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 ۸صفحه ر وزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

شهردار همدان خبر داد:

بتنریزیمهمترینفاز
پل شهید همدانی
اجرای  1800متر مکعب بتنریزی ظرف  10ســـاعت
صفحه 2

عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

هگمتانه بررسی میکند

زعفرانکاران همدان
در جستجوی دالل
کسی زعفران همدان را نمیشناسد

رئیس کل دادگستری استان همدان:

کمیتههای«معتذرین»در کالنتریها
وپاسگاههافعالمیشود

صفحه 2

صفحه 2

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :مدیرعامل شـ ــرکت آب و فاضالب
همدان گفت :ظرفیت تصفیهخانه آب شـ ــهر همـ ــدان  100لیتر در
ثانیه افزایش یافت.
به گزارش هگمتانه ،سید هادی حسـ ــینیبیدار دیروز اظهار کرد :با
ساخت یک اکسیالتور جدید در تصفیهخانه اکباتان ظرفیت تولید
آب این تصفیهخانه به  480لیتر بر ثانیه رسید.
وی بیـ ــان کرد :طراحی و سـ ــاخت این اکسـ ــیالتور بـ ــرای اولین بار
در غرب کشـ ــور به طور کامل توسـ ــط متخصصان آبفای اسـ ــتان
همدان انجام شده است.
مدیرعامل شـ ــرکت آب و فاضـ ــاب همدان اعتبار هزینه شـ ــده برای
این پروژه را  14میلیارد ریال عنوان کرد و افزود :ساخت این اکسیالتور
توسط مهندسان آبفای استان همدان دستاورد مهمی بود که عالوه
بر صرفهجوییدر هزینههادانشفنیمتخصصاناینشرکترانشان
میدهد .وی اضافه کرد :اکسیالتور نوعی حوضچه زالل ساز است که
بخشی از عملیات تصفیه آب شرب را انجام میدهد که در تصفیهخانه
اکباتان پیش از این  4اکسـ ــیالتور فعال بود که برای افزایش ظرفیت
تولید آبتعداد آنهابه 5اکسیالتور افزایشیافت.

سکوت آموزش و پرورش
در قبال ظلم به مربیان پیشدبستانی
حقوق ماهانه 300هزار تومان با این شرایط کاری خیلی ناچیز است
بیمه مربیان پیشدبستانی ناقص محاسبه میشود
یکی از مربیان پیش دبسـ ــتانی مستقر در یکی از مدرس ـ ـههای دولتی همدان بیان کرد :دریافتی مربیان پیشدبستانی با تورم و حجم
کار آنان تناسبی ندارد.
وی با بیان اینکه  16سـ ــال اسـ ــت با آموزش و پرورش همکاری دارم و در حال حاضر نیز در یکی از پیش دبسـ ــتانیها مشغول خدمت
هسـ ــتم ،ابراز کرد :ما مربیان پیش دبسـ ــتانی با توجه به اینکه مانند نیروهای حق التدریس و رسـ ــمی در زمان تعیین شـ ــده 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  10روز بیمه و ماهیانه  580000تومان حقوق تعیین شده از سوی کارفرما دریافت کرده ایم.
وی ا فـ ــزود :در سـ ــال جـ ــاری از نیمه خرداد بـ ــه دلیل شـ ــرایط کرونا به سـ ــختی و با تـ ــاش فراوان اولیـ ــا را متقا عـ ــد کردیم تا
نوآموزان خود را در کال سهای پیش دبسـ ــتانی با شـ ــهریه باالتر از پار سـ ــال ثبت نام کنند که رسـ ــما طبق آیین نامه آموزش
و پرورش شـ ــروع کالس آموز شـ ــی از 15شـ ــهریور به صورت حضوری با حفظ شـ ــیو هنامههای بهدا شـ ــتی بـ ــا  18نوآموز پیش
دبستانی آغاز شد.
صفحه 2

تعاونروستاییمطالبهگر
بیبرنامگیهایحوزهکشاورزیباشد
مدیر تعاون روستایی استان همدان
روستابازار در همدان ایجاد میشود
صفحه 2

افزایش ظرفیت تصفیهخانه آب
شهر همدان

مدیـ ــرکل کانـ ــون پـ ــرورش فکـ ــری کـ ــودکان و نوجوانـ ــان
اسـ ــتان همدان گفت« :علیرضا فتحی» ،عضـ ــو فعال کارگاه
پویانمایـ ــی مرکـ ــز فرهنگیهنـ ــری شـ ــماره  2ایـ ــن کانون با
شرکت در جشـ ــنواره المپیاد فیلم سـ ــازی نوجوانان کشور
توانست برنز این جشنواره را از ِآن خود کند.
به گزارش هگمتانه ،بهناز ضرابی زاده عنوان کرد :جشـ ــنواره
بینالمللـ ــی فیلمهای کودکان و نوجوانان نشـ ــان برنز این
جشـ ــنواره را به این عضو کارگاه پویانمایی بـ ــه همراه «گروه
المپیادی پیام» اعطا کرد.

رئیس کمیسـ ــیون برنامه و بودجه شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر
همدان گفت :مشـ ــارکت ،یک مؤلفه شـ ــهروندی است و هر
فردی که وظیفه شـ ــهروندی خود را به خوبی انجام داده باشد
ولو اینکه پزشک باشد یا پاکبان یک شهروند نمونه است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حمید بادامـ ــی نجات در ویـ ــژه برنامه
جشنواره شـ ــهروندان 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 میکنند.

آیتا ...شعبانی:

 نماینده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان با اشاره به بی برنامگیها
در حوزه کشـ ــاورزی تأکیـ ــد کرد :تعـ ــاون روسـ ــتایی مطالبهگر
بیبرنامگیهای این حوزه باشد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مسـ ــؤول حـ ــوزه نماینده ولـ ــی فقیه در
سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و مدیر تعاون روستایی
استان همدان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

صفحه 2

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه کمیتههای
«معتذرین» در کالنتریها و پاسـ ــگاهها فعال میشوند گفت:
بـ ــا فعالیـ ــت این کمیت ههـ ــا نه تنهـ ــا فرهنگ صلح ،سـ ــازش و
رضایتمنـ ــدی در جامعه اشـ ــاعه مییابـ ــد کـ ــه از ورود بیمورد
پروند ههـ ــا به مراجـ ــع قضایی جلوگیری م یشـ ــود .بـ ــه گزارش
هگمتانه ،محمدرضا عدالتخواه ظهر دیروز در شورای معاونین
دادگستری استان همدان با بیان اینکه مجدانه پیگیر ...

برنز المپیاد ملی فیلمسازی
در دست نوجوان همدانی

جشنواره شهروندان برگزیده
در پی معرفی الگوهای برجسته

کاهــــش بارندگیهــــا ،افزایــــش جمعیت ،کاهــــش آبهــــای زیرزمینی و
افزایش آلودگیهای آب و خاک ،برخی کشاورزان را به سمت کشتهای
کمآببر برده است .دانههای روغنی و گیاه زعفران جزء گیاهان کمآببر
با بهرهوری باال هستند که در همدان نیز کشت این محصوالت راهبردی
جایگزین محصوالت پرآببر شده اســــت .به گزارش خبرنگار هگمتانه،
محصوالت با اســــتقبال بسیار
خوشــــبختانه کشــــت ایــــن
مواجــــه شــــده و کمکــــم بین
خــــوب کشــــاورزان همدان
است.
آنان جــــای خود را بــــاز کرده
بهویــــژه کشــــت زعفــــران
میتواند جای خــــود را در

مسمومیت  73نفر
با مونوکسیدکربن در همدان
ن باختند
 3نفر جا 

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس اورژانس پیش بیمارسـ ــتانی و
فوریتهای پزشـ ــکی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت :در 8
ماه امسـ ــال  73نفر بر اثر گاز مونوکسـ ــیدکربن دچار مسمومیت
شـ ــدند .به گزارش هگمتانـ ــه ،حبیـ ــب اهلل معصومی با اشـ ــاره به
اینکـ ــه در  8ماه امسـ ــال  73نفر بـ ــر اثر گاز مونوکسـ ــیدکربن دچار
مسـ ــمومیت شـ ــدند ،افزود :در این مدت  3نفر در اثر گاز گرفتگی
جان خود را از دست دادند.
وی خاطرنشـ ــان کرد :مسـ ــمومیت بـ ــا مونوکسـ ــیدکربن در اثر غیر
اسـ ــتاندارد بودن و یا اسـ ــتفاده نادرسـ ــت از وسـ ــایل گاز سوز مثل
آبگرمکن ،بخاری و همچنین زغال ایجاد میشود.
رئیس اورژانس پیش بیمارسـ ــتانی و فوریتهای 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  200نفر در استان همدان
در اثر مسمومیت مونوکسیدکربن راهی بیمارستان شدند که از این
تعداد  15نفر جان خود را از دست دادند.

صفحه 4

فرهنگ
خیابانی تاریخ دار در همدان
یکــــی از خیابانهــــای قدیمــــی و معــــروف همــــدان خیابــــان فرهنـ ــگ
اســــت که خیابــــان پر تــــردد طالقانی یا همــــان پذیرایی ســــابق را به بلوار
فاطمیــــه متصــــل میکنــــد و در میانه مســــیر نیــــز از طریق خیابــــان آزاد
همدانــــی به دو خیابــــان پر تردد دیگر یعنــــی خیابان جهاد و
خیابان شهید خوش لفظ(گلزار ) مرتبط میگردد.

صفحه 7

چهارش ــنبه

2
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استان

خبــر
رئیس کل دادگستری استان همدان:

کمیتههای «معتذرین»
در کالنتریها و پاسگاهها
فعال میشود

برنز المپیاد ملی فیلمسازی 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 فرهنگیهنری شـ ــماره  2این کانون با شرکت در
جشنواره المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور توانست برنز این جشنواره را از ِآن خود کند.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،بهنـ ــاز ضرابی زاده عنوان کرد :جشـ ــنواره بینالمللـ ــی فیلمهای کودکان و
نوجوانان نشـ ــان برنز این جشـ ــنواره را به این عضو کارگاه پویانمایی به همـ ــراه «گروه المپیادی
پیام» اعطا کرد.
به گفته وی این المپیاد با حمایت انجمن سینمای جوان و بنیاد سینمایی فارابی که بخش جنبی

جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان است ،به صورت مجازی برگزار شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـ ــتان همدان خاطرنشان کرد :علیرضا فتحی
در این المپیاد با ارائه ایده فیلمنامه پویانمایی «سیمرغ» موفق به دریافت برنز شد.
ضرابی زاده ادامـ ــه داد :علیرضا فتحی عضو فعـ ــال کارگاه پویانمایی مرکـ ــز فرهنگیهنری کانون با
مربیگری سمیه رسولی است.
وی عنوان کرد:فتحی در کارنامه خود ،دریافت نشـ ــان نقره در بخش ایدهپردازی سـ ــومین المپیاد
فیلمسازی نوجوانان کشـ ــور ،برگزیده پویانمایی جشنواره رضوی ،لوح تقدیر دومین جشنواره غیر

رقابتی پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان را دارد.
کانون پـ ــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان
اسـ ــتان همــــدان بــــا  28کتابخانــــه ثابــــت10 ،
کتابخانه سیار  ،ســــه کتابخانه پستی و  41مرکز
فرهنگی ،هنــــری دارای بیــــش از  14هزار عضو
فعال است.

آیتا ...شعبانی:

تعاون روستایی مطالبهگر
بیبرنامگیهای حوزه کشاورزی باشد

مدیر تعاون روستایی استان همدان :روستابازار در همدان ایجاد میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کل دادگستری
استان همدان با بیان اینکه کمیتههای «معتذرین»
در کالنتریها و پاسـ ــگاهها فعال میشـ ــوند گفت:
بـ ــا فعالیت ایـ ــن کمیتهها نـ ــه تنها فرهنـ ــگ صلح،
سازش و رضایتمندی در جامعه اشاعه مییابد که از
ورود بیمورد پروند ههـ ــا به مراجع قضایی جلوگیری
میشود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدرضا عدالتخـ ــواه ظهر
دیـ ــروز در شـ ــورای معاونین دادگسـ ــتری اسـ ــتان
همدان با بیان اینکه مجدانه پیگیر فعال سـ ــاختن
یهـ ــا و پاسـ ــگاه
کمیتههـ ــای معتذریـ ــن در کالنتر 
هسـ ــتیم اظهار کرد :با فعالیت این کمیتهها نه تنها
فرهنگ صلـ ــح ،سـ ــازش و رضایتمنـ ــدی در جامعه
اشـ ــاعه مییابد ،بلکه از ورود بیمـ ــورد پروندهها به
مراجع قضایی نیز جلوگیری میشود.
وی با بیـ ــان اینکه کمیتههای معتذریـ ــن به عنوان
کمیتههـ ــای معین سـ ــتاد تألیـ ــف قلوب اسـ ــتان،
عهـ ــدهدار زمین هسـ ــازی بـ ــرای عذرخواهـ ــی افـ ــراد
زیاندیده ناشی از جرم یا اتهام است اشاعه فرهنگ
صلح و سـ ــازش و کاهـ ــش ورود پروندهها به مراجع
یهـ ــا و پاسـ ــگاههای انتظامـ ــی را از
قضایـ ــی ،کالنتر 
اهداف اصلی و راهبردی این کمیتهها برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود :سنت
حسـ ــنه عذرخواهی بـ ــه عنوان یکی از بایسـ ــتههای
اصیل و ریشـ ــه دار فرهنـ ــگ اسـ ــامی ـ ایرانی جزیی
از مصادیق عدالت اسـ ــت که طـ ــی آن فردی که از او
شکایت شـ ــده یا به واسطه جرمی ،محکوم شناخته
میشود ،داوطلبانه از بزه دیده عذرخواهی میکند.
وی تصریح کرد :بدین ترتیب زمینه شفاعت باطنی
و رضایـ ــت درونی و قلبی زیاندیده از شـ ــاکی فراهم
میشـ ــود و در بسـ ــیاری از موارد همین عذرخواهی
منجر به احکام گذشـ ــت و رضایت از سـ ــوی شاکی
شـ ــده و موضوع بـ ــه بهتریـ ــن نحو ممکـ ــن خاتمه
مییابد.
بـ ــه نقـ ــل از فـ ــارس ،عدالتخـ ــواه عنـ ــوان کـ ــرد :بـ ــا
فعالیـ ــت کمیتهها نه تنها فرهنگ صلح ،سـ ــازش و
رضایتمندی در جامعه اشـ ــاعه مییابد بلکه از ورود
بی مـ ــورد پروندهها به مراجع قضایـ ــی نیز جلوگیری
میشود.

نخستین دستاورد مرکز
تحقیقات رکتا بسیج دانشجویی
همدان رونمایی شد

"بارقه اندیشه" تفسیر طرح کلی اندیشه
اسالمی رهبر انقالب
هگمتانه ،گروه خبر همدان :نخسـ ــتین دسـ ــتاورد
مرکـ ــز تحقیقات رکتا بسـ ــیج دانشـ ــجویی اسـ ــتان
همدان و کتاب «بارقه اندیشـ ــه» تفسیر کتاب طرح
کلی اندیشـ ــه اسـ ــامی رهبر معظم انقـ ــاب از منظر
آیتاهلل شعبانی ،امام جمعه همدان رونمایی شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتا نـ ــه ،عصـ ــر دو شـ ــنبه آئیـ ــن
رونمایی از نخسـ ــتین د سـ ــتاورد مرکز تحقیقات
رکتا بسـ ــیج دانشجویی ا سـ ــتان همدان و کتاب
"بارقه اندیشـ ــه" تفسـ ــیر کتاب طرح کلی اندیشه
ا سـ ــامی رهبـ ــر معظم انقـ ــاب از منظـ ــر آیتا...
شـ ــعبانی ،ا مـ ــام جمعـ ــه و نماینده و لـ ــی فقیه در
استان همدان برگزار شد.
مسؤول بسیج دانشـ ــجویی استان همدان در این
رابطه با بیان اینکه هفته «مکتب انقالب اسـ ــامی»
را پشـ ــت سـ ــر گذاشـ ــتیم اظهار کرد :وجه تسمیه و
مناسـ ــبت نام گذاری ایـ ــن هفته ،سـ ــخنرانی گهربار
رهبر انقالب در  12آذرماه سال  79است.
حمیـ ــد پورحسـ ــینی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اینکه امسـ ــال
بیستمین سالگرد سـ ــخنرانی رهبر انقالب در جمع
کارگزاران نظـ ــام در ماه مبارک رمضان اسـ ــت گفت:
ایشان بر مبنای اندیشه توحیدی مسیر رسیدن به
تمدن اسالمی را شرح میدهند.
وی با بیـ ــان اینکه رهبر انقالب مسـ ــیر رسـ ــیدن به
تمدن اسالمی را از این فضای فکری ترسیم میکنند
که مراحـ ــل پنجگان ـ ـهای را عنـ ــوان میکننـ ــد گفت:
ایشان هم بنیههای فکری همچون توحید ،والیت،
کرامت انسان و نیل مسیر انسان به حاکمیت حق
و تسلط حاکمیت حق را شرح میدهند.
مسؤول بسیج دانشجویی اسـ ــتان همدان افزود:
سـ ــال گذشـ ــته در  20جلسـ ــه نماینده ولی فقیه در
اسـ ــتان کتاب «طـ ــرح کلی اندیشـ ــه اسـ ــامی» را در
کانـ ــون مهدیه تدریس کـ ــرد و کلیات ایـ ــن کتاب را
شرح داد که مرکز رکتای بسـ ــیج دانشجویی آن را به
رشته تحریر درآورد.
وی تأکیـ ــد کرد :در این کتاب محتـ ــوای اصلی کتاب
«طرح کلی اندیشـ ــه اسـ ــامی» حفظ شـ ــده و به زبان
ساده و روان موضوعاتی مطرح شده است.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :نماینده ولـ ــی فقیه در
اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره بـ ــه بـ ــی برنامگیهـ ــا در حوزه
کشـ ــاورزی تأکیـ ــد کـ ــرد :تعـ ــاون روسـ ــتایی مطالبهگـ ــر
بیبرنامگیهای این حوزه باشد.
به گزارش هگمتانه ،مسـ ــؤول حوزه نماینـ ــده ولی فقیه
در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و مدیر تعاون
روستایی اسـ ــتان همدان با نماینده ولی فقیه در استان
دیدار کردند.
آیتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی بر افزایش منزلت اجتماعی
کشاورزان تأکید کرد و گفت :کشاورزی شعل انبیاست
و چرخیدن چرخ اقتصاد بر پایه فعالیت بخش کشاورزی
است از اینرو باید با برنامهریزی فرهنگ عمومی ،جوانان
را به شغل کشاورزی تشویق کرد.
وی اضافه کرد :تعاون در رونق اقتصاد نقشـ ــی زیربنایی
دارد و در رشد اجتماعی نیز اثرگذار است.
وی یادآور شـ ــد :با توجه به نقش مهم بخش کشـ ــاورزی
در توسعه اسـ ــتان نقش تعاون روسـ ــتایی نیز برجسته
اسـ ــت بنابراین نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار
گیرد.
امـ ــام جمعـ ــه همدان افـ ــزود :وجـ ــود قوانیـ ــن و مقررات
دسـ ــت و پاگیر باید کاهش یابد چراکه جامعه کشاورزی
نیازمند حمایت اسـ ــت و سـ ــازمان تعاون روسـ ــتایی نیز
باید حمایت گری داشـ ــته باشـ ــد که از اهداف تعاونیها

نیز محسوب میشود.
نماینـ ــده ولی فقیـ ــه در اسـ ــتان همدان ادامـ ــه داد :هم
اکنون صادرات محصـ ــوالت کشـ ــاورزی منطقی ندارد و
قابل پیشبینی نیست این موضوعی است که نیازمند
توجه در سـ ــطح ملی است و تعاون روسـ ــتایی میتواند
مطالبه گر باشد.
نماینـ ــده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان افزود :در شـ ــکل
گیری تعاون روسـ ــتایی بر بازاریابی محصوالت کشاورزی
و سودرسـ ــانی به کشـ ــاورز همچنین تأمیـ ــن نهادههای
کشـ ــاورزی تأکید شـ ــده اسـ ــت که توجـ ــه به آنهـ ــا دارای
اهمیت است.
آیتا ...شـ ــعبانی افزود :مدیریت کشـ ــت یـ ــک موضوع
مهم اسـ ــت کـ ــه تعاونیها به دلیـ ــل ارتباط مسـ ــتقیم با
کشـ ــاورزان میتوانند سـ ــبب اجرای موفق آن شـ ــوند و
حمایتهـ ــا و برنامههـ ــای جهاد کشـ ــاورزی را در سـ ــطح
عملیاتی پیش ببرند.

حجتاالسالمولدبیگی:تعاونبرایاز بینبردنفقر
مسـ ــؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سـ ــازمان مرکزی
تعاون روسـ ــتایی ایران نیز در این دیـ ــدار گفت :در دین
مبین اسـ ــام و در آموزههای شـ ــیعی اهمیت ویژهای به
تعاون داده شده و تعاون بنیان جامعه اسالمی است.
حجت االسـ ــام ولدبیگی ادامـ ــه داد :در اقتصاد تعاون

جایـ ــگاه ویـ ــژهای دارد و در اصـ ــل  43قانون اساسـ ــی بر
تعاون برای از بین بردن فقر اشاره شده است.
وی اضافه کـ ــرد :همانگونه کـ ــه رهبر انقـ ــاب در بیانات
خود همواره بــــر اهمیت تعاون تأکید نموده اند میتوان
گفت تعـ ــاون در حماسـ ــه اقتصـ ــادی ،ترویج و توسـ ــعه
کارآفرینی ،اشتغال زایی ،بهره وری باال و بهبود معیشت
مردم اثرگذار است.
وی ادامه داد :تعاون روســــتایی استان همدان در اجرای
پروژههای مهمی موفق عمل کرده است که میتواند به
عنوان الگو برای سایر استانها معرفی شود.
وی در ادا مـ ــه به بیا نـ ــات امام خامن ـ ـهای در گام دوم
انقـ ــاب ا سـ ــامی ا شـ ــاره کـ ــرد و گفت :خود سـ ــازی،
جامعه پـ ــردازی و تمـ ــدن سـ ــازی در گام دوم انقالب
مـ ــورد تأکید قرار دارد که حـ ــوزه نمایند گـ ــی ولی فقیه

شهردار همدان خبر داد:

بتنریزی مهمترین فاز پل شهید همدانی
اجرای  1800متر مکعب بتنریزی ظرف  10ساعت

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :شـ ــهردار همـ ــدان گفت:
مهمترین رکن و عرشه سطح سوم تقاطع شهید همدانی
دیروز در عملیات عمرانی مهمی بتن ریزی شد.
عباس صوفـ ــی عصر روز گذشـ ــته به خبرنـ ــگار هگمتانه
گفت :پل شـ ــهید همدانی بـ ــه عنوان یکـ ــی از مهمترین
پروژههای در دسـ ــت اجرای شـ ــهرداری روز سـ ــه شنبه در
اقدامی کم نظیر طی  10سـ ــاعت توسـ ــط چندین دستگاه
مخصـ ــوص بتن ریزیشـ ــد تا بـ ــا برچیدن داربس ـ ـتهای
نگهدارنده ،عرشه اصلی در سطح دوم و سطح همکف زیر
بار ترافیکی برود .وی بیـ ــان کرد :این بتن ریزی اقدامی کم
نظیر در کشور است که طی آن  1800مترمکعب بتن ریزی
ظرف  10سـ ــاعت انجام شـ ــد و در طی این اقـ ــدام کم نظیر
 1300میلگرد در پل کار گذاشته شد 56 ،میکسر و حدود
 7پمپ تلسکوپی نیز در حال بتن ریزی هستند.
صوفـ ــی در ادامه تصریح کـ ــرد :از ابتدای شـ ــروع این دوره
مدیریتی در شـ ــهرداری با عزم جـ ــدی و اراده مصمم در پی
انجام این پـ ــروژه برآمدیم در حالی کـ ــه کارگاه عمرانی این
سازه عمال تعطیل شده بود.
شـ ــهردار همدان همچنیـ ــن تأکید کـ ــرد :تحریمها و دیگر
رخدادهـ ــای فجیـ ــع اقتصـ ــادی هرگـ ــز نتوانسـ ــت در برابر
خواسـ ــته همکارانم مانـ ــع بچیند بنابرایـ ــن علیرغم همه
مشـ ــکالت با تمـ ــام توان کارهـ ــا پیگیری شـ ــد و هم زمان
بـ ــا تالش و مسـ ــاعی ارزشـ ــمند پیمانکار پـ ــروژه مدیریت
شـ ــهری هم پشـ ــتیبانی مالی و نظارتی را انجـ ــام میدهد تا
به نحو شایسـ ــته و کیفیتی در خـ ــور 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 تحریمهای ظالمانه پرداخت و افزود:
رهیافت شهرداری برای دسـ ــتیابی به تجهیزات مورد نیاز
این پروژه یک پروسـ ــه عجیبی را طی کـ ــرد به همین دلیل

مقداری زمانبندی مورد نظر دچار جابجایی شد اما اکنون
شـ ــاهد ظهور و بروز یک سـ ــازه خدمترسـ ــان در جهت
تسهیل عبور و مرور هستیم.
وی همچنیـ ــن نقش بی بدیل نماینده مـ ــردم همدان در
مجلس ،حمایتهای استاندار پرتالش و همراهی شورای
اسـ ــامی شـ ــهر همدان را در پیشـ ــرفت این پـ ــروژه قابل
ستایش دانست و افزود :هرچه وفاق و همدلی مجموعه
مدیران و نخبگان شـ ــهر همـ ــدان صورت گرفته شـ ــاهد
تحوالت عظیم در توسعه همدان بوده ایم.
معمـ ــارزاده :تا  20روز آینده پل اصلی زیر بار ترافیک
میرود
سرپرست پروژه پل سـ ــردار همدانی نیز در این باره با بیان
اینکه بتن ریزی پل شـ ــهید همدانی ظرف  10ساعت کامل
شـ ــد ،ابراز کرد :برای رسیدن به مرحله بتن ریزی پارت میانی
عرشه پل سطح سـ ــوم در  3ماه تالش شبانه روزی  3هزار و
 300مترمربع قالب بندی و  200تن آرماتور در این عرشـ ــه به

کار رفت و عملیات پیش تنیدگی با  100تن کابل کامل شد.
مسـ ــعود معمارزاده ادامه داد 1800 :مترمکعب بتن ریزی
که در این پل داشـ ــتیم بزرگترین بتن ریزی در کشـ ــور در
حوزه عرشـ ــه و پل سازی محسوب میشود که با استفاده
از  7کارخانـ ــه تولید بتن 56 ،میکسـ ــر حمل بتن و  7دکل
پمپ بتن به انجام رسید.
معمـ ــارزاده بیان کرد :هـ ــدف اصلی از این بتـ ــن ریزی این
اسـ ــت که پل اصلی از میدان باباطاهر به جـ ــاده تهران به
بهره برداری برسـ ــد که امیدواریم بعد از گذشت یک هفته
به این مرحله برسیم.
سرپرسـ ــت پروژه پل سـ ــردار همدانـ ــی با تأکید بـ ــر اینکه
در دیگـ ــر بتن ریزیها بعـ ــد از  14روز بـ ــه مقاومت مد نظر
میرسـ ــیم بیان کـ ــرد :اما چـ ــون در بتن ریزی پل شـ ــهید
همدانی از مصالح مرغوب استفاده شده است بعد از یک
هفته به مقاومت مطلوب خواهیم رسید.
معمارزاده تأکید کرد :بتن مورد اسـ ــتفاده در این پروژه در

مسلمی راد :روستابازار در همدان ایجاد میشود
مدیر تعاون روســــتایی اســــتان همدان نیز در این دیدار
شـ ــبکه تعاون روسـ ــتایی را بــــه دلیل مردمــــی بودن آن
در تولید و توزیع یکـ ــی از نقاط برجســــته نظام اقتصادی
جمهوری اسالمی دانست.
مجیـ ــد مسـ ــلمی راد افـ ــزود :در اســــتان همــــدان 299
تشـ ــکل روسـ ــتایی ،تولید ،کشــــاورزی و نظام صنفی در
حال فعالیت هسـ ــتند کـ ــه فعالیتهای گســــتردهای از
جمله توزیع سـ ــوخت ،خرید تضمینی گنــــدم و صادرات
محصوالت کشاورزی را انجام میدهند.
وی اضافه کرد :توزیع  123میلیون لیتر سوخت در روستاها،
خرید تضمینی  230هزار تن گندم به صورت تضمینی توسط

ن محصول کشـ ــاورزی
 44مرکــــز خرید ،صادرات هــــزاران ت 
مانند سیب زمینی ،سیر و کشمش از عملکرد تعاونیها از
ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.
مســــلمی راد به پروژه ایجــــاد زنجیره تولیــــد نهال گواهی
شــــده گردو اشــــاره کرد و گفت :اسـ ــتانهمدان با تولید
ســــالیانه  54هزار تن گردو رتبه اول را در کشـ ــور به خود
اختصاص داده اسـ ــت که در این راسـ ــتا اتحادیه تعاونی
تولید اســــتان زنجیره تولید نهال گــــردو پیوندی گواهی
شده را در شهرســــتان تویســــرکان ایجاد کرده است که
یک پروژه مهم ملی محسوب میشود.
وی همچنین به ایجاد روسـ ــتابازار در شهر همدان برای
عرضه محصوالت کشاورزی در آیندهای نزدیک و زنجیره
فرآوری محصوالت کشـ ــاورزی از جمله گشنیز به عنوان
پروژههای در دست اقدام تعاون روستایی اشاره کرد.

در این را سـ ــتا حرکت میکند.

دو مرحله ،هم در کارخانه و هــــم در محل اجرای بتن ریزی
مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامـ ــه داد :وقتـ ــی بـ ــه  80درصد مقاومــــت یعنی 320
کیلوگرم بـ ــر سـ ــانتی مترمکعب برســــیم عملیات پیش
تنیدگی و کشیدن کابلها را انجام میدهیم.
معمـ ــارزاده تصریـ ــح کرد :ایـ ــن عرشــــه  4دهانــــه دارد که

عملیات پیش تنیدگی در دهانه مد نظر با  200متر طول و
 10متــــر عرض به یک هفته زمان نیاز دارد و بعد از آن تزریق
گروت انجام میشود و میتوانیم داربستها و سازههای
نگهدارنده را از زیر عرشه باز کنیم.
وی ابــــراز امیدواری کرد که تا  20روز آینــــده پل اصلی آماده
بهره برداری و رفتن زیر بار ترافیک باشد.

جشنواره شهروندان برگزیده
در پی معرفی الگوهای برجسته

سکوت آموزش و پرورش در قبال ظلم به مربیان پیشدبستانی
حقوق ماهانه 300هزار تومان با این شرایط کاری خیلی ناچیز است
بیمه مربیان پیشدبستانی ناقص محاسبه میشود
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :یکـ ــی از مربیان
پیش دبستانی مستقر در یکی از مدرسههای
دولتـ ــی همدان بیـ ــان کـ ــرد :دریافتـ ــی مربیان
پیشدبستانی با تورم و حجم کار آنان تناسبی
ندارد.
وی با بیان اینکه  16سـ ــال اسـ ــت با آموزش و
پرورش همـ ــکاری دارم و در حـ ــال حاضر نیز در
یکی از پیش دبسـ ــتانیها مشـ ــغول خدمت
هسـ ــتم ،ابراز کرد :ما مربیان پیش دبستانی با
توجه به اینکـ ــه مانند نیروهای حق التدریس و
رسمی در زمان تعیین شـ ــده در کالس حضور
داریم ،ولی متأسـ ــفانه در طی این چند سـ ــال با
کمترین روزهای کارکـ ــرد بیمه و حداقل حقوق
ممکـ ــن فعالیـ ــت داریم به نحوی که در سـ ــال
گذشـ ــته هر ماه  10روز بیمـ ــه و ماهیانه 580000
تومـ ــان حقوق تعیین شـ ــده از سـ ــوی کارفرما
دریافت کرده ایم.
وی افزود :در ســــال جاری از نیمــــه خرداد به
دلیـ ــل شـ ــرایط کرونا به سـ ــختی و بـ ــا تالش
فراوان اولیا را متقاعد کردیم تا نوآموزان خود
را در کالسهای پیش دبسـ ــتانی با شـ ــهریه
باالتر از پارسـ ــال ثبت نام کنند که رسما طبق
آیین نامـ ــه آموزش و پرورش شـ ــروع کالس
آموزشی از 15شـ ــهریور به صورت حضوری با
حفظ شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی با  18نوآموز

پیش دبستانی آغاز شد.
این مربی پیش دبســــتانی ادامه داد :از دهم
مهرمـ ــاه با توجه بـ ــه بخشـ ــنامه ،کالسها به
صـ ــورت غیـ ــر حضـ ــوری و در فضـ ــای مجازی
فعالیـ ــت خـ ــود را ادامـ ــه دادیم که عـ ــاوه بر
هزینههـ ــای اینترنـ ــت و بـ ــا توجـ ــه بـ ــه اینکه
بایسـ ــتی در کل روز در ایـ ــن فضـ ــا حضـ ــور
داشـ ــته باشـ ــیم و هر روز با برنامههای متنوع
نوآموزان را ترغیب به انجــــام فعالیت کنیم و

هر ماه برای بچهها بستههای آموزشی آماده
کنیـ ــم و در اختیار اولیا قـ ــرار دهیم که به این
ترتیـ ــب برنامههـ ــای زندگی شـ ــخصی بنده و
همه همـ ــکاران تحـ ــت الشـ ــعاع برنامههای
نوآموزان است.
وی بـ ــا ابـ ــراز تأسـ ــف افـ ــزود :بـ ــا توجه بـ ــه این
مشـ ــکالت و مسـ ــائل از شـ ــهریور ماه بیمه و
حقوقی به ما پرداخت نشـ ــده و بعد از چند ماه
از شـ ــروع کارها ،کارفرمایی برای ما در نظر گرفته

شـ ــده اسـ ــت که طبق گفته کارفرما بنا شده در
ماه  6روز بیمـ ــه و ماهانه 300هزار تومان حقوق
پرداخت شود.
این مربی پیش دبستانی بیان کرد :طبق گفته
کارفرما شـ ــهریه دریافتـ ــی از بچهها جوابگوی
هزینه بیمه در تعداد روزهای بیشـ ــتر نیسـ ــت
و همچنیـ ــن امکان افزایش حقـ ــوق نیز وجود
ندارد.
وی با بیان اینکه در شـ ــرایط کنونی آموزشها و
سختی کار نسـ ــبت به قبل خیلی بیشتر شده
است ،گفت :متأسـ ــفانه حتی نسبت به سال
قبل حقوق و بیمه کمتر شده است.
ایـ ــن مربـ ــی پیـ ــش دبسـ ــتانی از مسـ ــؤوالن
مربوطـ ــه برای رفع مشـ ــکل پیش آمـ ــده برای
مربیان پیش دبسـ ــتانی تقاضـ ــای کمک کرد
و گفـ ــت :امیدواریم از سـ ــوی مسـ ــؤوالن حق
بیمـ ــه و پرداخت حقـ ــوق ما مورد بررسـ ــی قرار
گیرد چرا کـ ــه با توجه به شـ ــرایط تـ ــورم حقوق
ماهانـ ــه 300هزار تومـ ــان با این شـ ــرایط کاری
خیلی ناچیز اسـ ــت و حداقل روزهای بیمه که
بایسـ ــتی برای مـ ــا تعلق گیرد  12روز اسـ ــت که
امیدواریم مشـ ــکالت مـ ــا در خصوص حقوق
و حق بیمه بررسـ ــی شـ ــود و تاکنون آموزش و
پرورش واکنشـ ــی در قبال این رویـ ــه ظالمانه
نداشته است.

هگمتانــــه ،گــــروه خبــــر همدان:
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه و
بودجه شــــورای اســــامی شــــهر
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.
بـ ــه گــــزارش هگمتانــــه ،حمیــــد
بادامــــی نجــــات در ویــــژه برنامه
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 میکنند.
وی با دعوت از جوانان ،فعاالن مدیریت شــــهری ،نخبگان و دانشــــجویان برای شـ ــرکت در
جشــــنواره شهروندان برگزیده عنوان کرد :شهروندان برگزیده الگوی جامعه هستند و بهره
مندی از تجربه و توان آنها در برنامهها و اهداف آموزش شهروندی حائز اهمیت است.
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره شهروندان برگزیده ادامه داد :هدف از این جشنواره
معرفــــی الگوهای برجســــته عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی شــــهر همدان اسـ ــت
ضمن اینکه شــــهروندان افتخاری که اصالت همدانی ندارند اما جزء افتخارات این شـ ــهر به
شمار میروند 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
ش ـــهروندان هســــتند اظهار کرد :در عرصه مدیریت شــــهری هر اندازه که تعداد شهروندان
برگزیده بیشتر شود ،امورات شهری بهتر اداره خواهد شد.

تحقق ظرفیت  200درصدی واحدهای فرآوری و ذخیرهسازی نهاوند

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند
از تحقق ظرفیت  200درصدی واحدهای فرآوری و ذخیرهسازی در این
شهرستان خبر داد.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،کریم حاج باباعلی اظهار کرد :بر اسـ ــاس سـ ــند
راهبردی جهاد کشـ ــاورزی در سـ ــال جاری به منظـ ــور ایجاد واحدهای
فرآوری و ذخیرهسـ ــازی در سـ ــطح شهرسـ ــتان میزان تحقـ ــق اهداف

تعیین شـ ــده تا پایان آبانماه  200درصد بوده است.
وی گفـ ــت :با توجه بـ ــه برنامههای ابالغی تعیین شـ ــده میزان احداث
سـ ــردخانه در سـ ــطح شهرسـ ــتان با ظرفیت  4هزار تن بوده که میزان
عملکـ ــرد تحقق یافته تا پایان آبان ماه سـ ــال جاری  8هزار تن بوده که
 200درصد رشد داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرسـ ــتان نهاوند به پروژههای در دست اقدام

چهارشـــنبه
این شهرستان اشـ ــاره کرد و افزود :در حال حاضر سردخانه  3هزار تنی
دردانه در روسـ ــتای بره فراخ با پیشــــرفت  75درصدی و کارخانه قند 5
هزار تنی سمبل مهرگان از جمله این طرحها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه طرح توسـ ــعه واحد فرآوری دانههای غرب با ظرفیت
 75هزار تن و با پیشـ ــرفت  80درصدی از دیگـ ــر طرحهای در حال اجرا
در شهرستان اســــت،گ +خواستار توجه به این مهم شد.

به نقل از فـ ــارس ،حاج باباعلی با اشـ ــاره به اینکه این شهر ســــتان از
ظرفیـ ــت باالیی برای ایجـ ــاد سـ ــردخانه برخوردار اســــت اضافه کرد:
با توجـ ــه به تولید انـ ــواع میوههای درختی به ویژه ســــیب در ســــطح
شهرسـ ــتان نیاز به سـ ــردخانه وجود دارد که در این را ســــتا امســــال
نیز مجوز احداث یک واحد هزار تنی از ســــوی بخش خصوصی صادر
شده است.

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیـ ــس اداره منابع طبیعی
اسدآباد گفت :کاشت درخت در  80هکتار از اراضی مجاور
گردنه اسدآباد در راسـ ــتای اجرای طرح توسعه جنگل آغاز
شده است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،بهـ ــزاد شـ ــاهمردی اظهـ ــار کرد:
گونههایی نظیر داغ داغان ،راناس ،انار وحشـ ــی ،زالزالک،
سنجد و سماق در حال کاشت است.
وی بـ ــا بیان اینکه عالوه بر این ،واکاری و کاشـ ــت نهال در
بخش آجین در حال اجرا است یادآوری کرد :سال گذشته
طرح  50هکتاری توسـ ــعه جنگل با کاشـ ــت نهال در شهر
آجین از توابع اسـ ــدآباد پایان یافت اما به واسـ ــطه شرایط
جوی و نامناسـ ــب بودن زمین بخشـ ــی از ایـ ــن نهالها از
بین رفته اند.
رئیـ ــس اداره منابـ ــع طبیعـ ــی اسـ ــدآباد خاطرنشـ ــان کرد:
امسال با همکاری شهرداری آجین واکاری در این مناطق
از سر گرفته شـ ــد 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.

مورد استفاده قرار گیرد که در همین راستا مالکان تراکتورها
میتواننـ ــد برای بهره مندی از این تسـ ــهیالت نسـ ــبت به
تشکیل پرونده در این رابطه اقدام کنند.
مدیر فنـ ــی اداره جهادکشـ ــاورزی شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد
همچنین بیان کرد :تمامی بخشهای کشـ ــاورزی از جمله
واحدهای دامداری ،مرغداری و گلخانهها نیز میتوانند در
راستای تسهیالت موجود در این خط اعتباری برای تجهیز
واحدهای خود اقدام کنند.
وی در ادامه تعداد تراکتورهای موجود سـ ــطح شهرستان
اسدآباد را  2450دسـ ــتگاه برشمرد و یادآور شد :براساس
آمار اخذ شده درخواست سـ ــوخت تعداد  2250دستگاه
از این تعـ ــداد تراکتورها در امر کشـ ــاورزی و فعالیتهای
مکانیزاسیون بخش کشاورزی فعالیت دارند.
سـ ــرخوش ادامـ ــه داد :از این تعـ ــداد تراکتور بـ ــه تفکیک

با عنوان «بادشـ ــکن» کرده تا وزش باد باعث شکستگی
محصول جـ ــو و گندم و زنگ زدگی و بروز خسـ ــارت به آنها
نشود.

 250دسـ ــتگاه تراکتور دارای پالک و پالک بـ ــه نام مالک،
 300دسـ ــتگاه تراکتـ ــور دارای پالک با خریـ ــد قولنامه ای،
 1300دسـ ــتگاه تراکتورهای فاقد پالک که برای اخذ پالک
ثبت نام کرده اند و  200دسـ ــتگاه تراکتور موجود که هیچ
اقدامی برای دریافت سـ ــوخت نداشـ ــته اند و اطالعی از
وضعیت پالک آنها نیست ،هستند.
وی در بخش دیگـ ــری گفت :با توجه به اینکه در سـ ــال
آینـ ــده و در مرحله اول سـ ــوخت دهی تنهـ ــا تراکتورهای
دارای پـ ــاک کـ ــه پالک آنها بـ ــه نام مالک اسـ ــت ،قادر به
ثبـ ــت نـ ــام و دریافت سـ ــوخت خواهند بود الزم اسـ ــت
کشـ ــاورزان و مالکان تراکتورها برای جلوگیری از بروز هر
گونه مشـ ــکل در سـ ــوخت اقدامات الزم را در این راستا
انجام دهند.
سـ ــرخوش تصریح کرد :مالکانی که پـ ــاک تراکتور به نام
ً
آنها نیسـ ــت ،حتما در اسـ ــرع وقت نسـ ــبت بـ ــه انتقال
پالک بـ ــه نام خود اقدام کنند و مالکانـ ــی که تراکتور آنها
فاقد پالک بوده و ثبت نام بــــرای اخذ پالک انجام نداده
اند ،نســــبت به بیمه کردن تراکتور اقــــدام تا در اولویت
پالک گذاری قرار گیرند.
به نقل از ایسنا ،مدیر فنی اداره جهادکشاورزی شهرستان
اسدآباد در پایان اظهار کرد :مالکانی که تاکنون هیچ گونه
اقدامی نداشـ ــته اند نیز نسـ ــبت به ارائه درخواست برای
پالک گذاری و بیمه کـ ــردن تراکتور اقدام کرده و در صورت
وجود هر گونه مشـ ــکل با مسـ ــؤول واحد مکانیزاسیون
مدیریت جهادکشـ ــاورزی در شهرستان و یا با مراکز جهاد
کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

به نقل از ایرنا ،هر سـ ــاله در یکهزار هکتـ ــار از عرصههای
مرتعی این اسـ ــتان عملیات احیا ،اصالحی و بذرکاری و در
یکهزار هکتـ ــار از عرصههای منابع طبیعـ ــی نیز عملیات

احیا و بازسازی اجرا میشود.
نزدیک به  64هزار هکتار جنـ ــگل ،اراضی جنگلی و ذخیره
گاه جنگلی در استان همدان وجود دارد.

مالیر به مقصد گردشگری تبدیل شود
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانـ ــدار مالیر گفت:
مهمترین دغدغه ما این اسـ ــت کـ ــه مالیر را از معبر
گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.
به گـ ــزارش هگمتانه ،قـ ــدرتاهلل ولدی با اشـ ــاره به
ظرفیتهای شـ ــاخص مالیـ ــر در حوزههای مختلف
به عنوان دومین شهر بزرگ استان همدان ،گفت:
این شهرستان در حوزه کشاورزی ،صنعت ،معدن،
صنایـ ــع دسـ ــتی همچـ ــون مبـ ــل و منبـ ــت ،میراث
فرهنگـ ــی و گردشـ ــگری ظرفیتهای باالیـ ــی دارد و
به عنوان تنها شـ ــهر در منطقه خاورمیانه ،موفق به
کسب  2عنوان جهانی شده است.
معاون اسـ ــتاندار همدان ،کسب  2عنوان جهانی
در زمینه «انگـ ــور و مبل و منبـ ــت» را از افتخارات
مهم و شـ ــاخصهای بارز برای رشـ ــد و توسـ ــعه این
شهرسـ ــتان عنوان کرد و افزود :مهمترین دغدغه
ما این اسـ ــت که مالیـ ــر را از معبر گردشـ ــگری به
مقصـ ــد گردشـ ــگری تبدیـ ــل کنیم و ایـ ــن هدف

چهار فصل سال به مالیر سفر کرده و از زیباییهای
آن لذت ببرند.
فرماندار ویژه مالیر با اشـ ــاره به رشــــد شتابان مالیر
طی سـ ــالهای گذشـ ــته ،اظهار کــــرد :در حال حاضر
مشکلی برای جذب سـ ــرمایهگذار و اجرای طرحهای
اقتصادی نداریم و این امر به واسطه ضریب امنیتی
باالی شهرستان مالیر است.
ولـ ــدی همچنیـ ــن بـ ــه دیگـ ــر ویژگیهــــای مالیر در
راستای تبدیل این شهرسـ ــتان به قطب دامپروری
و شهر گلخانهای ،سـ ــومین شهر بزرگ وقفی کشور
و نخستین شهر فرهنگی اسـ ــتان ،تنها شهر فعال
در تولید هنرصنعت مرواربافـ ــی ،مبتکر اجرای طرح
« 200طرح در  200روسـ ــتا» در کشور ،یکی از شهرهای
پیشرو اسـ ــتان در علم پزشـ ــکی و درمانی استان و
حضـ ــور بانوان در عرصههای مختلف اشــــاره و بیان
کرد :مالیر همچنین رتبه برتر کشور در حوزه اقتصاد
مقاومتی را نیز کسب کرده است.

توصیههای الزم برای پیشگیری از سرقت
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانده انتظامی شهرستان
بهـ ــار توصیههای الزم در رابطه با پیشـ ــگیری از سـ ــرقت از
خانه باغها و مزارع را اعالم کرد.
به گزارش هگمتانه ،سرهنگ نوری افزود :با توجه به اینکه
حضور باغداران و کشـ ــاورزان در مزارع در این فصل از سال
به صورت مقطعی اسـ ــت ،بر این اساس فرصت برای سوء
استفاده و سرقت اموال در برخی از ساعت شبانهروز فراهم
م یشـ ــود که باید برای جلوگیری از این مـ ــوارد نکات ایمنی
رعایت شود.
نهـ ــای مختلف به
وی از شـ ــهروندان خواسـ ــت تا در زما 

خانهباغها و اموال حفاظت شـ ــده خود در مزارع سرکشی
کنند و یا آن را به نزدیکترین افرادی که در آن محل ساکن
هستند ،بسپارند.
همچنین نسـ ــبت به جمع آوری اموال وتجهیزات باارزش
که به راحتی مورد دسـ ــتبرد سـ ــارقین قـ ــرار میگیرد اقدام
نمایند.
در و پنجره و راههای عبـ ــور انبارک ها ،اتاقها و خانه باغهای
خود را به وسـ ــیله قفل و چفت مناسـ ــب ایمن نمایند .در
صورت گماردن نگهبان از افراد مورد اعتماد استفاده شود.
فرمانده انتظامـ ــی بهار با تأکیـ ــد بر اینکه هـ ــر گونه موارد

مشـ ــکوک در این خصـ ــوص را باید به پلیـ ــس  110گزارش
داد ،اظهار کرد :کشـ ــاورزان از دادن هرگونه اطالعات اعم از
تعداد نگهبانها و اموال به افراد غیر امتناع کرده و از ورود
افراد ناآشنا و غریبه نیز به مزارع خودداری کنند.
وی افزود :اسـ ــتفاده از حیوانات نگهبان مانند سـ ــگ در
اطـ ــراف مـ ــزارع و خانهباغها نیـ ــز میتوانـ ــد در امر کاهش
سرقت مؤثر باشد.
سـ ــرهنگ نوری تصریح کرد :عالئم هشدار دهنده و اعالم
خبـ ــر و پایش تصویـ ــری در اطـ ــراف مزارع نیـ ــز در کاهش
سرقت مؤثر است.

کمک  922میلیون تومانی مؤسسه «خیریه هدایت» در مالیر
به دانشآموزان زیر پوشش کمیته امداد امام(ره)
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر کمیتـ ــه امداد حضرت
امـ ــام خمینـ ــی(ره) مالیـ ــر از کمـ ــک  922میلیـ ــون تومانی
مؤسسـ ــه خیریـ ــه هدایـ ــت تهـ ــران بـ ــه دانشآمـ ــوزان و
دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،تیمـ ــور کرمیمقدم با اشـ ــاره به اینکه
تعـ ــداد  2هـ ــزار و  100دانشآمـ ــوز و  180دانشـ ــجو در مقاطع
مختلف زیر پوشش کمیته امداد مالیر هستند اظهار کرد:
این افـ ــراد از خدمات حمایتـ ــی و کمکهزینه تحصیلی این
نهاد در طول سال بهرهمند میشوند.
وی بـ ــا بیان اینکه در راسـ ــتای حمایـ ــت از دانشآموزان و
دانشـ ــجویان همه سـ ــاله نهادهـ ــا و ادارات از جمله اداره
اوقاف و امور خیریه حمایت الزم را از دانشآموزان کمیته
امداد مالیر دارد گفت :امسـ ــال نیز تعدد  600بسته لوازم
تحریر و کیف در قالب طرح مهر تحصیلی به دانشآموزان
زیر پوشش این نهاد اهدا شد.
مدیـ ــر کمیته امداد مالیر با بیـ ــان اینکه طرح مهر تحصیلی
چند سالی است که از سـ ــوی اداره اوقاف و امور خیریه اجرا
م یشـ ــود گفت :برای هر کـ ــدام از این بسـ ــتهها که از محل
نیت واقف خیراندیش مرحوم سـ ــیفالدوله هزینه شـ ــده
بود بیش از  300هزار تومان هزینه شد.
وی از کمک  922میلیون تومانی مؤسسـ ــه خیریه هدایت
تهـ ــران بـ ــه دانشآمـ ــوزان و دانشـ ــجویان مالیـ ــری خبـ ــر
داد و گفـ ــت :این مؤسسـ ــه همه سـ ــاله کمک مالـ ــی را به
دانشآموزان نیازمند زیر پوشش این نهاد در شهرستان
مالیـ ــر دارد و امسـ ــال نیـ ــز بـ ــرای تعـ ــداد  500دانشـ ــجو و
دانشآمـ ــوز این کمـ ــک هزینه طـ ــی روزهای آینـ ــده واریز

خواهد شد.
کرمیمقـ ــدم تصریح کـ ــرد :در این زمینه این مؤسسـ ــه
مبلغ  2میلیـ ــون و  250هزار تومان را برای هر دانشـ ــجو
و جمعـ ــا  49دانشـ ــجو و مبلـ ــغ یکمیلیـ ــون و  800هزار
تومان را برای هـ ــر دانشآموز و جمعـ ــا  451دانشآموز
اختصـ ــاص داده کـ ــه بـ ــه حسـ ــاب دانشـ ــجویان و
دانشآموزان واریز میشود.
وی در ادامه با اشاره به حمایتهای کمیته امداد امام(ره)
از دانشآموزان و دانشـ ــجویان گفت :بـ ــا توجه به مجازی
شدن مدارس در شرایط کنونی یکی از مهمترین نیازهای
دانشآمـ ــوزان زیـ ــر پوشـ ــش این نهـ ــاد تبلت و گوشـ ــی
هوشـ ــمند اسـ ــت که با کمک خیران و نیکوکاران در حال
تهیه این اقالم هستیم.
وی از تهیه  29تبلت بــــرای دانشآموزان نیازمند کمیته
امـ ــداد مالیر با کمـ ــک خیـ ــران و نیکـ ــوکاران خبر داد و
تصریح کـ ــرد :از این تعـ ــداد  21تبلت بـ ــه دانشآموزان
اهدا شـ ــده و هشـ ــت تبلت دیگر نیز طـ ــی هفته جاری
بـ ــه دانشآمـ ــوزان نیازمنـ ــد ز یـ ــر پوشـ ــش ایـ ــن نهاد
اهدامیشود.
کرمی مقدم با بیان اینکه در راستای کمکهزینه تحصیلی
کهـ ــزار و  100دانشآموز زیر پوشـ ــش
نیـ ــز برای تعـ ــداد ی 
این نهـ ــاد مبلغ  120هزار تومان از سـ ــوی کمیتـ ــه امداد به
حسـ ــاب دانشآموزان واریز شده است گفت :این تعداد
دانشآموزان معیشت بگیر بوده و این کمکها تا پایان
سال بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به مقاطع تحصیلی دانشـ ــجویان

شهرستان

اجرای همزمان پروژههای عمرانی
شهرداری شیرینسو

جذب  102درصدی تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در اسدآباد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مدیـ ــر فنـ ــی اداره
جهادکشـ ــاورزی شهرستان اسـ ــدآباد از جذب 102
درصدی تسهیالت خط هشتم مکانیزاسیون این
شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،علی سـ ــرخوش اظهـ ــار کرد:
امسـ ــال در هشتمین سـ ــال از اجرای طرح توسعه
نـ ــاوگان مکانیزاسـ ــیون کشـ ــاورزی در قالب خط
اعتباری افزون بر  11میلیارد و  583میلیون تومان
به عنوان خط هشتم مکانیزاسیون به شهرستان
اسـ ــدآباد اختصاص یافته کـ ــه تا  22آذرمـ ــاه از این
میزان اعتبار اختصاص داده شده  11میلیارد و 832
میلیـ ــون تومان معـ ــادل  102درصـ ــد اعتبار جذب
شده است.
وی یکی از ارکان کشـ ــاورزی را ارتقاء سـ ــطح مکانیزاسیون
تولید محصوالت کشـ ــاورزی دانسـ ــت و افزود :به همین
علـ ــت به منظـ ــور تأمیـ ــن امنیـ ــت غذایی ،طرح توسـ ــعه
ناوگان مکانیزاسـ ــیون کشـ ــاورزی در دسـ ــت اجراست و
سالیانه اعتبارات ویژهای در قالب خط اعتباری اختصاصی
مکانیزاسیون کشـ ــاورزی برای تجهیز بخش کشاورزی به
نیرو محرکه و ادوات الزم اختصاص مییابد.
سـ ــرخوش با بیان اینکه با اسـ ــتفاده از اعتبـ ــارات ویژه خط
اعتباری اختصاصی مکانیزاسیون کشاورزی امسال تعداد
 50دسـ ــتگاه تراکتور سـ ــبک و نیمه سـ ــنگین بـ ــه 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 توسـ ــط بهره بـ ــرداران خریداری و
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خبــر

آغاز کاشت درخت
در  80هکتار از گردنه اسدآباد

شـ ــاهمردی ادا مـ ــه داد :انتقـ ــال نهـ ــال از کـ ــرج بـ ــه
ا سـ ــدآباد و متفاوت بودن خـ ــاک این محل بـ ــا اقلیم
منطقـ ــه ،نـ ــوع کار  ،نحوه حمـ ــل نهال ،میـ ــزان آبیاری،
نوع خاک و محل کا شـ ــت در خشـ ــک شـ ــدن بسـ ــیار
مؤثر بـ ــوده بنابراین طرح واکاری بـ ــرای احیای دوباره
صورت میگیرد.
وی گفت :وسـ ــعت اراضی منابع طبیعی اسدآباد  59هزار
هکتار بوده و تاکنون در  260هکتار از این اراضی نسـ ــبت
به کاشت نهال اقدام شده است و این شهرستان دارای
جنگل طبیعی نبـ ــوده بلکه جنگلهای موجود دسـ ــت
کاشت هستند.
رئیـ ــس اداره منابـ ــع طبیعـ ــی اسـ ــدآباد اضافـ ــه کـ ــرد :در
عرصههای خارج از منابع طبیعـ ــی درختکاری نیز در اراضی
کشاورزی در حال انجام است و سال گذشته در  50هکتار
از اراضی کشاورزی کشت صنوبر صورت گرفت و سهمیه
امسال  83هکتار است.
شـ ــاهمردی ادامه داد :کشـ ــاورزان اقدام به کشت صنوبر
به فاصله دو متری از یکدیگر در حاشـ ــیه اراضی کشاورزی
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زیر پوشـ ــش نیز کمکهزینـ ــه تحصیلی به دانشـ ــجویان
پرداخت میشـ ــود یادآور شـ ــد :این کمکها نیـ ــز تا پایان
سال ادامه دارد.

پرداخت  508میلیون تومـ ــان برای تأمین جهیزیه
نوعروسان نیازمند در مالیر
مدیر کمیته امـ ــداد امام خمینـ ــی(ره) در مالیر از پرداخت
 508میلیـ ــون تومـ ــان برای تأمیـ ــن جهیزیه نوعروسـ ــان
نیازمند در این شهرستان خبر داد.
کرمیمقدم با اشـ ــاره به هزینه  508میلیون تومانی کمیته
امداد امام(ره) برای تأمین جهیزیه نوعروسان زیر پوشش
این نهاد اظهار کرد :از ابتدای امسـ ــال  89مورد جهیزیه به
نوعروسان تقدیم شده است.
وی با بیـ ــان اینکه هزینه ایـ ــن کمکها از  6تـ ــا  10میلیون
تومـ ــان و یا بـ ــه صـ ــورت اهـ ــدای کاال بوده اسـ ــت گفت:
جهیزی ههـ ــای اعطایـ ــی از سـ ــوی خیـ ــران و نیکـ ــوکاران و
همچنین منابع امداد اهدا شده است.
مدیـ ــر کمیتـ ــه امداد امـ ــام خمینـ ــی(ره) مالیـ ــر کل مبالغ
پرداختـ ــی این تعداد جهیزیه را  508میلیون تومان عنوان
کـ ــرد و اضافه کرد :در حال حاضـ ــر  64پرونده نوعروس در
نوبت اعطای جهیزیه قرار دارد.
به نقل از فارس ،وی در پایان ســــخنانش با بیان اینکه
تأمین جهیزیه این نوعروسـ ــان نیز تا پایان امسـ ــال در
دســــتور کار اســــت گفت :امیدواریم با کمــــک خیران و
نیکـ ــوکاران بتوانیـ ــم جهیزیه آنهـ ــا را نیز تهیـ ــه و به آنها
اهدا کنیم.

نیـ ــز بـ ــا همـ ــت و تـ ــاش دولتمـ ــردان و همکاری
مطلـ ــوب مـ ــردم و البتـ ــه همراهی مؤثر رسـ ــانهها،
دستیافتنی است.
ولدی با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایهگذار برای
ایجاد زیرسـ ــاختهای اقامتی و سـ ــاخت هتل برای
اسکان مسافران و گردشـ ــگران در این شهرستان
هستیم ،وجود نیروی انسـ ــانی کارآمد و متخصص
در حوزههای مختلف را نقطه قوت توسعه مالیر ذکر
کرد و گفت :بیشـ ــترین ظرفیـ ــت ایجاد فرصتهای
شغلی مولد و پایدار در استان همدان مربوط به این
شهرستان است.
وی یادآور شـ ــد :وجود ظرفیتهایـ ــی همچون ارگ
باستانی نوشیجان ،شهر زیرزمینی سامن ،مجموعه
تفریحـ ــی و گردشـ ــگری مینی ُورلـ ــد ،پارک سـ ــیفیه،
جشـ ــنوارههای مبـ ــل و منبـ ــت ،آلبالو ،شـ ــیرهپزی
سـ ــنتی ،باغهای انگور و موقعیـ ــت جغرافیایی این
شهرسـ ــتان موجب شـ ــده گردشـ ــگران بتوانند در

وی ادامه داد :این شهرسـ ــتان بـ ــا توجه به اقدامات
انجام شده در حوزه کنترل و مقابله با ویروس کرونا،
در سطح استان همدان پیشرو است و جزء  10شهر
برتر کشور دراین زمینه قرار دارد.
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر تأکید
کرد :فرهنگ باالی مردم ،اصناف و بازاریان ،فعالیت
شـ ــبانهروزی  16تیـ ــم نظـ ــارت و بازرســــی ،همراهی و
سختکوشی اصحاب رسانه در اطالعرسانی درست
و همچنین تـ ــاش مدیران اجرایی و ســــتاد مقابله
با کرونا ،موجب شد مالیر از شـ ــرایط قرمز به نارنجی
برسـ ــد و روند شـ ــیوع بیمـ ــاری در این شهرســــتان
همچنان کاهشـ ــی اسـ ــت چراکه حفظ ســــامت و
آرامش شـ ــهروندان ،اولویت اصلی مدیریت اجرایی
استان و شهرستان است.
به نقل از ایرنا ،شهرسـ ــتان مالیـ ــر با جمعیتی بیش
از  300هزار نفر دومین شـ ــهر بزرگ اســــتان همدان
است که با مرکز استان  75کیلومتر فاصله دارد.

کاشت  200هکتاری گیاهان دارویی در بهار
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :رئیـ ــس اداره منابع
طبیعی و آبخیزداری شهرسـ ــتان بهار از کشـ ــت 200
هکتاری گیاهان دارویی در روسـ ــتای حسـ ــین آباد
عاشوری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار ،مهدی محمدی،
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـ ــتان
بهـ ــار گفت :امسـ ــال  200هکتار گیاهـ ــان دارویی در
روستای حسـ ــین آباد عاشوری با مشـ ــارکت مردم
کاشـ ــته میشـ ــود و منابـ ــع طبیعی تأمین بـ ــذر این
گیاهان را برعهده دارد.
وی افـ ــزود :بذرپاشـ ــی مراتـ ــع و کشـ ــت گیاهـ ــان
دارویی کمک به حفظ بیشـ ــتر آب در خاک ،کاهش
فرسایش خاک و سودآوری برای روستائیان و مردم
با تأمین بخشـ ــی از گیاهان دارویی مورد نیازشـ ــان
میکند.
وی بیان کرد :امسال 100هکتار با  260میلیون تومان
اعتبار درختکاری هم در مراتع این شهرستان انجام
میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهار گونههای
کشـ ــت شـ ــده در این طرح را سـ ــنجد ،ارژن ،زرشک،
داغداغان ،نسترن ،سماق ،بنه زالزالک عنوان کرد.

محمدی اضافـ ــه کرد :در اجـ ــرای این طــــرح عالوه بر
استفاده از گونههای مقاوم و سازگار با اقلیم منطقه
از روش و شـ ــیوههای نویـ ــن علمــــی و دانش بومی
استفاده شده است.
محمدی ادامـ ــه داد :در شهرســــتان بهار  31هزار
و  500هکتار اراضی ملی داریم که امسـ ــال عالوه
بـ ــر ایـ ــن طرحهـ ــا کپـ ــه کاری در مراتع هــــم انجام
میشود.

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :پروژههــــای عمرانی
شــــهرداری شیرینســــو به طــــور همزمــــان در حال
اجراست.
به گزارش هگمتانه ،این پروژهها به شرح زیر است:
 -1ادامه ساماندهی و زیباسازی بلوار شهید بهشتی
 -2ســــاماندهی و زیباســــازی مرحله اول بلوار سردار
شهید سلیمانی
 -3ادامــــه اجرای کف پوش بتنــــی و جالیز بلوار امام
خمینی (ره)
 -4ادامــــه عملیــــات اجرایی زمین چمــــن مصنوعی
شهر شیرین سو

کاهش  50درصدی تصادفات
درونشهری در تویسرکان
هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده انتظامـ ــی
شهرســــتان تویســــرکان از کاهــــش  50درصـ ــدی
تصادفات درونشهری از ابتدای امسال تاکنون در
این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه ،محمد معصومــــی از کاهش
 50درصدی تصادفات منجر به فوت درون شـ ــهری
از ابتــــدای ســــال تاکنــــون در این شهرســــتان خبر
داد و اظهار کــــرد :همچنین در حوزه برون شـ ــهری،
تصادفات منجر به فوت  20درصد کاهش داشتیم.
وی از کشــــف  2هزار و  960قطعه مرغ زنده قاچاق به
وزن  7تــــن و  185کیلوگرم در دو بازه زمانی خبر داد و
گفت :مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی در راستای برخورد با جابجایی دام و طیور زنده
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 توسـ ــط
کارشناســــان امر یــــک میلیــــارد و  480میلیون ریال
اعــــام شــــده افــــزود :دو متهــــم دســــتگیر شـ ــدند
و مرغهــــای زنده کشــــف شــــده هــــم تحویـ ــل اداره
دامپزشکی شهرستان داده شده است.
معصومی با اشــــاره به کشــــف  6فقره سرقت اماکن
خصوصی و دولتی و دســــتگیری ســــارق اضافه کرد:
 164کیلوگــــرم کــــره محلی بــــدون مجوز بهداشـ ــتی
بــــه ارزش  85میلیون 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  12درصــــدی 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  227نفر فروشــــنده خــــرد و کالن و معتاد
دستگیر شدند.

انهدام باند سارقان
موتورسیکلت در مالیر
هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده انتظامـ ــی
شهرســــتان مالیــــر از انهــــدام بانــــد سـ ــارقان
موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه ،محمدباقر ســــلگی با اشـ ــاره
بــــه انهــــدام بانــــد ســــارقان موتورســــیکلت در این
شهرستان اظهار کرد :در پی سرقت موتورسیکلت،
این موضوع به صورت ویژه در دســــتور کار مأمورین
یگانهای اجرایی قرار گرفت.
وی گفت :با هماهنگی دســــتگاه قضا و انجام کار
اطالعاتی شــــبانهروزی ســــرانجام مأمــــوران پلیس
آ گاهی در یک اقدام ضربتی در خارج از شهرستان
مالیــــر و بازرســــی از مخفیگاهی موفق به کشـ ــف
دستگاههای موتورسیکلت مسروقه شدند.
فرمانده انتظامی شهرســــتان مالیر بــــا بیان اینکه
در ایــــن عملیات ســــه دســــتگاه موتورسـ ــیکلت
مســــروقه کشــــف و دو نفــــر از متهمان دسـ ــتگیر
شــــدند افزود :مأمورین کالنتری  13نیز در بازرسی
از یک پاتوق ،تعداد یک دســــتگاه موتور سیکلت
 150فاقــــد پــــاک کــــه تمــــام ارکان آن مخـ ــدوش
شــــده ،یــــک دســــتگاه موتورســــیکلت  ،125یک
دســــتگاه موتورســــیکلت ان اس و یک دستگاه
موتورســــیکلت  125فاقد پالک کشف و دو متهم
را دستگیر میکنند.
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
قضایی شدند گفت :توسعه اقدامات پیشگیرانه،
شناســــایی و دســــتگیری ســــارقان وســــائل نقلیه
بــــه صورت ویژه در دســــتور کار مأموریــــن انتظامی
شهرستان مالیر قرار دارد.
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هر کودک یک «همیار سالمت» در خانواده

استان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیرکل دفتـ ــر امور زنان و خانـ ــواده اسـ ــتانداری تأکید کرد :هر
کودک میتواند یک همیار سـ ــامت باشـ ــد .به گزارش هگمتانه ،ربیعه علـ ــی محمدی در دفتر
بهنـ ــاز ضرابیزاده مدیـ ــرکل کانون پرورش فکـ ــری کودکان و نوجوانان اسـ ــتان همدان حضور
یافت و پیرامون پارهای از مسـ ــائل فرهنگی با وی به گفتگو نشست.
علیمحمدیاز تالشهایمجموع هکانون،برایخدماترسانیبهکودکانونوجوانانتشکر وقدردانیکرد.

اصل فراموش شده

وی به مشـ ــکالت کشـ ــور در پی انتشـ ــار ویروس کرونا اشـ ــاره کرد و به تأثیرگذاری سطح سواد
اجتماعی در کنترل این بیماری تأکید کرد و پیشـ ــنهاد خـ ــود را مبنی بر ورود کانون برای کمک
بـ ــه کنترل این بیماری با طرح «همیار سـ ــامت خانـ ــواده» از بین کـ ــودکان و نوجوانان را مطرح
کـ ــرد تا با توجه بـ ــه تجربه خوب «همیاران پلیس» ،فرهنگسـ ــازی برای سـ ــامت خانواده نیز با
موفقیت اجرا شود.

در ادامـ ــه ،مدیرکل کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان نیز  ،به مجازیشـ ــدن
فعالیتهــــای کانون اشــــاره و بیــــان کرد :کانون بــــا اجرای موفق شــــادپیمایی عروس ـ ـکهای
غولپیکر در شهر بر استفاده از ماســــک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تأکید کرد.
در پایان مدیرکل امور زنان اســــتانداری ،ضمن تشکر مجدد از بهناز ضرابیزاده به عنوان مدیر
موفق ،حمایت خــــود را از بانوان مدیر و نیروهای جوان ،اعالم کرد.

هگمتانه بررسی میکند

زعفرانکاران همدان در جستجوی دالل

تاسیس نمایشگاه برای زنان
و ریشهکنی قمار

کسی زعفران همدان را نمیشناسد

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :بـ ــا توجه به وجوب امر
به معـ ــروف و نهی از منکر و فراموشـ ــی این فریضه،
در این قسمت بخشهایی از کتاب امر به معروف
و نهی از منکر در نگاه شـ ــهید مطهـ ــری را به نظرگاه
شـ ــریف و دقیق مردم دارالمؤمنیـ ــن همدان عرضه
میکنیم.
مطلب دیگر که آن خیلی مهم اسـ ــت این است که
ما در اجـ ــرای امر به معروف و نهـ ــی از منکر منطق را
دخالـ ــت نمیدهیم ،در صورتی کـ ــه هر کاری منطقی
مخصوص به خود دارد که کلید آن کار است.
عرض کردم چیزی را که ما خوب شناختهایم و بیش
از اندازه برایش اثر قائل شدیم زبان بود نه عمل ،در
عمل هم توجه به عمل فردی بود نه اجتماعی.
اکنـ ــون میگویـ ــم چیزی کـ ــه بیش از هـ ــر چیز دیگر
مورد غفلت است دخالت منطق است در این کار.
مقصود این اسـ ــت که در کار معـ ــروف و منکر باید
تدابیر عملی اندیشید و باید دید چه طرز عملی مردم
را نسبت به فالن کار نیک تشویق میکند و مردم را
از فالن عمل زشت باز میدارد.
چندی پیش در یکـ ــی از روزنامههای عصر مقالهای
خواندم تحت عنـ ــوان «خروارها پنـ ــد و نصیحت».
در آن مقالـ ــه بعد از آنکه نوشـ ــته بود که در کشـ ــور
ما خروارها پند و نصیحـ ــت به صورتهای مختلف
ولی بی اثر است این مثل را ذکر کرده بود« :یک جو
درمان بهتر از صد خروار نسخه است ».بعد نوشته
بـ ــود :چندین سـ ــال پیـ ــش در یکی از شـ ــهرهای
کوچـ ــک واقع در ایـ ــاالت فیالدلفیـ ــا (امریکا) زنها
مبتال به قماربازی شـ ــده بودند .ابتدا کشیشها و
روزنامهنویسهـ ــا و خطبا و فصحا تا میتوانسـ ــتند
ً
راجع به بـ ــدی قمار خصوصـ ــا برای زنهـ ــا گفتند و
نوشـ ــتند ،ولی مثـ ــل همین حرفهـ ــای خودمانی
مانند گردو روی گنبد سـ ــر خورد و پایین افتاد و به
جایی نرسـ ــید ،تا آنکه شـ ــهردار محل به فکر افتاد
یکـ ــی دوتا باشـ ــگاه و نمایشـ ــگاه هنـ ــری زنانه دایر
کند و سرگرمیهای مناسـ ــب در آنجا فراهم نماید،
از قبیل نمایش بچههای چاق و تندرسـ ــت و جایزه
دادن به مادران کاردان ،و از قبیل کارهای دسـ ــتی
و غیره ،که هرکدام برنامه و ترتیبات خاصی داشـ ــت
و مردم را سـ ــر ذوق میآورد .دو سـ ــه سـ ــالی از این
جریان گذشـ ــت که زنهای آن شـ ــهر بکلی قمار را
فراموش کردند.

هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان  -صفورا کاظمیان :کاهش
بارندگیها ،افزایش جمعیت ،کاهش آبهای زیرزمینی
و افزایـ ــش آلودگیهـ ــای آب و خاک ،برخی کشـ ــاورزان را
به سـ ــمت کش ـ ـتهای کمآببر برده اسـ ــت .دانههای
روغنی و گیـ ــاه زعفران جزء گیاهـ ــان کمآببر با بهرهوری
باال هسـ ــتند کـ ــه در همدان نیز کشـ ــت این محصوالت
راهبردی جایگزین محصوالت پرآببر شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،خوشـ ــبختانه کشـ ــت این
محصوالت با استقبال بسـ ــیار خوب کشاورزان همدان
مواجه شـ ــده و کمکـ ــم بین آنان جـ ــای خود را بـ ــاز کرده
است.
بهویژه کشـ ــت زعفـ ــران میتوانـ ــد جای خـ ــود را در اقالم
صادراتی همدان باز کند و به اقتصاد کشـ ــاورزی همدان
تکانی بدهد.
از دیرباز برای ما ایرانیها نام زعفران با نام خراسان رضوی
گره خورده و طبیعی اسـ ــت که رقابت در این بازار دشوار
است و برنامهریزی میخواهد.
آنچه از اسـ ــناد تاریخی برداشت میشـ ــود بر این موضوع
گواهـ ــی میدهد که مبـ ــدا پیدایـ ــش زعفران سـ ــرزمین
آسـ ــیا و به طور خاص دولت مادها و مـ ــکان احتمالی آن
شهرستان تویسرکان و حاشیه زاگرس بوده است.
اما حاال زعفران همدان چه جایگاهی را توانسته در ایران
کسب کند؟
امسـ ــال حدود 250هکتـ ــار از مزارع اسـ ــتان همدان زیر
کشـ ــت زعفران قرار گرفته اسـ ــت که پیشبینی میشود
حدود  850تـ ــا  900کیلوگرم زعفران خالـ ــص از این مزارع
برداشت شود.
اما آیا تنها تشـ ــویق کشـ ــاورزان به کشـ ــت زعفران برای
بهبود وضعیت اقتصادی آنان کافی اسـ ــت؟ آیا زعفران
همـ ــدان خود را بـ ــرای رقابـ ــت در بازاری بیرحـ ــم و زمانی
کـ ــه به سـ ــرعت در حال گذر اسـ ــت آماده کرده اسـ ــت؟
ملزومـ ــات ورود بـ ــه این بـ ــازار کـ ــه در زمانهـ ــای دور در
دست همدانیها بوده و اکنون همدان در صدد بازیابی
نام خود در این بازار اسـ ــت چیسـ ــت؟ آیا درباره خواص،
کیفیـ ــت و طعـ ــم زعفران اطالعرسـ ــانی درسـ ــتی صورت
گرفتـ ــه یا اینکه دالالن ایـ ــن بازار را به نفع نشـ ــان خاصی
مصادره کردهاند؟
بیتردید بازاریابی و نشـ ــان سـ ــازی تجـ ــاری از ارکان مهم
ورود به هر بازاری اسـ ــت و قطعا برای زعفران همدان نیز

این مـ ــوارد ضرورت دارد .اما بعد از گذشـ ــت چندســــال
از کشـ ــت زعفران در همدان کدامیـ ــک از ملزومات بازار
فراهم یا رعایت شده است؟
در مورد موارد یاد شـ ــده با زعفرانکار همدانی به گفتگو
نشستیم.
ناصـ ــر احمدیمنـ ــور زعفـ ــرانکار همدانـ ــی اسـ ــت که در
روسـ ــتای شاهنجرین شهرسـ ــتان رزن به کشت زعفران
مشغول است.
وی درباره ضعف بازاریابی در همدان گالیهها داشت.
او با بیان اینکه هیچکس زعفران همدان را نمیشناسد
گفـ ــت :حتـ ــی اصنـ ــاف همـ ــدان که بـ ــه فـ ــروش زعفران
مشغولند زعفران همدان را نمیپذیرند.
احمدیمنور ادامه داد :زمین زعفران بنده چهار هزار متر
اسـ ــت و نزدیک به چهار کیلوگرم زعفران خشـ ــک دارم با
اینحـ ــال دیگران تصـ ــور میکنند در همدان نمیشـ ــود
زعفران کاشت.
ایـ ــن زعفـ ــرانکار همدانـ ــی از ضعـ ــف تبلیغـ ــات زعفران
همدان گله کرد و ادامه داد :هنـ ــوز زعفران همدان برای
کشور شناخته نشده است.
وی دربـ ــاره حمایـ ــت سـ ــازمان جهـ ــاد کشـ ــاورزی از
زعفرانکاران گفت :سه سـ ــال پیش به جهاد کشاورزی
رزن مراجعـ ــه کـ ــردم بلکـ ــه بتوانـ ــم تسـ ــهیالت دریافت
کنم با مسـ ــؤوالن جهاد کشـ ــاورزی رزن مطـ ــرح کردم که
میخواهم کشـ ــت زعفران را افزایـ ــش دهم رئیس جهاد
کشـ ــاورزی رزن هم مطرح کرد که باید سـ ــطح زیرکشـ ــت
باالی یک هتکار باشد تا شامل تسهیالت بشود.
وی اضافه کرد :باید جهاد کشـ ــاورزی ابتـ ــدا خریدار و بازار
زعفران همـ ــدان را ایجاد کند یا مثل گنـ ــدم از زعفرانکار
من زعفرانکار به
خرید تضمینی داشـ ــته باشـ ــد آنوقت ِ
جای یک هکتار ،پنج هکتار زعفران خواهم کاشت.
وی تأکید کرد :ضعـ ــف بازار همدان مهمترین مشـ ــکل
زعفرانکار استان است.
احمدیمنـ ــور توضیـ ــح داد :در همـ ــدان زعفـ ــران را تنها
متعلق به مشهد و شهرهای همجوار آن میدانند.
وی دربـ ــاره کیفیـ ــت زعفـ ــران همـ ــدان گفت :بـ ــه جرات
میگویـ ــم زعفـ ــران همدان از لحـ ــاظ کیفیت اگـ ــر باالتر از
دیگر استانها نباشد کم کیفیتتر نیست.
زعفـ ــرانکاران همـ ــدان در سـ ــایه نبـ ــود حمایتهـ ــای
نهادهای دولتی چشم امید به حضور دالالن به این بازار

دوختهاند.
این زعفرانکار 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 برسـ ــانیم که ممکن اسـ ــت تا
یکسال فروش محصول طول بکشد.
وی ادامه داد :با اینکه سود زعفرانکاری خوب است اما
با این شـ ــیوه فروش ما نمیتوانیم به سـ ــود واقعی خود
برسیم و باعث دلسردی ما میشود.
احمدیمنـ ــور گفـ ــت :زعفـ ــران کاران همدان بیشـ ــتر در
شهرستان رزن و روستای شـ ــاهنجرین مشغول کشت
هسـ ــتند که تنها در این منطقه بیش از  10هکتار کشت
زعفران وجود دارد.
وی تأکیـ ــد کـ ــرد :بهتریـ ــن راهکار بـ ــرای نجـ ــات زعفران
همدان این است که جهاد کشــــاورزی با خرید تضمینی
زعفران کشـ ــاورزان را به کشـ ــت این محصول کمآببر با
بازار صادرات مطلوب تشویق کند.
وقتی مر غ همسایه غاز است
وی ادامـ ــه داد :مهمتریـ ــن فروشـ ــگاه زعفـ ــران همدان
که فروش بسـ ــیار باالیی هـ ــم دارد تنها زعفران مشـ ــهد
را میفروشـ ــد و بـ ــه هیچعنـ ــوان حاضر نیسـ ــت زعفران
همدان را در فروشگاهش عرضه کند.
وی در پایان درباره کشـ ــت گلخان ـ ـهای زعفران نیز گفت:
کیفیت ایـ ــن نوع زعفـ ــران پایینتـ ــر از کشـ ــت در مزرعه
است.
به نظر میرسـ ــد نبود نشان سـ ــازی تجاری و بستهبندی
مهمتریـ ــن کمبود و چالـ ــش زعفران همدان اسـ ــت .به
یقین محصولـ ــی میتواند مشـ ــتریها را بـ ــه خود جذب
کند کـ ــه در درجه اول نام و نشـ ــانی داشـ ــته باشـ ــد و در
بســــتهبندی جذاب و مناسب عرضه شود تا جای خود را
در بازار باز کند .بنابراین نمیتوان در این حوزه مشــــکل
بازاریابی را به گردن فروشگاهها انداخت.
دربــــاره کیفیت زعفران همدان از یک زعفرانکار ســــاکن
تربت حیدریه پرسیدم.
امیررضا جهانشیری درباره کیفیت زعفران گفت:
نحوه خشـ ــک کردن زعفران بیشترین تأثیر را در کیفیت
زعفران دارد وگرنه اینکه پیاز زعفران کجا کشـ ــت شـ ــود
چندان مهم نیست.
وی در اینبــــاره ادامــــه داد :کیفیت ،رنــــگ و عطر زعفران

با نحوه خشـ ــک کـ ــردن آن در ارتبــــاط اســــت البته وزن
محصول با محل کشـ ــت در ارتباط است مثال در بعضی
مناطق هـ ــر کیلو گل ،هشـ ــت گرم محصــــول میدهد و
در برخی مناطق همین میــــزان گل دوازده گرم محصول
خشک تولید میکند.
جهانشـ ــیری کـ ــه از همـ ــه مناطقــــی کــــه زعفران کشــــت
میکنند گل زعفران خریداری میکند تصریح کرد :حدود
چهارصد کیلوگرم زعفران خشــــک در انبارم دارم اما حتی
یک نفر هم نمیتواند تشــــخیص دهد که زعفران از کدام
منطقه برداشـ ــت شـ ــده اسـ ــت بنابراین باز هــــم تأکید
میکنم نحوه خشـ ــک کـ ــردن زعفران بــــر کیفیتش تأثیر
دارد و زمین کشــــاورزی تنها روی وزن زعفران برداشــــتی
اثرگذار است و نه کیفیت آن.
جهانشـ ــیری درباره کشـ ــت گلخانهای زعفران نیز گفت:
این نوع کشـ ــت زعفران هم زیاد اســــت ولی پیاز آن باید
باالی  30گرم باشد.
وی ادامه داد :بیش از  100تن پیــــاز گلخانه به اصفهان و
شیراز ارسال داشتهام اما زعفران گلخانهای درآمد زیادی
ندارد چـ ــون فقط یک سـ ــال محصول خواهــــد داد .پیاز
زعفران طی یک سـ ــال پوک میشــــود و از کنارش جوانه
میزند 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 واضحتر شـ ــد که این زعفرانکار تربــــت حیدریه نیز
زعفران همدان را نمیشناخت.
او کـ ــه ادعـ ــا کـ ــرد  20سـ ــال ســــابقه فعالیــــت در تمــــام
عرصههای کشــــت زعفران را دارد درمورد زعفران همدان

تمایل داشــــت از مــــن اطالعــــات دریافت نمایـ ــد و ابراز
تمایل بســــیاری داشت که به کشـ ــاورزان همدان کمک
کند.
منکر زحماتی که برای ایجاد اشـ ــتغال در حوزه کشاورزی
کشــــیده شــــده نیســــتیم اما تنها کمک به کشـ ــاورزان
بــــرای کشــــت محصول کافی نیســــت و نشـ ــان سـ ــازی
تجاری ،بســــتهبندی و بازاریابی مهمتریــــن مؤلفهها برای
سودآوری و ادامه روند تولید است.
بهزودی دالالن برای در دسـ ــت گرفتن محصول همدان
وارد بازار زعفران اسـ ــتان خواهند شـ ــد و عـ ــاوه 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 تالشها برای نشـ ــان سازی تجاری
در مورد زعفران همدان خبر داده است اما بازاریابی برای
زعفــــران همدان نیازمند ورود بخش خصوصی اسـ ــت و
در این میان کمک جهاد کشـ ــاورزی همدان برای جذب
سرمایهگذار به این بازار ضروری است.
زمینهسازی برای جذب سـ ــرمایهگذار نیز همت سازمان
صنعت ،معــــدن و تجارت و جهاد کشــــاورزی را میطلبد
و نیــــاز اســــت بــــرای نجــــات زعفــــران همــــدان پیش از
آنکه منفعــــت آن به جیب دالالن ســــرازیر شـ ــود و این
محصول به نام اسـ ــتانهای دیگر به جهان معرفی گردد
برنامهریزی شود.

برگزیدگان مسابقه ساخت کاردستی با وسایل بازیافتی

به مناسبت روز جهانی کودک ویژه فرزندان کارکنان شهرداری همدان

اداره رفاه
و خدمات عمومی شهرداری

به همت اداره رفاه و خدمات شهرداری همدان و روزنامه هگمتانه

با مشارکت سازمان مدیریت پسماند و فروشگاه شهر کتاب

ستاره فرجی

علی جنتی

حنانه عباسی منش

امیرعلی نوروزی شجاع

محمدطه آقامالیی

یکتا آقامالیی

زهرا آقامالیی

باران تنهایی

آرش و مهتا بختیاری

کوروش و شهریار رستمیراد

مانیسا احمدی محرز

علی کندری

باران رمضانی موفق

محمدحسین بهرامی شرافت

بهار متقیان نسب

طهورا شیرمحمدی

آیدا نوروزی شجاع

نگار شاکری

امیرحسن صالحی

ساغر نوروزی

محمدمهدی صلواتی

عرفان زارعی

چهارشـــنبه

موافقت رهبر انقالب با بررسی مجدد لوایح «افایتیاف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :رهبر معظم انقالب با بررسی مجدد «افایتیاف» در مجمع موافقت
کردند اما این موافقت بهمنزله تأیید این لوایح نیست.
طـ ــی روزهای اخیر ،لعیا جنیدی معـ ــاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگویـ ــی از موافقت مقام
معظم رهبری با تمدید بررسـ ــی لوایح «افایتیاف» در مجمع تشـ ــخیص مصلحت نظام خبر داد
و با اشـ ــاره به نامهای که در آن از رهبر معظم انقالب تمدید مدت رسـ ــیدگی بـ ــه لوایح باقیمانده
مربوط به معاهدات درخواسـ ــت شـ ــده بود ،گفت :ایشـ ــان ضمن موافقت ،موضوع را به مجمع

اخبار کوتاه

شروط رهبر انقالب برای کاهش
سهم صندوق توسعه ملی
به 20درصد در بودجه 1400
عضو کمیسـ ــیون برنامـ ــه و بودجه مجلـ ــس از نامه
رهبر انقالب به رئیس جمهور و اعالم شـ ــروطی برای
کاهش سـ ــهم صندوق توسعه ملی در بودجه 1400
به 20درصد خبر داد.
محسـ ــن زنگنه عضو کمیسـ ــیون برنامـ ــه و بودجه
مجلس شـ ــورای اسالمی در صفحه شخصی خود در
توییتـ ــر از نامه رهبر انقالب بـ ــه رئیس جمهور مبنی
بر نحوه هزینهکرد از صندوق توسعه ملی خبر داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت:
رهبر معظـ ــم انقالب ،برداشـ ــت مازاد بـ ــر  20درصد از
صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه
در روز مجاز دانسـ ــتند .همچنین هرگونه برداشت از
صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
زنگنـ ــه همچنین در ادامه خطاب به دولت نوشـ ــته
است :پیشنهاد میکنم دولت اصالحات را انجام و
مجدد الیحه را ارسال کند.

جان باختن  223بیمار دیگر کرونا
 5704نفر در بخش مراقبتهای ویژه
بستری هستند

سخنگوی وزارت بهداشت از جان باختن  223بیمار
دیگر کرونا خبر داد.
سـ ــیما سـ ــادات الری سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت
گفت :از ظهر روز دوشـ ــنبه تا ظهر دیروز  25آذر 1399
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7 ،هزار و 704
بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشـ ــور شناسـ ــایی
شدند که یک هزار و  299نفر از آنها بستری هستند.
وی گفت :مجموع بیماران کووید 19در کشور به یک
میلیون و  123هزار و  474نفر رسید.
الری ادامه داد :متأسـ ــفانه در طول ایـ ــن مدت223 ،
بیمار کووید 19جان خود را از دسـ ــت دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  52هزار و  670نفر رسید.
وی خاطرنشـ ــان کرد :خوشـ ــبختانه تـ ــا کنون 833
هـ ــزار و  276نفـ ــر از بیمـ ــاران ،بهبـ ــود یافتـ ــه و یـ ــا از
بیمارسـ ــتانها ترخیـ ــص شـ ــده انـ ــد 5704 .نفـ ــر از
بیمـ ــاران مبتال به کووید 19در وضعیت شـ ــدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سـ ــخنگوی وزارت بهداشـ ــت ادامـ ــه داد :تـ ــا کنون
 6میلیـ ــون و  797هـ ــزار و  469آزمایش تشـ ــخیص
کوویـ ــد 19در کشـ ــور انجـ ــام شـ ــده اسـ ــت .در حال
حاضر و بر اسـ ــاس آخرین تحلیل ها 12 ،شهرستان
در وضعیت قرمـ ــز 288 ،شهرسـ ــتان نارنجی و 148
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی افزود :شهرسـ ــتانهای زرین دشـ ــت در استان
فارس ،بافت در استان کرمان ،گمیشان در استان
گلسـ ــتان ،آسـ ــتارا ،بندرانزلـ ــی ،رودسـ ــر و تالش در
استان گیالن و آمل ،بهشـ ــهر ،رامسر ،گلوگاه و نکا
در استان مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند.

روحانی:

بودجه  1400بدون اتکا
به نتایج انتخابات آمریکا
تدوین شده است

رئیسجمهور با بیـ ــان اینکه مبنـ ــای تدوین الیحه
بودجه سـ ــال آینده ظرفیتهای اقتصادی کشور و
واقعیتهای عرصه بینالمللی بوده اسـ ــت ،گفت:
برخالف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه
با اتـ ــکا به اتفاقـ ــات بینالمللـ ــی و نتایـ ــج انتخابات
آمریـ ــکا تدوین شـ ــده ،باید تأکید کنـ ــم بودجه 1400
دقیقا با اتکا و تکیـ ــه بر ظرفیتهای اقتصادی ایران
نوشته شده است.
حجـ ــت االسـ ــام حسـ ــن روحانـ ــی رئیـ ــس جمهور
دیروز در جلسه سـ ــتاد هماهنگی اقتصادی دولت
خاطرنشان کرد :به همه کسـ ــانی که تصور میکنند
بـ ــا اقداماتی نظیـ ــر تحریم به دنبال شکسـ ــت ایران
هسـ ــتند ،توصیه میکنم برای همیشه این رویکرد
غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.
روحانی با اشـ ــاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به
عنـ ــوان دو واقعیت مهـ ــم و تعیین کننـ ــده ،گفت:
اگرچه جنگ اقتصادی لطمـ ــات و صدمات زیادی را
از جمله به معیشـ ــت مردم وارد کرد ،اما امروز تحریم
کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشـ ــی اقتصاد ایران
در کوتاه مدت را پیشبینـ ــی میکردند درحالی کاخ
سفید را ترک میکنند که ملت ایران سرافراز و پیروز
در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمندتر از گذشته
ایستاده است.

اظهارات سخنگوی آ تشنشانی
درباره تمساح چیتگر
الکپشت شبیه سوسمار در دریاچه!

جالل ملکی ســــخنگوی آتش نشــــانی گفت :ماهی ســــر
سوسماریدر دریاچهچیتگر وجوددارداماخطرناکنیست.
جالل ملکی ســــخنگوی آتش نشــــانی در یک گفتگوی
تلفنی در برنامه تلویزیونی گفــــت :مدیران دریاچه تأیید
میکننــــد حیواناتی مثــــل ماهی سرسوســــماری و الک
پشت در دریاچه وجود دارند و قبال هم در دریاچه بودند.
سخنگوی آتشنشانی 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
دیدهاند.
او گفت :آنچه که از سوســــمار در ذهن مردم وجود دارد و
نگران کننده است در اینجا وجود ندارد .محیط زیستیها
به صراحت اعالم کردند که در اینجا تمساح وجود ندارد.

ارجاع دادند.
برخی این موافقت رهبر انقالب را بهمنزله تأیید «افایتیاف» از سوی ایشان دانستند اما اینادعا
صحت ندارد .طبق آئیننامـ ــه داخلی مجمع ،در صورتی که مجمع پس از یکسـ ــال درباره اختالف
ّ
ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیمگیری نکند ،رأی شورای نگهبان محکم خواهد بود که در
مورد این لوایح نیز همین روند طی شده است.
در همیـ ــن رابطـ ــه ،رئیس جمهور در نام ـ ـهای به رهبر معظـ ــم انقالب ،خواهان تمدیـ ــد این مهلت

شده اسـ ــت و ایشـ ــان نیز موافقت کردهاند اما این موافقت تنها ناظر به بررسی این لوایح است و
بهمعنای تأیید یا رد آن نیست.
در همین زمینه ،پیشتر حجتاالسـ ــام دری نجفآبادی نیز در گفتوگویی اظهار کرد :برخی تصور
میکنند که احتمال بررسی مجدد «افایتیاف» بهمعنای تأیید و تصویب نهایی این الیحه است
ً
در حالی که بررسـ ــی مجدد ،بهمعنای بحثو بررسیهای بیشـ ــتر در این باره است و لزوما بهمعنای
تصویب یا عدمتصویب آن نیست.
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انعکاس

جزئیات مصوبات انتخاباتی مجلس

ریاست جمهور به شرط نداشتن گرینکارت

آتشسوزی خط لوله نفت مارون
خط لوله نفت مارون یکشــــنبه  23آذر  99مجاورت شـ ــهر سـ ــرخون در اسـ ــتان چهار محال و بختیاری بر اثر ریزش کوه و رانش زمین در کیلومتر  228دچار
شکستگی و حریق شد.

محدودیت سنی داوطلبان حذف نشد

هگمتانه ،گروه ایران و جهـ ــان :نمایندگان مجلس دیروز
به جزئیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
ورود کردنـ ــد؛ آنها پیشـ ــنهاد حذف محدودیت سـ ــنی و
افزایش سـ ــقف سـ ــن به  75سـ ــال را حـ ــذف و همچنین
نداشـ ــتن گری ـ ـنکارت و حتی سـ ــابقه اقامت را از شـ ــروط
اختصاصی نامزدها تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شـ ــورای اسـ ــامی دیروز رسیدگی به
طرح اصـ ــاح موادی از قانون انتخابات ریاسـ ــت جمهوری
اسـ ــامی ایران بر مبنای گزارش شور دوم کمیسیون امور
داخلیکشور و شوراها را در دستور کار داشتند.
در جریان بررسـ ــی طرح ،پیشنهاد محسـ ــن زنگنه مبنی بر
حذف شرط محدودیت سنی داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری در طرح مذکور مطرح شـ ــد که با  75رأی موافق،
 147رأی مخالـ ــف و  2رأی ممتنع از مجمـ ــوع  248نماینده
حاضر در جلسه با آن مخالفت شد.
 رأی منفـ ــی مجلـ ــس به حـ ــذف محدودیت سـ ــنی
داوطلبان
محسـ ــن زنگنه در تشریح پیشـ ــنهاد خود مبنی بر حذف
شـ ــرط محدودیت سـ ــنی داوطلبـ ــان انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری گفت :پیشبینی شـ ــرط حداقل  40سـ ــال برای
تنـ ــام در انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهوری بـ ــا جوانگرایی
ثب 
مغایر اسـ ــت .از آنجایی که شـ ــروطی مانند مدیـ ــر ،مدبر،
ایرانی بودن ،رجال سیاسی و مذهبی برای نامزدی ریاست
جمهوری در نظر گرفته میشـ ــود نباید فردی با سـ ــن 39
سـ ــال را کـ ــه از این ویژگیها برخـ ــوردار اسـ ــت را از نامزدی
ریاست جمهوری محروم کرد.
هـ ــادی بیگی نـ ــژاد ،نماینـ ــده مالیـ ــر در مخالفـ ــت با این
پیشـ ــنهاد گفت :هرچند پس از انقالب به دلیل خألهای

مدیریتی از جوانان در پس ـ ـتهای مختلف اسـ ــتفاده شد
اما در شـ ــرایط کنونی نمیتوان در جایگاهی مانند ریاست
جمهوری از افرادی اسـ ــتفاده کرد کـ ــه تجربه کافی ندارند و
پیش از این از رفتار و توانایی وی اطمینان حاصل نشـ ــده
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 میکند.
در نهایت هم محمدصالح جوکار رئیس کمیسـ ــیون امور
داخلی کشـ ــور و شـ ــوراهای مجلس در مخالفت با حذف
شرط محدودیت سـ ــنی برای داوطلبان ریاست جمهوری
بیان کرد :فردی که دارای مدرک کارشناسـ ــی ارشـ ــد است
چگونه میتواند با  30سـ ــال سـ ــن و بدون داشتن تجربه
کاری کاندیـ ــدای ریاسـ ــت جمهوری شـ ــود .در نظر گرفتن
محدودیت سـ ــنی  40سـ ــال موجب میشـ ــود افراد دارای
تجربه و توانا برای ریاست جمهوری داوطلب شوند.
محمدجـ ــواد کولیونـ ــد ،قائـ ــم مقـ ــام وزیر کشـ ــور در امور
مجلس هم درباره شـ ــرط مذکـ ــور اعالم کرد :مـ ــا در الیحه
ارسـ ــالی حداقل سـ ــن را  30و حداکثر را  75در نظر گرفتیم
چرا که نبایـ ــد فرد را علیرغـ ــم مدیر ،مدبـ ــر ،ایرانیاالصل و
رجل سیاسی و مذهبی بودن به دلیل محدودیت سنی از
ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد.
 مخالفـ ــت مجلـ ــس بـ ــا افزایـ ــش سـ ــن نامزدهای
ریاستجمهوری به  75سال
نمایندگان در ادامه با پیشـ ــنهاد دیگری مبنی بر افزایش
سـ ــن نامزدها به  75سـ ــال نیز مخالفت کردند .غالمرضا
نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد پیشنهاد داده بود

که حداکثر سن کاندیداهای ریاست جمهوری از  70به 75
سـ ــال افزایش یابد که وکالی ملت با  140رای مخالف52 ،
رای موافق و  1رای ممتنع از مجموع  230نماینده حاضر در
جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.
چندتابعیتی ،داشـ ــتن گرین کارت و حتی سـ ــابقه
اقامت برای نامزدها ممنوع
نمایندگان در ادامه بررسـ ــی جزئیات طرح اصالح موادی از
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با اصالح
جزء  2بند الف ماده  1این طرح در ارتباط با شرایط داوطلبان
انتخابـ ــات ریاسـ ــت جمهوری بـ ــا  193رأی موافـ ــق 31 ،رأی
مخالـ ــف و  2رأی ممتنع از مجمـ ــوع  247نماینده حاضر در
صحن موافقـ ــت کردند؛ ایـ ــن مصوبـ ــه دو تابعیتیها را از
کاندیداتوری منع میکند.
در جریـ ــان ایـ ــن بررسـ ــی سـ ــید محمـ ــود نبویان بـ ــا ارائه
پیشنهادی درباره اصالح جزء  2بند الف ماده  1طرح مذکور
درباره شـ ــرایط اختصاصـ ــی داوطلبان ریاسـ ــت جمهوری
گفـ ــت :واژه تابـ ــع ایرانی در ایـ ــن بخش ابهام دارد ،کسـ ــی
که تابعیت کشـ ــورهای دیگر را داشـ ــته باشـ ــد ،میتواند
تابعیـ ــت ایران هم داشـ ــته باشـ ــد ،لذا با توجـ ــه به حضور
افـ ــراد دوتابعیتی و سـ ــه تابعیتی در این دولـ ــت ،این واژه
نمیتواند نافی نداشـ ــتن تابعیت دیگر کشـ ــورها باشـ ــد،
بنابراین پیشنهاد میکنیم این بند باید اصالح شود.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه هم پیشنهاد رفع ابهام
در ارتبـ ــاط با همیـ ــن بند را مطـ ــرح کرد و گفت :نداشـ ــتن
تابعیت کشـ ــورهای دیگر در گذشـ ــته و حـ ــال به تنهایی
کفایـ ــت نمیکند ،لذا داوطلبان ریاسـ ــت جمهـ ــوری باید
سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.
در ادامـ ــه نماینـ ــدگان با رفع ابهام مطرح شـ ــده از سـ ــوی
نماینده کرمانشـ ــاه نیز با  152رأی موافق 56 ،رأی مخالف
و  6رأی ممتنـ ــع از مجموع  239نماینـ ــده حاضر در صحن
موافقت کردند.
براسـ ــاس اصالحات صورت گرفته در جزء  2بند الف ماده
 1این طرح "ایرانی االصل و نداشـ ــتن تابعیـ ــت و اقامت یا
مجوز آن (کارت سـ ــبز  )Green Card /کشـ ــورهای دیگر در
گذشـ ــته و حال" از شـ ــرایط اختصاصی داوطلبان ریاست
جمهوری به شمار میآید.
کلیات طرح اصـ ــاح مـ ــوادی از قانون انتخابات ریاسـ ــت
جمهوری روز  11آبان ماه به تصویب مجلس رسـ ــیده بود.
همچنیـ ــن نماینـ ــدگان مجلـ ــس روز  12آذر ماه بـ ــا تغییر
دسـ ــتور کار مجلس و در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح
اصـ ــاح مـ ــوادی از قانـ ــون انتخابات ریاسـ ــت جمهوری و
شوراهای اسالمی شهر و روسـ ــتا موافقت کردند .در این
طرح قرار است نحوه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری و شـ ــرایط رسـ ــیدگی به صالحیت آنها بررسـ ــی و
اصالح شود.

دستور رئیس قوه قضائیه؛

بدون اغماض با مقصران آبگرفتگی خوزســـتان برخورد شود
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :رئیس قـ ــوه قضاییه
گفـ ــت :موضـ ــوع آبگرفتگی در اسـ ــتان خوزسـ ــتان برای
چندمینبار اسـ ــت کـ ــه اتفـ ــاق میافتد و الزم اسـ ــت به
صورت جدی موضوع پیگیری شود.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه
قضائیه با تجلیل از شـ ــخصیت علمـ ــی و انقالبی مرحوم
آی ـ ـتا ...یـ ــزدی در همراهی با امـ ــام و رهبـ ــری اظهار کرد:
آیتا ...یزدی در دوره  10سـ ــاله مدیریت دسـ ــتگاه قضا،
مخلصانه و دلسـ ــوزانه گامهای ماندگاری برداشـ ــتند که
قدردان زحمات ایشان هستیم.
رئیس قـ ــوه قضائیـ ــه ،آیتاهلل یـ ــزدی را فقیهی پارسـ ــا و
زمان شـ ــناس توصیف کرد کـ ــه قبل از پیـ ــروزی انقالب
اسـ ــامی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به عنوان انکر
المنکـ ــرات پرداخت و بعد از پیروزی انقـ ــاب نیز با همه
وجـ ــود از جمهوری اسـ ــامی به عنوان اعـ ــرف معروفات
حمایت کرد و هر جا الزم بود ،با احسـ ــاس مسـ ــؤولیت و
غیرت دینی و انقالبی وارد میدان میشد.
رئیسی با اشاره به شخصیت ساده زیست آیتاهلل یزدی
اشـ ــاره و تصریح کرد :آیتاهلل یزدی بعد از  90سال زندگی
شـ ــرافتمندانه و متعهدانـ ــه و با وجود مسـ ــؤولیتهای
مختلف ،اندوختهای از دنیا نداشـ ــت و حتـ ــی تنها منزل
ً
مسـ ــکونی خود را وقف حوزه علمیه قم و کـ ــرد و حقیقتا
دلداده اسالم و خدمتگزار ملت و کشور بود.
رئیـ ــس قـ ــوه قضائیـ ــه در بخـ ــش دیگری از سـ ــخنانش
با اشـ ــاره به فرا رسـ ــیدن «هفتـ ــه پژوهـ ــش» از تحقیق و
پژوهش به عنوان یکی از پایههـ ــای مهم تحول در نظام
قضائی یاد کرد و گفت که در دوره تحول قضائی میتوان
بسیاری از مسـ ــائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل
کرد.
رئیسی افزود :اگر یک قاضی در کنار صدور رأی به تبیین
اسـ ــتدالل و مسـ ــتندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی
کرد ،این اتفاق الزم اسـ ــت که مورد توجه و تقدیر مدیران
دستگاه قضائی قرار بگیرد.
وی افـ ــزود :برخی از احـ ــکام به لحاظ قـ ــوت کار حقوقی و
پژوهشـ ــی انجام گرفته ،میتواند بـ ــه عنوان موضوع یک
رسـ ــاله دکتری مورد توجـ ــه نخبگان حوزه و دانشـ ــگاه و
محققان و دانشـ ــجویان علم حقوق قرار گرفته و الگویی
برای همه همکاران دستگاه قضا باشد.
رئیس قـ ــوه قضائیه ایده پردازی و تدوین نظام مسـ ــائل
برای رسیدن به راهکارهای جدید در حل مسائل قضائی
را نیز مـ ــورد تأکید قرار داد و گفت :باید بررسـ ــی کنیم که
با چه روشهای نوینی میتوان بـ ــه پروندههای جنایی و
دعاوی خانواده ،دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسـ ــناد
و امـ ــاک رسـ ــیدگی کرد که هم بـ ــه مبانی قرآنـ ــی و فقهی
نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد.

آغاز تولید «رمدسیویر » در ساوه

نمکی :تولید واکسن کرونا قطعی است
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهان :خــــط تولیــــد داروی
ضدکرونای «رمدسـ ــیویر» توســــط وزیر بهداشــــت به
صورت ویدئوکنفرانس در ساوه افتتاح شد.
صبـ ــح دیـ ــروز و در دوازدهمیــــن آییــــن پویــــش «ره
سالمت»  9پروژه سالمتی ،پژوهشی و فناوری با حضور
ویدئوکنفرانسـ ــی وزیـ ــر بهداشــــت درمــــان و آموزش
پزشکی در هفت دانشـ ــگاه و دانشکده علوم پزشکی
کشور افتتاح شد.
افتتاح خط تولید داروی رمدســــیویر در شرکت روناک
دارو واقع در شـ ــهرصنعتی کاوه شهرســــتان ساوه که
بـ ــه عنوان داروی ضدویروســــی درمان کرونا شــــناخته
میشـ ــود ،از مهمتریـ ــن پروژههایــــی بود کــــه دیروز به
بهرهبرداری رسید.
وزیـ ــر بهداشـ ــت ،درمـ ــان و آمــــوزش پزشــــکی یکی از
دغدغههـ ــای وزارت بهداشــــت را تولیــــد داروهای نیاز
مردم در داخل دانسـ ــت و گفت :شــــرکتهای دانش
بنیـ ــان و تولیدکنند ههـ ــای داخلــــی کمکهــــای قابل
توجهـ ــی در ایـ ــن زمینه کردند کــــه یکــــی از آنها همین
راهاندازی خط تولید داروی رمدسیویر در ساوه است.
سـ ــعید نمکی افـ ــزود :در کشــــورهای دنیا ایــــن دارو را
بهعنوان داروی مؤثر درمان کرونا قلمداد نمیکنند اما
معتقدیم حتی اگر بسیار کم هم تأثیر داشته باشد باید
ظرفیت تولید آن در داخل فراهم باشد.
وی با تأکید بـ ــر اینکه مردم ایران نباید احســــاس کنند
که دارو تنها برای کشـ ــورهای 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 احسـ ــاس شـ ــود ضمن اینکــــه ادامه این
تالشها قطعا به تولید واکســــن داخلی کرونا نیز منجر
خواهد شد.
وزیر بهداشـ ــت با اشـ ــاره به انجام اقدامــــات الزم برای
صدور  8مجوز برای تولید رمدسیویر برای شرکتهای
دارویی ادامه داد :روند صدور مجوز برای شــــرکتهای
دارویـ ــی و واردات داروهـ ــای تولید داخل به بــــازار باید
تسـ ــریع یابد که در زمینه رمدسیویر ،ساوه پیشتاز این
موضوع بوده است.
نمکی بیان کـ ــرد :اولین وزیری هســــتم کــــه از واردات
داروهایی که در داخل تولید میشــــود جلوگیری کردم
کـ ــه البته این مقاومـ ــت ترکشهایی 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 دانشـ ــکده علوم پزشــــکی ســــاوه نیــــز در آیین
رونمایی از این دارو دانشـ ــکده علوم پزشــــکی ساوه را

پیشرو و رو به رشد دانست و گفت :شرکت روناک دارو
به عنوان یکی از شــــرکتهای 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 شرکتهای 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.
مصریباتأکیدبر صرفهجویی 50میلیونیوروییباتولید
ایندارودر داخلگفت:باوجودمحدودیتهایصادرات
در محمولههای کوچک به ســــه کشــــور ونزوئال ،عمان و
عراقصادر شدهونیازهای داخلی را نیز تأمین کردهاست.
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 شـ ــده
و در حال رایزنی با معاونت زیســــت و فناوری ریاسـ ــت
جمهوری برای ایجاد این پارک هســــتیم تا شرکتهای
دارویی در بحث فناوری از رقابت عقب نمانند.
قائم مقام شــــرکت روناک دارو نیز گفت :این شـ ــرکت
با هدف تولیــــد محصوالت دارویی خاص از سـ ــال 82
فعالیــــت خود را آغــــاز کــــرد و تاکنون موفق بـ ــه تولید
داروهایی شــــده است که با یک پنجم قیمت داروهای
خارجی روانه بازار میشود.
محمدعلی ملکی با اشــــاره به تولید داروی رمدسـ ــیویر
بیــــان کرد :با توجــــه به اینکــــه داروی رمدســــیویر تا 80
درصد در بهبــــود بیماران مبتــــا به کرونا مؤثـ ــر 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 فعالیتها 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 نخسـ ــتین
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.

اطالع نگاشت

رئیسـ ــی دقت در آمار و ارقـ ــام در فعالیتهای تحقیقاتی
و پژوهشـ ــی را نیز مـ ــورد تأکید قرار داد و بـ ــا رد برخی آمار
مطرح شـ ــده دربـ ــاره ورودی پروندههـ ــای قضائی گفت:
اینکـ ــه برخی رقم پروندههـ ــای ورودی به قـ ــوه قضائیه را
 17میلیـ ــون پرونده عنوان کردهاند درسـ ــت نیسـ ــت و
مجموع پروندههـ ــای وارده به شـ ــوراهای حل اختالف و
دادگستریها حدود  9میلیون فقره است.
رئیـ ــس دسـ ــتگاه قضا متذکـ ــر شـ ــد «آمـ ــار  17میلیونی
پروندههای قضائـ ــی در واقع مربوط به فرایند رسـ ــیدگی
به  2میلیـ ــون پرونده وارده به شـ ــوراهای حل اختالف و
 7میلیون پرونده مفتوح در دادگسـ ــتری هاسـ ــت که در
یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد
رسیدگی قرار میگیرند».
رئیسـ ــی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه نتایـ ــج مطالعاتـ ــی حاصـ ــل از
آمـ ــار نادرسـ ــت ،درسـ ــت نخواهـ ــد بـ ــود ،از محققـ ــان و
پژوهشگران خواسـ ــت که در آسـ ــیب شناسی مسائل
اجتماعی و بررسـ ــی مسـ ــائل مربوط به جرم شناسـ ــی نیز
به آمار دقیق مجرمین و بزه دیـ ــدگان توجه کنند؛ نه آمار
ً
نادرستی که بعضا مطرح میشود.
رئیس قـ ــوه قضائیه در بخـ ــش دیگری از سـ ــخنانش با
ابراز خرسـ ــندی از اعالم پیروزی مردم کشورهای مختلف
منطقه بر عناصر تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اروپا
و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی غرورآمیز ،ثمره
مجاهدتها و خون پاک شـ ــهید حاج قاسم سلیمانی و
هزاران شهید جبهه مقاومت است.
رئیسی درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیریها
و عناصـ ــر تروریسـ ــت داعـ ــش را «پیـ ــروزی گفتمـ ــان

مقاومـ ــت» عنـ ــوان کـ ــرد و گفـ ــت :مقاومـ ــت راهبـ ــرد و
سیاست قطعی جمهوری اســــامی در برابر آمریکا و اروپا
و دشمنان اسـ ــت و هزینه ایسـ ــتادگی کمتر از سازش و
تسلیم خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :سخن روشن جمهوری
اسـ ــامی و پیـ ــام ملت بـ ــزرگ مـ ــا مقاومـ ــت و تأکید بر
اهداف مقدس نظام اسـ ــامی است و دشـ ــمن باید به
جای تالش برای دو قطبی سـ ــازی و ایجـ ــاد چندصدایی
در ایران به تعهدات خود پایبند باشـ ــد و به تعهداتش
عمل کند.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش حجت االسالم
درویشـ ــیان رئیس سازمان بازرسـ ــی کل کشور ،با تشکر
از حضور میدانی و سرکشـ ــی وی در اسـ ــتان خوزسـ ــتان
گفـ ــت :نفس حضور مسـ ــؤوالن در بین مـ ــردم در زمان
مشکالتشـ ــان موجب میشـ ــود مـ ــردم بداننـ ــد عدهای
پیگیـ ــر مسـ ــائل آنهـ ــا هسـ ــتند و همین امـ ــر موجب
آرامش خاطر آنها میشود.
رئیسـ ــی تأکیـ ــد کـ ــرد :موضـ ــوع آبگرفتگی در اسـ ــتان
خوزسـ ــتان برای چندمین بار اسـ ــت که اتفـ ــاق میافتد
و الزم اسـ ــت به صورت جـ ــدی موضوع پیگیری شـ ــود و
اگر قصـ ــور ،تقصیر و ترک فعل افـ ــرادی موجب بروز این
شـ ــرایط شـ ــده ،بدون هیچ گونه رودربایسـ ــتی و اغماض
برخورد شود.
رئیس دسـ ــتگاه قضا به مدیران دستگاههای موظف در
استان خوزســــتان هم هشــــدار داد که باید بدانند ملزم
به اجـ ــرای توافقات و پیشـ ــنهادات ارائه شـ ــده برای حل
مشکالت مردم هستند.
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ورزش

خبــر

عوارض ورزش نکردن
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :عضو هیـ ــأت علمی گروه
تربیـ ــت بدنـ ــی دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی همـ ــدان
افزایـ ــش احتمـ ــال ابتـ ــا بـ ــه بیماریهـ ــای قلبی-
عروقی ،افزایش آسـ ــیب به مفاصل و اسـ ــتخوان
ها ،ابتـ ــا به دیابت نـ ــوع دوم و کاهـ ــش حافظه را
از مهمتر یـ ــن عـ ــوارض قطـ ــع ورزش و کـ ــم تحرکی
دانست.
دکتر حمیده خداویســــی با بیان اینکه افرادی که
هیچ تحرکـ ــی ندارند به مـ ــرور بیماریهای مختلف
در بدن آنهــــا بروز میکند ،افزود :همچنین افرادی
هم که ورزش میکنند اما برای مدتی طوالنی آن را
کنار میگذارند ،بعدها دچار مشـ ــکالت عدیدهای
میشوند.
وی با بیان اینکه بی تحرکـ ــی منجر به بیماریهای
جسـ ــمی ،ذهنی و روحی میشود ،خاطرنشان کرد:
از دیگر عوارض قطـ ــع ورزش و بی تحرکی میتوان
بـ ــه کاهـ ــش مایـ ــع مفصلی اشـ ــاره کـ ــرد چراکه در
نتیجه کاهـ ــش مایع مفصلـ ــی ،مفصل در معرض
انواع آسـ ــیبها و بیماریهـ ــای مختلف همچون
آرتروز قـ ــرار میگیرد و از طرف دیگـ ــر دامنه حرکتی
آن هم کم میشود.
خداویسـ ــی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :مطالعات نشـ ــان
میدهد افرادی که تحرک ندارند میزان مرگ و میر
در آنها بیشــــتر از افرادی است که ورزش میکنند
و این امر در افراد دیابتی و سـ ــیگاری بیشـ ــتر هم
خواهد بود.
وی تصر یـ ــح کـ ــرد :در اثر ورزش کـ ــردن مادهای به
نـ ــام اندورفین در بـ ــدن تولید میشـ ــود که باعث
کاهـ ــش اضطـ ــراب شـ ــده و فـ ــرد را شـ ــاداب نگه
م ـ ـیدارد چراکـ ــه در فعالیتهـ ــای هـ ــوازی مـ ــاده
اندورفین بیشتر ترشح میشـ ــود و تأثیر بیشتری
دارد.
عضـ ــو هیأت علمی گـ ــروه تربیت بدنی دانشـ ــگاه
آزاد اسـ ــامی همـ ــدان در پایان گفـ ــت :مقاومت
انسـ ــولین در بدن افرادی کـ ــه ورزش نمیکنند به
مـ ــرور افزایش پیدا کـ ــرده و این افـ ــراد در معرض
دیابتهـ ــای تیـ ــپ دو قـ ــرار میگیرنـ ــد همچنین
ورزش نوعی درمان برای تنظیم خواب است.

سومی بانوی کاراتهکا بهاری در قهرمانی مجازی غرب کشور
هگمتانه ،گروه ورزش :بانوی کاراته کا روسـ ــتای رسـ ــول آباد بهار در مسـ ــابقات قهرمانی مجازی
غرب کشور به مقام سوم دست یافت.
بـ ــه گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اسـ ــتان و به نقل از بهار؛ مسـ ــابقات قهرمانی
کاتا مجازی سـ ــبکهای آزاد کاراته بانوان غرب کشور به میزبانی اسـ ــتان لرستان به مدت  2روز و
در رده سنی جوانان و نوجوانان و در گرامیداشـ ــت شهید دانشمند محسن فخری زاده با حضور

ورزشکارانی از استانهای خوزستان ،کرمانشــــاه ،کردستان ،همدان ،مرکزی و لرستان به صورت
مجازی برگزار شد.
در پایان این رقابتها تیم لرسـ ــتان با یک نشـ ــان طال ،یک نشـ ــان 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 تیمهای کردستان و همدان

هم با کســــب یک نشان برنز مقام سوم تیمی را از آن خود کردند.
در این رقابتها 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.

مزایای ورزش برای افراد
کم توان ذهنی و جسمی
هگمتانه ،گروه ورزش :معاون پژوهشـ ــگاه تربیتبدنی
و علوم ورزشـ ــی با تأکیـ ــد بر اینکه بایـ ــد محدودیتهای
ورزش کردن برای افراد کم توان ذهنی و جسمی کاهش
یابـ ــد ،مزایـ ــای ورزش کـ ــردن را بـ ــرای این دسـ ــته از افراد
تشریح کرد.
علی کاشی در خصوص افراد با نیازهای ویژه (معلوالن)،
اظهـ ــار کـ ــرد :این افـ ــراد بـ ــه دلیل داشـ ــتن برخـ ــی از کم
توانیهای ذهنی و یا جسـ ــمی در اجـ ــرای کارهای روزمره
خود دچار مشـ ــکالتی هسـ ــتند ،بنابراین به توجه خاصی
نیاز دارند.
وی افزود :به صورت میانگین حدود پنج تا شش درصد
از جمعیـ ــت هر جامعهای شـ ــامل افراد بـ ــا نیازهای ویژه
هستند که این تعداد در کشـ ــور ایران ،حدود سه تا پنج
میلیون نفر است.
معـ ــاون پژوهشـ ــی و تحصیـ ــات تکمیلی پژوهشـ ــگاه
تربیت بدنی و علوم ورزشـ ــی درباره میزان فعالیت بدنی
این افراد ،گفت :طبق نرخ سـ ــازمان بهداشت جهانی ،در
سـ ــطح بین الملل حداقل  40درصد افراد با نیازهای ویژه
از افراد عادی یک جامعه ،کمتـ ــر فعالیت میکنند و این
آمار در کشـ ــور ما ،حتی پایینتر 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 واژههایی با بار منفی همچون معلول،

عقبمانـ ــده و ...خودداری کنیم و کلمات مناسـ ــبتری
ماننـ ــد افراد با کمتوانی ذهنی و جسـ ــمی و ...را جایگزین
کنیم ،زیرا این افـ ــراد علی رغم اینکه در برخی زمینهها کم
توان هسـ ــتند ،در انجام برخی دیگر از امور کامال توانمند
بوده و باید تـ ــاش کنیم تا با حضـ ــور پررنگتر این افراد
در اجتماع ،زمینه شـ ــکوفایی ،توانمندسازی و پیشرفت
آنهـ ــا را فراهم کرده تا از منزوی شـ ــدن افـ ــراد با نیازهای
ویژه ،جلوگیری به عمل آید.
کاشـ ــی ادامـ ــه داد :محدودیـ ــت هایی که بـ ــرای حضور
افـ ــراد بـ ــا کم توانـ ــی ذهنی و جسـ ــمی جهـ ــت حضور در
باشگاههای ورزشــــی وجود دارد را باید کاهش دهیم و
اماکن و فضاهای ورزشــــی گوناگون طوری ساخته شود
کـ ــه امکان اسـ ــتفاده از ورزشـ ــگاه ها برای ایـ ــن گروه از
جامعه نیز بیشتر شود.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه امـ ــکان دسترسـ ــی به سـ ــالنها و
باشـ ــگاههای اختصاصی بـ ــرای افراد با نیازهـ ــای ویژه در
تمامی شـ ــهرها و محلههای کشـ ــور وجود نـ ــدارد ،گفت:
بایـ ــد امکان حضور این افراد را در باشـ ــگاههای ورزشـ ــی
عمومی نیز فراهم کنیم.
وی افزود :در کشــــور ما میتوان از الگوی نظام آموزش
فراگیـ ــر اسـ ــتفاده کرد کـ ــه در برخی کشـ ــورهای دنیا در
حال اسـ ــتفاده و ترویج اسـ ــت؛ در این نظـ ــام ،افراد کم
تـ ــوان در مدارس و باشـ ــگاههای ورزشـ ــی در کنار افراد

عـ ــادی جامعـ ــه ،مشـ ــغول بـ ــه تحصیـ ــل و یـ ــا فراگیری
مهارتهای ورزشـ ــی میشوند ،بنابراین از منزوی شدن
و گوش ـ ـه گیری آن ها ،جلوگیری به عمـ ــل میآید و برای
ایـ ــن کار بایـ ــد معلمـ ــان و مربیانـ ــی اختصاصـ ــی در نظر
گرفـ ــت ،همچنین باید فضای مدارس و اماکن ورزشـ ــی
برای این مقوله ،آماده شود.

مزایای ورزش برای افراد کم توان
معاون پژوهشـ ــگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با اشاره

رئیس هیأت گلف همدان:

داور بسکتبال همدانی بار دیگر بینالمللی شد

برگزاری مسابقه دوستانه مینیگلف
به مناسبت بزرگداشت «شهید فخری زاده» در همدان
هگمتانه ،گروه ورزش :رئیس هیأت گلف همدان ،گفت:
مسابقه دوسـ ــتانه مینی گلف به مناسـ ــبت بزرگداشت
«شهید فخری زاده» در همدان برگزار شد.
علی اصغر سـ ــالوند با اعالم این خبـ ــر ،گفت :در پی بهبود
وضعیت بیمـ ــاری کرونا و با توجه به اطالعیه اداره ورزش و
جوانان اسـ ــتان همدان مبنی بر مجوز ستاد استانی کرونا
در خصوص بازگشـ ــایی باشـ ــگاهها 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 هیـ ــأت گلف همـ ــدان ،گفت :مسـ ــابقه مذکور به
روش مجمـ ــوع ضربات و با رعایت کامل شـ ــیوهنامههای
بهداشتی به مناسبت بزرگداشت دانشمند شهید دکتر
محسـ ــن فخری زاده برگزار گردید و حتی بـ ــا وجود برودت
نسـ ــبی هوا و عـ ــدم تمرین ورزشـ ــکاران در ما ههـ ــای اخیر

به اینکــــه برای افراد کم توان این امــــکان وجود ندارد که
با خــــوردن دارو و یا طی کردن یک دوره درمان ،ســــامتی
کامل خودشـ ــان را به دسـ ــت بیاورند ،اظهــــار کرد :آنها
می توانند با کمک ورزش و انجام فعالیتهای ورزشــــی،
توانمندیهای خود را شکوفا و بارور کنند.
همچنین ورزش کردن باعث بهبود ســــامت جسمانی
افراد کم توان میشــــود که به عنوان مثال برای سالمتی
افراد ســــندرم داون ،فواید زیادی از جمله «کاهش شلی
عضالنـ ــی»« ،افزایش قـ ــدرت عضالنی ،انعطــــاف پذیری

و آمادگــــی قلبــــی عروقی»« ،توســــعه رشــــد مهارتهای
حرکتی» و مواردی از این دست را به همراه دارد.
کاشــــی ادامــــه داد :پژوهشــــگاه تربیــــت بدنـ ــی و علوم
ورزشــــی آمادگی دارد تا بـ ــه عنوان مشـ ــاور علمی وزارت
آموزش و پرورش ،ســــازمان بهزیستی کشــــور ،سازمان
آموزش و پــــرورش اسـ ــتثنایی ،وزارت ورزش و جوانان و
فدراســــیونهای ورزشــــی در توســــعه آموزش فراگیر در
ورزش ،سیاستگذاری و ارائه خدمت کند.

شاهد رقابت خوبی بودیم.
وی خاطرنشـ ــان کرد :در پایان این مسابقه که در  9میدان
برگزار شـ ــد خانمها ندا جهانی ،مریم بـ ــاب الحوائجی و پریا
حسینی راد توانسـ ــتند به ترتیب عناوین نخست تا سوم
را کسب کنند.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش« :هــــادی
سـ ــالم» در فهرسـ ــت داوران بیــــن
المللی  2021قرار گرفت.
به گـ ــزارش روابط عمومــــی اداره کل
ورزش و جوانـ ــان بـ ــه نقــــل از هیأت
بسکتبال ،هادی سـ ــالم داور ارزنده
اسـ ــتان همـ ــدان موفـ ــق شــــد تا در
آزمون انتخابـ ــی داوران بین المللی
نمره قبولی را کسب کند و یک بار دیگر در فهرست
بین المللی قرار بگیرد.

آزمــــون هفتــــه گذشــــته در سـ ــالن
آزادی تهــــران و بــــا حضــــور ناظـ ــران
فدراســــیون جهانــــی برگزار شـ ــد .که
شامل قسمتهای 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  2021قرار گرفتند
که هادی سالم از همدان نیز جزو نفرات منتخب بود.

نوبتدوم(تاریخانتشار)1399/09/26:

فراخوانمناقصهعموميیکمرحلهای
برونسپاری ارائه خدمات امداد ،نگهداری و تعمیرات ،انجام خدمات پیشگیرانه شبکههای توزیع آب ،چاهها و مخازن
آب و حراست فیزیکی از تأسیسات شهرستان کبودراهنگ شماره ج99/199-2/

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 شــبکههای توزیع آب ،چاهها و مخازن آب و حراســت فیزیکی از تأسیســات شهرســتان کبودراهنگ
بر اســاس فهرســت بهای واحد پایه رشــته بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  1399با برآورد اولیه  9.150.503.115ریال را
به مدت یکســال به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشــور (حداقل پایه  5در رشته آب) یا
گواهینامه صالحیت بهرهبرداری 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
 500/000ریــال به حســاب ســپهر بانک صــادرات شــماره  0101396197001بابت خرید اســناد مناقصه در ســاعت اداری از 1399/09/25
لغایت  1399/10/02به دفتر قراردادهای این شــرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  364.515.093ریال 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  0101396197001واریز 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 ،سپردههای
ً
مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه است.
مهلــت عودت اســناد تکمیل شــده مناقصه تــا پایان وقت اداری مــورخ  1399/10/13ومحل تحویل دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب
اســتان همدان می باشــد .پاکات مورخ  1399/10/14ساعت  9در 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  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت ( ) www.hww.irدرج شده است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبهای برای پیمانکار نخواهد داشت.
تاریخانتشارنوبتاول99/09/25:

شیرینی یلدا را با دورهمی
تلخ نکنیم

تاریخانتشارنوبتدوم99/09/26:

چهارشـــنبه

 26آذر  1399شماره 4688

7

محله ما

فرهنگ
106

محله ما

فرهنگ ،خیابانی تاریخ دار در همدان

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محلـ ــه مـ ــا  -راضیـ ــه مهـ ــری :یکـ ــی از
خیابانهای قدیمـ ــی و معروف همـ ــدان خیابان فرهنگ
اسـ ــت که خیابان پر تردد طالقانی یا همان پذیرایی سابق
را به بلـ ــوار فاطمیه متصـ ــل میکند و در میانه مسـ ــیر نیز
از طریـ ــق خیابان آزاد همدانی به دو خیابـ ــان پر تردد دیگر
یعنی خیابان جهاد و خیابان شـ ــهید خـ ــوش لفظ(گلزار )
مرتبط میگردد.
اما خیابانی که در حال حاضر به نـ ــام خیابان فرهنگ آن را
میشناسـ ــیم ،در گذشـ ــته به جهت وجود چشمه قاچاق
بیگ در میانه آن ،به کوچه قاچاق بیگ شـ ــهرت داشـ ــته
است.
در سالهای گذشته که باغهای همدان تا اواسط خیابان
فرهنـ ــگ فعلی کشـ ــیده شـ ــده بودند ،چشـ ــمهای به نام
چشـ ــمه قاچاق بیگ در این باغات میجوشیده که محل
آن درست روبروی اداره کل آموزش و پرورش فعلی بوده
و آب آن به مصرف باغچهها و خانههای مسیر میرسیده
است.
بـ ــه خاطر وجود چشـ ــمه قاچاق بیگ ،کوچ ـ ـهای که در آن
مسـ ــیر کشـ ــیده شـ ــده بود نیز به نام کوچه قاچاق بیگ
معروف شده بود که بعدها به فرهنگ تعییر نام داد.
چهارراه حبیبی ،نقطه اتصال فرهنگ و پذیرایی
درسـ ــت در ابتدای خیابان فرهنگ ،چهارراهی وجود دارد
که به نام حبیبی معروف اسـ ــت و علت نامگذاری آن هم
بنابه گفته قدیمیهای این شـ ــهر ،سکونت دو برادر با نام
فامیلی حبیبی در ایـ ــن منطقه بوده که هـ ــردو از مالکین
قدیمی همدان بودند و دو خانه باغ بزرگ در این محدوده

داشتند.
امـ ــروز چهـ ــارراه حبیبی نقطه اتصـ ــال خیابـ ــان فرهنگ با
خیابـ ــان طالقانی یا همان خیابان پذیرایی سـ ــابق اسـ ــت
که این خیابان بـ ــه دلیل وجود هتل بوعلـ ــی و انجام امور
پذیرایی در آن ،به نام پذیرایی شـ ــهرت داشـ ــت اما پس از
انقالب اسالمی نام آیتا ...طالقانی بر آن نهاده شد.
از چهـ ــارراه حبیبـ ــی که به سـ ــمت جنوب شـ ــهر همدان
میرویـ ــم وارد خیابـ ــان قدیمـ ــی فرهنگ م یشـ ــویم که در
ابتدای آن هنوز برخـ ــی خانههای قدیمی و بزرگ این محله
پابرجا هستند ،مانند خانه شریف امینا که درست در ضلع
شرقی ورودی خیابان فرهنگ به چشم میخورد.
وجه تسمیه خیابان فرهنگ
بـ ــه گفته اهالـ ــی این محـ ــل و همدان یهـ ــای قدیمی ،وجه
تسـ ــمیه خیابان فرهنگ ،از فعالیت طوالنی مدت وزارت
فرهنگ سـ ــابق و آموزش و پـ ــرورش فعلی گرفته شـ ــده
است.
درواقع اسـ ــتقرار اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) در این
خیابان ،نام فرهنگ را برایش رقم زد.
هرچند قرارگیری نام فرهنگ بر این خیابان قدیمی شـ ــهر
همدان چندان دور از انتظار هم نیست ،چراکه از یک سو
اداره فرهنگ در آنجا اسـ ــتقرار داشـ ــته و از سوی دیگر در
محدوده این خیابان اسامی شعرای ما به چشم میخورند
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
شـ ــده که رئیس فرهنـ ــگ سـ ــابق همدان ،علـ ــی محمد
آزادهمدانی ،در این خیابان ساکن بوده است.
در حال حاضر ،آزاد همدانی ،نام خیابانی اسـ ــت که از ضلع
شرقی خیابان جهاد به خیابان فرهنگ متصل میشود و
تا خیابان شهید خوش لفظ(گلزار ) امتداد مییابد.
این خیابان در دهههای  1320یا  1330به نام شاعر و معلم
فرهیخته همـ ــدان ،یعنی علی محمد غمامی آزاد همدانی،
متخلص بـ ــه آزاد ،نام گذاری شـ ــد که امروزه با سـ ــاخت و
سـ ــازهای جدید به دو قسمت غربی و شرقی در دو جبهه
غربی و شرقی خیابان فرهنگ تقسیم شده است.
قسـ ــمت غربی این خیابان مسـ ــیری برای اتصال خیابان
فرهنگ بـ ــه خیابان جهاد و قسـ ــمت شـ ــرقی آن معبری
برای متصل کـ ــردن خیابـ ــان فرهنگ به خیابان شـ ــهید
خـ ــوش لفظ(گلزار ) و خیابان نواب میباشـ ــد که به دلیل
وجود مغازههای فراوان و نیز مدرسه و دانشگاهی در آن
محدوده بسیار پرتردد است.
خیابان عارف قزوینی
یکـ ــی از انشـ ــعابات خیابـ ــان فرهنگ به سـ ــمت میدان
جهاد ،خیابانی به نام عارف قزوینی ،شـ ــاعر و ترانه سـ ــرای
عصر مشـ ــروطیت است که در سـ ــال  1312خورشیدی در
شـ ــهر همدان درگذشـ ــته و در جوار مقبره ابوعلی سینا و

در میدان آرامگاه ابوعلی سـ ــینای همدان به خاک سپرده
شده است.
در خیابان عارف قزوینی و در محـ ــدوده خیابان فرهنگ،
عمارتـ ــی قدیمـ ــی و بزرگ به چشـ ــم میخورد که سـ ــالها
پیش محل کنسولگری انگلیسیها بوده است.
این باغ عمارت باشکوه بنایی است مربوط به عصر قاجار که
اکنونمکاناستقرار ادارهمیراثفرهنگیهمدانم یباشد.

هگمتانه ،گروه محله ما :شـ ــهر همدان به علت قرارگیری
در دامنه کوه الوند ،در روزهای گرم تابسـ ــتان دارای هوای
خنک و دلچسبی است .این هوای خنک در باغهای این
شهر دلچسبتر میشـ ــده و نتیجه آن ساخت خانههای
بزرگ همچون عمارت در میان حیاطهایی وسـ ــیع در دل
باغات شهر همدان بوده است.
باغ عمارت نظری یکی از باغهای ایرانی شهر همدان است
کـ ــه در خیابانی که تابلواش به نام عارف قزوینی اسـ ــت در
محدوده خیابان فرهنگ قرار دارد.
ایـ ــن بـ ــاغ عمـ ــارت در اواخـ ــر دوره قاجـ ــار و اوایـ ــل دوره
پهلوی سـ ــاخته شدهاسـ ــت ،و در ابتدا محل کنسولگری
انگلیس ـ ـیها بـ ــوده کـ ــه از سـ ــال  1315تـ ــا سـ ــال 1329
خورشیدی در آن ساکن بودند.
سـ ــپس یک شـ ــاهزاده قاجاری در آن سـ ــاکن میشـ ــود.
بعد از اینها این باغ عمارت به مزایده گذاشـ ــته شـ ــده و
فتحعلی خـ ــان نظری آن را خریداری نموده و خاندان نظری
تا مدتها در این باغ عمارت ساکن بودهاند .سپس این
خانه در سـ ــال  1377با موافقت خانوادهی نظری به ثبت

راضیه مهری

این عمـ ــارت یکی از نمونههـ ــای زیبای باغهــــای ایرانی به
حسـ ــاب میآید که خاندان نظری تا مدتها در آن ساکن
بودهاند و به موزه مردم شناسی نیز معروف است.
چهارراهی که بعد از گسـ ــترش خیابان کشــــیها بر مسیر
این عمـ ــارت در محدوده محله فرهنگ کشــــیده شــــده
اسـ ــت به دلیـ ــل وجود بـ ــاغ نظری بــــه نام چهــــارراه نظری
شناخته میشود.

خیابان قدیمــــی فرهنگ که مســــیر انتخابی خیلی
از خودروهــــا برای رســــیدن بــــه مرکز شــــهر بدون
گیــــر کردن در چــــراغ قرمــــز و ترافیــــک خیابانهای
اصلی اســــت ،به دلیــــل عرضکم آن بــــرای عابرین
و ســــاکنین ایــــن محــــل و همچنین سرنشـ ــینان
خودر وها دردسر ساز است.
هرچنــــد در بخشهایــــی از ایــــن خیا بـ ــان
بازگشــــایی معبر صورت گرفته و پیاده رو سازی
منا ســــبی در ضلع غربــــی خیابــــان فرهنگ انجام
شــــده اســــت ،اما همچنــــان عرض بار یــــک این
خیابان در قســــمت شــــمالی چهارراه فرهنگ تا
چهــــارراه حبیبی ،مســــیر نامنا ســــبی را برای عبور
شـ ــهروندان ،چه پیاده و چه سواره ،شکل داده
است.
خیابــــان فرهنــــگ از خیابانهــــای پرترافیک شـ ــهر
همدان محســــوب میشــــود 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 مشـ ــغول
بــــه فعالیتند به ایجــــاد نــــزاع و گاها درگیــــری میان
خودروهایی که چند دقیقهای برای خرید در حاشیه
این مســــیر توقف میکنند با ســــایر رانندگان اشاره
کردند که بــــرای خیابانی به نام "فرهنگ" نامناسـ ــب
است.
برای جلوگیری از این درگیریها 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 نزاعهای روزانه رانندگان
با یکدیگر نجات داد.

بزرگان محله

باغ عمارت نظری واقع در محدوده فرهنگ
ملی درآمد.
ایـ ــن بـ ــاغ عمـ ــارت ،مدتـ ــی کاربری آموزشـ ــی داشـ ــته و در
سـ ــالهای  1375مدرسـ ــه سـ ــما و سـ ــپس دانشـ ــکده
معماری وابسـ ــته به دانشگاه آزاد اسالمی در آن مشغول
به فعالیت بودهاست.
در سال  1388این بنا مرمت شد تا کاربری آن تغییر کند و
عمر مفید بنا افزایش یابد .در همین سـ ــال به همت اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری استان
همدان ،در این باغ عمارت یک موز ه مردم شناسـ ــی با نام
نظری افتتاح شـ ــد .درحال حاضر میراث فرهنگی همدان
در این باغ مستقر است.
معماری باغ عمارت نظری
ایـ ــن باغ عمـ ــارت یکـ ــی از نمون ههـ ــای باغ ایرانی اسـ ــت و
محوطـ ــه بسـ ــیار سرسـ ــبز و زیبایـ ــی دارد .پـ ــس از عبور از
مسـ ــیری باریک از میان باغ به عمارت میرسید که حوض
هشتی زیبایی در مقابل آن وجود دارد.
ِ
سـ ــاختمان بنا تمامـ ــا آجری میباشـ ــد که با سـ ــتونهای
سـ ــفید رنگ به هم وصل شده اند و جلوه بسیار زیبایی را

عرض باریک خیابان فرهنگ یکی
از مشکالت ساکنین محل

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 وسـ ــط حیاط هم حوض آب که هشت ضلعی میباشد
قرار گرفته و در اطراف باغ هم نیمکتهایی سـ ــنگی برای
نشستن قرار داده شده است.
بنـ ــا دارای دو طبقه اسـ ــت ،طبقهی باال کـ ــه در چهار ضلع
دارای بالکن اسـ ــت با نردههای چوبی ظریف و  24ستون
چوبـ ــی با گچ پوشـ ــش یافته اسـ ــت .سرسـ ــتونها دارای
تزئینات گل و بوته است ،این ستونها دارای کاربری باربر
سازهای هستند.
سـ ــقف بنا دارای پوشش شـ ــیروانی اسـ ــت .در فضای
داخلی بنا تعدادی اتاق طراحی و سـ ــاخته شـ ــده اسـ ــت
که برای دسترسـ ــی به آنها بایـ ــد از راهروی باریکی عبور
کرد .سـ ــقف بعضی از اتاقها لمبه کوبی شده است ،در
وسـ ــط راهرو ،روزنهای جهت نورگیری و تهویه نیز تعبیه
شدهاست.

فضای داخلی عمارت را سـ ــعی کرده اند که دست نخورده
نگـ ــه دارند اما چیدمـ ــان داخلی اش کمـ ــی دوگانگی دارد
چون یک سری از وسایل از قدیم بجا مانده و مابقی دکور
آن تمامـ ــا امروزی بوده اسـ ــت و به دلیل اسـ ــتقرار میراث
فرهنگی بـ ــه عنوان یکـ ــی از ارگانهای دولتـ ــی ،چیدمانی
تمام اداری دارد.
سـ ــاختمان و فضـ ــای داخلی عمارت نظـ ــری با ظرافت
بسـ ــیار خا صـ ــی سـ ــاخته شـ ــده و در نـ ــگاه اول هـ ــر
بینن ـــد های را مجذوب خودش میکنـ ــد .طبقه دوم بنا
دارای بالکنی بزرگ و و سـ ــیع میبا شـ ــد که دور تا دور
طبقـ ــه را فرا گرفته ا سـ ــت ،پنجر ههای بنا هـ ــم تماما از
چوب ساخته شده اند.
را ههـ ــای عبور بازدیـ ــد کننـ ــدگان در باغ عمـ ــارت نظری با
سـ ــنگ فرشهای بسیار دوست داشـ ــتنی درست شده
که زیبایی محوطه را دو چندان کرده است.
این باغ عمارت با فضای باصفایش در هر فصلی از سـ ــال
پذیرای بازدیدکنندگان اسـ ــت تا از گشـ ــت و گذار در یک
خانه باغ قدیمی لذت ببرید.

آزاد همدانی ساکن محله فرهنگ

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محلـ ــه مـ ــا :علیمحمــــد آزاد همدانی
متخلص به آزاد در سال  1258شمسی در شهر همدان
متولـ ــد شـ ــد .او از مریـ ــدان س ـــید محمد یوســــفزاده
معروف به غمام همدانى بود که بدین سبب به غمامى
نیز شهرت داشت.
در کودکی پدر خود را که حسـ ــین نام داشــــت و از اهالى
ناحیه خوانسار اصفهان بود ،از دست داد.
وى از پانزده سـ ــالگى به تحصیل ادبیات فارسى و عربى
پرداخت .منطق را بدون معلم و فقه و اصول و فلســــفه
را از اسـ ــاتید فن آموخت و با زبان انگلیســــى ،فرانس و
اسپرانتو آشنا شد.
در اواخر سـ ــال  1323قمری تحصیالت خود را در فارسی
و صرف و نحو و معانی و بیان و فقه و منطق در همدان
به اتمام رسانید.
بعدهـ ــا از معلمان رسـ ــمی وزارت فرهنــــگ و آموزش و
پرورش شـ ــد و در مشاغل دبیری ،بازرســــی و مدیریت
دبسـ ــتان و دبیرسـ ــتان ،به مدت بیش از چهل ســــال
انجام وظیفه کرد.
در سـ ــال  1300خورشیدی ،به ســــمت ریاست فرهنگ
کاشـ ــان منصـ ــوب و به اصالح امــــور فرهنــــگ و افتتاح
انجمن ادبی پرداخـ ــت و در اثر مجاهدت در ترویج علم
و ادب مورد توجه اهالی کاشان قرار گرفت.
در ایـ ــن موقـ ــع خبر مـ ــرگ ناگهانــــی فرزند ارشــــدش از
سنندج رسـ ــید و مرگ این جوان ،آزاد را پیر و از زندگانی

سیر نمود؛ ناچار به تهران منتقل شد.
در سال  1313خورشــــیدی به سمت مدیریت ادبیات و
بازرســــی اداره فرهنگ همدان منصوب شــــد و در سال
 1315به مدیریت دبیرستان شاهپور کرمانشاه برگزیده
شد و دو ســــال هم به تربیت و تعلیم دانشجویان آنجا
انجام وظیفه کرد.
آزاد خط شکســــته را خوب مىنوشــــت و در اشعاری که
مىسرود ابتدا خود را اسیر و سپس آزاد تخلص مىکرد.
از آثار او میتوان به کتاب «عشق و ادب» ،در دو جلد در
شرح داســــتان فردوســــى که ناتمام مانده است ،اشاره
کرد که جلد اول آن در سال  1313به چاپ رسید.
وى واقف به فنون ادب فارســــى بود .طبعى سرشـ ــار و
بیانى جذاب و شــــیرین داشــــت .دیوان اشــــعار او بالغ
بر سی هزار بیت اســــت که به صورت پراکنده در جراید
ادبی آن زمان چاپ میشده است.
آزاد یکى از با ذوقترین 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 فرهنـ ــگ
همدان نیز به ســــبب سکونت این فرد فرهیخته در آن
خیابان به نام او نامگذاری شد تا آزاد همدانی همواره در
یاد و خاطره همدانیها بماند.
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هگمتانه ،گروه فرهنگی :فیلم بلند سـ ــینمایی «زد
و بند» بهکارگردانی داود نوروزی در مراحل فنی قرار
دارد و برای ارائه به جشـ ــنواره سـ ــی ونهم فیلم فجر
آماده میشود.
به نقـ ــل از روابطعمومی بنیاد سـ ــینمایی فارابی،
«زد و بند» نخسـ ــتین فیلم بلند سـ ــینمایی داود
نوروزی اسـ ــت که بهتهیهکنندگی مقصود جباری
و با مشـ ــارکت بنیاد سـ ــینمایی فارابی سـ ــاخته
شـ ــده و قص ـ ـهاش بـ ــا روایتـ ــی متفـ ــاوت در ژانر
معمایی به معضـ ــات و ناهنجاریهای اجتماعی
میپردازد.
داود نـ ــوروزی در خصـ ــوص آخریـ ــن وضعیت این
فیلم عنـ ــوان کـ ــرد :در حال حاضـ ــر در مراحل فنی
قرار داریم اما شـ ــرایط کرونایی روند کار را کند کرده
است و امیدواریم شرایط مساعد شود تا بر اساس
برنامهریزی ،مراحل فنی فیلم به اتمام برسد.
بازیگـ ــران :امیـ ــن زندگانـ ــی ،هنگامه حمیـ ــدزاده،
همایون ارشادی ،فریبا کوثری ،محمدعلی کیانی و
سید مهرداد ضیایی
سایر عوامل فیلم «زد و بند» عبارتند از:
مدیـ ــر تصویربـ ــرداری :هاشـ ــم مـ ــرادی ،طـ ــراح
چهرهپردازی :محسن ملکی ،طراح صحنه و لباس:
مرجـ ــان گلـ ــزار ،صدابردار :مسـ ــیح حدپور سـ ــراج،
صداگـ ــذار :آرش قاسـ ــمی ،مدیر برنامهریـ ــزی :امیر
جاوید نیک ،دسـ ــتیار کارگردان :سـ ــاالر آزادمنش،
مجری طرح :محمدعلی کیانی ،مدیر تولید :محمود
محمدطائمـ ــه ،جانشـ ــین تولیـ ــد :امیـ ــر حسـ ــین
طاهریـ ــان ،مدیـ ــر تـ ــدارکات :علیرضا محمـ ــدزاده،
مشاور پروژه :سارا احمدی.

کینه دو دههای سازمان مجاهدین از آقای دادستان
مسـ ــتند آقای دادسـ ــتان به کارگردانی محسن اسـ ــامزاده یکی دیگر
از مسـ ــتندهایی اسـ ــت که در آن موضوع ترور مورد بررسی قرار گرفته
اسـ ــت؛ این فیلم مسـ ــتند روایتی از زندگـ ــی و فعالیت چنـ ــد دههای
شهید اسـ ــداهلل الجوردی است؛ او که دادستان انقالب تهران در دهه
 1360بود ،در سـ ــال  1377در حجرهای در بازار تهران توسـ ــط سـ ــازمان
مجاهدین خلق ترور شد.
اسـ ــامزاده در این فیلم مسـ ــتند فعالیتهای شـ ــهید الجوردی را با
دقـ ــت خاصی مورد واکاوی قـ ــرار داده و حتی از بیمهریهایی سـ ــخن
گفته اسـ ــت که بـ ــه الجوردی روا داشـ ــته شـ ــد .در این فیلم مسـ ــتند
میبینیم که شـ ــهید الجـ ــوردی در دهـ ــه  1360برخورد بسـ ــیار قاطعی
با سـ ــازمان مجاهدین خلق که سـ ــودای مسلحشـ ــدن و ایجاد جنگ
داخلی در کشـ ــور را داشـ ــتند ،داشـ ــت و همین موضوع عاملی شد تا
کینه الجوردی سـ ــالها در دلشان باشـ ــد .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 بهخصوص» به روایت کارگردان جوان
مسـ ــتند «یک روز به خصوص» بـ ــه کارگردانی میکائیـ ــل دیانی و تهیه
شـ ــده در بسیج صدا و سیما ،یکی دیگر از مستندهایی با موضوع ترور
است.
این مسـ ــتند بـ ــه مخاطبان نشـ ــان میدهـ ــد که در کـ ــوران بحثهای
سیاسـ ــی بین اعضای حـ ــزب جمهوری اسـ ــامی در مجلس شـ ــورای

ترســــم کــــه بمیــــرد از فراغــــی کــــه تراســــت
بــــوی جگــــر ســــوخته عالــــم بگرفــــت
گــــر نشــــنیدی ،زهــــی دماغــــی که تراســــت!

«بخش دوم»

اسـ ــامی و بنیصدر خبـ ــری مردم را شـ ــوکه میکند؛ آیتا ...سـ ــیدعلی
خامنهای در مسـ ــجد ابوذر تهران ترور م یشـ ــود ،این مستند داستان
اتفاقـ ــات آن روز به خصوص را از زبان شـ ــاهدان عینـ ــی برایمان روایت
میکند.
مجیـ ــد شـ ــهریاری ،اسـ ــتاد دانشـ ــگاه شـ ــهید بهشـ ــتی ،فیزیکدان و
دانشمند هسـ ــتهای کشورمان اسـ ــت که در تاریخ  8آذر  1389توسط
عناصر کوردل منافقین به شهادت رسید.
او با کسـ ــب رتبه  2در سـ ــال  1363در آزمون ورودی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در رشته مهندسی الکترونیک پذیرفته شد ،سپس در سال
 1367باکسـ ــب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد به رشته مهندسی
هستهای در دانشگاه صنعتی شریف رفت و در نهایت در سال 1377
موفق شد دکترای خود را در رشته علوم و فناوری هستهای از دانشگاه
امیرکبیر دریافت کند .این چهره برجس ـــته علمی کشـ ــورمان در سال
 1385دانشکده مهندسـ ــی هستهای دانشگاه شـ ــهید بهشتی را به
عنوان قطب فناوری هسـ ــتهای در ایران راهاندازی کرد و خودش نیز به
عنوان عضو هیأت علمی در این دانشکده مشغول به کار شد.
مسـ ــتند «میراث مجیـ ــد» روایتی از زندگی این دانشـ ــمند هسـ ــتهای
کشـ ــورمان اسـ ــت که به کارگردانی مصطفی آتشمرد و تهیهکنندگی
مهدی مطهر تولید شده است.
مسـ ــتند «اسـ ــتاد» ،دیگر فیلمی اسـ ــت که با محوریت دانشـ ــمندان
هستهای کشـ ــورمان ساخته شـ ــده است .این فیلم مسـ ــتند زندگی
شهید مسـ ــعود علیمحمدی از زبان همسر و دوستانش است که به
کارگردانی محمدحسین حقیقی ساخته شده است.
شهید مسـ ــعود علیمحمدی ،از نخستین دانشـ ــجویان دوره دکترای
فیزیک در داخل ایران بود و اولین کس ـــی اسـ ــت کـ ــه در ایران دکترای
خود را در فیزیک دریافت کرده اسـ ــت .او در روز  22دیماه سال 1388
به شهادت رسید.
زندگی شـ ــهید احمدیروشـ ــن ،دیگر دانشمند هسـ ــتهای کشورمان
نیز در مسـ ــتند «تولدت مبارک» به تصویر کشـ ــیده شـ ــده است .این
دانشـ ــمند جوان کشـ ــورمان در  21دیماه سـ ــال  1390بـ ــه درجه رفیع
شهادت نائل آمد.
حال پس از شـ ــهادت شـ ــهید محسـ ــن فخریزاده که خـ ــود به نوعی
سرچشـ ــمه فناوری هستهای برای کشورمان به شـ ــمار میرفت ،همه
منتظر مسـ ــتندی درخور شـ ــأن و منزلت آن شـ ــهید بزرگوارند .بدون
شـ ــک محدودیتهایی در نام بردن از فعالیتها و شـ ــاگردان ایشان
وجود دارد ،اما به نظر میرسـ ــد که میتوان با سـ ــاخت آثاری از خدمات
بیپایان شهید فخریزاده ،مردم کشورمان را نسبت به ابعاد فعالیتی
ایشان بیشتر آگاه کرد.

رازونیاز

تبریک و تهنیت

عزیز ا ...یوسفی

تصـدی دوران مدیریـت فرمانـداری تقدیـر و تشـکر مینمایـم.
احمدرضا احسانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

شــــخصی به نام حاج ابوالحســــن معمار در حالی که گریه میکرد گفت :این
مــــرد بزرگ را ما نشــــناخته بودیــــم ،و ادامــــه داد :مثال زمانی برای ایشـ ــان در
منزلش تعمیــــری انجام دادم کار را کــــه به پایان رســــاندم بالفاصله مزدم را
پرداخت کرد ،فردای آن روز وقتی به خانهام رسیدم متوجه شدم آقا آمده در
خانه! سؤال کردم اینجا تشــــریف آوردید؟ فرمودند :بلی چند میخ از وسائل
شما جا مانده بود آنها را آوردهام تحویل شما بدهم!
حق مردم را ادا کنای پسر
تا نگردی در دو عالم خیرهسر

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

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 خوشگفتار -مدیرمسئول ماهنامه «حامی مادستان»

تبریک و تهنیت

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

الوندی

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

سرکار خانم

فاطمه حبیبی

محمدعلی محمدی

معاونت محترم سیاسـی اجتماعی
فرمانداری همدان

فرماندار محترم شهرستان همدان

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

ضمـن تقدیر از زحمـات و تالشهـای ارزنـده و مانـدگار جناب آقـای مهندس افشـاری
ّ
مسـرتبخش شـما را
در زمـان تصـدی فرمانـداری همـدان ،انتصـاب شایسـته و
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

الوندی

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری همدان

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

از صمیم قلب انتصاب شـما را تبریک و تهنیت عـرض مینمایم.
ً
ضمنـا از زحمـات ارزنـده جنـاب آقـای مهنـدس افشـاری طـی

عمر در یــــک خانه گلــــی  70متری زندگــــی میکردند ،بعد از رحلت ایشـ ــان

معاونت محترم برنامهر یـزی فرمانداری همدان

مدیرکل محترم دفتر امور شـهر
و شوراهای استانداری

الوندی

انتصاب بجا و شایسته شـما موجب مسرت و خشـنودی است.

حکایت :آیتا ...انواری در مصرف ســــهم امام بســــیار احتیاطکرده و تا آخر

جناب آقای یزدان آذرمی

مجید درویشی

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری همدان

فرماندار محترم شهرستان همدان

خودداری کند ،خداوند او را از برکت رزق محروم میکند مگر اینکه توبه کند.

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

جناب آقای مهندس

مدیرکل محترم دفتر فنی اسـتانداری

محمدعلی محمدی

آوردهاید اموال یکدیگر را از طریق باطل و نامشروع نخورید.
رســــول معظم اســــام(ص) میفرمایند:کســــی که از ادای دین مسلمانی

بر خود الزم میدانم 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.

تبریک و تهنیت

جناب آقای دکتر

جناب آقای دکتر

هگمتانــــه ،گروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت:ای کســــانی که ایمان

جناب آقای مهندس سید حسین جعفری

شهادت برسیم( .امام خمینى)
خداوندا! تو را سپاســــگزارم که به من توفیق شرکت در
جبهـ ــه حق علیه باطـ ــل را عطا کردى؛ تو را سپاسـ ــگزارم
که مرا بر آن داشـ ــتى که با نثار خون خـ ــود در پاى نهال
اسـ ــام و انقالب اسـ ــامی وظیفه و دین خود را نسبت
به امام و رهبر کبیر انقالب و خانواده شــــهدا و جانبازان
ادا کنم.
خدایا! تـ ــو را از صمیم قلب سـ ــپاس میگوییم که فرصتی
دادی اعتقـ ــادم را به اثبات برسـ ــانم و با شـ ــرکت در جبهه
دفاع از اسـ ــام و ایمان به نبوت و امامت و والیت فقیه و
یقین به قیامت خود را به تو نزدیک کنم.
ای مـ ــردم اگر توفیق شـ ــهادت نصیب من شـ ــد از شـ ــما
میخواهـ ــم که همیشـ ــه در خط امام حرکـ ــت کنید و پیرو

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما را کـه بیانگـر تعهـد ،کارآمـدی و شایسـتگیهای برجسـته
جنابعالـی در صحنههـای خدمـت صادقانـه بـه شـهر و دیارمـان اسـت را تبریـک عـرض
نمـوده ،موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم.

چند میخ بهجای مانده در منزل
را به صاحبش بازگرداند

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 گرفتاریها مقرر کن
و مرا به خاطر چیرگى 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 گرفتاریهایم
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»

مردم ! همیشه در خط امام حرکت کنید
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک بـ ــودی ،زیر
کدام آسـ ــمان ،آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت
جاری میشـ ــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کدام گلوله
برایم نوشـ ــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشـ ــتی وقتی با
تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر
و مینوشتی از عبورت؟ مینوشتی از افقهای گلگون ،از
جوانههای روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشـ ــتی و
امروز منم که میخوانمش ،منم که صدای تو شده ام در
خوابهای سنگین دنیا .تو مینوشتی و امروز مائیم که
کلمات تو را فریادیم ،چشـ ــم هایت را بیداریم و دستانت
را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما مثل حسین وارد جنگ شـ ــدیم و مثل حسین باید به

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

به سوی رحمت تو

ایستگاه آسمان

وصیت شهید احمد ساکى
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برگزاری کالس نویسندگی با حضور ارکان صالحین و مربیان پایگاه مقاومت حامیان والیت حوزه کوثرالنبی(س)

از آقای دادستان تا یک روز بهخصوص
هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :تـ ــرور چهرههای تأثیرگذار انقالب اسـ ــامی
در دهه  1360و به شـ ــهادت رسـ ــاندن دانشمندان هسـ ــتهای ،سوژه
فیلمهای مستند ژانر ترور قرار گرفته است.
مسـ ــتندهای ترور همواره یکی از سـ ــوژههای جذاب برای فیلمسازان
و مخاطبان بوده اسـ ــت؛ فیلمسـ ــازان با پرداخت بـ ــه این موضوعات
رسـ ــالت خـ ــود را در مستندسـ ــازی از سـ ــوژههای مهم پیـ ــش برده و
مخاطبـ ــان نیز با دیـ ــدن اینگونه از مسـ ــتندها ،از جزئیـ ــات حادثهای
واقعی باخبر ش ـ ـدهاند .البته این سـ ــوژه از چند جهـ ــت قابل پرداخت
بوده اسـ ــت و مستندسازان کشـ ــورمان در چند مقطع مختلف بدان
پرداختند.
در ادامه بخش دوم از بررسی مستندهای ترور را میخوانید و مروری بر
آثاری داریم که در این ژانر ساخته شدهاند:

امام صادق علیه السالم:

دوست ندارم جوانی از شما [شیعیان] را جز بر دو گونه ببینم:
دانشمند یا دانشجو.

عکس روز

مروری بر مستندهای ترور

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

در رهگــــذر بــــاد چراغــــی کــــه تراســــت

رودکی

مستنــد

سی نما

حدیث

تبریک و تهنیت

سرکار خانم

فاطمهحبیبی

معاونت محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری 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.
جمعی از اهالی رسانه استان همدان

