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بع  توا ز  ا یز  کهر گل  روستای  ر  د ذیل  های  ه  پروژ ی  ا مرحله  یک  عمومی  مناقصه  ن  فراخوا
ر  بها شهرستان  بع  توا ز  ا ن  گنبدا و  سفلی  د  با آ رسول  روستاهای  و  ن  همدا شهرستان 

بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تضمین شرکت در برآورد - ریالموضوعردیف
مناقصه - ریال

شماره ثبت در سامانه ستاد 

اجرای جدول گذاری ،کانال سنگی و پل 1
درروستای گل کهریز از توابع شهرستان 

همدان

4.726.835.626237.000.0002098005162000042

اجرای جدول گذاری وکانال سنگی در 2
روستای رسول آباد سفلی از توابع 

شهرستان بهار

4.840.930.468243.000.0002098005162000043

اجرای جدول گذاری ،کانال سنگی و پل 3
درروستای گنبدان از توابع شهرستان بهار

5.319.009.548266.000.0002098005162000044

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/07/20 ساعت 10 صبح می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1398/07/20 لغایت 1398/08/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : حداکثر تا مورخ 1398/08/20
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 در محل سالن اجتماعات بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:
آدرس : همدان – میدان جهاد - ابتدای خیابان طالقانی – بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان – طبقه اول – واحد دبیرخانه

جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستایی استان همدان- گروه نظارت ارزیابی امور عمرانی آقای 
مهندس زارعی تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان
م الف 1127 

اول نوبت   

ي( ا مرحله  )یک  عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
شماره آگهي: 22105

دانشــکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اســدآباد در نظر دارد مناقصه ساخت دو واحد مسکونی در بیمارستان قائم )عج( 
جهت پزشــکان مختصص، به شــماره ثبت 2098091275000003را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل  
برگزاری مناقصه از دریافت  اســناد  مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلی، مراحل  ثبت  نام  در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت  شــرکت در مناقصه محقق سازند.
* مهلت دریافت اســناد مناقصه از سایت از تاریخ 98/7/20 لغایت ساعت 14روز یکشنبه مورخ 98/7/28 می باشد.

* مهلت ارائه قیمت های پیشــنهادی در سایت از تاریخ 98/7/29 لغایت ساعت 14روز شنبه مورخ98/8/11می باشد.
* زمان بازگشــایی پاکت ها از طریق سامانه ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 98/8/12می باشد

*  تضمین شــرکت درمناقصه : یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 365/909/039ریال که حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و برای سه ماه 
دیگر قابل تمدید باشــد در وجه دانشــکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی و درمانی  اســدآباد )دقیقا بنام موضوع مناقصه ( یا ضمانتنامه های 
صادر شــده از موسســات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریزی وجه نقد به شــماره حساب سپرده 229593768بانک رفاه 

شــعبه اسدآباد و کد اقتصادی 411559961735و شناسه ملی14007004442و کد پستی6541843186 می باشد.
* تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشنهاد به آدرس اسدآباد 

میدان امام خمینی )ره( دانشــکده علوم پزشکی و خدمات پزشکی اسدآباد به واحد حراست تحویل نمائید.
* هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشــد.

* متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس اســدآباد میدان امام خمینی )ره( مدیریت امور پشــتیبانی و رفاهی مراجعه یا با شماره تلفن 
08133117451 تماس حاصل فرمایند.

امور پشتیباني و رفاهي دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اسدآباد
شماره م الف :378
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امام جمعه موقت همدان:

استواری عدالت در گرو رعایت 
حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر حاکمان

تأکید حسین قراباغی:

زیرساخت های اولیه 
برای ورود سرمایه گذار فراهم شود

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

زیرسازی 13 کیلومتر از راه های 
روستایی همدان در راستای اجرای طرح ابرار

تعریض ورودی  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
انقالب

اعتبار:

4 میلیارد ریال
پیشرفت فیزیکی:

 20 درصد
مجری :

 منطقه سه شهرداری
در این ستون 

روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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8
 بررسی می کند:

ضررهای شستن خودرو کنار معابر

6
یک نهاوندی، سپاهان اصفهان را قهرمان 

لیگ برتر دوچرخه سواری کشور کرد

4
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد:

برگزاری آزمون ورود به حرفه 
مهندسی با حضور 4 هزار نفر

2

شائبه ها در فروش اموال دولت
خجسته: مسؤوالن خصوصی سازی واقعیت ها را کتمان می کنند

با حضور 200 نفر در مرکز اخترشناسی ابن صالح همدانی برگزار شد

ویژه برنامه هفته جهانی فضا
تقدیر از کودکان به دلیل نقاشی با موضوع فضا

هگمتانــه، گروه خبر همدان: مرکز اخترشناســی ابن صالح همدانی به 
مناســبت هفته جهانی فضا ویژه برنامه ای را با حضور 200 شــرکت کننده 

برگزار کرد.
بــه گزارش هگمتانه، در این مراســم که با حضور بیش از 200 نفر برگزار شــد 
ویژه برنامه هایی از جمله نشســت در زمینه شــعار امسال هفته جهانی مبنی بر ماه 
دروازه ای به ســوی ستارگان و نیز نشست هایی در زمینه علوم و فناوری های فضایی 

برای عالقه مندانی که در این برنامه شرکت کردند ارائه شد.
همچنین پنل های تخصصی شــامل ماه، ســازمان فضایی ایران و تلســکوپ ها و 

سفرهای فضایی انجام شــد که در این برنامه به کودکانی که نقاشی هایی با موضوع 
هفته جهانی فضا کشیده بودند هدایایی اهدا شد.

در پایان برنامه نیز عالقه مندان به رصد آسمان پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، 
از طرف مجمع عمومی ســازمان ملل چهارم تا دهم اکتبر برابر 13تا 19 مهر ماه به 
عنوان هفته جهانی فضا نام گذاری شــده که مرکز اخترشناسی ابن صالح همدان به 

همین مناسبت ویژه برنامه ای را برگزار کرد.

با حضور وزیر علوم انجام شد

افتتاح ساختمان جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان
غالمی: پیگیری وضعیت نخبگان پشیمان از مهاجرت          حاجی بابایی: دانشگاه ها ساماندهی شود           خجسته: نداشتن مهارت علت بیکاری جوانان

2

حرکت 57 هزار همدانی برای زیارت
2

 آزادبخت: تقدیر از شهرداری به دلیل ارائه خدمت به زائران خارج از وظایف خود
 نادری فر: پخت روزانه 30 هزار نان در ایام اربعین در همدان

 افشاری: در مسیر تردد زائران از مریانج به فرودگاه نباید مشکلی وجود 
داشته باشد

 صوفی:آماده باش 100 نیروی شهرداری، 20 دستگاه ماشین آالت در کربال 
و 20 دستگاه در مرز

پایان آسفالت بلوار آیت ا... نجفی و سه راه فرهنگیان
 عرفی: ارسال 12 کامیون دارو برای زائران

 یکی از خادمان اهل بیت)ع( و مؤسس اولین موکب نهاوند: خدمت بی منت و 
عاشقانه برادران عراقی ام باعث شد موکب داری کنم

 روزانه 4 هزار نفر در موکب های نهاوند پذیرایی می شوند
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خبــر

خبــر همدان

امام جمعه موقت همدان:

استواری عدالت در گرو رعایت حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر حاکمان
زیارت اربعین ستون والیت است

هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه موقت 
همــدان گفت: بزرگترین حقــوق از منظر امام 
علی)ع(، حق زمامداران بــر مردم و حق مردم 
بر حاکمان اســت که در صورت رعایت موجب 

استواری عدالت می شود.
به گــزارش هگمتانه، حجت االســام سیدهاشــم 
موسوی در خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه 
یکی از مسائل مهم و با ارزش که جنبه فقهی و اخاقی 
دارد مســأله حقوق است اظهار کرد: بزرگترین حقوق 
از منظر امام علی)ع(، حــق زمامداران بر مردم و حق 

مردم بر حاکمان است.
وی بــا بیان اینکه اگر حاکــم حق مردم را ادا کند 
و مــردم حق حاکــم را ادا کنند باعــث الفت مردم با 
یکدیگر و پیوســتگی آنها می شــود افزود: این فریضه 
موجب قدرت و عزت دیــن، تقویت حق، رهایی دین 

از انحراف، اســتواری عدالت، حفظ سنت ها در مسیر 
صحیح، اصاح امور، امیدواری مردم و یأس دشــمنان 

می شود.
امام جمعه موقــت همدان تصریح کرد: اگر این دو 
حق محقق نشــود، نابودی وحدت، حاکمیت ظلم بین 
مردم، ایجاد بدعت، از بین رفتن مسیر روشن و تقوای 
الهی، کمرنگ شدن خصایص انسانی حاکم شده و در 

نهایت حکومت استبداد و ظلم برقرار می شود.
وی ادامه داد: در چنین حکومتی مردم به ابطال 
حقوق عادت می کنند، نیکان خوار و ذلیل می شوند 
و از صحنه اجتماع طرد می شــوند و از ســوی دیگر 
اشرار و بدکاران عزیز می شــوند و سمت ها به آن ها 

می رسد.
حجت االسام موسوی با اشــاره به اینکه در هیچ 
عصــر و زمانی، حاکمان مانند امام خمینی)ره( و رهبر 

انقاب عمل نکردند خاطرنشان کرد: این بزرگواران به 
جوانان عشق می ورزند و همواره مردم را در نظر دارند.

وی در ادامه به روز عصای سفید اشاره کرد و گفت: 
مســؤوالن در مناسب ســازی معابر برای عبور و مرور 

نابینایان و معلوالن اهتمام ورزند.
امام جمعــه موقت همدان به اربعین حســینی 
نیــز پرداخت و اظهار کرد: پیامبر اکرم)ص( مردم 
را توصیــه کرده که از قرآن و اهــل بیت)ع( جدا 

ند. نشو
وی با اشــاره به اینکه دســتور قرآن برای سعادت 
انســان، کنار صادقان بودن است که مصداق اصلی آن 
ائمه اطهار)ع( هستند افزود: هیچ یک از ائمه اطهار)ع( 

دروغ نگفتند و ما نیز نباید دروغ بگوییم.
حجت االســام موســوی بــا بیان اینکــه مؤمن 
باید عملش را با عمل امام معصوم بســنجد تا شــبیه 

ائمه)ع( شود تصریح کرد: افرادی که تنها این سخنان 
را می گوینــد اما گناه می کنند، مشــخص اســت که 

اهل بیت)ع( را دوست ندارند.
وی بــا اشــاره به اینکــه زن و دختــر ائمه هرگز 
بی حجــاب و بدحجاب نبودند ادامه داد: همان طور که 
نماز ســتون دین اســت، زیارت اربعین ستون والیت 

است.
امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه رهبر انقاب 
راهپیمایی اربعین را پدیده الهی می دانند خاطرنشــان 
کرد: دشمنان بســیار تاش کردند که کربا شناخته 

نشود اما هرگز موفق نشدند.
وی گفــت: طولی نخواهد کشــید کــه به برکت 
اهل بیت)ع( همه دشــمنان ائمه معصوم نابود و عالم با 
نور قرآن، نهج الباغه، صحیفه سجادیه و دعای کمیل 

روشن می شود.

حرکت 57 هزار همدانی برای زیارت
هزار  همدان: 565  خبر  گروه  هگمتانه، 
نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده 
اند که 57 هــزار نفر آن مربوط به همدان 

است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح پنجشنبه 
در ســتاد اربعین استان همدان از ثبت نام 565 
هزار نفر از 5 اســتان در سامانه سماح خبر داده 
شد که 57 هزار نفر آن مربوط به همدان است.

*آزادبخت: تقدیر از شهرداری به دلیل 
ارائه خدمت به زائران خارج از وظایف خود

معاون سیاســی امنیتی استاندار همدان در 
ســتاد اربعین اســتان همدان با تأکید بر اینکه 
همــه امکانات باید به میدان خدمت رســانی به 
زائران اربعیــن بیاید گفت: در این 10 روز همه 

مدیران باید آماده باشند.
مصطفــی آزادبخت با اشــاره به اینکه دســتگاه ها 
موظف هســتند تمام امکانات خود را در اختیار زائران 
قرار دهند عنوان کرد: از دانشــگاه پیــام نور به دلیل 
در اختیار قــرار دادن نماز خانه و کاس های درس به 
زائران و از شهرداری نیز به دلیل اینکه خارج از وظایف 

خود به ارائه خدمت پرداخته است تشکر می کنیم.
آزادبخت عنوان کرد: مکانی که موکب ها مســتقر 
هستند باید مناسب و کارشناسی شده باشد که مجدد 

مجبور به تجدید نظر نشویم.
وی بــا بیان اینکه قرار بود موکبی از نهاوند در مرز 
خسروی مستقر شود که به دلیل بسته شدن مرز این 
موکب بازگشته و در ســه راهی فیروزان مستقر شده 
است گفت: ضروری است این موکب ظرف 48 ساعت 

دوباره به مرز خسروی برگردد.
*نادری فر: پخت روزانه 30 هزار نان در ایام 

اربعین در همدان
دبیر ســتاد اربعین استان همدان نیز در خصوص 
تعداد زائران بیان کرد: زائران 5 اســتان از همدان به 
شــهرهای خود اعزام می شوند که تاکنون از خراسان 

رضــوی 232 هزار نفر، قم 110 هــزار نفر، مازندران 
108 هزار نفر، همدان 57 هزار نفر، گلستان 38 هزار 
نفر و خراســان شــمالی 28 هزار نفر که در مجموع 
565 هزار نفر می شــوند در ســامانه ســماح ثبت نام 

کرده اند.
مهرداد نادری فر با بیان اینکه ســال گذشته 240 
هزار نفر ثبت نام کرده بودند گفت: امسال تعداد زائران 
چندین برابر شده اســت و 57 هزار نفر آن مربوط به 

همدان است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری همدان با 
اشــاره به اینکه روزانه 30 هزار نان باید آماده شــود 
گفت: نانوایی های پادگان شهید قهرمان، آموزش فنی 
و حرفه ای، صداوســیما و یک نانوایی ســیار در این 

خصوص خدمت رسانی می کنند.
*افشاری: در مسیر تردد زائران از مریانج به 

فرودگاه نباید مشکلی وجود داشته باشد
فرماندار همدان نیز با اشــاره به اینکه برای ورود و 
خروج زائران حدود 350 دســتگاه اتوبوس پیش بینی 
شده گفت: در مسیر تردد زائران از مریانج به فرودگاه 

نباید مشکلی وجود داشته باشد.
حســین افشاری درباره بسته شــدن دور برگردان 
پادگان شــهید قهرمان نیز عنوان کــرد: پلیس اگر به 
شــکل مکتوب نظر خود را مبنی بر بســته شدن این 

مسیر اعام کند ما اقدام خواهیم کرد.
 20 شهرداری،  نیروی   100 *صوفی:آماده باش 
دستگاه ماشین آالت در کربال و 20 دستگاه در 

مرز
شــهردار همدان نیز بــا تأکید بر اینکــه این نهاد 
آمادگــی الزم برای خدمت رســانی به زائــران را دارد 
گفت: شهرداری خدمات بســیاری را خارج از وظایف 
خود مانند ارائه خدمت در بیرون از شــهر در این ایام 

انجام داده است.
عباس صوفی در خصوص آســفالت شــهر مریانج 
نیز اظهار کرد: کارخانه آســفالت بــه دلیل نبود قیر 
یک هفته تعطیل اســت که ضروری است دستگاه های 

مرتبط در این زمینه شهرداری را یاری دهند.
وی با اشاره به اینکه 100 نیرو، 20 دستگاه ماشین 
آالت در کربا و 20 دستگاه در مرز در حال آماده باش 

هســتند گفت: موکب های این نهاد روزانه 15 هزار 
غذا آماده می کنند.

شهردار همدان با بیان اینکه تمام خدمات شهری 
مریانج بر عهده شــهرداری این شــهر اســت گفت: 
آسفالت بلوار آیت ا... نجفی و سه راه فرهنگیان انجام 
شــده اســت و این نهاد تاکنون هیچ کوتاهی انجام 

نداده است.
وی بیان کرد: علیرغم آنکه بســیاری از خدمات 
جزو وظایف شــهرداری نبوده اســت اما شهرداری 
برای خدمت رســانی به زائران ایــن وظایف را انجام 

داده است.
*عرفی: ارسال 12 کامیون دارو برای زائران

حمید عرفی معاون امداد و نجات جمعیت هال 
احمر استان همدان نیز در این ستاد با اشاره به اینکه 
در مجموع 35 نفر از 23 مهر ماه بر ای خدمت رسانی 
به زائران مستقر شده اند گفت:12 تا 13 کامیون دارو 

برای زائران ارسال شده است.
رئیس ســتاد مردمی خدمت گزاران اربعین استان 
همدان نیــز با بیان اینکه ایســتگاه های صلواتی از 5 
روز پیش در اســتان همدان شــروع به خدمات رسانی 
به زائران حســینی کرده اند گفت: دو ایستگاه در شهر 

مریانج خدمات رسانی می کند.
سیدرضا موسوی با اشاره به آمادگی استان همدان 
برای خدمت رســانی به زائران اربعین حســینی اظهار 

کرد: عمده مشکل ما آرد و پتو برای زائران است.
وی با بیان اینکه ایســتگاه صلواتــی امیرآباد واقع 
در فامنین بســته شــده گفت: به این موکب گفته اند 
در مجتمــع ها، مجموعه ها یا پمپ بنزین دایر شــود 
کــه مجتمع های رفاهی اجازه اســتقرار این موکب را 

نمی دهند.
وی با اشــاره به اینکه همدان در مسیر 15 استان 
قرار دارد که به ســمت کربا می روند گفت: باید همه 
چیز آماده باشد و مشکات ترافیکی در همه ایستگاه ها 

رفع شود.

شائبه ها در فروش اموال دولت
خجسته: مسؤوالن خصوصی سازی واقعیت ها را کتمان می کنند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
ضرورت ابطال واگذاری ســیلوی همدان گفت: 
عدم برگزاری مزایده و ایجاد شائبه ویژه خواری 
در نحوه واگذاری ســازمان خصوصی ســازی و 
نیشکر هفت تپه،  اموال دولت، شــرکت  فروش 

هپکو، سیلوهای کرمانشاه به چشم می خورد.
به گزارش هگمتانه، امیر خجسته با اشاره به پیگیری، 
مکاتبه و برگزاری جلسات در جهت شفاف سازی نحوه 
واگذاری ســیلو و اداره غله همدان اظهار کرد: در زمینه 
نحوه واگذاری ســیلو و اداره غله همــدان از وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، ســازمان بازرســی و قــوه قضاییه 

پیگیری  و مکاتبات عدیده ای صورت گرفته است.
وی گفت: همچنین تخلفاتی در زمینه قیمت گذاری 

و حراســت از اموال بیت المال و انعقاد قرارداد واگذاری 
صورت گرفته که با دستور وزیر و مسv ؤوالن مربوطه 

این پرونده دقیق تر بررسی می شود.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس با بیان 
اینکه در دیدار با رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی 
اعام کردم که نحوه واگذاری و قیمت گذاری ها مشکل 
داشــته اســت اظهار کرد: در جریان واگذاری سیلوی 
همــدان در حالی که این ملک بیــش از 160 میلیارد 
تومان ارزش داشته به قیمت بسیار پایین تر از رقم واقعی 

یعنی 16 میلیارد تومان واگذار شده است.
وی گفــت: از طرف دیگر با پرداخــت 10 درصد از 
قیمت واقعی به صورت مذاکره به فروش رسیده که البته 
در هیأت داوری بایستی این نحوه واگذاری ابطال شود.

خجســته با بیان اینکه ایرادات قانونی بســیاری در 

واگذاری اداره غله وجو دارد و مشــکات بســیاری هم 
ایجاد شــده که نیازمند بررسی همه جانبه است تأکید 

کرد: سیلوی همدان باید بازگردانده شود.
وی افــزود: نحوه این نوع واگذاری ها در اســتان به 
بخش خصوصی یکــی از دغدغه های مردم اســت که 
جنجال بزرگی در اســتان بــه راه انداخته تا جایی که 
اذهان عمومی، مردم، انقابیون و بسیجیان، دولتمردان 
و نماینده ولی فقیه در استان در لغو و بازگشت سیلو و 

اداره غله پافشاری می کنند.
نایب رئیس کمیســیون اصــل 90 مجلس با بیان 
اینکه عدم برگزاری مزایده و ایجاد شــائبه ویژه خواری 
در فــروش امــوال دولت شــرکت نیشــکر هفت تپه، 
هپکو، سیلوهای کرمانشــاه در نحوه واگذاری سازمان 
خصوصی ســازی به چشــم می خــورد خاطرنشــان 

کرد: واگــذاری باید بــا فراخوان عمومــی در کمال 
صحت، ســامت و شــفافیت کامل در نحوه واگذاری 
و قیمت گــذاری صــورت می گرفت کــه البته به زعم 
مسؤوالن خصوصی ســازی این اقدام به صورت قانونی 

برگزار شده اما آنها واقعیت ها را کتمان می کنند.
وی با بیان اینکه رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
عنوان کرد ســیلوی همدان و اداره غله سریعاً در هیأت 
واگذاری مورد بحث قرار خواهد گرفت گفت: او قول داد 
در این هیأت دســتور الزم بــرای ورود هیأت داوری با 

حضور قضات به صورت قانونی انجام شود.
خجســته در گفتگو با فارس افزود: بــا این اوصاف 
هیأت هایــی برای بررســی و رســیدگی بــه جزئیات 
واگذاری ها تعیین شده که به زودی نتیجه آن از سوی 

این مجموعه به بنده اعام می شود.

تأکید حسین قراباغی:

زیرساخت های اولیه برای ورود سرمایه گذار فراهم شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
شــهر همدان گفت: ورود سرمایه گذار جهت اجرای 
پروژه های گردشگری نیازمند تعریف زیرساخت های 

اولیه است.
به گزارش هگمتانه، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری شورا پیرامون بررسی 
پروژه های ســرمایه گذاری شهرداری اظهار کرد: تعدادی از 
پروژه های سرمایه گذاری شهرداری آماده شده است که باید 
ســرمایه گذار بر اساس همان نقشــه ها، طرح ها را اجرایی 

کند.
قراباغــی با تأکیــد بر اینکــه زمینه و بســتر حضور 
ســرمایه گذاران باید در همدان فراهم شود، اظهار کرد: در 
این راســتا باید عاوه بر توجه به سرمایه گذاران خارجی، 

زمینه ورود سرمایه گذاران داخلی را نیز ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: اقداماتی که دفتر مطالعات شــهرداری 
برای حوزه گردشــگری انجام داده باید با برنامه و با هدف 
مشــخصی پیش برود و برنامه ریزی مناسبی برای فراخوان 

طرح ها داشته باشد.
وی با اشــاره به پیش بینی احــداث 656 ویا در پروژه 
پــارک ملل، اظهار کرد: احداث ایــن ویاها اتفاق مبارکی 
اســت که در صورت تحقق امر، تغییرات محسوسی را در 

منطقه شاهد خواهیم بود.
قراباغــی به طرح های مطالعاتی شــهرداری همدان در 

خصوص ســرمایه گذاری اشــاره کرد و افــزود: نکته حائز 
اهمیت نقشــه های اولیه این طرح ها اســت کــه باید در 
کمیســیون های تخصصی خدمات شهری، فنی و عمرانی، 
معماری شهرسازی و اقتصادی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

وی یکی از آســیب های اجرای پروژه ها را عدم اجرای 
درست طرح ها دانست و گفت: گاه مشاهده می شود بعضی 
از پروژه ها بر اســاس طراحی صورت گرفته پیش نرفته و 
پس از شروع کار تبدیل به پروژه دیگر می شود که این امر 

آسیب جدی در معرفی شهر و استان محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد ســرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اسامی شهر همدان ادامه داد: انتظار می رود هر چه 
ســریعتر پروژه های طراحی شده به سازمان سرمایه گذاری 

ارائه شده و فراخوان سرمایه گذاری نیز صورت پذیرد.
قراباغی با بیان اینکه در بودجه ریزی سال 98 اعتباراتی 
برای تعدادی از پروژه ها لحاظ شــده، افــزود: پروژه هایی 
همچون پارک والیت، جزو برنامه های بودجه 98 است که 
باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد و امیدواریم این 
پروژه هایی که دفتر مطالعات شــهرداری و مرکز مطالعات 

شورا تدوین و تعریف کرده اند به مرحله اجرا درآید.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای اسامی 
شهر همدان هم در این جلسه اظهار کرد: تدوین و طراحی 
پروژه ها باید به گونه ای باشــد که تبدیل به فرصت شده و 

بتواند سرمایه های کانشهرها را جذب کند.
جواد گیاه شناس اضافه کرد: با توجه به نزدیکی همدان 

به پایتخت انتظار می رود پروژه ها به گونه ای باشد که بتواند 
سرریز سرمایه های تهران را به همدان جذب کند.

گیاه شناس همچنین به جذب گردشگر خارجی اشاره 
کرد و یادآور شــد: باید از فرصت گردشــگری مذهبی نیز 

برای همدان استفاده کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسامی شهر 
همدان نیز به پروژه های شــهرداری از جمله احداث پارک 
اکباتان در جاده مایر اشــاره کرد و یادآور شــد: از مسیر 
دوراهی سد "جاده مایر" تا دوراهی تفریجان باغات کمتر 
وجــود ندارد و در احداث این پــارک تخریب باغ نخواهیم 
داشــت و تعداد درختانــی که در این مســیر وجود دارد 
می تواند در مســیر بلوار در مسیر دسترسی قرار گیرد و از 

تخریب آنها جلوگیری شود.
علی فتحی تأکید کرد: شــهرداری باید به موازات کار 

مطالعاتــی و طراحی پروژه ها به تملک زمین در مکان های 
مورد نظر اقدام کند.

معاون معماری و شهرسازی شهردار همدان نیز در این 
جلسه به ارائه و تشــریح طرح های مطالعاتی و پروژه های 
شــهرداری پرداخت و گفــت: مطالعات مــورد نظر برای 
طرح های ســرمایه گذاری صــورت گرفته و پــروژه آماده 

سرمایه گذاری است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان، 
امیر فتحیان نســب پروژه های مورد نظر را شــامل پارک 
کوهستان، باغ پرندگان، خانه پوستی زاده و پارک طبیعت 
اکباتان، مجموعه ورزشی تنیس و خانه بوم گردی پوستی 
زاده برشمرد و یادآور شد: بر اساس مطالعات صورت گرفته 
پیش بینی جذب سرمایه گذاری برای این پروژه ها حدود 2 

هزار میلیارد تومان است.

با حضور وزیر علوم انجام شد

افتتاح ساختمان جدید 
دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان

غالمی: پیگیری وضعیت نخبگان پشیمان از مهاجرت
حاجی بابایی: دانشگاه ها ساماندهی شود

خجسته: نداشتن مهارت علت بیکاری جوانان

هگمتانه، گروه خبر همدان: ساختمان جدید 
دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان با حضور 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح پنجشنبه آیین 
بهره برداری از ســاختمان جدید دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان همدان با حضور وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، رئیس دانشگاه علمی کاربردی و مسؤوالن 

استانی صورت گرفت.
همچنین کلینیک مشاوره اشــتغال و کارآفرینی 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی نیز افتتاح شد و 20 
عنوان کتاب مربوط به دانشگاه جامع علمی و کاربردی 
هم زمان با بیســت و هفتمین ســالروز تأسیس این 
دانشــگاه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 

همدان رونمایی شد.
ابراز  مهاجــر  نخبگان  بیشــتر  *غالمی: 

پشیمانی کرده اند
وزیــر علوم، تحقیقــات و فنــاوری در این آیین 
با بیان اینکه، بیشــتر نخبــگان مهاجر از حضور در 
کشورهای خارجی ابراز پشــیمانی کرده اند، اظهار 
کرد: خمیرمایه تصمیم گیری نخبگانی که از کشــور 
مهاجرت کردند، دلســرد و ناامید کردن آنها توسط 

جریانی بددل بود.
منصور غامی اضافه کرد: هم اینک بخشی از حوزه 
خارجی بنیاد ملی نخبگان پیگیر وضعیت افرادی است 

که از مهاجرت ابراز پشیمانی کرده اند.
وی گفت: بســیاری از قطعــات راهبردی با وجود 
تحریــم، توســط مراکز آمــوزش عالــی و محققان 
دانشــگاهی تولید شده است و شــرکت های سازنده 
آن در خارج از کشــور متعجب هســتند و این را باور 

نمی کنند.
*آنچــه امــروز داریــم حاصــل تالش 

دانشگاه های بعد از انقالب است
وزیر علوم بــا بیان اینکه بعــد از انقاب، آنچه از 
آموزش عالی کشــور داشــتیم چند دانشگاه بزرگ 
بود و ظهور و بروزی نداشــتیم و برخی دانشــگاه ها 
به خاطر خروج نیروها به حد پایین فعالیت رســیده 
بودنــد، عنوان کرد: آنچه امــروز داریم حاصل تاش 
دانشــگاه های بعد از انقاب اســت و این دانشگاه ها 
تربیــت نیروهای تحصیل کرده را بر عهده داشــتند 
در حالی که در گذشــته بیشتر پزشکان و مهندسان 

خارجی بودند. 
غامی ادامه داد: با وجود شتاب گرفتن رشد علمی 
برخی به انتشار کتاب در مجامع علمی و چاپ مقاالت 
ایــراد می گیرند و می گویند برای داخل کشــور چه 

کردید.
وی ادامه داد: کسب رتبه های برتر علمی در مجامع 
جهانی نشان از توجه دین اسام به علم و پژوهش است 
بنابرایــن ایران در این جایگاه حرف برای گفتن دارد و 
جهان باور کرده است که ایران با وجود محدودیت ها این 

دستاوردهای علمی را فراهم کرده است. 
غامی افزود: 197 مرکز رشــد در کشور داریم که 
از تولیــدات مبتنی بر علم و فناوری حمایت می کنند 
و 43 پارک علــم و فناوری حامی مراکز دانش بنیان 

هستند.
وی تأکیــد کرد: جلوگیری از گســیختگی تولید 
مدرک، خارج کردن مراکز از تشــویق دانشجویان به 
داشــتن مدرک صرف و هدفمند شدن دانشجویان از 

تحصیل در مراکز علمی دنبال می شود.
این مســؤول ضمــن بیان این مطلــب که بعد از 
تصویب و اباغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تقلب 
در دولــت، در تمامی دانشــگاه ها کارگروه اخاقی - 
پژوهشی تشکیل شد، ابراز کرد: اعضای این کارگروه ها 
با ضابطانی که توســط قوه قضاییه تربیت و آموزش 
می بینند همکاری دارند و در هر استان به ویژه تهران 
تعداد زیادی از دانشــگاه ها کار بازرسی و رسیدگی به 

گزارش ها را شروع کردند.
غامی ادامه داد: از سوی دیگر با وجود تاش برای 
برخورد با پایان نامه فروشی، برخی نهادها این موضوع 
را جدی نگرفته اند ولی به زودی برخوردهای حقوقی 

و قضایی با آنها می شود.
*مدرک دارنــدگان پایان نامه جعلی باطل 

می شود
وی تأکید کــرد: تقلبی بودن پایان نامه هر زمانی 
احراز شود حتی اگر مدرک تحصیلی مبتنی بر تقلب 
اخذ شده باشد، آن مدرک باطل می شود، هر چند فرد 

با آن مدرک استخدام هم شده باشد.
*امید: 75 درصد ظرفیت دانشــگاه علمی 

کاربردی خالی است
رئیس دانشــگاه علمی و کاربردی نیز در ادامه این 
مراسم در نشست با خبرنگاران، اعام کرد: هزینه باال 
از عوامــل اصلی گرایش اندک دانشــجویان به حوزه 
آمــوزش مهارتی و خالی ماندن ظرفیــت این مراکز 

است.
محمدحســین امید با اشــاره به این موضوع که 
البتــه خالی ماندن ظرفیت دانشــگاه متعلق به همه 
زیر نظام ها است، اظهار کرد: طبق آخرین آمار شمار 
دانشجویان از پنج میلیون در سال 94 به 3.5 میلیون 

نفر در سال جاری رسیده است.
وی بــا بیان اینکه با این وجود کاهش دانشــجو 
در برخی از دانشــگاه های شهریه بگیر بیشتر از بقیه 
بوده و هم اینک 75 درصد ظرفیت دانشــگاه علمی 
کاربردی خالی مانده اســت، تصریــح کرد: چنانچه 

مشــکل حل شــود برای تکمیل ظرفیــت در همه 
استان ها برنامه داریم و چون رقیب نداریم می توانیم 

این مشکل را با شتاب رفع کنیم. 
امید با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی با هیچ 
دســتگاهی موازی کاری نمی کند تأکید کرد: دیگر 
دانشــگاه ها رشــته هایی که مختص علمی کاربردی 
اســت را بر خاف قانون ارائه می دهند در حالی که 
بر اساس قانون این دانشگاه یک مرکز علمی مهارتی 
اســت که برای آموزش مهارت های خاص راه اندازی 

شده است.
وی با تأکید بر اینکــه هیچ مرکز علمی حق ارائه 
دوره ها و رشــته های مختص این مرکز را ندارد گفت: 
برخــی زیر نظام ها بدون مجــوز دوره مهارتی برگزار 
می کننــد در حالی که این رشــته ها مختص علمی 

کاربردی بوده و باید در محیط کار ارائه شود.
رئیس دانشــگاه علمی و کاربردی بیــان کرد: با 
توجه به مشــکات پیش آمده در روند جذب مقطع 
کارشناســی ارشد و نداشــتن آمادگی از سوی مرکز 
علمی کاربــردی، جذب در این مقطع متوقف شــد 
و بــا بازنگــری دوره ها هم اینک به صــورت محدود 
در رشــته های خاص و پروژه محــور پذیرش صورت 

می گیرد.
وی در آئین رونمایی کتاب ها هم تصریح کرد: این 
کتاب ها در حوزه کارآفرینی و اشتغال است که توسط 
اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی تألیف و منتشر 

شده اند.
*حاجی بابایی: باید ظرفیت دانشــگاه ها را 

واقعی کرد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســامی نیز در این مراســم با بیــان این مطلب که 
برچیدن صندلی های خالی مراکز علمی و واقعی کردن 

ظرفیت دانشگاه ها در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد:
در حال حاضر صندلی خالی دانشگاه زیاد است و 

تنها از این ظرفیت های خالی صحبت می شود.
حمید رضــا حاجــی بابایــی تأکیــد کــرد: باید 
صندلی هــای خالی  زیادی را جمع کرده و ظرفیت ها 
را واقعی کرد به عنوان مثال بگوییم دانشــگاه تهران، 
شریف، بوعلی سینا، علمی کاربردی و دیگر دانشگاه ها 
چقدر باید دانشجو داشته باشند و تعریف واقعی برای 

این دانشگاه ها داشته باشیم.
وی مشکل را عدم ساماندهی دانشگاه ها عنوان کرد 
و این مهم را یک اضطرار دانســت و گفت: در صورت 
ســاماندهی نکردن دانشگاه ها هر روز با مشکل جدید 

مواجه می شویم.
حاجی بابایی تأکید کرد: رهبر فرزانه انقاب تأکید 
کردند که این ظرفیت در ایــران وجود دارد که جزو 
برترین های جهان باشــیم که هم اینک کشور در این 
مسیر حرکت می کند و در تولید علم جزو برترین های 

جهان است.
وی خواســتار ارتباط نزدیک بین دانشگاه، صنعت 
و معدن، تولید و تمامی شرایطی که علم را تبدیل به 
سرمایه، توسعه، رونق و بهبود معیشت می کند شد و 
گفت: اراده قوی در وزیر علوم برای برداشتن گام های 

جدی در وزارت علوم وجود دارد.
اشتغال  شرایط  بپذیریم  باید  *خجســته: 

کشور خوب نیست
دیگــر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شورای اسامی هم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
و اشــتغال، باید دانشگاه ها به سمت مهارت محوری 

حرکت کنند.
امیر خجســته عنوان کرد:  40 ســال اســت که 
رشــته های نظری در دانشــگاه ها تدریس می شود و 
بیشــتر دانش آموختگان بعد از کســب مدرک برای 

فرصت شغلی دچار مشقت می شوند.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم شــرایط اشــتغال 
کشور خوب نیســت اضافه کرد: علت اصلی بیکاری 
جوانان نداشــتن مهارت اســت در غیــر این صورت 
این افراد عاوه بر خود برای دیگران نیز شــغل ایجاد 

می کردند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســامی اظهار کرد: فلسفه شــکل گیری دانشگاه 
جامــع علمی کاربردی فراهم کــردن زمینه مهارت 
دانشــجویان است که در این راســتا مسؤوالن این 

دانشگاه کارهای خوبی انجام داده اند.
محمــود تعجبی رئیــس دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی استان همدان نیز در این مراسم از فعالیت 
هشــت مرکز علمی کاربردی با سه هزار دانشجو در 
80 کد رشته خبر داد و افزود: ساختمان جدید جامع 
علمی کاربردی همدان در اوایل ســال 96 خریداری 
و بازسازی شد و هم اینک آمادگی خدمت رسانی به 

دانشجویان و مدرسان را دارد.
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شهرداری همدان

شهرداری همدان در نظر دارد به اســتناد مجوزهــای اخذ شده نسبت به فروش دو قطعه باغ از 
طریق مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط در مزایده شرکت نمایند. 

موقعیت  متر نوع ملکردیف
مربع

کل قیمت کارشناسی مساحت
به ریال

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده به ریال

آدرس ملک

بلوار ارم 200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10متریباغ 1
روبروی شهربازی

بلوار ارم 200095/000/000/0001/000/000/000معبر 10متریباغ 2
روبروی شهربازی

شرایط شرکت در مزایده: 
1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حساب 100785561712 نزد بانک شهر واریز و یا 
معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق مشارکت بی نام و یا اسناد خزانه 
را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 98/7/30  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور 

آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر 
انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده 

و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند. 
3-عواید حاصله از فروش امالک فوق صرفاً جهت تامین مالی پروژه های عمرانی در دســت اجرای 
شهرداری ستاد بوده و مطالبات سایر متقاضیان و پیمانکاران که به هر نحوی از شهرداری طلبکار 
می باشد در صورت برنده شدن در مزایده قابل تهاتر نبوده و می بایست نقداً به حساب شهرداری 

واریز گردد. 
4- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
6-شــرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهرداری بوده و شــهرک 

کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 
7- هر قطعه دارای مجوز احداث بنا در سه طبقه جمعا به مساحت 600 متر مربع است.

8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
9- پیشــنهادات رسیده در تاریخ 98/8/1 ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

3 شنبـــه 20 مهـــــر  ماه 1398 
سال بیست و یکم  شماره 4368

خطیب جمعه تهران:

برخی اظهارات و اقدامات
 بوی دوقطبی کردن جامعه را می دهد

ترکیه در دام آمریکا نیفتد

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: خطیب جمعه 
تهران گفت:  برخی از اظهارات و اقدامات و برخی 
از ابالغات بوی دوقطبی کردن جامعه در آستانه 
انتخابات را می دهد؛ اگر واقعا مصلحت کشور را 
می خواهید و نــه مصلحت باند و جناح تان، این 

کار را نکنید.
آیت ا... ســیداحمد خاتمی خطیب جمعه تهران، در 
خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران 
اظهار کرد:  در خطبه 45 نهج الباغه موال علی)ع( بعد 
از آنکه دنیا را نکوهش می کند و می گوید این دنیا برای 
هیچ کس ماندگار نیســت می فرماید »ســعی کنید با 
توشــه از این دنیا بروید و بهترین توشــه ها را برگیرید 
و بهترین توشــه حریم نگهداری برای خداست و برای 
خدا حساب باز کنیم. در دنیا بیش از کفاف و نیاز از این 
دنیا نخواهید. اشرافی گری مطلوب و مقصدتان نباشد و 
بیشتر از آنچه را که نیاز دارید از این دنیا طلب نکنید.«
وی با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی، 
گفت: راهپیمایی اربعین که این روزها جهان اسام را 
معطر کرده است؛ نه تنها کشورمان بلکه جهان اسام 
عطرحســین بن علی را پیدا کرده و این راهپیمایی از 

مصادیق شعائر الهی است.
خطیــب جمعه تهــران ادامه داد: آنهــا که به این 
راهپیمایی می روند اگر در هویدای دل شــان بنگرید 
عشق به خدای حســین را می بینید که از رهگذر این 
راهپیمای دنبــال می کنند. نباید بگوییــم این اتفاق 
در دنیــا کم نظیر اســت، بلکه بایــد بگوییم بی نظیر 
اســت؛ بیش از 20 میلیون نفر یک مسیر بیش از 80 
کیلومتری را پیاده طی کنند با مدیریت کاما مردمی 
و با یک شــعار لبیک یا حســین کــه از مصادیق بارز 

تعظیم شعائر است.
* انتخابات جشن سیاسی است

آیت اهلل خاتمی در خطبه  دوم نماز جمعه این هفته 
تهران با اشاره به این موضوع که انتخابات در حقیقت 
جشن سیاسی است، گفت:  این جشن سیاسی در زمان 

طاغوت و حتی پیش از طاغوت هم اجازه داده نمی شد 
و آنها خود را همه کاره می دانســتند. همچنین برای 
مجلس، ساواک تعدادی اسم را می نوشت و به نخست 
وزیر می داد و در نهایت اســامی توسط شاه بررسی و 
تعدادی اسم حذف می شــد و آن تعداد اسامی حذف 

نشده،  به مجلس راه پیدا می کردند.
وی ادامــه داد: رژیم پهلوی بهایی برای مردم قائل 
نبودند، اما به برکت پیروزی انقاب این جشن سیاسی 
اتفاق افتاد و در این چهل سال نزدیک به 40 بار مردم 
پای صندوق رأی آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. 

باید قدر این جشن سیاسی را بدانیم.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد:  هرکســی دل 
داده انقاب است باید تاش برای حضور با شکوه مردم 
در پای صندوق های رأی داشــته باشد. این نقطه جای 
اهداف حزبی نیست بلکه جای عزت و آبروی نظام است.

* در انتخابات همه باید قانون مدار باشند
آیت اهلل خاتمی یادآور شــد:  برای برپایی انتخابات 
باشــکوه باید همه از جمله مجریان، مردم و داوطلبان 
قانون مدار باشیم، قانون شکنی و تحقیر قانون در شأن 

هیچ کس و حتی در شأن مسؤوالن نیست.
وی تصریح کرد: ما اولین کشــور و آخرین کشوری 
نیســتیم که انتخابات را برگزار می کنیم و انتخابات در 
همه جای دنیا برگزار می شــود. واقعیت این است که 
مردم به این قانون اساســی رأی دادند و براساس این 
قانون اساسی شــورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، 
یعنی براساس اصل 99 قانون اساسی،  شورای نگهبان 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،  ریاســت 
جمهوری و مجلــس و مراجعه به آرای عمومی و همه 

پرسی را برعهده دارد.
خطیب جمعه تهران با اشــاره بــه موضوع نظارت 
استصوابی، خاطرنشــان کرد: این نوع نظارت از زمان 
امام راحــل بوده اســت و موضوع جدیدی نیســت. 
نمی توان هرکسی که وارد شد، به او اجازه ورود دهیم 
و بایــد همه این افراد با نظارت باشــند. در زمان امام 

راحل، مسعود رجوی رد شد.
بوی دوقطبی  ابالغــات  و  اظهارات  برخی   *

کردن جامعه را می دهد
آیت اهلل خاتمی ادامه داد:  از جمله رفتارهای ناپسند 
در آســتانه انتخابات، دو قطبی کردن جامعه است. دو 

قطبــی کردن هایی که رأی بیاورد. برخی از اظهارات و 
اقدامات و برخی از اباغات بوی دوقطبی کردن جامعه 
را می دهد. اگر واقعا مصلحت کشــور را می خواهید، نه 
مصلحــت باند و جناح تان؛ این کار را نکنید. دوقطبی 
کردن جامعه به مصلحت اتحاد جامعه اسامی نیست.

وی همچنیــن در بخش دیگــری از خطبه دوم با 
اشــاره به اغتشاشات اخیر در عراق، اظهار کرد:  حدود 
دو هفته پیش شنیدیم که اغتشاشاتی در عراق صورت 
گرفت و متأســفانه در این جریان بیــش از 100 نفر 
کشــته و بیش از 6 هزار نفر مجروح شدند. خبر تلخی 
بود زیرا مردم این کشــور مدت زمانی نیست که از شر 

دیکتاتوری صدام خاص شدند.
خطیب جمعه تهران گفت:  خواسته ای که معترضین 
در این جریان داشتند، به تعبیر خود مسؤوالن عراقی 
و به تعبیر نخســت وزیر عراق، خواســته حق بود که 
می توان به اصــاح ارائه خدمــات اداری، اعتراض به 
بیکاری،  قطعی برق،  آب غیربهداشتی اشاره کرد. البته 
مسؤوالن عراق هم به آنها قول دادند که اوضاع را بهتر 
کنند. اصل این اعتراضات ریشه به جایی داشته است.

* تحت شعاع قرار گرفتن اربعین اولین هدف 
اتفاقات اخیر عراق

آیت ا... خاتمــی تصریح کرد:  بی تردید دشــمنان 
مردم عراق، سوار این موج شــدند. باید گفت که چرا 
در این زمان این اعتراض را انجام دادند و می توانستند 
این اعتراضات را به زمان دیگر موکول کنند. آنها چهار 
هــدف از این کار را دنبال می کردند. یکی از آنها تحت 
الشعاع قراردادن اربعین بود که مردم از آنها بترسند و 

البته به فضل خدا ناکام ماند.
وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم که از همه جای 
دنیا به کربــا می روند و تعداد زائــران ایرانی اربعین 
کربا چهاربرابرشده است.در سامانه سماح بیش از سه 
میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نیمی از آنها رفته اند 

و نیمی دیگر در حال رفتن به کربا هستند.
* هیچکس نمی تواند ملت های ایران و عراق 

را از هم جدا کند
امام جمعه موقت تهــران با بیان اینکه هدف دیگر 
از این اغتشاشــات، تفرقه میان دو ملت ایران و عراق 
اســت، عنوان کرد: مقام معظم رهبــری فرمودند که 
ایــران و عراق دو ملتی هســتند که دل ها و جان های 
شان به واســطه اهل بیت)ع( متصل به یکدیگرند 
و روزبه روز این اتصال بیشــتر می شود. هیچ کسی 
نخواهد توانســت این دو ملت را از هم جدا کند و 

توطئه آنها اثری ندارد.
آیت ا... خاتمی بیان کرد:  ســومین هدف دشمن 
نگران از پیوند خوردن ملت عراق با محور مقاومت 
و انتقام از برخی مسؤوالن عراقی است که قاطعانه 
در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستم و خواسته های 
نامشــروع آمریکا ایســتادند. آنها با این اغتشاشات 

خواستند انتقام بگیرند.
وی اظهار کرد: این اغتشاشات سه ضلع اساسی 
داشــت؛ اولین ضلــع آن آمریــکا، انگلیس و رژیم 
صهیونیستی اســت. رژیم صهیونیستی، این رژیم 
معترضین را انقابیون عــراق خواند. این ها معرکه 

گردان های شیطان اول هستند.
* عربستانی بنایی برای آدم شدن ندارد

خطیب جمعه تهران با اشــاره به  نقش رژیم های 
مرتجــع عرب به خصوص عربســتان ســعودی در 
اتفاقــات اخیر عــراق، گفت: 79 درصــد پیام های 
توئیتری اغتشاش از عربستان بود و این کشور بنا بر 
آدم شدن ندارد. در همه جای دنیا بلوا و آشوب به پا 
می کند و در کشور خودش مثل مرغ نجاست خوار، 
لذت شان آدم کشی و کشتن مردم مظلوم یمن است.

آیــت اهلل خاتمی تصریــح کرد:  ســومین ظلع 
از  پســمانده های حــزب بعــث اســت. برخــی 
خبرگزاری ها همچــون خبرگزاری العربیه که برای 
عربستان است و یا خبرگزاری بی بی سی و سی ان ان 
و دیگــر خبرگزاری ها و فضای مجــازی آلوده این 

آتش را افروخت.
* ترکیه مراقب باشد در دام آمریکا نیفتد

وی با اشاره به لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه 
تحت عنوان عملیات چشــمه صلح، عنوان کرد:  این 
کار ترکیه تجاوز به یک کشور مستقل است و موضع 
نظام جمهوری اسامی ایران ناصحانه و توقف فوری 

حمات و خروج نظامیان از خاک سوریه است.
خطیب جمعه تهران تأکید کرد: یک نصیحت به 
دولت ترکیه دارم مبنی بر اینکه عربستان به عنوان 
نوکر آمریکا، حرف آمریکا را شنید و در باتاق افتاد. 
او یک هفته ای می خواست کار یمن را تمام کند اما 
بعد از پنج سال رزمندگان یمنی هستند که حرف 
اول را می زند؛ بنابراین ترکیه مراقب باشد تا به این 
دام امریکا نیفتد. بافاصله وقتی آمریکا نیروهایش 
را از شمال سوریه می برد، ترکیه خود را به آن نقطه 
رساند تا جای او را بگیرد. ترکیه باید مراقب باشد تا 

باتاق جدیدی برای خود درست نکند.
آیت ا... خاتمی همچنین با اشاره به 22 مهرماه 
سالگرد شهادت آیت اهلل اشرفی اصفهانی پنجمین 
شــهید محــراب و امــام جمعه وقت کرمانشــاه، 
گفــت:  او بزرگی از مجاهدان قبــل از انقاب بود 
و زندان هــای طاغــوت را دید و بــا حضورش در 
جبهه مایه تقویت رزمندگان اسام بود و به دست 
منافقــان کوردل بــه آرزوی دیرینــه خود یعنی 

شهادت رسید.

خبــر
ربیعی: 

نیازی نمی  بینیم به نیابت از یمنی ها 
وارد گفت  و گو با عربستان شویم

ســخنگوی دولت گفت: ما نیازی نمی بینیم به 
نیابت از یمنی ها یا در غیاب آن ها وارد گفت  و گو با 
عربستان شویم. وی در مورد میانجی گری عمران 
خان میان ایران و عربستان، هم گفت: کشورهای 
متعددی با حسن نیت، کوشیده  اند میانجی تنش 
 زدایــی تهران – ریاض شــوند و برخــی از آن ها 

حامل پیام سعودی ها هم بوده  اند.

تیراندازی نظامیان صهیونیست 
به یک جوان و فراخوان تظاهرات 

در کرانه باختری
منابــع فلســطینی روز گذشــته از تیراندازی 
نظامیان صهیونیســت به یک جوان فلسطینی و 
زخمی شــدن او در گذرگاه نظامی »برطعه« واقع 

در شمال کرانه باختری خبر دادند.
گروه های ملی و اســامی در اســتان رام اهلل و 
البیره خواســتار مشارکت گســترده در تظاهرات 
روز جمعه در تعدادی از استان های کرانه باختری 
از جمله قدس، نوار غزه و مناطق اراضی اشــغالی 

1948 شدند.

چاپ بیش از نیم میلیون برگ تردد 
زیارتی اربعین

 تکذیب شایعه عبور از مرز 
با کارت ملی

رئیــس پلیس اداره مهاجــرت و گذرنامه ناجا 
گفت: از ابتدای ماه صفر تا کنون، 527 هزار برگ 
تردد موقــت زیارتی اربعین چاپ و صادر شــده 
است. وی در پاســخ به این سوال که برخی ادعا 
می کنند که صرفا بــا کارت ملی امکان عبور زوار 
از مرز و تشرف به عتبات عالیات وجود دارد، بیان 
کرد: چنیــن موضوعی اصا صحت ندارد و زائران 
باید گذرنامه یا سند جایگزین گذرنامه که همان 
برگ موقت زیارتی اربعین است را با خود به همراه 

داشته باشند. 

عربستان 2 میلیارد دالر 
درآمد نفتی اش را از دست داد

به گزارش فایننشــال تایمز، عربستان سعودی 
بیش از 2 میلیــارد دالر درامد نفتی خود را پس 
از حمله به تاسیســات انرژی آن در ماه گذشته از 
دســت داد. این اتفــاق بزرگترین حمله به بخش 

نفت عربستان در تاریخ این کشور بود.

انعکاس

افزایش روزافزون زائران »اربعین حسینی« در مرز مهران
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، جمعیت عاشق سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السام( 

هر روز در مرزها بیشتر می شود.

ایران و جهان

سرلشکر سالمی:
راه دشمن را کیلومتر ها دورتر  از مرزهایمان   سد می کنیم

اجازه ورود دشمن به ایران را نمی دهیم

ایران و جهان: فرمانده کل  هگمتانه، گروه 
سپاه گفت:  اجازه ورود دشمن به خاک میهن 
اســالمی عزیزمان را نخواهیم داد و با حضور 
خود در کیلومتر ها دورتر از مرزهای کشــور، 
راه دشــمن را برای توطئه چینی ها و کارهای 

خصمانه شان سد خواهیم کرد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی  در جمع 
پایوران ســپاه حضرت عباس)ع( اســتان اردبیل با 
بیان اینکه سپاه نهادی مردمی است و ما همیشه و 
در همه جا در کنار مردم خواهیم بود، گفت: اولویت 
ســپاه کارجهادی و روحیه جهادی اســت و این را 
ســرلوحه برنامه خود قرار داده ایــم تا با حضور در 
عرصه های جهــادی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از 

رونق تولید چهره محرومیت از کشور زدوده شود.
فرمانده کل ســپاه با تأکید بــر اینکه مقاومت 
ملــت ایران در مقابل دشــمنان حــد و مرز ندارد ، 
اظهــار کرد: ما اجازه ورود دشــمن به خاک میهن 
اســامی عزیزمان را نخواهیــم داد و با حضور خود 
در کیلومتر ها دورتر از مرزهای کشــور، راه دشمن 
را برای توطئه چینی ها و کارهای خصمانه شــان سد 

خواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه استقامت و مقاومت سبب 
پیروزی است، ادامه داد: سپاه جغرافیای مقاومت را 
گســترش خواهد داد و زمانی که دشــمن مشاهده 
می کنــد که جغرافیــای مقاومــت و تفکر گفتمان 
انقاب اسامی گســترش یافته  باید صحنه را ترک 

کند و چاره ای جز این کار نخواهد داشت.
ســردار ســامی با بیان اینکه شــکوه، اقتدار و 
عظمت والیت و ایســتادگی و روحیه انقابی ملت 
ایران دشــمن را ناامید کرده است ، گفت: دشمن با 
مشــاهده مقاومت ما مجبور به برگشت شده است ، 
چرا که راه مقاومت روشــن اســت و همه توفیقات 
امروز ما در ســایه ایمــان و اعتقاد به خدای متعال 
رقم خورده و امروز وظیفه ما برای ادامه راه مقاومت 

بسیار سنگین است.
فرمانده کل ســپاه با اشــاره بــه پیروزی های 
اخیــر ملت مظلوم یمن برابر دشــمنان، بیان کرد: 
یمنی ها ملت مظلوم و مقاومی هســتند که به رغم 
سنگین ترین حمات بر علیه آنها، اما با قدرت تمام 

و با اراده الهی بر دشمنان خود غلبه کردند.
وی تصریح کرد: امروز آمریکا و انگلیسی ها برای 
آشتی واسطه گری می کنند و با خواهش از یمنی ها 
می خواهند آتش بس کنــد؛ و این ضعیف ترین قوم 
مســلمانان در مقابل قوی ترین نظام شرور ایستادند 

و با اتکا بر اراده الهی و توکل بر خدا پیروز شدند.
سرلشــکر ســامی در ادامه با تأکیــد بر اینکه 
دشمن در مقابل قدرت ملت ایران ناتوان است و در 
طول چهل سال اخیر همواره رو به افول بوده است، 
اظهار کرد: اســتقامت و وحــدت غیور مردان ایران 

اسامی امروز دشمنان را سردرگم ساخته است.
وی خاطرنشــان کــرد : امروز پیشــانی بند های 
مقاومت بر سر جوانان ملت های مسلمان نقش بسته 
و شوق شــهادت روز به روز در حال گسترش است 
و اسام نیز گسترش یافته است؛ ملت های مسلمان 
ایمان وشکوه خود را در عرصه های تقابل با دشمنان 
به نمایش گذاشــته اند که اینها همان دستاوردهای 
بزرگ تاریخی رقم خورده در طول چهل سال است.
فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: پاسداران 
انقاب اســامی همواره تابع فرامین فرمانده معظم 
کل قوا حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( بوده 
و همه مــا با دل و جان در تحقق منویات معظم له 

تاش خواهیم کرد.

خدمه نفتکش ایرانی آسیب ندیده اند

واکنش چین به انفجار نفتکش ایرانی در دریای سرخ

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی 
وزارت امور خارجه چین از طرف های مرتبط با 
انفجار روز جمعه در نفتکش ایرانی در دریای 
سرخ درخواســت کرد برای برقراری صلح و 

ثبات در منطقه وارد تعامل شوند.
»گنگ شوانگ« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
چین در نشست خبری روز جمعه درباره انفجار در 
نفتکش ایرانی در آب های دریای سرخ صحبت کرد.

به نوشته خبرگزاری »رویترز«، شوانگ در این باره 
گفت، امیدواریم طرف های مرتبط با این حادثه برای 
ایجاد صلح و ثبات در منطقه با یکدیگر تعامل کنند.

روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت ملی 
نفتکش ایــران صبح دیــروز )جمعــه( اعام کرد 
نفتکش ایرانی »ســابیتی« متعلق به شــرکت ملی 
نفتکش در دو انفجار جداگانه احتماال بر اثر اصابت 

موشک دچار انفجار در بخش بدنه شده است.
2 مخزن اصلی نفت در کشتی مذکور آسیب دیده و 
نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ است.
کارشناسان فنی کشتی و کارشناسان مستقر در 
اتاق اضطرار شرکت در حال بررسی وضعیت و علل 

این حادثه هستند.
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با 
اشــاره به مطلع بودن از حادثه ای که برای نفتکش 
ایرانــی رخ داده، اما گفت که هیچ اطاعات دیگری 

در این باره ندارند.

*خدمه نفتکش ایرانی آسیب ندیده اند
ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز با اشــاره به 
تحت کنترل بودن شــرایط نفتکــش ایرانی، گفت: 
خوشبختانه خدمه نفتکش هیچگونه آسیبی ندیده 

اند و شناور در حالت پایدار قرار دارد.
وی بــا ابراز نگرانی در خصــوص آلودگی ایجاد 
شده در منطقه به دلیل نشت شدید نفت از مخازن 
آســیب دیده کشــتی، گفت: کلیه مسئوولیت های 
ناشــی از این اقدام از جمله آلودگی شــدید زیست 
محیطی ایجاد شــده در منطقه بر عهده عوامل این 

ماجرا جویی خطرناک است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تأکید کرد: 
بررســی جزئیات و عوامل این اقدام خطرناک ادامه 

داشته و پس از حصول نتیجه اعام خواهد شد.
به سمت  "سابیتی"  دیده  * کشتی سانحه 

آبهای خلیج فارس در حال حرکت است
شــرکت ملی نفتکش ایران اعام کرد کشــتی 
سانحه دیده "سابیتی" بعد از پایداری وضعیت کلی 
در حال حرکت به سمت آب های خلیج فارس است. 
روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران در اطاعیه 
تکمیلی اعام کرد: نفتکش ایرانی "سابیتی" متعلق 
به شــرکت ملی نفت صبح دیروز که احتمال میرود 
بر اثر اصابت دو موشــک در ساعت های 5 و 5:20 
صبح به وقت ایران در 60 مایلی بندر جده عربستان 

سعودی دچار تخریب در بخش بدنه شده است.
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شهرستان

اجرای 100 هزار پیوند در باغ های گردوی تویسرکان
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان تویســرکان گفت: امسال 
باغ های گردوی شهرســتان  پیوند در  100 هزار 

تویسرکان انجام شده است.
به گزارش هگمتانه، مسعود اکبری در رابطه با طرح 
»سرشاخه کاری درختان گردو« اظهار کرد: امسال 100 
هزار پیوند در باغ های گردوی شهرســتان تویســرکان 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه 100 هزار پیوند سرشاخه کاری در 
100 هکتار از باغ های این شهرســتان انجام شده است 
ادامــه داد: این طرح در همه جا بــه صورت یکنواخت 
انجام نشده و در منطقه ای بیشتر و در منطقه ای کمتر 

اجرا شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه 
طرح سرشاخه کاری درختان گردو در شهرستان تویسرکان 
از ابتدای اردیبهشت ماه تا اواسط مردادماه انجام شده است 
افزود: این طرح ابتدا از طریق پیوند های داخلی انجام شد و 

پیوندک ها از داخل کشور تهیه شده بود.
وی بــا اشــاره به اینکه بعد از وقفــه یک ماه و حل 
مشــکات ارزی و قرنطینه ای از کشور ترکیه حدود 70 
هزار پیوندک  وارد شد بیان کرد: سال  گذشته 80 هزار 

پیوند سرشاخه انجام شده بود.
اکبری با بیان اینکه براساس برنامه باید تا پنج سال 
آینده طرح سرشــاخه کاری در 2 هزار هکتار از باغ های 

گردو اجرایی شــود ادامه داد: طرح سرشــاخه کاری در 
سراسر استان و کشور در حال انجام است.

وی در ادامه به زنجیره تولید نهال پیوندی اشاره کرد 
و با بیان اینکه این زنجیره ســه فاز دارد افزود: فاز اول 
مربوط به باغ مادری اســت که در آن نهال های کشت 

بافتی پرورش داده می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان با اشاره 
به اینکه فاز دوم زنجیره تولید نهال پیوندی خزانه است 
که در آن پایه و گردو های وحشــی در این فاز پرورش 
داده می شود تصریح کرد: فاز سوم نیز گلخانه است که 
در آن علمیات پیوند درختان در مســاحت سه هکتار 
انجــام می شــود و محصول تولیــدی آن نهال گردوی 

پیوندی است. وی افزود: در فاز سوم زنجیره تولید نهال 
پیوندی گردو در ســال حدود 200 هزار نهال پیوندی 

معادل دو میلیون چشمه پیوندک تولید می شود.
اکبری در ادامه به میزان گردوی تولیدی در شهرستان 
تویســرکان اشاره کرد و با بیان اینکه تولید گردو امسال 
کاهش داشــته است ادامه داد: ســرمای بهاره باعث شد 

تولید گردو کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی در گفتگو با فارس، با اشاره به اینکه حدود 60 تا 
65 درصد باغ های شهرستان تویسرکان به علت سرمای 
بهاره دچار خسارت شــدند گفت: خسارت وارده بر اثر 
سرمازدگی فقط به ســربرگ و سرشاخه های درختان 

گردو بوده است.

هگمتانه، گــروه شهرســتان: خدمتگزاری 
در موکب ها، نمایشــی از عشــق و دلدادگی به 
عاشقانه  که  جاماندگانی  اســت،  اباعبداهلل)ع( 
خدمــت می کننــد و در ایــن راه ســر از پا 
نهاوند  این موکب ها در  از  نمی شناســند، یکی 
است که به نام »سیدالشهدا« ایجاد شده و رفتار 

برادران شیعه عراقی باعث راه اندازی آن شد.
به گزارش هگمتانه، این روزها با نزدیک شــدن به 
ایام اربعین حسینی همه جا بوی کربا به خود گرفته 
و عطر عشــق به سید و ساالر شهیدان به عمق جان ها 
می رســد گویی فریاد »هل من ناصر ینصرنی« بیش از 
هر زمان دیگری لبیک گفته می شــود و همه با شور و 
شعف در این مســیر گام برمی دارند تا ندای حقانیت 
قافله ساالر عاشقان را با شرکت در عظیم ترین اجتماع 

بشری به گوش  تشنه جهانیان برسانند.
چه آنها که رفته اند تا با شرکت در راهپیمایی عظیم 
اربعین جان تشنه خود را سیراب سازند و چه آنها که مانده 
و به هر دلیل نتوانســته اند در این حرکت بزرگ حضور 
داشته باشند به نوعی شور و دلدادگی خود را به نمایش 
می گذارند و با خدمت رسانی در موکب ها تکمیل کننده و 

زمینه ساز حضور زائران در کربا و نجف هستند.
شهرستان نهاوند که دروازه »ورود اسام به ایران« 
لقب گرفته نیز همانند دیگر نقاط ایران اســامی این 
روزها شــاهد جوش و خروش زائران بــرای رفتن به 
کربا و نجف اســت. این شهرســتان بر سر راه مرکز 
به غرب کشــور واقع شــده و به همین خاطر بسیاری 
از مســافران کربا مسیر رفت و برگشت خود را از آن 

انتخاب می کنند.
برپایی اولین موکب مردمــی نهاوند که نام زیبای 
سیدالشــهدا زینت بخش آن است سابقه ای چهار ساله 
دارد و پــس از آن طی این مــدت، چند موکب دیگر 
با مشــارکت جوانان دوســتدار و عاشــق راه و رسم 
اباعبداهلل)ع( برپا شــده تا زائران آن حضرت اندکی در 
مواکب بیاســایند و نمک گیر میزبانان بی نام و نشان 

حسینی شوند.
یکی از خادمان اهل بیت)ع( و مؤسس اولین موکب 
این شهرســتان »مظفر کرمی« اســت کــه به همراه 
همســرش و تعدادی از مردان و زنان عاشق با اشتیاق 
زایدالوصفی توفیق خدمتگزاری به زائران کربا را پیدا 

کرده و آن را افتخاری بزرگ برای خود می دانند.
آقای کرمی بــا بیان خاطراتی از ســفر به عتبات 
عالیات در سال 94 انگیزه خود را از برپایی این موکب 
خدمت بدون منت و عاشــقانه به زائران عنوان کرده و 
می گوید: سال 94 توفیقی شد که برای زیارت عتبات 
عالیات و شرکت در راهپیمایی اربعین به اتفاق خانواده 
به عراق ســفر کنم، در این ســفر معنوی صحنه هایی 
از عشــق و دلدادگی به آقا امام حسین)ع( را به عینه 
مشــاهد کردم که به شــدت مرا تحت تأثیر قرار داد، 
افــرادی بودن که با وجود کهولت ســن و معلولیت با 

عزمی راسخ مســیر کربا تا نجف را پیاده آمده بودند 
و ایــن چیزی نبــود که بتوان به ســادگی از کنار آن 
گذشت. اگرچه شــرح حس و حال آن را فقط کسانی 
می تواننــد درک کنند که در ایــن رویداد بزرگ عما 

قدم برداشته و آن را تجربه کرده باشند.
پذیرایی و استقبال بی نظیر مردم شیعه عراق از زائران 
ایرانی در طول مسیر کربا و میهمان نوازی آنها از ما این 
سوال را در ذهنم ایجاد کرد که چه اتفاقی باعث این همه 
شور و عشق شده است؟چرا زوار آن حضرت باید این همه 
از شان و منزلت برخوردار باشند که اینگونه سخاوتمندانه 

و در حد اعلی با آنها رفتار می شود؟
دیدن این رفتار برادران شــیعه عراقی مرا به شدت 
تحــت تأثیر قــرار داد و بزرگی و شــان و منزلت زائر 
امام)ع( را بیشتر برایم آشکار کرد به گونه ای در کربا 
هنگام زیارت امام حســین)ع( با آقا عهد بستم که این 
توفیق هم به ما داده شــود تا زمانی که توان دارم در 
ایــام اربعین بــه زاِئرانش خدمتی درخور و شایســته 
داشته باشــم، به همین خاطر پس از بازگشت از این 
سفر با دیگر دوستانی که در راهپیمایی اربعین شرکت 
داشــتیم تصمیــم گرفتیم با برپایی موکــب از زائران 

پذیرایی کرده و به آنها خدمت کنیم.
سال اول برپایی موکب که با کمک های جمع آوری 
شــده از ســوی مردم انجام گرفــت، وضعیت خوبی 
نداشــتیم به گونه ای که حتی با نان و سیب زمینی از 
زائرین پذیرایی می شد و ادارات هم چیزی نداشتند به 
ما کمک کنند اما با کمک خداوند و مشــارکت مردم 
این خدمت رســانی ســال به سال گســترده تر شده و 
امروزه به توزیع شــبانه روز حدود 4 هزار پرس غذا در 

روز رسیده است.
خادمــان ایــن موکــب با افتخــار و بــدون هیچ 

چشم داشــتی با شورو شــعف فراوان به زائران خدمت 
می کنند؛ به ویژه خانم ها برای خدمت در این موکب از 
دورترین نقطه شــهر و حتی از روستا به اینجا می آیند 
و با شوق خدمت در آشپزخانه و آماده سازی غذا برای 

زائرین فعالیت می کنند.
این پــول را برای خــرج پذیرایــی از زائرین امام 
حسین)ع( آورده ام، خودم بیمار بودم و می خواستم به 
فرزندم بدهم بیاورد اما عشق به امام حسین)ع( باعث 
شد خودم بیایم، دلم نیامد خودم این مبلغ ناچیز را به 

شما ندهم، اما بابرکت است
بعد هم با ذکر خاطره ای از سال اول فعالیت موکب 

سیدالشهدا می گوید:
همان ســال اول کــه موکب را برپا کــرده بودیم، 
در داخل مســجد نشســته بودم، با دوستان راجع به 
جمع آوری کمک های مردمــی صحبت می کردیم، در 
آن لحظه درب باز شــد و پیرزنی ناتوان وارد مســجد 
شــد با خودم فکــر کردم برای دریافــت کمک آمده؛ 
امــا دیدم چادرش را کنار زد و مبلغــی را به ما داد و 
گفت »این پول را برای خــرج پذیرایی از زائرین امام 
حسین)ع( آورده ام، خودم بیمار بودم و می خواستم آن 
را به فرزندم بدهم تا بیاورد اما عشق به امام حسین)ع( 
باعث شــد خودم به اینجا بیایم، دلم نیامد خودم این 
مبلغ ناچیز را به شــما ندهم، اما بابرکت اســت« بعدا 
متوجه شــدیم که ایــن خانم مادر یکی از شــهدای 
شــهرمان بوده که به یاد فرزند شــهیدش این مبلغ را 
بــه موکب هدیه داده بود، با دیدن این صحنه بســیار 
منقلب شدم و تحت تأثیر این همه اخاص قرار گرفتم.

آقای کرمــی یادی هــم از نقش مهــم بانوان در 
کمک رسانی به موکب می کند.

بانــوان، عمده تریــن نیروهای تدارکاتــی در موکب 
سیدالشهدا هستند که از کوی شهیدحیدری و دیگر نقاط 
به اینجا می آیند و برای خدمت به زائران کم نمی گذارند.

یادم می آید ســال گذشــته بــرای پخت خورش 
قورمه سبزی نیاز به سبزی سرخ کرده داشتیم و زمان 
زیادی هم نداشتیم که برویم خرید کنیم و آن را خرد 
و سرخ کنیم، خانم ها به محض شنیدن این خبر آنقدر 
برای ما سبزی ســرخ کرده آورند که مقداری از آن را 
پس دادیم و این درحالی اســت که بســیاری از مردم 
خودشان نیازمندند اما مایحتاج زندگی خود را با عشق 
خرج زائران می کنند، دیدن این نیت های پاک بی هیچ 
خودنمایی، عشــق مــا را به خدمت کــردن به زائران 

بیشتر می کند.
برخی از خدمتگزاران موکب می گویند که دوســت 
داریم در ســال دو بار اربعین وجود داشته باشد تا ما 

بتوانیم عشــق و ارادت خود را بیشــتر به ارباب نشان 
دهیم.

کرمی اشــاره ای هم بــه طرح توزیــع قلک برای 
جمع آوری کمک های مردمی می کند و ادامه می دهد: 
یکی از طرح هایی که دو سال است در این موکب اجرا 
می شــود توزیع قلک بین خانم های شرکت کننده در 
مراسم روضه خوانی هیأت سیدالشهداست؛ سال اول با 
توزیع 150 قلک 7 میلیون تومان پول جمع آوری شد 
که با برکت این پول 20 روز از زائرین به بهترین شکل 
پذیرایی به عمل آمد، امسال هم 300 قلک توزیع شده 

که همه آنها جمع آوری شده است.
نســرین کرمی همسر آقای کرمی است که در کنار 
ایشــان از همان سال اول برپایی موکب به اتفاق دیگر 
بانوان برای خدمت به زائرین از هیچ کاری فروگذاری 
نکرده اســت، این بانوی خادم می گوید: خیلی دوست 
دارم در ایام اربعین در مراســم پیاده روی شرکت کنم 
و به زیارت آقا امام حســین)ع( مشرف شوم اما برپایی 
این موکــب و خدمت به زائرین همان حس حضور در 

عتبات عالیات را برایم زنده می کند.
من همراه دیگر خانم ها از ســاعت هشت صبح به 
موکب می آییم و تا شب مشــغول خدمت هستیم اما 
با وجود زمان زیادی که در اینجا ســپری می کنیم اما 
خبری از خستگی که نیست هیچ، انرژی هم می گیریم.

نیت کرده ام تا زمانی که زنــده ام در ایام اربعین به 
زائران امام حســین)ع( خدمت کنــم و از دیدن این 

زائران که راهی کربا می شوند، بسیار لذت می برم.
خانم کفراشی از دیگر زنانی است که در آشپزخانه 
موکــب برای آماده کردن و پخت غذا روزانه از صبح تا 
غروب در این مکان حضــور پیدا می کند. او می گوید: 
بــا حضور در این موکب و خدمت به زائران احســاس 
می کنم بیشــتر به خدا نزدیک می شــوم، فقط یک بار 
توفیق حضور در کربا نصیبم شده، اما وقتی در این جا 

به زائران خدمت می کنم انگار در کربا هستم.
بــه گزارش فــارس، همــه آمده اند خــادم زائران 
حسین)ع( باشند، آمده اند در مسیر حسین)ع( حرکت 

کنند و ارادت خود را به حسین)ع( نشان دهند.

پذیرایی منحصر به فرد مردم »مریانج« از زائران اربعین در ایران و کربال
استقرار موکب فرهنگی همدان در کربال

هگمتانه، گروه شهرســتان: این روزها »مریانج« 
تنها یک شــهر که نه، قطعه ای از کربالســت و اگر 
اربعین به کربال سفر کرده باشی و حال و هوای مردم 
تنگدست، اما سخاوتمند و باصفای عراق در پذیرایی 
از زائران را دیده باشی؛ خاطرات آن روزها را برایت 

تداعی می کند.
به گزارش هگمتانه، اربعین داستان عشق است؛ عشقی 
که 14 قرن پیش زبانه کشــید و امروز در خدمت به زائران 
سیدالشــهدا)ع( جلوه گری می کنــد؛ آن قدر که مردم یک 
شهر تمام قد به میزبانی از زائران کوی یار برخاسته و شهر 

یکپارچه »کربا« شده است.
ایــن روزها »مریانج« حال و هوای دیگری دارد؛ صدای 
رفت و آمد اتوبوس ها از تاریک روشــن صبح تا نیمه شب به 
گوش می رسد؛ اتوبوس هایی که هرکدامشان از جایی روانه 

شده اند؛ تهران، قم، گیان، مازندران و مشهدالرضا)ع(.
غیر ایرانی ها هم هســتند؛ زبان ها متفاوت اســت، اما 
قلب ها یکی اســت و در یک قبله به هــم پیوند می خورد: 
»کربا«. حاال این روزها مریانج تنها یک شــهر یا منطقه 
نیســت که قطب پذیرایــی از زائران اربعین اســت و مگر 
می شــود زائری از میدان »کربا« بگذرد و اهالی به صرف 

غذا یا دست کم نوشیدن چای و شربت دعوتش نکنند!؟
زائرسرا که تعطیلی ندارد؛ شــبانه روز فعال است؛ از 7 
صفر تا چند روز پس از اربعین؛ زائرها دسته دسته؛ انفرادی 

و گروهی با اتوبوس یا سواری می آیند و می روند.
حســینیه دائم پر و خالی می شود؛ وقت شام و نهار که 
جای ســوزن انداختن نیســت و چند نوبت نماز جماعت 

می خوانند.
*َمریانج؛ از راه اندازی نخســتین زائرسرا در 

غرب کشور تا برپایی 4 موکب در کربالی معلی
چند سالی اســت که زائرســرا را راه اندازی کرده اند و 
نخســتین زائرســرای اربعین در اســتان همدان به همت 
»مریانجی ها« شکل گرفت و همه چیز یک شبه مهیا شد.

از فــرش و پتو گرفته تــا مواد غذایــی، همگی بدون 
کمک های دولتی و از محل هدایا و نذورات مردم همیشــه 

سخاوتمند مریانج تأمین شد.

زائرسرایی که شور و جنبش ویژه ای را در استان ایجاد 
کرد و فرهنگ پذیرایی از زائــران اربعین را در همدان که 
هیچ غرب کشــور ایجاد کرد که مردم مریانج حتی پیش 

از اهالی شهر »مهران« اقدام به ایجاد زائرسرا کرده بودند.
زائرســرایی که چند سال پیش تنها در یک شب شمار 
زیــادی بود و اهالی یک شــهر 10 هزار نفــره از 20 هزار 
زائر گرفتار آمده در برف و کوالک در حســینیه ها، مساجد 
و خانه هایشــان پذیرایی کرده و مثل همیشــه کم کاری و 

کوتاهی دستگاه های اداری را جبران کردند.
اهالی اربعین، زائرســرای مریانج را خوب می شناسند و 
رانندگان قدیمی اتوبوس ها بدون و هماهنگی وقت غذا وارد 

شهر می شوند که این سفره نیاز به دعوت قبلی ندارد.
از خدمت رسانی به زائران اربعین که بگذریم؛ چند سالی 
اســت به همت مردم، پایانه ای مردمی برای انتقال زائران 
ایجادشــده و اهالی مریانج، همدان و شهرها و روستاهای 
اطراف هر شب با چند دستگاه اتوبوس یا سواری عازم پایانه 

مرزی مهران می شوند.
امسال هم با تصمیم ســتاد اربعین استان قرار شده تا 
پایانه بزرگ اربعین اســتان همدان برای برگشت زائران در 
مریانج راه اندازی شده و زائران استان های خراسان رضوی ، 
مازندران، گلستان و خراسان شمالی  از مهران به این شهر 

آمده و پس از استراحتی کوتاه راهی استان خود شوند.
این پایانه در محوطه باز مقابل ورزشگاه و بلوار کمربندی 
امام حســین)ع( ایجاد شده و از 22 مهر تا یکم آبان زائران 

را در مسیر برگشت جابه جا می کند.
* بهره مندی دارا و نــدار از خوان پر برکت 

سیدالشهدا)ع(
اما داستان عشق و ارادت مریانجی ها به سیدالشهدا 
به اینجا ختم نمی شــود و تا کیلومترها دورتر در جوار 

قبله دل ها ادامه می یابد.
مردم این شــهر عاشــورایی و انقابی تنها نه در داخل 
منطقه خود که در کربا هم بــه پذیرایی از زائران اربعین 
کمــر همت می بندند و با برپایی 4 موکب خدمت رســانی 

می کنند.
موکب امام رضا)ع( وابســته به ســتاد بازسازی عتبات 

عالیات مریانج، نخستین موکبی بود که 6 سال پیش از این 
شهر عازم کربا شد و آن زمان مجهزترین موکب استان از 

نظر تجهیزات پخت غذا و نانوایی سیار بود.
حــاال با گســترش فرهنــگ پذیرایی از زائــران، 16 
موکب از اســتان در کربا برپا می شــود که 4 مورد آن به 
همت مریانجی ها شــکل گرفته؛ موکب امام رضا)ع(، امام 

حسین)ع(، امام حسن مجتبی)ع( و روضه الشهدا.
دِر ایــن موکب ها به روی همه عزاداران باز اســت و در 
مناطق مختلف شهر کربا برپاشده اند؛ ظرفیت اسکان چند 
هزار نفر را داشته و در هر وعده غذایی از تعداد زیادی زائر 

پذیرایی می کنند.
سفره هایی که به برکت دعای امام زمان)عج( و نیت های 
خالص پهن می شــود و دارا و ندار را بهره مند می سازد که 

در اربعین هم فرصت اطعام فقرا و در راه ماندگان هست.
حاال این روزها مریانج تنها یک شهر که نه، قطعه ای از 
کرباســت و اگر اربعین به کربا سفر کرده باشی و حال و 
هوای مردم کم بضاعت، اما سخاوتمند عراق در پذیرایی از 
زائران را دیده باشــی؛ خاطــرات آن روزها را برایت تداعی 

می کند.
این جا هم مردم درآمد دائمی ندارند و بیشترشــان از 
کشــاورزی امرار معاش می کنند، امــا میهمان نوازی را از 
پدران و سخاوت را از خاک به ارث برده اند و از زائران با دل 

و جان پذیرایی می کنند.
به گزارش تســنیم،حال و هوایی که برخاســته از روح 
عاشورایی و انقابی مردمان این خطه است و مردم مریانج 
ثابت کرده اند که در اربعین، عاشــورا و حــوادث ناگهانی 

می توان جهادی کار کرد... تنها به این شرط که بخواهیم.
*استقرار موکب فرهنگی همدان در کربال/ از 

فضای نگهداری کودک تا اتاق بازی
مدیــر موکب اصحاب الحســن)ع( شــهر مریانج نیز از 
راه اندازی اولین موکب فرهنگی اســتان همدان در شــهر 

کربا خبر داد.
حجت االسام محمدباقر اجاقی با اشــاره به راه اندازی 
موکب فرهنگی اســتان در شــهر کربا اظهار کرد: موکب 
اصحاب الحسین)ع( شهر مریانج با همکاری ستاد بازسازی 

عتبات عالیات همدان، بسیج دانشجویی و قرارگاه فرهنگی 
جبهه انقاب کشــور، اولین موکب فرهنگی همدان را در 

شهر کربا راه اندازی می کند.
وی ادامه داد: برگزاری جلســات ســخنرانی با استفاده 
از اســاتید برتر حوزه ودانشــگاه، برگزاری مراسم عزاداری 
توسط مداحان مطرح و توانمند کشوری، برگزاری جلسات 
بصیرتی، برگزاری جلســات معرفی و شناخت اصحاب امام 

حسین)ع( از عمده فعالیت های این موکب است.
مدیر موکب اصحاب الحســن)ع( در شــهر مریانج بیان 
کرد: این موکب با نزدیک تریــن فاصله از حرم مطهر امام 
حســین)ع( در 100 متری آن واقع شــده کــه مکان آن 
ابتــدای خیابان شهداســت. وی تصریح کــرد: برنامه ها و 
کارهای اجرایی این موکب به طور کامل مشــارکتی بوده و 
تمام مسؤولیت های آن توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات 

استان تقسیم بندی شده است.
اجاقی از اســکان 3 هزار نفــر در روز خبر داد و افزود: 
روزانه و در هر سه وعده بالغ بر 3 هزار پرس غذا در موکب 

اصحاب الحسین)ع( توزیع خواهد شد.
وی افــزود: در ایــن موکب فضای نگهــداری کودکان 
و اتاق های بــازی برای این زائران کوچک فراهم شــده و 
خانواده ها می توانند برای فرزندان خود، بدون هیچ مشکلی 

از آن استفاده کنند.
مدیر موکب اصحاب الحسین)ع( شهر مریانج در گفتگو 
با فارس، خاطرنشــان کرد: دفتر مدیریتی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان همدان برای انجام امور مواکب 16گانه 
اســتان نیز در این ایام در محل موکب اصحاب الحسین)ع( 

دایر خواهد بود.

خبــر

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد:

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی
با حضور 4 هزار نفر

هگمتانــه، گــروه خبر*: مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان همدان گفت: آزمون ورود 
به حرفه مهندسی روز پنجشنبه و جمعه هفته 

گذشته 18 و19 مهرماه 98 برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، " حسن ربانی ارشد" در این 
خصوص بیان کرد: در این دو روز 4 هزار و 38 نفر در 
دانشــگاه های بوعلی سینا و دانشگاه مایر با یکدیگر 

به رقابت پرداختند.
وی به رشته تحصیلی داوطلبان نیز اشاره کرد و 
گفت: این داوطلبان در رشته های عمران )صاحیت 
محاســبه، نظــارت و اجــرا(، معمــاری )صاحیت 
طراحــی، نظارت و اجــرا( و تأسیســات مکانیکی، 
تأسیســات برقی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک 

با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامــه داد: در اســتان همدان حــدود 9 هزار 
مهندس، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند 

که از این تعداد 5 هزار نفر پروانه اشتغال به کار دارند.
وی یادآور شــد: از نظر شرکت کنندگان در کل 
کشــور نســبت به آزمون های قبلی 25 درصد رشد 
شــرکت کننده داریم اما در اســتان این آمار حدود 
33 درصد اســت که از این میزان 22 درصد شرکت 

کنندگان نیز از خانم ها هستند.
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل 
راه و شهرسازی استان همدان، ربانی ارشد در پایان 
خاطرنشان ساخت: برای قبول شدگان در این آزمون 
پس از تکمیل مــدارک مورد نیاز، پروانه اشــتغال 
به کار صادر می شــود و این افراد می توانند فعالیت 

رسمی خود را آغاز کنند.

اعزام 160 مبلغ به مناطق مختلف مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر اداره تبلیغات 
اسالمی مالیر از اعزام 160 مبلغ به مناطق مختلف 

مالیر در دهه آخر ماه صفر خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، حجت االســام حســین 
گروسی با اشاره به برنامه های اداره تبلیغات اسامی 
مایر همزمان بــا اربعین و دهه آخر ماه صفر اظهار 
کرد: این برنامه ها با همکاری ســایر نهادها و اقشار 

مختلف مردم برگزار می شود.
وی از اعــزام 160 مبلغ همزمان با دهه آخر ماه 
صفر به مناطق مختلف شهرســتان خبر داد و گفت: 
این مبلغان با هدف پاســخگویی به سواالت شرعی و 
دینی، برپایی نماز جماعت تبیین و تشــریح فلسفه 
اربعیــن و... به مناطــق مختلف شهرســتان اعزام 

می شوند.
مدیر اداره تبلیغات اســامی مایــر به برگزاری 
گفتمان های دینی در مدارس و مساجد در دهه آخر 

ماه صفر اشــاره کرد و افزود: راه اندازی کانال اربعین 
با عنوان »فضیلت اربعین« نیــز از دیگر برنامه های 
این اداره همزمان با اربعین حســینی و دهه آخر ماه 

صفر است.
وی برپایی ایســتگاه صلواتی با همکاری ســایر 
نهادها در ســطح شــهر، هماهنگی با مبلغین و ائمه 
جماعات در خصوص ســخنرانی در راستای فضیلت 
اربعیــن، نصب بنر و... را از دیگر برنامه های این اداره 

در دهه آخر ماه صفر عنوان کرد.
گروســی از برگزاری پیاده روی اربعین از ســمت 
دفتر امام جمعه به ســمت مســجد جامع با حضور 
اقشــار مختلف مردم در این روز خبــر داد و گفت: 
همزمــان بــا روز اربعیــن، ســالروز شــهادت امام 
حســن)ع( و رحلت جانگــداز پیامبر اکــرم)ص(  و 
شهادت امام رضا)ع(  دســته ها و هیأت های مذهبی 

شهرستان مایر عزاداری خواهند داشت.

روزانه 4 هزار نفر 
در موکب های نهاوند پذیرایی می شوند

هگمتانــه، گروه شهرســتان: 
 رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه 
روزانه  گفت:  نهاوند  شهرســتان 
4 هزار نفــر در موکب های نهاوند 

پذیرایی می شوند.
به گزارش هگمتانه،حجت االســام 
فیض اهلل اســدپور اظهار کــرد: در ایام 
اربعین حسینی به طور متوسط روزانه 
4 هزار نفر از زائران عتبات عالیات که 
از این محور به ســمت عراق عزیمت 
می کنند در موکب های نهاوند پذیرایی 

می شوند.
وی افزود: شهرســتان نهاوند یکی از مســیرهای 
اصلی تــردد زائران از اســتان های قــم، مرکزی و 
اصفهان است که روزانه هزاران نفر از آن عازم عتبات 

عالیات می شود.
 رئیــس اداره اوقاف و امور خیریــه نهاوند افزود: 
امسال ســه موکب در شــهرهای نهاوند، فیروزان و 
کارخانه آرد نهاوند در کیلومتر 20 جاده نهاوند برپا 
شده که به صورت شــبانه روزی آماده ارائه خدمات 

به زائران است.
وی افــزود: این موکب  از امروز در شــهر نهاوند 
فعالیت خود را آغاز کرده و شــب گذشته نزدیک به 

150 زائر را اسکان و غذا داده است.
اســدپور اضافه کرد: به منظور خدمات رســانی به 
زائــران تمهیدات الزم برای پخت روزانه 2 هزار پرس 
غذا در موکب سیدالشــهدای نهاوند فراهم شــده که 
عاوه بر آن میان وعده و چای و میوه نیز داده می شود.

وی افزود: عاوه بر این در موکب های کارخانه آرد 

نهاوند و شهر فیروزان نیز ظرفیت الزم برای پخت و 
ارائه روزانه 2 هزار پرس غذا فراهم آمده است.

 رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند از امکان 
اســکان زائران عبوری از نهاوند خبر داد و افزود: به 
منظور اســکان زائران امکانات الزم در زینبیه کوی 
شــهید حیدری مهیا شــده و این مــکان ظرفیت 

پذیرش 500 زائر برادر و خواهر را دارد.
وی افزود: به منظور ارائه خدمات بیشتر به زائرین 
درخواســت مجوز برای برپایی یک موکب دیگر در 
سه راهی دهفول داده شــده که بر این اساس تعداد 
موکب های مســتقر در نهاوند به چهار مورد افزایش 

خواهد یافت.
اســدپور در پایان با بیان اینکه امکانات الزم این 
موکب ها عمدتا از طریق کمک ها و نذورات مردمی و 
بخشی نیز از محل موقوفات تأمین می شود از مردم 
خواست به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به زائرین 

نذورات خود را به این موکب ها تحویل دهند.

پیرزنی ناتوان وارد مسجد شد با خودم 
فکر کردم بــرای دریافت کمک آمده؛ 
اما دیدم چــادرش را کنار زد و مبلغی 
را به ما داد و گفت: ایــن پول را برای 
خرج پذیرایی از زائرین امام حسین)ع( 
آورده ام، خودم بیمار بودم و می خواستم 
آن را به فرزندم بدهم تا بیاورد اما عشق 
به امام حســین)ع( باعث شد خودم به 
مبلغ  این  نیامد خودم  دلم  بیایم،  اینجا 
ناچیز را به شما ندهم، اما بابرکت است.

یکی از خادمان اهل بیت)ع( و مؤسس اولین موکب نهاوند

خدمت بی منت و عاشقانه برادران عراقی ام 
باعث شد موکب داری کنم
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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

زیرسازی 13 کیلومتر از راه های روستایی همدان در راستای اجرای طرح ابرار
اجرای طرح در روستاهای رزن، همدان، فامنین، نهاوند و اسدآباد

راهداری  معــاون  خبر*:  گــروه  هگمتانه، 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ابالغ  اینکه مرحله نخســت  بیــان  با  همدان 
اجرای طرح ابرار در همدان 9 کیلومتر اســت 
گفت: تاکنون 80 درصد عملیات زیرســازی 13 
کیلومتر از راه های روســتایی اســتان همدان 

انجام شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حمید پرورشــی خرم 
با اشــاره به اینکه آبادانی و توســعه روســتاها نقش 
بســیار مهمی در توسعه و شــکوفایی تولید ملی دارد 
عنوان کرد: طرح ملی ابرار به منظور آســفالت را ه های 

روســتایی در اســتان وارد مرحله عملیاتی شده و در 
قالب این طرح تاکنون 80 درصد عملیات زیرســازی 
13 کیلومتر از راه های روســتایی اســتان انجام شده 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه تمام 
20 خانوار اســتان آســفالت  بــاالی  روســتا های 
شده اســت بیــان کرد: در طــرح ابرار قرار اســت 
تعدادی از راه های روســتا های بــا جمعیت زیر 20 

شود. آسفالت  استان  خانوار 
و حمل  راهــداری  اداره کل  راهــداری  معاون 
و نقــل جاده ای اســتان در خصوص اجرای طرح 

ملــی ابرار در اســتان بیان کرد: براســاس اعام 
معاون راهداری ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشــور، اجــرای طرح ابــرار هزینه های 
ســاخت راه روســتایی را از 25 تــا 50 درصــد 

است. داده  کاهش 
وی افزود: در طرح ابرار با استفاده از ماشین آالت و 
تجهیزات راهداری عملیات زیرسازی راه های روستایی 
انجام می شــود و سپس عملیات های روسازی از سوی 
دســتگاه های متولی و با استفاده از منابع مالی استانی 

و ملی انجام خواهد شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای اســتان همدان با بیــان اینکه این عملیات 
تاکنون در شــهرهای رزن، همدان، فامنین، نهاوند 
و اســدآباد اجرا شده اســت گفت: بقیه روستا های 
زیر 20 خانوار اســتان نیز در دستور کار این طرح 
قــرار دارند که در صــورت تأمین اعتبار آســفالت 

می شوند.
وی با بیــان اینکــه عملیات مربــوط به اجرای 
طرح ابرار به شــکل امانی و با بهره گیری از امکانات 
این اداره کل انجام می شــود بیان کرد: برای اجرای 
این طــرح 40 نفر از همــکاران و 30 دســتگاه از 

ماشین آالت این اداره کل فعالیت دارند.

خبر همدان - فرهنگئ

عبور زائران اربعین حسینی از مرز خسرویعکس روز

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

امام حسین)ع( همواره به مستمندان 
انفاق می کردند

در قرآن مجید آمده اســت: داســتان کسانی که اموال خود را 
در راه خدا انفاق می کنند چون داستان دانه ای است که هفت 
خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند برای 

هرکه بخواهد دو یا چند برابر می کند.
حضرت زهرا)س( فرموده اند: سه چیز محبوب من است: 1. تاوت 

قرآن، 2. نگاه به چهره رسول خدا)ص( و 3. انفاق در راه خدا.
حکایت: پس از واقعه عاشــورا و شــهادت حســین بن علی 
علیه الســام وقتی به جسم مبارک ایشــان نگاه می کردند در 
کتــف حضرت سیدالشــهداء زخمی بود که مربــوط به زخم 
شمشــیر و نیزه نبود. از امام ســجاد)ع( سؤال کردند: که این 
چیست؟ حضرت فرمودند: پدرم شب ها به عنوان انفاق به فقرا 
و مســتمندان وسایلی روی کتفش حمل می کرد که این زخم 

از آن پدید آمده است.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

مناسبت
حافظ بدون شک، درخشان ترین ستاره  فرهنگ فارسی است

شاعِر همه  قرن ها
تصویرگری حافظ، یکی از برجسته ترین خصوصّیات او

هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: حافظ بدون شــک، 
درخشان ترین ســتاره ی فرهنگ فارسی است. در طول 
این چندین قرن تا امروز نداریم هیچ شاعری را که به قدر 
حافظ، در اعماق و زوایای جامعه ی ما و ذهن و دل ملت ما 
نفوذ کرده باشد و حضور داشته باشد. شاعِر همه  قرنهاست 
و همه  قشرهاســت. از عرفای بی خــود از خوِد مجذوِب 
جلوه های الهی، تا ادیبان و شــاعران خوش ذوق، تا رندان 
بی ســر و پا و تا مردان و زنان معمولی جامعه  ما، هر کدام 
در حافظ ســخن دل خود را یافتند و به زبان او، شرح حال 
و وصف حال خود را سرودند. شاعری که دیوان او تا امروز 
هم، پرفروش ترین کتاب و پرنشرترین کتاب، بعد از قرآن 
اســت و دیوان او در همه جای این کشور و در بسیاری از 
خانه ها - یا بیشــتر خانه ها - با قداست و حرمت، در کنار 
کتاب الهی گذاشته شده است. شاعری که لفظ و معنا را و 
قالب و محتوا را با هم به اوج رســانده و در هر مقوله ای که 
سخن رانده، زبده ترین و موجزترین و شیرین ترین را گفته 

است. امروز بزرگداشت این شاعر است.
البته در جامعه  ما و در بیرون از کشــور مــا، درباره ی حافظ، 
سخنها گفتند و قلمها زدند و به دهها زبان دیوان او را برگرداندند و 
دهها کتاب در شرح حال او یا دیوان او نوشتند؛ اّما همچنان حافظ 

به صورت کامل، ناشناخته است...
ما حافظ را فقط به عنــوان یک حادثه  تاریخی ارج نمی نهیم، 
بلکه حافــظ همچنین حامل یک پیام و یک فرهنگ اســت. دو 
خصوصیــت وجود دارد که به ما حکم می کند که از حافظ تجلیل 
کنیم و یاد او را زنده کنیم. اول: زبان فاخر اوست که همچنان در 
قله  زبان فارسی و شعر فارسی است و ما این زبان را باید ارج بنهیم 
و از آن معراجی بســازیم به ســوی زبان پاِک پیراسته  کامل واال؛ 

چیزی که امروز از آن محرومیم.
دوم: معارف حافظی است که خود او تکرار می کند که از نکات 
قرآنی استفاده کرده اســت. قرآن درس همیشگی زندگی انسان 
است و دیوان حافظ مستفاد از قرآن است و خود او اعتراف می کند 
که نکات قرآنی را آموخته و زبان خودش را به آنها گشــوده است. 
پس محتوای شــعر حافظ آن جا که از جنبه  شعری محْض خارج 
می شــود و قدم در وادی بیان معارف و اخاقیات می گذارد، یک 
گنجینه و ذخیره اســت برای ملت ما، امروز و نســلهای آینده و 
همچنیــن برای ملتهــای دیگر؛ چون معارف واالی انســانی مرز 
نمی شناسد. پس بزرگداشت از حافظ، بزرگداشت از فرهنگ قرآنی 
و اسامی و ایرانی است و بزرگداشت از آن اندیشه های نابی است 
که در این دیوان کوچک، گردآوری شده و به بهترین و شیواترین 

زبان، ادا شده است...
شــعر غزلی به طور طبیعی شعر عشق اســت - هر نوع شعر 

غزلی، چه عارفانه و چه غیرعارفانه - و شــعر عشــقی که متعهد 
بیان لطیف ترین احساسات انسان را متعهد است، به طور طبیعی 
نمی تواند از شــیوه ها و اسلوب ها و کلماتی اســتفاده کند که به 
فخامت شعر خواهد انجامید؛ آنچه که در قصیده به راحتی می توان 
از آن بهره برد و حّتی در مثنوی. لذا شــما می بینید که ســعدی 
بزرگ که اســتاد سخن هســت، فخامتی را که در بوستان نشان 
می دهد؛ در غزلیات خودش نمی تواند نشــان بدهد. این، طبیعت 
زبان غزل است و هر شاعری ناگزیر در غزل محدودیت هایی دارد، 
محدودیت هایی که ســخن را از استحکام و فخامت و جزالت الزم 

می اندازد.
حاال اگر نگاه کنید به تشبیب ها و نسیب هایی که در مقدمات 
قصائد معموالً شــعرا داشــته اند - که در گذشته کمتر قصیده ای 
بود که از تشــبیب و نســیب، یعنی از همان ابیات عاشقانه ای که 
در ابتدای قصیده شــاعر می ســرود، خالی باشــد - خواهید دید 
کــه هیچ کدام از ایــن ابیاتی که به عنوان تشــبیب در مقدمه و 
طلیعه ی قصائد، سروده شــده؛ نتوانسته است کار یک غزل را در 
بیــن مردم بکند. نه هرگز با او خواننده ای آوازی ســروده و نه به 
عنوان وصف الحال عاشــقی به کار رفته است. با این که غزل است 
و شــعر اســت در مضمون غزل؛ اّما طنطنه ی قصیده، مانع از این 
اســت که آن لطف و آب غزل را داشــته باشد آن لطافت و نازکی 

غزل را دارا باشد.
پس لطافــت و نازکی در غزل، به طور طبیعــی منافات دارد 
با طبیعت اســتحکام و محکم بودن شــعر که در قصیده مشاهده 
می شود، حاال ما شعری را اگر پیدا کردیم که با این که غزل هست، 
از لحاظ اســتحکام الفاظ، کوچکترین نقیصه ای ندارد؛ این شکل 
شعر، برترین است. اگر غزلی را ما یافتیم که عاوه بر لطف سخن و 
لطافت کلمات، از یک استحکام و استواری هم برخوردار است - به 
طوری که نمی توان جای هیچ کلمه ای از کلمات آن را عوض کرد 
یا چیزی به آن افزود یا چیزی از آن کاســت - باید استنتاج کنیم 
که این غزل، این ســخن، در حد اوج اســت و در دیوان حافظ، از 
این قبیل بسیار اســت. آن چنان استحکام سخن در غزل حافظ، 
چشــم را به خود جلب می کند که کسانی که بر روی خصوصیات 
لفظی سخن کار می کنند - منهای مسائل معنوی - باشک یکی از 
چیزهایی که آنها را مبهوت می کند، همین استحکام سخن حافظ 

است در بسیاری از ابیات او و غزلیات او.
البته همان طور که عرض کردم نمی خواهیم بگوئیم که همه ی 

غزلیات حافظ این جوری است. به قول غنّی کشمیری:
شعر اگر اعجاز باشد بی بلند و پست نیست
در ید بیضا همه انگشت ها یکدست نیست

بنابراین در شــعر حافظ هم، کوتاه و بلند وجود دارد و تصادفاً 
شــعرهای پائین حافظ، آن چیزهایی است که نشانه های مدح در 

او هست.
احمد اهلَلّ علی معدلة السلطانی

احمد شیخ اویس حسن ایلخانی
این را برای مدح گفته است. این، شعر حافظ می توان گفت به 
شمار نمی آید. شعر حافظ را در جاهای دیگری و بخشهای دیگری 

بایستی جستجو کرد.
برخــی از خصوصّیات شــعر حافــظ را من عــرض می کنم 
-خصوصیات بیشــتر لفظی شعر حافظ - البته در این باره اساتید 
چیزهای خوبی نوشتند بنده هم از بعضی از اینها در گذشته غالباً 
اســتفاده کردم و فرصت مراجعه  درسِت کاملی این ایام نداشتم و 
شــما برادران و خواهرانی که اهل اســتفاده  از این کتابها هستند، 
می توانند استفاده کنند اساتید هم که خودشان می دانند. اّما یک 

چیزهایی را من از خصوصّیات لفظی شعر حافظ عرض می کنم:
یکی از این خصوصّیات، قدرت تصویر در شــعر حافظ اســت؛ 
از چیزهایی اســت که کمتر به آن پرداخته شــده است. تصویر در 
مثنوی، چیز آسان و ممکنی اســت. لذا شما تصویرگری فردوسی 
را در شاهنامه و مخصوصاً نظامی را در کتابهای مثنویش، مشاهده 
می کنید که چه تصویرهای زیبائی از طبیعت، از وضعیت، می کند. در 
غزل این کار، کار آسانی نیست. بخصوص وقتی که غزلی باید دارای 
محتوا باشد؛ یعنی شاعر متعهد است که محتوایی در آن غزل، حتماً 
بیان کند و معارفی را ادا کند. تصویر، با آن زبان محکم و با لطافتهای 
ویژه  شــعر حافظ و با مفهوم، چیز نزدیک به اعجازی اســت. چند 
نمونه از تصویرهای حافظ را من می خوانم، چون روی این قســمت 
تصویری گری حافظ گمان می کنم کمتر کار شده، یعنی من ندیده ام. 
چون همه  کتابهایی که در باب حافظ نوشته شده، من ندیده ام، شاید 

هم این بحث شده و من به آن دست نیافتم.
برای این که بیشــتر روی این قضیه در شعر حافظ کار بشود، 
این ابیاتی که عرض می شود تصویر می کند یک منظره ای را؛ شما 

ببینید چقدر زیبا و قوی تصویر می کند!
در سرای مغان ُرفته بود و آب زده

نشسته پیر و صائی به شیخ و شاب زده
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر

ولی ز ترک ُکلَه چتر بر سحاب زده
شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده

عذار مغبچگان راه آفتاب زده
گرفته ساغر عشرت فرشته ی رحمت

تا می رسد به این جا:
سام کردم و با من به روی خندان گفت

که  ای خمارکش مفلس شراب زده
چه کسی؟ چه کاره ای و چطور؟ سؤال می کند از او تا می رسد 

به این جا:

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده

پیام شعر را ببینید چه قدر زیبا و بلند و شعر چه قدر برخوردار از 
استحکام لفظی است که حقیقتاً کم نظیر است از لحاظ استحکام لفظی 
و درعین حال این جور تصویرگری، دِر ســرای مغان را نشان می دهد 
و پیر را نشــان می دهد و مغبچگان را نشان می دهد و چهره هایشان را 
نشان می دهد، حال خودش را تصویر می کند. یک چیز عجیبی است 
این تصویری که انســان در این غزل مشاهده می کند و نظایر این در 

دیوان حافظ زیاد است.
همین غزل معروف:

دوش دیدم که مایک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده ی مستانه زدند

یک ترســیم بسیار روشــن از آن چیزی است که در یک مکاشفه 
یا در یک الهام ذهنی یا در یک بینش عرفانی شــاعر دارد و احساس 
می کنــد که این را به بهترین زبان ذکر می کند که اگر ما قبول کنیم 
- که قبول هم داریم - که این پیام عرفانی ای است و بیان معرفتی از 
معارف عرفانی؛ شــاید به بهتر از این زبان، به هیچ زبانی حقیقتاً نشود 
این را بیان کرد، تصویر کرد. تصویرگری حافظ، یکی از برجسته ترین 

خصوصّیات اوست.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در آیین گشایش کنگره جهانی حافظ 
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ایران و جهان ورزش - 

و جهان   ایران 

خبــر

یک نهاوندی، سپاهان اصفهان 
را قهرمان لیگ برتر دوچرخه 

سواری کشور کرد

مبارکه  فوالد  تیم  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
ســپاهان اصفهان با کسب هزار و 95 امتیاز 
عنوان قهرمانی فصل جاری رقابت های لیگ 

برتر دوچرخه سواری کشور را کسب کرد.
نماینده اصفهــان در مجموع این مســابقات 

توانست بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد.
در مــاده تایم تریل 20 رکاب زن مســیر 13 
کیلومتری مســابقات را به میزبانی تویســرکان 
همــدان پیمودند که در پایــان بهنام آرین رکاب 

زن نهاوندی عضو سپاهان اصفهان قهرمان شد.
همچنین محمد رجبلو از پیشگامان کویر یزد 
بر سکوی دوم قرار گرفت و حامد عبادی از نیروی 

هوایی عقاب عنوان سوم را کسب کرد.
در بخش تیمی این دوره از مسابقات پیشگامان 
کویــر یزد عنوان دوم را به دســت آورد و باالبان 

چابهار بر سکوی سوم قرار گرفت.
همچنین در پیکارهای ماده جاده 45 ورزشکار 
در قالب 11 تیم از اســتان های مختلف کشــور 
حضور داشــتند که مســیر 80 کیلومتری شهر 

سرکان از توابع شهرستان تویسرکان را پیمودند.
در این ماده از مســابقات مهــدی علمایی از 
پیشگامان کویر یزد عنوان قهرمانی را کسب کرد، 
مهدی ناطقی از سپاهان اصفهان دوم شد و حمید 
بیک خورمیزی از پیشــگامان کویر یزد برسکوی 

سوم ایستاد.
دوچرخه سواران مســیر چهارراه بعثت، بلوار 
بلوار سرکان،  بهشــت زهرا، روســتای آرتیمان، 
میدان نیروی انتظامی و چهــارراه بعثت را در 8 

دور به طول72 کیلومتر رکاب زدند.
گفتنی اســت مراسم اهدای نشــان این دوره از 
مســابقات با حضور سرپرســت دبیری فدراسیون 
دوچرخه  سواری و مســؤوالن اداره ورزش و جوانان 

شهرستان تویسرکان برگزار شد.

خبــر

بهره برداری از 20 پروژه ورزشی 
استان همدان تا پایان سال

و  ورزش  مدیرکل  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
جوانان استان همدان با بیان اینکه 110 پروژه 
دارند،  فعالیت  همدان  اســتان  در  ورزشی 
گفت: 20 پروژه ورزشی تا پایان سال تحویل 

داده می شود.
محسن جهانشیر در بازدید از پروژه های نیمه 
کاره ورزشــی نهاونــد که با حضور معــاون وزیر 
ورزش برگزار شــد، اظهار کرد: در استان همدان 
110 پروژه ورزشــی در حال اجراست که انتظار 
می رود 20پروژه ورزشــی از این تعــداد تا پایان 
سال تحویل ورزش استان شود. وی تصریح کرد: 
متوســط پیشــرفت فیزیکی این تعداد پروژه 70 
درصد اســت که تا پایان سال 1400 برنامه داریم 
بخش عمده ای از این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی تصریح کــرد: در حال حاضــر 16 پروژه 
ورزشــی در نهاوند در دســت اجراست که عمدتاً 

برخی از30تا80درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
در ادامه مهرداد سعدی نژاد رئیس اداره ورزش 
و جوانان نهاوند هم گفت: پروژه اســتخر بانوان با 
80درصد پیشرفت تا پایان سال به اتمام می رسد.
وی افزود: مجموع اعتباری که در سال جاری 
برای 16 پروژه ورزشــی شهرستان در نظر گرفته 

شده حدود 6 میلیاردتومان است.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاوند با بیان 
اینکــه انتظار می رود با پیگیری هــای فرماندار و 
نماینده شهرســتان و مدیرکل ورزش اســتان به 
زودی شــاهد اتمام این پروژه های ورزشی باشیم، 
گفت: خوشــبختانه در حال حاضر در شــهرهای 
برزول، گیان و فیروزان هم احداث ســالن ورزشی 

و زمین چمن در دست اقدام است.

جودوکار نوجوان همدانی 
برنزه شد

اسدی  شــاهرخ  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
توانست بر سکوی ســوم قهرمانی جودوی 

نوجوانان کشور بایستد.
رقابت های قهرمانی نوجوانان پســر کشــور از 
تاریــخ 14 تــا 16 مهرماه در شهرســتان زنجان 
برگزار شــد که در این رقابت ها، شاهرخ اسدی، 
نماینده وزن 73 کیلوگرم استان همدان، توانست 
بر سکوی سومی این رقابت ها بایستد و نشان برنز 

قهرمانی نوجوانان کشور را کسب کند.

خبــر

پر شدن 70 درصد
 از پارکینگ مهران

مشکلی برای پارک خودروها نیست

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: رئیس 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اعالم کرد که حدود 70 درصد از پارکینگ 
پر شده  مهران  پایانه  خودروهای شخصی 
است اما هیچ مشــکلی برای پارک کردن 
خودرو های شــخصی مردم وجود ندارد و 

زائران نگران این مساله نباشند.
در برخی از شــبکه های اجتماعی خبرهایی 
منتشر شد مبنی بر اینکه پارکینگ خودروهای 
شــخصی پایانه مرزی مهران پر شده است، اما 
به گفته عبدالهاشم حســن نیا معاون وزیر راه 
و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای این خبر صحت ندارد و تاکنون 
حدود 70 درصد از این پارکینگ پر شده است.
وی در این خصوص اظهار کرد: بر اســاس 
آخرین آمار و اطاعات رســیده تاکنون حدود 
70 درصــد از پارکینگ خودروهای شــخصی 
پایانه مرزی مهران پر شده است، هیچ مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد و زائران نگران پارک 
کردن خودرو های شخصی شــان نباشند چرا 
که بسیاری از خودروها در این پارکینگ تردد 
دارند و همچنان جای پارک خودروی شخصی 

وجود دارد.
رئیــس ســازمان راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای افزود: حتی اگر پارکینگ شخصی پایانه 
مرزی مهران پر شود در اطراف این پارکینگ و 
حتی شهر مهران امکان پارک کردن خودروهای 
شخصی زائران وجود دارد بنابراین هیچ مشکلی 

از این نظر متوجه مردم نیست.
حســن نیا با بیــان اینکه با وجــود افزایش 
قابل توجه حجم خروجی زائران از پایانه مرزی 
مهران و شــلوغ بودن این شهر مشکل خاصی 
تاکنــون به وجود نیامده اســت گفت: در حال 
حاضر حدود 700 دستگاه اتوبوس در این پایانه 
مرزی آماده بازگرداندن زائران به شهرهایشــان 
هستند و تدابیر ویژه ای برای بازگشت مسافران 
اربعین اســتان های مختلف به محل ســکونت 

شان اندیشیده ایم.

جدال همسایه های لیگ 2 برای فرار از قعر جدول
هگمتانه، گــروه ورزش: دیدار تیم های پاس 
همدان و شهدای رزکان کرج، جدال همسایه های 
لیگ 2 بــرای فرار از قعر جدول گروه ب لیگ 2 

خواهد بود.
تیم پاس در شرایطی عصر شنبه به مصاف شهدای 
رزکان کرج می رود که هر 2 تیم تاکنون موفق به کسب 

پیروزی نشده اند و از 2 بازی صاحب 2 امتیاز هستند.
پاســی ها که درگیــر جام حذفی بودنــد، 2 دیدار 
معوقه در لیگ 2 دارند و براین اســاس باید شــنبه به 

دیدار رزکان کرج بروند.
شــاگردان احمد جمشیدیان با 2 امتیاز هم اکنون 
رتبــه یــازده و رزکان کرج با همین تعــداد امتیاز در 

جایگاه دوازدهم جدول چهــارده تیمی گروه ب لیگ 
2 قرار دارند.

*برد برای صعود
هر 2 تیــم در بازی این هفته نیاز مبرم به پیروزی 
دارند و تیمی که بتواند ســه امتیاز مســابقه را کسب 

کند، چند پله در جدول لیگ جهش خواهد داشت.
پیروزی در این مسابقه چه بسا تیم برنده را با یک 
بازی کمتر به رده پنجم جدول ارتقا دهد و تیم بازنده 

نیز شرایط نامطلوبی را در جدول پیدا می کند.
2 تیم تاکنون مقابل یکدیگر قرار نگرفته اند و جزو 
تیم هایی هســتند که با کمترین بازی در فصل جاری 

لیگ 2، متحمل شکست نیز نشده اند.

شرایط 2 تیم در جدول لیگ 2 یکسان است با این 
تفاوت که پاســی ها تجربه ای به مراتب باالتر از رزکان 
در کــورس لیــگ 2 دارند و باید دید سرنوشــت این 
مسابقه بین تیم باســابقه پاس و تیم تازه وارد رزکان 

چه نتیجه ای را ثبت می کند.
رزکان برای نخســتین بار گام به لیگ 2 گذاشته و 

مالک آن نیز بخش خصوصی است.
*پاس فرصت اشتباه ندارد

پاســی ها در هر 2 بازی اخیر خود مقابل شهرداری 
بندرعبــاس و ایران جوان بوشــهر در حالی که از این 
حریفان پیش بوده اند، پیروزی در مسابقه را با تساوی 

عوض کرده اند.

این نشان می دهد که تیم تحت هدایت جمشیدیان 
هر اندازه که قدرت تهاجمی برای گلزنی داشته است، 
در دفاع ضعف دارد و نمی تواند نتیجه را تا پایان بازی 

حفظ کند.
به طور قطع جمشیدیان به این مشکل واقف است 
و ســعی می کند که از این هفته تاکتیک تیمش برای 

حفظ نتیجه دستخوش تغییراتی شود.
او بــه خوبی می داند که برای پیوســتن به کورس 
مدعیان باید به سه امتیاز برد دست یابد بنابراین تاش 

او در این مسابقه برای کسب پیروزی است.
دیدار 2 تیم عصر امروز شــنبه و از ســاعت 15 در 

ورزشگاه انقاب کرج برگزار می شود.

مشاور وزیر ورزش:

بیشتر طرح های نیمه تمام ورزشی امسال بهره برداری می شود
هگمتانه، گروه ورزش: مشاور وزیر و مدیرکل 
دفتر فنی وزارت ورزش و جوانان گفت: با تالش 
وزارتخانه بخش عمده ای از طرح های ورزشــی 

کشور تا پایان سال به اتمام می رسد.
خســرو ارتقایــی در بازدید از طرح های ورزشــی 
نهاوند اظهار کرد: تعداد زیادی از طرح های نیمه تمام 
در کشــور مربوط به گذشته اســت و تاش می کنیم 

تــا بخش قابل توجهــی از آنها تا پایان ســال جاری 
بهره برداری شود.

وی بیان کرد: اکنون یک هزار طرح ملی در کشور 
وجود دارد که با اختصــاص منابع مالی الزم نیمی از 

آنها امسال به اتمام می رسد.
ارتقایی با اشــاره بــه طرح های ورزشــی مهم در 
شهرستان نهاوند گفت: استخر ورزشی بانوان و خوابگاه 

ورزشکاران در اولویت تکمیل قرار دارند.
وی ادامه داد: مجموعه ورزشــی باســتانی نهاوند با 
95 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال بهره برداری 
می شــود. مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز گفت: 
هم اکنون 110 طرح عمرانی ورزشــی در این استان 

در حال تکمیل است.
محســن جهانشــیر پیش بینی کرد: تا پایان سال 

جاری 20 طرح ورزشی در این استان بهره برداری و تا 
سال 1400 بخش مهم طرح ها تکمیل شود. وی بیان 
کرد: هم اکنون نیز 16 طرح ورزشی در حال اجراست 

که بین 30 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
مشاور عالی وزیر و مدیر کل دفتر فنی وزارت ورزش 
و جوانان با ســفر به همدان در جریان مراحل ساخت و 

تکمیل طرح های عمرانی این استان قرار گرفت.

برگزاری دوره مربیگری فوتبال در همدان
هگمتانــه، گــروه ورزش: دوره 
مربیگری ســی فوتبــال ایران در 
تاالر همایش های شهید شمسی پور 

همدان در حال برگزاری است.
در ایــن دوره مربیگــری 24 تــن از 
بازیکنان مطرح و دست اندرکاران فوتبال 
از اســتان های همدان و کردســتان به 
مدت یــک هفته آموزش های نوین را فرا 

می گیرند.
ایــن دوره مربیگری را بابک صمدیان 
از مدرسان با ســابقه فدراسیون فوتبال 

تدریس می کند.
در ایــن دوره مباحثــی نظیر فرآیند 

مربیگری، فلسفه مربیگری، تکنیک و مهارت، تغذیه و 
سایر مباحث تاکتیکی و تمرینی آموزش داده می شود.

این دوره به صورت تئوری و عملی برگزار و به قبول 
شدگان مدرک مربیگری سی فوتبال ایران اعطا می شود.

رئیس دپارتمان کمیته آموزش هیأت فوتبال همدان 
در ایــن باره گفــت: در این دوره مربیگــری بازیکنان 
مطرحی از تیم های مختلف که سابقه بازی در لیگ های 

یک و 2 کشور را دارند، شرکت کرده اند.

مجیــد لطیفی افزود: این دوره مربیگری براســاس 
تقویــم اجرایی کمیتــه آموزش هیأت فوتبال اســتان 

همدان در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به دوره های مربیگــری هیأت فوتبال 

همدان تا پایان ســال جاری گفت: دوره 
سطح یک فوتسال آقایان نیز 25 مهرماه 

جاری برگزار می شود.
لطیفی یادآور شــد: همچنین امسال 
دوره دانش افزایی فوتســال ایران و آسیا 
در 2 بخش آقایــان و بانوان 24 آبان ماه، 
درجه بی فوتبال ایران در هشتم آذر ماه، 
سطح یک فوتســال ایران در 25 آذرماه، 
درجه سی فوتبال ایران در دی ماه، سطح 
یک فوتســال بانوان ایــران در بهمن ماه، 
سطح بی فوتبال بانوان ایران در بهمن ماه 
و سطح یک فوتســال ایران در اسفندماه 

برگزار می شود.
همدان یکی از استان های فعال در برگزاری دوره های 

مربیگری و دانش افزایی فوتبال و فوتسال کشور است.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از پنج دوره مربیگری 

در سطوح مختلف در این استان برگزار شده است.

حمله نظامی ترکیه در سوریه:

70 هزار غیر نظامی آواره شده اند
تظاهرات ساکنان حسکه علیه ترکیه

تجاوزات  و جهان:  ایــران  گروه  هگمتانه، 
ترکیه به شمال شرق ســوریه در حالی وارد 
چهارمین روز خود شــده است که موجی از 
اعتراضات را به همراه داشته است؛ به گونه ای 
که معترضان در حســکه این تجــاوزات را 

محکوم کردند.
نیروهای نظامی ترکیه و تروریســت های موسوم 
به »ارتش آزاد« ســوریه از روز چهارشنبه 17 مهر ماه 
عملیات خود را در شــمال و شمال شرق سوریه آغاز 

کردند و همچنان به تجاوز خود ادامه می دهند.
عملیات ترکیه به بهانه پاکسازی مناطق شمالی و 
شمال شرقی سوری از حضور شبه نظامیان ُکردی است 

که آنان را تروریستی می نامد.
*آوارگی 70 هزار غیر نظامی سوری

این عملیات بنا به آماری که برنامه جهانی غذا روز 
گذشته منتشر کرده، باعث شده است که 70 هزار نفر 
از ساکنان شهرهای »رأس العین« )استان حسکه( و 

»تل ابیض« )استان رقه( آواره شده اند.
ســازمان پزشکان بدون مرز نیز اعام کرد که تنها 
بیمارستان موجود در تل ابیض دیروز بسته شد؛ زیرا 
بســیاری از کادر این بیمارستان به خاطر بمباران 24 

ساعت گذشته مجبور به فرار شدند.
خبرگزاری رســمی ســوریه )ســانا( در توضیح 
آخرین تحوالت عملیات ترکیه در سوریه روز گذشته 
گزارش داد، نظامیان ترکیه ای به همراه تروریست های 
همپیمان آنان برای ســومین روز متوالی، به حمات 
توپخانه ای و هوایی خود به اطراف شــهر حسکه ادامه 
دادند. هــدف نظامیان ترکیه، فــرار غیرنظامیان از 

محل سکونت خود است.
سانا با اشاره به حمات هوایی و توپخانه ای به رأس 
العین در الحسکه، تأکید کرد که نظامیان ترکیه پس 
از تصرف روســتاهای »تل حلف« و »ام الخیر« قصد 
داشتند، این شــهر را کاما تصرف کنند که موفق به 

این کار نشده اند.
به گزارش این خبرگزاری، نظامیان ترکیه همچنین 
درصدد نفوذ به روســتاهای »علوک« و »کشتو« در 
اطــراف رأس العین بودند که این تاش آنان نیز ناکام 

مانده است.
بنــا بر این گــزارش، عمــده حمــات هوایی و 
توپخانه ای ترکیه به رأس العین، به منازل مســکونی 
و زیرساخت هاســت تا ساکنان این شهر مجبور شوند 
از آن خارج شــوند و به اشغال نظامیان ترکیه درآید. 
کما اینکه بیمارستان مرکزی رأس العین نیز هدف این 

حمات مکرر قرار دارد.
از  نفر   262 ُکــرد:  شــبه نظامیان  *آمار 

نیروهای ترکیه ای کشته شدند
در همین ارتباط، مرکز اطاع رسانی شبه نظامیان 
ُکرد موســوم بــه »نیروهای دموکراتیک ســوریه« 

که آمریکا در این عملیات، پشــت آنــان را در برابر 
ترکیــه خالی کرد، اعام کرد کــه نیروهای ُکرد در 
بیشــتر محورهای عملیاتی در برابر نظامیات ترکیه 

ایستاده اند.
این مرکز ادعا کرد که در جریان دفع حمات روز 
نخســت، بیش از 40 نظامی و عنصر وابسته به ترکیه 
کشته شده اند و فقط شش نفر از نیروهای ُکرد کشته 

شده اند.
به گفته این مرکز، در حمات روز دوم نیز 222 نفر 
از نظامیان ترکیه و تروریست های وابسته به این کشور 
جان خود را از دست داده اند که در مجموع طی دو روز 

گذشته، 262 نفر از این نیروها کشته شده اند.
این در حالی است که وزارت دفاع ترکیه روز جمعه 
به کشته شدن نخســتین نظامی خود در جریان این 

عملیات اذعان کرد.
شبکه خبری »العربیه« نیز اعام کرد که نظامیان 
ترکیه 13 روســتا را در شمال شــرق سوریه اشغال 

کردند، ولی به نام این روستاها اشاره ای نکرد.
تجاوزات  علیه  حسکه  ساکنان  *تظاهرات 

ترکیه
در واکنش بــه تجاوزات ترکیه که نام »چشــمه 
صلح« بر آن نهاده شده است، ساکنان استان  حسکه 

به خیابان ها آمدند و این تجاوزات را محکوم کردند.
معترضان در در برابر ساختمان دادگستری حسکه 
و میدان »السبع بحرات« شهر قامشلی گرد هم آمدند 
و مراتب اعتراض خود را به اقدامات شبه نظامیان ُکرد 

نیز اعام کردند.
به گزارش ســانا، معترضان با در دســت داشتن 
پاکاردهایی از شبه نظامیان ُکرد نیروهای دموکراتیک 

خواستند که »یا به آغوش میهن بازگردند یا بروند«.
برخی از کارکنان شورای شهر حسکه نیز بنرهایی 
آماده و تأکید کردند که باید تمامیت ارضی و حاکمیت 
ملی سوریه حفظ شــود و ساکنان حسکه نیز بر این 

مساله اصرار دارند.
برخی از معترضــان نیز پاکاردهایی در دســت 
داشتند که در آن بر ســرنگونی رجب طیب اردوغان 

رئیس جمهور ترکیه تأکید شده بود.
وزارت خارجه سوریه طی روزهای گذشته، عملیات 
ترکیه را محکوم و از آن تحت عنوان اشــغالگری یاد 
کرده است. این نهاد سوری تأکید کرد که با این تجاوز 

مقابله خواهد کرد.
به گزارش فارس،پیش از این، بارها مسؤوالن سوری 
به ُکردهای وابسته به آمریکا گفتند که با دولت سوریه 
مذاکره کنند و وارد بازی نشوند که هیچ نتیجه ای جز 
شکســت در انتظارشان نخواهد بود. این شبه نظامیان 
اما بر ادعاهای خود برای تشکیل خودمختاری تأکید 
داشتند و در برخی موارد، دمشق را به عملیات نظامی 

تهدید کردند.
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فرهنگ شهروندی

نکته

چندین روش طالیی 
شستن خودرو

شــهروندی:  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
ارزان،  با روش هایــی  اینجا شــما را  در 
و  کردن  تمیز  برای  غیرمنتظره  و  ســاده 
شست وشوی خودرو آشــنا خواهیم کرد 
که خودرو برای مدت طوالنی تر تمیز بماند.
1. نــرم کننده مو برای بــرق انداختن 

خودرو
به نوشــته وبگاه برترین ها، خودرو خود را با 
نرم کننده مویی که النولین دارد بشــویید. این 
ماده باعث درخشش زیاد بدنه خودرو می شود و 
جالب اینجاســت که باران را دفع می کند و آب 

باران روی آن لکه ایجاد نمی کند.
2. پاک کردن شیشــه جلوی خودرو با 

نوشابه
وقتی باران شــدید می بارد، شیشــه جلوی 
خودرو به یک دردســر واقعی تبدیل می شود. 
برای شســتن و تمیز کردن لکه های این شیشه 
می توانید از نوشابه مشکی کمک بگیرید. برای 
اینکه رنگ کاپــوت از بین نرود یک حوله روی 
مرز بین کاپوت و شیشــه قرار دهید تا نوشابه 
پایین نرود. حباب های نوشابه باعث از بین رفتن 
میکروب ها می شــود. پس از این کار نیز به طور 
کامل نوشابه چســبناک را از روی شیشه پاک 
کنید در غیر این صورت گرد و غبار و آلودگی ها 
بسیار ســریع تر از پیش روی شیشه جا خوش 

می کنند. 
3. شست وشوی چراغ های خودرو

بــا مایــع تمیزکننــده شیشــه و جوراب 
پاســتیکی چراغ های جلوی خودرو را تمیز و 

امنیت خود را تضمین کنید.
4. پاک کردن شیشه در یک مرحله

با حوله خشک کن کودکان که نرم و لطیف 
است شیشه های خودرو را به راحتی تمیز کنید.

 5. تمیز کردن برف پاک کن ها
اگر لبه هــای برف  پاک کن شیشــه خودرو 
کثیف شــود به جای تمیز کردن شیشه باعث 
آلودگی بیشتر آن می شــوند. برای تمیز کردن 
آنها ¼ پیمانه آمونیاک خانگی را در یک چهارم 
پیمانه آب ســرد حل کنید. خیلی آرام لبه های 
برف پاک کن را بلند کنید و هر دو طرف آن را 
با دستمال حوله ای یا پارچه نرم به این محلول 
آغشته کنید. سپس آنها را با یک پارچه خشک 
و تمیز پــاک کنید و دوباره سرجایشــان قرار 

دهید.
6. برق انداختن شیشه های جلو

¼ پیمانه آمونیاک خانگی را در یک چهارم 
پیمانه آب ســرد حل کنید، آن را داخل بطری 
پاســتیکی که در محکمی دارد بریزید. آن را 
برای پاک کردن شیشــه ها و پنجره های خودرو 
در خودرو نگه دارید. هر زمان که شیشه ها آلوده 
شدند، محلول را روی اسفنج بریزید و پنجره را 
پاک کنید ســپس با دستمال خشک و نرم آن 

را خشک کنید.
7. جوش شیرین پاک کننده خودرو

¼ پیمانه جوش شیرین را درون یک گالن 
بریزید، سپس ¼ پیمانه مایع ظرفشویی به آن 
اضافه کنید و گالــن را لب به لب پر آب کنید. 
در گالن را ببندید و حســابی به هم بزنید و آن 
را برای اســتفاده های بعدی نگه دارید. هنگام 
شست وشوی خودرو گالن را به خوبی هم بزنید 
و یک پیمانه از آن را با دو گالن آب گرم ترکیب 
کنید. و ســپس از آن برای تمیــز کردن بدنه 

خودرو استفاده کنید.
8. پاک کردن ِگل خودرو

در مکان هایی کــه گل و الی زیادی وجود 
دارد شیشــه و بدنــه خودرو چــرب و کثیف 
می شــود. برای برطرف کردن ایــن آلودگی ها 
از کرم  پتاســیم  بی تارترات  برای شیشه جلوی 
خــودرو اســتفاده کنید. ســپس شیشــه را با 
آب صابــون رقیق بشــویید و ســپس به خوبی 

آبکشی و خشک کنید.
9. بدون آبکشی و واکس

یک پیمانه نفت ســفید را داخل ســطلی با 
گنجایــش 3 گالن آب بریزید و با اســفنج این 
محلــول را روی بدنــه خودرو بکشــید. با این 
محلول نیازی نیســت پیش از شست وشــوی 
خــودرو را خیس کنید یــا حتی پس از آن نیز 
به آبکشــی یا واکس زدن خودرو نیازی نیست. 
پس از این کار هر باری که باران ببارد، دانه های 
باران از روی ســطح بدنه لیز می خورند و باعث 

کثیفی آن نمی شوند.
10. مراقب گرما باشید

خودرو خود را زمانی که داغ اســت – یعنی 
درســت پس از راندن خــودرو که هنوز خنک 
نشــده اســت یا هنگامی که مســتقیم زیر نور 
آفتاب قرار دارد و بدنه آن حســابی گرم است 
– نشــویید زیرا رد اســفنج روی آن می ماند و 

آلودگی روی آن رسوب می کند
11. اجازه ندهید خودش خشک شود

اگر اجازه دهید خــودرو خودش در معرض 
هوا خشک شود، لکه های آب روی بدنه آن باقی 
می ماننــد و همه زحمت هایتان هدر می رود. با 
اســتفاده از حوله یا دستمال نرم و خشک آب 

اضافه حاصل از شست وشو را پاک کنید.

یادداشت

شهروندی  همدلی 
فراموش شده 

در پس آپارتمان نشینی
ذوالفقاری زهرا 

در ایــران همچنــان خانــواده در اولویت 
زندگی شهری است و هر اندازه قطار مدرنیته 
ســرعتش را بیشــتر می کند، نمی تواند قافله 

خانواده را پشت سر بگذارد.
در کنــار اهمیــت زیادی کــه خانواده در 
زندگــی ایرانی داشــته و دارد، توجه به اقوام 
و همســایه ها نیز ضروری تلقی می شــود. در 
گذشــته همه همســایه ها از وضعیت زندگی 
هم خبر داشــتند و در غم و شــادی یکدیگر 

بودند. سهیم 
شــاید تنها قســمتی از زندگی خانوادگی 
که در ایــران تحــت تأثیر همیــن مدرنیته 
قرار گرفته همین اســت که امروز در زندگی 
شــهری تنها خانواده خود مورد توجه است، 
نه خانواده دیگری؛ حتی اگر همســایه دیوار 

به دیوار باشد.
برخاف  شــده  باعــث  مســئله  همیــن 
گذشــته کســی از مشــکات همســایه اش 
خبر نداشــته باشد و بســیاری از خانواد ه ها 
برای  که  باشــند  محدودیت ها  برخی  درگیر 
خودشــان گره کوری است اما برای دیگران 
شاید مســئله ای نباشد و آنها بتوانند از پس 

بربیایند. آن  حل 
در گذشــته، هر زمان کــه نیازی به وجود 
می آمــد، همه افراد محله دســت در دســت 
هم می گذاشــتند و مشــکل را حل می کردند 
امــا امروز یک خانواده اگر به گره ای برســد، 
برای بازکردنش تنها باید خودش تاش کند. 
ســبک زنگی ایرانی اســامی این موضوع را 

نمی پسندد.
این در حالی است که می توان با رسیدگی 
به مشــکات یکدیگر جامعه بهتر، شــادتر و 
سالم تری را برای زندگی کنار هم داشت، اما 
شــهروندان امروزه از این امر غافل هستند و 
گمان می کنند توجه و رســیدگی به مشکات 
یکدیگــر دخالــت و فضولــی در زندگی آنها 

است.
اما هر شــهروند همدانی در کنار مشکات 
و دغدغه هایــی که دارد می توانــد به عنوان 
یــک خّیر نیز برای بهبود زندگی شــهروندان 
دیگر که نتیجــه آن به بهبود زندگی خودش 
باز می گردد کمــک کند و جامعه را از برخی 
آســیب های اجتماعی، نابسامانی ها و... رهایی 

دهد.

زیر پا گذاشتن قانون
 با شست و شوی خودرو 

در پیاده رو

شــهروندی:  فرهنگ  گــروه  هگمتانه، 
پاچه هــای باال زده، یک ســطل پر از آب و 
پودر شوینده، یک تکه پارچه و آب، حکایت 
آنهایی اســت که معابر عمومی را با کارواش 

اختصاصی اشتباه گرفته اند.
به نوشــته راه دانــا، صبح روزهــای تعطیل 
بهترین زمــان برای خودرویی اســت که مدت 
هاســت رنگ تمیزی به خود ندیده، کنار مغازه 
در پیاده راه خــودرو را پارک کنند و آن وقت با 
یک سطل آب و پودر شوینده و یک لگن قدیمی 

به جانش بیفتند.
این روزها دیدن برخی که در خیابان های شهر 
به شســت و شــوی خودروهای خود می پردازند، 

صحنه ای عادی برای شهروندان شده است.
هر چند مدیران شــهری اقدام به نصب تابلوی 
»شست و شــوی خودرو اکیدا ممنوع« کردند اما 
برای برخی از شهروندان این موضوع هیچ اهمیتی 

ندارد.
صرف نظر از این که شســت و شــوی خودرو 
در معابــر عمومی، به نوعی کمک به آشــفتگی و 
زشتی چهره شهرمان است و افرادی که این کار را 
می کنند، در واقع وظیفه شهروندی خود را در این 
زمینه نادیده می گیرند، شســتن خودرو در معابر 
عمومــی و در جوی های کنار خیابــان ها، زیر پا 
گذاشتن ماده 163 قانون جرایم رانندگی است و 

تخلف محسوب می شود.

 بررسی می کند:

ضررهای شستن خودرو کنار معابر
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: شاید شما 
نیز بارها و بارها شــاهد شستشوی خودرو کنار 
جاده هــا بوده اید، وقتی از مســیر گنج نامه به 
ســمت باال حرکت می کنی خودور های بسیاری 
را خواهی دید که شهروندان همدانی آستین و 
شــلوار را تا زده و با آب رودخانه ای که از کنار 
خودروی  شستشوی  مشــغول  می گذرد،  جاده 
خود هســتند، این در حالی است که در مسیر 
تابلویی نصب شده که از شهروندان می خواهداز 

آلوده کردن آب رودخانه خودداری کنند.
فرهنگ شهروندی امروزه معنای گسترده ای یافته 
است و شــامل نکات ریز و مهمی اســت که در کنار 
هم باعث می شود شــهری ایده آل با شهروندانی فهیم 

داشته باشیم.
یکی از نکاتی که باید بدان توجه شــود، خودداری 
از شستشــوی خودرو در کنار خیابان های شــهر و در 
کنار جوی های آب است که حتی مدیریت شهری نیز 
با نصب تابلوهایی شســتن خودرو را در آن مســیرها 

ممنوع کرده است.
این عمل چهره نازیبایی را برای شهر ایجاد می کند 

بلکه باعث آلودگی محیطی نیز می شود.
کافی اســت وســط هفته یا آخر هفته به ســمت 
گنجنامــه حرکت کنی، آنگاه خواهــی دید که برخی 
شهروندان بدون توجه مشــغول شستشوی خودروی 
خود در کنار جاده هســتند، در حالی که همان اطراف 
تابلویی نصب است که از شهروندان می خواهد از آلوده 

کردن آب پرهیز کنند.
برخی شــهروندان برای نظافــت محیط زندگی و 
وســایل خود از محیط زندگی شهری مایه می گذارند 
و بــه قیمت آلودگی قلمرو دیگر شــهروندان اقدام به 
ایــن کار می کننــد. نمونه چنین رفتــاری را می توان 
در شســتن خودرو در کنار خیابان و جوی های آب و 

مسیرهایی که از آن آب عبور می کند، مشاهده کرد.
تمیز بودن و تأکید بر نظافت، موضوعی اســت که 
از زمانی که شــروع به حرف زدن می کنیم و تا بعدها 
که پابه کودکســتان می گذاریم، توســط پدر و مادر و 

مربیان آموزشی به ما آموزش داده می شود. جدا از این 
نکته، در فرهنگ دینی و ملــی ما ایرانیان، نظافت به 
یکی از شــاخصه های مقبولیت و اعتبار اجتماعی بدل 

شده است.
امروزه پاکیزه  نگه داشــتن لوازم شخصی از جمله 
لبــاس، کفــش، کیف و خــودرو می توانــد در روابط 
اجتماعی رایج در شــهر تأثیر گذار باشــد؛ گذشــته 
از آنکه تحقق شــعار »شــهر ما، خانه مــا« به  وجود 
شــهروندانی بســتگی دارد که پاکیزگــی را در همه 
امــور رعایت می کنند. با این حــال گاهی پیش آمده 
که برخی شــهروندان برای نظافــت محیط زندگی و 
وســایل خود از محیط زندگی شهری مایه می گذارند 
و بــه قیمت آلودگی قلمرو دیگر شــهروندان اقدام به 
این کار می کنند. نمونــه چنین رفتاری را می توان در 

شــهروندانی که خودروی خــود را با آب رودخانه های 
داخل شهر، کنار جاده ها و... می شویند، مشاهده کرد.

شــهروندانی هم هســتند که برای شست وشوی 
خــودرو، آن را کنار رودخانه بــرده و با آب رودخانه 
به شســتن آن می پردازند. اینکه به پاکیزگی اهمیت 
بدهیم و با خودرویی تمیز در شهر ظاهر شویم، امری 
نیکو و قابل تقدیر اســت، اما آیا با خود اندیشیده ایم 
که شســتن خودرو در رودخانه ای که به احتمال زیاد 
محــل زندگــی و تأمین کننده منبع تغذیــه آبزیان، 
جانوران، گیاهان و درختان و چه بســا دام و انســان 
در آن منطقه اســت، چه مخاطراتی را می تواند برای 
ســامت محیط زیســت در پی داشته باشــد؟ آیا از 
پیامد های زیانبــار و بیماری زای مواد آلوده کننده ای 
که از بدنه خودرو هنگام شست و شو داخل رودخانه 

ریخته می شــود، مثل دوده ها، روغــن و بنزین و نیز 
پودر یا مایع شوینده ای که برای شستن خودرو از آن 

استفاده شده، اطاع داریم؟
خوشــبینانه ترین داوری در این باره این است که 
بگوییم؛ شــهروندانی که دســت به چنین رفتارهایی 
می زنند، از آسیب ها و خطرات آن آگاه نیستند. با این 
همه این شهروند می توانست با مراجعه به جایگاه های 
ویژه شستشــوی خودرو در شهر نســبت به نظافت و 

پاکیزگی خودروی خود اقدام کند.
از طرف دیگر شستن خودرو در کنار جاده، به ویژه 
در مسیری که گردشگری است برای وجهه شهر اصًا 
مناسب نیست و ایجاد منظری زشت و نازیبا می کند.

این در حالی اســت که داشتن شهری زیبا منوط به 
رعایت اصول شهروندی است.

آیا شستن خودرو در ساختمان کار درستی است؟
آپارتمان  شهروندی:  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
نشینی عالوه بر مزایایی که دارد، گاهی اوقات با 
دردسرها و مشکالت خاص خودش همراه است. 
از کنار آمدن با همسایگان پر سر و صدا گرفته 
تــا محدودیت در رفت و آمد، شســتن خودرو 
در ساختمان، اســتفاده از فضای مشترک بین 
ساکنان و هزینه هایی که باید به صورت مشترک 

پرداخت شوند.
یکی از مهم ترین مسائلی که ساکنان ممکن است با 
آن مواجه شوند همسایه هایی است که اقدام به شستن 
خــودرو در آپارتمان می کنند. اما با این موضوع چگونه 
باید کنار آمد؟ خودمــان نیز این کار را انجام بدهیم یا 

اینکه در صورت دیدن چنین موردی اعتراض کنیم؟

*شستن خودرو در ساختمان و رجوع به قانون
به نوشته کیلید،  بعید نیســت شما هم همسایگانی 
داشــته باشید که گاه و بیگاه از شیر آب درون پارکینگ 
استفاده می کنند تا خودرو خود را بشویند. حتی ممکن 
است کار آن ها به شستن خودرو در آپارتمان نرسید و تنها 
به شستن کف پوش های خودرو یا شیشه ها رضایت دهند.

قانون در این مورد کاما واضح و شفاف است. طبق قانون 
مشــاعات آپارتمان، هیچ فردی حق ندارد از قسمت های 

مشاع ساختمان برای موارد شخصی استفاده کند.
طبق این قانون تمام موارد مشــاع شامل پشت بام، 
راه پله هــا، پارکینگ و بــرق، آب و گاز مصرفی در این 
قســمت ها به عنوان بخش مشــاع آپارتمان محاســبه 
می شــوند و استفاده شــخصی از آن ها به معنای زیر پا 

گذاشتن حقوق همسایگان است.
البتــه که نمی توان یک حکم کلی و یک قانون برای 
تمــام افراد در نظر گرفــت. از آنجا که محور اصلی این 
قانون، در نظر گرفتن حقوق مشــترک تمام ســاکنان 
است، شما می توانید با جلب رضایت و رسیدن به توافق 
میان تمام ساکنان از برق، آب یا گاز موجود در قسمت 

مشاع ساختمان استفاده شخصی کنید.
اما شرط الزم برای انجام این کار در واقع همان جلب 
رضایت تمام ساکنان است، زیرا هزینه های قسمت های 
مشــترک ســاختمان به صورت همگانی و مشــترک 
پرداخت می شــود. طبق قانون مشــاعات آپارتمان اگر 
حتی یک نفر از ســاکنان نیز رضایت به کار شما، یعنی 
شســتن خودرو در پارکینگ، نداشته باشد، می تواند به 
صورت قانونی از شما شکایت کند. دادگاه نیز در چنین 
مباحثی این این حق و شــکایت را به صورت جدی به 

رسمیت می شناسد.
شســتن خودرو در آپارتمان نه تنها باعث مزاحمت 
برای دیگران می شــود، با مصرف شــخصی آب مشاع، 

حقوق همسایگان را نیز ضایع می سازد.
*دردســرها و مشکالت شســتن خودرو در 

ساختمان
در صورتی که بتوانید موانع قانونی شســتن خودرو 
در آپارتمان را از میان بردارید، تمیز کردن و شســتن 
خودرو در ساختمان یکی از گزینه های پیش روی شما 
برای نگهداری از ماشین است. اما اگر می خواهید چنین 
کاری را انجام دهید بهتر اســت باز هم نکاتی را هنگام 

شستن خودرو رعایت کنید.
در ابتدای مطلب به قانون مشاعات آپارتمان و حقوق 
همسایگان برای استفاده از آب مشاع در پارکینگ اشاره 
کردیم. الزم است بدانید که تنها این مورد شامل حقوق 
همســایگان نمی شود. ســر و صدای ایجاد شده هنگام 
شســتن خودرو، گرد و غبار و کثیفی های ماشــین و 
خیس ماندن ســطح پارکینگ هنگام تردد همسایگان 
نیز مواردی است که ممکن است باعث نارضایتی آن ها 
شود. بهتر است هنگام شستن خودرو در ساختمان این 
موارد را کاما رعایت کنید. پس از انجام شستشو، کاما 
مطمئن شــوید که پارکینگ تمیز باقی مانده و کف آن 

را خشک کنید.
عاوه بر موارد باال، شســتن خودرو در ســاختمان 
مشکات دیگری هم دارد که کمتر فردی آن را رعایت 
می کند. حتی اگر شــما هم به طور کامل این موارد را 
مراعات کنید، در صورت دادن رضایت و مجوز به دیگر 
همســایگان بعید به نظر می رسد کسی این موارد را به 

طور کامل در نظر بگیرد.
مهم ترین مشــکل شستشــوی خانگی خودرو، هدر 
رفت باالی آب شرب و مصرفی خانوار است. هر کدام از 
همسایه ها با این تفکر که قرار نیست هزینه  مستقیمی 
برای آب پرداخت کند، بی محابا شــیر آب را باز می کند 
و همین اتفاق باعث هدر رفت بســیار زیاد آب می شود. 
آن هم در موقعیتی که کشــور به طور جدی با مسئله 
آب و کمبود آن درگیر اســت. به همین خاطر بهترین 
راه این اســت در صورتی که نمی توانید بدون آب شرب 
خودرو خود را تمیز کنید از شستن خودرو در آپارتمان 

صرف نظر کنید.
شستن خودرو در ساختمان با استفاده از آب مشاع 
باعث هدر رفت بسیار زیاد آب تصفیه و شرب می شود.
خودرو شویی؛ گزینه ای مناسب اما دارای خطر

بــرای جلوگیری از شســتن خودرو در ســاختمان 
می توانید به راحتی آن را به نزدیک ترین خودروشــویی 
ببرید تا هم با ســرعت بیشــتری کار شما انجام شود و 
هم نگران رعایت نکردن حقوق همسایگان نشوید. البته 
هر خودروشــویی مناسب خودرو شــما نیست و تعداد 
خودروشــویی هایی که به صورت حرفه ای کار می کنند 

در هر شهر انگشت شمار است.
شســتن خودرو کاری ســاده به نظر می آید اما در 
کارواش ها ممکن اســت توســط افرادی غیر فنی که 
اطاعات کافــی از جنس و رنگ بدنــه خودرو و نحوه  
شســت و شوی اســتاندارد ندارند، انجام شود. آن ها از 
دم دست ترین مواد شوینده شــیمیایی با فشار و دمای 
آب نامناسب اســتفاده می کنند. شوک های دمایی آب 
که از فاصله بســیار نزدیک و با فشار باال به بدنه  خودرو 
وارد می شود می تواند عمر رنگ خودرو شما را به شدت 
کاهش دهد. چراغ هــای خودرو، حس گرها و آینه های 
برقی و شیشه ها نیز از این آسیب در امان نخواهند بود.

با تمام این ها خودروشــویی ها هم می توانند گزینه  
مناســبی برای شســتن و تمیز نگه داشتن خودرو شما 
باشــند. به شرط آنکه در اســتفاده از آن ها زیاده روی 
نکنید. هر چند الزم اســت که خودرو خود را به صورت 
مــداوم تمیز نگه دارید، اما رفتن بیش از یک بار در ماه 
به خودروشویی، می تواند اثرات منفی بلند مدتی نیز بر 

روی کیفیت بدنه خودرو شما بگذارد.
 اســتفاده از امکانات و نیروی فنی غیر متخصص در 
اکثر خودروشویی ها می تواند باعث آسیب به خودرو شما 

شود.
*شستن خودرو و راهکارهای در دسترس

با توجه به هزینه شســتن خودرو و در صورت جلب 
رضایت اهالــی آپارتمان یکــی از گزینه های پیش رو 
می تواند شســتن خودرو در آپارتمان با شــرط پاکیزه 
نگه داشتن پارکینگ باشد. یک سطل آب تمیز به همراه 
دیگر وسایل مورد نیاز به صورت اختصاصی برای خودرو 
تهیه کنید و ســعی کنید خودرو را بدون ضایع کردن 
حقوق همســایگان تمیز کنید. از مواد شوینده مناسب 
بدنه خودرو استفاده کنید و تا جایی که مجبور نشدید 
از ریختن آب بیهوده خودداری کنید. پس از تمام شدن 
شست و شوی خودرو نیز، محیط پارکینگ را خشک و 
تمیز کنید. در کنار این موارد نکات زیر نیز می تواند در 

نگهداری خودرو به شما کمک کند.
زمان شســت و شو: خودرو شــما بسته به اینکه در 
چه محلی و در چه شــرایطی زندگی می کنید، آلودگی 
متفاوتی جذب می کند. البته بایــد در نظر بگیرید که 

شســتن بیش از حد خودرو به بدنه آن آسیب می زند. 
به طور میانگیــن حداکثر هر یک ماه یا هر دو ماه یک 
بار خودرو را به طور کامل با آب بشــویید.آلودگی های 
محیطی: در بسیاری از مواقع ممکن است ماشین شما 
آلودگی را نشــان ندهد. خودرو شما به صمغ درختان، 
برگ های خشــک، رد پای جانــوران و فضله پرندگان 
واکنش شــیمیایی، هر چند اندک نشان می دهد. حتما 
همیشه یک دســتمال نرم و تمیز در خودرو برای پاک 
کردن بدنــه از این آلودگی ها نگهداری کنید.شســتن 
خودرو در ساختمان با آب: سعی کنید به جای استفاده 
از آب مشــاع در ســاختمان برای شستن خودرو از آب 
پاکی که به عنوان پســماند باقی مانده استفاده کنید. 
می توانید درون خانه آب های پســماند را درون بطری 
یا سطل جمع آوری کنید و سپس برای شستن خودرو 
در آپارتمان از آن ها اســتفاده کنید. دقت کنید که آب 
نباید دارای گرد و غبار، شــن و ماســه یا شوینده های 
شیمیایی باشد.دفع بوی بد خودرو: دانه های قهوه یکی 
از مؤثرترین عوامل تغییر بوی محیط هستند. چند دانه 
قهوه آسیاب نشده را درون یک توری بریزید و سپس با 
عطر یا ادکلن محبوب خودتان آن ها را معطر کنید. این 
بسته از قهوه همانند یک بوگیر عالی و خوش بو کننده 
منحصر به فرد عمل می کند و باعث می شــود همیشه 
از نشستن در ماشــین لذت ببرید.به دمای بدنه توجه 
کنید: هیچ وقت شســتن خودرو را هنگامی که خودرو 
تازه خاموش شده است یا بدنه حرارت باالیی دارد انجام 
ندهید. گرمای محیط یا بدنــه باعث ایجاد لکه هایی از 
مایع شــوینده بر روی بدنه می شوند که به راحتی قابل 
تمیز کردن نیســتند و به مرور به رنگ خودرو آســیب 

می زنند.
*جمع بندی:

قطعا هر کسی بنا به محل زندگی و شرایطی که در 
آن محل وجــود دارد می تواند راه های متفاوتی را برای 
مراقبت از خودرو انتخاب کند. ســعی کنید همیشــه 
در کنار رعایت حقوق همســایگان، مراقب وسیله نقلیه 
خودتان نیز باشید. رنگ های خودرو می توانند حتی در 
اثر باقی ماندن خون یک حشره به مدت طوالنی واکنش 
شــیمیایی نشان دهند و از کیفیتشــان کاسته شود. با 
اســتفاده از نکاتی که در باال ذکر کردیم هم از سامت 
و مراقبت خودرو خودتان مطمئن شــوید و هم رعایت 
حقوق همســایگان برای نظافت یا شســتن خودرو در 

ساختمان.
اگر قصد تمیز کردن یا شستن خودرو در آپارتمان را 
دارید، حتما قبل از آن از همسایگان کسب رضایت کنید.
طبق قانون مشــاعات آپارتمان شما حق مسدود کردن 
مسیر پارکینگ حتی برای یک لحظه را هم ندارید. پس 
هنگام شســتن خودرو در ساختمان که کاری زمان گیر 
است، خودرو را در محل مناسبی پارک کنید.همیشه بعد 
از تمیز کردن خودرو بدنه را کاما خشک کرده و سپس 
پالیش کنید.در صورت شستن خودرو در ساختمان، حتما 
نظافت پارکینگ را بعد از آن رعایت کنید و اثرات شستشو 
را از پارکینگ پاک کنید.با توجه به کمبود آب در کشور، 
سعی کنید همیشــه کمترین میزان آب را برای شستن 

خودرو مصرف کنید و از هدر رفت آن جلوگیری کنید.
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روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق  استان همدان

وب سایـت شرکت توزیــع بــــرق استان همدان

www.edch . i r

و از گذاشتن همزمان مقدار زیادی مواد غذایی در 
یخچال و بخصوص فریزر خودداری کنید. این کارها 

فشار زیادی به موتور یخچال و فریزر وارد می کند.

مواد غذایی را پيش از سرد شدن 
کامل در یخچال و فریزر قرار ندهيد

را ما  دل  آرد  دست  هب  شیرازی  رتک  آن  رااگر  بخارا  و  سمرقند  بخشم  هندویش  خال  هب 

یافت نخواهی  جنت  رد  هک  می باقی  ساقی  رابده  مصال  گلگشت  و  آباد  رکن  آب  کنار 

رامن از آن حسن روزافزون هک یوسف داشت دانستم زلیخا  آرد  ربون  عصمت  رپده  از  عشق  هک 

گویم دعا  نفرین  گر  و  فرمایی  دشنام  رااگر  شکرخا  لعل  لب  می زیبد  تلخ  جواب 

رانصیحت گوش کن جاان هک از جان دوست رت دارند داان  پیر  پند  سعادتمند  جواانن 

جو کمتر  دره  راز  و  می گو  و  مطرب  از  راحدیث  معما  این  حکمت  هب  نگشاید  و  نگشود  کس  هک 

حافظ بخوان  خوش  و  بیا  سفتی  رد  و  گفتی  رازغل  رثیا  عقد  فلک  افشاند  تو  نظم  رب  هک 
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4 قیمـت هر گرم طال , 0 8 6 , 0 0 0
39,940,000 قیمت تمام سکه
20,380,000 قیمت نیم سکه
12,390,000 قیمت ربع سکه

8 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 4 9 0 , 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.

114,020دالر 
125,940یورو 
141,560پوند 
31,680یوان

19,880لير ترکيه
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امام حسین علیه السالم فرمود:

ای فرزندم، از ظلم به کسی که در 
برابر تو، هیچ یاری کننده ای به جز 

خداوند ندارد، بر حذر باش.
الکافی، ج 2، ص 331

به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد؛

سمینار مراقبت و پرورش ویژه مادران مناطق حاشیه شهر همدان

مناســبت  به  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
هفته ملی کودک ســمینار مراقبت و پرورش 
ویژه مادران مناطق حاشیه شهر همدان برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عصر چهار شــنبه، 

همزمان بــا هفته ملی کودک ســمیناری با عنوان 
مراقبــت و پــرورش در مجتمع فرهنگــی و هنری 
عین القضــات همدان به همت اداره کل بهزیســتی 
اســتان برگزار شــد و در این ســمینار مباحثی در 
خصوص رشد کودک به صورت تخصصی مطرح شد.
کارشــناس مســؤول کودکان بهزیســتی استان 
همدان، در حاشــیه این سمینار در گفتگویی هدف 
از تشــکیل این ســمینار را بزرگداشت روز جهانی و 
هفته ملی کودک عنوان کرد و گفت: برای این هفته 
برنامه های مختلفی در نظر گرفته شــده اســت که 

برپایی این سمینار جزء این برنامه ها است.
زهــره بختیــاری در این خصــوص ادامه داد: 
این ســمینار برای مناطق محروم و حاشــیه شهر 
از جملــه کوی شــهید مدنی و خضــر و.. برگزار 
شــده اســت که طی یک فراخوان از مادرانی که 
کودکانشان در مهد کودک های این مناطق حضور 

دارند دعوت شده است.
وی بیان کــرد: طی این ســمینار مباحثی در 
خصوص رشــد  و مراقبت از کودکان و مشــکالت 
جسمی و رشدی مانند شپش سر، و مباحث روانی 
و عاطفی کودکان توســط کارشناســان و اساتید 

دانشگاه مطرح شد.
بختیــاری اظهار کرد: در واقع این ســمینارها 
ابزاری بــرای آگاهی عمومی بوده و آگاهی والدین 
را افزایــش می دهد، چــرا که کــودکان در دوره 

طالیی رشد قرار دارند.

برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی ویژه کارکنان عملیاتی واحد کنترل ساختمان
آموزشی  کارگاه  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کنترل  واحد  عملیاتــی  کارکنان  ویژه  حقوقی 

ساختمان برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه، در این کارگاه آموزشــی که 
در ســالن آمفی تئاتر عین القضــات و با حضور مدیر، 
مســؤول حقوقــی و کارکنان عملیاتــی واحد کنترل 
ســاختمان برگزار شــد نماینده حقوقی این اداره به 
تشریح و تبیین ماده صد قانون شهرداری و تبصره های 
آن که مبنای عمل واحد کنترل ســاختمان شهرداری 

هاست پرداخت.
حامد سالمی ضمن تأکید بر اجرای ضوابط برخورد با 
ساخت و سازهای غیر قانونی بر اساس قوانین، مقررات 
شهری و رویه قضایی جاری تصریح کرد: مأموران واحد 
کنترل ساختمان شهرداری می توانند به محض مشاهده 
تخلف ســاختمانی وارد عمل شــده و بر اساس ضوابط 
قانونی راساً نسبت به توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز 

اقدام کنند.
محمدعلی گلشن سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان نیز ضمن تأکید بر لزوم 

مستندســازی مأموران در عملیات ها عنوان کرد: حفظ 
کرامت شــهروندان و اجرای تکلیف قانونی دائر بر توقف 
ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت هم زمان در اولویت 

عملکردهای واحد کنترل ساختمان است.
بــه گزارش روابط عمومی مدیریت پیشــگیری و 

رفع تخلفات شــهری شــهرداری همدان، در پایان 
حاضران به طرح ســؤاالت و ابهامــات در خصوص 
عملیات خود پرداختند و مســؤول حقوقی مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری به سؤاالت مطرح 

شده پاسخ داد.

فراخوان ششمین جایزه جهانی اربعین
هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیرخانه 
اربعین جهت  جهانی  جایزه  ششــمین 
ارســال عکس، فیلم و سفرنامه زائران 

اربعین حسینی اعالم فراخوان کرد.
به گزارش هگمتانه، دبیرخانه ششــمین 
جایزه جهانی اربعین طی فراخوانی از زائران 
اربعین حســینی دعوت کرد عکس، فیلم و 
سفرنامه خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.

ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی با 
توجه به ظرفیت معنوی بی نظیر و ارزشمند 
اربعین ســید و ساالر شــهیدان، حسین بن 
علی)ع( که با راهپیمایی میلیونی شــیفتگان 
آن حضرت از سراســر جهان همراه اســت، 
تصمیم به برگزاری مسابقه ای فراملی کرده تا 
جلوه های ایــن رویداد عظیم فرهنگی، دینی 

و بین المللی را به نحوی شایســته به جهانیان معرفی 
کند.

بر این اســاس، دبیرخانه جایــزه جهانی اربعین در 

سازمان مزبور از ســال 1393 ایجاد شده و نخستین 
دور ایــن جایــزه را با موضوع عکس برگــزار کرد. در 
پی اســتقبال گســترده شــیفتگان حضرت اباعبداهلل 

الحســین)ع( از این جایزه، در ادوار بعدی، با 
افزوده شدن موضوعات فیلم و سفرنامه، جایزه 
جهانی اربعین در ابعاد گســترده تری برگزار 

شد.
اکنون با استعانت از خداوند متعال و عنایت 
ویژه سید و ساالر شهیدان، دبیرخانه ششمین 
دور جایزه جهانی اربعین رسماً کار خود را آغاز 
کرده است که عالقه مندان می توانند آثار خود 
را تا پنجم اســفندماه ســال جاری با مراجعه 
بــه وبــگاه http://intlarbaeen.com و 
یا صفحات اجتماعی به این دبیرخانه ارســال 

کنند.
دبیرخانه ششــمین جایــزه جهانی اربعین 
در تهران، خیابان ولی عصر)عج(، نرســیده به 
تقاطع خیابان دکتر فاطمی، شماره 1924 واقع 
شده است و عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر 
 arbaeen@icro.ir می توانند با پست الکترونیکی

یا شماره تلفن 02188934301 ارتباط برقرار کنند.
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