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ص رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

راه و شهرسازی در تحویل 
مسکن های مهر کوتاهی می کند

۲   
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صف : استاندار

تدوین سند دارایی های همدان 
برای توسعه پایدار استان

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

ضرورت تبیین درست هویت جمهوری اسالمی 
غ از عملکرد برخی مسئوالن فار

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
اســــتان همــــدان گفــــت: اگــــر نتوانیــــم هویــــت واقعی 
جمهــــوری اســــامی را برای نســــل جدید تبییــــن کنیم، 
خلــــط خواهد شــــد و بعضی هــــا اشــــتباهاتی را که وجود 
دارد بــــه پــــای نظام اســــامی و جمهــــوری اســــامی قرار 

داد. خواهند 
بعد  شــــعبانی  اهلل  حبیب  آیت ا...  هگمتانــــه،  گزارش  به 
 ، از ظهر یکشــــنبه در ســــتاد برگــــزاری مراســــم دهه فجر
بزرگداشــــت ایام اهلل دهه فجر را یکــــی از مظاهر تعظیم 
شــــعائر دانســــت و اظهار کــــرد: در این مســــیر نیازمند 
آن هســــتیم تا قلب انســــان بــــا این حقیقت سیاســــی 
فرهنگــــی همراه باشــــد، چرا که اگر قلب همراه نباشــــد، 
نخواهند  ثمری  چندان  نیــــز  گرفته  صورت  فعالیت های 

داشت.
کید بر لزوم آشــــنایی نســــل جوان بــــا اهداف  وی بــــا تأ
حقیقت  ایــــن  تــــا  موظفیم  مــــا  همــــه  گفــــت:  انقــــاب، 
را تحت عنــــوان جمهوری  فرهنگی، معنوی و سیاســــی 
اســــامی به عنوان یــــک نظریه سیاســــی جدید، در عالم 

کنیم. معرفی  جوان  نسل  به  سیاست 
امروز  مــــا  جــــوان  نســــل  افزود:  همــــدان  جمعــــه  امــــام 
بــــر  مبتنــــی  اســــامی،  جمهــــوری  از  قضاوت هایــــش 
عملکرد های موجود و مطالعه این چهل ســــال و میزان 
دســــتاوردها و موفقیت هــــا در زمینه هــــای مختلــــف و 

است. اسامی  جمهوری  شعارهای 
وی با بیان اینکه برگزاری مراســــم ایــــام اهلل دهه فجر به 
عنــــوان حفظ شــــعائر مربوط به پوســــته قضیه اســــت، 
آنکــــه جوانــــان ما بــــا هویــــت اصلی  مطــــرح کرد: بــــرای 

آشــــنا شــــوند نیازمنــــد بــــه تبیین  جمهــــوری اســــامی 
هستند. بیشتری 

نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
امروز فارغ از عملکرد برخی از مســــؤوالن نیازمند تبیین 
هستیم،  جوان  نســــل  برای  اســــامی  جمهوری  درست 
عنــــوان کــــرد: اگــــر نتوانیــــم هویــــت واقعــــی جمهوری 
اســــامی را برای نســــل جدید تبیین کنیم، خلط خواهد 
شــــد و بعضی ها اشتباهاتی را که وجود دارد به پای نظام 

داد. خواهند  قرار  اسامی  جمهوری  و  اسامی 
وی مســــیر موجود را مســــیر درستی برشــــمرد و گفت: 
حداقل اثر تفکیک خطاها و اشــــتباهات موجود از اصل 
مســــیر انقاب، این اســــت که نســــل جوان ما دیگر با 
جمهوری اســــامی تقابل نخواهد داشــــت و در مســــیر 
اصــــاح عملکرد ها و مســــیر جمهوری اســــامی حرکت 

کرد. خواهد 
آیت ا... شــــعبانی تصریح کرد: نسل جوان باید بداند که 
انقاب اســــامی به رهبری حضرت امام)ره( و روحانیت 
و نیروهــــای انقابی دیگر که شــــکل گرفت، در مســــیر 
درســــتی بوده و دشمن به دنبال آن اســــت تا بگوید ما 

کردیم. انقاب  اشتباه  به 
وی بــــا بیان اینکــــه ممکن اســــت جــــوان عملکردها را 
ببیند و احســــاس کند که انقاب اشــــتباه بوده، مطرح 
کــــرد: اصــــل حرکت مــــردم و اصــــل انقــــاب موضوع و 
مســــیر درســــتی بــــوده و اگــــر خطاهایی وجــــود دارد در 

شود. اصاح  باید  که  است  عملکرد هایی 
امــــام جمعــــه همــــدان حضــــور مــــردم در صحنه هــــای 
مختلــــف همچون مراســــم شــــهید ســــلیمانی را زمینه 

ســــاز وارد شــــدن آســــیب به آمریکا دانســــت و گفت: 
50 سال پیش کسی جرأت حرف زدن به  کشوری که تا 
وز به برکت انقاب و جبهه مقاومت  او را نداشــــت، امر
ما  موشــــک های  اصابت  مــــورد  او  االســــد  عین  پایگاه 

است. گرفته  قرار 
وی بــــا بیــــان اینکــــه دشــــمن تمام قــــدرت خــــود را در 
برهــــم زدن ایــــن نظام قرار داده اســــت، گفــــت: جوان 
خــــود  بــــا  و  می دهــــد  قــــرار  مبنــــا  را  قضاوت هایــــش 
می گویــــد اینکه من شــــغل ندارم به این دلیل اســــت 
تأمین  مــــرا  شــــغل  نتوانســــته  اســــامی  جمهوری  کــــه 
کنــــد، البتــــه این انتقاد وارد اســــت اما، ربطــــی به اصل 
نظام اســــامی و انقاب ندارد و لذا بایــــد بین عملکرد 
مســــؤوالن با اصل حرکت جمهوری اســــامی تفکیک 

شویم. قائل 
کید بر اینکه  نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا تأ
هویــــت جمهــــوری اســــامی بــــه معنــــای واقعــــی کلمه 
عنوان  است،  ورزی  سیاســــت  عرصه  در  تئوری  بهترین 
کــــه باید مــــورد توجه  از موضوعاتی  کــــرد: یکــــی دیگــــر 
مســــؤوالن به خصوص در این ایام باشد، این است که 
آن است تا دستاوردهای انقاب را به  دشمن به دنبال 

کند. انکار  دارد  وجود  که  ضعف هایی  لحاظ 
به نقل از تســــنیم، وی با بیان اینکه جمهوری اســــامی 
از  پــــس  ســــال های  در  فراوانــــی  دســــتاوردهای  دارای 
انقاب بــــوده اســــت، گفت: بــــه برکت وجــــود جوانان 
ایــــن کشــــور در عرصه هــــای مختلــــف شــــاهد رشــــد  و 
موفقیت های خوبی بوده ایــــم و جوانان ما ثابت کردند 

آنها نشد وجود ندارد. کار  که در 

خبــر

صفحه     ۲

افزایش 14 برابری قیمت زمین در همدان طی 3 سال

صفحه   ۲

صفحه  ۸

تقدیر آیت اهلل شعبانی
از خدمات فرماندار سابق همدان

امام جمعه همدان: باید حق مداری در مسؤوالن تقویت شود

افزایش 63 درصدی کمک های مردمی
کمک ۸7 میلیارد تومانی به نیازمندان از طریق  کمیته امداد امام)ره(  نشانه فرهنگ دینی باالی مردم همدان و اعتماد آنان به این نهاد انقالبی است

صفحه  4

صفحه  ۲

المیرا سماواتی مجری صدا و سیمای مرکز همدان در گفتگو با هگمتانه:

میدان دادن به مجریان توانمند بومی
ظرفیتی بزرگ برای رشد استعدادها

شاید اولین خطای یک مجری آخرین خطایش باشد

عرصه اجرا و سخنوری یکی از رشــــته هایی است که شاید بتوان گفت به 
تازگی مســــیری نو و متفاوت از گذشته در آن شکل گرفته است. شاید 
نحوه اجراهــــا خیلی با دهه های گذشــــته فرق کرده 
نوظهور  اســــتعدادهای  عرصه  این  در  و  اســــت 

بسیاری به مخاطبان معرفی شده اند.

به همت شهرداری همدان

تجلیل از خانواده  
شهدای مدافع حرم شهر همدان
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استان۲

تقدیر آیت اهلل شعبانی
از خدمات فرماندار سابق همدان

امام جمعه همدان: باید حق مداری در مسؤوالن تقویت شود

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: امام جمعه همدان با تقدیر 
از خدمــــات فرماندار ســــابق همــــدان گفــــت: امیدواریم 
اســــتان همدان بتوانــــد از ظرفیت و توان مدیریتی شــــما 
اســــتفاده کند، ضمن اینکه باید تاش کنیم تا حق مداری 

در مسؤوالن تقویت شود.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی صبح 
دیروز در دیدار با حسین افشاری، فرماندار سابق همدان 
ضمن قدردانی از زحمات خالصانــــه وی در دوران تصدی 
مسؤولیت، اظهار کرد: شایسته بود در جلسه ای مناسب 
از تاش های مخلصانه شــــما تجلیل شــــود که با توجه به 

شرایط موجود کرونا امکان پذیر نشد.
از  بتواند  همدان  اســــتان  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
ود:  افز کند،  اســــتفاده  شــــما  مدیریتی  توان  و  ظرفیت 
باید تــــاش کنیم تا حق مداری در مســــؤوالن تقویت 

. د شو

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به لزوم تمرکز 
بر خدمت به مردم، گفت: در شــــرایط اقتصادی فعلی باید 
حل مشــــکات مردم، ایجاد رضایت منــــدی و جلوگیری از 
ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه، در اولویت اصلی 

مسؤوالن باشد.
وی بیان کرد: برخورداری از روحیه جهادی برای حل سریع 
مشکات نیاز امروز جامعه است و مدیران باید در عرصه 
خدمت، منویات رهبر معظم انقاب را نصب العین خود 

قرار دهند.
در این دیــــدار فرماندار ســــابق همــــدان نیز ضمــــن ارائه 
گزارشــــی از عملکرد خــــود در حوزه شهرســــتان همدان از 
حمایت های نماینده ولی در استان و امام جمعه همدان 

قدردانی کرد.
گفتنی اســــت در این جلســــه حجت االســــام  ارزنده امام 

جمعه بهار نیز حضور داشت.

: استاندار
تدوین سند دارایی های همدان 

برای توسعه پایدار استان

هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با بیان 
اینکه این استان در تدوین ســــند حفاظت و دارایی 
جزو اســــتان های پیشتاز کشور اســــت گفت: سند 
دارایی های همدان برای توسعه پایدار استان نهایی 

شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی روز 
پدافنــــد  شــــورای  اعضــــای  نشســــت  در  یکشــــنبه 
غیرعامل استان همدان بیان کرد: حفاظت از منابع و 
دارایی در برابر تهدیدهای دشمنان یکی از مهمترین 
اولویت هــــای مجموعــــه پدافند غیرعامل اســــت و 
تدویــــن طرحــــی در راســــتای حفاظــــت از دارایی این 
استان و گزارش ارائه شده در این باره بسیار ارزشمند 

و حیاتی است.
وی بیان کرد: تهیه این طرح حاصل هزاران نفر ساعت 
کار علمی و کارشناســــی اســــت بنابراین برای نهایی 
شدن این سند باید از ظرفیت های موجود در استان 

همدان بهره گرفت.
اســــتاندار همــــدان از مســــؤوالن خواســــت بــــا یک 
تفکــــر جمعــــی و ارائه اطاعــــات مورد نیاز به مشــــاور 
آرا مبتنی بر شــــاخص ها و  طرح همچنیــــن تضــــارب 

چارچوب های علمی اقدام به بررسی این طرح کنند.
شــــاهرخی تهیــــه ســــندی از دارایی های اســــتان را بر 
اســــاس اولویت و اهمیت مبنا و ســــند باالدســــتی 
مناســــبی برای توسعه پایدار همدان دانست که باید 
این طرح مورد توجه مسؤوالن به ویژه سازمان برنامه 

و بودجه و صنعت معدن و تجارت قرار گیرد.
پورحســــینی: پدافند غیرعامــــل جنگ بدون  �

سالح
مدیــــرکل پدافند غیرعامــــل اســــتانداری همدان نیز 
اظهار کــــرد: طرح جامع پدافند غیرعامل این اســــتان 
بررسی و در آینده نزدیک نهایی شده و به عنوان سند 
باال دســــتی برای اجرای طرح های بزرگ اســــتان مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
حمید پورحســــینی پدافند غیرعامــــل را جنگ بدون 
ســــاح توصیف کرد و افزود: مشاور ذی صاح پس از 
بررسی وضعیت منابع و دارایی استان اقدام به تهیه 
طرح جامع با هدف حفاظت از همه این دارایی ها کرده 

است.
وی بیــــان کــــرد: اســــتان و کشــــورمان در مســــائل 
مختلف مورد تهدید خارجی و داخلی اســــت بنابراین 
پدافنــــد غیرعامل برای پیشــــگیری و کاهش تهدید 

سرمایه های ملی و استانی مورد اهمیت است.
پورحســــینی اضافه کرد: با توجه به اهمیت دارایی ها، 
در ســــه بخش مهم، حســــاس و حیاتی دسته بندی 
شده و متناسب با هر نوع دارایی تمهیدات الزم برای 
کاهش تهدیدات توســــط مشاور در طرح جامع دیده 

شده است.

یخی  ثار نامنقول تار 30 پرونده آ
همدان در انتظار ثبت ملی

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
همدان گفت: 20 تا 30 پرونــــده آثار نامنقول تاریخی 

در انتظار ثبت ملی است.
به گزارش هگمتانه، ســــیده مریم مختاری موسوی 
روز گذشــــته در خصوص حفظ و نگهــــداری در های 
خانه های قدیمی اظهار کرد: اگر در ها خیلی ارزشمند 
باشد، کارشناســــان آثار منقول آن را از نظر صحت و 

سامت بررسی می کنند که قابل نگهداری باشد.
وی با بیان اینکــــه اگر در ها زمانی که از بنا جدا شــــد 
دچار آسیب زیادی شود، فاقد ارزش تشخیص داده 
می شود و لزومی بر نگهداری آنها نیست گفت: اکثر 

در های قدیمی چوبی هستند.
معاون میــــراث فرهنگی اداره کل میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: در 
حال حاضــــر دو در در مخزن موزه داریم ولی قابلیت 
نمایش ندارند هرچند دوره ای در موزه هگمتانه قرار 

گرفتند ولی در حال حاضر نمایشی ندارند.
وی اضافــــه کرد: هر اثــــر یا تزئیناتی کــــه مرتبط با یک 
 ، اثر باشــــد در جایگاه خود ارزشــــمند اســــت مثا در
گچ بــــری، پنجــــره و... در یک بنا اگــــر در صحت کامل 
باشــــد می توانــــد در موزه قــــرار گیرد اما ایــــن در ها و 

پنجره ها در روی دیوار و بنا دارای ارزش هستند.
موسوی با بیان اینکه امسال در بخش آثار نامنقول 
ثبت های خوبی داشتیم افزود: این آثار نامنقول در 
آثار ارزشمندی است که برخی ثبت  تعدد و کیفیت 

شده و برخی در آستانه ثبت است.
به نقــــل از فارس، وی با اشــــاره به اینکــــه در بخش 
نامنقــــول پرونده هایــــی که به مرکز ارســــال شــــده 
یا آماده ارســــال اســــت 20 تــــا 30 پرونده اســــت که 
شهرســــتان ها نیــــز آثــــار زیــــادی دارند خاطرنشــــان 
کــــرد: پنج رویداد و مراســــم اســــتان کــــه ارزش ثبتی 
ناملموس را دارند به مرکز معرفی شــــده اســــت که 

بعد از تأیید اطاع رسانی می شوند .

خبــر

سرپرست فرمانداری همدان:

مباحث فرهنگی از وظایف خطیر شهرداری
جشنواره شهروندان برگزیده سیاسی نشود

فرمانداری  سرپرســــت  همدان:  خبــــر  گروه  هگمتانه، 
گفت: امروز مباحــــث فرهنگی و اجتماعی به  همدان 
که وظیفه بسیار  فعالیت شــــهرداری ها اضافه شــــده 

خطیری است.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی ظهر یکشنبه 
در دیدار با رئیس و معاونان سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشــــی شهرداری همدان با اشــــاره به تغییر ماهیت 
فعالیت شــــهرداری ها اظهار کرد: مردم در گذشته فقط 
به شهرداری ها به چشم نظافت شهر و آسفالت کردن 
کوچه ها و خیابان ها نــــگاه می کردند اما امروز انتظارات 

مردم فراتر از این موضوع رفته است.
وی افزود: انتظار از مدیریت شــــهری بسیار فراتر رفته و 
امروز مباحث خطیر فرهنگی و اجتماعی از شهرداری ها 

مطالبه می شود.
سرپرســــت فرمانداری همدان با اشاره به فعالیت های 
مناسب سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــــدان گفــــت: هــــر کــــدام از موضوعــــات فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــــی ســــازمانی مجزا می خواهــــد و واقعا 

فعالیت در هرکدام از این عرصه ها سخت است.
محمدی خاطرنشــــان کرد: برگزاری مناسبت های ملی 
و مذهبــــی، اداره فرهنگســــراها و همچنیــــن پیگیــــری 
مباحــــث اشــــتغال زنان سرپرســــت خانــــوار اقدامات 

بسیار مثبت این سازمان بوده است.
سرپرســــت فرمانداری همدان با اشــــاره به جشــــنواره 
شــــهروندان برگزیــــده بیان کــــرد: انتظاری کــــه از برگزار 
کنندگان این جشــــنواره دارم این است که سعی کنند 

به سمت سیاسی شدن حرکت نکند.
سرپرست فرمانداری همدان عنوان کرد: از یک راننده 
تاکســــی تا یک پرســــتار که در ایــــن دوران کرونا از جان 

و زندگی خــــود برای خدمت بــــه مردم گذشــــته باید در 
جشنواره شهروندان برگزیده دیده شوند.

رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان نیز در این جلســــه با اشــــاره بــــه فعالیت های 
ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی  ســــازمان  گســــترده 
شــــهرداری همدان گفت: برخاف تصــــور که در دوران 
کرونا فعالیت های مــــا کاهش پیدا می کند اما در حوزه 
فعالیت هــــای اجتماعــــی و آموزش هــــای شــــهروندی 

شاهد گسترش فعالیت ها بودیم.
روح اهلل وجدی هویدا افزود: آموزش های شهروندی در 
دوران کرونا به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری 
بسیار افزایش پیدا کرد و قدم های خوبی در این زمینه 

برداشته شد.
وی با اشــــاره به جشنواره شهروندان برگزیده بیان کرد: 
بعــــد از تجربه برگــــزاری چندین دوره این جشــــنواره به 

پختگی الزم رسیده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــــدان عنوان کرد: تــــاش ما بر این اســــت به دور از 
تمام فضاهای سیاسی و مناسبات برترین شهروندان 

شهر را شناسایی و معرفی کنیم.
وجدی هویدا با بیان اینکه فعالیت های ما چند وجهی 
بــــوده گفت: در حــــوزه همیاران محــــات، احداث مرکز 
جامع آموزش شــــهروندی، امضای تفاهم نامه مســــیر 
گردشــــگری پایتخت تاریخ و تمدن و ورزش شهروندی 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 

قدم های خوبی برداشته است.
وی افزود: به طــــور قطع فعالیت در تمــــام این حوزه ها 
ســــخت بوده که حاصل تاش تمام همــــکاران در این 

سازمان است.

۲۸00 نفر بی خیال کارت سوخت هستند
با جی نف خدمات کدپستی غیرحضوری بگیرید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل پســــت همدان 
با بیان اینکه 2 هزار و 800 فقره کارت ســــوخت در باجه 
معطله پســــت این اســــتان وجود دارد از صاحبان آنها 
خواســــت برای دریافت کارت ســــوخت خودرو خود به 

این اداره کل مراجعه کنند.
به گــــزارش هگمتانه، محمد امیدی روز دوشــــنبه بیان 
کــــرد: کارت ســــوخت های متعلــــق به ســــال گذشــــته 
و ســــال های قبــــل توزیع شــــده اما درصد کمــــی از آنها 
به علــــت مراجعه نکــــردن گیرنده و درخواســــت طرف 

قرارداد، به شرکت نفت برگشت داده شد.
وی اضافــــه کرد: بخشــــی از کارت های ســــوخت پس از 
توزیع به دالیلی از قبیل تغییر نشانی و جابجایی محل 
سکونت افراد، تغییر مالکیت به علت فروش خودرو 
و نقص نشــــانی، به پســــت برگردانده و به باجه معطله 

تحویل شده است.
مدیرکل پســــت اســــتان همدان اظهار کــــرد: به دنبال 
توزیع کارت های ســــوخت متعلق به سال جاری، کمتر 
از پنج درصد کارت ســــوخت به عنــــوان معطله در باجه 

پست باقی مانده است.
امیدی اضافه کرد: در صورت حضور نداشــــتن افراد در 
محل ســــکونت و مراجعه مأمور پســــت، برگه اخطاریه 
تــــا 2 مرحلــــه در محل ســــکونت صاحب مرســــوله قرار 

می گیرد.
وی درباره کد پســــتی و طرح »جی نف« گفت: به منظور 
ارایه خدمــــات غیرحضوری بــــه مردم در دوران شــــیوع 
کرونا، سامانه جدید درگاه خدمات الکترونیکی جی نف 

به نشــــانی gnaf.post.ir راه اندازی شــــد که شهروندان، 
ســــازمان ها و نهادهای دولتــــی و بنگاه های اقتصادی 
می تواننــــد با مراجعه بــــه این ســــامانه و در چند مرحله 
ســــاده، خدمات مربوط به کدپســــتی را بــــدون مراجعه 

حضوری به واحدهای پستی دریافت کنند.
مدیرکل پست استان همدان افزود: برنامه پیش بینی 
 )GNAF(شده برای تأمین زیرساخت های پروژه جی نف
شــــامل پیگیری تأمین وجود الیــــه مرزبندی محات و 
نام گذاری آن در شهرداری های استان بر اساس اعام 
بخشــــنامه های کمیته نام گذاری معابر و شورای عالی 

استان ها است.
امیدی اضافه کرد: نام گــــذاری معابر و نصب پاک آبی 
در بیشــــتر شهرهای استان، اشــــتراک گذاری اطاعات 
بین دســــتگاه های اجرایــــی و خدمات رســــان از دیگر 
اولویت های سال جاری اداره کل پست همدان است.

کرد: بهنگام ســــازی  مدیرکل پســــت همدان اضافــــه 
اطاعات مکان مناطق روســــتایی هر چهار سال یکبار 
و مناطق شــــهری هر 2 ســــال یکبار صــــورت می گیرد و 
آخرین بهنگام ســــازی مناطق روســــتایی این اســــتان 

سال 94 و مناطق شهری در سال 97 بوده است.
امیــــدی بیان کرد: در راســــتای حمایت از شــــرکت های 
نوآفریــــن تفاهــــم نامه هایــــی با پــــارک علــــم و فناوری، 
شــــتاب دهنده  اکباتــــان،  نــــوآوران  شــــتاب دهنده 
هم پیونــــد، مراکز رشــــد دانشــــگاه های بوعلــــی، علوم 
آزاد اســــامی و دیگر مراکز رشد  پزشــــکی و دانشــــگاه 

استان همدان منعقد شده است.

به همت شهرداری همدان

تجلیل از خانواده  شهدای مدافع حرم شهر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: آیین تجلیل از خانواده های معزز 
شهدای مدافع حرم شهر همدان شامگاه یکشنبه با حضور 
مسؤوالن شهری و استانی در مرکز همایش های قرآنی و بین 

المللی برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل؛ شهردار همدان 
در این مراســــم با بیان اینکه مجموعه مدیریت شــــهری توجه 
ویژه ای به فرهنگ ایثار و شهادت دارد، اظهار کرد: همه مردم ایران 
مدیون و مرهون جانفشانی های شهدای مدافع حرم هستند و 
مدیریت شهری همدان در ایام ســــالگرد شهادت سردار دلها 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خود را موظف می داند که از 

خانواده های معزز این شهدای واال مقام دلجویی کند.
 صوفــــی: مدیریت شــــهری خود را موظــــف به ترویج  �

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می داند
عبــــاس صوفــــی ادامــــه داد: بــــه زندگــــی در دارالمومنین و 
دارالمجاهدین همــــدان افتخار می کنم، چرا که این شــــهر 
 ، مهد پــــرورش انســــان های بزرگ اســــت و شــــهدای دلیر
مســــئولیت پذیر و با بصیرت مدافع حرم در این خصوص 
از جایگاه بســــیار ارزنده ای در بین مردم برخوردار هســــتند 
و امنیت و آرامش امروز کشــــور مدیون خون این شهدای 

واال مقام است.
وی عنــــوان کرد: مجموعــــه مدیریت شــــهری همدان خود 
را موظف بــــه ترویج فرهنگ ایثار و شــــهادت در جامعه می 
داند و خوشــــبختانه در ســــال های اخیر اقدامات خوبی در 
رابطه با ترویج این فرهنگ ناب از سوی سازمان فرهنگی و 
اجتماعی شــــهرداری با همکاری سپاه، بنیاد شهید و ارتش 

صورت گرفته است.
شــــهردار همدان تصریح کرد: فضاســــازی های شهری، نام 
گذاری معابر و پل های ســــطح شهر به اســــم شهدا، اجرای 
دیوارنگاره های منقش به تمثال شهدا، تجلیل از خانواده 
های شــــهدا، جانبــــازان و ایثارگران در ســــال هــــای اخیر به 
ویژه قبل از شــــیوع ویروس منحوس کرونا تنها بخشــــی از 
فعالیــــت های مدیریت شــــهری همدان در حــــوزه ترویج و 
اشاعه فرهنگ ایثار و شــــهادت است که امیدوارم رضایت 

خاطر خانواده های این عزیزان را به دست آورده باشیم.
عسگریان: در مســــیر خدمت به فرزندان و خانواده  �

هــــای شــــهدای مدافع حــــرم از هیــــچ تالشــــی فروگذار 
نیستیم

رییس شورای اسامی شهر همدان نیز در این مراسم گفت: 
حضور در جمع خانواده های شــــهدا به ویژه شهدای مدافع 
حرم افتخار بســــیار بزرگی اســــت که باید قدر دانســــته شود 
و بنا به فرموده مقــــام معظم رهبری، همه ما خــــود را باید زیر 

منت خانواده شــــهدا بدانیم و در مسیر خدمت به فرزندان 
و خانواده های این عزیزان از هیچ تاشی فروگذار نباشیم.

سید مســــعود عســــگریان در ادامه افزود: جانفشانی های 
شــــهدای مدافع حرم بر کســــی پوشیده نیســــت و حتی به 
گفتــــه برخی از بزرگان کشــــور کار شــــهدای مدافــــع حرم در 
قیاس با شــــهدای دوران دفاع مقدس از اهمیت و جایگاه 
حســــاس تری برخوردار است و ما باید در مسیر اعتای نام 
و منش این شــــهدا که اعتبار و امنیت کشــــور را رقم زدند، 

تاش کنیم.
وی عنوان کرد: کار کردن برای خانواده شــــهدا لذت بخش 
اســــت و باید در جهت تســــهیل امور این عزیزان گام های 
بلنــــدی برداریــــم چرا کــــه همه مــــا مدیون و مرهــــون خون 

شهدای مدافع حرم هستیم.
ســــردار فرجی: برای شهادت سردار سلیمانی از ۲ سال  �

قبل از شهادت ایشان برنامه ریزی شده بود
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان نیز در این 
مراسم گفت: برای عملیات آذرخش کبود و شهادت سردار 
سلیمانی از 2 سال قبل از شهادت سردار سلیمانی دشمن 

برنامه ریزی کرده بود.
ســــردار مهدی فرجی با تقدیر از حضور گرم خانواده  شهدا در 
این مراســــم افزود: از برگزاری این مراســــم توسط شهرداری 
همدان که فرهنگ ایثار و شــــهادت را زنده نگاه می دارند نیز 

کمال تقدیر و تشکر را داریم.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحســــین)ع( همدان با اشاره 
به شــــهید مهدی هزاره ای گفت: شــــهید مهدی هــــزاره ای از 
نیروهای فاطمیون بود که همســــر ایشــــان همدانی است 
این شهید در سوریه خدمات ارزنده ای انجام داد و از شهدای 

بسیار مظلوم مدافع حرم است.
ســــردار فرجی افــــزود: خانواده ایــــن شــــهید در بدترین نقطه 
همدان زندگی می کردند که ما یک واحد از خانه های سازمانی را 
فعا در اختیار آنها قرار داده ایم که امیدواریم با کمک شهردار و 

شورا بتوانیم مشکل این خانواده شهید را حل کنیم.
وی با اشــــاره به شــــهید شــــوهانی بیان کرد: شــــهید مهدی 
شــــوهانی اول مدافع امنیت بود و بعد مدافع حرم شــــد این 
شهید فرمانده یکی از گروهان های لشکر فاطمیون بود که 100 

نیروی افغانستانی را فرماندهی می کرد.
سردار فرجی خاطرنشان کرد: این شهید مانند شیر   از سقوط 
خان طومــــان ســــوریه جلوگیــــری کــــرد و از 100 نفــــر از گروهان 

فاطمیون به فرماندهی شهید شوهانی 43 نفر شهید شدند.
جانشین فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( همدان با بیان 
اینکه وقتی خبر شهادت شهید شوهانی را دادیم هلما دختر 

ایشــــان فقط 7 ماه داشت، گفت: شــــهیدان ما هم خانواده 
داشــــتند و بســــیار نیز به خانواده های خود عاقه مند بودند 
شــــهیدان مدافع حرم چیزی کمتر از شهیدان جنگ تحمیلی 

ندارند بلکه بسیار باالتر نیز هستند.
وی عنوان کــــرد: 80 درصد شــــهیدان دفــــاع مقدس مجرد 
بودند اما شهیدان مدافعان حرم خانواده و فرزند داشتند و 
در این زمان که بعضی هــــا از یک خودکار خود نیز نمی گذرند 

گذشتن از جان، مال و فرزندان بسیار سخت است.
ســــردار فرجی با بیان اینکه تمام شهیدان مدافع حرم ما یک 
قاســــم ســــلیمانی جوان بودند، گفت: شهید بشیری بایی 
بر ســــر داعــــش آورد که بایــــد در تاریخ بنویســــند و بهترین 

مستندها از آن ساخته شود.
وی افزود: شــــهید محمدرضــــا الوانی به مرز پاکســــتان زد و 
 هر کــــدام از این شــــهیدان در شــــهامت مثال زدنی 

ً
واقعــــا

هستند این شهید مسؤول عملیات یگان صابرین بود.
جانشــــین فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( با بیان اینکه 
شــــهادت ســــردار ســــلیمانی روحیه و قدرت دوباره به مردم 
ما داد، گفت: برای گرفتن عراق و افغانســــتان تنها 2 قرارگاه 
نظامی فعال بود اما برای شهادت سردار سلیمانی 7 قرارگاه 

نظامی فعال بودند.
وی با بیان اینکه شــــهادت ســــردار ســــلیمانی در آن مقطع 
خواســــت خدا بود، بیان کــــرد: هر زمان ما احســــاس کردیم 
یک خأل داریم شــــهدا به کمک ما آمدند و شــــهادت ســــردار 

سلیمانی نیز قدرت و روحیه دوباره را به مردم ما بازگرداند.
گفتنی است؛ در مراسم تجلیل از خانواده های معزز شهدای 
مدافع حرم از خانواده های 8 شــــهید مدافع حرم شــــهیدان 
محمد بشــــیری، محمدرضا الوانی، مهدی شوهانی، محسن 
 ، فانوسی، مجتبی کرمی، مجید صانعی، علیرضا شمسی پور
مهدی هزاره ای توسط ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری همدان تجلیل صورت گرفت.
همســــر شــــهید فانوســــی: مســــؤوالن در جهــــت  �

تبیین رشادت های شــــهدای مدافع حرم و برخورد با 
تهمت های کذب و ناروا سکوت اختیار نکنند

در ادامه این مراســــم همســــر شــــهید محســــن فانوســــی 
بــــه نمایندگی از ســــایر همســــران و خانواده های شــــهدای 
مدافع حــــرم همدان به بیــــان برخی از مشــــکات فرزندان و 
خانواده های این عزیزان پرداخت وگفت: شــــهدا از تک تک 
ما و شــــما مســــؤولین انتظار دارند که در اجرای فرامین رهبر 
انقــــاب و ترویج اهــــداف انقاب اســــامی و آرمان های امام 

راحل و شهدا کوتاهی نکنیم.
ســــمیرا حمیدی نامــــدار در ادامه صحبت هــــای خود گفت: 
شــــهدای مدافع حرم خانواده دوست و عاشق فرزندانشان 
بودند اما بدون کوچکترین چشــــم داشــــتی به دعوت پیام 
آور عاشورا حضرت زینب )س( در دفاع از حرم اهل بیت )ع( 
لبیک گفتند و ســــینه ســــپر کردند تا امنیت و آرامش مردم 

ایران دچار خدشه نشود.
این همســــر شــــهید در ادامه خواســــتار توجه مسؤوالن به 
آرمان های شهدا شــــد و گفت: خانواده های شهدای مدافع 
حرم از شــــما انتظار دارند در جهت تبیین رشــــادت های این 
عزیــــزان و برخورد بــــا تهمت هــــای ناروایی که عــــده ای خود 
فروخته به ناحق به آنها روا می دارند، سکوت اختیار نکنید و 
در مسیر خدمت رسانی به مردم که همواره مورد تأکید شهدا 

است، از هیچ تاشی فروگذار نباشید.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

مقاومت زیاد پزشکان همدان در برابر اجرای پرونده الکترونیک سالمت
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بیمه سامت استان 
همدان با اشاره به اینکه پرونده الکترونیکی سامت یکی 
از طرح های بزرگ در کشــــور اســــت، گفت: این طرح از سال 
97 شروع شد که در اســــتان همدان به کندی پیش رفت 
و پزشکان و انجمن داروســــازان و... مقاومت های بسیاری 

نسبت به این طرح داشتند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســــعید فرجــــی پیش از ظهر 
دوشنبه در شورای اطاع رســــانی بیمه سامت با اشاره به 
شــــکل گیری طرح بیمه همــــکاری در ســــال 93 اظهار کرد: 
ارائه خدمــــات درمانــــی به صــــورت الکترونیکــــی و پرونده 
الکترونیکی ســــامت بــــرای آحاد جامعه یکــــی از طرح های 

بزرگ در کشور است.
وی ادامه داد: این طرح از ســــال 97 شروع شد که در استان 
همدان به کندی پیش رفت و پزشکان و انجمن داروسازان 
و... نســــبت به استان های دیگر مقاومت بسیاری نسبت 

به آن داشــــتند و استان همدان در ســــال گذشته و اوایل 
امســــال توفیقی در این طرح نداشــــت که در 6 ماه گذشته 
فعالیت در این خصوص را بیشتر کردیم و نتیجه این شد 

که در دو ماه گذشته روند طرح افزایشی شود.
فرجی اظهار کــــرد: 123 هزار و 700 کارمنــــد دولت، 55 هزار 
، 608 هزار نفر جمعیت روستایی، 9 هزار  نفر ســــایر اقشــــار
و 500 نفــــر صندوق ایرانیــــان و 1900 هزار نفر در ســــامت 
همگانی تحت پوشــــش بیمه ســــامت هســــتند که در 
مجموع 986 هزار نفر در اســــتان همدان تحت پوشــــش 

اداره کل بیمه سامت هستند.
این مســــؤول با بیان اینکه ثبت نام در آزمون وســــع دیگر 
الزامی نیســــت و هر فردی کــــه بیمه نــــدارد می توان تحت 
پوشش بیمه سامت قرار بگیرد، افزود: دو هزار و 100 بیمار 
خاص خدمات ویژه دریافت می کنند که برخی داروها برای 

آنها با فرانشیز صفر و برخی 10 و برخی 100 درصد است.

فرجی با اعام اینکه 27 درمانگاه خیریه، 9 کلینیک ویژه با 
172 متخصص و 21 فوق تخصص با بیمه ســــامت طرف 
قرارداد هســــتند، گفــــت: 131 پزشــــک، 184 داروخانه، 35 
مرکز فیزیوتراپی و 228 پزشک متخصص و فوق تخصص 
و دندانپزشــــک در کلینیک ها طرف قرارداد اداره کل بیمه 

سامت استان هستند.
وی با بیان اینکه از خردادماه امسال پرداخت حق الزحمه 
از طریق ثبت الکترونیک صورت می گیرد و تبدیل به یک 
الزام شــــده اســــت، گفت: در حال حاضر عده ای یا نسخه 
الکترونیک و یا استحقاق سنجی را به صورت الکترونیک 
انجام می دهند کــــه انتظار داریم تمام مراکــــز طرف قرارداد 
ما نســــخه الکترونیک بپیچنــــد. فرجی با اشــــاره به اینکه 
اســــتفاده از طرح پرونــــده الکترونیــــک طی 2 مــــاه اخیر با 
به کارگیــــری الزام برای مراکز بیشــــتر شــــده اســــت، گفت: 

کاربرد دفترچه باید کاهش یافته و به سمت حذف برود.

افزایش 14 برابری قیمت زمین در همدان طی 3 سال
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس انجمن انبوه ســــازان اســــتان همدان با بیان اینکه از ســــال 96 
تاکنــــون قیمت زمین در همدان 10 تا 14 برابر افزایش داشــــته اســــت، گفت:یکــــی از عوامل گرانی 
مســــکن در همدان عدم عرضه زمین اســــت و چندین ســــال اســــت که در همدان تفکیک زمین 

صورت نگرفته است.
بــــه گزارش هگمتانه، محمدصادق پارســــامهر با تأکید بــــر اینکه اگر عرضه زمین کم شــــود قیمت 
بــــاال می رود، اظهار کرد: 65 تــــا 70 درصد قیمت یک واحد مســــکونی را قیمت زمین تعیین می کند 

بنابراین وقتی تفکیک زمین صورت نگیرد و عرضه کم شود، خواه ناخواه بر قیمت مسکن اثرگذار 
خواهد بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه پروانه های ساختمانی در سال 98 و 99 بسیار مطلوب بوده که در سال 
98 در شهر همدان یک میلیون و 500 هزار مترمربع پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر شده 

و منجر به ساخت 8هزار و 122 واحد مسکونی شده است.
800 هــــزار مترمربع  پارســــامهر با بیان اینکه از ابتدای ســــال جاری تاکنــــون نیز یک میلیون و 

 9000 ود: پیش بینی می شــــود امسال  وانه ســــاختمانی در همدان صادر شــــده اســــت، افز پر
واحد مسکونی در شــــهر همدان ساخته شــــود که این وضعیت تولید مســــکن بسیار عالی 

است.
به نقل از ایســــنا، رئیس انجمن انبوه ســــازان اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه در شهر همدان 
کید کرد: تنها در سال گذشته 8هزار و 122 واحد  ســــاالنه 10 هزار واحد مسکونی مورد نیاز است، تأ

احداث شده و امسال چیزی حدود 9000 واحد نیز در حال ساخت است.
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3 شهرستان

3 روستا به شهر رزن الحاق 

هگمتانه، گروه شهرســــتان: بخشــــدار مرکزی رزن از الحاق سه روســــتای ورقستان، خمیگان و 
داد. خبر  زن  ر شهرستان  به  فارسجین 

وســــتای  یزی با اشــــاره به موافقت مردم و معتمدین ســــه ر گــــزارش هگمتانه، مهدی عز به 
زن مطرح کرد: هــــدف از اجرای این  ورقســــتان، خمیگان و فارســــجین بــــه الحاق به شــــهر ر
یرســــاخت های الزم و در نتیجه  طــــرح افزایــــش ســــطح خدمات دهــــی بــــه مــــردم، تقویــــت ز

است. مردم  رفاه  سطح  افزایش 
وی افــــزود: ایــــن طــــرح در مرحلــــه اول بایــــد با بررســــی کارشناســــی و تهیــــه طــــرح مطالعاتی با 
پیوســــت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیســــت محیطی بررسی شود و در صورتی که آثار 

مثبت الحاق بیشــــتر از آثار منفی باشــــد، به طور قطع پیگیری الحاق انجام  می گیرد.
زن در ادامه اظهار کرد: با اجرای این طرح مســــاحت کاربری مسکونی در شهر  بخشــــدار مرکزی ر

رزن افزایــــش خواهد یافــــت و در نتیجه با افزایــــش میزان عرضه زمین، شــــاهد کاهش قیمت 
بود. خواهیم  شهر  این  در  مسکونی  زمین 

به نقل از ایســــنا، وی در پایان خاطرنشــــان کرد: ایجاد مراکز گردشگری و بوم گردی در روستای 
فارســــجین و خمیگان و همچنین ایجاد خوشــــه صنعتی موزاییک ســــازان در خارج از محدوده 
روســــتای ورقستان برای ساماندهی کارگاه های موزاییک سازی از جمله مزایای این طرح است.

فرماندار نهاوند خبر داد:
ایجاد 2 هزار و 155 فرصت شغلی 

در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار نهاوند گفت: 
تعهد اشــــتغال زایی این شهرســــتان در سال جاری 
ایجاد 2 هزار و 155 فرصت شغلی بود که این تعداد در 

9 ماهه امسال تحقق 100درصدی یافت.
به گــــزارش هگمتانــــه، »مــــراد ناصری« روز دوشــــنبه 
افزود: همچنین در ســــال جــــاری 600 میلیون تومان 
تســــهیات مشــــاغل خانگی برای این شهرســــتان 
اختصاص یافته که 300 میلیون تومان ســــهم جهاد 
کشــــاورزی، 150 میلیون تومان ســــهم بازرگانی و 150 

میلیون تومان سهم میراث فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی وام ها را به پرورش 
دهندگان دام های سبک و سنگین اختصاص داده، 
ادامه داد: میراث فرهنگــــی در حوزه های گلیم بافی و 
قلم زنی و بازرگانی نیز در رشته های قالیبافی و خیاطی 

تسهیات اشتغال پرداخت می کند.
فرمانــــدار نهاوند با بیان اینکه تســــهیات تبصره 16 
، وام هایی کم بهــــره مختص  قانون بودجــــه کشــــور
مددجویان بهزیســــتی و کمیته امداد امام)ره( است، 
اظهار کرد: در این بخش سهم شهرستان 21 میلیارد 
و 120 میلیون تومان اعتبــــار به این تبصره اختصاص 

داده شده که 90 درصد آن جذب شده است.
ناصری تأکید کرد: تسریع در پرداخت اعتبارات تبصره 
16 قانــــون )اعتبــــار ویــــژه دســــتگاه های حمایتی( در 
دســــتور کار بانک ها قرار گیرد و تا پایان بهمن تمامی 

تعهدات صفر شود.
وی اظهار کرد: ســــازمان بهزیســــتی و کمیتــــه امداد 
امام)ره( نیز تســــریع در امور و پرونده ها را در دســــتور 
کار خود قرار دهند و پرونده ها را به بانک ها ارجاع داده 
تا اعتبار باقی مانده تخصیــــص یافته را به متقاضیان 

پرداخت کنند.
فرمانــــدار نهاونــــد از معرفــــی 489 نفــــر بــــه جهــــاد 
دانشــــگاهی برای طرح توســــعه مشــــاغل خانگی با 
همکاری امــــور بانوان فرمانداری خبر داد و تأکید کرد: 
در تمامــــی امور مــــردم در اولویت هســــتند و در حال 
حاضر پیگیری امور کارگروه اشتغال نیز باید با جدیت 

دنبال شود.
ناصری بــــا بیان اینکه جهــــاد دانشــــگاهی با امضای 
، بــــا اعــــام پیشــــران ها  تفاهمنامــــه ای بــــا وزارت کار
)پشــــتیبان( مشــــاغل را مدیریــــت کند، ادامــــه داد: 
پیشران با سفارش تولید براساس نیاز بازار به تولید 

کننده، بازار فروش را فراهم می کند.
وی با اشــــاره به اینکه سهم جهاد دانشگاهی نهاوند 
در توســــعه مشــــاغل خانگی نهاوند 300 نفر است، 
یادآور شد: جهاد دانشــــگاهی با شناسایی و معرفی 
زنان توانمند روســــتایی بیمه آنها را نیز تقبل کرده که 

از نوع عشایر و روستایی است.
فرمانــــدار نهاوند بــــا تأکید بــــر اینکه اجــــازه تعطیلی 
اشــــتغال را در شــــرایط کرونــــا ندادیم، اظهــــار کرد: در 
شــــرایط فعلی اقتصادی و محدودیت های کرونایی، 
توانســــتیم سهمیه اشــــتغال شهرســــتان را محقق 
کنیم. به نقل از ایرنا، ناصری عنوان کرد: اگر در جذب 
اعتبــــارات جدیت به خرج ندهیم بازگشــــت خورده و 
باعث نارضایتی مردم می شود، زیرا حمایت های مالی 

برای اشتغال و توانمندی مددجویان ضروری است.

: فرماندار بهار

هیأت های اندیشه ورز جوان 
یاریگر دولت 

در برگزاری انتخابات باشند
گفت:  هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: فرماندار بهــــار 
هیأت هــــای اندیشــــه ورز جــــوان در کنــــار دولــــت و 
مجموعه های اجرایی و نظارتی، در چهارچوب قوانین 
و دســــتورالعمل ها، همراه و یاریگر دولت در برگزاری 

سالم انتخابات باشند.
به گزارش هگمتانه، احســــان قنبری روز دوشنبه در 
نشست دبیران کارگروه و اعضای هیأت اندیشه ورز 
جوان شهرستان بهار با اشــــاره به این که هیأت های 
اندیشــــه ورز جوان در راســــتای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری راه اندازی شــــده است، اظهار کرد: یکی 
از مهمتریــــن وظایف این هیأت ها احصا و شــــناخت 
راه های تقویت مشارکت مردم در عرصه های مختلف 

اجتماعی و سیاسی است.
وی افزود: هیأت های اندیشــــه ورز که در پنج کارگروه 
تخصصی حوزه بندی شــــده انــــد، می توانند با جذب 
و همــــکاری بــــا فرهیختگان دانشــــگاهی و حوزوی و 
نخبگان جامعه، زمینه توسعه شهرستان را در ابعاد 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراهم کنند.
قنبری با اشــــاره بــــه برگــــزاری انتخابات پیــــش رو در 
خردادماه ســــال آینــــده، گفت: یکــــی از انتظارات این 
اســــت که هیأت های اندیشــــه ورز در کنــــار دولت و 
مجموعه های اجرایی و نظارتی، در چهارچوب قوانین 
و دســــتورالعمل ها، همراه و یاریگر دولت در برگزاری 

سالم انتخابات باشند.
وی ادامه داد: یکی از راه های مبارزه عملی با دشمنان، 
حضــــور پررنگ مردم در پای صندوق های رأی اســــت 
که فارغ از هر گرایش سیاســــی و حزبی و شــــخصیت 
حقیقــــی و حقوقــــی منتخبــــان، ســــامت انتخابات 
و برگزیــــده شــــدن اشــــخاص اصلــــح، مهم بــــوده که 
هیأت های اندیشــــه ورز نقش مهمی در این راســــتا 
دارنــــد. فرماندار بهار در ادامه گفــــت: توجه نکردن به 
اقتضائات محلی و بی توجهی به فرایندهای نوسازی 
یکی از آسیب های توسعه در هر جامعه است که باید 
با رصد این آسیب ها نســــبت به برنامه ریزی و اجرای 

طرح های فرهنگی و اجتماعی دقت داشت.

خبـــــــر

شهردار شیرین سو:

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری شیرین سو در سال آینده افزایش نمی یابد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شهردار شیرین سو از تقدیم 
الیحــــه تعرفه عوارض محلــــی و بهای خدمات شــــهرداری 
بــــدون افزایش در اکثر بخش های آن در ســــال آینده خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، ســــید مصطفی موســــوی با اشاره به 
شــــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه افزود: بــــه دلیل وجود 
تحریم هــــای ظالمانــــه و غیرقانونی و نیز شــــیوع ویروس 
منحوس کرونــــا که موجــــب کاهش درآمدهــــای مردم و 
نیــــز مختل شــــدن چرخه اقتصادی شــــده اســــت تعرفه 
سال 1400 شــــهرداری افزایشی نبوده و شــــرایط اقتصادی 

خانواده ها در آن لحاظ شده است.
موســــوی با اعام این خبر گفت: با توجه به شــــرایط حاکم 
بر جامعه به دالیل گفته شــــده و دستورات اکید استاندار 
محترم در راستای همراهی و مساعدت قانونی مسؤولین 
با مردم، پس از تأیید الیحه توسط مراجع ذی صاح، سال 
آینــــده در اکثر بخش هــــای تعرفه عــــوارض محلی و بهای 

خدمات شهرداری افزایشی نخواهیم داشت.

وی در ادامــــه با اشــــاره به لــــزوم اتمام پروژه هــــای عمرانی 
در ســــطح شــــهر افزود: بــــا برنامه ریــــزی صــــورت گرفته در 
شهرداری شیرین ســــو و بودجه پیش بینی شده، تا پایان 
دوره مسؤولیت شــــهرداری ها، تمامی پروژه های عمرانی 
در دست اجرا به پایان می رســــد و تقدیم شهروندان عزیز 

شیرین سو خواهد شد.
به گفتــــه موســــوی امــــروزه مشــــکات و نارســــایی های 
مالی برای اداره امور شــــهری از ملموس ترین مشــــکات 
شهرداری هاســــت با این وجود رعایت حال مردم و درک 
شــــرایط اقتصادی خانواده ها نیز حائز اهمیت بوده و باید 

مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامــــه داد: منابــــع درآمــــدی شــــهرداری ها در قانــــون 
مشــــخص اســــت و عمدتا از محل اخذ عــــوارض و بهای 
خدمات تأمین می شود که درآمدهای حاصله نیز با اجرای 
پروژه های مختلــــف عمرانی، خدمات شــــهری و... به خود 
شهروندان برمی گردد و موجبات توسعه شهری را فراهم 

می آورد.

شــــهردار شیرین ســــو ضمن تأکیــــد بر ایجــــاد درآمدهای 
پایدار برای شــــهرداری ها بیان داشــــت یکــــی از معضات 
شــــهرداری ها نبــــود درآمدهــــای پایــــدار بوده که بــــا تغییر 
شــــرایط، درآمدهای شــــهرداری نیز دســــتخوش تغییرات 

می گردد و شهرداری ها را دچار مشکل می نماید.
شهردار شیرین ســــو در پایان ضمن قدردانی از همکاری 
و همیاری شــــهروندان در پیشبرد اهداف شهرداری بیان 
داشــــت: از مردم شریف و نجیب شیرین ســــو تقاضا دارم 
همچون گذشته با همکاری و همیاری خود ما را در اجرای 
برنامه های شــــهرداری یاری نمایند تا شهری آباد و در خور 

شأن مردم شریف شیرین سو بسازیم.
گفتنی اســــت پروژه های احداث زمین چمــــن مصنوعی، 
 ، ، ساختمان اداری شورای اسامی شهر پارک محلی پرستار
یادمان شــــهدای گمنام، ســــاماندهی رفیوژ میانی بلوارها 
و برنامه هــــای بهبود عبــــور و مرور شــــامل جدول گذاری 
و پیــــاده رو ســــازی از جملــــه پروژه های در دســــت اجرای 

شهرداری شیرین سو است.

تویسرکان 3۲ بانوی شهید و جانباز دارد
نامگذاری یک خیابان به نام بانوان شهید

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره بنیاد شهید 
تویسرکان با اشاره به اینکه تویسرکان 32 بانو شهید 
و جانبــــاز تقدیم انقاب اســــامی کرده اســــت گفت: 
آییــــن تجلیــــل از خانواده بانــــوان شــــهید و جانباز در 

شهرستان برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد داوری ظهــــر دیروز در 
جمله  این  یــــادآوری  با  شهرســــتان  ایثارگران  کمیته 
که »از دامن زن، مرد به معراج می رســــد« اظهار کرد: 
ســــخن برای بیان نقش بانوان و مادران در پیروزی 
انقاب و هشــــت ســــال دفاع مقدس بسیار است 
و اینکــــه شــــاید خیلی به نقــــش بانــــوان در پیروزی 
انقاب و جنگ پرداخته نشــــده کــــه باید مورد توجه 

گیرد. قرار 
وی با اشــــاره بــــه اینکه حــــال حقیقیــــت موضوع این 
اســــت که اگر بانوان ایران دوشــــادوش مردان در فراز 
و فرود رویدادهــــای انقاب حرکت نمی کردند یقینا در 
انقاب خیلی موفق نبودیم افزود: بانوان ما در نقش 
مادری در دوران انقاب و هشــــت سال دفاع مقدس 
فرزندانشان را برای حرکت در مسیر انقاب به رهبری 

امام راحل ترغیب و هدایت می کردند.
رئیس اداره بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرستان 
آرمان های شــــهدا به  تویســــرکان انتقــــال اهــــداف و 
نســــل های انقاب با توجه به جنگ نرم دشمن را یک 
ضرورت دانســــت و تأکید کرد: اهالی رسانه در معرفی 

شــــهدا و جانبــــازان زن در دو برهه پــــر از افتخار دوران 
انقاب و هشــــت ســــال دفــــاع مقدس نقــــش حائز 
اهمیتی دارنــــد که امیدواریم بتوانند بانوان شــــهید و 

جانباز شهرستان را به جامعه بشناسانند.
وی تعــــداد زنان شــــهید و جانباز این شهرســــتان را 
32 نفــــر اعام کــــرد که 10 نفــــر از این بانــــوان به درجه 
رفیع شــــهادت نائــــل آمدند گفــــت: آییــــن تجلیل از 
خانــــواده بانــــوان شــــهید و جانبــــاز در فضــــای باز در 
صــــورت مســــاعد بودن شــــرایط آب و هوا بــــا رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در روز هشــــتم بهمــــن، 
ســــالروز وفات حضــــرت ام البنیــــن که مزیــــن به روز 
در  شهداســــت،  مــــادران  و  همســــران  از  تجلیــــل 

شهرستان برگزار می شود.
داوری بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه تعــــداد زیــــادی از زنــــان 
بمبــــاران  در   65 ســــال  اســــفندماه   12 شهرســــتان 
تویسرکان به وســــیله هواپیماهای عراق به شهادت 
گلــــزار شــــهدا، برگزاری  گفــــت: غبارروبــــی  رســــیدند 
و  پــــرورش  و  آمــــوزش  توســــط  فرهنگی  مســــابقات 
کانون پرورش فکــــری نوجوانان و جوانــــان، برگزاری 
شــــب شــــعر برنامه های که بــــه همین مناســــبت در 

شهرستان برگزار می شود.
وی نوشــــتن »نامه ای به مادران شــــهیدان« و معرفی 
شــــهدا و جانبــــازان زن بــــه دانش آمــــوزان در فضــــای 
شــــبکه شــــاد را از برنامه های فرهنگی دانست تأکید 

کــــرد: شناســــاندن دانش آمــــوزان دختــــر شــــهید به 
دانش آموزان نیز انجام می شود.

بانوان  از  جمعــــی  بازدید  از  نیز  تویســــرکان  فرماندار 
خبر  همدان  مقــــدس  دفاع  موزه  باغ  از  شهرســــتان 
داد و اظهــــار کــــرد: تویســــرکان در زمینــــه برگــــزاری 
مناســــبت ها و برنامه هــــای حوزه دفــــاع مقدس در 
آن خود  بین شهرســــتان های اســــتان رتبه برتر را از 

دارد.
ســــید رســــول حســــینی با اشــــاره به اینکه وضعیت 
کرونایی شهرســــتان از سایر شهرســــتان های استان 
مطلوب تر اســــت گفت: به زودی به وضعیت ســــفید 
می رســــیم، البته اگــــر همه شــــهروندان رونــــد کنونی 
رعایت اصول و قواعد ســــتاد مبارزه بــــا کرونا را مد نظر 
داشــــته باشــــند، یک مورد ابتــــا برای مــــا حالت قرمز 

است.
وی با تأکید بر معرفی و شناســــاندن بانوان شــــهید و 
جانبازان، از کاشت نهال به نام بانوان شهید با حضور 
تعــــدادی از بانوان و نامگــــذاری یکــــی از خیابان های 

پرتردد در تویسرکان به نام بانوان شهید خبر داد.
بــــه نقــــل از فــــارس، فرمانــــدار تویســــرکان در پایــــان 
سخنانش خواستار شکل گیری ستاد مردمی برگزاری 
مناســــبت های مختلف در شهرســــتان شد و گفت: 
این ســــتاد کمک زیادی در هر چه بهتر برگزار شــــدن 

برنامه ها می کند.

کرد: کید  تأ مالیر  جمعه  امام 

برنامه ریزی حوزه علمیه متناسب با نیاز آموزش و پرورش
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: امام 
جمعــــه مایر با اشــــاره به توســــعه 
همکاری هــــای حوزه هــــای علمیــــه 
و آمــــوزش و پــــرورش گفــــت: باید 
اولویت هــــای آمــــوزش و پــــرورش 
نیازســــنجی شــــده و حوزه علمیه و 
روحانیت برای آن برنامه ریزی کنند 
متناسب  مختلف  عرصه های  در  و 
بــــا نیاز آمــــوزش و پــــرورش در کنار 

این نهاد سرنوشت ساز باشند.
به گزارش هگمتانه، حجت االسام 
محمدباقــــر برقراری ظهــــر دیروز در 

نشســــت کمیته همکاری های حوزه علمیه و آموزش 
آمده اند  و پرورش اظهار کــــرد: طاب با خلــــوص جلو 
تا بــــا کمک به آموزش و پرورش بار ســــنگین تعلیم و 

تربیت را به دوش بکشند.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه معلمــــان باید دغدغــــه ویژه ای 
اعتقــــادی  تقویــــت  و  دینــــی  مباحــــث  بــــه  نســــبت 
دانش آموزان داشته باشند گفت: تعالی دانش آموزان 
در حوزه های دینی و اعتقادی باید مهمترین دغدغه ای 

باشد که در بین معلمان قرار دارد.
امام جمعه مایر افزود: کســــی که دین نداشته باشد 
بــــه فکر دنیا و آخــــرت نبوده و تنها به فکــــر مادیات و 
ســــودآوری اســــت اما فرد متدین قطعــــا متعهدانه و 
بــــرای رضای خدا همیشــــه به فکر دیگر افــــراد جامعه 

خواهد بود.
بایــــد  کــــرد:  تصریــــح  روحانیــــون  بــــه  خطــــاب  وی 
و  شــــده  نیازســــنجی  پرورش  و  آموزش  اولویت های 
کنند  آن برنامه ریزی  بــــرای  حوزه علمیــــه و روحانیت 
و در عرصه های مختلف متناســــب بــــا نیاز آموزش و 

باشند. سرنوشت ساز  نهاد  این  کنار  در  پرورش 
آموزش  برقراری توســــعه همکاری های حوزه علمیه و 
و پرورش را مهم و اثرگذار دانســــت و خاطرنشان کرد: 
آموزش و پرورش به طاب به چشــــم همکارانی بنگرد 
که با تمام تــــوان به کمک آن ها شــــتافته اند تا در کنار 

هم گام مؤثری در مسیر تعلیم و تربیت بردارند.
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان مایر نیز با بیان 
آموزش و پرورش  اینکه محــــور اصلی فعالیت هــــای 
6 ســــاحت ســــند تحــــول بنیادین اســــت  تحقق هر 
بیان کرد: آموزش و پرورش و حوزه علمیه در تربیت 
جامعه نقش و وظیفه بســــیار مهمی بر دوش دارند 
کشور در پی ممنوعیت برگزاری  کنونی  که در شرایط 
شــــده  دوچندان  آن  اهمیت  حضــــوری  آموزش های 

است.
محمدرضا بشــــری بــــا بیان اینکه آمــــوزش و پرورش 
و  ســــاحتی  تمــــام  دانش آمــــوزان  رشــــد  دنبــــال  بــــه 

تکامل یافتــــه اســــت گفــــت: روحانیــــون و علمــــا در 
مباحــــث تربیتــــی دانش آمــــوزان یاریگــــر آمــــوزش و 

هستند. پرورش 
وی تصریــــح کرد: ما در ســــاحت عبــــادی و اعتقادی 
ســــند تحــــول، تقویــــت مبانــــی دینــــی و اعتقــــادات 
دانش آمــــوزان را دنبــــال می کنیــــم تــــا شــــهروندانی 
متعهد، خــــدوم و مســــؤولیت پذیر تحویــــل جامعه 
دهیم که بــــا اعتقاد به خدمت به هم نوع جامعه را به 

کنند. نزدیک تر  و  نزدیک  طیبه  حیات 
مدیــــر آموزش و پــــرورش شهرســــتان مایــــر پیوند 
را  پــــرورش  و  آمــــوزش  و  علمیــــه  حوزه هــــای  بیــــن 
مبارک دانســــت و اظهار کرد: همــــکاری این دو نهاد 
تســــهیل گر حرکت تربیتی دانش آموزان در راســــتای 
تحــــول  ســــند  و  انقــــاب  دوم  گام  بیانیــــه  اهــــداف 

بود. خواهد  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
آمــــوزش  اداره  بدنــــی  تربیــــت  و  پرورشــــی  معــــاون 
از  گزارشــــی  ارائــــه  بــــه  نیــــز  شهرســــتان  پــــرورش  و 
فعالیت هــــای متنــــوع حــــوزه پرورشــــی از زمــــان آغاز 
شــــیوع کرونا تا کنــــون پرداخت و گفــــت: اگر چه غیر 
برنامه های  اجرای  ســــرعت  مدارس  شــــدن  حضوری 
حــــوزه پرورشــــی را برای مــــدت اندکی کند کــــرد اما با 
تشــــکیل کارگروه هــــای تخصصــــی تمــــام برنامه ها با 
در نظــــر گرفتن وضعیت های متفاوت از نظر شــــیوع 
کرونــــا به روزرســــانی و با جدیــــت دنبال شــــدند که از 
آن می توان به نمــــاز جماعت خانوادگی و  نمونه های 

کرد. اشاره  و...  مجازی  دینی  گفتمان های 
مســــلم بیات به تعامل و همــــکاری خوب بین حوزه 
و آموزش و پرورش اشــــاره تصریح کرد: از نمونه های 
بــــه مدارس در  این همــــکاری اعزام هشــــت روحانی 
قالب طــــرح امین بــــرای پیگیــــری مباحــــث تربیتی و 
دینی، جذب هشــــت روحانی وظیفــــه به عنوان مربی 
و معــــاون پرورشــــی در ســــال جاری و مســــاعدت در 
برگزاری طرح هــــای مختلف حوزه قــــرآن، عترت و نماز 

است.

پیگیری ثبت جهانی »نوشیجان« به عنوان نیایشگاه دوران مادها
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میــــراث 
فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری مایــــر مطرح 
مادها  دوران  نیایشــــگاه های  عنوان  با  پرونده ای  کرد: 
شامل ارگ باســــتانی نوشیجان و ابنای تاریخی موجود 
، قهاوند و فامنین به منظور  در شهرســــتان های مایر
ثبــــت جهانــــی به ســــازمان جهانــــی یونســــکو معرفی 

خواهد شد.
باســــتانی  ارگ  جلیلی  ابراهیــــم  هگمتانه،  گــــزارش  به 
نوشــــیجان را یکی از آثار منحصربفــــرد از نظر معماری، 
قدمــــت و داشــــته های فرهنگــــی، نه تنها در اســــتان 
همدان بلکه در کشــــور و دنیا دانســــت و اظهار کرد: 
تاش ها برای ثبت جهانی ارگ باســــتانی نوشــــیجان 
از ســــال 95 آغاز شد و در این راســــتا قراردادی نیز در 

96 بین اداره کل میراث فرهنگی با دانشــــگاه  ســــال 
بوعلــــی ســــینا منعقد و گــــزارش ثبت ایــــن اثر در آن 

قرارداد ذکر شد.
جلیلی با اشاره به تهیه گزارش ثبت جهانی ارگ باستانی 
نوشیجان در ســــال 97 تصریح کرد: این گزارش پس از 
تهیه به وزارتخانه مرکزی تهران ارســــال شــــد و پیرو آن، 
معاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر ثبت آثار ملی در همان 

سال بازدیدی از تپه نوشیجان داشتند.
این مقام مســــؤول ادامه داد: با توجه به نکته نظرهای 
آثار به صورت زنجیره ای  سازمان جهانی یونسکو، ثبت 
از شانس بیشتری در رقابت با سایر آثار به منظور ثبت 
جهانی برخوردار اســــت، به همین منظور این پرونده با 
عنوان نیایشگاه های دوران مادها شامل ارگ باستانی 

نوشــــیجان و ابنای تاریخی موجود در شهرســــتان های 
، قهاوند و فامنین به ســــازمان جهانی یونســــکو  مایر

معرفی خواهد شد.
 ، وی از وجود ابنــــای تاریخی در شهرســــتان های مایر
قهاوند و فامنین خبــــر داد و گفت: این ابنا در صورت 
کاوش، از نظر معماری و فرهنگی شــــباهت بسیاری با 
داشته های به دســــت آمده از ارگ باستانی نوشیجان 
دارنــــد و درصــــدد هســــتیم بــــا تأمیــــن اعتبــــار الزم و 
کاوش های صورت گرفتــــه، این پرونده اصاح و تحت 
عنوان نخستین نیایشــــگاه های دوران مادها معرفی 

شود.
جلیلی در ادامه با اشــــاره به وضعیت شــــهرک صنعتی 
شوشــــاب در جوار نوشــــیجان، مطرح کرد: از سال 95 و 

با تعیین عرصه حریم تپه نوشــــیجان، شــــهرک صنعتی 
شوشاب همکاری خوبی با ما داشته و بخشی از شهرک 
که در حریم قرار گرفته، قبًا ایجاد شــــده و پس از ســــال 
95 به ســــمت حریم نوشــــیجان، کارخانه یا تأسیساتی 
اضافه نشــــده و بــــه منظور عــــدم لطمه به آثــــار تاریخی 
نوشیجان، قرار اســــت حصار ســــبزی برای این شهرک 

ایجاد شود.
وی از شــــوره زار بودن خاک این منطقــــه خبر داد و بیان 
کرد: با توجه به شرایط زمین و وضعیت آب این منطقه، 
درختان خاصی مانند سنجد، اقاقیا و پسته در آنجا رشد 
می کنــــد و با توجه بــــه طوالنی بودن زمــــان عمل آوری و 
رشــــد این درختان، ایجاد این حصار سبز و گیاهی زمان 

بر است.

اختصاص 300 میلیون تومان 
برای کشف معبد الئودیسه 

نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری نهاوند گفت: به منظور آغاز 
عملیات اجرایی حفاری ششــــمین مرحلــــه کاوش معبد 
الئودیســــه در نهاونــــد 300 میلیون تومــــان اعتبار به این 

اداره اختصاص یافت.
به گزارش هگمتانه، محسن جانجان اظهار کرد: به منظور 
کاوش  آغاز عملیــــات اجرایی حفــــاری ششــــمین مرحله 
معبد الئودیســــه در نهاوند 300 میلیون تومان اعتبار به 

این اداره اختصاص یافت.
وی گفت: مرحله ششم آخرین مرحله از کاوش این معبد 
است که از اســــفند در صورت مساعد بودن هوا با حضور 
کارشناسان و با مشاوره دکتر رهبر سرپرست چهار مرحله 

کاوش این معبد و زیر نظر اینجانب انجام می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
نهاوند با بیان اینکه تاکنون نتایــــج مثبتی از کاوش ها به 
دست آمده است اضافه کرد: انتظار مردم از کاوش هایی 
که از ســــال 84 آغاز شــــد این بود که عاوه برکشف معبد 
و رســــیدن به این اثر مهم باســــتانی، وضعیت ســــاکنان 
به لحاظ ساخت و ســــاز تعیین تکلیف شــــود اما با توجه 
به وضعیــــت منطقــــه و آواربرداری های صــــورت گرفته در 
گذشته که توســــط اهالی انجام شده به هم خوردن بافت 
و الیه خاک باعث ایجاد مشــــکل شــــد و رسیدن به نتایج 
قطعی را تا کنون میســــر نســــاخته که امیدواریــــم در این 

مرحله به هدف مورد نظر دست یابیم.
وی افــــزود: از ابتــــدای کشــــف لــــوح معبد الئودیســــه در 

نهاوند کــــه به 50 ســــال پیش بــــاز می گردد تــــا کنون هر 
گونه ســــاخت و ســــاز و یا عملیات عمرانی در این منطقه 
ممنوع بوده و همین امر موجب فرســــوده شــــدن منازل 
محدوده مربوطه شــــده که خوشبختانه با انجام کاوش ها 
بخشــــی از محدودیت ها برداشــــته شــــد و برای ساکنین 
مجوز نوسازی مساکن زیر نظر میراث فرهنگی و با رعایت 

دستورالعمل های خاص صادر شد.
جانجــــان تعیین قدمت تاریخی شــــهر نهاونــــد را از دیگر 
نتایــــج این حفــــاری و کاوش هــــا عنوان کــــرد و افزود: در 
گذشــــته عاوه  گرفته طی پنج فصل  حفاری های صورت 
بر به دســــت آمدن کتیبــــه یونانی، یافته های ارزشــــمند 
دیگــــری ماننــــد مجســــمه های برنــــزی خدایــــان یونانی، 
قربانگاه سنگی، سرســــتون ساقه ستون و پایه ستون و 
چندین قطعه ســــفال از منطقه به دست آمد که همگی 
نشان می دهد شهر نهاوند مربوط به دوره پیش از تاریخ 

است.
وی در این زمینه اضافه کرد: تا کنون اعتقاد بر این بود که 
پایه و اساس شــــهر نهاوند مربوط به دوران سلوکی بوده 
اســــت در حالی که طبق آثار به دست آمده مشخص شد 
شهر ســــلوکی بر روی بقایا و استقرار دوره پیش از تاریخ را 

داشته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
نهاوند در خصوص احتمال کشــــف معبد الئودیســــه در 
این مرحله از کاوش افزود: با توجه به کارهایی که تا کنون 
صورت گرفته ما به کشــــف نهایی معبد امیدوار هستیم 

برای این منظور و رســــیدن به نتیجه مطلــــوب نیازمند به 
یک همکاری و تعامل بین دستگاه های شهرستان مانند 
شــــهرداری، اداره اوقاف، هیأت امنامسجد دوخواهران و 

حمایت مسؤولین ارشد شهرستان هستیم.
وی گفــــت: امید اســــت بتوانیم بــــه این مطالبــــه دیرین 
مردم پاسخ داده و بخشــــی دیگر از تاریخ کهن این شهر را 
کشــــف کنیم ضمن اینکه بر اساس مدارک موجود معبد 
الئودیســــه برای همســــر آنتیوخــــوس، ملکه الئودیســــه 
ساخته شده و اکنون زیر خروارها ساخت و ساز در منطقه 

دوخواهران نهاوند مدفون شده  است.
در سال 1322 باســــتان  شناسان با حضور در شهر نهاوند 

از تپــــه ای واقع در منطقه قدیمــــی دوخواهران کتیبه ای به 
خط یونانی یافتند که به آنتیوخوس ســــوم تعلق داشت. 
بر اســــاس این کشــــف و ترجمه آن به زبان فارســــی مردم 
و مســــووالن حساســــیت زیادی برای کشــــف معبد پیدا 

کردند.
پس از آن پروفســــور گریشــــمن باســــتان شــــناس بزرگ 
فرانســــوی در ســــال 1325 برای بررســــی محل معبد راهی 
نهاونــــد شــــد امــــا ســــاخت و ســــازهای انبــــوه در منطقه 
دوخواهــــران و همچنین زیر و رو شــــدن الیه های خاک در 

منطقه وی را برای کشف معبد نا امید ساخت.
با توجه بــــه احتمال وجود معبــــد در منطقه دوخواهران 

در ســــال 1327 این محلــــه و قلعه یزدگــــرد یکجا به ثبت 
آثار باســــتانی رسید که با حساســــیت زیاد نسبت به این 
منطقه از این ســــال تا ســــال 1384 هیچگونــــه حفاری و 
کاوشــــی برای کشــــف و شناســــایی معبد فــــوق صورت 
نگرفــــت و برای نخســــتین بار در ســــال های 1384، 90 و 
91 با همــــت میراث فرهنگی اســــتان و نهاونــــد تیمی به 
سرپرســــتی دکتــــر رهبر باستان شــــناس ایــــران بیش از 
50 گمانه در شــــرایط بســــیار ســــخت در منطقه مورد نظر 
زده شــــد که اگر چه منجر به کشــــف معبد نشد اما نتایج 
مثبتی را در برداشت و وجود معبد در محله دوخواهران 

را محرز ساخت.



چون خانم پری افروغ مالک مشاعی ششدانگ پالک 267 فرعی از 3401 
اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی خود جهت پالک 
فوق را از این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین 
و مالکین مشــاعی پالک مذکور را نمی شناســد و دسترسی به مالکین 
ندارد، لذا به اســتناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص 
تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شنبه 1399/11/25 ساعت 
10:00 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، انتهای دستغیب حضور 
یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از انجام 
عملیات نقشــه برداری نمی گردد، چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در 

همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 875

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 

کارت شناسایی نمایندگی بیمه به شماره نمایندگی 
587130 بــه نام زهرا افشــاری به شــماره ملی 
3874524620 مفقود شده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

)نوبت دوم(مفقود شده

سیروس قلی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/23

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000727 مورخــه 1399/08/07 تصرفات مفروزی و مالکانه خانم 
کبری قمری فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 33 و کد ملی 3979347826  فرزند 
حجت اله متقاضی پرونده کالســه 1398114426004000109 نسبت به ششدانگ 
یک باب ســاختمان قسمتی از پالک 3 فرعی از 1935 به مساحت 109/61 مترمربع 
واقع در بخش یک تویســرکان به آدرس: تویسرکان، سرابی خریداری از آقای سهراب 
ظاهری محرز گردیده اســت. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامــه قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. 
در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ 
انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض 
حــال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت 
محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از 
دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، 
عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 317

با ما همراه باشید

کنیــد یــت  عا ر ا  ر عــی  جتما ا صلــه  فا
کرونا در کمین است

4711 23 دی 1399    شـــماره  سه شـــنبه   

استان4

کارستان کرونا 
در کاهش تلفات جاده ای

تعمیرکاران خودرو از کسادی بازار دست روی دست گذاشته اند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان - صفورا کاظمیــــان: این 
روزهــــا بــــا شــــیوع ویــــروس کرونــــا در جامعــــه و اعمال 
بــــه تعمیرگاه های  افراد  محدودیت هــــای تردد مراجعــــه 
خودرو بســــیار کم شــــده به طوری که درآمد تعمیرگاه ها 
مخــــارج و هزینه هــــای آنها را پوشــــش نمی دهــــد و حتی 
برخی نیروها در این صنف از کار بی کار شــــده اند رکود بر 
مکانیکی های شهر حکم فرما شده و برخی واحدها را در 

آستانه تعطیلی قرار داده است.
بــــه گزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، ویروس کرونــــا با همه 
بدی ها و تلخی هایی که داشــــت ســــودهایی هم رساند 
بــــه گونه ای که برخــــی ریخت وپاش ها را کــــم کرد و حتی 
کمــــک کرد تا زوج ها بــــا قرض وقوله کمتری ســــر زندگی  
بروند و شاید باعث شــــد بعضی از ما بیشتر قدر زندگی 

بدانیم. را 
اما کرونا یک کار کرد کارســــتان و آن هم اینکه در این یک 
ســــالی که این بیماری عامل مرگ روزانــــه بیش از 100 نفر 
در کشــــور شده یکی از مواردی که دولت در پی انجام آن 
بود به وقوع پیوســــته و مرگ ومیر ناشی از تصادف که بر 
31درصدی  کاهش  باید  توســــعه  ششــــم  برنامه  اساس 

می داشت تا حدودی به وقوع پیوسته است.
طبــــق آمــــار و ارقامی که بارها منتشــــر شــــده تــــا پیش از 
شــــیوع کرونا به طور میانگین در کشــــور روزانه 48 نفر بر 
اثر ســــوانح رانندگی فوت کرده  و حدود ســــه هزار و ســــه 
نفر مصدوم شــــده اند تا جایی که کشــــته های تصادفات 
در ســــال 97 در ایران 28 هزار نفر بــــوده که این تعداد در 
ســــال 98 به رقم 16 هزار و 947 نفر رسیده که نسبت به 
سال قبل از آن تنها 1.4 درصد کاهش را نشان می دهد.

آمــــار را کــــه دقیق تــــر بررســــی می کنیــــم 78.2 درصــــد از 
کشته های ناشی از حوادث رانندگی در سال 98 مرد )13 
 ) ( و 21.8 درصد زن )ســــه هــــزار و 691 نفر هزار و 256 نفر
بوده اند ضمن اینکه در افراد 18 سال به باال، 72.1 درصد 
26.7 درصد مجرد  تلفات حــــوادث رانندگــــی متأهــــل و 
بوده اند و وضعیت تأهل 1.2 درصد آنان نیز نامشــــخص 

بوده است.
وقتی به اعداد و ارقام نــــگاه می کنیم موضوعی که نظر ما 
را به خود جلب می کند نقــــش ویروس کرونا در کاهش 
آمار و ارقام تلفات تصادفات جاده ها است چراکه رئیس 

اداره پیشــــگیری از ســــوانح و حوادث وزارت بهداشت از 
کاهش 14 درصدی مرگ ومیر ناشی از تصادف به دنبال 
شــــیوع کرونا خبر داده و گفته از ابتدای شیوع کرونا مرگ 
14 درصــــد و مصدومیــــت حــــوادث ترافیکــــی 25 درصد 
کاهــــش ترددها  کــــه این مقولــــه به دلیل  کاهش یافته 

است.
درواقع باوجود تاش هایی که از سوی پلیس راه و راهور 
و دیگر ارگان ها برای کاهش رقم تلفات حوادث جاده ای 
انجام شــــده اما این کاهش ترددها بوده که توانسته آمار 
فوتی های تصــــادف را کاهش دهد کــــه البته کاهش 14 
درصدی بسیار چشــــمگیر است و جای امیدواری است 
کــــه کرونا با این همه ناخدمتی باالخــــره خدمتی هم کرده 

است.
 تا زمان شیوع کرونا و محدودیت ها 

ً
اما این کاهش قطعا

وجود دارد و زمانی که شــــرایط عادی شــــود باز هم به آمار 
قبل بــــاز خواهیم گشــــت به نحوی که شــــاید دل خوش 

آمار فعلی یعنی پاک کردن صورت مسئله. کردن به 
کمالی: کاهش ۲5 درصدی فوتی های تصادفات در  �

همدان
آمار را اســــتانی پیگیری کــــرده و به اعداد و ارقام منتشــــر 
شده از مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان رسیدیم 
که دراین باره بیان کرد: طی 8 ماه امســــال در مسیرهای 
درون و برون شهری اســــتان همدان به ترتیب 23 و 34 
درصد کاهش تلفات را داشــــته ایم و در ســــایر محورها با 

کاهش چشمگیر 58 درصدی روبرو بوده ایم.
آرتین کمالی ادامه داد: در مدت موردنظر در ســــال جاری 
59 زن و 192 مرد و در مدت مشــــابه ســــال قبل 81 زن و 
256 مــــرد در حوادث رانندگــــی جان باخته انــــد که آمارها 

کاهش 25 درصدی فوتی ها را نشان می دهد.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان هم با اشاره به کاهش 
18 درصــــدی تردد در جاده هــــای همدان گفــــت: کرونا و 
کاهش تعداد ســــفر باعث کاهــــش تصادفات در حوزه 

تردد غیربومی ها شده است.
ســــرهنگ رضا عزیــــزی با بیــــان اینکــــه تردد خــــودرو در 
جاده هــــای اســــتان طــــی هفت ماه ســــال گذشــــته 128 
میلیــــون و 109 هــــزار مــــورد بوده اســــت؛ اظهار کــــرد: در 
مدت مشــــابه امســــال تعداد تردد 106 میلیون و شش 

هزار مورد بــــوده که 22 میلیون و 103 هــــزار مورد کاهش 
را شاهد بودیم.

وی میزان کاهش در این بازه زمانی را 18 درصد دانســــت 
و گفت: در این مدت میــــزان تصادفات به خاطر کاهش 

ورود مسافران سیر نزولی داشته است.
و این کارســــتان کروناســــت؛ همین کرونــــای مرگ آوری 
که حــــاال ناجــــی مــــردم در مرگ ومیرهای جاده ای شــــده 
ضمن اینکه امید می رود با رخت بســــتن ویروس کرونا 
از کشور به یک باره شــــاهد جهش قابل توجه آمار و ارقام 
گسیل شدن  آنچه شــــاید  فوتی های تصادفات به علت 

مردم به مسافرت ها عنوان شود نباشیم.
اما در ســــود کاهش ترددهــــا زیانی برای برخی مشــــاغل 
وجــــود دارد؛ تعمیــــرکاران خودرو درآمد خــــود را در زمینه 
، تعمیرات بعد از  معاینه و تعمیرات خودرو قبل از ســــفر
تصادف و سایر ســــرویس های خودرو از دست داده اند 
و ازآنجاکه عروســــی و دیگر مراســــم هم برگزار نمی شــــود 
مالــــکان خــــودرو چندان تمایلــــی به صــــاف کاری، رنگ و 
دیگر خدمات ظاهر خودرو نشــــان نمی دهند که در این 
زمینه بــــا یکی از تعمیــــرکاران خودرو در اســــتان همدان 

گفتگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.
امیــــر فراقیــــان کــــه تخصصش باطری ســــازی اســــت در 
گفتگو بــــا خبرنــــگار هگمتانه بابیان اینکه کاســــب باید 

وقتش را در محل کســــبش بگذراند تا مشــــتری هایش 
را از دســــت ندهد، گفت: مــــا تعمیرکاران هم بــــا اینکه از 
گذاشــــته ایم اما محل  کسادی بازار دســــت روی دست 
کســــبمان را خالــــی نمی گذاریم تــــا بلکه چــــراغ دخلمان 

روشن شود.
کید بر اینکه از کاهش تصادفات خوشحال  فراقیان با تأ
بــــا نواقص  کســــب وکار ما  هســــتم، گفــــت: به هرحــــال 
 40 درصد 

ً
خودرو و تصــــادف گره خورده و بااینکــــه تقریبا

کســــب وکار خــــود را ازدســــت داده ایم امــــا از اینکه ضرر 
از هم وطنانمان دور شــــده  تصــــادف و خرابــــی خــــودرو 

خوشحالیم.
وی بابیان اینکه هرســــال ســــرویس های مــــدارس هم 
به بــــازار ما اضافه می شــــدند که بــــا تعطیلی مدرســــه ها، 
ســــرویس های مدارس هم بیکار شده و چون از خودرو 
کمتــــر اســــتفاده می کنند نیــــازی هم به ســــرویس پیدا 
نمی کننــــد، ادامه داد: البته کســــادی و رکــــود کار ما تنها 
به کاهش ســــفر و میهمانی و عروســــی ها ارتبــــاط ندارد 
بلکــــه رونق یا رکود کســــب وکارهای دیگر نیــــز بر اوضاع 

اقتصادی ما اثرگذار است.
ایــــن تعمیرکار خودرو افــــزود: تعمیر خودرو و رســــیدگی 
به ســــرویس دائــــم و به موقع آن به درآمــــد مالک خودرو 
بازمی گــــردد امــــا ایــــن روزها اوضــــاع هیچ کســــب وکاری 

روبه راه نیســــت تا افراد بتوانند مبلغــــی را برای تعمیرات 
خودرو خرج کنند و بااینکه این تعمیرات ضروری اســــت 
امــــا آن را در اولویت خود قرار نمی دهنــــد و به این دلیل 

کسب وکار ما نیز راکد می شود.
وی گفت: درواقــــع جیب ما شــــهروندان به نوعی به هم 
متصل اســــت و همین وضعیت در مورد تاکســــی داران 
هــــم صــــدق می کنــــد چراکــــه تاکســــی دارها کــــه یکــــی از 
مهم ترین مشــــتری های ما هســــتند هم ایــــن روزها بازار 

خوبی ندارند.
وی در ادامه از مسؤوالن خواست هوای کسب وکارها را 
داشته باشــــند و گفت: با این اوضاع بازار امیدواریم اداره 
دارایــــی و امور مالیاتی مــــا را درک کنند و در وضع مالیات 

اوضاع کساد بازار را در نظر بگیرند.
فراقیــــان که از تســــهیات کرونا اســــتفاده نکرده اضافه 
ایــــن وام ها باوجود اوضاع وحشــــتناک  کرد: بازپرداخت 

بازار به مشکل جدیدی تبدیل می شود.
ایــــران همچنان  کرونــــا در  کارشناســــان معتقدنــــد اگر 
باقی بماند نه تنها بیشــــتر مشــــاغل رو به ورشکستگی 
مــــی رود بلکه اگــــر دولت چــــاره ای نیندیشــــد زمانی فرا 
می رســــد که دیگر هیچ طرح و ایده ای کارســــاز نیست و 
باید قید برخی مشــــاغل را زد بنابراین تا دیر نشده باید 

بود. چاره  فکر 

مسؤول منطقه شمال غرب بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسالمی:

تدوین سند ملی توسعه و ساماندهی مساجد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول منطقه شمال 
غــــرب بنیاد هدایــــت ســــازمان تبلیغات اســــامی از 
تدوین ســــند ملی توسعه و ســــاماندهی مساجد در 

کشور خبر داد.
گزارش هگمتانه، حجت االســــام رضا غامی ظهر  به 
دیروز در جلســــه شــــورای مدیــــران ادارات تبلیغات 
اســــامی شهرســــتان های تابعــــه اظهار کــــرد: با روی 
از  آمــــدن حجــــت االســــام قمــــی؛ مســــجد یکی  کار 
اولویت هــــای جــــدی و اول ســــازمان تبلیغــــات قرار 
گرفت و سیاســــت گذاری و طراحی الگویی که باید در 

آنجا ورود کنیم در دستور کار است.
برگــــزاری  بــــا  و  ســــال  یــــک  طــــی  تقریبــــا  افــــزود:  وی 
نشســــت های مختلف محصــــول ایــــن رفت وآمدها 
در الیه هــــای مختلف کتاب ســــه جلدی به نام "ســــند 
ترویجی" به عاوه جلد چهارم شــــد که نتیجه مذاکرات 
و مباحثات در نشست شهید ذوالفقاری قم است تا 

اینکه چهار جلد سند ترویجی مسجد به دست آمد.
مسؤول منطقه شــــمال غرب بنیاد هدایت سازمان 
تبلیغات اســــامی با اشــــاره به اینکه تصمیم بر این 
شد که کار را به صورت بنیادی پیش ببریم که خوبی 
آن این اســــت در گیرودار اداری نیســــت و تعامات 
ما بــــا نهادهای مختلف راحت تر اســــت و هم میدان 
عمل گســــترده گفت: با این استدالل بنیاد تشکیل 
شد که در این راستا قرار اســــت از ابتدای بهمن ماه 

اولین دوره آموزشی مسجد را برگزار کنیم.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه مرحلــــه اول دوره تخصصی 
بــــا حضور 30 نفــــر از افراد در کشــــور برگزار می شــــود 
خاطرنشــــان کرد: بایــــد در این راســــتا نقــــاط قوت و 
ضعف احصا شــــود و یک بسته جامع و کامل از دوره 

تخصصی تربیت امام محله را ارائه دهیم.
غامی بــــا بیان اینکــــه یکی از مســــائل جــــدی ما در 
نهاد  پنج  کــــرد:  عنوان  بــــود  موازی کاری ها  مســــاجد 

جــــدی مرتبــــط بــــا مســــجد موازی کاری هــــا و تداخل 
شرح وظایفشان باعث مشــــکاتی شده که با ارتباط 
از طریــــق شــــورای عالی انقــــاب فرهنگی بــــرای حل 

موضوع میز مسجد احیا شد.
وی گفت: از ســــال 86 تا 89 جلســــات کارشناســــی 
برگزار شــــده بود که موازی کاری ها در مســــجد حل و 
ســــند الزامات مســــجد در 24 ماده تشکیل شود اما 
هیچگاه به صحن شــــورا برای تصویب هم نرفته بود 
که با توجه بــــه مختصات امروز هم دیگر کارایی ندارد 

چون نیازها متفاوت شده است.
مسؤول منطقه شــــمال غرب بنیاد هدایت سازمان 
تبلیغات اسامی افزود: در همین راستا به پیشنهاد 
شــــورای عالی انقاب فرهنگی و بــــا اباغ معاون اول 
سند  شد  موظف  تبلیغات  ســــازمان   ، جمهور رئیس 
ملی توســــعه و ساماندهی مســــجد را تدوین و شرح 

وظایف هریک از دستگاه ها را مشخص کند.
کید بــــر اینکــــه رئیــــس ســــازمان تبلیغات  وی بــــا تأ
اسامی تدوین این سند را به بنیاد ارجاع داده  که در 
حال آماده ســــازی آن با همکاری دستگاه های مرتبط 
هســــتیم گفت: بــــه دنبــــال هم افزایی هســــتیم تا از 

طریق این سند اتفاقات خوبی رقم بخورد.
غامــــی گفــــت: زمانــــی حرفی بــــرای گفتــــن خواهیم 
داشــــت کــــه بتوانیم اقدامــــات مهمی انجــــام دهیم 
چون ایده امامت را هر جــــا مطرح می کنیم آن را تأیید 
از  که  آن مدینــــه فاضلــــه ای  امــــا می گوینــــد  می کنند 
آنچه به  آن صحبت می کنید کجاســــت؛ در مجمــــوع 
ذهن می آید مشکات و گرفتاری در مسجد است و 
صحبت از این مدینه فاضله خوب اســــت اما انجام و 

به ثمر رساندن آن به سادگی نیست.
وی خاطرنشــــان کرد: یکی از کارهایی که بنیاد هدایت 
به طور جدی دنبال می کند این است که مجموعه ای 
از آرمــــان و مبانــــی نظــــری را در کــــف زمین مســــتقر و 

عملیاتی کند و این ســــومین بخش کار ماست که آن 
در قالب سه عرصه طراحی و پیگیری می شود.

مسؤول منطقه شــــمال غرب بنیاد هدایت سازمان 
تبلیغات اســــامی ادامه داد: جمع شــــبکه 5 هزار نفر 
اســــت که حدود 3 هزار و 500 نفر در روســــتا، 500 نفر 
در محات حاشیه ای شهر و یک هزار نفر در محات 

هستند. مستقر  شهری 
وی با بیان اینکه ایده آل ما این است اگر از این 500 نفر 
یعنی امام محله 5 هزار محلــــه، در گام اول که بازه زمانی 
یک تا دو سال اســــت 100 نفر را برجسته کنیم به هدف 
نزدیک شــــدیم افزود: اگر بتوانیم 100 نفــــر از 5 هزار نفر 
یا در خوشــــبینانه ترین حالت 500 امــــام محله را در گام 
اول برجســــته کنیم و نماد الگوی موفق ارائه دهیم که 
در کف میدان نشســــته و در همه عرصــــه حضور دارد، 

جورچین تکمیل و هدف محقق خواهد شد.
غامی تصریــــح کرد: ایــــن الگــــو را بنیــــاد هدایت به 
صورت جدی در دســــتور کار دارد و تمام تاش خود 

را برای تحقق آن به کار خواهد گرفت.
حجت االســــالم نظیری: ارتقــــای فرهنگی و رفع  �

معضــــالت اجتماعی در دســــتور کار امام محله و 
امام روستا باشد

مدیــــرکل تبلیغات اســــامی اســــتان همــــدان نیز با 
اشــــاره به اهمیت اجــــرای طرح »امام محلــــه« و » امام 
روســــتا« عنوان کرد: امروز بــــرادران و خواهران مبلغ 
در فضاهای مختلف شــــهری و روستایی با تمام توان 
مشــــغول خدمت رسانی هســــتند که خوشــــبختانه 

اثرات آن را می بینیم.
کید بر اینکه  حجت االســــام محمدهادی نظیری با تأ
اگر مبلغان جایگاه خود در جامعه را به درســــتی درک 
کننــــد اتفاقات خوبی را شــــاهد خواهیــــم بود گفت: 
ارتقای ســــطح فرهنگی و رفع معضات اجتماعی باید 

در دستور کار امام محله و یا امام روستا باشد.

افزایش 63 درصدی کمک های مردمی
کمک ۸7 میلیارد تومانی به نیازمندان از طریق  کمیته امداد امام)ره(  نشانه 

فرهنگ دینی باالی مردم همدان و اعتماد آنان به این نهاد انقالبی است

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیــــرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان از کمک 87 
میلیارد تومانی خّیران به مددجویان کمیته امداد امام)ره( خبر داد.

به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه ضمن قدردانی از مردم استان به دلیل حمایت های مؤثر و مستمر از 
نیازمندان اظهار کرد: خیران و نیکوکاران، در 9 ماه امسال مبلغ 87 میلیارد تومان به عناوین مختلف به 

این نهاد اهدا کرده اند که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل با 63 درصد رشد همراه بوده است.
وی با بیــــان اینکه افزایش کمک های مردم بیانگر حســــن اعتماد آنان بــــه کمیته امداد امام)ره( 
و نشــــانگر انسان دوســــتی و فرهنگ باالی دینی مردم استان اســــت افزود: این کمک ها به طور 
کامــــل و به صورت مســــتقیم و در ســــریع ترین زمان ممکن بــــه نیازمندان آبرومند تقدیم شــــده 
و باعث رفع مشــــکات فراوانی از زندگی این افراد شــــده اســــت. ترکمانه با یــــادآوری این مطلب 
کــــه کمک های مردم تحت عناویــــن مختلفی مانند صدقــــه، زکات، کمک مســــتقیم به ایتام در 
کید کرد: کمیته  قالب طرح اکرام ایتام و محســــنین و ســــایر عناوین به نیازمندان تقدیم شده تأ
امداد امام)ره( با هدف توانمندســــازی خانواده های تحت حمایت، عاوه بر پرداخت مستمری 

ماهیانــــه بــــه مددجویــــان، خدمات متنــــوع دیگری از قبیل ســــاخت مســــکن، ارائــــه خدمات 
درمانــــی، ارائه خدمــــات تحصیلی و آموزشــــی، ایجاد اشــــتغال، ارائه خدمات حقوقــــی و قضایی، 
اهدا جهیزیه، پرداخت وام های قرض الحســــنه و... را نیز به نیازمنــــدان تقدیم می کند که ارزش 
ریالی این خدمات در 9 ماه امســــال 628 میلیارد تومان بوده اســــت. وی بابیان اینکه خدمات 
ارائه شده به دو شــــکل باعوض و وام قرض الحســــنه به مددجویان استان تقدیم شده است 
اضافه کرد: ســــهم کمک های مردمی در این خدمات قریب به 14 درصد بوده و سایر منابع الزم 
برای حمایت از محرومان، از محل کمک های دولت و مجلس و منابع اختصاصی تأمین شــــده 

است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:
راه و شهرسازی در تحویل 

مسکن های مهر کوتاهی می کند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون 
برنامه بودجه و مالی شــــورای اسامی شهر همدان 
گفت: راه و شهرســــازی در تحویل مسکن های مهر 

کوتاهی می کند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد بادامــــی نجــــات در 
هفتادمیــــن جلســــه صحن شــــورا با انتقــــاد از عدم 
همــــکاری اداره کل راه و شهرســــازی با شــــهرداری، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه بعد از گذشــــت چندین 
ســــال مســــکن های مهــــر در همــــدان بهره برداری 
شــــده اســــت، مردم در این خانه ها سکونت یافتند 
اما متأســــفانه راه و شهرســــازی این پروژه را تحویل 
شــــهرداری نداده است و می بایســــت نواقصی را که 
در کار وجود دارد ضمن برطرف کردن به شــــهرداری 

تحویل دهد.
بادامــــی نجات با بیــــان اینکه شــــهرداری همدان بر 
اســــاس وظایفی کــــه برای آن تعریف شــــده اســــت 
با مســــاعدت شــــورای شــــهر به این مســــکن های 
مهــــر خدمات رســــانی می کند، اظهــــار کــــرد: این در 
حالی اســــت که طبق قانون خدمات رســــانی به این 
مسکن ها ممکن اســــت ایراد قانونی داشته باشد 
اما با وجود این شــــورای شهر و شــــهرداری همدان، 
الزم می داننــــد کــــه بــــه همشــــهریان در ایــــن نقاط 
نیز خدمت رســــانی کننــــد اما بعضــــی از خدماتی که 
می بایست در این مناطق داده شود به دلیل اینکه 
این مســــکن ها به شــــهرداری تحویل داده نشــــده 

است امکان پذیر نیست.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مــــردم در امــــر مســــکن مهــــر 
هزینه هــــای خود را پرداخت کرده  و به صورت قانونی 
در این خانه ها ســــکونت دارند، یادآور شــــد: بر این 
اساس امروز الزم است که از خدمات شهری در این 
مناطق بهره مند شــــوند که متأسفانه بخش زیادی 
از دالیــــل عدم  دریافــــت خدمات مناســــب، به راه و 

شهرسازی بر می گردد.
رئیس کمیســــیون بودجه شورای شــــهر همدان با 
اشــــاره به اعتراض و نارضایتی ساکنان مسکن مهر 
از جمله کوی فردوس و کوی گلســــتان، یادآور شد: 
روزانه شــــاهد مراجعان از این مسکن ها به شورای 
شــــهر هستیم که متأســــفانه در این خصوص شورا 
و شــــهرداری توانایــــی کمک بــــه آنها را نــــدارد و راه و 

شهرسازی نیز کاری نمی کند.
به نقل از روابط عمومی شورای اسامی شهر همدان، 
وی تأکیــــد کــــرد: الزم اســــت راه و شهرســــازی هر چه 
سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام 

کند تا شهروندان از باتکلیفی خارج شوند.

حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همدان در مرکز سامد

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســــامی اســــتان همدان امروز سه شنبه 23 
دی ماه با حضور در مرکز ســــامد، پاســــخ گوی عموم 

مردم خواهد بود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، بــــا عنایت بــــه تأکیــــد مرکز 
ارتباطــــات مردمی نهاد ریاســــت جمهــــوری مبنی بر 
ضرورت حضور همه مدیران دســــتگاه های اجرایی 
در ایــــن مرکز و پاســــخ گویــــی به ســــؤاالت مردمی، 
 
ً
احمدرضا احسانی امروز از ساعت 10 تا 11:30 شخصا
در مرکز سامد استانداری همدان آماده پاسخ گویی 

به عموم است.

خبــر

ابتالی 10 نفر دیگر در استان همدان به کرونا

دانشــــگاه  ســــخنگوی  همدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفــــت: با شناســــایی 10 بیمار 
جدید مبتا به کووید 19 در روز یکشــــنبه، مجموع موارد 
کرونا  گیری ویــــروس  از ابتدای همــــه  مثبــــت بســــتری 
تاکنون در بیمارســــتان های این استان به 9 هزار و 908 

رسید. بیمار 
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد طاهری روز دوشــــنبه بیان 
کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارستان ها 
با عائم تنفســــی مشــــکوک به کرونــــا در روز یکشــــنبه 
238 مورد بوده که از این تعــــداد 30 نفر در بخش عادی 

شدند. بستری 
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
اظهار کرد: 9 بیمار مبتا به کووید 19 در بخش آی.ســــی.یو 
مراکز درمانی استان بستری هستند که وضعیت جسمی 

34 بیمار وخیم گزارش شده است.
طاهری ادامه داد: با فوت یک نفر دیگر از مبتایان قطعی 
کووید 19 در روز یکشنبه، شمار جانباختگان این بیماری 

از ابتدای همه گیری ویروس تاکنون در استان همدان به 
یک هزار و 434 نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا درباره آخرین 
وضعیت بیمــــاران کرونایی در شهرســــتان های اســــتان 
نیز گفت: شــــمار بیماران کرونایی بستری)از ابتدای همه 
گیری ویروس کرونا تاکنون( در بیمارســــتان های اسدآباد 
361، بهــــار 564، تویســــرکان 610، رزن 400، درگزیــــن 175، 

فامنین 172 و کبودراهنگ 626 نفر بوده است.
، یک  طاهری افزود: همچنین یــــک هزار و 853 نفر در مایر
هزار و 105 در نهاوند و سه هزار و 774 نفر نیز در شهرستان 

همدان به این ویروس مبتا و بستری شده اند.
وی با بیان اینکه 268 نفر از بیماران بستری، افراد غیربومی 
و از خارج استان هستند توضیح داد: برخی از افرادی که به 
این استان مسافرت کرده بودند به علت ابتا به ویروس 
کرونا در بیمارســــتان های این اســــتان بســــتری شد ه و از 
خروج آنها تــــا زمان بهبودی کامل و پیشــــگیری از انتقال 

ویروس به دیگر افراد جلوگیری شد.
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5 ایران و جهان

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

یادی در مسیر غنی سازی 20 درصدی  ایران با سرعت ز
حرکت می کند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان اینکه ایران با ســــرعت 
زیادی در حال حرکت به ســــمت غنی ســــازی 20 درصدی اســــت، پیش بینی کــــرد ماهانه حدود 10 

کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تأسیسات فردو تولید شود.
»رافائل گروســــی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرعت زیاد جمهوری اسامی ایران در 

حرکت به سمت غنی سازی 20 درصدی اورانیوم اذعان کرد.
، گفت: »زمانی که  گروسی طی ســــخنرانی در همایش »رویترز ِنکست« وابســــته به خبرگزاری رویترز
ابتدا درباره برنامه ایران برای غنی ســــازی 20 درصدی مطلع شــــدم، آژانس نمی دانست که این واقعا 

قصد و نیت فوری ایران است یا یک طرح است اما بعد ایران طی چند روز پیش رفت«.
تولید ماهانه 10 کیلوگرم اورانیوم ۲0 درصد �

وی با بیان اینکه اکنون در واقعیت جدیدی قرار گرفته اند، توضیح داد: »این فرایند شــــروع شــــد و 
مــــا باید می دیدیم که آنها )ایران( روزانه چه مقدار ]اورانیــــوم 20 درصد[ تولید می کنند. به نظرم ایران 

می تواند ماهانه چند کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد تولید کند«.

به نوشــــته خبرنگار »وال اســــتریت ژورنال«، مدیــــر کل آژانس اتمــــی با پیش بینی اینکــــه ایران در 
تأسیسات فردو ماهانه حدود 10 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید کند، اظهار کرد: »البته این میزان 

می تواند افزایش یابد«.
به نقل از فارس، گروســــی بــــا بیان اینکه نمی دانــــد دولت ایران تا چه حد مصوبه مجلس شــــورای 
اســــامی را اجرا خواهد کرد، افزود: »هنوز به من اطاعیه ای از سوی ایران درباره قصد آنها برای پایان 

دادن به دسترسی ]بازرسان آژانس[ ذیل شیوه نامه الحاقی در ماه فوریه داده نشده است«.
وی همچنین افــــزود: »باید این موضوع را جدی بگیرم زیرا این ]مصوبه[ یک قانون اســــت و به نظر 

می رسد دولت هم در اجرای آن مصمم باشد. این برای من نگران کننده است«.

انعکاس
حضور آیت اهلل جنتی بر سر مزار آیت ا... مصباح یزدی

نمایندگان از پاسخ آذری جهرمی قانع نشدند

ح تفحص از وزارت ارتباطات تهیه طر
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: نماینده مردم اصفهان 
در مجلس گفت: اظهــــارات وزیر ارتباطات در جلســــه 
کمیســــیون صنایــــع و معــــادن مجلس برای مــــا قانع 

کننده نبود.
عباس مقتدایــــی نماینده مردم اصفهــــان در مجلس 
شورای اسامی در تشریح نشست کمیسیون صنایع 
و معــــادن مجلــــس اظهار کرد: جلســــه ســــوال از وزیر 
ارتباطات و فنــــاوری اطاعات در کمیســــیون صنایع و 

معادن برگزار شد.
وی افزود: آقای آذری جهرمــــی به صورت کلی مطالبی را 

در خصوص محورهای سوال اینجانب ارائه کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــــورای اسامی در 
ادامه عنوان کرد که در این جلسه به طور صریح به وزیر 
ارتباطات در جلسه عرض کردم، روند عدم پاسخگویی 
شایســــته به مطالبــــات مــــردم ادامــــه دارد و به همین 
جهــــت اینجانب بــــه نمایندگــــی از ملت عزیــــز ایران و 
کاربران تلگرام از توضیحات و پاسخ ایشان قانع نشدم.
مقتدایی عنوان کرد: بر این اســــاس کار وزیر به صحن 
علنی مجلس کشــــیده شــــد و انشــــااهلل در فرصتی که 
هیأت رئیسه ایجاد خواهد کرد، اسناد و مدارکی دال بر 

مطالبات مردم ارائه خواهم کرد.
وی بیان کــــرد: مجلس یازدهم که مجلســــی انقابی و 
حاضر در صحنه اســــت برای احقاق حقــــوق ملت؛ لذا 
آنگونه که مطالبه مردم اســــت تا ریال آخر مطالبه مردم 
در خصــــوص برداشــــت از تلگرام می ایســــتیم و وزارت 

ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امیدوارم 
در آینده نزدیک این روند که برخی احســــاس می کنند 

می توانند حقوق ملت را نادیده بگیرند، خاتمه یابد.
به نقل از فارس، نایب رئیس کمیســــیون امنیت ملی 
مجلــــس گفــــت: ضمنــــا از ظرفیت تحقیــــق و تفحص 
اســــتفاده نمــــودم که این رونــــد آغاز شــــده و این روند 
عملکرد وزیر و نحوه تعامل با مردم و اخذ وجوه از آنان 
را مورد بررسی قرار می دهد. به طور دقیق عنوان تحقیق 
و تفحص بررسی تفاهم نامه و قرارداد با تلگرام و دست 
اندرکاران آن است و هزینه های اضافه برداشت شده از 
مردم و همچنین تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی این مسیله ایجاد کرده است.
وی افزود: به زودی تحقیق و تفحص به هیأت رئیســــه 

ارسال می شود.

رئیس قوه قضائیه:

در رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی 
یم هیچ خط قرمزی ندار

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس قــــوه قضاییه 
تأکید کــــرد: برای بررســــی، پیگیری و رســــیدگی پرونده 
حادثه ســــقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هیچ خط 

قرمزی نداریم.
آیت اهلل ســــیدابراهیم رئیســــی در نشست هفتگی 
شــــورای عالی قــــوه قضائیه ضمن تســــلیت مجدد 
ود:  آن افز این حادثــــه به خانواده هــــا و بازماندگان 
قضایــــی  ســــازمان  بــــه  حادثــــه  ابتــــدای  همــــان  از 
دقیق  را  ابعــــاد  همه  کــــه  گفتیم  مســــلح  و هــــای  نیر

کند. رسی  بر
وی گفت: امروز بعد از یک ســــال گزارش های سازمان 
قضایی نیرو های مسلح در این باره حکایت از این دارد 
که همه ابعاد موضوع بررسی شده و همه صحبت ها و 

مطالب کارشناسی شنیده شده است.
رئیــــس دســــتگاه قضا افــــزود: در این یک ســــال همه 
فرضیات مطرح شــــده مورد بررســــی قرار گرفته است و 

قضات مجرب ما تک تک آن ها را بررسی کردند.
آیت اهلل رئیســــی گفت: گــــزارش بررســــی ها در این باره 
عــــاوه بر آن کــــه در دو جلســــه خدمــــت خانواده های 
بازمانــــده حادثه دیده ارائه شــــده از طریق رســــانه ملی 
هم به طور گســــترده انتشــــار یافته است و همه این ها 
حکایت از بررســــی همه جانبــــه موضوع از نظــــر فنی و 

کارشناسی دارد.
به نقــــل از خبرگزاری صدا و ســــیما؛ رئیس قوه قضائیه 
تأکید کــــرد: برای بررســــی، پیگیری و رســــیدگی پرونده 
هیچ  اوکراینی  مســــافربری  هواپیمــــای  ســــقوط  حادثه 
خط قرمــــزی نداریم و آنچه مورد تأکید اســــت، کشــــف 
حقیقت و دادرســــی عادالنه اســــت که آن را از وظایف 

خود می دانیم.
آیت اهلل رئیســــی در این حــــال از برخی افــــراد در داخل 
کشور که به گونه ای حرف می زنند که انگار کاری نشده 

است، گایه کرد.

صدور اعالن قرمز برای 4 نفر از مرتکبان 
ترور شهید فخری زاده

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ناجا گفت: 
درخواست صدور اعان قرمز برای چهار نفر از مرتکبان 

ترور شهید فخری زاده به اینترپل داده شده است.
ســــردار مهــــدی حاجیــــان در نشســــت خبــــری درباره 
شناســــایی سردســــته های شــــرط بنــــدی در خــــارج از 
کشور و اســــترداد آن ها افزود: افرادی در خارج از کشور 
شناسایی شــــده اند که به عنوان سردسته یا لیدر این 
قضیه هســــتند که از طریق اینترپل برای آن ها اعان یا 
حد قرمــــز و از طریق مقام قضایــــی صاحیت دار حکم 

جلب صادر شده است.
وی درباره اســــترداد این افراد به داخل کشور نیز گفت: 
استرداد مجرمان فرآیندی سیاســــی، قضائی و پلیسی 
اســــت که بســــتگی به مبادالت دو جانبه یا چند جانبه 

دارد و باید اقدامات در هر سه حوزه انجام شود.
ســــخنگوی ناجــــا بــــا بیــــان اینکه ما بــــا پلیــــس دیگر 
کشــــور های منطقه و جهان تعامل خوبی داریم افزود: 
ما در حیطه وظایــــف خود ورود کرده ایم و شناســــایی 
متهمان به طور حرفه ای در خارج از کشور صورت گرفته 
و اعان قرمز و درخواســــت جلب بین المللی نیز صادر 

شده است.
وی گفت: اکنون منتظر طی این فرآیند ها هستیم.

ســــردار حاجیان در این نشســــت بــــه اقدامات پلیس 
در حوزه مبارزه با شــــرط بندی و قمار آناین اشــــاره کرد 

و افــــزود: این افراد بــــه صورت بانــــدی و حرفه ای عمل 
می کنند، امســــال 10 باند قمار با 164 عضو شناســــایی 
و متاشی شــــدند، سه هزار و 900 شــــبکه در این رابطه 
شناســــایی شــــدند و هزار و 440 پرونده علیه مجرمان 

تشکیل شده است.
به نقل از خبرگزاری صدا و ســــیما، ســــخنگوی ناجا گفت: 
همچنین درخواســــت صدور اعان قرمز بــــرای چهار نفر از 
مرتکبان ترور شهید فخری زاده به اینترپل داده شده است.

همچنین الیحه دفاعی صدور اعان قرمز اینترپل برای 
عامان و آمران ترور ســــردار شهید قاسم سلیمانی نیز 

تنظیم شده است.

تورم 50 درصدی کاالهای مشمول ارز ترجیحی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: چند نرخی بودن ارز منشــــأ 
فسادهای گسترده و به هم ریختگی بازارها به دلیل داللی 
شده است، پیشنهاد می شود اختصاص ارز 4200 تومانی 
به واردات متوقف و منابع مالــــی این بخش به نیازمندان 

پرداخت شود.
، چند نرخــــی بودن ارز  به گــــزارش هگمتانه بــــه نقل از مهر
در کشــــور منشأ فسادهای گســــترده، انحراف منابع ارزی 
کشــــور و بهم ریختگی بازارها به دلیل داللی شده است و 
بر این اساس کارشناســــان اقتصادی پیشنهاد می کنند 
دولــــت اختصــــاص ارز 4200 بــــه واردات را متوقف کرده و 
منابع مالــــی این بخش را به مردم نیازمنــــد در قالب یارانه 

پرداخت کند.
چنــــد روز قبل رحیم زارع، ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق 
مجلس شــــورای اســــامی خبر حذف ارز 4200 تومانی را در 
بودجه سال 1400 داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را 
مقابله با ویژه خواری و فساد ناشــــی از تخصیص ارز 4200 

تومانی اعام کرد.
پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شــــورای 
اســــامی ضمن مخالفت با اختصــــاص ارز 4200 تومانی به 
کاالهای اساســــی گفته بود: »همانطور که در ســــال 97، با 
خاصه خرجی ارز 4200 تومانی کشور را دچار چالش کردیم، 
امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به 

کام دالل، منابع این کشور را هدر می دهیم«.
مخالفت بــــا تخصیص ارز 4200 تومانی بــــه دارو و کاالهای 
اساســــی فقط مختص مجلس نبوده و مسؤولین دولتی 

هم بارها بر عدم کارایی ارز 4200 تومانی تأکید کرده اند.
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه نمایندگان مجلس شــــورای اســــامی در خصوص 
حذف ارز 4200 تومانی باید تصمیم انقابی بگیرند، گفت: 
»در مجموعــــه وزارت صنعت، معدن و تجــــارت به عنوان 
نماینده تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با ســــماجت 
به دنبال تک نرخی کــــردن ارز و حذف ارز 4200 بوده ایم که 
اکنون همگان منتظــــر تصمیم انقابــــی مجلس در این 

خصوص هستند«.

پیش تر نیــــز عبدالناصر همتی، رئیــــس کل بانک مرکزی 
هم ضمن انتقــــاد از اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالهای 
اساسی گفته بود: »از ابتدا با ارز 4200 تومانی مخالف بودم 
و هســــتم اما تابع سیاســــت های دولت هستم زیرا قصد 
دولت دســــتیابی اقشار پایین جامعه به کاالهای اساسی 

است«.
تورم 50 درصدی کاالهای مشمول ارز 4۲00 تومانی �

ارز 4200 تومانی با هدف کاهش قیمت کاالهای اساســــی 
وارداتــــی در اواخــــر ســــال 1397 وارد سیاســــت های ارزی 
دولت شــــد. در همین راســــتا، در الیحه بودجه ســــال 98 
حــــدود 14 میلیــــارد دالر در قالــــب ارز 4200 تومانــــی برای 
واردات کاالهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر 

گرفته شد.
پس از گذشــــت 4 ماه از اجرایی شــــدن سیاســــت مذکور 
در تیرماه ســــال 98 بر اســــاس گزارش های منتشر شده 
توســــط بانک مرکزی نزدیک بــــه 33 هزار میلیــــارد تومان 
صرف واردات کاالها اساســــی شــــد. اختصاص این میزان 
منابــــع مالی بــــه واردات کاالهای اساســــی در حالی بود که 
تورم کاالهای مشــــمول ارز 4200 تومانی نســــبت به سال 
قبل از آن، بیش از 50 درصد بود. تورم کاالهای مشــــمول 

و غیر مشمول ارز 4200 هم یکسان بود.
چــــرا ارز 4۲00 تومانــــی تأثیــــری در کاهــــش قیمــــت  �

کاالهای اساسی ندارد؟
به دنبال این موضوع، حساســــیت ها نسبت به تصمیم 
دولــــت افزایــــش پیدا کــــرد و دالیل مختلفــــی برای عدم 
تأثیر ارز 4200 تومانی در کاهش قیمت کاالهای اساسی 
مطرح شــــد. به گفتــــه کارشناســــان، انحــــراف منابع ارزی 
تخصیصــــی و اســــتفاده از پایه پولی جهــــت تأمین منابع 
مالی این بخش، ازجملــــه مهمترین دالیلی بود که زمینه 
افزایش قیمــــت کاالهای اساســــی، تورم، فســــاد و ویژه 
 ، خــــواری را فراهــــم کرده اســــت. موضوعی که عــــادل آذر
رئیس ســــابق دیوان محاســــبات را فروردیــــن 1397 به 
مجلس شورای اســــامی کشــــاند و وی گفت: »مجموع 
ارزی که در سال 97 به صرافی ها و وارد کنندگان کاالهای 

اساسی و غیراساســــی داده شــــده 31 میلیارد دالر بوده 
اســــت که از این رقم، حدود 4.8 میلیــــارد دالر ما به ازای 

واردات کاال نداشته است«.
ارزهــــای 4۲00 تومانــــی  � از  همتــــی: 3 میلیــــارد دالر 

تخصیصی سال 97 برنگشته است
بعد از انتشــــار گزارش دیوان محاســــبات، رئیس جمهور 
روز چهارشــــنبه 27 فروردین 99 در جلسه هیأت دولت با 
اشــــاره به حاشیه های ایجاد شــــده پیرامون گزارش تفریغ 
بودجه گفت: »دیوان محاســــبات برای نظارت و محاسبه 
اینکه پول ها چطور خرج شــــده، باید موضوع را توســــط هر 
کســــی که از بودجه دولت اســــتفاده می کند، اعم از همه 
دســــتگاه ها، قوا و نهادهای انقابــــی و فرهنگی و… مورد 

نظارت قرار دهد.«
، عبدالناصر  بعــــد از صحبت هــــای آقای رئیــــس جمهــــور
همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره گفت: »این 
رقم تبدیل به 3 میلیارد دالر شــــده که از این سه میلیارد 
، درباره 1.5 آن، مشــــخصات اشــــخاصی که رفع تعهد  دالر
نکرده اند را به ســــازمان تعزیرات اعام کرده ایم و چند صد 
میلیون دالر نیز به مرحله کیفری رســــیده که قوه قضائیه 

در حال پیگیری است«.
پایه پولــــی محل تأمیــــن ارز 4۲00 تومانــــی کاالهای  �

اساسی
در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کاالهای اساســــی 
از طریــــق پایه پولی تأمین می شــــود. مرکــــز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی در گزارشی تحت عنوان »تحلیل 
اقتصاد ایران و تأثیر بودجه 1400 بــــر آن« به موضوع ادامه 
اختصــــاص ارز ترجیحی 4200 تومانی به کاالهای اساســــی 

پرداخته است.
در گــــزارش مذکور آمده اســــت: »در حالی کــــه درآمدهای 
نفتی دولت در هفت ماه نخســــت سال کمتر از 2 میلیارد 
دالر بــــوده، در حــــدود 7 میلیــــارد دالر ارز با نــــرخ ترجیحی 
بــــرای کاالهــــای اساســــی اختصاص داده شــــده اســــت. 
مابه التفاوت این دو رقم از صندوق توســــعه ملی و ذخایر 
بانک مرکزی تهیه شــــده که بخش زیادی از آن به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده 

است«.
اگــــر در بدترین شــــرایط بپذیریــــم الزم اســــت دولت برای 
تأمین کاالهای اساســــی پایه پولــــی را افزایش دهد، گزینه 
منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی 
افزایــــش پیدا کند تا تأمین ارز کاالهای اساســــی؛ چراکه در 
حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می گیرد و هم اینکه 
بخش قابل توجهــــی از منابع بیت المــــال در اختیار ویژه 

خواران قرار می گیرد.
لــــزوم حــــذف ارز 4۲00 تومانی کاالهای اساســــی در  �

بودجه 1400
چند نرخی بودن ارز در کشــــور منشأ فسادهای گسترده، 
، به هم ریختگی بازارها به دلیل  انحراف منابع ارزی کشــــور
داللی شده اســــت. لذا به اذغان بســــیاری از کارشناسان 
الزم اســــت اختصــــاص ارز 4200 به واردات متوقف شــــده 
و منابع مالــــی این بخش به مردم نیازمنــــد در قالب یارانه 
پرداخت شود. البته مدیریت افکار عمومی و ذینفعان در 
این زمینه امری مهم و حســــاس است که باید با ظرافت و 

دقت باالیی به انجام برسد.

نامه قالیباف برای پیگیری یارانه 1۲0 هزار تومانی اقشار مستضعف
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: در پی نظــــارت میدانی 
رئیــــس مجلــــس شــــورای اســــامی از محله امــــام زاده 
یحیــــی)ع( تهــــران و ادعــــای بی خبری برخــــی محرومان 
ایــــن منطقه از یارانه 120 هزار تومانی که توســــط مجلس 
مصوب شده اســــت، دکتر قالیباف در نامه ای خواستار 
بررســــی چگونگی اجــــرای این قانون و ارائــــه گزارش آن 

شد.
رئیس  قالیباف  محمدباقر  دکتــــر  میدانی  نظارت  پی  در 
مجلس شــــورای اســــامی از محله امــــام زاده یحیی)ع( 
تهران و ادعای بی خبری برخی مردم محروم این منطقه 
از یارانــــه 120 هــــزار تومانی که توســــط نماینــــدگان مردم 
مصوب شده اســــت، دکتر قالیباف در نامه ای خواستار 
بررســــی چگونگی اجــــرای قانون مجلــــس در این باره و 

آن شد. ارائه گزارش 
قالیبــــاف در این نامه خطــــاب به پژمان پشــــمچی زاده 
معاون نظارت مجلس شــــورای اســــامی نوشته است: 
»پیرو نظارت میدانی برای بررســــی چــــک نهایی دریافت 
یارانــــه قانــــون حمایــــت معیشــــتی مجلــــس و ادعــــای 
تعــــدادی از محرومیــــن مبنــــی بر عــــدم دریافــــت یارانه 
پرداخت  شدن  اجرایی  چگونگی  است  ضروری  مردمی، 
یارانه 120 هزار تومانی بــــرای محرومین و 100 هزار تومانی 
برای اقشــــار کم درامد پیگیری و گزارش آن به اینجانب 

شود«. ارائه 
2 هفتــــه پیش رئیــــس قوه مقننــــه در راســــتای نظارت 
میدانــــی مجلــــس شــــورای اســــامی حضــــور در منازل 
برخــــی اهالی محله امــــام زاده یحیی که از اقشــــار بدون 
درآمــــد و آســــیب پذیــــر هســــتند، از نزدیــــک در جریان 
مســــائل و مشــــکات مردم قرار گرفــــت. در این بازدید 
ایــــن محله زندگی می کنند  که در  میدانی خانواده هایی 
و برخی از آن هــــا حتی تحت پوشــــش کمیته امداد امام 
خمینــــی)ره( قرار دارنــــد، ادعا کردند که فقــــط یارانه 45 

هزار و 500 تومانی را دریافت می کنند و نه تنها یارانه 120 
هزار تومانــــی اخیر که مصوبه مجلس اســــت را دریافت 
نمی کنند، بلکه حتی یارانه معیشــــتی که ســــال گذشته 
و پس از افزایش قیمت بنزیــــن بنا بود به خانواده های 

ایرانی پرداخت شــــوند را نیز دریافت نمی کنند.
به نقل از خبرگــــزاری خانه ملت، قالیبــــاف در نامه خود 
همچنین از دیوان محاســــبات و کمیســــیون اجتماعی 
پرداخت  چگونگــــی  بررســــی  اســــت  خواســــته  مجلس 
یارانه 120 هزار تومانی به محرومان را در دســــتور کار قرار 

دهند.
آبــــان مــــاه طرحــــی را به  مجلــــس شــــورای اســــامی در 
آن دولت موظف شد به بیش از  تصویب رساند که طی 
60 میلیــــون نفر بین 60 تا 120 هزار تومان یارانه پرداخت 
کنــــد. دولت ابتدا از اجرای این قانون ســــر باز زد و حتی 
پرداخت یارانه بــــه مردم را »اعانه« توصیــــف کرد. با این 
ابــــاغ قانون توســــط دکتر  حال بــــا پیگیــــری مجلس و 
از پرداخــــت یارانه معیشــــتی  قالیبــــاف، دولــــت ناگزیر 
به مردم شــــد. گرچه دولــــت قانون مصــــوب مجلس را 
عینا اجرا نکرد و هم در میــــزان پرداخت و هم جمعیت 
کرد امــــا در راســــتای تعامل  هــــدف، تغییراتــــی را ایجاد 
قوا، مجلس بــــا دولت همراه کرد تا ایــــن یارانه به مردم 

شود. پرداخت 

طبق اعالم وزارت ارتباطات؛

30 میلیون سیم کارت بدون هویت شناسایی شد
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: وزارت ارتباطات اعام کرد 
که با ســــاماندهی هویت صاحبان ســــیم کارت های تلفن 
همراه، حدود 30 میلیون ســــیم کارت بــــدون هویت یا با 

هویت ناقص شناسایی شدند.
وزارت ارتباطات ساماندهی ســــیم کارت های تلفن همراه 
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مورد 

بررسی قرار داد.
سوءاســــتفاده از خطــــوط یــــا خدمــــات ارتباطــــی، یکــــی از 
مشــــکات رایــــج ارتباطــــات و موبایل اســــت. ســــازمان 
تنظیم مقــــررات تنظیم مقررات و ارتباطــــات رادیویی برای 
پیشگیری از این سوءاستفاده سیم کارت های بی هویت 

را در سه مرحله ساماندهی کرده است.
مرحلــــه نخســــت بــــا مشــــارکت اپراتورها کد ملــــی تمام 

تمامــــی  از  دوم  مرحلــــه  در  شــــد.  دریافــــت  مشــــترکان 
خواســــته  متعــــدد  ســــیم کارت های  دارای  مشــــترکان 
شــــد بــــا مراجعه بــــا امــــور مشــــترکان اپراتورهــــای خود، 

سیم کارت های فعال خودشان را اعام کنند.
مشــــترکان  هم  ســــوم  مرحلــــه  در   ، مهــــر از  نقــــل  بــــه 
خطــــوط  تعــــداد  اســــتعام  ســــامانه  بــــه  مراجعــــه  بــــا 
 www.mobilecount.cra.ir همراه  تلفن  مشــــترکان 
نامشــــان  به  که  ســــیم کارت هایی  تعداد  از  می توانند 
ثبت شــــده  همــــراه  تلفــــن  مختلــــف  اپراتورهــــای  در 

شوند. مطلع  است 
بــــا اجرای این طــــرح و ایجاد ســــامانه اســــتعام، حدود 30 
میلیون ســــیم کارت بــــدون هویــــت یا با هویــــت ناقص 

شناسایی و ساماندهی شدند.

کره جنوبی متعهد به آزادسازی 
ذخایر ارزی ایران شد

روابط عمومــــی بانک مرکــــزی اعام کــــرد: همتی در 
جلسه مشترک با هیأت کره ای بر این امر تأکید کرد 
که هیچ بهانــــه ای برای تداوم مسدودســــازی ذخایر 
ارزی بانــــک مرکزی که متعلق به ملت ایران اســــت، 
وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع 

مشکل متعهد شد.

آغاز مذاکرات سه جانبه روسیه
آذربایجان و ارمنستان

جمهــــوری  روســــیه،  جمهــــور  روســــای  مذاکــــرات 
آذربایجان و نخســــت وزیر ارمنستان در مسکو آغاز 

شد.
والدیمیر پوتین، نیکول پاشــــینیان و الهام علی اف 
دربــــاره چگونگــــی اجرایــــی شــــدن توافقنامه صلح 
قره باغ و راه های دســــتیابی به صلح پایدار در منطقه 

گفتگو خواهند کرد.

یکا را به زور  امام جمعه بغداد: آمر
اخراج می کنیم

آیت ا... ســــید یاســــین الموســــوی گفت: 17 سال از 
ســــرنگونی صدام در عراق می گذرد و آیــــا ما تا کنون 
یک ســــرباز ایرانی را در شــــهر یــــا روســــتاهای عراق 
دیده ایــــم؟ در ایــــن 17 ســــال آمریکایی ها بــــر عراق 

حکومت کردند.
نیروهــــای آمریکایی بایــــد با زور و بــــازوی فرزندان ما 
از عراق خارج شــــوند و اگــــر این کار را نکننــــد با اراده 

خداوند متعال آنها را بیرون می کنیم.
از خداوند می خواهم انتقام اشــــک امام خامنه ای در 
روزی که بر پیکر پاک شــــهید سلیمانی گریه کرد و ما 

نیز گریه کردیم و همه دنیا گریه کرد را بگیرد.

تشکیل پرونده ترور دانشمندان 
یکا هسته ای علیه آمر

افضلی نیکــــو، وکیل پرونــــده قربانیان و شــــهدای 
دانشــــمند هسته ای کشــــورمان در نشست خبری 
گفت: ما براســــاس قانون جمهوری اســــامی اجازه 
داریم طرح دعوای مدنی داشــــته باشــــیم که پرونده 
شــــهدای هســــته ای کشــــورمان حدود 400 صفحه 

بوده که 32 خوانده آمریکایی و 11 خواهان دارد.
در این پرونده بابت خســــارت های مادی و معنوی 
وارد شده به خانواده شهدای هسته ای 100 میلیون 
دالر خســــارت مطالبه و تعیین میزان خسارت های 

تنبیهی را به دادگاه واگذار کردیم.
جنایت ترور دانشمندان ما نباید بدون پاسخ بماند 
و آمــــران و عامان این جنایات که شــــامل روســــای 
جمهور و برخی مقامات دیگر آمریــــکا به ویژه وزرای 
امور خارجــــه و خزانه داری این کشــــور بایــــد به کیفر 

جنایات شان برسند.

نگرانی از آشوب
در مراسم تحلیف بایدن

گاه فاکس نیــــوز اعام کردنــــد: اداره پلیس  منابــــع آ
نیویورک، 200 نیروی خود را به محل بر گزاری مراســــم 
کمک به  تحلیف بایــــدن در واشــــنگتن به منظــــور 

پلیس محلی اعزام خواهد کرد.

سرنگونی دومین پهپاد ساخت 
ترکیه توسط پدافند هوایی 

انصاراهلل یمن
پهپاد مدل Karayel ساخت ترکیه جدیدترین عضو 
در میان هواپیماهای بدون سرنشــــین ســــرنگون 
شده ائتاف سعودی محسوب میشود که تا کنون 
2 فرونــــد از آنها در اســــتان های الحدیــــده و الجوف 
یمن ســــرنگون شده اند. کلکســــیونی از پهپادهای 
امریکایی، چینــــی و ترک در تور پدافنــــد ارتش یمن 

گرفتار شده اند.

دستیابی نیروهای مسلح 
به»رادیوهای نرم افزار پایه«

در سکوت کامل رادیویی
دســــتیابی ایران به رادیوهای نرم افزار پایه را می توان 
یکــــی از لبه های فناوری در حوزه مخابراتی دانســــت 
کــــه بــــا ورود آن بــــه نیروهای مســــلح، یــــک جهش 
بزرگ در ارتباطات تاکتیکــــی و راهبردی این حوزه رخ 
می دهد. ایران جهش بزرگی در ارتباطات راهبردی با 

تولید»SDR بومی« خواهد داشت.

موشک های ایرانی به عین االسد
ین حمله به ارتش  قدرتمندتر

یکا در عصر فعلی آمر
آلن جانسون، افســــر فرماندهی در عین االسد گفت: 
من هنوز اضطراب دارم و به طور مکرر کابوس می بینم.

واقعیــــت این بود کــــه همه عائم آســــیب مغزی را 
داشتند، اما این عائم در مقایسه با آنچه که ما تمام 

شب را پشت سر گذاشتیم، ناچیز بود.
اگرچــــه رئیــــس جمهور ترامــــپ گفت کــــه همه چیز 
خوب پیش می رود، اما پس از فاش شــــدن شــــمار 
زخمی هــــا، پنتاگون اعــــام کرد که اظهــــارات رئیس 
جمهور مبنی بر نداشــــتن تلفات، بر مبنای بهترین 

اطاعاتی بود که او در آن ساعت داشت.

اخبار کوتاه
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نایب رئیس شورای شهر همدان خبر داد:
تشویق تیم فوتبال شهرداری 

همدان توسط اعضای شورا

شــــورای  رئیــــس  نایــــب  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اسامی شهر همدان از اهدای هدیه به تیم فوتبال 
شهرداری همدان برای تشویق و ایجاد انگیزه باالتر 

این تیم خبر داد.
گــــزارش روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر  به 
همدان، ابراهیم مولوی در هفتادمین جلسه صحن 
شورای شــــهر افزود: در راستای تشــــویق بازیکنان، 
مربیــــان و کادر فنی تیم فوتبال شــــهرداری همدان 
مقرر شــــد به دلیل نتایج درخشان کسب شده این 

تیم توسط شورا مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.
مولــــوی اضافه کــــرد: با نظر مســــاعد همــــه اعضای 
شــــورای شــــهر مقرر شــــد کــــه در بــــازی آینــــده تیم 
فوتبــــال شــــهرداری همدان بــــا اهــــدای هدایایی از 
بازیکنان،مربیان و کادر فنی،مدیریتی و پشــــتیبانی 
این تیم تقدیر و قدردانی شــــود تا بــــه امید خداوند 
متعال با روحیــــه باالتر و بهتر ادامه مســــابقات را با 

موفقیت بگذرانند.
 وی بــــا بیــــان اینکــــه در ســــال جــــاری بــــا عنایت به 
مساعدت و همکاری مجموعه مدیریت شهری تیم 
فوتبال شهرداری بایستی به لیگ دسته یک صعود 
کند یادآور شد: این تیم نشــــانی برای شهر همدان 
بوده و امید جوانان و نوجوانــــان همدانی به ویژه در 

فوتبال محات است.
وی با بیــــان اینکــــه تقویت تیم های ورزشــــی عاوه 
بر ایجاد نشــــاط در جامعــــه، از بزهکاری های متعدد 
اجتماعی جلوگیری می کند، اضافه کرد: در این راستا 
شورای شــــهر و شــــهرداری همدان به وظایف ذاتی 
و قانونی خود عمــــل کرده و با تقویــــت تیم فوتبال 
آن بــــه لیگ هــــای باالتر باعث  شــــهرداری و صعود 
ایجاد نشاط شهروندی و امید و انگیزه در جوانان و 

نوجوانان ورزشکار همدان شده است.

روزهای کرونایی و ورزش در خانه

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: با شــــیوع ویــــروس کرونا، 
باشگاه ورزشــــی یکی از مکان هایی است که در این 

شرایط امکان دسترسی به آن وجود ندارد؛
امــــکان ورزش کردن بیرون از خانــــه وجود ندارد، اما 
با ورزش در خانه ضمن آنکه ســــامت جســــم حفظ 

می شود می توان روحیه ای شاد را نیز به وجود آورد.
تأثیــــر ورزش و تحــــرک بدنــــی در زمان شــــیوع کرونا 
ویروس، می تواند نقش پیشــــگیرانه داشته باشد، 
البته از مهم ترین ایــــن اقدامات انجام ورزش منظم 
است. در حقیقت انجام ورزش منظم یکی از راه های 
جلوگیری از مضــــرات و معایب بی حرکتی و فعالیت 

نکردن طی دوران قرنطینه خانگی است.
کاهش قدرت عضات و پاییــــن آمدن توان قلبی-
 در 

ً
عروقــــی و ریوی بــــه دنبــــال بی حرکتــــی خصوصا

جمعیت مســــن و افراد دارای بیماری های زمینه ای 
از جمله علل افزایش ناتوانی در این قشــــر آســــیب 
پذیر جامعه است. ورزش هایی مانند دراز نشست، 
کششــــی طناب زدن از جمله ورزش هایی است که 

می توان آن ها را در منزل انجام داد.
ورزش عــــاوه بر اینکــــه ابزار ارزشــــمندی برای حفظ 
سامت جسمانی اســــت، رابطه نزدیکی با سامت 
و بهداشــــت روانــــی و بــــه ویــــژه پیشــــگیری از بروز 
و  اضطــــراب  از  ورزش  دارد.  روانــــی  ناهنجاری هــــای 
افســــردگی می کاهــــد و اعتماد به نفــــس را افزایش 

می دهد.
ورزش در ســــامت و آمادگــــی جســــمانی، تعادل و 
ثبــــات هیجانی، جلب توجــــه، رقابت، رشــــد اعتماد 
به نفــــس، تصویر مثبت بدنــــی و اجتماعی و تأمین 
نیاز هــــای دوســــتی، احســــاس امنیــــت و تقویــــت 

گروهی، تأثیر فراوانی دارد.
اگر ســــامت روانــــی را بــــه معنای احســــاس راحتی 
نســــبت به خود و دیگران تعریف کنیم، معیار های 
آن موفقیت، تعــــادل هیجانی، ســــازگاری با محیط، 
واقع بینی، احســــاس ارزشــــمندی و اجتماعی بودن 
خواهد بــــود، بنابراین ورزش با فعال ســــازی چنین 
معیار هایــــی نــــه تنها به بهداشــــت جســــم بلکه به 
بهداشــــت روانــــی هم کمــــک می کنــــد و همچنین 
اضطراب افراد با پرداختن به ورزش به میزان بســــیار 

زیادی کاهش می یابد.

پارالمپیکی ها در آرزوی استخدام دولتیخبــر

دونده نابینای همدان:
 4سال در حسرت شغل رسمی  هستم!

هگمتانــــه، گروه ورزش: یک قانون 8 ســــاله با تفســــیرها، 
آییــــن نامه هــــای گوناگــــون و البتــــه مثل برخــــی قوانین، 
درگیر تفســــیرهای مختلف با اجرای ناقص! منظور قانون 
اســــتخدام نشــــان آوران پارالمپیک و اصاحات متعاقب 
آن است که به اذعان نشــــان آوران به صورت موردی اجرا 

شده و هنوز با "اما و اگرهای" زیادی مواجه است.
در قانون آیین نامه های اجرایی اســــتخدام نشــــان آوران 
المپیــــک و پارالمپیک در ارگان ها و ســــازمان های دولتی 
هر چند تفاوت چندانی به چشــــم نمی خورد، اما شواهد 
امر و اظهارات ورزشــــکاران و دست اندرکاران پارالمپیک 
بــــه وضوح نشــــانگر بــــروز تبعیــــض میان نشــــان آوران 
این حوزه بــــا المپیکی ها در بحث اســــتخدام اســــت. به 
طوری که در این قانون شــــرایط اســــتخدام نفرات اول تا 
ســــوم نشــــان آوران المپیک، نفرات اول و دوم جهانی و 
قهرمانان بازی های آســــیایی در ارگان های دولتی در نظر 
گرفته شــــده، اما این قانون برای ورزشکاران پارالمپیکی 
حتی پس از اصاح تنهــــا در قهرمانان پارالمپیک خاصه 

شده است.
آییــــن نامه اجرایی جــــذب و اســــتخدام قهرمانان  �

ورزشی
در ســــال 1392 آیین نامه اجرایی اســــتخدام نشــــان آوران 
المپیک و پارالمپیک در 6 ماده و 1 تبصره در دی ماه 1392 

تصویب و الزم االجرا اعام شد.
آیین نامه رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته  در این 
بین المللی المپیک )IOC( نیز شــــامل رشــــته های تحت 
پوشــــش در بازی های المپیــــک، پارالمپیک، مســــابقات 

قهرمانی جهان و بازی های آسیایی اعام شدند.
ســــرانجام در تیرمــــاه 1395 آییــــن نامــــه اجرایــــی جذب و 
استخدام قهرمانان ورزشــــی با امضای معاون اول رئیس 
جمهور به تشــــکیات ورزش و سایر دستگاه های مرتبط 

اباغ شد.
در این بند به صراحت تکلیف مشــــمولین استخدامی در 
حوزه قهرمانان المپیک و پارالمپیک مشــــخص شــــده و 
آیین نامه  دستگاه های اجرایی می توانند مشمولین این 
را با رعایت شــــرایط و ضوابط اعامی منــــدرج در آیین نامه 
گهی به صورت  مذکور بدون برگزاری آزمون و خارج از نشر آ

پیمانی جذب و استخدام نمایند.
تصویب الیحه اســــتخدام قهرمانان پارالمپیک در  �

دستگاه های اجرایی
با توجه بــــه بروز برخی مشــــکات اجرایی، مجــــددا هیأت 
دولت در آذر 1399 الیحه اســــتخدام قهرمانان پارالمپیک 

را به تصویب رســــاند. دولت مطابق این الیحه در راستای 
، موضوع  حمایــــت از قهرمانــــان جانبــــاز و معلول کشــــور
در  پارالمپیــــک  قهرمانــــان  اســــتخدام  و  جــــذب  امــــکان 
دســــتگاه های اجرایی به صورت پیمانــــی را تصویب و وارد 

فرایند اجرایی کرده است.
یکی  یا  پارالمپیــــک  قهرمانــــان  الیحــــه،  ایــــن  موجب  به 
از فرزنــــدان آنهــــا بــــه فهرســــت مشــــموالن منــــدرج در 
اضافه  کشــــوری  خدمات  مدیریت  قانون  چهارم  تبصره 
می تواننــــد  اجرایــــی  دســــتگاه های  کلیــــه  و  می شــــوند 
آنها به صورت پیمانی با  نســــبت به جذب و اســــتخدام 
معرفی وزارت ورزش و جوانان و در چارچوب مجوزهای 

کنند. اقدام  استخدامی 
ح های ورزشی دولت و مجلس � تقارن طر

همزمان با تصویب الیحه اســــتخدام قهرمانان پارالمپیک 
در دســــتگاه های اجرایی، طرح های مجلس برای حمایت 
از ورزشــــکاران نشان آور و قهرمانان ورزشــــی نیز تقریبا در 

همین ایام اعام شدند.
کمیسیون فرهنگی مجلس  کارگروه تربیت بدنی  رئیس 
از بررسی طرح جامعی خبر داده که قرار است در حمایت از 

ورزش و ورزشکاران تهیه و تدوین شود.
احمد راســــتینه با تأکید بر اینکه در بحث ورزش قهرمانی 
و حمایت از نشــــان آوران و قهرمانان ورزش های حرفه ای 
باید اتفاق ویــــژه ای بیفتد، می گوید: امروز قهرمانان زیادی 
در حــــوزه ورزش داریــــم کــــه به آنها توجه نشــــده اســــت. 
طوری که بخشی از آنها از کشــــور خارج شده و بخشی هم 
به فعالیت های دیگــــر می پردازند که این مســــئله هزینه 

سنگینی برای کشور به شمار می رود.
سایه تبعیض میان المپیکی ها با پارالمپیکی ها �

شواهد امر در آیین نامه های اجرایی و اظهارات ورزشکاران 
و دســــت انــــدرکاران پارالمپیک بــــه وضوح نشــــانگر بروز 
تبعیض میــــان وزشــــکاران این حــــوزه بــــا المپیکی ها به 

خصوص در بحث استخدام است.
هــــادی رضایــــی سرپرســــت کاروان ایــــران در بازی هــــای 
پارالمپیک توکیو 2021 در این خصوص تأکید کرده است: 
در ایــــن قانــــون تبعیض چشــــمگیری بین نشــــان آوران 
المپیــــک و پارالمپیــــک وجــــود دارد، به طوری کــــه در این 
قانون شرایط اســــتخدام نفرات اول تا ســــوم نشان آوران 
المپیــــک، نفرات اول و دوم جهانــــی و قهرمانان بازی های 
آســــیایی در ارگان های دولتی در نظر گرفته شده، اما برای 
ورزشــــکاران پارالمپیکــــی این قانــــون تنهــــا در قهرمانان 

پارالمپیک خاصه شده است.

وی در پاســــخ به این موضوع که از 4 ســــال پیش که این 
قانون مصوب شــــد، چنــــد نفر از ورزشــــکاران پارالمپیکی 
جذب ارگان های دولتی شده اند، افزود: متأسفانه در طی 
چند سال گذشــــته آماری از جذب ورزشکاران پارالمپیکی 
در ارگان هــــا و ســــازمانهای دولتــــی و حتــــی وزارت ورزش 
نداشــــتیم، در حقیقت ارگان هــــا تمایلی برای اســــتخدام 

نشان آوران پارالمپیکی ندارند.
حمایت از پارالمپیکی ها، از حرف تا عمل �

بررسی وضعیت برخی از ورزشکاران پارالمپیکی، واقعیات 
تلخی را نمایان می سازد. طوری که در اظهارات آنها فروش 
ملــــک و خودرو بــــرای تأمین هزینه های تمرین به چشــــم 

می خورد.
سجاد نیک پرســــت که نایب قهرمان کم بینای بازی های 
پارالمپیک لندن و ریو بوده، بــــه صراحت از فروش قطعه 
زمین خود بــــرای تأمیــــن هزینه های آماده ســــازی جهت 
حضور در مرحله دوم مســــابقات رکوردگیری دوومیدانی 

خبر داده است.
قهرمان بیکار مسابقات پارالمپیک �

وی می گویــــد: بــــا وجــــود کســــب افتخــــارات فــــراوان در 
مسابقات پارالمپیک، پاراآســــیایی و جهانی همواره مورد 
کم توجهی مســــوولین قرار گرفته ام. ضمــــن این که برای 
پیدا کــــردن کار به ارگان هــــا و نهادهــــای مختلف مراجعه 

کردم که تاکنون بی ثمر بوده است.
حسرت داشتن شغل برای قهرمان جاکارتا �

هرچنــــد تا این جــــای گــــزارش از اســــتخدام پارالمپیکی ها 
خبــــری نبوده اســــت. اما حســــرت داشــــتن شــــغل برای 

قهرمان جاکارتا داستان را کمی پیچیده می نماید.
حمید اسامی دونده پرافتخار نابینای همدان که قهرمان 
دو 1500 متر نابینایان در جاکارتا به شــــمار می رود گفته که 

او 4سال اســــت در حسرت شغل رســــمی و استخدام در 
ارگان های دولتی به سر می برد.

وی در توضیح بیشتر می گوید: با توجه به قانون استخدام 
قهرمانان ورزشی، متأسفانه هنوز بسیاری از دستگاه های 
اجرایی به آن عمــــل نمی کنند و یا در جذب قهرمانان ملی 

به طفره می روند.
وی گفت: با وجود این که دانشجوی دکترای تربیت بدنی 
هســــتم و بارها برای اســــتخدام در ارگان ها و ســــازمانهای 
مختلــــف دولتــــی در اســــتان همدان اقــــدام کــــرده ام، اما 
همچنان در حســــرت این هســــتم که یکــــی از ارگان ها و 
ســــازمانهای دولتی به بخشــــنامه دولت توجه کند. واقعا 
نمی دانم چون نابینا هســــتم من را استخدام نمی کنند یا 

موضوع چیز دیگری است.
تامین هزینه ها با فروش خودرو �

علی محمدیاری پرتابگر پارالمپیکــــی دیگر قهرمان ایرانی 
است که برای آماده شدن در رویداد بازی های پارالمپیک 
توکیو هزینه های تمریناتش را با فروش خودرو شــــخصی 

تأمین می کند.
محمدیــــاری بــــا انتقــــاد نســــبت به قانــــون اســــتخدامی 
مدالنشــــان آوران پارالمپیکــــی در ارگان ها و ســــازمانهای 
دولتی، خاطرنشــــان کــــرد: در این قانــــون تبعیض بزرگی 
بین اســــتخدام نشــــان آوران المپیــــک و پارالمپیک دیده 
می شود، به طوری که شرایط اســــتخدام برای نفرات اول تا 
سوم المپیک تعریف شده اما برای ورزشکاران پارالمپیکی 

تنها شامل نشان آوران طایی می شود.
بــــرای اســــتخدام دریافــــت  � ابــــالغ رســــمی  هنــــوز 

نکرده ایم!
دبیــــر اجرایــــی کمیتــــه ملــــی پارالمپیــــک دربــــاره مصوبه 
اســــتخدام نشــــان آوران پارالمپیــــک در ارگان های دولتی 

گفت: هنوز این مصوبه به صورت رسمی به ما اباغ نشده 
است.

محمد تابع در یک نشســــت خبــــری در خصوص مصوبه 
اخیــــر دولــــت بــــرای اســــتخدام قهرمانــــان پارالمپیک در 
ارگان ها و ســــازمانهای دولتی افزود: پس از پیگیری هایی 
کــــه از طریق فدراســــیون و کمیته ملی پارالمپیــــک با وزیر 
ورزش و معاونیــــن وی صــــورت گرفت، ایــــن موضوع طی 
دســــتورالعملی مورد پیگیــــری قرار گرفت کــــه در نهایت 
از طریــــق جرایــــد و خبرگزاری هــــا در جریــــان مصوبه جدید 
اســــتخدام نشــــان آوران قرار گرفتیم که البتــــه هنوز اباغ 
رســــمی به کمیته ملی پارالمیپک و یا شــــخص خســــروی 
وفا نرســــیده که اگــــر نواقصی وجود داشــــته باشــــد آن را 
پیگیری کنیم، به هر صورت اگر این اباغ برسد ما پیگیری 
می کنیم تا آن چیزی که شایســــته ورزشکاران پارالمپیکی 

است، به آن دست یابند.
انتقــــاد جــــدی از اجــــرا نشــــدن مصوبه اســــتخدام  �

قهرمانان
زهرا دانایی طوس ورزشــــکار والیبال نشســــته بانوان نیز 
از آنچه که وی آن را " اجرا نشــــدن مصوبه قانونی استخدام 
قهرمانــــان" در ادارات و ســــازمان ها بــــه عنــــوان یکــــی از 
مطالبات جدی ورزشــــکاران ملی پوش و نشان آور نامید؛ 
گایه کــــرده و می گوید: دســــتگاه های اجرایی بــــه ویژه در 

استان گلستان به آن عمل نکرده  یا طفره می روند.
با توجه بــــه قوانین و آییــــن نامه های مرتبط بــــا حمایت از 
قهرمانان پارالمپیکی، به نظر می رســــد اشکال به مباحث 
قانونی وارد نیست، بلکه در مباحث اجرایی و نحوه اجرای 
قانون اســــت که با گذشــــت 8 ســــال از تدویــــن قانون و 
اصاحات آن، هنوز حمایت از قهرمانان پارالمپیکی با " اما 

و اگرهای زیادی" مواجه شده است.

راهیابی نابغه تنیس همدان به مسابقات انتخابی المپیک
هگمتانه، گروه ورزش: »شــــیما صفایی« ملی پوش اســــتان همدان به مسابقات انتخابی المپیک 

مناطق مختلف آسیا راه یافت.
کنفدراســــیون تنیس روی میز آســــیا زمان برگزاری رقابت های انتخابی المپیک در مناطق مختلف 

آسیا را اعام کرد.
طبق اعام کنفدراســــیون آسیا مســــابقات مناطق مختلف آســــیا روزهای 23 الی 25 اسفندماه در 
دوحه قطر برگزار می شــــود و نمایندگان کشورمان در منطقه آسیای میانه برای کسب تک سهمیه 

المپیک در این منطقه به میدان می روند.
»ندا شهســــواری« و »شــــیما صفایی« در بخش بانوان و »نوشــــاد و نیمــــا عالمیان« در بخش 
آقایــــان با ســــرمربیگری »جمیل لطف اهلل نســــبی« و »حمیده ایرانمنش« ســــرمربیان تیم های 
« به مصــــاف حریفان خود  ملــــی به عنــــوان نمایندگان جمهوری اســــامی ایران در »دوحه قطر

وند. می ر
کشورهای حاضر در آسیای میانه شــــامل ایران، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، 

افغانســــتان و قرقیزستان هستند که برای کسب یک ســــهمیه در بخش بانوان و یک سهمیه در 
بخش آقایان مسابقه خواهند داد.

پیش ازاین نیز مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان به همراه رئیس فدراســــیون تنیس روی 
میز کشــــور از روند تمرینات این ملی پــــوش همدانی و از محل تمرینات »شــــیما صفایی« نماینده 

استان همدان در این رقابت ها بازدید کردند.

آغاز دور برگشت مسابقات والیبال لیگ یک
جدال سروقامتان همدان برای صعود

لیــــگ  برگشــــت  دور  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دســــته یک والیبال کشــــور آغاز شــــد و نمایندگان 
خراســــان در گــــروه »الــــف« ایــــن پیکار هــــا مقابل 
حریفــــان خود به یک شکســــت و پیروزی دســــت 
در حالی  مشــــهد  اشتادســــازه  والیبال  تیم  یافتند. 
برابر مس رفســــنجان تن به شکست 3 بر 1 داد که 
در دور رفــــت هم با نتیجه ای مشــــابه بازی را واگذار 

کرده بودند.
همچنیــــن فوالد خراســــان هــــم که دور رفــــت را با 
برتری 3 بــــر 1 برابر ســــروقامتان همــــدان آغاز کرده 
نیز  برگشــــت  دور  در  نخســــتین بازی اش  در  بــــود، 
توانســــت 3 امتیاز دیدار با تیم همدانــــی را با برد 3 
بر 0 به دست بیاورد؛ شروعی مشابه دور رفت برای 
آن  نمایندگان استان که البته در پایان رقابت های 
دور با نتایجی دلخواه همراه نبود و فوالد خراســــان 
و اشتادســــازه به ترتیب در رده های چهارم و پنجم 

گروه ُنه تیمی خود قرار گرفتند.
باخت تکراری؛ این بار در تهران �

تیم والیبال اشتادســــازه مشهد که امسال با تیمی 
تمام بومی و ســــرمربیگری حامد صمــــدی پا به این 
رقابت ها گذاشــــته اســــت، در دور رفت 5 پیروزی 
و 3 شکســــت به دســــت آورد و نتوانست آن  طور  
که باید  و  شــــاید، توقعات را برآورده کند. شاگردان 
صمدی در بازی دور رفت هم که به میزبانی مشهد 
و ســــالن مهران برگزار شــــد، مقابل شــــاگردان اکبر 
که ســــابق بر این  خــــداوردی در مس رفســــنجان 
هدایت تیم والیبال پیام خراسان را در لیگ برتر به 

عهده داشت، با شرایطی مشــــابه تن به شکست 
دادنــــد. اشتاد ســــازه در حالــــی 3 بر 1 بــــازی را واگذار 
کرد که انتظار می رفــــت در این بازی نمایش بهتری 
داشته باشد؛ اما شاید حضور سرمربی تیم در کادر 
فنــــی تیم ملی نوجوانــــان کمی تمرکــــز را از این تیم 

گرفت.
فوالد دور برگشت را فوالدین آغاز کرد �

تیــــم والیبال فــــوالد نیشــــابور که با ســــرمربیگری 
علی نقــــدی، تیمی به نســــبت با تجربه تــــر و بهتر از 
اشتادســــازه را روانه مســــابقات این فصــــل کرده، 
در بــــازی دور رفت هم توانســــته بود ســــروقامتان 
خراســــانی  مــــردان  این بــــار  امــــا  ببــــرد؛  را  همــــدان 
توانســــتند پیروزی شیرین تری را به دست بیاورند. 
فوالد نیشــــابور در بازی رفت یک ست را به حریف 
واگذار کــــرده بود، اما در بازی برگشــــت در تهران با 
نتیجه 3 بر 0 پیروز میدان شــــد تا 3 امتیاز شیرین را 
در آغاز دوباره بازی ها به دســــت بیاور د. فوالدی ها 
بــــا این نمایش نشــــان دادنــــد که دور برگشــــت را 

آغاز کردند. فوالدین 
جنگ برای صعود میان هم استانی ها �

شــــرایط جدول و یکه تــــازی هوادار تهــــران و مس 
رفســــنجان در این گروه نشــــان می دهد که ظاهرا 
تکلیف تیم های اول و دوم برای صعود مشــــخص 
است و تیم های ملوان تهران، اشتادسازه، فوالد و 
سروقامتان تیم هایی هستند که باید برای جایگاه 
ســــوم و چهارم جدول بجنگند تــــا در پلی آف حاضر 

شوند.

مهاجم همدانی استقالل رسما به گل گهر سیرجان پیوست
هگمتانه، گــــروه ورزش: مرتضی تبریزی بــــا عقد قراردادی 
یــــک و نیم ســــاله بــــه جمــــع شــــاگردان امیــــر قلعه نویی 

پیوست.
مرتضــــی تبریــــزی، بازیکــــن فصل گذشــــته تیــــم فوتبال 

اســــتقال با عقد قــــراردادی یک و نیم ســــاله به گل گهر 
سیرجان پیوســــت و شــــاگرد امیرقلعه نویی در این تیم 

شد.
از ذوب آهــــن به اســــتقال  تبریــــزی دو فصــــل پیــــش 

پیوســــته بــــود و از خرداد ســــال 99 دچــــار مصدومیت 
از ناحیــــه رباط صلیبی شــــد و در ادامه با اســــتقال برای 
آبی ها جدا  تمدید قــــرارداد به توافق نرســــید و از جمــــع 

شد.

تکمیل جورچین کشتی نهاوند برای درخشش هرچه بیشتر
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیــــس اداره ورزش و 
جوانان نهاوند، گفت: جورچین کشتی نهاوند 
بــــرای درخشــــش هرچه بیشــــتر کامل شــــده 

است.
رامین درویشــــی در بازدید مشــــترک با رئیس 
هیأت کشتی استان همدان از زیرساخت های 
ورزش کشــــتی در شهرســــتان نهاونــــد، اظهار 
کــــرد: کشــــتی نهاونــــد از دیرباز مهــــد پرورش 

قهرمانان و دالوران بزرگ کشتی بوده است.
وی با بیان اینکه نهاوند چشــــمه جوشــــان در 
کشــــتی کشور اســــت که هیچگاه این چشمه 

خشــــک نخواهد شــــد، گفت: امروز شــــرایط با وجود دکتر 
ســــیفی، دکتر یــــاری زمینه رشــــد و ارتقاء جایگاه کشــــتی 
نهاوند فراهم اســــت و با انتخاب اقای مومیوند به عنوان 
رئیس هیأت کشتی شهرستان، جورچین کشتی نهاوند 

تکمیل شده است.
رئیــــس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان نهاوند ضمن 
تقدیــــر از اعتمــــاد رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان 
بــــرای انتصاب رئیــــس هیأت شهرســــتان، تصریــــح کرد: 
خوشــــبختانه آقای یاری به عنوان سکاندار کشتی استان 
همــــدان پس از پیشــــنهاد آقــــای مومیوند بــــرای تصدی 
رئیس هیأت کشــــتی نهاوند با اعتماد فراوان نســــبت به 

صدور حکم ایشــــان مســــاعدت داشــــتند که جای تقدیر 
دارد.

رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان نیــــز گفت:حمید 
سیفی فرصتی مغتنم برای کشتی نهاوند است.

حمیدرضــــا یــــاری رئیــــس هیأت کشــــتی اســــتان ضمن 
نشســــت با سرپرســــت اداره ورزش و جوانان و مسؤول 
هیأت کشــــتی شهرســــتان یک تخته تشک و رویه تشک 
کشــــتی به نهاوند اهدا نمود و قول داد تــــا در آینده توجه 

بیشتری به ورزش کشتی نهاوند کند.
وی افزود: امروز با حضور دکتر ســــیفی بــــه عنوان مدیرکل 
ورزش و جوانان اســــتان همدان که خــــود از قهرمانان و نام 

آوران خوشنام نهاوندی است فرصتی ارزشمند 
برای توســــعه همه جانبه کشتی نهاوند به وجود 
آمده که همه باید از آن به درستی استفاده کنیم.

رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همــــدان، ادامه 
داد: کشتی نهاوند از گذشــــته با تاش مربیانی 
چون فرامرز سماوات، تورج ظفری و عزیز سیف 
قطب مهم و تأثیرگذاری در کشــــتی کشــــور به 
شــــمار می رفت لذا امــــروز باید با بهــــره گیری از 
تــــوان پیشکســــوتان و احترام به ایشــــان همه 
ظرفیت هــــا را برای بازگشــــت بــــه دوران طایی 

کشتی نهاوند و استان همدان معطوف کنیم.
یاری در ادامه ضمن بازدید از مجموعه فرهنگی و ورزشــــی 
علیمرادیان نهاوند و سالن کشتی شهید برزویی، گفت: 
امیدواریم با همکاری مدیر مجموعه علیمرادیان فعالیت 
ســــالن کشــــتی نهاوند زیر نظر هیأت کشــــتی اســــتان و 

شهرستان انجام شود.
مدیر مجموعــــه فرهنگی ورزشــــی علیمرادیــــان نیز قول 
مساعد برای هرگونه همکاری با هیأت کشتی شهرستان 
خبر داد و گفت: امیدوارم با از بین رفتن شــــرایط کرونایی 
و بهبــــود اوضاع بتــــوان از ظرفیت های ایــــن مجموعه در 
برگزاری و میزبانی مسابقات کشــــتی در رده های مختلف 

سنی بهره ببریم.

اعالم آمادگی کبودرآهنگ برای حضور در لیگ کاراته کشور
هگمتانه، گروه ورزش: با اعام آمادگی قطعی 47 تیم برای 
، سازمان لیگ  حضور در مسابقات لیگ های کاراته کشور
و مسابقات فدراســــیون کاراته، زمان کنترل مدارک تیم ها 

برای حضور در لیگ های کاراته را اعام کرد.
ســــازمان لیگ و مسابقات اســــامی تیم هایی که به طوری 
قطعی ثبت نام کرده بودنــــد را اعام و زمان کنترل مدارک 
تیم ها و فهرســــت تیم هایی که بــــرای حضور در لیگ های 

کاراته کشور ثبت نام کرده اند را اعام کرد.
تیم هایی که به طور قطعی در این دوره از مســــابقات لیگ 

ثبت نام کرده اند به شرح زیر میباشند:
سوپر لیگ آقایان: �

کادمــــی مهاجرین  آزاد اســــامی، آ پاس ناجــــا، دانشــــگاه 
افغانســــتان، هیأت کاراته شهرســــتان کات، رعد پدافند 

ارتش، آوای رزم، گوجوریو سی واکای
سوپر لیگ بانوان: �

باشگاه آرامش کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسامی، آوای رزم، 

طنجه
لیگ برتر آقایان: �

آفرینان یاســــین جاویدان،  مانی خالــــق ایرانیان، افتخــــار 
، ســــبک شــــوتوکان ima ایران،  شــــهرداری منطقه 8 اهواز
باشــــگاه فرهنگی ورزشی شــــهر ورزش کرمانشــــاه، زنده 
رود ســــبز اصفهــــان، بیمه ســــرمد، گروه ســــرمایه گزاری و 
کبودرآهنگ«، صنعت  کاراته  کای دای، »هیأت  مهندسی 
مس رفســــنجان، باشــــگاه صنعت مس کرمان، باشگاه 
فرهنگی ورزشی ورزشی مقاومت، پاس ناجا، باشگاه دال 
کردستان،  کاراته  هیأت  کرمانشــــاه،  خوربران  کرمانشــــاه، 

هیأت کاراته مرکزی
لیگ برتر بانوان: �

باشــــگاه آرامــــش کرمانشــــاه، افتخــــار آفرینــــان یاســــین 
جاویدان، بیمه ســــرمد، افتخار آفرینان یاسین جاویدان2، 
هیــــأت کاراتــــه کبودر آهنــــگ، صنعت مس رفســــنجان، 
، دانشگاه علوم پزشــــکی لرستان، باشگاه  زنده رود ســــبز

فرهنگــــی ورزشــــی مقاومــــت، هیــــأت کاراته کردســــتان، 
شوتوکان Fsk ایران

سوپر لیگ سبک های آزاد آقایان: �
، عقاب  جیســــن کاراته گروه ســــاختمانی آراکس، ماندگار

نیروی هوایی ارتش، پاس ناجا،
سوپر لیگ سبک های آزاد بانوان: �

کیوکوشین سنتی جمهوری اســــامی ایران، هیأت کاراته 
، پارس آمود. رفسنجان، ماندگار
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هگمتانه، گروه اندیشه: در مهرماه سال 97 سردار شهید 
حاج قاســــم ســــلیمانی به دیدن حاج جــــال حاجی بابایی 
رزمنده ســــال های دفاع مقدس و همسرش، که دو فرزند 
شهید تقدیم انقاب اسامی و حفظ میهن کرده اند، آمد. 
حاال بعد از دو ســــال که داغ شــــهادت ســــردار را بر دل ها 
داریم بــــه بازخوانی این دیــــدار با روایت خبرگــــزاری فارس 

می پردازیم.
»پیرمرد با حرارت از روزهــــای دفاع مقدس می گوید و حاج 
قاســــم با لبخندی ادامــــه می دهد عملیات ســــختی بود، 
بیشتر بچه های رزمنده خسته بودند، حاج قاسم می گوید 
و پیرمرد تکمیل می کند، پیرمرد نقل خاطره می کند و حاج 
قاسم تأیید می کند، گویا این دو رزمنده در لحظه ای زمان 
از جمــــع حاضر بریده انــــد و به روزهای آتــــش و خون دفاع 

مقدس پیوسته اند.
ســــینی چای می رســــد و صــــدای اعتراض همســــر پیرمرد 
لحظــــه ای مرور خاطــــرات را قطــــع می کند کــــه می گوید، در 
این گرمای تابســــتان شربت برای ســــردار تهیه می کردید، 
نمی دانم، شــــاید مــــادر شــــهیدان به یاد لب های تشــــنه 
علیرضا در لحظه شــــهادت در شــــب 23 رمضــــان افتاده 
اســــت، شــــاید هم چهره ابوالقاســــم؛ دامــــادش با دیدن 
چهره گرم و صمیمی ســــردار برایش تداعی شده است که 
این گونه معترض است و به خانواده می گوید چرا شربتی 

خنک آماده نکرده اید.
نمی دانــــم.... شــــاید.. لحظات ســــخت تنهایــــی و نبودن 
همســــرش حاج جــــال، که بــــا فرزندانــــش در جبهه های 
دفاع مقدس مشغول دفاع از کشور بودند و مسؤولیت 
ســــخت خانه و خانواده بر دوش این شیر زن بود، تداعی 

شده است...شاید...
آری، امروز فرمانده ســــپاه قدس حاج قاســــم سلیمانی به 
دیدن حــــاج جــــال حاجی بابایی رزمنده ســــال های دفاع 

مقدس و همســــرش، کــــه دو فرزند شــــهید تقدیم حفظ 
و حراســــت میهــــن کرده اند، آمده اســــت و حــــاج جال با 
بوســــه حاج قاسم بر پیشــــانی خود، از عطر وجود جوانان 
شهیدش علیرضا و ابوالقاســــم جان گرفته است و هم و 

غم همسرش، بهترین پذیرایی از حاج قاسم است.
چهــــره تکیــــده و خطوط پیشــــانی حــــاج جــــال، الیه های 
استقامتی است که از ایســــتادگی در پای حفظ ارزش های 
اســــام و میهن عزیزمان جمهوری اسامی ایران، حکایت 
می کند و من پس از هــــزاران بار مرور قطعه ای از فیلم این 
دیدار به زندگی این پیرمرد قهرمان که در قسمتی از تاریخ 
سرزمینم می درخشد، می اندیشــــم، تولد نوزادی که قصه 

زندگی او برگ زرینی از تاریخ این کشور است.
پاسی از شب گذشته اســــت اما برخاف هر شب چراغ ها 
خاموش نشــــده اند و سوســــوی چراغ های پیه سوز از دور 

دیدگان همسایگان را به این خانه جلب می کند.
بانوان فانوس به دســــت در حیاط بــــزرگ خانه در رفت و 
آمدنــــد، التهاب لحظه ها بــــه جان کربایی افتاده اســــت، 
 ، خواب از چشــــمان پیرمــــرد رهیده و نگاهــــش در انتظار
دقیقــــه بــــه دقیقه بــــه انتهــــای مهتابــــی خانه، که تــــازه با 
دســــتان زنان همسایه برای جشنی بزرگ گل اندود شده، 
بــــه اتاق عــــروس جوانش که با پشــــت دری های ســــفید 
تزیین شــــده، مــــی دود،  ناگهان صدای حیــــات در فضای 
خانه می پیچد، صدای گریه نورســــیده ای، عطر نفس های 
نــــوزادی در هوا پخش می شــــود، دخترکی بــــا چارقد گلی، 
دوان دوان پله هــــای گلی را دو تا یکی طی می کند و از بزرگ 
طایفه مشــــتلق می خواهد و نفس نفس زنان، با هیجان 

می گوید: »آقا بچه پسر است«.
خون بــــه صــــورت احمــــد می دود،گرمایی پدرانه سراســــر 
وجودش را می گیرد، اســــکناس مچاله ای را در کف دست 
دخترک نهاده، ســــر به ســــجده شــــکر به آســــتان جانان 

می نهد.
جال متولد می شود،که قرار است حاج جال جبهه های 
میهــــن شــــود، جــــال متولد می شــــود، کــــه قرار اســــت 
ابوشــــهیدان شــــود، جال متولد می شــــود،که قرار است 
برگی زرین، از تاریخ ایران زمین را ورق بزند، قدم های چنین 
مولودی به راســــتی سجده شــــکر که نه، سجده های شکر 

دارد.
مریانج در دل الوند قرار گرفته اســــت، سرزمین آالله های 
وحشــــی که ســــال ها بعد بــــا خون شــــهیدان اللــــه باران 
می شود، مریانج به عاشــــوراهای پر شور و شعور شناخته 
می شود، به دسته های سینه زنی ســــاالر و سید شهدا، به 
عشــــق های خالص و بی ریای جوانانش بــــه حضرت علی 
)ع( و حضرت قاســــم)ع(،  )ع( و حضــــرت علی اکبــــر اصغر
شهیدان دشــــت نینوا معروف اســــت، که همین شور و 
شعور اســــت که با الالیی مهر حسین)ع( از شیرازه وجود 
مادران به کام کودکان می ریزد و با خون آنها عجین شــــده 

و خود، علی اکبرها و قاسم های کربای ایران می شوند.
جال که در کنار مردان خانواده به کشــــاورزی مشــــغول 
می شــــود، موقعیت اجتماعی و مرجعیت خانواده، باعث 
می شود، احمد پســــر حاج محمد ابراهیم مراوداتی فراتر از 

منطقه مریانج داشته باشد.
او در یکی از سفرهای خود به تهران با یکی از بزرگان منطقه 
آشــــنا می شود، دوســــتی حاج احمد و  دهدیوان فامنین 
حاج نعمت اهلل ریشــــه می دواند و منشــــأ پیوند آسمانی 

جال پسر حاج احمد و دخترحاج نعمت اهلل می شود.
ایــــن ازدواج، پیونــــدی اســــتراتژیک منطقــــه ای بیــــن دو 
شخصیت بزرگ و سرشــــناس دو منطقه است که در نوع 
خود کم نظیر است و آثار و برکات زیادی دارد، اما زیباترین 
جلوه هــــای رحمــــت و برکــــت الهــــی در فرزندانــــی متجلی 

می شود که حاصل این پیوند ملکوتی است.
علیرضا اولین مولود آســــمانی اســــت کــــه خداوند به این 
زوج عطا می کند، امانتی که در دســــتان پاک جال و دامان 
مطهر همســــرش رشــــد می کند و در اوج جوانی با عروجی 

ملکوتی، پدر و مادر را در داغ فراق خود می سوزاند.
حمیدرضا دومیــــن فرزند خانواده که پا به پــــای پدر و برادر 
رشــــد می کنــــد، در امتــــداد راه پاک شــــهیدان خانــــواده با 
خدمــــات صادقانه در عرصه های مختلــــف علمی، اجرایی 
و قانونگذاری، وزارت و وکالت مجلس شــــورای اســــامی، 

منشای خیر و برکت و رحمت برای مردم کشور می شود.
خواهر حاج جال، فاطمه که با فاصله ســــنی زیادی از برادر 
متولد شــــده اســــت، همبازی علیرضا و حمیدرضاســــت، 
دیگــــر به مثابه فرزندش شــــناخته می شــــود و با کودکان 
جال پا می گیرد، همــــه این خانواده را بــــا دو خواهر و پنج 

برادر می شناسند.
انتظار پدربزرگ از پســــران خانواده این اســــت که در زمین 
کشــــاورزی پدر روزگار را سپری کنند، اما جال در برابر همه 
می ایســــتد و ســــختی ها را به جان می خرد و اولویت اصلی 

خود را، تحصیل فرزندانش اعام می کند.
حاال دیگر روزگار ســــختی شــــده است، کشــــاورزی کفاف 
تأمین مخارج خانواده را نمی دهد، سرزنش های اطرافیان 
شــــروع می شــــود که جال را بــــه ترک تحصیــــل فرزندان و 
اســــتفاده از نیروی کار آنهــــا ترغیب می  کننــــد و روز به روز 
بیشتر می شــــود، اما پدر چون کوه می ایستد و فرزند حاج 
احمد بــــزرگ و معتمد مریانج، در زمان اســــتراحت ســــایر 
کشــــاورزان در فصل زمستان هم دست از تاش معاش 
برنمی دارد و با معمار علی اکبر به بنایی در فصل زمستان 
تن می دهد، تا بتواند هزینه تحصیل فرزندان خود را بدون 

اتکای به دیگران تأمین کند.

تمثال ســــیدی پاک چشــــم کودکان و نوجوانان خانواده 
را در اتاقــــی گلی می نــــوازد، جال صبح ها چشــــمانش را بر 
تصویر نصب شــــده بر دیوار اتاق بــــاز می کند و از حضرت 
فاطمــــه زهــــرا)س( جــــده بزرگوار مرجــــع تقلیــــدش، یاری 
می جویــــد، علیرضــــا و حمیدرضا که بزرگتر هســــتند، برای 
خواهر و برادرهــــای کوچک خود عبارت زیر تصویر ســــید 
محبــــوب پدر را این گونــــه می خوانند، روح اهلل الموســــوی 

الخمینی...
زمزمه هایی در منطقه برپاســــت، از همدان خبر می رســــد، 
ســــیدی مدنــــی نــــام کاس هایــــی را تشــــکیل می دهد. 
علیرضا که حاال نوجوانی قد کشــــیده شــــده است خود را 
به کاس درس اخاق آیت اهلل مدنی می رســــاند و همین 
آشنایی منشــــأ حضور علیرضا و حمیدرضا، در کنار پدر در 

صحنه های انقاب می شود.
ایــــن حضــــور روز بــــه روز پررنگ تر می شــــود. حــــال دیگر 
همدان در سیطره نیروهای امنیتی قرار گرفته است، باید 
ســــخنرانانی انقابی در فضای ایمن حضور یابند از این رو 
( و سعید الله کار  منزل داماد جال، عزیز احمدی )الله کار
محل اختفای سخنرانان انقاب در لحظات بحران امنیتی 

می شود.
به یاری خداوند و با رهبری امام خمینی)ره( و با حضور مردم 
انقاب اسامی ایران به بار می نشیند و مردم در بیست و 
دوم بهمــــن 1357 پیروزی انقاب را جشــــن می گیرند، اما 
حاوت این پیروزی دیری نمی پاید که دشــــمن از مرزهای 
ایران ســــربرمی آورد، مــــردم غیور ایــــران ناگزیر بــــه دفاعی 

مقدس از دین و خانواده و کیان خود می شوند.
ایــــن بار امر پــــدر به حضور همــــه فرزندان تعلــــق می گیرد 
و حاج جــــال به همراه پســــران خــــود در جبهه های دفاع 
مقــــدس حضــــور می یابنــــد. تنها مــــادر و دختران و پســــر 
کوچک خانواده که هنوز دوران کودکی را ســــپری می کند 
در خانه می مانند و از آنجا به تدارک و پشــــتیبانی جبهه ها 

می پردازند.
حضور هشــــت ســــاله جال در جبهه های دفاع مقدس 
باعث شــــده اســــت که او را »حاج جال جبهه ها« خطاب 
کنند، زمانی که یکی از فرزندان حاج جال مجروح می شود، 
فرمانده اصرار می کند که پســــرانت همه در جبهه هستند 
تو در کنار خانواده ات باش، به شــــدت مقاومت می کند و 
می گوید، آنها به سهم خودشــــان در جبهه هستند و من 
هــــم باید به وظیفه و ســــهم خودم عمل کنــــم و در جبهه 

حضور داشته باشم.
حاال علیرضــــا فرمانده تیپ همدان در ســــپاه پاســــداران 
شــــده اســــت،که اولین فرمانده تیپ محسوب می شود، 
فرمانده در منطقه ســــرپل ذهاب مجروح می شود و هنوز 
جراحت هــــای او التیــــام نیافته اســــت که، مجنــــون وار به 
ســــوی لیلی می دود و این بار توســــط منافقین در شــــهر 
همــــدان مورد اصابت قــــرار می گیرد و باز هــــم تاب و توان 
ایســــتادن ندارد عاقبت انتظار وصال بســــر می رسد و در 
گرمای تابســــتان در لیالی قدر در عملیات رمضان دعوت 
معبــــود را لبیــــک می گوید و عاشــــقانه به معشــــوق خود 

می پیوندد.
خبر شــــهادت علیرضا هنوز به گوش پدر نرسیده است. 
حاج جــــال با مادر خــــود در نماز جمعه شــــهر همدان در 
روز قدس به رســــم روزهایی که در جبهه نیســــت شرکت 
می کند و این بار بغض دشــــمن بر سر مردم بی دفاع شهر 
خالی می شــــود و نمازگزاران را به خاک و خون می کشــــاند. 
مادر و پســــر هــــر دو در این بمباران در اســــتادیوم قدس 
همدان مجروح و به بیمارستان منتقل و جانباز می شوند.
هنوز داغ شهادت فرزند ارشد خانواده بر دل ها سنگینی 

می کند که خبر شهادت مســــؤول بهداری همدان سردار 
حاج اســــماعیل شــــکری موحد داماد خانواده می رســــد. 
شــــهیدی و الله ای و آالله ای دیگر در باغ سرخ خانواده به 

بار می نشیند.
این بار حبیب خبرساز خانواده شده است. برادر کوچکتر 
در جبهه مجروح و به بیمارســــتان منتقل می شــــود. حاج 
جال خود را می رســــاند و از زمزمه هــــا در می یابد فرزندش 

جانباز50% شده است.
حــــاج جــــال ابوالقاســــم را دامــــاد می کنــــد، امــــا نوداماد 
چون قاســــم دشــــت نینوا، حضور در کنار عروس خود را 
برنمی تابد و به جبهــــه برمی گردد و بعد از 40 روز از دامادی 
در عملیات والفجر چهره به خون خضاب کرده و بار دیگر 
قصه دامادی قاســــم کربــــا را درتاریخ نینــــوای ایران ثبت 

می  کند.
زمانی نمی پاید که الله ای دیگر درباغ این خانواده می روید 
گویــــی خداوند مقــــرر کــــرده، باغ الله حــــاج جــــال، آباد و 
خانــــه اش گلســــتان گردد و شــــهید باران و شــــهید باران 
شود. این بار حاج جال در کنار دامادش سردار حاج عزیز 
احمــــدی در عملیــــات بیت المقدس حضــــور دارد. در اثر 
انفجار خمپاره، حاج عزیز شهید و حاج جال برای دومین 
بار مجروح و فرزند ســــردار شــــهید یار محمدی نیز در این 

عملیات جانباز 70% می شود.
حاال دیگر قطرات ســــخاوت خداوندی بــــر زمین های حاج 
جال نتیجه داده اســــت. دستان پینه بســــته اش که در 
گرمای آتشین تابســــتان رفیق داس و بیل کشاورزی بود 
و در ســــرمای استخوان سوز زمستان با خاک و آجر عجین 
شــــده بود، تا ســــفره اش پرشــــود از برکت های خداوندی 
به بار نشســــته اســــت و حاصــــل این همه عشــــق و ایثار 

خالصانه، برگ زرینی بر تاریخ ایران زمین است.
پدری با چهار شهید و سه جانباز در خانواده که هنوز خود 
را بدهــــکار انقاب می داند، به ســــنت روزهــــای حضور در 
دفاع مقدس، نه ادعای شــــهیدان خانواده اش را دارد و نه 
در سایه سار وزارت و وکالت فرزندش نشسته است. حاج 
جال اینها را تنها فرصتی می داند برای خدمت به اسام و 

میهن و مردم سراسر مهر و محبت این سرزمین.
پیرمرد پاک سرشــــتی که، هنوز هــــم اگر کهولت و ضعف 
اجازه دهد، همان کشاورز ساده و صمیمی مریانج است 
، رنگ زیبای نشــــاط و زندگی را به همت فرزندان  که امروز
غیرتمنــــد خود، نــــه فقط مریانــــج، بلکه همــــدان و ایران 
زمین از نعمت وجود پربرکتشــــان، به بالندگی رسیده، را 
به نظاره نشســــته اســــت و چونان جد خود سربر سجده 

شکر دارد که:
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پیرمرد بار دیگر حاصل زندگــــی اش را با خود مرور می کند 
و گاهی الماس اشــــکی گونه از فراق جگرگوشه هایش در 
عمق چشــــمانش می درخشد و زمانی غنچه زیبای لبخند 

رضایت بر گوشه لب هایش شکوفا می شود:
1- معلم شــــهید ســــردار علیرضا حاجی بابایــــی، مزین به 
کســــوت زیبای معلمی و در سرپل ذهاب، فرمانده اولین 

تیپ همدان در عملیات رمضان
2- دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، مزین به کسوت پرافتخار 
معلمــــی، دارای نشــــان خدمت صادقانــــه در جایگاه های 
ریاست آموزش و پرورش اسدآباد، کبودرآهنگ و همدان، 
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسامی، نمایندگی پنج 
دوره مردم شریف همدان در مجلس، رئیس فراکسیون 

نمایندگان والیی مجلس، دانشیار دانشگاه تهران

3- سرهنگ پاســــدار جانباز حبیب حاجی بابایی جانباز 
%50

4- ســــردار شــــهید ابولقاســــم حاجی بابایی )از سرداران و 
فرماندهان لشکر انصارالحسین)ع((

5- مریم حاجی بابایی رئیس دبیرستان پروین اعتصامی 
در همدان و همســــر ســــردار شــــهید اســــماعیل شکری 

موحد
6- فاطمــــه حاجی بابایی همســــر مداح شــــهید حاج عزیز 

احمدی
7- و مــــادر جانبازش کــــه حاضر نشــــد پرونــــده جانبازی 

تشکیل دهد.
8-محمدرضا حاجی بابایی کارمند صدا و سیمای مرکز که 
در دوران جنــــگ کودکی بود که اجــــازه رفتن به جبهه به او 

ندادند.
حــــاج جال مــــرور می کند لحظات پرشــــور جوانــــی را که با 
عشق بر تمثال مبارک رهبرش دیده می گشود و می رسد 
به عشقی عمیق و خدایی به والیت، به رهبرمعظم انقاب 
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رابطه او با والیت ناگسستنی است شاید به همین دلیل 
است که در ســــال 1383 رهبر انقاب در سفر به همدان 
در بــــدو ورود بــــه فرزند وی دکتــــر حاجی بابایــــی می گوید: 
می خواهــــم پدر و مادرت را ببینم و در ماقات با پدر و مادر 
و خانواده وقتی پدر و مادر و همســــران شــــهدا و فرزندان 
شــــهدا را می بینند به دکتر حاجی بابایــــی می فرمایند مثل 

اینکه از این خانواده فقط شما سر پایید.
پدری که زندگی اش فرق نکــــرده، با مردم متواضعانه رفتار 
می کند و همه او را دوســــت دارند. مردم می گویند او خود 

به تنهایی یک بنیاد شهید است.
امــــا هر آنچــــه گفتیــــم در باره مــــادر شــــهیدان هم صدق 
می کنــــد حاج خانــــم افروز کریمــــی که در حیــــا و مهربانی و 
افتادگی زبانزد خاص و عام اســــت زوجــــی که خدمات آنها 
بــــه نظام مقدس جمهودی اســــامی مثال زدنی اســــت و 
توقع آنها هیچ اســــت حاج خانــــم در دوران دفاع مقدس 
هم زینب بود و هم خدمت گزار در پشــــت جبهه ها. این 
زوج در 8ســــال دفاع مقدس هیچ سالی نیست که جانباز 

یا شهیدی را تقدیم نکرده باشند.
به ترتیب:

1- سال 59 مجروح شدن علیرضا
2- ســــال60درگیری با منافقین و انفجــــار نارنجک و زخمی 

شدن شدید علیرضا
3- ســــال 61 شــــهادت علیرضــــا در عملیــــات رمضــــان و 

جانبازی حاج جال و مادرش در روز قدس
4- سال 62 جانباز شدن حبیب

5- سال 63 شهادت شهید شکری موحد داماد خانواده
6- سال 64 شهادت شهید ابوالقاسم

7- سال 66 شهادت حاج عزیز داماد خانواده
دوباره این دیدار را مرور می کنم. حاج قاســــم ســــلیمانی با 
حاج جال، بوســــه ای دوباره بر پیشــــانی همرزم سال های 
دفاع مقدس می زند و آرام آرام در انبوه مردم مشتاق دیدار 
فرمانــــده محبوب ســــپاه قدس دور می شــــود و اما منزل 
برای حاج جال حاجی بابایی و همسرش پر از عطر حضور 
علیرضا و ابوالقاســــم اســــت، لبریز لبریز اســــت از شمیم 
حضور فرزندانشــــان، هنوز بــــا وجود گذشــــت چندماه... 

... هنوز

منزلت زن در نظام اسالمی

عفت و عطوفت انقالبی نه انفعالی
هگمتانه، گروه اندیشــــه: اگر کســــی در منزل خود، صرفا 
متمرکــــز در خانــــه داری و فرزنــــدداری و آشــــپزی باشــــد، 

می تواند با یک سخن یا خطابه ای شهر را برهم بریزد؟!
این امکان ندارد مگــــر اینکه منزلت اجتماعی برای خود 
ســــاخته باشــــد؛ مگر اینکه جایگاه رهبری جامعه زنان را 
بــــرای خود ایجاد کرده باشــــد که این طــــور منزل خواص 
مدینه را از درون بــــه لرزه در می آورد؛ آنهــــم در جامعه ای 
که در لســــان روایات از آن به »حدیثو عهــــٍد بالجاهلیه« 
تعبیر می شــــود! آنها تازه از جاهلیت فاصله گرفته بودند 
و مردان شــــبه جزیره عــــرب همان هایی بودنــــد که زنان 
را هیچ می انگاشــــتند و دختــــران را زنده به گور می کردند. 
گرچــــه پس از بعثت دســــت از این جنایت ها برداشــــته 
بودنــــد اما همــــان فرهنــــگ مردســــاالری را داشــــتند و 
نمی توان انتظار داشــــت که فرهنگ تحقیر زن به عنوان 
یک فرهنگ چند هزارســــاله، به همیــــن راحتی در میان 
آنان از بین رفته باشــــد. بله، از زنده به گور کردن دختران 
دســــت برداشــــته بودند ولی جامعــــه هنــــوز قبیله گرا و 
مردســــاالر بود! حضرت زهرا )س( طوری زنــــان مدینه را 
در بســــیج عاطفی به حرکت درآوردند که چنین مردانی را 
به عکس العمل سیاسی وادار کردند. همان جامعه ای 
که امیرالمؤمنین )ع( طوری مطرود شــــده بود که جواب 
سامش را نمی دادند. با موضع گیری حضرت زهرا )س( 
 ) مردان و خواص مدینه )وجوه من المهاجرین و االنصار
خدمت ایشان می رســــند و در موضع انفعال و در مقام 

پاسخگویی قرار می گیرند.
لــــذا حضــــرت زهــــرا )س( رهبــــری و مدیریــــت عواطف 
جامعــــه زنــــان مســــلمان را در دســــت داشــــت و ایــــن 
منزلت اجتماعی را در مســــیر آرمان های نبی اکرم )ص( و 
امیرالمؤمنین )ع( بکار می برد. این ُبعد اصلی شخصیت 
حضرت زهرا )س( اســــت. بله، ایشان از نظر همسرداری 
و تربیــــت فرزند و عبــــادات فردی نیز در باالترین ســــطح 
قرار دارند اما ُبعد اساســــی شــــخصیتی که »سیده نساء 
العالمین من األولین و األخرین« معرفی شده، مدیریت 
و رهبــــری جامعه زنان به نفع انبیا و اوصیاء الهی اســــت. 
اگــــر شــــخصیت حضرت زهــــرا )س( در چنین ســــطحی 
است، جامعه زنان مسلمان باید در این سطح از ایشان 
الگو بگیرد. اگر جاهلیت مدرن به ما حمله ور اســــت آیا 
می توان گفت فقط 50 درصد جامعه اســــامی که مردان 
هستند در مقابل آن بایستند و 50 درصد دیگر که زنان 
، زنان و  هســــتند در مســــیر دیگری حرکت کنند؟! نخیر
، یک وحدت  مردان باید توأمان و هماهنگ بــــا یکدیگر

اجتماعــــی را در مقابــــل هجمه هــــای جاهلیــــت مــــدرن 
تشــــکیل بدهند. ببینید چطــــور زنان کفــــار و منافقین 
بــــرای دنیاپرســــتی، به دســــتگاه کفر خدمــــت می کنند! 
مناســــب نیســــت که این منبــــر مقدس به اســــم زنان 
ملعون دســــتگاه کفر آلوده شود اما ناچاریم بگوییم که 
زنانی مانند »هیاری کلینتون« و »نیکی هیلی« چه شرح 
صدری در کفر پیدا کردند! خدای متعال می فرماید: »َمْن 
ُکْفرِ َصْدًرا« )نحل/106(. یک زن چطور این همه 

ْ
َشــــَرَح ِبال

شرح صدر پیدا کرده که در سطح وزارت خارجه آمریکا به 
دنیاپرستی طواغیت خدمت می کند! البته مقصود این 
نیست که زنان مسلمان شغلی همانند این ملعونه ها 
داشته باشند اما از سوی دیگر نباید منفعل عمل کنند 
و بــــه امور فردی و ُخرد اکتفا کنند بلکه باید عواطف خود 
را در مســــیر مبارزه با کفــــر قرار دهند. بایــــد همانطور که 
حضرت زهرا )س( جامعه زنان را در جهت آرمان های نبی 
اکرم )ص( و امیرالمؤمنیــــن )ع( به حرکت در می آورد و از 
این طریق، مردان را تحت تأثیر قرار می داد، چنین اثری از 

زنان مسلمان ظاهر شود.
مگر جامعه کفر و جاهلیت مدرن فقط با مردان خودش 
به جمهوری اسامی و جامعه شیعه حمله ور است که ما 
فقط با مــــردان خودمان دفاع کنیــــم؟! آنها با تمام وجود 
و ابعــــاد و تمام مقدورات انســــانی شــــان به مــــا حمله ور 
هســــتند. لذا همان طور کــــه مردان بایــــد در مقابل این 
حمله ها و هجمه ها از کلمه توحیــــد دفاع کنند، زنان نیز 
چنین مســــؤولیتی دارند که باید ابعاد آن تشریح شود و 
بزرگترین تشریح گر این مهم نیز باید جامعه زنان باشند 
و مشــــارکت آنها در این تبیین و تشریح ضروری است. 
چرا که مردان بــــا آن وضعیت روحی و جســــمی و فکری 
که دارند نمی توانند به صورت کامــــل این فضاها را برای 
جامعه زنان ترســــیم کنند. زنان مســــلمان باید وارد این 
عرصه شــــوند و تبیین کننــــد که در مقابلــــه با جاهلیت 
مدرن و دفــــاع از کلمه توحید چه وظائــــف زنانه ای قابل 
انجام اســــت و چه اثری می توانند در اجتمــــاع بگذارند و 
چطور می توانند مــــردان خود را در این راه بســــیج کنند. 
مقــــام معظــــم رهبری )حفظــــه اهلل( در همان ســــخنرانی 
که اشــــاره شــــد می فرمایند: »اولین تظاهرات انقابی در 
مشهد توسط زنان اتفاق افتاد«. حال اگر در موضوعاتی 
کــــه امروز نظــــام اســــامی را دچــــار چالش کرده اســــت، 
جامعــــه زنــــان مســــلمان موضع بگیرنــــد، بیانیــــه صادر 
کنند، از خودشــــان تحلیل جمعی ارائــــه دهند، کنش ها 
و فعالیت های جدید تعریف کننــــد و... خواهند دید که 

چطور غیرت جامعه مــــردان را به خروش درخواهند آورد 
و باعث حرکت مردان خواهند شد! در واقع آن توصیفی 
که مقام معظم رهبــــری )حفظه اهلل( بعنــــوان نائب عام 
حضــــرت ولی عصر )عــــج( مطرح کردند نباید دســــت کم 
گرفت. ایشــــان می فرمایــــد: امروز جمهوری اســــامی در 
مقابل جاهلیت مدرن اســــت و جاهلیت مدرن صدها 
برابر خطرناک تر از جاهلیت صدر اســــام اســــت؛ حال آیا 
در برابــــر این خطر صدهــــا برابری، می توانیــــم به ظرفیت 
گذشــــته مان اکتفاء کنیم؟! می توانیم با همان تکالیفی 
که قبا بــــرای جامعه زنان معرفی می شــــد، دفاع کنیم؟! 
یــــا چنین روندی موجب انفعال امــــت دینی در برابر کفر 
می شــــود؟! آیا حضرت زهــــرا )س( نیز صرفــــا به عبادت 
و همســــرداری و تربیت فرزند پرداخته اند یــــا ُبعد اصلِی 
هویت ایشان در عفت و عطوفت انقابی متجلی شده 

است؟!
گفته شــــد که تکیه به ظرفیت قبلی و توقف در وظائف 
گذشته کافی نیست چون جامعه شیعه بعد از انقاب 
اســــامی در شــــرایط جدیــــدی قــــرار گرفته و بــــا هجمه 
»جاهلیت مدرن« به امت دینی مواجه شــــده است. اما 
این عدم کفایت، تنها ناشــــی از شــــرایط موجود نیست 
بلکه روایاتی هم هســــتند که نشان می دهند حقیقت 
رفتار انبیاء الهی و در کنارشــــان مخدرات و همســــران 
آنهــــا نیز همین بوده اســــت. به عنــــوان نمونه، مرحوم 
شیخ کلینی در روایت بیستم کتاب »العقل و الجهل« 
در کتاب کافی شــــریف، روایت بســــیار زیبــــا و ویژه ای را 
از قول ابی الحســــن امام هــــادی )ع( نقــــل کرده اند که 
ســــوال کننده در آن، عالم بزرگ شــــیعه ابن ِســــّکیت 
اهوازی اســــت. »ابن ِســــّکیت« یکی از ادبای شــــهیرِ و 
بزرگان شــــیعه در دوران حکومت عباســــیان است که 
بنابر تقیه یا اضطرار یا نفوذ در دســــتگاه حاکم، دســــتور 
متوکل عباســــی مبنی بر تعلیم و تربیــــِت دو فرزندش 
را می پذیرد. نقل اســــت که روزی متوکل از او می پرسد: 
پســــراِن من افضل هســــتند یا حســــن و حســــین، دو 
فرزنــــد علی بــــن ابی طالــــب )ع(؟ ایــــن عالــــِم بزرگوار و 
، غاِم  شجاِع شــــیعه در پاســــخ او می فرماید: حتی قنبر
علی بن ابی طالــــب )ع( مقامش از فرزنــــداِن تو افضل 
است چه رســــد به حسن و حســــین )ع(! این جواب تا 
جایی بر خلیفه گــــران می آید که دســــتور می دهد زبان 
ابن ســــکیت را از پشت سر بیرون بکشند و او را به این 

وضِع فجیع به شهادت برسانند.
ادامه دارد...
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حدیث

منصفانه، اضافه مزد دوخت را برگرداند
در قــــرآن کریم آمده اســــت: وای بــــر گران فروشــــان، آنان کــــه وقتی برای 

خویــــش وزن و پیمانــــه می کنند حق خود را به طور کامــــل برمی دارند ولی 

وقتی برای دیگران این کار را می کنند کم می گذارند.

حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: حتی با کسی که با شما منصفانه 

عمل نمی کند شما در مورد او به انصاف رفتار کنید.

حکایت: 

فرزند حاج شــــیخ رجبعلی خیاط نقــــل می کند روزی یکی از مشــــتریان آمد 

عبایــــش را که پدرم برایــــش دوخته بود تحویل بگیرد، پــــدر پس از تحویل 

مبلغی از دستمزد را که گرفته بود به مشتری بازگرداند، مشتری سؤال کرد: 

چرا؟ پدر گفت" چون بــــه آن اندازه ای که فکر می کردم دوخت عبای شــــما 

وقت بگیرد زمان کمتری صرف شــــد پس باید بخشی از اجرت دوخت را به 

شما برمی گرداندم.

جهان پادشاها در انصاف کوش

ز جــــــــــام عدالت می  صاف نوش

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عدل الهی
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: »دلیــــل« دفتر یاد کرد و مــــرور خاطرات یکی از 
نوابغ ناشــــناخته دفــــاع مقدس اســــت. روایت حماســــه نابغه اطاعات 
عملیات، شــــهید علی چیت ســــازیان که به قلم حمید حسام به نگارش 
درآمده اســــت؛ در این اثــــر خاطرات از زبان راویان متعدد روایت شــــده و 
خواننده را به ســــمتی می برد که با قوس زندگی شهید علی چیت سازیان 

از طفولیت تا شهادت، گام به گام همراه می شود.
در ادامه یکی از این خاطرات را می خوانیم:

بعد از عملیات والفجر2، رســــم سرکشــــی بــــه خانواده شــــهدا را بنا کرد. 
خودش بــــا پای مجــــروح، عصا به دســــت می افتــــاد جلو و بقیــــه بچه ها 

اطاعات عملیات پشت سرش.
بدون اســــتثنا منزل هر شــــهید که صحبت می کرد خطاب بــــه خانواده 
شــــهید یک جمله تکراری داشت. می گفت: »شــــهید حق خود را گرفت، 
شــــهادت حق او بود. اگر او می ماند از فضل و عــــدل خدا به دور بود. دعا 

کنید ما هم وفادار به راه او بمانیم.«
خاطره به نقل از شهید علی خوش لفظ،  همرزم شهید چیت سازیان

عصر خاطره

را مــــا  نشــــاند  گوشــــه ای  بــــه  صبــــر  نــــه 
را مــــا  رســــاند  دل  کام  بــــه  عقــــل  نــــه 
را مــــا  می برانــــد  پیــــش  ز  یــــار  چــــون 
را مــــا  رهانــــد  بــــاز  زیــــن  کــــه  مــــرگ  کــــو 
انوری

 

له: آ پیامبر خدا صلی اهلل علیه و 

کسی که صبح خویش را آغاز کند و بزرگترین هّم و غمش دنیا باشد، نزد خداوند هیچ 
مرتبه ای ندارد و چهار خصلت پیوسته گریبان گیرش باشد:

اندوهی که هرگز از او جدا نشود، گرفتاری ای که هرگز از آن رهایی نیابد
فقری که هرگز به بی نیازی و توانگری نینجامد، و آرزویی که هرگز پایان نپذیرد.

.130/1  : تنبیه الخواطر

المیرا سماواتی مجری صدا و سیمای مرکز همدان در گفتگو با هگمتانه:

میدان دادن به مجریان توانمند بومی؛ ظرفیتی بزرگ برای رشد استعدادها
شاید اولین خطای یک مجری آخرین خطایش باشد

هگمتانه، گروه فرهنگــــی - اعظم مهری: عرصه 
اجرا و ســــخنوری یکی از رشــــته هایی اســــت که 
شاید بتوان گفت به تازگی مسیری نو و متفاوت 
از گذشته در آن شکل گرفته است. شاید نحوه 
اجراهــــا خیلــــی با دهه های گذشــــته فــــرق کرده 
اســــت و در ایــــن عرصه اســــتعدادهای نوظهور 

بسیاری به مخاطبان معرفی شده اند.
طی سال های اخیر در همدان نیز ما شاهد رشد 

و پرورش مجریان جوان و توانمندی بوده ایم.
در ایــــن بخــــش پای ســــخنان المیرا ســــماواتی 
مجری توانمند و جوان صدا و سیما نشسته ایم 
و نظرات او را در خصوص چالش ها و شرایط اجرا 

جویا شده ایم.
 وضعیت رشــــد ســــخنوری و توانایی های  �

مجریان برنامه هــــا را در طی دهه اخیر چطور 
ارزیابی می کنید؟

بســــتگی دارد که از چــــه زاویه ای بــــه ماجرا نگاه 
کنیــــم؛ با توجه بــــه اینکه در هر دهه ســــلیقه ها 
تغییر کرده و االن با توجه به اینکه سبکی که در 
اجرا می پسندند سبک اجرای راحت تر و عامیانه 
تری هســــت، پس مجریان هم به این سمت و 
کشیده شده اند. البته متأسفانه بعضی ها  سو 
ایــــن راحتی و عامیانــــه بودن را بــــه لودگی تعبیر 
می کننــــد و بعضــــی از مجریان حــــس می کنند 
کــــه هرچقدر لودگی بیشــــتری داشــــته باشــــند 
جذب مخاطب بیشــــتری می کنند. اما هنوز هم 
تفکراتی هستند که می گویند توانایی در اجرا در 
مجریان دهه های گذشــــته خیلی بیشتر بوده و 
مهارت ها و تخصص هایشان باالتر بوده است. 
من فکــــر می کنم ایــــن یک نگاه ســــلیقه محور 

است و با توجه به سلیقه افراد تغییر می کند.
آموزشگاه ها  در حال حاضر تعداد مؤسسات و 
و کارگاه هــــا و دوره هایــــی کــــه فن بیــــان و آیین 
آموزش می دهند و توانایی مجریان  سخنوری را 
را در این رابطه افزایش می دهند، خیلی بیشــــتر 
شــــده و در خیلی از شهرســــتان ها این دوره ها 
برگزار می شــــود و همیــــن زمینه رشــــد را فراهم 
می کند و دسترســــی به این دوره هــــا برای همه 

راحت شده است.
 آیا در شبکه اســــتانی جایگاه برنامه های  �

گفتگــــو محــــور و همایش هــــای مهــــم بــــه 
سطحی از قابلیت رسیده که منجر به التزام 
برای تربیت نســــل برتر سخنوران و مجریان 

متبحر شود؟
بلــــه در هــــر اســــتانی جوانــــان و نوجوانــــان بــــا 
اســــتعدادی هســــتند که فقط باید بــــه آنها بها 
داده شــــود و استعدادشــــان کشــــف شــــود و 
کســــی باشــــد که آنها را پیدا کنــــد، و اگر هم این 
طور نشــــد خودشــــان اســــتعداد خود را کشف 
کننــــد و بــــه دنبــــال ارتقــــا و تقویت آن باشــــند. 
همین که شــــرایط یادگیری فراهم شده و نیازی 

نیســــت کــــه بــــرای آمــــوزش به 
پایتخت بیایند شــــرایط نابی 

اســــت برای جوانانی که به 
گویندگی  و  اجــــرا  حــــوزه 

هســــتند.  عاقمنــــد 
قطعــــا ایــــن قابلیت در 
کشور  جوان های  تمام 

من  دارد.  وجود 
خیلی 

خوشحال هســــتم که این تفکر که در استان ها 
حتما برای اجرا باید از پایتخت مجری آورد از بین 
رفته اســــت و یا کمرنگ تر شــــده و بــــه جز موارد 
خــــاص این کار انجام نمی شــــود. خوشــــبختانه 
در مراکــــز اســــتان ها از مجریان بومی اســــتفاده 
می شــــود که این اتفاق خیلی خوبی است برای 

جوانان آن خطه.
 چه شــــد که تصمیــــم گرفتیــــد در فضای  �

اســــتان و حتی عرصه ملی دست به برگزاری 
کارگاه حرفه ای در این زمینه بزنید؟

دو نکته مهم در این زمینه وجود داشــــت؛ یکی 
بحث تجربه خــــودم بود و دیگری بحث رشــــته 
ارتباطــــات اجتماعی بود.  که علــــوم  تحصیلی ام 
کادمیک هر دو باعث  یعنی تجربه و تحصیات آ
شد که من احســــاس کنم که فرصت مناسبی 
هســــت تا آنچه آموختم و آنچه همواره در حال 
آموختــــن آن هســــتم را در اختیــــار جوان هــــای 
دیگر هم قرار دهــــم و اطاعاتی که در دوره های 
متعدد به دست آوردم و از حضور اساتید بسیار 

بزرگ در این رشته بهره مند شدم را به دیگران 
انتقال دهم. شــــاید این فرصت برای خیلی 
جوانان دیگر به خصوص در شهرستان ها 
پیش نیاید. ســــعی کردم این احســــاس 
مســــوولیت و رســــالتی کــــه برعهــــده ام 
اســــت در حــــوزه حرفه ای و شــــغلی خود 
را به بهترین شــــکل انجــــام دهم. هرچند 
که رفــــت و آمــــد و هماهنگی ها کار بســــیار 
سختی است اما همچنان رفت و آمد 
بــــه شهرســــتان ها را دارم و خیلی 

که  با خوشحالم 
کلی 

اســــتعداد های جدید مواجه می شوم و هرآنچه 
آموخته ام را در اختیار آنها می گذارم.

 آیا در خالل برگزاری کارگاه آموزشی متوجه  �
بروز و ظهور استعدادهای نهفته در جوانان 

جویای مهارت شده اید؟
بلــــه این اتفــــاق افتاده، در اســــتان همــــدان در 
شهرســــتان مایر اســــتعداد های خیلی خوبی 
شکوفا شــــده اند. االن هنر جوهای من در این 
شهرستان آنقدر اعتماد به نفس، باور و مهارت 
پیدا کرده اند که از شــــبکه استانی همدان آنتن 
برنامــــه ای را گرفتند و برنامــــه ای را ضبط کردند و 
از شبکه اســــتانی همدان پخش شد که باعث 
خرسندی من هست. هنرجویان شهر همدان 
، از بین آنها هم اســــتعدادهای  هم همیــــن طور

نابی پیدا شد که مشغول کار هستند.
 چند مؤلفه مهم برای هنرجویان رشــــته  �

ســــخنوری نام ببرید که جزو استعدادهای 
ذاتــــی نبــــوده بلکــــه کوششــــی برشــــمرده 

می شود؟

، روحیه  میل به آموختن، تمرین خستگی ناپذیر
خطرپذیر و انتقاد پذیر داشتن، کنجکاو بودن و 
ذهن جستجوگر داشــــتن و عاقمند به کسب 

مهارت بودن.
 ارزیابی شــــما از میزان فراهم بودن زمینه  �

بهره مندی شبکه اســــتانی از نبوغ افراد در 
این زمینه چیست؟

من فکــــر می کنم که این شــــرایط فراهم شــــده 
و من بــــه عینه دیــــده ام، از هنرجوهــــای من که 
توانمند هســــتند اســــتفاده می شــــود و نفرات 
جدیدتــــری وارد صــــدا و ســــیما می شــــود و این 
فرصت خیلــــی خوبی بــــرای جوانانی اســــت که 
نوظهور هســــتند تا بیاموزند و رشــــد پیدا کنند 
که ورودشــــان  کنند. امیدوارم  کســــب  و تجربه 
در صحنه اجرا صرفا با معرفی از ســــمت کســــی 
نباشد و دوره ها را گذرانده باشند و تمرین کرده 
باشند، بدون خستگی تجربه کسب کرده و بعد 
جلوی دوربین بروند. چرا که شاید اولین خطای 

یک مجری آخرین خطایش باشد.
چــــه عاملی باعث حضور مســــتمر شــــما  �

در زادگاهتــــان همدان و برگــــزاری دوره های 
آموزشــــی شــــده؟ چطور می توانید شــــرایط 
در  و  گرفتــــه  نادیــــده  را  پایتخــــت  مهیــــای 
سرزمین مادری به دنبال تسهیل پیشرفت 
هنرآمــــوزان با کمترین شــــهریه در شــــرایط 

امروزی باشید؟
زادگاهم همدان نیست، متولد تهران هستم و 
صرفا چهار پنج ســــال بعد از ازدواجم در همدان 
زندگی کرده ام. البتــــه اصالت و جد من همدانی 
هســــتند و همیشــــه خودم را همدانی می دانم. 
در زمانی که همسرم یک ســــریال تلویزیونی کار 
می کردنــــد، من هم به شــــبکه همــــدان دعوت 
شــــدم و چند سالی آنجا اجرا داشــــتم و آنقدر آن 
چند ســــال برای مــــن خوش یمن بــــود و ارتباط 
خوبی با مردمان این اســــتان داشــــتم که مدام 
در رفت و آمد هســــتم و همچنان ارتباطم برقرار 

است.
 روی ســــخن شــــما با دوســــتداران رشته  �

، هرچه  سخنوری و مهارت های گفتگو محور
دل تنگتان می خواهد بفرمایید.

حــــوزه  عاقمنــــدان  بــــه  می خواهــــم  فقــــط 
ســــخنوری، گویندگــــی و اجرا بگویــــم که صبور 
که با صبر و حوصله می توانند  باشند و بدانند 
بــــه خواســــته هایشــــان برســــند، زود خســــته 
آینده و  آن  آنقدر تاش کنند تا بــــه  نشــــوند و 
هدفی که در نظر دارند برســــند. ورود به عرصه 
حرفــــه مــــا ســــخت هســــت و از آن ســــخت تر 
ماندگاری در این عرصه اســــت، پــــس با همه 
فــــراز و نشــــیب ها و موانعی کــــه در این حرفه 
سر راهشان هســــت می توانند با صبوری کنار 

کنند. مدیریتشان  و  بیایند 

عکس روزگفت و گو

آیین تجلیل از خانواده های معزز شهدای مدافع حرم شهر همدان

انتشار کتاب صوتی »زمان دست دوم« از برنده نوبل ادبیات
هگمتانه، گروه فرهنگی: انتشــــارات نیستان کتاب صوتی »زمان 
دســــت دوم«، نوشــــته ســــوتانا الکســــویچ برنده جایزه نوبل را 

منتشر و روانه بازار نشر کرد.
کتاب صوتی »زمان دســــت دوم« نوشــــته ســــوتانا الکسویچ با 
صدای مریم محبوب از ســــوی انتشارات کتاب نیستان منتشر و 

روانه بازار نشر شد.
ســــوتانا آلکســــویچ روزنامه نگار برنده جایزه نوبل در این کتاب 
بار دیگر با ده ها نفر از مردم عادی شــــوروی سابق مصاحبه کرده 
و صداهای آن ها را همچون یک جورچین گرد هم آورده اســــت تا 
بتواند برخاف ســــایر روایت های رسمی، داستان های شخصی و 
واقعی مردم عادی را از اتحاد جماهیر شوروی و سقوط آن در سال 

1991 به گوش جهان برساند.
کتاب »زمان دســــت دوم« درباره کمونیســــم و ســــقوط شوروی 
اســــت. شــــهروندان روســــی در این کتاب 30 سال گذشــــته را بار 
دیگر مرور می کنند و به شما نشــــان می دهند که زندگی در زمان 
سقوط اتحاد جماهیر شــــوروی به چه صورت بوده است و زندگی 

در روسیه جدید چه ویژگی هایی دارد.
مصاحبه های گرفته شــــده توســــط سوتانا آلکســــویچ به خوبی 
توانســــته تصویری جامع از روسیه معاصر ارائه بدهد که هنوز هم 
خاطرات ظلم، وحشت، قحطی و قتل عام ها را به دوش می کشند 

اما با این حال برای آینده ای بهتر تاش می کنند و امید دارند.
پیروزی هــــای  و  غم هــــا  از  ترکیبــــی  دوم«  دســــت  »زمــــان  کتــــاب 
انسان هایی ست که یک ملت واحد را شکل می دهند و نویسنده 
با بــــه چالــــش کشــــیدن مفاهیمی همچــــون طبیعت انســــان و 
انتخاب های خوب و بد آدم ها، شــــما را با خود همراه خواهد کرد. در 

بخشی از کتاب صوتی زمان دست دوم می شنویم:
نمی دانــــم مــــردم چه می خواســــتند؛ از آنجــــا رد می شــــدند و نگاه 
می کردنــــد ولی هیچ مرگی بدون دلیل نیســــت؛ همیشــــه دلیلی 
دارد؛ مــــرگ دلیل خودش را می یابد. پیرمــــردی در باغچه خیارش 
خودســــوزی کرد. روی سرش اســــتون ریخت و با کبریت خودش 

را آتش زد.
نشســــته بودم و تلویزیون تماشــــا می کردم که صدای جیغ و داد 

توجهم را جلب کرد. صدای پیرمردی بود؛ او را می شناختم. نامش 
الکساندر بود اما ساشــــکین صدایش می     کردیم. کم کم صدای 
جوانــــی هم به گوش رســــید. در نزدکی خانه ی ما دانشــــکده فنی 
اســــت و از اقضا دانشــــجویی از محل حادثه رد می شد که پیرمرد 
را در حال ســــوختن دید. به ســــمت پیرمرد دوید و سعی کرد او را 

خاموش کند ولی خودش هم دچار سوختگی شد.
زمانــــی که خــــودم را سراســــیمه رســــاندم، 
ساشــــکین پیر روی زمین دراز کشیده بود 
و ناله می کرد. ســــرش زرد شــــده بــــود. چرا 
مردم دوســــت دارند بایســــتند و بدبختی 
مردم را تماشــــا کنند؟ آدم ها نگاه کردن به 

مرگ را دوست دارند.
انتشــــارات نیســــتان کتاب صوتــــی »زمان 
دســــت دوم« را بــــه مدت 28 ســــاعت و 16 
دقیقه به قیمت 98 هزار تومان منتشــــر و 

روانه بازار نشر کرده است.

چرا آمریکا بخش مهمی از تاریخ مقاومت را مخفی می کند؟

نگاه عمیق »فالکن« به جریان مقاومت در عراق
»فالکن«  مســــتند  کارگردان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانه، 
گفت: در واقع در این مستند با تکیه بر شخصیت سردار 
شــــهید ســــلیمانی و شــــهید ابومهدی المهندس، نگاه 

عمیقی به جریان مقاومت در عراق داریم.
»ســــیدمحمد مهدی پور یزدان پرست« کارگردان مستند 
»فالکــــن« در گفت و گویی، درباره این مســــتند گفت:  این 
مستند درباره تشکیل نیروهای مقاومت در عراق و خروج 
آمریکا از عراق است. این کار در قالب داستان و سرگذشت 

پادگانی به نام فالکن در جنوب بغداد روایت می شود.
وی ادامه داد: فالکن بزرگترین پادگان آمریکا در دوران اشغال 
عراق بوده و توسط بچه های مقاومت مورد هدف قرار می گیرد 
و به خاطر انبار مهماتی که در آنجا وجود دارد، انفجار 23 ساعت 
ادامه پیــــدا می کند. آمریکا همــــان زمان اعــــام می کند هیچ 
کشــــته ای نداریم. اما چهار روز بعد خبرنگاری اعام می کند که 
این حادثه 300 کشته و 200 زخمی برجای گذاشته است. از اینجا 
به بعد آمریکا حضورش را در عراق تغییر می دهد که به عقب 

نشینی در سال 2011 منتهی می شود.
این کارگردان همچنین بیان داشــــت: داســــتان مستند 
در بخش دوم به زمان حال آمده و به ترور ســــردار شــــهید 
ســــلیمانی می رسیم. ایران عین االســــد را مورد هدف قرار 
می دهد و آمریکا اعام می کند هیچ کشــــته ای نداشتیم با 
همان ادبیات چند ســــال قبل! در نهایت داستان اینطور 

تمام می شود که باید انتقام بگیریم و آن هم خروج آمریکا 
از منطقه است و می گوید که منتظر باشید.

وی دربــــاره هدف از تولید این مســــتند نیز بین داشــــت: 
داستان فالکن در ابتدا پژوهش بسیار سنگینی داشت. 
شاید دو سال کار پژوهشی کردیم تا به تمامی زوایای این 
ماجرا احاطــــه پیدا کنیم. در نهایت متوجه شــــدیم آمریکا 
بخــــش مهمی از تاریــــخ مقاومــــت را مخفی کــــرده و ما در 
قالب این مســــتند ثبت کردیم. مطمئن هستم با پخش 
این فیلم صدای آمریکایی ها در می آید چون خیلی تاش 

کرده بودند این ماجرا را مخفی کنند.
پوریزدان پرســــت درباره ورود این مســــتند به شــــهادت 
سردار ســــلیمانی در این مســــتند نیز گفت: بعد از مبارزه 
بچه هــــای مقاومت با داعشــــی ها و آزادی عراق به صورت 
خیلی کوتاه به ایــــن موضوع پرداختیم و حتی ســــخنرانی 
سیدحســــن نصــــراهلل را داریــــم کــــه می گوید خــــروج اول 
آمریکایی ها از عراق کار حاج قاسم و ابومهدی المهندس 
بود. در واقع در این مســــتند با تکیه بر این دو شخصیت 
شــــهید، نگاه عمیقی به جریان مقاومــــت در عراق داریم. 
آزادســــازی عــــراق از زبــــان ابومهدی  همچنیــــن مراحــــل 

المهندس را جمع آوری کردیم.
وی با اشــــاره به منابعی که به عنوان مرجع در این ســــریال 
در اختیار داشــــتند، گفــــت: تحقیقات ما به دو قســــمت 

تقسیم شــــد. تصاویر آرشــــیوی که اغلب از اینترنت پیدا 
کردیم. بخش بعــــدی که پژوهش درباره فالکون اســــت 
را هــــم از اینترنت و هم با ارتباط گرفتن بــــا خبرگزاری هایی 
مثل ســــی ان ان و رویترز و ســــربازان آمریکایی به دســــت 
آوردیم. از طرفی خبرنگاری را کــــه همان زمان تعداد دقیق 
کشــــته شــــده ها و زخمی ها را اعام کرده بود پیدا کردیم و 
اطاعاتی را از وی گرفتیم و توانســــتیم ماجرا را کامل کنیم 
و گزارش هــــای کنگــــره آمریــــکا و اخباری که شــــبکه های 
انگلیسی و عربی منتشر کرده بودند و آرشیو شبکه های 
خبری منابع ما بود. همچنین تحقیقات میدانی داشتیم و 
خودمان به فالکون رفتیم که امروزه با نام عربی صقر آنجا 
را می شناسند و از کمک بسیاری از افراد که در آنجا بودند 

و همچنین عراقی ها استفاده کردیم.
وی با بیان مشــــکات تولیدی در ســــاخت این مســــتند 
نیز افزود: ســــاخت این کار 4 ســــال طول کشــــید و یکی 
از مشــــکاتمان بی مهری برخی نهادها بــــود. آن زمان به 
خاطر حضور داعش بــــه ما اعتماد نمی کردنــــد و رفتن به 
کشــــورهای دیگر غیر رسمی و ســــخت بود و همانطور که 
گفتم تصاویر آرشــــیوی بــــه ما ندادنــــد و خودمان تصاویر 
را پیدا کردیــــم. حتی هزینه تولید مســــتند را هم خودمان 

دادیم و تهیه کننده ای هم نداشتیم.
این مستند در 59 دقیقه تهیه و تولید شده است.

میز مطالعه

اولین فیلم ســـینمایی ایرانی با داستانی در دوران کرونا

موجه غیبت 
هگمتانه، گروه فرهنگی: »غیبت موجه« ســــاخته عبــــاس رافعی و با بازی 
، همزمان در  ابوالفضــــل پور عــــرب برای حضــــور در جشــــنواره فیلم فجــــر

دارد. قرار  موسیقی  ساخت  و  صداگذاری  مرحله 
»غیبــــت موجه« اولیــــن فیلم ســــینمایی ایران اســــت که داســــتانش در 
دوران کرونــــا اتفــــاق می افتد و همچون آثــــار قبلی رافعــــی از جمله »فصل 
فراموشــــی فریبا«، »بهت« و »آزادراه« یک فیلم اجتماعی اســــت که یک زن 

آن است. راوی داستان پرتعلیق و تو در توی 
حســــین ابوالصدق صداگذاری »غیبت موجه«   و سیاوش امامی، ساخت 
موســــیقی فیلم بــــرای حضــــور در ســــی ونهمین جشــــنواره فیلــــم فجر را 

دارد. برعهده 
نام »غیبت موجه« کنایه ای اســــت به عزیزانی که با ســــهل انگاری ازدست 
داده ایــــم و در واقع غیبت و مرگشــــان ناموجه بوده و مثل همیشــــه همه 

دست به دســــت هم داده اند که این مرگ را موجه قلمداد کنند.

: بازیگــــران: ابوالفضل  برخــــی عوامــــل ایــــن فیلــــم ســــینمایی عبارتنــــد از
، علی اوجی، امیررضا دالوری، حســــن زارعی، مســــعود  پورعرب، میترا حجار
ل آقا، آیســــان کرمی، زهــــرا میرزایی،  رضایــــی، احمد رضا اســــعدی، مهری آ
احمد پورخوش، امیر شــــریعت، حســــام شریفی، ســــعید در آینده، مهدیه 
، اســــماء حیــــدری، ســــامی ســــلیمانی، فریدون  گلســــتانی، ســــعید گمــــار
روشــــنایی، پرســــتو رفیعی، مرضیه کوهــــی، پرهام نریمانی، دریــــا نصرزاده، 
نویســــندگان: منیژه صالح پناه، عباس رافعی، مدیران تولید: سید مهدی 
نریمانی، ســــید احمد رضایــــی، مدیر برنامه ریزی و دســــتیار اول کارگردان: 
: مهدی  حمیدشــــوریده، مدیــــر فیلمبرداری: ســــعید براتــــی، تصویربــــردار
زاده، منشــــی صحنه: ســــودابه  ابراهیم  قیصری، مدیر صدابرداری: مهدی 
صفــــری، عکاس: ســــارا ایوانــــی، مدیر روابط عمومی و مشــــاور رســــانه ای: 
، مدیر تــــدارکات: علــــی رســــتمی نیــــا، تهیه کننده و  میــــاد معتمــــدی فــــر

رافعی. عباس  کارگردان 


