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صفحه ۲

شهردار همدان خبر داد:

بتن ریزی مهمترین فاز 
پل شهید همدانی
اجرای 1۸00 متر مکعب بتن ریزی ظرف  10 ســـاعت
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رئیس کل دادگستری استان همدان:

کمیته های »معتذرین« در کالنتری ها 
و پاسگاه ها  فعال می شود

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه کمیته های 
»معتذرین« در کالنتری ها و پاســــگاه ها فعال می شوند گفت: 
بــــا فعالیــــت این کمیته هــــا نه تنهــــا فرهنگ صلح، ســــازش و 
رضایتمنــــدی در جامعه اشــــاعه می یابــــد کــــه از ورود بی مورد 
پرونده هــــا به مراجــــع قضایی جلوگیری می شــــود. بــــه گزارش 
هگمتانه، محمدرضا عدالتخواه ظهر دیروز در شورای معاونین 

دادگستری استان همدان با بیان اینکه مجدانه پیگیر ...
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برنز المپیاد ملی فیلم سازی
در دست نوجوان همدانی

کــــودکان و نوجوانــــان  کانــــون پــــرورش فکــــری  مدیــــرکل 
اســــتان همدان گفت: »علیرضا فتحی«، عضــــو فعال کارگاه 
پویانمایــــی مرکــــز فرهنگی هنــــری شــــماره 2 ایــــن کانون با 
شرکت در جشــــنواره المپیاد فیلم ســــازی نوجوانان کشور 

توانست برنز این جشنواره را از آِن خود کند.
به گزارش هگمتانه، بهناز ضرابی زاده عنوان کرد: جشــــنواره 
بین المللــــی فیلم های کودکان و نوجوانان نشــــان برنز این 
جشــــنواره را به این عضو کارگاه پویانمایی بــــه همراه »گروه 

المپیادی پیام« اعطا کرد.
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آیت ا... شعبانی:

تعاون روستایی مطالبه گر 
بی برنامگی های حوزه کشاورزی باشد

مدیر تعاون روستایی استان همدان
 روستابازار در همدان ایجاد می شود

  نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشاره به بی برنامگی ها 
در حوزه کشــــاورزی تأکیــــد کرد: تعــــاون روســــتایی مطالبه گر 

بی برنامگی های این حوزه باشد.
به گــــزارش هگمتانه، مســــؤول حــــوزه نماینده ولــــی فقیه در 
سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و مدیر تعاون روستایی 

استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.
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جشنواره شهروندان برگزیده
در پی معرفی  الگوهای برجسته

رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان گفت: مشــــارکت، یک مؤلفه شــــهروندی است و هر 
فردی که وظیفه شــــهروندی خود را به خوبی انجام داده باشد 

ولو اینکه پزشک باشد یا پاکبان یک شهروند نمونه است.
به گــــزارش هگمتانــــه، حمید بادامــــی نجات در ویــــژه برنامه 
جشنواره شــــهروندان برگزیده با اشاره به انتخاب شهروندان 
برگزیده بدون توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی اظهار کرد: 
در انتخاب شهروندان نمونه داوران بدون توجه به موقعیت 

اجتماعی یا شغلی، برگزیده بودن آنها را بررسی می کنند.
صفحه   4

صفحه   7

هگمتانه بررسی می کند

زعفران کاران همدان 
در جستجوی دالل

کسی زعفران همدان را نمی شناسد
کاهــــش بارندگی هــــا، افزایــــش جمعیت، کاهــــش آب هــــای زیرزمینی و 
افزایش آلودگی های آب و خاک، برخی کشاورزان را به سمت کشت های 
کم آب بر برده است. دانه های روغنی و گیاه زعفران جزء گیاهان کم آب بر 
با بهره وری باال هستند که در همدان نیز کشت این محصوالت راهبردی 
جایگزین محصوالت پرآب بر شده اســــت. به گزارش خبرنگار هگمتانه، 

ایــــن  کشــــت  محصوالت با اســــتقبال بسیار خوشــــبختانه 
همدان  کشــــاورزان  مواجــــه شــــده و کم کــــم بین خــــوب 
است.آنان جــــای خود را بــــاز کرده 

زعفــــران  کشــــت  به ویــــژه 
در  را  خــــود  جای  می تواند 

فرهنگ
 خیابانی تاریخ دار در همدان

از خیابان هــــای قدیمــــی و معــــروف همــــدان خیابــــان فرهنــــگ  یکــــی 
اســــت که خیابــــان پر تــــردد طالقانی یا همــــان پذیرایی ســــابق را به بلوار 
فاطمیــــه متصــــل می کنــــد و در میانه مســــیر نیــــز از طریق خیابــــان آزاد 

و همدانــــی به دو خیابــــان پر تردد دیگر یعنــــی خیابان جهاد 
( مرتبط می گردد. خیابان شهید خوش لفظ)گلزار

مسمومیت 73 نفر
با مونوکسیدکربن در همدان

3 نفر جان  باختند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اورژانس پیش بیمارســــتانی و 
فوریت های پزشــــکی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: در 8 
ماه امســــال 73 نفر بر اثر گاز مونوکســــیدکربن دچار مسمومیت 
شــــدند. به گزارش هگمتانــــه، حبیــــب اهلل معصومی با اشــــاره به 
اینکــــه در 8 ماه امســــال 73 نفر بــــر اثر گاز مونوکســــیدکربن دچار 
مســــمومیت شــــدند، افزود: در این مدت 3 نفر در اثر گاز گرفتگی 

جان خود را از دست دادند.
وی خاطرنشــــان کرد: مســــمومیت بــــا مونوکســــیدکربن در اثر غیر 
اســــتاندارد بودن و یا اســــتفاده نادرســــت از وســــایل گاز سوز مثل 

آبگرمکن، بخاری و همچنین زغال ایجاد می شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارســــتانی و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا گفت: سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، 

درد در قفسه سینه و تهوع از عالئم گاز منواکسید کربن است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار موجود پارسال 200 نفر در استان همدان 
در اثر مسمومیت مونوکسیدکربن راهی بیمارستان شدند که از این 

تعداد 15 نفر جان خود را از دست دادند.

افزایش ظرفیت تصفیه خانه آب 
شهر همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت آب و فاضالب 
همدان گفت: ظرفیت تصفیه خانه آب شــــهر همــــدان 100 لیتر در 

ثانیه افزایش یافت.
به گزارش هگمتانه، سید هادی حســــینی بیدار دیروز اظهار کرد: با 
ساخت یک اکسیالتور جدید در تصفیه خانه اکباتان ظرفیت تولید 

آب این تصفیه خانه به 480 لیتر بر ثانیه رسید.
وی بیــــان کرد: طراحی و ســــاخت این اکســــیالتور بــــرای اولین بار 
در غرب کشــــور به طور کامل توســــط متخصصان آبفای اســــتان 

همدان انجام شده است.
مدیرعامل شــــرکت آب و فاضــــالب همدان اعتبار هزینه شــــده برای 
این پروژه را 14 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ساخت این اکسیالتور 
توسط مهندسان آبفای استان همدان دستاورد مهمی بود که عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه ها دانش فنی متخصصان این شرکت را نشان 
می دهد. وی اضافه کرد: اکسیالتور نوعی حوضچه زالل ساز است که 
بخشی از عملیات تصفیه آب شرب را انجام می دهد که در تصفیه خانه 
اکباتان پیش از این 4 اکســــیالتور فعال بود که برای افزایش ظرفیت 

تولید آب تعداد آنها به 5 اکسیالتور افزایش یافت.

سکوت آموزش و پرورش
در قبال ظلم به مربیان پیش دبستانی

حقوق ماهانه 300هزار تومان با این شرایط کاری خیلی ناچیز است
بیمه مربیان پیش دبستانی ناقص محاسبه می شود

یکی از مربیان پیش دبســــتانی مستقر در یکی از مدرســــه های دولتی همدان بیان کرد: دریافتی مربیان پیش دبستانی با تورم و حجم 
کار آنان تناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه 16 ســــال اســــت با آموزش و پرورش همکاری دارم و در حال حاضر نیز در یکی از پیش دبســــتانی ها مشغول خدمت 
هســــتم، ابراز کرد: ما مربیان پیش دبســــتانی با توجه به اینکه مانند نیروهای حق التدریس و رســــمی در زمان تعیین شــــده در کالس 
حضور داریم، ولی متأسفانه در طی این چند سال با کمترین روزهای کارکرد بیمه و حداقل حقوق ممکن فعالیت داریم به نحوی که در 

سال گذشته هر ماه 10 روز بیمه و ماهیانه 580000 تومان حقوق تعیین شده از سوی کارفرما دریافت کرده ایم.
ونا به ســــختی و با تــــالش فراوان اولیــــا را متقاعــــد کردیم تا  ود: در ســــال جــــاری از نیمه خرداد بــــه دلیل شــــرایط کر وی افــــز
آموزش  آیین نامه  نوآموزان خود را در کالس های پیش دبســــتانی با شــــهریه باالتر از پارســــال ثبت نام کنند که رســــما طبق 
18 نوآموز پیش  یور به صورت حضوری با حفظ شــــیوه نامه های بهداشــــتی بــــا  15شــــهر آموزشــــی از  وع کالس  ورش شــــر و پر

شد. آغاز  دبستانی 

صفحه  ۲
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آیت ا... شعبانی:

تعاون روستایی مطالبه گر 
بی برنامگی های حوزه کشاورزی باشد

مدیر تعاون روستایی استان همدان: روستابازار در همدان ایجاد می شود
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان:   نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان همدان با اشــــاره بــــه بــــی برنامگی هــــا در حوزه 
کــــرد: تعــــاون روســــتایی مطالبه گــــر  کیــــد  کشــــاورزی تأ

بی برنامگی های این حوزه باشد.
به گزارش هگمتانه، مســــؤول حوزه نماینــــده ولی فقیه 
در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و مدیر تعاون 
روستایی اســــتان همدان با نماینده ولی فقیه در استان 

دیدار کردند.
آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بر افزایش منزلت اجتماعی 
گفت: کشاورزی شعل انبیاست  کرد و  کید  کشاورزان تأ
و چرخیدن چرخ اقتصاد بر پایه فعالیت بخش کشاورزی 
است از اینرو باید با برنامه ریزی فرهنگ عمومی، جوانان 

را به شغل کشاورزی تشویق کرد.
وی اضافه کرد: تعاون در رونق اقتصاد نقشــــی زیربنایی 

دارد و در رشد اجتماعی نیز اثرگذار است.
وی یادآور شــــد: با توجه به نقش مهم بخش کشــــاورزی 
در توسعه اســــتان نقش تعاون روســــتایی نیز برجسته 
اســــت بنابراین نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار 

گیرد.
امــــام جمعــــه همدان افــــزود: وجــــود قوانیــــن و مقررات 
دســــت و پاگیر باید کاهش یابد چراکه جامعه کشاورزی 
نیازمند حمایت اســــت و ســــازمان تعاون روســــتایی نیز 
باید حمایت گری داشــــته باشــــد که از اهداف تعاونی ها 

نیز محسوب می شود.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همدان ادامــــه داد: هم 
و  ندارد  منطقی  کشــــاورزی  محصــــوالت  صادرات  اکنون 
قابل پیش بینی نیست این موضوعی است که نیازمند 
توجه در ســــطح ملی است و تعاون روســــتایی می تواند 

گر باشد. مطالبه 
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان افزود: در شــــکل 
گیری تعاون روســــتایی بر بازاریابی محصوالت کشاورزی 
و سودرســــانی به کشــــاورز همچنین تأمیــــن نهاده های 
کید شــــده اســــت که توجــــه به آنهــــا دارای  کشــــاورزی تأ

اهمیت است.
یــــک موضوع  کشــــت  آیت ا... شــــعبانی افزود: مدیریت 
مهم اســــت کــــه تعاونی ها به دلیــــل ارتباط مســــتقیم با 
آن شــــوند و  کشــــاورزان می توانند ســــبب اجرای موفق 
حمایت هــــا و برنامه هــــای جهاد کشــــاورزی را در ســــطح 

ببرند. پیش  عملیاتی 

حجت االسالم ولدبیگی: تعاون برای از بین بردن فقر �
مســــؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســــازمان مرکزی 
تعاون روســــتایی ایران نیز در این دیــــدار گفت: در دین 
مبین اســــالم و در آموزه های شــــیعی اهمیت ویژه ای به 

تعاون داده شده و تعاون بنیان جامعه اسالمی است.
حجت االســــالم ولدبیگی ادامــــه داد: در اقتصاد تعاون 

جایــــگاه ویــــژه ای دارد و در اصــــل 43 قانون اساســــی بر 
تعاون برای از بین بردن فقر اشاره شده است.

وی اضافه کــــرد: همانگونه کــــه رهبر انقــــالب در بیانات 
کید نموده اند می توان  خود همواره بــــر اهمیت تعاون تأ
گفت تعــــاون در حماســــه اقتصــــادی، ترویج و توســــعه 
کارآفرینی، اشتغال زایی، بهره وری باال و بهبود معیشت 

مردم اثرگذار است.
وی ادامه داد: تعاون روســــتایی استان همدان در اجرای 
پروژه های مهمی موفق عمل کرده است که می تواند به 

عنوان الگو برای سایر استان ها معرفی شود.
دوم  گام  در  خامنــــه ای  امام  بیانــــات  به  ادامــــه  در  وی 
خودســــازی،  گفت:  و  کــــرد  اشــــاره  اســــالمی  انقــــالب 
انقالب  دوم  گام  در  ســــازی  تمــــدن  و  پــــردازی  جامعه 
که حــــوزه نمایندگــــی ولی فقیه  کید قرار دارد  مــــورد تأ

در این راســــتا حرکت می کند.

مسلمی راد: روستابازار در همدان ایجاد می شود �
مدیر تعاون روســــتایی اســــتان همدان نیز در این دیدار 
شــــبکه تعاون روســــتایی را بــــه دلیل مردمــــی بودن آن 
در تولید و توزیع یکــــی از نقاط برجســــته نظام اقتصادی 

جمهوری اسالمی دانست.
 299 همــــدان  اســــتان  در  افــــزود:  راد  مســــلمی  مجیــــد 
تشــــکل روســــتایی، تولید، کشــــاورزی و نظام صنفی در 
حال فعالیت هســــتند کــــه فعالیت های گســــترده ای از 
گنــــدم و صادرات  جمله توزیع ســــوخت، خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی را انجام می دهند.
وی اضافه کرد: توزیع 123 میلیون لیتر سوخت در روستاها، 
خرید تضمینی 230 هزار تن گندم به صورت تضمینی توسط 

44 مرکــــز خرید، صادرات هــــزاران تن  محصول کشــــاورزی 
مانند سیب زمینی، سیر و کشمش از عملکرد تعاونی ها از 

ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.
مســــلمی راد به پروژه ایجــــاد زنجیره تولیــــد نهال گواهی 
شــــده گردو اشــــاره کرد و گفت: اســــتان  همدان با تولید 
ســــالیانه 54 هزار تن گردو رتبه اول را در کشــــور به خود 
اختصاص داده اســــت که در این راســــتا اتحادیه تعاونی 
تولید اســــتان زنجیره تولید نهال گــــردو پیوندی گواهی 
شده را در شهرســــتان تویســــرکان ایجاد کرده است که 

یک پروژه مهم ملی محسوب می شود.
وی همچنین به ایجاد روســــتابازار در شهر همدان برای 
آینده ای نزدیک و زنجیره  عرضه محصوالت کشاورزی در 
فرآوری محصوالت کشــــاورزی از جمله گشنیز به عنوان 

پروژه های در دست اقدام تعاون روستایی اشاره کرد.

سکوت آموزش و پرورش در قبال ظلم به مربیان پیش دبستانی
حقوق ماهانه 300هزار تومان با این شرایط کاری خیلی ناچیز است

بیمه مربیان پیش دبستانی ناقص محاسبه می شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: یکــــی از مربیان 
پیش دبستانی مستقر در یکی از مدرسه های 
دولتــــی همدان بیــــان کــــرد: دریافتــــی مربیان 
پیش دبستانی با تورم و حجم کار آنان تناسبی 

ندارد.
وی با بیان اینکه 16 ســــال اســــت با آموزش و 
پرورش همــــکاری دارم و در حــــال حاضر نیز در 
خدمت  مشــــغول  دبســــتانی ها  پیش  از  یکی 
هســــتم، ابراز کرد: ما مربیان پیش دبستانی با 
توجه به اینکــــه مانند نیروهای حق التدریس و 
رسمی در زمان تعیین شــــده در کالس حضور 
داریم، ولی متأســــفانه در طی این چند ســــال با 
کمترین روزهای کارکــــرد بیمه و حداقل حقوق 
ممکــــن فعالیــــت داریم به نحوی که در ســــال 
گذشــــته هر ماه 10 روز بیمــــه و ماهیانه 580000 
تومــــان حقوق تعیین شــــده از ســــوی کارفرما 

دریافت کرده ایم.
از نیمــــه خرداد به  وی افزود: در ســــال جاری 
بــــا تالش  کرونا به ســــختی و  دلیــــل شــــرایط 
فراوان اولیا را متقاعد کردیم تا نوآموزان خود 
با شــــهریه  کالس های پیش دبســــتانی  را در 
باالتر از پارســــال ثبت نام کنند که رسما طبق 
کالس  آموزش و پرورش شــــروع  آیین نامــــه 
با  حضوری  صورت  به  15شــــهریور  از  آموزشی 
حفظ شــــیوه نامه های بهداشــــتی با 18 نوآموز 

شد. آغاز  دبستانی  پیش 
این مربی پیش دبســــتانی ادامه داد: از دهم 
مهرمــــاه با توجه بــــه بخشــــنامه، کالس ها به 
صــــورت غیــــر حضــــوری و در فضــــای مجازی 
فعالیــــت خــــود را ادامــــه دادیم که عــــالوه بر 
اینکه  بــــه  بــــا توجــــه  اینترنــــت و  هزینه هــــای 
حضــــور  فضــــا  ایــــن  در  روز  کل  در  بایســــتی 
داشــــته باشــــیم و هر روز با برنامه های متنوع 
نوآموزان را ترغیب به انجــــام فعالیت کنیم و 

آماده  آموزشی  بسته های  بچه ها  برای  ماه  هر 
کنیــــم و در اختیار اولیا قــــرار دهیم که به این 
و  بنده  شــــخصی  زندگی  برنامه هــــای  ترتیــــب 
برنامه های  الشــــعاع  تحــــت  همــــکاران  همه 

است. نوآموزان 
وی بــــا ابــــراز تأســــف افــــزود: بــــا توجه بــــه این 
مشــــکالت و مســــائل از شــــهریور ماه بیمه و 
حقوقی به ما پرداخت نشــــده و بعد از چند ماه 
از شــــروع کارها، کارفرمایی برای ما در نظر گرفته 

شــــده اســــت که طبق گفته کارفرما بنا شده در 
ماه 6 روز بیمــــه و ماهانه 300هزار تومان حقوق 

پرداخت شود.
این مربی پیش دبستانی بیان کرد: طبق گفته 
کارفرما شــــهریه دریافتــــی از بچه ها جواب گوی 
هزینه بیمه در تعداد روزهای بیشــــتر نیســــت 
و همچنیــــن امکان افزایش حقــــوق نیز وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه در شــــرایط کنونی آموزش ها و 
سختی کار نســــبت به قبل خیلی بیشتر شده 
است، گفت: متأســــفانه حتی نسبت به سال 

قبل حقوق و بیمه کمتر شده است.
ایــــن مربــــی پیــــش دبســــتانی از مســــؤوالن 
مربوطــــه برای رفع مشــــکل پیش آمــــده برای 
کرد  کمک  مربیان پیش دبســــتانی تقاضــــای 
و گفــــت: امیدواریم از ســــوی مســــؤوالن حق 
بیمــــه و پرداخت حقــــوق ما مورد بررســــی قرار 
گیرد چرا کــــه با توجه به شــــرایط تــــورم حقوق 
ماهانــــه 300هزار تومــــان با این شــــرایط کاری 
خیلی ناچیز اســــت و حداقل روزهای بیمه که 
بایســــتی برای مــــا تعلق گیرد 12 روز اســــت که 
امیدواریم مشــــکالت مــــا در خصوص حقوق 
و حق بیمه بررســــی شــــود و تاکنون آموزش و 
پرورش واکنشــــی در قبال این رویــــه ظالمانه 

نداشته است.

شهردار همدان خبر داد:

بتن ریزی مهمترین فاز پل شهید همدانی
اجرای 1۸00 متر مکعب بتن ریزی ظرف  10 ساعت

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: شــــهردار همــــدان گفت: 
مهمترین رکن و عرشه سطح سوم تقاطع شهید همدانی 

دیروز در عملیات عمرانی مهمی بتن ریزی شد.
عباس صوفــــی عصر روز گذشــــته به خبرنــــگار هگمتانه 
گفت: پل شــــهید همدانی بــــه عنوان یکــــی از مهمترین 
پروژه های در دســــت اجرای شــــهرداری روز ســــه شنبه در 
اقدامی کم نظیر طی  10 ســــاعت توســــط چندین دستگاه 
مخصــــوص بتن ریزی  شــــد تا بــــا برچیدن داربســــت های 
نگهدارنده، عرشه اصلی در سطح دوم و سطح همکف زیر 
بار ترافیکی برود. وی بیــــان کرد: این بتن ریزی اقدامی کم 
نظیر در کشور است که طی آن 1800 مترمکعب بتن ریزی 
ظرف 10 ســــاعت انجام شــــد و در طی این اقــــدام کم نظیر 
1300 میلگرد در پل کار گذاشته شد، 56 میکسر و حدود 

7 پمپ تلسکوپی نیز در حال بتن ریزی هستند.
صوفــــی در ادامه تصریح کــــرد: از ابتدای شــــروع این دوره 
مدیریتی در شــــهرداری با عزم جــــدی و اراده مصمم در پی 
انجام این پــــروژه برآمدیم در حالی کــــه کارگاه عمرانی این 

سازه عمال تعطیل شده بود.
شــــهردار همدان همچنیــــن تأکید کــــرد: تحریم ها و دیگر 
رخدادهــــای فجیــــع اقتصــــادی هرگــــز نتوانســــت در برابر 
خواســــته همکارانم مانــــع بچیند بنابرایــــن علیرغم همه 
مشــــکالت با تمــــام توان کارهــــا پیگیری شــــد و هم زمان 
بــــا تالش و مســــاعی ارزشــــمند پیمانکار پــــروژه مدیریت 
شــــهری هم پشــــتیبانی مالی و نظارتی را انجــــام می دهد تا 
به نحو شایســــته و کیفیتی در خــــور و مطابق با معیارهای 

کارشناسی این پروژه مراحل احداث خود را طی کند.
عباس صوفی همچنین به تشریح مصائب ناشی از وقایع 
اقتصادی منبعث از تحریم های ظالمانه پرداخت و افزود: 
رهیافت شهرداری برای دســــتیابی به تجهیزات مورد نیاز 
این پروژه یک پروســــه عجیبی را طی کــــرد به همین دلیل 

مقداری زمان بندی مورد نظر دچار جابجایی شد اما اکنون 
شــــاهد ظهور و بروز یک ســــازه خدمت رســــان در جهت 

تسهیل عبور و مرور هستیم.
وی همچنیــــن نقش بی بدیل نماینده مــــردم همدان در 
مجلس، حمایت های استاندار پرتالش و همراهی شورای 
اســــالمی شــــهر همدان را در پیشــــرفت این پــــروژه قابل 
ستایش دانست و افزود: هرچه وفاق و همدلی مجموعه 
مدیران و نخبگان شــــهر همــــدان صورت گرفته شــــاهد 

تحوالت عظیم در توسعه همدان بوده ایم.
معمــــارزاده: تا ۲0 روز آینده پل اصلی زیر بار ترافیک  �

می رود
سرپرست پروژه پل ســــردار همدانی نیز در این باره با بیان 
اینکه بتن ریزی پل شــــهید همدانی ظرف 10 ساعت کامل 
شــــد، ابراز کرد: برای رسیدن به مرحله بتن ریزی پارت میانی 
عرشه پل سطح ســــوم در 3 ماه تالش شبانه روزی 3 هزار و 
300 مترمربع قالب بندی و 200 تن آرماتور در این عرشــــه به 

کار رفت و عملیات پیش تنیدگی با 100 تن کابل کامل شد.
مســــعود معمارزاده ادامه داد: 1800 مترمکعب بتن ریزی 
که در این پل داشــــتیم بزرگ ترین بتن ریزی در کشــــور در 
حوزه عرشــــه و پل سازی محسوب می شود که با استفاده 
از 7 کارخانــــه تولید بتن، 56 میکســــر حمل بتن و 7 دکل 

پمپ بتن به انجام رسید.
معمــــارزاده بیان کرد: هــــدف اصلی از این بتــــن ریزی این 
اســــت که پل اصلی از میدان باباطاهر به جــــاده تهران به 
بهره برداری برســــد که امیدواریم بعد از گذشت یک هفته 

به این مرحله برسیم.
سرپرســــت پروژه پل ســــردار همدانــــی با تأکید بــــر اینکه 
در دیگــــر بتن ریزی ها بعــــد از 14 روز بــــه مقاومت مد نظر 
می رســــیم بیان کــــرد: اما چــــون در بتن ریزی پل شــــهید 
همدانی از مصالح مرغوب استفاده شده است بعد از یک 

هفته به مقاومت مطلوب خواهیم رسید.
معمارزاده تأکید کرد: بتن مورد اســــتفاده در این پروژه در 

دو مرحله، هم در کارخانه و هــــم در محل اجرای بتن ریزی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامــــه داد: وقتــــی بــــه 80 درصد مقاومــــت یعنی 320 
کیلوگرم بــــر ســــانتی مترمکعب برســــیم عملیات پیش 

تنیدگی و کشیدن کابل ها را انجام می دهیم.
معمــــارزاده تصریــــح کرد: ایــــن عرشــــه 4 دهانــــه دارد که 

عملیات پیش تنیدگی در دهانه مد نظر با 200 متر طول و 
10 متــــر عرض به یک هفته زمان نیاز دارد و بعد از آن تزریق 
گروت انجام می شود و می توانیم داربست ها و سازه های 

نگهدارنده را از زیر عرشه باز کنیم.
وی ابــــراز امیدواری کرد که تا 20 روز آینــــده پل اصلی آماده 

بهره برداری و رفتن زیر بار ترافیک باشد.

برنز المپیاد ملی فیلم سازی در دست نوجوان همدانی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: 
»علیرضا فتحی«، عضو فعال کارگاه پویانمایی مرکز فرهنگی هنری شــــماره 2 این کانون با شرکت در 

جشنواره المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور توانست برنز این جشنواره را از آِن خود کند.
بــــه گزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابی زاده عنوان کرد: جشــــنواره بین المللــــی فیلم های کودکان و 
نوجوانان نشــــان برنز این جشــــنواره را به این عضو کارگاه پویانمایی به همــــراه »گروه المپیادی 

پیام« اعطا کرد.
به گفته وی این المپیاد با حمایت انجمن سینمای جوان و بنیاد سینمایی فارابی که بخش جنبی 

جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان است، به صورت مجازی برگزار شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســــتان همدان خاطرنشان کرد: علیرضا فتحی 

در این المپیاد با ارائه ایده فیلمنامه پویانمایی »سیمرغ« موفق به دریافت برنز شد.
ضرابی زاده ادامــــه داد: علیرضا فتحی عضو فعــــال کارگاه پویانمایی مرکــــز فرهنگی هنری کانون با 

مربی گری سمیه رسولی است.
وی عنوان کرد:  فتحی در کارنامه خود، دریافت نشــــان نقره در بخش ایده پردازی ســــومین المپیاد 
، برگزیده پویانمایی جشنواره رضوی، لوح تقدیر دومین جشنواره غیر  فیلم سازی نوجوانان کشــــور

کودکان  کانون پرورش فکری  رقابتی پویانمایی 
و نوجوانان را دارد.

نوجوانان  و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش  کانون 
 10 ثابــــت،  کتابخانــــه   28 بــــا  همــــدان  اســــتان 
مرکز   41 و  پستی  کتابخانه  ســــه   ، سیار کتابخانه 
14 هزار عضو  از  بیــــش  فرهنگی، هنــــری دارای 

است. فعال 

رئیس کل دادگستری استان همدان:
ین«  کمیته های »معتذر

در کالنتری ها و پاسگاه ها 
فعال می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کل دادگستری 
استان همدان با بیان اینکه کمیته های »معتذرین« 
در کالنتری ها و پاســــگاه ها فعال می شــــوند گفت: 
بــــا فعالیت ایــــن کمیته ها نــــه تنها فرهنــــگ صلح، 
سازش و رضایتمندی در جامعه اشاعه می یابد که از 
ورود بی مورد پرونده هــــا به مراجع قضایی جلوگیری 

می شود.
گــــزارش هگمتانــــه، محمدرضا عدالتخــــواه ظهر  به 
دیــــروز در شــــورای معاونین دادگســــتری اســــتان 
همدان با بیان اینکه مجدانه پیگیر فعال ســــاختن 
کمیته هــــای معتذریــــن در کالنتری هــــا و پاســــگاه 
هســــتیم اظهار کرد: با فعالیت این کمیته ها نه تنها 
فرهنگ صلــــح، ســــازش و رضایتمنــــدی در جامعه 
اشــــاعه می یابد، بلکه از ورود بی مــــورد پرونده ها به 

مراجع قضایی نیز جلوگیری می شود.
وی با بیــــان اینکه کمیته های معتذریــــن به عنوان 
کمیته هــــای معین ســــتاد تألیــــف قلوب اســــتان، 
افــــراد  عذرخواهــــی  بــــرای  زمینه ســــازی  عهــــده دار 
زیان دیده ناشی از جرم یا اتهام است اشاعه فرهنگ 
صلح و ســــازش و کاهــــش ورود پرونده ها به مراجع 
قضایــــی، کالنتری هــــا و پاســــگاه های انتظامــــی را از 

اهداف اصلی و راهبردی این کمیته ها برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: سنت 
حســــنه عذرخواهی بــــه عنوان یکی از بایســــته های 
اصیل و ریشــــه دار فرهنــــگ اســــالمی ـ ایرانی جزیی 
از مصادیق عدالت اســــت که طــــی آن فردی که از او 
شکایت شــــده یا به واسطه جرمی، محکوم شناخته 

می شود، داوطلبانه از بزه دیده عذرخواهی می کند.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب زمینه شفاعت باطنی 
و رضایــــت درونی و قلبی زیان دیده از شــــاکی فراهم 
می شــــود و در بســــیاری از موارد همین عذرخواهی 
منجر به احکام گذشــــت و رضایت از ســــوی شاکی 
شــــده و موضوع بــــه بهتریــــن نحو ممکــــن خاتمه 

می یابد.
بــــه نقــــل از فــــارس، عدالتخــــواه عنــــوان کــــرد: بــــا 
فعالیــــت کمیته ها نه تنها فرهنگ صلح، ســــازش و 
رضایتمندی در جامعه اشــــاعه می یابد بلکه از ورود 
بی مــــورد پرونده ها به مراجع قضایــــی نیز جلوگیری 

می شود.

نخستین دستاورد مرکز 
تحقیقات رکتا بسیج دانشجویی 

همدان رونمایی شد
ح کلی اندیشه  "بارقه اندیشه" تفسیر طر

اسالمی رهبر انقالب
هگمتانه، گروه خبر همدان: نخســــتین دســــتاورد 
مرکــــز تحقیقات رکتا بســــیج دانشــــجویی اســــتان 
همدان و کتاب »بارقه اندیشــــه« تفسیر کتاب طرح 
کلی اندیشــــه اســــالمی رهبر معظم انقــــالب از منظر 

آیت اهلل شعبانی، امام جمعه همدان رونمایی شد.
ئیــــن  آ دوشــــنبه  عصــــر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
تحقیقات  مرکز  دســــتاورد  نخســــتین  از  ونمایی  ر
رکتا بســــیج دانشجویی اســــتان همدان و کتاب 
"بارقه اندیشــــه" تفســــیر کتاب طرح کلی اندیشه 
آیت ا...  اســــالمی رهبــــر معظم انقــــالب از منظــــر 
شــــعبانی، امــــام جمعــــه و نماینده ولــــی فقیه در 

شد. برگزار  همدان  استان 
مسؤول بسیج دانشــــجویی استان همدان در این 
رابطه با بیان اینکه هفته »مکتب انقالب اســــالمی« 
را پشــــت ســــر گذاشــــتیم اظهار کرد: وجه تسمیه و 
مناســــبت نام گذاری ایــــن هفته، ســــخنرانی گهربار 

رهبر انقالب در 12 آذرماه سال 79 است.
حمیــــد پورحســــینی بــــا اشــــاره بــــه اینکه امســــال 
بیستمین سالگرد ســــخنرانی رهبر انقالب در جمع 
کارگزاران نظــــام در ماه مبارک رمضان اســــت گفت: 
ایشان بر مبنای اندیشه توحیدی مسیر رسیدن به 

تمدن اسالمی را شرح می دهند.
وی با بیــــان اینکه رهبر انقالب مســــیر رســــیدن به 
تمدن اسالمی را از این فضای فکری ترسیم می کنند 
که مراحــــل پنج گانــــه ای را عنــــوان می کننــــد گفت: 
ایشان هم بنیه های فکری همچون توحید، والیت، 
کرامت انسان و نیل مسیر انسان به حاکمیت حق 

و تسلط حاکمیت حق را شرح می دهند.
مسؤول بسیج دانشجویی اســــتان همدان افزود: 
ســــال گذشــــته در 20 جلســــه نماینده ولی فقیه در 
اســــتان کتاب »طــــرح کلی اندیشــــه اســــالمی« را در 
کانــــون مهدیه تدریس کــــرد و کلیات ایــــن کتاب را 
شرح داد که مرکز رکتای بســــیج دانشجویی آن را به 

رشته تحریر درآورد.
وی تأکیــــد کرد: در این کتاب محتــــوای اصلی کتاب 
»طرح کلی اندیشــــه اســــالمی« حفظ شــــده و به زبان 

ساده و روان موضوعاتی مطرح شده است.

خبــر

جشنواره شهروندان برگزیده 
در پی معرفی  الگوهای برجسته

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: 
و  برنامــــه  کمیســــیون  رئیــــس 
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  بودجه 
همــــدان گفت: مشــــارکت، یک 
مؤلفــــه شــــهروندی اســــت و هر 
فردی که وظیفه شهروندی خود 
را به خوبی انجام داده باشــــد ولو 
اینکه پزشک باشد یا پاکبان یک 

شهروند نمونه است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد 
برنامه  ویــــژه  در  نجــــات  بادامــــی 
جشنواره شــــهروندان برگزیده با 

اشاره به انتخاب شــــهروندان برگزیده بدون توجه به موقعیت شغلی و اجتماعی اظهار کرد: 
در انتخاب شــــهروندان نمونه داوران بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا شــــغلی، برگزیده 

بودن آنها را بررسی می کنند.
وی با دعوت از جوانان، فعاالن مدیریت شــــهری، نخبگان و دانشــــجویان برای شــــرکت در 
جشــــنواره شهروندان برگزیده عنوان کرد: شهروندان برگزیده الگوی جامعه هستند و بهره 

مندی از تجربه و توان آنها در برنامه ها و اهداف آموزش شهروندی حائز اهمیت است.
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره شهروندان برگزیده ادامه داد: هدف از این جشنواره 
معرفــــی الگوهای برجســــته عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی شــــهر همدان اســــت 
ضمن اینکه شــــهروندان افتخاری که اصالت همدانی ندارند اما جزء افتخارات این شــــهر به 

شمار می روند نیز تقدیر خواهند شد.
بادامی نجــــات ادامه داد: تکریم از شــــهروندان وظیفه ذاتی شــــهرداری اســــت که در قالب 
جشنواره شهروندان برگزیده به شکل باشکوه از سوی شورا و شهرداری برگزار خواهد شد.

وی بــــا بیان اینکه برگزیدگان جشــــنواره شــــهروندی در واقــــع منتخب و الگوهــــای رفتاری 
شــــهروندان هســــتند اظهار کرد: در عرصه مدیریت شــــهری هر اندازه که تعداد شهروندان 

برگزیده بیشتر شود، امورات شهری بهتر اداره خواهد شد.
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3 شهرستان

تحقق ظرفیت ۲00 درصدی واحدهای فرآوری و ذخیره سازی نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند 
200 درصدی واحدهای فرآوری و ذخیره سازی در این  از تحقق ظرفیت 

داد. خبر  شهرستان 
بــــه گزارش هگمتانــــه، کریم حاج باباعلی اظهار کرد: بر اســــاس ســــند 
راهبردی جهاد کشــــاورزی در ســــال جاری به منظــــور ایجاد واحدهای 
فرآوری و ذخیره ســــازی در ســــطح شهرســــتان میزان تحقــــق اهداف 

تعیین شــــده تا پایان آبان ماه 200 درصد بوده است.
وی گفــــت: با توجه بــــه برنامه های ابالغی تعیین شــــده میزان احداث 
ســــردخانه در ســــطح شهرســــتان با ظرفیت 4 هزار تن بوده که میزان 
عملکــــرد تحقق یافته تا پایان آبان ماه ســــال جاری 8 هزار تن بوده که 

200 درصد رشد داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســــتان نهاوند به پروژه های در دست اقدام 

این شهرستان اشــــاره کرد و افزود: در حال حاضر سردخانه 3 هزار تنی 
دردانه در روســــتای بره فراخ با پیشــــرفت 75 درصدی و کارخانه قند 5 

هزار تنی سمبل مهرگان از جمله این طرح ها به شمار می رود.
وی با بیان اینکه طرح توســــعه واحد فرآوری دانه های غرب با ظرفیت 
75 هزار تن و با پیشــــرفت 80 درصدی از دیگــــر طرح های در حال اجرا 

در شهرستان اســــت،گ+ خواستار توجه به این مهم شد.

به نقل از فــــارس، حاج باباعلی با اشــــاره به اینکه این شهرســــتان از 
کرد:  ایجــــاد ســــردخانه برخوردار اســــت اضافه  ظرفیــــت باالیی برای 
با توجــــه به تولید انــــواع میوه های درختی به ویژه ســــیب در ســــطح 
شهرســــتان نیاز به ســــردخانه وجود دارد که در این راســــتا امســــال 
نیز مجوز احداث یک واحد هزار تنی از ســــوی بخش خصوصی صادر 

است. شده 

اجرای همزمان پروژه های عمرانی 
ین سو شهرداری شیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: پروژه هــــای عمرانی 
شــــهرداری شیرین ســــو به طــــور همزمــــان در حال 

اجراست.
به گزارش هگمتانه، این پروژه ها به شرح زیر است:

1- ادامه ساماندهی و زیباسازی بلوار شهید بهشتی
2- ســــاماندهی و زیباســــازی مرحله اول بلوار سردار 

شهید سلیمانی
3- ادامــــه اجرای کف پوش بتنــــی و جالیز بلوار امام 

خمینی )ره(
4- ادامــــه عملیــــات اجرایی زمین چمــــن مصنوعی 

شهر شیرین سو

کاهش 50 درصدی تصادفات 
درون شهری در تویسرکان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
درصــــدی   50 کاهــــش  از  تویســــرکان  شهرســــتان 
تصادفات درون شهری از ابتدای امسال تاکنون در 

این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد معصومــــی از کاهش 
50 درصدی تصادفات منجر به فوت درون شــــهری 
از ابتــــدای ســــال تاکنــــون در این شهرســــتان خبر 
داد و اظهار کــــرد: همچنین در حوزه برون شــــهری، 

تصادفات منجر به فوت 20 درصد کاهش داشتیم.
وی از کشــــف 2 هزار و 960 قطعه مرغ زنده قاچاق به 
وزن 7 تــــن و 185 کیلوگرم در دو بازه زمانی خبر داد و 
گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
گاهی در راستای برخورد با جابجایی دام و طیور زنده  آ
بدون مجوز در ایست و بازرسی محور تویسرکان به 

کنگاور موفق کشف محموله  قاچاق شدند.
فرمانــــده انتظامی تویســــرکان با بیــــان اینکه ارزش 
محمولــــه قطعات کشــــف شــــده مرغ زنده توســــط 
کارشناســــان امر یــــک میلیــــارد و 480 میلیون ریال 
اعــــالم شــــده افــــزود: دو متهــــم دســــتگیر شــــدند 
و مرغ هــــای زنده کشــــف شــــده هــــم تحویــــل اداره 

دامپزشکی شهرستان داده شده است.
معصومی با اشــــاره به کشــــف 6 فقره سرقت اماکن 
خصوصی و دولتی و دســــتگیری ســــارق اضافه کرد: 
164 کیلوگــــرم کــــره محلی بــــدون مجوز بهداشــــتی 
بــــه ارزش 85 میلیون ریال توســــط مأمــــوران مبارزه 
با قاچــــاق و ارز در ایســــت و بازرســــی مقطعی محور 
تویســــرکان به کنگاور از یک دســــتگاه پراید کشف 
شد که به شــــبکه بهداشــــت و درمان تحویل داده 

شد.
وی از افزایــــش 12 درصــــدی کشــــفیات انــــواع مواد 
مخدر نســــبت به مدت مشــــابه در سال گذشته در 
شهرســــتان تویسرکان ســــخن به میان آورد و بیان 
کــــرد: در این رابطــــه با تالش شــــبانه روزی همکاران 
بیــــش از 227 نفر فروشــــنده خــــرد و کالن و معتاد 

دستگیر شدند.

انهدام باند سارقان 
موتورسیکلت در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
ســــارقان  بانــــد  انهــــدام  از  مالیــــر  شهرســــتان 

موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی با اشــــاره 
بــــه انهــــدام بانــــد ســــارقان موتورســــیکلت در این 
شهرستان اظهار کرد: در پی سرقت  موتورسیکلت، 
این موضوع به صورت ویژه در دســــتور کار مأمورین 

یگان های اجرایی قرار گرفت.
کار  گفت: با هماهنگی دســــتگاه قضا و انجام  وی 
اطالعاتی شــــبانه روزی ســــرانجام مأمــــوران پلیس 
از شهرستان  گاهی در یک اقدام ضربتی در خارج  آ
مالیــــر و بازرســــی از مخفیگاهی موفق به کشــــف 

شدند. مسروقه  موتورسیکلت  دستگاه های 
فرمانده انتظامی شهرســــتان مالیر بــــا بیان اینکه 
در ایــــن عملیات ســــه دســــتگاه موتورســــیکلت 
مســــروقه کشــــف و دو نفــــر از متهمان دســــتگیر 
شــــدند افزود: مأمورین کالنتری 13 نیز در بازرسی 
از یک پاتوق، تعداد یک دســــتگاه موتور سیکلت 
آن مخــــدوش  کــــه تمــــام ارکان  پــــالک  150 فاقــــد 
یک   ،125 موتورســــیکلت  دســــتگاه  یــــک  شــــده، 
دســــتگاه موتورســــیکلت ان اس و یک دستگاه 
125 فاقد پالک کشف و دو متهم  موتورســــیکلت 

می کنند. دستگیر  را 
وی بــــا بیان اینکه در مجموع از چهار ســــارق تعداد 
هفت دستگاه موتور ســــیکلت مسروقه کشف و 
با تشــــکیل پرونده هر چهار متهــــم تحویل مراجع 
گفت: توسعه اقدامات پیشگیرانه،  قضایی شدند 
شناســــایی و دســــتگیری ســــارقان وســــائل نقلیه 
بــــه صورت ویژه در دســــتور کار مأموریــــن انتظامی 

شهرستان مالیر قرار دارد.

خبــر

آغاز کاشت درخت 
در 80 هکتار از گردنه اسدآباد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره منابع طبیعی 
اسدآباد گفت: کاشت درخت در 80 هکتار از اراضی مجاور 
گردنه اسدآباد در راســــتای اجرای طرح توسعه جنگل آغاز 

شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، بهــــزاد شــــاهمردی اظهــــار کرد: 
گونه هایی نظیر داغ داغان، راناس، انار وحشــــی، زالزالک، 

سنجد و سماق در حال کاشت است.
وی بــــا بیان اینکه عالوه بر این، واکاری و کاشــــت نهال در 
بخش آجین در حال اجرا است یادآوری کرد: سال گذشته 
طرح 50 هکتاری توســــعه جنگل با کاشــــت نهال در شهر 
آجین از توابع اســــدآباد پایان یافت اما به واســــطه شرایط 
جوی و نامناســــب بودن زمین بخشــــی از ایــــن نهال ها از 

بین رفته اند.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعــــی اســــدآباد خاطرنشــــان کرد: 
امسال با همکاری شهرداری آجین واکاری در این مناطق 
از سر گرفته شــــد و اداره منابع طبیعی اقدام به تهیه نهال 
بلوط، زالزالک و انار وحشی و شهرداری نسبت به کاشت 

بذر و نهال در چاله درختان خشک شده اقدام کرد.

بــــه  کــــرج  از  نهــــال  انتقــــال  داد:  ادامــــه  شــــاهمردی 
اقلیم  بــــا  محل  این  خــــاک  بودن  متفاوت  و  اســــدآباد 
آبیاری،  ، نحوه حمــــل نهال، میــــزان  منطقــــه، نــــوع کار
کاشــــت در خشــــک شــــدن بســــیار  نوع خاک و محل 
دوباره  احیای  بــــرای  واکاری  طرح  بنابراین  بــــوده  مؤثر 

می گیرد. صورت 
وی گفت: وســــعت اراضی منابع طبیعی اسدآباد 59 هزار 
هکتار بوده و تاکنون در 260 هکتار از این اراضی نســــبت 
به کاشت نهال اقدام شده است و این شهرستان دارای 
جنگل طبیعی نبــــوده بلکه جنگل های موجود دســــت 

کاشت هستند.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعــــی اســــدآباد اضافــــه کــــرد: در 
عرصه های خارج از منابع طبیعــــی درختکاری نیز در اراضی 
کشاورزی در حال انجام است و سال گذشته در 50 هکتار 
از اراضی کشاورزی کشت صنوبر صورت گرفت و سهمیه 

امسال 83 هکتار است.
شــــاهمردی ادامه داد: کشــــاورزان اقدام به کشت صنوبر 
به فاصله دو متری از یکدیگر در حاشــــیه اراضی کشاورزی 

با عنوان »بادشــــکن« کرده تا وزش باد باعث شکستگی 
محصول جــــو و گندم و زنگ زدگی و بروز خســــارت به آنها 

نشود.

به نقل از ایرنا، هر ســــاله در یک هزار هکتــــار از عرصه های 
مرتعی این اســــتان عملیات احیا، اصالحی و بذرکاری و در 
یک هزار هکتــــار از عرصه های منابع طبیعــــی نیز عملیات 

احیا و بازسازی اجرا می شود.
نزدیک به 64 هزار هکتار جنــــگل، اراضی جنگلی و ذخیره 

گاه جنگلی در استان همدان وجود دارد.

مالیر به مقصد گردشگری تبدیل شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار مالیر گفت: 
مهمترین دغدغه ما این اســــت کــــه مالیر را از معبر 

گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.
به گــــزارش هگمتانه، قــــدرت اهلل ولدی با اشــــاره به 
ظرفیت های شــــاخص مالیــــر در حوزه های مختلف 
به عنوان دومین شهر بزرگ استان همدان، گفت: 
این شهرستان در حوزه کشاورزی، صنعت، معدن، 
صنایــــع دســــتی همچــــون مبــــل و منبــــت، میراث 
فرهنگــــی و گردشــــگری ظرفیت های باالیــــی دارد و 
به عنوان تنها شــــهر در منطقه خاورمیانه، موفق به 

کسب 2 عنوان جهانی شده است.
معاون اســــتاندار همدان، کسب 2 عنوان جهانی 
در زمینه »انگــــور و مبل و منبــــت« را از افتخارات 
مهم و شــــاخصه ای بارز برای رشــــد و توســــعه این 
شهرســــتان عنوان کرد و افزود: مهمترین دغدغه 
که مالیــــر را از معبر گردشــــگری به  ما این اســــت 
هدف  ایــــن  و  کنیم  تبدیــــل  گردشــــگری  مقصــــد 

نیــــز بــــا همــــت و تــــالش دولتمــــردان و همکاری 
مطلــــوب مــــردم و البتــــه همراهی مؤثر رســــانه ها، 

است. دست یافتنی 
ولدی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایه گذار برای 
ایجاد زیرســــاخت های اقامتی و ســــاخت هتل برای 
اسکان مسافران و گردشــــگران در این شهرستان 
کارآمد و متخصص  هستیم، وجود نیروی انســــانی 
در حوزه های مختلف را نقطه قوت توسعه مالیر ذکر 
کرد و گفت: بیشــــترین ظرفیــــت ایجاد فرصت های 
شغلی مولد و پایدار در استان همدان مربوط به این 

شهرستان است.
وی یادآور شــــد: وجود ظرفیت هایــــی همچون ارگ 
باستانی نوشیجان، شهر زیرزمینی سامن، مجموعه 
گردشــــگری مینی ُورلــــد، پارک ســــیفیه،  تفریحــــی و 
جشــــنواره های مبــــل و منبــــت، آلبالو، شــــیره پزی 
ســــنتی، باغ های انگور و موقعیــــت جغرافیایی این 
شهرســــتان موجب شــــده گردشــــگران بتوانند در 

چهار فصل سال به مالیر سفر کرده و از زیبایی های 
آن لذت ببرند.

فرماندار ویژه مالیر با اشــــاره به رشــــد شتابان مالیر 
طی ســــال های گذشــــته، اظهار کــــرد: در حال حاضر 
مشکلی برای جذب ســــرمایه گذار و اجرای طرح های 
اقتصادی نداریم و این امر به واسطه ضریب امنیتی 

باالی شهرستان مالیر است.
ولــــدی همچنیــــن بــــه دیگــــر ویژگی هــــای مالیر در 
راستای تبدیل این شهرســــتان به قطب دامپروری 
و شهر گلخانه ای، ســــومین شهر بزرگ وقفی کشور 
و نخستین شهر فرهنگی اســــتان، تنها شهر فعال 
در تولید هنرصنعت مرواربافــــی، مبتکر اجرای طرح 
، یکی از شهرهای  »200 طرح در 200 روســــتا« در کشور
پیشرو اســــتان در علم پزشــــکی و درمانی استان و 
حضــــور بانوان در عرصه های مختلف اشــــاره و بیان 
کرد: مالیر همچنین رتبه برتر کشور در حوزه اقتصاد 

مقاومتی را نیز کسب کرده است.

وی ادامه داد: این شهرســــتان بــــا توجه به اقدامات 
انجام شده در حوزه کنترل و مقابله با ویروس کرونا، 
در سطح استان همدان پیشرو است و جزء 10 شهر 

برتر کشور دراین زمینه قرار دارد.
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر تأکید 
کرد: فرهنگ باالی مردم، اصناف و بازاریان، فعالیت 
شــــبانه روزی 16 تیــــم نظــــارت و بازرســــی، همراهی و 
سختکوشی اصحاب رسانه در اطالع رسانی درست 
و همچنین تــــالش مدیران اجرایی و ســــتاد مقابله 
با کرونا، موجب شد مالیر از شــــرایط قرمز به نارنجی 
برســــد و روند شــــیوع بیمــــاری در این شهرســــتان 
همچنان کاهشــــی اســــت چراکه حفظ ســــالمت و 
آرامش شــــهروندان، اولویت اصلی مدیریت اجرایی 

استان و شهرستان است.
به نقل از ایرنا، شهرســــتان مالیــــر با جمعیتی بیش 
از 300 هزار نفر دومین شــــهر بزرگ اســــتان همدان 

است که با مرکز استان 75 کیلومتر فاصله دارد.

کاشت ۲00 هکتاری گیاهان دارویی در بهار
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرســــتان بهار از کشــــت 200 
هکتاری گیاهان دارویی در روســــتای حســــین آباد 

عاشوری این شهرستان خبر داد.
، مهدی محمدی،  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
آبخیزداری شهرســــتان  رئیس اداره منابع طبیعی و 
بهــــار گفت: امســــال 200 هکتار گیاهــــان دارویی در 
آباد عاشوری با مشــــارکت مردم  روستای حســــین 
کاشــــته می شــــود و منابــــع طبیعی تأمین بــــذر این 

گیاهان را برعهده دارد.
گیاهــــان  کشــــت  و  مراتــــع  بذرپاشــــی  افــــزود:  وی 
دارویی کمک به حفظ بیشــــتر آب در خاک، کاهش 
فرسایش خاک و سودآوری برای روستائیان و مردم 
با تأمین بخشــــی از گیاهان دارویی مورد نیازشــــان 

می کند.
وی بیان کرد: امسال100 هکتار با 260 میلیون تومان 
اعتبار درختکاری هم در مراتع این شهرستان انجام 

می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهار گونه های 
کشــــت شــــده در این طرح را ســــنجد، ارژن، زرشک، 

داغداغان، نسترن، سماق، بنه زالزالک عنوان کرد.

محمدی اضافــــه کرد: در اجــــرای این طــــرح عالوه بر 
استفاده از گونه های مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه 
از روش و شــــیوه های نویــــن علمــــی و دانش بومی 

استفاده شده است.
31 هزار  محمدی ادامــــه داد: در شهرســــتان بهار 
که امســــال عالوه  اراضی ملی داریم  500 هکتار  و 
بــــر ایــــن طرح هــــا کپــــه کاری در مراتع هــــم انجام 

می شود.

کمک 9۲۲ میلیون تومانی مؤسسه »خیریه هدایت« در مالیر
به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام)ره(

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کمیتــــه امداد حضرت 
امــــام خمینــــی)ره( مالیــــر از کمــــک 922 میلیــــون تومانی 
مؤسســــه خیریــــه هدایــــت تهــــران بــــه دانش آمــــوزان و 

دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، تیمــــور کرمی مقدم با اشــــاره به اینکه 
تعــــداد 2 هــــزار و 100 دانش آمــــوز و 180 دانشــــجو در مقاطع 
مختلف زیر پوشش کمیته امداد مالیر هستند اظهار کرد: 
این افــــراد از خدمات حمایتــــی و کمک هزینه تحصیلی این 

نهاد در طول سال بهره مند می شوند.
وی بــــا بیان اینکه در راســــتای حمایــــت از دانش آموزان و 
دانشــــجویان همه ســــاله نهادهــــا و ادارات از جمله اداره 
اوقاف و امور خیریه حمایت الزم را از دانش آموزان کمیته 
امداد مالیر دارد گفت: امســــال نیز تعدد 600 بسته لوازم 
تحریر و کیف در قالب طرح مهر تحصیلی به دانش آموزان 

زیر پوشش این نهاد اهدا شد.
مدیــــر کمیته امداد مالیر با بیــــان اینکه طرح مهر تحصیلی 
چند سالی است که از ســــوی اداره اوقاف و امور خیریه اجرا 
می شــــود گفت: برای هر کــــدام از این بســــته ها که از محل 
نیت واقف خیراندیش مرحوم ســــیف الدوله هزینه شــــده 

بود بیش از 300 هزار تومان هزینه شد.
وی از کمک 922 میلیون تومانی مؤسســــه خیریه هدایت 
تهــــران بــــه دانش آمــــوزان و دانشــــجویان مالیــــری خبــــر 
داد و گفــــت: این مؤسســــه همه ســــاله کمک مالــــی را به 
دانش آموزان نیازمند زیر پوشش این نهاد در شهرستان 
مالیــــر دارد و امســــال نیــــز بــــرای تعــــداد 500 دانشــــجو و 
آینــــده واریز  دانش آمــــوز این کمــــک هزینه طــــی روزهای 

خواهد شد.
کــــرد: در این زمینه این مؤسســــه  کرمی مقــــدم تصریح 
250 هزار تومان را برای هر دانشــــجو  2 میلیــــون و  مبلغ 
و جمعــــا 49 دانشــــجو و مبلــــغ یک میلیــــون و 800 هزار 
451 دانش آموز  تومان را برای هــــر دانش آموز و جمعــــا 
و  دانشــــجویان  حســــاب  بــــه  کــــه  داده  اختصــــاص 

می شود. واریز  دانش آموزان 
وی در ادامه با اشاره به حمایت های کمیته امداد امام)ره( 
از دانش آموزان و دانشــــجویان گفت: بــــا توجه به مجازی 
شدن مدارس در شرایط کنونی یکی از مهمترین نیازهای 
دانش آمــــوزان زیــــر پوشــــش این نهــــاد تبلت و گوشــــی 
هوشــــمند اســــت که با کمک خیران و نیکوکاران در حال 

تهیه این اقالم هستیم.
وی از تهیه 29 تبلت بــــرای دانش آموزان نیازمند کمیته 
امــــداد مالیر با کمــــک خیــــران و نیکــــوکاران خبر داد و 
بــــه دانش آموزان  21 تبلت  از این تعــــداد  کــــرد:  تصریح 
اهدا شــــده و هشــــت تبلت دیگر نیز طــــی هفته جاری 
نهاد  ایــــن  پوشــــش  زیــــر  نیازمنــــد  دانش آمــــوزان  بــــه 

اهدامی شود.
کرمی مقدم با بیان اینکه در راستای کمک هزینه تحصیلی 
نیــــز برای تعــــداد یک هــــزار و 100 دانش آموز زیر پوشــــش 
این نهــــاد مبلغ 120 هزار تومان از ســــوی کمیتــــه امداد به 
حســــاب دانش آموزان واریز شده است گفت: این تعداد 
دانش آموزان معیشت بگیر بوده و این کمک ها تا پایان 

سال بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به مقاطع تحصیلی دانشــــجویان 

زیر پوشــــش نیز کمک هزینــــه تحصیلی به دانشــــجویان 
پرداخت می شــــود یادآور شــــد: این کمک ها نیــــز تا پایان 

سال ادامه دارد.

پرداخت 50۸ میلیون تومــــان برای تأمین جهیزیه  �
نوعروسان نیازمند در مالیر

مدیر کمیته امــــداد امام خمینــــی)ره( در مالیر از پرداخت 
508 میلیــــون تومــــان برای تأمیــــن جهیزیه نوعروســــان 

نیازمند در این شهرستان خبر داد.
کرمی مقدم با اشــــاره به هزینه 508 میلیون تومانی کمیته 
امداد امام)ره( برای تأمین جهیزیه نوعروسان زیر پوشش 
این نهاد اظهار کرد: از ابتدای امســــال 89 مورد جهیزیه به 

نوعروسان تقدیم شده است.
وی با بیــــان اینکه هزینه ایــــن کمک ها از 6 تــــا 10 میلیون 
تومــــان و یا بــــه صــــورت اهــــدای کاال بوده اســــت گفت: 
جهیزیه هــــای اعطایــــی از ســــوی خیــــران و نیکــــوکاران و 

همچنین منابع امداد اهدا شده است.
مدیــــر کمیتــــه امداد امــــام خمینــــی)ره( مالیــــر کل مبالغ 
پرداختــــی این تعداد جهیزیه را 508 میلیون تومان عنوان 
کــــرد و اضافه کرد: در حال حاضــــر 64 پرونده نوعروس در 

نوبت اعطای جهیزیه قرار دارد.
به نقل از فارس، وی در پایان ســــخنانش با بیان اینکه 
تأمین جهیزیه این نوعروســــان نیز تا پایان امســــال در 
دســــتور کار اســــت گفت: امیدواریم با کمــــک خیران و 
نیکــــوکاران بتوانیــــم جهیزیه آنهــــا را نیز تهیــــه و به آنها 

کنیم. اهدا 

توصیه های الزم برای پیشگیری از سرقت
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
بهــــار توصیه های الزم در رابطه با پیشــــگیری از ســــرقت از 

خانه باغ ها و مزارع را اعالم کرد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ نوری افزود: با توجه به اینکه 
حضور باغ داران و کشــــاورزان در مزارع در این فصل از سال 
به صورت مقطعی اســــت، بر این اساس فرصت برای سوء 
استفاده و سرقت اموال در برخی از ساعت شبانه روز فراهم 
می شــــود که باید برای جلوگیری از این مــــوارد نکات ایمنی 

رعایت شود.
وی از شــــهروندان خواســــت تا در زمان هــــای مختلف به 

خانه باغ ها و اموال حفاظت شــــده خود در مزارع سرکشی 
کنند و یا آن را به نزدیک ترین افرادی که در آن محل ساکن 

هستند، بسپارند.
همچنین نســــبت به جمع آوری اموال وتجهیزات باارزش 
که به راحتی مورد دســــتبرد ســــارقین قــــرار می گیرد اقدام 

نمایند.
در و پنجره و راه های عبــــور انبارک ها، اتاق ها و خانه باغ های 
خود را به وســــیله قفل و چفت مناســــب ایمن نمایند. در 
صورت گماردن نگهبان از افراد مورد اعتماد استفاده شود.

فرمانده انتظامــــی بهار با تأکیــــد بر اینکه هــــر گونه موارد 

مشــــکوک در این خصــــوص را باید به پلیــــس 110 گزارش 
داد، اظهار کرد: کشــــاورزان از دادن هرگونه اطالعات اعم از 
تعداد نگهبان ها و اموال به افراد غیر امتناع کرده و از ورود 

افراد ناآشنا و غریبه نیز به مزارع خودداری کنند.
وی افزود: اســــتفاده از حیوانات نگهبان مانند ســــگ در 
اطــــراف مــــزارع و خانه باغ ها نیــــز می توانــــد در امر کاهش 

سرقت مؤثر باشد.
ســــرهنگ نوری تصریح کرد: عالئم هشدار دهنده و اعالم 
خبــــر و پایش تصویــــری در اطــــراف مزارع نیــــز در کاهش 

سرقت مؤثر است.

جذب 10۲ درصدی تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در اسدآباد
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر فنــــی اداره 
جهادکشــــاورزی شهرستان اســــدآباد از جذب 102 
درصدی تسهیالت خط هشتم مکانیزاسیون این 

شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، علی ســــرخوش اظهــــار کرد: 
امســــال در هشتمین ســــال از اجرای طرح توسعه 
کشــــاورزی در قالب خط  نــــاوگان مکانیزاســــیون 
اعتباری افزون بر 11 میلیارد و 583 میلیون تومان 
به عنوان خط هشتم مکانیزاسیون به شهرستان 
اســــدآباد اختصاص یافته کــــه تا 22 آذرمــــاه از این 
میزان اعتبار اختصاص داده شده 11 میلیارد و 832 
میلیــــون تومان معــــادل 102 درصــــد اعتبار جذب 

شده است.
وی یکی از ارکان کشــــاورزی را ارتقاء ســــطح مکانیزاسیون 
تولید محصوالت کشــــاورزی دانســــت و افزود: به همین 
علــــت به منظــــور تأمیــــن امنیــــت غذایی، طرح توســــعه 
ناوگان مکانیزاســــیون کشــــاورزی در دســــت اجراست و 
سالیانه اعتبارات ویژه ای در قالب خط اعتباری اختصاصی 
مکانیزاسیون کشــــاورزی برای تجهیز بخش کشاورزی به 

نیرو محرکه و ادوات الزم اختصاص می یابد.
ســــرخوش با بیان اینکه با اســــتفاده از اعتبــــارات ویژه خط 
اعتباری اختصاصی مکانیزاسیون کشاورزی امسال تعداد 
50 دســــتگاه تراکتور ســــبک و نیمه ســــنگین بــــه ناوگان 
مکانیزاسیون شهرستان افزوده شد، گفت: در کنار خرید 
تراکتور الزم است ادوات و دنباله بندهای ضروری با کشت 
و زراعت هر بهره بردار نیز توســــط بهره بــــرداران خریداری و 

مورد استفاده قرار گیرد که در همین راستا مالکان تراکتورها 
می تواننــــد برای بهره مندی از این تســــهیالت نســــبت به 

تشکیل پرونده در این رابطه اقدام کنند.
اســــدآباد  شهرســــتان  جهادکشــــاورزی  اداره  فنــــی  مدیر 
همچنین بیان کرد: تمامی بخش های کشــــاورزی از جمله 
واحدهای دامداری، مرغداری و گلخانه ها نیز می توانند در 
راستای تسهیالت موجود در این خط اعتباری برای تجهیز 

واحدهای خود اقدام کنند.
وی در ادامه تعداد تراکتورهای موجود ســــطح شهرستان 
اسدآباد را 2450 دســــتگاه برشمرد و یادآور شد: براساس 
آمار اخذ شده درخواست ســــوخت تعداد 2250 دستگاه 
از این تعــــداد تراکتورها در امر کشــــاورزی و فعالیت های 

مکانیزاسیون بخش کشاورزی فعالیت دارند.
ســــرخوش ادامــــه داد: از این تعــــداد تراکتور بــــه تفکیک 

250 دســــتگاه تراکتور دارای پالک و پالک بــــه نام مالک، 
300 دســــتگاه تراکتــــور دارای پالک با خریــــد قولنامه ای، 
1300 دســــتگاه تراکتورهای فاقد پالک که برای اخذ پالک 
ثبت نام کرده اند و 200 دســــتگاه تراکتور موجود که هیچ 
اقدامی برای دریافت ســــوخت نداشــــته اند و اطالعی از 

وضعیت پالک آنها نیست، هستند.
وی در بخش دیگــــری گفت: با توجه به اینکه در ســــال 
آینــــده و در مرحله اول ســــوخت دهی تنهــــا تراکتورهای 
دارای پــــالک کــــه پالک آنها بــــه نام مالک اســــت، قادر به 
ثبــــت نــــام و دریافت ســــوخت خواهند بود الزم اســــت 
کشــــاورزان و مالکان تراکتورها برای جلوگیری از بروز هر 
گونه مشــــکل در ســــوخت اقدامات الزم را در این راستا 

انجام دهند.
ســــرخوش تصریح کرد: مالکانی که پــــالک تراکتور به نام 
 در اســــرع وقت نســــبت بــــه انتقال 

ً
آنها نیســــت، حتما

پالک بــــه نام خود اقدام کنند و مالکانــــی که تراکتور آنها 
فاقد پالک بوده و ثبت نام بــــرای اخذ پالک انجام نداده 
اند، نســــبت به بیمه کردن تراکتور اقــــدام تا در اولویت 

گیرند. قرار  گذاری  پالک 
به نقل از ایسنا، مدیر فنی اداره جهادکشاورزی شهرستان 
اسدآباد در پایان اظهار کرد: مالکانی که تاکنون هیچ گونه 
اقدامی نداشــــته اند نیز نســــبت به ارائه درخواست برای 
پالک گذاری و بیمه کــــردن تراکتور اقدام کرده و در صورت 
وجود هر گونه مشــــکل با مســــؤول واحد مکانیزاسیون 
مدیریت جهادکشــــاورزی در شهرستان و یا با مراکز جهاد 

کشاورزی تابعه مراجعه کنند.
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4
هگمتانه بررسی می کند

زعفران کاران همدان در جستجوی دالل
کسی زعفران همدان را نمی شناسد

هگمتانه، گروه خبر همــــدان - صفورا کاظمیان: کاهش 
زیرزمینی  آب های  کاهش  جمعیت،  افزایش  بارندگی ها، 
لودگی هــــای آب و خاک، برخی کشــــاورزان را  و افزایــــش آ
کم آب بر برده اســــت. دانه های  کشــــت های  به ســــمت 
روغنی و گیــــاه زعفران جزء گیاهــــان کم آب بر با بهره وری 
باال هســــتند کــــه در همدان نیز کشــــت این محصوالت 

راهبردی جایگزین محصوالت پرآب بر شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، خوشــــبختانه کشــــت این 
محصوالت با استقبال بســــیار خوب کشاورزان همدان 
مواجه شــــده و کم کــــم بین آنان جــــای خود را بــــاز کرده 

است.
به ویژه کشــــت زعفــــران می توانــــد جای خــــود را در اقالم 
صادراتی همدان باز کند و به اقتصاد کشــــاورزی همدان 

بدهد. تکانی 
از دیرباز برای ما ایرانی ها نام زعفران با نام خراسان رضوی 
گره خورده و طبیعی اســــت که رقابت در این بازار دشوار 

است و برنامه ریزی می خواهد.
آنچه از اســــناد تاریخی برداشت می شــــود بر این موضوع 
ســــرزمین  زعفران  پیدایــــش  مبــــدا  که  می دهد  گواهــــی 
آســــیا و به طور خاص دولت مادها و مــــکان احتمالی آن 

شهرستان تویسرکان و حاشیه زاگرس بوده است.
اما حاال زعفران همدان چه جایگاهی را توانسته در ایران 

کند؟ کسب 
امســــال حدود 250  هکتــــار از مزارع اســــتان همدان زیر 
کشــــت زعفران قرار گرفته اســــت که پیش بینی میشود 
حدود 850 تــــا 900 کیلوگرم زعفران  خالــــص از این مزارع 

برداشت شود. 
آیا تنها تشــــویق کشــــاورزان به کشــــت زعفران برای  اما 
آیا زعفران  کافی اســــت؟  آنان  بهبود وضعیت اقتصادی 
همــــدان خود را بــــرای رقابــــت در بازاری بی رحــــم و زمانی 
کــــه به ســــرعت در حال گذر اســــت آماده کرده اســــت؟ 
ملزومــــات ورود بــــه این بــــازار کــــه در زمان هــــای دور در 
دست همدانی ها بوده و اکنون همدان در صدد بازیابی 
نام خود در این بازار اســــت چیســــت؟ آیا درباره خواص، 
کیفیــــت و طعــــم زعفران اطالع رســــانی درســــتی صورت 
گرفتــــه یا اینکه دالالن ایــــن بازار را به نفع نشــــان خاصی 

کرده اند؟ مصادره 
بی تردید بازاریابی و نشــــان ســــازی تجــــاری از ارکان مهم 
ورود به هر بازاری اســــت و قطعا برای زعفران همدان نیز 

این مــــوارد ضرورت دارد. اما بعد از گذشــــت چندســــال 
از کشــــت زعفران در همدان کدام یــــک از ملزومات بازار 

فراهم یا رعایت شده است؟
در مورد موارد یاد شــــده با زعفران کار همدانی به گفتگو 

. نشستیم
ناصــــر احمدی منــــور زعفــــران کار همدانــــی اســــت که در 
روســــتای شاهنجرین شهرســــتان رزن به کشت زعفران 

مشغول است.
وی درباره ضعف بازاریابی در همدان گالیه ها داشت.

او با بیان اینکه هیچ کس زعفران همدان را نمی شناسد 
گفــــت: حتــــی اصنــــاف همــــدان که بــــه فــــروش زعفران 

را نمی پذیرند. مشغولند زعفران همدان 
احمدی منور ادامه داد: زمین زعفران بنده چهار هزار متر 
اســــت و نزدیک به چهار کیلوگرم زعفران خشــــک دارم با 
این حــــال دیگران تصــــور می کنند در همدان نمی شــــود 

کاشت. زعفران 
ایــــن زعفــــران کار همدانــــی از ضعــــف تبلیغــــات زعفران 
همدان گله کرد و ادامه داد: هنــــوز زعفران همدان برای 

کشور شناخته نشده است.
از  کشــــاورزی  جهــــاد  ســــازمان  حمایــــت  دربــــاره  وی 
کشاورزی  گفت: سه ســــال پیش به جهاد  زعفران کاران 
رزن مراجعــــه کــــردم بلکــــه بتوانــــم تســــهیالت دریافت 
کنم با مســــؤوالن جهاد کشــــاورزی رزن مطــــرح کردم که 
می خواهم کشــــت زعفران را افزایــــش دهم رئیس جهاد 
کشــــاورزی رزن هم مطرح کرد که باید ســــطح زیرکشــــت 

باالی یک هتکار باشد تا شامل تسهیالت بشود.
وی اضافه کرد: باید جهاد کشــــاورزی ابتــــدا خریدار و بازار 
زعفران همــــدان را ایجاد کند یا مثل گنــــدم از زعفران کار 
خرید تضمینی داشــــته باشــــد آن وقت مِن زعفران کار به 

، پنج هکتار زعفران خواهم کاشت. جای یک هکتار
کید کرد: ضعــــف بازار همدان مهمترین مشــــکل  وی تأ

زعفران کار استان است.
احمدی منــــور توضیــــح داد: در همــــدان زعفــــران را تنها 

آن می دانند. متعلق به مشهد و شهرهای همجوار 
وی دربــــاره کیفیــــت زعفــــران همــــدان گفت: بــــه جرات 
می گویــــم زعفــــران همدان از لحــــاظ کیفیت اگــــر باالتر از 

کیفیت تر نیست. کم  دیگر استان ها نباشد 
حمایت هــــای  نبــــود  ســــایه  در  همــــدان  زعفــــران کاران 
نهادهای دولتی چشم امید به حضور دالالن به این بازار 

دوخته اند.
این زعفران کار همدانی در اینبــــاره گفت: در بازار زعفران 
همــــدان حتی دالل هم نیســــت کــــه بتوانیــــم زعفران را 
به او بفروشــــیم و ما زعفــــران کاران ناچاریم یک گرم یک 
گرم محصول را به فروش برســــانیم که ممکن اســــت تا 

یک سال فروش محصول طول بکشد.
وی ادامه داد: با اینکه سود زعفران کاری خوب است اما 
با این شــــیوه فروش ما نمی توانیم به ســــود واقعی خود 

برسیم و باعث دلسردی ما می شود.
احمدی منــــور گفــــت: زعفــــران کاران همدان بیشــــتر در 
شهرستان رزن و روستای شــــاهنجرین مشغول کشت 
هســــتند که تنها در این منطقه بیش از 10 هکتار کشت 

زعفران وجود دارد.
کیــــد کــــرد: بهتریــــن راهکار بــــرای نجــــات زعفران  وی تأ
همدان این است که جهاد کشــــاورزی با خرید تضمینی 
زعفران کشــــاورزان را به کشــــت این محصول کم آب بر با 

بازار صادرات مطلوب تشویق کند.
غ همسایه غاز است � وقتی مر

وی ادامــــه داد: مهمتریــــن فروشــــگاه زعفــــران همدان 
که فروش بســــیار باالیی هــــم دارد تنها زعفران مشــــهد 
را می فروشــــد و بــــه هیچ عنــــوان حاضر نیســــت زعفران 

همدان را در فروشگاهش عرضه کند.
وی در پایان درباره کشــــت گلخانــــه ای زعفران نیز گفت: 
کیفیت ایــــن نوع زعفــــران پایینتــــر از کشــــت در مزرعه 

است.
به نظر می رســــد نبود نشان ســــازی تجاری و بسته بندی 
مهمتریــــن کمبود و چالــــش زعفران همدان اســــت. به 
بــــه خود جذب  را  یقین محصولــــی می تواند مشــــتری ها 
کند کــــه در درجه اول نام و نشــــانی داشــــته باشــــد و در 
بســــته بندی جذاب و مناسب عرضه شود تا جای خود را 
در بازار باز کند. بنابراین نمی توان در این حوزه مشــــکل 

بازاریابی را به گردن فروشگاه ها انداخت.
دربــــاره کیفیت زعفران همدان از یک زعفران کار ســــاکن 

تربت حیدریه پرسیدم.
گفت: کیفیت زعفران  امیررضا جهانشیری درباره 

نحوه خشــــک کردن زعفران بیشترین تأثیر را در کیفیت 
زعفران دارد وگرنه اینکه پیاز زعفران کجا کشــــت شــــود 

چندان مهم نیست.
وی در اینبــــاره ادامــــه داد: کیفیت، رنــــگ و عطر زعفران 

با نحوه خشــــک کــــردن آن در ارتبــــاط اســــت البته وزن 
محصول با محل کشــــت در ارتباط است مثال در بعضی 
مناطق هــــر کیلو گل، هشــــت گرم محصــــول می دهد و 
در برخی مناطق همین میــــزان گل دوازده گرم محصول 

خشک تولید می کند.
جهانشــــیری کــــه از همــــه مناطقــــی کــــه زعفران کشــــت 
کرد: حدود  گل زعفران خریداری می کند تصریح  می کنند 
چهارصد کیلوگرم زعفران خشــــک در انبارم دارم اما حتی 
یک نفر هم نمی تواند تشــــخیص دهد که زعفران از کدام 
کید  منطقه برداشــــت شــــده اســــت بنابراین باز هــــم تأ
می کنم نحوه خشــــک کــــردن زعفران بــــر کیفیتش تأثیر 
دارد و زمین کشــــاورزی تنها روی وزن زعفران برداشــــتی 

اثرگذار است و نه کیفیت آن.
جهانشــــیری درباره کشــــت گلخانه ای زعفران نیز گفت: 
این نوع کشــــت زعفران هم زیاد اســــت ولی پیاز آن باید 

باالی 30 گرم باشد.
وی ادامه داد: بیش از 100 تن پیــــاز گلخانه به اصفهان و 
شیراز ارسال داشته ام اما زعفران گلخانه ای درآمد زیادی 
ندارد چــــون فقط یک ســــال محصول خواهــــد داد. پیاز 
زعفران طی یک ســــال پوک می شــــود و از کنارش جوانه 
می زند که بــــرای جوانه زنی مجدد باید در مزرعه و در خاک 

کشت شود که این امکان در گلخانه وجود ندارد.
ضعف بازاریابی و معرفی زعفران همدان به کشــــور وقتی 
برایم واضح تر شــــد که این زعفران کار تربــــت حیدریه نیز 

زعفران همدان را نمی شناخت.
او کــــه ادعــــا کــــرد 20 ســــال ســــابقه فعالیــــت در تمــــام 
عرصه های کشــــت زعفران را دارد درمورد زعفران همدان 

تمایل داشــــت از مــــن اطالعــــات دریافت نمایــــد و ابراز 
تمایل بســــیاری داشت که به کشــــاورزان همدان کمک 

کند.
منکر زحماتی که برای ایجاد اشــــتغال در حوزه کشاورزی 
کشــــاورزان  کمک به  کشــــیده شــــده نیســــتیم اما تنها 
بــــرای کشــــت محصول کافی نیســــت و نشــــان ســــازی 
تجاری، بســــته بندی و بازاریابی مهمتریــــن مؤلفه ها برای 

سودآوری و ادامه روند تولید است.
به زودی دالالن برای در دســــت گرفتن محصول همدان 
وارد بازار زعفران اســــتان خواهند شــــد و عــــالوه بر اینکه 
ســــود کشــــاورزان را به یغما خواهند برد، روی اینکه این 
محصول با چه نشانی و به نام چه استانی در بازار معامله 
شــــود نظارتی نخواهد بود و این محصول نیز مانند دیگر 
محصوالت کشــــاورزی همدان آینــــده نامعلومی خواهد 

داشت.
هرچند که حجت اهلل شــــهبازی مدیر امور باغبانی جهاد 
کشــــاورزی همدان از تالش ها برای نشــــان سازی تجاری 
در مورد زعفران همدان خبر داده است اما بازاریابی برای 
زعفــــران همدان نیازمند ورود بخش خصوصی اســــت و 
در این میان کمک جهاد کشــــاورزی همدان برای جذب 

سرمایه گذار به این بازار ضروری است.
زمینه سازی برای جذب ســــرمایه گذار نیز همت سازمان 
صنعت، معــــدن و تجارت و جهاد کشــــاورزی را می طلبد 
و نیــــاز اســــت بــــرای نجــــات زعفــــران همــــدان پیش از 
آن به جیب دالالن ســــرازیر شــــود و این  آنکه منفعــــت 
محصول به نام اســــتان های دیگر به جهان معرفی گردد 

شود. برنامه ریزی 

هر کودک یک »همیار سالمت« در خانواده
کید کرد: هر  هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل دفتــــر امور زنان و خانــــواده اســــتانداری تأ
کودک می تواند یک همیار ســــالمت باشــــد. به گزارش هگمتانه، ربیعه علــــی محمدی در دفتر 
بهنــــاز ضرابی زاده مدیــــرکل کانون پرورش فکــــری کودکان و نوجوانان اســــتان همدان حضور 

یافت و پیرامون پاره ای از مســــائل فرهنگی با وی به گفتگو نشست.
علی محمدی از تالش های مجموعه  کانون، برای خدمات رسانی به کودکان و نوجوانان تشکر و قدردانی کرد.

وی به مشــــکالت کشــــور در پی انتشــــار ویروس کرونا اشــــاره کرد و به تأثیرگذاری سطح سواد 
کید کرد و پیشــــنهاد خــــود را مبنی بر ورود کانون برای کمک  اجتماعی در کنترل این بیماری تأ
بــــه کنترل این بیماری با طرح »همیار ســــالمت خانــــواده« از بین کــــودکان و نوجوانان را مطرح 
کــــرد تا با توجه بــــه تجربه خوب »همیاران پلیس«، فرهنگ ســــازی برای ســــالمت خانواده نیز با 

شود. اجرا  موفقیت 

، به مجازی شــــدن  در ادامــــه، مدیرکل کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان نیز
فعالیت هــــای کانون اشــــاره و بیــــان کرد: کانون بــــا اجرای موفق شــــادپیمایی عروســــک های 

کید کرد. غول پیکر در شهر بر استفاده از ماســــک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تأ
در پایان مدیرکل امور زنان اســــتانداری، ضمن تشکر مجدد از بهناز ضرابی زاده به عنوان مدیر 

موفق، حمایت خــــود را از بانوان مدیر و نیروهای جوان، اعالم کرد.

استان

تاسیس نمایشگاه برای زنان
و ریشه کنی قمار

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: بــــا توجه به وجوب امر 
به معــــروف و نهی از منکر و فراموشــــی این فریضه، 
در این قسمت بخش هایی از کتاب امر به معروف 
و نهی از منکر در نگاه شــــهید مطهــــری را به نظرگاه 
شــــریف و دقیق مردم دارالمؤمنیــــن همدان عرضه 

می کنیم.
مطلب دیگر که آن خیلی مهم اســــت این است که 
ما در اجــــرای امر به معروف و نهــــی از منکر منطق را 
دخالــــت نمی دهیم، در صورتی کــــه هر کاری منطقی 

مخصوص به خود دارد که کلید آن کار است.
عرض کردم چیزی را که ما خوب شناخته ایم و بیش 
از اندازه برایش اثر قائل شدیم زبان بود نه عمل، در 

عمل هم توجه به عمل فردی بود نه اجتماعی.
اکنــــون می گویــــم چیزی کــــه بیش از هــــر چیز دیگر 
 . مورد غفلت است دخالت منطق است در این کار
مقصود این اســــت که در کار معــــروف و منکر باید 
تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه طرز عملی مردم 
را نسبت به فالن کار نیک تشویق می کند و مردم را 

از فالن عمل زشت باز می دارد.
چندی پیش در یکــــی از روزنامه های عصر مقاله ای 
پنــــد و نصیحت«.  خواندم تحت عنــــوان »خروارها 
در آن مقالــــه بعد از آنکه نوشــــته بود که در کشــــور 
ما خروارها پند و نصیحــــت به صورت های مختلف 
ولی بی اثر است این مثل را ذکر کرده بود: »یک جو 
درمان بهتر از صد خروار نسخه است.« بعد نوشته 
از شــــهرهای  بــــود: چندین ســــال پیــــش در یکی 
کوچــــک واقع در ایــــاالت فیالدلفیــــا )امریکا( زن ها 
مبتال به قماربازی شــــده بودند. ابتدا کشیش ها و 
روزنامه نویس هــــا و خطبا و فصحا تا می توانســــتند 
 برای زن هــــا گفتند و 

ً
راجع به بــــدی قمار خصوصــــا

نوشــــتند، ولی مثــــل همین حرف هــــای خودمانی 
مانند گردو روی گنبد ســــر خورد و پایین افتاد و به 
جایی نرســــید، تا آنکه شــــهردار محل به فکر افتاد 
یکــــی دوتا باشــــگاه و نمایشــــگاه هنــــری زنانه دایر 
کند و سرگرمی های مناســــب در آنجا فراهم نماید، 
از قبیل نمایش بچه های چاق و تندرســــت و جایزه 
دادن به مادران کاردان، و از قبیل کارهای دســــتی 
و غیره، که هرکدام برنامه و ترتیبات خاصی داشــــت 
و مردم را ســــر ذوق می آورد. دو ســــه ســــالی از این 
جریان گذشــــت که زن های آن شــــهر بکلی قمار را 

کردند. فراموش 

اصل فراموش شده
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شروط رهبر انقالب برای کاهش 
سهم صندوق توسعه ملی 

به 20درصد در بودجه 1400

عضو کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلــــس از نامه 
رهبر انقالب به رئیس جمهور و اعالم شــــروطی برای 
کاهش ســــهم صندوق توسعه ملی در بودجه 1400 

به 20درصد خبر داد.
محســــن زنگنه عضو کمیســــیون برنامــــه و بودجه 
مجلس شــــورای اسالمی در صفحه شخصی خود در 
توییتــــر از نامه رهبر انقالب بــــه رئیس جمهور مبنی 

بر نحوه هزینه کرد از صندوق توسعه ملی خبر داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: 
رهبر معظــــم انقالب، برداشــــت مازاد بــــر 20 درصد از 
صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه 
در روز مجاز دانســــتند. همچنین هرگونه برداشت از 

صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
زنگنــــه همچنین در ادامه خطاب به دولت نوشــــته 
است: پیشنهاد می کنم دولت اصالحات را انجام و 

مجدد الیحه را ارسال کند.

جان باختن 223 بیمار دیگر کرونا 
 5704 نفر در بخش مراقبت های ویژه

 بستری هستند

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن 223 بیمار 
دیگر کرونا خبر داد.

ســــیما ســــادات الری ســــخنگوی وزارت بهداشــــت 
گفت: از ظهر روز دوشــــنبه تا ظهر دیروز 25 آذر 1399 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 7 هزار و 704 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــــور شناســــایی 

شدند که یک هزار و 299 نفر از آنها بستری هستند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک 

میلیون و 123 هزار و 474 نفر رسید.
الری ادامه داد: متأســــفانه در طول ایــــن مدت، 223 
بیمار کووید19 جان خود را از دســــت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به 52 هزار و 670 نفر رسید.

وی خاطرنشــــان کرد: خوشــــبختانه تــــا کنون 833 
هــــزار و 276 نفــــر از بیمــــاران، بهبــــود یافتــــه و یــــا از 
بیمارســــتان ها ترخیــــص شــــده انــــد. 5704 نفــــر از 
بیمــــاران مبتال به کووید19 در وضعیت شــــدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت ادامــــه داد: تــــا کنون 
6 میلیــــون و 797 هــــزار و 469 آزمایش تشــــخیص 
کوویــــد19 در کشــــور انجــــام شــــده اســــت. در حال 
حاضر و بر اســــاس آخرین تحلیل ها، 12 شهرستان 
، 288 شهرســــتان نارنجی و 148  در وضعیت قرمــــز

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی افزود: شهرســــتان های زرین دشــــت در استان 
فارس، بافت در استان کرمان، گمیشان در استان 
گلســــتان، آســــتارا، بندرانزلــــی، رودســــر و تالش در 
، گلوگاه و نکا  ، رامسر استان گیالن و آمل، بهشــــهر

در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.

روحانی: 
بودجه 1400 بدون اتکا 

یکا به نتایج انتخابات آمر
 تدوین  شده است

رئیس جمهور با بیــــان اینکه مبنــــای تدوین الیحه 
بودجه ســــال آینده ظرفیت های اقتصادی کشور و 
واقعیت های عرصه بین المللی بوده اســــت، گفت: 
برخالف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه 
با اتــــکا به اتفاقــــات بین المللــــی و نتایــــج انتخابات 
آمریــــکا تدوین شــــده، باید تأکید کنــــم بودجه 1400 
دقیقا با اتکا و تکیــــه بر ظرفیت های اقتصادی ایران 

نوشته شده است.
حجــــت االســــالم حســــن روحانــــی رئیــــس جمهور 
دیروز در جلسه ســــتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
خاطرنشان کرد: به همه کســــانی که تصور می کنند 
بــــا اقداماتی نظیــــر تحریم به دنبال شکســــت ایران 
هســــتند، توصیه می کنم برای همیشه این رویکرد 

غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.
روحانی با اشــــاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به 
عنــــوان دو واقعیت مهــــم و تعیین کننــــده، گفت: 
اگرچه جنگ اقتصادی لطمــــات و صدمات زیادی را 
از جمله به معیشــــت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم 
کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشــــی اقتصاد ایران 
در کوتاه مدت را پیش بینــــی می کردند درحالی کاخ 
سفید را ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز 
در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند تر از گذشته 

ایستاده است.

تش نشانی  اظهارات سخنگوی آ
درباره تمساح چیتگر 

 الک پشت شبیه سوسمار در دریاچه!

جالل ملکی ســــخنگوی آتش نشــــانی گفت: ماهی ســــر 
سوسماری در دریاچه چیتگر وجود دارد اما خطرناک نیست.
جالل ملکی ســــخنگوی آتش نشــــانی در یک گفتگوی 
تلفنی در برنامه تلویزیونی گفــــت: مدیران دریاچه تأیید 
می کننــــد حیواناتی مثــــل ماهی سرسوســــماری و الک 
پشت در دریاچه وجود دارند و قبال هم در دریاچه بودند.

سخنگوی آتش نشانی ادامه داد: الک پشت بزرگی هم 
چند سالی اســــت در این دریاچه وجود دارد. نگهبانان 
هم گفتند این الک پشــــت که شبیه سوسمار است را 

دیده اند.
او گفت: آنچه که از سوســــمار در ذهن مردم وجود دارد و 
نگران کننده است در اینجا وجود ندارد. محیط زیستی ها 

به صراحت اعالم کردند که در اینجا تمساح وجود ندارد.

اخبار کوتاه

موافقت رهبر انقالب با بررسی مجدد لوایح »اف ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت نظام
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رهبر معظم انقالب با بررسی مجدد »اف ای تی اف« در مجمع موافقت 

کردند اما این موافقت به منزله تأیید این لوایح نیست.
، لعیا جنیدی معــــاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگویــــی از موافقت مقام  طــــی روزهای اخیر
معظم رهبری با تمدید بررســــی لوایح »اف ای تی اف« در مجمع تشــــخیص مصلحت نظام خبر داد 
و با اشــــاره به نامه ای که در آن از رهبر معظم انقالب تمدید مدت رســــیدگی بــــه لوایح باقیمانده 
مربوط به معاهدات درخواســــت شــــده بود، گفت: ایشــــان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع 

ارجاع دادند.
برخی این موافقت رهبر انقالب را به منزله تأیید »اف ای تی اف« از سوی ایشان دانستند اما این  ادعا 
صحت ندارد. طبق آئین نامــــه داخلی مجمع، در صورتی که مجمع پس از یک ســــال درباره اختالف 
ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیم گیری نکند، رأی شورای نگهبان محّکم خواهد بود که در 

مورد این لوایح نیز همین روند طی شده است.
در همیــــن رابطــــه، رئیس جمهور در نامــــه ای به رهبر معظــــم انقالب، خواهان تمدیــــد این مهلت 

شده اســــت و ایشــــان نیز موافقت کرده اند اما این موافقت تنها ناظر به بررسی این لوایح است و 
به معنای تأیید یا رد آن نیست.

در همین زمینه، پیشتر حجت االســــالم دری نجف آبادی نیز در گفت وگویی اظهار کرد: برخی تصور 
می کنند که احتمال بررسی مجدد »اف ای تی اف« به معنای تأیید و تصویب نهایی این الیحه است 
 به معنای 

ً
در حالی که بررســــی مجدد، به معنای بحث  و بررسی های بیشــــتر در این باره است و لزوما

تصویب یا عدم تصویب آن نیست.

انعکاس
آتش سوزی خط لوله نفت مارون

خط لوله نفت مارون یکشــــنبه 23 آذر 99 مجاورت شــــهر ســــرخون در اســــتان چهار محال و بختیاری بر اثر ریزش کوه و رانش زمین در کیلومتر 228   دچار 
شکستگی و حریق شد.

« در ساوه آغاز تولید »رمدسیویر

نمکی: تولید واکسن کرونا قطعی است
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: خــــط تولیــــد داروی 
« توســــط وزیر بهداشــــت به  ضدکرونای »رمدســــیویر

صورت ویدئوکنفرانس در ساوه افتتاح شد.
»ره  پویــــش  آییــــن  دوازدهمیــــن  در  و  دیــــروز  صبــــح 
سالمت« 9 پروژه سالمتی، پژوهشی و فناوری با حضور 
ویدئوکنفرانســــی وزیــــر بهداشــــت درمــــان و آموزش 
پزشکی در هفت دانشــــگاه و دانشکده علوم پزشکی 

کشور افتتاح شد.
افتتاح خط تولید داروی رمدســــیویر در شرکت روناک 
دارو واقع در شــــهرصنعتی کاوه شهرســــتان ساوه که 
بــــه عنوان داروی ضدویروســــی درمان کرونا شــــناخته 
می شــــود، از مهمتریــــن پروژه هایــــی بود کــــه دیروز به 

بهره برداری رسید.
وزیــــر بهداشــــت، درمــــان و آمــــوزش پزشــــکی یکی از 
دغدغه هــــای وزارت بهداشــــت را تولیــــد داروهای نیاز 
مردم در داخل دانســــت و گفت: شــــرکت های دانش 
بنیــــان و تولیدکننده هــــای داخلــــی کمک هــــای قابل 
توجهــــی در ایــــن زمینه کردند کــــه یکــــی از آنها همین 

راه اندازی خط تولید داروی رمدسیویر در ساوه است.
ســــعید نمکی افــــزود: در کشــــورهای دنیا ایــــن دارو را 
به عنوان داروی مؤثر درمان کرونا قلمداد نمی کنند اما 
معتقدیم حتی اگر بسیار کم هم تأثیر داشته باشد باید 

ظرفیت تولید آن در داخل فراهم باشد.
وی با تأکید بــــر اینکه مردم ایران نباید احســــاس کنند 
که دارو تنها برای کشــــورهای خارج و مرفه فراهم است، 
گفت: مردم نباید در این زمینه احساس کمبودی کنند، 
لذا در بحث کرونا هم نگذاشــــته ایــــم چنین موضوعی 
در بین مردم احســــاس شــــود ضمن اینکــــه ادامه این 
تالش ها قطعا به تولید واکســــن داخلی کرونا نیز منجر 

خواهد شد.
وزیر بهداشــــت با اشــــاره به انجام اقدامــــات الزم برای 
صدور 8 مجوز برای تولید رمدسیویر برای شرکت های 
دارویی ادامه داد: روند صدور مجوز برای شــــرکت های 
دارویــــی و واردات داروهــــای تولید داخل به بــــازار باید 
، ساوه پیشتاز این  تســــریع یابد که در زمینه رمدسیویر

موضوع بوده است.
نمکی بیان کــــرد: اولین وزیری هســــتم کــــه از واردات 
داروهایی که در داخل تولید می شــــود جلوگیری کردم 
کــــه البته این مقاومــــت ترکش هایی هم داشــــت؛ اما 
تجهیزات پزشکی و داروهایی که در داخل تولید شوند 
و رضایت مردم را در پی داشته باشد هرگز اجازه واردات 

نخواهیم داد.
رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی ســــاوه نیــــز در آیین 
رونمایی از این دارو دانشــــکده علوم پزشــــکی ساوه را 

پیشرو و رو به رشد دانست و گفت: شرکت روناک دارو 
به عنوان یکی از شــــرکت های دارویی دانش بنیان در 
ســــاوه که در زمینه طراحی و تولید داروهای استراتژیک 
فعالیت دارد موفق شده تمامی مراحل تولید این دارو 

در داخل را سپری و مجوز تولید آن را اخذ کند.
مصری با اشاره به دستیابی به فرموالسیون تولید این 
دارو توســــط این شــــرکت دانش بنیان افزود: در حال 
حاضر تولید انبوه این دارو در این شــــرکت با روزانه 70 

هزار ویال در حال انجام است.
وی با اشــــاره به نجات بیماران کرونایــــی و کاهش درد 
بیمــــاران به دلیــــل اســــتفاده از ایــــن دارو تصریح کرد: 
خوشبختانه با تالش شرکت های دانش بنیان داخلی 
همزمان با آمریکا این دارو در ایران نیز وارد بازار مصرف 
شد و حتی زودتر از کشورهای اروپایی این دارو در ایران 

به مرحله مصرف رسید.
مصری با تأکید بر صرفه جویی 50 میلیون یورویی با تولید 
این دارو در داخل گفت: با وجود محدودیت های صادرات 
در محموله های کوچک به ســــه کشــــور ونزوئال، عمان و 
عراق صادر شده و نیازهای داخلی را نیز تأمین کرده است.

وی در ادامه بــــه تالش برای ایجاد پــــارک علم و فناوری 
در ساوه اشاره داشــــت و عنوان کرد: در حال حاضر 60 
هکتار زمین طی توافقی به منابع طبیعی واگذار شــــده 
و در حال رایزنی با معاونت زیســــت و فناوری ریاســــت 
جمهوری برای ایجاد این پارک هســــتیم تا شرکت های 

دارویی در بحث فناوری از رقابت عقب نمانند.
قائم مقام شــــرکت روناک دارو نیز گفت: این شــــرکت 
با هدف تولیــــد محصوالت دارویی خاص از ســــال 82 
فعالیــــت خود را آغــــاز کــــرد و تاکنون موفق بــــه تولید 
داروهایی شــــده است که با یک پنجم قیمت داروهای 

خارجی روانه بازار می شود.
محمدعلی ملکی با اشــــاره به تولید داروی رمدســــیویر 
بیــــان کرد: با توجــــه به اینکــــه داروی رمدســــیویر تا 80 
درصد در بهبــــود بیماران مبتــــال به کرونا مؤثــــر بود ما 
تصمیــــم گرفتیم اقدام بــــه تولید ایــــن محصول کنیم 
که با اتــــکا به پیش زمینــــه تکنولوژی تولیــــد داروهای 
ضد ویــــروس در شــــرکت، بالفاصلــــه در واحد تحقیق 
و توســــعه بــــر روی تولید ایــــن محصــــول فعالیت ها را 
آغــــاز و پس از ســــه مــــاه کار تحقیقاتــــی و مطالعاتی به 
فرموالســــیون تولید داروی رمدسیویر رسیدیم و امروز 
موفق به رونمایی از این محصول به عنوان نخســــتین 

شرکت ایرانی تولید داروی رمدسیویر شدیم.
بــــه گفتــــه وی با تولیــــد این دارو ایــــران بعــــد از آمریکا، 
چین، هندوستان چهارمین کشــــور تولید کننده این 

محصول شناخته شد.

جزئیات مصوبات انتخاباتی مجلس

ین کارت یاست جمهور به شرط نداشتن گر ر
محدودیت سنی داوطلبان حذف نشد

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: نمایندگان مجلس دیروز 
به جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
ورود کردنــــد؛ آنها پیشــــنهاد حذف محدودیت ســــنی و 
افزایش ســــقف ســــن به 75 ســــال را حــــذف و هم چنین 
نداشــــتن گریــــن کارت و حتی ســــابقه اقامت را از شــــروط 

اختصاصی نامزدها تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی دیروز رسیدگی به 
طرح اصــــالح موادی از قانون انتخابات ریاســــت جمهوری 
اســــالمی ایران بر مبنای گزارش شور دوم کمیسیون امور 

داخلی کشور و شوراها را در دستور کار داشتند.
در جریان بررســــی طرح، پیشنهاد محســــن زنگنه مبنی بر 
حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری در طرح مذکور مطرح شــــد که با 75 رأی موافق، 
147 رأی مخالــــف و 2 رأی ممتنع از مجمــــوع 248 نماینده 

حاضر در جلسه با آن مخالفت شد.
 رأی منفــــی مجلــــس به حــــذف محدودیت ســــنی  �

داوطلبان
محســــن زنگنه در تشریح پیشــــنهاد خود مبنی بر حذف 
شــــرط محدودیت ســــنی داوطلبــــان انتخابات ریاســــت 
جمهوری گفت: پیش بینی شــــرط حداقل 40 ســــال برای 
ثبت نــــام در انتخابــــات ریاســــت جمهوری بــــا جوانگرایی 
 ، ، مدبر مغایر اســــت. از آنجایی که شــــروطی مانند مدیــــر
ایرانی بودن، رجال سیاسی و مذهبی برای نامزدی ریاست 
جمهوری در نظر گرفته می شــــود نباید فردی با ســــن 39 
ســــال را کــــه از این ویژگی ها برخــــوردار اســــت را از نامزدی 

ریاست جمهوری محروم کرد.
هــــادی بیگی نــــژاد، نماینــــده مالیــــر در مخالفــــت با این 
پیشــــنهاد گفت: هرچند پس از انقالب به دلیل خأل های 

مدیریتی از جوانان در پســــت های مختلف اســــتفاده شد 
اما در شــــرایط کنونی نمی توان در جایگاهی مانند ریاست 
جمهوری از افرادی اســــتفاده کرد کــــه تجربه کافی ندارند و 
پیش از این از رفتار و توانایی وی اطمینان حاصل نشــــده 

است.
علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محالت در موافقت با 
پیشنهاد یادشده تصریح کرد: در نظر گرفتن محدودیت 
سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری مغایر با اصل 20 

قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را رد می کند.
در نهایت هم محمدصالح جوکار رئیس کمیســــیون امور 
داخلی کشــــور و شــــوراهای مجلس در مخالفت با حذف 
شرط محدودیت ســــنی برای داوطلبان ریاست جمهوری 
بیان کرد: فردی که دارای مدرک کارشناســــی ارشــــد است 
چگونه می تواند با 30 ســــال ســــن و بدون داشتن تجربه 
کاری کاندیــــدای ریاســــت جمهوری شــــود. در نظر گرفتن 
محدودیت ســــنی 40 ســــال موجب می شــــود افراد دارای 

تجربه و توانا برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
محمدجــــواد کولیونــــد، قائــــم مقــــام وزیر کشــــور در امور 
مجلس هم درباره شــــرط مذکــــور اعالم کرد: مــــا در الیحه 
ارســــالی حداقل ســــن را 30 و حداکثر را 75 در نظر گرفتیم 
، ایرانی االصل و  ، مدبــــر چرا که نبایــــد فرد را علیرغــــم مدیر
رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از 

ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد.
 مخالفــــت مجلــــس بــــا افزایــــش ســــن نامزدهای  �

ریاست جمهوری به 75 سال
نمایندگان در ادامه با پیشــــنهاد دیگری مبنی بر افزایش 
ســــن نامزدها به 75 ســــال نیز مخالفت کردند. غالمرضا 
نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد داده بود 

که حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 70 به 75 
ســــال افزایش یابد که وکالی ملت با 140 رای مخالف، 52 
رای موافق و 1 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در 

جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
چندتابعیتی ، داشــــتن گرین کارت و حتی ســــابقه  �

اقامت برای نامزدها ممنوع
نمایندگان در ادامه بررســــی جزئیات طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با اصالح 
جزء 2 بند الف ماده 1 این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان 
انتخابــــات ریاســــت جمهوری بــــا 193 رأی موافــــق، 31 رأی 
مخالــــف و 2 رأی ممتنع از مجمــــوع 247 نماینده حاضر در 
صحن موافقــــت کردند؛ ایــــن مصوبــــه دو تابعیتی ها را از 

کاندیداتوری منع می کند.
در جریــــان ایــــن بررســــی ســــید محمــــود نبویان بــــا ارائه 
پیشنهادی درباره اصالح جزء 2 بند الف ماده 1 طرح مذکور 
درباره شــــرایط اختصاصــــی داوطلبان ریاســــت جمهوری 
گفــــت: واژه تابــــع ایرانی در ایــــن بخش ابهام دارد، کســــی 
که تابعیت کشــــورهای دیگر را داشــــته باشــــد، می تواند 
تابعیــــت ایران هم داشــــته باشــــد، لذا با توجــــه به حضور 
افــــراد دوتابعیتی و ســــه تابعیتی در این دولــــت، این واژه 
نمی تواند نافی نداشــــتن تابعیت دیگر کشــــورها باشــــد، 

بنابراین پیشنهاد می کنیم این بند باید اصالح شود.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم پیشنهاد رفع ابهام 
در ارتبــــاط با همیــــن بند را مطــــرح کرد و گفت: نداشــــتن 
تابعیت کشــــورهای دیگر در گذشــــته و حــــال به تنهایی 
کفایــــت نمی کند، لذا داوطلبان ریاســــت جمهــــوری باید 

سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.
در ادامــــه نماینــــدگان با رفع ابهام مطرح شــــده از ســــوی 
نماینده کرمانشــــاه نیز با 152 رأی موافق، 56 رأی مخالف 
و 6 رأی ممتنــــع از مجموع 239 نماینــــده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
براســــاس اصالحات صورت گرفته در جزء 2 بند الف ماده 
1 این طرح "ایرانی االصل و نداشــــتن تابعیــــت و اقامت یا 
مجوز آن )کارت ســــبز / Green Card( کشــــورهای دیگر در 
گذشــــته و حال" از شــــرایط اختصاصی داوطلبان ریاست 

جمهوری به شمار می آید.
کلیات طرح اصــــالح مــــوادی از قانون انتخابات ریاســــت 
جمهوری روز 11 آبان ماه به تصویب مجلس رســــیده بود. 
همچنیــــن نماینــــدگان مجلــــس روز 12 آذر ماه بــــا تغییر 
دســــتور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح 
اصــــالح مــــوادی از قانــــون انتخابات ریاســــت جمهوری و 
شوراهای اسالمی شهر و روســــتا موافقت کردند. در این 
طرح قرار است نحوه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری و شــــرایط رســــیدگی به صالحیت آنها بررســــی و 

اصالح شود.

دستور رئیس قوه قضائیه؛

بدون اغماض با مقصران آبگرفتگی خوزســـتان برخورد شود
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس قــــوه قضاییه 
گفــــت: موضــــوع آبگرفتگی در اســــتان خوزســــتان برای 
چندمین بار اســــت کــــه اتفــــاق می افتد و الزم اســــت به 

صورت جدی موضوع پیگیری شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه 
قضائیه با تجلیل از شــــخصیت علمــــی و انقالبی مرحوم 
آیــــت ا... یــــزدی در همراهی با امــــام و رهبــــری اظهار کرد: 
آیت ا... یزدی در دوره 10 ســــاله مدیریت دســــتگاه قضا، 
مخلصانه و دلســــوزانه گام های ماندگاری برداشــــتند که 

قدردان زحمات ایشان هستیم.
رئیس قــــوه قضائیــــه، آیت اهلل یــــزدی را فقیهی پارســــا و 
زمان شــــناس توصیف کرد کــــه قبل از پیــــروزی انقالب 
اســــالمی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به عنوان انکر 
المنکــــرات پرداخت و بعد از پیروزی انقــــالب نیز با همه 
وجــــود از جمهوری اســــالمی به عنوان اعــــرف معروفات 
حمایت کرد و هر جا الزم بود، با احســــاس مســــؤولیت و 

غیرت دینی و انقالبی وارد میدان می شد.
رئیسی با اشاره به شخصیت ساده زیست آیت اهلل یزدی 
اشــــاره و تصریح کرد: آیت اهلل یزدی بعد از 90 سال زندگی 
شــــرافتمندانه و متعهدانــــه و با وجود مســــؤولیت های 
مختلف، اندوخته ای از دنیا نداشــــت و حتــــی تنها منزل 
 
ً
مســــکونی خود را وقف حوزه علمیه قم و کــــرد و حقیقتا

دلداده اسالم و خدمتگزار ملت و کشور بود.
رئیــــس قــــوه قضائیــــه در بخــــش دیگری از ســــخنانش 
با اشــــاره به فرا رســــیدن »هفتــــه پژوهــــش« از تحقیق و 
پژوهش به عنوان یکی از پایه هــــای مهم تحول در نظام 
قضائی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضائی می توان 
بسیاری از مســــائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل 

کرد.
رئیسی افزود: اگر یک قاضی در کنار صدور رأی به تبیین 
اســــتدالل و مســــتندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی 
کرد، این اتفاق الزم اســــت که مورد توجه و تقدیر مدیران 

دستگاه قضائی قرار بگیرد.
وی افــــزود: برخی از احــــکام به لحاظ قــــوت کار حقوقی و 
پژوهشــــی انجام گرفته، می تواند بــــه عنوان موضوع یک 
رســــاله دکتری مورد توجــــه نخبگان حوزه و دانشــــگاه و 
محققان و دانشــــجویان علم حقوق قرار گرفته و الگویی 

برای همه همکاران دستگاه قضا باشد.
رئیس قــــوه قضائیه ایده پردازی و تدوین نظام مســــائل 
برای رسیدن به راهکارهای جدید در حل مسائل قضائی 
کید قرار داد و گفت: باید بررســــی کنیم که  را نیز مــــورد تأ
با چه روش های نوینی می توان بــــه پرونده های جنایی و 
دعاوی خانواده، دعاوی مالی و مباحث مربوط به اســــناد 
و امــــالک رســــیدگی کرد که هم بــــه مبانی قرآنــــی و فقهی 

نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.

رئیســــی دقت در آمار و ارقــــام در فعالیت های تحقیقاتی 
کید قرار داد و بــــا رد برخی آمار  و پژوهشــــی را نیز مــــورد تأ
مطرح شــــده دربــــاره ورودی پرونده هــــای قضائی گفت: 
اینکــــه برخی رقم پرونده هــــای ورودی به قــــوه قضائیه را 
17 میلیــــون پرونده عنوان کرده اند درســــت نیســــت و 
مجموع پرونده هــــای وارده به شــــوراهای حل اختالف و 

دادگستری ها حدود 9 میلیون فقره است.
رئیــــس دســــتگاه قضا متذکــــر شــــد »آمــــار 17 میلیونی 
پرونده های قضائــــی در واقع مربوط به فرایند رســــیدگی 
به 2 میلیــــون پرونده وارده به شــــوراهای حل اختالف و 
7 میلیون پرونده مفتوح در دادگســــتری هاســــت که در 
یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد 

رسیدگی قرار می گیرند«.
رئیســــی بــــا بیــــان اینکــــه نتایــــج مطالعاتــــی حاصــــل از 
آمــــار نادرســــت، درســــت نخواهــــد بــــود، از محققــــان و 
مسائل  شناسی  آســــیب  در  که  خواســــت  پژوهشگران 
اجتماعی و بررســــی مســــائل مربوط به جرم شناســــی نیز 
به آمار دقیق مجرمین و بزه دیــــدگان توجه کنند؛ نه آمار 

 مطرح می شود.
ً
نادرستی که بعضا

رئیس قــــوه قضائیه در بخــــش دیگری از ســــخنانش با 
ابراز خرســــندی از اعالم پیروزی مردم کشورهای مختلف 
منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اروپا 
، ثمره  و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی غرورآمیز
مجاهدت ها و خون پاک شــــهید حاج قاسم سلیمانی و 

هزاران شهید جبهه مقاومت است.
رئیسی درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری ها 
گفتمــــان  »پیــــروزی  را  داعــــش  تروریســــت  عناصــــر  و 

مقاومــــت« عنــــوان کــــرد و گفــــت: مقاومــــت راهبــــرد و 
سیاست قطعی جمهوری اســــالمی در برابر آمریکا و اروپا 
و دشمنان اســــت و هزینه ایســــتادگی کمتر از سازش و 

تسلیم خواهد بود.
کرد: سخن روشن جمهوری  رئیس قوه قضائیه تصریح 
کید بر  اســــالمی و پیــــام ملت بــــزرگ مــــا مقاومــــت و تأ
اهداف مقدس نظام اســــالمی است و دشــــمن باید به 
جای تالش برای دو قطبی ســــازی و ایجــــاد چندصدایی 
در ایران به تعهدات خود پایبند باشــــد و به تعهداتش 

کند. عمل 
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش حجت االسالم 
، با تشکر  درویشــــیان رئیس سازمان بازرســــی کل کشور
از حضور میدانی و سرکشــــی وی در اســــتان خوزســــتان 
گفــــت: نفس حضور مســــؤوالن در بین مــــردم در زمان 
مشکالتشــــان موجب می شــــود مــــردم بداننــــد عده ای 
پیگیــــر مســــائل آن هــــا هســــتند و همین امــــر موجب 

آرامش خاطر آن ها می شود.
آب گرفتگی در اســــتان  کــــرد: موضــــوع  کیــــد  رئیســــی تأ
خوزســــتان برای چندمین بار اســــت که اتفــــاق می افتد 
و الزم اســــت به صورت جــــدی موضوع پیگیری شــــود و 
، تقصیر و ترک فعل افــــرادی موجب بروز این  اگر قصــــور
شــــرایط شــــده، بدون هیچ گونه رودربایســــتی و اغماض 

برخورد شود.
رئیس دســــتگاه قضا به مدیران دستگاه های موظف در 
استان خوزســــتان هم هشــــدار داد که باید بدانند ملزم 
به اجــــرای توافقات و پیشــــنهادات ارائه شــــده برای حل 

مشکالت مردم هستند.

اطالع نگاشت



فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای

برون سپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات، انجام خدمات پیشگیرانه شبکه های توزیع آب، چاه ها و مخازن 
کبودراهنگ شماره ج/99/199-2 آب و حراست فیزیکی از تأسیسات شهرستان 

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، برونسپاری ارائه خدمات امداد، نگهداری 
و تعمیرات، انجام خدمات پیشــگیرانه شــبکه های توزیع آب، چاه ها و مخازن آب و حراســت فیزیکی از تأسیســات شهرســتان کبودراهنگ 
بر اســاس فهرســت بهای واحد پایه رشــته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1399 با برآورد اولیه 9.150.503.115 ریال را 
به مدت یکســال به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور )حداقل پایه 5 در رشته آب( یا 
گواهینامه صالحیت بهره برداری از شــبکه، انشــعابات و مخازن آب از وزارت نیرو و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی واگذار نماید.
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که متقاضی شرکت در مناقصه هستند، دعوت می شود با ارائه درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریــال به حســاب ســپهر بانک صــادرات شــماره 0101396197001 بابت خرید اســناد مناقصه در ســاعت اداری از 1399/09/25  

لغایت 1399/10/02 به دفتر قراردادهای این شــرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  364.515.093 ریال است که پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  
سپرده، تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکی تضمینی در 
وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تأیید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و حســب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی 

و یا گواهی مطالبات قطعی تأیید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ، فاقد امضاء، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.

 مهلــت عودت اســناد تکمیل شــده مناقصه تــا پایان وقت اداری مــورخ 1399/10/13  ومحل تحویل دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب 
اســتان همدان می باشــد. پاکات مورخ 1399/10/14  ساعت 9 در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد.

 محل دریافت اســناد، تحویل و گشــایش پیشــنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان 
همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir  ( درج شده است.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برای پیمانکار نخواهد داشت.

نوبتدوم)تاریخانتشار:1399/09/26(

تاریخانتشارنوبتدوم:99/09/26 تاریخانتشارنوبتاول:99/09/25

ینی یلدا را با دورهمی شیر
تلخ نکنیم

4688 1399  شماره  26 آذر  چهار شـــنبه   

ورزش6

عوارض ورزش نکردن

هگمتانه، گــــروه ورزش: عضو هیــــأت علمی گروه 
همــــدان  اســــالمی  آزاد  دانشــــگاه  بدنــــی  تربیــــت 
افزایــــش احتمــــال ابتــــال بــــه بیماری هــــای قلبی- 
اســــتخوان  و  مفاصل  به  آســــیب  افزایش  عروقی، 
ها، ابتــــال به دیابت نــــوع دوم و کاهــــش حافظه را 
از مهمتریــــن عــــوارض قطــــع ورزش و کــــم تحرکی 

دانست.
که  افرادی  اینکه  بیان  با  خداویســــی  حمیده  دکتر 
هیچ تحرکــــی ندارند به مــــرور بیماری های مختلف 
در بدن آنهــــا بروز می کند، افزود: همچنین افرادی 
آن را  هم که ورزش می کنند اما برای مدتی طوالنی 
کنار می گذارند، بعدها دچار مشــــکالت عدیده ای 

می شوند.
وی با بیان اینکه بی تحرکــــی منجر به بیماری های 
جســــمی، ذهنی و روحی می شود، خاطرنشان کرد: 
از دیگر عوارض قطــــع ورزش و بی تحرکی می توان 
بــــه کاهــــش مایــــع مفصلی اشــــاره کــــرد چراکه در 
نتیجه کاهــــش مایع مفصلــــی، مفصل در معرض 
همچون  مختلف  بیماری هــــای  و  آســــیب ها  انواع 
آرتروز قــــرار می گیرد و از طرف دیگــــر دامنه حرکتی 

کم می شود. آن هم 
نشــــان  مطالعات  کــــرد:  خاطرنشــــان  خداویســــی 
که تحرک ندارند میزان مرگ و میر  می دهد افرادی 
در آنها بیشــــتر از افرادی است که ورزش می کنند 
و این امر در افراد دیابتی و ســــیگاری بیشــــتر هم 

بود. خواهد 
وی تصریــــح کــــرد: در اثر ورزش کــــردن ماده ای به 
نــــام اندورفین در بــــدن تولید می شــــود که باعث 
کاهــــش اضطــــراب شــــده و فــــرد را شــــاداب نگه 
مــــی دارد چراکــــه در فعالیت هــــای هــــوازی مــــاده 
بیشتری  تأثیر  و  می شــــود  ترشح  بیشتر  اندورفین 

دارد.
عضــــو هیأت علمی گــــروه تربیت بدنی دانشــــگاه 
مقاومت  گفــــت:  پایان  در  همــــدان  اســــالمی  آزاد 
انســــولین در بدن افرادی کــــه ورزش نمی کنند به 
مــــرور افزایش پیدا کــــرده و این افــــراد در معرض 
همچنین  می گیرنــــد  قــــرار  دو  تیــــپ  دیابت هــــای 

است. خواب  تنظیم  برای  درمان  نوعی  ورزش 

خبــر

مزایای ورزش برای افراد 
کم توان ذهنی و جسمی

هگمتانه، گروه ورزش: معاون پژوهشــــگاه تربیت بدنی 
کیــــد بر اینکه بایــــد محدودیت  های  و علوم ورزشــــی با تأ
ورزش کردن برای افراد کم  توان ذهنی و جسمی کاهش 
یابــــد، مزایــــای ورزش کــــردن را بــــرای این دســــته از افراد 

کرد. تشریح 
علی کاشی در خصوص افراد با نیازهای ویژه )معلوالن(، 
اظهــــار کــــرد: این افــــراد بــــه دلیل داشــــتن برخــــی از کم  
توانی  های ذهنی و یا جســــمی در اجــــرای کارهای روزمره 
خود دچار مشــــکالتی هســــتند، بنابراین به توجه خاصی 

نیاز دارند.
وی افزود: به صورت میانگین حدود پنج تا شش درصد 
از جمعیــــت هر جامعه ای شــــامل افراد بــــا نیازهای ویژه 
هستند که این تعداد در کشــــور ایران، حدود سه تا پنج 

میلیون نفر است.
معــــاون پژوهشــــی و تحصیــــالت تکمیلی پژوهشــــگاه 
تربیت بدنی و علوم ورزشــــی درباره میزان فعالیت بدنی 
این افراد، گفت: طبق نرخ ســــازمان بهداشت جهانی، در 
ســــطح بین الملل حداقل 40 درصد افراد با نیازهای ویژه 
از افراد عادی یک جامعه، کمتــــر فعالیت می کنند و این 
آمار در کشــــور ما، حتی پایین  تر است و بسیاری از آن ها، 

فعالیت بدنی کافی و مناسبی ندارند.
وی افزود: برای نامیدن و صدا کردن افراد با نیازهای ویژه 
باید از به کار بردن واژه هایی با بار منفی همچون معلول، 

عقب مانــــده و... خودداری کنیم و کلمات مناســــب  تری 
ماننــــد افراد با کم  توانی ذهنی و جســــمی و... را جایگزین 
کنیم، زیرا این افــــراد علی رغم اینکه در برخی زمینه ها کم  
توان هســــتند، در انجام برخی دیگر از امور کامال توانمند 
بوده و باید تــــالش کنیم تا با حضــــور پررنگ  تر این افراد 
در اجتماع، زمینه شــــکوفایی، توانمندسازی و پیشرفت 
آن هــــا را فراهم کرده تا از منزوی شــــدن افــــراد با نیازهای 

آید. ویژه، جلوگیری به عمل 
بــــرای حضور  که  کاشــــی ادامــــه داد: محدودیــــت  هایی 
افــــراد بــــا کم  توانــــی ذهنی و جســــمی جهــــت حضور در 
باشگاه های ورزشــــی وجود دارد را باید کاهش دهیم و 
اماکن و فضاهای ورزشــــی گوناگون طوری ساخته شود 
کــــه امکان اســــتفاده از ورزشــــگاه  ها برای ایــــن گروه از 

شود. بیشتر  نیز  جامعه 
وی بــــا بیــــان اینکــــه امــــکان دسترســــی به ســــالن ها و 
باشــــگاه های اختصاصی بــــرای افراد با نیازهــــای ویژه در 
تمامی شــــهرها و محله های کشــــور وجود نــــدارد، گفت: 
بایــــد امکان حضور این افراد را در باشــــگاه های ورزشــــی 

کنیم. عمومی نیز فراهم 
وی افزود: در کشــــور ما می توان از الگوی نظام آموزش 
فراگیــــر اســــتفاده کرد کــــه در برخی کشــــورهای دنیا در 
حال اســــتفاده و ترویج اســــت؛ در این نظــــام، افراد کم 
 تــــوان در مدارس و باشــــگاه  های ورزشــــی در کنار افراد 

عــــادی جامعــــه، مشــــغول بــــه تحصیــــل و یــــا فراگیری 
مهارت های ورزشــــی می شوند، بنابراین از منزوی شدن 
و گوشــــه  گیری آن ها، جلوگیری به عمــــل می آید و برای 
ایــــن کار بایــــد معلمــــان و مربیانــــی اختصاصــــی در نظر 
گرفــــت، همچنین باید فضای مدارس و اماکن ورزشــــی 

شود. آماده  مقوله،  این  برای 

مزایای ورزش برای افراد کم توان �
معاون پژوهشــــگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اشاره 

به اینکــــه برای افراد کم  توان این امــــکان وجود ندارد که 
با خــــوردن دارو و یا طی کردن یک دوره درمان، ســــالمتی 
کامل خودشــــان را به دســــت بیاورند، اظهــــار کرد: آن ها 
می  توانند با کمک ورزش و انجام فعالیت های ورزشــــی، 

توانمندی  های خود را شکوفا و بارور کنند.
 همچنین ورزش کردن باعث بهبود ســــالمت جسمانی 
افراد کم  توان می شــــود که به عنوان مثال برای سالمتی 
افراد ســــندرم داون، فواید زیادی از جمله »کاهش شلی 
انعطــــاف  پذیری  عضالنی،  قــــدرت  »افزایش  عضالنــــی«، 

آمادگــــی قلبــــی عروقی«، »توســــعه رشــــد مهارت های  و 
حرکتی« و مواردی از این دست را به همراه دارد.

کاشــــی ادامــــه داد: پژوهشــــگاه تربیــــت بدنــــی و علوم 
ورزشــــی آمادگی دارد تا بــــه عنوان مشــــاور علمی وزارت 
سازمان   ، کشــــور بهزیستی  ســــازمان  پرورش،  و  آموزش 
آموزش و پــــرورش اســــتثنایی، وزارت ورزش و جوانان و 
آموزش فراگیر در  فدراســــیون های ورزشــــی در توســــعه 

ورزش، سیاستگذاری و ارائه خدمت کند.

رئیس هیأت گلف همدان:

برگزاری مسابقه دوستانه مینی گلف
به مناسبت بزرگداشت  »شهید فخری زاده« در همدان

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت گلف همدان، گفت: 
گلف به مناســــبت بزرگداشت  مسابقه دوســــتانه مینی 

»شهید فخری زاده« در همدان برگزار شد.
، گفت: در پی بهبود  علی اصغر ســــالوند با اعالم این خبــــر
وضعیت بیمــــاری کرونا و با توجه به اطالعیه اداره ورزش و 
جوانان اســــتان همدان مبنی بر مجوز ستاد استانی کرونا 
در خصوص بازگشــــایی باشــــگاه ها و اماکن ورزشی روباز 
پس از اطالع رسانی به ورزشکاران مسابقه دوستانه مینی 

گلف در همدان برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقه با حضور تعدادی از ورزشکاران 
و عالقمندان در سایت تخصصی مینی گلف همدان واقع 
در مجموعه ورزشی شهید شمسی پور در بخش بانوان و 

به صورت انفرادی برگزار شد.
رئیس هیــــأت گلف همــــدان، گفت: مســــابقه مذکور به 
روش مجمــــوع ضربات و با رعایت کامل شــــیوه نامه های 
بهداشتی به مناسبت بزرگداشت دانشمند شهید دکتر 
محســــن فخری زاده برگزار گردید و حتی بــــا وجود برودت 
نســــبی هوا و عــــدم تمرین ورزشــــکاران در ماه هــــای اخیر 

شاهد رقابت خوبی بودیم.
وی خاطرنشــــان کرد: در پایان این مسابقه که در 9 میدان 
برگزار شــــد خانم ها ندا جهانی، مریم بــــاب الحوائجی و پریا 
حسینی راد توانســــتند به ترتیب عناوین نخست تا سوم 

را کسب کنند.

داور بسکتبال همدانی بار دیگر بین المللی شد
»هــــادی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
بیــــن  داوران  فهرســــت  در  ســــالم« 

المللی 2021 قرار گرفت.
به گــــزارش روابط عمومــــی اداره کل 
ورزش و جوانــــان بــــه نقــــل از هیأت 
بسکتبال، هادی ســــالم داور ارزنده 
اســــتان همــــدان موفــــق شــــد تا در 
المللی  بین  داوران  انتخابــــی  آزمون 

نمره قبولی را کسب کند و یک بار دیگر در فهرست 
بین المللی قرار بگیرد.

ســــالن  در  گذشــــته  هفتــــه  آزمــــون 
ناظــــران  حضــــور  بــــا  و  تهــــران  آزادی 
فدراســــیون جهانــــی برگزار شــــد. که 
شامل قسمت های مختلف از قبیل 
تست آمادگی جسمانی، آزمون کتبی 
قوانین به زبان انگلیسی و همچنین 
مصاحبــــه انگلیســــی بــــود. در پایان 
شــــش داور مرد و همچنین پنج ناظر 
از ایران در فهرست بین المللی فیبا 2021 قرار گرفتند 
که هادی سالم از همدان نیز جزو نفرات منتخب بود.

سومی بانوی کاراته کا بهاری در قهرمانی مجازی غرب کشور
هگمتانه، گروه ورزش: بانوی کاراته کا روســــتای رســــول آباد بهار در مســــابقات قهرمانی مجازی 

غرب کشور به مقام سوم دست یافت.
؛ مســــابقات قهرمانی  بــــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان و به نقل از بهار
کاتا مجازی ســــبک های آزاد کاراته بانوان غرب کشور به میزبانی اســــتان لرستان به مدت 2 روز و 
در رده سنی جوانان و نوجوانان و در گرامیداشــــت شهید دانشمند محسن فخری زاده با حضور 

ورزشکارانی از استان های خوزستان، کرمانشــــاه، کردستان، همدان، مرکزی و لرستان به صورت 
مجازی برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم لرســــتان با یک نشــــان طال، یک نشــــان نقره و دو نشان برنز مقام اول 
تیمی را از آن خود کرد.

تیم خوزستان با یک نشــــان طال و یک نشــــان نقره مقام دوم تیمی تیم های کردستان و همدان 

هم با کســــب یک نشان برنز مقام سوم تیمی را از آن خود کردند.
در این رقابت ها و در رده نوجوانان "ســــمانه سهیلی" عضو باشگاه روئین دژ روستای رسول آباد 

عنوان سوم این رقابتها را کسب کرد.
همچنین مراســــم تجلیل از این قهرمان ارزنده با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان بهار و مربی 

این ورزشکار برگزار شد.
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محله ما

یک خیابان فرهنگ یکی  عرض بار
از مشکالت ساکنین محل

راضیه مهری

خیابان قدیمــــی فرهنگ که مســــیر انتخابی خیلی 
بــــه مرکز شــــهر بدون  از خودروهــــا برای رســــیدن 
گیــــر کردن در چــــراغ قرمــــز و ترافیــــک خیابان های 
اصلی اســــت، به دلیــــل عرض کم آن بــــرای عابرین 
و ســــاکنین ایــــن محــــل و همچنین سرنشــــینان 

خودرو ها دردسر ساز است.
خیابــــان  ایــــن  از  بخش هایــــی  در  هرچنــــد 
سازی  و  ر پیاده  و  گرفته  صورت  معبر  بازگشــــایی 
مناســــبی در ضلع غربــــی خیابــــان فرهنگ انجام 
این  باریــــک  عرض  همچنــــان  اما  اســــت،  شــــده 
تا  فرهنگ  راه  چهار شــــمالی  قســــمت  در  خیابان 
راه حبیبی، مســــیر نامناســــبی را برای عبور  چهــــار
وندان، چه پیاده و چه سواره، شکل داده  شــــهر

. ست ا
خیابــــان فرهنــــگ از خیابان هــــای پرترافیک شــــهر 
همدان محســــوب می شــــود و عرض کم معبر آن و 
ســــکونت شــــهروندان در پیرامون آن مشکالتی را 
برای مردم همدان در این نقطه از شــــهر ایجاد کرده 

است.
برخی کســــبه که در اطــــراف این خیابان مشــــغول 
بــــه فعالیتند به ایجــــاد نــــزاع و گاها درگیــــری میان 
خودروهایی که چند دقیقه ای برای خرید در حاشیه 
این مســــیر توقف می کنند با ســــایر رانندگان اشاره 
کردند که بــــرای خیابانی به نام "فرهنگ" نامناســــب 

است.
برای جلوگیری از این درگیری ها و بازگرداندن آرامش 
به ســــاکنین این ناحیه از شــــهر همدان بهتر است 
هرچه زودتر به این مشــــکل رسیدگی شده و مسیر 
پرتردد خیابان فرهنگ را از نزاع های روزانه رانندگان 

با یکدیگر نجات داد.

محله ما

از  یکــــی  مهــــری:  راضیــــه   - مــــا  محلــــه  گــــروه  هگمتانــــه، 
خیابان های قدیمــــی و معروف همــــدان خیابان فرهنگ 
اســــت که خیابان پر تردد طالقانی یا همان پذیرایی سابق 
را به بلــــوار فاطمیه متصــــل می کند و در میانه مســــیر نیز 
از طریــــق خیابان آزاد همدانی به دو خیابــــان پر تردد دیگر 
 ) یعنی خیابان جهاد و خیابان شــــهید خــــوش لفظ)گلزار

مرتبط می گردد.
اما خیابانی که در حال حاضر به نــــام خیابان فرهنگ آن را 
می شناســــیم، در گذشــــته به جهت وجود چشمه قاچاق 
بیگ در میانه آن، به کوچه قاچاق بیگ شــــهرت داشــــته 

است.
در سال های گذشته که باغ های همدان تا اواسط خیابان 
فرهنــــگ فعلی کشــــیده شــــده بودند، چشــــمه ای به نام 
چشــــمه قاچاق بیگ در این باغات می جوشیده که محل 
آن درست روبروی اداره کل آموزش و پرورش فعلی بوده 
و آب آن به مصرف باغچه ها و خانه های مسیر می رسیده 

است.
بــــه خاطر وجود چشــــمه قاچاق بیگ، کوچــــه ای که در آن 
مســــیر کشــــیده شــــده بود نیز به نام کوچه قاچاق بیگ 

معروف شده بود که بعد ها به فرهنگ تعییر نام داد.
چهارراه حبیبی، نقطه اتصال فرهنگ و پذیرایی �

درســــت در ابتدای خیابان فرهنگ، چهارراهی وجود دارد 
که به نام حبیبی معروف اســــت و علت نامگذاری آن هم 
، سکونت دو برادر با نام  بنابه گفته قدیمی های این شــــهر
فامیلی حبیبی در ایــــن منطقه بوده که هــــردو از مالکین 
قدیمی همدان بودند و دو خانه باغ بزرگ در این محدوده 

داشتند.
امــــروز چهــــارراه حبیبی نقطه اتصــــال خیابــــان فرهنگ با 
خیابــــان طالقانی یا همان خیابان پذیرایی ســــابق اســــت 
که این خیابان بــــه دلیل وجود هتل بوعلــــی و انجام امور 
پذیرایی در آن، به نام پذیرایی شــــهرت داشــــت اما پس از 

انقالب اسالمی نام آیت ا... طالقانی بر آن نهاده شد.
از چهــــارراه حبیبــــی که به ســــمت جنوب شــــهر همدان 
می رویــــم وارد خیابــــان قدیمــــی فرهنگ می شــــویم که در 
ابتدای آن هنوز برخــــی خانه های قدیمی و بزرگ این محله 
پابرجا هستند، مانند خانه شریف امینا که درست در ضلع 

شرقی ورودی خیابان فرهنگ به چشم می خورد.
وجه تسمیه خیابان فرهنگ �

بــــه گفته اهالــــی این محــــل و همدانی هــــای قدیمی، وجه 
تســــمیه خیابان فرهنگ، از فعالیت طوالنی مدت وزارت 
فرهنگ ســــابق و آموزش  و پــــرورش فعلی گرفته شــــده 

است.
درواقع اســــتقرار اداره فرهنگ )آموزش و پرورش( در این 

خیابان، نام فرهنگ را برایش رقم زد.
هرچند قرارگیری نام فرهنگ بر این خیابان قدیمی شــــهر 
همدان چندان دور از انتظار هم نیست، چراکه از یک سو 
اداره فرهنگ در آنجا اســــتقرار داشــــته و از سوی دیگر در 
محدوده این خیابان اسامی شعرای ما به چشم می خورند 

که از جمله آنها آزاد همدانی و عارف قزوینی هستند.
البته استقرار اداره میراث فرهنگی در باغ عمارت نظری در 
محدوده خیابان و محله فرهنگ نیز بر اهمیت این ناحیه 

از شهر همدان افزوده است.

وجود مدارسی مانند بوعلی و شهید بهشتی در محدوده 
محله فرهنگ نیز دلیل دیگری بر تقویت وجهه فرهنگی 

این منطقه از شهر همدان است.
خیابان آزاد همدانی �

به گفته اهالی و شهروندان قدیمی همدانی چنین روایت 
شــــده که رئیس فرهنــــگ ســــابق همدان، علــــی محمد 

آزاد همدانی، در این خیابان ساکن بوده است.
، آزاد همدانی، نام خیابانی اســــت که از ضلع  در حال حاضر
شرقی خیابان جهاد به خیابان فرهنگ متصل می شود و 

( امتداد می یابد. تا خیابان شهید خوش لفظ)گلزار
این خیابان در دهه های 1320 یا 1330 به نام شاعر و معلم 
فرهیخته همــــدان، یعنی علی محمد غمامی آزاد همدانی، 
متخلص بــــه آزاد، نام گذاری شــــد که امروزه با ســــاخت و 
ســــاز های جدید به دو قسمت غربی و شرقی در دو جبهه 

غربی و شرقی خیابان فرهنگ تقسیم شده است.
قســــمت غربی این خیابان مســــیری برای اتصال خیابان 
فرهنگ بــــه خیابان جهاد و قســــمت شــــرقی آن معبری 
برای متصل کــــردن خیابــــان فرهنگ به خیابان شــــهید 
( و خیابان نواب می باشــــد که به دلیل  خــــوش لفظ)گلزار
وجود مغازه های فراوان و نیز مدرسه و دانشگاهی در آن 

محدوده بسیار پرتردد است.
خیابان عارف قزوینی �

یکــــی از انشــــعابات خیابــــان فرهنگ به ســــمت میدان 
جهاد، خیابانی به نام عارف قزوینی، شــــاعر و ترانه ســــرای 
عصر مشــــروطیت است که در ســــال 1312 خورشیدی در 
شــــهر همدان درگذشــــته و در جوار مقبره ابوعلی سینا و 

در میدان آرامگاه ابوعلی ســــینای همدان به خاک سپرده 
شده است.

در خیابان عارف قزوینی و در محــــدوده خیابان فرهنگ، 
عمارتــــی قدیمــــی و بزرگ به چشــــم می خورد که ســــال ها 

پیش محل کنسولگری انگلیسی  ها بوده است.
این باغ عمارت باشکوه بنایی است مربوط به عصر قاجار که 

اکنون مکان استقرار اداره میراث فرهنگی همدان می  باشد.

این عمــــارت یکی از نمونه هــــای زیبای باغ هــــای ایرانی به 
حســــاب می آید که خاندان نظری تا مدت ها در آن ساکن 

بوده اند و به موزه مردم شناسی نیز معروف است.
چهارراهی که بعد از گســــترش خیابان کشــــی ها بر مسیر 
این عمــــارت در محدوده محله فرهنگ کشــــیده شــــده 
اســــت به دلیــــل وجود بــــاغ نظری بــــه نام چهــــارراه نظری 

شناخته می شود.

بزرگان محله باغ عمارت نظری واقع در محدوده فرهنگ
هگمتانه، گروه محله ما: شــــهر همدان به علت قرارگیری 
در دامنه کوه الوند، در روزهای گرم تابســــتان دارای هوای 
خنک و دلچسبی است. این هوای خنک در باغ های این 
شهر دلچسب تر می شــــده و نتیجه آن ساخت خانه های 
بزرگ همچون عمارت در میان حیاط هایی وســــیع در دل 

باغات شهر همدان بوده است.
باغ عمارت نظری یکی از باغ های ایرانی شهر همدان است 
کــــه در خیابانی که تابلواش به نام عارف قزوینی اســــت در 

محدوده خیابان فرهنگ قرار دارد.
ایــــن بــــاغ عمــــارت در اواخــــر دوره  قاجــــار و اوایــــل دوره 
پهلوی ســــاخته شده اســــت، و در ابتدا محل کنسولگری 
 1329 ســــال  تــــا   1315 ســــال  از  کــــه  بــــوده  انگلیســــی  ها 

خورشیدی در آن ساکن بودند.
ســــپس یک شــــاهزاده  قاجاری در آن ســــاکن می شــــود. 
بعد از این ها این باغ عمارت به مزایده گذاشــــته شــــده و 
فتحعلی خــــان نظری آن را خریداری نموده و خاندان نظری 
تا مدت ها در این باغ عمارت ساکن بوده اند. سپس این 
خانه در ســــال 1377 با موافقت خانواده ی نظری به ثبت 

ملی درآمد.
ایــــن بــــاغ عمــــارت، مدتــــی کاربری آموزشــــی داشــــته و در 
ســــال های 1375 مدرســــه ســــما و ســــپس دانشــــکده  
معماری وابســــته به دانشگاه آزاد اسالمی در آن مشغول 

به فعالیت بوده است.
در سال 1388 این بنا مرمت شد تا کاربری آن تغییر کند و 
عمر مفید بنا افزایش یابد. در همین ســــال به همت اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری استان 
همدان، در این باغ عمارت یک موزه  مردم شناســــی با نام 
نظری افتتاح شــــد. درحال حاضر میراث فرهنگی همدان 

در این باغ مستقر است.
معماری باغ عمارت نظری �

ایــــن باغ عمــــارت یکــــی از نمونه هــــای باغ ایرانی اســــت و 
محوطــــه بســــیار سرســــبز و زیبایــــی دارد. پــــس از عبور از 
مســــیری باریک از میان باغ به عمارت می رسید که حوض 

هشتِی زیبایی در مقابل آن وجود دارد.
ســــاختمان بنا تمامــــا آجری می باشــــد که با ســــتون های 
ســــفید رنگ به هم وصل شده اند و جلوه بسیار زیبایی را 

به سقف شیروانی بنا بخشیده است.
برای ورود به داخل ساختمان باید از پلکانی که درست در 
مقابل درب ورودی عمارت میباشد به سمت باال بروید و 
سپس از درب چوبی بسیار زیبایی وارد ساختمان شوید.

در وســــط حیاط هم حوض آب که هشت ضلعی میباشد 
قرار گرفته و در اطراف باغ هم نیمکت هایی ســــنگی برای 

نشستن قرار داده شده است.
بنــــا دارای دو طبقه اســــت، طبقه ی باال کــــه در چهار ضلع 
دارای بالکن اســــت با نرده های چوبی ظریف و 24 ستون 
چوبــــی با گچ پوشــــش یافته اســــت. سرســــتون ها دارای 
تزئینات گل و بوته است، این ستون ها دارای کاربری باربر 

سازه ای هستند.
ســــقف بنا دارای پوشش شــــیروانی اســــت. در فضای 
داخلی بنا تعدادی اتاق طراحی و ســــاخته شــــده اســــت 
که برای دسترســــی به آن ها بایــــد از راهروی باریکی عبور 
کرد. ســــقف بعضی از اتاق ها لمبه کوبی شده است، در 
وســــط راهرو، روزنه ای جهت نورگیری و تهویه نیز تعبیه 

شده است.

فضای داخلی عمارت را ســــعی کرده اند که دست نخورده 
نگــــه دارند اما چیدمــــان داخلی اش کمــــی دوگانگی دارد 
چون یک سری از وسایل از قدیم بجا مانده و مابقی دکور 
آن تمامــــا امروزی بوده اســــت و به دلیل اســــتقرار میراث 
فرهنگی بــــه عنوان یکــــی از ارگان های دولتــــی، چیدمانی 

تمام اداری دارد.
ســــاختمان و فضــــای داخلی عمارت نظــــری با ظرافت 
هــــر  اول  نــــگاه  در  و  شــــده  ســــاخته  خاصــــی  بســــیار 
بیننــــده ای را مجذوب خودش میکنــــد. طبقه دوم بنا 
دور  تا  دور  که  می باشــــد  وســــیع  و  رگ  بز بالکنی  دارای 
از  گرفته اســــت، پنجره های بنا هــــم تماما  را فرا  طبقــــه 

اند. شده  ساخته  چوب 
راه هــــای عبور بازدیــــد کننــــدگان در باغ عمــــارت نظری با 
ســــنگ فرش های بسیار دوست داشــــتنی درست شده 

که زیبایی محوطه را دو چندان کرده است.
این باغ عمارت با فضای باصفایش در هر فصلی از ســــال 
پذیرای بازدیدکنندگان اســــت تا از گشــــت و گذار در یک 

خانه  باغ قدیمی لذت ببرید.

آزاد همدانی ساکن محله فرهنگ

هگمتانــــه، گــــروه محلــــه مــــا: علی محمــــد آزاد همدانی 
متخلص به آزاد در سال 1258 شمسی در شهر همدان 
متولــــد شــــد. او از مریــــدان ســــید محمد یوســــف زاده 
معروف به غمام همدانی بود که بدین سبب به غمامی 

نیز شهرت داشت.
در کودکی پدر خود را که حســــین نام داشــــت و از اهالی 

ناحیه  خوانسار اصفهان بود، از دست داد.
وى از پانزده ســــالگی به تحصیل ادبیات فارسی و عربی 
پرداخت. منطق را بدون معلم و فقه و اصول و فلســــفه 
را از اســــاتید فن آموخت و با زبان انگلیســــی، فرانس و 

اسپرانتو آشنا شد.
در اواخر ســــال 1323 قمری تحصیالت خود را در فارسی 
و صرف و نحو و معانی و بیان و فقه و منطق در همدان 

به اتمام رسانید.
بعدهــــا از معلمان رســــمی وزارت فرهنــــگ و آموزش و 
پرورش شــــد و در مشاغل دبیری، بازرســــی و مدیریت 
دبســــتان و دبیرســــتان، به مدت بیش از چهل ســــال 

انجام وظیفه کرد.
در ســــال 1300 خورشیدی، به ســــمت ریاست فرهنگ 
کاشــــان منصــــوب و به اصالح امــــور فرهنــــگ و افتتاح 
انجمن ادبی پرداخــــت و در اثر مجاهدت در ترویج علم 

و ادب مورد توجه اهالی کاشان قرار گرفت.
در ایــــن موقــــع خبر مــــرگ ناگهانــــی فرزند ارشــــدش از 
سنندج رســــید و مرگ این جوان، آزاد را پیر و از زندگانی 

سیر نمود؛ ناچار به تهران منتقل شد.
در سال 1313 خورشــــیدی به سمت مدیریت ادبیات و 
بازرســــی اداره فرهنگ همدان منصوب شــــد و در سال 
1315 به مدیریت دبیرستان شاهپور کرمانشاه برگزیده 
شد و دو ســــال هم به تربیت و تعلیم دانشجویان آنجا 

انجام وظیفه کرد.
آزاد خط شکســــته را خوب می نوشــــت و در اشعاری که 
می سرود ابتدا خود را اسیر و سپس آزاد تخلص می کرد.
از آثار او می توان به کتاب »عشق و ادب«، در دو جلد در 
شرح داســــتان فردوســــی که ناتمام مانده است، اشاره 

کرد که جلد اول آن در سال 1313 به چاپ رسید.
وى واقف به فنون ادب فارســــی بود. طبعی سرشــــار و 
بیانی جذاب و شــــیرین داشــــت. دیوان اشــــعار او بالغ 
بر سی هزار بیت اســــت که به صورت پراکنده در جراید 

ادبی آن زمان چاپ می شده است.
آزاد یکی از با ذوق ترین نویسندگان عصر خویش بود و 
سراسر عمر را در خدمت فرهنگ کشور گذراند و مردى 

نیک نام و درستکار بود.
در نهایــــت علــــی محمــــد آزاد همدانــــی به ســــال 1324 

شمسی چشم از جهان فروبست.
خیابــــان آزاد همدانــــی در محــــدوده خیابــــان فرهنــــگ 
همدان نیز به ســــبب سکونت این فرد فرهیخته در آن 
خیابان به نام او نامگذاری شد تا آزاد همدانی همواره در 

یاد و خاطره همدانی ها بماند.

یخ دار در همدان فرهنگ، خیابانی تار



تبریک و تهنیت

جمعی از اهالی رسانه استان همدان

حسن انتصاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق 
روزافـزون شـما را در پیشـبرد اهـداف نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی و از 

درگاه خداونـد متعـال خواسـتاریم.

سرکار خانم 

فاطمه حبیبی
معاونت محترم سیاسی اجتماعی  فرمانداری همدان

تبریک و تهنیت

سرکار خانم

حبیبی فاطمه 
معاونت محترم سیاسـی اجتماعی

 فرمانداری همدان

انتصـاب شایسـته شـما را تبریـک عـرض نمـوده، بـاور قلبـی دارم کـه در سـایه 
امـور  پیـش  از  بیـش  پیشـرفت  شـاهد  شـما،  توانمنـد  مدیریـت  و  دلسـوزی 

بـود. خواهیـم 

الوندی
 رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

 

را صمیمانـه تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده،  همچنیـن   انتصـاب بجـا و شایسـته شـما 
توفیـق  دارم.  را  تشـکر   کمـال  جایـگاه   آن  تصـدی  طـی  جعفـری  آقـای  جنـاب  زحمـات  از 

خواسـتارم. متعـال  خداونـد  درگاه  از  را  روزافزونتـان 

تبریک و تهنیت

الوندی
 رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

جناب آقای مهندس

مجید درویشی
مدیرکل محترم دفتر امور شـهر

 و شوراهای استانداری

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما را  کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی و شایسـتگی های برجسـته 
عـرض  تبریـک  را  اسـت  دیارمـان  و  شـهر  بـه  صادقانـه  خدمـت  صحنه هـای  در  جنابعالـی 

دارم. مسـئلت  منـان  خداونـد  درگاه  از  را  شـما  سـربلندی  و  موفقیـت  نمـوده، 

تبریک و تهنیت

الوندی
 رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

انتصاب شما را تبریک عرض نموده، باور قلبی دارم که در سایه دلسوزی و مدیریت توانمند شما، شاهد پیشرفت 
بیش از پیش امور خواهیم بود.

محمدرضا خوش گفتار  -مدیرمسئول ماهنامه »حامی مادستان«

جناب آقای یزدان آذرمی
معاونت محترم برنامه ریـزی فرمانداری همدان

کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسالمی شهر همدان حمید بادامی نجات - رئیس 

بر خود الزم می دانم از زحمات و خدمات ماندگار جنابعالی در زمان تصدی سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری تشکر و قدردانی نمایم. توفیق روزافزونتان را  از درگاه خداوند متعال خواستارم.

جناب آقای مهندس سید حسین جعفری

جناب آقای دکتر

 محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان

تبریک و تهنیت

ضمـن تقدیر از زحمـات و تالش هـای ارزنـده و مانـدگار جناب آقـای مهندس افشـاری 
را  شـما  مسـّرت بخش  و  شایسـته  انتصـاب  همـدان،  فرمانـداری  تصـدی  زمـان  در 
صمیمانـه تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و اطمینـان دارم بـا تجـارب ارزنـده و موفـق 

شـما شـاهد پیشـرفت و تحـول بیـش از پیـش خواهیـم بـود. 

الوندی
 رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان

احمدرضا احسانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب بجا و شایسته شـما موجب مسرت و خشـنودی است. 

از صمیم قلب انتصاب شـما را تبریک و تهنیت عـرض می نمایم.  

طـی  افشـاری  مهنـدس  آقـای  جنـاب  ارزنـده  زحمـات  از   
ً
ضمنـا

تصـدی دوران مدیریـت فرمانـداری تقدیـر و تشـکر می نمایـم.

جناب آقای دکتر

محمدعلی محمدی
فرماندار محترم شهرستان همدان
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

چند میخ به جای مانده در منزل 
را به صاحبش بازگرداند

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت:   ای کســــانی که ایمان 
آورده اید اموال یکدیگر را از طریق باطل و نامشروع نخورید.

رســــول معظم اســــالم)ص( می فرمایند:کســــی که از ادای دین مسلمانی 
خودداری کند، خداوند او را از برکت رزق محروم می کند مگر اینکه توبه کند.
حکایت: آیت ا... انواری در مصرف ســــهم امام بســــیار احتیاط  کرده و تا آخر 
عمر در یــــک خانه گلــــی 70 متری زندگــــی می کردند، بعد از رحلت ایشــــان 
شــــخصی به نام حاج ابوالحســــن معمار در حالی که گریه می کرد گفت: این 
مــــرد بزرگ را ما نشــــناخته بودیــــم، و ادامــــه داد: مثال زمانی برای ایشــــان در 
منزلش تعمیــــری انجام دادم کار را کــــه به پایان رســــاندم بالفاصله مزدم را 
پرداخت کرد، فردای آن روز وقتی به خانه ام رسیدم متوجه شدم آقا آمده در 
خانه! سؤال کردم اینجا تشــــریف آوردید؟ فرمودند: بلی چند میخ از وسائل 

شما جا مانده بود آن ها را آورده ام تحویل شما بدهم!
حق مردم را ادا کن   ای پسر

تا نگردی در دو عالم خیره سر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

به سوی رحمت تو
الها در آسایش را به رویم باز کن

و به قدرتت صولت سلطان غم را
در میدان حیات من بشکن

و مرا در موردی که از آن شکوه دارم
به عنایت و احسانت کامیاب کن

و به درخواست من شیرینی اجابت بچشان
و از سوی خودت رحمت و گشایشی دلخواه نصیبم فرما

و برایم نجات و خالصی سریع از گرفتاری ها مقرر کن
و مرا به خاطر چیرگی غم از رعایت واجبات

و به کار بستن مستحبات خود بازمدار
چرا که من به سبب آنچه به سرم آمده

بی تاب و توان شده
و قلبم از تحمل آنچه در زندگیم رخ نموده

لبریز از اندوه گشته
و تو به رفع گرفتاری هایم

و دفع آنچه در آن در افتاده ام توانایی
پس قدرتت را درباره من به کار بر

گرچه از جانب تو مستحق آن نیستم
ای صاحب عرش عظیم.

»برگرفته از صحیفه سجادیه«

رازونیاز

فیلم »زد و بند« با بازی امین 
زندگانی در راه جشنواره فجر

هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم بلند ســــینمایی »زد 
و بند« به کارگردانی داود نوروزی در مراحل فنی قرار 
دارد و برای ارائه به جشــــنواره ســــی ونهم فیلم فجر 

آماده می شود.
به نقــــل از روابط عمومی بنیاد ســــینمایی فارابی، 
»زد و بند« نخســــتین فیلم بلند ســــینمایی داود 
نوروزی اســــت که به تهیه کنندگی مقصود جباری 
ســــاخته  فارابی  ســــینمایی  بنیاد  مشــــارکت  با  و 
ژانر  بــــا روایتــــی متفــــاوت در  شــــده و قصــــه اش 
معمایی به معضــــالت و ناهنجاری های اجتماعی 

می پردازد.
داود نــــوروزی در خصــــوص آخریــــن وضعیت این 
فیلم عنــــوان کــــرد: در حال حاضــــر در مراحل فنی 
قرار داریم اما شــــرایط کرونایی روند کار را کند کرده 
است و امیدواریم شرایط مساعد شود تا بر اساس 

برنامه ریزی، مراحل فنی فیلم به اتمام برسد.
حمیــــدزاده،  هنگامه  زندگانــــی،  امیــــن  بازیگــــران: 
همایون ارشادی، فریبا کوثری، محمدعلی کیانی و 

سید مهرداد ضیایی
: سایر عوامل فیلم »زد و بند« عبارتند از

طــــراح  مــــرادی،  هاشــــم  تصویر بــــرداری:  مدیــــر 
چهره پردازی: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: 
: مســــیح حدپور ســــراج،  ، صدابردار مرجــــان گلــــزار
: آرش قاســــمی، مدیر برنامه ریــــزی: امیر  صداگــــذار
جاوید نیک، دســــتیار کارگردان: ســــاالر آزادمنش، 
مجری طرح: محمدعلی کیانی، مدیر تولید: محمود 
محمدطائمــــه، جانشــــین تولیــــد: امیــــر حســــین 
طاهریــــان، مدیــــر تــــدارکات: علیرضا محمــــدزاده، 

مشاور پروژه: سارا احمدی.

سی نما

تراســــت کــــه  چراغــــی  بــــاد  رهگــــذر  در 
ترســــم کــــه بمیــــرد از فراغــــی کــــه تراســــت
بگرفــــت عالــــم  ســــوخته  جگــــر  بــــوی 
گــــر نشــــنیدی، زهــــی دماغــــی که تراســــت!
رودکی

امام صادق علیه السالم:

دوست ندارم جوانی از شما ]شیعیان[ را جز بر دو گونه ببینم: 
دانشمند یا دانشجو.
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عکس روز
برگزاری کالس نویسندگی با حضور ارکان صالحین و مربیان پایگاه مقاومت حامیان والیت حوزه کوثرالنبی)س(

وصیت شهید احمد ساکی

مردم ! همیشه در خط امام حرکت کنید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک بــــودی، زیر 
کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت 
جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کدام گلوله 
برایم نوشــــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با 
تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ما مثل حسین وارد جنگ شــــدیم و مثل حسین باید به 

شهادت برسیم. )امام خمینی(
که به من توفیق شرکت در  خداوندا! تو را سپاســــگزارم 
جبهــــه حق علیه باطــــل را عطا کردى؛ تو را سپاســــگزارم 
که مرا بر آن داشــــتی که با نثار خون خــــود در پاى نهال 
اســــالم و انقالب اســــالمی وظیفه و دین خود را نسبت 
به امام و رهبر کبیر انقالب و خانواده شــــهدا و جانبازان 

کنم. ادا 
خدایا! تــــو را از صمیم قلب ســــپاس می گوییم که فرصتی 
دادی اعتقــــادم را به اثبات برســــانم و با شــــرکت در جبهه 
دفاع از اســــالم و ایمان به نبوت و امامت و والیت فقیه و 

یقین به قیامت خود را به تو نزدیک کنم.
ای مــــردم اگر توفیق شــــهادت نصیب من شــــد از شــــما 
می خواهــــم که همیشــــه در خط امام حرکــــت کنید و پیرو 

والیت فقیه باشــــید تا به سالمت به مقصد نهایی که فرج 
امام زمان)عج( است برسیم.

مروری بر مستندهای ترور

از آقای دادستان تا یک روز به خصوص
 »بخش دوم«

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: تــــرور چهره های تأثیرگذار انقالب اســــالمی 
در دهه 1360 و به شــــهادت رســــاندن دانشمندان هســــته ای، سوژه 

فیلم های مستند ژانر ترور قرار گرفته است.
مســــتندهای ترور همواره یکی از ســــوژه های جذاب برای فیلمسازان 
و مخاطبان بوده اســــت؛ فیلمســــازان با پرداخت بــــه این موضوعات 
رســــالت خــــود را در مستندســــازی از ســــوژه های مهم پیــــش برده و 
مخاطبــــان نیز با دیــــدن این گونه از مســــتندها، از جزئیــــات حادثه ای 
واقعی باخبر شــــد ه اند. البته این ســــوژه از چند جهــــت قابل پرداخت 
بوده اســــت و مستندسازان کشــــورمان در چند مقطع مختلف بدان 

پرداختند.
در ادامه بخش دوم از بررسی مستندهای ترور را می خوانید و مروری بر 

آثاری داریم که در این ژانر ساخته شده اند:

کینه دو دهه  ای سازمان مجاهدین از آقای دادستان �
مســــتند آقای دادســــتان به کارگردانی محسن اســــالم زاده یکی دیگر 
از مســــتندهایی اســــت که در آن موضوع ترور مورد بررسی قرار گرفته 
اســــت؛ این فیلم مســــتند روایتی از زندگــــی و فعالیت چنــــد دهه ای 
شهید اســــداهلل الجوردی است؛ او که دادستان انقالب تهران در دهه 
1360 بود، در ســــال 1377 در حجره ای در بازار تهران توســــط ســــازمان 

مجاهدین خلق ترور شد.
اســــالم زاده در این فیلم مســــتند فعالیت های شــــهید الجوردی را با 
دقــــت خاصی مورد واکاوی قــــرار داده و حتی از بی مهری هایی ســــخن 
گفته اســــت که بــــه الجوردی روا داشــــته شــــد. در این فیلم مســــتند 
می بینیم که شــــهید الجــــوردی در دهــــه 1360 برخورد بســــیار قاطعی 
با ســــازمان مجاهدین خلق که ســــودای مسلح شــــدن و ایجاد جنگ 
داخلی در کشــــور را داشــــتند، داشــــت و همین موضوع عاملی شد تا 
کینه الجوردی ســــال ها در دلشان باشــــد. همچنین شهید الجوردی 
در دوران ریاست خود بر زندان اوین اقدامات بسیار مؤثری انجام داد.

مستند آقای دادستان در جشنواره سینما حقیقت به نمایش درآمد 
و پس از آن برای اولین بار در برنامه تلویزیونی »به اضافه مستند« روی 

آنتن شبکه مستند رفت.

»یک روز به خصوص« به روایت کارگردان جوان �
مســــتند »یک روز به خصوص« بــــه کارگردانی میکائیــــل دیانی و تهیه 
شــــده در بسیج صدا و سیما، یکی دیگر از مستندهایی با موضوع ترور 

است.
این مســــتند بــــه مخاطبان نشــــان می دهــــد که در کــــوران بحث های 
سیاســــی بین اعضای حــــزب جمهوری اســــالمی در مجلس شــــورای 

اســــالمی و بنی صدر خبــــری مردم را شــــوکه می کند؛ آیت ا... ســــیدعلی 
خامنه ای در مســــجد ابوذر تهران ترور می شــــود، این مستند داستان 
اتفاقــــات آن روز به خصوص را از زبان شــــاهدان عینــــی برایمان روایت 

می کند.
مجیــــد شــــهریاری، اســــتاد دانشــــگاه شــــهید بهشــــتی، فیزیکدان و 
دانشمند هســــته ای کشورمان اســــت که در تاریخ 8 آذر 1389 توسط 

عناصر کوردل منافقین به شهادت رسید.
او با کســــب رتبه 2 در ســــال 1363 در آزمون ورودی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در رشته مهندسی الکترونیک پذیرفته شد، سپس در سال 
1367 باکســــب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد به رشته مهندسی 
هسته ای در دانشگاه صنعتی شریف رفت و در نهایت در سال 1377 
موفق شد دکترای خود را در رشته علوم و فناوری هسته ای از دانشگاه 
امیرکبیر دریافت کند. این چهره برجســــته علمی کشــــورمان در سال 
1385 دانشکده مهندســــی هسته ای دانشگاه شــــهید بهشتی را به 
عنوان قطب فناوری هســــته ای در ایران راه اندازی کرد و خودش نیز به 

عنوان عضو هیأت علمی در این دانشکده مشغول به کار شد.
مســــتند »میراث مجیــــد« روایتی از زندگی این دانشــــمند هســــته ای 
کشــــورمان اســــت که به کارگردانی مصطفی آتش مرد و تهیه کنندگی 

مهدی مطهر تولید شده است.
مســــتند »اســــتاد«، دیگر فیلمی اســــت که با محوریت دانشــــمندان 
هسته ای کشــــورمان ساخته شــــده است. این فیلم مســــتند زندگی 
شهید مســــعود علیمحمدی از زبان همسر و دوستانش است که به 

کارگردانی محمدحسین حقیقی ساخته شده است.
شهید مســــعود علیمحمدی، از نخستین دانشــــجویان دوره دکترای 
فیزیک در داخل ایران بود و اولین کســــی اســــت کــــه در ایران دکترای 
خود را در فیزیک دریافت کرده اســــت. او در روز 22 دی ماه سال 1388 

به شهادت رسید.
زندگی شــــهید احمدی روشــــن، دیگر دانشمند هســــته ای کشورمان 
نیز در مســــتند »تولدت مبارک« به تصویر کشــــیده شــــده است. این 
دانشــــمند جوان کشــــورمان در 21 دی ماه ســــال 1390 بــــه درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.
حال پس از شــــهادت شــــهید محســــن فخری زاده که خــــود به نوعی 
سرچشــــمه فناوری هسته ای برای کشورمان به شــــمار می رفت، همه 
منتظر مســــتندی درخور شــــأن و منزلت آن شــــهید بزرگوارند. بدون 
شــــک محدودیت هایی در نام بردن از فعالیت ها و شــــاگردان ایشان 
وجود دارد، اما به نظر می رســــد که می توان با ســــاخت آثاری از خدمات 
بی پایان شهید فخری زاده، مردم کشورمان را نسبت به ابعاد فعالیتی 

گاه کرد. ایشان بیشتر آ

ایستگاه آسمان

مستنــد


