
با نهایت تأســف و تأثر مصیبت درگذشــت مادر بزرگوارتان )همسر پرهیزگار  حاج آقا سید رضا فاضلیان)ره(( موجب تأثر 
و تأسف گردید. هرچند كه تاب فراق و هجران سخت و دشوار است، لیكن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای نیست.

ایــن مصیبــت را به جنابعالی و خانواده محترم تســلیت عرض می نمایم. از خدواند بزرگ برای آن بانوی مكرمه غفران واســعه 
الهی و برای كلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت دارم. 

حضرت حجت االسالم والمسلمین

سید حسن فاضلیان

عباس صوفی - شهردار همدان

حضرت حجت االسالم والمسلمین

ســید حســن فاضلیــان

سید مسعود عسگریان - رئیس  و اعضای شورای اسالمی شهر همدان

موجب  فاضلیان)ره((  رضا  سید  آقا  )حاج  مكرمه  همسر  گرامیتان،  مادر   درگذشت 
سایر  و  شما  خدمت  را  پرهیزگار  مؤمنه  مادر  این  درگذشت  گردید.  فراوان  تأثر  و  تألم 
آن  درجات  علو  و  واسعه  رحمت  منان  ایزد  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسلیت  بازماندگان 

فقیده سعیده را مسألت می نمایم.

بیمارستان بوعلی همدان از پزشکان عمومی دارای پروانه طبابت در شهر 
همدان جهت فعالیت در بخش اورژانس دعوت به همکاری می نماید.

جهت اطالعات بیشتر تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری با شماره تلفن: 
۳۸۳۸۱۹۵۳   )سرکار خانم حوائجی( تماس حاصل فرمایید.

 دعوت به همکاری
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غ  در همدان بازار نابسامان مر
غ اختالف ها بر سر رعایت قیمت مصوب مر

همین صفحه
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تقدیر وزیر کار از عملکرد موفق 
استاندار همدان در ایجاد اشتغال

وزیــــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد موفق سیدســــعید شــــاهرخی 
اســــتاندار همــــدان در زمینه ایجاد اشــــتغال و توســــعه کار با اهــــدا لوحی، 

قدردانی کرد.

کوچه مدرسه علمیه زنگنه 
از عباِسواد تا باباطاهر

از میدان حضرت امام)ره( به عنوان مرکز شــــهر که در جهت جنوب غربی 
حرکت می کنیم وارد یکی از شــــش خیابان اصلی شهر همدان می شویم 
که همدانی هــــای قدیم آن را به نام خیابان عباس آباد یا همان عباِســــواد 
)به گویش همدانی(، می شناســــند. این خیابان تا میدانی به همین نام و 

در ادامه تا دره عباس آباد امتداد می یابد.

آلودگی نگران کننده هوای همدان
لودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:  امیدوارم اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد مسؤول کنترل آ
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حه

صف الیحه اصالحی بودجه 
از نگاه رئیس کمیسیون برنامه بودجه

و محاسبات مجلس

2   
حه 

صف فتحیان نسب خبر داد:

ح جامع حمل و نقل آمارگیری طر
و ترافیک شهر  آغاز می شود

2   
حه 

صف سرپرست فرمانداری همدان:

وضعیت میدان میوه و تره بار 
زیبنده همدان نیست

تقدیر وزیر کار از عملکرد موفق استاندار همدان در ایجاد اشتغال
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: وزیــــر تعــــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از عملکرد موفق سیدسعید شاهرخی استاندار 
همدان در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه کار با اهدا لوحی، 

قدردانی کرد.
به گزارش هگمتانه، محمد شریعتمداری با ارسال نامه ای 
خطــــاب به اســــتاندار همــــدان ضمــــن تأکید بر توســــعه 
اشــــتغال کشــــور با اهتمــــام و عزم جــــدی، آورده اســــت: 

توســــعه اشتغال در ســــایه تالش و احساس مسؤولیت 
همه جانبه نســــبت به ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگــــی با همدلــــی و وحدت و همــــکاری همگانی قابل 

حصول است.
وزیر تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی در این نامــــه با تأکید بر 
موفقیت اســــتانداری همــــدان در اجرای سیاســــت های 
اشــــتغال، افزوده اســــت: اســــتانداری همــــدان در ایجاد 

اشــــتغال روســــتایی، عشــــایری و برنامه های فعــــال بازار 
کار بســــیار موفق عمــــل کــــرده و عملکــــرد و تالش های 

ارزشمندشان شایسته تحسین و قدردانی است.
شــــریعتمداری افزوده است: صیانت از اشتغال در دوران 
ســــخت کرونایی و مدیریت بازار کار از اقدامات مناســــب 
اســــتاندار همدان اســــت کــــه در این راســــتا از مدیریت و 

تالش وی و مجموعه همکاران تقدیر و تشکر می شود.

هشدار تندباد در همدان
کل  اداره  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
هواشناسی اســــتان همدان با اعالم هشدار سطح نارنجی 
گفت: وزش تندباد شــــدید همراه با بــــارش پراکنده برف 
و باران از امروز با اســــتقرار و فعالیت یک ســــامانه بارشی، 

بیشتر نقاط استان را فرا می گیرد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شکیب روز سه 
شــــنبه افزود: بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش 
، نیمه  یابی هواشناســــی، آســــمان اســــتان همدان امروز
ابری تا تمام ابــــری و همراه با وزش شــــدید باد پیش بینی 

می شود.
وی بــــا اعالم هشــــدار در خصــــوص ســــرعت وزش باد در 
اســــتان همدان، اظهار کرد: امروز وزش باد خیلی شــــدید 
در بیشــــتر مناطق به ویژه در مناطق شــــرقی اســــتان و از 
بعدازظهر چهارشــــنبه تا ظهر پنجشــــنبه نیز بارش باران و 
برف برای بیشــــتر نقاط استان به خصوص مناطق جنوبی 

پیش بینی می شود.
به گفته وی، هواشناســــی استان همدان با اعالم هشدار 
سطح نارنجی، وزش باد خیلی شــــدید به ویژه در مناطق 
شــــرقی اســــتان و همچنین بــــارش باران و بــــرف در اکثر 
نقــــاط به ویــــژه مناطق جنوبی همــــراه با لغزندگــــی معابر 
به خصوص مســــیرهای کوهســــتانی را پیش بینی کرده 

است.
گفت: بیشــــترین فعالیت سامانه بارشی  باقری شکیب 
که از ســــمت غرب وارد اســــتان همدان می شود، در نیمه 
غربی و جنوبی اســــتان شــــامل شهرســــتان های نهاوند، 

تویسرکان و اسدآباد است.
نیمه  در  ســــامانه  این  فعالیت  اینکــــه  به  اشــــاره  با  وی 
بــــه صورت ریــــزش برف خواهــــد بود،  جنوبی اســــتان 
زمانی  بــــازه  در  ســــامانه  ایــــن  عمده  فعالیــــت  ود:  افــــز
چهارشــــنبه تــــا ظهــــر پنجشــــنبه اســــت و پیش بینــــی 

30 ســــانتی متر ریزش برف در این  20 تا  می شــــود بین 
مناطــــق بــــه خصــــوص مناطق کوهســــتانی اســــتان را 

باشیم. شاهد 
کارشــــناس اداره کل هواشناسی اســــتان همدان تصریح 
کرد: با خروج این سامانه، جبهه ای از هوای سرد و خشک 
فضای اســــتان همدان را دربر می گیرد به نحوی که دمای 
هوا در برخی از نقاط استان تا هشت درجه سانتی گراد زیر 

صفر نیز کاهش می یابد.
باقری شــــکیب گفت: شهرســــتان اســــدآباد بــــا 20 درجه 
ســــانتی گراد و کبودراهنگ و بهار با صفر درجه سانتی گراد 
به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان همدان در روز 

دوشنبه بودند.
باقری شــــکیب خاطرنشان کرد: بیشــــینه و کمینه دمای 
هوای شهر همدان نیز در روز دوشــــنبه بین 18 تا 2 درجه 

سانتی گراد باالی صفر در نوسان بود.

کودک همدانی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی لیدیسه چک را برد
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: علی اشــــرفی متقی عضو 11 
ســــاله مرکز فرهنگی هنری شیرین سو همدان به همراه 5 
نفر از کودکان هنرمند ایرانی، موفق به دریافت دو نشــــان 
رز و چهار دیپلم افتخار از چهل و هشــــتمین نمایشــــگاه 
بین المللی هنرهای زیبای کودکان »لیدیسه« کشور چک 

شدند.
به  گــــزارش هگمتانه، نمایشــــگاه نقاشــــی هنرهای زیبای 
کودکان »لیدیســــه« کشور چک در ســــال 2020 با موضوع 
« در دو بخش نقاشی و عکس برگزار  »منظره و چشم انداز
شــــد و از میان 22 هزار و 216 اثر رسیده از 78 کشور شش 
عضو مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان برگزیده شدند.
بر اســــاس این خبــــر »راتین اعتقــــاد« 8ســــاله عضو مرکز 
کانون بهبهان در اســــتان خوزســــتان و »مهتــــا عابد« 13 
ساله از مرکز 16 کانون تهران به ترتیب در بخش نقاشی و 

عکس نشان رز لیدیسه را دریافت کردند.
بر همین اســــاس »علی اشــــرفی متقی« عضو 11 ساله مرکز 
کانون شیرین ســــو در همدان و »ملیسا رضوی« 9 ساله از 
مرکز 21 کانون تهران دیپلم افتخار بخش نقاشی و »اعظم 
عظیمی« 16 ســــاله از نهبندان خراســــان جنوبی و »شادی 
اســــماعیل نیا« 16 ســــاله از تهران نیز دیپلم افتخار بخش 

عکس این رویداد بین المللی را از آن خود کردند.
بــــه نقل از روابط عمومــــی کانون پرورش فکــــری کودکان 
و نوجوانان، کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان 
با ارســــال 191 اثر نقاشــــی و 150 قطعه عکــــس در چهل و 

کودکان  هشتمین نمایشگاه بین المللی هنرهای زیبای 
»لیدیسه« کشور چک شرکت کرد.

هم چنین قرار اســــت در آیینی این جوایز از ســــوی سفیر 
چک در تهران به برندگان اهدا شود.

هگمتانه در کنار شما
 23 ساله شد

محلـه مدرسه 
علمیه زنگنه
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استان2

یح »کالبدنما«  اتاق تشر
برای دانش آموزان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرکل آمــــوزش و پرورش 
اســــتان همــــدان از راه انــــدازی و افتتــــاح نخســــتین اتــــاق 
تشــــریح مجازی »کالبدنما« برای آمــــوزش دانش آموزان در 

پژوهش سرای پروفسور حسابی شهر همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، محمد پورداود روز ســــه شــــنبه افزود: 
دســــتگاه کالبد نما به عنوان دســــتگاه کمک آموزشی برای 
آموزش آناتومی و تشریح اســــت که همه اندام ها را با دقت و 
تفکیک پذیری باال با رنگ طبیعی در اختیار کاربر قرار می دهد 
تا معلمان و اساتید بتوانند تجسم فضایی مطلوبی از بدن 
انســــان برای آموزش بــــه دانش آمــــوزان و دانشــــجویان در 

راستای درک عمیق و بهتر مفاهیم ارائه دهند.
وی اظهار کــــرد: این دســــتگاه دارای قابلیت هایی از جمله 
مدل های بسیار دقیق از آناتومی بدن انسان و سیر تکاملی 
جنین انســــان از جنین 15 تا 60 روزه و همچنین مدل های 

ولومتریک از جسد واقعی انسان است.
پورداود با اشــــاره به اینکه میز تشــــریح مجــــازی یک صفحه 
چند لمسی است که یک اسکن ســــه بعدی از بدن انسان 
را نمایش می دهد، افزود: این اسکن براساس نیاز می تواند 

عضالت، عروق، استخوان ها و احشا را نشــــان دهد یا آنها را 
برای دیدن بافت های زیرین پنهان کند.

به گفته وی، میز تشــــریح مجازی یک شــــبیه ســــاز آناتومی 
.آی و  بدن انسان با اســــتفاده از تصاویر سی تی اسکن و ام.آر
همچنین تصاویر برش عرضی از جسد انسان است که بدن 
انســــان را در ابعاد واقعی بر روی یک نمایشگر عریض با رابط 

کاربری لمسی شبیه سازی می کند.
مدیــــرکل آموزش و پرورش اســــتان همــــدان تصریح کرد: 
از این پــــس دانش آمــــوزان و معلمان می توانند بــــه دور از 
مشکالت تشریح جسد واقعی، درک عمیق تری از ساختار 

( داشته باشند. بدن انسان )یا هر موجود دیگر
وی اظهار کرد: کمتر شــــدن نیاز به نمونه های انسانی برای 
تشــــریح، انتقال بهتر و مفیدتر اطالعات به دانش آموزان و 
استفاده از مزایای آموزش مجازی در درک صحیح تر از علوم 
پزشکی از دیگر مزایای این دستگاه و ایجاد اتاق »کالبدنما« 
است. پورداوود گفت: این طرح در پژوهش سرای پرفسور 
حســــابی شــــهر همدان و با مشــــارکت معاونــــت فناوری 

ریاست جمهوری و خّیران اجرایی شده است.

غ  در همدان بازار نابسامان مر
غ اختالف ها بر سر رعایت قیمت مصوب مر

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: بــــازار مــــرغ برای 
چندمیــــن بار طی امســــال نابســــامان و ملتهب 

شده است.
به گزارش هگمتانه، با اینکه مســــؤوالن سازمان 
صمــــت اذعــــان می کنند کــــه مرغــــداران قیمت 
را رعایــــت نمی کنند مســــؤوالن جهاد  مصــــوب 
کشاورزی معتقدند که اتفاقا همدان تنها استانی 
اســــت که به قیمــــت مصــــوب پایبند اســــت. از 
ســــوی دیگر قیمت مرغ در بازار همدان از سوی 
مســــؤوالن 22 هزار و 500 تومان اعالم می شود در 
حالی که در همدان مرغ بین 26 تا 28 هزار تومان 

به دست مصرف کننده می رسد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان مطرح کرد: افزایش قیمت مرغ زنده در کل 
کشــــور وجود دارد و مرغداران با قیمــــت مصوب مرغ را به 

کشتارگاه ها تحویل نمی دهند.
داریوش صفاری با بیان اینکه مرغداران اعالم می کنند که 
قیمت تمام شــــده تولید مرغ بیش از میزانی اســــت که در 
ســــتاد تنظیم بازار تعیین شده اســــت، افزود: با تمام این 
تفاســــیر ما بازار را کنترل می کنیم که مــــرغ باالتر از قیمت 

مصوب عرضه نشود.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد در هر صنفی نه تنها مرغ 
فروشــــان، چند متخلف پیدا شــــود که از قیمت مصوب 
باالتر بفروشند که ما برخورد الزم را با این واحدها کرده   ایم، 
یادآور شد: بازرسان ســــازمان صنعت معدن و تجارت در 
بازار حضور دارند و در حال رصد و بازرســــی واحدهای مرغ 

فروشی هستند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان درباره فروش مرغ به قیمت 30 هزار تومان 
در بازار همدان، با تکذیب این موضوع، اظهار کرد: چنین 
قیمتی در بازار همدان وجود ندارد و در حال حاضر مرغ به 

نرخ 22 هزار و 500 تومان عرضه می شود.
صفــــاری بــــا تأکید بر برخــــورد قاطــــع با واحدهــــای صنفی 
متخلف، خاطرنشــــان کرد: شــــهروندانی کــــه از واحدهای 
صنفــــی شــــکایت دارند می تواننــــد با شــــماره 124 تماس 

بگیرند تا برخورد الزم با این واحدها صورت بگیرد.
وی درباره قیمــــت تخم مرغ نیز گفت: بــــازار تخم مرغ یک 
هفته  اســــت که ثبــــات پیدا کــــرده به طوری کــــه تخم مرغ 

تولیدی استان در شرکت پشتیبانی امور دام تجمیع شده 
و شش تا هفت عمده فروش استان بین ُخرده فروشان 

و سوپرمارکت ها تخم مرغ را توزیع می کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســــتان همدان با بیان اینکه 70 پرونده برای قیمت مرغ 
و تخم مــــرغ به تعزیرات حکومتی معرفی شــــده اســــت تا 
برخورد الزم صورت بگیرد، خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر 
براساس وزن تخم مرغ از شانه   ای 33 تا 35 هزار تومان به 

فروش می رود.
وی درباره عــــدم عرضه روغن در برخــــی واحدهای صنفی، 
گفت: ســــازمان نظارت و بازرسی به همراه معاون فرماندار 
همدان از فروشگاه های شهر بازدید کرده و انبارهای این 
فروشگاه ها نیز بررسی شد فروشــــگاه اتکا و رفاه در حال 
توزیع روغن بودند و در انبارهای آنها روغن وجود داشت 
در ضمــــن نباید فراموش کرد که تقاضــــا برای خرید روغن 

بیش از نیاز خانواده هاست.
رئیس اداره تنظیم بازار ســــازمان جهادکشــــاورزی استان 
همدان نیز با تأکید بر اینکه مرغداران همدان براســــاس 
قیمت مصوب تنظیم بازار اســــتان مرغ را به کشــــتارگاه ها 
تحویــــل می دهند، گفت: قیمت مرغ در بازار 22 هزار و 500 
تومان اســــت و هیچ واحد صنفی حق فروش باالتر از این 

میزان را ندارد.
داریوش سرحدی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در همدان 
16 هزار و 500 تومان اســــت، اظهار کــــرد: کارگروه تنظیم بازار 
اســــتان همدان در راستای تعادل بخشــــی به قیمت مرغ 
اســــتان و اســــتان های همجــــوار و جلوگیری از خــــروج مرغ 

تصمیم بر افزایش اندک قیمت مرغ زنده گرفت.

وی با اشــــاره به اینکه قیمت مــــرغ زنده در تهران و 
قزوین 20 هزار تومان اســــت، ادامــــه داد: کارگروه 
تنظیــــم بازار اســــتان همــــدان در راســــتای تعادل 
بخشــــی قیمت مــــرغ و جلوگیــــری از خــــروج مرغ و 
بعــــدی  جوجه ریزی هــــای  از  حمایــــت  همچنیــــن 
نســــبت به تعیین قیمت مرغ زنده اقدام کرده که 
براســــاس مصوبه این کارگروه قیمــــت مرغ زنده از 

14 هزار و 400 تومان به 16 هزار و 500 تومان رسید.
سرحدی با بیان اینکه قیمت تمام شده مرغ مربوط 
به چندین ماه قبل بوده و هنوز به روز رسانی نشده 
اســــت، افزود: بعد از تعیین قیمت تمام شده مرغ، 
قیمت جوجه یک روزه افزایش داشــــته و ستاد تنظیم بازار 
کشور اقدامی برای به روز رسانی قیمت مرغ نداشته است، 
با این وجود برای حفظ تولید در استان همدان و حمایت از 
جوجه ریزی برای ایام پایانی سال و متعادل کردن قیمت با 
استان های همجوار نسبت به تعیین قیمت اقدام کرد و در 
حال حاضر تمام مرغداران استان براساس قیمت مصوب 

به کشتارگاه تحویل می دهند.
رئیس اداره تنظیم بازار ســــازمان جهادکشــــاورزی استان 
همــــدان با تأکیــــد بر اینکه اســــتان همدان تنها اســــتانی 
بود که مصوبه تنظیم بازار کشــــور را رعایت می کرد، افزود: 
متأسفانه استان های همجوار به ویژه تهران، بسیار باالتر 

از این قیمت مرغ زنده را عرضه می کردند.
وی با اشــــاره به اینکه جوجه ریزی های بهمن ماه افزایش 
خوبی داشته اســــت، بیان کرد: تا 27 بهمن دو میلیون و 
572 هزار و 120 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های استان 
همدان صورت گرفته اســــت که نســــبت به ماه گذشــــته 
افزایش 15 درصدی دارد که احتمااًل تا پایان بهمن بیشتر 

خواهد شد.
به نقل از ایســــنا، سرحدی با اشــــاره به اینکه تعهد وزارت 
جهادکشــــاورزی جوجه ریزی 110 تا 120 میلیون قطعه ای در 
کشــــور اســــت، تصریح کرد: اگر با روندی که اکنون وجود 
دارد، جوجه ریزی ها در کل کشــــور انجام شود، چشم انداز 

خوبی خواهد داشت.
صحبت مســــؤوالن درباره قیمت مرغ در بــــازار همدان با 
آنچه مصرف کننده با آن روبه رو می شود هم خوانی ندارد 
بنابر گفته شهروندان قیمت مرغ در بازار همدان بین 26 

تا 28 هزار تومان است.

الیحه اصالحی بودجه 
از نگاه رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: حمیدرضا 
حاجی بابایــــی رئیــــس کمیســــیون برنامــــه و 
بودجــــه مجلس شــــورای اســــالمی گزارشــــی 
اجمالــــی در خصوص الیحــــه اصالحی دولت 

ارائه داد.
گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی  به 
در مورد الیحه اصالحــــی دولت گفت: الیحه 
دولت کــــه با اصالحاتی تقدیم مجلس شــــد 
اگرچه همچنان در تحقق شاخص های کالن 
ســــرمایه گذاری،  افزایش  ماننــــد  اقتصــــادی 
ضریــــب  کاهــــش  بیــــکاری،  نــــرخ  کاهــــش 
جینــــی، کاهــــش نرخ تــــورم، افزایــــش درآمد 
کل عوامل تولید، کاهش  ســــرانه، بهره وری 
هزینه  هــــای مصرفی، صادرات غیرنفتی کاال و 

 عدم توفیق در کنترل 
ً
خدمات و کاهش واردات و نهایتا

نوســــانات بازار ســــرمایه که در برنامه ششم بر این موارد 
کید شــــده، ناکارآمد جلوه می  کند اما دولت توانســــته  تأ
تا حدودی اشــــکاالت و ابهامات و نواقص الیحه قبلی را 

کند. مرتفع 
وی در ایــــن باره توضیــــح داد: کاهش نســــبی هزینه ها به 
میزان 40 هزار میلیارد تومان، کاهش برداشت از صندوق 
توســــعه ملی از 75 هزار میلیارد تومان به 36 هزار میلیارد 
تومــــان، واقعی کردن درآمدهــــای مالیاتــــی از 317/6 هزار 
میلیــــارد تومان به 366/9 هــــزار میلیارد تومــــان می توان 

اشاره کرد.
شفاف ســــازی  داد:  ادامه  بــــاره  این  در  بابایی  حاجــــی 

وش  پیش فر حــــذف  و  نفت  به  اتکا  میــــزان  کاهش  و 
70 هــــزار میلیــــارد تومان و بســــنده  نفــــت به میــــزان 
199 هــــزار میلیــــارد تومــــان درآمد  کــــردن بــــه میــــزان 
خالص  و  گازی  میعانــــات  نفــــت،  صــــاردات  از  حاصل 
میــــزان  ســــه گانه  وض  فــــر البتــــه  کــــه  گاز  صــــادرات 
ز در تحقق این  صادرات، قیمت هر بشــــکه و قیمت ار
از  عملیاتی  تراز  کســــری  کاهش  نیست،  وشــــن  ر مبلغ 
تومان  میلیارد  هــــزار   285 به  تومان  میلیارد  هزار   319
و جابجایــــی منابع پیش بینی شــــده در بند »ه« تبصره 
به  توســــعه  صندوق  از  و  یور میلیارد   2 /8 میــــزان  به   4
تا  که  اســــت  نواقصی  جمله  از  دولــــت  عمومی  بودجه 

است. شده  رفع  حدودی 

وی بــــه حذف بندهایــــی از مــــاده واحده که 
جمله  از  می کنــــد  کمک  الیحه  شــــفافیت  به 
جــــزء 2 بند »ب« تبصــــره 1، پیش بینی کنترل 
کنترل قیمــــت ارز در  نســــبی تورم از طریــــق 
طول اجرای بودجه در ســــال 1400 به ویژه ارز 
مورد نیاز دارو و کاالهای اساســــی و افزایش 
نســــبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای از 50 
درصد به 56 درصد به عنوان دیگر موارد رفع 

اشکال شده اشاره کرد.
حاجــــی بابایــــی ادامــــه داد: بــــا ایــــن وجــــود 
قبیــــل  از  الیحــــه  در  ابهاماتــــی  و  اشــــکاالت 
35 هزار میلیــــارد تومــــان بند »و«  افزایــــش 
تبصــــره 2 یعنــــی از 195 هزار میلیــــارد تومان 
به 125 هــــزار میلیارد تومان بــــدون لحاظ در 
ســــقف ماده واحــــده و افزایــــش تهاتر موضــــوع بند »و« 
تبصــــره 5 از 30 هــــزار میلیارد تومان به 35 هــــزار میلیارد 

تومان می توان اشاره کرد.
وی در ایــــن رابطه بیان کرد: عدم شــــفافیت ســــقف ماده 
واحــــده به دلیل عدم لحــــاظ ارقام بند »و« تبصــــره 2 و بند 
»و« تبصره 5 و تبصره 14 که تخلف از قانون برنامه ششــــم 

است از دیگر اشکاالت است.
رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس 
افزود: عدم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و دســــتمزد 
و کاهــــش فاصله طبقاتی متناســــب با تــــورم و عدم توجه 
کافی به اقشــــار کم درآمد جامعه متناســــب با تــــورم نیز از 

دیگر اشکاالت الیحه است

فرهنگی  جمعه های 
در تپه هگمتانه

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیــــر پایگاه محوطه 
میــــراث فرهنگی و گردشــــگری هگمتانــــه از اجرای 
از جمله شــــاهنامه خوانی در  برنامه های فرهنگــــی 

روزهای جمعه هر هفته در تپه هگمتانه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســــن سلطانی روز گذشته با 
بیان اینکه تپــــه تاریخی هگمتانه نوروز 1400 مطابق 
با مصوبات ســــتاد ملی و اســــتانی کرونــــا فعالیت 
خواهد داشت اظهار کرد: در حال حاضر تپه تاریخی 
هگمتانه باز بوده و بازدید از آن صورت می گیرد اما 
در ایام نوروز بستگی به چگونگی وضعیت کرونا و 

مصوبات ستاد ملی کرونا دارد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه هگمتانه بــــرای نــــوروز 1400 و 
این  افزود:  اســــت  آماده  نوروزی  مهمانان  پذیرش 
محوطه تاریخی با اســــتفاده از تــــوان و ظرفیت های 
موجــــود و اعتبــــارات ابالغی حفاظــــت و نگهداری 
محوطه تاریخی هگمتانه، بــــرای پذیرش میهمانان 

نوروزی مهیا است.
مدیر پایگاه محوطه میراث فرهنگی و گردشــــگری 
زیرســــاخت  خدمات  منظور  به  کرد:  بیان  هگمتانه 
ســــرویس های  اساســــی  تعمیــــرات  گردشــــگری، 
بهداشــــتی، رنگ آمیزی فضاهــــای اصلی و مبلمان 
الچیق، روشنایی بازدید  آ محوطه و ساخت سکو و 
شبانه و پارکینگ موقت ویژه گردشگران برای ایام 

عید و ورود گردشگران به این محوطه انجام شد.
وی با بیــــان اینکه تقویت ســــامانه پایش تصویری 
در راســــتای طــــرح جامع پایــــش تصویــــری محوطه 
انجام شــــده اســــت تصریح کــــرد: به منظــــور حفظ 
و نگهــــداری محوطــــه تاریخــــی هگمتانــــه همــــواره 
اقداماتی انجام می شــــود و این اقدامات محدود به 

زمان خاصی نیست.
ســــلطانی با بیان اینکه برنامه هــــای فرهنگی نیز در 
این محوطه تاریخی پیش بینی شــــده است افزود: 
هر هفتــــه جمعه هــــا از ســــاعت 9 صبح تــــا 12 ظهر 
توسط ســــازمان های مردمی برنامه های فرهنگی از 
جمله مسابقه عکاسی، شــــاهنامه خوانی و... برگزار 

می شود که بسیار جالب است.
وی در پایان ثبــــت جهانی منظر شــــهری هگمتانه 
تا همــــدان را اتفــــاق بزرگــــی در میــــراث فرهنگی و 
گردشگری همدان دانســــت و گفت: پرونده ثبت 
جهانــــی در حــــال پیگیــــری از وزارتخانــــه اســــت که 
امیدواریم در سال میالدی آینده شاهد این رخداد 

ارزشمند و بزرگ باشیم.

توزیع میوه شب عید در 
غرفه های دولتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه میوه و 
تره بار همدان گفت: امسال نیز میوه شب عید در 

غرفه های دولتی توزیع می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، رضا البرزی اظهــــار کرد: همه 
ساله در ماه های پایانی سال بازار خرید میوه کساد 
می شود و مردم اولویت خود را برای خرید پوشاک، 

خشکبار و غیره برای شب عید قرار می دهند.
وی با بیــــان اینکه اوج تقاضا در بــــازار میوه و تره بار 
مربوط به روزهای پایانی ســــال اســــت تصریح کرد: 
شب  میوه  گذشته  ســــال های  همانند  نیز  امسال 

عید در غرفه های دولتی شهر توزیع می شود.
رئیس اتحادیه میــــوه و تره بار همدان با اشــــاره به 
اینکه قیمــــت میوه ثبات گرفته و برای شــــب عید 
نیــــز انتظار افزایش قیمت نمی رود گفت: امســــال 
نــــرخ انواع میوه نســــبت به ســــال گذشــــته گران تر 
آن هم مربوط به افزایش هزینه های  شده که علت 

حمل و نقل، سبد، دستمزد کارگر و غیره است.

اعالم برندگان مسابقه قرآن 
بسیج رسانه همدان ویژه 

بانوان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: اســــامی برندگان 
مســــابقه قرآنی بسیج رسانه اســــتان همدان اعالم 

شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، اســــامی برندگان مســــابقه 
قرائت و مفاهیــــم قرآن کریم ویــــژه خواهران اعالم 

شد.
در بخش قرائت زهرا کریمی، سیده فریده حسینی 

و اعظم مرادی به عنوان نفرات برتر اعالم شدند.
در بخش مفاهیم نیز مریــــم صابری یگانه و فاطمه 
غفاری اول و دوم شــــدند و ســــومی این مسابقات 

مشترکا به راضیه زارعی و مرضیه شبانی رسید.
به نفرات برگزیده هدایایی از ســــوی سازمان بسیج 

رسانه استان همدان تقدیم خواهد شد.

خبــر

فتحیان نسب خبر داد:

ح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر  آمارگیری طر
آغاز می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرســــت معاونت امور 
زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهری شــــهرداری همدان از 
انجام اقدامــــات بازنگری مطالعات "طــــرح جامع حمل 
و نقــــل و ترافیک شــــهر همــــدان" خبــــر داد و گفت: بر 
اســــاس این طرح، آماربرداری مبدا و مقصد ســــفرهای 
شــــهروندان، حجم تــــردد خطــــوط بــــرش و آماربرداری 

دروازه ای در آذرماه امسال انجام شد.
بــــه گــــزارش مدیریــــت ارتباطــــات و امــــور بیــــن الملل 
شــــهرداری همدان؛ امیر فتحیان نســــب با بیان اینکه 
تکمیل نمونه پرســــش گری مبدا و مقصد ســــفرهای 
، نیازمند جمع آوری نمونه های بیشــــتر در برخی  خانوار
از نواحی اســــت، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی روش 
، آمارگیــــری تکمیلی مبدا و  آماربــــرداری با وزارت کشــــور
مقصد ســــفرهای خانوارهای ســــاکن محدوده طرح در 
هفته آخر بهمن ماه امســــال برنامه ریزی شــــده است 
که در همین راستا فرم های آمارگیری با کمک گروهی از 
آمارگیــــران آموزش دیده در محدود موردنظر توزیع و در 

نهایت جمع آوری خواهد شد.
وی در ادامــــه به تشــــریح اجــــرای این طــــرح پرداخت و 
گفت: آمارگیران با مراجعه به نواحی مورد نظر که از قبل 
شناسایی شده اند به درب منزل شهروندان مراجعه و 
با اســــتفاده از روش نمونه گیری تصادفی موارد مندرج 
در پرسشنامه را برای جامعه هدف تشریح می کنند که 
در صورت عدم تمایل پاســــخگویی هر کدام از خانواده 
ها، به درب منزل ســــایر شــــهروندان در محدوده مورد 

نظر مراجعه و فرآیند کار را پیگیری می کنند.
فتحیان نســــب در ادامه افزود: بر اساس برنامه ریزی 
صــــورت گرفتــــه و در صــــورت تمایل شــــهروندان به 
پاســــخگویی، فرم های مورد نظر در بیــــن افراد جامعه 
تکمیل  پرسشــــنامه های  کــــه  می شــــود  توزیع  هدف 

شــــده در یک بازه زمانی مشــــخص جمع آوری خواهد 
شد و در صورت مشــــاهده موارد ناقص، آمارگیران با 
پرســــش مجدد از افراد فرم های مورد نظــــر را تکمیل 

می کنند.
معاون شــــهردار همدان تصریح کــــرد: در این طرح 142 
ناحیه ترافیکی به منظور انجام مطالعات مذکور تعریف 
شــــده است که آمارگیران موظف به توزیع حدود 3 هزار 
فرم با توجه به اندازه نمونه مشخص شده در هر ناحیه 

و در مدت زمان تعیین شده خواهند بود.
بــــه منظــــور رعایــــت  کــــرد:  فتحیــــان نســــب اضافــــه 
دستورالعمل های بهداشــــتی و هماهنگی با نهادهای 
مربوط، مجوز آماربرداری از ســــتاد کرونای اســــتان اخذ 
، فرم ها  و تصویــــر آن همراه بــــا کارت شناســــایی معتبر
و همچنین پیام شــــهردار همــــدان در اختیار آمارگیران 
قرارگرفتــــه اســــت کــــه در هنــــگام مراجعــــه بــــه منازل 

شهروندان ارایه خواهد شد.
وی در پایان ضمن تشــــکر از مشــــارکت شهروندان در 
اجرای این طرح، خواســــتار همکاری های الزم از ســــوی 
خانواده ها بــــا آمارگیران در جهــــت برنامه ریزی دقیق و 

ارتقای آسایش و رفاه عمومی شد.

سرپرست فرمانداری همدان:

وضعیت میدان میوه و تره بار زیبنده همدان نیست
مهلت یک هفته ای اصناف میدان میوه و تره بار برای خرید انشعاب آب

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان بیان کرد: وضعیت میدان میوه و تره بار زیبنده 

همدان نیست.
به گــــزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی در نشســــت 
ویژه بررســــی مسایل و مشــــکالت میدان میوه و تره بار 
همــــدان گفت: وضعیت میــــدان میوه و تره بار بســــیار 

نابسامان است و زیبنده همدان نیست.
سرپرست فرمانداری همدان با اشــــاره به اینکه احداث 
میدان میوه و تره بار با ســــرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حال انجام است افزود: به سرانجام رسیدن این طرح 
ممکن است چند سال به طول بی انجامد که الزم است 
وضعیت میــــدان میوه و تــــره بار فعلی هر چه ســــریع تر 

ساماندهی شود.
وی بی نظمی، مشکالت ترافیکی، سرقت و نقص ایمنی 
را از جمله مشکالت این بازار برشمرد و یادآور شد: میدان 
میوه و تره بار همدان دارای قدمت چندین ساله است و 
در گذشــــته به عنوان یک پس کرانه به خوبی فعال بود 
اما به مرور مشکالت این مجموعه الینحل باقی مانده و 

منجر به وضعیت نابسامان کنونی شده است.
محمدی با بیان اینکه دادســــتان همــــدان هم در این 
خصوص به جــــد تأکیــــد دارد افزود: طرح ســــاماندهی 
میدان میوه و تره بار توســــط شــــهرداری همدان تهیه 
و در کارگروه کارشناســــی ترافیک تأیید شده است که 
پــــس از تأیید در شــــورای همتای اســــتان باید در زمان 

کوتاهی اجرایی شود.
وی خواســــتار همکاری هیأت امنا و غرفه داران میدان 
میوه و تره بار در راســــتای اجرای طرح ساماندهی شد و 
اظهار کرد: نگاه شــــهرداری به این موضوع به هیچ وجه 
درآمدزا نیســــت و صرفــــا بهره مندی مــــردم از خدمات 

مطلوب تر و رفع مشکالت موجود مد نظر است.
سرپرست فرمانداری همدان در پایان خواستار همکاری 
دســــتگاه های اجرایــــی ذیربــــط بــــه منظور اجــــرای طرح 
ســــاماندهی میدان میوه و تره بار همدان شــــد و افزود: 
واحدهای صنفی میدان میوه و تــــره بار ظرف یک هفته 
نسبت به مراجعه و خرید انشــــعاب آب از شرکت آب و 

فاضالب همدان اقدام کنند.

آخرین مهلت شرکت در  
مسابقه کتاب خوانی دعوت به 

نماز در سیره شهیدان
کارگروه قرآن  هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مســــؤول 
و عتــــرت اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان 
همدان از برگزاری مســــابقه کتاب خوانی دعوت به نماز 

در سیره شهیدان در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، هــــادی شــــیرمحمدی بیان کرد: 
به مناســــبت چهل و دومین ســــالگرد پیروزی انقالب 
اســــالمی مســــابقه کتاب خوانــــی دعــــوت به نمــــاز در 
ســــیره شــــهیدان با محوریت کتاب قصه عاشــــقان به 

نویسندگی سید احمد مشتاقی نیا برگزار می شود.
وی بیان کرد: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 

hamedan.farhang. می توانند بــــا مراجعه به نشــــانی
gov.ir تا تاریخ 30 بهمن جاری فایل کتاب و ســــؤاالت 
را دریافت کنند و پاســــخ را در قالب یک عدد 10 رقمی 
از چپ به راست به شــــماره پیامکی 1000032521874 
پیامک کنند شیرمحمدی افزود: در این مسابقه کتاب 
خوانی به 42 نفر از شــــرکت کنندگان که پاسخ صحیح را 

ارسال کنند به قید قرعه هدایای ارزنده ای اهدا می شود.

لودگی نگران کننده هوای همدان آ
مسؤول کنترل آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:  امیدوارم 

اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول کنترل آلودگی هوا در دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
گفت: نگران آلودگی هوای همدان هستیم.

به گزارش هگمتانه، مهدی خدابخشــــی گفت: همدان را به هوای پاک می شــــناختند اما متأسفانه 

روزهای آلوده در آن در حال افزایش است.
وی اظهار کرد: متأســــفانه هر سال آلودگی ترافیکی، ازون و ذرات معلق بیشتر می شود و میانگین 

آن در استان و شهر همدان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه امیدواریم شــــرایط همواره طوری باشــــد که همدان عاری از آلودگی باشــــد گفت: 

نگرانی به خاطر آلودگی وجود دارد و امیدوارم اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد.
مسؤول کنترل آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در پاسخ به اینکه این روزها وضعیت 
آلودگی تهران نگران کننده اســــت و آیا همدان هم این شــــرایط را دارد افزود: بله، به خصوص در مرکز 

شهر در ساعات اوج ترافیک و در روز که هوا پایداری زیادی دارد شاهد آلودگی هستیم.
وی بیــــان کــــرد: وجــــود ذرات آالینــــده در مرکز شــــهر به خاطــــر ترافیــــک افزایش می یابــــد از طرفی 
خوشــــبختانه دو ســــال اســــت که با افزایش بارش ها مواجه هســــتیم و خیلی نگرانی در خصوص 
ذرات گرد و غبار نبود اما امســــال چون بارش ها کمتر شــــده ممکن است ریزگردها و گرد و غبار را از 

کشورهای غربی مانند عراق و کویت داشته باشیم.
به نقل از فارس، خدابخشــــی تأکید کرد: بخش هایی از اســــتان  همدان نیز در حال خشــــک شدن 
است و این موضوع پدیده گرد و غبار را ایجاد می کند که می تواند استان هم منشأ گرد و غبار باشد.
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3 شهرستان

لزوم ایجاد محل فرود بالگرد در »والشجرد« و »خیرآباد« تویسرکان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــر اورژانــــس پیــــش 
بیمارستانی تویسرکان با تأکید بر اینکه محل فرود بالگرد 
شــــهر فرســــفج از مردادماه امســــال به مردم این منطقه 
خدمات دهــــی دارد، گفــــت: ایجــــاد محل فــــرود بالگرد در 

والشجرد و مسیر خیرآباد ضروری است.
به گزارش هگمتانه، فرشــــاد عبدالملکی با اشاره به اینکه 
محل فرود بالگرد اورژانس فرسفج مقابل پایگاه اورژانس 
شهر فرســــفج مردادماه امســــال افتتاح شــــد اظهار کرد: 
محل فرود بالگرد داخل شــــهر فرسفج با هماهنگی اداره 

ورزش و جوانان به مردم این منطقه ارائه خدمات دارد.
وی با اشــــاره به اینکه حــــدود یک هزار مترمربــــع از زمین 
فوتبــــال 2 هــــزار متــــری اداره ورزش و جوانــــان تســــطیح 
و بــــه منظور اســــتفاده از بالگــــرد اورژانــــس در اختیار ما 
که برای تســــطیح  گرفته اســــت،از خیران خواســــت  قرار 
و آســــفالت محــــل فرود بالگردهای ســــطح شهرســــتان 

اورژانس را یاری دهند.
مدیر اورژانس پیش بیمارســــتانی شهرستان تویسرکان 
با بیان اینکه اورژانس هیچ درآمد اختصاصی ندارد و همه 
خدمات اورژانس به مردم به طور کلی رایگان است تأکید 
کرد: حفظ و نگهداری بالگرد هزینه ای بســــیار باالســــت با 
توجه به شــــرایط محــــدود منابع مالی و اقتصادی ســــخت 

امروز ما به شدت به یاری خیران نیازمند هستیم.
وی با بیان اینکه اگــــر نزدیک جاده اصلی برای ایجاد محل 
فرود بالگرد اورژانس شــــهر فرســــفج خّیر یا خیرانی زمین 
در اختیــــار اورژانس قرار دهنــــد به طور حتم بهتر اســــت 

خاطرنشان کرد: تاکنون دو زمین معرفی شده؛ اما به لحاظ 
کارشناسی ایراد داشته و مورد تأیید قرار نگرفتند.

عبدالملکــــی درباره تأثیرگذاری محل های فــــرود بالگرد بر 
نجات جان بیمار در شــــرایط اضطرار توضیح داد: اورژانس 
هوایی برای بیمارانی که دچار سکته مغزی و قلبی به ویژه 
ســــکته مغزی می شوند اثرگذاری بســــیار باالیی در نجات 

بخشی جان انسان دارد.
وی زمــــان انتقــــال ایــــن بیمــــاران را »زمان طالیــــی« یعنی 
حدود یک ساعت دانســــت و تأکید کرد: اگر این بیماران 
در این زمــــان به مراکز درمانی تخصصــــی و فوق تخصصی 
برســــند و خدمــــات الزم را دریافت کنند، عــــوارض بر بدن 
آن ها نمی ماند و خســــارات اجتماعی، روحی و روانی و حتی 
اقتصادی به فرد و ســــپس به جامعه تحمیل نمی شود، و 

فرد به زندگی عادی خود بر می گردد.
مدیر پیش بیمارستانی اورژانس شهرستان تویسرکان با 
تأکید بر اینکه همه خدمات اورژانس حتی انتقال بیمار با 
بالگرد در هر شرایط و مکان رایگان است، از وجود هفت 
محل فرود بالگرد در ســــطح شهرســــتان خبر داد و افزود: 
محل فرود بالگرد اضطراری اورژانــــس در میررضی، گردنه 
دوالیی،میانده، فرســــفج، سرکان، اشــــتران و بیمارستان 
تازه تأســــیس 154 تختخوابی ســــردار شــــهید حاج قاسم 

سلیمانی فعال و به مردم شهرستان خدمات دارند.
وی با بیــــان اینکه محل های فرود بالگــــرد اورژانس به جز 
بیمارســــتان تازه تأســــیس سردار شهید ســــلیمانی هیچ 
کدام آســــفالت نیســــتند تصریح کــــرد: محل هــــای فرود 

اضطراری فقط برای نشســــتن و بلند شــــدن است اما اگر 
آســــفالت باشــــد خدمات دهی بهتر صــــورت می گیرد در 
صورتی که پد خاکی باشــــد زمان های شاید گردو خاک دید 
خلبان کور کند، برهمین اساس یاری و همکاری خیران را 

برای آسفالت محل های فرود و... می طلبیم.
عبدالملکــــی با اشــــاره بــــه اینکه بــــرای ایجاد محــــل فرود 
بالگرد در والشــــجرد زمین در کنار مسیر جاده تویسرکان 
به کنگاور داریم خاطرنشــــان کرد: برای تسطیح آن بسیار 
پیگیری کردیم؛ اما تاکنون هیچ اقدامی نشــــده است، به 
همین منظور از دهیاری روســــتای والشــــجرد و اداره راه و 
شهرســــازی والشــــجرد  می خواهیم این زمین را برای ارائه 

خدمات اورژانس تسطیع کنند.
وی بــــا بیان اینکه خدمــــات صفر تا صــــد اورژانس رایگان 
اســــت و همه امور آن عــــام المنفعه و با همــــکاری خیران 
انجام می شود بیان کرد: اعتبار دولتی اورژانس متأسفانه 
ناچیز اســــت که آن هم برای تأمین داور و تجهیزات صرف 

می شود.
تویسرکان  شهرستان  اورژانس  بیمارستانی  پیش  مدیر 
کید بــــر اینکه ایجــــاد محل فــــرود بالگرد در مســــیر  بــــا تأ
خیرآبــــاد به عنوان یک ضرورت، نیاز اســــت، گفت: زمین 
برای ایجاد محل فرود بالگرد به اورژانس داده شــــده؛ اما 
برای تسطیح متأســــفانه هنوز دستگاه های مربوطه هیچ 
اقدامی نکردند، ایجاد محل فرود بالگرد در والشــــجرد و 
گردنه خیر آباد در دو مســــیر اصلی شهرستان باید جدی 

گرفته شود.

: رئیس شورای اسالمی شهر مالیر

در شهر مالیر بنایی ساخته نشده که بدون تخلف باشد!
شــــورای  رئیس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
از مهمترین  گفت: یکی  اسالمی شــــهر مالیر 
برنامه های  سریع  پیشروی  شورا  دغدغه های 
بهداشــــتی،  عمرانی،  اقتصــــادی،  اجتماعــــی، 
کمک و  بــــا  آموزشــــی و ســــایر امــــور رفاهــــی 
همراهــــی مــــردم اســــت به طــــوری کــــه کار و 
تالش بی منت در نهاد شــــورا با اساسی ترین 
نیازهای شــــهروندان مرتبط بــــوده و بهترین 
شیوه مردم ساالری در این نهاد تحقق یافته 

است.
افزود:  کولیوند  جلیــــل  هگمتانه،  گزارش  به 
شهرداری،  کارهای  ســــازی  شفاف  و  پیگیری 
اجرای پروژه های شــــهری بــــا نگرش عدالت 

اجتماعــــی، پیگیری جدی امور شــــورا در راســــتای حفظ 
حقــــوق شــــهروندان، پیگیری بــــه منظور ایجــــاد درآمد 
کید بر تصویــــب پروژه های نیمــــه کاره ای که  پایــــدار و تأ
از ســــنوات قبل مانده که اگر در این دوره به ســــرانجام 
نرســــد هزینه هایــــی هم کــــه از قبل انجام شــــده از بین 

می رود، از جمله فعالیت های شــــورا به شمار می رود.
رئیس شورای اسالمی شهر مالیر خاطرنشان کرد: اینکه 
پــــروژه ای زمان زیــــادی را برای اجرا و بهره بــــرداری به خود 
اختصاص می دهد تــــا در نهایت تکمیل شــــود، آنچنان 
جذابیــــت و کارآمدی مؤثری برای مردم نــــدارد، پس باید 
زمان اجرای پروژه ها را کوتاه کــــرد. در واقع این اقدام هم 
از نظر کارآمدی مؤثر اســــت و هم هزینــــه اجرای آن کمتر 
خواهــــد بود و هم بــــار مالی و اجــــرای پروژه بــــه مدیریت 
بعدی تحمیل نشده و مدیریت جدید با برنامه ای جدید 

وارد کار می شود.
این مقام مســــؤول افزود: پس انتظار مــــی رود مدیریت 
شــــهری پروژه هایی را تعریف کند که در طول مدت چهار 
ســــال به نتیجه برسد چراکه هم برای شــــهروندان تازگی 
دارد و هم بــــا هزینه کمتری پروژه اجرا شــــده، پروژه مورد 
تعریف بعضی ها قرار نمی گیــــرد و هم دیون عمرانی برای 

مدیریت بعد به جا نمی گذارد.
وی در بخــــش دیگری اظهــــار کرد: شــــهرداری ها باید از 
شدن  مشــــخص  عمرانی،  پروژه های  اجرای  بودجه،  نظر 
سهم عمرانی و ســــهم جاری از بودجه سال و مشخص 
کــــردن بودجــــه هــــر شــــهرداری- بــــا توجه بــــه درجه آن 
شــــهرداری که انگیزه ای برای شهردار باشد- در راستای 
جذب درآمد و رســــاندن بودجه در حد انتظار و یا سقفی 
که برایــــش تعریف شــــده اســــت، پیگیری هــــای الزم را 

باشند. داشته 
رئیــــس شــــورای اســــالمی شــــهر مالیر بیــــان کــــرد: باید 
پیگیری های الزم به منظــــور اصالحات بر طرح تفصیلی و 

جامع شــــهری در زمینه اخذ مجوز از اداره راه و شهرسازی 
به لحاظ 2+6 و مشــــاعیات جزء بناء لحاظ شــــود تا شاید 
بتوان از این ساخت و ســــازهای غیرمجاز در سطح شهر 

آید. جلوگیری به عمل 
وی افزود: در سطح شــــهر بنایی ساخته نشده که بدون 
تخلف باشــــد، آنهایی کــــه قادر به اخذ پروانه نیســــتند یا 
ملکشان عادی اســــت، یا حد نصاب ندارد و یا به عبارت 
دیگر به علت ارزان بودن جریمه کمیســــیون ماده 100 که 
تشویق به عادی ســــازی می شود و آن دسته افرادی هم 
که پروانه ساخت می گیرند شاید به جرأت می توان گفت 
بعضی ها پیش از مجوز صادر شده از سوی شهرداری در 

کنار پروانه، تخلف بنا انجام می دهند.
کولیونــــد اضافه کــــرد: در این دوره از شــــورا بــــا پیگیری 
فرماندار مالیر و دســــتور اکید اســــتاندار همدان، پیگیر 
رفع مشکالت پروژه پشت ناسیونال هستیم که شامل 
کانال کشــــی فاضــــالب، جدولگــــذاری، آســــفالت، پیاده 

روسازی و روشنایی معابر است.
عــــوارض  تعرفــــه  الیحــــه  تصویــــب  شــــد:  یــــادآور  وی 
آن  پیشــــنهادی شهرداری و ســــازمان های وابســــته به 
که شامل  1400 در قالب شــــش ســــرفصل  برای ســــال 
فصــــل اول تعرفه عوارض محلی شــــهرداری با 51 ماده، 
فصل دوم عوارض اصناف و کســــب و پیشه با 12 ماده، 
فصل ســــوم دفترچه آتش نشــــانی با سه جدول، فصل 
چهارم دفترچه ســــیما و منظر شــــهری با 22 ماده، فصل 
پنجــــم تخفیفــــات با پنج برگ و فصل ششــــم پســــماند 
با هفت ماده، با تالش اعضای شــــورای اســــالمی شــــهر 

خورد. رقم  مالیر 
 ، کولیونــــد گفــــت: پیگیــــری ضدعفونــــی کــــردن معابر
مدارس،  مساجد،  ها،  پارک  ورزشــــی،  وسایل  میادین، 
ضدعفونی  محلــــول  توزیــــع  ها،  تاکســــی  ها،  اتوبــــوس 
وهــــای خدمات شــــهری و  کننــــده و ماســــک بیــــن نیر

حاشــــیه ای  مناطــــق  و  تاکســــی  راننــــدگان 
عمومی  تخفیفــــات  مجــــوز  صــــدور  و  شــــهر 
دهه  مناســــبت  به  شــــهرداری  پیشــــنهاد  با 
مبارک فجر از دیگر اقدامات انجام شــــده به 

ود. می ر شمار 
رئیس شــــورای اسالمی شــــهر مالیر در رابطه 
با اهم پروژه های در دســــت اقدام اظهار کرد: 
امروزه بخش عمده ســــرمایه هر کشــــوری به 
پروژه های  به  توسعه  حال  در  کشورهای  ویژه 
عمرانــــی و زیربنایی اختصــــاص دارد، بنابراین 
بــــا توجه بــــه رکود اقتصــــادی به وجــــود آمده 
شــــهرداری باید پروژه های مفیــــد و اثرگذار در 

شهر را اولویت اجرا قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های شهری با نگرش 
عدالت اجتماعی، بیان کرد: شــــهرداری باید پروژه هایی را 
کید بر توجیه اقتصــــادی، فرهنگی و اجتماعی مدنظر  با تأ
قــــرار دهد تــــا پروژه های اثرگذارتــــر که از قابلیــــت اجرایی 
بهتــــری برخوردارند و در حــــوزه ایجاد و اشــــتغال و رونق 
اقتصادی نقــــش عمده ای را ایفا می کند، انتخاب، تعیین 

و مصوب شوند.
)عج( بــــه نام  وی افــــزود: تکمیــــل پــــارک کــــوی ولیعصر
شقایق، بازسازی پارک بانوان تاجوک، تکمیل پروژه های 
 ، ، پیاده روســــازی در ســــطح شــــهر مینی ورلد و بام مالیر
لکه گیری و یک پارچه ســــازی آسفالت و جدولگذاری در 
، تکمیل پروژه خانه محله میدان استاندارد،  سطح شــــهر
ساختمان  احداث  خرداد،   15 تجاری  ســــاختمان  تکمیل 
تجاری و دیوارکشــــی زمین کارخانه آسفالت قدیم، اجرای 
آبیــــاری قطــــره ای در بعضی از نقاط شــــهر از جملــــه بلوار 
آیــــت ا... میرشــــاهولد، 32 متــــری مطهری، بلوار شــــهید 
بهشــــتی و محصور کردن پارک ها به منظــــور جلوگیری از 
ورود موتورســــوارها به پارک ها در دستور کار شهرداری و 

شورا قرار دارد.
به نقل از ایســــنا، رئیس شــــورای اسالمی شــــهر مالیر در 
پایان خاطرنشــــان کرد: شــــورای شــــهر در 9 ماهه ســــال 
جاری، 90 جلســــه رســــمی و 190 جلســــه کمیسیون های 
مختلف شــــورا را برگــــزار کــــرده، نامه های وارده به شــــورا 
1165 مــــورد و تعــــداد مجوزهای صــــادره 448 مورد بوده 
اســــت. شــــورا دارای هفــــت کمیســــیون اســــت کــــه هر 
کــــدام با توجه به نــــوع کاری که به آنها محول می شــــود با 
تشکیل جلســــات و نظرخواهی از کارشناسان مربوط در 
کمیســــیون تصمیم گیری می کنند و در نهایت موضوع 
مورد نظر که در کمیسیون مصوب شده، در صحن شورا 
مطرح و مورد بررســــی و ارزیابی قــــرار می گیرد و در نهایت 

مصوب می شود.

ثبت دوازدهمین اهدای عضو در همدان
نجات 3 بیمار نیازمند

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــؤول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســــینا از ثبت دوازدهمین اهدای عضو در اســــتان همدان خبر داد و گفــــت: اعضای زنده یاد حاتم 

حاتمی به سه بیمار نیازمند پیوند اهدا شد.
به گزارش هگمتانه، مجید حمیدی از ثبت دوازدهمین اهدای عضو اســــتان همدان طی امســــال 
خبر داد و اظهار کرد: زنده یاد حاتم حاتمی 54 ســــاله، اهل و ســــاکن شهرســــتان مالیر با خونریزی 

مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود که اعضایش به بیماران اهدا شد.
وی با اشــــاره به اینکه با ســــخاوتمندی و رضایت خانواده آن مرحوم کبــــد و کلیه هایش به بیماران 
نیازمند اهدا شــــد گفت: با این عمل همنوع دوستانه و خداپسندانه ســــه هموطن از مرگ حتمی 

نجات یافت.
مســــؤول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا ضمن قدردانی از 
خانواده حاتمی که در شرایط سخت تصمیم بزرگی گرفتند افزود: از خداوند متعال علو درجات برای 

روح بزرگ آن عزیز ســــفر کرده و صبر و شــــکیبایی در تحمل این مصیبت بــــرای بازماندگان به ویژه 
والدین عزیزش مسئلت داریم.

وی با اشــــاره به اهمیت فرهنگ ســــازی در اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی گفت: ترویج فرهنگ 
اهدای عضو بیمارانی که دیگر امکان برگشــــت به زندگی ندارند برای اینکه زندگی دوباره به بیماران 
در انتظار اهدای عضو ببخشــــند مورد توجه بوده و نیز الزمه پیشــــرفت در حــــوزه اهدای عضو، کار 

گروهی و همدالنه است.

رونمایی از 4 کتاب نویسندگان جوان تویسرکانی
افتتاح کتابخانه »سیدشهاب« تویسرکان به زودی

اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کتابخانه هــــای عمومــــی تویســــرکان از رونمایــــی از 
چهار کتاب از نویسندگان جوان این شهرستان به 
مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد و 
گفت: پروژه ساختمان کتابخانه سید شهاب بیش 

از 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش هگمتانــــه، مهدی کریمی از رونمایی چهار 
کتاب به همت کتابخانــــه میررضی الدین آرتیمانی و 
بامداد شــــهر فرسفج به مناسبت ســــالگرد پیروزی 
انقالب اســــالمی خبر داد و اظهار کرد: کتاب  »عشق 
تقصیــــری ندارد« و »گویش تویســــرکانی« آثار ریحانه 
نوری از نویســــندگان جوان شهرســــتان تویسرکان 

است.
وی با اشــــاره به همــــکاری ریحانه نوری بــــا کتابخانه 
عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
از رونمایی ســــومین کتاب به نام »ســــایه های ســــر 
« اثر محدثه ســــادات مهدیان نام برد و گفت:  به زیر
کتــــاب »کیســــه آســــمانی« چهارمین کتــــاب اثری از 
از موفق تریــــن قصه گوهای  بهنــــام جهانــــی، یکــــی 
شهرســــتان و دارنده رتبه کشوری است که تاکنون 

پنج کتاب را به رشته تحریر درآورده است.
کتابخانه هــــای عمومــــی شهرســــتان  رئیــــس اداره 
تویسرکان در خصوص برنامه های این نهاد با توجه 
به وضعیــــت کرونا گفت: برنامه هــــای کتابخانه ها با 
شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و هر کتابخانه 

به صورت مستقل در بخش های مختلف به جامعه 
مخاطــــب و عالقه منــــدان در صفحه اینســــتاگرامی 

برنامه دارند.
وی به شــــعرگویی توســــط شــــاعران بومی، نقد و 
معرفــــی کتــــاب و قصه گویــــی در فضــــای مجازی 
»خطبــــه  مســــابقه  و  مدنــــی  شــــهید  کتابخانــــه  از 
ســــرکان  )ع(  باقرالعلــــوم  کتابخانــــه  در  فدکیــــه« 
بــــه مناســــبت دهــــه مبــــارک فجــــر اشــــاره کرد و 
ود: کتابخانه های عترت و بامداد بســــته های  افــــز
و  کــــودکان  ســــنی  رده  بــــا  متناســــب  فرهنگــــی 
وستای  ر سه  و  ابداالن  وســــتاهای  ر در  نوجوانان 

کردند. توزیع  وم  محر دیگر 
کریمی در ادامه پیشــــرفت فیزیکی پروژه ساختمان 
کتابخانــــه روســــتای ســــید شــــهاب را بیــــش از 97 
درصد بــــه مســــاحت 500 مترمربــــع و زیربنــــای 130 
مترمربع دانســــت و با اشــــاره به اینکه در حال حاضر 
ایــــن کتابخانه حدود 4 هزار جلد کتــــاب دارد گفت: 
پیش بینی افزایش منابع ایــــن کتابخانه تا حدود 10 

هزار کتاب هم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه روستای سید شهاب به عنوان 
بزرگترین روســــتای شهرســــتان تویســــرکان دارای 
ظرفیت بسیار باالیی اســــت، یادآور شد: همانگونه 
که ســــال گذشــــته این کتابخانه توانمنــــدی خود را 
نشــــان داد و به عنوان کتابخانه روستای برتر کشور 

انتخاب شد.

کالهبرداری 300 میلیونی از خریدار خودرو 
گهی در دیوار ج آ با در

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســــتان 
گهی جعلی  همدان اظهــــار کرد: فــــردی که بــــا درج آ
در وبــــگاه دیــــوار 300 میلیون تومــــان از یک جوان 

همدانی کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
»فیــــروز  ســــرهنگ  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
کرد: به دنبال  سرخوش نهاد« روز سه شــــنبه اظهار 
شکایت پسر جوانی مبنی بر کالهبرداری میلیونی از 
، این موضوع توسط کارشناسان  وی در وبگاه دیوار

پلیس فتا در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: براســــاس اظهارات شــــاکی، پس از رویت 
گهــــی فروش خودرو خارجــــی در وبگاه دیوار و  یک آ
به علت قیمت پیشــــنهادی وسوســــه انگیز اقدام 
گهی دهنــــده و واریز 300 میلیون  به تمــــاس با فرد آ
تومــــان بــــه عنــــوان بیعانه به شــــماره حســــاب وی 

می کند.
رئیــــس پلیــــس فضــــای تولیــــد و تبــــادل اطالعات 
از  گفت: پس  فرماندهی انتظامی اســــتان همــــدان 
واریز پول، فرد کالهبردار گوشــــی خــــود را خاموش 
می کند بنابراین مالباخته با وجود تماس های مکرر 

موفق به برقراری ارتباط با وی نمی شود.
ســــرهنگ ســــرخوش نهاد افــــزود: با پیگیــــری فنی 
کارشناســــان پلیــــس فتــــا، کالهبردار  و تخصصــــی 
حرفه ای در یکی از استان همجوار شناسایی و پس 

از دستگیری، به بزه انتسابی اعتراف کرد.
وی گفــــت: برخی افــــراد پس از مشــــاهده شــــماره 
گهی های درج  تماس، شماره حساب و نشــــانی در آ
شــــده وبگاه های برخط خرید و فروش بــــه این نوع 
اگهی ها اعتماد کرده و مبلغی درخواســــتی توســــط 

گهی دهنده را واریز می کنند. آ
رئیــــس پلیــــس فضای تولیــــد و تبــــادل اطالعات 
فرماندهــــی انتظامی اســــتان همدان افــــزود: این 
و  شــــیوه  این  در  کالهبــــرداران  کــــه  درحالیســــت 
شــــگرد، کارت بانکی و ســــیم کارت دیگــــر افراد را 
تصــــرف کرده و از آن بــــرای کالهبرداری اســــتفاده 

. می کنند
بــــه گفته ســــرهنگ ســــرخوش، پیــــش از ایــــن نیز 
پرونده ای در پلیس فتا استان همدان در خصوص 
کالهبــــرداری 35 میلیــــون تومانی از یــــک جوان 24 

ساله در وبگاه دیوار تشکیل شده بود.

خروج توده ۸ کیلویی از شکم یک بیمار اسدآبادی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس دانشکده علوم 
پزشــــکی شهرســــتان اســــدآباد از خروج یــــک توده 
هشت کیلویی از شکم یک بیمار طی عمل جراحی 

موفقیت آمیز در این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، دکتر ایرج صالحــــی اظهار کرد: 
این توده هشت کیلویی از شــــکم یک زن 40 ساله 
اسدآبادی در یک عمل جراحی موفقیت آمیز توسط 
قائم)عج(  بیمارســــتان  زایمــــان  و  زنــــان  متخصص 

شهرستان خارج شد.
وی با تأکید بر ضرورت انجام مراحل درمان در مراکز 
مجــــاز درمانی توســــط بیماران گفــــت: در هنگام هر 
گونه بیماری الزم اســــت بیماران برای درمان بیماری 
خود بــــه مراکز درمانی مراجعه کــــرده و از درمان های 
خودسرانه و یا تجویزهای غیرمجاز عطاری ها و مراکز 

غیردرمانی بپرهیزند.
صالحی تصریح کــــرد: بیمار مورد نظر در ســــال 97 
با تشــــخیص تــــوده 9 ســــانتیمتری رحــــم، اقدام به 
مصرف ترکیبــــات عجیبی کرده که منجــــر به بزرگتر 

شدن توده شده بود که این اتفاق باعث سخت تر 
شــــدن جراحی به علت چســــبندگی کپسول میوم 
شــــده بود که خوشبختانه با مشــــارکت خوب تیم 
جراحی و بیهوشــــی عمل جراحی با موفقیت انجام 

گرفت.

آغاز فصل ششم 
کاوش الئودیسه نهاوند 

تا یک ماه آینده
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نهاوند گفت: کار کاوش فصل 
ششــــم محوطه تاریخی الئودیســــه پس از اخذ مجوز آغاز 

می شود.
به گزارش هگمتانه، محســــن جانجان بــــا بیان اینکه طی 
آینــــده، آخرین فصــــل باستان شناســــی محوطه  یک ماه 
تاریخی الئودیســــه در نهاوند آغاز خواهد شــــد اظهار کرد: 
کاوش فصل ششــــم محوطه تاریخی الئودیســــه فعال در 

مرحله اخذ مجوز است و به زودی شروع خواهد شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم مجوز کاوش قبل از آغاز ســــال 
جدید صادر شود بیان کرد: در صورت صدور مجوز کاوش، 

کار آغاز شده و تا پایان فروردین ادامه خواهد یافت.
رئیــــس میــــراث فرهنگــــی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 

شهرســــتان نهاوند به اعتبــــار کاوش فصل ششــــم هم 
اشــــاره کرد و گفت: اعتبــــار الزم بــــرای کاوش 200 میلیون 
تومان اســــت کــــه امیدواریم در مرحله ششــــم بــــه نتایج 
خوب و کارآمدی دســــت یابیم زیرا هنوز ســــرنخی از معبد 

الئودیسه پیدا نشده است.
وی در خصــــوص یافته هــــای فصل هــــای کاوش در ایــــن 
منطقه یادآور شــــد: در فصل پنجم کاوش عالوه بر کتیبه 
یونانی، یافته های ارزشــــمند دیگری چون مجســــمه های 
برنزی خدایان یونانی، قربانگاه ســــنگی، سرستون، ساقه 
ستون، پایه ستون و قطعه سفال های این دوره در محله 
دوخواهران نهاوند کشف شده که با توجه به این یافته ها 
و مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رســــیدیم که شهر 

نهاوند استقرار دوره پیش از تاریخ داشته است.

یع 420 بسته معیشتی توسط  توز
آستان امامزاده محمد)ع( نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مســــؤول مرکز نیکوکاری 
آستان مقدس امامزاده محمد و علی)ع( نهاوند از توزیع 

420 بسته معیشتی توسط این بقعه متبرکه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، وهاب رضایی مفرد با اشــــاره به 
اجرای کمک های مؤمنانه در راستای حل مشکالت 
نیازمنــــدان در شهرســــتان اظهار کرد: بــــه میمنت 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 420 

بسته معیشتی در این شهرستان توزیع شد.
وی با بیان اینکه این بســــته های معیشــــتی شامل 
مرغ، ماکارونی، رب، روغن و گوشــــت بوده که ارزش 
مادی هر بســــته 250 تا 400 هزار تومان است افزود: 
ایــــن مرحلــــه یازدهمیــــن دوره توزیــــع کمک هــــای 

مؤمنانه به دلیل شیوع کرونا بود.
امامزاده  مقــــدس  آســــتان  امنای  هیأت  مســــؤول 
محمــــد و علی)ع( نهاوند با اشــــاره بــــه اینکه در این 
اقــــدام خیر جمعــــی از خیرین، پایگاه بســــیج فاطمه 
الزهرا )س(، گروه فرهنگی جهادی ســــردار شــــهید 
حاج قاسم سلیمانی و گروه رسانه ای جهادی عقیق 
313 همکاری داشتند گفت: طی این مدت مجموعا 
7 هــــزار و 600 بســــته غذایی بین محــــالت مختلف 

توزیع شده است.
وی در پایان ســــخنانش گفت: طی چند روز گذشته 
دو رأس گوســــفند نیز به نیت سالمتی و تعجیل در 
فرج حضرت صاحب الزمان)ع( با مشــــارکت خیرین 

قربانی شده و بین محرومین تقسیم شده است.

احتمال تشدید کرونا در 
کبودرآهنگ به دلیل عدم رعایت 

نکات بهداشتی
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر شبکه بهداشت و 
درمان کبودراهنگ از احتمال تشــــدید موج بیماری 
کرونا به دلیل عدم رعایت نکات بهداشــــتی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، جلسه ســــتاد کرونا شهرستان 
کبودراهنگ با حضور فرماندار و اعضای این ستاد در 

سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
دکتر علی احمدی مدیر شــــبکه بهداشت و درمان 
شهرســــتان کبودراهنــــگ در ابتــــدای این جلســــه 
با اشــــاره بــــه شــــکننده بــــودن وضعیت آبــــی این 
شهرســــتان اظهار کــــرد: وضعیت آبی کرونا بســــیار 
شــــکننده اســــت و همه باید آمادگــــی کامل جهت 

موج بعدی کرونا را داشته باشیم.
وی با اشــــاره به تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
گیری  از ابتدای همه  کبودراهنگ افزود:  شهرستان 
ویروس کرونا 5314 مراجعه کننده به مراکز درمانی 
این شهرســــتان داشــــته ایم که از ایــــن تعداد 1828 
مورد مثبت 715 مورد بســــتری و 1113 مورد سرپایی 
و 3414 مــــورد منفی و 1723 مــــورد ترخیص به ثبت 

رسیده است.
احمدی کانــــون پخش بیماری کرونــــا را عدم رعایت 
فاصلــــه گــــذاری اجتماعی دانســــت و اضافــــه کرد: 
برگــــزاری مراســــم عروســــی و ترحیم و عــــدم رعایت 
فاصلــــه گذاری اجتماعی از مهم تریــــن علل و کانون 

پخش بیماری در این شهرستان است
شهرســــتان  درمــــان  و  بهداشــــت  شــــبکه  مدیــــر 
کبودراهنگ یاد آور شــــد: هر نوع تجمع خانوادگی و 
گروهی مراسم عروسی و عزا باعث تشدید ویروس 
کرونــــا و احتمال مرگ عزیــــزان را افزایش خواهد داد 
به طوری که تا کنون 99 نفــــر از عزیزان خود را در این 

شهرستان از دست داده ایم.
بــــا درخواســــت از  ، وی در انتهــــا  از مهــــر بــــه نقــــل 
مــــردم شهرســــتان خاطر نشــــان کــــرد: بــــا توجه به 
ناشــــناس بودن برخی عالئــــم این بیمــــاری و ورود 
کرونای انگلیســــی به برخــــی نقاط کشــــور اگر مردم 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایــــت نکننــــد موج 
بعدی کرونا بسیار شدیدتر و خطرناک تر خواهد بود.

برگزاری نشست استانی کنگره 
ملی خانواده در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نشســــت اســــتانی 
ســــومین کنگره ملی خانــــواده در اســــتان همدان 

برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، کارشــــناس ارشــــد حوزه فضای 
مجازی گفت: باید آســــیب های فضــــای مجازی را به 

فرصت تبدیل کرد.
اعظم ســــادات مدنــــی در کارگاه مجــــازی با موضوع 
امنیت روانی و آسیب ها و فرصت ها که در مؤسسه 
فرهنگی شهید ابراهیم هادی با همکاری بنیاد ملی 
خانــــواده و در قالب ســــومین کنگره ملــــی خانواده 
در شهرســــتان مالیــــر برگــــزار گردیــــد، اظهــــار کرد: 
کاربردهایی که می تواند این فشار و مشکالت روانی 
که به وجود می آیــــد را به فرصت تبدیــــل کند را باید 

شناسایی کرد.
وی با بیان مشــــکالت، آسیب و اســــترس هایی که 
در خصوص فضــــای مجازی به وجــــود می آید، ادامه 
داد: می تــــوان بــــا بررســــی راهکارهایی که از مســــیر 
تربیت درست رســــانه ای به وجود می آید بسیاری از 

مشکالت را کاهش داد.
کارشناس فضای مجازی اظهار کرد: انقالب اسالمی 
موجــــب بیــــداری ایرانیــــان و بســــیاری از ملت های 

مسلمان شده است.
الزم به ذکر اســــت این نشســــت که به دلیل شرایط 
کرونایــــی به صورت مجازی برگزار شــــد با اســــتقبال 
شــــبکه های  در  جوانــــان  و  دانشــــجویان  خــــوب 

اجتماعی نظیر اینستاگرام و ایتا برگزار شد.

خبــر



پدری که نیست ...
بــه مناســبت میــاد حضــرت علــی )ع( و روز پــدر  مؤسســه 
خیریــه محمد رســول اهلل)ص( آماده دریافت نذورات شــما 
گوشــت قربانی و  گرم،  گرامی جهت تهیه غذای  نیکوکاران 
کاال در بین بیماران خاص، جسمی حرکتی، پدران  ســبد 

بی خانمان و ایتام می باشد.
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ح ذیل در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400  ، موارد اصالحی به شــر یر محترم کشور به اســتناد بند 11 تفویض اختیار شــماره 118386/1/3/34 مورخه 1392/10/14 وز
شهرداری همدان،  اعالم می گردد:

الف(درجدولبند1عوارضپروانهساختمانیمسکونی،ضرایببهشرحذیلاصالحمیگردد:

ب(درجدولبند1سایرکاربریهانیزضریبطبقههمکفبهشرحذیلاصالحمیگردد:

ج(درماده۳۹پاراگرافدوم،بند»و«جمله»اینکاربریباکاربریطرحتفصیلیوتدوینیکسانمیباشد«ازمتنحذفگردیدهاست.

 1400 سال  خدمات  بهای  و  عوارض  تعرفه  اصالحیه 
همدان شهرداری 

فرمول اصالحیطبقه
PS 2طبقات منفی 

PS 2 همکف، اول، دوم
PS 3سوم و چهارم
PS 5پنجم به باال

ضریب اصالحیطبقه همکف
43کاربری تجاری

18کاربری اداری انتظامی
28کاربری خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی

6کاربری آموزشی فرهنگی هنری مذهبی ورزشی
5کاربری صنعتی و تأسیسات و تجهیزات شهری

23کاربری بهداشتی درمانی

آگهی حصر وراثت

م.الف 424

خانمملوکشــوندیدارایشناســنامهشماره7518بهشرحدادخواستبهکالسه113/9901227ازاینحوزهدرخواستگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادروان
قمریصالحیبهشناسنامهشماره760درتاریخ99/06/08دراقامتگاهدائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحینالفوتآنمتوفی/متوفیهمنحصراستبه:1-کریمشوندیبهشماره
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4
هگمتانه گزارش می دهد

ظرفیت مغفول همدان در تولید ماشین آالت کشاورزی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان - صفــــورا کاظمیــــان: بنا بر 
اذعان مســــؤوالن، اســــتان همــــدان یکــــی از قطب های 
کشــــاورزی کشــــور محســــوب می شــــود چراکه علی رغم 
، 4.4 درصد از تولیدات  داشتن 1.2 درصد از وسعت کشور

بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شــــهرهای استان همدان به 
نوعی باغ شهر قلمداد می شوند و این استان با دارا بودن 
یک هزار و 67 روســــتا اســــتانی ســــبز اســــت که این روزها 
تالش گســــترده ای برای رقم خــــوردن مهاجرت معکوس 

روستاییان و ایجاد اشتغال برای آنان صورت می گیرد.
نگاه بــــه آمار و ارقام منتشــــر شــــده بیانگر آن اســــت که 
استان همدان در تولید بســــیاری از محصوالت در کشور 
رتبه دار اســــت به گونه ای که در تولید انگور و کشــــمش، 
گردو، آلو، گوجه و سیب زمینی در کشور سرآمد است و در 
تولید محصوالت راهبردی همچون گندم و جو همچنین 

کلزا نیز سهم عمده ای دارد.
ناگفتــــه پیداســــت کــــه تولید محصــــوالت کشــــاورزی از 
مرحله آماده ســــازی زمین تا کاشــــت و مراحل برداشــــت 
نیاز به تجهیزاتی دارد که در کنار اشــــتغال کشاورزان برای 
رسته های دیگر صنعتی نیز اشتغال باال و سودآوری ایجاد 

می کند.
این موضوع بیان گر اهمیت و ارزش باالی اشــــتغال زایی 
کشــــاورزی اســــت کــــه در کنــــار تولید محصــــول چندین 
حرفــــه دیگر را فعال می کنــــد به نحوی که بــــه رونق تولید 
و جهش هــــای اقتصادی می انجامد؛ امــــا الزمه تحقق این 
گاهی و تالش مسؤوالن برای ایجاد زمینه مناسب  موارد آ

و جذب سرمایه گذار است.
یکی از صنایعی که در کنار کشــــاورزی رشد می کند صنایع 
تبدیلی و فرآوری اســــت که موجب سرازیری ارزش افزوده 
فراوان به اســــتان می شــــود و اشــــتغال قابل توجهی نیز 
ایجاد می کند ضمن اینکه از هدر رفت تولیدات کشاورزی 

می کاهد.
اما این پایان راه نیســــت چراکه کشاورزی همدان با توجه 
به تعداد بهره وران و میزان اشتغالی که ایجاد کرده در کنار 
صنایع تبدیلی و فرآوری، نیاز به ماشــــین آالت کشــــاورزی 

دارد که البته نیاز کمی هم نیست.
همین ظرفیت باال عامل تحریک سرمایه گذاران برای ورود 
به بخش صنایع و تولید ماشــــین آالت کشــــاورزی است 
چراکه همدان در ایــــن زمینه برای جذب ســــرمایه گذاران 

ظرفیت باالیی دارد.

نیــــاز کشــــاورزان همدانی به ماشــــین آالت کشــــاورزی با 
توجه به افزایش تولیدات و تالش برای مکانیزاســــیون و 
افزایش بهره وری روز به روز در حال افزایش است تا جایی 
که این امر می تواند به رشد صنایع مربوط به ماشین آالت 
کشــــاورزی در اســــتان بی انجامــــد کــــه تأثیــــر بســــیاری بر 

اشتغال زایی و حتی صادرات می تواند داشته باشد.
هجوم متقاضیان خرید تراکتور به جهاد کشاورزی  �

همدان
جهادکشــــاورزی  ســــازمان  مکانیزاســــیون  اداره  رئیــــس 
استان همدان در این باره چندی پیش با اشاره به هجوم 
متقاضیــــان خرید تراکتور بــــه جهاد کشــــاورزی همدان و 
بی ســــابقه دانســــتن این میــــزان تقاضا، گفت: امســــال 
پنج هــــزار و 500 متقاضی برای خرید تراکتــــور در نوبت قرار 

گرفتند.
مهــــدی جهانگیری با بیــــان اینکه در حــــال حاضر ضریب 
مکانیزاســــیون اســــتان همدان 1.92 اســــب بخار است، 
وعده داد: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان 
تا پایان امسال به 1.97 اسب بخار در هکتار خواهد رسید 
که این وعده برای سرمایه گذاران حوزه تولید ماشین آالت 

کشاورزی نوید رونق تولید و بازار را به همراه دارد.
جهانگیــــری بــــا بیــــان اینکه تا پایان ســــال گذشــــته هیچ  
متقاضی ای برای دریافت تســــهیالت تراکتور نداشتیم اما 
امســــال تقاضای این پنج هزار و 500 کشــــاورز برای تراکتور 
بی ســــابقه اســــت، گفت: دلیل این امر تفــــاوت فاحش 

قیمت تراکتور در کارخانه و بازار است.
جهادکشــــاورزی  ســــازمان  مکانیزاســــیون  اداره  رئیــــس 
استان همدان با اشــــاره به اینکه امسال به علت افزایش 
متقاضــــی محدودیت هایی بــــه وجود آمده اســــت، اظهار 
کرد: کشــــاورزانی کــــه تراکتورهای غیرمســــتهلک دارند در 

اولویت قرار نمی گیرند.
جهانگیری با اشــــاره به اینکه 30 هزار و 80 دستگاه تراکتور 
و 1462 کمباین در اســــتان همدان وجــــود دارد، افزود: 50 
محسوب  فرسوده  اســــتان  کشاوزی  ماشین های  درصد 

می شود.
ناگفته پیداســــت که اســــتهالک و فرســــودگی 50 درصد 
ماشــــین آالت کشــــاورزی در اســــتان همدان چه ظرفیت 
بزرگــــی بــــرای افزایــــش بهــــره وری و تولیــــد کارخانجــــات 
ماشین آالت کشاورزی است و البته این میزان فرسودگی 
یــــک تذکر تاســــف آور هــــم در رابطه بــــا میزان بــــاالی هدر 
رفــــت تولیدات کشــــاورزی می دهــــد؛ چراکه نحــــوه تولید 

محصوالت کشاورزی و تجهیزاتی که کشاورزان برای زمین 
و محصــــوالت خود بــــه کار می گیرنــــد تعیین کننده میزان 

فروش و صادرات است.
جهادکشــــاورزی  ســــازمان  مکانیزاســــیون  اداره  رئیــــس 
اســــتان همدان با تأکید بــــر اینکه هــــدف افزایش درجه 
مکانیزاســــیون اســــت، اظهار کرد: امســــال 700 دستگاه 
به صورت تســــهیالتی بــــه کشــــاورزان داده خواهد شــــد 
به طوری کــــه در مرحله نخســــت 416 دســــتگاه به بخش 
کشاورزی اســــتان همدان وارد شــــده و در مرحله دوم نیز 
310 متقاضی وجود داشــــت که به 200 متقاضی تسهیالت 

داده شده و بقیه تا پایان سال جذب خواهد شد.
همین ظرفیت باالی اشــــتغال حوزه کشــــاورزی است که 
موجب شده کارخانه های تولید ماشین آالت کشاورزی با 
وجود اینکه دیگر صنایع در شــــرایط خوبی به سر نمی برند 

همچنان رونق خود را حفظ کنند.
در این میان گروه صنعتی ماشــــین برزگــــر همدان یکی از 
این کارخانجات اســــت کــــه در ســــال 1347 در فضایی به 
مســــاحت 20 هزار مترمربع تاســــیس شــــده و در شهرک 
صنعتی بوعلی به ســــاخت و تولید ماشین هایی از جمله 
خاک ورزی و کاشــــت مکمل، ســــاخت و تولید تجهیزات 
کاشت، داشت و برداشت سیب زمینی، علوفه و کمباین 

غالت مشغول است.
مدیرعامل کارخانه کمباین ســــازی ماشین برزگر همدان 
در گفتگو با خبرنگار هگمتانه بــــا بیان اینکه این کارخانه 
ســــالیانه یــــک هــــزار و 500 دســــتگاه انواع ماشــــین آالت 
کشــــاورزی را تولید می کند، گفت: در حال حاضر 70 درصد 
کارخانه فعال اســــت که اشتغال زایی آن 150 نفر به شکل 

مستقیم و 400 نفر به شکل غیر مستقیم است.
حــــال اگــــر در نظــــر بگیریم کــــه نیاز ســــاالنه همــــدان به 
ماشین آالت کشــــاورزی بیش از پنج هزار دستگاه باشد 
جهاد کشــــاورزی همدان می تواند از این ظرفیت استانی 
بهره مند شود و کارخانجاتی مشابه ماشین برزگر همدان 
را ایجــــاد کرده و با بــــاال بردن ظرفیت تولید اشــــتغال چند 
برابری در اســــتان ایجــــاد کند اما متأســــفانه چنین اتفاقی 

نمی افتد.
از خاوری درباره تعداد کارکنان بومی کارخانه پرســــیدم که 
وی در این بــــاره گفــــت: 98 درصد کارکنــــان کارخانه بومی 

هستند.
وی با تأکید بر اینکه در نیم قرن گذشــــته توانســــته ایم در 
تولیدات  خــــود تنوع ایجاد کنیم که این امر خود موفقیتی 

برای ما محســــوب می شــــود، افــــزود: البته ایــــن امر تنها 
موفقیت برای این کارخانه قلمداد نمی شــــود و موفقیتی 
فراگیر برای استان همدان اســــت چراکه با توجه به وجود 
ماشــــین آالت فرسوده کشــــاورزی در همدان، مسؤوالن 
جهــــاد کشــــاورزی می توانند انــــواع ماشــــین آالت را برای 

ساخت به این کارخانه سفارش دهند.
خــــاوری بــــا بیــــان اینکــــه توانســــته ایم 90 مــــدل از انواع 
ماشــــین آالت کشــــاورزی را تولیــــد کنیــــم دربــــاره میزان 
از تولیــــدات این  کشــــاورزان اســــتان همدان  شــــناخت 
کارخانه گفت: این شــــناخت وجود دارد امــــا همچنان در 
زمینه برخی ماشین آالت با اینکه در استان همدان تولید 
داریم این تجهیزات از دیگر استان ها مثل اصفهان تهیه 

می شود.
خــــاوری درباره دلیــــل خرید ماشــــین آالت از اصفهان ابراز 
بی اطالعی کرد و توضیح داد: ماشین آالت کشت، داشت 
و برداشت ســــیب زمینی از اصفهان خریداری می شود و با 

توجه به اینکه همدان قطب تولید ســــیب زمینی کشــــور 
اســــت تعداد این ماشــــین آالت که از اصفهــــان خریداری 
می شود بســــیار باالســــت و این در حالی است که ما این 
دستگاه را با همین کیفیت تولید می کنیم و عراق خریدار 

این ماشین آالت تولیدی ماست.
مدیرعامل کارخانه کمباین ســــازی ماشین برزگر همدان 
در پایان درباره مطالبه این نوع کارخانجات از دولت گفت: 
توقــــع ما این اســــت که دولــــت کارخانجــــات را رتبه بندی 
کنــــد و کارخانه هــــای با ســــابقه بیــــش از 20 ســــال درگیر 
بروکراسی های اداری نشــــوند کمااینکه در این رابطه خود 
کارخانجات با ســــابقه باال حاضرند وجهــــی را به این منظور 
که روند بروکراسی اداری توسط کارکنان خود ادارات انجام 
شــــود اختصاص دهند و این توقع ماســــت که با ســــابقه 
بیش از 50 ســــال تولید حمایت هایی در این باره داشــــته 

باشیم.
همدان رتبه دوم کشور در شاخص مکانیزاسیون  �

کشاورزی را دارد
بــــا توجه به اینکــــه همدان رتبه دوم کشــــور در شــــاخص 
مکانیزاســــیون کشــــاورزی را دارد بایــــد گفــــت ایــــن نیاز 

اســــتان همدان است که کارخانجات مســــتقر در استان 
بــــا حمایت هــــا گام در جهش تولیــــد نهند و بــــه افزایش 

اشتغال زایی آنها از سوی مسؤوالن توجه شود.
ایــــن درخواســــت نابجایــــی نیســــت کــــه تولیدکننده و 
صنعت گری با ســــابقه نیــــم قرن فعالیــــت تولیدی انتظار 
حمایــــت و کاهــــش بروکراســــی اداری را از دولت داشــــته 

باشد.
باعث تاســــف است که در اســــتان همدان با تولید باالی 
این  بــــا  مرتبــــط  کشــــاورزی  ماشــــین آالت  ســــیب زمینی 
محصول از اســــتان دیگری خریداری شــــود در حالی که در 

داخل استان همین دستگاه ها تولید می شود.
واضح اســــت که این نوع نگاه به تولیدات استان همدان 
موجب دلســــردی ســــرمایه گذاران خواهد شد و کاهش 
بهــــره وری و تولیــــد و توســــعه را به همراه خواهد داشــــت 
بنابرایــــن انتظــــار مــــی رود در اســــتان کشــــاورزی همدان 
مسؤوالن بیشــــتر هوای بهره وران و تولیدکنندگان این 
حوزه را داشــــته باشند تا با حمایت ها گام در جهش تولید 
و اقتصاد بگذاریم و با باور ظرفیت ها، به رشــــد و توســــعه 

استان کمک کنیم.

بررسی مشکالت ترافیکی تاکسی های شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: نشست هم اندیشی پلیس راهور و مسؤوالن خطوط تاکسی داران به 

مدیریت معاونت تاکسیرانی شهرداری همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، این نشست در خصوص ساماندهی ایستگاه های تاکسی ها، بهبودی و روان 
کردن ترافیک در شــــهر همدان، آموزش مــــوارد امنیتی، اخالقی و اجتماعی بــــا حضور میالد کریمی 
معاون تاکسیرانی سازمان حمل و نقل بار و مســــافر شهرداری همدان، سرهنگ انواری جانشین 

فرماندهی انتظامی شهرســــتان همدان و ســــرهنگ اسالمی فرمانده پاســــگاه راهور میدان سپاه 
برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان، میالد کریمی معاون 
تاکســــیرانی سازمان حمل و نقل بار و مســــافر شهرداری همدان در مورد مشــــکالت ترافیکی موارد 

مرتبط به پلیس راهور را مطرح کرد، که مقرر شد با برگزاری جلسات متعدد به مسائل رسیدگی شود.

تولید محصوالت کشاورزی از مرحله آماده سازی 
زمین تا کاشت و مراحل برداشت نیاز به تجهیزاتی 
دارد که در کنار اشتغال کشاورزان برای رسته های 

دیگر صنعتی نیز اشتغال باال و سودآوری ایجاد 
می کند

کشاورزی همدان با توجه به تعداد بهره وران 
و میزان اشتغالی که ایجاد کرده در کنار صنایع 

تبدیلی و فرآوری، نیاز به ماشین آالت کشاورزی 
دارد که البته نیاز کمی هم نیست

همچنان در زمینه برخی ماشین آالت با اینکه در 
استان همدان تولید داریم این تجهیزات از دیگر 

استان ها مثل اصفهان تهیه می شود
خاوری: ماشین آالت کشت، داشت و برداشت 

سیب زمینی از اصفهان خریداری می شود که 
تعداد آن بسیار باالست و این در حالی است که ما 

این دستگاه را با همین کیفیت تولید می کنیم و 
عراق خریدار این ماشین آالت تولیدی ماست.

زندگی محقق همدانی در مستند "ضماد"
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: زندگینامــــه محمد کاظم 
رشــــیدی؛ محقق همدانی که بــــا ترکیب مــــواد طبیعی و 
گیاهی توانســــته داروهــــا و کرم هایی را تولیــــد کند که در 
، زخم بیماران مبتال بــــه دیابت و زخم  درمان زخم بســــتر

بیماران پروانه ای مؤثر بوده، مستند شد.
گــــزارش هگمتانــــه، اخیرا قصــــه زندگــــی محمدکاظم  به 
رشــــیدی؛ محقق همدانی که بــــا ترکیب مــــواد طبیعی و 
گیاهی توانســــته داروهــــا و کرم هایی را تولیــــد کند که در 
، زخم بیماران مبتال بــــه دیابت و زخم  درمان زخم بســــتر

بیماران پروانه ای مؤثر بوده، مستند شده است.
او کــــه پدرش عطاری داشــــته و به دلیل از دســــت دادن 
یکی از دوســــتان نزدیکش به علت زخم بستر و با تکیه 
بر دانشــــی که از پــــدر فراگرفته، با مطالعــــه کتاب هایی از 
جملــــه ابن ســــینا و رازی و نیــــز تلفیق آن بــــا زنبورداری و 
پــــرورش گیاهان دارویی بــــه صورت عملی توانســــته به 
فرمولی دســــت یابد که ناجی هزاران بیمار سخت درمان 
در کشــــور شــــود، مورد توجه مستندســــازان قرار گرفته 

است.
نــــام "ضماد"  تصویربرداری مســــتند محقــــق همدانی به 
تولیــــد جدید شــــبکه مســــتند ســــیما بــــه تهیه کنندگی 

مهدی میرتیموری و کارگردانی بهمن ابراهیمی اســــت و 
طراحی و پژوهش آن را محمود زنگنه انجام داده اســــت، 
 ، از دیگــــر عوامــــل این مســــتند می توان بــــه تصویربردار
مهــــدی موالیــــی، تدوین، محمــــد اخوان و تیــــزر مرجان 

عطایی فر اشاره کرد.
داروی رشــــیدی نــــه تنها زخــــم بیماران دیابتــــی را درمان 
می  کند بلکه زخم بیماران پروانه ای که به دلیل تحریم ها 
با مشــــکالت دارویی زیادی مواجه هستند را هم درمان 
می کنــــد کــــه ایــــن موضوع ســــال هاســــت مــــورد توجه 

رسانه ها قرار گرفته است.
بار دیگر به ســــراغ این مختــــرع که در حــــال حاضر دارای 
در  پمادهایــــش  و  اســــت  دانش بنیــــان  شــــرکت  یــــک 
داروخانه های کشــــور بــــه بیماران ارائه می شــــود و اغلب 
هــــم رایــــگان از طریق مراکــــز خیریــــه در اختیــــار بیماران 
نیازمنــــد قرار می گیــــرد رفتیم و از اقدامــــات جدید و روند 

پرسیدیم. مستند  ساخت 
رشیدی با اشــــاره به اینکه تصویربرداری قصه زندگی اش 
اخیرا به پایان رســــیده اســــت اظهار کرد: آقــــای ابراهیمی 
کارگردان بنام کشور با شناختی که از من پیدا کرده بود، 
دو ســــال پیش شروع به ساخت مســــتندی از زندگی ام 

کرد که اخیرا کار تصویربرداری آن به پایان رسیده است.
وی با بیــــان اینکه ایــــن مســــتند 40 دقیقه ای بــــه گفته 
کارگردان تا پایان اســــفند از شــــبکه سراســــری مســــتند 
گفت: کارگردان برنامه زحمات زیادی  پخش خواهد شد 
برای تهیه این مســــتند متحمل شــــده، ضمن اینکه کار 

تصویربرداری در همدان و تهران انجام شده است.
این مختــــرع همدانــــی با بیــــان اینکــــه در این مســــتند 
بیماران پروانه ای و پزشــــکان آنها و بیماران زخم بستر و 
دیابتی که از کرم "نیکا" نتیجه گرفته اند و نیز مؤسســــات 
خیریه که کرم را رایگان در اختیار آنها قرار داده ام صحبت 
کرده اند افزود: مستندســــازان مراحــــل درمان را به عینه 
دیده و بازخــــورد خوبی دریافت کرده انــــد و بعد اقدام به 

کرده اند. تولید یک مستند 
به نقل از فارس، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام 
بیماران پروانه ای در سراسر کشــــور از کرم نیکا استفاده 
می کننــــد و نتایــــج مطلوبــــی گرفته اند خاطرنشــــان کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز استفاده از یک کرم 
را در تخلیه عفونت قارچی زنان تأیید و برای آن کد اخالق 
اهدا کرده اســــت، این کرم را با کرم خارجی مقایسه کردند 

و نتایج آن را بسیار عالی دانستند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه ای خطاب به استاندار همدان:

مستندات »اسکای مال«
 به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود

فعال پروژه متوقف شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایــــران طی نامه ای خطاب به اســــتاندار همدان 
خواســــتار ارســــال مســــتندات پروژه تجاری موســــوم به 
اسکای مال شد و عنوان کرد: تا پیش از انجام بررسی های 
الزم، از هرگونه اقدام اجرایی در ارتباط با این پروژه ممانعت 

صورت گیرد.
به گزارش هگمتانه، معاون شهرســــازی و معماری و دبیر 
شــــورای عالی شهرســــازی و معمــــاری ایران طــــی نامه ای 
خطاب به سیدسعید شاهرخی استاندار همدان خواستار 
ارسال مستندات پروژه تجاری موسوم به اسکای مال شد 
و عنوان کرد: تا پیش از انجام بررســــی های الزم، از هرگونه 

اقدام اجرایی در ارتباط با این پروژه ممانعت صورت گیرد.
گفتنی اســــت پیش از این نیز مجمع فعاالن رســــانه های 
انقالب اسالمی اســــتان همدان در راستای مطالبه گری و 
گاه سازی افکار عمومی، طی نامه ای  لزوم شفاف ســــازی و آ
خواســــتار پاسخ به مســــائل و شــــبهات این طرح از سوی 
اســــتانداری شــــده بودند که البتــــه پاســــخ قانع کننده ای 
دریافت نکردند، هرچند ایــــن مطالبه گری نیمه تمام باقی 

نماند و هنوز نیز ادامه دارد.
متن نامه دبیر شــــورای عالی شهرســــازی و معماری ایران 

بدین شرح است:
جناب آقای شاهرخی

استاندار محترم همدان
بــــه پیوســــت تصویــــر نامــــه شــــماره 0602.ص.110 مــــورخ 

99.08.10 جنــــاب آقــــای احمدحســــین فالحــــی، نماینده 
محترم مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی 
در خصوص مشــــکالت پروژه تجاری اسکای مال واقع در 

شهر همدان ارسال می شود.
به اســــتحضار می رســــاند با عنایت به مفاد موارد مندرج 
مصوبه کمیســــیون های ماده 5 مــــورخ 96.10.10 و مورخ 
بــــر تأمیــــن پارکینگ ها  97.12.19 شــــهر همــــدان مبنی 
بر اســــاس نظر مشــــاور طرح، تهیــــه طرح هــــای تکمیلی 
و گزارش هــــای ترافیکــــی با رعایــــت ضوابــــط و مقررات و 
اســــتانداردهای موجود و همچنین اقدامات شــــهرداری 

نســــبت بــــه پیش بینــــی تمهیــــدات مناســــب ترافیکی 
منطقــــه و بــــا توجه بــــه موقعیت پــــروژه مذکــــور در عدم 
انطباق با کاربری های اداری پیرامون و بیمارســــتان سینا 
)اعصــــاب و روان( همچنیــــن قرارگیری پــــروژه مذکور در 
مرکز شــــهر که یکــــی از گره هــــای ترافیکی هم می باشــــد 
فوق  مســــتندات  فرمایید  دســــتور  اســــت  خواهشمند 
بــــه این معاونت ارســــال و تا پیش از انجام بررســــی های 
الزم، از هــــر گونه اقــــدام اجرایی در ارتباط بــــا پروژه مذکور 

آید. جلوگیری به عمل 
فرزانه صادق مالواجرد

استان
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کلیات الیحه بودجه 1400 تصویب شد
برگزاری سه شیفته جلسات کمیسیون تلفیق بودجه از امروز

هگمتانه، گروه ایران و جهان: کلیات الیحه بودجه 1400 بعد از اصالح الیحه از سوی دولت روز گذشته 
در مجلس تصویب شد.

کلیات الیحه بودجه 1400 در نشســــت علنی روز سه شنبه 28 بهمن ماه در مجلس شورای اسالمی 
با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز 14 بهمن ماه پس از استماع نظرات موافقان و 

مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال 1400 را رد کرده بودند و بعد از آن دولت 
الیحه تقدیمی خود را اصالح کرد و مجددا به مجلس فرستاد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 از برگزاری سه شیفته جلسات کمیسیون تلفیق 
بودجه از روز چهارشنبه خبر داد.

رحیم زارع ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه ســــال 1400 کل کشــــور اظهار کرد: جلسات 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400 از صبح چهارشنبه برای بررسی جزئیات آغاز می شود.

وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی جزئیات به صورت سه شیفت برگزار 
خواهد شد، افزود: یکشنبه هفته آینده جزئیات بودجه در صحن علنی مجلس مطرح شده و مجلس 

نیز به صورت سه شیفت برای بررسی بودجه جلسه خواهد داشت.
وی عنــــوان کرد: احتماال در بخش هــــای از بودجه به دلیل نیاز به رایزنی، شــــورای نگهبان با حضور در 
جلسات کار بررسی و اعالم نظر نسبت به مصوبات را انجام دهد و در این صورت هم در زمان به دولت 

برای اجرای بودجه صرفه جویی می شود و همچنین در این راستا کمک می شود.

عکس روز
زندگی مردم حسکه سوریه پس از پایان محاصره از سوی شبه نظامیان قسد مرتبط با اشغالگران آمریکایی

5 آمریکایی در حمله به اربیل 
مجروح شدند

یک مسؤول پنتاگون، شمار آمریکایی های مجروح 
در عملیات راکتی علیه پایگاه این کشــــور در اربیل 
را 5 نفر اعــــالم کرد و گفــــت که یــــک پیمانکار غیر 

آمریکایی نیز در این حمله کشته شده است.
یک مقام کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا 
درباره حمله به نظامیان این کشور در اربیل، گزارش 

اطالعاتی دریافت کرده است.
« نیــــز در خبــــری  کانــــال تلگرامــــی »صابرین نیــــوز
اختصاصی به نقــــل از یک منبع مطلــــع اعالم کرد: 
در جریــــان عملیــــات راکتی علیه پایــــگاه آمریکایی 
در اربیل، یک فروند هواپیمای »ســــوپر ِکی ِان سی 
350« متعلق به ســــازمان اطالعــــات مرکزی آمریکا 
)سیا( آسیب جدی دیده و یک فروند پهپاد »ام کیو 

1سی« نابود شده است.
در پــــی این حمالت گــــروه ســــرایا اولیاء الدم اعالم 
کرد: مــــا به فاصله 7 کیلومتری پایگاه اشــــغالگران 
( در اربیــــل نزدیک شــــدیم و توانســــتیم  )هه ریــــر
ضربــــات مهلکی بــــا 24 راکــــت بزنیم که بــــه دلیل 
ناتوانی ســــامانه ضد هوایی اشغالگران از رهگیری 

 به اهداف خود اصابت کردند.
ً
آن ها، دقیقا

تالش مشکوک برای انتساب 
حمله اربیل به ایران

ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه کشــــورمان گفت: 
بــــرای منتســــب کردن حادثه  تــــالش مشــــکوک 
 محکوم است 

ً
دوشنبه شب اربیل به ایران شدیدا

 رد می شود.
ً
و این شایعات قویا

ایران، ثبات و امنیت عــــراق را یک امر کلیدی برای 
منطقه و همسایگان دانســــته و هرگونه اقداماتی 
که برهم زننده نظم و آرامش در این کشور است را 

مردود می شمارد.

توقف تزریق واکسن 
آسترازنکا در سوئد

برخی مناطق سوئد روند واکسیناسیون با واکسن 
انگلیســــی- سوئدی آســــترازنکا به دلیل مشاهده 

عوارض جانبی زیاد متوقف شده است.
بر این اســــاس از هر 400 مورد واکسیناسیون با این 
واکســــن 100 مورد از عوارض جانبی آن رنج می برند و 

بسیاری از افراد به خصوص از تب باال رنج می برند.
ســــفیر ایران در لندن چندی پیش خبــــر داد چهار 
میلیون و دویســــت هزار واکســــن تولید شــــرکت 
سترازنکا در چارچوب برنامه کواکس خریداری شده 

ٓ
ا

است که قرار است به زودی به ایران ارسال گردد.

نتانیاهو: 

از عدم تماس بایدن ناراحت 
نیستم!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: من از اینکه 
بایدن با وجود گذشت یک ماه از آغاز دوران ریاست 
جمهوری اش تماســــی با من برقرار نکــــرده ناراحت 

نیستم.
ما با دولت بایدن تفاهمات بسیاری داریم اما در عین 
حال درباره موضوعاتی نظیر ایران و فلسطینی ها با 

آن ها اختالف داریم.

رهبر شیعیان اندونزی
 بر اثر کرونا درگذشت

جالل الدیــــن رحمــــت، رهبــــر شــــیعیان اندونزی و 
، روز  مؤســــس ســــازمان اهل بیت)ع( در این کشور
دوشنبه در سن 72 ســــالگی بر اثر ابتالء به کرونا به 

دیار حق شتافت.

برآورد ارتش اسراییل
 از ادوات نظامی حماس

بر اســــاس اعالم آسوشــــیتدپرس طبق برآوردهای 
ارتش اسرائیل، حماس دارای حدود 7 هزار موشک 
و همچنین 300 موشــــک ضد تانک و 100 موشــــک 
ضد هوایی اســــت. حماس همچنین ده ها وسیله 
نقلیه هوایی بدون سرنشین به دست آورده و دارای 
ارتشــــی با 30 هزار شبه نظامی از جمله 400 کماندوی 

نیروی دریایی است.

روسیه کدام ناو خود را برای 
رزمایش به ایران فرستاد؟

روســــیه برای رزمایــــش مرکب دریایی بــــا جمهوری 
اســــالمی ایران، یکــــی از پیشــــرفته ترین ناوچه های 
خود را به آب های جمهوری اسالمی ایران اعزام کرده 
اســــت. رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه تحت 
عنــــوان »کمربند امنیت دریایی« از روز گذشــــته و با 
حضور یگان هایــــی از نیروی دریایــــی ارتش، نیروی 
دریایی ســــپاه و نیــــروی دریایی روســــیه در منطقه 
شــــمال اقیانوس هند آغاز شده اســــت و به گفته 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، قرار اســــت هند نیز به 

این رزمایش بپیوندد.
نیروی دریایی روســــیه در این رزمایــــش با دو فروند 
شناور خود یعنی ناوچه Stoiky و ناو سوخت رسان 
Kola شــــرکت کرده است و قرار است تمرین تبادل 
اطالعاتی و امنیتی در دریا و نجات کشتی ربوده شده 
در این رزمایش توســــط یگان های ایرانی و روســــی 

تمرین شود.

کوتاه از جهان

ایران و جهان

مشارکِت حداکثری یا حداقلی؟
جمهوریت چگونه حرمت می یابد؟

مشــــارکت حداکثری مردم در سیاست و انتخابات، نه 
فقط فضیلت، بلکه ضرورت و نیاز همیشــــگی کشــــور 

است.
آقای روحانی اخیرا خبر داد: »رهبری در همه انتخابات  ها 
تأکید کرد که انتخاب منتخب، بســــیار مهم است؛ اما 
اهّم، مشارکت مردم است. عیِن این کلمات را چند روز 
پیش تکرار کردند. من بارها از 25 ســــال، این جمله را از 
ایشان شــــنیده بودم و باز هم فرمودند مشارکت، اهّم 

است و انتخاب درست، مهم".
ناظــــران البته خــــالف این رویکــــرد را از برخــــی مدعیان 
اعتدال و اصالحات ســــراغ دارند؛ چه زمانی که سال 75 
برای تمدید دوره رئیس  جمهور مســــتقر گفتند قانون 
اساســــی را دور بزنیم، چه در تهدید و اســــتعفای برخی 
مدیران و نمایندگان مدعی اصالح  طلبی که خواســــتار 
تعطیلی انتخابات مجلس بودند، و چه در گفت و گوی 
موســــوی خوئینی ها با خبرگزاری ایرنا )23 دی 97(: »در 
انتخابات 76 یک وقت متوجه شدیم خبرهایی می  آید 
که باالخــــره می  خواهند یک  جوری بــــازی انتخابات را به 
هم بزنند و بناســــت همان کسی را که می  خواهند روی 
کار بیاورنــــد. مــــن و آقــــای کروبی رفتیــــم خدمت آقای 

هاشمی.
هاشــــمی در پاســــخ گفت: اتفاقا من با آقــــای خامنه ای 
اینجا اختــــالف نظر دارم. آقــــای خامنــــه ای نظرش این 
است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه 
بیایند و هرچه مردم بیشــــتر بیایند، بیشتر تأیید نظام 

است.
ادعای مشــــارکت حداکثــــری در حالی مطرح می شــــود 
کــــه حامیــــان رئیــــس  جمهــــور می گوینــــد »روحانی و 
دولتش، عاریه ای و رحم اجاره ای بودند و مســــؤولیت 

عملکردش با ما نیست«!
مردم وقتــــی می بینند واکنش روحانــــی و دولت، نوعا 
ســــکوت بوده، چگونه باید به این ائتالف های ناسالم 
اعتماد کنند؟ آیا کاسبی های انتخاباتی و سپس طالق  
سیاســــی، موجب جلب اعتماد و مشارکت می شود یا 

سبب دلسردی؟!
اینکــــه مــــردم هنــــگام مطالبــــه وعده هــــا، از افراطیون 
، تدارکاتچــــی نظام اســــت  می شــــنوند »رئیس جمهــــور
و حتــــی پانــــزده درصد هم اختیــــارات نــــدارد«، و بعد در 
ســــر رســــید انتخابات، می بینند همین جماعت، قبل 
از همه، قابلمه  اول صف گذاشــــته اند و ســــر و دســــت 
؟  می شــــکنند، اعتمــــاد آفریــــن اســــت یا اعتمادســــوز
جماعتی که از خود ســــلب مســــؤولیت کرده و تصویر 
کودک ســــرراهی از دولت ســــاخته اند، به شــــعور مردم 

توهین می کنند.
، فقــــط رأی دادن اســــت؟ یــــا ادای حقوق  حــــق جمهور
آنها، تازه پس از انتخابات آغاز می شــــود؟ روحانی اخیرا 
گفــــت »اگر در این هفت ســــال و نیــــم در بخش هایی 
نتوانستیم آن چنانکه شایسته ملت ایران بوده عمل 
کنیــــم، از مردم طلب عفــــو می  کنم.«. طلــــب عفو برای 
کدام کارهای نکرده و کــــرده؟ مردم درباره کدام کرده ها 

و نکرده ها باید عفو کنند؟
طلب عفــــو صادقانه باید مصادیقش روشــــن باشــــد؛ 
همچنان که بایــــد از ندامت قلبی برخیــــزد. عالمت آن 
هم این اســــت کــــه فرد، از خطــــا برگردد یا بــــرای جبران 
خســــارت، چنان اراده ای نشــــان دهد که دل صاحبان 
حق، نرم شــــود. در غیر این صورت، لقلقه لسان است 

و مستوجب توبیخ خدا و خلق.
محمد ایمانی  �

الجوردی:

ح شفافیت با اصالحاتی دوباره در صحن علنی مجلس  طر
بررسی می شود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: نماینده مــــردم تهران 
در مجلس با بیان اینکه شــــفافیت در ســــایر قوا باید 
اجرایی شــــود گفت: علت رد کلیات طرح شفافیت در 
صحن مجلس مخالفت با اصل شــــفافیت نبود بلکه 
نمایندگان ایراداتی را به جزئیات طرح وارد می دانستند 
که البته بنا شــــد با ایجاد اصالحاتــــی این طرح مجدد در 

دستورکار قرار گیرد.
زهره الســــادات الجــــوردی نماینده مــــردم تهران در 
مجلس شــــورای اسالمی با اشــــاره به رد کلیات طرح 
مجلس  علنی  صحــــن  در  نمایندگان  آراء  شــــفافیت 
گفــــت: مخالفــــت بــــا کلیــــات این طــــرح بــــه معنای 
مخالفــــت نماینــــدگان بــــا شــــفافیت نیســــت بلکه 
از شــــفافیت حمایــــت  همــــه نماینــــدگان مجلــــس 
مشــــکالتی  طرح  این  کلیات  مخالفان  امــــا  می                                   کنند، 

را در جزئیات طرح شــــفافیت داشتند.
ود: بــــر همین اســــاس تصمیم گرفته شــــد  وی افــــز
تــــا این طــــرح اصالح شــــود تا مجــــدد در دســــتورکار 

گیرد. قرار  مجلس 
نماینــــده مردم تهران در مجلس شــــورای اســــالمی 
اظهــــار کرد: از ســــوی دیگر طــــرح شــــفافیت نیاز به 
3 رأی بــــرای تصویب  آراء داشــــت و تنهــــا  دوســــوم 

کم داشــــت که این نشــــان دهنده حمایت اکثریت 
است. شفافیت  از  مجلس 

الجــــوردی خاطرنشــــان کــــرد: مجلس از شــــفافیت 
حمایــــت می کند و بر آن اصرار دارد و شــــفافیت را از 

است. کرده  آغاز  خود 
ود: شــــفافیت در ســــایر قوا نیــــز باید اجرایی  وی افز
شــــود؛ چراکه ایــــن حق مردم اســــت که بــــه صورت 

گیرند. قرار  امور  جریان  در  شفاف 
نماینده مردم تهران در مجلس شــــورای اسالمی در 
آوری امضا موضوع  گفت: نماینــــدگان با جمع  پایان 
طــــرح مجدد این طــــرح را پیگیــــری می                                   کننــــد تا طرح 
آراء با ایجاد اصالح بار دیگر در دستورکار  شــــفافیت 
گیرد و به طــــور جد این  صحن علنــــی مجلس قــــرار 

می                                   کنند. پیگیری  را  موضوع 
آرا  کلیات طرح شــــفافیت  ود: بنــــده خود به  وی افز
کلیات  از رد  پــــس  نماینــــدگان رای مثبــــت دادم و 
ایــــن طرح نیــــز مصــــر و پیگیر برای طــــرح مجدد آن 

. هستم
به نقل از فارس، کلیات طرح شــــفافیت آراء نمایندگان 
در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه مجلس با 

اختالف 3 رأی رد شد.

بورس در یک نگاه

ترافیک در سمت عرضه بورس
صف فروش 2 هزار میلیاردی در پایان معامالت

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: در پایــــان معامالت 
سه شــــنبه ارزش صف های فروش 32 درصد افزایش 

یافت و 2 هزار و 370 میلیارد تومان شد.
در معامالت روز سه شــــنبه بورس تهران شاخص کل 
بــــا افت 11 هــــزار و 476 واحــــدی به رقم یــــک میلیون و 
245 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 797 واحد 
رشــــد کرد و در ســــطح 438 هزار و 29 واحدی ایســــتاد. 
همچنین شــــاخص کل فرابورس 97 واحد افت کرد و 

به رقم 17 هزار و 633 واحد رسید.
سهم های تأثیرگذار بر شاخص �

)صنایــــع  فــــارس  روز  ایــــن  معامــــالت  در  همچنیــــن 
پتروشــــیمی خلیــــج فــــارس(، فــــوالد )فــــوالد مبارکــــه 
اصفهــــان( و شســــتا )شــــرکت ســــرمایه گذاری تأمین 

اجتماعی( بزرگان قرمزپوش بازار هستند که بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص دارند.

کاهش ارزش معامالت �
روز سه شــــنبه ارزش معامالت کل بازار ســــهام به رقم 
12 هزار و 448 میلیارد تومان رســــید که نســــبت به روز 
دوشــــنبه 50 درصد کاهــــش یافته اســــت. همچنین 
ارزش معامالت خــــرد 24 درصد کاهش یافت و به رقم 

6 هزار و 139 میلیارد تومان رسید.
رشد عرضه در بازار �

در پایــــان معامالت روز سه شــــنبه ارزش صف های خرید 
نســــبت به روز  گذشــــته 11 درصد کاهش یافت و به رقم 
696 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز 32 

درصد افزایش یافت و 2 هزار و 370 میلیارد تومان شد.

یادداشت

دولت، 7 اصالح در بودجه اعمال کرد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی گفــــت: خوشــــبختانه در الیحه اصالح شــــده در 

بودجــــه، 7 مــــورد از اصالحاتی کــــه مد نظر مجلــــس بود، 
اعمال شــــد و امروز مجلس با رأی باالیی کلیات بودجه را 

تصویب کرد.
محمدباقر قالیباف در جلســــه علنی روز گذشته و پس از 
تصویب کلیات الیحه بودجه ســــال 1400، گفت: مجلس 
شورای اســــالمی از زمانی که الیحه بودجه اولیه به مجلس 
ارائه شد، اولین جلســــه را با دولت تشکیل داد و قرار شد 

که با تفاهم، پیشنهادات درباره بودجه بررسی شود.
وی بیان کرد: بنا بود که برای حل مشــــکالت مردم، الیحه 
بودجــــه با همفکری دولت و مجلس اصالح شــــود چرا که 
الیحــــه بودجه وضعیت اقتصــــادی مــــردم را در طول یک 

سال رقم می زند.
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی متذکر شــــد: در بین راه 
تعامل الزم دولت با مجلس انجام نشــــد به همین دلیل 

مجلس الیحه را جهت اصالح به دولت بازگرداند.
قالیبــــاف افزود: خوشــــبختانه در الیحه اصالح شــــده در 
بودجــــه، 7 مــــورد از اصالحاتــــی که مد نظــــر مجلس بود، 
اعمال شــــد و مجلس بــــا رأی باالیی کلیــــات بودجه را به 

رساند. تصویب 
وی با بیــــان اینکه الیحــــه بودجه را به کمیســــیون تلفیق 
ارجــــاع می دهیــــم تا آنجــــا مورد بررســــی قرار گیــــرد، گفت: 
کمیســــیون تلفیــــق از امــــروز بعدازظهر جلســــات خود را 
برگزار می کند و تا روز جمعه به اتمام خواهد رسید، سپس 
نمایندگان و کمیســــیون ها 48 ســــاعت فرصت دارند تا 

پیشنهادات خود را درباره الیحه بودجه ارائه کنند.
وی تأکید کرد: ان شــــاءاهلل مجلس شــــورای اســــالمی روز 
یکشنبه هفته آینده بررسی جزئیات بودجه را آغاز خواهد 

کرد چرا که فرصت ما بسیار محدود است.

واکنش ستادکل نیروهای مسلح به اظهارات علوی:

فرد مؤثر در ترور شهید فخری زاده، اخراجی نیروهای مسلح بود
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــتاد کل نیروهای 
مســــلح با انتشــــار اطالعیه ای توضیحاتی را در خصوص 
ادعــــای وزیر اطالعات دربــــاره یکی از عناصــــر مؤثر در به 

شهادت رساندن شهید فخری زاده ارائه داد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

»به دنبال اظهارات و ادعای اخیر حجت االســــالم ســــید 
محمــــود علوی وزیــــر اطالعات پیرامــــون مداخله یکی از 
کارکنان نیروهای مســــلح در دســــت داشــــتن ترور و به 
شهادت رساندن دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی 
، شهید بزرگوار محسن فخری زاده، مرکز ارتباطات  کشور

و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد:
اواًل فرد مورد ادعای وزیر اطالعات در ســــال 93 در حال 
آموزش بوده است و در همان سال به دلیل مشکالت 

اخالقی و اعتیاد اخراج گردیده است.
 عضویــــت فــــرد مــــورد ادعا قطعــــی نبــــوده و روال 

ً
ثانیــــا

نیروهای مســــلح این گونه اســــت کــــه ارزیابی های حین 

آموزش، یکی از عوامل اصلی قطعیت در عضویت بوده 
کــــه نامبرده بــــه دلیل وجود مشــــکل اخالقــــی و اعتیاد، 
آموزش اخراج  به عضویت رســــمی درنیامده و در حیــــن 

گردیده است.
 می داند که وفق قوانین 

ً
 وزیر اطالعات حتمــــا

ً
ثالثا

و مقررات، افراد اخراجی از نیروهای مسلح از جمله 
فــــرد مورد ادعای ایشــــان پــــس از اخراج در ســــال 
93 بــــا نیروهای مســــلح به طور کامــــل قطع ارتباط 
نموده و فاقــــد هویت نظامی می باشــــد به همین 
دلیــــل جرم امنیتی وی همانند ســــایر آحاد جامعه 
در حیطه مأموریت و مســــؤولیت وزارت اطالعات 

قرار می گیرد.
لــــذا انتظــــار می رفــــت وزیــــر محتــــرم اطالعــــات در 
اظهارات رســــانه ای خــــود آن هم در پخــــش زنده، 
کــــه بهانه ای به دســــت  دقت بیشــــتری می نمود 
رژیم  و  آمریــــکا  همچون  نظام  جنایتکار  دشــــمنان 
جعلــــی صهیونیســــتی نمی داد و از جایــــگاه خطیر وزارت 
اطالعــــات و ســــربازان گمنــــام امــــام زمان )عج( و شــــأن 

نیروهای مسلح مراقبت می کرد«.

تجهیز 2500 واحد قضایی و 400 اتاق در زندان های کشور به سامانه دادرسی الکترونیک
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی دســــتگاه قضا 
گفت: در ســــال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست 
قــــوه قضاییه بــــرای انجــــام دادرســــی های الکترونیکی در 
، 2 هزار و 500 اتاق در واحد های قضایی به سامانه  کشــــور

دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
روز  قضاییــــه  قوه  ســــخنگوی  اســــماعیلی  غالمحســــین 
سه شنبه 28 بهمن در سی و نهمین نشست خبری خود 
با خبرنگاران، به سواالت آنها پاسخ داد. در ادامه بخشی از 

این نشست را می خوانید:
تجهیز 2 هــــزار و 500 اتاق در واحد هــــای قضایی به  �

سامانه دادرسی الکترونیک
ســــخنگوی دســــتگاه قضــــا تصریح کــــرد: قــــوه قضاییه 
جمهوری اســــالمی ایران بــــه عنوان یک نهــــاد خدمتگزار 
به مــــردم و جامعه، تمامــــی تالش خود را بــــه کار گرفته که 
در شــــرایط موجود و علیرغم همه محدودیت های ناشی 
از شــــیوع ویروس کرونــــا، احقاق حــــق، اجــــرای عدالت و 
رســــیدگی به دادخواست ها و شــــکایات مردمی را به هیچ 
عنــــوان به تعویــــق نیندازد و بــــا بهره گیــــری از روش های 
نوین و اســــتفاده از دادرسی های الکترونیک در ایام کرونا 
و توســــعه زیرســــاخت های فنــــاوری در قــــوه قضاییه، امر 

دادرســــی را بهنــــگام و بــــه موقع به 
انجام برساند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال 
جــــاری با عنایت خداونــــد و حمایت 
ریاســــت قــــوه قضاییه بــــرای انجام 
 ، دادرسی های الکترونیکی در کشور
واحد هــــای  در  اتــــاق   500 و  هــــزار   2
دادرســــی  سیســــتم  بــــه  قضایــــی 

الکترونیک مجهز شده است.
در  اتــــاق   400 اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
زندان های کشــــور مجهز به سامانه 
دادرســــی الکترونیک شــــده است، 
قریــــب  جــــاری  ســــال  در  گفــــت: 
طریــــق  از  دادرســــی  صدهــــزار  بــــه 
الکترونیکــــی انجــــام شــــده اســــت 

که بیش از 62 هــــزار مورد آن انجام دادرســــی الکترونیک 
بین واحد هــــای قضایی و زندان ها بــــوده و از طریق ارتباط 
تصویــــری و بدون نیاز اعــــزام زندانی، امر دادردســــی انجام 
شــــده اســــت. بیش از 31 هــــزار دادرســــی الکترونیکی با 
برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده به انجام 
رسیده و بیش از 30 مورد دادرسی الکترونیکی با برقراری 
ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشــــور به انجام رســــیده 
اســــت و در این شــــرایط خاص قوه قضاییه با بهره برداری 
از فناوری هــــای نوین تــــالش می کند بهنــــگام و به موقع 

دادرسی های مورد نظر مردم را به انجام برساند.
همکاری در عرصه بین المللی بین ایران و عراق در  �

جهت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی
ســــخنگوی قــــوه قضاییه در پاســــخ بــــه ســــوالی مبنی بر 
اینکه جزییات مذاکــــرات صورت گرفته در عــــراق و اینکه 
آیا کیفرخواســــت پیگیــــری افــــراد دخیل در ترور ســــردار 
، گفت: یکی  شــــهید سلیمانی تکمیل شده اســــت یا خیر
از موضوعات بســــیار مهــــم مذاکرات، پرونده شــــهادت 
حاج قاســــم ســــلیمانی و ابومهدی المهنــــدس بود که در 
مالقات های با مقامات قضایی، قضات رســــیدگی کننده 
به این پرونده هم حضور داشــــتند و گزارشــــی از وضعیت 

پرونده و تحقیقاتی که انجام شده ارائه دادند.
وی ادامه داد: در این پرونده در ارتباط با مقامات آمریکایی 
دخیل، از ناحیه قاضی رســــیدگی کننده در کشــــور عراق، 

حکم جلــــب و دســــتگیری بــــرای ترامپ و برخــــی دیگر از 
وابستگان و دست اندرکاران دولت و ارتش آمریکا صادر 

شده و تحقیقات تکمیلی این بخش کامل شده است.
اسماعیلی بیان داشــــت: بخش دیگر پرونده در ارتباط با 
برخی از شــــرکت ها و همچنین کشــــور های دیگری است 
که در پرونــــده قرائنی مبنــــی بر همکاری آن هــــا در تبادل 
اطالعات، نقشــــه ها و اقدامات مختلف و همچنین ایفای 
نقش در این جنایت تروریســــتی، وجود دارد که اطالعات 
ایــــن بخش تکمیل نشــــده و قرار شــــد بــــا همکاری های 
دوجانبــــه بین قــــوه قضاییه جمهــــوری اســــالمی ایران و 
همچنین شــــورای عالی قضایی عراق، بخش دوم پرونده 
در ارتباط با ســــایر کشور ها و شرکت هایی که در این حوزه 
احتماال ایفای نقش کردند با همکاری های بین المللی به 

اتمام برسد.
پرونــــده هفــــت تپــــه در شــــعبه ویژه رســــیدگی به  �

ح رسیدگی است پرونده های خصوصی سازی مطر
ســــخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
نتیجــــه نهایی پرونــــده واگذاری شــــرکت هفــــت تپه چه 
زمانــــی اعالم می شــــود و پرونــــده ارزی آن در چه وضعیتی 
قرار دارد، گفت: در ارتباط با شــــرکت هفت تپه دو پرونده 

در قــــوه قضاییــــه و در دادگســــتری داریــــم. یکــــی پرونده 
کیفری مدیرعامل این شرکت اســــت که تا االن جلسات 
متعددی در ارتباط با آن برگزار شــــده اســــت. در جلسات 
قبل هم اشاره کردم که به دلیل برخی از اتهامات، موضوع 
به کارشناسی ارجاع شده اســــت و به محض اینکه نتیجه 
کارشناسی پرونده واصل شود جلسات دادگاه در بخش 
کیفری در شــــعبه ویژه ادامه پیدا خواهد کرد و دادگاه رای 

خود را صادر می کند.
وی ادامــــه داد: بخش دیگر پرونــــده در دادگاه حقوقی ما 
در شــــعبه ویژه رســــیدگی به پرونده های خصوصی سازی 
مطرح رسیدگی اســــت که در این بخش، جلسات دادگاه 
برگزار شده و به زودی رای این دادگاه صادر و ابالغ خواهد 

شد.
اقدامات دســــتگاه قضایــــی در برخورد بــــا اراذل و  �

اوباش
اســــماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات 
دســــتگاه قضایــــی در برخورد بــــا اراذل و اوبــــاش و بر هم 
زنندگان امنیت مردم اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی در 
جلساتی که با مسؤوالن نیروی انتظامی داشته ایم تأکید 
کرده ایم که ناجا باید در برخورد با اراذل و اوباش ســــرعت 
و دقت عمــــل به خرج دهــــد و به مقامات قضایــــی اعم از 
دادســــرا و دادگاه تأکید شده که در این قبیل از پرونده ها 
با ســــرعت و دقت و قاطعیت عمل کنند و احکام قاطع و 

بازدارنده صادر نمایند.
ســــخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در چند مورد از این 
پرونده هــــا ما مواجه با این شــــدیم کــــه گروهک های ضد 
انقالب و بعضــــا منافقین برای اقدامــــات خرابکارانه خود 
متوســــل بــــه اراذل و اوباش می شــــوند؛ گرچه ایــــن افراد 
از نیــــات خــــاص و پلیــــد گروهک های ضد انقــــالب مطلع 
نیســــتند و در قالب مســــلک خودشــــان همکاری با این 

افراد را قبول کرده اند و دست به جنایاتی زدند.
ســــخنگوی قــــوه قضاییــــه در ادامه در پاســــخ به ســــوالی 
در خصــــوص شــــکایت ناجــــا از نماینــــده مجلســــی که با 
ســــرباز راهور برخورد داشته اســــت، گفت: این پرونده در 
دادســــرای عمومی و انقالب تهران ثبت شــــده و چنانچه 
تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی شود، پرونده 

به دادگاه ارسال می گردد.
پاسخ ســــخنگو در مورد ســــوالی مبنی بر احتمال  �

نامزد شــــدن آیت ا... رئیســــی برای انتخابات ریاست 
جمهوری

ســــخنگوی قوه قضاییه در پاســــخ به ســــوالی در ارتباط با 
گمانه زنی ها در مورد احتمال نامزد شــــدن آیت ا... رئیسی 
برای انتخابات ریاســــت جمهوری، گفــــت: انجام خدمات 
آمیز در قوه قضاییه  کامال موفقیت 
و تحول در دســــتگاه قضا، از آغازین 
روز های مســــؤولیت آیت ا... رئیسی 
در قوه قضاییه آغاز شــــده و ارتباطی 
به این ایام و این سفر ها که مقارن با 

ایام انتخابات است، ندارد.
وی ادامــــه داد: آیــــت ا... رئیســــی بــــا 
برنامــــه تحــــول و بــــا برنامــــه جامــــع 
قبول  را  قضاییــــه  قوه  مســــؤولیت 
کردنــــد و رونــــد اقدامات ایشــــان از 
آغاز مســــؤولیت تا االن، روند کامال 
مشــــخص و منطقی و بــــه دور از کار 
فعالیت های تبلیغاتی را طی می کند 
و آنچــــه که انجام می شــــود عملکرد 

واقعی قوه قضاییه است.
اســــماعیلی بیان داشــــت: در ارتباط با انتخابــــات آنچه که 
من اطالع دارم و شــــما هم اطالع دارید، ایشــــان در دیداری 
که با دانشــــجویان داشتند همین ســــوال را دانشجویان 
پرسیدند و آیت ا... رئیســــی در مقام پاسخ اعالم کردند که 
من به جــــز قوه قضاییه به مســــئله و موضوع دیگری فکر 

نمی کنم.
کید کرد: ما هم که در خدمت  ســــخنگوی قوه قضاییه تأ
ایشان در قوه قضاییه هســــتیم، شاهدیم که به صورت 
شــــبانه روزی و با وقت گذاری تمام، همــــه وقت، توان و 
انرژی خود را مصروف برنامه های قوه قضاییه می کنند و 
تا امروز نه ایشان نظر دیگری داشتند و ما هم که در قوه 
قضاییه هســــتیم رویکرد دیگری را از ایشــــان مشــــاهده 

نکردیم.
ســــخنگوی قوه قضاییه در پاســــخ به ســــوالی مبنی بر 
ویی  6 هزار یور ونده فســــاد بیش از  آخرین وضعیت پر
ود: هنوز انشای این  وشــــیمی، افز شــــرکت بازرگانی پتر
ونده ســــنگینی اســــت و دادنامه مفصلی  ونده که پر پر
اتمام نرســــیده و مراحل  را به خود اختصــــاص داده به 
نهایــــی تدوین ایــــن دادنامه در شــــعبه در حال انجام 

است.
وی با بیان اینکه ما نیز تسریع در تکمیل دادنامه را تقاضا 
آینده نزدیک نســــخه نهایی  کردیم، ابراز امیدواری کرد در 

دادنامه صادره از دادگاه را داشته باشیم.
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قضاوت داور همدانی در 
مقدماتی بسکتبال جام آسیا

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت بســــکتبال 
همدان گفت: »هادی سالم« از داوران بین المللی 
مقدماتی  رقابت های  اســــدآباد،  شهرستان  اهل  و 

جام بسکتبال آسیا را قضاوت می کند.
»پرویــــز ریحانــــی« اظهــــار کــــرد: ایــــن داور مطــــرح 
کشــــورمان روز دوشــــنبه برای قضــــاوت بازی های 

مقدماتی جام آسیا 2021 عازم کشور بحرین شد.
وی افــــزود: تیم هــــای بحریــــن، لبنان، ســــریالنکا، 
قزاقســــتان، کره جنوبی، اردن و فلســــطین در این 

گروه از مسابقات با هم رقابت می کنند.
ریحانی خاطرنشــــان کرد: ســــالم از داوران برجسته 
بسکتبال کشور و استان همدان است که سابقه 

قضاوت در میادین جهانی و آسیایی را دارد.
وی یادآور شد: این داور بین المللی به محض ورود 
به کشور بحرین تست پ سی آر می دهد و تا زمان 

دریافت جواب آزمایش ها در قرنطینه خواهد بود.
این داور 38 ســــاله در ســــال 2012 بــــه جمع داوران 
بیــــن المللــــی بســــکتبال پیوســــت و تاکنــــون در 
رقابت هــــای مقدماتی جام جهانی، قهرمانی آســــیا، 
بازی های آسیایی، غرب آسیا و نیز لیگ برتر کشور 

قضاوت های موفقی داشته است.

اعالم آمادگی رسمی ایران 
برای میزبانی مرحله متمرکز 

انتخابی جام جهانی
هگمتانه، گــــروه ورزش: فدراســــیون فوتبال ایران 
برای میزبانی مرحله متمرکــــز مقدماتی جام جهانی 

2022 در گروه سوم اعالم آمادگی رسمی کرد.
در نشست برخط روز گذشــــته سرمربی تیم ملی و 
رئیس دپارتمان تیم های ملی،فدراســــیون فوتبال 
کشــــورمان به طور رســــمی خواهان میزبانی ادامه 
مســــابقات انتخابی مقدماتی جــــام جهانی 2022 در 

گروه سی شد.
قــــرار اســــت مراحل رســــمی جهــــت تکمیــــل فرم 
ســــوی  از  جمعــــه  روز  در  میزبانــــی  درخواســــت 
فدراســــیون های  به  آســــیا  فوتبال  کنفدراســــیون 
عضو ارسال شود. کنفدراســــیون فوتبال آسیا روز 
پنجشــــنبه هفته جاری بــــه صورت رســــمی برنامه 

مسابقات را اعالم خواهد کرد.
روز پنج مارس)15 اســــفندماه( سال جاری میالدی 
آخریــــن موعــــد بــــرای اعــــالم میزبانــــی رقابت های 
مقدماتــــی جام جهانــــی به صــــورت متمرکز خواهد 
بود. همچنین روز 15 مارس)25 اسفندماه( پس از 
بررسی شرایط میزبانی توسط کنفدراسیون فوتبال 
آســــیا مکان قطعــــی مســــابقات برای هر گــــروه به 

صورت رسمی اعالم خواهد شد.
تیــــم ملی فوتبال ایــــران باید طی روزهــــای 13 تا 25 
خردادماه ســــال 1400 چهار دیدار خــــود را به ترتیب 
برابر کامبوج، بحرین، هنگ کنــــگ و عراق به انجام 
برساند. شاگردان دراگان اســــکوچیچ در رده سوم 

گروه پنج تیمی خود قرار دارند.

تیم جوانان »یاوران«
قهرمان جام سردار شهید 

فتحعلی مؤمنی شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: جــــام شــــهید شــــاخص 
سال، شهید ســــردار فتحعلی مؤمنی به مناسبت 
گرامیداشــــت دهه مبارک فجر بین دو تیم یاوران و 

وحدت مالیر برگزار شد.
در پایــــان بازی تیم یــــاوران با 10 گل تیــــم وحدت را 

شکست داد و مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
داود تــــرک مربی تیم یاوران و ایوب احســــانی مربی 
تیــــم وحــــدت دو مربــــی از زحمتکشــــان فوتبال و 

فوتسال شهرستان هستند.
این بازی رأس ســــاعت 13:30 شروع شد و رئیس، 
نایــــب رئیس، دبیر و تمامی اعضــــاء هیأت فوتبال 
از جمله حضار در این مســــابقه بودند که از ساعت 
9 صبح کارهــــای اولیه و آماده ســــازی ورزشــــگاه و 
رختکن ها و... را انجام و شــــرایط مســــابقه را فراهم 

نمودند.
ســــرهنگ محمد فتحــــی رئیس کمیتــــه فرهنگی 
هیأت فوتبال با حضور در این مراســــم یاد و خاطره 
کلیه شــــهداء و به ویژه شــــهید فتحعلی مؤمنی را 
گرامی داشــــت و افزود: این شــــهید بــــه همراه دو 
برادر خود از شــــهدای شهرســــتان مالیر هستند و 
خانواده محترم مؤمنی ســــه فرزند شهید دارند که 
شــــهید»فتحعلی مؤمنی« دهم شــــهریور 1360 در 
ســــر پل ذهاب، شــــهید»نورعلی مؤمنی« هشــــتم 
اردیبهشــــــت ســــال 1360 در ســــر پــــل ذهــــاب و 
شهید»رستگار مؤمنی« پانزدهم آبان 1361 توســط 
نیروهای بعثی و بر اثر اصابت ترکش به مقام واالی 
شهادت نائل شــــدند که مزار ســــه برادر شهید در 
زادگاهشــــان گلزار شهدای روســــتای طجر سامن 

است.
شــــهید فتحعلــــی مؤمنی امســــال به نام شــــهید 

شاخص شهرستان مالیر معرفی شده است.
دکتر یوســــفوند رئیس هیأت فوتبال شهرستان 
مالیــــر نیــــز ضمــــن تبریــــک دهــــه مبــــارک فجر و 
گرامیداشــــت یاد و خاطره شهید ســــردار فتحعلی 
آغاز خدمت  مؤمنی، برگزاری مســــابقات جوانان را 
به قشــــر جوان فوتبال دانســــت و همــــکاری همه 
جانبه فوتبالی ها را برای احیای فوتبال شهرســــتان 

خواستار شد.

خبــر
امام جمعه همدان در دیدار »آرش میراسماعیلی« رئیس فدراسیون جودو:

موفقیت های ورزشی ابزاری برای 
اقتدار کشورها شده  است

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: نماینده ولی فقیه در اســــتان و 
امــــام جمعه همــــدان با تأکید بــــر اینکه فضــــای ورزش در 
دنیا نســــبت به سال های گذشته بســــیار متفاوت شده 
است، گفت: کســــب موفقیت ورزشی در میادین جهانی 
در ســــال های اخیر به ابزاری برای نمایش اقتدار کشــــورها 

تبدیل شده است.
آیت اهلل »حبیب اهلل شــــعبانی موثقی« روز ســــه شنبه در 
دیدار »آرش میراســــماعیلی« رئیس فدراســــیون جودو با 
اشاره به اینکه ورزش دارای آثار اجتماعی باالیی در جامعه 
اســــت، اظهار کرد: انجــــام ورزش می توانــــد در جلوگیری از 
بروز آسیب های اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کند و همان 
طور که مقام معظــــم رهبری بارها بر لــــزوم توجه به ورزش 
تأکید داشــــته اند، همه ما موظف به ترویج این فرهنگ و 

توسعه ورزش همگانی در جامعه هستیم.
وی با اشــــاره به حضور تعدادی از روسای فدراسیون های 
ورزشی در اســــتان همدان، اظهار کرد: توجه به رشته های 
مختلف ورزشــــی در این استان، نشان دهنده برنامه ریزی 
صحیح در راســــتای توسعه ورزش است که باید همچنان 

ادامه داشته باشد.
نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان و امام جمعــــه همدان با 
کید بر لزوم توجه به تمامی رشــــته های ورزشــــی، گفت:  تأ
بــــرای ورزش فوتبــــال هزینه های زیادی می شــــود، که اگر 
این میزان توجه و حمایت در دیگر رشــــته های ورزشــــی 
نیــــز وجود داشــــت، به طــــور قطع شــــاهد موفقیت های 
کشــــور در عرصه های بین  ارزشــــمند جوانان ورزشــــکار 

بودیم. المللی 
آیــــت اهلل شــــعبانی موثقی با بیــــان اینکه اســــتعدادهای 
ورزشی قابل توجهی در استان همدان وجود دارد، افزود: 
حمایت مســــووالن از ورزشــــکاران برای رشــــد و توســــعه 
ورزش و کســــب موفقیت و درخشــــش در میدان رقابت 

بسیار مهم و قابل توجه است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره 
به تعلیق فدراســــیون جودو جمهوری اسالمی؛ اظهار کرد: 
این اتفاق در شــــرایطی رخ داد که مقامات مربوطه همواره 
بر سیاسی نشدن ورزش تأکید دارند، اما خودشان در اوج 

سیاسی کاری اقدام کرده و حق کشورها را ضایع می کنند.

وی تأکیــــد کرد: عزت ما در حفظ آرمان ها و پایبند بودن به 
اصول اســــت، البته ممکن است با یک انتخاب میدانی را 
از دست دهیم، اما مهم حفظ عزت و اعتبار واقعی است.

 میراســــماعیلی: شــــرایط سیاســــی ســــختی بــــرای  �
"جودوی" ایران ایجاد کرده اند

رئیس فدراســــیون جودو با بیان اینکه شــــرایط سیاســــی 
ســــختی برای "جودوی" ایران ایجاد کرده اند، گفت: از حق 
خود در عرصه بین المللــــی دفاع کردیم و این روزها منتظر 

رأی دادگاه هستیم.
آرش میراســــماعیلی در دیــــدار بــــا نماینده ولــــی فقیه در 
استان همدان با اشاره به ســــابقه مهم همدان در عرصه 
ورزش اظهار کرد: اســــتان همدان برای بنده یادآور اولین 
نشان کشــــوری است که در سال 71 در مسابقات کسب 
کردم و لذا حضور در این اســــتان با خاطرات خوشی همراه 

است.
وی با اشاره به حضور خود در فدراسیون جودو مطرح کرد: 
متأسفانه در یک سال گذشــــته به دلیل برخی از مسائلی 
که بــــرای این رشــــته ورزشــــی به وجــــود آمــــده، در تعلیق 
هســــتیم و به جهت ماندن در پای آرمان  ها، جامعه جودو 

با مشکالت بسیاری روبه رو بوده است.
میراســــماعیلی افزود: البته در دادگاه سوئیس پرونده ای 
برای این موضوع تشــــکیل داده ایم و در تاریخ 26 شهریور 
نیــــز در جلســــه دادگاه کــــه در حــــدود 9 ســــاعت به طول 
انجامید از حــــق خود در عرصه بین المللــــی دفاع کردیم و 

این روزها منتظر رأی دادگاه هستیم.
وی با بیان اینکه طرف مقابل، شــــرایط سیاســــی ســــختی 
برای کشور ایجاد کرده اســــت، گفت: ورزشکاران نامی ما 
در طول این سال ها همیشــــه در عرصه دفاع از آرمان ها و 

انقالب اسالمی پای کار بوده و هستند.
رئیس فدراســــیون جودو با اشــــاره به رشــــد 30 هزار نفری 
جمعیت جودو کشــــور در دو ســــال گذشــــته، اظهار کرد: 
جامعه 90هزار نفری جودو کشــــور در یک ســــال گذشــــته 
شــــرایط ســــختی را تحمل کردند اما با قــــدرت و توان این 
تهدیــــد را به یــــک فرصت بــــرای موفقیت های بیشــــتر در 

آینده تبدیل کردند.
وی تصریــــح کــــرد: بــــا الگــــو بــــرداری از انقالب اســــالمی و 

اینکه در طول 42 سال گذشــــته با وجود تمام تحریم ها و 
سختی ها بازهم هر روز شــــاهد پیشرفت کشور هستیم، 
در فدراســــیون جودو نیز بــــا توجه ویژه به ســــنین پایه به 
دنبال حمایت از اســــتعدادهای موجود در سراسر کشور 

هستیم.
 با حضور موالیی در گرانداســــلم تل آویو شرمنده  �

مردم شدیم
رئیس هیأت جودو همدان همچنین در حاشــــیه مجمع 
انتخاباتــــی هیأت جودو اســــتان همدان گفــــت: با حضور 
ســــعید موالیی در مســــابقات جودو گرانداسلم تل آویو 
شرمنده مردم شــــدیم که یک قهرمان پوشالی فقط برای 
منافع شخصی خود به سرزمین های اشغالی رفته و به آن 

افتخار می کند.
میراسماعیلی با محکوم کردن اقدام »سعید موالیی« که 
برای حضور در مســــابقات گرنداســــلم راهی تل آویو شده 
است، اظهار کرد: به عنوان خدمتگزار جامعه جودو کشور 
از خانواده شهدا، ایثارگران، مردم شریف ایران عذر خواهی 

می کنم.
وی بــــا تأکید بر اینکه باید با صراحت از خون شــــهدا دفاع 
کنیــــم و همــــواره حامی آرمان هــــای نظام باشــــیم، خطاب 
به موالیی بیان کــــرد: آنهایی که به ســــرزمین مادری خود 

پشت کرده و افتخار می کنند، می گوییم که قهرمانی فقط 
نشان نیســــت بلکه منش و پهلوانی تختی و پوریای ولی 

است که باعث شده همگان به نیکی از آنها یاد کنند.
میراسماعیلی خاطرنشــــان کرد: متأسفانه این ورزشکار 
آرمان هــــای نظام و  به همــــراه مربی بــــی ارزش خود بــــه 
42 سال زحمت صادقانه نظام مقدس  اهداف کشور و 
جمهــــوری اســــالمی پشــــت کردنــــد و مایه شرمســــاری 

است.
وی افــــزود: بایــــد بــــا صراحت از خون شــــهدا دفــــاع کنیم 
خیلی ها هســــتند که در ورزش کشــــور با ســــیلی صورت 
خود را ســــرخ نگه داشــــته اند، ممکن اســــت به خیلی ها 
بی مهری شده باشد، پیشــــنهادات زیادی به من و امثال 
من شــــده است، اما دلیل بر این نیســــت که پا روی همه 

چیز بگذاریم.
رئیــــس فدراســــیون جودو گفــــت: این ننــــگ بزرگی برای 
ورزشکار پوشالی ما اســــت که زیر پرچم مغولستان کاری 
کرد که 90 هــــزار جودوکار ایرانی تعلیق شــــوند، بســــیاری 
از نوجوانان و جوانانی که می توانســــتند در این یکســــال 
در مجامع بین المللی افتخارآفرینــــی کنند از اعزام محروم 

شدند.
وی با بیان اینکه ســــعی کردند جودوی ایران را سیاســــی 

و ســــرخورده کنند که این لکه ننگ تا ابــــد با آنها می ماند، 
افــــزود: در دادگاه حکمیــــت ورزش با شــــهامت از جودو 
ایران دفاع کردیم، معتقدیــــم و ایمان داریم که آرمان های 
نظام باید سرلوحه کار ما قرار بگیرد و هر اتفاقی می خواهد 

بیفتد، ایرادی ندارد.
میراســــماعیلی اظهار کرد: سال ها برای دفاع از کشورمان، 
خون ها ریخته شده، خانواده های زیادی جوان های خود را 
فدا کرده اند و افســــوس می خورم که کسی به خاطر منافع 
شــــخصی از وطن خود گذشــــت و امیدوارم صحبت هایم 
تلنگری برای نوجوانان و جوانان باشــــد و این آینه عبرت را 

جلوی خود قرار دهند.
ســــعید موالیی پس از مســــابقات جهانی ژاپن در ســــال 
2019 به ایران بازنگشت و راهی آلمان شد و چندی پس از 

آن به عضویت تیم ملی جودوی مغولستان درآمد.
مجمع انتخاباتی هیأت جودو استان همدان، روز گذشته 
28 بهمــــن مــــاه، بــــا حضــــور آرش میراســــماعیلی رئیس 
فدراسیون جودو و حمید سیفی مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان برگزار شــــد و از بین 13 رأی اتخاذ شــــده از 
اعضای مجمع، محسن پناهی با کسب 13 رأی برای مدت 
چهار ســــال به عنوان رئیس هیأت جودو استان همدان 

انتخاب شد.

لیگ برتر والیبال نشسته کشور

هیأت همدان در جایگاه سوم ایستاد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: در دیدار رده بندی هجدهمیــــن دوره لیگ برتر والیبال نشســــته بانوان، 

هیأت همدان برابر هیأت هرمزگان به پیروزی رسید.
تیم هیأت همدان در دیدار رده بندی مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر والیبال نشســــته بانوان، 
گرامیداشــــت شهید ســــپهبد حاج قاســــم ســــلیمانی، به مصاف تیم هیأت هرمزگان رفت که این 

بازی با نتیجه 3 بر صفر به ســــود هیأت همدان به پایان رسید و این تیم در جایگاه سوم مسابقات 
ایستاد و هیأت هرمزگان در رده چهارم قرار گرفت.

مرحله نهایی مســــابقات لیگ برتر والیبال نشســــته بانوان، گرامیداشــــت شــــهید سپهبد قاسم 
ســــلیمانی، با صدور مجوز از ســــوی ســــتاد ملی کرونا، با رعایت کامل شــــیوه نامه های بهداشتی و 

حضور چهار تیم به میزبانی شهر تهران در سالن فدراسیون در حال برگزاری است.
گفتنی اســــت در ادامه و دیــــدار فینال، دو تیم فوالد مبارکه ســــپاهان و ذوب آهــــن اصفهان برای 

تعیین قهرمانی لیگ به مصاف یکدیگر می روند.
این دوره از رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته با حمایت قهوه بن مانو برگزار می شود.

یت شهری  شورا و مدیر
توجه ویژه به حوزه ورزش دارند

: عملکرد درخشان اسکیت همدان قابل تقدیر است رئیس شورای شهر

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر 
همــــدان، عملکرد هیأت ورزشــــی اســــکیت اســــتان را 
موفــــق و قابل تقدیر دانســــت و گفت: اســــکیت بازان 
همدانی در سال های اخیر موفق به کسب عناوین برتر 
و نشــــان های رنگارنگ در رقابت های لیگ و همچنین 

مسابقات داخلی و خارجی شده اند.
»سیدمسعود عســــگریان« در آیین تجلیل از اسکیت 
بازان قهرمان و منتخب اســــتان همدان برای حضور در 
تیم ملی اسکیت فری استایل، افزود: اسکیت می تواند 
به عنــــوان یــــک ورزش همگانــــی جایگاه ممتــــازی را در 
اســــتان و میان مردم کســــب کند که نتیجه آن کشــــف 
و پــــرورش اســــتعدادها بــــرای افتخارآفرینــــی در عرصه 

قهرمانی و همچنین تیم ملی است.
وی، رئیــــس هیأت اســــکیت همدان را یکــــی از مدیران 
جوان و موفق اســــتان دانســــت و گفت: فعالیت های 
هیأت اسکیت همدان در ســــال های اخیر بسیار مؤثر 
و چشــــمگیر بوده که در نتیجه آن شاهد حضور پرشمار 

اسکیت بازان همدانی در تیم ملی کشور هستیم.
رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان همچنین به 
رویکرد حمایتی مدیریت شــــهری در حوزه ورزش اشاره 
کــــرد و افزود: بیــــش از 300 میلیــــارد تومــــان از مجموع 
بودجه یک هزار و 250 میلیارد تومانی امسال شهرداری 
همدان در حوزه فعالیت های فرهنگی و ایجاد و توسعه 

زیرساخت های ورزشی شهر هزینه شده است.
به گفته وی، این میزان اعتبار صرف احداث زمین چمن 
مصنوعی، توســــعه فضاهای ورزشی، بوستان های ویژه 
بانوان، ایجاد مســــیرهای ویــــژه پیــــاده روی و دوچرخه 
ســــواری و زمینه سازی برای رشــــد و توسعه ورزش های 
همگانی در شهر همدان شــــده که نشان دهنده توجه 

ویژه مدیریت شهری به حوزه ورزش است.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان اظهار کرد: افزایش 
آینده  23 درصدی بودجه شــــهرداری همدان در ســــال 
نیز اقدام مؤثر شــــورای شــــهر در راســــتای تأمین اعتبار 
موردنیاز برای توســــعه فعالیت های مرتبط با حوزه های 

فرهنگی و ورزشی است.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان نیز گفت: 
ورزش اســــکیت بــــه عنوان یکــــی از رشــــته های موفق 
استان، جهش چشمگیری در راستای کسب موفقیت 
و عناوین قهرمانی در میادین ملی و بین المللی داشته 

است.
حمید ســــیفی اظهار کرد: امروزه شاهد رشد و پیشرفت 
چشــــمگیر ورزش هایی همچون اســــکیت هستیم به 
ویژه موفقیت و افتخارآفرینی بانوان در این رشــــته قابل 

تقدیر و ارزشمند است.
وی با تأکیــــد بر اینکه حمایــــت از ورزشــــکاران قهرمان 
و نخبه در رشــــته های مختلــــف یکی از سیاســــت های 
محــــوری و اصولــــی در عرصــــه مدیریت ورزش اســــتان 

همدان اســــت، افــــزود: اســــکیت از جمله رشــــته هایی 
است که به واسطه موفقیت های چشمگیر ورزشکاران 
استان در میادین ملی و بین المللی شایسته بیشترین 
حمایت بــــرای تداوم موفقیت و پیشــــتاری در کســــب 
نشــــان و عنوان قهرمانــــی در رقابت هــــای داخلی و تیم 

ملی است.
سیفی گفت: آمادگی ورزشکاران و اعزام تیم های ورزشی 
برای حضور در مسابقات کشوری هزینه های زیادی برای 
هیأت های ورزشی دارد که دراین زمینه همواره قدردان 
کار و تالش ارزشــــمند روسای هیأت های ورزشی استان 

همدان هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، مســــوولیت 
پذیری هیأت های ورزشــــی در تأمیــــن هزینه ها و جذب 
منابع مالی به خصوص از طریق بخش خصوصی را مهم 
و قابل تقدیر عنوان کرد و افزود: ارتباطات اصل محوری 
دنیای امروز است و هیأت های ورزشی از طریق برقراری 
تعامل و ارتباط مؤثر و هدفمند با سازمان های مختلف 
و بخش خصوصی، ضمن جذب سرمایه و تأمین منابع 
مالــــی در چارچوب قانون، زمینه مناســــب برای رشــــد و 

توسعه رشته های ورزشی را در استان فراهم می کنند.
رئیس هیأت اسکیت همدان نیز در این مراسم گفت: 
رشته ورزشی اســــکیت در ســــال های اخیر با استقبال 
گســــترده گروه های مختلف ســــنی به ویژه نوجوانان و 
جوانان مواجه شــــده به نحوی که در رشته فری استایل 
که تصور رشــــد آن را نداشتیم، اســــکیت بازان همدانی 

موفق به کســــب نشــــان های رنگارنــــگ در رقابت های 
کشــــوری و همچنین دعــــوت برای حضــــور در تیم ملی 

شدند.
»مهدی مجیدی« افزود: در اســــتان همدان 60 ورزشکار 
در رشــــته فری استایل اســــکیت حضور فعال دارند که 
شناســــایی و درخشــــش اســــتعدادهای این رشــــته در 
سطح کشــــور مرهون تالش قابل تقدیر خانواده بزرگ و 

پرتالش اسکیت استان است.
بــــه گفتــــه وی، در رقابت های قهرمانی کشــــور موفق به 
کســــب عنــــوان نایب قهرمانی و ســــه نشــــان قهرمانی 
شدیم و ســــه ورزشــــکار اســــتان نیز به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند.
مجیــــدی با قدردانی از همراهــــی و حمایت ویژه خانواده 
اســــکیت بــــازان نوجــــوان و جــــوان همدانــــی، گفــــت: 
اســــکیت بازان همدانی در رشــــته اینالین هاکــــی نیز از 
دیرباز صاحب نشــــان های رنگارنگ، عناوین قهرمانی و 

عضویت در تیم ملی بوده اند.
وی با گرامیداشــــت یاد و خاطره مرحوم پرمون نطقی به 
 ، عنوان یکی از نوابغ ورزش اسکیت در همدان و کشور
گفت: به قهرمانان اســــکیت توصیه کرده ایــــم که راه و 
روش مرحوم نطقی را برای کســــب موفقیت و دستیابی 

به قله های رفیع افتخار سرلوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه این آیین از قهرمانان اســــکیت فری اســــتایل، 
ارکان هیأت و مربیان قهرمانان اسکیت استان همدان 

با اهدا لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.

مهر همدان پیشتاز لیگ برتر استان شد
هگمتانه، گروه ورزش: هفته ســــوم رقابت های فوتبال 
لیگ برتر اســــتان با انجام 4 بازی دنبال شــــد و تیم مهر 
همدان با غلبه بر حریف خود پیشتاز جدول رده بندی 

شد.
این مســــابقات به صورت مجتمع در ورزشــــگاه شهید 
شمســــی پور برگزار می شــــود. ایــــن هفته ابتــــدا 2 تیم 
کوالک ســــرخ تویســــرکان و علم و ادب همدان مقابل 

یکدیگر صف آرایی کردند.
کوالک بــــدون امتیاز در این بازی فوتبــــال قابل قبولی 
را بــــه نمایــــش گذاشــــت و مقابــــل تیــــم علــــم و ادب 

شگفتی ساز شد.
در این بازی ابتدا محمد عبدالمالکی در دقیقه 31 بازی 
کوالک را پیش انداخت و نیمه نخست به رغم تالش 2 

تیم با همین تک گل به پایان رسید.
در نیمه دوم تیــــم علم و ادب برای جبــــران گل خورده 
حمالتــــی را روی دروازه کــــوالک تــــدارک دیــــد امــــا این 
تویســــرکانی ها بودند که در دقیقه 75 توســــط عباس 

صالحی به گل دوم رسیدند.
تیم علــــم و ادب برای فرار از شکســــت تــــالش خود را 
دوچندان کرد و در دقیقه 78 بازی مصطفی صادقیان 
موفق شد که یکی از گل ها را پاسخ دهد و سرانجام این 
بازی 2 بر یک به ســــود کوالک تویســــرکان پایان یافت 
تا این تیم نخســــتین پیروزی خود را جشــــن بگیرد. در 
دومین بازی تیم ســــتاره ســــرخ دیگر تیم تویســــرکان 
خوش درخشــــید و موفق شــــد تیم مدعــــی و پرمهره 
شــــهدای باباعلی را با یک گل شکســــت دهد. بازی با 
برتری نســــبی شــــهدای باباعلی بهار آغاز شــــد و 2 تیم 
فوتبــــال روان و متعادلــــی را به نمایش گذاشــــتند و در 

نیمه نخست بدون گل مساوی راهی رختکن شدند.

امــــا در نیمــــه دوم تویســــرکانی ها بهتــــر عمــــل کردند 
و درنهایــــت در دقیقــــه 86 بــــازی منصور جامــــه بزرگی 
دروازه شــــهدای باباعلی را گشــــود تا ایــــن هفته به کام 
تویسرکانی ها باشــــد. این دیدار را حسین عارفی، احمد 

رضایتی و مجتبی مظاهری قضاوت کردند.
در دیدار ســــوم تیم فوتبال تاالر وحدت همدان مقابل 
پاســــارگاد نوین نهاوند قرار گرفــــت، این بازی را رحمان 
راســــتین، مرتضی فاطمی و علی وزینی قضاوت کردند.
تیــــم پاســــارگاد به رغــــم محرومیت چنــــد بازیکن خود 
بــــازی را خوب آغاز کــــرد و در نیمه نخســــت و در دقیقه 
13 توســــط علی ذوالفقاری بــــه گل برتری رســــید اما در 
نیمه دوم موتور تاالر وحدت روشن شد و مجید بیات 
مدافع پیش تاخته این تیم در دقیقه 62 گل مســــاوی 
را برای تاالر به ثمر رســــاند و سرانجام در دقیقه 78 بازی 
جمال فتاحــــی گل دوم و پیــــروزی بخش را بــــرای تاالر 
وحدت به ثمر رساند تا این تیم از انتهای جدول فاصله 

بگیرد و به صف مدعیان بپیوندد.
و ســــرانجام در آخرین بازی تیم فوتبــــال مهر همدان با 
ارائــــه فوتبالی زیبا موفق به شکســــت صنایع دســــتی 
اللجین پیشــــتاز رقابت ها شــــد. هنوز دقایقــــی از بازی 
نگذشــــته بود که علی  رضایتــــی مهاجم فرصت طلب و 
گلزن مهر 2 بار در دقایق 4 و 9 موفق شد دروازه صنایع 
دســــتی اللجین را باز کند و این شوک تیم اللجینی را به 
هم ریخت، تیم صنایــــع وقتی به خود آمد در دقیقه 32 
موفق شــــد یکی از گل ها را پاســــخ دهد تا بــــا امیدواری 
بیشتری بازی را دنبال کند، این گل را علیرضا شیری به 
ثمر رساند.با گذشــــت 3 هفته از رقابت ها تیم فوتبال 
مهر همدان با 7 امتیاز صدرنشــــین است و تیم ستاره 

سرخ تویسرکان نیز با 6 امتیاز دوم است.

تجلیل و تقدیر از پیشکسوت  و داور ملی فوتبال
ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مناســــبت  بــــه  مراســــمی  طــــی 
گرامیداشــــت دهه مبارک فجر از 
داور  و  پیشکســــوت  عارفی  باقر 
ملی , حسین عارفی داور جوان و 
کشور تجلیل  خوش نام فوتبال 

به عمل آمد.
همکاری  بــــا   " "جــــوکار بخشــــدار 
مسؤول نمایندگی اداره ورزش و 
جوانان بخش جوکار به مناسبت 
گرامی داشــــت دهه مبــــارک فجر 
که  کشــــور  از داوران ملی فوتبال 
با داوری خــــوب و عادالنه خود در 
مســــابقات و لیگ هــــای فوتبال 
کشور افتخار آفریدند با اهداء لوح 
سپاس و هدایا تجلیل و تقدیر به 

عمل آورد.
در این مراســــم از باقر عارفی داور 

ملی و پیشکســــوت با اخالق فوتبــــال بخش جوکار و 
شهرستان مالیر و همچنین حسین عارفی داور جوان 

و خوش نام این بخش که سابقه درخشانی در کارنامه 
داوری خود دارند تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
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7 محلـه مدرسه 
علمیه زنگنه

محله ما

کوچه مدرسه علمیه زنگنه 
از عباِسواد تا باباطاهر

هگمتانــــه، گــــروه محلــــه مــــا - راضیــــه مهــــری: از میدان 
حضــــرت امــــام)ره( به عنــــوان مرکز شــــهر کــــه در جهت 
جنوب غربی حرکت می کنیم وارد یکی از شــــش خیابان 
اصلی شهر همدان می شــــویم که همدانی های قدیم آن 
را به نام خیابان عباس آباد یا همان عباِسواد )به گویش 
همدانی(، می شناســــند. این خیابان تا میدانی به همین 

نام و در ادامه تا دره عباس آباد امتداد می یابد.
امروزه بخش پایین دســــتی ایــــن خیابان کــــه از میدان 
امام)ره( تا میدان شــــریعتی کشیده شــــده در محاورات 
آباد نامیده می شــــود  مــــردم همچنان خیابــــان عبــــاس 
هرچند که تابلــــو این خیابان، در زمــــان پیش از انقالب، 
داریوش بود و پس از انقالب به نام دکتر شریعتی تغییر 

پیدا کرد و اکنون به خیابان شریعتی شناخته می شود.
بخــــش دیگــــری از خیابــــان عباس آبــــاد را کــــه از میدان 
شــــریعتی تــــا دره امتداد دارد نیــــز به نام خیابــــان مهدیه 

می شود. شناخته 
کوچه مدرسه علمیه زنگنه �

در ایــــن خیابان قدیمــــی بناهای کهنی وجــــود دارد که بر 
ارزش این خیابان می افزاید. در راســــتای خیابان عباس 
آباد یا همان شــــریعتی، کمی که از میدان امام)ره( شــــهر 
کوچه  نــــام  کوچه ای می رســــیم به  بــــه  فاصلــــه می گیریم 
مدرسه زنگنه به علت وجود مدرسه ای تاریخ دار در این 

کوچه است.

مدرسه علمیه زنگنه �
در این کوچه مدرسه علمیه ای به نام مدرسه بزرگ زنگنه 
واقع شده اســــت که یادگار شــــیخ علی خان زنگنه، وزیر 
شــــاه ســــلیمان صفوی اســــت و در حال حاضر بازسازی 

شده و حوزه علمیه ای فعال است.
راسته زرگرخانه �

کوچــــه مدرســــه زنگنه از ســــویی بــــه خیابان شــــریعتی و از 
ســــمت دیگر به خیابان باباطاهر می رسد و در واقع بخشی 
از مسیر ها و راســــته بازارهای قدیمی همدان را در کنار خود 

جای داده است که از جمله آنها راسته زرگرخانه است.
راســــته زرگرخانه از راســــته پشــــت مدرســــه بزرگ زنگنه 
، جنب مسجد  منشــــعب می شــــود و تا خیابان باباطاهر
بهبهانــــی، امتداد می یابد. این راســــته از معدود راســــته 
بازار های همدان اســــت کــــه تقریبا بافت شــــغلی خود را 

حفظ نموده است.
حمام تاریخی قلعه �

کمی که در کوچه مدرســــه زنگنه به ســــمت غرب پیش 
می رویم به حمام تاریخی قلعه و مســــجدی به همین نام 
می رسیم که از دیگر بناهای تاریخی این محدوده از شهر 

کهن همدان است.
زمان ساخت این حمام تاریخی به دوره قاجار بازمی گردد 
و به گفته برخی از قدیمی های شــــهر همدان اسم اصلی 
آن نیز حمام محمد ســــعید بوده است اما به دلیل واقع 

شــــدن در محله قلعه که نام قدیمی آن منطقه می باشد 
به این نام معروف شده است.

این حمام امروزه به غذاخوری ســــنتی تغییــــر کاربری داده و 
با معماری زیبا و چشــــم نوازی که دارد پذیرای شهروندان و 
مســــافران اســــت. در حال حاضر کوچه ای که حمام تاریخی 
قلعــــه در آن واقع اســــت به نــــام کوچه صدوقی شــــناخته 

می شود.
خانه بیژن �

از دیگــــر بناهــــای ارزشــــمند واقــــع در محــــدوده خیابان 
شــــریعتی شــــهر همدان، خانه ای به نام خانه بیژن است 
کــــه در ســــال 1388 بــــه عنوان مــــوزه مفاخر و مشــــاهیر 
همدان نــــام گرفــــت و تندیس هشــــت بزرگمــــرد تاریخ 

همدان در آن به نمایش گذاشته شد.
، مربوط بــــه دوره قاجار  خانــــه بیژن، واقع در کوچه مشــــیر
با معمــــاری و تزئینات خــــاص آن دوران و دارای زیربنایی 
در حدود 220 متر اســــت که در گذشته کاربری مسکونی 
داشته و در حال حاضر در تملک میراث فرهنگی است.

این خانه جزء نخســــتین خانه هایی اســــت که در شــــهر 
همدان، نمای بیرونی و تأثیری برونگرایانه داشته است. 
بیژن از نقاشــــان نامدار دوره قاجار بوده که تا ســــال های 
نخســــت حکومت طاغوت پهلوی اول در شهر همدان 
زندگــــی می کــــرده و منــــزل او یکــــی از برجســــته ترین آثار 

معماری نوین در آن دوره محسوب می شده است.

امامــــزاده حلیمه خاتون، مســــجد حاج احمد و بســــیاری 
بناها و ســــاختمان های قدیمــــی دیگر نیــــز در محدوده 
بین خیابان شــــریعتی و خیابان باباطاهر واقع شــــده اند 
اما اکثریت بافت این محدوده را راســــته بازارها تشکیل 
می دهنــــد. بــــازاری کــــه قدمــــت آن بــــه ســــالیان دور باز 
می گردد و حفــــظ آن درواقع حفظ تاریــــخ و فرهنگ کهن 

ماست.

زنگنه مدرسه علمیه بزرگ تربیت عالمان در همدان
هگمتانه، گروه محله ما: در مرکز شــــهر همدان مدرسه ای 
وجود دارد که دارای پیشــــینه ای کهن اســــت و به عنوان 
یکی از مدارس علمیه سطح یک حوزه شناخته می شود و 

نامی آشنا برای اهل علم به شمار می رود.
به نوشــــته مهدی امانی یمین در پیام بهارستان؛ مدرسه 
زنگنه در شهر همدان در فاصله کمی از ضلع غربی میدان 
مرکزی شــــهر یعنی میــــدان امام خمینــــی)ره( و در ابتدای 
خیابان شــــریعتی واقع شــــده اســــت و حــــدود 3500 متر 

مساحت دارد.
تاسیس مدرسه بزرگ توسط شیخ علی خان زنگنه �

این مدرسه که به »مدرســــه بزرگ« نیز شهرت دارد توسط 
شیخ علی خان زنگنه، وزیر شاه سلیمان صفوی در سال 
1100) هـ. ق( تأسیس شد و موقوفات بسیاری وقف طالب 

علوم دینی این مدرسه شده است.
وقــــف نامه این مدرســــه توســــط علمــــای مشــــهور دوره 
بانی مدرســــه مهر و امضا شده اســــت از جمله آنها عالمه 
مجلســــی، محقق مشــــهور آقا جمال بهبهانی، آقا محمد 
بن آقا هادی همدانی، ســــید محمد علــــی طباطبایی که از 

علمای آن دوره بوده اند.
این مدرسه بعد از ســــال 1100)ه_ق( پیوسته مرکز تعلیم 
علوم و تربیــــت عالمان دینی در این منطقه بوده اســــت. 

در ســــال 1317ش در زمان رضاشاه پهلوی وزارت معارف 
مدرســــه را تصرف کــــرد و با اضافــــه کردن مقــــداری زمین 

مدرسه را به دبیرستان تبدیل کرد.
وزارت معارف، دبیرســــتان پنج کالســــه ای به جای مدرسه 
بنــــا کــــرد و دبیرســــتانی مختلط کــــه دختر و پســــر در آنجا 
مشــــغول تحصیل بودند و موقوفات مدرســــه از ســــوی 

حکومت وقت مصادره و به تملک دولت درآمد.
قبل از تصرف رســــمی مدرسه توســــط حکومت پهلوی، 
اداره معارف همــــدان با تصرف موقوفات مدرســــه و با در 
اختیار گرفتن درآمــــد این موقوفات از یک طرف و محدود 
 ، کردن بودجة مدرســــه و شــــهریة طــــالب از ســــوی دیگر

موجب متفرق شدن طالب مدرسه زنگنه شد.
شــــکایات متعــــدد حبیــــب اهلل زنگنه متولــــی وقت برای 
حفظ موقوفات مدرســــه و تــــالش برای حفظ مدرســــه به 
منظور تدریس علوم دینی طبــــق وقفنامه به دولت طبق 
مواد وقفنامه که حکام وقت حق استیال بر این مدرسه را 

ندارند، هیچ کدام از تالش ها فایده ای نبخشید.
بعد از شــــهریور 1320 با ســــقوط دیکتاتوری رضاشــــاه، به 
دنبــــال تالشــــهای حجت االســــالم نصراهلل بنــــی صدر که 
از عالمــــان مقتدر شــــهر همــــدان بــــود ـ وزارت فرهنگ با 
دریافــــت 400 هزار ریال به دلیل ســــاخت ســــاختمان پنج 

که ســــه دبیرستان و زمین های اضافه شده به آن، مدرسه 
را به نصراهلل بنی صدر واگذار نمود. به این ترتیب مدرســــه 
دوباره به حوزه علمیه تبدیل شد اما دیگر از آن موقوفات 

خبری نبود.
برخی از مدرسان مدرســــه زنگنه در حدود سال 1300) ق) 
آقایــــان مرحوم محمد باقــــر بن آخوند مالزیــــن العابدین 
بوده اســــت و از طالب معروف این دوره مدرســــه، مرحوم 
آخوند مــــال علی بهاری، شــــیخ محمد باقر بهاری با شــــیخ 

محمد بهاری و حاج شیخ سلمان، بوده اند.
ونق  ، مدرســــه ر پــــس از درگذشــــت مرحوم بنــــی صدر
وزی  و فعالیــــت خــــود را از دســــت داد. اما پــــس از پیر
و  وقف  صحیــــح  مصرف  بــــه  توجه  و  اســــالمی  انقــــالب 
تــــالش برای احیای موقوفات متولی جدید مدرســــه در 
کرد و  1367 )ش( اقدام به تجدید بنای مدرسه  ســــال 
ســــاختمانی که مشتمل بر هشــــتاد حجره در دو طبقه 
و مســــجد و مدرس و کتابخانه و تأسیســــات مورد نیاز 

کرد. احداث  را  بود 
اکنون مدرسه زنگنه دارای کتابخانه نفیسی است. بیش 
از 7000 جلد کتاب دارد. کتاب های موقوفة سابق مدرسه 
حــــدود 3000 جلد اســــت که برخــــی از آنها خطی و بســــیار 

ارزشمند است.

آرامگاه استرومردخای، بنایی تاریخی
آثار تاریخی  هگمتانه، گروه محله ما: یکــــی از 
شهر همدان، آرامگاه استر و مردخای است 
که در مرکز شهر همدان و در ابتدای خیابان 
شــــریعتی در کوچه این به نام کوچه مدرسه 

زنگنه قرار دارد.
به نوشــــته وبگاه عالالدین؛ آرامگاه اســــتر و 
مردخای یکــــی از زیارتگاه ها و مقابر یهودیان 

است.
 ، داســــتان زندگــــی دختر ابــــی حایل، اســــتر
مربوط به دختری است که در 500 سال قبل 
از میالد مسیح در سرزمین پارس به دنیا آمد 
و در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده 
بود، به همین دلیل در نزد عمو یا دایی خود 

به نام مردخای پرورش می یابد. این دختر به دربار خشایار 
شاه، راه یافته و در آن زمان ملکه ی ایران زمین می شود.

روایت های متعددی از داســــتان زندگی استر و مردخای 
وجــــود دارد. در ایــــن میــــان می تــــوان بــــه دو روایتی که 
مورخان بر آن اســــتناد کرده اند اشاره کرد. یکی به هامان 
وزیر زیرک خشایار شاه مربوط می شود که به علت ترس 
از نفوذ یهودیان در دســــتگاه حکومتی دستور قتل عام 
یهودیــــان را کــــه در ایران می زیســــته اند از شــــاه می گیرد 
( و عموی او مردخــــای به علت  ولی ملکــــه یهود )اســــتر
برخــــورداری از جایگاه و قدرت باال در دربار موفق شــــدند 
که این حکم را از خشــــایار شــــاه پس گرفته و یهودیان را 

نجات دهند.
روایت دیگر این داســــتان نیز مربوط به قتل عام ایرانیان 

اســــت. در زمان خشایار شــــاه با توطئه اســــتر و مردخای 
فرمان قتل هامان از طرف خشــــایار شــــاه در روز ســــیزده 
فروردیــــن که بــــه روز نحس معروف اســــت صادر شــــد و 
بســــیاری از ایرانیان در این روز به قتل رســــیدند. به طوری 
که ایرانیــــان بنابه این روایت در ایــــن روز به بیرون از خانه 
خود می روند و در دامان طبیعت قــــرار می گیرند تا از گزند 

کشتار در امان باشند.
معماری بنای آرامگاه استرومردخای �

بنای آرامگاه اســــتر و مردخای توســــط ارغنون شاه مغول 
بر روی آرامگاه قبلی ســــاخته شــــده اســــت. بنــــای اصلی 
ساختمان استر و مردخای شکل چهار گوش دارد. نمای 
اصلی و گنبد بقعه آجری اســــت. شکل ظاهری و معماری 
کنونی آرامگاه اســــتر و مردخای به سبک بناهای اسالمی 

ساخته شده است که به قرن هفتم 
هجری برمی گردد.

آرامگاه استر و  در قســــمت ورودی 
مردخای در کوچک سنگی قرار دارد 
که توسط کلون باز و بسته می شود 
باید خم شــــد و به صــــورت خمیده 
کوچک وارد ســــاختمان  ایــــن در  از 
شــــد. در وســــط ســــاختمان مربعی 
شــــکل مقبره آرامگاه، می توان از دو 
صنــــدوق منبت کاری شــــده ی زیبا 
که بــــا خطوط عبــــری روی آن متونی 
نوشــــته شــــده و در روی قبــــور قرار 

دارند دیدن کرد.
، صندوق عتیقه و منبت کاری  در باالی قبر استر
شــــده قدیمی وجود دارد که به خــــط عبری روی 
آن نوشــــته اند که این صندوق متعلق به اســــتر 
اســــت. در روی قبر مردخای نیز صندوقی شبیه 
صندوق اســــتر قرار دارد که در سال 1300 توسط 
منبــــت کار برجســــته آن زمان، عنایــــت اهلل ابن 

حضرت قلی تویسرکانی، منبت شده است.
از دیگر اشیای باقی مانده در این مقبره ی کهن 
آســــمانی  می توان به یک جلــــد قدیمی از کتاب 
تورات اشــــاره کرد که بر روی پوست آهو کتابت 
شده اســــت و در حال حاضر در سازمان میراث 
فرهنگی اســــتان همدان در حفاظ اســــتوانه ای 

شکلی نگهداری می شود.



خ ٩٩/0٣/٢۵ شــورای محترم اســالمی شــهر و مجوز شــماره 99111891888  شــهرداری منطقه یک همدان با اســتناد به مجوز شــماره ٩٩0٣٢۵1٩٣61 مور
یــق مزایده کتبی به فروش برســاند.  پــالک های ثبتــی 10/819۵راازطر خ 99/11/18 شــهرداری همدان  نســبت به فروش یک قطعه زمین مســکونی از مور

متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک وکاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرستوضیحات 

1

زمین مسکونی 
قطعه 4

معبر 10 متری 
موقعیت جنوبی

264/68132/340/000/00013/400/000/000
بر زمین 13/87 
متر و طول زمین 
19/09می باشد

استادان، 18 متری 
میالد، کوچه آبشار

شرایطشرکتدرمزایده:
 1-متقاضیانمیبایستمبلغسپردهرابهحســاب7404/11/۳۳۳1۳۳۳/2نزذبانکمهرواریزویامعادلرقممذکورضمانتنامهبانکیبااعتبارسهماهه
ویااوراقمشــارکتبینامویااســنادخزانــهرادرپاکتالــفقــراردادهوحداکثرتاپایــانوقــتاداری۹۹/12/11تحویلدبیرخانهشــهرداریمنطقــهیکواقع

درمیدانامامزادهعبدا...نمایند.
2-متقاضیانمیبایســتفرمشــرکتدرمزایدهونمونهقراردادتنظیمشــدهراامضــاءومهریااثرانگشــتزدهودرپاکــت)ب(قراردادهوفرمپیشــنهاد

قیمتراتکمیلودرپاکت)ج(قراردادهوبههمراهپاکتالفتحویلدبیرخانهنمایند.
۳-برندهمزایدهمکلفاســتحداکثرظرفهفتروزکاریازتاریخابالغیهنتیجهمزایدهنســبتبهواریز۹0درصدوجهپیشــنهادیاقــدامو10درصدالباقی

هنگامتنظیمسنددردفترخانهازبرندهمزایدهاخذخواهدگردید.
4-برندهمزایدهمکلفاســتوجــهموردمعاملهرانقدًابهحســابدرآمدشــهرداریمنطقهیکبهشــمارهحســاب7407.11.۳۳۳1۳۳۳.1نــزدبانکمهر
ایرانشعبهمهدیهواریزنمودهوهیچگونهتهاتریقابلقبولنمیباشددرصورتعدمواریزنقدیوجهموردمعاملهدرموعدمقررسپردهبرندهمزایدهبه

نفعشهرداریضبطوبرابرمقرراتاقدامخواهدگردید.
5-بهپیشنهاداتفاقدسپردهومخدوشومبهمومشروطترتیباثردادهنخواهدشد.

6-سپردهنفراتاولودومتازمانانعقادقراردادبابرندهمزایدهنزدشهرداریخواهدماند.
7-شرکتدرمزایدهبهمنزلهقبولشرایطوآئیننامههایمالیشهرداریبودهوشرکتکنندگانملزمبهرعایتآنمیباشند.

8-شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
۹-انتقالاســنادپسازانجاممراحلقانونیواجرایعملیاتثبتیوتهیــهصورتمجلستفکیکیامکانپذیــرخواهدبودکهمتعاقبًابهبرنــدهمزایدهابالغمی
گرددوبرندهمزایدهمکلفاســتظرفمدتیکماهازتاریخابالغشــهرداریجهتانتقالســندوواریزالباقیوجه)10درصدباقیمانده(اقدامنماید.درغیر
اینصورتمزایدهابطالوســپردهبرنــدهمزایدهضبــطخواهدگردید.ضمنًاســندبهنامبرنــدهمزایدهویاهرشــخصدیگریکــهبرندهمزایــدهویراکتبًابا

رضایتنامهمحضریبهشهرداریمعرفینمایدانتقالخواهدیافت.
10-متقاضیانمیتوانندجهتدریافتاسنادومدارکمزایدهبهواحدکارپردازیشهرداریمنطقهیکمراجعهنمایند.

11-پیشنهاداترسیدهدرتاریخ۹۹/12/1۳ساعت17دردفترمعاونتمالیواقتصادیموردرسیدگیقرارخواهدگرفت.

w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

گهی  مزایده آ

م. الف  1645 شهرداری منطقه یک 

شهرداری منطقه سه همدان

گهـی تملک آ
شهرداری همدان )منطقه 3( قصد دارد:

در راســتای انجام پروژه تعریض بلوار ســردار همدانی با توجه به مجوز شــماره 99092275093 مورخه 
99/09/22 شــورای اسالمی شــهر همدان و به اســتناد قانون نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مورد 
نیاز دولت و شــهرداری ها جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب سال 58 شورای انقالب و ماده 
واحده نحوه تقویم آن مصوب ســال 70 مجلس شــورای اســالمی از صاحبان امالک و اراضی آن محدوده 
تقاضا می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ چاپ این آگهی نســبت به معرفی کارشــناس منتخب خود و 
تعیین تکلیف اراضی خود اقدام نمایند و در غیر این صورت شــهرداری برابر ضوابط و مقررات اقدام خواهد 

نمود.
م. الف  1662

 1399 29 بهمن ماه  چهارشـــنبه 
یه 2021  17 فور     1442 5 رجـــب  
473۸ شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز
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ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

امام)ع( به عنوان نهی از منکر 
به متخلف اخم کردند

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: شــــما بهترین امتی 

بودید که خلق شده اید، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

حضرت امام علــــی علیه الســــالم فرموده اند: پایندگی شــــریعت بــــه امر به 

معروف و نهی از منکر و برپا داشتن حدود الهی است.

حکایت: روزی یکی از کارگزاران به نام اسحاق بن عمار برای تعیین تکلیف 

اموری خدمــــت حضرت امام صادق علیه الســــالم رســــید بالفاصله پس از 

سالم حضرت به او اخم کردند، از امام سؤال شد که چرا با مشاهده اسحاق 

اخم کردید؟ فرمودند: چون ایشــــان برای خودش دربان گذاشته تا مردم و 

شیعیان ما نتوانند به راحتی ارتباط برقرار و مسائل خود را مطرح کنند.

امر بر معروف زینسان الزم است

چون صالح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

امشــــب ز غمت میان خــــون خواهم خفت
بــــرون خواهــــم خفــــت وز بســــتر عافیــــت 
بفرســــت را  خــــود  خیــــال  نکنــــی  بــــاور 
تــــا در نگرد کــــه بی تو چــــون خواهــــم خفت

حافظ

امام حسن عسکری علیه  السالم:

هرکس در دنیا در مقابل دوستان و هم نوعان خود تواضع و 
فروتنی نماید، در پیشگاه خداوند در ُزمره ِصّدیقین و از شیعیان 

امام علی - علیه السالم - خواهد بود.
، ج 41، ص 55، ح 5« »بحاراألنوار

سی نما

مناسبت

عکس روز
کمک مؤمنانه - مسجد خاتم االنبیاء )ع( -  پایگاه شهید محمد نیکبخت - حوزه  مقاومت شهید خادم پر  نگاهی به »ستاره بازی«

مستندی در نقد مهاجرت و سوژه ای که کشته شد
ســــتاره  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
 می توانســــت فیلم بهتری 

ً
بازی قطعا

باشــــد و پیــــام خــــود یعنی هشــــدار 
دربــــاره مهاجــــرت را ماندگارتــــر کند، 
اگــــر کارگــــردان جســــارت و خالقیت 
بیشتری به کار می گرفت و به ساخت 
و بازنمایــــی واقعیتی صرف بســــنده 

نمی کرد.
حمید صنیعی منش  �

واقعیت  اســــاس  بر  کــــه  فیلم هایی 
 
ً
عمومــــا می شــــوند  ســــاخته 
فیلم های  دیگــــر  از  مضمون محورتر 
کارگــــردان  چراکــــه  ســــینمایی اند 
بامواجهه با واقعیتی در محیط بیرون 
جرقه ای در ذهنش شــــکل می گیرد 

که منجر به ساخت فیلم می شود.
ستاره بازی نیز اینگونه ساخته شده 
است؛ فیلمی بر اساس واقعیت تلخ 

زندگی یک خانواده مهاجر به آمریکا و هجوم 
مشــــکالت روحی و روانی آنهــــا که در نهایت 
آن  طالق، اعتیاد دختر خانواده و خودکشی 

را به دنبال دارد.
مانند  فیلمــــی  از  بعــــد  علیمردانــــی  هاتــــف 
پرویز و پونــــه که آسیب شناســــی اجتماعی 
و خانوادگــــی دربــــاره تفاوت هــــای فــــردی و 
اخالقی در ازدواج و زندگی که جدایی عاطفی 
را به دنبال دارد، ســــراغ فیلمی مانند آباجان 
رفــــت کــــه قصد نــــگاه بــــه مشــــکالت یک 
خانواده شهرســــتانی را داشــــت که در زمان 
که به  انتظــــار فرزندشــــان اند  جنگ چشــــم 
جبهه رفته اســــت. فیلمی که بیشتر از آنکه 
در ســــتایش خانواده هــــای جنگ باشــــد به 
نوعی نگاه منفی را به آنان داشــــت. اما فیلم 
جدید علیمردانی نشــــان داد که او فیلمساز 
آسیب شناســــی اســــت و باید  اجتماعــــی و 
آنچــــه در توان دارد را خــــرج همین نگاه کند. 
ســــتاره بازی یک قدم رو به جلوی علیمردانی 

است.
ستاره بازی تلخ بود اما دچار سیاه نمایی های 
مرسوم نشــــد و واقعیت تلخی را که ناشی از 

مهاجرت غلط یک خانواده بود ترسیم کرد.
ســــتاره بازی البته در خلــــق فرمی قدرت مند 
و گیــــرا بــــرای روایــــت ایــــن واقعیــــت لنگ 

می زنــــد و بیشــــتر درگیر جزئیات می شــــود. 
را  ســــکانس هایی  زیــــادی،  صحنه هــــای  در 
نمایــــش می دهــــد که حــــذف آنها بــــه فیلم 
ضربه ای نمی زند. مشکل اصلی فیلم همین 
اســــت که کارگردان قصد داشــــته تا به اصل 
موضوع و داســــتان آن وفــــادار بماند و کمتر 
از تخیــــل بهره  بگیــــرد. البته این حســــن کار 
اســــت که فیلمساز در ســــاختن فیلمی که 
بر اســــاس واقعیت است نســــبت به اصل 
واقعه وفادار باشــــد امــــا بهره مندی از عنصر 
تخیل و داســــتان پردازی نیز اشکال نیست 
و می توانــــد به روایــــت بهتــــر و جذابیت کار 

اضافه کند.
همین رویکرد باعث شــــده اســــت تا فیلم 
بیشــــتر نوعی فرم مســــتندی به خود بگیرد 
کارگــــردان این  کاش  امــــا ای  تــــا داســــتانی؛ 
چنین نمی کرد و ما شــــاهد فیلمی خالقانه  و 

جسورانه تر بودیم.
 قهرمان، پدر با بازی فرهاد 

ً
در فیلم مشخصا

اصالنی است که درد دختر خود یعنی صبا را 
دارد و غصــــه او را می خورد. اما این پدر با این 
خصوصیــــات در دوران کودکــــی و نوجوانی 
دختر کــــه زمینه های اعتیاد او فراهم شــــده 
است کجا بوده است؟ او یکباره به فکر حل 
آن قدر مهربان  مشکالت دخترش افتاده و 

شــــده اســــت؟ البته شــــاید ایــــن نیز 
واقعیتی تلــــخ در زندگی دختر واقعی 
داستان باشد اما در هر حال به نوعی 
حفره و خللی اســــت که بر فیلم وارد 
است و فیلمساز باید به شکلی آن را 
ترمیم می کرد. همینطور جدایی مادر 
از خانواده و تــــرک آنها یکباره و بدون 
پرداخت اســــت و یا ارتباط همســــایه 
خشن با خانواده ایرانی غیرقابل باور 

است.
فیلــــم  جذابیت هــــای  از  یکــــی 
پدر  کــــه  باشــــد  ایــــن  می توانســــت 
جدی  ورود  دختر  اعتیــــاد  ترک  برای 
کند و این قدر ســــرد و گرم نســــبت 
بــــه او برخــــورد نکنــــد. ســــوژه ورود 
موادفروشــــان  بــــا  برخورد  بــــرای  او 
در کالب یکــــی از مــــورد انتظارترین 
تماشاگران  که  بود  ســــکانس هایی 
آن را داشــــتند. این مــــورد و موارد  انتظــــار 
فــــوق حتی اگر خــــالف واقعیت داســــتانی 
باشد نیز اشــــکالی در اصل ماجرا و ستون 
می توانســــت  و  نمی کــــرد  وارد  آن  فقــــرات 
فیلمــــی بهتــــر و دیدنی تر خلق کنــــد. اینجا 
اســــت که فیلــــم مورد نقــــد قــــرار می گیرد 
و حالــــت مســــتندی به خــــود می گیــــرد تا 
داســــتانی. برای همین اگر فیلم شــــاید به 
صورت مســــتندی ســــاخته می شد هم به 
اســــت  مهاجرت  نقد  کــــه  مضمــــون  اصل 
وفادارتر می ماند و هم یک مســــتند خوب 

می شد. ساخته  جدی  و 
در هر حال در سینمای ایران که نگاه خنثی 
و بسته ای نســــبت به مهاجرت دارد و یکی 
به نعــــل و یکی به میخ می زند، ســــتاره بازی 
 خوب در نقــــد واقعیتی تلخ 

ً
فیلمی نســــبتا

که  ایرانی هایی  اســــت  ســــال ها  که  اســــت 
به دنبــــال آزادی و زندگی بهتــــر می گردند را 
به کام بیچارگــــی و تنهایی و انزوا کشــــانده 

است.
 می توانست فیلم بهتری 

ً
ســــتاره بازی قطعا

باشــــد و پیــــام خــــود را ماندگارتــــر کنــــد اگر 
کارگردان جسارت و خالقیت بیشتری به کار 
می گرفت و به ســــاخت و بازنمایی واقعیتی 

صرف بسنده نمی کرد.

هگمتانه در کنار شما 23 ساله شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: در دهه فجر ســــال 69 شهردار 
فقیــــد همــــدان با تشــــخیص ضــــرورت آمــــوزش فرهنگ 
شــــهروندی همچنین ایجاد پل ارتباطی بین شــــهروندان 
و مدیریت شــــهری اقدام به انتشــــار ماهنامــــه هگمتانه با 
رویکرد انعکاس خدمات شــــهرداری کرد.بهنامجو شهردار 
فقید همدان در نزدیک به 3 دهه قبل با ذکاوت مثال زدنی 
ضرورت ارتباط با شهروندان و قدرت رسانه را دریافته بود و 
اکنون با حمایت های شــــما همراهان هگمتانه، نخستین 
روزنامه تاریخ و تمدن ایران زمین بیســــت و سومین سال 

انتشارش را جشن می گیرد.
خوشــــحالیم کــــه در این 23 ســــال، با هــــر رویــــدادی کنار 
مخاطبــــان و همشــــهریان مان بودیم، با هر فــــراز و فرودی 
نبــــض هگمتانه برای شــــما و بــــرای اعتالی همــــدان تپید، 
کنار شــــما برای افتخارات دیــــار هگمتانه به خــــود بالیدیم 
با شادی های شــــما خندیدیم و با آالم شــــهر و شهروندان 
بــــرای انعــــکاس زخم هــــا و کوتاهی ها بســــیج شــــدیم.ما 
هگمتانه ای ها با وجود تنگناهــــای اقتصادی که گریبانگیر 
رســــانه ها به ویــــژه مطبوعات اســــت همه هــــم و غم خود 
را بــــه کار بســــتیم تا مدافع حقوق شــــهروندان باشــــیم، در 
یادداشــــت ها، در گزارش ها و گفتگوها تــــالش کردیم کنار 

شما مخاطبان بایســــتیم و این حمایت های شما بوده که 
به قلم ها و به افکار ما توان و قدرت اســــتدالل بخشــــیده و 
مفتخریم که با وجود دشواری های کمرشکن همچنان کنار 

شما خود را مهیای سال پرتالش دیگری می کنیم.
ســــال 99 با کرونا، بــــا تحریم، با کم و زیادهایــــش رو به پایان 
اســــت اما ما با اتکا به قدرت ادراک شما مخاطبان فهیم رو 
به نور در حال جوانه زدن های نو به نو هستیم و همچنان که 
به رفتن زمستان یقین داریم به پایان سختی ها و رخ نمایی 
آسانی ها ایمان بی تزلزل داریم.ما هگمتانه ای ها یقین داریم 
که در کنار شــــما روزهای طالیــــی پیش روی ایــــران عزیز را 

جشن خواهیم گرفت.
رویکرد روزنامه هگمتانه در تمام این بیســــت و ســــه سال 
پاسداشــــت ایثار و شــــهادت بوده و همواره کوشــــیده ایم 
صفحات نخســــتین روزنامه پایتخت تاریــــخ و تمدن ایران 
را بــــا نام شــــهیدان ســــرفراز همــــدان زینت دهیــــم؛ چراکه 
یکی از مهمترین رســــالت های رســــانه را زنده نگه داشتن 
فرهنگ ایثــــار و شــــهادت می دانیم.تالش کردیــــم در کنار 
بازتاب دستاوردهای دســــتگاه های مختلف، از تالشگران 
عرصه های ســــازندگی همدان غافل نباشــــیم و کاستی ها 
را هــــم گوشــــزد کنیم؛چراکه رســــالت رســــانه جــــز مطالبه 

برخورداری حداکثری از ظرفیت ها و ســــرمایه های انسانی و 
طبیعی و صنعتی نیســــت. حاال در گذر زمان قدرت رسانه 
و لزوم ایجاد تریبونی برای انعــــکاس مطالبات مردم خود را 
هرچه بیشتر می نمایاند و ما هگمتانه ای ها مفتخریم که به 
عنوان نخستین روزنامه همدان تریبونی متعلق به شما و 

برای انعکاس مطالبات به حق شما شهروندان ارجمندیم.
در سال 99 از دغدغه کارگران، از مشکالت بیماران، از تالش 
جهادگران و مدافعان سالمت و از گرانی ها و تورم و کم و زیاد 
اجناس فراوان گفتیم. ســــعی کردیم مدافع قشــــر کشاورز 
باشیم و کوشیدیم همدان استان گردشگری، رتبه دار حوزه 
کشــــاورزی و با صنایع دستی منحصربفرد را به تبلیغ کنیم و 
برای صنعتی شدن استان، صنایعی ضروری را در هگمتانه 
به شما مخاطبان و مسؤوالن دلســــوز معرفی کنیم که به 
جای هدر دادن دارایی ها و ذخایر استان، آورده و آبادانی به 
همراه داشته باشند.حاال در جشــــن چهل و دومین سال 
پیروزی انقالب تولد بیست و سه سالگی روزنامه هگمتانه 
را فرخنده می داریم.چهره تک تــــک هگمتانه ای ها را در این 
قاب کنار هم چیدیم تا حضورشــــان را در این رسانه مردمی 
پاس بداریم و از شــــما مخاطبان فهیم تقاضــــا داریم مانند 

همیشه ما را برای دست یابی به اهداف مان یاری کنید.

خاتونیه
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری قدیمی است شهری با تاریخ 
و خاطراتــــی ســــالخورده که اگر امــــروز در خیابان ها و کوچــــه پس کوچه 
هایش خوب بگردیم پیدایشــــان می کنیم. خاطراتی که هرکدامشــــان 
جلــــوه ای از زندگی این مردم کهن اند. نام هریــــک از کوچه ها، محله ها و 
خیابان های همدان وجه تسمیه ای دارد که از گذشته های دور بر آنها به 
یادگار مانده است. بسیاری از ما علت نامگذاری و حتی نام های قدیمی 
کوچه هــــای همدان را یا از یاد برده ایم یا به کلــــی از آن بی خبریم. در این 
بخش تالش شده است معرفی مختصری از نام های قدیمی کوچه ها و 

خیابان های همدان قدیم صورت گیرد.
خاتونیــــه یکــــی از محله های قدیمی همدان اســــت که بــــه علت وجود 
مقبــــره امامزاده خاتونیه )س( به این اســــم شــــهرت یافته اســــت. این 
محله در ســــمت جنوب غربی آرامــــگاه بوعلی ســــینا و در کنار خیابان 
میرزاده عشــــقی واقع شــــده اســــت و هنوز هــــم محل زیــــارت زائران و 

دوستداران اهل بیت )ع( است.
صاحب این مرقد مطهر دختر امام موســــی کاظم علیه الســــالم است. 
مردان کمتر و بســــیار به ندرت به زیارت این محل می  آیند و کلیه زوار آن 

را بانوان تشکیل می  دهند.

کوچه پس کوچه

کتاب »انقالب اطالعات« 
روانه بازار نشر شد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کتاب »انقــــالب اطالعات« 
« از ســــوی انتشــــارات ققنوس  نوشــــته »تمرا بــــی. اور

منتشر و روانه بازار نشر شده است.
انتشــــارات ققنوس کتاب »انقالب اطالعات« نوشته 
تمرا بی. اور را با ترجمه پریســــا صیادی منتشــــر و روانه 
بازار نشــــر کرد. »انقالب اطالعات« جلــــد هفتاد و نهم 
از مجموعه تاریخ جهان اســــت،  انتشــــارات ققنوس 
»مجموعه تاریخ جهــــان« را برای عرضه چشــــم اندازی 
گســــترده و ژرف از ســــیر تاریخ منتشــــر می کنــــد. این 
 مجموعــــه زمینه های فرهنگــــی رخدادهــــای تاریخی، 
اندیشه های سیاسی، فرهنگی و فلسفه های تأثیرگذار 
را در گذر تمدن بین النهرین، مصر باستان، یونان، روم، 

اروپای قرون وسطی و... معرفی می کند.
در مقدمه کتاب آمده است:  »مجله تایم در سال 1982 
برای اولین بار به جای انتخاب مرد سال، که از میان افراد 
تأثیرگذار انتخاب می شد، کامپیوتر شخصی را به عنوان 
»ماشین ســــال« انتخاب کرد. این انتخاب بعد از موج 

پیشرفت های فناورانه در دهه های 1960 و 1970 بود.
امروزه دیگر دوران »نمی دانم« به ســــر آمده و وســــایل 
الکترونیکــــی دیجیتال و اینترنــــت کل دانش و تاریخ 
بشــــر را در فضای سایبری در دســــترس بیش از چهار 
میلیارد نفر قرار داده است، فقط کافی است سؤالتان 

را »گوگل کنید«.«
 
ً
در گذشته انبوه اطالعات در کنترل و اختیار گروه نسبتا
کوچکی از مردم بود، اما اینترنت این روند را تغییر داده 
و هرکس با یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند می تواند 
اطالعاتی را تولید و منتشــــر کنــــد. اینترنت همچنین 
نحــــوه ارتباط مردم با یکدیگر را دگرگون، و ســــرعت هر 
چیزی را خیلی بیشــــتر کرده است، از ســــفارش دادن 
، و در عین حال فاصــــۀ مکانی را  غــــذا تا پیگیری اخبــــار

کم اهمیت تر و ارتباط را امکان پذیرتر ساخته است.
انتشارات ققنوس این کتاب را در 104 صفحه به قیمت 

25 هزار تومان منتشر کرده است.

میز مطالعه


