
ی همدان شــهردار

و  احتــرام  مناســب،  شــهری  مبلمــان 
یت شهری به شهروندان  ارزش گذاری مدیر
کوشــا  آنهــا  نگهــداری  و  حفــظ  در  اســت. 

باشیم.

ن  گرامی؛ شهروندا
با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت عرض 
و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  تعالی  و  تبارک  خداوند  از  نموده 
بردباری  و  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  و  واسعه  رحمت 

مسئلت داریم.

مجمع ایثارگران شهرداری همدان

جناب آقای

حاج محمود حضر تی
مشاور محترم شهردار همدان

با ما همراه باشید

خبــر

اعطای نشان فداکاری 
به شهید تویسرکانی 

سرلشکر »یعقوب احمدبیگی«

صفحه     2

صفحه  4

صفحه  3

»توهین زبانی« 
جرم اول در همدان

190 پایگاه امداد 
مهیای جشن نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( از آماده ســــازی 190 پایگاه برای جمع 
آوری کمک های مردمی در جشن نیکوکاری خبر داد.

بــــه گــــزارش هگمتانه، مدیــــرکل کمیتــــه امداد امــــام خمینی)ره( اســــتان 
همدان همچنین از پرداخت 55 میلیارد و 500 میلیون تومان تســــهیالت 

قرض الحسنه به مددجویان استان همدان خبر داد.
پیمــــان ترکمانــــه با بیــــان اینکــــه در این طرح تا ســــقف 10 میلیــــون تومان 
هیچ گونه کارمزدی دریافت نمی شــــود افزود: تسهیالت اشتغال، مسکن، 
درمــــان، کارگشــــایی و تأمین جهیزیه بخشــــی از اقدامات صنــــدوق امداد 

والیت با سرمایه گذاری خیران به شمار می رود.

مطالبه گری کنیم در پی حقیقت نه منفعت!
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سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:
حمایت های شهردار همدان 

در روند نتیجه  گیری بسیار تأثیرگذار بود

4  
ه  

فح
ص بادامی نجات رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان تشریح کرد:

گزارش کامل بودجه 16۸50 میلیاردی 
شهرداری همدان در سال 1400
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صف رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر خبر داد:

بودجه 5 میلیارد ریالی 
برای احداث پناهگاه حیوانات در همدان

صفحه  2

یک کشته و 2 مجروح با انفجار مواد محترقه در همدان
در پایان چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها رقم خورد

نام نویسی 5۸ داوطلب انتخابات شوراهای اسالمی شهرستان همدان
صفحه  2 صفحه  3

صفحه  2

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
ورود مســــافران از مبدا شــــهرهای نارنجی و قرمز به دیگر 

استان های کشور ممنوع است.
به گزارش هگمتانه، سیدســــعید شــــاهرخی روز شنبه در 
ســــتاد مقابله با ویروس کرونا اســــتان همدان، با توصیه 
به شــــهروندان دربــــاره ممانعت از ســــفرهای غیرضروری، 
از مســــافران نوروزی نیز خواســــت با توجه به شرایط همه 
، این اســــتان را به عنوان مقصد  گیری ویروس در کشــــور

گردشگری در ایام نوروز انتخاب نکنند.
شهرهای  مبدا  از  مســــافران  ود  ور کرد:  اظهار  شاهرخی 

نارنجــــی و قرمــــز بــــه دیگر اســــتان های کشــــور ممنوع 
در  استقرار  با  گذشته  هفته  از  پلیس  تیم های  و  اســــت 
اســــتان  در  وها  خودر قبیل  این  تردد  از  ودی  ور مبادی 
قانون  اعمــــال  متخلفان  و  کــــرده  جلوگیــــری  همــــدان 

. ند می شو
وی گفــــت: با توجــــه بــــه اقدام های انجام شــــده توســــط 
مســــؤوالن عضو ســــتاد کرونــــا و همراهی مردم اســــتان، 
شــــاهد ثبات در وضعیت به لحاظ ویروس کرونا هستیم 

که باید از تالش همه افراد تشکر کنیم.
شــــاهرخی بیان کرد: به طور حتم مهمترین عامل توفیق 

در هــــر کاری به ویــــژه مدیریت و کنترل همــــه گیری کرونا، 
وحدت، همدلی، همگرایی و دلســــوزی اســــت و همواره 
همراهی و همکاری مردم در توفیق برنامه های در دســــت 

اجرا تأثیر مثبت داشته است.
اســــتاندار همــــدان بــــا قدردانــــی از کادر درمــــان گفت: 
نیروی انتظامی و ســــپاه از دیگر بازوان ســــتاد اســــتانی 
مقابلــــه بــــا کرونــــا بودنــــد و کارکنــــان انتظامی اســــتان 
همدان با وجود مأموریت هــــای مختلف و متنوع اما در 
یک ســــال گذشته بیش از 150 روز در آماده باش کامل 

بودند.
شــــاهرخی با بیــــان اینکــــه همراهــــی کســــبه، بازاریان و 
صنــــوف در مدیریــــت کرونــــا هیچــــگاه از اذهــــان پاک 
نمی شــــود، بیان کــــرد: با وجــــود تبلیغات انجام شــــده 
از ســــوی معاندان بــــرای تعطیلی واحدهــــای صنعتی با 
هــــدف فلج کــــردن اقتصاد کشــــور اما ایــــن واحدها در 
جریان شیوع کرونا با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 

بودند. فعال 
وی تأکیــــد کــــرد: وضعیــــت کنونی همــــدان با ثبــــات اما 
شــــکننده اســــت چرا که در حال حاضر ویــــروس کرونا نه 
، زندگی و اجتمــــاع را ترک نکــــرده بلکه به  تنها محیــــط کار
صورت جهــــش یافته با عنوان ویروس انگلیســــی فعال 

شده است.
اســــتاندار همــــدان افــــزود: تنها ســــد پیش روی شــــیوع 
ویــــروس کرونا رعایت بهداشــــت فردی، توجه به شــــیوه 
نامه های بهداشــــتی به ویژه پرهیز از حضور در اجتماعات 
و اســــتفاده از ماسک است تا شاهد شکستن حلقه های 

ویروس کرونا در استان و کشور باشیم.
به گفته شاهرخی، هم اینک 9 شهرستان استان همدان 
در وضعیــــت زرد کرونایی و شهرســــتان اســــدآباد نیز در 

وضعیت آبی قرار دارد.
وی از شهروندان خواســــت در ایام پایانی سال و در نوروز 
از برگزاری دورهمی خانوادگی و شــــرکت در تجمع ها پرهیز 

کنند.
اســــتاندار همدان، یکی از ســــنت های حسنه را حضور 
آرامســــتان و فاتحــــه خوانــــی بــــرای اهــــل قبــــور در  در 
پنجشــــنبه و جمعه آخر ســــال دانست که با این وجود 
وندان خواســــت به منظور پیشــــگیری از همه  از شــــهر
وس و افزایش شــــمار مبتالیان و مرگ و میر  گیری ویر
وزهای پایانی ســــال به آرامستان ها  ونا در ر ناشــــی از کر

وند. نر
وی ادامــــه داد: فرمانداری ها نیز نســــبت بــــه برنامه ریزی 
بــــرای اعمال محدودیت هــــای ترافیکی اقــــدام کنند تا روز 
پنجشنبه و جمعه آخر ســــال شاهد روانه شدن انبوهی از 

جمعیت برای زیارت اهل قبور نباشیم.
وی همچنین از خانواده ها خواســــت در چهارشنبه پایان 
ســــال فرزندان خود را مدیریت کنند تا به خاطر اســــتفاده 
از مواد محترقه شــــاهد حوادث ناگوار ناشی از انفجار این 

مواد یا تجمع و شیوع ویروس کرونا نباشیم.

پویش بزرگ درخت کاری در پارک فرا منطقه ای والیت زه
کی

ا پا
وری

- پ
نه 

متا
هگ

س : 
عک

: استاندار

گردشگران  نوروزی همدان را انتخاب نکنند
ع است ورود مسافر از شهرهای نارنجی و قرمز ممنو
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پویش بزرگ درخت کاری
در پارک فرا منطقه ای والیت

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: در روز دوشــــنبه هجدهم 
اســــفند ماه بــــه مناســــبت هفتــــه درخــــت کاری پویش 
درخت کاری با حضور فعاالن محیط زیســــتی، گردشــــگری 
و هنری و همچنین سرهنگ یونســــی جانشین فرمانده 
کمیســــیون  رئیــــس  قراباغــــی  همــــدان،  ناحیــــه  ســــپاه 
، سلماسی رئیس مرکز  گردشــــگری شورای اسالمی شــــهر
، دهبانی صابــــر مدیر  مطالعات شــــورای اســــالمی شــــهر
منطقه یــــک و وجدی رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــــهرداری همدان در پارک فرا منطقه ای والیت 

برگزار شد و بیش از صد اصله نهال کاشته شد.
به گــــزارش روابط عمومی شــــهرداری منطقه یک همدان، 
مســــعود دهبانی صابر مدیــــر منطقه یک با بیــــان اینکه 
کاشــــت درختان همواره در دین اسالم و آموزه های دینی 
ایرانیــــان از قدیــــم االیــــام وجود داشــــته اســــت و همواره 
بــــزرگان از آن به عنوان یک ســــنت حســــنه یــــاد می کنند 
از شــــهروندان همدانی دعــــوت کرد تا بــــرای حفظ محیط 
زیست و ســــاخت آینده ای بهتر برای فرزندان ایران زمین 
این سنت حسنه را اشاعه داده و در صورتی که عالقه مند 
به کاشت درخت نیز هستند می توانند با هماهنگی های 
الزم بــــا واحد فرهنگی شــــهرداری منطقه یک نســــبت به 
کاشــــت درخت در پارک فرا منطقه ای والیت اقدام کنند تا 
تمامی شهروندان همدانی سهمی بزرگ از این پارک بزرگ 

صد هکتاری داشته باشند.
سرهنگ یونسی جانشــــین فرمانده سپاه ناحیه همدان 
نیــــز ضمن تبریــــک هفته درخــــت کاری و تقدیر و تشــــکر 
از زحماتــــی کــــه جهت برگــــزاری این پویش بــــزرگ صورت 
پذیرفته اســــت مطرح کرد: مقــــام معظم رهبــــری همواره 
تأکیدات بســــیاری را جهت کاشــــت درختان دارند و علی 
، کــــه می توان به نحــــو بهتری از  الخصــــوص درختان مثمر
آنهــــا در آینده اســــتفاده کــــرد و امیدواریم تمامــــی مردم و 
مسؤوالن نگاهی ویژه به محیط زیست و کاشت درختان 

داشــــته باشند تا شــــاهد آینده ای ســــبز در ایران اسالمی 
باشیم.

تأکیــــد حســــین قراباغــــی در برنامه پویــــش بزرگ  �
درخت کاری: تأثیر بوســــتان های والیــــت و اکباتان در 

افزایش سرانه های فضای سبز
گردشگری  کمیســــیون اقتصاد ســــرمایه گذاری و  رئیس 
شورای اســــالمی شهر همدان با اشــــاره به تأکیدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر توســــعه فضای سبز و درخت کاری 
گفــــت: با توجــــه به تأکیــــدات مقــــام معظم رهبــــری و نیز 
مطالبات مردم به ویژه فعاالن محیط زیست، حفظ منابع 
طبیعی و توســــعه فضای ســــبز جــــزو اولویت هــــای کاری 

مدیریت شهری همدان قرار گرفت.
حســــین قراباغــــی با اشــــاره به اینکه ســــرانه  فضای ســــبز 
همدان نسبت به استانداردها پایین است، افزود: بر این  
اســــاس در دوره پنجم شورای شــــهر همدان طرح توسعه 
فضای ســــبز با هدف افزایش سرانه فضای سبز شهری و 
ایجاد زیبایی بصری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت 
که احداث دو پــــارک فرامنطقه ای والیت و اکباتان از جمله 

این اقدامات بوده است.
قراباغــــی اظهار کــــرد: بوســــتان های والیــــت و اکباتان به 
صــــورت فرامنطقــــه ای احداث شــــده و عــــالوه بــــر ایجاد 
تفرجــــگاه بــــرای شــــهروندان همدانی در افزایش ســــرانه 

فضای سبز نیز بسیار تأثیرگذار است.
وی اضافه کــــرد: طبق تفاهم نامه   بین شــــهرداری و منابع 
طبیعــــی، ســــایت 250 هکتــــاری اکباتــــان نیــــز در اختیــــار 
شــــهرداری منطقه 2 قرار داده شــــد که در راستای توسعه 
، ایجاد پارک فرامنطقه ای در حال انجام  سرانه فضای ســــبز

است .
به گفته قراباغی افزایش و توسعه فضای سبز و نگهداری 
منابــــع طبیعی از وظایف همگان اســــت چرا کــــه باغات و 

منابع طبیعی باید به عنوان میراثی برای آیندگان به یادگار 
بماند.

وی همچنیــــن بــــه پویش بــــزرگ درخت کاری اشــــاره کرد 
و یادآور شــــد: این پویش ســــنت حســــنه ای است که در 
راســــتای فرهنگ ســــازی و ترویج فرهنــــگ درخت کاری و 

حفظ محیط زیست بسیار تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: امیدواریم شهرداری منطقه یک که احداث 
پارک فــــرا منطقه ای والیــــت را نیــــز در دســــتور کار دارد با 
اجرای این پویش بتواند فرهنــــگ درخت کاری را با کمک 
ســــازمان های مردم نهادی که در این زمینه فعالیت دارند 

در تمامی شهروندان نهادینه کند.

سلماســــی: حفظ محیط زیســــت از عوامل تحقق  �
توسعه پایدار است

رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همــــدان نیــــز در ایــــن برنامه ضمــــن تقدیر از شــــهرداری 
همــــدان در امر احداث پارک هــــای فرامنطقه ای و افزایش 
، گفت: حفظ محیط زیست یکی  ســــرانه های فضای ســــبز

از پایه های تحقق توسعه پایدار است و ما برای رسیدن به 
این هدف باید با برنامه ریزی مناسب حرکت کنیم.

رضوان سلماســــی با بیــــان اینکه منابع طبیعــــی و محیط 
زیست موهبت الهی است، افزود: باید با حفظ و نگهداری 

این نعمت، آن را برای آیندگان نگهداشت.
فرامنطقه ای  پارک های  احداث  در  کرد:  اضافه  سلماسی 
والیت و اکباتان نگاه اعضای شــــورا بر افزایش ســــرانه 
کمترین دخل و تصرف  فضای ســــبز شــــهری بوده تا با 
در منابــــع طبیعی و محیط زیســــت این دو پارک احداث 

شود.
وی با اشــــاره بــــه تخریــــب و از بین رفتن باغات شــــهر طی 
سال های گذشــــته، اظهار کرد: متأســــفانه کاهش باغات 
در سال های اخیر اثرات منفی شــــایان توجهی بر کیفیت 
زندگــــی شــــهروندان در شــــهر گذاشــــته اســــت و باید در 
راســــتای افزایش ســــرانه فضای ســــبز و حفظ و نگهداری 

باغات تالش کنیم.
سلماسی داشتن شهری سالم و عاری از آلودگی را نیازمند 
همــــکاری، مشــــارکت و تعامل شــــهروندان بــــا مدیریت 

گاهی و فرهنگ سازی به  شــــهری دانســــت و بر افزایش آ
ویژه در حوزه سالمت اجتماعی خانواده ها تأکید کرد.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های مدیران شهری برای 
رشــــد و توســــعه شــــهرها، حفظ محیط زیســــت و توسعه 
ســــرانه های فضای ســــبز از زیرساخت های دســــتیابی به 

توسعه شهرها است.
رئیــــس مرکز مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی 
شــــهر همــــدان نیز بــــا بیــــان اینکه پــــارک والیــــت یکی از 
فضاهای موجود در شــــهر همدان اســــت که در راســــتای 
حفظ و گســــترش محیط زیســــت و فضای ســــبز در حال 
اجراســــت گفت: فضای سبز و منابع طبیعی میراثی است 
که برای آیندگان منتقل می شــــود و به یادگار خواهد ماند 
و پارک والیت با نگاه توســــعه پایدار و کمترین دخالت در 
طبیعت در حال اجراست و به زودی در اختیار شهروندان 

همدانی قرار می گیرد.
گفتنــــی اســــت، در پایان ایــــن برنامــــه در راســــتای ترویج 
فرهنگ درخت کاری و حفظ محیط زیســــت از مدعوین با 

اهدای گل قدردانی شد .

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر خبر داد:

بودجه 5 میلیارد ریالی برای احداث پناهگاه حیوانات در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس کمیســــیون خدمات 
شهری شــــورای اســــالمی شــــهر همدان خبر داد: با پیگیری و 
، حدود 5 میلیارد ریال اعتبار برای  موافقت اعضای شورای شهر
احداث پناهگاه حیوانات بی سرپرست سطح شهر در بودجه 

1400 شهرداری همدان تخصیص یافت.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان؛ کامران 
گردان در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا با محوریت 
؛ گفت: از  بررســــی نحوه برخورد با حیوانات بالصاحب در شــــهر
بین رفتن پدیده شوم سگ کشی مطالبه عمومی شهروندان 
به ویژه دوست داران محیط زیست اســــت که در این زمینه در 
حال حاضر شهرداری متهم به سگ کشی است؛ زیرا شهرداری 
همدان، بــــارِ این مســــؤولیت را یک تنه بر دوش می کشــــد و 
عزم جدی از ســــوی مســــؤوالن امر برای ساماندهی سگ های 

بی سرپرست دیده نمی شود.
وی با اشــــاره به این ضرب المثل که اگر دل بســــوزد از چشم کور 
هم اشــــک می ریزد؛ معتقد است: طرح ســــاماندهی سگ های 

بالصاحب در شهر باید از حالت سنتی، خارج شود.
گردان؛ برگزاری نشســــت تخصصی معاونت خدمات شــــهری 
با نمایندگان انجمن های زیســــت محیطی مرتبط با حوزه حفظ 
حقوق حیوانات به منظــــور اجرای برنامه کوتــــاه  مدت را خروجی 
این جلسه برشــــمرد و ابراز امیدواری کرد: برنامه بلندمدت برای 
ساماندهی حیوانات بالصاحب در شهر به منظور اجرای بند 15 

ماده 55 قانون شهرداری هم اجرایی شود.

 سلماسی: تأکید بر برنامه ریزی عملیاتی برای حیوانات  �
شهر

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان نیز 
گفت: توجه به زندگی جانوران به ویژه ســــگ ها یکی از مباحث 
قابل توجه اجتماعی اســــت که باید برای کنترل و مدیریت آن 

برنامه ریزی شود.
رضوان سلماســــی با تأکید بر اینکه باید با ارائه برنامه منسجم 
همراه با نگاه اجرایی نسبت به تقسیم وظایف و مسؤولیت ها 
در این حوزه اقدام شــــود؛ افزود: رسیدگی به حیوانات در شهر 
گاهی  بایــــد در اولویت قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، عدم آ
از الزامات هم زیســــتی با حیوانات، آسیب حضور آنها در شهر را 

بیشتر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مردم به صورت احساسی با حیوانات برخورد 
می کنند که این مهم با بروز آسیب های متفاوتی همراه است؛ 
عنوان کرد: هر چقدر جمعیت ســــگ ها در شهر بیشتر شود، 
مدیریت و برنامه ریزی و به تبع آن آســــیب  این حضور بیشــــتر 
خواهد شــــد؛ از این رو شــــهرداری بایــــد گام به گام نســــبت به 

برنامه ریزی عملیاتی در این حوزه، اقدام کند.
سلماسی اظهار کرد: البته شورای شهر همدان باید مسؤوالن 
ســــایر ارگان ها را برای رفع مشــــکالت حضور حیوانات در شهر 

پای کار بیاورد.

فتحــــی: نهادهــــای تصمیم گیرنــــده برای ســــاماندهی  �
سگ های بالصاحب همکاری کنند

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شــــورای شهر 
همدان هم در ادامه گفت: حادثه سگ کشی و حمله سگ ها به 
مردم، رویداد اجتماعی است که هرچند وقت یک بار تلنگری در 

جامعه ایجاد می کند؛ اما در روزمرگی فراموش می شود.
علی فتحی با اشــــاره به اینکه اعتبار مناســــبی برای ســــاماندهی 
حیوانات شــــهر در بودجه 1400 شــــهرداری همدان لحاظ شــــده 
اســــت؛ افزود: نهادهــــای تصمیم گیرنده به همراه شــــهرداری و 

شورای شهر باید همکاری الزم را در این حوزه داشته باشند.
وی بــــا تأییــــد ســــخن رئیــــس کمیســــیون خدمات شــــهری 
شورای شــــهر همدان مبنی بر اینکه متأسفانه عزم جدی برای 

ســــاماندهی سگ های بالصاحب در شــــهر وجود ندارد؛ اظهار 
کــــرد: مراحل ســــاخت پناهــــگاه حیوانات بالصاحــــب باید به 
صورت علمی اجرا شود تا در کشور به صورت الگو مطرح شود و 

شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

: آمادگــــی تأمیــــن هزینه های ســــاماندهی  �  علی ضمیــــر
سگ های بالصاحب را داریم

معاون خدمات شهری شــــهردار همدان نیز گفت: ساماندهی 
وضعیت ســــگ های بالصاحب جزو وظایف شهرداری هاست 

و اقدامات صورت گرفته در این حوزه بر کسی پوشیده نیست.
وحید علی ضمیر با اشــــاره به آیین نامه اجرایی برای ساماندهی 
وضعیت ســــگ های بالصاحب، اظهــــار کرد: ایــــن آیین نامه بر 
، قابلیت  اساس عملکرد بســــیاری از شهرهای پیشــــرو کشور
اجرایی ندارد؛ البته این طرح در شهر نیشابور انجام شده است، 

اما باید بر اساس واقعیت  های موجود عمل کرد.
وی با بیان اینکه 3 ماه گذشــــته به صورت میانگین 850 هزار 
تومان هزینه زنده گیری، بیهوشــــی، حمل ونقل، عقیم ســــازی 
و تهیه دارو و غذا برای هر ســــگ برآورد شــــده است؛ اعالم کرد: 
آمادگــــی داریم تا بخشــــی از هزینه های مورد نظــــر در این زمینه 
را برای انجمن های حامی محیط زیســــت مورد نظر در راســــتای 
ســــاماندهی ســــگ های بالصاحب تأمین کنیــــم و روند اجرا و 

پاسخ گویی را هم تحویل آنان دهیم.

 بشیری: امیدواریم همدان؛ سرآمد محیط زیست سالم  �
شود

نماینده انجمن حمایت از حیوانات بی پناه و طبیعت در استان 
همدان نیز در پایان این جلسه گفت: در راستای دستورالعمل ها 
و بخشــــنامه های صادره درباره ساماندهی وضعیت سگ های 
بالصاحب و حفظ حقوق حیوانات و با عنایت به درخواست های 
مکرر شهروندان در ارتباط به پایان یافتن پدیده شوم سگ کشی 
که موجب سلب آرامش روحی شهروندان می شود؛ اجرای پروژه 
عقیم ســــازی، موجه تریــــن راهکار برای حل معضل ســــگ های 

بی سرپرست همچون سایر شهرهای پیش رو بوده اند.
وحید بشــــیری تأکیــــد کرد: در صــــورت عدم رعایــــت و عمل به 
بخشــــنامه ها و دســــتورالعمل های صادره و ادامه یافتن شکار 
سگ های بی سرپرست از طرف پیمانکاران شهرداری همدان، 
خســــارت جبران ناپذیری متوجه جان، روح و روان همشهریان و 
آینده جامعه می شــــود؛ از این رو راهکار اصولی، علمی، اخالقی و 
قانونی در حل معضل سگ های بالصاحب، اجرای پروژه کامل 

عقیم سازی است.
وی؛ زنده گیری، غربالگری، انگل زدایی، انگل تراپی، عقیم سازی، 
واکسیناســــیون هاری، پالک گذاری و همچنین رهاســــازی در 
محل زنده گیری در صورت پیدا نشــــدن سرپرســــت را مراحل 

8گانه پروژه عقیم سازی برشمرد.

بشــــیری در ادامــــه با اشــــاره بــــه ضــــرورت و امکانات مــــورد نیاز 
بــــرای اجرای طرح پیشــــنهادی و همچنین نتیجــــه عمل به این 
طرح؛ گفت: بــــا توجه به توانایــــی باالی باروری ســــگ ها و وجود 
بیماری های مشــــترک این حیوان و انســــان می بایست با طرح 
عقیم سازی و غربالگری برای کنترل جمعیت و حذف سگ های 
دارای بیماری های صعب العالج و غیرقابل درمان، اقدام شود و 
از سوی دیگر پالک گذاری و واکسیناسیون سگ ها موجب رفع 

نگرانی و امنیت خاطر شهروندان می شود.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح 8 گانه عقیم سازی، حداقل به 500 
متر زمین محصور نزدیک به شــــهر که 200 متر آن می بایســــت 
مســــقف باشــــد، همچنین 3 کانکس به منظور اتــــاق جراحی، 
ریــــکاوری و انبــــار و 2 دســــتگاه خــــودرو وانت مســــقف همراه 
، پوزه بند، قالده و  وســــایل زنده گیری از قبیل دارت، خفت گیــــر
نیروی انسانی که در کنار تعدادی از حامیان حقوق حیوانات به 

زنده گیری اصولی و رهاسازی اقدام کنند؛ مورد نیاز است.
نماینــــده انجمن حمایــــت از حیوانــــات بی پنــــاه و طبیعت در 
اســــتان همدان اظهار کرد: برنامه عقیم ســــازی در هر روز کاری 
برای 7 تا 10 قالده سگ نر و ماده خواهد بود که با احتساب ایام 
زنده گیری، غربالگری، نقاهت و رهاســــازی به 9 ماه تا یک سال 

زمان برای اجرای کامل این طرح نیاز است.
بشیری اعالم کرد: در راســــتای حفظ حقوق حیوانات و و تأمین 
آسایش همشــــهریان که خواسته قاطع شــــهروندان همدانی 
است؛ حامیان حیوانات بدون هیچ گونه چشم داشتی و دریافت 
هیچ گونه وجهی، برای همکاری با کارکنان شهرداری، اقداماتی از 
قبیل زنده گیری، رهاسازی، اجرای انگل زدایی، مراقبت های پس 

از جراحی، غذارسانی و سایر اقدامات الزم را عهده دار می شوند.
وی یادآور شــــد: با توجه به تهیه دارو و تجهیزات پزشکی از مراکز 
اصلی و کمک و یاری دامپزشکان و انجام برخی از مراحل این طرح 
توســــط حامیان حیوانات، مبلغ 5 میلیون و 500 هزار ریال برای 
انجام روند کامل 8 مرحله ای عقیم سازی هر قالده سگ نر و ماده 

به جز برنامه 9 ماهه تا یک ساله عقیم سازی مورد نیاز است.
بشــــیری معتقد اســــت: حاصل نتایج طرح کامل غربالگری بر 
اســــاس دســــتورالعمل ها و بخشــــنامه های صادره، در مسیر 
ســــاماندهی حیوانــــات خیابانی و عــــدم به خطر افتــــادن جان 
شهروندان به ســــبب شکار سگ های بالصاحب با سالح گرم 
شکاری توسط پیمانکار شــــهرداری، رعایت حقوق حیوانات و 
ثمربخش بودن این طرح به منظور کنترل جمعیت سگ  های 
بی سرپرست و از همه مهمتر تأمین سالمت جان، روح و روان 
شهروندانی خواهد بود که از رهگذر کشتار و زخمی شدن این 

حیوانات صدمه می بینند.
نماینــــده انجمن حمایــــت از حیوانــــات بی پنــــاه و طبیعت در 
 ، اســــتان همدان ابراز امیدواری کرد با مســــاعدت اولیای امور
شــــهر همدان سرآمد محیط زیست ســــالم و به دور از تعدی و 

نقض حقوق حیوانات  شود.

مطالبه گری کنیم 
در پی حقیقت نه منفعت!

مصطفی شیرمحمدی  �

چند سالی است بنا بر شرایط و رویدادهای جاری در 
جامعه، پرچم مطالبه گری افراشته شده و گروه های 

مختلف در زمینه های مختلف فعالیت می کنند.
در واقع مطالبه گری قالبی امروزی از امر به معروف و 
نهی از منکر است که با ادبیات امروزی آمیخته شده 
و با صدای رساتری مســــلح به فضای مجازی شکل 
گرفته اســــت و هرچــــه تکنولوژی به مدد رســــانه ای 
شــــدن موضوعات آمده شکل و نوع مطالبه گری ها 

نیز بسط و گسترش پیدا کرده است.
اهمیــــت مطالبــــه گری وقتــــی دو چندان می شــــود 
کــــه دربرگیــــری موضوعــــات مرتبط بــــا آن در جامعه 

ملموس تر باشد.
وقتی انســــجام فکری جامعه معطــــوف به موضوع 
خاصی باشــــد، مطالبه گری بهتر جــــواب میدهد اما 
الزاماتــــی هم بــــرای رفتار صحیح در راســــتای مطالبه 

گری نیاز هست که از آن نباید غافل باشیم.
یکم، مطالبه گری تحقیقی:

بــــرای مطالبه گری بایــــد ابتدا راجع بــــه موضوع مورد 
نظر تحقیقات درســــت و جامع االطراف باشد و گرنه 
در ادامه راه این جریان فکری با مشــــکل شکست 
مواجــــه خواهد شــــد چــــرا که اگــــر نکته اساســــی در 
موضوعات وجود داشــــته باشــــد که از نگاه مطالبه 
گران مغفــــول مانده، موجب انحراف از مســــیر حق 
طلبی شــــده و در ادامه باعث زیر سوال رفتن انگیزه 

مطالبه گری خواهد شد.
دوم، عدالت ورزی در ابراز مطالبه گری:

بیــــان  در  گــــران  مطالبــــه  می شــــود  دیــــده  گاهــــی 
موضوعــــات نــــه جنبه هــــای اخالقی، نــــه جنبه های 
حرفــــه ای و نــــه حتــــی جنبه هــــای قانونــــی را رعایت 
نمی کنند، بطور مثال ممکن اســــت نوعی از مطالبه 
گــــری در اثر رعایت نکــــردن این مهــــم در واقع نماد 
عینی تهمــــت زدن ناروا به دیگران باشــــد که هم در 
اســــالم نفی و هم در اخالق از آن نهی شــــده باشد و 
ریشه این آفت به نداشتن چارچوب در مطالبه گری 

برمی گردد.
سوم، انصاف در مطالبه گری:

باید بدانیم با قیــــل و قال کردن، هوچی گری و افراط 
و تفریط نمیتوان مطالبه گــــر حقیقت بود، چرا که در 
، بدعت غلطی در جامعه گذاشته  اثر تکثیر این رفتار
میشــــود و با تکرار شکســــت موضوعات؛ اســــاس 
مطالبــــه گری در جامعــــه خاصیت خود را بــــه مرور از 
دســــت داده و در نظر مــــردم مطالبه گــــری بعنوان 
ســــهم خواهی معرفی می شود و در نهایت قداست 
این فریضه مهم خدشــــه دار شــــده و اهداف آن هم 

تعالی خود را از دست می دهد.
بنابراین نگارنده معتقد است قبل از هرچیزی ابتدا 
باید مراقب وجهه مطالبه گری باشــــیم و با رفتار غیر 
حرفــــه ای، این ســــاختار فکری ســــازنده را تبدیل به 
ابزار برای ســــهم خواهی نکنیم و اگر اشکال واقعی 
در امور وجود ندارد برای آنها اشــــکال تراشی نکنیم 
و اینگونه نباشــــد که با پرچم مطالبه گری برای هوای 

نفس خود قله خودنمایی درست کنیم.
باشد که هم خدا راضی باشد هم خلق خدا.

یادداشت

سرپرستی یتیم 
به نیابت از یک شهید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بنیاد شــــهید 
و امور ایثارگران اســــتان همدان با اشــــاره به برگزاری 
پویش »شهید مهربان من« با هدف سرپرستی یک 
یتیم به نیابت از یک شــــهید گفت: مراسم کاشت 
درخت بــــا عنوان »به یاد هر شــــهید، یــــک درخت« 

برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، احمد عباســــیه بزرگی با بیان 
اینکه روز 22 اســــفند توســــط شــــورای عالی انقالب 
روز بزرگداشت شــــهدا نام گذاری شده است اظهار 
کرد: در هفته بزرگداشــــت شــــهدا و ایثارگران عالوه 
بر پویش اهدای خون با عنوان نســــل الله ها، از 114 
کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران تجلیل می شود.
وی بــــا بیــــان اینکه ویــــژه برنامــــه مردمی بــــا عنوان 
"پویش شــــهید مهربان من" سرپرســــتی یک یتیم 
بــــه نیابــــت از یک شــــهید پیگیری می شــــود افزود: 
اجرای طرح ویزیت رایگان و پایش ســــالمت جامعه 

ایثارگری نیز از دیگر طرح های قابل اجراست.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان به 
برگزاری آیین اعطای تندیس فداکاری به دانشجویان 
فداکار در حوزه ایثار اجتماعی اشــــاره کرد و یادآور شد: 
بر این اســــاس هم زمــــان 300 تندیس بــــه فداکاران 

عرصه سالمت در سراسر کشور اعطا می شود.
عباســــیه بزرگی از برگزاری مراســــم کاشت درخت با 
عنــــوان »به یاد هر شــــهید، یک درخــــت« خبر داد و 
بیان کرد: برگزاری جشــــنواره و مســــابقات ورزشــــی 
یادواره زنان شــــهید، جانباز و آزاده نیز در نظر گرفته 

شده است .

خبــر

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان همدان:

24 مرحله از انتخابات شوراها 
الکترونیکی است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیته اطالع رســــانی ستاد انتخابات 
اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 24 فرآیند از مجموع 25 فرآیند برگزاری 
انتخابات شوراها در ســــال 1400 به صورت الکترونیکی انجام می شود، از 

داوطلبان انتخابات شوراهای شــــهر خواست ثبت نام خود را به روزهای 
پایانی زمان مشخص شده، موکول نکنند.

به گــــزارش هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهر روز شــــنبه با اشــــاره بــــه اینکه 
نامزدهای انتخابات شــــوراها می توانند به صورت غیرحضوری و از طریق 
سامانه های اینترنتی اعالم شــــده کار ثبت نام خود را انجام دهند، افزود: 
برای این منظور ســــامانه تلفن همراه که از پورتال وزارت کشور به نشانی 
entekhabat.moi.ir قابل دریافت اســــت فراهم شده که پیامک مبنی بر 

ثبت نام قطعی داوطلب از سرشــــماره v.keshvar( 30007787( دریافت 
می شــــود همچنین از طریق نســــخه ویندوز و قابل نصب بــــر روی رایانه 
entekhabat. دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت کشــــور به نشــــانی(
moi.ir( و دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از سرشــــماره 
v.keshvar( 30007787( بــــرای نامزدهای شــــوراها آماده و فعال شــــده 

است.
وی تصریح کرد: نام نویسی داوطلبان شورای اسالمی شهرها هم زمان با 

سراسر کشور از روز 20 اسفند در استان همدان آغاز شده و تا 26 اسفند 
ماه ادامه دارد.

ربانی مهر گفت: تا پایان ســــومین روز ثبت نام 118 نفر شامل 107مرد و 11 
زن به عنوان نامزد انتخابات شوراهای اسالمی شهرها در استان همدان 

نام نویسی کرده اند.
وی اظهــــار کرد: بیشــــترین ثبت نام ها در این مدت مربوط به شــــهرهای 

همدان و مالیر است.

در پایان چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها رقم خورد

نام نویسی 5۸ داوطلب 
انتخابات شوراهای اسالمی شهرستان همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: در چهارمیــــن روز از 
ثبت نام انتخابات شــــورای اســــالمی 30 داوطلب برای 
شهرهای شهرستان همدان موفق به ثبت نام قطعی 

شدند.
به گزارش هگمتانه، رئیس ستاد انتخابات شهرستان 
همــــدان از ثبــــت نــــام 70 داوطلــــب بــــرای شــــهرهای 
شهرســــتان همدان تا پایــــان چهارمیــــن روز از مهلت 
قانونی ثبــــت نام خبــــرداد و گفت: از این تعــــداد5 نفر 
زن و 65 نفر مرد هســــتند و 18 داوطلب به صورت غیر 

حضوری ثبت نام خود را انجام دادند.
فاطمه حبیبــــی افزود: از 70 داوطلب ثبت نامی تاکنون 
شــــهر همدان 58 داوطلب، شــــهر مریانج 5 داوطلب، 

شــــهر جورقان 4 داوطلب و شــــهر قهاوند 3 داوطلب 
داشته است.

معاون سیاســــی امنیتی فرماندار همــــدان اضافه کرد: 
داوطلبان ثبت نام شــــده 4 نفر دارای مدرک تحصیلی 
دکتری، 28 نفر کارشناسی ارشــــد، 36 نفر دارای مدرک 
تحصیلی کارشناســــی، 1 نفر با مــــدرک کاردانی و یک نفر 

مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند.
حبیبی بــــا اشــــاره به امــــکان ثبت نــــام غیــــر حضوری 
داوطلبان از طریق تلفن همراه و رایانه شــــخصی اضافه 
کرد: ثبت نام غیر حضوری داوطلبان در همه ســــاعات 
شــــبانه روز امکان پذیر و نــــرم افزار ثبت نــــام از پورتال 

وزارت کشور قابل بارگیری است است.

»توهین زبانی« جرم اول در همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون اجتماعی و 
پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری اســــتان همدان 

گفت: توهین زبانی جرم اول استان همدان است.
به گــــزارش هگمتانــــه، عباس نجفی ظهر شــــنبه اظهار 
کــــرد: توهین، ســــرقت، ضــــرب و جــــرح، تهدیــــد، ایراد 
صدمــــات بدنی در تصادفات، تخریــــب، رانندگی بدون 
پروانه، افترا، نگهداری موادمخدر و کالهبرداری 10 جرم 

اولویت دار استان هستند.
وی تصریح کــــرد: مطالبــــه خســــارات دادرســــی، مطالبه 
خســــارات تأخیر تأدیه، مطالبه وجه، مطالبــــه وجه چک، 
گواهی حصر وراثت، مطالبه خســــارات، طــــالق توافقی و 
طالق یک طرفه بیشترین دعاوی حقوقی استان هستند.
نجفی بــــا بیان اینکه یکی از علل شــــکل گیری دعاوی، 
ضعف دانش حقوقی است، تصریح کرد: افزایش اطالع 
رسانی باید رشدمدار صورت بگیرد و افراد در مدارس و 
دانشــــگاه ها با حقوقشــــان آشنا شــــوند در صورتی که 
اغلب اشــــخاص با حقوق مدنی آشنا نیستند و همین 

مسئله بسترساز اختالفات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســــتان همدان ادامه داد: ما باید تالش کنیم از طریق 
اطالع رســــانی کامل قوانین و ساده سازی آن ها دانش 

مردم را در این زمینه باال ببریم.
نجفی با بیان اینکه گســــترش جرائم خشن، محصول 

و علل متفاوتــــی دارند، گفت: رویکرد ما این اســــت به 
ســــراغ مواردی برویم که اولویت دارد، چراکه در مواردی 

توهین ساده منتج به قتل می شود.
وی ادامه داد: در حوزه آموزشی درست عمل نکردیم و 
تالش ما بر این است که در این زمینه محتوا تولید و در 

فضای مجازی منتشر کنیم.
نجفی خاطرنشان کرد: در سال جاری نسبت به گذشته 
رشد منفی جرائم خشن را داشتیم و استان همدان در 
مقایسه با استان های دیگر ضریب امنیتی باالیی دارد.

بــــه نقل از ایســــنا، وی با بیــــان اینکه فقــــط 40 درصد از 
قوانین حدنگاری در کشــــور اجرا می شود، توضیح داد: 
علت 50 درصد دعاوی حقوقی و کیفری اســــناد عادی 
اســــت و معاونت اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم 
دادگســــتری اطالع رســــانی قوی در الزام ثبت رســــمی 

اسناد را در سال جاری پیگیری کرده است .
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3 شهرستان

تأمین 35 تا 40 درصد آب شرب مالیر از طریق خط آبرسانی سدکالن
امکان کمبود آب در برخی روستاها

هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست اداره آب و فاضالب 
شهرســــتان مالیر گفت: بــــا تکمیل خط انتقال آبرســــانی 
فت ســــطح 

ُ
از ســــد کالن، در صورت کاهــــش بارندگی و ا

آب های زیرزمینی، خوشبختانه شهرستان مالیر با کمبود 
آب شرب مواجه نخواهد شــــد اما در برخی نقاط روستایی 
با قنوات و چاه های کم عمق، ممکن اســــت با کمبود آب 
شــــرب به صورت مقطعی در اواخر فصل تابستان مواجه 

شویم.
براساس گزارش شــــرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع 
کل ریزش هــــای جوی از اول مهر تا 22 اســــفند ســــال آبی 
1400-1399 در کشــــور افــــزون بــــر 113 میلــــی متر اســــت 
که این میــــزان نســــبت به میانگیــــن دوره های مشــــابه 
( 29 درصد کاهش و نســــبت به  درازمدت)159 میلی متر
( 39 درصد  دوره مشابه ســــال آبی گذشته)185 میلی متر

کاهش را نشان می دهد.
بررســــی وضعیت بارندگی شهرستان مالیر در سال زراعی 
1399 نشــــان می دهد در بازه زمانی اول مهر تا 22 اسفند، 
ارتفاع کل ریزش های جوی در این شهرســــتان به 209.8 
میلی متر رســــیده و این میــــزان بارندگی نســــبت به دوره 
( حدود 28  مشــــابه ســــال آبی گذشــــته)289.9 میلی متر
درصد کاهش داشته اما نسبت به میانگین بلندمدت تا 

( تفاوتی نداشته است. تاریخ مشابه)211.3 میلی متر

مدیر امور منابع آب شهرســــتان مالیــــر از پر بودن بیش 
از 92 درصد حجم ســــد کالن مالیر از ظرفیت 45 میلیون 
مترمکعبــــی آن خبر داد و گفت: در حال حاضر 41 میلیون 
مترمکعب از حجم سد کالن مالیر ُپر شده که این میزان 
نســــبت به مدت مشــــابه ســــال قبل تغییری نداشــــته و 
حدود چهار میلیون مترمکعــــب ظرفیت خالی آن مربوط 
به تســــت لوله های تصفیه خانه و کنترل ســــیالب تخلیه 

شده با بارندگی های پیش رو است.
محمد مظفری تصریح کرد: تأثیر میزان بارش ها بر آب های 
زیرزمینــــی را باید در نمــــودار هیدروگرافی کــــه در پایان هر 
ســــال آبی و مقایسه با سال های گذشته ترسیم می شود، 
بررسی کرد اما در مورد شهرســــتان مالیر به علت در مدار 
قرار گرفتن آب سد کالن تا چند ماه آینده، این شهرستان 
در فصــــل تابســــتان مشــــکلی از نظــــر تأمین آب شــــرب 

نخواهد داشت.
وی بــــا بیــــان اینکه بــــا توجه بــــه بارندگی های ســــال قبل 
پیش بینــــی می شــــود، در تابســــتان 1400 مشــــکلی برای 
تأمین آب شــــرب شهرســــتان نخواهیم داشــــت، افزود: 
به گــــزارش ســــازمان هواشناســــی اســــتان و بــــا توجه به 
آمــــار بلندمدت  ، شهرســــتان مالیر از  بارندگی هــــای اخیر
عقب نیســــت البته باید دید میزان بــــارش در فروردین و 

اردیبهشت چطور خواهد بود.

آب شهرســــتان مالیر همچنین نسبت  مدیر امور منابع 
به نزدیک شــــدن به حاشیه سد و رودخانه ها با گرم شدن 
هوا هشــــدار داد و گفت: با وجود نصب تابلوهای »شــــنا 
ممنوع« در حاشیه سد کالن، بسیاری از افراد با بی توجهی 
نسبت به این موضوع به محض گرم شدن هوا با اقدام به 

شنا در سد کالن، سبب بروز اتفاقات ناگواری می شوند.
سرپرســــت اداره آب و فاضــــالب شهرســــتان مالیــــر نیــــز 
در ادامــــه از امکان مواجه شــــدن با کمبــــود آب در فصل 
تابســــتان در برخی روستاهای تابعه شهرستان خبر داد و 
گفت: در حال حاضر 27 حلقه چاه آب شــــرب شهرستان 
مالیر را تأمین می کند و طــــی چند ماه آینده با تکمیل خط 
انتقــــال بین دو مخزن مجاور ســــپاه و مخــــزن پیرویالن و 
تکمیل برق رســــانی ایــــن پروژه، آب ســــد کالن مالیر وارد 

مدار می شود.
به نقل از ایسنا، محمدرضا ترکاشــــوند به تأمین 35 تا 40 
درصد آب شــــرب شهرســــتان از طریق خط آبرسانی از سد 
کالن به شــــهر مالیر اشــــاره کــــرد و افزود: بــــا تکمیل این 
فت ســــطح 

ُ
خط آبرســــانی، در صــــورت کاهش بارندگی و ا

آب های زیرزمینی، خوشــــبختانه مالیر با کمبود آب شرب 
مواجه نخواهد شــــد اما در برخی نقاط روستایی با قنوات 
و چاه های کم عمق، ممکن اســــت با کمبود آب شرب به 

صورت مقطعی در اواخر فصل تابستان مواجه شویم.

۸0 درصد ماشین آالت راهداری تویسرکان فرسوده اند
اداره  رئیس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تویسرکان 
ماشــــین آالت  درصدی   80 فرســــودگی  از 
راهــــداری ایــــن شهرســــتان خبــــر داد و با 
ایــــن امکانات به نســــبت  اینکــــه  بیــــان 
افزایــــش راه ها، تــــردد و ترافیک توســــعه 
داده نشــــده  اســــت گفت: انتظار داریم با 
همت مسووالن ارشد استانی و وزارتخانه 

نسبت به نوسازی آنها اقدام شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم نانکلی با 
اشــــاره به اینکه فرســــودگی ماشین آالت 
کنیم اظهار  انــــکار  راهــــداری را نمی توانیم 

کرد: ســــاالنه مبالــــغ زیادی اعتبــــار برای بازســــازی و تعمیر 
ماشین آالت راهداری هزینه می شود؛ البته طی سال های 
اخیر 20 درصداز ماشــــین آالت نوســــازی شــــده که کمک 
زیــــادی در بحــــث راهداری تابســــتانی بــــه ویــــژه راهداری 

زمستانی کرده است.
وی بــــا تأکید بر حساســــیت بــــاالی راهداری زمســــتانی با 
توجه به شرایط کوهســــتانی و بارش نزوالت آسمانی زیاد 
شهرستان تویسرکان افزود: با توجه به باال بودن متوسط 
بارش ســــاالنه تویســــرکان نســــبت به شهرســــتان های 
دیگــــر و وجــــود 18 گردنه برفی در شهرســــتان، نوســــازی 

ماشین آالت راهداری ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر راهداری تویسرکان 16 
دستگاه ماشین برف روبی دارد که 80 درصد آنها فرسوده 
هســــتند؛ البته ایــــن موضوع تنهــــا مختص تویســــرکان 
نیست و اســــتان همدان و کل کشــــور را شامل می شود 

گفت: البته فرســــودگی ماشــــین آالت ســــبب نشــــد که 
مســــیرهای حوزه استحفاظی شهرســــتان در زمان بارش 

بسته باشند.
جــــاده ای  نقــــل  و  حمــــل  و  راهــــداری  اداره  رئیــــس 
شهرســــتان تویســــرکان بــــا بیــــان اینکــــه زمانــــی تردد 
و  کنــــگاور  بــــه  تویســــرکان  مســــیرهای  از  ماشــــین 
وان بود  تویســــرکان به جوکار محــــدود و ترافیک هم ر
وز ضمن افزایش راه های شهرســــتان  کیــــد کرد: امــــر تأ
تویســــرکان نســــبت به گذشــــته، تردد زیــــاد و ترافیک 
هم سنگین شده اســــت؛ اما به نسبت افزایش راه ها، 
الت راهداری آنچنان که باید  تردد و ترافیک، ماشــــین آ

است. نشده  داده  توسعه 
وی تصریح کرد: انتظار داریم به همت مســــووالن ارشــــد 
آالت راهداری شهرســــتان  اســــتانی و وزارتخانه ماشــــین 

تویسرکان نوسازی شود.

نانکلــــی در ادامه با بیان اینکــــه با وجود 
شبانه روزی  و  جهادی  تالش  این ها  همه 
راهــــداری شهرســــتان بــــر ایــــن بــــوده و 
هســــت که بــــرای هیــــچ فــــردی در راه ها 
کرد:  خاطرنشــــان  نیاید  پیش  مشــــکلی 
بارش  در  شهرســــتان  راه های  بازگشایی 
ســــنگین بــــرف روزهــــای اخیر بــــا تالش 
شــــد؛  انجام  مشــــکلی  هیچ  بدون  زیادی 
البته در بازگشــــایی راه های دو روســــتای 
گشــــانی و تیمیجان به خاطــــر گردنه های 
برف گیــــر برف روبــــی بــــا دو دســــتگاه به 
دلیل عدم توان برف روبی ممکن نشــــد 
و سرانجام با اعزام یک دســــتگاه بلدوزر بازگشایی راه ها 

صورت گرفت.
وی راه های شهرســــتان تویســــرکان را 500 کیلومتر اعالم 
کرد و با بیان اینکه ما در بازگشایی راه های اصلی مشکلی 
نداریــــم گفــــت: همه تــــالش راهــــداری این اســــت که 24 

ساعت اول بعد از بارش راه ها بازگشایی شود.
به نقل از فارس، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کید بر اینکه سرعت بخشی  شهرستان تویســــرکان با تأ
و تســــهیل خدمات دهی بهتر راهــــداری را از مزیت های 
برف گیرترین  و  دانست  راهداری  دستگاه های  نوسازی 
، خیرآبــــاد، دوالیی و  گردنه هــــا را تویســــرکان به جــــوکار
باقرآبــــاد و در حوزه روســــتایی و فرعــــی پیرغیب، حاجی 
توی، فرســــفج معرفی کــــرد و گفت: گردنه هــــای منطقه 
خــــرم رود با توجه به شــــرایط جغرافیایی آن زیاد و بارش 

زیاد است. هم 

برگزاری دوره های توانمندسازی شبکه تبلیغ در رزن و درگزین
اســــالمی  تبلیغات  رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
شهرســــتان های رزن و درگزین گفــــت: دوره های متداوم 
توانمندسازی شــــبکه تبلیغی در سطح این شهرستان ها 

با حضور اساتید برگزار خواهد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجــــت االســــالم ســــید روح اهلل 
حســــینی اظهار کرد: برای شکل گیری توانمندی در اجرای 
مأموریت های جدید شــــبکه تبلیغ نیازمنــــد آموزش و به 
روز رسانی دانش در شبکه تبلیغ اعم از مداحان، طالب و 

هیأت های مذهبی هستیم.

کارگاه هــــای توانمند  با بیــــان اینکه در این راســــتا  وی 
ســــازی این شــــبکه طراحی و اجــــرا خواهد شــــد، ادامه 
عملیاتی  طــــرح  نظیر  عناوینی  بــــا  کارگاه های  ایــــن  داد: 
گفتمان  عملیاتی  و  محتوایــــی  تبیین  انقالب،  دوم  گام 
حضــــور  تبلیــــغ،  حــــوزه  در  انقــــالب  رهبــــر  و  امــــام)ره( 
وز  اجتماعــــی تبلیــــغ و رســــانه شناســــی در دنیــــای امر

شد. خواهد  برگزار 
درگزین  و  رزن  شهرستان های  اسالمی  تبلیغات  رئیس 
ادامه داد: در ســــال جاری و در شــــرایط کرونایی شبکه 

تبلیغ این شهرســــتان با تهیه و توزیع بسته های غذایی 
و حمایتــــی، همچنین ســــاماندهی فعالیت های تبلیغی 
در شــــورای هیأت هــــای مذهبــــی اقدامات مناســــبی را 
در خصوص تحــــول مجموعــــه فرهنگــــی و تبلیغی اجرا 

کرده اند.
، حســــینی از طراحی محتــــوای عملیاتی برای  به نقل از مهر
گام دوم انقــــالب خبــــر داد و گفت: روحانیون مســــتقر در 
دوره های توانمند سازی با شیوه های نوین نبرد رسانه ای 

جبهه فکری دشمن آشنا می شوند.

آغاز عملیات کاوش تپه »قلعه بلنده« در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــــگری مالیر گفت: بــــه منظور تعیین عرصه و حریم تپه روســــتای 
ازناو مالیر معروف بــــه »قلعه بلنده« و همچنیــــن تعیین تکلیف منازل 
مسکونی اطراف این تپه، عملیات کاوش و گمانه زنی این اثر تاریخی آغاز 

شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، »ابراهیم جلیلــــی« اظهار کرد: عملیــــات کاوش و 

گمانه زنی در حاشیه این اثر با مجوز رسمی پژوهشگاه میراث فرهنگی به 
« از 12 اسفند ماه جاری آغاز شده است. سرپرستی»میترا پریدار

وی افزود: بر اســــاس گفته های سرپرست این پروژه، تاکنون 12 گمانه در 
محدوده عرصه و حریم تپه قلعه بلنده روســــتای ازناو ایجاد شده و نتایج 
کاوش در برخی گمانه ها شواهد استقرار در این محوطه را روشن می کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری مالیر بیان کرد: 
براساس شــــواهد و مدارک موجود، الیه های باستانی این اثر روی سطح 

بستر طبیعی شکل گرفته و عرصه واقعی محوطه تقریبا منطبق با عرصه 
ظاهری آن است.

جلیلی ادامه داد: تپــــه قلعه بلنده یا تپه خاکی در بافت مســــکونی نیمه 
جنوبــــی روســــتای ازناو قرار گرفته و براســــاس شــــواهد ســــطحی و مواد 
فرهنگی قابل مشاهده، تپه قلعه بلنده دربرگیرنده بقایای آثاری از اواخر 

دوران تاریخی، قرون میانه تا قرون متاخر اسالمی است.
وی یــــادآور شــــد: در بخش های فرو ریخته و آســــیب دیده تپه روســــتای 

ازناو نیز عناصر معماری همچون دیوارهای قطور خشــــتی به خوبی قابل 
مشاهده است. جلیلی گفت: ادامه کاوش ها برای تعیین عرصه و حریم 
تپه باســــتانی قلعه بلنده روســــتای ازناو بــــرای معرفی و ثبــــت این اثر در 

فهرست آثار ملی کشور است.
بــــه نقل از ایرنــــا، تاکنون بیــــش از 340 اثــــر تاریخی در شهرســــتان مالیر 
شناسایی شــــده که از این تعداد بیش از 200 اثر آن در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبر داد:

واریز 14 میلیارد تومان برای احداث سدگرین نهاوند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیرعامل شــــرکت آب 
منطقه ای اســــتان همدان با اشــــاره به واریز 14 میلیارد 
تومان اعتبــــار تخصیص یافته ســــدگرین اعــــالم کرد: 
نخســــتین قســــط پروژه احداث ســــد گرین نهاوند به 

مبلغ 14 میلیارد تومان واریز شد.
به گزارش هگمتانه، منصور ســــتوده با تأکید بر اینکه 
با واریــــز این مبلغ عملیات اجرایی ســــدگرین توســــط 
 آغاز می شــــود، افزود: ســــدگرین با 

ً
پیمانــــکار مجــــددا

مجــــوز ماده 56 و تأمین اعتبار ســــندیکای ســــه بانک 
کشاورزی، صادرات و تجارت احداث می شود.

وی بیان کــــرد: زمان بنــــدی بازپرداخت اصل و ســــود 
تســــهیالت مورد نیاز بدین گونه است که بازپرداخت 
اصل و سود تسهیالت شــــش ماه بعد از اتمام سقف 

تعهدات مالی سرمایه گذار طی سه سال در اقساط سه 
ماهه بازپرداخت خواهد شد.

مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقــــه ای همدان با اشــــاره 
بــــه مراتــــب تضمیــــن مالــــی بازپرداخت اصل و ســــود 
تســــهیالت مالی، تصریح کرد: بازپرداخت اصل و سود 
و تأییــــد آن توســــط ســــازمان برنامه و بودجه کشــــور و 
همچنین صدور ضمانت نامه بازپرداخت مطابق آیین 

نامه اجرایی تضمین خواهد شد.
وی با بیان مزایای انجام پروژه از طریق بخش خصوصی، 
گفت: زمانی کــــه بخش خصوصی عهــــده دار موضوع 
می شود ســــرعت اجرای پروژه افزایش پیدا خواهد کرد 
و همین طور قیمت تمام شده هزینه های صرف شده 

برای تحقق و اجرای طرح کاهش پیدا خواهد کرد.
ســــتوده با اشــــاره به تغییراتی که نســــبت بــــه برخی از 
مؤلفه های سد به وجود آمده اســــت، یادآور شد: برای 
جلوگیری از غرق شــــدن چشــــمه گاماســــیاب زیر آب 
مخــــزن و جلوگیری از فــــرار آب، ارتفاع، حجــــم و برخی از 

مؤلفه ها تغییر پیدا کرد.
به نقل از ایســــنا، وی در پایان با اشاره به مزایای احداث 
سدگرین، خاطرنشان کرد: این سد ضمن ایجاد جاذبه 
گردشــــگری بــــرای منطقــــه، تأمین کننده آب شــــرب و 
صنعــــت شهرســــتان نهاونــــد بــــوده و در تنظیــــم آب 

کشاورزی نیز بسیار مؤثر است.

شمار داوطلبان انتخابات شورای اسالمی شهر مالیر 
به 27 نفر رسید

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس ســــتاد انتخابات 
شهرســــتان مالیــــر گفــــت: در ســــومین روز از ثبت نــــام 
، شــــمار داوطلبان انتخابات  شــــوراهای اســــالمی شــــهر
ششمین دوره شــــورای اسالمی شهر در این شهرستان 

به 27 نفر رسید.
به گزارش هگمتانه، »حســــین فارســــی« عصر جمعه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روز نخســــت آغاز ثبت نام 
، روز دوم  شوراهای اسالمی شــــهر )20 اسفند( هشت نفر
9 نفر و روز ســــوم 10 نفــــر برای انتخابات ششــــمین دوره 

انتخابات شورای اسالمی شهر نام نویسی کردند.
وی افزود: 2 نفر از داوطلبان زن و 25 نفر مرد هســــتند و 16 
نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناســــی، 10 نفر کارشناسی 

ارشد و یک نفر دارای مدرک دکترا است.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر ادامه داد: 
از داوطلبانی که ثبت نام آنها نهایی شده، 22 نفر مربوط به 
، چهار نفر شهر جوکار و یک نفر  حوزه انتخابیه شهر مالیر

مربوط به شهر زنگنه است.
فارســــی با بیان اینکه ثبت نام شــــوراهای اســــالمی شهر 
ســــاعت 18 روز 26 اســــفند به پایان می رســــد بیــــان کرد: 
ثبت نــــام شــــوراهای اســــالمی روســــتا از 16 فروردین آغاز 
می شود و نامزدهای شوراهای اســــالمی روستا از تردد به 

بخشداری های تابعه شهرستان خودداری کنند.
وی خطاب به داوطلبان شــــورای اســــالمی شهر تأکید 
کــــرد: بهتر اســــت داوطلبان رونــــد ثبت نام خــــود را به 

شــــکل غیرحضــــوری و از طریــــق روش هــــای طراحــــی 
شــــده انجام دهند و به منظور رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و حفظ ســــالمت خود و اطرافیان، از آوردن 

همراه هنگام ثبت نام خودداری کنند.
رئیــــس ســــتاد انتخابات شهرســــتان مالیــــر گفت: در 
، روز دوم هفت نفر  این راســــتا طی روز نخســــت 6 نفــــر
و روز ســــوم ســــه نفر و در مجموع 16 نفــــر از داوطلبان 
انتخابات شــــورای اســــالمی شــــهر ثبت نام خــــود را به 
شــــکل غیرحضوری انجام داده اند. فارسی یادآور شد: 
در حال حاضر مشــــکلی در فرآیند ثبت نــــام داوطلبان 
شوراهای اسالمی شهر در این شهرستان وجود ندارد 
و 10 کاربر در ستاد انتخابات فعال هستند و در صورت 

نیاز تعداد کاربران افزایش خواهد یافت.
وی همچنین نســــبت به تبلیغات زودهنگام داوطلبان 
شــــورای اسالمی شــــهر هشــــدار داد و افزود: در این دوره 
از انتخابــــات بــــه دلیل شــــیوع ویروس کرونــــا، تبلیغات 
نامزدهای انتخابات شــــوراهای اسالمی در فضای مجازی 
انجام می شــــود و در زمان مقرر مکان های مناسبی نیز در 

سطح شهر برای تبلیغات نامزدها در نظر گرفته می شود.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، انتخابات 
میان دوره ای مجلس یازدهم شورای اسالمی و ششمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری، بیست و هشتم خرداد 1400 

برگزار می شود.

توزیع 200 بسته حمایتی در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: دبیر کانون فرهنگی و تبلیغی 
منتظران موعود اســــدآباد گفت: 200 بســــته معیشتی و 
پوشاک به مناسبت عید مبعث در شهرستان اسدآباد 

توزیع شد.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احسان عباسی اظهار 
کرد: در ایام مبارک و فرخنــــده مبعث این کانون با کمک 
خیرین 100 بسته معیشــــتی و 100 بسته پوشاک در میان 

نیازمندان شهرستان توزیع شد.
وی با بیان اینکه کانون با فعالیت های گسترده فرهنگی 
و تبلیغی ســــعی کرده اســــت تا برای رفع مشکالت قدم 
بردارد، گفت: از ابتدای ســــال 99 تاکنون کانون منتظران 

موعود اسدآباد 1500 بسته معیشتی طی 10 مرحله در میان 
نیازمندان این شهر توزیع کرده است.

مدیر کانون منتظران موعود اجرای کارگاه های فرهنگی در 
بین اثرگذاران فرهنگی را از دیگر اقدامات کانون برشمرد 
، امر به معروف و  و افزود: اجرای کارگاه آموزشی ترویج نماز

معارف مهدوی از جمله این کارگاه ها بوده است.
، عباســــی با اشاره به نیاز روز افزون جوانان و  به نقل از مهر
والدین به تســــلط بر مباحث اجتماعی و فرهنگی، اظهار 
کرد: جلسات منظم مشــــاوره با حضور اساتید کشوری و 
استانی در مساجد برای خواهران و برادران نیز برگزار شده 

است.

اعطای نشان فداکاری به شهید تویسرکانی 
سرلشکر »یعقوب احمدبیگی«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: برابر تصویب »شــــورای عالی 
نشــــان ها« در ارتــــش جمهــــوری اســــالمی ایران، نشــــان 
فداکاری به شــــهید سرلشکر »یعقوب احمد بیگی« تعلق 

گرفت.
به گزارش هگمتانه، برابر تصویب »شورای عالی نشان ها« 
در ارتــــش، به پــــاس فرماندهــــی و مدیریــــت جهــــادی در 
صحنه ها و برهه های سرنوشت ساز دوران پیروزی انقالب 
تا عملیات های مختلف دفــــاع مقدس و ایثار و بذل جان 
در اعتالی ایران سربلند اسالمی، نشان فداکاری به شهید 
واالمقام ارتش اسالم؛ سرلشکر »یعقوب احمدبیگی« که 
سرسختانه در خط مقدم دفاع از استقالل، تمامیت ارضی 
و نظــــام مقدس جمهوری اســــالمی ایســــتاد تعلق گرفت 
و توســــط فرمانده کل ارتش به خانواده این شــــهید معزز 

اهدا شد.
معظــــم  مقــــام  اعطایــــی  کــــه  فــــداکاری  نشــــان 
رهبری)مدظله العالــــی( به ارتش جمهوری اســــالمی ایران 
اســــت، نماد ایثار و از خودگذشتگی دانشجویان و دانش 
آموختگان دانشگاه افسری امام علی)ع( ارتش است که 
در راه پاســــداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور و نظام 

جمهوری اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده اند.
شهید یعقوب احمد بیگی، فرزند محمد ابراهیم، در پنجم 
تیر ماه ســــال 1329 در روستای »قلعه جعفربیگ« از توابع 

شهرستان تویسرکان در استان همدان به دنیا آمد.
ورود به دانشــــکده افســــری، گشــــایش فصلــــی نوین در 

زندگی او بود. زمینه اعتقادی محکم، دیدگاه های مذهبی 
و خلوص نیت در خدمت به مردم و آشــــنایی با دوستانی 
انقالبــــی پیرو نهضــــت امــــام خمینــــی)ره( از او یک عنصر 
مذهبی نظامــــی در ارتش ســــاخت. هماننــــد او در ارتش 

ایران بسیار بود.
پــــس از پایــــان تحصیــــالت دانشــــکده و ورود به خدمت 
رسمی، پیگیر مبارزات سیاسی خود بود. او رابط مستقیم 
کارکنــــان انقالبی نیــــروی زمینی و هوایی ارتــــش بود و در 
عیــــن حال با دفتر حضرت امام در نجف اشــــرف در ارتباط 

بود.
شــــهید احمد بیگی همزمان با پیروزی انقالب اســــالمی، 
همت خــــود را معطوف خدمــــت به مملکت اســــالمی و 
حفظ ارتــــش مکتبی کرد. در روزهــــای اول پیروزی انقالب 
»نماینــــده ارتش در بیــــت حضرت امام )ره( بــــود« و 8 ماه 
در جوار ایشــــان مشــــغول به خدمت بود. پــــس از آن به 
دانشــــکده افســــری رفت، همزمــــان با تدریــــس دروس 
تخصصــــی توپخانــــه بــــه دانشــــجویان، به همراه شــــهید 
نامجوی در پایه گذاری ارتش نوین ایران اســــالمی همت 

گمارد.
با آغاز جنگ تحمیلی، خواســــتار حضور در جبهه شــــد، اما 
شهید نامجوی حضور وی را در دانشکده الزم می دانست 
و او همچنان به تدریس اشتغال داشت تا اینکه در سال 
61 امیران شــــهید ارتش »شهید نامجوی، شهید فالحی و 
شهید فکوری« به شهادت رسیدند و پس از آن، او حضور 

خود را در صحنه نبرد ضروری تر می دید.
پس از انتقال به زابل در ســــال 1361، توانســــت موافقت 
مقامات ارشــــد را بــــرای رفتن بــــه جبهه جلــــب نماید و در 
همان سال عازم جبهه های جنوب شد. پس از هفت ماه 
حضور شــــبانه روزی در جبهه در ســــال 62 به زاهدان رفت 
و چندی بعد به ایرانشــــهر منتقل شــــد. او در سال 1364 

از طــــرف ارتش عازم ســــفر -مأموریتی شــــغلی- به خارج از 
کشور شد.

وی در مهرماه ســــال 1364 پس از بازگشــــت از سفر عازم 
ســــومار شد و در خط مقدم به هدایت آتش توپخانه قوای 

اسالم پرداخت.
وز ســــوم آبــــان در حالی  بــــه نقل از ایرنا، ســــرانجام در ر

از همــــکاران در حال هدایــــت توپخانه  با تعــــدادی  که 
انبار  بــــود،  دشــــمن  تدارکات  کــــردن  مختل  و  خــــودی 
گرفته و به  مهمات مورد اصابت توپخانه دشــــمن قرار 
»ترکش  اصابت  مــــورد  همرزمانش  از  تعــــدادی  همراه 
گرفت و به فیض  آر پــــی جی منفجره« قــــرار  گلوله های 

آمد. نائل  شهادت 

یک کشته و 2 مجروح 
با انفجار مواد محترقه 

در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: انفجار مواد محترقه در 
روستای چشین باعث فوت یک نفر و مصدومیت 

شدید دونفر دیگر شد.
به گــــزارش روابط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان، ساعت 17و 47 
دقیقه جمعه 22 اســــفند در پی تماس شــــهروندان 
با ســــامانه 125 همــــدان مبنی بر انفجــــار یک مغازه 
بالفاصله 3 گــــروه ویــــژه عملیاتی از ایســــتگاه های 
،رســــالت و شــــاهد به نشــــانی اعالم شــــده در  مرکز

روستای چشین اعزام شدند.
آتش نشــــانان پس از رســــیدن به محــــل حادثه در 
بررســــی اولیه مشــــاهده کردند انفجار در یک مغازه 
تهیه غذا روی داده و باعث تخریب گســــترده مغازه 

شده است.
در این حادثه تلخ که در اثر انفجار مواد محترقه روی 
داده بود یک پسر جوان فوت و دو نفردیگر مصدوم 
شــــده بودند که مصدومان پیش از رســــیدن آتش 
نشــــانان با خودرو شــــخصی به مراکز درمانی انتقال 

یافته بودند.
در این عملیات آتش نشــــانان پس از ایمن ســــازی 
محــــل حادثــــه اقدام بــــه انتقــــال فرد فوت شــــده و 

تحویل وی به مراجع انتظامی نمودند.

اسکان موقت ۸ نفر 
در مراکز هالل احمر نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس جمعیت هالل 
احمر نهاوند از اســــکان هشت نفر در مراکز اسکان 

موقت هالل احمر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علــــی کیانی اظهار کرد: به دلیل 
بارش برف و کوالک در گردنه گرین نهاوند هشــــت 
نفر از مسافران که قادر به عبور از این مسیر نبودند 
از ســــوی جمعیت هــــالل احمــــر نهاونــــد در پایگاه 
اسکان موقت روســــتای قلعه قباد این شهرستان 

اسکان داده شدند.
وی افــــزود: همچنیــــن بــــا توجــــه بــــه بــــارش برف و 
کوهســــتانی بودن این منطقه تعدادی از وســــایل 
نقلیه هنگام تردد با مشــــکل مواجه شده بودند که 
با حضور امدادگران ما 14 وســــیله نقلیه با مسافران 

امدادرسانی شده و به مسیر خود ادامه دادند.
رئیس جمعیت هالل احمر نهاوند افزود: با توجه به 
اینکه گردنه گاماسیاب یکی از مناطق صعب العبور 
شهرستان نهاوند اســــت که در روزهای بارش برف 
و کــــوالک تردد از آن بــــدون زنجیرچرخ امــــکان پذیر 
نیســــت به همیــــن دلیل همــــواره به راننــــدگان در 
خصــــوص ترددهای غیــــر ضروری هشــــدار داده ایم 
اما متأســــفانه در این زمینه کمتر به توصیه ها توجه 
می شــــود و همین مســــاله برای آنها مخاطراتی را به 

دنبال دارد.
وی گفت: البته امدادگران ما در در فصل زمســــتان 
بــــه ویــــژه در روزهایــــی که بــــارش برف وجــــود دارد 
کنــــار نیروهای  در پایگاه هــــای موقت جــــاده ای در 
راهداری شهرســــتان در آماده باش به سر می برند و 

کار امدادرسانی را در این مسیر به انجام می رسانند.
به نقل از فارس، کیانی افزود: به منظور امدادرسانی 
به مســــافران در جــــاده نهاوند به نورآبــــاد دو پایگاه 
اسکان موقت در روســــتاهای وراینه و قلعه قباد با 
استفاده از امکانات محلی مهیا شده که در صورت 

نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

کشف بیش از 115 نارنجک 
دست ساز در همدان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان همدان گفت: 115 عدد نارنجک دست 

ساز خطرناک در شهرستان همدان کشف شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ جمشید باقری اظهار 
کرد: طرح برخورد با توزیــــع کنندگان مواد محترقه در 
شهرســــتان همدان اجرا و با تهیه و توزیع کنندگان 

مواد محترقه با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، با اشــــراف اطالعاتی و تالش 
کارکنــــان انتظامــــی شهرســــتان 115 عــــدد نارنجک 
دســــت ســــاز پر خطر به همراه مقداری مواد اولیه از 
یک نفر در یکی از محالت حاشــــیه همدان کشف و 

ضبط شد.
باقری بیان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر 

و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان همدان بــــا تأکید بر 
مبارزه قاطع و همیشــــگی پلیس با افرادی که مخل 
نظــــم هســــتند، گفــــت: شــــهروندان می تواننــــد در 
صورت مشــــاهده فروشــــندگان مــــواد محترقه و یا 
هرگونه اخبار در خصــــوص فعالیت این قبیل افراد 
موضــــوع را بــــه مرکز فوریت هــــای پلیــــس 110 اطالع 

دهند.

خبــر
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مدیر نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری همدان:

تمام نیروهای خدمات شهری حقوق 
یافت کرده اند و عیدی از شهرداری در

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر نظارت و هماهنگی خدمات شــــهری 
شــــهرداری همدان گفــــت: نیروهای خدمات شــــهری شــــهرداری، تمام 

حقوق، مزایا و عیدی پایان سال خود را دریافت کرده اند.

مرتضی رضایی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار هگمتانه افزود: هرساله 
افــــراد متفرقه و غیر مربوط به شــــهرداری همدان با مراجعــــه به در منازل 
شــــهروندان اظهار به ارتباط با خدمات شــــهری کرده و ابراز می کنند که از 
شــــهرداری حقوق چندماهه خود را دریافت نکرده اند و به همین بهانه از 

شهروندان مطالبه عیدی می کنند که این واقعیت ندارد.
وی تصریح کرد: تمام کارکنان خدمات شــــهری شهرداری حقوق خود را از 
شهرداری دریافت کرده اند و برای وظایف ذاتی خود از شهروندان محترم 

همدانی انتظاری ندارند.
وی با قدردانی از زحمات کارکنان خدماتی سطح شهر گفت: این عزیزان 
با اتکا به خداوند متعال و با عزم و خودســــاختگی به صورت شبانه روزی 
در شــــهر به خدمات رسانی مشــــغول هســــتند و برای این مهم منتی بر 

شهروندان ندارند.
رضایی داشــــتن شــــهری شایســــته را هدف خدمات شــــهری شهرداری 
برشــــمرد و خاطرنشــــان کرد: تالش مضاعف همکاران بنــــده در روزهای 

پایانی ســــال نظافــــت عمومی و صالبت معابر شــــهر همــــدان به عنوان 
پایتخــــت تاریخ و تمدن ایــــران زمین اســــت و در این راه از هیچ تالشــــی 

فروگذار نخواهند کرد.
وی همچنین تأکید کرد: شــــهروندان همدانی هرگونه انتظار پیشــــنهاد 
یا انتقادی دارند از طریق ســــامانه تلفنی 137 با مدیریت شهری در میان 
بگذارند تا در اولین فرصت به نیازها و سؤاالت و انتظارات پاسخ و ترتیب 

اثر داده شود.

استان

190 پایگاه امداد 
مهیای جشن نیکوکاری

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( از آماده سازی 190 پایگاه برای جمع 
آوری کمک هــــای مردمی در جشــــن نیکوکاری خبر 

داد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، مدیرکل کمیتــــه امداد امام 
خمینی)ره( اســــتان همــــدان همچنین از پرداخت 
55 میلیــــارد و 500 میلیــــون تومــــان تســــهیالت 
قرض الحســــنه به مددجویان اســــتان همدان خبر 

داد.
پیمان ترکمانه با بیان اینکه در این طرح تا ســــقف 
10 میلیــــون تومــــان هیچ گونــــه کارمــــزدی دریافت 
نمی شــــود افزود: تســــهیالت اشــــتغال، مسکن، 
از  درمــــان، کارگشــــایی و تأمیــــن جهیزیه بخشــــی 
اقدامات صنــــدوق امداد والیت با ســــرمایه گذاری 

خیران به شمار می رود.
ترکمانه ادامه داد: نخســــتین همایش سراســــری 
روز  آســــتانه  در  قرض الحســــنه  فرهنــــگ  ترویــــج 
نیکوکاری به صورت برخط بــــا حضور رئیس کمیته 
امــــداد امــــام خمینی)ره( کشــــور برگــــزار شــــد تا از 
نیکوکارانــــی که با ســــپرده گذاری در صندوق امداد 
والیت شرایط پرداخت تســــهیالت به نیازمندان را 

فراهم کرده اند تجلیل شود.
وی یادآور شــــد: ایــــن کار ترویج فرهنگ احســــان 
و نیکــــوکاری اســــت و این صنــــدوق بــــا دعوت از 
نیکوکاران به دنبال برطرف کــــردن نیازمندی های 

نیازمندان است.
ترکمانــــه بابیان این که با اســــتفاده از نرم افزار ویژه، 
روش پرداخت تسهیالت در این صندوق در زمان 
بســــیار اندکی انجام می شــــود، گفت: هرکســــی که 
بخواهد با هر ســــرمایه ای می تواند در این صندوق 
حســــاب بــــاز کنــــد و مــــا آن را بــــرای فعالیت های 
توانمندسازی اشتغال جوانان، مسکن نیازمندان 
هدیــــه ازدواج فرصت هــــای شــــغلی و فرهنگــــی و 

آموزشی هزینه می کنیم.
اســــتان  خمینی)ره(  امــــام  امداد  کمیتــــه  مدیرکل 
همدان گفت: 190 پایگاه ســــیار و ثابت در سراســــر 
اســــتان همدان آماده دریافــــت کمک های مردمی 

خّیران در هفته جشن نیکوکاری خواهد بود.
ترکمانه بیــــان کرد: با توجه به شــــیوع بیماری کرونا 
و عدم حضــــور فیزیکی دانش آمــــوزان در مدارس، 
این نهــــاد بــــرای دریافــــت هدایــــای نقــــدی و غیر 
نقدی بــــا هماهنگــــی آموزش وپــــرورش و مدیران 
مــــدارس از طریق ســــامانه شــــاد )شــــبکه آموزش 
دانش آموزی( و ارســــال پاکت الکترونیکی نسبت 
بــــه معرفــــی درگاه هــــای پرداخــــت غیرحضــــوری و 
شــــماره کارت های مجــــازی امداد به تلفــــن همراه 
اولیــــای دانش آموزان که در حیــــن آموزش در کنار 
دانش آموزان هستند اقدام کرده تا در رویداد ملی 

جشن نیکوکاری شرکت کنند.
وی ادامه داد: در جشن نیکوکاری 190 پایگاه اصلی 
و مراکــــز نیکــــوکاری که توســــط کمیته امــــداد امام 
خمینی)ره( مجــــوز دارند به جمــــع آوری کمک های 

مردمی می پردازد.
بــــه گــــزارش روابــــط عمومــــی کمیتــــه امــــداد امام 
خمینی)ره(، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
ادامه داد: سال گذشته پنج میلیارد و 500 میلیون 
تومــــان به صــــورت نقــــدی و غیر نقــــدی جمع آوری 
شــــد و تمامی کمک ها در اســــرع وقت به دســــت 

دانش آموزان و دانشجویان نیازمند رسید.

ابتالی 11 همدانی دیگر 
به کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابــــن ســــینا با اشــــاره به ابتــــالی 11 
همدانی دیگــــر به کرونا گفت: آمار روزانه مرگ و میر 
ناشــــی از بیماری کووید 19 در استان به صفر رسید 
به نحــــوی کــــه در روز جمعه هیچ مــــورد فوتی بر اثر 

کرونا گزارش و ثبت نشده است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز شنبه افزود: 
مجمــــوع متوفیان کرونــــا در این اســــتان از ابتدای 
همه گیری این ویروس تاکنون به یک هزار و 547 

نفر رسیده است.
وی بیان کرد: همچنین با شناسایی 11 بیمار جدید 
مبتال بــــه کوویــــد 19 در روز جمعه، مجمــــوع موارد 
مثبت بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
تاکنون در استان به 10 هزار و 601 نفر رسیده است.

طاهــــری اظهار کــــرد: تعــــداد مراجعان ســــرپایی به 
اورژانس بیمارســــتان های استان همدان با عالئم 
تنفســــی مشــــکوک به کرونا در روز جمعه 211 مورد 
بود که از این تعداد 46 نفر در بخش عادی بستری 

شدند.
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا اضافه کرد: همچنین در حال حاضر 11 بیمار 
آی.ســــی.یو مراکز  مبتال بــــه کوویــــد 19 در بخــــش 
درمانی این اســــتان بســــتری هســــتند و وضعیت 

جسمی 37 بیمار وخیم گزارش شده است.
آخرین وضعیت بیماران کرونایی در  طاهری درباره 
شهرســــتان های اســــتان همدان نیز گفت: شمار 
بیمــــاران کرونایــــی بســــتری از ابتدای همــــه گیری 
اسدآباد  بیمارستان های  در  تاکنون  کرونا  ویروس 
384، بهار 625، تویسرکان 673، رزن 461، درگزین 

200، فامنین 188 و کبودراهنگ 679 نفر است.
 ، وی افزود: همچنین یک هــــزار و 927 نفر در مالیر
یــــک هزار و 174 نفــــر در نهاوند و چهارهــــزار و 9 نفر 
نیز در شهرســــتان همدان به این ویروس مبتال و 

بستری شده اند.
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بادامی نجات رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان تشریح کرد:

گزارش کامل بودجه 16850 میلیاردی شهرداری همدان در سال 1400
اختصاص 56 درصد بودجه 1400 شهرداری همدان به بخش عمرانی

جدول شماره 1

جدول شماره 2

جدول شماره 3

جدول شماره 4

جدول شماره 5

جدول شماره 6

جدول شماره 7

جدول شماره 8

جدول شماره 9

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس کمیســــیون برنامــــه بودجه و مالی 
شــــورای اســــالمی شــــهر همدان از تصویب بودجه 16 هزار و 850 میلیارد 

ریالی سال 1400 شهرداری همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان، حمید بادامی 
نجات در جمع خبرنگاران افزود: جلســــات متعددی در کمیسیون برنامه 
و بودجه شورا با حضور نمایندگان شهرداری و اعضای شورا و کارشناسان 
مربوطه برای بررسی بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری همدان برگزار 
شــــد و در نهایت با مبلغ 16 هزار و 850 میلیارد ریال بودجه پیشنهادی به 

تصویب رسید .
بادامی نجــــات اضافه کرد: بودجه مصوب ســــال 1400 شــــهرداری همدان 
نســــبت به بودجه مصوب ســــال 1399 حــــدود  68 و نیــــم درصد افزایش 

داشته است.
 اختصاص 56  درصد بودجه شهرداری به بخش عمرانی  �

وی با بیان اینکه 56 درصد بودجه مصوب ســــال 1400 شهرداری همدان را 
بخش عمرانی تشکیل می دهد، اضافه کرد : 

 به منظور پرداخت مطالبات قطعی شــــده پیمانکاران و اشخاص حقیقی 
و حقوقی، برای دومین ســــال متوالی از منابع شهرداری مبلغ 470 میلیارد 
ریال معــــادل 3 درصد کل بودجه بــــرای پرداخت  تعهدات قطعی شــــده 

سنواتی در سال 1400 در نظر گرفته شده است.
بادامی نجات با اعالم اینکه 41 درصد کل بودجه شهرداری  نیز برای بخش 
هزینه های جاری و کمک های ســــتاد برای ســــازمان ها پیش بینی شــــده 
است، اظهار داشــــت: مصوب شد که در ســــال 1400 برای نخستین بار در 
شــــهرداری همدان طرح خزانه داری کل اجرایی و تمامــــی منابع درآمدی در 

حساب های خزانه در نزد شهرداری واریز شود.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان یادآور شد: همچنین مقرر 
شــــد برای مدیریت صحیح منابــــع کمیته ای به عنــــوان کمیته تخصیص 
تشکیل شود تا براســــاس اولویت ها و مبادله موافقت نامه، اعتبارات به 
پروژه ها تخصیص و پرداخت شــــود که این اقدام گامی بزرگ در شهرداری 

همدان برای توزیع عادالنه منابع و توسعه متوازن شهر است.
حمید بادامی نجات با اشــــاره به روند مثبتی که طی ســــالهای گذشــــته در 
جهت نگاه به مناطق کم برخوردار شــــکل گرفته بود، اظهار کرد: همچنین 
این نگاه در بودجه سال 1400 شهرداری همدان نیز ادامه دار بوده و تالش 
شده اســــت تا پروژه هایی در راستای توســــعه و توازن در مناطق مختلف 

شهر تعریف شود.
)رجوع به جدول شماره یک(  �

بادامــــی نجــــات در ادامه به تشــــریح جزئیــــات بودجه مصوب ســــال 1400 
شــــهرداری همدان پرداخت و گفــــت: از مبلغ 16 هــــزار و 850 میلیارد ریال 
بودجه مصوب  حدود  3 هزار و 940 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای ناشی 

از عوارض عمومی ) از جمله ارزش افزوده، پروانه های ســــاختمانی و تغییر 
کاربری( است.

وی در ایــــن خصــــوص اضافه کرد: از ســــهم عوارض عمومــــی حدود  650 
میلیارد ریال ســــهم عوارض ارزش افزوده)4 درصــــد(، 2هزارو 179 میلیارد 
ریال مربــــوط به عوارض پروانه های ســــاختمانی)13 درصــــد(، 560 میلیارد 
ریــــال از محل عــــوارض تغییرکاربری)3 درصد(،  200 میلیــــارد ریال عوارض 
نوســــازی)1 درصد( و 350 میلیارد ریال نیز سایر عوارض عمومی )از جمله 

عوارض خودرو، کسب و پیشه، اتوبوسرانی و ... ( است.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان با بیان اینکه  از بودجه کل 
شــــهرداری 460 میلیارد ریال)2.5 درصد( به بخش درآمدهای اختصاصی 
شهرداری از جمله بهای خدمات سازمان پسماند و بهای خدمات فضای 

سبز ز مراکز فرهنگی و ... اختصاص یافته است.
بــــه گفته بادامی نجات 540  میلیارد ریال از درآمدهای شــــهرداری در بهای 
خدمــــات و درآمدهای موسســــات  انتفاعی شــــهرداری همــــدان از جمله 
بهای خدمات کارشناسی، آســــفالت، پیمانکاری، آتش نشانی، نخاله های 

گهی ها تبلیغاتی و...  خواهد بود. ساختمانی آ
وی اضافــــه کــــرد: 800 میلیارد ریال بودجه شــــامل درآمــــد حاصل از وجوه 
 ، اموال شــــهرداری ) از جمله درآمد مال االجاره، مراکز تفریحی، بازارهای روز
پارکینگ های عمومی، مراکز تفریحی رفاهی و ســــود حاصل از ســــهام ها و 

سرمایه گذاری ها، درآمد حاصل از کارخانه آسفالت و...( است.
بادامی نجات اظهار داشــــت:  2 هزار و 940 میلیارد ریال از کل بودجه مربوط 
به دارایی ها، اعانات و کمک های اهدایی اســــت کــــه از این مبلغ یک هزار 
و 910 میلیــــارد ریــــال کمک مناطق یک و دو شــــهرداری همــــدان به پروژه 
های عمومی شــــهری و نیز کمک شهرداری ستاد به ســــازمان های آتش 
، ســــازمان فرهنگی اجتماعی و مناطق  نشــــانی،حمل و نقل و بار و مسافر
4 و 3 پیش بینی شده اســــت و نیز یک هزار میلیارد ریال معادل 6 درصد 

از محل درآمدهای حاصل از جرایم کمیسیون های ماده 100 خواهد بود.
 اختصاص 6 هزار و 560 میلیارد ریال به  بخش واگذاری دارایی های  �

سرمایه ای
وی ادامه داد: مبلغ 6 هزار و 560 میلیارد ریال معادل 39 درصد کل بودجه 
شهرداری همدان از  محل منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای 
) از جمله تفکیک اراضی و فروش اموال منقول و غیر منقول و ســــرقفلی(
تامین خواهد شــــد و یک هــــزار و 50 میلیارد ریال نیــــز محل منابع حاصل 
از واگــــذاری دارای هــــای مالی )از جمله اخــــذ وامها فروش و انتشــــار اوراق 

مشارکت( است.
بادامی نجات در تشریح سهم ســــرفصل های درآمدی شهرداری همدان، 
اضافه کــــرد: حدود39 درصــــد از مبلغ  کل بودجه ســــال1400 شــــهرداری 
همــــدان را منابع درآمــــد حاصل از فــــروش اموال و تفکیــــک زمین ها ، 13 

درصد درآمــــد حاصل از عوارض پروانه های ســــاختمانی، 3 درصد ســــهم 
درآمدهــــای ارزش افزوده، 3 درصــــد از محل درآمد کمک هــــای دولتی، 4 
درصــــد درآمد حاصــــل از تغییــــر کاربری، 6 درصــــد درآمد حاصــــل از جرایم 
کمیســــیون ماده 100،  6 درصد وام و اوراق مشارکت، 17 درصد کمک های 

مناطق و سازمان ها و 9 درصد را نیز سایر درآمدها شامل می شود. 
ع به جدول 2، 3 و 4(  � )رجو
 اختصاص 41 درصد کل بودجه برای هزینه های جاری شهرداری �

 وی از اختصــــاص مبلــــغ 6 هــــزار و 930 میلیارد ریال معــــادل 41 درصد کل 
بودجه مصوب ســــال 1400 شــــهرداری همدان به بخش هزینه های جاری 
خبر داد و یادآورشــــد:  از این مبلغ 3 هــــزار و 770 میلیارد ریال آن به حقوق 
نیروهای رســــمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی خدمات شهری و فضای سبز 
اختصاص یافته است که حقوق پرسنل شــــهرداری 22 درصد کل بودجه 

مصوب و 54 درصد هزینه های جاری را شامل می شود.
وی با بیان اینکه 2 هزار میلیارد ریال کــــه معادل 28 درصد هزینه های جاری 
اســــت برای کمک به مناطق و ســــازمان ها در نظر گرفته شده است، یادآور 
شد: همچنین  18 درصد برای سایر هزینه های جاری پیش بینی شده است.

ع به جدول 5(  � )رجو
56 درصد کل بودجه به پروژه های عمرانی اختصاص یافت �

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای اســــالمی شهر همدان 
با اعــــالم اینکه از کل بودجه مصوب ســــال 1400 شــــهرداری همدان مبلغ 
9 هــــزار و 430 میلیارد ریال معــــادل56 درصد کل بودجه ســــال 1400 برای 
بخش پروژه های عمرانی در سطح شهر تعریف شده است، افزود: از مبلغ 
هزینه  هــــای عمرانی شــــهرداری، حدود یک هــــزار و 630 میلیــــارد ریال برای 
منطقــــه 1، یک هزار و 660 میلیارد ریال در منطقــــه 2 ، یک هزار و 200 میلیارد 
ریال در منطقه 3، یک هزار میلیارد ریال در منطقه 4 و 2 هزار و 530 میلیارد 

ریال برای ستاد پیش بینی شده است.
ع به جدول 6(  � )رجو

وی با اشــــاره به اینکه از بودجه عمرانی شهرداری ســــتاد مبلغ 800 میلیارد 
ریــــال برای کمک به اجــــرای پروژه های منطقــــه 4 و 410 میلیــــارد ریال برای 
منطقــــه 3 در نظــــر گرفته شــــده اســــت، اظهار کــــرد: در مجمــــوع بودجه 
پروژه های عمرانی برای منطقه 3 شهرداری همدان مبلغی حدود یک هزار 
و 610 میلیارد ریال، و برای منطقه 4 حدود یک هزار و 800 میلیارد ریال پروژه 

تعریف شده است.
ع به جدول 7 و ۸(  � )رجو
اهم پروژه های عمرانی شهرداری در سال 1400 �

بادامی نجات همچنین پیش بینی پروژه های شــــهرداری در ســــال 1400  از 
کل مبلغ 9 هزار و 430 میلیارد ریال بودجه عمرانی را به شرح ذیل بیان کرد:

ع به جدول 9(  �  )رجو
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5 خبــر

آغاز مرحله دوم تست انسانی واکسن "کوو ایران برکت"
هگمتانه، گروه ایران و جهان: محقق واکســــن کــــوو ایران برکت از آغاز 

مرحله دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از امروز خبر داد.
دکتــــر مینو محرز با اشــــاره به صــــدور مجــــوز کمیته اخالق بــــرای آغاز 
تلفیقی مرحله دوم و ســــوم تست انســــانی واکسن "کوو ایران برکت" 
اظهار کرد: مرحله دوم تســــت انســــانی واکســــن "کوو ایران برکت" از 
امروز آغاز می شــــود. در مرحله دوم تست انســــانی، واکسن به حدود 

400 نفــــر در گروه هــــای ســــنی 18 تا 50 ســــال و 50 تا 75 ســــال تزریق 
شد. خواهد 

وی درباره نتایج مرحله یک تست انســــانی گفت: در مرحله یک تست 
انسانی خوشبختانه عارضه ای در داوطلبین به وجود نیامد؛ مرحله یک 
تست انسانی با هدف بررسی ایمن بودن واکسن کرونا انجام می شود 
که نتایج بســــیار خوبی در بر داشته اســــت و اثربخشی واکسن کرونا در 

مرحله دوم تست انسانی مشخص خواهد شد.
وه جوان و  گــــر را به دو  ز ادامــــه داد: در مرحله دوم، واکســــن  محــــر
رســــی خواهیم  وه ســــنی را بر یق و اثربخشــــی در هر دو گر ر مســــن تز

. د کر
گفتنی است مرحله نخست تســــت انسانی واکسن "کوو ایران برکت" 
بــــا تزریق به 56 داوطلب پایان یافته اســــت، مرحله دوم با تزریق به 400 

نفر و مرحله ســــوم بــــا تزریق به حــــدود 20 هزار داوطلــــب ادامه خواهد 
یافت و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( اعالم کرده است: در زمینه 
تولیــــد انبوه این واکســــن، قابلیت زیادی داریم و ظــــرف دو تا دو و نیم 
آینده، دغدغه ای برای واکســــن کرونا نخواهیم داشــــت و اواســــط  ماه 
اردیبهشــــت یا هفتــــه اول خرداد واکسیناســــیون کرونا بــــرای مردم با 

واکسن "کوو ایران برکت" آغاز خواهد شد .

تا جایی که امکان دارد 
سفر نروید

ســــخنگوی ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کرونــــا از مردم 
خواست تا جایی که امکان دارد سفر نروند.

رئیســــی گفت: ســــفر به شــــهرهای قرمز و نارنجی 
ممنــــوع اســــت، در شــــهرهای قرمــــز ســــفر قطار و 

هواپیما هم باید همراه تست منفی باشد.
مجموعا 1 میلیون و 260 هزار واکســــن دســــت ما 
رســــیده و در ایــــن هفتــــه برنامه گســــترده ای برای 
واکسیناســــیون داریم. ویروس جهــــش یافته در 
28 استان کشور شناسایی شده و در حال گردش 

است.
تا جایی که امکان دارد مردم سفر نروند.

آغاز مرحله دوم مطالعه 
بالینی انسانی واکسن 

کوو ایران برکت
بعــــد از پایــــش اطالعــــات و داده هــــای مرحله یک 
مطالعه انســــانی واکســــن کووایران برکت، کمیته 
اخالق وزارت بهداشــــت، داده های به دست آمده 

را تأیید کرد.
ســــپس مجوز کمیته اخالق برای آغــــاز مرحله دوم 
و ســــوم مطالعه بالینی انســــانی واکسن به صورت 

تلفیقی صادر شد.
دیروز و امروز )یکشنبه(، مرحله دوم مطالعه بالینی 

انسانی واکسن کووایران برکت انجام می شود.
گفتنی اســــت در مرحله دوم تســــت انســــانی 4٠٠ 
داوطلــــب مورد آزمایش قــــرار می گیرند و در مرحله 
سوم نیز واکسن، بر روی بیش از ٢٠ هزار نفر تست 

خواهد شد.

ادعای آمریکا درباره توقیف 
نفت ایران زیر سوال رفت

بلومبــــرگ نوشــــت: یــــک شــــرکت اماراتی بــــا ارائه 
اســــنادی گفته محموله  ای که آمریکا سال گذشته 
آن را بــــا ادعای تعلــــق به ایران توقیــــف کرده، نفت 
عــــراق بوده اســــت. ایــــن شــــرکت در مــــاه ژوئن 2 
میلیون بشــــکه نفت خام از عراقی خریده و آن را به 

چین فروخته است.
شــــرکت نفتی فجیــــره می گویــــد در محموله نفتی 
توقیف شــــده از ســــوی آمریکا طی ســــال گذشته 

سهیم است.
آمریکا با ادعای اینکه این  چندی قبل دادگستری 
محموله 2 میلیون بشکه  ای متعلق به ایران است، 

آن را توقیف کرد.

خ بلیت  افزایش 20 درصدی نر
اتوبوس های بین شهری

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مســــافربری های کشور 
گفت: تــــردد اتوبوس ها بــــا ظرفیــــت 50 درصد به 
دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حال انجام 

است.
برای جبران ضرر رانندگان باید بهای بلیت حداقل 
دو برابر شــــود، اما بــــرای رعایت حال مــــردم و طبق 
روال ســــال های قبل فقط 20 درصد به بهای بلیت 

افزوده می شود.

بازار خودرو شب عید 
کساد شد

برخــــالف هر ســــال کــــه بازار شــــب عید خــــودرو با 
افزایــــش قیمــــت و رونق معامــــالت روبــــه رو بود، 
امســــال با وجود کاهش قیمت ها کسی تمایل به 

خرید خودرو ندارد.
در بازار پراید 131 با قیمت 107 میلیون تومان، پراید 
111 بــــا قیمــــت 126 میلیون تومان، پــــژو 206 تیپ 2 
بــــا قیمــــت 185 میلیون تومــــان، پــــژو 206 تیپ 5 
با قیمــــت 248 میلیون تومان، پــــژو 206 صندوق 
دار 234 میلیــــون تومان، ســــمند 1ل ایکس 175 
میلیون تومان، سمند سورن 238 میلیون تومان، 
ســــاینا 134 میلیون تومــــان، تیبا 2 بــــا قیمت 128 
میلیون تومــــان، تیبا صندوقدار بــــا رینگ فوالدی 

117 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

تمایل به  رمزارز برای جبران 
ضرر در بورس

« رئیس کمیتــــه اقتصاد دیجیتال مجلس  »توانگر
گفت: با توجــــه به تمایل مردم بــــه معامله  رمزارزها 
بــــرای جبــــران ناکامی هایشــــان در بــــورس، هرچه 
سریع تر باید بانک مرکزی و ســــازمان بورس اقدام 
نمایند و اگر دولت مایل اســــت الیحه به مجلس 

تقدیم کند.
جالب اســــت بدانیــــد برخی افــــراد با شــــامه قوی 
هستند که هم در بورس در قیمت های باال  سهام 
فروختنــــد و هم در ایــــن بازار به موقع وارد شــــده و 
درحال فروختن رمزارزهای خود به این سیل مردم 
متقاضی هستند و به قول معروف همه جا از مردم 

»نوسان می گیرند«.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

برجام،روزانه 1000میلیارد خسارت می زند
اختیار مجلس برای لغو تعهدات

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس کمیســــیون 
اقتصادی مجلس با بیان اینکه به واســــطه عدم اجرای 
برجــــام، روزانــــه بیــــش از 1000 میلیاردتومــــان هزینه به 
اقتصاد تحمیل می شــــود، گفت: ماندن در برجام تنها 

فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر می کند.
محمدرضــــا پورابراهیمی رئیس کمیســــیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در خصوص تبعات اقتصادی 
مذاکره بــــا آمریکا بدون عدم لغو تحریم هــــا، اظهار کرد: 
مذاکــــرات ایران با آمریــــکا در برجــــام پیرامون حزب اهلل 
لبنان، حماس، مســــائل منطقه ای و حقوق بشر نبود 
بلکه تنها دلیل ورود جمهوری اســــالمی ایران به برجام 
و مذاکره با آمریکا، رفع مشکالت اقتصادی مردم و لغو 

تحریم ها بود.
پور ابراهیمی با بیان اینکــــه تحریم بانک مرکزی، تحریم 
فروش نفت خــــام، تحریم تجارت و حمــــل و نقل ایران 
مشکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود، گفت: 
براســــاس یک توافق چنــــد جانبه مقرر شــــد جمهوری 
هسته ای  فعالیت های  محدودیت های  ایران  اسالمی 
را بپذیرد و در راســــتای شفاف ســــازی و اعتمادســــازی 
، آمریــــکا تمامی تحریم های  قدم بــــردارد و در مقابل نیز

یکجانبه و ظالمانه اش علیه ایران را لغو کند.
وی افــــزود: آقــــای رئیس جمهــــور و وزیــــر امــــور خارجه 
 اعالم کردند کــــه از زمان تصویــــب و ابالغ برجام، 

ً
رســــما

تمــــام تحریم ها لغو خواهد شــــد اما تا به امــــروز نه تنها 
هیــــچ اقدامی بــــرای لغو تحریم ها انجام نشــــده اســــت 
آمریکایی هــــا در زمان ریاســــت جمهوری ترامپ،  بلکه 
تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کردند و حتی 

از برجام خارج شدند که این اوج وقاحت آمریکا بود.
برجــــام از ابتدا هیچ گشایشــــی برای معیشــــت  �

مردم نداشت
رئیس کمیســــیون اقتصــــادی مجلس ادامــــه داد: در 
ابتــــدای تصویب برجام نیــــز تحریم ها فقــــط روی کاغذ 
برداشــــته شــــد اما در عمل هیچ گشایشــــی بــــرای رفع 

مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نشد.
پور ابراهیمی اظهار کرد: جمهوری اســــالمی به تعهدات 
آمریکا  برجامی خود عمل کرد اما تحریم های اقتصادی 
و اروپا و کشــــورهای دیگری که به خاطر فشــــار غربی ها 
همکاری های اقتصادی شــــان با ایــــران را متوقف کرده 
بودند، برداشــــته نشــــد لــــذا شــــرایط اقتصــــادی ایران 

مشکل تر شد.
غربی ها با برجام روزانه 1,000 میلیارد تومان به ما  �

خسارت می زنند
وی بــــا بیــــان اینکــــه در مجلــــس نهــــم دوســــتانی در 
مجلــــس و دولت بودند کــــه می گفتند بایــــد برجام به 
تصویب برســــد چراکه تحریم های اقتصادی روزانه 400 
میلیارد تومــــان هزینه بــــه کشــــور وارد می کند، گفت: 
امروز به واســــطه عدم اجــــرای برجام و مفــــاد مربوط به 
رفع تحریم های اقتصــــادی، روزانه بیش از 1,000 میلیارد 
تومــــان هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می شــــود و این 
هزینه بر عهده کســــانی اســــت که هنوز ادعا دارند باید 
 از مســــیر مذاکره با آمریکا مشکالت اقتصادی 

ً
مجددا

را حل کنیم.
نماینــــده مردم کرمــــان در مجلس شــــورای اســــالمی 
تصریح کرد: اســــتمرار این وضعیت یک روز هم به نفع 
مردم نیســــت. مردم از مــــا می خواهند که مشــــکالت 
اقتصادی شــــان را رفع کنیم. اگر دولت توان و کارآمدی 
الزم بــــرای حل مشــــکالت اقتصــــادی مــــردم از طریق 
مطالبه اجــــرای دقیق تعهدات طرف مقابــــل در برجام 
برای رفع تحریم هــــای اقتصادی را نــــدارد، می تواند پای 
 ارکان نظام می توانند در این 

ً
خود را کنار بکشــــد. قطعا

قضیه با نگاه جدیدی موضوعات را مطالبه کنند.
وی ادامــــه داد: مجلــــس در ایــــن موضــــوع ورود کرد و 
قانون اقدام راهبردی برای لغــــو تحریم ها را به تصویب 
رســــاند. امروز هم موضع مجلس، نظــــام و مردم کاماًل 

مشخص است.
رئیــــس کمیســــیون اقتصــــادی گفــــت: اگر بــــه اندازه 
ســــر ســــوزنی مقابــــل دشــــمن کوتــــاه بیاییــــم و اجازه 
بدهیم مذاکرات به این شــــکل ادامه پیــــدا کند، به جز 
فرصت ســــوزی، تحمیل هزینه ها و افزایش تنگناهای 

اقتصادی هیچ چیزی نصیب مردم نخواهد شد.
هرگونــــه مذاکره بــــدون رفع تحریــــم، خیانت به  �

مردم است
وی با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا بدون رفع تحریم ها 
موجب تعمیق تنگناهای اقتصادی خواهد شد، اظهار 
کرد: استمرار وضعیت کنونی روزانه 800 میلیارد تومان 
به اقتصــــاد ایران ضربــــه وارد می کند. هرگونــــه مذاکره 
جدید بدون رفع تحریم ها به جز خیانت به کشــــور و آثار 

زیانبار اقتصادی چیزی نصیب مردم نخواهد کرد.
پورابراهیمــــی خاطرنشــــان کــــرد: اســــتراتژی جمهوری 
اســــالمی ایران، دفاع قاطع از اجرای توافقاتی اســــت که 
در آن رفع تحریم ها بدون هیچ گونه پیش شرط و قید و 

شرطی مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
مســــیر خودش را متناســــب با اجــــرای تعهدات طرف 
مقابل طراحــــی می کند در غیر این صــــورت برجامی که 
هیچ خاصیتــــی از نظر اقتصادی برای مردم ما ندارد، بود 

و نبودش هم برای ما تفاوتی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: در این صورت مجلس شــــورای اسالمی 
از تمامی اختیارات خود برای لغو کلیه تعهدات ایران و 
برگشــــت به شرایط قبل از برجام استفاده خواهد کرد و 

هیچ تعهد بین المللی و منطقه ای را نخواهد پذیرفت.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی 
به مخالفت آمریکا با آزادسازی دالرهای ایران در کره

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی برعدم 
آزادســــازی دارایی های ایــــران در کره گفــــت: از اول هم 
مشــــخص بود دولــــت کره اراده مســــتقلی بــــرای حل 

مشکل منابع ارزی ایران ندارد.
در  مرکــــزی  بانــــک  کل  رئیــــس  همتــــی  عبدالناصــــر 
یادداشــــتی در واکنش به اظهــــارات مقامات امریکایی 
مبنی بر عدم آزادسازی منابع ایران، به بیان توضیحاتی 
پرداخت و تأکید کــــرد: امروز در خبرها آمده بود که وزیر 
خارجه آمریکا گفته اســــت تا ایران به توافق هســــته ای 

بازنگردد،منابع ایران درکره را آزاد نمی کنیم.
در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:

- از اول هم مشــــخص بود دولت کره اراده مســــتقلی 
برای حل مشــــکل منابع ارزی ایران ندارد. درخواســــت 
مذاکره ازطرف ســــفیر کره وتوافق برای پرداخت منابع 
ایــــران هم توســــط خود کره ای هــــا انجام شــــد و من در 
جلســــه،از این که اجازه الزم را ازآمریکایی ها گرفتند یا نه 

ازایشان سؤال کردم.
-بانک مرکزی، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی 
، بدون توجه به منابع مســــدود شــــده خود در  کشــــور

کره جنوبی و ســــایر کشــــورها تنظیم کرده اســــت.لذا 
تأمین ارز کاالهای اساســــی،دارو و تجهیزات پزشــــکی 
توســــط منابع درجریان بانک مرکزی وتأمین ارز ســــایر 
کاالهای ضــــروری و نیز مواداولیــــه واحدهای تولیدی 
از طریق منابع صادرات غیر نفتی درســــامانه نیما و نیز 
واردات در مقابــــل صادرات به صــــورت روان درجریان 

است.
-از اول ســــال تا کنون، بانک مرکزی 10 میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساســــی، نهاده های کشاورزی 
و دارو و تجهیــــزات پزشــــکی تأمیــــن کــــرده اســــت و 
24 میلیــــارد دالر ارز صــــادرات ) غیر نفــــت خام(نیز از 
روشهای مختلف درخدمت واردات کشور قرار گرفته 

است.
 
ً
-از اول بهمــــن ماه تــــا کنون3/3 میلیــــارد دالر صرفا

درســــامانه نیما تأمین ارز شده اســــت واین عالوه بر 
تأمین ارز خود بانــــک مرکزی و رقم قابل توجه واردات 
در مقابــــل صــــادرات در این مدت بوده اســــت.فقط 
در روز گذشــــته عرضــــه در نیما 6 برابــــر معامالت بود. 
میانگین نــــرخ معامالت دیــــروز نیز22500تومان برای 

هردالر بود.

خبــر

بلومبرگ:

واردات نفت چین از ایران به 856 هزار بشکه 
در روز می رسد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: بلومبرگ طی گزارشی نوشت: 
پیش بینی می شــــود واردات نفت خام چین از ایران در ماه 
مارس به 856 هزار بشکه در روز برسد که باالترین رقم طی 

دو سال گذشته و 129 درصد بیشتر از ماه قبل است.
در شــــرایطی که همه کشــــورها خرید نفت از ایران را به خاطر 
تحریم های آمریــــکا متوقف کرده اند، پیش بینی می شــــود 
واردات نفت چین از ایران در ماه مارس نسبت به ماه فوریه 

بیش از دو برابر افزایش یابد.
صادرات نفت ایران به استان شاندونگ چین که مقر یک 
چهارم ظرفیت پاالیشگاهی این کشور است، در این ماه به 
شدت افزایش یافته و باعث متراکم شدن بنادر و پر شدن 

منابع ذخیره در این منطقه شده است.
قیمت نفــــت ایران در چین معمــــواًل 3 تــــا 5 دالر ارزان تر از 

شاخص نفت برنت فروخته می شود.
طبق پیش بینی کوین رایت، یکی از تحلیلگران مؤسســــه 
، واردات نفت خــــام چین از ایــــران در مــــاه مارس به  کپلــــر

856 هــــزار بشــــکه در روز می رســــد کــــه باالتریــــن رقم طی 
دو ســــال گذشــــته و 129 درصد بیشــــتر از ماه قبل است. 
این پیش بینی شــــامل انتقال کشــــتی به کشتی نفت در 
، مالــــزی و اندونزی برای  خاورمیانه یا در آب های ســــنگاپور

پنهان کردن مبدا آنها می شود.
تهران بازاریابی شــــدیدی به راه انداخته و ســــعی دارد درآمد 
خــــود را از صادرات نفــــت افزایش داده و اقتصــــاد خود را در 

بحبوحه تحریم ها تقویت کند.
رابطه تهــــران و واشــــنگتن از زمانی که ترامپ بــــه طور یک 
جانبه از قرارداد اتمی برجام بیرون آمد، خراب تر شده است. 
صادرات رســــمی نفت ایــــران از 2.5 میلیون بشــــکه در روز 
 به صفر رســــیده است. ولی 

ً
قبل از تحریم های آمریکا تقریبا

این کشور هنوز هم روزانه 2 میلیون بشکه در روز صادرات 
دارد.

مصرف سوخت چین به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته 
ولی طی چند ماه گذشــــته در بحبوحه  اوج دوبــــاره کرونا در 

، کاهش یافته اســــت. مصرف  بخش هایــــی از این کشــــور
ســــوخت این کشــــور در حــــال حاضر بــــه خاطــــر فعالیت 
کارخانه ای باال و افزایش ســــاخت و ســــاز در این کشور باال 

رفته است.
تخمین زده می شــــود نفتکش ها حداقل باید 12 روز منتظر 
بمانند تا بار آنها در شــــاندونگ تخلیه شود. ذخایر نفتی در 
بنادر این اســــتان به باالترین ســــطح طی یک ماه گذشــــته 

رسیده است.
واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال جدید میالدی تا 
11.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که 20 درصد بیشتر 

از دسامبر 2020 است.
نفــــت خام ایــــران معمــــواًل با عنــــوان نفت عمــــان یا نفت 
خاورمیانــــه یــــا ترکیب نفتی مالزی توســــط چیــــن خریداری 
می شــــود. چیــــن در 2019 و 2020 بیــــش از 12 میلیــــون تن 
نفــــت از مالزی وارد کرده که دو برابــــر واردات در 2017 قبل از 

تحریم های آمریکا بوده است.

دوره گردی رئیس رژیم صهیونیستی در اروپا برای ایران هراسی
رژیــــم  رســــانه های  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
صهیونیســــتی از قصــــد رئیــــس ایــــن رژیم برای ســــفر به 
پایتخت چند کشــــور اروپایی جهت گفت وگو درباره ایران 

خبر داده اند.
آینده  »رووین ریولین«، رئیس رژیم صهیونیســــتی هفته 
برای رایزنــــی درباره آنچه »تهدید فزاینده برنامه هســــته ای 
ایــــران« خوانده شــــده به آلمان، فرانســــه و اتریش ســــفر 

خواهد کرد.
روزنامه تایمز اســــرائیل یکی دیگر از اهداف ســــفر ریولین 
را گفت وگــــو دربــــاره تصمیم دیــــوان بین المللــــی کیفری 
جهت رسیدگی به وقوع جرائم جنگی در اراضی فلسطین 

اشغالی عنوان کرده است.
دفتر ریولین اعالم کرده که به دعوت روسای جمهور سه 
کشور یادشــــده به این کشورها ســــفر خواهد کرد. او را در 
این ســــفر »آویو کوهاوی«، رئیس ســــتاد مشترک ارتش 

رژیم صهیونیستی همراهی خواهد کرد.
در ایــــن بیانیــــه آمــــده در این ســــفر درباره »تشــــدید« 
دیــــوان  تصمیــــم  ایــــران،  هســــته ای  برنامــــه  تهدیــــد 

نظر  تبادل  و  بحث  حــــزب اهلل  خطر  و  کیفری  بین المللی 
شد. خواهد 

این ســــفر ســــه روزه در شــــرایطی انجام می شــــود که رژیم 
صهیونیستی در تالش است »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا را به ادامه سیاســــت موســــوم به »فشار حداکثری« 
که بعد از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری 

»دونالد ترامپ« آغاز شد ترغیب کند.
آلمان و فرانسه در کنار انگلیس طرف های اروپایی توافق 
هســــته ای با ایران هســــتند. رژیم صهیونیستی از رویکرد 
سه کشــــور اروپایی که ادعا می کنند خواستار حفظ برجام 

هستند انتقاد کرده است.
جمهوری اسالمی ایران همواره ادعاهای اثبات نشده رژیم 
صهیونیستی و کشــــورهای غربی از جمله آمریکا را درباره 
 رد کرده 

ً
تالش برای دســــتیابی به ســــالح هســــته ای قویا

است.
این ادعاها در حالی مطرح می شوند که رژیم صهیونیستی 
تنها دارنده ســــالح های هســــته ای در منطقه غرب آســــیا 
اســــت و بــــا حمایــــت کشــــورهای غربــــی از پیوســــتن به 

معاهده های بین المللی برای نظارت بر برنامه تسلیحات 
هسته  ای خود خودداری کرده است.

از  بــــه عنــــوان یکــــی  ایــــران تأکیــــد می کنــــد  در مقابــــل، 
گســــترش ســــالح های اتمی  امضاکننــــدگان پیمان منع 
)ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق 
دســــتیابی به فناوری هســــته ای را برای مقاصد صلح آمیز 

دارد.
عالوه بــــر این، بازرســــان آژانــــس بین المللی انــــرژی اتمی 
تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند 
اما هرگــــز مدرکی که نشــــان دهد برنامه صلــــح آمیز انرژی 
هســــته ای این کشــــور به ســــمت مقاصد نظامی انحراف 

داشته باشد، پیدا نکرده اند.
ایران عالوه بر این در ســــال 2015 به توافقی با کشــــورهای 
موســــوم به گــــروه 1+5 برای حــــل و فصل تنش ها بر ســــر 
برنامه هســــته ای خود دســــت پیدا کــــرد. علی رغم اذعان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بــــه پایبندی ایران به تمامی 
تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشــــت ماه سال 1397 

به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد.

کدخدایی:

شورای نگهبان پیغامی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نداده
ممکن است ایرادات به بودجه تغییر داشته باشد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی شورای نگهبان 
در نشســــت خبری در پاســــخ به ســــوالی مبنی بــــر اینکه 
برخی رســــانه ها خبرهایی درباره توصیه شورای نگهبان به 
نامزدهای احتمالی منتشــــر کرده اند، آیا این شورا پیغام یا 
توصیه ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داشته 
اســــت؟ گفت: خیر تاکنون نداشــــتیم و اگر چنین اتفاقی 

بیفتد اعالم خواهیم کرد.
کدخدایی با اشــــاره به اینکه منع قانونی برای نامزد شــــدن 
نظامیان در رویه های شورای نگهبان وجود نداشته است، 
گفت: در گذشــــته افرادی که نظامی بودند، نامزد شــــده اند 

البته اگر انتخاب شوند، دیگر نظامی نخواهند بود.
وی بر همین اســــاس اضافه کرد: البتــــه دخالت نیروهای 
نظامــــی و نیروهــــای مســــلح بــــه مفهــــوم جهت گیــــری یا 
انتخابات  کلی  سیاســــت های  خالف  سیاســــی  سوگیری 

بوده و ممنوع است.
قطعا تبلیغــــات غیرمجــــاز انتخاباتی را در بررســــی  �

صالحیت ها مدنظر قرار خواهیم داد
وی در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات غیرمجاز نامزدهای 
ریاســــت جمهــــوری اظهار کــــرد: قطعا تبلیغــــات غیرمجاز 
انتخاباتی را در بررسی صالحیت ها مدنظر قرار داده و لحاظ 

خواهیم کرد.
وی بــــا اعالم اینکه تعــــداد صندوق هــــا در انتخابات 1400، 
حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت، بیان کرد: هیچ گاه 
شــــورای نگهبان نمی تواند ســــقف برای تعداد نامزدهای 
انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری را درنظر بگیرد لــــذا قانون 

اساسی برای ما مالک است.
کــــرد:  تصریــــح  ســــخنانش  از  دیگــــری  بخــــش  در  وی 
شــــورای نگهبان محدودیتــــی در دریافت گــــزارش درباره 
فعالیت هــــای انتخاباتی نــــدارد و این گزارش هــــا در زمان 

قانونی مدنظر قرار گرفته و بررسی خواهد شد.
کدخدایــــی  دربــــاره ممنوعیــــت ثبت نــــام ســــران قــــوا در 
انتخابات، گفت: قانون چنین منعی نگذاشــــته اســــت و 
فقط افرادی که در امر اجرا و نظارت بر انتخابات مسؤولیت 

مستقیم دارند، باید قبل ثبت نام استعفا دهند.
ســــخنگوی شــــورای نگهبان درباره آخرین اقدامات برای 
برگــــزاری انتخابات در شــــرایط کرونایی، بیان کــــرد: ما تابع 
آنچه در اختیار  قانون هستیم. جلســــات هماهنگی برای 

ما و وزارت کشور  است، برگزار شــــده است. در این زمینه 
صندوق هــــا قریب به 15 درصد افزایش خواهد داشــــت و 
آنچه تاکنون ســــتاد مبارزه با کرونا اعالم کرده خطر شیوع 
ویــــروس بیشــــتر در تجمعات اســــت و مــــا در تجمعات 

محدودیت داریم.
ســــخنگوی شــــورای نگهبان گفــــت: فرقــــی نمی کند که 
گــــزارش را چــــه کســــی بــــرای ما بفرســــتد. مــــا بســــیاری از 
گزارش هایی کــــه داریــــم گزارش های مردمــــی و گزارش از 
نهادهای مختلف و ذیربط اســــت و بنابراین از این جهت 
مــــا ممنوعیتی نداریم و گزارش ها هم هرچه به دســــتمان 
 مورد بررســــی قرار خواهد گرفت. در رابطه با 

ً
برســــد، قطعا

 ما به اســــتناد قانون باید عمل 
ً
تبلیغات انتخابات طبیعتا

کنیم قانون متأسفانه خیلی در این زمینه روشن و شفاف 
نیست.

کدخدایــــی در پاســــخ به ســــوالی مبنی بر اینکــــه ما به چه 
رئیس جمهوری و با چه ویژگی هایی نیاز داریم، اظهار کرد: 
ویژگی هایی که در قانون اساســــی و اصــــل 115 این قانون 
ذکر شــــده اســــت، باید مورد توجه قرار گیرد و ان شاءاهلل 
مــــردم به ایــــن ویژگی ها توجه کننــــد و آینده کشــــور رو به 

پیشرفت باشد.
عضو شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
 اگر 

ً
دربــــاره طرح مجلــــس درباره مســــکن گفــــت: طبیعتا

دوســــتان در مجلس مصوبــــه ای را برای حل مشــــکالت 
اقتصــــادی یا مشــــکل مســــکن دارنــــد و توجــــه کنند که 
مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد، ما 

هم استقبال می کنیم.
وی دربــــاره نحوه بررســــی صالحیت احمدی نــــژاد و اینکه 
آیا کســــی کــــه دو بــــار تأییــــد صالحیت شــــده و یــــک بار 
ردصالحیت شــــده است، ممکن اســــت که دوباره تأیید 
صالحیت شــــود، تصریح کرد: حتی بنده بــــه عنوان عضو 
شــــورای نگهبان نمی دانم نســــبت به افرادی که ثبت نام 
می کنند یا ثبت نام خواهند کــــرد چه اتفاقی خواهد افتاد، 
شــــورای نگهبان چه نظــــری خواهد داشــــت و باید منتظر 
بمانیــــم و ببینیم که شــــورای نگهبــــان در زمان بررســــی 
صالحیت ها نظرش چه خواهد بود و نظر جمعی شــــورای 

نگهبان مالک خواهد بود.
 قانون این طور 

ً
وی ادامه داد: نســــبت به افراد هم طبیعتا

حکم کرده اســــت که ما برای هر کدام از انتخابات بررســــی 
صالحیــــت جداگانه داشــــته باشــــیم. تا زمانی که کســــی 
ثبت نــــام نکنــــد، نمی توانیم نســــبت بــــه وی اظهارنظری 

داشته باشیم.
کدخدایی در پاســــخ به ســــوالی مبنــــی بر اینکه شــــورای 
نگهبان چه برنامه ای برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد 
اظهار کرد: چیزی که شــــورای نگهبان می تواند انجام دهد، 
 ما وظیفه خود در این باره 

ً
رعایت مر قانون است. طبیعتا

را در گذشــــته انجام دادیم و در آینده هم بر اساس قانون 
عمل خواهیم کرد.

 بــــه موجب قانــــون انتخابات ریاســــت جمهوری و  �
شوراهای شهر و روستا در یک روز برگزار می شود

ســــخنگوی شــــورای نگهبان در پاســــخ به ســــوالی درباره 
پیشنهاد شورای نگهبان برای تفکیک انتخابات شوراها 
و ریاســــت جمهــــوری با هــــدف تضمین ســــالمت مردم 
در انتخابــــات گفت: به موجــــب قانون هــــر دو انتخابات 
سراســــری ریاست جمهوری و شــــوراهای شهر و روستا در 

یک روز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه هنوز ایرادات بودجه رســــما به مجلس ارائه 

نشده است، گفت: ممکن است ایرادات تغییر داشته باشد.
کدخدایــــی همچنین ضمــــن ارائه گزارشــــی از مصوبات و 
بودجــــه 1400، اظهــــار کرد: در طــــول یکی دو ماه گذشــــته 
مصوباتــــی درباره طرح الحــــاق دو ماده به قانــــون مجازات 
اسالمی و طرح استخدام معلمان حق التدریسی داشتیم 

که عدم مغایرت آنها اعالم شد.
وی افزود: طــــرح اصالح مــــواد یک و هفت قانــــون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 نیز عدم مغایر قانون اساسی 

و شرع شناخته شد.
کدخدایی در ادامه درباره ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
بودجه ســــال آینده نیز عنوان کرد: هنوز پاســــخ رسمی در 

این باره ندادیم و دوستان مجلس عجله کردند.
وی افزود: دوســــتان مجلس نظرات غیررسمی ما را اعالم 

کردند چرا که ممکن است این ایرادات تغییر کند.
کدخدایــــی تصریح کرد: نمایندگان مجلس الزم نیســــت 

نظرات و جلسات غیررسمی را اطالع رسانی کنند.
وی خاطر نشان کرد: ایراداتی که شورای نگهبان به الیحه 
بودجه سال 1400 کل کشــــور وارد کرد همیشه نسبت به 

لوایح داریم.
کدخدایی مغایرت با سیاســــت های کلی نظــــام را 5 مورد 
دانست و عنوان کرد: 4 مورد هم فقهای شورای نگهبان 

ایراد خالف شرع داشتند.
سخنگوی شــــورای نگهبان خاطرنشــــان کرد: مغایرت با 
اصول 3 بند9 نیز وجود داشت که تبعیض ناروا شناخته 

شد که این ایرادات نیز 2 مورد بود.
وی اضافه کرد: بنــــد 10 اصل 3 نیز 7 مورد بــــود. مواردی از 

بندها دارای ابهام بود که باید روشن شود.
کدخدایی تصریح کــــرد: در برخی ایــــرادات مقصود قانون 
گــــذار معلوم نیســــت لذا وجــــه مقصود قانون گــــذار باید 
مشخص شود. هنوز این ایرادات رســــما به مجلس ارائه 

نشده و ممکن است تغییر داشته باشد.

انعکاس
ورود محموله واکسن کوبایی کرونا به ایران



برگ سبز سواری سایپا تیپ 131SE مدل 1394 به رنگ سفید 
روغنی به شماره پالک ایران 18 - 314 ص 28 به شماره موتور 
5375437 به شماره شاســی NAS411100F1135720 به نام 
کاظم نظری به شــماره ملی 3979946010 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده
برگ سبز ســواری پراید GTXI به رنگ نقره ای متالیک مدل 
1385 به شماره پالک ایران 28 - 263 ج 77 به شماره موتور 
1834850 به شماره شاســی S1412285024801 به نام علی 
محمدرضایی به شماره ملی 3920066979 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/24

برابر رأی شــماره 1471 مورخه 99/11/19 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مژگان محرابی موقر فرزند ســجاد به 
شماره شناسنامه 5606 صادره از صالح آباد  در 16 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ 
یــک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 47823/06 مترمربع پالک 4327 فرعی 
از 126 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی صالح آباد ســهم االرث 
متقاضی از مالک رســمی آقای سجاد محرابی موقر محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 555
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/09         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/24

برابر رأی شــماره 1468 مورخه 99/11/19 هیــأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهــار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین خانی پور فرزند محمدعلی به 
شــماره شناســنامه 6787 صادره از اللجین در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
199/08 مترمربــع پالک 5896 فرعــی از 144 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملک بهار، اراضی اللجین خریداری عادی مع الواســطه از مالک رســمی آقای نادعلی 
کشــوری بهروز و اداره اوقاف محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 558

یک شنبه   24  اسفند 1399    شماره 4757

ورزش6

اعالم اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ 2

امینی برای شهرداری سوت 
می زند، صفاییان برای پاس

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: اســــامی داوران قضاوت 
کننده در مســــابقات هفته ســــیزدهم لیگ دسته 

دوم باشگاه های کشور مشخص شد.
برنامــــه بازی ها و اســــامی داوران قضاوت کننده به 

شرح زیر است:

یکشنبه 24 اسفند �
سپیدرود رشت - شــــهرداری بندرعباس- ساعت 

14:30- ورزشگاه سردارجنگل رشت
رضا براتــــی - مجتبــــی کامرانی - حمید لشــــگری - 

: محمد دوستی رئوف سیفی - ناظر
- ســــاعت  ایرانجوان بوشــــهر - ملــــی حفاری اهواز

14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر
مجتبــــی افرا - ســــید ســــعید محمــــودی - مهرداد 

: قاسم واحدی مختاری - محمد اکبریان - ناظر
عقاب تهران - مس شــــهربابک- ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه عطرسیب باقرشهر
بهمن ممشــــلی - کامران ســــعیدی - امید کمی - 

: حسین طالقانی محسن معقولی - ناظر
سردار بوکان - شــــهیدقندی یزد- ساعت 14:30- 

ورزشگاه خاتم االنبیاء بوکان
یاســــر خانفام - بهمن محمودی - علی شــــکری - 

: صادق نوری رضا شهسواری - ناظر

دوشنبه 25 اسفند �
محتشــــم تبریز - اســــپاد تهران- ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه شهرداری تبریز
مهــــدی نورمحمــــدی - ســــعید دلیــــر - افشــــین 

: حسین نیرویار شهبازی - امیر معصومی ناظر
"شــــهرداری همدان" - علم و ادب تبریز - ســــاعت 

14:30- ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
فرهــــاد امینی - اصغر ملکــــی - مهران مصطفوی - 

: ایرج ساعدی عباس خلیلی - ناظر
اتــــرک بجنــــورد - نفت امیدیــــه- ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه تختی بجنورد
علی اصغر افروزه - علی صیامیان - یاسر نوربخش 

: عباس مهدی زاده - محمد معافی - ناظر
شــــمس آذرقزوین - نیروی زمینی تهران - ساعت 

14:30- ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
علی محمدی پور - پویان خشنود - سجاد صالحی 

: مرتضی کریمی - امیرمحمد فتحی نژاد - ناظر
شــــهرداری بم - شــــهدا بابلسر - ســــاعت 14:30- 

ورزشگاه ارگ جدید بم
مهدی نبی زاده - هارون چوپان زاده - حامد اقبال 

: علیرضا جاللی - علیرضا نورالهی - ناظر
فوالدنوین اهواز - نفت و گاز گچســــاران - ساعت 

14:30 - ورزشگاه اختصاصی فوالد اهواز
بهزاد بارانی - ســــجاد نجفی نژاد - علی معصومی - 

: حسین غالمی صابر بادپا - ناظر

چهارشنبه 27 اسفندماه 99 �
اتحــــاد کامیــــاران - مــــس نوین کرمان- ســــاعت 

14:30- ورزشگاه آزادی کامیاران
محمــــود   - حســــینی  محمدرضــــا   - مــــرادی  رضــــا 

: مهرداد ذهبی ذوالفقاری - ایمان احمدی - ناظر
 - میالدمهر تهران - شــــاهین بندرعامری بوشــــهر

ساعت 14:30- ورزشگاه شهدا اسالمشهر
جواد نصرالهی - رضا اسکندری - محسن محمدی 

: بابک وسیله بر - محمد رجبی - ناظر
شــــهرداری ماهشــــهر - "پاس همدان"- ســــاعت 

14:30- ورزشگاه شهدا ماهشهر
محمود صفائیان آزاد - فرزاد ایمانی نژاد - امید شریفی 

: صفدر احمدی مطلق - رضا درویش نسب - ناظر
ویستا توربین تهران - امید گناوه - ساعت 14:30- 

ورزشگاه غدیر تهران
افشــــین امیرآبادی - امید شاکری - حسن مجردی 

: حمید نظری - غالمرضا قلیچ خانی - ناظر

مینی گلف همدان بازتاب 
جهانی گرفت

هگمتانه، گــــروه ورزش: خبر مســــابقه دوســــتانه 
مینی گلف همدان در وبگاه رســــمی فدراســــیون 

جهانی مینی گلف منتشر گردید.
محمد علی قاســــمی دبیر هیأت گلف استان اعالم 
کرد: چندی پیش در پی رخ دادن ســــانحه رانندگی 
برای تایگــــر وودز قهرمان افســــانه ای گلف جهان 
مسابقه دوســــتانه ای با شعار " آرزوی سالمتی برای 

تایگر وودز " برگزار کردیم.
وی تصریــــح کرد: پــــس از رایزنــــی و هماهنگی های 
الزم، کمیتــــه امــــور بیــــن الملل فدراســــیون گلف 
کشــــور عزیزمان ایران، تصاویر و شرح خبر مسابقه 
مذکور را برای فدراسیون جهانی مینی گلف ارسال 
نمود که خوشبختانه با استقبال خوب مسؤوالن 
فدراســــیون جهانــــی مینی گلــــف، تصاویــــر و خبر 

مسابقه در وبگاه رسمی آن منتشر گردید.
قاســــمی گفــــت: هیــــأت گلــــف همــــدان یکــــی از 
فعال ترین هیأت های گلف ایران به ویژه در رشــــته 
مینی گلف اســــت و با توجه به داشــــتن زیر ساخت 
مناســــب و اســــتاندارد می تواند میزبان رقابت های 
بیــــن المللی در رشــــته مینی گلف نیز باشــــد و این 
گونه اقدامات کمک شــــایانی به شناساندن سایت 
تخصصــــی مینــــی گلف همــــدان در عرصــــه جهانی 
خواهد نمود و در ســــال آینــــده اقدامات متنوعی با 
هدف توسعه گردشگری ورزشی انجام خواهیم داد.

خبــر
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:

حمایت های شهردار همدان 
ثیرگذار بود در روند نتیجه  گیری بسیار تأ

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان گفت: در نیم فصل نخســــت لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشــــور حمایت های شــــهردار و اعضای شــــورای 
اسالمی شهر همدان باعث کسب نتایج درخشان شد.
رضا طالیی منش در گفتگو با سرویس ورزشی هگمتانه 
با اشاره به پیروزی هفته گذشــــته تیم فوتبال شهرداری 
همدان در گناوه اظهار کرد: قبــــل از آغاز بازی از تک تک 
بازیکنانــــم خواســــتم شــــجاعانه بازی کننــــد و یک لحظه 
عقب نشــــینند چون بــــه 3 امتیاز این دیدار بســــیار نیاز 

داشتیم.
وی افزود: از دقیقه یک مســــابقه بازی مالکانه و زیبایی را 
به نمایش گذاشــــتیم و اگر بهتر از موقعیت ها استفاده 
می کردیم در همان نیمه نخســــت بــــا اختالف حداقل 2 

گل به رختکن می رفتیم.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با بیان اینکه در 

نیمه دوم هم عقب ننشســــتیم، گفت: کســــانی که من 
را می شناســــند می دانند کــــه دنبال فوتبــــال بازی کردن 

هستم در نیمه دوم هم فوتبال پر فشاری ارائه دادیم.
کرد: در این نیمه هم چندین  طالیی منش خاطرنشــــان 
موقعیت صد در صد گل را با درخشش دروازه بان گناوه 
از دســــت دادیم وگرنه در نیمه دوم هم می توانستیم به 

گل برسیم.
وی با اشــــاره به فاصله اندک تیم هــــا در جدول رده بندی 
گــــروه الف بیان کــــرد: من اســــم این گروه را گــــروه مرگ 
گذاشــــته ام چون واقعا با یک برد و باخت شــــرایط به طور 

کلی در جدول دگرگون می شود.
ســــرمربی تیم فوتبــــال شــــهرداری همدان عنــــوان کرد: 
شــــما می بینید چندین تیم در گروه الف مدعی هستند 
 ، از امید گناوه، ویســــتاتوربین تهران، ملــــی حفاری اهواز
اســــپاد تهران و علم و ادب تبریز و این نشان می دهد که 

در چه گروه سختی قرار داریم.
طالیی منش با اشــــاره به دیــــدار این هفته تیــــم فوتبال 
شــــهرداری همدان گفت: دیــــدار برابر علــــم و ادب تبریز 
آخرین دیدار ما در نیم فصل نخســــت مســــابقات بوده 
و تکلیــــف قهرمان نیــــم فصل در این گروه را مشــــخص 

می کند .
وی افــــزود: این دیدار یک جنگ تمــــام عیار بوده و تا پای 

جان برای کسب 3 امتیاز و پیروزی خواهیم جنگید.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به تیم 
علــــم و ادب تبریز بیان کرد: شــــرایط ایــــن تیم در جدول 
رده بنــــدی گویای همــــه چیز بــــوده تیم بــــدون باخت با 
بهترین خــــط حمله و دفاع اما تمام این مســــائل برای ما 
فرقی نمی کند و تنها برای کســــب پیروزی و 3 امتیاز وارد 

میدان مسابقه خواهیم شد.
وی افــــزود: این دیدار برای ما حکم مرگ و زندگی را دارد و 

3 امتیاز آن برای ما از نان شب واجب تر است.
طالیی منش با اشــــاره به حمایت های بی دریغ شــــهردار 
همــــدان در نیــــم فصــــل رقابت هــــای لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشــــور گفت: مهندس عباس صوفی شــــهردار 
همدان به عنوان یک فرد ورزش دوست و فوتبالی نگاه 
مثبتــــی دارند و با درک باال از شــــرایط در طول فصل کامال 

حامی تیم ما بوده اند.
وی افــــزود: در کنــــار مدیــــران شــــهری، اعضای شــــورای 
اســــالمی شــــهر همــــدان و ریاســــت ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــــی شهرداری نیز همواره از دور و نزدیک 
در کنــــار ما بوده اند که جا دارد از همــــه این عزیزان تقدیر 

و تشکر کنم.

پاس همدان جریمه می شود
هگمتانه، گروه ورزش: مسؤول برگزاری جام حذفی گفت:طبق قانون دو 
تیم شهرداری ماهشهر و پاس همدان از حضور در رقابت های فصل بعد 

جام حذفی محروم می شوند و حداقل 30 میلیون جریمه می شوند.
امیرحسین روشــــنک مســــؤول برگزاری جام حذفی در خصوص انصراف 
پــــاس همــــدان از جام حذفــــی اظهار کــــرد: خیلی تــــالش کردیــــم دو تیم 
شهرداری ماهشهر و پاس همدان انصراف ندهند و صحبت های زیادی 

با مســــؤوالن دو تیم انجام شــــد؛ ولی انصراف دادند. طبق قانون دو تیم 
مذکور از حضور در رقابت های فصل بعد جام حذفی محروم می شــــوند و 
حداقل 30 میلیون جریمه می شــــوند؛ البته مبلــــغ دقیقه جریمه را کمیته 

انضباطی با توجه به مستندات تعیین خواهد کرد.
وی افزود: طبق آیین نامه تیم های لیگ برتری و لیگ یک، چون حرفه ای 
محســــوب می شوند موظف هســــتند که در جام حذفی شــــرکت کنند. 

درباره بقیه تیم ها قبل از قرعه کشــــی به استان ها نامه نگاری کردیم و از 
دسته دوم 17 تیم اعالم آمادگی کردند. وقتی تیمی اعالم آمادگی می کند 
یعنی آماده حضور در مســــابقات هســــت و از نظر هزینه و بقیه مسائل 
مشــــکل ندارد. پاس همدان دو بازی قبلی به خاطر اینکه هزینه کمتری 
داشــــت، در مســــابقات شــــرکت کرد؛ اما حاال که مهمان شــــده و بازی 
برایش هزینــــه دارد از بازی ها انصراف داد. این موضوع نشــــان می دهد 

برآورد خوبی از شرایط تیم شان ندارند.
 ، مســــؤول برگزاری جام حذفی در پایان اظهار کرد: پــــاس همدان تا دیروز
موضوع انصرافــــش را اعالم نکرده بود. ما تالش کردیــــم این تیم بماند و 
به مســــابقات ادامه بدهد. با این همه از آنها خواستیم نامه رسمی بزنند 
و انصرافشان را اعالم کنند تا ما آن را خبری کنیم. چون پنج شنبه و جمعه 

بحث خبری کمی فرق می کند که در نهایت به طور رسمی اعالم شد.

چشم امید ورزش همدان به دوحه قطر

نابغه تنیس همدان المپیکی می شود؟
هگمتانه، گروه ورزش: میثم ناصرنژاد- شمارش معکوس 
برای شــــروع رقابت "شــــیما صفایی" نابغه تنیس روی میز 
همدان در مسابقات انتخابی برای کسب سهمیه المپیک 
توکیو به میزبانی دوحه آغاز شــــده و همگان در انتظار خلق 

حماسه تاریخی توسط جوانترین ملی پوش ایرانی هستند.
فدراســــیون جهانی تنیــــس روی میــــز )ITTF( مانند دیگر 
فدراســــیون های بیــــن المللی تحــــت تأثیر پاندمــــی کرونا 
باتعویق چند باره یا لغو کلی رویدادهای خود مواجه شد که 
مسابقات قهرمانی جهان یکی از آنها بود. مهمترین رویداد 
این فدراســــیون که تعیین کننده وضعیــــت پینگ پنگ 
بازان جهان برای حضور در بزرگترین آوردگاه جهان اســــت 
 ITTF اما بعــــد از کش و قوس های فراوان در تقویم مصوب

قرار گرفت.
این رقابت ها در ســــطح جهانــــی از امروز یکشــــنبه در قطر 
آغاز می شــــود و با برگزاری مسابقات گزینشی در سطح قاره 
پیگیری می شــــود. با برگزاری اولین مسابقات گزینشی در 
قطر چهار نفر از مسافران توکیو معرفی می شوند. بعد از آن 
پینگ پنگ بازان آسیایی رقابت خود را برای تعیین تکلیف 

سهمیه های منطقه ای این قاره ادامه می دهند.
نوشــــاد و نیما عالمیان همراه با ندا شهســــواری و شــــیما 
صفایــــی نمایندگان تنیــــس روی میز ایران در مســــابقات 
گزینشــــی المپیک در ســــطح جهانی و قاره ای هستند، این 
چهار نماینده کشــــورمان از فردا دیدارهای خــــود را در این 
میادین آغاز می کنند به این امید که بتوانند برای هفتمین 

بار تنیس روی میز ایران را المپیکی کنند.
اولین حضور تنیــــس روی میز ایــــران در میادین المپیک 
به بازی های 1992 بارســــلونا و حضــــور ابراهیم علیدخت در 
ایــــن بازی ها بــــاز می گردد. آن زمان ســــهمیه ایــــران خارج از 
مسابقات گزینشی به دســــت آمد اما بعد از آن نمایندگان 
کشــــورمان با حضــــور در میادین انتخابی مجــــوز الزم برای 

شرکت در بازی های المپیک را به دست آوردند.
مجید احتشام زاه )المپیک 2000 سیدنی(، محمدرضا اخالق 
پسند )المپیک 2004 آتن(، افشین نوروزی )المپیک 2008 
پکن(، نوشــــاد عالمیان و نــــدا شهســــواری )المپیک 2012 
لندن( و نوشــــاد و نیمــــا عالمیان همراه با ندا شهســــواری 
)المپیک 2016 ریو( پینگ پنگ بازان ایرانی هســــتند که به 
این واســــطه یعنی حضور در میادین انتخابی برای المپیک 

کسب سهمیه کرده اند.
البتــــه ســــهمیه المپیکــــی هیچ یــــک از ایــــن بازیکنــــان از 
مســــابقات گزینشــــی جهــــان به دســــت نیامده اســــت. 
رقابت هــــای منطقه ای )آســــیای میانــــه( و قاره ای )آســــیا( 
تنهــــا رویدادهایی بوده که تاکنون پینــــگ پنگ بازان ایران 
موفق به کسب سهمیه المپیک از حضور در آنها شده اند 
همانطور که پنج سال پیش برای المپیک ریو نیما عالمیان 
از رقابت هــــای انتخابی آســــیای میانه و نوشــــاد عالمیان از 

مسابقات گزینشی آسیا کسب سهمیه کردند.

بــــرای دوره جدید بازی هــــای المپیک اما به واســــطه اضافه 
شــــدن دیدارهای میکس به مســــابقات تنیــــس روی میز 
کــــه منجر به کاهش کلی ســــهمیه های قاره آســــیا از 11 به 6 
سهمیه شــــده، توزیع ســــهمیه در سطح قاره آســــیا انجام 
نمی شــــود. بنابراین بازیکنان تنیس روی میــــز ایران فقط 
می توانند از مســــابقات گزینشــــی جهان یا آســــیای میانه 

ورودیه الزم برای المپیک را بگیرند و البته رنکینگ جهانی.
شــــانس نمایندگان ایران بــــرای اینکه بتواننــــد از رقابت با 
حریفــــان جهانی خود صاحب ســــهمیه شــــوند خیلی زیاد 
نیست اما این دیدارها می توانند تدارکات خوبی باشد برای 
آنها تا شانس خود را برای دست یابی به تک سهمیه در نظر 
گرفته شــــده برای آســــیای میانه - در هر دو بخش مردان و 

بانوان - بیشتر کنند.
قزاقســــتان و ازبکســــتان حریفان اصلی پینگ پنگ بازان 
کشورمان در هر دو بخش مردان و بانوان در آسیای میانه 
هســــتند که شــــاید بتوانند برای آنها در راه کسب سهمیه 
المپیک دســــت و پا گیر شوند اگرچه برادران عالمیان و ندا 
شهسواری تجربه المپیکی شــــدن در رقابت با نمایندگان 

این کشورها را دارند.
صفایی جزو نســــل های نخبــــه و ماندگار تنیــــس روی میز 
کشور در ســــال های اخیر به شــــمار می رود که توانسته در 
همه رده های ســــنی به شکل مناسب رشــــد و درخشش 
داشته باشــــد و حاال نگاه همگان به درخشش او در دوحه 

است.

شانس المپیک داریم �
ملــــی پوش همدانی تنیس روی میز کشــــور بــــرای خود در 

کسب سهمیه المپیک شانس زیادی قائل است.
صفایی معتقد اســــت که باید از این فرصــــت طالیی برای 
درخشــــش در دوحه و کســــب ســــهمیه المپیک نهایت 

استفاده را داشته باشد.
به گفته وی، حضور در المپیک دور از دســــترس نیست و 
باید از حداکثر توان و تجربه برای رسیدن به این مهم تالش 

کرد.
وی تورنمنت جهانی را میدانی مناســــب قبــــل از حضور در 
انتخابی المپیک دانســــت و گفت: این مســــابقات محک 
بسیار خوبی برای آماده سازی اســــت تا با توان بهتری برای 

کسب سهمیه تالش کنم.
صفایــــی، امید بســــیاری برای کســــب ســــهمیه حضور در 

رقابت های المپیک توکیو دارد.

ازبکستان و قزاقستان حریفان اصلی صفایی �
مربی تنیــــس روی میز همدان نیز دراین بــــاره گفت: همه 
حریفان حاضــــر در انتخابی المپیک در دوحه قطر قدرتمند 
هستند اما شــــیما باید بیشــــتر حواس خود را معطوف به 

رقبای قدرتمند ازبکستان و قزاقستان کند.

زهره ابوطالبیان افزود: شــــیما صفایی اگر بتواند ســــهمیه 
المپیک را کســــب کند اولیــــن دختر در تاریــــخ این ورزش 
است که در سن 17 ســــالگی موفق به راهیابی به المپیک 

می شود.
وی بیان کرد: فدراسیون پینگ پنگ اردوهای خیلی خوبی 
برای این 2 ملی پوش برگزار کرده به خصوص دعوت از چند 
بازیکن ملی پوش ترکیه که به لحاظ ســــبک بازی مشــــابه 

حریفان ما در قطر بودند.
ابوطالبیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه هر دو ملی پوش 
کشورمان در شــــرایط آمادگی بسیار خوبی قرار دارند و امید 

آن را داریم که یکی از آن ها موفق به کسب سهمیه شود.
وی اضافه کرد: البته رقابت در این عرصه کار سختی است 
اما با توجه به شرایط ملی پوشــــان، عزم، اراده و انگیزه باالی 
آنان و اردوهای تدارکاتی خوبی که داشــــته اند، این مهم دور 

از دسترس نیست.
این مربی تنیس روی میز یادآور شد: ورزش تنیس همانند 

وزنه برداری رشــــته رکوردی نیست و شامل توپ، تور و میز 
است که گاهی باعث می شــــود بر حسب شانس توپ در 

زمین حریف بچرخد.
وی افزود: شــــیما افتخارات زیادی داشــــته کــــه مهمترین 
آن ها کســــب نائب قهرمانی بزرگساالن در سن 13 سالگی 
اســــت ضمن اینکه به طور همزمان در تیــــم ملی جوانان و 

بزرگساالن نیز حضور داشت.
این مربــــی تنیــــس روی میــــز افــــزود: قهرمانــــی پیاپی در 
رده های ســــنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و چندین دوره 
بزرگســــاالن از جمله افتخارات این ورزشــــکار است ضمن 
اینکه تاکنون چندین نشــــان در تورنمنت های جهانی هم 

به دست آورده است.
وی موفقیــــت این ورزشــــکار را مرهون خانواده ورزشــــی و 
مربیان ارزنده همدان دانســــت و گفت: پــــدر این قهرمان 
از مربیان تنیس روی میز و کارشــــناس ارشد تربیت بدنی 
اســــت که اصلی ترین دلیل ورود شــــیما به دنیای ورزش و 

این رشته به شمار می رود.
وی همچنین تــــالش آقایان ظهیری و شــــاملو در رشــــد و 
پیشــــرفت شــــیما صفایی را مورد تمجید قرار داد و گفت: 
قدردان فدراسیون تنیس روی میز هستیم که تمام تالش 
خود را برای ایجاد شرایط ایده آل در آماده سازی و اعزام این 2 

ملی پوش بانوان داشته است.

قدردانی معاون ورزش شهرداری از شهردار همدان
ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
پیام حیــــدری؛ معــــاون ورزش 
اجتماعی  فرهنگــــی  ســــازمان 
و ورزشــــی شــــهرداری با صدور 
حمایت های  جهــــت  به  پیامی 
صوفــــی  عبــــاس  مهنــــدس 
فوتبال  تیم  از  همدان  شهردار 

شهرداری، از وی قدردانی کرد.
متــــن ایــــن پیــــام به شــــرح زیر 

است:
» بسمه تعالی

آقــــای مهندس عباس  جناب 
صوفی شــــهردار محتــــرم کالن 
شــــک  بــــی  همــــدان  شــــهر 
و  ورزشــــی  مدیر  یــــک  حضــــور 
ژرف  نــــگاه  با  دوســــت  ورزش 
بــــه رشــــته فوتبــــال بــــرای هــــر 

شــــهری غنیمت بزرگی محســــوب می شــــود کــــه در این 
میان حمایت های به موقع و بی دریغ شــــما از تیم فوتبال 
شــــهرداری همدان در فصــــل جاری باعث کســــب نتایج 
درخشان با درایت کادرفنی و غیرت بازیکنان شده است.

اینجانــــب به عنــــوان معاون ورزشــــی ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان از نگاه دلسوزانه و 

حمایت هــــای جانانه حضرتعالی از تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان کمال تقدیر و تشکر را دارم.

امید اســــت؛ با ادامــــه حمایت های حضرتعالــــی و دانش 
کادرفنــــی و غیــــرت بازیکنــــان بــــا تعصــــب تیــــم فوتبال 
شــــهرداری همدان در پایان فصل جشــــن صعود به لیگ 

دسته اول فوتبال کشور را بگیریم«.
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7 اندیشه

هگمتانه، گروه اندیشــــه: پنجمین نشســــت از مجموعه 
درس گفتارهایــــی درباره  بوعلی ســــینا بــــه ادامهی بحث 
»ابن ســــینا و ابداعات تأسیسی ـ اســــتنتاجی« اختصاص 
داشــــت که چهارشنبه 6 اســــفند با ســــخنرانی لطف اهلل 
نبوی، منطق دان و اســــتاد دانشــــگاه، به صورت مجازی 

برگزار شد.
به گزارش مؤسسه شــــهر کتاب، لطف اهلل نبوی سخنان 
خود را با تکــــرار پرســــش هایی از چگونگــــی رابطه  میان 
میراث منطقی جهان اســــالم و میراث یونان، تأســــیس 
مکتبــــی جدید در ارتبــــاط با این میراث در جهان اســــالم 
و شــــرایط تحقق مکتبی جدید در حــــوزه  منطق در جهان 
اســــالم آغاز و اظهار کــــرد: هنگامی می تــــوان ادعا کرد که 
مکتب منطقی جدیدی فراتر از منطق ارسطویی و منطق 
رواقی ـ مگاری در جهان اســــالم ظهور و بروز کرده اســــت 
که در آن ابداعاتی تأسیسی اســــتنتاجی مشاهده کنیم. 
در جهان اســــالم چنین ابداعاتی دیده شده است که در 
اصل و اســــاس به ابن ســــینا برمی گردد که در منطق دو 
نظریه  اســــتنتاجی مهم دارد: یکی نظریــــه  »قیاس اقترانی 
شــــرطی« و دیگری نظریــــه  »موجهات زمانی«. ابن ســــینا 
از پــــاره ای از مفاهیم ارســــطویی و رواقی ـ مــــگاری نظریه  
»قیاس اقترانی شــــرطی« بهره می گیرد و انگبین جدیدی 
می آفرینــــد. امــــا بایــــد توجه داشــــت که برگرفتن شــــهد 
گل هــــای یونانی یا اخذ پاره ای مفاهیــــم بنیادی از یونان؛ 
دقیق تر برگرفتن مفهوم اقتران از ارســــطو و مفهوم شرط 
از منطق رواقی، بدین معنا نیست که کار ابن سینا ابداع 
نیســــت. ابن ســــینا با ترکیب و تنظیم و تنقیح و آمیختن 
اســــتادانه  اینها نظریه »قیاس اقترانی شــــرطی« را طراحی 

کرد که در سنت یونانی وجود نداشته است.
نظریــــه   او،  دیگــــر  تأسیســــی  ابداعــــی  نظریــــه   افــــزود:  او 
»موجهات زمانی«، نیز باز با بهره گیری از پاره ای از مفاهیم 
ارسطویی و پاره ای از مفاهیم رواقی ـ مگاری است. بحث 
موجهات و جهت منطقی در اصل و اســــاس به ارســــطو 
برمی گردد، ولــــی اینجا بــــا عناصر زمانی تلفیق می شــــود 
که به نحو اخص در ســــنت رواقی ـ مگاری وجود داشــــته 
است. ولی باز هم ابن سینا ترکیب جدیدی می آفریند که 

به هیچ وجه در سنت یونانی وجود نداشته است.
او درباره  مفاهیم بنیادی برگرفته از منطق ارســــطویی در 
نظریــــه  اخیر توضیح داد: مفاهیــــم »ممکن«، »ناممکن«، 
»ضــــرورت« همــــان مــــواد ثــــالث مشــــهور در منطــــق و 
فلسفه اند که ابن سینا به خوبی از ارسطو وام  می گیرد. اما 
در بیــــن این مفاهیم، مفهوم دیگری شــــکل می گیرد که 
در تأســــیس نظریه  »موجهات زمانی« نقش محوری تری 
داشــــته و آن مفهومی اســــت که در ترجمه های اولیه به 
»محتمــــل« و در ترجمه هــــای بعدی بــــه »ممکن خاص« 
که ابن ســــینا  برگردانده شــــده اســــت. مفهــــوم دیگری 
که  پارخن« اســــت 

ُ
گرفته اســــت، »ا رگانون« ارســــطو 

ُ
از »ا

در ترجمه هــــای اولیــــه عربــــی »مطلقــــه« و در ترجمه های 
انگلیســــی امروزی بــــه »applies« و »belongs« برگردانده 
شده است. باید توجه داشت که خود »مطلقه« چنان که 
در »ارگانــــون« هســــت بنیــــان نظریه  »موجهــــات زمانی« 
ابن سینا نشده، بلکه یکی از تفسیرهای شارحان ارسطو 
مبنای آن قرار گرفته اســــت. چنان که خواجه نصیرالدین 

طوســــی در کتاب »اســــاس االقتباس« می نویسد، میان 
شــــارحان ارســــطو در این مفهوم اختالف وجود داشــــته 
اســــت. از یک ســــو ثامســــطیوس و ثافر ســــطس نظری 
داشــــتند و از ســــوی دیگر قومــــی از حکمای بعــــد از آنها 
. نگاه ثامســــطیوس و ثافر سطس بر  همچون اســــکندر
این اســــت که قضایا بــــه دو گروه موجهــــه و غیرموجهه 
تقســــیم می شــــوند و مطلقه همان غیرموجهه است. به 
، مطلقه در عرض یا قســــیم موجهه اســــت و  بیــــان دیگر
خود موجهه هم به ضروریه و ممکنه تقســــیم می شــــود. 
اما در تفســــیر اســــکندر افرودیســــی قضایا به موجهه و 
غیرموجهه تقســــیم می شــــود. خود موجهه بــــه فعلیه و 
ممکنه تقســــیم می شــــود. فعلیــــه به مطلقــــه و ضروریه 
از اقسام  تقسیم می شود. در این تقســــیم بندی مطلقه 
، قضایا  موجهه اســــت، نه قســــیم آن. بــــه عبارت دیگــــر
نــــزد اســــکندر موجهه، ممکنــــه، ضروریه، مطلقه اســــت 
و نقیــــض مطلقه؛ یعنــــی دوام یا دائمه، هــــم وارد جهات 
می شــــود. دوام و مطلقه عماًل مفاهیمی زمانی اند. مطلقه 
یعنــــی در زمانی در گذشــــته، حال و آینــــده برقرار بودن و 
دوام یعنــــی اعم از گذشــــته و حال و آینــــده برقرار بودن. 
به عبارت دیگر موجهات نزد ابن ســــینا به چهار دســــته 
از  تقســــیم می شــــوند: ممکنه، ضروریه، مطلقــــه، دائمه. 
آنجــــا که مطلقه و دائمــــه زمانی اند در اینجــــا نوعی تلفیق 

بین جهت و زمان انجام شده است.
نبوی به رابطه  این چهار وجه نزد ابن ســــینا اشاره ای کرد 
و در ادامــــه درباره مفاهیــــم بنیادی اخذ شــــده از منطق 
رواقــــی ـ مــــگاری در ایــــن نظریــــه توضیــــح داد: نیکالس 
کتاب  لمانی، بــــه تفصیــــل در  آ بــــزرگ  ، دانشــــمند  رشــــر
»منطــــق رواقی ـ مگاری« به آن مفاهیــــم بنیادی پرداخته 
اســــت کــــه ابن ســــینا از رواقیــــون و خروســــیپوس اخذ 
، گذرا  کرده اســــت. رواقیون به ســــه ویژگی دائمی، پایدار
قائل بودند و ایــــن عناصر به وضوح زمانــــی را در گزاره ها 
به کار می بردند. رشــــر با اســــتدالل بیان می کند، در میان 
مفاهیمــــی کــــه در نظریــــه  »موجهــــات زمانی« ابن ســــینا 
آمده انــــد، قیدهایــــی مثل  در جهــــان اســــالم به وجــــود 
مادام ا لــــذات، مادام الوصــــف، به ترتیــــب در واقع همان 
پایــــدار هســــتند و مادام الوقت  ویژگــــی دائمی، ویژگــــی 
معین و مادام الوقــــت نامعین به ویژگی گذرا برمی گردند 

و به رواقیون برمی گردند.
 
ً
او بیان کــــرد: گــــزاره دارای ویژگی مادام الــــذات اصطالحا
ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشــــره خوانده می شــــود. پس، 
عناصــــر نظریــــه  »موجهــــات زمانی« ابن ســــینا افــــزون بر 
مطلقــــه و دائمــــه  در اینجا هم بــــه اعتبار قیــــودات زمانی 
زمانی می شود و در مجموع در دو وجه زمانی است. حال 
اینها در ذهن و ضمیر ابن ســــینا با هم ترکیب می شود و 
عســــلی تازه می آفریند. چهار جهــــت و دو عنصر زمانی را 
، بــــه اعتبار قیودات  در یک طــــرف دیدیم و از طرف دیگر
زمانی ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشــــره است. ترکیب این 
دو شــــانزده حالت را رقم می زند که هــــر یک از آنها جهت 
زمانــــی دارند: قیــــدی زمانی در کنــــار یک وجــــه. دو وجه 
ضــــرورت و امکان، دو وجــــه دوام و اطالق کــــه زمانی اند. 
پــــس، هر کــــدام از اینهــــا می تواند وجه یک گزاره باشــــد. 
موجهات بسیط به این صورت شکل می گیرد و موجهه  

بسیط این گونه تعریف می شــــود: گزاره ای از محصورات 
اربعه که یکی از این وجوه زمانی را داشــــته باشــــد. که دو 
مورد از اینها حذف شــــدنی اســــت؛ چراکه اگــــر در جهت 
یا وجه ســــور دوام باشــــد، بــــا قید مادام الوقــــت معین و 
مادام الوقــــت غیرمعیــــن معنا و مفهــــوم محصلی ندارد. 

بنابراین، چهارده گزاره  بسیط خواهیم داشت.
این منطق دان ایرانی درباره   شکل گیری گزاره های بسیط 
گفت: هر یک از این چهارده گزاره  بســــیط هرگاه با قیدی 
الضرورت ذاتی همراه شــــود، 28 حالت ایجاد می شــــود و 
آن چهارده گزاره  بســــیط تعداد قابل توجهی  با احتساب 
)42( گزاره  مرکب ســــاخته می شــــود. در ارسطو فقط یک 
گزاره  مرکب شناسایی شــــده بود؛ آن هم بدون قیودات 
زمانی رواقی. در ابن سینا، چهارده گزاره  بسیط شناسایی 
شده که هرکدام می تواند با قید الضرورت و الدوام همراه 
شود و شمار گزاره های بسیط و مرکب را به 42 گزاره ارتقا 
دهد. ولی منطق دانان از جمله خود ابن ســــینا و پیروان 
 به جای 42 صورت زمانی یــــا موجهه زمانی فقط 

ً
او عمدتــــا

از سیزده مورد اســــتفاده کرده اند. پاره ای از منطق دانان 
در ســــده های بعدی ســــعی کردند این نظریــــه را تکمیل 
کنند و گزاره ها را تا مرز 22 و بیش از آن برســــانند. این کار 
محاسبات پیچیده ای دارد. اما اصل و اساس نحوه  فهم 
و بســــط این نظریه است که شامل 14 گزاره  بسیط است 
که هرکدام بــــا دو قید الضرورت و الدوام ذاتی می شــــود 
42 وجــــه زمانی که 14 تای آن بســــیط و 28 تای آن مرکب 
اســــت. گفتنی اســــت، آنچه در پــــاره ای از محافل علمی 

تدریس می شود، 13 گزاره است.
او بیان کرد: اولین بار بعد از ابن ســــینا فخر رازی و عمدتا 
خونجی اینهــــا را دنبال و نام گذاری کردنــــد که عبارت اند 
: ضروریه مطلقه، مشــــروطه عامه، دائمه مطلقه، عرفیه  از
عامــــه، مطلقــــه عامــــه، ممکنه عامــــه، مشــــروطه خاصه، 
وجودیه  الدائمه،  وجودیه  خاصه،  عرفیه  منتشره،  وقتیه، 
الضروریــــه، ممکنه خــــاص. اینها محاســــبات پیچیده ای 
دارد که محدود به پیدا کردن گزاره ها نیســــت، بلکه باید 
آنها را در اســــتدالل و قیاس هم به کار گرفت. در دوره ای 
بعد از ابن ســــینا تا قاجاریه طی دویســــت ســــال، شغل 
شاغل منطق دانان محاسبه  این جداول و بررسی اعتبار 
حاصل محاسبه در ضرب ها بوده اســــت. با محاسبه ای 

سرانگشــــتی می توان تعداد ضروب را مشــــخص کرد که 
در اینجا نتیجــــه  13 موجهه  زمانــــی در 14 محصوره اربعه، 
هر یک در صغری و کبری، هر یک در چهار شــــکل، 10816 

مورد می شود.
نبوی ادامه داد: نیکالس رشــــر یکی از کســــانی است که 
در این بــــاب مطالعات بلیغی کرده اســــت. رشــــر پانزده 
سال از عمر خود را صرف مطالعه، فهم، بازخوانی، بازیابی 
و فرمول بندی میراث منطقی جهان اســــالم، به ویژه این 
نظریــــه  پیچیده، کرد. به تعبیر رشــــر در کتــــاب خود که در 
مقام مطالعه  کتاب »شمســــیه« نجم الدین کاتبی همراه 
 ناظر به بحث 

ً
با شــــرح قطب الدین رازی اســــت و عمدتــــا

موجهات زمانی اســــت، در تاریخ منطق هیچ نظریه ای به 
ایــــن پیچیدگی وجود نــــدارد. این همــــان نظریه  متعارف 
اســــت که عادتا جاری اســــت و امروز از کتاب های متأخر 

نظیر »منطق« عالمه محمدرضا مظفر تدریس می شود.
او درباره  بســــط های گوناگون نظریــــه  »موجهات زمانی« 
»اســــاس  کتــــاب  در  نصیــــر  خواجــــه  بســــط  در  گفــــت: 
االقتبــــاس« در جــــدول به جــــای 13 گــــزاره روی 14 گزاره 
تکیــــه می شــــود. در نتیجــــه، محاســــبه پیچیده تــــر و به 
30976 ضــــرب منجر شــــد که بایــــد اعتبارشــــان تعیین 
می شــــد. صدرالدیــــن شــــروانی، دانشــــمند گمنام قرن 
کتاب »شــــرح التکمیــــل لتهذیب المنطق«  یازدهم، در 
این بســــط را از جهــــت دیگری انجام داده اســــت. اینجا 
22 موجهه  زمانی در صغریات و کبریات اســــت و جداول 
30976 ضرب  پیچیده ای طراحی می شــــود که به بالغ بر 
منجر می شــــود. گفتنی اســــت، برای اولین بار نیکالس 
رشــــر در فرصتــــی مطالعاتی ایــــن کتــــاب را در کتابخانه  
لنــــدن پیدا و بعد از یکی دو ســــال مطالعــــه معرفی کرد 
و کتــــاب و به ویــــژه مقالــــه  بلندی در خصــــوص تفاوت 
بســــط شروانی با بســــط خواجه نصیر منتشــــر کرد که در 
آمده اســــت.  آثار او  فصل ششــــم از جلد نهم مجموعه 
مــــن ترجمه ای از این مقاله  را در کتاب »منطق ســــینوی 
کــــرده ام.  « آورده  و تحلیل  بــــه روایــــت نیــــکالس رشــــر
از بســــط های دیگــــر می تــــوان بــــه بســــط افضل الدین 
الخونجــــی در کتــــاب »کشــــف االســــرار عــــن غوامــــض 
ارزشــــمند  فوق العاده  کتابــــی  کــــه  کرد  اشــــاره   » االفکار
اســــت. اما تاکنــــون مطالعه  کافی و وافــــی بر آن صورت 

شــــیرازی،  فرصت  بســــط  نهایــــت،  در  اســــت.  نگرفتــــه 
دانشــــمند بــــزرگ، منجــــم، ریاضــــی  دان و منطق دان در 
، در کتاب »اشــــکال المیزان« عالوه بر الدوم  دوره  قاجار
ذاتی و الضــــرورت ذاتی دو مــــورد، الضــــرورت وصفی و 
الدوام وصفی، را هم می افزاید و همه را در قالب شــــکل 
و جدول ارائه می کنــــد که هنوز هیچ مطالعــــه  دقیقی بر 

آن انجام نشده است. روی 
کید کرد: نظریه  »موجهات زمانی«  این استاد دانشــــگاه تأ
ابن ســــینا تا دویســــت ســــال پس از او بســــط یافت. اما 
امــــروز ما در قــــرن بیســــتم و بیســــت و یکم هســــتیم و 
باید اینهــــا را بازخوانــــی و بازیابی و ارزیابی دوبــــاره کنیم. 
و به نظر مــــن این ممکن نیســــت، مگــــر در پرتو منطق 
جدیــــد. به بیانــــی، باید از منطــــق جدید یا بــــه تعبیر فرگه 
این میکروسکوپ اســــتفاده کنیم تا بتوانیم از ورای آن 
بســــیاری از دقایق و ظرایفی را ببینیم که با ذهن و چشم 
غیرمســــلح نمی توان آنها را رؤیت کــــرد. در این زمینه نیز 
فضل تقدم با رشر اســــت که در کتاب و مقاله بلند خود 

امکان بازخوانی و ارزیابی را فراهم می آورد.
نبــــوی در پایــــان گفت: پــــس، میــــراث منطقــــی جهان 
اســــالم با میراث منطقی یونان نســــبتی دارد و توانسته 
اســــت منجر به تأســــیس مکتبــــی فراتر از داشــــته های 
ابداعات  بــــر  کار ابن ســــینا افزون  یونانیــــان شــــود. در 
داشــــته  وجود  تأسیســــی  ابداعات  فــــراوان،  توســــیعی 
اســــت. دقیق تر اینکه در جهان اسالم فرایندی در این 
زمینه وجود دارد که در قله  آن ابن ســــینا است. اما این 
قله دامنه  پیشــــین و پســــینی دارد که بر افکار ابن سینا 
اثر گذاشــــتند مثل فارابــــی و کار او را کامل کردند، مثل 
خونجی و قطب الدین رازی. بــــه هر روی، هر کوه بلندی 
به نام قله اش شــــناخته می شود. ابن ســــینا جدا از همه  
ابداعات خود ابداعات تأسیســــی اســــتنتاجی هم دارد 
کــــه در دو نظریه  »قیــــاس اقترانی شــــرطی« و »موجهات 
زمانی« بررســــی شد و نزد یونانیان بی سابقه بود. به ویژه 
بســــط و تکمیلی که پس از او پیدا کرد تا درجه ای است 
که می تــــوان این دوره از پژوهش های منطقی را به دوره 
منطق ســــینوی یا مکتب ســــینوی نام گــــذاری کرد و بر 
کنار منطــــق رواقی و منطق ارســــطویی  آن در  اهمیــــت 

کرد. کید  تأ

مدیر اورژانس همدان:

سوختگی دست و سر و گردن 
بیشترین صدمه چهارشنبه پایان سال

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر اورژانس پیش بیمارســــتانی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: وقوع ســــوختگی در ناحیه دست و سر و 
گردن بیشترین میزان صدمه ناشی از استفاده از مواد اشتعال زا و محترقه 

در روزهای منتهی به پایان سال به ویژه چهارشنبه آخر سال است.

به گزارش هگمتانه، حبیب اهلل معصومی یادآوری کرد: حوادث چهارشنبه 
پایان سال گذشــــته 109 مصدوم بر جای گذاشت که 85 تن مرد و 24 تن 
زن بودند و فوتی نداشــــتیم. وی اظهار کرد: 105 تن از مصدومان به علت 
اســــتفاده از موادمحترقه دچار جراحت شده بودند و پنج تن از مجروحان 

عابر بودند همچنین از 109 مصدوم 31 تن بستری شدند.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان 
اینکه دانش آموزان 6 تا 18 سال بیشــــترین تعداد مصدومان را تشکیل 
دادند اضافه کرد: آســــیب های وارد شــــده به ترتیب فراوانی، ســــوختگی، 

بریدگی، خراشیدگی و قطع عضو به ویژه انگشتان بوده است.

معصومی ادامه داد: محل های آسیب نیز به ترتیب فراوانی، ناحیه دست، 
سر و گردن، چشم، پا و انگشت بوده است.

وی با تأکید بر اینکه توصیه اورژانس خودداری از هرگونه آتش بازی است 
اظهار کرد: در صورت انجام این کار باید توصیه های ایمنی را نیز مورد توجه 
قرار داد و از افروختن آتش در داخل فضاهای سربســــته و پارکینگ منزل 

مسکونی پرهیز کرد.
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تأکید 
کرد: شهروندان از انداختن وسایل سربسته و تحت فشار نظیر ُسرنگ و 
اســــپری در داخل آتش به منظور شادی چهارشنبه آخر سال به جد پرهیز 

کنند چرا که در صورت انفجار احتمال بروز آسیب جدی بسیار زیاد است.
معصومی ادامه داد: والدین در خط مقدم پیشگیری از حوادث چهارشنبه 
پایان ســــال هستند بنابراین باید برای پیشــــگیری از بروز هر گونه حادثه 
نسبت به خودداری از استفاده فرزندان از مواد محترقه خطر آفرین اقدام 
کــــرده و در صورت ضرورت وســــایل آتش بازی بی خطر و اســــتاندارد را در 
اختیار فرزندان قرار دهند. وی با بیان اینکه اورژانس در روزهای منتهی به 
پایان سال به ویژه چهارشنبه آخر سال در آماده باش کامل است گفت: 
در صورت بــــروز حادثه یا آتش ســــوزی اولین اولویت حفظ خونســــردی 

سپس تماس با شماره 125 آتش نشانی و 115 اورژانس است.

ابن سینا بنیان گذار منطق 
در جهان اسالم

بعضی از سر سیری نمی دانند 
شرمساری نزد زن و فرزند یعنی چه

سعید کوچعلی  �
گویــــا بعضی ها از ســــر 
نمی داننــــد  ســــیری 
اهل  نــــزد  شــــرمندگی 
چــــه،  یعنــــی  بیــــت 
گرســــنگی  نمی دانند 
نمی دانند  و  چیســــت 
وقتــــی فرزنــــدان حتی 

نمی تواننــــد نیازهــــای اولیــــه خود را طلــــب کنند 
یعنــــی چه و نمی دانند شرمســــاری نزد همســــر و 
را هم نمی توانند  فرزندان چگونه است حتی این 
کنند تا دیر وقــــت در خیابان ماندن با این  درک 
که پایان شــــب به منزل بروند تا اهل منزل  امید 
آنان شــــرمندگی پدر را نبینند  در خواب باشند تا 

چه. یعنی 
ســــال جاری ســــال عجیــــب و دردناکی بــــود تورم 
و گرانی هــــای افســــار گســــیخته در همــــه زمینه ها 
چــــه کاالهای مصرفــــی و چه کاالهــــای غیر مصرفی 
)مخصوصا 33 قلم کاالهای اساســــی و مســــکن(
 به طور متوســــط بیــــش از 500% افزایش 

ً
که حدودا

قیمــــت را تجربه کرده و از ســــوی دیگــــر وضعیت 
کرونا که بســــیاری از کارگران را دچــــار محدودیت و 

بیکاری نمود.
متأســــفانه در ابتدای ســــال با مصوبــــه ای عجیب 
که توســــط شــــورای عالی کار صــــورت گرفت عماًل 
داغ کارگران را تــــازه و زندگی آنــــان را دچار چالش و 
مشــــقت نمود مگر چطور می شــــود بــــا حقوق دو 
میلیون و 500 هزار تومانی که عماًل بیش از دوسوم 
آن صرف اجاره بهاء شــــده زندگی نمود و مابقی آن 
فقط مجــــال زنده ماندن به آنــــان می دهد کارگرانی 
)ص( ویــــژه از آنان یاد می کرد و ســــخن  کــــه پیامبر
می گفت و در روایت دیده ایم که بر دســــتان کارگر 
بوســــه زدند و فرمایشــــات مقام معظــــم رهبری که 
آنان را بــــازوان توانمند این ملت و مملکت خطاب 

نمودند.
نمی دانــــم از تــــورم 41 درصدی اعالمی توســــط بانک 
مرکزی یا قیمت های سرســــام آور که سر به فلک زده 
بگویم و یا از خط فقر زیر 10 میلیون تومانی بگویم که 
بیش از نیمی از جمعیت یعنی 45 میلیون نفرجامعه 
هدف کارگری هســــتند و بیش از نیمــــی از جمعت 

کشور را تشکیل داده اند زیر خط فقر می باشند.
در ســــال آتی اگر حتی نرخ تورم و افزایش قیمت ها 
هــــم کنترل شــــود حقــــوق 5 میلیــــون تومان هم 
فاجعــــه اســــت و قطعا پاســــخ گــــوی یــــک زندگی 

حداقلی هم نخواهد بود.
ما تشــــکالت کارگری بــــه عنوان یکی از ســــه ضلع 
و  یــــار  همیشــــه  کــــه  کارگری،کارفرمایی،دولــــت 
یــــاور تولیــــد و خدمات بودیم و هســــتیم هشــــدار 
می دهیــــم که اگر میــــزان افزایش حقوق در ســــال 
آتی منطقی نباشــــد شاهد نارضایتی شدید کارگران 
عزیز و زحمتکش خواهیم بود کارگرانی که درهمه 
عرصه ها همانند 8 سال دفاع مقدس و همینطور 
جنــــگ ناجوانمردانــــه اقتصادی علیه اســــتکبار در 
درون کشــــور به لحاظ چــــه تاکتیکی،چه عملیاتی و 

اقتصادی خوش درخشیدند.
عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی کارگران کشور و رئیس 

مجمع نمایندگان کارگران استان همدان

یادداشت میهمان

آماده سازی شهر همدان برای استقبال از بهار 1400



آگهي فراخوان تجدید مناقصه 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان در نظر دارد پروژه های ذیل را با انجام فرایند مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت 

واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه 
صالحیت الزمارجاع کار )ریال( 

تهیه و نصب تابلو و عالئم و گاردریل و نیوجرسی از کیلومتر تجدید  99-5
رتبه 5 راه و ترابری000‘000‘435‘6372‘750‘685‘50048+5 الی 700+8 در قطعه اول کمربندی رزن

رتبه 5 راه و ترابری000‘000‘851942‘612‘827‘18اجرای نیوجرسی کمربندی شیرین سوتجدید  99-17

رتبه 5 راه و ترابری000‘000‘581‘2 793‘618‘609‘51ساخت و نصب 10 کیلومتر نیوجرسی در محور رزن - دمقتجدید  99-18

همچنیــن اداره کل راه و شهرســازی اســتان همــدان به نمایندگی از شــرکت بازآفرینی شــهری ایران در نظــر دارد پروژه ذیل را به انجام فراینــد مناقصه عمومی یک 
مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه 
صالحیت الزمارجاع کار )ریال( 

رتبه 5 ابنیه000‘000‘611844‘870‘875‘16تکمیل مرکز درمانی محله سرجوی مالیرتجدید 99-19

• مهلت دریافت اسناد مناقصات: از ساعت 13 تاریخ 99/12/24 تا ساعت 19 تاریخ 99/12/28
• آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصات: تا ساعت 19 تاریخ 1400/01/10

• تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات: ساعت 9 صبح تاریخ 01/11/ 1400
    www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت •

• محل تحویل پاکت )الف( به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
www.setadiran.ir محل تحویل پاکات )الف، ب و ج( به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت •

• محل بازگشایی پاکات : سی متری سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
081-38223001

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/24            
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/25
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)نوبت اول(
تاریخ انتشار: 99/12/24            

من عیدی می دهم...

مؤسسه خیریه »جمرا« 
۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۰۴۵۶۵۲

*780*2595#                @kheyrieh_jmra        08138278081

مؤسسه خیریه »جمرا« آماده دریافت نذورات نقدی و غیرنقدی 
گرامی به مناســبت فرا رســیدن عیــد نوروز جهت  شــما نیکــوکاران 
کــودکان و زنــان بــی سرپرســت، بیمــاران خــاص  توزیــع در بیــن 
)ســرطانی، ام اس، تاالســمی، هموفیلی( توانیابان، ســالمندان، 

بی خانمان ها و خانواده های بی بضاعت می باشد.

 1399 24  اسفند ماه  یک شـــنبه  
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4757 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 
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حدیث

دوست دارم به خریدار بگویی 
از چه نوع پنبه ای استفاده می کنی

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: وای بر کم فروشان، آنان 
که در وزن کردن حق خــــود را به طور کامل می گیرند ولی وقتی برای دیگران 

این کار را می کنند کم می گذارند.
حضرت امــــام محمد باقر علیه الســــالم فرموده اند: هیــــچ عدالتی همچون 

انصاف نیست.
حکایت: 

حســــن بن مختار فالنسی که در دوران امام صادق علیه السالم کالهدوزی 
می کــــرد می گوید خدمــــت حضرت رســــیدم و گفتم مــــا در الی کاله از پنبه 
دست دوم اســــتفاده می کنیم، آیا اشکال ندارد که این موضوع را به خریدار 
نمی گوییم؟ ایشان فرمودند: من دوست دارم که به خریداران بگویی که از 

چه نوع پنبه ای استفاده می کنی.
شد از دست ظلم تو کشور خراب

به ملک دگر پا مکن در رکاب

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

روز خرمتریــــن  و  شــــب  مبارکتــــر 
پیــــروز بخــــت  آمــــد  اســــتقبالم  بــــه 
بشــــارت زن  نوبــــت  دو  گــــو  دهلــــزن 
نــــوروز امــــروز  بــــود  قــــدر  دوشــــم  کــــه 
سعدی

امام مهدی علیه السالم:

مـن مـایـه امنـیت زمیـنیان هسـتم،
همانطور که ستارگان موجب امنیت آسمانیانند.

: ج 53، ص 1۸1 بحاراالنوار

 ایستگاه آسمان

همه دان

حرفهای صمیمی

 سی نما

عکس روز
بازدید اعضای بسیج هنرمندان سپاه انصارالحسین )ع(، ازمرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس همدان وصیت شهید ابراهیم بختیاری

انقالب ما به خدمت خالصانه نیاز دارد
هگمتانه، گروه فرهنگی: »بسم اهلل الرحمن الرحیم«

با ســــالم بر مهدی صاحب الزمان)عج( و با سالم به امام امت خمینی 
. بت شکن و روحانیت در خط امام و شما ملت قهرمان پرور

خدایا مرا توفیق ده که از بندگان شایســــته تو باشــــم؛ تو خود می دانی 
گاهانه در این راه قدم نهادم و به خود گفتم  که من با چشــــمانی باز و آ
آیا می توان این همه ظلم را دید و ســــاکت نشســــت؟ آیــــا می توان در 
برابر بی عدالتی که در جهان حاکم است بی تفاوت بود؟ به خدا قسم 
نمی توان آرام نشست، باید به پا خیزیم و عدل را به یاری اهلل در جهان 

بگسترانیم البته به رهبری امام امت.
برادران و خواهران امت قهرمان از یاری امام و روحانیون متعهد غافل 
نباشــــید. برادران حزب اللهی جبهه ها را هیچ وقــــت خالی نگذارید که 
انقالب به این جنگ بســــتگی دارد. انقالب ما به خدمت خالصانه نیاز 

دارد و همگی ما در قبال خون شهدا مسوول هستیم.
این اســــالم با خون شــــهدا بارور شــــده و برای حفظ احتیاج به خون 
دارد. اگر من این ســــعادت را داشتم که به خیل شهیدان پرعظمت 
پیوســــتم خانــــواده را به صبــــر دعوت می کنــــم و ان شــــاءاهلل کاری 
نمی کنند که باعث ناراحتی دوســــتان و شادی دشمنان ومنافقین 

شوند.
پدر عزیزم تو خود به ما درس شــــجاعت و مســــلمان بودن را آموختی 
پس اگر شهید شدم ناراحت نباش و خدا را شکر کن که به این مقام 
رســــیده ای پدر شهید باشی. مادر گرامی ام شــــما هم در شهادت من 
صبور باش و نمازجمعــــه و جماعت را همچنان ادامــــه بده و ما را هم 

دعا کن. ان شاءاهلل راه شهدا را همچنان ادامه خواهید داد.
وصیتنامه شهید ابراهیم بختیاری

س ّرَ
ُ

آسمان غ
؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. 
این روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانان امــــروز کلمات متداول در همــــدان قدیم حتی 
به گوششــــان نرسیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 
هستند که می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و به کمک 
جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشــــته 

شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.

آسمان سوالخ شد و  ای ِافداد: آسمان سوراخ شد و این افتاد. یعنی 
فردی خودخواه و خود بزرگ بین است، خود را برتر از دیگران می داند.

آســــمان سوالخ شده: آسمان سوراخ شده است. یعنی بارش برف 
و باران قطع نمی شود.

س: آسمان غرنبه اســــت. یعنی غرغرو و بداخالق است.  ّرَ
ُ

آسمان غ
صدای ناهنجاری دارد.

ه آِمده: آســــمان هم به ســــتوه آمده اســــت. یعنی بر اثر  ِ
ّ

آســــمانم ِزل
ناسپاسی بندگان، انواع بالیای آسمانی نازل شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

حال و هوای نوروز و چشمه های با صفای همدان
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: همدان شــــهری قدیمی 
اســــت و حفظ آداب و سنن گذشته اش برای تمامی 
ما ارزشــــمند اســــت. حاال دیگر همدان در گذشــــت 
روزها و ســــالها رنگ و بویی دیگر دارد، دیروزش گاه 
چنان رنگ می بازد در ذهنمان که یادآوریش دشــــوار 
می شــــود. حال  ای کاش می توانستیم تلنگری بزنیم 

حافظه رنگ باخته مان را.
یادتان هست همین چند سال پیش وقتی اسفند 
می شد و رنگ و روی زمســــتان می رفت، همدان چه 

حال وهوایی داشت؟
در این روزهای آخر ســــال مردم همدان در و دیوار خانه را با گچ سفید 
می کردند تا دوده های ســــال گذشته از ســــروروی دیوارها پاک شود. 

جغجغه ها را که در طول ســــال بر روی پشت بام 
آتــــش می زدند تا  خانه روییده بــــود می کندند و 

صدای جغجغش در بیاید.
سر آب دوباره، ســــر چشمه سید قندی، چشمه 
غوله،  چشــــمه  قربــــان،  چشــــمه  ســــیدجالالن، 
چشــــمه باغ میرعقیل چه خبر بود! زنان ظرف ها 
شســــتن.  برای  می آوردنــــد  را  لباس هایشــــان  و 
سر جوی های آب پر می شــــد از دخترکان جوانی 
که ســــبد رخت چرک هایشــــان را آورده بودند تا 
بشویند. چوبک ها و صابون های رختشویی در دستشان باال و پایین 
می شد و تمام کثیفی ها شسته می شد. بعضی ها هم فرش هایشان 
را ســــوار گاری می کردنــــد و می آوردند سرچشــــمه تا بشــــویند.خالصه 

« دغدغه خانواده دارد صدیقی: »تک نوازی روی یخ های شناور

ایده ای برگرفته از واقعیت
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کارگردان فیلــــم تک نوازی 
روی یخ های شــــناور گفت: این فیلــــم در اصل دغدغه 
خانواده هــــا را دارد و به نظرم خانواده مهم ترین نقش را 
آدم ها ایفا می کنــــد و در واقع این خانواده ها  در زندگی 

هستند که جامعه را می سازند.
فیلــــم  کارگــــردان  و  نویســــنده  صدیقــــی«  اهلل  »روح 
« درباره  ســــینمایی »تک نــــوازی روی یخ هــــای شــــناور
ایــــده اصلی طــــرح فیلم نامــــه گفت: ایده  ایــــن فیلم به 
صــــورت متعارف و معمول شــــکل نگرفته اســــت. در 
چند ســــال اخیر مدت زیــــادی از وقتــــم را در کتابخانه 
ملی می گذراندم. آنجا فضای مناســــبی بــــرای تحقیق و 
فیلمنامه نویســــی در اختیار من قــــرار می داد و به خاطر 
گفت  آدم ها  بــــا  کارم همــــواره در محیط هــــای مختلف 
و گو و مصاحبــــه  می کنم. در جریان ایــــن گفت و گوها 
و مصاحبه هــــا متوجــــه شــــدم اغلب آدم هــــا در زندگی 
مســــائلی را از روی احترام یا دوست داشتن هیچ وقت 

با خانواده هایشان در میان نمی گذارند.
وی ادامه داد: این مســــاله ذهن من را درگیر کرد و آن 
را با محمد منعم دوست نویســــنده  ام مطرح کردم و از 
او خواســــتم با هم روی این موضوع کار کنیم. با کمک 
خانم شانه ســــاز حدود پنجاه بازیگر به ما اضافه شدند. 
من یک سوال مشترک از همه داشتم: چه چیزهایی را 
از روی احترام و دوست داشــــتن از خانواده تان مخفی 
از این جنس  کردین؟ همه حداقــــل یک مخفــــی کاری 
داشــــتن و داســــتان های زیادی در این باره برای من و 
آقای منعم تعریف کردند. ســــاعت ها به بحث و گفت 
و گــــو گذشــــت و از بین داســــتان هایی که گفته شــــد، 
چند داســــتان برای کار کردن انتخاب شدند و پیرامون 
قصه ها با بازیگرانی که داشتیم اتود های زیادی زدیم تا 

باالخره خط اصلی قصه را انتخاب کردیم.
نویســــنده ســــریال »از سرنوشــــت« دربــــاره اینکــــه آیا 
شــــخصیت های این فیلم مابه ازای بیرونی داشــــتند؟ 
گفــــت: دقیقــــا شــــخصیت ها نزدیــــک بودند بــــه آنچه 
بازیگرهای ما از ســــر گذرانده بودند. از بین دوســــتان 
بازیگــــری کــــه با مــــا همــــکاری می کردند از کســــانی که 
بیشــــترین نزدیکی را به نقش ها داشــــتند و یا بخشی 
از قصه از زندگی خودشــــان انتخاب شده بود در فیلم 

کردیم. استفاده 
صدیقی درباره اینکــــه چرا برای اولین فیلم به ســــمت 
موضوعــــی خانوادگــــی رفتیــــد؟ بیان داشــــت: به نظرم 
خانــــواده می تواند مهم ترین نقــــش را در زندگی آدم ها 
ایفا کنــــد و در واقع این خانواده ها هســــتند که جامعه 
را می ســــازند. وقتی اعضای یک خانــــواده رازهای زیادی 
داشــــته باشــــند و مسائل شــــان را از هم مخفی کنند، 
فقط هیبت و شمایلی از خانواده را می بینیم و در اصل 
بــــا جزیره هایی مجــــزا طرفیم که در یــــک اقیانوس کنار 
هم قرار گرفتند، اما یک دریا فاصله بین شــــان هست. 

هر قدر اعضــــای یک خانواده با هم صمیمی تر باشــــند 
و کمتر شــــاهد شــــکاف بین اعضای خانواده باشــــیم 
بی شــــک به لحاظ روانی آدم هایی ســــالم تر و جامعه ای 

سالم تر خواهیم داشت.
وی دربــــاره اینکه ارتباط دغدغه کارگــــردان با موفقیت 
اثــــر نیز گفــــت: معتقــــدم نمی شــــود چهارچوبــــی برای 
دغدغه در ســــینما تعریف کرد. اگر شما دغدغه تان در 
هر زمینه ای را خوب و درست تصویر کنید قطعا موفق 
خواهیــــد بود و اگــــر هر دغدغــــه ای را بــــد تعریف کنید 
موفقیت در پی نخواهد داشــــت. اما در ســــینما اصوال 
فیلم هــــای خانوادگی موفق زیادی داریم. از ســــینمای 
کالســــیک گربه روی شــــیروانی داغ، مردم معمولی و... 

گوست اوسیج کانتی و... گرفته تا مراسم، آ
این کارگــــردان همچنین افزود: من بــــه همراه گروهم 
بیــــش از یک ســــال کنــــار هم زحمــــت کشــــیدیم و با 
مشــــقت زیاد این فیلم ســــاخته شــــد. تک نوازی روی 
یخ های شناور یک فیلم مستقل هست که به صورت 
کامال حرفه ای با عوامل کاربلد ســــینما ساخته شده اما 
چون بازیگر چهره در کار نداریم برای دیده شدن فیلم 

نیاز بــــه حمایت داریــــم. امیدواریم فیلم دیده شــــود و 
اتفاقات خوبی برایش رقم بخورد تا خانواده ها شــــاهد 

فیلمی باشند که واقعا دغدغه  خانوادگی دارد.
: کارگردان: روح اهلل  ســــایر عوامل این فیلم عبارتنــــد از
صدیقــــی، نویســــندگان فیلمنامــــه: روح اهلل صدیقــــی، 
رضویــــان،  امیرشــــهاب  تهیه کننــــده:  منعــــم،  محمــــد 

سرمایه گذاران: محبوبه طالبی، غزل صدیقی.
بازیگران: شاهرخ دولکو، مهرو نونهالی، ایمان عنایتی، 
کنشــــلو، نونا تاجداران، مجتبی فالحی، نیلوفر  محمود 
زوارق، پویــــان مکری، صــــدف برادران، ســــاالر دریامج، 
، مهناز افتاده نیا، مریم ســــالمی، آوا مغیثی،  پریا مرندیز
بهــــروز جعفــــری، آرویــــن نــــوروزی، آوا زیتونــــی. مدیــــر 
تصویربرداری: مجید گرجیان تدوین: عماد خدابخش، 
و  طراحــــی  سخاوت دوســــت،  مســــعود   : آهنگســــاز
ترکیب صدا: آرش قاســــمی، مدیر صدابرداری: شــــهرام 
گریم: مهدی صیــــاد، طراح صحنه:  متولی باشــــی، طراح 
رضــــا حاج درویش، طــــراح لبــــاس: آرزو صدیقی، اصالح 
کارگردان  دســــتیار  حق شــــناس،  هوتــــن   : نــــور و  رنگ 
، مدیر تولید: حســــن  : نازنیــــن شانه ســــاز و برنامه ریــــز
صدیقی، مدیرتــــدارکات: امیر زره نازی، منشــــی صحنه: 
زهرا خضوعی، عکاس: ســــمیه جعفری، دســــتیار دوم 
کارگــــردان: حمیــــده گل محمدی، پریســــا ناصــــری راد، 
دســــتیار تدوین: محمد علی حق پرســــت، دستیار اول 
 : : داریوش رجایی، دســــتیاران تصویربردار تصویربــــردار
محمد حســــینی-مهدی طهماسبی-سبحان زهره نژاد 
مجریــــان گریــــم: صالح عبداللهی، شــــیرین موســــوی، 
ارشــــیا  دهقانی نــــژاد،  ســــبحان  صحنــــه:  دســــتیاران 
عباســــی، صدابرداران: علیرضا باباخــــان، مجید قربانی 
محمــــد  جواهــــری زاده،  محمدمهــــدی  صداگــــذاران: 

زمانی یکتا. مهران   : آهنگساز دستیار  قاسمی 

دامنه الوند

فــــردوس برین پیــــدا در دامنــــه الوند
خــــوش آب و هوا زیبــــا در دامنه الوند

باایمان و  دلداده  مؤمن  همگی  مردم 
هم زاهــــد و بــــا تقــــوا در دامنــــه الوند

ریزد خـــــــدا  آیــــات  می  طاهــــر  جــــــام  از 
بر بــــاغ وگل وصحــــرا در دامنــــــه الوند

خورشــــید فرح افزا چون بوعلی ســــینا
تابیـــــده به هــــر معنـــــــا در دامنه الوند

 عــــــــلی شهرم مصــداق نشان حق
ّ

مال
چون گوهــــــر بی همتا در دامنه الوند

اخالص فــــراوان را در شــــهر خدا بینی
در حــــــال دعــــا پویــــا در دامنــــــه الوند

جانــــی بدمد بر تن هنگام ســــحر قرآن
بــــا نغمـــــــه روح افــــزا در دامنــــه الوند

با ذکر خدا بر لب مشغول دعا هر شب
پیـــــــران و همــــه برنــــا در دامنــــه الوند

دیوار و درش دائم تســــبیح خدا گوید
الوند دامنه  در  عاشورا  شب  همچون 

آید ای کاش علــــی مــــوال باالی ســــرم 
الونــــد دامنــــه  در  دنیــــا  و  آخــــرت  در 

عزوشرف شهرم افزون بنمـــــــا هر دم
بر حــــق علــــی مــــوال در دامنـــــه الوند

درجای دگرحیرت انگار که زندانی است
غرق همه شــــادی ها در دامنــــه الوند
حاتم نوروزی )حیرت(

شاعرانه

 خانواده می تواند مهم ترین نقش را در زندگی آدم ها 
ایفا کند و در واقع این خانواده ها هستند که جامعه 
را می سازند. وقتی اعضای یک خانواده رازهای زیادی 

داشته باشند و مسائل شان را از هم مخفی کنند، فقط 
هیبت و شمایلی از خانواده را می بینیم و در اصل با 

جزیره هایی مجزا طرفیم که در یک اقیانوس کنار هم قرار 
گرفتند، اما یک دریا فاصله بین شان هست.

سرچشمه ها غوغایی بود دم عید که می شد!
خانم های همدانی در اســــفند مــــاه مدیریت دوده گیــــری و کاتانه گیری و 
فرش تکانی شب عید را برعهده داشتند و تمامی اهل خانه در این مراسم 

یاری رسان هم بودند.
رســــم کهن ســــبزه رختــــن )ریختن( هــــم در میان مــــردم همدان بســــیار 
رایــــج و محبوب بــــود. دانه های گنــــدم، ارزن، عــــدس، کنجد، مــــاش و... را 
می خیساندند و سبزه می کردند و معتقد بودند هر کدام بهتر رشد کند در 
سال آینده محصولش بهتر خواهد شد. سبزه ها نماد برکت خانه بودند و 
مردم تالش می کردند دانه های گندم و... را از فروشــــندگان مؤمن و با خدا 

بخرند که دستشان خیر باشد و پربرکت.
روزهای آخر ســــال کوســــه گلین هــــا در کوچــــه و خیابــــان راه می افتادند و 
.کوسه گلین ها  محله ها را با سروصدایشــــان پر می کردند از خبر آمدن بهار
پس از گرم شــــدن زمین و به اصطالح نفس آشکار ظاهر می شدند و پیام 
آور رفتن زمستان بودند. کوســــه معمواًل به شخصی گفته می شد که یک 
پوســــتین پشمی را بر عکس می پوشید یعنی آســــتریش به بیرون آشکار 
بــــود و زنگوله ای بزرگ به خــــود آویزان می کرد و ریســــمان ضخیمی به کمر 
می بســــت و گلیــــن هم معمواًل پســــری حدودا 18 ســــاله بود کــــه چادر به 
ســــر می کرد. در این گــــروه یک دهل زن و یک حامل کیســــه هم بودند که 
شــــیرینی و گندم وپتله و بلغور و دیگر هدایایی کــــه مردم به آنها می دادند 

را حمل می کردند.


