
آگهی مناقصه/ مزایده عمومی
مزایده شماره 99/1
تجدید مناقصه شماره 99/5

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

همیشــه و همه جا محصوالت آویسا

شــرکت شــیر پاســتوریزه پگاه همدان در نظر دارد خرید/ فــروش اقالم و انجام امــور مندرج در جدول ذیــل را از طریق انجام 
مناقصه/ مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

توضیحاتموضوع مناقصهشرح مناقصه/ مزایدهشماره

به شرح برگ شرایط مناقصهخرید انواع دبه ماستمناقصه یک مرحله ای - نوبت دوم99/05

به شرح برگ شرایط مزایدهفروش اقالم ضایعاتی شرکتمزایده یک مرحله ای - نوبت اول99/1

داوطلبــان شــرکت در مناقصــه/ مزایده می توانند جهت دریافت برگ شــرایط همه روزه به اســتثنای روزهای تعطیل به نشــانی:  
همدان، بلوار بســیج مراجعه نمایند و پیشــنهادات خود را در پاکت های الک و مهر شــده حداکثر تا مهلت مقرر در برگ شــرایط به 

دبیرخانه این شرکت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
 همچنیــن داوطلبــان شــرکت در مناقصــه/ مزایــده می تواننــد جهت اطالع از شــرایط مناقصه به ســایت های شــرکت به نشــانی

www.avisadairy.com یا www.hamedan.irandairy.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس: 081-32569178

پگاه نام و نشان برتر ملی

تخفیف%20 

آخرین مهلت: 99/07/30

قابل توجه شهروندان گرامی

 عوارض معوقه
 جرائم ماده صد

سال 1398و قبل از آن 

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری منطقه دو مراجعه فرمایید

روابط عمومی شهرداری منطقه 2 همدان

همکار گرامی؛ سرکار خانم اعظم مهری
جناب آقای مجتبی امیدی

رحمت  و  غفران  مرحومه  آن  برای  منان  ایزد  درگاه  از  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
روزنامه هگمتانهواسعه الهی و برای خانواده محترم و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.

چهارشنبه 1۲ شهریور 1399    13 محرم 144۲     ۲  سپتامبر  ۲۰۲۰    شماره 46۰3    سال بیست و دوم    ۸ صفحه    روزنامه قیمت ندارد  بهاء  چاپ:  ۲۰۰۰  تومان

4  
حه 

صف امیر فتحیان نسب
ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی 

و گردشگری همدان

6   
حه

صف : ملی پوش همدانی تیراندازی کشور
برای مسابقات جهانی آماده می شوم 4  

حه 
صف گفتگوی هگمتانه با منتخب »مترجم محبوب من«

کیمیای ترجمه با عبداهلل کوثری

صفحه   7

صفحه   5

محله امامزاده یحیی 
یکی از معتبرترین محالت همدان

تمام شــــهرهای تاریخی ایران دارای بافت و ساختار قدیمی و باارزشی بوده اند 
کــــه طی گذشــــت زمان دچــــار تحوالتــــی شــــده اند. نخســــتین دخالت ها در 

در بافت هــــای تاریخی ایران به اوایــــل دوره پهلوی بازمی گردد   
ً
عمدتــــا که 

مراکز شهرهای تاریخی متمرکز شد. از جمله این 
شهرها می توان شهر تاریخی همدان را نام 

برد کــــه از زمان شــــکل گیری 
بــــه عنــــوان یــــک مرکــــز 

و  تجــــاری  سیاســــی، 
مهم  اقتصادی 

محسوب ...

نه
متا

هگ
س: 

عک

ح شد: در بازدید از پروژه عظیم پارک ۲45هکتاری اکباتان مطر

توسعه همه جانبه شهر همدان در دستور کار
حاجی بابایی: آحاد شهروندان از توسعه همه جانبه سود می برند                 شاهرخی: اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز در کالبد پروژه های شهری                   صوفی: از هر امکانی برای خدمت به شهروندان استقبال می کنیم

اهدای 3۸5 واحد خون در تاسوعا و عاشورا
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل انتقال خون استان 
همــــدان از اهــــدای 385 واحــــد خــــون در ایام تاســــوعا و 
عاشورای حســــینی خبر داد و گفت: مشکل کمبود خون 

نداریم.
به گزارش هگمتانه، افشین محمدی دیروز با بیان اینکه 
در روزهــــای تاســــوعا و عاشــــورا اهدای خون رشــــد خوبی 
داشــــت اظهار کرد: امسال در روزهای تاســــوعا و عاشورا 

385 واحد در استان اهدا شد.
وی بیــــان کــــرد: طبــــق برنامه ریــــزی و تماس هــــای تلفنی 
که داشــــتیم بــــه اهداکننــــدگان قــــوت قلــــب دادیم که 
مشــــکلی نیســــت و می توانند با آرامش خاطــــر از رعایت 

دستورالعمل ها، اهدای خون داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همــــدان تصریح کرد: مردم 
می دانند ما تمام دســــتورالعمل های بهداشــــتی را رعایت 

می کنیم، بنابرایــــن نگرانی بابت ابتال بــــه کرونا در اهدای 
خون وجود ندارد.

وی در خصوص اهدای پالسمای بهبودیافتگان کرونا نیز 
خاطرنشان کرد: تعداد اهداکنندگان پالسما تاکنون 198 

واحد بوده است.
محمدی با بیان اینکه در حاضر در شهرســــتان ها اهدای 
خــــون انجام نمی شــــود گفــــت: اعــــزام تیم های ســــیار به 
شهرستان ها فعال در برنامه نیست اما بعد از کرونا مجدد 

انجام می شود.
وی بــــا تأکید بر اینکه ذخایر وضعیــــت خوبی دارد تصریح 
کرد: در حــــال حاضر مــــازاد ذخایر خونی به تهران ارســــال 
می شــــود امــــا یــــک محموله نیــــز بــــه بندرعبــــاس طبق 

درخواست آنها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه مشکلی بابت کمبود خون نداریم افزود: 

از ابتدای سال تاکنون یک هزار و 750 واحد خون به تهران 
و بندرعباس ارسال شده است.

رهبر معظم انقالب:

یخ  عزاداری امسال در تار
کشور ماندگار شد

 وضعیت مهد کودک ها
 به هیچ وجه خوب نیست

حضرت آیــــت اهلل خامنه ای فرمودنــــد: از ملت عزیز 
ایران تشــــکر می کنم به خاطر حسن رفتارشان 

 امسال را به عنوان یک 
ً
در دهه  عاشورا که واقعا

پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
حضرت آیت ا... خامنــــه  ای رهبر معظم انقالب 

اســــالمی صبح دیــــروز )سه شــــنبه( در ارتباط 
، معاونان، مدیران و رؤســــای  تصویری با وزیر

وزارت آمــــوزش و پــــرورش در ســــی و چهارمین 
اجــــالس آموزش و پرورش، با تشــــکر صمیمانه 

از مــــردم بــــرای عــــزاداری پــــر شــــور حســــینی و 
حرکــــت عظیــــم معنــــوی همــــراه بــــا رعایــــت 

را  معلمــــان  بهداشــــتی،  دســــتورالعمل های 
« خواندند و ... »افسران سپاه پیشرفت کشور

صفحه   ۲
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۲
: مديرکل راه آهن غرب کشور

حرکت آزمایشی نخستین قطار ۲ طبقه در مسیر تهران-همدان
مسؤوالن فنی راه آهن نخستین مسافران اين قطار هستند

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل راه آهن غرب کشــــور گفت: نخســــتین قطار 2 طبقه مسیر 2 
سویه همدان - تهران ساعت 8:30 روز سه شــــنبه به صورت آزمایشی از ایستگاه راه آهن تهران به 

سمت همدان حرکت کرد.
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید ابراهیم نژاد روز سه شــــنبه افزود: مراحل آزمایش حرکت قطار 2 
طبقه در مسیر همدان - تهران در چند روز آینده ادامه دارد و به زودی در این مسیر حرکت قطار به 

صورت رفت و برگشت راه اندازی می شود.
وی افــــزود: کارشناســــان فنــــی راه آهن ایــــران با بررســــی دقیق خط آهن مســــیر همــــدان - تهران، 

آزمایش های فنی برای حرکت قطار 2 طبقه بر روی این ریل را انجام می دهند.
ابراهیم نژاد با بیان اینکه پس از پایان مراحل آزمایشــــی، فروش بلیت قطار 2 سویه همدان - تهران 

آغاز می شود بیان کرد: واگن های این مسیر توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا تأمین می شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی کارشناسان در این مرحله، نقاط حساس از جمله پل ها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد، عنوان کرد: هر سالن این قطار 84 نفر گنجایش دارد و به منظور کاهش هزینه بلیت 

برای مسافران راه اندازی شده و اگر دریابیم که مناسب این خط است از آن استفاده می شود.

، از  ، تهویه خوب و امکانات بهتر مدیرکل راه آهن غرب کشــــور ادامه داد: عالوه بر قیمت پایین سفر
دیگر ویژگی های این قطار است.

وی بیان کرد: کارشناسان و مسؤوالن فنی راه آهن نخستین مسافران این قطار هستند که مدت 
زمان رسیدن به مقصد، ساعت رفت و برگشت و روزهای حرکت را تخمین می زنند تا قیمت بلیت 
این قطار اندازه گیری شــــود. ابراهیم نژاد افزود: در حال حاضر قطار مسیر 2 سویه همدان - مشهد 

، توسط شرکت های حمل و نقل ریلی بن ریل و رجا انجام می شود. هر روز
، دارای واگن هایی با کوپه های چهار و  بــــه نقل از ایرنا، وی اظهار کرد: این قطارها با ظرفیت 250 نفــــر

6 تخته هستند.

استان

افزایش 14 درصدی تردد 
خودرو از جاده های همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: جانشــــین رئیس 
پلیــــس راه اســــتان همــــدان گفــــت: میــــزان تردد 
خودروها در جاده های برون شــــهری این اســــتان 
از پنجشــــنبه گذشــــته تا پایان روز عاشورا 14 درصد 
نسبت به ایام مشــــابه محرم سال گذشته افزایش 

داشته است.
همایی  غالمعلی  ســــرهنگ  هگمتانه،  گــــزارش  به 
آمار به دست  روز دوشــــنبه بیان کرد: بر اســــاس 
، 2 میلیون و  آمــــده از دســــتگاه های تــــردد شــــمار
677 هــــزار تــــردد در ایــــن چهــــار روز از جاده های 
این اســــتان صورت گرفت در حالــــی که تعطیالت 
محرم ســــال گذشــــته این آمــــار 2 میلیون و 338 
هزار تردد بود و امســــال 339 هــــزار تردد افزایش 

است. داشته 
وی اضافــــه کــــرد: روز پنجشــــنبه و جمعه گذشــــته 
شــــاهد افزایش تــــردد خودروها از ســــمت مرکز به 
گیت های  میــــزان  بنابرایــــن  بودیــــم  کشــــور  غرب 
آزادراه همــــدان  بــــه همــــدان در عوارضــــی  ورودی 
ساوه افزایش یافت تا توقف خودروها در عوارضی 

کاهش یابد.
جانشــــین رئیس پلیس راه اســــتان همدان ادامه 
داد: در روزهــــای شــــنبه و یکشــــنبه بــــار ترافیــــک 
معکوس شد و ورودی همدان از سمت کرمانشاه 
بــــه ســــمت خروجی این اســــتان به ســــمت تهران 
گیت هــــای عوارضی  شــــاهد ترافیک پرحجم بود و 

خروجی همدان افزایش یافت.
ســــرهنگ همایی بیان کرد: با وجود افزایش حجم 
ترافیک شاهد ســــانحه مهمی در چهار روز گذشته 
نبودیم و در روز دوشنبه چهار فقره سانحه در این 
اســــتان رخ داد که منجــــر به مجروح شــــدن هفت 

سرنشین خودرو شد.

پرده خوانی نینوا با مرشد 
مهدی چایانی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: در قالــــب ویــــژه 
برنامه های پرده خوانی نینوا، مرشــــد مهدی چایانی 

کربال می خواند. نقل 
به گزارش هگمتانه، مرشــــد مهدی چایانی هنرمند 
پیشکســــوت همدانی در قالب ویــــژه برنامه »پرده 
خوانی نینوا« تا 30 شهریور ساعت 21 در 22 منطقه 
و فرهنگســــراهای شهر تهران به اجرای پرده خوانی 

برای شهدای کربال می پردازد.
در ایــــن ویــــژه برنامه»پــــرده خوانــــی نینــــوا« عالوه 
بر مرشــــد مهــــدی چایانــــی، رضا حســــینعلی خانی، 
بصیری،  حسن  ظاهری،  حسین   ، ورمزیار ابوالفضل 
محمدرضا معجونی و رضا فقیهی در ارتباط با واقعه 
کربال و قیام حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و یاران 

باوفای ایشان پرده خوانی خواهند کرد.
ویژه برنامه »پرده خوانی نینوا« هر شــــب درفضای 
باز یکی از مناطق و فرهنگســــراهای شــــهر توســــط 
پردیس تئاتــــر تهران با رعایت اصول بهداشــــتی و 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.

خبــــــــــــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان گفت: متأسفانه در جریان رسانه ای کشور برخی از 
این عناصر روشنگر به جای اینکه به فکر مقابله با جریان 
کفر باشــــند درگیر بازی های سیاســــی و یا دعوا بین خود 

شده اند.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی دوشنبه 
شب گذشــــته در مراسم عزاداری شــــهادت سید و ساالر 
که به همت هیــــأت زینبیون)فعاالن رســــانه  شــــهیدان 
استان همدان( برگزار شد با بیان اینکه تاریخ بشر از ابتدا 
با دشــــمنی حق و باطل و جنگ بین ایــــن دو همراه بوده 
اســــت اظهار کرد: از همــــان اول که آدم خلق شــــد و پا در 
بهشت نهاد، یکی از توصیه های الهی این بود که مراقب 

دشمن باش و دشمنت را بشناس.
وی با بیان اینکه زمانی که آدم پا به زمین گذاشت، خداوند 
فرمود که وارد میدان جنگ می شــــوید و در میدان جنگ 
که دشمن شناس باشــــد افزود:  کســــی موفق تر اســــت 
وقتی قابیــــل برادر خود را به شــــهادت می رســــاند، جنگ 
بین حق و باطل آغاز می شــــود و تا انتهــــای دنیا نیز جدال 
بین این دو وجود خواهد داشــــت، حتی پس از ظهور امام 

زمان)عج( هم این درگیری وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیــــان اینکه هیچ 
پیغمبری نیســــت که درگیر جنگ با باطل نبوده باشــــد و 

مردم به ســــادگی دعوت او را پذیرفته  باشــــند تصریح کرد: 
جبهه کفر همواره مقابل انبیای الهی ایســــتاده اســــت و 
تاریخ بشــــر با دشــــمنی بین حقیقت و توهمات شــــکل 

گرفته است، ما نیز فقط حق انتخاب داریم.
وی با بیان اینکه در این نبرد گاهی باطل پیروز شده است 
اما پیروزی نهایی از آن جبهه حق اســــت ادامه داد: پس از 
عاشــــورا نیز دشــــمنان اهل بیت)ع( بــــه یکدیگر تبریک 
می گفتند اما مختار ســــه ســــال پس از عاشورا انتقام همه 

آنها را به بدترین شکل ممکن گرفت.
آیت ا... شــــعبانی خاطرنشان کرد: 1400 سال است، که همه 
بر امام حسین)ع( سالم می فرستند و یزید را لعن می  کنند 
بنابراین شاید در ظاهر حسین)ع( به شهادت رسید اما در 

مسیر ابدیت برنده و بازنده مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشــــمن و جبهه باطل در جنگ سخت 
حمله کردند و همان روز پیروز شــــدند اما این ظاهر قضیه 
بود اظهار کرد: رسانه جریان باطل در تبلیغات خود طوری 
عمل کــــرد که یزیــــد گمان کرد اگــــر امام حســــین)ع( را به 
شهادت برســــاند، کسی اعتراض نمی کند چراکه رسانه  آن 

روز دشمن افکار مردم را مدیریت می کرد.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
امروز هم دشــــمن بــــا فضای رســــانه ای در حــــال دخالت 
در امور کشــــورهای مختلف اســــت افزود: فضای مجازی 

امروز دموکراســــی غربی را هم تهدیــــد می کند به طوری که 
رسانه های اجتماعی اطالعات شخصی کاربران را تحلیل و 

به سمت شخص مورد نظر سوق می دهند.
وی بــــا تأکیــــد بر اینکــــه فضای مجــــازی مدیریــــت فضای 
حقیقــــی را به دســــت گرفته اســــت تصریح کرد: دشــــمن 
مســــأله فضای مجــــازی را جــــدی گرفته اســــت و در برخی 
از مــــوارد مانند انتخابات در کشــــورهای مختلــــف افراد را 
مجبــــور می کند که به نامزد مورد نظر خود رأی دهند مانند 
لبنان که با قدرت رســــانه دولت نزدیک به جریان مخالف 

را برگزیدند.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه برخی در اروپا و امریکا پول 
می دهند که اطالعــــات کاربران ایرانی را بخرنــــد ادامه داد: 

امروز جنگ نرم به جنگ شــــناختی و ادراکی تبدیل شــــده 
است.

وی گفت: دشمن با رسانه های خود کار را به جایی رساند 
که حســــین)ع( را شهید کرد اما به اربعین امام حسین)ع( 
نرسید که جریان باطل به شکست اعتراف کرد چراکه یک 
سرباز رســــانه ای در جبهه جنگ نرم چون زینب)س( همه 
کارهای 50 ساله بنی امیه را به تنهایی در عرض یک ماه به 

باد داد.
امــــام جمعه همدان با بیان اینکــــه حضرت زینب)س( در 
ظاهر اسیر بود اما در باطن امیر گفت: حضرت زینب)س( 
مخاطــــب را به طور کامل می شــــناخت و مطابق با آن با هر 

گروهی در شام و کوفه خطبه های آتشین خود را خواند.

وی با بیان اینکــــه امروز برای مقابله با جنــــگ نرم نیازمند 
ســــربازان اهل رســــانه چون زینب)س( هســــتیم افزود: 
با روشــــنگری های ایشــــان دشمنی که شــــهر را برای ورود 
سرهای شــــهدا آذین بسته بود پس از چند روز اعتراف به 
شکست کرد به طوری که یزید به دروغ مجبور شد بگوید 
که من نمی خواستم امام حسین)ع( را بکشم و ابن زیاد او 

را کشته است و سپس ابن زیاد را نفرین و لعن کرد.
آیت ا... شــــعبانی با اشــــاره به اینکــــه متأســــفانه در جریان 
رسانه ای کشــــور برخی از این عناصر روشنگر به جای اینکه 
به فکر مقابله با جریان کفر باشند درگیر بازی های سیاسی 
و یا دعوا بین خود شده اند گفت: رسانه ها و خبرنگاران باید 

بصیر بوده و بصیرت را به جامعه منتقل کنند.

استاندار همدان تأکید کرد:

استفاده از توان مجمع نمایندگان برای بهبود آموزش و پرورش
هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: از 
ظرفیــــت و توانایی مجمع نمایندگان اســــتان برای بهبود 

کیفیت آموزش و پرورش استان استفاده شود.
در  شــــاهرخی  ســــعید  ســــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
سی وچهارمین اجالس دو روزه مدیران و رؤسای آموزش 
و پرورش سراســــر کشــــور که با حضور رهبر انقالب و وزیر 
آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــــد، 
گفت: از مردم سراسر اســــتان که در این شرایط کرونایی، 
هم وفاداری خود را به امام حســــین)ع( ثابت کردند، هم با 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی 
اقدامــــی در جهت فرهنگ ســــازی انجام دادند، تشــــکر و 

قدردانی می کنم.
شــــاهرخی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقالب گفت: 
مقام معظم رهبری شــــاخص های اصلی در تحول آموزش 
و پرورش را به نحو احســــن بیان کردند که می توان آن ها را 

نقشه راه آموزش و پرورش دانست.
وی اقدامــــات آموزش و پرورش در مدت شــــیوع کرونا در 
کشــــور را قابل تقدیر دانســــت و گفت: آموزش و پرورش 
در شرایط گســــترش کرونا، به نحو غیرمنتظره ای تعلیم و 

تربیت را تعطیل نکرد و توانســــت به نحو رضایت بخشی 
عمل کند.

 ، وی افــــزود: با فــــداکاری و ایثار جامعه فرهنگی در کشــــور
نه تنها آموزش تعطیل نشــــد بلکه، اقدامات شایســــته و 

بکری نیز انجام دادند.
اســــتاندار همدان ضمــــن تبریک ســــال تحصیلی جدید 
اولیــــای  خــــوب  بســــیار  همراهــــی  و  همــــکاری  گفــــت: 
آموزش و پــــرورش نیز قابل  دانش آموزان بــــا برنامه های 

تقدیر است.
شاهرخی با تأکید بر اعالم آمادگی کامل آموزش و پرورش 
استان برای برگزاری کالس های حضوری گفت: به خانواده 
دانش آموزان این اطمینان را می دهیم که از همه امکانات 
و ظرفیت برای پشتیبانی و ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت در 

استان استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کــــرد: آموزش و پــــرورش همــــدان در آمادگی 
کامل بــــرای برگزاری حضــــوری دانش آمــــوزان در مدارس 

استان قرار دارد.
استاندار همدان تأکید کرد: تعلیم و تربیت نباید به خاطر 
شــــیوع کرونا تعطیل شــــود، با رعایت نکات بهداشــــتی و 

شیوه نامه های ســــتاد اســــتانی مقابله با کرونا آموزش و 
پرورش دانش آموزان انجام می شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از تالش های نمایندگان استان 
در مجلس شــــورای اســــالمی گفت: از ظرفیــــت و توانایی 
مجمع نمایندگان اســــتان برای بهبــــود کیفیت آموزش و 

پرورش استان استفاده شود.

گوی   � گفت و  پــــورداود: آموزش وپرورش باید بــــه 
اجتماعی تبدیل شود

مدیرکل آمــــوزش و پرورش اســــتان همــــدان هم گفت: 
توسعه عدالت آموزشــــی، ارتقای سطح معیشت کارکنان 
و ســــاخت مســــکن از جمله اقدامات مهم این دولت در 

دستگاه تعلیم و تربیت به حساب می آید.
محمــــد پــــورداود در حاشــــیه ســــی و چهارمیــــن اجالس 
سراســــری رؤســــای آموزش و پرورش کشــــور با اشــــاره به 
تدبیر  دولــــت  در  آموزش وپــــرورش  اقدامات  مهم تریــــن 
و امیــــد افــــزود: اســــتفاده از خردجمعی همچــــون حضور 
همکاران در شــــورای عالــــی آموزش وپــــرورش به انتخاب 
فرهنگیــــان از دیگــــر فعالیت های دولــــت در این بخش 

است.
وی تدویــــن برنامــــه عملیاتــــی ســــند تحــــول بنیادیــــن، 
تالش برای افزایش ســــرمایه اجتماعــــی و کاهش فاصله 
صف وســــتاد را از جملــــه اقدامــــات مهــــم ایــــن دولت در 

دستگاه تعلیم وتربیت عنوان کرد.
پــــورداود با تأکید بر اینکه آموزش وپــــرورش باید به گفت 
و گــــوی اجتماعی تبدیل شــــود، خاطرنشــــان کــــرد: برای 
تحقق این مهم حســــاس کردن 2 گروه مسؤوالن و مردم 
نســــبت به نهاد تعلیم وتربیت و اطالع رســــانی پشت سر 
هم به افراد اثرگذار در تصمیم گیری ها و نیز مردم به عنوان 

ولی نعمتان انقالب اسالمی ضروری است.
آمــــوزش و پــــرورش همدان اجالس سراســــری  مدیرکل 
رؤسای آموزش وپرورش را فرصتی برای ترسیم برنامه های 
راهبردی خاص و بلندمدت برای دســــتگاه تعلیم وتربیت 

با افق آینده پژوهانه دانست.
پــــورداود بــــا اشــــاره به تأکید اســــالم بــــر مشــــورت و خرد 
جمعــــی، عنوان کــــرد: تصمیم گیــــری برای ســــبک زندگی 
آموزشی وپرورشــــی متناســــب بــــا وضعیــــت کنونــــی بــــا 
تبــــادل افــــکار در ذهــــن و افزایــــش کارایی کیفــــی و کمی 

آموزش وپرورش در دوران حال و پساکرونا 2 هدف عمده 
اجالس رؤسای آموزش وپرورش است.

وی ســــی وچهارمین دوره این اجالس را نخســــتین تجربه 
آموزش وپرورش در بســــتر الکترونیک  اجالس رؤســــای 
پــــس از انقالب اســــالمی خواند و بیان کــــرد: این اجالس 
آموزش وپرورش در پایــــان قرن حاضر  مهم ترین رویــــداد 
اســــت که نیازها، فرصت هــــا و چالش های فــــراروی نهاد 
تعلیم وتربیت را هدف قرار می دهد تا با افق آینده پژوهانه، 
برنامه هــــای راهبردی خــــاص و بلند مدت بــــرای این نهاد 

ترسیم شود.
گفتنــــی اســــت بیــــش از 750 مدیــــر و رؤســــای مناطــــق 
آموزش وپــــرورش سراســــر کشــــور بــــا حضــــور در مراکــــز 

استان ها در این اجالس مشارکت دارند.

ح شد: در بازدید از پروژه عظیم پارک ۲45هکتاری اکباتان مطر

توسعه همه جانبه شهر همدان در دستور کار
حاجی بابایی: آحاد شهروندان از توسعه همه جانبه سود می برند            شاهرخی: اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز در کالبد پروژه های شهری              صوفی: از هر امکانی برای خدمت به شهروندان استقبال می کنیم

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: حمیدرضا حاجــــی بابایی، 
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس شــــورای 
اســــالمی، ســــید ســــعید شــــاهرخی، اســــتاندار همدان و 
جمعی از مدیران استانی از پروژه عظیم پارک 245هکتاری 

اکباتان بازدید کردند.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، در بازدیدی که توســــط 
مدیران ارشــــد اســــتان از پروژه عظیم پارک 245 هکتاری 
اکباتان بعمــــل آمد، توســــعه همه جانبه و متوازن شــــهر 

همدان مورد تأکید قرار گرفت.
در این بازدید نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 
شــــورای اســــالمی گفت: همدان امروز بیــــش از هر زمان 
دیگری نیاز به توجه و تقالی صاحب نظران و مدیران برای 
دفــــاع از آوازه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارد و این 
مهم در ســــایه بلند نظری و اتحاد دست اندرکاران تحقق 

پذیر است.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: توسعه متوازن شهر یعنی 
تالش کنیم آحاد مردم به ثروت دست پیدا کنند نه اینکه 
عده ای ثــــروت اندوزی خــــود را تعالی ببخشــــند و عده ای 

دیگر هر روز در فقر فروتر روند.
استاندار همدان نیز در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت 
حفــــظ ظرفیت های زیســــت محیطی در اقدامــــات اجرایی 
تأکید کــــرد: حفظ درختان و فضای ســــبز شــــهری وظیفه 
مهمی است که انتظار می رود مدیران به این مؤلفه توجه 

و اهتمام جدی داشته باشند.
ســــید ســــعید شــــاهرخی افزود: در ترســــیم چشــــم انداز 
توسعه شهر باید حساسیت زیادی بر توسعه فضای سبز 
داشــــته باشیم چراکه نسل های بعدی در آینده بر رفتار ما 

قضاوت خواهند کرد.
مقام ارشد اجرایی استان ســــپس با بررسی نقشه سایت 
پــــارک 245 هکتاری اکباتان خواســــتار برگزاری جلســــات 

تخصصی و تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی ابعاد 
جنبی این پروژه شد.

شــــهردار همدان نیز در خالل این بازدید گفت: مدیریت 
شــــهری هر فرصت ممکنی در راســــتای خدمات رســــانی 
را غنیمــــت دانســــته و تمام توان خود را برای تحقق شــــهر 

شایسته فرهنگ شهروندان این دیار به کار می گیرد.
عبــــاس صوفــــی تصریــــح کــــرد: در طراحــــی ایــــن پــــروژه 
هدف گذاری اصلی شــــهرداری ایجاد تفرجگاه مناســــب با 

همه پیش نیازهای آن در ابعاد گوناگون است.
وی سپس به ضرورت تأمین زیرساخت های توسعه فضای 
ســــبز از جمله تأمین منابــــع آب و برق اشــــاره کــــرد و افزود: 
همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع 
مورد انتظار مدیریت شهری و شهروندان است چرا که همه 
این اقدامات برای ارتقای کیفیت زندگــــی عموم مردم انجام 

می شود و نتیجه آن را به نفع کل استان می دانیم.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان اعالم کرد:

فراخوان رویداد ملی»صنایع روستا دوست«
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل کمیته امــــداد امام 
خمینــــی)ره( اســــتان همــــدان از اجــــرای طرح ملــــی »صنایع 
روستادوست« در همدان خبر داد و گفت: این طرح با هدف 
شناسایی فرصت های جدید اشتغال در مناطق روستایی و 

تقویت بهره وری در تولید است.
به گزارش هگمتانــــه، پیمان ترکمانه با اشــــاره به اجرای طرح 
ملی »صنایع روســــتا دوســــت« اظهار کرد: ایــــن رویداد ملی 
با هدف شناســــایی فرصت های جدید اشــــتغال در مناطق 

روستایی و تقویت بهره وری در تولید اجرا خواهد شد.
وی بیان کــــرد: از دیگر اهــــداف این طرح می توان به توســــعه 
اشتغال در مناطق روستایی و محروم و حمایت از مخترعان، 
صاحبان ایده های صنعتی نوآورانه و شرکت های دانش بنیان 
و فعاالن ایــــن عرصه در اســــتان همدان هم زمان با سراســــر 

کشور اشاره کرد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
همدان با بیان اینکــــه 55 درصد از مددجویان تحت حمایت 
این نهاد در اســــتان را روستاییان تشــــکیل می دهند افزود: 
ایجاد اشــــتغال پایدار و درآمدزا برای خانوارهای تحت حمایت 

این نهاد در مناطق روستایی همواره مورد اهمیت است.
وی با بیان اینکه »صنایع روســــتا دوست« به  منظور افزایش 
بازدهی طرح های تولیدی در روستاهاســــت افــــزود: »صنایع 
روســــتا دوســــت« در ایــــن رویداد شــــامل همــــه محصوالت 
صنعتی اســــت که نوآورانه، در مقیاس کوچک روســــتایی، به  
صرفه و دارای فناوری ساده و قابل پشتیبانی در روستا باشد. 
ترکمانــــه تصریح کــــرد: در فراخوان این رویــــداد ملی صاحبان 
محصوالت یا ایده های صنعتی با شــــرایط درخواســــت شده 
می تواننــــد طرح خود را در ســــامانه رویداد به نشــــانی اینترنتی 

www.emdad.ir ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان می توانند با مشارکت 
در این مســــابقه بزرگ، از مزایــــای این رویداد شــــامل جوایز 
(، نمایش محصــــوالت خود در  نقــــدی )برای ســــه طرح برتــــر
نمایشــــگاه بین المللــــی، معرفــــی محصــــوالت بــــه بازارهای 
هدف، تسهیالت قرض الحســــنه )برای طرح های منتخب(، 
سرمایه گذاری توســــط کمیته امداد امام خمینی)ره( )یا سایر 
شــــتاب دهنده های حاضر در نمایشــــگاه( و امــــکان اجرای 

پایلوتی طرح بهره مند شوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان همدان با دعوت 
از فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، ادارات، شرکت های 
دانش بنیان، دانشــــگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت 
شهرک های صنعتی و مراکز صنعتی در استان برای مشارکت 
در این رویداد ملی یادآور شد: مهلت ثبت نام و معرفی طرح ها 
از طریق سامانه به نشانی www.emdad.ir تا 25 مهرماه سال 

جاری است.

پیگیـــری افزایش مراکز مالقات فرزندان طالق در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیر پیشــــگیری از وقوع 
از افزایش مراکز مالقات  جرم دادگستری استان همدان 
فرزندان طالق در اســــتان خبر داد و گفــــت: در این مراکز 
فرزندان طــــالق می توانند بــــه دور از فضاهــــای تنش زا با 

والدین خود دیدار داشته باشند.
به گزارش هگمتانه، حســــین عسگری پیش از ظهر دیروز 
اظهار کرد: طالق در میان والدین بیش از هرکس دیگری 
فرزندان آن خانواده را تحت تأثیر و در معرض آسیب های 
روانی و اجتماعی قرار می دهد زیرا عالوه بر فروپاشی کانون 
خانــــواده و جدایی پدر و مادر مســــأله حضانــــت و دوری از 

یکی از والدین برای فرزندان بسیار سخت خواهد بود.
وی بیــــان کــــرد: پــــس از جدایــــی و تعییــــن سرپرســــت 
فرزنــــدان، در صورتــــی که میــــان والدیــــن اختالفی وجود 
داشــــت مطابق قانــــون باید در مدت زمان مشــــخصی با 

فرزند خود مالقات و دیدار داشــــته باشــــند که این امر در 
گذشــــته در دادگاه هــــای خانــــواده و گاه کالنتری ها با هر 
کدام از والدین که طفل تحــــت حضانت او نبود، صورت 
می  گرفت. مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم استان همدان 
اضافــــه کرد: وجــــود کــــودکان و نوجوانــــان در فضاهایی 
ماننــــد کالنتری  و دادگاه روحیه آنها را خدشــــه دار خواهد 
کرد زیرا عالوه بر مشــــاهده مشــــاجره والدین، در فضای 
سنگین و دور از شرایط سنی خود حضور خواهند یافت.

وی عنوان کــــرد: در راســــتای مــــاده 68 آئین نامه قانون 
حمایــــت خانواده و نیز بــــه منظور اجــــرای تبصره ماده 41 
قانون مذکور برای تسهیل  فرآیند مالقات فرزندان طالق 
پیشــــگیری های الزم بــــه منظور توســــعه و افزایش مراکز 
مالقات فرزندان طــــالق با هدف توانمندســــازی روحی و 

عاطفی کودکان در حال اجرا است.

عسگری افزود: برای ایجاد محیط مناسب به دور از فضاهای 
تنش زا، آسیب زا و با صرف اعتبارات مربوطه به ستاد کنترل 
و کاهش آســــیب های اجتماعی مصوب شورای اجتماعی 
کشــــور مراکز مالقات فرزنــــدان طالق، در اســــتان افزایش 
خواهد یافت. وی با اشــــاره بــــه فعالیت دو مرکــــز فعال در 
شهرســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: زمینه راه اندازی یک 
مرکز در شهرستان مالیر و نیز مرکز شماره 3 در مرکز استان 
در دســــتور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان قرار گرفته است. مدیر پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان همدان بیان کرد: ارائه مشاوره 
به والدین و برگــــزاری والدگری مثبت و بررســــی زمینه های 
ایجــــاد صلح و ســــازش بیــــن والدین و در نهایــــت مالقات 
والدین با فرزندان در یک محیط مناســــب و به دور از تنش 

از مزیت های این مرکز است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

یان های رسانه ای  جر
درگیر بازی های سیاسی 

امروز جنگ نرم به جنگ شناختی و ادراکی تبدیل شده است
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بدهی 17 میلیارد تومانی مشترکان برق در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر توزیع برق شهرستان نهاوند از بدهی 17 میلیارد تومانی مشترکان 
به این شرکت خبر داد.

به گزارش هگمتانه، منصور ذاکری اظهار کرد: مشترکین امور برق نهاوند تاکنون 17 میلیارد تومان 
بدهی به این شــــرکت دارند که بیش از نیمی از آن مربوط به مشــــترکین خانگــــی و مابقی مربوط به 

ادارات و دستگاه های دولتی است.
وی با بیان اینکه در نهاوند بیش از 70 هزار مشترک برق خانگی وجود دارد که بر این اساس صد 

درصد خانوارهای شهرســــتان از نعمت برق برخوردارند گفــــت: نهاوند 10 درصد از برق تولیدی در 
استان همدان را مصرف می کند.

مدیــــر توزیع برق نهاوند گفــــت: افزایش پایــــداری و قابلیت اطمینان از شــــبکه ها و کیفیت برق 
تحویلی به مشــــترکان و توجه جدی به نگهداری و بهره برداری از تأسیســــات، در راستای پرداخت 

مطالبات معوق است.
وی با اشــــاره به اینکه 50 درصد برق مصرفی نهاوند مربوط به بخش کشاورزی است گفت: اداره 
برق شهرســــتان نهاوند در راســــتای کاهش مصرف برق در اوج بار تفاهم نامه هایی با کشاورزان 

صاحب چاه عمیق و نیمه عمیق امضا کرده است.

ذاکری بیان کرد: در این تفاهم نامه بر اســــاس توافقات صورت گرفته با کشاورزان، اداره برق 
8 تا  متعهد می شــــود به ازای عدم مصرف کشاورزان در چهار ســــاعت اوج بار یعنی از ساعت 
زی بهره مند  12 شــــب در 20 ســــاعت مابقی به صورت رایگان از برق برای اســــتفاده چاه کشاور

. ند شو
وستایی،  وی در گفتگو با فارس، ســــاخت و ساز درحریم شــــبکه های برق به ویژه در مناطق ر
مقابلــــه و برخورد با انشــــعابات غیر مجــــاز و مدیریت مصرف برق را از مهمترین مشــــکالت و 
دغدغه های این مدیریت برشــــمرد و گفت: برای کاهش این مشــــکالت به مشارکت مردم و 

است. نیاز  رسانه ها  فرهنگسازی 

شهرستان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: تویســــرکان از بافت شهری 
و یک خیابان اصلی طولی شــــکل از ابتدا تا انتهای شــــهر 
برخوردار اســــت٬ به شــــدت از کمبود مکان مناسب برای 
پارک خودروها رنج می برد و سال هاســــت که از ســــاخت و 

ایجاد پارکینگ عمومی در آن خبری نیست!
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، گرچه تویســــرکان یک کالنشــــهر 
برخوردار از زیرســــاخت های بزرگ تجاری و رفاهی نیســــت 
و جمعیت آن به کمی بیش از پنجاه هزار نفر می رســــد اما 
در عین حال همچنان پس از گذشت سال های طوالنی، 
بافت قدیمــــی خود در بخش خیابان هــــای اصلی و معابر 
عمومــــی را حفظ کرده و با مشــــکل کمبود جــــا برای پارک 

خودروها دست به گریبان است.
نکتــــه ای که جلب توجه می کند این اســــت که این شــــهر 
نه چندان بزرگ، در دو خیابــــان اصلی خود با ترافیک های 
همیشــــگی مواجه اســــت که روند عبور و مــــرور عمومی 
برای خودروها را ســــخت کــــرده و این در حالی اســــت که 
برخی موتور ســــواران متخلف نیز به حجم وســــایل نقلیه 
می افزاینــــد و به دلیل کم عرضی پیــــاده روهای آن، بخش 

قابل توجهی از عابران از خیابان تردد می کنند!
اوضاع اما وقتی اســــف بارتر می شــــود که می بینیم تعداد 
زیــــادی از مغــــازه داران در خیابان های اصلی تویســــرکان 
و دســــت فروشــــان، پیاده روها را مانند ملک شخصی به 
اشغال لوازم و وسایل کســــب خود تبدیل کرده و عبور و 
مرور مردم از پیاده روها را سال هاست با مشکالت جدی 

مواجه کرده اند!
در چنیــــن شــــرایطی گاهــــی در خیابان های اصلــــی دیده 

می شــــود که در یک مکان نه چندان بــــزرگ، پارک دوبله و 
ســــوبله وضعیتی را ایجاد کرده که احتمــــال بروز تصادف 
و ســــوانح ناگوار را بــــاال می برد و بازار جریمــــه خودروها داغ 

می شود!
در نبــــود پارکینگ عمومی مناســــب بــــرای توقف موقتی 
خودروها در تویسرکان برخی کوچه ها و خیابان های فرعی 
از ســــوی مردم به صورت متمرکز و به صورت خود جوش 
به پارکینگ عمومی تبدیل شــــده اند و کســــی هم به این 

وضعیت واکنش چندانی نشان نمی دهد!

انتقاد امام جمعه تویســــرکان از بــــاال بودن تعداد   �
جریمه های خودروهای بومی و غیر بومی در ســــطح 

شهر
امــــام جمعــــه تویســــرکان با انتقــــاد از بــــاال بــــودن تعداد 
جریمه های خودروهای بومی و غیر بومی در ســــطح شــــهر 
 راهنمایی و 

ً
تویســــرکان از ســــوی راهورتصریح کرد: ظاهرا

رانندگی در تویســــرکان به اداره جریمــــه و رانندگی تبدیل 
شده است!

حجت االســــالم مرتضی موحــــدی اظهار کــــرد: اداره راهور 
همچنــــان که از نامــــش برمی آید باید اول بــــه راهنمایی و 
مدیریت بپردازد و در صورت لــــزوم اقدام به اعمال قانون 

و جریمه رانندگان بکند.
این در حالی است که به نظر می رسد نبود پارکینگ های 
عمومی مناســــب و تخلفــــات زیاد از ســــوی بخش قابل 
، دســــت راهور را بــــرای مدیریت  توجهــــی از رانندگان نیز
دائــــم اوضــــاع ترافیکــــی بدون اعمــــال قانــــون و جریمه، 

بسته و به گفته سرهنگ خزایی، مدیر راهور تویسرکان، 
گاهی اوقات چاره ای جز اعمال قانون و جریمه رانندگان 

متخلف وجود ندارد.

ح احداث خیابان موازی چه شد؟!  � طر
نائب رئیس شورای اسالمی شهر تویسرکان اما یک سال 
پیش از این، از طرح های کارشناســــانه شــــورای شهر برای 
روان شدن ترافیک درون شهری و احداث خیابان موازی 
با یکی از خیابان های اصلی تویسرکان سخن گفته بود اما 
اکنون پس از گذشت بیشــــتر از یک سال همچنان هیچ 

اثری از آغاز مراحل اجرایی این طرح دیده نمی شود.
مســــعود حمیدیان همچنین از لزوم انتقال ســــاختمان 
کنونی شــــهرداری تویســــرکان به مکان مناســــب دیگر و 

تبدیل ســــاختمان کنونی شــــهرداری به پارکینگ طبقاتی 
خبر داده بود که البته هرگز این طرح اجرایی نشد.

بــــا چنیــــن اوضــــاع و احوالــــی، رونــــد اجرای طرح ســــاخت 
پارکینگ طبقاتی تویســــرکان در یکی از خیابان های فرعی 
با کندی غیر معقولی پیش می رود و طرح پیاده رو ســــازی 
بخشی از خیابان شهدا به ســــوی میدان امام خمینی)ره( 
به عنوان میدان اصلی شهر نیز همچنان در مرحله سخن 

گفتن باقی مانده است.
گرچه تویســــرکان یک شــــهر بزرگ نیســــت اما مشکالت 
ترافیکی و عبور و مرور عمومی مردم و خودروها در آن یک 
مشکل قدیمی و بزرگ است و اکنون پس از گذشت سه 
سال از فعالیت پنجمین شورای اسالمی شهر تویسرکان 
به جز برخی بازگشــــایی معابر که گره هــــای ترافیکی ایجاد 

می کردنــــد و البته تالش بــــرای زیر بار ترافیــــک بردن طرح 
خوب و اثــــر گذارخیابان جنب پارک نبوت کــــه به خیابان 
امین متصل می شود، شاهد برداشتن گام های اساسی و 
متحول کننده برای رفع مشکالت ترافیکی در تویسرکان 

نبوده ایم.
بــــه نقل از تســــنیم، نکته جالب توجه آنکه طرح ســــاخت 
جاده کمربندی شمالی تویسرکان که سال ها چه درست 
و چه غلط بــــه عنوان یکــــی از مهمتریــــن راهکارهای حل 
مشــــکالت ترافیکــــی درون شــــهری تویســــرکان عنوان 
می شــــد و حتی مراحل اجرایی آن آغاز و از اندک پیشرفتی 
نیز برخوردار شــــد، اکنون اثر بخشــــی و لــــزوم احداث آن از 
سوی مازیار عبدی، رئیس کنونی شورای شهر تویسرکان 

زیر سوال رفته است!

مقاوم ســـازی هزار و 9۰۰ خانه روستایی مالیر تا پایان سال
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر بنیــــاد مســــکن 
انقالب اســــالمی مالیــــر گفت: در حال حاضر شــــاخص 
مقاوم ســــازی مســــکن روســــتایی این شهرســــتان 65 
900 واحد تا پایان  درصد اســــت که با تکمیل یک هزار و 
امسال، شــــاخص بهسازی مسکن روســــتایی مالیر به 

رسید. خواهد  درصد   72
به گزارش هگمتانه، داود ســــوری بیــــان کرد: هم اکنون 
روســــتایی  مســــکن  مقاوم ســــازی  در  شهرســــتان  این 
ســــایر  بــــه  نســــبت  و  همــــدان  اســــتان  دوم  جایــــگاه 
شهرستان ها و شــــاخص کشوری، در جایگاه خوبی قرار 

دارد.
وی افــــزود: تاکنــــون 17 هزار واحد مســــکن روســــتایی 
کار دریافت  پایــــان  در این شهرســــتان مقاوم ســــازی و 
آن مربوط به بازســــازی  100 واحد  کرده اند که یک هــــزار و 
واحدهای آسیب دیده از ســــیل فروردین سال گذشته 
اســــت و عملیات بازســــازی آنهــــا از محل ســــیل 98 به 

است. رسیده  پایان 
مدیر بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی مالیــــر ادامه داد: 
افــــزون بــــر ایــــن 266 واحــــد مســــکن روســــتایی نیز با 
اســــتفاده از تسهیالت مسکن روســــتایی مقاوم سازی 

است. رسیده  بهره برداری  به  و  شده 
سوری بیان کرد: در هفته دولت امسال یک هزار و 366 
واحد مســــکن روســــتایی با اعتباری حدود 212 میلیارد 
و 40 میلیــــون تومــــان به بهره برداری رســــید کــــه از این 
مبلــــغ حدود 100 میلیارد تومان آن در قالب تســــهیالت 

بهسازی و تســــهیالت بالعوض به متقاضیان پرداخت 
آورده  400 میلیــــون تومــــان نیــــز  112 میلیــــارد و  شــــد و 

است. بوده  واحدها  تکمیل  برای  متقاضیان 
وی مجمــــوع ســــهمیه بازســــازی مســــکن روســــتایی از 
محل ســــیل 98 را یک هزار و 721 واحد احداثی، یک هزار 
و 128 واحــــد تعمیری و 810 فقره تســــهیالت معیشــــتی 
عنوان کــــرد و افزود: کار تعمیر تمامــــی واحدها به اتمام 
رســــیده،یک هزار و 100 واحد احداثی انجام شــــده و 621 
واحــــد مســــکونی نیز در حــــال بازســــازی اســــت که در 

می شود. بهره برداری  آینده  یک ماه 
مدیر بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی مالیــــر ادامه داد: 
ســــهمیه مقاوم سازی مسکن روستایی این شهرستان 
از اعتبارات ســــال 98 تعداد یک هزار و 762 واحد است 
کــــه کار معرفی و عقد قرارداد آنها در نظام بانکی در حال 

است. اجرا 
ســــوری خواســــتار مســــاعدت بانک هــــای عامــــل برای 
آسان ســــازی ضمانت های الزم برای دریافت تسهیالت 
تسهیالت  حداکثری  جذب  منظور  به  روستایی  مسکن 
مســــکونی  واحدهای  از  بیشــــتری  تعداد  مقاوم ســــازی 
این  مسکن  بهســــازی  شــــاخص  ارتقای  و  روســــتاییان 

شد. شهرستان 
دلیــــل  بــــه  نهاونــــد  شهرســــتان  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
بیشــــتر  اســــتفاده  و  زلزلــــه  گســــل  وی  ر گرفتــــن  قــــرار 
نخســــت  رتبــــه  در  وســــتایی  ر مســــکن  تســــهیالت  از 
وســــتایی و مالیر در رتبه دوم قرار  بهســــازی مســــکن ر

بــــه مجاورت مالیر و  با توجه  کرد:  امیــــدواری  ابراز  دارد 
نهاوند،  گسل  با  شهرســــتان  این  وستاهای  ر از  بخشی 
بــــه این حــــوزه اختصــــاص پیدا  تســــهیالت بیشــــتری 
این  وســــتایی  ر مسکن  مقاوم ســــازی  شــــاخص  و  کند 

یابد. ارتقا  شهرستان 
افزایش  و  تســــهیالت  نبــــودن  کافی  همچنین  ســــوری 
را  اجــــرا  دســــتمزدهای  و  ســــاختمانی  مصالــــح  قیمــــت 
روســــتایی  مســــکن  مقاوم ســــازی  مشــــکالت  جمله  از 
برشــــمرد و ادامــــه داد: در حال حاضر حــــدود 40 درصد 
از هزینه هــــای بهســــازی مســــکن روســــتایی به صورت 
60 درصد مابقی را باید خوِد متقاضی  تسهیالت است و 
تأمیــــن کند کــــه این امر رونــــد مقاوم ســــازی را با ُکندی 

است. کرده  مواجه 
کید  تأ مالیــــر  اســــالمی  انقــــالب  مســــکن  بنیاد  مدیــــر 
هیأت  مصوبه  وجــــود  با  عامل  بانک های  بیشــــتر  کرد: 
دولــــت، ضمانت ها را به صورت زنجیــــره ای نمی پذیرند 
صورت  زمینه  این  در  بیشــــتری  همکاری  اســــت  نیاز  و 

. د گیر
ســــوری از متقاضیانی که تســــهیالت مسکن روستایی 
کرده اند خواست: نســــبت به پرداخت اقساط  دریافت 
تســــهیالت خــــود اقــــدام کنند تا تســــهیالت بهســــازی 

مســــکن در اختیار دیگر متقاضیان هم قرار گیرد.
به نقــــل از ایرنا، شهرســــتان مالیــــر دارای 26 هزار واحد 
مســــکن روســــتایی اســــت که تاکنون 17 هزار واحد آن 

است. شده  مقاوم سازی 

با بهره برداری از 7 پروژه جهاد کشاورزی:

137 تویسرکانی صاحب شغل شدند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی تویسرکان گفت: 
به مناســــبت هفته دولت هفت پــــروژه اقتصادی جهاد کشــــاورزی با 
اشتغالزایی برای 137 نفر در شهرستان تویسرکان به بهره برداری رسید.

به گزارش هگمتانه، مســــعود اکبری از افتتاح هفت طرح اقتصادی 
بــــا صرف 4 میلیــــارد و 898 میلیــــون تومان در این شهرســــتان به 
مناســــبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: پروژه آبیاری کم فشــــار 
با دبــــی 300 لیتر در ثانیه با هدف تأمین آب عموم باغات روســــتای 
باباپیرعلی با مالکیت) قربانعلی تیموری و شــــرکاء( در وســــعت 116 

هکتار به بهره برداری رسید.
وی با اشــــاره به اشــــتغالزایی پروژه آبیاری نوین روستای باباپیرعلی 
، مجموع ســــرمایه گذاری این طرح را بالــــغ بر 719 میلیون  برای 10 نفر
تومان اعالم کرد و گفت: از مجموع سرمایه گذاری شده اعتباری بالغ 
بر 672 میلیون تومان تســــهیالت بانکی از محل صندوق توســــعه 
بخش کشاورزی و بیش از 118 میلیون تومان آورده شخصی است.
رئیس جهاد کشــــاورزی تویســــرکان از افتتاح طرح گوســــاله پرواری 
200 راســــی علی اکبر جانوند در روســــتای ســــهام آباد با اشتغالزایی 
برای پنج نفر و ســــرمایه گذاری 2 میلیــــارد و 853 میلیون تومان خبر 
داد و افزود: میزان تســــهیالت واگذاری به این طرح 2 میلیارد و 282 

میلیون تومان و آورده شخصی هم 570 میلیون تومان است.
وی با اشاره به آغاز به کار گلخانه سبزی و صیفی به مالکیت حسین 
بابایی در وســــعت 3 هــــزار و 159 مترمربــــع در روســــتای آرتیمان با 
ایجاد فرصت شغلی برای ســــه نفر ادامه داد: سرمایه گذاری بیش از 
825 میلیــــون تومانی برای طرح گلخانه شــــامل 660 میلیون تومان 

تسهیالت و 165 میلیون تومان آورده شخصی می شود.
اکبری افتتاح گلخانه ســــبزی و صیفی طیبه آغاسی به مساحت 200 
مترمربع با ایجاد اشتغال)مشاغل خانگی( برای دو نفر با 80 میلیون 
تومان اعتبار و طرح شــــیالت و آبزیان جواد عبدالمالکی در روستای 
فریازان با ظرفیت تولید ســــاالنه پنج تن با صرف 170 میلیون تومان 

از دیگر برنامه های جهاد در هفته دولت عنوان کرد.

وی خاطرنشــــان کرد: پروژه تولید و بســــته بندی شــــیرینی ســــنتی 
بــــا اشتغالزایی)مشــــاغل خانگــــی( برای ســــه نفر یــــداهلل علیئی در 
حومه شــــهر به مناســــبت هفته دولت در تویسرکان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
رئیس جهاد کشــــاورزی تویســــرکان از افتتاح یک صنــــدوق خرد زنان 
روستایی در روستای باباپیر با حجم کاری تولید سالیانه 20 تن در قالب 
کارگاه میوه خشک خبر داد و یادآور شد: این صندوق با سرمایه گذاری 

55 میلیون تومان برای 35 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی به ایجاد بستر فرصت شغلی برای 78 بانو در قالب دو صندوق 
خرد زنان روســــتایی در روســــتای اشــــترمل اشــــاره کــــرد و گفت: با 
فعالیت ســــه صندوق خرد زنان در دو روســــتای باباپیر و اشــــترمل 
شهرستان تویسرکان با مســــؤولیت خانم ها ترکاشوند و بختیاری 

113 نفر صاحب شغل شدند.
اکبری در گفتگو با فارس خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته دولت 
هفت پروژه اقتصادی جهاد کشاورزی با اشــــتغالزایی برای 137 نفر 

در سطح شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فعالیت 69 تعاونی در رزن
رفــــاه  و  کار  تعــــاون،  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اجتماعی شهرســــتان های رزن و درگزین گفت: در ســــال گذشــــته 
شهرستان های رزن و درگزین به عنوان شهرستان های برتر استان 

در حوزه ایجاد اشتغال جدید و ثبت در سامانه رصد معرفی شدند.
بــــه گزارش هگمتانه، ایوب ســــلطانی با بیان اینکــــه اداره تعاون کار 
 69 تعاونی 

ً
و رفاه اجتماعی شهرســــتان رزن در حال حاضر مجموعا

فعــــال دارد، اظهار کرد: ایــــن تعاونی ها در رشــــته های مختلفی نظیر 
کشاورزی، صنعتی، خدمات و... با اشتغالی افزون بر 450 نفر درحال 

فعالیت هستند.
وی افــــزود: در ســــال جاری بــــه کمک تســــهیل گران حــــوزه تعاون 
اشتغال اقدام به تأســــیس تعاونی های توسعه روستایی کردیم که 
از این طریق بتوانیم به ساماندهی محصوالت تولیدی در روستاها 

و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنیم.
رئیــــس اداره تعــــاون، کار ورفــــاه اجتماعــــی شهرســــتان های رزن و 
درگزیــــن ادامه داد:در همین راســــتا 8 تعاونی در برخی از روســــتاها 

تشکیل شده و در 10 روستا نیز در حال تشکیل است.
در  تعاونی هــــا  از  صیانــــت  ســــتاد  تشــــکیل  بــــه  همچنیــــن  وی 
شهرستان اشــــاره کرد و افزود: در راستای ســــاماندهی تولیدات 
شهرســــتان برنامه ریزی هــــای خوبــــی با همکاری برخــــی ادارات از 
جمله بسیج ســــازندگی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، صنعت 
و معــــدن و نهادهای حمایتی انجام گرفته اســــت کــــه در نهایت 
باعــــث تأســــیس تعاونی های نــــوع جدید و نوین در روســــتاها و 
شهرهای شهرستان در راستای ســــاماندهی برخی از محصوالت 

می شود. تولیدی 
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســــتان رزن خاطرنشان 
کرد: تعاونی تأمین نیاز روستای کاج با موضوع تأمین نیازمندی های 
قاب سازان این روستا با حمایت اداره میراث فرهنگی تشکیل شد 

و برنامه ریزی خوبی برای توسعه این تعاونی در حال انجام است.
وی یادآور شــــد: شــــرکت تعاونی محافظ ســــازان آرش بــــا موضوع 
فعالیت اســــتحصال مس و با پیش بینی اشتغال 50 نفر در هفته 

تعاون به بهره برداری خواهد رسید.
رئیــــس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســــتان رزن از عملکرد 
خوب این اداره در حوزه اشــــتغال خبر داد و گفت: در سال گذشته 
هــــر دو شهرســــتان رزن و درگزین بــــه عنوان شهرســــتان های برتر 
اســــتان در حوزه ایجاد اشتغال جدید و ثبت در سامانه رصد معرفی 

شدند.
سلطانی بیان کرد: شهرستان درگزین با 246 درصد تحقق تعهدات 
خــــود و ایجاد 1199 نفر اشــــتغال مقام اول و شهرســــتان رزن با 230 
درصد تحقق تعهد و ایجاد 1748 نفر شــــغل جدید رتبه دوم استان 

را کسب کردند.
وی در گفتگــــو با ایســــنا، ادامــــه داد: در راســــتای توانمندســــازی و 
حمایت از مشاغل روستایی از ابتدای شروع طرح تاکنون 571 طرح 
با مبلغ 820 میلیارد ریال در قالب تسهیالت روستایی مورد بررسی 
قرار گرفــــت که در نهایت 501 طرح به مبلــــغ 530 میلیارد ریال با نرخ 
سود 6 درصد پرداخت شد که در صورت بهره برداری از این واحدها 

برای 950 نفر شغل ایجاد می شود.

تویسرکان همچنان فاقد 
پارکینگ عمومی

کمک ۸۲ میلیون تومانی 
ح  مالیری ها در طر
»احسان حسینی«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکمیته امداد امام 
خمینــــی)ره( مالیر گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون 
82 میلیــــون تومــــان کمک های نقــــدی و غیرنقدی 
نیکوکاران این شهرســــتان در قالب طرح »احسان 

حسینی« جمع آوری شده است.
به گزارش هگمتانه، تیمور کرمی مقدم با بیان اینکه 
این مبلــــغ در روزهای آینده افزایــــش خواهد یافت 
اظهار کرد: طرح احسان حسینی به منظور جمع آوری 
نذورات مردمی و کمک بــــه مددجویان و نیازمندان 
ایــــن شهرســــتان از ابتدای مــــاه محرم آغاز شــــده و 
تا پایــــان ماه صفــــر ادامــــه دارد و امیدواریم شــــاهد 

کمک های بیشتر مردمی در این ایام باشیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: طــــرح احســــان حســــینی با 
همکاری پنج مرکز نیکــــوکاری در مالیر در حال اجرا 
اســــت و در این راســــتا و برای جمع آوری کمک های 
مردمی و نــــذورات مــــردم در ایام محرم، یــــک پایگاه 
در میدان امام خمینی)ره( مالیر دایر شــــده و آماده 

دریافت کمک های مردم و خیران است.
توزیع 6۰۰ بسته سبد معیشتی در ایام محرم   �

بین خانواده های نیازمند
مدیر کمیته امــــداد امام خمینی)ره( مالیر ادامه داد: 
در قالب اجرای طرح احســــان حســــینی، 600 بســــته 
ســــبد معیشــــتی در ایام محــــرم بیــــن خانواده های 
نیازمند و زیر پوشــــش توزیع شد که ارزش هر بسته 

300 هزار تومان است.
کرمی مقدم بیان کرد: برای تهیه و توزیع این بسته ها 
180 میلیون تومان هزینه شــــد که انتظار داریم مردم 
و خیران کمک ها و نذورات خود را بیشــــتر به سمت 

تهیه اقالم خشک و یا کمک نقدی سوق دهند.
وی کمک های مردمــــی و خیران این شهرســــتان را 
ســــتودنی خواند و گفت: عالوه بر این در دهه محرم 
به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بیش 
از یک هزار و 500 ُپرس غــــذای گرم بین خانواده های 

نیازمند توزیع شد.
کمیتــــه امــــداد امــــام خمینــــی)ره( مالیر ذبح  مدیر 
تعدادی دام و توزیع بیش از 200 بســــته گوشت گرم 
بین خانواده هــــای نیازمند را از دیگــــر اقدامات این 
نهاد به واســــطه کمک های مردمــــی و خیران در ایام 

دهه محرم امسال عنوان کرد.
کرمی مقــــدم با بیــــان اینکــــه این طرح توســــط مراکز 
نیکــــوکاری در روزهــــای آینــــده نیز ادامــــه دارد بیان 
کرد: مــــردم می توانند نذورات خــــود را به روش های 
مختلــــف پرداخــــت الکترونیکــــی از طریق شــــماره 
کارت 6037997950082520 بــــرای پخت غذای گرم 
و شــــماره کارت 6037997950065988 برای توزیع 

سبد غذایی اهدا کنند.
وی در گفتگــــو با ایرنا، یادآور شــــد: همچنین خیران 
و نیکــــوکاران مالیــــری می تواننــــد از طریق شــــماره 
اجــــاره  بــــه  کمــــک  بــــرای   6037997950074253
مسکن و تهیه نوشــــت افزار در قالب طرح»پویش 
ایران همدل« برای توزیع در بین افراد زیر پوشــــش، 

کمک ها و نذورات خود را اهدا کنند.
در حال حاضر بیــــش از 21 هزار نفــــر در قالب بیش 
از هشــــت هزار خانوار از خدمات کمیتــــه امداد امام 

خمینی)ره( شهرستان مالیر بهره مند می شوند.

ح گردشگری در مالیر  4 طر
اجرا می شود

میراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
فرهنگــــی، صنایــــع دســــتی و گردشــــگری مالیر از 
شهرستان  گردشــــگری  حوزه  در  طرح  چهار  اجرای 
آینده  در  خصوصی  بخش  ســــرمایه  گذاری  با  مالیر 

داد. خبر 
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی با اشاره به اینکه 
توجه به حوزه گردشگری همواره یکی از اولویت های 
میــــراث فرهنگی در راســــتای توســــعه شهرســــتان 
اســــت اظهار کرد: شهرســــتان مالیــــر دارای 340 اثر 
تاریخی و طبیعی است که 200 اثر آن در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با اشــــاره به اینکه مالیر در حال حاضر دو نشان 
جهانی انگور و مبل و منبــــت را در کارنامه خود دارد 
گفت: در ایــــن زمینه اجرای طرح های گردشــــگری و 
جذب ســــرمایه گذاران بخش خصوصی مورد توجه 

بوده است.
رئیس اداره میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع 
دستی مالیر با اشــــاره به اینکه طی چند ماه گذشته 
بخــــش  گردشــــگری  طرح هــــای  اجــــرای  تقاضــــای 
خصوصی به اداره داده شــــد افــــزود: در این زمینه با 
پیگیری هــــای صــــورت گرفتــــه موافقت نامه اصولی 
برای اجــــرای چهــــار طرح در حــــوزه گردشــــگری این 

شهرستان صادر شد.
وی افــــزود: این طرح ها شــــامل احــــداث دو مجتمع 
گردشــــگری در محورهای مالیر به اراک و سد کالن، 
یک سفره خانه سنتی در محور ورودی مالیر از مسیر 
اراک و یک هتل اســــتاندارد در میدان اســــتقالل در 
مسیر ورودی تهران به مالیر است و برای اجرای این 
چهار طرح گردشگری 41 میلیارد تومان اعتبار توسط 

بخش خصوصی سرمایه گذاری صورت می گیرد.
به نقل از فارس، جلیلی با بیان اینکه با تکمیل این 
تعــــداد طرح برای 67 نفر اشــــتغال مســــتقیم ایجاد 
می شود خاطرنشــــان کرد: ما از همه سرمایه  گذارانی 
کــــه بخواهنــــد بــــرای طرح هــــای حــــوزه گردشــــگری 

سرمایه گذاری کنند استقبال می کنیم.

خبــــــر

رفع خطرسازی یک ملک در نهاوند
گفت: به  هگمتانه، گروه شهرستان: شــــهردار نهاوند 
دستور دادستان شهرســــتان نهاوند یک ملک خطرزا 

واقع در میدان 17 شهریور رفع خطر شد.
به گــــزارش هگمتانه، محمد حســــین پور اظهار کرد: در 
راســــتای برنامه شهرداری نهاوند مبنی بر لزوم رفع خطر 
از ملک هایی که احتمال آسیب رساندن به عامه مردم 
می شود با حمایت و دستور دادستانی یک ملک دیگر 
شناســــایی شــــده واقع در میدان 17 شــــهریور توسط 

شهرداری رفع خطر شد.
وی افــــزود: از آنجــــا که امــــالک خطرزا بــــه نوعی باعث 
آسیب رساندن به منافع عمومی شده بود لذا قبل از 
رفع خطرســــازی به مالکان آنها فرصت الزم داده شده 
اســــت اما آنها در این خصوص هیــــچ اقدامی را انجام 

نداده بودند.
شــــهردار نهاوند گفت: ملک مــــورد نظر کــــه اخیرا رفع 
خطر شده محل تجمع معتادین متجاهر بود که باعث 
سلب آسایش و تهدید امنیت اهالی منطقه شده بود.

بــــه نقــــل از فــــارس، وی بــــا بیــــان اینکه پیــــش از این 
ســــه ملک خطرزای دیگــــر در محالت مختلف توســــط 
شهرداری رفع خطر شــــده بود اظهار کرد: تمام مالکان 
که بــــه آنهــــا اخطار رفــــع خطر توســــط شــــهرداری داده 
شــــده، باید ظرف مهلت قانونی بــــا مراجعه حضوری به 
شهرداری نســــبت به ملک خود اقدام کند در غیر این 
 نسبت به رفع خطر امالک اقدام 

ً
صورت شهرداری رأسا

و برابر تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها هزینه 
انجام شده به اضافه 15 درصد از مالک اخذ خواهد شد.

افزایش پهنای باند اینترنت در روستاهای نهاوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــرکت مخابرات 
نهاوند گفت: ارتقای شبکه فیبر نوری در نهاوند باعث 

افزایش پهنای باند اینترنت در روستاها شد.
به گــــزارش هگمتانه، محمدرضــــا صالحی اظهــــار کرد: با 
ارتقای شــــبکه فیبر نوری در نهاونــــد، محدودیت پهنای 
باند اینترنت برداشــــته شــــد و تعداد زیادی از روستاهای 
شهرستان از افزایش سرعت بیشــــتر اینترنت برخوردار 
شــــدند. وی گفت: در راســــتای سیاســــت های شرکت 
مخابرات اســــتان مبنی بر توســــعه شــــبکه دسترســــی 

مخابرات در سطح روستاها که باعث توسعه فعالیت های 
 1G اقتصادی نیز می شود شبکه فیبر نوری در روستاها به
ارتقاء یافت. مدیر شرکت مخابرات نهاوند افزود: با اجرایی 
شدن این مهم زمینه واگذاری اینترنت با کیفیت 3جی به 
روستاهای دور دست بخش خزل فراهم شده و عالوه بر 
آن کیفیت ارتباط تلفنی نیز ارتقا یافته است. وی در پایان 
ســــخنانش اظهار کرد: عالوه بر این با ارتقای شبکه فیبر 
نوری در روســــتاهای نهاوند 15 روستا در بخش مرکزی به 

اینترنت پرسرعت پیوستند.
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استان4

ظرفیت های اجتماعی، 
اقتصادی و گردشگری همدان

امیر فتحیان نسب  �

در بعد اجتماعــــی و فرهنگی همدان؛ به خاطر اینکه 
مهاجرفرســــتی و مهاجرپذیــــری کمتــــر بــــوده بافت 
اجتماعی ســــابق خود را حفظ کرده اســــت. به خاطر 
، محــــالت چند تکه  ســــاختار ترافیکی خاص شــــهر
نشــــده اســــت. مرکز محالت حفظ شــــده اند و مرکز 
محالت نقش اجتماعی خود را دارند. هنوز در میان 
ســــاکنان محله ها حس تعلق خاطر به محله وجود 
دارد )می گوینــــد ما بچه فالن محله هســــتیم(. هنوز 
محالت مان را از دســــت نداده ایم و این نقطه قوت 
بــــه حســــاب می آید. از لحــــاظ اجتماعی هــــم مردمی 
هســــتیم که جزو مردم مذهبی کشــــور هســــتیم و 
اعتقــــادات قوی داریم. مؤلفه های شــــاخص شــــهر 
همدان در بعد اجتماعی و فرهنگی مذهبی بودن و 

محله محور بودن است.
در بعــــد اقتصــــادی؛ یکــــی از شــــاخص های بــــزرگ 
اقتصادی شــــهر همدان این است که اصاًل صنعتی 

نشده است.
اقتصاد شهر همدان بر دو محور گردشگری و ملک 
استوار شده است. سرمایه گذاری ها کاماًل به سمت 
ملک، خرید و فروش ملک و گردشگری رفته است. 
چون همه شــــهرها نباید صنعتی شوند، در اقتصاد 
خوشــــبختانه صنعتی نشــــده ایم. در شــــورای شهر 
اصفهان اذعان شــــد کــــه  ای کاش مســــیر صنعتی 

شدن با این عجله و تعجیل طی نمی شد.
در بعد کالبــــدی و عمرانی؛ شــــمال و جنوب شــــهر 

همدان کاماًل مشخص است.
در بعد محیط زیســــت نیز همدان باغ شــــهر اســــت 
و باغــــات ممتازی در پیرامون شــــهر اســــتقرار یافته 

است. همدان از هوای پاک برخوردار است.
از  همــــدان  مــــردم  نهــــادی؛  و  مدیریتــــی  بعــــد  در 
مدیران بومی اســــتقبال می کننــــد و عالقه مندند تا 

مدیران شان بومی باشند.

محدودیت ها و تنگناهای شهر همدان  �
در بعــــد اقتصــــادی؛ بــــه ایــــن دلیــــل کــــه صنعتی 
نشــــده ایم، از مزیت هــــای صنعتی نشــــدن محروم 

شده ایم.
در بعد اجتماعــــی و فرهنگی؛ دید مردم نســــبت به 

سایر شهرها محدود است و دید باز ندارند.
در بعد کالبدی و عمرانی؛ شــــهر همدان از جنوب به 
کوه محدود شــــده اســــت و امکان ایجاد واحدهای 
مسکونی باکیفیت در شــــهر خیلی کم شده است. 
در برخــــی نقــــاط قیمت زمیــــن به هفتاد تا هشــــتاد 

میلیون رسیده است.
بــــه  شــــدت  بــــه  مــــردم  محیط زیســــتی؛  بعــــد  در 
ساخت و ساز در باغات عالقه مند شده اند و باغات 
در حال از دست رفتن اســــت. به دلیل محدودیت 

زمین اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است.

وجه تمایز شهر همدان با شهرهای اطراف  �
ما هنوز ماشــــین محور نشده ایم. باغ شهر هستیم. 
فاصله همدان با ســــایر شــــهرها )همچــــون تهران( 
گردشــــگری( هستند،  گردشــــگری )مبدأ  که هدف 
کم اســــت. همدان یک شــــهر چهار فصل است. در 
فصل گرما به هر شــــهری بخواهیم برویم، گرمای آن 
طاقت فرساســــت این در حالی است که همدان در 

فصل گرما، هوای خنکی دارد.

موانع و چالش های شهر همدان  �
از منظر شهرســــازی مشــــکالتی که مــــا در طرح های 
جامع و تفصیلی داشته ایم و آینده نگری در آن دیده 
نشده است، بزرگترین چالش شــــهر همدان بوده 

است.

پیشنهادها در خصوص توسعه آینده شهر  �
توسعه آینده شــــهر در وهله اول باید چند بخش را 
دربرگیرد. اول اینکه توســــعه از سمتی میسر است 
که نقاط کمتر برخوردار واقع شــــده اند و توســــعه به 
این سمت نمی تواند کیفیت را تولید و بازتولید کند. 
توســــعه شهر باید به ســــمتی هدایت شود تا عالوه 
بر اینکه محدوده شــــهر گســــترش می یابــــد، بتوان 
نقاط باکیفیت شــــهری ایجاد کرد، ســــکونتگاه های 
باغ شهری همدان را هم توامان با افزایش محدوده 
شهر توســــعه دهیم. یعنی یک جاهایی سایت های 

ویالیی ایجاد کنیم.

چشم انداز شهر همدان  �
همدان شــــهر بر پایــــه حمل و نقل عمومی؛ انســــان 
؛ گردشــــگری و درمانی غرب کشــــور  ؛ باغ شــــهر محور

است.

نقش مــــردم، مدیران و نخبگان در توســــعه   �
شهر همدان

تمامــــی گروه های ذینفع در توســــعه شــــهر همدان 
نقش برجسته ای دارند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان

یادداشت

هگمتانه، گروه خبر همدان - صفورا کاظمیان:  ســــال ها 
می گذرد امــــا هنوز هم اســــم »گفتگــــو در کاتــــدرال« که 
می آیــــد، بیش از »یوســــا« به یــــاد »کوثــــری« می افتم و در 
آن روایت پیچیده را چطور توانسته  شگفت می شوم که 
در برگــــردان به فارســــی، دربیاورد و برآن می شــــوم که ای 
کاش به جــــای مترجم به افــــرادی چون عبــــداهلل کوثری 
نویســــنده بگوییم نــــه مترجم؛ حتی به فکر می شــــوم که 
برایــــش واژه آفرینی کنم مثــــاًل به کاری کــــه امثال کوثری 

ترجمان. نگارگری  بگویم  می کنند 
در این آشــــفتگی که همه بازارها را در بر گرفته و بازار نشر 
، نام مترجم و بعد  هم از آن بی آســــیب نمانده نام ناشــــر
کتاب خوان ها در ترتیــــب اولویت  بــــرای  نام نویســــنده، 
قــــرار گرفتــــه و عیار ترجمه آنقــــدر نــــزد کتاب خوان ها باال 
رفته که حتــــی اگر نام مترجم بر جلد کتاب نویســــندگان 
معروف جزو افراد کیمیاگر این حرفه نباشــــد از خوانش 
آن صرف نظــــر می کننــــد و عبــــداهلل کوثــــری یکــــی از این 
که اثبات  کیمیاگر و نگارگــــر ترجمان اســــت  مترجمــــان 
، می توان با ارائه کار حرفه ای  می کند در این کسادی نشر

رونق به این بازار داد.
گفت وگــــو بــــا داور چنــــد دوره جایــــزه ادبــــی هوشــــنگ 
گلشــــیری و کتاب ســــال ایــــران و برنده چندبــــاره جایزه 
کتاب سال ایران، از این وجه که باید در طراحی گفت وگو 
نــــوآور بــــود آســــان نیســــت و کاماًل حــــق را بــــه جانب او 
می دانم وقتی برای نخســــتین بار تقاضــــای فرصتی برای 
گفت وگــــو می کنم ابراز می کنــــد که گفتنی هــــا را پیش از 
این گفته اســــت. اما او شــــاید نمی داند که در ذهن من 
این مترجــــم محبــــوب ســــال 97 از دیــــد مخاطبان یک 
همشــــهری عزیز اســــت که کیمیاگری با کلمات می داند 
یعنی عبداهلل کوثــــری پیش از کیمیاگر قلم برای من یک 

همدانی نام ور است.
خوشــــحالم که عبــــداهلل کوثــــرِی نام آشــــنا دو پرســــش 
مرا شایســــته پاســــخ دانســــت و بایــــد بگویم کــــه نحوه 
پاسخ گویی و زمانی که برای پرسش ها گذاشت هم برای 

من کالس درس بود.
در یاد دارم که در دوره تحصیلم در رشــــته ادبیات فارسی 
از زبان دکتر سیروس شمیسا نقل می شد که مترجمان 

می توانند به زبان فارسی خدمت یا خیانت کنند.
اولین پرسشــــم از کوثری همین بود که در ادامه پاسخ او 

به این سؤال را می خوانید.
*کوثــــری: ما در تاریخ هزار و چهارصد ســــاله خودمان، دو 
نهضت بــــزرگ در ترجمه داشــــته ایم. نهضت اول همان 
اســــت که از قــــرن دوم و ســــوم هجری آغاز شــــد. در این 
حرکت فرهنگی دانشمندان مســــلمان به ترجمه متون 
یونانی، از فلسفه و علوم، و نیز آثاری از فرهنگ های دیگر 
روی آوردند و بدین طریق فلســــفه یونان و نمونه هایی از 
، از جمله ایران قبل از  تفکــــر و تجربیات اقوام و ملل دیگر

اسالم، نخست به عربی و سپس به فارسی ترجمه شد.
کوشــــندگان اصلی در این حرکت اغلــــب ایرانیانی چون 
ابن مقفــــع بودند. حاصل این حرکت را باید در آن تحولی 
جستجو کنیم که به خصوص در دوران سامانیان و بعد 
از سامانیان، عصر درخشــــانی از فرهنگ ایرانی پدید آورد 
و چهره هایــــی چون بوعلــــی و فارابــــی و رازی نمایندگان 
شــــاخص آن بودند. از قرن پنجم بــــه بعد هم ترجمه های 
فصیح و دلنشــــین از قرآن، مثل کشف االسرار و تفسیر 
ابوبکر عتیق نیشــــابوری، گنجینه ای از اساطیر و قصص 
و شــــخصیت های متعلق به فرهنــــگ عبرانی را وارد زبان 
و ادبیات فارســــی کرد. از آدم و حوا و وسوســــه ابلیس و 
ابراهیم و ذبح پســــرش، تا موســــی و کوه طــــور و یعقوب 
و هجران یوســــف و عشق هستی ســــوز زلیخا به یوسف 
و... دســــتمایه ای شد برای شاعران و نویسندگان فارسی 
زبان که هریک به اندازه توان و ادراک خود از این گنجینه 

بگیرند. بهره 
نهضت دوم ترجمه که رابطه مســــتقیمی با پرسش شما 
دارد، اگــــر از اقدامات نیمــــه تمام عباس میــــرزا بگذریم، 
می توانیــــم بگوییم کم و بیش از اوائل ســــلطنت پنچاه 
آغاز شد. اسنادی در دست داریم  ساله ناصرالدین شاه 
که نشــــان می دهــــد امیرکبیر گذشــــته از فکر تأســــیس 
دارالفنــــون، از همــــان زمــــان کــــه به صــــدارت رســــید در 
شــــناخت علل پیشرفت غرب تالش می کرد و از معدود 
کســــانی که زبان خارجی - بیشــــتر فرانسه و شاید روسی 
- بلد بودند می خواســــت تا جزوه هایی در فنون و علوم 
و حتی شــــیوه های نوین کشــــاورزی را به فارســــی ترجمه 
کنند. جالب اســــت که بدانید ژاپن نیز درست در همین 

ایام به فکر بهره گیری از علوم و فنون غربی افتاد.
از تأســــیس دارالفنون معلمــــان خارجی  در ایران، بعــــد 
این مرکــــز فرهنگی رفتــــه رفته به کمــــک ایرانیان فاضل 
به ترجمه متــــون مورد نیاز در رشــــته تخصصی خود روی 
آوردند. مرکــــز دیگر برای ترجمــــه، دارالترجمه ســــلطنتی 
بــــود که زیــــر نظــــر محمدحســــن خان اعتمادالســــلطنه 
اداره می شــــد همچنیــــن برخــــی مترجمان مســــتقل که 
بیشترشــــان از اعیان و اشــــراف زبــــان دان بودند، متونی 
را که خود می پســــندیدند یا ضروری می شــــمردند ترجمه 

می کردند.
، ایرانیــــان ســــاکن خــــارج یعنــــی کســــانی چــــون  دیگــــر
کرمانی و عبدالرحیم  آقاخان  میرزاحبیب اصفهانی، میرزا 
طالبــــوف و میرزا فتحعلــــی آخوند زاده و... در این رشــــته 
فعالیت می کردند. بدیهی اســــت که حاصل کار این سه 
مرکــــز ارزش فرهنگی یکســــانی نداشــــت و در میان آنها 
ایرانیان خارج از کشــــور کارشــــان هدفمندتر بود و خواه 
در عرصه سیاســــت و خواه در زمینه ادبیــــات و تاریخ آثار 
مهمــــی از ترجمه و تألیــــف پدید آوردند. امــــا مجموع این 
تالش هــــا دو ثمر داشــــت یکی تحــــول در زبــــان و دیگر 
آشنایی مقدماتی ایرانیان با افکار و آثار عصر جدید اروپا. 
همچنین آشــــنایی با ژانرهایی چون رمان و نمایشنامه و 

داستان کوتاه و نقد.
ما تأثیــــر ایــــن آشــــنایی را در مقاالتی که از اواســــط دوره 
ناصری نوشــــته می شــــد و اغلب بــــه صــــورت قاچاق به 
دســــت مشــــتاقانش می رســــید، مشــــاهده می کنیــــم. 
مفاهیــــم جدیدی چــــون روزنامــــه و خبرنامــــه و قانون و 
پارلمــــان و عدالــــت خانــــه و... این تالش ها ســــرانجام به 

کشید. جنبش مشروطه خواهی 
آشــــفتگی های دوره جنگ اول جهانی و ســــپس دوران 
فرهنگی  فعالیت هــــای  در  وقفه ای  رضاشــــاه  ســــلطنت 
پدید آورد، هرچند این دوره هم یکســــره بی بار و بر نبود. 
خاصه در زمینــــه ترجمه. از مترجمان ایــــن دوره می توان 
از محمدعلی فروغی، یوســــف اعتصام الملک و ســــعید 
نفیســــی نام برد. کتاب گران قدر ســــیر حکمت در اروپا، 

تألیف محمدعلی فروغی در همین ایام منتشر شد.
اما حرکت پرتوان و گسترده ترجمه در دوران جدید، بعد 
از ســــقوط رضا شــــاه آغاز شــــد. خاصه از آن روی که زبان 
انگلیســــی هم به تدریــــج جای خود را باز کــــرد و افق های 
جدیــــدی پیــــش چشــــم مترجمان نهــــاده شــــد. در این 
دوران بود کــــه ادبیات قرن نوزدهم و قرن بیســــتم اروپا 
به عرصه ترجمه راه یافت. هدایت و جمع دوســــتانش در 
این میان ســــهم عمده ای داشتند. منظورم افرادی چون 
خانلــــری، بزرگ علوی، مســــعود فــــرزاد و...اســــت. من تا 
اینجا بیشتر به تاریخ ترجمه پرداختم که شاید برای برخی 
خوانندگان شــــما، خاصه جوانان سودمند باشد. از اینجا 
به بعد ســــعی می کنم به اصل پرسش بپردازم. یعنی این 

که ترجمه چه تأثیری برزبان ما داشته.
پیش از هرچیز الزم اســــت بگویم کــــه ترجمه در فرهنگ 
ایران پیشــــنیه پرباری دارد. همان طور که اشاره کردم ما 
در ســــده های نخســــتین هجری دســــت به ترجمه زدیم. 
برخی از شــــیواترین نمونه های نثر قدیم فارســــی در واقع 
ترجمه از متون عربــــی بوده. مثاًل کتــــاب تاریخ بلعمی)یا 
تاریخنامه طبری( که ترجمه تاریخ بزرگ طبری اســــت یکی 
از بهترین نمونه های فارســــی شیوا و سنجیده و پرهیز از 
واژه های مغلق اســــت. این متن خوشــــبختانه امروز در 
دسترس ماست. نمونه دیگر کلیله و دمنه با دو ترجمه 
اســــت. همچنین ترجمه هــــای متعدد از قــــرآن که برخی 
از آنها شــــاهکاری در نگارش فارســــی به شــــمار می آیند. 
بنابرایــــن مترجمان دوران قاجار چنین نمونه هایی را هم 

پیش چشم داشته اند.
شاید از این روســــت که نمونه های اولیه ترجمه ادبیات 
بــــه هیچ روی خــــام نیســــتند و هنوز هــــم ارزش خواندن 
یا  قاجار  میــــرزای  محمدطاهــــر  ترجمه هــــای  مثــــاًل  دارند. 
میرزاحبیب اصفهانی از کتاب حاجــــی بابای اصفهانی. یا 

ترجمه آثار شکســــپیر به همــــت ناصرالملک قراگوزلو که 
از بهترین ترجمه های آثار شکســــپیر اســــت. نخســــتین 
تحولی که به فکر من می رســــد ساده شدن زبان و پرهیز 
از مغلق نویســــی و تعارفات پوچ و اغراق آمیز اســــت. اگر 
نامه های دیوانی یا ســــایر نوشته های عصر فتحعلی شاه 
و حتی اوایــــل دوران ناصرالدین شــــاه را مثاًل بــــا روزنامه 
خاطــــرات اعتمادالســــلطنه یــــا ســــفرنامه میرزاعلی خان 
امیــــن الدولــــه مقایســــه کنیم ایــــن تحول را به روشــــنی 
مشاهده می کنیم. همچنین تأملی در نثر زین العابدین 
مراغه ای در کتاب گران قدر ســــیاحت نامه ابراهیم بیک 
یا نثــــر دلنشــــین محمد طاهر میــــرزای قاجــــار در ترجمه 
کنت مونت کریســــتو و ســــه تفنگدار نشانه های فراوان 
از این تحول را آشــــکار می کند. مراد من این نیســــت که 
تمام این تحوالت فقــــط و فقط پی آمد ترجمه بوده. نیمه 
دوم عصــــر ناصــــری دوران تحوالت اجتماعــــی مهمی در 
ایران بود. از این گذشــــته اعتمادالسلطنه یا امین الدوله 
از نویســــندگان فاضل دوران بودند و ســــال هایی نیز در 
خارج گذرانده بودند و از اوضاع عالم با خبر بودند و خود 
از پیشــــگامان ســــاده نویســــی به شــــمار می آیند. اما بی 
گمان یکــــی از عوامل اصلی در این تحــــول ترجمه بوده. 
زیرا مترجم متنی در دســــت داشــــت کــــه از آن تعارفات 
و اظهــــار فضل های بی حاصــــل دور بــــود و اصل تالش 
نویســــنده صرف بیان مطلــــب و تفهیم آن بــــه خواننده 
شــــده بود. در عمل متن مبدأ الگویی برای مترجم شــــد 
و خوشــــبختانه آن مترجمان پیشــــگام، جملگی تســــلط 
بسیار بر زبان فارســــی داشــــتند و در پیدا کردن معادل 
بــــرای واژه ها و اصطالحات و نیــــز آفرینش متنی جذاب و 
فهمیدنــــی در نمی ماندند. مترجم در هر زمان که باشــــد، 
پیوســــته واژه ها و عبارات و اصطالحاتی از زبان و فرهنگ 
بیگانــــه در مقابل دارد کــــه باید برای آنها معادلی رســــا و 
متناســــب با متن پیدا کند. گاه هست که این معادل در 
گنجینه لغات مترجم موجود اســــت و نیازی به کندوکاو 

در کتاب لغت یا متون دیگر ندارد.

گاهی ترجمه وسیله ای می شود برای احیای برخی   �
از واژه هــــا یا اصطالحــــات یا حتی ضــــرب المثل های 

مغفول مانده زبان
امــــا مــــواردی داریــــم کــــه مترجم بــــه جســــتجو در متون 
قدیمی تر زبان فارســــی می پــــردازد و واژه هایی مناســــب 
می یابد که به علت غفلت نویســــندگان پیشین مغفول 
مانده اند. اینجاســــت که ترجمه وسیله ای می شود برای 
احیای برخــــی از این گونــــه واژه ها یا اصطالحــــات یا حتی 
ضرب المثل ها و دیگــــر دقایق وظرایــــف مغفول مانده 

زبان.
در موارد دیگر مترجم به ســــبب نیافتن معادل در منابع 
موجود،خود دســــت به معادل سازی می زند. اینجا دیگر 
دانش زبانی و ذوق و ادراک مترجم تعیین کننده اســــت 
که آیا ایــــن معادل در زبان جا می افتد و ســــایر مترجمان 

هم آن را به کار می برند یا مهجور می ماند.
که تأســــیس رشته های  در شــــصت، هفتاد سال اخیر 
بــــه ترجمه  علــــوم مختلــــف در دانشــــگاه های مــــا نیاز 
ونق  را چنــــد چندان کــــرده، ترجمــــه در ایــــن زمینه ها ر
بیشــــتر گرفتــــه. مــــن می توانــــم فقــــط در زمینــــه علوم 
انســــانی و ادبیات حرف بزنم. چون در ایــــن زمینه هم 
بوده  متون  این  ویراستار  سال ها  هم  و  ام  کرده  ترجمه 
آنجا که هیچ یک از این علوم انســــانی پیشینه ای  ام. از 
در فرهنگ ما نداشــــته انــــد، از همان اول در آموزش و 
ایم  داشــــته  معتبر  منابع  ترجمــــه  به  نیاز  آنهــــا  فراگیری 
و هنــــوز هم وضــــع همین اســــت. بی تردیــــد می توانم 
بگویــــم در طــــول ایــــن چند دهــــه زبــــان مــــا در زمینه 
علوم انســــانی بســــیار غنی تر شــــده یعنی معادل های 
که  شده  ساخته  اصطالحات  از  بســــیاری  برای  مناسبی 

ود. می ر کار  به  ما  متون  در 
البتــــه این بدیــــن معنی نیســــت که همــــه معادل ها به 
یک ســــان مورد توافق بوده یا هست. اما این اختالفات 
اصل مطلــــب را نفــــی نمی کند. تالش هــــای جمعی مثل 
آنچه در دایره المعارف فارســــی )مصاحــــب ( می بینیم یا 
آشوری  تالش های فردی، مثاًل کوشش دیرینه داریوش 
، در  و امیر حســــین آریان پور و احمد آرام و اشخاص دیگر
ارائه پیشــــنهادهایی برای واژه ها و اصطالحات فلســــفی 
یا جامعــــه شناســــی و اقتصــــاد و روانشناســــی و جامعه 

شناسی نمونه ای از این کارهاست.
امــــروز واژه نامه های متعددی در زمینه علوم انســــانی در 
دست داریم که هیچ یک از آنها در دهه 1340 قابل تصور 
نبــــود. البته واژه ســــازی فقط یــــک جنبــــه از کار بوده. ورز 
دادن زبان بــــرای بیان مفاهیم جدید و تحلیل و تفســــیر 

آثار عمده در علوم انسانی خود بحث دیگری است.

متأســــفانه جامعه مــــا تاکنــــون به تربیــــت خیل   �
عظیمــــی از مترجمان که هم تخصــــص و هم ذوقی 
ســــلیم در نگارش فارســــی داشته باشــــند نرسیده 

است
شــــما محال بــــود بتوانید مثاًل با زبان بســــیار دلنشــــین 
قائم مقام نظریه ثروت ملل ادم اســــمیت را بیان کنید. یا 
نظریه های فلســــفی و سیاسی دو قرن اخیر را مثاًل با زبان 
میــــرزا علی خان امین الدوله که یکی از ســــاده نویســــان 
قاجــــار بوده و الحق هم ذوق و پســــند ســــالمی داشــــته 
به ترجمه درآوریــــد. امروز مترجمان خــــوب ما کتاب های 
فراوانی در علوم انســــانی عرضه کرده اند. بگذریم از این 
که تحوالت در زمینــــه این علوم چندان ســــریع و بنیانی 
بــــوده که بــــرای همگامــــی با آن نیــــاز به خیــــل عظیمی از 

مترجمان داشته ایم که هم تخصصی در آن رشته داشته 
باشند و هم ذوقی ســــلیم در نگارش فارسی. متأسفانه 

جامعه ما تاکنون به چنین موهبتی نرسیده است.
ترجمــــه ادبیــــات همان طــــور که اشــــاره کــــردم از اولین 
نمونه هــــای ترجمه در آغاز نهضــــت دوم ترجمه بود. این 
که آیا مترجمان ما در این عرصه اولویت ها را به درســــتی 
شــــناخته اند و در گزینش کتاب بــــرای ترجمه نیازهای ما 
را خوب تشــــخیص داده اند نیاز به بحث مفصل دارد که 
در اینجا مجالش نیســــت. بدیهی است که مترجم ادبی 
مثاًل در ترجمه رمان نیازی به ســــاختن معادل های علمی 
نــــدارد. اما این بــــه هیچ وجــــه کار او را ســــاده تر نمی کند. 
برعکــــس، ترجمه ادبی نیــــاز به مترجمــــی دارد که بتواند 
متنی از زبــــان دیگر و فرهنگ دیگــــر را در زبان و فرهنگ 
خــــود بــــاز آفرینــــد و آن را در زبان خــــود به اصطــــالح »جا 

بیندازد«.

مترجمان پیشــــگام ما در واقــــع زبانی آفریدند که   �
سرمشق اولین رمان نویسان ما شد

همان طور که قباًل اشــــاره کردم، مترجمان پیشگام ما در 
واقع زبانی آفریدند که سرمشــــق اولین رمان نویسان ما 
شد. مثاًل محمد باقرمیرزا خســــروی نویسنده شمس و 
طغرا که از اولین داســــتان هایی است که تالش شده تا 
از الگــــوی غربی پیــــروی کند، بی تردیــــد نگاهی به همان 

داشته. ترجمه ها 
امــــا کار مترجمان ما فقــــط در آن داســــتان های پهلوانی 
و پرماجــــرا محدود نمانــــد. ترجمه ناصرالملــــک از اتللو و 
داســــتان شــــورانگیز بــــازرگان وندیکی )که همــــان تاجر 
ونیزی اســــت( هنــــوز از بهتریــــن ترجمه های شکســــپیر 

است.

در پرتــــو همین ترجمه ها مــــا نه فقط بــــا ژانرهای   �
جدیــــد، بلکــــه بــــا شــــیوه های جدیــــد نوشــــتن، در 
توصیــــف، در دیالوگ و در شــــخصیت پردازی آشــــنا 

شدیم
در دوران بعــــد از شــــهریور 1320هــــم تنــــوع آثــــار ادبــــی 
به راســــتی چشــــمگیر اســــت. ایــــن نکته بســــیار مهمی 
اســــت که بدانیم در دهه پر آشــــوب 1330 دو اثر بزرگ از 
ادبیات یونان باســــتان یعنی ایلیاد و اودیســــه به همت 
مرد فاضل و به راســــتی خســــتگی ناپذیری چون سعید 
نفیســــی با چنین ترجمه ســــتایش انگیزی منتشر شد. 
یــــا کتاب پر ارج دن کیشــــوت که نخســــتین نمونه رمان 
جدید شــــمرده می شــــود به همت محمــــد قاضی ترجمه 
شد، آن هم ترجمه ای که هنوز که هنوز است ارزش خود 
را حفظ کرده و خواهد کرد. همچنین از تراژدی های یونان 
باســــتان و نویســــندگان قرن نوزدهم فرانسه و روسیه و 
لمان گرفته تا کافکا و همینگوی و ســــارتر و  انگلیس و آ
آور ادبیات غرب پیش چشم  کامو و...، دنیای شــــگفت 
خواننده فارســــی زبان نهاده شــــد و عالو ه براین، در پرتو 
همیــــن ترجمه ها ما نــــه فقط بــــا ژانرهای جدیــــد، بلکه با 
شــــیوه های جدید نوشــــتن، در توصیف، در دیالوگ و در 

آشنا شدیم. شخصیت پردازی 
کــــم وبیش در همین دوران اســــت کــــه هدایت و بزرگ 
علوی گام های نخســــت را در ارائه داستان کوتاه و رمان 
به ســــبک جدید بر می دارنــــد. و این ســــرآغاز تولد رمان 
و داســــتان کوتاه فارســــی می شــــود. تجربه مترجمان ما 
در برگردانــــدن رمان هایــــی بــــا ســــبک های مختلف و در 
زمینه هــــای تاریخــــی و سیاســــی و اجتماعــــی مختلف، در 
واقــــع تجربــــه ای در زبــــان نیز هســــت؛ چرا که هــــر رمانی 
بــــه اقتضای مضمون و ســــبک نوشــــتن نیاز بــــه الیه ای 
خاص از زبان مقصد دارد و کنــــدوکاو مترجم در آزمودن 
آن الیه هــــا و رســــیدن به زبان مناســــب، غنــــا و نرمش و 

گنجایشی به زبان مقصد می بخشد.

این شــــمه ای بود از خدمات ترجمه یــــا مترجمان به زبان 
و فرهنگ فارســــی. من کوشــــیدم با روایــــت مختصری از 
سرگذشــــت ترجمه در ایران نمونــــه ای از این خدمات را 

بخصوص برای نسل جوان باز بگویم.
بحــــث خیانت ترجمه به زبان فارســــی خود بحث مفصل 
دیگری اســــت که در حوصله این گفــــت و گو نمی گنجد 
و امیدکــــه در فرصتی دیگر بــــه آن بپردازم. امــــا می توانم 
به اختصــــار بگویم که صدمات وارد شــــده بــــه زبان ما از 
طریق ترجمه بیشــــتر نتیجــــه کار مترجمان بی ســــواد یا 
بی مســــؤولیت بوده و هســــت. مثاًل راه دادن ســــاختار 
جمله زبان بیگانه به زبان فارســــی کــــه نتیجه ترجمه لفظ 
به لفظ است. یا شــــتاب در گزینش کتاب و آشنا نبودن 
گاه نبودن از سبک و سیاق  با فرهنگ و زبان مبدأ و نیز آ
نویسنده ای که مترجمان جوان و بی تجربه ما یک کتاب 
او را تصادفــــی خوانــــده اند و بالفاصله کمر بــــه ترجمه آن 
بســــته اند. اما به تجربه دریافته ایم که این گونه ترجمه ها 
را بــــازار کتاب خود به خود پس می زنــــد و در همان چاپ 
اول می ماننــــد درحالــــی کــــه ترجمه محمد قاضــــی از دن 
کیشــــوت و ترجمه ســــعید نفیســــی از ایلیاد و اودیســــه 
بیش از شــــصت سال اســــت که پیوســــته تجدید چاپ 

می شود.

دانســــتن لهجه هــــای زبــــان مقصــــد می تواند به   �
مترجــــم کمک کند؟ مثــــاًل لهجه همدانــــی می تواند 

برای مترجم راهگشا باشد؟
*کوثری: این که نویســــنده ای همدانی داستانی بنویسد 
که وقایــــع آن در همــــدان روی می دهد و شــــخصیت ها 
همدانی هســــتند و به این مناســــبت از لهجه یا گویش 
همدانی ســــود بجوید کاری منطقی اســــت. ما در ادبیات 
در  محلــــی  گویش هــــای  کاربــــرد  از  نمونه هایــــی  خــــود 
آنها  داستان داشته ایم که شــــاید یکی از درخشان ترین 
رمان کلیدر باشــــد. محمــــود دولت آبــــادی در این رمان 
گویش کردهای خراســــان را با زبان فارســــیِ بسیار غنی و 
دلنشــــینی در آمیخته و این بی گمــــان یکی از ارزش های 
بــــی بدیل این رمان اســــت. زنده یاد احمــــد محمود هم 
در رمان ها و داســــتان های خود به استادی تمام گویش 
جنوبــــی را به کار گرفتــــه. اما فکر می کنــــم در ترجمه بهتر 
اســــت ما به همان زبان »اســــتاندارد« وفادار بمانیم؛ چرا 
که گویش های محلی در میهن ما بســــیار است و اغلب 
. یعنی آن لهجه برای  هم منحصر به همان والیت یا شهر
دیگران مفهوم نیســــت و مترجم یکسر نیاز به پانوشت 

خواهد داشت.
اگر هــــر مترجمــــی بخواهــــد از گویش محلی شــــهر خود 
اســــتفاده کنــــد، معلــــوم اســــت کــــه خواننــــدگان با چه 
متن هــــای دشــــواری روبرو خواهند شــــد. دیگــــر این که 
من در ســــفرهای اخیر خود به همدان متوجه شــــدم که 
لهجه همدانی در قیاس با گذشته انگار »رقیق «تر شده 
اســــت. در دهه های 1330و 1340 که ما تمام تابســــتان را 
در همــــدان می گذراندیم و با خویشــــاوندان همســــن و 
سال خود معاشرت داشــــتیم، تفاوت لهجه ما با آنهایی 
بــــود. درحالی  کاماًل مشــــهود  که ســــاکن همدان بودند 
که ما خانواده ای هســــتیم که به رغم هفتاد ســــال دوری 
از همدان، هنــــوز هم در گفت و گوی میــــان خود محال 
اســــت لهجه تهرانی به کار ببریم. لهجه ما همدانی است، 
البته یــــک همدانی »رقیــــق«. اصواًل در همــــان زمان هم 
لهجه اقشــــار مختلف همدان و هر شــــهر دیگر از حیث 
»غلظــــت « با هم تفاوت داشــــت. بنابراین وقتی از لهجه 
همدانــــی حــــرف می زنیم باید بــــه این الیه هــــای مختلف 

لهجه توجه داشته باشیم.
نکته دیگر که شــــاید برای شــــما جالب باشد این است 
که اغلــــب همدانی های نســــل بزرگتر ازما، یعنی نســــل 
پــــدر من زبــــان ترکــــی را کم و بیــــش بلد بودند و بیشــــتر 
نسبت های خویشاوندی را به ترکی بیان می کردند. مثل 
عموغلی )عمواوغلی به معنای پســــرعمو( یا خالقزی )به 
معنــــای دختر خاله ( و از این قبیل. اما نســــل ما این طور 
نبود. پس لهجه همدانی هــــم در طول زمان تغییر کرده 
و خواهد کــــرد. امروز در همدان اغلــــب جوان های طبقه 
متوســــط لهجه ای نزدیک به لهجه تهرانــــی دارند و این را 
در مشهد و شهرهای بزرگ دیگر هم مشاهده می کنیم. 
یعنی اغلــــب این گویش ها به دالئــــل گوناگون کم رنگ 
گاه یا  شــــده اند. احتمال دارد کــــه من یا هرکس دیگــــر آ
گاه، اصطالحی یا فعلی یا نام چیزهایی را از گویش  ناخودآ
گاهانه برای  محلی شــــهر خود وام بگیریم، اما ***تالش آ
اســــتفاده از گویش هــــای محلی بــــه نظر مــــن در ترجمه 
موفق نخواهد بود. البته این نظر شــــخصی من اســــت و 
متکــــی به هیچ تجربــــه عینی هم نیســــت. همان طور که 
در اول بحث گفتم اســــتفاده از لهجه یا گویش محلی در 
نگارش رمان یا داســــتان کوتاه می تواند سودمند باشد 
و به ماندگاری بســــیاری از واژه ها و اصطالحات و نام های 

کند. کمک  چیزها 

گفتگوی هگمتانه با منتخب »مترجم محبوب من«

کیمیای ترجمه
با عبداهلل کوثری

نمونه های اولیه ترجمه ادبیات به هیچ روی 
خام نیستند و هنوز هم ارزش خواندن دارند. 

مثاًل ترجمه های محمدطاهر میرزای قاجار 
یا میرزاحبیب اصفهانی از کتاب حاجی بابای 

ثار شکسپیر به همت  اصفهانی. یا ترجمه آ
ناصرالملک قراگوزلو که از بهترین ترجمه های 

ثار شکسپیر است آ

کوشش دیرینه داریوش آشوری و امیر 
حسین آریان پور و احمد آرام و اشخاص 

، در ارائه پیشنهادهایی برای واژه ها  دیگر
و اصطالحات فلسفی یا جامعه شناسی 

و اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی 
نمونه ای از این کارهاست.

صدمات وارد شده به زبان ما از طریق ترجمه 
بیشتر نتیجه کار مترجمان بی سواد یا بی 

مسؤولیت بوده و هست. مثاًل راه دادن ساختار 
جمله زبان بیگانه به زبان فارسی که نتیجه 

ترجمه لفظ به لفظ است. یا شتاب در گزینش 
کتاب و آشنا نبودن با فرهنگ و زبان مبدأ و نیز 

گاه نبودن از سبک و سیاق نویسنده ای که  آ
مترجمان جوان و بی تجربه ما یک کتاب او را 

تصادفی خوانده اند و بالفاصله کمر به ترجمه 
آن بسته اند.

تجربه مترجمان ما در برگرداندن رمان هایی با 
سبک های مختلف و در زمینه های تاریخی و 

سیاسی و اجتماعی مختلف، در واقع تجربه ای 
در زبان نیز هست؛ چرا که هر رمانی به اقتضای 
مضمون و سبک نوشتن نیاز به الیه ای خاص 

از زبان مقصد دارد و کندوکاو مترجم در آزمودن 
آن الیه ها و رسیدن به زبان مناسب، غنا و 

نرمش و گنجایشی به زبان مقصد می بخشد.
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5
انعکاس

غ محرم
ّ

مبل
ماکرون: حزب اهلل منتخب 

مردم لبنان است
رئیس جمهور فرانسه در ســــخنانی در بیروت، گفت 
که حزب اهلل جزئی از مردم و منتخب مردم لبنان است 

و مسؤولیت هایی نیز بر گردن دارد.

خ تورم  بیشترین و کمترین نر
استان ها

مرکز آمار اعالم کرد:بیشــــترین نرخ تورم دوازده ماهه 
خانوارهای کشــــور مربوط به اســــتان هرمــــزگان )٣١.١ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان  آذربایجان غربی 

)٢١.٦ درصد( است.

نامزدها حق تشکیل 
ستاد انتخابات را ندارند

معاون امنیتــــی انتظامی وزارت کشــــور گفت: هفته 
آینــــده دور دوم انتخابات یازدهمیــــن دوره مجلس 
شــــورای اســــالمی در 9 اســــتان برگزار می شود.هیچ 
نامــــزدی حق تشــــکیل ســــتاد انتخابــــات را نــــدارد و 
تبلیغــــات نامزدهــــا صرفــــا از طریق فضــــای مجازی و 
اینترنتــــی و ظرفیــــت صدا و ســــیما انجام می شــــود.
مجریان و کســــانی که در شــــعب اخذ رأی هستند و 
همچنین رأی دهندگان باید ضوابط را با فاصله 2 متر 
و با اســــتفاده از ماسک رعایت کنند و این افراد حتما 
غربالگری خواهند شــــد.اولویت اســــتقرار شعب در 
فضای باز است، اگر چنین مکانی فراهم نبود، شعب 
نباید کامال بسته باشند. ضمن اینکه فضا ضدعفونی 

می شود.

حقوق پرستاران افزایش 
یافت

معاون توســــعه مدیریت وزارت بهداشت از افزایش 
900 هــــزار تا یــــک میلیــــون و 200 هــــزار تومانی حقوق 
پرستاران و استخدام 2500 پرستار در بیمارستان های 
دولتی خبر داد. ســــید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه 
در گزارشی به وزیر بهداشــــت از افزایش 50 درصدی 
امتیازات فصل هشــــتم آیین نامه اداری استخدامی 
کارکنان غیر هیأت علمــــی همه کارکنان دولتی گروه 
پرستاری اعم از پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهیار 
و کمــــک بهیار که حکم یــــا قرارداد مســــتقیم با مراکز 
تابعه وزارت بهداشــــت دارند، خبــــر داد. این افزایش 
حقــــوق به همه کارکنان دولتی گروه پرســــتاری اعم از 
رســــمی، پیمانی، طرحی، ضریب کا، پزشــــک خانواده 
و بیمه روســــتایی و همچنین نیروهــــای قراردادی کار 
معین تعلق گرفته و به طور میانگین 12 میلیون ریال 

به حقوق کارکنان اضافه شده است.

همسان سازی برای 9۰ درصد 
بازنشستگان اجرایی شد

وزیر تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی گفت: 3.5 میلیون 
نفــــر از بازنشســــتگان تأمیــــن اجتماعی مشــــمول 
متناسب سازی حقوق شده اند.مشابه این اقدام نیز 
برای بازنشستگان کشــــوری در حال انجام است که 
آنها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار شــــوند.در 
مجموع حقوق حدود 90 درصد بازنشستگان از این 

طریق افزایش خواهد داشت.

سهام عدالت بدون اجازه 
سهامداران فروخته نمی شود

مدیر فنی سهام عدالت گفت: بر اساس پیگیری های 
صورت گرفتــــه هیچ یــــک از کارگزاری ها بــــدون اجازه 
ســــهامدار اقدام به فروش ســــهام عدالت نکرده اند.
سفارشات ســــهام عدالت در وبگاه کارگزاری ها ثبت 
می شــــود و بعد از تأیید شــــرکت ســــپرده گــــذاری به 
کارگزاری ها ارسال می شود.سهامداران سهام عدالت 
می توانند روند فروش و تعداد ســــهام عدالت خود را 
از طریق وبگاه کارگزاری های خود ببینند و از جزئیات 

فروش مطلع شوند.

فرماندار آبادان در جلسه 
با مجلسی ها بیهوش شد

در حاشــــیه ســــفر قالیباف به خوزســــتان، نشست 
مســــؤوالن اســــتان بــــا رئیــــس کمیســــیون عمران 
مجلس درحال برگزاری بود که فرمانــــدار آبادان بر اثر 

فشار عصبی بیهوش و به بیمارستان منتقل شد.

برای اولین بار نام مادر هم 
در شناسنامه افغان ها می آید

کمیتــــه قوانین افغانســــتان طــــرح تعدیــــل برخی از 
مــــواد قانون ثبــــت احــــوال از جمله درج نــــام مادر در 
شناسنامه را تصویب کرد.تا پیش از این تنها اسامی 
پدر و پدربزرگ در شناسنامه مردم افغانستان نوشته 

می شد.

اخبار کوتاه

رئیس مجلس:

مسؤوالن ِدین خود را به مردم خوزستان ادا نکردند
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای اســــالمی بــــا بیان اینکه ما مســــؤوالن 
نتوانســــتیم دین خود را به مردم اســــتان خوزســــتان ادا کنیم، گفت: باید بــــا روحیه دوران دفاع 

مقدس درصدد حل مشکالت باشیم.
 ) یور 11 شــــهر وز )ســــه شــــنبه  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی ظهر دیر
در ادامه ســــفر خود به اســــتان خوزستان، با حضور در مزار شــــهدای گمنام عملیات کربالی 

را  کرد و یادشــــان  5 در منطقــــه عملیاتی شــــلمچه، به مقام شــــامخ این شــــهدا ادای احترام 
داشت. گرامی 

رئیس مجلس شــــورای اســــالمی همچنین پس از حضور در گلزار شهدای گمنام، با مردم منطقه 
آنها قرار گرفت. گفت وگو کرد و در جریان مسائل و مشکالت 

وی پس از زیارت مزار شــــهدای گمنام عملیات کربالی 5 در جمع خبرنگاران در پاســــخ به سوالی 
درباره علت حضور در اســــتان خوزســــتان علیرغم گرمای بسیار شدید اســــتان، گفت: این حرف 
تکراری بوده اما واقعیت اســــت، امروز در شــــهر آبادان نیز خانمی به این مسئله اشاره کردند که 

چرا با وجود گرما به استان خوزستان ســــفر کرده ام، علت این مسئله این است که ما مسؤوالن 
نتوانستیم دین خود را به مردم خوزستان ادا کنیم.

وی با اشــــاره به اصرار مردم برای بیان خاطراتی از دوران جنگ و 8 ســــال دفاع مقدس، گفت: 
مهمتــــر از بیان خاطــــرات، این اســــت که به جوانان نشــــان دهیم، نســــل دفــــاع مقدس در 
و ما نباید خاطــــره بگوییم،  راســــتای رفع دغدغه ها و حل مشــــکالت تــــالش می کند، از ایــــن ر
وحیه دوران دفــــاع مقدس  بلکــــه بایــــد خاطره بســــازیم، لذا امیــــد اســــت بتوانیم با همــــان ر

کنیم. حل  را  مشکالت 

خبــــــــر

ایران و جهان

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: حضرت آیــــت اهلل خامنه ای 
فرمودنــــد: از ملت عزیز ایران تشــــکر می کنم به خاطر حســــن 
 امســــال را به عنوان یک 

ً
رفتارشــــان در دهه  عاشــــورا که واقعا

پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
حضرت آیت ا... خامنــــه  ای رهبر معظم انقالب اســــالمی صبح 
، معاونان،  دیــــروز )سه شــــنبه( در ارتبــــاط تصویــــری بــــا وزیــــر
مدیران و رؤســــای وزارت آموزش و پرورش در سی و چهارمین 
اجالس آمــــوزش و پرورش، با تشــــکر صمیمانــــه از مردم برای 
عزاداری پر شــــور حســــینی و حرکــــت عظیم معنــــوی همراه با 
رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی، معلمان را »افســــران 
« خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت  سپاه پیشرفت کشــــور
انســــان های مؤمن، خردمند، اندیشمند، دانشــــمند و دارای 
اخالق اسالمی در این دستگاه بسیار مهم گفتند: سند تحول 
آموزش و پرورش باید با تبیین صحیح و تنظیم و اجرای برنامه 

جامع عملیاتی، زمینه ساز پرورش چنین افرادی شود.

قیــــام زینبی، ابعــــاد مختلف عاشــــورا را برای بشــــریت   �
تثبیت کرد

ایشــــان با تسلیت سالروز شــــهادت امام ســــجاد )ع(، حرکت 
عظیــــم حضرت زینب)س(، امام ســــجاد)ع( را قیــــام به معنای 
حقیقــــی کلمه خواندنــــد و افزودنــــد: پس از قیام حســــینی در 
عاشــــورا، قیام زینبی ابعاد مختلف حادثه عاشــــورا و شــــهادت 

حضرت سیدالشهدا)ع( را برای بشریت تثبیت و ماندگار کرد.
رهبــــر انقــــالب، ســــوگواری ملت در دهــــه اول محرم امســــال 
را پدیــــده ای در تاریــــخ کشــــور دانســــتند و افزودند: بــــا وجود 
محدودیت های شدید ناشی از کرونا، مردم، گویندگان و مرثیه 
خوانان، ضمن حفظ شور حسینی و تشکیل مجالس عظیم و 
معنوی، دستورالعمل ها را رعایت کردند که به عنوان یک ُمرید 

اهل بیت، صمیمانه از همه عزیزان تشکر می کنم.

زحمات مجموعه آموزش و پرورش پس از شیوع کرونا   �
بی سابقه بود

حضرت آیــــت ا... خامنه ای همچنین با تشــــکر از زحمات چند 
ماه اخیــــر مجموعه آمــــوزش و پــــرورش و گزارش خــــوب وزیر 
گفتند: برنامه ریزی و اقدامات این مجموعه پس از شیوع کرونا 
بی سابقه بود چون تجربه ای در این زمینه نداشتیم که از همه 

قدردانی می کنم.
ایشــــان در محور اصلی سخنانشــــان، منطق و هدف آموزش 
و پرورش در همه دنیا را »تربیت انســــان شایسته« خواندند و 
افزودند: البته با توجه به تعاریف گوناگون انســــان شایسته در 
مکاتب مختلف، نوع آموزش ها و پرورش ها متفاوت می شود.

رهبر انقــــالب افزودند: در نظام اســــالمی برونــــداد و حاصل 12 
سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت 
انسان های مؤمن، خردمند، متفکر و اندیشمند، دانشمند، با 
نظم، با انصاف، دارای اخالق اسالمی و در یک کلمه انسان های 

مجاهد و اهل عمل باشد.
حضرت آیــــت ا... خامنه ای با طرح این ســــؤال که بــــرای تربیت 
چنیــــن انســــان هایی، دســــتگاه آمــــوزش و پــــرورش باید چه 
ویژگی هایــــی داشــــته باشــــد، افزودنــــد: برای تحقــــق منطق و 
هدف انسان ســــازی، آموزش و پرورش به عنوان لشکر عظیم 

فرهنگی نیازمند زیر بنای مستحکم و تحول بنیادی است.
رهبــــر انقــــالب با اشــــاره به گذشــــت 9 ســــال از تنظیم ســــند 
تحول آمــــوزش و پرورش افزودند: در این ســــند اهداف کالن 
و راهبردهای کلی مشــــخص شــــده اســــت که باید بر اساس 

سیاست ها، برنامه اجرایی تنظیم شود.
ایشان افزودند: برنامه اجرایی سند تحول با وجود تالش های 
دولت های مختلف هنوز به طور کامل تنظیم نشده است که 
شــــورای عالی آموزش و پرورش و مدیریــــت کالن آن باید این 

مسؤولیت را انجام دهند.

ترمیم سند تحول آموزش و پرورش باید پیگیری شود  �
رهبر انقــــالب ترمیم دوره ای ســــند تحول با نــــگاه تکمیلی را 
از مفاد ســــند تحول و وظیفه شــــورای عالی انقالب فرهنگی 
خواندنــــد و افزودنــــد: مســــؤوالن آمــــوزش و پــــرورش، این 

موضوع را پیگیری کنند.
ایشــــان »زمان بندی« و »تعیین شاخص های پیشرفت« را در 
برنامه جامع اجرای ســــند تحول ضــــروری خواندند و افزودند: 
برنامه جامع باید متقن و در بردارنده همه اهداف سند تحول 

باشد.
حضــــرت آیت ا... خامنــــه ای تبیین صحیح ســــند تحول را هم 
مهم دانســــتند و گفتند: ســــند تحول باید برای همه سطوح 
آمــــوزش و پرورش، به روشــــنی و جذاب تبیین شــــود تا همه 

مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن انگیزه پیدا کنند.

مان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند  �
ّ

معل
رهبر انقــــالب اســــالمی، معلمــــان را عناصــــر تعیین کننده در 

دستگاه عظیم فرهنگی آموزش و پرورش خواندند و با تأکید 
بر لزوم صیانت از شــــأن و نقش معلمــــان گفتند: معلمان به 
معنای واقعی افســــران سپاه پیشرفت کشور هستند و حفظ 
شأن و جایگاه معلم در درجه اول به عهده خود آنان است و هر 
معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده ساز است.

حضرت آیــــت ا... خامنه ای افزودند: آمــــوزش و پرورش نیز باید 
از شــــأن و جایگاه معلمان حمایــــت کند و این هــــدف باید با 
کمک مجلس و دســــتگاه های مرتبط همچون سازمان برنامه 

و بودجه محقق شود.
ایشان تأکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک 
دستگاه زیربنایی باشــــد نه مصرفی، و هزینه کردن در آموزش 
و پرورش همچون سرمایه گذاری در مســــائل زیربنایی در نظر 

گرفته شود.
رهبر انقالب اسالمی، فرهنگ سازی برای ترویج احترام و اکرام 
معلمان در جامعه را عامل سوم در صیانت از جایگاه و شأن 
این قشــــر مهم و تأثیرگذار دانســــتند و گفتند: دستگاه های 
فرهنگــــی به ویژه صــــدا و ســــیما در این زمینه نقش بســــیار 
مهمــــی دارنــــد و بایــــد ایــــن کار الزم را بــــه صورت مســــتمر و 

هنرمندانه انجام دهند.
حضرت آیــــت ا... خامنــــه ای موضوع جذب و تربیــــت معلم را 
بسیار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه فرهنگیان و 
شهید رجایی، خاطرنشان کردند: باید بگونه ای برنامه ریزی و 
، فقط از مسیر  ظرفیت سازی شــــود که معلمان سراسر کشور
این دو دانشــــگاه وارد آمــــوزش و پرورش شــــوند و مجلس 
شــــورای اســــالمی نیز باید در تصویب طرح ها بگونه ای عمل 
کند که خارج از مسیر این دو دانشــــگاه، ورودی به آموزش و 

پرورش وجود نداشته باشد.

نباید اجازه ورود نیروی بی کیفیت به آموزش و پرورش   �
داده شود

ایشان، در نظر گرفتن صالحیت های دینی، اخالقی و سیاسی را 
در جذب معلمان مورد تأکید قرار دادند و گفتند: باید در جذب 
معلمان یک گزینش صحیح و خردمندانه انجام شــــود و اجازه 

ورود نیروی بی کیفیت به آموزش و پرورش داده نشود.
رهبر انقالب اســــالمی به موضوع »عدالت آموزشی« نیز اشاره 
کردنــــد و افزودنــــد: در مــــورد عدالــــت آموزشــــی و بهره مندی 
دانش آموزان از ســــهم مناســــب خود در همه نقاط کشــــور به 
ویژه مناطق دوردســــت و شناســــایی و پرورش استعدادهای 

درخشان در مناطق محروم بارها صحبت شده است و اکنون 
که مســــئله آموزش مجــــازی مطرح اســــت، موضــــوع عدالت 

آموزشی حساس تر از گذشته است.
حضرت آیــــت ا... خامنه ای بــــا تأکید بر توجه بــــه خانواده هایی 
کــــه تمکن مالی جهت خرید ابزار و وســــائل مورد نیاز به منظور 
اســــتفاده از آموزش مجازی را ندارند، افزودند: صداوسیما باید 
از طریق آموزش، بخشی از خالء عدم امکان استفاده از آموزش 

مجازی را جبران کند.
ایشــــان یکی از مــــوارد مربوط بــــه عدالت آموزشــــی را، موضوع 
»مــــدارس دولتی« برشــــمردند و گفتند: باید ســــطح و کیفیت 
مدارس دولتی از لحاظ آموزشــــی و تربیتی به گونه ای شــــود که 
دانش آموزان احســــاس نکنند بــــا تحصیل در ایــــن مدارس 
امکان قبولی آنها در کنکور کمتر اســــت و خانواده ها نیز تصور 

کنند فرزندانشان را به یک جای بی پناه می فرستند.

شــــبکه شــــاد اقــــدام خوبی اســــت اّمــــا بایــــد مراقب   �
آسیب های فضای مجازی بود

رهبر انقالب اســــالمی درباره آموزش مجــــازی و برخی زیان های 
احتمالی آن خاطرنشــــان کردند: راه اندازی شــــبکه شاد، اقدام 
بسیار خوبی اســــت اما آموزش مجازی نباید موجب شود که 
دانش آموز در معرض آســــیب های فضای مجــــازی و خطرات 
اخالقی و اعتقادی قرار گیرد. ایشان به ُبعد پرورشی در آموزش 
و پرورش اشــــاره کردند و با گالیه از کم توجهی به فعالیت های 
پرورشــــی و عقب ماندگــــی در ایــــن زمینه به رغــــم تأکیدهای 
، گفتنــــد: با توجه به موضــــوع آموزش مجــــازی، باید برای  مکرر
فعالیت های پرورشــــی، شیوه های جدیدی را طراحی کرد تا این 

موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.
رهبر انقالب اسالمی، مدارس پرورش استعدادهای درخشان 
یا همان سمپاد را از مســــائل مهم و اساسی آموزش و پرورش 
خواندند و با اشــــاره به ابالغ مصوبه مربوط به مدارس ســــمپاد 
که با تأخیر هم انجام شد، بر جدی گرفتن موضوع شناسایی و 
پرورش استعدادهای درخشان تأکید کردند و افزودند: جایگاه 
کشور در المپیادها نیز باید بهبود و ارتقاء یابد زیرا در سال های 

اخیر وضعیت ما برجسته نبوده است.

وضعیت مهد کودک ها به هیچ وجه خوب نیست  �
حضرت آیت ا... خامنــــه ای در ادامه به وضعیت مهد کودک ها 
و پیش دبستانی ها اشــــاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن 
مهدکودک ها به دلیل اختالفات برخی دســــتگاه های دولتی، 
گفتند: براســــاس گزارش های رسیده وضیعت مهدکودک ها 
به هیچ وجه خوب نیســــت و نباید به مهد کودک ها نگاه مراکز 

خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
حضرت آیــــت ا... خامنه ای همچنین با اشــــاره به اصرار غربی ها 
برای نفوذ در آموزش و پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک 
زندگی غربی، از ســــند 2030 و یا نفوذ در آموزش و پرورش برخی 
کشــــورهای منطقه به عنوان نمونه  یاد کردنــــد و گفتند: امروز 
فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده و مظاهر 

فسادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کاماًل نمایان است.
رهبر انقالب اســــالمی با تأکید بر حساســــیت در مقابل نفوذ 
دشمن افزودند: دشمن قصد دارد کاری را که به وسیله نظامی 
از انجام آن ناتوان اســــت، با نفوذ و از راه هایی مانند سند 2030 
انســــان هایی تربیت کند که مثل او فکر و اهداف عملیاتی او را 

پیاده کنند تا زمینه غارت ملتها فراهم شود.
رهبر انقالب اســــالمی در بخــــش پایانی سخنانشــــان، اقدام 
دولــــت امارات متحــــده عربی در عادی ســــازی روابــــط با رژیم 
صهیونیســــتی را خیانتــــی بــــه دنیای اســــالم، جهــــان عرب و 
کشــــورهای منطقه و به مســــئله مهم فلســــطین خواندند و 
گفتند: البته این وضعیت دیــــری نخواهد پایید اما لکه ننگ 
آن بر پیشــــانی کســــانی که غصب کشــــور و آواره کردن ملت 
فلسطین را به بوته فراموشی سپردند و پای صهیونیست ها 

را در منطقه باز کردند، باقی خواهد ماند.

امیدوارم اماراتی ها زود بیدار شوند  �
ایشــــان با ابراز تأســــف از همکاری دولت امارات متحده عربی 
با اقدامات قســــاوت آمیز رژیم صهیونیستی و عناصر خبیث 
صهیونیســــت در هیأت حاکمــــه آمریکا علیــــه مصالح جهان 
اسالم و منطقه، افزودند: امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار شوند 

و این کارشان را جبران کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش با بیان گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه 
گفت: تولید بســــته و محتــــوای یادگیری، سیاســــت گذاری در 
فراینــــد جــــذب و به کارگیری معلــــم، طرح هــــر دانش آموز یک 
مهــــارت، افزایش حقوق معلمــــان، آغاز عملیــــات احداث 43 
هزار واحد مسکن فرهنگیان و افزایش ظرفیت دانشگاه های 

فرهنگیان جزو برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است.
آقــــای حاجی میرزایی ســــرعت آموزش و پــــرورش در واکنش 
به کرونا را مناســــب دانســــت و گفت: کمتر از یک هفته پس 
از کرونــــا، برنامه تلویزیونی آموزشــــی و حدود یــــک ماه بعد از 
آن، شبکه شــــاد را راه اندازی کردیم و در سال تحصیلی جدید 
نیــــز تضمین می دهیــــم که همــــه دانش آموزان بــــه آموزش 

دسترسی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

ح تأمین مسکن به صحن علنی مجلس می رود طر
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: عضو کمیســــیون عمران 
مجلس، گفت: طرح تأمین مسکن مراحل تصویب خود 
در کمیســــیون عمران را تکمیل کرده و به هیأت رئیســــه 
مجلس ارسال شده است. هم اکنون نیز در نوبت مطرح 

شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.
اقبال شــــاکری، نماینده مردم تهران، ری و شــــمیرانات در 
مجلس شورای اســــالمی، ضمن اشــــاره به روند تصویب 
طرح 2 فوریتی تأمین مســــکن در ارتبــــاط با تحقق جهش 
تولید، عنــــوان کرد: طرح تأمین مســــکن مراحل تصویب 
خود در کمیسیون عمران تکمیل کرده و به هیأت رئیسه 
مجلس ارسال شده است. هم اکنون نیز در نوبت مطرح 

شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

عضو کمیســــیون عمران مجلس با اشــــاره به محتوا طرح 
تأمین مسکن، تصریح کرد: مطابق مفاد این طرح ساخت 
ساالنه 1 میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس بر عهده 

دولت قرار داده خواهد شد.
وی در پاســــخ بــــه ســــوالی مبنــــی بــــر تعییــــن تکلیــــف 
مالیات هــــای تنظیمی موجــــود در بازار مســــکن، افزود: 
یکــــی از اهداف کمیســــیون عمــــران مجلــــس در حوزه 
بازار مســــکن، خارج کــــردن این کاال از بازار ســــرمایه ای و 
تبدیل کردن آن به یک کاالی مصرفی و عادی اســــت که 
این هدف با بررســــی و ارائه طرح هایــــی ازجمله مالیات بر 
عایدی امالک و مالیات بر زمین های بایر در دســــتور کار 

کمیسیون قرار دارد.

ابهامــــات شــــورای نگهبــــان پیرامــــون مالیــــات بر   �
خانه های خالی در حال رفع است

شــــاکری، ضمن اشــــاره به روند طی شــــده به منظور روند 
تصویب طــــرح مالیات بــــر خانه های خالی گفــــت: پس از 
تصویب ایــــن مالیات در صحن علنــــی مجلس، این طرح 
به شــــورای نگهبان رفت و به منظور رفع ابهام به مجلس 
بازگردانــــده شــــد. در حــــال حاضر رفــــع ابهامات شــــورای 
نگهبان از این طرح در دســــتور کار کمیســــیون اقتصادی 

قرار دارد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به روند مطرح شده 
مالیات بر عایدی ســــرمایه گفت: روند بررسی این مالیات 

در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

: بر اساس آخرین آمار

کدام استان رکورددار بیشترین فاصله ازدواج 
تا نخستین فرزندآوری است؟!

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: بر اســــاس آخرین آمار 
ســــازمان ثبت احــــوال کشــــور میانگین فاصلــــه تولد 
نخســــتین فرزند بــــا ازدواج مادرانی که در ســــال 1397 
صاحب فرزند شــــده اند در کل کشور 3.7 سال است؛ 
در این میان یک استان شــــمالی با 4.4 سال رکورددار 

بیشترین فاصله ازدواج تا نخستین فرزندآوری است!
بــــاروری مهم ترین عامــــل تأثیرگذار به روی نوســــانات 
جمعیتــــی اســــت؛ رفتارهـــــای بـــــاروری یـــــک جامعه را 
به روش های مختلفی می توان بررســــی کرد، یکی از این 
روش ها بررسی مـــــدت زمـان ازدواج تـــــا تولد فرزند اول 

است.
تا ســـــال 1357 سیاســــت جمعیتی کشــــور در جهت 
کاهش باروری بوده است؛ از سال 1358 این سیاست 
حـذف و تشویق به باروری شد، این روند تـا سـال هـای 
65ــ1364 ادامه یافت؛ از سال 1366 بـــــه بعـــــد بـــــا آغاز 
برنامه هـای تغییـــــر سیاسـت جدیـد تنظـــــیم خـانواده 
رفتـــــار باروری به شدت در جهت کاهش موالیـد تغییـر 

کرد.
تغییـرات رفتـــــار باروری در ایران در سـال هـای 1355 تـا 
1375 بســــیار زیاد و دور از انتظار بوده اســــت به طوری 
که نرخ باروری زنان در طول دوره باروری شــــان از حدود 
6 فرزند به زیر 2 فرزند ســــقوط کرد؛ یکی دیگر از اهداف 
مهم برنامه های تنظیــــم خانواده نیز فاصله گذاری تـــــا 

نخستین تولـد بود.
 ، بر اســــاس آخریــــن آمار ســــازمان ثبت احوال کشــــور
میانگین فاصله تولد نخستین فرزند با ازدواج مادرانی 
کــــه در ســــال 1397 صاحــــب فرزنــــد شــــده اند در کل 
کشور 3.7 سال اســــت؛ این در حالی است که استان 
مازندران با 4.4 سال و استان سیستان و بلوچستان 
با 2.1 ســــال از بیشــــترین و کمترین فاصله  زمانی میان 

ازدواج تا تولد نخستین فرزند برخوردارند.
اســــتان تهران نیز با 4.3 ســــال بعد از استان مازندران 
دارای مقام دوم در این مؤلفه جمعیتی است؛ این آمار 
نشــــان دهنده افزایش بازه زمانی نخستین فرزندآوری 

میان زوج هاســــت؛ هرچه این بازه زمانــــی افزایش پیدا 
کنــــد به همین نســــبت احتمــــال کاهــــش فرزندآوری 

زوج ها نیز در آینده افزایش می یابد.
در  مؤثــــر  عوامــــل  شــــناخت  و  کوتــــاه  فاصـله گـــــذاری 
افـــــزایش فاصله ازدواج تا نخستین تولد برای جامعـــــه 
دارای اهمیت است زیرا تأخیر در تولـد نخستین فرزنـد 
به معضالتی همچون کاهش باروری منجر می شود؛ از 
این رو اگر افـزایش تـأخیر در تولـد اول بـه جبـران تعـداد 
فرزندان دلخواه در سال های آینده، تـــــأثیری بـر بــاروری 
کــل نداشــــــته باشــد اما باعــث بــــــروز تفاوت هایی در 

بـاروری مقطعـی و سالمتی مادران مـی شـود.
عوامـــــل مختلفـی بـه طـــــور مستقیم یا غیرمستقیم در 
کـاهش یـا افـزایش نــرخ بــــــاروری تــأثیر دارنــد از جملــه 
وســایل پیشگیری از بـــــارداری، بـاال رفـتن سـن ازدواج، 
تأخیر در تولد نخســــتین فرزنــــد و افزایش فاصله بین 
آمار منتشرشــــده توسط سازمان ثبت  تولدها. آخرین 
احوال کشــــور در ســــال 1398 نیز نشــــان می دهد که 
تعداد ازدواج های ثبت شــــده در این ســــال، 530225 
مورد بوده اســــت؛ این رقم از ســــال 92 تا سال 98، 33 

درصد کاهش داشته است!
قانــــون تســــهیل ازدواج جوانان و طــــرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده، دو بســــتری هســــتند که مشــــکالت را 
برطرف و راه ازدواج و فرزندآوری جوانان را هموار می کنند؛ 
متأســــفانه بعد از گذشــــت 15 ســــال از تصویب قانون 
تســــهیل ازدواج جوانان، هیچ یک از بندهای آن اجرایی 
نشــــده و مشــــکالت جوانان در زمینه ازدواج همچنان 
باقی مانده است و طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 
نیز طی دو دوره گذشــــته، در پیچ و خم مجلس شــــورای 
، انتظار  اســــالمی گرفتار شده اســــت، حال با توجه به آمار
مــــی رود مجلــــس یازدهم بــــرای احقاق حقــــوق جوانان 
به صورت جدی به این ماجراو مسائل پیرامون آن ورود 
کند و با توجه به نقش نظارتی خــــود، دولت ها را ملزم به 
اجرای قوانین و طرح های حیاتــــی مربوط به ازدواج کند تا 

سالمت جامعه ایران محفوظ بماند.

گرسنگی ناشی از شیوع کرونا جهان را تهدید می کند

قربانیان گرسنگی بیشتر از تلفات کرونا
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: در حالی که کرونا روز به 
روز افــــراد بیشــــتری را در جهان مبتال کــــرده و به تعداد 
قربانیــــان آن هم افزوده می شــــود اما به نظر می رســــد 
گرســــنگی ناشــــی از بحران پیش آمده بسیار جدی تر از 

خود این ویروس است.
به گزارش بلومبرگ، جهان در حال رفتن به یک بحران 

بی سابقه گرسنگی در میان صدها میلیون نفر است.
بررسی ها حاکی از آن اســــت که تبعات شیوع ویروس 
کرونا باعث خواهد شــــد امســــال تعداد افــــرادی که در 
جهان به غذای کافی دسترسی ندارند و به عبارت دیگر 
گرســــنه هســــتند، 132 میلیون نفر افزایش یابد و این 
ســــه برابر بیشترین افزایش ســــاالنه تعداد گرسنگان 

طی یک صد سال گذشته در جهان است.
شــــیوع ویــــروس کرونا چرخــــه تأمین غــــذا در جهان را 
مختل کــــرده، قدرت خرید مــــردم را کاهــــش داده و به 

اقتصادهای جهان آسیب زده است.
برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که در پایان سال 
جاری تعداد افرادی که در جهان به خاطر گرسنگی جان 
خود را از دســــت داده  یا خواهند داد بســــیار بیشــــتر از 

قربانیان کرونا خواهد بود.
نکته ای که شرایط کنونی را بسیار تعجب برانگیز می کند 
این اســــت که شــــاهد وجود مازاد عرضه بی سابقه مواد 
غذایی در بــــازار جهانی هســــتیم و این مســــئله برای هر 
نقطه از جهان و حتی آمریکا صادق است. برای سال 2020 
کشورهایی درگیر کمبود غذا می شوند که تا پیش از این 
سطحی از ثبات در تأمین مواد غذایی خود را تجربه کرده 

و انتظار نمی رفت درگیر ناامنی غذایی شوند.
به عنوان مثال کار به جایی رســــیده که در شــــهر کوئینز 
ایالت آمریکا مردم برای دریافت بسته کمک های غذایی 
که ممکن اســــت تنها یک هفته نیازهــــای غذایی آنها را 
تأمین کند مجبور هســــتند 8 ســــاعت در صف منتظر 
بماننــــد و این در حالی اســــت کــــه کشــــاورزان در ایالت 
کالیفرنیــــا در حــــال شــــخم زدن زمین های خــــود بدون 
برداشت محصوالت هستند و در ایالت واشنگتن هم 

میوه ها هم روی درختان در حال خراب شدن است.
در اوگاندا شــــاهد تلمبار شــــدن بارهای موز و گوجه در 

بازارهــــا هســــتیم و حتی قیمت های بســــیار پایین هم 
باعث نشــــده که افرادی که بیکار شدند بتوانند آنها را 

خریداری کنند.
محموله هــــای برنج و گوشــــت هــــم در نزدیکــــی بنادر 
فیلیپین، چین و نیجریه شــــناور مانده و هنوز خبری از 

تخلیه آنها به گوش نمی رسد.
آمریــــکای جنوبی اما کشــــورهایی نظیــــر ونزوئال در  در 
حال رفتن به ســــمت قحطی هســــتند. ماریا چیلتون، 
مدیر مرکز جوامع بدون گرســــنگی دانشــــگاه برکسل، 
می گوید ما برای نســــل ها شــــاهد تبعات بحران کنونی 
خواهیم بود.به عنــــوان مثال در ســــال 2120 همچنان 

مردم درباره بحران امسال صحبت خواهند کرد.
شیوع ویروس کرونا کشــــورهایی از جهان را در نوردیده 
که تا پیش از این هم شــــاهد عمیق ترین میزان نابرابری 
در میان مردم خود بوده انــــد. بحران کرونا باعث تبعات 
جدی در نابرابری میان مردم جهان شده است و در واقع 
به یک عامل اثرگذار در تعیین اینکه چه کسی می تواند 

غذا بخورد و چه کسی نمی تواند تبدیل شده است.
ایــــن بحران شــــکاف های اجتماعی در ســــطح جهان را 
گســــترش داده چرا که افراد ثروتمند هنوز هم فرصت 
باال بردن ثــــروت خود و لذت بردن از شــــرایط موجود را 
دارند در مقابــــل اما میلیون ها نفری که شــــغل خود را 
از دســــت داده اند علیرغم اجرای هــــزاران میلیارد دالر 
بســــته های اقتصادی از ســــوی دولت هــــای جهان که 
باعث شده بورس ها و بازارهای مالی رشد بی سابقه ای 
را تجربــــه کنــــد، پول کافــــی بــــرای تأمین مــــواد غذایی 

خانواده خود ندارند.

تعلیم  سال   1۲ حاصل  و  برونداد  اسالمی  نظام  در 
تربیت  باید  جوانان  و  نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و 
اندیشمند،  و  متفکر  خردمند،  مؤمن،  انسان های 
دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخالق اسالمی و در 

یک کلمه انسان های مجاهد و اهل عمل باشد

دستگاه  یک  به  نگاه  باید  پرورش  و  آموزش  به  نگاه 
زیربنایی باشد نه مصرفی و هزینه کردن در آموزش و 
پرورش همچون سرمایه گذاری در مسائل زیربنایی در 

نظر گرفته شود

حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر توجه به خانواده هایی 
که تمکن مالی جهت خرید ابزار و وسائل مورد نیاز به 
افزودند:  ندارند،  را  مجازی  آموزش  از  استفاده  منظور 
از خالء عدم  آموزش، بخشی  از طریق  صداوسیما باید 

امکان استفاده از آموزش مجازی را جبران کند

از انجام  که به وسیله نظامی  کاری را  دشمن قصد دارد 
سند ۲۰3۰  مانند  راه هایی  از  و  نفوذ  با  است،  ناتوان  آن 
انسان هایی تربیت کند که مثل او فکر و اهداف عملیاتی 

او را پیاده کنند تا زمینه غارت ملت ها فراهم شود

رهبر معظم انقالب:

یخ کشور ماندگار شد عزاداری امسال در تار
 وضعیت مهد کودک ها به هیچ وجه خوب نیست



آگهی مزایده

م.الف 313

در اجرای پرونده اجرایی کالســه 980092 مفتوح در شــعبه اجــرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش صالح آباد محکوم علیه حســینعلی رســولی محکوم هستند به فروش ماترک 
به جا مانده از مرحوم مرادعلی رســولی و تقســیم ثمن حاصلــه از آن طبق قواعد ارث در 
حق محکوم لهم زهرا رســولی، رعنا رسولی، لیال رســولی، فاطمه رسولی، صغری شفیعی. 
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده این اجرای احکام به 
درخواســت محکوم لهم اقدام به مزایده نموده است که در مورخه 1399/06/30 ساعت 10 
الــی 11 اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم به می نماید. معهذا کســانی که تمایل 
به شــرکت در مزایده دارند، می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده، مال مشــروح ذیل را 

مالحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد.

شرح مال: )همه اموال در روستای همه کسی واقع است(
1- زمین کنار باغ و باغ یونجه 15116 مترمربع به مبلغ )38 میلیون تومان( 2- زمین کنار 
راه قشــالق روبه رو باغ دیم 3883 مترمربع )8 میلیون تومان( 3- زمین کنار راه قشــالق 
بغل چمن 3009 مترمربع )7 میلیون تومان( 4- زمین زیر راه قشــالق قلخودجارو 1243 
مترمربــع )2 میلیون و 400 هزار تومان( 5- درخت بید کنار شــراکتی 330 مترمربع )2 
میلیون تومان( 6- زمین کنار راه نزدیک چشــمه بغل حمداله 1900 مترمربع )1 میلیون 
و 500 هــزار تومان( 7- زمیــن کنار راه بغل خانه باغی اصغــر 2227 مترمربع )4 میلیون 
تومان( 8- زمین آبی با چند اصله گردو 1562 مترمربع )10 میلیون تومان( 9- زمین آبی 
کوچک با جنگل صنوبر 1389 مترمربع )8 میلیون تومان( 10- زمین کنار راه ســیولوقوه 
9682 متر )18 میلیون تومان( 11- زمین دره خلف 16500 مترمربع )20 میلیون تومان( 
12- زمین باالی چشــمه سید لو کنار منابع طبیعی 26400 مترمربع )15 میلیون تومان( 
13- بیشه زار نزدیک رودخانه 375 مترمربع )5 میلیون تومان( 14- بیشه زار 540 مترمربع 
)8 میلیون تومان( 15- منزل مســکونی پدری 405 متر )121 میلیون و 500 هزار تومان( 
16- خرمــن جــا 600 مترمربع دیم )10 میلیون تومان(، جمــع کل 278 میلیون و 400 

هزار تومان می باشد.
بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که می بایست در 
صــورت موافقت دادورز، ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از 
تاریــخ مزایده پرداخت نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را 
نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/12

برابر رأی شماره 139960326003000167 مورخه 1399/02/25 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
حیدری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 520 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 62561/27 مترمربع در قســمتی از پالک 97 
اصلی واقع در اراضی روســتای قوش تپه واقع در اراضی روستای قوش تپه خریداری از 
مالک رســمی آقای محمدعلی حیدری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص 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 رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 165  

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/12

برابر رأی شماره 139960326006000669-1399/05/02 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمعلی 
زنگنه فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 223 صادره از مالیر در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ اعالنی یک باب ساختمان به مساحت 208/29 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 11 فرعی از 2143  اصلی واقع در بخش یک مالیر برابر سند شماره 
27276-1399/03/13 دفترخانه شماره 7 مالیر مالک رسمی اداره اوقاف و امور 
خیریه مالیر محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 215  

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

برابر رأی شماره 139960326009000092 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
حیدری فرزند رضا به شــماره شناسنامه 20 صادره از فامنین در یک باب خانه 
به مســاحت 250/73 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 104 اصلی واقع 
در شــهر فامنین خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای عباس رسولی محرز 
گردیده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
رضا بیات- رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین
م.الف 134 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/12        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/27

آگهی حصر وراثت

م.الف 311

آقــای پرویز گوهری هویدا دارای شناســنامه شــماره 790 به شــرح 
دادخواست به کالسه 376/99/112 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی گوهری هویدا 
به شناســنامه شــماره 83 در تاریخ 89/09/06 در اقامتگاه دائمی خود 
بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
بــه: 1- پرویز گوهری هویدا فرزند محمدعلی متولد 1341 به شــماره 
شناســنامه 790 فرزند متوفی 2- ربابه گوهری هویدا فرزند محمدعلی 
متولد 1350 به شماره شناسنامه 1017 فرزند متوفی 3- منور سلیمانی 
فرزند محمد متولد 1319 به شــماره شناســنامه 2 همســر متوفی 4- 
مهدی گوهری هویدا فرزند محمدعلی متولد 1355 به شماره شناسنامه 
1089 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

با ما همراه باشید
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6
      گرین کشاورز تساوی کرد و پاسارگاد برد

دوتیم بزرگساالن نهاوند مقابل حریفان خود به میدان 
رفتند در بازی اول پاسارگاد یک برد پرگل مقابل حریف 
الشــــتری خود کســــب کرد و در بــــازی دوم هــــم گرین 
کشــــاورز با منتخب بازیکنان لیگی اســــتان یک بر یک 

تساوی کرد.

      محمد منصــــوری بازیکن جوانان یــــاران کورش در 
تســــت تیم ایرانمهر شــــرکت کرد تا در صــــورت قبولی 

راهی این تیم قدرتمند تهرانی شود.

      ابوالفضل مالیری بازیکن موفق یاران کورش با تیم 
نوجوان سایپاتهران قرارداد بست این بازیکن با آینده 
قبل از این در ایرانمهر و پیکان حضوری موفق داشت.

      امیر عظیمی مدیرعامل پاس با محســــن جهانشیر 
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در نشستی به بررسی 

ساختار مدیریتی باشگاه پاس پرداختند.

      با گذشــــت چند روز از لغو مراســــم مرحله پلی آف و 
امیدواری هواداران برای پیگیری پرونده اتفاقات هفته 
پایانــــی توســــط فدراســــیون و انتظار آنها از مســــووالن 
اجرایی استان مبنی بر پیگیری های الزم، هنوز آبی گرم 

نشده و روزنه امید دیده نمی شود!

      محمــــد خزایی دروازه بان ســــابق پــــاس همدان در 
تمرینات این تیم حضور یافت. خزایی فصل گذشته در 
خوشه طالیی ساوه حضور داشت و برای حفظ آمادگی 

خود این روزها میهمان تمرینات پاسی ها است.

      »پیام حیدری« معاون ســــازمان ورزش شــــهرداری 
با حضور در جمع پاســــی ها گفت: پــــاس الیق بهترین 
هاســــت/ بهترین کادر فنی در اختیار تیم پاس است/ 
قدر پیراهنی کــــه برتن دارید را بدانیــــد/ همت کنید در 
همین ماه جشــــن صعود به لیگ یک می گیرید/ پاس 
از کادر اجرایی و فنی بســــیار خوبی برخوردار اســــت/ با 

صعود به لیگ یک هواداران را خوشحال کنید.

کوتاه از فوتبال

حمید سیفی وعده داد:

کالس مربیگری کشتی 
در نهاوند برگزار می شود

هگمتانه، گــــروه ورزش: رقیبان دیروز رفیقان امروز هم 
قسم در راه پیشرفت کشتی نهاوند شدند.

حمید ســــیفی قهرمان اســــبق آســــیا به کمک ســــعید 
ابراهیمی آمد. حمید سیفی قهرمان اسبق آسیا در دیدار 
با ســــعید ابراهیمی رئیس هیأت کشــــتی نهاوند گفت: 
همیشه حامی ابراهیمی بوده ام و همچنین به دکتر یاری 
برای این انتخاب به جا و شایسته تبریک می گویم. به طور 
قطع در سفرهای بعدی برای جذب یک حامی مالی قوی 

برای کشتی نهاوند رایزنی خواهیم کرد.
ســــیفی همچنیــــن در ادامه ایــــن دیدار قــــول برگزاری 
کالس مربی گــــری بــــرای مربیــــان شهرســــتان در چند 

مرحله کامل را داد.

بازگشت »اصفهانیان« 
به کمیته داوران

هگمتانــــه، گروه ورزش: ظاهرا قرار اســــت در ابتدای 
هفته آینده رئیس ســــابق کمیته داوران جانشــــین 

سرپرست این کمیته شود.
فدراسیون  رئیسه  هیأت  عضو  اصفهانیان  فریدون 
فوتبــــال ظاهرا قرار اســــت دوباره به عنــــوان رئیس 
کمیتــــه داوران انتخــــاب شــــود و فعالیت خــــود را از 
هفته آینده آغــــاز کند. اصفهانیان پیــــش از این نیز 
رئیــــس کمیتــــه داوران بود امــــا در تاریخ 19 اســــفند 
1397 و پــــس از تصویــــب قانــــون منع بــــه کارگیری 

بازنشستگان از سمت خود کنار رفت.
در حال حاضر اســــماعیل صفیری سرپرست کمیته 
داوران است که شش ماه مدت سرپرستی او به سر 
آمده و بــــه همین دلیل به احتمال فــــراوان فریدون 

اصفهانیان دوباره جانشین صفیری خواهد شد.
صفیــــری در زمان انتخــــاب داور شــــهرآورد تهران با 
اعضای دپارتمــــان داوری فدراســــیون فوتبال دچار 
چالش شــــد و حتی بــــه طور ضمنی تهدیــــد به کناره 

گیری از سمت خود کرد.

خبـــــر

ورزش

هگمتانه، گــــروه ورزش: ملی پوش همدانی رشــــته تفنگ 
گفت: هر چند زمان برگزاری مســــابقات جهانی مشــــخص 

نیست اما باید آماده باشیم.
مه لقا جام بزرگ در مــــورد آغاز تمریناتش اظهار کرد: از هفته 
گذشته به جمع ملی پوشــــان ملحق شدم و تمریناتم را آغاز 
کردم. تمرینات ما با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی انجام می شود. هر ورزشکار با ضدعفونی کردن در 

خط خود تمرین می کند.
وی افزود: قبل از شیوع کرونا هم تمرینات من منظم نبود 
و از آخرین مسابقه من شــــاید 9 ماهی بگذرد. فکر می کنم 
آبان ماه آخرین مســــابقه ام بود، با شیوع کرونا هم که همه 
چیــــز بهم ریخت. در حــــال حاضر دوباره تمریناتم را شــــروع 
کرده ام. البته هنوز مشخص نیست که فدراسیون جهانی 
برای چه زمانی مســــابقات را شــــروع خواهد کــــرد اما ما باید 
آماده باشــــیم تا اگر مســــابقه ای انجام شــــد بتوانیم حضور 

موفق داشته باشیم.
جام بزرگ در ادامه گفت: دور دوم تمرینات تیم ملی تفنگ 
با حدود 7 ورزشکار در سالن تیراندازی فدراسیون در حال 
انجام اســــت. با توجه به برنامه ریزی فدراســــیون قرار است 

این دور از تمرینات تا چند روز دیگر ادامه داشته باشد. برای 
مرحله بعدی هم باید ببینیم شــــرایط چطور پیش خواهد 
رفت. فدراســــیون با توجه به شرایط موجود به لحاظ شیوع 

کرونا باید برای دور بعدی تصمیم بگیرد.
ملی پــــوش تیرانــــدازی در خصوص آغاز لیگ ســــال جدید 
گفت: لیگ با توجه به تصمیمات فدراســــیون آغاز خواهد 
شــــد. فکر می کنم تا ثبات بیماری صبر کنــــد. خیلی در این 
مورد نشــــنیده ام اما مطمئنا فدراســــیون با توجه به شرایط 

موجود تصمیم خواهد گرفت.
او در پاســــخ به این ســــوال که آیا انجام مســــابقات داخلی 
برای ملی پوشان کمک کننده است یا خیر گفت: می تواند 
کمک کند اما سالمت ورزشــــکاران مهمتر است. هنوز که 
زمان مسابقات جهانی و آسیایی مشخص نیست. از طرفی 
از میان مسابقات داخلی برگزاری لیگ از مسابقات آزاد بهتر 

است چرا که تعداد شرکت کننده هایش کمتر است.
وی در ادامه گفت: به هر حال ســــختی برگزاری مســــابقات 
در این شرایط استفاده از خوابگاه است. ضدعفونی کردن 
سالن مســــابقات و کنترل آن به مراتب کار راحتی است اما 
ورزشکاران مجبور هستند در خوابگاه دور هم جمع شوند. 

اگر قرار باشد فدراسیون مسابقات را برگزار کند باید تدابیر 
خاصی بیندیشــــد و یا تا بهتر شــــدن شــــرایط، برای برگزاری 

مسابقات دست نگه دارد.
ملی پوش تفنگ در ادامه گفت: گویا فدراسیون جهانی در 
نظر دارد تعدادی مســــابقه برخط بین المللی برگزار کند. اگر 

ملی پوشان بتوانند در آن مســــابقات شرکت کنند تجربه 
خوبی خواهد بود و می تواننــــد رکوردهای خود را نیز محک 

بزنند.
جام بــــزرگ در ادامه در خصوص مشــــکالت موجود گفت: 
محدودیت سفر و مسابقه بین المللی برای همه کشورها و 

ورزشکاران است. مشکل کمبود فشنگ هم که مدت ها 
اســــت با آن درگیر هستیم، مطمئنا فدراســــیون برنامه ای 
برای رفع مشــــکالت دارد. خانم هاشــــمی پیــــش از این در 
تمرینات از خانه هم با دســــتگاه های شبیه ساز تمرینات را 

پیش برد.

مدیرکل ورزش همدان:

رسانه ها با نگاه واقع بینانه نقد کنند
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان همدان 
ضمن اینکه از رسانه ها خواست با نگاه واقع بینانه اقدام 
به نقد این حوزه کنند گفت: همواره پاســــخگوی هرگونه 

ابهام حتی از دوره های مدیریتی گذشته بوده ایم.
محسن جهانشیر روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران 
ورزشــــی همدان اظهار کرد: در هفته های گذشــــته یکی از 
رســــانه ها اقدام به شرح ادعاهایی کرده است که واقعیت 

این چنین نبوده و موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی در خصوص پرداخــــت 800 میلیون تومــــان به یکی از 
ســــازمان های مردم نهاد بیان کرد: سال 97 وزارت ورزش 

و جوانان برای ارزیابی سازمان های مردم نهاد 800 میلیون 
تومان بودجه را مصوب کرد اما اجرایی نشد.

جهانشیر خاطرنشان کرد: سال گذشته از آنجا که همدان 
به عنوان دبیرخانه فضای مجازی سمن های جوان کشور 
برگزیده شــــد، این طرح نیــــز به همدان ابالغ شــــد و براین 
اســــاس طبق تفاهم نامه صورت گرفته نسبت به ارزیابی 

عملکرد سازمان های مردم نهاد اقدام شد.
وی بیان کرد: این طرح توســــط یکی از سمن ها که پیشتر 
از ســــوی وزارت ورزش و جوانان تأیید شده است، از سال 
قبل اجرایی شد و به دلیل شیوع کرونا تا مردادماه امسال 

به طول انجامید اما خوشبختانه تکمیل و اجرا شد.
مدیــــرکل ورزش وجوانان همدان افــــزود: این طرح ملی و 
مصوبه وزارت ورزش و جوانان کشــــور است و قرار است 
رونمایی از آن توســــط معاون وزیر و اســــتاندار همدان به 

زودی انجام شود.
وی اضافــــه کرد: اعتبار ایــــن طرح نیز از منابــــع ملی تأمین 
شــــده اســــت و ارتباطی به بودجه اســــتانی ندارد و دیوان 
محاســــبات نیز تنها بر نحوه اجرا توضیح خواســــته است 
که با هماهنگــــی وزارت ورزش در حــــال پیگیری موضوع 

هستیم.

جهانشیر یادآور شد: استان همدان تنها مجری طرح بوده 
و به زودی نیز رونمایی را انجام می دهیم.

وی در خصوص شناسه ســــمن ها نیز گفت: الزام در اخذ 
شناسه از سوی ســــمن ها از نیمه دوم سال گذشته ابالغ 
شــــد و تاکنون نیز 60 ســــمن کد شناســــه اخذ کرده اند و 

مابقی نیز در دست اقدام است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان همدان بــــا تأکید بر اینکه همه 
ســــاله دســــتگاه های نظارتــــی از جملــــه بازرســــی و دیوان 
محاسبات در جریان اســــناد مالی ورزش و جوانان استان 
قرار می گیرند، گفت: اگر ابهام در این زمینه وجود داشــــته 

باشد مورد پیگیری قرار می دهیم.
وی به پرداخــــت 84 درصد از اعتبــــارات فصل پنجم به 
 97 فوتبال به دســــتور اســــتاندار وقت در سال  هیأت 
اشــــاره کرد و گفت: ایــــن اعتبار صرف خریــــد امتیاز تیم 

شد. پاس 
جهانشــــیر با بیان اینکه اختصــــاص بودجه به هیأت های 
ورزشــــی در قالــــب تفاهــــم نامه انجــــام می شــــود، گفت: 
هیأت هایــــی کــــه بیشــــترین فعالیــــت را با حجــــم برنامه 
گســــترده، حضور در مســــابقات، میزبانی و سایر اقدام ها 

داشته اند، مورد حمایت بیشتر بوده اند.

درخواست 1۰ تا 15 میلیاردی برخی بازیکنان برای عقد قرارداد
پرسپولیس و استقالل این پول ها را می دهند؟

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: با شــــروع 
برتر  لیــــگ  نقل و انتقــــاالت  فصــــل 
فوتبال، برخی بازیکنان برای تمدید 
درخواســــت  نجومی  ارقــــام  قرارداد 
دستمزد  برابر  چند  ارقامی  کرده اند، 

گذشته شان. فصل 
لیــــگ  ســــازمان  رئیســــه  هیــــأت 
رئیســــه  هیــــأت  و  داد  پیشــــنهاد 
و  کرد  تصویب  فوتبال  فدراســــیون 
ورود بازیکن و مربــــی خارجی جدید 
اتفاقی  ایران ممنوع شد.  به فوتبال 
سرسام آور  بدهی های  به  توجه  با  که 
و پرونده هــــای زیادی باشــــگاه های 

ایرانــــی در فیفا، به صورت موقت تصمیم مناســــبی به 
شــــمار می رود اما حاال قیمت مربی و بازیکن ایرانی به 
همیشه  است.  کرده  پیدا  افزایش  فزاینده ای  شــــکل 
اینگونــــه اســــت که وقتــــی بــــازار انحصاری شــــود و از 
رقابت جلوگیری کنند، شاهد افزایش بی رویه قیمت 
هســــتیم، همانطور که حاال ارقام چند ده میلیاردی، در 

ارتباط دستمزد بازیکنان و مربیان به گوش می رسد.
منــــع ورود مربی و بازیکن خارجــــی از چند جهت قابل 
بررســــی اســــت و می توان به نقاط ضعــــف و قوت آن 
پرداخــــت. یکی از مســــائل که قابل بررســــی اســــت، 
بــــه پرونده شــــکایت ها و بدهی های انباشــــته شــــده 
بــــه مربیــــان و بازیکنــــان خارجی  باشــــگاه های ایرانی 
ارتبــــاط دارد که نفس آنهــــا را گرفتــــه؛ نگرفتن بازیکن 
و مربــــی خارجی از ایــــن جهت می تواند به باشــــگاه ها 
کمــــک کند تا با رســــیدگی بــــه پرونده هــــای انضباطی 
شــــده،  انباشــــته  بدهی هــــای  پرداختــــن  و  فیفــــا  در 
فرصت نفس کشــــیدن داشــــته باشــــند. همچنین از 
طرفی می تــــوان امیدوار بود جلــــوی ورود خارجی های 
بی کیفیــــت گرفته شــــود. با ایــــن حال مشــــکالتی به 
وجود آمده که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت 
که یکی از مهمترین آنها پیشــــنهادهای نجومی برخی 

است. بازیکنان 
هنوز زمان زیــــادی از اعالم این قانون نگذشــــته که با 
شــــنیدن اعداد و ارقام بازیکنان و مربیان داخلی، دود 
از سرمان بلند شده است. بازیکنی که برای یک سال 
15 میلیارد از باشــــگاه خود بــــرای تمدید قرارداد طلب 
کرده یــــا بازیکن دیگری که با 13-12 میلیارد خواســــته 
تــــا بماند. برخی بازیکنان هم ارقامــــی حدود 8 میلیارد 
خواسته اند. این بازیکنان هم در دو تیم پرسپولیس 
. در  و اســــتقالل هســــتند و هــــم در تیم هــــای دیگــــر
این شــــرایط صحبت از یــــک مربی هم بــــه میان آمده 
که پیشــــنهاد مالی  به باشــــگاه خواهانش دســــتمزد 
ســــالیانه 24 میلیــــارد بوده یــــا مربی دیگــــری که برای 

قرارداد سه ساله خود، 50 میلیارد طلب کرده است.
حال این ســــؤال پیــــش می آید که چگونه باشــــگاهی 
یــــا حتی ســــپاهان،  مثــــل پرســــپولیس و اســــتقالل 
می تواند و می خواهــــد 10 تا 15 میلیــــارد تومان به یک 
بازیکن بدهــــد؟ این ارقام از کجا می آیــــد؟ چگونه یک 

بازیکن از باشــــگاهش درخواست می کند قراردادش 
3 یا 4 برابر شود؟ اینکه یک بازیکن در تیمی پرطرفدار 
مثل پرســــپولیس و اســــتقالل که هوادارانش گاهی 
اوقــــات با 50 یــــا 100 هزار تومــــان دارایی به ورزشــــگاه 
می رفتنــــد، طلب 10 یــــا 15 میلیــــارد تومــــان می کند از 
نکاتی است که باید به آن توجه جدی کرد. این پول از 
کجا باید تأمین شــــود و آیا اصواًل برخی بازیکنان ارزش 
پرداخت این ارقام را دارند؟ نقش دالل ها و ایجنت ها 
در این میان چیســــت و چرا کســــی به این افراد توجه 

نمی کند؟
نکتــــه بعدی اینکه در شــــرایطی که ســــازمان لیگ و 
فدراســــیون فوتبال بــــا تصویب قانــــون منع حضور 
بازیکنان و مربیان خارجــــی، می خواهند به وضعیت 
مالی فوتبال ایران ســــر و سامان بدهند، چه قانونی 
برای کنترل بازار داخلی دارند؟ مســــلم است که باال 
به  داخلی،  مربیان  و  بازیکنــــان  قیمت  ویه  بی ر رفتن 
ســــبب از بین رفتــــن فضای رقابتی آزاد اســــت که با 
حضور خارجی ها ایجاد می شــــود و خارج شــــدن آنها 
بتواند  کــــه  هرچقدر  داخلی هــــا  تیــــغ  عرصــــه،  این  از 

می برد.
قوانین بســــیار زیــــادی در فوتبال دنیــــا وجود دارد 
ود بازیکنان خارجــــی را کنترل  کــــه هــــم می توانــــد ور
ویــــه قیمــــت بازیکنان و  کنــــد و هم مانع رشــــد بی ر
انگلیس  برتر  لیگ  در  اینکه  جمله  از  شــــود.  مربیان 
مجوز  می توانند  شــــرایطی  در  فقط  خارجــــی  بازیکنان 
کار در ایــــن کشــــور را دریافت کنند کــــه در بیش از 
75 درصــــد بازی های تیــــم ملی کشورشــــان در یک 
ســــال پیش از امضای قرارداد حضور داشته باشند. 
حتی قانــــون فرپلی مالی )بــــازی جوانمردانه مالی( و 
محکومیــــت و جریمه های ســــنگین باعث شــــده تا 
خواست  دل شان  که  طور  هر  وپایی  ار باشــــگاه های 
وضع  آیا  باشــــند.  نداشــــته  انتقاالتی  و  نقل  فعالیت 
ایــــن قوانین  از  گرفتــــن  الهــــام  یا  قوانینــــی مشــــابه 
این  از  کند؟  کمــــک  هم  ایران  فوتبال  بــــه  نمی تواند 
ود بازیکنان خارجــــی بی کیفیت  بابــــت که هــــم از ور
شنیدن  با  باشــــگاه ها  شــــود  باعث  هم  و  جلوگیری 
ارقــــام بازیکنان و مربیان داخلی، دســــت و  اعداد و 

نکنند. گم  را  خود  پای 

حضور کمانداران همدانی در اردوی تیم ملی
هگمتانه، گروه ورزش: اردوی تیم های ملی ریکرو و کامپوند به طور همزمان در کیش و قزوین آغاز 
می شــــود. اردوی تیم های ریکرو و کامپوند کشــــورمان به صورت همزمان از تاریخ 15 تا 27 شهریور 

ماه و با رعایت کامل اصول بهداشتی برگزار خواهد شد.
تیم ملی ریکرو با سرمربیگری مجید میررحیمی قرار است اردوی خود را در جزیره کیش برگزار کند و 
تیم ملی کامپوند نیز با ســــرمربیگری اسماعیل عبادی در آبیک قزوین و با رعایت اصول بهداشتی 

اردوی خود را آغاز خواهد کرد. گفتنی اســــت قرار اســــت از تمامی اعضای تیم های ریکرو و کامپوند 
کشورمان و کادر فنی دو تیم در روز شنبه تست کرونا گرفته شود.

نفرات دعوت شــــده به اردوی تیم ریکرو به این شرح معرفی شــــده اند: رضا شبانی، صادق اشرفی، 
، زهرا نعمتی،  میالد وزیری، امین پیرعلی، محمدصادق کبودانی، پرهام شــــبانکاره، شیوا شجاع مهر

پارمیدا قاسمی، نیلوفر علیپور و سوگند رحمانی.

نفرات دعوت شــــده به اردوی تیم کامپوند این نفرات هستند: آرمین پاکزاد، محمدصالح پالیزبان، 
کیــــارش فرزان، هادی نوری، دانیال حیدرزاده، آرزو طاهریان، فاطمه عزیزی، شــــیرین ریحانی، نازنین 

بخت پور و گیسا بایبوردی
عدم حضور در اردو بدون هماهنگی با مدیر تیم های ملی به منزله انصراف از تیم ملی می باشد.

سرپرستی تیم های ملی ریکرو و کامپوند بر عهده امید نجاری است.

: ملی پوش همدانی تیراندازی کشور

برای مسابقات جهانی 
آماده می شوم
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7 ما محله 

بزرگان محله امامزاده یحیی

هگمتانــــه، گروه محله مــــا: تعدادی از بزرگان شــــهر 
همــــدان از محله امامزاده یحیی برخاســــته اند که در 

این بخش با سه تن از آنان آشنا می شوید.
آیت ا... انصاری همدانی  �

فقیه عارف، حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمدجواد 
انصاری همدانــــی، فرزند عالم ربانی حاج مال فتحعلی 
همدانی، در سال 1281 شمسی در شهر همدان و در 
محله امامزاده یحیی چشم به جهان گشود. پدر وی 
از علمای همدان و مادرش ماه رخســــار السلطنه از 

بستگان ناصرالدین شاه بود.
شــــهر  در  را  حــــوزوی  تحصیــــالت  ســــالگی   8 از  وی 
همدان آغاز کرد و در 24 سالگی با تأیید علمای دیار 
همدان، موفق به دریافت درجه اجتهاد شد و بعد از 

آن به قم مهاجرت کرد.
او در سن 59 سالگی در اثر سکته مغزی در همدان 
درگذشت و در جوار امامزاده علی بن جعفر الصادق 

در شهر قم دفن شد.
میرزاده عشقی  �

ســــید محمد رضا میرزاده عشــــقی، فرزند ابوالقاسم 
کردستانی در سال 1273 در شهر همدان و در محله 

امامزاده یحیی به دنیا آمد.
او ابتــــدا در مکتب هــــای محلی و از هفت ســــالگی 
در مدرســــه های الفت و الیانس تهــــران به تحصیل 

پرداخت.
میرزاده عشــــقی در سن 31ســــالگی در خانه خود به 
دست دوتن ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و در 

بیمارستان جان سپرد.
خ همدانی  � فر

علی اکبر سپهری، متخلص به فرخ، فرزند محمدباقر 
نقاش، در ســــال 1294 شمسی در شــــهر همدان و 
در محله امامــــزاده یحیی تولد یافــــت. فرخ همدانی 
از جمله شــــاعران نامداری است که عشق خود را به 
ل محمد)ص( در اشعارش  آ حضرت رسول)ص( و 

جلوه گر نموده است.
فرخ دوران کودکــــی خــــود را در مکتب خانه های آن 
زمان گذرانید و با همنشینی با برخی از عرفا و بزرگان 
ادب معاصر همدان و کســــب فیض از محضر اهل 
دانش و بینش بــــه اندوخته های علمی و ادبی خود 

می افزود.
 ، وی در سال 1327 به جرم خواندن چند قطعه شعر
چند ماهی را در زندان ستمشــــاهی محبوس شــــد. 
این شــــاعر ســــوخته دل در ســــال 1365 به ســــوی 

معبود شتافت.

یکی از اهالی قدیمی محله امامزاده یحیی در گفتگو با هگمتانه:

راستای امامزاده یحیی یک بازارچه تمام عیار بود
هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا: نیازهــــا و عملکرد مشــــترک 
گروه های انســــانی را می تــــوان یکــــی از مهم ترین عوامل 
شــــکل گیری محــــالت مســــکونی بــــه عنــــوان واحدهای 
اجتماعــــی و کالبــــدی شــــهرها دانســــت؛ زیــــرا نیازهــــای 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مردمــــان ایجاب می کرد که 
خانوارهــــا و گروه های انســــانی به صــــورت مجتمع زندگی 
کنند و لذا عموم کســــانی که از یک نقطه به نقطه ای دیگر 
مهاجرت می کردنــــد، در کوی یا محله ای خــــاص و در کنار 

یکدیگر به زندگی می پرداختند.
محلــــه امامزاده یحیی به عنوان بخشــــی از شــــهر همدان 
که دارای بافت ارزشــــمندی بوده است شناخته می شود 
و از اهمیت خاصی برخوردار اســــت. ایــــن محله که یکی از 
محله های قدیمی همدان به حساب می آید دارای چمن و 
راسته ای بوده که به گفته ساکنین اصیل این منطقه یکی 
از کامل ترین راســــتاها در کل محله های همدان به شمار 

می رفته است.
محمدعلی مهــــری متولــــد ســــال 1318 و از اهالی قدیمی 
محلــــه امامــــزاده یحیــــی در ایــــن خصــــوص بــــه خبرنگار 
هگمتانه گفت: راســــتای امامزاده یحیی یک بازارچه تمام 
عیار بود که مغازه های متنــــوع آن تمام مایحتاج مورد نیاز 

مردم آن محل را تأمین می کردند.

کاســــبی رونق فراوانی در راســــتای امامزاده یحیی   �
داشت

وی با اشــــاره به فعالیت دو نانوایی سنگکی و دو نانوایی 
لواشــــی در این راســــتا افزود: ســــه قهوه خانــــه، دو مغازه 
قنادی، 3 مغــــازه قصابی، چند خواربارفروش، آرایشــــگاه، 
آشپزخانه، عطاری و بســــیاری مغازه های دیگر در راستای 
امامــــزاده یحیی مشــــغول بــــه کار بودند و کاســــبی رونق 

فراوانی در این محله داشت.
محمدعلی مهــــری ادامه داد: این بازارچه از جلوی امامزاده 
یحیی شــــروع می شــــد و تا بیمارســــتان شــــیر و خورشید 
که امروز به مرکز درمانی تبدیل شــــده ادامه داشــــت و به 
صورت دو طبقه بود کــــه در طبقه باال اکثــــرا قهوه خانه ها 

مشغول به فعالیت بودند.
وی با بیــــان اینکه امروز دیگر چیــــزی از آن بازارچه قدیمی 
به غیــــر از دو مغــــازه نانوایی باقــــی نمانده اضافــــه کرد: با 
احداث خیابان تختی که از وسط راســــتای امامزاده یحیی 

 از بین رفت.
ً
می گذشت این بازارچه هم تقریبا

*امامزاده یحیی و بازارچه اش حکم بست خانه داشتند
این همدانی 81ســــاله با اشــــاره به احترام زیــــادی که همه 
مــــردم برای امامــــزاده یحیــــی و راســــتای آن قائــــل بودند 
گفــــت: در زمان هــــای قدیم وقتــــی مجرمی وارد راســــتای 

امامزاده یحیی می شــــد و بــــه قول معروف اینجا بســــت 
می نشســــت، به علت احترامی که این محدوده داشــــت، 
کسی نمی توانست او را بازداشت کند تا اینکه از آنجا خارج 
شــــود؛ بنابراین امامزاده و بازارچه اش حکم بست خانه را 

داشتند.
وی در مورد ساختمان امامزاده یحیی عنوان کرد: امامزاده 
شــــامل دو قسمت بود که ساختمان در وسط و دو حیاط 

در پشت و جلوی ساختمان قرار داشت.
محمدعلــــی مهری به وجود قبرســــتان قدیمــــی در حیاط 
امامزاده و پشت ساختمان اشاره کرد و افزود: چشمه آبی 
در پشــــت ســــاختمان امامزاده یحیی قرار داشت که زوار 
از آب آن اســــتفاده می کردند و قربانی هــــای خود را در این 

قسمت ذبح می کردند.
وی اضافه کرد: قبرســــتان دیگری هم در نزدیکی امامزاده 
یحیــــی وجود داشــــت که بعدها با کشــــیده شــــدن بلوار 
آیت ا... شهید مدنی در مسیر بلوار واقع شد و از بین رفت.

ادای احتــــرام اکثر هیأت های مذهبی بــــه امامزاده   �
یحیی در روز عاشورا

محمدعلی مهری با اشــــاره به فعالیت مسجد و حسینیه 
امامــــزاده یحیــــی در جــــوار این امامــــزاده اظهار کــــرد: اکثر 

هیأت های مذهبی که در روز عاشورا بیرون می آمدند برای 
ادای احترام به سمت امامزاده یحیی حرکت می کردند.

وی حسینیه امامزاده یحیی را یکی از حسینیه های قدیمی 
شــــهر همدان دانست و افزود: ســــاختمان حسینیه یک 
ســــاختمان قدیمی متعلق به شــــخصی به نام حاج محمد 

بختیاری بود که سال ها پیش آن را وقف حسینیه کرد.

اتصــــال محله امامــــزاده یحیی بــــه آقاجانی بیگ از   �
کوچه آیوسف

مهری به راه های ارتباطی محله ها و چمن ها از طریق کوچه 
پس کوچه ها اشــــاره کــــرد و گفت: محله امامــــزاده یحیی 
از طریق کوچه ای به نام کوچه آیوســــف بــــه چمن آقاجانی 
بیگ متصل می شد که همچنان به قوت خود باقی است.
وی بــــا بیــــان اینکه کوچــــه ای به نــــام کوچه خیریــــه محله 
امامزاده یحی را به محله حاجی می رساند اضافه کرد: کوچه 
غزالن نیز چمن امامزاده یحیــــی را به چمن غزالن متصل 
می کرد که درحــــال حاضر این چمن با خیابان کشــــی ها از 

بین رفته است.
محمدعلی مهری افزود: در مقابل امامزاده یحیی مدرسه 
دخترانه سنایی و مدرسه پســــرانه تدین قرار داشت که از 
آنجا مســــیری به ســــمت خیابان آیــــت ا... طالقانی و چمن 

امامزاده یحیی وجود داشــــت اما با کشــــیده شــــدن بلوار 
شهید آیت ا... مدنی آن دو مدرسه تخریب شد و تبدیل به 
خیابانی شده اند که بلوار شهید مدنی را به آیت ا... طالقانی 

می رساند.

از   � کاملــــی  مجموعــــه  یحیــــی  امامــــزاده  چمــــن 
کاسبی های روز بود

وی به فعالیت مشــــاغل مختلف در چمن امامزاده یحیی 

اشاره کرد و گفت: چمن امامزاده یحیی مجموعه کاملی از 
کاسبی های روز بود از جمله خواربارفروشی، میوه فروشی، 

نانوایی، قهوه خانه و....
مهــــری با بیــــان اینکــــه کســــب و کار در چمن و راســــتای 
امامزاده یحیی بســــیار رونق داشــــت ادامــــه داد: در حال 
حاضر مغازه ها به لبه بلوار ها و خیابان ها کشیده شده اند 
و کوچه های محله امامزاده یحیی حالت کاماًل مســــکونی 

گرفته اند.

ین  محله امامزاده یحیی یکی از معتبرتر
محالت همدان

هگمتانه، گروه محله ما - راضیه مهری: تمام شــــهرهای 
تاریخی ایران دارای بافت و ســــاختار قدیمی و باارزشــــی 
بوده اند که طی گذشــــت زمان دچار تحوالتی شــــده اند. 
نخســــتین دخالت هــــا در بافت هــــای تاریخــــی ایران به 
 در مراکز 

ً
اوایــــل دوره پهلــــوی بازمی گــــردد کــــه عمدتــــا

شــــهرهای تاریخــــی متمرکز شــــد. از جمله این شــــهرها 
می تــــوان شــــهر تاریخی همــــدان را نــــام برد کــــه از زمان 
شــــکل گیری به عنــــوان یک مرکــــز سیاســــی، تجاری و 
اقتصادی مهم محســــوب می شــــده و دارای محله های 

قدیمی بوده است.
محلــــه امامزاده یحیی نیــــز یکی از محله هــــای قدیمی و 
مهم شــــهر همدان اســــت که مانند ســــایر بافت های 
قدیمی، در عبور از ســــال های پر افت و خیز خود، تحت 
تأثیر عوامل طبیعی و انســــانی بســــیاری قرار گرفته و با 

خیابان کشــــی ها دســــتخوش تغییراتی شــــده و برخی 
کوچه ها و ســــاختمان های قدیمی خود را از دست داده 

است.
این محله کهن از جمله محالتی اســــت که چند مسجد 
قدیمی را در دل خود جای داده و به واســــطه حضور آنها 
در کنار یک امامزاده به نام امامزاده یحیی اعتبار خاصی 

به این محله بخشیده است.
در این خصوص با میرهاشــــم میری، نویســــنده کتاب 
»نام جاهای همدان« گفتگویی داشــــتیم کــــه در ادامه 

می خوانید.

وجود 5 مسجد حول بقعه امامزاده یحیی  �
میرهاشم میری با اشاره به وجود 5 مسجد حول بارگاه 
مطهــــر امامزاده یحیــــی گفت: به دلیل وجود مســــاجد 

قدیمی ازجمله مســــجد امامزاده یحیی، مسجد آیت ا... 
انصاری و مسجد حاج سرتیپ در جوار آن بقعه متبرک، 
محلــــه امامزاده یحیی یکی از معتبرترین محالت شــــهر 

همدان به حساب می آید.
وی قدمت ســــاختمان امامزاده یحیی را مربوط به دوره 
قاجاریه دانســــت و اضافه کرد: مســــاجد این محله هم 
عموما تاریخی اند و متعلق به سال ها پیش می باشند؛ 
از جمله مســــجد حاج ســــرتیپ که مربوط به اواخر دوره 
قاجار و اوایل دوره پهلوی اســــت و در تاریخ 25 اسفند 
1380، بــــه  عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رســــیده 

است.
میری با بیان اینکه هیچ محله ای را نمی توان در همدان 
پیدا کرد که دســــت نخورده باقی مانده باشد ادامه داد: 
محله امامــــزاده یحیی هم مانند ســــایر محالت ما پس 

از گسترش شهرنشــــینی با خیابان کشی ها تغییراتی را 
متحمل شد.

وی افــــزود: برای مثال چمن امامزاده یحیی، قبرســــتان 
میرزاتقــــی و برخــــی دیگر از کوچه ها با کشــــیده شــــدن 
خیابــــان تختی و نیز بلوار شــــهید آیــــت ا... مدنی از بین 

رفتند.

میرهاشــــم میری به ســــکونت فرقه شــــیخیه در محله 
امامزاده یحیی اشاره کرد و گفت: این محله در گذشته 
محله شیخی نشــــین بود که بعدها طی سال های 1313 
تا 1315 از این محل و شــــهر همدان مهاجرت کردند به 
گونه ای که امروز هیچ کس از فرقه شیخیه در این محله 

ساکن نیست.

یخی-مذهبی برای همدان بارگاه امامزاده یحیی)ع( جاذبه ای تار
هگمتانــــه، گروه محلــــه ما: بــــارگاه مطهر امامــــزاده یحیی 
در یکی از محله های قدیمی شــــهر همدان بــــا نام همین 
امامزاده و در حاشــــیه شــــمالی بلوار شهید آیت اهلل مدنی 
شــــهر همدان قــــرار دارد. نســــب این امامزاده با هشــــت 

واسطه به امام حسن مجتبی)ع( می رسد.
شیوه معماری و ســــبک ســــاختمان این امامزاده نشان 
می دهد بنای اصلی متعلق به قرن هشــــتم تا دهم هجری 
قمری بــــوده و در دوران صفویه در شــــکل بنا و اطراف آن 

تغییراتی ایجاد شده است.
بارگاه امامزاده یحیــــی، جاذبــــه ای تاریخی-مذهبی در محله 
امامزاده یحیی است که این بنا فاقد کتیبه تاریخی ساختمان 
و نام بانی اســــت. قدیم تریــــن تاریخ های مکتــــوب که در بنا 
مشاهده می شود، تاریخ 1306 ه .ق در ایوان آیینه کاری شده 

 مدخل اصلی امامزاده بوده است.
ً
غربی است، که سابقا

ایــــن بنــــا دارای دو ورودی اســــت که یــــک در آن به داخل 
کوچــــه و در دیگر به بلوار باز می شــــود و ورودی اصلی این 
امامزاده در ضلع غربی دارای سردری قوس دار و دو مناره 

ساده است.

ورود به حیاط امامــــزاده از زیر طاق نمای آینه کاری   �
شده

در هنگام ورود به حیاط، طاق نمای زیبای ورودی امامزاده 
دیده می شود که دور تا دور آن آینه کاری شده اما در برخی 
قســــمت ها از بیــــن رفته اســــت و در چهار گوشــــه جبهه 
خارجی ســــاختمان مقبره، راه پله هایی برای دسترســــی به 

حجره های طبقه دوم و پشت بام وجود دارد.
بقعه در وسط حیاطی بزرگ و مستطیل شکل قرار دارد که 
دیواره های شمالی، جنوبی و شرقی، آن را محصور کرده اند 

و مقبره دارای پالن مستطیل شکل و دو طبقه است و در 
هر ضلع آن ایوانی کشیده شــــده که با یک ورودی قوس 

دار به داخل بقعه راه می یابد.
داخل بقعه، حرم مربع شکل بزرگی به ابعاد 6 متر در وسط 
قرار دارد. در میان حــــرم، ضریح چوبی به روى پایه مرمرى از 
ســــنگ هاى قدیمی قرار دارد که در داخل ضریح صندوقی 
قرار گرفته است. در دو ســــوى صندوق، منبت کاری های 
زیبایی انجام شــــده که به قرن هاى هشــــتم و نهم هجرى 

قمری مربوط است.

نام صاحب مــــزار امامزاده یحیی بر ســــنگ عقیق   �
مرمرین

در کتیبه هــــای ایــــن بنا نوشــــته ای که مشــــخص کننده 
صاحب بقعه و زمان احداث آن باشــــد، دیده نمی شــــود و 
، سنگ نوشــــته ای وجود ندارد اما  بر روی قبر امامزاده نیز
بر اساس سنگ عقیق مرمرینی که چند سال پیش از زیر 
خاک بیرون آورده شــــد و اکنون بر روی دیوار بقعه نصب 

شده است، صاحب مزار یحیی نام دارد.
دیوارکشــــی حیاط و ایجاد طاق نماهایی در دیوارها و آینه 

کاری های آن نیز در دوره قاجاریه انجام شده است.
بنا به اظهار نظر امامان  جماعت مســــجد، در سمت غربی 
حیاط امامزاده، غســــال خانه ای بوده اســــت کــــه آب آن از 
چشــــمه ای به نام »چشمه خانم یزدی« تأمین می شده که 
تا اواخر دوره قاجار چشمه و غسال خانه وجود داشته اند.
امامزاده یحیی همدان در تاریخ 25 اسفند 1379 به شماره 

3249 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بخش هایــــی از این متن از خبرگزاری مهــــر و وبگاه بیتوته 

برداشته شده است.

امامزاده یحیی
201



شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 493/ش/5/م-1399/04/29 شورای اسالمی شهر نسبت به
اجاره محوطه ترمینال برون شهری مینی بوسرانی مالیر- همدان واقع در بلوار شهید بهشتی

به منظور ارائه خدمات مسافربری از طریق نشــر آگهی مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی برای مدت سه سال 
اقدام نماید. لــذا متقاضیان می توانند پیشــنهادات کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخــه 1399/06/26 به 
همراه 81.000.000 ریال به صورت نقد )به حســاب 10/2767836/1 بانک رســالت شعبه مالیر( یا اســناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی 
به همراه مدارک شناســایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناســنامه و کارت ملی و اشــخاص حقوقی کپی اساسنامه به 
همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی از طریق ســامانه تدارکات دولت ارســال نمایند و الزاماً می بایست اصل 
 ضمانتنامه شــرکت در مزایده تحویل دبیرخانه شــهرداری مالیر گردد. همچنین جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره مستقیم
32226061-081 داخلــی 176 تماس حاصل نمایند و یــا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشانی  setaniran.ir و سایت شهرداری مالیر به نشانی malayer.ir دریافت دارند. 
سایر مشخصات:

 1- اجاره پایه محوطه مذکور برای ســه ســال با پیش پرداخت 80.000.000 ریال به ترتیب برای ســال اول ماهیانه 40.000.000 
ریال، سال دوم ماهیانه 45.000.000 ریال و سال سوم ماهیانه 50.000.000 ریال می باشد.

 2- مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 1399/06/26 )ساعت 14:00( که متقاضیان می بایست 
از طریق سامانه تدارکات دولت پاکت )ب( و )ج( خود را ارسال نمایند و الزاماً می بایست پاکت )الف( شامل اصل ضمانتنامه شرکت در 

مزایده تحویل دبیرخانه شهرداری مالیر گردد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 3- چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر 

دوم واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 4- پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد، سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد.

 5- به پیشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی 3 ماه می باشد.

 7- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
 8- تاریخ بازگشایی پاکت های واصله در روز پنجشنبه مورخه 1399/06/27 رأس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار می باشد.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
به تاریخ 1399/06/05

حسین بابایی- شهردار مالیر
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تاریخ انتشار: 1399/06/12

2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
ا

ن  شعبه استان همدا

نیکوکار ارجمند همین امروز منتظر حضور سبزتان هستیم
نباشـــــــــد... فردایـــــــــــــی  شایــــــــــــــد  و  است  دیـــــــــر  فـــــــــردا 

کارت: یق شماره  حمایت از طر

6 03 7  -  9 9 1 8  -  99 5 0  -  9 1 8 0
38 37 80 11 تلفن:    کلیوی شعبه استان همدان             یه حمایت از بیماران  انجمن خیر

  1399 یور  1۲ شهر چهارشـــنبه 
  ۲۰۲۰ ۲  ســـپتامبر        144۲ 13 محرم 
46۰3 شماره 

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

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

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

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

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

شــــد ســــپند  غیــــرت  تــــش  آ بــــر  فلــــک  دم  آن 
کــــز خــــوف خصــــم در حــــرم افغــــان بلند شــــد
برآورنــــد تظلــــم  دســــت  چــــو  نبــــی  ل  آ
درآورنــــد تالطــــم  بــــه  را  عــــرش  ارکان 
کاشانی محتشم 

امام صادق علیه السالم:
کسی که در مرثیه حسین بن علی )ع( شعری خوانده و خود گریه کرده 
و ده نفر دیگر را بگریاند بهشت بر ایشان واجب می گردد و کسی که 
در مرثیه حسین علیه الّسالم شعری خوانده و خود گریه کرده و یک 

نفر دیگر را بگریاند بهشت برای هر دو واجب می شود.
کامل الزیارات، جلد 1، صفحه 1۰4

تلفکس تحريریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

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

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان در هیأت های حسینی

هرجا ِبری
آسمان َهما  ای رنگه

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
کهن و ســــالخورده اســــت.  از واژه های  مهربان؛ پر 
ایــــن روزهــــا در پــــس گــــذر زمــــان و ایجــــاد زندگی 
مدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانــــان امروز کلمــــات متداول در 
گوششــــان نرسیده است و  همدان قدیم حتی به 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که 
کنند برایمان و  را زنده  گذشــــته  می توانند خاطرات 
بــــه کمک جوان ترهایمان بیایند تا بشناســــند راه و 

رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفــــی برخی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده اســــت 

و پرکاربرد پرداخته می شود.

هرجــــا ِبری آســــمان َهما  ای رنگه: هــــر جا بروی 
آسمان همین رنگ اســــت. یعنی همه جا شرایط و 

موقعیت مثل هم است.
آس و پاســــه: آس و پاس اســــت. بــــی چیز و تهی 
دست اســــت. در اصطالح مشــــابه گفته می شود؛ 

آسمان ُجله، ِیی الِقواس، خاِکَسر نشینه.
 کا و ِجوِاش ِخَور 

َ
آســــوده ِکســــی که خر ِنداره، ا

ِنداره: آسوده کسی است که خر ندارد، از کاه و جو 
ش خبــــر ندارد. یعنی هرچه تجمــــالت زندگی کمتر 

َ
ا

باشد زندگی بی دردسرتر و لذت بخش تر است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ارائــــه اين مطالــــب از کتاب فرهنــــگ اصطالحــــات عامیانه همدانی 

تالیــــف محمد علی نوريون، انتشــــارات ســــوره مهر بهره گرفته شــــده 

است.

همه دان

، پربرکت است زندگی فرد امانت دار
وه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: خداوند  هگمتانــــه، گــــر
بسپارید. صاحبانش  به  را  امانت ها  که  می دهد  فرمان  شــــما  به 
به  را  امانت هــــا  فرموده انــــد:  علیه الســــالم  علــــی  امــــام  حضرت 
انبیاء  زنــــدان  فر قاتــــالن  از  اگــــر  حتــــی  برگردانیــــد  صاحبانــــش 

. شند با
حکایــــت: به حضرت علــــی)ع( گزارش دادند که زنــــی در مدینه 
که تربیت و  را نزد او می گذارنــــد  که مردم دختران خود  هســــت 
دســــتمزد  گرفتن  علیرغم  که  اســــت  حالی  در  این  و  کند  اصالح 
آن زن  کــــم زندگــــی پربرکتــــی دارد، حضــــرت فرمودنــــد: چــــون 
جلب  باعث  اینها  و  اســــت  امانت  ادای  اهل  بســــیار  و  راستگو 

می شود. وزی  ر

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت های چون جان را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آن کس که به هدف خود نمی  رسد
شکست خورده است

علیه الّصالةوالّســــالم،  سیدالشــــهدا  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
می  دانســــت کــــه بعد از شــــهادت او، دشــــمن تمــــام فضــــای جامعه و 
وز را از تبلیغــــات بــــر ضّد او پــــر خواهد کرد. امام حســــین  دنیــــای آن ر
علیه الّســــالم، کســــی نبود که زمان و دشــــمن را نشناسد. می دانست 

دشــــمن چه خباثت هایی خواهد کرد.
درعین حال، این ایمان و امید را داشــــت که همیــــن حرکت مظلومانه 
و غریبانه او، باألخره دشــــمن را هم در کوتاه مّدت و هم در بلند مّدت 
شکســــت خواهد داد. و همین  طور هم شد. خطاست اگر کسی خیال 
کند که امام حســــین علیه الّســــالم، شکســــت خورد. کشــــته شــــدن، 
کشته می  شود  که  کس  آن  شکست خوردن نیســــت. در جبهه جنگ 

است. نخورده  شکست 
هدف  است.  خورده  شکســــت  نمی  رســــد،  خود  هدف  به  که  کس  آن 
دشــــمنان امام حسین علیه الّســــالم، این بود که اسالم و یادگارهای 
نبــــّوت را از زمیــــن براندازند. اینها شکســــت خوردند. چــــون این طور 

. نشد
بیانــــات رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان گردان های عاشــــورا 1371/04/22

مسیر عاشورایی

 ِصنایع ِدسی خودمان حمایت کنیم
َ
ا

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: دیروز رفده بودم بازار مســــگر خانه. ِیی وختا 
، دیگی چیــــزی می ِخریدیمان. بازار  وا خدا بیامــــرز آقام میرفدیمان بــــازار
ِهمــــدان او ِقدیمــــا ِیی حال و ِهوایی داشــــد. ولی دیروز وختی رســــیدم 
 همه حجره ِفقط ســــه چارتاش مانده بود. بقیه همه 

ُ
م ِگرِفد. از ا

ُ
خیلی ِدل

شده بود، لباس فروشی و اسباب بازی و پالستیک و...
نه دیــــه دوکانی مانده بــــود، اصال خوُدم مانــــدم ماطل، پچــــا اینجا ایجو 
شده؟ ِیی زِمانی شــــهر ما کلی ِتولید کننده داشت، کلی ظرف و ظروف 

می ساختن، اوسا داشدیمان کار می کرد مثه جان. حاال شی؟ حاال همو 
 شهرای دیه بیاریمان.

َ
میواس چیزایی که خودمان می ساختیمم ا

 تولید کننده ی ملی 
َ
 ِتولید ملی حمایت بشه، اوله همه میوا ا

َ
حاال که ِقراره ا

 ِقدیم میان شهر خودمان تولید 
َ
حمایت بشــــه. ما کلی چیزا داشتیم که ا

 اوسا ها و سازنده های 
َ
می شد، کار ِدس َهِمی مردم بود. حاال همو حمایت ا

ِصنایع ِدسی خودمان میتانه کلی رِونق بده به ِتولید ملیمان، تازه فرهنگ 
؟   ای بهَدر

َ
و هنر و هوِیت خودمانم حفظ ُمکنیم. دیه شی ا

 ِننه جان تو بگو

»سقای آب و ادب« اثری از سید مهدی شجاعی
هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ بیســــتم کتاب »ســــقای آب و ادب«، اثر 
سید  مهدی شجاعی از سوی انتشارات نیســــتان روانه بازار نشر شده 
اســــت. شمار نسخه های منتشر شــــده از این کتاب که روایتی است از 

زندگی حضرت عباس)ع( از 100 هزار نسخه گذشته است.
انتشارات نیستان ویراست بیستم کتاب »سقای آب و ادب«، نوشته 

سید  مهدی شجاعی را منتشر کرده است.
»ســــقای آب و ادب« روایتی اســــت از زندگی حضرت عبــــاس)ع( که در 
میان دیگر آثار شــــجاعی به لحــــاظ فرم و محتوا اثری متفاوت به شــــمار 
می آیــــد. در هر فصل از این رمان رفت و برگشــــت های روایی متعددی 
دیده می شــــود که در فضای ســــیال داســــتانی، جای توصیفاتی اغلب 
شــــاعرانه را به یکدیگر می دهنــــد و در هر موقعیت، زوایــــای جدیدی از 

مفاهیم مورد نظر نویسنده را باز گو می کنند.
این کتــــاب از نظر تعدد زاویه دید اثری قابل تأمل اســــت و در خأل نبود 
آثار ادبی درباره حضرت عباس)ع( اثری است که هم نگاه شاعرانه دارد 
و هم تالش کرده تا زوایای نادیــــده از زندگی حضرت عباس)ع( را توجه 

کند.
سید مهدی شــــجاعی خود درباره نگارش این اثر از فقر منابع تاریخی و 
اسناد درباره حضرت عباس)ع( سخن گفته و اذعان می دارد که اسناد 
تاریخــــی درباره عباس بــــن علی)ع( بیش از دو برگ نیســــت و این خود 

حکایت دیگری از مظلومیت شیعه است.
اثر شامل 10 فصل است: عباِس علی. عباِس ام البنین. عباِس عباس. 
عباِس ســــکینه. عباِس مواســــات. عباِس زینب. عباِس ادب. عباِس 

حسین. عباِس فرشتگان. عباِس فاطمه.
امــــا آن چه این کتــــاب را از حیــــث محتوا با دیگــــر آثار شــــجاعی متمایز 
می کند، بیشــــتر در فصل عباِس فرشتگان به چشــــم می آید. در سایر 
فصــــول نویســــنده دقیق و کامــــل بر اســــاس مســــتندات تاریخی، به 
روایت زندگی حضرت عباس)ع( می پردازد؛ اما در فصل نهم، شــــجاعی 
شیوه ای جدید را پیش می گیرد، روایتی متفاوت با مضامینی که بیشتر 
استحسان اوســــت، مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت 

عباس بن علی)ع(.
این فصل چنین آغاز می شــــود: پیش از آن که راوی این داستان، قدم 
به فصل پایان بگذارد، ما فرشــــتگان؛ فرشتگان هفت آسمان، بر خود 
فرض می شــــماریم کــــه پا به میــــدان بگذاریم و پرده از رخســــار حضرت 
ابوالفضائل)ع( برداریم و ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که 
 ، ما قادریم پرده از اســــرار حضرت ابوالفضائل)ع( برداریم. چرا که رخسار
، جنس و جوهری از علوم  جلوه ای از جلوات حضور عیان اســــت و اسرار
در پرده و معــــارف پنهان. و فاصلــــه میان این دو، فاصلــــه میان زمین 
است تا آسمان. دلیل یا فلســــفه حضورمان در این میدان را در سطور 
آتی در خواهید یافت، و اّما چرا ایــــن فصل را برای حضور انتخاب کردیم 
و در ایــــن مقطع از روایت داســــتان، وارد میدان شــــدیم!؟ پیش از این 
نیامدیم، چون امید یا انتظار یا توقع داشتیم که سایه و شبحی از رخسار 
حضرتــــش را در البه الی خطوط داســــتان ببینیم ولــــی وقتی دیدیم که 
روایت رو به اتمام اســــت بی رؤیت رخسار حضرت و داستان در آستانه 
فصل پایان، ترســــیدیم که مبادا نقطه ختم بر پایان داستان بنشیند و 

حرف های اصلی و اصلی ترین حرفها همچنان ناگفته بماند…«
انتشارات نیســــتان ویراســــت بیســــتم این کتاب را در 184 صفحه به 

قیمت 37 هزار تومان منتشر کرده است.

 میز مطالعه


