را دیده بودند، بعد از پنجاه ســال کارشــان به 

آن جا رســید کــه جمع شــدند، فرزند همین 
پیامبر را با فجیعترین وضعی کشتند؟! انحراف، 
عقبگرد، برگشتن به پشــت سر، از این بیشتر 

چه می شود؟!
زینب کبری ســام اهلَلّ علیها در بازار کوفه، 
آن خطبه ی عظیم را اساســاً بر همین محور 
ایــراد کرد: »یا اهل الکوفــه، یا اهل الختل و 
الغدر، أتبکون؟!«. مردم کوفه وقتی که ســِر 
مبارک امام حســین را بر روی نیزه مشاهده 
کردند و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را 
از نزدیک لمس کردنــد، بنا به ضّجه و گریه 
کردند. فرمــود: »أتبکون؟!«؛ گریه می کنید؟! 
»فا رقــات الدمعه والهدئت الرنه«؛ گریه تان 
تمامی نداشته باشد. بعد فرمود: »انّما مثلکم 
کمثــل التی نقضت غزلها مــن بعد قوة انکاثا 
این، همان  بینکم«.  ایمانکم دخــًا  تّتخذون 
برگشــت است؛ برگشــت به قهقرا و عقبگرد. 
شــما مثل زنی هستید که پشــمها یا پنبه ها 

را بــا مغزل نــخ می کند؛ بعــد از آن که این 
نخها آماده شد، دوباره شــروع می کند نخها 
را از نــو باز کــردن و پنبه نمودن! شــما در 
حقیقت نخهای رشــته ی خود را پنبه کردید. 
این، همان برگشــت است. این، عبرت است. 
هر جامعه ی اســامی، در معرض همین خطر 

هست.
امام خمینِی عزیز بزرگ ما، افتخار بزرگش 
این بود که یک اّمت بتواند عامل به ســخن آن 
پیامبر باشد. شــخصیت انسانهای غیر پیامبر و 
غیر معصوم، مگر با آن شــخصیت عظیم قابل 
مقایسه اســت؟ او، آن جامعه را به وجود آورد 
و آن ســرانجام دنبالش آمــد. آیا هر جامعه ی 
اســامی، همین عاقبــت را دارد؟ اگر عبرت 
بگیرنــد، نه؛ اگر عبرت نگیرنــد، بله. عبرتهای 

عاشورا این جاست.
بیانات رهبر معظم انقالب
 در خطبه  های نمازجمعه 1377/02/18

انتشار ویرایش جدیدی از نمایشنامه سید مهدی شجاعی درباره شهید چمران

انتشــارات  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
كتاب نیســتان چاپ پنجم »مرد رؤیاها« 
نوشته سید مهدی شجاعی را منتشر كرد.

به نوشته تسنیم،  انتشــارات کتاب نیستان 
چاپ پنجم نمایشــنامه »مرد رویاها« نوشــته 
ســید مهدی شــجاعی را روانه بازار نشر کرده 

است.
»مــرد رؤیاها« داســتانی اســت از زندگی 

شــهید چمران در آمریــکا، لبنان و مصر که تا 
پیش از ایــن کمتر درباره آن صحبتی به میان 
آمده است. شــجاعی در »مرد رؤیاها« با درک 
اقتضای تحمل مخاطب، نه به ســوی خلق یک 
اثر پــر کنش و پر کشــش و زد و خورد رفته 
است و نه به ســراغ خلق یک ملودرام عاشقانه 
از زندگی یک مجاهد و شهید ملی. او در »مرد 
رؤیاها« سعی کرده به دور از احساسات، پیش 
از هر چیز به خلق یک ساختار واقعی و رئال از 
شخصیت مردی رؤیایی دست پیدا کند. فردی 
که در عیــن عمل گرایی و فعالیت بر اســاس 
اصول و شــیوه های مبارزه سیاســی و نظامی 
چریکی، عاشق پیشه نیز هست و روابط عاطفی 

زندگی را نیز فراموش نمی کند.
به عبارت دیگــر چمران از نگاه شــجاعی 
فردی به شدت معتدل است و این اعتدال یعنی 
رعایت همه جوانب و ظواهــر زندگی فردی و 
اجتماعی توأم با هم، مبارزه و گسیختن از دنیا 

در عین وابستگی های عاطفی و زمینی.
»مــرد رؤیاها« با روایت پرکشــش و کمتر 
شــنیده شــده از آشــنایی شــهید چمران با 
همســرش در آمریــکا آغاز می شــود و روایت 
جذاب و در عیــن حال عفیــف از ابراز عاقه 
همســر چمران به وی را به تصویر می کشــد. 
داستان اما در ادامه به ماجرای اعتراض شهید 
چمــران و برخی از هم فکرانــش در آمریکا به 
جنایات ســاواک و زندان های رژیم پهلوی در 
ســازمان ملل باز می گردد. تحصن چمران در 
معبد مجاور با ســازمان ملل و نیز اعتراض وی 
و دوســتانش در مقابل سفارت ایران در آمریکا 
و ماجرای ورود جســورانه آنها به ســفارت و یا 
ماجرای ســاماندهی راهپیمایــی پنجاه مایلی 
جوانــان ایرانی در آمریکا در اعتراض به شــاه 
و واکنــش آمریکایی ها بــه آن و نیز چگونگی 
تاش چمران بــرای لغو اعطاء مدرک دکترای 
افتخاری به شــاه در آمریــکا نیز از بخش های 

جــذاب تاریخی این متن اســت که تا پیش از 
این کمتر در مورد آن ســخنی به میان آورده 

شده است.
این روایــت زمانی جذاب می شــود که در 
البای آن شــجاعی نقبی نیز به گذشــته های 
چمران و دوران نوجوانی او می زند و خاطراتی 
جــذاب از آن دوران را در قالــب گفتگوی او با 
همسرش پروانه، پیش چشم مخاطبانش تصویر 

می کند.
بخش دوم داســتان نیز به ماجرای حضور 
چمــران در مصــر در دوران زمامداری جمال 
عبدالناصــر و حضور در دفتــر وی و دریافت 
کمک های نظامــی از او برای آموزش نیروهای 
چریکی و نیز آشنایی با امام موسی صدر و مهیا 

شدن حضور چمران در لبنان اختصاص دارد.
انتشارات نیستان چاپ پنجم »مرد رویاها« 
را در 424 صفحه و شمارگان 5 هزار نسخه به 

قیمت 90 هزار تومان منتشر کرده است.
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کاهش 80 درصدی اشتغال در واحد های صنعتی خوش نوش و کیوان
شرایط نامساعد شرکت ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی

كانون  رئیس  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
هماهنگی شــورا های اسالمی كار استان همدان 
با بیان اینکه شــركت های واگذار شده به بخش 
خصوصی با ابزاری مانند اخراج كارگران، استان 
را مجبور به پرداخت تسهیالت و یا عدم دریافت 
حق بیمه می كنند گفت: در دو شركت خوش نوش 

و كیوان اشتغال 80 درصد كاهش داشته است.
محمدرضا محسنی ظهر دیروز در نشست خبری با 
اشاره به اینکه یکی از مشکات کارگری کشور موضوع 
امنیت شــغلی اســت به عدم اجرای تبصره ماده 7 و 
تبصره ماده 2 اشاره کرد و افزود: کارگرانی با 29 سال 

و ١0 ماه سابقه از شرکت ها اخراج شدند.
رئیــس کانون هماهنگی شــورا های اســامی کار 
استان همدان با بیان اینکه با اخراج کارگران با سابقه، 
در واقع فردی که تمام جوانی و عمر خود را در این راه 
گذاشته در پایان خدمت با مشکل اساسی مواجه شده 
است ادامه داد: شرکت هایی مانند کیوان و خوش نوش 
همدان قبل از واگذاری بــه بخش خصوصی هر کدام 
700 کارگر داشــتند و با واگذاری به بخش خصوصی 

قرار بود که شرایط بهتر شود، اما نشد.
وی بــا تأکید بر اینکه از رئیس قوه قضائیه تقاضای 
رسیدگی و بررســی داریم بیان کرد: چرا شرکت هایی 
که قبل از واگذاری به بخش خصوصی شــرایط خوبی 
داشــتند، بعد از واگذاری شــرایط آنها نامساعد شده 

است؟
محســنی با بیان اینکه شرکت های واگذار شده به 
بخش خصوصی با ابزاری مانند اخراج کارگران، استان 
را مجبور به پرداخت تســهیات و یا عدم دریافت حق 
بیمه می کنند افزود: در دو شرکت خوش نوش و کیوان 

اشتغال ٨0 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه در این شرکت ها و همه شرکت های 
واگذار شــده به بخش خصوصی هــدف روی بر زمین 
زدن تأمین اجتماعی معطوف شده است تصریح کرد: 
تأمین اجتماعی حق الناس است و کارگران بر روی آن 

سرمایه گذاری کرده اند.

 رئیس کانون هماهنگی شــورا های اســامی کار 
استان همدان با اشــاره به اینکه شرکت کیوان هفت 
درصــد حــق بیمه از کارگران را کســر کــرده اما به 
حســاب تأمین اجتماعی واریز نکرده است ادامه داد: 
مساعدت های زیادی به شــرکت کیوان و خوش نوش 
شده اما همچنان مشکل بدهی آنها به تأمین اجتماعی 

وجود دارد.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه یک تکنســین 
بیمارســتان قلب که جزو نیروی پیمانکار است ماهانه 
یک میلیون تومان حقوق دریافــت می کند افزود: این 
فرد با یک میلیون تومــان چقدر می تواند کار کند، در 
حالی که سامت جامعه در دست این افراد قرار دارد.

*سبد معیشــت نزدیك به 7 میلیون تومان 
است حقوق یك میلیون و 600 هزار!

محســنی در ادامه به معیشت کارگران پرداخت 
و بــا بیان اینکه ســال 97 از طرف کانون شــورا ها 
و کانون عالی کشــور حقــوق کارگران ٣6.5 درصد 
افزایش داشــت افزود: سبد معیشــت نزدیک به 7 
میلیون تومان اســت اما حقوق کارگران یک میلیون 

و 600 هزار تومان است.
وی با اشــاره به اینکه فاصلــه بین حقوق دریافتی 
کارگران و سبد معیشــتی زیاد است بیان کرد: انتظار 
داشتیم با افزایش حقوق کارگران، وضعیت آنها به سبد 

معیشتی نزدیک شود.
و  ندارند  توان خرید مسکن  دیگر  *كارگران 

برای اجاره مسکن هم با مشکل مواجه هستند
رئیــس کانون هماهنگی شــورا های اســامی کار 
اســتان همــدان در ادامه مســکن را یکــی دیگر از 
مشکات کارگران دانســت و ادامه داد: کارگران دیگر 
توان خرید مســکن ندارند و برای اجاره مسکن هم با 

مشکل مواجه هستند.
محســنی در ادامه با اشــاره به عــدم اجرای ماده 
١0 قانون کار بیان کرد: این مشــکل در اســتان های 
دیگر تاحدودی حل شــده اما در همدان قرارداد های 
یک ماهه، دو ماهه، و ســه ماهه بسته می شود و هیچ 

مدرکی به کارگر داده نمی شود به نحوی که کارگر بعد 
از اخراج از کار هیچ مدرکی مبنی بر اثبات فعالیت در 

آن کارگاه ندارد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود وزارت کار سامانه ثبت 
نام کارگران را ایجاد کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد تصریح 
کرد: در صورت راه اندازی این سامانه کارفرما موظف به 

ثبت نام کارگران در سامانه می شود.
رئیــس کانون هماهنگی شــورا های اســامی کار 
استان همدان با تأکید بر اینکه انجمن صنفی و شورای 
اســامی کار هیچ هزینه ای بــرای کارفرما ندارد بیان 
کرد: از هشت ســال گذشته همکاران شورای اسامی 

کار کارخانه کیوان همدان را اداره می کنند.
وی با اشــاره بــه اینکــه کارگــران نمی خواهند 
کارفرمایان دچار مشــکل شوند و بین کارگر و کارفرما 
تقابــل وجود ندارد افزود: هر کــس بگوید کارگری از 
مجموعه فرهنگی و ورزشــی کارگران اســتفاده کرده 

دروغ محض است.
*واحد های تولیدی به باغ تاالر تبدیل شده اند

رئیــس کانون هماهنگی شــورا های اســامی کار 
اســتان همدان تصریح کرد: با مشــاهده ورودی های 
همدان از سمت تهران، مایر و کرمانشاه می بینیم که 

واحد های تولیدی به باغ تاالر تبدیل شده اند.
*تعداد بیمه بیکاری در استان افزایش داشته 

است
وی تأکیــد کرد: تعــداد بیمه بیکاری در اســتان 

افزایش داشته است.
محســنی در ادامه در پاسخ به ســؤال خبرنگار 
فارس که آیا اینکه ســوله ها در شهرک های صنعتی 
تبدیل به ســالن عروسی شــده اند را تأیید می کنید 
افــزود: بنده خود یک ســوله در شــهرک صنعتی 
بهــاران را دیدم که دیوار های خود را کاشــی کرده 
بود و از آن به عنوان سالن عروسی آن هم به صورت 
غیر قانونی اســتفاده می کرد و از این دســت موارد 

حتما باز هم وجود دارد.
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4 قیمـت هر گرم طال , 1 1 9 , 0 0 0
40,920,000 قیمت تمام سکه
21,020,000 قیمت نیم سکه
13,020,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 5 1 0 , 0 0 0

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

112,480دالر 
124,500يورو 
137,670پوند 
15,950يوان

19,820لير ترکيه
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