
خانواده مجلسی )پرخو( و انتظام

نایــد  بهــاری  و  گل  دگــر  تــو  از  بعــد 
اشــک نــه  یــم،  ببار روح  تــو  حســرت  در 

نایــد  غمگســاری  تــو  جــز  و  آیــد  غــم 
نایــد کاری  واقعــه  ایــن  در  اشــک  کــز 

هفت روز از عروج ملکوتی پدر عزیزمان 

»حاج محمود مجلسی« 
)پرخو( 

فرزندان  کنار  در  مطهرش  و  پاک  روح  تا  گذشت 
گلستان  گلپونه های  سرافراز  شهید  دلبندش 

ایران زمین  علی پرخو و امیرحسین آرام گیرد.
از  بسیاری  برای  مجلسی  محمود  حاج  یاد  و  نام 
فکری  بازی  متولیان  از  یکی  یادآور  همشهریان 
شطرنج، برند بستنی مجلسی و  سفره سرای آریاییان 

در شهر همدان همیشه جاویدان خواهد بود.
و  می گذرد  فراغت  از  که  روزی  چند  این  پدرم؛ 
و  دوستان  بسته،  نقش  دیوارها  بر  عکس هایت 
آشنایان خاطره و یاد تو را با قرائت فاتحه، نصب بنر و  
ارسال گل و پیام با خانواده ابراز همدردی کرده اند، 

که صمیمانه از تمامی آنها تشکر و قدردانی می نماییم.
امید است با فروکش کردن اپیدمی ویروس کرونا 
باشکوه تر  هرچه  را  عزیزمان  پدر  یادبود  بتوانیم 

برگزار نماییم.
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ه  

فح
ص احسان صباغی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری شهرداری همدان:

تسطیح بیش از 60هزار تن آسفالت 
تولیدی سازمان  در معابر مناطق چهارگانه

3  
حه  

صف رئیس کل دادگستری استان همدان خبر داد:

مصالحه در 150 پرونده قضایی
در کمتر از 2 ماه

3  
حه  

صف ح شد: در بازدید یک روزه حجت االسالم فالحی از بخش شراء مطر

پیگیری پرداخت سهم آالیندگی 
فامنین، کبودرآهنگ و بهار 

صفحه  5

صفحه  2

صفحه  7

166 نفر از اساتید حوزه: به مردم آدرس غلط ندهید

مشکالت مردم حاصل
ج است مدیریت اشرافی و نگاه به خار

فرماندار همدان:

غ برای  اختالف قیمت  گران فروشی مر
با استان های همجوار

غ 24500 شد مر
فرماندار همــــدان با تأکید بر اینکه مشــــکل کمبود کاال نیســــت بلکه در 

برخی حوزه ها با گرانی مواجه هســــتیم، گفت: 
براســــاس موجودی انبارهــــای کاالهای 

اساســــی هیــــچ کمبــــودی در تأمیــــن و 
عرضه کاالهای مــــورد نیاز مردم همدان 
گــــزارش هگمتانه،  بــــه  نــــدارد.  وجــــود 

حسین افشــــاری با اشاره به اینکه 
60 تــــن مــــرغ گــــرم وارد بــــازار 

همدان شده است...

شکل گرفتن محله رکنی
به سبک محله های تاریخ دار همدان

از خیابــــان میرزاده عشــــقی، حدفاصل میــــدان جهاد تا میدان شــــریعتی، 
چندین خیابان منشعب شده اند. یکی از این خیابان ها درست در مقابل 
محله بختیاری ها و در ضلع جنوبی خیابان میرزاده عشــــقی قرار دارد که به 

نام خیابان شهید مطهری و محله رکنی معروف است.

، مدیر منطقه یک شهرداری همدان خبر داد: دهبانی صابر

احداث چمن مصنوعی 
مجموعه ورزشی شهدای شهرداری

صفحه  6
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دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی همدان در فهرست 2درصد دانشمندان برتر جهان

آزاد  دانشــــگاه  رئیس  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
اســــامی همدان گفت: نام دانشیار گروه محیط زیست 
در فهرســــت دانشــــمندان دو درصــــد برتر جهــــان قرار 

گرفت.

به گزارش هگمتانه، مرتضی قائمی با اشــــاره به فهرست 
از ســــوی دانشــــگاه اســــتنفورد و انتخاب  اعام شــــده 
ســــهیل ســــبحان اردکانی به عنوان دانشمند دو درصد 
گفت: این فهرست براساس بررسی سوابق  برتر جهان 
آنان،  6 مؤلفه بوده که یکی از  تحقیقاتی و بر پایه ارزیابی 
اســــتنادات باالی مقاالت تحقیقی و ســــهم تأثیرگذاری 

آنان در پیشــــرفت حوزه های تخصصی جهان است.
وی با بیان اینکه ســــبحان اردکانی این شــــرایط را دارد، 
از پژوهشــــگران برجســــته دانشگاه  92 نفر  کرد:  اضافه 
آزاد اســــامی در فهرست مکمل دانشمندان دو درصد 
441 پژوهشــــگر  161 هزار و  برتر جهــــان قــــرار گرفتنــــد و 
در 22 حــــوزه علمــــی و 176 حــــوزه تخصصــــی براســــاس 
شاخص های اســــتنادی استاندارد براســــاس تولیدات 

شده اند. طبقه بندی   2019 سال  علمی 
رئیس دانشــــگاه آزاد اســــامی واحد همدان افزود: نام 
زیست  محیط  گروه  دانشــــیار  اردکانی  ســــبحان  سهیل 
درصد  دو  فهرست  در  همدان  اســــامی  آزاد  دانشــــگاه 

دانشــــمندان برجسته و ممتاز جهان می درخشد.
 78 ســــبحان در کارنامــــه علمی خود انتشــــار بیــــش از 

عنوان مقاله در مجله های آی ای آی، انتشــــار 117 عنوان 
مقاله   29 انتشار  علمی-پژوهشــــی،  مجله های  در  مقاله 
در نشــــریات غیر آی اس آی نمایه شده در اسکوپوس، 
97 عنــــوان مقالــــه در همایش هــــای معتبر ملی و  ارائه 
17 عنوان  بین المللــــی، تألیف دو عنوان کتــــاب، مجری 
طــــرح پژوهشــــی، همــــکاری در اجــــرای 27 عنــــوان طرح 
160 عنوان  پژوهشــــی، راهنمایــــی و مشــــاوره بیــــش از 
تخصصی  دکتری  رساله   12 و  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 

را دارد.
افتخاراتــــی  شــــده  موجــــب  فعالیت هــــا  ایــــن  حاصــــل 
ماننــــد پژوهشــــگر برتر رشــــته تخصصی محیط زیســــت 
پانزدهمین جشــــنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
گــــروه  1393، پژوهشــــگر برتــــر  کشــــور در ســــال  برتــــر 
آموزشــــی کشــــاورزی و دامپزشــــکی دومین جشــــنواره 
آزاد اســــامی  علمــــی، پژوهشــــی و فنــــاوری دانشــــگاه 
1393، پژوهشــــگر منتخــــب  )فرهیختــــگان( در ســــال 
6 دوره ســــتاد ملــــی هفتــــه پژوهش اســــتان همدان و 
پژوهشــــگر برتر دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان طی 

شود. متوالی  سال  هفت 

25 پژوهشـــگر برتر همدانی در انتظار تقدیر استاندار
شاهرخی: تجاری سازی 112 محصول شرکت های دانش بنیان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان با بیان 
اینکــــه در هفته پژوهش از 25 پژوهشــــگر برتر اســــتان 
قدردانی می شود، گفت: این پژوهشگران در عرصه های 
مختلــــف فعالیــــت دارند، شــــش نفــــر از آنهــــا در بخش 
کشــــاورزی، یک نفر در هنر معماری، شش نفر در فنی و 
مهندسی، ســــه نفر در بخش علوم پزشــــکی، پنج نفر در 
علوم پایه و پنج نفر علوم انســــانی موفق به کســــب رتبه 

برتر شده اند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، سیدســــعید شــــاهرخی افزود: در 
دســــتگاه های اجرایــــی نیز 10 پژوهشــــگر برتــــر همدانی 
در حــــوزه کارمندی موفق به کســــب رتبه شــــده اند و در 
طرح های فناورانه نیز 10 نفر برتر هستند، در این میان دو 
واحد تحقیق و توســــعه هم از مجموع کارخانجات و مراکز 
تولیدی اســــتان به عنوان واحدهای برتر فناوران انتخاب 

شده اند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه ســــهم همــــدان در چــــاپ مقاالت 
علمی 4.2 درصد از ســــهمیه کشوری اســــت، اظهار کرد: 
خوشــــبختانه همدان در چاپ مقاالت علمی و پژوهش 
بســــیار عملکــــرد مطلوبــــی دارد، در ســــال 2019 ســــهم 
همدان در پایگاه اسکوپوس، 1746 مقاله گزارش شده 
آن متعلق به »مسعود سعیدی جم« با 34  که بیشترین 

مقاله از دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا است.
شــــاهرخی با بیان اینکه در مقاالت چاپ شــــده اســــتان 
بیشترین  ســــینا  ابن  علوم پزشــــکی  دانشــــگاه  همدان 
سهم را دارد، اضافه کرد: خوشــــبختانه همدان در پایگاه 

علمــــی آی اس آی، 666 عنوان مقالــــه دارد که 596 مورد 
از آنها از جانب دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا منتشر 

شده است.
استاندار همدان با اشاره به نسبت اعضای هیأت علمی 
دانشــــگاه های اســــتان بــــه مقــــاالت آی اس آی، اضافه 
کرد: این نســــبت در دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
و دانشــــگاه بوعلی ســــینا یک به چهار است که عملکرد 

بسیار مطلوبی است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه دانشــــگاه های اســــتان از امکانات 
آزمایشــــگاهی خوبی برخوردارند، افزود: در دانشگاه های 
همدان 445 آزمایشگاه علمی- پژوهشی وجود دارد که 
180 مورد آن متعلق به دانشــــگاه بوعلی ســــینا، 101 مورد 
دانشگاه آزاد اسامی استان همدان، 53 مورد دانشگاه 
مایــــر و 50 مورد دانشــــگاه صنعتی اســــت و بقیه نیز در 

دیگر دانشگاه های استان فعال است.
وی با اشــــاره بــــه فعالیــــت 26 شــــرکت دانش بنیان در 
شــــرکت   26 همــــدان  در  کــــرد:  خاطرنشــــان   98 ســــال 
 26 دانش بنیــــان در ســــال گذشــــته موفق بــــه فروش 
میلیارد تومانی، 771 هزار دالر صادرات و اشــــتغال زایی 
932 نفری شــــده اند که از افتخارات اســــتان محســــوب 

می شود.
اســــتاندار همدان افزود: در سال گذشــــته همچنین 160 
واحد فناورانه در استان فعالیت داشتند که 97 میلیارد 
آنهــــا و 857 هــــزار دالر صــــادرات با  تومــــان کل فروش 

اشتغال زایی 1112 نفر داشته اند.

وی بــــا بیان اینکــــه حــــدود 40 شــــرکت دانش بنیان در 
همدان فعالیت دارند، گفت: از این تعداد 26 شرکت در 
پارک علم و فناوری، چهار مورد در دانشگاه بوعلی سینا، 
چهار مورد در مرکز رشــــد دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا و ســــه مورد نیز در دانشــــگاه تحقیقات کشاورزی 

قرار دارد.
شــــاهرخی همچنیــــن تعداد محصوالت تجاری شــــده در 
سال 98 را 112 مورد عنوان کرد و یادآور شد: 63 محصول 
متعلــــق به پارک علــــم و فناوری، 13 محصول دانشــــگاه 
، 11 محصول دانشــــگاه بوعلی سینا، 20 محصول  پیام نور
دانشــــگاه علوم پزشــــکی و پنج محصول هــــم مربوط به 

مرکز تحقیقات کشاورزی استان است.
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فرماندار همدان:

غ برای  گران فروشی مر
اختالف قیمت با استان های همجوار

غ 24500 شد مر
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانــــدار همدان با تأکید بر 
اینکه مشکل کمبود کاال نیست بلکه در برخی حوزه ها با 
گرانی مواجه هستیم، گفت: براساس موجودی انبارهای 
کاالهای اساسی هیچ کمبودی در تأمین و عرضه کاالهای 

مورد نیاز مردم همدان وجود ندارد.
به گزارش هگمتانه، حســــین افشــــاری با اشــــاره به اینکه 
60 تن مرغ گرم وارد بازار همدان شــــده اســــت، اظهار کرد: 
اختاف قیمت مــــرغ در بازار اســــتان های همجوار باعث 
شــــده بود مرغداران مرغ خود را به این بازارها عرضه کنند 
که از این اقدام جلوگیری شد و با افزایش سه تا چهار هزار 

تومانی قیمت مرغ، بازار همدان اشباع شد.
وی با بیان اینکه دو روز گذشته قیمت مرغ در همدان 20 
هزار و 400 تومان بود که مرغداران تمایلی به عرضه مرغ در 
بازار همدان نداشتند اما روز گذشته به 23 تا 24 هزار و 500 
تومان رسید که بازار را اشباع کردند، افزود: روز گذشته 57 
تــــن مرغ گــــرم وارد بازار همدان شــــد اما الزمــــه کنترل بازار 
این است که همه ســــتاد تنظیم بازار استان ها به صورت 
هماهنگ عمل کنند چراکه با اختاف قیمت دو اســــتان 

انگیزه برای خروج مرغ از استان ایجاد می شود.
فرماندار همدان با اشــــاره به اینکــــه ممنوعیت خروج دام 
و طیور همچنان ادامه دارد، خاطرنشــــان کرد: روز گذشته 
محمولــــه 30 تنی مرغ که قصد خروج از اســــتان داشــــت، 

شناسایی و کشف شد.
افشــــاری با بیان اینکه روغن به اندازه کافی تأمین شــــده 
اســــت، یادآور شــــد: در حال حاضر روغن بــــه میزان کافی 
تأمین شده و در تمامی فروشــــگاه های زنجیره ای بزرگ و 

فروشگاه های منتخب محات وجود دارد.
، قنــــد و برنج نیز  وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در زمینه شــــکر
بازار به اندازه کافی اشــــباع اســــت، یادآور شــــد: متأسفانه 
شــــاهد افزایش قیمت برخی کاالها هســــتیم البته خرده 
فروشــــی های جزء خیلی عامل گرانی نیستند بلکه عمده 

فروشان و واسطه ها به گرانی دامن می زنند.
کاهش 31 درصدی بستری های کرونا �

فرمانــــدار همدان در بخش دیگری به کاهش 31 درصدی 
میزان بســــتری های کرونایی این شهرســــتان اشــــاره کرد 
و گفت: بعــــد از اجرای طرح محدودیــــت دو هفته ای یکم 

تــــا پانزدهــــم آذر شهرســــتان همــــدان از وضعیــــت قرمز 
خارج و نارنجی شــــد به طوری که میزان بســــتری های این 

شهرستان 31 درصد کاهش یافت.
افشــــاری ادامــــه داد: میــــزان بیمارانــــی که از بیمارســــتان 
ترخیص می شوند نیز در همدان باال رفته و تعداد فوتی ها 

نیز 50 درصد کاهش یافته است.
فرمانــــدار همــــدان با اشــــاره به طرح شــــهید ســــلیمانی، 

خاطرنشــــان کرد: طرح شــــهید ســــلیمانی که بــــا همکاری 
در  آذر   10 از  هال احمــــر  جمعیــــت  و  بهداشــــت  بســــیج، 
محات آغاز شــــده اســــت، به بیماریابی و کاهش ابتاها 

کمک خواهد شد.
وی بــــا بیــــان اینکه طــــرح محدودیــــت تــــردد خودروهای 
غیربومــــی همچنــــان ادامــــه دارد، از جریمه یــــک میلیون 
و  خبــــرداد  غیربومــــی  خــــودروی   650 از  بیــــش  تومانــــی 

گفت: همچنیــــن 1500 جریمه 200 هزار تومانــــی مربوط به 
ممنوعیت تردد از ســــاعت 21 تا 4 صبــــح در همدان ثبت 

شده است.
بــــه نقل از ایســــنا، فرماندار همــــدان در پایــــان تأکید کرد: 
ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به همدان و ســــایر 
شهرهای نارنجی تا شــــنبه 22 آذر همچنان ادامه دارد تا در 

ستاد ملی کرونا درباره ادامه آن تصمیم گیری شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همدان:

جشنواره بانوی پرافتخار الوند برگزار می شود

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل امــــور زنان و 
گفت: اولین جشنواره  خانواده اســــتانداری همدان 
بانوی پرافتخار الوند به منظور ایجاد بانک اطاعاتی از 

وضعیت توانمندی های زنان استان برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانه، ربیعه علیمحمــــدی از برگزاری 
اولین جشنواره بانوی پرافتخار الوند به منظور ایجاد 
بانــــک اطاعاتی از وضعیــــت توانمندی هــــای زنان 

استان در یازده حوزه خبر داد.
وی بیان کرد: هــــدف از این جشــــنواره معرفی زنان 

شاخص در هر رشته به جامعه است.
علیمحمدی بیان کرد: از تمامی بانوان فعال استان 
خواهشــــمندیم خود یا زنان موفقی که در این یازده 

حوزه می شناسند به جشنواره معرفی کنند.
پژوهشــــی،  و  علمــــی  ســــامت،  و  بهداشــــت  وی 
کارآفرین  دینــــی،  فعالیت هــــای  هنــــری،  و  فرهنگی 
و فعــــال اقتصــــادی، فعــــال اجتماعــــی، شــــاغل در 
ورزشی،  عشایری،  و  روستایی  اجرایی،  دستگاه های 
سرپرســــت خانوار و دفاع مقدس را یازده حوزه این 

جشنواره دانست.
در  شــــرکت  شــــرایط  واجــــدان  اســــت  گفتنــــی 
نشــــانی بــــه  مراجعــــه  بــــا  می تواننــــد   جشــــنواره 
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است.

 افزایش تصویربرداری از قفســـه ســـینه در بیمارستان بعثت همدان
رادیولوژی  کارشــــناس  همدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
آر آی بیمارســــتان بعثــــت همدان گفت:  در بخش ام 
کارشناســــان و کارکنان رادیولوژی و تصویر برداری در 
بیمارســــتان ها به صــــورت شــــبانه روزی در خط مقدم 
کرونا هستند  کرونایی و مقابله با  تشــــخیص بیماران 
و آمار تصویربرداری از قفســــه ســــینه افزایش چشــــم 

است. داشته  گیر 
رادیولــــوژی  کارشــــناس  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
بیمارســــتان بعثــــت همدان اظهار کرد: شــــیفت های 
کاری بســــیار شــــلوغی داریم و بــــار کاری بــــه اندازه ای 
اســــت که حتی فرصت نوشــــیدن یک لیــــوان چای را 

نداریم. هم 
بهزاد مســــعودی تصریح کرد: از نخستین روزهایی که 
رد پای کرونا در همدان پیدا شــــد کار ما هم در بخش 
کرونا  به  مبتا  و  مشــــکوک  بیماران  به  خدمات رسانی 
گرفتن سی تی اسکن برای تشخیص میزان درگیری  و 

آغاز شد. آن ها  ریه در 
کیــــد بر اینکــــه به طــــور میانگیــــن روزانه 50  وی بــــا تأ
بیمار را در بخش ســــرپایی پوشــــش می دهیم عنوان 
کرد: شــــیفت های شب که باشــــیم تا صبح مژه بر هم 
نمی گذاریــــم و حجــــم کار به اندازه ای اســــت که از نظر 

روحی و جســــمی تحت تأثیر قرار گرفته ایم.
آر آی بیمارستان بعثت همدان  کارشــــناس بخش ام 
بــــا بیــــان اینکــــه خــــودم و بســــیاری از همکارانــــم به 
ویروس کرونا مبتا شــــده ایم تصریــــح کرد: ما در خط 
مقدم تشــــخیص بیمــــاری کرونــــا و ارتباط مســــتمر با 

هستیم. مبتا  بیماران 
15 ســــال ســــابقه فعالیت در  وی با اشــــاره بــــه اینکه 
کرد: تلخ ترین خاطره من در  این رشــــته را دارم تصریح 
دوران کرونــــا مربوط به فوت مادر و نوزادی اســــت که 

هر دو به خاطــــر ابتا به کرونا از دنیا رفتند.
مــــا  کار  اینکــــه  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  رادیولوژیســــت  ایــــن 

تصویــــر بــــرداری از ریــــه بیمــــاران و تشــــخیص میزان 
آســــیب دیدگی ریه آن ها است گفت: از نزدیک شاهد 
رنــــج و درد بیماران کرونایی هســــتیم و حــــال برخی از 
آن ها به اندازه ای وخیم اســــت که قابل تصور نیست.

کــــه درصد  کرونایی  ریــــه بیمــــاران  مســــعودی افزود: 
آســــیب دیدگی باالیــــی دارنــــد به طــــور کامل ســــفید 
شده و اگر جان ســــالم به در ببرند شاید سال ها طول 

بازگردد. عادی  حالت  به  تا  بکشد 
مــــردم  از  برخــــی  متأســــفانه  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایــــت نمی کنند و بی 
توجهی آن ها به توصیه های بهداشــــتی سبب گردش 
کرد: نمی دانم با  ســــریع ویروس شــــده اســــت اظهار 
چه زبانــــی از مردم خواهش کنم که در خانه هایشــــان 
کرونــــا و زندگی  کمک به قطــــع زنجیره  بــــرای  بمانند و 
دورهمی هــــای  و  تجمــــع  در  حضــــور  از  کرونــــا  بــــدون 

کنند. خودداری  خانوادگی 
ایــــن کارشــــناس بخــــش ام آر آی بیمارســــتان بعثت 
کید بــــر اینکه در شــــرایط حاضــــر ابتای  همــــدان با تأ
بیماران به حالت خوشــــه ای است تصریح کرد: حضور 
چندین  ابتــــای  ســــبب  خانوادگی  دورهمی هــــای  در 

می شود. کرونا  ویروس  به  خانواده  از  عضو 
مســــعودی با بیان اینکه هیچ کســــی از کرونا در امان 
نیســــت و حتی اگر یک بار مبتا شــــده باشیم باز هم 
امــــکان ابتــــا وجــــود دارد گفــــت: به خاطــــر حضور در 
بیمارســــتان و ارتباط بــــا بیمــــاران کرونایی در معرض 
خطر هســــتیم و این خطــــر بــــرای خانواده هایمان هم 

وجود دارد.
کید بر اینکه از مســــؤوالن و مردم می خواهیم  وی با تأ
به صنف ما هم توجه ویژه ای داشــــته باشند تا انگیزه 
کرد: همکاران ما  و جان تازه ای برایمان باشــــد عنوان 

از بی توجهی ها دلخور و دلشکســــته هستند.
این کارشــــناس رادیولوژی بــــا بیان اینکه متأســــفانه 

گفت:  انــــکار می کننــــد  را  افــــراد بیمــــاری خــــود  برخی 
با بروز هرگونه عائم تنفسی و مشکوک  باید  بیماران 
بــــه کرونا خــــود را قرنطینه کننــــد تا از ابتــــای دیگران 
پیشــــگیری شــــود. هر چه فاصله بروز عائــــم بیمار تا 
مراجعــــه او بــــه مراکز درمانــــی کوتاه تر باشــــد احتمال 

می شود. بیشتر  بهبودی 
مدیر درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا هم 
رادیولوژی  بخــــش  اســــتان  در  کرونا  شــــیوع  با  گفت: 
پر  و  شــــلوغ  بســــیار  بیمارســــتان ها  بــــرداری  تصویر  و 

است. شده  زحمت 
درگیری  قطعی  تشــــخیص  کرد:  اظهار  بهرامی  حســــن 
ریــــه در بیمــــاران مبتــــا بــــه کرونــــا برعهــــده بخــــش 
تصویربرداری و ســــی تی اســــکن مراکز درمانی اســــت 
و کارکنان این بخش نیز مانند پزشــــکان، پرســــتاران 
و کادر خدماتــــی و درمانی به منظــــور حفظ جان مردم 

خــــود را در معرض ابتا به این بیماری قرار داده اند.
وی در واکنش بــــه گایه کارکنان بخش تصویربرداری 
مبنی بر اینکه مورد بی توجهــــی قرار گرفته اند تصریح 
کــــرد: ما همیشــــه قــــدردان آنان بــــوده ایــــم و اکنون 
نیز بــــه منظور دلجویــــی از آن ها در روزهــــای آینده به 

رفت. خواهیم  دیدارشان 
با بیان  مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
اینکــــه آمــــار کارکرد کارمنــــدان بخش سی تی اســــکن 
و رادیولــــوژی بیمارســــتان ها را به صــــورت روزانه رصد 
می کنیــــم اظهــــار کــــرد: آمار تصویــــر برداری از قفســــه 

است. یافته  افزایش  شدت  به  سینه 
به نقــــل از تســــنیم، بهرامی با اشــــاره به اینکــــه از نظر 
حقــــوق مادی و پــــاداش نیز بــــه کارکنــــان این بخش 
توجه شــــده اســــت تصریح کــــرد: تاکنون هیــــچ گونه 
پــــاداش و مزایایی کــــه اختصاصی کرونا باشــــد به این 
نیروهــــا داده نشــــده اما حــــق کرونا برایشــــان تعریف 

است. شده 

133 تبلت به دست دانش آموزان نیازمند همدانی رسید
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون آمــــوزش ابتدایی 
آمــــوزش و پــــرورش اســــتان همــــدان بیان کــــرد: 133 
دستگاه تبلت در راستای رزمایش کمک های مؤمنانه، 
خریداری و در اختیار دانش آمــــوزان نیازمند در مدارس 

ناحیه 2 همدان قرار گرفت.
به گــــزارش هگمتانه، معصومــــه خدابنده لــــو گفت: با 
این اقدام خداپســــندانه، دانش آموزان فاقد گوشــــی به 

برنامه های آموزشی شبکه شاد پیوستند.
وی افــــزود: تاکنــــون تعداد زیادی گوشــــی هوشــــمند و 
تبلت توســــط همکاران فرهنگی و خّیران نیک اندیش 
در راســــتای کمک هــــای مؤمنانــــه در اســــتان تهیه و به 

دانش آموزان کم برخوردار اهدا شده است.

ح ملی پوشــــش نوآمــــوزان به صورت  � اجــــرای طر
الکترونیکی

آمــــوزش و پرورش اســــتان  آمــــوزش ابتدایی  معــــاون 
همدان همچنین از ثبت نام الکترونیکی طرح پوشش 
سراسری آموزش مجازی نوآموزان دوره پیش دبستانی 

در استان خبر داد.
گذرانــــدن دوره پیش دبســــتانی توســــط  لــــو  خدابنده 
نوآموزان را بســــیار مهم و ضــــروری خواند و گفت: چون 
ایــــن دوره آنــــان را بــــرای حضــــور در مدرســــه و دریافت 

آموزش های الزم آماده می کند و بر همین اســــاس مورد 
تأکید معاونت آموزش ابتدایی است.

وی افزود: نحوه ثبت نام با مراجعه به ســــامانه اینترنتی 
 :IPنشــــانی یــــا  و   »  www.reg.hedu.ir  « نشــــانی  بــــه 
10.255.248.15 به صورت مجازی و یا مراجعه حضوری 
به نزدیک ترین مدرســــه محل سکونت )در صورت دایر 

بودن مدارس( انجام می شود.
خدابنده لو تصریح کــــرد: آموزش به صورت غیرحضوری 
در شــــبکه شــــاد، دریافت محتــــوای آموزشــــی مکتوب 
)کتــــاب دوره پیــــش دبســــتانی( و پخــــش برنامه های 

آموزشی از صدا و سیما انجام می شود.

سرمای ماندگار همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
گفت: آســــمان بیشــــتر نقاط  هواشناســــی همــــدان 
استان تا اواسط هفته آینده در اکثر ساعات نیمه ابری 

است و هوای سرد در این استان ماندگار است.
وز ســــه  وح اهلل زاهــــدی ر بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ر
بررســــی نقشــــه های  اســــاس  بر  کرد:  اظهار  شــــنبه 
ماهــــواره ای، در ترازهــــای باالتر موج هــــای ضعیفی 
دیده می شــــود کــــه برای امشــــب می توانــــد باعث 
افزایــــش ابــــر و ناپایداری های ضعیفی شــــود که در 
چنــــد نقطه از اســــتان شــــاهد بارش هــــای پراکنده 

بود. خواهیم 
وی پیش بینی کرد: هوای سرد تا اوایل هفته آینده در 
استان حاکم است هر چند به تناوب می تواند یک تا 2 

درجه نوسان داشته باشد.
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی همــــدان بــــا بیان 
اینکه دمای کمینه تمام شــــهرهای استان منفی بوده 
اســــت، عنوان کرد: در 24 ساعت گذشته نهاوند با 10 
درجه ســــانتی گراد باالی صفر بیشــــترین و رزن با چهار 

، ســــردترین دمای استان را  درجه سانتی گراد زیر صفر
داشته اند.

زاهدی خاطرنشــــان کرد: بیشینه دمای هوای همدان 

در 24 ســــاعت گذشته ســــه درجه ســــانتی گراد باالی 
صفــــر و کمینــــه دمای هــــوای این شــــهر ســــه درجه 

سانتی گراد زیر صفر به ثبت رسیده است.

40 خدمت در سامانه "برق من"
 40 وی برق اســــتان همدان از ارائه  وه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت توزیع نیر هگمتانه، گر
خدمت شــــرکت توزیع برق اســــتان همدان در ســــامانه »برق من« به صورت غیرحضوری خبر 

داد.
40 خدمت شــــرکت توزیع برق استان  وز از ارائه  به گزارش هگمتانه، شــــیرزاد جمشــــیدی دیر
ونا ســــعی کردیم تمام  ونیکی خبــــر داد و اظهار کــــرد: با شــــیوع بیمــــاری کر بــــه صــــورت الکتر

ونیکی ارائه دهیم. خدمات شــــرکت را در اســــتان به صورت غیرحضوری و الکتر
آسان  وی با اشاره به راه اندازی ســــامانه »برق من« در کشور گفت: با این ســــامانه دسترسی 

40 خدمت شــــرکت به  بــــه خدمات فراهم شــــده و هم اســــتانی ها می تواننــــد آن را نصب و از 
شوند. بهره مند  غیرحضوری  صورت 

وی برق همــــدان با بیان اینکه نرم افزار »بــــرق من« در کافه بازار  مدیرعامل شــــرکت توزیع نیر
ود: در این برنامه خدمات در چهار  و وبگاه شــــرکت توزیع برق استان در دسترس اســــت افز
بخش، مشــــاهده صورتحســــاب، خدمات مشــــترکان، برق امید و خاموشــــی طراحی شده که 
وندان به راحتــــی می توانند بــــا مراجعه بــــه این بخش هــــا از خدمات شــــرکت بهره مند  شــــهر

. ند شو
جمشــــیدی با بیان اینکه امکان مشــــاهده قبوض از ســــوی مشــــترکان با نصب این سامانه 

وجود دارد و آنها می توانند به این طریق آن را پرداخت کنند گفت: مشــــاهده ســــابقه مصرف 
، ثبت خســــارت واردشــــده به  وشــــنایی معابر و پرداخت، ثبت خاموشــــی ها، اعام مشــــکل ر

شــــبکه، ســــرقت برق و دیگر خدمات از طریق این برنامه امکان پذیر است.
ود به این ســــامانه و ثبت درخواســــت، اطاعات سریع به همکاران ارجاع و  وی بیان کرد: با ور

آن با ارســــال پیامک به مشترک اطاع رسانی  می شود. و  پیر
وی برق همدان خاطرنشــــان کرد: اگر کار ستادی و اداری باشد  مدیرعامل شــــرکت توزیع نیر
بافاصله پاســــخ داده می شــــود و در صورت نیــــاز بــــه کار عملیاتی و مراجعه باشــــد که بعد از 

، از طریق ســــامانه به مشــــترک اعام می شود. وه  های عملیاتی و انجام کار مراجعه گر

کبودراهنگ 
رتبه دار چاه غیرمجاز

313 حلقه چاه غیرمجاز 
در استان همدان مسدود شد

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت 
آب منطقه ای همدان گفت: امســــال 313 حلقه چاه 
غیرمجاز در این استان مســــدود شد که شهرستان 
کبودراهنگ با 112 چاه بیشترین و فامنین با یک چاه 
کمترین تعداد انســــداد چاه های غیرمجــــاز را به خود 

اختصاص دادند.
به گزارش هگمتانه، منصور ســــتوده روز ســــه شنبه 
در این باره با بیان اینکه شهرســــتان همــــدان نیز با 
انســــداد 77 چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار دارد افزود: 
دادگســــتری، نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی 
همکاری بســــیار مناسبی با این شــــرکت در انسداد 

چاه های غیرمجاز استان دارند.
وی ادامــــه داد: با اجــــرای طرح تعادل بخشــــی از نیمه 
دوم ســــال 93 در همدان تاکنون، نزدیــــک به 5050 
حلقه چــــاه غیرمجاز پر و مســــدود شــــده که موجب 
صرفه جویی بیــــش از 334 میلیــــون مترمکعب در 

مصرف آب های زیرزمینی شده است.
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقه ای اســــتان همدان 
با اشــــاره به اینکه گروه های گشــــت و بازرسی به طور 
را بازرسی می کنند  شبانه روزی دشــــت های اســــتان 
عنوان کرد: 23 گروه گشــــت و بازرســــی در راســــتای 
، جلوگیــــری از حفر چاه های  نظارت بر چاه هــــای مجاز
غیرمجاز و برداشــــت شــــن و ماســــه از رودخانه های 

استان به طور شبانه روز دشت ها را کنترل می کنند.
ستوده خاطرنشــــان کرد: با چاه های مجاز استان که 
برداشت بیشتر از پروانه بهره برداری دارند نیز برخورد 
می شــــود تا در راســــتای حفاظت از منابع آبی استان 

همدان گام های اساسی و جدی برداشته شود.
وی اظهــــار کرد: از ابتدای امســــال تاکنون 397 کنتور 
هوشــــمند بر روی چاه های مجاز نصب شده است و 
بر اساس پیش بینی برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان 

سال 1399، تعداد این کنتورها به 500 عدد می رسد.

297 میلیون ریال کمک خّیران  
به بیماران سخت درمان

امــــور  مســــؤول  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشــــارکت های مردمــــی مجمــــع خیریــــن ســــامت 
همدان از مســــاعدت 297 میلیــــون ریالی به بیماران 

سخت درمان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید شاکری صفت روز گذشته 
از برگــــزاری دویســــت و ســــیزدهمین جلســــه امــــور 
مددکاری مجمع خیرین ســــامت همدان خبر داد و 

اظهار کرد: در این جلسه پرونده 5 بیمار بررسی شد.
وی با اشاره به مســــاعدت باعوض 90 میلیون ریالی 
مجمع خیرین سامت همدان به بیماران افزود: 130 
میلیون ریال وام قرض الحسنه در اختیار بیماران قرار 

می گیرد.
مسؤول امور مشارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمع خیرین ســــامت همــــدان با بیــــان اینکه 77 
میلیون ریال از ســــایر مراکز برای این بیماران تخفیف 
گرفته شــــد خاطرنشــــان کرد: در این جلسه تصویب 

شد یک بیمار زیرپوشش طرح »سخاوت« قرار گیرد.
وی با اشــــاره به اینکه در مجموع 297 میلیون ریال به 
بیماران ســــخت درمان کمک شــــد خاطرنشــــان کرد: 
بیماران گروه هدف مجمع خیرین ســــامت همدان 
بیمــــاران ســــخت درمان مبتا بــــه ســــرطان نیازمند 
بزرگسال، کودکان ناشنوا و کم شــــنوا، کودکان دارای 
بیماری قلبی، کــــودکان دارای اختال رشــــد، کودکان 
دارای بیماری حاد چشــــمی و کودکان دارای شــــکاف 
لب و کام نیازمند هستند. شاکری صفت با بیان اینکه 
اقدام خیر در نــــزد خداوند منان بی اجــــر نخواهد ماند 
افزود: خیران می توانند کمک های خود را به دست ما 

برسانند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

کرونا اهدای عضو را 
کاهش داد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول تیم فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا از 
وجود حدود 80 بیمار کلیوی در انتظار اهدای عضو در 
این استان خبر داد و گفت: حوادث ناشی از تصادف 
پس از شــــیوع کرونا به دلیل کاهش تردد کم شــــده 
و اهدای عضــــو در کل دنیا روند کاهشــــی پیدا کرده 
است. به گزارش هگمتانه، مجید حمیدی از رضایت 
گیری 12 خانواده بیمار مرگ مغزی در ســــال جاری در 
همدان خبر داد و گفت: ســــه نفر از ایــــن بیماران نیز 
دارای شرایط ناپایدار بودند که پس از رضایت گیری از 

خانواده هایشان فوت کردند.
وی بــــا بیان اینکه برای اهدای عضــــو، آزمایش کووید 
19 هر دو طرف باید منفی باشــــد، افــــزود: طی ماه های 
گذشــــته ســــه بیمار مرگ مغزی بودند کــــه آزمایش 
کرونای آن ها مثبت شــــد و نتوانستند اهدای عضو 
داشته باشــــند. حمیدی با اشــــاره به کاهش اهدای 
عضو پس از شیوع کرونا، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
تردد کمتر شــــده، حوادث ناشــــی از تصادف هم کم 
شــــده و اهدای عضو در کل دنیا روند کاهشــــی پیدا 
کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بیمار 
مرگ مغزی در استان نداریم، افزود: بیمارانی که دارای 
ســــن باال هســــتند شــــرایط الزم برای اهدا را نخواهند 
داشــــت. مســــؤول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا در پایان گفت: در 
 25 هزار بیمار در کشــــور نیازمند 

ً
حــــال حاضر تقریبــــا

اهدای عضو هستند.

خبــر

تقدیر از اسماعیل نبوی معرفی شهناز حمزه لوئی

مدیرکل جدید تأمین اجتماعی همدان معرفی شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: روز ســــه شنبه آیین معارفه 
مدیرکل جدید تأمین اجتماعی استان همدان برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانه، در این آیین بــــا تقدیر از تاش های 
»اسماعیل نبوی« مدیرکل سابق تأمین اجتماعی استان 
همدان کــــه به افتخار بازنشســــتگی نائل آمده، »شــــهناز 

حمزه لوئی« بــــه عنوان مدیــــرکل جدید این ســــازمان در 
استان معرفی شد.

گفتنی اســــت حمزه لوئــــی از نیروهــــای باســــابقه تأمین 
اجتماعی اســــت که مدیریت در چند استان را در سابقه و 

کارنامه مدیریتی خود دارد.
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گونی پراید راننده 60 ساله را به کام مرگ برد واژ
هگمتانه، گروه شهرســــتان: جانشــــین پلیس راه اســــتان همدان گفت: واژگونی یک دستگاه 
ســــواری پرایــــد در جاده اللجیــــن - طاهرلو شهرســــتان بهــــار یک کشــــته و یک مجــــروح بر جا 

گذاشت.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ غامعلی همایی روز ســــه شــــنبه بیان کرد: این سانحه رانندگی 

شب گذشته در مســــیر فرعی گنبدان واقع در شهر اللجین رخ داد.
وی اضافــــه کــــرد: خــــودروی پراید به علــــت ناتوانی راننــــده در کنترل وســــیله نقلیه و ســــرعت 

غیرمجاز از مســــیر اصلی خارج شده و پس از واژگونی چند غلت می خورد.
جانشین پلیس راه اســــتان همدان اظهار کرد: راننده 60 ساله پراید در این سانحه جان خود را 
از دست داد و زن 50 ساله به شدت مجروح و به بیمارســــتان بعثت شهر همدان منتقل شد.
ســــرهنگ همایــــی ادامه داد: با توجــــه به خیس و لغزنــــده بودن جاده های اســــتان همدان به 

رانندگان توصیه می شود با ســــرعت مطمئنه تردد کنند.
وی ببــــان کرد: میزان واژگونی خودرو در جاده های این اســــتان 15 درصد از میانگین کشــــوری 

بیشتر اســــت و سهم واژگونی در همدان به 52 درصد می رسد.

اللجینی ها چقدر برای عرضه 
سفال به 85 هتل کیش 

تالش کردند؟
و  نــــوآوری  مدیــــرکل  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تجاری سازی دانشــــگاه علمی کاربردی کشــــور با بیان 
اینکــــه اصل تعریف ثــــروت در جهان بــــه ظرفیت های 
بومی هر کشور و منطقه برمی گردد، گفت: سفال یکی از 
ظرفیت های قدیمی استان همدان است که متأسفانه 

نتوانسته ایم از این عرصه بومی استفاده کنیم.
به گزارش هگمتانه، موسی زاده 18 آذر در رویداد نوآفرینی 
)اســــتارت آپی( شــــتاب نــــوآوری در صنعت ســــفال و 
سرامیک همدان، با تأکید براینکه االن تنها راه موفقیت 
برای ورود به این عرصه نیاز به نوآوری است، اظهارکرد: در 
یکی از هتل های آمریکایی دبی، سفال ایرانی به عنوان 
ظروف اصلی این هتل مورد استفاده قرار می گیرد اما آیا 
افرادی که در اللجین هستند تاش کردند سفال خود 

را به 85 هتل مستقر در کیش بفروشند؟
وی یکــــی از دالیل اصلی عدم موفقیت ســــفالگران 
اللجین در فروش محصوالت خــــود به بخش های 
مختلف را عدم بازاریابی و عدم باور دانست و تصریح 
کرد: ما اصا شــــروع به چنین حرکتــــی نکرده ایم  ای 

کاش در طول 40 سال گذشته این کار را می کردیم.
این مقام مسؤول با تأکید براینکه به واسطه ایده های 
دانشجویی معطل نمانیم، ادامه داد: اگر می خواهیم 
موفق باشــــیم باید ایده از سفالگران اللجین باشد تا 
ایده عملیاتی شــــود. ایده هایی که در دانشگاه مطرح 

می شود اگر عملیاتی نشود فایده ای ندارد.
وی با بیان اینکه 50 درصد منشــــأ استارت آپ های 
جهان مربوط به افرادی اســــت کــــه در آن صنف کار 
کرده و ورشکســــت شــــده بودند، خاطرنشان کرد: 
13 درصد ایده ها برای دانشــــجویان اســــت. کســــی 
می تواند ایــــده ای موفق را ارائه دهــــد که آن صنف و 
آن خط تولید را بشناسد و کار کرده باشد در غیراین 

صورت امکان ندارد ایده خاقانه ای خلق شود.
موسی زاده با بیان اینکه ما فقط محیط را به ایده پرداز 
و سفالگری که در اللجین کار می کند، بدهیم، افزود: 
هدف اصلی این اســــت که ایده های آمده به رویداد 
بتواند توســــط بازاریــــان اللجین با ســــهامداری ایده 

دهنده و جهاددانشگاهی اجرا شود.
رئیــــس دانشــــگاه جامــــع علمــــی کاربردی اســــتان 
همــــدان نیز بــــا تأکیــــد براینکــــه در نوآفرین ها باید 
ظرفیت های استان لحاظ شــــود، گفت: نوآفرین ها 
طلیعه رخدادهای بزرگتر در صنعت سفال هستند 
و انتظــــار داریم فعاالن عرصه بازار در حوزه ســــفال و 

سرامیک بیشتر در نوآفرین ها ورود کنند.
دکتر تعجبــــی با بیــــان اینکه نوآفرین هــــا معموال با 
بــــاال، قدرت توفیــــق متفاوتی  توجه بــــه خطرپذیری 
دارند، اظهارکرد: در حوزه نوآفرین ها و شــــرکت های 
نوپــــا دیدگاه ها متفاوت اســــت اما قطعــــا خلق یک 
محصول و خدمت جدید وایجاد ارزش افزوده برای 
هر کاالیی کار آســــانی نیست و افرادی باید وارد این 
عرصه شــــوند که از خطر پذیری و شــــجاعت باالیی 

برخوردار باشند.
وی با اشــــاره بــــه اینکه گاهــــی ایده ها ســــرمایه های 
زیادی می طلبــــد، افزود: باید در محافلــــی که ایده ها 
مطرح می شــــوند ســــرمایه گذاران ایــــده را خریداری و 

سرمایه گذاری ویا مشارکت  کنند.
تعجبی بــــا بیــــان اینکه اســــتان همدان شــــاهراه و 
ترانزیــــت غــــرب کشــــور اســــت، ادامه داد: اســــتان  
بــــا  کــــه  اســــت  اســــتان هایی  معــــدود  از  همــــدان 
اســــتان های همجوار خود و مرکز کشور فاصله های 
زمانی 2.5 -3 ســــاعتی دارد که این ظرفیت اســــتان 
همدان اســــت که ویژگی خاصی برای دسترســــی به 

بازارهای استان های مجاور محسوب می شود.
رئیــــس دانشــــگاه جامــــع علمــــی کاربردی اســــتان 
همدان با تأکید براینکه وظیفه داریم از دانشجویانی 
که طــــرح و ایده نــــو ارائــــه می دهند، حمایــــت کنیم، 
اظهارکرد: برای رخداد بعدی باید کاری کنیم که حتما 
خود شــــهر اللجین به عنوان شــــهر جهانی سفال با 

سرمایه داران فراوان درگیر نوآفرین ها شوند.
مدیــــر مرکز نوآوری جهاد دانشــــگاهی همدان نیز با 
بیان اینکه بیش از 100 نفر در رویداد شــــتاب نوآوری 
در صنعت سفال و سرامیک ثبت نام کردند، گفت: 
35 ایده به مرکز ارســــال شــــد و از این تعداد 10 ایده 

برای رویداد اصلی انتخاب شدند.
رضاییــــان اظهارکــــرد: جهاد دانشــــگاهی همدان در 
راستای توســــعه تجاری ســــازی فناوری و شناسایی 
افــــراد نخبــــه و کار آفریــــن و حمایت و مشــــارکت از 
ایده های نو برای دانشجویان اقدام به تأسیس مرکز 

نوآوری و شکوفایی کرد.
وی با بیــــان اینکه مرکــــز نوآوری جهاددانشــــگاهی 
همدان در ســــال 99 به صورت رســــمی افتتاح شد، 
تصریح کــــرد: این مرکــــز خدماتی را به دانشــــجویان 
از قبیــــل تأمیــــن دفتــــر کار برای تیم های کســــب و 
کارهای نوپا، شناســــایی و بــــه کار گیــــری مربیان در 
، مشــــارکت در طرح های شــــاخص و بازاریابی و  مرکز
تجاری سازی محصوالت، تأمین سرمایه و شناسایی 
سرمایه گذار مناسب برای کسب و کارهای موفق و 
برگزاری پیش رویــــداد و رویدادهای نوین کارآفرینی 

ارائه می دهد.
وی با اشاره به اینکه این مرکز دارای 150 مترمربع فضای 
کاربردی اســــت، افزود: مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی 
همدان اولین اقــــدام خود را با برگزاری رویداد شــــتاب 

نوآوری در صنعت سفال آغاز کرده است.
به نقل از ایسنا، رضاییان خاطرنشان کرد: ایده های 
برتر عــــاوه بر جوایز نقــــدی مجوز اســــتقرار در مرکز 
نــــوآوری و شــــکوفایی جهاد دانشــــگاهی را دریافت 
می کننــــد و همچنیــــن می تواننــــد از امکانــــات مرکز 

خدمات تخصصی سفال جهاد استفاده کنند.

خبــر رئیس کل دادگستری استان همدان خبر داد:

مصالحه در 150 پرونده قضایی 
در کمتر از 2 ماه

شاکیان از 1میلیارد و 47۸ میلیون تومان خود گذشتند

کل دادگســــتری  هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس 
اســــتان همدان با اعام اینکه در بازه زمانی 50 روزه، 150 
پرونده با بهــــره مندی از ظرفیــــت کمیته های مصلحین 
و معتذرین منجــــر به مصالحه بین طرفین دعوی شــــد، 
گفت: در مجموع نتایج این مصالحه ها شــــاهد گذشت 
یک میلیــــارد و 478 میلیون تومان از ســــوی شــــاکیان 

نسبت به طرف مقابلشان بودیم.
به گــــزارش هگمتانــــه، »محمدرضا عدالتخــــواه« در جمع 
قضات حوزه قضایی شهرســــتان اســــدآباد با بیان اینکه 
در یــــک ســــال اخیــــر اقدامات قابــــل توجهی در ســــطح 
دستگاه قضایی اســــتان انجام شده، گفت: بهره گیری از 
نیروی های جوان و تــــاش در انتخاب افرادی که بتوانند 
در شهرســــتان های محل خدمت خود مستقر و ساکن 

شوند از جمله اقدامات بوده است.
وی اظهار کرد: رفتن به ســــمت برنامه های کیفی از جمله 
آب  اجرای طرح قاضی محور و بهره مندی از ســــامانه ســــا
)سامانه ارزشیابی آرای محاکم بدوی( با هدف استحکام 
و اتقــــان آرای صادره در محاکم بدوی، روند رســــیدگی به 

کیفی تر می کند. پرونده های قضایی را 

رئیس کل دادگســــتری استان همدان توجه و نگاه ویژه 
دستگاه قضا به مسئله حبس زدایی و برخورد با مفاسد 
داخلــــی درون دســــتگاهی را هــــم از جملــــه برنامه هــــای 
عملیاتی شــــده در ســــال جاری برشــــمرد و افزود: اجرای 
طرح های مبتکرانه در قالب تشکیل ستاد تالیف قلوب 
بــــا بهره گیــــری از کمیته هــــای مصلحیــــن و معتذرین به 
عنوان کمیته های معین این ســــتاد، آمــــار کیفی و کمی 
پرونده های منجر به صلح و ســــازش در اســــتان را ارتقاء 

است. بخشیده 
کتابی  کرد: آموزش های الزم در قالب  عدالتخواه تصریح 
با محتــــوای آموزه های قرآنی و ســــیره 14 معصوم علیهم 
الســــام درخصوص نحوه فراهم ســــاختن شرایطی برای 
گذشت شاکی در دعوی به قضات و دادیاران ارائه شده 

است.
وی عنوان کــــرد: بنابراین در بازه زمانــــی 50 روزه از 10 مهر 
تا پایــــان آبان مــــاه، 150 پرونده با بهره منــــدی از ظرفیت 
کمیته های مصلحین و معتذرین منجر به مصالحه بین 

طرفین دعوی شده است.
در  گفــــت:  همــــدان  اســــتان  دادگســــتری  کل  رئیــــس 

گذشــــت یک  ایــــن مصالحه ها منجر به  مجمــــوع نتایج 
میلیــــارد و 478 میلیــــون تومان بابــــت جنبه خصوصی 
بزه ارتکابی شــــد که خود شــــاکیان طرف مقابلشــــان را 

بخشودند.
این  مجمــــوع  در  همچنیــــن  کــــرد:  تصریــــح  عدالتخــــواه 
آن بودیم  پرونده های منجر به صلح و ســــازش، شــــاهد 

که 339 میلیــــون تومان جزای نقدی بخشــــیده شــــد و 
متهمان نیز یک هزار و 226 ماه هم حبس نرفتند.

همچنیــــن  همــــدان  اســــتان  دادگســــتری  کل  رئیــــس 
، صالــــح آباد و  بازدید هایــــی از حوزه هــــای قضایــــی بهــــار
اللجین داشــــت و به تشــــریح نحوه عملیاتی شدن طرح 
معتذریــــن بــــا محوریــــت ایجاد مــــودت و مهربانــــی و در 

نهایت صلح و ســــازش در پرونده هــــای قضایی در جمع 
حاضران پرداخت.

ارزنده امام جمعه  عدالتخواه همچنین با حجت االسام 
بهار نیز دیدار داشــــت و در این جلســــه نیز درخصوص 
عملکــــرد دســــتگاه قضایــــی اســــتان در 11 ماه گذشــــته 

کرد. مطالبی عنوان 

فرماندار کبودرآهنگ:

تهدید وضعیت کرونایی کبودرآهنگ
با دورهمی های شب چله

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودرآهنگ 
گفت: مردم در شــــب یلدا دورهمی های خانوادگی را 
کم کنند که در صورت رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشــــتی و محدودیت ها، دوباره با مشکل جدی 

مواجه می شویم.
به گــــزارش هگمتانه، حجــــت اله مهدوی روز ســــه 
شــــنبه در ستاد مقابله و پیشــــگیری ویروس کرونا 
شهرســــتان کبودراهنگ گفت: از زمان طرح اعمال 
محدودیت ها از وضعیت قرمز به نارنجی رســــیدیم 
و بازرســــی ها باید نســــبت به وضعیت نارنجی انجام 

شود.
به گفته وی در این مدت 10 گروه بازرســــی بیش از 2 
هزار و 700 مورد بازرسی انجام دادند که به 239 مورد 

، 220 مورد اصاح و 19 مورد پلمب، منجر شد. اخطار
اینکــــه محدودیت  بــــا بیان  کبودراهنگ  فرمانــــدار 
ورود خودروهــــای غیربومــــی بــــه شهرســــتان ادامه 
دارد، اظهــــار کــــرد: در 2 هفتــــه گذشــــته 989 مورد از 
ورود خودرو هــــای غیر بومی جلوگیری شــــده و 73 
مــــورد جریمه یــــک میلیونی اعمال شــــده اســــت و 
این محدودیت ها باید ادامه داشــــته باشد تا از این 

وضعیت خارج شویم.
مهدوی با اشــــاره به اجرای طرح شــــهید حاج قاسم 
ســــلیمانی خاطرنشــــان کرد: ایــــن طرح بــــا دقت در 
شهرســــتان پیگیری می شــــود و تمام ظرفیت های 

شهرستان در اجرای این طرح آماده هستند.
وی از همــــکاری مــــردم، اصنــــاف و تــــاش شــــبانه 
روزی مســــووالن شهرســــتان در تبدیــــل وضعیت 
شهرستان از وضعیت قرمز به نارنجی، قدردانی کرد.
مهــــدوی با تأکیــــد بــــر اینکه بــــا وضعیــــت نارنجی 

همچنان برگزاری مراســــم عروسی و عزاداری ممنوع 
اســــت و مردم از تجمعــــات باید خــــودداری کنند و 
مکان های ورزشــــی رو باز و ســــالن های بدنسازی با 

حداقل ظرفیت شروع به کار خواهند کرد.
وی ادامــــه داد: مردم و اصنــــاف همچنان در رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی و محدودیت ها کوشــــا 

باشند تا از وضعیت نارنجی به زرد برسیم.
علــــی احمدی رئیــــس شــــبکه بهداشــــت و درمان 
کبودراهنگ نیز با اشــــاره به اینکه این شهرســــتان 
نیازمند دســــتگاه ســــی تی اســــکن و پنج دستگاه 
بــــا وجــــود افزایش  پــــاش اســــت، افــــزود:  محلول 
تســــت های کرونــــا در ایــــن 2 هفته آمــــار 50 درصد 
کاهــــش پیدا کــــرده ولــــی همچنــــان آمــــار فوتی ها 
باالســــت کــــه بــــا کمــــی غفلت بــــه وضعیــــت قرمز 

برمی گردیم.
جانشــــین فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه کبودراهنگ نیز 
بــــا بیــــان اینکه با شــــروع طرح شــــهید حاج قاســــم 
ســــلیمانی، شهرســــتان به 18 قســــمت و 140 محله 
تقسیم بندی شده است از مردم خواست با افرادی 
که به ایــــن منظور به در منزل آنهــــا مراجعه می کنند 

همکاری الزم را داشته باشند.
ســــرهنگ محرمعلی حبیبی افزود: در طرح شــــهید 
بســــته   450 اکنــــون  هــــم  ســــلیمانی  قاســــم  حاج 
معیشتی تهیه شــــده و در اختیار آسیب دیدگان از 

کرونا قرار می گیرد.
بــــه نقــــل از ایرنا، وی ادامــــه داد: این طرح بیشــــتر 
بــــرای غربالگــــری، شناســــایی و حمایتی اســــت و 
360 تیــــم آموزش دیده در این طــــرح انجام وظیفه 

کرد. خواهند 

گیر کردن دستان کارگر درون دستگاه صنعتی

هگمتانه، گروه شهرستان: کارگری که در حال کار با 
دستگاه صنعتی بود دچار حادثه شد.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــاعت 10:05 دقیقه صبح 
روز دوشــــنبه 17 آذر مــــاه یک مورد حادثــــه گیر کردن 
دست در دســــتگاه صنعتی در بلوار شهید همدانی 
به سامانه  125 آتش نشانی اعام شد که با اعام این 
گزارش بافاصله 3 گروه ویژه عملیاتی امداد و نجات 
از دو ایستگاه مرکزی و 15 به نشانی اعام شده اعزام و 

در کمتر از 5دقیقه در محل حادثه حاضر شدند.
آتش نشــــانان به محض رســــیدن به محــــل حادثه 
مشاهده کردند که دستان یک کارگر جوان در حین 
انجام کار با دستگاه صنعتی به داخل کشیده شده 
است و در اثر آن انگشــــتان دست داخل دستگاه 

گیر کرده است.
آتش نشانان به ســــرعت و با قطع جریان برق محل 
حادثه را ایمن سازی کردند و با استفاده از تجهیزات 
مورد نیاز و احتیاط فراوان دســــتان فــــرد مصدوم را 
از داخل دســــتگاه بیرون کشــــیده و فــــرد مصدوم 
را تحویــــل عوامــــل اورژانس در محــــل دادند. آتش 
نشــــانان پس از تحویل محل حادثه به مالک و ارائه 

تذکرات ایمنی به مأموریت خود پایان دادند.
به نقل از ســــازمان آتش نشــــانی و خدمــــات ایمنی 
شــــهرداری همدان، الزم به ذکر اســــت کــــه کارگران 
و صنعتگــــران هنــــگام کار بــــا اینگونــــه تجهیزات و 
دســــتگاه ها باید بســــیار احتیاط کرده و تمام موارد 

ایمنی را به دقت رعایت کنند.

ح توسعه بارگاه حبقوق نبی)ع( آغاز گام های مطالعاتی برای اجرای طر
حبقوق  حضرت  بــــارگاه  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
نبی)ع( بدون تردیــــد یک گنجینه کــــم نظیر مذهبی، 
معنــــوی، فرهنگی و تاریخی و جاذبه گردشــــگری برای 
شهرستان تویسرکان است که سال هاست در انتظار 
توسعه اســــت و اکنون طرح مطالعاتی و کارشناسانه 

برای اجرای این طرح آغاز شده است.
به گزارش هگمتانه، با وجود اینکه برخورداری از بارگاه 
حبقوق نبــــی)ع( به عنوان یکــــی از پیامبران الهی یک 
ظرفیت ویــــژه و کم نظیر بــــرای تبدیل تویســــرکان به 
قطب گردشــــگری مذهبی و فرهنگی در غرب کشــــور 
اســــت اما در سال های گذشــــته و اخیر شاهد حرکت 

بسیار کند در روند اجرای طرح توسعه آن بوده ایم.
ســــال های متمــــادی اســــت کــــه مســــؤوالن وقــــت 
شهرستان، استان و حتی کشور از لزوم توسعه جامع 
ایــــن بارگاه ســــخن گفته انــــد اما در عمل تویســــرکان 
هرگز نتوانسته از مزایای گردشگری این ظرفیت ویژه 

استفاده حداکثری بکند.
اما چند مــــاه پیش اســــتاندار همدان بــــه صراحت از 
ظرفیت بــــارگاه حضرت حبقوق نبــــی)ع( برای تبدیل 

شدن به یک مجموعه زیارتی و گردشگری بین المللی 
ســــخن گفت و خود وی و نیز امام جمعه تویســــرکان 
در ترکیب هیأت امنای جدید بــــارگاه این پیامبر الهی 
قرار گرفتند تا این حرکت برای پیشــــرفت طرح توسعه 

بارگاه نوید بخش باشد.
امام جمعه تویســــرکان نیــــز بارها بر ضــــرورت تبدیل 
تویســــرکان به قطب گردشــــگری مذهبی با استفاده 
از ظرفیت کم نظیر بــــارگاه حبقوق نبی)ع( تأکید کرده 
و اعــــام کرد کــــه بهــــره وری حداکثــــری از ظرفیت این 
بارگاه می توانــــد موجب پویایی بیش از پیش اقتصاد 

تویسرکان نیز بشود.
فرماندار تویســــرکان نیز در اظهارات خود به آغاز طرح 
مطالعاتــــی بــــرای اجرای طرح توســــعه بــــارگاه حبقوق 
نبــــی)ع( اشــــاره کــــرد و گفــــت: هــــدف ما ایجــــاد یک 
مجموعه فرهنگی، مذهبی، تجاری و به نوعی ســــنتی 

در فضای باز بارگاه حضرت حبقوق نبی)ع( است.
ســــید رســــول حســــینی اظهار کرد: برای پیشبرد این 
طرح از اعتبارات ملی و اســــتانی نیز اســــتفاده می شود 
و ســــاخت و ســــازهای جانبی در اطراف ایــــن بارگاه که 

عاوه بــــر ارزش فرهنگی و معنــــوی، ارزش تاریخی نیز 
دارد کامًا کنترل می شود.

مدیــــرکل اداره میــــراث فرهنگی همدان نیــــز معتقد 
اســــت طرح مطالعاتی توســــعه بارگاه حبقوق نبی)ع( 
و تصویب آن ظرف مدت پنج تا شــــش مــــاه آینده به 

نتیجه می رسد.
علی مالمیر بیان کرده که بــــرای اجرای دقیق این طرح 
هم به کمک و همکاری دستگاه های اجرایی و مرتبط 

دولتی و هم ورود بخش خصوصی نیاز داریم.
وی تصریح کــــرد که مجموعــــه تجاری بــــارگاه حبقوق 
نبــــی)ع( باید بــــه گونــــه ای طراحی شــــود که با شــــان 
فرهنگی، مذهبی و تاریخی این بقعه همخوانی داشته 

باشد.
بــــه نقل از تســــنیم٬ حضــــرت حبقوق نبــــی)ع( یکی از 
پیامبران بنی اسرائیل است که بیش از 600 سال قبل 
از میاد حضرت مسیح)ع( می زیســــته و در آموزه ها و 
تعالیم الهی خود به نبوت حضرت مسیح)ع( و بعثت 
خاتم االنبیا حضرت محمد)ص( بشــــارت داده و برای 

پیروان و امت پیامبر آخرالزمان دعا کرده است.

ح شد: در بازدید یک روزه حجت االسالم فالحی از بخش شراء مطر

پیگیری پرداخت سهم آالیندگی فامنین، کبودرآهنگ و بهار 
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: حجت االســــام فاحی در 
ابتدای این سفر مورد اســــتقبال امام جمعه و مسؤوالن 
شهر قهاوند قرار گرفت، سپس با حضور در گلزار شهدای 

قهاوند به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجت االســــام فاحــــی در ادامه 
این ســــفر از مناطق و پروژه های مختلف شــــهر قهاوند از 
جملــــه پروژه های اقتصاد مقاومتی، مراکز جامع ســــامت 
روســــتاهای کــــوزره و عبدالرحیم، پاســــگاه شــــهر کوزره و 

مجتمع کشاورزی کشت و صنعت یاس بازدید کرد.
در پایان برنامه فاحی در جلسه با امام جمعه و مسؤوالن 
شهر قهاوند با بیان این ســــوال که سهم آالیندگی مردم 
شــــهر فامنیــــن، کبودرآهنــــگ و بهــــار کجاســــت؟ افزود: 
بیشــــترین تاش من این بوده که بگویم سهم آالیندگی 
مردم شــــهر فامنین و کبودراهنگ و سهم آالیندگی مردم 
بهار از شــــرکت های صنعتی اطراف چه بــــوده، کجا رفته و 

اینها را چه کسی برده است.
وی ادامه داد: ســــهم آالیندگی از نیروگاه گرفته شــــده، به 
چه کســــی داده شده است، سهم آالیندگی مردم بهار چه 

می شود؟
وی با بیان اینکه  در اســــتان هایی ســــهم آالیندگی گرفته 
می شود که روزی شهردار اراک به شهردار همدان گفته بود 
که آنقدر بودجه داریم که آسفالت روی آسفالت می ریزیم 
گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد؛ بی تفاوتی و عدم 
نظارت مطرح اســــت و صرفا نظارت بر مجلس نیســــت و 

نهادهای نظارتی چه کاری انجام می دهند؟
نماینده مردم همدان و فامنیــــن در مجلس گفت: از روز 
اول وارد شــــدم و با دیوان محاســــبات دنبــــال آن رفتم و 

باالخره متوجه می شــــویم که چه کســــی بودجــــه را گرفته 
و بــــرده و چرا بایــــد برگردد تهران چون می گویند برگشــــته 
تهران و طبق قانون باید گرفته می شد و تحویل شهرداری  

و دهیاری هایی که آسیب می بینند داده می شد.
رئیــــس مجمع نمایندگان اســــتان بــــا بیان اینکــــه حاال از 
ســــمت قهاوند به ســــمت مایر بروید و متوجه شوید که 
180 درجه هوا تغییر خواهد کرد اضافه کرد: سهم آالیندگی 
تا پایان سال 98 گرفته شــــده اما داده نشده است و باید 

دید کجا رفته است؛ عدد سهم بســــیار باالتر است چون 
ســــالها مانده اما عدد پایین  می گویند و باید بررسی کنیم 

و ببینیم میزان واقعی چقدر بوده است.
فاحی با بیان اینکه در حوزه آســــفالت روســــتاهای مثل 
فامنین با مشــــکل اعتبار مواجه هستیم و اگر این سهم  
آالینده گرفته می شــــد کارهای خوبی انجام می شد افزود: 
بودجه های کم هم مهم است چرا که با همین ها می توان 

مشکل فضای ورزشی و قیر و... را حل کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند خبر داد:

دستگیری سارق خودرو با 10 فقره سرقت در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
نهاوند از دســــتگیری ســــارق خودرو با 10 فقره ســــرقت در 

این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمد ســــاکی اظهار کرد: طی عملیات 
شناسایی از سوی مأموران انتظامی این شهرستان، یک 
ســــارق حرفه ای داخل خودرو دستگیر شــــد که به 10 فقره 

سرقت اعتراف کرد.
وی افــــزود: بــــه دنبــــال وقوع چنــــد فقره ســــرقت داخل 
خودرو در سطح نهاوند و اعام آن به کانتری شناسایی 
موضوع در دســــتور کار مأموران کانتری 12 شهرســــتان 

قرار گرفت.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان نهاونــــد افــــزود: پــــس از 
اقدامات اطاعاتی و اســــتفاده از رویه های پلیسی، یکی از 
سارقان سابقه دار و حرفه ای که به تازگی از زندان آزاد شده 

بود در این خصوص شناســــایی و در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شد.

وی خاطرنشــــان کرد: متهم در تحقیقــــات به عمل آمده و 
با توجه به مســــتندات موجود، به 10 فقره ســــرقت داخل 
خــــودرو از نقاط مختلف شهرســــتان نهاوند اعتراف کرد و 
مقادیری از اموال مســــروقه از جمله، دو حلقه الســــتیک، 
ســــه عدد جک، ســــه دســــتگاه ضبط خــــودرو، یک عدد 
کپسول آتش نشانی، 20 قطعه عابر بانک، پاور بانک شارژ 
گوشــــی و تعدادی مدارک خــــودرو به همراه ابــــزار بازکردن 

درب خودروها کشف شد.
ســــاکی خطاب به مالکان وســــیله نقلیه گفت: با توجه به 
اینکه هنگام پارک خودرو در مناطق خلوت احتمال وقوع 
ســــرقت از داخل آن وجود دارد لذا از گذاشتن مدارک و یا 

وسایل قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.



آگهی حصر وراثت
آقای فتح اله کریمی وصل دارای شناســنامه شــماره 2891 به شرح دادخواست 
به کالســه 558/99 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اســمعیل کریمی وصل به شناســنامه شماره 28 در 
تاریخ 99/08/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- فتح اله کریمی وصل فرزند اسماعیل به شماره 
شناســنامه 2891 متولد 54/05/01 فرزند متوفی 2- علی کریمی وصل فرزند 
اســماعیل به شماره شناســنامه 3133 متولد 57/03/20 فرزند متوفی 3- زهرا 
کریمی وصل فرزند اسماعیل به شــماره شناسنامه 27 متولد 59/11/01 فرزند 
متوفی 4- فاطمه کریمی وصل فرزند اســماعیل به شماره شناسنامه 110 متولد 
64/11/23 فرزند متوفی5- ابوالفضل کریمی وصل فرزند اســماعیل به شــماره 
شناســنامه 4040086244 متولد 69/05/07 فرزند متوفی6- سارا دستجردی 
فرزند نوروزعلی به شــماره شناســنامه 1784 متولد 34/01/01 همسر متوفی. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 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 م.الف 418

چون آقــای عنایت احمدوند بــا وکالت خانم صغری قاســمی رئوف مالک 
پالک 56 اصلی بخش یک برابر درخواســت 1659-99 مورخ 1399/09/15 
تقاضای صدور ســندبرگی پــالک فوق را از ایــن اداره نموده اند و برابر نامه 
شماره 1659-99 مورخ 1399/09/15 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین 
را نمی شناســد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن اسناد 
مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا 
به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ یکشنبه 
مورخ 1399/10/13 ساعت 10:00 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، تاالر 
خسروی حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گــردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 798

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک نهاوند
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/19

برابــر رأی شــماره 139960326005000769 - مــورخ 08/25//1399 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
محمد ســاکی به شماره شناســنامه 11 و به شــماره ملی 3962048235 صادره از 
نهاوند فرزند ولی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمزار به مساحت 10000 
مترمربع تحت قسمتی از پالک 95 فرعی از 62 اصلی بخش سه حوزه ثبتی شهرستان 
نهاوند اراضی روســتای فارســبان که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی 
مولود ســلگی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 

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

م.الف 785

با ما همراه باشــید

4682 1399  شماره  19 آذر  چهار شـــنبه   

4
ع جرم فراخوان عضویت داوطلبانه در ستاد مردمی پیشگیری از وقو

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی دادگســــتری همدان با اعام انتشار فراخوان عضویت 
داوطلبانه و افتخاری در ســــتاد مردمی پیشــــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از اقشار مختلف مردم 

همدان برای شرکت در این طرح دعوت کرد.
به گزارش هگمتانه، عباس نجفی در جمع خبرنگاران با اعام انتشار فراخوان عضویت داوطلبانه و 
افتخاری در ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: فعالیت های سامانه جامع 

اطاعات مردمی )سجام( در راستای تقویت احساس مسؤولیت اجتماعی آحاد مردم است.
معاون قضایی دادگستری همدان اعام کرد: هدف از راه اندازی این سامانه و تأکید بر مشارکت مردم، 
تأسیس بزرگ ترین شبکه اجتماعی قوه قضائیه در راستای ارتقا عدالت و امنیت، جلب مشارکت عامه 

به منظور کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی، پیشگیری از فساد اداری، مالی و زمین خواری است.
وی با تشــــریح ساز و کار این ســــامانه و نحوه ثبت گزارشــــات مردمی عنوان کرد: پیشگیری از تهیه 

، احتــــکار و جرائم اقتصادی و  و توزیع مواد مخدر و مشــــروبات الکلی، پیشــــگیری از قاچاق کاال و ارز
بانکی و غیره از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه به شمار می آید.

نجفــــی با دعــــوت از آحاد مردم برای شــــرکت در ایــــن فراخوان بیان کــــرد: عاقه منــــدان می توانند 
 بــــرای ثبــــت نــــام بــــه وبــــگاه ســــتاد مردمــــی پیشــــگیری از وقــــوع جــــرم قــــوه قضائیه به نشــــانی

 http://sajam.scpd.ir مراجعه کنند.

استان

احسان صباغی، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان:

تسطیح بیش از 60هزار تن آسفالت 
تولیدی سازمان  در معابر مناطق چهارگانه

هگمتانـه، گروه خبر همدان: مدیرعامل سـازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شـهری شـهرداری همدان گفت: بیش 
در  آسـفالت  کارخانـه  شـده  تولیـد  آسـفالت  تـن  60هـزار  از 

معابر مناطق چهارگانه شهرداری پخش و تسطیح شد.
بـه گـزارش خبرنگار هگمتانه، احسـان صباغی ضمن بیان 
مطلب فوق افزود: از ابتدای سـال تاکنون آسـفالت تولید 
شـده در کارخانه آسـفالت به بیش از 60 هزار تن رسـید که 
آسـفالت تولیـد شـده در معابـر شـهری چهـار منطقـه  کل 

شهرداری پخش و تسطیح شد.
شـــــده  تولیـد  آســـــفالت  مقـدار  ایـــــن  از  داد:  ادامـه  وی 
معابـری  یـــــک،  منطقـه  معابـــــر  در  تـن  14هـــــزار  از  بیـش 
دســـــتگاه(،  )ششـصد  خاتـم  کـوی  کوچه هـــــای  چـون 
کـوی شـــــهید مـدرس، خیابـان رکنـی، کوچـه سـعید، بلـوار 
جـاده  عشـقی،  میـرزاده  خیابـان  بهادربیگـی،  شـــــهیدان 
شـــــهید  خیابـان   ، پرسـتار خیابـان  مرادبیـک،  دره  قدیـم 
قهرمـان، بلـوار آیـــــت ا... کاشـــــانی، 18متری میـاد و تقاطع 
پیامبر اعظم)ص(، بلوار کوالب، استادان و خیابان شهید 

اسامیان توزیع و تسطیح شده است.
صباغی در خصوص میزان آسفالت توزیع شده در منطقه 
دو شهرداری همدان افزود: در منطقه دو با آســــفالتی بالغ 
بـر 16 هـزار تـن معابـری چـون بلـوار شـهید مدنـی، 12متـری 

صادقیـه،آرام  18متـری  چمـران  شـهید  بلـوار  سـنگی،  شـیر 
شـقایق،  کوچـه  صنعتـی،  بلـوار  بختیـاری،  کوچـه  شـرقی 
کوچه هـای حصـار حاج شمسـعلی، کوچه پوریـای ولی بلوار 
محمدیه، ورودی فقیره، بلوار محمدیه از میدان رسـالت تا 
محمدیـه، جـاده فقیـره کوچـه شـهید رضایـی، چهـار راه انبار 
نفـت، جعفـر طیار و خیابـان 20متری رازی )جـاده مزدقینه(، 
بلوار شـهید جهانیان کوچه رسومات، نایب احمد، میدان 
رسـالت کوچه هـای ســـــنگ ســـــفید و در نهایـت ورودی 

پارک سد اکباتان تحــــت عملیات آسفالت قرار گرفت.
فضاهـای  بازآفرینـــــی  و  عمـــــران  ســـــازمان  مدیرعامـل 
هـزار  از16  بیـش  کـرد:  تصریـح  همـدان  شـهرداری  شـــــهری 
تـن آسـفالت در منطقـه ســـــه معابـری مثـل کنـد راه بلـوار 
خیابـان  جنـت  کـوی  سـامت،  بلـوار  خمینـــــی)ره(،  امـام 
زمیـن  سـیلو،  قـدر  بلـوار  گمـرک،  کوچـه  نسـب،  احمـدی 
شـــــهری کوچـه یـاس، پشـــــت نمایشـــــگاه بیـن المللـی، 
بلـوار امام خمینی)ره( پشـت بیمارسـتان تأمین اجتماعی، 
میدان ســـــپاه، تعریضی بلوار سردار همدانی و بلوار یادگار 

امام)ره( روکش آسفالت انجام شد.
وی در ادامه افزود: در منطقـــــه چهار شـهرداری کوچه های 
شـهید   ، باباطاهـر کوچه هـای  مطهـری،  شـــــهید  کـــــوی 
و  حقـی  شـهید  کوچـه  )دیـزج(  عصـر  ولـــــی  کـوی  قاسـمی، 
کـوی  در  باهنـر  شـهید  کوچـه  6و7،  سـنبل  نوروزی،کوچـه 
کوچـه قائـم، اطـراف  گلفـام و  )عـج(، محلـه پـارک  ولـی عصر
آخـر  ایسـتگاه  و  سـوم  ایسـتگاه  مسـجد،  کوچـه  بوسـتان 
)عـج(، خیابـان ســـــتاره، کـوی اسامشـــــهر  کـوی ولـی عصر
رجایـی،  شـهید  بلـوار   ، غدیـر پـل  رنجبـران،  شـــــهید  کوچـه 
، بلوار نیروی انتظامی، بلوار شـهید رجایی،  میدان باباطاهر
بلـوار آزادگان و بلـوار 45 متـری فرهنگیان با بیش از16 هزار 

تن آسفالت عملیات آسفالت ریزی انجام شد.
احســـــان صباغـی درخصوص اقدامات آماده سـازی معابر 
بـرای اجـــــرای روکـش آســـــفالت بـــــه درزگیـری آســـــفالت 
آسـفالت بـه مقـدار  بـه میـزان 182 هـزار متـر طـول و تـراش 
از  آسـفالت  تـراش  مجهـز  گـروه  توســـــط  98400مترمربـع 
معابر اصلی شهر اشاره کرد و گفت: از آسفالت های تراش 
آسـفالت  تـن   19500 از  بیـش  آسـفالت  کارخانـه  در  شـده 
بازیافتـی بـه دسـت آمد کـه دوبـاره در جریان آسـفالت ریزی 

به کار گرفته شد.

صباغـــــی با اشـــــاره به ارتقـــــا کیفیـــــت تولید آســـــفالت در 
کارخانه آســـــفالت ســـــازمان عمـــــران شــــهرداری همدان 
افـــــزود: اســـــتفاده از مصالـــــح شکســـــته کوهــــی یکــــی از 
مهمتریـــــن علــــل تولیــــد آســـــفالت مرغــــوب در کارخانه 
آسـفالت این سـازمان اسـت و فرآیند پخت با بهره گیری از 
دســـــتگاه های پخـــــت و فنـاوری روز و کامـًا خـودکار و بـه 
کارگیـــــری نیروهـای مجـرب و دقـــــت بـاالی واحـد کنتـــــرل 
و  علمـــــی  ظرفیت هـای  از  گیـری  بهـره  و  کارخانـــــه  کیفـی 
کنترلـی آزمایشـــــگاه مکانیک خاک اسـتان انجام می شـود 
آسـفالت  تولیـد  کیفیـت  ارتقـا  دالیـل  دیگـر  از  امـر  ایـن  و 

است.
مدیرعامـل ســـــازمان عمـران و بازآفرینـی فضاهای شـهری 
شـهرداری یـادآور شـد: در ســـــال جـاری توجـه بـه کیفیـت 
کاهـش  و  کیفیـت  لحظـه ای  رصـد  همچنیـن  و  کمیـت  و 
قابـل توجـه آلودگی محیط زیســـــت از مهمتریـن تغییرات 
اساسـی در وضعیت تولید در کارخانه آســـــفالت سـازمان 
عمران شــــهرداری همدان اســــت که این مهــــم در میزان 

تولید آســــفالت نیــــز تأثیر مثبتی داشته است.
در  تولیـــــد  افزایـش  بـــــر  مؤثـر  عوامـل  بـــــا  رابطـــــه  در  وی 

کارخانـه آسـفالت گفـت: همچنـان فعالیت در دو شـیفت 
کاری بـا دو گـروه مجهز پخش آســـــفالت و یک گروه مجهز 
تـراش، یـــــک گـروه مجهـز درزگیری آسـفالت، تأمیـن و انبار 
و  پخـش  و  حمـل  سـرعت  افزایـش  اولیـه،  مـواد  موقـع  بـه 
البته افزایش پروژه های عمرانی که امکان مصرف ســـــریع 
محصـول تولیـد شـده را فراهم سـاخته اسـت، از مهمترین 

دالیل این افزایش تولید است.
صباغی افزود: به دلیل مســـــائل زیســـــت محیطی ناشی از 
ورود خرده آسفالت ها و تراشه های آسفالتی به طبیعت که 

آلودگی های بسـیاری را به دنبال دارد و همچنین با توجه به 
، حل  محدودیت منابع مالی و مصالح سـنگی مرغوب و قیر
معضات زیسـت محیطی ناشـی از تولید و فواید اقتصادی 
بازیافت بر آن شــــدیم تا با احداث و راه اندازی سایت سنگ 
شـــــکن در مجاورت مجتمــــع صنعتی و کارخانه آســــفالت 
سـازمان عمران گام مؤثری در راسـتای خدمت رسانی هرچه 

بیشتر به شهروندان همدان برداریم.
مدیرعامـل سـازمان عمـران و بازآفرینـی فضاهـای شـهری 
شـهرداری همـدان بـه سـایر اقدامـات سـازمان عمـران نیـز 

بـه طـور مختصر اشـاره کـرد و گفت: عـاوه بـر فعالیت های 
تجـاری  بـزرگ  مجتمـع  نمونـه  عنـوان  بـه  سـازمان  عمرانـی 
سـینا، بـاز آفرینی بافت فرسـوده و اماکـن یکی از مهمترین 
کار سـازمان است به عنوان نمونه برای محله کبابیان یک 
طرح جامع و کامل طراحی شـده و در حال بررسـی اسـت که 
در فرصـت مناسـب گزارش جامع و کاملـی در این باره ارائه 

می شود.
کارکنـان پرتـاش اداری و اجرایـی  از زحمـات  وی در پایـان 

این سازمان تشکر کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان:

کاهش 6 درصدی مصرف گاز
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت گاز 
استان همدان از مصرف بیش از یک میلیارد مترمکعب 
گاز در هشــــت ماه امســــال خبر داد و گفت: مصرف گاز از 
ابتــــدای آذرماه تاکنون با وجود آغاز فصل ســــرد نســــبت 
به مدت مشــــابه ســــال گذشــــته، نزدیک به شش درصد 

کاهش داشته است.
به گزارش هگمتانه، عبداهلل فیاض اظهار کرد: مشــــترکان 
همدانی در هشت ماه امسال یک میلیارد و 816 میلیون 
و 422 هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند که 32 درصد در 
بخش خانگی،  29.3 درصد در بخش تجاری،  28 درصد در 
بخش نیروگاه، 9 درصد در بخش صنعتی و 1.7 درصد در 

سایر بخش ها مصرف شده است.
وی با اشاره به اینکه همدان نخستین استان سبز کشور 
بوده اســــت، تصریح کــــرد: تا پایــــان آبان 630 هــــزار و 915 
مشــــترک از گاز طبیعی برخوردار بودند کــــه 8هزار و 863 
مشــــترک در ســــال جاری به جمــــع مصرف کننــــدگان گاز 

طبیعی استان همدان اضافه شدند.
مدیرعامل شــــرکت گاز اســــتان همدان افزود: 584 هزار 
و 681 مشــــترک خانگــــی، 42 هزار و 991 مشــــترک تجاری و 
عمومی، 3هزار و 190 مشــــترک صنعتی و کشــــاورزی، پنج 
نیــــروگاه و 48 جایگاه ســــی ان جــــی فعــــال از گاز طبیعی 

استان همدان مصرف می کنند.
وی دربــــاره محدودیت مصرف گاز در نیــــروگاه در فصل 
در  مصــــرف  محدودیــــت  کــــرد:  خاطرنشــــان  زمســــتان، 
بخــــش نیروگاهــــی و مصرف کننــــدگان عمــــده از طریق 
دیســــپچینگ شــــرکت ملــــی گاز ایران اعام می شــــود و 
شرکت گاز استان همدان طبق موارد اعامی اجرا کننده 

است.
فیاض با اشــــاره به اینکــــه از ابتدای طــــرح حذف قبوض 
کاغذی تاکنون بیش از 95 درصد مشترکان در این طرح 
مشــــارکت کرده اند، گفت: صورتحســــاب گازبها از طریق 
پیامک برای مشــــترکان ارسال می شود و همچنین همه 

مشــــترکان می توانند از روش های متنــــوع ارائه خدمات 
غیرحضــــوری شــــامل وبگاه شــــرکت،  ســــامانه پیامکی، 
تلفن گویا و ســــامانه شرکت گاز استان همدان استفاده 

کنند.
وی بــــا تأکید بر رعایت نکات ایمنی با آغاز فصل ســــرد، به 
مشــــترکان گاز استان همدان درباره اســــتفاده از وسایل 
گرمایشــــی اســــتاندارد و متناســــب با محیط و با بهره وری 
انــــرژی توصیه کــــرد و یادآور شــــد: طول شــــیلنگ های گاز 
نباید حداکثر از یک و نیم متر بیشتر باشد و شیلنگ های 
گاز هرگــــز نبایــــد در معــــرض حــــرارت اجــــاق گاز و ســــایر 
وســــایل گازسوز قرار گیرند، پوســــیدگی و شکننده بودن 
شیلنگ ها هر ســــال باید چک شــــود، برای محکم کردن 
شــــیلنگ های گاز از یک طرف به وسایل گازسوز و از طرف 
 باید از بســــت های فلزی استفاده 

ً
دیگر به شــــیر گاز حتما

کرده و با اســــتفاده از کف صابون آزمایش عدم نشت گاز 
را انجام داد.

ح "شهید حاج قاسم سلیمانی" تشریح خدمات بسیج جامعه پزشکی در طر
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس بســــیج جامعه 
پزشکی اســــتان همدان از آموزش 600 بسیجی در طرح 

"شهید حاج قاسم سلیمانی"در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، بهرامی خو گفت: در این طرح، طبق 
دســــتورالعمل اباغی، تیم هایی متشکل از 10 بسیجی، 
پزشــــک و پرســــتار در مجموع 15 نفــــر در کنترل بیماری 

کرونا به ارائه خدمات به بیماران می پردازند.

وی با بیان اینکه بسیجیان هر تیم که قبا توسط بسیج 
جامعه پزشکی آموزش دیده اند و اطاعات یک پرستار 
و بهــــورز را دارنــــد در این طرح بــــه کار گرفته می شــــوند، 
افزود: این افراد در محات، پایگاه های بسیج و مساجد 
مستقر می شوند و طبق فرم مراکز بهداشت و درمان به 

در منازل مراجعه و اطاعات الزم را ثبت می کنند.
رئیس بســــیج جامعه پزشکی اســــتان همدان گفت: از 

تمام اعضای خانواده شرح حال گرفته می شود و افرادی 
که بیمار هســــتند به خانه های بهداشــــت و پایگاه های 
ســــامت ارجاع داده می شــــوند. وی اضافه کرد: در این 
مرحله بیماران با پرســــتاران و بهورزان مراکز بهداشتی، 
خانه هــــای بهداشــــت و پایگاه هــــای ســــامت ارتبــــاط 
می گیرند که اگر نیاز درمانی داشــــته باشــــند به پزشــــک 

معرفی، دارو تجویز و قرنطینه خانگی انجام می شوند.

31 مبتال به کرونا در یک روز

تعداد مبتالیان به کرونا در استان همدان به 9 هزار و 443 نفر رسید
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابن سینا با اشاره به شناســــایی 31 بیمار جدید 
مبتا بــــه کرونا در روز دوشــــنبه، گفت: با احتســــاب این 
، مجمــــوع مبتایان و موارد مثبت بســــتری از ابتدای  آمار
همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارستان های این 

استان به 9 هزار و 443 نفر رسید.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز ســــه شــــنبه اظهار 
کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارستان ها 
با عائم تنفسی مشــــکوک به کرونا در روز دوشنبه 357 

مــــورد بوده که از این تعداد 85 مورد در بخش عادی و 18 
نفر در بخش آی.سی.یو بســــتری شدند همچنین حال 
39 نفر نیز وخیم گزارش شــــده است. وی افزود: 10 تن به 
علت ابتا به کرونا در روز دوشــــنبه جان خود را از دست 
دادند و شمار متوفیان این اســــتان از ابتدای همه گیری 
این ویروس تاکنون به یک هزار و 319 مورد رسیده است.

مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
درباره آخرین وضعیت بیماران کرونایی در شهرستان ها 
گفت: تاکنون تعداد بیماران کرونایی بستری در اسدآباد 

327، بهــــار 542، تویســــرکان 581، رزن 361، درگزین 161، 
فامنین 163 و کبودراهنگ 580 نفر بوده است.

، یک  طاهری افزود: همچنین یک هزار و 761 نفر در مایر
هزار و 65 در نهاوند، ســــه هزار و 648 نفر در شهرســــتان 
همدان به این ویروس مبتا و بســــتری شــــدند که 254 

نفر از بیماران بستری، غیربومی و از خارج استان هستند.
وی از شهروندان خواست با مجریان طرح شهید سردار 
ســــلیمانی برای کنتــــرل بیماری همکاری الزم را داشــــته 

باشند.

جوان ترین زندانی همدان آزاد شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ستاد دیه استان 
همدان اظهار کرد: جوان ترین زندانی این اســــتان پس از 

تحمل سه سال و نیم حبس با کمک ستاد دیه آزاد شد.
به گزارش هگمتانه، یداهلل روحانی منش روز ســــه شنبه 
اظهار کرد: این پســــر جوان که متولد ســــال 69 اســــت با 
قرض گرفتن از دوستان و آشــــنایان اقدام به اجاره مغازه 
در داخل شهر و راه اندازی مغازه فروش تلفن همراه کرده 
بود. وی بیان کرد: فروش اقســــاطی و چکی تلفن همراه 
به مشتریان و پاس نشدن چک ها و پرداخت نشدن به 

موقع اقساط موجب ناتوانی این جوان در ادامه فعالیت 
شد. مدیرعامل ستاد دیه همدان اضافه کرد: در نهایت 
، این  به علت تأخیر در پرداخت بدهی، با شــــکایت 10 نفر
جوان 30 ســــاله اواخر اردیبهشت ســــال 96 راهی زندان 
همدان شــــد. روحانی منــــش گفت: میــــزان بدهی این 
زندانی 376 میلیون تومان بود که 34 میلیون و 700 هزار 
تومان آن توسط شاکیان بخشیده شد همچنین میزان 

آورده محکوم 27 میلیون تومان بوده است.
وی ادامــــه داد: 70 میلیون تومان از بدهــــی این مددجو 

توســــط ســــتاد دیه به صورت باعوض تأمین و پرداخت 
شــــد و بقیه بدهی نیز قسط بندی شد. مدیرعامل ستاد 
دیه اســــتان همدان اظهار کرد: 242 نفــــر به علت ناتوانی 
در پرداخــــت بدهی هم اینــــک در زندان به ســــر می برند 
که هشــــت تن از آنها زن هســــتند همچنیــــن 207 تن از 
زندانیان محکوم مالی، 29 زندانی مهریه و 6 زندانی ناتوان 
در پرداخت دیه هســــتند. روحانی منش افزود: از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان 163 زندانی شامل 157 مرد و 6 زن 

با بدهی 46 میلیارد و 400 میلیون تومان آزاد شدند.

فراخوان جایزه ادبی همدان
آثار  ارســــال  هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: فراخــــوان 
به جشــــنواره بیســــت و پنجمیــــن جایزه ادبی اســــتان 
از ســــوی اداره کل فرهنــــگ و ارشــــاد اســــامی همدان 

شد. منتشر 
بــــه  ثــــار  آ ارســــال  فراخــــوان  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
جشــــنواره بیســــت و پنجمیــــن جایــــزه ادبی اســــتان 
همدان از ســــوی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی 
بــــا همکاری  که این جشــــنواره  همدان منتشــــر شــــد 
ارشــــاد  و  فرهنــــگ  وزارت  فرهنگــــی  امــــور  معاونــــت 
ایران و  ادبیــــات  کتــــاب و  اســــامی، مؤسســــه خانــــه 
در   99 ماه  بهمن  همدان،  اســــتان  ادب  و  شــــعر  خانه 

شهرســــتان بهار برگزار می شود.
آثاربه این جشــــنواره 25 دی ماه 99  آخرین مهلت ارسال 

بوده و عاقمنــــدان می توانند از طریــــق ادارات فرهنگ و 
ارشاد اســــامی شهرســــتان های اســــتان، آثار خود را ارائه 
 ، دهند و یا آثار خود را به صورت پســــتی به شهرستان بهار
خیابان پانــــزده خرداد، مجتمع فرهنگــــی و هنری آیت اهلل 

بهاری ارسال کنند.
جایــــزه ادبــــی اســــتان همدان بــــا هــــدف فراهــــم آوردن 
زمینه هــــای مناســــب جهت شــــکوفایی اســــتعدادهای 
عاقمندان، ایجاد تحرک و پویایی در حوزه شعر و داستان 
و ایجاد فضای ســــازنده جهت تبادل آرا و افکار اهالی قلم 

برگزار می شود.
)قبل از نیمــــا، بعد از  این جشــــنواره در ســــه بخش شــــعر
نیما(، داســــتان کوتاه و کتاب)مجموعه شعر و داستان( 
برگزار می شود. دو بخش آزاد و ویژه با موضوعات جهش 

تولید، نماز و نیایش، ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی 
، عفاف و حجاب و حقوق شهروندی از دیگر ابعاد  از منکر

این جشنواره است.
شــــرکت در جایــــزه ادبــــی اســــتان همــــدان بــــرای تمامی 
عاقمندان در گروه های ســــنی مختلــــف، آزاد بوده و بنابر 
فراخــــوان این رویداد فرهنگی هر شــــاعر می تواند حداکثر 
با سه اثر و نویســــندگان نیز حداکثر با دو اثر در جشنواره 

شرکت کنند.
متقاضیان می توانند با مراجعه به وبگاه اداره کل فرهنگ 
hamedan. و ارشاد اســــامی اســــتان همدان به نشــــانی

farhang.gov.ir از جزئیــــات ایــــن فراخوان مطلع شــــده و 
با تکمیل فرم مشــــخصات فردی، در بیســــت و پنجمین 

جایزه ادبی استان همدان شرکت کنند.
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5 ایران و جهان

ین کشور منطقه  ایران اثرگذارتر
در علم نانو

دانشمندان ایرانی خوش می درخشند

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نظام رتبه بندی ســــایمگو 
حکایــــت از صدرنشــــینی ایران در علــــم نانوفناوری 
منطقه و تاش مداوم دانشمندان برای یکه تازی در 

این عرصه دارد.
رتبه بندی »سایمگو« هر ســــال کشورهای مختلف 
جهــــان را به لحــــاظ تحقیقات علمــــی و ارائه مقاالت 
آنهــــا را در وبگاه خود  رتبه بنــــدی و جایگاه جهانــــی 
منتشــــر می کند. آمار و ارقــــام این جدول نشــــان  از 
تاش و زحمت دانشمندان ایرانی برای صدرنشینی 

در آسیای غربی و حفظ جایگاه علمی خود دارد.
در این گزارش به روند پیشرفت ایران و دانشمندان 
ایرانی در ارائه اسناد علمی در نانوفناوری اشاره شده 
اســــت کــــه ســــال های 2017 و 2018، 2019 را شــــامل 
می شود؛ این گزارش به جایگاه کشورهای منطقه و 

جهان نیز اشاره دارد.
بر اســــاس رتبه بندی ســــایمگو، ایران در سال 2019 
به مقام نخســــت تولیدات علمــــی در زمینه فناوری 
نانــــو در ســــطح کشــــورهای آســــیای غربی دســــت 
یافته و دانشــــمندان با مقــــاالت علمی خود دانش 
نانوفنــــاوری منطقــــه را در دســــت گرفته انــــد؛ گرچه 
شــــمار مقاالت دانشمندان ما در ســــال 2019 کمتر 
از ســــال های 2017 و 2018 اســــت، امــــا تاش شــــده 
تــــا مقاله های علمــــی عملیاتی شــــوند و این علم به 

زندگی روزمره مردم ورود کند.

؛ در پایان معامالت دیروز

افت بورس جبران شد
شاخص به یک میلیون و 507 هزار واحد 

صعود کرد
شاخص بورس در پایان معامات دیروز سه شنبه 18 
آذر 99، افت آغازین معامات را جبران کرد و با 5528 
واحد کاهش، به یک میلیون و 507 هزار و 363 واحد 

رسید.
در پایــــان معامــــات دیــــروز ســــه شــــنبه 18 آذرماه، 
شاخص بورس با افت 5528 واحدی به یک میلیون 

و 507 هزار و 363 واحد رسید.
همچنین شــــاخص کل هم وزن نیز رشد را تجربه کرد 
و بــــا افزایش 1643 واحدی بــــه 444 هزار و 379 واحد 

رسید.
نماد فملــــی بیشــــترین تأثیر مثبــــت را بــــر بورس و 
نمادهای فارس، شستا، کگل، شپنا، تاپیکو و شتران 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

ممنوعیت افزایش قیمت 
محصوالت لبنی

دبیر ستاد تنظیم بازار بیان کرد: بازار تخم مرغ با توجه 
 ، به تسهیل بهتر ورود نهاده های دام و طیور به کشور

شرایط مناسبی پیدا کرده است.
عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار با اعام این 
مطلب، افزود: همچنین بنا شــــد تا به انجمن صنایع 
لبنی تذکر جدی بــــرای جلوگیری از افزایش قیمت ها 
داده شــــود چرا که هر گونــــه افزایــــش قیمتی بدون 

هماهنگی تخلف محسوب می شود.
وی با اشــــاره به تأمین 100 درصــــدی نهاده های مورد 
نیاز کشــــور تصریح کرد: اگر ذخیره کاالهای اساســــی 
در گمرکات کشــــور بیش از یک ماه طول بکشــــد به 
عنوان کاالی متروکه تحویل سازمان اموال تملیکی 
شده و وارد شبکه توزیع خواهد شد تا از بروز التهاب 

در بازار جلوگیری شود.
معاون بازرگانــــی داخلی وزارت صمت و دبیر ســــتاد 
تنظیم بازار با توجه به روند چشمگیر افزایش قیمت 
اقام خوراکی در بازارهــــای جهانی، بیان کرد: این روند 
افزایش قیمــــت بر روی بازار داخلی نیــــز تأثیر خواهد 
گذاشت اما با تدابیر در نظر گرفته شده این تغییر به 

حداقل میزان ممکن می رسد.

آزمایش انسانی واکسن کرونای 
ایرانی در سه مرحله

تزریق واکسن برای داوطلبان گروه سنی
 1۸ تا 50 سال

سخنگوی ســــازمان غذا و دارو با بیان اینکه آزمایش 
انســــانی واکســــن کرونای ایرانی کلید خورده است، 
گفت: در مرحله اول، تزریق واکســــن برای داوطلبان 

گروه سنی 18 تا 50 سال انجام می شود.
سخنگوی ســــازمان غذا و دارو با اشاره به آغاز مرحله 
انسانی واکســــن کرونای تولید داخل اظهار کرد: برای 
انجام اولین مرحله انســــانی داوطلبان تزریق واکسن 
به اندازه نیاز وجود داشت و به همین دلیل فراخوان 

عمومی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه برای تســــت مجدد این واکسن در 
صورت نیاز بــــه داوطلبان بیشــــتر فراخوان عمومی 
اعام خواهد شــــد. در حال حاضر شــــرکت مورد نظر 
با دانشــــگاه های علوم پزشــــکی برای انجام این کار 
به توافق رســــیده اند و خوشــــبختانه این واکســــن 
توانســــت کد اخــــاق را دریافت کنــــد و منعی برای 

تزریق آن وجود ندارد.
ســــخنگوی ســــازمان غــــذا و دارو با بیــــان اینکه این 
واکسن در دو مرحله تزریق می شود گفت: داوطلبان 
یک مــــا پــــس از تزریق واکســــن تحت مراقبــــت قرار 

خواهند گرفت تا نتایج آن بررسی شود.

اخبار کوتاه

آخرین وضعیت دریافت کنندگان یارانه کمک معیشتی جدید اعالم شد
وابط عمومی و اطاع رســــانی وزارت رفاه درباره  وه ایران و جهان: رئیس مرکز ر هگمتانــــه، گر

داد. توضیح  جدید  معیشــــتی  کمک  یارانه  دریافت کننــــدگان  وضعیت  ین  آخر
600 هزار نفــــر در مرحله اول برای دریافت وام  4 میلیون و  حامد شــــمس با اشــــاره به اینکه 
ونایی شناســــایی و فهرســــت آنها به ســــازمان برنامه و بودجه ارسال  یک میلیون تومانی کر
یز مبلغ  کرد: بانک مرکزی نیز پس از فهرست ارسال شــــده اقدام به وار شده اســــت، اظهار 

اشاره شــــده به حساب این افراد کرده است.

600 هزار نفر برای دریافت وام یک  ود: همچنین در مرحله بعدی نیز یــــک میلیون و  وی افــــز
یز مبلغ ارســــال خواهد  میلیــــون تومانی شناســــایی و به ســــازمان برنامه و بودجــــه برای وار

ودی فهرست این افراد مشــــخص و ارسال خواهد شد. شــــد که به ز
11 میلیون  100 هزار تومان کمک معیشــــتی به حســــاب  یز مبلغ  شــــمس همچنین درباره وار
700 هزار نفر خواهنــــد بود که بر  29 میلیــــون و  پرســــت خانــــوار گفت: این افراد شــــامل  سر
100 هزار تومان هر  4 ماه و تا پایان ســــال مبلغ  ونا قرار اســــت  اســــاس مصوبه ســــتاد ملی کر

ماه به حســــاب هر یک از اعضای خانوار خــــود دریافت کنند.
وابــــط عمومی و اطاع رســــانی وزارت رفاه ادامه داد: در حــــال حاضر مراحل آخر  رئیــــس مرکز ر
ودی فهرست نهایی برای ســــازمان برنامه و  شناســــایی این افراد در حال انجام اســــت و به ز

100 هزار تومان به حساب آنها ارسال خواهد شد. بودجه ارســــال می شــــود و در نهایت مبلغ 
، دی، بهمن و اسفند  آذر ونا این افراد در  وی یادآور شــــد: بر اســــاس مصوبه ســــتاد ملی کر

کرد. 100 هزار تومــــان دریافت خواهند  هر ماه به تعداد اعضــــای خانوار خود مبلغ 

انعکاس
تشییع پیکر مرحوم علی اصغر زارعی

پیکر مرحوم علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم و قائم مقام ســــابق پدافند غیر عامل، سه شــــنبه 1۸ آذر 1399 با 
رعایت اصول بهداشتی در بهشت زهرا)س( تشییع و تدفین شد.

با محکومیت مدیرعامل سابق بانک سرمایه به 12 سال حبس تعزیری و جزای نقدی و 
ع بازگشت اموال نا مشرو

بازگشت 40 هزار میلیارد تومان به خزانه
تأیید حکم »روح اهلل زم« در دیوان عالی کشور

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی قوه قضائیه 
موجب  به  ســــرمایه  بانک  ســــابق  مدیرعامل  گفــــت: 
12 ســــال حبس تعزیــــری، محرومیت  حکم قطعی به 
موقــــت از خدمــــات دولتی، جزای نقــــدی و ضبط مال 

تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد.
غامحســــین اســــماعیلی ســــخنگوی قوه قضائیه در 
سی و ششمین نشســــت خبری ، اظهار کرد: در رابطه 
بــــا پرونــــده ترور شــــهید فخــــری زاده هم در ســــازمان 
قضایــــی نیروهای مســــلح و هم در شــــعبه امور بین 
الملل دادســــرای تهران پرونده تشــــکیل شده است 
و مراجــــع قضایی بین المللی این اقــــدام جنایتکاران را 

تحت تعقیب قرار می دهند.
صدور حکم پرونده  رشــــوه های سنگین برخی  �

کارمنــــدان گمرک در یکی از اســــتان های شــــمال 
غرب کشور

کید بر اینکــــه مبارزه با  ســــخنگوی دســــتگاه قضا با تأ
مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه 
از اســــتان های شمال  قضایی اســــت، گفت: در یکی 
، پرونده ای در مورد رشــــوه های سنگین  غرب کشــــور
برخی کارمندان گمرک رســــیدگی شــــد که بــــرای 10 نفر 

حکم سنگین صادر شد.
وی ادامــــه داد: محمدرضــــا لطفــــی به جرم اخذ رشــــوه 
10 ســــال حبس، 74 ضربه شــــاق و انفصــــال موقت 
از خدمات دولتی، اســــماعیل مرادی 10 ســــال حبس 
تعزیری، 74 ضربه شــــاق و انفصال موقت از خدمات 
دولتی، فرزاد فروغ 10 ســــال حبس، 74 ضربه شاق و 
انفصــــال موقت از خدمات دولتی، همــــه این افراد به 

جزای نقدی هم محکوم شده اند.
مدیر عامل ســــابق بانک ســــرمایه به 12 ســــال  �

حبس تعزیری محکوم شد
اسماعیلی گفت: در پرونده بانک سرمایه مدیر عامل 
ســــابق بانک که به تازگی به کشــــور بازگردانده شــــد از 
رأی صــــادره واخواهی کرد و در حــــال حاضر به موجب 
12 ســــال حبس تعزیــــری، محرومیت  حکم قطعی به 
موقــــت از خدمــــات دولتی، جزای نقــــدی و ضبط مال 

تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد.
40 هزار میلیارد تومان با برگشــــت 6 شــــرکت از  �

طریق حکم دادگاه به دولت بازگشت
ســــخنگوی دســــتگاه قضا اظهار کرد: در 4 ماه اخیر 6 

، تراورس  شــــرکت آب و خاک پارس، ســــیلوی ســــنقر
، فــــوالد میبد، کشــــت و صنعت مغــــان و تولید  البرز
نیرو برق شاهرود از طریق فرآیند هیأت داوری و حکم 

دادگاه ویژه به دولت برگشت.
وی ادامــــه داد: مجموع ارزش این 6 شــــرکت و برآورد 
اولیــــه ســــازمان خصوصــــی ســــازی قریب بــــه 40 هزار 

میلیارد تومان است که به دولت بازگشت.
 تأیید حکم روح اهلل زم در دیوان عالی کشور �

اســــماعیلی درباره وضعیت حکــــم روح اهلل زم، گفت: 
، حکم دادگاه عمومی و انقاب در  دیوان عالی کشــــور

مورد روح اهلل زم را تأیید کرد.
 هیــــچ نامه ای مبنی بر اعالم گذشــــت ریاســــت  �

جمهوری از شــــکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها 
به قوه قضائیه واصل نشده است

ســــخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در مورد 
اظهــــارات معــــاون حقوقــــی رئیــــس جمهــــور مبنی بر 
گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها گفت: 
تــــا صبح امــــروز هیچ نامــــه ای مبنی بر اعام گذشــــت 
ریاســــت جمهــــوری از شــــکایت علیــــه خبرنــــگاران و 

رسانه ها به قوه قضائیه واصل نشده است.
وی ادامه داد: ظاهرا دوســــتان نیت داشــــتند یا دارند 
این کار را انجام دهند. امیدواریم این نیت جامه عمل 

به خودش بپوشاند.
 رســــیدگی به پرونــــده هفت تپــــه در حال انجام  �

است
اســــماعیلی اظهار کرد: رســــیدگی به پرونده هفت تپه 
در حال انجام اســــت. همزمان اقدامات بسیار خوبی 
بــــرای جلوگیــــری از کاهــــش تولیــــد و کاهش ســــطح 

اشتغال در این شرکت انجام شده است.
وی افزود: دادگاه با رویکرد رســــیدگی به اتهام و اینکه 
این موضوع نبایــــد موجب اخال در فعالیت تولیدی 

شود در حال انجام کار است.
سخنگوی دســــتگاه قضا با بیان اینکه بخشی از این 
پرونده در مــــورد واگذاری متوجه ســــازمان خصوصی 
سازی اســــت، گفت: خبر داریم رئیس وقت سازمان 
خصوصی ســــازی یعنی شــــخصی که اخیرا جابجا شــــد 
نامه ای به هیأت داوری زده اســــت و پرونده هفت تپه 
را برای رســــیدگی و اظهــــار نظر به هیــــأت داوری ارجاع 

کرده است.

سرلشکر سالمی:

دشمنان منتظر واکنش قاطع باشند
راه شهید فخری زاده را با اراده بیش تر ادامه می دهیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سرلشــــکر سامی با تأکید 
بر اینکــــه راه شــــهید فخــــری زاده بــــا عــــزم و اراده بیش تر 
دنبال می شــــود گفت: دشمنان باید منتظر واکنش های 
جمهوری اسامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان 

تعیین می کنیم، باشند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در حاشیه مراسم گرامیداشت 
دانشــــمند شــــهید محســــن فخــــری زاده کــــه در ســــتاد 
فرماندهی کل ســــپاه برگزار شــــد، با بیان اینکه بزرگترین 
لطف الهی که شهادت است، شامل حال محسن فخری 
زاده عزیز و فخر ایران شــــد،گفت: دشــــمنان قسم خورده 
ایران اسامی باید بدانند که شهادت چراغ راه ماست و ما 
راه این شــــهید عزیز را ادامه خواهیم داد و راهی که شهدا 

باز می کنند،هیچگاه توقف نخواهد داشت.
وی افزود: هر نقطه ای که دشمن روی آن متمرکز می شود، 

به منزله نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و متوسل 
شدن به اقدامات جنایتکارانه ای مانند ترور به معنای آن 

است که ما باید امثال شهید فخری زاده را تربیت کنیم.
فرمانــــده کل ســــپاه بــــا تأکید بــــر اینکــــه راه ایــــن عزیز با 
عــــزم و اراده بیشــــتر توســــط شــــاگردانش ادامــــه خواهد 
واکنش هــــای  منتظــــر  بایــــد  دشــــمنان  داشــــت،گفت: 
جمهوری اسامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان 

تعیین می کنیم، باشند.
ســــردار ســــامی با بیان اینکه تــــرور و اقدامــــات کوردالنه 
دشــــمنان جز افزوده شدن بر شــــتاب انقاب اسامی ما 
دستاورد دیگری نخواهد داشت، ادامه داد: ما با شهادت 
رشــــد کرده ایم و دشمن قدرت درک این حقیقت را ندارد. 
آنها فکر می کنند که مردان بزرگ مــــا تنها هویت فیزیکی 
دارند از این رو به دنبال حذف آنها هســــتند اما شــــهادت 
آنــــان، اراده ما را در رســــیدن به اهداف عالیــــه نظام قوی تر 

می کند.
فرمانده کل ســــپاه در پایان بــــا تأکید بر ایــــن که به ملت 
عزیز ایران اطمینان می دهیم که واکنش قاطعی نســــبت 
به ترور دانشمند هســــته ای خود خواهیم داشت,افزود: 
شهادت برای ما افتخار است و همانطور که شاهد بودیم 
حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد قطعا 
شهادت محســــن فخری زاده نیز موجب ذلت دشمنان 
می شود و ســــرعت ما را در مســــیری که انتخاب کرده ایم 

بیشتر می کند.

166 نفر از اساتید حوزه: به مردم آدرس غلط ندهید

یت اشرافی مشکالت مردم حاصل مدیر
ج است و نگاه به خار

اســــاتید  از  جمعــــی  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
حوزه هــــای علمیه در بیانیه ای اعــــام کردند: هنوز گروهی 
از تصمیم گیران آدرس اشــــتباه به مــــردم می دهند و حل 
مشکات را در مذاکره با آمریکا می دانند و از خسارت های 

وارده عبرت نمی گیرند.
166 نفــــر از اســــاتید حوزه هــــای علمیه و مبلغان سراســــر 
کشــــور با صدور بیانیه ای ضمن ابراز تأسف از فاصله زیاد 
کشــــور در حوزه های فرهنگ، عدالــــت اجتماعی، اقتصاد 
و معیشــــت با اهــــداف انقاب اســــامی، تأکیــــد کردند، 
، حاصل مدیریت اشرافی،  نارســــایی های موجود در کشور

رانتی و نگاه به بیرون مرزها است.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
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اهلَلَّ َوَکَفی ِباهلَلِّ َحِسیًبا )سوره احزاب آیه 39(
همان کســــانی کــــه پیام های خــــدا را اباغ می کننــــد و از او 
می ترســــند و از هیچکس جز خدا بیم ندارنــــد و خدا برای 

حسابرسی کفایت می کند.
انقاب اســــامی ایران بر محــــور دین، عدالــــت، آزادگی و 
 ، عقانیت علی رغم دشــــمنی های فراوان جبهه اســــتکبار
موفقیت های چشمگیر و غیرقابل انکاری در عرصه های 
تولید علم، امنیت ملی، صنایع دفاعــــی، هوافضا، صنایع 
هسته ای، فناوری نانو، حوزه ســــامت و بهداشت، علوم 
زیستی و ژنتیک و موارد متعدد دیگری در منطقه و جهان 
داشته اســــت که او را از مهمترین قدرت های تأثیرگذار بر 
معادالت منطقه ای و جهانی ساخته است. این توفیقات 
در ســــایه تکیه بــــر ارزش های انقابــــی، مدیریت جهادی، 
نیروهــــای خــــودی و میدان دادن بــــه جوانان بــــا انگیزه و 
خاق بــــا محوریت والیت بــــه عنوان حجــــت موجه ما در 

زمان غیبت صورت گرفت.
مع األســــف با وجود همه این پیشــــرفت ها در حوزه های 
فرهنــــگ، عدالــــت اجتماعی، اقتصاد و معیشــــت فاصله 

زیادی با اهداف انقاب اسامی داریم.
امــــروزه ولنــــگاری فرهنگی، نابســــامانی فضــــای مجازی، 
تبعیــــض، تــــورم افسارگســــیخته، گرانی های روزانــــه و گاه 
ســــاعتی در مســــکن و خــــودرو و نیازهــــای اولیــــه مردم، 
، قاچاق کاال از مبادی رســــمی،  بی ثباتــــی قیمت ها، احتکار

اوضاع ناپایدار بازار سرمایه و بورس، عدم نظارت بر بازار و … 
آالم و دردهای جامعه ماست که وضعیتی طاقت فرسا به 
وجود آورده و با ســــلب اعتماد و دلسردی مردم، چهره ای 

ناکارآمد از نظامی کارآمد را به تصویر کشیده است.
ایــــن نارســــایی ها حاصــــل مدیریت  به خوبــــی می دانیم 
اشــــرافی و رانتی، امید و نگاه به بیرون مرزها، شرطی کردن 
اقتصاد، خود تحریمی، گرو گرفتن معیشــــت مردم به نفع 
مقاصــــد سیاســــی، ارتباط باندها و شــــبکه های فســــاد با 
برخی صاحبان مقام و قدرت، سو مدیریت و ضعف تدبیر 
اســــت که ســــفره مردم را کوچک و آنها را دچار خستگی و 

عصبانیت از عملکرد مسؤوالن کرده است.
تأســــف بارتر اینکه هنوز گروهی از تصمیم گیران ما آدرس 
اشــــتباه به مردم می دهند و حل مشــــکات را در مذاکره 
و ارتباط با آمریــــکا می دانند و از خســــارت های وارده در اثر 
بی برنامگی و گره زدن همه امور زندگی و معیشــــت مردم 
به این مذاکره و ایجاد رابطه عبرت نمی گیرند. این رویکرد 
ذلیانه، دشــــمن را در به شهادت رســــاندن سرمایه های 
ارزشــــمند نظام و انقاب همچون حاج قاسم سلیمانی و 
شهید فخری زاده، جری تر کرده و باعث شده است بانیان 
مذاکره، دچار تزلزل و تردید افکنی در گرفتن انتقام شوند.

فرمایشــــات  از  تبعیــــت  بــــا  نامــــه  ایــــن  امضاکننــــدگان 
حکیمانــــه رهبر فرزانه انقاب در جمع ســــران قوا و الهام از 
رهنمودهای ایشان ضمن قدردانی از خدمات انجام شده 

مسؤولین، انتظار دارند:
1- قوه مجریه به ویژه شخص رئیس جمهور با حضور خود 
در متن مردم و عرصه خدمت رسانی، فرصت باقیمانده را 
غنیمت دانسته و تمام همتشان را برای جبران مافات به 

کار گیرند تا با خاطره بهتر دولت را به پایان رسانند.
2- قــــوه مقننه با انجــــام دقیق وظایــــف نظارتی و تصویب 
قوانین راهگشــــا و فوریتی، دولت را در کار و تاش بیشتر 
یاری رســــانده و انتظــــار مردم را از مجلــــس انقابی برآورده 

نمایند.
3- قوه قضائیه با به کارگیری بیشتر عناصر شجاع، با تقوی 
و کاردان بدون هیچ محافظه کاری با مفسدان و اخال گران 
در هر منصب و مقام و با هر اسم و نامی برخورد قاطع کرده و 

نتیجه را به طور شفاف اطاع رسانی نمایند.
در خاتمه از ملت شــــریف ایران، صاحبان اصلی انقاب و 
صابران در ســــختی ها از آغاز نهضت تاکنون انتظار می رود 
با بصیرت همیشــــگی خود حســــاب وادادگان دنیا طلب 
و مرعوبیــــن منفعل را از انقابیون اصیل جدا ســــاخته، با 
همدلی مؤمنانه و پیشــــگامی خیرین، انصاف و رحم بین 
یکدیگــــر و تضرع بــــه درگاه ربوبی موجبــــات نزول رحمت 

الهی و گشایش در زمانه عسرت شوند.
امید که با اســــتقامت بــــر عهدمان با امــــام و میثاقمان با 
شهدا زمینه ساز ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا له 

الفداء باشیم«.

روحانی:

روابط ایران و سوریه برادرانه و راهبردی است
فیصل مقداد: مردم سوریه فداکاری های شهید سلیمانی را فراموش نمی کنند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس جمهــــور روابط ایران و 
ســــوریه را برادرانه و راهبردی توصیــــف کرد و گفت: جمهوری 
اسامی ایران همواره کنار دولت و ملت سوریه بوده است و 

تا پیروزی نهایی در این مسیر خواهد بود.
حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه 
در دیدار فیصل مقداد وزیر امور خارجه ســــوریه با تسلیت 
درگذشــــت آقای ولید معلــــم اظهار کــــرد: روابــــط تهران و 
دمشــــق بعد از پیروزی انقاب اســــامی ایــــران و در دوران 
حیات حضرت امام راحل و آقای حافظ اسد بنیانگذاری شد 
و امروز با اراده و تصمیم مسؤولین دو کشور همچنان این 
روابط با استحکام ادامه دارد. وی با تأکید بر اینکه جمهوری 
اســــامی ایران همــــواره کنار ملت و دولت ســــوریه خواهد 
بود، تصریح کرد: جمهوری اســــامی ایران تصمیم و اراده ای 
را که برای حمایت از دولت و ملت ســــوریه به عنوان متحد 
راهبردی خود داشــــته اســــت همچنان ادامه خواهد داد و 

همواره و تا پیروزی نهایی کنار سوریه خواهیم بود.
رئیس جمهور مقابله با اشغالگران صهیونیست و تروریسم 
را هدف مشــــترک دو ملت ایران و ســــوریه دانست و گفت: 
تردیدی نداریم که تا پایان راه و نابودی تروریســــت ها باید به 

مقاومت و ایستادگی خود ادامه داد.
روحانــــی با اشــــاره به اقــــدام ترامپ بــــرای انضمام بخشــــی از 
خاک سوریه به دشــــمن صهیونیســــتی تصریح کرد: باید تا 
آزادی ســــرزمین های اشــــغالی از جمله جوالن با اشغالگران 
صهیونیســــتی مقابلــــه کــــرد. وی همچنیــــن تصریــــح کرد: 
جمهوری اســــامی ایران از لحاظ سیاســــی هم همــــواره کنار 
دولت ســــوریه خواهد بود و در این راســــتا روند آســــتانه را در 
راستای حفظ منافع و تمامیت ارضی سوریه مفید می داند و با 

جدیت آن را دنبال می کند.
رئیس جمهــــور اقدام دولت ســــوریه در رونــــد اصاح قانون 
اساســــی را پســــندیده و ارزشــــمند توصیــــف کــــرد و گفت: 
امیدواریم در ســــال آینده میــــادی انتخابات سراســــری در 
سوریه برگزار شــــود تا مردم و همه جریان های سیاسی نظر و 

رأی خود را اعام کنند.
روحانی اضافه کرد: هدف اصلی از تروریســــم و تحریم، فشــــار 
بر ملت ها و دولت  های قانونی و مستقل منطقه است، لذا 
کامًا شرایط مردم سوریه را در برابر تحریم ها درک می کنیم چرا 

که در سه سال گذشته بدترین تحریم ها را تجربه کردیم.
وی با تأکید بر مقاومت و ایستادگی ملت های منطقه در برابر 

تروریسم و اشغالگری، با یادآوری شهادت شهید سلیمانی و 
شهید فخری زاده گفت: علت و عوامل شهادت این عزیزان 
کامًا روشــــن اســــت، هدف دشمنان با شــــهادت شهید 
ســــلیمانی این بود که نه تنها از مقاومت ملت ایران، بلکه از 
مقاومت ملت های منطقه انتقام بگیرند و با شهادت شهید 
فخری زاده می خواهند از پیشــــرفت علم و تکنولوژی انتقام 
بگیرند و در این شــــرایط گرامیداشــــت یاد شهید سلیمانی 
ادامه راه این شهید بزرگوار با استحکام راه مقاومت ملت های 
منطقه در برابر جباران تاریخ و گرامیداشت شهید فخری زاده 

ادامه راه تحقیقات و علم و پژوهش است.
فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار روابط 
تهران و دمشق را از ارزشمندترین و شرافتمندانه ترین روابط 
سیاســــی در جهان دانســــت و اظهار کرد: معتقدیم ســــایر 
کشــــورها باید یاد بگیرند که رابطه و دوستی حقیقی چگونه 

شکل می گیرد و چگونه می توان آن را با قوت ادامه داد.
وی با تسلیت شهادت شهید فخری زاده و سردار شهید 
سلیمانی گفت: کسانی که چنین جنایت هایی را مرتکب 
می شــــوند، نمی دانند که ریخته شدن خون این شهیدان 
مــــا را در رســــیدن به پیــــروزی مصمم تــــر می کنــــد و مردم 
سوریه هیچ گاه فداکاری های شهید سلیمانی را فراموش 

نخواهند کرد.
وزیر امور خارجه سوریه، اقدام دولت آمریکا در زیر پا گذاشتن 
تعهدات و توافقات بین المللی را غیرعقانی توصیف کرد و 
گفت: سوریه معتقد است اقدام دولت ایران در عقد توافق 
هسته ای با 1+5 بسیار سازنده و مفید بوده است و اقداماتی 
که در راســــتای الزام طرفین مذاکره به انجام تعهداتش انجام 

داده است بسیار بجا و سازنده است.
فیصل مقداد خاطرنشان کرد: سال آینده میادی انتخابات 
ریاست جمهوری در سوریه را برگزار خواهیم کرد و امیدواریم 
دوستان سوریه همچنان با قدرت کنار ما باشند تا این صحنه 

را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سردار فدوی:

انتقام از عامالن و آمران ترور شهید »فخری زاده« 
حتمی است

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: جانشــــین فرمانده کل 
ســــپاه با تأکید بر انتقام از عامان و آمران ترور شــــهید 
 در نخســــتین فرصتی که پاسخ 

ً
فخری زاده، گفت: حتما

ما کفایت کننده و درخور باشد، اقدام می کنیم.
ســــردار علی فدوی جانشــــین فرمانده کل سپاه دیروز 
در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم علی اصغر زارعی 
از پیشــــرفت در بررســــی پرونده ترور شــــهید محسن 
فخــــری زاده و اعام نتایج آن در اســــرع وقت خبر داد و 
 در این پرونده جلو می رویم و نهادهای 

ً
گفت: ما حتمــــا

ذیربــــط مختلــــف از اطاعات ســــپاه، ســــپاه حفاظت و 
وزارت اطاعات شــــبانه روز در حال بررسی این پرونده 

هستند.
 و در اسرع وقت در برنامه ای زنده، 

ً
وی تأکید کرد: حتما

بنده یا یکی از مســــؤوالن دیگر نتایج این بررســــی ها را 

تبییــــن و از پیشــــرفت ها در این زمینه بــــه مردم اطاع 
رسانی می کنیم.

کل سپاه در پاسخ به این پرسش  جانشین فرمانده 
آیــــا امیدی به دســــتگیری عوامــــل دخیل در این  که 
جنایــــت وجود دارد؟ گفت: شــــیطان بــــزرگ آمریکا و 
کننــــده ای را هم به  کمک  صهیونیســــت ها، خبیثان 
کار می گیرنــــد و این خبیثان گاهی مواقع متأســــفانه 
نام ایرانی هم باید برایشــــان به کار گرفت؛ کسانی که 
آغاز کردند  از دهه شــــصت خیانت به ملت ایــــران را 
کــــه بایــــد شناســــایی و معرفی شــــوند که ایــــن کار را 

. می کنیم
ســــردار فدوی با تأکید بر انتقام از عامــــان و آمران ترور 
 در نخستین فرصتی که 

ً
شهید فخری زاده گفت: حتما

پاسخ ما کفایت کننده و درخور باشد، اقدام می کنیم.
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مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

جایگاه هیأت ووشو استان همدان ارتقا می یابد
پیگیر رفع موانع و مشکالت هستیم

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بابیان اینکه جایگاه هیأت ووشو 
استان همدان ارتقا می یابد، گفت: پیگیر رفع موانع و مشکات هستیم.

حمید سیفی مدیرکل ورزش و جوانان استان با حضور در جمع رئیس و ارکان هیأت ووشو استان 

همدان، اظهار کرد: هیأت ووشو اســــتان همدان یکی از هیأت های فعال استان همدان است که 
در سال های اخیر افتخارات زیادی را به نام خود ثبت کرده است.

وی با اشــــاره به نشــــان آوری آقایان علی و فرود ظفری و همچنین آقای خورشــــیدی، گفت: استان 
همدان در حوزه های مختلف ورزشی دارای ظرفیت ها و استعدادهای نهفته بسیاری است که باید 

با برنامه ریزی هدفمند آن ها را کشف و شکوفا کرد.
ر  ختا که ســــا : هر جا  ، گفت شــــد ر با ختا ی ســــا ا ر ا ید د ش با ز ر ینکــــه و بــــر ا کید  بــــا تأ ســــیفی 
ین  ا ر  د ا  لذ د  می شــــو معضل  و  د  فســــا ر  چــــا د شــــد  با شــــته  ا ند ه  یف شــــد تعر ب  چو ر چها و 

هیم  ا خو ر کا به  مســــئله  ین  ا ع  قو و ز  ا ی  گیر جلو ی  ا بر شــــیم  با شــــته  ا د ن  ا تو ر  د چه  هر مینه  ز
. فت گر

وی بابیان اینکه جایگاه هیأت ووشو اســــتان همدان باید ارتقاء یابد، گفت: در این زمینه پیگیری 
رفع موانع و مشکات هیأت ووشو خواهیم بود.

در ادامــــه نیز مســــلم قاســــمی عطــــا، رئیس هیأت ووشــــو اســــتان همــــدان گــــزارش مختصری از 
فعالیت های این هیأت ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 6 ورزشــــکار استان همدان در رشته ووشو 

عضو تیم ملی جمهوری اسامی هستند.

شهرداری چی ها
در مسیر آمادگی

هگمتانه، گروه ورزش: شــــاگردان رضا طایی منش 
در ادامه آماده ســــازی پیش از فصل خود به مصاف 
فوالد مایر رفتند تا بتوانند با برگزاری دیدار تدارکاتی 
دیگر آمادگی خــــود را برای آغاز مســــابقات افزایش 

دهند.
تیم فوتبال شــــهرداری همدان در ایــــن دیدار بازی 
زیبایــــی از خود بــــه نمایش گذاشــــت و توانســــت 
نســــبت به دیدارهــــای تدارکاتی گذشــــته روند رو به 

رشد بیشتری را به نمایش بگذارد.
در این دیدار آرمین طایی منش با 2 ضربه ســــر زیبا 

دروازه فوالد مایر را باز کرد.

شکست یک روز پس از برد

غلبه شاگردان پاشازاده
 بر پیکان در دیداری تدارکاتی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیــــم فوتبــــال پیــــکان در 
دیــــداری تدارکاتی با نتیجه ُپرگل 3 بر یک مقابل تیم 

دسته دومی پاس همدان شکست خورد.
محمدعلی)مقداد( اکبرخــــواه در این دیدار با به ثمر 
رســــاندن 2 گل در دقایــــق 15 و 57 دبــــل کرد و گل 
سوم پاســــی ها را نیز در دقایق پایانی بازی ابوالفضل 

زمردی به ثمر رساند.
تک گل خودروســــازان را نیز فــــرزاد حاتمی در دقیقه 

64 وارد دروازه حریف کرد.

خبر خوش برای قهرمانان سنگنوردی همدان

افزایش سهمیه سنگنوردی 
در المپیک 2024 پاریس

هگمتانه، گروه ورزش: حضور ســــنگنوردی عاوه بر 
تثبیت در المپیک 2024 با افزایش ســــهمیه همراه 

بوده است.
هیــــأت اجرایی کمیتــــه بین المللــــی المپیک حضور 
سنگنوردی در المپیک 2024 پاریس را تثبیت کرد. 
بر این اســــاس مقرر شــــد رشــــته کامباین با حضور 
ورزشــــکاران مــــواد لید و بولــــدر دارای دو نشــــان در 
بخش زنان و مردان و رشــــته ســــرعت نیز به صورت 

اختصاصی دارای سکوی مستقل باشد.
قرار است 34 آقا و 34 خانم در این رقابت ها حضور 
داشته باشند که در کل سهم سنگنوردی 4 نشان 
)دو نشــــان در بخش بانوان و دو نشــــان در بخش 

آقایان( خواهد بود.
در المپیــــک توکیو تعــــداد ورزشــــکاران 40 نفر بوده 
کــــه بر این اســــاس تعداد ورزشــــکاران در رشــــته ی 
ســــنگنوردی المپیــــک پاریس 2024 بــــا افزایش 28 

نفری به عدد 68 رسیده است.
همدان از قطب های اصلی ســــنگنوردی کشــــور به 
شمار می رود و این خبر خوشــــایند می تواند انگیزه 
مضاعف برای تاش بیشــــتر قهرمانان سنگنوردی 

استان برای کسب سهمیه باشد.

درخشش همدان در مسابقات 
کاتا مجازی غرب کشور

کاتا  قهرمانی  مســــابقات  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مجازی ســــبک های آزاد کاراته بانوان غرب کشــــور با 

کسب عنوان قهرمانی تیم لرستان پایان یافت.
مسابقات قهرمانی کاتا مجازی سبک های آزاد کاراته 
بانوان غرب کشــــور به میزبانی اســــتان لرســــتان به 
، 15 تا 16 آذر به مناســــبت گرامیداشــــت  مدت 2 روز
هفته بسیج در رده ســــنی نوجوانان و گرامیداشت 
بزرگداشت شــــهید دانشمند محســــن فخری زاده 
با همکاری شایســــته در دو بخــــش داوری و حضور 
ورزشــــکاران از اســــتان های خوزســــتان، کرمانشاه، 

کردستان، همدان، مرکزی و لرستان برگزار شد.
در پایان این رقابت ها تیم لرستان با یک مقام اول، 
یک مقام دوم و دو مقام ســــومی عنوان قهرمانی را از 

آن خود کرد.
تیم خوزســــتان با یک مقــــام اولی و یــــک مقام دوم 
عنوان نائب قهرمانی را کسب و تیم های کردستان 
و »همدان« هم با کســــب یک مقام ســــومی عنوان 

تیمی را از آن خود کردند.
مقام اول جوانان: آرزو حسنوند خوزستان

مقام دوم جوانان: فاطمه یارعلی خوزستان
مقام سوم جوانان: رویا شقلی کردستان

مقام سوم مشترک: تبسم فدایی نسب لرستان
مقام اول نوجوانان: محدثه پایمرد لرستان

مقام دوم نوجوانان: فاطمه ذلقی لرستان
مقام سوم نوجوانان: سمانه سهیلی بقا "همدان"

مقــــام ســــوم مشــــترک نوجوانان: ســــیده اســــماء 
سهرابی لرستان

مریم جعفری رئیــــس ســــبک های آزاد کاراته بانوان 
استان لرســــتان و مسؤول برگزاری مسابقات، مریم 
رهنمایی ذکاوت رئیس کمیته داوران ســــبک های 
، شــــقایق مقدسی سر داور از  آزاد بانوان کشور ناظر
اســــتان مرکزی، سوســــن فتحی از کردستان، ساریه 
فرهمند از کرمانشــــاه، زهره شــــیخ مرادی از همدان، 
فــــروغ ســــاطی از خوزســــتان و ســــمیه نصیریان از 
لرســــتان کادر داوری مســــابقات قهرمانــــی مجازی 
کاراتــــه در بخش کاتــــا بانوان ســــبک های آزاد غرب 
کشــــور در دو رده ســــنی نوجوانــــان و جوانــــان بــــه 
مناســــبت بزرگداشــــت دانشمند شــــهید محسن 

فخری زاده به میزبانی استان لرستان بودند.

خبــر

وجود 2 پناهگاه 
ین  در مسیر صعود به بلندتر

قله رشته کوه الوند
غ از کوبری می گذرد راه فاتحان سیمر

سرپرست  شایســــته  محســــن  ورزش:  وه  گر هگمتانه، 
اینکــــه  اعــــام  بــــا  تویســــرکان  جوانــــان  و  ورزش  اداره 
عنوان  بــــه  خود  نــــام  ثبت  بــــرای  کشــــور  کوهنــــوردان 
فاتحــــان طــــرح ســــیمرغ، صعــــود به قلــــه کوبــــری را در 
دســــتور کار خود دارند، گفت: شــــرایط صعود با وجود 
دو پناهگاه در مســــیر بام همدان محقق شدنی است 
در  هم  مســــیر  تفســــیر  و  راهنمــــا  تابلوهــــای  نصــــب  و 

دارد. قرار  کار  دستور 
بــــه تازگی با اعام ســــازمان نقشــــه برداری کشــــور قله 
586 متر در تویســــرکان و  3 هــــزار و  کوبــــری با ارتفــــاع 
پس از تأیید فدراســــیون کوهنوردی کشــــور به عنوان 
مرتفع تریــــن قلــــه و بام جدید اســــتان همــــدان معرفی 

. شد
مســــئله ای کــــه به همــــت نماینــــده مردم تویســــرکان 
در مجلــــس، اداره ورزش و جوانــــان و کوهنــــوردان پر 

ترتیب  بدیــــن  یافت.  تحقــــق  شهرســــتان  ایــــن  تاش 
کشــــور  کوه های  ســــیمرغ  طرح  فهرســــت  در  قلــــه  این 
قرار گرفت و کوهنوردان کشــــور برای ثبت نام خود در 
وژه ســــیمرغ باید صعود به این قله را نیز در دســــتور  پر

دهند. قرار  خود  کار 
محســــن شایســــته، سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
برای  شهرســــتان  آمادگــــی  خصــــوص  در  تویســــرکان؛ 
فراهــــم ســــاختن شــــرایط صعــــود کوهنوردان بــــه قله 
در  پناهگاه  دو  وجــــود  با  صعود  شــــرایط  گفت:  کوبری، 
مســــیر محقق شدنی اســــت و کوهنوردان بسیاری به 

اند. داشته  صعود  قله  این 
وی با اعــــام اینکــــه در حال حاضــــر تابلــــو موقت قله 
بــــه طــــور معمول  کــــرد:  کوبــــری نصــــب شــــده، اظهار 
فاتحان  فهرســــت  در  خود  نام  ثبــــت  برای  کوهنوردان 
طرح ســــیمرغ، صعود خــــود به مرتفع تریــــن قله های هر 

وردین و در فصل بهار و تابستان  اســــتان را از اواخر فر
می دهند. انجام 

ود:  سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان تویســــرکان افز

قله  معرفی  اصلــــی  تابلو  از  ونمایی  ر داریــــم  بنا  بنابراین 
کوبــــری به عنوان بام جدید اســــتان همدان را در اواخر 

دهیم. انجام  ماه  وردین  فر

شایســــته تصریح کرد: همچنین نصــــب تابلو راهنمای 
مســــیر و تفسیر مســــیر قله نیز در شــــهر تویسرکان و 

دارد. قرار  کار  دستور  در  سرکان 

سومی مسابقات بسکتبال نوجوانان 
به دختران همدانی رسید

هگمتانه، گروه ورزش: مربی تیم بسکتبال نوجوانان 
دختر اســــتان همــــدان گفت: بــــا اعام فدراســــیون 
بسکتبال، تیم نوجوانان همدان به مقام سومی لیگ 

برتر نوجوانان کشور دست پیدا کرد.
مهتاب صحابت با اشــــاره به کســــب عنوان سومی 
لیگ بســــکتبال نوجوانان، اظهار کرد: سال گذشته 
تیم بسکتبال نوجوانان استان همدان در مسابقات 

لیگ برتر این رده سنی شرکت کرده بود.
وی ادامه داد: درســــت در روز پایانی این مســــابقات، 
به دلیل شــــیوع بیمــــاری کرونا، مســــابقات فینال و 
رده  بندی لیگ برتر نوجوانان دختر لغو شد و به زمان 

دیگری موکول شد.
مربی تیم بســــکتبال نوجوانان دختر استان همدان 
گفــــت: در نهایت در ابتــــدای ماه جاری فدراســــیون 
بدون برگزاری مسابقات و با توجه به کارنامه تیم ها در 

کوران مسابقات، تیم های برتر را معرفی کرد.
وی افــــزود: تیم های همــــدان و قزوین بایــــد در دیدار 
دره بنــــدی برابر هم به میــــدان می رفتند کــــه با توجه 
به دریاف دو شکســــت رفت و برگشــــت این تیم در 
مرحله مقدماتی، فدراســــیون رأی به کســــب عنوان 

سومی تیم همدان در این رویداد داد.
صحابت اضافه کــــرد: تیم همدان در ایــــن رویداد به 
سرمربیگری بنده و مربیگری خانم ها سهیا عزیزی و 

کیمیا بهرامی مساعد و سرپرستی خانم عطیه مطلبی 
در این مسابقات حضور داشت.

وی گفت: خانم هــــا فاطیما امیری، صبا قــــادری نژاد، 
شــــکیبا عباســــیان، فاطمه فریدونی، زهــــرا باباپیری، 
مبینا ابوترابی، آیناز رحیمی، هســــتی شــــایانی نصب، 
ساینا ویســــی، حسنی شــــایانی نصب، نگین غفاری، 
آرمینا زندی همدانی، مهیا حیدریان، کمیا پیری و نیکا 
قدیمی بسکتبالیست های همدانی حاضر در لیگ 

برتر نوجوانان بودند.
مربی تیم بسکتبال نوجوانان دختر استان همدان 
از حضور ترکیبی نوجوانان و جوانان همدان در لیگ 
دسته دوم بزرگســــاالن خبر داد و بیان کرد: با توجه 
، فدراســــیون در  به شــــرایط کرونایی حاکم بر کشــــور
ســــال جاری هیچگونه مســــابقاتی در رده های پایه 

برگزار نخواهد کرد.
وی یــــادآور شــــد: در نهایــــت و پــــس از مشــــورت با 
مجموعه هیأت بســــکتبال اســــتان بر آن شــــدیم تا 
ترکیبی از تیم های جوانــــان و نوجوانان در قالب تیم 
اســــتان برای حضور در لیگ دســــته دوم بزرگساالن 
کرد:  کنیــــم. صحابــــت خاطرنشــــان  آمــــاده  کشــــور 
بسکتبالیســــت های نوجوان و جوان ســــرمایه های 
ورزش همدان هستند و امیدواریم با میدان دادن به 

آنها فردای بسکتبال استان را شکوفاتر کنیم.

،  مدیر منطقه یک شهرداری همدان خبر داد: دهبانی صابر

احداث چمن مصنوعی
 مجموعه ورزشی شهدای شهرداری

هگمتانه، گروه ورزش: مدیر منطقه یک شــــهرداری 
همــــدان از احداث زمین چمــــن مصنوعی مجموعه 

ورزشی شهدای شهرداری خبر داد.
که متأســــفانه  ایــــن روزهــــا  گــــزارش هگمتانه،  بــــه 
شــــیوع ویــــروس کرونا باعــــث تعطیلی بســــیاری از 
فعالیت هــــای روزمره شــــهروندان شــــده اســــت و 
بسیاری از همشهریان با رعایت توصیه های پزشکی 
در خانــــه می مانند شــــهرداری منطقه یــــک عاوه بر 
اجرای پروژه های موجود، توســــعه زیرســــاخت های 
ورزشــــی فرهنگی را در دســــتور کار خود قرار داده تا 

شاهد گامی مثبت در این زمینه باشیم.
در این خصوص مصاحبه ای را با دهبانی صابر مدیر 
منطقه یک شــــهرداری همدان صورت دادیم که در 

ادامه می خوانیم.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان با بیان اینکه یکی 
از رسالت های مهم شهرداری در حوزه های فرهنگی 
ورزشی توسعه زیرســــاخت ها برای شکوفایی نسل 
جوان است گفت: رویکرد این منطقه افزایش هرچه 
بیشتر زیرساخت های ورزش های مختلف در سطح 
منطقه یک است به طوری که شهروندان در محات 

خود بتوانند از آن بهره ببرند.
مســــعود دهبانی صابر ادامه داد: طی یک سال اخیر 
پروژه هایی همچون احداث زمین ورزشــــی فوتبال در 
پارک الله و محله دره مراد بیگ، احداث زمین ورزشی 
بدمینتون بوستان ارم، بازسازی زمین ورزشی فوتبال 
بوســــتان مــــردم، همچنین احــــداث زمین ورزشــــی 
بسکتبال در بوســــتان مردم که تا انتهای سال جاری 

به اتمام می رســــد و خریداری و جای گــــذاری میزهای 
شطرنج و پینگ پونگ مؤید این امر است.

دهبانی صابر گفت: مجموعه شــــهدای شــــهرداری 
که زمین ورزشــــی باشگاه شــــهرداری همدان است 
و بســــیاری از جوانان شــــهر همدان به دنبال شروع 
ورزش قهرمانــــی از ایــــن باشــــگاه هســــتند در طی 
ســــالیان اخیر کیفیت مناسبی نداشت و با توجه به 
نگاه این منطقه به توســــعه زیرساخت های ورزشی 
تصمیم گرفته شــــد تا عملیات اجرایی احداث چمن 

مصنوعی در این مجموعه را آغار کنیم.
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان عنــــوان کرد: 
عملیــــات اجرایــــی ایــــن پــــروژه 5 هــــزار مترمربعی از 
ابتدای آذر ماه با اعتبار 53 میلیارد ریالی آغاز شــــده 
اســــت و هم اکنــــون عملیــــات خاک بــــرداری آن در 
جریان اســــت، که پــــس از آن عملیات بتــــن ریزی و 

الیه های زهکش اجرا خواهد شد.
وی ادامــــه داد: امیدواریــــم با اقداماتی کــــه در زمینه 
ورزش هــــای محلــــی و قهرمانــــی صــــورت می پذیرد 
شــــاهد گرایش هرچه بیشتر استعدادهای نهفته و 

جوانان شهر همدان به ورزش باشیم.
بهنــــام گلفام مدیر فنی شــــهرداری منطقــــه یک نیز 
با بیــــان اینکه بــــرای اولین بار در شــــهر همــــدان از 
سیســــتم فیلترینگ در اجرای این چمن مصنوعی 
اســــتفاده می شــــود گفت: ســــعی شده اســــت تا با 
اســــتفاده از زهکشی کامل و اجرای بهترین کیفیت 
چمن مصنوعی شــــاهد رشد و ترقی ورزش قهرمانی 

در شهر همدان باشیم.

به بهانه فینال آسیا؛ افتخار ملی یا باشگاهی؟
هگمتانه، گــــروه ورزش: حضــــور پرســــپولیس در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا سوالی قدیمی را بار دیگر مطرح کرده 
اســــت؛ آیا درخشــــش باشــــگاه ها، افتخار ملی به حساب 

می آید؟
پرسپولیس در حالی که تنها یک امتیاز از دو بازی ابتدایی 
خود کســــب کرده بود، به شــــکل معجزه آسایی توانست 
راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شود. در روزهای ابتدایی 
پرسپولیس در قطر شاید خوش بین ترین طرفداران این 
تیم هم تصور نمی کردند سرخپوشان راهی مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آســــیا شــــوند، اما دو پیروزی پیاپی مقابل 
التعاون و درخشــــش خریدهای تــــازه یحیی گل محمدی 
مقابل الشــــارجه پرســــپولیس را راهی مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان کرد. پرســــپولیس در ادامه نیز تیم های بزرگی را 
از پیش رو برداشــــت و با کنار زدن السد پرمهره، پاختاکور 
و النصر منسجم و قدرتمند راهی فینال بزرگ ترین رقابت 

باشگاهی فوتبال آسیا شد.
صعود پرســــپولیس به فینال باعث شــــد تا بار دیگر این 
سوال مطرح شــــود که آیا این موفقیت جنبه یک پیروزی 
ملی دارد و طرفــــداران رقبای این تیم باید از فینالیســــت 
شــــدن آنها خشــــنود باشــــند یا تنها این شــــادی ســــهم 
هواداران پرسپولیس است و آن ها هستند که می توانند 
از موفقیت باشگاه شــــان را جشــــن بگیرنــــد؟ اگر جواب 
چیزی غیر از این اســــت پس این همه کل کل بین قرمز و 
آبی در فضای مجازی و گاهی دست به دعا باال بردن خیلی 
از هواداران اســــتقال برای قهرمان نشــــدن پرسپولیس 

چیست؟

صحبت های داخلی؛ افتخار ملی �
صحبت هــــای آمیختــــه به تعــــارف از گذشــــته تــــا حال در 
فوتبال ایران رواج داشــــته است. صحبت هایی که احترام 
هــــم در آن موج می زند و شــــاید مهم ترین نمونه آن بحث 
ملی بودن رقابت  باشــــگاه ها در عرصه بین المللی است. 
برای نمونــــه صحبت های روزهای گذشــــته کریــــم باقری، 
مربی و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس نشان می دهد 

که این نگاه چقدر در فوتبال ایران رایج است.
او در مصاحبــــه اخیــــر خــــود دربــــاره ملــــی بــــودن افتخار 

آسیا گفته اســــت: »قهرمانی در لیگ قهرمانان  قهرمانی 
 نتایــــج مثبتی بــــرای ما خواهد داشــــت؛ چه 

ً
آســــیا قطعا

. ایــــن می تواند  از منظــــر مالــــی و چــــه از منظــــر بزرگ تــــر
اســــتعدادهای جوان را به فوتبــــال و تاش برای حرفه ای 
شــــدن ترغیب کند. این قهرمانی آنها را تشــــویق می کند 
تا برای رســــیدن به موفقیت به تاش خود ادامه بدهند. 
بنابراین فوتبال در سراســــر ایران چه در سطح باشگاهی 
و چه در سطح ملی شــــکوفا می شود و به ما این امکان را 
می دهد که بازیکنان آموزش دیده ای داشــــته باشیم که 

آینده تیم ملی را می سازند.«
شــــاید بتــــوان موضــــوع احتــــرام و تعــــارف را نیــــز از زاویه 
دیگــــری دید. صمد مرفاوی که از برنامــــه لیگ برتر ناراضی 
اســــت در مصاحبه اخیر خود گفته اســــت: »پرسپولیس 
نماینده ایران در فینال لیگ قهرمانان آســــیا محســــوب 
می شــــود و من به عنــــوان یــــک ایرانی دلــــم می خواهد با 
قهرمانی به ایران بازگردد ولــــی در کمال احترام به این تیم 
و هــــواداران محترمش، قرار نیســــت برنامه لیــــگ برتر به 
خاطر پرسپولیس عوض شود«. او حتی اعتراض خود را با 
چاشــــنی تعارف و احترام مطرح کرده است و این موضوع 

 بحثی است که در فوتبال ایران رواج دارد.
ً
دقیقا

جهان و نمونه های متفاوت �
گاهــــی عوض شــــدن برنامــــه بازی هایــــی کــــه نزدیک به 
دیدار مهمی هســــتند رخ می دهد و با تصمیم مسؤوالن 
لیگ هــــا بازی ها به زمــــان دیگری موکول می شــــوند. دو 
آژاکس  فصل قبل مسؤوالن لیگ هلند برای حمایت از 
زمان بعضــــی بازی های این تیم را به تعویــــق انداختند تا 
نماینده کشورشــــان بــــا آمادگی باالیی مقابــــل تاتنهام و 
رئــــال مادرید به میــــدان برود.البته عکــــس این موضوع 
هــــم وجود داشــــته اســــت.مثا در اســــپانیا مادریدی ها 
نمی خواهند ســــر به تن بارســــایی ها باشد و بلعکس.در 
لیگ آنها کمتر پیش آمــــده که وقفه ای طوالنی برای یک 
تیم لحــــاظ کنند اما می توان گفت اتفاقــــی که در فوتبال 
ایران برای بازی پرســــپولیس و نساجی رخ داد، بی سابقه 
بــــود. تنها علتی که برای برگزار نشــــدن این بازی می توان 
مطرح کرد مبتا نشــــدن بازیکنان پرســــپولیس به کرونا 

بود. امــــا باید در نظر داشــــت کــــه میان بازی نســــاجی و 
پرســــپولیس و فینــــال آســــیا ســــیزده روز فاصله وجود 
داشت که مدت زیادی به حساب می رود و احتمااًل هیچ 
لیگی در فوتبال جهان چنین استراحتی به نماینده خود 

در یک رقابت قاره ای نخواهد داد.
، حمایت کردن تیــــم یا تیم هــــای رقیب  اما بحــــث دیگــــر
بــــه دلیل نــــگاه ملــــی اســــت. موضوعــــی که شــــاید بین 
اسطوره های تیم متفاوت محل اختاف باشد، اما درمورد 
هــــواداران می توان گفــــت عاقه دارند که شکســــت تیم 
رقیب را ببیند. حتی گاهی این موضوع پیچیده تر می شود 
و شــــدت عاقه به باخت تیم رقیب افزایــــش می یابد. در 
ســــال 2012 ســــهمیه تاتنهام در گروی باخت چلســــی به 
بایرن مونیخ در فینال لیگ قهرمانان اروپا بود و در نتیجه 
هواداران تاتنهام از بایرن مونیــــخ حمایت کردند. البته در 
آن فینال چلسی موفق شــــد بایرن مونیخ را در شکست 
دهد تا به تنها تیم شــــهر لندن تبدیل شــــود که در لیگ 

قهرمانان اروپا قهرمان شده است.
اسطوره ها نیز مانند هواداران از باخت تیم رقیب حمایت 
می کنند، امــــا گاهی اســــتثناهایی پیدا می شــــوند؛ رائول، 
اســــطوره باشــــگاه رئال مادرید در فینال لیــــگ قهرمانان 
ســــال 2015 از بارســــلونا حمایت کرد و گفت: »وقتی آن ها 
قهرمان لیگ قهرمانان شــــوند من خوشــــحال می شوم. 
در آخر بارســــا یک تیم اسپانیایی اســــت و من نگرانی ای از 
عمومی کردن این موضوع که از قهرمانی شــــان خوشحال 
می شوم ندارم«. حرف های رائول در زمان خود نیز عجیب 

بود و جنجال های زیادی را به همراه داشت.
اما در آخــــر  هر هــــواداری می تواند از باخــــت رقیب خود 
خوشحال شود یا همراه هواداران آن تیم جشن بگیرید.
قهرمان  پرســــپولیس  کند  دعا  می تواند  اســــتقالی  یک 
آســــیا نشــــود چون در بین کل کل های روزانه این اصا 
خوشــــایند نخواهد بود اما شــــکی وجود نــــدارد که هیچ 
کســــی یک هوادار آبــــی را مواخــــذه نخواهد کــــرد که چرا 
از شکســــت پرســــپولیس خوشــــحال بوده است! بازی 
پرســــپولیس می تواند یک بازی ملی،یک بازی باشگاهی 
و اصا یک افتخار باشــــد و این فقط به ســــلیقه هواداران 

بر می گردد و بس.

نمایندگی ورزش و جوانان شهر جورقان راه اندازی می شود
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
در دیدار با امام جمعه، شــــهردار و اعضای شورای اسامی 
شــــهر جورقان گفت: نمایندگــــی ورزش و جوانان شــــهر 

جورقان راه اندازی می شود.
در ایــــن دیدار حجت االســــام ســــید محمد حســــینی 
، امام جمعه جورقــــان بابیان اینکه درگذشــــته به  نیــــاز
زشی شــــهر جورقان توجهی نشده  یرســــاخت های ور ز
اســــت، گفــــت: امیدواریــــم با حضــــور شــــما به عنوان 
شــــاهد  همدان  اســــتان  جوانــــان  و  زش  ور مدیــــرکل 
جورقــــان  زش  ور بیشــــتر  هرچــــه  شــــکوفایی  و  رشــــد 
یع تر خانه  باشــــیم و شــــاهد بهره بــــرداری هرچــــه ســــر
کشــــتی در دست ســــاخت و زمیــــن چمــــن در آینــــده 

باشیم. نزدیک 
حشــــمت اهلل احمدی، رئیس شــــورای شــــهر جورقان نیز 

ضمن تقدیر از اقدامات و توجه مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان بــــه ورزش شهرســــتان ها، اظهــــار کرد: 
خوشــــبختانه مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
با توجه به اینکه خود از جامعه ورزش اســــت دغدغه ها را 

می داند و با مشکات آشنایی کامل دارد.
وی ادامه داد: خوشــــبختانه ایشان طی مدت کوتاه حضور 
خود در استان همدان 2 بار به شهر جورقان سفرکرده و از 

نزدیک مشکات را بررسی کرده اند.
احمــــدی ارتباط خوب مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان 
بــــا مدیــــران دســــتگاه های اجرایــــی و همچنین  همدان 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسامی را برای 
توسعه ورزش اســــتان مؤثر دانست و گفت: یکی دیگر از 
مشکات شــــهر جورقان در حوزه ورزش نبود نمایندگی 
ورزش در این شهر است که امیدواریم با مساعدت های 

مدیرکل و مسؤولین استان این مهم نیز در آینده نزدیک 
محق شود.

در ادامــــه این نشســــت حمید ســــیفی با اشــــاره به اینکه 
شــــهر جورقــــان از ظرفیت هــــای بالقــــوه خوبــــی در حوزه 
ورزش برخوردار اســــت، گفت: برای رفع مشکات ورزش 
و جوانان این شــــهر هرآن چه در توان داشــــته باشــــیم به 
کارخواهیــــم گرفت و در آینده نزدیــــک نمایندگی ورزش و 

جوانان شهر جورقان فعال خواهد شد.
وی بابیــــان اینکــــه مســــؤولین شــــهر جورقان بــــرای رفع 
مشــــکات این شــــهر همــــدل هســــتند که جــــای تقدیر 
دارد، گفت: پیگیری های الزم جهــــت تجهیز خانه ورزش، 
تکمیل پروژه خانه کشــــتی و زمین چمن را انجام خواهیم 
داد تــــا بتوانیم دین خــــود را به ورزشــــکاران و جوانان این 

شهر ادا کنیم.

دعوت تکواندوکار همدانی به مســـابقات جهانی پومســـه ناشنوایان 2020
ناشــــنوایان  هیــــأت  رئیــــس  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــتان همــــدان از دعوت »محمــــود اکبــــری« تکواندو 
کار ناشــــنوای همدانی به اولین دوره مسابقات جهانی 

داد. خبر   2020 ناشنوایان  پومسه 
همدان  اســــتان  تکواندو  هیــــأت  رئیس  یــــوری  ز علی 
جهانی  مسابقات  دوره  اولین  برگزاری  به  اشــــاره  با  نیز 
2020 _ کــــه به صــــورت مجازی از  پومســــه ناشــــنوایان 
20 آذر ماه ســــال جــــاری برگزار می شــــود، گفت:  19 تــــا 
»محمــــود اکبری« تکوانــــدو کار ناشــــنوای همدانی به 
دعوت   2020 ناشــــنوایان  پومســــه  جهانی  مســــابقات 

است. شده 
ورزش های  فدراســــیون  در  رقابت هــــا  ایــــن  افزود:  وی 

می شود. برگزار  اسامی  جمهوری  ناشنوایان 
ناشــــنوایان  تکواندو  جهانــــی  مســــابقات  دوره  اولیــــن 

در رده ســــنی بزرگساالن روز پنج شــــنبه 20 آذر در رشته 
پومســــه برگــــزار خواهد شــــد که بــــرای شــــرکت در این 
آمادگی  6 ورزشــــکار زن و مــــرد وارد اردوی  مســــابقات، 

می شوند.
مرتضی رضا صفت، حســــین کرمی، محمود اکبری، مریم 
دعوت  نفرات  ابراهیمی  فاطمــــه  و  زارع  فاطمه  خدابنده، 
شــــده به اردو هســــتند و ایــــن اردو از روز سه شــــنبه با 
مربیگری پریســــا خانی و مهدی صمدیان تبار در سالن 
 2 آغاز شده و به مدت  تکواندو فدراسیون ناشــــنوایان 

روز ادامه خواهد داشت.
زیابی  ار در  ناشــــنوایان  تکواندو  انجمن  رئیــــس  عزیزی 
در  شــــرکت  بــــرای  پومســــه  ورزشــــکاران  وضعیــــت  از 
ماه   3 پومســــه  ورزشــــکاران  گفت:  جهانی  مســــابقات 
که تمرینات خــــود را به صورت مجــــازی زیر نظر  اســــت 

آماده شــــرکت در مسابقات  وع کرده اند و  مربیان شــــر
هستند. برخط  جهانی 

وی با اشــــاره به دوری یکســــاله این تیم از مســــابقات 
زی، تصریح کرد: تیم پومســــه در سال گذشته  ون مر بر
آســــیایی هنگ کنگ شرکت کند  قرار بود در بازی های 
در  هم چنین  شد،  لغو  دالیلی  به  بنا  مســــابقات  این  که 
خرداد ســــال جاری این تیم قصد داشت در مسابقات 
آبان در مســــابقات جهانی  آســــیایی بحرین و ســــپس 
ویداد  ونا هــــر دو ر یونــــان شــــرکت کند که بــــه خاطر کر

شد. لغو 
وی در پایــــان پیرامون این پرســــش که چقــــدر امید به 
قهرمانــــی این تیــــم در مســــابقات جهانی برخــــط دارید 
افــــزود: این تیم برای شــــرکت در این مســــابقات آماده 

داریم. قهرمانی  برای  زیادی  امید  و  است 
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محله ما

یخ دار همدان شکل گرفتن محله رکنی به سبک محله های تار

هگمتانــــه، گروه محله ما - راضیه مهری: از خیابان میرزاده 
عشــــقی، حدفاصــــل میــــدان جهاد تــــا میدان شــــریعتی، 
چندین خیابان منشعب شده اند. یکی از این خیابان ها 
درســــت در مقابل محلــــه بختیاری هــــا و در ضلع جنوبی 
خیابان میرزاده عشــــقی قرار دارد که به نام خیابان شهید 

مطهری و محله رکنی معروف است.
رکنی محله ای نسبتا جدید است که پی از طی کردن اندک 
مســــافتی از بخش شــــمالی آن، دو شــــاخه می شود، یک 
شاخه با ساخت و ساز های اخیر تا باغ های عابیگ )بلوار 
بعثــــت( امتــــداد می یابد و شــــاخه دیگر که امــــروزه به نام 
شهید مطهری نامیده می شود، اندکی باالتر از دبیرستانی 

به همین نام، با رســــیدن به میدانچه ای در یک تقاطع سه 
راهی، به پایان می رسد.

، باغ های عابیگ، که باغ هایی وســــیع  در ســــال های دور
پشت باغ جهان نما بود، تا چهارراه سعیدیه فعلی و ضلع 
جنوبی خیابان میرزاده عشــــقی امتداد داشت اما احداث 
بلوار بعثت و ســــاخت و ساز های حاشیه بلوار که از جمله 
آنها ساخت خانه های مســــکونی در محله رکنی بود، این 

باغ ها را کاما از میان برد.
خانه های محله رکنی، جایگزین بخشــــی از باغ های  �

همدان
یکی از اهالی قدیمی محله رکنی که حدود 40 ســــال پیش 

در این محل سکونت داشته است در گفتگو با هگمتانه 
با بیان اینکه تا اوایل دهــــه 1320 این ناحیه به صورت باغ 
و زمین های سرســــبز بود گفــــت: در گذشــــته زمین ها و 
باغ های این ناحیه متعلق به ایل بختیاری بود که دام های 
خود را بــــرای چرا به این قســــمت می آوردند اما با شــــکل 
گیری محله رکنــــی، این باغ هــــا از بین رفتنــــد و خانه های 

مسکونی جایگزین بخشی از باغات همدان شد.
طالبیان از وجود یک اســــتخر خاکی پر آب در آن باغ ها یاد 
کــــرد و ادامه داد: یــــادم می آید تا اوایل ســــال های 1326 تا 
1327 هم این استخر وجود داشت و از آب آن برای آبیاری 
باغات و زمین های اطراف اســــتفاده می شد و حتی بچه ها 
هم بــــرای آب تنی در آن به این منطقــــه می آمدند که امروز 

دیگر خبری از آن باغ ها و استخر خاکی نیست.
وی اضافــــه کرد: تــــا جایی که بــــه خاطر می آورم، بخشــــی از 
زمین های زراعی این ناحیه متعلق به آقای مســــاح و آقای 
زوجاجی بود و بخشــــی هم متعلق به اهالی بختیاری ها از 
جمله اوستا شعبان بختیاری و اسمعلی بختیاری که حاال 

دیگر در قید حیات نیستند.
وی افزود: در ادامه این باغ ها به باغ های عابیگ و راه های 
دره مرادبیگ می رســــید که امروز با کشــــیده شــــدن بلوار 
بعثت اثری از آنها نمانده و این بلوار درواقع انتهای محله 

رکنی محسوب می شود.
رکنی اولین فردی بود که در این محل خانه ساخت �

این شــــهروند مســــن همدانی به ســــاخت اولیــــن خانه 
مســــکونی در دل این باغ ها توسط شخصی با نام فامیلی 
رکنی اشــــاره کرد و گفــــت: او اولین کســــی بود کــــه اینجا 
ســــاختمانی بنا کــــرد و آنطور که یادم هســــت در منزلش 
مراســــم روضه خوانی و ســــفره برپــــا می شــــد و بعدها که 
محله ای در اینجا شکل گرفت به خاطر وجود آن خانه، نام 

محله را رکنی نهادند.
طالبیــــان درخصوص دو شــــاخه بودن محلــــه رکنی اظهار 
کرد: قبا در این محل دو مسیر وجود داشت که درمیان 
همدانی ها یکی به نام رکنی خاکی و دیگری رکنی آسفالت 
شناخته می شد و بعدها حدود ســــال 1349 یا 50 بود که 
رکنــــی خاکی تحت عنــــوان خیابان مطهــــری در این محل 

معرفی شد.
وی با اشــــاره به ساخت مسجد شــــهید آیت ا... مطهری و 

مدرسه ای به همین نام در این خیابان گفت: حدودا 40 
یا 50 سال از ساخت مسجد شهید مطهری در محله 

رکنی می گذرد که باعث شــــده شکل محله رنگ و 
بــــوی قدیمی تری به خود بگیــــرد و هویت محله 

حول مسجد تعریف شود؛ دبیرستان دخترانه 

شهید مطهری نیز در ســــال 1359 در این خیابان احداث 
شده است.

طالبیان اضافه کرد: قبل از اینکه مسجد مطهری ساخته 
شــــود، پســــر ارشــــد حاج محمود بختیاری در آنجا ساکن 
بود که مانند اکثر بختیاری هــــا دامدار بود و مغازه لبنیاتی 

داشت.
حضــــور رضایــــت بخــــش اهالــــی رکنی در مســــجد  �

مطهری
عضو هیأت امنای مســــجد مطهری و یکــــی دیگر از اهالی 
محله رکنی نیــــز در گفتگو با هگمتانه بــــه حضور رضایت 
بخش اهالی این محل در مســــجد اشــــاره کــــرد و گفت: 

خوشبختانه مشــــارکت اهالی در اجرای فعالیت ها و 
برنامه های مسجد، و نیز از نظر کمک های مالی، 

بسیار خوب و رضایت بخش است.
حســــین یونســــی با بیــــان اینکه مســــجد 

مطهری در تمامی مناسبت ها از جمله ایام 
محرم و نیــــز ماه مبارک رمضان برنامه های 

متعــــددی دارد افزود: مســــجد در جمع 
فعال  بســــیار  مردمی  کمک های  آوری 
اســــت و صندوقی نیز بــــرای پرداخت 

وام به اهالی محل در مسجد راه اندازی 
کرده ایم.

وی کــــه از ســــال 1370 ســــاکن محلــــه 
رکنی است، به اجرای برخی برنامه های 
مســــجد اشــــاره کــــرد و گفت: ســــعی 
مختلــــف،  مراســــم های  در  می کنیــــم 
دعوت  را  محله  شهدای  خانواده های 

کنیم و از انها تقدیر کنیم.
ادامه  برای یونســــی  داد: 

گرامیداشت روز معلم، از تمامی معلم های محله رکنی که 
به مســــجد می آیند تقدیر می کنیم و همچنین در شرایط 
کنونی تعــــدادی از کادر درمانی ســــاکن محلــــه رکنی را به 

مسجد دعوت کردیم و از زحمات آنها قدردانی نمودیم.
رونق کسب و کار در جوار مسجد محله �

محله رکنی هرچند که قدمتی بــــه اندازه محله هایی چون 
جــــوالن، آقاجانی بیگ، حاجی، کلپا، کبابیــــان و... ندارد اما 
انســــجام بســــیار خوبی در بافت مســــکونی خــــود دارد و 
محله ای بی حاشیه و در عین حال پرتردد به واسطه وجود 

مدرسه مطهری در آن است.
اوضــــاع کســــب و 

کار و رونــــق اقتصادی نیز در این محله از شــــرایط نســــبتا 
خوبی برخوردار اســــت. وجود چند مغازه ســــوپر مارکت، 
میوه فروشــــی، نانوایــــی، ســــلمانی و... در جوار مســــجد 
مطهری، هویــــت محله را به مرکزیت مســــجد محل حفظ 
کرده و به آن شــــکل یــــک محله تاریخ دار را بخشــــیده که 
همچــــون گذشــــته بســــیاری از کاربری هــــای محله حول 

مسجد آن محله تعریف می شده است.
وجود پایگاه مقاومت شــــهید بادامــــی و کانون فرهنگی 
هنری شــــهید بادامــــی و نیز مدرســــه شــــهید مطهری در 
نزدیکی مســــجد نیز گواه دیگری بر محوریت مســــجد در 

محله رکنی همدان است.

هگمتانه، گروه محله ما : محله های کهن همدان، قلب 
تپنده شــــهر به حســــاب می آیند که امــــروزه برخی از آنها 
کارکرد هــــای اجتماعی، فرهنگــــی و اقتصادی خــــود را از 
دســــت داده اند و احیا و بازگردانــــدن هویت محات به 
آنها، و نیز فراهم آوردن شرایطی برای حضور و مشارکت 
همگان در این فرآیند، نیاز به برخی عوامل دارد تا چرخه 

فعالیت پویا را در این مناطق به راه اندازد.
عوامل مختلفی از جمله چهــــار بعد اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصــــادی، کالبــــدی، فضایی و زیســــت محیطی وجود 
دارنــــد که چرخــــه پویایــــی در محله هــــا را بــــه حرکت در 
می آورند، اما شــــاید در محله هایی که طی ســــده اخیر در 
شهر همدان شکل گرفته اند این مساله به نوعی دیگر 

به چشم آید.
محله رکنــــی در همدان نیــــز که از جملــــه محله هایی به 
حســــاب می آیــــد که طی ســــده اخیــــر در شــــهر همدان 
وسعت گرفته اســــت، برای حفظ پویایی خود به چنین 
رویکردی نیاز دارد و با تقویت مشــــارکت اهالی می توان 
عوامــــل اجتماعی، فرهنگــــی، اقتصــــادی و فضایی را به 
صورت پررنگ تری دنبال کرد تا این ابعاد هرچه بیشــــتر 

در محله تقویت شوند.
وجود مساجد، پایگاه های مقاومت بسیج، کانون های 

فرهنگی و ســــایر محیط های این چنینی در هر محله، از 
جمله عناصر کلیدی برای تقویت فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعــــی در آن محله به حســــاب می آیند که در حفظ 
و رشــــد هویت محلــــه در ابعاد اجتماعــــی و فرهنگی آن 

بسیار تأثیرگذار است.
کوچه های شــــهر همدان  کوچه پس  در خیابان ها و 
کانون ها و  بــــا  ویــــم، در هــــر محلــــه ای،  راه می ر کــــه 
مؤسســــات فرهنگــــی مواجه می شــــویم کــــه برپایی 
دیار  این  کهــــن  فرهنگ  از  نشــــان  آنهــــا  فعالیــــت  و 
دارد و دلیلی اســــت بــــر نامگذاری این شــــهر به نام 
غنی  پشــــتوانه  بــــدون  که  تمدن  و  یــــخ  تار پایتخــــت 

بود. نخواهد  ممکن  فرهنگــــی 
وجود دو پایگاه مقاومت دانشــــمند هســــته ای شهید 
مصطفی احمدی روشــــن و شــــهید بادامی و نیز کانون 
فرهنگی هنری شهید بادامی در نزدیکی مسجد شهید 
آیت ا... مطهری در محله رکنی شــــهر همدان نیز نشانگر 
تمایــــل اهالی ایــــن محله بــــرای تقویــــت فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی در این محله است.
در ایــــن خصوص بــــا جعفــــر مــــددی، فرمانــــده پایگاه 
مقاومت شهید بادامی، که از سال 1374 در محله رکنی 
و در جوار مسجد شــــهید مطهری تاسیس شده است 

گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
 ارتبــــاط خــــوب اهالی محل بــــا مســــجد و پایگاه  �

شهید بادامی
فرمانده پایگاه مقاومت شــــهید بادامی گفت: درحال 
85 نفــــر نیروی فعــــال و عادی در ایــــن پایگاه  حاضر 
داریم که 90درصد آنهــــا از اهالی محله رکنی و 10درصد 
مابقی هــــم از محله های اطراف ماننــــد بختیاری ها و... 

. هستند
جعفر مــــددی با اشــــاره به پیگیــــری اهــــداف اجتماعی 
و فرهنگــــی گوناگون در پایگاه شــــهید بادامــــی افزود: 
اهداف پایگاه، اهدافی اســــت که مقام معظم رهبری به 
عنوان اهداف بســــیج مشخص کرده اند و خوشبختانه 

اهالی محل در پیگیری این اهداف بسیار فعالند.
وی گشــــت زنــــی و حفاظــــت از محله درمقابل مفاســــد 
اجتماعی و اخاقی، کمک رسانی به اهالی در زمینه های 
مختلف، انجام امور فرهنگی و تعامــــل با خانواده ها را از 
جمله فعالیت های پایگاه دانســــت و ادامه داد: پایگاه 
مقاومت شــــهید بادامی تعامل و ارتباط بسیار خوبی با 
خانواده ها و اهالی محله رکنی برقرار کرده اســــت که این 

یکی از شاخص های پایگاه ماست.
مددی با اشــــاره بــــه ارتباط خــــوب اهالی محلــــه رکنی با 

مسجد مطهری و پایگاه شهید بادامی گفت: هماهنگی 
زیادی بین مردم و پایگاه باعث شــــده اثرات مثبت و با 

کیفیت فعالیت ها در محله کاما مشهود بوده باشد.
وی که مدت 5ســــال اســــت ســــاکن محله رکنی است 
فعالیت هــــای ایــــن پایــــگاه را وابســــته به مســــایل روز 
جامعــــه خواند و افــــزود: درحال حاضر مشــــغول اجرای 
طرح غربالگری با هماهنگی وزارت بهداشــــت هســــتیم 
تا با شناســــایی خانواده هایی در محله کــــه فرد مبتا به 
آنها  کرونا داشــــته اند بتوانیم برای رفع برخی مشکات 

اقدام نماییم.
مددی اضافه کرد: چند هتل در اختیار ســــپاه قرار گرفته 
تا با انتقال افراد مبتا به کرونا به آنجا، ســــایر اهالی منزل 
در خانه بمانند و به مشــــکات اقتصادی انها هم کمک 

شود.
وی بــــا تأکید براینکــــه ضدعفونــــی کردن معابــــر محله 
هرهفته توســــط اعضــــای پایگاه صــــورت می گیرد ادامه 
داد: جمــــع آوری کمک های مؤمنانه، ارائه مشــــاوره های 
اجتماعــــی برای رفع مشــــکات خانواده های ســــاکن در 
محله و... از دیگر فعالیت های پایگاه مقاومت شــــهید 

بادامی است که همواره انجام می شود.
وجود پایگاه هــــای مقاومت و تعریف فضاهای فرهنگی 

در محات شهر همدان، قطعا تأثیرات بسزایی در رشد 
و ارتقا فرهنگی اجتماعی شــــهروندان خواهد داشــــت. 
محلــــه رکنی نیــــز می توانــــد در این حــــوزه فعالیت های 

خوبی داشته باشــــد و در باال بردن دانش و مهارت های 
اجتماعی و فرهنگی اهالی ایــــن محل نقش مؤثری ایفا 

کند.

تعامل اهالی محله رکنی با پایگاه مقاومت محل

شهیدان بادامی، خانی نور و معظمی

شهید مجید بادامی �
شهید مجید بادامی، هشتم مهر ماه سال 1347 در شهر 
همــــدان و در خانــــواده ای مذهبی و انقابی بــــه دنیا آمد. 
سال 1354 وارد دبستان شد و تحصیات خود را تا مقطع 

اول متوسطه ادامه داد.
در ســــال های انقاب کودکی بیش نبود اما در کنار دیگر 
دانش آموزان در فعالیت های انقابی شرکت کرد و در راه 

پیروزی انقاب گام برداشت.
در ســــال های دفــــاع مقــــدس دانش آمــــوز بود امــــا بنا بر 
تکلیف شــــرعی و اعتقاد قلبی با عضویت در بسیج روانه 
جبهه های نبرد حــــق علیه باطل شــــد و در عملیات های 

متعدد شرکت کرد.
ســــرانجام در چهــــارم فروردین ماه ســــال 1364 در منطقه 
عملیاتی مریوان به شــــهادت رســــید و بــــه کاروان عظیم 

شهدا پیوست.

با  اینکه  تــــا  مانــــد  باقی  جبهــــه  در  مدت هــــا  پیکــــرش 
ســــال  ماه  وردین  فر اول  در  نور  جســــتجوگران  تاش 
یاران  جوار  در  و  بازگشــــت  خانواده  آغــــوش  به   1367
شــــهیدش در گلزار شــــهدای باغ بهشــــت همدان به 

شد. سپرده  خاک 
در بخشی از وصیتنامه شهید آمده است:

عزیزان آن هنگام که میهن و کشــــور اسامی مورد هجوم 
کفار واقع شــــود دیگر فرزند ارزشــــی ندارد دیگر زندگی بو 
ندارد دیگر پدر بو ندارد و لذا همه باید ایثار کنیم. فرزندان 
و جوانان و پیران به جبهه ها بشــــتابید و حتی زنان، پشت 

جبهه را تقویت کنید.
پس اولین ســــخنم این است که جلو جوانان غیورى را که 
به خاطر رضاى خدا و دفاع از کشور می خواهند عازم جبهه 
شــــوند نگیرند. دوم آنکه هیچگاه هیچگاه هیچگاه حتی 

در بزرگترین سختیها امام را تنها نگذارید.

همین امام بود که ما را از فســــاد از تباهی از خود فروختن 
و... نجــــات داد و باید تا آخرین قطرات خون این شــــعار را 
عمل کنیم که ما اهل کوفه نیســــتیم امام تنها بماند مگر 

امت بمیرد امام تنها بماند.
شهید صادق خانی نور �

شــــهید صادق خانی نور فرزند محمدآقا متولد دوم خرداد 
سال 1340 در همدان بود.

هلران،  1 در د 361 یــــخ چهــــارم مــــرداد ســــال  او در تار
شــــهادت  به  م  ایا اســــتان  شهرســــتان های  از  یکــــی 

. سید ر

شهید فریدون معظمی �
شهید فریدون معظمی سی ام شهریور ماه سال 1351 در 

شهرستان همدان به دنیا آمد.
پدرش عبدالعلی نام داشت و در سازمان تأمین اجتماعی 
کار می کرد. دانش آموز اول متوسطه بود که راهی جبهه های 

نبرد شد و از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.
سرانجام در بیســــت و نهم دیماه سال 1365 در شلمچه 
بر اثر اصابت ترکش به شــــهادت رسید و به کاروان عظیم 

شهدا پیوست.
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد

آبروی محله
لوسجرد خیابانی بر روی رودخانه آ

هگمتانه، گروه محله ما: رودخانه آلوســــجرد یا آلوســــگرد از دره مرادبیگ به ســــمت میدان جهاد و به ســــوی 
شمال همدان جریان دارد که در این مسیر از امتداد خیابان رکنی عبور می کند.

پس از گســــترش شــــهر و خیابان کشــــی ها به تدریج روی این رودخانه پوشانده شــــد و تبدیل به مسیر تردد 
خودروها گشت.

، پوشانده شــــد که در انتهای محله رکنی و در مسیر  بخشــــی از مسیر این رودخانه در ســــالهای نه چندان دور
ارتباطی این محله به خیابان جهاد واقع است.

بر همین اســــاس این خیابان بــــه نام خیابان رودخانه معروف شــــد و امروز هم در انتهای آن محوطه ســــبزی 
طراحی شده که محل مناسبی برای استراحت ساکنین آن منطقه و بازی کودکان است.
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شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتی منطقــه همدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظر دارد مناقصه  مشــروحه ذیــل را از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مدارکی که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد 

از سامانه ستاد
مهلت بارگذاری اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ بازگشائی پاکتهاتاریخ جلسه توجیهی

لوله کشی مجزا برای رسید 
و برداشت فرآورده بنزین 
معمولی و یورو 4 در انبار 

نفت ایثارگران

10/220/441/154511/022/057

از تاریخ 
 99/09/17

لغایت 
99/09/24

تا ساعت 14 روز 
دوشنبه مورخ 
99/10/08

ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخ  

99/10/03  در سالن 
جلسات ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز سه شنبه مورخ 

99/10/09

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های مندرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هیئت محترم وزیران )توضیح 
اینکه ضمانت نامه پســت بانک قابل پذیرش نمی باشــد( و یا واریز ســپرده نقدی به حساب شــماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126  به 
مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد . )اعتبار ضمانت نامه های صادره به مدت 3 ماه از آخرین مهلت بارگذاری اسناد و تا تاریخ 1400/01/08( توضیح اینکه تحویل فیزیکی 
پاکت حاوی تضمین تا قبل از جلســه بازگشــایی پاکتها به دبیرخانه کمیســیون مناقصات به آدرس: همدان ، آرامگاه بوعلی ســینا ، جنب شرکت مخابرات استان ، شرکت پخش 

فرآورده های نفتی منطقه همدان الزامی است . 
مدت قرارداد: پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت شش ماه شمسی می باشد.

شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز : 
 دارا بودن ظرفیت آزاد و بارگذاری گواهی از سایت ساجار

 بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )حدأقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات( 
 بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و ارزیابی HSE به همراه مدارک و مستندات مربوطه 
 احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی و HSE مندرج در اسناد ارزیابی 

 بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شده( از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانها )حدأقل 3 مورد(
 بارگــذاری صورتهــای مالــی شــامل ترازنامــه ، صورت ســود و زیان ، صــورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشــتها و توضیحــات همراه صورتهای مالی و گزارش حسابرســی 

صورت های مالی حدأقل برای 2 سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت. 
  بارگذاری گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی

  بارگذاری  تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت ، تصویر صفحات اساسنامه شرکت ، آگهی تأسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات آن 
ثبت شده در روزنامه رسمی 

 بارگذاری کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات ، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی
 )مضافًا اینکه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکت کنندگان در مناقصه از ســایر ادارات ، ارگانها و ســازمانهای مربوطه اقدام و از نتیجه آن در 
ارزیابی مناقصه اســتفاده نماید. همچنین در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشــابه با مناقصه گزار ، ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی می 

باشد(
 بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( مجاز به امضاء 

اسناد تعهدآور می باشند .  
  تأمین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ، الزم و بر عهده شرکت کننده در مناقصه می باشد .

 در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده کلیه مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود .   
 ضمنًا بازگشایی پاکت ها با حداقل سه شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد .
تلفن تماس : 08132647100 ، 08132675164 -  شماره فاکس 08138275010      

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدانتاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/09/17  تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/09/19

 1399 آذر   19 چهارشنبه 
 2020 9 دســـامبر     1442 23 ربیع الثانی 
46۸2 شماره 
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حدیث

دیگران ساعتشان را با حرکات امام خمینی)ره( 
تنظیم می کردند

در قرآن کریم آمده است: از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در 

جایگاه مخصوصی ساکن نمودیم ) منظم و با حساب و کتاب(

حضرت امام علی )ع( فرموده انــــد: برنامه ریزی و آینده نگری )نظم( پیش از 

کار شما را از پشیمانی ایمن می دارد.

حکایت: امام خمینی )ره( بسیار منظم بودند به طوری که برخی ساعتشان 

را بــــا حرکات ایشــــان منظم می کردند حتــــی برای مصاحبــــه و تصویربرداری 

تــــا خبرنگاران آماده شــــروع کار شــــوند در همان زمان کوتاه هــــم برنامه ای 

می ریختنــــد که وقتشــــان به هدر نــــرود و وقتی برخی به آقــــا می گفتند این 

فاصله که مثا چیزی نیست امام خمینی کار درست که همان نظم و انجام 

کار مفید بــــود محقق می کردند، خاصه اینکه همه اطرافیان منظم بودند و 

اهمیت به وقت را تمرین می کردند.

خوش به حال آنکه باشد در حیات

هم دقیق و هم منظم، پا رکاب

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تالش استعمار بر علیه مهدویت
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: بنده ســــندی را دیدم کــــه در آن 
بزرگان استعمار و فرماندهان اســــتعماری توصیه می کنند که 
ما بایــــد کاری بکنیم که این عقیده ی بــــه مهدویت، به تدریج 
از بین مردم زایل بشــــود! آن روز اســــتعمارگرهای فرانسوی و 
اســــتعمارگرهای انگلیسی در بعضی جاهای آن مناطق بودند 
-فرقی نمی کند که اســــتعمار از کجا باشــــد - اســــتعمارگرهای 
خارجی، قضاوتشان این بود که تا وقتی عقیده ی به مهدویت 
در بین این مردم رایج اســــت، ما نمی توانیم اینها را درست در 

بگیریم! اختیار 
قدر  چه  اســــت!  مهم  قدر  چه  مهدویت  به  عقیده ی  ببینید 
وشــــنفکری و به اســــم  که به اســــم ر کســــانی  خطا می کنند 
مطالعه،  بــــدون  را  اســــامی  عقاید  و  می آینــــد  تجددطلبــــی 
بــــدون اطاع، بدون اینکــــه بدانند دارند چــــه کار می کنند، 
همان  اینها  می دهنــــد  قرار  اینها  و  تشــــکیک  و  تردید  مورد 

می دهند! انجام  راحت  می خواهد،  دشــــمن  که  را  کاری 
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم 1376/09/25

انتظار

وصیت شهید علی خوش بین

گوش به فرمان
امام امت باشید

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ 
چــــه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را 
گذاشــــته بودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی 
از  گلگــــون،  افق هــــای  از  می نوشــــتی  عبــــورت؟  از 
تــــو  تفتیــــده.  خاک هــــای  در  روییــــده  جوانه هــــای 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، منم که 
صدای تو شده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
، ای  چشــــم هایت را بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!
پنجاه ســــال عبادت کردید خدا قبــــول کند یک روز 
هم یکی از ایــــن وصیت نامه هــــا را بگیرید مطالعه و 

تفکر کنید. )امام خمینی(
در خون خود عاشقانه مردن عشق است در مسلخ 

عشق جان سپردن عشق است
آنجا که به اشــــک عاشقان اســــت نیاز جان بر کف و 

خون سپردن عشق است
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــــا درود بی پایــــان بــــه رهبرکبیــــر انقــــاب، ابراهیم 
زمان امــــام امت یاور مظلومــــان و درود به روان پاک 
شــــهیدان گلگــــون از کرباى حســــینی تــــا کرباى 

خمینی.
در حالــــی این وصیت نامــــه را می نویســــم که عجله 
دارم چراکه در جایی هســــتم به نام دهکده جاســــم 
نمی دانم چند کیلومترى بصره قرار گرفته، بگذریم... 
مــــکان براى مــــا مهم نیســــت مهم انجــــام تکلیف 
اســــت از پدرم که مرا در خط حسین)ع( و فرزند پاک 
زهــــرا روح اهلل راهنمایــــی نمود و ما را در مســــیر انبیا 
تشویق می کرد کمال تشکر و قدردانی را دارم و پدرم 
باید برایت بسی جاى خوشــــحالی باشد که اکنون از 
زحمــــات خود نتیجه بگیری و آن همه زحمت شــــما 

بی ثمر نبوده است.
مــــادرم، مــــادر خــــوب و مهربانــــم امیــــدوارم که مرا 
ببخشــــید چراکه برایم خیلی رنج و زحمت کشیدى 
و از تــــو حالىــــت می طلبم. در برابــــر آن همه ایثار و 
فداکارى تو مادرم جوابی به جز این ندارم که حالم 

کنی.
در ایــــن ایــــام اگــــر خداونــــد یــــارى نماید بــــه فیض 
شــــهادت خواهم رســــید و اگر زنده مانــــدم جبران 
ایثار و زحمت تو را جوابگو هستم و از برادر بزرگترم 
می خواهــــم همچنان که تا به حال نیز نشــــان داده 
همواره گوش به فرمان امام عزیز باشــــد و از خواهر 
با  که  می خواهــــم  حالىت  طلــــب  ضمــــن  بزرگوارم 
حفظ شــــئون اســــامی خود همچنان که تا به حال 
نیز بوده پیرو راه زینب باشــــد. حرکت زینب گونه تو 
خواهرم مشــــت محکمی بر دهان یاوه گویان شرق 

و غرب باشد.

ایستگاه آسمان

تولید اثری شنیدنی 
درباره شهید ابراهیم همت

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: ســــوره مهــــر الکترونیک 
کتــــاب صوتــــی »معلــــم فــــراری« را با صــــدای رامین 
عسگرپور منتشــــر کرد. این اثر روایتگر بخش هایی 

از زندگی شهید همت است.
»معلم فراری«، نوشــــته رحیم مخدومــــی، دومین اثر 
از مجموعه پرطرفدار فرماندهان است که به زندگی 
و بیــــان خاطراتــــی از شــــهید محمدابراهیــــم همت، 
رســــول اهلل)ص(  محمد   27 لشــــکر  فرماندهــــان  از 

می پردازد.
کتاب با یک مقدمه با عنوان »یک جور زندگی« شروع 
می شود که شــــرح مختصری اســــت از زندگی شهید 
همت. نویســــنده در ادامه کتــــاب، طی هفت فصل 
زندگی شهید همت را با استفاده از خاطرات همراهان 
و نزدیکان او روایت می کند. مورچه های زیر ماشین، 
آشی که یک وجب روغن داشت، معلم فراری، ساح 
زیر برف، پاهای بزرگ، ظرفشوی نیمه شب، وحشت 
از شیشــــه، پس گردنی و لبخندی که روی سینه ماند 

عناوین این هفت فصل را تشکیل می دهد.
سوره مهر الکترونیک با همکاری نشر قناری کتاب 
صوتی »معلم فراری« را به تازگی منتشر کرده است. 
ایــــن اثر با صــــدای رامین عســــگرپور در دســــترس 

عاقه مندان قرار گرفته است.
شــــهید محمدابراهیم همت از فرماندهان ارشــــد در 
هشت ســــال دفاع مقدس بود که در عملیات هایی 
چــــون فتح المبیــــن، بیت المقدس، رمضــــان و خیبر 
مســــؤولیت هایی را برعهده داشــــت. شهید همت 
پیــــش از پیــــروزی انقاب، بــــه دلیــــل فعالیت های 
سیاسی و مبارزاتی خود، تحت تعقیب ساواک بود و 
مدتی به اجبار به شــــهرهای مختلف مانند اهواز فرار 
کرد و در آنجا سکنی گزید. او در 17 اسفندماه سال 62 

در عملیات خیبر در جزیر مجنون به شهادت رسید.
مجموعه 28 جلدی »قصه فرماندهان« که به همت 
انتشــــارات ســــوره مهر تهیه و تدوین شــــده است، 
سرگذشت هایی داستان گونه از زندگی فرماندهان 
شهید هشت ســــال دفاع مقدس را روایت می کند. 
اطاعات ایــــن مجموعه ها از مصاحبــــه با همرزمان، 
خانواده ها و دوستان این شهدای گرانقدر گردآوری 
شــــده و به قلم توانای نویسندگان فعال حوزه دفاع 

مقدس به رشته تحریر درآمده است.

رادیو کتاب

مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست
که به پیمانه کشــــی شهره شدم روز الست
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست
حافظ

امام حسن عسکری )ع(:

یکی از نشانه های تواضع و فروتنی آن است که به هرکس برخورد نمایی، سالم 
کنی و در هنگام ورود به مجلس هر کجا، جا بود بنشینی )نه آن که به زور و 

زحمت برای دیگران، جایی را برای خود باز کنی(.

، ج 75، ص 372، ح 9 بحاراألنوار

عکس روز
آغاز اکران تبلیغات محیطی سومین جشنواره شهروندان برگزیده همدان

ثبت نام 720 داستان نویس جوان در دوره داستان نویسی جایزه جالل

ل جالل« از 21 آذر ماه آغاز چهاردهمین دوره داستان نویسی »آ
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: دوره چهاردهم 
بــــه  جــــال«  ل   »آ داستان نویســــی  آمــــوزش 
صورت برخــــط برگزار می شــــود. 720 نفر برای 

حضور در این دوره ثبت نام کرده اند.
به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران، مصطفی جالی، دبیر اجرایی 
ل احمد  سیزدهمین دوره جایزه ادبی جال آ
، دالیل اســــتقبال گســــترده  با اعام این خبر
آموزشی  داستان نویسان جوان از دوره های 
را برشمرد و گفت: سطح عاقه مندی و تجربه 
موفــــق ادب جویــــان در بهره منــــدی از ایــــن 
مؤسسه  پشتوانه  نیز  و  آموزشی  کاس های 
خانــــه کتاب و ادبیــــات ایران در همــــکاری با 
داستان نویســــان صاحب نام و مدرسان تراز 
که در  کشور سبب شد  اول داستان نویسی 
فاصلــــه یک روز پس از انتشــــار فراخوان این 
دوره)آن هم نــــه به صورت سراســــری و تنها 
 720 داستان نویســــی(  محدود  گروه های  در 
عاقه مند و داســــتان نویس جوان از اقصی 
نقاط کشــــور درخواست شرکت در این دوره 

مجازی بدهند.
وی ادامه داد:  پیش بینی می کنیم که تا زمان 
آغاز این کاس ها، تعــــداد متقاضیان حضور 

در این دوره مجازی به یک هزار نفر برسد.
جالی با بیان این که داستان نویسان جوان 
از اقصــــی نقاط کشــــور در ایــــن دوره مجازی 
هشــــت روزه شــــرکت خواهند کــــرد، گفت: 
13 کارگاه برخــــط با هدف ایجــــاد فرصت برابر 
آموزش برای  نویسندگان جوان و نیز پرورش 

استعدادهای این حوزه برگزار می شود.
وی افزود: شرکت کنندگان این دوره از میان 
اعضای »پایگاه نقد داســــتان« و بــــا توجه به 
ســــطح کیفی آثار ارســــالی آنان طی یک سال 

گذشته انتخاب شده اند.
جالی با برشمردن نام مدرسان دوره آموزش 
یــــادآور شــــد: ادب جویان،  داستان نویســــی 
در این دوره آموزشــــی از کاس های درســــی 
رضــــا  بایرامــــی،  محمدرضــــا  چــــون  افــــرادی 
امیرخانی، احمد شــــاکری، احســــان عباسلو، 
شــــیوا  تشــــکری،  ســــعید  منایی،  حمیدرضا 
مقانلو، مجید قیصری، مهدی قزلی، خســــرو 
باباخانی، شــــهریار عباســــی، دکتر ابوالفضل 
حری و ابراهیم حسن بیگی بهره خواهند برد.
ادبیــــات  و  شــــعر  گســــترش  دفتــــر  مدیــــر 
داســــتانی تصریح کرد: در چهاردهمین دوره 
ل جــــال« کــــه حســــب ضرورت  آمــــوزش »آ

رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی، به صورت 
عنوان هایی  شــــد،  خواهــــد  برگــــزار  مجــــازی 
چون »نقش اقلیــــم و جغرافیا در هنر رمان«، 
»برش های  دینــــی«،  داســــتان  »ویژگی هــــای 
»داستان نویسی  کوتاه«،  داســــتان  در  زمانی 
خاق چیســــت؟«، »نقش و جایگاه اسطوره 
پســــت  رمــــان  »ویژگی هــــای  داســــتان«،  در 
مســــتندنگاری«،  »خرده ریزی های  مــــدرن«، 
شــــخصیت پردازی  چگونگــــی  و  »اهمیــــت 
داســــتان«،  اولیه  ایــــده  »فلســــفه  رمان«،  در 
وقایع  بستر  در  داستان نویسی  »ویژگی های 
اجتماعی«، »چگونه زاویه دید مناســــب برای 
داســــتان انتخاب کنیم؟«، »چگونه سفرنامه 
آشــــکار و  بنویســــیم؟« و »وجــــود روایتگری 

پنهان« تدریس می شود.
دوره  چهاردهمیــــن  گفــــت:  پایــــان  در  وی 
پنج شــــنبه  از  ل جــــال«  »آ داستان نویســــی 
در  مجــــازی  کارگاه   13 قالــــب  در  آذر مــــاه،   21

سامانه ای برخط برگزار خواهد شد.
جالــــی پیــــش از ایــــن نیــــز در گفت وگویی 
برگزاری این دوره هــــا را در صورت بهره مندی 
افراد ثبت نام کننده از زیرساخت های الزم به 

صورت مجازی عنوان کرده بود.

ترجمه کتاب »شاخص های 
مکتب شهید سلیمانی« 

به زبان روسی

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »شاخص های 
مکتب شــــهید ســــلیمانی« کــــه در ایــــران به 
تازگی به چاپ نهم رســــیده اســــت، بــــه زبان 
روســــی ترجمه و منتشر شــــد. این اثر به قلم 

حجت االسام شیرازی نوشته شده است.
شــــهید  مکتــــب  »شــــاخص های  کتــــاب 
ســــلیمانی« بــــه قلــــم حجت االســــام علــــی 
شــــیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس 
ســــپاه پاســــداران نوشــــته شــــده و توســــط 
انتشارات »خط مقدم« به چاپ رسیده است. 
این اثر ســــعی دارد با مبنا قرار دادن سخنان 

نگاهی  ســــلیمانی،  قاســــم  ســــپهبد  شهید 
به مکتــــب و ویژگی های این شــــهید بزرگوار 

داشته باشد.
 به زبان روســــی منتشر شده 

ً
این کتاب اخیرا

اســــت و مخاطبان روســــی هــــم می توانند با 
ویژگی ها و مکتب این شــــهید بزرگوار آشــــنا 
شوند. با توجه به تجریه های گذشته در مورد 
چاب کتاب به زبان روسی می توان حدس زد 
کتاب هم مورد اســــتقبال مخاطبان  که این 

روسی قرار بگیرد.
در بخش هایی از این کتاب با توجه به روحیه 
شــــهادت طلبی و جان نثــــاری که در شــــهید 
سپهبد قاسم ســــلیمانی وجود داشته، آمده 
اســــت: »کســــانی هســــتند که درک زیباتر و 
واالتری از فلســــفه حیــــات دارنــــد و حاضرند 

جــــان خــــود را در راه آرمان معنــــوی خویش 
فــــدا کنند و از شــــهادت در راه مکتب و دین 
اســــتقبال می کننــــد. به چنیــــن روحیه ای که 
همراه بــــا رهایــــی از تعلقات دنیوی اســــت، 

شهادت طلبی گفته می شود.
شــــهید ســــپهبد قاســــم ســــلیمانی نیــــز در 
مکتب امــــام خمینــــی)ره( با همین عشــــق 
به شــــهادت پرورش یافت. ســــردار سرتیپ 
پاســــدار محمدرضــــا فــــاح زاده می گوید:»در 
ســــوریه در تمامی خطــــوط عملیاتی، هجومی 
و دفاعی حاضر می شــــد. در باشــــکوی حلب 
مورد هجــــوم تیرهای مســــتقیم داعش قرار 
گرفت. در ســــابقیه در جنوب حلب ماشین 
او را بــــه رگبــــار بســــتند. همه جا خــــودش به 

استقبال خطر می رفت و...«.

خبرنامه

نهضت ترجمه

مستندسازی بحران

هگمتانه، گروه فرهنگی: نام "مســــتند بحران" ذهن ها را به 
ســــمت میدان جنگ می برد در حالی که مستندســــازی از 
ایثار کادر درمان در مقابله با ویروس کرونا شاخه اجتماعی 

آن را نمایندگی می کند.
مستندسازی پس از پیروزی انقاب اسامی وارد مرحله ای  
تازه شد، ثبت تصاویر انقاب اسامی و سقوط رژیم پهلوی 
بیشــــتر به عهده مستندسازان نســــل قبل بود اما شروع 
ســــال های دفاع مقدس نســــلی از جوانان را تربیت کرد که 
براساس وظیفه و احساس دین به جبهه ها می رفتند. آنها 
تصویربــــرداران و خبرنگاران تلویزیون بودند که تصاویری از 

جنگ را برای مردم مخابره می کردند.
پــــس از پایان ســــال های جنــــگ، تجربه های نســــلی که در 
کــــوران این رویداد پخته شــــده و بــــه بلوغ رســــیده بود، در 
بخشی دیگر متبلور شــــد؛ حوادث لبنان، جنگ بوسنی و 
هرزگوین، بحران های افغانستان و مسائل منطقه همواره 
مورد توجه مستندســــازانی قرار گرفت که به نوعی دنباله رو 
شهید سیدمرتضی آوینی بودند. مردی که با »روایت فتح« و 
مستند اشراقی نخستین گام های جدی برای بنیان گذاری 

نوع تازه ای از مستندسازی را فراهم کرد.
مستندسازی بحران در هالیوود �

از ســــال 2001 به بعد که آثار ضداسامی و اسام  هراسانه در 
انواع و اقســــام فیلم های ســــینمای غرب، بیشتر در قالب 
همــــان دو جریان اصلی ســــینمای آخرالزمانی و ســــینمای 
جنــــگ و اشــــغال قــــرار گرفتــــه و مطــــرح شــــدند، تصویری 

هراس انگیز از اسام در فیلم ها ارائه شد.
ســــال 2002 فیلمی در تأیید حضور آمریکا در ویتنام توسط 
رندال واالس ساخته شــــد به نام » ما سرباز بودیم«. واالس 
آســــمانی نشان می دهد  آمریکایی را فرشتگانی  ســــربازان 
که بــــرای ادای تکلیف الهی و دینی شــــان به ویتنام می روند 
تا ویت کنگ ها را به ســــزای اعمالشان برسانند. فیلم هایی 
ساخته شــــد درباره فداکاری ارتش آمریکا برای نجات ملل 
دربند ظلم و جنگ که همگی سینمایی داستانی اند؛ مانند: 

»سقوط بلک هاوک«، »قتلگاه نیروی دلتا« و...
مستند بحران در ایران �

نســــل پــــس از آوینــــی از دهــــه 1370 شــــروع به ســــاخت 
مستندهایی کردند که ضدامپریالیستی و با هدف وحدت 
مسلمانان شکل گرفتند. حاال ســــینماگران ایرانی راویانی 

صادق در منطقه و حتی جهــــان بودند که ردپای ظلم علیه 
اســــام و مســــلمانان را به تصویر می کشــــیدند. مجموعه 
مســــتندهای نادر طالب زاده با نام »خنجر و شقایق« درباره 
بوسنی هرزگوین و نسل کشــــی مسلمانان در قلب اروپا از 

بهترین نمونه های این آثار است.
مســــتندهای محمدحســــین جعفریان در مورد طالبان و 
« در مورد  افغانســــتان به ویژه مستند »شــــیر دره پنج شیر
زندگی شاه احمد مقصود یا مستند شهادت دیپلمات های 
خبرنگار ایرانی از بهترین و شناخته شده ترین آثار جعفریان 

است.
رضا برجی مستندسازی فراتر از مرزها است؛ ستاره مستند 
بحران، هر جا که رویدادی سیاســــی و اجتماعــــی و بزرگ رخ 
داده در میانه آتش ایســــتاده اســــت. دوربیــــن او 14 جنگ 
مهم جهان را ثبت کرده است؛ مستند »سواحل اشک« و 
»زیتون« در مورد جنــــگ 33 روزه لبنان از محبوب ترین آثار 
اوست. پس از این نسل، سهیل کریمی و سعید ابوطالب 
ایستاده اند. و از میان ســــینماگران جوان تر که رویدادهای 
منطقه و ظهــــور داعــــش را به تصویــــر کشــــیده اند، بهروز 
، امیرحســــین نوروزی و چندین چهــــره دیگر قرار  نورانی پور
دارند. همچنین مجموعه مستندهایی که مرتضی شعبانی 
در دو دهه اخیر تهیه کرده اســــت بــــه روز و اثرگذارند. او که 
از اعضای تیم »روایت فتح« اســــت، دربــــاره داعش و یمن 
مستندهایی پرمخاطب و دیدنی ساخته و جوایز مختلفی 

دریافت کرده است.
جشــــنواره  � چهاردهمیــــن  در  بحــــران  مســــتند 

»سینماحقیقت«
چهاردهمین جشــــنواره »سینماحقیقت« به عنوان یکی از 
مهم ترین ویترین های سینمای مســــتند و عرصه ای برای 
درخشش سینماگران جوان، امســــال بخشی مختص به 
کرونا دارد، این بخش می تواند شــــاخه اجتماعی مســــتند 
بحران را نمایندگی کند و نخستین رویداد تخصصی مستند 
باشــــد که از منظر ثبــــت و ضبط تصویــــری، مجاهدت کادر 
درمان و مدافعان ســــامت را در ایــــن جنگ چندین ماهه 
به تصویر می کشد. »مستند بحران« ترکیبی بزرگ است که 
نمی توان آن را زیر یک عنوان یا گونه مستندسازی محدود 
کرد، می توان گفت تا جهان زنده اســــت و تا مستندسازی 

پابرجاست، »مستندبحران« به حیات خود ادامه می دهد.

مستند
بخش دوم


