صفحه 2

صفحه 2

شاخص اصلی تکریم ارباب رجوع
در شهرداری ،کیفیت خدمات است

حاج قاسم
خود را سرباز والیت میدانست

فقدان آیتاهلل مصباح
خسارتی برای حوزه معارف اسالمی است

صفحه 5

شهردار همدان در برنامه مالقات عمومی با شهروندان:

سردار مجیدی در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی:

رهبر انقالب:

ً
ً
حقا و انصافا کمنظیر است
خدمات ایشان 
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نهی از منکر ادارات
در شورای امر به معروف
آیتاهلل شعبانی رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان :بررسی کم کاریهای ادارات در شورای امربه معروف
آیتا ...موسوی اصفهانی :از گروههای امر به معروف حمایت قانونی شود
صفحه 4

بازخوانی گفتگوی فارس با پدر شهیدان حاجیبابایی

عاشقانههای
«حاج قاسم» با حاج جالل
«بوی ابوالقاسم و علیرضا را میدهی»
صفحه 7

مسؤول پیگیری بافت مرکزی شهرداری همدان:

تداوم وضعیت زرد در همدان

عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

صفحه 4

اسـ ــتاندار همدان با بیان اینکه همـ ــدان در وضعیت زرد قرار
دارد گفت :مردم شـ ــرایط را عادی تلقی نکننـ ــد بیماری و خطر
ابتال همچنان وجود دارد.
سید سعید شـ ــاهرخی ظهر دیروز در کمیته اطالعرسانی ستاد
اسـ ــتانی مقابله با کرونا ضمن تقدیر از کادر بهداشت و درمان
و همـ ــکاری خوب مـ ــردم اظهار کـ ــرد :اسـ ــتان از وضعیت قرمز
خارج شده است ،اما ضرورت دارد شـ ــیوهنامههای بهداشتی،
فاصلهگذاری فیزیکی و زدن ماسک ...

مسـ ــؤول پیگیری بافت مرکزی شـ ــهرداری همدان از افتتاح
شهرداری منطقه  5در بهمن امسال خبر داد.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،حمیدرضـ ــا طبی مسـ ــرور از
راهاندازی شهرداری منطقه پنج یا همان بافت تاریخی همدان
در بهمن ماه خبـ ــر داد و گفت :با راهاندازی شـ ــهرداری بافت
تاریخی شاهد ساماندهی هویت و تاریخ همدان خواهیم بود.
وی ادامه داد :با بهـ ــره گیری از ظرفیتهای سـ ــازمان فناوری
اطالعات شهرداری و آرشیو پروندههای امالکی که ...

سالم شهرداری به صدر جدول

صفحه 2

افتتاح شهرداری منطقه  5در بهمنماه

شهرداری همدان نفت و گاز
را در گچساران به آ تش کشید

در هفته ســــوم لیگ دسته دوم فوتبال کشــــور تیم فوتبال
شــــهرداری همــــدان با نتیجــــه  2بر صفــــر در گچســــاران تیم
فوتبال نفت و گاز را شکست داد.
به گزارش سرویس ورزشــــی هگمتانه ،قطار لیگ دسته دوم
فوتبال کشور شــــنبه  13دی ماه وارد ایسـ ــتگاه سوم شد تا
شاهد رقابتهای جذاب و دیدنی در این هفته باشیم.

فـ ـ ــراخـ ــوان
درگذشت آتشنشانان ایثارگر آقایان

محمدعلی احمدی کهیاد
محمد جمشیدنیا و حسین پاشاییپناه
را خدمت جامعه فداکار و جانبركف آتشنشانی تسلیت
عرض نموده برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال مغفرت و
برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
رضا ابرار خرم
معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان

تسلیت واژه بسیار ناچیزی است برای همدردی
با خانواده آتشنشانی همدان و با هیچ پیامی
نمیتوان عمق این ضایعه ،اندوه و خسارت را
ابراز داشت .وظیفه خود میدانیم این مصیبت
را به جامعه ایثارگر آتشنشانی تسلیت عرض
نموده ،از درگاه خداوند متعال برای این عزیزان
مغفرت و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و
اجر جزیل مسئلت نماییم.

محمد علی احمدی کهیاد محمد جمشید نیا حسین پاشایی پناه

محمد علی احمدی کهیاد

محمد جمشید نیا

حسین پاشایی پناه

دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همكاران
عزیزمان در سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی را تسلیت عرض نموده و از خداوند
بزرگ برای این عزیزان سفر كرده غفران
واسعه الهی و برای كلیه بازماندگان و
خانواده محترمشان صبری جمیل و اجری
جزیل را مسئلت می دارم.
م.الف 1387

دهبانیصابر
مدیرمنطقهیکشهرداریهمدان

حسین پاشایی پناه

محمد علی احمدی کهیاد

محمد جمشید نیا

صفحه 6

 320بستری کرونا در استان

در هفته سوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور؛

یکش ــنبه  14دی 1399
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استان

یادداشت روز

این ما هستیم
که محتاج و بهرهبرداریم
 حسین صادقیان
شـ ــهروندی با ذهنیت خاص خود که در پی ارزیابی
آن نیسـ ــتم سـ ــؤال کرد این چگونه اسـ ــت که برای
حضرت زهـ ــرا سـ ــام اهلل علیها فاطمیـ ــه اول و دوم
داریـ ــم؟ کـ ــه البته بـ ــا مختصـ ــر تخصصی کـ ــه درباره
اینگونـ ــه موضوعات دارم و توجه بـ ــا نقلهای وارده
پاسخی نسبتا کوتاه داده ولی پرسیدم شما که با هر
انگیزهای این سؤال را میپرسـ ــی جدا در هر سال یا
این دو فاطمیه چند سـ ــاعت برای این خانم به تمام
معنا و الگوی بشـ ــریت وقت گذاشته ،اندیشیده و
به کار میبندی؟
برخـ ــی از ما با زعـ ــم ناقص خود فکـ ــر میکنیم وقتی
برای چنین اعاظمی از جمله چهارده معصوم علیهم
السـ ــام برنامهای را برگزار و یا در مراسـ ــمی شـ ــرکت
میکنیم از ایشـ ــان بستانکار میشـ ــویم اگرچه اهل
بیت(ع) مـ ــا را مـ ــورد لطـ ــف و کرامت خویـ ــش قرار
میدهنـ ــد ولی این ماییـ ــم که با تأسـ ــی از الگوها در
بخشهـ ــای مختلف برای رشـ ــد و تعالی بهـ ــره بردار
و مدیـ ــون هسـ ــتیم مثل اینکـ ــه ما از معلمـ ــی توانا
مسائلی را یاد بگیریم که قطعا بدهکار او هستیم نه
مدعی و بستانکار.
همینگونه مواجهه با مواردی مثل مراسـ ــم و تکریم
شهدا وجود دارد قطعا شهیدان با نثار جان شیرین
خـ ــود در راه خدا به جایگاهی رسـ ــیده انـ ــد که من و
شـ ــما با یاد و گرامیداشت آنان میآموزیم که چگونه
باید بود تا به سـ ــعادتمندی نائل شد .بعضا همین
روحیه بسـ ــتانکاری در افرادی مشاهده میشود در
حالی که تکریم شـ ــهدا و بزرگداشت مناسبتهای
معصومیـ ــن توفیـ ــق و امتیـ ــازی اسـ ــت کـ ــه بـ ــه ما
میدهند.
داریم اشـ ــخاصی را که میگویند ما با شهیدانی بوده
ایم یا دوست فالن رزمنده و شهروند خوب هستیم
ولی در رفتار نشـ ــانهای از آنها مشـ ــاهده نمیشود و
فقط ارتباط با اینگونه ارزشـ ــمندان وسـ ــیله ادعا قرار
گرفته و منشـ ــأ اثر و خیرات نمیگردد و این واقعیت
نشان میدهد که برخی افراد ارزشها و ارزشمندان
را دسـ ــتاویز قرار میدهند .بگذریم که اساسـ ــا برخی
گرچه کم ولی کامال دروغ گفتـ ــه و هیچگونه ارتباطی
بـ ــا این ارزشها و ارزشـ ــمندان نداشـ ــته و ندارند که
خود به شخصه بارها برخورد و در صورت لزوم قضیه
را روشـ ــن کـ ــرده ام و بدانیم شـ ــیاطینی داریـ ــم که با
تشکیک و اکاذیب اهدافی پست را دنبال میکنند.
سال گذشته در نمایشـ ــگاه کتابی حاضر بودم سه
نفر در حال بحث با کتاب فروشی بودند در بین مثال
انتقادها یکی از آن سـ ــه تن گفت ،مـ ــن که دیگر در
انتخابات شـ ــرکت نمیکنم ،چه نتیجهای دارد با این
حرف با مخالفت غرفه دار مواجه شـ ــد چون او گفت
شـ ــما که مدعی هسـ ــتی مگر م یشـ ــود بی تفاوت
باشـ ــی در حالی که شـ ــما ادعا میکنـ ــی از خانواده 3
شـ ــهید هسـ ــتی و امام خمینی(ره) همه را دعوت به
نهـ ــا را با هم چگونه
حضـ ــور در انتخابات میکند ای 
جمع میبندی؟!
بنده با توجه به سوابق ذهنی درباره اینگونه افراد به
فوریت وارد بحث شده و سؤال کردم شما همدانی
هسـ ــتید؟ یکی از آنان گفت آری! پرسـ ــیدم خانواده
کـ ــدام شـ ــهدایید؟گفت چگونه؟ عـ ــرض کردم من
فکر میکنم شـ ــما خالف واقع مدعی هستید و باید
بگویید کدام شـ ــهدا ،یکباره هر سـ ــه نفر پـ ــا به فرار
گذاشـ ــته و به سرعت محل را ترک کردند .آری ادعای
با شهدا بودن مسؤولیت زا و بزرگداشت الگوهایی
چون کوثر الهی توفیقی اسـ ــت که بهره آن شـ ــامل
حال ما میشـ ــود و این ماییم که بدهـ ــکار و منتفع
میشویم وگرنه گذشته از معصومین(ع) که جایگاه
ویژه خـ ــود را داشـ ــته و رحمـ ــه للعالمین هسـ ــتند،
شـ ــهیدان نیازی به من و شـ ــما ندارند و آنان در نزد
خدا روزی خاص دارند و هنرمند کسـ ــی اسـ ــت که با
تأسـ ــی از ایشان سعادت دنیا و آخرت را برای خود به
ارمغان آورد .ان شاءاهلل

توقف نش ــت گازوییل به رودخانه عباسآباد و خاک گنجنامه
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :رئیس اداره حفاظت محیط زیسـ ــت شهرسـ ــتان همـ ــدان از رفع
آلودگی ناشی از نشت گازوییل در رودخانه عباسآباد خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،مجید شـ ــعبانلو روز گذشـ ــته اظهار کـ ــرد :در پی محرز شـ ــدن آلودگی آب
رودخانـ ــه عبـ ــاس آبـ ــاد (گنجنامه) بـ ــه گازوییـ ــل و پیگیـ ــری نهادهای عضـ ــو پدافنـ ــد غیرعامل

شهرسـ ــتان همدان برای شناسـ ــایی و رفع مشـ ــکل ،منبع نشت سـ ــوخت گازوییل از مجموعه
باالدست رودخانه شناسایی و پلمب شد.
وی ادام ـــه داد :در مهلت قانونی دادگاه ،مدیریت مجموعه آالینده ضمن قطع جریان ســــوخت،
اقدام به برداشــــتن انشعابات قدیمی و فرســــوده زیرزمینی و لوله کشی جدید بدون نشتی کرد و

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

جلوگیری از رشد قار چگونه
مغازههای ضایعاتی در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسـ ــیون خدمات
شهری شورای اسالمی شهر همدان از فعالیت  180واحد
جمعآوری و تفکیک ضایعات و بازیافت در شـ ــهر همدان
خبر داد و گفت :در کمیسـ ــیون مـ ــاده  20تالش کنید تا از
رشد قارچگونه مغازههای ضایعاتی جلوگیری شود.
به گـ ــزارش هگمتانه ،کامران گردان در جلسـ ــه مشـ ــترک
کمیسـ ــیونهای خدمـ ــات شـ ــهری و همچنیـ ــن حقوقی
و رسـ ــیدگی به شـ ــکایات مردمی شـ ــورا با تأکیـ ــد بر اینکه
طرحهای جمعآوری ضایعات و بازیافت زباله شـ ــهری باید
احیا شـ ــود؛ اظهار کرد :مناطق مختلفی در شـ ــهر بهدلیل
فعالیت غیرمجاز مغازههای ضایعاتی آلوده شـ ــدهاند که
این مهم تهدید سـ ــامت شـ ــهروندان به ویـ ــژه با وجود
بیماری کرونا را به دنبال دارد؛ از اینرو سـ ــازمان پسـ ــماند
شـ ــهرداری همـ ــدان باید نسـ ــبت به کاهـ ــش مغازههای
ضایعاتی در شهر ،اقدام عملیاتی صورت دهد.
گـ ــردان افزود :وضعیت بحرانی پسـ ــماند بایـ ــد به صورت
جدی مورد توجه قرار گیرد؛ از اینرو باید سـ ــازمان پسماند
شهرداری همدان هرچه سریعتر نسبت به اجرای سامانه
جمعآوری پسماند خشـ ــک بهمنظور جمعآوری و تفکیک
ضایعات و بازیافت در شـ ــهر بهمنظور حفظ منابع طبیعی
و محیطزیسـ ــت بـ ــرای ارائه خدمات بهتر به شـ ــهروندان،
اقدام کند.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا کلیات طرح اجـ ــرای سـ ــامانه موافقت
کردیم؛ اما بهدلیل تخصصیتر شـ ــدن حوزه سختافزاری
آن ،مـ ــردم ،مغازههـ ــا و زبالهگردهـ ــای ضایعاتـ ــی ،گرفتـ ــار
شدهاند.
رئیس کمیسیون خدمات شـ ــهری شورای شهر همدان

معتقد اسـ ــت :شـ ــهرداری همدان باید برنامه منسجمی
در حوزه مدیریت پسـ ــماند بهکار گیرد تا به صورت قطعی،
بخشـ ــی از اقدامات مربوط بـ ــا جم ـ ـعآوری و بازیافت زباله
برطرف شود.
گردان با توجه به اینکه مردم ،زبالهگرد و مغازهدار ضایعاتی
و همچنین اعضای شـ ــورای شـ ــهر نسـ ــبت به وضعیت
زبالههای شـ ــهری ناراضی هسـ ــتند؛ گفت :در حال حاضر
یکی از درآمدهای پایدار شهرداری از بین رفته است.
وی با اشـ ــاره به اینکه رعایت ّ
مر قانـ ــون از اهمیت باالیی
برخوردار اسـ ــت؛ بیان کرد :بر اسـ ــاس اعتـ ــراض ضایعات
جمعکنهای شـ ــهر همدان نسـ ــبت به واگـ ــذاری فرآیند
جمعآوری ضایعات خشـ ــک سـ ــطلهای زباله شـ ــهری به
بخش خصوصی و درخواس ـ ـتهای آنـ ــان مبنی بر ثبت و
شکلگیری شرکت تعاونی؛ انتظار میرود این مهم مورد
پیگیری قرار گیرد تا فرآیند کار بهبود یابد.
رئیس کمیسیون خدمات شـ ــهری شورای شهر همدان
در پایـ ــان تأکیـ ــد کـ ــرد :در حال حاضـ ــر بر اسـ ــاس مزایده
واگذاری فرآیند جمعآوری ضایعات خشـ ــک سـ ــطلهای
زباله شـ ــهری به بخش خصوصی و قرارداد موجود در این
زمینه ،در چارچوب قانون عمل شـ ــود تا در نهایت پس از
شکلگیری تعاونی زبالهگردها ،تصمیمگیری کنیم.

  روانبخش :انحصارطلبی را به هیچ وجه برنمیتابیم
رئیـ ــس کمیسـ ــیون حقوقـ ــی و رسـ ــیدگی به شـ ــکایات
مردمی شـ ــورای شـ ــهر همدان هـ ــم در ادامه این جلسـ ــه
گفت :هرچند معتقد به تصدیگری شـ ــهرداری در بخش
ضایعات و پسـ ــماند هسـ ــتیم؛ اما انحصارطلبی را به هیچ

وجه برنمی تابیم.
مریـ ــم روانبخـ ــش همچنیـ ــن بـ ــا اشـ ــاره به جم ـ ـعآوری
ضایعات در شـ ــهر ،اظهار کـ ــرد :قرارداد بین اشـ ــخاص
اعم از حقیقی و حقوقـ ــی ،دولتی ،تعاونی و خصوصی که
نتیجه آن اخالل در رقابت باشـ ــد ،در بازار ممنوع بوده؛
از ای ـ ـنرو تجدیدنظـ ــر در فرآینـ ــد کلی و نحـ ــوه مدیریت
پسماند الزامی است.
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا توجه به اینکـ ــه واگذاری ،جم ـ ـعآوری و
حمـ ــل و فروش ضایعـ ــات ،دارای ارزش مالی اسـ ــت ،باید
سیاس ـ ـتگذاریهای مشـ ــخص و مدونی انجام شـ ــود تا
پیمانکار بتواند بـ ــا رقابت بخش خصوصی ،این ضایعات
را جمع آوری کنـ ــد و مجاز به انحصار و جلوگیری از فعالیت
دیگران نیست.
رئیـ ــس کمیسـ ــیون حقوقـ ــی و رسـ ــیدگی به شـ ــکایات

شهردار همدان در برنامه مالقات عمومی با شهروندان:

شـــاخص اصلی تکریم ارباب رجوع در شهرداری ،کیفیت خدمات است
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :شـ ــهردار
همـ ــدان گفـ ــت :مهمترین شـ ــاخصهای
رضایتمنـ ــدی افـ ــراد و مراجعهکننـ ــدگان
بـ ــه مجموعه مدیریت شـ ــهری؛ سـ ــرعت،
کیفیت خدمات و برخورد مناسـ ــب با آنان
است.
بـ ــه گـ ــزارش مدیریـ ــت ارتباطـ ــات و امـ ــور
بیـ ــن الملل شـ ــهرداری همدان؛ بـ ــا توجه
به نیـ ــاز برقـ ــراری ارتباطی پویا و دوسـ ــویه
بیـ ــن شـ ــهروندان بـ ــا مدیریـ ــت شـ ــهری،
برنامـ ــه دیدار مردمـ ــی شـ ــهردار همدان با
شـ ــهروندان در روزهـ ــای تعطیـ ــل انجـ ــام
میگیـ ــرد کـ ــه در ایـ ــن نشسـ ــت صمیمی
شـ ــهروندان بـ ــدون واسـ ــطه بـ ــه بیـ ــان
مشـ ــکالت و مسـ ــائل خـ ــود بـ ــا شـ ــهردار
همدان میپردازند.
هدف از برگزاری جلسـ ــه مالقـ ــات مردمی
شـ ــهروندان بـ ــا شـ ــهردار همـ ــدان ،حـ ــل
مشـ ــکالت و رفع دغدغههای شهروندان
به منظور خدمترسانی هر چه بیشتر و با
کیفیتتر در حوزههای مختلف مدیریتشهری است.
عباس صوفی شـ ــهردار همدان در حاشـ ــیه ایـ ــن برنامه
با اشـ ــاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسـ ــات مالقات
مردمی با مراجعه کنندگان شـ ــهرداری ،گفت :طبق روال
سالهای گذشته و پیرو سنت پسندیده روزهای جمعه
میزبان شـ ــهروندان ،کسـ ــبه ،صنعتگران و سـ ــایر اهالی
برای رسیدگی به مشکالت آنها در حوزه مدیریت شهری
هستیم.
عبـ ــاس صوفـ ــی افـ ــزود :تمامی مدیـ ــران و مسـ ــؤوالن
حوزههای مختلف مدیریت شـ ــهری ملزم به پاسخگویی
به مشـ ــکالت و مطالبات مراجعه کنندگان در ایام هفته
هسـ ــتند امـ ــا باتوجه بـ ــه پیچیدگـ ــی برخی مشـ ــکالت و
تمایل شـ ــهروندان برای دیدار با شهردار ،جلسه مالقات
مردمی با شهروندان برگزار میشود.
وی ادامه داد :فرصت دیدار چهره به چهره با شهروندان
در راسـ ــتای رسـ ــیدگی به مطالبـ ــات و مشـ ــکالت مردم
در حوزههای شـ ــهری با هم اندیشـ ــی با رؤسـ ــای ادارات

و واحدهای شـ ــهری در سـ ــایه قانون و در پروسـ ــه زمانی
کوتاهتری انجام میشود.
وی خاطرنشـ ــان کرد :ناگفتـ ــه نماند در این جلسـ ــات
مالقـ ــات مردمی نمیتوانیـ ــم تمامی مشـ ــکالت مطرح
شـ ــده را کامـ ــا حـ ــل و فصـ ــل کنیـ ــم چراکـ ــه برخـ ــی از
موضوعـ ــات منـ ــع قانونی دارد و علی رغم درخواسـ ــت
شـ ــهروندان ،مطابـ ــق خواسـ ــته آنهـ ــا قابل رسـ ــیدگی
نیسـ ــت اما در این جلسـ ــه با اسـ ــتناد به قانون دلیل
عدم رسـ ــیدگی به مطالبات آنها توضیح داده میشود
و در فضایی صمیمی و مناسـ ــب مراجعـ ــه کننده آ گاه
سازی و اقناع میشود.
شـ ــهردار کالنشـ ــهر همـ ــدان در ایـ ــن خصـ ــوص گفت:
بسیاری از شـ ــهروندان باوجود عدم رسیدن به خواسته
مورد نظرشـ ــان با اطالع از فراینـ ــد اداری و قوانین و رفتار
مناسـ ــب و احترام آمیزی که با آنها انجام شـ ــده اسـ ــت با
رضایت کامل جلسه را ترک میکنند.
صوفی با اشـ ــاره به فراوانـ ــی موضوع مراجعـ ــه کنندگان

گفت :باتوجه به توسـ ــعه شـ ــهر و افزایش
سـ ــاخت و سـ ــازهای شـ ــهری ،بیشـ ــترین
مطالبه شهروندان در حوزه امالک است.
در ادامـ ــه محمدرضا فیضـ ــی منش مدیر
منطقه سه شـ ــهرداری همدان نیز گفت:
در طول هفته پاسـ ــخ گوی درخواستها
و مشـ ــکالت شـ ــهروندان در حوزههـ ــای
مختلـ ــف شـ ــهری هسـ ــتیم کـ ــه برخـ ــی از
مشـ ــکالت و موضوعات نیازمند بررسـ ــی
کارشناسـ ــی و تخصصیتـ ــر اسـ ــت که در
برنامـ ــه مالقات عمومی شـ ــهردار همدان
مطرح و بررسی میشـ ــود که همین امر در
تسـ ــریع امور بسیار راهگشـ ــا و مؤثر واقع
شده است.
مجید یوسـ ــفی نوید مدیر منطقه چهار نیز
در حاشـ ــیه این برنامـ ــه ،بیان کرد :بررسـ ــی
و پیگیـ ــری درخواس ـ ـتها و مشـ ــکالت
شهروندان یکی از الزامات مدیریت شهری
اسـ ــت که این موضوع در برنامـ ــه مالقات
عمومی شهردار با شـ ــهروندان مورد توجه
است و خوشـ ــبختانه تا حدود زیادی منجر به نتیجه شده
است و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.
با توجه به شـ ــیوع کرونـ ــا و وضعیت قرمـ ــز همدان در
هفتههـ ــای گذشـ ــته برنامـ ــه مالقات عمومی شـ ــهردار
همـ ــدان برگـ ــزار نمیشـ ــد کـ ــه خوشـ ــبختانه بـ ــا تغییر
وضعیت شـ ــهر همدان این برنامه همچون سالهای
گذشـ ــته در روز تعطیـ ــل جمعـ ــه مجددا از سـ ــر گرفته
شـ ــد و بیـ ــش از  40نفـ ــر از شـ ــهروندان مناطق سـ ــه و
چهـ ــار با رعایـ ــت فاصلـ ــه گـ ــذاری اجتماعـ ــی و رعایت
شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی بـ ــه بیان درخواس ـ ـتها و
مشکالت خود پرداختند.
در برنامه مالقـ ــات عمومی روز جمعه صوفی شـ ــهردار
همـ ــدان بـ ــا شـ ــهروندان و مراجعـ ــه کننـ ــدگان کـ ــه 4
ســــاعت به طول انجامید؛ مدیران مناطق سه و چهار ،
رئیس اداره بازرسـ ــی ،رئیـ ــس مرکز  ١٣٧شـ ــهرداری و
سایر کارشناسـ ــان حوزههای مختلف مدیریت شهری
نیز حضور داشتند.

حاج قاسم خود را سرباز والیت میدانست
آیتا ...مصباح یزدی به عنوان بازوی والیت انجام وظیفه کرد

زمـ ــان بود ،به فرمایشـ ــات رهبر انقـ ــاب در خصوص این
شـ ــخصیت اشـ ــاره و بیان کرد :آنان که قضاوت نابهجا در
مورد این شخصیت داشتند باید بروند توبه کنند؛ چراکه
آیتا ...مصباح یزدی در مسیر اندیشه و فکر گام برداشت
و به عنوان بازوی والیت انجام وظیفه کرد.
فرمانـ ــده سـ ــپاه انصارالحسـ ــین(ع) اسـ ــتان همـ ــدان در
ادامه ضمن بیان اینکه سـ ــردار سـ ــلیمانی جزء نادرترین
فرماندهانی بود که فرمانده میدان به شمار میآمد ،افزود:
این فرمانده هرکجا که سختی بود حضور داشت.
سـ ــردار مجیدی به عملیـ ــات رمضان اشـ ــاره و در این باره
اظهار کرد 3 :گـ ــردان از همدان در این عملیات به تیپ 41
ثارا ...کرمان اعزام شـ ــدند که سردار سـ ــلیمانی فرماندهی
ایـ ــن تیپ را بر عهده داشـ ــت ،آنجا بود که بـ ــرای اولین بار
ایشـ ــان را دیدم و خود سردار سلیمانی در عملیات حضور
داشـ ــتند که حضـ ــور فرمانـ ــده در عملیات باعث شـ ــد تا

رزمندگان در مقابل دو لشکر عراقی ایستادگی کنند.
وی در ادامـ ــه اضافه کرد :زمانـ ــی که تاریخ انقـ ــاب را نگاه
میکنیم ،متوجه شکس ـ ـتهای پیاپی خواهیم شـ ــد که
بر آمریکا تحمیل شـ ــده اسـ ــت و به همین دلیـ ــل برنامه
و راهبـ ــرد آمریکاییها بـ ــرای اجرای برنامه و نقشـ ــه جدید
سخت و پیچیدهتر شده است.
سردار مجیدی گریزی به طرح و نقشه آمریکا برای راهاندازی
داعـ ــش در قالـ ــب تشـ ــکیالت مردمـ ــی برای تش ـــکیل
حکومت اسالمی زیر نظر خودشـ ــان زد و افزود :اما سردار
سلیمانی در سـ ــخنرانیاش با اطمینان کامل گفت  3ماه
دیگر ،داعش نابود میشـ ــود و پایـ ــان عمر داعش را نوید
داد که همینطور هم شـ ــد و آمریکا زمانی که نقشـ ــه خود
را شکستخورده دید ،تصمیم گرفت کسانی را که باعث
این شکست شدند از میان بردارد که در رأس آنها سردار
سلیمانی بود.

مردمی شـ ــورای شـ ــهر همدان با تأکید بر اینکه جلوگیری
از کسبوکار مردم ،جرم اسـ ــت ،اضافه کرد :شهروندان از
حق فرصت برابر و دسترسـ ــی به مشاغل و انتخاب آزادانه
ِ
حرفـ ــه موردنظر طبق موازیـ ــن قانونی به گونــــهای که قادر
به تأمین معـ ــاش خود به صورت منصفانــــه و آبرومندانه
باشند ،برخوردارند.

 عسگریان :باید عالوه بر قوانین شهرداری ،منافع
مردم دیده شود
رئیس شورای شـ ــهر همدان هم در این جلسه گفت :در
حال حاضر هدف اولیه شـ ــهرداری همدان ،ســــاماندهی
پسماند شهری بوده و شهروندان فعالی در این حوزه هم
به دنبال کسـ ــب روزی حالل هستند؛ از اینرو باید راهکار
بهتری ،ارائه شود.

سید مسعود عســــگریان خطاب به نمایندگان ضایعاتی
جمعکنها ،گفت :شــــرکت تعاونی به نمایندگی از قشـ ــر
زبالهگردها همراه با شــــرح خدمات مشــــخص در راستای
قانون پســــماند بــــرای جمعآوری ضایعات شـ ــکل گیرد تا
در مراحل بعدی تصمیمگیری مناســــبی داشته باشیم و
شــــاید منجر به صدور مجوز ترک تشریفات برای فعالیت
شرکت تعاونی مذکور در حوزه پسماند شود.
به نقل از روابطعمومی شــــورای اســــامی شهر همدان،
وی بــــا تأکید بــــر اینکه همــــگان ملزم به رعایـ ــت قانون
هســــتیم ،معتقد است :باید قوانین شـ ــهرداری اجرا و از
ســــوی دیگر ،منافع مردم هم دیده شود؛ از اینرو سعی
میکنیــــم بــــه نقطه مشــــترک برســــیم تا سیاس ـ ـتهای
شــــهرداری اعمال و منافــــع زبالهگردها هــــم در چارچوب
قوانین ،اجرایی شود.

مسؤول پیگیری بافت مرکزی شهرداری همدان:

سردار مجیدی در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی:

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :فرمانـ ــده سـ ــپاه
انصارالحسـ ــین(ع) اسـ ــتان همدان بیان کرد :حاج قاسم
خود را سرباز والیت میدانست و آنچه او را حاج قاسم کرد
ساده زیستی او کنار مردم بود.
به گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانه ،سـ ــردار مظاهـ ــر مجیدی
ظهر شـ ــنبه در نخستین سـ ــالگرد شهادت سـ ــردار حاج
قاسم سـ ــلیمانی که در مدرسـ ــه آیتا ...آخوند معصومی
همدانی و با حضور مسـ ــؤوالن برگزار شـ ــد با تسلیت ایام
فاطمیه و رحلت آیتا ...مصباح یزدی ،عنوان کرد :سـ ــردار
سـ ــلیمانی و آیتا ...مصبـ ــاح یزدی مجاهدانـ ــی بودند که
با دشـ ــمن انقالب و اسالم سـ ــینه به سـ ــینه جنگیدند و
سردار سلیمانی در میدان نبرد این شجاعت را نشان داد
و آیتا ...مصباح یزدی در میدان فرهنگ و اندیشـ ــه آن را
نشان داد.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه آی ـ ـتا ...مصباح یـ ــزدی ،مطهری

با این اقدامات آلودگی برطرف شد.
به نقل از فارس ،رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرستان همدان خاطرنشان کرد :در حال
حاضـ ــر معضل اصلی آلودگی و نشــــت گازوییل به خاک و رودخانه گنجنامه همدان رفع شـ ــده و
این رودخانه برای اطمینان بیشــــتر از رفع آلودگی به طور مداوم پایش و نمونه برداری میشود.

وی بـ ــه مردمی بودن و خضوع و خشـ ــوع وی در برابر مردم
اشـ ــاره کرد و گفت :آنچه که حاج قاسـ ــم را حاج قاسم کرد
رفتارهـ ــای او بود که با آن همه اقتدار ،سـ ــاده در کنار مردم
قرار میگرفت.
سـ ــردار مجیدی با بیـ ــان اینکه سـ ــردار سـ ــلیمانی ارادت
عجیبـ ــی به رهبـ ــر انقالب داشـ ــت و خود را سـ ــرباز والیت
میدانسـ ــت ،عنوان کـ ــرد :حاج قاسـ ــم در برابر دشـ ــمن
ایستاد و اجازه نداد راهبردهای دشمن پیاده شود و حاج
قاسم درس مقاومت را به نسلهای بعد داد.
وی با تأکید بر ادامه مکتب سـ ــردار سـ ــلیمانی و استفاده
از مکتـ ــب وی ،بر اسـ ــتفاده از نیروهـ ــای مردمی در جنگ
کهـ ــای مـ ــردم ایـ ــران اشـ ــاره کـ ــرد و گفت:
سـ ــوریه و کم 
شـ ــخصیت بزرگ حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی طـ ــوری بود که
منفورترین انسـ ــان روی زمین دسـ ــتور ترور و به شهادت
رساندن او را صادر کرد.

افتتاح شهرداری منطقه  5در بهمنماه
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مســــؤول پیگیری بافت
مرکزی شـ ــهرداری همدان از افتتاح شهرداری منطقه 5
در بهمن امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،حمیدرضا طبی مســــرور از
راهاندازی شـ ــهرداری منطقه پنج یا همان بافت تاریخی
همدان در بهمـ ــن ماه خبــــر داد و گفت :بــــا راهاندازی
شـ ــهرداری بافت تاریخی شاهد ســــاماندهی هویت و
تاریخ همدان خواهیم بود.
وی ادامـ ــه داد :با بهـ ــره گیری از ظرفیتهای ســــازمان
فناوری اطالعات شهرداری و آرشیو پروندههای امالکی
که در این منطقه واقع شــــده ،اطالعــــات این منطقه در
اختیار واحدهای مربوطـ ــه قرار خواهد گرفت تا از اتالف
وقت و بروکراسی برای ارباب رجوع جلوگیری شود.
وی در ادامـ ــه بـ ــا بیان اینکــــه تمرکز شــــهرداری منطقه
پنـ ــج روی بافـ ــت مرکـ ــزی خواهد بــــود ،افزود :بــــا بهره
گیـ ــری از امکانـ ــات فن ـــاوری و اطالعــــات میتــــوان از
آرشـ ــیو الکترونیک پروندههای شــــهر اســــتفاده کرد و
سـ ــاماندهی بازار و جداره سازی در شــــهر همدان یکی
از نیازهای اساسی اسـ ــت که به تقویت و حفظ هویت
تاریخی سیمای همدان کمک خواهد کرد.
طبی مسـ ــرور با تأکید بر اینکه در بهمن ماه سال جاری
مصادف با گرامیداشـ ــت دهه مبارک فجر شــــهرداری
منطقـ ــه پنج افتتاح میشــــود ،بیان کرد :بــــا افتتاح این
شـ ــهرداری به شـ ــکل برنامه محور و هدفمند به دنبال
احیا و حفظ بافت تاریخی و ارزشمند شهر خواهیم بود.
وی ابراز کرد :پیرو تأکید شهردار همدان به جداره سازی
در شهر ،حفظ بازار و هویت بخشی و احیای بافتهای
تاریخی خواهیم پرداخت.
مسـ ــؤول پیگیـ ــری بافت مرکــــزی شــــهرداری همدان
بیان کرد :شـ ــهر همدان در گذر زمــــان الیههای تاریخی
خود را از دسـ ــت داده اما تــــاش مضاعفی را برای حفظ
اندوختههای فعلی به کار میگیریم.
طبی مسـ ــرور تصریح کرد :ســــازمان عمران و بازآفرینی

فضاهــــای شــــهری و شــــهرداری منطقه پنـ ــج در نقش
توأمان بــــرای اعتــــای فرهنگ تمدن همـ ــدان تالش
ثمربخشی خواهند داشت.
مســــؤول پیگیــــری بافت مرکزی شــــهرداری همدان
با اشــــاره بــــه پیگیریهــــای شــــهردار همـ ــدان برای
راهاندازی شــــهرداری منطقــــه پنج در شـ ــورای پنجم
اعالم کــــرد :مجموعه شــــهرداری در نظــــر دارد بافت
تاریخــــی مدیریــــت شــــود و مجموعه مرکز شـ ــهر که
تاکنــــون تحــــت مدیریت مناطــــق چهارگانـ ــه بوده و
مدیریت واحــــدی بــــر آن حاکم نبوده به شـ ــهرداری
منطقه پنج سپرده شود.
مســــؤول پیگیــــری بافت مرکــــزی شــــهرداری همدان
با بیــــان اینکه میــــراث فرهنگی در نظــــر دارد محدوده
مدیریت بر اســــاس نقشــــه هوایی تهیه شده در سال
 35باشــــد گفت :مدیریــــت این شــــهرداری در نهایت
محــــدوده کنونی حلقه اول و مرکزی شــــهر که شـ ــامل
میدان امام(ره) و شــــش خیابان منتهی به آن اسـ ــت
خواهد بود.
وی با بیان اینکه گردشــــگری همدان مهمترین هدف
و در رأس اقدامات شهرداری منطقه پنج است ،افزود:
شهرداری منطقه پنج در ساختمان سابق اجرای احکام
شــــهرداری واقع در خیابان جانبازان روبهروی سازمان
انتقال خون مستقر خواهد شد.

آلودگی هوا پدیده غالب هوای همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همــــدان :کارشــــناس مرکــــز
پیشبینی هواشناسـ ــی اســــتان همدان با بیان اینکه
در هفته جاری آسـ ــمان اســــتان صاف تا قسمتی ابری
خواهد بـ ــود گفت :به دلیل پایــــداری وضعیت جوی و
عدم وزش باد ،شـ ــاهد پدیــــده آلودگی هوا بــــه ویژه در
مراکز شهری و صنعتی استان هستیم.
به گزارش هگمتانه ،روحاهلل زاهدی روز گذشته با بیان
اینکـ ــه طی هفته جـ ــاری آلودگی هــــوا مهمترین پدیده
هواشناسی و جوی استان همدان است اظهار کرد :به
علت پایداری وضعیت جوی و عدم وزش باد ،شــــاهد
پدیـ ــده آلودگی هوا به ویژه در مراکز شــــهری و صنعتی
استان هستیم.
وی با اشـ ــاره به اینکه وضعیت آلودگی هوا در اســــتان
قابل قبول اسـ ــت افزود :در درجهبنــــدی آلودگی هوا،
بهتریـ ــن حالت هوای پــــاک و مرحله بعــــد قابل قبول
اسـ ــت از همین رو به صورت کلی پدیده مهم و حادی
وجود ندارد با این حـ ــال وضعیت قابل قبول هم برای
استان مطلوب نیست.
کارشـ ــناس مرکـ ــز پیشبینی هواشناســــی اســــتان
همـ ــدان با تأکیـ ــد بر اینکــــه در هفته جاری آســــمان
استان صاف تا قسـ ــمتی ابری خواهد بود ادامه داد:
امشـ ــب ابرناکی مشاهده میشــــود که بارشی در پی

نــــدارد ،و به صــــورت موقتــــی بــــوده و در نهایت روز
دوشنبه از بین میرود.
وی در ادامــــه بــــه تشــــریح وضعیــــت دمــــا در اسـ ــتان
پرداخت و گفت :تا اواسط هفته دمای هوا ثبات نسبی
دارد در حالی که پس از آن دمای هوا  1یا  2درجه کاهش
پیدا میکند.
زاهدی با بیان اینکه طی  24ســــاعت گذشته تغییرات
دمای هوای همدان بین منفی  7تا  8درجه سانتیگراد
در نوسان بوده اســــت یادآور شد :شهرستان همدان
با منفی  7درجه ســــانتیگراد ســــردترین نقطه و نهاوند
با  13درجه ســــانتیگراد گرمترین نقطه اســــتان گزارش
شده است.

یکشـــنبه  14دی 1399

استقالل دارویی علوم پزشکی اسدآباد
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس دانشـ ــکده علوم پزشـ ــکی اسدآباد از اسـ ــتقالل سهم دارویی
دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،ایرج صالحی با بیان اینکه شـ ــاهد اسـ ــتقالل سـ ــهم دارویی دانشـ ــکده علوم
پزشکی اسدآباد هستیم اظهار کرد :با انجام اقدامات الزم و پیگیری مدیریت غذا و دارو در تعدادی
از اقالم داروها ،دانشکده علوم پزشکی اسدآباد سهمیه مستقل دارویی دریافت کرده است.

وی به فهرست داروهایی که طی دو ماه گذشته سهمیه مستقل از همدان دریافت کردهاند اشاره
کرد و گفت :این سهمیه مستقل در دسترسی آسان و سریع مراجعین مؤثر خواهد بود.
رئیس دانشـ ــکده علوم پزشکی اسدآباد تأکید کرد :داروهای بیماران تاالسمی ،آمپول ویتامین کا،
ویال  ،IVIGاسپریهای تنفسـ ــی از جمله؛ کی پی تیوا و سـ ــالمترول  +فلوتیکازون ،آنتی بیوتیکها
از جمله؛ مروپنم ،ایمیپنم ،سـ ــفازولین ،سفتریاکسـ ــون و کالریترومایسین و انسولینهای قلمی:

 novorapid، novomix، toujeo, levemir, lantusدر فهرست داروهای مستقل قرار گرفت.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه تمام تالش ما دسترسـ ــی بهتر و آسـ ــان مردم به دریافت خدمات اســــت
بر لزوم رعایت شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی از سوی مردم در مهار کرونا ،ا ســــتفاده از ماسک،
شستوشـ ــوی مداوم دس ـ ـتها ،عدم خروج از منزل جز در مواقع ضـ ــروری و پرهیز از تجمع
تأکید کرد.

امام جمعه مالیر:

عالمه مصباح یزدی برمالکننده
توطئه نفوذیان با گرایشهای لیبرال و غربگرا
هگمتانه ،گروه خبر همدان :حجت االسالم احمدحسین
فالحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای
اسالمی در پی رحلت عالمه محمدتقی مصباح یزدی پیام
تسلیتی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه ،در پیام وی آمده است:
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درود خداونـ ــد بـ ــر عالمه مصبـ ــاح یزدی جانشـ ــین خلف
عالمه طباطبایی و شهید مطهری؛ شخصیتی که سالیان
سال با تربیت شاگردان و تألیف و تفسیر منابع ارزشمند
معرفت دین
اسـ ــامی ،جامعه انسـ ــانی را از چشـ ــمه زالل
ِ

بهره مند ساخت.
سـ ــام بر عا ِلمی که در هر عرصهای که احسـ ــاس نیاز برای
نظام اسالمی و انقالب اسالمی و والیت پیدا شد به میدان
آمد؛ از سخنرانیهای پیش از خطبههای نماز جمعه تهران
تا روشـ ــنگریهای مبانی دینی و نظریه سیاسـ ــی اسالم؛ از
حضور در صحنههای طوفانی انقالب تا دفاع سرسـ ــختانه
از والیت در ّایام فتنه ها.
ایشـ ــان برمال کننده توطئههای نفوذیانـ ــی با گرایشهای
لیبرال و غرب گرایی و نوکران آمریکا بود.
عالمـ ــه مصباح یزدی بارهـ ــا به خاطر علمـ ــداری عمارگونه
انقالب اسـ ــامی مورد هجمه بدخواهان بیرونی و نوکران
درونی استکبار قرار گرفت.
امروز روح بلند این فیلسـ ــوف ،فقیه ،عالم فرزانه و استاد

سردار شهید سلیمانی
محور مقاومت را
در منطقه شکل داد

شخصیت عظیم الشأن است.
چه زیبا مقارنتی بین سالگرد شـ ــهادت سردار دلها و به
ملکوت اعال پیوستن روح این عزیز بزرگوار است.
سـ ــلیمانی فاتح دلها و مرزهای جغرافیایی بود و مصباح
فاتح اندیشههای بشری در سراسر جهان.

در سالروز شهادت سردار سلیمانی انجام شد

یاور راستین والیت

عظیم الشأن میثاقی دوباره بستند.
به گزارش هگمتانه ،در اولین سالگرد شهادت
سـ ــردار حاج قاسـ ــم سـ ــلیمانی جمعی از آتش

نشانان همدان با حضور در مزار شهدای گمنام
واقع در پارک مـ ــردم ضمن ادای احتـ ــرام به این
عزیزان با شـ ــهدای جلیل القـ ــدر تجدید میثاق
کردند.
در این مراسـ ــم سرپرست سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شـ ــهرداری همدان ،معاونان،
فرماندهـ ــان و جمعـ ــی از آتش نشـ ــان همدان
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هگمتانه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :برگزیدگان
مسـ ــابقه «یک کتاب ،یک عروسک» معرفی
شدند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،کانـ ــون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان همدان در هفته
کتـ ــاب و کتـ ــاب خوانی بـ ــا ارسـ ــال فراخوان
مسـ ــابقه «یـ ــک کتـ ــاب ،یـ ــک عروسـ ــک» از
مخاطبـ ــان کـ ــودک و نوجـ ــوان خواسـ ــت تا
عروسک شـ ــخصیت کتاب مورد عالقه خود
ِ
را بســــازند و تا پایان آذرماه با ارســــال عکس
آن در این مسابقه شرکت کنند.
بـ ــا پایان یافتـ ــن مهلت این مسـ ــابقه  38اثر
به دبیرخانه مسـ ــابقه ارسـ ــال شـ ــد و پس از

داوری آثــــار دریافت شــــده 5 ،اثر بـ ــه عنوان
برگزیـ ــده و  24اثر شایسـ ــته تقدیر شـ ــناخته
شدند.
آثـ ــار برگزیـ ــده و تقدیـ ــری ایـ ــن مسـ ــابقه در

پروژه راهآهن همدان -مالیر
ردیف بودجه مستقل گرفت
حجت االسالم آزادیخواه ادامه داد :وزیر راه و شهرسازی
نیز تعهد داد طرحهای بازآفرینی شـ ــهری مالیر امسال
بهطور کامل رسیدگی و تکمیل شود.
به گفته وی ،پنج طرح بازآفرینی شـ ــهری شامل تکمیل
مرکز درمانی منطقه سـ ــرجو ،کانال فاضـ ــاب  16متری
شمسآباد و سرجو و فرهنگسـ ــرای میدان استاندارد
با موافقت وزیر راه و شهرسـ ــازی ردیـ ــف ملی گرفتند و
بهزودی تکمیل خواهند شد.
حجت االسـ ــام آزادیخـ ــواه افـ ــزود :برای مرکـ ــز درمانی
منطقه سـ ــرجو  1.5میلیارد تومان اعتبـ ــار مصوب و به
استان ارسال شده که عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز
میشود.
عملیات اجرایی راهآهن همدان -مالیر تابستان سال
 97به طول  75کیلومتر و با هدف گسـ ــترش شـ ــبکه
ریلی در غرب کشور و آسانسـ ــازی ارتباطات و ترانزیت
کاال بهویژه زائران عتبات عالیات آغاز شد.
بـ ــه نقـ ــل از ایرنـ ــا ،این خـ ــط ریلـ ــی در  2قطعـ ــه در حال
احداث اسـ ــت کـ ــه قطعه نخسـ ــت آن به طـ ــول 41.5
کیلومتـ ــر از ایسـ ــتگاه راهآهن همـ ــدان آغـ ــاز و پس از
عبور از ایسـ ــتگاههای گلکهریز ،طاسبندی و کهریز به
ایستگاه مالیر منتهی و در ادامه با عبور از کرمانشاه به
مرز خسروی متصل میشود.

توزیع نان رایگان به مناسبت سالگرد سردار دلها در نهاوند
هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اتحادیه نانوایان نهاوند
گفت :به مناسبت سالگرد سردار دلها در مناطق مختلف
شهرستان نهاوند نان پخت و به صورت رایگان توزیع شد.
به گزارش هگمتانه ،مهدی خزایی با اشـ ــاره به نخسـ ــتین
سـ ــالگرد شـ ــهادت سـ ــردار سـ ــپهبد شـ ــهید حاج قاسم
سلیمانی ،اظهار کرد :پخت نان رایگان در مناطق مختلف

شهرستان نهاوند به عنوان نذر سردار دلها انجام شد.
خزایـ ــی افزود :به منظور سـ ــهیم شـ ــدن در ایـ ــن کار خیر،
کارخانـ ــه آرد نهاونـ ــد یکصد کیسـ ــه آرد رایـ ــگان ،تولیت
آسـ ــتان مقدس شـ ــاهزاده محمد(ع) تأمین آرد مورد نیاز
سـ ــه نانوایی را بر عهده گرفتند تا سـ ــهمی در این کار خیر
داشته باشد.

با نثار شـ ــاخههای گل و قرائت فاتحـ ــه به مقام
شامخ شهدا ادای احترام کردند.
آتش نشانان در این مراسـ ــم معنوی که مزین
به نام شـ ــهدا بود یاد و خاطره سـ ــه آتش نشان
فـ ــداکار و ایثارگـ ــر این سـ ــازمان را که شـ ــامگاه
پنجشنبه در سـ ــانحه رانندگی آسـ ــمانی شدند
گرامی داشتند.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیـ ــس
کمیسـ ــیون برنامـ ــه بودجه و محاسـ ــبات
مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی به مناسـ ــبت
ارتحال عالمـ ــه آیتا ...مصبـ ــاح یزدی پیام
تسلیتی صادر کرد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در پیـ ــام حمیدرضا
حاجی بابایی آمده است:
الرحمن ّ
بسماهلل ّ
الرحیم
روح بلنـ ــد فیلسـ ــوف عالیمقـ ــام و عمـ ــار
انقالب حکیم و فقیه متقی حضرت آیتا...
محمدتقی مصباح یـ ــزدی در جوار ملکوت
آرام گرفت.
آی ـ ـتا ...مصبـ ــاح یزدی بـ ــه عنـ ــوان یکی از
اسـ ــتوانههای انقالب اسـ ــامی با بصیرت،
زمانشناسی ،عشـ ــق به والیت ،پاسداری
از ارزشها ،شجاعت ،احاطه علمی ،تواضع،

دشمنشناسـ ــی بـ ــه تربیــــت و پــــرورش
جوانان انقالبی اهتمام نمودند.
عمـ ــر پرخیـ ــر و برکت ایــــن یاور راســــتین
والیـ ــت با تألیف و تحقیق ،ســــخنرانیهای
روشنگرانه ،تأسـ ــیس مرکز پژوهشهای
امـ ــام خمینـ ــی(ره) و ترویــــج مکتــــب اهل
بیت(ع) منشـ ــأ اثرات فراوان بود ،آن عالم
عالیقـ ــدر در صحنههای مختلــــف انقالب
اسالمی ایران نقشآفرینی نموده است.
این ضایعه عظیم را به محضر حضرت ولی
عصر(عج) ،رهبر معظم انقالب(حفظها،)...
حوزههای علمیه ،بیت مکرم ایشان ،ملت
بزرگ ایران به ویژه جامعه علمی تســــلیت
میگویـ ــم و رحمـ ــت واســــعه الهــــی و علو
درجات را از درگاه خداوند سبحان برای آن
عالم عامل مسألت مینمایم.

پیام آیتا...شعبانیبهمناسبتدرگذشتعالمهمحمدتقیمصباحیزدی(ره)

نمایشـ ــگاه بر بسـ ــتر فضـ ــای مجـ ــازی مراکز
فرهنگیهنری اسـ ــتان برای بازدید عموم به
اشـ ــتراک گذاشته شده اسـ ــت که بیشترین
آمـ ــار شـ ــرکت کننـ ــدگان در این مسـ ــابقه از
مرکز فرهنگیهنری شـ ــماره یک نهاوند بود.
مبینـ ــا رسـ ــولی  11سـ ــاله از یاسـ ــوج ،فاطیما
سـ ــلگی  8سـ ــاله از مرکـ ــز فرهنگیهنـ ــری
شــــماره یک نهاوند ،بهاره کیانی  16سـ ــاله از
مرکز فرهنگیهنری شـ ــماره یـ ــک نهاوند ،آوا
شـ ــاهمرادی  9سـ ــاله از مرکـ ــز فرهنگیهنری
شـ ــماره یک نهاوند ،فاطمه سـ ــلگی  11ساله
از مرکـ ــز فرهنگیهنری فیـ ــروزان ،برگزیدگان
این مسابقه هستند.

نماینده مردم مالیر در مجلس:

هگمتانه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :نماینـ ــده مـ ــردم مالیر در
مجلسشورایاسالمیگفت:خطریلیهمدان-مالیر که
یکیاز بخشهایپروژهراهآهنتهران-سنندجمحسوب
میشد،باتالشوپیگیریهایانجامشده،ردیفاعتباری
مستقلدر بودجهسال 1400کشور گرفت.
به گزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام «احـ ــد آزادیخواه»
روز شـ ــنبه اظهار کرد :این ردیف بودجه مستقل تحت
عنوان راهآهن همدان -مالیر در پیوست بودجه 1400
تعییـ ــن و  60میلیارد تومـ ــان اعتبار بـ ــرای آن نیز درنظر
گرفته شده است.
وی استقالل ردیف بودجه این پروژه را یکی از خبرهای
خوش برای مردم مالیر دانست و افزود :اختصاص این
میزان اعتبار برای پروژههای شهرسـ ــتان در  40سـ ــال
گذشته سابقه نداشـ ــته که امیدواریم با اختصاص این
اعتبار شاهد تکمیل و بهره برداری هر چه سریعتر این
طرح ملی باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان اسـ ــتان همدان همچنین با
اشـ ــاره به طرحهای عقبمانده بازآفرینی شـ ــهری مالیر
و کوتاهی برخی مسـ ــووالن وقت در اخذ سـ ــهمیه قیر
این شهرسـ ــتان از اسـ ــتان ،تأکید کرد :این موضوع در
قالب سـ ــوال از وزیر راه و شهرسـ ــازی به عنوان یکی از
سوالهای ملی مطرح شده است.

ایـ ــن ضایعه دردنـ ــاک را به محضــــر امام زمان(عــــج) ،رهبر
عظیم الشـ ــأن انقالب اسـ ــامی ،خانواده محترم ایشــــان،
شـ ــاگردان آن استاد عزیز و عموم مردم ایران و مسلمانان
جهان تسلیت عرض میکنم و علو درجات را برای ایشان
از درگاه خداوند متعال خواستارم.

پیام تسلیت رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس
به مناسبت ارتحال آیتا ...مصباح یزدی:

تجدید میثاق آ تشنشانان همدان
با شهدا
هگمتانه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :آتش نشـ ــانان
همدان در سالروز شـ ــهادت سردار سلیمانی با
حضور در مزار مطهر شـ ــهدای گمنام با شهدای
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پیام تسلیت حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس در پی رحلت عالمه محمدتقی مصباح یزدی

اخالق؛ که طالب جوان و دانشـ ــجویان ،دلداده درسهای
پربار او بودند به ملکوت اعال پیوست .اما مکتب مصباح
یزدی و اندیشه آن بزرگوار همچنان باقی است.
شاگردان تربیت شـ ــده عالمه مصباح در جای جای جهان
ادامه دهنـ ــده راه عالمه مصباحها خواهند بـ ــود .منابع بر
جـ ــای مانده از مکتـ ــب عالمه مصباح هیچـ ــگاه از جامعه
رخت بر نخواهد بست.
افزایی مصباح توسط
طرحهای والیت و جلسات بصیرت
ِ
رهـ ــروان با سـ ــابقه و شـ ــاگردان این اسـ ــتاد فرزانـ ــه ادامه
پیـ ــدا خواهد کرد .با رفتن مصباح چـ ــراغ وجود او خاموش
نخواهد شد.
عا ِلمی که آنچه از او برای تمامـ ــی ملتها در ایران و جهان
مانـ ــدگار خواهد بود اندیش ـ ـههای واال و آزادی بخش این

شهرستان

شـــماره 4703

اندوخته فقهی و کالمی آیتا ...مصباح یزدی
در خدمت انقالب بود
هگمتانه،گـ ــروهخبر همدان:نماینـ ــدهولیفقیه
در اسـ ــتان همدان ،به مناسـ ــبت ارتحـ ــال عالمه
محمدتقیمصباحیزدی(ره)پیامتسلیتیصادرکرد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،پیام آی ـ ـتا ...حبیب اهلل
شعبانی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم گرانقدر حضرت آیتا ...محمد تقی
مصباح یزدی(ره) موجب تأسف و تأثر گردید.
ّ
عالمه مصباح یزدی فقیه ،فیلسوف و متکلم

برجسـ ــتهای بودند که اندوخته فقهی و کالمی
خویش را در خدمت جامعه اسالمی و انقالبی
به کار گرفتند.
این عالم مجاهـ ــد و انقالبی متعهـ ــد به انجام
وظیفـ ــه بـ ــود و عمر شـ ــریف خویش را فـ ــارغ از
قضاوتها در میدان عمل به وظیفه طی کرد.
تقوی و تواضع بی نظیر ایشـ ــان از آنچه شنیده
شـ ــده اسـ ــت فراتر بود و درسهای اخالقی و
سلوکی ایشان به جان تشنگان نشست.
قدرت تحلیلهای فلسفی ،کالمی و تفسیری

نعمت الهـ ــی برای ایشــــان بود که شــــاگردان
ً
برجسـ ــته او قطعا ادامه دهنده مسیر علمی و
انقالبی ایشان خواهند بود.
این ضایعه بزرگ را به پیشــــگاه حضرت ولی
عصر عجـ ــل اهلل تعالی فرجه الشــــریف ،مقام
ّ
معظم رهبری مـ ــد ظله العالی ،بیت شــــریف
آن مرحوم ،علمـ ــا ،طالب و فضالی حوزههای
علمیه و مردم عزیز تســــلیت عرض نموده از
خداوند متعال برای روح پاک ایشان رحمت
واسعه الهی و ّ
علو درجات مسئلت دارم.

رونمایی از تندیس شهید سلیمانی در تویسرکان
هگمتانه ،گروه شهرستان :شهردار تویسرکان در مراسم
رونمایی از تندیس سـ ــردار دلها در این شـ ــهر گفت :بی
تردید یاد حاج قاسـ ــم ،این مجاهد والیی خستگی ناپذیر
نه تنها در قلبهای تک تـ ــک ایرانیان بلکه در قلبهای
آزادیخواهان جهان نقش بسته است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه؛ ظهـ ــر روز گذشـ ــته همزمـ ــان با
نخستین سـ ــالروز شهادت سردار شـ ــهید سپهبد حاج
قاسـ ــم سـ ــلیمانی به همـ ــت شـ ــهرداری تویسـ ــرکان ،از
تندیس سـ ــردار دلها بـ ــا حضور تنی از چند مسـ ــؤوالن
رونمایی شد.
«احسـ ــان پیـ ــری» شـ ــهردار تویسـ ــرکان در حاشـ ــیه این
مراسـ ــم با اشـ ــاره به اینکه سردار شهید سـ ــلیمانی ،نماد
عزت ،قدرت ،افتخار و شـ ــرف ملت ایران است ،گفت :در
نخسـ ــتین سالگرد این شـ ــهید واالمقام بر آن شدیم تا با
نصب تندیس آن شهید بزرگوار در این شهر ،یاد و خاطره
او را گرامی بداریم ،چرا که امروز باید تمام فضای شـ ــهر عطر
و بوی سردار دلها را بدهد.
وی شـ ــهید سـ ــلیمانی را ،مجاهـ ــدی عارف و خسـ ــتگی
ناپذیـ ــر در راه تحقـ ــق منویـ ــات رهبـ ــر انقـ ــاب معرفی
و اظهـ ــار کرد :بـ ــی تردیـ ــد یاد حاج قاسـ ــم این شـ ــهید
وارسـ ــته نه تنها در قلبهای تک تـ ــک ایرانیان بلکه در
قلبهای آزادیخواهان جهان نقش بسته است.
شـ ــهردار تویسـ ــرکان با بیان اینکه شـ ــهید سـ ــلیمانی در
راستای پاسـ ــداری از ارزشها و آرمانهای برجسته اسالم

و انقالب در مسـ ــیر سیدالشـ ــهدا(ع) جان خود را تقدیم
کرد ،افزود :مکتب حاج قاسم سراسـ ــر دلدادگی به ساالر
شـ ــهیدان و حرکت در مسـ ــیر استکبارسـ ــتیزی اسـ ــت،
حرکتی با رنگ و بوی اخالص و تقوا.
به نقـ ــل از عصـ ــر همـ ــدان ،پیری با ا شـ ــاره بـ ــه اینکه

نمیتوانیـ ــم حـ ــرف از شـ ــهدا بزنیم و در مســــیر آنان
حر کـ ــت نکنیـ ــم ،تصر یـ ــح کـ ــرد :امــــروز با یــــد منش و
کردار حاج قاسـ ــم در همه زمینههــــا به ویژه در عرصه
والیتمـ ــداری و مـ ــردم داری الگــــوی تمام مســــؤوالن
باشد.

وی افزود :تعدادی از مالـ ــکان نانواییها هم هزینه پخت
نان رایگان را بر عهده گرفتند.
بـ ــه نقل از صدای نهاوند ،فهرسـ ــت  19نانوایـ ــی که در روز
شـ ــنبه  13دی ماه به صورت رایگان نـ ــان بین مردم توزیع
کردند به شرح زیر است:
-1مهدی خزایی(لواشی-دستغیب)
-2علی هاشمی(سنگکی-مهدیه)
-3علی جاللوند(لواشی-گلشن)

-4سعید جاللوند(سنگکی-جوادیه)
-5حجیه موسوی(لواشی-انتهای فرمانداری)
-6مرتضی زمانیان(لواشی-گلزرد)
-7شهین بهامین(لواشی-کوی شهید حیدری)
-8حمزه نادری(لواشی-کوی شهید حیدری)
-9علی گنجی فر(لواشی-پای قلعه)
-10نقدعلی زنگنه(سنگکی-پای قلعه)
-11عزیز کیانی(لواشی-گیان)

-12علم شاه کیانی(لواشی-گیان)
-13بابانور حسنگاویار(لواشی-طایمه)
-14علی اصغر خزایی(لواشی-فیروزان)
-15حسن کورانی(لواشی-چناری)
-16فاطمه بیدار(سنگکی-بابارستم)
-17محمد ذوالفقاری(بربری-باباقاسم)
-18صحبت اله سیاوشی(سنگکی-دکترحسابی)
-19هادی احمدوند(سنگکی-کوی شهید حیدری)

هگمتانــــه ،گروه شهرســــتان :امــــام جمعه مالیر
گفت :سردار شهید سلیمانی با ایستادگی محور
مقاومــــت را در منطقــــه شــــکل داد و خاورمیانه
جدیــــد را با محور مقاومــــت ایجاد،تثبیت و بیمه
کرد.
به گــــزارش هگمتانه ،حجتاالســــام محمدباقر
برقراری شــــامگاه جمعه در آیین اولین سالگرد
شــــهادت شــــهید حــــاج قاســــم ســــلیمانی در
حســــینیه امام(ره) همدان اظهار کرد :دشمنان
به دنبــــال ایجاد یک خاورمیانـ ــه جدید بودند اما
ســــردار ســــلیمانی یک منطقه خاورمیانه طراحی
کرد که امروز ســــر تا پا مقاومت و برای بیگانگان
یک منطقه ناامن است.
وی بــــا تشــــریح ابعاد شــــخصیتی شهیدسـ ــردار
ســــلیمانی تأکید کــــرد :ایثــــار ،جهــــاد مخلصانه،
عشــــق به شــــهادت ،افشــــاگر اســــام دروغین
داعــــش ،مقابله بــــا دشــــمن در خط مقــــدم را از
مهمترین خصوصیتهایی شــــخصیتی شـ ــهید
حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد.
امام جمعه مالیــــر اظهار کرد :همین خصوصیات
و ویژگیهای شــــخصیتی شهید سردار سلیمانی
باعث شد وی به عنوان شــــهید شاخص جهان
اسالم و سردار مقاومت شناخته و معرفی شود.
وی با اشــــاره بــــه اینکه ســــردار ســــلیمانی چهره
واقعــــی اســــام قالبــــی داعــــش را افشــــا کـ ــرد،
خاطرنشــــان کرد :وی با نشان دادن چهره اسالم
ناب محمدی(ص) در عمل ثابت کرد که اسـ ــام
واقعی با اســــام آمریکایی که نماد منطقهای آن
اسالم داعش بود ،هیچ سنخیتی ندارد.
حجتاالسالم برقراری خاطر نشان کرد :سخنان
ماندگار ســــردار ســــلیمانی ســــال  97در همدان
صدق گفتــــارش را نشــــان میداد کــــه «ما ملت
شهادتیم ،ما ملت امام حسینیم».
وی بــــا بیــــان اینکــــه در پرتو نور اخالص شـ ــهید
ســــلیمانی این فداکاری و مقاومـ ــت رقم خورده،
ادامــــه داد :کار بـ ــرای رضای خدا ،محبـ ــت او را در
دل همه نشــــاند تا جایی که حتی ژنرال آمریکایی
با وجود اذعان به دشـ ــمنی بـ ــا او ،آرزوی دیدار با
ایشان را داشت.
امــــام جمعــــه مالیر بــــا تأکید بــــر اینکــــه مکتب
سردار سلیمانی مکتب انسانسازی ،مقاومت،
پیشرفت و رشـ ــد درونی اسـ ــت ادامه داد :تمام
آمــــران و قاتالن این مرد بـ ــزرگ و الهی باید خوف
این را داشــــته باشند که دست غیب الهی از آنها
انتقام بگیرد.
حجتاالســــام برقراری با اشــــاره به عشق سردار
به شهادت و پیوستن به یاران شهیدش افزود:
وقتی به او گفته بودند که برای ریاست جمهوری
نامزد شــــوید ،پاســــخ داده بودند که مــــن نامزد
گلوله و شــــهادت هســــتم ،او مانند اولیای الهی
ذرهای از مرگ هراس نداشـ ــت و زمینه شهادت
در وجود ایشان مهیا شده بود.
در ادامه ایــــن آیین که با حضور اقشــــار مختلف
مردم ،با تعداد محدود و رعایت شـ ــیوهنامههای
بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شـ ــد،
مداح اهل بیت با ذکر مصیبــــت ایام فاطمیه به
سوگواری پرداخت.
به نقل از ایرنا ،ســــردار سپهبد شهید حاج قاسم
ســــلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
و ابومهدی المهندس معاون سـ ــازمان الحشد
الشــــعبی عراق به همراه هشت نفر دیگر بامداد
جمعه  13دی  1398در مســــیر فرودگاه بغداد در
اقدام تروریســــتی کاخ سفید و به دستور «دونالد
ترامــــپ» رئیــــس جمهــــوری آمریکا و با شـ ــلیک
از پهپادهــــای ارتــــش این کشــــور به شـ ــهادت
رسیدند.
بر اســــاس اعــــام نیروی قــــدس ســــپاه ،در این
حمله تروریســــتی که بامداد جمعــــه اتفاق افتاد
در مجموع  10نفر شهید شــــدند ،سردار سرتیپ
پاســــدار حســــین جعفرینیا ،ســــرهنگ پاسدار
شهرود مظفرینیا ،ســــرگرد پاسدار هادی طارمی
و ســــروان پاســــدار وحیــــد زمانینیا از شـ ــهدای
همراه سردار سلیمانی بودند.
پنتاگــــون وزارت دفــــاع آمریکا نیز اعــــام کرد که
دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری این کشور صادر کرده بود.
در پی این اقدام تروریســــتی ،ســــپاه پاسـ ــداران
انقالب اســــامی بامــــداد چهارشــــنبه  18دیماه
 1398پایگاه آمریکایی "عیناالســــد" در اسـ ــتان
"االنبــــار" عراق را بــــا چندین موشــــک هدف قرار
داد.

یکش ــنبه  14دی 1399
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استان

یادداشت میهمان

بصیرت ،ملت حسینی،
مکتب شهید سلیمانی

 محمدجواد بیات

انقالب اســــامی ایران ،پرتویی از عاشورا وانقالب
عظیـ ــم الهـ ــی آن اسـ ــت .درنـ ــگاه ملت حسـ ــینی
درمکتب شـ ــهید سـ ــلیمانی کربال کاخ ستمگران
را با خـ ــون در هم کوبید .وسـ ــید الشـ ــهداء(ع) با
همه اصحاب وعشــــیره اش قتل عام شدند ،لکن
مکتبشـ ــان راجلو بردند ومساله کربال که خودش
در راس مسـ ــائل سیاسـ ــی هسـ ــت بایـ ــد زنـ ــده
بماند .مگر شـ ــهادت ارثی نیسـ ــت که از موالیان
مـ ــا کـ ــه حیـ ــات را عقیـ ــده وجهـ ــاد میدانسـ ــتند
ودر راه مکتـ ــب پـ ــر افتخار اسـ ــام ،با خـ ــون خود
وجوانـ ــان عز یـ ــز خـ ــود از آن پاسـ ــداری میکردند
به ملـ ــت حسـ ــینی ما رسـ ــیده اسـ ــت .امـ ــروز در
کمال سـ ــرافرازی ،چنین پشـ ــتوانه عظیم ومیراث
گرانسـ ــنگ در عهـ ــد بد عهـ ــدی جبـ ــاران عالم در
زور گویـ ــی وتجاوز به حقـ ــوق مظلومـ ــان عالم در
مکتب شـ ــهید سـ ــلیمانی که ریشه در اسالم ناب
محمـ ــدی(ص) ،تفکـ ــر عاشـ ــوارئی و تعالیـ ــم امام
خمینـ ــی(ر ) دارد تجلی پیدا نموده اسـ ــت.وملت
حسـ ــینی عهـ ــده دار رسـ ــالت خطیـ ــر در جهـ ــان
گردیده اسـ ــت که با آ گاهـ ــی بخشـ ــی وتعمیق بد
اخالقیهای مستبکران در نزد ملل دنیا آنان را به
قیام هلل واقامه قسط وعدل فرا میخواند.
طراحی سیاسـ ــت برد بـ ــرد ،آموزه ملت حسـ ــینی
در مکتـ ــب شـ ــهید سـ ــلیمانی و نـ ــگاه جمعـ ــی
حاج قاسـ ــم بـ ــه مسـ ــائل جهانی نـ ــگاه این ملت
اسـ ــت .دیدگاه سیاسـ ــی کاری وسیاسـ ــت بازی
نیسـ ــت .ملـ ــت حسـ ــینی در تکـ ــرار کربالهـ ــای
ایـ ــران آموختـ ــه اسـ ــت سـ ــرباز وطـ ــن بـ ــا هوش
سرشـ ــار و زیرکـ ــی کـ ــه داشـ ــت و هر جـ ــا معبری
را بـ ــاز میکـ ــرد جبهـ ــه مقاومت را پیـ ــش میبرد.
او یافتـ ــه اسـ ــت مر یـ ــد رهبـ ــر مزیتهـ ــای جبهه
مقاومـ ــت را میشناسـ ــد و بدان احتـ ــرام میکند.
در مکتـ ــب شـ ــهید سـ ــلیمانی ،ملت حسـ ــینی از
ویژگیهای حاج قاسـ ــم سیاسـ ــت ورزی ایشان،
تلفیـ ــق کارهای نظامی وی با کار دیپلماسـ ــی را در
حافظـ ــه تاریخی به یادگار دارد .ایجـ ــاد زمینه برای
دیپلماسـ ــی قوی در مکتب شـ ــهید سـ ــلیمانی را
ارزانی دسـ ــتگاه دیپلماسـ ــی کشـ ــور میداند که
قدرتمندانـ ــه جهانـ ــی بیاندیشـ ــد و در جغرافیای
بدون مـ ــرز عقیدتی راهبـ ــرد واسـ ــتراتژی انقالب
اسـ ــامی را در دنیا تثبیت سـ ــازد.بدون واهمه و
ترس از کد خدای کذائی در مسیر تمدن سازی و
اهداف بلند انقالب اسـ ــامی ،جهانی گام بردارد.
ملـ ــت حسـ ــینی در مکتـ ــب شـ ــهید سـ ــلیمانی
درتعریـ ــف صبـ ــر معتقـ ــد اسـ ــت:صبر یعنـ ــی
ایسـ ــتادگی ،مقاومت ،پی گیـ ــری اهدافی که برای
خود تعیین کرده اسـ ــت ،یعنـ ــی در مقابل خدعه
دشــــمن معادالت خود را به هــــم نریزد .او کرامت
ذاتـ ــی انسـ ــان وارزشـ ــهای انسـ ــانی را در منظومه
ارزشـ ــهای انسـ ــانی جلوه گر میبیند که در بعثت
پیامبر اعظم(ص) به بشـ ــریت هدیه شـ ــده است
تلقی میکنـ ــد .منظومه معرفتی ومنظومه ارزشـ ــی
کـ ــه به دنبـ ــال احـ ــکام اسـ ــت .ملت حسـ ــینی در
مکتب شهید سـ ــلیمانی ایده گرا ،طبیعت اسالم
را عدالت ،پیشــــرفت ،ترقی وسعادت نوع بشر در
پهنه عالم خاکی میداند .اعتقاد راســــخ دارد امروز
نسخه شـ ــفاء بخش در درمان بیماریهای حاکم
بر جهان سـ ــرمایه داری ،لبیرالیسـ ــم ودمکراسـ ــی
غربی همان اسـ ــام عزیز اسـ ــت .در ایـ ــن مکتب،
مهر ومهر ورزی شـ ــاکله اصلی و دژ مسـ ــتحکم در
برابر تجـ ــاوز به حقوق ملتها در عرصـ ــه بین اللمل
است.
ملـ ــت حسـ ــینی دربعـ ــد داخلی درمکتب شـ ــهید
سـ ــلیمانی انقالب را متعلق به همه مردم میداند.
سیاسـ ــت گذاریهـ ــای حاج قاسـ ــم واسـ ــتفاده از
ظرفیتهـ ــای گوناگـ ــون را معیـ ــار قـ ــرار میدهد.
در زمینـ ــه تقویـ ــت وفـ ــاق وانسـ ــجام ملـ ــی تالش
میکند .در عمل به سـ ــیره شهید سـ ــلیمانی چپ
وراسـ ــت نمیشناسـ ــد به حفظ نظام که از اوجب
واجبـ ــات اسـ ــت میاندیشـ ــد .صـ ــراط مسـ ــتقیم
انقالب اسـ ــامی را که صراط والیت اسـ ــت نقشه
مسـ ــیر قـ ــرار داده اسـ ــت .امیدوارنه فـ ــردای بهتر
وآینده ی درخشــــانتر جهان پیرامون خود را رصد
میکند .جنــــود اهریمن را درایجاد یاس و نومیدی
درهیاهوی سیاسـ ــی به لحظه و بهنگام زمین گیر
میسـ ــازد .دانش آموخته مکتب شهید سلیمانی
درمدرسه عشـ ــق ،بسیج مسـ ــتضعفین فرا گرفته
اسـ ــت که تکلیـ ــف او را حضـ ــرت سیدالشـ ــهداء
معلـ ــوم کرده اسـ ــت .لذا تکلیـ ــف گراء بـ ــه امام و
مقتـ ــدای خویـ ــش ولی امـ ــر مسـ ــلمین مقتدارانه
اقتداء وبه فریضه انقالبــــی بودن وانقالبی ماندن
تا ظهور دولت عدل گسـ ــتر مصلـ ــح جهانی ،مورد
وثـ ــوق ادیـ ــان الهـ ــی مهـ ــدی فاطمه (عـ ــج) عمل
میکنند.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی

فعالیت ترویجی نماز در فضای مجازی دنبال شود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :قائم مقام رئیس کل دادگسـ ــتری استان همدان گفت :فعالیتهای
فرهنگی ترویجی اقامه نماز با توجه به شیوع کرونا در فضای مجازی دنبال شود.
به گزارش هگمتانه ،ظهر دیروز به همت معاونت فرهنگی دادگسـ ــتری استان همدان و با دعوت
از رؤسـ ــای ادارات تابعه و مسؤوالن سـ ــتاد اقامه نماز استان جلسه شـ ــورای هماهنگی اقامه نماز
دستگاه قضایی استان برگزار شد.
در این نشسـ ــت نمایندگانی از سازمانهای تعزیرات حکومتی ،پزشـ ــکی قانونی ،سازمان قضایی

نیروهای مسـ ــلح ،ثبت اسـ ــناد ،سازمان بازرسـ ــی ،سـ ــازمان زندانها و دادگسـ ــتری استان حضور
داشتند و هر یک گزارش فعالیتهای ترویجی در خصوص نماز را ارایه دادند.
در این مراسـ ــم دبیر ستاد اقامه نماز اسـ ــتان همدان با تقدیر از فعالیتهای فرهنگی در خصوص
نماز ،ادارات تابعه قوه قضائیه را در امر اقامه نماز فعال و با انگیزه معرفی کرد.
حجتاالسـ ــام سـ ــیدمرتضی حسـ ــنیحلم گفت :این نوع هماهنگیها با رویکرد ترویج معنویت
بیش از پیش در دستگاهها برای همافزایی و پیشبرد بهتر امور ضروری است.

به نقل از فارس ،حجت االســــام پیرمحمــــد احمدوند قائم مقام رئیس کل دادگســــتری و معاون
فرهنگی این سازمان در همدان هم با تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت شهید
حاج قاســــم ســــلیمانی ،عنوان کرد :با توجه به شرایط موجود و شــــیوع کرونا ویروس و ممنوعیت
برگـ ــزاری اجتماعات در این دوره از زمــــان میطلبد برنامهها و فعالیتهــــای فرهنگی ترویجی اقامه
نماز در فضای مجازی و اتوماســــیون اداری از طریق برگزاری مســــابقات و اطالعرسانیهای فرهنگی
دنبال شود.

نهی از منکر ادارات در شورای امر به معروف
آیتاهلل شعبانی رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان :بررسی کم کاریهای ادارات در شورای امربه معروف
آیتا ...موسوی اصفهانی :از گروههای امر به معروف حمایت قانونی شود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس سـ ــتاد احیای امر به
معـ ــروف و نهی از منکر اسـ ــتان همدان بـ ــا گالیه از عدم
حضور برخی از اعضای سـ ــتاد امر به معروف در جلسات
سـ ــتاد ،گفـ ــت :کـ ــم کاریهـ ــای ادارات در شـ ــورای امربه
معروف بررسی شود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،آی ـ ـتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی در
جلسـ ــه سـ ــتاد احیـ ــای امر بـ ــه معـ ــروف و نهـ ــی از منکر
همـ ــدان ،با اشـ ــاره بـ ــه اهمیت توجـ ــه اعضای سـ ــتاد به
قوانین ستاد و لزوم تشـ ــکیل جلسات با اعضای اصلی،
اظهـ ــار کرد :آنچـ ــه در خصوص نحـ ــوه برگزاری سـ ــتاد امر
به معروف بیان شـ ــده ،این اسـ ــت که اعضا باید شخصا
در جلسـ ــات حضور داشته باشـ ــند و این نشان دهنده
اهمیت مساله امر به معروف است.
وی با تأکید بر اینکه باید مشـ ــخص شـ ــود کدام ارگان یا
نهاد در جلسـ ــه حاضر میشـ ــود ،گفت :مصوب ـ ـهای را به
تصویب خواهیم رسـ ــاند تـ ــا اگر عضوی در سـ ــتاد حاضر
نشـ ــد مراتب گالیهمندی به دسـ ــتگاههای باال دسـ ــتی
گزارش و اعالم شود.
امـ ــام جمعه همـ ــدان با بیـ ــان اینکه امر بـ ــه معروف یک
فریضـ ــه الهی مظلوم اسـ ــت که مورد غفلت واقع شـ ــده
اسـ ــت ،مطرح کرد :یکی از موضوعـ ــات مهم در خصوص
سـ ــتاد امر به معروف ،تشکیل ستاد در ادارات است که
باید با جدیت توسط اعضا پیگیری شود.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه معموال بیشـ ــتر گلـ ــه مندیها در
عدم خدمترسانی اسـ ــت تا مفاسد مالی ،که این همان
مفاسـ ــد پنهان اسـ ــت عنوان کرد :عدم توجـ ــه به ارباب
رجوع ،کـ ــم کاری و تنبلی از مفاسـ ــدی اسـ ــت که شـ ــاید
همانند مفاسـ ــد مالی نباشـ ــد ،اما زمینه سـ ــاز نارضایتی
اجتماعی در بین مردم میشود.
وی بـ ــا بیان اینکه در اسـ ــتان همدان مدیـ ــران در بحث

مفاسـ ــد مالی مشـ ــکلی ندارنـ ــد و این امر بـ ــه عهده قوه
قضاییه اسـ ــت گفت :در قانون اداری کم کاری مجموعه
شاید یک فساد نباشد اما حتما یک منکر بوده و باید در
شورای امر به معروف و نهی از منکر بررسی شود.
نماینـ ــده ولی فقیه در اسـ ــتان همدان عـ ــدم اطالع مدیر
از مشـ ــکالت زیـ ــر مجموعـ ــه خـ ــود را ،ضعـ ــف آن مدیـ ــر
دانسـ ــت و گفت :اگر مدیـ ــری از وضعیت بـ ــازار بی خبر
باشـ ــد و نظارت دقیقی بر آن نداشته باشـ ــد ،نتیجهاش
به وجود آمدن این گرانیها خواهد بود ،بنابراین ســــتاد
امـ ــر به معروف باید بـ ــا ورود به این موضـ ــوع به عملکرد
دستگاهها نظارت جدی و الزم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه سـ ــتاد باید نیروهای مطالبهگر را در
جامعه فعال کند ،اظهار کرد :سـ ــتاد باید در فعال کردن
ظرفیت مردمی و نیروهای مطالبهگر همت جدی داشته
باشـ ــد تا در کنار نیروهای خود ،افرادی به صورت پنهان
گزارشها را به ستاد ارسال کنند.
نماینـ ــده ولی فقیـ ــه در اسـ ــتان همدان یادآور شـ ــد :کار
تشـ ــکیالتی برای احیا این فریضه در جامعه انجام شـ ــود
و همچنیـ ــن بایـ ــد روحیه نظـ ــارت اجتماعی و احســــاس
مسـ ــؤولیت در بین مردم جامعه به ویژه مدیران تقویت
شود که این امر از مهمترین رسـ ــالتهای شوراهای امر
به معروف است.
وی همچنین افزود :بیشـ ــترین مشـ ــکالت در الیههای
زیرین ادارات بوده و باید مدیران ستاد تعامل حداکثری
با سـ ــازمان بازرسی داشـ ــته باشـ ــند و مجموعههایی که
وظیفـ ــه قانونـ ــی نظـ ــارت را دارند بایـ ــد با شـ ــورای امر به
معروف و نهی از منکر همکاری داشته باشد.

 آیتا ...موسـ ــوی اصفهانی :امر به معروف را باید از
ادارات شروع کنیم

مدیر حوزه علمیه اسـ ــتان همدان نیـ ــز در ادامه تصریح
کرد :بسیاری از فیلمهای خارجی که در صدا و سیما بارها
پخش شـ ــده باعث شـ ــده تا قبح بدحجابی و بی حجابی
در جامعـ ــه از بیـ ــن برود و لـ ــذا باید در خصـ ــوص ّ
کمیت
برنامههایـ ــی که از صدا و سـ ــیما پخش میشـ ــود نظارت
جدی وجود داشته باشد.
آیتا ...سید مصطفی موسـ ــوی اصفهانی ،با اشاره به نظر
شـ ــهید مطهری در خصوص امر به معـ ــروف ،اظهار کرد:
شـ ــهید مطهری در نوشـ ــتههای خود که نزدیـ ــک به 30
سال قبل آن را نوشتهاند از امر به معروف و نهی از منکر
به عنوان دو اصل فراموش شــــده در زمــــان طاغوت نام
برده ،اما باید بگوییم متأســــفانه فراموشی این دو اصل
در زمان ما هم به وقوع پیوسته است.
وی با گالیـ ــه از اینکه امر به معروف و نهـ ــی از منکر عمال
در اجتماع بسیار ضعیف شده است ،گفت :یکی از علل
این اتفاق حضور برخی مدیــــران کل در ادارات به عنوان
رئیس شــــورای امر به معروف آن اداره است ،چرا که این
جایگاه دارای شرایطی است.
نماینده مــــردم همدان در مجلس خبرگان رهبری افزود:
در گام اول باید افراد معتقد به این مســــاله را شناسایی
کنیم و بعد وظیفههای این ســــتاد را به آنها محول کنیم،
نه صرف اینکه چون فرد مدیر کل آن اداره است ،باید او
را به عنوان ریاست این ستاد معرفی کنیم.
وی همچنین با اشـ ــاره به حضور حجت االسالم مظاهری
به عنوان دبیر جدید این ســــتاد در اســــتان ،یادآور شد:
فعالیتها و اقدامات گذشـ ــته سـ ــتاد باید توسـ ــط تیم
جدید مالحظه شـ ــود و با بررسـ ــی نقاط ضعـ ــف و قدرت
گذشته ،از دوباره کاری تیم جدید جلوگیری شود.
مدیـ ــر حوزه علمیه اسـ ــتان همدان ،خواسـ ــتار تقویت و
حمایـ ــت از گروههای امـ ــر به معروف از نظر قانونی شـ ــد

و گفـ ــت :در اجتماع و جامعـ ــه باید جایگاه ســــتاد امر به
معروف و آمرین آن به درســــتی تبیین شود و مردم با آن
آشنایی پیدا کنند.
وی تأکید کرد :امــــر به معروف را بایــــد از ادارات در برخی
مسائل همچون نحوه پوشــــش و اختالط بین زن و مرد
شروع کنیم.

َ
 حجت االسالم مظاهری :شهید سلیمانی َعلمدار
امر به معروف و نهی از منکر
دبیر ســــتاد امر به معروف استان همدان نیز یادآور شد:
َ
شـ ــهید سـ ــلیمانی را باید َعلمدار امر به معروف و نهی از
منکر بدانیم که به خاطر اشـ ــاعه و گســــترش معروفات
تالش شبانه روزی داشــــت و مهمترین این معروفات را
میتوان تقویت نظام جمهوری اسالمی دانست.
حجت االسـ ــام یاسـ ــر مظاهری ،ضمن گرامیداشت یوم
اهلل  9دی ،اظهـ ــار کرد :حضور به موقــــع مردم در صحنه و
روز  9دی ،باعث شد تا انقالب در برابر تمامی نقشههای
دشمنان بیمه شود.
وی با اشـ ــاره به سـ ــالروز شهادت حاج قاســــم سلیمانی،

تصویب برنامه سازگاری با کم آبی
استان همدان

تداوم وضعیت زرد در همدان
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هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :اسـ ــتاندار همـ ــدان با بیان
اینکه همدان در وضعیت زرد قرار دارد گفت :مردم شرایط
را عـ ــادی تلقی نکنند بیماری و خطـ ــر ابتال همچنان وجود
دارد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید سعید شـ ــاهرخی ظهر دیروز در
کمیته اطالعرسـ ــانی سـ ــتاد اسـ ــتانی مقابله با کرونا ضمن
تقدیـ ــر از کادر بهداشـ ــت و درمان و همـ ــکاری خوب مردم
اظهار کرد :اسـ ــتان از وضعیت قرمز خارج شـ ــده است ،اما
ضـ ــرورت دارد شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی ،فاصل هگـ ــذاری
فیزیکی و زدن ماسک بهطور جدی رعایت شود.
اسـ ــتاندار همـ ــدان بـ ــا بیـ ــان اینکه طبـ ــق آمار دانشـ ــگاه
علومپزشـ ــکی همچنـ ــان دلیـ ــل اکثـ ــر مبتالیان بـ ــه کرونا
تجمعات و دورهمیهای خانوادگی اسـ ــت افزود :همراهی
و همکاری سـ ــپاه پاسـ ــداران و اجرای طرح شهید سلیمانی
در کنترل و پیشـ ــگیری از کرونا نقش بسـ ــزایی داشت که
ستودنی و قابل تقدیر است.
*تمدید تعطیلی مشاغل گرو ه 4
وی بـ ــا بیان اینکه سـ ــپاه و بسـ ــیج اسـ ــتان در کنار سـ ــایر
دستگاههای اجرایی خدماترسـ ــان نقش برجستهای در
مبارزه با کرونا ایفا کردند اظهار کرد :مشـ ــاغل گرو ه  4در این
هفته نیز در استان تعطیل هستند.
شـ ــاهرخی با اشـ ــاره به اینکه مشـ ــاغل گروههای یک ،دو و
سـ ــه میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند افزود :آموزش
حضوری مدارس ،دانشـ ــگاهها ،مؤسسههای خصوصی و
حوزههای علمیه تعطیل است.
وی با بیان اینکه غیـ ــر از نمازهای جمعه ،تمام اجتماعات و
مراسم آیینی و مذهبی تعطیل اسـ ــت اظهار کرد :فعالیت
مشـ ــاغل گروه چهار ( از جمله بوسـ ــتانها و مراکز تفریحی،
شهـ ــای آبی و اسـ ــتخرهای
شهـ ــای پـ ــر برخـ ــورد ،ورز 
ورز 
سرپوشیده) در استان ممنوع است.

 حیدری مقـ ــدم 320 :بیمـ ــار مبتال به کوویـ ــد  19در
استان همدان بستری هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز گفت :بیماران

بستری مشکوک و مثبت کووید  19در بیمارستانهای این
استان در حال حاضر به  320نفر رسیده است.
رشید حیدری مقدم بیان کرد :از ابتدای همه گیری ویروس
کرونا تاکنون 9 ،هـ ــزار و  812نفر بیمار قطعی مبتال به کووید
 19در استان همدان شناسایی و در بیمارستانها بستری
شده اند.
وی تصریـ ــح کرد :البته در همین مـ ــدت  17هزار و  156بیمار
سـ ــرپایی نیز با تشـ ــخیص احتمالی ابتال به کوویـ ــد  19برای
مراقبت و قرنطینه به منزل ارجاع داده شده اند.
وی اظهار کرد :میزان ابتالی روزانه به کرونا به  10مورد مثبت
در بستریها و  55مورد مثبت در بیماران سرپایی کاهش
داشته است و شـ ــمار فوتیها از میانگین روزانه  15مورد به
یک مورد کاهش داشته است.
رئیس دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا با بیان اینکه
تاکنون یک هزار و  412فوتی داشته ایم بیان کرد :میانگین
فوتی در یک هفته گذشته طی سـ ــه روز یک نفر و چهار روز
 2فوتی بوده است.
حیدری مقدم اظهار کرد :شاخص سرایت پذیری کرونا از 98
صدم در هفته گذشته به  96صدم رسیده است که این امر
مؤید کاهش آمار ابتال به ویروس کرونا در همدان است.
نهـ ــا میتوان
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا بررسـ ــی وضعیـ ــت طغیا 
دریافت کـ ــه علت  57درصد ابتال به این ویروس ش ـــرکت
در اجتماعات 36 ،درصد تماسهای درون خانگی ،مالقات
بیمار  6درصد و بقیه رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی
بوده است.
حیدری مقـ ــدم با بیان اینکـ ــه  25اداره و سـ ــازمان به مرجع
قضایی معرفی شـ ــدند اضافه کـ ــرد :باید با اطالع رسـ ــانی از
عادی انـ ــگاری بیماری جلوگیری کرد تا شـ ــاهد بازگشـ ــت
وضعیت استان به وضعیت قبل نباشیم.
وی گفت :با اجرای طرح شهید سلیمانی 422 ،تیم مراقبتی با
یک هزار و  464نیرو 607 ،تیم مراقبتی شامل یک هزار و 614
نیروی بسیج و هالل احمر فعال شدند و در بخش نظارتی
با توجه به نگرانـ ــی در زمینه جهش ویـ ــروس تالشهایی
صورت گرفته است.

 نادری فر :برگزاری هرگونه تجمع در استان همدان
همچنان ممنوع است
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان همدان هم گفت:
بر اساس ابالغیه جدید وزارت کشور ،برگزاری هرگونه تجمع
سیاسـ ــی ،فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـ ــی در اسـ ــتانهای با
وضعیت زرد کرونایی همچنان ممنوع است.
مهرداد نـ ــادری فر اظهار کرد :برگـ ــزاری آیینهای فرهنگی و
اجتماعی شامل مسـ ــاجد ،مجالس مذهبی و آیینی به طور
کامل در هر سه شـ ــرایط زرد ،نارجی و قرمز ممنوع است که
البته براساس ابالغیه جدید صادر شده ،برگزاری نماز جمعه
در مناطق با شرایط زرد بالمانع اعالم شده است.
مدیـ ــرکل دفتر امـ ــور اجتماعی اسـ ــتانداری همدان گفت:
واحدهـ ــای آموزشـ ــی شـ ــامل مـ ــدارس ،دانشـ ــگاهها و
مؤسسـ ــات آمـ ــوزش عالـ ــی ،آموزشـ ــگاههای خصوصی و
حوز ههـ ــای علمیـ ــه در مناطق زرد بـ ــه طور کامـ ــل تعطیل
هستند و آموزشها به صورت مجازی انجام میشود.
نادری فر ادامـ ــه داد :حضور همه کارمندان دسـ ــتگاههای
ارایـ ــه دهنده خدمـ ــات ضروری و دو سـ ــوم کارکنان سـ ــایر
دسـ ــتگاهها و ادارهها در مناطق زرد کرونایی الزامی است و
یک سوم بقیه دورکاری میکنند.
وی افزود :محدودیت پیشبینی شـ ــده برای کسـ ــب و کار
مشـ ــاغل در مراکز تجاری بازرگانی و خدماتی نیز مشـ ــخص
بوده و در شهرستانهای دارای وضعیت زرد مشاغل گروه
چهار تعطیلهستند.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان همدان ،مشاغل
گروه چهار شامل بوستان و مراکز تفریحی ،باشگاه ورزشی
پر برخورد ،مراکز ورزشـ ــی آبی و اسـ ــتخر سرپوشـ ــیده و باغ
وحشها نیز در مناطق دارای شرایط زرد تعطیل هستند.
ُ
نادری فر بیان کرد :رشتههای کشتی ،تکواندو ،کاراته ،ووشو،
شهـ ــای پر برخورد محسـ ــوب
رزم آوران و جـ ــودو جـ ــزء ورز 
میشوند ،همچنین برای فعالیت سایر رشتههای ورزشی
سالنی باید شیوهنامههای ابالغی از جمله متناسب بودن
تعـ ــداد ورزشـ ــکاران با ظرفیت باشـ ــگاه و رعایـ ــت حداقل
فاصله  2متری لحاظ شود.

هگمتانه،گروهخبرهمدان:برنامهسازگاریباکمآبیاستانهمدان
درجلسهکارگروهملیسازگاریباکمآبیکشورکهبهصورتویدیو
کنفرانسوباحضوروزیرنیروبرگزارشد،بهتصویبرسید.
بهگزارشهگمتانه،منصورستودهگفت:برنامهمرحلهنخست
سازگاریباکمآبیاستانبعداز بحثوبررسیدر چندینجلسهو
کارگروهتخصصیکشوریواستانی،در کارگروهملیسازگاریباکم
آبیباحضوراستاندارهمدانووزیرنیروتصویبشد.
ویافزود:استانهمدانبامتوسطبارندگیسالیانه 343میلی
متر دارای12محدودهمطالعاتیمستقلومشترکبااستانهای
همجواراستکههمگیایندشتهاممنوعهویاممنوعهبحرانی
است.ستودهیادآورشد:متوسطحجمکسریمنابعآبزیرزمینی
استاندر حدود165میلیونمترمکعبدر سالوحجمکسری
تجمعیمنابعآبزیرزمینیتاپایانسالآبی 97-96حدود5504
میلیونمترمکعباست.
ویافـ ــزود:طبقآماربـ ــرداریدور دوممنابعآبدر سـ ــال 1388در
بخشهایمختلفدرمجموعحدود 2411میلیونمترمکعب
برداشتازمنابعزیرزمینیوسطحیازطریقچاهها،قنوات،چشمه
ها،آببندهابرایمصارفمختلفبرداشتمیشودکهسهم
مصرفشرب137میلیونمترمکعب،سهممصرفصنعت35
میلیونو700هزارمترمکعبوسهمفضایسبزچهارمیلیونو
500هزارمترمکعبوسهمکشاورزی2234میلیونمترمکعب
است.
مدیرعاملشرکت آبمنطقهایاستانهمدانتصریحکرد:به
منظور ایجادتعادلبینمنابعومصارفوهمچنینجلوگیری
از افتمستمر سـ ــطحآبزیرزمینیودر راستایاجرایقوانینو
مقرراتواسنادباالدستیوطبقانسجامآبقابلبرنامهریزیمقرر
شددر مرحلهنخسـ ــتهدفگذاریکاهشبرداشتاز منابع
سطحیوزیرزمینیحدود 310میلیونمترمکعبصرفهجویی
شود.ستودهاظهار کرد:از زمانابالغاینتصویبنامهبهاستاندر
سال96تاکنونبالغبر24جلسهکارگروهسازگارباکمآبیتشکیل
ودر 5نشستتخصصیوزارتنیرووکارگروهتخصصیاستان
همدانگزارشهایمربوطهارائهوموردبحثوبررسیقرارگرفت.
وی،برنامهمحوریاستانهمدانرااستفادهصحیحاز منابعآبو
خاکدانستوتأکیدکرد:باتوجهبهمحدودیتمنابعآبیاستان
واسـ ــتفادهدرصدباالییاز منابعزیرزمینیدر بخشکشـ ــاورزی

مطــــرح کــــرد :بنابــــر مصوبه مجلــــس ،قانــــون حمایت از
آمرین به معــــروف و ناهیان از منکر به عنوان یک قانون
الزماالجرا است و این موضوع نیز به سران سه قوه ابالغ
شده است.
وی با بیــــان اینکه رهبر انقــــاب بر اســــتفاده از ظرفیت
جوانــــان انقالبی بســــیار تأکیــــد دارند ،خاطرنشـ ــان کرد:
فرهنگ ســــازی و مطالبه گــــری جــــزو رویکردهای جدید
شورا و ستاد اســــت و در همین راستا معاونت اجتماعی
و مطالبه گری و رسانه و فرهنگ سازی با حضور نیروهای
جوان معرفی شدهاند.
دبیر ســــتاد احیای امر به معروف استان همدان با اشاره
بــــه وظایف این ســــتاد ،اظهار کرد :بــــا روی کار آمدن تیم
آیــــتاهلل صدیقی ،مجموعــــه گفتارها و فرمایشـ ــات رهبر
معظــــم انقالب در حــــوزه امر به معروف احصا شـ ــده و بر
اســــاس این بیانات که مبنای قرآنی و روایی دارند ،سند
تحول و نقشــــه راه ســــتاد احیای امر به معروف تنظیم و
ابالغ شده است.
وی با بیــــان اینکه مأموریت جدید ســــتاد در حوزه امر به
معروف مسؤوالن اســــت ،گفت :متأسفانه در عرصه امر
به معــــروف در ادارات اراده جدی را مشـ ــاهده نمیکنیم
و بــــا وجود آنکــــه برنامههای ســــتاد به دســــتگاهها ابالغ
میشــــود اما دســــتگاهها خیلی ســــطحی در ایـ ــن رابطه
برخورد میکنند.
حجت االســــام مظاهری در پایان تأکید کرد :طبق قانون
مصوبات ستاد الزم االجرا است و از این جهت در قانون
تصریح شــــده اســــت که در جلســــات ســــتاد باید اعضا
شخصا حضور داشته باشند و در آن با توجه به اختیارات
خود تصمیم گیری کنند.
بایدبرایحفظوذخیرهاینمنبعحیاتیبرایآیندگانبرنامهریزی
وتالشکنیم.مدیرعاملآبمنطقهایاســــتانهمدانگفت:
ُ
بهمنظور کنترلمیزانافتســــطحآبزیرزمینیدر دشتهای
همدان،باالآمدنسطحآبهاوایجاداشتغالپایدار،مقرر شددر
مرحلهنخست310میلیونمترمکعبصرفهجوییدر مصرف
آبزیرزمینیوسطحیداشتهباشیمکهسهمآبهایزیرزمینی
دربخشکشاورزی269میلیونمترمکعبوآبهایسطحیدر
بخشکشاورزیحدود30میلیونمترمکعبشربوبهداشت
یکمیلیونو900هزارمترمکعبوجایگزینیپسابباآبزیرزمینی
9میلیونو700هزارمترمکعباست.
ستودهافزود:سازمانجهادکشــــاورزیوشرکتآبمنطقهای
مهمتریندســــتگاههایاجراییدر زمینهفراهــــم کردنزمینه
صرفهجوییهستندکهسهمجهادکشاورزیدرمرحلهنخست
درصرفهجویی72میلیونمترمکعبتاپایانبرنامههفتمتوسعه
یعنیسال1404است.
ویاضافهکرد:همچنینسهمشرکتآبمنطقهایحدود196
میلیونمترمکعبصرفهجوییدر مصــــرفآبهایزیرزمینی
اسـ ــتکهبایدباتعیینتکلیفچاههایبدونپروانهوانسداد
چاههایغیرمجازونصبکنتوربررویچاههایمجازوجلوگیریاز
اضافهبرداشتآنهااینرقممحققشود.
مدیرعاملآبمنطقهایاستانهمدانادامهداد:در بخشآب
شربشهریوروستاییباتوجهبه5برنامهشرکتآبفاقرارشدیک
میلیونو900هزارمترمکعبآبصرفهجوییشود.
ستودهاظهار کرد:محیطزیستهم 4برنامهمهمهدفگذاری
کرده،کهمهمترینآنمقابلهباپدیدهخشکسالی،احیایتاالب
آقگلمالیر،مطالعهشناساییکانونهایگردوغبار ومدیریت
مصرفآبوکنترلونظارتبر بازچرخانیآبدر صنایعوتصفیه
خانههایشرکتهایصنعتیاست.
تشکیلکارگروهملیســــازگاریباکمآبیبهپیشنهادمشترک
وزارتخانههاینیرو،جهادکشاورزی،کشوروصمتوسازمانهای
حفاظتمحیطزیستوبرنامهوبودجهوبهاستناداصلیکصد
وسیوهشتمقانوناساسیجمهوریاسالمیایراندر اسفند
سال96بهتصویبهیأتوزیرانرسید.
ً
هدفاز تشــــکیلاینکارگروهکهمتعاقباسازمانهواشناسی
کشــــور نیز بهآناضافهشد،هماهنگیوانسجامدر برنامههای
سازگاریباکمآبیدر کشور ومتعادلسازیمنابعومصارفآب
بودهاست.
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الحشد الشعبی:

به زودی خبرهایی درباره  40متهم پرونده ترور شهید سلیمانی خواهد رسید
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :یک مقام سـ ــازمان الحشـ ــد الشـ ــعبی اعالم کرد طـ ــی روزهای آتی
خبرهایی درباره متهمان پرونده ترور فرماندهان پیروزی بر تروریسم توسط دستگاه قضایی عراق
خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه ،یک مقام سـ ــازمان الحشـ ــد الشـ ــعبی اعالم کرد که طی روزهای آینده اسـ ــامی
متهمان پرونده ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و «ابومهدی المهندس» اعالم خواهد شد.

خانه ملت

شیوهنامههایبهداشتی
زیارت اماکن مقدسه
بازبینی میشود
نایـ ــب رئیـ ــس مجلـ ــس از بازبینی شـ ــیوهنامههای
بهداشتی زیارت اماکن مقدسـ ــه خبر داد و گفت :بر
اساس نتیجه جلسه سـ ــتاد مقابله با کرونا انستیتو
پاسـ ــتور با یک کشـ ــور خارجی کنسرسیوم تشکیل
میدهـ ــد .بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،سیدامیرحسـ ــین
قاضی زاده هاشـ ــمی گفت :به ماههای زیارتی نزدیک
م یشـ ــویم و مدتهاسـ ــت مـ ــردم شـ ــریف و متدین
توفیق زیـ ــارت مراکز زیارتـ ــی را ندارنـ ــد 4 .مرکز زیارتی
داریم؛ حرم پـ ــاک و مطهر امام رضـ ــا(ع) ،حرم حضرت
معصومـ ــه (س) ،حرم احمـ ــد بن موسـ ــی(ع) و حرم
حضرت عبدالعظیم حسـ ــنی(ع)؛ این مراکز مقدسه
زیارتی زیرساختهای خوب و مدیریت خوبی دارند.
نایب رئیس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی افزود :مواد
ضدعفونی وجود دارد که میتوان در هوا پخش کرد،
بدون اینکه به چشم ،مخاط ،بینی و پوست آسیب
برساند و حتی قابل قرقره کردن است و خطری برای
ُ
انسـ ــان ندارد کما اینکه ویروس کش است ،عالوه
بر این بـ ــا توجه به تعداد خدام این اماکن مقدسـ ــه،
هر یک یا دو سـ ــاعت میتوانند سطوح را ضدعفونی
کنند .عضو سـ ــتاد ملی مقابله با کرونا خاطر نشـ ــان
کرد :با توجه به اینکه در فصل سـ ــرد سال هستیم،
مردم به دلیل برودت هـ ــوا نمیتوانند اعمال زیارت
را انجام دهند؛ بنابراین باید شـ ــرایطی را طوری فراهم
کنیم که مردم بیشتر به زیارت بروند.
به نقل از خانه ملت ،قاضی زاده هاشمی تصریح کرد:
رحمانی فضلـ ــی به عنوان فرمانده قـ ــرارگاه عملیاتی
سـ ــتاد ملـ ــی مقابله بـ ــا کرونا مأمـ ــور شـ ــد مذاکراتی
را شـ ــروع کننـ ــد و دوبـ ــاره در زمینه شـ ــیوهنامههای
بهداشـ ــتی زیارت اماکن مقدسـ ــه بازبینـ ــی صورت
بگیـ ــرد تا در ایـ ــام ماههای رجب ،شـ ــعبان و رمضان
یک گشایش بیشتری برای دسترسی زیارت اعتاب
مقدسه داشته باشیم.

اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری باعث ارتقاء
سطح انتخابات میشود
نماینده مردم سـ ــمیرم در مجلـ ــس تأکید دارد که در
واقـ ــع با اصالح قانـ ــون انتخابات ریاسـ ــت جمهوری
سطح انتخابات باالتر میرود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،اصغر سـ ــلیمی ،با اشـ ــاره به
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاسـ ــت جمهوری
در مجلس گفت :ریاسـ ــت جمهوری بعد از جایگاه
رهبری باالترین مقام کشـ ــور محسـ ــوب میشـ ــود
بنابرایـ ــن انتخابـ ــات این جایـ ــگاه از اهمیت ویژهای
برخوردار اسـ ــت ،البته مردم نیـ ــز در انتخاب رئیس
جمهور دخیل هسـ ــتند اما به هر حال باید شرایطی
برای داوطلبان ریاست جمهوری در نظر گرفته شود.
به نقل از خانـ ــه ملت ،وی بیان کـ ــرد :در حال حاضر
برای شـ ــوراهای شهر و روسـ ــتا حتی مجلس شورای
اسـ ــامی قانـ ــون و مقرراتـ ــی داریـ ــم کـ ــه همه کس
نمیتوانند در آن ثبت نام کننـ ــد برای انتخاب عضو
در شورای یک روسـ ــتا مدرک تحصیلی و سن در نظر
گرفته شـ ــده اما برای ریاسـ ــت جمهـ ــوری هیچ گونه
معیار و شـ ــروطی اعالم نکرده ایم ،از ایـ ــن رو اکنون
بـ ــرای ثبت نـ ــام کنندگان ریاسـ ــت جمهـ ــوری فیلتر
مدرک تحصیلی و شـ ــرط سن لحاظ شـ ــده است و از
این پس همه افراد نمیتوانند شرکت کنند.
سـ ــلیمی گفت :در واقـ ــع با اصالح قانـ ــون انتخابات
ریاسـ ــت جمهوری سـ ــطح انتخابات باالتـ ــر میرود.
یهـ ــا در برخـ ــی بندها
از سـ ــوی دیگـ ــر سـ ــخت گیر 
زیاد اسـ ــت باید مقـ ــداری فضا را بازتر کنیـ ــم که افراد
بیشـ ــتری که در خـ ــود توانایـ ــی ریاسـ ــت جمهوری
میبینند در انتخابات ثبت نام کنند.

نباید قیمتهای کاذب خودرو
به مردم تحمیل شود
مصوبه شورای رقابت لغو شود

سـ ــخنگوی کمیسـ ــیون ویژه جهش و رونق تولید
بـ ــا بیان اینکـ ــه عملکرد شـ ــورای رقابـ ــت در تعیین
فرمول جدید شتابزده بود و شاخصهای واقعی در
آن لحاظ نشده اسـ ــت ،گفت :باید در فرمول جدید
شورای رقابت تجدیدنظر شود و از نظر مجلس این
شیوه ،دارای ایراد است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،رحیـ ــم زارع با انتقـ ــاد از فرمول
جدید قیمتگذاری خودرو توسـ ــط شـ ــورای رقابت،
گفت :تدویـ ــن فرمـ ــول قیمتگذاری خـ ــودرو باید
مبنای اقتصادی ،پایه علمی و کارشناسـ ــی داشـ ــته
باشـ ــد ،در حالی که در تعیین فرمـ ــول ،برای قیمت
گذاری خودرو توسـ ــط شـ ــورای رقابت مبنای خاصی
وجود ندارد و ابهام وجود دارد.
به نقل از خانه ملت ،وی افزود :تصمیم جدید شورای
رقابت باعث افزایش قیمـ ــت خودروهای موجود در
بازار و آشـ ــفتگی آن شده اسـ ــت ،نمیتوان برای حل
مشکالت شـ ــرکتهای خودروساز فشـ ــار قیمتی را
به مـ ــردم تحمیل کرد ،نباید با ایجـ ــاد افزایش قیمت،
انتظار کنترل بازار را داشـ ــته باشیم ،نکته دیگر اینکه
نباید فرامـ ــوش کرد در مدت اخیر نـ ــرخ ارز و فوالد که
در قیمت خودرو مؤثر بوده نیز کاهش یافته اسـ ــت.
وی خواستار لغو مصوبه شـ ــورای رقابت شد و ادامه
داد :اگـ ــر قـ ــرار باشـ ــد مدیریت بـ ــازار صرفـ ــا در اختیار
تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خودشان
تصمیماتی میگیرند که به ضرر مشتریان خواهد بود.

«مهند العقابی» مدیر رسـ ــانهای سازمان الحشد الشعبی شـ ــامگاه جمعه گفت که در پرونده ترور
فرماندهان پیروزی بر تروریسم( شهیدان سلیمانی و المهندس) 40 ،متهم وجود دارد ،که از جمله
آنها شماری عراقی و آمریکایی هستند.
به نقل از فارس ،وی با بیان اینکه دسـ ــتگاه قضایی عراق در پرونده سـ ــلیمانی تحت فشـ ــارهایی
داخلی و خارجی قرار گرفته اسـ ــت ،گفت«:با این حال دستگاه قضایی عراق عملکرد فوق العادهای

را برای شناسایی متهمانی داشته است که طی روزهای آتی درباره آنها خبرهایی خواهد رسید».
آمریکا سال پیش در اقدامی تروریستی سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه و
ابومهدی المهندس ،جانشین رئیس الحشد الشعبی را به همراه نیروهای همراه آن دو در نزدیکی
فرودگاه بغداد هدف قرار داد و به شهادت رساند .پارلمان عراق در واکنش به این اقدام ،طرح اخراج
نظامیان آمریکا از این کشور را به تصویب رساند.

ایران و جهان

شـــماره 4703

5

انعکاس

رهبر انقالب:

فقدان آیتاهلل مصباح
خسارتی برای حوزه معارف اسالمی است

مراسم تشییع پیکر آیتا ...مصباح یزدی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

ً
ً
حقا و انصافا کمنظیر است
خدمات ایشان 

هگمتانه ،گروه ایران و جهـ ــان :حضرت آیتاهلل خامنهای
در پیامی بهمناسبت ارتحال عالمه مصباح یزدی تصریح
فرمودنـ ــد :خدمـ ــات ایشـ ــان در تولیـ ــد اندیش ـ ـه دینی و
نگارش کتب راهگشا ،و در تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار،
و در حضور انقالبی در هم ه میدانهایی که احسـ ــاس نیاز
ً
ً
به حضور ایشان میشد ،حقا و انصافا کمنظیر است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در پـ ــی ارتحال عالمـ ــه محمدتقی

مصباح یـ ــزدی ،حضرت آی ـ ـتاهلل خامنهای رهبـ ــر ّ
معظم
انقالب اسالمی ،پیام تسلیتی صادر کردند.
متـ ــن کامل پیام حضـ ــرت آیتاهلل خامنهای بدین شـ ــرح
است:
الرحمن ّ
«بسم اهلل ّ
الرحیم
با تأسـ ــف و تأثر فراوان خبر درگذشـ ــت عالم ربانی ،فقیه و
حکیم مجاهد ،آیتا ...آقای حاج شـ ــیخ محمدتقی مصباح

یزدی را دریافت کردم .این ،خسارتی برای حوزهی علمیه و
حوزهی معارف اسالمی است.
ایشان متفکری برجسـ ــته ،مدیری شایسـ ــته ،دارای زبان
گویائی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم
بودند.
خدمات ایشـ ــان در تولید اندیشهی دینی و نگارش کتب
راهگشـ ــا ،و در تربیت شـ ــاگردان ممتاز اثرگذار ،و در حضور
انقالبـ ــی در همه میدانهایی که احسـ ــاس نیـ ــاز به حضور
ً
ً
ایشـ ــان م یشـ ــد ،حقا و انصافا کمنظیر اسـ ــت .پارسائی و
پرهیزگاری خصلت همیشـ ــگی ایشـ ــان از دوران جوانی تا
آخر عمر بود و توفیق سـ ــلوک در طریق معرفت توحیدی،
پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است.
اینجانـ ــب کـ ــه خود سـ ــوگوار ایـ ــن بـ ــرادر قدیمـ ــی و عزیز
میباشـ ــم ،بـ ــه خانـ ــدان گرامی و فرزنـ ــدان صالـ ــح و دیگر
بازمانـ ــدگان ایشـ ــان و نیز به شـ ــاگردان و ارادتمندان این
ّ
معلم بزرگ و به حوزهی علمیه تسـ ــلیت عرض میکنم و
ّ
علو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان
مسألت مینمایم.
ّ
سیدعلی خامنهای
 13دی ماه .»1399
پیکر آیتاهلل مصباحیزدی روز شنبه در حرم رضوی طواف
داده شده و روز دوشـ ــنبه در قم تشییع و به خاک سپرده
میشود.
آی ـ ـتا ...مصبـ ــاح یـ ــزدی عصـ ــر جمعـ ــه در یکـ ــی از
بیمارستانهای تهران به دیدار حق شتافت.

رئیس سازمان انرژی اتمی:

بهزودی غنیسازی  20درصد را آغاز خواهیم کرد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :رئیس سازمان انرژی اتمی با
اشاره به نامه ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت:
به زودی غنیسـ ــازی  20درصد در فردو آغاز خواهد شـ ــد و
دستمان روی ماشـ ــه اسـ ــت و فرمانده باید دستور دهد
شلیک کنیم.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،علیاکبـ ــر صالحی معـ ــاون رئیس
جمهـ ــور و رئیس سـ ــازمان انـ ــرژی اتمی ضمن اشـ ــاره به
مجاهدتها و ایثارگریهای شـ ــهید سـ ــپهبد حاج قاسم
سـ ــلیمانی گفت کـ ــه غنی سـ ــازی  20درصد بـ ــه زودی آغاز
خواهد شد.
انشـ ــاءاهلل به زودی  20درصد را آغـ ــاز خواهیم کرد/
رئیس جمهور باید دستور را بدهد
صالحی درباره آغاز غنی سازی  20درصد و آمادگی سازمان
انرژی اتمـ ــی در این خصـ ــوص گفت :نامهای بـ ــه نماینده
جمهوری اسـ ــامی در آژانس بینالمللی در وین دادهایم
که تسلیم این نهاد شود که این نامه روز جمعه به آژانس
داده شد که ما به اعتبار مصوبه مجلس میخواهیم غنی
سـ ــازی  20درصد را آغـ ــاز کنیم ،چون باید بـ ــه آژانس اعالم
کنیم ،بازرسـ ــان این نهاد بیایند برخی چیزهایی که پلمب
شده را فک پلمب کنند.
وی توضیح داد :کپسـ ــولهای گاز اورانیـ ــوم را باید عوض
کنیم .االن کپسول گاز اورانیوم طبیعی وصل است و غنی
سـ ــازی چهار درصد انجام میدهیم .حاال باید چهار درصد
را وصـ ــل کنیم تـ ــا  20درصد را تولید کنیـ ــم .این باید تحت
نظارت آژانس باشـ ــد .اعـ ــام کردیم که در آینـ ــده نزدیک
میخواهیم این کار را انجام دهیم و شما هم اقدامات الزم
را انجام دهید.
باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم
معـ ــاون رئیس جمهور خاطرنشـ ــان کرد :مـ ــا باید مصوبه
مجلـ ــس را اجرا کنیـ ــم و مصوبه مجلس و قانون اسـ ــت،

آییننامهای را نیـ ــز دولت در این ارتبـ ــاط درباره چگونگی
اجرای آن را نوشـ ــته اسـ ــت .انشـ ــاءاهلل به زودی  20درصد
را آغـ ــاز خواهیم کرد .رئیس جمهور باید دسـ ــتور را بدهد.
البتـ ــه رئیس جمهور دسـ ــتور اولیه را دادند کـ ــه ما نامه را
دادیم و به آژانس اعالم کردهایم .ما مثل سربازی هستیم
که دستمان روی ماشه است و فرمانده باید دستور دهد
شـ ــلیک کنیم .این آمادگی را داریم و انشـ ــاءاهلل در اسـ ــرع
وقت تولید میکنیم.
رئیس سـ ــازمان انرژی اتمی برای آغاز غنی سازی  20درصد
در فردو گفت که این کار خیلی سریع انجام خواهد شد.
خبرنگار روزنامه والاسـ ــتریت ژورنال پیشـ ــتر خبر داد که
آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شـ ــورای حکام اطالع داد
که ایـ ــران در تاریخ  31دسـ ــامبر  11( 2020دی  )1399نامهای
ارسـ ــال کرده و در آن از قصد خود برای تولید اورانیوم غنی
شـ ــده  20درصد در فردو را در راسـ ــتای طرح مجلس ایران
اعالم کرده است.
خبرنگار والاسـ ــتریت ژورنـ ــال ادامه داد که ایـ ــران اعالم
نکرده که چه زمانی غنیسـ ــازی  20درصد را آغاز خواهد کرد
و همچنین در این نامه اعالم شـ ــده که ایـ ــران تا  20درصد
غنی سـ ــازی خواهـ ــد کرد و معلوم نیسـ ــت کـ ــه این بدان
معناست که آیا غنی سـ ــازی اورانیوم را به  20درصد یا کمتر
از آن میرساند.
گفتنـ ــی اسـ ــت ،مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی در چارچوب
گامهای کاهش تعهدات هستهای و نامه رئیس جمهور
ایران به کشـ ــورهای اروپایی ،در پاسـ ــخ بـ ــه روند اقدامات
خصمانـ ــه آمریکا علیه جمهوری اسـ ــامی ایران و همراهی
کشـ ــورهای اروپایی با آن ،طـ ــرح اقدام راهبـ ــردی برای لغو
تحریمهـ ــا را بـ ــه تصویب نهایی رسـ ــاند .براسـ ــاس ماده 1
مصـ ــوب این طرح در راسـ ــتای تأمین شـ ــروط  9گانه مقام
معظـ ــم رهبـ ــری در خصوص توافق هسـ ــتهای ،سـ ــازمان

انرژی اتمی ایران موظف اسـ ــت بالفاصله پس از تصویب
ایـ ــن قانون ،جهت مسـ ــائل صلح آمیز نسـ ــبت به تولید
اورانیوم با غنای 20درصد اقدام و سـ ــاالنه به میزان حداقل
 120کیلوگرم آن را در داخل کشـ ــور ذخیره کند و همچنین
سـ ــازمان مذکور موظف اسـ ــت نیاز کشـ ــور برای مصارف
صلـ ــح آمیز بـ ــه اورانیوم با غنـ ــای باالی  20درصـ ــد را به طور
کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
شهید سلیمانی شخصی دوراندیش بود
صالحـ ــی همچنیـ ــن ضمـ ــن گرامیداشـ ــت یـ ــاد و خاطره
فرماندهان شـ ــهید مقاومت سـ ــردار شـ ــهید سلیمانی و
شـ ــهید المهندس و همراهان شهیدشان اظهار کرد :دو
انسان بزرگ و شـ ــخصیت برجسته را از دست دادیم .این
شـ ــهدای عزیز اسـ ــوههایی هسـ ــتند که باید به خوبی به
ملت و نس ـ ـلهای آینده معرفی شوند ،تا نسلها بتوانند
راه خودشان را پیدا کنند.
بـ ــه نقل از فـ ــارس ،وی بـ ــا بیان اینکه شـ ــهید سـ ــلیمانی
دوراندیش بود ،خاطرنشـ ــان کرد :وقتی ایـ ــن اتفاقات رخ
داد شـ ــهید سلیمانی زود حدس زد که این اتفاقات به چه
سمت و سـ ــویی خواهد رفت به خصوص مسئله سوریه.
قبل از سـ ــوریه بحث مصر بود که خیلی در مصر ورود پیدا
کرد همچنین در لیبـ ــی و تونس و مصر .چهـ ــار پنج بار در
زمان آقای مرسـ ــی به مصر رفتم .انقالب در مصر آشـ ــفته
بـ ــود و رهبر نداشـ ــتند و نمیدانسـ ــتند دنبال چه کسـ ــی
بروند .شهید سـ ــلیمانی خیلی سعی کرد این فراق مصر را
بعد از انقالب پر کند.
صالحی گفت :شهید سلیمانی به من میگفتند ارتباطات
بین سـ ــوریه و مصـ ــر را دوبـ ــاره برقـ ــرار کنید .بـ ــا صحبتی
که با گـ ــروه چهارگانـ ــه در آن زمـ ــان کردیم موفق شـ ــدیم
رابطه ارتباطاتی را بین این دو کشـ ــور برقرار کنیم .شـ ــهید
سلیمانی این جاها کمک میکرد.

وام جدید کرونا بنگاه محور شد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :چارچوب پرداخت وام کرونا
در مرحله دوم به سمت بنگاه محوری تغییر یافته و نحوه
پرداخت آن به واحد اقتصادی را دسـ ــتگاه اجرایی مربوطه
تعیین میکند.
به گزارش هگمتانه ،در راسـ ــتای حفظ اشتغال بنگاهها و
صیانـ ــت از نیروهای کار ،پرداخت تسـ ــهیالت حمایتی به
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در دستور کار وزارت
کار قرار گرفت و بر این اسـ ــاس 14 ،رسته شغلی منتخب
که بیشترین آسـ ــیب از شـ ــیوع ویروس کرونا را متحمل
شده و دارای فهرست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش
فرمایـ ــی بودند ،بـ ــرای اسـ ــتفاده از تسـ ــهیالت مذکور به
سامانه کارا معرفی شـ ــدند تا مراحل ثبت نام خود را از این
طریق دنبال کنند.
در مرحله نخسـ ــت پرداخت تسـ ــهیالت حمایتـ ــی کرونا،
نزدیک به  14هزار میلیارد تومان تسـ ــهیالت به کسـ ــب و
کارهای آسـ ــیب دیده از کرونا در کشـ ــور پرداخت شده و
متقاضیـ ــان به  19بانک تعیین شـ ــده در این حوزه معرفی
شدند که مبلغ مذکور در  14رسته و  858زیر رسته تعریف
شده است.
در مرحله دوم پرداخت تسهیالت کرونا نیز رقمی معادل
 8000میلیارد تومان درنظر گرفته شـ ــده که قرار اسـ ــت به
چهـ ــار بخش حمل و نقل ،گردشـ ــگری ،فرهنـ ــگ و هنر و
ورزش اختصاص یابد.
به گفته مدیرکل دفتر سیاسـ ــتگذاری و توسعه اشتغال
وزارت کار ،پرداخـ ــت تسـ ــهیالت کرونـ ــا در مرحله دوم به
سـ ــمت بنگاه محوری تغییر کرده اسـ ــت و در این مرحله

صرف نظر از بخش حمل و نقل ریلی که قبال هم مشمول
پرداخت تسـ ــهیالت شـ ــده بود ،سـ ــه بخش گردشگری،
فرهنگ و هنر و ورزش در دستور کار قرار گرفته است.
در مرحلـ ــه دوم پرداخت تسـ ــهیالت کرونـ ــا رقمی معادل
 8000میلیـ ــارد تومـ ــان درنظـ ــر گرفته شـ ــده و قرار اسـ ــت
بـ ــه بخش حمـ ــل و نقـ ــل  3500میلیـ ــارد تومـ ــان ،بخش
گردشـ ــگری  2000میلیـ ــارد تومان ،بخـ ــش فرهنگ و هنر
 1700میلیـ ــارد تومان و بخش ورزشـ ــی  800میلیارد تومان
اختصاص داده شود.
ازوجی افزود :سـ ــتاد مقابله با کرونا پرداخت تسـ ــهیالت
حمایتـ ــی به شـ ــاغلین و کسـ ــب و کارهای حوزه ورزشـ ــی،
گردشـ ــگری و فرهنگ و هنر را در ادامـ ــه حمایت دولت از
صاحبان مشـ ــاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده
از کرونا به تصویب رسانده است.
آن طـ ــور که وی گفته چارچوب پرداخت وام کرونا مشـ ــابه
تسـ ــهیالت قبلی اسـ ــت ولی اینکه به هر واحد اقتصادی
چگونه پرداخت شود چارچوبی است که دستگاه اجرایی
مربوطـ ــه تعیین کرده اسـ ــت .به عنـ ــوان مثـ ــال در حوزه
گردشگری چارچوبهایی که برای هتلها و مراکز اقامتی
و بـ ــوم گردی تعیین شـ ــده مبنای پرداخت تسـ ــهیالت از
سوی بانکها خواهد بود.
پیـ ــش از این معاونـ ــت اشـ ــتغال وزارت کار از اختصاص
 2000میلیارد تومان تسـ ــهیالت حمایتـ ــی کرونا به بخش
گردشـ ــگری 1700 ،میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر
و  800میلیـ ــارد تومـ ــان بـ ــه بخـ ــش ورزش در مرحله دوم
پرداخت وام کرونا و بر اسـ ــاس مصوبات ستاد ملی کرونا

فرمانده کل سپاه:

هر عمل دشمن را با ضربهای متقابل
قاطع و مستحکم پاسخ میدهیم
هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهان :سرلشــــکر حســــین
سـ ــامی با تأکید بر اینکـ ــه هیچ تهد یــــد و تعرضی از
سـ ــوی دشـ ــمنان را رها نخواهیم کرد ،گفت :ما هم
در عمل نشـ ــان دادهایـ ــم و هم در بیــــان میگوییم
هر عملی از سـ ــوی دشـ ــمن علیــــه ما ســــر بزند ،آن
را بـ ــا ضرب ـ ـهای متقابـ ــل ،قاطع و مســــتحکم پاســــخ
میدهیم.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،ســــردار سرلشــــکر پا ســــدار
حسـ ــین سـ ــامی فرمانـ ــده کل ســــپاه پا ســــداران
انقالب ا سـ ــامی همـ ــراه با ســــردار دریادار پا ســــدار
علیرضـ ــا تنگسـ ــیری فرمانده نیروی دریایی ســــپاه،
همزمـ ــان با نخسـ ــتین ســــالگرد شــــهادت ســــردار
دلهـ ــا سـ ــپهبد حـ ــاج قاســــم ســــلیمانی ،ابومهدی
المهنـ ــدس و شـ ــهدای همرزمشــــان ،در بازد یــــد از
یگانهـ ــا ،سـ ــامانهها و تجهیزات نظامی مســــتقر در
جزیره بوموســــی؛ میزان آمادگیهای دفاعی و رزمی
آنان را ارزیابی کردند.
فرمانده کل سـ ــپاه در حاشــــیه این باز یــــد پیرامون
راهبـ ــرد دفـ ــاع دریایـ ــی ســــپاه از جزایر ســــه گانه به
ویـ ــژه جز یـ ــره راهبردی بوموســــی گفت :جزایر ســــه
گانه بوموسـ ــی و تنب بزرگ و تنــــب کوچک ،اجزای
جدایـ ــی ناپذیر اسـ ــتقالل ملی و پیشــــانی دفاعی ما
در مقابله با دشـ ــمنان فرامنطقهای هستند.
وی افزود :همانطور که در پایتخت کشــــور عزیزمان
یعنـ ــی تهران ،هـ ــر یک وجب خــــاک به ا نــــدازه جان
همه ملت ایران ارزشـ ــمند اســــت ،یک وجب خاک
ایـ ــن جزایر هـ ــم برای آحـ ــاد مــــردم ایران بــــه اندازه
جانشان ارزشمند است.
سرلشـ ــکر سـ ــامی وضعیت و آمادگیهای دفاعی
و رز مـ ــی در ا یـ ــن جزا یـ ــر را اطمینا نبخــــش ،قاطع،
محکـ ــم و خلـ ــل ناپذ یـ ــر توصیــــف کــــرد و افــــزود:
ا مـ ــروز بـ ــرای ارزیا بـ ــی و اطمینــــان از آمادگیهــــای
قدرتمند مـ ــان در در یـ ــا و در مقابلــــه با دشــــمنانی
کـ ــه گا هـ ــی رجزخوانیهـ ــا و لفاظیهایــــی همــــراه با
تهد یـ ــد انجـ ــام میدهند ،در اینجا حاضر شــــد هایم،
تا ا نشـ ــاءاهلل از نزد یـ ــک با آمادگیهــــای مدافعان
آ بهـ ــای آسـ ــمانی سـ ــرزمین خــــود کــــه در ســــطح
مطلوبی قرار دارد ،آ شـ ــناتر شویم.
فرمانده کل سـ ــپاه در پاســــخ به سوالی در خصوص
واکنش به هر نوع دســــت اندازی به امنیت و منافع
ملی کشـ ــورمان به ویژه در حوزه دریایی تصریح کرد:
ما هم در عمل نشــــان داده ایم و هم در بیان اعالم
میکنیم هر عملی که از ســــوی دشــــمن علیه ما سر
بزنـ ــد ،آن را با ضرب ـ ـهای متقابل ،قاطع و مســــتحکم
پاسـ ــخ میدهیـ ــم و این موضــــوع بارها ثابت شــــده
است که ما هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان
را رها نکــــرده و او را به حال خود وا نمیگذاریم.
سرلشـ ــکر سـ ــامی بـ ــا تشــــریح توانمند یهــــا و

آمادگیهــــای دفاعــــی و رزمــــی نیروی دریایی سـ ــپاه
تأکیــــد کــــرد :نیــــروی دریایــــی ســــپاه بــــه و یـ ــژه در
ســــا لهای اخیــــر بــــه توانمندیها و دســــتاوردهای
فو قالعــــاد های نائــــل آمــــده اســــت و آنچــــه ا مـ ــروز
شــــاهد آن هســــتیم بخشــــی از توان و اقتدار سپاه
در دریاست.
وی افزود :توانمنــــدی مقابله با زیر ســــطحیهای
متخاصــــم و د ســــتیابی به یــــک توان زیر سـ ــطحی
قدرتمنــــد کــــه هــــم در حــــوزه کشــــف و هـ ــم
اجــــرا ،در زیــــر دریــــا حرکــــت میکنــــد ،از جملـ ــه
تو ا نمند یها ست .
فرما نــــده کل ســــپاه برخــــورداری از مینهـ ــای
انبــــوه هوشــــمند و تولیــــد شــــده زیرســــطحی که از
قابلیتهــــای عملیاتی فوق العاده برخوردار ا سـ ــت
را در کنــــار قابلیت رهاســــازی بمبهای هوشـ ــمند
از فراز آســــمان توســــط پرندههای با سرنشـ ــین و یا
بدون سرنشــــین که قادر اســــت اهــــداف متخاصم
در عمق دریا را منهدم کنــــد را از جمله مظاهر اقتدار
نیروی دریایی سپاه دانست.
سرلشــــکر ســــامی نســــل جدید پهپادهــــای عمود
پــــرواز کــــه از روی شــــناورها قــــادر بــــه عملیـ ــات در
بردهــــای مختلــــف هســــتند را از دیگر اجــــزاء اصلی
توانمند یهــــای نیــــروی دریایــــی ســــپاه برشـ ــمرد و
خاطرنشــــان کــــرد :طیــــف متنوعی از موشــ ـکهای
اندازهای بیشــــمار همراه با نیروی انســــانی مؤمن
و ر شــــید دریــــادل کــــه قــــادر هســــتند صحنـ ــه دریا
را بــــه میدانــــی بــــرای نشــــان دادن شــــجاعتها و
شــــهامتهای ملت تبدیل کنند،از دیگر جلو ههای
این اقتدار است.
بــــه نقل از فارس ،وی با اشــــاره به ظرفیــــت معنوی
و رز مـ ــی رزمندگان و دریادالن جــــوان نیروی دریایی
ســــپاه و شــــور  ،نشــــاط و انگیــــزه واالی آنهـ ــا برای
حضور در میدا نهای ســــخت و پر خطر  ،تأکید کرد:
اینها همان رویشهای هســــتند که نشان میدهد
ســــردار ســــلیمانیها همچنــــان در ســــپاه زنده و در
حال رویش هستند و این ســــرزمین هرگز از وجود
این گونه مردان تهی نخواهد شــــد.
فرمانده کل ســــپاه در پایان با گرامیداشــــت سالروز
شــــهادت ســــردار پر افتخار و جاودانه ســــپاه اسالم
حاج قاســــم ســــلیمانی کــــه صحنههــــای بزرگی را در
جهان اســــام برای برای مقابله با دشمنان کینهتوز
اســــام پیریزی کرد ،گفت :حاج قاسم فتح و ظفر را
برای همه مسـ ــلمانان به ارمغان آورد و دشـ ــمنان را
در تغییر نقشــــه سیاسی جهان اســــام ناکام گذارد
و شکســــتهای آشــــکاری را بــــه جبهــــه دشـ ــمنان
امت اســــامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیسـ ــتی
به ویــــژه در صحنــــه مقابله بــــا تروریســــم تکفیری و
داعش تحمیل کرد.

قانونگذاران آلمان:

خبر داده بود .پرداخت تسهیالت بخش حمل و نقل نیز
در این مرحله ادامه دارد و بـ ــرای این منظور  3500میلیارد
تومان پیشبینی شده است.
مبلغ تسهیالت حمایتی دولت شـ ــامل  120میلیون ریال
وام برای کسب و کارهای آسیب دیده و  160میلیون ریال
برای واحدهایی اسـ ــت کـ ــه باالجبار به دسـ ــتور دولت یا
ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شده اند.
تسهیالت کرونا با نرخ سود  12درصد و در اقساط  24ماهه
پرداخت م یشـ ــود که دوره تنفس بازپرداخت اقسـ ــاط تا
اول خرداد ماه سال  1400تعیین شده است.
به نقل از ایسنا ،وثایق برای دریافت تسهیالت نیز سفته و
چک است که برای دریافت وام کرونا تا سقف  160میلیون
ریال نیازی به معرفی ضامن نیسـ ــت و تنها با ارائه سـ ــفته
یا چک میتوان تسـ ــهیالت را دریافت کـ ــرد .برای دریافت
تسـ ــهیالت  16میلیون تومان تا  48میلیون تومان سفته
متقاضی یا چـ ــک به همراه یـ ــک ضامن نیاز اسـ ــت .برای
تسـ ــهیالت  48میلیون تا  160میلیـ ــون تومانی متقاضی
بایـ ــد عالوه بر سـ ــفته یـ ــا چـ ــک ،دو ضامن معرفـ ــی کند.
پرداخت تسهیالت  160میلیون تا  200میلیون تومان هم
نیازمند ارائه سفته یا چک به همراه سه ضامن است .برای
متقاضیانی که بیـ ــش از  200میلیون تومان درخواسـ ــت
بدهند ،تضامین صادره از سوی صندوقهای ضمانت یا
به تشخیص بانک وثایق متعارف باید ارائه شود.
متقاضیـ ــان دریافت وام کرونـ ــا در مرحلـ ــه دوم پرداخت
تسـ ــهیالت نیز جهت ثبت نام و تکمیـ ــل اطالعات خود
حتما باید از طریق سامانه کارای وزارت کار اقدام کنند.

دولت مرکل در ترور سردار سلیمانی
نقش داشته است
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :هشت نماینده پارلمان
آلمان روز پنجشـ ــنبه رسـ ــما از آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان و شماری از وزیران او بهدلیل مشارکت در ترور
سـ ــردار حاج قاسم سـ ــلیمانی ،فرمانده شهید نیروی
قدس سـ ــپاه پاسـ ــداران انقالب اســــامی شــــکایت
کردهاند.
رسـ ــانههای بینالمللـ ــی گــــزارش دادهانــــد ایــــن
نماینـ ــدگان گفتهاند نیروی هوایی آمریــــکا از «پایگاه
هوایی رامشتاین» که در خاک آلمان واقع است برای
انجام عملیات پهپادی مربوط به ترور ســــردار شــــهید
سلیمانی استفاده کرده است.
پایگاه هوایی رامشتاین ،کانون عملیات و رله هدایت
پهپادهـ ــای آمریکا برای پرواز در آســــمان خاورمیانه و
آفریقا است .الکساندر نو ،یکی از نمایندگان پارلمان
آلمان گفته است« :سـ ــیگنالهای کنترل این پهپاد
(پهپـ ــاد آمریکایی برای ترور ســــردار ســــلیمانی) فقط
میتوانسـ ــته از طریق یک ایســــتگاه رلــــه ماهوارهای
نظیر ایسـ ــتگاهی که در خاک آلمان مســــتقر اســــت
ارسال شود ».در نسخهای از این شکوائیه کیفری که
این نماینده پارلمان آلمـ ــان روی وبگاهش قرار داده
عالوه بر مـ ــرکل از «هایکو ماس» وزیر خارجه« ،آنگرت
کرامپ-کارنباوئر» وزیر دفاع« ،هورســــت سیهوفر»
وزیر کشور و «سـ ــایر اعضای دولت فدرال» آلمان نام
برده شده اسـ ــت .نمایندگان پارلمان آلمان مرکل و

وزرای کابینه او را به «همدســــتی به واسطه غفلت» در
عملیات ترور سردار سلیمانی متهم کردهاند.
در بیانیه «الکســــاندر نو» آمده است« :ما نمیتوانیم
بپذیریــــم که دولــــت فدرال بــــا تقویــــت و حمایت از
جنگ پهپــــادی غیرقانونی آمریکا قوانین بینالمللی
را نقض کرده و از نقـ ــض آن حمایت میکند ».پیش
از ایــــن هم پایــــگاه «هیل» ،نزدیک بــــه کنگره آمریکا
بــــا ارائه جزئیاتی از ترور ســــردار شــــهید ســــلیمانی از
مشــــارکت رژیــــم صهیونیســــتی در ایــــن عملیـ ــات
تروریســــتی خبر داده بــــود .پایگاه «هیل» نوشـ ــت:
عملیــــات تــــرور ســــردار ســــلیمانی عالوه بــــر پایش
ماهــــوارهای از بــــاال نیازمنــــد دریافــــت اطالعــــات از
مخبرانی در روی زمین بوده است .طبق این گزارش،
از آنجا کــــه قرار بــــوده هواپیمای ســــردار ســــلیمانی
وارد بغــــداد شــــود الزم بـ ــوده افـ ــرادی در روی زمین
تأیید کنند فردی که از هواپیما خارج شـ ــده ایشـ ــان
بوده اســــت .هیل نوشــــته آمریکا با کمک اسرائیل،
شبکههایی برای انجام این کار داشته است .آمریکا
هنگام ورود ســــردار ســــلیمانی به بغداد ،سه پهپاد
را بــــرای انجام این عملیات تروریســــتی بــــهکار گرفته
اســــت که علت آن این بــــوده کــــه در صورتی که دو
پهپاد نقص مکانیکی پیدا کننــــد یا مورد هدف قرار
گیرنــــد آمریکا هنوز یــــک پهپاد دیگر برای پیشـ ــبرد
عملیات داشته باشد.
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در گرامیداشت سالگرد شهید دلها

شکست یاران رسانه مقابل پاسارگاد نوین نهاوند
هگمتانه ،گروه ورزش :بازی دوستانه فوتبال بین تیم یاران رسانه و پاسارگاد نوین نهاوند به مناسبت
اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با برتری نماینده نهاوند به پایان رسید.
بازی دوستانه فوتبال بین تیم یاران رسـ ــانه ملی با تیم پاسارگاد نوین نهاوند به مناسبت سالگرد
شـ ــهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و اربعین شـ ــهید فخری زاده و گرامیداشت شهید حاج میرزا

در هفته سوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور؛

با اعالم وبگاه گل؛

مسابقات انتخابی
جامجهانی هم متمرکز
میشود

تصمیم "ایافسی" به ضرر ایران

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :وبـ ــگاه گل مدعی شـ ــد
کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا برای تمام مسابقات
سال  2021از جمله رقابتهای انتخابی جام جهانی
و جام ملتهای آسـ ــیا ،سـ ــامانه برگزاری متمرکز در
کشور قطر را نهایی کرده است.
به دلیل شـ ــیوع ویـ ــروس کرونا مسـ ــابقات لیگ
قهرمانـ ــان  2020آسـ ــیا بعـ ــد از برگـ ــزاری دو هفتـ ــه
ابتدایی ،تعطیل شد و سـ ــپس بعد از چند ماه و با
تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا ،این رقابتها به
صورت متمرکز در کشور قطر پیگیری شد.
تجربه موفق قطر در میزبانی این رقابتها با میزان
خطرپذیری پایین در ابتـ ــای بازیکنان و مربیان به
ویروس کرونا باعث شده اسـ ــت تا کنفدراسیون
فوتبال آسـ ــیا حاال به فکر برگزاری تمـ ــام رقابتهای
سال  2021به صورت متمرکز در کشور قطر بیافتد.
وبـ ــگاه «گل» عربی در خبـ ــری اختصاصی اعالم کرد
که ایافسی تصمیم دارد مسابقات انتخابی جام
جهانی  2022قطر که حکم مسـ ــابقات انتخابی جام
ملتهای  2023آسـ ــیا را دارد ،به شـ ــکل مشـ ــابه با
لیگ قهرمانان آسیا در کشور قطر برگزار کند.
این وبگاه نوشت« :قرار است دور هفتم و هشتم
مرحله انتخابی جام جهانی ماه مارس برگزار شـ ــود
امـ ــا در صورت عدم امـ ــکان ،دور هفتم تـ ــا دهم به
صورت متمرکـ ــز از  31میتا  15ژوئـ ــن  10( 2021تا 25
خرداد  )1400برگزار میشود».
وبگاه گل درباره مسـ ــابقات لیگ قهرمانان آسـ ــیا
هم اعالم کرد کـ ــه این رقابتها از مـ ــاه میو اپریل
با برگزاری مرحله پلی آف و مقدماتی آغاز میشود.
تیم ملـ ــی فوتبال ایران در گروه سـ ــوم مسـ ــابقات
انتخابی جـ ــام جهانی وضعیت خوبـ ــی ندارد و بعد
از عراق و بحرین در جایگاه سـ ــوم قرار گرفته است.
در صورت برگزاری متمرکز بازیها ،تیم کشـ ــورمان
میزبانی مهم و تأثیرگـ ــذار در بازی با بحرین ،عراق و
هنگ کنگ را از دست میدهد.

توضیحات فدراسیون
فوتبال درباره عدم عضویت
کمیته ملی المپیک در
مجمع عمومی

هگمتانه ،گروه ورزش :فدراسـ ــیون فوتبال درباره
مطالب منتشر شـ ــده در رسـ ــانهها پیرامون عدم
عضویت کمیتـ ــه ملی المپیـ ــک در مجمع عمومی
فدراسیون فوتبال توضیحاتی ارائه کرد.
در این باره موارد ذیل حائز اهمیت است:
 _1کمیتـ ــه ملـ ــی المپیک بـ ــه موجب اساسـ ــنامه
قدیمـ ــی فدراسـ ــیون هـ ــم عضـ ــو مجمـ ــع عمومی
فدراسیون فوتبال نبوده است.
بنابراین طرح این موضـ ــوع که کمیته ملی المپیک از
عضویت مجمع عمومی خارج شـ ــده است از اساس
اشتباهاستواین کمیتهاصوالعضومجمععمومی
نبودهکهمتعاقبااز عضویتخارجشدهباشد.
 _2آنچـ ــه فیفـ ــا در نامه مـ ــورخ  22دسـ ــامبر  2020به
کمیته ملی المپیک پاسخ داده با آنچه در رسانهها
مطرح شده متفاوت است.
فیفا در پاسـ ــخ به درخواسـ ــت کمیته ملی المپیک
عنوان کرده که فدراسـ ــیون فوتبال ایران میتواند
ناظرانـ ــی را بدون حق رأی و بـ ــدون حق اظهارنظر به
مجمع عمومی دعوت کند.
 _3آنچـ ــه مشـ ــخص اسـ ــت فدراسـ ــیون فوتبال
هیچگونـ ــه الزام و تکلیفی در این بـ ــاره ندارد و آنچه
فیفا پاسـ ــخ داده صرفا اشـ ــاره به اختیاری است که
مجمع عمومی فدراسیون براساس اساسنامه دارا
میباشد و مستلزم طی مراحل قانونی و تشریفات
مقرر در اساسنامه است.

شهرداری همدان نفت و گاز را در گچساران به آ تش کشید
سالم شهرداری به صدر جدول
هگمتانه ،گروه ورزش :در هفته سـ ــوم لیگ دسـ ــته دوم
فوتبال کشور تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان با نتیجه 2
بر صفر در گچسـ ــاران تیم فوتبال نفت و گاز را شکست
داد.
به گزارش سرویس ورزشـ ــی هگمتانه ،قطار لیگ دسته
دوم فوتبال کشور شـ ــنبه  13دی ماه وارد ایستگاه سوم
شـ ــد تا شـ ــاهد رقابتهای جذاب و دیدنی در این هفته
باشیم.
تیـ ــم فوتبال شـ ــهرداری همـ ــدان پس از توقـ ــف خانگی
هفتـ ــه گذشـ ــته برابر تیـ ــم فوتبـ ــال مس نویـ ــن کرمان
در دیدار هفته سـ ــوم میهمـ ــان تیم فوتبـ ــال نفت و گاز
گچساران بود.
گچسـ ــارانیها به دنبال جبران شکسـ ــت هفته گذشته
برابر سپیدرود رشـ ــت بودند و در این دیدار خانگی برای
پیروزی قدم به میدان گذاشتند.

این دیدار از سـ ــاعت  14در ورزشگاه نفت گچساران آغاز
شـ ــد در دقایق ابتدایـ ــی تیم میزبان حمـ ــات متعددی
روی دروازه تیم فوتبال شهرداری همدان خلق کرد.
در جدیترین موقعیت شوت سنگین مهاجم این تیم
بـ ــه فاصله اندکی از تیرک تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان
به بیرون رفت.
با گذشت دقایق ابتدایی تیم فوتبال شهرداری همدان
توانسـ ــت بازی را تحت کنترل بگیرد و بـ ــازی متعادلی را
شاهد باشیم.
در حالـ ــی کـ ــه نیمه نخسـ ــت در حـ ــال اتمام بـ ــود محمد
عبـ ــاس تبار ضربه اوت بلنـ ــدی درون محوطه نفت و گاز
گچسـ ــاران پرتاب کرد که امیر ابراهیم بیگی در شـ ــلوغی
محوطه جریمه توانست تبدیل به گل کند.
داور  2دقیقه وقـ ــت اضافه اعالم کرد و ایـ ــن نیمه یک بر
صفر به سود شهرداری همدان به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم شاگردان جهانبخش جعفری با انجام 4
تعویض وارد میدان شدند تا نتیجه بازی را جبران کنند.
در ایـ ــن نیمه تیم فوتبـ ــال نفت و گاز گچسـ ــاران تنها به
دنبال ضربات ایســــتگاهی بودند تا از این طریق بتوانند
گل خورده را جبران کنند.
اما بازی حسـ ــاب شـ ــده تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان
باعث شد تا آنها نتوانند موقعیت جدی را خلق کنند.
در دقیقه  65فـ ــرار زیبای مهاجم تیم فوتبال شـ ــهرداری
همدان را هـ ــادی موثق به داخـ ــل محوطه تیـ ــم فوتبال
نفت و گاز فرسـ ــتاد که مهدی خلج در شـ ــلوغی محوطه
جریمه به زیبایی توانست این موقعیت را تبدیل به گل
کند تا اختالف گل به عدد  2برسد.
بعـ ــد از گل دوم تیـ ــم فوتبـ ــال شـ ــهرداری همـ ــدان تیم
میزبـ ــان یکپارچه حمالت خـ ــود را دنبال کـ ــرد اما باز هم
این شـ ــهرداریچیهای هگمتانه بودند که چندین بار تا

به ثمر رســــاندن گل پیش رفتند و شاید اگر کمی خوش
شـ ــانستر بودند میتوانسـ ــتند گلهای بیشتری به ثمر
برسانند.
در نهایـ ــت این دیـ ــدار با نتیجــــه  2بر صفر به ســــود تیم
فوتبال شهرداری همدان به پایان رسید.
در حال حاضر تیم فوتبال شهرداری همدان با  2پیروزی

و یک تســــاوی با  7امتیاز در صدر جدول گروه الف لیگ
دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.
گفتنی اســــت ،تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در هفته
چهارم  25دی ماه از ســــاعت  14در ورزشــــگاه شـ ــهدای
قدس همدان میزبان تیم فوتبال اسـ ــپاد تهران خواهد
بود.

شکست سردار بوکان ،خواسته هواداران پاس
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :هفتـ ــه سـ ــوم رقابتهای لیگ
دسته دوم فوتبال کشـ ــور در حالی در شهرهای مختلف
پیگیری میشـ ــود که پاس به دنبال جبران امتیازهای از
دست رفته و بازگشت به جمع مدعیان است.
تیم پاس امروز یکشـ ــنبه در حالی میزبان سـ ــردار بوکان
است که هواداران فوتبالدوست همدانی انتظار پیروزی
را دارند.
پاس ـ ـیها در  2بـ ــازی گذشـ ــته بـ ــا وجـ ــود موقعیتهـ ــا
نتوانسته اند به پیروزی برسـ ــند و تنها  2تساوی حاصل
تالش شاگردان مهدی پاشازاده بوده است.
این  2تسـ ــاوی اگرچه از دیدگاه هـ ــواداران قابل پذیرش
نیسـ ــت اما برخی مشـ ــکالت در این تیم باعث شـ ــده تا
بازیکنـ ــان نیز به لحـ ــاظ روحی و روانی با مشـ ــکل مواجه
شوند.
هواداران تیم پاس سـ ــالها در حسـ ــرت صعود این تیم
مانده انـ ــد و نتایج پاس نتوانسـ ــته شـ ــیرینی لبخند را بر
چهرها مغموم آنها نقش ببندد.
حـ ــاال آنها انتظار دارند تیمی که مهدی پاشـ ــازاده هدایت
آن را برعهده دارد ،نتایج در حد یک تیم مدعی باشد.

پیروزی مقابل سـ ــردار بوکان تا حدودی میتواند پاس را
در حاشـ ــیه امن قرار دهد و آنها را به صدر جدول نزدیک
کند.

بالتکلیفی در مدیریت بالی جان پاس
ایـ ــن روزها بالتکلیفـ ــی در ارکان مدیریت باشـ ــگاه پاس
باعث برهم زدن آرامش در این تیم شده است.
امیر عظیمی مدیرعامل باشـ ــگاه هنـ ــوز حکم مدیریتی
خـ ــود را دریافت نکرده و همین مسـ ــاله باعث شـ ــده تا
وی نیز بـ ــا انتقاد از این شـ ــرایط ،تهدید بـ ــه کناره گیری
کند.
با و جـ ــود  2هفته از شـ ــروع مسـ ــابقات ،هنـ ــوز هیچ
یـ ــک از بازیکنـ ــان پـ ــاس درصد هـ ــای ما لـ ــی خود را
برا سـ ــاس وعد ههـ ــای از قبل داده شـ ــده ،دریافت
نکرده اند.
بسـ ــیاری از بازیکنان نیز با تداوم این وضعیت خواستار
فسخ قراردادهای مالی خود هستند.
امیر عظیمـ ــی در حالی عنوان مدیرعاملی باشـ ــگاه پاس
را یدک میکشـ ــد که او نیـ ــز هنوز حکم رسـ ــمی دریافت

نخبه فوتبال استان به پورتو رسید

همبازی جدید مهدی طارمی از مالیر میآید
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :یـ ــار ایرانی مهدی طارمـ ــی در تیم
پورتو چه کسی خواهد بود؟ ظاهرا مسؤوالن باشگاه پورتو
میخواهند کسی را به عنوان زوج طارمی جذب کنند.
شـ ــهاب زاهدی لژیونـ ــر ایرانی تیـ ــم المپیک دونتسـ ــک
عملکـ ــرد فوق العـ ــادهای در لیـ ــگ برتر فوتبـ ــال اوکراین
داشته و حتی به عنوان نامزد کسب عنوان مرد سال این
کشور نیز انتخاب شده است.
امروز هم این بازیکن به عنوان سـ ــومین لژیونر برتر لیگ
اوکراین انتخاب شد.
ظاهرا مسـ ــؤوالن باشـ ــگاه پورتوی پرتغال که به شدت از
عملکرد مهدی طارمی رضایت دارند ،میخواهد در نقل و
انتقاالت تابسـ ــتانی شهاب زاهدی را به عنوان زوج طارمی
جذب کنند.
شـ ــهاب زاهدی ( 27مرداد  – 1374مالیر ) بازیکن فوتبال
اهل ایران است.
او پـ ــس از عملکـ ــرد خـ ــوب در تیـ ــم ب باشـ ــگاه فوتبال

پرسپولیس توسـ ــط علی دایی به تیم بزرگساالن منتقل
شـ ــد ولی در این تیم فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد و
به صورت قرضی به ماشین سازی رفت.
در سـ ــال  2017تصمیم گرفـ ــت تا در اروپا بـ ــه فوتبال خود
ادامه دهد و به تیم وسـ ــتمانایا در لیگ ایسلند پیوست.
او عملکرد قابل توجهی را در ایسلند به نمایش گذاشت
و بـ ــا تیم وسـ ــتمانایا قهرمان جام حذفـ ــی و نایب قهرمان
سوپر کاپ ایسلند شد.
پس از عملکرد خوبی که در وسـ ــتمانایا ایسلند داشت
مـ ــورد توجه تیم سـ ــوون سامسـ ــونگ کره جنوبـ ــی قرار
گرفـ ــت و در نقل و انتقاالت نیم فصـ ــل  2019به این تیم
مطرح آسـ ــیا پیوسـ ــت ولی پـ ــس از اطالع تیم کـ ــرهای از
محرومیت گذشـ ــتهاش به دلیل دوپینگ ،قراردادشان
را با او فسـ ــخ کردند و در روز  27دی ماه زاهدی از این تیم
جدا شد.او در سال  2019به باشـ ــگاه المپیک دونتسک
اوکراین پیوست و هم اکنون در این تیم توپ میزند.

«آریا قهرمانی» فاتح مینیگلف جام سردار شهید سلیمانی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :بـ ــه مناسـ ــبت بزرگداشـ ــت
سـ ــالگرد شـ ــهادت سردار سـ ــپهبد شـ ــهید حاج قاسم
سلیمانی مسابقه دوسـ ــتانه مینی گلف برگزار گردید.
مسابقهدوسـ ــتانهمینیگلفبهمناسبتبزرگداشتاولین
سالگردشهادتسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانیبرگزارشد.
علی اصغر سالوند رئیس هیأت گلف استان اعالم کرد:
این مسـ ــابقه با مساعدت بسـ ــیار خوب بنیاد شهید و
امور ایثارگران اســــتان و با رعایت کامل شیوهنامههای
بهداشتی در بخش آقایان برگزار گردید.
وی تصر یـ ــح کـ ــرد :ایـ ــن مسـ ــابقه بـ ــه صـ ــورت انفرادی
و بـ ــه روش مجمـ ــوع ضربـ ــات در  9حفـ ــره انجام شـ ــد و
ورزشکاران شــــرکت کننده کوشش نمودند تا عالوه بر
ایجاد فضایی بسـ ــیار دوستانه و صمیمی با تمام توان با
یکدیگر رقابت نمایند.

رئیـ ــس هیأت گلـ ــف همدان افـ ــزود :مجیـ ــد صفدریان
رئیس بنیاد شــــهید و امورایثارگران شهرستان همدان
باتفاق کامران شـ ــیردل ،کارشـ ــناس فرهنگی و تربیت
بدنی بنیـ ــاد با حضور در سـ ــایت تخصصـ ــی مینی گلف
واقع در مجموعه ورزشی سردار شهید علیرضا شمسی
پور از روند اجرای مســــابقه بازدید به عمل آوردند.
سـ ــالوند خاطر نشـ ــان کرد :در پایان مسـ ــابقه مذکـ ــور آریا
قهرمانی ،آرمان بختیاری و سید علیرضا بختیاری توانستند
عناوین نخسـ ــت تا سوم را کسـ ــب نمایند و از سوی بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان جوایزی به آنان اهدا گردید.
شـ ــایان ذکر اسـ ــت در اختتامیه مسـ ــابقه فـ ــوق الذکر
جوایـ ــز نفـ ــرات برتر مسـ ــابقه بخـ ــش بانوان کـ ــه در روز
دوشـ ــنبه برگـ ــزار گردیـ ــده بود نیز بـ ــه نفـ ــرات برتر اهدا
گردید.

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأی شــماره  1399/09/03 - 139960326006001331هیأت اول
موضــوع قانون تعیینتکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمیمســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کرمعلی کولیوند فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه
 2صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  282/47مترمربع
قســمتی از پالک یک اصلی اراضــی دولتآباد واقــع در بخش چهار مالیر
خریداری از مالک رســمی آقای میراحمد فتاحی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 369

محمدسلگی در ورزشگاه علیمرادیان نهاوند برگزار شد.
در ترکیب تیم یاران رسـ ــانه ملی :محمد حسـ ــین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر ،محمد سیانکی
گزارشـ ــگر فوتبال ،پوریا خسـ ــروی ،مهدی توتونچی از مجریان صدا و سیما به سرمربیگری محسن
بیاتی نیا حضور داشتند.
در ابتـ ــدای این مسـ ــابقه بازیکنان هر دو تیم با اهدای گل به مقام شـ ــامخ شـ ــهیدان حاج قاسـ ــم
سلیمانی ،شهید محسن فخری زاده ،سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی ادای احترام کردند.

در این بــــازی که به صورت زنده از شــــبکه ا ســــتانی همدان پخش شــــد تیم پاســــارگاد نوین
نهاونـ ــد با گلهــــای؛ فرهاد ادیب ،میثم را ســــتگو و مجیــــد مومیوند با نتیجه  3بــــر  2تیم یاران
رسـ ــانه ملی را با شکســــت بدرقه کــــرد .این اولین شکســــت تیم یاران رســــانه ملــــی از زمان
تأسیس این تیم بود.
این مسابقه با همکاری هیأت فوتبال شهرستان نهاوند ،مجموعه فرهنگی ورزشی علیمرادیان و
شرکت همراه تجارت نوین ویانا توسط باشگاه پاسارگاد نوین نهاوند برگزار شد.

محمدرضاامینی-رئیسثبتاسنادوامالکمالیر

تاریخانتشارنوبتاول99/10/14:تاریخانتشارنوبتدوم99/10/29:

با ما همراه باشید

نکرده و مشـ ــخص نیسـ ــت چه آیندهای در پیش و روی
این تیم خواهد بود.

  2تساوی و نارضایتی هواداران
تیم پـ ــاس در  2بازی اخیـ ــر خود با وجـ ــود موقعیتهای
گلزنی به تساوی بدون گل رسیده است.
آنها تاکنون تیم بدون گل زده لیگ  2لقب گرفته اند و با
 2امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند.
عدم تمرکــــز مهاجمان پاس در زدن ضربات پایانی باعث
شـ ــده تا موقعیتهای پرشـ ــماری را به خصوص در بازی
قبل مقابل شهرداری بم از دست بدهند.
ایــــن وضعیت امتیازگیری باعــــث نارضایتی هواداران نیز
شده است.
آنها توقع دارند تیمی که برای لیگ یک بســــته شــــده ،در
نتیجه گیری نیز موفق عمل کند.
بنابرایـ ــن بازی مقابل سـ ــردار بـ ــوکان میتوانـ ــد بهترین
فرصت برای رهایی از انتقادها باشد.
سردار قعرنشین
تیم ســــردار بوکان حریف پاس در بازی امروز همچنان در

قعرجدول قرار گرفته است.
این تیم نیز با آبســــتن حواشی مواجه است و در  2هفته
اخیـ ــر موفق به پیروز و حتی به ثمر رســــاندن گل نشــــده
است.
سـ ــرداریها در هفته نخسـ ــت به دلیــــل تکمیل نبودن
مدارک خود از سوی سازمان لیگ نقره داغ شدند و بازی
آنها مقابل شهدای بابلسر برگزار نشد.

شــــاگردان حســــین خطیبــــی در هفته دوم نیز با سـ ــه
گل مقابــــل مــــس شــــهربابک شکســــت خورد نـ ــد تا
عالوه بر تثبیت جایگاه مس ،ســــردار بــــه قعرجدول
سقوط کند.
حاال مصــــاف پاس با قعرنشــــین جدول تنهـ ــا با پیروزی
برابر این تیم میهمان میتواند خوشایند انبوه هواداران
پاس باشد.

یکشـــنبه  14دی 1399

پیام تسلیت آیتا ...طه محمدی به مناسبت در گذشت آیتا ...مصباح یزدی

صیانت عالمه مصباح یزدی از حریم معارف بلند دینی
هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان :آیتا ...غیاث الدین طه محمدی نماینـ ــده مردم همدان در مجلس
خبرگان رهبری به مناسبت درگذشت آیتا ...مصباح یزدی پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه ،متن پیام آیتا ...محمدی بدین شرح است:
خبر درگذشت حکیم فقیه ،استاد اخالق ،یاور راسـ ــتین والیت و عضو خبرگان رهبری جناب آقای

عالمه محمدتقی مصباح یزدی موجب تألم و تأثر گردید.
آن عالم بزرگوار عمـ ــر پر برکت خویش را صرف تألیف ،تحقیق و تعلیم نمودند.
وجود ایشـ ــان وزنهای سـ ــنگین برای حفظ ارزشهای انقالب اسـ ــامی بود ،آن عالم فرزانه افزون بر
مجاهدت مسـ ــتمر در راسـ ــتای صیانت و حراسـ ــت از حریم معارف بلند دینی و اسـ ــامی از حضور

در میادین سیاسـ ــی و اجتماعی نیز غافل نماند .فقدان ایشان قطعا خساراتی سنگین برای حوزه
معارف اسـ ــامی میباشـ ــد .اینجانب این ضایعه را به حضور رهبر فرزانه انقالب ،حوزههای علمیه،
شاگردان ایشـ ــان و به ویژه بیت مکرم ایشان تسـ ــلیت عرض مینمایم و از درگاه حی رحمان برای
ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل را مسألت مینمایم.

استان
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بازخوانی گفتگوی فارس با پدر شهیدان حاجیبابایی

عاشقانههای «حاج قاسم» با حاج جالل
«بوی ابوالقاسم و علیرضا را میدهی»

هگمتانه ،گروه خبر همدان :حضور حاج قاسـ ــم در منزل
پدر «شهیدان حاجیبابایی» ،دیدار خانوادههای شهدای
حرم و سخنرانی باشکوهی که نسخه شهادتش را پیچید
تاجی بر تارک تاریخ این شـ ــهر شد و امروز که سردار ،زمین
و زمینیان را ترک کرده ،مرور خاطراتش آبی است بر شعله
سـ ــرکش آتش دلتنگی آدمیانی که به فرزند برومند ایران
دل بستهاند.
به گزارش هگمتانه ،قرارمان روایتی از مرد روزهای سخت
اسـ ــت و مبـ ــارزی خسـ ــتگیناپذیر .مـ ــرد همیشـ ــه بیدار
نیزارهای مـ ــرزی ،مدافـ ــع مظلومان جهان و مالک اشـ ــتر
زمان .حکایت بیتکرار عصر حاضـ ــر و فرزند برومند ایران
که هرگز از یادها نم ـ ـیرود و مجاهدتهایش در رگ و پی
مردمان این مرز و بوم حک شده است.
شـ ــجاعت بیمثالـ ــش در طول تاریـ ــخ پرطمطـ ــراق ایران
برگ زرینی اسـ ــت به یادگار که تا دنیا دنیاسـ ــت به آن فخر
میورزند .بارها شـ ــعر ایسـ ــتادگی را معنا کرد و ذوالفقاری
دیگر شـ ــد تا با یاری خون ،جان به کف گیـ ــرد و ایثار کند و
مانع از آتش زدن َدر شـ ــود .دم به دم به دیدار شـ ــاه نجف
میرفت تا با ُرخصت از او فاتح خیبرها باشد.
در این مسیر ظلمانی غوغا به پا کرد و با همراهی مدافعان
دشت گل سرخ ،امنیت باغ را مهیا ساخت 40 .سال تمام
به راه زد ،به آب زد ،مرزها را درنوردید و دست آخر در مسلخ
عشاق بال و پرش سوخت.
یسـ ــر و
قص ـ ـهاش قصـ ــه پرواز در شـ ــب ظلمـ ــت بود و ب 
بیدسـ ــت شـ ــتابان به جنان رفت و مهمان سـ ــفره مادر
سـ ــادات شـ ــد و با جرعهای از حـ ــوض کوثر لحظ ـ ـهای داغ
عطش از لبانش دور و حسین(ع) ،عباس(ع) و قاسم(ع)
را زیارت کرد.
با رفتنش قلب مسـ ــلمانان جهان محبس چش ـ ـمهای
خسـ ــته و کمخواب و ُهـ ــرم نفسهای آغشـ ــته به جنگ
و جراحتـ ــش شـ ــد .سـ ــین ه ماالمـ ــال از خاطراتی بـ ــه رنگ
شقایق ،دسـ ــتان پدرانه و ابروان گره خورده سردار در برابر
اجنبـ ــی ،حلقه وصل دلها شـ ــد و چهره پرابهـ ــت و لبخند
ملکوت ـ ـیاش زینـ ــت بخـ ــش طاقچههای آشـ ــکار و نهان
خانهها و حجرهها.
حاال اگر دسـ ــت «سلیمانی» نباشـ ــد« ،انگشتری» به جای
مانده که اسم رمز لشـ ــکریان اسالم برای درهم شکستن

هیمنه کفار است.

دیداری از جنس آب و آینه
تابسـ ــتان  97تأللـ ــو انگشـ ــتر سـ ــردار به همدان رسـ ــید،
دارالمؤمنین غرق در عطر مالک اشـ ــتر شـ ــد و خورشـ ــید
لحظهای از تابش بازماند شاید او هم از انوار انگشتری حاج
قاسم روشن شود .دسـ ــت خودش نبود هر جا نشانی از
رزمندگان شـ ــهیدش بود بیاختیار راهی سرزمین عشق
میشد تا با استشمام بوی مردان آسمانی سفری ملکوتی
را برای دقایقی هر چند کوتاه آغاز کند.
پـ ــس بیدرنـ ــگ گام در مسـ ــیر خان ـ ـهای م یگـ ــذارد کـ ــه
نشـ ــانههایی از شـ ــهیدان و رزمندگان را در خود محبوس
کرده ،کاشانهای که شـ ــاهد عروج دو شهید و ِخس ِخس
نفسهای سه جانباز و رزمنده است.
حضور حاج قاسـ ــم در منزل پدر «شهیدان حاجیبابایی»،
دیدار خانوادههای شهدای حرم و سخنرانی باشکوهی که
نسـ ــخه شـ ــهادتش را پیچید تاجی بر تارک تاریخ این شهر
شـ ــد و امروز که سـ ــردار ،زمین و زمینیان را ترک کرده ،مرور
خاطراتش آبی اسـ ــت بر شـ ــعله سـ ــرکش آتش دلتنگی
آدمیانی که به فرزند برومند ایران دل بستهاند.
شنیدن روایت این دیدار از زبان پدری که سیمای فرزندان
شـ ــهیدش را در چهره خسـ ــته و غبارآلود اما گشادهروی
سـ ــردار دیده بود لطفی دیگر دارد ،بـ ــا هم این گپوگفت
را بخوانیم.
نعمت الهی قسمت ما شد
«جالل حاجیبابایی» رزمندهای که هشـ ــت سـ ــال دفاع از
وطن را بر هـ ــر کاری رجحان داد و فرزندانش را به مسـ ــلخ
عشق فرستاد میگوید :دیدار سردار یک توفیق الهی بود
که نصیب من و خانوادهام شد ،البته حمیدآقا (حمیدرضا
حاجیبابایـ ــی) یک سـ ــاعت زودتر آمدن حاج قاسـ ــم را به
بنـ ــده اطالع داد و مـ ــا هم در آمـ ــاده باش لحظه شـ ــماری
میکردیم تا ایشان برسند.
وقتی که سـ ــردار وارد حیاط منزل ما شـ ــد انگار تمام دنیا را
به ما داده بودند و یک نعمت الهی قسـ ــمت ما شده بود.
از شـ ــوق دیدار از روی نردههای بالکن پریدم و حاج قاسم
را در آغوش کشیدم بوی ابوالقاسم و علیرضا را میداد.

هیچ وقت خاطـ ــره این دیـ ــدار از یادم نم ـ ـیرود حتی یک
وقتهایـ ــی با حاج خانـ ــم عکسهای روز دیـ ــدار را نگاه و
تعریفهای حاج قاسم را برای هم تکرار میکنیم ،همیشه
برای شـ ــهدا باالخص حاج قاسـ ــم و حاج حسین همدانی
قـ ــرآن میخوانم به امیدی که در فردای قیامت دسـ ــت ما
گناهکاران را بگیرند.
سـ ــردار سلیمانی دو سـ ــاعت در منزل ما بود و با هم گپ
زدیم برای اقوام سخنرانی کرد .از جنگ و جبهه میگفتیم،
حاج قاسـ ــم از عملیـ ــات رمضان تعریف کـ ــرد عملیاتی که
علیرضا( شـ ــهید علیرضا حاجیبابایی) آنجا بود و من هم
از سالهای جنگ و عملیات کربالی  4و  5یادآوری کردم.
از قبل نمیدانسـ ــتم سردار به همدان سـ ــفر میکند و در
این سـ ــفر با هم دیدار میکنیم اما وقتی حمیدآقا خبر داد
«پر در آوردم و خیلی شـ ــادی کردم» .باالخـ ــره قرار بود یک
چنین شخصیت بزرگی به منزل ما بیاید.
سردار سـ ــلیمانی پنج انگشـ ــتر به عنوان یادگاری به بنده
هدیـ ــه داد و بـ ــا نـ ــوه و نتیجههایم عکس گرفـ ــت ،خیلی
خودمانی و خاکی بود حتی با من و حاج خانم هم شـ ــوخی
میکرد و میخندید و در ایـ ــن لحظه گفت حاجی برای من
چای با لیوان بزرگ بیارید.
اگر حاج قاسـ ــم نبود امنیت در سوریه ،عراق و لبنان برقرار
نمیشـ ــد ،داعش از بین نمیرفت ،دشمن خوب میداند
چه کسانی را از بین ببرد همه خوبها شهید شدند مثل
سردار همدانی ،سردار سـ ــلیمانی و شهید فخریزاده ولی
هنوز هم خوبانی داریم که پای کار انقالب هسـ ــتند و این
انقالب شکستناپذیر است.
زمانی که خبر شهادت سردار را در تلویزیون نشان دادند
به پهنای صورتم اشـ ــکم ریختم چون فرقـ ــی با بچه خودم
نداشـ ــت ،دقیقا مثل لحظهای که ابوالقاسـ ــم شهید شد
جگرم سـ ــوخت ،شـ ــهادت حق حاج قاسـ ــم بود ولی این
اتفاق همه ایران را داغدار کرد.

با آمدن حاج قاسم یاد و خاطره بچههای شهیدم
زنده شد
«مادر شهیدان حاجیبابایی» از لحظه دیدار با حاج قاسم
میگویـ ــد :زمانی که بـ ــه ما خبر دادند حاج قاسـ ــم به منزل
ما میآید سـ ــر از پا نمیشـ ــناختم از ته دل خوشحال شدم

وقتی هم که سـ ــردار وارد خانه شـ ــد جلویـ ــش را گرفتم و
گفتم انـ ــگار بچههایم از جبهه آمدن شـ ــما بـ ــوی جبهه و
جنگ میدهی بوی ابوالقاسم و علیرضا را میدهی.
برای حاج قاسم از روزهای جنگ تعریف کردم و گفتم تمام
هشت سـ ــال جنگ ایران و عراق یک روز لباس مشکیام
را از تـ ــن درنیـ ــاوردم هر روز یکـ ــی از جگرگوش ـ ـههایمان را
شهید میکردند و مادران را داغدار.
امابا آمدنحاجقاسمیادوخاطرهبچههایشهیدمزندهشد،
روزهایی کــــه فرزندانم با لباس جنگ و پوتین خاکی از جبهه
میآمدند ،حتی وقتی سردار ســــلیمانی شهید شد به اندازه
شهادت بچههایم ناراحت شدم مثل وقتی که خبر شهادت
علیرضارا آوردنداماخداصبر وتحملشرامیدهد.

سخنرانی سردار حرف اول و آخر بود
«حمیدرضا حاجیبابایـ ــی» ،برادر شـ ــهیدان حاجیبابایی
درباره سفر سردار سلیمانی به همدان بیان میکند :سال
 1397در نمـ ــاز عید فطر که به امامـ ــت مقام معظم رهبری
برگزار شد با فاصله کمی از سردار سلیمانی ایستاده بودم
که سـ ــر صحبت با حاج قاسـ ــم بـ ــاز شـ ــد ،بیدرنگ گفتم
عملیات رمضـ ــان در دفاع مقدس را به خاطر دارید شـ ــما
مسوولیت محور را داشتید و شهید حاجیبابایی فرمانده
گردانهای اعزامی از تیپ همدان بود.
از سردار خواهش کردم به خاطر شهدای عملیات رمضان
و فرماندهان شـ ــهید در یادواره شـ ــهدای ایـ ــن عملیات
در همـ ــدان در تاریـ ــخ  24تیرماه حضور داشـ ــته باشـ ــند و
سـ ــخنرانی کنید ،حاج قاسـ ــم پذیرفتند البته بـ ــا توجه به
مشغلههای ایشان بنا شد مردادماه تشریف بیاورند.
سـ ــخنرانی حاج قاسـ ــم در همدان بینالمللی شد و امروز
همه از آن نطق یاد میکنند به طوری که تمام محاسـ ــبات
دشمن با نکاتی که سـ ــردار سـ ــلیمانی عنوان کرد در هم
پیچید.
پس از آن سخنرانی مشهور به سردار گفتم صحبتهایی
شـ ــما درباره آمریکا حرف اول و آخر بود و به شوخی گفتم
میتوانیم به شـ ــما شهید سـ ــلیمانی بگوییم ،خندیدند و
گفتند «ما کجا و شـ ــهادت کجا» گفتم شما عین شهادت
هستید.
سفر حاج قاسـ ــم به همدان تاریخی شـ ــد و یک مأموریت

الهـ ــی بود که این شـ ــهید واالمق ـــام از همــــدان ،پایتخت
تاریخ و تمدن فریاد مقاومـ ــت را به جهانیان مخابره کند و
همدان ماهها محور بحثهای بینالمللی قرار گیرد.
سـ ــردار سـ ــلیمانی پس از ورود به همــــدان برنامهریزی و
نکاتـ ــی را یادداش ـ ـتبرداری کردنــــد البته به حاج قاســــم
پیشـ ــنهاد دادم بـ ــه دیـ ــدار سـ ــردار ســــرافراز حــــاج جعفر
مظاهری از فرماندهـ ــان همدانی عملیات رمضان برویم و
ایشـ ــان هم پذیرفتند در مسـ ــیر دیدارها به یکباره سردار
پیشنهاد دادند که به منزل «حاج جالل حاجیبابایی» هم
سری بزنیم در صورتی که این دیدار در برنامه استان نبود
و درخواستی از قبل مطرح نشده بود.
راهی خانه حاج جالل شدیم اغلب سردار با تصویربرداری
در دیـ ــدار خانـ ــواده شـ ــهدا میان ـــه خوبی نداشــــت اما در
خانه حاج جالل مخالفتی نکرد و بســــیار احســــاس راحتی
میکردند ،حتی نوع تعامالت ایشــــان با حاج آقا واقعا برای
مـ ــن عجیب بـ ــود چراکه از اول تا آخر ســــعی داشــــتند که
دستشان بر روی شانههای حاج جالل باشد.
در این دیدار حاج قاسم انگشترهایی را به ما هدیه کردند
و فضای خاصی بر منزل حاکم شد ،صحبتها به عملیات
کربالی  5رسـ ــید کـ ــه هم سـ ــردار و هم حاج جــــال در آن
عملیات حضور داشـ ــتند همه دور تا دور نشسته بودند
و گوش میدادند.
سردار سـ ــلیمانی تأکید کرد که حاج جالل پرونده جانبازی
خود را تشکیل دهد ،چراکه او تاکنون دنبال ثبت جانبازی
خود نبوده و حاج قاسم از سپاه خواست که این موضوع
را پیگیری کننـ ــد .البته االن یکی از ترکشهای داخل بدن
حـ ــاج آقا نیسـ ــت تا پیـ ــش از این در عکــــس برداریهای
پزشکی مشهود بود اما مدتی این ترکش وجود ندارد.
بـ ــرادر شـ ــهیدان حاجیبابایی در ادامه به بیــــان خاطرهای
از شـ ــهید همدانـ ــی اشـ ــاره میکنــــد و میافزایــــد :زمانی با
شـ ــهید همدانی برای ضبط و برنامهریزی مستند «شهید
حاجیبابایـ ــی» به محـ ــل عملیـ ــات رمضان رفتیــــم ،حال
عجیبی به سردار همدانی دسـ ــت داد و بر روی یک تانک
مسـ ــتهلک در محل شهادت علیرضا نشســــت و خدا را
به حـ ــق علیرضا و شـ ــهید حبیب مظاهری قســــم داد که
به شـ ــهدا بپیوندد و درخواسـ ــت کرد این فیلــــم تا زمانی
که زنده اسـ ــت پخش نشـ ــود ،پس از چند سال که از این

دعا گذشــــت ،حاج حسین شهید شد .ســــردار سلیمانی
هم برای بزرگداشــــت شــــهدای عملیات رمضان نطق غرا
و مفصلی ایراد کردند که معادالت بینالمللی دشـ ــمن را
بر هم ریخت و نســــخه شــــهادتش را پیچیدند .این تقارن
بسیار عجیبی است.

حاج قاسم ،مالک اشتر والیت بود
«علی اصغر حاجیبابایی» ،عموزاده شهیدان حاجیبابایی
از خاطرات دیدار حاج قاســــم میگوید :حاج قســــم مالک
اشــــتر رهبــــری ،مدافع حرم اهــــل بیت(ع) و پــــدر فرزندان
شهدا بود.
سردار ســــلیمانی بعد معنوی خوبی داشت ،خوب به یاد
دارم در منزل حاج جالل با «حاج آقا و حاج خانم» شـ ــوخی
میکرد انگار که پدر و مادر خود سردار هستند و این خانه
منزل خودشان اســــت ،مثل اینکه اینجا منزل و مأوا حاج
قاســــم باشــــد و در کنار پدر و مادر و برادرانش نشسته و
شوخی میکند ،تا این حد خودمانی و خاکی بود.
حاج قاســــم نســــبت به خانواده شــــهدا محبت داشتند
در منــــزل حاج جالل هــــم فرزند و نوه شــــهدا را در آغوش
گرفتند و دســــت نوازش پدرانه بر سرشان میکشیدند.با
خانواده شهدا با طمانینه و خلوص نیت برخورد میکرد به
همین دلیل در دل تمام دنیا جا گرفت حتی دشـ ــمنان از
حاج قاسم تعریف میکنند و شجاعت شهید سلیمانی را
مثال زدنی میدانند.
رشــــادتهای ســــردار ســــلیمانی حد و حصر نداشت اما
فروتــــن و متواضــــع بود به انــــدازهای که خودش را سـ ــرباز
انقالب میدانســــت ،در حالی که حاج قاســــم مالک اشتر
والیت ،اسالم و مظلومان جهان بود.
رفتن حاج قاسم یک خال در دنیا ایجاد کرد و امروز منطقه
مثل عراق ،ســــوریه و لبنان همه جگرشان سوخت چراکه
سردار سلیمانی را فرزند و مدافع خودشان و مدافع اسالم
و انقالب میدانستند و معتقدند حاج قاسم مدافع جبهه
مقاومت در برابر جبهه کفر بود.
به نقل از فارس ،هنوز که هنوز است پس از گذشت یک
سال از شهادت سردار تمام منطقه از جمله عراق و سوریه
عکس حاج قاســــم نصب شــــده چون قدردان شـ ــهدای
مقاومت به ویژه حاج قاسم هستند.
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ِآمدی و ِنسازی یا

روایت اهالی فرهنگ و هنر از دیدار "غیررسمی" با امام خامنهای

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :همدان شـ ــهری با
گذشـ ــتهای زیبا و دلنواز؛ شـ ــهری پر از یادهای
مهربان؛ پر از واژههای کهن و سالخورده است.
ایـ ــن روزهـ ــا در پس گذر زمـ ــان و ایجـ ــاد زندگی
مدرن ،خیلی وقتها یادمـ ــان میرود پدربزرگها
و مادربزرگهایمـ ــان چگونه زندگـ ــی میکردند.
خیلـ ــی از نوجوانـ ــان و جوانـ ــان امـ ــروز کلمـ ــات
متـ ــداول در همـ ــدان قدیم حتی به گوششـ ــان
نرسیده اســــت و باز هم این کلمات و واژههای
قدیمی هسـ ــتند که میتوانند خاطرات گذشته
را زنـ ــده کننـ ــد برایمـ ــان و بـ ــه کمـ ــک جوانتـ ــر
هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رسم زندگی را
در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخـ ــی کنایات و ضرب
المثلهـ ــا که در همـ ــدان قدیـ ــم مصطلح بوده
است و پرکاربرد پرداخته میشود.
ِآمدیم ِثباب کنیمِ ،کواب شدیم:
خواسـ ــتیم ثـ ــواب کنیم ،کبـ ــاب شـ ــدیم .یعنی
خواسـ ــتیم کار نیکی انجام دهیـ ــم اما در مقابل
بدی دیدیم .در اصطالح مشـ ــابه گفته میشود؛
شکنه ِدسی که ِن َمک ِنداره.
ِب ِ
ِآمدی و ِنسازی یا:
آمدی که نسـ ــازی .یعنی همراهـ ــی نمیکنی ،بی
وفایـ ــی میکنی ،سـ ــازگاری نـ ــداری .در اصطالح
مشابه گفته میشود؛ آیه ی یأس ماخوانی.
َ
آموخده س:
آموخته اســــت .یعنی تعلیم دیده است ،زیرک
و بـ ــا تجربـ ــه اسـ ــت .در اصطـ ــاح مشـ ــابه گفته
ُ
میشود؛ یاد بده دارهُ ،پ ّرش ُمکنن.
*در ارائــــه ایــــن مطالــــب از کتــــاب فرهنــــگ اصطالحــــات عامیانه
همدانــــی تالیف محمد علی نوریون -انتشــــارات ســــوره مهر بهره
گرفته شده است.

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
09181111071
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

حدیث

ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله:

صاحبنظــــران تشــــنه و وصــــل تــــو ســــراب

ی اش برای شب زنده
زمستان بهار مؤمن است ،از شب های طوالن 
ی گیرد.
داری ،و از روزهای کوتاهش برای روز ه داری بهره م 

باشــــد کــــه در آیینــــه تــــوان دیــــد و در آب
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ماننــــد تــــو آدمــــی در آبــــاد و خــــراب
سعدی

عکس روز
تهیه و توزیع بستههای معیشتی توسط گروه جهادی پایگاه صدیقه ترک،حوزه شهیده سمیه(س)

غفلتهای مدیران فرهنگی

هگمتانه ،گروه فرهنگی :وحید چاووش ،کارگردان و مستندسـ ــاز،
دیـ ــدار اهالـ ــی فرهنگ و هنر با رهبـ ــر انقالب را جلس ـ ـهای تخصصی
توصیـ ــف کرد کـ ــه در آن مستندسـ ــازان درد دلهای خـ ــود را بیان
کردند.
مسـ ــتند «غیررسـ ــمی» همراه با تصاویـ ــری از دیـ ــدار صمیمانه رهبر
معظـ ــم انقالب با اهالی فرهنگ و هنر اخیرا روی آنتن شـ ــبکه سـ ــه
سـ ــیما رفت .در این دیدارهـ ــا گروههای مختلفـ ــی از اهالی فرهنگ
و هنـ ــر با حضـ ــرت آیتاهلل خامن ـ ـهای دیدار و موضوعـ ــات مختلفی
را مطـ ــرح کردند 21 .دیمـ ــاه  1396گروهی از مستندسـ ــازان به دیدار
مقام معظـ ــم رهبری رفتند که تکههایی از این جلسـ ــه در مسـ ــتند
غیررسمی پخش شد.
وحید چاووش ،مستندسـ ــاز باسابقه کشـ ــور یکی از کسانی است
که در این جلسـ ــه شـ ــرکت داشته اسـ ــت ،او درباره فضای آن دیدار
و گفتوگوی مستندسـ ــازان بـ ــا مقام معظم رهبـ ــری گفت :فضای
جلسـ ــه بسـ ــیار صمیمی و گرم بـ ــود؛ حتی عدهای از دوسـ ــتان با آقا
شوخی میکردند .خاطرم هست یکی از همکاران خاطرهای را تعریف
کرد که سبب شد لبخندی بر لبان ایشان بیاید .یکی از موضوعاتی
که برایم بسـ ــیار قابل توجه بـ ــود این بود که مستندسـ ــازانی که در
جلسـ ــه شـ ــرکت کرده بودند با رعایت تمام جوانـ ــب ادب و احترام،
حرفهای خود را به صراحت به ایشـ ــان بیان کردنـ ــد .به نظرم هیچ
کسی خودش را سانسور نکرد و من هم خودم را سانسور نکردم .از
نظر من ،جلس ـ ـهای تخصصی نیز بود و در مورد موضوعات مختلفی
دربـ ــاره سـ ــینمای مسـ ــتند در آن صحبـ ــت شـ ــد .خود مـ ــن درباره
ضعفهایی که در حوزه مستندسـ ــازی اربعین وجود دارد صحبت
کردم و نکاتـ ــی را به صورت صریـ ــح به مقام معظم رهبـ ــری که از نظر
بنده باالترین مقام فرهنگی کشور را دارند ،عرض کردم.
وی دربـ ــاره صحبتهای خود در آن جلسـ ــه گفت :خدمت حضرت

آقا گفتم که به نظرم تلویزیون سالهاسـ ــت از مردم عقبتر اسـ ــت
و با مطـ ــرح کردن مثالـ ــی در حوزه مستندسـ ــازی اربعیـ ــن گفتم که
فالن موضوع را سـ ــالها پیـ ــش با مدیران تلویزیـ ــون مطرح کردم اما
آنان هیچ اهتمامی نسـ ــبت به این موضوع از خود نشــــان ندادند.
البته اکنون آن اولویتها درک شـ ــده و در موردش کار میکنند اما
اولویتهای جدیدتری ایجاد شـ ــده اســــت که باید بدانها پرداخته
شود اما مدیران تلویزیون باز هم غفلت میکنند.
چاووش بیان داشـ ــت :بنده معتقدم که اگر هر کســــی کارش را به
ً
درسـ ــتی انجام دهد ،نیازی نیست که ایشــــان ورود کرده و شخصا
دسـ ــتور بدهند کـ ــه مثال فیلم سـ ــینمایی محمد رسـ ــول اهلل (ص)
ساخته شـ ــود .خیلی زشت است که مدیران ما آن قدر غفلت کنند
تـ ــا رهبر انقـ ــاب بیایند و تذکـ ــر بدهند که درباره فـ ــان موضوع کار
کنید .اگر ما فهم فرهنگی دقیقی داشـ ــته باشـ ــیم ،باید خیلی سریع
وارد میدان شـ ــویم و کارمان را به درسـ ــتی انجام بدهیم .برای مثال،
رهبر معظـ ــم انقالب به شـ ــهید آوینی نگفت که بـ ــرود و از جبههها
فیلم بسـ ــازد ،حتی امام خمینی هم چنین درخواســــتی از او نکرد اما
او بـ ــا فهم دقیق فرهنگی که داشـ ــت کار را انجام داد و دل رهبری را
شـ ــاد کرد .دیدید که حضرت آقا برای شــــهادت او پیام دادند و برای
بدرقهاش تشریف آوردند.
حتی رهبر انقالب به شـ ــهید سـ ــردار سـ ــلیمانی نگفـ ــت که فالن
کار را انجام بدهیـ ــد ،اما خودش با درک دقیق وارد میدان شــــد،
کار را انجام داد و سـ ــپس به ایشـ ــان گزارش داد و دلشان را شاد
کـ ــرد .من زمانی خوشـ ــحال میشـ ــوم کـ ــه بتوانـ ــم کاری بکنم که
اگر رهبـ ــر انقالب کـ ــه نایب برحق امـ ــام زمان (عج) اسـ ــت ،آن را
دید ،خوشـ ــحال شـ ــود .اینکه ایشـ ــان بر موضوعی تأکید فراوان
میکند و حتـ ــی باز هم سـ ــراغش نمیرویم و اگـ ــر میرویم نصفه
نیمه اسـ ــت ،خیلی زشـ ــت اسـ ــت .مستندسـ ــاز و مدیر فرهنگی
بایـ ــد بـ ــه گونهای عمـ ــل کند که وقتـ ــی حضرت آ قـ ــا کارش را دید
خوشـ ــحال شـ ــود و بگوید چه کسی این فیلم را سـ ــاخته است؟
مدیـ ــر فرهنگی ما به عنوان عنصـ ــر فرهنگی که باید در این زمینه
کار کند ،غفلت کرده است.
ً
این کارگردان و مستندسـ ــاز تأکید کرد :شـ ــخصا دوسـ ــت داشتم
بـ ــا حضور در آن جلسـ ــه ،درد و دلهای خود را با ایشـ ــان مطرح کنم
و موضوعـ ــات مختلفـ ــی را بیـ ــان کـ ــردم .همچنین روحیـ ــه و انرژی
مضاعفـ ــی گرفتم تـ ــا بتوانم با روحیـ ــه بیشـ ــتری کارم را ادامه بدهم؛
بدون شک ،مواجه شـ ــدن از نزدیک با ایشان انرژی بسیار خوبی به
شـ ــما میدهد که حالتان را خوب میکند و به شـ ــما انرژی میدهد.
من یـ ــک هدیه هم از ایشـ ــان دریافت کـ ــردم؛ در کنـ ــار چفیهای که
دوسـ ــتان میگرفتند ،انگشتری را از ایشــــان طلب کردم و به عنوان
یادگاری ازشـ ــان دریافت کردم .افتخار میکنم کــــه این یادگاری را از
روی تبرک از ایشان دریافت کردم.

سی نما

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

الکپشت و حلزون
هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگـ ــی :فیلم سـ ــینمایی «الکپشـ ــت و حلزون» به

تا شیاطین شما را پشیمان نکردهاند
برای صله رحم عجله کنید

کارگردانی رضا حماسی با بازی علی مصفا تولید میشود.

در قرآن کریم آمده اســــت :در مورد ارحام و خویشاوندان (دستور ) خدا

به نقل از مشـ ــاور رسـ ــانهای پـ ــروژه ،در فیلم سـ ــینمایی «الکپشــــت و

را در نظر داشته باشــــید ،همانا خداوند مراقب رفتار شما است.

حلزون» بـ ــه کارگردانی رضا حماسـ ــی و تهیهکنندگی مشـ ــترک شــــهرام

حضرت امــــام علی علیهالســــام فرمودهانــــد :با خویشــــاوندان پیوند و

گیلآبـ ــادی و هوشـ ــنگ نورالهی که بر اسـ ــاس فیلمنامهای از محســــن

رفت و آمد داشته باشــــید هر چند آنان با شما قطع رابطه کرده باشند.

رضایی ساخته میشود ،لیال زارع و علی مصفا ایفای نقش خواهند کرد.

حکایت:

بخشـ ــی از عوامل اصلی این فیلم نیز عبارتانـ ــد از :مدیر تصویربرداری:

امــــام صــــادق(ع) در میان جمعــــی به مناســــبت مطرح کردنـ ــد که وقتی

امین جعفری ،مدیر صدابرداری :رشـ ــید دانشـ ــمند ،طـ ــراح صحنه :پیام

اراده کردید صله رحم به جای آورید و با خویشـ ــان دیداری داشته باشید

اسکندری ،طراح لباس :لیال تاج دینی ،طراح گریم :لیال سانی ،مدیر تولید:

تعجیل کنیــــد ،چون در چنین موقعیتی دو شــــیطان از طرف راسـ ــت و

جواد راهزانی و مجری طرح :حسین بشگرد.

چپ شــــما را طــــوری تحریک میکنند که از این کار ارزشــــمند بازداشـ ــته

در خالصه داسـ ــتان «الکپشت و حلزون» آمده اسـ ــت :پدرام  10ساله با

شوید.

مادرش افسانه زندگی میکند و مشکالت زیادی با او دارد .افسانه قصد

نکتــــه :در تعالیــــم دینی داریم حتی اگر پدر و مادر مشــــرک باشـ ــند قطع

ازدواج دارد اما با مخالفت پدرام روبهرو اسـ ــت و دلیل مشکالت پدرام را

کامل ارتباط با آنان جایز نیست.

همین مسـ ــئله میداند .پدرام با جوان عجیب و غریبی آشـ ــنا میشود و

امر بر معروف زینسان الزم است

یک رابطه دوستی پنهانی بین آنها شکل میگیرد.

چون صالح اجتماع و مردم است

میز مطالعه

بسته مطالعاتی روز جهانی مقاومت

با دور همیهای خانوادگی ،کرونا را به جمع خانواده نبرید

بخش اول

همزمان با سالگرد شـ ــهادت سردار اسالم شهید حاج
قاسم سلیمانی برای آشـ ــنایی با ابعاد مختلف اندیشه
مقاومت سـ ــامانه کارشناسی مجمع ناشـ ــران انقالب
اسـ ــامی کتابهایـ ــی را بـ ــرای عالقهمنـ ــدان معرفـ ــی
میکند.
از دورانی که مسئله اسـ ــتعمار در دنیا شروع شد ،نظام
سـ ــلطه سـ ــرکار آمد؛ یعنی دنیا به دو بخش سلطهگر و
سلطهپذیر تقسیم شد .انقالب اسالمی در مقابل این
حرکتی که بـ ــه حرکت طبیعی دنیای سیاسـ ــت تبدیل
شـ ــده بود ،ایسـ ــتاد .این صدای بلند مرگ بر آمریکا در
جهان ،اتفاق جدیدی است .این مخلوق حرکت ملت
ایران است.
رهبر معظم انقالب در این بیانات خود بعد از اشاره به
تبار اندیشه سـ ــلطه به تفکر مقاومت خون بر شمشیر
کـ ــه حاصـ ــل اندیش ـ ـههای امـ ــام خمینـ ــی بنیانگـ ــذار
جمهوری اسالمی ایران اسـ ــت نیز اشاره میکنند .این
تفکر کـ ــه از آن بهعنـ ــوان مقاومت یاد میشـ ــود؛ چراغ
راه مسـ ــلمانان در برهههای تاریخی از صدر اسالم تا به
امروز بوده است .بهعنوان مثال در طول هشت سال
دفاع مقدس رزمندگان اس ـــام با تکیه به این اندیشه
توانسـ ــتند در مقابل هجوم دشـ ــمنان مقاومت کنند
و اجازه ندهند ،ذرهای از این خاک به دسـ ــت دشمنان
بیافتد.
با توجه به اهمیت آشـ ــنایی با این اندیشه و قرار گرفتن
در ایام سالگرد شهادت سردار اسالم شهید حاجقاسم
سلیمانی تصمیم بر آن شـ ــد تا با ابعاد مختلف اندیشه
مقاومت بیشتر آشنا شویم.
برای آشنایی با این موضوع سـ ــامانه کارشناسی مجمع
ناشران انقالب اسالمی کتابهایی را برای عالقهمندان
معرفی خواهد کرد .در این بسته کتابهایی قرار گرفته
اسـ ــت که اندیشـ ــه مقاومت را از بعد نظری مورد ارزیابی
قرار میدهند تا مخاطب از این طریق با کاربسـ ــت نظری
اندیشه مقاومت آشـ ــنا شـ ــود .در ادامه نیز کتابهای
مرتبط بـ ــا مصادیق عینـ ــی مقاومت قرار گرفته اسـ ــت،
این کتابها شـ ــامل مرور وقایع ،خاطرات و ...است که
رخ داده اسـ ــت؛ عالقهمندان با خواندن این کتابها با
جلوههای عینی مقاومت آشنا خواهند شد.

اندیشـ ــه مقاومـ ــت از منظـ ــر حضـ ــرت
آیتاهللالعظمی خامنهای /سعید صلح میرزایی
حضـ ــرت آیتاهللالعظمـ ــی سـ ــیدعلی خامن ـ ـهای
رهبـ ــر انقـ ــاب ،در س ـ ـیامین سـ ــالگرد رحلـ ــت
امامخمینی(رحمةاهلل) مقاومت اسـ ــامی را اینگونه
تعریـ ــف کردهانـ ــد« :معنـ ــای مقاومت این اسـ ــت که
انسـ ــان یـ ــک راهـ ــی را انتخاب کنـ ــد کـ ــه آن را راه حق
میدانــــد ،راه درســــت میداند و در این راه شــــروع به
حرکــــت کند و موانــــع نتواند او را از حرکــــت در این راه
منصرف کند و او را متوقف کند؛ این معنای مقاومت
اسـ ــت ».همچنیـ ــن ایشـ ــان در دیـ ــدار دانشآموزان
و دانشـ ــجویان ایـ ــن مطالبه را داشـ ــتهاند کـ ــه «نظریه

مقاومت باید هم از لحـ ــاظ عملی و هم از لحاظ نظری ـ
از هر دو جهت ـ باید ترویج شود.
معنای نظری این اسـ ــت کـ ــه تبیین کنیـ ــد ».در همین
راسـ ــتا و برای تبیین نظریه مقاومت انتشـ ــارات انقالب
اسـ ــامی اقدام به چاپ کتاب «اندیشه مقاومت از منظر
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای» کرده است.
اندیشـ ــه مقاومت کتـ ــاب  592صفحهای اسـ ــت که به
همـ ــت سـ ــعید صلـ ــح میرزایی گردآوری شـ ــده اسـ ــت،
این کتاب دارای  12بخش اسـ ــت؛ بخـ ــش اول کتاب به
اصول ،باورها و منطق مقاومت و بخش دوم به اهمیت
مقاومت پرداخته است.
عرص ههـ ــای مختلـ ــف مقاومـ ــت موضوع بخش سـ ــوم
و آثـ ــار و فواید مقاومـ ــت موضوع بخش چهـ ــارم کتاب
اسـ ــت .در بخش پنجم کتاب  16عامل مؤثر در تقویت
مقاومت طرح شـ ــده اسـ ــت .بخش ششـ ــم و هفتم به
مباحث سلبی مقاومت نظیر عوامل از بین رفتن و زیان
کنارهگیری از مقاومت اشـ ــاره دارند .الگوهای مقاومت
در بخش هشـ ــتم و مثالهای تاریخی برای مقاومت در
بخش نهم گردآوری شده است.
بخـ ــش دهـ ــم بـ ــه اقدامـ ــات دشـ ــمن علیـ ــه گفتمان
مقاومت و بخش یازدهم به مسـ ــؤولیتهای همگانی
و اختصاصی اقشـ ــار مختلف در زمینـ ــه مقاومت مرتبط
اسـ ــت .در آخر نیز کتاب در بخش دوازدهم به موضوع
آینده روشن جریان مقاومت توجه دارد.

طرح کلی اندیشه مقاومت /علی مهدیان
در بیان مقام معظم رهبری «اسـ ــام ناب یعنی اسالمی
که نه اسیر و پایبند تحجر است ،نه اسیر و پایبند التقاط
است .در دورانی که هم تحجر وجود داشت ،هم التقاط
وجود داشـ ــت ،امام ،اسـ ــام ناب را مطرح کـ ــرد ».یکی از
مهمترین رسـ ــالتهای متفکـ ــران ترسـ ــیم خط فکری
اسالم ناب است.
چنانکـ ــه در دهـ ــه پنجاه شـ ــهید مطهـ ــری در تقابل با
جریـ ــان شـ ــریعتی و بـ ــازرگان و مجاهدیـ ــن خلـ ــق این
رویکرد را داشتند و نیز در دهه شصت شهید بهشتی
در تقابـ ــل با جریان بنیصدر و لیبرال در همین مسـ ــیر
جهـ ــاد میکردنـ ــد و همچنیـ ــن در دهه هفتاد اسـ ــتاد
مصبـ ــاح یزدی در تقابل با جریـ ــان دوم خرداد به ترویج
و تبیین این مسـ ــیر پرداختهاند .اکنون نیز این مسیر
ادامه دارد و جوانان مؤمن انقالبی تالش میکنند خط
فکری اسـ ــام ناب را برای جامعه ترسـ ــیم کنند؛ کتاب
«طرح کلی اندیشـ ــه مقاومت» یکـ ــی از همین تالشها
به شمار میآید.
مسـ ــئله اصلی این کتـ ــاب  360صفحهای کـ ــه به قلم
علـ ــی مهدیان و انتشـ ــارات سـ ــفیر صادق روانـ ــه بازار
شده است ،این اســــت ،انقالب اسالمی امروز در چه
جایگاه و مختصاتی اســــت؟ چه دارد و چــــه ندارد؟ به
کدام ســــو حرکت میکند و چه باید بکند؟ کتاب برای
پاسـ ــخ به این مسـ ــئله هفـ ــت فصل را در نظـ ــر گرفته
اسـ ــت .اینکـ ــه از چه زوایایـ ــی حرکت انقـ ــاب را باید

تحلیل کرد و چشـ ــم انسـ ــان موحد باید مسلح به چه
نظریاتی باشـ ــد موضوع فصل اول کتاب است .فصل
دوم کتـ ــاب به تحلیـ ــل جایگاهی کـ ــه در آن قرار داریم
اختصاص دارد.
فصـ ــل سـ ــوم بـ ــه تبییـ ــن حقیقـ ــت انقالب اسـ ــامی
م یپـ ــردازد .نویسـ ــنده در فصل چهارم بـ ــه هویت نظام
تسـ ــازی و
اسـ ــامی پرداخته و در فصـ ــل پنجم به دول 
جامعهسازی اشـ ــاره دارد .فصل ششم کتاب به بخش
دوم یعنی چه داریم و چه نداریم توجـ ــه دارد .دوران بروز
مقاومت عنـ ــوان فصل هفتم کتاب اسـ ــت که در آن با
توجه بـ ــه چهارچوب کلی کتاب به موضـ ــوع چه باید کرد
اشاره شده است.

 صبـ ــح شـ ــام :روایتـ ــی از بحران سـ ــوریه خاطرات
دکتر حسـ ــین امیر عبداللهیان /محمدمحسـ ــن
مصحفی
بحران سیاسی سوریه با هدف تضعیف محور مقاومت
اسـ ــامی و با دخالت دولتهای عربـ ــی و ایاالتمتحدۀ
آمریـ ــکا در ایـ ــن کشـ ــور رخ داد .ایـ ــن بحـ ــران سیاسـ ــی
بهصورت زنجیـ ــرهوار به دیگر مسـ ــائل روز جهان مانند
ش بیداری اسـ ــامی در کشـ ــورهای عربی شـ ــمال
جنب 
آفریقـ ــا و خاورمیانـ ــه و همچنیـ ــن وضعیـ ــت سیاسـ ــی،
اقتصادی و فرهنگی این کشـ ــورها متصل است .کتاب
«صبح شام» روایتی از این موضوع است که نویسنده از
منظر خاطرات دکتر حسین امیر عبداللهیان دیپلمات
برجسته ایرانی به آن پرداخته است.
نویسـ ــنده در راسـ ــتای پردازش بـ ــه اتفاقات سـ ــوریه،
یـ ــک مقدمـ ــه از دکتـ ــر عبدالهیـ ــان ،پیشـ ــگفتاری از
محمدحسـ ــن مصحفی ،سـ ــه بخـ ــش اصلی و اسـ ــناد
و تصاویـ ــر پایانـ ــی را صورتبندی کرده اسـ ــت .بخش
نخسـ ــت کتاب ،به روایت خاطرات و گزارشهای دکتر
امیـ ــر عبداللهیـ ــان از جنبشهای بیداری اسـ ــامی و
بهـ ــار عربی میگـ ــذرد ،بدیـ ــن ترتیب ابتـ ــدا طرحی کلی
از چگونگـ ــی و چرایـ ــی موضوعـ ــات اصلی کتـ ــاب ارائه
میشود.
بخش دوم کتـ ــاب دربرگیرنده یادداش ـ ـتهایی از این
دیپلمـ ــات کشـ ــورمان اسـ ــت ،موضوع محـ ــوری این
یادداش ـ ـتها بحران سـ ــوریه اسـ ــت اما به موضوعات
دیگری مانند برجام ،سخنان رهبری و ...نیز اشاره شده
اسـ ــت .موضوع محوری بخش سـ ــوم کتـ ــاب خدماتی
است که سردار شهید اسـ ــام حاج قاسم سلیمانی در
حل بحران سوریه ارائه داده است.
در ایـ ــن راسـ ــتا بینشهـ ــای سیاسـ ــی حـ ــاج قاسـ ــم
در مـ ــورد چگونگـ ــی رفـ ــع بحـ ــران منطقهای تشـ ــریح
میشود و در این میان اشـ ــاراتی نیز به سلوک فردی
و اجتماعـ ــی ایشـ ــان ،فعالیتهایـ ــی کـ ــه در عراق و
سـ ــوریه جهت برقراری امنیت انجام دادند و دانشی
که از مباحث دیپلماتیک داشـ ــتهاند اشاره میشود.
این کتاب در  293توسـ ــط انتشـ ــارات سـ ــوره مهر به
چاپ رسیده است.

[کرونا در کمین است]
نوبتدوم(تاریخانتشار)1399/10/14:

فراخوانمناقصههایعموميیکمرحلهای
شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان (ســهامی خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اساس فهارس بهای سال
 1399را به پیمانکارانی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور در رشــته آب (حداقل پایه  )5و گواهینامه
تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند ،از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذارنماید .شرکتهایی
که قبال با شــرکت آب و فاضالب همدان همکاری داشــته اند باید دارای رضایت نامه برای آخرین کار انجام شــده با پیشــرفت باالی  90درصد با
این شرکت باشند .
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتها از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهد شــد.الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم عضویــت قبلی،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد1399/10/13 :
هزینه خرید اســناد مناقصه :مبلغ  500،000ریال اســت که میبایســت به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره  0101396197001به نام
شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از تاریخ  1399/10/13لغایت  1399/10/18تاپایان وقت اداری.
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه :تاپایان وقت اداری ( 1399/10/29مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است).
تاریخ بازگشایی پیشنهادات :مورخ  1399/10/30ساعت سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق بند الف ماده  6آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره/123402ت50659ه مورخ  1394/09/22ارائه نماید .اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری
در ســامانه می بایســت در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  1399/10/29به دبیر خانه شــرکت آب و فاضالب استان
همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
مبلغبرآورد(ریال)

مبلغتضمینشرکتدر
فرآیندارجاعکار(ریال)

ساعت
بازگشایی

اصالحوتوسعهشبکهجمعآوری
ع 99/181-4/فاضالبشهرهمداندرمسیرهای 2099007001000093
پراکنده30متریوباالتر

17،673،567،056

883،678،353

9:30

2099007001000094

16،483،554،299

824،177،715
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موضــــــــــــــوع

اجرایشبکهفاضالبفامنین

شمارهفراخوان
درسامانهستاد

نشــانی مناقصــه گــزار :همــدان ،میــدان بیمــه ،جنــب اداره ثبــت احــوال ،شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری (شــنبه تا
چهارشنبه  7:45تا  ،14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به نشانی  www.hww.irدرج شده است.
شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبهای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
تاریخانتشارنوبتاول99/10/13:

تاریخانتشارنوبتدوم99/10/14:

