
روابط عمومی سازمان حمل ونقل 
شهرداری همدان

شهروندان محتـرم
هنگام عملیات سمپاشی دقت فرمایید

   کلیه پنجره ها را بســته و از قراردادن مواد غذائی پشت پنجره ها 
خودداری نمایید.

   از پــارک خــودرو در مســیرهای سمپاشــی خــودداری نماییــد و با 
پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نهایت همکاری 

را داشته باشید. 

    از تجمــع و ایســتادن در مســیرهای ســم پاشــی جــدًا خــودداری 
نمایید. 

    از حضــور کــودکان و افــراد مســن در ســطح پارک هــا و محل های 
سم پاشی جدا خودداری نمایید.

روابط عمومی  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

 شهروند گرامی
برابر ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی 

 و رانندگی تردد موتورسیکلت  از پیاده راه ها عالوه بر 
جریمه سنگین نقدی، به توقیف بلندمدت وسیله 

نقلیه منجر خواهد شد.

42

رئیس شورای اسالمی شهر همدان اعالم کرد:

نام گذاری 2 معبر به نام سردار 
شهید سلگی و مدافعان سالمت

با سرمایه گذاری 599 میلیارد ریالی

کلنگ پروژه فرآوری 
دولومیت نهاوند به زمین خورد
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برگـــزیده ها

بررسی مشکالت همدان 
در دیدار استاندار 

با مسؤوالن کشوری

رئیس کل  دادگستری همدان خواستار شد:

عزم همگانی برای سالمت 
دستگاه قضا

نماز جمعه این هفته 
در »مریانج« اقامه می شود

نیمی از روستاهای اسدآباد 
بدون نانوایی

مدیرکل راه و شهرسازی همدان:

تسهیالت برای رانندگان 
بین شهری

990 میلیون تومان برای 
اشتغال معتادان بهبودیافته 

مالیر

ح شد: در گزارش سه ماهه 99 مطر

تسطیح معابر همدان با 40 هزار تن آسفالت  
5

هگمتانه2 ح:  طر

در ادامه آرام سازی بلوار ارم

آسفالت بلوار ارم با فناوری پلیمری
جنوبی مسیر  در  پلیمری  آسفالت  تن   3200 یع  توز

5 صفحه 

شهردار همدان:

ح قطار شهری در همدان اجرا می شود طر
غ   پرواز مر

به  کیلویی 17 هزار تومان
غ در همــدان از 10 هــزار و 500 تومــان به 17   از روز ســه شــنبه قیمت مر

هزار و 500 تومان رسیده است.
غ  غ برای مر به گزارش هگمتانه، از روز ســه شــنبه با ورود بار جدید مــر
غ به مبلــغ 18 هزار تومــان عرضه شــد و خریداران  فروشــی های همدان مر

مات و مبهوت و سرگردان افزایش قیمت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

تعطیلی 60 درصد واحدهای لبنی همدان
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان گفــت: 60 درصــد 

واحدهای لبنی همدان تعطیل است.
بــه گــزارش هگمتانــه، منصــور رضوانی جــال گفــت: 50 درصد کشــت 
هنداونه در اســتان همــدان به ســمت دیم رفتــه و حداقل آب در کشــت 

هندوانه مصرف می شود.

2 صفحه 

5 صفحه 
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غ  به  کیلویی  پرواز مر
17 هزار تومان

گــروه خبــر همــدان: از روز ســه  هگمتانــه، 
غ در همــدان از 10 هــزار و 500  شــنبه قیمت مــر

تومان به 17 هزار و 500 تومان رسیده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، از روز ســه شــنبه بــا 
غ فروشــی های  غ بــرای مــر ورود بــار جدیــد مــر
غ به مبلغ 18 هزار تومان عرضه شــد  همدان مر
و خریداران مات و مبهوت و سرگردان افزایش 

قیمت هستند.
غ و ماهی  جواد عاشــوری رئیس اتحادیه مــر
در همدان در این بــاره گفت: به ســرعت با تیم 
بازرســی اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان بــه بــازار آمــده ایــم و درحــال 

بررسی موضوع هستیم.
غ کشــوری  گفتنی اســت افزایــش قیمت مر
غ گرم آماده  بوده و روز گذشته قیمت جدید مر
، 15 هــزار تومــان  پخــت در ســتاد تنظیــم بــازار
بــه اضافــه 5 درصــد کمتــر یــا بیشــتر بــه اختیار 

استانداران تعیین شد.

ایــن درحالیســت کــه برخــی فروشــگاه های 
غ به روال سابق  دولتی دیگر حاضر به توزیع مر
نیســتند و ســینه و ران را جداگانــه و بــا قیمــت 

باالتر می فروشند. 

مدیرکل راه و شهرسازی همدان:

تسهیالت برای رانندگان 
بین شهری

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل راه 
و شهرســازی همدان از ثبت نام تســهیالت 6 
میلیون تومانی برای مشــاغل آســیب دیده از 
کرونا در حوزه حمــل و نقل برون شــهری خبر 

داد.
حســینی  داریــوش  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کــرد:  ظهــر دیــروز در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
اســفندماه  ابتــدای  از  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 
ســال گذشــته، تعطیلــی دو ماهه تعــداد زیادی 
از مشــاغل به خصــوص در حــوزه حمــل و نقل 
برون شــهری را در پی داشــته که ســبب متضرر 
شدن بسیاری از رانندگان شــاغل در این حوزه 

شده است.
وی ادامــه داد: بــا هــدف جبــران بخشــی از 
خســارات وارد شــده بــه ایــن مشــاغل در اثــر 
شــیوع بیماری کرونــا تفاهمنامــه ای بین وزارت 
راه و شهرســازی و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
 6 تســهیات  آن  اســاس  بــر  کــه  شــده  امضــا 
میلیــون تومانــی بــه راننــدگان مســافری بیــن 
خ ســود 12 درصد و با بازپرداخت 24  شهری با نر
ماهه و تنفس چهــار ماهه در نظر گرفته شــده 

است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان 
بیــان کــرد: راننــدگان پــس از دریافــت پیامــک 
می توانند نســبت بــه تکمیــل ثبت نام خــود در 
https://kara.mcls. نشــانی  بــه  کارا  ســامانه 

gov.ir اقدام کنند.
بــا  هماهنگــی  طــی  شــد:  یــادآور  وی 
ســازمان های تابعــه وزارت راه، تعریــف ســطوح 
نماینــدگان اســتانی از طریــق ســتاد وزارتخانــه 
انجــام گرفتــه و مســؤولیت نظــارت فرابخشــی 
بــر عملکــرد ســامانه و ایجــاد دسترســی بــرای 
بــرای  راه  وزارت  تابعــه  ســازمان های  کاربــران 
خدمت دهی بــه راننــدگان ناوگان حمــل و نقل 
تســهیات  دریافــت  راســتای  در  برون شــهری 
بــه اداره هماهنگــی حمــل و نقــل اداره کل راه و 

شهرسازی استان واگذار شده است.
حســینی خاطرنشــان کــرد: اداره هماهنگــی 
حمــل و نقــل اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
هماهنگــی  الزم را در ایــن خصوص انجــام داده 
و برای کاربران معرفی شــده در همدان و ســایر 
شهرستان های استان حســاب کاربری را ایجاد 
کــرده و بــر فرایندهــای ایــن ســامانه در اســتان 

نظارت دارد.
رد  یــا  تأییــد  مســؤولیت  کــرد:  بیــان  وی 
درخواست متقاضیان)کســب و کارهای حمل 
و نقلی آســیب دیــده ثبت نــام کرده در ســامانه 

کارا( توسط سازمان مربوطه صورت می گیرد.

خبــــــــر

شهردار همدان:

ح قطار شهری در همدان  طر
اجرا می شود

هگمتانه، گروه خبــر همدان: شــهردار همدان 
، نماینده مردم همدان  گفت: با پیگیری اســتاندار
ح  ، طر در مجلــس و اعضای شــورای اســالمی شــهر

قطار شهری در همدان اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه، عباس صوفی با بیان اینکه 
بــه دنبــال توســعه متــوازن در تمــام مناطــق شــهر 
همــدان هســتیم اظهــار کــرد: بــا وجــود مشــکات 
پروژه هــای  اجــرای  در  کشــور  بــر  حاکــم  اقتصــادی 

شهرداری همدان روند روبه رشدی حاکم است.
وی افــزود: یکــی از مهم تریــن اهــداف مدیریت 
شــهری همــدان ســاماندهی، تعریض و زیباســازی 
ورودی های شــهر اســت که در دو ســال گذشــته با 

جدیت پیگیری شده و همچنان ادامه دارد.
صوفــی توســعه فضای ســبز شــهر همــدان را از 
دیگر اولویت های مدیریت شــهری خواند و عنوان 
کــرد: عملیــات احــداث پــارک 100 هکتــاری والیت در 
حال انجام است و پس از پایان مطالعات پارک 250 

هکتاری اکباتان، کلنگ احداث آن زده می شود.
پــارک   2 احــداث  عملیــات  کــرد:  تصریــح  وی 
آیــت اهلل نجفــی  6هکتــاری در کــوی خضــر و بلــوار 
ســاخت  کــه  آن  ضمــن  اســت.  پیگیــری  حــال  در 
بوســتان های کوچــک منطقــه ای نیــز بــا جدیــت در 

حال پیگیری است.
شهردار همدان با اشاره به توجه ویژه مدیریت 
شــهری به ورزش شــهروندی و محات اظهــار کرد: 
مناطــق  در  ویــژه  بــه  منطقــه ای  بوســتان های  در 
کم برخــوردار 17 چمــن مصنوعــی ورزشــی در حــال 

احداث است.
صوفــی تأکیــد کــرد: بــا پیگیری هــای شــاهرخی 
بابایــی  حاجــی  حمیدرضــا  و  همــدان  اســتاندار 
همراهــی  و  مجلــس،  در  همــدان  مــردم  نماینــده 
رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر بــه دنبال 

ح قطار شهری در همدان هستیم. اجرای طر
ح انتقــال  وی در گفتگــو بــا تســنیم، اجــرای طــر
جداره ســازی  پیاده روســازی،  ســطحی،  آب هــای 
رودخانه هــا، جداکــردن فاضــاب از آب رودخانه ها، 
اجــرای مرحلــه دوم   ، بازگشــایی معابــر و  تعریــض 
تقاطع غیرهمســطح غدیر و نوســازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی را از دیگر اقدامات مدیریت شــهری 

همدان خواند.

لبنیات را از واحدهای مجاز 
تهیه کنید

لبنی مواد  سالمت  برای  توصیه هایی 
مرکــز  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــت اســتان همدان تأکید کــرد: فرآورده های 
لبنی را از فروشگاه های مجاز که تحت نظارت نظام 

بهداشتی هستند تهیه کنید.
به گــزارش هگمتانــه، منوچهر کرمی اظهــار کرد: 
بــودن ترکیبــات  بــه دلیــل دارا  لبنــی  فرآورده هــای 
انــواع  فعالیــت  جهــت  مناســبی  محیــط  مغــذی، 
میکــرو ارگانیســم ها هســتند کــه در صــورت عــدم 
رعایــت بهداشــت در مراحــل تولیــد، نگهــداری و 
عرضــه می توانــد باعــث بــروز مســمومیت و ایجــاد 

بیماری های روده ای در بین مصرف کنندگان شود.
عرضــه  مراکــز  میــان  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
فرآورده هــای لبنــی بــه دلیــل عــدم رعایــت موازین 
و  کارگــران  فــردی  بهداشــت  جملــه  از  بهداشــتی 
کارکنان و عدم شستشوی دســت ها و یا استفاده 
شستشــوی  در  کننــده  پــاک  مــواد  از  نکــردن 
تجهیزات زمینه بــروز آلودگی های ثانویــه را در این 

فرآورده ها فراهم می کنند.
مصــرف  از  امــکان  حــد  در  کــرد  توصیــه  وی 
فرآورده هایــی کــه بــه صــورت فلــه در اماکــن غیــر 
بهداشــتی تولیــد و عرضــه می شــود کــه احتمــال 
آنهــا زیــاد اســت و نظارتــی نیــز برآنهــا  آلودگــی در 
صــورت نمی گیرد خــودداری کننــد و از فرآورده های 

لبنی پاستوریزه و بهداشتی استفاده شود.
وی بیان کرد: در صورت عدم دسترســی به شیر 
پاستوریزه باید شــیر را به مدت 10 دقیقه در حالتی 

که هم می زنیم جوشانیده و مصرف کنیم.
کرمــی گفــت: از مصــرف پنیــر تــازه ســنتی بایــد 
پرهیز شــود مگــر اینکــه بــا شــیر پاســتوریزه تهیه 
شده باشد و هنگام اســتفاده از کشک باید دقت 
شــود کپک زدگی و بوی نامطبوع نداشــته باشــد و 
در صورت استفاده از کشــک مایع، قبل از مصرف 

باید به مدت 5 دقیقه جوشانیده شود.
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن ســینا به 
شــهروندان توصیه کرد فرآورده های لبنی خود را از 
مکان های معتبر که تحت نظارت نظام بهداشــتی 
هستند تهیه کنند. وی گفت: در صورت مشاهده 
هر گونــه تخلف بهداشــتی شــهروندان با ســامانه 
190 تمــاس بگیرنــد و تخلفــات بهداشــتی را جهت 

رسیدگی گزارش کنند.

خبــر

رئیس کل  دادگستری همدان خواستار شد:

عزم همگانی برای سالمت دستگاه قضا
رئیــس کل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دادگســتری اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر اولویــت 
دســتگاه  گفــت:  قضایــی  دســتگاه  سالم ســازی 
قضایی نبض ســالمت کشور اســت بنابراین نباید 

لوده فساد شوند. فعاالن در این دستگاه آ
عدالتخــواه  محمدرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
روز چهارشــنبه در آیین تقدیــر از قضــات و کارکنان 
نمونه همدان اظهار کرد: شرایط زندگی برای تمامی 
اقشــار ســخت شــده امــا ایــن ســختی ها بهانــه و 

عاملی برای خروج افراد از مدار تقوا نمی شود.
وی بیــان کــرد: دســتگاه قضایــی از ابتدا نشــان 
کنونــی  دوره  در  و  نمی تابــد  بــر  را  انحراف هــا  داده 
رئیس قوه قضائیه نیز برنامه ســند تحول مبتنی بر 
گام دوم انقاب ارائه داده که یکــی از محورهای این 
سند سالم سازی دستگاه قضایی از درون و بیرون 

است.
کــرد:  اضافــه  همــدان  دادگســتری  کل  رئیــس 
برخی افراد ســودجو با عنوان کارچاق کــن و دالل در 
کنار حوزه های قضایــی فعالیت دارند بــا این وجود 

سالم سازی دستگاه قضایی در اولویت است.

بــا  گذشــته  مــاه   10 در  داد:  ادامــه  عدالتخــواه 
توجه به حضــور پرشــمار و بازدید از شــعب قضایی 
شــاهد  مختلــف  بخش هــای  و  شهرســتان ها 
رگه هایــی از انحراف و فســاد نبودیم البتــه تخلفات 

سطحی و انضباطی وجود داشت.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون قاضــی در همــدان 
ســلب صاحیــت نشــده اســت تأکیــد کــرد: همــه 
کارکنان دادگســتری باید عاوه بر کنتــرل رفتار خود 
چنانچــه  باشــند؛  نیــز  همــکاران  فعالیــت  مراقــب 
فردی مســیری اشــتباه که آینده آن ســقوط است را 
می پیمایــد بــرای حفظ شــأن، جایــگاه و عنــوان این 

همکار باید به وی تذکر داد.
کــرد:  اظهــار  همــدان  دادگســتری  کل  رئیــس 
همــه فعاالن در دســتگاه قضایــی باید بــرای ارتقای 
ســامت و ســالم ســازی این مجموعه تاش کنند 
و این وظیفــه تنها بر عهــده حفاظت، واحــد نظارت 
مدیریــت  مجموعــه  و  دادگســتری  ارزشــیابی  و 

دادگستری نیست.
عدالتخواه نظــارت، پایش و بررســی پرونده های 
معوق و استفاده از توان مردم برای افزایش صلح و 

ســازش را از دیگر اولویت های دادگســتری همدان 
دانســت و بیان کرد: دادگســتری این اســتان سال 
گذشــته رتبه نخســت صلح و ســازش را کسب کرد 

امسال نیز در جمع پنج استان برتر قرار گرفت.
وی اضافه کــرد: از دیگــر موضوعات مهــم اتقان 
و اســتحکام آرا اســت بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه 
کاهــش شــمار ورودی پرونده هــا به شــعب تجدید 
، می طلبــد دقــت نظــر بیشــتری داشــته و آرای  نظــر

قضایی را در چند صفحه تحلیل کرد.
گفــت: فعــال  کل دادگســتری همــدان  رئیــس 
کــردن نــرم افــزار برنامــه قاضــی محــور »ســاتت« در 
قضــات  اختیــار  در  زودی  بــه  و  اســت  کار  دســتور 
دادگاه هــای کیفــری یــک و 2 انقــاب قــرار می گیــرد 
همچنین برای ارزیابی کار دادســراها بر روی پورتال 
قرار گرفته تا ارزیابی آرای بدوی و تحقیقات دادســرا 

صورت گیرد.
عدالتخــواه اظهار کــرد: کاهش جمعیــت کیفری 
در سند تحول مورد تأکید اســت البته این موضوع 
اوبــاش،  و  اراذل  آزادی  و  بخشــش  معنــای  بــه 
مفســدان اقتصادی، محاربان، قاتــان و آدم ربایان 

نیست.
عفــو  رقــم  باالتریــن  همــدان  داد:  ادامــه  وی 
زندانیان را در کشــور به دســت آورده اســت یعنی از 
ســه هزار و 700 نفری که عید فطر امســال مشــمول 

عفو رهبری شدند 541 نفر مربوط به همدان بود.
در  افــزود:  همــدان  دادگســتری  کل  رئیــس 
حــال حاضــر 2 هــزار نفــر در نوبــت عفــو هســتند و 
کمیســیون مرکزی عفو قوه قضائیه بر روی همدان 
متمرکز شــده در حالی که در 10 ســال گذشــته کمتر 

از 300 نفر از زندانیان همدان مشمول عفو شدند.
بــر قــوه  اینکــه عــاوه  بــر  بــا تأکیــد  عدالتخــواه 
قضائیــه سیاســت مجلــس شــورای اســامی نیز بر 
روی کاهــش جمعیــت کیفــری اســت ادامــه داد: 10 
مــاه گذشــته 450 هــزار ســاعت مجــازات جایگزیــن 
حبس معادل 2 هزار ماه صــورت گرفت در حالی که 

این افراد پیشتر راهی زندان می شدند.
کارکنــان  از  آییــن  ایــن  در  ایرنــا،  از  نقــل  بــه 
دادگســتری در 2 بخــش قضــات و کارمنــدان کــه از 
نظــر عملکــردی و فعالیت هــای فرهنگــی شــاخص 

بودند تجلیل شد.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان اعالم کرد:

2 معبر به نام سردار شهید سلگی و مدافعان سالمت نام گذاری 
هگمتانه، گــروه خبــر همــدان: رئیس شــورای 
در  معبــر   2 کــرد:  اعــالم  همــدان  شــهر  اســالمی 
شــهر همــدان بــه نــام »ســردار شــهید حــاج میــرزا 
محمدســلگی« و »مدافعــان ســالمت« نام گذاری 

خواهد شد.
در  گــردان  کامــران  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ایــن  در  گفــت:  شــورا،  صحــن  بیســت ویکمین 
جلســه پیشــنهاد شــد به منظور قدردانــی از مقام 
»سردار شــهید حاج میرزا محمد ســلگی« با هدف 
حفظ آرمان هــای انقاب و نظام جمهوری اســامی 
ایران، بلوار بهشت، حدفاصل میدان امام حسن 
مجتبی)ع( تا منطقه ســیلو به نام این سردار بزرگ 

و بی ادعا نام گذاری شود.
گردان افزود: به منظور پاسداشت و قدردانی از 
تاش کادر درمانی و پزشکی، پرستاران، بهیاران و 
تمامــی نیروهای خدوم عرصه ســامت کــه در خط 
مقدم مبــارزه با ویروس کرونا مؤثر واقع شــده اند، 
بلــوار  و  شــاهد  بلــوار  حدفاصــل  حکمــا،  خیابــان 
شــهید مطهری به منظور همجواری با بیمارستان 
»مدافعــان  نــام  بــه  بعثــت  درمانــی  و  آموزشــی 

سامت« مزین شد.
* ایده ایجاد »پارک امداد« بررسی خواهد شد  �

وی در ادامــه بــر اســاس پیشــنهاد جمعیــت 
هال احمر همدان مبنی بر طراحی پارک موضوعی 
بــا موضــوع »امــداد« در شــهر همــدان همــراه بــا 

به منظــور  آموزشــی  نماد هــای  گرفتــن  نظــر  در 
آموز ش هــای بصــری امــداد و نجــات و کمک هــای 
ایــن  گفــت:  دنیــا،  در  نخســتین بار  بــرای  اولیــه 
پیشــنهاد، ایــده بســیار خوبــی اســت کــه قابلیت 
بررســی در صحــن شــورا را دارد؛ از ایــن رو نیازمنــد 
طرحــی جامع و مناســب بــدون آزمون و خطاســت 
ح اســت، اســتقبال  کــه اگــر الگویــی در دنیــا مطــر

خواهیم کرد تا ماندگار شود.
گــردان بــا تأکیــد بــر طراحــی مناســب نماد های 
شــهری در حوزه آموزش امداد و نجات، ادامه داد: 
جایگزین کردن نماد های آموزشــی امــداد و نجات 
بــه جــای نماد هــای غیردائمــی در شــهر به ویــژه در 
پارک های حاشیه ای نیز می تواند مدنظر قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از همــت صادقانه نیروهای 
تاشــگر جمعیــت هــال احمــر اســتان به ویــژه در 
حوزه پیشــگیری از ویــروس کرونا، معتقد اســت: 
نجــات،  و  امــداد  مســائل  در  شــهری  مدیریــت 
 
ً
آمــوزش شــهروندی، حــوادث شــهری و... تقریبــا

عملکرد مناسبی داشــته اشت که امیدواریم روند 
مناسب تری هم دنبال شود.

رئیس شــورای اســامی شــهر همدان در پایان 
بــا تأکید بــر پیگیــری جدی مصوبــات شــورا، گفت: 
پاســخ گویی به موقع و منطقی شــهرداری به شورا 
باید مــورد توجه قــرار گیــرد و همچنین بــا توجه به 
حضــور نماینــده شــهرداری در صحــن شــورا، بایــد 

تمامــی مباحث مــورد تأکید اعضــای شــورا، انتقال 
داده شود.

* بادامی نجــات: بهره گیــری از ظرفیــت رئیــس   �
همدانی کمیســیون بودجه مجلس برای توسعه 

استان
نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر همــدان 
هــم در ادامــه جلســه با توجــه بــه اینکــه حمیدرضا 
حاجی بابایــی، نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن 
در مجلــس شــورای اســامی، ریاســت کمیســیون 
برنامه، بودجه و محاسبات را برعهده گرفته است؛ 
گفت: این کمیسیون تخصصی جزو تأثیرگذارترین 

کمیسیون ها در مجلس محسوب می شود.
انتظــار  داد:  پیشــنهاد  بادامی نجــات  حمیــد 
مــی رود تمامــی مســؤوالن اســتان به ویــژه حــوزه 
مدیریت شــهری همــدان از ظرفیــت حضــور مؤثــر 
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  همدانــی  رئیــس 
بــرای  بهره بــرداری  حداکثــر  مجلــس،  محاســبات 

توسعه استان و شهر همدان داشته باشیم.
وی اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه می تــوان ضمــن 
بهره گیــری از ظرفیــت موجــود، نســبت بــه تعریف 
اعتبــارات  محــل  تأمیــن  و  بودجــه ای  کدهــای 
حــوزه  در  به ویــژه  آن  تخصیــص  و  مناســب 

مدیریت شهری اقدام کرد.
* قراباغــی: همــدان، امن تریــن منطقــه از نظــر   �

»اسکان«

رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشــگری شــورای اســامی شــهر همــدان نیــز با 
تأکیــد بــر اهمیــت حــوزه فعالیــت جمعیــت هال 
و  امــداد  حــوزه  در  فرهنگ ســازی  گفــت:   ، احمــر
نجات در بین عموم جامعه بســیار اثرگذار اســت؛ 
از این رو پیشــنهاد می کنیم که از ظرفیت مساجد 
و محــل تجمــع مــردم در پارک هــا به منظــور ارائــه 

آموزش های کمک های اولیه، بهره گیری شود.
اولیــه،  آموزش هــای  افــزود:  قراباغــی  حســین 
ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت که ضمن دسترسی 
به یک خاصــه کامل و جامع، ســعی بر این اســت 
موجــب  آموزشــی،  روش هــای  ساده ســازی  بــا  تــا 
شــناخت و یادگیــری بهتر مــردم در زمینــه امداد و 

نجات شود.
به نقل از روابط عمومی شــورای اســامی شــهر 
همدان، وی با بیان اینکه خوشبختانه در همدان 
وجــود تــوده باتولیــت موجــب شــده گســل زلزله، 
امن تریــن  همــدان،  کــرد:  عنــوان  نشــود؛  فعــال 

منطقه کشور از نظر »اسکان«، شناخته می شود.

مدیرعامل نیروگاه مفتح خبر داد:

برق حداکثری  تولید  برای  مفتح  شهید  نیروگاه  آمادگی 
آماده ایم تابستان  مصرف  اوج  برای 

مدیرعامــل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
نیروگاه شــهید مفتــح همدان گفــت: واحدهای 
بخار نیروگاه شــهید مفتح همــدان و واحدهای 
گازی دورود بــرای تولیــد حداکثــری بــرق در اوج 
مصــرف تابســتان امســال در آمادگی کامــل قرار 

دارند.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابــط عمومی 
مفتــح،  شــهید  بــرق  تولیــد  مدیریــت  شــرکت 
ایــن  تعمیــرات  افــزود:  دینارونــد  عبدالمجیــد 
نیروگاه طبق برنامه زمان بندی شده با موفقیت 

به پایــان رســیده و نیروگاه های همــدان و دورود 
بــرای تولیــد حداکثــری در اوج مصــرف تابســتان 
بــدون یــک مــگاوات محدودیــت آمادگــی کامــل 

دارند.
وی ادامــه داد: با پایــان فصل زمســتان و لزوم 
آماده ســازی واحدها برای اوج تابستان، جلسات 
متعدد کارشناسی تشــکیل و با شناســایی نقاط 
ضعــف و درنظــر گرفتــن شــرایط خــاص حاکــم بــر 
 ، صنعت برق و تحریم های اقتصادی علیه کشــور
فصل تعمیــرات با تمرکــز بر رفــع محدودیت های 

تولید از ابتدای اسفند آغاز شد.
دینارونــد بــا تشــریح شــرایط خــاص کشــور و 
شــیوع کروناویروس در ماه های اخیــر اظهار کرد: 
با محدودیت زمانی تعیین شــده، ناچــار به انجام 
هم زمان تعمیرات دو واحــد در اوج بیماری کرونا 

در فروردین امســال شــدیم که اقدامی جهادی و 
فداکارانه توسط کارکنان هر دو نیروگاه بود.

مدیرعامــل نیروگاه شــهید مفتح بــا اعام رفع 
کامــل محدودیــت واحدهــا در دوره تعمیــرات و 
تولیــد 1000 مــگاوات در اوج مصــرف روز و شــب 
انجــام  اقدامــات  خردادمــاه،  پایانــی  هفتــه  در 
شــده در ایــن حــوزه را اقدامی ارزشــمند برشــمرد 
از  اســتفاده  عــوارض و مشــکات  توانســت  کــه 
ســوخت مایــع در نیــروگاه را کــه بــه محدودیــت 

واحدها منجر شده بود، برطرف کند.
وی بــا اشــاره بــه پایــداری واحدهای نیــروگاه و 
خ خروج اضطــراری ایــن مجموعه  پاییــن بودن نــر
تصریح کرد: عملکرد نیروگاه در تابستان امسال 
و تولیــد مطمئــن و پایــدار توســط ایــن نیــروگاه 
کنتــرل فرکانــس  می توانــد مشــارکت فعالــی در 

شــبکه سراســری بــرق بــه ویــژه در منطقــه غــرب 
کشور به همراه داشته باشد.

تولیــد  را  مجموعــه  گــذاری  هــدف  دینارونــد 
مطمئن و پایــدار در اوج تابســتان و تحقق شــعار 
ســال که همــان »جهش تولید« اســت، برشــمرد 
و تأکید کرد: با همــت و همدلی کارکنــان پرتاش 
نیروگاه های همدان و دورود تکرار موفقیت های 

گذشته دور از دسترس نیست.
این شــرکت مشــتمل بر چهار واحــد بخار 250 
مگاواتی در نیــروگاه شــهید مفتح همدان و ســه 
واحــد گازی 30 مگاواتی در شــهر دورود اســت که 
ســال گذشــته موفق به کســب رتبه یــک ضریب 
خ انــرژی قابــل تولیــد و رتبــه برتــر  اطمینــان و نــر
در  تولیــد  آمادگــی  دوم  رتبــه  و  فرکانــس  کنتــرل 

ارزیابی های انجام شده گردید.

خبر همدان

همدان  مشکالت  بررسی 
کشوری در دیدار استاندار با مسؤوالن 

اســتاندار  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
همــدان، طبق برنامــه هفتگــی در جهــت پیگیری 
مســایل اســتان در مرکــز طــی ســفر یــک روزه  بــه 
بخــش  مســائل  آهــن،  راه  پروژه هــای  تهــران، 
کشــاورزی و همچنیــن مشــکالت مددجویــان و 

مستمری بگیران استان را پیگیری کرد.
بــه گــزارش هگمتانــه، در ایــن ســفر یــک روزه، 
سید سعید شــاهرخی با رســولی معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی 
ایــران، خــاوازی وزیــر جهــاد کشــاورزی و بختیــاری 
رئیس کمیته امــداد امام خمینی )ره(کشــور دیدار 
داشــت و آخریــن وضعیــت مشــکات و مســائل 

استان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
توافقات بــا معاون وزیر راه درباره مســیرهای   �

راه آهن همدان
وزیــر  معــاون  بــا  همــدان  اســتاندار  دیــدار  در 
راه و شهرســازی و مدیرعامــل راه آهــن جمهــوری 
از  اســتان  راه آهــن  پروژه هــای  مــورد  در  اســامی، 
، مســیر همــدان -  جملــه مســیر همــدان - مایــر

ســنندج و همچنیــن ایســتگاه های جدیــد درون 
توافقــات  نهاونــد،  و  همــدان  شــهرهای  شــهری 

خوبی انجام گرفت.
نحــوه حمایــت از شــرکت بتــن بریــس همدان 
تولیــد کننــده تراول های بتنــی ریلــی و آهنی بریس 
در  کــه  بــود  موضوعاتــی  دیگــر  از   ، نیــز همــدان 

دستورکار این جلسه قرار گرفت.
جلســه بعدی اســتاندار همــدان با وزیــر جهاد 
مهمتریــن  نیــز  جلســه  ایــن  در  بــود.  کشــاورزی 
مسائل و مشکات بخش کشاورزی استان مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
اســتان  کشــاورزی،  جهــاد  وزیــر  موافقــت  بــا 
همــدان بــه عنــوان اســتان آزمونــه الگوی کشــت 
کشــور و ایجــاد زنجیره هــای تولیــد در اســتان در 
 ، بعضــی محصــوالت خــاص همچــون گــردو، ســیر
ســیب زمینــی و دیگر محصــوالت تولیدی اســتان 

انتخاب شود.
، استاندار همدان  در ادامه و در جلسه ای دیگر
خدمت رســانی  و  اشــتغال  وضعیــت  توانســت 

مســائل  مهمتریــن  همچنیــن  و  مددجویــان 
مددجویان و مستمری بگیران اســتان را با رئیس 
کمیتــه امــداد امــام)ره( کشــور مــورد بررســی قــرار 

دهد.
پیگیــری پــروژه میــدان میــوه و تره بــار و قطار   �

شهری همدان
استاندار همدان در این سفر وضعیت دو پروژه 
مهم شهر همدان از جمله پروژه میدان میوه و تره 

بــار و قطار شــهری همــدان را در جلســه ای با حضور 
نمایندگان شهر همدان، سرمایه گذاران، مشاوران 
ح، شهردار و رئیس شورای اسامی شهر بررسی  طر

و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
در ایــن جلســات اکثریــت مجمــع نماینــدگان 

استان حضور داشتند.
گفتنی است پیگیری مسائل اســتان در تهران 

از برنامه های هفتگی استاندار است.
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انعکاس آمریکا در آتش خشم معترضان به نژادپرستی می سوزد

آغاز نیمسال تحصیلی 
دانشگاه ها از نیمه شهریور

و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  غامــی  منصــور 
فنــاوری گفــت: دســتورالعمل آغــاز نیم ســال 
تحصیلی دانشــگاه ها اباغ شــد و دانشگاه ها 
می توانند ترم جدید را از 15 شهریور آغاز کنند.

تغییر سهمیه های کنکور
 به مجلس واگذار شد

شــورای  دبیــر  عاملــی  رضــا  ســعید 
پیشــنهاد  گفــت:  فرهنگــی  انقــاب  عالــی 
حــوزه  در  بهداشــت  و  علــوم  وزارتخانه هــای 
ایــن  کــه  اســت  اساســی  اصــاح  ســهمیه ها 
قانــون  در  تغییــر  مســتلزم  تغییــرات  بخــش 
اســت و مجلــس بایــد در ایــن زمینه قانــون را 

تغییر دهد.

تهران و اصفهان در صدر 
مقرری بگیران بیمه بیکاری

بررســی وضعیت بیمه بیکاری در ســال 98 
نشــان می دهد کــه تعــداد کل مقــرری بگیران 
بیمه بیــکاری 245 هــزار و 197 نفر بوده اســت 
کــه نســبت بــه ســال پیــش از آن 6.5 درصــد 
کاهــش را تجربــه کــرده اســت. در صورتــی کــه 
کارگــر مجرد باشــد حداقل 6 مــاه و حداکثر 36 
ماه و در صورتی که کارگر متأهل باشد حداقل 
12 مــاه و حداکثــر 50 ماه مقــرری بیمــه بیکاری 

دریافت می کند.

تداوم فشارها بر سرپرست
 وزارت صمت برای یک انتصاب

صمــت  وزارت  سرپرســت  بــر  فشــارها 
جمهــور  رئیــس  خواهــرزاده  انتصــاب  بــرای 
اســبق بــه مدیرعاملی شــرکت ســرمایه گذاری 
ادامــه  همچنــان  فلــزات  و  معــادن  توســعه 
دارد. سرپرســت وزارت صمــت تحــت فشــار 
اســت تــا در اقدامی عجیــب، »تابــش«، خواهر 
زاده رئیــس دولت هفتم و هشــتم را بــه مدیر 
عاملی شــرکت ســرمایه گذاری توسعه معادن 

و فلزات منصوب کند.

جزئیات پرداخت بیمه بیکاری
 ایام کرونا

گفــت:  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون،کار  وزیــر 
برای اســفند ماه در یــک مرحله 103 هــزار نفر و 
مرحله دوم 46 هزار نفر بیمــه بیکاری دریافت 
کردند.بــرای فروردیــن نیز حــدود 230 هــزار نفر 
تأیید شــدند تــا بیمه بیــکاری دریافــت کنند و 
واریز صورت گیرد همچنین برای اردیبهشــت 
نیــز بــه همیــن روال خواهــد بــود. بــرای این 3 
مــاه بیــکاری دولــت بیمــه بیــکاری پرداخــت 
کرد، امــا اگر باز هــم بعــد از این 3 مــاه، بیکاری 
ادامه داشت، روال طبیعی رسیدگی در کمیته 
وزارت کار و تأمیــن اجتماعی طی می شــود و به 
250 هــزار نفــری که پیــش از ایــن بیــکار بودند 
اضافــه  می کردنــد  دریافــت  بیــکاری  بیمــه  و 

می شود.

ح  آمادگی پلیس برای اجرای طر
»جریمه عابران پیاده«

رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگــی نیروی 
انتظامــی گفــت: مــا ســامانه مربوطــه را طراحی 
کرده ایــم، کــد ملــی و چهــره افــراد را هــم داریم 
می تــوان تطبیــق داد و جریمــه کــرد. اگــر عابــر 
پیــاده تخلــف کــرد، می تــوان بــا ایــن شــیوه او 
آمــاده اجــرا هســتیم و  کــرد. کامــا  را جریمــه 
می توانیم آزمونه آن را در تهران اجرا کنیم. این 
سامانه به جهت توســعه انضباط ترافیکی کار 

خوبی است.

زائران پول خود را پس نگیرند
خ امسال  تا سال آینده با نر

 به حج بروند
اگــر  زیــارت گفــت:  رئیــس ســازمان حــج  و 
زائری درخواســت بازگرداندن هزینــه پرداختی 
را داشته باشــد، هزینه عودت داده می شود و 
ســایر مشــتاقان می توانند با پرداخــت هزینه 
خ ارز امســال بــرای ســال آینــده بــه حــج  بــه نــر
مشــرف شــوند. با تغییــرات ارز نمی دانیم حج 
آینده چقدر می شود، اگر کسی انصراف دهد و 
حج ســال آینده با ظرفیت بیشــتری برپا شود، 
ثبت نــام  مجــدد بــا قیمــت ســال آینــده انجام 

خواهد شد.

اخبــار کوتاه

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

کرونا تست  شرط رایگان بودن 
خبر خوشی در راه است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در مورد دریافت هزینه 

تست کرونا، توضیحاتی ارائه داد.
ســعید نمکــی، در حاشــیه جلســه بــا اعضــای 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، دربــاره 
آخرین یافته های علمی پیرامون واکسن و درمان 
بیماری کرونا، گفت: تا امروز هیچ داروی خاصی در 
دنیا بــرای کووید 19 کشــف نشــده اســت و دنیا بر 

روی واکسن کار می کند.
وی ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایــران هــم 
کار   19 کوویــد  بــا  مرتبــط  واکســن های  روی  بــر 
گســترده ای را شــروع کرده اســت، دو تیم بســیار 
برجســته در شــرکت های دانــش بنیــان در حــال 
فعالیت هستند که من هم با آنها همکاری دارم، 
مــا راه بســیار خوبــی را پیــش رفته ایــم، امــا هنــوز 
زود اســت که برای پرده بــرداری از آن اقدام کنیم. 
آینــده خبــر خوشــی دربــاره واکســن  در روزهــای 

خواهیم داشت.
وزیــر بهداشــت دربــاره دریافــت هزینه تســت 
کرونــا، گفــت: افــراد بــرای گرفتن تســت بایــد وارد 
سامانه شــبکه وزارت بهداشت شــوند که در این 
صورت ما از کسی پول نمی گیریم. در واقع آنهایی 
که ما تشــخیص می دهیم بــه عنوان گــروه هدف، 
باید تست شــوند، اما اگر کســی خودش بخواهد 
خ  تســت شــود در آزمایشــگاه های خصوصــی نــر

مصوب دارند که تست در آنجا انجام می شود.

مدیرکل پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش:

ع ممنو خانواده ها  از  ثبت نام  ینه  هز یافت  در
مدیــرکل  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
شــکایات  بــه  پاســخگویی  و  عملکــرد  ارزیابــی 
هرگونــه  کــرد:  اعــالم  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
مصاحبه و اخذ هزینه از خانواده ها برای ثبت نام 
دانش آمــوزان در مــدارس به جــز بیمــه و کتــاب 

ع است. ممنو
زهرا مظفر از خانواده ها خواست که در فرآیند 
ثبت نــام از ازدحــام در مــدارس خــودداری کنند تا 

شرایط ثبت نام راحت تر انجام شود.
وی نظارت بــر فرآیند ثبت نــام و احقاق حقوق 
والدیــن و دانش آمــوزان را از مهم تریــن وظایــف 
اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات 
وزارت آمــوزش و پــرورش برشــمرد و گفــت: آغــاز 
فرآیند ثبت نام از اول تیرماه برای متوســطه دوره 
اول، مردادمــاه بــرای متوســطه دوره دوم و هفته 

دوم خرداد برای ابتدایی انجام می شود.
بــرای  دانش آمــوزان  نوبت بنــدی  از  وی 
ثبت نام خبــر داد و از والدین خواســت بــا رعایت 
محدوده بندی ثبت نام در مدارس نزدیک محل 
ســکونت، دانش آموزان ابتدایی نیاز به استفاده 

از سرویس پیدا نکنند.
مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه 
شــکایات وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان این 
که اولیــا باید براســاس محــدوده بنــدی مدارس 
بــرای ثبت نام مراجعــه کنند، افزود: مــدارس باید 

رعایت محدوده بندی را اجرا کنند.
مظفــر بــا یــادآوری فعــال بــودن ســامانه ثبت 
شــکایت برای اولیا تصریح کرد: برخــی خانواده ها 
مدرســه  و  داشــتند  دیگــری  ثبت نــام  محــدوده 

نزدیــک محــل ســکونت در محــدوده موردنظــر 
قرار نگرفته که راهکاری برای آن اندیشــیده شده 

است.
وی ادامــه داد: قانــون اولویــت ثبت نــام را بــه 
خانواده هایــی می دهــد کــه در نزدیک ترین محل 
سکونت به مدرســه هســتند که اگر در محدوده 
در  مســتقر  ســتادهای  بــه  بایــد  نگرفتنــد،  قــرار 
منــزل  مســتندات  ارایــه  بــا  و  مراجعــه  مــدارس 
خود، نامــه مکتوبــی را دریافــت و در نزدیک ترین 

مدرسه محل سکونت ثبت نام کنند.
و  آمــوزش  وزارت  در  مســوول  مقــام  ایــن 
پــرورش بــا بیــان ایــن توصیــه کــه دانش آمــوزان 
ابتدایی از سرویس اســتفاده نکنند و لذا رعایت 
محــدوده بنــدی بســیار اهمیــت دارد، گفــت: اگر 
والدیــن در ثبت نــام فرزندانشــان دچار مشــکل 
شدند و شــکایتی مبنی براخذ وجه یا عدم رعایت 
محدوده ثبت نام دارند، شــکایت خود را از طریق 
ج در صفحــه اصلــی وبــگاه وزارت  ســامانه منــدر

آموزش وپرورش ثبت کنند.
کــه امســال در همیــن  بــا اعــام ایــن  مظفــر 
ســامانه دو پیوند ایجاد کردیم کــه یکی مربوط به 
گزارش هــای مردمــی اســت و هویت فــرد گزارش 
دهنــده را مشــخص نمی کنــد، ادامــه داد: پیونــد 
دیگر نظارت همگانی بر فرایند ثبت نام اســت که 

برای همه والدین قابل دسترس است.
وی تأکید کــرد: دانش آمــوزان میان پایه نیازی 
به مراجعه حضــوری ندارنــد و می تواننــد از طریق 
مدرســه به صورت نظام مند به پایه بعدی منتقل 

شوند.

نماینده مردم ساری:

اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان
 به 17 میلیارد تومان منابع نیاز دارد

هگمتانه، گــروه ایــران و جهان: نماینــده مردم 
ساری در یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه اجــرای کامل همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان به 17 میلیارد تومان منابع نیاز دارد، 
گفت: امیدواریم رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
به وعده خــود در خصوص همسان ســازی حقوق 

بازنشستگان عمل کند.
علی بابایــی کارنامــی، در رابطه با انتشــار خبری 
از جانــب رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه مبنــی 
بــر اجــرای همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان 
تا دو مــاه آینــده، گفــت: ابتدا بایــد منتظــر بمانیم 
اصــل همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان اجرا 
آن  اجــرای  کیفیــت  خصــوص  در  ســپس  شــود 
صحبــت کنیــم. وی با بیــان اینکــه هنــوز اعتمادی 
بــه اجــرای همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان 
توسط دولت نداریم، ادامه داد: تصمیم گیری برای 
بخشــی از منابع مــورد نیــاز اجرای ایــن قانــون که از 

محــل بودجــه دولتــی تأمیــن می شــود به نســبت 
بخشــی که از محــل واگــذاری بنگاه هــای اقتصادی 
و بورســی تأمیــن می شــود، راحت تــر اســت. اجرای 
کامــل همسان ســازی حــدود 17 الــی 18 میلیــارد 
تومان منابع نیاز دارد که تحقق آن در شرایط فعلی 
دشوار است ازطرفی هم میان حرف و عمل رئیس 

سازمان برنامه بودجه فاصله زیادی وجود دارد.
دوره  یازدهمیــن  در  ســاری  مــردم  نماینــده 
مجلس شورای اســامی، با بیان اینکه امیدواریم 
رئیــس ســازمان برنامــه بودجــه بــه وعده خــود در 
خصوص همسان سازی حقوق بازنستگان عمل 
کند، تصریح کــرد: معتقدم همسان ســازی باید بر 
اســاس الیحه خدمات کشــوری باشــد که در حال 
حاضــر از شــورای نگهبــان اعــاده شــده و نیازمنــد 
بررســی بیشــتر در کمیســیون اجتماعــی اســت. 
با آغــاز فعالیــت کمیســیون ها، ایــن الیحــه نیز در 

دستور کار قرار گرفته و عملیاتی خواهد شد.

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور گفت: عالوه بر سامانه رسیدگی 
بــه شــکایات، تصمیــم داریــم ســامانه گزارشــگران 
جملــه  از  همــه  تــا  کنیــم  راه انــدازی  نیــز  را  فســاد 

خبرنگاران گزارش های خود را اعالم کنند.
حســن  حجت االســام  خبــری  نشســت 
کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  رئیــس  درویشــیان، 
به مناســبت هفتــه قــوه قضائیه پیــش از ظهــر روز 

گذشته با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.
درویشــیان در آغاز ســخنان خود با تبریک دهه 
کرامــت، بزرگداشــت یــاد و نــام شــهید بهشــتی و 
شهدای هفتم تیر و نکوداشت هفته قوه قضائیه، 
گفــت: در دوره تحــول قــوه  قضائیــه هســتیم. پس 
از تصــدی ریاســت قــوه در دوره جدیــد بــا توجــه به 
فرمایشــات رهبــر انقــاب در حکم آیت اهلل رئیســی 
که اشــاره کردند ایــن دوره بایــد دوره تحــول قوه در 
بســتر گام دوم انقــاب اســامی باشــد، محورهایی 
که متناســب با رویکردهای تحولی قوه در ســازمان 
بازرســی مدنظر است هم بر اساس ســند تحول در 
رابطه با ســازمان بازرســی تدویــن و اباغ شــده و در 
حال پیگیری و اجرا هســتیم و هم حسب تأکیدات 
بازرســی  ســازمان  تحولــی  دوره  در  قــوه  ریاســت 

هستیم.
برخــی رویکردهــای تحولــی در دوره  وی دربــاره 
جدید ســازمان بازرســی گفــت: یکــی از رویکردهای 
ظرفیت هــای  همــه  بــه  توجــه  جدیــد  دوره 
قانونــی موجــود بــرای اعمــال نظــارت ســازمان بــر 
دســتگاه های اجرایی اســت. بر اســاس اصــل 174 
حســن  و  اداری  جریــان  بــر  نظــارت  مأموریــت  دو 
اجــرای قانون بــر عهده ســازمان بازرســی اســت. ما 
یــک ســازمان کارشناســی هســتیم کــه از نخبه ها و 
متخصصــان در ســطح کشــور اســتفاده می کنیم و 
اگــر این تعــداد چنــد برابر هم بشــود امــکان اجرای 
همه ظایف را نداریم مگر آنکــه از همه ظرفیت های 
کشــور اســتفاده کنیــم؛ بــه ویــژه در بحــث مبــارزه 
بــا فســاد کــه بــا آمــدن آقــای رئیســی شــدت یافتــه 
اســت. از ظرفیت نهادهــا و »ان جی او«هــا و به ویژه 
اســتفاده  بایــد  خبرنــگاران  و  رســانه ها  مجموعــه 
افتخــاری  بــازرس  می تواننــد  خبرنــگاران  کنیــم. 
در  کــه  همگانــی  نظــارت  ظرفیــت  از  بایــد  باشــند. 
نظــارت  دفتــر  و  شــده  پیش بینــی  مــا  تشــکیات 
همگانــی و بازرســان افتخــاری اســتفاده کــرد که به 

صورت جدی به دنبال اجرای آن هستیم.
ســامانه  بــر  عــاوه  داد:  ادامــه  درویشــیان 
ســامانه  داریــم  تصمیــم  شــکایات،  بــه  رســیدگی 
گزارشــگران فســاد راه اندازی کنیم تا همــه از جمله 
شــما خبرنگاران گزارش هــای خود ر اعــام کنید. به 
دلیلــی حوزه هــای مســؤولیتی، یکــی از رویکردهای 
جــدی توجــه بــه مســائل کان بــه عنــوان معضــل 
جدی کشــور اســت، مثل مســکن و خــودرو؛ حوزه 
اقتصــادی و معیشــتی بــه عنــوان مســائل جــدی 

کشور هم در اولویت کاری ماست.
گفــت:  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  رئیــس 
رویکــرد تحولــی دیگــر مــا پیگیــری اقداماتی اســت 
که باید انجام می شــده و نشــده یا انجام نمی شود. 
تقویــت نظارت هــای قبــل و حیــن  راســتا  ایــن  در 
اســت. اگــر توجــه کنیــم، بخشــهای نظارتــی درون 
دستگاه ها مثل حراســت ها، بازرسی ها و نهادهای 
ج از دســتگاه ها مانند ســازمان بازرســی، اگر به  خــار
پیشــگیری توجه کننــد بســیاری از خاف هــا اتفاق 
نمی افتاد. در ســیل سال گذشــته اگر برخی وظایف 
دستگاه ها به موقع انجام می شد، شاهد این همه 
خسارت نبودیم. لذا یکی از وظایف ما پیگیری ترک 
فعل هاســت. مــا فرصت هــای زیــادی داشــتیم و از 
دســت دادیم. باید از فرصت ها به خوبی اســتفاده 
کنیــم. در بحــث بازارهــای بین المللــی و حوزه هــای 
اقتصــادی معتقدیــم تحریــم گرچــه ظالمانه اســت 
اما فرصت است. در کرونا با اینکه تحریم بود اما به 
فرصت تبدیل کردیم و اقدامات بســیار درخشــانی 
انجام شــد؛ شــرکت های خصوصــی دانــش  بنیان و 

بخش خصوصی وارد شــدند و کســی بــاور نمی کند 
در روزهای اول کرونا با کمبود تجهیزات بهداشــتی 
مواجه بودیــم و امــروز نه تنهــا به انــدازه نیــاز تولید 

می کنیم که بخشی هم در حال صادر شدن است.
بــا بیــان اینکــه از  بــه خبرنــگاران و  وی خطــاب 
شــما هــم درخواســت می کنیــم در مطالبه گــری از 
دستگاه ها کمک کنید، گفت: از دیگر اولویت های 
کاری ما پیگیری تحقق شــعار ســال است. موضوع 
معیشــت، تولید و کار مهم ترین مسئله سال های 
کشــور اســت کــه نامگــذاری ایــن ســال ها توســط 
رهبــر انقــاب ناشــی از اهمیــت موضــوع اســت که 
باید توجــه شــود. بخشــی از کارهــای مــا و اقدامات 
پیش بینــی شــده مــا اقدامــات بــرای جهــش تولید 
و  مالیاتــی  حــوزه  در  اســت.  تولیــد  موانــع  رفــع  و 
تســهیات بانکــی و بهبــود کســب و کار مــواردی را 

پیشنهاد کرده ایم.
درویشــیان افزود: نخریــدن کاالهــای خارجی که 
مشــابه داخلــی دارد توســط دولــت، بحــث قاچــاق 
کاال و مجوزهــای واحدهــای تولیــدی در دســتور کار 
ما هســت و بیــش از 250 برنامــه کاری را پیش بینی 
اســت؛  بازرســی ها  فوریــت  دیگــر  بحــث  کردیــم. 
ح می شــود ماننــد آب  مباحثــی کــه در جامعــه مطــر
شــرب غیزانیــه یــا تخریــب آلونــک آســیه پناهــی در 
کرمانشــاه و امثال اینها مواردی است که با فوریت 

وارد شدیم و دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقاب اسامی 
و توجــه رهبــری بــه گام هایــی کــه در بســتر بیانیــه 
اشــاره داشــتند ماننــد توجــه بــه علــم و پژوهــش، 
معنویــت و اخــاق، اقتصــاد، عدالــت و مبــارزه بــا 
فســاد، اســتقال و ازادی، عزت ملی روابط خارجی و 
مرز بندی با دشمن و نیز سبک زندگی؛ ترکیب این 
توصیه ها نکته دارد. استقال و آزادی اصول اصلی 
انقاب و خواســته مــردم در مبارزاتشــان اســت اما 
این توصیــه پنجم قرار گرفتــه زیرا تحقــق آن مبتنی 
بر چهار مــورد اول اســت. پــس یکــی از موضوعات 
جــدی مــا پیگیــری بحــث عدالــت اداری و برخــورد 
با تبعیــض و فســاد اداری اســت کــه در شــکل ها و 
قالب هــای مختلــف ممکــن اســت حضــور و بــروز 

داشته باشد.

در زمینه حساســیت به فســاد همه باید ورود   �
کنند

ویژگی هایــی  گفــت:  بازرســی  ســازمان  رئیــس 
کــه مبــارزه اثربخــش بــا فســاد بــه عنــوان یکــی از 
 : از بازرســی اســت عبارتنــد  اولویت هــای ســازمان 
قاطعیــت و حساســیت در برابــر فســاد کــه همــه 
قانــون  اصــل  طبــق  مــا  مــردم  و  اســامی  جامعــه 
اساســی امر بــه معــروف و نهــی از منکر همــه افراد 
به ویــژه نســبت بــه حاکمیــت و حاکمیت بــه مردم 
عمــل کنند ولــی حساســیت به فســاد را همــه باید 
ورود کننــد کــه در ایــن صــورت جایــی برای مفســد 
و فســاد در کشــور نخواهــد بــود. بکارگیــری مبــازره 
آلــوده  خــودش  کــه  کســی  نمی شــود  فســاد،  بــا 
اســت با فســاد مبارزه کنــد؛ بــه تعبیر رهبــر انقاب 
نمی شــود بــا دســتمال کثیــف شیشــه را پــاک کرد. 
عدم مســامحه با مفســدان، تبعیض قائل نشــدن 
در توزیــع امکانــات، مجوزهــا و ســایر منابــع کــه در 
اختیار برخی دســتگاه های اداری اســت. بهره گیری 

از دانــش روز و مبــارزه علمــی با بســترهای فســاد و 
شناسایی گلوگاه های فســاد و برچیدن فساد. هم 
ســاختارهای فساد برچیده شــود و هم باید افرادی 

که فساد می کنند برچیده شوند.
درویشــیان دربــاره اقدامــات ســازمان بازرســی 
گفت: در سال گذشــته حدود 100 هزار و 20 شکایت 
یا اعــام از مردم داشــتیم کــه 82 درصــد آن از طریق 
ســامانه رســیدگی بــه شــکایات و اعانــات رســیده 
اســت. 10 هزار کاربر در دســتگاه های اجرایــی داریم 
که موظف هســتند به شکایات رســیدگی و نتایج را 
به مــا اعام کنند و قابل دسترســی شــکات باشــند 
و اگــر شــاکی قانــع نشــد پرونــده ایجــاد و رســیدگی 

می شود.
وی با بیــان اینکه نســبت به ســال 97 حدود 51 
درصد رشد شــکایات داشتیم که ناشــی از افزایش 
امیــد مــردم بــه قــوه قضائیــه اســت گفــت: یکــی از 
توجــه  بررســی ها  و  بازرســی ها  در  مــا  رویکردهــای 
بــه اثربخشــی آن بازرســی و بررســی اســت. در حین 
بررســی و بازرســی تــاش همــکاران مــا ایــن اســت 
کــه بــه نتیجــه برســانیم و مشــکل مرتفع شــود. در 
مالــی،  حوزه هــای  در  اثربخشــی  صدهــا  مجمــوع 
مناقصاتی و مزایــده ای و حوزه های مالیاتی و اصاح 
برخــی قراردادهــا و صــورت وضعیت ها داشــتیم که 
بیــش از 1500 مــورد بــوده اســت. ارزش مالــی کــه با 
پیگیــری ســازمان بــه خزانــه بازگشــت بالغ بــر 2500 

میلیارد تومان است.

در این وضعیت کمبود منابع مالی برای انجام   �
تعهدات، خوب نیست عده ای فرار مالیاتی داشته 

باشند
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: یکی 
از مشــکات کشــور این اســت که در این وضعیت 
کمبــود منابــع مالــی بــرای انجــام تعهــدات، خــوب 
نیســت عــده ای فــرار مالیاتــی داشــته باشــند. مــا 
بــه ایــن موضــوع وارد شــده ایم و اقداماتــی کــه بــه 
جــد دنبــال می کنیــم ســامانه جامــع مالیاتی اســت 
تــا جلــوی فــرار مالیاتــی گرفتــه شــود. بســیاری در 
زیرزمین هــا و دور از چشــم و منظــر دســتگاه های 
مالیاتــی فعالیت هــای میلیــاردی دارنــد کــه مالیات 
نمی دهنــد. 5600 میلیارد تومان ســال قبل پیگیری 
کردیم که مشخص شد بخشی  از آن برگشت شده 
اســت. در حوزه ارزی هم چــه در حوزه نفت و ســایر 
بخش هایی کــه فعالیت های ارزی دارنــد بالغ بر 400 
میلیون دالر و یورو در نتیجه پیگیری های سازمان 

بازرسی یا برگشت شده یا جلوگیری شده است.

از   � ممانعــت  موجــب  حدنــگاری،  ح  طــر
زمین خواری ها خواهد شد

در  چــه  اراضــی  حــوزه  در  گفــت:  درویشــیان 
جلوگیــری از تغییــر کاربــری یــا خلــع یــد یــا تصــرف، 
بــه دولــت و  کــه  اراضــی ای  گزارش هایــی دادیــم و 
منابع طبیعی برگشــته بالغ بــر 51 میلیــون مترمربع 
بــوده اســت. مجلــس بودجــه خوبــی تصویــب کرد 
ح  برای قــوه قضائیــه و ســازمان ثبت اســناد کــه طر
حدنــگاری اجــرا شــود. ایــن کار موجــب ممانعت از 

زمین خواری ها خواهد شد.
وی افــزود: در نتیجه این بررســی ها و بازرســی ها 
در حــوزه تضییــع وجــوه دولتــی، ارتشــا، اختــاس و 
تحصیــل امــوال نامشــروع، ســال قبــل در مجموع 
5 هزار بازرســی داشــتیم که بیش از 8 هــزار گزارش 
محصــول ایــن بازرســی ها بــوده اســت. در مجموع 
گزارش هــای اصلی کــه بیشــترین گزارش هــای ما را 
تشــکیل می دهــد 3854 گــزارش اصلــی داشــتیم. 
بیــش از 10 هــزار پیشــنهاد اجرایــی ارائــه دادیــم و 
1242 گزارش معرفی بــه مراجع قضایی داشــتیم که 
بیــش از 4400 نفــر در ایــن گزارش ها معرفی شــدند 
بــرای رســیدگی قضایــی. بیــش از 300 هــزار تخلــف 
اداری داشــتیم که بیــش از 10 هزار نفــر در خصوص 
آن معرفــی شــدند و بیــش از 400 گــزارش مربــوط به 

تخلفات مدیران ارائه دادیم.

سیاست های جدید بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی

خ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی به 12 درصد افزایش یافت نر
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: هیــأت عامــل 
بانک مرکزی در راســتای اجرای قانون پولی و بانکی 
کشــور برای حفــظ ارزش پــول ملی و کمک به رشــد 
اقتصــادی، در جلســه روز گذشــته خــود ترتیبــات 
خ سود  جدید اجرای سیاســت پولی را تصویب و نر
ســپرده گذاری نزد بانــک مرکــزی را با 2 واحــد درصد 

افزایش،12 درصد تعیین کرد.
هیــأت عامــل بانــک مرکــزی در راســتای اجــرای 
قانون پولــی و بانکی کشــور بــرای حفــظ ارزش پول 
ملــی و کمــک بــه رشــد اقتصــادی، ترتیبــات جدیــد 
اجرای سیاســت پولــی را تصویــب و براســاس مفاد 
دســتورالعمل »عملیات بازار باز و اعطــای اعتبار در 
خ ســود  قبال اخــذ وثیقــه توســط بانک مرکــزی«، نر
ســپرده گذاری نزد بانــک مرکــزی را با 2 واحــد درصد 

افزایش در سطح 12 درصد تعیین کرد.
طبق اعــام روابــط عمومی بانــک مرکــزی، آخرین 

اطاعات بــه دســت آمــده از عملکرد بخــش واقعی 
اقتصاد نشــان می دهد، رشــد اقتصادی بدون نفت 
در مســیر صعودی قرار گرفته اســت. از طــرف دیگر، 
خ تورم از تورم هدف اعام شده )22 درصد( فاصله  نر
دارد. بــر این اســاس، هیــأت عامــل بانک مرکــزی در 
راســتای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ 
ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه 

چهار شــنبه 4 تیرمــاه 1399 ترتیبــات جدیــد اجــرای 
سیاست پولی را تصویب کرد.

بــر ایــن اســاس، هیــأت عامــل بانــک مرکــزی بر 
اساس مواد )6( و )11( دســتورالعمل »عملیات بازار 
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توســط بانک 
خ سود ســپرده گذاری نزد بانک مرکزی را  مرکزی«، نر
با 2 واحــد درصد افزایش در ســطح 12 درصد تعیین 
خ  کرد. این تصمیم با هدف کاهــش دامنه داالن نر
ســود اتخــاذ شــده اســت و از روز شــنبه 7 تیرمــاه 

1399 اجرا می شود.
گفتنی اســت، پیــش از ایــن هیــأت عامــل بانک 
مرکزی در روز شنبه 10 خردادماه 1399، برقراری داالن 
خ ســود در بازار بین بانکی را تصویب کــرده بود. در  نر
خ ســود ســپرده گذاری بانک هــا نزد  این مصوبــه، نــر
خ سود اعتبارگیری از بانک  بانک مرکزی 10 درصد و نر

مرکزی 22 درصد تعیین شده بود.

ایران و جهان

فساد«  گزارشگران  « سامانه 
در سازمان بازرسی ایجاد می شود

98 300 هزار تخلف اداری در سال  زمینی برای فرار از مالیات                      شناسایی  یر فعالیت های میلیاردی ز
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نماز جمعه این هفته 
در »مریانج« اقامه می شود

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: امــام جمعــه 
شــهر مریانج از برگــزاری آییــن عبادی سیاســی 
، در روز ششــم تیرمــاه  نمــاز جمعــه ایــن شــهر

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االســام یوسف 
روحانــی بــا اشــاره بــه برگــزاری نمــاز جمعــه در 
شــیوع  دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  مریانــج،  شــهر 
کرونــا از اســفند ســال گذشــته فریضــه عبــادی 
امــا  نمی شــد،  اقامــه  جمعــه  نمــاز  سیاســی  و 
طبــق گــزارش ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا، 
شــرایط شهرســتان همــدان بــه گونه ای اســت 
که بــا رعایت اصــول و ضوابط بهداشــتی امکان 

برگزاری نماز جمعه وجود دارد.
وی با بیان اینکــه جمعه این هفته در شــهر 
مریانج نمــاز جمعــه برگزار می شــود ادامــه داد: 
بدون تردید آییــن عبادی سیاســی نماز جمعه 
بهداشــتی  شــیوه نامه های  تمــام  رعایــت  بــا 
البتــه  برگــزاری نمــاز جمعــه و  از ســوی ســتاد 
نمازگــزاران برگــزار خواهــد شــد و بــه طــور حتــم 
در ایــن زمینــه تمهیدات الزم اندیشــیده شــده 

است.
امام جمعه مریانج گفــت: از همه نمازگزاران 
درخواســت می شــود در طول برگزاری خطبه ها 
، از ماســک بهداشــتی اســتفاده کننــد تا  و نمــاز

بتوانیم زنجیره انتقال را کاهش دهیم.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن نمازگــزاران بهتر 
اســت مراحل طهارت و وضوی خــود را در منزل 
انجام داده و بــا آمادگی کامل در مســجد جامع 
مریانــج حضور پیــدا کنند و نــکات بهداشــتی را 

رعایت کنند.
 ، روحانــی تصریــح کــرد: همــراه داشــتن، مهر
سجاده، تسبیح و کیسه کفش شخصی الزامی 
است زیرا استفاده از وسایل شخصی می تواند 

به کاهش زنجیره انتقال کمک کند.
وی بیان کرد: رعایت فاصله اجتماعی از جمله 
مــواردی اســت کــه توســط ســتاد برگــزاری انجــام 
خواهد شد و سعی ما بر این است که فاصله یک 
متری هر نفر نســبت به نمازگزار کنــاری و طرفین 
رعایت شود و از شهروندان خواهشمند هستیم 

 پرهیز کنند.
ً
از دست دادن و روبوسی جدا

امــام جمعــه مریانــج در گفتگــو بــا فــارس، 
خاطرنشــان کــرد: از اســفندماه ســال گذشــته 
برگــزار  مریانــج  شــهر  در  جمعــه  نمــاز  تاکنــون 
و  مــردم  از  کثیــری  جمعــی  کــه  بــود  نشــده 
نمــاز  اقامــه  و  بازگشــایی  منتظــر  نمازگــزاران 

جمعه هستند.

آغاز برداشت گشنیز 
ع نهاوند از مزار

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهــاد 
آغــاز برداشــت گشــنیز از  کشــاورزی نهاونــد از 
ع زیــر کشــت ایــن  6 هــزار و 200 هکتــار از مــزار

محصول خبر داد.
گــزارش هگمتانــه، کریــم حــاج باباعلــی  بــه 
اظهار کــرد: کار برداشــت گشــنیز از 6 هــزار و 200 
ع زیــر کشــت ایــن محصــول در  هکتــار از مــزار

سطح شهرستان آغاز شد.
وی گفت: با توجه به برآورد میزان برداشــت 
دو تــن در هکتــار پیش بینــی می شــود از ایــن 
میــزان زمیــن کشــت شــده 12 هــزار و 400 تــن 
گشــنیز برداشــت شــود که در مقایســه با سال 

گذشته 300 درصد افزایش داشته است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد 
افــزود: نهاوند بــا توجه بــه آب و هوای مســاعد 
قطب اصلــی تولید گشــنیز در کشــور اســت به 
گونه ای که 70 درصد مجمــوع محصول تولیدی 

در این شهرستان به دست می آید.
در  گشــنیز  تولیــدی  محصــول  افــزود:  وی 
از  بــه طــور صــد درصــد و خــام  نهاونــد تقریبــا 
ج می شــود و ارزش افــزوده آن عاید  کشــور خــار

کشاورزان ما نمی شود.
حاج باباعلی بــا بیان اینکه محصول گشــنیز 
در معیشــت خانــوار از ارزش باالیــی برخــوردار 
اســت اضافه کــرد: بــا توجه بــه اینکه در ســطح 
شهرســتان کارگاه های فراوری وجود ندارد این 
گیاه به صورت فله ای به پاکســتان صادر شــده 

و سود زیادی به دست کشاورزان ما نمی رسد.
وی در گفتگــو با فــارس اضافه کــرد: با توجه 
به اینکه نام گشــنیز با نهاوند گره خورده است 
باید اقدامات الزم از ســوی مســؤولین امر برای 
ثبت جهانی آن به عمل آیــد تا ضمن معرفی آن 
به دیگر نقاط جهــان هر چه بیشــتر بتوان برای 

کشور ارزآوری کرد.

خبــر

نیمی از روستاهای اسدآباد 
بدون نانوایی

فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
اسدآبادگفت: نانوایی های فاقد کارت سالمت و 
تندرســتی اجازه فعالیت نداشته و برای فعالیت 
 باید کســانی که در واحد نانوایی مشــغول 

ً
حتما

هستند، کارت سالمت داشته باشند.
درویشــی  مجیــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
تعزیــرات  کمیســیون  در  تیرمــاه   4 چهارشــنبه 
کــرد:  اظهــار  اســدآباد،  شهرســتان  نــان  و  آرد  و 
نانوایــی  اســدآباد دارای 124 واحــد  شهرســتان 
بوده که از این تعــداد 96 واحد نانوایــی یارانه ای 
شــهری و روســتایی، 28 واحد آزادپز بوده و از 102 

روستای اسدآباد 57 روستا نانوایی ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر 1000 نفــر یــک 
واحد نانوایــی بایــد وجود داشــته باشــد، افزود: 
35 روستا از 71 روستای بخش مرکزی و 9 روستا 
از 31 روســتای بخش پیرســلمان نانوایی ندارند 
و نبود نانوایــی در این تعداد روســتا با جمعیت 
زیر 1000 نفر بوده کــه به همین علت نانوایی های 
موجــود روســتایی، روســتاهای همجوار خــود را 
نیز به صورت تجمیعی تحت پوشــش قرار داده 
انــد ضمن اینکــه این روســتاها از شــهر و یــا نان 

خانه پزی نیز نان خود را تهیه می کنند.
درویشــی بــا اشــاره بــه اینکه مــردم روســتایی 
همچون گذشــته به پخت نــان خانه پــزی رغبت 
بیشــتری پیدا کــرده اند کــه بایــد آرد خانه پــزی به 
بــا چارچوب هــای دقیــق  ایــن روســتاها  دســت 
برسد، تصریح کرد: بخشداری ها موظف هستند 
روســتاهایی را که متقاضــی آرد نان پزی هســتند 
شناســایی کرده و با نظــارت اصولــی دهیــاران آرد 

نان پزی را به دست این افراد برسانند.
بــرای 96  یارانــه شهرســتان  وی کل ســهمیه 
نانوایی یارانه ای را 683 هزار و 160 کیلوگرم اعام کرد 
و گفــت: در حــال حاضر تعــداد 14 واحد ســنگکی، 
سه واحد مجتمع، شــش واحد بربری، چهار واحد 
گرده پزی نیز در شهرستان دارای فعالیت هستند 
که قرار شده نانوایی های فانتزی پز، یارانه ای و گرده 

پزی ها صنف و صنعت شوند.
بــر ســامت و  بــا تأکیــد  درویشــی در ادامــه 
و  شهرســتان  ســطح  نانوایی هــای  بهداشــت 
لزوم دارا بودن کارت ســامت توســط واحدهای 
بــر  نظــارت  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  نانوایــی 
بهداشــت و تب ســنجی کلیه نانوایی ها توســط 

دانشکده علوم پزشکی انجام گیرد.
ع اســدآباد از   � *آغــاز برداشــت گنــدم از مــزار

هفته جاری
به نقل از ایســنا وی همچنین با اشــاره بــه آغاز 
ع سطح شهرستان از هفته  برداشــت گندم از مزار
جــاری گفــت: میــزان گنــدم مــورد نیاز شهرســتان 
برای مصرف امســال 33 هزار تن بوده که نظارت و 
دقت در تحویل گندم توسط کشاورزان مهم بوده 
و رصد دقیق نیــروی انتظامی و امنیتــی در رابطه با 

عدم خروج گندم از شهرستان ضرورت دارد.

: امام جمعه بهار

تهاجم فرهنگی استکبار 
در کمین جهان اسالم

مناســبت  بــه  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
گرامیداشــت هفتــه تبلیــغ و اطــالع رســانی دینی 
نشست امام جمعه بهار با رئیس و کارکنان اداره 
تبلیغات اسالمی و اعضای شورای هیأت مذهبی 

و کانون مداحان شهرستان بهار برگزار شد.
، در این  به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار
نشســت امام جمعه بهار گفــت: تبلیغ رســالتی 
اســت که توجه به آن در دنیای کنونــی و با توجه 
، اهمیتی دوچندان  به تهاجم فرهنگی اســتکبار
یافته؛ چــرا که دشــمن در کمین فرهنــگ و دین 
جهان اســام بوده و در صدد القای بی هویتی بر 

جامعه جهانی، به ویژه جهان اسام است.
حجــت االســام ارزنــده ادامــه داد: ســازمان 
تبلیغــات اســامی بــا برقــراری رابطــه دو ســویه 
میان مبلغ و مخاطــب،و از طریق عملکرد و رفتار 
مبلغانــش توانســته نقــش پررنگی در مســائل 

مذهبی و فرهنگی شهرستان ایفا کند.
وی بابیان این که نهادهای فرهنگی مثل سازمان 
تبلیغات اسامی اولین سنگر دفاع مقدس فرهنگی 
هســتند، افزود: کار ذاتی ســازمان تبلیغات اسامی 
مدیریــت دینــی، جهــاد فرهنگــی و ارائــه برنامه های 
دانش بنیان و تمرکز بر اجرای صحیح آن ها در راستای 
شناخت راهکارهای مقابله با حمله دشمن و دفاع از 

ارزش های واالی اسامی است.
در  موجــود  تهدیدهــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــر  افــزاری  نــرم  و  افــزاری  ســخت  عرصه هــای 
ضرورت مقابله با این تهدیدهــا از طریق تدوین 
نظــرات  از  گیــری  بهــره  بــا  صحیــح  راهکارهــای 
کارشناســان و نظریه پردازی تأکیــد و اضافه کرد: 
در زمینه هایــی مثــل عفــاف و حجــاب، خانواده، 
روحانیــون مســتقر فعالیت هــای قرآنــی و ســایر 
امــور فرهنگــی بایــد کار کارشناســی بــا اســتفاده 
از قبیــل؛  کنــار نهادهایــی  از همــت جمعــی در 
حوزه هــای علمیه، ســتاد احیاء امر بــه معروف و 
نهی از منکــر و ســایر نهاد های فرهنگــی صورت 

ح ها نمایان شود. پذیرد تا اثرات سازنده این طر

خبــر
با سرمایه گذاری 599 میلیارد ریالی

کلنگ پروژه فرآوری دولومیت نهاوند به زمین خورد

هگمتانه، گــروه شهرســتان: عملیــات اجرایی 
پروژه فــرآوری دولومیــت نهاوند با ســرمایه گذاری 

599 میلیارد ریال آغاز شد.
به گــزارش هگمتانه، ظهر روز گذشــته با حضور 
صــدر  مدیرعامــل  شســتا،  شــرکت  مدیرعامــل 
تأمین و استاندار همدان عملیات اجرایی کارخانه 
فــرآوری ســنگ دولومیــت نهاونــد با ســرمایه 599 

میلیارد ریال آغاز شد.
اشــاره  بــا  آییــن،  ایــن  در  همــدان  اســتاندار 
یــک  ح  طــر ایــن  ســرمایه گذار  حضــور  اینکــه  بــه 
شهرســتان  و  اســتان  بــرای  اســتثنایی  فرصــت 
نهاونــد خواهــد بــود و امیــدوارم فصل جدیــدی از 
توســعه بــرای نهاونــد رقــم بخــورد، گفــت: نهاوند 
ظرفیت های فوق العــاده ای در حوزه های مختلف 
صنعتی، کشــاورزی، معدنی و... دارد و دست مایه 
اصلی نهاونــد مــردم مؤمن والیــت مدار و دلســوز 

است.
گرامیداشــت  بــا  شــاهرخی  سیدســعید 
یادوخاطره مردبزرگ، شــجاع و انقابی شــهیدحاج 
میرزا ســلگی، اظهــار کــرد: نیازهای نهاونــد بیش از 
مواردی اســت کــه تاکنــون انجام شــده، امیــدوارم 
بــا همراهــی خــوب ایــن ســرمایه گذار و نگاهــی که 
دولت تدبیــر به شهرســتان دارد، بتوانیــم بیش از 

این ها را برای نهاوند رقم بزنیم.
وی با بیــان اینکــه پــس از انقاب اســامی در 
نهاونــد و به تبــع کل کشــور کارهای زیادی شــده 
و ظرفیــت کار در نهاونــد باالســت، افــزود: بــرای 
اداره امــور اســتان در حــوزه اقتصــاد، معیشــت 
و امنیــت و در حــال حاضــر هــم بــه علت شــرایط 

کرونا، برنامه های زیــاد و قابل اجرایی را داریم.
شــاهرخی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 98، 99 
هــزار   15 اســتان  در  ســرمایه گذاری  کــف   1400 و 
میلیارد تعریف شده که ســهم شهرستان نهاوند 
میانگین سرمایه گذاری 600 میلیارد تومان است و 
در مجموع 1800 میلیارد تومان خواهد بود، افزود: 

در سه ســال 6000 شــغل در شهرســتان باید ایجاد 
شــود و در حوزه عمرانی با همه فشــارهای ناشی از 
تحریم و شــرایط دولــت، اقدامات قابــل توجهی در 

حال اجراست.
به دنبال توســعه و تقویــت زنجیره های تولید   �

هستیم
وی بــا بیــان اینکــه در سیاســت گذاری اســتان 
تولیــد  زنجیره هــای  تقویــت  و  توســعه  دنبــال 
 280 معــدن  درحــوزه  کــرد:  خاطرنشــان  هســتیم، 
معــدن فعــال در اســتان داریــم کــه 30 نــوع مــواد 
معدنی از آنها اســتخراج می شــود که پیــش از این 

خام فروشی می شده است.
مواصاتــی  محورهــای  داد:  ادامــه  اســتاندار 
پروژه هــای فعالــی هســتند کــه بایــد تــاش کنیم 
را  کار  ســرعت  بیشــتر  ســرمایه های  تزریــق  بــا 
بــاال ببریــم و سیاســت مــا در حــوزه کشــاورزی و 
حــوزه صنعــت و معــدن این اســت کــه بــه دنبال 
بــه  کــه محصــوالت  تولیــد هســتیم  زنجیره هــای 

ج از استان نرود. خار
وی در پایان گفــت: در حال حاضــر 30 نوع مواد 
ح  معدنــی در اســتان اســتخراج می کنیــم و 14 طــر
معدنی در شهرستان های استان در دست اقدام 
داریــم کــه بهتریــن معــادن را در نهاونــد داریــم که 
نیازمنــد توجــه و تــاش بیشــتر بــوده و تــاش مــا 
این اســت در اردیبهشــت ماه ســال آینده شاهد 

بهره برداری این پروژه باشیم.
فرمانــدار نهاونــد نیــز در ایــن آییــن اظهــار کرد: 
نهاونــد ســرزمین چهــار فصلــی اســت کــه از نظــر 
موقعیــت جغرافیایــی و اقتصــادی موقعیتــی بــی 

نظیر برای انواع سرمایه گذاری دارد.
مــراد ناصــری گفــت: شهرســتان نهاونــد از نظر 
منابع برای توســعه تجارت و ســرمایه گذاری بسیار 
بی نظیر اســت چراکــه به چهــار نقطه مرزی کشــور 

دسترسی آسان دارد.
ســاله   �  100 مقطــع  یــک  بــرای  آردوشــان  کــوه 

میلیون هــا دالر دولومیت در دامان خود پرورش 
داده است

وی با اشــاره بــه ظرفیت کــوه آردوشــان نهاوند 
بهتریــن  خــود  دولومیــت  ســرمایه  همــه  بــا  کــه 
ح کرد: کوه  شاهد برای توسعه نهاوند اســت، مطر
اردوشان برای یک مقطع 100 ســاله میلیون ها دالر 

دولومیت در دامان خود پرورش داده است.
ناصری خاطرنشان کرد: شهرستان نهاوند تنها 
در حــوزه صنعــت و معــدن فرصــت ســرمایه گذاری 
ندارد بلکه در بخش های دیگر کشاورزی، صنعت، 
فرهنگــی، گردشــگری و... زمینــه ســرمایه گذاری را 

دارد.
مدیرعامــل شــرکت فرآورده هــای نســوز ایران 
نیــز گفــت: تــاش داریم بــا وجود شــرایط ســخت 
اقتصادی، خدمات ماندگاری ارائــه دهیم، صنایع 
نســوز ایران به عنوان قدیمی ترین شــرکت ایران 
فعال اســت و این شــرکت به عنوان صنایع ســبز 
اســتان اصفهان در زیباشــهر شــناخته شــده و با 
وســعت 16و نیم هکتار به روز ترین شــرکت نسوز 

ایران است.
لقمانی اظهار کرد: در گستره معادن دولومیت 
در ایــران کــه براســاس مطالعات ســال 80 توســط 
دولومیــت  دادیــم،  انجــام  اتریــش  مــرز  شــرکت 
دوچشمه اســتان همدان بهترین نوع دولومیت 
اســت کــه بــا اعتبــار بیــش از 599 میلیــارد ریــال با 
تولیــد 100 هــزار تــن کلســینه در ســال در مرحلــه 
نخســت را درنظر داریم کــه این پــروژه 14 ماهه و با 

اشتغالزایی 70 نفر انجام خواهد شد.
همــدان هشــتمین اســتان معدنــی کشــور و   �

دومین استان دارای ظرفیت دولومیت
مدیرعامل شرکت صدر تأمین به عنوان واحد 
حمایت کننده اجــرای این پروژه نیز گفت: اســتان 
همدان هشتمین استان معدنی کشور و دومین 

استان دارای ظرفیت دولومیت است.
ســلیمانی با بیان اینکه صنایع معدنی بهترین 

جایگزیــن نفــت اســت و 60 درصــد ارز صادراتــی از 
این محــل تأمین می شــود، افــزود: اغلــب معادن 
مــا در مناطــق محــروم قــرار دارد و کمــک بزرگــی به 
توسعه این مناطق است و از هر 8000 میلیارد دالر 
گــردش مالــی، حــدود 30 درصــد مربــوط بــه معدن 

است.
وی بــا بیــان اینکه طبــق گــزارش وال اســتریت 
، چــوب، معــدن و... از ثروت هــای بــزرگ  نفــت، گاز
جهان محسوب می شود که ایران پنجمین کشور 
در جهــان بــا 68 مــاده معدنــی اســت، اظهــار کــرد: 
، از  تمایل داریم به عنوان یک شــرکت سرمایه گذار
تمام مراحل مربوط به معادن از اکتشــاف تا تولید 

و صنایع تبدیلی حمایت کنیم.
سلیمانی با بیان اینکه استان همدان از مناطق 
ارزشــمند حوزه معدن اســت، امروز ورود ما به این 
اســتان با شــهر نهاوند آغاز شــد و این مایــه افتخار 
ماســت، خاطرنشــان کــرد: ســرمایه گذاری در حوزه 
می توانــد  مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در  معــدن، 
جایگزیــن مناســبی بــرای صــادرات نفتــی باشــد و 

حداقل 60 درصد نیاز کشور به ارز را تأمین کند.
سود خالص شــرکت شستا در سال گذشته،   �

14 برابر شده است
مدیرعامــل شســتا نیــز بــا بیــان اینکــه ســود 
خالــص شــرکت شســتا در ســال گذشــته، 14 برابر 
شــده اســت، گفــت: ســود خالــص شــرکت اصلــی 
صــدر تأمیــن از 600 میلیارد تومــان بــه 1700 میلیارد 

تومان رسیده است .
به نقل از ایســنا، رضوانی فر با بیان اینکه هفته 
آینده هلدینگ ســیمان که 30 درصد بازار ســیمان 
را عهــده دار اســت، بــا 40 شــرکت وارد بــازار بورس 
خواهند شــد، اظهار کــرد: امــروز شــاهد کلنگ زنی 
ایــن پــروژه در نهاوند با همت مســؤوالن اســتانی 
بیشــتر  حمایــت  بــا  کــه  هســتیم  شهرســتانی  و 
مســؤوالن امیدواریم ظرف یکســال آینده شــاهد 

بهره برداری از این پروژه باشیم.

990 میلیون تومان برای اشتغال معتادان بهبودیافته مالیر
گــروه شهرســتان: معــاون اســتاندار  هگمتانــه، 
همــدان و فرمانــدار ویــژه مالیــر گفــت: 990 میلیــون 
از  نفــر  اشــتغال 24  ایجــاد  بــرای  تســهیالت  تومــان 
معتــادان بهبــود یافتــه توســط اداره بهزیســتی ایــن 

شهرستان اختصاص یافت.
روز  ولــدی  اهلل  قــدرت  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: در حــال 
حاضــر 9 اردوگاه تــرک اعتیــاد شــامل هشــت اردوگاه 
مختــص آقایــان و یــک اردوگاه ویــژه بانــوان در ایــن 
شهرستان فعال است که سال گذشــته 2 هزار و 690 
معتاد بــه ایــن اردوگاه هــا معرفی و تحــت درمــان قرار 

گرفتند.
در  رســانه ها  بی بدیــل  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آگاه ســازی و اطاع رســانی مردم در حوزه های مختلف 
تأکید کرد: رســانه های این شــهر مــا را در حــوزه مبارزه 
با مواد مخدر و اطاع رســانی درســت نســبت به سوء 
مصرف مواد مخدر کمک کنند تا شــهری پاک داشته 

باشیم.
فرماندار ویژه مایر ادامه داد: تمامی دستگاه های 
ایــن  در  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  بــا  مرتبــط  اجرایــی 
شهرســتان پــای کار هســتند تــا بــا همراهــی و کمــک 
رسانه ها بتوانیم شــهری پاک داشته باشــیم و ریشه 

مواد مخدر را بخشکانیم.
ولدی با تأکید بر اینکه پلیس بــا تمام توان مقابل 
عامــان و قاچاقچیــان مــواد مخــدر ایســتاده اســت 
افــزود: همــه ایام ســال بایــد روز مبــارزه با مــواد مخدر 
باشــد و این مبــارزه بــرای حفظ ســامت مــردم، همه 

جانبه است.
وی ادامــه داد: طبــق اعــام پلیــس در ســه ماهــه 
نخست امسال میزان کشــفیات انواع مواد مخدر در 
این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
14 درصــد افزایــش و در حــوزه دســتگیری ها هفــت 

درصد رشد داشته است.
ولدی بیــان کــرد: 14 مرکــز نیــز در حوزه بهداشــت 
و درمــان ایــن شهرســتان کار متــادون درمانــی انجام 
می دهند که سال گذشته به طور متوسط حدود سه 

هزار نفر از خدمات این مراکز بهره مند شدند.
تشــکیل  همچنیــن  همــدان  اســتاندار  معــاون 
قرارگاه جواداالئمه)ع( برای پیشــگیری از مواد مخدر، 
توزیع بروشــور و تراکت  برای پیشگیری و اطاع رسانی 
از ســوء مصرف مواد مخدر، شناســایی مناطق آلوده 
در شــهر مایر و 6 شــهر تابعه و روســتاهای آلــوده به 

مواد مخدر و پاک سازی این نقاط، نصب دوربین های 
نظارتــی در ایــن نقــاط و اجــرای طرح هــای ویــژه بــرای 
پاک ســازی روســتاهای آلــوده را از دیگــر اقدامــات در 

حوزه مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
ولــدی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دشــمن به 
آلــوده کــردن جوانــان و خانواده هــا اســت و  دنبــال 
ســرمایه گذاری زیادی در این حوزه انجام داده اســت، 
خانواده ها باید همواره نگران فرزندان خود باشــند و 
نسبت به آگاه ســازی آنها از ســوء مصرف مواد مخدر 

اقدام کنند.
مخــدر   � مــواد  بــا  مبــارزه  حــوزه  در  خانواده هــا 

مشارکت کنند
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه مــردم و خانواده هــا، 
دســتگاه های اجرایــی و رســانه ها بایــد در انجــام کار 
فرهنگــی در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر مشــارکت 
کنند گفــت: در کنار زحمات و تاش های شــبانه روزی 
پلیــس، نقــش مــردم و خانواده هــا بــرای پیشــگیری، 
آمــوزش، آگاه ســازی و فرهنگ ســازی مبــارزه بــا مــواد 

مخدر تأثیرگذار است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده 
ســال  کــرد:  اظهــار  اعتیــاد  از  پیشــگیری  حــوزه  در 
گذشــته 89 جلســه توســط مرکــز بهداشــت مایــر 
بــرای دانش آمــوزان برگــزار کــه بــه 6 هــزار و 429 نفــر 

آموزش های الزم ارایه شد.
ولــدی ادامــه داد: اداره بهزیســتی مایــر نیــز 37 
جلسه آموزشــی در مناطق آســیب پذیر و نقاط آلوده 

شهر برگزار کرد و این روند امسال نیز ادامه دارد.

رشــد 14 درصدی کشــفیات انواع مــواد مخدر در   �
مالیر

فرمانده انتظامی مایر نیز در این جلسه گفت: در 
سه ماهه امسال شــاهد رشــد 14 درصدی کشفیات 
انــواع مــواد مخــدر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشته بودیم و در این راستا 6 باند تهیه و توزیع مواد 

مخدر در این شهرستان کشف و منهدم شد.
ســرهنگ محمدباقــر ســلگی بــه افزایــش هفــت 
درصدی برخورد با خرده فروشــان مواد مخدر در ســه 
ماهه امســال اشــاره و بیــان کــرد: بــا حضور بــه موقع 
پلیس هیچ مــکان و محلــه امنی بــرای عرض انــدام و 
حضور خرده فروشــان و معتــادان متجاهر در ســطح 
این شهرســتان نداریم و رونــد مبارزه با عامــان مواد 

مخدر به طور جدی ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پلیس به تنهایی نمی تواند مبارزه 
موفقــی با حــوزه مواد مخدر داشــته باشــد، خواســتار 
همکاری و کمک بیشتر مردم و دستگاه های اجرایی 
شــد و افــزود: نگاه مــا در حــوزه مبــارزه با مــواد مخدر، 
جزیره ای نیســت و کســب توفیقات و مبارزه جدی با 
مواد مخــدر، نتیجه کار جمعــی و مشــارکت همگانی 
است. فرمانده انتظامی مایر تأکید کرد: در سه ماهه 
امســال هیــچ جــرم خشــن و آزار دهنــده ای در ســطح 
شهرستان نداشتیم و پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
این شهرستان چتر اطاعاتی خوبی دارد و کمک حال 

سایر شهرستان ها است.
ســرهنگ ســلگی یادآور شــد: در مــدت یاد شــده 
شاهد کاهش 15 درصدی سرقت در این شهرستان 

بودیم که بیشــترین ســرقت ها نیز مربوط به سرقت 
خودرو، احشام و لوازم منزل بود.

وی بیــان کــرد: ایــن در حالیســت کــه بیــش از 95 
درصد ســارقان منــزل در این شهرســتان دســتگیر و 
اموال کشف و تحویل مالکان و بسیاری از کشفیات 

سرقت ها کمتر از 24 ساعت کشف شد.
فرمانــده انتظامــی مایــر بــا اشــاره بــه اقدامــات 
پلیس در حوزه آموزش، پیشــگیری، اجرای طرح های 
مشــترک، اجــرای طــرح زندگــی یــاوران، ارتقــای ســطح 
دانش پلیس و مبارزه جدی با خرده فروشان و عمده 
فروشان مواد مخدر، خواستار تعامل بیشتر مردم با 
پلیس و جــدی گرفتن کارهــای فرهنگــی در این حوزه 

شد.
عضویــت چهــار هــزار نفــر در انجمــن معتــادان   �

گمنام مالیر
معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار مایر نیز در 
ح کرامت در راستای  این جلسه با اشاره به اجرای طر
مبارزه جــدی بــا مــواد مخــدر و موفقیت آمیــز بودن 
ح کرامت  ح در مایر گفت: از سال 92 و 93 طر این طر
در چند شــهر کشــور آغاز شــد که مایــر و فاورجان 
ح انتخاب  اصفهــان به عنــوان آزمونه اجــرای این طــر

شدند.
حســین فارســی افــزود: مایــر در اجرای ایــن طرح 
موفــق عمــل کــرد و رتبــه نخســت را کســب کــرد و 
طرح های اجرا شده در این شهرستان در کشور مطرح 

و برای اجرا در سایر استان های کشور اباغ شد.
وی همچنین به فعالیت انجمن معتادان گمنام 
در این شهرســتان با عضویت چهار هزار نفر اشــاره و 
بیان کرد: تاکنون اقدامات خوبی توســط این انجمن 
انجام شــده و با تمام توان برای مبارزه با مواد مخدر و 

بهبود معتادان پای کار هستند.
فارســی ادامــه داد: انجمــن معتــادان گمنــام بــه 
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و برابر شــیوه نامه های 
اردوگاه هــای  امــا  اســت،  تعطیــل  بهداشــتی هنــوز 
ترک اعتیاد ایــن شهرســتان از یکم تیرماه بــا رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرده اند.
به نقــل از ایرنا، حجت االســام طالب ترکاشــوند 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مایــر نیز در 
ح کرامت به  این نشست گفت: با توجه به اینکه طر
خوبی در این شهرستان اجرا شد و رتبه برتر را کسب 
ح هیچ گونه حمایت مالی  کرد، اما برای اجرای این طر

صورت نگرفت.

شهرستان
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ح شد: در گزارش سه ماهه 99 مطر

آسفالت   تن  40 هزار  تسطیح معابر همدان با 
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: نهضــت اجــرای 
همیشــه  از  زودتــر  امســال  شــهر  در  آســفالت 
ع شــده و به گفته شــهردار و مدیــران مناطق  شــرو
چهارگانــه شــهرداری همــدان در ســه ماه نخســت 
آســفالت در معابــر  امســال بیــش از 40 هــزار تــن 

مختلف شهر توزیع شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شهرداری همدان 
همه ســاله فضاســازی مناســب شــهری همچنین 
پیاده رو ســازی، جدول گذاری و تعریض و بازســازی 
و بهســازی معابــر را در کنــار دیگــر خدماتــش بــه 

شهروندان ارائه می دهد.
اقدامــات شــهرداری در مناطــق مختلــف شــهر 
ویــژه  بــه  داشــته  پــی  در  را  شــهروندان  رضایــت 
آســفالت   اجــرای  و  گســترده  پیاده رو ســازی های 
موجــب تســهیل عبــور و مــرور شــهروندان شــده 

است.
امســال نیــز نهضــت اجــرای آســفالت  در شــهر 
از  زودتــر  شــهری  مدیریــت  همــت  بــه  همــدان 
ســال های گذشــته آغــاز شــده و بــه گفتــه شــهردار 
همــدان در ســه ماه نخســت ســال جــاری بیــش از 
40 هزار تــن آســفالت در نقــاط مختلف شــهر توزیع 

شده است.
عباس صوفی در آیین افتتــاح و کلنگ زنی بیش 
از 30 پروژه شــهری با حضور رئیس و اعضای شــورای 
اسامی شــهر، معاونان، مدیران شهری، معتمدان 
محات و شــهروندان در منطقه چهار شهر همدان 
نیز بــا اعــام این خبــر افــزود: به دنبــال آن هســتیم 
تمامــی  جــوی  شــرایط  بــودن  مناســب  صــورت  در 

کوچه های خاکی شهر را آسفالت کنیم.
چهارگانــه  مناطــق  مدیــران  بــا  راســتا  ایــن  در 

شهرداری همدان به گفتگو نشسته ایم.
: اجــرای 15 هــزار تــن آســفالت در   � دهبانی صابــر

منطقه یک
مدیر منطقــه یک شــهرداری همــدان در گفتگو 

با خبرنــگار هگمتانه از اجــرای 15 هزار تن آســفالت  
بــه  گــروه   4 گفــت:  و  داد  خبــر  منطقــه  ســطح  در 
صورت هم زمــان در منطقه یک شــهرداری همدان 
مشــغول عملیات اجرای آســفالت معابر هســتند 
که دو گروه به صورت دســتی و دو گروه با اســتفاده 

از دستگاه و به صورت ماشینی فعالیت می کنند.
مســعود هبانی صابــر بــا بیــان اینکــه طــی هفته 
جــاری میــزان 4 هــزار تــن آســفالت  در بلــوار ارم بــه 
اتمــام خواهــد رســید، اضافــه کــرد: عملیــات اجرای 

آسفالت  بلوار ارم از ابتدای تیرماه آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکــه در بودجه ســال جاری این 
منطقــه حــدود 24 میلیــارد تومــان بــه امــر بهبــود 
لکه گیــری  و  آســفالت   قالــب  در  معابــر  وضعیــت 
اختصــاص یافتــه، ادامــه داد: اجــرای آســفالت بــه 
تناســب موقعیــت در معابــر اصلــی شــهر از طریق 
دســتگاه فینیشــر و در کوچه هــا و معابــر فرعــی به 

صورت دستی انجام می پذیرد.
دهبانی صابــر بــه عملیات زیرســازی و آســفالت 
جاده قدیم دره مرادبیگ اشاره کرد و گفت: 800 تن 

آسفالت برای اجرای این پروژه استفاده شد.
شــهید  خیابان هــای  آســفالت   و  زیرســازی  وی 
ســعیدیه  احمدی روشــن،  شــهید  حق گویــان، 

شــمالی و جنوبی و بوعلی بــاال را از دیگــر پروژه های 
اجــرای آســفالت  منطقــه طــی 3 مــاه اخیــر خوانــد و 
اضافه کرد: 5 هــزار تن آســفالت و لکه گیری میدان 
جهاد نیز در دو ماه ابتدای ســال جاری انجام گرفته 

است.
بلــوار  در  قهرمــان  شــهید  خیابــان  افــزود:  وی 
شــهید ســلیمانی، بلوار شــهید زمانی، بلوار شهید 
اســامیان، بلوار شــهید فهمیده، خیابــان میرزاده 
عشقی، خیابان شــهیدان دیباج و... از جمله معابر 
و مســیرهایی بودنــد کــه تاکنــون عملیــات اجــرای 
آســفالت  در معابــر اصلــی و فرعــی آنهــا اجــرا شــده 

است.
جلیلونــد: 13 هــزار و 500 تن اجرای آســفالت  در   �

معابر منطقه 2

مدیر منطقــه 2 شــهرداری همدان نیــز در ادامه 
ایــن گفتگو بیان کــرد: طی 3 مــاه گذشــته 13 هزار و 
500 تــن آســفالت در معابــر منطقه 2 شــهر همدان 
ریخته شده است که اکثر آن صرف اصاح نوارهای 
حفاری در سطح معابر و نیز اجرای روکش آسفالت 
بــه صــورت ماشــینی و بــا دســتگاه فینیشــر شــده 

است.
حامــد جلیلونــد بــا اشــاره بــه اجــرای ماشــینی و 
دســتی اجرای آســفالت  در معابر اظهار کــرد: از این 
، 2 هــزار و 500 تن به  میــزان آســفالت  در 3 ماه اخیــر
صــورت دســتی و 11 هــزار تــن به صــورت ماشــینی و 

توسط دستگاه انجام گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه ســامان دهی و اجرای آســفالت 
در معابــر حصــار حــاج شمســعلی، خیابــان صدف، 
بلــوار شــهید مدنــی طــی 3  و  بنی هاشــم  خیابــان 
مــاه گذشــته گفــت: 12 متــری شیرســنگی، خیابــان 
 12 خیابــان  چهاردولــی،  شــهید  خیابــان  عظیمــی، 
فروردیــن و... از دیگــر معابــر شــهر همــدان بودند 
که طی ایــن مــدت اجــرای آســفالت در آنهــا صورت 

گرفت.
کــه  برنامه ریــزی  طبــق  داد:  ادامــه  جلیلونــد 
بــرای ســال جــاری صــورت گرفته اســت 30 هــزار تن 
آسفالت در معابر شهر همدان را اجرا خواهیم کرد 

که تاکنون حدود 14 هزار تن انجام شده است.
وی افــزود: ســامان دهی و آســفالت کندروهــای 
بلوار شــهید مطهــری، خیابان نایب احمــد، خیابان 
مدیریــت  امســال  برنامه هــای  جــزء  و...  پردیــس 

شهری هستند.
فیضــی منــش: اجــرای 12 هــزار تن آســفالت  در   �

منطقه 3 شهر
مدیر منطقه 3 شهرداری همدان نیز گفت: طی 
3 ماه نخســت ســال جاری، 12 هزار تن آســفالت در 

منطقه 3 شهر همدان اجرا شده است.
محمدرضــا فیضی منــش در گفتگــو بــا خبرنــگار 
هگمتانه، با اشــاره به اجرای 12 هزار تن آسفالت  در 
منطقه 3 شــهر همدان، اظهار کــرد: از این مقدار 7 
هزار تن آسفالت  با دستگاه فینیشر روکش معابر 
و 5 هــزار تــن لکه گیــری و روکــش بــا دســت انجــام 

شده است.
اجــرای  مقــدار  ایــن  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آســفالت 8 میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت، 

گفت: 74 هزار مترمربع میزان آسفالت است.
آســفالت در   � یوســفی نوید: اجــرای 7 هــزار تــن 

منطقه 4 شهر
مدیر منطقه 4 شــهرداری همدان نیز گفت: طی 
3 ماه نخســت ســال جاری، 7 هزار تن آســفالت  در 

منطقه 4 شهر همدان اجرا شده است.
مجیــد یوســفی نوید بــا بیــان اینکــه در 3 مــاه 
نخســت امســال، 7 هزار تــن آســفالت  در منطقه 
4 شــهر همــدان اجــرا شــده اســت، گفــت: ایــن 
از  کــه  بــوده  معبــر   68 شــامل  آســفالت  مقــدار 
ایــن تعــداد 40 معبــر خاکــی و 28 معبــر آســفالت 

فرسوده است.
اجــرای  مقــدار  ایــن  بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
آســفالت  3.5 میلیــارد تومان هزینه شــده اســت 
و در مجمــوع بودجــه اجــرای آســفالت منطقــه 4 

شــهرداری همدان 10 میلیارد تومان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

همدان لبنی  واحدهای  درصد   60 تعطیلی 
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان همــدان گفــت: 60 درصد 

واحدهای لبنی همدان تعطیل است.
بــه گــزارش هگمتانــه، منصــور رضوانــی جــال 
اســتان  در  هنداونــه  کشــت  درصــد   50 گفــت: 
همــدان بــه ســمت دیــم رفتــه و حداقــل آب در 

کشت هندوانه مصرف می شود.
رضوانــی جال بــه موضــوع کشــت هندوانه در 
استان همدان اشاره کرد و گفت: کشت هندوانه 
در همدان به شــدت کاهش پیدا کــرده و در حال 

حاضر کشت آبی هندوانه بسیار اندک است.
وی افزود: کشــت هندوانه آبی با ســه ویژگی از 
جمله آبیاری قطره ای، کشت نشایی و مدیریت از 

طریق مالچ دنبال می شود.
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
همــدان با اشــاره بــه اینکه کشــاورزان قــدر آب را 
می داننــد، ادامــه داد: 50 درصــد کشــت هندوانه 
در اســتان همــدان بــه ســمت دیــم پیــش رفتــه 
اســت و حداقــل آب در کشــت هندوانــه مصرف 

می شود.
وی همچنین به موضوع الگوی کشــت اشــاره 
کــرد و بــا بیــان اینکه یــک الگوی کشــت کشــوری 
یــک  شهرســتان  هــر  بــرای  افــزود:  دارد،  وجــود 
الگوی کشــت متناســب با وضعیت کشاورزی آن 
شهرستان وجود دارد و الگوی کشــت در رابطه با 
محصوالتــی از جمله گندم، کلــزا، ذرت، جو، چغندر 
اعــام  بــه شهرســتان ها  را  قنــد و ســیب زمینــی 

می کنیم.
رضوانــی جــال بــا تأکیــد بــر اینکــه محصــوالت 
خاصی مانند گشــنیز گیاه دارویی اســتان همدان 

است و الگوی کشــت کشــوری ندارد، یادآور شد: 
کشت گشنیز مزیت شهرستان نهاوند است.

ح  وی ادامــه داد: مزیــت شهرســتان مایــر طــر
فراز و مزیت شهرســتان تویســرکان زنجیره تولید 
گردو و نهال اســت و بــرای هر شهرســتان با توجه 

به مزیت آن شهرستان برنامه ارائه می شود.
بــرای   � گلخانــه  هکتــار   110 پرونــده  تحویــل 

دریافت تسهیالت به بانک کشاورزی
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
همــدان در ادامــه بــه پرداخــت تســهیات بــرای 
گلخانه ها اشــاره کرد و با بیان اینکه سال گذشته 
140 هکتــار گلخانــه بــرای دریافــت تســهیات بــه 
بانــک معرفــی شــد، افــزود: پرداخــت تســهیات 
در کارگــروه تخصصــی و بانــک کشــاورزی مصــوب 
شــده و پرونــده 110 هکتــار گلخانــه بــرای دریافــت 
تســهیات به بانک کشاورزی کشــور ارسال شده 

است.
وی با تأکیــد بر اینکه کشــاورزی محور توســعه 
راســتای  در  کشــاورزی  توســعه  افــزود:  اســت، 
امنیــت غذایــی و جلوگیــری از تســلط دشــمن بــر 
مــا بســیار حائــز اهمیــت اســت و همــه در تــاش 

هستند تا کشور به بیگانه نیاز پیدا نکند.
شــهرک  احــداث  موضــوع  بــه  جــال  رضوانــی 
ســیرکاران اشــاره کرد و با اشــاره بــه اینکــه تعاونی 
ســیرکاران یک منطقه را برای ســاخت این شهرک 
پیشــنهاد داده اســت، افــزود: تعاونــی ســیرکاران 
بایــد پیگیــری الزم را انجــام دهــد چراکــه موافــق 

احداث شهرک سیرکاران هستیم.
وی همچنیــن به تولید محصول ســالم اشــاره 
کرد و بــا بیــان اینکــه بــرای تولیــد محصول ســالم 

یک تفاهــم نامــه بــا اداره کل اســتاندارد اســتان و 
یک تفاهم نامه با ســازمان استاندارد کشور امضا 
شده اســت، ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه 

محصوالت گواهی شده معرفی می شود.
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
همــدان با اشــاره بــه اینکــه بــرای محصول ســالم 
ســامانه ای ایجاد شــده و محصوالت وارد سامانه 
ع تولید  می شــوند، افزود: افراد آموزش دیــده مزار
کننده محصول ســالم را تحت نظر قــرار می دهند 
و تمــام شــروط از ابتــدا تــا زمــان برداشــت و خروج 
تــا  می شــود  رعایــت  تولیــدی  واحــد  از  محصــول 

محصول گواهی شده صادر شود.
تعطیلی 60درصد واحدهای لبنی همدان  �

تولیــد  کاهــش  بــه ذکــر دالیــل  ادامــه  وی در 
محصــوالت لبنــی در اســتان همــدان اشــاره کــرد 
و بــا بیــان اینکــه 60 درصــد واحدهای لبنی اســتان 
تولیــدی  شــیر  افــزود:  اســت،  تعطیــل  همــدان 
اســتان همــدان بیــش از 350 هــزار تــن اســت اما 

ظرفیت فرآوری بیش از این است.
رضوانــی جــال بــا بیــان اینکــه واحدهــای لبنی 
اســتان همــدان از داخــل یــا بیــرون اســتان شــیر 
تهیــه می کردنــد، یــادآور شــد: واحدهــای لبنــی بــه 
، ویروس  دلیل مشــکاتی مانند نقل و انتقــال ارز
نتوانســتند  دســت  ایــن  از  مشــکاتی  و  کرونــا 
واحدهــا  از  تعــدادی  و  دهنــد  ادامــه  را  صــادرات 

تعطیل شدند.
اســتان  لبنــی  واحدهــای  برخــی  افــزود:  وی 
همدان نیز بــه روز نیســتند و باید به روز شــوند تا 
ج از کشــور صادرات داشــته باشند  بتوانند به خار
کــه در ایــن زمینــه جهــاد کشــاورزی بــه واحدهای 

لبنــی کــه تمایــل بــه بــه روز کــردن دارنــد کمــک 
می کند.

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
همدان در ادامه به اشتغال ایجاد شده در بخش 
کشاورزی اشاره کرد و با بیان اینکه تعهد اشتغال 
جهاد کشــاورزی در ســال جاری دو هــزار و 650 نفر 
بوده اســت، افزود: تاکنون برای 690 نفر اشــتغال 

ایجاد شده است.
وی یادآور شــد: ســال گذشــته تعهد اشــتغال 
در بخش کشــاورزی دو هزار و 620 نفــر بود که برای 

بیش از سه هزار نفر اشتغال ایجاد شد.
وی در ادامــه در رابطــه بــا موضــوع ضــرر مالــی 
مرغداری هــا افــزود: مرغدارانــی کــه بــر اثــر بیماری 
کرونا ضــرر کردنــد بایــد در ســامانه »کارا« ثبت نام 

کرده و از کمک دولتی برخوردار شوند.
، بــه موضوع  رضوانــی جــال در گفتگــو بــا مهــر
نهاده هــای دامــی نیــز اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکه 
کشــتی حامل نهاده های دامی تا چنــد مدت قبل 
در بنادر پهلو گرفته بودند امــا ترخیص آنها انجام 
نمی شــد، ادامــه داد: رئیــس جمهــور بــا برگــزاری 
جلســه بــا مســؤوالن مربوطــه وارد عمــل شــد و 
اکنون برای ترخیص نهاده ها مشکلی وجود ندارد 

اما مشکل کمبود ماشین است.

فراخوان دو ساالنه طنز مطبوعات و رسانه های غرب کشور

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: دو ســاالنه طنز 
مطبوعــات و رســانه، بــا محوریت خانــه مطبوعات 
اداره  حمایــت  و  لرســتان  اســتان  رســانه های  و 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار می شــود. بــه 
کلیــه  از  دوســاالنه  دبیرخانــه  هگمتانــه،  گــزارش 
خبرنــگاران،  نویســندگان،  از  اعــم  روزنامه نــگاران 
عکاســان مطبوعــات و خبرگزاری هــا و پایگاه هــای 
ثار خود  اطالع رسانی دارای مجوز دعوت می کند تا آ
را براساس محورها و بخش های اعالم شده به این 

دوساالنه ارسال کنند.
تمام روزنامه نگاران شــاغل و آزاد کــه در مطبوعات 
منطقــه ای(،  اســتانی،  )محلــی،  سراســری  غیــر 
نمایندگــی خبرگزاری هــا، پایگاه هــای اطــاع رســانی 
استان و نمایندگی نشریات سراسری در استان ها 
می تواننــد  جشــنواره  ایــن  در  می کننــد،  فعالیــت 

شرکت کنند.
تمامــی فعــاالن عرصــه رســانه ها اعــم از »مکتــوب، 
مجــوز  دارای  خبــری«  پایگاه هــای  و  خبرگزاری هــا 
فعالیــت از معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی می توانند آثارشــان را در بخش ها و 

محورهای زیر به دبیرخانه شرکت دهند:
طنز مکتوب شامل:  �

1- داستان
2- شعر

3- کاریکلماتور
 طنز تصویری شامل:  �

1- کاریکاتور
2- کارتون

3- کمیک استریپ
4- عکس

 بخش ویژه:  �
و  خبرگزاری هــا  »مکتــوب،  رســانه  عرصــه  فعــاالن 

پایگاه های خبری« دارای مجوز فعالیت از معاونت 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  مطبوعاتــی 

می توانند در محورهای این بخش شرکت کنند:
ســیل، کرونا و محیط زیســت نیــز از محورهای این 

فراخوان است.
 شرایط جشنواره:  �

• آثار ارســالی در هر بخش باید در دوره زمانی مرداد 
ماه 1397 تا مرداد ماه 1399 منتشر شده باشند.

• آثار ارســالی باید به نام منتشر شــده باشد. »برای 
آثار منتشــره فاقــد نــام، تأیید صاحــب اثر از ســوی 

مدیرمسؤول الزامی است.
• هر متقاضــی می تواند 2 محور از بخــش اصلی )هر 
( و یــک موضــوع از بخش ویژه  محور حداکثــر 3 اثر

( را برای ارسال اثر انتخاب کند. )حداکثر 2 اثر
• مطالــب مربــوط بــه مطبوعــات لغــو مجوز شــده، 
فاقد مجــوز و همچنیــن بولتن های داخلــی ادارات 
یا وباگ ها امکان شرکت در جشــنواره را نخواهند 

داشت.
گفتنی است متقاضیان شرکت در جشنواره تا اول 
مرداد امســال فرصــت دارنــد بــا مراجعه به پســت 
 gmail.com@tanzmatbooat1399 الکترونیــک 

آثار خود را بارگذاری کنند.
همچنین ارسال اثر منتشر شده در صفحه رسانه 
بــه صورتی کــه نام رســانه و زمان انتشــار مشــخص 

باشد، الزامی است.
در بخش عکــس نیز عاوه بر تصویر منتشرشــده 
در صفحــه نشــریه ارســال نســخه اصلــی ضــروری 

است.
داوری آثار نیز از اول تا 10 مرداد ماه انجام می شود.

برگزیدگان نیز 22 مرداد ماه اعام می شوند.
عاقه مندان می توانند سایر اطاعات را

با شماره تماس 33241266-066دریافت کنند.

در ادامه آرام سازی بلوار ارم

آسفالت بلوار ارم با فناوری پلیمری
جنوبی مسیر  در  پلیمری  آسفالت  تن   3200 یع  توز

هگمتانه، گــروه خبــر همــدان: در ادامــه ســاماندهی و آرام ســازی مســیر گردشــگری و تفریحی بلــوار ارم 
همدان و با هدف بهســازی و روان ســازی ترافیک، عملیات اجرایی روکش آسفالت مســیر جنوبی بلوار ارم 

همدان آغاز شد.
به گــزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل؛ شــهردار همــدان با حضــور در محل پروژه ســاماندهی 
بلوار ارم در خصوص اجرای عملیات روکش آســفالت مســیر جنوبی این بلوار گردشــگری، اظهار کرد: سال 
گذشته و برای نخستین بار در کشــور استفاده از فناوری آسفالت پلیمری در دســتور کار شهرداری همدان 

قرار گرفت و مسیر شمالی بلوار ارم به صورت کامل آسفالت شد.
عبــاس صوفــی در ادامــه تصریــح کــرد: عــاوه بــر اجــرای کامــل آســفالت مســیر شــمالی؛ عملیــات 
زیرســازی مســیر جنوبــی ایــن بلــوار گردشــگری نیــز آبــان مــاه ســال گذشــته انجــام شــد امــا بــا توجــه 
بــه ناپایدار بــودن شــرایط جــوی و بارش هــای فصلــی، اجــرای روکــش آســفالت این مســیر به امســال 
موکول شــد که هــم اکنون شــاهد اجــرای عملیات آســفالت پلیمــری در این قســمت از بلوار هســتیم 
که با اجــرای ایــن مرحله؛ آســفالت بلــوار ارم بــا اســتفاده از فنــاوری پلیمری به صــورت کامل بــه اتمام 

می رسد.
وی با اشــاره به اینکــه کیفیت این نوع آســفالت در مرکــز تحقیقــات راه وزارت راه و شهرســازی و چندین 
دانشــگاه معتبر کشــور تأیید شــده اســت، عنوان کرد: با توجه به لزوم افزایــش مقاومت آســفالت در برابر 
انعطاف پذیری، مقاومت در برابر شــیار افتادگی و تغییر شکل نیافتن آســفالت، افزایش خواص مکانیکی 
قیر با مواد پلیمری مورد انتظار و همچنین بهبود کیفیت آســفالت معابر پرتردد؛ مدیریت شــهری همدان 
اســتفاده از فنــاوری پلیمــری در تولیــد آســفالت را بــه عنــوان یکــی از مؤثرتریــن شــیوه های بهبــود خــواص 

عملکردی آسفالت مورد تأکید قرار داده است.
صوفــی در ادامــه بــه برخــی از ویژگی هــای اســتفاده از فنــاوری پلیمــری در تولیــد آســفالت اشــاره کــرد و 
گفت: بهتر شــدن واکنش کشســانی، مقاومت زیــاد در برابر شکســت در دمای کــم، مقاومت زیــاد در برابر 
خ وســایل نقلیه ســنگین در دمــای زیاد در قیر اصاح شــده، اثبات مقاومــت دو برابری  خط  افتادن جای چر
آســفالت پلیمــری در برابــر آســفالت معمولــی در آزمایش خســتگی بــه روش کشــش غیرمســتقیم، اثبات 
بهبود سه برابری آسفالت پلیمری در آزمایش خزش دینامیکی از جمله مزیت های این نوع آسفالت است 

که برای نخستین بار در بلوار ارم همدان اجرا شده است.
: توزیع 3200 تن آسفالت پلیمری در مسیر جنوبی بلوار ارم  � دهبانی صابر

مدیــر منطقه یــک شــهرداری همــدان نیز بــا بیــان اینکه عملیــات اجرایــی آســفالت پلیمــری بلــوار ارم با 
همکاری ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری در دســت اجرا اســت، گفــت: این عملیــات از انتهای 

مسیر جنوبی بلوار ارم، تقاطع بلوار جوان آغاز شده و تا میدان قائم)عج( ادامه خواهد یافت.
، افــزود: یکــی از مؤثرتریــن شــیوه های بهبود خواص عملکردی ســطح آســفالت،  مســعود دهبانی صابر
اســتفاده از پلیمری از نوع تیسA 1410 اســت کــه در هر دو مســیر جنوب و شــمالی بلوار ارم مورد اســتفاده 

قرار گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســاحت مســیر جنوبــی بلــوار ارم 19 هــزار مترمربــع اســت، گفــت: حــدود 3200 
ُتن آســفالت در این مســیر توزیع خواهد شــد که بــا توجه بــه تردد بــاالی شــهروندان در این مســیر و طبق 
برآوردهای زمانــی؛ عملیات اجرای آســفالت در این مســیر در حال انجام اســت و تــا چند روز آینــده به اتمام 

می رسد.

اقدامات شهرداری در مناطق مختلف 
شهر رضایت شهروندان را در پی داشته به 

ویژه پیاده رو سازی های گسترده و اجرای 
آسفالت  موجب تسهیل عبور و مرور 

شهروندان شده است.



آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیم صیرفی افخم دارای شناســنامه شــماره 21 به شــرح دادخواســت به کالســه 
111/82/99ش از ایــن حوزه درخواســت گواهــی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان احمد صیرفی افخم به شناسنامه شــماره 886 در تاریخ 98/05/20 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- متقاضی گواهی 
حصر وراثت با مشــخصات فوق  الذکر فرزند ذکور متوفی 2- ناهیــد صیرفی افخم فرزند احمد به 
شــماره شناســنامه 98 صادره از بهار متولد 1365 فرزند اناث متوفــی 3- خدیجه صیرفی افخم 
فرزند احمد به شــماره شناســنامه 63 صادره از بهار متولد 1363 فرزند اناث متوفی 4- فاطمه 
صیرفی افخم فرزند احمد به شــماره شناســنامه 1621 صادره از بهــار متولد 1359 فرزند اناث 
متوفی 5- زینب صیرفی افخم فرزند احمد به شــماره شناسنامه 270 صادره از بهار متولد 1367 
فرزند اناث متوفی6- پروین صیرفی افخم فرزند احمد به شماره شناسنامه 4040210832 صادره 
از بهار متولد 1372 فرزند اناث متوفی 7- ســمرقند صدیقی همراه فرزند میرزامحمد به شــماره 
شناســنامه 888 صادره از بهار متولد 1340 همســر متوفی 8- خرامان مرادی فرزند بابامراد به 

شماره شناسنامه 510 صادره از بهار متولد 1312 فرزند مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

م. الف 170

نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
ا

ن  شعبه استان همدا

نیکوکار ارجمند همین امروز منتظر حضور سبزتان هستیم
نباشـــــــــد... فردایـــــــــــــی  شایــــــــــــــد  و  است  دیـــــــــر  فـــــــــردا 

کارت: یق شماره  حمایت از طر

6 03 7  -  99 1 8  -  99 5 0  -  9 1 8 0
38 37 80 11 تلفن:    کلیوی شعبه استان همدان             یه حمایت از بیماران  انجمن خیر

با ما همراه باشید

پنجشنبه 5 تیر ۱3۹۹    3 ذی القعده  ۱44۱   25 ژوئن  2۰2۰  شماره 64547

بعد از لغو 4 ماهه فعالیت ها؛

آغاز به کار ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ برای 

نمونه گیری از ورزشکاران

هگمتانــه، گروه ورزش: ســتاد ملــی مبارزه 
بــا دوپینــگ کــه طــی چهــار مــاه گذشــته هیچ 
ورزشــکاران  از  نمونه گیــری  بــرای  فعالیتــی 
زمینــه  ایــن  در  آینــده  روزهــای  طــی  نداشــت 

مجدد آغاز به کار خواهد کرد.
از اســفندماه ســال گذشــته و همزمــان بــا 
 ، شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا در کشــور
فعالیت هــای ورزشــی در تمــام فدراســیون ها 
بــرای برگــزاری مســابقه یــا اردوی تمرینــی لغــو 

شد.
ملــی  ســتاد  برنامه هــای  ترتیــب  بدیــن 
نمونــه  بــرای  )نــادو(  دوپینــگ  بــا  مبــارزه 
خــود  بــه خــودیِ  ورزشــکاران هــم  از  گیــری 
منتفی شــد اما حاال قرار اســت با از سرگیری 
فعالیت هــای ورزشــی و بعــد از 4 مــاه، ایــن 
 پیگیری 

ً
بخــش از برنامه هــای نــادو مجــددا

شود.
ملــی  ســتاد  ســخنگوی  ســعیدی  رضــا 
ایــن  در  گفتگویــی  در  دوپینــگ  بــا  مبــارزه 
زمینــه اظهــار کــرد: از زمــان شــیوع ویروس 
، افســران نادو هیــچ اقدامی  کرونا در کشــور
برای تســت دوپینــگ نداشــتند چــون اصًا 
اردو و تمرینــی در جریــان نبــود امــا حــاال بــا 
آن  دنبــال  بــه  و  ورزشــی  اماکــن  بازگشــایی 
آغاز تدریجی اردوها و مســابقات رشته های 
مختلــف مجــدد نمونــه گیری از ورزشــکاران 

آغاز می شود.
وی با تأکید بر اینکه لیگ برتر فوتبال از روز 
گذشــته با برگــزاری یک دیــدار معوقــه از هفته 
هفدهــم از ســر گرفتــه شــد و از اوایــل هفتــه 
آینده هم این رقابت هــا وارد هفته های جدید 
می شــود، تصریح کرد: فعالیت هــای نادو برای 
نمونه گیری از ورزشکاران هم از روزهای پایانی 
همین هفته آغاز می شــود. مأمــوران ما مانند 
گذشــته بــه صــورت ســرزده در محــل برگــزاری 
دیدارهــا یــا تمرینــات ورزشــکاران رشــته های 
مختلــف حاضــر شــده و از آنهــا نمونــه گیــری 

می کنند.
ســخنگوی نادو همچنین با یادآوری اینکه 
ورزشــکارانی  جــزو  ایــران  ورزشــکاران  برخــی 
هســتند که تحت نظارت آژانس جهانی مبارزه 
با دوپینــگ )وادا( قرار دارند، خاطرنشــان کرد: 
این ورزشکاران ملزم به اعام دقیق موقعیت 
مکانی و زمانی به وادا هســتند چراکه مأموران 
این نهاد بین المللی در مقاطع زمانی مختلف 
و بــه صــورت ســرزده اقــدام بــه نمونه گیــری از 
این دســته ورزشــکاران می کنند. البته در این 
شرایط کرونایی، گرفتن تست دوپینگ از این 
ورزشــکاران به نادوی کشــورها ســپرده شــده 

است.
مقــرر  اینگونــه  کــرد:  تأکیــد  ســعیدی 
شــده کــه نــادو نمونــه گیــری از ایــن دســته 
ســامانه  در  آنهــا  اطاعــات  کــه  ورزشــکاران 
آدامز ثبت شــده را طبــق دســتورالعمل های 
دســته  ایــن  بنابرایــن  دهــد.  انجــام  وادا 
تــا طــی ماه هــای  باشــند  آمــاده  ورزشــکاران 
آینده مأمــوران نادو در زمان هــا و مکان های 
و  اردو  و  تمریــن  از  ج  خــار حتــی  مختلــف 
 
ً
بعضــا کنــد.  گیــری  نمونــه  آنهــا  از  مســابقه 

هــم ایــن اقــدام چندبــار تکــرار خواهــد شــد 
چراکه ملزم بــه تبعیت از دســتورالعمل وادا 

. هستیم

خبــر

خ گذاری اماکن ورزشی  نر
در پیچ و خم جلسات

قهرمانــی  عبــاس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان 
خ گــذاری اماکن ورزشــی  همــدان در رابطــه بــا نــر
افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط همــه گیــری کوویــد 
ملــی  ســتاد  از  صــادره  دســتورالعمل های  و   19
مبــارزه بــا کرونــا شــهریه های باشــگاه ها پــس از 
تأیید مراجع ذی صالح ارســال می گــردد که پس 
از تأییــد بــه مســووالن باشــگاه ها و هیأت هــای 

ورزشی اعالم می شود.
باتوجه به شــرایط همه  گیری بیمــاری کرونا و 
دســتورالعمل های صــادره از ســتاد ملــی مبارزه 
با کرونا در ورزش، فدراســیون پزشــکی ورزشــی، 
از ســرگیری  نحــوه بازگشــایی اماکــن ورزشــی و 
فعالیت های مربوطه در اســتان همدان تدوین 

و برای اجرا اعام شد.
کل  اداره  ورزشــی  معــاون  قهرمانــی  عبــاس 
ورزش و جوانان اســتان همدان ضمــن تأکید بر 
ساماندهی اماکن ورزشــی گفت: ما ساالنه طبق 
قانون می بایســت اماکــن ورزشــی و هزینه هایی 
که مــردم بــرای ورزش پرداخــت می کننــد را مورد 
ارزیابی قــرار دهیم تا به یک اســتاندارد مناســب 

نزدیک شویم.
بررســی  دانســتن  ضــروری  ضمــن  قهرمانــی 
بازنگــری  ایــن  کــرد:  اضافــه  ورزشــی  اماکــن  کار 
بــر اســاس مؤلفه هایــی چــون کیفیــت اماکــن 
ورزشــی، اســتانداردهای موجــود در آنهــا، مقدار 
شــهریه هایی که مردم می توانند بــرای ورزش در 
این اماکن بپردازند و هزینه هــای حامل انرژی در 

این اماکن،صورت می گیرد.
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشــی  معــاون 
خ گــذاری اماکــن  اســتان همــدان در رابطــه بــا نــر
ورزشــی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط همــه گیــری 
و  ورزشــی  اماکــن  بازگشــایی  نحــوه   19 کوویــد 
خ  نــر جلســه  مربــوط  فعالیت هــای  ســرگیری  از 
گذاری جدید طی صورت جلســه به دستگاه های 
اجرایی مربوط ابــاغ و پس از تأییــد مراتب اعام 

می گردد.

؛ به مناسبت روز دختر

بانوان همدانی طول بلوار ارم 
را پیاده روی کردند

هگمتانه، گــروه ورزش: به مناســبت والدت 
بانــوان  دختــر  روز  و  معصومــه)س(  حضــرت 
بولــس  و  بیلیــارد  بولینــگ،  هیــأت  ورزشــکار 

همدان طول بلوار ارم را پیاده روی کردند.
پیــاده روی بانــوان ورزشــکار هیــأت بولینگ، 
بیلیــارد و بولــس با حضــور رئیــس ایــن هیأت و 
پیردهقــان نماینــده اداره کل ورزش و جوانــان 

استان همدان برگزار شد.
از فرشــته صادقــی  برنامــه  ایــن  در حاشــیه 
ســتایش  ســارا  و  بوجــاری  فاطمــه  معتمــد، 
در  اســتانی  ســوم  تــا  اول  نفــرات  به عنــوان 
مســابقه بیلیــارد، فائــزه ســلطانی توانــا نفر اول 
کشور در رشــته پتانک)بولس(، الهام محمدی 
تقدیــر نفــر اول جهانی در رشــته پتانک، ســیده 
ســیما حســینی و نازیا وکیل زاده به عنوان نفر 
اول تــا دوم اســتانی در رشــته بولینــگ تقدیــر 

شد.
ســحر  مرادخانــی،  زهــرا  از  اســت  گفتنــی 
داور  ســه  معتمــد  صادقــی  فرشــته  و  ناصــری 
خانــم در مســابقات رشــته نایــن بال)بیلیــارد( 
کشــوری آقایــان کــه در همــدان برگزار شــد نیز 

تجلیل شد.

یاست هیأت ورزش زورخانه ای و پهلوانی استانخبــر ابقای خاکسار در ر
است ایرانیان  یخ  تار و  هویت  نماد  ورخانه ای  ز زش  ور فدراسیون:  رئیس 

هگمتانه، گــروه ورزش: روز گذشــته در مجمع 
و  زورخانــه ای  ورزش  هیــأت  رئیــس  انتخابــات 
پهلوانــی غالمرضا خاکســار با کســب آرا توانســت 
چهار ســال دیگر در ســمت رئیس هیأت اســتان 

همدان ابقا شود.
زورخانــه ای  هیــأت  رئیــس  انتخابــات  مجمــع 
و پهلوانــی بــا حضــور جوهــری رئیــس فدراســیون 
ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی و اعضا 
مجمع برگزار شــد. در این مجمع غامرضا خاکسار 
بــا کســب 15 رای از 15 رای کســب شــده توانســت 
چهارســال دیگر در ســمت رئیس هیــأت پهلوانی 
و زورخانه ای ابقا شــود.الزم به ذکر اســت غامرضا 
خاکســار دور قبل رئیس هیأت زورخانه و پهلوانی 
استان بود که با کســب آرا مجدد از اعضا توانست 

چهار سال دیگر در این سمت ابقا شود.
رئیــس فدراســیون ورزش زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانــی در ایــن مجمــع گفــت: اســتان همــدان 
یکــی از اســتان های موفــق در ورزش زورخانــه ای 
اخیــر رشــد و  کــه درســال های  و پهلوانــی اســت 

پیشرفت خوبی را کسب کرده است.
مجتبی جوهــری گفــت: ورزش زورخانه ای نماد 
هویــت و تاریــخ ایرانیــان اســت کــه بــرای ترویــج و 
توســعه ایــن ورزش نبایــد منتظــر ایجــاد زورخانــه 

باشیم.
و  زورخانــه ای  ورزش  فدراســیون  رئیــس 
ورزش  از  رضایــت  ابــراز  ضمــن  پهلوانــی  کشــتی 
همــدان  اســتان  پهلوانــی  کشــتی  و  زورخانــه ای 
از  یکــی  همــدان  اســتان  کــرد:  خاطرنشــان 

و  زورخانــه ای  ورزش  در  موفــق  اســتان های 
رشــدو  اخیــر  درســال های  کــه  اســت  پهلوانــی 
پیشــرفت خوبی را کسب کرده اســت،همدان در 
حــوزه اســتعدادیابی، و حمایــت از پیشکســوتان 

ح کشور است. از استان های مطر
او بــه لــزوم توســعه و ترویــج ورزش زورخانه ای 
و پهلوانــی در بیــن نوجوانــان و جوانــان تأکید کرد 
و افــزود: توســعه کمــی و کیفــی ورزش زورخانــه ای 
و کشــتی پهلوانــی لزومــا نیازمنــد زورخانه نیســت 
بلکه این ورزش را بایــد در بین خانواده ها و اماکن 

ورزشی و فضاهای عمومی ترویج دهیم.
رئیــس فدراســیون ورزش زورخانــه ای و کشــتی 
پهلوانی بــا بیان اینکــه تمامــی خانواده هــای ایرانی 
باید بــا ایــن ورزش کــه هویت دینــی و ملی ماســت 

آشــنا شــوند، بیــان کــرد: تربیــت نیــروی انســانی و 
تربیت نیروی جوان در ورزش زورخانه ای و پهلوانی 

در اولویت است.

سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان:

تیم فوتبال شهرداری منفی شد کادر فنی  یکنان و  کرونای باز تست 
گــروه ورزش: سرپرســت  هگمتانــه، 
تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان گفــت: 
بازیکنــان،  تمــام  کرونــای  اولیــه  تســت 
کادرفنی و عوامل تیم فوتبال شهرداری 

همدان منفی شد.
اعــام  بــه  اشــاره  بــا  وثوقــی  مجتبــی 
تیــم  بازیکنــان  کرونــای  تســت  جــواب 
فوتبال شــهرداری همدان اظهــار کرد: با 
توجــه بــه تأکیــدات فدراســیون فوتبــال 
شــیوه نامه های  رعایــت  بــر  کشــور 
کادرفنــی،  بازیکنــان،  تمــام  بهداشــتی 
تــدارکات و عوامــل اجرایــی تیــم فوتبــال 

شهرداری همدان تست کرونا دادند.
وی افــزود: جواب تســت اولیــه کرونــای تمامی 
نفرات تیم فوتبال شــهرداری همــدان منفی اعام 

شد.

سرپرســت تیــم فوتبــال شــهرداری همــدان بــا 
اشــاره بــه زمــان دومین تســت کرونــا تیــم فوتبال 
شــهرداری همــدان گفــت: حداقــل 5 روز پیــش از 

برگزاری اولین مسابقه دومین مرحله تست کرونا 
بازیکنــان، کادرفنــی و عوامــل اجرایی تیــم را انجام 

خواهیم داد.

وثوقی عنوان کرد: ســامت بازیکنان 
و عوامــل تیم بــرای مــا از اهمیــت باالیی 
برخــوردار بــوده و از ایــن منظــر کوتاهــی 

نخواهیم کرد.
وی با اشاره به رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در تمرینات بیان کرد: ماسک 
و موادضدعفونــی قبــل از آغــاز تمرینات 
در بیــن نفــرات تیــم توزیــع شــده و قبل 
از آغاز هــر تمریــن تــب بازیکنان توســط 

پزشک تیم ثبت می شود.
شــهرداری  فوتبــال  تیــم  سرپرســت 
همــدان عنــوان کــرد: همچنیــن پیــش 
تمامــی  و  تــوپ  رختکــن،  تمرینــات  از 
امکانــات تمرینــی را ضدعفونی می کنیــم و تا جایی 
که در تــوان داریم دســتورالعمل های بهداشــتی را 

برای حفظ سامت بازیکنان رعایت می کنیم.

تشکل های  مردمی یت اماکن ورزشی روستایی به  واگذاری مدیر
هگمتانه، گروه ورزش: مدیــرکل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه ورزش همــدان 
مهیا حضور در ســومین جشنواره استعدادهای برتر 
کشور شده است از واگذاری مدیریت اماکن ورزشی 

روستایی به سمن ها خبر داد.
محســن جهانشــیر در برنامــه هفتگــی نشســت 
با رســانه ها ضمن تبریک آغــاز دهه بابرکــت کرامت و 
تبریــک والدت حضــرت معصومــه)س(، اظهــار کــرد: 
سومین جشــنواره اســتعدادهای برتر کشور امسال 

در 65 رشته و 31 هیأت ورزشی برگزار خواهد شد.
برگــزاری  به منظــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رشــته های  برخــی  میزبانــی  همچنیــن  و  مســابقات 
ورزشــی در اســتان تاکنــون جلســات کارشناســی بــا 
ورزشــکاران  و  مربیــان  ورزشــی،  هیأت هــای  حضــور 
برگــزار شــده اســت، گفــت: امیدواریــم بــا اقدامــات 
صــورت گرفته شــده بتوانیــم در ســومین جشــنواره 
استعدادهای برتر کشور که در صورت مساعد بودن 
شــرایط در بحــث کرونــا در بهمن مــاه برگزار می شــود 
نتیجه خوبی کســب و زمینــه حضور ورزشــکاران را در 

مسابقات فراملی آتی فراهم کنیم.
در  همــدان،  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 

ورزشــی  نیمه تمــام  پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه 
در همــدان اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
تأکیــدات مقــام عالــی وزارت هدف گــذاری ما در ســال 
جــاری تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام بــاالی 70 درصد 

پیشرفت فیزیکی در استان همدان است.
وی افــزود: طبــق بررســی های انجام شــده 7 پروژه 
بــه  همــدان  اســتان  در   99 ســال  پایــان  تــا  ورزشــی 

بهره برداری می رسد.
ایــن پروژه هــا  اعتبــارات  بــه  بــا اشــاره  جهانشــیر 
گفــت: 32 میلیارد تومــان درمجمــوع اعتبــار تکمیلی 
ایــن پروژه هــا خواهد بود کــه 6 و نیــم میلیــارد تومان 
در حوزه جوانــان با احداث 3 ســالن تخصصــی هزینه 

خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین چندین پروژه تخصصی 
بــه  و  پایــان ســال تکمیــل  تــا  بانــوان  در حــوزه  نیــز 

بهره برداری می رسد.
بــا  همــدان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
بین المللــی  زورخانــه  فعلــی  وضعیــت  بــه  اشــاره 
همــدان، گفــت: ایــن زورخانــه ازنظــر فضــای کار در 
کشــور بی نظیــر خواهــد بــود و به طورقطــع می توانیم 
بگوییم چنین زورخانــه ای با ابعاد موجود در کشــور 

در حال حاضر نداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان، عنوان 
کرد: تــا به امــروز یــک میلیــارد و 600 میلیون بــرای این 

پروژه هزینه شده و اسکلت آن اجرایی شده است.
جهانشیر با اشاره به زمان تکمیل این پروژه، گفت: 
در حال حاضــر دو محل تأمین اعتبار برای ایــن پروژه در 
نظر گرفته ایم که یک میلیارد اعتبار استانی و دو میلیارد 
اعتبــار ملــی نیــاز دارد و در صــورت محقــق شــدن ایــن 
اعتبــارات پیش بینی تکمیل پــروژه تا ابتــدای فروردین 

سال 1400 خواهد بود.
زیرســاخت های  هســتیم  تــاش  در  افــزود:  وی 
سروســامان  را  همــدان  اســتان  نیمه تمــام  ورزشــی 
دهیم و پروژه ورزشــی باتکلیفی در همدان نداشــته 

باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه 
با اشاره فعالیت 135 سمن فعال در استان همدان، 
گفــت: بخــش عمــده فعالیــت تمامــی ســازمان های 
و  عام المنفعــه  امــورات  همــدان  اســتان  مردم نهــاد 

فعالیت های مدنی است.
وی افــزود: ســمن ها بــازوان اجرایی دســتگاه های 
آنهــا برابــر قوانیــن  دولتــی هســتند و بــرای فعالیــت 

در  اینکــه  بــر  منــوط  نــدارد  وجــود  محدودیتــی 
در  می شــود  اجــرا  آنچــه  تخصصــی  فعالیت هــای 

اساس نامه سمن قیدشده باشد.
ح هــر روســتا  جهانشــیر بــا اشــاره بــه اجــرای طــر
یک ســمن، گفــت: خوشــبختانه در ســطح اســتان با 
همــکاری فرمانداران محتــرم اقدامــات خوبی صورت 
گرفتــه و تمامــی بخشــداران و دهیــاران اســتان بــرای 
معرفــی این مهــم به جامعــه هــدف جوان روســتایی 

وارد عمل شده اند.
گفــت: در حــال حاضــر 70 مــکان ورزشــی در  وی 
روســتاهای اســتان همــدان وجــود دارد کــه بــا توجــه 
بــه ظرفیــت ایجادشــده از طریــق وزارت ورزش بــرای 
واگــذاری اماکن ورزشــی روســتایی به ســمن ها آماده 
واگذاری مدیریت آن هــا را به ســازمان های مردم نهاد 

روستایی داریم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بابیان 
امــورات می توانیــم در بحــث  برون ســپاری  بــا  اینکــه 
کاهــش هزینه هــا و کیفیت بخشــی بازدهــی ویــژه ای 
داشته باشیم که خوشبختانه در این راستا در استان 
همدان تفاهم نامه هایی با این ســازمان ها در دســت 

انعقاد و یا منعقد شده است.

فوتبال برتر  لیگ  همدانی  داور  ناگهانی  مصدومیت 
می کند یوتراپی  فیز شنبه  تا  حیدری  داوران:  دپارتمان  رئیس 

هگمتانه، گــروه ورزش: رئیــس دپارتمــان داوران 
فدراســیون فوتبال توضیحاتی را در خصوص آسیب 
دیدگــی بیــژن حیــدری و همچنیــن چیدمــان هفتــه 

بیست و دوم لیگ برتر ارائه کرد.
خصــوص  در  گذشــته  روز  ســهرابی  علیرضــا 
مصدومیــت بیــژن حیــدری داور بیــن المللــی فوتبال 
صــورت  آن  بــه  او  مصدومیــت  کــرد:  اظهــار  ایــران، 
نیســت که نتواند داوری کند. در روز برگزاری ســمینار 
و زمانــی کــه کاس عملــی تمام شــد و قصد داشــتیم 

خداحافظــی کنیــم، صحبتــی در مــورد اینکه مشــکلی 
ح نکــرد. فقــط از مــن  در زانویــش داشــته باشــد مطــر
خواســت به خاطر برنامه هــای مطب و عمــل جراحی، 

برنامه بازی ها را زودتر به او اعام کنم.
ســهرابی ادامــه داد: روز گذشــته در صحبتــی کــه 
با بیــژن حیــدری داشــتم بــه مــن اعــام کــرد در زانوی 
خودش دچار مشــکل شــده و قصد دارد تا روز شنبه 
به فیزیوتراپی بپردازد و پس از آن نتیجه را به ما اعام 
ح  کند. در مورد دکتر حیدری فقط همین مســاله مطر

اســت و بقیه داوران هم خداراشــکر خوب هستند و 
در صحت و سامت به سر می برند.

رئیس دپارتمــان داوری فوتبال، در مــورد اینکه آیا 
چیدمان داوران هفته بیســت و دوم لیــگ برتر کامل 
شــده، عنوان کرد: چیدمان را انجــام داده ایم اما هنوز 
قطعــی نشــده اســت. داوران وســط در روز ســمینار 
تست کرونا دادند که جوابش امروز آمد و خداراشکر 
همه منفی هســتند. امروز هم کمک داوران و ناظران 
تســت دادند و باید تا فردا صبر کنیم تا جواب تســت 

آن ها هم بیاید. پــس از آن می توانیم چیدمان داوران 
را قطعــی کنیــم. فعــا چیدمــان را اعــام نمی کنیــم تــا 
جــواب تســت کمک هــا و ناظــران بیایــد و اگــر خــدای 

ناکرده شخصی مشکل داشت، او را کنار می گذاریم.
ســهرابی در مــورد پرداخــت دســتمزد و معوقــات 
داوران، گفت: من خیلی در جریان مسائل مالی نیستم 
اما آن طــور که اطــاع دارم دســتمزدها پرداخت شــده و 
داوران معوقــه ای ندارنــد و اگر هم بدهی وجود داشــته 

باشد در حد دو الی سه هفته است و سنگین نیست.

ورزش
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بی بی چادر  گل های  رنگارنگی  به  سجاده ای 
مهری اعظم 

آفتاب وســط آســمان بود. مینا و بهار داشــتند 
به آن طرف کوچه نگاه می کردند.

این همه سروصدا برای چه بود؟ چه خبر شده 
بود آن ســوی کوچه؟ توی همین فکرهــا بودند که 
مادر بهار آمد دستشــان را گرفت و آنهــا را با عجله 
، مــادر مینــا منتظرشــان  بــه خانــه بــرد. جلــوی در
بود. داخــل رفتند. مادرانشــان درباره بــی بی حرف 
می زدند. همان پیرزن مهربانی که حدود دوســالی 

بود به کوچه شان آمده بود.
ســادگی اش را همــه دوســت داشــتند. وقتــی 
و  خــوب  احساســات  از  موجــی  خــود  بــا  می آمــد 
دلنشــین را مــی آورد. به قــول امروزی هــا امواجش 
مثبــت بــود. دســتانش همیشــه گــرم بــود و پــر از 

آرامش.
مادربزرگ با همــان نگاه مهربان و آرام دوســت 
می گذاشــت،  کوچــه  بــه  پــا  وقتــی  داشــتنی اش 
دختران کوچک همســایه به ســمتش می دویدند 
و او هم با همان لبخند گرمش پذیرای تمام ســر و 

صداها و تکاپوهای کودکانه شان می شد.
مادربــزرگ دستشــان را می گرفــت و می گفــت: 

برویم؟
آنها هم با شادمانی می گفتند: برویم بی بی.

- از مادرهاتان اجازه گرفته اید؟
- بله بی بی مامان من که اجازه داده.

مینــا هــم می گفــت: مامــان مــن هــم خــودش 
گفت برو.

چه شــوق و ذوقی داشــتند و چقدر خوشــحال 
دوســت  پیــرزن  ایــن  بــا  شــدن  همــراه  از  بودنــد 
عطــر  مادربــزرگ  گلــدار  ســفید  چــادر  داشــتنی. 
دل  لطافــت  بــه  و  مــی داد  محمــدی  گل هــای 

مهربانش بود.
دخترهــا وارد مســجد کــه می شــدند جایشــان 
از مادربــزرگ می دویدنــد و  بلــد بودنــد. جلوتــر  را 
جانمازهــای کوچکشــان را پهــن می کردنــد. وســط 
جانمازها را خالی می گذاشــتند که ســجاده بی بی را 
پهــن کنند. می خواســتند دعوایشــان نشــود و هر 

دو مادربزرگ را کنار خود داشته باشند.
جانمــاز  وســط  و  می آمــد  آرام  آرام  مادربــزرگ 
مینــا و بهــار می نشســت. بــا خنــده می گفــت: بــاز 
هــم زودتر از مــن رســیدید. با اشــتیاق نگاهشــان 
می کــرد. آخر فقــط او نبود کــه دلخوشــی دخترهای 
کوچک همســایه بــود، آنهــا هــم دلخوشــی پیرزن 
تنهــا بودنــد. نمــاز کــه شــروع می کــرد، با چــه دقتی 

حرکاتش را تقلید می کردند.
می خواســتند مثــل او باشــند. مثل بی بــی نماز 
بخوانند و چادر بر ســر کنند. بی بی بــرای آنها تمام 
آرامــش و لذتــی بــود کــه در خانــه کمتــر احســاس 

می کردند.
کــه  بــود  کوچــک  دخترهــای  روز  هــر  کار  ایــن 
، وقتــی کــه پیــرزن مهربــان انتهــای کوچــه  ســرظهر
در  جلــوی  آمــاده  و  حاضــر  می رفــت،  مســجد  بــه 

خانه شان باشند تا با او همراه گردند.

ایــن ســفر روزانه شــان شــروع شــده  از وقتــی 
دیگــر  بودنــد.  گرفتــه  بیشــتری  قــرار  و  آرام  بــود، 
دیگــر  مادرشــان  قــول  بــه  نمی کردنــد،  لجبــازی 
صدای جیغ های ممتدشــان گوش اهــل خانه را کر 
 ، نمی کرد. دخترهای خوب تری شــده بودنــد؛ آرام تر

. ، مهربان تر صبورتر
پیرزن تأثیــر خوبــی روی آنها داشــت و آنهــا را با 
آرامــش خــود همــراه کــرده بــود. محیــط مســجد و 
دعاهــای بی بــی، ســجاده ای رو بــه آســمان در برابر 
روح لطیف و حساس آنها گشوده بود؛ سجاده ای 

به رنگارنگی گل های چادر بی بی.
در خانه همــه حرف دخترهــا، بی بی بــود. بی بی 
، گل یاس است. عطر سیب است،  می گوید: دختر
ریحانه اســت. ُدر اســت و گوهر که خانه را سراســر 
رحمت می کند. هــر خانه ای کــه در آن دختر باشــد 

ل است.
ُ
پر از نور و گ

بــه  مادربــزرگ  بــا  همــراه  کــه  روزی  از  دخترهــا 
مســجد می رفتند با اشــتیاق فراوان چادرنمازهای 
گلدارشــان را بر ســر می کردند تــا آن گونه کــه بی بی 
می گوید باشــند. آنگونــه که وقتی او می بیندشــان 

لبخند بزند و بگوید: آفرین دخترهای قشنگم!...
جلــوی  دخترهــا  بــود.  آســمان  وســط  آفتــاب 
و  بودنــد  ایســتاده  مادرانشــان  کنــار  خانــه  در 
نمی دانســتند چــرا مادرانشــان آن طــور بــا عجلــه 
آنهــا را بــه خانــه بــرده بودنــد. ناگهــان صــدای آژیــر 
آمبوالنــس در کوچــه پیچیــد و کمــی بعــد صــدای 

اذان همه جا جاری شد.
- چرا نمی آید؟

- هر روز به موقع می آمد.
- همیشه قبل از اذان به مسجد می رسیدیم.

حرف هــای  آمبوالنــس،  آژیــر  صــدای  دوبــاره 
از هــم گسســت. جلــوی پنجــره  را  کودکانه شــان 
دویدند. آمبوالنس جلوی در خانه بی بی ایستاده 

بود...
دخترهــا هیــچ وقــت نفهمیدنــد چــرا بی بــی از 
محله شــان رفت. چرا بــا آنها خداحافظــی نکرد. اما 
آنها هرگز عطــر چادر بی بی از یادشــان نرفت. هرگز 
فرامــوش نکردنــد کــه بی بــی می گفــت: دختــر گل 

یاس است...

خانه های چارخونه با کتاب پر شد

الکترونیک کتاب های  رایگان  عرضه 
هگمتانه، گــروه فرهنگ و ادب: ناشــرانی چون 
کانــون پرورشــی، مدرســه و ســروش از آن دســت 
ع کرونــا برای  ناشــرانی بودنــد کــه در روزهــای شــیو
سهولت دسترسی مخاطبان کتاب های خود را به 
صورت الکترونیک منتشــر کردند. بعضی ناشران 
هــم کتاب هایشــان را بــه صــورت رایــگان در بوفــه 

عرضه کردند.
، بازار نشر  به نوشــته فارس، در ســال های اخیر
ایران با مشــکات متعددی چون داللــی، قاچاق و 
گرانی کاغــذ و... دســت و پنجه نرم کرده اســت، اما 
سال گذشــته شــیوع بیماری کرونا، ضربه آخر را به 

حال نه چندان خوش این بازار وارد کرد.
دسترســی  قرنطینــه  و  بیمــاری  ایــن  شــیوع 
مخاطبــان را بــرای خرید کتــاب به صــورت حضوری 
ســخت و تا حدودی غیر ممکــن کرد. اما بســیاری 
از ناشــران و کتابفروشان از پای ننشســته و اقدام 
به عرضــه بیش از پیــش کتاب های خــود در قالب 

نسخه های الکترونیکی کرده اند.
کرونــا آن دســته از افــرادی را نیــز کــه بــه کتــاب 
بــا  نمی دادنــد  نشــان  خــوش  روی  الکترونیــک 
خــود همــراه کــرد تــا در روزهــای قرنطینــه ســری به 
بــه  را  کتاب هــا  و  زده  خــوان  کتــاب  نرم افزارهــای 

صورت الکترونیک ورق بزنند.
عرضه کننــده  نرم افزارهــای   ، دیگــر ســوی  از 
بــا  تــا  کردنــد  تــاش  نیــز  الکترونیــک  کتاب هــای 
ارائــه خدمــات مختلف ایــن اســتقبال را بی پاســخ 

نگذارند.
*یک »طاقچه« پر از تازه ها  �

شــیوع  بــه  توجــه  بــا  نیــز  ســروش  انتشــارات 
بیمــاری کوویــد 19 و درخواســت مخاطبــان، بــرای 
ســه  در  را  خــود  کتاب هــای   ، راحت تــر دسترســی 
گــروه بزرگســال، نوجــوان و خردســال بــه صــورت 

الکترونیــک منتشــر و در نرم افزارهــای کتابخــوان 
طاقچه، چارخونه و فراکتاب منتشر کرد.

»گنجشــک ها بی صدا می گریند« به نویسندگی 
زینب بخشــایش، »پشــت صحنه یک رویا« تالیف 
غ غریب عشــق« به نویســندگی  مریم بصیری، »مر
نصراهلل قــادری، رمان »پناه« نوشــته الهام تیموری 
اســماء  نویســندگی  بــه  خاکــی«  »فرشــته های  و 
هاشمی گلپایگانی از جمله تازه های نشر سروش 
و  منتشــر  الکترونیــک  صــورت  بــه  کــه  هســتند 
قــرار  فراکتــاب  کتابخــوان  نرم افــزار  و  طاقچــه  در 

گرفته اند.
همچنیــن در بخش کــودک کتاب هــای »هویج 
بــزرگ« نوشــته حســین فدایــی،  کوچــک، هویــج 
»شــکار بزرگ شــنبه« تالیف شــهرام کرمی، »به من 
بگــو خــال خالــی« ســروده شــها شــهبازی، »دماغ 
مترســک« نوشــته مجید راســتی، »خواهر اضافی« 
« به نویســندگی  نوشــته کلر ژوبــرت، »کک به تنــور
محمدرضــا سرشــار و »روبــاه و دمپایــی حصیــری« 
ترجمــه فریبــا صفرپور از جملــه کتاب هایــی بودند 
کتابخــوان  نرم افــزار  در  »طاقچــه«  بــر  عــاوه  کــه 

»چارخونه« و »فراکتاب« قرار گرفتند.
بر اســاس این گــزارش، »ســایه ای زیــر نورماه«، 
»چی شــد چی شد این طوری شــد«، »قایم موشک 
قایم مارمولک«، »بز بز زنگوله پــا« و »ته ته ته چاه« 
نیز از جمله کتاب های زنده یاد سوســن طاقدیس 
در حوزه کــودک بودند که نشــر ســروش آنهــا را به 
صورت الکترونیک منتشــر کــرد و عاقه مندان به 
این کتاب ها می توانند به نرم افــزار طاقچه مراجعه 

کنند.
*پــر شــدن خانه هــای چارخونــه بــا کتاب های   �

سروش
»بســتنی رنگیــن کمــان« بــه نویســندگی منیژه 

هاشمی، »خواهر اضافی« نوشته کلر ژوبرت، »کک 
، »ســایه ای زیر  « نوشــته محمدرضا سرشــار به تنور
نور ماه«، »ستاره ها چه کسی هستند« و »عروسی، 
عروســی توی غار بزرگ خرســی«، »این صدای دماغ 
کی بود«، »ته ته ته چاه« و... به نویســندگی زنده یاد 
تالیــف  بــاف«  بــاف  »خالــه  طاقدیــس،  سوســن 
چیــزی«  یــک  مهمانــی،  »یــک  و  خداجــو  فروزنــده 
نوشــته یگانه مرادی الکه نیز از جملــه کتاب هایی 
بودند در خانه های چارخونه نشســتند و در ادامه 

در فراکتاب عرضه شدند.
از  نکتــه  »یــک  بی احســاس«،  »برهنه هــای 
«، »طنز مدیریتی«،  هزاران«، »اقتصاد عدالت محــور
»چراغ هدایــت«، »اصول خبرنویســی«، »علــم نافع 
پاییــن«  از  »جهانی ســازی  احادیــث«،  و  قــرآن  در 
و... از دیگــر کتاب هایــی هســتند کــه عاقه مندان 
می توانند به نرم افزار کتابخوان فرا کتاب مراجعه و 

نسخه الکترونیک آنها را تهیه کنند.
همچنیــن انتشــارات ســروش برای دسترســی 
راحت تــر مخاطبان، مجات ســروش خردســاالن، 
صــورت  بــه  را  هفتگــی  ســروش  و  کــودکان 
الکترونیکــی در نرم افزارهــای کتابخــوان طاقچــه و 

فراکتاب منتشر کرد.
*عرضه رایگان کتاب های الکترونیک  �

»کانــون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان« و 
»مدرســه« نیز از آن دســت انتشــاراتی هایی بودند 
کــه همچــون ســروش، در روزهــای شــیوع بیماری 
برای سهولت دسترسی مخاطبان کتاب های خود 
را به صــورت الکترونیــک منتشــر کــرده و در ادامه 
انتشــارات مدرســه این کتاب هــا را تــا 15 فروردین 
بــه صــورت رایــگان در نرم افــزار بوفــه عرضــه کــرد. 
همچنین انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
نیــز در طرحی با عنــوان »پیــک امید مجــازی« تمام 
کتاب هــای الکترونیــک ایــن نشــر را بــه مــدت یک 

هفته به صورت رایگان عرضه کرد.
نیــز  یــار  راه  نشــر  جملــه  از  ناشــران  از  برخــی 
کتاب های پرفــروش خود را به صــورت الکترونیک 
کردنــد. همچنیــن مؤسســه مطالعــات و  عرضــه 
اســناد،  از  مجموعــه ای  سیاســی،  پژوهش هــای 
، فصلنامه  مطالعــات تاریخی و  کتب تاریخ معاصــر
نیز فصلنامه مطالعات سیاســت خارجــی تهران را 

به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار داد.
سوره مهر نیز با انتشــار کتاب های الکترونیک 
خــود در بســترهای مختلــف نرم افــزاری از جملــه 
طاقچــه، کتابراه، فراکتاب و ســایر اپلیکیشــن های 
بازار الکترونیــک در روزهای قرنطینه بــا مخاطبین 

خود همراه شد.

از خراسان تا سمرقند؛ 
ثار  فرهنگی جدید درباره آ

مولوی منتشر شد
گــروه فرهنــگ و ادب: »فرهنــگ  هگمتانــه، 
نعمــت  حیــات  نوشــته  مولــوی«،  ثــار  آ مردمــی 
ســمرقندی به تازگــی در دســترس عالقه مندان 
ثــار مولــوی قــرار گرفــت. نویســنده معتقد  بــه آ
اســت در این اثر بیــش از هزار واژه مورد بررســی 
قــرار گرفته اســت کــه پیــش از ایــن در هیچ یک 
پرداختــه  فارســی  مشــهور  فرهنگ هــای  از 

نشده اند.
ثــار  آ بــه نوشــته تســنیم، »فرهنــگ مردمــی 
مولــوی«، نوشــته حیــات نعمت ســمرقندی به 
تازگی از ســوی انتشــارات لوح فکر در دسترس 
ثــار مولوی قرار گرفــت. حیات  عاقه منــدان به آ
نعمــت ســمرقندی، نویســنده، شــاعر و رئیس 
ســابق مرکــز فرهنگــی تاجیــکان ازبکســتان در 
ســمرقند تاش کرده اســت تا در ایــن اثر برخی 
اصطاحــات  و  ترکیبــات  تعبیــرات،  کلمــات،  از 
و  توضیــح  را  ماوراء النهــر  و  خراســان  در  زبانــی 

ح دهد. شر
اثــر  بــه گفتــه او؛ بیــش از هــزار واژه در ایــن 
گردآوری شــده اســت که قریب به 80 درصد آنها 
پیش از این در هیچ یک از فرهنگ های مشــهور 
فارســی اعــم از دهخــدا، معیــن و... ذکــر نشــده 
اســت. او هــدف خــود از پژوهــش و نــگارش در 
این زمینه را برداشــتن یــک قدم بــرای درک بهتر 
ثــار و اندیشــه های مولــوی عنــوان کرده اســت.  آ
ثــار مولــوی  ، تفســیر آ بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر
کار آســانی نیســت، از ایــن جهت او تــاش کرده 
، ســهمی در درک و دریافــت  تــا بــا ارائــه ایــن اثــر
اندیشــه های او برای مخاطب فارســی زبان امروز 

داشته باشد.
ح برخــی از واژگان بــرای  گذشــته از ارائــه شــر
ثــار  آ ، نویســنده در »فرهنــگ مردمــی  اولین بــار
مولــوی« اثبــات می کند که برداشــت شــارحان از 
برخی از واژگان و ترکیبات در آثار مولوی، اشتباه 

بوده است.
»فرهنگ مردمــی آثار مولوی« پیــش از اینکه 
در ایران به چاپ برســد، در تاجیکستان منتشر 
شده بود. حاال انتشارات لوح فکر نسخه فارسی 
ایــن اثــر را بــه جوینــدگان و عاقه منــدان بــه آثار 
ارائــه داده اســت. ناشــر در مقدمــه ای  مولــوی 
بر ایــن کتــاب دربــاره ارزش و اهمیــت کار حیات 
نعمت چنین توضیــح می دهد: کتابــی که پیش 
روی شماســت، مجموعــه ای اســت از ترکیبــات 
دری-  فارســی  گفت وگــوی  زنــده  افاده هــای  و 
ثــار  آ تاجیکــی مــردم خراســان و ماوراء النهــر در 
جال الدین بلخی اثر حیات نعمت ســمرقندی. 
درباره این کتاب، بسیار شنیده و خوانده بودیم 
و همین امر یکی از انگیزه های ما بود برای ســفر 
به ســمرقند در ازبکســتان و راه یافتن به حضور 
اســتاد مثنوی پژوه »حیات نعمت ســمرقندی« 
گاهــی از چگونگــی گــردآوری ایــن مجموعــه و  و آ
توضیحــات نام برده دربــاره واژه هــا و ترکیباتی که 

در کتاب آورده اند.
در نــوروز ســال 1397 ایــن توفیــق بــه دســت 
آمد و ما راهی ســمرقند شدیم و ســعادت دیدار 
باســتانی  مراســم  دیــدن  و  بــزرگ  اســتاد  ایــن 
نوروز در ســمرقند نصیبمان شــد. اســتاد وقتی 
پیشــنهاد مــا را بــرای ویرایــش و چــاپ شــنید، 
بــا روی بــاز پذیرفتنــد و کتــاب را در اختیارمــان 

گذاشتند.
انتشــارات لوح فکر کتــاب »فرهنــگ مردمی 
ثــار مولــوی « را در 422 صفحــه و بــه قیمت 65  آ
هــزار تومــان منتشــر و ورانــه بــازار کتــاب کــرده 

است.

 کتابخانه

کنار آرزوهام
اعظم مهری

می رم کنار بابام، یه گوشه ای می شینم
عروسکامو آروم، روی پاهام می چینم

بابام توی موبایلش عکس منو می بینه
با دقت و با لبخند کنارهم می چینه

می خواد که خنده هامو بذاره تو تلگرام
دوستاش منو ببینند توی همه لحظه هام

دست می ذارم رو دستش، دستشو پس می کشه
انگار نمی بینتم، کجا نفس می کشه؟

میخواد خاطره هامو نگه داره تو عکسا
خنده هامو سیو کنه نشون بده به دنیا
من اینجا پیش بابام، اون توی اینترنته
من پی یک نگاشم، اون پی الیک و چته

می خوام منو ببینه، دست بکشه رو موهام
یه لحظه اینجا باشه، کنار آرزوهام

خاطره هام همین جان کنار دست بابا
توی دل و ذهنمن، بدون الیک دنیا

من دنیا رو نمی خوام بدون لبخند اون
تمام آرزومه یه بابای مهربون

تامل

« برای بار سوم  »دشمن عزیز
در ایران دیده شد

رمــان  ادب:  و  فرهنــگ  گــروه  هگمتانــه، 
« اثر نویسنده  مشهور آمریکایی  »دشــمن عزیز

« به چاپ سوم رسید. »جین وبستر
« اثر  به نوشــته فــارس، رمــان »دشــمن عزیــز
« به  نویســنده  مشــهور آمریکایی »جین وبســتر

چاپ سوم رسید.
بــه نوعــی ادامــه  رمــان  کــه   » »دشــمن عزیــز
« اســت، بــا همان ســبک  زیبــای »بابــا لنــگ دراز

نامه نگارانه به رشته تحریر درآمده است.
ایــن رمان بــا تصمیــم »جــودی« و »جرویس« 
« آغاز می شــود.  بر بازســازی نوانخانه »جــان گریر
آنهــا تصمیــم می گیرنــد »ســالی« دوســت دوران 
دانشــگاه »جــودی« را به عنــوان مدیــر نوانخانه 
انتخاب کنند. آشــنایی »ســالی« با سرپرست آن 
نوانخانــه »دکتــر مــک ری«، اختافــات بیــن آنهــا 
و در نهایــت سرنوشــت جالبــی کــه منتظرشــان 
طــول  در  را  جالبــی  و  خواندنــی  لحظــات  اســت 

داستان برای خواننده به وجود می آورد.
« به علت اســتقبال مخاطبان  »دشــمن عزیز
به چــاپ ســوم رسیده اســت. انتشــارات قدیانی 
این کتــاب را بــا تیــراژ 1100 نســخه و قیمــت 22000 

تومان روانه بازار کتاب کرده است.
جیــن وبســتر ســبکی ســاده و روان داشــت 
را در  و دیدگاه هــای اجتماعــی و سیاســی خــود 
خصوصیــات  از  می کــرد.  ح  مطــر نوشــته هایش 
در  مخاطبانــش  کــه  اســت  ایــن  وی  ســبک 
محــدوده ســنی خاصــی قــرار نمی گیرنــد. از ایــن 
دیدگاه شیوه نگارش جین وبستر بسیار شبیه 

مارک توین است.

کتابخانه

! همان موقع  بابا امیر
دل تنگی ام چند برابر شد

»پســرم!  ادب:  و  فرهنــگ  گــروه  هگمتانــه، 
علی رضایم! محمدم! عباسم! رشیدم! حسینم! 
مالکیــت  »م«  خــاص  تأکیــدی  بــا  همه شــان 
هنــوز  می بردنــد.  حظــی  چــه  و  می کردنــد  ادا  را 
خیلی هاشــان بــاور نکردند کــه فرزندشــان رفته 

است. شهید رفته است.
هنــوز منتظرند کــه بیایــد و زنگ خانــه را بزند. 
مادر شهید محمدحسن امینی می گفت: »چند 
بار به حاجی اصرار کردم که این خانه را بفروشیم 
. از بــس در و دیوار این خانه  و برویم جایی دیگر
و خاطــرات محمدحســن در آن بــه روحــم فشــار 
می آورد. حاجی هــر بار به بهانــه ای طفره می رفت 
قســمش  محمدحســن  خــون  بــه  روز  یــک  تــا 
دادم کــه چــرا دلــش بــه رفتــن رضــا نمی شــود... 
اگــر  خانــم!  »حــاج  گفــت:  و  لرزیــد  شــانه هایش 
برویــم و روزی محمدحســن برگــردد و مــا اینجــا 
نباشــیم، بچه ام سردرگم می شــود. باشیم اینجا 
آمــد خانــه، پشــت در نمانــد.« پیکرمحمــد  کــه 
حســن ســر نداشــت و حاجی هنوز امید داشت 

که برگردد.«
کاس  می رفتــم  بایــد  کــه  مهــر  اول  »روز 
آمــاده کــرد. لباس هایــم  اول، مامــان لوازمــم را 
کــردم، دفتــر و  را مرتــب  را پوشــیدم. مقنعــه ام 
مــداد و پاکنــم را کــه تا صبــح صد بــار نگاهشــان 
کرده بودم را برداشــتم. از خانه که می خواســتیم 
بیاییم بیــرون، نگاهمان افتاد بــه عکس بابا که 
 ! انگاری داشــت رفتن ما را نگاه می کــرد. بابا امیر
همان موقــع دل تنگی ام چنــد برابر شــد. زدم زیر 
قولم. زدم زیر گریه. اوضــاع مامان هم بهتر نبود 
اما خــودش را کنترل می کــرد. تازه وقتــی رفتم در 
حیــاط مدرســه و باباهــای بچه  هــا را دیــدم دلــم 
! ای  امیــر بابــا  از دل تنگــی ات می ترکیــد  داشــت 
کاش آن روز در بازی مان می گفتم: »نه پســرم! تو 
نباید بری. باید بمونی و همه اش با دخترت بازی 
کنــی، اون رو پــارک ببــری، برایــش هدیــه بخــری، 
موهاشو را شــونه کنی، قربون صدقه اش بروی، 
لوســش کنــی، خواســتگار کــه اومــد شــوهرش 
ندهی و بگــی ایــن دختر منــه، به خواســتگارش 
نمــی دم...« ولــی چــه کنــم کــه خــودم گفتــم بــرو 
رفتــی، ولــی  برگــرد.  کــه زود  گفتــم  بابایــی! ولــی 

برنگشتی... خیلی وقت است که برنگشتی.«
بخش هایــی از کتــاب »کوچه بــاران« بــه قلــم 

امیر اسماعیلی - نشر پرنده

تورق

فرهنگ و ادب

مشکل تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب
هگمتانه، گــروه فرهنگ و ادب: کتــاب همواره 
یکی از بهترین و ارزشــمندترین همراهان انســان 
در طــول زندگــی بــوده اســت. همراهــی کــه تفکر و 
اندیشــه را بــا خــود بــه ارمغــان مــی آورد و زندگــی را 
گاهی همراه می سازد. بیشتر و بیشتر با دانایی و آ

مطالعه کتاب و ترویج فرهنــگ کتابخوانی یکی 
انقــاب  معظــم  رهبــر  همیشــگی  توصیه هــای  از 
اســت. در ایــن بخــش بــه بیانــات و فرمایشــاتی از 
ایشــان در خصوص کتاب و کتاب خوانــی پرداخته 

شده است.
از کتــاب نوشــتن، رســاندن کتــاب  مشــکل تر 
به چشــم و ذهن مخاطب اســت؛ ایــن خیلی مهم 
ــت الزم دارد، ظرافتهایی دارد 

ّ
اســت. این هنر و دق

که بایستی بتوانید اینها را وارد ذهن اینها بکنید.
بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 

چهارهزار شهید استان گلستان 1395/09/15

یکی از مشکالت ما تنبلی است  �
یکــی از مشــکات مــا تنبلــی اســت. مســئله ی 
مطالعــه و کتابخوانی مهــم اســت. در جامعه ی ما 
بی اعتنائی به کتاب وجــود دارد. گاهی آدم می بیند 
در تلویزیــون از این و آن ســؤال میکنند: آقا شــما 
چنــد ســاعت در شــبانه روز مطالعــه میکنیــد، یــا 
چقدر وقــت کتابخوانــی داریــد؟ یکــی میگوید پنج 
دقیقــه، یکی میگوید نیم ســاعت! انســان تعجب 
میکنــد. مــا بایــد جوانــان را بــه کتابخوانــی عــادت 
دهیــم، کــودکان را بــه کتابخوانــی عــادت دهیــم؛ 

آخــر عمــر همراهشــان خواهــد بــود.  کــه ایــن تــا 
کتابخوانی در ســنین بنده - که البته بنده چندین 
تأثیــرش   

ً
غالبــا  - میخوانــم  کتــاب  جوانهــا  برابــر 

ســنین  در  کتابخوانــی  از  اســت  کمتــر  بمراتــب 
جوانهــا و شــما عزیزانــی کــه اینجــا حضــور داریــد. 
آنچه که همیشــه برای انســان میماند، کتابخوانی 
در ســنین پائیــن اســت. جوانــان شــما، کــودکان 
شــما هرچــه میتواننــد، کتــاب بخواننــد؛ در فنــون 
مختلــف، در راههای مختلــف، مطلبی یــاد بگیرند. 
البته از هرزه گــردی در محیط کتاب هــم باید پرهیز 

کرد، منتها این مســئله ی بعدی اســت؛ مسئله ی 
اول این اســت که یــاد بگیرند، عادت کننــد به این 
که اصًا بــه کتاب مراجعــه کنند، کتاب نــگاه کنند. 
البتــه بایــد دســتگاهها مراقب باشــند، اشــخاص 
مواظب باشند، هدایت کنند به کتاب خوب؛ که با 

کتاب بد، عمر ضایع نشود.
بیانات در دیدار معلمان و اساتید 

دانشگاه های خراسان شمالی 1391/07/20

طلبه باید دستش از کتاب رها نشود  �
بخوانیــد،  درس  خــوب  بخوانیــد،  درس  بایــد 

عالم شــوید، ما شوید، قوی شــوید، قدرت تجزیه 
و تحلیــل افــکار نــو را پیــدا کنیــد. مطالعــات جنبی 
هم داشــته باشــید. بعضی از این درســهائی که در 
حوزه هــا معمــول شــده، در قم یــا تهــران، میتواند 
بــه صــورت مطالعات جنبــی اســتفاده شــود؛ مثل 
ادبیــات فارســی، اخــاق و بعضــی درســهای دیگــر 
- البتــه ادبیــات عــرب الزم اســت؛ آن جــزو ابــزار کار 
 در برنامه های 

ً
ماســت - لزومــی نــدارد اینهــا حتمــا

البتــه مــن دخالــت نمیکنــم،  درســی وارد شــود. 
ســلیقه ام را عرض میکنــم؛ برنامه ریزان بنشــینند 

رویش فکر کنند.
طلبه بایــد دســتش از کتــاب رها نشــود؛ کتاب 
بخواند، همه جــورش را بخوانــد، در دوره ی جوانی 
بخواند. این ذخیره ی حافظه را که بی نهایت دارای 
ظرفیت اســت، هرچه میتوانیــد، در دوره ی جوانی 
پر کنید. مــا هرچــه در جوانی در حافظه انباشــتیم، 
امــروز موجــود اســت؛ هرچــه در دوران پیــری - که 
بنده همین حــاال هم بــا همــه ی گرفتاری ها، بیش 
از جوانهــا مطالعــه میکنــم - بــه دســت می آوریــم، 
ایــن منبــع  نــدارد. االن شــما جوانیــد.  مانــدگاری 
از  ارزشــمند،  اطاعــات  از  را  ارزشــمند  قیمتــِی 
گاهی های مفیــد و الزم در زمینه هــای مختلفی که  آ
برای تبلیــغ به آنها احتیــاج دارید، هرچــه میتوانید، 

انباشته کنید؛ از این استفاده خواهید کرد.
بیانات رهبر انقاب در دیدار علما و روحانیان

 خراسان شمالی 1391/07/19



دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گــزار اجرای پروژه های ذیل  بر 

اساس فهارس بهای سال 1399 را به پیمانكاراني که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یك 

پروژه مرتبط در 5 سال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت 

نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه 

تدارکات الكترونیكی دولت )ســتاد( واگذارنمایــد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و 

بازگشــایی پاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الكترونیكی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/04/04

 هزینه خریــد اســنادمناقصه: مبلــغ   500،000 ریال اســت کــه میبایســت به حســاب ســپهر بانك صــادرات شــماره 

0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب اســتان همدان از طریق درگاه بانكی موجود در ســامانه تدارکات الكترونیكی 

دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/04/04 لغایت 1399/04/10 تاپایان وقت اداری.

 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/04/21 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/04/22 سالن جلسات مناقصه گزار.

  مبلغ تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبــق  بند الف 

ماده 6 آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659 ه   مــورخ 1394/9/22  ارائــه نماید.اصل تضمین 

شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1399/04/21 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

 نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ساعت اداری 

)شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

  اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :  مرکــز تمــاس 021-41934

دفتر ثبت نام:   88969737    و   85193768

 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir  درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پیمانكار نخواهد داشت.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شماره فراخوان در سامانه ستادموضــــــوعشماره مناقصه
فرآیند ارجاع کار)ریال(

ساعت 
بازگشایی

خط لوله چدن داکتیل آبرسانی از ع/99/130
209900700100002010.704.541.181535.227.0599سنگستان به حسن آباد

اجرای شبكه محمدآباد، اصالح شبكه ع/99/132
20990070010000216.456.843.645322.842.1829:30مجتمع های شهرستان اسدآباد
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خـــوش خـــوش خرامـــان مـــی روی،  ای شـــاه خوبـــان تـــا کجـــا

کجـــا؟ تـــا  جویـــان  پروانـــه  مـــی روی  پنهـــان  و  شـــمعی 

کـــرده ای آشـــکارا  ظلـــم  واکـــرده ای،  خـــو  انصـــاف  ز 

خونریـــز دل هـــا کـــرده ای، خـــون کـــرده پنهـــان تـــا کجـــا؟
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چشم ها خشک نمی شود مگر به خاطر قساوت دل ها و 
دل ها قساوت نمی گیرد مگر به خاطر فراوانی گناهان.
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عکس روز تدوین برنامه های اوقات فراغت جوانان در تابستان - شورای پایگاه ذوالفقار

اگر صادق باشی از آشکار شدن درونت هراسی نداری
در قــرآن مجید آمده اســت: بگو پــروردگارا در هر کاری مرا بــا صداقت وارد 

ج ساز و از طرف خود حجتی یاری کننده برایم قرار بده. کن و با صداقت خار
حضــرت امــام علــی علیه الســام فرموده انــد: شــما را توصیــه می کنــم بــه 
صداقت و راســتی، زیرا کســی که در گفتــارش صادق باشــد مقــام و منزلتش 

باال می رود.
حکایــت: از قول بوســعید قرشــی آورده انــد کــه در تعریف صدق و راســتی 
گفته اســت، صادق آن کســی اســت که وقتی مرگش فرا می رســد اگر اسرار و 
درون او را مقابل چشم جهانیان آشکار سازند چنان باشد که از هیچ چیز که 

مورد مشاهده قرار می گیرد شرم نداشته باشد.
نکته: دروغ فقط ســخنی نیست که از ریشــه دروغ باشــد بلکه تحریف که 

بر سه دسته تقسیم می شود از مصادیق دروغ است.
1. اینکه سخنی را دگرگونه نقل کنیم.

2. دیگر اینکه بر سخنی چیزی بیافزاییم.
3. از سخنی بخشی را بکاهیم.

سینه ای دارد فراخ و بردبار               پرصداقت از دروغی برکنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

حرف های گنجشکی
هگمتانه، گروه فرهنگــی: کاریکلماتور جماتی پرمحتــوا، کوتاه و همراه با تشــابهات و 
طنازی های ادبی اســت که گاهــی به جمله قصــار می ماند، گاهی به شــعر شــانه می زند 
و گاهــی بــه ضرب المثــل نزدیک اســت. آنچه مســلم اســت، این گونــه ادبــی کاریکاتور 
کلمات اســت. به طور کلــی آرایه هــای ادبی بــه کار رفته در کاریکلماتور بیشــتر ســاخت 
معنایی دارند تا ساخت آوایی. کاریکلماتور در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در ادبیات 
به دســت آورده اســت و در عرصه های مختلف ادبی کاربردهای متفاوتی برایش ایجاد 

شده است. در این بخش جماتی را به سبک کاریکلماتور می خوانید.
سایبان شدم تا آفتاب نگاهت چشم دنیا را نزند.

دلگیرم اما دلم گیر کسی نیست.
جذر و مد های کودکی ام که تمام شد جذر را در مدرسه فراگرفتم.

ماه را تابی نیست وقتی تو مهتاب شبها باشی
پروانه گرد شمع نه پری دارد نه پروایی

زیــر درخــت زبــان گنجشــک کــه بنشــینی حرف هــای گنجشــک ها را 
می فهمی.

کاریکلماتور

 
انتظار

فروبسته عقده های  بازکننده  
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: یــک نکتــه در باب 
ثــار  آ مســئله  مهدویــت ایــن اســت کــه شــما در 
ثــار شــیعی می بینیــد کــه از انتظــار  آ اســالمی، در 
ظهــور حضرت مهدی)عج( تعبیر شــده اســت به 
ج یعنی چــه؟ یعنی گشــایش. ِکی  ج. فــر انتظار فر
ج دارد؟ انتظار گشــایش دارد؟  انســان انتظار فــر
وقتــی یــک فروبســتگی ای وجود داشــته باشــد، 
وقتــی گرهــی هســت، وقتی مشــکلی هســت. در 
پیــدا  احتیــاج  انســان  مشــکل،  وجــود  زمینــه ی 
گره گشــا؛  سرانگشــِت  یعنــی  ج؛  فــر بــه  می کنــد 
بازکننده  عقده های فروبســته. ایــن نکته  مهمی 

است.
بــه عنــوان عبــارة أخــرای  ج  معنــای انتظــار فــر

، ایــن اســت کــه مؤمــِن بــه اســام،  انتظــار ظهــور
الّســام(  اهل بیت)علیهــم  مذهــب  بــه  مؤمــِن 
وضعیتــی را که در دنیای واقعی وجــود دارد، عقده 
و گره در زندگی بشــر می شناســد. واقِع قضیه هم 
همیــن اســت. منتظر اســت که ایــن فروبســتگِی 
انســانیت  عمومــی  گرفتــاری  ایــن   ، بشــر کار 

گشایش پیدا بکند.
 مســئله، مســئله ی گــره در کار شــخص مــن و 
شــخص شــما نیســت. امام زمــان )علیــه الّصــاة و 
ج برای همه  بشریت به وجود  الّسام( برای اینکه فر
بیــاورد، ظهــور می کنــد کــه انســان را از فروبســتگی 
نجــات بدهــد؛ جامعــه ی بشــریت را نجــات بدهــد؛ 

بلکه تاریخ آینده ی بشر را نجات بدهد.

این معنایش این اســت که آنچــه را که امروز 
وجــود دارد؛ ایــن نظــم بشــری غیرعادالنــه، ایــن 
نظم بشــری ای کــه در آن انســان های بیشــماری 
بیشــماری  دل هــای  می شــوند،  واقــع  مظلــوم 
بیشــماری  انســان های  می شــوند،  گمــراه 
فرصــت عبودیــت خــدا را پیــدا نمی کننــد، مــورد 
ظهــور  منتظــر  کــه  اســت  بشــری  اعتــراض  و  رد 
یعنــی  ج  فــر انتظــار  اســت.  زمان)عــج(  امــام 
قبــول نکــردن و رد کــردن آن وضعیتــی کــه بر اثر 
جهالــت انســانها، بــر اثــر اغراض بشــر بــر زندگی 
انســانیت حاکم شــده اســت. ایــن معنــی انتظار 

ج است. فر
بیانات رهبر معظم انقاب 
در دیدار اقشار مختلف مردم  در روز نیمه  شعبان 1387/05/27

 

همه دان

کردم ِقِد دیوار مه ُدر 
ُ

آرُدمه ِبخِدم و ِاِلگ
شــهری  همــدان  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
؛ شــهری پــر از یادهای  بــا گذشــته ای زیبــا و دلنــواز
مهربــان؛ پــر از واژه هــای کهن و ســالخورده اســت. 
زندگــی  ایجــاد  و  زمــان  گــذر  پــس  در  روزهــا  ایــن 
مــدرن، خیلــی وقتهــا یادمــان مــی رود پدربزرگهــا و 
مادربزرگهایمــان چگونــه زندگــی می کردنــد. خیلی 
از نوجوانــان و جوانــان امــروز کلمــات متــداول در 
همدان قدیم حتی به گوششــان نرسیده است.و 
باز هم این کلمــات و واژه های قدیمی هســتند که 
می توانند خاطرات گذشــته را زنــده کنند برایمان و 
به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســند راه و 

رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــن بخش به معرفــی برخی کنایــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده اســت 

و پرکاربرد پرداخته می شود.
آدم ِیی َدفــه پاش می فــِده میاِن چالــه: آدم یک 

دفعــه پایــش در چالــه می افتــد. یعنــی آدم یــک بار 
خطا می کند و تکرارش پذیرفتنی نیست.

آدم ِیی وار می میــره: آدم یک بــار می میرد. ترس 
از مرگ نباید مانع انجام کار درســت شود. از مردن 

باالتر نیست.
ــن: آدم را در یک وجب جا 

َ
ه جــا می َیل آِدِم ِیی ِوِجّ

( می گذارند. با یادآوری حقیقت مــرگ، فرد را از  )قبــر
انجام خاف بر حذر می دارند.

آرتیس بازی َدر میاره: آرتیست بازی در می آورد. 
همچون هنرمندان ســینما حرکات نمایشی انجام 
می دهد. در اصطاح مشابه گفته می شود؛ تی آرت 

میایه. فیلم بازی ُمُکنه.
ِقــِد  کــردم  ُدر  مــه 

ُ
ِاِلگ و  ِبخــِدم  آرُدمــه 

آردم  آبیخــَدم(:  مــه 
ُ
ِاِلگ و  بیخــِدم  آرِدمــه  ( دیوار

را غربــال کــرده و غربــال و االک خــود را روی دیوار 
شــخصی  روز  و  حــال  بیانگــر  ام.  کــرده  آویــزان 

اســت که عمده مســوولیت زندگی را پشــت ســر 
گذاشته است.

آِدِم زِرنــگ جاِنمــرگ می شــه: آددم زرنــگ جوان 
مــرگ می شــود. یعنــی زرنگی زیادی ناپســند اســت 
و عاقبــت خوشــی نــدارد. زرنگــی زیــادی جوانمرگی 

می آورد.
، مقاوم و با پشــت کاری  آِدِم سیّســیه: آدم مصر
گفتــه  در اصطــاح مشــابه  اســت.  اســت. ســمج 

ه س. می مانه ِکِنه.
َ
می شود؛ سیریشل

ه م ِاسِبناج سبز کرد: روی ســرم اسفناج سبز 
َ

َکل
کرد. یعنی بســیار تعجب کردم. در اصطاح مشابه 
گفتــه می شــود؛ پــام چســبید ِزمیــن، کلــه م ســوت 

م زد.
ُ
کشید، ُخشگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ارائــه ایــن مطالــب از کتــاب فرهنــگ اصطاحــات عامیانــه 
همدانــی تالیــف محمد علــی نوریون انتشــارات ســوره مهــر بهره 

گرفته شده است.

 
هم صحبت

می کنم استفاده  خودمان  تولید  از  افتخار  با 
مهــری:  اعظــم   - فرهنگــی  گــروه  هگمتانــه، 
روزنامــه هگمتانــه بــه شــما مخاطبان عزیــز تعلق 
دارد. در ســتون هــم صحبــت پای حرف های شــما 
می نشــینیم تا از دیدگاه هــای ارزشــمندتان درباره 
مســائل مختلــف جامعــه اســتفاده کنیــم. امــروز 
محمــدی  خانــم  همشــهریانمان  از  یکــی  نظــرات 

43ساله را درباره رونق تولید می خوانید.
درســت  را  چیــز  همــه  می توانــد  تولیــد  »رونــق 
کنــد. همــه جوان هــا می توانند کار داشــته باشــند. 
وقتــی ایــن همــه مصــرف کننــده و خریــدار بــرای 
جنس ایرانی داریــم و خودمان حامــی تولیدکننده 
خودمــان هســتیم پــس حتمــا کار هــم بــرای همه 

پیدا می شــود. بیکاری که ریشــه کن شــود خیلی از 
مشکات جامعه حل شده است.

هیچ کس مثل خودمــان نمی تواند به ما کمک 
کنــد. مــا بایــد بدانیــم همگــی در کنــار هــم توانایی 
غلبه بــر مشــکات را داریــم و بــا وحــدت و همدلی 
می توانیــم مســائل کشــورمان را حــل کنیــم. االن 
بیکاری مشــکل بزرگی اســت و کاما معلوم است 

که رونق تولید راه حل این مساله است.
مــن بــه عنــوان یــک خریــدار و مصــرف کننــده 
باید حامی تولید ایرانی باشــم و تولیــد کننده هم 
باید بــا تولید کاالی بــا کیفیــت و مطلــوب در این 
راه گام بــردارد. مســوولین هــم باید هــوای تولید 

کننده هــا را داشــته باشــند. خاصــه همــه کــه بــا 
هــم کار کنیم و از هــم حمایت کنیــم این هدف را 

می کنیم. محقق 
مــن کــه خانــه دار هســتم هــم می توانــم بــه 
این چرخــه کمک کنــم؛ وقتی میان هم ســاالن 
کاالی  از  فامیــل  و  آشــنا  و  دوســت  و  خــودم 
کــه  بگویــم  افتخــار  بــا  و  کنــم  حمایــت  ایرانــی 
حتمــا  می کنــم  اســتفاده  خودمــان  تولیــد  از 
بعضی هــا  اولــش  شــاید  اســت.  تأثیرگــذار 
کــه  مطمئنــم  ولــی  باشــند  آدم  حــرف  مخالــف 
کم کم اثــر می کنــد و دیگــران را هم بــه این کار 

می کند«. تشــویق 
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درس هایتان را برای رشد به سوی خدا بخوانید
بپیوندم تو  به  تا  یدم  بر مادى  مظاهر  تمام  از 

هگمتانه، گــروه فرهنگی: کجای این خاک 
بــودی، زیــر کــدام آســمان، آن لحظــه کــه این 
کلمــات از قلب پرشــورت جــاری می شــد؟ زیر 
تش کــدام خمپــاره وآماج کــدام گلولــه برایم  آ
نوشــتی حــرف هایــت را؟ چــه حالــی داشــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البــالی واژگان پرپــر و می نوشــتی از عبــورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگــون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــتی و 
امــروز منم کــه می خوانمش، منــم که صدای 
تــو شــده ام در خواب هــای ســنگین دنیــا. تو 
می نوشــتی و امــروز مائیــم کــه کلمــات تــو را 
فریادیم، چشــم هایت را بیداریم و دســتانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
یــا  آمال العارفیــن  غایــه  یــا  ولی المؤمنیــن  یــا 
غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا 

اهلل العالمین!
اى صاحب اختیار مؤمنــان! اى نهایت آرزوهاى 
عارفــان! اى فریــادرس فریادخواهــان! اى محبــوب 
دل هــاى راســتگویان و اى خــداى جهانیــان! گــواه 
باش در این دنیــا به ظاهــر در تنهایی زیســتم ولی 
تــو را بهتریــن دوســت ها، آمــال  و عشــق ها یافتــم 

پس مرا به سوى خودت فراخوان.
شــاهد باش که از تمــام مظاهــر مــادى بریدم تا 
به تــو بپیوندم. خدایا شــاهد بــاش به عشــق تو در 
مســیر تو حرکت کردم و اینک فقط پیوســتن به تو 
را انتظــار دارم، خدایــا! مــن خواهان شــهادتم نه به 
این معنی که از زندگی خســته شده ام و یا خواسته 
باشــم کــه از ایــن دنیــا فــرار کنــم بلکــه می خواهــم 
گناهانــی که انجــام داده ام به وســیله رنج کشــیدن 
در راه تــو و ریختــن خونــم بــه خاطــر تــو پاک شــود، 
می خواهم شــهید شــوم تا اگر زنده ام موجب رشد 

دیگران نشــد خونــم بتواند ایــن موضــوع را جبران 
کنــد، می خواهــم  آبیــارى  را  کنــد و درخــت اســام 
شــهید شــوم تــا خونــم بــه علــی)ع( و حســین)ع( 
گواهــی دهد کــه رهــرو راهتــان بــوده ام، اى بهترین 
دوســتان و یارهــا عشــق ها را دریــاب! مــن جوانــی 
گناهکار و غافل هســتم بپذیر اى معشــوقم و مرا 

فراخوان که دیگر نمی توانم صبر کنم.
چــه ســخت اســت آنــگاه که بیــن دو دوســت 
صمیمــی جدائــی می افتــد چــه ســخت اســت آن 
فاصلــه اى  معشــوق  و  عاشــق  بیــن  کــه  لحظــه 
می افتــد و چــه ســخت اســت آن موقعــی کــه یک 
رهــرو بــه مقصــدش نمی رســد پــس خدایــا! ایــن 

. سختی ها را از دوش من بردار
همچــون  نکــن  گریــه  شــهادتم  در  مــادرم 
زینب)س( شــجاع بــاش و بــه دیگر مادران شــهدا 
نصیحت کــن و دلدارى بــده، مــادرم اگــر نمی توانم 
ببینمت مــرا حــال کــن، از تــو معــذرت می خواهم 
نتوانســتم وظیفــه ام را نســبت بــه تــو انجــام دهم 
در ایــن لحظــات آخــر احســاس می کنــم کــه دیگــر 

بیــن شــما برادرانــم نخواهــم بــود، خیلــی 
می خواســتم کــه یک بــار دیگــر حــرم امام 
رضــا)ع( را زیــارت کنــم برادرانــم در ســنگر 
علم و مدرســه فعاالنــه بکوشــید و درس 
را با هدف بخوانید، هدفی جهت رشــد به 

سوى اهلل.
پــدر عزیــزم! خیلــی بــراى مــن زحمــت 
کــه از  کشــیده اى و امیــد ایــن را داشــتی 
من بهــره ببــرى ولی ایــن را بــدان کــه تنها 
ســعادت شــما قیــام در راه خــدا و شــهید 
شدن در این راه است و از این بابت اصًا 
ناراحت نشــو چــون مــن راهی مــی روم که 

خدا به تمام بندگانش عطا کرده است.
برادرانــم و خواهــر ارجمنــدم براى شــهادت من 
گریه نکنید، خواهرم؛ همچون زنی اســتوار و پا برجا 
راه مــرا ادامــه ده تــا بتوانیــم شــر ایــن جنایتــکاران 
ابرقدرت را از ســر ایــن ملت مســتضعف دور کنیم 
جهانیــان  گــوش  بــه  را  رســولش  و  خــدا  نــدای  و 

برسانیم.
بــا پیــروزى هــر چــه زودتــر بــراى رزمنــدگان و بــا 
آرزوى هر چه بیشتر طول عمر براى رهبر عزیز امام 

خمینی و با آرزوى بیشتر صبر براى شما.
خدایا خدایــا! تمــام رزمنــدگان اســام را پیروزى 

عطا بفرما.
. خدایا خدایا! تا انقاب مهدى خمینی را نگهدار

خدایا! صبــر زیادى بــه خانواده هاى شــهدا عطا 
بفرما.

خدا نگهدار همگی شما.
*شــهید علــی اســدی پور در تاریــخ 14 اســفند 
ســال 1339 در همــدان بــه دنیــا آمــد و در بیســت 
بــه  بــا دشــمن  و پنجــم فروردیــن 62 در درگیــری 

شهادت رسید.


