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صفحه 4

ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی
و گردشگری همدان
چهارشنبه  12شهریور  13 1399محرم 1442

کیمیای ترجمه با عبداهلل کوثری

توسعه همه جانبه شهر همدان در دستور کار

حاجی بابایی :آحاد شهروندان از توسعه همه جانبه سود میبرند

روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ ۲۰۰۰ :تومان

رهبر معظم انقالب:

در بازدید از پروژه عظیم پارک 245هکتاری اکباتان مطرح شد:

شاهرخی :اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز در کالبد پروژههای شهری

برای مسابقات جهانی آماده میشوم

صفحه 6

امیر فتحیان نسب

گفتگوی هگمتانه با منتخب «مترجم محبوب من»

ملی پوش همدانی تیراندازی کشور:

عزاداری امسال در تاریخ
کشور ماندگار شد
وضعیت مهد کودکها
به هیچ وجه خوب نیست

صوفی :از هر امکانی برای خدمت به شهروندان استقبال میکنیم
صفحه 2

حضرت آی ـ ـتاهلل خامنهای فرمودنـ ــد :از ملت عزیز
ایران تشـ ــکر میکنم به خاطر حسن رفتارشان
ً
در ده ه عاشورا که واقعا امسال را به عنوان یک
پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
حضرت آیتا ...خامن ـ ـهای رهبر معظم انقالب
اسـ ــامی صبح دیـ ــروز (س هشـ ــنبه) در ارتباط
تصویری با وزیر ،معاونان ،مدیران و رؤسـ ــای
وزارت آمـ ــوزش و پـ ــرورش در سـ ــی و چهارمین
اجـ ــاس آموزش و پرورش ،با تشـ ــکر صمیمانه
از مـ ــردم بـ ــرای عـ ــزاداری پـ ــر شـ ــور حسـ ــینی و
حرکـ ــت عظیـ ــم معنـ ــوی همـ ــراه بـ ــا رعایـ ــت
دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی ،معلمـ ــان را
«افسران سپاه پیشرفت کشور» خواندند و ...
صفحه 5

محله امامزاده یحیی
یکی از معتبرترین محالت همدان

عکس :هگمتانه

تمام شــــهرهای تاریخی ایران دارای بافت و ساختار قدیمی و باارزشی بودهاند
کــــه طی گذشــــت زمان دچــــار تحوالتــــی شــــدهاند .نخســــتین دخالتها در
ً
بافتهــــای تاریخی ایران به اوایــــل دوره پهلوی بازمیگردد که عمدتـ ــا در
مراکز شهرهای تاریخی متمرکز شد .از جمله این
شهرها میتوان شهر تاریخی همدان را نام
برد کــــه از زمان شــــکلگیری
بــــه عنــــوان یــــک مرکــــز
سیاســــی ،تجــــاری و
اقتصادی مهم
محسوب ...
صفحه 7

قابل توجه شهروندان گرامی
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عوارض معوقه
جرائم ماده صد

اهدای  385واحد خون در تاسوعا و عاشورا
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل انتقال خون استان
همـ ــدان از اهـ ــدای  385واحـ ــد خـ ــون در ایام تاسـ ــوعا و
عاشورای حسـ ــینی خبر داد و گفت :مشکل کمبود خون
نداریم.
به گزارش هگمتانه ،افشین محمدی دیروز با بیان اینکه
در روزهـ ــای تاسـ ــوعا و عاشـ ــورا اهدای خون رشـ ــد خوبی
داشـ ــت اظهار کرد :امسال در روزهای تاسـ ــوعا و عاشورا
 385واحد در استان اهدا شد.
وی بیـ ــان کـ ــرد :طبـ ــق برنامهریـ ــزی و تماسهـ ــای تلفنی
که داشـ ــتیم بـ ــه اهداکننـ ــدگان قـ ــوت قلـ ــب دادیم که
مشـ ــکلی نیسـ ــت و میتوانند با آرامش خاطـ ــر از رعایت
دستورالعملها ،اهدای خون داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون اسـ ــتان همـ ــدان تصریح کرد :مردم
میدانند ما تمام دسـ ــتورالعملهای بهداشـ ــتی را رعایت

میکنیم ،بنابرایـ ــن 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 شهرســــتانها اهدای
خـ ــون انجام نمیشـ ــود گفـ ــت :اعــــزام تیمهای ســــیار به
شهرستانها فعال در برنامه نیست اما بعد از کرونا مجدد
انجام میشود.
وی بـ ــا تأکید بر اینکه ذخایر وضعیــــت خوبی دارد تصریح
کرد :در حـ ــال حاضر مـ ــازاد ذخایر خونی به تهران ارســــال
م یشـ ــود امـ ــا یـ ــک محموله نیـ ــز بــــه بندرعبــــاس طبق
درخواست آنها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه مشکلی بابت کمبود خون نداریم افزود:

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

همکار گرامی؛ سرکار خانم اعظم مهری
جناب آقای مجتبی امیدی
مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران و رحمت
واسعه الهی و برای خانواده محترم و بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت داریم.
روزنامه هگمتانه

سال 1398و قبل از آن

آخرین مهلت99/07/30 :

آگهی مناقصه /مزایده عمومی

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

تجدید مناقصه شماره 99/5
مزایده شماره 99/1

پگاه نام و نشان برتر ملی

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.

شماره

روابط عمومی شهرداری منطقه  2همدان

شرح مناقصه /مزایده

 99/05مناقصه یک مرحلهای  -نوبت دوم
99/1

مزایده یک مرحلهای  -نوبت اول

موضوع مناقصه

توضیحات

خرید انواع دبه ماست

به شرح برگ شرایط مناقصه

فروش اقالم ضایعاتی شرکت

به شرح برگ شرایط مزایده

داوطلبــان شــرکت در مناقصــه /مزایده میتوانند جهت دریافت برگ شــرایط همه روزه به اســتثنای روزهای تعطیل به نشــانی:
همدان ،بلوار بســیج مراجعه نمایند و پیشــنهادات خود را در پاکتهای 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 میتواننــد جهت اطالع از شــرایط مناقصه به ســایتهای شــرکت به نشــانی

 www.avisadairy.comیا  www.hamedan.irandairy.irمراجعه نمایند .تلفن تماس081-32569178 :

شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
همیشــه و همه جا محصوالت آویسا
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مدیرکل راهآهن غرب کشور:

صورت رفت و برگشت راهاندازی میشود.
وی افـ ــزود :کارشناسـ ــان فنـ ــی راهآهن ایـ ــران با بررسـ ــی دقیق خط آهن مسـ ــیر همـ ــدان  -تهران،
آزمایشهای فنی برای حرکت قطار  2طبقه بر روی این ریل را انجام میدهند.
ابراهیمنژاد با بیان اینکه پس از پایان مراحل آزمایشـ ــی ،فروش بلیت قطار  2سویه همدان  -تهران
آغاز میشود بیان کرد :واگنهای این مسیر توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا تأمین میشود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی کارشناسان در این مرحله ،نقاط حساس از جمله پلها مورد ارزیابی
قرار میگیرد ،عنوان کرد :هر سالن این قطار  84نفر گنجایش دارد و به منظور کاهش هزینه بلیت
برای مسافران راهاندازی شده و اگر دریابیم که مناسب این خط است از آن استفاده میشود.

حرکت آزمایشی نخستین قطار  2طبقه در مسیر تهران-همدان

استان

خبــــــــــــر

افزایش  14درصدی تردد
خودرو از جادههای همدان

مسؤوالن فنی راهآهن نخستین مسافران این قطار هستند
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل راهآهن غرب کشـ ــور گفت :نخسـ ــتین قطار  2طبقه مسیر 2
سویه همدان  -تهران ساعت  8:30روز سهشـ ــنبه به صورت آزمایشی از ایستگاه راهآهن تهران به
سمت همدان حرکت کرد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید سـ ــعید ابراهیمنژاد روز سهشـ ــنبه 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

مدیرکل راهآهن غرب کشــــور ادامه داد :عالوه بر قیمت پایین سفر ،تهویه خوب و امکانات بهتر ،از
دیگر ویژگیهای این قطار است.
وی بیان کرد :کارشناسان و مسؤوالن فنی راهآهن نخستین مسافران این قطار هستند که مدت
زمان رسیدن به مقصد ،ساعت رفت و برگشت و روزهای حرکت را تخمین میزنند تا قیمت بلیت
این قطار اندازهگیری شــــود .ابراهیمنژاد افزود :در حال حاضر قطار مسیر  2سویه همدان  -مشهد
هر روز ،توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی بنریل و رجا انجام میشود.
بـ ــه نقل از ایرنا ،وی اظهار کرد :این قطارها با ظرفیت  250نفــــر ،دارای واگنهایی با کوپههای چهار و
 6تخته هستند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

جریانهای رسانهای
درگیر بازیهای سیاسی

امروز جنگ نرم به جنگ شناختی و ادراکی تبدیل شده است

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :جانشـ ــین رئیس
پلیـ ــس راه اسـ ــتان همـ ــدان گفـ ــت :میـ ــزان تردد
خودروها در جادههای برون شـ ــهری این اسـ ــتان
از پنجشـ ــنبه گذشـ ــته تا پایان روز عاشورا  14درصد
نسبت به ایام مشـ ــابه محرم سال گذشته افزایش
داشته است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ غالمعلی همایی
روز دوشـ ــنبه بیان کرد :بر اسـ ــاس آمار به دست
آمـ ــده از دسـ ــتگاههای تـ ــردد شـ ــمار 2 ،میلیون و
 677هـ ــزار تـ ــردد در ایـ ــن چهـ ــار روز از جادههای
این اسـ ــتان صورت گرفت در حالـ ــی که تعطیالت
محرم سـ ــال گذشـ ــته این آمـ ــار  2میلیون و 338
هزار تردد بود و امســــال  339هـ ــزار تردد افزایش
داشته است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :روز پنجشـ ــنبه و جمعه گذشـ ــته
شـ ــاهد افزایش تـ ــردد خودروها از سـ ــمت مرکز به
غرب کشـ ــور بودیـ ــم بنابرایـ ــن میـ ــزان گیتهای
ورودی بـ ــه همـ ــدان در عوارضـ ــی آزادراه همـ ــدان
ساوه افزایش یافت تا توقف خودروها در عوارضی
کاهش یابد.
جانشـ ــین رئیس پلیس راه اسـ ــتان همدان ادامه
داد :در روزهـ ــای شـ ــنبه و یکشـ ــنبه بـ ــار ترافیـ ــک
معکوس شد و ورودی همدان از سمت کرمانشاه
بـ ــه سـ ــمت خروجی این اسـ ــتان به سـ ــمت تهران
شـ ــاهد ترافیک پرحجم بود و گیتهـ ــای عوارضی
خروجی همدان افزایش یافت.
سـ ــرهنگ همایی بیان کرد :با وجود افزایش حجم
ترافیک شاهد سـ ــانحه مهمی در چهار روز گذشته
نبودیم و در روز دوشنبه چهار فقره سانحه در این
اسـ ــتان رخ داد که منجـ ــر به مجروح شـ ــدن هفت
سرنشین خودرو شد.

پردهخوانی نینوا با مرشد
مهدی چایانی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :در قالـ ــب ویـ ــژه
برنامههای پرده خوانی نینوا ،مرشـ ــد مهدی چایانی
نقل کربال میخواند.
به گزارش هگمتانه ،مرشـ ــد مهدی چایانی هنرمند
پیشکسـ ــوت همدانی در قالب ویـ ــژه برنامه «پرده
خوانی نینوا» تا  30شهریور ساعت  21در  22منطقه
و فرهنگسـ ــراهای شهر تهران به اجرای پرده خوانی
برای شهدای کربال میپردازد.
در ایـ ــن ویـ ــژه برنامه«پـ ــرده خوانـ ــی نینـ ــوا» عالوه
بر مرشـ ــد مهـ ــدی چایانـ ــی ،رضا حسـ ــینعلی خانی،
ابوالفضل ورمزیار ،حسین ظاهری ،حسن بصیری،
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 شـ ــب درفضای
باز یکی از مناطق و فرهنگسـ ــراهای شـ ــهر توسـ ــط
پردیس تئاتـ ــر تهران با رعایت اصول بهداشـ ــتی و
فاصله گذاری اجتماعی برگزار میشود.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نماینده ولیفقیه در اسـ ــتان
همدان گفت :متأسفانه در جریان رسانهای کشور برخی از
این عناصر روشنگر به جای اینکه به فکر مقابله با جریان
کفر باشـ ــند درگیر بازیهای سیاسـ ــی و یا دعوا بین خود
شدهاند.
به گزارش هگمتانه ،آیتاهلل حبیباهلل شعبانی دوشنبه
شب گذشـ ــته در مراسم عزاداری شـ ــهادت سید و ساالر
شـ ــهیدان که به همت هیـ ــأت زینبیون(فعاالن رسـ ــانه
استان همدان) برگزار شد با بیان اینکه تاریخ بشر از ابتدا
با دشـ ــمنی حق و باطل و جنگ بین ایـ ــن دو همراه بوده
اسـ ــت اظهار کرد :از همـ ــان اول که آدم خلق شـ ــد و پا در
بهشت نهاد ،یکی از توصیههای 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 میشـ ــوید و در میدان جنگ
کسـ ــی موفقتر اسـ ــت که دشمنشناس باشـ ــد افزود:
وقتی قابیـ ــل برادر خود را به شـ ــهادت میرسـ ــاند ،جنگ
بین حق و باطل آغاز م یشـ ــود و تا انتهـ ــای دنیا نیز جدال
بین این دو وجود خواهد داشـ ــت ،حتی پس از ظهور امام
زمان(عج) هم این درگیری وجود دارد.
نماینده ولیفقیه در اسـ ــتان همدان با بیـ ــان اینکه هیچ
پیغمبری نیسـ ــت که درگیر جنگ با باطل نبوده باشـ ــد و

امروز دموکراسـ ــی غربی را هم تهدیـ ــد میکند به طوری که
رسانههای اجتماعی اطالعات شخصی کاربران را تحلیل و
به سمت شخص مورد نظر سوق میدهند.
وی بـ ــا تأکیـ ــد بر اینکـ ــه فضای مجـ ــازی مدیریـ ــت فضای
حقیقـ ــی را به دسـ ــت گرفته اسـ ــت تصریح کرد :دشـ ــمن
مسـ ــأله فضای مجـ ــازی را جـ ــدی گرفته اسـ ــت و در برخی
از مـ ــوارد مانند انتخابات در کشـ ــورهای مختلـ ــف افراد را
مجبـ ــور میکند که به نامزد مورد نظر خود رأی دهند مانند
لبنان که با قدرت رسـ ــانه دولت نزدیک به جریان مخالف
را برگزیدند.
آیتا ...شـ ــعبانی با بیان اینکه برخی در اروپا و امریکا پول
میدهند که اطالعـ ــات کاربران ایرانی را بخرنـ ــد ادامه داد:

امروز جنگ نرم به جنگ شـ ــناختی و ادراکی تبدیل شــــده
است.
وی گفت :دشمن با رسانههای خود کار را به جایی رساند
که حسـ ــین(ع) را شهید کرد اما به اربعین امام حسین(ع)
نرسید که جریان باطل به شکست اعتراف کرد چراکه یک
سرباز رسـ ــانهای در جبهه جنگ نرم چون زینب(س) همه
کارهای  50ساله بنی امیه را به تنهایی در عرض یک ماه به
باد داد.
امـ ــام جمعه همدان با بیان اینکــــه حضرت زینب(س) در
ظاهر اسیر بود اما در باطن امیر گفت :حضرت زینب(س)
مخاطـ ــب را به طور کامل میشــــناخت و مطابق با آن با هر
گروهی در شام و کوفه خطبههای آتشین خود را خواند.

وی با بیان اینکــــه امروز برای مقابله با جنــــگ نرم نیازمند
ســــربازان اهل رســــانه چون زینب(س) هسـ ــتیم افزود:
با روشــــنگریهای 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 نمیخواستم امام حسین(ع) را بکشم و ابن زیاد او
را کشته است و سپس ابن زیاد را نفرین و لعن کرد.
آیتا ...شــــعبانی با اشــــاره به اینکــــه متأســــفانه در جریان
رسانهای کشــــور برخی از این عناصر روشنگر به جای اینکه
به فکر مقابله با جریان کفر باشند درگیر بازیهای سیاسی
و یا دعوا بین خود شدهاند گفت :رسانهها 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 :اسـ ــتاندار همـ ــدان گفت :از
ظرفیـ ــت و توانایی مجمع نمایندگان اسـ ــتان برای بهبود
کیفیت آموزش و پرورش استان استفاده شود.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی در
سیوچهارمین اجالس دو روزه مدیران و رؤسای آموزش
و پرورش سراسـ ــر کشـ ــور که با حضور رهبر انقالب و وزیر
آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شـ ــد،
گفت :از مردم سراسر اسـ ــتان که در این شرایط کرونایی،
هم وفاداری خود را به امام حسـ ــین(ع) ثابت کردند ،هم با
رعایت شـ ــیوه نامههای بهداشتی و فاصلهگذاری فیزیکی
اقدامـ ــی در جهت فرهنگسـ ــازی انجام دادند ،تشـ ــکر و
قدردانی میکنم.
شـ ــاهرخی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقالب گفت:
مقام معظم رهبری شـ ــاخصهای اصلی در تحول آموزش
و پرورش را به نحو احسـ ــن بیان کردند که میتوان آنها را
نقشه راه آموزش و پرورش دانست.
وی اقدامـ ــات آموزش و پرورش در مدت شـ ــیوع کرونا در
کشـ ــور را قابل تقدیر دانسـ ــت و گفت :آموزش و پرورش
در شرایط گسـ ــترش کرونا ،به نحو غیرمنتظرهای تعلیم و

تربیت را تعطیل نکرد و توانسـ ــت به نحو رضایتبخشی
عمل کند.
وی افـ ــزود :با فـ ــداکاری و ایثار جامعه فرهنگی در کشـ ــور،
نهتنها آموزش تعطیل نشـ ــد بلکه ،اقدامات شایسـ ــته و
بکری نیز انجام دادند.
اسـ ــتاندار همدان ضمـ ــن تبریک سـ ــال تحصیلی جدید
گفـ ــت :همـ ــکاری و همراهـ ــی بسـ ــیار خـ ــوب اولیـ ــای
دانشآموزان بـ ــا برنامههای آموزش و پـ ــرورش نیز قابل
تقدیر است.
شاهرخی با تأکید بر اعالم آمادگی کامل آموزش و پرورش
استان برای برگزاری کالسهای حضوری گفت :به خانواده
دانشآموزان این اطمینان را میدهیم که از همه امکانات
و ظرفیت برای پشتیبانی و ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت در
استان استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کـ ــرد :آموزش و پـ ــرورش همـ ــدان در آمادگی
کامل بـ ــرای برگزاری حضـ ــوری دانشآمـ ــوزان در مدارس
استان قرار دارد.
استاندار همدان تأکید کرد :تعلیم و تربیت نباید به خاطر
شـ ــیوع کرونا تعطیل شـ ــود ،با رعایت نکات بهداشـ ــتی و

شیوه نامههای سـ ــتاد اسـ ــتانی مقابله با کرونا آموزش و
پرورش دانشآموزان انجام میشود.
وی در پایان ضمن تقدیر از تالشهای نمایندگان استان
در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفت :از ظرفیـ ــت و توانایی
مجمع نمایندگان اسـ ــتان برای بهبـ ــود کیفیت آموزش و
پرورش استان استفاده شود.

 پـ ــورداود :آموزشوپرورش باید بـ ــه گفت و گوی
اجتماعی تبدیل شود
مدیرکل آمـ ــوزش و پرورش اسـ ــتان همـ ــدان هم گفت:
توسعه عدالت آموزشـ ــی ،ارتقای سطح معیشت کارکنان
و سـ ــاخت مسـ ــکن از جمله اقدامات مهم این دولت در
دستگاه تعلیم و تربیت به حساب میآید.
محمـ ــد پـ ــورداود در حاشـ ــیه سـ ــی و چهارمیـ ــن اجالس
سراسـ ــری رؤسـ ــای آموزش و پرورش کشـ ــور با اشـ ــاره به
مهمتریـ ــن اقدامات آموزشوپـ ــرورش در دولـ ــت تدبیر
و امیـ ــد افـ ــزود :اسـ ــتفاده از خردجمعی همچـ ــون حضور
همکاران در شـ ــورای عالـ ــی آموزشوپـ ــرورش به انتخاب
فرهنگیـ ــان از دیگـ ــر فعالیتهای دولـ ــت در این بخش

است.
وی تدویـ ــن برنامـ ــه عملیاتـ ــی ســــند تحــــول بنیادیــــن،
تالش برای افزایش سـ ــرمایه اجتماعــــی و کاهش فاصله
صفوسـ ــتاد را از جملـ ــه اقدامــــات مهــــم ایــــن دولت در
دستگاه تعلیموتربیت عنوان کرد.
پـ ــورداود با تأکید بر اینکه آموزشوپــــرورش باید به گفت
و گـ ــوی اجتماعی تبدیل شـ ــود ،خاطرنشــــان کــــرد :برای
تحقق این مهم حسـ ــاس کردن  2گروه مسؤوالن و مردم
نسـ ــبت به نهاد تعلیموتربیت و اطالعرســــانی پشت سر
هم به افراد اثرگذار در تصمیمگیریها و نیز مردم به عنوان
ولینعمتان انقالب اسالمی ضروری است.
مدیرکل آمـ ــوزش و پـ ــرورش همدان اجالس سراســــری
رؤسای آموزشوپرورش را فرصتی برای ترسیم برنامههای
راهبردی خاص و بلندمدت برای دســــتگاه تعلیموتربیت
با افق آینده پژوهانه دانست.
پـ ــورداود بـ ــا اشـ ــاره به تأکید اســــام بــــر مشــــورت و خرد
جمعـ ــی ،عنوان کـ ــرد :تصمیمگیــــری برای ســــبک زندگی
آموزشیوپرورشـ ــی متناسـ ــب بــــا وضعیــــت کنونــــی بــــا
تبـ ــادل افـ ــکار در ذهـ ــن و افزایــــش کارایی کیفــــی و کمی

آموزشوپرورش در دوران حال و پساکرونا  2هدف عمده
اجالس رؤسای آموزشوپرورش است.
وی ســــیوچهارمین دوره این اجالس را نخسـ ــتین تجربه
اجالس رؤســــای آموزشوپرورش در بســــتر الکترونیک
پــــس از انقالب اســــامی خواند و بیان کــــرد :این اجالس
مهمترین رویــــداد آموزشوپرورش در پایــــان قرن حاضر
اســــت که نیازها ،فرصتهــــا و چالشهای فـ ــراروی نهاد
تعلیموتربیت را هدف قرار میدهد تا با افق آیندهپژوهانه،
برنامههــــای راهبردی خــــاص و بلند مدت بــــرای این نهاد
ترسیم شود.
گفتنــــی اســــت بیــــش از  750مدیــــر و رؤســــای مناطـ ــق
آموزشوپــــرورش سراســــر کشــــور بــــا حضــــور در مراکـ ــز
استانها در این اجالس مشارکت دارند.

در بازدید از پروژه عظیم پارک 245هکتاری اکباتان مطرح شد:

توسعه همه جانبه شهر همدان در دستور کار
حاجی بابایی :آحاد شهروندان از توسعه همه جانبه سود میبرند

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :حمیدرضا حاجـ ــی بابایی،
رئیـ ــس کمیسـ ــیون برنامـ ــه و بودجـ ــه مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی ،سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی ،اسـ ــتاندار همدان و
جمعی از مدیران استانی از پروژه عظیم پارک 245هکتاری
اکباتان بازدید کردند.
بـ ــه گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،در بازدیدی که توسـ ــط
مدیران ارشـ ــد اسـ ــتان از پروژه عظیم پارک  245هکتاری
اکباتان بعمـ ــل آمد ،توسـ ــعه همه جانبه و متوازن شـ ــهر
همدان مورد تأکید قرار گرفت.
در این بازدید نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی گفت :همدان امروز بیـ ــش از هر زمان
دیگری نیاز به توجه و تقالی صاحب نظران و مدیران برای
دفـ ــاع از آوازه پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین دارد و این
مهم در سـ ــایه بلند نظری و اتحاد دست اندرکاران تحقق
پذیر است.

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 فرصتهای جدید اشتغال در مناطق روستایی و
تقویت بهرهوری 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 فرصتهای جدید اشــــتغال در مناطق
روستایی و تقویت بهرهوری در تولید اجرا خواهد شد.
وی بیان کــــرد :از دیگر اهــــداف این طرح میتوان به توســــعه
اشتغال در مناطق روستایی و محروم و حمایت از مخترعان،
صاحبان ایدههای صنعتی نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان
و فعاالن ایــــن عرصه در اســــتان همدان همزمان با سراســــر

مردم به سـ ــادگی دعوت او را پذیرفته باشـ ــند تصریح کرد:
جبهه کفر همواره مقابل انبیای الهی ایسـ ــتاده اسـ ــت و
تاریخ بشـ ــر با دشـ ــمنی بین حقیقت و توهمات شـ ــکل
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 اسـ ــت ادامه داد :پس از
عاشـ ــورا نیز دشـ ــمنان اهل بیت(ع) بـ ــه یکدیگر تبریک
میگفتند اما مختار سـ ــه سـ ــال پس از عاشورا انتقام همه
آنها را به بدترین شکل ممکن گرفت.
آیتا ...شـ ــعبانی خاطرنشان کرد 1400 :سال است ،که همه
بر امام حسین(ع) سالم میفرستند و یزید را لعن میکنند
بنابراین شاید در ظاهر حسین(ع) به شهادت رسید اما در
مسیر ابدیت برنده و بازنده مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشـ ــمن و جبهه باطل در جنگ سخت
حمله کردند و همان روز پیروز شـ ــدند اما این ظاهر قضیه
بود اظهار کرد :رسانه جریان باطل در تبلیغات خود طوری
عمل کـ ــرد که یزیـ ــد گمان کرد اگـ ــر امام حسـ ــین(ع) را به
شهادت برسـ ــاند ،کسی اعتراض نمیکند چراکه رسان ه آن
روز دشمن افکار مردم را مدیریت میکرد.
نماینـ ــده ولی فقیـ ــه در اسـ ــتان همـ ــدان با بیـ ــان اینکه
امروز هم دشـ ــمن بـ ــا فضای رسـ ــانهای در حـ ــال دخالت
در امور کشـ ــورهای مختلف اسـ ــت افزود :فضای مجازی

کشور اشاره کرد .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
همدان با بیان اینکــــه  55درصد از مددجویان تحت حمایت
این نهاد در اســــتان را روستاییان تشــــکیل میدهند 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» ب ه منظور افزایش
بازدهی طرحهای 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 ایدههای صنعتی با شــــرایط درخواســــت شده
میتواننــــد طرح خود را در ســــامانه رویداد به نشــــانی اینترنتی

شاهرخی :اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز در کالبد پروژههای شهری

حمیدرضا حاجی بابایی افزود :توسعه متوازن شهر یعنی
تالش کنیم آحاد مردم به ثروت دست پیدا کنند نه اینکه
عدهای ثـ ــروت اندوزی خـ ــود را تعالی ببخشـ ــند و عدهای
دیگر هر روز در فقر فروتر روند.
استاندار همدان نیز در این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت
حفـ ــظ ظرفیتهای زیسـ ــت محیطی در اقدامـ ــات اجرایی
تأکید کـ ــرد :حفظ درختان و فضای سـ ــبز شـ ــهری وظیفه
مهمی است که انتظار میرود مدیران به این مؤلفه توجه
و اهتمام جدی داشته باشند.
سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی افزود :در ترسـ ــیم چشـ ــم انداز
توسعه شهر باید حساسیت زیادی بر توسعه فضای سبز
داشـ ــته باشیم چراکه نسلهای بعدی در آینده بر رفتار ما
قضاوت خواهند کرد.
مقام ارشد اجرایی استان سـ ــپس با بررسی نقشه سایت
پـ ــارک  245هکتاری اکباتان خواسـ ــتار برگزاری جلسـ ــات

 www.emdad.irثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد :شرکتکنندگان میتوانند با مشارکت
در این مســــابقه بزرگ ،از مزایــــای این رویداد شــــامل جوایز
نقــــدی (برای ســــه طرح برتــــر ) ،نمایش محصــــوالت خود در
نمایشــــگاه بینالمللــــی ،معرفــــی محصــــوالت بــــه بازارهای
هدف ،تسهیالت قرضالحســــنه (برای طرحهای منتخب)،
سرمایهگذاری توســــط کمیته امداد امام خمینی(ره) (یا سایر
شــــتابدهندههای حاضر در نمایشــــگاه) و امــــکان اجرای
پایلوتی طرح بهرهمند شوند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با دعوت
از فرمانداریها ،بخشداریها ،دهیاریها ،ادارات ،شرکتهای
دانشبنیان ،دانشــــگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ،شرکت
شهرکهای صنعتی و مراکز صنعتی در استان برای مشارکت
در این رویداد ملی یادآور شد :مهلت ثبتنام و معرفی طرحها
از طریق سامانه به نشانی  www.emdad.irتا  25مهرماه سال
جاری است.

صوفی :از هر امکانی برای خدمت به شهروندان استقبال میکنیم

تخصصی و تشکیل کارگروه کارشناسی برای بررسی ابعاد
جنبی این پروژه شد.
شـ ــهردار همدان نیز در خالل این بازدید گفت :مدیریت
شـ ــهری هر فرصت ممکنی در راسـ ــتای خدمات رسـ ــانی
را غنیمـ ــت دانسـ ــته و تمام توان خود را برای تحقق شـ ــهر
شایسته فرهنگ شهروندان این دیار به کار میگیرد.
عبـ ــاس صوفـ ــی تصریـ ــح کـ ــرد :در طراحـ ــی ایـ ــن پـ ــروژه
هدفگذاری اصلی شـ ــهرداری ایجاد تفرجگاه مناسـ ــب با
همه پیش نیازهای آن در ابعاد گوناگون است.
وی سپس به ضرورت تأمین زیرساختهای توسعه فضای
سـ ــبز از جمله تأمین منابـ ــع آب و برق اشـ ــاره کـ ــرد و افزود:
همکاریوهمراهیدستگاههایاجراییمرتبطبااینموضوع
مورد انتظار مدیریت شهری و شهروندان است چرا که همه
این اقدامات برای ارتقای کیفیت زندگــــی عموم مردم انجام
میشودونتیجه آنرابهنفع کلاستانمیدانیم.

پیگی ــری افزایش مراکز مالقات فرزندان طالق در همدان
هگمتانــــه ،گروه خبــــر همدان :مدیر پیشــــگیری از وقوع
جرم دادگستری استان همدان از افزایش مراکز مالقات
فرزندان طالق در اســــتان خبر داد و گفــــت :در این مراکز
فرزندان طــــاق میتوانند بــــه دور از فضاهــــای تنشزا 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 آسیبهای
روانی و اجتماعی قرار میدهد 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 داشـ ــته باشـ ــند که این امر در
گذشــــته در دادگاههــــای خانـ ــواده و گاه کالنتریها با هر
کدام از والدین که طفل تحــــت حضانت او نبود ،صورت
میگرفت .مدیر پیشــــگیری از وقوع جرم استان همدان
اضافــــه کرد :وجــــود کــــودکان و نوجوانـ ــان در فضاهایی
ماننــــد کالنتری و دادگاه روحیه آنها را خدش ـ ـهدار خواهد
کرد زیرا عالوه بر مشــــاهده مشـ ــاجره والدین ،در فضای
سنگین و دور از شرایط سنی خود حضور خواهند یافت.
وی عنوان کــــرد :در راســــتای مـ ــاده  68آئیننامه قانون
حمایــــت خانواده و نیز بــــه منظور اجـ ــرای تبصره ماده 41
قانون مذکور برای تسهیل فرآیند مالقات فرزندان طالق
پیشــــگیریهای الزم بــــه منظور توسـ ــعه و افزایش مراکز
مالقات فرزندان طــــاق با هدف توانمندسـ ــازی روحی و
عاطفی کودکان در حال اجرا است.

عسگری افزود :برای ایجاد محیط مناسب به دور از فضاهای
تنشزا ،آسیبزا و با صرف اعتبارات مربوطه به ستاد کنترل
و کاهش آسـ ــیبهای اجتماعی مصوب شورای اجتماعی
کشـ ــور مراکز مالقات فرزنـ ــدان طالق ،در اسـ ــتان افزایش
خواهد یافت .وی با اشـ ــاره بـ ــه فعالیت دو مرکـ ــز فعال در
شهرسـ ــتان همدان خاطرنشـ ــان کرد :زمینه راهاندازی یک
مرکز در شهرستان مالیر و نیز مرکز شماره  3در مرکز استان
در دسـ ــتور 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 برگـ ــزاری والدگری مثبت و بررسـ ــی زمینههای
ایجـ ــاد صلح و سـ ــازش بیـ ــن والدین و در نهایـ ــت مالقات
والدین با فرزندان در یک محیط مناسـ ــب و به دور از تنش
از مزیتهای این مرکز است.

بدهی  17میلیارد تومانی مشترکان برق در نهاوند
هگمتانه ،گروه شهرستان :مدیر توزیع برق شهرستان نهاوند از بدهی  17میلیارد تومانی مشترکان
به این شرکت خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،منصور ذاکری اظهار کرد :مشترکین امور برق نهاوند تاکنون  17میلیارد تومان
بدهی به این شـ ــرکت دارند که بیش از نیمی از آن مربوط به مشـ ــترکین خانگـ ــی و مابقی مربوط به
ادارات و دستگاههای دولتی است.
وی با بیان اینکه در نهاوند بیش از  70هزار مشترکبرق خانگی وجود دارد که بر این اساس صد

درصد خانوارهای شهرسـ ــتان از نعمت برق برخوردارند گفـ ــت :نهاوند  10درصد از برق تولیدی در
استان همدان را مصرف میکند.
مدیـ ــر توزیع برق نهاوند گفـ ــت :افزایش پایـ ــداری و قابلیت اطمینان از شـ ــبکهها و کیفیت برق
تحویلی به مشـ ــترکان و توجه جدی به نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسـ ــات ،در راستای پرداخت
مطالبات معوق است.
وی با اشـ ــاره به اینکه  50درصد برق مصرفی نهاوند مربوط به بخش کشاورزی است گفت :اداره
برق شهرسـ ــتان نهاوند در راسـ ــتای کاهش مصرف برق در اوج بار تفاهمنامههایی با کشاورزان
صاحب چاه عمیق و نیمهعمیق امضا کرده است.

ذاکری بیان کرد :در این تفاهمنامه بر اســــاس توافقات صورت گرفته با کشاورزان ،اداره برق
متعهد میشــــود به ازای عدم مصرف کشاورزان در چهار ســــاعت اوج بار یعنی از ساعت  8تا
 12شـ ــب در  20سـ ــاعت مابقی بهصورت رایگان از برق برای اسـ ــتفاده چاه کشاورزی بهر همند
شوند.
وی در گفتگو با فارس ،سـ ــاخت و ساز درحریم شـ ــبکههای برق بهویژه در مناطق روستایی،
مقابلـ ــه و برخورد با انشـ ــعابات غیر مجـ ــاز و مدیریت مصرف برق را از مهمترین مشــــکالت و
دغدغههای این مدیریت برشـ ــمرد و گفت :برای کاهش این مشـ ــکالت به مشارکت مردم و
فرهنگسازی رسانهها نیاز است.

کمک  82میلیون تومانی
مالیریها در طرح
«احسانحسینی»

م یشـ ــود که در یک مکان نه چندان بـ ــزرگ ،پارک دوبله و
سـ ــوبله وضعیتی را ایجاد کرده که احتمـ ــال بروز تصادف
و سـ ــوانح ناگوار را بـ ــاال میبرد و بازار جریمـ ــه خودروها داغ
میشود!
در نبـ ــود پارکینگ عمومی مناسـ ــب بـ ــرای توقف موقتی
خودروها در تویسرکان برخی کوچهها و خیابانهای فرعی
از سـ ــوی مردم به صورت متمرکز و به صورت خود جوش
به پارکینگ عمومی تبدیل شـ ــدهاند و کسـ ــی هم به این
وضعیت واکنش چندانی نشان نمیدهد!

 انتقاد امام جمعه تویسـ ــرکان از بـ ــاال بودن تعداد
جریمههای خودروهای بومی و غیر بومی در سـ ــطح
شهر
امـ ــام جمعـ ــه تویسـ ــرکان با انتقـ ــاد از بـ ــاال بـ ــودن تعداد
جریمههای خودروهای بومی و غیر بومی در سـ ــطح شـ ــهر
ً
تویسـ ــرکان از سـ ــوی راهورتصریح کرد :ظاهرا راهنمایی و
رانندگی در تویسـ ــرکان به اداره جریمـ ــه و رانندگی تبدیل
شده است!
حجت االسـ ــام مرتضی موحـ ــدی اظهار کـ ــرد :اداره راهور
همچنـ ــان که از نامـ ــش برمیآید باید اول بـ ــه راهنمایی و
مدیریت بپردازد و در صورت لـ ــزوم اقدام به اعمال قانون
و جریمه رانندگان بکند.
این در حالی است که به نظر میرسد نبود پارکینگهای
عمومی مناسـ ــب و تخلفـ ــات زیاد از سـ ــوی بخش قابل
توجهـ ــی از رانندگان نیز ،دسـ ــت راهور را بـ ــرای مدیریت
دائـ ــم اوضـ ــاع ترافیکـ ــی بدون اعمـ ــال قانـ ــون و جریمه،

بسته و به گفته سرهنگ خزایی ،مدیر راهور تویسرکان،
گاهی اوقات چارهای جز اعمال قانون و جریمه رانندگان
متخلف وجود ندارد.

 طرح احداث خیابان موازی چه شد؟!
نائب رئیس شورای اسالمی شهر تویسرکان اما یک سال
پیش از این ،از طرحهای کارشناسـ ــانه شـ ــورای شهر برای
روان شدن ترافیک درون شهری و احداث خیابان موازی
با یکی از خیابانهای اصلی تویسرکان سخن گفته بود اما
اکنون پس از گذشت بیشـ ــتر از یک سال همچنان هیچ
اثری از آغاز مراحل اجرایی این طرح دیده نمیشود.
مسـ ــعود حمیدیان همچنین از لزوم انتقال سـ ــاختمان
کنونی شـ ــهرداری تویسـ ــرکان به مکان مناسـ ــب دیگر و
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وی خاطرنشـ ــان کرد :پروژه تولید و بسـ ــتهبندی شـ ــیرینی سـ ــنتی
بـ ــا اشتغالزایی(مشـ ــاغل خانگـ ــی) برای سـ ــه نفر یـ ــداهلل علیئی در
حومه شـ ــهر به مناسـ ــبت هفته دولت در تویسرکان افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
رئیس جهاد کشـ ــاورزی تویسـ ــرکان از افتتاح یک صنـ ــدوق خرد زنان
روستایی در روستای باباپیر با حجم کاری تولید سالیانه 20تن در قالب
کارگاه میوه خشک خبر داد و یادآور شد :این صندوق با سرمایهگذاری
 55میلیونتومانبرای 35نفر اشتغالایجاد کردهاست.
وی به ایجاد بستر فرصت شغلی برای  78بانو در قالب دو صندوق
خرد زنان روسـ ــتایی در روسـ ــتای اشـ ــترمل اشـ ــاره کـ ــرد و گفت :با
فعالیت سـ ــه صندوق خرد زنان در دو روسـ ــتای باباپیر و اشـ ــترمل
شهرستان تویسرکان با مسـ ــؤولیت خانمها ترکاشوند و بختیاری
 113نفر صاحب شغل شدند.
اکبری در گفتگو با فارس خاطرنشان کرد :به مناسبت هفته دولت
هفت پروژه اقتصادی جهاد کشاورزی با اشـ ــتغالزایی برای  137نفر
در سطح شهرستان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

رفع خطرسازی یک ملک در نهاوند
هگمتانه ،گروه شهرستان :شـ ــهردار نهاوند گفت :به
دستور دادستان شهرسـ ــتان نهاوند یک ملک خطرزا
واقع در میدان  17شهریور رفع خطر شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،محمد حسـ ــینپور اظهار کرد :در
راسـ ــتای برنامه شهرداری نهاوند مبنی بر لزوم رفع خطر
از ملکهایی که احتمال آسیب رساندن به عامه مردم
میشود با حمایت و دستور دادستانی یک ملک دیگر
شناسـ ــایی شـ ــده واقع در میدان  17شـ ــهریور توسط
شهرداری رفع خطر شد.
وی افـ ــزود :از آنجـ ــا که امـ ــاک خطرزا بـ ــه نوعی باعث
آسیب رساندن به منافع عمومی شده بود لذا قبل از
رفع خطرسـ ــازی به مالکان آنها فرصت الزم داده شده
اسـ ــت اما آنها در این خصوص هیـ ــچ اقدامی را انجام

نداده بودند.
شـ ــهردار نهاوند گفت :ملک مـ ــورد نظر کـ ــه اخیرا رفع
خطر شده محل تجمع معتادین متجاهر بود که باعث
سلب آسایش و تهدید امنیت اهالی منطقه شده بود.
بـ ــه نقـ ــل از فـ ــارس ،وی بـ ــا بیـ ــان اینکه پیـ ــش از این
سـ ــه ملک خطرزای دیگـ ــر در محالت مختلف توسـ ــط
شهرداری رفع خطر شـ ــده بود اظهار کرد :تمام مالکان
که بـ ــه آنهـ ــا اخطار رفـ ــع خطر توسـ ــط شـ ــهرداری داده
شـ ــده ،باید ظرف مهلت قانونی بـ ــا مراجعه حضوری به
شهرداری نسـ ــبت به ملک خود اقدام کند در غیر این
ً
صورت شهرداری رأسا نسبت به رفع خطر امالک اقدام
و برابر تبصره بند  14ماده  55قانون شهرداریها هزینه
انجام شده به اضافه  15درصد از مالک اخذ خواهد شد.

افزایش پهنای باند اینترنت در روستاهای نهاوند
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر شـ ــرکت مخابرات
نهاوند گفت :ارتقای شبکه فیبر نوری در نهاوند باعث
افزایش پهنای باند اینترنت در روستاها شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،محمدرضـ ــا صالحی اظهـ ــار کرد :با
ارتقای شـ ــبکه فیبر نوری در نهاونـ ــد ،محدودیت پهنای
باند اینترنت برداشـ ــته شـ ــد و تعداد زیادی از روستاهای
شهرستان از افزایش سرعت بیشـ ــتر اینترنت برخوردار
شـ ــدند .وی گفت :در راسـ ــتای سیاس ـ ـتهای شرکت
مخابرات اسـ ــتان مبنی بر توسـ ــعه شـ ــبکه دسترسـ ــی

مخابراتدر سطحروستاهاکهباعثتوسعهفعالیتهای
اقتصادی نیز میشود شبکه فیبر نوری در روستاها به 1G
ارتقاءیافت.مدیر شرکتمخابراتنهاوندافزود:بااجرایی
شدناینمهمزمینهواگذاریاینترنتبا کیفیت3جیبه
روستاهای دور دست بخش خزل فراهم شده و عالوه بر
آن کیفیت ارتباط تلفنی نیز ارتقا یافته است .وی در پایان
سـ ــخنانش اظهار کرد :عالوه بر این با ارتقای شبکه فیبر
نوری در روسـ ــتاهای نهاوند 15روستا در بخش مرکزی به
اینترنتپرسرعتپیوستند.

تبدیل سـ ــاختمان کنونی شـ ــهرداری به پارکینگ طبقاتی
خبر داده بود که البته هرگز این طرح اجرایی نشد.
بـ ــا چنیـ ــن اوضـ ــاع و احوالـ ــی ،رونـ ــد اجرای طرح سـ ــاخت
پارکینگ طبقاتی تویسـ ــرکان در یکی از خیابانهای فرعی
با کندی غیر معقولی پیش میرود و طرح پیاده رو سـ ــازی
بخشی از خیابان شهدا به سـ ــوی میدان امام خمینی(ره)
به عنوان میدان اصلی شهر نیز همچنان در مرحله سخن
گفتن باقی مانده است.
گرچه تویسـ ــرکان یک شـ ــهر بزرگ نیسـ ــت 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
بهجز برخی بازگشـ ــایی معابر که گرههـ ــای ترافیکی ایجاد

میکردنـ ــد و البته تالش بـ ــرای زیر بار ترافیــــک بردن طرح
خوب و اثـ ــر گذارخیابان جنب پارک نبوت کــــه به خیابان
امین متصل میشود ،شاهد برداشتن گامهای اساسی و
متحول کننده برای رفع مشکالت ترافیکی در تویسرکان
نبودهایم.
بـ ــه نقل از تسـ ــنیم ،نکته جالب توجه آنکه طرح ســــاخت
جاده کمربندی شمالی تویسرکان که سالها چه درست
و چه غلط بـ ــه عنوان یکـ ــی از مهمتریــــن راهکارهای حل
مشـ ــکالت ترافیکـ ــی درون شـ ــهری تویســــرکان عنوان
میشـ ــد و حتی مراحل اجرایی آن آغاز و از اندک پیشرفتی
نیز برخوردار شـ ــد ،اکنون اثر بخشــــی و لــــزوم احداث آن از
سوی مازیار عبدی ،رئیس کنونی شورای شهر تویسرکان
زیر سوال رفته است!

فعالیت  69تعاونی در رزن

با بهرهبرداری از  7پروژه جهاد کشاورزی:

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر جهاد کشـ ــاورزی تویسرکان گفت:
به مناسـ ــبت هفته دولت هفت پـ ــروژه اقتصادی جهاد کشـ ــاورزی با
اشتغالزاییبرای 137نفر در شهرستانتویسرکانبهبهرهبرداریرسید.
به گزارش هگمتانه ،مسـ ــعود اکبری از افتتاح هفت طرح اقتصادی
بـ ــا صرف  4میلیـ ــارد و  898میلیـ ــون تومان در این شهرسـ ــتان به
مناسـ ــبت هفته دولت خبر داد و اظهار کرد :پروژه آبیاری کمفشـ ــار
با دبـ ــی  300لیتر در ثانیه با هدف تأمین آب عموم باغات روسـ ــتای
باباپیرعلی با مالکیت( قربانعلی تیموری و شـ ــرکاء) در وسـ ــعت 116
هکتار به بهرهبرداری رسید.
وی با اشـ ــاره به اشـ ــتغالزایی پروژه آبیاری نوین روستای باباپیرعلی
برای  10نفر ،مجموع سـ ــرمایهگذاری این طرح را بالـ ــغ بر  719میلیون
تومان اعالم کرد و گفت :از مجموع سرمایهگذاری شده اعتباری بالغ
بر  672میلیون تومان تسـ ــهیالت بانکی از محل صندوق توسـ ــعه
بخش کشاورزی و بیش از  118میلیون تومان آورده شخصی است.
رئیس جهاد کشـ ــاورزی تویسـ ــرکان از افتتاح طرح گوسـ ــالهپرواری
 200راسـ ــی علی اکبر جانوند در روسـ ــتای سـ ــهامآباد با اشتغالزایی
برای پنج نفر و سـ ــرمایهگذاری  2میلیـ ــارد و  853میلیون تومان خبر
داد و افزود :میزان تسـ ــهیالت واگذاری به این طرح  2میلیارد و 282
میلیون تومان و آورده شخصی هم  570میلیون تومان است.
وی با اشاره به آغاز به کار گلخانه سبزی و صیفی به مالکیت حسین
بابایی در وسـ ــعت  3هـ ــزار و  159مترمربـ ــع در روسـ ــتای آرتیمان با
ایجاد فرصت شغلی برای سـ ــه نفر ادامه داد :سرمایهگذاری بیش از
 825میلیـ ــون تومانی برای طرح گلخانه شـ ــامل  660میلیون تومان
تسهیالت و  165میلیون تومان آورده شخصی میشود.
اکبری افتتاح گلخانه سـ ــبزی و صیفی طیبه آغاسی به مساحت 200
مترمربع با ایجاد اشتغال(مشاغل خانگی) برای دو نفر با  80میلیون
تومان اعتبار و طرح شـ ــیالت و آبزیان جواد عبدالمالکی در روستای
فریازان با ظرفیت تولید سـ ــاالنه پنج تن با صرف  170میلیون تومان
از دیگر برنامههای جهاد در هفته دولت عنوان کرد.
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خبـ ـ ــر

تویسرکان همچنان فاقد
پارکینگ عمومی
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :تویسـ ــرکان از بافت شهری
و یک خیابان اصلی طولی شـ ــکل از ابتدا تا انتهای شـ ــهر
برخوردار اسـ ــت ٬به شـ ــدت از کمبود مکان مناسب برای
پارک خودروها رنج میبرد و سالهاسـ ــت که از سـ ــاخت و
ایجاد پارکینگ عمومی در آن خبری نیست!
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،گرچه تویسـ ــرکان یک کالنشـ ــهر
برخوردار از زیرسـ ــاختهای بزرگ تجاری و رفاهی نیسـ ــت
و جمعیت آن به کمی بیش از پنجاه هزار نفر میرسـ ــد اما
در عین حال همچنان پس از گذشت سالهای طوالنی،
بافت قدیمـ ــی خود در بخش خیابانهـ ــای اصلی و معابر
عمومـ ــی را حفظ کرده و با مشـ ــکل کمبود جـ ــا برای پارک
خودروها دست به گریبان است.
نکت ـ ـهای که جلب توجه میکند این اسـ ــت که این شـ ــهر
نه چندان بزرگ ،در دو خیابـ ــان اصلی خود با ترافیکهای
همیشـ ــگی مواجه اسـ ــت که روند عبور و مـ ــرور عمومی
برای خودروها را سـ ــخت کـ ــرده و این در حالی اسـ ــت که
برخی موتور سـ ــواران متخلف نیز به حجم وسـ ــایل نقلیه
میافزاینـ ــد و به دلیل کم عرضی پیـ ــاده روهای آن ،بخش
قابل توجهی از عابران از خیابان تردد میکنند!
اوضاع اما وقتی اسـ ــف بارتر میشـ ــود که میبینیم تعداد
زیـ ــادی از مغـ ــازه داران در خیابانهای اصلی تویسـ ــرکان
و دسـ ــت فروشـ ــان ،پیادهروها را مانند ملک شخصی به
اشغال لوازم و وسایل کسـ ــب خود تبدیل کرده و عبور و
مرور مردم از پیادهروها را سال هاست با مشکالت جدی
مواجه کردهاند!
در چنیـ ــن شـ ــرایطی گاهـ ــی در خیابانهای اصلـ ــی دیده

چهارشـــنبه  12شـــهريور  1399شماره 4603

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :رئیـ ــس اداره تعـ ــاون ،کار و رفـ ــاه
اجتماعی شهرسـ ــتانهای رزن و درگزین گفت :در سـ ــال گذشـ ــته
شهرستانهای رزن و درگزین به عنوان شهرستانهای برتر استان
در حوزه ایجاد اشتغال جدید و ثبت در سامانه رصد معرفی شدند.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،ایوب سـ ــلطانی با بیان اینکـ ــه اداره تعاون کار
ً
و رفاه اجتماعی شهرسـ ــتان رزن در حال حاضر مجموعا  69تعاونی
فعـ ــال دارد ،اظهار کرد :ایـ ــن تعاونیها در رشـ ــتههای مختلفی نظیر
کشاورزی ،صنعتی ،خدمات و ...با اشتغالی افزون بر  450نفر درحال
فعالیت هستند.
وی افـ ــزود :در سـ ــالجاری بـ ــه کمک تسـ ــهیلگران حـ ــوزه تعاون
اشتغال اقدام به تأسـ ــیس تعاونیهای توسعه روستایی کردیم که
از این طریق بتوانیم به ساماندهی محصوالت تولیدی در روستاها
و ایجاد اشتغال پایدار کمک کنیم.
رئیـ ــس اداره تعـ ــاون ،کار ورفـ ــاه اجتماعـ ــی شهرسـ ــتانهای رزن و
درگزیـ ــن ادامه داد:در همین راسـ ــتا  8تعاونی در برخی از روسـ ــتاها
تشکیل شده و در  10روستا نیز در حال تشکیل است.
وی همچنیـ ــن بـ ــه تشـ ــکیل سـ ــتاد صیانـ ــت از تعاونیهـ ــا در
شهرستان اشــــاره کرد و افزود :در راستای سـ ــاماندهی تولیدات
شهرسـ ــتان برنامهریزیهـ ــای خوبـ ــی با همکاری برخـ ــی ادارات از
جمله بسیج سـ ــازندگی ،میراث فرهنگی و صنایع دستی ،صنعت
و معـ ــدن و نهادهای حمایتی انجام گرفته اسـ ــت کـ ــه در نهایت
باعـ ــث تأسـ ــیس تعاونیهای نـ ــوع جدید و نوین در روسـ ــتاها و
شهرهای شهرستان در راستای سـ ــاماندهی برخی از محصوالت
تولیدی میشود.
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرسـ ــتان رزن خاطرنشان
کرد :تعاونی تأمین نیاز روستای کاج با موضوع تأمین نیازمندیهای
قابسازان این روستا با حمایت اداره میراث فرهنگی تشکیل شد
و برنامهریزی خوبی برای توسعه این تعاونی در حال انجام است.
وی یادآور شـ ــد :شـ ــرکت تعاونی محافظ سـ ــازان آرش بـ ــا موضوع
فعالیت اسـ ــتحصال مس و با پیشبینی اشتغال  50نفر در هفته

تعاون به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیـ ــس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرسـ ــتان رزن از عملکرد
خوب این اداره در حوزه اشـ ــتغال خبر داد و گفت :در سال گذشته
هـ ــر دو شهرسـ ــتان رزن و درگزین بـ ــه عنوان شهرســــتانهای برتر
اسـ ــتان در حوزه ایجاد اشتغال جدید و ثبت در سامانه رصد معرفی
شدند.
سلطانی بیان کرد :شهرستان درگزین با  246درصد تحقق تعهدات
خـ ــود و ایجاد  1199نفر اشـ ــتغال مقام اول و شهرســــتان رزن با 230
درصد تحقق تعهد و ایجاد  1748نفر شـ ــغل جدید رتبه دوم استان
را کسب کردند.
وی در گفتگـ ــو با ایسـ ــنا ،ادامـ ــه داد :در راسـ ــتای توانمندســــازی و
حمایت از مشاغل روستایی از ابتدای شروع طرح تاکنون  571طرح
با مبلغ  820میلیارد ریال در قالب تسهیالت روستایی مورد بررسی
قرار گرفـ ــت که در نهایت  501طرح به مبلـ ــغ  530میلیارد ریال با نرخ
سود  6درصد پرداخت شد که در صورت بهرهبرداری از این واحدها
برای  950نفر شغل ایجاد میشود.

مقاومســـازی هزار و  900خانه روستایی مالیر تا پایان سال
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :مدیـ ــر بنیـ ــاد مسـ ــکن
انقالب اسـ ــامی مالیـ ــر گفت :در حال حاضر شـ ــاخص
مقاومسـ ــازی مسـ ــکن روسـ ــتایی این شهرسـ ــتان 65
درصد اسـ ــت که با تکمیل یکهزار و  900واحد تا پایان
امسال ،شـ ــاخص بهسازی مسکن روسـ ــتایی مالیر به
 72درصد خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه ،داود سـ ــوری بیـ ــان کرد :هم اکنون
این شهرسـ ــتان در مقاومسـ ــازی مسـ ــکن روسـ ــتایی
جایـ ــگاه دوم اسـ ــتان همـ ــدان و نسـ ــبت بـ ــه سـ ــایر
شهرستانها و شـ ــاخص کشوری ،در جایگاه خوبی قرار
دارد.
وی افـ ــزود :تاکنـ ــون  17هزار واحد مسـ ــکن روسـ ــتایی
در این شهرسـ ــتان مقاومسـ ــازی و پایـ ــان کار دریافت
کردهاند که یکهـ ــزار و  100واحد آن مربوط به بازســــازی
واحدهای آسیبدیده از ســــیل فروردین سال گذشته
اسـ ــت و عملیات بازسـ ــازی آنهـ ــا از محل سـ ــیل  98به
پایان رسیده است.
مدیر بنیاد مسـ ــکن انقالب اسـ ــامی مالیـ ــر ادامه داد:
افـ ــزون بـ ــر ایـ ــن  266واحـ ــد مسـ ــکن روسـ ــتایی نیز با
اسـ ــتفاده از تسهیالت مسکن روسـ ــتایی مقاومسازی
شده و به بهرهبرداری رسیده است.
سوری بیان کرد :در هفته دولت امسال یکهزار و 366
واحد مسـ ــکن روسـ ــتایی با اعتباری حدود  212میلیارد
و  40میلیـ ــون تومـ ــان به بهرهبرداری رسـ ــید کـ ــه از این
مبلـ ــغ حدود  100میلیارد تومان آن در قالب تسـ ــهیالت

بهسازی و تسـ ــهیالت بالعوض به متقاضیان پرداخت
شـ ــد و  112میلیـ ــارد و  400میلیـ ــون تومـ ــان نیـ ــز آورده
متقاضیان برای تکمیل واحدها بوده است.
وی مجمـ ــوع سـ ــهمیه بازسـ ــازی مسـ ــکن روسـ ــتایی از
محل سـ ــیل  98را یکهزار و  721واحد احداثی ،یکهزار
و  128واحـ ــد تعمیری و  810فقره تسـ ــهیالت معیشـ ــتی
عنوان کـ ــرد و افزود :کار تعمیر تمامـ ــی واحدها به اتمام
رسـ ــیده،یک هزار و  100واحد احداثی انجام شـ ــده و 621
واحـ ــد مسـ ــکونی نیز در حـ ــال بازسـ ــازی اسـ ــت که در
یکماه آینده بهرهبرداری میشود.
مدیر بنیاد مسـ ــکن انقالب اسـ ــامی مالیـ ــر ادامه داد:
سـ ــهمیه مقاومسازی مسکن روستایی این شهرستان
از اعتبارات سـ ــال  98تعداد یکهزار و  762واحد است
کـ ــه کار معرفی و عقد قرارداد آنها در نظام بانکی در حال
اجرا است.
سـ ــوری خواسـ ــتار مسـ ــاعدت بانکهـ ــای عامـ ــل برای
آسانسـ ــازی ضمانتهای الزم برای دریافت تسهیالت
مسکن روستایی به منظور جذب حداکثری تسهیالت
مقاومسـ ــازی تعداد بیشـ ــتری از واحدهای مسـ ــکونی
روسـ ــتاییان و ارتقای شـ ــاخص بهسـ ــازی مسکن این
شهرستان شد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه شهرسـ ــتان نهاونـ ــد بـ ــه دلیـ ــل
قـ ــرار گرفتـ ــن روی گسـ ــل زلزلـ ــه و اسـ ــتفاده بیشـ ــتر
از تسـ ــهیالت مسـ ــکن روسـ ــتایی در رتبـ ــه نخسـ ــت
بهسـ ــازی مسـ ــکن روسـ ــتایی و مالیر در رتبه دوم قرار

دارد ابراز امیــــدواری کرد :با توجه بـ ــه مجاورت مالیر و
بخشی از روستاهای این شهرســــتان با گسل نهاوند،
تسـ ــهیالت بیشـ ــتری بـ ــه این حــــوزه اختصــــاص پیدا
کند و شـ ــاخص مقاومسـ ــازی مسکن رو ســــتایی این
شهرستان ارتقا یابد.
سـ ــوری همچنین کافی نبـ ــودن تســــهیالت و افزایش
قیمـ ــت مصالـ ــح سـ ــاختمانی و دســــتمزدهای اجــــرا را
از جمله مشـ ــکالت مقاومسـ ــازی مســــکن روســــتایی
برشـ ــمرد و ادامـ ــه داد :در حال حاضر حــــدود  40درصد
از هزینههـ ــای بهسـ ــازی مسـ ــکن روســــتایی به صورت
خود متقاضی
تسهیالت است و  60درصد مابقی را باید ِ
ُ
تأمیـ ــن کند کـ ــه این امر رونـ ــد مقاومســــازی را با کندی
مواجه کرده است.
مدیـ ــر بنیاد مسـ ــکن انقـ ــاب اســــامی مالیــــر تأکید
کرد :بیشـ ــتر بانکهای عامل با وجــــود مصوبه هیأت
دولـ ــت ،ضمانتها را به صورت زنجیــــر های نمیپذیرند
و نیاز اسـ ــت همکاری بیشـ ــتری در این زمینه صورت
گیرد.
سـ ــوری از متقاضیانی که تسـ ــهیالت مسکن روستایی
دریافت کردهاند خواست :نسـ ــبت به پرداخت اقساط
تسـ ــهیالت خـ ــود اقـ ــدام کنند تا تســــهیالت بهســــازی
مسـ ــکن در اختیار دیگر متقاضیان هم قرار گیرد.
به نقـ ــل از ایرنا ،شهرسـ ــتان مالیــــر دارای  26هزار واحد
مسـ ــکن روسـ ــتایی اسـ ــت که تاکنون  17هزار واحد آن
مقاومسازی شده است.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :مدیرکمیته امداد امام
خمینــــی(ره) مالیر گفت :از ابتدای ماه محرم تاکنون
 82میلیــــون تومــــان کمکهای نقــــدی و غیرنقدی
نیکوکاران این شهرســــتان در قالب طرح «احسان
حسینی» جمعآوری شده است.
به گزارش هگمتانه ،تیمور کرمیمقدم با بیان اینکه
این مبلــــغ در روزهای آینده افزایــــش خواهد یافت
اظهار کرد :طرح احسان حسینی به منظور جمعآوری
نذورات مردمی و کمک بــــه مددجویان و نیازمندان
ایــــن شهرســــتان از ابتدای مــــاه محرم آغاز شـ ــده و
تا پایــــان ماه صفــــر ادامــــه دارد و امیدواریم شـ ــاهد
کمکهای بیشتر مردمی در این ایام باشیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد :طــــرح احســــان حسـ ــینی با
همکاری پنج مرکز نیکــــوکاری در مالیر در حال اجرا
اســــت و در این راســــتا و برای جمعآوری کمکهای
مردمی و نــــذورات مــــردم در ایام محرم ،یــــک پایگاه
در میدان امام خمینی(ره) مالیر دایر شــــده و آماده
دریافت کمکهای مردم و خیران است.
 توزیع  600بسته سبد معیشتی در ایام محرم
بین خانوادههای نیازمند
مدیر کمیته امــــداد امام خمینی(ره) مالیر ادامه داد:
در قالب اجرای طرح احســــان حســــینی 600 ،بسـ ــته
ســــبد معیشــــتی در ایام محــــرم بیــــن خانوادههای
نیازمند و زیر پوشــــش توزیع شد که ارزش هر بسته
 300هزار تومان است.
کرمیمقدم بیان کرد :برای تهیه و توزیع این بستهها
 180میلیون تومان هزینه شــــد که انتظار داریم مردم
و خیران کمکها و نذورات خود را بیشــــتر به سمت
تهیه اقالم خشک و یا کمک نقدی سوق دهند.
وی کمکهای مردمــــی و خیران این شهرسـ ــتان را
ســــتودنی خواند و گفت :عالوه بر این در دهه محرم
بهویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بیش
از یکهزار و ُ 500پرس غــــذای گرم بین خانوادههای
نیازمند توزیع شد.
مدیر کمیتــــه امــــداد امــــام خمینــــی(ره) مالیر ذبح
تعدادی دام و توزیع بیش از  200بســــته گوشت گرم
بین خانوادههــــای نیازمند را از دیگــــر اقدامات این
نهاد به واســــطه کمکهای مردمــــی و خیران در ایام
دهه محرم امسال عنوان کرد.
کرمیمقــــدم با بیــــان اینکــــه این طرح توسـ ــط مراکز
نیکــــوکاری در روزهــــای آینــــده نیز ادامــــه دارد بیان
کرد :مــــردم میتوانند نذورات خــــود را به روشهای
مختلــــف پرداخــــت الکترونیکــــی از طریق شـ ــماره
کارت  6037997950082520بــــرای پخت غذای گرم
و شــــماره کارت  6037997950065988برای توزیع
سبد غذایی اهدا کنند.
وی در گفتگــــو با ایرنا ،یادآور شــــد :همچنین خیران
و نیکــــوکاران مالیــــری میتواننــــد از طریق شـ ــماره
 6037997950074253بــــرای کمــــک بــــه اجـ ــاره
مسکن و تهیه نوشــــتافزار در قالب طرح«پویش
ایران همدل» برای توزیع در بین افراد زیر پوشـ ــش،
کمکها و نذورات خود را اهدا کنند.
در حال حاضر بیــــش از  21هزار نفــــر در قالب بیش
از هشــــت هزار خانوار از خدمات کمیتــــه امداد امام
خمینی(ره) شهرستان مالیر بهرهمند میشوند.

 4طرح گردشگری در مالیر
اجرا میشود

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :رئیــــس اداره میراث
فرهنگــــی ،صنایــــع دســــتی و گردشــــگری مالیر از
اجرای چهار طرح در حوزه گردشـ ــگری شهرستان
مالیر با ســــرمایهگذاری بخش خصوصی در آینده
خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،ابراهیم جلیلی با اشاره به اینکه
توجه به حوزه گردشگری همواره یکی از اولویتهای
میــــراث فرهنگی در راســــتای توســــعه شهرسـ ــتان
اســــت اظهار کرد :شهرســــتان مالیــــر دارای  340اثر
تاریخی و طبیعی است که  200اثر 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 طرحهای گردشـ ــگری و
جذب ســــرمایهگذاران بخش خصوصی مورد توجه
بوده است.
رئیس اداره میــــراث فرهنگی ،گردشــــگری و صنایع
دستی مالیر با اشــــاره به اینکه طی چند ماه گذشته
تقاضــــای اجــــرای طرحهــــای گردشــــگری بخـ ــش
خصوصی به اداره داده شــــد افــــزود :در این زمینه با
پیگیریهــــای صــــورت گرفتــــه موافقتنامه اصولی
برای اجــــرای چهــــار طرح در حــــوزه گردشــــگری این
شهرستان صادر شد.
وی افــــزود :این طرحها شــــامل احــــداث دو مجتمع
گردشــــگری در محورهای مالیر به اراک و سد کالن،
یک سفرهخانه 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  41میلیارد تومان اعتبار توسط
بخش خصوصی سرمایهگذاری صورت میگیرد.
به نقل از فارس ،جلیلی با بیان اینکه با تکمیل این
تعــــداد طرح برای  67نفر اشــــتغال مســــتقیم ایجاد
میشود خاطرنشــــان کرد :ما از همه سرمایهگذارانی
کــــه بخواهنــــد بــــرای طرحهــــای حــــوزه گردشـ ــگری
سرمایهگذاری کنند استقبال میکنیم.
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ظرفیتهایاجتماعی،
اقتصادی و گردشگری همدان
 امیر فتحیان نسب
در بعد اجتماعـ ــی و فرهنگی همدان؛ به خاطر اینکه
مهاجرفرسـ ــتی و مهاجرپذیـ ــری کمتـ ــر بـ ــوده بافت
اجتماعی سـ ــابق خود را حفظ کرده اسـ ــت .به خاطر
سـ ــاختار ترافیکی خاص شـ ــهر ،محـ ــات چند تکه
نشـ ــده اسـ ــت .مرکز محالت حفظ شـ ــدهاند و مرکز
محالت نقش اجتماعی خود را دارند .هنوز در میان
سـ ــاکنان محلهها حس تعلق خاطر به محله وجود
دارد (میگوینـ ــد ما بچه فالن محله هسـ ــتیم) .هنوز
محالتمان را از دسـ ــت نداده ایم و این نقطه قوت
بـ ــه حسـ ــاب میآید .از لحـ ــاظ اجتماعی هـ ــم مردمی
هسـ ــتیم که جزو مردم مذهبی کشـ ــور هسـ ــتیم و
اعتقـ ــادات قوی داریم .مؤلفههای شـ ــاخص شـ ــهر
همدان در بعد اجتماعی و فرهنگی مذهبی بودن و
محلهمحور بودن است.
در بعـ ــد اقتصـ ــادی؛ یکـ ــی از شـ ــاخصهای بـ ــزرگ
ً
اقتصادی شـ ــهر همدان این است که اصال صنعتی
نشده است.
اقتصاد شهر همدان بر دو محور گردشگری و ملک
ً
استوار شده است .سرمایهگذاریها کامال به سمت
ملک ،خرید و فروش ملک و گردشگری رفته است.
چون همه شـ ــهرها نباید صنعتی شوند ،در اقتصاد
خوشـ ــبختانه صنعتی نشـ ــدهایم .در شـ ــورای شهر
اصفهان اذعان شـ ــد کـ ــهای کاش مسـ ــیر صنعتی
شدن با این عجله و تعجیل طی نمیشد.
در بعد کالبـ ــدی و عمرانی؛ شـ ــمال و جنوب شـ ــهر
ً
همدان کامال مشخص است.
در بعد محیط زیسـ ــت نیز همدان باغشـ ــهر اسـ ــت
و باغـ ــات ممتازی در پیرامون شـ ــهر اسـ ــتقرار یافته
است .همدان از هوای پاک برخوردار است.
در بعـ ــد مدیریتـ ــی و نهـ ــادی؛ مـ ــردم همـ ــدان از
مدیران بومی اسـ ــتقبال میکننـ ــد و عالقهمندند تا
مدیرانشان بومی باشند.

 محدودیتها و تنگناهای شهر همدان
در بعـ ــد اقتصـ ــادی؛ بـ ــه ایـ ــن دلیـ ــل کـ ــه صنعتی
نشـ ــدهایم ،از مزیتهـ ــای صنعتی نشـ ــدن محروم
شدهایم.
در بعد اجتماعـ ــی و فرهنگی؛ دید مردم نسـ ــبت به
سایر شهرها محدود است و دید باز ندارند.
در بعد کالبدی و عمرانی؛ شـ ــهر همدان از جنوب به
کوه محدود شـ ــده اسـ ــت و امکان ایجاد واحدهای
مسکونی باکیفیت در شـ ــهر خیلی کم شده است.
در برخـ ــی نقـ ــاط قیمت زمیـ ــن به هفتاد تا هشـ ــتاد
میلیون رسیده است.
در بعـ ــد محیطزیسـ ــتی؛ مـ ــردم بـ ــه شـ ــدت بـ ــه
ساختوساز در باغات عالقه مند شدهاند و باغات
در حال از دست رفتن اسـ ــت .به دلیل محدودیت
زمین اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته است.
 وجه تمایز شهر همدان با شهرهای اطراف
ما هنوز ماشـ ــین محور نشدهایم .باغشهر هستیم.
فاصله همدان با سـ ــایر شـ ــهرها (همچـ ــون تهران)
که هدف گردشـ ــگری (مبدأ گردشـ ــگری) هستند،
کم اسـ ــت .همدان یک شـ ــهر چهار فصل است .در
فصل گرما به هر شـ ــهری بخواهیم برویم ،گرمای آن
طاقتفرساسـ ــت این در حالی است که همدان در
فصل گرما ،هوای خنکی دارد.
 موانع و چالشهای شهر همدان
از منظر شهرسـ ــازی مشـ ــکالتی که مـ ــا در طرحهای
جامع و تفصیلی داشتهایم و آیندهنگری در آن دیده
نشده است ،بزرگترین چالش شـ ــهر همدان بوده
است.
 پیشنهادها در خصوص توسعه آینده شهر
توسعه آینده شـ ــهر در وهله اول باید چند بخش را
دربرگیرد .اول اینکه توسـ ــعه از سمتی میسر است
که نقاط کمتر برخوردار واقع شـ ــدهاند و توسـ ــعه به
این سمت نمیتواند کیفیت را تولید و بازتولید کند.
توسـ ــعه شهر باید به سـ ــمتی هدایت شود تا عالوه
بر اینکه محدوده شـ ــهر گسـ ــترش مییابـ ــد ،بتوان
نقاط باکیفیت شـ ــهری ایجاد کرد ،سـ ــکونتگاههای
باغشهری همدان را هم توامان با افزایش محدوده
شهر توسـ ــعه دهیم .یعنی یک جاهایی سایتهای
ویالیی ایجاد کنیم.
 چشمانداز شهر همدان
همدان شـ ــهر بر پایـ ــه حملونقل عمومی؛ انسـ ــان
محور؛ با غشـ ــهر؛ گردشـ ــگری و درمانی غرب کشـ ــور
است.
 نقش مـ ــردم ،مدیران و نخبگان در توسـ ــعه
شهر همدان
تمامـ ــی گروههای ذینفع در توسـ ــعه شـ ــهر همدان
نقش برجستهای دارند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان

گفتگوی هگمتانه با منتخب «مترجم محبوب من»

کیمیای ترجمه
با عبداهلل کوثری

هگمتانه ،گروه خبر همدان  -صفورا کاظمیان :سـ ــالها
میگذرد امـ ــا هنوز هم اسـ ــم «گفتگـ ــو در کاتـ ــدرال» که
میآیـ ــد ،بیش از «یوسـ ــا» به یـ ــاد «کوثـ ــری» میافتم و در
شگفت میشوم که آن روایت پیچیده را چطور توانسته
در برگـ ــردان به فارسـ ــی ،دربیاورد و برآن میشـ ــوم کهای
کاش به جـ ــای مترجم به افـ ــرادی چون عبـ ــداهلل کوثری
نویسـ ــنده بگوییم نـ ــه مترجم؛ حتی به فکر میشـ ــوم که
ً
برایـ ــش واژهآفرینی کنم مثـ ــا به کاری کـ ــه امثال کوثری
میکنند بگویم نگارگری ترجمان.
در این آشـ ــفتگی که همه بازارها را در بر گرفته و بازار نشر
هم از آن بیآسـ ــیب نمانده نام ناشـ ــر ،نام مترجم و بعد
نام نویسـ ــنده ،بـ ــرای کتابخوانها در ترتیـ ــب اولویت
قـ ــرار گرفتـ ــه و عیار ترجمه آنقـ ــدر نـ ــزد کتابخوانها باال
رفته که حتـ ــی اگر نام مترجم بر جلد کتاب نویسـ ــندگان
معروف جزو افراد کیمیاگر این حرفه نباشـ ــد از خوانش
آن صرفنظـ ــر میکننـ ــد و عبـ ــداهلل کوثـ ــری یکـ ــی از این
مترجمـ ــان کیمیاگر و نگارگـ ــر ترجمان اسـ ــت که اثبات
میکند در این کسادی نشر ،میتوان با ارائه کار حرفهای
رونق به این بازار داد.
گفتوگـ ــو بـ ــا داور چنـ ــد دوره جایـ ــزه ادبـ ــی هوشـ ــنگ
گلشـ ــیری و کتاب سـ ــال ایـ ــران و برنده چندبـ ــاره جایزه
کتاب سال ایران ،از این وجه که باید در طراحی گفتوگو
ً
نـ ــوآور بـ ــود آسـ ــان نیسـ ــت و کامال حـ ــق را بـ ــه جانب او
میدانم وقتی برای نخسـ ــتینبار تقاضـ ــای فرصتی برای
گفتوگـ ــو میکنم ابراز میکنـ ــد که گفتنیهـ ــا را پیش از
این گفته اسـ ــت .اما او شـ ــاید نمیداند که در ذهن من
این مترجـ ــم محبـ ــوب سـ ــال  97از دیـ ــد مخاطبان یک
همشـ ــهری عزیز اسـ ــت که کیمیاگری با کلمات میداند
یعنی عبداهلل کوثـ ــری پیش از کیمیاگر قلم برای من یک
همدانی نامور است.
ـری نامآشـ ــنا دو پرسـ ــش
خوشـ ــحالم که عبـ ــداهلل کوثـ ـ ِ
مرا شایسـ ــته پاسـ ــخ دانسـ ــت و بایـ ــد بگویم کـ ــه نحوه
پاسخگویی و زمانی که برای پرسشها گذاشت هم برای
من کالس درس بود.
در یاد دارم که در دوره تحصیلم در رشـ ــته ادبیات فارسی
از زبان دکتر سیروس شمیسا نقل میشد که مترجمان
میتوانند به زبان فارسی خدمت یا خیانت کنند.
اولین پرسشـ ــم از کوثری همین بود که در ادامه پاسخ او
به این سؤال را میخوانید.
*کوثـ ــری :ما در تاریخ هزار و چهارصد سـ ــاله خودمان ،دو
نهضت بـ ــزرگ در ترجمه داشـ ــتهایم .نهضت اول همان
اسـ ــت که از قـ ــرن دوم و سـ ــوم هجری آغاز شـ ــد .در این
حرکت فرهنگی دانشمندان مسـ ــلمان به ترجمه متون
یونانی ،از فلسفه و علوم ،و نیز آثاری از فرهنگهای دیگر
روی آوردند و بدین طریق فلسـ ــفه یونان و نمونههایی از
تفکـ ــر و تجربیات اقوام و ملل دیگر ،از جمله ایران قبل از
اسالم ،نخست به عربی و سپس به فارسی ترجمه شد.
کوشـ ــندگان اصلی در این حرکت اغلـ ــب ایرانیانی چون
ابن مقفـ ــع بودند .حاصل این حرکت را باید در آن تحولی
جستجو کنیم که به خصوص در دوران سامانیان و بعد
از سامانیان ،عصر درخشـ ــانی از فرهنگ ایرانی پدید آورد
و چهرههایـ ــی چون بوعلـ ــی و فارابـ ــی و رازی نمایندگان
شـ ــاخص آن بودند .از قرن پنجم بـ ــه بعد هم ترجمههای
فصیح و دلنشـ ــین از قرآن ،مثل کشف االسرار و تفسیر
ابوبکر عتیق نیشـ ــابوری ،گنجینهای از اساطیر و قصص
و شـ ــخصیتهای متعلق به فرهنـ ــگ عبرانی را وارد زبان
و ادبیات فارسـ ــی کرد .از آدم و حوا و وسوسـ ــه ابلیس و
ابراهیم و ذبح پسـ ــرش ،تا موسـ ــی و کوه طـ ــور و یعقوب
و هجران یوسـ ــف و عشق هستی سـ ــوز زلیخا به یوسف
و ...دسـ ــتمایهای شد برای شاعران و نویسندگان فارسی
زبان که هریک به اندازه توان و ادراک خود از این گنجینه
بهره بگیرند.
نهضت دوم ترجمه که رابطه مسـ ــتقیمی با پرسش شما
دارد ،اگـ ــر از اقدامات نیمـ ــه تمام عباس میـ ــرزا بگذریم،
میتوانیـ ــم بگوییم کم و بیش از اوائل سـ ــلطنت پنچاه
ساله ناصرالدین شاه آغاز شد .اسنادی در دست داریم
که نشـ ــان میدهـ ــد امیرکبیر گذشـ ــته از فکر تأسـ ــیس
دارالفنـ ــون ،از همـ ــان زمـ ــان کـ ــه به صـ ــدارت رسـ ــید در
شـ ــناخت علل پیشرفت غرب تالش میکرد و از معدود
کسـ ــانی که زبان خارجی  -بیشـ ــتر فرانسه و شاید روسی
 بلد بودند میخواسـ ــت تا جزوههایی در فنون و علومو حتی شـ ــیوههای نوین کشـ ــاورزی را به فارسـ ــی ترجمه
کنند .جالب اسـ ــت که بدانید ژاپن نیز درست در همین
ایام به فکر بهره گیری از علوم و فنون غربی افتاد.
در ایران ،بعـ ــد از تأسـ ــیس دارالفنون معلمـ ــان خارجی
این مرکـ ــز فرهنگی رفتـ ــه رفته به کمـ ــک ایرانیان فاضل
به ترجمه متـ ــون مورد نیاز در رشـ ــته تخصصی خود روی
آوردند .مرکـ ــز دیگر برای ترجمـ ــه ،دارالترجمه سـ ــلطنتی
بـ ــود که زیـ ــر نظـ ــر محمدحس ـ ـنخان اعتمادالسـ ــلطنه
اداره میشـ ــد همچنیـ ــن برخـ ــی مترجمان مسـ ــتقل که
بیشترشـ ــان از اعیان و اشـ ــراف زبـ ــاندان بودند ،متونی
را که خود میپسـ ــندیدند یا ضروری میشـ ــمردند ترجمه
میکردند.
دیگـ ــر ،ایرانیـ ــان سـ ــاکن خـ ــارج یعنـ ــی کسـ ــانی چـ ــون
میرزاحبیب اصفهانی ،میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم
طالبـ ــوف و میرزا فتحعلـ ــی آخوند زاده و ...در این رشـ ــته
فعالیت میکردند .بدیهی اسـ ــت که حاصل کار این سه
مرکـ ــز ارزش فرهنگی یکسـ ــانی نداشـ ــت و در میان آنها
ایرانیان خارج از کشـ ــور کارشـ ــان هدفمندتر بود و خواه
در عرصه سیاسـ ــت و خواه در زمینه ادبیـ ــات و تاریخ آثار
مهمـ ــی از ترجمه و تألیـ ــف پدید آوردند .امـ ــا مجموع این
تالشهـ ــا دو ثمر داشـ ــت یکی تحـ ــول در زبـ ــان و دیگر
آشنایی مقدماتی ایرانیان با افکار و آثار عصر جدید اروپا.
همچنین آشـ ــنایی با ژانرهایی چون رمان و نمایشنامه و

داستان کوتاه و نقد.
ما تأثیـ ــر ایـ ــن آشـ ــنایی را در مقاالتی که از اواسـ ــط دوره
ناصری نوشـ ــته میشـ ــد و اغلب بـ ــه صـ ــورت قاچاق به
دسـ ــت مشـ ــتاقانش میرسـ ــید ،مشـ ــاهده میکنیـ ــم.
مفاهیـ ــم جدیدی چـ ــون روزنامـ ــه و خبرنامـ ــه و قانون و
پارلمـ ــان و عدالـ ــت خانـ ــه و ...این تالشها سـ ــرانجام به
جنبش مشروطه خواهی کشید.
آشـ ــفتگیهای دوره جنگ اول جهانی و سـ ــپس دوران
سـ ــلطنت رضاشـ ــاه وقفهای در فعالیتهـ ــای فرهنگی
پدید آورد ،هرچند این دوره هم یکسـ ــره بی بار و بر نبود.
خاصه در زمینـ ــه ترجمه .از مترجمان ایـ ــن دوره میتوان
از محمدعلی فروغی ،یوسـ ــف اعتصام الملک و سـ ــعید
نفیسـ ــی نام برد .کتاب گران قدر سـ ــیر حکمت در اروپا،
تألیف محمدعلی فروغی در همین ایام منتشر شد.
اما حرکت پرتوان و گسترده ترجمه در دوران جدید ،بعد
از سـ ــقوط رضا شـ ــاه آغاز شـ ــد .خاصه از آن روی که زبان
انگلیسـ ــی هم به تدریـ ــج جای خود را باز کـ ــرد و افقهای
جدیـ ــدی پیـ ــش چشـ ــم مترجمان نهـ ــاده شـ ــد .در این
دوران بود کـ ــه ادبیات قرن نوزدهم و قرن بیسـ ــتم اروپا
به عرصه ترجمه راه یافت .هدایت و جمع دوسـ ــتانش در
این میان سـ ــهم عمدهای داشتند .منظورم افرادی چون
خانلـ ــری ،بزرگ علوی ،مسـ ــعود فـ ــرزاد و...اسـ ــت .من تا
اینجا بیشتر به تاریخ ترجمه پرداختم که شاید برای برخی
خوانندگان شـ ــما ،خاصه جوانان سودمند باشد .از اینجا
به بعد سـ ــعی میکنم به اصل پرسش بپردازم .یعنی این
که ترجمه چه تأثیری برزبان ما داشته.
پیش از هرچیز الزم اسـ ــت بگویم کـ ــه ترجمه در فرهنگ
ایران پیشـ ــنیه پرباری دارد .همان طور که اشاره کردم ما
در سـ ــدههای نخسـ ــتین هجری دسـ ــت به ترجمه زدیم.
برخی از شـ ــیواترین نمونههای نثر قدیم فارسـ ــی در واقع
ً
ترجمه از متون عربـ ــی بوده .مثال کتـ ــاب تاریخ بلعمی(یا
تاریخنامه طبری) که ترجمه تاریخ بزرگ طبری اسـ ــت یکی
از بهترین نمونههای فارسـ ــی شیوا و سنجیده و پرهیز از
واژههای مغلق اسـ ــت .این متن خوشـ ــبختانه امروز در
دسترس ماست .نمونه دیگر کلیله و دمنه با دو ترجمه
اسـ ــت .همچنین ترجمههـ ــای متعدد از قـ ــرآن که برخی
از آنها شـ ــاهکاری در نگارش فارسـ ــی به شـ ــمار میآیند.
بنابرایـ ــن مترجمان دوران قاجار چنین نمونههایی را هم
پیش چشم داشته اند.
شاید از این روسـ ــت که نمونههای اولیه ترجمه ادبیات
بـ ــه هیچ روی خـ ــام نیسـ ــتند و هنوز هـ ــم ارزش خواندن
ً
دارند .مثـ ــا ترجمههـ ــای محمدطاهـ ــر میـ ــرزای قاجار یا
میرزاحبیب اصفهانی از کتاب حاجـ ــی بابای اصفهانی .یا

کوشش دیرینه داریوش آشوری و امیر
حسین آریان پور و احمد آرام و اشخاص
دیگر ،در ارائه پیشنهادهایی برای واژهها
و اصطالحات فلسفی یا جامعه شناسی
و اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی
نمونهای از این کارهاست.

ترجمه آثار شکسـ ــپیر به همـ ــت ناصرالملک قراگوزلو که
از بهترین ترجمههای آثار شکسـ ــپیر اسـ ــت .نخســــتین
تحولی که به فکر من میرسـ ــد ساده شدن زبان و پرهیز
از مغلق نویسـ ــی و تعارفات پوچ و اغراق آمیز اسـ ــت .اگر
نامههای دیوانی یا سـ ــایر نوشتههای عصر فتحعلی شاه
ً
و حتی اوایـ ــل دوران ناصرالدین شـ ــاه را مثال بـ ــا روزنامه
خاطـ ــرات اعتمادالسـ ــلطنه یـ ــا سـ ــفرنامه میرزاعلی خان
امیـ ــن الدولـ ــه مقایسـ ــه کنیم ایـ ــن تحول را به روشـ ــنی
مشاهده میکنیم .همچنین تأملی در نثر زین العابدین
مراغهای در کتاب گران قدر سـ ــیاحت نامه ابراهیم بیک
یا نثـ ــر دلنشـ ــین محمد طاهر میـ ــرزای قاجـ ــار در ترجمه
کنت مونت کریسـ ــتو و سـ ــه تفنگدار نشانههای فراوان
از این تحول را آشـ ــکار میکند .مراد من این نیسـ ــت که
تمام این تحوالت فقـ ــط و فقط پی آمد ترجمه بوده .نیمه
دوم عصـ ــر ناصـ ــری دوران تحوالت اجتماعـ ــی مهمی در
ایران بود .از این گذشـ ــته اعتمادالسلطنه یا امینالدوله
از نویسـ ــندگان فاضل دوران بودند و سـ ــالهایی نیز در
خارج گذرانده بودند و از اوضاع عالم با خبر بودند و خود
از پیشـ ــگامان سـ ــاده نویسـ ــی به شـ ــمار میآیند .اما بی
گمان یکـ ــی از عوامل اصلی در این تحـ ــول ترجمه بوده.
زیرا مترجم متنی در دسـ ــت داشـ ــت کـ ــه از آن تعارفات
و اظهـ ــار فضلهای بی حاصـ ــل دور بـ ــود و اصل تالش
نویسـ ــنده صرف بیان مطلـ ــب و تفهیم آن بـ ــه خواننده
شـ ــده بود .در عمل متن مبدأ الگویی برای مترجم شــــد
و خوشـ ــبختانه آن مترجمان پیشـ ــگام ،جملگی تسـ ــلط
بسیار بر زبان فارسـ ــی داشـ ــتند و در پیدا کردن معادل
بـ ــرای واژهها و اصطالحات و نیـ ــز آفرینش متنی جذاب و
فهمیدنـ ــی در نمیماندند .مترجم در هر زمان که باشـ ــد،
پیوسـ ــته واژهها و عبارات و اصطالحاتی از زبان و فرهنگ
بیگانـ ــه در مقابل دارد کـ ــه باید برای آنها معادلی رسـ ــا و
متناسـ ــب با متن پیدا کند .گاه هست که این معادل در
گنجینه لغات مترجم موجود اسـ ــت و نیازی به کندوکاو
در کتاب لغت یا متون دیگر ندارد.

 گاهی ترجمه وسیلهای میشود برای احیای برخی
از واژ ههـ ــا یا اصطالحـ ــات یا حتی ضـ ــرب المثلهای
مغفول مانده زبان
امـ ــا مـ ــواردی داریـ ــم کـ ــه مترجم بـ ــه جسـ ــتجو در متون
قدیمیتر زبان فارسـ ــی میپـ ــردازد و واژههایی مناسـ ــب
مییابد که به علت غفلت نویسـ ــندگان پیشین مغفول
مانده اند .اینجاســــت که ترجمه وسیلهای میشود برای
احیای برخـ ــی از این گونـ ــه واژهها یا اصطالحـ ــات یا حتی
ضرب المثلها و دیگـ ــر دقایق وظرایـ ــف مغفول مانده
زبان.
در موارد دیگر مترجم به سـ ــبب نیافتن معادل در منابع
موجود،خود دســــت به معادل سازی میزند .اینجا دیگر
دانش زبانی و ذوق و ادراک مترجم تعیین کننده اســــت
که آیا ایـ ــن معادل در زبان جا میافتد و سـ ــایر مترجمان
هم آن را به کار میبرند یا مهجور میماند.
در شـ ــصت ،هفتاد سال اخیر که تأسـ ــیس رشتههای
علـ ــوم مختلـ ــف در دانشـ ــگاههای مـ ــا نیاز بـ ــه ترجمه
را چنـ ــد چندان کـ ــرده ،ترجمـ ــه در ایـ ــن زمینهها رونق
بیشـ ــتر گرفتـ ــه .مـ ــن میتوانـ ــم فقـ ــط در زمینـ ــه علوم
انســــانی و ادبیات حرف بزنم .چون در ایــــن زمینه هم
ترجمه کرده ام و هم سالها ویراستار این متون بوده
ام .از آنجا که هیچ یک از این علوم انســــانی پیشینهای
در فرهنگ ما ندا شــــته انــــد ،از همان اول در آموزش و
فراگیری آنهـ ــا نیاز به ترجمـ ــه منابع معتبر داشـ ــته ایم
و هنـ ــوز هم وضـ ــع همین اسـ ــت .بی تردیـ ــد میتوانم
بگویـ ــم در طـ ــول ایـ ــن چند دهـ ــه زبـ ــان مـ ــا در زمینه
علوم انسـ ــانی بسـ ــیار غنیتر شـ ــده یعنی معادلهای
مناسبی برای بســــیاری از اصطالحات ساخته شده که
در متون ما به کار میرود.
البتـ ــه این بدیـ ــن معنی نیسـ ــت که همـ ــه معادلها به
یک ســــان مورد توافق بوده یا هست .اما این اختالفات
اصل مطلـ ــب را نفـ ــی نمیکند .تالشهـ ــای جمعی مثل
آنچه در دایره المعارف فارسـ ــی (مصاحـ ــب ) میبینیم یا
ً
تالشهای فردی ،مثال کوشش دیرینه داریوش آشوری
و امیر حســــین آریان پور و احمد آرام و اشخاص دیگر ،در
ارائه پیشـ ــنهادهایی برای واژهها و اصطالحات فلسـ ــفی
یا جامعـ ــه شناسـ ــی و اقتصـ ــاد و روانشناسـ ــی و جامعه
شناسی نمونهای از این کارهاست.
امـ ــروز واژه نامههای متعددی در زمینه علوم انسـ ــانی در
دست داریم که هیچ یک از آنها در دهه  1340قابل تصور
نبـ ــود .البته واژه سـ ــازی فقط یـ ــک جنبـ ــه از کار بوده .ورز
دادن زبان بـ ــرای بیان مفاهیم جدید و تحلیل و تفسـ ــیر
آثار عمده در علوم انسانی خود بحث دیگری است.
 متأسـ ــفانه جامعه مـ ــا تاکنـ ــون به تربیـ ــت خیل
عظیمـ ــی از مترجمان که هم تخصـ ــص و هم ذوقی
سـ ــلیم در نگارش فارسـ ــی داشته باشـ ــند نرسیده
است
ً
شـ ــما محال بـ ــود بتوانید مثال با زبان بسـ ــیار دلنشـ ــین
قائم مقام نظریه ثروت ملل ادم اســــمیت را بیان کنید .یا
ً
نظریههای فلسـ ــفی و سیاسی دو قرن اخیر را مثال با زبان
میـ ــرزا علی خان امین الدوله که یکی از سـ ــاده نویسـ ــان
قاجـ ــار بوده و الحق هم ذوق و پسـ ــند سـ ــالمی داشـ ــته
به ترجمه درآوریــــد .امروز مترجمان خــــوب ما کتابهای
فراوانی در علوم انســــانی عرضه کرده اند .بگذریم از این
که تحوالت در زمینـ ــه این علوم چندان سـ ــریع و بنیانی
بـ ــوده که بـ ــرای همگامـ ــی با آن نیـ ــاز به خیـ ــل عظیمی از

صدمات وارد شده به زبان ما از طریق ترجمه
بیشتر نتیجه کار مترجمان بی سواد یا بی
ً
مسؤولیت بوده و هست .مثال 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
آ گاه نبودن از سبک و سیاق نویسندهای که
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 رمانهایی با
سبکهای مختلف و در زمینههای تاریخی و
سیاسی و اجتماعی مختلف ،در واقع تجربهای
در زبان نیز هست؛ چرا که هر رمانی به اقتضای
مضمون و سبک نوشتن نیاز به الیهای خاص
از زبان مقصد دارد و کندوکاو مترجم در آزمودن
آن الیهها و رسیدن به زبان مناسب ،غنا و
نرمش و گنجایشی به زبان مقصد میبخشد.

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.
ترجمـ ــه ادبیـ ــات همان طـ ــور که اشــــاره کــــردم از اولین
نمونههـ ــای ترجمه در آغاز نهضــــت دوم ترجمه بود .این
که آیا مترجمان ما در این عرصه اولویتها را به درســــتی
شـ ــناخته 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
ً
مثال در ترجمه رمان نیازی به ســــاختن معادلهای علمی
نـ ــدارد .اما این بـ ــه هیچ وجـ ــه کار او را ســــادهتر نمیکند.
برعکـ ــس ،ترجمه ادبی نیـ ــاز به مترجمــــی دارد که بتواند
متنی از زبـ ــان دیگر و فرهنگ دیگــــر را در زبان و فرهنگ
خـ ــود بـ ــاز آفرینـ ــد و آن را در زبان خــــود به اصطــــاح «جا
بیندازد».

 مترجمان پیشـ ــگام ما در واقـ ــع زبانی آفریدند که
سرمشق اولین رمان نویسان ما شد
ً
همان طور که قبال اشــــاره کردم ،مترجمان پیشگام ما در
واقع زبانی آفریدند که سرمشــــق اولین رمان نویسان ما
ً
شد .مثال محمد باقرمیرزا خســــروی نویسنده شمس و
طغرا که از اولین داســــتانهایی است که تالش شده تا
از الگـ ــوی غربی پیـ ــروی کند ،بی تردیــــد نگاهی به همان
ترجمهها داشته.
امـ ــا کار مترجمان ما فقـ ــط در آن داســــتانهای پهلوانی
و پرماجـ ــرا محدود نمانـ ــد .ترجمه ناصرالملــــک از اتللو و
داسـ ــتان شـ ــورانگیز بـ ــازرگان وندیکی (که همــــان تاجر
ونیزی اسـ ــت) هنـ ــوز از بهتریــــن ترجمههای شکســــپیر
است.

نمونههای اولیه ترجمه ادبیات به هیچ روی
خام نیستند و هنوز هم ارزش خواندن دارند.
ً
مثال ترجمههای محمدطاهر میرزای قاجار
یا میرزاحبیب اصفهانی از کتاب حاجی بابای
اصفهانی .یا ترجمه آ ثار شکسپیر به همت
ناصرالملک قراگوزلو که از بهترین ترجمههای
آ ثار شکسپیر است

 در پرتـ ــو همین ترجمهها مـ ــا نه فقط بـ ــا ژانرهای
جدیـ ــد ،بلکـ ــه بـ ــا شـ ــیوههای جدیـ ــد نوشـ ــتن ،در
توصیـ ــف ،در دیالوگ و در شـ ــخصیت پردازی آشـ ــنا
شدیم
در دوران بعـ ــد از شـ ــهریور 1320هــــم تنــــوع آثــــار ادبــــی
به راسـ ــتی چشـ ــمگیر اسـ ــت .ایــــن نکته بســــیار مهمی
اسـ ــت که بدانیم در دهه پر آشــــوب  1330دو اثر بزرگ از
ادبیات یونان باسـ ــتان یعنی ایلیاد و اودیســــه به همت
مرد فاضل و به راسـ ــتی خســــتگی ناپذیری چون سعید
نفیسـ ــی با چنین ترجمه سـ ــتایش انگیزی منتشر شد.
یـ ــا کتاب پر ارج دن کیشـ ــوت که نخســــتین نمونه رمان
جدید شـ ــمرده میشـ ــود به همت محمــــد قاضی ترجمه
شد ،آن هم ترجمهای که هنوز که هنوز است ارزش خود
را حفظ کرده و خواهد کرد .همچنین از تراژدیهای یونان
باسـ ــتان و نویسـ ــندگان قرن نوزدهم فرانسه و روسیه و
انگلیس و آلمان گرفته تا کافکا و همینگوی و ســــارتر و
کامو و ،...دنیای شــــگفت آور ادبیات غرب پیش چشم
خواننده فارســــی زبان نهاده شــــد و عالو ه براین ،در پرتو
همیـ ــن ترجمهها ما نـ ــه فقط بــــا ژانرهای جدیــــد ،بلکه با
شــــیوههای جدید نوشــــتن ،در توصیف ،در دیالوگ و در
شخصیت پردازی آشنا شدیم.
کـ ــم وبیش در همین دوران اســــت کــــه هدایت و بزرگ
علوی گامهای نخســــت را در ارائه داستان کوتاه و رمان
به سـ ــبک جدید بر میدارنـ ــد .و این ســــرآغاز تولد رمان
و داسـ ــتان کوتاه فارسـ ــی میشــــود .تجربه مترجمان ما
در برگردانـ ــدن رمانهایـ ــی بــــا ســــبکهای مختلف و در
زمینههـ ــای تاریخـ ــی و سیاســــی و اجتماعــــی مختلف ،در
واقـ ــع تجرب ـ ـهای در زبـ ــان نیز هســــت؛ چرا که هــــر رمانی
بـ ــه اقتضای مضمون و سـ ــبک نوشــــتن نیاز بــــه الیهای
خاص از زبان مقصد دارد و کنــــدوکاو مترجم در آزمودن
آن الیههـ ــا و رسـ ــیدن به زبان مناســــب ،غنــــا و نرمش و
گنجایشی به زبان مقصد میبخشد.

این شــــمهای بود از خدمات ترجمه یـ ــا مترجمان به زبان
و فرهنگ فارســــی .من کوشــــیدم با روایــــت مختصری از
سرگذشــــت ترجمه در ایران نمون ـــهای 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 نمیگنجد
و امیدکــــه در فرصتی دیگر بــــه آن بپردازم .امـ ــا میتوانم
به اختصــــار بگویم که صدمات وارد شــــده بـ ــه زبان ما از
طریق ترجمه بیشــــتر نتیجــــه کار مترجمان بی سـ ــواد یا
ً
بی مســــؤولیت بوده و هســــت .مثال راه دادن سـ ــاختار
جمله زبان بیگانه به زبان فارســــی کــــه نتیجه ترجمه لفظ
به لفظ است .یا شـ ــتاب در گزینش کتاب و آشنا نبودن
با فرهنگ و زبان مبدأ و نیز آ گاه نبودن از سبک و سیاق
نویسندهای 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 ترجمهها
را بــــازار کتاب خود به خود پس میزنـ ــد و در همان چاپ
اول میماننــــد درحالــــی کــــه ترجمه محمد قاضـ ــی از دن
کیشــــوت و ترجمه ســــعید نفیســــی از ایلیاد و اودیسـ ــه
بیش از شــــصت سال اســــت که پیوســــته تجدید چاپ
میشود.

 دانسـ ــتن لهجههـ ــای زبـ ــان مقصـ ــد میتواند به
ً
مترجـ ــم کمک کند؟ مثـ ــا لهجه همدانـ ــی میتواند
برای مترجم راهگشا باشد؟
*کوثری :این که نویسـ ــندهای همدانی داستانی بنویسد
که وقایــــع آن در همــــدان روی میدهد و شـ ــخصیتها
همدانی هســــتند و به این مناســــبت از لهجه یا گویش
همدانی ســــود بجوید کاری منطقی اســــت .ما در ادبیات
خــــود نمونههایــــی از کاربــــرد گویشهــــای محلـ ــی در
داستان داشته ایم که شـ ــاید یکی از درخشانترین آنها
رمان کلیدر باشــــد .محمــــود دولت آبــــادی در این رمان
گویش کردهای خراســــان را با زبان فارســــی ِبسیار غنی و
دلنشــــینی در آمیخته و این بی گمــــان یکی از ارزشهای
بــــی بدیل این رمان اسـ ــت .زنده یاد احمـ ــد محمود هم
در رمانها و داســــتانهای خود به استادی تمام گویش
جنوبــــی را به کار گرفتــــه .اما فکر میکنــــم در ترجمه بهتر
اســــت ما به همان زبان «اسـ ــتاندارد» وفادار بمانیم؛ چرا
که گویشهای محلی در میهن ما بســــیار است و اغلب
هم منحصر به همان والیت یا شهر .یعنی آن لهجه برای
دیگران مفهوم نیســــت و مترجم یکسر نیاز به پانوشت
خواهد داشت.
اگر هــــر مترجمــــی بخواهــــد از گویش محلی شـ ــهر خود
اســــتفاده کنــــد ،معلــــوم اســــت کــــه خواننــــدگان با چه
متنهــــای دشــــواری روبرو خواهند شــــد .دیگـ ــر این که
من در ســــفرهای اخیر خود به همدان متوجه شـ ــدم که
لهجه همدانی در قیاس با گذشته انگار «رقیق »تر شده
اســــت .در دهههای 1330و  1340که ما تمام تابسـ ــتان را
در همــــدان میگذراندیم و با خویشــــاوندان همسـ ــن و
سال خود معاشرت داشــــتیم ،تفاوت لهجه ما با آنهایی
ً
که ســــاکن همدان بودند کامال مشــــهود بــــود .درحالی
که ما خانوادهای هســــتیم که به رغم هفتاد سـ ــال دوری
از همدان ،هنــــوز هم در گفت و گوی میـ ــان خود محال
اســــت لهجه تهرانی به کار ببریم .لهجه ما همدانی است،
ً
البته یــــک همدانی «رقیـ ــق» .اصوال در همـ ــان زمان هم
لهجه اقشــــار مختلف همدان و هر شــــهر دیگر از حیث
«غلظــــت » با هم تفاوت داشــــت .بنابراین وقتی از لهجه
همدانــــی حــــرف میزنیم باید بــــه این الیههــــای مختلف
لهجه توجه داشته باشیم.
نکته دیگر که شــــاید برای شــــما جالب باشد این است
که اغلــــب همدانیهای نســــل بزرگتر ازما ،یعنی نسـ ــل
پــــدر من زبــــان ترکــــی را کم و بیــــش بلد بودند و بیشـ ــتر
نسبتهای خویشاوندی را به ترکی بیان میکردند .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 هـ ــم در طول زمان تغییر کرده
و خواهد کــــرد .امروز در همدان اغلـ ــب جوانهای طبقه
متوســــط لهجهای نزدیک به لهجه تهرانــــی دارند و این را
در مشهد و شهرهای بزرگ دیگر هم مشاهده میکنیم.
یعنی اغلــــب این گویشها به دالئــــل گوناگون کم رنگ
شــــده اند .احتمال دارد کــــه من یا هرکس دیگـ ــر آگاه یا
ناخودآ گاه ،اصطالحی یا فعلی یا نام چیزهایی را از گویش
محلی شــــهر خود وام بگیریم ،اما ***تالش آگاهانه برای
اســــتفاده از گویشهــــای محلی بــــه نظر مــــن در ترجمه
موفق نخواهد بود .البته این نظر شــــخصی من اسـ ــت 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 داسـ ــتان کوتاه میتواند سودمند باشد
و به ماندگاری بســــیاری از واژهها و اصطالحات و نامهای
چیزها کمک کند.

رئیس مجلس:

مسؤوالن ِدین خود را به مردم خوزستان ادا نکردند

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی بـ ــا بیان اینکه ما مسـ ــؤوالن
نتوانسـ ــتیم دین خود را به مردم اسـ ــتان خوزسـ ــتان ادا کنیم ،گفت :باید بـ ــا روحیه دوران دفاع
مقدس درصدد حل مشکالت باشیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شـ ــورای ا سـ ــامی ظهر دیروز ( سـ ــه شـ ــنبه  11شـ ــهریور )
در ادامه سـ ــفر خود به ا سـ ــتان خوزستان ،با حضور در مزار شـ ــهدای گمنام عملیات کربالی

اخبار کوتاه

ماکرون :حزباهلل منتخب
مردم لبنان است
رئیسجمهور فرانسه در سـ ــخنانی در بیروت ،گفت
که حزباهلل جزئی از مردم و منتخب مردم لبنان است
و مسؤولیتهایی نیز بر گردن دارد.

بیشترین و کمترین نرخ تورم
استانها

مرکز آمار اعالم کرد:بیشـ ــترین نرخ تورم دوازده ماهه
خانوارهای کشـ ــور مربوط به اسـ ــتان هرمـ ــزگان (٣١.١
ن آذربایجان غربی
درصد) و کمترین آن مربوط به استا 
( ٢١.٦درصد) است.

نامزدها حق تشکیل
ستاد انتخابات را ندارند

معاون امنیتـ ــی انتظامی وزارت کشـ ــور گفت :هفته
آینـ ــده دور دوم انتخابات یازدهمیـ ــن دوره مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی در  9اسـ ــتان برگزار میشود.هیچ
نامـ ــزدی حق تشـ ــکیل سـ ــتاد انتخابـ ــات را نـ ــدارد و
تبلیغـ ــات نامزدهـ ــا صرفـ ــا از طریق فضـ ــای مجازی و
اینترنتـ ــی و ظرفیـ ــت صدا و سـ ــیما انجام م یشـ ــود.
مجریان و کسـ ــانی که در شـ ــعب اخذ رأی هستند و
همچنین رأی دهندگان باید ضوابط را با فاصله  2متر
و با اسـ ــتفاده از ماسک رعایت کنند و این افراد حتما
غربالگری خواهند شـ ــد.اولویت اسـ ــتقرار شعب در
فضای باز است ،اگر چنین مکانی فراهم نبود ،شعب
نباید کامال بسته باشند .ضمن اینکه فضا ضدعفونی
میشود.

حقوق پرستاران افزایش
یافت

معاون توسـ ــعه مدیریت وزارت بهداشت از افزایش
 900هـ ــزار تا یـ ــک میلیـ ــون و  200هـ ــزار تومانی حقوق
پرستاران و استخدام  2500پرستار در بیمارستانهای
دولتی خبر داد .سـ ــید کامل تقوی نژاد روز سه شنبه
در گزارشی به وزیر بهداشـ ــت از افزایش  50درصدی
امتیازات فصل هشـ ــتم آیین نامه اداری استخدامی
کارکنان غیر هیأت علمـ ــی همه کارکنان دولتی گروه
پرستاری اعم از پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری ،بهیار
و کمـ ــک بهیار که حکم یـ ــا قرارداد مسـ ــتقیم با مراکز
تابعه وزارت بهداشـ ــت دارند ،خبـ ــر داد .این افزایش
حقـ ــوق به همه کارکنان دولتی گروه پرسـ ــتاری اعم از
رسـ ــمی ،پیمانی ،طرحی ،ضریب کا ،پزشـ ــک خانواده
و بیمه روسـ ــتایی و همچنین نیروهـ ــای قراردادی کار
معین تعلق گرفته و به طور میانگین  12میلیون ریال
به حقوق کارکنان اضافه شده است.

همسانسازی برای  90درصد
بازنشستگان اجرایی شد

وزیر تعاون ،کار و رفـ ــاه اجتماعی گفت 3.5 :میلیون
نفـ ــر از بازنشسـ ــتگان تأمیـ ــن اجتماعی مشـ ــمول
متناسبسازی حقوق شدهاند.مشابه این اقدام نیز
برای بازنشستگان کشـ ــوری در حال انجام است که
آنها نیز بتوانند از افزایش حقوق برخوردار شـ ــوند.در
مجموع حقوق حدود  90درصد بازنشستگان از این
طریق افزایش خواهد داشت.

سهام عدالت بدون اجازه
سهامداران فروخته نمیشود

مدیر فنیسهامعدالتگفت:بر اساسپیگیریهای
صورت گرفتـ ــه هیچ یـ ــک از کارگزاریها بـ ــدون اجازه
سـ ــهامدار اقدام به فروش سـ ــهام عدالت نکردهاند.
سفارشات سـ ــهام عدالت در وبگاه کارگزاریها ثبت
م یشـ ــود و بعد از تأیید شـ ــرکت سـ ــپرده گـ ــذاری به
کارگزاریها ارسال میشود.سهامداران سهام عدالت
میتوانند روند فروش و تعداد سـ ــهام عدالت خود را
از طریق وبگاه کارگزاریهای خود ببینند و از جزئیات
فروش مطلع شوند.

فرماندار آبادان در جلسه
با مجلسیها بیهوش شد

در حاشـ ــیه سـ ــفر قالیباف به خوزسـ ــتان ،نشست
مسـ ــؤوالن اسـ ــتان بـ ــا رئیـ ــس کمیسـ ــیون عمران
مجلس درحال برگزاری بود که فرمانـ ــدار آبادان بر اثر
فشار عصبی بیهوش و به بیمارستان منتقل شد.

برای اولین بار نام مادر هم
در شناسنامه افغانها میآید

کمیتـ ــه قوانین افغانسـ ــتان طـ ــرح تعدیـ ــل برخی از
مـ ــواد قانون ثبـ ــت احـ ــوال از جمله درج نـ ــام مادر در
شناسنامه را تصویب کرد.تا پیش از این تنها اسامی
پدر و پدربزرگ در شناسنامه مردم افغانستان نوشته
میشد.

 5در منطقـ ــه عملیاتی شـ ــلمچه ،به مقام شـ ــامخ این شـ ــهدا ادای احترام کرد و یاد شـ ــان را
گرامی داشت.
رئیس مجلس شـ ــورای اسـ ــامی همچنین پس از حضور در گلزار شهدای گمنام ،با مردم منطقه
گفتوگو کرد و در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت.
وی پس از زیارت مزار شـ ــهدای گمنام عملیات کربالی  5در جمع خبرنگاران در پاسـ ــخ به سوالی
درباره علت حضور در اسـ ــتان خوزسـ ــتان علیرغم گرمای بسیار شدید اس ـــتان ،گفت :این حرف
تکراری بوده اما واقعیت اسـ ــت ،امروز در شـ ــهر آبادان نیز خانمی به این مسئله اشاره کردند که
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چرا با وجود گرما به استان خوزستان ســــفر کردهام ،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  8سـ ــال دفاع مقدس ،گفت:
مهمتـ ــر از بیان خاطـ ــرات ،این اسـ ــت که به جوانان نشـ ــان دهیم ،نسـ ــل دفــــاع مقدس در
راسـ ــتای رفع دغدغهها و حل مشـ ــکالت تـ ــاش میکند ،از ایـ ــن رو ما نباید خاطــــره بگوییم،
بلکـ ــه بایـ ــد خاطره بسـ ــازیم ،لذا امیـ ــد اسـ ــت بتوانیم با همـ ــان روحیه دوران دفــــاع مقدس
مشکالت را حل کنیم.

رهبر معظم انقالب:

عزاداری امسال در تاریخ کشور ماندگار شد

ایران و جهان

5

انعکاس

ّ
مبلغ محرم

وضعیت مهد کودکها به هیچ وجه خوب نیست

هگمتانــــه ،گروه ایــــران و جهــــان :حضرت آیــــتاهلل خامنهای
فرمودنــــد :از ملت عزیز ایران تشــــکر میکنم به خاطر حســــن
ً
رفتارشــــان در ده ه عاشــــورا که واقعا امســــال را به عنوان یک
پدیده در تاریخ کشور ماندگار کرد.
حضرت آیتا ...خامنــــهای رهبر معظم انقالب اســــامی صبح
دیــــروز (س هشــــنبه) در ارتبــــاط تصویــــری بــــا وزیــــر ،معاونان،
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 دســــتورالعملهای بهداشــــتی ،معلمان را «افســــران
سپاه پیشرفت کشــــور» خواندند و با تأکید بر ضرورت تربیت
انســــانهای 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 ،زمینهساز پرورش چنین افرادی شود.

 قیـ ــام زینبی ،ابعـ ــاد مختلف عاشـ ــورا را برای بشـ ــریت
تثبیتکرد
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 انقــــاب ،ســــوگواری ملت در دهــــه اول محرم امســــال
را پدیــــدهای در تاریــــخ کشــــور دانســــتند و افزودند :بــــا وجود
محدودیتهای شدید ناشی از کرونا ،مردم ،گویندگان و مرثیه
خوانان ،ضمن حفظ شور حسینی و تشکیل مجالس عظیم و
معنوی ،دستورالعملها را رعایت کردند که به عنوان یک ُمرید
اهل بیت ،صمیمانه از همه عزیزان تشکر میکنم.
 زحمات مجموعه آموزش و پرورش پس از شیوع کرونا
بیسابقهبود
حضرت آیــــتا ...خامنهای همچنین با تشــــکر از زحمات چند
ماه اخیــــر مجموعه آمــــوزش و پــــرورش و گزارش خــــوب وزیر
گفتند :برنامهریزی و اقدامات این مجموعه پس از شیوع کرونا
بیسابقه بود چون تجربهای در این زمینه نداشتیم که از همه
قدردانیمیکنم.
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 آموزشها و پرورشها متفاوت میشود.
رهبر انقــــاب افزودند :در نظام اســــامی برونــــداد و حاصل 12
سال تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت
انسانهای مؤمن ،خردمند ،متفکر و اندیشمند ،دانشمند ،با
نظم ،با انصاف ،دارای اخالق اسالمی و در یک کلمه انسانهای
مجاهد و اهل عمل باشد.
حضرت آیــــتا ...خامنهای با طرح این ســــؤال که بــــرای تربیت
چنیــــن انســــانهایی ،دســــتگاه آمــــوزش و پــــرورش باید چه
ویژگیهایــــی داشــــته باشــــد ،افزودنــــد :برای تحقــــق منطق و
هدف انسانســــازی ،آموزش و پرورش به عنوان لشکر عظیم
فرهنگی نیازمند زیر بنای مستحکم و تحول بنیادی است.
رهبــــر انقــــاب با اشــــاره به گذشــــت  9ســــال از تنظیم ســــند
تحول آمــــوزش و پرورش افزودند :در این ســــند اهداف کالن
و راهبردهای کلی مشــــخص شــــده اســــت که باید بر اساس
سیاستها ،برنامه اجرایی تنظیم شود.
ایشان افزودند :برنامه اجرایی سند تحول با وجود تالشهای
دولتهای 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 انقــــاب ترمیم دورهای 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 «زمانبندی» و «تعیین شاخصهای 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 آیتا ...خامنــــهای 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.
ّ
 معلمانافسرانسپاهپیشرفتکشور هستند
رهبر انقــــاب اســــامی ،معلمــــان را عناصــــر تعیینکننده 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 آیــ ـتا ...خامنهای افزودند :آمــــوزش و پرورش نیز باید
از شــــأن و جایگاه معلمان حمایــــت کند و این هــــدف باید با
کمک مجلس و دســــتگاههای 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 سرمایهگذاری 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 :دستگاههای
فرهنگــــی بهویژه صــــدا و ســــیما در این زمینه نقش بســــیار
مهمــــی دارنــــد و بایــــد ایــــن کار الزم را بــــه صورت مســــتمر و
هنرمندانه انجام دهند.
حضرت آیــــتا ...خامنــــهای موضوع جذب و تربیــــت معلم را
بسیار مهم برشمردند و با اشاره به دو دانشگاه فرهنگیان و
شهید رجایی ،خاطرنشان کردند :باید بگونهای برنامهریزی و
ظرفیتسازی شــــود که معلمان سراسر کشور ،فقط از مسیر
این دو دانشــــگاه وارد آمــــوزش و پرورش شــــوند و مجلس
شــــورای اســــامی نیز باید در تصویب طرحها بگونهای عمل
کند که خارج از مسیر این دو دانشــــگاه ،ورودی به آموزش و
پرورش وجود نداشته باشد.

 نباید اجازه ورود نیروی بیکیفیت به آموزش و پرورش
داده شود
ایشان ،در نظر گرفتن صالحیتهای 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 اســــامی به موضوع «عدالت آموزشی» نیز اشاره
کردنــــد و افزودنــــد :در مــــورد عدالــــت آموزشــــی و بهرهمندی
دانشآموزان از ســــهم مناســــب خود در همه نقاط کشــــور به
ویژه مناطق دوردســــت و شناســــایی و پرورش استعدادهای

در نظام اسالمی برونداد و حاصل  12سال تعلیم
و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان باید تربیت
انسانهای مؤمن ،خردمند ،متفکر و اندیشمند،
دانشمند ،با نظم ،با انصاف ،دارای اخالق اسالمی و در
یک کلمه انسانهای مجاهد و اهل عمل باشد
نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه به یک دستگاه
زیربنایی باشد نه مصرفی و هزینه کردن در آموزش و
پرورش همچون سرمایهگذاری در مسائل زیربنایی در
نظر گرفته شود
حضرتآیتا...خامنهایباتأکیدبر توجهبهخانوادههایی
که تمکن مالی جهت خرید ابزار و وسائل مورد نیاز به
منظور استفاده از آموزش مجازی را ندارند ،افزودند:
صداوسیما باید از طریق آموزش ،بخشی از خالء عدم
امکاناستفادهاز آموزشمجازیراجبرانکند
دشمن قصد دارد کاری را که به وسیله نظامی از انجام
آن ناتوان است ،با نفوذ و از راههایی مانند سند 2030
انسانهاییتربیت کند کهمثلاوفکر واهدافعملیاتی
اوراپیادهکنندتازمینهغارتملتهافراهمشود

درخشان در مناطق محروم بارها صحبت شده است و اکنون
که مســــئله آموزش مجــــازی مطرح اســــت ،موضــــوع عدالت
آموزشی حساستر از گذشته است.
حضرت آیــــتا ...خامنهای بــــا تأکید بر توجه بــــه خانوادههایی
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 گونهای شــــود که
دانشآموزان احســــاس نکنند بــــا تحصیل در ایــــن مدارس
امکان قبولی آنها در کنکور کمتر اســــت و خانوادهها نیز تصور
کنند فرزندانشان را به یک جای بیپناه میفرستند.

 شـ ــبکه شـ ــاد اقـ ــدام خوبی اسـ ــت ّامـ ــا بایـ ــد مراقب
آسیبهایفضایمجازیبود
رهبر انقالب اس ـــامی درباره آموزش مجـ ــازی و برخی زیانهای
احتمالی آن خاطرنشـ ــان کردند :راهاندازی شـ ــبکه شاد ،اقدام
بسیار خوبی اسـ ــت اما آموزش مجازی نباید موجب شود که
دانشآموز در معرض آســــیبهای فضای مجــــازی و خطرات
اخالقی و اعتقادی قرار گیرد .ایشان به ُبعد پرورشی در آموزش
و پرورش اشـ ــاره کردند و با گالیه از کم توجهی به فعالیتهای
پرورشــــی و عقب ماندگــــی در ایــــن زمینه به رغــــم تأکیدهای
مکرر ،گفتنــــد :با توجه به موضــــوع آموزش مجــــازی ،باید برای
فعالیتهای پرورشـ ــی ،شیوههای جدیدی را طراحی کرد تا این
موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.
رهبر انقالب اسالمی ،مدارس پرورش استعدادهای درخشان
یا همان سمپاد را از مسـ ــائل مهم و اساسی آموزش و پرورش
خواندند و با اشـ ــاره به ابالغ مصوبه مربوط به مدارس سـ ــمپاد
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 سالهای
اخیر وضعیت ما برجسته نبوده است.
 وضعیت مهد کودکها به هیچ وجه خوب نیست
حضرت آیتا ...خامن ـــهای در ادامه به وضعیت مهد کودکها
و پیش دبستانیها اشـ ــاره کردند و با اظهار تأسف از رها بودن
مهدکودکها به دلیل اختالفات برخی دسـ ــتگاههای دولتی،
گفتند :براسـ ــاس گزارشهای رسیده وضیعت مهدکودکها
به هیچ وجه خوب نیســــت و نباید به مهد کودکها نگاه مراکز
خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.
حضرت آیــــتا ...خامنهای همچنین با اشــــاره به اصرار غربیها
برای نفوذ در آموزش و پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک
زندگی غربی ،از سـ ــند  2030و یا نفوذ در آموزش و پرورش برخی
کشــــورهای منطقه بهعنوان نمون ه یاد کردنــــد و گفتند :امروز
فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب شکست خورده و مظاهر
ً
فسادانگیز آن از هالیوود تا پنتاگون کامال نمایان است.
رهبر انقالب اســــامی با تأکید بر حساســــیت در مقابل نفوذ
دشمن افزودند :دشمن قصد دارد کاری را که به وسیله نظامی
از انجام آن ناتوان اسـ ــت ،با نفوذ و از راههایی مانند سند 2030
انسـ ــانهایی تربیت کند که مثل او فکر و اهداف عملیاتی او را
پیاده کنند تا زمینه غارت ملتها فراهم شود.
رهبر انقالب اســــامی در بخــــش پایانی سخنانشــــان ،اقدام
دولــــت امارات متحــــده عربی در عادیســــازی روابــــط با رژیم
صهیونیســــتی را خیانتــــی بــــه دنیای اســــام ،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 صهیونیستها
را در منطقه باز کردند ،باقی خواهد ماند.
 امیدوارم اماراتیها زود بیدار شوند
ایشـ ــان با ابراز تأسـ ــف از همکاری دولت امارات متحده عربی
با اقدامات قســــاوتآمیز رژیم صهیونیستی و عناصر خبیث
صهیونیســــت در هیأت حاکمــــه آمریکا علیــــه مصالح جهان
اسالم و منطقه ،افزودند :امیدواریم اماراتیها زودتر بیدار شوند
و این کارشان را جبران کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای حاجیمیرزایی وزیر
آموزش و پرورش با بیان گزارشی از فعالیتهای این وزارتخانه
گفت :تولید بســــته و محتــــوای یادگیری ،سیاســــتگذاری در
فراینــــد جــــذب و بهکارگیری معلــــم ،طرح هــــر دانشآموز یک
مهــــارت ،افزایش حقوق معلمــــان ،آغاز عملیــــات احداث 43
هزار واحد مسکن فرهنگیان و افزایش ظرفیت دانشگاههای
فرهنگیان جزو برنامهها و اقدامات آموزش و پرورش است.
آقــــای حاجیمیرزایی 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 راهاندازی کردیم و در سال تحصیلی جدید
نیــــز تضمین میدهیــــم که همــــه دانشآموزان بــــه آموزش
دسترسی داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

طرح تأمین مسکن به صحن علنی مجلس میرود
هگمتانه ،گـ ــروه ایران و جهان :عضو کمیسـ ــیون عمران
مجلس ،گفت :طرح تأمین مسکن مراحل تصویب خود
در کمیسـ ــیون عمران را تکمیل کرده و به هیأت رئیسـ ــه
مجلس ارسال شده است .هم اکنون نیز در نوبت مطرح
شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.
اقبال شـ ــاکری ،نماینده مردم تهران ،ری و شـ ــمیرانات در
مجلس شورای اسـ ــامی ،ضمن اشـ ــاره به روند تصویب
طرح  2فوریتی تأمین مسـ ــکن در ارتبـ ــاط با تحقق جهش
تولید ،عنـ ــوان کرد :طرح تأمین مسـ ــکن 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 کمیسـ ــیون عمران مجلس با اشـ ــاره به محتوا طرح
تأمین مسکن ،تصریح کرد :مطابق مفاد این طرح ساخت
ساالنه  1میلیون واحد مسکونی از سوی مجلس بر عهده
دولت قرار داده خواهد شد.
وی در پاسـ ــخ بـ ــه سـ ــوالی مبنـ ــی بـ ــر تعییـ ــن تکلیـ ــف
مالیاتهـ ــای تنظیمی موجـ ــود در بازار مسـ ــکن ،افزود:
یکـ ــی از اهداف کمیسـ ــیون عمـ ــران مجلـ ــس در حوزه
بازار مسـ ــکن ،خارج کـ ــردن این کاال از بازار سـ ــرمایهای و
تبدیل کردن آن به یک کاالی مصرفی و عادی اسـ ــت که
این هدف با بررسـ ــی و ارائه طرحهایـ ــی ازجمله مالیات بر
عایدی امالک و مالیات بر زمینهای بایر در دسـ ــتور کار
کمیسیون قرار دارد.

 ابهامـ ــات شـ ــورای نگهبـ ــان پیرامـ ــون مالیـ ــات بر
خانههای خالی در حال رفع است
شـ ــاکری ،ضمن اشـ ــاره به روند طی شـ ــده به منظور روند
تصویب طـ ــرح مالیات بـ ــر خانههای خالی گفـ ــت :پس از
تصویب ایـ ــن مالیات در صحن علنـ ــی مجلس ،این طرح
به شـ ــورای نگهبان رفت و به منظور رفع ابهام به مجلس
بازگردانـ ــده شـ ــد .در حـ ــال حاضر رفـ ــع ابهامات شـ ــورای
نگهبان از این طرح در دسـ ــتور کار کمیسـ ــیون اقتصادی
قرار دارد.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به روند مطرح شده
مالیات بر عایدی سـ ــرمایه گفت :روند بررسی این مالیات
در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

خبـ ـ ـ ــر
بر اساس آخرین آمار:

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

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :بر اســــاس آخرین آمار
سـ ــازمان ثبت احـ ــوال کشــــور میانگین فاصلــــه تولد
نخسـ ــتین فرزند بـ ــا ازدواج مادرانی که در ســــال 1397
صاحب فرزند شـ ــدهاند در کل کشور  3.7سال است؛
در این میان یک استان ش ـــمالی با  4.4سال رکورددار
بیشترین فاصله ازدواج تا نخستین فرزندآوری است!
بـ ــاروری مهمترین عامـ ــل تأثیرگذار بهروی نوســــانات
جمعیتـ ــی اسـ ــت؛ رفتاره ـ ــای بـــــاروری یـــــک جامعه را
بهروشهای مختلفی میتوان بررســــی کرد ،یکی از این
روشها بررسی م ـ ــدت زمـان ازدواج تـــــا تولد فرزند اول
است.
تا س ـ ــال  1357سیاسـ ــت جمعیتی کشــــور در جهت
کاهش باروری بوده است؛ از سال  1358این سیاست
حـذف و تشویق به باروری شد ،این روند تـا سـالهـای
65ــ 1364ادامه یافت؛ از سال  1366بـــــه بعـــــد بـــــا آغاز
برنامههـای تغیی ـ ــر سیاسـت جدیـد تنظـــــیم خـانواده
رفت ـ ــار باروری بهشدت در جهت کاهش موالیـد تغییـر
کرد.
تغییـرات رفت ـ ــار باروری در ایران در سـالهـای  1355تـا
 1375بسـ ــیار زیاد و دور از انتظار بوده اســــت بهطوری
که نرخ باروری زنان در طول دوره باروریشــــان از حدود
 6فرزند به زیر  2فرزند سـ ــقوط کرد؛ یکی دیگر از اهداف
مهم برنامههای تنظیـ ــم خانواده نیز فاصلهگذاری تـــــا
نخستین تولـد بود.
بر اسـ ــاس آخریـ ــن آمار سـ ــازمان ثبت احوال کشــــور،
میانگین فاصله تولد نخستین فرزند با ازدواج مادرانی
کـ ــه در سـ ــال  1397صاحـ ــب فرزنــــد شــــدهاند در کل
کشور  3.7سال اسـ ــت؛ این در حالی است که استان
مازندران با  4.4سال و استان سیستان و بلوچستان
با  2.1سـ ــال از بیشـ ــترین و کمترین فاصل ه زمانی میان
ازدواج تا تولد نخستین فرزند برخوردارند.
اسـ ــتان تهران نیز با  4.3ســــال بعد از استان مازندران
دارای مقام دوم در این مؤلفه جمعیتی است؛ این آمار
نشـ ــاندهنده افزایش بازه زمانی نخستین فرزندآوری

میان زوجهاســــت؛ هرچه این بازه زمانــــی افزایش پیدا
کنــــد به همین نســــبت احتمــــال کاهــــش فرزندآوری
زوجها نیز در آینده افزایش مییابد.
فاصـلهگـــــذاری کوتــــاه و شــــناخت عوامــــل مؤثـ ــر در
افـــــزایش فاصله ازدواج تا نخستین تولد برای جامع ـ ــه
دارای اهمیت است زیرا تأخیر در تولـد نخستین فرزنـد
به معضالتی همچون کاهش باروری منجر میشود؛ از
این رو اگر افـزایش تـأخیر در تولـد اول بـه جبـران تعـداد
فرزندان دلخواه در سالهای آینده ،تـــــأثیری بـر بــاروری
کــل نداشــــــته باشــد اما باعــث بــــــروز تفاوتهایی در
بـاروری مقطعـی و سالمتی مادران مـیشـود.
عوامـــــل مختلفـی بـهطـــــور 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
تولدها .آخرین آمار منتشرشــــده توسط سازمان ثبت
احوال کشــــور در ســــال  1398نیز نشــــان میدهد که
تعداد ازدواجهای ثب 
تشــــده در این ســــال530225 ،
مورد بوده اســــت؛ این رقم از ســــال  92تا سال 33 ،98
درصد کاهش داشته است!
قانــــون تســــهیل ازدواج جوانان و طــــرح جامع جمعیت
و تعالی خانواده ،دو بســــتری هســــتند که مشـ ــکالت را
برطرف و راه ازدواج و فرزندآوری جوانان را هموار میکنند؛
متأســــفانه بعد از گذشــــت  15ســــال 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
اســــامی گرفتار شده اســــت ،حال با توجه به آمار ،انتظار
مــــیرود مجلــــس یازدهم بــــرای احقاق حقــــوق جوانان
بهصورت جدی به این ماجراو مسائل پیرامون آن ورود
کند و با توجه به نقش نظارتی خــــود ،دولتها را ملزم به
اجرای قوانین و طرحهای حیاتــــی مربوط به ازدواج کند تا
سالمت جامعه ایران محفوظ بماند.

گرسنگی ناشی از شیوع کرونا جهان را تهدید میکند

قربانیان گرسنگی بیشتر از تلفات کرونا
هگمتانه ،گروه ایران و جه ـــان :در حالی که کرونا روز به
روز افـ ــراد بیشـ ــتری را در جهان مبتال کــــرده و به تعداد
قربانیـ ــان آن هم افزوده میشــــود اما به نظر میرســــد
گرسـ ــنگی ناشـ ــی از بحران پیش آمده بسیار جدیتر از
خود این ویروس است.
به گزارش بلومبرگ ،جهان در حال رفتن به یک بحران
بیسابقه گرسنگی در میان صدها میلیون نفر است.
بررسیها حاکی از آن اسـ ــت که تبعات شیوع ویروس
کرونا باعث خواهد شـ ــد امســــال تعداد افــــرادی که در
جهان به غذای کافی دسترسی ندارند و به عبارت دیگر
گرسـ ــنه هسـ ــتند 132 ،میلیون نفر افزایش یابد و این
سـ ــه برابر بیشترین افزایش ســــاالنه تعداد گرسنگان
طی یک صد سال گذشته در جهان است.
شـ ــیوع ویـ ــروس کرونا چرخــــه تأمین غــــذا در جهان را
مختل کـ ــرده ،قدرت خرید مــــردم را کاهــــش داده و به
اقتصادهای جهان آسیب زده است.
برخی پیشبینیها حاکی از آن است که در پایان سال
جاری تعداد افرادی که در جهان به خاطر گرسنگی جان
خود را از دسـ ــت داد ه یا خواهند داد بســــیار بیشــــتر از
قربانیان کرونا خواهد بود.
نکتهای که شرایط کنونی را بسیار تعجب برانگیز میکند
این اسـ ــت که شـ ــاهد وجود مازاد عرضه بیسابقه مواد
غذایی در بـ ــازار جهانی هس ـــتیم و این مســــئله برای هر
نقطه از جهان و حتی آمریکا صادق است .برای سال 2020
کشورهایی درگیر کمبود غذا میشوند که تا پیش از این
سطحی از ثبات در تأمین مواد غذایی خود را تجربه کرده
و انتظار نمیرفت درگیر ناامنی غذایی شوند.
به عنوان مثال کار به جایی رســــیده که در شــــهر کوئینز
ایالت آمریکا مردم برای دریافت بسته کمکهای غذایی
که ممکن اسـ ــت تنها یک هفته نیازهــــای غذایی آنها را
تأمین کند مجبور هسـ ــتند  8ســــاعت در صف منتظر
بماننـ ــد و این در حالی اسـ ــت کــــه کشــــاورزان در ایالت
کالیفرنیـ ــا در حـ ــال شـ ــخم زدن زمینهای خــــود بدون
برداشت محصوالت هستند و در ایالت واشنگتن هم
میوهها هم روی درختان در حال خراب شدن است.
در اوگاندا شـ ــاهد تلمبار شــــدن بارهای موز و گوجه در

بازارهــــا هســــتیم و حتی قیمتهای بســــیار پایین هم
باعث نشــــده که افرادی که بیکار شدند بتوانند آنها را
خریداری کنند.
محمولههــــای برنج و گوشــــت هــــم در نزدیکـ ــی بنادر
فیلیپین ،چین و نیجریه شــــناور مانده و هنوز خبری از
تخلیه آنها به گوش نمیرسد.
در آمریــــکای جنوبی اما کشــــورهایی نظیــــر ونزوئال در
حال رفتن به ســــمت قحطی هســــتند .ماریا چیلتون،
مدیر مرکز جوامع بدون گرســــنگی دانشــــگاه برکسل،
میگوید ما برای نســــلها شــــاهد تبعات بحران کنونی
خواهیم بود.به عنــــوان مثال در ســــال  2120همچنان
مردم درباره بحران امسال صحبت خواهند کرد.
شیوع ویروس کرونا کشــــورهایی از جهان را در نوردیده
که تا پیش از این هم شــــاهد عمیقترین میزان نابرابری
در میان مردم خود بودهانــــد .بحران کرونا باعث تبعات
جدی در نابرابری میان مردم جهان شده است و در واقع
به یک عامل اثرگذار در تعیین اینکه چه کسی میتواند
غذا بخورد و چه کسی نمیتواند تبدیل شده است.
ایــــن بحران شــــکافهای 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 میلیونها نفری که شــــغل خود را
از دســــت دادهاند علیرغم اجرای هــــزاران میلیارد دالر
بســــتههای اقتصادی از ســــوی دولتهــــای جهان که
باعث شده بورسها و بازارهای مالی رشد بیسابقهای
را تجربــــه کنــــد ،پول کافــــی بــــرای تأمین مــــواد غذایی
خانواده خود ندارند.
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کوتاه از فوتبال
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 پیگیریهای الزم ،هنوز آبی گرم
نشده و روزنه امید دیده نمیشود!
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 پاسیها است.
«پیام حیدری» معاون ســــازمان ورزش شــــهرداری
با حضور در جمع پاســــیها 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 میگیرید /پاس
از کادر اجرایی و فنی بســــیار خوبی برخوردار اســــت /با
صعود به لیگ یک هواداران را خوشحال کنید.

خبـــــر
حمید سیفی وعده داد:

کالس مربیگری کشتی
در نهاوند برگزار میشود

حضور کمانداران همدانی در اردوی تیم ملی
هگمتانه ،گروه ورزش :اردوی تیمهای ملی ریکرو و کامپوند به طور همزمان در کیش و قزوین آغاز
میشـ ــود .اردوی تیمهای ریکرو و کامپوند کشـ ــورمان به صورت همزمان از تاریخ  15تا  27شهریور
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 سـ ــرمربیگری اسماعیل عبادی در آبیک قزوین و با رعایت اصول بهداشتی

اردوی خود را آغاز خواهد کرد .گفتنی اسـ ــت قرار اسـ ــت از تمامی اعضای تیمهای ریکرو و کامپوند
کشورمان و کادر فنی دو تیم در روز شنبه تست کرونا گرفته شود.
نفرات دعوت شـ ــده به اردوی تیم ریکرو به این شرح معرفی شـ ــده اند :رضا شبانی ،صادق اشرفی،
میالد وزیری ،امین پیرعلی ،محمدصادق کبودانی ،پرهام شـ ــبانکاره ،شیوا شجاعمهر ،زهرا نعمتی،
پارمیدا قاسمی ،نیلوفر علیپور و سوگند رحمانی.

ملی پوش همدانی تیراندازی کشور:

برای مسابقات جهانی
آماده میشوم
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :ملیپوش همدانی رشـ ــته تفنگ
گفت :هر چند زمان برگزاری مسـ ــابقات جهانی مشـ ــخص
نیست اما باید آماده باشیم.
مهلقا جامبزرگ در مـ ــورد آغاز تمریناتش اظهار کرد :از هفته
گذشته به جمع ملیپوشـ ــان ملحق شدم و تمریناتم را آغاز
کردم .تمرینات ما با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی انجام میشود .هر ورزشکار با ضدعفونی کردن در
خط خود تمرین میکند.
وی افزود :قبل از شیوع کرونا هم تمرینات من منظم نبود
و از آخرین مسابقه من شـ ــاید  9ماهی بگذرد .فکر میکنم
آبان ماه آخرین مسـ ــابقهام بود ،با شیوع کرونا هم که همه
چیـ ــز بهم ریخت .در حـ ــال حاضر دوباره تمریناتم را شـ ــروع
کردهام .البته هنوز مشخص نیست که فدراسیون جهانی
برای چه زمانی مسـ ــابقات را شـ ــروع خواهد کـ ــرد اما ما باید
آماده باشـ ــیم تا اگر مسـ ــابقهای انجام شـ ــد بتوانیم حضور
موفق داشته باشیم.
جامبزرگ در ادامه گفت :دور دوم تمرینات تیم ملی تفنگ
با حدود  7ورزشکار در سالن تیراندازی فدراسیون در حال
انجام اسـ ــت .با توجه به برنامهریزی فدراسـ ــیون قرار است

این دور از تمرینات تا چند روز دیگر ادامه داشته باشد .برای
مرحله بعدی هم باید ببینیم شـ ــرایط چطور پیش خواهد
رفت .فدراسـ ــیون با توجه به شرایط موجود به لحاظ شیوع
کرونا باید برای دور بعدی تصمیم بگیرد.
مل یپـ ــوش تیرانـ ــدازی در خصوص آغاز لیگ سـ ــال جدید
گفت :لیگ با توجه به تصمیمات فدراسـ ــیون آغاز خواهد
شـ ــد .فکر میکنم تا ثبات بیماری صبر کنـ ــد .خیلی در این
مورد نشـ ــنیدهام اما مطمئنا فدراسـ ــیون با توجه به شرایط
موجود تصمیم خواهد گرفت.
او در پاسـ ــخ به این سـ ــوال که آیا انجام مسـ ــابقات داخلی
برای ملیپوشان کمک کننده است یا خیر گفت :میتواند
کمک کند اما سالمت ورزشـ ــکاران 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 کنندههایش کمتر است.
وی در ادامه گفت :به هر حال سـ ــختی برگزاری مسـ ــابقات
در این شرایط استفاده از خوابگاه است .ضدعفونی کردن
سالن مسـ ــابقات و کنترل آن به مراتب کار راحتی است اما
ورزشکاران مجبور هستند در خوابگاه دور هم جمع شوند.

رسانهها با نگاه واقع بینانه نقد کنند
هگمتانه ،گـ ــروه ورزش :مدیرکل ورزش و جوانان همدان
ضمن اینکه از رسانهها خواست با نگاه واقع بینانه اقدام
به نقد این حوزه کنند گفت :همواره پاسـ ــخگوی هرگونه
ابهام حتی از دورههای مدیریتی گذشته بودهایم.
محسن جهانشیر روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران
ورزشـ ــی همدان اظهار کرد :در هفتههای گذشـ ــته یکی از
رسـ ــانهها اقدام به شرح ادعاهایی کرده است که واقعیت
این چنین نبوده و موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی در خصوص پرداخـ ــت  800میلیون تومـ ــان به یکی از
سـ ــازمانهای مردم نهاد بیان کرد :سال  97وزارت ورزش

و جوانان برای ارزیابی سازمانهای مردم نهاد  800میلیون
تومان بودجه را مصوب کرد اما اجرایی نشد.
جهانشیر خاطرنشان کرد :سال گذشته از آنجا که همدان
به عنوان دبیرخانه فضای مجازی سمنهای جوان کشور
برگزیده شـ ــد ،این طرح نیـ ــز به همدان ابالغ شـ ــد و براین
اسـ ــاس طبق تفاهم نامه صورت گرفته نسبت به ارزیابی
عملکرد سازمانهای مردم نهاد اقدام شد.
وی بیان کرد :این طرح توسـ ــط یکی از سمنها که پیشتر
از سـ ــوی وزارت ورزش و جوانان تأیید شده است ،از سال
قبل اجرایی شد و به دلیل شیوع کرونا تا مردادماه امسال

پرسپولیس و استقالل این پولها را میدهند؟

بازگشت«اصفهانیان»
به کمیته داوران

هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :ظاهرا قرار اسـ ــت در ابتدای
هفته آینده رئیس سـ ــابق کمیته داوران جانشـ ــین
سرپرست این کمیته شود.
فریدون اصفهانیان عضو هیأت رئیسه فدراسیون
فوتبـ ــال ظاهرا قرار اسـ ــت دوباره به عنـ ــوان رئیس
کمیتـ ــه داوران انتخـ ــاب شـ ــود و فعالیت خـ ــود را از
هفته آینده آغـ ــاز کند .اصفهانیان پیـ ــش از این نیز
رئیـ ــس کمیتـ ــه داوران بود امـ ــا در تاریخ  19اسـ ــفند
 1397و پـ ــس از تصویـ ــب قانـ ــون منع بـ ــه کارگیری
بازنشستگان از سمت خود کنار رفت.
در حال حاضر اسـ ــماعیل صفیری سرپرست کمیته
داوران است که شش ماه مدت سرپرستی او به سر
آمده و بـ ــه همین دلیل به احتمال فـ ــراوان فریدون
اصفهانیان دوباره جانشین صفیری خواهد شد.
صفیـ ــری در زمان انتخـ ــاب داور شـ ــهرآورد تهران با
اعضای دپارتمـ ــان داوری فدراسـ ــیون فوتبال دچار
چالش شـ ــد و حتی بـ ــه طور ضمنی تهدیـ ــد به کناره
گیری از سمت خود کرد.

اگر قرار باشد فدراسیون مسابقات را برگزار کند باید تدابیر
خاصی بیندیشـ ــد و یا تا بهتر شـ ــدن شـ ــرایط ،برای برگزاری
مسابقات دست نگه دارد.
ملیپوش تفنگ در ادامه گفت :گویا فدراسیون جهانی در
نظر دارد تعدادی مسـ ــابقه برخط بینالمللی برگزار کند .اگر

ملیپوشان بتوانند در آن مســــابقات شرکت کنند تجربه
خوبی خواهد بود و میتواننـ ــد رکوردهای خود را نیز محک
بزنند.
جا مبـ ــزرگ در ادامه در خصوص مشــــکالت موجود گفت:
محدودیت سفر و مسابقه بینالمللی برای همه کشورها و

ورزشکاران است .مشکل کمبود فشنگ هم که مدتها
اســــت با آن درگیر هستیم ،مطمئنا فدراســــیون برنامهای
برای رفع مشــــکالت دارد .خانم هاشــــمی پیــــش از این در
تمرینات از خانه هم با دســــتگاههای شبیه ساز تمرینات را
پیش برد.

مدیرکل ورزش همدان:

درخواست  10تا  15میلیاردی برخی بازیکنان برای عقد قرارداد

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 میگویم .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 مربیگــــری بــــرای مربیــــان شهرســــتان در چند
مرحله کامل را داد.

نفرات دعوت شــــده به اردوی تیم کامپوند این نفرات هستند :آرمین پاکزاد ،محمدصالح پالیزبان،
کیـ ــارش فرزان ،هادی نوری ،دانیال حیدرزاده ،آرزو طاهریان ،فاطمه عزیزی ،شــــیرین ریحانی ،نازنین
بختپور و گیسا بایبوردی
عدم حضور در اردو بدون هماهنگی با مدیر تیمهای ملی به منزله انصراف از تیم ملی میباشد.
سرپرستی تیمهای ملی ریکرو و کامپوند بر عهده امید نجاری است.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :با شـ ــروع
فصـ ــل نقلوانتقـ ــاالت لیـ ــگ برتر
فوتبال ،برخی بازیکنان برای تمدید
قرارداد ارقـ ــام نجومی درخواسـ ــت
کردهاند ،ارقامی چند برابر دستمزد
فصل گذشتهشان.
هیـ ــأت رئیسـ ــه سـ ــازمان لیـ ــگ
پیشـ ــنهاد داد و هیـ ــأت رئیسـ ــه
فدراسـ ــیون فوتبال تصویب کرد و
ورود بازیکن و مربـ ــی خارجی جدید
به فوتبال ایران ممنوع شد .اتفاقی
که با توجه به بدهیهای سرسامآور
و پروندههـ ــای زیادی باشـ ــگاههای
ایرانـ ــی در فیفا ،به صورت موقت تصمیم مناسـ ــبی به
شـ ــمار میرود اما حاال قیمت مربی و بازیکن ایرانی به
شـ ــکل فزایندهای افزایش پیدا کرده است .همیشه
اینگونـ ــه اسـ ــت که وقتـ ــی بـ ــازار انحصاری شـ ــود و از
رقابت جلوگیری کنند ،شاهد افزایش بیرویه قیمت
هسـ ــتیم ،همانطور که حاال ارقام چند ده میلیاردی ،در
ارتباط دستمزد بازیکنان و مربیان به گوش میرسد.
منـ ــع ورود مربی و بازیکن خارجـ ــی از چند جهت قابل
بررسـ ــی اسـ ــت و میتوان به نقاط ضعـ ــف و قوت آن
پرداخـ ــت .یکی از مسـ ــائل که قابل بررسـ ــی اسـ ــت،
بـ ــه پرونده شـ ــکایتها و بدهیهای انباشـ ــته شـ ــده
باشـ ــگاههای ایرانی بـ ــه مربیـ ــان و بازیکنـ ــان خارجی
ارتبـ ــاط دارد که نفس آنهـ ــا را گرفتـ ــه؛ نگرفتن بازیکن
و مربـ ــی خارجی از ایـ ــن جهت میتواند به باشـ ــگاهها
کمـ ــک کند تا با رسـ ــیدگی بـ ــه پروندههـ ــای انضباطی
در فیفـ ــا و پرداختـ ــن بدهیهـ ــای انباشـ ــته شـ ــده،
فرصت نفس کشـ ــیدن داشـ ــته باشـ ــند .همچنین از
طرفی میتـ ــوان امیدوار بود جلـ ــوی ورود خارجیهای
بیکیفیـ ــت گرفته شـ ــود .با ایـ ــن حال مشـ ــکالتی به
وجود آمده که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت
که یکی از مهمترین آنها پیشـ ــنهادهای نجومی برخی
بازیکنان است.
هنوز زمان زیـ ــادی از اعالم این قانون نگذشـ ــته که با
شـ ــنیدن اعداد و ارقام بازیکنان و مربیان داخلی ،دود
از سرمان بلند شده است .بازیکنی که برای یک سال
 15میلیارد از باشـ ــگاه خود بـ ــرای تمدید قرارداد طلب
کرده یـ ــا بازیکن دیگری که با  12-13میلیارد خواسـ ــته
تـ ــا بماند .برخی بازیکنان هم ارقامـ ــی حدود  8میلیارد
خواستهاند .این بازیکنان هم در دو تیم پرسپولیس
و اسـ ــتقالل هسـ ــتند و هـ ــم در تیمهـ ــای دیگـ ــر .در
این شـ ــرایط صحبت از یـ ــک مربی هم بـ ــه میان آمده
که پیشـ ــنهاد مالی به باشـ ــگاه خواهانش دسـ ــتمزد
سـ ــالیانه  24میلیـ ــارد بوده یـ ــا مربی دیگـ ــری که برای
قرارداد سه ساله خود 50 ،میلیارد طلب کرده است.
حال این سـ ــؤال پیـ ــش میآید که چگونه باشـ ــگاهی
مثـ ــل پرسـ ــپولیس و اسـ ــتقالل یـ ــا حتی سـ ــپاهان،
میتواند و میخواهـ ــد  10تا  15میلیـ ــارد تومان به یک
بازیکن بدهـ ــد؟ این ارقام از کجا میآیـ ــد؟ چگونه یک

بازیکن از باشـ ــگاهش درخواست میکند قراردادش
 3یا  4برابر شود؟ اینکه یک بازیکن در تیمی پرطرفدار
مثل پرسـ ــپولیس و اسـ ــتقالل که هوادارانش گاهی
اوقـ ــات با  50یـ ــا  100هزار تومـ ــان دارایی به ورزشـ ــگاه
میرفتنـ ــد ،طلب  10یـ ــا  15میلیـ ــارد تومـ ــان میکند از
نکاتی است که باید به آن توجه جدی کرد .این پول از
ً
کجا باید تأمین شـ ــود و آیا اصوال برخی بازیکنان ارزش
پرداخت این ارقام را دارند؟ نقش داللها و ایجنتها
در این میان چیسـ ــت و چرا کسـ ــی به این افراد توجه
نمیکند؟
نکتـ ــه بعدی اینکه در شـ ــرایطی که سـ ــازمان لیگ و
فدراسـ ــیون فوتبال بـ ــا تصویب قانـ ــون منع حضور
بازیکنان و مربیان خارجـ ــی ،میخواهند به وضعیت
مالی فوتبال ایران سـ ــر و سامان بدهند ،چه قانونی
برای کنترل بازار داخلی دارند؟ مسـ ــلم است که باال
رفتن بیرویه قیمت بازیکنـ ــان و مربیان داخلی ،به
سـ ــبب از بین رفتـ ــن فضای رقابتی آزاد اسـ ــت که با
حضور خارجیها ایجاد میشـ ــود و خارج شـ ــدن آنها
از این عرصـ ــه ،تیـ ــغ داخلیهـ ــا هرچقدر کـ ــه بتواند
میبرد.
قوانین بسـ ــیار ز یـ ــادی در فوتبال دنیـ ــا وجود دارد
کـ ــه هـ ــم میتوانـ ــد ورود بازیکنان خارجـ ــی را کنترل
کنـ ــد و هم مانع رشـ ــد بیرویـ ــه قیمـ ــت بازیکنان و
مربیان شـ ــود .از جمله اینکه در لیگ برتر انگلیس
بازیکنان خارجـ ــی فقط در شـ ــرایطی میتوانند مجوز
کار در ایـ ــن کشـ ــور را دریافت کنند کـ ــه در بیش از
 75درصـ ــد بازیهای تیـ ــم ملی کشورشـ ــان در یک
سـ ــال پیش از امضای قرارداد حضور داشته باشند.
حتی قانـ ــون فرپلی مالی (بـ ــازی جوانمردانه مالی) و
محکومیـ ــت و جریمههای سـ ــنگین باعث شـ ــده تا
با شـ ــگاههای اروپایی هر طور که دلشان خواست
فعالیت نقل و انتقاالتی نداشـ ــته باشـ ــند .آیا وضع
قوانینـ ــی مشـ ــابه یا الهـ ــام گرفتـ ــن از ایـ ــن قوانین
نمیتواند بـ ــه فوتبال ایران هم کمـ ــک کند؟ از این
بابـ ــت که هـ ــم از ورود بازیکنان خارجـ ــی بیکیفیت
جلوگیری و هم باعث شـ ــود باشـ ــگاهها با شنیدن
اعداد و ارقـ ــام بازیکنان و مربیان داخلی ،دسـ ــت و
پای خود را گم نکنند.

به طول انجامید اما خوشبختانه تکمیل و اجرا شد.
مدیـ ــرکل ورزش وجوانان همدان افـ ــزود :این طرح ملی و
مصوبه وزارت ورزش و جوانان کشـ ــور است و قرار است
رونمایی از آن توسـ ــط معاون وزیر و اسـ ــتاندار همدان به
زودی انجام شود.
وی اضافـ ــه کرد :اعتبار ایـ ــن طرح نیز از منابـ ــع ملی تأمین
شـ ــده اسـ ــت و ارتباطی به بودجه اسـ ــتانی ندارد و دیوان
محاسـ ــبات نیز تنها بر نحوه اجرا توضیح خواسـ ــته است
که با هماهنگـ ــی وزارت ورزش در حـ ــال پیگیری موضوع
هستیم.

جهانشیر یادآور شد :استان همدان تنها مجری طرح بوده
و به زودی نیز رونمایی را انجام میدهیم.
وی در خصوص شناسه سـ ــمنها نیز گفت :الزام در اخذ
شناسه از سوی سـ ــمنها از نیمه دوم سال گذشته ابالغ
شـ ــد و تاکنون نیز  60سـ ــمن کد شناســــه اخذ کرده اند و
مابقی نیز در دست اقدام است.
مدیـ ــرکل ورزش و جوانان همدان بــــا تأکید بر اینکه همه
سـ ــاله دسـ ــتگاههای نظارتـ ــی از جملــــه بازرســــی و دیوان
محاسبات در جریان اسـ ــناد مالی ورزش و جوانان استان
قرار میگیرند ،گفت :اگر ابهام در این زمینه وجود داشــــته

با ما همراه باشید

آگهی حصر وراثت

آقــای پرویز گوهری هویدا دارای شناســنامه شــماره  790به شــرح
دادخواست به کالسه  376/99/112از این حوزه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی گوهری هویدا
به شناســنامه شــماره  83در تاریخ  89/09/06در اقامتگاه دائمی خود
بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر اســت
بــه -1 :پرویز گوهری هویدا فرزند محمدعلی متولد  1341به شــماره
شناســنامه  790فرزند متوفی  -2ربابه گوهری هویدا فرزند محمدعلی
متولد  1350به شماره شناسنامه  1017فرزند متوفی  -3منور سلیمانی
فرزند محمد متولد  1319به شــماره شناســنامه  2همســر متوفی -4
مهدی گوهری هویدا فرزند محمدعلی متولد  1355به شماره شناسنامه
 1089فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی مینماید 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.
م.الف 311

رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف اللجین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  1399/05/02-139960326006000669هیأت اول موضوع
قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالمعلی
زنگنه فرزند عبداله به شــماره شناسنامه  223صادره از مالیر در سه دانگ مشاع
از ششــدانگ اعالنی یک باب ساختمان به مساحت  208/29مترمربع قسمتی از
پالک شماره  11فرعی از  2143اصلی واقع در بخش یک مالیر برابر سند شماره
 1399/03/13-27276دفترخانه شماره  7مالیر مالک رسمی اداره اوقاف و امور
خیریه مالیر محرز گردیده اســت .لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند ،میتوانند 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.
م.الف 215

محمدرضا امینی -رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

تاریخ انتشار نوبت اول1399/05/28 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/12 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139960326003000167مورخه  1399/02/25هیأت اول موضوع
قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی
حیدری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  520صادره از اسدآباد در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت  62561/27مترمربع در قســمتی از پالک 97
اصلی واقع در اراضی روســتای قوشتپه واقع در اراضی روستای قوشتپه خریداری از
مالک رســمی آقای محمدعلی حیدری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند ،میتوانند 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.
م.الف 165

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

تاریخ انتشار نوبت اول1399/05/28 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/12 :

باشد مورد پیگیری قرار میدهیم.
وی به پرداخــــت  84درصد از اعتبـ ــارات فصل پنجم به
هیأت فوتبال به دسـ ــتور اسـ ــتاندار وقت در سال 97
اشــــاره کرد و گفت :ایــــن اعتبار صرف خریــــد امتیاز تیم
پاس شد.
جهانشــــیر با بیان اینکه اختصــــاص بودجه به هیأتهای
ورزشــــی در قالــــب تفاهــــم نامه انجــــام میشـ ــود ،گفت:
هیأتهایــــی کــــه بیشــــترین فعالیــــت را با حجـ ــم برنامه
گســــترده ،حضور در مســــابقات ،میزبانی و سایر اقدامها
داشته اند ،مورد حمایت بیشتر بوده اند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  139960326009000092هیأت موضوع قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل
حیدری فرزند رضا به شــماره شناسنامه  20صادره از فامنین در یک باب خانه
به مســاحت  250/73مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  104اصلی 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  15روز
آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند ،میتوانند 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.
م.الف 134

رضا بیات -رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین

تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/12 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/27 :

آگهی مزایده

در اجرای پرونده اجرایی کالســه  980092مفتوح در شــعبه اجــرای احکام مدنی دادگاه
عمومی بخش صالحآباد محکومعلیه 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 محکوملهم زهرا رســولی ،رعنا رسولی ،لیال رســولی ،فاطمه رسولی ،صغری شفیعی.
لذا با توجه به اینکه محکومعلیه نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده این اجرای احکام به
درخواســت محکوملهم اقدام به مزایده نموده است که در مورخه  1399/06/30ساعت 10
الــی  11اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکومبه مینماید .معهذا کســانی که تمایل
به شــرکت در مزایده دارند ،میتوانند در مدت  5روز قبل از مزایده ،مال مشــروح ذیل را
مالحظه نمایند .مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالحآباد برگزار میگردد.
شرح مال( :همه اموال در روستای همهکسی واقع است)
 -1زمین کنار باغ و باغ یونجه  15116مترمربع به مبلغ ( 38میلیون تومان)  -2زمین کنار
راه قشــالق روبهرو باغ دیم  3883مترمربع ( 8میلیون تومان)  -3زمین کنار راه قشــالق
بغل چمن  3009مترمربع ( 7میلیون تومان)  -4زمین زیر راه قشــالق قلخودجارو 1243
مترمربــع ( 2میلیون و  400هزار تومان)  -5درخت بید کنار شــراکتی  330مترمربع (2
میلیون تومان)  -6زمین کنار راه نزدیک چشــمه بغل حمداله  1900مترمربع ( 1میلیون
و  500هــزار تومان)  -7زمیــن کنار راه بغل خانهباغی اصغــر  2227مترمربع ( 4میلیون
تومان)  -8زمین آبی با چند اصله گردو  1562مترمربع ( 10میلیون تومان)  -9زمین آبی
کوچک با جنگل صنوبر  1389مترمربع ( 8میلیون تومان)  -10زمین کنار راه ســیولوقوه
 9682متر ( 18میلیون تومان)  -11زمین دره خلف  16500مترمربع ( 20میلیون تومان)
 -12زمین باالی چشــمه سید لو کنار منابع طبیعی  26400مترمربع ( 15میلیون تومان)
 -13بیشهزار نزدیک رودخانه  375مترمربع ( 5میلیون تومان)  -14بیشهزار  540مترمربع
( 8میلیون تومان)  -15منزل مســکونی پدری  405متر ( 121میلیون و  500هزار تومان)
 -16خرمــن جــا  600مترمربع دیم ( 10میلیون تومان) ،جمــع کل  278میلیون و 400
هزار تومان میباشد.
بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که میبایست در
صــورت موافقت دادورز ،ده درصد را فیالمجلس 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 میگردد.

م.الف 313

دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالحآباد

چهارشـــنبه  12شـــهريور  1399شماره 4603

محله ما

امامزاده یحیی
201

بارگاه امامزاده یحیی(ع) جاذبهای تاریخی-مذهبی برای همدان

هگمتانـ ــه ،گروه محلـ ــه ما :بـ ــارگاه مطهر امامـ ــزاده یحیی
در یکی از محلههای قدیمی شـ ــهر همدان بـ ــا نام همین
امامزاده و در حاشـ ــیه شـ ــمالی بلوار شهید آیتاهلل مدنی
شـ ــهر همدان قـ ــرار دارد .نسـ ــب این امامزاده با هشـ ــت
واسطه به امام حسن مجتبی(ع) میرسد.
شیوه معماری و سـ ــبک سـ ــاختمان این امامزاده نشان
میدهد بنای اصلی متعلق به قرن هشـ ــتم تا دهم هجری
قمری بـ ــوده و در دوران صفویه در شـ ــکل بنا و اطراف آن
تغییراتی ایجاد شده است.
بارگاه امامزاده یحیـ ــی ،جاذب ـ ـهای تاریخی-مذهبی در محله
امامزادهیحییاستکهاینبنافاقدکتیبهتاریخیساختمان
و نام بانی اسـ ــت .قدیمتریـ ــن تاریخهای مکتـ ــوب که در بنا
مشاهده میشود ،تاریخ  1306ه.ق در ایوان آیینهکاری شده
ً
غربیاست،کهسابقامدخلاصلیامامزادهبودهاست.
ایـ ــن بنـ ــا دارای دو ورودی اسـ ــت که یـ ــک در آن به داخل
کوچـ ــه و در دیگر به بلوار باز م یشـ ــود و ورودی اصلی این
امامزاده در ضلع غربی دارای سردری قوس دار و دو مناره
ساده است.

 ورود به حیاط امامـ ــزاده از زیر طاق نمای آینه کاری
شده
در هنگام ورود به حیاط ،طاق نمای زیبای ورودی امامزاده
دیده میشود که دور تا دور آن آینه کاری شده اما در برخی
قسـ ــمتها از بیـ ــن رفته اسـ ــت و در چهار گوشـ ــه جبهه
خارجی سـ ــاختمان مقبره ،راه پلههایی برای دسترسـ ــی به
حجرههای طبقه دوم و پشت بام وجود دارد.
بقعه در وسط حیاطی بزرگ و مستطیل شکل قرار دارد که
دیوارههای شمالی ،جنوبی و شرقی ،آن را محصور کردهاند
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بزرگان محله امامزاده یحیی
هگمتانــــه ،گروه محله مــــا :تعدادی از بزرگان شـ ــهر
همــــدان از محله امامزاده یحیی برخاســــته اند که در
این بخش با سه تن از آنان آشنا میشوید.
 آیتا ...انصاری همدانی

و مقبره دارای پالن مستطیل شکل و دو طبقه است و در
هر ضلع آن ایوانی کشیده شـ ــده که با یک ورودی قوس
دار به داخل بقعه راه مییابد.
داخل بقعه ،حرم مربع شکل بزرگى به ابعاد  6متر در وسط
قرار دارد .در میان حـ ــرم ،ضریح چوبى به روى پایه مرمرى از
سـ ــنگهاى قدیمى قرار دارد که در داخل ضریح صندوقى
قرار گرفته است .در دو سـ ــوى صندوق ،منبتکاریهای
زیبایی انجام شـ ــده که به قرنهاى هشـ ــتم و نهم هجرى
قمری مربوط است.

 نام صاحب مـ ــزار امامزاده یحیی بر سـ ــنگ عقیق
مرمرین
در کتیبههـ ــای ایـ ــن بنا نوشـ ــتهای که مشـ ــخص کننده
صاحب بقعه و زمان احداث آن باشـ ــد ،دیده نمیشـ ــود و
بر روی قبر امامزاده نیز ،سنگ نوشـ ــتهای وجود ندارد اما
بر اساس سنگ عقیق مرمرینی که چند سال پیش از زیر
خاک بیرون آورده شـ ــد و اکنون بر روی دیوار بقعه نصب
شده است ،صاحب مزار یحیی نام دارد.
دیوارکشـ ــی حیاط و ایجاد طاق نماهایی در دیوارها و آینه
کاریهای آن نیز در دوره قاجاریه انجام شده است.
بنا به اظهارنظر امامانجماعت مسـ ــجد ،در سمت غربی
حیاط امامزاده ،غسـ ــالخانهای بوده اسـ ــت کـ ــه آب آن از
چشـ ــمهای به نام «چشمه خانم یزدی» تأمین میشده که
تا اواخر دوره قاجار چشمه و غسالخانه وجود داشته اند.
امامزاده یحیی همدان در تاریخ  25اسفند  1379به شماره
 3249در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
بخشهایـ ــی از این متن از خبرگزاری مهـ ــر و وبگاه بیتوته
برداشته شده است.

فقیه عارف ،حضرت آیت اهّلل حاج شیخ محمدجواد
انصاری همدانــــی ،فرزند عالم ربانی حاج مال فتحعلی
همدانی ،در سال  1281شمسی 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.
وی از  8ســــالگی تحصیــــات حــــوزوی را در شـ ــهر
همدان آغاز کرد و در  24سالگی با تأیید علمای دیار
همدان ،موفق به دریافت درجه اجتهاد شد و بعد از
آن به قم مهاجرت کرد.
او در سن  59سالگی 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  1273در شهر همدان و در محله
امامزاده یحیی به دنیا آمد.
او ابتــــدا در مکتبهــــای محلی و از هفت سـ ــالگی
در مدرســــههای 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.
 فرخ همدانی

محله امامزاده یحیی یکی از معتبرترین
محالت همدان
هگمتانه ،گروه محله ما  -راضیه مهری :تمام شـ ــهرهای
تاریخی ایران دارای بافت و سـ ــاختار قدیمی و باارزشـ ــی
بودهاند که طی گذشـ ــت زمان دچار تحوالتی شـ ــدهاند.
تهـ ــای تاریخـ ــی ایران به
نخسـ ــتین دخالتهـ ــا در باف 
ً
اوایـ ــل دوره پهلـ ــوی بازمیگـ ــردد کـ ــه عمدتـ ــا در مراکز
شـ ــهرهای تاریخـ ــی متمرکز شـ ــد .از جمله این شـ ــهرها
م یتـ ــوان شـ ــهر تاریخی همـ ــدان را نـ ــام برد کـ ــه از زمان
شـ ــکلگیری به عنـ ــوان یک مرکـ ــز سیاسـ ــی ،تجاری و
اقتصادی مهم محسـ ــوب میشـ ــده و دارای محلههای
قدیمی بوده است.
محلـ ــه امامزاده یحیی نیـ ــز یکی از محل ههـ ــای قدیمی و
مهم شـ ــهر همدان اسـ ــت که مانند سـ ــایر بافتهای
قدیمی ،در عبور از سـ ــالهای پر افت و خیز خود ،تحت
تأثیر عوامل طبیعی و انسـ ــانی بسـ ــیاری قرار گرفته و با

خیابان کش ـ ـیها دسـ ــتخوش تغییراتی شـ ــده و برخی
کوچهها و سـ ــاختمانهای قدیمی خود را از دست داده
است.
این محله کهن از جمله محالتی اسـ ــت که چند مسجد
قدیمی را در دل خود جای داده و به واسـ ــطه حضور آنها
در کنار یک امامزاده به نام امامزاده یحیی اعتبار خاصی
به این محله بخشیده است.
در این خصوص با میرهاشـ ــم میری ،نویسـ ــنده کتاب
«نامجاهای همدان» گفتگویی داشـ ــتیم کـ ــه در ادامه
میخوانید.

 وجود  5مسجد حول بقعه امامزاده یحیی
میرهاشم میری با اشاره به وجود  5مسجد حول بارگاه
مطهـ ــر امامزاده یحیـ ــی گفت :به دلیل وجود مسـ ــاجد

قدیمی ازجمله مسـ ــجد امامزاده یحیی ،مسجد آیتا...
انصاری و مسجد حاج سرتیپ در جوار آن بقعه متبرک،
محلـ ــه امامزاده یحیی یکی از معتبرترین محالت شـ ــهر
همدان به حساب میآید.
وی قدمت سـ ــاختمان امامزاده یحیی را مربوط به دوره
قاجاریه دانسـ ــت و اضافه کرد :مسـ ــاجد این محله هم
عموما تاریخی اند و متعلق به سالها پیش میباشند؛
از جمله مسـ ــجد حاج سـ ــرتیپ که مربوط به اواخر دوره
قاجار و اوایل دوره پهلوی اسـ ــت و در تاریخ  25اسفند
 ،1380بـ ــهعنوان یکی از آثار ملی ایران ،به ثبت رسـ ــیده
است.
میری با بیان اینکه هیچ محلهای را نمیتوان در همدان
پیدا کرد که دسـ ــت نخورده باقی مانده باشد ادامه داد:
محله امامـ ــزاده یحیی هم مانند سـ ــایر محالت ما پس

از گسترش شهرنشـ ــینی با خیابان کشیها تغییراتی را
متحمل شد.
وی افـ ــزود :برای مثال چمن امامزاده یحیی ،قبرسـ ــتان
میرزاتقـ ــی و برخـ ــی دیگر از کوچهها با کشـ ــیده شـ ــدن
خیابـ ــان تختی و نیز بلوار شـ ــهید آی ـ ـتا ...مدنی از بین
رفتند.

میرهاشـ ــم میری به سـ ــکونت فرقه شــــیخیه در محله
امامزاده یحیی اشاره کرد و گفت :این محله در گذشته
محله شیخی نشـ ــین بود که بعدها طی سالهای 1313
تا  1315از این محل و شـ ــهر همدان مهاجرت کردند به
گونهای که امروز هیچ کس از فرقه شیخیه در این محله
ساکن نیست.

علیاکبر سپهری ،متخلص به فرخ ،فرزند محمدباقر
نقاش ،در ســــال  1294شمسی در شــــهر همدان و
در محله امامــــزاده یحیی تولد یافــــت .فرخ همدانی
از جمله شــــاعران نامداری است که عشق خود را به
حضرت رسول(ص) و آل محمد(ص) در اشعارش
جلوهگر نموده است.
فرخ دوران کودکــــی خــــود را در مکتبخانههای 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 اندوختههای علمی و ادبی خود
میافزود.
وی در سال  1327به جرم خواندن چند قطعه شعر،
چند ماهی را در زندان ستمشــــاهی محبوس شـ ــد.
این شــــاعر ســــوخته دل در ســــال  1365به سـ ــوی
معبود شتافت.

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

راستای امامزاده یحیی یک بازارچه تمام عیار بود

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محله مـ ــا :نیازهـ ــا و عملکرد مشـ ــترک
گروههای انسـ ــانی را میتـ ــوان یکـ ــی از مهمترین عوامل
شـ ــکلگیری محـ ــات مسـ ــکونی بـ ــه عنـ ــوان واحدهای
اجتماعـ ــی و کالبـ ــدی شـ ــهرها دانسـ ــت؛ زیـ ــرا نیازهـ ــای
اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی مردمـ ــان ایجاب میکرد که
خانوارهـ ــا و گروههای انسـ ــانی به صـ ــورت مجتمع زندگی
کنند و لذا عموم کسـ ــانی که از یک نقطه به نقطهای دیگر
مهاجرت میکردنـ ــد ،در کوی یا محلهای خـ ــاص و در کنار
یکدیگر به زندگی میپرداختند.
محلـ ــه امامزاده یحیی به عنوان بخشـ ــی از شـ ــهر همدان
که دارای بافت ارزشـ ــمندی بوده است شناخته میشود
و از اهمیت خاصی برخوردار اسـ ــت .ایـ ــن محله که یکی از
محلههای قدیمی همدان به حساب میآید دارای چمن و
راستهای بوده که به گفته ساکنین اصیل این منطقه یکی
از کاملترین راسـ ــتاها در کل محلههای همدان به شمار
میرفته است.
محمدعلی مهـ ــری متولـ ــد سـ ــال  1318و از اهالی قدیمی
محلـ ــه امامـ ــزاده یحیـ ــی در ایـ ــن خصـ ــوص بـ ــه خبرنگار
هگمتانه گفت :راسـ ــتای امامزاده یحیی یک بازارچه تمام
عیار بود که مغازههای متنـ ــوع آن تمام مایحتاج مورد نیاز
مردم آن محل را تأمین میکردند.

 کاسـ ــبی رونق فراوانی در راسـ ــتای امامزاده یحیی
داشت
وی با اشـ ــاره به فعالیت دو نانوایی سنگکی و دو نانوایی
لواشـ ــی در این راسـ ــتا افزود :سـ ــه قهوه خانـ ــه ،دو مغازه
قنادی 3 ،مغـ ــازه قصابی ،چند خواربارفروش ،آرایشـ ــگاه،
آشپزخانه ،عطاری و بسـ ــیاری مغازههای دیگر در راستای
امامـ ــزاده یحیی مشـ ــغول بـ ــه کار بودند و کاسـ ــبی رونق
فراوانی در این محله داشت.
محمدعلی مهـ ــری ادامه داد :این بازارچه از جلوی امامزاده
یحیی شـ ــروع میشـ ــد و تا بیمارسـ ــتان شـ ــیر و خورشید
که امروز به مرکز درمانی تبدیل شـ ــده ادامه داشـ ــت و به
صورت دو طبقه بود کـ ــه در طبقه باال اکثـ ــرا قهوه خانهها
مشغول به فعالیت بودند.
وی با بیـ ــان اینکه امروز دیگر چیـ ــزی از آن بازارچه قدیمی
به غیـ ــر از دو مغـ ــازه نانوایی باقـ ــی نمانده اضافـ ــه کرد :با
احداث خیابان تختی که از وسط راسـ ــتای امامزاده یحیی
ً
میگذشت این بازارچه هم تقریبا از بین رفت.
*امامزاده یحیی و بازارچه اش حکم بستخانه داشتند
این همدانی 81سـ ــاله با اشـ ــاره به احترام زیـ ــادی که همه
مـ ــردم برای امامـ ــزاده یحیـ ــی و راسـ ــتای آن قائـ ــل بودند
نهـ ــای قدیم وقتـ ــی مجرمی وارد راسـ ــتای
گفـ ــت :در زما 

امامزاده یحیی میشـ ــد و بـ ــه قول معروف اینجا بسـ ــت
مینشسـ ــت ،به علت احترامی که این محدوده داشـ ــت،
کسی نمیتوانست او را بازداشت کند تا اینکه از آنجا خارج
شـ ــود؛ بنابراین امامزاده و بازارچه اش حکم بستخانه را
داشتند.
وی در مورد ساختمان امامزاده یحیی عنوان کرد :امامزاده
شـ ــامل دو قسمت بود که ساختمان در وسط و دو حیاط
در پشت و جلوی ساختمان قرار داشت.
محمدعلـ ــی مهری به وجود قبرسـ ــتان قدیمـ ــی در حیاط
امامزاده و پشت ساختمان اشاره کرد و افزود :چشمه آبی
در پشـ ــت سـ ــاختمان امامزاده یحیی قرار داشت که زوار
از آب آن اسـ ــتفاده میکردند و قربان یهـ ــای خود را در این
قسمت ذبح میکردند.
وی اضافه کرد :قبرسـ ــتان دیگری هم در نزدیکی امامزاده
یحیـ ــی وجود داشـ ــت که بعدها با کشـ ــیده شـ ــدن بلوار
آیتا ...شهید مدنی در مسیر بلوار واقع شد و از بین رفت.

 ادای احتـ ــرام اکثر هیأتهای مذهبی بـ ــه امامزاده
یحیی در روز عاشورا
محمدعلی مهری با اشـ ــاره به فعالیت مسجد و حسینیه
امامـ ــزاده یحیـ ــی در جـ ــوار این امامـ ــزاده اظهار کـ ــرد :اکثر

هیأتهای مذهبی که در روز عاشورا بیرون میآمدند برای
ادای احترام به سمت امامزاده یحیی حرکت میکردند.
وی حسینیه امامزاده یحیی را یکی از حسینیههای قدیمی
شـ ــهر همدان دانست و افزود :سـ ــاختمان حسینیه یک
سـ ــاختمان قدیمی متعلق به شـ ــخصی به نام حاج محمد
بختیاری بود که سالها پیش آن را وقف حسینیه کرد.

 اتصـ ــال محله امامـ ــزاده یحیی بـ ــه آقاجانی بیگ از
کوچه آیوسف
مهری به راههای ارتباطی محلهها و چمنها از طریق کوچه
پس کوچهها اشـ ــاره کـ ــرد و گفت :محله امامـ ــزاده یحیی
از طریق کوچهای به نام کوچه آیوسـ ــف بـ ــه چمن آقاجانی
بیگ متصل میشد که همچنان به قوت خود باقیاست.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه کوچ ـ ـهای به نـ ــام کوچه خیریـ ــه محله
امامزاده یحی را به محله حاجی میرساند اضافه کرد :کوچه
غزالن نیز چمن امامزاده یحیـ ــی را به چمن غزالن متصل
میکرد که درحـ ــال حاضر این چمن با خیابان کش ـ ـیها از
بین رفته است.
محمدعلی مهری افزود :در مقابل امامزاده یحیی مدرسه
دخترانه سنایی و مدرسه پسـ ــرانه تدین قرار داشت که از
آنجا مسـ ــیری به سـ ــمت خیابان آی ـ ـتا ...طالقانی و چمن

امامزاده یحیی وجود داشـ ــت اما با کشــــیده شــــدن بلوار
شهید آیتا ...مدنی آن دو مدرسه تخریب شد و تبدیل به
خیابانی شده اند که بلوار شهید مدنی را به آیتا ...طالقانی
میرساند.

 چمـ ــن امامـ ــزاده یحیـ ــی مجموعـ ــه کاملـ ــی از
کاسبیهای روز بود
وی به فعالیت مشـ ــاغل مختلف در چمن امامزاده یحیی

اشاره کرد و گفت :چمن امامزاده یحیی مجموعه کاملی از
کاسبیهای روز بود از جمله خواربارفروشی ،میوه فروشی،
نانوایی ،قهوه خانه و....
مهــــری با بیــــان اینکــــه کســــب و کار در چمن و راسـ ــتای
امامزاده یحیی بســــیار رونق داشــــت ادامــــه داد :در حال
حاضر مغازهها به لبه بلوارها و خیابانها کشیده شده اند
ً
و کوچههای محله امامزاده یحیی حالت کامال مسـ ــکونی
گرفته اند.
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َ
ا ِصنایع ِدسی خودمان حمایت کنیم

هرجا ِبری
َ
آسمان هماای رنگه

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگی :دیروز رفده بودم بازار مسـ ــگر خانهِ .یی وختا
وا خدا بیامـ ــرز آقام میرفدیمان بـ ــازار ،دیگی چیـ ــزی می ِخریدیمان .بازار
ِهمـ ــدان او ِقدیمـ ــا ِیی حال و ِهوایی داشـ ــد .ولی دیروز وختی رسـ ــیدم
ُ
ُ
خیلی ِدلم ِگ ِرفد .از ا همه حجره ِفقط سـ ــه چارتاش مانده بود .بقیه همه
شده بود ،لباس فروشی و اسباب بازی و پالستیک و...
نه دیـ ــه دوکانی مانده بـ ــود ،اصال ُ
خودم مانـ ــدم ماطل ،پچـ ــا اینجا ایجو
شده؟ ِیی ِزمانی شـ ــهر ما کلی ِتولید کننده داشت ،کلی ظرف و ظروف

امام صادق علیه السالم:

کــــز خــــوف خصــــم در حــــرم افغــــان بلند شــــد

کسی که در مرثیه حسین بن علی (ع) شعری خوانده و خود گریه کرده

آ ل نبــــی چــــو دســــت تظلــــم برآورنــــد

و ده نفر دیگر را بگریاند بهشت بر ایشان واجب میگردد و کسی که
در مرثیه حسین علیه ّ
السالم شعری خوانده و خود گریه کرده و یک

ارکان عــــرش را بــــه تالطــــم درآورنــــد
محتشم کاشانی

ِننه جان تو بگو

همه دان

آن دم فلــــک بــــر آ تــــش غیــــرت ســــپند شــــد

حدیث

نفر دیگر را بگریاند بهشت برای هر دو واجب میشود.
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عکس روز

حضور نماینده ولی فقیه در استان همدان در هیأتهای حسینی

میساختن ،اوسا داشدیمان کار میکرد مثه جان .حاال شی؟ حاال همو
َ
میواس چیزایی که خودمان میساختیمم ا شهرای دیه بیاریمان.
َ
َ
حاال که ِقراره ا ِتولید ملی حمایت بشه ،اوله همه میوا ا تولید کنندهی ملی
َ
حمایت بشـ ــه .ما کلی چیزا داشتیم که ا ِقدیم میان شهر خودمان تولید
َ
میشد ،کار ِدس َه ِمی مردم بود .حاال همو حمایت ا اوساها و سازندههای
ِصنایع ِدسی خودمان میتانه کلی ِرونق بده به ِتولید ملیمان ،تازه فرهنگ
و هنر و هویت خودمانم حفظ ُمکنیم .دیه شی َاای َ
بهدر؟
ِ

میز مطالعه

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :همـ ــدان شـ ــهری بـ ــا
گذشـ ــتهای زیبـ ــا و دلنـ ــواز؛ شـ ــهری پـ ــر از یادهای
مهربان؛ پر از واژههای کهن و سـ ــالخورده اسـ ــت.
ایـ ــن روزهـ ــا در پـ ــس گـ ــذر زمـ ــان و ایجـ ــاد زندگی
مدرن ،خیلی وقتهـ ــا یادمان م ـ ـیرود پدربزرگها و
مادربزرگهایمـ ــان چگونه زندگـ ــی میکردند .خیلی
از نوجوانـ ــان و جوانـ ــان امروز کلمـ ــات متداول در
همدان قدیم حتی به گوششـ ــان نرسیده است و
باز هم این کلمات و واژههای قدیمی هسـ ــتند که
میتوانند خاطرات گذشـ ــته را زنده کنند برایمان و
بـ ــه کمک جوانترهایمان بیایند تا بشناسـ ــند راه و
رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایـ ــن بخش بـ ــه معرفـ ــی برخی کنایـ ــات و ضرب
المثلها که در همدان قدیم مصطلح بوده اسـ ــت
و پرکاربرد پرداخته میشود.
َ
هرجـ ــا ِبری آسـ ــمان هماای رنگه :هـ ــر جا بروی
آسمان همین رنگ اسـ ــت .یعنی همه جا شرایط و
موقعیت مثل هم است.
آس و پاسـ ــه :آس و پاس اسـ ــت .بـ ــی چیز و تهی
دست اسـ ــت .در اصطالح مشـ ــابه گفته میشود؛
خاک َسر نشینه.
القواسِ ،
آسمان ُجلهِ ،یی ِ
آسـ ــوده ِکسـ ــی که خر ِندارهَ ،ا کا و جو ِاش ِخورَ
ِ
ِنداره :آسوده کسی است که خر ندارد ،از کاه و جو
َ
اش خبـ ــر ندارد .یعنی هرچه تجمـ ــات زندگی کمتر
باشد زندگی بی دردسرتر و لذت بخشتر است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ارائــــه این مطالــــب از کتاب فرهنــــگ اصطالحــــات عامیانه همدانی
تالیــــف محمد علی نوریون ،انتشــــارات ســــوره مهر بهره گرفته شــــده
است.

«سقای آب و ادب» اثری از سید مهدی شجاعی
هگمتانه ،گروه فرهنگی :چاپ بیسـ ــتم کتاب «سـ ــقای آب و ادب» ،اثر
سید مهدی شجاعی از سوی انتشارات نیسـ ــتان روانه بازار نشر شده
اسـ ــت .شمار نسخههای منتشر شـ ــده از این کتاب که روایتی است از
زندگی حضرت عباس(ع) از  100هزار نسخه گذشته است.
انتشارات نیستان ویراست بیستم کتاب «سقای آب و ادب» ،نوشته
سید مهدی شجاعی را منتشر کرده است.
«سـ ــقای آب و ادب» روایتی اسـ ــت از زندگی حضرت عبـ ــاس(ع) که در
میان دیگر آثار شـ ــجاعی به لحـ ــاظ فرم و محتوا اثری متفاوت به شـ ــمار
میآیـ ــد .در هر فصل از این رمان رفت و برگش ـ ـتهای روایی متعددی
دیده میشـ ــود که در فضای سـ ــیال داسـ ــتانی ،جای توصیفاتی اغلب
شـ ــاعرانه را به یکدیگر میدهنـ ــد و در هر موقعیت ،زوایـ ــای جدیدی از
مفاهیم مورد نظر نویسنده را بازگو میکنند.
این کتـ ــاب از نظر تعدد زاویه دید اثری قابل تأمل اسـ ــت و در خأل نبود
آثار ادبی درباره حضرت عباس(ع) اثری است که هم نگاه شاعرانه دارد
و هم تالش کرده تا زوایای نادیـ ــده از زندگی حضرت عباس(ع) را توجه
کند.
سید مهدی شـ ــجاعی خود درباره نگارش این اثر از فقر منابع تاریخی و
اسناد درباره حضرت عباس(ع) سخن گفته و اذعان میدارد که اسناد
تاریخـ ــی درباره عباسبـ ــن علی(ع) بیش از دو برگ نیسـ ــت و این خود
حکایت دیگری از مظلومیت شیعه است.
عباس عباس.
عباس امالبنین.
عباس علی.
اثر شامل  10فصل است:
ِ
ِ
ِ
عباس زینب.
عباس مواسـ ــات.
عباس سـ ــکینه.
عباس
عباس ادب.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حسین.
عباس فاطمه.
فرشتگان.
عباس
ِ
ِ
امـ ــا آنچه این کتـ ــاب را از حیـ ــث محتوا با دیگـ ــر آثار شـ ــجاعی متمایز
عباس فرشتگان به چشـ ــم میآید .در سایر
میکند ،بیشـ ــتر در فصل
ِ
فصـ ــول نویسـ ــنده دقیق و کامـ ــل بر اسـ ــاس مسـ ــتندات تاریخی ،به
روایت زندگی حضرت عباس(ع) میپردازد؛ اما در فصل نهم ،شـ ــجاعی
شیوهای جدید را پیش میگیرد ،روایتی متفاوت با مضامینی که بیشتر
استحسان اوسـ ــت ،مفاهیمی جدید و نگاهی نو به شخصیت حضرت

مسیر عاشورایی
عباس بن علی(ع).
این فصل چنین آغاز میشـ ــود :پیش از آنکه راوی این داستان ،قدم
به فصل پایان بگذارد ،ما فرشـ ــتگان؛ فرشتگان هفت آسمان ،بر خود
فرض میشـ ــماریم کـ ــه پا به میـ ــدان بگذاریم و پرده از رخسـ ــار حضرت
ابوالفضائل(ع) برداریم و ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که
ما قادریم پرده از اسـ ــرار حضرت ابوالفضائل(ع) برداریم .چرا که رخسار،
جلوهای از جلوات حضور عیان اسـ ــت و اسرار ،جنس و جوهری از علوم
در پرده و معـ ــارف پنهان .و فاصلـ ــه میان این دو ،فاصلـ ــه میان زمین
است تا آسمان .دلیل یا فلسـ ــفه حضورمان در این میدان را در سطور
آتی در خواهید یافت ،و ّاما چرا ایـ ــن فصل را برای حضور انتخاب کردیم
و در ایـ ــن مقطع از روایت داسـ ــتان ،وارد میدان شـ ــدیم!؟ پیش از این
نیامدیم ،چون امید یا انتظار یا توقع داشتیم که سایه و شبحی از رخسار
حضرتـ ــش را در البهالی خطوط داسـ ــتان ببینیم ولـ ــی وقتی دیدیم که
روایت رو به اتمام اسـ ــت بی رؤیت رخسار حضرت و داستان در آستانه
فصل پایان ،ترسـ ــیدیم که مبادا نقطه ختم بر پایان داستان بنشیند و
حرفهای اصلی و اصلیترین حرفها همچنان ناگفته بماند…»
انتشارات نیسـ ــتان ویراسـ ــت بیسـ ــتم این کتاب را در  184صفحه به
قیمت  37هزار تومان منتشر کرده است.

دوســت داریــد شــهر همــدان
در ســال  1420چگونه باشــد؟

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

آن کس که به هدف خود نمیرسد
شکست خورده است

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :سیدالشـ ــهدا علیه ّ
ّ
الةوالســــام،
الص
میدانسـ ــت کـ ــه بعد از شـ ــهادت او ،دشـ ــمن تمـ ــام فضـ ــای جامعه و
دنیـ ــای آن روز را از تبلیغـ ــات بـ ــر ّ
ضد او پـ ــر خواهد کرد .امام حســــین
علیه ّ
السـ ــام ،کسـ ــی نبود که زمان و دشـ ــمن را نشناسد .میدانست
دشـ ــمن چه خباثتهایی خواهد کرد.
درعین حال ،این ایمان و امید را داشــــت که همیــــن حرکت مظلومانه
مدت و هم در بلند ّ
و غریبانه او ،باألخره دشــــمن را هم در کوتاه ّ
مد ت
شکسـ ــت خواهد داد .و همین طور هم شد .خطاست اگر کسی خیال
کند که امام حسـ ــین علیه ّ
السـ ــام ،شکسـ ــت خورد .کشـ ــته شــــدن،
شکست خوردن نیسـ ــت .در جبهه جنگ آن کس که کشته میشود
شکست نخورده است.
آن کس که به هدف خود نمیر سـ ــد ،شکسـ ــت خورده است .هدف
دشـ ــمنان امام حسین علیه ّ
الس ـــام ،این بود که اسالم و یادگارهای
نبـ ـ ّـو ت را از زمیـ ــن براندازند .اینها شکسـ ــت خوردند .چـ ــون اینطور
نشد .

زندگی فرد امانتدار ،پربرکت است
هگمتانــــه ،گــــروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت :خداوند
به شــــما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش بسپارید.
حضرت امــــام علــــی علیهالســــام فرمود ها نــــد :امانتهـ ــا را به
صاحبانــــش برگردانیــــد حتــــی اگــــر از قاتــــان فرز نــــدان انبیاء
با شند.
حکایــــت :به حضرت علــــی(ع) گزارش دادند که زنــــی در مدینه
هسـ ــت که مردم دختران خود را نزد او میگذار نــــد که تربیت و
اصالح کند و این در حالی اســــت که علیرغم گرفتن د سـ ــتمزد
کــــم زندگــــی پربرکتــــی دارد ،حضــــرت فرمود نــــد :چــــون آن زن
راستگو و بســــیار اهل ادای امانت اســــت و اینها باعث جلب
روزی میشود.
کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانتهای چون جان را چه کردی

بیانــــات رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان گردا نهای عاشــــورا 1371/04/22

نجم
ا ن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
شعبه استان همدا ن

نیکوکار ارجمند همین امروز منتظر حضور سبزتان هستیم

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

ف ـ ـ ـ ــردا دی ـ ـ ـ ــر است و شایـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فردای ـ ـ ـ ـ ـ ــی نباش ـ ـ ـ ــد...

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

حمایت از طریق شماره کارت:

6037 - 9918 - 9950 - 9180

شهروندان گرامی:

تلفن38 37 80 11 :

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی شعبه استان همدان

بــه منظــور مشــارکت در ترســیم چشــمانداز برنامــه بیســت ســاله شــهر و شــهرداری
همــدان ،میتوانیــد بــا مراجعــه بــه لینــک پیوســت شــده ذیــل ،نظــرات و
ً
پیشــنهادات خــود را در فــرم نظــر ســنجی ثبــت نمائیــد .لطفــا بــا
مراجعــه بــه ســایت  2040.hamedan.irو تکمیــل

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه

به تاریخ 1399/06/05

برنامهر یــزی دقیــق و غنیتــر یــاری

شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره /493ش/5/م 1399/04/29-شورای اسالمی شهر نسبت به

نمائیــد.

اجاره محوطه ترمینال برونشهری مینیبوسرانی 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 میتوانند پیشــنهادات کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخــه  1399/06/26به
همراه  81.000.000ریال به صورت نقد (به حســاب  10/2767836/1بانک 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 الزاما ً میبایست اصل
ضمانتنامه شــرکت در مزایده تحویل دبیرخانه شــهرداری مالیر گردد .همچنین جهت کسب اطالعات بیشــتر میتوانند با شماره مستقیم
 081-32226061داخلــی  176تماس حاصل نمایند و یــا میتوانند اطالعات مورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به نشانی  setaniran.irو سایت شهرداری مالیر به نشانی  malayer.irدریافت دارند.

سایر مشخصات:

 -1اجاره پایه محوطه مذکور برای ســه ســال با پیشپرداخت  80.000.000ریال به ترتیب برای ســال اول ماهیانه 40.000.000
ریال ،سال دوم ماهیانه  45.000.000ریال و سال سوم ماهیانه  50.000.000ریال میباشد.
 -2مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه ( 1399/06/26ساعت  )14:00که متقاضیان میبایست

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

از طریق سامانه تدارکات دولت پاکت (ب) و (ج) خود را ارسال نمایند و الزاما ً میبایست 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.
 -3چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ،سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر
دوم واگذار میشود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 -4پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد ،سپرده نفرات بعدی مسترد میگردد.

چشمانداز شهر زمانی اعتبار مییابد که در تدوین آن ِصدای تمامی
گروههای ذینفع شنیده شود.
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 -5به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده ضمانتنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی  3ماه میباشد.
 -7هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده میباشد.
 -8تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله در روز پنجشنبه مورخه  1399/06/27رأس ساعت  10صبح در دفتر کار شهردار میباشد.

تاریخ انتشار1399/06/12 :

حسین بابایی -شهردار مالیر

