
هیأت ورزش های همگانی استان همدان

دست های خود را به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

خبر مســرت بخش انتخاب جنابعالی بعنوان ریاست کمیسیون تلفیق برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی مایه خرســندی شد. بدیهی است، حضور 
نخبگان و فرهیختگان همدان در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور مایه 

مباهات پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خواهد بود.
ضمن عرض تبریک و تهنیت، برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم.

جناب آقای دکتر

حاجی بابایی

روابط عمومی سازمان حمل ونقل 
شهرداری همدان

 شهروند عزیز
 پاساژهای عابر  پیاده 

ایمن ترین مسیر  برای عبور از عرض خیابان هاست.

22

در صورت اعالم نیاز دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا

برخورد دادستانی 
با برگزارکنندگان مراسم 
عروسی و عزا

معاون عمرانی استاندار همدان:

محدودیت آب 
مبنای برنامه ریزی 

در صنعت و کشاورزی
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برگـــزیده ها

، مدیران ارشد و  جهانگیری در دیدار با وزیر
مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

خسارت  نگران کننده کسب 
و کارهای فرهنگی و هنری

کشور  از زبان فارسی و حوزه فرهنگی  باید 
کنیم صیانت 

12 تیر ورود قطار گردشگری
 به همدان

مالیر رکورددار حفاری 
غیرمجاز

کشف ١50٩ شیء اصل و بدل تاریخی در همدان

ممنوعیت واگذاری مجوز 
خودروشویی جدید در اسدآباد

برای اولین بار در استان همدان و طی یک دوره 
آموزشی

افزایش اطالعات سایبری 
کارکنان شهرداری

2

شرفی2 حسین  امیر  عکس: 

برای اولین بار در منطقه یک شهر صورت گرفت

نظافت تأسیسات 
و مبلمان شهری  پیاده راه بوعلی 

با مواد نانو

همدان به  گردشگری  قطار  ورود  تیر   12
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون گردشــگری 
قطــار  نخســتین  گفــت:  همــدان  فرهنگــی  میــراث 
گردشــگری تهران- همدان در ســال جاری دوازدهم 

تیرماه وارد همدان می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، علــی خاکســار بعدازظهر 
یکشــنبه در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــا توجــه بــه 
مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و 
نخســتین  اســتانی،  بیــن  ســفرهای  و  تــردد  آغــاز 
قطار گردشــگری همدان در ســال جــاری از تهران 
گردشــگری  قطــار  نخســتین  و  اجــرا  همــدان  بــه 

وارد  جــاری  هفتــه  پنجشــنبه  همــدان  تهــران- 
همدان خواهد شــد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان گفت: 
بــا توجه بــه الزام رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، 
 120 حــدود  خــود  ظرفیــت  ســوم  یــک  بــا  قطــار  ایــن 
گردشــگر را از تهــران بــه مقصد همدان می رســاند و 
گردشگران در اولین تور به صورت یک روزه و بدون 
، شــهر  اقامــت شــبانه بعــد از بازدیــد از غــار علیصدر
جهانی ســفال و شــهر همدان عصر آن روز به تهران 

بر می گردند.

وی ادامــه داد: بــا توجــه به ظرفیت هــای متنوع 
و پرتعــداد گردشــگری اســتان همدان و بــه منظور 
بــه عنــوان  آهــن تهــران- همــدان  راه  از  اســتفاده 
زیرســاختی ایمــن و بــه صرفــه، برنامــه ســفر قطــار 
ادامــه  نیــز  تــی  آ ماه هــای  و  هفتــه  در  گردشــگری 

می یابد.
خاکســار گفــت: تمهیداتــی در خصــوص اقامت 
شــبانه گردشــگران به همراه بازدیــد از جاذبه های 
تاریخــی، فرهنگی و گردشــگری همدان نیز در حال 

است. انجام 

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

ضرورت توجه رانندگان تاکسی و اتوبوس به حقوق شهروندی
سرپرســت  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
شــهرداری  مســافر  و  بــار  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
و  حمــل  انــدرکاران  دســت  همــه  گفــت:  همــدان 
نقل بار و مســافر در شــهر همدان ملزم به رعایت 
ح فاصله گــذاری اجتماعی، ضمن  مصداق های طر

احترام به حقوق شــهروندی هستند.
رحیم الوندی در گفت و گو با خبرنگار هگمتانه 
ح فاصله گــذاری اجتماعی و پیشــگیری  افــزود: طــر
از ابتــا بــه ویــروس کرونــا موجــب محدودیــت در 
اســتفاده از ظرفیت حداکثــری ناوگان حمل و نقل 
مســافر در بخــش حمل مســافر شــده کــه رعایت 
ح برای مدیریت شــهری از اهمیت ویژه ای  ایــن طر

است. برخوردار 
حفــظ  برشــمردن  مهــم  بــا  همچنیــن  وی 
متولیــان  کــرد:  تصریــح  عمومــی  ســامت 
بــا  مجموعــه  زیــر  معاونت هــای  در  ســازمانی 

داخلــی  ضدعفونــی  نظیــر  پیشــگیرانه  اقدامــات 
نامه هــای  شــیوه  رعایــت  نیــز  و  نقلیــه  وســایل 
ارائــه می کنند  را  بهداشــتی، اســتانداردهای الزم 
و  کننــدگان  مصــرف  بــه  خدمــات  ارائــه  در  امــا 
و  تاکســی  راننــدگان  اســت  الزم  وندان  شــهر
اتوبوس هــای شــهری، کرامــت انســانی و حقوق 
و  همدانــی  وندان  شــهر بــه  مربــوط  وندی  شــهر

مســافران را رعایــت کنند.
از  شــهروندان  انتظــار  کــرد:  اذعــان  الونــدی 
بــرای  همــه  و  اســت  حــق  بــه  شــهرداری  خادمــان 
شــهروندی  حقــوق  از  مراقبــت  اصــول  رعایــت 

وظیفه مند هســتیم.
سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل بار و مســافر 
شــهرداری همــدان اضافــه کــرد: هوشــمند ســازی 
، این ســازمان را  نــاوگان حمــل و نقل بار و مســافر

در تســریع و تســهیل ارائه خدمات یاری می کند.

وی در پایــان ابــراز کرد: جلــب رضایت حداکثری 
شــهروندان همدانــی نصب العین همــکاران بنده 

در این سازمان است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

برندسازی فرهنگی
دستورکار شورای پنجم
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای 

اســامی شــهر همــدان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
سیاســت های  از  همــدان  شــهر  بــرای  برندســازی 
شــورای اســامی شــهر در دوره پنجــم اســت که در 

ح و پیگیــری شــد، کمیســیون  ایــن دوره مطــر
فرهنگی و اجتماعی، در حوزه تخصصی خود 

برندسازی فرهنگی را در دستورکار قرار داد.

تمدیدخودکاراجارهنامهها
فرماندار همدان: هیچ صاحب خانه ای اجازه ندارد مستأجر خود را به علت پایان مهلت قرارداد اخراج کند

ح شد: در شورای اجرایی »همدان شهر دوستدار کودک« مطر

نشان  یافت  در برای  همدان  خیز 
کودک دوستدار  شهر  جهانی 

رسانه ای  و  فرهنگی  همپوشانی  نسب:  فتحیان 
کودک برای تحقق اهداف شهر دوستدار 

یابیم در را  کودکان  شهروندی  حقوق  سلماسی: 
تربیت  حوزه  در  شهرداری  کم نظیر  اقدامات   : علی ضمیر

گذشته  سال  سه  طی  کودکان  شهروندی 

2 صفحه  

رئیس کل دادگستری استان همدان:

استقبال از همکاری ایثارگران 
برای سازش طرفین دعوا

بــا بیــان  رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان 
اینکه تجربه و خلوص نیت خانواده های معزز شهدا، 

ایثارگــران و جانبازان برای اصــاح ذات البین 
می تواند کمک کار کمیته مصلحین باشــد، 

گفت: از همکاری این عزیزان ...

5 صفحه 

2 صفحه 
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برخورد دادستانی با برگزارکنندگان 
مراسم عروسی و عزا

دادســتان  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
صــورت  در  گفــت:  همــدان  انقــالب  و  عمومــی 
اعــالم دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا مبنی بر 
تأثیــر آیین هــای عروســی و عزا در تهدید ســالمت 
جامعــه، دادســتانی ورود کرده و بــا برگزارکنندگان 

این مراسم طبق قانون برخورد می کند.
روز  خانجانــی  حســن  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
زمینــه حفــظ  کــرد: دادســتانی در  بیــان  دوشــنبه 
ســامت شــهروندان بــا کســی تعــارف نــدارد و در 
صــورت لزوم عوامل برگزاری مراســم را دســتگیر و 

آنها را راهی زندان می کند.
وی از مســؤوالن شهرداری خواست اجازه سد 
معبــر به افرادی کــه برای برگزاری مراســم اقدام به 
نصب داربســت در کوچه و بســتن راه شهروندان 

می کنند، نداده و با آنها برخورد کنند.
دادســتان عمومی و انقاب همدان اظهار کرد: 
برخی از تاالرها و فروشگاه های بزرگ نیز به عنوان 
تهدید کننده ســامت عمومی شــناخته شده اند 
کــه در صــورت اعــام دانشــگاه علوم پزشــکی ابن 

سینا با متولیان آنها برخورد می شود.
از  برخــی  افــزود:  خانجانــی  ایرنــا،  از  نقــل  بــه 
فروشــگاه های بــزرگ اقــدام بــه ضدعفونــی محــل 
فعالیــت نکــرده و از ورود افــراد بــدون ماســک به 
ایــن محل هــا جلوگیــری نمی کننــد کــه در صــورت 
تأثیــر  بــر  مبنــی  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اعــام 
ایــن قبیــل فعالیت هــا در تهدیــد ســامت مردم، 
دادســتانی بــه عنــوان جــرم بــا متخلفــان برخــورد 

می کند.

معاون عمرانی استاندار همدان:

محدودیت آب 
مبنای برنامه ریزی

 در صنعت و کشاورزی
معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
همــدان  اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی 
گفــت: بــا توجــه بــه میــزان آب موجــود در اســتان 
و محدودیت هــای آن چشــم اندازی بــرای صنایــع 
و کشــت های کم آب بــر درنظــر گرفتــه شــود تــا بــا 
اســتان  توســعه  بــرای  بتوانیــم  آن  از  اســتفاده 

برنامه ریزی کنیم.
در  عراقــی  محمودرضــا  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
جلســه شــورای حفاظــت از منابــع آب بــا تأکیــد بــر 
اینکه آمایش ســرزمین بخش آب انجام می شــود 
بــر برنامه ریــزی بخــش صنعــت و کشــاورزی بــرای 
اســتفاده از آب بــر اســاس حجــم بارندگی ســاالنه 
تأکیــد کــرد و گفــت: آمایــش ســرزمین بخــش آب 
به صورت مســتقل و هماهنگ با ســایر بخش ها 

انجام می شود.
عراقی بیان کرد: اگر طبق میزان بارندگی ساالنه 
بــرای میــزان مصــرف آب در حوزه هــای کشــاورزی، 
از  می تــوان  شــود،  برنامه ریــزی  شــرب  و  صنعتــی 

خسارات بسیاری جلوگیری کرد.
عراقــی ادامه داد: با توجــه به میزان آب موجود 
در اســتان و محدودیت های آن چشم اندازی برای 
صنایــع و کشــت های کم آب بــر درنظر گرفته شــود 
تــا بــا اســتفاده از آن بتوانیم برای توســعه اســتان 

برنامه ریزی کنیم.
اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
همــدان اظهار کــرد: تاکنون شــرکت آب منطقه ای 
جهــاد  ســازمان  همراهــی  بــا  همــدان  اســتان 
کشــاورزی، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و 
بــرای  خوبــی  برنامه هــای  فاضــاب  و  آب  شــرکت 

تحقق صرفه جویی ها داشته اند.
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اقدامــات گروه های 
آب منطقــه ای، میــزان  بازرســی شــرکت  گشــت و 
نصب کنتورهای حجمی، جلوگیری از حفر چاه های 
، کنترل  ، مسدود کردن چاه های غیرمجاز غیرمجاز
میــزان برداشــت آب از چاه هــای مجاز با اســتفاده 
از کنتورهــای هوشــمند و همچنیــن میــزان بارش 
باعث شــده گراف آب های زیرزمینی شرایط بهتری 

پیدا کند.
عراقی عنوان کرد: با وجود اقدامات ارزشــمندی 
کــه در ســال های اخیر صورت گرفته کســری مخزن 
آب زیرزمینــی همچنــان پابرجاســت بــه ایــن معنــا 
که طی ســال های متمادی برداشــت از این مخازن 
بیش از حد مجاز بوده و کسری قابل توجهی ایجاد 

کرده است.
وی گفت: طی 4 ســال اخیــر این اقدامات روند 
آب هــای  هیدروگــراف  و  کــرده  ایجــاد  را  مناســبی 
زیرزمینی را بهبود داده است و امیدواریم بتوانیم 
آب  منابــع   ، پایــدار توســعه  بــه  نیــل  راســتای  در 

پایداری داشته باشیم.

خبــــــر

مالیر رکورددار حفاری 
غیرمجاز

کشف ١50٩ شیء اصل و بدل تاریخی در همدان

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: فرمانده یگان 
حفاظــت میــراث فرهنگــی همــدان گفــت: طی 3 
ماه گذشــته 4 دســتگاه فلزیاب کشــف و 44 نفر 
، خرید و فروش اشیا  در رابطه با حفاری غیر مجاز
تاریخی و فلزیاب غیرمجاز دســتگیر شــده اند که 
بیشترین آمار مربوط به شهرستان مالیر است.
بــه گــزارش هگمتانه، ســرهنگ محمد حاجی 
عزیــزی از کشــف ١5٠٩ قلــم اشــیای اصــل و بــدل 
تاریخــی از جملــه خمــره ســفالی مربــوط بــه دوره 

اشکانی و ساسانی در استان همدان خبر داد.
جــاری  ســال  اول  مــاه  ســه  طــی  گفــت:  وی 
عوامــل یــگان حفاظت میــراث فرهنگــی همدان 
با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشــف ١5٠٩ 
قلــم اشــیا اصــل و بــدل تاریخــی از جملــه خمــره 
ســفالی مربــوط بــه دوره اشــکانی و ساســانی در 

استان همدان شده اند.
ســرهنگ حاجــی عزیزی افزود: طــی این مدت 
4 دســتگاه فلزیــاب نیــز کشــف و ضبــط و 44 نفر 
، خرید و فروش اشیا  در رابطه با حفاری غیر مجاز
تاریخــی و فلزیاب غیرمجاز دســتگیر شــده اند که 
بیشــترین آمــار مربوط بــه شهرســتان های مایر 
، رزن ٨ نفر و اســدآباد ٨ نفر  بــا دســتگیری ١6 نفــر

است.
فرهنگــی،  میــراث  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گردشــگری و صنایــع دســتی همدان با اشــاره به 
اینکه با ١٣ وبگاه متخلف نیز از طریق دادستانی 
کل کشور برخورد شده است، گفت: طی سه ماه 
گذشــته ٢5 گشــت تلفیقی و عملیات مشترک با 
نیروی انتظامی و ٣٢ جلســه تعامل و همکاری با 
ناجا، انجمن های میراث فرهنگی و دستگاه های 
دولتی ذیربط و مراجع قضایی انجام شده است.

مسؤول کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا:

ادارات خدمات الکترونیک
 را توسعه دهند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول کمیته 
اطــالع رســانی ســتاد مدیریــت کرونــا در اســتان 
همدان بر ضرورت توســعه خدمات الکترونیکی 
ع کرونا  و غیر حضوری در راســتای مقابله با شــیو

تأکید کرد.
مهــر  ربانــی  اســداهلل  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ح فاصلــه گــذاری اجتماعــی و  بــا بیــان اینکــه طــر
ح هــای خــوب در راســتای مبــارزه و  فیزیکــی از طر
کنتــرل کرونــا بود که توســط وزارت کشــور به اجرا 
درآمــد، گفت: طی دو ماه حســاس و ســخت آغاز 
ح توســط مــردم  ســال بــا اجــرای 85 درصــدی طــر
شــاهد کاهش چشمگیر و کنترل خوب ویروس 

کرونا در تمام استان ها بودیم.
مســؤول کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد مقابله 
ح  بــا کرونــا در اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه طر
فاصلــه گذاری اجتماعــی با همــکاری خوب مردم 
البتــه رســانه ها  بــه بهتریــن شــکل اجــرا شــد و 
ح نقــش اساســی  در اطــاع رســانی و اجــرای طــر
ح  داشــتند، گفــت: مــردم هــم در اجــرای ایــن طــر
عبــور  باعــث  همیــن  و  گذاشــتند  تمــام  ســنگ 
بســیاری از استان ها از شرایط سخت و وضعیت 

قرمز شد.
ربانــی مهــر بــا بیان اینکــه بعد از چند مــاه و با 
عادی شدن شرایط در بعضی استان ها و کاهش 
آمار ابتا شاهد بودیم که مردم همچون گذشته 
ح فاصله گــذاری را رعایــت نکردند کــه همین  طــر
اتفــاق باعــث افزایــش آمــار مبتایان بــه کرونا در 
بعضی استان ها شده است، افزود: اگر بخواهیم 
از ایــن شــرایط ســخت به خوبــی عبور کنیــم باید 
ح که جنبــه اجتماعی و فرهنگــی نیز دارد  ایــن طر

به خوبی اجرا شود.
ح فاصلــه گــذاری اجتماعی را در  وی اجــرای طــر
همــه فعالیت هــا اعــم از دولتــی و خصوصــی الزم 
ح در  و ضــروری دانســت و گفــت: اجــرای ایــن طــر
ادارات و دســتگاه های دولتــی از اهمیــت زیــادی 
برخوردار اســت و علت آن این اســت کــه باید در 
ادارات عــاوه بــر رعایــت فاصلــه گــذاری موضــوع 
مهــم خدمت رســانی بــه مــردم تعطیــل نشــود و 
خدمت رســانی در کنــار توجــه بــه موضــوع کنترل 

ویروس ادامه داشته باشد.
مســؤول کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد مقابله 
بــا کرونــا در اســتان همــدان تأکیــد کــرد: ادارات 
را  غیرحضــوری  و  الکترونیــک  خدمــات  بایــد 
گســترش دهنــد کمااینکــه با ایــن اتفــاق هر چه 
حضــور فیزیکــی در ادارات کمتر باشــد مردم بهتر 
را  خــود  درخواســت های  و  خدمــات  می تواننــد 

پیگیری کنند و به نتیجه برسند.
وی گفــت: دولــت الکترونیک موضوع بســیار 
ح شــده و  مهمــی اســت کــه از ســال ها قبــل مطر
خدماتــی نیز به صــورت الکترونیکی به مردم ارائه 
می شــود امــا بایــد از فرصــت کرونــا اســتفاده کرد 
تــا حداکثــر خدمــات دســتگاه های دولتــی و حتی 
شــرکت های خصوصــی بــه صــورت الکترونیکــی 
ارائه شــود تا ســامت مردم مورد توجه قرار گیرد 
و تکریــم اربــاب رجــوع و خدمت به مــردم به نحو 

شایسته انجام شود.

خبــــــر

همدان خبر 

تمدید خودکار اجاره نامه ها
فرماندار همدان: هیچ صاحب خانه ای اجازه ندارد مستأجر خود را به علت پایان مهلت قرارداد اخراج کند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: فرماندار همدان 
با اشــاره به 52 هــزار خانوار که در همدان مســتأجر 
هســتند، گفــت: اجــاره نامه ها از نهم تیر به شــکل 

خودکار تمدید می شود.
روز  افشــاری  حســین  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
و  اقتصــادی، اشــتغال  امــور  کارگــروه  دوشــنبه در 
ســرمایه گذاری شهرستان همدان، با اشاره به 155 
هــزار نفــر کــه در قالــب 52 هــزار خانــوار در همــدان 
مستأجر هستند، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده 
از نهــم تیرماه قــرارداد اجــاره تمامی مســتأجران به 
صورت خودکار تمدید شود و هیچ صاحب خانه ای 
اجــازه ندارد مســتأجر خود را به علــت پایان مهلت 

ج کند. قرارداد خار
وی بــا تأکید بر اینکه از امروز هیچ موجری اجازه 
ج کردن مســتأجر خود را ندارد، افزود: براساس  خار

تصمیم گیری هــای جدید مبالغ اجاره بهای امســال 
در تهــران 25 درصــد، کانشــهرها 20 درصــد و ســایر 
شهرســتان ها 15 درصــد مبالــغ قراردادهــای ســال 

گذشته افزایش خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه اخــراج اجبــاری مســتأجران 
ح کرد: شــرایط کرونایی این  غیرقانونی اســت، مطــر
اختیار را داده که قانون از مســتأجران حمایت کند 
 اعــام کنــد 

ً
و تــا زمانــی کــه وزارت بهداشــت رســما

شرایط کشور عادی شده به قوت خود باقی است.
فرمانــدار همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه اولویــت 
شهرســتان همــدان معیشــت و اشــتغال اســت، 
گفت: در ســه ماه ابتدای امســال 1772 نفر شــغل 
از  کــه 113درصــد  ایــن شهرســتان ایجــاد شــده  در 

تعهد شهرستان محقق شده است.
افشــاری اظهار کرد: در پایان ســال جاری باید در 

شهرســتان همدان 6هزار و 300 شــغل ایجاد شــود 
که در سه ماه امسال 1772 نفر اشتغال زایی شده 
است. وی با بیان اینکه مسکن یکی از محرک های 
اصلــی اشــتغال اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
بــه ازای هــر 65 مترمربع یک شــغل ایجاد می شــود 
بــا یک و نیــم میلیــون مترمربــع پروانه ســاختمانی 
صــادر شــده در همــدان می تــوان میــزان اشــتغال 
ایجاد شــده را به دســت آورد به طوری که اگر میزان 
احداث بنا بیش از سال گذشته شد، میزان شغل 

جدید به دست خواهد آمد.
فرمانــدار همــدان بــا اشــاره بــه جمعیــت 1377 
نفری بیمه شــده جدید در ســه ماه امســال، یادآور 
شد: سال گذشته نیز شهرستان همدان در زمینه 
بیمــه شــدگان اجبــاری مشــاغل خوب عمــل کرد و 
امســال نیــز بیــش از 85 درصــد از مشــاغل ایجــاد 

شده بیمه شدند.
وی بــا بیــان اینکــه آموزش های فنــی و حرفه ای 
بایــد مبتنــی بــر نیــاز بیــکاران کــه خیــل عظیمــی از 
جامعــه هســتند باشــد، اضافــه کــرد: آموزش هــای 
فنــی و حرفه ای بایــد مبتنی بر نیاز بیکاران باشــد و 

در نهایت به اشتغال آنها منتج شود.
به نقل از ایسنا، فرماندار همدان از دستگاه های 
اجرایی خواست تا از ظرفیت آموزش فنی و حرفه ای 

استفاده کنند.

ح شد: در شورای اجرایی »همدان شهر دوستدار کودک« مطر

کودک دوستدار  شهر  جهانی  نشان  یافت  در برای  همدان  خیز 
یابیم کودکان را در کودک            سلماسی: حقوق شهروندی  فتحیان نسب: همپوشانی فرهنگی و رسانه ای برای تحقق اهداف شهر دوستدار 

گذشته  سال  سه  طی  کودکان  شهروندی  تربیت  حوزه  در  شهرداری  کم نظیر  اقدامات   : علی ضمیر
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: در شــورای اجرایی 
»همدان شهر دوستدار کودک« بر خیز همدان برای 
دریافت نشــان جهانی شــهر دوســتدار کودک تأکید 

شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، هفتــه گذشــته بــه شــکل 
رســمی همــدان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای الگوی 
کشــوری در قالــب شــهر دوســتدار کــودک از ســوی 
دفتــر نمایندگی ســازمان یونیســف در ایــران معرفی 
شــد؛ بافاصلــه پانزدهمیــن جلســه شــورای اجرایــی 
همدان شــهر دوســتدار کودک با دســتور کار بررسی 
اقدامــات الزم تشــکیل و اعضــا در ایــن بــاره به گفت 

و گو پرداختند.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار همــدان 
در ایــن بــاره گفت: معرفــی همدان به عنــوان الگوی 
شهر دوســتدار کودک نقطه عزیمت تاش همگانی 
برای دســت یافتن به معیارهای اساســی این عنوان 

است.
امیــر فتحیان نســب با ذکر این نکتــه که هدف از 
 
ً
دســتیابی به آرمان های شهر دوســتدار کودک صرفا

دریافت نشــان جهانی نیست افزود: اهداف متعالی 
ایــن شــورا تحقــق شــرایط زندگــی مناســب و ایده آل 
شــهروندی بــرای کــودکان ایــن خطــه اســت؛ چراکــه 
معتقدیــم برخــورداری از حقــوق برابــر بــرای ســنین و 
اقشــار مختلــف در هــر شــهر جــزو کمتریــن حقــوق 
شــهروندی اســت که بایســتی مدیران شــهری به آن 

توجه کنند.
وی تأسیس مرکز تخصصی تربیت اسامی کودکان 
و نوجوانان استان همدان به ابتکار نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امــام جمعــه همــدان را فرصت عالــی برای 

تضارب فعالیت های این شــورا دانســت و افزود: تبلور 
اندیشــه اســامی در حوزه تربیتی کــودکان و نوجوانان 
در جامعه ما بسیار حائز اهمیت است بنابراین ضمن 
قدردانی از اقدام بهنگام آیت ا... شعبانی، این فرصت را 

غنیمت می شماریم.
فتحیان نســب تعیین کمیته های تخصصی برای 
هدفمنــد کردن فعالیت های زیر نظر شــورای اجرایی 
همدان شــهر دوســتدار کودک را از اقدامات ضروری 

دانست.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای 
اســامی شــهر همــدان نیز در شــورای اجرایــی همدان 

شــهر دوســتدار کــودک تصریــح کــرد: توجه بــه حقوق 
شــهروندی کودکان از نکات حائز اهمیت برای ماست 
که انتظار همراهی دستگاه های مرتبط با این موضوع و 

مشارکت همگانی شهروندان را داریم.
رضــوان سلماســی افــزود: یکــی از اقدامات خوبی 
 اتفــاق افتــاده، عــزم رئیس کل دادگســتری 

ً
کــه اخیــرا

اختصاصــی  دادگاه  تشــکیل  بــرای  همــدان  اســتان 
کــودکان و نوجوانــان اســت کــه خود یکــی از نیازهای 

ضروری تحقق آرمان شهر دوستدار کودک است.
وی تأکیــد کــرد: آگاهــی رســانی بــه شــهروندان در 
کــودک  دوســتدار  واقعــی  شــهر  الزامــات  خصــوص 

موجــب مطالبه گــری عمومــی در ایــن حــوزه شــده و 
مدیــران را مجاب به اندیشــه و تعامل در حوزه کودک 

می کند از این رو اطاع رسانی حائز اهمیت است.
معــاون خدمــات شــهری شــهردار همــدان نیــز با 
ذکر وجود شــاخصه های بارز در فرهنگ شــهروندان 
همدانــی گفــت: در ســه ســال گذشــته اقدامــات کم 
در  کــودکان  شــهروندی  تربیــت  حــوزه  در  نظیــری 
ســازمان های زیرمجموعه اتفاق افتاده است که این 
اقدامــات از این بــه بعد در چارچوب اهداف شــورای 

اجرایی شهر دوستدار کودک توسعه می یابد.
وحیــد علــی ضمیــر خاطرنشــان کــرد: هــم افزایــی 
و  کــودکان  بــه  خدمــات  گســترش  بــرای  ارگان هــا 
آموزه هــای  و  فرهنــگ  تقویــت  موجــب  نوجوانــان 

شهروندی خواهد شد.
وی اقدامــات در حــوزه پســماند و ســیما، منظر و 
فضای ســبز را از مهمترین شــاخص های عملکرد در 
ســال های گذشــته ایــن معاونــت برشــمرد و افــزود: 
فعالیــت هدفمنــد و چشــمگیر کمیتــه اطاع رســانی 
به همراهی شــهروندان در نیل به اهداف این شــورا 

کمک شایانی خواهد کرد.
سرپرســت روزنامــه هگمتانــه نیز گفــت: روزنامه 
هگمتانــه بــه عنوان رســانه شــهروندی خــود را ملزم 
بــه اختصــاص ظرفیــت رســانه ای مناســب بــه قشــر 
کودک و نوجوان می داند و در همین راســتا از ابتدای 
ســال99 انتشــار ضمیمه رایگان برای کــودکان را آغاز 
کــرد:  تصریــح  شــیرمحمدی  مصطفــی  اســت.  کــرده 
بهره گیــری از محتــوای نــاب تولیــدی بــا تیــم حرفه ای 
ویژگی هــای  از  کــودکان  نشــر  حــوزه  در  متخصــص 

ضمیمه »کودکانه« است.

هگمتانــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعی شــورای اســالمی شــهر همدان 
گفت: با توجه به اینکه برندسازی برای شهر همدان 
دوره  در  شــهر  اســالمی  شــورای  سیاســت های  از 
ح و پیگیری شــد،  پنجم اســت کــه در ایــن دوره مطر
کمیســیون فرهنگی و اجتماعــی، در حوزه تخصصی 

خود برندسازی فرهنگی را در دستورکار قرار داد.
بــه گــزارش هگمتانه، رضــوان سلماســی در نطق 
پیش از دســتور صحن شــورا، اظهار کرد: در راســتای 
برندســازی فرهنگی، شــکل گیــری شــورای اجتماعی 
کــودک  دوســتدار  شــهر  عنــوان  کســب  و  محــات 
از مهم تریــن اهــداف کمیســیون کلیــد خــورد کــه بــا 
حمایــت همــکاران و همــکاری حوزه هــای مرتبــط در 

شهرداری محقق شد.
سلماســی با بیان اینکه شــورای اجتماعی محات 
غ  بــا هدف جلب مشــارکت حداکثری شــهروندان، فار
از طبقــه اجتماعــی، فرهنگی و اقتصــادی آنها، منطبق 
بــا زمانبنــدی و برنامه اجرایی آن شــکل گرفت، اضافه 
کرد: علی رغم نیاز به مرتفع کردن ضعف ها، غنی سازی 

عملکــرد و تقویــت ســاختار ایــن شــوراها، سیاســت 
کمیســیون با تحقق درصد قابــل قبولی در این حوزه، 

در حال فعالیت است.
وی ادامه داد: برند فرهنگی دیگر مورد توجه این 
کمیســیون، باتوجــه بــه حــوزه تأثیرگــذار کــودکان در 
، کســب عنوان و نشان شهر دوســتدار کودک  شــهر

برای همدان تعریف شد.
ح موضوع، با جلب  به گفته سلماســی؛ پس از طــر
مشــارکت متخصصان و فعاالن مدنی حوزه کودکان، 
کارگــروه شــهر دوســتدار کــودک در مرکــز مطالعــات 
و پژوهش هــای شــورای اســامی، ذیــل کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعــی شــورا شــکل گرفــت تــا ضمــن 
بررســی تخصصی با احصــا نیازها، لزوم حرکــت در این 

مسیر را به صورت علمی بررسی کند.

شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
اسامی شــهر همدان در این خصوص گفت: نتیجه 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته در این کارگروه، 
تشکیل دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت 
دســتورالعمل  بــا  منطبــق  معمــاری،  و  شهرســازی 

اباغی از سوی وزارت کشور بود.
سلماسی افزود: با شکل گیری دبیرخانه و شروع 
اقدامــات تعریــف شــده، ارزیابــی عملکــرد یک ســاله 
شــهر در ایــن حوزه، توســط وزارت کشــور و ســازمان 
جهانــی یونیســف، همــدان توانســت پــس از رقابت 
بــا 70 شــهر متقاضــی، در کنــار 11 شــهر دیگر از ســوی 
مراجــع ذیصــاح بــه عنــوان پایلــوت شــهر دوســتدار 

کودک معرفی شود.
وی ضمن تبریک کسب افتخار همدان به عنوان 

نقطــه  کــرد:  بیــان  کــودک،  دوســتدار  شــهر  پایلــوت 
هدف کمیســیون و شــورای اجرایی، کســب عنوان و 
نشــان شــهر دوســتدار کودک و پایلوت شدن مجوز 
و فرصــت حرکــت بــرای دســتیابی به این برنــد ملی و 
بیــن المللی اســت که از این رو می طلبد شــاخصه ها 
و دســتورالعمل وزارت کشــور و ســازمان یونیســف 
ازســوی دبیرخانــه، بــرای هماهنــگ کــردن اقدامــات 
، بــا محوریــت  تمامــی دســتگاه های مرتبــط در شــهر

دبیرخانه شهر دوستدار کودک احصا و اباغ شود.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای اســامی شــهر 
همدان، سلماســی همچنیــن گفت: ضمــن قدردانی 
از اقدامــات صــورت گرفتــه ایــن دبیرخانــه، خواســت 
بــه  عملکــرد  گــزارش  ارائــه  شــهرداری  از  مشــخص 
نماینــدگان مــردم در پارلمــان شــهری و ارائــه هــدف 
گذاری هــا و تقویــم کاری ایــن دبیرخانــه در ســال آتــی 
شــهر  چرخــه  تکمیــل  عــدم  صــورت  در  زیــرا  اســت، 
دوســتدار کــودک و تأییــد آن از ســوی وزارت کشــور و 
یونیســف علــی رغــم پایلوت شــدن، کســب عنــوان و 

نشان شهر دوستدار کودک محقق نخواهد شد.

با مشارکت بانک کشاورزی

کلنگ زنی مدرسه روستای شمس آباد

ح  هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: در اجــرای طــر
بــا  آجــر  بــه  آجــر  مردمــی  مشــارکت های  تحولــی 
مشــارکت بانــک کشــاورزی همــدان مدرســه ای در 

روستای شمس آباد ساخته می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه بــه نقــل از روابــط عمومی 
اداره کل نوســازی مــدارس اســتان همــدان، صبــح 
دیــروز بــا حضــور محمدحســین مــرادی مدیــرکل 
بانــک  مدیــر  حیدرنژادیــان  مــدارس،  نوســازی 
کشــاورزی همــدان و محمد بــاب الحوائجی رئیس 

احــداث  کلنــگ   پــرورش،  و  آمــوزش  دو  ناحیــه 
مدرســه مشــارکتی بــا بانک کشــاورزی در روســتای 

شمس آباد همدان به زمین زده شد.
تحولــی  اجرایــی  ســند  اجــرای  راســتای  در 
ح »آجــر بــه  مشــارکت های مردمــی موســوم بــه طــر
« و لــزوم مشــارکت همگانــی در امــر مدرســه  آجــر
نوســازی،  کل  اداره  همــکاری  تفاهمنامــه  ســازی 
توســعه و تجهیز مدارس استان با بانک کشاورزی 

منعقد شد.

برای اولین بار در منطقه یک شهر صورت گرفت

نظافت تأسیسات و مبلمان شهری
 پیاده راه بوعلی با مواد نانو

هگمتانــه، گــروه خبر همدان: معــاون خدمات 
شــهری منطقه یک گفت: برای اولین بار شســت و 
شوی تأسیسات و مبلمان شهری پیاده راه بوعلی 

با مواد نانو صورت گرفت.
بــه گــزارش هگمتانــه، پیمــان صادقی با اشــاره 
بــه اینکــه عملیــات جمــع آوری زبالــه، پــاک ســازی 
و رفــت و روب در ایــن منطقــه بــا اســتفاده از 220 
نفــر نیــرو و 20 دســتگاه خــودروی زبالــه بــه صورت 
راســتای  در  گفــت:  می شــود  انجــام  روزی  شــبانه 
افزایــش پاکیزگــی و جــرم گیــری، عملیــات شســت 
نمادهــا  شــهری،  مبلمــان  تأسیســات،  شــوی  و 
انجــام  خلــوت  زمان هــای  در  بوعلــی  راه  پیــاده  و 

می شود.
بــا  شــو  و  شســت  بــار  اولیــن  بــرای  گفــت:  وی 
اســتفاده از مــواد نانو صورت پذیرفت که اســتفاده 
از ایــن مواد عاوه بــر قدرت پاک کنندگــی و توانایی 
در از بین بردن لکه ها، زمان شست و شو را به طرز 
چشــم گیری کاهش می دهند و در کاهش هزینه ها 

سهم مؤثری دارند.
وی ادامــه داد: پیاده راه بوعلــی، میدان امام )ره(، 
بــازار طــا فروشــان و معابر فرعــی آنهــا از محل هایی 
هســتند کــه بــا برنامه ریزی هــای صــورت پذیرفتــه به 

طور منظم شست و شو می شوند.
پیمــان صادقــی با اشــاره بــه اینکه به دلیــل تردد 
شــهروندان امکان شست و شــو در طول روز وجود 
پذیرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا  افــزود:  نــدارد 
عملیــات شســت و شــو در طــول شــب و صبــح زود 

صورت می پذیرد.
یــک  منطقــه  شــهری  خدمــات  معــاون 
اینکــه  بیــان  بــا  نهایــت  در  همــدان  شــهرداری 
، مبلمــان شــهری و هرگونــه تأسیســاتی که  شــهر
وندان اســت  در آن وجــود دارد متعلــق به شــهر
یان بــا اســتفاده  ود همشــهر ود: انتظــار مــی ر افــز
یــت  مدیر آنهــا  داشــتن  نگــه  تمیــز  و  مناســب 
بــه  بیشــتر  هرچــه  خدمــات  ارائــه  در  را  شــهری 

دهند. یاری  وندان  شــهر

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان تأکید کرد:

برندسازی فرهنگی؛ دستورکار شورای پنجم
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انعکاس مشهد فرودگاه  به  افغانی  نسیم  شهید  مطهر  پیکر  ورود 

اختصاص وام ازدواج 20 میلیون 
تومانی به فرزندان یک هزار 

بازنشسته
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع صنــدوق 
بازنشســتگی کشــوری از اختصــاص وام ازدواج 
20 میلیــون تومانی بــه فرزندان بازنشســتگان و 

موظفان عضو این صندوق خبر داد.

تردد مسافران ایرانی به ترکیه 
آزاد نشده است

با وجــود وعــده بازگشــایی مرز هوایــی ایران 
ـ  تهــران  پــرواز  بلیــت  فــروش  آغــاز  و  ترکیــه  و 
اســتانبول، امــا رئیس انجمــن دفاتر مســافرت 
تــردد  می گویــد:  ایــران  جهانگــردی  و  هوایــی 
مسافران و گردشگران ایرانی به ترکیه هنوز آزاد 

نیست.

تصویب سهمیه فروش سوخت 
به مرزنشینان

مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
گازوئیــل  ســوخت  کل  ســهمیه  گفــت:  نفتــی 
تخصیصی به ســاکنان روستاهای مرزی، ماهانه 

برابر با 37.5 میلیون لیتر گازوئیل خواهد بود.

هشتمین مرحله یارانه معیشتی 
امشب به حساب سرپرستان 

خانوار واریز می شود
هشــتمین مرحله حمایت معیشتی امشب 
)دهم تیرماه( ساعت 24 به حساب سرپرستان 

خانوار مشمول واریز می شود.
یارانه معیشــتی برای خانوارهای تک نفره 55 
هــزار تومــان، دو نفــره 103 هزار تومان، ســه نفره 
138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج 

نفره و بیشتر 205 هزار تومان است.

دریافت کد کارگاهی 
کسب و کارهای اینترنتی

دبیــر شــورای اجرایی فنــاوری اطاعــات گفت: 
کــد  تــا دو مــاه دیگــر  کســب وکارهــای اینترنتــی 
کارگاهــی برمبنــای نشــانی مشــترک یــا بر اســاس 
محل اقامت، دریافت می کنند. اگر مصوبه کسب 
و کار مجــازی در شــورای عالــی کار تصویــب شــود، 
همه مشاغل و کسب و کارها می توانند برای ثبت 

شرکت از کدپستی مشترک استفاده کنند.

آغاز سال تحصیلی دانشگاه آزاد 
از 15 شهریور

گفــت:  اســامی  آزاد  دانشــگاه  ســخنگوی 
 1399-1400 تحصیلــی  ســال  اول  نیمســال 
آغــاز  شــهریورماه   15 از  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
می شــود. اطاعــات تکمیلــی درخصــوص نحــوه 
و زمان بنــدی ثبت نــام، انتخــاب واحــد، حــذف و 
اضافــه، برگزاری کاس ها، برگزاری امتحانات و... 

 اعام می شود.
ً
متعاقبا

بازداشت سه نفر از عوامل 
اصلی حمله شدید به پزشک 

پیرانشهری
ســه نفــر از عوامــل اصلــی حملــه خونیــن به 
پزشک پیرانشهری دستگیر شدند. این افراد از 
اعضای خانواده یــک بیمار مبتا به کرونا بودند 
کــه پــس از مــرگ او در بیمارســتان بــا حملــه به 

پزشک متخصص او را به شدت مجروح کردند.

آمار مرگ بر اثر کرونا در ایران 
رکورد زد

بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت تــا ظهــر روز 
گذشــته ١6٢ بیمــار در اثــر کرونــا جــان باختنــد؛ این 
آمار، رکوردی تازه از لحاظ تعداد کشته ها در ایران به 
حساب می آید. پیش از این بیشترین جان باخته 

بر اثر کرونا در ایران در ٢4 ساعت، ١5٨ بیمار بود.

صندوق بین المللی پول 
نباید به ایران وام بدهد!

ملــل  ســازمان  در  آمریــکا  ســابق  نماینــده 
متحد در یادداشــتی گفته واشنگتن باید جلوی 
اعطای وام از ســوی صندوق بین المللی پول به 

ایران را بگیرد.
»نیکی هیلی« در این یادداشــت که در رســانه 
دست راستی »واشنگتن اگزماینر« منتشر شده 
مدعی شــده صندوق بین المللی پول قصد دارد 

تحریم های آمریکا علیه ایران را تضعیف کند.
او نوشــته اســت: »هنگامــی کــه مــن ســفیر 
آمریکا در سازمان ملل متحد بودم این را روشن 
کــردم کــه انتظــار مردم آمریــکا این اســت که این 
نهــاد، ایده آل هایــی که بر اســاس آن بنیانگذاری 
شــده را حفــظ کــرده و رژیم هــای غیرمســوول را 

بابت اقداماتشان پاسخگو کند.«

اخبار کوتاه

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد:

کمک 230 میلیارد تومانی برای تأمین ودیعه و اجاره مسکن 
اقشار نیازمند

رئیــس  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
میلیــارد   230 تخصیــص  از  مســتضعفان  بنیــاد 
تومــان بــرای تأمین ودیعــه و اجاره بهای مســکن 
اقشــار نیازمنــد و مددجویــان کمیته امــداد امام 

خمینی)ره( و سازمان بهزیستی خبر داد.
ســید پرویز فتاح با اعام خبر تخصیص کمک 
230 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان برای کمک 
به ودیعه مسکن و اجاره بهای مددجویان کمیته 
امــداد، بهزیســتی و اقشــار نیازمنــد اظهار کــرد: با 
توجه به فشار اقتصادی که به خصوص در بخش 
مســکن و اجــاره بها بــه جامعه وارد شــده، تأمین 
هزینه های رهن و اجاره برای اقشار نیازمند بسیار 
ســخت شــده اســت. از همین رو در جلســه ای با 
مسؤوالن ســازمان بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، بنیاد مســتضعفان بودجه ای معادل 
230 میلیارد تومان را برای رفع مشکل مددجویان 

این 2 نهاد تخصیص داد.
ایــن  در  افــزود:  مســتضعفان  بنیــاد  رئیــس 
ســازمان  رؤســای  کتبــی  درخواســت  بــا  جلســه 
بهزیســتی و کمیتــه امــداد، بــرای کمک بــه تأمین 
بخشــی از هزینه های ودیعه مسکن و اجاره بهای 
مددجویــان، بنیــاد مســتضعفان بــا مجــوز هیأت 
امنــا، تصمیــم گرفــت تا کمــک نقدی را بــه این دو 

سازمان اختصاص دهد.
وی اضافــه کــرد: در تصمیــم اتخــاذ شــده مقرر 
شد، بنیاد مستضعفان برای ودیعه مسکن افراد 
تحــت پوشــش کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( و 
بهزیســتی، مبلــغ 150 میلیــارد تومــان را بــرای این 
دو ســازمان کارســازی کنــد و عــاوه بر ایــن مبلغ، 
باعــوض  صــورت  بــه  نیــز  را  تومــان  میلیــارد   80
نیازمنــد  بهــای خانواده هــای  اجــاره  تأمیــن  بــرای 
تحت پوشــش این دو نهاد، در حســاب صندوق 

قرض الحسنه امداد والیت کارسازی کند.
 ) فتاح با بیان اینکه این مبلغ روز گذشته)9تیر
در اختیــار ایــن دو نهــاد قــرار گرفــت گفــت: بنیــاد 

مســتضعفان تنهــا تأمین کننده این مبلغ اســت 
و نحوه ساز و کار پرداخت ودیعه مسکن و اجاره 
بهــا بــه نیازمنــدان، توســط ایــن دو نهــاد صــورت 
بــر اســاس  ایــن دو نهــاد  می گیــرد و قــرار اســت 
اولویــت بندی انجام گرفته، این مبالغ را در اختیار 
خانواده هــای نیازمنــدی که در بخش مســکن، با 

مشکل مواجه شده اند، قرار دهند.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان خاطرنشــان کــرد: 
نکتــه قابل توجه دیگر آن اســت که ایــن اجازه به 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
داده شد تا این مبلغ را عاوه بر مددجویان تحت 
پوشــش خود، بــه مراجعیــن نیازمنــدی که تحت 
پوشــش ایــن دو نهــاد نیــز قــرار نــدارد، پرداخــت 

کنند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مبلــغ روز 
گذشــته برای این دو نهاد کارسازی شد، پرداخت 
ایــن کمک ها به نیازمندان توســط کمیته امداد و 

سازمان بهزیستی، از امروز قابل انجام است.
فتــاح در پایــان با بیــان اینکه کمک هــای بنیاد 
مســتضعفان به اقشــار نیازمند ادامه دار خواهد 
کرونــا در  زمــان شــروع  از  کــرد:  بــود، خاطرنشــان 
کشــور تــا امــروز بنیــاد مســتضعفان بیــش از 570 
میلیارد تومان را در اختیار کمیته امداد و سازمان 
بهزیســتی قــرار داده و جمــع کمک هــای بنیــاد بــه 
اقشــار مختلف کشــور طی ماه های اخیر به بیش 

از 1,380 میلیارد تومان رسیده است.

یک کارشناس اقتصادی خبر داد:

درآمد 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی مالیات
 بر سود سپرده های بانکی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک کارشــناس 
هــزار   20 تــا   10 می توانــد  دولــت  گفــت:  اقتصــادی 
میلیــارد تومــان از مالیــات بــر ســود ســپرده های 

بانکی درآمد داشته باشد.
هــادی ترابی فر در برنامــه پایش که با موضوع 
»اصاح فرآیندهای مالیاتی« پخش شــد، با اشــاره 
به شــاخص مالیات بر درآمــد ناخالص، اظهار کرد: 
بــر درآمــد  در ســال 2016 و 2017، نســبت مالیــات 
، از 4 تا 10 بوده است. این شاخص  ناخالص کشور
نســبت بــه ســایر کشــورها عــدد پایینی اســت. بر 
طبق برنامه ششــم رقم آن باید به 10 درصد برسد 
کــه نیــاز اســت در این زمینــه تاش هایــی صورت 

گیرد.
ســهم  مختلــف  کشــورهای  در  افــزود:  وی 
مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقیقــی بیــش از 40 
درصــد اســت، امــا در ایران ایــن رقم بــه 14 درصد 
می رســد، از ســوی دیگــر در ایــن کشــورها، ســهم 
مالیات بر سود شرکت ها، زیر 10 درصد و در ایران 

37 درصد است.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت: رقــم بــاالی 
از  حمایــت  خــاف  شــرکت ها،  ســود  بــر  مالیــات 
اســت  تولیــد  جهــش  و  تولیــدی  سیاســت های 
و در ایــن خصــوص بایــد ســهم مالیــات بــر درآمد 
ســود  بــر  مالیــات  ســهم  و  افزایــش  اشــخاص 

شرکت ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از درآمد مالیاتی 
کشــور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده می شود 
و ســال هاســت کــه از مالیــات بر درآمد اشــخاص 
حقیقی پیشــی می گیــرد، یکی از پایه هــای مالیاتی، 
که در کشــور وجود ندارد و در کشــورهای ضعیف 
نیز اجرا می شود، مالیات بر مجموع درآمد است.

ترابــی فر گفت: مالیات بر مجموع درآمد دارای 

مزیت هــای بســیاری برای قشــر کم درآمد اســت، 
بــا گرفتــن ایــن مالیــات، می تــوان درآمــد خانوارها 
را شناســایی کــرد و بــر اســاس آن می تــوان نظــام 

یارانه ای کشور را متحول کرد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان کــرد: یارانــه و 
مالیــات دو روی یــک ســکه هســتند و می تــوان از 
طریــق مالیــات بــه یارانه هــای کشــور جهــت داد، 
تراکنــش حســاب های بانکــی کشــور اگــر شــفاف 
شــود نیــز می تواند به افزایــش درآمدهای مالیاتی 

کمک کند.
وی ادامــه داد: مالیــات بــر ســود ســپرده های 
بانکــی نیــز در اکثــر کشــورها اجــرا می شــود، ایــن 
اشــخاص  درآمــد  بــر  مالیــات  رســته  در  مالیــات 
حقیقــی طبقــه بنــدی می شــود، از طرفــی در برخــی 
کشــورها این نــوع مالیات، جــزو مالیــات بر ثروت 

محسوب می شود.
بــه نقــل از فــارس، ایــن کارشــناس اقتصــادی 
افــزود: بیــن ده تــا بیســت هــزار میلیــارد تومــان 
می تــوان از مالیــات بــر ســپرده های بانکــی درآمــد 
داشــت، البتــه بایــد ســازوکارها بــه طــور شــفاف 
مشــخص شــود، شــاید حــدود نیــم درصــد افــراد 

جامعه شامل این نوع مالیات می شوند.

صدور اعالن قرمز برای دونالد ترامپ
 و 35 متهم دیگر ترور شهید سلیمانی

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: دادســتان تهران 
گفــت: درخواســت اعالن قرمــز دونالــد ترامپ و 35 
متهــم دیگــر ترور شــهید ســلیمانی از طریق پلیس 

بین الملل صادر شده است.
علــی القاصــی مهــر دادســتان تهــران با اشــاره به 
اقدامــات انجــام شــده بــرای پیگیــری پرونــده تــرور 
سرلشــکر شــهید حاج قاســم ســلیمانی اعــام کرد: 
36 نفــر از افــرادی که در ترور حاج قاســم مباشــرت، 
مســؤوالن  از  اعــم  داشــتند،  آمریــت  و  مبــادرت 

سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها شناسایی 
شــدند کــه توســط مقــام قضایــی بــرای آنهــا دســتور 
جلــب و اعــام وضعیــت قرمــز از طریق پلیــس بین 

الملل صادر شده است.
وی عنــوان اتهامــی ایــن افــراد را »قتــل« و »اقدام 
ایــن  راس  در  افــزود:  و  کــرد  اعــام  تروریســتی« 
فهرســت دونالــد ترامپ رئیــس جمهور آمریــکا قرار 
دارد و تعقیــب قضایــی او حتــی پــس از پایــان دوره 

مسؤولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

فساد افشاکنندگان  برای  مالی  مشوق 
می شوند برخوردار  حقوقی  حمایت  از  زنها  سوت 

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: نماینــده مردم 
از  حمایــت  ح  طــر گفــت:  مجلــس،  در  نجف آبــاد 
افشــاکنندگان مفاســد اقتصادی به دنبال حمایت 
فســاد  افشــاکنندگان  از  امنیتــی  و  حقوقــی  مالــی، 

است.
نجف آبــاد  مــردم  نماینــده  ابوترابــی  ابوالفضــل 
ح  طــر بــه  اشــاره  بــا  اســامی،  شــورای  مجلــس  در 
حمایــت از افشــاگران مفاســد اقتصــادی موســوم 
ح ســوت زنی از ســوی جمعــی از نماینــدگان  بــه طــر
اعظــم  بخــش  گفــت:  پارلمــان،  رئیســه  هیــأت  بــه 
مجلــس یازدهم برای مقابله با فســاد جدی اســت 
ح حمایت از افشــاکنندگان مفاســد  و تصویــب طــر
اقتصــادی در مجلــس و نظارت دقیق بــر اجرای آن 
می تواند محکی برای میزان اراده این مجلس برای 

مقابله با فساد باشد.
ح حمایت از افشــاکنندگان  وی بــا بیان اینکه طر
مفاســد اقتصــادی به دنبــال حمایت مالــی، حقوقی 
و امنیتی از افشــاکنندگان فســاد اســت، افــزود: اگر 
اشــخاصی که موضوع شکل گیری فساد را در اختیار 
حقیقــت  در  و  می گذارنــد  مربوطــه  دســتگاه های 
مالــی،  حمایــت  مــورد  می کننــد  افشــا  را  مفاســد 
حقوقی و امنیتی قرار بگیرند، از فسادهای گسترده 
پیشــگیری می شــود و البته این افراد نیز احســاس 

امنیت و آرامش می کنند.

نماینــده مــردم نجــف آبــاد در مجلــس بــا بیــان 
ح ســوت زنــی در بســیاری از کشــورها اجرا  اینکــه طر
ایــن کشــورها در زمینــه کشــف جرایــم  می شــود و 
فســاد و مبــارزه با آن بســیار موفــق بوده انــد، ادامه 
داد: در ایــن کشــور ها معمــواًل بیــن 15 تــا 35 درصد 
بــه شــخص افشــاگر  را  کــه افشــا شــود  از فســادی 
می دهنــد کــه همیــن روش آنهــا در زمینــه مقابله با 

فساد بسیار موفق بوده است.
ح  طــر در  داد:  ادامــه  راســتا  همیــن  در  ابوترابــی 
ســوت زنی نیــز مشــوق های مالی برای اشــخاصی که 
مفاسد را برما کنند در نظر گرفته شده و درصدی از 
مبلغ فسادی که توسط فرد افشا می شود به عنوان 
مشــوق به وی اعطا می شــود. درصد مشوق در نظر 
گرفته شــده در ایــن باره هنوز به طــور دقیق تعیین 

نشده و موضوع همچنان در حال رسیدگی است.
وی اضافــه کرد: همچنین حمایت های حقوقی و 
امنیتی نیز از این افراد خواهد شــد و افشــاکنندگان 
فســاد در امنیت کامل به سر برده و از حمایت های 

حقوقی الزم برخوردار می شوند.
عضو کمیســیون شوراهای مجلس تصریح کرد: 
فضای مجلس نســبت به حمایت از افشاکنندگان 
فساد یک فضای مثبت است و پیش بینی می شود 
ح بــا اکثریــت آرای نماینــدگان در صحــن به  ایــن طــر

تصویب برسد.
حجــت االســام علیرضــا ســلیمی عضــو هیــأت 
رئیسه مجلس پیشتر در گفتگویی اظهار کرده بود 
( با 150 امضا  ح مذکور روز )یکشــنبه یکم تیــر کــه طر
ح حمایت از  تقدیــم هیأت رئیســه شــده اســت. طــر
ح اولیه اســت  افشــاگران مفاســد اقتصــادی یک طر
بــه معاونــت قوانیــن و مرکــز  از هیــأت رئیســه  کــه 

پژوهش های مجلس ارسال شده است.
ح  عضــو هیــأت رئیســه مجلــس اضافــه کــرد: طر
از  پــس  اقتصــادی  مفاســد  افشــاگران  از  حمایــت 
بررســی تخصصــی در مرکــز پژوهش هــا و معاونــت 
قوانین، به کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین 
برنامــه، بودجه و محاســبات ارجاع می شــود تا مورد 
ارزیابی کارشناســی قرار گیرد و پس از آن در جلســه 

علنی مورد بررسی قرار گیرد.

ح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط 10ساله طر
می شود تأسیس  اجاره ای  شرکت های 

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: معــاون وزیر راه 
و شهرســازی گفــت: برای کنترل اجاره بها الزم اســت 
کنار صنعت اجاره داری سنتی، شرکت های اجاره ای 

را هم تعریف کنیم.
اســاس  بــر  کــرد:  ابــراز  محمــودزاده  محمــود 
مصوبات روز یکشنبه در راستای صنعت اجاره داری 
بایــد بتوانیم تحــول بنیادین در صنعــت اجاره داری 
ایجــاد کنیــم و عــاوه بــر شــرایط ســنتی کــه توســط 
بخش خصوصی ســاری و جاری اســت بایــد بتوانیم 
شرکت های اجاره ای را هم تعریف و راه اندازی کنیم.

اجــاره ای  مســکن  تأمیــن  هــدف  بــا  گفــت:  وی 
پیشــنهادی  کوتاه مــدت  و  میان مــدت  بلندمــدت، 
را بــه هیــأت دولت دادیــم که خوشــبختانه تصویب 
شــد که دولت بر اســاس آن می تواند زمین 99ساله 
در اختیــار شــرکت های اجــاره ای حرفــه ای یــا نهاد ها 
و دســتگاه های عمومــی بگــذارد کــه این هــا تولیــد 

مسکن اجاره ای کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: این واحد ها 
در هــر شــهر به خصــوص بــا اولویت کان شــهر ها و 
شــهر های مراکــز اســتان ها ابــزاری بــرای کنتــرل بازار 

اجاره خواهند بود.

فــروش  موضــوع  بعــدی  مصوبــه  گفــت:  وی 
ملــی،  اقــدام  ح  طــر در  چــون  بــود،  زمیــن  اقســاطی 
بخشــی از زمین ها به مدت 99 سال واگذار و بخشی 
از آن به عنوان فروش اقســاطی که با مصوبه دولت 

10ساله اقساط می شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی اضافه کرد: در این 
بخــش بــرای متقاضیــان حقیقــی بــدون کارمــزد و با 
قیمت کارشناســی روز محاسبه می شود، ولی آن ها 
تا 10 ســال اقســاط پرداخت می کنند که البته 2 سال 
به عنوان دوران ســاخت، تنفس دارد و این زمین ها 

مستقیم به مردم واگذار می شود.
کارشــناس بــازار مســکن هــم گفــت: به نظــر من 

هیــچ  گذاشــته اند  ســقف  اجاره بهــا  بــرای  این کــه 
فایده ای ندارد و سیاست غلطی است که سال های 

قبل هم اجرا شد و هیچ فایده ای نداشت.
 
ً
صرفــا را  مشــکل  ایــن  رفــع  پورراهــکار  پرویــن 

، باکیفیت و به اندازه کافی مســکن و  تولید مســتمر
جمع آوری بساط ســوداگران بازار مسکن دانست و 
ادامه داد: التهاب بازار مســکن ناشــی از ســوداگری 
اســت که برنامه و سیاســت مناسبی برای برخورد با 

آن مشاهده نمی شود.
زمیــن  و  مســکن  بــازار  گفــت:  کارشــناس  ایــن 
سروســامان  دولــت  حاکمیــت  اعمــال  بــدون 
نمی گیــرد و بایــد اجــاره داری حرفــه ای بــرای کنتــرل 

اجاره بها راه بیفتد.
گفــت:  هــم  انبوه ســازان  انجمــن  نایب رئیــس 
انتظــار بخــش خصوصی، ثبــات قوانیــن و مصوبات 
حداقل برای 10 ســال اســت، زیرا سرمایه گذار باید بر 

اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.
را  اعتمادســازی  رهبــر همچنیــن اهمیــت  ج  ایــر
یادآور شــد و افزود: اعتمادســازی مهم است و باید 
قــول و قرار هایــی که بین بخــش خصوصی و دولت 

گذاشته می شود اجرایی شود.

ح ملی مسکن وجود ندارد امکان ویرایش اطالعات و ثبت اعتراض در سامانه طر
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: در حالی 
وزارت راه و شهرســازی از مهلــت متقاضیــان 
ح ملــی مســکن بــرای ویرایــش اطالعات  طــر
و ثبــت اعتــراض خبــر داده که ایــن امکان در 

ح مذکور عمال وجود ندارد. سامانه طر
و  مســکن  معاونــت  یکشــنبه  روز 
ســاختمان طی اطاعیه ای اعام کرد:  »امکان 
خ  ویرایــش اطاعــات از روز چهارشــنبه مــور
99/04/04 تــا روز شــنبه 99/04/14 بــرای کلیه 
ح اقدام ملی مســکن )مرحله  متقاضیــان طر
کــه  پیامکــی(  نــام  ثبــت  و  اول، مرحلــه دوم 
اســتعامات آن ها مورد بررســی قــرار گرفته و 

در حــال حاضــر در وضعیــت »در انتظار بررســی« قرار 
دارند ایجاد شده است.

ایــن دســته از متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه 
در  متقاضــی«  درخواســت  »مشــاهده  بخــش  بــه 
ح اقدام ملی مسکن به نشانی  ســامانه مدیریت طر
tem.mrud.ir نســبت بــه ویرایــش اطاعــات خــود 

اقدام کنند.
کــه  متقاضیــان  ســایر  اطاعــات  ویرایــش 
اســتعامات ایشان مورد بررســی قرار نگرفته است 
بــه مــرور انجام شــده و نگرانــی از این بابــت متوجه 

این عزیزان نخواهد بود.«
معاونــت مســکن و ســاختمان همچنیــن اعام 
اول  مرحلــه  نــام  ثبــت  متقاضیــان   « اســت؛  کــرده 
)افــرادی کــه در آبان ماه اقدام به ثبت نــام کرده اند(، 

ج در  کــه پــس از پاالیــش بــر اســاس شــرایط منــدر
»آییــن نامه قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و 
عرضه مســکن« حائز شــرایط اســتفاده از واحدهای 
اقــدام ملــی شــناخته نشــده اند و  ح  مســکونی طــر
در حــال حاضــر در وضعیــت »رد درخواســت« قــرار 
 تا ســاعت 24 روز جمعــه 99/04/13 

ً
گرفته انــد، صرفا

فرصــت دارنــد کــه بــا مراجعــه بــه بخش »مشــاهده 
ح  طــر مدیریــت  ســامانه  در  متقاضــی«  درخواســت 
اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir اعتراض 

خود را ثبت کنند.«
ایــن در حالــی اســت کــه تعــدادی از متقاضیــان 
ح ملی مسکن و »رد درخواستی ها«  واجد شــرایط طر
ثبــت  نــه  دارنــد،  را  اطاعــات  ویرایــش  امــکان  نــه 

اعتراض.

مســکن  ملــی  ح  طــر متقاضیــان  از  یکــی 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  گفت وگویــی  در 
اعــام وزارت راه و شهرســازی بــرای ویرایش 
مســکن  ملــی  ح  طــر ســامانه  بــه  اطاعــات 
مراجعه کردم. در قسمت افراد تحت تکلف 
بایــد اســامی فرزنــدان را ثبــت می کــردم برای 
ایــن کار نیــز اســم یکــی از فرزندانــم را ثبــت 
ح ملی مســکن اســم  کــردم امــا ســامانه طــر

فرزندم را به عنوان همسر ثبت کرده است!
ویرایــش  بــرای  مجــددا  داد:  ادامــه  وی 
اطاعــات به ســامانه مراجعه کــردم اما دیگر 

اجازه ورود را به بنده نمی دهد.
این بــاره  در  نیــز  متقاضیــان  از  دیگــر  یکــی 
ح ملــی  می گوید:اســفندماه ســال گذشــته بــرای طــر
مســکن از طریق ســامانه ثبت نام کردم، تاریخ تولد 
ج  متقاضی را وارد کردیم اما ســامانه آن را اشــتباه در
ح ملــی مســکن متولــد 25  کــرد. االن متقاضــی طــر

اسفند 98 است!
وی با بیان این که سامانه اعام کرده که به دلیل 
فاقد ســابقه سکونت 5 ساله واجد شرایط دریافت 
ح ملی مســکن نیســتید، تأکید کرد:  این در حالی  طر
اســت کــه مــدارک درخواســت شــده را در ســامانه 

بارگذاری کرده بودیم.
وی بیــان کرد: بــا توجــه بــه اعــام وزارت راه بــرای 
ح ملی مسکن مراجعه  ثبت اعتراض، به ســامانه طر

کردیم اما گزینه ای برای ویرایش وجود ندارد.

ایران و جهان
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دادستان  نهاوند:

با کاروان های عروسی مزاحم 
برخورد قاطع می شود

دادســتان  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
عمومــی و انقــالب شهرســتان نهاونــد گفــت: با 
برخی مزاحمت ها و مشکالت ناشی از راه اندازی 
کاروان هــای عروســی و شــادی غیرمتعــارف کــه 
موجــب ســلب آســایش عمومــی می شــوند، با 

قاطعیت برخورد خواهد شد.
 به گــزارش هگمتانــه، عبــاس آزادبخت بیان 
کــرد: بــا توجــه بــه شــیوع کروناویــروس و اعــام 
وضعیــت هشــدار در شهرســتان و جلوگیــری از 
هــر گونه تجمع، برخی افراد در مراســم  جشــن و 
عروســی ارزش های اســامی را رعایت نکرده و با 
راه انداختن کاروان های عروســی، تجمع و ایجاد 
موســیقی  آالت  و  ارگ  از  اســتفاده  و  ســروصدا 
تــا پاســی از شــب در معابــر و خیابان های شــهر 
و  عمومــی  آرامــش  و  آســایش  ســلب  باعــث 

ناراحتی دیگران می شوند.
ح کــرد: در پــی گــزارش و نارضایتــی  وی مطــر
مــردم نســبت به این موضوع و بــه علت تهدید 
بهداشــت عمومــی جامعــه بــا دســتور قضایــی 
عمومــی  امنیــت  و  اطاعــات  پلیــس  طریــق  از 
ارگ  از  کــه  عروســی  مراســم  دو  در  شهرســتان 
ســلب  باعــث  ســروصدا  ایجــاد  بــا  و  اســتفاده 
آســایش عمومــی شــد، برخــورد قانونــی انجــام 

گرفت.
شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
نهاونــد تأکید کرد: در صورت مشــاهده هر گونه 
اخــال در نظــم عمومــی حیــن برخــورد قانونــی 
بــا مرتکبیــن تمامــی وســایل توســط ضابطیــن 

توقیف و جمع آوری خواهد شد.
و  اعمــال  ارتــکاب  کــرد:  تصریــح  آزادبخــت 
رفتارهــای غیرقانونــی و غیراخاقــی و ارتکاب هر 
نوع فعل حرام در انظار عمومی به لحاظ جریحه 
دار کــردن عفت عمومی جرم محســوب شــده و 
بــا مرتکبان مطابق قانون برخورد خواهد شــد و 
شــهروندان نیز در صورت مشاهد تخلف موارد 

را به مراجع انتظامی و پلیس 110 گزارش دهند.

کاهش 25 درصدی سطح 
زیرکشت گوجه فرنگی

 در اسدآباد
مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
از  اســدآباد  شهرســتان  زی  جهادکشــاور
گوجــه  25 درصــدی ســطح زیرکشــت  کاهــش 
ســال  بــه  نســبت  شهرســتان  ایــن  فرنگــی 

داد. خبر  گذشته 
بــه گــزارش هگمتانــه، ســقراط بیرنــگ اظهار 
کــرد: افزایــش تولیــد و تقاضــای کــم، مشــکات 
افــت  کارخانجــات و  بــه  تحویــل گوجــه فرنگــی 
کاهــش  عوامــل  از  گذشــته  ســال  در  قیمــت 
ســطح زیرکشــت گوجــه فرنگــی امســال در این 

شهرستان بوده است.
وی با اشــاره به اینکه 90 درصد اراضی کشت 
گوجــه فرنگــی اســدآباد مجهــز بــه آبیــاری بارانی 
است، افزود: تعهد امسال کشت گوجه فرنگی 
کــه  بــوده  در شهرســتان اســدآباد 1050 هکتــار 
بیــش از 1000 هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه این 

محصول اختصاص یافته است.
بیرنــگ بــا بیــان اینکه شهرســتان اســدآباد 
در ســطح اســتان همدان دارای رتبه اول تولید 
گوجــه فرنگی اســت، ادامه داد: ســال گذشــته 
کشــت  بــه  شهرســتان  اراضــی  از  هکتــار   1350
ایــن  از  کــه  داشــت  اختصــاص  فرنگــی  گوجــه 
میــزان اراضــی افــزون بــر 70 هــزار تــن محصول 

گوجه برداشت شد.
وی تعــداد بهره برداران تولیــد گوجه فرنگی 
گفــت:  و  کــرد  اعــام  نفــر   850 را  شهرســتان 
شهرســتان اســدآباد یکــی از قطب هــای مهــم 
تولیــد گوجه فرنگی در اســتان همدان بوده که 
هــر ســاله بخش عمــده ای از تولیــدات جالیزی 
ایــن شهرســتان بــه ایــن محصــول اختصــاص 

دارد.
گنــدم  برداشــت  آغــاز  از  ادامــه  در  بیرنــگ 
ح  مطــر و  داد  خبــر  شهرســتان  ایــن  ع  مــزار در 
ع امســال  کــرد: بیــش از 18 هــزار هکتــار از مــزار
شهرستان به کشت گندم دیم و آبی اختصاص 
داشــته که براســاس پیش بینی ها از این میزان 

سطح 63 هزار تن گندم برداشت خواهد شد.
وی همچنیــن از فعــال شــدن مراکــز خریــد 
بــا  کــرد:  تصریــح  و  داد  خبــر  شهرســتان  گنــدم 
در  مشــکلی  گونــه  هیــچ  گنــدم  برداشــت  آغــاز 
رابطــه با ذخیــره محصول فوق وجود نداشــته و 
پیش بینی می شود که در سال جاری کشاورزان 
اســدآبادی 40 تــا 45 تــن از گنــدم مــازاد خــود را 

تحویل مراکز خرید دهند.
بیرنــگ در گفتگو با ایســنا، خاطرنشــان کرد: 
ظرفیــت کل ســیلو و انبارها موجود شهرســتان 
118 هــزار تــن بــوده کــه از این میــزان ظرفیت، در 
حدود 95 هزار تن ظرفیت خالی برای انبار گندم 
تولیــدی امســال شهرســتان پیش بینــی شــده 

است.

خبـــــــــــــــر

حمام تاریخی »زرهان« 
تویسرکان مرمت می شود

هگمتانــه، گروه شهرســتان: معــاون میراث 
فرهنگــی همــدان گفــت: حمــام تاریخــی زرهان 
شهر تویسرکان با اعتبار 5 میلیارد ریالی مرمت 

می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، احمــد ترابــی گفــت: با 
توجــه به اینکه شــهر تویســرکان دارای طبیعت 
زیبــا و جاذبه هــای گردشــگری منحصــر بــه فــرد 
اســت و بنــای حمــام تاریخــی زرهــان در محلــه 
زرهان و جنب مســجد زرهان واقع شــده است، 
تبدیل بنای تاریخی مذکور به سفره خانه سنتی 
گردشــگران  جــذب  و  بنــا  معرفــی  در  می توانــد 

بیشتر در این شهرستان مؤثر باشد.
وی گفــت: در همین راســتا و به منظور تهیه 
ح مرمتــی بــرای مرمــت و ایجــاد ســفره خانــه  طــر
سنتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی مذاکره 
و اقــدام بــا نظــارت میــراث فرهنگــی انجــام و بنا 

مرمت خواهد شد.
معــاون میــراث فرهنگی همــدان گفت: این 
بنــای ثبتــی بــه مســاحت بیــش از 480 مترمربع 
دارای دو فضــای اصلــی بــا راهروهــای ارتباطــی و 
فضاهــای جانبــی و دو گنبد بزرگ اســت و نمای 
بیرونــی این بنا به شــکل متنوع بــا ترکیب آجر و 

سنگ اجرا شده است.
فضــای  داد:  ادامــه  ترابــی   ، مهــر از  نقــل  بــه 
داخلی بنا بدون پنجره و با نورگیرهایی از سقف 

و گنبد تأمین می شود.

رهاسازی 7500 قطعه 
بچه ماهی گرمابی در نهاوند

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
کشاورزی شهرســتان نهاوند از رهاسازی 7 هزار 
ع پرورش  و 500 قطعه بچه ماهی گرمابی در مزار

ماهی نهاوند خبر داد.

بــه گــزارش هگمتانــه، کریــم حــاج باباعلــی با 
ع  اشــاره به رهاســازی بچه ماهی گرمابــی در مزار
پــرورش ماهی نهاوند اظهار کــرد: طی دو مرحله 
بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
پــرورش  ع  مــزار در  ماهــی  بچــه   500 و  هــزار   7
ماهی اســتخرهای دومنظوره کشــاورزی نهاوند 

رهاسازی شد.
وی افزود: با شروع فصل گرما و فراهم شدن 
شــرایط آب و هوایی مناســب به منظــور پرورش 
انــواع ماهیــان گرمابــی، رهاســازی بچــه ماهــی در 
ســـطح  در  کشــاورزی  دومنظــوره  اســـتخرهای 

شهرستان از ماه گذشته آغاز شده است.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد 
و  هــزار   3 ح  طــر ایــن  اول  مرحلــه  در  افــزود: 
آمــور در  500 قطعــه بچــه ماهــی از نــوع کپــور و 
و  بیــان  فیازمــان،  روســتاهای  آب  اســتخرهای 

برجکی رهاسازی شده است.
هــزار   4 نیــز  دوم  مرحلــه  در  داد:  ادامــه  وی 
قطعــه بچــه ماهــی دیگــر از نــوع کپــور و آمــور در 
ع پــرورش ماهــی گرمابــی توزیــع و کار  بیــن مــزار

رهاسازی آنها انجام گرفت.
حــاج باباعلــی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر 12 
اســتخر دو منظــوره کــه از شــرایط الزم برخــوردار 
اســت و از آنهــا بــه صــورت فصلــی بــرای پــرورش 
ماهــی اســتفاده می شــود در شهرســتان وجــود 
از  تــن ماهــی  کــه پیش بینــی می شــود 500  دارد 
آنهــا برداشــت شــود. وی در خصــوص اســتفاده 
از اســتخرهای ذخیــره آب بــرای پــرورش ماهیان 
گرمابی گفت: وجود استخرهای ذخیره آب بکر و 
طبیعی در کنار انجام کار کشاورزی، زمینه پرورش 
ماهیــان گرمابی را با هزینه های کم و ســود قابل 

ماحظه برای کشاورزان فراهم ساخته است.
نهاونــد  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
بــا بیــان اینکه رمــز تولید ماهیــان گرمابــی تغذیه 
خــوب، ضــد عفونــی کــردن اســتخر و همچنیــن 
تعادل دماســت گفت: به منظور تولید مناســب 
در استخرهای دومنظوره، شرایط الزم برای پرورش 
ماهیــان گرمابی برای کشــاورزان مربوطه گوشــزد 
شــده و آموزش های الزم به آنها ارائه شــده است. 
وی در گفتگــو بــا فــارس، اظهــار کــرد: شهرســتان 
نهاونــد منبع تولید بیش از 50 درصد کل ماهیان 
ســردابی استان است که ســاالنه به طور متوسط 
بیش از 2 هزار و 300 تن ماهی قزل آال تولید می کند.

خبـــــــــــــــر
نماینده مردم اسدآباد:

 حال ناخوش کتاب و کتابخوانی  در کشور
کما در  همچنان  اسدآباد  استاندارد  کتابخانه  ح  طر

مــردم  شهرســتان:  نماینــده  گــروه  هگمتانــه، 
اســدآباد در مجلس شــورای اســالمی گفت: سرانه 
کتابخوانی در کشــور پایین بوده و حال خوشــی در 

مطالعه و توجه به کتاب و کتابخوانی نداریم.
ســرمدی واله  هگمتانــه،  کیومــرث  گــزارش  بــه 
یکشنبه 8 تیرماه در انجمن کتابخانه های عمومی 
شهرســتان اســدآباد، اظهار کرد: گرانی کتاب، گرانی 
اقتصاد و معیشــت، سیاست فرهنگی دولت های 
مختلــف در توجــه و ترغیــب بــه مطالعــه کتــاب  از 
عوامــل مهــم در پاییــن بــودن ســرانه کتابخوانــی 
کشــور بــوده که باید در رفع موانــع توجه به کتاب و 

کتابخوانی در سطح کان کشور کار شود.
 فعال شــدن دوباره پروژه کتابخانه اســتاندارد   �

اسدآباد را پیگیری می کنیم
وی بــا اشــاره به نقش مهــم کتــاب و کتابخوانی 
در کاهش آسیب های اجتماعی ، کاهش اختافات 
زندگــی و... بــه عنــوان محصــول مطالعــه، تصریــح 
کــرد: تنهــا کتابخانــه اســتاندارد اســتان همــدان در 
شهرســتان اســدآباد بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
پروژه های کتابخوانی استان بیش از 10 سال است 
کــه بــا 10 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در پارک  شــهید 
باهنــر اســدآباد نیمه کاره  باقیمانــده که برای فعال 
شدن دوباره این پروژه با پیگیری های الزم و ارتباط 
بــا وزیــر ارشــاد اســامی  اقــدام خواهیم کــرد و آنچه 
در تــوان اســت در بحــث ارتباطــات با  مرکز و کشــور 

انجام می دهیم.
سرمدی واله با تأکید بر توجه به زیرساخت های 
شهرســتان  کتابخانه هــای  امکاناتــی  و  تجهیزاتــی 
اسدآباد خاطرنشان کرد: اسدآباد سرزمین و زادگاه 
مصلــح بــزرگ ســیدجمال الدیــن اســدآبادی و نیــز 

بــزرگان ، اهالی فن و هنر بســیاری  بــوده که  ظرفیتی 
مهــم برای شهرســتان به شــمار مــی رود و توجه به 

هنرمندان کشور و شهرستان ضرورت دارد.  
گــردش کتاب های اهدایــی زنده یاد محمدرضا   �

رستمی در کتابخانه ها
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
نیــز از بــه گــردش درآمــدن کتاب های اهدایــی زنده 
یــاد محمدرضــا رســتمی خبرنــگار فقیــد و تاشــگر 
حوزه  فرهنگ و هنر کشــور در ســطح کتابخانه های 

استان همدان خبر داد.
عاطفه زارعی اظهار کرد: 12 هزار جلد از کتاب های 
زنــده یــاد محمدرضا رســتمی خبرنگار اســدآبادی از 
طرف خانواده وی  در ســال 97 به کتابخانه عمومی 
شــهید رجایــی اســدآباد  اهــدا شــد کــه تمامــی این 
کتاب ها به ثبت رسیده و در کتابخانه ها به گردش 

درآمده است.
در  نفــر  هــزار   30 اینکــه   بیــان  بــا  ادامــه  در  وی 
جشــنواره رضوی در ســطح اســتان همدان شرکت 
کردند، گفت: در شهرســتان اســدآباد تاکنون 1330 
نفــر شــرکت کــرده انــد کــه ایــن جشــنواره تــا پایان 

تیرماه ادامه خواهد داشت.
کتابخانه هــای  تجهیــزات  کــرد:  تصریــح  زارعــی 
عمومی اســدآباد به ویژه در ســطح روستاهای این 
شهرســتان بــه نســبت دیگــر کتابخانه های ســطح 
اســتان فرســوده بوده کــه نیاز اســت در تخصیص 

اعتبارات به این امر توجه ویژه شود.
وی با اشــاره به بازگشایی کتابخانه های عمومی 
سطح استان از یکم تیرماه با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی گفت: در روستاها و شهرهایی که دارای 
وضعیــت قرمــز هســتند، ارائــه خدمــات اســتفاده 

فضــای فیزیکــی را محــدود می کنیــم امــا کارکنــان و 
عوامل کتابخانه های عمومی در کتابخانه ها حضور 

خواهند داشت.
زارعــی اضافه کرد: در حال حاضر حضور کودکان 
در کتابخانه هــا امــکان پذیــر نبــوده و والدیــن آنها 
می تواننــد کتاب هــای ویــژه ســنی کودکانشــان را از 
کتابخانه برای کودکان عضو خود به امانت بگیرند.

ح کتابخانه اســتاندارد اســدآباد از   � واگــذاری طــر
راه و شهرســازی بــه اداره کل کتابخانه های عمومی 

استان همدان
فرمانــدار اســدآباد نیــز گفــت: پــروژه کتابخانــه 
اســتاندارد اســدآباد 11 ســال تمــام در مرحلــه اولیه 
10 درصدی خود باقیمانده که به ســرانجام رســیدن 
در  بایــد  کــه  اســت  کار  ضروری تریــن  ح  طــر ایــن 

شهرستان رقم بخورد.
ح کتابخانه  مجید درویشی از واگذاری و انتقال طر
اســتاندارد اســدآباد از اداره راه و شهرســازی به اداره 
کل کتابخانه هــای عمومی اســتان همــدان خبر داد 
و یادآور شــد: تعداد پروژه های اداره راه و شهرسازی 
بســیار بــوده و درگیــر پروژه هــای مختلــف بســیاری 

ح  مغفول بماند. است که موجب شده این طر
وی بــا اشــاره به اینکــه تکمیل پروژه اســتاندارد 
اســدآباد در چهــار طبقــه بــا زیربنــای 2341 مترمربع 
بــه هشــت میلیــارد اعتبــار نیــاز دارد، تصریــح کــرد: 
کل  اداره  بــه  پــروژه  ایــن  امســال  از  شــده  قــرار 
کتابخانه هــای عمومی اســتان انتقال داده شــود تا 
اعتبار مناسبی را با کمک نماینده مردم اسدآباد در 
ح پس از سال ها  مجلس داشــته باشــیم و این طر

  فعال شود.
ً
رکود مجددا

درویشــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 35 مســجد 

شهرســتان اسدآباد  به  کتابخانه مجهز هستند و از 
ایــن تعــداد 10 کتابخانه به ســامانه دیجیتال مجهز 
بــوده و مابقــی نیــز امســال بــه ســامانه دیجیتــال 
مجهــز می شــوند، خاطرنشــان کــرد:  در حــال حاضر 
کانــون پــرورش فکری اســدآباد دارای یک کتابخانه 
ســیار بــوده کــه  20 روســتای شهرســتان اســدآباد را 
تحت پوشــش خود قرار داده و اگر مدارســی دارای 
کتابخانــه غنــی هســتند، اســتفاده از ظرفیــت ایــن 
کتابخانه هــا در اوقــات غیــراداری از نقــش مؤثــری 
در افزایــش ســرانه کتابخوانی شهرســتان برخوردار 

خواهد بود.
مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان اسدآباد 
هــم بــا اشــاره بــه فعالیــت شــش بــاب کتابخانــه 
بــا  شهرســتان  ایــن  روســتایی  و  شــهری  عمومــی 
زیربنــای 1586 مترمربــع اظهــار کــرد: زیربنای فضای 
بــه ازای هــر  کتابخانــه ای اســدآباد در حــال حاضــر 
100 نفــر 57 ســانتی متــر بــوده کــه در برنامه ششــم 
توســعه ایــن میــزان زیربنــا بایــد بــه 1.660 مترمربــع 

افزایش یابد.
مرادیان تمجیــد  مهــدی  ایســنا،  از  نقــل  بــه 
 ، خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری در راســتای تعمیر
تجهیــز و ترویج کتابخوانی روســتاهای کمتر توســعه 
تومــان  100 میلیــون  بــه  کلیایــی  یافتــه چهاردولــی و 

اعتبار نیاز است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مالیر هشدار داد:

روند صعودی مبتالیان به کرونا در مالیر
شــبکه  رئیــس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بهداشــت و درمان شهرســتان مالیر با بیان اینکه 
از نظر تقسیم بندی کشوری فعاًل شهرستان مالیر 
در وضعیت زرد است، هشــدار داد: متأسفانه آمار 
مبتالیــان بــه کرونــا در ســطح این شهرســتان روبه 

افزایش است.
بــه گــزارش هگمتانه، دکتر محســن ترکاشــوند 
دوشــنبه 9 تیرمــاه در جمــع خبرنــگاران، گفــت: در 
بحــث مقابلــه بــا کوویــد 19 در اســفند، فروردیــن و 
اردیبهشــت مــاه بیمــاری را کنتــرل کردیــم امــا بعد 
از اتمــام مــاه مبــارک رمضــان در خردادمــاه بــا ســیر 

صعودی ابتا در سطح شهرستان مواجه شدیم.
وی بــا بیــان اینکــه تعداد آمار بســتری شــدگان 
شهرســتان در بحــث کرونــا در خردادمــاه نســبت 
بــه اردیبهشــت ماه دو برابر شــد، افــزود: این روند 
ادامــه یافــت به گونه ای که در هفته اول تیرماه آمار 
تعداد مبتایان به بیش از کل آمار اردیبهشت ماه 

رسید.
بســتری  کل  آمــار  کــرد:  خاطرنشــان  ترکاشــوند 
ایــن  بــود  نفــر   168 مــاه  اردیبهشــت  در  شــدگان 
درحالیســت کــه در هفته اول تیرمــاه 180 نفر مبتا 

به کرونا در بیمارستان های مایر بستری شدند.
رئیس شــبکه بهداشت و درمان مایر با اشاره 
بــه اینکــه 90 درصد مــوارد کرونا مثبــت در مایر در 

یــک کانون تجمع مثل عروســی، مراســم عــزا، ختم 
و مهمانی هــا بــه بیمــاری مبتــا شــده انــد، تصریــح 
کرد: همه افراد از شــرکت در مراســم عروســی و عزا 

خودداری کنند.
وی بــا بیــان اینکــه بیمــاری کرونا فرصتی اســت 
تــا مردم مراســم عروســی و عــزا را با کمتریــن هزینه 
برگــزار کننــد، افــزود: انتظــار داریم اشــخاص رعایت 
کرده و با برپایی چنین مراســمی با جان و ســامت 
خانواده ها بازی نکنند، از ســوی دیگر ستاد مقابله 

با کرونا نیز در این رابطه ورود پیدا می کند.
ترکاشوند با اشاره به اینکه روند ابتا به بیماری 
کرونا تازه در مایر آغاز شده است، گفت: در بحث 
برگــزاری مراســم عزا و عروســی قطعا دســتگاه های 
ذیربــط حــوزه قضایــی و انتظامی و حوزه بهداشــتی 
امــا  را اعمــال می کننــد  بنابــر قانــون نظــارت خــود 
توصیــه می کنیم مردم این بیمــاری را جدی بگیرند 

و بیشتر رعایت کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک را به عنوان 
مهمتریــن وســیله حفاظت فــردی در برابــر بیماری 
بــه همــه افــراد توصیه می کنیــم، اظهار کــرد: تمامی 
اشــخاص به ویژه بیماران زمینــه ای و افراد باالی 60 

سال ملزم به استفاده از ماسک هستند.
فعاًل کمبود دارو و تجهیزات نداریم  �

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان مایــر ادامه 

داد: بــه علــت افزایــش شــمار مبتایــان، ظرفیــت 
پذیــرش را در بیمارســتان های امــام حســین)ع( و 
غرضــی افزایــش داده ایــم و در حــال حاضــر در هــر 
کدام از این بیمارستان ها 60 تخت به بیماران کرونا 
اختصــاص داده شــده اســت و فعــًا کمبــود دارو و 

تجهیزات نداریم.
وی با تأکید بر اینکه مردم در شهرها و روستاها 
بایــد موازین و شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایت 
کننــد تــا از ظرفیــت پذیــرش موجــود باالتــر نرویــم، 
گفت: در حال نصب یک دســتگاه اکسیژن ساز در 
بیمارستان مهر هستیم تا نیاز بیماران به اکسیژن 

مرتفع شود.
این مقام مســؤول یادآور شــد: بــا وجود ذخیره 
ســازی وســایل حفاظــت فــردی، همچنــان نیازمند 
ورود خیریــن و کمک هــای مردمــی هســتیم تــا در 
، با کمبود اقام بهداشــتی مواجه  صورت رشــد آمار

نشویم.
ترکاشوند با اشاره به اینکه کارکنان بهداشتی و 
درمانی چهار ماه است در حالت آماده باش به سر 
می برنــد و مــا وارد یک جنگ فرسایشــی شــده ایم، 
افزود: متأســفانه تاکنون حدود 22 نفر از گروه های 
مختلف کادر بهداشتی و درمانی درگیر این بیماری 

شده اند.
وی از ســازمان ها و ادارات دولتــی و خصوصــی 

خواســت تا با برنامه ریزی مناســب میــزان مراجعه 
حضــور  و  داده  کاهــش  ادارات  بــه  را  رجــوع  اربــاب 
فیزیکــی افــراد را بــه حداقــل برســانند تــا از ابتــا به 

کرونا جلوگیری شود.
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان مایــر با بیان 
اینکــه هر فــرد مبتا تا زمــان بهبودی بایــد حداقل 
یک ماه در استراحت کامل بوده و تحت نظر باشد 
و مراقبت های بهداشــتی و درمانــی را دریافت کند، 
خاطرنشــان کــرد: کرونــا در بهبودیافتــگان عارضــه 
تولیــد کــرده و می توانــد عملکــرد بعضــی از اعضای 

بدن را مختل کند.
ترکاشــوند بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم از هــر گونه 
ج از منزل خودداری کنند،  حضور غیرضروری در خار
تصریــح کــرد: بخشــداران، دهیــاران و بهــورزان بــه 
جــد وارد کار شــده و از برپایی مراســم عروســی، عزا 
و هرگونــه تجمــع در روســتاها و شــهرها جلوگیــری 

کنند.
و  رســانی  اطــاع  ســازی،  گاه  آ فرهنگســازی،  وی 
رعایــت موازیــن بهداشــتی توســط مــردم را ضــروری 
دانســت و گفــت: کلینیک ویــژه فخریــه بعدازظهرها 
و مرکــز جامــع ســامت 16 ســاعته مــا در بــاغ گل بــا 
پزشــکان متخصص در حال خدمات رســانی به افراد 
مشــکوک به بیماری کرونا هســتند و پــس از ویزیت 

بیماران، اقدامات الزم صورت می گیرد.

ممنوعیت واگذاری مجوز خودروشویی جدید در اسدآباد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد 
گفــت: شهرســتان اســدآباد بــه نســبت جمعیــت 
اســتان  ســطح  در  خودروشــویی  بیشــترین  دارای 
همــدان بــوده کــه در همین راســتا واگــذاری مجوز 

ع است. خودروشویی جدید در شهرستان ممنو
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی در شورای 
حفاظــت از منابــع آب شهرســتان اســدآباد، اظهــار 
 49 اســدآباد  شهرســتان  در  حاضــر  حــال  در  کــرد: 
خودروشــویی وجود دارد که 40 خودروشویی دارای 
مجــوز بــوده و مابقی نیــز باید تعیین تکلیف شــده 
و نســبت به پلمب خودروشــویی های بدون مجوز 
اقــدام شــود. وی در ادامه با بیان اینکه شهرســتان 
اسدآباد دارای 1430 حلقه چاه مجاز اعم از کشاورزی 
و صنعتی بوده و نیمی از چاه های مجاز شهرســتان 
ح کــرد: در  بــه کنتور هوشــمند مجهز هســتند، مطر
ســال جــاری تجهیــز 60 چــاه بــه کنتــور هوشــمند در 
برنامه قرار دارد که فعًا 9 مورد آن انجام شده است.

شناسایی 300حلقه چاه غیرمجاز در اسدآباد  �
درویشــی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 300 حلقه 
چاه غیرمجاز در شهرســتان شناسایی و 250 حلقه 

از ایــن چاه هــا مســدود شــده اســت، تصریــح کرد: 
تاکنــون از 859 پرونده حلقه چاه شهرســتان 633 

حلقه اصاح و تعدیل شده است.
آب هــای  افــت  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
زیرزمینــی دشــت اســدآباد 21.37 درصــد و خروجــی 
ســالیانه روان آب هــا از شهرســتان 16 میلیــون و 700 
مترمکعــب بــوده که احــداث پــروژه تغذیه مصنوعی 

هلــور و آجیــن در تقویــت ســفره های آب زیرزمینــی 
شهرستان از نقش مؤثری برخوردار خواهد بود و نیاز 
است در این راستا امور آبفا نسبت به تعیین تکلیف 

و گزارش کار این پروژه به فرمانداری اقدام کند.
درویشی همچنین با اشاره به وجود چهار حوزه 
آبخیز در شهرســتان خاطرنشان کرد: تاکنون در 28 
هزار هکتار از عرصه مراتع ملی شهرستان عملیات 

آبخیزداری انجام شــده و 20 هزار هکتار از عرصه نیز 
نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری است.

آب   � مشــترکین  پرمصرف تریــن  اســدآبادی ها 
استان همدان

وی بــا بیان اینکه در حال حاضر 100 درصد شــهر 
آجیــن و اســدآباد و 92 درصــد جمعیت روســتاهای 
اســدآباد شــامل 76 روستا تحت پوشــش آبفا قرار 
دارنــد، گفــت: میــزان اســتاندارد مصــرف آب در روز 
بــه ازای هــر نفــر 150 لیتــر بــوده کــه اســدآبادی ها با 
180 تــا 200 لیتر در روز بــه ازای هر نفر پرمصرف ترین 
مشــترکین آب اســتان همدان محسوب می شوند 
مصــرف  نســبت  فرهنگســازی  بــا  اســت  نیــاز  کــه 
صحیــح و بهینــه از آب به مردم اطاع رســانی شــود 
در غیــر این صورت امور آب و فاضاب شهرســتان 
بــا چنین روندی به ناچار مجبور به اعمال مدیریت 
فشــار خواهد شــد. به نقل از ایسنا، مدیر امور آب و 
فاضاب شهرســتان اســدآباد هم تصریح کرد: روزانه 
20 حادثــه شــبکه آب در شهرســتان اتفــاق می افتــد 
کــه برای تســریع رفــع این حوادث بــا تغییــر پیمانکار 

حوادث و اتفاقات در حال اقدام هستیم.

آوار مرگ بر روی کارگر 43 ساله همدانی
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــرکل پزشــکی 
قانونی استان همدان از مرگ کارگر 43 ساله در یکی 
از روستاهای شهر همدان بر اثر ریزش آوار خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه، دکتــر آرتین کمالــی توضیح 
داد: روز یکشــنبه 8 تیرماه در روســتای ابرو یک کارگر 
43 ساله مشغول تخریب یک دیوار قدیمی بوده که 
دیــوار ریــزش کرده و بر ســرش آوار می شــود و در دم 

جان می بازد.
ح کــرد: در دو ماهه ابتدای ســال 98 چهار  وی مطــر
مرد و در مدت مشابه امسال یک مرد بر اثر حادثه کار 

جان خود را از دست داده اند که این نشان از کاهش 
75 درصدی متوفیان ناشی از حوادث کار دارد.

کمالــی با بیــان اینکــه در ســال 97 در مجموع 38 
مــرد بــر اثر حــوادث ناشــی از کار جان باختنــد، افزود: 
متوفیــان حادثــه کار در ســال 98، 36 مــرد بــوده کــه 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 97، کاهــش 5.2 

درصدی داشته است.
وی در ادامــه گریــزی بــه آمــار مصدومــان حادثــه 
کار زد و اظهار کرد: در دو ماهه نخســت ســال 99، 62 
مــرد و در مــدت مشــابه ســال 98، ســه زن و 69 مــرد 

در مجمــوع 72 نفــر بــر اثــر حــوادث ناشــی از کار دچار 
مصدومیــت شــده اند که آمار نشــان از کاهش 13.8 

درصدی مصدومیت دارد.
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان همــدان با بیان 
اینکــه ســال 97، 10 زن و 425 مــرد در مجمــوع 435 
نفــر در حادثــه کار مصدوم شــدند، ادامــه داد: تعداد 
مصدومــان حــوادث ناشــی از کار ســال 98، 17 زن و 
483 مرد در مجموع 500 نفر اســت که در مقایســه با 
مدت مشابه سال گذشته آن، 14.9 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

وی حوادث کار را از دو منظر تشــریح کرد و گفت: 
برخی از افراد پیش از بروز ســانحه به علت بیماری از 
جمله ســکته قلبی جان باخته ســپس دچار ســانحه 
کار می شــوند کــه در معاینــات پزشــکی ایــن موضوع 

رصد و مشخص می شود.
کمالــی در گفت وگــو بــا ایســنا، ســقوط از بلنــدی، 
اصابت جسم سخت، ســوختگی و کمبود اکسیژن را 
از مهمتریــن عوامل فوت ناشــی از حوادث کار عنوان 
کــرد و یادآور شــد: با رعایت نکات ایمنــی می توان این 

حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

شهرستان



آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
در اجرای پرونده کالســه 9700456 له شرکت صنایع سیمان نهاوند و علیه 
محمدعلی عســگری )وام گیرنده( و ولی عســگری )راهن( مورد وثیقه سند 
رهنی شــماره 37102-1396/08/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 730 
تهران که توســط کارشــناس رسمی دادگســتری در تاریخ 1398/10/28 
ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده است، از طریق مزایده به فروش می رسد. 

محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد.
پاسخ استعالم ثبتی: ششــدانگ یک قطعه خانه نوع ملک طلق پالک ثبتی 
هفــت فرعــی از هفتصدوپنجاه وچهار اصلی بخش یک مالیر به مســاحت 
ســیصدوهفتادوچهار مترمربع مالیر که ســند مالکیــت المثنی ذیل ثبت 
17297 صفحه 94 دفتر جلد 103 امالک بخش مربوطه به شــماره چاپی 
568185 ســری الف/16 ســال 88 به نام آقای ولی عســگری با حدود و 
مشخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماالً:  اول به طول سیزده متر 
و پنجاه سانتیمتر دیواریست به خانه پالک یک فرعی از هفتصدوپنجاه وسه 
اصلی، دوم به طول دو متر و ســی ســانتیمتر دیواریست به شارع، شرقاً: به 
طول بیست وهشت متر و هفتاد سانتیمتر دیواریست به شارع، جنوباً: به طول 
دوازده متر و پنجاه وپنج ســانتیمتر درب و دیواریست به شارع، غرباً: اول به 
طول پنج متر دوم به طول شش متر و هفتاد سانتیمتر دیوار اشتراکی سوم 
به طول چهارده متر و شــصت ســانتیمتر دیوار به دیوار پالک یک فرعی از 

هفتصدوپنجاه وچهار اصلی.
گزارش کارشناســی: ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی واقع 
در مالیر، خیابان آیت اله طالقانی، کوچه 12 متری شــهید اسماعیلی، نبش 
کوچه بن بســت )پالک شــمالی، پالک 17(، پالک ثبتــی 7 فرعی از 754 
اصلی بخش یک مالیر و بر اســاس سند ثبتی مساحت عرصه 374 مترمربع 
می باشد. ملک از سه ســمت شمال، شرق و جنوب عقب نشینی دارد. اعیان 
شامل یک طبقه همکف با سازه دیوار باربر و سقف طاق ضربی با زیربنا کل 
در حدود 220 مترمربع می باشد، اعیان قدیم ساز است، انشعابات آب و برق 
و گاز دارد. از ســمت شمال و شرق و جنوب به کوچه ها بر دارد، بِر ملک به 
کوچه 12 متری اسماعیلی 12/55 متر است و بِر ملک به کوچه شرقی 28/7 
متر اســت. در ارزش گذاری بدهی احتمالی به شهرداری و سایر لحاظ نشده 
اســت. قیمت ملک شامل عرصه و اعیان و متعلقات 5/000/000/000 ریال 

معادل پانصد میلیون تومان می باشد.
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1399/04/23 در اداره 
ثبت اسناد و امالک مالیر واحد اجرا واقع در مالیر، میدان انقالب، ابتدای بلوار 
نبوت از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 5/000/000/000 
ریال معادل پانصد میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
فروخته می شــود. الزم به ذکر است، پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد، به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
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آگهی حصر وراثت
آقای امید ولدی دارای شناســنامه شــماره 5020012604 به شرح 
دادخواست به کالسه 112/9900116ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آرتین ولدی به 
شناسنامه شماره 5020247006 در تاریخ 1398/07/06 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر اســت به: 1- امید ولدی فرزند محمود به شماره شناسنامه 
5020012602 متولد 1369 صادره فامنین )پدر( 2- مریم نظری سخا 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 0371535220 متولد 1376 صادره 

قم )مادر(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین م.الف 91

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرایی 

139804026781000979
بدینوسیله به آقای مهدی افشاری فرزند محمدحسن به شماره ملی 
3932843894 به شماره شناســنامه 535 ابالغ می شود که خانم 
الهام شیرزادی )زوجه( جهت وصول مبلغ ریالی تعداد 714 عدد سکه 
طالی تمام بهار آزادی موضوع الزم االجرا به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره 11058-1391/04/17 دفتر رسمی ازدواج شماره 
15 مالیر تقاضای صدور اجرائیه علیه شــما نموده و پرونده اجرائی 
به کالســه 9801040 در این اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مأمور 
پست مالیر، محل اقامت شما شناخته نشده است. لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان 

خواهد یافت. 
پری الوندی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
تاریخ انتشار: 1399/04/10 م.الف 120

با ما همراه باشید

پیرو آگهــي شــماره 05-99 نوبــت اول مورخ 
99/04/08 ، نوبت دوم مورخ 99/04/11 منتشره در 
روزنامه هگمتانه مراتب بشرح ذیل اعالم مي گردد:  

تهیه و تحویــل فیزیکي پاکت الف تا آخریــن مهلت تحویل 
پیشنهادها )مهلت بارگذاری اســناد در سامانه ستاد ایران( به 
آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي ســینا ، جنب شرکت مخابرات 
اســتان ، شــرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 

)دبیرخانه کمیسیون مناقصات( الزامي است.
تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/10
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/14

)نوبت اول(

1399 1646

5 سه شنبه 1۰ تیر 13۹۹    8 ذی القعده  1441   3۰ ژوئن  2۰2۰  شماره 4551 همــدان خبـــر 

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

سعادت انسان در گرو توجه 
به امامت و والیت است

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: نماینــده ولی 
فقیــه در اســتان همدان بــا بیان اینکــه توجه به 
اصــل امامــت و والیــت ســعادت دنیــا و حیــات 
ابدی آدمــی را رقم می زند گفــت: مدیریت حیات 
دنیوی و اخروی ما با امام است که ما را به توحید 
می رساند بنابراین بدون امامت و توجه به سیره 

آنها مدیریت و عدالت محقق نمی شود.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب  اهلل شعبانی 
ظهــر دیــروز بــا حضــور اعضــای کاروان زیــر ســایه 
خورشید در دفتر نماینده ولی فقیه در استان اظهار 
کــرد: در فضایی که ویروس منحــوس کرونا باعث 
بــروز مشــکات و محدودیت هایی حتــی در زیارت 
شده است حضور پرچم متبرک رضوی در شهرها 
باعث بهره مندی مردم از این توفیق الهی می شود.

وی با بیان اینکه توجه به اصل امامت و والیت 
سعادت دنیا و حیات ابدی آدمی را رقم می زند گفت: 
مدیریت حیات دنیوی و اخروی ما با امام است که 
مــا را به توحید می رســاند بنابراین بــدون امامت و 

توجه به سیره آنها مدیریت محقق نمی شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان با اشــاره 
بــه اینکه تنهــا راه تحقق عدالــت در جامعه وجود 
امام اســت در غیر ایــن صورت نمی توان جامعه را 
درست مدیریت کرد گفت: هر کس در مسیر احیا 
و ترویج امر اهل بیت)ع( قدم برمی دارد باید شاکر 

خداوند متعال باشد.
وی بــا بیــان اینکه پرچم فی نفســه یــک پارچه 
است اما وقتی منتسب به امام)ع( می شود ارزش 
معنوی خاصی می یابد و گره گشایی می کند گفت: 
باید نســبت به ترویج معارف دینی و به خصوص 
فرهنگ رضوی همه جانبه و با برنامه وارد شــده و 

در این مسیر جهادی کار کنیم.
آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه توسل به امام 
رضــا)ع( گره هــای بســیاری را باز کرده اســت گفت: 
افــراد زیادی به واســطه توســل بــه امام رضــا)ع( از 
بــرکات حضــرت بهره منــد شــدند و باید قــدر این 

موقعیت را بدانیم.

غربالگری 100 درصدی کرونا 
در شهرستان همدان

شدند کرونا  غربالگری  همدان  عشایر 
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس مرکز 
ح  بهداشــت شهرســتان همــدان بــه اتمــام طــر
غربالگری کرونا اشاره کرد و گفت: این غربالگری 
بــرای 100 درصد مردم شهرســتان همدان انجام 
شــده و بــه افــراد مشــکوک راهنمایی هــای الزم 

ارائه شده است.
بــه گــزارش هگمتانــه، محمــد خیــر اندیــش 
اظهار کرد: همه عشایر ساکن در همدان از نظر 

ابتا به کرونا مورد غربالگری قرار گرفتند.
وی بیــان کرد: نیروهای ما به مناطق شــهری 
و روســتایی همــدان اعــزام شــده انــد و خدمات 
بهداشــتی و غربالگــری را بــرای جامعــه عشــایر 

انجام داده اند.
غربالگــری  بــر  عــاوه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حضــوری، غربالگری و مشــاوره تلفنــی نیز انجام 
، کــودکان و  شــده اســت، ابــراز کــرد: زنــان بــاردار
ســالمندان نیــز از گروه هــای مــورد توجــه مــا در 

ح بوده اند. این طر
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همدان 
گفــت: اقداماتــی ماننــد واکسیناســیون، توزیــع 
بیمــاران  از  مراقبــت  و  پســماند  دفــع  مکمــل، 
مبتا به فشــار خون و دیابتی نیز برای جمعیت 

عشایر انجام شده است.
خیراندیش در بخش دیگری به افزایش آمار 
کرونــا در همدان اشــاره و اظهار کرد: متأســفانه 
برگــزاری مراســم ترحیــم و عروســی در روزهــای 

اخیر سبب افزایش این بیماری بوده است.
راه  مطمئن تریــن  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مــوارد  رعایــت  کرونــا  بــا  مقابلــه  و  پیشــگیری 
بهداشــتی و اجــرای فاصلــه گــذاری اســت، ابــراز 
کــرد: اگــر مــردم توصیه هــای بهداشــتی را جــدی 

بگیرند می توانیم کرونا را کنترل کنیم.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همدان 
از ماســک در اماکــن  اینکــه اســتفاده  بــا بیــان 
عمومــی اجبــاری اســت، تصریــح کــرد: کرونا یک 
ویــروس خطرنــاک اســت کــه در کمیــن تمامــی 

گروه های سنی نشسته است.
ح غربالگــری کرونا  خیراندیــش بــه اتمام طــر
 100 بــرای  غربالگــری  ایــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
درصــد مــردم شهرســتان همــدان انجام شــده 
و بــه افــراد مشــکوک راهنمایی هــای الزم ارائــه 

شده است.

خبـــــــــــــــر
رئیس کل دادگستری استان همدان:

ایثارگران  همکاری  از  استقبال 
دعوا طرفین  سازش  برای 

کل  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
دادگســتری اســتان همدان با بیــان اینکــه تجربه و 
خلــوص نیــت خانواده هــای معــزز شــهدا، ایثارگران 
و جانبــازان بــرای اصــالح ذات البیــن می تواند کمک 
کار کمیتــه مصلحین باشــد، گفــت: از همکاری این 
عزیزان با دستگاه قضایی در کمیته های مصلحین 
و معتذرین به منظور فراهم ساختن شرایط صلح و 

سازش بین طرفین دعوا استقبال می کنیم.
ماقات هــای  ادامــه  در  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کل  رئیــس  بــا  مختلــف  گروه هــای  و  مســؤوالن 
دادگســتری استان همدان به مناســبت هفته قوه 
قضائیــه، جانبــازان و ایثارگــران هشــت ســال دفــاع 

مقدس با محمدرضا عدالتخواه دیدار کردند.
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس  دیــدار  ایــن  در 
همدان گفت: منافقین از همان نخســتین روزهای 
ح پــروژه نفوذ  پیــروزی انقــاب اســامی با اجــرای طر
بــه دنبال تعییــن جایگاه بــرای نفوذی هــای خود در 
دســتگاه ها و ارگان هــای اساســی نظــام بودنــد، تا از 
هــر فرصتی بــرای ضربه زدن به انقاب نوپای مردمی 

استفاده کنند.
ترورهای کور منافقین، سال خونین 60 را رقم زد  �

وی بــه نفــوذ بنــی صــدر در صــدر دولــت و دیگــر 
جنایتــکاران منافــق، در دســتگاه های دیگــر اشــاره 
کــرد و افــزود: ترورهــای ناجوانمردانــه منافقیــن در 
دهه 60 بر کســی پوشــیده نیســت و این ســال ها را 

سال خونین انقاب می نامند.
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان با بیان 
اینکــه خون هــای پــاک ریخته شــده همچون خون 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی انقاب اسامی را در 
مســیر خــود بیمــه کرد، افزود: در آن ســال شــاهد 
ترورهــای بســیاری بودیــم کــه منجــر بــه شــهادت 
شــهید بهشــتی و 72 تن از یارانش، شهید رجایی 
و شــهید باهنر و همچنین تعدادی از ائمه جمعه 
یــا  و  مدنــی  شــهید  و  صدوقــی  شــهید  همچــون 
انســان ها و شهدای وارســته ای از جمله شهیدان 
آراء  ، محاتــی و جهــان  چمــران، نامجــو، کاهــدوز

شد.
بــرای   � ارزشــمند  ذخیــره ای  ای،  خامنــه  آیــت ا... 

سکانداری کشتی انقالب
عدالتخــواه به تــرور نافرجام آیــت ا... خامنه ای در 
همان ســال هم اشــاره کــرد و گفت: خداونــد تعالی 
بــرای  انقــاب  ارزشــمند  ذخیــره  ایــن  تــا  خواســت 

نظــام بمانــد و ایــن گونــه بیــش از 30 ســال در برابــر 
توطئه های همه جانبه دشــمنان کشتی انقاب را با 

درایت تمام هدایت کند.
وی با بیان اینکه امروز اقتدار انقاب اســامی 
و  خودگذشــتگی ها  از  و  شــهدا  خــون  مدیــون 
رشــادت های جانبازان و ایثارگران اســت، تصریح 
کــرد: ایــن موضــوع وظیفــه مــا را ســنگین تر کرده 
کــه بایــد همیشــه و در همــه حــال پاســدار خــون 
جانبــازان  و  ایثارگــران  رشــادت های  و  شــهدا 
باشــیم کــه خالصانــه در راه دیــن و انقــاب ایثــار 

کردند.
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان در ادامه 

بــا اشــاره به احادیــث نبی مکــرم اســام)ص( و ائمه 
)ع( مبنی بر اینکه پاداش و ســعادت بزرگی در  اطهار
انتظار کســانی اســت که به فکر اصاح ذات البین و 
حل اختاف بین مردم و گروه های مختلف هستند، 
عنوان کرد: در احادیث معتبری نقل شــده که آنانی 
کــه اصــاح ذات البیــن را انجــام می دهنــد مقربیــن 
درگاه الهی هســتند و آنانی که دست دوستی کسی 
کــه برای رفع اختاف اقدام کــرده را رد می کنند، لعن 

شده اند.
قلــوب  تألیــف  ســتاد  تشــکیل  بــه  عدالتخــواه 
عنــوان  بــه  معتذریــن  و  مصلحیــن  کمیته هــای  و 
کمیته هــای معیــن این ســتاد هم پرداخــت و اظهار 

کــرد: بــی تردیــد جانبــازان و ایثارگــران هشــت ســال 
دفاع مقدس با آن خلوص نیت همیشگی که دارند 
می تواننــد در مســاجد، محله هــا و صنــوف مختلف 
حضور یابند و با کام شیوای خود به حل اختافات 

موجود در بین مردم بپردازند.
نیــت  خلــوص  و  تجربــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایثارگــران و جانبــازان  خانواده هــای معــزز شــهیدان، 
بــرای اصــاح ذات البیــن می توانــد کمــک کار کمیتــه 
ایــن  همــکاری  از  کــرد:  تصریــح  باشــد،  مصلحیــن 
عزیــزان با دســتگاه قضایی در کمیته هــای مصلحین 
و معتذریــن به منظور فراهم ســاختن شــرایط صلح و 

سازش بین طرفین دعوا استقبال می کنیم.

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون اول رئیس 
جمهــور از خســارت های کرونــا بــه کســب و کارهای 

فرهنگی و هنری ابراز نگرانی کرد.
در  جهانگیــری  اســحاق  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
، مدیــران ارشــد و مدیــران کل وزارت  دیــدار بــا وزیــر
فرهنگ و ارشــاد اسامی گفت: کاهش تصدی گری 

راهبرد اصلی وزارتخانه ها باشد.
جهانگیــری گفــت: امیــدوارم بــا تجربــه 40 ســاله 
انقاب بتوانیم در مســیر رفاه بهتر زندگی مردم گام 

برداریم.
وی در ادامــه با اشــاره به مســؤولیت های وزارت 
وزارتخانــه  ایــن  افــزود:  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
مختلــف  حوزه هــای  در  ســنگینی  مســؤولیت 
فرهنــگ و هنر دارد و یکی از دغدغه های ما در تمام 
وزارتخانه ها این اســت کــه ارتقای حاکمیتــی راهبرد 
جــدی و کاهــش تصــدی گــری راهبــرد اصلــی آن هــا 

باشد.

جهانگیــری در عیــن حــال تصریح کــرد: در وزارت 
اقتصاد این کار دقیق انجام شــده و در وزارتخانه ای 
ماننــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــاید جدایــی کار 
حاکمیتــی و تصــدی گــری قــدری دشــوار باشــد ولــی 
بایــد بــه عنــوان یــک راهبــرد مهم به شــمار آیــد و بر 
کار متصدیــان امــر ناظــر باشــد تــا تخطی نســبت به 

قوانین و سیاست های موجود صورت نگیرد.
اگــر  داد:  ادامــه  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
وزارتخانه ای در نظر داشته باشد که نقش حاکمیتی 
و سیاســت گــذاری داشــته باشــد بایــد نقــش پنــاه 
و حامــی بــرای مخاطبــان خــود ایفا کند بــه این معنا 
کــه بــه عنــوان مثال اصحــاب فرهنگ، هنر و رســانه 

پناهــگاه خــود  را  ارشــاد اســامی  وزارت فرهنــگ و 
بداننــد و عملیــات و فعالیت های خود را بر اســاس 
سیاست ها و چارچوب های قانونی آن انجام دهند.

وی به بررسی و رصد افکار عمومی هم اشاره کرد 
و گفت: این کار یکی از موضوعات مهم است که به 
نقش حاکمیتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی هم 
مرتبــط اســت و به عنوان مثال امســال بــا اقدامات 
اقناعی ســتاد اطاع رســانی کرونا که مســؤولیت آن 
بــا ایــن وزارتخانه اســت نشــان داده شــد کــه با یک 
طراحــی خــوب می تــوان کاری کــرد که مــردم دولت را 
همراهــی کنند و کاهش ســفرهای نــوروزی مصداق 
ایــن امــر اســت. بنابرایــن بایــد بــه مدلــی رســید که 

سرمایه مادی و اجتماعی کشور افزایش یابد.
در   � کشــور  فرهنــگ  و  فارســی  زبــان  از  صیانــت 

عرصه بین الملل
معــاون اول رئیــس جمهــور بــه اقدامــات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در بخش بین الملل اشاره 
کــرد و گفــت: در حــوزه مناســبات فرهنگــی، دینــی و 
زبــان فارســی که با دیگــر کشــورها اشــتراکاتی داریم 
باید جدی تر عمل کنیم. باید از زبان فارســی و حوزه 

فرهنگی کشورمان صیانت کنیم.
توجــه بــه فضــای مجــازی از دیگــر موضوعــات 
بــود  دیــدار  ایــن  در  جهانگیــری  تأکیــد  مــورد 
بودجــه  در  بازنگــری  ضــرورت  بــه  وی  همچنیــن 

نویســی فرهنگی نیز اشاره کرد.
وزارت  نویســی  بودجــه  در  بازنگــری  افــزود:  وی 
فرهنگ و ارشــاد اســامی ضروری اســت و الزم اســت 
کارشناســان  و  مدیــران  بــا  وزارتخانــه  ایــن  مدیــران 
و  داشــته  جلســاتی  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
بــه  و  شــود  اندیشــیده  زمینــه  ایــن  در  راهکارهایــی 
گونــه ای عمــل کرد که همــه نهادهای فعــال در زمینه 

فرهنگ در ذیل این وزارتخانه قرار بگیرند.

برای اولین بار در استان همدان و طی یک دوره آموزشی

افزایش اطالعات سایبری کارکنان شهرداری

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: بــرای اولیــن بــار 
کارکنــان  آمــوزش  منظــور  بــه  همــدان،  اســتان  در 
بــه  مربــوط،  ســازمان های  و  همــدان  شــهرداری 
آموزشــی  دوره  شــهرداری  آمــوزش  واحــد  همــت 
برای افزایش اطالعات ســایبری کارکنان شــهرداری 

توسط جهاد دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، این دوره 4 ساعته با حضور 

200 نفر در 18 تا 19 و 24 تا 25 خرداد ماه برگزار شد.
بــر اســاس این گــزارش، شــرکت تــوان دیــد آتی 
عهــده دار برگــزاری این دوره بود و از طریق ســامانه 
ســطح  افزایــش  منظــور  بــه  خــود  برخــط  آمــوزش 
ســامانه  معرفــی  همچنیــن  و  ســایبری  اطاعــات 
آمــوزش برخــط بخــش خصوصــی خــود بــه آموزش 

دوره  مبانی امنیت سایبری )CSCU( همت گمارد.
روی  بــر  ســایبری  امنیــت  مبانــی  دوره  تمرکــز 
افزایش دانش امنیت اطاعات و شــبکه یک کاربر 

رایانه است.
ایــن گــزارش می افزایــد: ایــن افزایــش، در زمینه 
اســتفاده از منابع رایانه ای در داخل شبکه سازمان 
و یــا زمــان اتصــال به اینترنــت خواهد بــود و افراد با 
گذرانــدن این دوره، مهارت های الزم برای اســتفاده 
از شــبکه های رایانــه ای را کســب میکننــد؛ در واقــع 
این دوره باعث می شــود تا افراد با مفاهیم ضروری 

امنیت آی تی به طور کامل آشنا شوند.
هــدف  اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  ادامــه  در 
انتقــال دانــش  یــو،  آموزشــی ســی اس ســی  دوره 
جهــت  شــرکت کنندگان،  بــه  الزم  مهارت هــای  و 
حفاظــت از اطاعــات افــراد و ســازمان اســت و این 
دوره، بــا یک آموزش تعاملی در زمینه کلیه خطرات 
موجــود در زمینــه امنیــت اطاعــات آغــاز می شــود؛ 
خطراتــی ماننــد تهدیــدات مربــوط بــه هویــت افراد، 
کارت های اعتباری و همچنین عدم رعایت مســائل 
امنیت فیزیکی. بر اساس این گزارش، آموزش ها و 
مهارت هایی که دانشــجو در طول این دوره کسب 

می کنــد، بــه او کمــک می کنــد تــا بتوانــد تهدیــدات 
موجود در سامانه ها را شناسایی کند، عاوه بر آن، 
ایــن دوره موجــب کاهــش مؤثــر این تهدیــدات در 

آینده نیز خواهد شد.
امنیــت  زنجیــره  در  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
ســایبری، مهمتریــن حلقه، آموزش نیروی انســانی 
ایــن  از  نیــز  آســیب  کــه معمــواًل بیشــترین  اســت 
قســمت بــه ســازمان وارد می شــود؛ بنابرایــن، اگــر 
آمــوزش نیــروی انســانی جــدی گرفتــه نشــود، حتی 
بــا وجود اســتفاده از تجهیزات ســخت افزاری و نرم 
افزاری پیشــرفته و گران قیمت، سازمان ها همواره 

در معرض آسیب های جدی قرار خواهند گرفت.
دو  طــی  ســاعته،   4 دوره   ایــن  اســت  گفتنــی 
هفتــه متوالــی و توســط وحیــد علمــی ارائــه شــد که 
محــور اصلــی این دوره آموزشــی، بررســی علل لزوم 
گاهی کارمندان عادی ســازمان  باالبــردن دانــش و آ
بود. طبق گزارش ها، بیشــترین حوادث ســایبری و 
گاهی  نقــض اطاعــات، به دلیل اشــتباهات و عدم آ
خ می دهد که در این دوره،  کافــی کارکنان معمولی ر
آموزش هــای الزم درباره موارد ضروری که کارمندان 

باید رعایت کنند، به آن ها داده شد.
عامــل،  سیســتم  در  امنیــت  گــزارش،  ایــن  در 
امنیــت  اینترنــت،   در  امنیــت  داده هــا،  در  امنیــت 
در شــبکه، ســرقت هویــت و مهندســی اجتماعــی 
و امنیــت در تلفــن همــراه به عنوان ســرفصل های 
بخــش  در  کــه  اســت  شــده  معرفــی  بحــث  مــورد 
دیگــر دوره، حمــات روز که علیه ســازمان ها اتفاق 
می افتــد، بررســی شــد و در نهایت، مدرس بــه ارائه 
بهتریــن راهکارهــای جلوگیــری از حمــات رایــج در 

سازمان ها پرداخت.
شــایان ذکــر اســت، ایــن دوره، مــورد اســتقبال 
بازخوردهــای  و  گرفــت  قــرار  آن  شــرکت کنندگان 
و  ســؤاالت  بــه  انتهــا  در  و  شــد  دریافــت  مثبتــی 

ابهامات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

، مدیران ارشد و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: جهانگیری در دیدار با وزیر

هنری و  فرهنگی  کارهای  و  کسب  کننده  نگران  خسارت  
کنیم کشور صیانت  زبان فارسی و حوزه فرهنگی  از  باید 
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تاریخ مسابقات انتخابی 
جام جهانی مشخص شد

کنفدراســیون  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
فوتبال آســیا تاریخ برگزاری مســابقات تیم ملی 
ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی را اعالم 

کرد.
مســابقات فوتبال انتخابی جــام جهانی 2022 
قطر و جام ملت های آســیا 2023 چین که از چند 
مــاه پیــش بــه دلیــل همه گیــری ویــروس کرونا 
متوقف شــده بود، قرار اســت از حدود ســه ماه 

دیگر از سر گرفته شود.
ایــن  ســوم  گــروه  در  مســابقات  برنامــه 

ح زیر است: مسابقات به شر
17 مهر 99  �

ایران - هنگ کنگ
بحرین - کامبوج

22 مهر 99  �
هنگ کنگ - عراق

کامبوج - ایران
22 آبان 99  �

ایران - بحرین
عراق - کامبوج

27 آبان 99  �
ایران - عراق

بحرین - هنگ کنگ
ســوم  گــروه  در  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم 
رقابت هــای انتخابــی جام جهانی بــا 6 امتیاز از 4 
بازی در رده ســوم ایســتاده است و کار دشواری 

برای رسیدن به مرحله بعدی مسابقات دارد.

احتمال تعویق لیگ کشتی 
تا شهریور

نشود لیگ  فدای  کشتی گیران  سالمت 

بدتــر  بــه  توجــه  بــا  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
ع کرونا در کشــور و افزایش  شــدن اوضاع شــیو
تعــداد مبتالیــان، احتمــال تعویــق رقابت هــای 
لیگ هــای برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی تا شــهریور 

ماه وجود دارد.
در شرایطی که ماه هاست تمامی رقابت های 
کشتی در ســطح جهان به دلیل شیوع ویروس 
کرونا به تعطیلی کامل کشــیده شــده، ســازمان 
لیگ فدراســیون کشــتی از آغاز رقابت های لیگ 
برتــر کشــتی آزاد و فرنگــی از مــرداد مــاه خبر داد 
و رایزنی هــای زیــادی نیــز در ایــن زمینــه صــورت 

گرفت.
ایــن اقــدام عجیــب ســازمان لیگ کشــتی در 
شــرایطی اســت کــه هنــوز برگــزاری رقابت هــای 
مهمــی چــون المپیــک در ســال 2021 نیــز هنــوز 
مشــخص نیســت و اردوی تیم های ملی کشتی 
نیــز چند ماهی اســت به تعطیلی کامل کشــیده 

شده است.
در شــرایطی کــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
مجوز برگزاری اردوها در برخی رشته های ورزشی 
را صــادر کرده اســت، اما با توجه بــه برخوردهای 
فیزیکــی زیــاد در کشــتی، هنوز زمان از ســرگیری 
تمرینات، اردوها و رقابت های کشــتی مشخص 
نیســت و بــا شــدت گرفتــن اوضاع شــیوع کرونا 
امیدهــا بــرای ارائــه ایــن مجــوز نیــز کمرنگ تــر از 

قبل شده است.
کشــتی  لیــگ  می شــود  گفتــه  حــال  ایــن  بــا 
بــه شــهریورماه موکــول شــده امــا قطعــا اصرار 
نــه تنهــا  بــر برگــزاری لیــگ در چنیــن شــرایطی 
هیــچ ســودی بــرای ورزش اول ایــران نخواهــد 
داشــت، بلکــه باعث بــه خطر افتادن ســامت 
چهره هــای  آن هــا  میــان  در  کــه  کشــتی گیران 
دارنــد،  حضــور  نیــز  ملــی  تیم هــای  شــاخص 
می شــود و بایــد دیــد آیــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا اجازه برگــزاری لیگ حتی در ماه شــهریور 

. را خواهد داد یا خیر
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: سرپرست اداره ورزش و جوانان بهار

اعتبارات فعلی پاسخگوی 
نیازهای ورزش نیست

هــم  نشســت  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
اندیشــی رفــع مشــکالت و موانــع حــوزه ورزش 
بــا حضور سرپرســت ورزش و جوانــان و جمعی 
از روســای هیأت هــای ورزشــی شهرســتان بهــار 

برگزار شد.
با توجه به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
از  محــدود  تعــدادی  حضــور  بــا  نشســت  ایــن 

هیأت های ورزشی برگزار شد.
در  بهــار  جوانــان  و  ورزش  اداره  سرپرســت 
این مراســم اظهار کــرد: ورزش یک مقوله بزرگی 
اســت که برای حل مشکات آن باید هزینه کرد 
و اعتبــارات فعلــی اداره ورزش و جوانــان کافــی 
نیســت و پاســخگوی نیازهــای ورزش نخواهــد 

بود.
وی با اشــاره به اینکه ورزش شهرستان بهار 
در زمینه هــای مختلف با چالش ها و مشــکاتی 
مواجه اســت، توضیح داد: باید جوانان نســبت 
به ورزش ترغیب شــوند چون اســاس ســامت 

جامعه ورزش است.
از  توقــع  کــرد:  تصریــح  زاده  صفــی  علیرضــا 
تمــام فعــاالن و دلســوزان ورزش این اســت که 
مشــکات پیــش آمــده در هیأت های ورزشــی را 
ح کردن  درون مجموعــه خود حل کنند و از مطر
این موارد نزد سایر دستگاه ها خودداری کنند.

ورزشــی  هیأت هــای  روســای  بــه  خطــاب  وی 
گفــت: همــه پیشکســوتان و فعاالن این رشــته 
را دورهــم جمع کنیــد و اگر نیت افــراد خدمت به 
جامعه و ورزش است، همه باید کنارهم باشند.

سرپرســت اداره ورزش و جوانان بهار افزود: 
از همه مدیران و مســؤوالن و دلســوزان ورزش 
شهرستان می خواهم که ورزش و ورزشکاران را 
تنهــا نگذارند تا بتوانیم ورزش شهرســتان را به 

سامان برسانیم.

بازگشایی استخرهای 
همدان به زودی!

ورزش  کل  مدیــر  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
اســتان  اگــر  گفــت:  همــدان  اســتان  جوانــان  و 
همچنــان در وضعیت زرد کرونایی قرار داشــته 
باشــد، اســتخر های اســتان به زودی بازگشایی 

می شود.

محسن جهانشیر افزود: اگر شیوع ویروس 
در  اســتان  و  نشــود  بیشــتر  اســتان  در  کرونــا 
وضعیــت نارنجی و قرمز شــیوع کرونا قرار نگیرد 
به زودی اســتخر های اســتان با نیمی از ظرفیت 

خود بازگشایی می شوند.
او با بیان اینکه هم اکنون بیشتر سالن های 
ورزشــی خصوصــی و دولتــی اســتان بازگشــایی 
شــده اند افزود: بازگشــایی اســتخرها بر اساس 
مصوبــات ســتاد ملــی کرونا بــرای اســتان های با 
اســتانی  ســتاد های  بــه  کرونایــی  زرد  وضعیــت 

سپرده شده است.
جهانشــیر بیان کــرد: هم اکنون 300 باشــگاه 
خصوصــی و 250 ســالن ورزشــی دولتــی اســتان 
بازگشــایی شــده انــد و کاس هــای آن هــا با یک 

سوم تا نیمی از ظرفیت آن برگزار می شود.
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
بیــان کــرد: هــم اکنــون کاس های ورزشــی رزمی 
و بســیاری از ورزش هــای انفــرادی بــه خصــوص 
کــه برخــورد فیزیکــی دارنــد برگــزار  ورزش هایــی 

نمی شود.
جهانشــیر با بیان اینکه صاحبان سالن های 
ورزشــی هم شامل تســهیات ســتاد ملی کرونا 
می شــوند ادامه داد: ســالن های ورزشی تنها به 
شــرط رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و وجود 

تهویه های مناسب هوا اجازه فعالیت دارند.
وی افــزود: برای پیشــگیری از شــیوع کرونا و 
با توجه به مصوبات ســتاد ملی کرونا مسابقات 

ورزشی همچنان در استان برگزار نمی شود.
و   � قهرمانــان  اطالعاتــی  بانــک  تدویــن 

نشان آوران استان
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشــاره به 
تدویــن بانک اطاعاتــی قهرمانان و نشــان آوران 
گفــت: همزمــان بــا هفتــه دولت مراســم تجلیل 
از نشــان آوران و قهرمانان اســتان همــدان برگزار 

می شود.
همایــش  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  جهانشــیر 
همــدان  نشــان آوران  و  قهرمانــان  از  تجلیــل 
اظهــار کــرد: ســال گذشــته بــه دلیــل مشــکات 
از  از  تجلیــل  مراســم  مالــی  محدودیت هــای  و 
قهرمانــان و نشــان آوران اســتان همــدان برگزار 

نشد.
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ورزش

ورزش جانبازان و معلوالن 
نیازمند تشکل حمایتی

هیــأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
گفــت:  ورزش هــای جانبــازان و معلــوالن همــدان 
توســعه ورزش در بین قشــر جانبــاز و معلول تنها 
دســتگاه های  بلکــه  نیســت  هیــأت  ایــن  برعهــده 

اجرایی استان نیز در برابر آنها مسوول هستند.
رئیســه  هیــأت  نشســت  در  قربانیــان  پرویــن 
کــرد:  اظهــار  همــدان  معلــوالن  و  جانبــازان 
توانمندسازی جانبازان و معلوالن به واسطه ورزش 
نیاز به همکاری دستگاه های اجرایی دارد تا بتوانیم 

نسبت به تشکیل ستاد حمایتی اقدام کنیم.
نیــاز  حمایتــی  ســتاد  ایــن  تشــکیل  افــزود:  وی 
کــه  اســت  معلــوالن  و  جانبــازان  ورزش  ضــروری 
را  الزم  حمایــت  اجرایــی  دســتگاه های  امیدواریــم 

داشته باشند.
قربانیــان خاطرنشــان کــرد: ترغیــب جانبــازان و 
معلوالن برای حضور در میادین ورزشــی مهمترین 
وظیفه به شمار می رود تا بتوانیم نشاط و سامتی 
را در بین آنها مهیا ساخته و در مسیر افتخارآفرینی 

حرکت کنیم.

وی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه فعالیــت هیأت 
جانبــازان و معلــوالن در شهرســتان ها گفت: همه 
شهرســتان ها بایــد از ظرفیــت بالقــوه ورزش بــرای 

جامعه جانبازان و معلوالن بهره مند شوند.
رئیــس هیــأت ورزش هــای جانبــازان و معلوالن 
همــدان بــا تأکید بــر تدویــن برنامه منظــم در طول 
سال گفت: امسال 30 برنامه مهم ورزشی برای این 

قشر ورزشکار هماهنگ شده است.
و  داوران  مربیــان،  نویســی  نــام  خواســتار  وی 
ورزشــکاران در ســامانه ورزشــی مبین شد و افزود: 
ثبــت اطاعــات هویتــی تمــام ورزشــکاران و دســت 

اندرکاران ورزشی در سامانه مبین الزامی است.
وزارت  برنامه ریــزی  کــرد:  خاطرنشــان  قربانیــان 
ورزش و جوانــان و اختصــاص میــزان اعتبــار بــرای 
اطاعــات  ثبــت  معیــار  دو  براســاس  اســتان  هــر 
ورزشــکاران آن اســتان در ســامانه مبیــن و تعــداد 
انجــام  شــده  بیمــه  و  یافتــه  ســامان  ورزشــکاران 

می گیرد.
وی افــزود: امروزه قشــر جانباز و معلول جامعه 

نیازمنــد توجــه بیشــتر هســتند و از دســتگاه های 
فعالیــت  ســاعات  از  بخشــی  می خواهیــم  اجرایــی 
ســالن های سرپوشــیده خود را در اختیار این قشر 

قرار دهند.
قربانیــان بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه توســعه 
ورزش جانبــازان و معلــوالن منجــر بــه ارتقــا ســطح 
امیــد بــه زندگــی و اعتمــاد بــه نفــس آنها می شــود، 
گفــت: ایجــاد فضــای ورزشــی مناســب، اختصــاص 
بــرای مناســب ســازی فضــای  بودجــه  از  درصــدی 

ورزشــی، برگزاری مسابقات درون سازمانی و تاش 
برای توانمندســازی این قشــر ورزشــکار جــزو آیین 
نامه اجرایی است و 20 دستگاه اجرایی باید در این 

حوزه همکاری الزم را داشته باشند.
موفــق  و  فعــال  افــراد  خواســت  رســانه ها  از  وی 
ورزش جانبازان و معلوالن را معرفی و توانمندی آنها 
را برجسته سازند تا الگویی برای سایر افراد و ترغیب 
جهت حضور گسترده در برنامه های مختلف ورزشی 

باشند.

دوم دسته  لیگ  برگزاری  برای  سخت افزاری  الزامات  اعالم 
کمیتــه  سرپرســت  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
مســابقات درخصــوص ادامــه برگــزاری مســابقات 
لیگ های مختلف )دســته دو، دسته سه و بانوان( 

توضیحاتی را ارائه کرد.
بــه نقــل از وبــگاه رســمی فدراســیون فوتبــال، 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  بــاره  ایــن  در  ســهیل مهــدی 
از طــرف وزارت ورزش و  کــه  دســتورالعمل جدیــد 
جوانــان و ســتاد ملی کرونــا در ورزش اخیــرا تعیین 
شــیوه نامه های  اجــرای  اســت؛  گردیــده  تکلیــف 
در  مســابقات  برگــزاری  ســرلوحه  بایــد  بهداشــتی 
و  لیــگ  ســازمان  اختیــار  تحــت  ســطوح  تمامــی 
فدراســیون فوتبال باشــد. برهمین اساس پس از 
بررســی جمیــع جهات و شــرایط برگزاری مســابقات 
لیــگ )دســته دو، دســته ســه و بانــوان( بــه زودی 

تصمیم گیری و اعام نظر خواهد شد.
به تازگی بازی های لیگ برتر و لیگ یک با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سر گرفته شده است.

کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ نیــز الزامــات 
سخت افزاری جهت برگزاری مسابقات لیگ دسته 
دوم را اعــام کــرد تــا از ایــن پــس پاس و شــهرداری 

نسبت به رعایت آن اقدام کنند.
کمیته مسابقات سازمان لیگ با ارسال نامه ای 
بــه باشــگاه های حاضــر در رقابت های لیگ دســته 
دوم الزامــات 4 بنــدی ســخت افــزاری بــرای برگزاری 
مســابقات لیگ دســته دوم را اعام و تأکید کرد: تا 
روز یکشــنبه 15 تیرمــاه کلیــه این الزامات بایســتی 
در تمامی ورزشــگاه های میزبــان تیم های حاضر در 
مســابقات اجرا شود در غیر این صورت این تیم ها 

از میزبانــی در ورزشــگاه فاقد شــرایط محروم شــده 
و مســابقات تیم ها به ورزشــگاه های واجد شــرایط 

انتقال خواهد یافت .
الزامات ســخت افــزاری برای برگزاری مســابقات 

ح زیر است: به شر
1.قــراردادن اســفنج، کفپــوش آغشــته بــه مــواد 
ضدعفونی در محل ورودی به زمین مســابقه برای 

ضدعفونی کفش ها
ج  خــار و  ذخیره هــا  نیمکــت  ظرفیــت  2.تغییــر 
کردن صندلی های اضافی به واســطه رعایت فاصله 
اجتماعــی 5/1 متــری. بدیهی اســت در صــورت نیاز 
بــه صندلی بیشــتر )متناســب با طراحی ورزشــگاه( 
بــا اخــذ نظر از ســازمان لیــگ، صندلی هــا در فضای 
صــورت  )در  ســکوها  روی  یــا  نیمکت هــا  پشــت 

دسترسی مستقیم و آسان( نصب گردد.
*در مــواردی کــه بــا تأییــد ســازمان  لیــگ امکان 
نصب صندلی ها پشــت نیمکت ها یا روی ســکوها 
زمیــن  بــه  مســتقیم  دسترســی  عــدم  دلیــل  )بــه 
قــراردادن  بــه  نســبت  نداشــت،  وجــود  مســابقه( 
صندلــی کافی و بــا رعایت فاصله در کنار نیمکت ها 

اقدام خواهد شد.
اســتفاده  مــورد  اتاق هــای  کلیــه  3.تجهیــز 
ورزشــگاه در روز بــازی اعم رختکن تیــم ها، داوران، 
اتاق ناظران، دوپینگ، پزشکی، جایگاه ویژه و... به 

دستگاه های حاوی مواد ضدعفونی کننده.
4.مجهز کــردن رختکن تیم ها و داوران، اتاق های 
پزشــکی، کنترل دوپینگ و فضاهای پر تردد مسقف 

به المپ یووی.

تابستان چیست؟ تغذیه مناسب ورزشی در 
هگمتانــه، گــروه ورزش: مایعــات و مــواد غذایی 
و  ورزشــی  عملکــرد  در  بســزایی  تأثیــر  مناســب 

تمرینات بدنی دارد.
در فصــل تابســتان بســیاری از ورزشــکاران دو تا 
ســه بار در روز تمرین می کنند، مســئله ای که باعث 
تخلیه مواد مغذی از بدن می شود و نیاز به حمایت 
تغذیــه ای دارد، بنابرایــن بــرای کســب موفقیــت در 
برخــوردار  مناســبی  و  کافــی  تغذیــه  از  بایــد  ورزش 
شــد، در عیــن حــال بایــد بدانیم که فصل تابســتان 
در صــورت رعایــت شــرایطی، زمان مناســبی را جهت 

تمرینات بدن در اختیار ورزشکاران قرار می دهد.
ورزش کــردن، یــک نــوع اســترس طبیعــی اســت 
کــه بــه بــدن وارد و باعــث تولیــد رادیکال هــای آزاد 
را  بــدن  ســلول های  آزاد،  رادیکال هــای  می شــود؛ 
تخریــب می کنند و ســرعت بهبــود و ترمیم عضات 
را کاهــش می دهند. همچنین آنتی اکســیدان ها به 
عنــوان یــک ســازوکار طبیعــی از بــدن در برابر حمله 
رادیکال هــای آزاد دفــاع می کننــد و ســرعت ترمیم را 

افزایش خواهند داد.
عاوه بر این، میوه ها و سبزی ها نیز منبع خوبی 
از آنتی اکسیدان ها هستند و به همین دلیل مصرف 
فــراوان آن ها توصیــه و ورزش کردن بــه خصوص در 
آب و هوای گرم، باعث دفع آب و الکترولیت زیادی از 
بدن به وســیله تعریق می شود و پتاسیم وسدیم 2 
الکترولیت مهم موجود در بدن هســتند که تعادل 
مایعــات بــدن را حفظ می کنند و میوه ها و ســبزی ها 

سرشار از پتاسیم هستند.
ســدیم نیز در نمک و بســیاری از غذاهــای آماده 
و فرآینــد شــده وجــود دارد و بــه دلیــل ایــن کــه این 
الکترولیت هــا بــه آســانی و بــه مقــدار زیــاد از طریــق 
تعریق از بدن دفع می شوند، بنابراین جایگزینی این 
مــواد مغــذی برای ورزشــکاران در اولویت قــرار دارد. 
نان و غات و برنج نیز حاوی کربوهیدرات و ویتامین 
ب زیادی بوده که برای سوخت و ساز انرژی در بدن 
نیز الزم هســتند؛ همچنیــن غذاهــای کربوهیدراتی، 
مهم تریــن منبع تولید انرژی در یک ورزش طوالنی و 
شدید به شمار می آیند و بدون دریافت کافی آن ها، 
بدن قدرت و توان کافی برای اجرای تمرین ورزشی را 

نخواهد داشت.
لزوم مصرف زیاد مایعات در طول روز  �

اگــر بــدن دچار کم آبی شــود، دیگــر نمی توانید با 
تــوان کافی به ورزش خود ادامه دهید. حتی کاهش 
یک تا 2 درصد از آب بدن، روی بازدهی ورزشکار مؤثر 
اســت و بیشــتر ورزشــکاران روزانــه بــه 2500 تــا 4500 
کالــری نیاز دارنــد، بنابراین میزان آب مورد نیازشــان 
نیز 2.5 تا 4.5 لیتر در روز است و باید قبل، بعد و در 

حین انجام تمرین، آب و مایعات بنوشند.
میزان مصرف مایعات در طول روز اینگونه است 
کــه 10 تــا 20 دقیقه قبــل از ورزش به میــزان 360 تا 600 
میلــی لیتــر آب، در حین ورزش هــر 15 دقیقه یک بار 
240 میلی لیتر و بعد از ورزش به ازای هر نیم کیلوگرم 
کاهش وزن 360 تا 600 میلی لیتر آب باید مصرف کرد.

توصیه های الزم برای تأمین مایعات مورد نیاز بدن  �
بــر اســاس ایــن مطلــب که از ســوی فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی در اختیار قرار گرفته اســت توصیه 
می شــود قبل از تشــنه شــدن، آب بنوشید، هر کجا 
می رویــد یک بطــری آب همراه خود داشــته باشــید، 
مقــدار زیــادی میــوه و ســبزی بخورید زیرا حــاوی آب 
زیادی هســتند، به مقــدار کافی غذا مصــرف کنید تا 

انرژی الزم را برای ورزش کردن داشته باشید.
اثر نوشیدنی های ورزشی بر عملکرد  �

آب و الکترولیــت موجود در اکثر نوشــیدنی های 
آبــی و خطــرات ناشــی  ورزشــی می توانــد اثــرات کــم 
از کمبــود ســدیم در زمــان ورزش طوالنــی مــدت را 
کاهــش دهــد. عاوه بــر ایــن، کربوهیــدرات موجود 
در نوشــیدنی ها انرژی و ســوخت اضافی بــرای ادامه 
تمرین به ورزشــکار می دهد تا مدت زمان بیشــتری 
به تمرین بدنی بپردازد. اخیرا مطالعات نشــان داده 
که ورزشــکاران می توانند عملکرد استقامتی خود را 
بــا مصرف نوشــیدنی ورزشــی در طــی ورزش به ویژه 
در فعالیت هــای طوالنی مدت )بیش از دو ســاعت( 
با شــدت متوســط )زیــر بیشــینه( بهبود بخشــند و 
اکثــر دســتورالعمل های توصیــه مصرف نوشــیدنی 
ورزشــی را بــا چهــار الــی هشــت درصــد کربوهیدرات 
در فواصــل منظــم در طــول ورزش و تحــت شــرایط 
 30 و  مایــع  لیتــر  میلــی   1400 الــی   600 آزمایشــگاهی، 
الی60 گرم کربوهیدرات در هر ســاعت کارایی اجرایی 

ورزشی را به حداکثر می رساند.

نیاز به مواد غذایی  �
نیــاز به مــواد غذایی در فصل تابســتان نســبت 
بــه دیگر فصــول افزایش می یابد و باال بودن ســطح 
فعالیــت بدنی و مقدار عضات بدن در ورزشــکاران 
باعث می شود نسبت به دیگر افراد، انرژی بیشتری 

را مصرف کنند.
 نکات مهم برای تعیین کالری مورد نیاز  �

وعده های غذایی را به طور پیوسته، منظم و سر 
ساعت مصرف کنید و هیچ وعده ای را حذف نکنید، 
در عیــن حــال میــان وعده مصــرف کــرده و غذاهای 
انرژی زا مثل کشــمش، آجیل، پنیر، شــیر، ماکارونی، 
برنج، نان و غات را در برنامه غذایی خود قرار دهید.
خــود  غذایــی  وعده هــای  تمــام  در  همچنیــن 
نوشــیدنی های پــر انرژی مثل شــیر، نوشــیدنی های 
مخصــوص ورزش، آب پرتقال و ســایر آب میوه ها را 
مصرف کرده و بعد از یک تا 2 ساعت تمرین ورزشی، 
یک وعده غذایی که حاوی کربوهیدرات، پروتئین و 
مایعــات فراوان اســت را مصرف کنیــد، چراکه وعده 
غذایــی بعد از تمریــن، مواد مغــذی الزم برای ترمیم 

و بازیافت عضات بدن ورزشکار را تأمین می کند.
بــه نقل از ایســنا، تحقیقات نشــان می دهد یک تا 
دو ســاعت بعــد از تمریــن، بــدن آمــاده دریافــت مواد 
غذایی است و در این زمان باید مایعات، کربوهیدرات 
و پروتئین کافی به بدن فرد برســد تا ذخایر گلیکوژنی 
عضات پر شده و فرآیند سنتز پروتئین برای ساخت 

عضات شروع شود.

جذب حامی مالی اختصاصی برای کشتی مالیر
روحیــه  تقویــت  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
در  مالــی  حامــی  جــذب  و  همدلــی  و  همــکاری 
کشتی شهرستان مالیر از عناوین مهم جلسه 
نایــب رئیــس هیــأت اســتان بــا مســؤول اداره 

ورزش و جوانان این شهرستان بود.
قهرمــان  نایــب  جــوکار  مصطفــی  مســعود 
المپیــک و نایــب رئیــس هیأت کشــتی اســتان 
همدان به اتفاق مســعود مؤمنی رئیس هیأت 
کشــتی شهرســتان مایــر با ســپهری مســؤول 
خصــوص  در  و  دیــدار  جوانــان  و  ورزش  اداره 
وضعیــت فعلــی و رو بــه رشــد و امیــدوار کننده 

کشتی این شهرستان تشکیل جلسه دادند.
مصطفــی جــوکار انتصــاب جدیــد ســپهری را 
تبریــک گفت و اظهــار کرد: بــرای تقویت روحیه 
همکاری و همدلی در کشــتی شهرســتان مایر 
کــه مهــد قهرمانــان و نــام آوران ملــی و فراملــی 
اســت آمــاده ایم و چشــم انداز و آینده روشــنی 
و  زد  خواهیــم  رقــم  شهرســتان  کشــتی  بــرای 

منتظر بازگشایی سالن های کشتی هستیم.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود از دســتور 
فرمانــدار مایــر در خصوص جــذب حامی مالی 

اختصاصی برای کشتی شهرستان خبر داد.
جوانــان  و  ورزش  اداره  مســؤول  ســپهری 

بــه  شهرســتان مایــر نیــز ضمــن خیــر مقــدم 
گفــت:  مؤمنــی  و  جــوکار  مصطفــی  مســعود 
و  تــاش  بــا  اســت  ســالی  چنــد  خوشــبختانه 
زحمــات مجموعــه هیــأت کشــتی شهرســتان, 
آرامــش بــه ایــن ورزش بومــی و افتخــار آفریــن 
منطقه برگشــته و با توجه به الگوهای قهرمانی 
و المپیکــی و حضــور مربیــان باتجربــه و فنــی در 
کشتی این شهرستان شکوفایی و نشان آوری 

آن با توجه به این شرایط دور از ذهن نیست.
جلســه  ایــن  خــال  در  اســت  ذکــر  شــایان 
حمیــد رضــا یــاری رئیــس هیأت کشــتی اســتان 
همدان طی تماس با ســپهری ضمن تبریک به 
ایشــان خواســتار نگاه ویژه وی به کشتی مایر 

شد.

خبــر
مربی دروازه بان های شهرداری همدان:

شانس کمی برای صعود داریم
هگمتانــه، گروه ورزش: گفتگو با رضا کیانی مربی 

گلرهای شهرداری همدان را می خوانید:
  شرایط تیم بعد از تعطیالت چگونه است؟  �

تیم بعد از شروع تمرینات تا به امروز با انجام 4 بازی 
تدارکاتی به هماهنگی نسبی رسیده و خوشبختانه 
بازیکنــان هــم در تعطیــات، تمرینــات انفــرادی از 

طریق فضای مجازی زیر نظر مربیان داشته اند.
 از لحاظ امکانات بهداشتی به خوبی موفق   �

به رعایت شیوه نامه شدید؟
بــا مدیریــت و دقت عمــل آقایان صوفــی، وجدی 
و حیــدری تســت کرونــا با نظــارت سرپرســت تیم 
تیــم  انجــام شــد و خوشــبختانه تســت اعضــای 
منفــی بــود. قبــل از هر جلســه تمرین هم تســت 
تب ســنجی توســط پزشــک تیــم انجــام می شــود 
و وســایل تمریــن و توپ هــا و لباس هــا توســط 

تدارکات تیم ضدعفونی می شود.
 بــا توجــه بــه وضعیت جدول شــرایط شــما   �

برای صعود چگونه است؟
شــانس کمــی بــا توجــه بــه بــازی عقــب افتــاده بــا 
فومن و سه امتیاز بازی با اروند برای صعود داریم 

و تا لحظه آخر تمام تاش خود را می کنیم.
 شــما در کار فنــی هــم به آقــای گل محمدی   �

کمک می کنید یا فقط در بحث گلری؟
ح وظایف خودم فعالیت  فقط در حیطه فنی و شر
می کنم اما اکثــر اوقات آقای گل محمدی مباحث 

ح می کنند. فنی تیم را با همه مربیان مطر
 بــرای ســال بعــد بازیکنــی را در نظــر دارید یا   �

منتظر پایان فصل هستید؟
بــه نظــرم اگــر ایــن تیــم حفــظ و در چنــد تا پســت 
تقویــت شــود بــا توجه بــه فوتبالــی که شــهرداری 
بــازی می کنــد و بــه هماهنگــی کــه رســیده فصــل 
آینده شــانس اول صعود می شود. مثل تیمی که 

سه سال پیش تا یک قدمی لیگ یک رفت.
پیش بینــی شــما بــرای برگــزاری فصــل بعد   �

چیست؟
بــه نظــرم برای فصل بعــد برگزاری ایــن چند هفته 
باقــی مانــده از لیــگ، تجربــه خیلــی خوبــی بــرای 

عوامل برگزاری مسابقات خواهد بود.

خبــر



7 سه شنبه 1۰ تیر 13۹۹    8 ذی القعده  1441   3۰ ژوئن  2۰2۰  شماره 4551 بابایی همه دانا - ویژه سردار شهید علیرضا حاجی 

هگمتانــه، گروه همه دانا: شــهید علیرضا حاجی 
بابایــی در پانزدهــم فروردیــن 1335 در خانــواده ای 
متعهــد و پرتــالش در شــهر مریانــج دیده بــه جهان 
گشــود و در چشمه پاک و زاللی که محصول تقوی و 

ایمان بود، روح و روانش صفا و طراوت یافت.
سرشــاری  ذکاوت  و  هــوش  از  کودکــی  در 
برخــوردار بــود بــه طــوری کــه در دوران تحصیل این 
خصوصیتــش بــه خوبی نمایان بود. تا ســال ســوم 
راهنمایــی را در زادگاهــش، مریانــج گذرانــد و بعــد 
معلــم(  مقدماتی)تربیــت  دانشســرای  وارد  آن  از 
همــدان شــد و پــس از طــی دوره دانشســرا در یکی 
از روســتاهای آذربایجــان شــرقی بــه مدت دو ســال 
خدمــت ســپاهی دانــش را گذرانــد. در ســال 1356 
 بــه اســتخدام آموزش و پــرورش درآمــد و در 

ً
رســما

روســتای حبشــی از توابع اسدآباد همدان مشغول 
به تدریس شد.

علیرضا از ســال های گذشته با اندیشه های امام 
خمینــی )ره(آشــنا شــده بود.ایــن شــناخت از امام و 
دیدن ولمس کردن رفتارهای غیر اسامی وظالمانه 
شــاه وعواملش از یک طرف و ظلم و فســاد رایج در 
کشــور به واســطه حاکمیت افراد بــی لیاقت و وطن 

فــروش از طرف دیگــر ,باعث پیوســتن او به انقاب 
اسامی مردم بر علیه حکومت شاه شد.

و  ســربازی  تحصیل,خدمــت  طــول  در  علیرضــا 
تدریــس در مــدارس, لحظــه ای از بازگویــی جنایــات 
شــاه و افشــای مفاســد خانــدان پهلــوی فــرو گــذار 
نبــود. او در جریــان اعتراضــات و مبــارزات مردمــی 
بــر علیــه حکومــت شــاه فعاالنــه در تمــام عرصه ها 

حاضر بود.
مشــاهده  بــا  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد 
اســامی  انقــاب  برعلیــه  زیادتوطئه هــا  حجــم 
,تدریــس را رهــا کــرد و بــه ســپاه پاســداران انقاب 
بــه  رزم  لبــاس  پوشــیدن  بــا  تــا  پیوســت  اســامی 
جنگ دشــمنان داخلــی وخارجی مردم ایران برود.

او بــرای خاموش کــردن فتنه هــای ضدانقاب به 
کردستان رفت.با حضور او و جوانان دیگر از مناطق 
مختلف کشــور ,دشمنان آرزوی شــیطانی جداکردن 

این استان از ایران بزرگ را به گور بردند.
با ایجاد آرامش نســبی در غرب کشــور دشــمنان 
کــه از نتیجــه توطئه های خــود ناامید شــده بودند,با 
راه انــدازی جنــگ تحمیلــی ,بــه صــورت گروهــی وارد 
جنــگ بــا مــردم ایــران شــدند.علیرضا بافاصله بعد 
از شــروع جنــگ بــه جبهــه رفت تا بــا همــکاری دیگر 
جوانــان ایــن مرزوبوم ,ایــن توطئه بیــن المللی را نیز 
ماننــد صدهــا توطئه دیگر دشــمنان ایران اســامی 

,ناکام گذارند.
در طــول مــدت حضــورش در جبهــه چندیــن بار 

مجــروح شــد امــا بعد از بهبودی نســبی به ســرعت 
به محفل عشــاق بسیجی و سپاهی باز می گشت.

نــگارش کتــاب جدیــد پیرامــون زندگــی شــهید   �
علیرضا حاجی بابایی

پــر  نویســنده   ، صیفــی کار محســن  همچنیــن 
تــاش حــوزه ادبیــات پایــداری و مقاومــت کشــور و 
چهــره برتــر هنر انقاب اســامی همــدان در گفتگو 
جدیــدی  کتــاب  نــگارش  از  هگمتانــه  خبرنــگار  بــا 
بــا  حاجی بابایــی  علیرضــا  شــهید  زندگــی  پیرامــون 
همــکاری گروهــی و با حضور حمید حســام خبر داد 
و گفــت: حــدود 90درصــد نــگارش این کتــاب انجام 
شده است و بعد از اتمام کار پژوهشی وارد مرحله 

ویرایش خواهد شد.

وی با بیان اینکه حدود 2سال است که این پروژه 
پژوهشــی در حال انجام اســت افزود: شهید علیرضا 
حاجی بابایی 3گردان فتح،نصر و خندق را در عملیات 
رمضــان فرماندهــی کــرد و بســیار خوش درخشــید و 

متأسفانه در همان شب اول به شهادت رسید. 
ســرانجام ســردار شــهید علیرضــا حاجــی بابایــی 
ســمت  بــا   )1361 تیرمــاه   24(  1361 رمضــان   23 در 
»فرمانــده محــور عملیاتــی ســرپل ذهــاب« بــا قلبی 

کنــار  در  حضــور  و  شــهادت  بــه  عشــق  از  کنــده  آ
قــدر  شــب های  بــا  مقــارن  شــهیدش  یــاران  دیگــر 
حضــرت  عالــم  مظلومــان  ســرور  شــهادت  ایــام  و 
عملیــات  جریــان  در  و  )ع(  علــی  امیرالمؤمنیــن 
مــورد  بصــره  شــرق  جنــوب  منطقــه  در  »رمضــان« 
اصابــت گلوله هــای پدافند ضد هوایی قرار گرفت و 

به دیدار معشوق شتافت.
روحش شاد و یادش گرامی

یادنامه هگمتانه ویژه سردار شهید علیرضا حاجی بابایی؛ اولین فرمانده تیپ استان همدان

م مدرسه عشق ِ
ّ

معل
رمضان عملیات  فرماندهی  و  هدایت  در  حاجی بابایی  علیرضا  شهید  درخشش 

جنوبی پنجره  از  پرواز 
حاجی بابایی علیرضا  شهید  سردار  زندگی  روایت 

هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: کتــاب »پــرواز از پنجــره جنوبــی« بــه زندگــی شــهید علیرضــا حاجی بابایــی و 
عملیات های مؤثر دوران دفاع مقدس اشاره دارد.

در این کتاب پدر شهید درباره او می گوید: »علیرضا در دوران تحصیل، روزهای تعطیلی اش می آمد صحرا 
و در کار کشــاورزی بــه مــن کمــک می کرد. با آن حالــت بچگی اش التماس می کرد و می گفــت خیلی کار نکن. 
ج داری.  معلــم هم که شــد، ماهی دو، ســه هــزار تومن حقوق می گرفت، همه را مــی آورد و می گفت پدر تو خر

ج زندگی کفایت نمی کند، ضمنا شأن پدر و فرزندی را رعایت می کرد.« می فهمید که مخار
مادر شهید نیز چنین روایت می کند:»ما در مریانج زندگی می کردیم. دو اتاق داشتیم. در یک اتاق بخاری 
گذاشــته بودیــم و گرم بــود. بچه ها آنجا درس می خواندند. علیرضا خواهرانش را به درس خواندن تشــویق 
می کرد. او برای هر نمره بیست، پنج ریال به هر یک پاداش می داد و آنها را به درس خواندن ترغیب می کرد«.
این کتاب در فصل های مختلف به زندگی شــهید علیرضا حاجی بابایی پرداخته اســت. در قسمت هایی 

از این کتاب می خوانیم:  
شما راضی باشید من شهید بشوم

دکتر حاجی بابایی از سفارش های برادر می گوید:
هر سفارشــی که به من می کرد، اول و آخر ســفارش این بود که اگر من شــهید شــدم شــما مراقب پدر و 
مــادر باشــید، بــه آنهــا توجه بکنید. من فکــر می کردم یــک نگرانی در او وجود دارد، اگر شــهید شــد به پدر و 
مادرش چگونه رســیدگی می شــود. تعاریف عجیب و بزرگی از پدر و مادر ارائه می کرد که در نامه هایش هم 
وجــود دارد. نشــان مــی  داد که عظمت، جایگاه و نگاه بســیار عجیــب و اعتقادی به این نکتــه دارد. به پدر و 

مادرم می گفت: شما راضی باشید من شهید بشوم. حاضر نبود بدون رضایت پدر و مادر شهید شود.
حاج بابا همیشه پیشتاز بود و برای شهادت شوق عجیبی داشت، حمیدرضا می گوید:

بــرای عملیــات، خــودش اول می رفــت. در عملیــات رمضان هم که شــهید شــد، بــا گلوله ضــد هوایی به 
شــهادت رسید. این نشــان می دهد خودش پیشتاز بوده. یعنی اگر قرار بود عملیاتی انجام بپذیرد هرکس 
 با یک اطمینــان خاطر بود. بچه هــا می گفتند که وقتی ما بــا او می رویم 

ً
کــه بــا او همــراه بــود و می رفــت، قطعا

عملیــات یــا گشــت، اصــًا حس می کنیم که در یک جای مطمئن هســتیم. ســر ســوزنی ترس و وحشــت در 
وجودمان نیست.

. او عارفانه به مقام عندالرب رســید و جام شــهادت ســر  حاج بابــا کوتــاه زیســت، امــا بزرگ و بســیار مؤثــر
کشید. "ساالر آبنوش" می گوید:

ح در سطح کشور بود اگر می ماند از افراد مطر
آدمی بود که خداوند این گونه صاح دید و با فرصت بسیار کوتاه، او را به جوار خویش ببرد. حاج آقا همدانی 
گفــت رزمــش و جنگــش و فرماندهی اش کوتاه بود. خداوند چه صاحی دانســت کــه او را زود برد. به نظرم اگر 

ح در سطح کشور بود و می توانست االن در سطح راهبردی تعیین کننده باشد. می ماند از افراد مطر
برادر فرجیان زاده معتقد اســت که او ظرفیت های بســیار عمیقی داشــت و اگر مانده بود در زمره بزرگان 
کشور بود: در مدیریت، خودش را خیلی خوب بروز داد و به سرعت پیشرفت کرد. بعد از رمضان که شهید 
شد، ما دیگر تیپ را به صورت رسمی تشکیل دادیم. من خدا را گواه می گیرم که اگر ایشان مانده بود، یک 
فرمانده لشــکر الیق آفندی دفاع مقدس بود، یعنی یک فرمانده قوی که بتواند یک لشــکر را اداره بکند، با 

آن شناختی که من از ابعاد مدیریتی او داشتم.
، داغی سنگین است. حاج جال می گوید: شهادت فرزندی همچون علیرضا برای پدر

وقتی علیرضا شــهید شــد، صورت به صورتش گذاشــتم و بر چهره اش بوســه زدم. علیرضا یک شــب به 
خوابــم آمد، در یک باغ سرســبز با مادرش نشســته بود. زمزمه ای شــنیدم، گفتم: »ایــن باید صدای علیرضا 

باشد، تا من را دید آمد نزدیک و گفت: »این باغ را می بینی! همه اش مال توست، محصول شماست.«
و بدین گونه پرونده حیات طیبه مردی از نســل عاشــورا، با خون بســته شــد. اما روایت شــکوهمند او تا 

قیامت بر تارک تاریخ خواهد درخشید...

بازخوانی وصیت نامه شهید علیرضا حاجی بابایی

بکوشید دین  بقای  در 
که نابودی بر شما لبخند خواهد زد کور این دنیا در خواب غفلت فرو روید  مبادا در دخمه 

هگمتانــه، گــروه همــه دانا: مانــدن دیگــر برایم 
معنــی و مفهومی ندارد، می خواهــم در این راه این 
جســم وابســته بــه زندگــی دنیــوی را فنــا کنــم تا به 
دیدار تو  ای خدا بشــتابم اینک وقت آن رسیده که 
اجازه دهی، ای خدا، جان را برای ارزش های انســانی 

قربانی کنم تا اسالم پاینده و انسان ها آزاد گردند.
متــن وصیت نامه شــهید ســردار علیرضا حاجی 

ح است: بابایی به این شر
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

هدایت نه چیزی است که بتوان در مردم دمید، 
که هدایت، موهبتی است خدایی، و آنان که در راه 

خدا بکوشند خدایشان هدایت می کند.
ایمان به اهلل، و جذب در رسالت نبوت و نگرش 
در راه فــرو رفتــن در اعمــاق پیام معجــزه وار قرآن و 
فریادهــای  و  مســتقیم  صــراط  در  شــدن  کشــیده 
ایمان به اهلل، و جذب در رسالت نبوت و نگرش در 

راه فرورفتن در اعماق پیام معجره وار قرآن و کشیده شدن در صراط مستقیم و فریادهای پیاپی مجریان 
ایــن پیــام در طــی زمــان و قیام خونیــن آنان علیه دســت اندرکاران ریا و نفــاق و مولود نامبارکشــان ظلم و 
، و رهبری پیامبر گونه امام خمینی)ره( انسان را برآن می دارد که خویشتن خویش و منیت خود  استکبار
را در اعمــاق دریــای هواهــا جاگذاشــته و بــا روح پــاک خدایــی به این مــوج عظیم» انــاهلل و انا الیــه راجعون 

«بسپارد.
»ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«

خــدا بــر او منــت هدایت می دهد و صراط مســتقیم بــر او ارزانی می دارد و او مــی رود و در هرگام خویش 
محوتــر و اســتقرار عــدل را در حکومــت خــدا برزمیــن ترســیم می نمایــد و از پیــچ و خــم ایــن رود طویــل 

نمی هراسد که مسیر را تشخیص داده و هدف را شناخته و به معبودش راهنمائی می گردد.
دیــدار او کــه تمامی هدفم را نشــانه رفته اســت بدنم را در تبی ســخت می ســوزاند و شــراره آن وجودم 
را احاطه کرده اســت من اکنون در آســتانه جهانی نا آشــنا ایســتاده ام، جهانی که برایم غریب و نامأنوس 
است. در این دنیا انسانها نیز غریب و نا آشنا هستند، چون برای احیای دین، خود را کمتر به آب و آتش 

می زنند؛ شاید ندانسته به سوی سقوط می روند.
اینــک بــه پایان یک راه و آغاز راه دیگر رســیده ام، می خواهــم از مرز بودن بگذرم و در افق های پاک قدم 
بگذارم، آری دیگر مرز پایان تمامی حیله ها و تزویرها را هم پیدا کرده ام و خود را فدای انقابم خواهم کرد 

و در آغاز یک حیات قرار گرفته ام که این فاصله برایم ملموس است.
در این واقعیت قلبم تپش وحشیانه دارد و در این راه هستی و زندگی را در طبق اخاص قرار داده ام 

و آماده جانبازی و فداکاری.
و دیگــر از اینکــه از کــوه خانــه بســازی و از زندگی لــذت برده و خوش باشــی و بر ســبزه زارها لبخند بزنی 
اغنایــم نتوانــد کــرد و نمی توانــد در ایــن راه پــر از دام، مشــغولم دارد و اغنایم کند و شــعله درونــی قلبم را 

فراموش نماید.
بدیــن جهــت تــداوم، تکرار زندگی را محدود در ذهن یافتم. ماندن دیگــر برایم معنی و مفهومی ندارد، 
می خواهم در این راه، این جســم وابســته به زندگی دنیوی را فنا کنم تا در دیدار تو  ای خدا بشــتابم اینک 
وقــت آن رســیده کــه اجــازه دهــی، ای خــدا، جان را بــرای ارزش هــای انســانی قربانی کنــم تا اســام پاینده و 
انسانها آزاد گردند و با خون خویش، داغ ننگین ظلم و جور و فساد را از دامن انسان ها پاک سازم. باشد 

تا باایثار خون و جانبازی رنگ و بوی تازه به زندگی بشریت دهد.
در ایــن راه هــر پدیــده تلخی برایم نویدی از موفقیت اســت و نامایمات و طعنه و زخم زبان ها تســریع 
کننــده راهــم. به امید آن روز که در قربانگاه شــهادت، تن را فدای اســام و ارزش هــای آن کنم، به امید آن 

روز که چندان دور نیست.
پدرجان، مادرجان، خانواده عزیزم، برادران متقی ام و خواهر زینب گونه ام، شما یک به یک بر من حقی 

دارید که اگرچه نتوانستم جبران کنم، حالم کنید.
تنها شــما را سفارشــی دارم که آن هشــدار است و آن هشــدار ره به سوی اهلل پس بکوشید تا خدا سو 
گاهی گذر کنید و در این راه هم جهت با  شوید و خود را از زندگی نسازید و از داالن تنگ دنیا و صابت و آ
امام و همســفر با قافله جهت یافته او به ســوی خدا گردید که در این راه شــهید و شــاهد بودن در صراط 
اهلل، جاویــد و ایثــار گشــتن اســت، مبــادا در دخمه کور ایــن داالن در خواب غفلت فرو روید کــه نابودی بر 

شما لبخند خواهد زد.
به بچه های ســپاه احترام کنید که آنها بهترین و پاکترین و مخلص ترین مردان و دوســتان من بودند 
و اما شما ای مؤمنان، ای زمینه سازان قیام مهدی)عج(، ای لبیک گویان فریاد حسین)ع(،ای سلحشوران 
حاضر در صحنه مبارزه حق علیه باطل و  ای تمامی شمایی که مسؤولید،در بقای دین بکوشید که همانا 
اســتقرار قانون خداوند و به امامت رســانیدن مســتضعفین و کوبیدن مســتکبرین و غلبه تقوا بر کفر و 
بــه قله معراج به ســعادت رســیدن اســت که، من بقای دیــن را در یاری از امام خمینی دیــدم که خط او که 
، این مرزبانان حریم قرآن و حامیان به بند کشیده  شدگان ایفای رسالت رسول اهلل  روش روحانیون مبارز

)ص( است.
در آخر از شما التماس دعا دارم تا برایم از خدا طلب آمرزش کنید.سام بر رهبرم مهدی)عج( و نایبش 

امام خمینی.
والسام علیکم و رحمت ا... و برکاته.

علیرضا حاجی بابایی«.

شهید همدانی
در محل شهادت 

شهید حاجی بابایی 
آرزوی شهادت کرد

هگمتانــه، گــروه همــه دانا: ســردار شــهید 
محــل  از  بازدیــد  در  همدانــی  حســین  حــاج 
بــه  حاجی بابایــی  علیرضــا  شــهید  شــهادت 
همراه خانواده این شــهید بزرگوار که در قالب 
قــرار  هگمتانــه  روزنامــه  اختیــار  در  ویدئویــی 

گرفته است می گوید:
»در قتلــگاه و محــل شــهادت علیرضــا بــاز 
هم زنده هســتیم و داریم حــرف می زنیم}برای 
جــاری  ســردار  چشــمان  از  اشــک  لحظاتــی 

می شــود{ می دانیــم کــه آلــوده و گنه کار هســتیم امــا  ای خدای بــزرگ بــه احتــرام علیرضا}حاج بابایی{ و به 
احتــرام حبیــب مظاهــری کــه اینجــا قتلــگاه آنها اســت  ای خــدای بزرگ از مــا راضی بشــو می دانیــم که باب 
شــهادت بســته نشــده و این به دســت توســت اگر تو بخواهی ما هم در کنار علیرضا قرار می گیریم چون 

واقعا دلم برای علیرضا تنگ شده...
شــهید همدانی خطاب به مادر شــهید حاجی بابایی می گوید: اینجا منطقه ای اســت که علیرضا شــما 
بــه همــراه حدود هــزار نفر از جوانان همدان آمدند بــرای اجرای عملیات رمضان. علیرضا آن شــب همه 
بچه هــا را ســازمان دهی کــرد حملــه کردند به دشــمن و ایــن منطقه که مشــاهده می کنید تماما دســت 
دشــمن بود علیرضای شــما این ســردار رشــید ســپاه اســام یک شــب تا صبــح بچه ها را هدایــت کرد و 
ایــن هــزار نفــر را فرماندهــی کرد و بــا نیروهای بعثــی جنگیدند. اما اکنــون به نقطه ای رســیدیم که محل 
شــهادت علیرضاست...اشــک از چشــمان ســردار شــهید همدانــی، مــادر شــهید حاجی بابایــی و ســایر 

همراهان جاری شد ...

عصر خاطره

داد ترجیح  را  کبیر  جوشن  دعای 

هگمتانــه، گــروه همه دانا: »یادم نمی رود یک شــب بارانی و ســرد از سرکشــی برمی گشــتیم. چون من 
 طوالنــی با هــم آرام آرام 

ً
شــب قبــل هــم به گشــت رفته بــودم، خیلی خســته بودم. در طول مســیر نســبتا

! فکر می کنی در این  صحبت می کردیم و می آمدیم. پاهایم توان نداشت! وقتی رسیدیم، او گفت: »جعفر
هــوای بارانــی چه دعایی می چســبد؟« من که ســنگینی خواب را در چشــمانم به خوبی حــس می کردم، با 
خــودم فکــر کردم یــک دعایی را بگویم که جمع و جور باشــد و خیلی طول نکشــد! گفتم: »زیارت عاشــورا 

خوب اســت؟« گفت: »نه! من دعای جوشن کبیر را ترجیح می دهم.«
!« حاال با این خستگی کی می خواهد این  با خودم گفتم: »خوش انصاف حداقل نگفت جوشن صغیر
دعا را بخواند. با شرمندگی به »علیرضا«}حاج بابایی{ نگاهی کردم و گفتم: »بنده ی مخلص خدا! می دانی 
 با هم 

ً
چیه؟ من با این خســتگی نمی توانم این دعا را بخوانم. ان شــاء اهلل یک بار که ســر حال بودم، حتما

می خوانیــم!« بــا ایــن وعده ی ســر خرمن یــواش یــواش از او فاصله گرفتــم. علیرضا حال عجیبی داشــت. 
نمازهایــی که می خواند دینی بود. وقتی قنوت می گرفت و مشــغول دعا می شــد، انــگار دیگر در این عالم 
نیســت. غرق در دعا می شــد و اشــک از چشــمانش ســرازیر می شــد. بعضی وقت ها من ترجیح می دادم 
اقتدا کردن به او و نماز جماعت را رها کنم و در گوشه ای بنشینم و نماز خواندن او را تماشا کنم. در تمام 
مدت این پنج ماهی که با هم بودیم، حتی یک شــب نماز شــبش قضا نشــد. یک بار که برای نماز شــب 
دیر بیدار شــد، مجبور شــد نمازش را ســریع تر بخواند. باور کنید تا چند روز از این اتفاق غمگین بود و از 

چهر ه اش می شد این ناراحتی را خواند.
رســم خوبان 21- عبادت و پرســتش، ص 18 و 19٫/ ده متری چشمان کمین، صص 169 - 168٫.

سردار شهید »حاج قاسم سلیمانی« در دیدار با پدر و مادر شهیدان علیرضا و ابوالقاسم حاجی بابایی
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نوشته سید محمدرضا رضوی



آگهی مزایده عمومی
نوبت اول به تاریخ 99/04/3

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهری شــهرداری مالیر در نظر دارد به استناد بند 9 مصوبه شــماره 42-99/2/8 هیئت  مدیره ســازمان و مجوز شماره 
195/ش/5/م مورخه 99/02/30 شــورای محترم اســالمی شــهر خدمات مدیریت پارکینگ مجموعه تفریحی و توریســتی بام مالیر را از طریق نشر آگهی 
مزایده به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پیشــنهاد قیمت خود را حداکثر تــا پایان وقت اداری روز 
شنبه 99/04/21 به همراه 5% مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حساب سیبای شماره 4150145665000 بانک ملی به نام سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری( یا اســناد خزانه یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همراه مدارک شناســایی معتبر )جهت اشــخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و 
اشــخاص حقوقی کپی آگهی تأســیس و اساســنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی ارســال نمایند و همچنین جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 9-33383528-081 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه و مشخصات پارکینگ و شرایط شرکت در مزایده:

1- قیمت پایه اجاره سالیانه پارکینگ بام مالیر برابر کروکی پیوست از سمت بلوار پرســتار به طول تقریبی900 متر و ظرفیت 576 خودرو و از سمت 
ورودی جاده سالمت به طول تقریبی 250 متر و ظرفیت 450 خودرو مبلغ 100/000/000 ریال و 200/000/000 ریال پیش پرداخت.

 2- مدت اجاره پارکینگ از تاریخ انعقاد قرارداد یک سال شمسی می باشد.
 3- مهلت اخذ و تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 99/04/21 می باشد و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است.
 4- تاریخ بازگشایی پاکات در مورخه 99/04/22 رأس ساعت 10 صبح در اداره حراست شهرداری می باشد.

 5- برنده مزایده می بایست جهت انعقاد قرارداد نسبت به واریز پیش پرداخت و کل مبلغ اجاره ظرف مدت حداکثر هفت روز اقدام نماید. در غیر این 
صورت سپرده وی به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

 6- پس از مشخص شدن برنده مزایده و واریز وجه، سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد شد.
 7- به پیشنهادات مخدوش، نامفهوم، مشروط و فاقد سپرده یا ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 8- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

10- سایر موارد در شرایط عمومی درج گردیده است. 

م.الف 113

بیمارســتان آتیه همدان  به عنوان مزایده گذار در نظر دارد نســبت به اجــاره پارکینگ عمومی مراجعین 
بیمارســتان آتیه به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه افراد ذیصالح دارای پروانه کســب معتبر و یا دارای 
مجوزهای فعالیت دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به 
نشانی الکترونیکی: www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. سپرده شرکت در مزایده 
بایســتی از طریق درگاه الکترونیکی سامانه ستاد واریز گردد. تسلیم پیشــنهادات و کلیه مراحل انجام مزایده از 
طریق سامانه مذکور انجام می گیرد. لذا الزم است تا افراد متقاضی شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مضافًا 

این که مدارک پاکات »الف و ب« در سامانه ستاد قابل بارگذاری می باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت: 021-41934

و دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(موضوع مزایدهشماره ثبت حراج در سامانه ستاد

48/000/000اجاره پارکینگ3099050290000004

مهلت دریافت اسناد حراج از سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 99/04/10
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 11 مورخ  99/04/11  از طریق سامانه

زمان برگزاری حراج: چهارشنبه 99/04/11  از ساعت 9 صبح الی 11 از طریق سامانه

اعالم برنده مزایده مورخ 99/04/11 ساعت 12 صبح و مهلت زمانی پذیرش برنده 24 ساعت
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را خویــش  خریــدار  غــرور  دانســته ام 

را خویــش  کار  می شــکنم  زلــف  همچــو  خــود 

شــناخت بی قیمتــی  راحــت  کــه  گوهــری  هــر 

را خویــش  بــازار  گرمــی  ســرد،  آب  شــد 
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له و سلم: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آ

سخت ترین عذاب را در روز قیامت کسی دارد
که مردم او را آدم خوبی بدانند، اما هیچ خوبی و خیری

در وجود او نباشد.
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عکس روز  ترمیم یادمان شــهداء گمنام دشــت میشان  توسط گروه جهادی خادم الشهداء

انصاف حکم می کند
 بگویید از پنبه کهنه استفاده می کنید

در قرآن مجید آمده است: وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پیمانه 
می کننــد حــق خــود را به تمــام و کمال می گیرند امــا وقتی برای دیگــران وزن یا 

پیمانه می کنند کم می گذارند.
حضــرت امــام علی علیه الســام فرموده اند: مؤمن حقیقی کســی اســت که با 

فردی هم که حتی نسبت به او با انصاف عمل نکرده، باانصاف عمل کند.
حکایــت: حســن بــن مختــار فانســی کاه دوز نقــل می کنــد بــه حضــرت امام 
صــادق)ع( عــرض کــردم مــا کاه می دوزیــم و الی کاه از پنبــه کهنــه اســتفاده 
می کنیــم و چیــزی از ایــن بابــت بــه خریــداران نمی گوییم نظر شــما چیســت؟ 
حضرت فرمودند: »من دوست دارم که به خریداران بگویید که از چه پنبه ای 

برای ساخت کاه استفاده می کنید.«
جهان پادشاهــــــا در انصاف کوش           ز جــــــام عدالت می صاف نــــــوش

به انصاف و عدل است گیتی به پای        سپاهی چو آن نیست گیتی گشای

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بعد از اتفاق
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: فیلم ســینمایی »بعد از اتفاق« بــه کارگردانی پوریا 

حیدری اوره و تهیه کنندگی شهاب حسینی تولید می شود.
، فیلم بــرداری فیلم ســینمایی »بعــد از اتفاق« بــه کارگردانی  بــه نوشــته مهــر
پوریــا حیدری اوره بــا حضور رضا ناجی، زهره اعتضادالســطنه و امیررضا رنجبران 

به تازگی به پایان رسیده است.
ســارا آهنــی کــه به طور هــم زمان تدوین ایــن فیلــم را انجام مــی داد به زودی 
پروژه را برای صداگذاری در اختیار وحید مقدسی می گذارد. احمد بیلگین آهنگ 

ساز ترکیه ای ساخت موسیقی فیلم را انجام خواهد داد.
چهره هــای دیگــری نیز در این فیلم به تهیه کنندگی شــهاب حســینی حضور 

دارند که در زمان پخش اعام می شود.
فیلــم »بعد از اتفاق« به موضــوع آرزوهای یک کودک می پردازد که بنا دارد به 

تیم پرسپولیس گل بزند.
بــرای همیــن نیــز بســیاری از بازیکنان مشــهور فوتبال ایــران در کنار 
بازیگران حرفه ای ســینمای ایران در این فیلم حضور خواهند داشت و 

به ایفای نقش خواهند پرداخت.

سی نما

 

مناسبت

به مناسبت روز بزرگداشت صائب تبریزی

شاه سبک هندی
محّمدعلــی  میــرزا  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
تبریــز  در  هجــری  هــزار  ســال  زادٔه  تبریــزی  صائــب 
اســت. وی در ســال هزار و 86 هجری در اصفهان در 
گذشــته اســت. صائب بزرگ ترین غزل ســرای سده 
یازدهــم هجــری و نامدارتریــن شــاعر زمــان صفویه 
اســت. او در دربار صفوی به عنوان ملک الشعرایی 

رسید و به او شاه شاعر سبک هندی می گویند.
میــرزا محّمدعلــی صائــب تبریــزی در ســال هــزار 
معتبــر  تاجــری  او  پــدر  شــد.  زاده  تبریــز  در  هجــری 
بــود. عمویــش، شــمس الدین تبریــزی معــروف به 
شــیرین قلم، از خوشنویسان برجســته روزگار خود 
بــه شــمار می رفــت و بــه احتمــال بســیار صائب که 
خط خوشــی داشــت، نزد وی خوشنویســی آموخته 
بــود. خانوادٔه صائب جزو هزار خانواری بودند که به 
دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و 

در محلــه عباس آباد اصفهان ســاکن شــدند، و این 
مردم را تبارزه )تبریزی های( اصفهان می نامیدند.

عصــر  علــوم  آموختــن  بــه  اصفهــان  در  صائــب 
پرداخــت. در جوانــی بــه حــج رفت و در بازگشــت به 

مشهد سفر کرد.
عــازم  اصفهــان  از  هــ .ق   1034 ســال  در  صائــب 
هندوســتان شــد و بعــد بــه هــرات و کابــل رفــت. 
بــه  مشــهور  احســن اهلل  خواجــه  کابــل،  حکمــران 
ظفرخــان، که خود شــاعر و ادیب بود، مقدم صائب 
را گرامــی داشــت. ظفرخــان پــس از مدتــی بــه خاطــر 
جلــوس شــاه جهان، عازم دکن شــد و صائــب را نیز 

به همراه خود برد.
در ســال 1042 ه .ق صائب به ایران بازگشت و در 
اصفهــان اقامت گزید. شــاه عبــاس دوم صفوی به 
او مقــام ملک الشــعرایی داد. صائب هشــتاد ســال 

زندگــی کــرد و در اصفهان دیده از جهان فروبســت. 
درگذشــت او در سال 1086 یا 1087 ه .ق بوده است. 
نبــان، در محلــی 

َ
آرامــگاه او در اصفهــان، در محلــه ل

اســت کــه در زمان حیــات او معروف بــه تکیه میرزا 
صائــب بود. مقبرٔه صائــب در باغچه ای در اصفهان 
در خیابانــی که بــه نام او نام گذاری شده اســت، قرار 
دارد. ایــن خیابــان اکنــون نیــز بــه ایــن نــام موجــود 

است.
صائــب تبریــزی شــاعری کثیرالشــعر بود، شــمار 
اشــعار صائــب را از شــصت هــزار تــا صــد و بیســت 
هــزار بیــت گفته انــد. آثار صائب جز ســه چهــار هزار 
بیــت قصیــده و یــک مثنــوی کوتــاه و ناقص بــه نام 
قندهارنامــه و دو ســه قطعــه، همگــی غــزل اســت. 
افزون بر فارســی وی هفده غزل به ترکی آذربایجانی 

نیز دارد.

 

میز مطالعه

»مهاجر سرزمین آفتاب«؛ تازه ترین اثر حمید حسام
حمیــد  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
حسام در جدید ترین کتاب خود خاطرات 
تنها مــادر شــهید ژاپنی جنــگ تحمیلی را 
به رشــته تحریــر در آورده اســت. در کتاب 
جدید حســام همــراه زنی می شــویم که در 
سال 38 از ژاپن به ایران می آید، خانه اش 
را پناهــگاه مبــارزان انقالبــی می کنــد و در 
نهایــت فرزنــدش در جنــگ بــه شــهادت 

می رسد.
کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب«، تازه ترین 
اثــر حمیــد حســام اســت کــه بــا همــکاری 
 از ســوی انتشارات 

ً
مســعود امیرخانی اخیرا

سوره مهر در دسترس عاقه مندان به خاطرات دفاع 
مقدس قرار گرفته است. کتاب روایتی است از زندگی 
تنهــا مادر شــهید ژاپنی هشــت ســال دفــاع مقدس. 
خانم کونیکو یامأمورا که بعد از ازدواج با یک ایرانی، نام 
»سبا بابایی« را انتخاب می کند، در این کتاب از زندگی 
پر فراز و نشیب خود سخن گفته است؛ از زمانی که با 
همراهی و همدلی همســرش با اسام آشنا می شود 
تــا دورانــی کــه وارد ایران می شــود و شــاهد اتفاقات و 
حوادث متعددی از جمله قیام خرداد 42 و در نهایت 

پیروزی انقاب و جنگ تحمیلی است.
حســام کــه تجربه خوبــی در خاطره نویســی دفاع 
ثــار متعــددی از او از جمله  مقــدس دارد و تاکنــون آ
« و »وقتی مهتاب گم شد« منتشر  »خداحافظ ساالر
آفتــاب«  شــده اســت، می گویــد »مهاجــر ســرزمین 
بــه  تســنیم  خبرگــزاری  اوســت.  اثــر  متفاوت تریــن 
مناســبت انتشــار ایــن اثــر و اســتقبال مخاطبان از 

آن، به گفت وگو با نویسنده کتاب پرداخته است.
و  حــوادث  از  برخــی  بــه  اشــاره  ضمــن  حســام 
ســبک زندگی خانم بابایی، می گوید: این کار ســوژه 
منحصــر بــه فــردی دارد و نســخه ثانویــه ای نــدارد. 
عملکــرد خانــم بابایــی در مقاطــع مختلــف از جمله 

در دوران جنــگ تحمیلی قابل تأمل اســت. او همه 
جواهراتــش که نفیس بود و مهریه اش را در همان 
ســال های آغــاز جنــگ صــرف جبهه هــا می کنــد؛ در 
حالــی کــه هنــوز این ســنت رایج نشــده بــود. جهاد 
بــا مال و جــان به صورت تام و تمــام در زندگی خانم 

بابایی صورت گرفته است.
او معتقد اســت خاطرات زنان از جنگ تحمیلی، 
الیــه جدیــدی از مســائل اجتماعــی دهــه 60 را پیش 
روی مخاطــب می گــذارد. حســام تأکیــد می کنــد کــه 
ایــن خانم هــا مســتقًا یــک هویت حماســی و رزمی 
دارند، اگرچه تفنگ به دســت نگرفتند اما در جبهه 

جنگ بودند.
سردار حسام درباره نگارش این کتاب می گوید: 
کار  یــک  ســوژه  نظــر  از  آفتــاب«  ســرزمین  »مهاجــر 
»متفاوت« اســت. این کار ســوژه منحصــر به فردی 
دارد و نســخه ثانویــه ای نــدارد؛ زیــرا در جغرافیــای 
کشــورمان هیچ مادر شــهیدی که اهل ژاپن باشد، 
گذشــته،  ســاله   82 بانــوی  ایــن  بــر  آنچــه  نداریــم. 
اتفاقات عجیب و غریبی اســت که اگر این ها را کنار 
هــم بگذاریم، می بینیم که ســوژه ای منحصر به فرد 
و استثنایی است و آرزوی هر نویسنده ای است که 

راجع به آن بنویسد و قلم بزند.
خانــم ســبا بابایــی کــه نــام ژاپنی شــان 
کونیکــو یامأمــورا اســت، راوی ایــن کتــاب 
اذعــان  کتــاب  مقدمــه  در  او  هســتند. 
کــرده  اســت کــه در دو دهــه گذشــته افراد 
زیــادی اظهــار تمایــل کرده انــد تــا کتابــش 
را بنویســند. امــا بــه هــر دلیلــی ایــن اتفاق 
نیفتــاد و ایــن توفیــق بــرای من رقــم خورد 
تــا در ســفری که به هیروشــیما داشــتم، از 
نزدیــک بــا او و حــوادث و اتفاقاتــی کــه در 
خ داده است، آشنا شدم. بعد  زندگی اش ر
از این آشــنایی، به شــدت مشــتاق شــدم 
تــا خاطــرات خانم بابایی را بنویســم. به نظرم رســید 
بــرای مخاطــب ایرانــی شــنیدن مفاهیــم اعتقــادی، 
اســامی و هجرت از یک سرزمین به سرزمین دیگر 
بــه شــدت جــذاب خواهــد بــود. پیشــنهاد نــگارش 
داده  پیــش  ســال  دو  آفتــاب«  ســرزمین  »مهاجــر 
شــد. بعــد از پذیرفتــن خانــم بابایــی، من بــه همراه 
آقــای مســعود امیرخانی تیمی را بــه منظور تحقیق، 
جمــع آوری اطاعــات، مصاحبــه، تدویــن و نــگارش 

تشکیل دادیم.
نظــر  بــه  ســاده  ابتــدا  در  کتــاب  ایــن  نــگارش 
و  می نشــینیم  مــا  کــه  می کردیــم  فکــر  می رســید. 
صحبت های خانم بابایی را با آن حافظه ای که دارد، 
می شــنویم و خاطراتــش را در قالــب تاریخ شــفاهی 
می نویســیم. امــا وقتــی وارد کار شــدیم، احســاس 
کردیــم که بایــد پیرامون آن خیلی تحقیــق کنیم و از 
افــراد مطلــع از جملــه فرزندانش که تعــدادی از آنها 
در ایران نیستند، همرزمان فرزند شهیدش، اهالی 
محــل و مســجد و... نیــز خاطــرات را بشــنویم. ایــن 
امــور دامنه کار را فراخ کرد. خدا را شــکر می کنیم که 
بــا این کار طاقت فرســا که الزمــه اش حوصله و صبر 

بود،  توانستیم ناگفته ها را کشف کنیم.

 

مسیر

از این شعرها باید استفاده کرد
مثــل  شــاعری  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
بــه  بیتقیــد  شــعر  صائــب  البتــه  داریــم.  را  صائــب 
معانــی و معــارف کــم نــدارد، لیکــن شــعر معرفتی 
 خیلــی دارد. اینهــا شــعر اخــالق، شــعر 

ً
هــم انصافــا

معرفــت، آن هــم در حــد عالــی و در بهتریــن حدی 
تعریــف  غزلــی  شــعر  انســان  میشــود   

ً
واقعــا کــه 

 . جــور همیــن  هــم  بیــدل  گفته انــد.  کنــد،  بیــان  و 
 شــعر معرفتی اســت. 

ً
همــه ی دیــوان بیدل تقریبا

مــن یــک وقتی چند ســال قبل از این به دوســتان 
مــداح ســفارش میکردم که به دیــوان صائب نگاه 
کننــد و شــعرهای اخالقــی را، شــعرهای معرفتی را، 
شــعرهای عرفانــی را در آن پیــدا کننــد؛ کــه کم هم 
نیســت. اینهــا مضامین بســیار پخته ای اســت که 

دلها را روشن میکند.
در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو

عالم پر است از تو و خالی است جای تو

هر چند کائنات گدای دِر تواند
هیچ آفریده نیست که داند سرای تو

ببینیــد، وقتــی یــک مداحــی با صــدای خوش و 
بــا آهنــگ زیبــا اینهــا را در یــک مجلســی بخوانــد، 
چــه انقابی در دل برای مســتمع به وجود می آید. 
از ایــن شــعرها بایــد اســتفاده کــرد. دیگــران هــم 

. جور همین 
* بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از شعرای آئینی  1390/03/25

 

مسیر

سروده های بانوی شاعر هندوستانی به ایران رسید

شبه قاره در  فارسی  زبان  روشن  چراغ 
هگمتانه، گروه فرهنگی: مجموعه سروده های 
فارســی زبان  شــاعر  حســینی،   بلقیــس  ســیده 
هندوســتانی، در مجموعــه ای بــا عنــوان »در انتظار 

« منتشر شد. جمعه آخر
ســروده های  مجموعــه  تســنیم،  گــزارش  بــه 
ســیده بلقیــس حســینی، از شــاعران فارســی گوی 
 » آخــر جمعــه  انتظــار  »در  عنــوان  بــا  هندوســتانی، 
شــاعران  فرهنگــی  مؤسســه  ســوی  از  به تازگــی 
پارسی زبان منتشر شد و در دسترس عاقه مندان 

به شعر قرار گرفت.
این چهارمین مجموعه از شــاعران فارســی زبان 
هندوســتان اســت که مؤسســه فرهنگی شــاعران 
پارســی زبان منتشــر می  کنــد. علیرضــا قــزوه، شــاعر 
و وابســته فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســامی در 
دهلی نــو، در مقدمــه ای کــه بــر ایــن اثــر نوشــته، به 
اهمیــت ســروده های فارســی حســینی اشــاره کرده 
 از جماعــت 

ً
و نوشــته اســت: در روزگاری کــه تقریبــا

شاعران زن در هندوستان کسی نمانده است تا به 

زبان شــیرین فارسی شعر بگوید، حضور این بانوی 
ارجمند و چندتن از شاگردانش در این عرصه، نوید 
آن را می دهد که به زودی بانوان شــاعر پارسی سرای 
هنــد نیــز یکــی پــس از دیگــری قــد بکشــند و از گرد 
راه برســند و کم کــم حــال و روز زبان فارســی و شــعر 

فارسی را خوش و خوش تر کنند.
ســرکار خانم ســیده بلقیس فاطمه حســینی در 
- مرا به شــّدت  منش و رفتار - و تا حدودی در گفتار
یاد خانم طاهره صفارزاده می اندازد. بانویی که تمام   
عیــار مــروت و مردانگــی را یکجــا داشــت و از جنس 

نور و قرآن بود. خدایش بیامرزاد.
حسینی سال ها به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه های هند پرداخته است. سروده های او 
در قالب هــای نو و کاســیک در موضوعات مختلف 
اجتماعــی، آیینــی و... اســت. ســروده  زیر قســمتی از 

یکی از سروده های حسینی است:
سال هاست که در انتظار تو

در منجنیق شام و سحر

لحظه لحظه
چرخانده می شوم

گاهی سر کوه سپید و طایی
و گاهی در چاه عمیق سیاهی

انداخته می شو م
خرد خیره

و نادان خندان
من صبور و پشیمان

در خط باریک و درشت
نوشته های تقدیر را

می خوانم
گاه از مزبله فریب

سگ مردار را می خورم
گاه از قاشق طایی

حق حقدار را
می خورم

گاه ریسمان قناعت را گرفته
سوی مولد می روم ....


