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عباس صوفی - شهردار همدان

تبریک و تهنیت

انتخاب بجا و شایسـته جنابعالـی را به عنـوان ریاسـت مرکز مطالعات 
و پژوهش های شـورای اسـامی شـهر همدان تبریک عرض نموده 
و از درگاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات را بـرای خدمتی سرشـار از شـور و 

نشـاط و شکوفایی مسـئلت دارم.

سرکار خانم 

رضوان سلماسی
سرکار خانم 

رضوان سلماسی
مطالعاتوپژوهشهای ریاستمحترممرکز

همدان شورایاسالمیشهر

تبریک و تهنیت

انتخاب شـما که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایسـتگی های برجسـته شـما 
در صحنه هـای خدمت صادقانـه به شـهر و دیارمان اسـت را تبریک عرض 
نموده، موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه
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ه  ۲
فح

ص در نشست نمایندگان همدان در مجلس و استاندار 
ح شد با معاون وزیر راه مطر

تکمیل ایستگاه راه آهن 
مطالبه جدی همدانی ها

ه  ۲
فح

ص : شهردار همدان خطاب به نیروهای رفع سد معبر
ع  یم ارباب رجو حقوق شهروندی و تکر

اولویت باشد

ه  ۲
فح

ص عسگریان، رئیس شورا:
ظرفیت جدید گردشگری با آزادسازی 

یم رودخانه گنجنامه ایجاد می شود حر

صدای معلمان کبودرآهنگی 
از  استخدام نیروهای 

غیربومی از لرستان درآمد

ازسرگیری صادرات 
صنایع دستی با بازشدن مرزها

تیم ملی کشتی 
در »همدان« اردو می زند

95 درصد از عرصه های منابع 
طبیعی همدان سنددار شد

رقابت 75 کتاب در جایزه 
»قلم هگمتانه«

پایان خواب 1۸ ساله 
پتروشیمی هگمتانه

گزیده ها

خبــر

صفحه  5

همین صفحه

صفحه  4

روحانی:

کسی حق 
فرصت سوزی ندارد

استاد رحیم نداف 
انقالبی بود و انقالبی ماند

اســــتاد رحیم نداف دبیر دبیرســــتان های همدان، مبــــارز دوران قبل از 
انقاب اســــامی، رزمنده و جانباز هشــــت ســــال دفاع مقدس، سرباز 

راســــتین امــــام و رهبــــری در دفــــع فتنــــه و 
از پیروزی  پــــس  ایــــام  حوادث ســــخت 
انقاب شــــکوهمند اســــامی به دیدار 

حق شتافت.
آموختــــگان  دانــــش   و  یــــاران  بــــه  او 

شــــهیدش پیوســــت. بــــه روایت 
اســــناد و مدارک به دست آمده 
دبیرانی  جمله  از  وی  ســــاواک  از 
به  ریاضیات  تدریس  در  که  بود 

مهندسی فکری و  ...

ضرب و شتم آمر به معروف 
در همدان

صابریون: پلیس 110 به کمکم نیامد
عوامل ســــتاد احیای امر به معــــروف و نهی از منکر اســــتان همدان با 

حضور در منــــزل یکی از ضابطان امــــر به معروف که 
توسط چند زن و مرد مورد ضرب و شتم قرار 

گرفته بود، از او دلجویی کردند.
به گــــزارش هگمتانه، ظهــــر دیروز مجموعه 

و  معــــروف  بــــه  امــــر  احیــــای  ســــتاد 
نهــــی از منکر اســــتان همــــدان در 

منــــزل جــــال صابریــــون یکــــی از 
پیشکســــوتان عرصــــه دفــــاع 

مقدس که به خاطر  ...

فرماندار همدان:

کسبهازمحدودیتها تمکین80درصد
بلوار ارم و جاده گنجنامه مسدود شد                        پلمب ۲0 تاالر و سفره خانه در استان همدان

صفحات ۲و4

صفحه  ۲

مدیر منطقه یک شهرداری همدان: 

سایت موزه میدان امام)ره( در مسیر تکمیل

ضرب و شتم آمر به معروف در همدان
صابریون: پلیس 110 به کمکم نیامد

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: عوامل ســــتاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر اســــتان همدان با حضور در منزل 
یکی از ضابطان امــــر به معروف که توســــط چند زن و مرد 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، از او دلجویی کردند.
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز مجموعه ستاد احیای امر 
بــــه معروف و نهی از منکر اســــتان همدان در منزل جال 
صابریون یکی از پیشکســــوتان عرصــــه دفاع مقدس که 
به خاطر انجام امر به معروف توســــط چند نفر مورد ضرب 
و جرح قرار گرفته بود، حضور یافتند و از او دلجویی کردند.

در این مراسم این آمر به معروف به تشریح چرایی ضرب و 
شتم خود پرداخت و گفت: در جریان تذکر لسانی به چند 
خانم بدون حجاب که همراه با همسرانشان بودند، مورد 

بی احترامی قرار گرفتم.
جال صابریون با بیان اینکه یکی از آقایانی که همراه این 
خانم ها بود شــــروع کرد به توهین گفــــت: آنها حرف  های 
رکیک و زشــــتی زدند که انســــان از بیان آنها شرم می کند، 
بعد هم گفتند »به تو مربوط نیست و راهت را بگیر و برو«.
وی ادامه داد: بنده به این آقا گفتم »من با شــــما مؤدبانه 
صحبت می کنم و توهینی نکردم« که او نیز با صدای بلند 

فریاد زد که »می گویم برو«، همین که خواســــتم با موتورم 
حرکت کنم، دیدم همین آقا به ســــمت دیگر موتور آمد و 
ضربه محکمی به ســــرم زد که کاه کاسکتم به زمین خورد 

و از چند جا شکست.
این آمــــر به معــــروف و نهی از منکــــر افزود: یکــــی دیگر از 
آقایانی که همــــراه این خانم ها بود به ســــمتم آمد و ضربه 
محکمی از ناحیه شــــکم به پهلوی سمت راستم زد و یکی 

هم به سرم.
وی با اشــــاره به اینکه ایــــن آقایان تا می توانســــتند کتکم 
زدنــــد و من هــــم در تمام این مــــدت فقط دســــتم را روی 
صورتــــم گرفته بودم که از این ناحیه آســــیب نبینم گفت: 
قسمت عجیب موضوع اینجا بود که خانم ها نیز با آقایان 
همراه شدند و شروع کردند به ضرب و شتم بنده، آن هم 

با فحاشی.
بــــه معروف  امر  اینکه بنــــده ضابط  بــــا بیــــان  صابریون 
هســــتم و کارت آن را نیز بــــه همراه داشــــتم اظهار کرد: 
بعــــد از این جریان و حضور چند نفــــر برای نجات بنده از 
زیر دســــت و پای ایــــن افراد، در بین فحاشــــی آنها با 110 
تماس گرفتم، اما هرچه زنگ زدم کســــی در محل حضور 

نیافت در صورتــــی که در این مواقع پلیس باید ســــریع 
یابد. حضور  صحنه  سر 

وی با اشاره به اینکه در این میان این خانم ها و آقایان فرار 
کردند گفت: البته بنده شماره پاک خودرو را برداشتم، در 
آن اطراف دوربین مداربسته نیز وجود داشت که احتماال 

اتفاقات را ضبط کرده است.
بــــه نقل از فارس، این آمر به معــــروف و نهی از منکر اظهار 
کــــرد: در حــــال حاضر شــــکایت خــــود را تنظیم کــــرده ام و 

منتظرم تا نسبت به این موضوع رسیدگی شود.

دبیر ســــتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
همــــدان نیز در این دیدار ضمــــن دلجویی از این ضابط 
کید  امر بــــه معروف بر لزوم توجه به ایــــن فریضه الهی تأ
کرد و گفــــت: همه باید در جامعه نســــبت به ســــامت 

باشیم. داشته  مسؤولیت  احساس  جامعه 
حجت االسام یاســــر مظاهری حمایت از آمران به معروف 
را یکی دیگر از موضوعات دانست و افزود: مطالبه گری در 
حــــوزه احیای امر به معروف از مباحثی اســــت که می تواند 

زمینه وجود جامعه ای سالم را مهیا کند.

سردرد اولین نشانه مسمومیت گازی
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس اورژانــــس و مدیریت 
حوادث دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: سردرد 
مداوم اولین نشانه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن است.
به گزارش هگمتانه، حبییــــب معصومی اظهار کرد: یکی 
از دالیل گازگرفتگی اســــتفاده از زغال در فضای بسته و 
یا گرم کردن خودرو در مکان هایی مانند پارکینگ است.
وی گفت: بســــیاری از افراد برای گرم کردن فضای اطراف 

خود زغال را پس از روشــــن کردن وارد یک فضای بسته 
می کنند که پس از مدتی با انتشــــار گاز مونوکسیدکربن 

می تواند موجب مرگ افراد شود.
وی ادامه داد: گاز مونوکســــیدکربن یکی از کشنده ترین 
گازهــــای جهان به شــــمار مــــی رود که بیــــش از 90 درصد 
آسیب آن موجب مرگ شده و درصد کمی از مسمومان 

این حوادث درمان می شوند.

رئیــــس اورژانــــس و مدیریت حــــوادث دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن سینا گفت: هنگامی که بدن بیش از اندازه 
مو نوکسید کربن تنفس کند این گاز در خون جایگزین 

می شود و فعالیت اندام ها متوقف می شود.
وی افــــزود: از عوامــــل گازگرفتگــــی گــــرم کــــردن فضای 
بســــته با روشــــن کردن خودرو اســــت که موجب انتشار 

مونوکسید کربن در فضا و خفگی در افراد می شود.

معصومی بیان کرد: شــــایع ترین نشــــانه هشدار دهنده 
اولیه مســــمومیت خفیف با منواکســــید کربن یک نوع 

سردرد مداوم در قسمت جلو سر است.
وی در پایان خاطر نشــــان کرد: با فرارســــیدن فصل سرما 
و استفاده از وســــایل گرمایشــــی، افراد با رعایت نکردن 
شــــیوه نامه های بهداشتی درمعرض آسیب و مرگ بر اثر 

کسیدکربن قرار می گیرد. گاز منو  استنشاق 

سرگذر باز است
کسبه موظف به رعایت موازین بهداشتی هستند

وه خبر همدان: رئیــــس اتحادیه میوه  هگمتانــــه، گر
و تره بــــار همدان با بیــــان اینکه طبــــق اطاعیه اتاق 
اصناف بــــازار میوه و تره بار شــــامل محدودیت های 
گفت: تمام واحدهای  18 نیســــت  تعطیلی ســــاعت 
صنفی این اتحادیه با توجه به شــــرایط بحرانی شیوع 
ونــــا ملزم بــــه رعایــــت شــــیوه نامه های  وس کر ویــــر
بهداشــــتی اعــــم از زدن ماســــک و رعایــــت فاصلــــه 

هستند. اجتماعی 
به گــــزارش هگمتانه، رضــــا البرزی روز گذشــــته با بیان 
اینکه طبــــق اطاعیه اتاق اصنــــاف بازار میــــوه و تره بار 
همدان شــــامل محدودیت های تعطیلی ســــاعت 18 
نیســــت اظهار کــــرد: صنوفی کــــه مایحتاج ضــــروری و 
اولیه مــــردم را تأمین می کنند در حال حاضر مشــــمول 

محدودیت نیستند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه چهــــار صنف ضــــروری کماکان 
می توانند به فعالیــــت روزانه خود ادامــــه دهند افزود: 

تمام واحدهــــای صنفی این اتحادیه با توجه به شــــرایط 
بحرانــــی شــــیوع ویروس کرونــــا ملزم به رعایت شــــیوه 
نامه های بهداشتی اعم از زدن ماسک و رعایت فاصله 

اجتماعی هستند.
کید بر  رئیــــس اتحادیــــه میوه و تره بــــار همدان بــــا تأ
اینکــــه از ســــوی اتحادیه تره بار در فواصــــل مختلف 
رایــــگان در اختیــــار واحدهای صنفــــی قرار  ماســــک 
رعایت  وشــــورهای  بر کــــرد:  تصریــــح  اســــت  گرفتــــه 
صنفی  واحدهــــای  سراســــر  در  بهداشــــتی  موازیــــن 

است. شده  نصب 
وی به ضرورت رعایت کامل موارد بهداشــــتی توســــط 
واحدهــــای صنفــــی و متقاضیان اشــــاره کــــرد و گفت: 
واحدهای صنفــــی از ارائه خدمات به مشــــتریان بدون 
ماسک معذور هستند از همین رو از مردم درخواست 
داریــــم زمان مراجعــــه به بازار ســــرگذر شــــیوه نامه ها را 

رعایت کنند.
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استان۲

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: ظهر دیروز در نشســــت 
نمایندگان همدان در مجلس و اســــتاندار با معاون وزیر 
راه بــــر تکمیل ایســــتگاه راه آهن به عنــــوان مطالبه جدی 

مردم همدان تا پایان سال تأکید شد.
به گــــزارش هگمتانه، رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجه 
مجلس شــــورای اســــامی ظهر چهارشــــنبه در نشستی با 
معــــاون وزیر راه و مدیرعامل شــــرکت ســــاخت و توســــعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــــور بر ســــرعت اجرای دو طرح راه 
، همدان - ســــنندج تأکید کرد و گفت:  آهن همدان - مایر
اتصال همــــدان به اســــتان های غرب کشــــور مطالبه مردم 

استان همدان است و باید در پروژه های فعلی تسریع شود.
حمیدرضــــا حاجی بابایی گفت: وزارت راه و شهرســــازی در 
استان همدان کارهای بزرگی انجام داده اما انتظار می رود 

کارها تکمیل شود و به اتمام برسد.
وی گفــــت: تکمیل ایســــتگاه راه آهن تا پایان ســــال یک 

مطالبه جدی است که باید به صورت ویژه پیگیری شود.
حجــــت االســــام احمد حســــین فاحــــی دیگــــر نماینده 

مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی نیز 
بر دسترســــی آســــان جاده های فرعی همــــدان و فامنین 
بــــه آزادراه تهــــران - همــــدان تأکیــــد کــــرد و گفــــت: مردم 
محلی و شــــهرها و روســــتاهای اطراف بزرگراه انتظار دارند 
آزادراه اصلی تسهیل شود تا بهتر بتوانند  دسترسی ها به 

از آزادراه استفاده کنند.
اســــتاندار همدان هم خواســــتار نــــگاه ویــــژه وزارت راه در 
اجرای ایستگاه قطار شهری همدان و نهاوند شد و گفت: 
باید ایستگاه درون شــــهری قطار همدان تا پایان سال به 

سرانجام برسد.
سیدسعید شاهرخی مهمترین پروژه های استان در حوزه 
راه آهن و راه های اســــتان را مورد بحث و بررسی قرار داد و با 
تقدیر از همکاری وزارت راه و نمایندگان استان در مجلس 
برای پیشبرد عملیات اجرایی راه های استان همدان گفت: 
خط آهن همدان از شــــمال تا جنوب اســــتان بــــه خوبی در 
مسیر پیشرفت قرار دارد و انتظار می رود در شرایط فعلی در 

عملیات اجرایی آن تسریع ویژه ای صورت گیرد.

وی گفت: همکاری خوب وزارت راه و نمایندگان اســــتان 
همدان در اجرای پروژه های حوزه راه قابل تقدیر است.

اســــتاندار همدان با بیان اینکه انتظار می رود وزارت راه در 

اجرای ایستگاه قطار شهری همدان و نهاوند نگاه ویژه ای 
داشــــته باشــــد، عنوان کرد: درخواســــت داریم ایســــتگاه 

درون شهری همدان تا پایان سال به سرانجام برسد.

شــــاهرخی ادامه داد: راه های درون شهری استان همدان 
به خوبی در حال انجام است و باید با اختصاص اعتبارات 

ویژه این طرح ها زودتر به سرانجام برسد.

فرماندار همدان:

تمکین۸0 درصد کسبه از محدودیت ها
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: فرماندار همدان با اشــــاره 
به اعمال محدودیت هــــای جدید کرونایی از ســــاعت 18 
روز سه شــــنبه در شــــهر همدان گفت: 80 درصد کسبه و 

بازاریان به این قانون تمکین کرده اند.
به گزارش هگمتانه، حسین افشاری روز چهارشنبه اظهار 
کرد: در بازدیدهایی که از شهر همدان داشتیم مشاغل و 
کسبه مشمول طرح به خوبی مصوبه ستاد ملی مقابله با 

بیماری کرونا را رعایت کرده اند.
وی اضافه کرد: به غیر از صنف اغذیه فروشــــی، داروخانه، 
نانوایی و مطب پزشــــکان کــــه مایحتاج ضــــروری مردم را 
تأمین می کنند بقیه واحدهای صنفی رأس ســــاعت مقرر 

دست از فعالیت کشیده اند که شایسته قدردانی است.
فرماندار همدان از برخورد شــــدید قانونی با متخلفان خبر 
داد و گفت: واحدهای صنفی که به مصوبه های ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا بی اعتنایی کرده و بعد از ساعت 18 

مشغول فعالیت باشند پلمب می شوند.
بازاریــــان  و  کســــبه  چنانچــــه  افشــــاری  گفتــــه  بــــه 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی را رعایــــت نکننــــد به جرم 
تهدید سامت عمومی به مرجع قضایی معرفی شده و با 

آنها برخورد کیفری می شود.
افشــــاری به اجرای طرح محدودیت ترافیکی در محورهای 
گنجنامــــه و بلوار ارم اشــــاره کرد و گفت: بــــا کمک پلیس 
راهور و شهرداری این طرح از ساعت چهار عصر سه شنبه 

آغاز شد و همچنان تداوم دارد.
فرمانــــدار همــــدان با قدردانــــی از عوامل اجــــرای این طرح 
خاطرنشان کرد: برخی از معابر به صورت فیزیکی مسدود 
شــــده و ترددها به ســــمت بیمارستان شــــهید بهشتی و 
مناطق مســــکونی اطراف بلــــوار ارم و مســــیر گنجنامه به 
صورت هوشــــمندانه و بررســــی مدارک اشــــخاص کنترل 

می شود.
افشاری با تأکید بر وضعیت قرمز کرونایی همدان از مردم 
خواســــتار رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی شد و گفت: 
خانواده ها از تــــردد غیرضروری به مرکز شــــهر و بازار پرهیز 

کنند و بیشتر در خانه بمانند.
شهر همدان دارای 30 هزار واحد صنفی است.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

سایت موزه میدان امام )ره( در مسیر تکمیل
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه یک شــــهرداری 
همــــدان از آغــــاز عملیــــات اجرایی ســــایت مــــوزه میدان 
امام)ره( خبر داد و گفت: در تاشــــیم هرچه ســــریعتر این 

پروژه تکمیل شود.
به گزارش هگمتانه، در تابســــتان ســــال جاری با توجه به 
اهمیت موضوع ســــایت موزه میدان امــــام )ره( عملیات 
اجرایی این پروژه به شــــهرداری منطقه یک واگذار شــــد تا 
شاهد تکمیل شدن هرچه سریعتر این پروژه که در بافت 
تاریخی شــــهر قرار دارد و از اهمیت باالیی برای شهروندان 
و گردشــــگران برخوردار اســــت باشــــیم بــــه همین دلیل 
گفت و گویی را با مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک 
شــــهرداری ترتیب دادیم تا از چند و چون اجرای این پروژه 

مطلع شویم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشــــاره به اینکه در 
تابستان احداث این سایت موزه به شهرداری منطقه یک 
واگذار شــــد گفت: طرح ها و برآوردهای الزم که برای اجرایی 
کردن این پروژه نیاز بود همگی به ســــرعت تهیه و تنظیم 
شد و خوشــــبختانه در مدت کوتاهی توانستیم با برگزاری 

مناقصه پیمانکار این پروژه را جذب کنیم.
مســــعود دهبانی صابر ادامه داد: مبلغ 80 میلیارد ریال از 
اعتبارات شــــهرداری منطقه یک به این پــــروژه اختصاص 
یافته اســــت و هم اکنــــون نیز عملیات اجرایــــی پروژه آغاز 
شــــده و در حال اجرای فوندانســــیون اصلی سایت موزه 

هستیم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان اظهار کرد: این پروژه 
یکــــی از مهم تریــــن پروژه های شــــهر همدان محســــوب 
می شود که از اهمیت باالیی نیز برای شهروندان همدانی 
برخــــوردار اســــت به همین دلیــــل با اســــتفاده از ظرفیت 

نیروی انســــانی و مهندســــی مطلوب در تاشیم تا هرچه 
سریعتر این پروژه تحویل همشهریان شود.

وی گفت: یکی از دالیلی که گردشــــگردان شــــهر همدان 
را به عنــــوان مقصد خود انتخاب می کنند ســــابقه تاریخی 
این شهر است، پروژه ســــایت موزه میدان امام )ره( یکی 
از پروژه هایی اســــت که این ســــبقه تاریخــــی را به خوبی به 
گردشــــگران نمایش می دهد و باعث رونق هرچه بیشتر 

گردشگری در شهر همدان خواهد شد.
دهبانــــی صابــــر عنــــوان کــــرد: در روزهایــــی کــــه بــــه دلیل 
شــــیوع ویروس کرونا گردشــــگری کاهش یافته اســــت و 
اماکن گردشــــگری خلوت است شــــهرداری منطقه یک با 
برنامه ریزی هــــای منظم درصــــدد ارتقا کیفیــــت این اماکن 
اســــت و از ابتدای ســــال عاوه بر پروژه سایت موزه میدان 
امــــام )ره( به عنــــوان میدان مرکزی شــــهر پروژه های ترمیم 
محوطه گردشگری گنجنامه، ترمیم بوستان های مردم و ارم، 
بازگشایی معبر بلوار شــــهید فهمیده، آسفالت ریزی های 
بلــــوار کوالب صورت پذیرفته اســــت تا اماکن گردشــــگری 

شهر همدان جلوه ای ویژه به خود بگیرند.

عسگریان، رئیس شورا:

ظرفیت جدید گردشگری با آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه ایجاد می شود
آزادسازی حریم رودخانه ها منع قانونی ندارد

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اســــامی 
شهر همدان اعام کرد: تأکید شورای شهر بر این است 
که شــــرکت آب منطقه ای استان در اسرع وقت نسبت 
به تحویل رودخانه گنجنامه به شهرداری اقدام کند؛ زیرا 

آزادسازی حریم رودخانه ها منع قانونی ندارد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
پنجاه وپنجمیــــن صحن شــــورا، گفت: بــــه محض اینکه 
آن به  آزادســــازی و مســــیر  حریــــم رودخانــــه گنجنامــــه 
شــــهرداری همدان تحویل داده شود؛ برنامه و عملیات 
اجرایــــی ســــاماندهی پیاده راه ســــازی حریــــم رودخانــــه 
همراه با رعایت تمام ضوابط مســــیر کوهستانی و حفظ 

منابع طبیعی و سرانه فضای سبز آغاز خواهد شد.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه به طور قطع در مســــیر حریم های 
گنجنامه هیچ گونــــه درختی قطع نمی شــــود؛  رودخانــــه 
اظهار کرد: تنها مسیر آزاد شــــده، ساماندهی و بازسازی 
خواهد شــــد تا به عنــــوان ظرفیت جدید گردشــــگری در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
حمایت هــــای  خوشــــبختانه  عســــگریان؛  گفتــــه  بــــه 
ویــــژه دادســــتان همــــدان از مدیریت شــــهری و ســــایر 
دســــتگاه های اجرایی بسیار قابل توجه بوده است و در 
آزادســــازی حریم رودخانه به عنوان مدعی العموم  زمینه 
پیش قدم بوده اســــت که دلگرمی برای همه مسؤوالن 

است.
وی تأکید کرد: در صورت آزادسازی حریم مسیر رودخانه 

گنجنامه، ظرفیت جدید گردشــــگری برای شهر همدان 
ایجاد خواهد شد.

رئیس شــــورای اسامی شــــهر همدان با توجه به اینکه 
دادســــتانی همدان اقدامات قانونی در راســــتای احقاق 
حقوق شهروندان را اعمال می کند، گفت: در این زمینه 
می طلبد ســــایر دســــتگاه های اجرایی هم متناســــب با 
حمایت هــــای خوب قضایی، اقدامات شایســــته خود را 

داشته باشند.
عســــگریان ادامه داد: اگر در مســــیر رودخانه گنجنامه، 
فاضــــاب هم وجود داشــــته باشــــد، امیدوارم شــــرکت 
آب وفاضاب اســــتان همدان همــــکاری الزم را به منظور 

، اعمال کند. جداسازی آب و فاضاب آن مسیر
وی همچنین ابراز امیدواری کرد جهاد کشاورزی استان 
همدان نیــــز در زمینه حفظ درختان و فضای ســــبز این 

مسیر همکاری الزم را داشته باشد.
شــــهر  اســــامی  شــــورای  روابط عمومــــی  از  نقــــل  بــــه 
همدان؛رئیس شــــورای شــــهر همــــدان در پایان گفت: 
شــــهرداری نیز در حد مقدورات و شــــورای شــــهر هم در 
راســــتای حمایــــت و نظارت بــــر عملکرد دســــتگاه های 
تصویــــب  قالــــب  در  الزم  پشــــتیبانی های  و  مربوطــــه 
مصوبات، اقدام خواهند کرد تا این مســــیر گردشــــگری 

منحصربه فرد به شهروندان همدانی هدیه داده شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان:

بلوار ارم و جاده گنجنامه مسدود شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: در راســــتای اجرای مصوبات 
ســــتاد مقابله با کرونای اســــتان همدان بلوار ارم و جاده 

گنجنامه مسدود شد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، مدیرعامل ســــازمان حمل و نقل 
و ترافیک شــــهرداری همدان با اشــــاره به جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک شهرستان که با حضور رئیس پلیس 
راهور شهرســــتان همدان، نماینده انتظامی شهرستان 
در مرکز جلســــات شــــهدای دولت فرمانداری همدان به 
ریاســــت معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانــــدار برگزار 
شد، گفت: در این جلسه مصوبه ستاد استانی مقابله با 
کرونا مبنی بر ضرورت اعمال محدودیت های ترافیکی در 

مسیر گنجنامه و بلوار ارم مطرح شد.
وحیــــد غفــــاری ادامــــه داد: در ایــــن جلســــه مقــــرر شــــد 
محدودیت ترافیکی و جلوگیری از ورود خودرو به مســــیر 
گنجنامه از ساعت 16 تا 24 و در روزهای تعطیل از ساعت 

6 صبح تا 24 همان روز اعمال شود.
وی افزود: محدودیت ترافیکی و جلوگیری از ورود خودرو 
به مســــیر بلوار ارم و تپه عباس آباد نیز به صورت روزانه از 
ســــاعت 16:00 تا 24 اعمال می شود. غفاری بیان کرد: این 
طرح از روز سه شنبه 20 آبان آغاز شده و پایان آن بر اساس 

مصوبات ستاد کرونای استان خواهد بود.
مدیرعامل ســــازمان حمــــل و نقل و ترافیک شــــهرداری 
همــــدان تأکیــــد کــــرد: در این جلســــه مقرر شــــد کنترل 
ترافیکی توسط عوامل پلیس راهور و قرارگیری مانع های 
ســــخت افزاری توســــط شــــهرداری همدان در سه نقطه 
میــــدان عباس آبــــاد، ورودی بلــــوار ارم از ســــمت میدان 
قائم)عج( و ورودی بلوار ارم از ســــمت راستگرد سعیدیه 

انجام شود.

وی با اشــــاره به اینکه تمهیدات الزم برای اجازه دسترسی 
به بیمارســــتان شهید بهشتی، هتل، باغ داران و ساکنان 
این مناطق توســــط پلیس راهور اتخاذ شده است ادامه 
داد: در جهــــت کنترل تردد و اعمــــال محدودیت در بلوار 
ارم، ســــازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان با 
، همه ورودی ها به سمت بلوار ارم  هماهنگی پلیس راهور
از جمله ورودی از ســــمت خیابان زرگران )جنب آبیاران(، 
خیابان پرســــتار به ســــمت بلــــوار فرشــــچیان، ورودی از 
سمت تاالر قرآن و انتهای سعیدیه و ورودی بلوار ارم را با 

نصب عائم فیزیکی مسدود کرده است.
غفاری گفت: ســــازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
همــــدان بــــا هماهنگی پلیــــس راهور نســــبت به نصب 
بنرهای اطاع رســــانی در میــــدان قائم و ابتــــدای خیابان 

ســــعیدیه با درج جزئیات طرح و رعایت ضوابط فنی اقدام 
کرده است.

وی افزود: با توجه به اختیارات شــــورای هماهنگی ترافیک 
شهرستان، در جهت کنترل سایر مسیرهای تفرجگاهی، 
پیشنهاد انسداد محور ارتباطی سد اکباتان از کوی شهید 
بهشــــتی و انسداد حدفاصل روســــتای حیدره تا سه راهی 

مقابل تپه گل کن به شورای تأمین شهرستان ارائه شد.
غفاری بیان کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
همدان به وسیله نصب اســــتوانه ایمنی و حفاظ بتنی بر 
اساس مصوبات شــــورای همتا و در راستای جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا محدودیت تردد در بلوار ارم و جاده 
گنجنامــــه را اجرا کرد که ایــــن محدودیت تا اعام ســــتاد 

استانی مقابله با کرونا ادامه دارد.

رقابت 75 کتاب در جایزه »قلم هگمتانه«
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی اســــتان همدان از راهیابی 75 کتاب به مرحله 

دوم داوری جایزه »قلم هگمتانه« خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی بــــا بیان اینکه 
آئین اختتامیه جایــــزه قلم هگمتانه هــــم زمان با هفته 
کتــــاب در همــــدان برگــــزار می شــــود، اظهــــار کــــرد: این 
برنامــــه با مشــــارکت مؤسســــه خانــــه کتــــاب و ادبیات 

ایران و در راســــتای تجلیــــل از خادمان فرهنگ مکتوب 
اســــتان، ایجاد زمینه توســــعه و ترویــــج فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی و تاش برای ارتقا ســــطح کمــــی و کیفی آثار 

مکتوب استان پیش بینی شده است.
وی با بیــــان اینکه نزدیک به 100 کتاب به دبیرخانه جایزه 
قلم هگمتانه از سراسر اســــتان ارسال شد، عنوان کرد: 
تمام آثار منتشر شده در فاصله سال های 1397 و 1398 

قابلیت شرکت در این رویداد را داشتند.
احســــانی همچنین عنوان کرد: از ایــــن تعداد 75 کتاب 
برای داوری در مرحلــــه دوم به خانه کتاب ایران ارســــال 

شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسامی استان همدان یادآور 
شــــد: پس از اعام نتایج داوری، کتاب ســــال استان در 

آئین اختتامیه جایزه قلم هگمتانه معرفی خواهد شد.

پایان خواب 1۸ ساله پتروشیمی هگمتانه
وه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و فامنیــــن در مجلس با بیــــان اینکه  هگمتانــــه، گــــر
وشیمی مواجه شــــد که با پیگیری های صورت  وشــــیمی هگمتانه با مشــــکات خوراک پتر پتر
وژه  گرفتــــه و رایزنی با نمایندگان آبادان این مشــــکل رفع شــــد گفت: پس از 18 ســــال این پر

می شود. تولید  مدار  وارد 
به گزارش هگمتانه، حجت االسام احمدحســــین فاحی دیروز بیان کرد: پس از 18 سال که پروژه 

پتروشیمی هگمتانه دچار مشکاتی بود در حال حاضر راه اندازی شده است.

وی اظهــــار کــــرد: ایــــن شــــرکت در ابتدای راه با مشــــکات خــــوراک پتروشــــیمی مواجه شــــد که با 
پیگیری های صورت گرفته و رایزنی با نمایندگان آبادان این مشکل رفع شد.

وی با اشــــاره به اینکه در حال حاضر خوراک شــــرکت پتروشــــیمی تهیه شــــده و در هفته جاری 
وارد همدان می شــــود افزود: هفته آینده در این شــــرکت تزریق گاز انجام و در مرحله تست قرار 

گرفت. خواهد 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اسامی تصریح کرد: پس از انجام تست اولیه 

و نبود نشــــتی پتروشــــیمی هگمتانه وارد مدار تولید خواهد شــــد، البته راه اندازی این پروژه تحول 
عظیمی در کشور به همراه دارد.

وژه حال  ایــــن پر کیــــد بر اینکــــه طرح تولید "پی وی ســــی" در  از فــــارس، وی با تأ بــــه نقل 
عاوه  وژه  پر این  کرد:  اظهار  اســــت  یم  تحر شــــرایط  در  پزشکی  حوزه  ت  مشــــکا از  بسیاری 
زآوری در زمینه اشــــتغال زایی مســــتقیم و غیر مســــتقیم نیز تأثیر بســــزایی در استان  بر ار

دارد.

شهردار همدان 
: خطاب به نیروهای رفع سد معبر

حقوق شهروندی و تکریم 
ارباب رجوع اولویت باشد

همدان  شــــهردار  همدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانه، 
پلیــــس  و  معبــــر  ســــد  رفــــع  کارکنــــان  گفــــت: 
و  وندی  شــــهر حقوق  رعایــــت  بایــــد  ســــاختمان 
خویش  کارهای  ســــرلوحه  را  رجوع  اربــــاب  تکریم 

دهند. قرار 
به گــــزارش هگمتانه، نشســــت صمیمی شــــهردار 
همدان و کارکنان واحدهای رفع سد معبر انضباط 
شــــهری اداره پیشــــگیری و رفــــع تخلفات شــــهری 

شهرداری همدان برگزار شد.
هم زمان با هفته وحدت و والدت سراسر سعادت 
رســــول مکــــرم اســــام)ص(، نشســــت صمیمــــی 
»عبــــاس صوفــــی« شــــهردار همــــدان بــــا کارکنان 
مدیریــــت پیشــــگیری و رفــــع تخلفات شــــهری در 
مجموعه فرهنگــــی هنری فجر شــــهرداری همدان 
با حضور معاون خدمات شــــهری شــــهردار و مدیر 
اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری شهرداری 
همدان بــــا رعایــــت ملزومــــات و شــــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شد.
در آغاز جلســــه مدیر پیشــــگیری و رفــــع تخلفات 
صــــورت  اقدامــــات  از  کوتــــاه  گزارشــــی  شــــهری 
از  گرفته در یک ســــال حضور خــــود در این حوزه 
اداره  کارکنــــان  فعالیت  همچنیــــن  و  شــــهرداری 
پیشــــگیری در واحد رفع ســــد معبر و وانت بار را 

کرد. ارائه 
محمدعلــــی گلشــــن توضیــــح داد: طی یک ســــال 
محلــــه   75 در  مأموریــــت   6000 از  بیــــش  گذشــــته 
شــــهری با موفقیت انجام شــــده و ســــعی کرده ایم 
بــــا در نظــــر گرفتن شــــرایط اقتصــــادی و همه گیری 
ویروس منحوس کرونا با رعایت اخاق اســــامی و 
رعایت کرامت انسانی شــــهروندان، رفع سد معابر 
شــــهری را که مطالبه شــــهروندان همدانی اســــت، 

انجام دهیم.
گلشــــن ادامه داد: طی یک سال گذشته هیچ گونه 
پرونده قضایی علیه عوامل واحد رفع ســــد معبر و 
وانت بار در مراجع قضایی نداشــــتیم که این اتفاق 
مرهون تاش همکاران مــــا با هدف رعایت حقوق 

شهروندان است.
ادامــــه وحیــــد علــــی ضمیــــر معــــاون خدمات  در 
شــــهری شــــهردار همدان نیز با ابراز خرســــندی از 
تاش هــــای کارکنان واحد رفع ســــد معبر و وانت 
بار اظهار کرد: در شــــرایط شیوع کرونا این واحدها 
به عنــــوان واحدهای پیشــــرو خدمــــات بی نظیری 
50 روز  شــــامل انســــداد خیابان بوعلی به مــــدت 
و تعطیلــــی بوســــتان های همــــدان و گنجنامه را با 

دادند. ارائه  تنش  کمترین 
وی رعایت قوانین و به خصوص حقوق شهروندان 
و  ســــخت ترین  کــــرد:  اظهــــار  و  شــــد  خواســــتار  را 
حساس ترین شغل در حوزه مدیریت شهری، رفع 
سد معبر و پلیس ســــاختمان است که ظرف یک 
ســــال گذشــــته با تدبیر و همت همــــکاران در این 
مجموعه توانســــته ایم رضایتمندی باالیی داشــــته 

باشیم.
تــــاش  از  هــــم  همــــدان  شــــهردار  ادامــــه  در 
وزی مدیریت پیشــــگیری و رفع تخلفات  شــــبانه ر
قدردانی  و  تشــــکر  اداره  ایــــن  کارکنان  و  شــــهری 
کــــرد و توضیح داد: واحد رفع ســــد معبر و پلیس 
و، درگیر شونده  ســــاختمان به عنوان حوزه پیشر
مدیریت  مهــــم  حوزه های  جــــزء  کاری  پیشــــانی  و 
گذشــــته توانسته  که طی ســــنوات  شــــهری بوده 
را  وندان  شــــهر رضایتمنــــدی  از  باالیــــی  ســــطح 

کند. کسب 
عبــــاس صوفــــی افزود: شــــهرداری همــــدان بیش 
از 1000 خدمــــت را بــــه شــــهروندان ارائــــه می دهد و 
فضای شــــهر برخــــاف شــــرایط اقتصــــادی و گرانی 
مصالــــح تبدیل به کارگاه عمرانی شــــده اســــت که 
رضایتمندی شــــهروندان را در پی داشــــته اســــت. 
وی ادامــــه داد: در حــــال حاضر بیــــش از 500 پروژه 
در حال انجام اســــت و شایســــته اســــت همکاران 
رفع ســــد معبر و پلیس ســــاختمان نیز با باال بردن 
توانمندی های خود در جهت رضایتمندی عمومی 

گام بردارند.
شــــهردار همــــدان گفت: بایــــد تمامــــی همکاران 
ایــــن حــــوزه اخاق مــــداری و تعهــــد ســــازمانی را 
ســــرلوحه تمامی کارها قرار دهند و رعایت حقوق 
ومات  وندی و تکریــــم اربــــاب رجــــوع از ملز شــــهر
بار  حوزه رفع ســــد معبر و انضباط شهری و وانت 

گیرد. قرار 
کید کرد: انجــــام وظایف باید در  صوفــــی در پایان تأ
اباغــــی نظام  چارچــــوب قوانین و سیاســــت های 
ســــطح  باالبردن  بــــا  همکاران  و  باشــــد  مدیریتــــی 
برخورد  شــــهروندان  با  قوانین  به  اشراف  و  گاهی  آ
توام با اخاق اســــامی و حرفه ای داشــــته باشــــند 
و بــــا در نظر گرفتن شــــرایط حســــاس کنونی رفتار 

باشند. داشته  مردم  با  صحیحی 

خبــر
ح شد در نشست نمایندگان همدان در مجلس و استاندار با معاون وزیر راه مطر

تکمیل ایستگاه راه آهن 
مطالبه جدی همدانی ها
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3 شهرستان

اهدای نخستین نشان استاندارد 
به واحد موزائیک سازی »رزن«

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: روز چهارشــــنبه 21 آبان ماه، 
نخســــتین نشــــان اســــتاندارد در حوزه تولید موزائیک در 
اســــتان همدان به یک واحد تولیدی در شهرســــتان رزن 

اهداء شد.
به گزارش هگمتانــــه، فرماندار رزن در این مراســــم گفت: 
ارتقــــاء کیفیــــت محصــــوالت و توانمندســــازی واحدهای 
تولیدی با دریافت نشان اســــتاندارد جزء الزامات مهم در 

دنیای رقابت امروزی به ویژه در حوزه صادرات است.
سیدرضا سامتی با بیان اینکه واحدهای تولید موزائیک 
در شهرســــتان رزن بیــــش از نیم قرن اســــت که فعالیت 
می کنند، اظهار کرد: در این شهرستان 170 واحد موزائیک 

سازی در حال فعالیت هستند.
وی ادامــــه داد: واحدهــــای تولیــــدی موزائیک در ســــطح 
از 382 هــــزار مترمربــــع  شهرســــتان رزن ماهانــــه بیــــش 
موزائیــــک تولید و به ســــایر اســــتان های کشــــور ارســــال 

می کنند.
به نقل از ایســــنا، فرماندار رزن با اشاره به اینکه بیشترین 
تعداد واحدهای موزائیک ســــازی اســــتان در شهرستان 
رزن فعالیــــت می کنند، خاطرنشــــان کرد: بیــــش از 1450 
نفــــر به صورت مســــتقیم و غیرمســــتقیم در این واحدها 

مشغول به فعالیت هستند.

صدای معلمان کبودرآهنگی 
از  استخدام نیروهای غیربومی از لرستان درآمد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: در ســــال تحصیلی جاری شاهد 
گایه منــــدی هم اســــتانی ها در زمینــــه اســــتخدام نیروهای 
غیربومی به عنوان حق التدریس برای مراکز آموزشی در سطح 

استان بودیم.
به گزارش هگمتانه، در حالی اداره کل آموزش و پرورش استان 
همدان برای تکمیل ظرفیت معلم اقدام به جذب نیروهایی از 
استان لرستان کرد که در ســــطح استان به ویژه شهرستان ها 
نیروهای حق التدریســــی چندین سال است در حوزه تدریس 
و آموزش سختی ها و کاستی ها را تحمل می کنند تا شاید روزی 
تبصره یا قانون استخدام شامل حالشان شود اما با این اقدام 
نیروهای حق التدریســــی و نهضتی شهرســــتان های اســــتان 
همدان به ویژه کبودرآهنگ حق خود را ضایع شــــده می بینند 
و ایــــن امر را نوعی ظلم تلقی می کنند و پیــــام زیر گویای همین 
موضوع اســــت که از ســــوی جمعی از معلمان حق التدریس 
ارســــال شده که با سابقه 10 ســــاله فعالیت، حق خود را پایمال 

شده می دانند.

صدای معلمان حق التدریسی کبودرآهنگ  �
اینجانــــب نیروی حق التدریس با ســــابقه باالی 10 ســــال گله 
مندم از اینکــــه چرا اجازه دادیــــد نیروهای لرســــتان به راحتی 
وارد نظام آموزشــــی شهرســــتان کبودراهنگ شــــوند. همین 
نیروهایی که نه مایر نه نهاوند و نه دیگر شــــهرهای اســــتان 
قبولشــــان نکردنــــد و گفتند کســــری نیــــرو با بومــــی برطرف 
می شــــود اما متأســــفانه شهرســــتان کبودراهنگ بــــا وجود 
نیروهای بومی و بــــه کار نگرفتن آنها به راحتی لرســــتانی ها را 
جذب کرد و در حال حاضر با توجه به اســــتخدام نیروهای حق 
التدریس که 40 نفر شــــامل شهرستان کبودراهنگ می شود 
و با وجود این غیربومیان، درصــــد قبولی بومیان پایین آمده 
و کسی پاســــخگو نیســــت... کجای کار غلط است؟ چرا همه 
ســــکوت کرده ایم تا زحمات باالی 10 سال همه ما هدر برود؟ 
 چه کسی پاسخگو اســــت؟ نماینده معین شهرستان، 

ً
واقعا

 به 
ً
، رئیس اداره اموزش و پرورش؟ لطفا امام جمعه، فرمانــــدار

داد ما برسید.
ایــــن پیــــام جمعــــی از معلمــــان حــــق التدریس شهرســــتان 
کبودراهنگ است که از ما تقاضا دارند به گوش مدیران استان 
به ویژه احمد رستمی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان 

برسانیم بنابراین در یک تماس تلفنی پیگیر موضوع شدیم.
پاسخ آموزش و پرورش  �

رستمی در پاسخ به این ســــوال مبنی بر اینکه آیا معلمان حق 
التدریسی شهرستان کبودراهنگ شرایط جذب را نداشتند و 
آیا آموزش و پرورش کبودراهنگ تنها اداره در استان است که 
نیروهای لرســــتان را جذب کرده؟ گفت: طبق مصوبه مجلس 
نیروهایــــی که تا قبل از 1/1/91 فعالیت داشــــتند اعم از ســــرباز 

معلم، نیروهای حق التدریسی و... را امسال جذب کرده ایم.
وی ادامــــه داد: به علت اینکــــه در شهرســــتان کبودراهنگ 
نیروی واجد شرایط طبق مصوبه مجلس نداشتیم بر همین 
اساس تیرماه ســــال جاری از اداره کل استان درخواست شد 
که یا مجوز بــــه کارگیری نیروهای موجود برای ســــاعت کار به 
ما داده شــــود یا اینکه نیروی مورد نیاز بــــه آموزش و پرورش 

شهرستان داده شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســــتان کبودراهنگ اظهار 
کرد: این گونه نیســــت که آموزش و پرورش کبودراهنگ تنها 
شهرستانی اســــت که از استان لرستان نیرو جذب کرده باشد 
، نهاوند و همدان نیروهای مورد  چراکه شهرســــتان های مایر

نیاز خود را از استان لرستان جذب کرده اند.
وی تأکید کرد: اگر در شهرستان کبودراهنگ همکار فرهنگی 
هست که سنوات فعالیتش شامل مصوبه مجلس بوده و 
امســــال جذب نشــــده به آموزش پرورش مراجعه کند چراکه 
من و همکارانم در اداره در خدمت همه زحمتکشــــان عرصه 

تعلیم و تربیت هستیم.
رستمی افزود: نیروهای اســــتان لرستان به صورت موقت در 
شهرســــتان فعالیت دارند و در صورت تصویب قانون جذب 
دیگــــر نیروهای حــــق الزحمه و حــــق التحریری و ابــــاغ آن، ما 

نیروهای واجد شرایط را جذب خواهیم کرد.
به نقل از ایســــنا، موضوع حضور نیروهای اســــتان لرستان در 
همدان اعتراض بســــیاری از هم اســــتانی ها را دربردارد، به ویژه 
افرادی که چندین ســــال با ســــختی های فراوان از روستاهای 
دور افتاده برای ادامه تحصیل در دانشــــگاه های تهران و دیگر 
استان ها مشکات زیادی را تحمل کرده اند و دارای تحصیات 
کارشناسی ارشد مرتبط با آموزش و پرورش هستند و چندین 
سال است در آزمون های متفاوت شرکت می کنند اما تاکنون 

نتوانسته اند جذب شوند.

تکمیل مرحله اول مجتمع آبرسانی »حسین آباد شاملو« تا یک هفته آینده
آب و  هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر عامل شرکت 
آبرســــانی  از تکمیل مرحله اول مجتمع  فاضاب مایر 

آینده خبر داد. »حسین آباد شاملو« تا یک هفته 
گزارش هگمتانــــه، قدرت اهلل ولــــدی فرماندار مایر  به 
به دنبــــال تاخیرهای پیش آمده در روند اجرای مجتمع 
، با  آبرسانی روســــتای علی آباد و چهار روســــتای مجاور
حضور میدانــــی در محل احداث ایــــن مجتمع، بر روند 
اجــــرای آن نظــــارت و از تاخیرات پیش آمــــده در برنامه 

عملیاتی این طرح به شدت انتقاد کرد.
در جریان این بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
، ضمــــن برشــــمردن مــــوارد و  شهرســــتان مایــــر نیــــز
آمده در روند اجرای ایــــن طرح، قول  اشــــکاالت پیش 
آتی این طــــرح تکمیل  موکد داد کــــه ظرف یک هفتــــه 
 ، شده و آب شرب سالم و بهداشتی به صورت مستمر
در اختیــــار ســــاکنان روســــتاهای تحت پوشــــش این 

گیرد. مجتمع قرار 
سعید میرزایی ســــامعی با بیان اینکه مجتمع آبرسانی 
روســــتایی »حســــین آباد شــــاملو« یکی از چند مجتمع 
آبرســــانی مایــــر اســــت افــــزود: عملیــــات اجرایی این 

مجتمع سال 95 آغاز شده و در حال تکمیل است.
وی بــــا بیــــان اینکه ایــــن مجتمع 11 روســــتا بــــا 9 هزار و 
964 نفر را زیرپوشــــش دارد گفت: در مرحله نخســــت 
بهره برداری از این مجتمع به روستاهای کوسج خلیل، 

زیرآبیه، حســــین آباد شــــاملو، دهنو و علی  آباد آبرسانی 
انجام خواهد شد.

آب و فاضاب شهرســــتان مایر  مدیرعامل شــــرکت 
گفت: در صورت تأمین اعتبارات بیشــــتر مرحله دوم 
آباد  ، پیرمیشــــان، مبارک  برای روســــتاهای ده شــــاکر
و حســــن آباد قشــــاق نیــــز در آینده نزدیــــک تکمیل 

شد. خواهد 
وی گفت: دو چاه در روستاهای کوسج خلیل و زیرآبیه 

حفر شــــده و عــــاوه بر حفــــر ایــــن دو چــــاه تاکنون 16 
آباد دمق انجام  کیلومتر لوله گذاری برای روستای علی 

شده است.
به نقــــل از فارس، میرزایی ســــامعی افزود: بــــا توجه به 
مرتفع شــــدن روســــتای علی آباد، یک ایســــتگاه پمپاژ 
با ظرفیــــت 500 مترمکعب به منظــــور پمپاژ آب از خط 
آباد  انتقال چاه روستای کوسج خلیل به روستای علی 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان، احداث شده است.

رصد بازار مالیر توسط 14 تیم بازرسی
معاون  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
فرمانــــداری  اجتماعــــی  و  سیاســــی 
ویــــژه مایر گفت: با توجــــه به اعمال 
بــــر  مبنــــی  جدیــــد  محدودیت هــــای 
واحدهــــای  فعالیــــت  ممنوعیــــت 
روز  از  بازرســــی  تیــــم   14 صنفــــی، 
بــــر  را  خــــود  نظارت هــــای  سه شــــنبه 
تمامی واحدهای صنفی، کسبه و بازار 

تشدید کردند.
به گزارش هگمتانه، حســــین فارسی 
روز سه شنبه در نشست هماهنگی 
از  بازرســــی  و  نظارت هــــا  تشــــدید 
شهرســــتان  صنفــــی  واحدهــــای 

مایر اظهــــار کرد: در صورت مشــــاهده هرگونه تخلف و 
سرپیچی از مصوبات ســــتاد مقابله با کرونا، طبق قانون 

واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.
وی افــــزود: تیم های بازرســــی از روز سه شــــنبه همزمان 
بــــا اعمال محدودیــــت ممنوعیت فعالیــــت واحدهای 
صنفی پس از ســــاعت 18 عصر به استثنای داروخانه ها 
و واحدهای تأمین کننده مایحتاج مردم، باید از ساعت 

14.30 در مسیرهای مشخص شده حضور پیدا کنند.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرماندار ویــــژه مایر تأکید 
کرد: 2 تیم بازرســــی باید بــــه طور ویژه بازار بــــزرگ مایر را 
رصد کنند و در کنار ســــایر تیم ها فعالیت خود را پس از 
ســــاعت 18 عصر نیز ادامه دهند تا در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، گزارش ها اعام و با واحد مربوطه برخورد 

شود.
اعمــــال  نخســــت  روزهــــای  در  داد:  ادامــــه  فارســــی 

محدودیت ها، تیم های بازرســــی فعالیت خود را از مرکز 
، بازار بزرگ، مراکز خرید آغــــاز می کنند و در روزهای  شــــهر
، رینگ های فرعی نیز  آینده عاوه بر رینگ مرکزی شــــهر

رصد خواهد شد.
وی گفــــت: گزارش های هر تیــــم نظارت و بازرســــی باید 
روزانه به ســــتاد مقابله با کرونا در شهرستان مایر ارایه 
شــــود تا نســــبت به برخورد با واحدهای صنفی متخلف 

اقدامات الزم صورت گیرد.
معاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانداری ویــــژه مایر با 
اشــــاره به آغاز دور جدید بازرســــی ها از هفته گذشته در 
این شهرســــتان اظهار کرد: در همین راستا تیم بازرسی 
روزانــــه صبــــح و بعدازظهــــر از واحدهای صنفــــی، اماکن 
عمومــــی، دولتــــی و اصنــــاف و بــــازار نظــــارت می کنند و 

همچنان ادامه دارد.
ظرفیــــت  از  بازرســــی ها  ایــــن  در  افــــزود:  فارســــی 

دســــتگاه های  بانک هــــا،  مدیــــران 
پرورش،  و  آمــــوزش  خدمات رســــان، 
عالی،  آمــــوزش  مراکز  و  دانشــــگاه ها 
روحانیان،  علمیه،  حوزه های  مدیران 
ســــازمان های مــــردم نهــــاد، هیــــأت 
و  خبرنــــگاران  جوان،  اندیشــــه ورزان 
اعضای ســــتاد مقابله با کرونا در این 
شهرســــتان بــــرای تیم های بازرســــی 

استفاده شد.
وی یادآور شــــد: در این مدت حدود 
80 درصد از تیم های نظارت و بازرسی 
به وظایف خود به خوبی عمل کردند 
که قابل تقدیر اســــت و برخی تیم ها 
عملکرد متوسط و 2 یا سه تیم بازرسی نیز عملکردشان 
ضعیف بــــود که تذکــــر کتبی به ایــــن تیم هــــا و مدیران 

استانی آنها داده می شود.
معــــاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانداری ویــــژه مایر 
کید کرد: شــــرایط کنونی این شهرســــتان از نظر ابتا،  تأ
بستری و مرگ و میر افراد مبتا به کووید 19 قرمز است 

و همه باید برای مقابله با این بیماری پای کار باشیم.
فارســــی گفت: امروز اولویت نخســــت دســــتگاه های 
اجرایی، نهادها و ارگان ها مقابله با کرونا اســــت و هیچ 

کوتاهی در این زمینه از مدیران پذیرفته نیست.
به نقــــل از ایرنا، وی خواســــتار همراهی بیشــــتر مردم با 
ســــتاد مقابله با کرونا شد و خطاب به شهروندان تأکید 
کــــرد: تا جایی کــــه امــــکان دارد از منزل خارج نشــــوید و 
اصول بهداشــــتی را رعایت کنید تا بتوانیم از موج سوم 

این بیماری با موفقیت عبور کنیم.

ر اسدآبادی اهدای دارو به بیماران کرونایی توســـط خّیِ
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس دانشکده علوم پزشــــکی اسدآباد از اهدای دارو به بیماران 

مبتا به کرونا از ســــوی یک خّیر اسدآبادی ساکن تهران خبر داد.
وی رایــــگان بــــرای بیماران  بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ایــــرج صالحی از اهــــدای بســــته های دار
396 بســــته  کرد: این خیر  ونایی توســــط خیر اســــدآبادی ســــاکن تهران خبر داد و اظهار  کر
یرنظر دکتر هاشــــمیان؛ فوق تخصــــص بیماری های ریه و رئیس بخش  که ز را  وی رایگان  دار
پزشکی  علوم  دانشــــکده  به  شــــده  تهیه  تهران  دانشــــوری  مســــیح  بیمارســــتان  آی ســــی یو 

است. کرده  اهدا  اسدآباد 
وهــــا مطابق با نظر و  ر شــــده این دار یزی های صورت گرفته، مقر وی بیــــان کرد: طبق برنامه ر
وخانه بیمارســــتان تحویل  یق دار دســــتور پزشــــک معالج به بیماران مبتای ســــرپایی از طر

شود. داده 
رئیس دانشــــکده علوم پزشکی اســــدآباد با اشــــاره به اینکه قیمت تقریبی هر بسته نزدیک به 

3 میلیون ریال اســــت گفت: یک میلیارد و 188 میلیون ریال در این زمینه هزینه شــــده است.

کید بر رعایت اصول بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعی از ســــوی مردم اسدآباد افزود:  وی با تأ
امیدوارم همشــــهریان به محدودیت هــــای در نظر گرفته توجــــه کنند تا شــــاهد کنترل بیماری 

باشیم. کرونا 
ین راهکار  گفت: مانــــدن در خانــــه بهتر وری دانســــت و  از ماســــک را ضر صالحی اســــتفاده 
وری از منازل خارج  وناســــت و مردم جــــز به هنگام کارهای ضــــر بــــرای قطع زنجیره بیماری کر

. ند نشو

توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج( انجام شد

کشف 9.5 تن روغن نباتی 
احتکارشده در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مسؤول روابط عمومی 
ســــپاه انصارالحسین )ع( اســــتان همدان از کشف 
9.5 تن روغن نباتی احتکار شــــده توسط پاسداران 

گمنام در استان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه و به نقــــل از روابــــط عمومی 
علی اکبر  همدان  اســــتان  انصارالحســــین)ع(  سپاه 
کریم پــــور اظهار کــــرد: پاســــداران گمنام امــــام زمان 
)عج( در ســــازمان اطاعات سپاه انصارالحسین)ع( 
در اقدامی اطاعاتی با هماهنگی بازرســــان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان موفق به 

کشف اقام احتکار شده در استان همدان شدند.
وی با اشــــاره به کشــــفیات صــــورت گرفتــــه طی 48 
ساعت گذشته افزود: در شهرســــتان اسدآباد 300 
تن نهاده دامی و 6 تن روغن نباتی توسط پاسداران 

گمنام امام زمان)عج( کشف شد.
مســــؤول روابط عمومی ســــپاه انصارالحســــین )ع( 
اســــتان همدان تصریح کــــرد: همچنین طــــی اقدام 
عملیاتی در شهرستان بهار نیز 3.5 تن روغن نباتی 

و 5 هزار بطری نوشیدنی تاریخ گذشته کشف شد.
وی با بیان اینکه ســــازمان اطاعات ســــپاه اســــتان 
همدان به طــــور قاطع بــــا عامان احتــــکار و قاچاق 
می توانند  شــــهروندان  گفت:  می کنــــد،  برخورد  کاال 
در صورت مشــــاهده هرگونه تخلفــــات احتمالی در 
خصوص احتکار و یا قاچاق کاال با سامانه 114 تماس 

بگیرند.

ح »مصباح الهدی« در  طر
مدارس نهاوند اجرا می شود

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معاون پرورشــــی و 
تربیــــت بدنــــی آمــــوزش و پــــرورش نهاونــــد گفت: 
طــــرح »مصباح الهدی« بــــا محوریت شــــناخت امام 

سجاد)ع( در مدارس نهاوند اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه، نســــرین ســــاکی اظهار کرد: به 
منظــــور معرفی ســــیره عملــــی امامــــان معصوم)ع( 
طرح »مصباح الهدی« با محوریت امام ســــجاد)ع( در 

مدارس نهاوند اجرا می شود.
وی افــــزود: بــــا توجه به اینکه شــــناخت ســــیره های 
)ع( می تواند نقش  عملــــی و زندگانــــی ائمــــه اطهــــار
مهمی در الگوســــازی برای جوانان داشته باشد لذا 
طرح مصبــــاح الهدی با هــــدف امام شناســــی برگزار 

می شود.
معاون پرورشــــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش 
نهاوند افزود: مکتب شــــیعه افتخار دارد اصول و 
مبنای خود را بر امواج خروشــــان ســــیره و ســــنت 
آن را در بین  نبوی و ائمــــه اطهار قرار داده و بایــــد 

کودکان و نوجوانان تبیین و تشــــریح کنیم.
وی با بیان اینکه امامان ما همه نور بوده اند، گفت: 
امامان شیعه به عنوان رهبران جامعه اسامی تلقی 
می شــــوند، بنابراین باید بخشــــی از وقــــت خود را به 

کسب شناخت آنها قرار دهیم.
گاهــــی نســــل جــــوان نســــبت به  ســــاکی گفــــت: آ
)ع( یــــک وظیفه اصلی اســــت و  ســــیره ائمه اطهــــار
ســــرمایه گذاری در ایــــن عرصــــه اهمیــــت دارد زیــــرا 
معرفت نســــبت به امامان)ع( باعث رفع مشکات 

می شود.
وی افزود: در این راستا آموزش و پرورش شهرستان 
نهاوند طرح شناخت و معرفی سیره امام سجاد)ع( 
را در طول ســــال تحصیلی جاری در دستور کار خود 
قرار داده و تــــاش دارد تا بخشــــی از زوایای زندگی و 
ســــیره عملی آن امــــام رئوف را در قالــــب برنامه های 

مختلف برای دانش آموزان بیان کند.
معاون پرورشــــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش 
نهاونــــد برگزاری مســــابقات فرهنگــــی و هنری را از 
جملــــه برنامه های در دســــت اقدام ایــــن اداره در 
ذکر  ســــجاد)ع(  امام  عملی  ســــیره  معرفی  راستای 
کــــرد و افــــزود: صحیفــــه ســــجادیه به عنــــوان یک 
اثــــر تربیتــــی و گنجینه ای مانــــدگار از امــــام چهارم 
شــــیعیان اســــت که بســــیاری از آموزه های دینی، 
اخاقــــی و اجتماعــــی در آن وجــــود دارد بنابرایــــن 
بــــه دانش آمــــوزان می تواند  آن  انتقــــال مضامین 
را  امروز  جامعــــه  اجتماعی  معضــــات  از  بســــیاری 

کند. برطرف 
وی گفــــت: در ایــــن راســــتا مســــابقات فرهنگــــی و 
، مقاله،  هنری در رشــــته های نقاشی، دلنوشته، شعر
وباگ نویسی، تولید محتوا در شبکه آموزشی شاد، 
خوشنویسی در قالب زندگانی، سیره عملی و دعای 

صحیفه سجادیه برگزار می شود.
به نقــــل از فــــارس، ســــاکی در پایان افــــزود: با توجه 
به شــــرایط کنونــــی فعالیت مــــدارس برخــــی از این 
مســــابقات در بســــتر فضای مجازی انجام شــــده و 
دانش آمــــوزان و فرهنگیان می توانند آثــــار خود را تا 
پایان فروردین ماه تحویل معاونت پرورشــــی اداره 

آموزش و پرورش نهاوند دهند.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شــــرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: سفر روز 
چهارشــــنبه با هدف بازدید از طرح های در دســــت اقدام، 
تکمیل ایــــن طرح ها و تعریــــف طرح های جدیــــد در حوزه 
بازآفرینی شهری مایر انجام شــــد که برای اتمام طرح های 

نیمه کاره این شهر تخصیص 100درصدی انجام می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مهدی عبــــوری روز چهارشــــنبه در 
نشست بررسی مسائل و مشــــکات طرح های بازآفرینی 
شهری مایر ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مسووالن این 
شهرســــتان و تخصیص اعتبارات پیش بینی شده شاهد 

افتتاح بخشی از این طرح ها تا پایان امسال باشیم.
وی طوالنی شــــدن عملیات اجرایی مرکــــز درمانی منطقه 
ســــرجو مایر را ناراحت کننده خواند و قول مســــاعد داد: 
کل اعتبــــار این طرح تا تکمیل نهایــــی را تأمین می کنیم تا 

این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
شــــرکت  مدیرعامــــل  و  شهرســــازی  و  راه  وزیــــر  معــــاون 
آبرو شــــمس آباد  بازآفرینی شــــهری ایران بیان کرد: کانال 
نیــــز نارضایتی هایی را برای مردم این منطقه ایجاد کرده، در 
حالی که شهرداری اقدامات خوبی برای احداث دیواره های 

این کانال انجام داده و در مرحله سرپوش گذاری است.
عبوری گفت: ادامه این طرح باید از کمربندی شــــهر عبور 
و به مرکز اصلی در تصفیه خانه واقع در منطقه ناســــیونال 
، قول می دهیم اعتبار مورد  برســــد که ضمن برآورد اعتبار

نیاز برای تکمیل این طرح اختصاص یابد.
وی درباره طرح مجتمع تجاری و فرهنگی میدان استاندارد 
که جزء طرح های شهرداری است بیان کرد: این طرح از نظر 
فنی نواقصی دارد که باید با نظارت بیشــــتر رفع شــــود و از 
محل کمک به شهرداری اعتباری را برای تکمیل این طرح 

کمک می کنیم.
مدیرعامــــل شــــرکت بازآفرینی شــــهری ایــــران تأکید کرد: 
پیش بینــــی اعتبــــارات هر چه ســــریعتر صورت جلســــه و 
به اســــتان و تهران ارســــال شــــود، ما نیز تــــاش می کنیم 
این اعتبــــارات تــــا آذر امســــال از محل تبصــــره 18 به این 

شهرستان اباغ و اختصاص یابد.

مالیر در اولویــــت ما برای تخصیص ســــهمیه قیر   �
قرار دارد

عبوری با بیــــان اینکه در حــــوزه قیر با کمــــک نمایندگان 
مجلس اتفاقات خوبی افتاد ادامــــه داد: با توجه به اینکه 
در الیحه بودجه 99 این موضوع وجود نداشــــت، با کمک 
نماینــــدگان مجلــــس طــــرح 2 فوریتی مصوب و بــــه تأیید 
شــــورای نگهبان رســــیده که در صــــورت ابــــاغ، مایر در 

اولویت ما برای تخصیص سهمیه قیر قرار دارد.
وی همچنین با اشــــاره به وجود آســــیب های اجتماعی در 
، ایجاد سرای محله در این منطقه  منطقه شمس آباد مایر
را بــــه عنوان یک طــــرح جدید در حــــوزه بازآفرینی شــــهری 
پیشــــنهاد داد و تأکید کرد: هر چه سریعتر این طرح خارج 

از برنامه در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــــهری ایران اظهار کرد: با توجه بــــه وظایف مهم مدیریت 
شــــهری و کمبود منابع مالی، شــــاید شــــهرداری به تنهایی 
نتواند این وظایف را به خوبی به سرانجام برساند که در این 
زمینه دولت با تعریف طرح های مشــــارکتی در قالب اقدام 

مشترک، نقش حمایتی خود را در این زمینه ایفا می کند.
عبوری با اشــــاره به اجرای طرح بازآفرینــــی یخدان میرفتاح 
مایر گفــــت: این یخدان یــــک مجموعه تاریخــــی و بافت 

ارزشــــمند اســــت که می توانیم در قالب اقدام مشــــترک، 
زمین هایی که مربوط به شرکت بازآفرینی است، در اختیار 

شهرداری قرار  گیرد.
وی ادامه داد: برای نوســــازی بافت فرســــوده مــــا آمادگی 
داریم طرح جدید تعریف کنیم و از اماک در اختیار شرکت 

بازآفرینی، برای اجرای طرح در اختیار قرار دهیم.
عبــــوری همچنین دربــــاره تعیین تکلیــــف خانه منصوری 
این شــــهر بیان کرد: از محل ســــهم 10 درصــــد می توانیم 
به ایــــن مجموعه کمــــک کنیم و مصوبات اســــتانی آن در 
مدار قوانین و مقررات اســــت و تهــــران نیز تأیید می کند و 

مشکلی در زمینه تملک زمین وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرســــازی گفت: از نمایندگان مجلس 
انتظــــار داریم قوانینی مصوب شــــود کــــه در تأمین اعتبار 
طرح ها و الــــزام به تخصیص این اعتبارات که مســــتقیم با 
مردم در ارتباط اســــت، به مــــا کمک کنند تــــا بتوانیم این 

طرح ها را اجرایی کنیم.

ح های بازآفرینی کشــــور   � 300 میلیارد تومــــان به طر
اختصاص یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــــهری ایــــران همچنین گفــــت: امســــال یــــک مرحله از 

تخصیــــص اعتبــــارات تبصــــره 18 بــــا اعتباری حــــدود 300 
میلیارد تومــــان برای اجرای طرح های بازآفرینی در سراســــر 
کشــــور به طور کامل جذب شد و منتظر مرحله بعدی این 

اعتبارات هستیم.
عبوری در حاشــــیه بازدیــــد از طرح های بازآفرینی شــــهری 
شهرســــتان مایر اظهار کرد: در حــــال حاضر بیش از 690 
طرح بازآفرینی شــــهری از محل تبصره 18 در سراسر کشور 

در دست اجرا است.
وی با اشــــاره به حمایت هــــای خوب دولــــت در بازآفرینی 
شــــهری و بســــته های حمایتی در ایــــن زمینه بیــــان کرد: 
بخشــــی از حوزه بازآفرینی شــــهری به نوســــازی و بهسازی 
بافــــت فرســــوده برمی گــــردد که در ایــــن زمینه عــــاوه بر 

حمایت دولت، نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــــهری ایران افزود: در حال 
حاضر 148 هزار هکتار بافت فرســــوده در کل کشور داریم 
که شــــامل ســــه بافت تاریخی، میانی و ســــکونتگاه های 

غیررسمی است.
عبوری بــــا تأکید بــــر اینکه دولت بــــه تنهایــــی نمی تواند 
نوســــازی و بهســــازی این میزان بافت فرسوده را اجرا کند 
ادامــــه داد: بدون شــــک ایــــن اقدامات باید با مشــــارکت 
بخش خصوصی، انبوه سازان و مدیریت شهری که نقش 

مهمی در این زمینه دارد؛ اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به تهیه بسته های حمایتی دولت یادآور شد: 
در این رابطه تســــهیات خوب تبصــــره ای و غیر تبصره ای 
برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده از سوی دولت در 
نظر گرفته شده و پروانه ســــاخت واحدهای مسکونی در 

این مناطق با کمک شهرداری ها رایگان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــــهری ایران گفت: همچنین 50 درصد طراحی، نظارت و 
اجرا در ســــازمان نظام مهندســــی در حوزه بافت فرسوده 

رایگان است.
عبوری ابــــراز امیدواری کــــرد: با پیگیری های انجام شــــده 
در شهرســــتان ها، بتوانیــــم شــــاهد عملیاتی شــــدن این 
اقدامــــات و تکمیل طرح های زیــــادی در حــــوزه بازآفرینی 

شهری باشیم.
بــــه نقل از ایرنا، معاون وزیر راه و شهرســــازی و مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی شهری ایران روز چهارشنبه در سفر خود 
به مایر از طرح های مرکز درمانی ســــرجو، مجتمع تجاری و 
فرهنگی میدان اســــتاندارد، کانال آبرو منطقه شمس آباد 
و مرکــــز فرهنگــــی طالقانی مایــــر بازدید کــــرد و مصوبات 
خوبی در این زمینــــه برای تکمیل طرح هــــای مورد بازدید 

اتخاذ شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ینی  ح های بازآفر اعتبار طر
« تأمین می شود »مالیر

ح های بازآفرینی کشور اختصاص 300 میلیارد تومان به طر
طوالنی شدن عملیات اجرایی مرکز درمانی منطقه سرجو مالیر ناراحت کننده است
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95 درصد از عرصه های منابع طبیعی همدان سنددار شد
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس اداره ممیزی و 
آبخیزداری  حدنــــگاری اراضــــی اداره کل منابع طبیعــــی و 
اســــتان همدان گفت: دریافت ســــند تک برگی برای 200 
هزار هکتار از اراضی ملی این استان در سال جاری هدف 
گــــذاری شــــده و تاکنون 95 درصــــد از عرصه هــــای منابع 

طبیعی همدان دارای سند مالکیت شدند.
به گــــزارش هگمتانه، مجید ملکی روز چهارشــــنبه اظهار 
کرد: از 200 هزار هکتار اراضی ملی هدف گذاری شده این 
اســــتان، در هشــــت ماه اول ســــال جاری برای حدود 68 
هزار هکتــــار از عرصه های منابع طبیعی ســــند تک برگی 

صادر شده است.
وی با بیان اینکه منابع مالی صدور سند تک برگی اراضی 
ملی از محل اعتبارات صندوق توســــعه ملی تأمین شده 
 است اظهار کرد: ســــند تک برگی 75 هزار هکتار از اراضی 

ملی اســــتان همــــدان تاکنون گرفته شــــده کــــه 68 هزار 
هکتار اسناد صادره در سال جاری بوده است.

رئیــــس اداره ممیزی و حدنــــگاری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــــزداری همــــدان گفــــت: تأیید تمامی نقشــــه های 
موزاییکــــی )نقشــــه ای کــــه از نقشــــه های هوایــــی تهیه 
می شود( در کمیته فنی ممیزی اراضی برای نقشه برداری 
شمیم و دریافت سند تک برگی اراضی ملی در حال انجام 

است.
ملکــــی افزود: تهیه ســــند تــــک برگی اراضی ملی اســــتان 
همدان در راستای سیاست های کان نظام، اهداف کلی 
ســــند چشــــم انداز افق 1404 و قانــــون افزایش بهره وری 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: تهیه نقشــــه حدنگاری اراضی ملی 
اســــتان با هــــدف تبدیل و اخذ اســــناد تک برگــــی اراضی 

ملی، تثبیت مالکیــــت دولت، تقویت مدیریت و نظارت 
بر اراضــــی ملی، جلوگیــــری و پیشــــگیری از زمین خواری، 
شناســــایی و برخورد قانونی بــــا متجــــاوزان اراضی ملی و 
دولتی و پاســــخ گویــــی دقیق و به موقع به اســــتعامات 

صورت می پذیرد.
رئیــــس اداره ممیزی و حدنــــگاری اراضــــی اداره کل منابع 
طبیعــــی و آبخیزداری اســــتان همــــدان بیان کــــرد: اجرای 
عملیات »حدنگاری« و صدور اسناد تک برگی می تواند در 

افزایش ضریب محافظت از منابع ملی تأثیرگذار است.
ملکــــی با تأکید بر ضرورت اجرای ســــریع طــــرح حدنگاری 
اراضــــی، گفت: با تعییــــن تکلیف و انجــــام حدنگاری، حد 
و مــــرز اراضی ملی و مســــتثنیات مردم مشــــخص و جلو 
بســــیاری از تخریــــب و تصرفات منابع طبیعــــی نیز گرفته 

می شود.

استان

استاد رحیم نداف انقالبی بود 
و انقالبی ماند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاد رحیم نــــداف دبیر 
دبیرســــتان های همدان، مبارز دوران قبل از انقاب اسامی، 
رزمنده و جانباز هشــــت ســــال دفاع مقدس، سرباز راستین 
امام و رهبری در دفع فتنه و حوادث سخت ایام پس از پیروزی 

انقاب شکوهمند اسامی به دیدار حق شتافت.
او به یاران و دانش  آموختگان شهیدش پیوست. به روایت 
اسناد و مدارک به دست آمده از ساواک وی از جمله دبیرانی 
بود که در تدریس ریاضیات به مهندسی فکری و روشنگری 
دانش آمــــوزان  ســــاماندهی  می پرداخــــت.  دانش آمــــوزان 
دهــــه پنجاه علیه نظام ســــتم شــــاهی، راه انــــدازی تظاهرات 
و راهپیمایــــی علیه ســــلطنت منحوس پهلــــوی، حمایت 
از نهضــــت امام خمینــــی رضــــوان اهلل تعالی علیــــه، تحمل 
زندان، تبعید و شــــکنجه در ایام حکومت ســــیاه گذشــــته 
در کارنامه مبارزاتی وی ســــتاره دار و درخشان است. استاد 
رحیم نداف با شــــروع جنــــگ تحمیلی با حضــــور در مناطق 
جنگــــی غرب و جنوب کشــــور در کســــوت معلمی و تعلیم 
رزمنــــدگان می پرداخت تا بــــه ارتقاء آمــــوزش تحصیلی آنان 
عقب افتادگی درســــی دالورمردان جبهه های جنگ جبران 
شــــود. او در بمباران پادگان شــــهید مدنی دزفول مفتخر به 
اخذ درجه جانبازی شــــد که هیچ گاه نخواســــت فردی از آن 
مطلع گردد. پس از ارتحال ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس 
جمهوری اســــامی حضرت امام امت او همچون ایام حیات 
امام خمینی قدس ســــره الشریف در تبعیت از خلف صالح 
ایشان ولی فقیه زمان نایب المهدی امام خامنه ای مد ظله 
العالی لحظــــه ای درنگ نکرد به لحظه، به هنــــگام و به روز در 
انجام وظیفه و رسالت سربازی و حمایت انقابی از ولی فقیه 
زمان به هدایت و ارشــــاد جامعه می پرداخــــت. امور داخلی 
جهــــان پیرامون را به دقــــت رصد می کرد و با جریان ســــازی، 
صــــراط مســــتقیم انقاب اســــامی را رهنمون می گشــــت. 
هیچگاه به دامنه جناح های چپ و راســــت نیفتاد. همواره 
آنان را طــــرد می کرد. انقابیون کهن شــــهر ایران اســــامی، 
همــــدان به خاطــــر دارند روزهای نخســــت پیــــروزی انقاب 
اســــامی در جریان برگــــزاری اولیــــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسامی سازمان مجاهدین خلق)منافقین( با سوء 
استفاده از نام شهره شهر حاج رحیم نداف بدون هماهنگی 
با وی او را به عنوان نامزد سازمان برای کاندیداتوری مجلس 
شــــورای اســــامی معرفی کرده بودند. آقای نداف شــــخصا 
قوطی رنگ به دســــت گرفته در خیابان های شــــهر با فرچه 
بر در و دیوار نگاشــــت نداف کاندید نشــــده است و با این 
کار نفاق منافقین را آشــــکار ســــاخت. وقتی پســــت وزارت 
آموزش و پرورش و اســــتانداری او بر ســــر زبان ها افتاد طفره 
رفت و تن به این مســــؤولیت نداد. او هیچگاه فریب زرق و 
برق دنیا را نخورد محکم و اســــتوار در مسیر انقاب، انقابی 
بودن و انقابی ماندن ایســــتاد. در خدمت به محرومان بی 
تکلف و چشــــم داشــــت و توقع مادی در کمیته امداد امام 
، جانانه فعالیت می کرد. خمینی در چند نوبــــت کاری در روز
او مخالــــف اشــــرافی گری و زدو بندهای کذایی بود. شــــبکه 
اختاپوسی رانت و نفوذ را در ضربه به اصول انقاب اسامی 
کامًا می شناخت و در افشای چهره کریه آنان در هر محفل 
و مجلس دریغ نمی کرد. پوست کنده و رک حرفش را میزد. 
با هیچکس بر ســــر انقاب اســــامی معاملــــه نمی کرد. در 
حقیقتی ناب معلم بود و چون شمع می سوخت تا به جامعه 
انقابی و اسامی روشنایی بخشد. او بر کرسی معلمی تکیه 
زده بود تا جامعــــه را از جهل و نادانی به افق روشــــن و صبح 
بیداری فراخواند. سال 87 هنگامی که در آیین نکوداشت از 
مبارزان دوران انقاب وی و تعدادی مورد تجلیل قرار گرفتند 
و موفــــق بــــه دریافت لوح ســــپاس و یک قطعه ســــکه بهار 
آزادی گردید. به اصرار ســــکه اهدایی را به ســــتاد نکوداشت 
برگرداند. تا درس آموز کســــانی باشــــد که با اختاس، رانت، 
زیاده خواهی، دست یازیدن به بیت المال، اجحاف، ارتشاء، 
ســــبک زندگی غربی، گرفتن حقوق نجومی، چشم به سوی 
بیگانه داشــــتن، بر پیکر انقاب اســــامی افتاده اند شــــاید 
دست از چنین حرکات زشت و ناپســــند بردارند و به دامن 
مردم و نظام اســــامی برگردنــــد. آقای رحیم نــــداف در زهد، 
،ت مثال زدنی اســــت. نماز را به جماعت  تقوا عبادت، بصیر
می خواند اهل نافله، مودب با آداب اسامی، آشنا به احکام 
و معارف دینی، مبانی شریعت و طریقت را در عصر غیبت به 
درستی شناخته بود و در راهبرد نظام اسامی فصل الخطاب 
والیت مطلقــــه فقیه را معیار قرار می داد.به واقع التزام عملی 
به والیت فقیه داشــــت. با اهل علم، علماء حوزه و اســــاتید 
دانشگاه حشــــر ونشــــر داشــــت و حضور در نماز سیاسی 
عبادی جمعه را میزان برنامه هفتگی خود قرار داده بود. اهل 
روضه، بکا و عاشق اهل بیت سام اهلل علیها بود شرکت در 
مجالس روضه و یادواره شــــهدا روح او را به پرواز در می آورد. 
این فعال سیاســــی و اجتماعی به عنوان یک بسیجی تمام 
عیار هیچگاه خود را ســــهم خواه انقاب اسامی ندانست 
بلکه همواره در مواجهه با افراد، خود را مدیون امام، رهبری، 
انقاب، شهدا و مردم می دانست. این معلم انقابی عصاره 
خوبی هاســــت که در دامن آن صدها شــــهید دانش آموز و 
غیر دانش آموز پــــرورش یافتند و دین خــــود را با نثار خون 
به اســــام عزیز ادا کردند. دشــــمن شناســــی و بصیرت او در 
مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب هنوز بر تابلو 
دبیرستانهای شهر نقش بسته است. دیپلماسی مقاومت 
و تقویــــت جبهــــه مقاومت را در مکتب ســــردار ســــلیمانی 
به دانش آموزان و نســــل جوان تا رســــیدن به تمدن نوین 
اسامی و نجات بشریت از سلطه مدعیان دروغین طرفدار 
حقوق بشــــر گوش زد میکرد. معلم بصیر ما بدون هیاهو و 
غوغا ساالری به رسالت سربازی امام زمان خود عمل میکرد 
و در جایــــگاه ماموم هیــــچ گاه از مقام امام وقــــت خود جلو 

 تکرار آقای نداف سخت و دشوار است.
ً
نیفتاد. یقینا

ضایعه اســــفناک درگذشــــت معلم فرزانه و دردانه زمانه به 
جامعه فرهنگیــــان، فرهیختــــگان، نخبگان، دانشــــوران و 
دانش آموزان انقابی و عموم مردم شریف و فهیم تسلیت 
عرض نموده. امید اســــت درعمل به ســــیره آن استاد عالی 
مقام از کاس پشــــتیبانی از ولی امر مســــلمین و حمایت از 

مظلومان عالم عقب نیفتیم. ان شاءاهلل
محمد جواد بیات 
دانش آموز دهه 50 استاد نداف
دبیرستان علویان

یادداشت میهمان

مسؤول کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا در همدان:

پلمب ۲0 تاالر و سفره خانه در استان همدان
هشدارها را جدی بگیرید

ونا در همدان  وه خبر همدان: مســــؤول کمیته اطاع رســــانی ســــتاد مقابله با کر هگمتانه، گر
گفت: طی دو هفته اخیر 20 تاالر و ســــفره خانه در اســــتان همدان جریمه و پلمب شده است.
به گزارش هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهر ظهر ســــه شنبه در جلســــه کمیته اطاع رسانی ستاد 

ونا گفت: همه مردم  ونا با اشــــاره به شرایط قرمز اســــتان همدان به لحاظ شیوع کر مقابله با کر
ونا یک رســــانه باشــــند تا از این شــــرایط ســــخت و هشــــدار عبور  باید برای مقابله و کنترل کر

. کنیم
وی بــــا بیان اینکه حضور مردم و خانواده ها به عنوان همراه در بیمارســــتان ها و باغ بهشــــت 

نگران کننده اســــت، گفت: مردم برای عبور از این شــــرایط باید هشدارها را جدی بگیرند.
 100 ونا و یک هزار و  ربانی مهر با اشــــاره به ثبت بیش از یک هزار نفر فوتی ناشــــی از بیماری کر
نفر بســــتری در بیمارستان های اســــتان همدان گفت: این ارقام نشانه شرایط قرمز و هشدار 

استان همدان اســــت که باید جدی گرفته شود و همه ما شــــیوه نامه ها را رعایت کنیم.
گفت: همکاری رسانه ها با  ونا در همدان  کر کمیته اطاع رســــانی ســــتاد مقابله با  مســــؤول 
کمیته اطاع رســــانی قابل تقدیر اســــت اما باید در شــــرایط فعلی همکاری و تعامل بیشــــتر 

. د شو
وی بــــا یــــادآوری اینکــــه در دو هفته اخیر 20 تاالر و ســــفره خانه در اســــتان همــــدان جریمه و 
و جریمه 510  پلمب شــــده اســــت، گفت: با اجرای طرح محدودیت ترافیکی نیز برای 300 خودر

شد. ثبت  تومانی  هزار 

آموزشگاه های  هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره 
آمادگــــی  از  همــــدان  اســــتان  حرفــــه ای  و  فنــــی  آزاد 
آموزشــــگاه های فنــــی و حرفــــه ای آزاد همدان بــــرای ارائه 

آموزش ها به شیوه مجازی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین محمدی روز چهارشــــنبه 
آموزش های  افزود: براســــاس شــــیوه نامه و طــــرز ارائــــه 
 ، مجــــازی ارســــالی ســــازمان فنــــی و حرفه ای کل کشــــور
آموزشــــگاه های آزاد ملزم به فراهم آوردن زیرســــاخت ها 

شدند.
وی ادامــــه داد: در ایــــن راســــتا آمــــوزش دروس عملــــی 
آموزشــــگاه های فنــــی و حرفــــه ای از طریــــق کارگاه هــــای 
مجازی، آزمایشــــگاه های مجازی و شبیه سازی ها صورت 

می گیرد.
طریق  از  آزاد  آموزشــــگاه های  کرد:  خاطرنشــــان  محمدی 
بستن قرارداد با شــــرکت های خصوصی مرتبط با سامانه 
کلی که سروری برای کل آموزشگاه های استان راه اندازی 

کرده اند، به شبکه آموزش مجازی دسترسی دارند.
آزاد فنی و حرفه ای اســــتان  آموزشــــگاه های  رئیس اداره 
همدان با اشــــاره به اینکــــه آموزش ها تحت شــــبکه نرم 
افــــزار مربوطه ارائه می شــــود، گفــــت: اداره فنی و حرفه ای 

هم زمان بــــا برگزاری کاس، آموزش ها را بازرســــی و رصد 
می کند و بــــا برگزاری آزمون کتبی و عملی، گواهینامه ارائه 

می دهد.
محمدی اظهار کرد: این آموزشــــگاه ها که در بخش های 
خدماتی، کشــــاورزی و فنی فعالیت دارند از اسفند سال 
گذشــــته تعطیل شــــده و تنها در مقطع کوتــــاه یک ماهه 

داشتند. فعالیت  مجوز 
آزاد  آموزشــــگاه های  27 رشــــته در  وی بــــا بیــــان اینکــــه 
اســــتان آموزش داده می شــــود که برخی از آنهــــا 10 تا 15 
زیر مجموعه دارند، عنوان کرد: این آموزشــــگاه ها امکان 
ارائه و آموزش 453 حرفه را دارند که کارآموزان در ســــال 

گذشته فقط در 279 حرفه ثبت نام کردند.
آزاد فنــــی و حرفه ای  آموزشــــگاه های  گفت: بیشــــتر  وی 
اســــتان به علــــت شــــیوع کرونــــا و تعطیلــــی در چند ماه 
اخیــــر دچار ضــــرر و زیان زیادی شــــدند کــــه در این میان 
داشــــتند،  اســــتیجاری  ســــاختمان  که  آموزشــــگاه هایی 

خسارت بیشتری را متحمل شدند.
آزاد فنی و حرفه ای اســــتان  آموزشــــگاه های  رئیس اداره 
همدان افزود: در 6 ماه نخســــت سال مسؤوالن هفت 
آموزشگاه مرخصی گرفتند و خسارت هنگفتی به بخش 

آموزی اســــتان در این ایام وارد شــــده  خصوصی مهارت 
است.

محمدی بــــا بیان اینکه اکثر مربیــــان به صورت قراردادی 
و حق التدریس و بدون بیمه مشــــغول به کار هســــتند 
افزود: در آموزشگاه های فعال اکنون 393 نفر به عنوان 
مربی مشــــغول به کار هســــتند که این تعــــداد در مدت 

زمان مشابه 676 نفر بودند.
درصــــد   80 از  بیــــش  اســــتفاده  مــــورد  فضــــای  وی 
اســــتیجاری  را  همــــدان  اســــتان  آزاد  آموزشــــگاه های 
دانســــت و اظهار کــــرد: اغلــــب فعالیت مراکــــزی که در 
ســــاختمان  که  اســــت  یافته  ادامه  کرونا  شــــیوع  دوران 

داشتند. ملکی 
آزاد فنی و حرفه ای اســــتان  آموزشــــگاه های  رئیس اداره 
همــــدان گفت: شــــیوع ویــــروس کرونــــا از اواخر ســــال 
گذشــــته تاکنون سهم بخش خصوصی اســــتان در ارائه 
آموزش های فنی و مهارتی را به حدود یک ســــوم کاهش 

داده است.
وی افزود: فنــــی و حرفه ای در فضای مجازی به آموزش ها 
ادامه می دهد امــــا تعداد کارآموزان مراجعــــه کننده برای 

ثبت نام به طور محسوس کاهش یافته است.

آزاد  آموزشــــگاه های  وی از غیرفعال شــــدن 6 درصــــد از 
اســــتان خبر داد و خاطرنشــــان کرد: در سال گذشته 210 
مرکز در بخش خصوصی فنی و حرفه ای همدان فعالیت 
داشــــتند که اکنون شــــمار این مراکز به 198 رســــیده که 

فعال و آماده ارائه آموزش هستند.
آزاد فنی و حرفه ای اســــتان  آموزشــــگاه های  رئیس اداره 
همدان عنوان کرد: هم اکنون از مجموع 198 آموزشگاه، 

129 آموزشــــگاه ویژه دختران، 23 آموزشگاه پسران و 46 
آموزشگاه نیز دومنظوره فعالیت دارند.

محمــــدی بــــا اشــــاره بــــه انعقــــاد تفاهم نامه کشــــوری با 
کمیته امداد امام)ره( از 15 ســــال پیش، ادامه داد: ثبت 
نــــام مددجویــــان بهزیســــتی و کمیته امداد امــــام)ره( در 
آموزشــــگاه های آزاد فنی و حرفه ای بــــا 50 درصد تخفیف 

می گیرد. انجام 

آموزش های مهارتی مجازی دنبال می شود

ازسرگیری صادرات صنایع دستی با بازشدن مرزها
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون صنایع دســــتی 
اداره کل میــــراث فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
همــــدان گفــــت: طــــی 6 مــــاه نخســــت ســــال صــــادرات 
صنایع دستی 20 درصد کاهش داشت اما اکنون صادرات 

انجام می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، هاشــــم مظاهری دیــــروز با بیان 
اینکه کارگاه های صنایع دســــتی تعطیل نیســــتند اظهار 
کــــرد: با وجــــود اینکه کارگاه هــــا تعطیل نیســــتند، اما با 
کاهش میزان  کــــه همین در  کار می کنند  یک دوم نیرو 

است. اثرگذار  تولیدات 
 ، لجیــــن ن ال طــــی همچــــو ر نقا ینکــــه د ن ا بــــا بیــــا ی  و
هی تعطیل نیســــت  گا ر کا ن هیــــچ  کا یســــر یــــر و تو ما
لیت  فعا ینکــــه  ا علت  بــــه  ها  شــــهر ین  ا ر  د  : د کر ن  بیا
هد  شــــا ا  ر ســــتی  یع د صنا بخش  ر  د و  نیــــر ین  بیشــــتر
تجمع  یــــت  د و محد مــــا  ا نیســــتند  تعطیــــل   ، هســــتیم

. ند ر ا د
فرهنگــــی،  میــــراث  اداره کل  صنایع دســــتی  معــــاون 
صنایع دســــتی و گردشــــگری همدان تصریح کــــرد: طی 6 

ماه نخست سال صادرات صنایع دســــتی 11 میلیون دالر 
بود که نســــبت به مدت مشابه ســــال قبل 10 تا20 درصد 

کاهش داشته است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در حــــال حاضر صــــادرات رســــمی و 
کاهش  گفت:  می شــــود  انجام  صنایع دســــتی  غیررسمی 
صــــادرات صنایع دســــتی به علت بســــته بــــودن مرزها و 

شرایط کرونایی بود.

مالقات عمومی 
تش نشانی با شهروندان سرپرست سازمان آ

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: در جلســــه ماقات عمومی 
سرپرســــت ســــازمان آتــــش نشــــانی و خدمــــات ایمنــــی 
شهرداری همدان با شــــهروندان به مشکات تعدادی از 

شهروندان رسیدگی شد.
به گزارش هگمتانه، ماقات عمومی سرپرســــت سازمان 
آتــــش نشــــانی و خدمــــات ایمنی شــــهرداری همــــدان و 
شهروندان روز سه شنبه بیســــتم آبان در دفتر معاونت 

آموزش و پیشگیری این سازمان برگزار شد.
سرپرســــت ســــازمان آتــــش نشــــانی و خدمــــات ایمنــــی 
شــــهرداری همــــدان در برنامــــه هفتگی ماقــــات مردمی، 
پذیرای تعدادی از شــــهروندان با رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی بود.

و  مســــائل  شــــنیدن  از  پــــس  پورســــینا  صــــادق  ســــید 
مــــوارد مطــــروح شــــده از ســــوی شــــهروندان بــــا توجه به 
درخواســــت های آنان راهنمایی هــــای الزم و ممکن را ارائه 
کــــرد و موارد مورد نیاز برای بررســــی بیشــــتر بــــه معاونان 

مربوطه ارجاع داده شد.
پورسینا در حاشیه این دیدار ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به تعامل هرچه بیشترسازمان آتش نشانی و شهروندان 
همدانی در این دیدارها خاطرنشــــان کرد: من و همکارانم 
در مجموعه سازمان آتش نشــــانی همدان تمامی تاش 
خود را در راســــتای خدمت رســــانی ارزنده و حل مســــائل 
پیرامــــون آتــــش نشــــانی و ایمنی بــــه شــــهروندان به کار 

خواهیم گرفت.
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رکورد مبتالیان و قربانیان 
کرونا بار دیگر شکسته شد

ســــخنگوی وزارت بهداشــــت گفت: متأســــفانه از 
ظهر روز سه شــــنبه تا ظهر روز گذشــــته، 462 بیمار 
19 جان خود را از دســــت دادنــــد و تعداد  کوویــــد 
جان باختــــگان این بیماری به 39 هــــزار و 664 نفر 

رسید.
بهداشت  وزارت  ســــخنگوی  الری  سیماســــادات 
اظهــــار کــــرد: از ظهــــر روز سه شــــنبه تــــا ظهــــر روز 
گذشــــته، 21 آبــــان 1399 و بــــر اســــاس معیارهای 
قطعی تشــــخیصی، 11 هزار و 780 بیمار جدید مبتا 
به کووید19 در کشــــور شناســــایی شد که سه هزار 

آنها بستری شدند. از  339 نفر  و 
344 هزار  وی با بیان اینکه تا کنون پنج میلیون و 
کشور انجام  کووید19 در  821 آزمایش تشخیص  و 
شــــده اســــت، گفت: مجموع بیماران کووید19 در 

68 نفر رسید. 715 هزار و  کشور به 
الری با اشــــاره به اینکه 5601 نفــــر از بیماران مبتا 
به کووید19 در وضعیت شــــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند، افزود: متأســــفانه در طول این 
مــــدت، 462 بیمار کووید19 جان خود را از دســــت 
دادنــــد و مجموع جان باختگان این بیماری به 39 

664 نفر رسید. هزار و 

ظریف خبر داد؛

گشایش یک معبر مرزی 
در هفته آینده بین ایران 

و پاکستان
وزیــــر امــــور خارجــــه اعــــام کــــرد: قرار اســــت یک 
گشــــایش معبر مرزی در هفتــــه آینده بین ایران و 
پاکســــتان انجام شــــود. محمدجــــواد ظریف که در 
رأس یک هیأت سیاســــی و اقتصادی به پاکستان 
سفر کرده اســــت پس از دیدار با وزیر امور خارجه 
جمع  در  پاکســــتان  ارشــــد  فرمانــــده  و  پاکســــتان 
خبرنــــگاران، گفت: امــــروز بحث طوالنی و بســــیار 
زی  مر همکاری های  و  دوجانبه  روابط  درباره  خوبی 
داشــــتیم و همچنیــــن درباره گشــــایش یک معبر 
آینده و  مرزی بیــــن ایــــران و پاکســــتان در هفتــــه 
کشــــور  دو  بین  تهاتر  و  مرزی  تجاری  همکاری های 

کردیم. گفت وگو 

پمپئو خطاب به سران اروپا:

شمارش آرای انتخابات
هنوز تمام نشده

آمریــــکا بعد از گفتگوی تلفنی ســــران  وزیر خارجه 
لمــــان بــــا نامــــزد پیشــــتاز  آ انگلیــــس، فرانســــه و 
که زیاده روی  کرد  یــــادآوری  آنها  2020، به  انتخابات 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامــــپ  فعــــًا  که  چرا  نکنند 
اســــت.مایک پمپئو وزیر خارجــــه آمریکا در گفتگو 
، بــــا لحنی کــــه از آن بــــوی انتقاد به  بــــا فاکس نیوز
مشام می رسید؛ به ســــران دیگر کشورها یادآوری 
هنــــوز   2020 انتخابــــات  آرای  شــــمارش  کــــه  کــــرد 
تمــــام نشــــده و )نتیجه هــــر چه که باشــــد( دونالد 
ترامــــپ تــــا ظهــــر روز 20 ژانویــــه )30 دی( که زمان 
تشــــکیل دولــــت جدید واشــــنگتن اســــت؛ تنها 
پمپئو  بــــود.  خواهد  آمریکا  قانونی  رئیس جمهــــور 
لمان،  در ادامــــه با توجه بــــه تماس تلفنی ســــران آ
فرانســــه و انگلیــــس با جــــو بایدن نامزد پیشــــتاز 
انتخابات ریاســــت جمهوری آمریکا، گفت: اگر این 
کار فقط در حد ســــام کردن است؛ مشکل جدی 
پیــــش نمی آید. اما اشــــتباه تلقــــی نکنید. در حال 
، یک وزیر خارجه  ، ما فقط یک رئیس جمهور حاضر
و یک تیم مشــــخص امنیت ملــــی داریم و این هم 

است. واضحی  امر 

دژپسند در حاشیه جلسه دولت:

سهام 100 شرکت تا پایان 
سال عرضه اولیه می شود

وزیر اقتصاد گفت: شــــورای عالی بورس برنامه ای 
 100 کــــه تا پایان ســــال جــــاری بتواند ســــهام  دارد 
کند. ظهر  ارائــــه  را به صورت عرضه اولیه،  شــــرکت 
حاشــــیه  در  دژپســــند  فرهاد  )چهارشــــنبه(  دیروز 
اشاره  با  جلســــه هیأت دولت در جمع خبرنگاران 
به نوســــانات بازار بــــورس، اظهار کرد: نوســــان در 
 مبتنی 

ً
ذات بازار ســــرمایه اســــت، این بازار عمدتا

بــــر رفتار ســــهامداران و عرضــــه کنندگان ســــهام 
اســــت. دولت با قواعدی که تعریف می کند سعی 
که شاخص ها  دارد این نوسانات به ســــمتی برود 
و فعالیت هــــا به یک بــــازار پایدار و در حال رشــــد 
تبدیل شــــود. همیشــــه در همه دوره ها دو طرف 
مؤثری  نقش  متقاضیان  و  کننــــدگان  عرضه  یعنی 

در چارچوب قواعد شورای عالی بورس دارند.
مطرح  مباحثــــی  یکســــری   

ً
اخیــــرا گفت:  دژپســــند 

شــــد که بر بــــازار بورس اثر گذاشــــت. مثــــًا اینکه 
قرار اســــت نرخ ســــود بانکی افزایش پیدا کند اما 
رئیــــس کل بانک مرکزی این خبــــر را تکذیب کرد. 
بحثی اســــت که نرخ ســــود بین بانکی بــــاال رفته و 
برخی  شــــود.  جلوگیری  موضوع  ایــــن  از  باید  حتما 
نااطمینانی هــــا که بــــه دلیل اظهــــار نظراتی بود که 
مداخلــــه گرایانــــه در مورد بازار بورس مطرح شــــد، 
که این باعث می شود ســــهامداران حقیقی و خرد 

زیان شوند. دچار خسران و 

اخبار کوتاه

هراس صهیونیست ها در آستانه سالگرد 
ترور فرمانده جهاد اسالمی

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: نگرانــــی دســــتگاه های امنیتــــی رژیم 
صهیونیستی از احتمال عملیات گروه های مقاومت در آستانه سالگرد 
تــــرور فرمانده جهاد اســــامی، آنها را به تغییر مســــیر پروازهــــا از فرودگاه 

»بن گوریون« و استقرار سامانه پدافندی مجبور کرد.

همزمان با فرا رسیدن اولین سالگرد ترور »بها ابوالعطا« فرمانده جنبش 
مقاومت جهاد اسامی در غزه توســــط نظامیان صهیونیست،  این رژیم 
به افزایش تدابیر امنیتی روی آورد. به نوشــــته روزنامه »جروزالم پســــت«، 
پروازهــــای ورودی به فــــرودگاه »بن گوریــــون« واقع در تل آویــــو به دلیل 

افزایش سطح هشدارهای امنیتی به مسیر دیگری تغییر پیدا کرده اند.
بر این اســــاس، در 13 نوامبر ســــال 2019 و به فاصله یــــک روز پس از ترور 
ابوالعطا بــــود که گروه های مقاومــــت برای انتقام، صدهــــا فروند راکت و 

موشک به سمت شــــهرک های صهیونیست نشــــین در نزدیکی غزه و 
همچنین بخش های مرکزی فلسطین اشغالی شلیک کردند.

« نیز از فلســــطین اشغالی گزارش می دهد که ارتش رژیم  خبرنگار »رویترز
صهیونیســــتی شــــمار ســــامانه های پدافندی »گنبد آهنین« مستقر در 

نزدیکی نوار غزه را افزایش داده است.
مراسم ســــالگرد ترور فرمانده جهاد اسامی قرار است امروز )پنجشنبه( 

در نوار غزه و با مشارکت گروه های مقاومت فلسطینی برگزار شود.

»خضر حبیب« از اعضای ارشد جهاد اسامی فلسطین در همین ارتباط 
گفت، بیم دســــتگاه های امنیتی و نظامی صهیونیستی از تشدید تنش 
با مقاومت فلســــطین به ویژه سرایا القدس در ســــالگرد ترور ابوالعطاء 
نشان از ترسی است که این شهید در دل رژیم اشغالگر قرار داده است.
چندی پیش، وزارت داخلی غزه وابسته به حماس با انتشار فایلی صوتی 
بر همــــکاری رام اهلل و رژیــــم صهیونیســــتی در ترور فرمانده ارشــــد جهاد 

اسامی فلسطین تأکید کرد.

انعکاس
پسماند شهر صنعتی کاوه

وضعیت ناشی از تولید روزافزون پسماندهای صنعتی در شهر صنعتی کاوه در آستانه بحران توصیف می شود.

خ سود نداشتند بانک ها هیچ توافقی برای افزایش نر
کانــــون  ایــــران و جهــــان: دبیــــرکل  هگمتانــــه، گــــروه 
بانک های خصوصی بــــا بیان اینکــــه بانک ها هیچ نوع 
توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته اند، گفت: 
طبق مصوبه شــــورای پول و اعتبار بانک ها باید نرخ 16 

درصد را برای سود سپرده یکساله اعمال کنند.
محمدرضا جمشــــیدی، در پاســــخ به این ســــوال که آیا 
بانک ها برای افزایش نرخ ســــود بانکی توافق کرده اند، 
اظهار کرد: بانک ها نه به صورت شفاهی و نه به صورت 
مکتوب هیچ  نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی 

نداشته اند.
وی در واکنــــش به ایــــن نکته که به تازگــــی بانک ها نرخ 
سود سپرده یکســــاله را به 18 درصد افزایش داده اند و 
حتی یک بانک و دو مؤسسه اعتباری نرخ  سود سپرده 
را به 20 درصد رســــانده اند، گفت: اگــــر چنین اتفاقی رخ 
داده باشــــد بانک ها تخلــــف کرده اند، چون براســــاس 
مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده در 

شبکه بانکی باید 16 درصد باشد.

دبیرکل کانــــون بانک های خصوصی در پاســــخ به این 
آیا نرخ سود  پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد کشور 
سپرده 16 درصد منطقی است، گفت: ممکن است ما 
هم نظراتی در این زمینه داشته باشــــیم اما تا زمانی که 
نرخ توســــط شــــورای پول و اعتبار تغییر نکرده اســــت، 

بانک ها طبق قانون نمی توانند آن را افزایش دهند.

ابطال دستورالعمل تبعیض آمیز از سوی 
دیوان عدالت اداری با هدف تمکین از قانون

وه ایــــران و جهــــان: هیــــأت عمومی  هگمتانــــه، گــــر
اصاحیــــه  ابطــــال  بــــا  اداری،  عدالــــت  دیــــوان 
انتصاب  و  انتخــــاب  نحــــوه  اجرایــــی  دســــتورالعمل 
ایجاد  شایسته ســــاالری،  مســــیر  حرفــــه ای،  مدیران 
انتخــــاب و  بــــرای  را  فضــــای رقابتــــی و قانونمــــداری 

کرد. هموار  مدیران  انتصاب 
شــــورای عالــــی اداری در یکصــــد و هفتــــاد و نهمین 
پیشــــنهاد  بــــه  بنــــا   1396 تیــــر   27 مــــورخ  جلســــه 
دســــتورالعمل  کشور  اســــتخدامی  و  اداری  سازمان 
اجرایی نحــــوه انتخاب و انتصــــاب مدیران حرفه ای، 
اول  مورخ   579095 شــــماره  تصویب نامه  موضــــوع 
1395 شــــورا را اصــــاح کــــرده و امتیازاتی را برای  تیر 
اقشــــاری خــــاص در این مــــورد قائل شــــده بود که 
با شــــکایت شــــاکی، هیأت عمومی دیــــوان عدالت 
بــــه بحث و بررســــی در این مــــورد پرداخت و  اداری 
ورت رفــــع تبعیض،  آراء به موجب ضــــر بــــا اکثریــــت 
رعایت شایسته ســــاالری و نیز ایجــــاد فضای رقابتی 
در انتخــــاب و انتصاب مدیــــران و همچنین بمنظور 

رعایت قانــــون، این اصاحیه را ابطال کرد.
خدمات  مدیریــــت  قانون  گــــزارش،  این  اســــاس  بر 
شــــرایط  مدیران  انتصاب  و  انتخــــاب  برای  کشــــوری 

مشــــخصی را قائل شــــده که عبارتند از "شایستگی" 
بنابرایــــن  رقابتــــی"؛  فضــــای  در  شــــغلی  "ارتقــــای  و 
خاص  امتیــــاز  شــــرایط  ایــــن  بر  عــــاوه  مرجعی  اگــــر 
منظور  به  دولــــت  کارکنان  از  قشــــری  برای  را  دیگری 
بــــه ســــمت های مدیریتی قائل  انتخــــاب و انتصاب 
از  وج  خــــر نیــــز  و  تبعیــــض  ایجــــاد  متضمــــن  شــــود، 
چارچوب های قانونی بوده و بر اســــاس قانون آیین 
دادرسی و تشــــکیات دیوان عدالت اداری، شرایط 
مصــــوب خــــارج از چارچوب قانونی، از ســــوی هیأت 

عمومی دیــــوان قابل ابطال خواهد بود.
از  زمینه  ایــــن  در  عمومی  هیأت  قانونی  مســــتندات 

است: قرار  این 
مقرر  کشــــوری  خدمات  مدیریــــت  قانون   53 مــــاده 
با  کارمندان باید  ارتقاء شــــغلی  داشــــته:" انتصاب و 
رعایت شــــرایط تحصیلی و تجربی الزم و پس از احراز 
آنان  شایســــتگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی 

" گیرد.  صورت 
"دســــتگاه های  داشــــته:  مقرر   54 مــــاده   3 تبصــــره 
اجرائــــی موظفنــــد امکان ارتقائ مســــیر شــــغلی را با 
بــــه امتیــــازات مربوطه در فضــــای رقابتی برای  توجه 

کلیــــه کارمندان فراهم نمایند".

روحانی:

کسی حق فرصت سوزی ندارد
شرایط برای لغو تحریم فراهم باشد استفاده می کنیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: حســــن روحانی با اشــــاره به 
پیروزی بایــــدن در انتخابات آمریکا گفت: هــــر جا ببینیم 
شــــرایط برای لغو تحریم آماده اســــت از فرصت اســــتفاده 

می کنیم و کسی حق ندارد فرصت سوزی کند.
، صبح دیروز  حّجت االسام حسن روحانی، رئیس جمهور
)چهارشــــنبه 21 آبان( در جلســــه هیأت دولت با اشاره به 
انتخابات ریاســــت جمهور آمریکا گفــــت: رئیس جمهوری 
 اسم گاو 

ً
که همواره به دنبال تحقیر ملت ها بود و صراحتا

شــــیرده را به کار می برد، در یک انتخابات با مخالفت قاطع 
مردم مواجه شد و این بسیار حائز اهمیت بود.

وی ادامه داد: رژیمی که خواب ســــقوط ایران و نظام ایران 
را می دیــــد، خود به صورت حقیرانه ای ســــاقط شــــد و امروز 
می بینیــــد که جــــز چند کشــــور کوچکی که همیشــــه جزء 
اذناب این رژیم بوده اند، در سراســــر دنیا شــــرایط جدیدی 
را پیــــش روی خودشــــان می بیننــــد. در داخل کشــــور ما 
هــــم انتظارات جامعه و مردم، شــــاهد یــــک تغییر و تحول 
است. یعنی انتظارات تورمی و رکودی تبدیل به انتظارات 

گشایشی با امید به شرایط آینده شده است.
این دولت رو به پایان آمریکا که آشــــنا به سیاســــت های 
بین المللــــی نبود و صحبت های دیکته شــــده تندروهای 
داخلی و رژیــــم صهیونیســــتی را تکرار می کــــرد رو به پایان 

است.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: البتــــه معنای این ســــخن آن 
نیســــت که این امید بر مبنای این اســــت کــــه روابطمان 
با دولــــت آمریکا چگونه اســــت؛ نه، اســــاس روابــــط ما با 
کشــــورهای همســــایه و دوســــت اســــت. منتها دولت و 
رژیم کنونی آمریــــکا به عنوان دولتی که روبه اتمام اســــت 
به عنوان یک عامل مزاحم در روابط ما با کشــــورهای دیگر 
ایفــــای نقش می کرد. اکنون کشــــورها حس می کنند این 
عامل مزاحم دارد از بین می رود و شــــرایط برای فعالیت بر 

مبنای مصالح و منافع خودشان آماده شده است.
رئیــــس جمهور با بیــــان این که شــــرایط بــــرای فعالیت بر 
مبنای مصالح و منافع آماده تر شده افزود: ما در سال های 
گذشته روابط بســــیار خوبی مخصوصا با همسایگان مان 
ســــایر  و  آذربایجــــان  افغانســــتان،  ترکیــــه،  عــــراق،  مثــــل 
کشــــورهای دوســــت مثل روســــیه و چین برقرار کردیم و 
احســــاس می کنیم فضا برای روابط نزدیک تــــر و تعامل با 

دوستان آماده تر شده است.
روحانی با بیان این که دولت آمریکا نتوانســــت بر مبنای 
مصالح و منافع مــــردم آمریکا و جهان تصمیم بگیرد خاطر 
نشــــان کرد: علت عقب افتــــادن آنهــــا در انتخابات یکی 
ناتوانــــی آنها در موضوع کرونا بود. آنها با دســــت انداختن 
این موضــــوع و بیــــان این که اصــــا خبری نیســــت مردم 
خودشــــان را نابــــود کردند و به جــــای مقابله بــــا کرونا این 
همه کشــــتار در آمریکا ایجاد شد. عامل دیگر بهم ریختن 
مناسبات شــــان و روابط شــــان با جهان بود و تنها رابطه با 
ایران نبود، بلکه روابط با دوســــتان سنتی شــــان و چین را 
هم بهم ریختند و هر روز صبح گوشه ای از روابط شان بهم 

می ریخت.
، عامل بعــــدی تحقیر آمریکا را سیاســــت  رئیــــس جمهور
خارجی این کشور دانســــت و گفت: آمریکا هیچ وقت در 
روابط بین الملل این چنین در شــــورای امنیت و سازمان 
ملل مفتضح نشــــده بود. این که طرحی را ارائه کنند و فقط 
خودشــــان و جزیره ای کوچــــک به آنها رای دهــــد یا طرحی 
بدهند که هیچ کشــــوری به آن اعتنا نکنــــد، تحقیر بزرگی 
بود. به ایــــن دالیلی که گفتم مردم آمریکا تصمیم به تغییر 

گرفتند.
روحانی با بیان اینکه سیاست ایران روشن است، گفت: 
سیاســــت ما بر مبنــــای صلح و ثبــــات، احتــــرام به حقوق 

ملت ها، عدم تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی کشورها 
و مبارزه با تروریســــم، پایان یک جانبه گرایی و پایبندی به 
معاهدات اســــت، اما این دولت رو به پایان آمریکا از این 
سیاســــت ها فاصله گرفت و حامی تروریسم و مداخله در 
کار ملت های منطقه و ادامه ی جنگ و فروختن ســــاح در 

منطقه بود.
رئیس جمهــــور با یادآوری اینکه آمریــــکا تخاصم با ایران را 
شــــروع کرد، اظهار کرد: آنها خودشان باید به این دشمنی 
پایــــان دهند چــــرا که مــــا آن را شــــروع نکردیــــم. جوان ها 
نمی داننــــد این تخاصم از طرف آمریکا آغاز شــــده اســــت. 
در ابتدای انقــــاب آمریکایی ها به راحتــــی در ایران بودند 
و با این که فعالیت هایشــــان اشــــکاالتی هم داشــــت به 
راحتی در فرودگاه ســــوار هواپیما شــــدند و به کشورشان 
بازگشــــتند. حتی ما با آمریکا هم قطــــع رابطه نکردیم بلکه 

آنها خودشان این رابطه را قطع کردند.
روحانــــی ادامه داد: مــــا به خــــاک آمریکا تجــــاوز نکردیم و 
هواپیمــــا و هلی کوپتــــر نفرســــتادیم بلکه آنهــــا به طبس 
فرستادند. ما اگر کشــــوری با آمریکا می جنگید به متجاوز 
کمــــک نکردیم اما آنها به صدام متجــــاوز کمک کردند. هر 
وقت آمریکایی ها از این سیاســــت ها دســــت برداشتند 
شــــرایط متفاوت خواهد بــــود. همانطور که امــــام خمینی 
)ره( فرمودند ما می خواهیم با همه کشــــورها رابطه داشته 
باشــــیم و آمریــــکا هم هر وقت آدم شــــود رابطــــه خواهیم 
داشت. تفســــیر این آدم شــــدن همان سیاست اصولی 

است که به آن اشاره کردم.
، رویه ترامپ در مقابل ایران را مورد اشــــاره  رئیس جمهــــور
قرار داد و گفت: آن آقایی که دولت اش رو به پایان اســــت 
گفت که برجام بدترین قــــرارداد تاریخ آمریکا بود و عده ای 
تحریکــــش کردند کــــه از برجام خارج شــــود. تصورش هم 
همین بود که ظرف دو ســــه ماه نظام را سرنگون می کند و 

تصورات کودکانه ای داشت.
روحانــــی با اشــــاره بــــه پیــــروزی جــــو بایــــدن در انتخابات 
ریاست جمهور آمریکا گفت: این آقایی که آمده از ابتدای 
تبلیغات انتخابــــات گفته می خواهیم بــــه برجام برگردیم. 
خــــب ما که در داخل برجام بودیــــم و 1+4 هم داخل برجام 
بوده، حاال در تعهدات سســــتی کرده انــــد و ما هم متقابًا 
تعهدات را کاهــــش داده ایم، ولی باالخــــره همه در داخل 
برجــــام بوده ایــــم. این برعهده آن  هاســــت. اگــــر به وظیفه 
خود عمــــل کردند می تواننــــد راه جدیدی عمــــل کنند. ما 
برنامه مان را در داخل کشور به اراده آن ها پیوند نمی زنیم، 

بلکه برنامه ما به اصول ما پیوند خورده است.
وی ادامه داد: اگر طرف مقابل به ســــمت اصول ما حرکت 
کرد، راه باز اســــت و بســــته نیســــت ولی اگر نخواســــتند، 
 برای 

ً
برنامه هایمــــان را ادامه می دهیم. برنامه ای کــــه اخیرا

9 مــــاه آینده تدوین شــــده، بــــر این مبنا بــــوده که همین 
حاکم فعلــــی آمریکا پیروز شــــود. ما برنامه خــــود را بر این 
مبنا تنظیم نکرده ایم که رئیــــس دولت فعلی تغییر کند، 
کــــه البته تغییر کــــرد و این بــــه نفع ملت هــــا و خود ملت 

آمریکاست.
روحانی با بیان اینکه بنای ما بر تولید به عنوان اصلی مهم 
است، اظهار کرد: بنای ما بر افزایش صادرات است که باز 
ادامه خواهد داشت... بنای ما به بازگشت ارز صادراتی بود 
که باز مبنای ما همین است. مبنای ما وفور کاال در داخل 

بود و ادامه می دهیم.
وی ادامــــه داد: گزارشــــی که امروز وزیر راه و شهرســــازی به 
مــــن داد این بود که در دولت دوازدهــــم 250 هزار واگن و 
لوکوموتیو به وسائل حمل و نقل ما اضافه شد و امسال 
بــــا وجود کرونــــا جابه جایی کاال شــــش درصد نســــبت به 
هفت ماهه ابتدایی پارســــال بیشتر شده و 285 میلیون 

تن بوده است.
رئیس جمهور در ادامه گفت: آنها که فکر می کنند دولت 
دســــت روی دست گذاشــــته و به این چشــــم دوخته که 
در عالــــم چــــه اتفاقی رخ می دهــــد، باید بداننــــد که دولت 
برنامه ریزی خود را می کند و این آمارها نشــــان دهنده این 
برنامه ریزی اســــت. حمل و نقل و ورود کاالهای اساســــی 
ادامه خواهد داشــــت و طبق آمار ورود کاالهای اساســــی 
امسال 11.7 درصد بیشــــتر از هفت ماهه ابتدایی پارسال 
بوده اســــت و 60 میلیون تن کاالی اساسی جابه جا شده 

است.
وی ادامه داد: خواهشــــی که از همه دارم این اســــت که به 
شایعات و القائات نادرست در داخل کشور ادامه ندهند. 
بگذارند ایــــن فضایی که امــــروز در ذهن مــــردم به وجود 
آمــــده فضای بهتری برای ماه  های آینده باشــــد. همیشــــه 
آینــــده بهتر باشــــد. خواهش  باید تــــاش کنیم فضــــای 
ی کشــــور را به انتخابات 

ّ
می کنم که موضوعــــات منافع مل

گره نزنیم. همانطور که زندگی مــــان و تولیدمان را نباید به 
تحوالت دیگر کشــــورها گره بزنیم، از ایــــن طرف هم نباید 
موضع گیری و حرکات مان را گره بزنیــــم به انتخابات 1400. 
انتخابات ســــر جای خودش برگزار می شود و هرکه دلش 
بخواهد می آید و امیدواریم فضای پروشــــور حاکم شود و 

هر کسی مردم انتخاب کردند بیاید.
روحانــــی اظهار کرد: اشــــکال نــــدارد که از امــــروز تبلیغات 
ریاســــت جمهوری را شــــروع کنیم، اما منافــــع ملی را فدای 
انتخاب نکنیم. مردم می خواهند احســــاس راحتی کنند و 

شرایط بهتری را پیش روی خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه دشــــمنان می خواســــتند ایران تســــلیم 
شــــود و دیدند که نمی شــــود، گفــــت: تحریــــم را تبدیل به 
جنگ تروریستی کردند. اقدامات تحریک آمیز انجام دادند 
و تــــا مرز جنگ پیش آمدنــــد. این تدبیر نظــــام و مدیریت 
نظام و این تصمیم درست دولت بود. هیچ جا نگذاشتیم 
از فضا استفاده کنند ولی آن ها تا مرز جنگ آمدند و از خط 
قرمــــز ما عبور کردند و بزرگ ترین ســــردار مــــا را نامردانه به 

شهادت رساندند. البته تودهنی خوردند.
روحانــــی تصریح کــــرد: امیدواریم مردم آمریکا شــــرایط را به 
گونه ای رقم بزنند که شــــاهد این باشــــیم که کاخ سفید بر 
مبنای منافع این کشــــور و بدون تحقیر ملت های دیگر و 

پایبندی به تعهدات خود به مسیر درست برگردد.
وی با بیــــان اینکه ما هرکجــــا ببینیم که شــــرایط برای لغو 
تحریم آماده است از این فرصت اســــتفاده خواهیم کرد، 
گفت: هدف ما این اســــت تحریم ظالمانه لغو شــــود و به 
راحتی در تعامل در جهان باشیم و هدف این است فشار 
تحریم را از شانه مردم برداریم. هر کجا فرصت فراهم باشد 
اقدامات و وظایف خودمان را انجام می دهیم. کســــی حق 
ندارد فرصت سوزی کند. باید از فرصت ها بر مبنای منافع 

ملی و وحدت ملی استفاده کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان:

آماده برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم
مانعی برای ثبت نام خانم ها وجود ندارد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی شورای نگهبان 
با بیان اینکه شورا در هیچ دوره ای نگاه یک سویه نداشته 
اســــت گفت: آنچه بــــرای مــــا مخصوصــــا در ایــــن دوره از 
انتخابات مهم است، برگزاری انتخابات سالم و منطبق با 

قوانین و حفظ سامتی مردم است.
روزنامه فرهیختگان گفت وگویی با عباسعلی کدخدایی، 
عضو حقوقدان و سخنگوی شــــورای نگهبان انجام داده 

است که بخش های مهم آن در ادامه می آید.

میــــزان مشــــارکت وابســــته بــــه بهبــــود وضعیت   �
معیشتی است

- قطعا مشــــارکت دغدغه همه مردم و مسؤوالن است. 
بایــــد بررســــی کنیــــم عواملی کــــه بر مشــــارکت مــــردم در 

انتخابات تأثیرگذار است، چیست.
- آنچــــه مــــردم از انتخابــــات مدنظــــر دارند عمدتــــا بهبود 
مخصوصــــا  اســــت.  معیشــــتی  و  اقتصــــادی  وضعیــــت 
در انتخابــــات اخیــــر و چندیــــن انتخابات ادوار گذشــــته، 
این  به  انتخاباتــــی  نامزدهــــای  تبلیغــــات  سمت وســــوی 
ســــمت بوده اســــت که مدعی ایجاد وضعیت اقتصادی 
بهتری هســــتند اما به جایی رســــیده ایم که در برخی ادوار 
وعده پرداخت پول مســــتقیم و یارانه و این گونه مسائل 

هم مطرح شده است.
- در انتخابــــات ریاســــت جمهوری مــــن در جایــــی بیــــان 
کــــردم که بهبود وضعیت معیشــــتی و شــــرایط اقتصادی 
عامل اصلی خواهد بود و برای مردم مســــاله اول اســــت و 

مشارکت می تواند وابسته به این مساله باشد.
- در حــــوزه ریاســــت جمهوری کار مانند مجلس نیســــت، 

چراکه تعداد کاندیداها و افرادی که می آیند، محدود اســــت 
و شورای نگهبان قطعا براساس قوانین فعلی _اگر قانون 
اصاح شود_ بررسی ها را انجام می دهد و اعام نظر می کند، 

به  هرحال امیدواریم انتخابات خوبی داشته باشیم.

بــــرای 1400 آمــــاده برگــــزاری انتخابــــات الکترونیک   �
هستیم

- در بحث انتخابات الکترونیک حرف و گفته زیاد اســــت 
و خیلی از مراحل انتخابات از سال 80 تاکنون الکترونیک 
شده، اما آنچه بسیار موردتوجه است، یکی دو مرحله آخر 
است که می توانیم آراء را به صورت الکترونیک اخذ کنیم و 

بعد کار شمارش انجام شود.
- شــــاید برخی زمینه هایی کــــه باید چنین مســــاله ای را از 
جهت فنی آماده کنــــد و تا حدی ممکن اســــت فرهنگی 
باشد، همچنان مفقود است و باید بتوانیم آنها را به خوبی 

تعبیه کنیم، به گونه ای که حق مردم از بین نرود.
- برای ما ساده تر است که اعام کنیم انتخابات به صورت 
الکترونیک برگزار می شود تا بسیاری از مراحلی را که اکنون 

داریم و به صورت دستی نیاز به دقت دارد، کنار بگذاریم.
- هنوز نتوانسته ایم به یک مرحله ای با دوستان در وزارت 
کشور برســــیم که این اطمینان از جهت تضمین امنیت 
آرا بــــرای ما ایجاد شــــود، چراکه رای مکاتبــــه ای و رای پیش 
از موعد رای گیری در قانون به رســــمیت شــــناخته نشده 
اســــت، یعنی همانند چیزی که در آمریــــکا بود و حدود 100 

میلیون رای مکاتبه ای داده شد.
- در بحث انتخابــــات الکترونیک اگر ایــــن اطمینان برای 
ما حاصل شــــود که امکان مخدوش شــــدن آرا به حداقل 

برسد قطعا شــــورای نگهبان این آمادگی را دارد که این کار 
را انجام دهد.

- دوستان در وزارت کشــــور کارهای خوبی انجام داده اند 
و ما از آنها تشــــکر می کنیم اما همچنــــان دغدغه اعضای 
شــــورای نگهبان باقی اســــت که تــــا چه انــــدازه می توانیم 

اطمینان حاصل کنیم آراء به درستی اخذ و قرائت شود.
- مردم در روزی که می خواهند رای بدهند، دغدغه  فرصت 
اندک را نداشــــته باشــــند؛ به طور مثال بخشــــی از جامعه 
نمی تواند از عابربانک ها اســــتفاده کند، درحالی که همین 
افراد باید رای بدهند. باید تکلیف اینها هم روشــــن شود 
که اگر کسی نتوانست به صورت الکترونیک رای بدهد آیا 
، لذا این امکان  می تواند به صورت دستی رای بدهد یا خیر

نیز باید فراهم باشد.
- این موارد چند دغدغه مهم اســــت که با دوســــتان وزارت 
کشور درحال رایزنی هستیم و اگر این دغدغه ها برطرف شود 
قطعا ما هم هیچ گونه مانعی بر ســــر راه الکترونیک شــــدن 

انتخابات نمی بینیم حتی به نظر ما واجب و الزم است.

قانون انتخابات، مناسب شرایط فعلی ما نیست  �
- مشــــکل ما در ریاســــت جمهوری الزاما ثبت نام نیست. 
دوره قبل حــــدود هــــزار و 600 نفر ثبت نــــام کردند، اکنون 
بیشترین مشکل مربوط به شرایط چندگانه نامزدهاست 
که باید احراز شــــود؛ مثا رجل سیاسی، مذهبی، مدیریت، 
مدبر بودن و...، ازاین رو این مــــوارد برای ما مهم بوده و ما 

نیازمند این هستیم که در احراز این شرایط کمک شویم.
- تعیین ســــقف و یا کف ســــن ازجمله مواردی اســــت که 
به تعبیر برخی اعضای شــــورای نگهبــــان اگر محدودیتی را 

ایجاد کند می تواند مشکل ساز باشد. یعنی اگر گفته شد 
یک نفر باید حتما 40 ســــاله باشــــد تا بتواند ثبت نام کند، 

ممکن است سوال کنند چرا فرد 38 ساله نمی تواند؟
- شاید یک زمانی بگوییم شــــرایط دیگری که لحاظ کردند 
اقتضای این را ایجاب می کند که فرد 40 ســــاله باشد، مثا 
می گوینــــد دو دوره وزیــــر باشــــد، نماینده باشــــد و... و اگر 
فرد بخواهد با داشــــتن این مســــؤولیت ها وارد انتخابات 

ریاست جمهوری شود، طبیعتا به این سنین می رسد.
- در شــــورای نگهبــــان این بحــــث همواره وجود داشــــته 
اســــت. اینکه چگونه می شود تشــــخیص داد یک فردی 
رجل سیاسی یا مذهبی است؟ به نظرمان رسید که شاید 
یکی از روش ها این باشــــد که فرد را دعوت کنیم تا برنامه 
خــــود را ارائه کند. شــــاید این یکی از روش ها باشــــد، هنوز 

به صورت قطعی نمی گوییم.
- لــــذا به نظر می رســــد فــــرد بایــــد صحبت کــــرده و برنامه 
اقتصادی و برنامه های سیاســــی خود را بیان کند. توضیح 
دهــــد در حــــوزه روابــــط بین الملل چــــه برنامــــه ای دارد و 

مشخص شود چقدر فهم روشنی از این مسائل دارد.

ح مالیات بر خانه های خالی هستیم  � مدافع طر
- مــــا همچنــــان مدافع طــــرح مالیــــات بر خانه هــــای خالی 
هســــتیم و از این گونه طرح ها که بتواند مشــــکات مردم 
مخصوصا جوانان را حل کند، اســــتقبال می کنیم اما توجه 

داشته باشــــیم که این راهکارهایی که ارائه می کنیم نباید 
راهکارهای خاف قانون اساسی و شرع باشد.

مانعی برای ثبت نام خانم ها وجود ندارد  �
- بنده بارها توضیــــح داده ام که یک بحث فقهی -حقوقی 
نســــبت به این موضوع داریم که برخــــی معتقدند بانوان 
نمی توانند در مدیریت کان حضور داشته باشند و برخی 
می گویند اشکالی وجود ندارد و فرقی نمی کند. این بحث 
فقهی-حقوقی است که در کشور ما هنوز استمرار دارد و 
چیزی نیســــت که من به راحتی با یک مصاحبه بگویم این 

. مساله در ماهیت رفع شده یا خیر
- درحال حاضر آنچه وجود دارد این اســــت که مانعی برای 
ثبت نام خانم هــــا وجود نــــدارد اما ماهیت بحــــث فراتر از 

اینهاست.
- نباید تمام بار ثبت نام خانم ها برای ریاســــت جمهوری را 
بر دوش شــــورای نگهبان بگذاریــــم؛ در آمریکا در دوره ای 
که خانم کلینتون حضور داشت، رای نیاورد. در انتخابات 
آمریکا تاکنون هیچ خانمی رئیس جمهور نشــــده اســــت، 
البتــــه در خیلــــی از کشــــورهاچنین نبوده اســــت، لذا یک 

بخش هم مقوله فرهنگی است که باید بدان توجه کرد.
- بحث وزارت خانم ها تا آن زمان حل نشــــده بود و در آن 
دوره )وزارت بهداشــــتی مرضیه وحید دستجردی( با همه 
مباحث حل شــــد. مشــــکاتی وجود داشــــت و درنهایت 
پذیرفته شد. االن نمی توانید در بحث وزارت زنان به عقب 

برگردید و بگویید خانم ها نمی توانند وزیر شوند.
در انتخابات ریاست جمهوری هم حضور بانوان به عنوان 
آینده ممکن است حل  نامزد ریاســــت جمهوری در ادوار 
شــــود، با حل مباحث فقهی، با حل مســــائل فرهنگی و... 

این حل شود.
- من می گویــــم ثبت نام بانوان بامانع اســــت. نمی توانم 
درباره تأیید بودن افراد یا عدم تأیید آنها صحبت کنم. این 
محل بحث است و ممکن است اعضای شورای نگهبان 

به این جمع بندی برسند که مشکلی وجود ندارد.



ســند کمپانی خودرو پــژو آردی i1600 مدل 1384 به رنگ 
سفید صدفی روغنی به شماره موتور 11784017472 به شماره 
شاسی 13419565 به نام آقای عزیزاله حیدری فرزند نصرت اله 
به شماره شناسنامه 25 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

مفقود شده

معاینــه فنــی و کارت خــودرو پراید 132 به رنگ ســفید 
مدل 1390 به شــماره پــاک ایــران 18- 377 ق 11 و کد 
VIN:IRPC901VPLW061614 و اصــل گواهینامه به نام 
مجید شیری به شماره ملی 4040093879 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

یــق مزایــده کتبــی اقــدام نماید.    شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهــای اخــذ شــده در نظــر دارد نســبت به فــروش یــک  مغــازه تجــاری از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

مساحت مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
آدرسمزایده )ریال(

مغازه تجاري طبقه همكف 1
با نيم طبقه بالكن

برج پاستور23/47221.9218.482.000.0002/000/000/000

شرایط شرکت در مزایده:
 1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر  واریز  و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه 
ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکت )الف( قــرار  داده و حداکثر  تــا پایان وقــت اداری 99/09/02  تحویل دبیرخانه ســتاد 

مجاور  آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در  مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضــاء و مهر  یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قــرار داده و فرم 

پیشنهاد قیمت را تکمیل و در  پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف است حداکثر  ظرف هفت روز  کاری از  تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نسبت به واریز  90% وجه پیشنهادی اقدام و 10% الباقی 

هنگام تنظیم سند در دفترخانه از  برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حســاب شــهرداری واریز نمــوده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشــد. در صورت 

عدم واریز  نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر، سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در  مزایده به منزله قبول شرایط و  آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در  رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- حداکثــر  زمان انتقال ســند از  تاریــخ برگزاری مزایــده یک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکــور جهت انتقال ســند و واریز 
الباقی وجــه ) 10% باقیمانده ( اقدام نمایــد. در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایــده ضبط خواهد گردید. ضمنًا ســند به نام برنده 

مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رسیده در  تاریخ  99/09/03  ساعت 17 در  دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار  خواهد گرفت.  
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گهی مزایده آ

م. الف  1174 شهرداری همدان

آگهی حصر وراثت

م.الف 402

آقای سعید بهرامی شمس دارای شناســنامه شماره 7232 به شرح دادخواست 
به کالســه 825/99/112 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان صفی اله بهرامی شمس به شناسنامه شماره 6 
در تاریخ 99/05/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- سعید بهرامی شمس فرزند صفی اله به 
شماره شناســنامه 7232 متولد 1350 فرزند متوفی 2- سعیده بهرامی شمس 
فرزند صفی اله به شماره شناسنامه 11023 متولد 1355 فرزند متوفی 3- سمیر 
بهرامی شــمس فرزند صفی اله به شماره شناســنامه 3616 متولد 1361 فرزند 
متوفی 4- زلیخا وکیلی فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 10 متولد 1335 

همسر متوفی.
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی 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 112 شورای حل اختالف اللجین

4659 1399  شـــماره  22  آبان  پنجشـــنبه   

ورزش6

زور فوتبال به روستائیان رسید!

حذف ورزش روستایی از مجمع فدراسیون فوتبال
هگمتانه، گروه ورزش: فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی نسبت به پیش نویس 

اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.
پیش نویس اساسنامه جدید فدراســــیون فوتبال در حالی آماده شده است که بر خاف گذشته 
نام فدراســــیون  ورزش روســــتایی از بین اعضای دارای حق رأی مجمع حذف شــــده است و این در 
حالی است که سایر فدراسیون ها و ارگانهای صنفی مانند دانش آموزی، کارگری یا نیروهای مسلح 

همچنان مانند قبل حق رأی دارند.
وستایی  ر زش  ور فدراســــیون  پرست  سر اکبری  عباســــعلی  شــــده  شــــنیده  رابطه  همین  در 
پرســــت فدراســــیون فوتبــــال اعام کرده  وند سر تــــب اعتــــراض خود را بــــه حیــــدر بهار مرا

. ست ا
با توجه به اینکه جامعه هدف فدراســــیون روســــتایی، جمعیت چندین میلیونی در روستاهای 
کشور اســــت و همواره قهرمانان و ورزشــــکاران ملی زیادی از همین جامعه روستایی برخاسته 
و به رده های باالی ملی رســــیده اند، اکبری از بهازوند خواســــته تا فدراســــیون فوتبال در پیش 

نویــــس اساســــنامه اش تجدید نظر داشــــته باشــــد و فدراســــیون روســــتایی را همانند ورزش 
کارگری، دانش آموزی  یا دانشــــگاهی در مجمع قرار دهد.

این در حالی اســــت که فدراســــیون روستایی ســــاالنه تجهیزات ورزشی بســــیاری در رشته فوتبال 
در بین روســــتاهای سراسر کشور توزیع می کند و با برگزاری کاســــهای مختلف آموزشی، نقش به 

سزایی در توسعه فوتبال در مناطق روستایی دارد.
حال باید دید واکنش فدراســــیون فوتبال به این خواســــته چیســــت و جمعیت چندین میلیونی 

مردم روستائی را مورد توجه قرار می دهد؟

مسوول برگزاری لیگ ۲:

آخر هفته تکلیف  تا 
لیگ ۲ مشخص می شود

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــؤول برگــــزاری لیگ 
دســــته دوم گفــــت:   ســــهمیه صعود و ســــقوط در 
لیگ دسته دوم تغییری نکرده است و این لیگ با 
حضور بیست و هشــــت تیم و در دو گروه چهارده 

تیمی برگزار خواهد شد.
مهــــرداد شــــفیعی مســــؤول برگزاری لیگ دســــته 
دوم فوتبال کشــــور در خصوص تاریخ برگزاری این 
لیگ در گفت وگویــــی بیان کرد: با توجــــه به اینکه 
لیگ های برتــــر و یک با تعویــــق دو هفته ای مواجه 
شــــدند، پیش بینی می کنیم این اتفــــاق برای لیگ 
دســــته دوم نیز رقم بخورد چون بایــــد بین لیگ ها 
فاصله مناســــبی وجود داشــــته باشــــد تا مســــائل 

شوند. کنترل  بهداشتی 
وی افــــزود: تــــا پایــــان هفته تاریــــخ دقیــــق برگزاری 
مسابقات مشخص خواهد شــــد و دو هفته مانده 
به شــــروع مســــابقات نیز قرعه کشــــی لیگ دسته 

دوم برگزار می شود.
شــــفیعی در پاسخ به این ســــوال که، آیا تغییری در 
سبک برگزاری لیگ دســــته دوم ایجاد شده است، 
بیان کرد: لیگ دســــته دوم همانند فصل گذشته 
بــــا حضــــور بیســــت و هشــــت تیــــم و در دو گروه 
چهــــارده تیمی برگزار خواهد شــــد و تعداد تیم های 
ســــقوط کننده و صعود کننده نیــــز تغییری نکرده 
اســــت، یعنی تیم های نخســــت هر گروه به صورت 
مســــتقیم به لیــــگ آزادگان صعــــود خواهند کرد و 
بــــا برگزاری دیــــدار پلی آف تیم ســــوم صعود کننده 
نیز مشــــخص خواهد شــــد و در خصوص تیم های 
ســــقوط کننده نیز باید بگویم از هر گروه دو تیم به 

لیگ دسته سوم سقوط می کنند.
مســــؤول برگزاری لیگ دســــته دوم با بیان این که، 
تیم هــــا به تاریخ نقل و انتقــــاالت دقت کنند، اظهار 
کرد: تاریخ نقل و انتقاالت لیگ دســــته دوم از قبل 
اعام شده است اما تیم ها به این نکته توجه کنند 
که سال های گذشــــته تا هفته چهارم می توانستند 
فعالیت نقــــل و انتقاالتی خود را ادامه دهند اما اگر 
 دیگر 

ً
لیگ دســــته دوم با تعویق مواجه شود قطعا

نمی توانند تا هفته چهــــارم بازیکنان مد نظر خود را 
جذب کنند و این بازه زمانی محدود تر خواهد شد، 
یعنی ممکن اســــت تا پایان هفته اول یا دوم اجازه 

فعالیت نقل و انتقاالتی داشته باشند.
شــــفیعی در خصوص شــــرایط ورزشــــگاه ها گفت: 
لیــــگ دســــته دوم ماننــــد ســــایر لیگ هــــا بــــدون 
حضور هــــواداران برگزار خواهد شــــد، ورزشــــگاه ها 
باید شــــرایط میزبانــــی را به گونه ای فراهــــم کنند که 
هواداران در ورزشــــگاه حضور نداشــــته باشــــد و از 
لحاظ بهداشــــتی نیز شــــرایط خوبی ارائه دهند، اما 
 
ً
در خصــــوص نــــور ورزشــــگاه ها باید بگویــــم قطعا
هفته هــــای پایانی لیگ دســــته دوم زیر نــــور برگزار 
خواهد شــــد پس تیم ها بهتر اســــت از حال به فکر 
فراهم آوردن شــــرایطی باشــــند تا بتوانند بازی های 
خود را در هفته هــــای پایانی زیر نور و در ورزشــــگاه 

خود انجام دهند.

تقدیر هیأت هاکی از نفرات 
برتر مسابقه مجازی 

هفته تربیت بدنی

هگمتانه، گروه ورزش: هیات هاکی استان همدان 
از نفرات برتر مســــابقه مجازی ورزشــــی هنری که به 
مناســــبت گرامیداشــــت هفته تربیــــت بدنی برگزار 

کرده بود، تقدیر کرد.
در پی برگزاری مسابقه ورزشــــی هنری هیأت هاکی 
اســــتان همدان که به مناسبت گرامیداشت هفته 
تربیت بدنــــی به صورت مجازی برگزار گردید، پس از 
دریافت آثار شــــرکت کنندگان و بررسی آنها توسط 
اعضای هیأت؛ در بخش آقایان نیما حبیبی نژاد که 
با ارسال ویدئو کوتاه در قسمت حرکت و یادگیری 
و کشــــف در ورزش شــــرکت کرده بود و همچنین 
در بخــــش بانوان ســــتایش شــــعبانی با ســــاخت 
کرده بود به عنوان نفرات برتر  کاردســــتی شــــرکت 
آبان  شناخته شدند و عصر روز ســــه شنبه بیستم 
ماه در دفتــــر هیأت با اهدای جایزه نقدی؛ توســــط 
رزا واالمقــــام نایب رئیس هیــــأت و حامی مالی این 
مســــابقات و همچنیــــن اهدای لوح تقدیر توســــط 
هیأت هاکی اســــتان همدان از نفرات برتر تقدیر به 

آمد. عمل 

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان از طراحی برنامه )اپلیکیشن( هر خانه یک باشگاه 
در همــــدان خبــــر داد و گفت: طی رایزنی های انجام شــــده 
برای توسعه کیفی کشتی استان همدان تیم ملی کشتی 

در همدان اردو می زند.
حمید ســــیفی بابیان اینکه رســــانه ها رسالت بسیار بزرگ 
و خطیــــری دارنــــد و می توانند بــــرای ارتقاء کیفــــی عملکرد 
مؤثر باشــــند، گفت: امروز ارتباط دستگاه ورزش و جوانان 
اســــتان همدان با رســــانه ها ارتباطی دوســــویه است لذا 
انتظار داریم ضمن بیان نظرات و پیشنهاد های خود یاری 

گر و حامی ورزش استان همدان باشند.
وی گفــــت: حمایت از رســــانه ها دلیــــل بر عــــدم انتقاد از 
دستگاه ورزش اســــتان نیســــت آما آنچه طلب می شود 

انتقاد یا رهنمود توأم با عدالت، منطق و انصاف است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، تصریح کرد: 
امــــروز با توجه به شــــرایط موجــــود هیچ یک از مــــا فرصتی 
برای خطا کردن در امــــورات نداریم لذا باید برای به حداقل 
رساندن آن از نظریات کارشناسی و تخصصی در حوزه های 

مختلف بهره مند شویم.
وی در ادامه با اشــــاره به علت لغو شــــدن میزبانی استان 
همــــدان از رقابت های والیبال، گفت: در بــــدو ورود بنده 
به اســــتان مدیرعامل باشــــگاه ســــرو قامتان درخواستی 
مبنی بر میزبانی از مسابقات والیبال کشور را داشتند که 
طی رایزنی های صــــورت گرفته و ارتباط با فدراســــیون این 
مهم محقق شــــد اما متأسفانه به واسطه شــــرایط بحرانی 
اســــتان همدان در بحث شــــیوع ویروس کرونــــا و اعمال 
محدودیت ها و برخی ممنوعیت ها از ســــوی ستاد مبارزه 
و پیشگیری کرونا استان میزبانی این رقابت ها در استان 

همدان لغو شد.
ســــیفی بابیان اینکه هدف ما از ورزش کســــب ســــامتی 
است، گفت: متأســــفانه به واسطه شــــیوع ویروس کرونا 
امــــروز برخــــی فرصت ها از دســــت می رود امــــا باید تاش 
کنیم این محدودیت ها را به فرصتی دیگر تبدیل کنیم تا 

بتوانیم در آینده با تمام قدرت حرکت کنیم.
وی افزود: در ماه های آینده با عادی شــــدن شرایط کشور 
و اســــتان همدان در رابطه با ویــــروس کرونا میزبانی هایی 
را تــــدارک دیده ایم کــــه در تاریــــخ ورزش اســــتان همدان 
مانندی نداشته باشد چراکه اســــتان همدان با دارا بودن 
ظرفیت هــــای متعدد توان برگزاری بســــیاری از برنامه های 

ورزشی در سطوح مختلف ملی و فراملی را دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه با اشاره 

بــــه ضرر و زیان باشــــگاه ها، مربیــــان و ورزشــــکاران در پی 
شــــیوع این ویروس گفت: تصمیماتــــی در این خصوص 
گرفته شــــد بود که با بررسی دریافتیم که باید یک بازنگری 
در آن صورت بگیرد چرا که سیاست ما حمایت حداکثری 

از جامعه ورزش و جوانان استان است.
وی تصریــــح کــــرد: از ورزشــــکاران، مربیان، باشــــگاه های 
ورزشــــی و همه عزیزانی که بــــازوان اجرایی اداره کل ورزش 
و جوانان اســــتان همدان هســــتند تقاضــــا داریم تا عادی 
شــــدن شرایط و بهبود نســــبی وضعیت بحرانی استان در 
بحث کرونا ما را یاری کنند تا بــــاری بر دوش کادر درمان و 

زحمتکشان استان اضافه نکنیم.
ســــیفی در بخــــش دیگر با اشــــاره به اینکــــه ورزش کردن 
تنها داشــــتن شــــرایط روحی، روانی و غیره نیست، گفت: 
از مؤلفه هایی که یک کشــــتی برای موفقیــــت نیازمند آن 
است ســــاختار ورزشی مناسب، نوع کشتی گرفتن و غیره 

است تا بتوان به موفقیت برسد.
آسیب شناسی فنون  گفت: کمیته ای تخصصی برای  وی 
کشــــتی با حضور قهرمانان و مربیان باسابقه و توانمندی 
همچون صادق گودرزی در حال تشــــکیل شدن است تا 
بتوانیــــم به عنوان یک اتاق فکر قهرمانــــان جوانان خود را 

هدایت کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اینکه 
هرزمانی بتوانیم حرفه ای عمــــل کنیم آن زمان باید آرزوی 
قهرمان شــــدن را داشــــته باشــــیم، گفت: طی رایزنی های 
صورت گرفته بعد از عادی شدن شــــرایط کرونا در استان 
اردوی تیم ملی کشــــتی در اســــتان برگــــزار خواهیم کرد تا 
بتوانیم از تمامی ظرفیت های موجود در کشــــتی کشور به 

نفع کشتی استان استفاده کنیم.
وی ادامــــه داد: بحثــــی کــــه در خصــــوص بــــردن ورزش به 
خانه ها مطرح شد مبحث بسیار مهمی است که سالیان 
سال اســــت در کشــــورهای دیگر در حال انجام است لذا 
درصدد هســــتیم این مهم را که نیاز به هزینه و تجهیزات 

خاصی ندارد را در استان همدان پیاده سازی کنیم.
ســــیفی از طراحی برنامــــه ای )اپلیکیشــــنی( تحت همین 
عنوان برای بهره منــــدی هرچه بهتر و بیشــــتر خانواده ها 
در اســــتان همدان توســــط تیــــم مجرب مســــتقر در اداره 
کل ورزش و جوانان خبر داد و گفــــت: این برنامه در حال 
بازنگری اســــت تا همه ظرفیت های موجود در اســــتان در 

آن دیده شود و در آینده نزدیک نیز رونمایی خواهد شد.
وی ادامــــه داد: در حوزه جــــذب حامی مالی نیــــز در آینده 
خواهید شــــنید که مشــــکل تیــــم فوتبال پــــاس همدان 

رفع خواهد شــــد بدون صرف منابع دولتــــی چراکه این کار 
اشــــتباه و خاف قانون و شــــرع اســــت به این دلیل که ما 
حق صرف سرانه ورزشی ورزشکاران در رشته های مختلف 

را برای یک تیم یا باشگاه خاص نداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان از جذب اعتبارت 
ویژه با اســــتفاده از ارتباطات و تعامل با افراد و اشــــخاص 
برای ورزش استان خبر داد و گفت: در حال حاضر در حال 
پرداخت بخشی از بدهی ها سابق هستم تا بتوانیم تمرکز 

خود را به آینده ورزش استان همدان معطوف کنیم.
وی در خصوص ایجاد ســــاختارهای نظام مند در پرداخت 
، گفت: هرجا ســــاختار شــــفاف  به هیأت های ورزشــــی نیز
وجود نداشــــته باشــــد فســــاد به وجــــود می آید لــــذا برای 
این مهم در نظــــر داریم با پارامتر های در نظر گرفته شــــده 
اعتبارات و امکانات موجود را در اختیار هیأت های ورزشی 

قرار دهیم.
سیفی از حمایت همه جانبه در چهارچوب قانون از تمامی 
باشــــگاه های ورزشــــی و ورزشــــکاران خبر داد و گفت: به 
دنبال جــــذب حامی مالی برای تیم گرین کشــــاورز نهاوند 
هســــتیم تا در آینده شــــاهد حضور این تیم در لیگ برتر و 

دسته دوم باشیم.
وی با اشــــاره به تدوین طرحــــی دقیق و کارشناســــی برای 
حمایــــت از جامعه بزرگ ورزش اســــتان همــــدان، گفت: 
ازاین پس اماکن ورزشی تنها در اختیار ورزشکاران خواهد 

بود تا بتوانند از این محل کسب درآمد کنند.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان در ادامــــه از 
ایجاد بســــتری در فضــــای تبادل و ارتباطــــات برای معرفی 
ظرفیت های ورزشــــی اســــتان همدان توســــط تیم خبره و 

کارشناسی خبر داد و گفت: این وبگاه طی یک الی دو ماه 
آینده باهدف معرفی ظرفیت های ورزشی استان همدان 
از ورزشــــکاران و باشــــگاه های اســــتان تا اماکن ورزشی و 

بسیاری از جزئیات دیگر رونمایی خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در نشست با مسووالن رزن:

برگزاری اردوهای ورزشی 
کمک به رونق اقتصاد و اشتغال

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان، گفــــت: برگزاری کمپ هــــا و اردوهای ورزشــــی در 
اســــتان همدان زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم 

می کند.
حمید ســــیفی مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
جهــــت حضور در نشســــت هم اندیشــــی با مســــؤولین 

شهرستان رزن به این شهرستان سفر کرد.
ســــیفی در این جلســــه که با حضور نماینده مردم رزن در 
مجلس شورای اســــامی و فرماندار این شهرستان برگزار 
شد، اظهار کرد: خوشــــبختانه در حال حاضر با تدابیر ویژه 
اســــتاندار محتــــرم و همراهی نمایندگان اســــتان همدان 
تعامل خوبی در راستای توسعه همه جانبه استان وجود 

دارد.
وی با تأکید بر اینکه امروز باید بیش از هر زمانی خدمتگزار 
مردم باشــــیم، گفت: یکی اقداماتی کــــه در حوزه ورزش در 
راستای توجه به معیشــــت جامعه ورزشی می توان انجام 
داد سپردن اماکن ورزشی به دســــت هیأت های ورزشی، 

قهرمانان و ورزشکاران است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
دارای  همــــدان  اســــتان  ورزشــــی  ظرفیت هــــای  حــــوزه  در 
ظرفیت های فراوان برای کسب در آمد، است: امروز ما باید 

زمینه پویایی و نشاط در جامعه و جوانان را ایجاد کنیم.
وی ادامــــه داد: آنچه جوانــــان در این حــــوزه مطالبه دارند 
بحث اشــــتغال، ازدواج و مسکن اســــت که امیدواریم با 
برنامه ریزی هایــــی که صورت خواهد گرفت و یا بخشــــی از 
آن در حال انجام اســــت بتوانیم بخشــــی از این مشکل را 

مرتفع کنیم.
سیفی، گفت: اســــتان همدان ظرفیت برگزاری کمپ های 
مســــابقات ملــــی، اردوهای ورزشــــی را با توجه بــــه ارتفاع از 

سطح دریا و شرایط آب و هوایی دارد.
وی گفت: توســــعه این مهم می تواند رونــــق اقتصادی و 

اشتغال در دستگاه ورزش و جوانان فراهم نمایند.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان در ادامه این 
نشســــت به همراه نماینده مردم رزن در مجلس شورای 
اسامی و فرماندار از پروژه زمین چمن شهدای رزن بازدید 
کردند و گفت: این پروژه با اعتبار 8 میلیارد و 800 میلیون 
ریال و 40 درصد پیشــــرفت فیزیکی بــــرای تکمیل و بهره 
برداری نیازمند 3 میلیارد ریال اعتبار اســــت که امیدواریم 

هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.
وی در ادامــــه از دیگــــر پروژه هــــا و زیرســــاخت های ایــــن 
شهرستان در شهر دمق بازدید کرد و قول های مساعدی 

در راستای تکمیل و تجهیز پروژه های مذکور را داد.

 توزیع امکانات و اعتبارات عادالنه باشد �
نماینده مردم رزن در مجلس شــــورای اسامی نیز در این 

نشســــت گفــــت: توزیع امکانــــات و اعتبارات ورزشــــی در 
شهرستان ها عادالنه باشد.

حسن لطفی اظهار کرد: یکی از مهم ترین مباحث پیرامون 
ورزش و جوانان توزیع عادالنه اعتبارات و امکانات ورزشی 
در شهرستان ها است که انتظار داریم این مهم در استان 

همدان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: متأســــفانه در حال حاضر شــــهر قروه رزن با 40 
هزار نفر جمعیت فاقد اســــتخر است و استخر بانوان رزن 
نیز پس از گذشت یک دهه از عملیات ساخت همچنان 

نیمه کار است.
نماینــــده مردم رزن در مجلس شــــورای اســــامی، تصریح 
کرد: حمایــــت از هیأت های ورزشــــی شهرســــتان ها یکی 
دیگر از مســــائلی اســــت که باید بیش ازپیش توجه شود 
چراکه درگذشــــته به صورت عادالنه توزیع اعتبارات انجام 

نمی شد.

 ضرورت توسعه زیرساخت های ورزش رزن �
فرماندار رزن نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت های ورزشی 
این شهرســــتان با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان 

استان همدان تأکید کرد.
سید رضا سامتی ضمن تبریک انتصاب مدیرکل ورزش 
و جوانان استان همدان، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان خود دارای ســــابقه قهرمانی متعدد است 
و همــــواره برای اعتای نام اســــتان همدان و شهرســــتان 

نهاوند تاش ویژه داشته اند.
و  ورزش  دغدغــــه  بــــا  خــــود  ایشــــان  اینکــــه  بابیــــان  وی 
جوانــــان آشــــنایی کامــــل دارنــــد چراکه از جنــــس ورزش 
از  یکــــی  رزن  شهرســــتان  گفــــت:  هســــتند،  جوانــــان  و 
شهرســــتان های موفق اســــتان همدان است که با وفاق 
و همدلی مسؤولین شهرســــتان و همچنین بهره گیری از 
توصیه های استاندار محترم اقدامات خوبی در حوزه های 

مختلف در حال اجرا دارد.
و  ورزشــــکاران  دارای  رزن  اینکــــه  بابیــــان  رزن  فرمانــــدار 
قهرمــــان خوب اســــت، گفت: یکی از مشــــکات ورزش 
و جوانان در این شهرســــتان ضعف زیرســــاختی اســــت 
آن نشده  چراکه متأســــفانه در دوره های قبل توجهی به 
لــــذا امیدواریــــم بــــا توجــــه مدیــــرکل ورزش و جوانان و 
محترم  اســــتاندار  هدایت های  و  حمایت هــــا  همچنیــــن 
زمینه توســــعه زیرســــاخت های ورزش شهرســــتان رزن 

فراهم شود.
وی در ادامــــه با تأکیــــد بر اینکه بهره برداری از ســــالن های 
ورزشــــی برای کســــب درآمد بایــــد در اختیــــار هیأت های 
ورزشــــی و افراد ورزشــــکار قرار گیرد، گفــــت: امیدواریم در 
حوزه اعتبارات ورزشــــی به شهرســــتان رزن بیش ازپیش 

توجه شود.

تیم ملی کشتی در »همدان« 
اردو می زند

» تجلیل از جانبازان ورزشکار » بهار
به مناسبت هفته پارالمپیک

هگمتانه، گروه ورزش: به مناســــبت گرامیداشت هفته 
، صفی زاده  پارالمپیک و با حضور احسان قنبری فرماندار
رئیــــس اداره ورزش و جوانان، زارعی رئیــــس اداره بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، شهبازی رئیس هیأت جانبازان 
، آیین تجلیــــل از جانبازان  و معلولین شهرســــتان بهار

ورزشکار برگزار شد.
فرماندار بهار در این مراسم گفت: جانبازان نماد پایداری 
و حفظ کیان اسامی هستند و این عزیزان سرمایه های 

کمیاب واصیل انقاب می باشند.
وی بر اهمیت و نقش تبیین موازین اخاقی در بین جامعه 
ورزشکاران و قهرمانان تأکید کرد و افزود: در زمان حاضر در 
ســــطح جهان ورزش دارای باالترین پایگاه اجتماعی است 
و بی شــــک این پایگاه در بســــیاری از مناطق تأثیری فراتر از 

ورزش دارد و زمینه ساز عناصر فرهنگی نیز شده است.
احســــان قنبری با اشــــاره بــــه اهمیت معرفــــی الگوهای 
ورزشــــی ماندگار که ســــجایای اخاقی آنان زبانزد اســــت، 
خاطرنشــــان کرد: این امر می تواند رفتارهای غیر فرهنگی 

را کمتر کند، زیرا الگوسازی در دنیای کنونی اهمیت دارد.
وی در پایــــان گفــــت: جانبــــازان دفــــاع مقــــدس یکی از 
ســــرمایه های گرانبهــــای مملکت هســــتند و باید برای 

حفظ این اثار به عنوان خاطرات جنگ کوشا باشیم.
نــــوری  ایــــن مراســــم محمــــد  بــــه ذکــــر اســــت در  الزم 
 ، غامی،صفرعلــــی وزیــــری جمیــــل، اســــماعیل نقی پور
بشــــیر اســــماعیلی فرجام از جانبازان و آزادگان هشــــت 
سال جنگ تحمیلی توســــط فرماندار بهار مورد تقدیر و 

تشویق قرار گرفتند.
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 شهر زیبا

 اشتغال سبز طبیب

با طبیعت نجنگیم
فصــــل بهار بود که برای بازدید از چنــــد باغ به دره مرادبیگ و باغات آن ناحیــــه رفتم. چیزی که برایم 
بســــیار عجیب بود این بود که در آن فصل از ســــال حتی یک زنبور هم در هیچ کدام از باغ های دره 
مرادبیگ مشــــاهده نکــــردم. باوجود اینکه درختان پر از شــــکوفه بودند و ســــطح زمین را گل های 
زیادی پوشــــانده بود اما هیچ زنبوری در اطراف درختان و گل ها دیده نمی شد که این مساله نشان 

می داد ما چگونه با طبیعت در جنگیم.
متأســــفانه استفاده نادرست و بیش از حد از سموم شــــیمیایی برای دفع آفات از درختان باغات و 

مزارع، دلیل اصلی این مســــاله است. ساالنه با کوددهی شــــیمیایی و نیز سم پاشی توسط سموم 
شیمیایی و غیر طبیعی در واقع به دست خودمان طبیعت را به سوی نابودی می کشانیم.

ایــــن کار عاوه بر اینکه بازدهــــی درختان و کیفیت محصوالت باغی و مــــزارع را کاهش می دهد، آثار 
مخرب دیگری نیز به همراه دارد. کنترل آفات از طریق ســــم پاشــــی کاریست که هر باغداری ملزم به 
انجام آن اســــت اما از بین بردن تمامی آفات با استفاده از سموم شیمیایی و غیر طبیعی و تکرار آن 

به منظور دفع صددرصدی آفات اشتباهیست که بسیاری از باغداران مرتکب آن می شوند.
 سم پاشــــی های شیمیایی، کنترل 

ً
بهتر اســــت آفات موجود را با استفاده از ســــموم طبیعی و گاها

کنیم، اما اســــتفاده بیش از حد از این سموم هرگز توصیه نمی شــــوند چون عواقب خطرناکی برای 

طبیعت و در پی آن برای خود ما خواهند داشت. انسان ها حق ندارند با طبیعت بجنگند؛ ما باید تا 
آنجا که می توانیم با طبیعت و محیط زیست به صورت مسالمت آمیزی رفتار کرده و با آن کنار آییم.
آفت ها و بیماری ها بخشی از روند طبیعی و اکوسیستم موجود در محیط زیست اطراف ما هستند 
کــــه نابودی کامل آنها نتایج جالبی برای ما و محل زندگیمان به ارمغان نخواهد آورد. در واقع کنترل 
زیستی آفات و رســــاندن تعداد آفات به زیر حدی که موجب بروز خســــارت اقتصادی شود، هدفی 
اســــت که ما باید در هر مزرعه و یا باغ به دنبال آن باشــــیم. بنابراین بهتر است با طبیعت اطرافمان 

مهربان تر باشیم تا آثار منفی برخوردمان با محیط زیست به خودمان بازنگردد.
امین خضریان

هگمتانــــه، گــــروه باغبان: فضای ســــبز شــــهری بخشــــی 
از فضاهای باز شــــهری اســــت کــــه عرصه هــــای طبیعی یا 
آن، تحت اســــتقرار درختان، درختچه ها، گل ها ،  مصنوعی 
چمن هــــا و ســــایر گیاهانی اســــت کــــه بر اســــاس نظارت 
و مدیریــــت انســــان، با در نظــــر گرفتن ضوابــــط ، قوانین و 
تخصص های مرتبط به آن، برای بهبود شــــرایط زیســــتی و 
رفاهی شــــهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، حفظ ، 

نگهداری یا احداث می شوند.

در چــــاپ قبلی صفحه باغبان با طراحی دیوارهای ســــبز در 
دو نوع نمای ســــبز و دیوار زنده، و برخی گیاهان مناســــب 

برای به کار گیری در این دیوارهای سبز آشنا شدید.
به نوشــــته وبگاه گلکده، امــــروزه از واژه دیوار ســــبز به دو 
منظور استفاده می شود؛ یکی کاشتن گیاهانی که توانایی 
 " باال رفتن از دیوار ســــاختمانها را دارند که به آن "نمای سبز
می گویند و دیگری اســــتفاده از ســــازه هایی متفاوت برای 
قــــرار گرفتن چندیــــن گیاه بــــر روی هم و ســــاخت فضای 
عمودی سرســــبزی که گاهی با نــــام "دیوار زنــــده" و یا "باغ 

عمودی" نیز از آن یاد می شود.
*گل و گیاه مناسب برای دیوار سبز

در ادامه بــــا چند نمونــــه دیگــــر از گیاهان مناســــب برای 
استفاده در دیوارهای سبز آشنا می شویم.

1. پیچ امین الدوله
، خزنده، باالرونده و پیچنده با  گیاهی است همیشه ســــبز

گلهای زیبا و معطر که ارتفاعش به 8 متر هم می رسد.
برگ های همیشه سبز و تخم مرغی شکل دارد و گل

آن بسیار معطر اســــت که ابتدا به رنگ سفید و بتدریج به 
رنگ زرد در می آید. زمان گلدهی این گیاه از اردیبهشت تا 
مهر ماه می باشــــد و میوه های کوچک بــــه رنگ نارنجی نیز 

دارد.
امین الدولــــه در نور کامل، نیم ســــایه و ســــایه کامل و در 
تمام خاکها به خوبی رشــــد می کند. مقاوم به سرما است و 
چون رشــــد سریعی داشته و سطح وســــیعی را می پوشاند 
برای کاشــــت در باالی دیوارهای ســــنگی و کنــــار نرده ها و 
داربســــت ها بسیار مناسب اســــت، به طوری که با آویزان 

شدن از آن ها منظره ای زیبا به وجود می آورد.
2. مو چسب

نواحی گســــترش مو چســــب در آســــیا و آمریکای شمالی 
است. این گیاه توسط ریشــــه های مکنده خود از درختان 

و دیوار باال می رود و بدون نیاز به قیم به آنها می چسبد.
، براق و پنجه ای شــــکل هســــتند که در  برگ های آن ســــبز
پاییز به رنگهای زیبای ســــرخ و عنابی در می آیند. گل های 
کوچک متمایل به سبز آن در اواخر تابستان یا اوایل پاییز 
رشــــد می کنند و میوه هــــای کوچک به رنگ آبــــی مایل به 
ســــیاه نیز دارد که تنها بدنبال یک تابستان خشک و گرم 

و یک پاییز مایم ظاهر می شوند.
مو چســــب گیاهی اســــت مقاوم و سایه پســــند که در نور 
کامل یا نیمه ســــایه رشــــد خوبی دارد و به دلیل مقاومت 
زیــــاد و داشــــتن برگهای زیبــــای پاییــــزی یکــــی از بهترین 
پوشــــش ها برای دیواره های کناری بزرگراه ها می باشــــد به 

طوری که سطح دیوارها را کاما می پوشاند.
3. پیچ پلی گونوم

نواحی گســــترش این گیاه در آســــیای مرکزی اســــت. این 
گیاه علفی و چوبی و گاهی نیز پیچیده و باال رونده اســــت. 
برگ های تخم مرغی یا قلبی شــــکل به رنگ سبز دارد که در 

پاییز به رنگ قرمز در می آید.
گل های آن کوچک و به رنگ سفید مایل به صورتی است 
که تا 4 هفته عمر می کند. زمان گلدهی آن تابستان و پاییز 

است و میوه های کوچک و سفید رنگی دارد.
اغلــــب گونه هایش مقاوم هســــتند بخصوص به ســــرما. 
خاک مناســــبش رســــی، گچی و مرطوب می باشــــد. در نور 

کامل خورشــــید بخوبی رشــــد می کند و به سرعت سطوح 
را می پوشاند.

بصورت پوشــــش کوتاه و متراکم برای کاشــــت در شیبها 
توصیه می شود. فرم رونده و پیچنده آن می تواند پوشش 

مناسب و زیبایی برای دیوارها باشد.
4. نسترن

نســــترن در ایران دارای گونه های متعددی است. بعضی 
از آنهــــا در جنگلهــــا و ارتفاعــــات خــــزر می روینــــد و بعضی 
مخصوص نواحی اســــتپی می باشند. عده ای نیز به عنوان 

زینت در باغها کاشته می شوند.
ارتفــــاع آن بــــه 30 تا 50 ســــانتیمتر می رســــد و اکثــــرا دارای 
ســــاقه های خاردار می باشــــد. برگ آن ریز است و گل های 
 ، ساده یا پرپر آن، به اندازه ها و رنگهای متنوع صورتی، قرمز

سفید و بنفش ظاهر می شود.
زمــــان گلدهی آن اردیبهشــــت تا تیــــر ماه اســــت و دارای 
میوه های زینتی به رنگهای مختلف که گاهی تا زمســــتان 

باقی می مانند.
کاشــــت این گیاه آســــان اســــت و در اکثر خاکها به غیر از 
خاکهای مرطوب و اسیدی رشــــد می کند. در محل آفتابی 
نتیجــــه بهتری حاصل می شــــود. به ســــرما مقاوم اســــت، 
نیاز به هــــرس دارد که بافاصله بعــــد از گل دادن صورت 
می گیرد. بهتر اســــت بــــا فاصله 90 تا 200 ســــانتیمتر از هم 

کاشته شوند.
در خیابانهــــا و پارکهــــا، گونه های رونده و زیبای نســــترن با 
آویزان شــــدن از حصارها، داربســــتها و دیوارها مناظر زیبا 

بوجود می آورند.
5. پیچ گلیسین

این گیــــاه بومی چیــــن اســــت و از قدیم در ایران کشــــت 
می شود. ارتفاع آن به 18 متر یا بیشتر می رسد. ساقه قطور 

و باالرونده ای دارد. گل هایش
به صــــورت خوشــــه ای و به رنگ آبــــی و بنفش می باشــــد 
و دارای عطــــر مایمــــی اســــت کــــه زمــــان گلدهــــی آن نیز 

اردیبهشت ماه می باشد.
در سال های اول رشد سریعی داشته و اگر در نقاط آفتابی 
کاشته شــــود گلدهی بیشتر می شــــود و نیاز به هرس نیز 
دارد. برای کاشــــت در نواحی سردســــیر و نیز در شرایط آب 

و هوای همدان بسیار مناسب است.

شادابی پوست با گل محمدی
هگمتانــــه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهســــتانی با آب و هوای 
ســــرد و خشــــک اســــت. این شــــهر در احاطه دشــــت ها، باغ ها و 
کوه های بســــیار زیبایی قرار دارد و دامنه های کوهستانی آن مملو 
از گیاهــــان مختلفی اســــت که بســــیاری از آنان خــــواص دارویی و 

درمانی جالبی دارند.
اســــتان همدان به لحــــاظ ویژگی های اقلیمی و تنــــوع آب و هوایی 
یکی از مناطق مهــــم رویش انواع گیاهان دارویی اســــت. از جمله 
گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به گیاه گل ســــرخ یا گل 

محمدی اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.

گل محمدی  �
به نوشــــته وبگاه نمناک؛ گل ســــرخ یا گل محمدی نــــام نوعی گل 
رز اســــت که عطر بی نظیــــری دارد و از آن گاب می گیرند. عاوه بر 
عطر اســــتثنایی این گیاه، خواص دارویی آن نیز از دیرباز شناخته 
شده است. گل محمدی را به شــــکل های مختلف از جمله چای و 

دمنوش، روغن و گاب استفاده می کنند.

پوست  �
گل محمدی خاصیت آنتی اکســــیدانی قوی دارد و به همین دلیل 
با حساســــیت های پوســــتی، چربی اضافه پوســــت و میکروب ها 

لودگی می شود. آ مبارزه می کند و سبب پاکسازی پوست از 
همچنیــــن گل محمدی حــــاوی ویتامین ها و آنتی اکســــیدان های 
مفید برای بدن از جمله ویتامین C اســــت و انواع لکه های پوستی 
و چین و چــــروک را برطرف می کند. نوشــــیدن چــــای گل محمدی 
نیز می تواند ســــبب کاهش چین و چروک های پوســــتی و افزایش 

شادابی پوست شود.
این گیاه در مرطوب کنندگی پوســــت، مؤثر است به همین دلیل 
در تولیــــد صابــــون، لوســــیون های پــــاک کننده پوســــت، کرم ها و 
لوســــیون های مرطوب کننده از گاب و اســــانس طبیعی این گل 

می کنند. استفاده 

کاهش وزن و الغری  �
که چای گل محمدی نوشــــیدنی ســــالم و بدون کالری است 

جایگزیــــن خوبی برای نوشــــیدنی های چــــاق کننده 
ماننــــد اســــت و از ایــــن رو تأثیــــر خوبــــی در الغری 

می گذارد.
 1 خــــود  غذایــــی  وعده هــــای  بیــــن  اگــــر 

چــــای  گل فنجــــان 
محمدی 

بنوشید اشــــتهای شما کاهش یافته و سبب افزایش هضم چربی 
می شود.

رفع گرمازدگی و خاصیت تب بری  �
شربت گل محمدی در گذشــــته برای درمان بیماریهای گوارشی و 
تنفســــی اســــتفاده می گردید و عاوه بر آن برای رفــــع گرمازدگی نیز 

مؤثر است.
چــــای گل محمدی نیــــز باعث کاهــــش دمای بدن شــــده و تب را 

کاهش می دهد و از تشدید عفونت جلوگیری می کند.

دیگر خواص گل محمدی  �
گل محمــــدی برای درمان اســــهال خونی و التهاب های دســــتگاه 

گوارش نیز استفاده می شود.
آب گل ســــرخ بوی بد دهــــان را درمــــان می کند و بــــرای جلوگیری 
و غلبه بر مشــــکات بهداشــــتی چشــــم مانند قرمزی یا ســــوزش 

آب گل محمدی استفاده کنید. می توانید از 
 ،K و   B2  ،B1 ویتامین هــــای  دارای  محمــــدی  گل  چــــای  همچنیــــن 
بتاکاروتــــن، بیوفاونوئیدهــــا، تانن هــــا و پکتین اســــت و ســــبب 

کاهش التهاب و مقابله با عفونت می شود.
گل محمــــدی برای تقویــــت دســــتگاه ایمنی مفید اســــت به این 
ترتیب فرد از ابتا به بیماری هایی، چون ســــرماخوردگی، گلودرد و 

آنفوالنزا ایمن می ماند.
گل محمــــدی ســــبب درمــــان عفونــــت دســــتگاه ادراری، کاهش 
التهاب مثانه و تســــکین درد آن می شــــود بنابراین نوشیدن چای 
گل محمــــدی هر روز 3 یــــا 4 فنجان بیماری های عفونی دســــتگاه 

ادراری درمان می کند.
دمنوش گل محمدی برای پاکســــازی کبد و کیســــه مؤثر می باشد 
و از ابتــــای فرد به ســــنگ کلیــــه و بیماری های کلیــــوی جلوگیری 

می کند.
گل محمدی ضد افســــردگی اســــت و برای آرام سازی ذهن و بدن 
مفید اســــت. نوشــــیدن چای گل محمدی اســــترس و اضطراب را 

کاهش می دهد و سبب بهبود عائم افسردگی می شود.
نوشــــیدن یک لیوان چای گل محمدی قبــــل از خواب به کاهش 
اســــترس، آرام ســــازی اعصاب و تنظیم هورمــــون مربوط با 
ریتم قلبی و الگوهای خواب کمک می کند و مشــــکات 

خواب و بی خوابی را درمان می کند.
از روغــــن گل محمــــدی نیــــز 
عنــــوان  بــــه  می تــــوان 
ملیــــن  یــــک 
درمــــان  بــــرای 
مزاج  یبوست 

استفاده 
کرد.

چ گانودرما پرورش قار

چ ها گانودرما از مفیدترین قار
هگمتانــــه، گروه باغبــــان: قــــارچ گانودرما از محصوالت غذایی بســــیار 
محبوبی اســــت که با یادگیری نحوه پرورش و کشت آن می توان سود 

چشمگیری به دست آورد.
؛ قارچ گانودرما از مفیدترین و بهترین قارچ های  به نوشته شــــهرآرانیوز
جهان اســــت که به دلیل داشــــتن خواص منحصربه فــــرد از زمان های 
گذشته به آن توجه می شده است. در گذشته این قارچ به  طور طبیعی 
کشــــت می شــــد، اما با گذر زمان و شناخته شــــدن بیش از پیش این 
قارچ، نیاز بازار برای مصرف و به تدریج تولید و پرورش آن در محیط های 

کنترل شده نیز افزایش یافت.
پــــرورش این قــــارچ در منزل یکی از شــــغل هایی اســــت کــــه می توان 

به عنوان کسب در آمد در خانه به آن نگریست.
این قارچ از جمله قارچ هایی اســــت که از نظر ســــامتی و دارویی دارای 
اهمیت زیادی اســــت و شــــرایط کشــــت و پرورش آن هم در کشور ما 

به خوبی امکان پذیر است.

کاربرد گانودرما در طب سنتی  �
این قارچ از کامل ترین موادغذایی در جهان اســــت که ارزش تغذیه ای 
و درمانی بسیاری دارد و در طب سنتی چین و ژاپن از 4000 سال پیش 
اســــتفاده می شده اســــت. امروزه نیز به عنوان دارویی معجزه آسا برای 
بســــیاری از بیماری ها در سراســــر دنیا شناخته شــــده و مورد توجه قرار 

گرفته است.
قــــارچ گانودرما بو و طعم دل پذیری نــــدارد بنابراین به صورت ترکیب با 
سایر موادغذایی یا به صورت دم کرده با سایر نوشیدنی ها به ویژه قهوه 
اســــتفاده می شــــود. محصوالت تجاری قارچ گانودرمــــا به صورت های 

، مکمل غذایی و چای تولید می  شود. مختلفی مانند پودر
از قارچ های گانودرما در طب سنتی، درمان تومور و سرطان، و نیز تولید 

محصوالت بهداشتی مانند صابون استفاده می شود.
تاکنون اشکال دارویی به شکل کپســــول و پودر قارچ گانودرما تولید 
شده است که به عنوان مکمل غذایی در داروخانه ها فروخته می شود.
این نوع قــــارچ به عنوان عصاره و پــــودر در چای ، انواع قهوه و دســــرها 
اســــتفاده می شــــود. از مزایای این قارچ این اســــت که باتوجه به اینکه 
به صورت خشک عرضه می شــــود، برای مدت طوالنی امکان نگهداری 

دارد و تولیدکنندگان می توانند تا مدت ها آن را انبار کنند.

چ   � قار چگونــــه 
گانودرما 

پرورش دهیم؟
ایــــن  پــــرورش 

ایــــن  بــــه  قــــارچ 
صورت اســــت که ابتدا 

 25 در   18 کیســــه هایی  بایــــد 
سانتی متری پر از کاه بهداشتی 
اســــتریل بودن  کنیــــد.  تهیــــه 

کاه باعــــث جلوگیــــری از رشــــد 
محیط  در  ســــمی  ترکیبــــات 

کشت می شود.
به جای اســــتفاده از کاه برای کاشــــت قارچ می توان درون کیســــه ها 
آهک نیز  3درصــــد  10درصد ســــبوس برنــــج و  از خــــاک اره به عــــاوه 
اســــتفاده کرد. در زمان اضافه کردن ســــبوس به محتویات کیســــه 
آن توجه داشته باشیم، زیرا رطوبت برای رشد  باید به میزان رطوبت 

این قارچ ضروری است.
عاوه بر ســــبوس گندم باید کلســــیم فسفات و کلســــیم کربنات هم 
به آن افزوده شــــود. در طول دوره پرورش قارچ، کیســــه ها در تاریکی و 
در دمای 25 درجه ســــانتی گراد نگهداری می شــــوند و ســــپس به اتاق 
کشت با دمای 25 تا 32 درجه سانتی گراد، رطوبت بین 85 تا 95 درصد 
و روشنایی 250 تا 350 لوکس قرار داده می شوند. آب باید هر روز 4 تا 5 
مرتبه به محیط کشــــت اسپری شود. هوادهی مناسب برای جوانه زدن 

قارچ هم ضروری است.
پس از خنک کردن کیســــه ها زمان بذرپاشــــی همراه با دانه های گندم 
می رســــد. این مرحله به صورت کاما بهداشــــتی و با استفاده از هود بر 
روی کیسه ها انجام می شود. محل کشــــت این قارچ باید کاما تاریک 
و دمای محیط کشــــت حدود 28 ســــانتی گراد و با دی اکسیدکربن باال 

باشد.
ریســــه های قــــارچ بعد از گذشــــت 3 تــــا 4 روز در کیســــه ها مشــــاهده 
می شــــود. زمان برداشتن و بازکردن در کیسه ها بسیار مهم و حساس 
است. زمانی که ریسه ها نیمی از کیسه را گرفته اند مناسب ترین موقع 
اســــت. وقتی این اتفاق افتاد، قسمت باالی کیســــه بریده می شود تا 

نتیجه بهتری گرفته شود.
ســــپس کیســــه ها به ســــالن تولید منتقــــل و بــــر روی قفســــه ها قرار 
می گیرنــــد. در این شــــرایط رطوبت باید 85 درصد تا 95 درصد باشــــد و 
آب 4 تا 5 بار در روز اســــپری شود. یک تا دو هفته زمان می برد تا قارچ ها 

ظاهر شوند.
تشــــکیل کاه قارچ زردرنگ نشــــان دهنده آن اســــت که باید رطوبت 
کاهــــش یابد و هوای تــــازه به درون 
زمانی  شود.  وارد  کیسه ها 
کــــه کاهک قــــارچ به 
رنــــگ قرمــــز نمایان 
نشــــان دهنده  شد، 
کامل شدن دوره رشد 

و زمان برداشت است.
بعد از آنکه قارچ ها را برداشــــت کردیم، 
برای رشــــد دوباره آن ها وضعیت 
محــــل نگهــــداری را بــــه حالت 

اولیه برمی گردانیم.
کند  گانودرمــــا  قــــارچ  رشــــد 
اســــت. هــــر دوره تولید این 
قــــارچ حــــدود 3 مــــاه زمــــان 
می برد که در 3 دوره یک ماهه 

برداشت می شود.

باغبان

گیاهان مناسب دیوار سبز
بخش دوم

گیاهان عجیب
بخش دوم �

هگمتانه، گــــروه باغبان: گیاهان موجودات بســــیار 
جالبی بــــر روی کــــره زمین هســــتند که بــــه صورت 
هزاران گونــــه متفاوت وجود دارند و گفته می شــــود 
کــــه حتی قبل از حیات انســــان ها نیز بــــر روی زمین 

می زیسته اند.
به نوشته وبگاه توریســــتگاه، با توجه به تنوع بسیار 
که بســــیار  گیاهــــان، گونه هایی وجــــود دارند  زیــــاد 
عجیــــب و جالب هســــتند، ایــــن گیاهــــان در زمره 

عجیب ترین گیاهان روی زمین شناخته می شوند.
از  نمونــــه   3 بــــا  باغبــــان  صفحــــه  قبلــــی  چــــاپ  در 
گیاهان جهان  عجیب ترین و منحصر به فرد تریــــن 
آشنا شــــدید. در ادامه این بخش با گونه هایی دیگر 

از گیاهان عجیب و غریب آشنا می شویم.

گیاه کوزه اتنبرو با نام نپنتیس اتنبروگیای �

نپنتیــــس اتنبروگیای یــــک گیاه بزرگ کــــوزه مانند 
اســــت که تنهــــا در مناطق خــــارج از دســــترس کوه 
ویکتوریا، پاالوان مرکزی و فیلیپین یافت می شود. 
این گیــــاه در زمره بزرگترین گیاهان کوزه ای شــــکل 
در دنیا قرار دارد که می توانــــد به راحتی یک موش و 

یا بزرگ ترین حشرات را به دام بیندازد.
گونه ای کوزه ای شــــکل گوشــــت خوار کــــه نام خود 
، آقــــای دیوید  را از گوینــــده و طبیعت گرد مشــــهور
اتنبروگ، به ارث برده اســــت. این گیاه، طبق گزارش 
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، در زمره صد 
گیاه خطرناک قرار گرفته و از بزرگ ترین انواع گیاهان 

روی زمین به شمار می رود.

گیاه بیسبال به نام افوربیا اوبسا �

افوربیا اوبســــا یک گونه گیاهی عجیب است که در 
آفریقای جنوبی یافت می شود که به دلیل شباهت 
آن بــــه تــــوپ بیســــبال، گیاه بیســــبال نیــــز نامیده 
می شود. این گیاه سرعت رشــــد بسیار کمی دارد و 

تنها دو تا سه دانه بذر درون خود نگه می دارد.
با توجه به جمع آوری و شــــکار بیش از حد، این گیاه 
در معرض انقراض قــــرار دارد. گیاه بیســــبال کروی 
شــــکل بوده و به مرور زمان به شکل استوانه ای در 
می آید، در طول تابســــتان شــــکوفه می دهد و برای 

مدت کوتاهی برگ های کوچکی ایجاد می کند.

خ یا لیتوپس � سنگر

لیتوپس ها گیاهان شــــاداب و پر طراوتی هســــتند 
که به دلیل رشــــد آن ها در کنار ســــنگ ها و ســــنگ 
ریزه ها، در دســــته گیاهان عجیب دنیــــا قرار گرفته 
اند. آن ها در محیط های پر از ســــنگ رشد می کنند و 
بدین صورت از خطر خورده شــــدن توسط حیوانات 

در امان می مانند.
لیتوپس نام های دیگری چون گیاه ســــنگ ریزه و یا 
ســــنگ زنده نیز دارد، ریشــــه نام این گیاه از یک نام 
باســــتانی یونانی گرفته شده اســــت) لیتو به معنای 

سنگ و اوپس به معنای صورت(.
ایــــن گیاهــــان در اصــــل متعلق بــــه جنــــوب آفریقا 
هســــتند اما امــــروزه به عنــــوان گیاهــــان خانگی در 
رنگ هــــا و شــــکل های مختلــــف در سراســــر دنیــــا 

نگهداری می شوند.
ادامه دارد...

جالب و خواندنی
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حدیث

سخاوتمند، پذیرای بهای میزبانی نیست
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: ســــخاوتمندان غذا و 
امکانات خود را علیرغم اینکه خودشــــان به آن احتیاج دارند به نیازمندان، 
مساکین، یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر رضایت الهی 

اطعام می کنیم و انتظاری از شما نداریم.
حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: سخاوت ثمره درخت عقل و خرد 

و قناعت ورزی دلیل نجابت است.
حکایــــت: از قیس بن عباده ســــؤال کردند: آیا کســــی را می شناســــی که از 
خودت سخاوتمندتر باشــــد؟ پاســــخ داد: بلی، در موقعیتی به سفر رفته و 
در بین راه شــــبانه روزی در منزلی اســــتراحت کردیم که صاحبخانه به کمال 
از ما پذیرایی کرد. هنــــگام خداحافظی مرد خانه در منزل نبود، مبلغی به زن 
خانواده پرداخت کردیم. کمی دور شــــده بودیم که متوجه شدیم مردی که 
میزبان بود فریاده زده و ما را به ایســــتادن دعوت می کرد. ایستادیم، او به ما 
رســــیده و ضمن برگرداندن وجهی که داده بودیم با عصبانیت گفت: »ای 

لئیمان بهای میزبانی می دهید؟«
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز ایستگاه آسمان

میز مطالعه

وصیت شهید رضا تزئینی

مردم، روحیه انقالبی خودتان را حفظ کنید
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کــــدام خمپاره وآمــــاج کدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البای 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، 
از جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم 
که می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های ســــنگین 
دنیــــا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم کــــه کلمات تو را فریادیم، چشــــم 

، ای جاودانه تاریخ! هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیامبر فرموده است: "شرافتمندترین مرگ ها شهادت است."
از آنجا که نوشــــتن وصیت نامه یکی از وظایف مهم هر فرد مسلمان 
و متعهدی است من نیز به عنوان یک سرباز وظیفه خود دیدم چند 

خطی را به عنوان وصیت نامه ام بنویسم.
خانواده عزیزم اگر من در این جنگ ناحق کشــــته شــــدم جســــدم را 
در بهشــــت زهرا)س( دفن کنید. از شــــما می خواهم بعد از شهادتم 
هرگز احســــاس ناراحتی نکنید و اشــــک نریزید زیرا این یک توفیقی 

است که نصیب من و شما شده است.
 ای مردم شــــریف یک خواهشــــی از شما دارم، ســــعی کنید همیشه و 

در همه حــــال و زمان روحیه انقابی خود را حفظ کنید و راه شــــهدا را 
ادامه دهید و هرگز برای شــــهدا ناراحت نباشــــید زیــــرا آنها نزد خدای 

خود روزی می خورند.
در خاتمــــه پیــــروزی اســــام را از خداونــــد خواســــتارم. امــــام علی )ع( 
می فرماید: اکرم الموت القتل " گرامی ترین مرگ ها کشــــته شــــدن در 

راه خداست."
وصیتنامه شهید رضا تزئینی

منبع: خبرگزاری فارس

عطر »چای عراقی« در کتابفروشی ها
هگمتانه، گروه فرهنگی: »چای عراقی«، تازه ترین 
اثر نشــــر معارف است که به کوشش محمدرضا 
کتابفروشی های  شرفی خبوشان تدوین و روانه 

سراسر کشور شده است.
هر ساله عاشــــقان اباعبداهلل الحسین)ع( راهی 
ســــفر عشق می شــــدند تا پای خســــته خود را به 
کربا برســــانند و عرض ارادتی داشــــته باشند به 
»غبطه  شــــهادتش  که  مردی  مقدس  ســــاحت 
بــــزرگ زندگانــــی شــــد« و عزمش »ضامــــن دوام 

جهان«.
در ســــال های اخیر آثار متعــــددی در قالب های 
مختلف ادبی از شــــعر گرفته تا داستان و خاطره 
دربــــاره زیــــارت اربعیــــن و پیــــاده روی در این ایام 

منتشــــر شــــده اســــت. توجه به جغرافیــــای اربعین و حضــــور زائران از 
ملیت هــــا و فرهنگ هــــای مختلف، توجــــه به فرهنگی که در راســــتای 
زیارت اربعین در کشــــورهایی چون ایران و عراق ایجاد شــــده، نگاهی 
متفاوت به زیــــارت اباعبداهلل الحســــین)ع( و... از جملــــه ویژگی هایی 

است که در این کتاب ها مد نظر نویسندگانشان بوده است.
کتاب »چای عراقی« تازه ترین اثر در این رابطه اســــت که از ســــوی دفتر 

کتابفروشــــی ها  نشــــر معارف منتشــــر و روانــــه 
شــــده اســــت. این اثر مجموعه داستان گروهی 
از نویســــندگان اســــت که به موضوع پیاده روی 

اربعین می پردازد.
کارگاه  برگزیــــده  مجموعــــه  ایــــن  داســــتان های 
داستان معارف است که به همت نشر معارف و 
با مدیریت محمدرضا شرفی خبوشان، نویسنده 
و برگزیده جایزه جال، برگزار شده است. در این 
مجموعه عــــاوه بر داســــتان های کارگاه، آثاری از 
مجید قیصری، ابراهیم اکبری دیزگاه و محمدرضا 
شرفی خبوشان نیز قرار دارد که که بر غنای ادبی 

و محتوایی اثر افزوده است.
مجموعه داســــتان »چای عربی« تــــاش دارد به 
تمام ابعاد انسانی این پدیده بزرگ و شگرف پرداخته و گاه با زبانی طنز 

خواننده را با این پدیده به طور مستقیم مواجه می کند.
135 صفحــــه و با قیمت  این مجموعــــه به همت نشــــر معارف در 
وشــــی های  وشــــگاه های پاتوق کتاب و کتابفر 20 هزار تومان در فر
کتاب  جبهه فرهنگی سراســــر ایران در دســــترس عاقه مندان به 

دارد. قرار 

را زلــــف چلیپائــــی  بــــه هــــم درشــــکند  شــــب 
را مســــیحائی  انفــــاس  ســــردهد  صبحــــدم 
برســــی چراغــــی  بــــه  تجلــــی  طــــور  آن  از  گــــر 
را ســــینائی  ســــینه  و  طلــــب  دل  موســــی 
)بخشی از غزل( شهریار

پیامبر اکرم )ص(:

مسلمانان با هم برادرند و هیچکس بر دیگری برتری ندارد، 
جز به تقوا.

نهج الفصاحه، حدیث 311۲

تی مستقل، آزاد، مقتدر 
ّ

کشور و مل
باعّزت، متدّین

هگمتانه، گروه فرهنگی: محصول تاش چهل ســــاله، اکنون برابر چشــــم 
، باعّزت، متدّین، پیشرفته در  تی مستقل، آزاد، مقتدر

ّ
ما است: کشور و مل

، دارای تأثیر اساسی  علم، انباشته از تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار
در منطقــــه و دارای منطــــق قوی در مســــائل جهانی، رکورددار در شــــتاب 
پیشــــرفت های علمی، رکورددار در رســــیدن به رتبه های باال در دانش ها و 
ول های بنیادی و نانو و هوافضا 

ّ
فّناوری های مهم از قبیل هســــته ای و سل

و امثال آن، سرآمد در گســــترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه های 
جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعّیت جوان کارآمد، و بسی ویژگی های 
افتخارآمیــــز دیگر که همگــــی محصول انقاب و نتیجــــه  جهت گیری های 
انقابی و جهادی اســــت. و بدانید که اگر بی توّجهی به شــــعارهای انقاب 
و غفلت از جریــــان انقابی در برهه هایی از تاریخ چهل ســــاله نمی بود -که 
متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای انقاب از این 
بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر بود 

و بسیاری از مشکات کنونی وجود نمی داشت.
فــــرازی از بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران  1397/11/22

مسیر

روایت متفاوت داغ قره باغ 
با تهیه کننده همدانی

هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: کارگردان مســــتند »داغ 
قره باغ« معتقد اســــت کــــه ایران برای ایجــــاد صلح در 
قره باغ کم کاری نکرده اســــت اما بازیگران پشت  پرده  

نمی خواهند این غائله به راحتی جمع شود.
مســــتند »داغ قره بــــاغ« همزمــــان با آغــــاز درگیری ها 
بین آذربایجان و ارمنســــتان منتشر شــــد. این اثر که 
به کارگردانی ســــینا حســــین پور و تهیه کنندگی امیر 
مهریزدان ســــاخته شــــده اســــت، روایتی متفاوت از 

پشت پرده جنگ بین این دو کشور است.
در ایــــن مســــتند تصاویری از حضــــور دیپلمات های 
ایرانی برای میانجیگری بین دو کشــــور را می بینیم که 
در دهه های گذشته به وقوع پیوسته است اما هربار 
که مذاکــــرات روند خوبــــی را طی می کند تا دو کشــــور 
به صلح و آرامش برســــند، اتفاقــــی عجیب و غریب و 
ناگهانی این صلح و آرامــــش را برهم می زند، به عبارت 
، ایــــن فیلــــم بیانگر این اســــت کــــه جمهوری  دیگر
اســــامی ایران در عین احترام به حقــــوق متقابل دو 
کشــــور جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان خواســــتار 
ایجاد صلح بین این دو بوده و از کشتار مردم بی گناه 

منزجر است.
کارگردان برای پیشبرد روایت، کنار اسناد و اطاعاتی 
که می دهــــد، یکــــی از خبرنــــگاران آذربایجانــــی به نام 
چنگیز را انتخــــاب کرده اســــت و بســــیاری از زوایای 
پنهان را از منظــــر او روایت می کند. البته چنگیز پس 
از جست وجوی فراوان در ماجراهای مربوط به قره باغ 
به طرز عجیبی کشته می شــــود تا این کاف سردرگم 

ابعاد مرموزانه بیشتری نیز پیدا کند.
ســــینا حســــین پور کارگردان مســــتند »داغ قره باغ« 
معتقد اســــت که ایران بــــرای ایجاد صلــــح در قره باغ 
کــــم کاری نکرده اســــت امــــا بازیگــــران پشــــت  پرده  

نمی خواهند این غائله به راحتی جمع شود.
این فیلم در شبکه نمایش خانگی اکران شده است.

سینما
کارگاه تولید ماسک دره مرادبیگ - پایگاه شهدای محراب حوزه کوثرالنبی)س( 


