
فرزندان ایثارگر شهرداری همدان

بـر خـود الزم می دانیـم؛ انتصـاب شـما را تبریـک عـرض نماییـم. اطمینـان 
داریم در سـایه تأییـدات الهـی، در این عرصـه خطیـر و خدمت به شـهرمان 

موفـق و سـربلند خواهیـد بـود.

جناب آقای

مجید صفدریان
مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

استان همدان

تبریک و تهنیت

با ما همراه باشید

یف ایران و  هفتــه بزرگداشــت سربازان گمنام امام زمان )عج( را به رهبــری فرزانه انقالب )مدظله العالــی(، ملت شر
 مدیران و کارکنــان صدیق وزارت اطالعات و 

ً
ینی می کنند خصوصا همه کســانی که در ایجاد امنیــت نقش آفر

یک عرض می نماییم. اطالعات سپاه تبر

ســالروز شــهادت غریبانــه جانبــاز ســرافراز 

سردار شهید حاج میرزا سلگی
فرمانــده دالور گــردان حضــرت ابالفضــل 
ین تنگه مرصاد  العباس؟ع؟ و حماسه آفر
را خدمــت مقــام معظــم رهبری،خانواده 
محترم و معزز ایشــان و همه دوســتداران 
و عالقمنــدان ایــن فرمانده دلیر و شــجاع 
یف نهاوند تسلیت عرض  بویژه مردم شــر

می کنم. 
جانباز بسیجی، دکتر ابراهیم مولوی- نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان

روزنامه هگمتانه

قای بهروز بحیـــــرایی جناب آ
رئیس محترم دفتر استاندار همدان

ضایعه درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت گفته از محضر وحدانی خداوند متعال برای آن 
مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم

عباس صوفی - شهردار همدان

خبــر

صفحه  2

صفحه  2

رئیس قوه قضائیه 
پنجشنبه میهمان همدانی ها

آیت ا... ســــید ابراهیم رئیســــی در ادامه سفرهای اســــتانی خود، پنجشنبه 
هفته جاری به استان همدان سفر می کند.

آیت ا... ســــید ابراهیم رئیســــی در ادامه سفرهای اســــتانی خود، پنجشنبه 
هفته جاری به استان همدان سفر می کند.

، عالوه بر رسیدگی به مسائل  بر اســــاس این گزارش، در جریان این ســــفر
قضایــــی و حقوقی مردم اســــتان، موضوعات مرتبط با حقــــوق عامه نیز به 

صورت ویژه توسط هیأت عالی قضایی پیگیری خواهد شد.

5 جان باخته کرونا 
از استان همدان در روز یکشنبه
رئیس پلیس راه استان: ممنوعیت خروج خودروهای پالک بومی 

از استان همدان / متخلفان 500 هزار تومان جریمه می شوند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با بیان اینکه در  روز یکشنبه 
50 مورد ابتالی جدید به کرونا و پنج فوتی داشته ایم گفت: تاکنون یک هزار 

و 577نفر در استان بر اثر ابتال به کرونا فوت کرده اند.
 محمــــد طاهری ظهر دیروز در کمیته اطالع رســــانی ســــتاد مقابلــــه با کرونا 
با بیــــان اینکه در  روز یکشــــنبه 50 مورد ابتالی جدید بــــه کرونا و پنج فوتی 
داشتیم اظهار کرد: تاکنون یک هزار و 577 نفر در استان بر اثر ابتال به کرونا 

جان خود را از دست داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار نوروزی اعضای شورا و شهردار به مدیران شهری توصیه کرد:

ح های شهری نیازمند اولویت شناسی طر
تومان  5000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4762 شماره    2021 یل  آور  6   1442 شعبان   23    1400 وردین  فر  17 سه شنبه 

3 
ه  

فح
ص زخم بی مهری ها بر پیکره یخدان تاریخی میرفتاح پس از 2 سال

مرمت یخدان تخریب شده 
میرفتاح شاید وقتی دیگر

4  
ه  

فح
ص عسگریان؛ رئیس شورای شهر همدان:

شعار 1400 سرلوحه کار 
مدیریت شهری باشد

2   
حه 

صف شهردار همدان:

ح تحول محله  طر
در شهر اجرایی می شود

صفحه  2

سرمایه گذاری 1500میلیارد تومانی بنیاد برکت 
در استان همدان

صفحه  4



سه شنبه   17 فروردين  1400    شماره  4762

استان2

نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار نوروزی اعضای شورا و شهردار به مدیران شهری توصیه کرد:

ح های شهری  طر
نیازمند اولویت شناسی

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
و امام جمعه همدان خطاب به مجموعه شورا و شهرداری 
همدان، تأکید کرد: اولویت شناســــی در طرح های شهری 

مدنظر باشد.
گزارش روابط عمومی شــــورای اسالمی شــــهر همدان؛  به 
آیت ا... حبیب ا... شعبانی در دیدار نوروزی اعضای شورای 
، شــــهردار و مدیران شــــهری بر نهایی ساختن برخی  شهر
پروژه های شــــهری تأکیــــد کرد و افــــزود: امســــال باید به 
نحوی برنامه ریزی شــــود تا موانع پروژه های شــــهری رفع و 
بهره برداری شــــوند؛ هرچند برخی از این پروژه های بزرگ در 
سطح ملی تعریف می شــــوند و نیازمند تزریق بودجه های 
دولتی هستند که برای جذب این موارد باید پیگیری های 

جدی صورت گیرد.
وی با اشــــاره به اینکه توجه و رویکرد مناســــب شهرداری 
 
ً
همدان به حاشیه شــــهر قابل قبول بوده است و انصافا
در قضــــاوت باید رعایــــت کنیم کــــه جای قدردانــــی دارد؛ 
اظهار کرد: توجه به حواشــــی شــــهر مناســــب اســــت؛ اما 
اگر بــــا توجه به بودجه  ریــــزی فعلی پیش برویــــم، منجر به 
تفاوت سطوح مختلف اجتماعی خواهد شد و به عدالت 
اجتماعی نزدیک نمی شــــویم کــــه در این حــــوزه معتقدم 
مدیران باید در راســــتای قانون جســــارت داشته باشند و 
تصمیم گیری های مناســــبی را در راستای توسعه و آبادانی 

شهر مدنظر قرار دهند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعــــه همدان ادامه 
داد: تصویــــب طــــرح جامع شــــهر همدان بــــه زودی انجام 
خواهد شــــد کــــه امیدواریم با تصویب ایــــن طرح، معضل 
مســــکن حل شــــود؛ زیرا همدان، جــــزو شــــهرهای گران 

محسوب می  شود که برای مردم سختی ایجاد می کند.
آیت ا... حبیب ا... شــــعبانی در پایان بیان کرد: در خصوص 
ســــاختارهای کالن و معماری با ضرورت اجتماعی مواجه 
هستیم؛ اما در حوزه سیما و منظر شهری، ترویج فرهنگ 
عمومی و شهری و فرهنگ ســــازی در حوزه های مختلف، 

ضروری است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعه همدان خطاب 
به مجموعه شورا و شهرداری همدان بر تکریم ارباب رجوع 

در مدیریت شهری همدان تأکید کرد.
 عســــگریان: باید موانع خدمات رسانی به مردم در  �

شهرداری به حداقل برسد
رئیس شورای شــــهر همدان هم در این نشست با اشاره 
به نام گذاری ســــال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به نام 
»تولیــــد، پشــــتیبانی ها و مانع زدایی ها«، گفــــت: عملکرد 
مطلوبی را طی گذشت حدود 4 ســــال از فعالیت شورای 
پنجم با تالش های شــــهردار و مجموعه مدیران شهری در 

شهر شاهد بوده ایم.
سید مسعود عســــگریان افزود: در 3 ســــال گذشته 88 
تــــا 100 درصــــد اعتبارات شــــهرداری همدان محقق شــــده 
است که نشــــان دهنده تالش مجموعه مدیریت شهری 
و همچنین همدلی و همراهی شــــورای شــــهر در راستای 

حمایت از شهرداری است.
عســــگریان با اشــــاره به اینکه حــــدود هــــزار و 600 میلیارد 
تومان بودجه از ســــوی شــــهرداری همدان پیشنهاد شد 
که در صحن شورای شهر مورد تصویب قرار گرفت؛ افزود: 
، بیشترین درصد  بر اساس سیاست گذاری شورای شهر
اعتبارات شــــهرداری همدان حدود هزار میلیارد تومان در 

حوزه عمرانی تعریف شده است.
به گفته وی؛ رویکرد و سیاســــت های مهم شــــورا پیش از 
تدوین بودجه بر این محــــور بود تا علی رغم تمرکز بر حوزه 
عمرانی، توجــــه ویژ ه ای به حوزه فرهنگــــی به ویژه فرهنگ 
ایثار و شهادت، کمک به مساجد و باغ موزه دفاع مقدس، 
برطرف کــــردن نیازها و همکاری با حوزه فرهنگی ســــپاه و 
نیــــروی انتظامی، احداث فرهنگســــراها با تمرکــــز بر اتمام 

فرهنگسرای شهید سردار همدانی صورت پذیرد.
عســــگریان اظهــــار کــــرد: بــــا توجه بــــه تأکیــــدات اعضای 
، بودجه خوبی تخصیص یافت  شــــورای شــــهر و شــــهردار
کــــه امیدواریم در ســــال جدید و تحوالت حــــوزه انتخاباتی 
شــــوراها و ریاســــت جمهــــوری بتوانیم با تــــوان مضاعف، 

کارهای پیش بینی شده را به سرانجام برسانیم.
رئیس شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره به منویات مقام 
معظم رهبری در ســــال 1400، گفت: بر اساس فرمایشات 
رهبر انقالب، موانعی بر سر راه کارهای مردم در شهرداری 
وجود دارد که باید این مهم احصا شــــود تا مشــــکالت به 

حداقل ممکن برسد.
عسگریان معتقد اســــت: مدیریت شــــهری همدان باید 
در راســــتای تولید مسکن پشــــتیبانی کرده و عماًل موانع 

تولید مســــکن که یکی از مصادیق تولید به شمار می رود، 
را برطرف کند تا به ســــهم خــــود در این راســــتا، گام عملی 

برداشته شود.
وی اظهــــار کرد: در مجموع علی رغم مشــــکالت اقتصادی 
 ، و اجرایــــی، امیداریم بــــا تعامل خــــوب و همراهی یکدیگر
کارکــــرد و رشــــد خوبی در راســــتای ارائه خدمــــات به مردم 

داشته باشیم.
: از هیچ فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به  �  شــــهردار

مردم کوتاهی نمی کنیم
شــــهردار همدان نیــــز در ادامه با بیان اینکــــه به هر حال 
ســــال 1399 با تمام چالش های اقتصادی در شــــهرداری 
به خیر و خوشــــی گذشت؛ گفت: بودجه 1399 شهرداری 
همدان 20 درصــــد باالتــــر از مبلغ مصوب، محقق شــــد، 
بودجه محقق شــــد که این مهم بــــا حمایت های اعضای 
شورای شــــهر به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان 

صورت پذیرفت.
عبــــاس صوفی با اشــــاره به آغــــاز به کار تصــــدی خود در 
ســــال 1396 برای خدمت به شــــهروندان همدانی، اظهار 
کــــرد: بودجه شــــهرداری همــــدان در زمان تصــــدی بنده 
حــــدود 420 میلیارد تومان بود که امســــال به هزار و 600 
میلیارد تومان رسیده اســــت و این مهم نشان می دهد 
بودجه شهرداری ظرف 3 ســــال گذشته، 4 برابر شده که 
به منظور ارائه خدمات بهتر و توســــعه شــــهر در کشــــور 

است. بی نظیر 
وی با تأکید بر اینکه باید به منابع جدید و بهتری دسترسی 

پیدا کنیم تا نگاه مجموعه به جیب مردم متمرکز نباشــــد؛ 
اظهار کرد: سیاســــت بر این است رشــــد متوازن در شهر 
صورت پذیرد کــــه این امر در مدیریت شــــهری همدان در 

جریان است.
صوفی افزود: توجه به تمامی مناطق شــــهر به ویژه مناطق 
کم برخوردار مورد نظر شــــورای شــــهر و مدیریت  شــــهری 
است که خوشــــبختانه در حوزه خدمات رسانی به مناطق 
کم برخوردار از حداقل های کشوری باالتر قرار گرفته ایم؛ اما 

همچنان معتقدیم که کارهای بسیاری باید انجام شود.
وی با بیــــان اینکه مجموعه شــــهرداری از هر فرصتی برای 
خدمت به مردم بهره مند شده است؛ ادامه داد: سال های 
نخست اقتصادی ســــختی را در حوزه های مختلف پشت 
سر گذاشــــتیم که باید امســــال در تمامی حوزه ها به ویژه 
عمرانی برنامه ریزی کنیم تا روند مناسبی را پیش بگیریم؛ 
همچنین برنامه راهبردی 5 ســــاله شــــهرداری همدان در 

حال تدوین است.
شهردار همدان همچنین ابراز امیدواری کرد امسال طرح 
جامع خوبی بــــا وجود تمام اختالف نظرهــــای موجود برای 

افق توسعه شهر همدان مصوب شود.
صوفی معتقد اســــت: با پشتیبانی و سیاست گذاری های 
، هدایت و رهنمودهای  مناســــب اعضای شــــورای شــــهر
نماینده ولی فقیه در استان، حمایت نمایندگان مجلس 
و مدیران اســــتانی، رضایتمندی نسبی در بین مردم ایجاد 
شــــده اســــت؛ اما باید بیشــــتر همت کنیم، زیرا مردم حق 

بیشتری بر گردن ما دارند.

وی بــــا اشــــاره به اینکــــه احــــداث پارک هــــای جنگلی 250 
هکتاری اکباتان و 100 هکتاری والیت در حال انجام است؛ 
عنوان کرد: عملیات اجرایی پارک 40 هکتاری آمادای )تپه 

پیسا( هم به زودی آغاز خواهد شد.
به گفته صوفی؛ ســــاخت زمین های ورزشــــی، بازگشــــایی 
، پوشش رودخانه ها،  ، ساماندهی ورودی های شهر معابر
پیگیری های قانونی برای بازگشــــت زمین های شهرداری 
و... از جمله اقدامات مورد نظر شهرداری همدان در سال 

1400 خواهد بود.
وی با بیان اینکه آرشــــیو الکترونیکی پرونده های نوسازی، 
شهرسازی و درآمد به منظور حفظ اوراق و پرونده ها، بهبود 
، شــــفافیت در  فرآینــــد امــــور و خدمت رســــانی مطلوب تــــر
دسترســــی به اطالعات و حذف گردش فیزیکی اســــناد در 
حال انجام است که به زودی به اتمام خواهد رسید؛ از اجرای 
نرم افزار جامع شهرسازی در شهرداری با هدف ارائه خدمات 

بهتر به شهروندان همدانی تا دو ماه آینده خبر داد.
صوفی با اشــــاره به انتخابات شــــوراهای شــــهر به عنوان 
، ابراز کــــرد: بدون  سیاســــت گذاران 4 ســــال آینده شــــهر
توجه به موضــــوع انتخابات و رکود در برخــــی امور اجرایی، 
شــــبانه روز تالش می کنیم تا حداکثر بهره مندی را از زمان 
باقی مانده دوره پنجم شــــورای شــــهر برای خدمت رسانی 

بهتر به مردم داشته باشیم.
شــــهردار همدان اعالم کرد: سعی می کنیم از هیچ فرصتی 
بــــرای ارائه خدمــــات بهتر به مردم و دسترســــی بــــه منابع 

بیشتر کوتاهی نکنیم.

شهردار همدان:

ح تحول محله  طر
در شهر اجرایی می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان گفت: اجرای 
طرح تحول محله به محالت هویت اجتماعی خواهد داد.

عباس صوفی در فرهنگسرای والیت افزود: چهار مرحله 
در نخستین گام وارد مرحله اجرایی می شود و طرح تحول 
محله به الیه های مختلف فعال در شــــهر کمک می کند تا 

فعالیت های خود را انسجام ببخشند.
به گــــزارش روابط عمومی ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان، صوفی همچنین تأکید کرد: در 
طرح موجود پیشــــرفت وضعیت و ارتقای کیفیت زندگی 

مردم دنبال می شود.
شهردار همدان همچنین بر تمرکز بر ارائه خدمات و آماده 
ســــازی بســــتر فعالیت مردم در اداره امور صحه گذاشت 
و خاطرنشــــان کــــرد: یاری رســــاندن به نهادهــــای خدمت 
گزار نظــــام را وظیفه خود می دانیــــم و در چارچوب قانون و 

اهداف عالی نظام به محرومیت زدایی خواهیم پرداخت.

صوفــــی اذعان کــــرد: بحمــــداهلل ظرفیت توســــعه متوازن 
در شــــهر همدان به حدی رســــیده که همه شــــهروندان 
برای محله خــــود بهترین ها را انتظار دارند که این ســــقف 
انتظارات هم به ما کمک می کند تــــا افق باالتری را در اداره 

شهر متصور شویم.
وی حمایت از کســــب و کار خانگی و شــــهروندی را یکی از 
مهمترین اقدامات انجام شــــده در این دوره از شهرداری 
خوانــــد و اضافــــه کــــرد: پرداختــــن بــــه مشــــاغل بومــــی و 

تقویــــت اقتصاد شــــهروندان در محله ها باعث انســــجام 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محالت خواهد شد.

صوفــــی تضــــارب توانمندی هــــای بیــــن ارگان هــــا را یــــک 
اضطرار برای تحقق تحول محالت دانســــت و تصریح کرد: 
شــــهرداری خدمات شــــهری و شــــهروندی ارائــــه می دهد 
اما این وظایف گســــتردگی جامع االطــــراف دارد، بنابراین 
همســــو با اهداف شــــهر در کنــــار دســــتگاه های اجرایی 

استان خدمات رسانی خواهیم کرد.

آغاز درس گفتارهای چهارشنبه ابن سینا از 1۸ فروردین
بررسی کارایی میراث ابن سینا برای زمانه ما

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس روابــــط عمومی و امور 
بین الملل بنیاد بوعلی ســــینا گفت: ادامه درس گفتارهایی 
درباره بوعلی ســــینا در ســــال جدید از چهارشــــنبه هجدهم 

فروردین 1400 از سر گرفته می شود.
به گــــزارش روابط عمومی بنیاد بوعلی ســــینا، تــــوکل دارائی 
در این باره گفــــت: درس گفتارهایی درباره بوعلی ســــینا که 
از بهمن 99 شــــروع شــــده و چهارشــــنبه هر هفته با حضور 
استادان ابن سیناپژوه برگزار می شود، تا پایان تابستان 1400 

ادامه خواهد داشت.
وی ادامــــه داد: این برنامه به منظور معرفی و بازشناســــی آثار 
و اندیشه های ابن ســــینا، با حمایت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاری بنیاد بوعلی سینا 

و مدیریت مؤسسه فرهنگی شهر کتاب تهران برپا می شود.
توکل دارائی با اشــــاره به ســــوابق فعالیت های شــــهر کتاب 
و مدیریــــت توانمند نشســــت های علمی آن توســــط دکتر 

محمدخانــــی از زحمــــات وی تقدیر کرد و گفت: بســــی جای 
امیدواری است که به میراث ابن سینای بزرگ در دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشور بیش از گذشته توجه و التفات می شود 
گاهی نسل جدید دانشگاهی و عالقه مندان نسبت به آثار  و آ
مفاخر علمی کشور به ویژه بوعلی، نوید راه گشایی برای انجام 

پژوهش های علمی در این زمینه است.
رئیس روابط عمومــــی و امور بین الملل بنیاد بوعلی ســــینا 
افزود: هفتمین نشســــت از درس گفتارها در چهارشنبه 18 
فروردین ساعت 11 با سخنان دکتر سید نصراهلل موسویان 
با عنوان "ابن ســــینا به چــــه کارمان می آید؟" از اینســــتاگرام و 
مرکز فرهنگی شــــهر کتاب بــــه نشــــانی ketabofarhang، و 
حساب تلگرام این مرکز به نشانی bookcity پخش می شود. 
همچنین عالقه منــــدان می توانند فیلم این نشســــت را در 

آپارات ببینند.
بنــــا بر این گــــزارش موضوع این ســــخنرانی بــــه چگونگی 

امــــکان درک، جذابیت و تأثیرگذاری زبان و اندیشــــه های 
هزار ساله ابن ســــینا می پردازد و درباره چگونگی ساختن 
زبــــان فلســــفی و منطقی ما، توســــط این دانشــــمند و نیز 
صورت بندی مسائل اساسی و معرفی مفاهیم از سوی او 
برای فرارفتن از مرزهای فلســــفه و منطق و حضور و نقش 

مرکزی آنها در ادبیات و دین سخن خواهد رفت.
موســــویان همچنیــــن دربــــاه این موضــــوع که آیــــا درباره 
اهمیت ابن ســــینا در فرهنگ ایران اغراق شده یا نه و نیز 
راه پیــــش روی مــــا در بازخوانی انتقادی میراث ابن ســــینا 
گاهــــی بــــر محدودیت ها و نواقــــص احتمالــــی آن و نیز  و آ
پرداختــــن به مســــایل و موضوعاتی که احتمااًل بســــیاری 
از آنها در روش ابن ســــینا قابل پاســــخ گویی هست یا نه، 

صحبت خواهد کرد.
در پایان ســــاختن یک چارچوب نو ابن ســــینایی به عنوان 

قدم بعدی در این مسیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرگ 77 بیمار دیالیزی بر اثر کرونا
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرعامل انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی اســــتان همدان گفت: 85 بیمار دیالیزی از 
آغاز شــــیوع کرونا تاکنون به این ویروس مبتال شدند که از 

این تعداد 77 تن جان خود را از دست دادند.
به گزارش هگمتانــــه، ابوالفتح میرزایی روز دوشــــنبه اظهار 
کرد: مصرف داروهای متعــــدد و پایین بودن توان و قدرت 
جســــمی، آســــیب پذیری بیماران کلیــــوی در برابر ویروس 

کرونا را نسبت به سایر افراد بیشتر کرده است.
وی اضافه کرد: بیشترین بیماران دیالیزی که جان خود را از 
دست داده اند باالی 40 سال سن دارند چرا که شمار افراد 

زیر 40 سال دارای نارسایی کلیوی اندک است.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان 
اظهار کــــرد: 646 بیمار دیالیزی در این اســــتان زیرمجموعه 
این انجمن هستند که از نظر جنسیت 55 درصد آنان زن 
و 45 درصد آنها مرد هستند. میرزایی گفت: همچنین 147 
بیمار جدید در همدان شناسایی شده اند که در حال حاضر 
به وضعیت نارسایی کلیه نرســــیده اند اما به زودی فرایند 

دیالیز آنها به علت مشکالت کلیوی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه 589 بیمار پیوندی در این اســــتان وجود 
دارد اظهار کرد: به علت شــــیوع ویروس کرونــــا، آمار پیوند 

عضو در همدان در یک سال گذشته نسبت به سال قبل 
50 درصــــد کاهش یافــــت. مدیرعامل انجمــــن حمایت از 
بیماران کلیوی استان همدان یادآوری کرد: 21 بیمار کلیوی 
در این استان سال گذشته نسبت به پیوند عضو در تهران 
، از بیماران مــــرگ مغزی عضو  اقــــدام کردند که هشــــت نفر
پیوندی دریافــــت کرده و 13 بیمار از افــــراد داوطلب و زنده، 
عضو پیوندی دریافت کردند. میرزایی افزود: به دنبال انجام 
فرایند آزمایش، دریافت تأییدیه پزشکی و انجام مشاوره، در 
حال حاضر 23 بیمار کلیوی در استان همدان آماده پیوند 

عضو بوده و منتظر اهدا کننده هستند.

رئیس قوه قضائیه 
پنجشنبه 

میهمان همدانی ها

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: آیت ا... ســــید ابراهیم 
رئیســــی در ادامه سفرهای اســــتانی خود، پنجشنبه 

هفته جاری به استان همدان سفر می کند.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... ســــید ابراهیم رئیسی در 
ادامه سفرهای اســــتانی خود، پنجشنبه هفته جاری 

به استان همدان سفر می کند.
، عالوه بر  بر اســــاس این گزارش، در جریان این سفر
رسیدگی به مسائل قضایی و حقوقی مردم استان، 
موضوعات مرتبط با حقوق عامه نیز به صورت ویژه 

توسط هیأت عالی قضایی پیگیری خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری حوزه، دیدار با خانواده شهیدان، 
قضات دادگســــتری، دیدارهای مردمــــی، رفع موانع 
پیــــش روی مــــردم و مراجعــــان به دســــتگاه قضا و 
بررســــی میدانی مشــــکالت دادگســــتری اســــتان از 
جمله دیگر برنامه های ســــفر رئیس قوه قضائیه به 

استان همدان خواهد بود.

حجت االسالم فالحی نماینده مردم 
همدان در مجلس:

دانشجویان و طالب 
مطالبه گر باشند

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نماینده مردم همدان 
در مجلس شــــورای اســــالمی تأکیــــد کــــرد: بارها در 
جلسات مختلف از دانشجویان و طالب درخواست 
کرده ایم از مجلس و مســــؤوالن در رابطه با مسائل 

گوناگون مطالبه گری داشته باشند.
به گــــزارش هگمتانه، در نشســــت رئیس و اعضای 
هیأت رئیســــه مجمع نمایندگان طــــالب و فضالی 
حوزه علمیه قم با نماینده مردم همدان در مجلس 
شــــورای اســــالمی، مهم تریــــن مســــائل مربــــوط به 

حوزه های علمیه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم احمدحســــین فالحی، نماینده مردم 
همدان در مجلس شــــورای اســــالمی با بیان اینکه 
مــــردم باید بــــا خدمــــات و فعالیت های حوزه آشــــنا 
شوند، اظهار کرد: باید خدمات صورت گرفته توسط 
حوزه همانند تقدیم باالترین تعداد شــــهدا نسبت 
آن، فعالیت هــــای علمی، پژوهشــــی،  به جمعیــــت 
تعداد مراکز علمی، آموزشی و فعالیت های جهادی 
و خدمت رســــانی در صحنه هــــای مختلــــف، بیــــش 
از گذشــــته در جامعه معرفی شــــود تا مــــردم با این 

فعالیت ها بیشتر آشنا شوند.
وی با اشــــاره به اینکــــه نیازمند همراهــــی و همکاری 
همه طالب و اندیشــــمندان در راســــتای دستیابی 
بــــه اهــــداف مــــورد نظــــر نظــــام و انقالب اســــالمی 
هســــتیم، افزود: از طــــالب و فعــــاالن در عرصه های 
گوناگون می خواهیم تا طرح ها و پیشــــنهادات خود 
را برای پیشــــبرد اهــــداف انقالب اســــالمی در زمینه 
موضوعات مختلف، به مجلــــس ارائه دهند و ما نیز 

پیگیر آن خواهیم بود.
رئیــــس فراکســــیون حمایــــت از جبهــــه مقاومــــت 
مجلس شورای اسالمی ترویج روحیه مطالبه گری در 
جامعه را بسیار ضروری خواند و عنوان کرد: بارها در 
جلسات مختلف از دانشجویان و طالب درخواست 
کرده ایم تا با تقویت روحیه مطالبه گری، از مجلس و 
مسؤوالن در رابطه با مسائل گوناگون مطالبه گری 

داشته باشند.
حجــــت االســــالم حســــینی نــــژاد، رئیــــس مجمــــع 
نماینــــدگان طــــالب و فضالی حــــوزه علمیــــه نیز در 
، ضمــــن تقدیــــر از اقدامات ســــخنگوی  ایــــن دیدار
کمیســــیون آموزش مجلس، اظهار کــــرد: در مدت 
حضور حجت االســــالم فالحی در مجلس شــــورای 
اســــالمی قدم های خوبی توســــط وی در جهت رفع 
مشــــکالت حوزه های علمیه برداشته شده که باید 
مــــورد تقدیر قــــرار گیــــرد و امیدواریم این مســــیر با 

جدیت دنبال شود.
به نقــــل از خبرگزاری حوزه، در پایــــان این دیدار به 
پیشــــنهاد یکی از اعضای مجمع، مقرر شد اعضای 
مجمــــع نمایندگان بــــا حضور در مجلس شــــورای 
را با فراکســــیون روحانیت برگزار  اسالمی نشستی 

. کنند

خبــر

رئیس پلیس راه استان:

ممنوعیت خروج خودروهای پالک بومی از استان همدان
متخلفان 500 هزار تومان جریمه می شوند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس پلیس راه اســــتان 
همدان گفــــت: با توجه به شــــرایط اســــتان همدان به 
لحاظ رنگ بندی کرونایی و تغییر بیشتر شهرستان ها 
، خــــروج خودروهای با  از وضعیــــت زرد به نارنجی و قرمز
پالک بومی از این استان براساس مصوبات ستاد ملی 
کرونــــا ممنوع اســــت و پلیس مانع از خــــروج خودروها 

خواهد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، درحــــال حاضــــر از مجمــــوع 10 
شهرســــتان اســــتان همدان، »نهاوند و تویسرکان« در 
، »همدان، کبودراهنــــگ، فامنین، رزن،  وضعیــــت قرمز
 » « در شــــرایط نارنجی و »اســــدآباد و بهار درگزین و مالیر

نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
ســــرهنگ رضا عزیزی روز دوشــــنبه با اشــــاره به اعمال 
محدودیت هــــای جدیــــد تردد در اســــتان اظهــــار کرد: 
نیروهای پلیــــس راه در مبــــادی خروجی های اســــتان 
همــــدان مســــتقر شــــده و ضمــــن ممانعــــت از خروج 
خودروهــــای با پــــالک بومی نســــبت به اجــــرای دقیق 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف پیشگیری 

از همه گیری این ویروس اقدام می کنند.
وی افزود: عــــالوه بر تیم های پلیــــس راه، دوربین های 
هوشــــمند نظارتی جاده ها و محورهای ارتباطی استان 
همدان نیز هرگونه تخلف در خصوص محدودیت های 

تردد را با هدف اعمال قانون، ثبت و ضبط می کنند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان اظهار کــــرد: عالوه بر 
ایــــن ورود خودروهــــا به اســــتان همدان نیــــز با حضور 
عوامل پلیــــس راه در مبــــادی ورودی اســــتان کنترل 
می شــــود و محدودیت های تــــردد نیز براســــاس رنگ 

بندی استان ها اعمال خواهد شد.
به گفته ســــرهنگ عزیزی، جریمه خــــروج خودرو پالک 
بومی از اســــتان همدان 500 هزار تومان است که ثبت 
تخلــــف و جریمه خودروهــــا از طریق اســــتقرار تیم های 
پلیس راهور و همچنین دوربین های هوشمند نظارتی 

اعمال می شود.

بستری روزانه100 کرونایی در بیمارستان های همدان
واکسیناسیون 45 درصد کادر درمان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه 
علوم پزشکی ابن ســــینا از افزایش دو برابری مراجعات 
بیماران کرونایی به بیمارستان های همدان خبر داد و 
گفت: روزانه 50 تا 100 بیمار کووید 19 در بیمارستان های 

همدان بستری می شوند.
به گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیم جلیلی بــــا بیان اینکه 
متأســــفانه تعداد مراجعــــات بیماران مبتــــال به کرونا 
به بیمارســــتان های استان دو برابر شده است اظهار 
آمار شــــامل بیماران بســــتری و ســــرپایی  ایــــن  کرد: 

می شود.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در حــــال حاضــــر مشــــکل 
امکانــــات و تجهیــــزات در درمــــان بیمــــاران وجــــود 
نیست  بیمارســــتانی  تخت  لحاظ  از  کمبودی  و  ندارد 
بستری  استان  بیمارســــتان های  در  بیمار   600 گفت: 
هســــتند که اگر این رونــــد ادامه یابد نگــــران کننده 

بود. خواهد 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان 
اینکه شهرستان نهاوند و تویسرکان در وضعیت قرمز 
قرار دارند و برخی شهرســــتان ها که زرد بودند به سمت 
نارنجــــی پیــــش رفتند و این خوب نیســــت افــــزود: در 
، مسافرت ها و دید و بازدیدها افزایش  تعطیالت نوروز
یافت و به همین خاطر شاهد روند افزایشی مراجعات 

بیماران هستیم.

وی با اشــــاره به اینکه درصد اســــتفاده از ماسک پایین 
آمده در صورتی که تأثیر مســــتقیمی در کاهش بیماری 
کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی  دارد خاطرنشان 
و استفاده از ماسک، پرهیز از برگزاری تجمعات عروسی 
و مراسم سوگواری در کنترل بیماری مورد توجه است.

جلیلی در ادامه نســــبت به برنامه واکسیناسیون افراد 
در اســــتان خاطرنشــــان کرد: به تدریج واکسن ها وارد 
اســــتان می شــــود که در حال حاضر 45 درصــــد از کادر 

درمان واکسینه شده اند.
وی یــــادآور شــــد: هفته آینده نیــــز واکســــن ایرانی وارد 
استان می شــــود تا ادامه روند واکسیناسیون را داشته 

باشیم.

5 جان باخته کرونا از استان همدان در روز یکشنبه
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه در  روز 
یکشــــنبه 50 مورد ابتالی جدید به کرونا و پنج فوتی داشته ایم گفت: تاکنون یک هزار و 577نفر در 

استان بر اثر ابتال به کرونا فوت کرده اند.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری ظهر دیروز در کمیته اطالع رســــانی ســــتاد مقابله با کرونا با بیان 
اینکه در  روز یکشنبه 50 مورد ابتالی جدید به کرونا و پنج فوتی داشتیم اظهار کرد: تاکنون یک هزار 

و 577 نفر در استان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند.

وی با بیان اینکه تنها راه عبور از شرایط فعلی رعایت شیوه نامه های بهداشتی است و مردم باید در 
این زمینه بیش از قبل همکاری کنند گفت: ویروس جدید جهش یافته و در بدن پایدار اســــت و 
درگیری شــــدیدتری دارد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه نیاز است مردم 
شیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت کنند و اجازه ندهند به موج چهارم گرفتار شویم افزود: پرهیز از 

دورهمی ها از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.
مسؤول کمیته اطالع رســــانی ستاد مدیریت کرونا در همدان نیز با اشــــاره به روند افزایشی ابتال به 
کرونا در اســــتان همدان، گفت: دورهمی  خانوادگی در ایام نــــوروز علت اصلی افزایش ابتال به کرونا 

در استان همدان است.
گاه سازی در مورد کرونا در جامعه کمک  اسداهلل ربانی مهر در ادامه با بیان اینکه رسانه ها در راستای آ
کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم ضمن اشاره به وضعیت شهرستان های استان، گفت: روند 

ابتال در همه شهرستان های استان افزایشی است و هم اکنون دو شهرستان استان قرمز است.
به نقل از فارس، وی با بیان اینکه موج چهارم کرونا در راه اســــت و باید سعی کنیم با همکاری مردم از 
موج چهارم گذر کنیم ، به نقش مؤثر رســــانه ها در شرایط کنونی پرداخت و گفت: رسانه ها در راستای 

اطالع رسانی شرایط فعلی جامعه نیاز است همکاری ها و تعامل خود را با ستاد کرونا ادامه دهند.
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3 شهرستان

زخم بی مهری ها بر پیکره یخدان تاریخی میرفتاح پس از 2 سال

مرمت یخدان تخریب شـــده میرفتاح شاید وقتی دیگر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری مالیر گفت: بنــــای تاریخی 
»یخــــدان میرفتاح« که فروردین ســــال 98 بــــر اثر ریزش 
برف و بــــاران ســــنگین تخریب شــــد، در حــــال مرمت و 
بازســــازی بوده و تکمیل هر چه ســــریعتر این بنا نیازمند 

تخصیص اعتبارات است.
گزارش هگمتانه، »ابراهیم جلیلی« روز دوشنبه اظهار  به 
کــــرد: یخدان میرفتاح دارای چند قســــمت اســــت که در 
ســــال های 80 و 82 در چندین مرحله بازســــازی و مرمت 
شــــد و تقریبا آماده راه اندازی شــــده بود کــــه گنبد آن در 

بارندگی های فروردین 98 فرو ریخت.
وی افــــزود: یخدان این اثر تاریخی کــــه با بیش از 6 متر در 
عمق زمین قرار گرفته، به طور کامل سالم است و دیواره 
بیــــن یخدان و گنبد نیز بر اثر ریزش برف و باران آســــیبی 

ندیده است.
گردشگری  رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
مالیر بیان کــــرد: در این اتفــــاق گنبد ســــایه انداز این اثر 
بــــرای جلوگیری از تابش مســــتقیم آفتاب بــــه یخ داخل 
یخدان فرو ریخت و حوزه های آب و دیوار ســــایه انداز که 
در حال حاضر اثری از آنها نیســــت، فرو ریخته و قابل احیا 

و بازسازی است.
جلیلی با بیان اینکه به ســــرعت پس از فرو ریختن گنبد 
یخدان میرفتاح، اقدامات حفاظت اضطراری و جلوگیری 
از احتمال خســــارت انســــانی و اســــتقرار نیروی حفاظتی 
صورت گرفت افزود: در نخســــتین اقدام حصارکشی بنا 

به طول 130 متر و 130 میلیون تومان اعتبار انجام شد.
وی ادامــــه داد: برای تهیــــه فتوگرامتری )مســــتندنگاری 
وضع موجود( بنا و ثبت داشته های اثر با اعتباری حدود 
10 میلیــــون تومان انجــــام، مصالح مورد نیاز بــــا هزینه 40 
میلیــــون تومان خریداری و طرح آسیب شناســــی و ایجاد 

شد. تهیه  نگهبانی 

بــــه زودی اختصــــاص 300 میلیــــون تومــــان بــــرای  �
مرمت یخدان میرفتاح

گردشگری  رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
مالیر یادآور شــــد: این اقدامات در حالی انجام شــــد که از 
محل اعتبارات مدیریت بحران، اعتباری برای مرمت این 

بنا تخصیص پیدا نکرد.
جلیلــــی گفــــت: با پیگیــــری مدیــــرکل میــــراث فرهنگی، 
توســــط  همدان،  اســــتان  گردشــــگری  و  دســــتی  صنایع 
فرماندار ویژه مالیر از محل اســــتانی و ردیف متوازن، 600 

میلیون تومان اعتبار برای یخدان میرفتاح مصوب شــــد 
آن تخصیص یافت. که 210 میلیون تومان 

وی ادامــــه داد: از محــــل ایــــن اعتبــــار تاکنــــون اقداماتی 
همچــــون آواربــــرداری، تخریــــب و جداســــازی الحاقــــات، 
تخریــــب پایه های فرســــوده، استحکام بخشــــی پایه های 
، خرید مصالــــح چوبی،  بیرونــــی بنا، مقاوم ســــازی پِی اثــــر
ســــاخت قالب، تخلیــــه و حمل آوار به بیــــرون از محوطه 
انجام شــــد که هزینه کرد انجام شــــده حدود 310 میلیون 

تومان است.
رئیس اداره میرث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
مالیر بیان کــــرد: برای طــــرح مرمت یخــــدان میرفتاح نیز 
اعتباری حــــدود 50 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی 

یافت. اختصاص 
 » بــــه گفتــــه وی بــــا پیگیری هــــای مکــــرر »علــــی مالمیــــر
مدیــــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
اســــتان همدان نیز مبلغی حــــدود 300 میلیون تومان از 
محل اعتبارات اســــتانی با مساعدت اســــتاندار همدان 
تخصیــــص خواهد یافت که در صــــورت تخصیص، ادامه 

مرمت یخدان به زودی آغاز خواهد شد.
جلیلی با بیان اینکه تمــــام تالش میراث فرهنگی مرمت 
اصولی این اثــــر تاریخی به عنوان یکــــی از مطالبات مهم 
کید کــــرد: با وجــــود پیگیــــری مدیرکل  مردمی اســــت تأ
میراث فرهنگی استان، فرماندار ویژه مالیر و نمایندگان 

مجلــــس، هیچ گونه اعتباری از محــــل اعتبارات مدیریت 
بحران، از محل اســــتانی و اعتبارات ملی برای مرمت این 
بنای تاریخی تخصیص پیدا نکرده و نوسانات اقتصادی 
و تاخیر در تخصیص اعتبــــارات، از عوامل تاخیر در اتمام 

مرمت یخدان میرفتاح است.
»یخچــــال میرفتــــاح« از آثــــار دوره قاجاریه در شــــهر مالیر 
است که توســــط شــــخصی به نام »میرفتاح« احداث  و به 
شــــکل گنبد و از آجر ساخته شده  اســــت و در تاریخ 25 
اســــفند 1379 با شــــماره ثبت 3242 به  عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسید.
الزم بــــه ذکر اســــت؛ علی رغم اینکه 2ســــال اســــت که از 
تخریب این یخدان تاریخی می گــــذرد و با وجود اطمینان 
بخشــــی مکرر مســــووالن مبنــــی بــــر مرمت ایــــن بنا در 
پیکره  همچنــــان  متأســــفانه  اما  ممکن،  زمــــان  کمترین 
نیمه جان این بنا از بی مهری ها و به گفته مســــووالن امر 
از بی اعتباری رنج می برد و آنچه امروز مشــــاهده می شود 
با تصورات فاصله ای بســــیار دارد که جای بســــی ســــوال 

است.
هادی  نیز  گذشــــته  سال  شــــهریورماه  اوائل  همچنین 
شــــورای  مجلس  در  مالیر  مــــردم  نماینــــده  بیگی نــــژاد 
از قول  اســــالمی در دیــــدار با وزیــــر میــــراث فرهنگــــی 
مســــاعد وی برای تأمیــــن اعتبار یخــــدان میرفتاح خبر 

بود! داده 

سرمازدگی 3 هزار تن از محصوالت باغی مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان مالیر از خســــارت بــــه 3 هزار تن از 
محصوالت باغی مالیر بر اثر سرمازدگی خبر داد و گفت: این سرمازدگی بیشتر در محصوالت بادام، 

گردو، زردآلو و... بوده که به دلیل مقاومت کمتر دچار مشکل شده است.
به گزارش هگمتانه، ســــید مهدی میرباقری با بیان اینکه همه ســــاله به دلیل شــــرایط آب و هوایی 
با شــــروع فصل بهار معموال شاهد ســــرمازدگی بهاره و بروز خسارت در باغات شهرستان هستیم 
اظهار کرد: امسال نیز این سرمازدگی در روزهای هشتم و نهم فروردین ماه در باغات مالیر رخ داد.

وی با اشــــاره به اینکه بیش از 21 هزار هکتار از باغات شهرستان زیر پوشش انواع محصوالت باغی 
اســــت افزود: از این میزان 11 هزار هکتار زیر کشــــت انگور و یک هزار و 200 هکتار زیر کشت سیب، 

آلبالو و گیالس است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مالیر میزان باغات گردو را بیش از 3 هزار و 200 هکتار و باغات زیر 
کشت شــــلیل و هلو را حدود 900 هکتار برشمرد و افزود: مابقی باغات نیز زیر کشت دیگر میوه  ها 

از جمله زردآلو و بادام است.
وی با بیان اینکه بیش از یک هزار هکتار از باغات دچار ســــرمازدگی بهاره شدند، برآورد محصوالت 

خسارت دیده باغات را حدود 3 هزار تن دانست و تصریح کرد: ارزش محصوالت خسارت دیده 54 
میلیارد تومان برآورد شده است.

به نقل از فارس، میرباقری با بیان اینکه این ســــرمازدگی بیشــــتر در محصوالت بادام، گردو، زردآلو 
و... بوده که به دلیل مقاومت کمتر دچار مشــــکل شــــده اســــت گفت: بیمه محصوالت و باغات 
در راستای حمایت از کشــــاورزان همیشه از سوی جهاد کشــــاورزی توصیه می شود، یکی از عمده 
مشــــکالتی که در حال حاضر در خصوص ســــرمازدگی باغات وجود دارد بیمه نبودن محصوالت و 

باغات کشاورزی است.

»منبت فرشی« تویسرکانی ها کمک کار تولید می شود
نان آوری 700 نفر در یک روستا با جان دادن به چوب های بی جان

، بدون بیکار اشترمل؛ روستای ملی منبت گلریز
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میــــراث 
فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری تویســــرکان با 
بیان اینکه امروز ایرانیان، اشترمل را به عنوان روستای 
ملی منبت گلریز می شناســــند، گفت: در این روســــتا 
700 نفــــر در 490 کارگاه تولید منبت، مشــــغول به کار 

هستند و کسب درآمد می کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اســــحاق ترکاشــــوند گفت: 
ســــبک غالب منبــــت تویســــرکان گلریز اســــت، که 
بر این اســــاس و انتخاب شــــورای راهبردی انتخاب 
شــــهرها و روســــتاهای ملی صنایع دســــتی، در سال 
98 شــــهر تویسرکان و در سال 99 روستای اشترمل 
به عنوان شهر و روســــتای ملی منبت گلریز انتخاب 

شدند.
" یا همــــان "منبت  وی اظهــــار کــــرد: "منبــــت گلریــــز
فرشی"، ســــبک خاصی از منبت است که تنها با هنر 
دســــت و البتــــه ذوق و خالقیت منبت کار ســــاخته 
و پرداخته می شــــود و تاکنون هیچ دســــتگاهی حتی 
این  جای  نتوانسته  هم   )CNC( یعنی  منبت  ماشین 

بگیرد. را  دست  هنر 
صنایع  و  گردشــــگری  فرهنگی،  میــــراث  اداره  رئیس 
دستی تویســــرکان با بیان اینکه 7 هزار و 700 منبت 
کار در 4 هزار و 751 کارگاه منبت در این شهرستان 

دارند، فعالیت 
افــــزود: در این میــــان 700 نفــــر در 490 کارگاه منبت 
کاری در روســــتای اشترمل مشــــغول به کار هستند 
و از این طریــــق نان آوری کرده و برای خود و خانواده 

کســــب درآمد دارند و می توان گفت در این روســــتا 
ندارد. وجود  بیکار 

ترکاشــــوند با اشــــاره به اینکــــه به تازگی یــــک کارگاه 
آموزشــــی با حضور 20 نفر از هنرمندان مبل و منبت 
در روســــتای اشــــترمل برگزار شــــده، تصریح کرد: در 
ایــــن کارگاه آموزشــــی تمامی مراحل تولیــــد منبت از 
بــــی جان و جان دادن  ایجاد طرح بر روی چوب های 
بــــه آن گرفته تا رویه کاری برای عالقــــه مندان به هنر 

شد. ارائه  کاری  منبت 
به نقــــل از عصر همــــدان، وی عنوان کــــرد: تبادل و 
انتقــــال تجربــــه منبت کاران فعال در ایــــن عرصه به 
یکدیگــــر و به ویــــژه معرفــــی بیش از پیــــش منبت 
گلریــــز به عنوان ســــبک منحصــــر به فرد و بــــی نظیر 
کارگاه  برگــــزاری  اهــــداف  از  چــــوب  بــــا  کار  درحــــوزه 

بود. منبت  آموزشی 

کشف 15 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در مالیر
انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مالیر از کشــــف 15 دستگاه اســــتخراج ارز 
دیجیتــــال قاچاق توســــط مأمــــوران کالنتــــری 13 این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: در 
پی کســــب خبری مبنی بــــر نگهداری و اســــتفاده غیر 
مجــــاز از دســــتگاه های اســــتخراج ارز دیجیتال در یک 
، بررسی  کارخانه در خارج از محدوده شهرســــتان مالیر
موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 13 شهرستان 

قرار گرفت.
وی افزود: با هماهنگی دســــتگاه قضائی و در بازدید از 
این مکان، تعداد 15 دســــتگاه اســــتخراج ارز دیجیتال 
قاچــــاق در حال اســــتفاده به همراه تجهیــــزات جانبی 
کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضائی شد.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان مالیر در خاتمــــه بیان 
کرد: ارزش ریالی دســــتگاه های کشــــف شــــده توســــط 
کارشناسان، 750 میلیون ریال تخمین زده شده است.

زنانی که از دل قلعه بلنده، پرچم »تولید« را برافراشتند

کمبود سرمایه، بازار فروش و امکانات 
از موانع پیش روی زنان روستای انوج

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: در فاصلــــه 40 کیلومتری از 
شهرستان مالیر و مرز بین اســــتان لرستان و همدان، در 
دهستان ســــفیدکوه و در بخش سامن، آبادی قرار گرفته 
کــــه آبادانــــی اش را با وجــــود طبیعت بکــــر و دیدنی اش، 
قلعه باستانی 8000 ســــاله و یا امامزاده پیرغایب، مدیون 
سخت کوشی زنانی است که سال ها دستان پینه بسته و 

چشمان کم سویشان را به دار قالی و مروار گره زدند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اینجــــا روســــتای »انوج« اســــت، 
روســــتایی که به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
، از نظر آثار باستانی دارای یک  دســــتی و گردشــــگری مالیر
تپه باســــتانی، چند برج تاریخی و یک شهر زیرزمینی است 

که تاکنون چندان مورد کاوش قرار نگرفته است.
ابراهیم جلیلی تپه باســــتانی انوج را که در تاریخ 24 اسفند 
1353 بــــه شــــماره 1039 در فهرســــت آثار ملی کشــــور به 
ثبت رســــیده، یکــــی از مهمترین آثار باســــتانی موجود در 
دشت های شرقی زاگرس مرکزی می داند و ادامه می دهد: 
این تپه که قلعه ای با قدمت هــــزاره پنجم قبل از میالد بر 
روی آن قــــرار گرفته و میان اهالی به قلعــــه بلنده معروف 
اســــت، از توالی دوره های فرهنگی پیــــش از تاریخ تا عصر 
حاضــــر برخوردار اســــت و از جمله تپه های تاریخی اســــت 
که در نخســــتین گمانه زنی در آن عملیــــات تعیین حریم 

صورت گرفته است.
او به بررســــی های ســــطحی و اولیه باســــتان شناســــان در 
سال های گذشــــته بر روی سفال های شکسته به دست 
آمده از قلعه بلنده اشــــاره و اظهار می کند: براساس مواد 
فرهنگی به دســــت آمده، به ویژه ســــفال های پراکنده در 
ســــطح و حاشــــیه این تپه، تپه باســــتانی انــــوج، دوره های 
فرهنگــــی مــــس و ســــنگ، مفرغ)قدیــــم، میانــــه، جدید(، 
اشکانی، قرون میانه، اســــالمی و دوره متأخر را در برگرفته 
همچنین در زیربناهای روســــتا راهروهای زیرزمینی وجود 

دارد که طول آنها نامشخص است.
بــــه گفته جلیلی، روســــتای انوج عالوه بر آثار باســــتانی، به 
عنوان یکی از روســــتاهای فعال در حوزه صنایع دســــتی، 
دارای چندیــــن کارگاه مرواربافــــی، قالیبافی، ســــفالگری و 
زنبورداری اســــت که عالوه بر ایجاد اشــــتغال و درآمدزایی 
برای بیش از 100 نفر از زنان روســــتایی، ســــال هاست که 
چــــرخ تولید را با وجود تمام باال و پایین ها و محدودیت ها، 

در این روستا می چرخانند.
اهالی روســــتای انوج با جمعیتی افزون بر 2000 نفر در قالب 
600 خانــــواده، اغلــــب به کشــــاورزی و دامپروری مشــــغول 
هســــتند و هر ســــاله محصوالتی چون گردو، بادام، انگور و 
فرآورده های آن که حاصل دسترنج یک ساله اهالی با صفای 

روستای انوج است، از این روستای آباد، راهی بازار می شود.
فاطمه ســــرومیلی، دهیار روستا که با تکیه بر توان داخل، 
شــــعار اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و جهش تولید را به 
کمک زنان ســــخت کــــوش و با صفای روســــتا، در میدان 
عمل نشــــان داده، زنی جوان و پر از ایده های نو و خالقانه 
اســــت که از سال 92 تاکنون، زنان روســــتا را با خود همراه 

کرده و بــــا راه انــــدازی تعاونی هایــــی در حوزه های مختلف 
اقتصادی و برگزاری دوره های آموزشــــی و تربیتی، روستا را 

به یک کارگاه کوچک سازندگی تبدیل کرده است.
ســــرومیلی درباره فعالیت خود در حــــوزه بانوان می گوید: 
بــــا توجه بــــه محدودیت هایــــی از جمله کمبــــود امکانات 
ورزشــــی، تفریحــــی و ســــرگرمی بــــه ویژه بــــرای بانــــوان در 
محیط های روستایی، بسیاری از زنان روستایی به جز خانه 
داری، ســــرگرمی و یا کاری که بتوانند به طور مستقل از آن 
درآمدزایی کنند، ندارند، از طرفی ایجاد انگیزه و نشــــاط در 
زنان به عنــــوان محور اصلی خانواده برای پرورش نســــلی 
پویا ضروری اســــت. عالوه بــــر این با توجه به مشــــکالت 
اقتصادی و معیشــــتی در جامعه، داشــــتن حداقل درآمد 
برای زنان در چند سال اخیر به امری اجتناب ناپذیر تبدیل 
شــــده است پس بر خود واجب دانســــتم در حوزه بانوان 

فعالیت هایی در حد توان انجام دهم.

برگــــزاری دوره هــــای آموزشــــی و تربیتــــی بــــا کمک  �
جهادکشاورزی، بهزیستی و کمیته امداد امام)ره(

او به برگزاری دوره های آموزشــــی و تربیتی چند سال اخیر که 
در این روســــتا با کمک مربیان جهادکشاورزی، بهزیستی و 
کمیته امداد امام)ره( تشــــکیل شده اســــت، اشاره و اظهار 
می کند: ایــــن دوره ها در حــــوزه اجتماعی شــــامل آموزش 
مهارت های زندگی، فرزندپروری، همسرداری و پیشگیری از 
اعتیاد بوده، در حوزه اقتصادی نیز دوره هایی با موضوعات 
، پــــرورش گیاهــــان دارویی، گل  مهارت های کســــب و کار
محمدی، زعفران، پرورش زنبورعســــل، دامــــداری، پرورش 
کرم ابریشم، آموزش قالیبافی)فرش و تابلوفرش(، طراحی 

سفال، بافندگی با ماشین و خیاطی برگزار شده است.
آموزش کاراته  سرومیلی ادامه می دهد: برگزاری دوره های 
و ایروبیک برای بانوان در یکی از مدارس روســــتا، برگزاری 
مســــابقات ورزشــــی و بومی برای بانوان در ایام دهه فجر و 
یا هفته گرامیداشــــت مقام زن مانند طناب کشی، پینگ 
پنگ، طناب زنــــی و...، برگزاری اردوهای ســــیاحتی و زیارتی 
و یا تفریح در روســــتا برای ایجاد نشــــاط بین بانــــوان و نیز 
برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در روســــتا در 
اردیبهشت ماه هر سال از جمله فعالیت های انجام شده 

برای ایجاد سرگرمی و نشاط بین بانوان روستایی است.

در  � روســــتا  بانــــوان  دســــتی  صنایــــع  عرضــــه 
نمایشگاه های بین المللی

دهیار روســــتای انــــوج برگزاری جشــــنواره دا و جشــــنواره 
صنایــــع دســــتی و غذاهــــای محلــــی در روســــتا، برگــــزاری 
نمایشــــگاه های مختلف و عرضه محصــــوالت و تولیدات 
در  شــــرکت  و  آنهــــا  دســــتی  صنایــــع  و  بانــــوان  خانگــــی 
در  روســــتائیان  دســــتاوردهای  مختلف  نمایشــــگاه های 
ســــطح کشــــور از جمله نمایشــــگاه بیــــن المللــــی تهران، 
همــــدان و اراک و ارائــــه و فــــروش محصوالت کشــــاورزی، 
تولیــــدات خانگی و صنایع دســــتی بانوان روســــتا در این 

نمایشــــگاه ها را از دیگر فعالیت هایی برمی شــــمرد که هر 
ساله در راستای گسترش و ارتقاء کسب و کارهای خانگی 

و صنایع دستی زنان روستایی انجام می شود.
از تشــــکیل تعاونی هایی به منظور  ســــرومیلی همچنین 
ارتقاء فعالیت های اقتصادی بانوان در ســــطح روستا خبر 
می دهد و می گوید: با تشکیل صندوق اعتبارات ُخرد زنان 
در سال 96 زیرنظر جهادکشــــاورزی، برای 32 نفر از بانوان 
روســــتایی حســــاب پس انداز ایجاد و طی چندین مرحله، 
تسهیالت کم بهره در جهت ارتقاء و یا ایجاد مشاغل خرد 

خانگی پرداخت شد.
او با بیان اینکه خرید کندوی زنبورعســــل، خرید دام سبک، 
خرید لوازم اولیه قالیبافی و خرید دستگاه بافندگی از دیگر 
اقدامات انجام شــــده در زمینه توســــعه مشــــاغل خانگی 
است، ادامه می دهد: کاشت حبوباتی مانند نخود و عدس 
در زمینــــی به مســــاحت 20 هکتار و برداشــــت آن توســــط 
اعضای صندوق و فروش محصوالت و نیز پخت رب گوجه 
فرنگی و دیگر محصوالت خانگی توسط اعضای صندوق و 
فروش محصوالت از دیگر فعالیت هایی است که هر ساله 

توسط زنان روستای انوج انجام می شود.

و  � قالیبافــــی  ســــفالگری،  کارگاه هــــای  راه انــــدازی 
مرواربافی

او با اشاره به تشکیل تعاونی سفالگری بانوان با عضویت 
13 نفــــر تصریــــح می کنــــد: در حــــال حاضــــر با تهیــــه لوازم 
اولیه قالیبافی بــــرای چهار نفر از بانوان روســــتا و 15 نفر از 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، اشــــتغال ایجاد 
شــــده همچنین 15 نفر از بانوان روســــتا پس از گذراندن 
دوره های آموزشــــی، به کار زنبورداری مشــــغول هستند و 
در زمینه ســــبدبافی نیز بــــا راه انــــدازی دو کارگاه مرواربافی 
در یکی از مدارس بالاســــتفاده روستا، برای 10 نفر از بانوان 

روستایی اشتغال ایجاد شده است.
سرومیلی در ادامه خاطرنشان می کند: با کمک دیگر زنان 
 ، روستای با صفای انوج، هر ساله در فصل برداشت انگور
با اجاره حدود 30 باغ انگور در روســــتا و برداشت و فروش 
، کشمش  محصوالت و فرآورده های باغات شــــامل انگور
، برای هر یک از زنان روستایی درآمدزایی  و یا شــــیره انگور

می کند.

محلی دائمی برای عرضه تولیدات زنان روســــتایی  �
ایجاد شود

او به مشکالت بازار فروش محصوالت تولید شده توسط 
بانوان روستا اشاره و مطرح می کند: در حال حاضر مشکل 
فروش محصــــوالت یکی از مهمترین مشــــکالت تعاونی 
هاست که با حل آن و نیازسنجی صحیح، تولیدات بانوان 
در سطح روســــتا افزایش می یابد و با توسعه فعالیت ها، 
زنان بیشتری می توانند به چرخه تولید وارد شوند. برگزاری 
نمایشــــگاه های مختلف و در اختیار قرار دادن غرفه هایی 
برای تعاونی ها و یا ایجاد محلی دائمی برای عرضه تولیدات 
و محصــــوالت خانگی بانــــوان روســــتایی، می تواند تا حد 

زیادی این مشکل را برطرف کند.

کمبود سرمایه و امکانات دو مانع پیش روی زنان  �
روستای انوج

او کمبود سرمایه برای توســــعه تعاونی ها در سطح روستا 
و ایجاد تعاونی های جدید را یکی دیگر از مشــــکالت برمی 
شمرد و ادامه می دهد: به علت کمبود امکانات مجبوریم 
بسیاری از کالس های آموزشی و یا ورزشی را در کالس های 
مدرســــه روســــتا برگــــزار کنیــــم یعنــــی یکــــی از مهمترین 
محدودیت های ما، نبود ساختمان و مکان مناسب برای 
برگزاری بســــیاری از کالس هاســــت، از طرفی هیچ فضای 

ورزشــــی و تفریحی مناســــبی برای بانوان در روســــتا وجود 
ندارد البته در صورت تکمیل ســــالن ورزشی نیمه کاره ای 
که ساخت آن از ســــال 89 آغاز شــــده و تاکنون 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشــــته، می تواند در برگزاری بسیاری از 

برنامه های ورزشی و آموزشی بانوان کمک کند.
به نقل از ایسنا، از ســــال 95، تولید و اقتصاد مقاومتی دو 
جزء جدایی ناپذیر ســــفره ایرانی ها شــــد. دو کلمه کلیدی 
که در صورت جامع عمل پوشــــاندن به آنهــــا، با همکاری 
دولــــت، مجلس شــــورای اســــالمی، بخــــش خصوصی و 
هر تولیدکننــــده ای که در گوشــــه ای از این ســــرزمین، در 
کارگاهی یک متری مشــــغول تولید یک محصول هر چند 
ناچیز است، عالوه بر حل مشکالت اقتصادی و بیکاری، 
با تأمین نیازهای داخل و بی نیاز شدن از بازارهای خارجی، 

می توانیم در گردونه رقابت بازار جهانی قرار بگیریم.
فاطمه ســــرومیلی و دیگر زنان روستای انوج نیز با تکیه بر 
توان داخل و شناخت ظرفیت های این روستا و راه اندازی 
کارگاه هــــای کوچــــک قالیبافــــی، مرواربافــــی، بافندگی و یا 
زنبــــورداری نقش مهمی در افزایش کّمــــی و کیفی تولید و 

ایجاد ثروت ایفا می کنند.
پس حمایت های بیش از پیش دولت، ســــازمان برنامه 
و بودجــــه، مجلــــس و مرکز تحقیقــــات آن، قــــوه  قضائیه، 
جوان،  پرشــــمار  گروه های  و  دانش بنیــــان  مجموعه های 
مبتکــــر و فعــــال از واحدهــــای تولیــــدی، کارخانجات و هر 
آنچه باعث رشــــد تولیدات کشور می شــــود و تالش برای 
، مبارزه با  رفع موانع تولید با حذف مقررات دســــت  و پاگیر
قاچاق، منــــع جدی واردات بی رویه، مبارزه با فســــاد اداری 
و مالــــی، رعایت حقوق مالکّیت، پرهیز از ســــوداگری های 
زیان بخش، معافیت یا وضع مالیات، سبب عملی شدن 
شعار سال و رونق و رشد اقتصادی محسوس در جامعه 

خواهد شد.

: امام جمعه بهار

با هدف وحدت بین نیروهای 
جبهه انقالب در همدان 

انصراف دادم
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: امــــام جمعــــه بهــــار که 
مسؤولیت ریاســــت شــــورای ائتالف نیروهای انقالب 
اســــالمی در همدان را بر عهده داشــــت گفت: با تحقق 
هدف وحدت در میان نیروهای جبهه انقالب اسالمی 

از مسؤولیت انصراف دادم.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم محمدعلی ارزنده با 
بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر انقالب اسالمی نیاز 
به وحدت و هم افزایی دارد، به موقعیت کشور در حوزه های 
مختلف اشاره کرد و افزود: تحقق شعار سال یعنی »تولید، 
پشــــتیبانی ها و مانع زدایی ها«نیز میسر نمی شود مگر با 

همگرائی و تالش همه گروه ها و دلسوزان ایران اسالمی.
امام جمعه بهار با اشاره به اینکه یکی از رویدادهای مهم 
سال 1400 انتخابات اســــت اظهار کرد: در این عرصه نیز 
باید با هم افزایــــی زمینه را برای حضــــور حداکثری مردم 
فراهم آوریــــم. وی ضمن تأکیــــد بر لــــزوم نقش آفرینی 
همــــه آحاد ملت بــــه ویژه جوانــــان در بحــــث انتخابات 
بیان کرد: هدف حضور من در شورای ائتالف نیروهای 
انقالب اسالمی اســــتان همدان و شورای وحدت ایجاد 
زمینه های همیــــن نقش آفرینی بود کــــه بحمدهلل این 

هم افزایی محقق شد.
ارزنده در ادامه با اشــــاره به جلسه اعضای شورای ائتالف 
اســــتان و شــــورای وحدت در روزهای پایانی ســــال 1399 
خاطرنشــــان کرد: با توجه به اینکه بحمداهلل این وحدت 
و همدلــــی شــــکل گرفتــــه و قصد مــــا حضــــور در فرایند 
انتخابات نبود لذا این مســــؤولیت را به دوستان واگذار 
کــــرده و موفقیتی روزافزون را بــــرای فعاالن جبهه انقالب 
به خصوص در اینگونه تشکل های ارزشمند تحت لوای 

بیانات مقام معظم رهبری خواهانم.
به نقــــل از فــــارس، وی با تأکید بــــر اینکه انصــــراف از این 
مسؤولیت تحت فشار هیچ شــــخص یا گروهی نبوده و 
با تحقق مأموریتی که برای خود تعیین کرده بودم استعفا 
دادم افزود: بر خود الزم می بینم که از همه خواهران و برادران، 
احزاب، تشکل ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی و همه 
عزیزانی که این برادر کوچک خود را در پیشبرد اهداف مورد 

نظر یاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

دبیر ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج 
میرزامحمد سلگی خبر داد:

برگزاری 20 عنوان برنامه در همدان 
به پاس مجاهدت های سردار 

شهید سلگی
هگمتانه، گروه شهرستان: دبیر ستاد بزرگداشت سردار 
شهید حاج میرزامحمد سلگی از برگزاری 20 عنوان برنامه 
در همدان به پاس مجاهدت های مخلصانه این شهید 

سرافراز از 14 تا 20 فروردین ماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، »علی زبرجدی« اظهار کرد: با تدبیر 
نماینده ولی فقیه در اســــتان ستاد بزرگداشت شهید 
ســــرافراز حاج میرزامحمد ســــلگی تشــــکیل شــــد که 
نهادهای انقالبی، دســــتگاه های مربوطه، تشکل های 
مردمی و شــــخصیت های حقوقی و همرزمان شــــهید 
عضو این ســــتاد هســــتند و 20عنــــوان برنامه به پاس 
مجاهدت های مخلصانه شــــهید واال مقام میرزامحمد 

سلگی از 14 تا 20فروردین ماه در حال برگزاری است.
مشــــروح برنامه های ســــتاد بزرگداشت شــــهید حاج 

میرزامحمد سلگی به شرح زیر است:
- ویژه برنامه بزرگداشــــت روز شــــهادت سردار سلگی 
شــــنبه 14 فروردین ســــاعت 16 و 30 در گلزار شهدای 
نهاونــــد.) همراه با ســــخنرانی، مداحی، نقــــل خاطره، با 

حضور خانواده گرانقدر شهید(
- ویژه برنامه تلویزیونی بزرگداشــــت "ســــردار بی ادعا" 

یکشنبه 15 فروردین.
-برگزاری مســــابقه کتابخوانی بــــا محوریت کتاب » آب 

هرگز نمی میرد«
- طرح ختم ده ها دور قرآن کریم توسط اساتید، قاریان، 
حافظان و فعاالن قرآنی در مؤسســــات و اتحادیه های 

قرآنی استان
- پویــــش برگــــزاری جلســــات مذهبــــی و هیأت هــــای 
حسینی از 14 تا 20 فروردین با یاد و نام سردار حاج میرزا 

سلگی
- توزیع 1400 بسته معیشتی در روستاهای محروم استان
- توزیع 5000 پــــرس غذای گرم ویــــژه نیازمندان در دو 

شهر همدان و نهاوند
- پویش کاشــــت نهال با یاد حاج میرزا و اهدای ثواب 

آن به روح شهید
- اهــــداء 14 پارچه جهیزیه بــــه نوعروســــان نیازمند به 

نیابت از حاج میرزا
-پخت و توزیع نان صلواتی طی 5 روز از 14 فروردین در 

شهر نهاوند
و  پیشکســــوتان  حضــــور  بــــا  بزرگداشــــت  -مراســــم 
همرزمــــان شــــهید همــــراه بــــا رونمایــــی از نماهنــــگ 
»چشم های خیس« و غرفه مختص شهید در باغ موزه 

دوشنبه 16 فروردین
- شــــب خاطره با حضــــور همرزمان و پیشکســــوتان 

جهاد و شهادت در شهر نهاوند
-فضاســــازی شــــهری در شــــهرهای همــــدان و تمامی 

شهرهای شهرستان نهاوند
- تهیه و توزیع 10 هزار بسته فرهنگی همراه با ملزومات 

، تقویم، ماسک و...( بهداشتی) اعم از پوستر
-انجام دیوارنگاره مبارک شــــهیدان ســــلگی و خوش 

لفظ در شهر همدان
-رونمایی از وصیت نامه شهید

-انتشار ویژه نامه سردار شهید حاج میرزا سلگی
- تولیــــد و انتشــــار نماهنگ های مختلــــف و محتوای 

مناسب با اولین سالگرد شهادت سردار سلگی

خبــر
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همدان چهار درجه گرم می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان گفت: به دنبال 
پایداری وضعیت جوی، دمای هوای این اســــتان روزانه به صورت میانگین بین 2 تا چهار درجه 

می یابد. افزایش  سانتی گراد 
به گزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی روز دوشــــنبه افزود: بر اســــاس بررســــی نقشه های ماهواره ای، 
، صاف تا قســــمتی ابری، همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد  آســــمان بیشــــتر نقاط اســــتان امروز

پیش بینی می شود.
وی با اشــــاره به اینکه رونــــد افزایش دمای هوا ادامــــه دارد، اظهار کرد: تا پایان هفته جاری آســــمان 
بیشتر نقاط استان صاف و آفتابی است و از روز چهارشنبه آسمان برخی از مناطق ابرناک می شود.
زاهدی عنوان کــــرد: با افزایش میزان دمای هــــوای کمینه، دمای صبحگاهی همه نقاط اســــتان به 

باالی صفر درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

کارشناس اداره کل هواشناســــی همدان گفت: در روز یکشنبه اسدآباد با 18 درجه سانتی گراد 
، ســــردترین شــــهرهای استان  باالی صفر گرم ترین و فامنین با پنج درجه ســــانتی گراد زیر صفر

بوده اند.
وی عنــــوان کرد: کمینه دمــــای هوای همدان یک درجه ســــانتی گراد زیر صفر و دمای بیشــــینه 

هوای این شهر نیز 16 درجه ســــانتی گراد باالی صفر به ثبت رسیده است.

استان

عسگریان؛ رئیس شورای شهر همدان:

شعار 1400 سرلوحه کار 
یت شهری باشد مدیر

نمره سال 1399 شهرداری همدان قابل قبول است
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس  شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با اشــــاره بــــه اینکه ســــال 1400 بر اســــاس 
منویات مقام معظــــم رهبری به نام »تولید، پشــــتیبانی ها 
و مانع زدایی هــــا« نام گذاری شــــده اســــت؛ گفت: شــــعار 
امســــال به  عنوان نیاز جامعه شــــهری باید ســــرلوحه کار 

مدیریت شهری همدان باشد.
گزارش روابط عمومی شــــورای اسالمی شــــهر همدان؛  به 
سید مسعود عسگریان در نخستین جلسه صحن شورا 
در سال1400 ضمن تبریک سال جدید، تأکید کرد: با توجه 
به منویات مقــــام معظم رهبری در نام گذاری ســــال1400، 
انتظــــار مــــی رود دســــتگاه های اجرایی و نهادهــــا از جمله 
شــــهرداری همدان، تحقق شعار ســــال را در اولویت کاری 

خود قرار دهند.
عســــگریان ضمن قدردانی از زحمات یک ساله شهرداری 
در حوزه های مختلف، افزود: با توجه به فراز و نشــــیب ها، 
این مجموعه مردمی توانســــت به نحو مطلوب، عملکرد 
خوبــــی ارائــــه دهد و بــــا توجه بــــه شــــرایط موجــــود، نمره 

قابل قبول و مثبتی به شهرداری همدان تعلق می  گیرد.
وی افزود: بــــا توجه به اینکه 95 درصد مصوبات شــــورای 
شــــهر در کمیتــــه انطبــــاق مصــــوب شــــده و بر اســــاس 
پیگیری ها و پشــــتیبانی های شــــورای شــــهر به شهرداری 

ابالغ شده است.
عسگریان با تأکید بر اینکه موانع موجود در حوزه شهری 
را می  تــــوان با ارائه راهکارهای منطقــــی و اصولی رفع کنیم؛ 
اضافه کرد: تالش شــــورای شــــهر در کنار دیگر مسؤوالن 
بر این است که با همکاری و تعامل با یکدیگر در راستای 
رفع موانع و تسهیل در امور تولید مسکن و ترمیم بافت 
، گام بردارد؛ زیرا اشتغال عموم شهروندان  فرسوده شــــهر

به حوزه تولید مسکن بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری همدان، سال 1399 
را با تمام مشــــکالت پشت سر گذاشــــت؛ اظهار کرد: طی 
یک ســــال گذشــــته آنچه در حد انتظار شــــورای شهر بود، 
در حوزه مدیریت شــــهری محقق شد و امیدواریم در سال 
پایانی دوره پنجم شــــورا با همدلی، همراهــــی و تعاملی که 
بین مدیران استان وجود دارد؛ امور شهر به خوبی پیش 

برود.
رئیس شــــورای شــــهر همدان با بیان اینکه بودجه خوبی 
برای ســــال 1400 شــــهرداری همدان پیش بینی و مصوب 

شده است؛ ابراز امیدواری کرد شهرداری همدان همچون 
گذشته در راســــتای تحقق بودجه و اجرای پروژه های مورد 

، موفق عمل کند. نظر
عســــگریان همچنیــــن با اشــــاره بــــه پیش رو بــــودن دو 
رویداد بزرگ کشــــور از جمله انتخابات ریاســــت جمهوری 
و شوراهای شــــهرها و روستاها، ابراز امیدواری کرد امسال 
بتوانیم بیش از سال های گذشته، خدمات و وظایف خود 
را انجام داده و روزهای پایانی دوره پنجم شــــورا را به خوبی 
در راستای خدمت رسانی به مردم پیش ببریم و با همدلی 
و تعامل بیشــــتر به امور مردم رســــیدگی شــــود تا منشــــأ 

خدمات ارزشمند بیشتری باشیم.
وی ابراز امیــــدواری کــــرد: انتخابات را با حضــــور حداکثری 
مردم شــــاهد خواهیم بود که در این صــــورت، افراد اصلح 
انتخاب می شــــوند تا مشــــکالت مردم به ســــطح حداقلی 

برسد و در رفاه، آرامش و آسایش بیشتری به سر ببرند.
وی تأکید کــــرد: با توجه به همت و توانایی که در مجموعه 
مدیران، کارشناســــان و نیروهای شــــهرداری وجود دارد، 

سال 1400 را نیز با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت.
آمــــار بیمــــاران کرونایی،  عســــگریان با توجه بــــه افزایش 
خطاب به مــــردم توصیه کرد: برای حفظ ســــالمت جامعه 
به ویــــژه خانواده هــــای خود نســــبت بــــه رعایت بیشــــتر 

شیوه نامه  های بهداشتی اقدام کنند.

خ کرایه تاکســــی در  �  تصویب افزایش 30 درصدی نر
صحن شورا

رئیس شورای شهر همدان همچنین یادآور شد: با توجه 
به مصــــوب شــــدن نرخ نامه کرایه تاکســــی درون شــــهری 
همدان برای ســــال 1400 در کمیته نرخ گذاری، افزایش 30 
درصدی نرخ کرایه تاکســــی در صحن شورای شهر همدان 

با اکثریت آرا مصوب شد.

 گردان: روزمرگی و نبود برنامه ؛ چالش های پیش رو   �
شهری همدان

شــــهر  شــــورای  شــــهری  خدمــــات  کمیســــیون  رئیــــس 
همدان نیز در این جلســــه با بیان اینکه بــــا وجود تمامی 
دوره  در  همدان  مدیریت شــــهری  اقتصادی،  مشــــکالت 
پنجم توانست رضایتمندی نســــبی را در بین شهروندان 
همدانی ایجــــاد کند؛ گفــــت: با همت و تــــالش مجموعه 

مدیریت شــــهری رضایت منــــدی نســــبی در بخش هــــای 
مختلف شــــهر ایجاد شــــده اســــت؛ امــــا این مهــــم، کافی 

نیست و باید کارهای اساسی صورت پذیرد.
کامــــران گــــردان ادامــــه داد: برخــــی چالش ها و مســــائل 
شــــهری هم به جا مانده کــــه روزمرگی و نبــــود برنامه های 
کوتاه مــــدت، میان مــــدت و بلندمدت در اداره و توســــعه 
شــــهر از مهمترین چالش های پیش رو شــــهری در شهر 

همدان است.
گردان بــــا تأکید بر عدم توفیق در حــــوزه فناوری اطالعات 
نسبت به سایر مراکز اســــتان ها، اظهار کرد: در این زمینه 
عدم اعتقاد برخی کارشناســــان و مدیران شهری موجب 
عــــدم توفیقات خوب در حــــوزه فناوری شــــده و علی رغم 

تالش شورای شهر محقق نشده است.
و  شــــهروندی  آمــــوزش  در  خــــأ  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
فرهنگ ســــازی مباحث ضروری در شــــهر کامال مشــــهود 
اســــت؛ عنوان کرد: آموزش شــــهروندی بایــــد از روزمرگی 
خــــارج شــــود و بــــه دور از پرداختــــن بــــه مســــائل جانبی، 
متناســــب با نیازهای شهر همراه با برنامه ریزی منسجم تر 

پیش برود.
گردان همچنین اظهار کرد: ســــاماندهی مشــــاغل مزاحم 
یکی از دغدغه  های حوزه خدمات شهری بوده که تاکنون 

محقق نشده است.
وی؛ وجــــود موانع و مســــائل درون و برون ســــازمانی در 
فرآیند صدور پروانه ســــاختمانی را از چالش های اساسی 
مدیریت  شهری همدان برشمرد و گفت: متأسفانه روند 
صدور پروانــــه در نظام مهندســــی و شــــهرداری همدان 

شــــهروندان  سردرگمی  مورد  که  اســــت  طوالنی  بســــیار 
می  شود.

رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
افزود: نبود بستر مناسب برای مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و همچنین فقدان به کارگیری شیوه های 
جدید برای تأمین منابع و سرمایه گذاری در حوزه شهری از 
مهمترین مشــــکالت شــــهری همدان اســــت که باید به 

صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
گــــردان همچنیــــن بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه انتظار مــــی رود 
ساماندهی منابع انسانی و اصالح ســــاختارها، کادرسازی 
و شایسته ســــاالری مــــورد توجه مدیران شــــهری باشــــد؛ 
گفــــت: نبــــود شــــیوه همــــکاری ســــازمان ها و نهادهای 
دولتــــی در پرداخت بدهی هــــا و عدم کیفیــــت در مصالح 
و اجرای آســــفالت معابــــر و ضعف در نگهداشــــت آنان از 
دیگر مشــــکالت شــــهری اســــت که باید هر چه ســــریع تر 

تعیین تکلیف شوند.

 کاوســــی امید: بودجه 1400 شــــهرداری سرلوحه کار  �
مدیریت شهری باشد

ســــخنگو و رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای 
شــــهر همدان نیز با اشــــاره بــــه پیش رو بــــودن انتخابات 
ریاســــت جمهوری و شوراهای شــــهرها و روستاها، گفت: 
مســــؤوالن وظیفه دارند بســــتر را برای حضــــور حداکثری 
مردم در انتخابات فراهم کنند تا انتخاباتی پرشور همچون 

گذشته داشته باشیم.
اکبر کاوسی امید با تأکید بر اینکه مجموعه شهرداری باید 

اقدامــــات صورت گرفتــــه را به اطالع مردم برســــاند؛ افزود: 
ضروری است شــــهرداری عملکرد 4 ساله اخیر را در قالب 
بنر در محالت و مناطق مختلف شهر منتشر کند تا مردم 

گاه شوند. از اقدامات صورت گرفته، آ
گاهی مــــردم از اقدامات صــــورت گرفته  وی اضافه کــــرد: آ
نهادها و دســــتگاه های دولتــــی موجب ایجــــاد انگیزه در 
ترغیب آنها برای حضور حداکثری انتخابات می شــــود و ما 
وظیفه داریم در این زمینه اقدام کنیم تا پویایی در جامعه 

ایجاد شود.
وی اظهار کرد: بودجه 1400 شهرداری همدان باید سرلوحه 
کار مدیریت شــــهری قرار گیرد و شهرداری با جدیت پیگیر 

عملیاتی شدن بودجه باشد.

: در حوزه خدمت رســــانی به مردم کوتاهی  �  شهردار
نکرده ایم

شــــهردار همدان هم در این جلســــه ضمن تبریک سال 
نو گفت: طی 3 ســــال گذشــــته مجموعه مدیریت شهری 
همدان در خدمت رســــانی به مــــردم، حداکثر تالش خود 
را به کار گرفته اســــت و برای پیشــــبرد اهداف از هیچ گونه 

اقدامی کوتاهی نکردیم.
عباس صوفی با تأکید بر اینکه در حوزه خدمت رســــانی به 
مردم هیچ گونه کوتاهــــی نکرده ایم، اظهار کرد: برنامه های 
شهرداری بر اساس سیاست های شورا پیش رفته است؛ 
همچنین اقدامات گسترده ای انجام شده و اگر موفقیتی 
هم حاصل شــــده، با همکاری تمامی مجموعه شهرداری 

صورت گرفته است.

ویژگی های ساختار کالبدی 
بازار همدان

مجید بدرخانی  �

یکی از عوامل مؤثر در رشــــد و ترقی شهر همدان، 
وجود بــــازار مرکزی جهت مبادلــــه عناصر تولیدی 
بوده اســــت بــــه طوری کــــه بعــــد از کشــــاورزی و 
دامداری بیشــــترین ســــهم اشــــتغال در همدان 
را مبادالت بر عهده داشــــته اســــت. بدون شــــک 
همــــدان صرف مقــــر حکومت بــــودن و خاصیت 
ســــوق الجیشــــی نمی توانســــته موقعیــــت ممتاز 
خود را در دوره هــــای طوالنی حفظ نماید. شــــکل 
گیــــری بازار همــــدان در ابتــــدا در امتــــداد محوری 
بوده که از شــــمال غرب به همدان آمده و مناطق 
شــــرقی آســــیا را به دریــــای مدیترانه و اروپــــا مرتبط 
می کرده اســــت. البته به غیر از بازار عناصر دیگری 
که در دل بازار و یا در حاشــــیه آن جای داشــــته اند 
کاروانسراهای وسیع و انبارهای بزرگ در  همچون 
امر پذیرایی تجار و کاروانیان و گردشــــگران نقش 
زیادی داشــــته اند. راســــته بازار و کاروانســــراهایی 
 ، همچون گلشــــن، میــــرزا کاظم، حــــاج محمد باقر
حســــن خان و... در گذشته ســــاختار کالبدی بازار 
همدان را تشــــکیل می داده اند و با توسعه بعدی 
بازار عمدتا در غرب محور اصلی بازار شکل گرفته 

اند.
علت تبدیل بخش های مســــکونی مجاور بازار به 
مراکز تجاری جدیــــد در اواخر دوران قاجار افزایش 
رونق تجاری در این دوره بوده است. شاهراه های 
اصلی شــــهر که مهمترین دروازه ها را به مرکز شهر 
وصل می کرد همان راســــته بازار هــــا بودند در این 
دوره بــــه علــــت فعالیت گمــــرک خســــروی و قرار 
گرفتــــن همدان در شــــاهراه تجــــاری زمینه خوبی 
برای ســــاخت و ساز کاروانسراها و راسته ها فراهم 
شــــد و در دوران پهلوی تغییرات عمده ای در بازار 
همدان رخ داد کــــه از مهمترین این عوامل که در 

این تغییرات نقش داشته اند می توان به

موارد ذیل اشاره نمود:  �
1- دگرگونی در ساختار اجتماعی - خانوادگی

- 2-عــــدم توســــعه شــــهر بر اســــاس اصــــل مرکز
حاشیه

3- تبدیل راسته ها به تناسب ساختارهای جدید 
به الگوی مناسب محله سازی

4- نام گذاری راســــته ها بر اساس تجارت غالب یا 
مشخص تاجر 

5- وجود عناصر مشــــابه در یک راســــته که همه 
این عوامل تجلی چهره جدید تجارت در ســــاختار 

اقتصادی - اجتماعی بود
احــــداث خیابــــان اکباتان در ســــال 1312 توســــط 
لمانی کارل فریــــش و کنتی تأثیرات  آ مهندســــان 
داخلی  محدوده  تجــــاری  فعالیت  بر  توجهی  قابل 
بازار و ســــاختار کالبــــدی آن بر جای گذاشــــت. به 
طور کلی در دوران پهلوی با تبدیل شــــدن شــــهر 
خرمشــــهر به بندر تجاری، همدان از مسیر تجاری 
خود خــــارج گردید و بــــه تدریج از میــــزان فعالیت 
کاروانســــراها کاسته شــــد و تخریب بازار از سمت 

شمال غربی آن آغاز گردید.

 مشــــخصات اجزای تشــــکیل دهنــــده بازار   �
همدان

ویژگی های کالبدی اجزا تشــــکیل دهنده بناهای 
بــــازار همدان در ســــه محور ســــاختار  موجود در 
پوشــــش و تزیینــــات قابــــل بحــــث هســــتند که 
هر ســــه مورد در زمینه جذب گردشــــگر تأثیرات 
آثار از لحاظ  واالیی داشــــته و تنوع و زیبایی ایــــن 
ساختار یا پوشــــش زمینه ساز جذب گردشگران 
زیادی خواهــــد بود. اصوال همــــه بناهای بازار هم 
در دیوارهــــا و هم در ســــقف از آجر بوده اســــت. 
به اســــتثنای ســــقف های تازه بازســــازی شده که 
از طاق ضربی اســــتفاده شــــده اســــت، ســــاختار 
کف بازارها از ســــنگ و خاک و بازشــــوهای به کار 
رفتــــه در فضاهــــای مختلــــف بازار از چــــوب یا فلز 
بوده اســــت دیوارها و ســــقف بناها اصوال بدون 
پوشــــش بوده یا از گچ و ســــیمان استفاده شده 
است و پوشش کف فضای های بازار از موزاییک 
و سیمان و اجر می باشــــد. اکثر بازشوهای چوبی 
بدون پوشــــش بوده و بعضی از بازشوهای فلزی 

شده اند. رنگ 
 دیوار ســــردرها دارای تزیینات به شکل آجرکاری 
، داالن، حیاط و  و در ســــایر جاهــــا چــــون دیــــوار
هشــــتی و... تزیین به چشــــم نمی خورد تزیینات 
ســــقف ها به صــــورت کارهــــای گچی، ســــیمانی و 
آجری در هشــــتی ها و گونه های ســــراها مشاهده 
می شــــود. تزئینــــات بازشــــوها هم شــــامل آتش 
شیشــــه  از  اســــتفاده  و  کاری  چوب  فلــــزی،  کاری 
رنگــــی می باشــــد در پایــــان باید اذعــــان نمود که 
بــــه معماری  بازار تاریخی شــــهر همــــدان با توجه 
مراکز  از  یکــــی  عنــــوان  به  می توانــــد  خــــود  خاص 
گردشگران  پذیرای  همدان  شــــهر  در  گردشگری 
داخلــــی و خارجی بــــوده و به نحو چشــــمگیری در 
رونق گردشگری شــــهر تأثیرگذار باشد. به نحوی 
که شــــناخت عناصر و کالبد این بازار با داشــــتن 
ســــراها، کاروانســــراها، راســــته ها و بازارچه ها و... 
بیانگر اهمیت این حــــوزه بوده و معرف فرهنگ 
ملــــی، ارزش ها و ســــنن باســــتانی حاکــــم بر این 
شــــهر می باشــــد. که معرفی دقیق این آثار بیانگر 
روح حاکــــم بــــر جامعه تشــــکیل دهنــــده بوده و 

نماید. تداعی  را  هویت ها  و  ارزش ها 
* کارشناس ارشد برنامه ريزی

یادداشت میهمان

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان همدان:

ممنوعیت هرگونه تجمع از سوی ستادهای انتخاباتی
رسانه ها سهم باالیی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارند

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس 
کمیتــــه اطالع رســــانی ســــتاد انتخابات 
اســــتان همــــدان تأکیــــد کــــرد: برگزاری 
ســــوی  از  دورهمــــی  و  تجمــــع  هرگونــــه 
حامیــــان  و  انتخاباتــــی  ســــتادهای 
داوطلبان ممنوع اســــت و این موضوع 
در قالــــب مکاتبــــه و نامه نــــگاری اطالع 

رسانی شده است.
به گزارش هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهر 
روز دوشنبه در نشست اعضای کمیته 
اطالع رســــانی ســــتاد انتخابات اســــتان 
همــــدان بــــا بیــــان اینکه تعامل ســــتاد 
انتخابــــات با رســــانه ها بســــیار مطلوب 
اســــت اظهار کرد: رسانه ها نقش مهمی 

در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 1400 دارند.
وی یکی از اولویت های رســــانه ها و نشــــریات بــــه ویژه در 
ماه های منتهی به انتخابات را امیدآفرینی و بیان خدمات 

صورت گرفته عنوان کرد.
وی افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه تخلف انتخاباتی 
در حوزه فضای مجــــازی و رســــانه، دوره توجیهی با حضور 

کارشناسان پلیس فتا برای خبرنگاران برگزار شد.
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان همدان، 
تخریب، توهین و زیر ســــوال بردن دیگــــران را از رایج ترین 
تخلف هــــا در فضای مجازی دانســــت و گفــــت: عده ای در 
بیرون دنبــــال مدیریت فضای مجازی هســــتند بنابراین 
برای پیشــــگیری از تخلف در این حوزه، هفته آینده جلسه 

توجیهی با فعاالن فضای مجازی برگزار می شود.

ربانی مهر خواســــتار جریان سازی برای حضور حداکثری در 
انتخابات در مصاحبه با چهره های شــــاخص، ائمه جمعه، 
معتمدان و ورزشــــکاران ملی، اســــاتید دانشگاه، فعاالن 

سیاسی و احزاب شد.
دنبال  منفی  تبلیغــــات  بــــا  برخی  کرد:  خاطرنشــــان  وی 
بــــردن انتخابات هســــتند بنابرایــــن انتظار  زیر ســــوال 
ود خبرنگاران فعــــال در رســــانه ها مصاحبه هایی  مــــی ر
در راســــتای اهمیــــت حضــــور در انتخابــــات دریافت و 

کنند. منعکس 
رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان همدان 
با بیــــان اینکه برگزاری نمایشــــگاه، نماهنگ و فیلم کوتاه 
با موضوع انتخابات در دســــتور کار اســــت اظهــــار کرد: به 
منظور پیشــــگیری از تجمع افراد به عنــــوان یکی از عوامل 

شــــیوع کرونا شــــمار صندوق هــــای اخذ رأی 
اســــتان همدان در انتخابــــات 1400 افزایش 

یافته است.
ربانی مهــــر ادامه داد: برگــــزاری هرگونه تجمع 
و دورهمــــی از ســــوی ســــتادهای انتخاباتــــی 
و حامیــــان داوطلبــــان ممنــــوع بــــوده و این 
موضــــوع در قالــــب مکاتبــــه و نامــــه نگاری 

اطالع رسانی شده است.
مدیر کل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب 
گفت: این مجموعه با شهرداری  کشــــور نیز 
همــــدان به منظــــور برگــــزاری نمایشــــگاه در 
رایزنی های  پرواز  پارک  و  شــــهرداری  نگارخانه 

الزم را انجام داده است.
میثاق گودرزی افزود: همچنین نمایشگاهی 
با موضــــوع انتخابــــات از 22 خرداد به مدت یــــک هفته در 
میدان امام)ره( شهر همدان دایر می شود و برای نمایش 
تصاویر انتخابات در نمایشگرهای شهری رایزنی های الزم 

صورت گرفته است.
کل  اداره  توســــط  انتخابــــات  پویــــش  برگــــزاری  از  وی 
اســــناد و کتابخانــــه ملــــی همــــدان خبــــر داد و گفت: 
منظــــور  بــــه  مفاخــــر  و  مشــــاهیر  بــــا  مصاحبه هایــــی 
می گیرد  صــــورت  انتخابات  شــــفاهی  یــــخ  تار دریافــــت 
در  حداکثری  مشــــارکت  بــــه  را  مــــردم  آنهــــا  زبان  از  تــــا 

کنیم. دعوت  انتخابات 
وی تأکید کرد: معرفی اســــناد در رســــانه ها و نشریات نیز 
در دســــتور کار اســــت و هفته ای یک ســــند از انتخابات با 

جزئیات آن در رسانه ها بازتاب داده می شود.

انتخابات شورای اسالمی در 917 روستای استان همدان 
برگزار می شود

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: دبیر ســــتاد انتخابات 
اســــتان همــــدان گفــــت: ششــــمین دوره انتخابــــات 
شــــوراهای اســــالمی روســــتا در 917 روســــتای استان 
« و »ترکاشوند« برگزار  همدان و 2 تیره عشــــایری »جمور

می شود.
به گزارش هگمتانه، ابوالقاســــم الماســــی روز دوشنبه 
اظهــــار کــــرد: روند ثبــــت نــــام از داوطلبان شــــرکت در 
انتخابات ششــــمین دوره شــــوراهای اســــالمی روستا 
از هشــــت صبح دیروز در اســــتان همدان هــــم زمان با 

سراسر کشور آغاز شد.
وی اضافه کرد: داوطلبــــان عالقه مند به حضور در این 
رقابت می توانند از چهار طریق استفاده از نرم افزار تلفن 
همراه و نسخه ویندوز قابل نصب بر رایانه با دریافت از 
، مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت  وبگاه وزارت کشور
و مراجعه حضوری به بخشــــداری های محل ســــکونت 

ثبت نام کنند.
مدیــــرکل سیاســــی و انتخابــــات اســــتانداری همدان 
با بیان اینکه روســــتاهای واجد شــــرایط بــــرای برگزاری 
انتخابات باید دارای 20 خانــــوار بوده یا 100 نفر جمعیت 
در آن ساکن باشــــند افزود: بر این مبنا از یک هزار و 61 

روســــتای دارای سکنه استان همدان 917 روستا واجد 
شــــرایط برای برگزاری انتخابات شــــورای اسالمی روستا 

هستند.
الماســــی گفت: دارا بودن ســــواد خواندن و نوشتن در 
روســــتاهای تا 200 خانوار و داشــــتن مــــدرک تحصیلی 
دیپلم بــــرای روســــتاهای بــــاالی 200 خانوار از شــــرایط 

داوطلبان شورای اسالمی روستا است.
وی خاطرنشــــان کرد: روســــتاهای تا یک هزار و 500 نفر 
جمعیت دارای شورای سه نفره و روستاهای باالی یک 
هزار و 500 نفر جمعیت دارای شورای پنج نفره هستند.
دبیــــر ســــتاد انتخابات اســــتان همــــدان اضافه کرد: 
بر این اســــاس 106 روســــتای اســــتان همدان دارای 
شورای روســــتای پنج نفره و 812 روستا دارای شورای 
روستای سه نفره هســــتند و در نهایت 2 هزار و 966 
نفــــر به عنــــوان اعضای شــــوراهای اســــالمی روســــتا 

می شوند. انتخاب 
الماسی افزود: با احتســــاب 174 عضو شورای اسالمی 
شــــهر در مجموع شــــمار منتخبــــان ششــــمین دوره 
انتخابات شــــوراهای اسالمی شــــهر و روستا در استان 

همدان به سه هزار و 140 نفر می رسد.

جریمه 5۸ میلیارد ریالی متخلفان در نوروز
ح نوروزی ورود 269 پرونده به تعزیرات حکومتی همدان در طر

تعزیرات  مدیــــرکل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
حکومتی اســــتان همــــدان از ورود 269 فقره پرونده به 
تعزیــــرات حکومتی همدان در طرح نــــوروزی خبر داد و 
گفــــت: در این طرح متخلفان 58 میلیــــارد ریال جریمه 

شدند.
به گــــزارش هگمتانــــه، داریوش جودکــــی از جریمه 58 
میلیــــارد ریالی متخلفــــان تا پایان طرح نــــوروزی 1400 در 
همدان خبر داد و اظهار کرد: براســــاس سیاست های 
تعزیــــرات حکومتــــی و در راســــتای حمایــــت از حقوق 
مصرف کنندگان طرح ویژه نوروزی از 16 اسفند آغاز و تا 
15 فروردین با همکاری ســــازمان صمت، اتاق اصناف، 
دامپزشکی، دانشــــگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی 

ادامه داشت.
وی بــــا بیان اینکــــه در این طرح گروه های گشــــت های 
مشترک با تمام توان در استان تالش کردند تا آرامش 
بازار حفظ و دست سود جویان کوتاه شود خاطرنشان 
کرد: در این راســــتا تــــا پایان طرح تعــــداد یک هزار و 108 
واحد صنفی توسط 136 گروه گشت مشترک بازرسی و 

269 متخلف به تعزیرات حکومتی احضار شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: 
حجم باالیی از این بازرســــی ها مربوط به بازار مرغ بود که 
با رصد شبانه روزی کشــــتارگاه ها مجموعا بیش از 58 

میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شد.

وی ضمــــن قدردانی از دســــتگاه هایی کــــه در این طرح 
همراهی داشــــتند گفت: از کســــبه هایی کــــه با رعایت 
قانون و حقوق مصرف کننــــدگان در حفظ آرامش بازار 

سهیم بودند نیز سپاس گزاریم.
جودکــــی بیان کــــرد: ارتبــــاط مردم بــــا ما شــــماره تلفن 
ســــامانه و   124 گویــــای  تلفــــن  کل،  اداره   32523442

www.124.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه 
پیامکی 300000135 و وبگاه t135.ir اســــت که امیدوارم 
نظــــرات، انتقادات، پیشــــنهادات و شــــکایات خود را از 
این طریق به ما اعــــالم کنند تا بتوانیم در اســــرع وقت 

رسیدگی کنیم.

سرمایه گذاری 1500میلیارد تومانی بنیاد برکت در استان همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: بنیــــاد برکت در اســــتان 

همدان 1500میلیارد تومان سرمایه گذاری می کند.
به گزارش هگمتانــــه به نقل از روابط عمومی اســــتانداری 
همدان، در جلســــه شــــاهرخی اســــتاندار همدان، آیت ا... 
شعبانی نماینده ولی فقیه دراستان همدان و دکتر حاجی 
بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با دکتر مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امــــام )ره( مهمتریــــن پروژه هــــای اشــــتغال زایی اســــتان 

همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشســــت اســــتاندار همدان گزارشــــی از طرح های 
اشــــتغال زایی اســــتان همدان ارائــــه کرد که بــــا موافقت 
مخبر رئیس ستاد، با ســــرمایه گذاری 1500میلیاردتومانی 
بنیاد برکت از نهادهای زیرمجموعه ســــتاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( در استان همدان موافقت شده است.
در این جلسه همچنین مقرر شد گروه کارشناسی برای بررسی 

و اجرای طرح های مذکور معرفی و فعالیت خود را آغاز کند.
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5
عضو شورای عالی کار خبر داد؛

بخشنامه دستمزد 1400 ابالغ شد
افزایش حق مسکن کارگران به دولت رفت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو شــــورای عالی کار از ابالغ بخشــــنامه دستمزد 1400 به ادارات 
کار اســــتان ها خبــــر داد و گفت: عالوه بر این، افزایــــش کمک هزینه مســــکن کارگران نیز جهت 

تصویب نهایی از سوی وزیر کار تقدیم دولت شده است.

محمدرضا تاجیک در مورد اینکه مصوبه شــــورای عالی کار برای افزایش حق مســــکن سال جاری 
کارگــــران چه زمانی جهــــت تصویب نهایی به دولت ارســــال می شــــود، اظهار کــــرد: افزایش حق 
مســــکن نیاز به تصویب در دولت دارد و وزیر کار نیز در آخرین جلســــه شــــورای عالی کار )اواخر 
اســــفندماه( اعالم کرد که افزایش کمک هزینه مســــکن را با قید فوریت به دولت ارسال می کند 

تا از ابتدای سال اجرا شود.
نماینده کارگران در شــــورای عالی کار افزود: مطابق با اخبار اعالم شده، درخواست افزایش کمک 
هزینه مســــکن کارگران به دولت ارسال شــــده و هر زمان در دولت تصویب شود، باید از ابتدای 

فروردین 1400 در دســــتمزد کارگــــران لحاظ شــــده و مابه التفاوت ماه های قبــــل از آن به کارگران 
پرداخت شود.

وی با یادآوری اینکه مصوبه شــــورای عالی کار افزایش کمک هزینه مســــکن از 300 هزار تومان به 
450 هزار تومان اســــت، گفت: کمک هزینه مســــکن حتی اگر در ماه های بعد از فروردین ماه هم 

در دولت تصویب شــــود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را از فروردین ماه اعمال کنند.
، به ادارات کار استان ها  وی درباره اینکه آیا بخشــــنامه دستمزد 1400، مصوبه شــــورای عالی کار

، گفت: بخشنامه دستمزد 1400 ابالغ شده است. ابالغ شده اســــت، یا خیر

انعکاس
تمرين يخ نوردی یگان ويژه صابرين

احمد واعظی: هیأتی ها از ستاد 
کرونا گله مندند

رئیــــس کانــــون مداحــــان کشــــور گفت: مــــردم از 
مواجهه غیرکارشناسی دولت در خصوص برگزاری 
مجالــــس دینــــی و مراســــم مذهبی در مــــاه مبارک 

رمضان گله مندند.
مجموعه هــــای دینی که جــــزو بهتریــــن گروه ها در 
رعایت شــــیوه نامه ها بودند از برگزاری مراسم منع 
می شــــوند اما مراکز گردشــــگری و تفریحی باوجود 
را رعایــــت نکردنــــد، فعــــال  اینکــــه شــــیوه نامه ها 

هستند.
سفر به ترکیه و آنتالیا باوجود وضعیت قرمز منعی 
ندارد و حتی مسافرت با بلیت های ارزان مهیاست 
اما ســــفر به کربال که وضعیت آن زرد هم نیســــت، 

ممنوع شده است.
این تصمیم گیری هــــای دوگانه باعث بی اعتمادی 

بیشتر به ستاد کرونا و دولت خواهد شد.

ستاد ملی کرونا با تعلیق پروازهای 
ترکیه موافقت نکرد!

ســــخنگوی ســــازمان هواپیمایی کشــــوری گفت: 
ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا فعــــاًل در خصوص لغو 

پروازهای ترکیه به جمع بندی نرسیده است.
تاکنون در خصوص زمان طرح مجدد لغو پروازهای 
ترکیه، اظهار نظری به ســــازمان هواپیمایی کشوری 
ارسال نشده است. هر زمانی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا به نتیجه رسیده و به ما ابالغ کند، ما پروازها 

به ترکیه را متوقف می کنیم.

وزیر خارجه  روسیه هفته آینده 
به ایران می آید

نایــــب رئیس مجلــــس گفت: راهبــــرد جدید ایران 
برای شکست فشــــار اقتصادی غرب ادامه خواهد 
یافت. بعــــد از وزیر امــــور خارجه  چیــــن، هفته بعد 

میزبان وزیر امور خارجه  روسیه هستیم.
غرب شــــکل جدیدی از مناسبات جهانی را خواهد 

دید؛ دنیا فقط آمریکا  و اروپا  نیست.

اولین محموله واکسن کواکس 
در راه ایران

ســــخنگوی ســــازمان غذا و دارو اعــــالم کرد: بیش 
کسفورد-آســــترازنکا«  از 700 هــــزار دوز واکســــن »آ
تولیدی کره  جنوبی، به مقصد تهران ارســــال شــــد. 
کل ســــفارش خرید ایران از سبد کوواکس بیش از 

16 میلیون دوز واکسن است.

واشنگتن: در وین فقط درباره 
»تسهیل برخی تحریم ها« 

بحث خواهد شد
« معــــاون ســــخنگوی وزارت خارجه  »جلینا پورتــــر
آمریــــکا در یک جلســــه توجیهــــی دربــــاره برجام به 
خبرنگاران گفته، واشنگتن لغو هیچ تحریم خاصی 
را پیش بینــــی نمی کند و در طول جلســــه روز ســــه 
شنبه در وین فقط گام های تسهیل تحریم ها مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

بیمارستان های ارتش 
در اختیار بیماران کرونایی است

ســــرتیپ دوم پزشــــک موذنی، رئیس اداره امداد، 
بهداشــــت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران گفت: تاکنون بنا به نیاز 5 بیمارستان 
، خرم آباد و  صحرایی در شهر های قم، رشت، شیراز
کرمانشــــاه ایجاد کردیم که در غربالگــــری و درمان 

بیماران کرونایی فعایت داشتند.
باز هم به دلیل گســــترش بیماری کرونا و افزایش 
نیاز استان ها، تمام بیمارستان هایمان کماکان در 

اختیار بیماران کرونایی قرار دارد.

یک بیماری ناشناخته 
پس از تزریق واکسن آسترازنکا

گزارش یک نوع بیماری ناشناخته میان افرادی که 
واکسن ویروس کرونای آسترازنکا را دریافت کرده 
بودند و موجب لختگی خون غیرمعمول می شود، 

مقامات بهداشتی اروپا را گیج کرده است.
در انگلیــــس، از هر 600 هــــزار نفــــر دریافت کننده 
واکســــن آســــترانزکا یک نفر دچار بیمــــاری لختگی 

خون شده است.

نشنال اینترست: توافق 25 ساله 
ایران و چین می تواند تغییردهنده 

بازی در خاورمیانه باشد
نشریه نشــــنال اینترســــت در مقاله ای در ارتباط با 
توافق اخیر امضاشــــده میان ایران و چین نوشــــته 
اســــت برخی ناظران معتقدند این توافق می تواند 
تغییردهنده بازی در خاورمیانه باشــــد، به طوری که 
بــــرای چین جای پــــای محکمی در منطقــــه، به زیان 
آمریکا فراهــــم می کند. همچنین ایــــن توافق اهرم 
فشــــار ایران در برابر دولت آمریکا در جریان احیای 

برجام را تقویت می دهد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

جان باختن روزانه 34 نفر در تصادفات نوروزی
اعمال جریمه یک میلیون تومانی و 500 هزار تومانی متخلفان محدودیت های کرونایی

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس پلیــــس راهور ناجا 
بــــا بیان اینکه 227 شــــهر در وضعیت قرمــــز و نارنجی قرار 
گرفته اند از اعمال جریمه یک میلیــــون تومانی و 500 هزار 

تومانی متخلفان خبر داد.
ســــردار ســــیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در 
نشست خبری ضمن تشــــریح عملکرد اقدامات نوروزی 
پلیس راهــــور اظهار کــــرد: مدیریت ترافیکی،تســــهیل در 
تردد، ارائه خدمــــت و کاهش تصادفــــات ازجمله وظایف 

اصلی پلیس راهور است.
رئیس پلیــــس راهور ناجا بــــه آمار تردد جــــاده ای در نوروز 
1400 پرداخــــت و تصریح کرد:در بحــــث کاهش تصادفات 
30 دستگاه نقش دارند و پلیس راهور نقش 19 درصدی 

در بین دستگاه های دیگر در این زمینه داراست.
رئیــــس پلیــــس راهــــور ناجــــا گفــــت: بــــا همــــکاری همه 
دستگاه ها و با حضور 76 هزار نفری نیروها در قرارگاه نصر 
توانســــتیم نوروز امســــال را بدون حادثه سنگین سپری 
کنیم. پیش بینی ما براســــاس ســــناریوی کــــه در قرارگاه 
ارایه کرده بودیم افزایش سفر بود که در نوروز امسال 89 
درصد افزایش تردد در جاده های کشور تا روز 13 فروردین 
شــــاهد بودیم که عمده ترددهای در محورهای شمالی و 

قم و اصفهان و شیراز و خراسان رضوی بود.
وی ادامه داد: امســــال شــــاهد 440 میلیون تردد در نوروز 
بودیم که نســــبت به نوروز 99 افزایش داشــــتیم در حالی 
که در نوروز 98، 506 میلیون تردد داشتیم و نوروز امسال 
نســــبت به نوروز 98، 16 درصد کاهش و نســــبت به نوروز 

99، 86 درصد افزایش تردد داشتیم.
هادیــــان فر بــــه موضوع تصادفــــات پرداخــــت و گفت: در 
تصادفات نوروزی نسبت سال 98 روند کاهشی داشتیم، 
16 درصــــد در تصادفــــات فوتــــی نســــبت بــــه 98 کاهش 
داشــــتیم و 49 درصد کاهش تصادفــــات در حوزه جرحی 
فوتی و خسارتی داشتیم اما نسبت به نوروز 99، 42 درصد 
افزایش تصادف در حوزه جرحی فوتی و خسارتی داشتیم. 
همچنین 26 درصد در تصادفات فوتی افزایش داشتیم و 
به طور متوســــط 34 نفر جان خود را در تصادفات نوروزی 

روزانه از دست داده اند.

وی ادامــــه داد: در ابتــــدای نوروز 40 شــــهر قرمــــز و نارنجی 
داشــــتیم، تا روز 12 فروردیــــن 100 درصد ترددهــــا افزایش 
داشــــت اما در روز 13 فروردین روند ترددها کاهشی بود. 
دیروز 166 شهر در وضعیت قرمز و نارنجی بودند اما امروز 

227 شهر نارنجی و قرمز داریم.
رئیــــس پلیس راهور ناجــــا تصریح کرد: براســــاس مصوبه 
ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا خروج پالک هــــای بومی از این 
شــــهرها ممنوع و مشــــمول جریمه بوده و ورود خودروها 
بــــا پالک غیر بومی نیز به این شــــهرها ممنوع و مشــــمول 

جریمه یک میلیون تومانی یا 500 هزار تومانی خواهد بود.
سردار هادیانفر خاطرنشــــان کرد: ممنوعیت تردد شبانه 
در سراســــر کشــــور و در شــــهرهای زرد، آبی، نارنجی و قرمز 
اجرا می شــــود و خودروها درصورت تردد در ساعت 22 تا 3 

بامداد مشمول جریمه می شوند.
وی درباره اعمــــال محدودیت های کرونایی در ســــال 99 
اعالم کــــرد: طرح محدودیت هــــا در 4 مرحله انجام شــــد و 
همچنــــان ادامــــه دارد، ایــــن محدودیت هــــا 83 درصد در 
میــــزان فوت شــــدگان مبتال بــــه کرونا کاهش داشــــته و 
54 درصــــد در کاهــــش ابتال به کرونا مؤثر بوده اســــت؛ ما 

همچنان در کنار کادر درمان هستیم و خواهیم ماند.
ســــردار هادیان فر خاطرنشــــان کرد: بیش از 6 میلیون و 
300 هزار فقره براســــاس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
اعمــــال قانون صورت گرفته اســــت؛ بیــــش از 55 درصد 

اعمال قانون ها مربوط به تردد شبانه است.
رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشــــان کرد: 30 درصد توان 

ما به حوزه کرونا اختصاص یافت.
وی ادامــــه داد: در ســــال گذشــــته 109 میلیــــون وســــایل 
نقلیــــه اعمال قانون و جریمه شــــده اند و برای 70 میلیون 
نفر که جریمه قطعی داشــــتند پیامک ارسال شده است؛ 
همچنین 5 هــــزار و 800 میلیــــارد تومان میــــزان جرایم در 
سال 99 بوده است که تا روز گذشته 4 هزار و 480 میلیارد 
تومــــان از ایــــن جریمه ها یعنــــی 78 درصد وصول شــــده 

است.
ســــردارهادیان فــــر با بیان اینکه شــــیوع کرونــــا نیز باعث 
افزایش اعمال قانون شــــده اســــت افزود: ایــــن مبالغ به 

خزانه دولت واریز می شود.
وی دربــــاره ثبت کروکــــی الکترونیــــک گفت:این موضوع 
به صورت آزمونــــه در قم در حال اجرا اســــت و اگر بیمه ها 
همکاری کنند می توانیم ســــاالنه بیــــش از 2 هزار میلیارد 
تومان در بیمــــه به خاطر کروکی ســــاختگی کاهش ایجاد 

کنیم.
رئیس پلیس راهنمایــــی و رانندگی ناجا اعــــالم کرد: طرح 
ترخیــــص موتور ســــیکلت ها همچنان ادامــــه دارد و برای 
موتورســــیکلت های باقیمانــــده بال صاحب و رها شــــده 
توسط دادســــتانی تعیین تکلیف شــــده؛ یا اسقاط شده 
و یا موتورســــیکلت های کمتر از ده ســــال توسط سازمان 

امالک تملیکی به فروش برسد.
رئیس پلیــــس راهور در مورد اســــتفاده از پهپادها گفت: 
اســــتفاده از پهپــــاد کار خوبــــی بــــود تــــا مأمورانــــی که در 
محورهایــــی که حضــــور نداشــــته و دوربین وجــــود ندارد 

تصادفات و تخلفات را کنترل کنند.
هادیانفر افزود: روزانه یکصد تــــا 110 جریمه از این طریق در 
محورهای تهران، خراسان رضوی و کرمان که طوالنی ترین 
محورها است در حوزه های تخلفات سرعت وسبقت غیر 
مجاز و حرکات خطرناک ثبت و به مرکز کنترل ارسال شده 

است.
وی ادامه داد: حتی مواری که نیاز به امداد رســــانی داشت 
توســــط پهپاد اطالع داده شد و تشــــخیص تصادفات در 
محورهــــای فرعی و روســــتایی با پهپاد صــــورت گرفت که 

اثربخش بوده است.

قالیباف:

موضوعات اقتصادی و خنثی سازی تحریم ها 2 اولویت مهم مجلس هستند
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
کار پژوهشــــی صورت گرفته  گفــــت: براســــاس  اســــالمی 
کارکــــرد  براســــاس  علمــــی،  بررســــی های  و  مجلــــس  در 
کمیســــیون ها دو اولویت مهم با محوریــــت موضوعات 
اقتصادی و خنثی ســــازی تحریم ها مشخص شده است و 

این موضوع مالک اصلی عمل ما خواهد بود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی صبح 
دوشــــنبه 16 فروردیــــن در نشســــت شــــورای هماهنگی 
کمیســــیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس 
با اشــــاره به نامگذاری ســــال 1400 به عنوان ســــال "تولید، 
پشــــتیبانی ها، مانع زدایی ها" گفت: در سال های متمادی 
محوریت شــــعار ســــال متمرکز به موضوعــــات اقتصادی 
بوده است و این نشــــان می دهد که چالش اول کشور از 
منظر رهبر معظم انقالب مســــئله اقتصاد است و امسال 

نیز این نامگذاری همین خط مشی را نشان می دهد.
وی با بیان این که مجلس باید متمرکز به بحث اقتصادی 
باشــــد و تأکید رهبر انقالب در این موضوع، خنثی ســــازی 
تحریم هــــا و تقویت تــــوان اقتصــــادی و ایســــتادگی روی 
پای خود اســــت افــــزود: لذا بــــرای اصالح این مســــیر باید 
ناکارآمــــدی ســــاختاری در بودجه و نظام مالیاتی، ســــاختار 
بانکــــی، بوروکراســــی اداری، نظام ناکارآمــــد و غیرهدفمند 
یارانــــه ای، نظام آمــــاری ناکارآمد، فقدان راهبــــرد صنعتی و 
آمایش سرزمین ناقص و ضعیف اصالح شود، چرا که این 
ســــاختارها موجب ایجاد مشــــکالتی نظیر بیکاری و ویژه 

خواری شده است.

رئیس قوه مقننه کشــــورمان در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه ســــوءمدیریت و تعارض منافع از جمله 
عوامل مشــــکالت اقتصادی اســــت گفت: البتــــه کرونا و 
تحریم ها در ســــال های اخیر بر مشکالت اقتصادی کشور 

افزوده است.
قالیباف با اشاره به قوانین متعدد در حوزه تولید گفت: با 
یک بررســــی اجمالی به برخی قوانین مربوط به حوزه تولید 
نظیــــر قانون رفــــع موانع تولیــــد، قانون اصــــل 44، قانون 
، قانون برنامه ششم توسعه،  تســــهیل فضای کسب وکار
قانون استفاده حداکثری از توان تولید و حمایت از کاالی 
ایرانی که همه اینها پیشــــتر در مجالس گذشته تصویب 
شــــده اند، درمی یابیم که اگــــر این قوانین به درســــتی اجرا 

شود، نیاز زیادی به قوانین جدید نداریم.
وی همچنین با اشــــاره به نقاط مغفول مانــــده در قوانیِن 
مربوط به تولید گفت: طرحی درباره تغییر رویکرد در صدور 
مجوزهای حوزه کســــب وکار و تولید در کمیســــیون ویژه 
جهش تولید در دســــت تدوین اســــت و این کمیسیون 

آن را به زودی نهایی خواهد کرد.
رئیــــس مجلــــس تأکیــــد کــــرد: براســــاس کار پژوهشــــی 
صورت گرفته در مجلس و بررســــی های علمی، براســــاس 
کارکــــرد کمیســــیون ها دو اولویــــت مهــــم بــــا محوریــــت 
موضوعات اقتصادی و خنثی ســــازی تحریم ها مشــــخص 
شده است و این موضوع مالک اصلی عمل ما خواهد بود 
و ما به طور شفاف گزارش عملکرد خود را نیز به مردم ارائه 

خواهیم کرد.

تأکید قالیباف بر نظارت اجــــرای قوانین حمایتی از  �
تولید و اشتغال

بابک نگاهداری مشــــاور و رئیس حوزه ریاســــت مجلس 
شورای اسالمی نیز در تشریح جلســــه شورای هماهنگی 
کمیســــیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس 
در سال 1400 گفت: نخســــتین جلسه شورای هماهنگی 
کمیســــیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس 
در ســــال 1400، به موضوع تحقق شــــعار امســــال مبنی بر 

"تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" اختصاص پیدا کرد.
وی اضافــــه کرد: رؤســــای کمیســــیون ها و اعضای هیأت 
رئیســــه درخصوص ابعاد مختلف موانــــع موجود تولید از 
جمله ناترازی عملکرد بانک ها و نابسامانی مالیاتی، مبارزه 
با قاچاق، اصالح ســــاختار اداری و رفع موانع تولید به بحث 
و تبــــادل نظر پرداختنــــد و مروری نیز بر عملکرد گذشــــته 
مجلس در حوزه قانونگذاری شد و جمع بندی بر این شد 
که شاید ما کمتر نیاز به قانونگذاری داریم و بیشتر نیاز به 

نظارت در ُحسن اجرا داریم.
نگاهداری تصریح کرد: در جلســــه امروز تأکید شد تنقیح 
قوانین حــــوزه تولید و اصالحــــات جزئــــی قوانین موجود 
و تســــریع رونــــد مذکــــور از اولویت های مجلس اســــت و 
تقویت بازوی نظارتی مجلــــس برای اجرای صحیح قوانین 
حمایتی از تولید در همه ارکان کشــــور از جمله موضوعاتی 
بود که در این جلســــه به آن تأکید و بــــرای آن برنامه ریزی 

شد.

غ را برای گندم تکرار نکند! دولت راِه رفته درباره مر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق 
تعاون با اشاره به اینکه ســــرکوب قیمتی، چالش مهم بخش 
کشاورزی اســــت، گفت: از دولت می خواهیم که راه رفته درباره 

مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون درباره 
انتقادات گسترده به عدم اصالح قیمت خرید تضمینی گندم، 
گفــــت: با توجه به شــــرایط بارندگی و اقلیمی کشــــور و احتمال 
وقوع خشکسالی، باید برنامه ریزی ها منطبق با این شرایط و در 

جهت تسهیل اوضاع باشد.
وی تأکید کرد: بخش کشــــاورزی ضامن امنیت غذایی کشور 
اســــت و دولت ها موظف به تأمین امنیت غذایی هستند اما 
متأسفانه در کشــــور ما دولت ها می خواهند هزینه این کار را از 

جیب کشاورزان بردارند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مشــــابه این اتفاق درباره 
مرغ رخ داد و در حالی که دولت وظیفه داشــــت نهاده مورد نیاز 
مرغداران را تأمین و از تولید حمایت کند، نه تنها به این وظیفه 
خود به درســــتی عمل نکرد بلکه با ســــرکوب قیمــــت مرغ، به 

بحران بازار دامن زد.
قاســــمی اضافه کرد: از دولــــت می خواهیم کــــه راه رفته درباره 
مرغ را در خصوص گندم و دانه های روغنی و ســــایر محصوالت 

راهبردی تکرار نکند و از این تجربه درس بگیرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی، افزود: 
این سیاســــت گذاری های غلط موجب نارضایتی کشاورزان و 
تولیدکنندگان می شــــود چرا که نه تنها حمایتی از تولیدکننده 

نمی شود بلکه هزینه تولید نیز از جیب تولیدکننده می رود.
وی با اشــــاره به واگذاری مزارع ســــبز گندم به دامــــداران گفت: 
واگذاری گندم زارها به دامداران و استفاده از آنها به عنوان مرتع 

برای چرای دام نشــــان می دهد که تاکنون سیاســــت گذاری در 
این حوزه به شدت غلط بوده است.

قاســــمی تصریح کرد: قیمــــت ناعادالنه خریــــد تضمینی گندم 
 موجب می شــــود تولید کاهش یابد و یــــا گندم تولیدی 

ً
قطعا

از چرخه تأمین آرد و نان خارج شــــود و کشــــور در شرایط دشوار 
محدودیت ارزی ناچار به واردات گندم شود

سرکوب قیمت؛ چالش مهم بخش کشاورزی �
وی با بیان اینکه در دو تا ســــه ســــال گذشته کشاورزان نشان 
دادند که پای کارند و فقط دولت نباید دست و پای آنها را بندد، 
تأکید کرد: تولیدکنندگان ما در شــــرایط دشوار تحریم اقدام به 
تولید کردند و سرپا ماندند، حتی خود مسؤوالن نیز بارها اذعان 
کرده اند که رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته مرهون 
رشد بخش کشــــاورزی است و در چنین شــــرایطی ما نباید به 
ســــمت و ســــویی حرکت کنیم که تولید داخلــــی محصوالت 

کشاورزی تضعیف شده و قاچاق خروجی گسترش یابد.
قاســــمی تصریح کرد: ســــرکوب قیمتی در بخش کشــــاورزی از 
جمله چالش های مهم این بخش طی ســــال های اخیر است؛ 
در تمام دنیا کشورها به فکر تأمین امنیت غذایی خود هستند 
و از مهم ترین عامل اســــتقالل کشــــورها همین بحث امنیت 

غذایی است.

به دســــتگاه های مختلف هشــــدار داده ایــــم /   دولت  �
نباید یارانــــه مصرف کننده را از جیب کشــــاورز پرداخت 

کند
وی گفت: درباره سرکوب قیمت گندم و تبعات ناشی از آن به 
دســــتگاه های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 

صمت، مجلس و ریاســــت جمهوری چه به صورت مکتوب و 
چه به صورت شفاهی هشــــدارها و تذکرات الزم را ارائه کرده ایم؛ 
دولتمــــردان بحث کمبــــود بودجه و افزایش قیمــــت نان را به 
دنبــــال افزایش قیمت گنــــدم مطرح می کنند. مــــا نیز معتقد 
هســــتیم که نان باید با نرخی معقول و منطقی به دست مردم 
برســــد اما این یارانه را دولت باید بدهد نــــه اینکه آن را از جیب 
گندمــــکار پرداخت کند؛ نمی شــــود که یارانه مــــردم را از جیب 

کشاورز بردارد.
قاســــمی در ادامه با انتقاد شــــدید از سیاســــت های دولت در 
بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: ما شاهد بودیم که قیمت 
مصوب مرغ نیز حدود 4 هزار تومان از نرخ تمام شــــده تولید آن 
کمتر بود و همان موقع می شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار 
رخ خواهد داد. وی با بیان اینکه اگر دولت سیاست های خود را 
در قبال قیمت گذاری گندم اصالح نکند، کمبود تولید گندم و 
آرد در کشور طی ماه های آینده فرضیه ای محتمل است و باید 
از همین االن به فکر واردات گندم باشــــند، افــــزود: این اتفاق 
درباره مرغ رخ داد و مســــؤوالن اعالم کردند کــــه حدود 50 هزار 
تن مرغ برای تنظیم بازار این کاال وارد کشور خواهد شد در حالی 
کــــه اگر همین میزان ارزی را کــــه االن می خواهند صرف واردات 
مرغ کنند را در زمان درســــت، صرف تولید می کردند و از قیمت 
گذاری دست وری دســــت برمی داشــــتند، بازار مرغ این اندازه 
نابسامان نمی شد. قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ 
بین 1.8 تا 1.9 میلیون تن اســــت، گفت: ظرفیت تولید مرغ در 
واحدهای تولیدی کشور بیش از 2.3 میلیون تن است و این 
یعنی ما به راحتی می توانیم صادرکننده مرغ باشیم کمااینکه در 
گندم نیز چنین ظرفیتی داریم اما سیاســــت های غلط دولت، 
تولید داخلی را زمین گیر کرده و کشور را محتاج واردات می کند.

آیت اهلل رئیسی:

اگر آقایان وقِت امتیازگیری از غرب را برای رفع موانع تولید 
صرف می کردند تاکنون خیلی از مشکالت حل شده بود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس قــــوه قضائیه 
گفت: آن قدری که برخی آقایان جلســــه گذاشــــتند که 
از غربی هــــا امتیاز بگیرنــــد، اگر برای رفــــع موانع تولید 
وقت می گذاشتند خیلی از مشکالت حل شده بود و 

بسیاری از کارخانه جات تعطیل فعال شده بود.
قضائــــی  شــــورای عالی  جلســــه  در  رئیســــی  آیــــت اهلل 
ســــال  در  انقــــالب  رهبــــر  رهنمودهــــای  در  گفــــت: 
گذشــــته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای 
مســــؤوالن و ملت بزرگ ایران وجود داشــــت که یکی 
آیات نورانــــی قرآن کریم  آنها توجه به  از اساســــی ترین 
و تقویــــت حلقه هــــای تواصــــی به حــــق و صبر بــــود. از 
 باید در دســــتور کار 

ً
بخش هــــای قابل توجهی که حتما

باشــــد، قوه قضائیه و جامعــــه حقوقدانان و قضات و 
دســــت اندرکاران ارتباط با مردم چه با شــــأن نظارت و 

چه با شأن قضاوت است.
وی ادامــــه داد: هم بایــــد خود گرایش به حق داشــــته 
باشــــند و هم باید ایســــتادگی در احقاق حق داشــــته 
باشــــند. این که خداوند به ما توفیق دهد حقوق خدا 
و حقوق مردم را بشناســــیم، یک گام مهم اســــت. در 
گام بعدی هواهای نفســــانی مانع نشود که به سمت 
حق برویــــم. حب و بغض شــــخصی مانــــع گرایش به 
حق اســــت، نگاه جناحی مانع گرایش به حق اســــت. 
نگاه های قومی و قبیله ای، سیاسی و اجتماعی و همه 
وابســــتگی های دنیایــــی مانع گرایش به حق اســــت، 
البته یکی از جلوه های ایســــتادگی برای استیفای حق 
و رشــــادت در این راه این اســــت که اگر کسی متوجه 

اشتباه خود شد، به آن اعتراف کند.
آیــــت اهلل رئیســــی گفــــت: در انجــــام قضــــاوت باید از 
خداوند اســــتمداد طلبید، در خودمــــان باید ظرفیت 
ایجاد کنیم که بهترین زمان همین ماه های شــــعبان 
و رمضان اســــت. باید از خدا بخواهیم به ما شرح صدر 
عنایت کند. قاضی و قضاوت شــــرح صدر می خواهد، 
هستند  حقوق دان  برخی  هستند،  حقوق خوان  برخی 
و برخی حق خواه و حق محور هســــتند، ممکن اســــت 
برخی حقوق بخوانند و برخی حقــــوق بدانند اما برخی 
استیفای  وجودشان  تمام  و  هســــتند  حق خواه  دیگر 

حق است.
رئیس قــــوه قضائیــــه ادامــــه داد: همکاران مــــا باید 
بدانند در هر ســــالی که شــــعار آن ســــال توسط رهبر 
انقالب اعالم می شــــود، اعالم نیاز جــــدی برای تحقق 
کشور اســــت و همه دستگاه ها  آن شعار در سراسر 
باید برای تحقق این شــــعار تالش کنند. قوه قضائیه 
بایــــد ببیند در این حــــوزه در کجا قــــرار دارد و در رفع 
چه  و  اســــت  ایســــتاده  میدان  کجــــای  تولید  موانــــع 
ظرفیتــــی برای رفــــع موانــــع تولید و حمایــــت از تولید 
در اختیار دارد و این ظرفیــــت را باید در عمل و حوزه 
اجرا نشــــان دهد. بیــــش از 2 هزار واحــــد تولیدی را با 
اقدامات قضائی یا فعال کردیــــم یا از توقف فعالیت 

کردیم. جلوگیری 

و  تولیدکننــــده  حــــق  از  جــــدی  حمایــــت  افــــزود:  وی 
مصرف کننده و کارگران در همه ابعاد نیاز به فعالیت 
دارد. درباره خصوصی ســــازی جاهایــــی را دیدیم که در 
یک مجموعــــه بزرگ کشــــاورزی دو اقدام شــــده بود؛ 
اقدام اول برای خصوصی ســــازی شکست خورده بود 
و خود دولت بــــه مجموعه دیگری داده بود. مجموعه 
بعــــدی یک مجموعه آبــــاد ایجاد کرده بــــود و در حوزه 
کشــــت و صنعت اقدام بزرگی کرده بودند. موضوع ما 
حمایت از تولید اســــت. یک جا خصوصی سازی به نفع 
تولید انجام شــــده بود کــــه جای تقدیر اســــت و جای 
دیگری هم که شکســــت خورده مورد انتقاد ماست. 
تولید نباید در کشــــور با مانعی روبه رو باشد. شاید ما 
موردی به چند اســــتان ســــر بزنیم اما دوســــتان ما در 
سراسر کشــــور باید وارد عمل شوند و تولید را مسئله 

محوری هم در پشتیبانی و هم در رفع موانع بدانند.
 توجــــه بکنید که اگر 

ً
رئیس قوه قضائیــــه گفت: حتما

کسانی مسؤولیت داشتند و دارند با ترک فعل خود، 
باعث تعطیلی واحد تولیدی می شــــوند باید پاسخگو 
باشــــند. یقین داریم بــــا همتی که همــــکاران خواهند 
داشــــت، حمایت از تولید و مبارزه با فســــاد در جهت 
حمایت از تولید، رونق خواهــــد گرفت. جایی که ویژه 
خواری و فســــاد باب شد، تولید آســــیب خواهد دید. 
امنیت اقتصادی در گروی مبارزه با فســــاد اقتصادی 
اســــت. باید مبارزه با فســــاد همچنان در دســــتور کار 
قوه قضائیه باشــــد و نباید اجازه داد فساد در جایی از 
کشــــور النه کند. مردم عزیز بدانند که قضات در جای 
جای کشــــور به هیچ وجه اجازه نخواهند داد فساد در 

جایی از حوزه های اداری کشور النه کند.
کیــــد کــــرد: از موانع مهــــم تولید،  آیــــت اهلل رئیســــی تأ
قاچاق کاال به ویژه قاچاق سازمان یافته است. باید در 
شناخت شــــبکه های درهم تنیده تالش کرد و مبارزه 
به صــــورت جدی تر انجام شــــود. قاچــــاق کاال خنجری 
است بر پشــــت تولید در هر حوزه ای. واردات بی رویه 
در کشــــور تولیدات را با آســــیب روبه رو می کند و همه 

اقتصاددانان به این امر معترف هستند.
اینکــــه، قوانینی  وی ادامــــه داد: نکتــــه مهــــم دیگــــر 
، رفع موانع  داریم مانند توســــعه فضــــای کســــب وکار
، قانون اقتصاد مقاومتــــی؛ اینها باید اجرا  کســــب وکار
شــــود، هم بخش نظــــارت و هم بخش قضــــاوت. اگر 
همین قوانین فقط اجرا شــــوند برای حمایت از تولید 
تأثیــــرات ارزشــــمندی خواهنــــد داشــــت. آن قدری که 
آقایان جلســــه گذاشــــتند که از غربی هــــا امتیاز  برخی 
بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید وقت می گذاشــــتند 
خیلــــی از مشــــکالت حــــل شــــده بــــود و بســــیاری از 
کارخانه جــــات تعطیــــل فعال شــــده بود. مــــا اصحاب 
ایــــن فرهنگ بر  "ما می توانیــــم" هســــتیم و می دانیم 
فرهنــــگ "ما نمی توانیــــم" فائق خواهــــد آمد. اصحاب 
"مــــا می توانیم" باید بر بســــتر گام دوم انقالب کار را در 

بگیرند. دست 

سوءتدبیر کرونایی و سه پیامد ناگوار آن
محمد ایمانی  �

آقای روحانــــی به عنوان رئیس ســــتاد ملــــی مقابله با 
کرونــــا، مجوز ســــفر های بــــی ضابطه نــــوروزی را صادر 
کرد. او بر خالف هشــــدار های پیاپی وزارت بهداشت 
و کارشناســــان گفت "موج کرونا از نظــــر بنده دیگر به 

پایان رسیده است"!
اما حاال که تعــــداد مبتالیان 50 درصــــد افزایش یافته 
و شــــمار قربانیان ســــه رقمی شــــده، او هــــم می گوید 
"خریِد شــــب عید و رفت و آمدها و ایام عید و سفرها، 
مجموعا ممکن اســــت ما را دچار مشــــکلی کند. موج 
آغاز شــــده و در برخی استان ها  چهارم در دو اســــتان 
هم اگر مراعات نشــــود، ممکن اســــت وارد این موج 
بشویم"! اگر مراعات نکنیم، یا باید مراعات می کردیم 
آقــــای روحانــــی خــــالف این ضــــرورت )خــــالف نظر  و 

مسؤوالن ذی ربط( تصمیم گرفت؟
ونا  آقای رئیســــی ســــخنگوی ســــتاد ملی مبارزه با کر
چهارم  موج  وارد  ایالم  و  البرز  "اســــتان های  می گوید 
و  چهارمحال  گیــــالن،  مازنــــدران،  شــــده اند.  ونــــا  کر
ود  بختیــــاری، مرکــــزی و لرســــتان هم در آســــتانه ور
بــــه موج جدیــــد هســــتند." و اســــتاندار تهــــران خبر 
ود به موج چهارم  آســــتانه ور می دهد تهــــران هم در 

. ست نا و کر
طبرســــی، عضــــو کمیته ملــــی مقابلــــه با کرونــــا گفت 

"در حــــال حاضــــر در بدترین شــــرایط ابتال بــــه بیماری 
کرونــــا قــــرار داریم؛ تمــــام بیمارســــتان  های تهــــران ُپر 
شده اســــت. با بازگشت مســــافران نوروزی بدتر هم 
خواهد شــــد. تخت های آی ســــی یو نیز ُپر شده است 
و بیمارســــتان ها اصــــال جای بســــتری نــــدارد. احتماال 
دو هفته دیگر شــــاهد مــــرگ و میرهای باال باشــــیم و 
حداقــــل باید دو ماه زمان بگذرد تا از اوج بیماری خارج 

شویم".
کرونــــا، در قربانــــی گرفتن هیــــچ تعارفی نــــدارد. همان 
گونه که مثل موریانه به جان اقتصاد کشورها در دنیا 
افتاده و موجب رکورد های بی سابقه شده است. چرا 
، هم جان مردم را به خطر انداخت، و  باید با سوء تدبیر
هم امکان رونق اقتصاد گرفتار رکود را با تاخیر بیشتر 

مواجه کرد؟
به اینها عالوه کنید انتخابات مهم ریاســــت جمهوری 
در دو ماه و نیم آینده، که مایه اقتدار کشــــور در عرصه 
سیاســــت بیــــن الملل، و دمیــــدن روح تازه بــــه کالبد 

خسته مدیریت اجرایی است.
آقــــای روحانی بــــا تدابیر عجیــــب و غریــــب اقتصادی 
و کرونایــــی، در حال تــــدارک برای رونق بخشــــیدن به 
این جشــــن مشــــارکت ملی اســــت یا بر عکس رفتار 

می کند؟!



آگهی حصر وراثت

م.الف 3

آقای حامد لطفی دارای شناســنامه شــماره 4020076324 به شــرح 
دادخواست به کالسه 111/0000024ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کریم لطفی به 
شناسنامه شــماره 8625 در تاریخ 99/11/08 در اقامتگاه دائمی خود 
بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- حامد لطفی به شــماره شناســنامه 4020076324 پسر  متوفی 
2- رؤیا لطفی به شــماره شناسنامه 1313 دختر متوفی 3- زهرا لطفی 
به شماره شناســنامه 4020318387 دختر متوفی 4- عذرا هاشملو به 

شماره شناسنامه 12318 همسر دائمی متوفی.
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی حصر وراثت

م.الف 15

خانم راحله کورشی عسگرپور دارای شناسنامه شماره 4050512416 به شرح دادخواست 
به کالســه 7/1400ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا کورشی عسگرپور به شناسنامه شماره 84 در تاریخ 76/02/14 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
اســت به: 1- کیخسرو کورشی عسگرپور فرزند رضا به شــماره شناسنامه 4050963876 
متولد 1341 فرزند متوفی 2- ســعید کورشــی عســگرپور فرزند رضا به شماره شناسنامه 
4051744681 متولد 1344 فرزند متوفی 3- علی کورشی عسگرپور فرزند رضا به شماره 
شناســنامه 4050963884 متولد 1345 فرزند متوفی 4- مسعود کورشی عسگرپور فرزند 
رضا به شــماره شناســنامه 4051751783 متولد 1355 فرزند متوفی 5- فاطمه کورشی 
عســگرپور فرزند رضا به شماره شناســنامه 4051001581 متولد 1359 فرزند متوفی 6- 
مینا کورشــی عسگرپور فرزند رضا به شماره شناسنامه 4052040775 متولد 1364 فرزند 
متوفی 7- حیات کورشــی عسگرپور فرزند نجفعلی به شــماره شناسنامه 4050929619 
متولد 1320 همســر متوفی 8- راحله کورشی عســگرپور فرزند رضا به شماره شناسنامه 
10539 متولد 1352 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

موضوع مناقصه: انجام کارهای ســاختمانی، برقی و مکانیکال ایســتگاه CGS روســتای عمان رزن

آگهی ارزیابی کیفی  تجدید مناقصه شماره 71-99 یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1400.18(
)نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 1400/01/17   

شرح مختصر کار:
1-مبلغبرآورداولیهپروژه5/944/343/052)پنجمیلیاردونهصدوچهلوچهارمیلیونوسیصدوچهلوسههزاروپنجاهودو(ریالمیباشد.

2-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه297/217/000)دویستونودوهفتمیلیونودویستوهفدههزار(ریالمیباشد.
3-مدتاجرایپروژه180روزمیباشد.

4-متقاضیانبایدعضوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irباشند.
5-متقاضیانبایددارایحاقلرتبه5تأسیساتوتجهیزاتباشند.

متقاضیانشــرکتدرمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت10روزازمورخه1399/12/27ســاعت15مهلتدارندنســبتبهدریافتاســنادارزیابیکیفیبهسایت
سامانهتدارکاتیالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمایند.

تاریخبارگذاریاسنادارزیابیکیفیحداکثرتاساعت13روزیکشنبهمورخه1400/01/22ازطریقسامانهستادخواهدبود.
دورنویس:081-38256207 38261075-8 تلفن:38260571-4،

www.nigc-hm.ir:آدرساینترنت

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان همدان

)سهامی خاص(

             

موضوع مناقصه:  زیرســازی و آســفالت جاده دسترســی ایستگاه CGS اسدآباد شــامل تهیه مصالح حمل و اجرا به طور کامل

آگهی ارزیابی کیفی  تجدید مناقصه شماره 74-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1400.15(
)نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 1400/01/17   

شرح مختصر کار:
1-مبلغبرآورداولیهپروژه5/499/024/304)پنجمیلیاردوچهارصدونودونهمیلیونوبیستوچهارهزاروسیصدوچهار(ریالمیباشد.

2-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه247/951/000)دویستوهفتادوچهارمیلیونونهصدوپنجاهویکهزار(ریالمیباشد.
3-مدتاجرایپروژه160روزمیباشد.

4-متقاضیانبایدعضوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irباشند.
5-حداقلامتیازارزیابیکیفیمناقصهگران65میباشد.
6-متقاضیانبایددارایرتبهحداقل5ساختمانباشند.

متقاضیانشــرکتدرمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت10روزازمورخه1399/12/27ســاعت15مهلتدارندنســبتبهدریافتاســنادارزیابیکیفیبهسایت
سامانهتدارکاتیالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمایند.

تاریخبارگذاریاسنادارزیابیکیفیحداکثرتاساعت13روزیکشنبهمورخه1400/01/22ازطریقسامانهستادخواهدبود.
دورنویس:081-38256207 38261075-8 تلفن:38260571-4،

www.nigc-hm.ir:آدرساینترنت

سه شنبه   17 فروردين  1400    شماره  4762

ورزش6

مربی سابق پاس سرپرست 
تیم ملی فوتبال شد

انتخاب عجیب فدراسیون فوتبال برای 
سرپرستی تیم ملی

هگمتانه، گروه ورزش: همین هفته گذشته زمزمه 
ســــرمربیگری خورشــــیدی در تیم ماشــــین سازی 
تبریز شنیده می شــــد اما ماشین سازان در سفر به 

سیرجان این مربی را با خود به همراه نبردند!
طی حکمی از ســــوی شــــهاب الدین عزیــــزی خادم 
رئیس فدراســــیون فوتبــــال، مجتبی خورشــــیدی 
به عنوان سرپرســــت تیم ملی فوتبال بزرگســــاالن 

منصوب شد!
طی حکمی از ســــوی شــــهاب الدین عزیــــزی خادم 
رئیس فدراســــیون فوتبــــال، مجتبی خورشــــیدی 
چهــــره کمتر شــــناخته شــــده فوتبال بــــرای اغلب 
، به عنوان  هــــواداران و فوتبــــال دوســــتان کشــــور
سرپرســــت تیم ملی فوتبال بزرگســــاالن منصوب 
شــــد. پســــتی که پیش از این در اختیار چهره های 
مهــــدی   ، رنجبــــر مرحــــوم  همچــــون  سرشناســــی 
محمدنبی، افشــــین پیروانی، همایون شــــاهرخی، 

محمدرضا ساکت، عباس ترابیان و... بود.
در قسمتی از حکم عزیزی خادم به خورشیدی آمده 
است: نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی و 
به موجب این ابالغ به عنوان سرپرســــت تیم ملی 
فوتبال بزرگساالن منصوب می شوید. موفقیت و 
بهروزی روز افزون تــــان را در انجام وظایف محوله از 

خداوند منان خواستارم.
مشــــخص نیســــت عزیزی خادم به کدام تجربیات 
ایــــن مربی فوتبال که ســــطوح باالیــــی را هم تجربه 
نکرده، اشــــاره دارد! پیش از ایــــن در حوزه تیم ملی 
فوتبال، رضایی به عنوان مدیر رســــانه ای منصوب 
شده بود و این دومین حکم عزیزی خادم در مورد 

تیم ملی بزرگساالن است.
زمزمــــه  گذشــــته  هفتــــه  همیــــن  اســــت  گفتنــــی 
ســــرمربیگری خورشــــیدی در تیم ماشــــین سازی 
تبریز شنیده می شــــد اما ماشین سازان در سفر به 

سیرجان این مربی را با خود به همراه نبردند!
خورشیدی سابقه مربیگری در نفت تهران و "پاس 
همدان" را در کارنامه خــــود دارد. قرارداد هفته قبل 
این مربی برای هدایت تیم ماشــــین ســــازی نشان 
می دهــــد کــــه ناگهان بــــدون حضــــور در حتی یک 
مســــابقه لغو و به صدور حکم سرپرستی تیم ملی 

تغییر پیدا کرد.

تنها امید المپیکی همدان 
در اردوی تیم ملی قایقرانی

هگمتانه، گروه ورزش: بــــا تصمیم کادر فنی اردوی 
تیم ملی روئینگ تا زمان اعزام به مسابقات کسب 

سهمیه المپیک تمدید شد.
تیم ملی روئینگ کشــــورمان اواســــط اردیبهشت 
ماه مســــابقات کسب سهمیه المپیک را در پیش 
دارد. آخرین مرحله اردوی آمادگی این تیم با تمدید 
اردوی قبــــل تا زمان اعزام به مســــابقات ادامه پیدا 

خواهد کرد.
اردوی ایــــن تیــــم در دو بخــــش در ســــد حوضیان 
آزادی تهــــران دنبال  الیگودرز لرســــتان و دریاچــــه 

می شود.
افشین فرزام، سولماز عباسی، فرزین رضایی و هما 
خاتمی اعضای کادر فنی و هومن صارمیان رئیس 
اردوی  سرپرست  لرســــتان  استان  قایقرانی  هیأت 

الیگودرز هستند.
حمیدرضا رضوانی و شکیبا وقوفی از تهران، بهمن 
نصیری و زینــــب نوروزی از زنجــــان، نازنین مالیی از 
گیــــالن و کیمیا زارعی از همــــدان پاروزنان حاضر در 

این اردو هستند.

اعالم برنامه هفته پایانی
 لیگ یک فوتبال استان

هگمتانه، گــــروه ورزش: هفته پایانی لیگ دســــته 
اول استان همدان از امروز با برگزاری دو دیدار آغاز 
می شــــود و این هفته چهره تیم قهرمان مشخص 

خواهد شد.

گروه ب؛ �
- یاران کوروش نهاوند غدیر مالیر

سه شنبه 17 فروردین
ساعت 14

رادمردان سامن- وحدت مالیر
سه شنبه 17 فروردین

ساعت 16:30

گروه الف؛ �
عقاب اسد آباد- آراد جورقان

چهارشنبه 18 فروردین
ساعت 16:30

ورزشگاه شهید شمسی پور
جهش فامنین- شیرزاد همدان

پنج شنبه 19 فروردین
ساعت 14

اکباتان همدان- شاهین همدان
پنج شنبه 19 فروردین

ساعت 16:30
ورزشگاه شهید شمسی پور

خبــر

کشتی همدان 
سوار بر موج حاشیه

هگمتانــــه، گروه ورزش: این روزها موج حواشــــی ناتمام 
در ورزش کشــــتی همــــدان باعــــث بــــروز اختالف هــــا و 
انتقادهــــای پیاپی در رســــانه ها و فضای مجازی شــــده 

است.
 2 در شــــرایطی که منتقدان فعلی هیأت کشتی همدان 
ســــال قبل به ریاســــت حمیدرضا یاری رأی دادند، حاال 
ســــاز ناســــازگاری کوک کرده و عملکــــرد او را تحت تأثیر 

اند. داده  قرار  منفی 
یاری که خود نیز از جنس کشتی بوده و سال ها در این 
ورزش فعالیت داشــــته، حاال در مقابل هجمه وســــیعی 
از منتقدان کشــــتی به خصوص قهرمانان مطرح و نامی 

است. گرفته  قرار 
برادران جوکار به همراه تنی چنــــد از مربیان و قهرمانان 
ســــابق کشــــتی منتقد عملکرد او شــــده اند تا جایی که 

اختالف آنها در رســــانه ها نیز بازتاب یافته است.
در واقع کشتی که روزگاری به عنوان ورزش اول استان 
همدان به شــــمار می رفت، بازهم به دلیل اختالف ها در 

است. گرفته  قرار  حاشیه  زخ  بر
کشــــتی همدان نتوانســــته در سطح  90 تاکنون  از دهه 
تیــــم ملــــی و میادیــــن بین المللی درخششــــی داشــــته 
باشــــد و در گذشــــته نیز دلخــــوش افتخارآفرینی نفراتی 
جمال  و  جوکار  مصطفی  میثم  زی،  گودر صادق  همچون 

بود. میرزایی 
امروزه دیگر شاهد نسل طالیی کشتی استان نیستیم 
و حجم وســــیع فعالیت های کشتی به حاشیه سازی ها، 

حاشــــیه نگاری و تخریب اختصاص یافته است.
بازار داغ حاشــــیه در ورزش کشــــتی همــــدان دامن گیر 
شــــده و نکته جالب توجه تداوم این مســــیر نامطلوب 

است. منتقدان  سوی  از 
خروج مســــعود مصطفی جوکار از ترکیب کادر فنی تیم 
ملی کشــــتی بزرگســــاالن به دالیل انضباطی، دوپینگی 
شــــدن مسعود کمروند شــــاخص ترین کشتی گیر حال 
حاضر اســــتان همدان و معرفــــی بحث برانگیــــز یکی از 
مربیان پایه مالیر به تیم ملی نوجوانان جزو ســــوژه های 

است. این ورزش بوده  اخیر  خبری ماه های 
برخی فعاالن ورزش کشــــتی در فضای مجازی از معرفی 
جــــالل لطیفی یکــــی از مربیان کشــــتی پایه بــــه تیم ملی 

انداختند. جریان  به  را  گسترده  انتقاد 
آنهــــا اینگونه عنوان کردند که متأســــفانه رئیس هیأت 
کشــــتی همــــدان درتصمیمــــی غیرفنــــی، احساســــی که 
برمبنــــای دوســــتی و رفاقــــت گرفتــــه شــــده، ســــهمیه  
فدراســــیون کشــــتی بــــه منظــــور معرفــــی یــــک مربی از 
کادرفنی تیــــم ملی نوجوانان  همدان جهت حضــــور در 
ایــــران را به جــــالل لطیفــــی اختصاص داد کــــه وی فقط 

دارد. مربیگری  سابقه  دوسال 
با ایــــن حال یــــاری رئیــــس هیأت کشــــتی همــــدان نیز 
نســــبت به گالیه منــــدی این دســــته از مربیان واکنش 

نشــــان داده و عنوان کرده که تصمیم گیری است.
جالل  که  هستند  مدعی  همدان  کشتی  سازنده  مربیان 
لطیفی مــــدت کوتاهی از دوره مربیگری خود در رده پایه 
را ســــپری می کند و هنوز موفق به ســــازندگی و پرورش 
کشتی گیر نشده اســــت و برچه اساسی به عنوان مربی 

است. شده  معرفی  ملی  تیم 
آنها هشــــدار دادند در صورتی که هیأت کشتی همدان 
رســــیدگی الزم را نداشته باشد، از طریق دستگاه ورزش 
خواهند  را  الزم  پیگیری  کشــــتی  فدراســــیون  و  اســــتان 

داشت.
کشتی همدان  از مربیان سازنده  کمروند یکی  داریوش 
نیز بــــا زیر ســــوال بــــردن عملکــــرد هیأت کشــــتی این 
اســــتان، عنوان کرده که شرایط فعلی باعث دلسردی و 

است. شده  مربیان  بین  تفرقه 
وی در گفت وگو با رســــانه ها مدعی شده؛ رئیس هیأت 
کشــــتی برخالف وعده های انتخاباتــــی و ایجاد همدلی و 

انگیزه بین مربیان، باعث بروز مشــــکالت شده است.
همدان  استان  کشــــتی  سازنده  مربی  کمروند  داریوش 
و شــــهردماوند در همین رابطه گفــــت: از وقتی که یاری 
مســــؤولیت هیأت را بــــر عهده گرفته به جــــای اینکه در 
میان مربیان و زحمتکشــــان کشــــتی انگیــــزه و همدلی 
کنــــد باعث بروز مشــــکالت و دلســــردی مربیان  ایجاد 

است. شده 
هیچ  با  کــــه  اســــت  کرده  کید  تأ همچنیــــن  مربــــی  این 
فردی مشــــکل شــــخصی نداشــــته و اختالفات کشتی 
رمجموعــــه مربیــــان و کشــــتی گیــــران اســــتان  بــــه ضر
اســــت و باید هرچه ســــریعتر بــــا ایجــــاد تغییرات چاره 

شود. اندیشی 
المپیک  سابق  قهرمان  نایب  جوکار  مصطفی  مســــعود 
و از ارکان هیأت کشــــتی همدان نیز این روزها در صف 

منتقدان عملکرد رئیس هیأت قرار گرفته اســــت.
جــــوکار نیز در مصاحبه های مختلف خواســــتار بررســــی 
کشتی همدان شده است و اینکه  مسایل مالی هیأت 

کند. پیدا  ورود  هیأت  این  به  بازرسی 
وی همچنیــــن از انتخــــاب یک مربی به تیــــم ملی بدون 
هیــــأت  ارکان  و  فنــــی  کمیتــــه  مشــــورت  و  هماهنگــــی 
اعتــــراض کــــرده و تصمیم یــــاری در این انتخــــاب را یک 

است. دانسته  طرفه 
جوکار از اســــتاندار همدان درخواســــت کرده که به این 

کند. رسیدگی  مشکالت 
کشتی  بهترین  کمروند  مســــعود  چهارساله  محرومیت 
گیر حال حاضر کشــــتی اســــتان نیز دردسر جدید شده 

است.
آزادکار اهــــل نهاوند به  مســــعود کمروند کشــــتی گیــــر 
دلیل تخلف در اســــتفاده از موادنیروزا و دوپینگ برای 
مدت چهار ســــال از حضور در مســــابقات و رقابت های 

شد. محروم  ورزشی 

کمروند از ســــوی ســــتاد ملی مبارزه بــــا دوپینگ )ایران 
نادو( برای مدت چهار سال محروم شده است.

ایــــن آزادکار نهاوندی بــــه دلیل مصرف مــــاده ممنوعه 
آنابولیــــک )اســــتانوزولول( به مــــدت چهار  اســــتروئید 
ســــال از 5 بهمن 1399 لغایــــت 4 بهمن 1403 از حضور 
و شــــرکت در تمامی فعالیت های ورزشــــی محروم شده 

است.
محرومیت کمروند پس از قطعی شــــدن از سوی ستاد 

ملی مبارزه با دوپینگ به طور رســــمی اعالم شد.
رئیس هیأت کشــــتی همدان بــــا تأیید ایــــن خبر اظهار 
کرد: این محرومیت از ســــوی ســــتاد مبارزه با دوپینگ 

است. شده  اعالم  قوانین  براساس  و 
حمیدرضــــا یاری اظهار کرد: این خبر هر چند تاســــف آور 
اســــت، اما بارها به کشــــتی گیران اعالم شده که باید در 
خصوص اســــتفاده از مواد دارویی و مکمل ها مراقبت 
کنند و بدون نظر کارشناســــان و مســــؤوالن متخصص 

نکنند. اقدامی  خصوص  دراین  مربوطه 
انتقادها و تنش های رفتاری در فضای مجازی از ســــوی 
برخی مربیان کشــــتی باعث شــــده تا هیأت کشــــتی نیز 

دهد. قرار  کار  دستور  در  را  حقوقی  پیگیری 

بــــط عمومــــی هیــــأت کشــــتی همدان اعــــالم کرد:  وا ر
مجــــازی  فضــــای  در  لطفی هــــا  کــــم  برخــــی  متأســــفانه 
که  باشد  آن  بر  اســــتان  کشــــتی  هیأت  تا  شــــد  باعث 
با  اتهامــــات و مقابله  و  کمیتــــه حقوقی پیــــر از ســــوی 
یــــق مراجع ذی صالح  از طر تشــــویش اذهان عمومی 

کند. اقدام 
هیــــات کشــــتی همدان با اشــــاره بــــه اینکه همــــواره در 
راســــتای حمایــــت و ارج نهــــادن بــــه مقــــام و کســــوت 
کید کــــرد: نتیجه  پیشکســــوتان پیــــش قدم اســــت، تأ
پیگیری هــــای حقوقــــی از ســــوی کمیتــــه حقوقی هیأت 

شد. خواهد  رسانی  اطالع  کشتی 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان همدان نیــــز در واکنش به 
این حواشــــی اظهار کرد: ورزش کشتی اســــتان نیازمند 

است. همدلی  و  اتحاد 
حمیــــد ســــیفی افزود: کشــــتی همدان باید بــــا تعامل و 
همــــکاری همه جانبــــه پیشکســــوتان و صاحب نظران 

این رشته ورزشــــی در مسیر موفقیت قرار گیرد.
وی بیــــان کرد: هرگونه تنش و حاشــــیه بــــه ضرر ورزش 
کشــــتی اســــتان اســــت و باعث بروز مشــــکالت بزرگتر 

می شود.

17 فروردین؛ روزی ماندگار برای نابغه تنیس همدان
هگمتانه، گروه ورزش: ششم آوریل مصادف با هفدهم فروردین روز جهانی تنیس روی میز است. بر 
خالف هر سال که ششم آوریل، جشنواره ای جهانی از تنیس روی میز بود امسال نیز کرونا همچنان 
ســــایه خود را بر سر تنیس روی میز گسترانیده است. ششم آوریل فرصتی برای ارج نهادن به تالش 
خانواده تنیس روی میز زنان ایران اســــت. این طایفه قدیمی، زمانی ایران الیاس ون را در ســــال های 
عکس های سیاه و سفید، در سال های دور و فراموش شده روی صحنه برد، روزگاری چشم ایران را در 

المپیک لندن به دیدن ندا شهسواری روشن کرد و امروز جوان های پرامید و مربیان جوان، آینده اش 
، با وضوح رنگ بیشتر رفاقت  را می سازند. در اتمســــفری یکرنگ، صمیمی و بی شباهت به یک کارزار
نسبت به رقابت، تنیس روی میز دنیایی صمیمی و خانوادگی برای دخترانش پدید آورده است. آنچه 

برای آنها - پیش از موفقیت های ورزشی - افتخار آمیز است یکرنگی و وسعت خانواده است.
از دخترانی کم ســــن و ســــال و با اســــتعداد در بوشــــهر تا قلب های تپنده تنیس روی میز ایران در 

کرج، از خانه قهرمان ها در کرمانشــــاه تا مرکزیت ســــتارگان آینده در آذربایجان غربی و گلســــتان و 
همدان، پهنه تنیس روی میز ایران، قدمگاه دختران نیک ایران است. ششم آوریل بر اساس یک 
ســــنت جهانی روز راکت به دست ها است. این، بهانه ای است برای یاد کردن از آنها. بی اهمیت به 

. اکنون، روز یک خانواده است. روز یاد کردن از آنها. رنکینگ، رتبه و جایگاه یا هر چیز دیگر
روز یاد کردن از شیما صفایی نابغه تنیس روی میز همدان.

اوضاع نارنجی در ورزش همدان
هگمتانه، گــــروه ورزش: تهــــران به همراه 87 شهرســــتان 
دیگر در باالترین ســــطح تعطیلی در حوزه ورزش قرار گرفته 
اســــت و با تعطیلی مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، 
استخرهای سرپوشیده، باشــــگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی 

سالنی روبه رو خواهد بود.
بر اســــاس آخریــــن اعــــالم مربوط بــــه رنگ بندی شــــهرها 
و اســــتان های کشــــور از نظــــر شــــیوع ویــــروس کرونا، هم 
، 139 شهرســــتان نارنجی، 198  اکنون 88 شهرســــتان قرمز
شهرستان زرد و 23 شهرستان آبی هستند که از این تعداد 
42 شهرســــتان شامل هفت مرکز استان از روز دوشنبه در 
وضعیت قرمــــز قرار گرفته اند. همچنین وضعیت شــــیوع 
، ایالم، شهرکرد  ویروس کرونا در تهران، کرج، اصفهان، شیراز
و زنجان قرمز اعالم شــــده اســــت و 54 شهرستان از جمله 
شش مرکز استان اردبیل، بجنورد، کرمان، رشت، "همدان" 

و یزد از روز گذشته نارنجی شدند.
طبق جــــدول گروه هــــای شــــغلی، مراکــــز تمریــــن و انجام 
اســــتخرهای  دو،  شــــغلی  گــــروه  در  ورزشــــی  مســــابقات 
سرپوشــــیده به عنوان گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو 

و نیز باشگاه ورزشــــی ســــالنی به عنوان گروه شغلی چهار 
تعیین شده اند.

ورزش در مناطق قرمز �
بر اساس اعالم رنگ بندی شهرها از نظر شیوع ویروس کرونا، 
مشاغل دو، ســــه و چهار یعنی فعالیت مراکز تمرین و انجام 
مسابقات ورزشــــی، استخرهای سرپوشــــیده، باشگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و 

نیز باشگاه ورزشی سالنی در مناطق قرمز ممنوع است.
ورزش در مناطق نارنجی �

در وضعیــــت نارنجی یا ســــطح هشــــدار 2 محدودیت های 
مشــــاغل ســــطح 3 و 4 در آن هــــا اجــــرا می شــــود؛ بنابراین 
اســــتخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شــــغلی ســــه و 
باشگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، 
کاراته و جودو و نیز باشــــگاه ورزشی ســــالنی به عنوان گروه 

شغلی چهار در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.
ورزش در مناطق زرد �

همچنیــــن مناطقی کــــه در وضعیت زرد قرار دارند شــــامل 
محدودیت در سطح شــــغلی 4 هستند که به باشگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو 

و نیز باشگاه ورزشی سالنی مربوط می شود.

پیاده روی با دیگران بر سرعت حرکت تأثیر دارد
هگمتانه، گــــروه ورزش: نتایــــج مطالعه جدیــــد محققان 
پرســــتاری، بهداشت، حرکت شناســــی و تکامل انسانی و 
مطالعات خانواده دانشــــگاه پوردو، آمریکا نشان داد که 
زوجین به طــــور معمول هنگام پیاده روی با هم ســــرعت 
خود را کاهش می دهند و اگر دســــت یکدیگــــر را بگیرند 

سرعت آنان بیشتر کاهش می یابد.
در این مطالعه زمان پیاده روی و سرعت راه رفتن 141 فرد 
از 72 زوج بررسی شده است. شــــرکت کنندگان در دامنه 
ســــنی 25 تا 79 ســــال بودند و در مکان هــــای متعددی، 
ازجمله مســــیرهای صــــاف یا پــــر از مانع قرار داشــــتند، با 
هم قدم می زدند، دســــت در دســــت یکدیگــــر پیاده روی 

می کردند و به صورت انفرادی راه می رفتند.
ملیســــا فرانکس، دانشــــیار مطالعات خانواده و تکامل 
انســــانی می گوید: »در این تحقیق، ما روی زوجین متمرکز 
شــــدیم زیــــرا شــــرکای زندگــــی در روابــــط متعهــــد، اغلب 
حمایت های اساســــی برای ارتقاء رفتارهای ســــبک زندگی 

سالم یکدیگر از جمله ورزش ارائه می کنند.«
، دانشــــیار پرســــتاری می گوید: »مــــا امیدوار  لیبی ریچاردز
بودیــــم زمانی که شــــرکاء با هــــم راه می روند ســــرعت کم 
نشود. ما امیدوار بودیم که شــــرکای کندتر برای مطابقت 
، ســــرعت خود را افزایش دهند،  با شــــریک زندگی سریعتر
اما اینطور نبود. هرچند، توجه به این نکته مهم اســــت که 
هرگونه فعالیت بدنی یا پیاده روی - صرف نظر از ســــرعت 

- از هیچ بهتر است.«
 ، وی ادامــــه داد: ایــــن متداول اســــت که افراد با همســــر
شــــریک زندگی یا دوســــت خود پیاده روی یا ورزش کنند، 
زیرا احتمال فعالیت فــــرد را افزایش می دهد، به خصوص 
که آمریکایی ها تشویق می شــــوند هر هفته به هدف 150 

دقیقه فعالیت متوسط برسند.

ریچاردز بیان کرد: »اگر کســــی هنگام راه رفتن با شــــخص 
دیگر ســــرعت خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، 
این امر می تواند برخی از مزایای شــــناخته شده سالمتی را 

چنانچه تنها با سرعت بیشتری راه می رفت، خنثی کند.«
شــــرلی ریتدیک، اســــتاد بهداشــــت و حرکت شناسی که 
در بیومکانیک تخصــــص دارد، اظهار کــــرد: دالیل زیادی 
برای اندازه گیری ســــرعت راه رفتن وجود دارد. اندازه گیری 
ســــرعت راه رفتن از اهمیت زیادی برخوردار اســــت زیرا به 
سالمت کلی مربوط می شود. ســــرعت معمول راه رفتن، 
پیش بینــــی کننــــده خطــــر ســــقوط، توانایــــی عملکردی، 

بهبودی ناتوانی و مرگ ومیر است.
مداخــــالت تمرینی متداول، از جمله قــــدرت، هماهنگی و 
تمرین چند حالتــــه، همگی در افزایش ســــرعت راه رفتن 
مؤثر هســــتند. این مداخالت همچنین می توانند شروع 
ســــرعت کندتر راه رفتن را به تاخیــــر بیندازند و به کاهش 
اتالف سرعت راه رفتن کمک کنند. هیچ نوع تمرینی بهتر 
از نوع دیگر نیست، بنابراین فعالیتی را که به احتمال زیاد 

ادامه می دهید، انجام دهید.«
در حالی که پیاده روی یکی از ساده ترین فعالیت هاست، 
افراد با افزایش ســــن تمایل دارند که آهسته تر راه بروند و 
آمادگی جسمانی  شاید مجبور باشند سایر فعالیت های 

را برای فعال ماندن جستجو کنند.
ریتدیک گفت: »افراد مســــن که فعالیت بیشتری دارند، 
تمایل دارند سرعت راه رفتن خود را حفظ کنند. به عبارت 
، ســــرعت کندتر راه رفتن، جنبــــه اجتناب ناپذیری از  دیگر
افزایش ســــن نیست. افراد مســــن که با سرعت کندتری 
راه می رونــــد، از وضعیت ســــالمتی ضعیف تــــر و عملکرد 

پایین تری برخوردار هستند.«
Gait & Posture مجله
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7 اندیشه

قصص  سوره  در  متعال  خدای  اندیشه:  گروه  هگمتانه، 
ْرِضِعیــــِه َفِإَذا 

َ
أ ْن 

َ
أ ِمّ ُموَســــٰی 

ُ
أ ٰی 

َ
ِإل ْوَحْیَنــــا 

َ
می فرمایــــد: »َوأ

ا  ِإّنَ  َتْحَزِنی 
َ

 َتَخاِفــــی َوال
َ

َیــــِمّ َوال
ْ

ِقیــــِه ِفی ال
ْ

ل
َ
ْیِه َفأ

َ
ِخْفــــِت َعل

ُمْرَســــِلیَن« )قصص/7( در 
ْ

وُه ِمَن ال
ُ

ْیــــِک َوَجاِعل
َ

ِإل وُه  َراّدُ
آمده]1[ که از گفت و گوهای  آیه شریفه  روایاِت ذیل این 
بنی اســــرائیل به فرعون خبر رســــیده بــــود که به زودی 
فرزنــــدی به دنیا می آید که فرعــــون و اصحابش را هالک 
موســــی  حضرت  از  دشــــمن  توصیف  یعنی  کرد.  خواهد 
)ع( نیــــز مبتنی بر این اســــت کــــه انبیاء آمده انــــد تا به 
نقطه هــــای کانونی دســــتگاه کفر ضربــــه بزنند؛ چون در 
غیر ایــــن صورت، بندگان خدای متعــــال امکان تنفس 
در منطقــــه توحیــــد را پیدا نمی کنند. وقتــــی فرعون این 
خبر را شــــنید دســــتور داد تمام مردان بنی اســــرائیل را 
بــــا آن جمعیت کثیر ـ که حســــب برخی روایات 700 هزار 
نفر بودند ـ به زنــــدان انداختند. یعنی فرعون میان تمام 
زنان و مردان بنی اســــرائیل جدایــــی انداخت تا آن نطفه 
آن زمان  که در  کودکانی نیــــز  منعقد نشــــود. نوزادان و 
بــــه ذبح بودنــــد. بر تک تک  به دنیــــا می آمدند، محکوم 
زنان باردار بنی اســــرائیل یک قابلــــه قبطیه را مأمور کرد 
 ذبح شــــود. با تولد 

ً
تا هرگاه نوزاد پســــر به دنیا آمد، فورا

چنین  در  ایشــــان  بزرگــــوار  مــــادر  )ع(،  موســــی  حضرت 
شــــرایط پیچیــــده و امتحــــان بزرگ بــــرای دفــــاع از کلمه 
توحیــــد قرار گرفت و خدای متعال نیز در قرآن، ایشــــان 
 به عبادات 

ً
را بر همین اســــاس معرفی می کند و نه صرفا

فردی. آن مخدره با تولد فرزندش به گریه افتاد. سپس 
قابله قبطیه به او گفت چرا گریه می کنی؟ جواب روشــــن 
بود چون قابله برای کشــــتن نوزاد او مأموریت داشت. 
امــــا خــــدای متعال محبــــت و عالقــــه ای بــــرای حضرت 
موســــی )ع( قــــرار داده بود بــــه طوری که هــــر کس این 
نوزاد را می دید، شــــیفته او می شد. لذا در همین روایت، 
ی« )طــــه/39( به همین  ًة ِمِنّ ْیــــَک َمَحَبّ

َ
َقْیُت َعل

ْ
ل

َ
آیــــه »َوأ

مطلب تفســــیر شــــده اســــت. آن قابله گفت من که با 
یک نگاه شیفته این نوزاد شــــدم بانی ذبح او نمی شوم 

و لذا خبر والدت حضرت موســــی )ع( را پنهان کرد.
خدای متعال به مادر موســــی دســــتور داد که به او شیر 
بده و اگر از جان او ترســــیدی او را ـ که چند صد ســــال به 
بنی اســــرائیل وعــــده ظهورش را داده بودند ـ به وســــط 
دریــــا بیفکــــن! این چــــه امتحــــان ســــخت و پیچیده ای 
اســــت. او نبی الهی اســــت و مأموریت حفاظت از کلمه 
توحیــــد را بــــر عهــــده دارد و قــــرار اســــت دســــتگاه کفر 
فرعونــــی را بشــــکند و توحید را به منصه ظهور برســــاند 
گاه اســــت. اما دســــتور الهی  و مــــادرش نیز بر این امر آ
! زنــــان مؤمنه ما که پر  این اســــت که او را در دریا بیانداز
از عطوفت و محبت هســــتند، حتــــی هنگام عبور از یک 
کوچــــه خلوت نیز دســــت کودک خود را رهــــا نمی کنند، 

اما خدای متعــــال به این مخدره الهی دســــتور می دهد 
! ســــختی این امتحــــان به قدری  نــــوزاد را در آب بیانــــداز
ُتْبِدی 

َ
ل که خدای متعال می فرمایــــد: »ِإْن َکاَدْت  اســــت 

ِبَها« )قصــــص/10( اگر ما قلب 
ْ

ــــٰی َقل
َ

ْن َرَبْطَنا َعل
َ
 أ

َ
ــــْوال

َ
ِبِه ل

او را محکــــم نکــــرده بودیم نزدیــــک بود خبر را افشــــاء 
کند. دســــتگاه فرعون، دســــتگاهی است که برای حفظ 
700 هزار نفری  حیات خود زنان و مردان یــــک جامعه ی 
را از هــــم جدا می کند و نوزادان را می کشــــد و این بانوی 
را  الهــــی در چنین فضای وحشــــتناکی، چنین ریســــکی 
برای تداوم پرســــتش خــــدای متعال بــــر روی کره زمین 
متحمل می شــــود! خــــدای متعــــال در قــــرآن کریم این 
بانوی بزرگ را به ایــــن موضع گیری ها و این مأموریت ها 
تعریف می کند. اگر قرار است حضرت زهرا )س( الگوی 
جامعه زنان مســــلمان باشــــد، نباید فقط به نماز و روزه 
و همســــرداری و خانه داری و... تعریف شود. چرا که هم 
در گذشــــته و هــــم در زمان حــــال، زنان مســــلمان برای 
حفاظــــت از کلمــــه توحید بایــــد یک ســــری توانایی ها و 
حساســــیت ها و علــــوم و دانش هایی داشــــته باشــــند 
تــــا بتوانند با مــــردان مبارز در راه اســــالم همراهی کنند. 
خصوصــــا در دوران امروز که جاهلیت و کفر به شــــکل 
مدرن و پیچیده درآمده اســــت. اگر ما زنان مســــلمان را 
 به انجام احکام فــــردی ـ که قطعا نورانی هســــتند 

ً
صرفــــا

برابــــر  انفعالــــی در  کنیــــم عفــــت و عطوفــــت  ـ دعــــوت 
انبیاء  مخــــدرات  حالی کــــه  در  آمــــد؛  خواهد  پیــــش  کفر 
انقالبی داشــــتند و  الهــــی عفــــت و عطوفت  و اوصیای 
ریسک و پذیرش خطرهای بزرگ در راه حفاظت از کلمه 
توحید بر دوش آنها بوده اســــت. مادر حضرت موســــی 
ل  )س( نیز حســــب برخــــی روایات، تابوتــــی را از مؤمن آ
فرعون گرفت و نوزاد را در آن قرار داد و تابوت را به دریا 

انداخت.
از طــــرف دیگــــر فرعون و همســــرش حضرت آســــیه که 
در تفریح گاهــــی در کنــــار ســــاحل بودند، دیدند جســــم 
ســــیاهی به روی امــــواج نیل بــــه آنها نزدیک می شــــود. 
آن را از آب گرفتنــــد. تــــا فرعون نــــوزاد را مشــــاهده کرد 
محبت شــــدیدی بر قلبش افتاد امــــا بر خالف فطرتش 
از بنی اســــرائیل  نــــوزاد  گفــــت این  کرد و  موضع گیــــری 
اســــت و باید کشته شــــود. اما حضرت آسیه )س( جان 
ْن 

َ
وُه َعَســــٰی أ

ُ
َتْقُتل

َ
حضرت موســــی )ع( را نجــــات داد: »ال

ًدا« )قصص/9(. مرحوم مجلســــی 
َ

ِخــــَذُه َول ْو َنّتَ
َ
َیْنَفَعَنــــا أ

آســــیه  13 بحار نقل کرده اســــت]2[ که حضرت  در جلد 
نیز از بنی اســــرائیل و اهل ایمان بــــود ولی تقیه می کرد: 
»کانت مــــن بنی إســــرائیل و کانــــت مؤمنــــة مخلصه و 
کانت تعبد اهلل ســــر ا« این خیلی منزلت عجیبی است! 
شــــما تصور کنیــــد زن مؤمنی را که مجبور باشــــد با کافر 
کند و ملکــــه دربار  جنایــــت کاری مثل فرعــــون زندگــــی 

شــــود و در این زندگی، نه تنها اســــیر جــــالل و جبروت 
مادی دستگاه نشــــود بلکه نقش حفاظت از نبی الهی 
را بعهــــده بگیرد و پس از آن موضعــــی در برابر امام کفر 
 

ً
بگیرد که به شــــهادت او منجر شــــود: »َوَضَرَب اهلُل َمَثال

اْبِن ِلی ِعْنَدَک  َرِبّ  ْت 
َ

َقال ِإْذ  ِفْرَعــــْوَن  َت 
َ
اْمَرأ آَمُنوا  ِذیَن 

َّ
ِلل

ِنی ِمَن  ِنی ِمــــْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلــــِه َوَنِجّ ِة َوَنِجّ َجّنَ
ْ

ِفــــی ال َبْیًتا 
شــــهادت  هنگام  در  و  )تحریم/11(  اِلِمیَن«]3[  الّظَ َقْوِم 

ْ
ال

خود می گویــــد: خدایا برای من پیــــش خودت یک خانه 
کن! بنا  بهشتی  ی 

بر حســــب روایــــات، حضــــرت آســــیه هنگامی کــــه دید 
آتــــش  در  فرزندانــــش  همــــراه  بــــه  را  فرعــــون  ماشــــطه 
سوزاندند، دســــت از تقیه برداشت و به فرعون فرمود: 
ک علی اهلل جــــل و عال«  »الویــــل لک یــــا فرعون ما أجــــرأ
وای بــــر تو! چه باعث شــــده کــــه در برابر خــــدای متعال 
این قدر جســــور باشــــی و چنیــــن جنایت وحشــــیانه ای 
مرتکب شــــوی؟! این جملــــه را در برابر کســــی گفت که 
بنی اســــرائیل را به بردگی کشــــیده بود! این بانوی الهی 
یک تنــــه در مقابل این شــــخِص بدتر از حیوان وحشــــی 
ایســــتاد. این در حالــــی بود که که تمام زنــــان درباریان و 
وزراء و مقامات و لشــــکریان و خدم و حشــــم و کنیزان، 
زیر دســــت ملکه دربــــار هســــتند و ملکه در دســــتگاه 
ســــالطین، منزلــــت اجتماعــــی بســــیار باالیی داشــــت. 
یعنــــی موضع گیــــری او، دربار فرعون را دو پــــاره می کرد. 
لذا فرعون دســــتور داد این مخــــدره الهی را به چهارمیخ 
بکشــــند. چرا باید با او چنین کنند؟ چون اگر ملکه دربار 
بــــا امپراطور همراهی نکند، نصف دربــــار قیام می کنند و 
آبرو و وجهه  یا حداقل برایشــــان تردید ایجاد می شود و 

می ریزد. فرو  امپراطور  ابهت  و 
در ادامــــه روایــــت فوق نقل شــــده که حضرت موســــی 
بــــرای حضرت آســــیه )س( دعا کــــرد تا درد شــــکنجه بر 
ایشــــان اثر نکند و حضرت آسیه )س( نیز در این لحظه 
دعــــای فوق را که در قــــرآن کریم آمده، از خدا مســــئلت 
کــــرد. یعنی این دعا در کنــــج منزل نبــــوده بلکه در اوج 
مجاهدت و تحمل شــــدیدترین فشــــارها برای حفاظت 
گرفته  کفــــر صورت  کلمه توحید و مبارزه با دســــتگاه  از 
اســــت. در مقابل، خــــدای متعال ندا داد: ســــرت را باال 
بیــــاور و نــــگاه کن که در بهشــــت چــــه خانــــه ای برایت 
بنــــا کردیم و لذا بــــا دیدن آن خانــــه بهشــــتی، لبخند بر 
لبان حضرت آســــیه )س( نقش بســــت. فرعون گفت: 
ایــــن مجنون را نــــگاه کنید در حال شــــکنجه نیز لبخند 
می زند! عاقبت ایــــن بانوی عظیم الشــــأن در همان جا 

رسید. شهادت  به 
الهــــی چنیــــن عناصــــری  انبیــــاء و اوصیــــای  مخــــدراِت 
هســــتند و ُبعد اصلی شخصیتشان باید به این صورت 
تشریح و تبیین شــــود. همراهی این بزرگواران در افق و 

هم وزن مأموریت انبیاء و اوصیــــای الهی بوده که کلمه 
توحید در مقابل وحشــــی گری دســــتگاه کفر محافظت 
شده اســــت. لذا مرحوم شیخ صدوق در أمالی، مجلس 
87 روایتــــی نقل کردند که وقتی حضــــرت خدیجه کبری 
)س( با نبی اکــــرم )ص( ازدواج کرد، زنــــان مکه این بانو 
َن 

ْ
َیْدُخل  

َ
َة َفُکّنَ ال

َ
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مؤمنیــــن  شــــاید  ِلَذِلــــک «]4[  َخِدیَجــــُة  َفاْسَتْوَحَشــــْت 
ســــاده دل درک نکننــــد اما کفــــار خــــوب می فهمند که 
برای حفــــظ حکومت و حاکمیت خود باید زنان شــــان را 
با خــــود همراه کنند. لــــذا با هماهنگی کامــــل زنان کفار 
با ائمه کفــــر در مکه، حضرت خدیجه توســــط زنان مکه 
بایکــــوت شــــدند به نحــــوی که دیگــــر با او رفــــت و آمد 
نمی کردند حتی به او ســــالم هم نمی کردند و اگر زنی هم 
نزد ایشان می رفت او را رها نمی کرده و مورد آزار و اذیت 
که  بــــه خوبی درک می کنند  کفار  قرار می دادند. در واقع 
اجتماعی  گیری  موضع  چگونه  کفر  دســــتگاه  حفظ  برای 
کنند و زنانشــــان را در این موضع گیری و رفتار اجتماعی 
مشــــارکت بدهند چــــون می دانند در غیــــر این صورت 
جامعه شــــان دو شــــقه و دو پــــاره می شــــود. در چنیــــن 

وضعــــی آیا قابل قبول اســــت که مؤمنین زنان شــــان را 
در تکالیف فردی منحصر کنند و در زمانی که دســــتگاه 
کفر به وحدت جامعه مســــلمین هجمه و حمله می برد، 
مشــــارکت نیمــــی از جامعه را در دفاع از کلمــــه توحید از 
دســــت بدهند؟! عفــــت و عطوفــــت انفعالــــی اینجا رخ 

می دهد.
ایــــن تحریم و بایکــــوت اجتماعــــی برای شــــخصیتی رخ 
داد که دارای منزلــــت اجتماعی باالیی بود؛ شــــخصیتی 
کــــه کاروان هــــای تجاری او را مــــردان رهبــــری می کردند. 
کبری  خدیجــــه  حضــــرت  اموال  کلیدهــــای  اســــت  نقل 
)س( توســــط مردان پر زور حمل می شده است. کسی 
بــــا این  ارتباطــــات اجتماعــــی بوده اســــت،  کــــه در اوج 
بایکوت دچار چه فشــــار شــــدیدی شــــده و چــــه هزینه 
ســــنگینی را بــــرای همراهی بــــا نبی اکــــرم )ص( و مبارزه 
بــــا دســــتگاه کفر متحمل شــــده اســــت. لــــذا در ادامه 
روایــــت کتاب امالی نقل شــــده اســــت که بــــه حضرت 
»فاستوحشت  داد:  دســــت  شدیدی  تنهایی  احساس 
که حضرت فاطمه  خدیجه لذلک«. در این زمان اســــت 
زهــــرا )س( از درون رحــــم مــــادر خــــود، او را تســــکین و 
تســــلیت می دهــــد: »کانت فاطمــــه تحدثها مــــن بطنها 

و تصبرهــــا« یعنــــی حضــــرت فاطمــــه زهرا)س( نــــه تنها 
تکیه گاهــــی برای حضرت هاجر و والده حضرت موســــی 
ل فرعون و حضرت آســــیه  و خواهر ایشــــان و ماشــــطه آ
مونــــس  بلکــــه  بودنــــد،  صلوات اهلل علیهن اجمعیــــن 
شــــدیدترین  در  ســــالم اهلل علیها  کبری  خدیجه  حضرت 
مصائــــب و مأموریت هــــا در جهــــت محافظــــت از کلمه 
نســــاء  »ســــیده  وصِف  بنابراین  گرفتند.  قرار  نیز  توحید 
تشــــریفاتی  لقب  یک  اآلخرین«  و  األولین  من  العالمین 
نیست! این به دلیل این اســــت که ایشان مسؤولیت 
دفــــاع از کلمه توحیــــد را در طول تاریخ بــــر عهده گرفته 
است؛ بار ســــنگینی که هیچ کسی جرأت ندارد به طرف 
آن نزدیــــک شــــود. لــــذا در زیارت نامه ایشــــان، این طور 
َقِک 
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َ
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َقــــِک َفَوَجَدِک ِلَما ِاْمَتَحَنِک َصاِبَرًة«]5[.
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صفحه306. جلد3،  الصافی،  تفسیر   .]1[
.164 ،جلد13، صفحه  ]2[ بحار األنوار

]3[. »خداوند برای مؤمنان، به همســــر فرعون مَثل زده است، در آن 
 ، هنگام که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشــــت بساز

و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ســــتمگران رهايی بخش«.
األمالی للصدوق، جلد1، صفحه593.  ]4[.

الشیعة، جلد14، صفحه367. .]5[ وسائل 

منزلت مادر حضرت موسی و حضرت آسیه سالم اهلل علیهن
در همراهی با پیامبر الهی

حجت االسالم محمدصادق حیدری /مبحث چهارم

لکه گیری آسفالت معابر توسط سازمان عمران 
ینی شهری شهرداری همدان  و بازآفر

در اسفند 99 و فروردین 1400



فراخوان مزایده عمومی 

اجاره سالن بدنسازی و سونا و جکوزی آبیاران به شماره ج/1400/104 
 شــرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد مورد زیر را از طریق مزایده عمومی به اجاره برساند.  متقاضیان می توانند با همراه 
داشــتن فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال واریزی به حســاب ســپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 جهت تهیه اسناد مزایده به دفتر قراردادهای شرکت 

آب و فاضالب استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمایند.

مورد مزایده
مدت 
)سال(

توضیحات /محلمبلغ تضمین )ریال(قیمت کارشناسی

سالن بدنسازی و سونا و 
2.442.000.000122.100.000 یک جکوزی آبیاران

      قیمت کارشناسی ماهانه  203.500.000ریال  است
یک باب سالن بدنسازی وسالن سونا وجکوزی  کفپوش متحرک، 

سیستم روشنایی، سیستم گرمایشی و سرمایشی 
واقع در بلوار بعثت مجموعه فرهنگی ورزشی آبیاران 

زمانخریداسناد:ساعتاداریازمورخ1400/1/16لغایت1400/1/24
زمانبازدید:ســاعتاداریازمورخ1400/1/16لغایت1400/2/4)بازدیدخریداراناســنادمزایدهازموردمزایدهصرفًابانامهمدیرمالیشــرکتآبوفاضالباســتان

همدانامکانپذیرخواهدبود(
آخرینمهلتتحویلپیشنهادها:1400/02/04

زمانگشایشپیشنهادها:1400/2/5ساعت9
شــرایطشــرکتکننده:شــرکتکنندهبایدمدرکتحصیلیکارشناسیتربیتبدنی،کارتهایمربیگریبدنسازیوآمادگیجسمانیومدارکیجهتاثباتسابقهمربیگری

درباشگاههایورزشی)حداقل5سال(داشتهباشد.
پیشــنهاددهندهمکلفاســتمعادلمبلغســپرده،تضمینمعتبرتســلیمیامبلغمذکوررابهحســابســپهربانکصادراتشــماره0101396197001واریزویاچک
بانکیتضمینیدروجهشــرکتتهیهویاازمطالباتقطعیتائیدشــدهنزدشــرکتبلوکهنمایدوحســبموردضمانتنامهیارســیدواریزوجهیاچکبانکیویاگواهی

مطالباتقطعیتائیدشدهراضمیمهپیشنهادبهشرکتتسلیمنماید.
بهپیشنهادهایفاقدسپرده،فاقدامضاء،مشروطوپیشنهاداتیکهبعدازانقضاءمدتمقرردرفراخوانواصلشود،سپردههایمخدوش،سپردههایکمتر

ازمیزانمقرر،چکشخصیونظایرآنمطلقًاترتیباثردادهنخواهدشد.
مدتاعتبارپیشنهادها3ماهاست.

کلیههزینههایانرژیازقبیل)برقوگازوآبوتلفن(وهزینهتعمیرونگهداریوهرگونهمالیات،عوارضوهزینههایانتشــارآگهیوکارشناســیطبققوانین
ومقرراتبهعهدهبرندهاست.

محلدریافتاســناد،تحویلوگشــایشپیشــنهادها:همدان-میدانبیمه-جنبادارهثبتاحوال-شــرکتآبوفاضالباســتانهمدانوســاعتاداری)شــنبهتا
چهارشنبه7:45تا14:15،پنجشنبه7:45تا13:15(

اینآگهیدرسایتپایگاهملیمناقصاتوسایتشرکتآبوفاضالباستانهمداندرجشدهاست.

نوبت دوم )تاریخ انتشار: 1400/01/17(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/01/17

کرونا
]کرونادرکمیناست[

هنوزتمامنشده!
هنوزآدممیکشه!
هنوزبستریمیشن!
هنوز...............

وردین 1400 سه شـــنبه 17 فر
 2021 یل  6  آور     1442 23 شـــعبان  
4762 شماره 

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

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

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

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ
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تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

امام علی)ع(آب ریخت تا میهمان 
دستانش را بشوید

( بال و پر  هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در قرآن کریم آمده اســــت: ) ای پیامبر
خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند پایین بیاور )تواضع کن(.

حضرت امــــام علــــی)ع( فرموده اند: متواضع بــــاش که تواضــــع از بزرگترین 
عبادت ها است.

حکایــــت: پدر و پســــری میهمــــان امام علی علیه الســــالم شــــدند حضرت 
برخاســــته و آنان را تکریم و باالی مجلس نشاند و هنگام صرف غذا فرمود 
قنبر آفتابه ای از آب و طشــــتی آورد، خود حضرت آفتابه را گرفتند آب بریزند 
میهمانان دستشــــان را بشــــویند، پدر گفت: آقا وظیفه ماست بر دستان 
شــــما آب بریزیم، امام فرمودند: بنشــــین و دســــتانت را به خوبی بشــــوی، 

درست فرض کن که این قنبر است که روی دست شما آب می ریزد.
در این حضرت آنان گرفتند صدر

که خود را فروتر نهادند قدر
چو سیل اندر آمد به هول و نهیب

فتاد از بلندی به سر در نشیب
چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد

به مهر آسمانش به عیوق برد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

نــــوروزی بــــاد  نســــیم  می آیــــد  یــــار  کــــوی  ز 
از اين باد ار مدد خواهــــی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قــــارون را غلط هــــا داد ســــودای زراندوزی
حافظ

امام صادق )علیه السالم(:

اگـر مـی خواهی دوستی برادرت برایت صاف و خالص بماند، هیچ گاه با او 
شوخی و مجادله نکن و به او مباهات نفروش و او را شرمسار ننما.
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 ایستگاه آسمان

عکس روز
ضدعفونی و گندزدايی تاکسی ها در پایانه های مختلف شهر  همدان رد در عصرهای کریسکان

ُ
سرگذشت جوانی ک

»عصرهــــای  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
عطر  بوی  که  است  گلزارنویسی  کریسکان«، 
ایثار و حماســــه را چنان بر محیط هر خانه ای 
می گستراند که هر عاشقی را مست حماسه 
امیر می کنــــد و یک نفــــس 256 صفحه را با 

شور و اشک می خواند.
حجت االســــالم  تســــنیم،  نوشــــته  بــــه 
ولی  نماینــــده  شــــیرازی  علی  والمســــلمین 
فقیه در قــــرارگاه ثاراهلل در یادداشــــتی درباره 
کتاب عصرهای کریســــکان نوشت: نزدیک 
به دوازده ســــال قبل، میدان آزادی سنندج، 
مملــــو از جمعیتی بود که چشــــم در چشــــم 
خورشــــید  روز  آن  بــــود.  دوختــــه  مــــرادش 
فــــروزان انقــــالب اســــالمی در جمــــع مــــردم 
وفادار کردســــتان لب به ســــخن گشــــود و 
فداکاری های  ســــرزمین  »کردســــتان  گفت: 
بزرگ اســــت؛ ســــرزمین صفــــد و وفــــاداری 
اســــت؛ ســــرزمین مردِم وفاداری اســــت که 
در حســــاس ترین ســــال های عمر این نظام 
و این کشــــور با مردانگی خود و با رشــــادت 
خــــود، توطئه هــــای بزرگــــی را خنثــــی کردند. 
ســــرزمین مردم با رشــــادت و با رشد عقلی و 
گاهی است که توطئه دشمن را در لحظات  آ
حساس تشخیص دادند و با فداکاری خود 
فتنه بزرگی را خامــــوش کردند، پیش از آنکه 
آن فتنــــه بتواند بــــه هدف های شــــوم خود 

برسد. این از یاد ملت ایران نخواهد رفت«.
امام ملت ایران در آن روز افزود: »شما مردم 
کردســــتان ســــهم خود را در این مجاهدت 

عمومی و بزرگ به خوبی انجام دادید«.
مجاهدت و مردانگــــی باعزت مردم قهرمان 
کتــــاب  از  مهمــــی  فصل هــــای  کردســــتان، 
است  ایران  ملت  دالوری های  شــــکوهمند 

که جمع آن هزاران کتاب می شود.
نویســــندگان خوش قلم و خوش ذوق باید 
با دقــــت و درایــــت، قصه های کردســــتان را 
قلمی کنند تا نســــل امــــروز و فردا با عظمت 
رشادت و شــــجاعت »ُکردها« آشناتر شوند 
و در برابــــر حماســــه های ماندگار ســــرزمین 

کردستان کرنش نمایند.
کیانوش گلزار راغب، یکی از خاطره نگارهای 
خوش قلمی اســــت کــــه با تبییــــن خاطرات 
مجاهد ســــرافراز امیر ســــعیدزاده، سهمی از 

قصه های کردستان را خواندنی کرده است.
است  گلزارنویسی  کریســــکان«،  »عصرهای 
که بوی عطر ایثار و حماسه را چنان بر محیط 
هر خانــــه ای می گســــتراند که هر عاشــــقی را 
مســــت حماســــه امیر می کنــــد و یک نفس 

256 صفحه را با شور و اشک می خواند.
خاطره نگاری ای  اولیــــن  »کیانــــوش«،  کتاب 
اســــت کــــه در کنــــار حرف هــــای خواندنــــی 
ُســــعدا  خانم  ســــرکار  خاطرات  ســــعیدزاده، 
حمزه ای؛ همســــر امیر را هم به رخ می کشــــد 
و دالوری هــــای یــــک مــــرد سردشــــتی و یک 
زن بانــــه ای را فریــــاد می کند. امیر و ســــعدا، 
آغــــاز زندگی مشترکشــــان،  همچنان کــــه از 
درد و رنــــج و فراق را با هم مــــرور می کنند، در 
عصرهای کریســــکان هــــم، دوش به دوش 
و  را  کردســــتان  مــــردم  قهرمانی هــــای  هــــم، 
حماسه های یک زن و مرد دالور ُکرد را تبیین 

می نمایند.
کیانــــوش گلزار راغــــب، با کتــــاب خواندنی و 
زیبایش، خورشــــید فروزان انقالب اســــالمی 
را نیــــز به وجد مــــی آورد تا با یادداشــــتی زیبا بر 
کتاب »عصرهای کریسکان« بنگارند: »بسیار 
جذاب تهیه شده است. هم خود سرگذشت 
این جــــوان آزاده کرد جذاب اســــت و هم نوع 

نگارش صریح و کوتاه و بی حاشیه کتاب«.
کتــــاب کیانــــوش، امــــام خامنــــه ای را بــــه یاد 
حماسه های دیروز کردستان انداخته است. 
دالوری هایی را که خود از نزدیک دیده اند و در 
دوازده سال قبل، از آن دالوری ها یاد کرده اند.
اکنون نیز یادداشت مرادمان، بهانه ای شد 
تا بار دیگر مردم ســــنندج نیز گردهم آیند تا 
خاطرات امام خود، و خاطرات امیر و سعدای 

ُکرد را باهم مرور کنند.
و همانان گوش جان بســــپرند به دلنوشته 
مرادشان که با زبان مجری بیان می شود: »با 
کــــرد طرفدار جمهوری  اینکه نیروهای مبارز 
اســــالمی را از نزدیک دیده و شناخته ام، آنچه 
از فداکاری های آنان در این کتاب آمده برایم 
کاماًل جدید و اعجاب آور اســــت. نقش مادر 
 برجســــته است. دالوری و 

ً
و همسر هم حقا

شجاعت راوی و خانواده اش ممتاز است«.
راوی ای که ریه هایش آســــیب دیده اســــت. 
ســــیانور پوســــتش را ســــیاه کــــرده اســــت. 
فرزنــــدش مصطفی نیز توی شــــکم مادرش 
آثار خیانت های  شیمیایی شده است. اینها 
ســــعیدزاده،  سردشتی هاســــت.  بــــه  صدام 
دردهــــای دوران طاغوت را هــــم با خود همراه 
دارد. اســــیر کومله هم بوده اســــت. بیش از 
چهار ســــال هم رنج های زندان دموکرات را بر 

تن و جسم، می خرد.
بیش از رنج تــــن، و بیش از رنج فراق دو برادر 
شهیدش، مصطفی و علی و خبرهای دردآور 
، امیر و ســــعدا از شــــکنجه های  از زندان پدر

روحــــی دموکرات ها می نالنــــد. دردهایی که 
آنان را ُخرد می کند؛ اما ســــعیدزاده  هر دوی 
در منطقــــه کریســــکان و خانم حمــــزه ای در 
سردشت و بانه، هر نیرنگ دشمن ُکردها را 

درهم می کوبند.
زمانی عظمــــت این دالوری رخ می نمایاند که 
بدانی »عصر کریســــکان« خون آلوده! بعد از 
چای عصرانه، در هــــر روز تعدادی از زندانیان 
را اعدام می کنن. نحوه اعــــدام این جوریه که 
بچه هــــا را صدا می زنــــن و می گن برین چوب 
بیارین. بعد همان جا تیربارانشــــان می کنن 

و تو قبر میذارن.
امیــــر چهــــار ســــال در انتظار مرگ و ســــعدا 
ســــال ها درگیر حرف های زنی جاســــوس به 
نام »نــــازی« که در بیــــخ گوش همســــر امیر 
می خواند »تصمیم داشــــتم با سعید ازدواج 
برگرده،  اگــــر  نگذاشــــت.  روزگار  ولــــی  کنــــم 

نمی دونم با دلم چکار کنم!«
نــــازی به خارج از کشــــور فرار می کند. ســــعدا 
گرفتار حرف های مفت زری شــــعله می شود 
که بــــه او می گوید: »تو که می دانی شــــوهرت 
اعدام می شــــه، به چه امیــــدی عمرت رو هدر 
می دی؟ یه مــــرد پولدار ســــراغ دارم که گفته 
اگر حاضر باشی غیابی طالق بگیری، باهات 

ازدواج می کنه!«
حرف های دروغ زری شــــعله، و آه دل سعدا، 
زری را فلج و خانه نشین کرد. اما نیرنگ های 
دموکرات، بازار شــــایعاتی را شــــکل داده که 

سعدا و امیر را به هم بدبین کند.
ترســــیم گر  ســــعدا،  و  امیــــر  اســــتقامت 
حماسه ای شد که هر دو در تبیین آن، کتاب 

»عصرهای کریسکان« را خواندنی کردند.
کتابی که امام خامنه ای در پایان یادداشــــت 
خــــود دربــــاره آن کتــــاب نوشــــتند: »کتــــاب 
جامعی اســــت؛ تاریخ، شــــرح حال، شناخت 
ُکرد، شــــناخت حوادث تلخ و شــــیرین  قوم 

منطقه ُکردی در اوائل انقالب... «
این کتاب زیبا و خواندنی را انتشارات سوره 
مهر به چاپ رســــانده اســــت تا همــــه ما با 
خواندن آن بهتر بدانیم برای اســــتقرار نظام 
هزینه هایی  چــــه  ایران،  اســــالمی  جمهوری 

پرداخت شده است.
عصرهای کریســــکان را تهیه کنیم. بخوانیم 
و به دوســــتانمان هدیه بدهیــــم و از آنان نیز 

ایــــن  کــــه  بخواهیــــم 
کتاب خوب را مطالعه 

کنند.

وصیت نامه شهید سعادت احمدوند

مسؤولیت پوشیدن لباس مقدس بسیج سنگین است
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک بــــودی، زیر 
کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت 
جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآمــــاج کدام گلوله 
برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با 
تمام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در 
خواب های ســــنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــــا ســــالم و درود بی پایــــان بــــه محضــــر مبــــارک حضرت 
)عج( و نایب بر حقــــش حضرت امام و رزمندگان  ولیعصر
پیروزمند اســــالم و خانواده های محترم شــــهدای انقالب 

اسالمی.
چند مطلبی به عنوان وصیت خدمت امت اســــالم عرضه 
مــــی دارم مخصوصا خطاب بــــه مردم همیشــــه در صحنه 
روستایمان به ویژه به پدر و مادر و سایر بستگانم. عزیزان 
گاهی کامل و با  گاه باشــــید که من این راه را بــــا آ بدانید و آ
عشق و امید انتخاب کرده ام درست است که از نظر سنی 
عمری از بنده نگذشــــته اســــت که به قول معروف سرد و 
گــــرم روزگار را ببینم ولی لطف خداوند چنان شــــامل حال 
بنده شــــده که حرکت خود را مانند آفتاب روشن می بینم 

و می دانم که پایانی امیدوارکننده دارد.
مگر علی اکبر حســــین)ع( چند ســــال داشت آیا در کشور 
ما کسانی وجود ندارند که بنده بچه آنها به حساب می آیم 

ولی درک و فهم و تشخیص این راه را ندارند.
خداوندا از لطف و کرامــــت ات بی نهایت ممنوم که این 
گونه تحول فهم و شــــناختی عمیــــق در جهت انتخاب 
اسالم عزیز به من کرامت فرمودی  ای خدای بزرگ حال 
که تا ایــــن موقع ایــــن کاالی گرانبها را خــــوب نگهداری 
کــــه مرا در جــــوار خودت  کــــرده ام تقاضایم این اســــت 
قرار دهی و لب تشــــنه مرا با آب حیات بخش شــــهادت 

کنی. سیراب 
آخر  خداوندا! من چقدر لباس بســــیجی را دوست دارم 
این فکری اســــت که همیشــــه در نظرم بوده همیشــــه 
دوســــت داشــــتم داخل این لباســــم باشــــم تا باالخره 
زویش بودم رســــیدم تــــا اینکه لباس  آر آن چه که در  به 
کفن بیشــــتر شــــهدای عزیز  که  کردم  مقدس را بــــه تن 
بوده اســــت اما بعدها فکر کردم با پوشیدن این لباس 
گرفته ام و به این فکر  گردن  مســــؤولیتی بس عظیم به 
فرو رفتم که لباســــی پوشــــیده ام که در تن مردان بزرگی 
آنها  بوده است و پیروزی اســــالم مرهون جهد و تالش 

بوده اســــت و چه زیبا پاسدار حرمت آنها بوده اند.
را به مــــن عنایــــت فرما!  خدایــــا این قــــدرت پاســــداری 
که فــــردا نزد  بــــا لباس بســــیجی بمیــــرم  دوســــت دارم 

محشــــر  صحــــرای  در  حســــین)ع(  امــــام  و  بســــیجی ها 
از  خجالت نکشــــم دوســــت دارم با بدنی قطعــــه قطعه 
نباشم،  شــــرمنده  حســــین)ع(  پیش  فردا  که  بروم  دنیا 
دوســــت دارم خواهــــرم مــــرا بدون ســــر ببیند کــــه فردا 
پیــــش زینــــب کبــــری)س( خجالت نکشــــم، دوســــت 
دارم با دســــت های قطع شــــده از دنیا بروم که فردا نزد 

نباشم. شرمنده  ابوالفضل العباس)ع( 
خداونــــدا! می دانم که حســــین زهــــرا ســــالم اهلل علیها را 
خیلی دوســــت داری چراکه حســــین فرزنــــد برومند علی 
مرتضی کسی بود که در جهت پیروی از فرمان تو از تمام 
هســــتی خود از زن و فرزنــــد و خواهر و بــــرادر و برادرزاده 
خود گذشــــت، ای خدای بزرگ من نیز سربازی کوچک از 
این تبار هســــتم می خواهم از تمام هستی ام بگذرم و به 
موالیم اقتدا کنم تا شــــاید رضایت تو را به دســــت آورم... 

خداوندا! حاجتم را برآور آمین.
چنــــد وصیت به پدر مهربانم؛ پدرجــــان! از تو می خواهم 
از خود نشــــان ندهی  که در شــــهادت مــــن بی صبــــری 
هر چند می دانم که مشــــکل اســــت ولی بــــدان که من 
یاور حســــین زهرا هســــتم انشــــاءاهلل بــــه اذن خداوند 
شــــفاعتت می کنم و اما مادر مهربانم اگر خواستی گریه 
کنی به خاطر اســــیری زینب و پهلوی شکسته مادرمان 
فاطمــــه)س( عزیز گریه کن و با حفظ حجاب و شــــرکت 
در نمــــاز جماعت و مراســــم مذهبی همســــنگری برای 

باش. عزیز  زهرای 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

گل گفت که من عارض دینی دارم با آن رسول همنشینی 
دارم

رنگم ز محمد اســــت و بویــــم ز علی خلق حســــنی، خوی 
حسینی دارم

وصیتنامه شهید سعادت احمدوند

گ ُپخَدم ُپر نخود
َ
آِش َکشگ

رِوه خورد
ُ
َبخِجِت َهشَدم زیر النجین، گ

؛ شــــهری  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
پــــر از یادهای مهربــــان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. ایــــن روزها در 
پس گذر زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگی می کردنــــد. خیلی از نوجوانــــان و جوانان امروز 
کلمات متداول در همدان قدیم حتی به گوششــــان نرسیده است و باز هم این 
کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند 
برایمان و بــــه کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخی کنایــــات و ضرب المثل ها کــــه در همدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آش ُشله ِقلمکار ُدُرس کرده: آش شله قلمکار درست کرده است. 

یعنی کار را در هم آمیخته و نظم و ترتیب را رعایت نکرده است.
رِوه 

ُ
گ ُپخَدم ُپر نخود، َبخِجِت َهشــــَدم زير النجین، گ

َ
آِش َکشــــگ

خورد: آش کشک پرنخود پختم و سهم تو را هم زیر النجین گذاشتم اما 
آن را گربه خورد. یعنی برایت زحمت زیادی کشیدم اما همه از بین رفت.

آِش َکشــــگیه: آش کشکی اســــت. یعنی جدی نیست، مقاوم و پایدار 
نیست.

*در ارائه اين مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوريون
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

»مِن دیگر ما« و هشتمین 
دوره مسابقه کتاب خوانی 

»کتاب و زندگی«

هگمتانه، گروه فرهنگی: هشتمین دوره مسابقات 
کتاب خوانی کتاب و زندگی با محوریت جلد نخست 
کتاب »مِن دیگر ما«، نوشته حجت االسالم محسن 

عباسی ولدی برگزار می شود.
هشــــتمین دوره مســــابقات کتاب خوانــــی کتاب و 
زندگی با همکاری مرکز رسانه ای شیرازه و انتشارات 
آیین فطرت و با محوریت جلد نخســــت کتاب »مِن 
دیگر ما«، نوشــــته حجت االســــالم محسن عباسی 

ولدی برگزار می شود.
این دوره از مســــابقات کتاب خوانــــی کتاب و زندگی 
از بیســــتم اســــفندماه 1399 آغاز  شــــده اســــت و تا 
بیستم اردیبهشــــت ماه 1400 ادامه خواهد داشت. 
همچنیــــن جوایــــز ایــــن دوره »کتــــاب و زندگی« 200 
میلیون ریال وجه نقد خواهد بود که با قرعه کشــــی 

به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
جلــــد اول از مجموعه هفت جلدی »مــــِن دیگر ما« 
به مشــــکالت پیش روی تربیت فرزنــــد پرداخته و با 
شــــعار »فرزند ما از ما جدا نیســــت؛ او خود ماســــت 
« نظام تربیتــــی اجرایی و  اما در انــــدازه ای کوچک تــــر

مناسبی تعریف می کند.
عالقه مندان برای تهیه کتاب و ســــؤاالت مســــابقه 
می توانند عدد 19 را به 50005460 ارســــال کرده یا به 

کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه کنند.

 خبرنامه

»ژنرال های 13 ساله« 
دفاع مقدس

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: به نقــــل از روابط عمومی 
تجربــــی،  و  مســــتند  ســــینمای  گســــترش  مرکــــز 
»ژنرال های 13 ســــاله« به کارگردانی مشــــترک محمد 
جعفری و آذر مهرابی ساخته شده و از تولیدات مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی است.
این فیلم مســــتند بلند نگاهی به نوجوانان رزمنده  
دارد کــــه گروهی از آنان با حضور در جبهه ها شــــهید 
شــــدند و عده ای دیگر که این روزها در میانســــالی، 

روزگار می گذرانند.
مســــتند »ژنرال هــــای 13 ســــاله« چنــــدی پیش در 
حضــــور  بنــــگالدش  آزادی  مســــتند  دوره  نهمیــــن 

داشت.
عوامل تولید مســــتند 80 دقیقــــه ای »ژنرال های 13 
: طرح، پژوهش، تدوین: محمد  ســــاله« عبارت اند از
جعفــــری؛ کارگردانــــی: محمد جعفــــری و آذر مهرابی؛ 
: هــــادی امامــــی؛ صدابــــردار و مدیریت  تصویربــــردار
: حمید قهرمانی،  تولید: ســــلیم قاســــمی؛ صداگذار
تهیه کننــــده: محمد جعفــــری؛ تهیه شــــده در مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی.

مستند

مــــا یــــار  از  خبــــر  داری  عاشــــقان  نوبهــــار  ای 

ای از تــــو آبســــتن چمــــن و  ای از تــــو خنــــدان باغ ها

ای بادهــــای خــــوش نفــــس عشــــاق را فریــــادرس

کجــــا بــــودی  کجــــا  آخــــر  جــــا  و  جــــان  از  پاکتــــر  ای 

ای فتنه روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش

مصطفــــی روان  خــــود  یــــا  بــــود  یوســــف  پیراهــــن 

ماســــتی یــــار  جــــوی  از  راســــتی  جویبــــار  ای 

بــــر ســــینه ها سیناســــتی بــــر جان هایــــی جــــان فزا

ای قیل و  ای قال تو خوش و  ای جمله اشکال تو خوش

ماه تو خوش سال تو خوش  ای سال و مه چاکر تو را
»مولوی«

نوبهار عاشقان


