
انتصــاب بجــا و شایســته شــما موجب مســرت و خشــنودی اســت. از 
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تبریک و تهنیت

جناب آقای

دکتر محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

کـه در سـایه  انتصـاب شـما را تبریـک عـرض نمـوده، بـاور قلبـی داریـم 
دلسـوزی و مدیریـت توانمنـد شـما، شـاهد پیشـرفت بیـش از پیـش 

بـود. خواهیـم  امـور 

تبریک و تهنیت

جناب آقای

دکتر محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان

 معاونت مالی و امور اقتصادی شهرداری همدان

کـه در سـایه  انتصـاب شـما را تبریـک عـرض نمـوده، بـاور قلبـی داریـم 
دلسـوزی و مدیریـت توانمنـد شـما، شـاهد پیشـرفت بیـش از پیـش 

بـود. خواهیـم  امـور 

تبریک و تهنیت

جناب آقای

دکتر محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

با کمال مسـرت و افتخـار انتصاب شـما عزیـزان را که نمـاد بـارزی از توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، تبریک عـرض می نماییم. 
امید اسـت در سـایه الطاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالی نظام موفق و سـربلند باشـید.

جناب آقای 
حجت اهلل کریمی جاوید

سرپرست محترم
حراست شهرداری همدان

جناب آقای 
حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری
شهرداری همدان

جناب آقای 
وحید علی ضمیر

سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
مجید شاکری

سرپرست محترم 
منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای
 محمدمهدی درگاهی

سرپرست محترم
مدیریت بازرسی شهرداری همدان

رضا ابرار خرم - معاونت مالی و امور اقتصادی شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

با کمال مسـرت و افتخـار انتصاب شـما عزیـزان را که نمـاد بـارزی از توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، تبریک عـرض می نماییم. 
امید اسـت در سـایه الطاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالی نظام موفق و سـربلند باشـید.

جناب آقای 
حجت اهلل کریمی جاوید

سرپرست محترم
حراست شهرداری همدان

جناب آقای 
حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری
شهرداری همدان

جناب آقای 
وحید علی ضمیر

سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
مجید شاکری

سرپرست محترم 
منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای
 محمدمهدی درگاهی

سرپرست محترم
مدیریت بازرسی شهرداری همدان

اداره کل امالک و مستغالت شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

انتصاب شما عزیزان را تبریک عرض نموده، اطمینان داریم در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به شهرمان موفق و سربلند خواهید بود.

جناب آقای 
حجت اهلل کریمی جاوید

سرپرست محترم
حراست شهرداری همدان

جناب آقای 
حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری
شهرداری همدان

جناب آقای 
وحید علی ضمیر

سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
مجید شاکری

سرپرست محترم 
منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای
 محمدمهدی درگاهی

سرپرست محترم
مدیریت بازرسی شهرداری همدان

با نهايت تأسف و تأثر مصیبت درگذشت مرحوم مغفور

 حاج محمد معصومی 
را خدمت شما تسلیت عرض مي نمايم. از خداوند بزرگ براي آن 
سفر كرده غفران واســعه الهي و براي بازماندگان محترم صبري 

جمیل و اجري جزيل را مسئلت  دارم.

امید کوثری

خانواده محترم معصومی

خبــر

اصناف مقصر کمبود 
گوشت قرمز معرفی شدند
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مدیر مسؤول روزنامه کیهان 
در نشست مجازی مدیران و اهالی رسانه همدان:

افرادی را انتخاب کنیم 
که می توانند مشکالت را حل کنند

با بیــــان اینکه باید  کیهــــان  مدیرمســــؤول روزنامه 
افــــرادی را انتخاب کنیم که می توانند مشــــکل را 

حل کننــــد تصریح کرد: برخی از افراد هم با وجود 
ادعای فراوان نشــــان دادند که کارآمدی ندارند، 

ما با کســــی دعوا و دشمنی نداریم، اما کار 
رسانه این است که وقتی احساس 

کنــــد، فــــردی دارد کاله مــــردم را 
برمی دارد، آن را بیان کند.

به گــــزارش هگمتانه، حســــین 
شــــریعتمداری ظهر دیروز در 

نشست مجازی  ...

یادنامه هگمتانه ویژه عملیات غرورآفرین فتح المبین:

فتح الفتوح فرماندهان همدان 
در عملیات» فتح المبین«

فتح المبین یادآور حماسه آفرینی های سرداران شهید»حاج 
محمود شهبازی«، »حاج حسین همدانی«، »حبیب اهلل 

مظاهری«، »علیرضا شهبازی«، 
»خسرو ارژنگی مهربان«، »علی اصغر حاجی بابایی«، »جمشید 

ایمانی«، »امیر ایل گلی«و »جانباز حاج باقر سیلواری«

تقدیر رئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص مدیریت کرونا

فعالیت شاخص شرکت های دانش بنیان همدان
مدیریت اورژانس همدان در سکته های حاد قلبی مورد توجه باشد                          حیدری مقدم: فعالیت 6 شرکت دانش بنیان در زمینه تولید ماسک در همدان
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روند صعودی ابتال به کرونا 
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صف فرماندار همدان:
ثبت نام 616 داوطلب انتخابات شوراهای 

اسالمی روستا در شهرستان همدان
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صف با حضور شهردار همدان

اولویت های اجرایی و عمرانی 
منطقه 2 شهرداری تعیین شد
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ساخت مستند دیدار رهبر انقالب 
با خانواده شهدای مدافع حرم

اکران اختصاصی 
ینبی"  مستند "لشکر ز

در همدان
مســــتند لشــــکر زینبی با موضوع دیدار رهبر انقالب با خانواده های 
شــــهدای مدافع حــــرم در مجتمع شــــهید آوینــــی و به همــــت دفتر 

نماینده ولی فقیه در استان همدان اکران شد.
مدیر روابط عمومی دفتــــر نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با اشــــاره به اکران مســــتند لشکر زینبی 
مرتبط با شــــهدای مدافعان حرم، اظهار کرد: مستند لشکر زینبی به 

دیدار رهبر انقالب با خانواده های شهدای مدافع حرم بر می گردد.
مسلم مخفی تصریح کرد: این فیلم مستند که به همت دفتر حفظ 
و نشــــر آثار مقام معظم رهبری تهیه شده اســــت به مدت دو روز در 

مجتمع شهید آوینی همدان اکران شد.
وی با بیان اینکه در فیلم مســــتند لشــــکر زینبی دیدار مقام معظم 
رهبری علیرغم تمام مشــــغله ها با خانواده های مدافع حرم نمایش 
داده شــــده اســــت، گفت: این فیلم یک فضای صمیمی را به تصویر 

می کشد و آن حال و هوا مورد استقبال بینندگان قرار گرفت.
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استان2

خودروی اهداکنندگان خون 
معاف از منع تردد شبانه

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل انتقال خون 
اســــتان همدان گفــــت: با توجــــه به شــــیوع کرونا و 
اجرای منع تردد شــــبانه، اما خودروی شهروندانی که 
از ســــاعت 22 به بعد نســــبت به اهدای خون اقدام 

کنند اعمال قانون نمی شود.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمدی روز دوشنبه 
بیان کرد: با توجه بــــه در پیش بودن ایام ماه مبارک 
رمضان شــــمار زیادی از اهدا کننــــدگان بعد از افطار 
بــــرای اهدای خــــون به مرکــــز انتقال خــــون مراجعه 

می کنند.
وی اضافه کــــرد: بنابراین نگرانی هایی مبنی بر تقارن 
حضور افراد در مرکــــز انتقال خون یا زمان خروج آنها 
از این مرکز با هم زمانی آغاز طرح محدودیت شــــبانه 
وجود داشــــت بنابراین رایزنی هایی با ستاد استانی 
مقابله با کرونا به منظور جریمه نشدن وسیله نقلیه 

اهدا کنندگان خون صورت گرفت.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همدان با بیان اینکه 
ستاد مقابله با کرونا با این درخواست موافقت کرد 
توضیــــح داد: بنابراین اهدا کننــــدگان دارای خودرو 
هنگام مراجعه به مرکز انتقال خون، شــــماره وسیله 
نقلیه خــــود را در اختیار یکی از مســــؤوالن این مرکز 

قرار می دهند.
محمدی اضافه کرد: این شــــماره پالک هــــا روزانه در 
اختیار پلیــــس راهنمایی و رانندگی قــــرار می گیرد تا 
در صورت جریمه خودرو توســــط دوربین یا مأموران 

، این جریمه حذف شود. راهور
وی یادآوری کرد: پیش از ایــــن مرکز انتقال خون در 
2 نوبت صبح و بعدازظهر در خدمت اهدا کنندگان 
خون بود اما در ماه مبارک رمضان شیفت بعدازظهر 

تعطیل شده و شیفت شب دایر می شود.
مدیــــرکل انتقال خون اســــتان همــــدان ادامه داد: 
روزه داران می تواننــــد در شــــیفت صبــــح یــــا بعــــد از 
افطار بــــرای اهدای خون اقدام کننــــد و کارکنان این 
مرکز از ســــاعت 20 تا نیمه شــــب در این محل برای 

خون گیری حضور دارند.
محمــــدی بهترین زمان در ماه رمضــــان برای اهدای 
خون را بعد از افطار دانست و گفت: روزه داران پس 
از اهدای خون اقدام به نوشــــیدن مایعات به میزان 

زیاد کنند.
وی بیــــان کرد: با توجــــه به قرار گرفتــــن در وضعیت 
قرمــــز کرونایی از شــــهروندان انتظار مــــی رود جز در 
شــــرایط اضطــــراری از منزل خارج نشــــوند کــــه البته 

اهدای خون نیز یک کار ضروری به شمار می رود.
مدیــــرکل انتقــــال خــــون اســــتان همــــدان اضافه 
کــــرد: بــــه منظــــور جلوگیــــری از انتقال بیمــــاری به 
مراجعــــه کنندگان ســــطوح اجســــام در ایــــن مرکز 
به  نسبت  همچنین  می شــــود  ضدعفونی  پیوسته 
رعایــــت فاصله فیزیکــــی، پرهیز از ازدحــــام و تجمع 
آنهــــا از ماســــک توجه  اهداکننــــدگان و اســــتفاده 

می شود.
محمدی خاطرنشــــان کرد: 33 هــــزار و 408 همدانی 
سال گذشــــته با وجود شیوع ویروس کرونا نسبت 
به اهدای خون اقدام کردند کــــه 19 هزار و 792 واحد 
خون توســــط اهدا کنندگان مســــتمر و بقیه توسط 
افراد دارای ســــابقه و بار اولی اهدا شد همچنین سه 

درصد اهدا کنندگان زن و بقیه مرد هستند.

خّیر همدانی 2 زندانی  جرائم 
غیرعمد را آزاد کرد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
اســــتان همدان گفت: یک خّیر همدانی با حضور در 
ستاد دیه و پرداخت بدهی و دیون 2 زندانی، موجب 

آزادی و بازگشت آنها به جمع خانواده شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، یــــداهلل روحانی منــــش روز 
دوشــــنبه بیان کرد: این خّیر به نیت اموات به ویژه 
پدر مرحومش اقدام به این کار خیرخواهانه و آزادی 

زندانی کرده است.
، مرد 38 ساله  وی خاطرنشان کرد: با کمک این خّیر
و متأهلی که به علت ناتوانی در پرداخت نفقه فرزند 
از هفتم فروردین امســــال در زندان به سر می برد به 

آغوش خانواده بازگشت.
مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همــــدان ادامه داد: 
همچنین مرد دیگری به علت صدور چک و ناتوانی 
در پرداخت آن به علت ورشکســــتگی زندانی شده 
بود که با پرداخت 18 میلیون تومان بدهی از ســــوی 

، این فرد نیز آزاد شد. خّیر
روحانی منش یادآوری کرد: سال گذشته با حمایت 
و کمــــک خّیــــران 304 زندانــــی جرائــــم غیرعمد این 
اســــتان، آزاد شــــدند که شــــامل 215 زندانــــی دارای 
محکومیت مالی، 59 زندانی مهریه، 20 زندانی ناتوان 
در پرداخت نفقــــه و 10 زندانی دیه ناشــــی از حوادث 

می شود.
وی گفت: هم اینک 225 زندانی شــــامل هفت زن و 
218 مرد چشم امید به کمک خّیران دارند و این افراد 
شامل 196 زندانی مالی، 25 جوان ناتوان در پرداخت 
مهریه و چهار شهروند ناتوان در پرداخته دیه است.

خبــــــر

شیرینی فروشی ها جزء مشاغل گروه یک شدند
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس اتحادیــــه قنــــادان و آجیل فروشــــان همــــدان گفــــت: 
شــــیرینی فروش ها و قنادان با توجه به مجوز اخذ شده در وضعیت قرمز کرونایی نیز خدمات ارائه 

می دهند و برای سالمت خود و مشتریان به توزیع رایگان ماسک می پردازند.
آجیل  وشــــی ها و  وز گذشــــته با بیان اینکــــه شیرینی فر به گــــزارش هگمتانــــه، محمد ارغوان ر
ونا قرار گرفتند اظهار کرد: در دی ماه ســــال گذشته  وشــــی ها در رده شــــغلی یک در ایام کر فر

پــــس از پیگیری و انجام مکاتبات الزم دو رســــته شــــیرینی و آجیل خشــــکبار با مجوز رســــمی 
وه یک پیوســــت تا در  ونا به گر وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی و ســــتاد ملــــی کر
وزهایی کــــه قرمز یا نارنجی اعالم می شــــود این واحدهــــای صنفی بتوانند بــــه مردم خدمات  ر

دهند. ارائه 
وی بــــا بیان اینکه ایــــن اقدام با توجــــه به پیش رو بــــودن ماه مبــــارک رمضان و نیاز مــــردم به این 

محصوالت بســــیار حائز اهمیت اســــت تصریح کرد: در ایام ماه مبارک رمضان واحدهای صنفی زیر 
نظر اتحادیه قنادان و آجیل فروشــــان به منظور حفظ ســــالمت مردم ماســــک به صورت رایگان در 

اختیار مشتریان خود قرار خواهند داد.
رئیس اتحادیه قنادان و آجیل فروشــــان همدان افزود: در همه واحدهای تولیدی شــــیوه نامه های 

بهداشتی، به منظور حفظ سالمتی مردم و خانواده ها رعایت می شود.

ساخت مستند دیدار رهبر انقالب با خانواده شهدای مدافع حرم

اکران اختصاصی مستند "لشکر زینبی" در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــتند لشــــکر زینبی با 
موضــــوع دیدار رهبــــر انقالب با خانواده های شــــهدای 
مدافع حرم در مجتمع شــــهید آوینی و بــــه همت دفتر 

نماینده ولی فقیه در استان همدان اکران شد.
مدیر روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، با اشاره به اکران 
مستند لشــــکر زینبی مرتبط با شهدای مدافعان حرم، 
اظهار کرد: مستند لشکر زینبی به دیدار رهبر انقالب با 

خانواده های شهدای مدافع حرم بر می گردد.
مســــلم مخفی تصریح کــــرد: این فیلم مســــتند که به 
همت دفتر حفظ و نشــــر آثار مقــــام معظم رهبری تهیه 
شــــده اســــت به مدت دو روز در مجتمع شهید آوینی 

همدان اکران شد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در فیلــــم مســــتند لشــــکر زینبی 
دیدار مقام معظــــم رهبری علیرغم تمام مشــــغله ها با 
خانواده هــــای مدافع حرم نمایش داده شــــده اســــت، 

گفــــت: ایــــن فیلم یــــک فضای صمیمــــی را بــــه تصویر 
می کشــــد و آن حال و هوا مورد استقبال بینندگان قرار 

گرفت.
مخفی عنوان کرد: مســــتند لشــــکر زینبی به مدت دو 
روز بــــرای گروه های مختلف از جمله خانواده  شــــهدای 
مدافع حــــرم، فعــــاالن فرهنگــــی و قرآنــــی، روحانیان و 
جوانان و هنرمندان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در مجتمع شــــهید آوینی طی دو ســــانس صبح و عصر 

اکران شد.
وی با اعالم اینکه این مســــتند بســــیار مورد استقبال 
بینندگان قــــرار گرفت به طوری که تقاضای اکران مجدد 
آن را داشــــتند، گفت: با توجه به اســــتقبال از مســــتند 
لشکر زینبی قرار است این مســــتند به زودی از صدا و 

سیما پخش شود.
گفتنی است این مستند به زودی از شبکه افق پخش 

خواهد شد.

سراسر استان همدان قرمز شد

روند صعودی ابتال به کرونا تا 2 هفته آینده
ثبت 11 فوتی و شناسایی ۸75 بیمار جدید در استان همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا گفت: در حال حاضر وضعیت 
سراســــر اســــتان همدان به رنگ قرمز درآمده اســــت و 

روند صعودی ابتال به کرونا تا 2 هفته آینده ادامه دارد.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد طاهــــری در ابتدای موج 
چهارم به ســــر می بریم اظهار کرد: رونــــد ابتالی بیماران 

حداقل تا دو هفته آینده صعودی است.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه عــــدم رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی ســــبب ایجاد موج جدید بیماری شده است 
تصریح کرد: در هفته گذشته تنها وضعیت شهرستان 
اســــدآباد نارنجــــی بــــود که آن هــــم در روز یکشــــنبه به 

وضعیت قرمز تبدیل شده است.
سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا با بیان 
اینکــــه مراجعه و پذیــــرش بیماران در مراکــــز درمانی به 
شــــدت افزایش یافتــــه گفت: تنها راهــــکار عبور از این 
بحــــران دوری از اجتماعــــات، دورهمی های خانوادگی و 

رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی است.
وی با بیان اینکه نگــــران افزایش بیماران و موارد فوتی 
در هفته آینده هستیم اظهار کرد: با فوت 11 بیمار دیگر 
در روز یکشــــنبه مجموع متوفیان قطعی ابتال به کرونا 
در این استان از ابتدای همه گیری این ویروس تاکنون 

به یک هزار و 630 نفر رسید.
طاهری اظهار کرد: با شناسایی 875 بیمار جدید مبتال 
بــــه کوویــــد 19 در روز یکشــــنبه، مجموع مــــوارد مثبت 

بستری و سرپایی به 40 هزار و 644 نفر رسید.
وی تصریح کرد: مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای 
همه گیــــری ویروس کرونــــا تاکنون در این اســــتان به 
11 هــــزار و 750 نفر و بیماران ســــرپایی به 28 هزار و 894 

مورد رسیده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: 

بیمارستان های  اورژانس  به  ســــرپایی  مراجعان  تعداد 
این اســــتان با عالئم تنفسی مشــــکوک به کرونا در روز 
یکشنبه یک هزار و 17 مورد بود که 233 نفر از مراجعان 

به بیمارستان ها در بخش عادی بستری شدند.
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
اضافه کــــرد: در عیــــن حال هــــم اینک 21 بیمــــار مبتال 
بــــه کووید 19 در بخش آی. ســــی. یو مراکــــز درمانی این 
استان بســــتری هستند و وضعیت جســــمی 50 بیمار 

وخیم گزارش شده است.
در  کرونایــــی  بیمــــاران  وضعیــــت  آخریــــن  دربــــاره  وی 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان نیــــز گفت: شــــمار 
بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونــــا تاکنون در بیمارســــتان های اســــدآباد 419، بهار 
671، تویســــرکان 770، رزن 506، درگزیــــن 209، فامنین 

206 و کبودراهنگ 740 نفر است.
 ، وی افزود: همچنیــــن تاکنون2 هزار و 135 نفر در مالیر
یک هزار و 429 نفر در نهاوند و چهارهزار و 358 نفر نیز 
در شهرســــتان همدان به این ویروس مبتال و بستری 

شده اند.

فرماندار همدان:

ثبت نام 616 داوطلب انتخابات شوراهای اسالمی روستا در شهرستان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرماندار همدان از ورود قابل 
توجه جوانــــان و افراد تحصیــــل کرده به عرصــــه داوطلبان 
شوراهای اســــالمی روستا در شهرســــتان خبر داد و گفت: 
616 نفر در این دوره از انتخابات برای عضویت در شوراهای 

اسالمی روستاهای شهرستان همدان ثبت نام کردند.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلی محمدی افــــزود: از 616 
داوطلب ثبت نام شده 431 داوطلب مربوط به روستاهای 
بخش مرکزی و 185 داوطلب مربوط به روستاهای بخش 

شراء است.
وی با بیان اینکه بخش مرکزی 53 روســــتا و بخش شراء 
30 روستای واجد شرایط تشکیل شورا دارد اضافه کرد: در 
مجموع 287 کرسی عضویت شوراهای اسالمی روستا در 

شهرستان همدان داریم.
محمدی با اشــــاره بــــه مشــــارکت قابل توجــــه داوطلبان 
شوراهای اســــالمی در روســــتاهای بخش مرکزی همدان 
تصریح کرد: 22 درصد از داوطلبان ثبت نام شده در بخش 
مرکزی سابقه عضویت در ادوار گذشته شوراهای روستا را 
داشته اند و 78 درصد داوطلبان برای نخستین بار به این 

عرصه قصد ورود دارند.
وی در پایان یادآور شد: پس از بررسی صالحیت داوطلبان 
شــــوراهای اسالمی روســــتا در هیأت های اجرایی و نظارت 
بخش طبق ماده 54 آیین نامــــه اجرایی مراتب تأیید و رد 
صالحیت در تاریخ دوم خرداد ماه توســــط بخشــــداران به 

داوطلبان ابالغ خواهد شد.

جلوگیری از ورود زودهنگام عشایر به همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس اداره امــــور مراتع 
و بیابــــان اداره کل منابــــع طبیعــــی و آبخیــــزداری اســــتان 
همدان گفت: 6 تیم در ورودی های این اســــتان شــــامل 
اسدآباد، نهاوند، مالیر و تویسرکان برای جلوگیری از ورود 
زودهنگام عشــــایر و با هــــدف کنترل پروانه چــــرای دام و 

ساماندهی کوچ مستقر شدند.
به گزارش هگمتانه، سعید الیاسی روز دوشنبه بیان کرد: 
ن تیم های ثابت و ســــیار در مبادی ورودی اســــتان نظیر 
، نهاوند،تویسرکان و اسدآباد به  ورودی شهرستان مالیر
منظور ممانعت از ورود زودهنگام عشایر به مراتع استان 
با هدف جلوگیــــری از تخریب مراتع و منابع ملی، مســــتقر 

شدند.
وی تأکید کــــرد: برخورد بــــا خاطیان از دســــتورالعمل ها و 
قوانیــــن مربوطه و تشــــکیل پرونده و ارجــــاع آن به مراجع 
انتظامــــی و قضایــــی از مهمترین فعالیت ها در راســــتای 
اجرای طرح مدیریت چرا و کنترل کوچ در اســــتان همدان 

است.
رئیــــس اداره امور مراتــــع و بیابــــان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســــتان همــــدان اظهار کــــرد: در صورت اجرا 
نکردن این طرح به طور حتم فشــــار دام بــــر مراتع چندین 
برابر توان تولیدی آنها شــــده در نتیجه تخریب روز افزون 
عرصه هــــای مرتعی، هدر رفتن آب و خاک و ایجاد ســــیل و 

طغیان های عظیم را شاهد خواهیم بود.
الیاســــی، از بیــــن رفتــــن ترکیــــب مطلــــوب رســــتنی ها و 
جایگزینــــی گونه های مهاجــــم و فقر روز افــــزون دامداران 
وابســــته به مراتع به خصوص عشــــایر را از دیگر نتایج این 

فرآیند تخریبی برشمرد.
وی عوامــــل تخریب منابع طبیعی را چــــرای زودرس، چرای 
مفــــرط و طوالنی مدت، نبــــود تعادل بیــــن دام و ظرفیت 
مرتع، تبدیل مراتع به اراضی کشــــاورزی، تبدیل اراضی ملی 

به باغ هــــا و خانه های ویالیی، اجــــرای طرح های غیراصولی 
و بــــدون مطالعــــه در مناطق حســــاس، بوته کنــــی و قطع 
درختان، بهــــره بــــرداری غیراصولی و بی رویــــه از معادن و 
تبدیــــل غیراصولی اراضی ملی به مناطــــق صنعتی عنوان 

کرد.
رئیــــس اداره امور مراتــــع و بیابــــان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســــتان همدان ادامــــه داد: حاصل هریک از 
عوامــــل تخریب های یاد شــــده می تواند در بــــروز حوادث 
غیرمترقبــــه، بالیــــای طبیعــــی و خســــارات جبــــران ناپذیر 
، ُپــــر شــــدن مخازن ســــدها از  نظیــــر ســــیل های ویرانگــــر
رسوبات، هدر رفتن آب و افت ســــطح آب های زیرزمینی، 
فرســــایش خاک، لغزش، رانش و فرونشست اراضی ملی 

و کشــــاورزی، پیشــــروی کویر و بیابان به سمت شهرها و 
نابودی تاسیسات، نابودی محیط زیست، انقراض حیات 
وحش، کاهــــش محصــــوالت فرعی و کاهــــش تولیدات 

دامی منجر شود.
به نقل از ایرنا، الیاســــی با تأکید بر اینکه باید با حساسیت 
و دغدغه بیشتری به منابع طبیعی، پوشش گیاهی مراتع 
و پیشــــگیری از بروز آتش در طبیعت توجه داشت اظهار 
کرد: با توجه به گســــتردگی ســــطوح اراضی منابع طبیعی و 
کمبود نیروهــــای حفاظتی، عضویت افراد به عنوان همیار 
طبیعت و ارائه گزارش مردمی از طریق شماره تماس 1504 
از جمله مؤثرترین راهکارها در راســــتای کنترل و جلوگیری 

از تخریب اراضی ملی است.

با حضور شهردار همدان

اولویت های اجرایی و عمرانی منطقه 2 شهرداری تعیین شد
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: تعیین 
عمرانــــی  و  اجرایــــی  اولویت هــــای 
بــــا  شــــهرداری منطقــــه دو همــــدان 

حضور شهردار صورت گرفت.
به گزارش هگمتانه، با حضور عباس 
معاون  علی ضمیر   ، شــــهردار صوفی 
فنی و امــــور زیربنایــــی و حضرت زاده 
انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
شــــهردار همــــدان و جلیلونــــد مدیر 
مهم  پروژه های  شهرداری  دو  منطقه 
و دارای اولویت شهرداری منطقه دو 

همدان نقد و بررسی شد.
در ایــــن نشســــت شــــهردار همدان 
کــــرد: اهمیــــت پروژه هــــای  تصریــــح 
شــــهرداری بر اساس تســــهیل گری 

و ارتقای کیفیت زندگی شــــهروندان اســــت و هر پروژه که 
از نگاه شــــهروندان دارای اهمیت باشــــد بــــرای مدیریت 

شهری نیز در اولویت قرار می گیرد و مهم خواهد بود.
عباس صوفی خاطرنشــــان کرد: چشــــم انــــداز پیش روی 

همدان باید براســــاس اســــتانداردهای مطلوب و اصولی 
باشد و انسان محوری باید در آن لحاظ گردد.

اصناف مقصر کمبود گوشت قرمز معرفی شدند
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: 
امــــور  هماهنگــــی  معــــاون 
اقتصــــادی اســــتاندار همــــدان 
گلــــه  مــــردم  اینکــــه  بیــــان  بــــا 
گوشــــت  کمبود  از  مندی هایی 
این  کرد:  عنوان  داشــــتند  قرمز 
اخــــالل در توزیــــع، مربــــوط بــــه 
بوده  صنفی  واحدهــــای  تخلف 
که مقرر شــــد با تشکیل کمیته 

ای، به تخلفات رسیدگی شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه،  ظاهــــر 
در  دوشــــنبه  روز  پورمجاهــــد 
تنظیم  ســــتاد  جلســــه  دومین 
ســــال  در  همدان  اســــتان  بازار 

1400 اعالم کرد: طرح نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان با 
همکاری ســــازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، 
تعزیرات حکومتی، بهداشت، اماکن و فرمانداری همدان 

اجرا می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه طبق گــــزارش مدیران دســــتگاه های 
اجرایــــی مشــــکلی در تأمین اقالم اساســــی مــــردم در ماه 
مبارک رمضان وجود ندارد تأکید کرد: تأمین اقالم ضروری، 
مورد نیاز و مصرفی برای تأمین رفاه حال و آســــایش مردم 
از اهمیت بســــیار باالیی برخوردار است، اما مهم تر از این 
موضوع در شــــرایط فعلی، توزیع مناســــب و نظارت دقیق 
و مستمر اســــت که تصمیمات عملی در این زمینه گرفته 

شده است.

از  معاون هماهنگــــی امور اقتصــــادی اســــتاندار همدان 
لغــــو پروانه واحدهــــای صنفی متخلف خبــــر داد و عنوان 
کرد: کشــــتارگاه ها موظف به دادن فاکتور براساس قانون 
هســــتند و با کســــانی که مصوبات تنظیم بازار اســــتان را 

رعایت نمی کنند، برخورد قانونی می شود.
پورمجاهد با تأکیــــد بر اینکه دســــتگاه های متولی بر بازار 
توزیع و فروش گوشــــت در اســــتان نظارت جدی داشته 
باشند خاطرنشــــان کرد: اتحادیه های مربوطه، می توانند با 
حضور فعال، دست دالالن و واسطه ها را از بازار دام کوتاه 

کنند.
وی اظهــــار کرد: بــــا توجه به نزدیک شــــدن به مــــاه مبارک 
رمضــــان، نظارت ها جدی تر شــــده و واحدهای متخلف به 

دستگاه قضایی معرفی می شوند.
معــــاون هماهنگــــی امــــور اقتصادی 
با اشــــاره به اینکه  اســــتاندار همدان 
در اســــفند 99 چهار هزار تــــن مرغ در 
اســــتان توزیع شــــده ادامه داد: در 20 
روز اول فروردیــــن، 2 هــــزار تن مرغ در 
استان توزیع شده که این روند ادامه 

دارد.
گله  مــــردم  اینکه  بیان  بــــا  پورمجاهد 
مندی هایــــی از کمبود گوشــــت قرمز 
در  اخالل  ایــــن  کرد:  عنوان  داشــــتند 
توزیــــع، مربــــوط به تخلــــف واحدهای 
صنفی بوده که مقرر شــــد با تشکیل 
کمیته ای، به تخلفات رسیدگی شود.

وی بــــا بیان اینکــــه کمبــــودی در زمینه اقالم اساســــی در 
اســــتان همدان وجود ندارد به مــــردم اطمینان خاطر داد: 
اقالم مورد نیاز به اندازه کافی ذخیره ســــازی شده است و 

شهروندان به اندازه مصرف خانوار خرید کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان اعالم 
کرد: مشــــکلی در تأمین روغن، برنج و شــــکر در اســــتان 
نیســــت و سایر اقالم مورد نیاز هم از طریق فروشگاه های 
و  صمــــت  وزارت  دســــتورالعمل های  و  توزیــــع  بــــزرگ 

جهادکشاورزی اجرایی می شود.
به نقل از ایرنــــا، پورمجاهد ابراز امیــــدواری کرد با همکاری 
ارگان های دولتی و ســــازمان ها در نظارت مستمر فضای 

تأمین اقالم را به درستی فراهم کنیم.

هگمتانه و کاروانسراها در انتظار جهانی شدن
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: معــــاون میراث فرهنگی 
گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و 
همدان گفت: هگمتانه از مســــیر جهانی شــــدن خارج 
نشــــده و عالوه بر آن پرونده کاروانسراها هم در انتظار 

جهانی شدن است.
به گزارش هگمتانه، سیده مریم موسوی روز گذشته با 
بیان اینکه هگمتانه همچنان مسیر ثبت جهانی را طی 
می کند اظهار کرد: چنین موضوعی که این اثر تاریخی از 

مسیر ثبت خارج شده، صحت ندارد.
کید بــــر اینکه مراحل مطالعــــات ثبت جهانی  وی با تأ
هگمتانــــه در حال انجام اســــت گفــــت: هگمتانه قرار 
آینده شــــود،  بود نامزد ثبت جهانی برای ســــه ســــال 

ولی فعال پرونده آن ارســــال می شود و اینکه یونسکو 
چه زمانی این اثر را ثبت کند بســــتگی به ســــهمیه هر 

کشوری دارد.
معــــاون میــــراث فرهنگــــی اداره کل میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــــگری همدان تأکید کرد: عالوه 
بر هگمتانه پرونده کاروانســــراها نیز ارســــال شده و هر 
کدام از پرونده ها که مشــــکلی نداشته و تکمیل باشد، 

ثبت خواهد شد.
ونــــده ثبت  بــــه نقــــل از فــــارس، وی یادآور شــــد: پر
وانســــراها نیز ارسال شــــده و منتطر وارد  جهانی کار
تا به  آنها در فهرســــت زنجیــــره ای هســــتیم  شــــدن 

ود. بر یونسکو 

پلمب 3۸ واحد متخلف در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیر ســــالمت محیط و 
کار معاونت بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا از پلمب 38 واحد متخلف بهداشتی در همدان 

خبر داد.
از اقدامات تشــــدید  گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی  به 
معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  واحــــد  بازرســــی 
بهداشــــتی اســــتان در مقابله با کوویــــد 19 خبر داد و 
16 فروردین  اظهار کرد: طی هفته گذشته یعنی از 9 تا 
مــــاه، 5 هــــزار و 171 مــــورد از مراکز خدماتــــی، صنایع، 
اماکــــن عمومــــی و مراکز تهیــــه و توزیع مــــواد غذایی 

شد. بازدید 
وی از پلمب 38 مرکز متخلــــف طی این مدت خبر داد 
و بــــا بیان اینکــــه 5 غذاخوری و 5 نانوایی تعطیل شــــد 
گفــــت: 17 ســــوپرمارکت و خواربارفروشــــی نیز تعطیل 

شد.
بهداشــــتی  معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  مدیــــر 
دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا به 920 مورد اخطار و 
معرفی به مراجع قضایی اشــــاره کــــرد و افزود: در بازدید 
فاصله گذاری  شــــیوه نامه های  درصــــد   78 واحدهــــا  از 
اجتماعی رعایت می شــــد که 4 هزار و 36 مورد را شامل 

می شد.
وی بــــا بیان اینکه 82 تهویه مناســــب رعایت می شــــد 
که شــــامل 4 هزار و 251 مورد بــــود گفت: 83 درصد نیز 
نســــبت به رعایت اســــتفاده از ماسک حساس بودند 

که 4 هزار و 303 مورد را در برمی گرفت.
و  بهداشــــت  رعایــــت  کــــرد:  خاطرنشــــان  رفعتــــی 
183 مورد بوده  4 هزار و  81 درصد و  حفاظــــت فردی 

است.
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3 شهرستان

نماینده مردم مالیر در مجلس:

سند جامع همکاری با چین در راستای تأمین منافع ملی و شکست تحریم ها است
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: رئیس مجمــــع نمایندگان 
استان همدان گفت که سند جامع همکاری ایران و چین 
اقدامی در راســــتای تأمین منافع ملی اســــت که می تواند 
نقش مهــــم و مؤثری در دفــــع اثرات تحریم هــــای ظالمانه 

آمریکا و رشد و توسعه کشور داشته باشد.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم »احــــد آزادیخواه« با 
اشــــاره به اینکه ســــند جامع همــــکاری  ایــــران و چین یک 
تفاهم اولیه است که اسناد مرتبط با این تفاهم با دخالت 
و نظــــارت منعقــــد خواهد شــــد، اظهــــار کــــرد: تحریم های 
ظالمانــــه آمریــــکا موجــــب قطــــع مشــــارکت و همــــکاری 
شرکت های اروپایی با ایران شده و البته افزایش صادرات 
غیرنفتی، توجه جدی به شــــرکت های دانش بنیان بومی 
و رسیدن به خودکفایی در بســــیاری از زمینه ها را نیز برای 
مــــا به ارمغان آورد که دراین زمینه ســــند جامع همکاری با 
چین اقدامی مؤثر در راســــتای جبران حضور شرکت های 
اروپایی و همچنین دستیابی به سرعت متوازن در مسیر 
پیشــــرفت کشور اســــت. نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در این رابطه در حوزه های مختلفی 
همچون راه، کشــــاورزی، پتروشــــیمی، اقتصــــادی، صنایع 
معدنی، آبزیان و دام و طیور با چین وارد تعامل شده ایم تا 
بتوانیم با هم افزایی از ظرفیت های موجود در زمینه های 
مختلف، استفاده و مسیر رشد و توسعه متوازن کشور در 

راستای منافع ملی را تأمین کنیم.

حجت االســــالم آزادیخواه، نشر شایعانی همچون فروش 
زمیــــن، جزایر و خــــاک ایران بــــه چین در قالب این ســــند 
جامع همکاری را توطئه های دشمنان ایران به ویژه آمریکا 
دانســــت و افزود: آمریکا برای اینکــــه منافع خود را در خطر 

دیده علیه این سند جامع همکاری توطئه می کند.
وی تأکید کرد: مــــردم هرگز نگران همکاری دو جانبه ایران 
و چین نباشــــند، این سند به نفع جمهوری اسالمی است 
و چنانچه جایی احســــاس شــــود می تواند در بخشی برای 
کشــــور مضر باشد، مســــؤوالن مربوطه و ناظران به خوبی 

مراقب هستند و مانع خواهند شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اســــالمی، گشــــایش و توســــعه اقتصــــادی و اســــتفاده از 
ظرفیــــت فراملــــی را از فواید و دســــتاوردهای ســــند جامع 
همکاری  ایــــران و چین دانســــت و گفت: تبــــادل تجاری 
با چین موجب بهــــره مندی ایران از ظرفیت کشــــورهای 
شــــرقی می شــــود و ســــایر کشــــورها با ایجــــاد رقابــــت، از 
ظرفیت ها و مزیت های پیدا و پنهان کشــــور مطلع شــــده 

و وارد این عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری خواهند شد.
حجت االسالم آزادیخواه با بیان اینکه با آمدن کشورهای 
شرق به سمت ایران، بسیاری از نیازمندی های ما برآورده 
خواهد شــــد، ادامه داد: با تبادل تجاری با چین بســــیاری 
از ظرفیت هــــای مــــا در حوزه هــــای مختلف پتروشــــیمی، 

کشاورزی و صنعت، بارور می شود.

نماینــــده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی تأکید 
کرد: ســــند جامع همکاری ایران و چین این شرایط را برای 
ما ایجاد می کند تا مواردی همچون صنعت، کشــــاورزی و 
توســــعه را جایگزین نفت کنیم و از این منظر برای کشــــور 

ارزآوری مناسب خواهد داشت.
ســــندجامع همکاری ایــــران و چین هفتــــم فروردین ماه 
توســــط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــــورمان و 
"وانگ یی" عضو شــــورای دولتی و وزیــــر امور خارجه چین 
در تهران امضا شــــد. این ســــند راهبردی بــــرای بکارگیری 
چشــــم انداز  ترســــیم  هــــدف  بــــا  کشــــور  دو  ظرفیتهــــای 
همکاری هــــای متقابل بلندمــــدت در حوزه های مختلف 

اقتصادی و فرهنگی تنظیم و امضا شده است.

فرماندار فامنین:

تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستاِن فامنین
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرماندار فامنیــــن گفت: 
ظرفیت تخت های پیش بینی شــــده در بیمارســــتان امام 
حسن)ع( این شهرستان برای بســــتری بیماران کرونایی 

تکمیل شده است.
به گزارش هگمتانه، ســــید مجید شماعی روز دوشنبه در 
حاشیه بازدید از بیمارستان فامنین اظهار کرد: بیمارستان 
امام حسن )ع( فامنین دارای 32 تخت بیمارستانی است 

که برای اطفال، زنان و جراحی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا تعداد زیادی 
از این تخت ها برای بیماران کرونایی اختصاص یافت که با 
افزایش شمار بیماران، حتی از تخت های پیش بینی شده 
برای دیگر بخش ها کاسته شده به گونه ای که هم اینک از 
32 تخت بیمارستان امام حسن )ع( فامنین 25 تخت آن 

برای بیماران کرونایی استفاده شده است.
فرمانــــدار فامنین اظهار کــــرد: به دنبــــال تکمیل ظرفیت 
تخت های بیمارستان امام حســــن)ع(، گلخانه موجود در 
محوطه این بیمارســــتان تخلیه و 10 تخــــت جدید در این 
محل پیش بینــــی و اضافه شــــد همچنین با اســــتفاده از 

چادرهای برزنتی بیــــن محل های بســــتری بیماران حائل 
ایجاد شد.

شــــماعی ادامــــه داد: خریدهای نــــوروزی شــــهروندان در 
اسفند ماه ســــال گذشــــته و حضور مردم در بازار و اماکن 
ُپر ازدحام بــــرای تهیه اقالم مورد نیاز عید یکی از مهمترین 
عوامــــل افزایش شــــمار بیمــــاران کرونایی و قرمز شــــدن 

وضعیت شهرستان فامنین است.
وی با قدردانی از همراهی صنوف در اجرای محدودیت های 
کرونایی گفت: 800 واحد صنفی در فامنین فعال بوده که 
700 واحد آن جزو مشاغل گروه یک هستند یعنی با وجود 
تأکید بر تعطیلی مشاغل گروه 2، ســــه و چهار برای پرهیز 
از حضور مردم در ســــطح بازار و اماکن عمومی، اعمال این 
محدودیت به علت فراوانی مشاغل گروه یک در فامنین، 

تأثیری چندانی نداشته است.
شــــماعی اظهار کرد: با این وجود در برخــــی از موارد فراتر از 
شیوه نامه بهداشتی و ســــختگیرانه عمل کرده تا بتوانیم 
با اعمال محدودیت های شــــدید شــــاهد کاهش شــــمار 

مبتالیان به ویروس کرونا در فامنین باشیم.

فرمانــــدار فامنیــــن بیان کــــرد: محدودیت تردد شــــبانه از 
ســــاعت 22 تا سه بامداد در این شهرستان اعمال شده و 
از ساعت 22 نیروهای پلیس با حضور در محل و استفاده 
از موانع فیزیکی از تردد شــــبانه وســــایل نقلیه جلوگیری 
می کننــــد و اجرای ســــختگیرانه این طرح ســــبب کاهش 

دورهمی خانوادگی در فامنین شده است.
به نقل از ایرنا، در حال حاضر 9 شهرستان استان همدان در 
وضعیت قرمز و شهرستان اسدآباد نیز در وضعیت نارنجی 
کرونایی قرار دارد که با توجه به روند افزایش شمار بیماران 

در روزهای آتی وضعیت اسدآباد نیز قرمز می شود.
با توجــــه به قــــرار گرفتن اســــتان همدان در شــــرایط قرمز 
کرونایی، اعمال محدودیت های جدید پیش بینی شــــده 
در طــــرح جامع هوشــــمند برای رنــــگ بندی قرمــــز در این 

استان آغاز شده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده از ســــوی سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا از ابتدای همه گیری ویروس کرونا 
تاکنون 204 نفــــر در شهرســــتان فامنین بــــه کرونا مبتال 

شدند.

مساجد نهاوند در ماه رمضان با رعایت شیوه نامه ها باز هستند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره تبلیغات اســــالمی نهاوند گفت: طبق مصوبه شــــورای 
تبلیغات شهرســــتان و استان تمام مساجد شهر و روســــتاهای نهاوند در طول ایام ماه رمضان باز 

هستند و نماز در آنها اقامه می شود.
بــــه گزارش هگمتانه، حجت االســــالم موســــی محبــــی اظهار کرد: طبــــق مصوبه شــــورای تبلیغات 
شهرســــتان و استان تمام مساجد شهر و روســــتاهای نهاوند در ایام ماه رمضان باز هستند و نماز 

در آنها اقامه می شود.

وی گفــــت: به همین منظور از ابتدای ماه رمضان روحانیون و طلبه ها به مســــاجد اعزام شــــده و در 
هر سه نوبت نماز جماعت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و سایر شیوه نامه های بهداشتی مورد 

تأکید ستاد کرونا اقامه می شود.
رئیس اداره تبلیغات اســــالمی نهاوند افزود: بــــه منظور بهره مندی بیشــــتر از فضیلت های این 
ماه، از طریــــق فضای مجازی در تبلیغ امور فرهنگی، طبق مصوبه شــــورای تبلیغات مقرر شــــد در 
هر روز یک نماهنگ دو تا سه دقیقه ای با موضوع مسائل تفسیری قرآن کریم، نکات اخالقی ماه 

رمضان، ادعیه و روایات توســــط امام جمعه و دیگر اســــاتید اخالق از طریق کانال ها و شبکه های 
مجازی پخش شود.

بــــه نقل از فــــارس، وی افــــزود: البته با توجــــه به شــــیوع کرونا و لــــزوم رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی ما هیــــچ تبلیغاتی برای حضور مــــردم نداریم اما با توجه به ماه عبادت و خودســــازی 
و ضــــرورت بهره مندی از این فرصت تمام مســــاجد باز بوده و امام جماعــــت برای اقامه نماز در 

دارند. حضور  آنها 

: وعده فرماندار مالیر

افتتاح گاوداری 6 هزار رأسی و کارخانه تولید 
دستکش التکس تا هفته دولت

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار ویژه مالیر با بیان 
اینکه در راستای توجه به تولید، طرح های بزرگ تولیدی 
و صنعتی در شهرســــتان در حال اجراســــت گفت: طی 
روزهای گذشــــته تعدادی از واحدهای تولیدی توســــط 
مســــؤوالن و فرمانداری بازدید شــــده که طبق بررســــی  
پیگیری ها برای به نتیجه رسیدن طرح های مهم صنعتی 

و تولیدی به استان ارسال شده است.
به گــــزارش هگمتانه، قــــدرت اهلل ولدی بــــا بیان اینکه 
چهار طرح مهم شامل گاوداری 6 هزار رأسی با همکاری 
شرکت شستا، کارخانه تولید دستکش التکس و دو 
طرح بزرگ مبــــل و منبت در حال انجام اســــت افزود: 
قرار اســــت گاوداری 6 هزار راســــی با شــــرکت شستا و 
کارخانه تولید دســــتکش التکس تــــا هفته دولت به 

بهره برداری برسد.
وی ضمن ابراز گالیــــه از وضعیــــت گلخانه ها در مالیر 
گفت: در این زمینه از شــــرکت شــــهرک های صنعتی 

ناراحت هستیم زیرا گلخانه ها وضعیت خوبی ندارند.
فرمانــــدار مالیر در ادامه با بیان اینکه در شــــهرک امام 
رضا)ع( نیــــز چند طرح در حال انجام اســــت گفت: قرار 
اســــت این طرح ها تا خردادماه آماده و در هفته دولت 

به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه ســــال گذشــــته 20 واحــــد صنعتی و 

تولیدی در شهرســــتان احیا شــــد گفت: از مهمترین 
این واحدها شــــهرک فــــوالد جعفری و واحــــد تولیدی 

شایان سام بوده است.
ولدی با اشاره به وضعیت قرمز شهرستان مالیر گفت: 
ورود خودروهای شــــهرهای قرمز به شهرستان و خروج 
خودروهای شهرســــتان نیــــز به شهرســــتان های قرمز 

ممنوع است و متخلفین مشمول جریمه می شوند.
وی با بیان اینکه با برگزارکنندگان مراســــم عروســــی و 
عزا نیز برخورد می شــــود خاطرنشــــان کرد: ما با کســــی 
تعارف نداریم و همشــــهریان باید موارد بهداشتی را در 
این شــــرایط رعایت کنند تا بتوانیم به وضعیت عادی 

برسیم.

پلمب 4 واحد صنفی متخلف از 
شیوه نامه های بهداشتی در مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: در بازدید میدانی با حضور 
کمیته امنیت ســــتاد مقابله بــــا کرونا در مالیر و ســــایر 
مســــؤوالن محلــــی چهــــار واحــــد صنفــــی بــــی توجه به 
محدودیت های کرونا پس از تذکرات الزم پلمب شدند.

بــــه گــــزارش هگمتانه، شــــامگاه شــــنبه 21 فروردین 
مــــاه بازدیــــد میدانــــی معــــاون سیاســــی و اجتماعی 
فرمانداری ویــــژه مالیر به همراه معــــاون برنامه ریزی 
و توســــعه فرمانداری، رئیس پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی و هیأت رئیســــه اتاق اصنــــاف از روند اجرای 

گرفت. صورت  اصناف  ویژه  کرونا  محدودیت های 
بــــه نقل از ایســــنا، در این بازدید از رونــــد فعالیت گروه 
مشاغل یک در راســــتای اجرای محدودیت های جدید 
کرونــــا و همچنین رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 

نظارت و بازرسی به عمل آمد.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرمانداری ویــــژه مالیر در 
این بازدید ضمــــن تقدیر از همراهی اصناف، کســــبه و 
بازاریان در رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و توجه به 

مصوبات ســــتاد کرونا، تصریح کرد: مشاغل گروه 2، 3 
و 4 در مالیر با توجه به وضعیت قرمز این شهرســــتان 
همچنان بایــــد تعطیل باشــــند و امیدواریم با همراهی 
متعهدانــــه و دلســــوزانه اصنــــاف و همچنین همراهی 
مــــردم از موج چهــــارم کرونا عبور کرده و بــــه روند نزولی 

شیوع این ویروس برسیم.
حســــین فارســــی افــــزود: در ادامــــه برخــــورد جــــدی با 
واحدهای متخلف و بی توجه به اجرای محدودیت های 
جدید کرونا و مصوبات ســــتاد کرونا، چهار واحد صنفی 
متخلف توســــط پلیس نظارت بر اماکن عمومی مالیر 

پلمب شدند.
وی بــــا بیان اینکه حــــدود 99 درصد اصناف، کســــبه و 
بازاریان همراهی الزم را با ســــتاد مقابلــــه با کرونا در این 
شهرســــتان دارند، تأکید کرد: گشــــت های بازرســــی و 
نظارتی به صورت روزانه در دو نوبت انجام می شــــود و با 
واحدهای صنفی متخلف و بی توجه به مصوبات ستاد 

کرونا برخورد خواهد شد.

با اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی در روستاها:

نام نویسی 2هزار و 177 داوطلب 
شورای روستا در شهرستان های 

، نهاوند و اسدآباد مالیر
بــــا اتمام مهلــــت ثبت نام  هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: 
داوطلبان شــــوراهای اســــالمی در روســــتاها، 2هزار و 177 
، نهاوند  داوطلب شورای روســــتا در شهرستان های مالیر

و اسدآباد نام نویسی کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، فرماندار مالیــــر از ثبت نــــام 945 
داوطلب شورای اســــالمی در روستاهای شهرستان مالیر 

برای کسب 543 کرسی خبر داد.
قدرت اهلل ولدی در جمع خبرنــــگاران اظهار کرد: انتخابات 
میــــان دوره ای  جمهــــوری،  ریاســــت  دوره  ســــیزدهمین 
مجلس شــــورای اســــالمی و ششــــمین دوره شــــوراهای 
اسالمی شهر و روســــتا، بیست و هشــــتم خرداد امسال 

برگزار می شود.
وی گفــــت: ثبــــت نــــام داوطلبان شــــوراهای اســــالمی در 
روستاها از 16 فروردین ماه شــــروع شد و تا ساعت 24 روز 
22 فروردین ادامه داشــــت که در ایــــن دوره 945 نفر برای 

کسب 543 کرسی ثبت نام کردند.
فرمانــــدار مالیر با بیــــان اینکه امســــال تعــــداد آمار ثبت 
نامی ها نسبت به دوره قبل 76 نفر بیشتر شده افزود: در 
دوره قبل ثبت نامی ها 869 نفر بوده و آمار مشــــارکت در 

این دوره 1.75 درصد بیشتر بوده است.
وی با بیــــان اینکه مشــــکلی در روند ثبت نــــام داوطلبان 
نداشــــتیم افــــزود: به تفکیــــک بخش هــــا، 267 داوطلب 
در 51 روســــتا در بخش مرکزی، 206 نفر در 35 روســــتا در 
، 271 نفر در 43 روستا در بخش سامن و 201  بخش جوکار

داوطلب در 40 روستا در بخش زند ثبت نام کردند.
ولــــدی ادامــــه داد: از 16 فروردیــــن کــــه فرآینــــد ثبت نــــام 
اسالمی  انتخابات شــــوراهای  دوره  ششــــمین  داوطلبان 
روســــتا و عشــــایر آغــــاز شــــد، دســــت اندرکاران و کاربران 
نســــبت به ثبت نام داوطلبان در بخش های تابعه اقدام 

کردند.
وی ادامه داد: 166 روســــتای این شهرستان واجد شرایط 
برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی روستاست که از این 
تعداد، 50 روســــتا در بخش مرکزی، 34 روســــتا در بخش 
، 43 روســــتا در بخش سامن و 39 روستا در بخش  جوکار

زند واقع شده است.
رئیس هیأت اجرایــــی انتخابات شهرســــتان مالیر تأکید 
کــــرد: تمام تالش مــــا و عوامــــل اجرایی انتخابــــات در این 
شهرســــتان، برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور با مشارکت 

حداکثری مردم در پای صندوق های رأی است.

ثبت نــــام 450 داوطلب بــــرای انتخابات شــــوراهای  �
روستایی اسدآباد

فرماندار اسدآباد نیز اعالم کرد: 450 داوطلب شامل 439 
نفر مــــرد معادل 98 درصد و 11 نفــــر زن معادل 2 درصد در 
ششــــمین دوره انتخابات شــــوراهای اســــالمی روســــتا و 

عشایر در این شهرستان ثبت نام کرده اند.
جمــــع  در  مــــاه  فروردیــــن   23 دوشــــنبه  کتابــــی  ســــعید 
خبرنــــگاران، اظهــــار کــــرد: با تشــــکیل پیگیــــری تخلفات 
انتخاباتــــی به طور قطــــع هر گونه فعالیــــت انتخاباتی رصد 
می شود که در همین راستا از داوطلبان درخواست داریم 
نســــبت به رعایت قانون مقید بوده و شــــهروندان نیز در 
صورت مشاهده هر گونه تخلفات انتخاباتی موارد را اطالع 

رسانی کنند.
فرماندار اســــدآباد تصریح کرد: تبلیغات رسمی انتخابات 
هنوز شروع نشده و هر گونه فعالیتی که شائبه انتخاباتی 

داشته باشد، ممنوع است.
وی با اشــــاره به بحث ممنوعیت و محدودیت در رابطه با 
راه اندازی هر گونه ســــتاد انتخاباتی در برخی از نقاط سطح 
شــــهر اســــدآباد یادآور شــــد: بنا به تصمیم گیری شورای 
تأمیــــن ضمن ایجاد شــــور و نشــــاط تبلیغاتی بــــا توجه به 
شرایط کرونا و شــــلوغی و پرتردد بودن برخی از نقاط سطح 
شهر اسدآباد در راستای سالمتی شهروندان راه اندازی هر 
گونه ستاد انتخاباتی در پنج مسیر شهر در زمان تبلیغات 
ممنوع اســــت که افراد برای اطالع از این نقــــاط می توانند 

نسبت به گرفتن استعالم اقدام کنند.
کتابــــی خاطرنشــــان کــــرد: مســــیر شــــماره یــــک خیابان 
رفسنجانی حد فاصل میدان امام)ره( تا میدان دانشگاه، 
مســــیر شــــماره دو خیابــــان فرهنــــگ حدفاصــــل میدان 
، مســــیر شماره ســــه بلوار شهید  امام)ره( تا میدان غدیر
بهشــــتی میدان امام)ره( تا میدان مطهری، مسیر شماره 
چهار خیابان بســــیج حدفاصل میدان غدیر تا فروشگاه 
ویــــن مارکــــت و مســــیر شــــماره پنــــج خیابــــان 15 خرداد 
حدفاصــــل میدان غدیر تا فروشــــگاه رفــــاه و نیز میادین 
امام خمینــــی)ره( و غدیــــر دارای ممنوعیت و محدودیت 

راه اندازی ستاد انتخاباتی خواهند بود.
وی در ادامه با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان ششمین 

دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستایی در روستاهای 
بخش مرکــــزی و پیرســــلمان شهرســــتان اســــدآباد از 16 
فروردین آغاز شد و ساعت 18 بعدازظهر 22 فروردین طی 
زمان بندی مشــــخص و اعالم شــــده به پایان رسید، اظهار 
کــــرد: در ثبت نــــام از داوطلبان ششــــمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی روستایی خوشبختانه تمام روستاهای 
واجد شــــرایط شهرســــتان به حد نصاب برگزاری انتخابات 

رسیدند.
کتابــــی از 84 روســــتای واجد شــــرایط برگــــزاری انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اسالمی روستایی در شهرستان 
اسدآباد خبر داد و گفت: از این تعداد 28 روستا به بخش 

پیرسلمان و 56 روستا به بخش مرکزی اختصاص دارد.
وی تعــــداد کرســــی های اصلی بــــرای انتخابات در ســــطح 
روستاهای واجد شرایط شهرستان را 262 مورد برشمرد و 
یادآور شد: از 84 روســــتای واجد شرایط برگزاری انتخابات 
شــــوراها، 79 روســــتا دارای شورای ســــه نفره و پنج روستا 

دارای شورای پنج نفره خواهند بود.
کتابی بــــا بیان اینکه روســــتاهای بــــاالی 1500 نفــــر دارای 
شــــورای پنج نفــــره و زیر 1500 نفر دارای شــــورای ســــه نفره 
هســــتند، تصریح کرد: در سطح روســــتاهای واجد شرایط 
شهرستان در زمانی بندی اعالم شده 450 داوطلب برای 
ششــــمین دوره انتخابات شــــوراهای اســــالمی روستایی 

ثبت نام کردند که ثبت نام این افراد نهایی شد.
وی با اشاره به اینکه از 450 داوطلب ثبت نام شده تعداد 
315 نفر به بخش مرکزی و 135 نفر به بخش پیرســــلمان 
کرد: از مجمــــوع داوطلبان  اختصاص دارند، خاطرنشــــان 
439 نفر برابر با 98 درصد را مردان و 11 نفر برابر با 2 درصد را 

بانوان شامل شده اند.

کتابی با بیان اینکه 308 نفر از ثبت نام شدگان انتخابات 
ششــــمین دوره شــــوراهای اســــالمی چهره های جدید و 
بدون ســــابقه نمایندگی هستند، افزود: از نظر تحصیالت 
23 نفر زیر متوســــطه، 24 نفــــر مقطع راهنمایــــی، 298 نفر 
دیپلم، 12 نفر فوق دیپلم، 21 نفر لیسانس و پنج نفر فوق 
لیســــانس بوده و باالترین سن ثبت نام شدگان بین 36 

تا 40 سال تعداد 82 نفر بوده است.
وی بــــا بیان اینکــــه در ثبت نام های داوطلبان شــــوراهای 
اسالمی روستایی شهرستان اسدآباد در این دوره شوراها 
به ســــمت جــــوان گرایی اســــت، مطــــرح کرد: بــــرای تأیید 
صالحیت شــــوراهای اسالمی سه شهر اســــدآباد،آجین و 
پالیز در حال حاضر منتظر هســــتیم که با توجه به فرصت 
14 روزه 7 اردیبهشــــت پاســــخ تأیید صالحیت داوطلبان 

توسط هیأت نظارت به فرمانداری اعالم شود.
110 نفر نیز در شهرستان اسدآباد در زمان بندی مشخص 
شــــده برای ثبت نام داوطلبان ششــــمین دوره شوراهای 
اســــالمی شــــهر داوطلب شــــرکت در انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر شدند که از 110 نفر داوطلب ثبت نام نهایی 
شده شهرستان در سامانه و ستاد انتخابات شهرستان، 
76 نفر به حوزه انتخابیه شــــهر اسدآباد، 12 نفر شهر آجین 
و 22 نفر به شــــهر پالیــــز اختصاص دارند کــــه از این تعداد 

داوطلب یک نفر انصراف داده است.

ثبت نــــام 7۸2 داوطلــــب برای انتخابات شــــوراهای  �
روستا در نهاوند

فرمانــــدار نهاونــــد نیــــز از ثبت نــــام 782 داوطلــــب برای 
شهرســــتان  روســــتاهای  اســــالمی  شــــوراهای  انتخابات 

نهاوند خبر داد.

مــــراد ناصری با بیــــان اینکــــه از مجموع داوطلبــــان، ثبت 
نــــام 770 نفر نهایی شــــده و 12 داوطلــــب در حال تکمیل 
و اســــتعالم اســــت، اظهار کرد: از 170 روستای شهرستان 
150 روســــتا واجد شرایط ثبت نام شــــورا هستند که از این 
تعداد، 138 روستا ســــه کرسی شورا و 12 روستا پنج کرسی 

شورا دارند.
وی بیان کرد: بخش مرکزی 69 روســــتای واجد شــــرایط با 
369 داوطلب دارد که از این تعداد شــــش روســــتا دارای 
شــــورای پنج نفره با ســــه نفر علی البدل و 63 روستا دارای 

شورای سه نفره با دو نفر علی البدل هستند.
ناصــــری افزود: بخش خزل 54 روســــتای واجد شــــرایط با 
259 داوطلب دارد که از این تعداد دو روستا دارای شورای 
5 پنج نفره با سه نفر علی البدل و 52 روستا دارای شورای 

سه نفره با دو نفر علی البدل هستند.
 15 کــــرد: بخش زرین دشــــت  فرمانــــدار نهاونــــد اضافه 
روســــتای واجد شــــرایط بــــا 77 داوطلب دارد کــــه از این 
تعداد دو روســــتا دارای شــــورای پنج نفره با سه نفر علی 
البدل و 13 روســــتا دارای شورای ســــه نفره با دو نفر علی 

هستند. البدل 
ناصری بیان کرد: بخش گیان 12 روســــتای واجد شرایط با 
65 داوطلب دارد که از این تعداد دو روســــتا دارای شورای 
پنج نفره با سه نفر علی البدل و 10 روستا دارای شورای سه 

نفره با دو نفر علی البدل هستند.
وی از مــــردم برای مشــــارکت و شــــرکت هرچه بیشــــتر در 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین 
دوره شورای شهر و روستا دعوت کرد و گفت: مشارکت و 
، پیشــــرفت و توسعه  حضور همه آحاد مردم باعث اقتدار

کشور می شود.

افزایش 30 درصدی کرایه 
تاکسی در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس ســــازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و مســــافر شهرداری مالیر 
جزئیات مربــــوط به افزایش نرخ کرایه تاکســــی های 
درون شــــهری را اعــــالم کرد و گفت: در اســــفندماه 
سال گذشته نرخ نامه کرایه سال 1400 تاکسی های 
شــــهر مالیر را پــــس از تصویب در هیــــأت مدیره و 
شــــورای سازمان به شــــورای اسالمی شــــهر ارسال 
کردیم کــــه در آن افزایش صددرصدی قیمت لوازم 
یدکی و قطعات و شــــرایط اقتصادی جامعه و دیگر 

موارد لحاظ شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد لطفــــی در این رابطه 
افزود: شــــورای اسالمی شــــهر مالیر هم پیشنهاد 
ســــازمان را بررســــی و مصوب کرده و برای اعالم نظر 
نهایی به کمیته انطباق فرمانــــداری ویژه ارجاع داد 
کــــه در نهایت بــــا افزایش 30 درصدی نســــبت به 

سال قبل موافقت شد.
وی ادامــــه داد: بر این اســــاس در ســــال جاری نرخ 
کرایه تاکســــی در شــــرایط عادی برای هر سرنشین 
در مســــیرهای مختلــــف درون شــــهری مالیــــر به 
تاکســــیرانان اعــــالم و ابــــالغ شــــده اســــت امــــا در 
وضعیت شــــیوع ویروس کرونا و شــــرایط کرونایی 
و الزام تاکســــی ها به رعایت فاصله گذاری مقرر شد 
میــــزان 500 تومان به اصل کرایه هر مســــیر اضافه 

شده تا کمبود یک مسافر نیز جبران شود.
ایــــن مقــــام مســــؤول در بخــــش دیگــــری اظهار 
که در ســــامانه سازمان  کرد: شمار تاکســــی هایی 
ثبت شــــده اند 1199 دستگاه اســــت اما از آنجا که 
تعــــدادی از آنها به دالیلی از قبیل فرســــودگی و... 
 1000 

ً
خارج از سرویس دهی هستند، اکنون تقریبا

ارائه  خدمات  روزانه  صورت  به  تاکســــی  دســــتگاه 
می کنند.

وی با بیان اینکه سازمان درصدد تهیه و راه اندازی 
ســــامانه پرداخت الکترونیکی در تاکسی ها بوده و 
تاکنون اقداماتی در این زمینه انجام شــــده اســــت 
و همچنــــان پیگیر امور هســــتیم، از تاکســــیرانان 
و راننــــدگان تاکســــی خواســــت که فاصلــــه گذاری 
اجتماعــــی را رعایــــت کــــرده و نســــبت بــــه رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی بیش از پیش جدی تر 
باشند و از دریافت هرگونه کرایه اضافی مازاد بر نرخ 

مصوب خودداری کنند.
به نقل از ایســــنا، لطفی با بیان اینکه تاکســــیرانان 
موظف هستند نسبت به الصاق نرخ کرایه تاکسی 
روی شیشــــه جلــــو خودرو تاکســــی اقــــدام کنند، از 
شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه 
افزایش کرایه خالف نرخ نامــــه، تخلف مربوطه را به 
واحد بازرســــی ســــازمان به شــــماره تلفن 30-50-

33352820 اطالع دهند.

روستای »سیمین« 
خانه بهداشت ندارد

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: دهیــــار روســــتای 
ســــیمین شهرســــتان همدان با بیــــان اینکه این 
روستا خانه بهداشــــت ندارد، گفت: اهالی به علت 
کوهســــتانی بودن منطقه با مشــــکالت زیادی در 
این زمینه مواجه هســــتند و گاهی به خاطر بســــته 
شدن مسیر خطرات جدی ســــالمت آنها را تهدید 

می کند.
به گــــزارش هگمتانه، مــــژگان کهوند ادامــــه داد: از 
َبرو هر چهار یا پنج ماه 

َ
خانه بهداشــــت روســــتای ا

یکبار به روســــتا مراجعه می شــــود که در زمســــتان 
گذشته حتی یک بار کسی به سیمین نرفته است، 
از طرفی در مدتی که بیماری کرونا شــــیوع پیدا کرده 
مشــــکالت اهالی بیشتر شــــده و مجبورند به خانه 
َبرو یا همدان مراجعه کنند و 

َ
ا بهداشت روســــتای 

اداره بهداشت باید فکر اساسی برای این مشکل 
بکند.

وی با بیان اینکه اهالی روســــتا در بحث آب شرب 
نیز مشکالتی دارند، افزود: مردم روستا کنتور آب را 
خریداری و تعویض کنتور کرده اند و دو سال است 
که اداره آب قرار بوده چشمه ای به چشمه های آب 
شرب روستا اضافه کند اما متأسفانه تاکنون هیچ 

اقدامی نکرده است.
دهیــــار روســــتای ســــیمین مطــــرح کــــرد: از حدود 
یکی دو ماه دیگر روســــتا آب نــــدارد و مردم مجبور 
هستند از آب کشاورزی برای شرب استفاده کنند 

که برای سالمت آنها تهدیدی محسوب می شود.
کهوند در ادامه بیان کرد: مدرســــه روســــتا قدیمی 
بوده و اداره نوســــازی دو ســــال پیش بــــا پیمانکار 
قرارداد بست و اسکلت بندی کار انجام شد اما به 
علت نبود اعتبار  توکاری ســــاختمان باقی مانده و 

محل بازی بچه ها شده است.
به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه روستای سیمین 
مدرســــه راهنمایی ندارد، گفت: پسر بچه های این 
روســــتا پس از اتمام دوران دبســــتان به دامداری و 
باغداری مشــــغول می شــــوند و دختران نیز ازدواج 
می کننــــد و به علت جمعیت کم روســــتا با احداث 

مدرسه راهنمایی مخالفت شده است.

خبــر



روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه 4 همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش »2« قطعه زمین مسکونی  از طریق مزایده کتبی 
اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ  کارشناسی 

)ریال(
آدرسسپرده )ریال(

ورودی شهرک فرهنگیان331/7630/000/000/0001/500/000/000زمین مسکونی با پالک ثبتی  با معبر 10 و 45 متری1

ورودی شهرک فرهنگیان177/513/000/000/000650/000/000زمین مسکونی با پالک ثبتی  با معبر 45 متری2

   شرایط شرکت در مزایده:
 1. متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 2-3331333-11-7402 نزد بانک مهر ایران شــعبه امام زاده عبداهلل واریــز و یا معادل 
کثــر تا پایان  کت )الف( قــرارداده و حدا رقم مذکــور را ضمانت نامــه بانکی بــا اعتبار »3« ماه و یــا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پا

خ  1400/2/2   تحویل دبیرخانه شــهرداری منطقه چهار  واقع در میدان امام زاده عبداهلل نمایند.  وقت اداری روز پنجشــنبه  مـــور
خ 6 /1400/2 ســاعت 17 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری همدان می باشد. کت ها روز دوشنبه مور  2. زمان بازگشــایی پا

کــت )ب( قرار داده و   3. متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایــده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را با امضــاء و مهر با اثر انگشــت زده و در پا
کت الف تحویــل دبیرخانه نمایند . کت ) ج ( قرار داده و بــه همراه پا فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پا

کثر ظرف مــدت 7 روز  )کاری( از تاریــخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت بــه واریز  90% وجه پیشــنهادی  اقدام و   4. برنده مزایده مکلف اســت حدا
گردید. 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد 

 5. برنده مزایده مکلف اســت وجــه مورد معاملــه را نقدًا به حســاب شــهرداری واریز نماید در صــورت عدم واریــز نقدی وجه مــورد معامله در 
گردید. موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر  مقررات اقدام خواهد 
 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7. ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهرداری خواهد ماند.
کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  8. شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهرداری بوده و شــرکت 

کلیه پیشــنهادات مختار است.  9. شهرداری در رد یا قبول یک یا 
کثـــر زمان انتقال ســند از تاریــخ برگزاری مزایــده یک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکــور جهت انتقال ســند و   10. حدا
گردید.ضمنًا ســند به  واریز الباقی وجــه )10% باقی مانده( اقــدام نماید. در غیــر این صورت مزایــده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبــط خواهد 

کتبًا با رضایت نامه محضری به شــهرداری معرفی نمایــد انتقال خواهد یافت. که برنده مزایــده وی را  نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگری 

تجدید آگهی مزایده 
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 فراخوان ارزیابي كیفي مناقصه عمومی یک مرحله ای 

 R160 کاری کالس  کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 1 اینچ مولتی جت نیمه خشک   خرید 
کالس C( با قابلیت قرائت از راه دور  )معادل 

به شماره ج/1400/110
شــرکت آب و فاضالب استان همدان )ســهامی خاص( در نظر دارد تولیدکنندگان حائز شــرایط جهت شــرکت در مناقصه 
عمومی یک مرحله ای خرید کنتور آب سرد سایز1/2 تا 1 اینچ مولتی جت نیمه خشک کالس کاری R 160 )معادل کالس C( با قابلیت 

قرائت از راه دور  را با اطالعات مشروحه ذیل ارزیابی نماید.
• نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار: شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان  واقع در همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال  کد پســتی 

6515914478 تلفن 081-38219871-80
• نظارت: معاونت بهره برداری و توسعه آب  شرکت آب و فاضالب استان همدان  

• موضوع: خرید 4300 دستگاه کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 1  اینچ مولتی جت نیمه خشک کالس کاری R 160 )معادل کالس C( با قابلیت قرائت 
از راه دور

• روش تامین مالی: از محل 16 درصد جریمه مازاد الگوی مصرف مشترکین سال 1399
• مدت قرارداد: سه ماه

• تاریخ، مهلت و نشــانی دریافت و تحویل اســتعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران:: متقاضیان میتوانند جهت دریافت اســناد ارزیابی کیفی از مورخ  
1400/1/24  لغایت 1400/1/31 به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمایند. 

استعالمهای تکمیل شده  باید تا پایان وقت اداری مورخ  1400/2/14 مطابق موارد مندرج در اسناد ارزیابی کیفی  به شرکت آب وفاضالب استان 
همدان )دبیرخانه شرکت( تسلیم شود.)استعالمها باید توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند(

• محــل دریافــت ،تحویــل و گشــایش  اســناد: همــدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت 
اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

• نحوه دریافت اســناد اســتعالم و هزینه آن: متقاضیان در ازای واریز مبلغ غیرقابل اســترداد 500.000  ریال به حســاب ســپهر  بانک صادرات به 
شــماره 0101396197001  به نام شــرکت آب وفاضالب اســتان همدان و ارائه درخواســت می توانند یک ســری از اســناد استعالم ارزیابی کیفی را 

دریافت نمایند.
 مناقصــه گــران ابتــدا ارزیابــی کیفــی شــده و پــس از کســب حداقــل امتیــاز الزم در فرآینــد ارزیابی کیفــی )60(، در مراحــل بعدی مناقصه شــرکت  

می نمایند.
 این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت hww.ir درج گردیده است.

نوبت اول )تاریخ انتشار: 1400/01/24(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24  تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/01/25

سه  شنبــــــه   24 فروردين  1400    شماره  4768

4
احتمال برگزاری برخط کالس های آیین نامه رانندگی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســــتان همــــدان گفت: با توجه 
به شــــیوع ویروس کرونا نیروی انتظامی درصدد برگزاری کالس های آییــــن نامه رانندگی به صورت 

غیرحضوری و برخط است.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ علی فکری روز دوشــــنبه در پاســــخ به مطالبه متقاضیان گواهینامه 
بــــرای فراهم کردن زمینــــه برگزاری کالس هــــای برخط همانند دانشــــگاه ها، مراکز علمــــی، مدارس و 

آموزشگاه های مختلف اظهار کرد: این موضوع یک مسأله کشــــوری بوده و باید تدابیر الزم در سطح 
ناجا برای آن صورت بگیرد. وی اضافه کرد: نیروی انتظامی نیز درصدد ایجاد زمینه های الزم برای برگزاری 
برخط کالس ها بوده و به زودی و در ماه های پیش رو این طرح به نتیجه می رسد تا با عملی شدن این 

طرح شاهد معطلی تعداد زیادی از شهروندان متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی نباشیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســــتان همدان یادآوری کرد: با توجه به افزایش تعداد مبتالیان 

و افراد مشکوک به ویروس کرونا، مرکز تعویض پالک استان همدان به منظور پیشگیری از شیوع 
این ویروس از پنجشنبه هفته گذشته تعطیل شده است.

ســــرهنگ فکری اضافه کرد: عالوه بر تعطیلی مرکز تعویض پالک، آزمــــون کتبی و عملی آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی برای دریافت گواهینامه نیز تا اطالع بعدی و بازگشــــت به شــــرایط عادی برگزار 

نمی شود.

استان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان اورژانس 
کشــــور از فعالیــــت شــــاخص شــــرکت های دانش بنیان 

همدان در دوران کرونا تقدیر کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پیرحســــین کولیوند در جلســــه با 
رئیس و معاونان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا و 
رئیس اورژانــــس پیش بیمارســــتانی اســــتان اظهار کرد: 
توفیقات متعددی در دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
حاصل شــــده که ثمره مدیریت مطلوب و تالش، همراهی 
و همفکری مدیران، مســــؤوالن و کارکنــــان این مجموعه 

است.
وی ظرفیت فعالیت شــــرکت های دانش بنیان در جهت 
تولید و تأمین وســــایل حفاظــــت فــــردی را از جمله نقاط 
شــــاخص عملکرد دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا 
برشــــمرد و عنوان کرد: اینکه اســــتان همدان با اقداماتی 
نظیر تأمین لوازم حفاظت فردی یا افزایش سطح فعالیت 
مراکز 16 ســــاعته و غربالگری بیماران به درجه ای از ثبات و 
مدیریت بیماری رسیده که حتی برخی دغدغه ها به وزارت 
متبوع منتقل نمی شــــود و این جای قدردانی و تحســــین 

دارد.
وی با تأکیــــد بر اینکه روحیــــه کار و ایثــــار در بین کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا ستودنی است تبیین 
کرد: طی 3 سال گذشته بر اثر وقوع سیل و شیوع بیماری 
کرونا آسایش و راحتی برای کارکنان بهداشت و درمان در 
ایام عید وجود نداشته اما همواره بدون گالیه و توقع پای 

کار بوده اند و فداکارانه در شرایط حضور داشته اند.
کولیوند بیان کرد: برای مدیریت ظرفیت های بیمارستانی 
باید بیشــــترین رونــــد درمان بیمــــاران به ســــمت درمان 
سرپایی سوق داده شــــود حتی در این راســــتا مقرر شده 
شرکت های بیمه در پوشــــش بیمه ای داروی رمدسیویر 

اقدام کنند.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل و دغدغه های مهمی که در 
استان همدان باید مورد توجه قرار گیرد موضوع مدیریت 
اورژانس در ســــکته های حاد قلبی اســــت که الزم است با 

اتصال به دیسپچ قلب تهران پیگیری شود.

ج  � حیدری مقدم: مدیریت کرونا از توان استان خار
نشده است

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نیز بیان کرد: 
پیــــش از ورود کرونــــا بــــه کشــــور در دی مــــاه ســــال 98، 
درخواســــت تشــــکیل جلســــه در اســــتانداری داشتیم و 

در شــــورای تأمین اســــتان احتمال ورود کرونا به اســــتان 
و مســــائل پیش رو را مورد بررســــی و ظرفیت ســــنجی قرار 
دادیم از این رو ما یک گام از برنامه ریزی وزارت بهداشــــت 

در راستای مقابله و مدیریت بیماری جلوتر بودیم.
رشــــید حیدری مقدم شیوع پاندمی کرونا را آغاز یک جنگ 
بیولوژیــــک برشــــمرد و عنــــوان کــــرد: در مــــوج اول تعداد 
بستری های اســــتان به 420 مورد رسید که در اوج سختی 
شــــرایط 3 تا 4 مورد فــــوت در روز داشــــتیم و در موج دوم 
این تعداد به 650 مورد بســــتری و 6 تا 8 مورد فوت در اوج 
شیوع رسید و در موج سوم یک هزار و 250 مورد بستری و 

13 تا 15 مورد فوت را تجربه کردیم.
وی مهم تریــــن نگرانی روزهای اول مقابله با کرونا را تأمین 
اکسیژن برای بیماران بستری عنوان کرد و افزود: اکسیژن 
موجــــود تنها 20 درصد پاســــخ گویــــی برای این شــــرایط را 
پوشش می داد اما خوشبختانه در همین ایام 15 دستگاه 
اکسیژن ساز به ظرفیت های استان اضافه شده و ظرفیت 
اکسیژن سازهای اســــتان را تا دو و نیم برابر افزایش داده 
است همچنین 6 دستگاه سی تی اسکن جدید با توجه به 

نیاز بیمارستان ها به زیرساخت های استان افزوده شد.
حیدری مقدم خاطرنشان کرد: ارائه آموزش ها در کنار تأمین 

وســــایل حفاظت فردی منجــــر به حفظ ایمنی و ســــالمت 
کارکنان شده است تا جایی که کمترین آسیب و فوت را در 

بین کارکنان دانشگاهی سراسر کشور داشته ایم.
وی فعالیــــت 6 شــــرکت دانش بنیــــان را در زمینــــه تولید 
ماســــک از جملــــه اقدامات مؤثــــر دانشــــگاه در مدیریت 
بیماری کووید19 دانســــت و یادآور شــــد: در ابتدای شیوع 
بیماری دغدغه تأمین ماسک و لوازم حفاظت فردی برای 
اغلب دانشگاه های کشور ایجاد شــــده بود اما حاال ما در 
شرایطی هســــتیم که می توانیم به 12 استان دیگر ماسک 

و تجهیزات حفاظت فردی صادر کنیم.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا در ادامه با ارائه 

آماری از روند مراجعات و ابتال طی ســــال جدید در اســــتان 
همــــدان تبییــــن کــــرد: از روز اول فروردین ماه کــــه روزانه 
200 مراجعه برای معاینه و تشــــخیص بیماری داشــــتیم تا 
روز یکشــــنبه که این رقم از هزار نفر در روز بیشــــتر شــــده 
است شیب تند تســــری بیماری نمایان شده و این به آن 

معناست که باید انفجار سرایت بیماری را جدی بگیریم.
وی در ادامه افزود: به نظر می رسد استان همدان کمترین 
دغدغــــه را در ایام شــــیوع بیماری برای وزارت بهداشــــت، 

درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرده است.
وی با بیــــان اینکــــه در اســــتان همدان حوزه بهداشــــت 
موفق به کنترل موارد ابتال در خانه های بهداشــــت و مراکز 

سالمت شده است یادآور شــــد: افزایش تعداد و ساعت 
کار مراکز ســــالمت در راســــتای غربالگری اولیــــه بیماری از 
جمله عملکرد شــــاخص حــــوزه بهداشــــت در این زمینه 

بوده است.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، 
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا در پایان تأکید 
کرد: شــــرایط فعلی اگرچه شــــکننده و حســــاس است اما 
خوشــــبختانه هنــــوز از ظرفیت و توان ما در اســــتان خارج 
نشده و قابل کنترل است که امیدواریم با همراهی بیشتر 
مردم و مســــؤوالن به ثبات قابل قبولــــی در این موضوع 

دست یابیم.

مدیر مسؤول روزنامه کیهان در نشست مجازی مدیران و اهالی رسانه همدان:

افرادی را انتخاب کنیم که می توانند مشکالت را حل کنند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرمسؤول روزنامه کیهان با 
بیان اینکه باید افرادی را انتخاب کنیم که می توانند مشکل 
را حل کنند تصریح کــــرد: برخی از افراد هم بــــا وجود ادعای 
فراوان نشــــان دادند که کارآمدی ندارند، ما با کسی دعوا و 
دشمنی نداریم، اما کار رسانه این است که وقتی احساس 

کند، فردی دارد کاله مردم را برمی دارد، آن را بیان کند.
به گزارش هگمتانه، حســــین شــــریعتمداری ظهر دیروز در 
نشســــت مجازی مدیران و اهالی رسانه همدان با موضوع 
»الزامات تحقق ایــــران قوی در انتخابات 1400« با اشــــاره به 
بیانــــات رهبر انقالب در ســــخنرانی نوروز دربــــاره انتخابات 
گفت: سخنان رهبر انقالب، ختم کالم بوده و عالوه بر اینکه 

بر همه ما حجت است، مستند و مستدل هم هست.

کار رسانه این است که وقتی احساس کند، فردی  �
دارد کاله مردم را برمی دارد، آن را بیان کند

مدیرمســــؤول روزنامه کیهان با بیان اینکه بایــــد افرادی را 
انتخــــاب کنیم که می توانند مشــــکل را حــــل کنند تصریح 
کرد: برخــــی از افراد هم با وجود ادعای فراوان نشــــان دادند 
که کارآمدی ندارند، ما با کســــی دعوا و دشــــمنی نداریم، اما 
کار رسانه این است که وقتی احساس کند، فردی دارد کاله 

مردم را برمی دارد، آن را بیان کند.
وی دربــــاره نامزدهای جبهــــه انقالب اظهار کــــرد: در جبهه 
انقالب چندیــــن نفر اعــــالم آمادگی کردند کــــه افراد خوبی 
هســــتند اما خوب بودن کافی نیســــت و اگر همه با هم در 

انتخابات حضور یابند، تنها رأی شکسته می شود.
شریعتمداری با بیان اینکه بحث ها برای رسیدن به وحدت 

بیــــن افراد دنبال می شــــود، افــــزود: تمام افــــرادی که اعالم 
آمادگی کردند، آدم خوبی هســــتند، اما برخی از آنها رأی آوری 

ندارند و این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: درباره آقای رئیســــی نیــــز دو دیدگاه وجود 
دارد، هر دو دیدگاه ایشان را قبول دارند اما یک عده موافق 
حضورشــــان هســــتند و برخی مخالفند. موافقــــان حضور 
ایشان معتقدند آمدن آقای رئیسی باعث اجماع می شود و 
چون نامزدهای جبهه انقالب ایشان را شایسته می دانند و 
به اسالم و انقالب فکر می کنند با حضور جناب رئیسی کنار 

می روند.
مدیرمســــؤول روزنامــــه کیهان ادامــــه داد: طــــرف مقابل 
معتقد اســــت با اعالم نامزدی ایشــــان، دســــتگاه قضا چه 
آینده ای پیدا خواهد کرد؟ چراکه آقای رئیســــی در دستگاه 
قضــــا امیدآفرینی کــــرده و میلیاردها تومــــان و دالر از اموال 
غــــارت شــــده را بازگردانــــده و بــــدون مالحظاتی کــــه برخی 
گرفتار آن هســــتند، با فساد به مقابله برخاسته و در این راه 

موفقیت های چشمگیری هم داشته است.
وی خاطرنشان کرد: موافقان حضور آقای رئیسی می گویند 
که قوه اجرایی جایگاه مهمی اســــت و حتــــی می تواند از آن 
طریق به قوه قضاییه نیز کمک کند اما مخالفان می گویند 
که اگر آقای رئیسی در عرصه انتخابات حضور یابد، تبلیغات 

سوء علیه ایشان زیاد می شود.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه البته آقای رئیسی نقطه سیاه 
و یا مبهمی در کارنامه خود ندارد گفت: ایشان نشان مبارزه 

با فساد هستند.
وی درباره رأی آوری آیت اهلل رئیســــی گفت: ایشــــان در دوره 

قبل اوال در مقابل دولت مســــتقر قرار داشت و اغلب نیز 
 ایشــــان تنهــــا 40 روز در 

ً
دولت مســــتقر رأی می آورد و ثانیا

عرصــــه حضور پیدا کرده بود ولی با این وجود توانســــت 16 
میلیون رأی بیاورد که بسیار مهم است.

مدیرمسؤول روزنامه کیهان در ادامه گفت: البته سخنان 
رهبــــر انقالب دربــــاره اهمیت قــــوه مجریه نســــبت به قوه 
قضاییــــه نیز کفه تــــرازو را به نفــــع موافقان حضور ایشــــان 

سنگین کرده است.
مدیر مســــؤول کیهان در پاسخ به ســــئوالی که نظر او را در 
همین خصوص جویا شده بود گفت: بنده فقط جغرافیای 

صحنه را ترسیم کرده ام و درباره نامزدها نظری نداده ام.
شــــریعتمداری به طــــرح دیگری که به میان آمده نیز اشــــاره 
کــــرد و گفت: البته طرح ترکیبی نیز مطرح اســــت که از میان 
نامزدهــــا یک نفر به عنــــوان رئیس جمهور بیایــــد و بقیه با 
توجه به تخصص خود در بخش های دیگر مســــتقر شوند 

اما چه کسی در این جایگاه قرار بگیرد نیز مهم است.
وی در ادامه ســــخنانش افزود برخی بر ایــــن عقیده اند که 
چون خواســــته جبهه انقالب، اســــالمی اســــت و نفسانی 

نیست، طرح ترکیبی نیز می تواند موفق باشد.

برخی می خواهند نوه امام )ره( را فدایی خود کنند �
شریعتمداری در پاســــخ به سؤال دیگری درباره نامزدی نوه 
حضرت امام )ره( گفت: حضرت امام )ره( حق بســــیار بزرگی 

بر گردن تمامی ملت ها و مخصوصا ملت ایران دارند.
حضرت امام خمینــــی)ره( آرزوی برزمین مانــــده اولیاءاهلل را 
تحقق بخشیدند و نظام ســــلطه حاکم بر جهان را با چالش 

بزرگــــی روبرو کردنــــد و حرمت بیت معظم ایشــــان ضروری 
اســــت ولی کســــانی این روزها نوه ایشــــان را برای ریاست 
جمهوری معرفی می کنند در پی ســــوء اســــتفاده از جایگاه 
امام )ره( هستند. نگاهی به ســــوابق و مواضع برخی از آنان 

نشان می دهد که ارادت چندانی به امام راحل نیز ندارند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام نشان می دهد که دستشان 
از نامزد مورد قبول مردم خالی است گفت: حجت االسالم 
سید حسن خمینی هم باید مواضع را ارزیابی کنند و اشتباه 
نکننــــد چراکه جریــــان مقابل می خواهد این شــــخصیت را 

فدایی خود کند.
مدیرمسؤول روزنامه کیهان درباره سعید محمد نیز بیان 
کرد: ایشــــان در عرصه فعالیت خود بسیار موفق بودند اما 
چه اندازه سابقه و شناخت از شرایط کشور دارند، باید مانند 

سایر نامزدها بررسی شود.
وی میزان مشــــارکت مردم در عرصه انتخابات را گســــترده 
دانست و در ادامه سخنانش افزود: قانون انتخابات نیاز به 
بازنگری دارد، این اتفاق در مجلس دنبال می شود و برخی 
از موارد آن از جمله اینکه افرادی که خانواده شان در آمریکا 

و انگلیس زندگی می کنند نباید داوطلب انتخابات شوند.
شریعتمداری با اشاره به وقایع فتنه 88 گفت: آنچه در زمان 
انتخابات ســــال 1388 توسط ســــران فتنه به عنوان تقلب 
مطرح شــــد، یک اســــم رمز بود، چراکه حاضر نشــــدند از راه 
قانونی مسائل را دنبال کنند، چون می دانستند تقلبی رخ 

نداده و بارها در اظهارات خود هم بدان اشاره کردند.
وی با بیان اینکه نامزدهای ریاست جمهوری باید بدانند که 
در چه جایگاه ســــنگینی قرار گرفته اند و چه وظیفه مهمی 

دارند تصریح کرد: رئیس جمهور بر اســــاس قانون اساسی 
اختیــــارات بســــیاری دارد و اینکــــه برخی خــــالف آن را بیان 

می کنند صحت ندارد.
مدیرمســــؤول روزنامــــه کیهان با طــــرح این ســــؤال که اگر 
رئیس جمهور اختیارات کمی دارد، چرا این همه برای آن سر 
و دســــت می شکنند و در ســــخنرانی های قبل از انتخابات 
چنــــان صحبت می کنند کــــه انگار تمــــام اختیــــارات در ید 
آنهاست، ادامه داد: جالب آنکه برخی از رؤسای جمهور نیز 
در پایان کار خود اعالم می کنند که کارهایی می خواســــتیم 

انجام بدهیم اما نشد!
وی با بیان اینکه در اینجا دو سؤال مطرح است. اول اینکه 
چه کارهایی می خواســــتید، انجام دهید و اینکه چه کســــی 
نگذاشــــت؟ ریاســــت جمهوری باید طرح و برنامه ارائه کند، 
این ســــمت بسیار حساس اســــت به ویژه در این دوره که 

شرایط خاصی در داخل و خارج کشور وجود دارد.

در دوران روحانی تمام دولت در وزارت خارجه جمع  �
شده بود

مدیرمســــؤول روزنامه کیهان در ادامه بــــا تأکید بر اینکه 
اصالح طلبان امتحان خود را به خوبی پس ندادند هرچند 
 
ً
شــــعار های زیــــاد و وعده های بســــیاری دادند امــــا تقریبا
هیچ یــــک از آنها جامه عمل نپوشــــیده و بــــر زمین مانده 

است.
وی اظهــــار کرد: برخی از مدعیان اصالحــــات هنوز به آمریکا 
دل بسته اند و خواب آمریکا را می بینند که به قول حضرت 

امام)ره( خدا بیدارشان کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه تمام 
دولــــت در وزارت خارجه جمع شــــده بود و همه مشــــغول 
مذاکرات هسته ای بودند و آن را »فتح الفتوح« و بزرگ ترین 
افتخار کشــــور نه تنهــــا از پیــــروزی انقالب به بعــــد بلکه در 

سراسر اعصار می دانستند.
به نقــــل از فارس، شــــریعتمداری با بیان اینکــــه گرانی های 
افسارگسیخته، تورم، ســــقوط ارزش پول ملی از نگاه مردم 
پنهان نیســــت ادامه داد: باید همه تالش کنند که دولتی 
پــــا به رکاب و انقالبی و دردمند زمام امور اجرایی کشــــور را بر 

عهده بگیرد.

تقدیر رئیس سازمان اورژانس کشور درخصوص مدیریت کرونا

فعالیت شاخص شرکت های 
دانش بنیان همدان

مدیریت اورژانس همدان در سکته های حاد قلبی مورد توجه باشد
حیدری مقدم: فعالیت 6 شرکت دانش بنیان در زمینه تولید ماسک در همدان
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باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان 

واریز می شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیر سامانه های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: 

مرحله دوم واریز سود سهام عدالت سال 98 تا پایان ماه رمضان واریز می شود.
حســــین َقشــــمی درباره واریز سود سهام عدالت ســــال 98 به حساب مشــــموالن افزود: به محض 
, 50 درصد باقیمانده سود مصوب تا پایان ماه رمضان به حساب  واریز ســــود 36 شرکت سرمایه پذیر

سهامداران واریز می شــــود. وی اضافه کرد: از 49 میلیون سهامدار عدالت، در مرحله نخست، سود 
سهام عدالت سال 98 به حساب حدود 43 میلیون نفر واریز شد.

قشمی با اشاره به اینکه افرادی که سود مرحله نخست را دریافت نکرده اند سریعا مشکل را برطرف 
کننــــد ادامه داد: به دلیل نقص اطالعات از جمله شــــماره شــــبا و شــــماره همراه و... ســــود به برخی از 
ســــهامداران واریز نشد. وی گفت: برخی از سهامداران هم مشــــکالتی در حساب بانکی خود دارند و 

همین مسئله باعث شد تا سود نزد بانک باقی بماند تا سهامدار برای رفع آن اقدام کند.
قشمی افزود: ســــهامدارانی که مرحله نخست سود سهام عدالت ســــال 98 برای آن ها واریز نشده 

است هر چه سریعتر برای رفع مشکل اقدام کنند تا در مرحله دوم واریز سود با مشکل مواجه نشوند.
مدیر سامانه های  تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: افرادی که در مرحله نخست 
ســــود دریافت نکرده اند می توانند در وبگاه سجام ثبت نام کنند ضمن اینکه از طریق سامانه سهام 

عدالت sahamedalat.ir، شماره شبای صحیح حساب بانکی خود را تصحیح کنند.
قشــــمی ادامه داد: همچنین سهامداران می توانند با شــــماره 1569 تماس بگیرند و دلیل عدم واریز 
سود سهام عدالت را جویا شوند و اقدام به تصیحح اطالعات کنند. وی تصریح کرد: لینک های رایگان 

ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام بر روی وبگاه سپرده گذاری مرکزی موجود است.

انعکاس
حمل و نقل عمومی مشهد در وضعیت قرمز

عامل اختالل در سامانه برق نطنز 
شناسایی شد

مقام مطلع در وزارت اطالعــــات گفت: هویت فردی 
که با ایجاد اختالل در سامانه برق مجتمع غنی سازی 
شهید احمدی روشن نطنز باعث قطع برق رسانی به 
یکی از سالن های این مجتمع شده بود، شناسایی 
شده اســــت. اقدامات الزم برای دســــتگیری عامل 
اصلی اختالل در سامانه برق مجتمع نطنز در دست 
انجام اســــت. چگونگی ایجــــاد اختالل در ســــامانه 
برق رســــانی نیز از ســــوی گروه فنی مشخص شده و 
اقدامات الزم برای بازگرداندن سالن آسیب دیده به 

مدار فعالیت مجدد آغاز شده است.

خطیب زاده:
ج  سانتریفیوژهایی که از مدار خار

شدند از نوع "آی آر یک" بوده است
ســــخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اتفاق ناگواری 
کــــه در نطنــــز رخ داد و بارهــــا رژیــــم صهیونیســــتی 
می گفت و از منابع متعدد تأییــــد می کنند این رژیم 

پشت این داستان بوده است.
خوشــــحالم هیچ آســــیب انســــانی یا محیط زیستی 
نداشته ولی می توانســــت به فاجعه ای بینجامد که 
جنایت علیه بشــــریت اســــت که از ذات گردنکش 

رژیم صهیونیستی دور نبوده است.
تمامی ســــانتریفیوژها که از مدار خارج شــــدند از نوع 
بــــوده و با ســــانتریفیوژهای جدیــــد جایگزین  آی آر1 
می شــــود. پاســــخ ایران انتقام از این رژیم در زمان و 

مکان خودش است.

ظریف: صهیونیست ها 
پاسخشان را با پیشرفت بیشتر 

هسته ای می گیرند
وزیــــر امور خارجه در نشســــت کمیســــیون امنیت 
ملی مجلس گفت: ضروری اســــت که از تاسیسات 
و دانشــــمندان هســــته ای در این شــــرایط حساس 
حفاظت مناســــب صورت گیرد. مقامات سیاســــی 
و نظامــــی رژیم صهیونیســــتی صراحتــــا گفته بودند 
که اجازه پیشــــرفت در رفــــع تحریم هــــای ظالمانه را 
نخواهند داد و اکنــــون تصور می کنند به هدف خود 
می رســــند. ولی صهیونیســــت ها پاســــخ خــــود را در 
پیشــــرفت های بیشــــتر هســــته ای خواهند گرفت. 
نطنز قوی تر از گذشــــته با اســــتفاده از ماشین های 

پیشرفته تر ساخته خواهد شد.
اگــــر فکــــر می کنند دســــت مــــا در مذاکــــره ضعیف 
شــــده اســــت، اتفاقا این عمل زبونانه موضع ما را در 
مذاکــــرات قوی تر خواهــــد کرد و طرف هــــای مذاکره 
بایــــد بدانند اگر تاکنون با تاسیســــات غنی ســــازی 
با ماشــــین های نســــل اول مواجه بودند االن نطنز 
می تواند مملو از ســــانتریفیوژ های پیشرفته با چند 

برابر توان غنی سازی باشد.
صهیونیســــت ها می خواهنــــد انتقــــام توفیقات در 
مســــیر لغــــو تحریم هــــای ظالمانــــه را از مــــردم ایران 
بگیرنــــد، ولی مــــا اجــــازه نخواهیــــم داد و انتقام این 

اقدامات را از خود صهیونیست ها خواهیم گرفت.

اتحادیه اروپا: هر اقدامی که مسیر 
گفت وگو با ایران را منحرف کند

رد می کنیم
اتحادیــــه اروپــــا در واکنش به حادثه در تاسیســــات 
، اعالم کرد: هرگونه اقدامی که بر روند  هسته ای نطنز
مذاکرات هســــته ای ایران تأثیر منفی داشته باشد، 
رد می کنیم. حادثه اخیر در تأسیســــات نطنز باید به 
صورت فوری بررسی و همه ابعاد آن مشخص شود.
حادثه در تأسیسات هســــته ای نطنز ممکن است 

اقدامی خرابکارانه باشد.

ادعای رسانه صهیونیستی: حمله 
به نطنز از مدت ها قبل برنامه ریزی 

شده بود
جروزالم پســــت نوشــــت: حمله به تأسیسات نطنز 
از مدت هــــا قبل از مذاکــــرات جــــاری در وین تدارک 
و برنامه ریزی شــــده بــــود. کاماًل محتمل اســــت که 
زمانبندی دقیــــق این حمله در نهایــــت دادن چراغ 
ســــبز برای وادار کــــردن ایــــران به عقب گــــرد در میز 
مذاکرات باشــــد. به طور گســــترده ای ایــــن حمله به 
اســــرائیل نســــبت داده شده اســــت، خواه از طریق 

حمله فیزیکی یا از طریق حمله سایبری.

روسیه: در صورت اثبات نقش 
اسرائیل در حادثه نطنز باید 

تحقیقات بین المللی انجام شود
کمیته امور بین المللی مجلس روسیه اعالم کرد در 
صورتی که ثابت شــــود رژیم صهیونیستی در حادثه 
نیروگاه نطنز نقش داشــــته اســــت، باید تحقیقات 

بین المللی در این باره صورت بگیرد.

وام ساخت مسکن 300 میلیونی شد
عضو هیــــأت مدیره بانک مســــکن اظهار کــــرد: وام 
احیای بافت های فرســــوده با اســــتفاده از روش های 
نوین ساخت، امسال به 300 میلیون تومان افزایش 
یافته اســــت. بانک مســــکن در تهران و کالنشهرها 
50 میلیون و در سایر شــــهرها 40 میلیون تومان وام 
بافت فرســــوده با ســــود 9 درصد پرداخــــت می کند. 
مابقی تسهیالت موردنیاز برای بافت فرسوده با سود 

18 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

وزیر بهداشت:

اجازه نمی دهم عده ای از مرگ مردم پوستین سیاست بدوزند

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت، با اشــــاره 
، گفت: اجازه نمی دهم  به شــــرایط سخت کرونایی کشــــور
تا زمانــــی که من هســــتم، عــــده ای از مرگ هــــای کرونایی 

پوستین سیاست بدوزند.
ســــعید نمکــــی در »شــــصت و چهارمین جلســــه کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســــتاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا« گفت: پیش از عید، راه را بســــیار پرسرعت، با تمام 
ســــنگالخ ها، طی و با دست های بســــته و چشمان باز در 
اقیانوس شــــنا کردیم و به مرگ های دو رقمی رسیدیم، در 
حالی که بیش از یک ماه ویروس جهش یافته انگلیســــی 
در خوزســــتان وجود داشت، توانستیم مرگ ها را به روزانه 
50 یــــا 60 مورد برســــانیم؛ این در حالی اســــت که ویروس 

جهش یافته انگلیسی، اروپا را به زانو در آورده بود.
نمکی گفــــت: اتفاقاتی رخ داد که ربطی بــــه کمیته امنیتی، 
اجتماعــــی و انتظامــــی نداشــــت و هــــر چه بگوینــــد دور از 

انصاف است و دست بوس یکایک بزرگان هستم.
وزیر بهداشت افزود: چون قرار نیست که با مردم در پس 
پرده صحبت کنم، معتقدم نظامی موفق اســــت که مردم 
قبولش داشــــته باشــــند و از بی اعتمادی مــــردم به نظام 

هراس دارم و آن زمان، زمانی است که راست نگوییم.
وی ادامــــه داد: اگــــر انتظــــار یک صدایــــی داریم، اشــــتباه 
اســــت و ما حافظ جان تمام مردم با منصب های مختلف 
هســــتیم و اگر مردم به برادر کوچک خــــود طبق ارزیابی ها 
اعتمــــاد بیشــــتری پیــــدا کردنــــد، دلیلش شــــفافیت در 

صحبت هایمان است.
نمکی تأکید کرد: بودجه ما در سال 99، یک میلیارد و 200 
میلیون تومان بــــود در حالی که از بودجه ســــال 97 کمتر 
بــــود. یک مورد صــــف مــــرغ را در دارو ندیدیم، توانســــتیم 
4750 قلــــم دارو را مدیریت کنیــــم و کارخانه ها و اتاق های 
بیهوشــــی تعطیل نشــــدند و هیچ کس از ما نپرســــید که 
چگونه توانســــتیم این موضــــوع را اداره کنیم و چه کردیم 

که هم مریــــض کرونا و هم غیرکرونایی در بیمارســــتان ها 
پذیرش شد.

وزیر بهداشــــت با اشاره به اینکه کمکی که این وزارتخانه به 
آرامش و امنیت جامعه کرد، مسکوت مانده است، گفت: 
مظلومیت وزارت بهداشت دیده می شــــود. ما نیامده ایم 
بــــرای صندلی و پســــت و مقــــام، بلکه حافظ خون شــــهدا 

هستیم و برای آرامش و امنیت مردم تالش می کنیم.
وی بیان کرد: سیاست باز نیستیم نه اینکه این کار را بلد 
نباشیم اما اهل آن نیستیم و اگر نگاه کارشناسی صورت 
می گرفت، موج چهارم اتفاق نمی افتــــاد. مکتوبات زیادی 
داریــــم و بنا نداریم منتشــــر کنیم اما گفتیم که ویروســــی 
آمده با قابلیت خشن تر و سرعت انتشار بیشتر و رؤسای 
دانشگاه ها را دعوت کردیم و گفتیم خودتان را برای مبارزه 

در سخت ترین تاریخ اپیدمی آماده کنید.
نمکی گفت: در اپیدمی رنگ بنــــدی معنا ندارد و ویروس 
از یــــک نقطه به نقطه دیگر می رود. مــــن وقتی می گویم به 
 حساب و کتاب دارم و از 11 اسفند 

ً
عنوان کارشناس، یقینا

ســــال گذشــــته گفتیم که پروازهای خوزســــتان لغو شود 
چرا که ویروس به اســــتان های دیگر منتقل می شــــد و با 
توجه به اینکه 25 درصد تســــت ها منفی است، ویروس را 

خودمان به شهرهای مختلف فرستادیم.
نمکی گفت: دو راه داشــــتیم، یکی اینکــــه از طریق اجرای 
طرح شــــهید ســــلیمانی بتوانیم تا 18 فروردین شعله های 
کوچــــک بیمــــاری را در منــــازل و محالت خامــــوش کنیم 
و گفتیم کــــه جمعیت ســــیال و غیرســــاکن را نمی توانیم 
بیماریابی کنیم و راه دوم سفر در هر صورت عامل انتقال 
بیماری اســــت و بــــا ویروس جهــــش یافته کرونــــا گرفتار 

می شویم.
وزیر بهداشــــت تصریح کرد: مکاتباتــــی انجام دادیم مبنی 
بر اینکــــه اگــــر گرفتــــار ویروس هــــای دیگر شــــویم دیگر 
نمی توانیم کاری کنیم، بنابراین اگــــر انتظار تک صدایی از 
وزیر دارید حرف های غیرکارشناســــی است. وزیر می تواند 

برود اما نمی تواند نظر غیرکارشناسی بدهد.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه از مقــــام معظم رهبری شرمســــار 
هستم گفت: یک بار نشد گالیه ای کنم و نامه ای بنویسم 
و یک دقیقه بعد رهبری جواب ندهند. مقام معظم رهبری 
در اولین جلســــه خود گفتند وزارت بهداشــــت در بحث 
مدیریت کرونا صاحب نظر اســــت، نــــه اینکه بگوییم یک 

عضوی است از ستاد ملی مقابله با کرونا.
به گفته وی، تیم درمان غیرتمندانه تا آخر کرونا می ایستند 

و یک بیمار پشت درهای بیمارستان نخواهد ماند.
نمکی با اشــــاره به اینکه ســــال گذشــــته ظرفیت 23 هزار 
تخت بیمارســــتانی ما تکمیل شــــد، گفت: امسال نیز 80 

هزار تخت آماده شده است. ســــال گذشته 3 هزار تخت 
راه انداختیــــم اما بودجه ای به ما ندادند و در این خصوص 
 رئیس جمهور دستور دادند در این 

ً
نیز گله داریم اما اخیرا

خصوص به ما کمک شود.
وی گفت: مــــردم بدانند کــــه هیچ بیماری پشــــت درهای 
بیمارســــتان ســــرگردان نمی ماند و امکان ندارد بگذاریم 
شــــهروندی در ایران سوژه مطبوعات و رسانه های خارجی 

شود.
وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه کار را برای ما سخت کردند، 
افزود: اگر دقت می شــــد و حرف کارشناسی را می شنیدند 
و نگاه کارشناســــی خریدار داشت، گرفتار طوفان ویروس 
جهش یافته نمی شــــدیم، در حالی که امــــروز بمب آلوده 
جابه جا شــــد و نمی دانیم ویروس های جهش یافته دیگر 

. نیز جابه جا شده اند یا خیر
نمکی در خصوص واردات واکسن گفت: در این خصوص 
3 هــــزار و 213 صفحه مکاتبه برای دریافت واکســــن انجام 
شده و از اردیبهشت ماه ســــال گذشته با وزیر بهداشت 
روســــیه صحبت کردیم و همچنین مکاتباتی با کوبا انجام 

دادیم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 85 درصد واکســــن دنیــــا را هفت 
کشــــور مصرف می کنند، ادامه داد: دو راه داشــــتیم یا باید 
التمــــاس و البــــی می کردیم، یا نســــبت به تولیــــد داخلی 

واکسن اقدام می کردیم.
نمکی گفت: قبــــل از عید قرار بود چهار و نیم میلیون دوز 
آنها  واکســــن دریافت کنیم، ولی هنگام دریافــــت تعداد 

بسیار کاهش یافت یا اصاًل به ایران داده نشد.
وزیــــر بهداشــــت افزود: قــــرار بــــود از روســــیه دو و نیم 
میلیون دوز واکسن وارد شــــود که در نهایت چهارصد 
هزار دوز وارد شــــد و از هند نیــــز از دو میلیون، 125 هزار 
واکســــن وارد شــــد و 375 دوز در فــــرودگاه با دســــتور 

شد. بلوکه  هند  دادستان 
وی ادامــــه داد: از کوواکــــس نیــــز علیرغــــم اینکــــه پول را 
 700 

ً
پرداخت کردیم از ســــه میلیون و 200 هــــزار دوز نهایتا

هــــزار دوز گرفتیم و چین نیز به جــــای دو میلیون دوز 200 
 برای 

ً
هــــزار دوز واکســــن کرونا به مــــا تحویــــل داد و نهایتا

یــــک میلیون و 300 هــــزار جمعیت هدف، بــــا 20 روز تأخیر 
توانستیم وعده خود را عملیاتی کنیم.

نمکی با اشاره به اینکه طبق مصوبه 52 ستاد ملی مقابله 
با کرونــــا مســــؤولیت تأمین واکســــن خارجی با قــــرارگاه 
عملیاتی ســــتاد ملی مقابله با کرونا اســــت، گفت: وزارت 

بهداشت باید فهرست بدهد.
وی گفت: شــــفافیت در اعداد و ارقام بیشتر خواهد شد و 

در زمینه واکسن تولید داخلی تا پای جان می ایستم.

گروه های جهادی و مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر استان همدان:

ستاد کرونا و رئیس جمهور پاسخ گوی تصمیمات دوگانه باشند
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: گروه هــــای جهــــادی و 
مطالبه گــــری امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکــــر اســــتان 
همدان بــــا توجه به قرارگیری اغلب شــــهرهای کشــــور در 
وضعیــــت قرمز کرونایــــی از رئیس جمهور و ســــتاد کرونا 
سؤال هایی پرســــیده و درباره تصمیمات دوگانه در زمینه 

محدودیت ها خواستار ارائه پاسخ شدند.
به گزارش هگمتانه، گروه های جهادی و مطالبه گری امر به 
معروف و نهی از منکر استان همدان در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور و ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار پاسخ 

گویی به چند سوال شدند.
متن این نامه بدین شرح است:

َمْعُروِف َو َتْنَهْوَن 
ْ

اِس َتأُمرُوَن ِبال ّنَ
ْ

ُکْنُتْم َخْیر اّمه أخرَجْت ِلل
ل عمران/ 110( «؛ )آ َعِن الُمْنَکرِ

»شــــما بهترین امتی هســــتید که پدیدار گشــــته اید )برای 
، که مــــردم را( به نیکــــوکاری امــــر می کنید و از  اصالح بشــــر

بدکاری بازمی دارید و ایمان به خدا دارید.«
همچنان که از ظاهر آیه شریفه برداشت می شود، بهترین 
امت بــــودن با شــــعار نیســــت بلکه بــــا ایمــــان و عمل و 
به صورت خــــاص امر به معــــروف و نهــــی از منکر محقق 
می شــــود و به فرموده بزرگان دینی امر به معروف و نهی از 

منکر مسؤوالن، باالترین درجه  امر به معروف است.
امروزه شــــاهد بروز منکرات عام البلــــوا و کثیراالبتالیی در 
حوزه مدیریت مدیران کالن کشــــور و استان هستیم که 
جدیدتریــــن آن تصمیمات بــــدون کارشناســــی و دوگانه 
ســــتاد ملی مبــــارزه با کرونا اســــت که منجر بــــه اوج گیری 
ســــهمگین فراگیری و شــــیوع ویروس منحــــوس کرونا و 
قرمز شــــدن وضعیت بسیاری از شهرها در کشور گردیده 

است.
عامه مردم در پی علت یابی این موضوع هســــتند و نکته 
قابــــل توجه و طرح کردن این اســــت که هم کارشناســــان 
زبــــده و هــــم مــــردم در یک مســــأله اتفــــاق نظــــر دارند که 

ســــفرهای نوروزی از جملــــه عوامل اصلی بــــروز این موج 
ســــهمگین اســــت و این در حالی اســــت که رهبر معظم 
انقالب می فرمایند شــــرایط امسال نســــبت به سال قبل 
بدتر اســــت و اگر ســــتاد کرونا ســــفر را ممنوع کردند الزم 
اســــت همه رعایت کنند و من نیز به مســــافرت نمی روم 
یعنــــی اینکــــه ممنوعیت  ســــفرهای نــــوروزی بــــا توجه به 
وزارت  کارشناســــان  و  مســــؤوالن  مکــــرر  هشــــدارهای 
بهداشــــت قابــــل پیش بینی تریــــن تصمیم ســــتاد کرونا 
خواهد بود و عمل به آن برای همه الزم است که متأسفانه 
به این نظر کارشناســــان اهمیتی داده نشــــد و نتیجه شد 

آنچه که با آن مواجه هستیم.
حــــال مجموعه هــــای تخصصی امر بــــه معــــروف و نهی از 
منکر اســــتان همــــدان، از جناب آقای رئیــــس جمهور به 
عنوان رئیس ســــتاد ملی کرونا، ســــتادی که محوریت آن 
با دولت است نســــبت به ابهامات و سؤاالت زیر پاسخی 
شفاف و انشاءاهلل به دور از فرافکنی و تلخ کامی و توهین 

می خواهند؛
کارشناســــان  نظــــر  خــــالف  تصمیمــــات  خصــــوص  در   .1
بهداشت و درمان با توجه به اینکه وزیر بهداشت در این 
زمینه بیان می کند که »گفتیم، نامه زدیم، التماس کردیم 
به ســــفر نروید« اما گویا رئیس جمهور نظر دیگری داشت 
که در آســــتانه ایام نوروز عنوان کرد »به نظرم پیک کرونا رو 
به اتمام است.« چه توجیهی وجود دارد و این اختالف نظر 

ناشی از چیست؟
2. تصمیم عجیب ستاد برای عدم ممنوعیت مسافرت ها 
بر اساس کدام کار کارشناسی و با چه توجیه منطقی گرفته 

شد؟
3. اجازه به اعزام تورهای مســــافرتی در نوروز به کشورهای 
امارات و ترکیه- که خود با بدترین شــــرایط کرونایی دست 
به گریبان است علیرغم درخواست وزارت بهداشت برای 
ممنوعیت سفر به این کشورها در کنار تعطیلی مسافرت 

به عتبات عالیات با چه منطقی قابل توجیه است؟
4. این ســــهل انگاری با توجه به اینکه تجربه نوروز ســــال 
گذشــــته نیز وجود داشــــت؛ چه معنایی می دهد؟ هزینه 
تصمیمات غلط مســــؤوالن را چه کســــانی بایــــد بدهند؟ 
به ویــــژه آن که با زحمت فــــراوان کادر درمــــان و نیروهای 
جهادی فعال در عرصه مبارزه با کرونا تعداد تلفات روزانه 
کرونا تا عدد 50 و 60 نفر نیز کاهش یافته بود و این امکان 
وجود داشــــت که از فرصت تعطیالت عیــــد نوروز جهت 

قطع زنجیره انتقال ویروس استفاده کرد.
5. اظهــــارات ســــخنگوی دولت مبنی بــــر پیش بینی موج 
چهارم کرونا به جای پیشگیری از ایجاد موج چهارم با اشاره 
به سایر کشورها در جهان که پیش بینی موج چهارم دارند؛ 
شگفت آور است و سؤال اینجاست که چون موج کرونا در 
کشــــورهای دیگر نیز وجود دارد ما نیز مجبور بوده ایم خود 
را به سطح آنها برســــانیم یا می شد با اندکی تدبیر و توجه به 
نظرات کارشناسی از جمله هشدارهای مسؤوالن سالمت 
در خود دولت از شرایط فعلی و خسارات هنگفت انسانی و 

اقتصادی پیشگیری کرد؟
6. و ســــؤال آخر توضیحی شفاف نســــبت به تصمیمات 
دوگانه ستاد مبارزه با کرونا اســــت؛ سفرهای زیارتی عراق 
و مراســــم مذهبــــی و نماز جماعــــت را تعطیــــل می کنید، 
ســــفرهای ترکیه و کیــــش و تجمع در صــــف تله کابین آزاد 

است! چه پاسخی نسبت به این دوگانگی دارید؟
7. و یک مطالبه از نهادهای نظارتی؛ بی توجهی نســــبت به 
هشــــدارهای وزارت بهداشت منجر به ثبت آمار روزانه 23 
هزار بیمار کرونایی و 185 نفر کشــــته در روز شــــده است. 
انتظار از مجلس و دســــتگاه های نظارتی این است که به 
مســــأله ورود مؤثر کنند تا مشــــخص شــــود عامالن آن با 
چه اهدافی، با بی توجهی به هشدارها و نظرات کارشناسی 
با تصمیمات اشــــتباه خود زمینه مشــــکالت این روزها و 

داغدار شدن خانواده های زیادی را فراهم نموده اند؟

آیت اهلل رئیسی:

مسؤوالن باید پاسخگوی تأخیر 
در اجرای تصمیمات کرونایی باشند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس 
قوه قضائیــــه گفت: ســــؤال جدی مردم 
از مســــؤوالن تصمیم گیر اســــت که چرا 
بــــا تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شــــد 
 باید در این خصوص پاســــخگو 

ً
که حتما

باشند.
آیت اهلل ســــید ابراهیم رئیسی در جلسه 
صبح دوشنبه 23 فروردین شورای عالی 
قوه قضائیه با اشــــاره بــــه ویژگی های ماه 
مبــــارک رمضــــان در مناجات شــــعبانیه 
اظهار کرد: ماه رمضان ماه خودســــازی و 
ماه ضیافت الهی اســــت که خدا در این 
مهمانی با بهترین نعماتش از مهمانان 

خود پذیرانی می کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: همه نعمات و برکات متعلق 
به خداوند متعال اســــت ولی بهترین آنها »مقام ربانی« 
است که خداوند با این مقام از عباد صالحش پذیرایی 
 ، می کند و با صیام و قیام و تالوت قرآن و درک لیلة القدر
بندگانــــش را به مقام واالی ربانی می رســــاند تا انســــان 

جلوه اسماء الحسنی شود.

آمار نشان می دهد جرم و جنایت در ماه رمضان  �
کاهش می یابد

گناه  از  از برکات مــــاه رمضــــان را دوری  رئیســــی یکی 
و معصیــــت و جرم و جنایــــت ذکر کــــرد و گفت: ماه 
رمضان بســــتری معنوی و فرهنگی است که خداوند 
بــــرای دوری از گناه و معصیت و گرایــــش به عبادت 
آمار نشــــان  و بندگــــی و پاکــــی عطا فرموده اســــت و 
می دهد در این ماه، میزان جــــرم و جنایت در جامعه 

می یابد. کاهش 
رئیس دســــتگاه قضا با بیــــان این که پیشــــگیری از 
جــــرم و جنایــــت منحصر بــــه پیشــــگیری های کیفری 
نیســــت، تصریــــح کــــرد: رشــــد اخــــالق و معنویت و 
توجه بــــه خدا از زمینه های بســــیار مهــــم و کارآمد در 
که جنبه  پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه است 

دارد. مؤثر  بازدارندگی 
رئیســــی بر همین اســــاس خاطرنشــــان کرد که توجه 
بــــه اخالق و معنویــــت در تمام ایام ســــال نیز بهترین 
وســــیله و زمینه دوری از گناه و جرم و هرگونه آســــیب 

است. اجتماعی 

آیــــت اهلل رئیســــی بر افزایــــش کمک های  � تأکید 
مؤمنانه به نیازمندان

رئیــــس قــــوه قضائیــــه در بخــــش دیگری از ســــخنان 
خود بــــا تقدیــــر از حرکت مؤمنانــــه مــــردم و نهادهای 
انقالبی و گروه هــــای جهادی در طــــول دوران مواجهه 
با ویروس کرونا، بر همــــت مضاعف همگانی در توجه 
به آســــیب دیدگان از ایــــن بیماری تأکید کــــرد و گفت: 
مردم عزیز در پرتو نورانیــــت ماه رمضان تصویر دیگری 
از همدلی و توجه مضاعف بــــه نیازمندان را به نمایش 

خواهند گذاشت.
رئیســــی با اشــــاره به خیز مجــــدد پدیده شــــوم کرونا در 
، تصریــــح کرد: آغــــاز موج جدیــــد کرونا مــــردم را  کشــــور
دچــــار آســــیب های جدی تری کرده و موجــــب افزایش 
خسارت های جانی و مالی شده است که این وضعیت 
اقتضا می کند ضوابط بهداشــــتی و تدابیر ویژه ای لحاظ 

شود.

مسؤوالن تصمیم گیر باید پاسخگوی تأخیر در  �
مقابله با موج جدید کرونا باشند

رئیــــس دســــتگاه قضــــا در ادامــــه بــــه طرح پرســــش 
از مســــؤوالن اجرایــــی پرداخــــت کــــه؛ چــــرا علی رغــــم 
هشدارهای وزارت بهداشــــت و درمان و مراکز علمی و 
دانشگاهی نسبت به اوج گیری دوباره کرونا و خطرات 

آن به موقع تصمیم گیری و اقدام نکرده اند؟
آیت اهلل رئیسی گفت: زمان شناســــی در هر کاری مهم 
اســــت و در جایی که با جان و زندگی و معیشــــت مردم 
مرتبط اســــت، مهم تر می شود و این سؤال جدی مردم 
از مســــؤوالن تصمیم گیر اســــت که چرا با تأخیر با موج 
جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکاالت و خسارات 
 بایــــد در این خصوص پاســــخگو 

ً
آن هســــتیم و حتما

باشند.

دستور ویژه قاضی القضات برای رسیدگی فوری  �
به پرونده شهادت محیط بانان زنجانی

رئیس قــــوه قضائیــــه در بخش دیگری از ســــخنانش 
با ابراز تأثــــر از شــــهادت محیط  بانان زنجانــــی گفت که 
از بدو بروز ایــــن حادثه، نیروی انتظامی و دادگســــتری 
به سرعت وارد عمل شدند اما در عین حال بر ضرورت 
تسریع در رسیدگی دقیق به مسئله و کیفر عبرت آموز 
مجرمین ایــــن پرونده برای جلوگیــــری از تکرار اتفاقات 

مشابه تأکید کرد.

همــــکاران دســــتگاه قضــــا موظف بــــه حمایت  �
قانونی از مرزبانان و محیط بانان هستند

و  مرزبانــــان  از  قضایــــی  و  حقوقــــی  حمایــــت  رئیســــی 
محیط بانــــان و همه کســــانی را کــــه در میــــدان حفظ و 
حراست از مرزها، محیط زیســــت و ثروت ملی هستند 
ضــــروری دانســــت و بــــه همــــکاران دســــتگاه قضا در 
بخش هــــای مختلف تأکیــــد کرد که خــــود را موظف به 

پشتیبانی قانونی از آنها بدانند.

تقدیر آیت اهلل رئیســــی از بازگرداندن تعدادی از  �
زندانیان ایرانی از عراق

رئیس قوه قضائیه در ادامه ســــخنانش از مســــؤوالن 
قضایــــی و دیگر مقامــــات عالی عراق به خاطــــر اجرایی 
کــــردن توافقــــات صورت گرفتــــه در جریان ســــفر اخیر 
هیــــأت عالی قضایی جمهوری اســــالمی ایــــران به این 
کشور برای بازگرداندن تعدادی از زندانیان ایرانی تقدیر 
کرد و گفت که تعداد دیگــــری از این زندانیان نیز در راه 

بازگشت به وطن هستند.
رئیســــی نســــبت بــــه تــــداوم همکاری هــــای قضایــــی 
کشــــورمان بــــا عــــراق و کشــــورهای همســــایه و دیگر 
کشــــورهای مرتبط با ایران کشــــورمان ابــــراز امیدواری 
کرد و متذکر شــــد: انتقال ایرانیان زندانی در کشورهای 
آنها و  دیگر موجب کاهش مشــــکالت و دغدغه های 

خانواده  هایشان می شود.

دولت کره هر چه سریعتر پول های بلوکه  شده 
ایران را آزاد کند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مشــــاور مقــــام معّظم 
رهبری در دیدار نخســــت وزیر کره جنوبی گفت: هرچه 
ســــریعتر منابع ما آزاد گردد تا خدای ناکرده در روابط دو 

کشور اثر سوء نگذارد.
چانگ ســــیه کیــــون، نخســــت وزیر کــــره جنوبی صبح 
دوشــــنبه با علی الریجانی، مشــــاور مقام معّظم رهبری 

دیدار و گفتگو کرد.
الریجانــــی در ایــــن دیدار ضمــــن خوش آمــــد گویی به 
نخســــت وزیر کره جنوبی، بر توسعه روابط دو کشور در 

زمینه های گوناگون تأکید کرد.
وی همچنیــــن دربــــاره پول هــــای بلوکه شــــده در کره 
جنوبی خطاب به نخســــت وزیر این کشــــور اظهار کرد: 

منابع ما نزد بانکهای کشــــور شما امانت بوده و دولت 
شما باید سعی کند نســــبت به این موضوع امانت دار 

باشد.
الریجانــــی خطاب به نخســــت وزیر کره جنوبــــی افزود: 
هرچه ســــریعتر منابع مــــا آزاد گردد تا خــــدای ناکرده در 

روابط دو کشور اثر سوء نگذارد.
نخســــت وزیر کره جنوبی نیز در این دیدار ضمن اظهار 
خرسندی از مالقات با الریجانی، قول داد در اسرع وقت 
راه حلی برای آزاد ســــازی منابع ایران توســــط دولت کره 

پیدا کند.
وی همچنین بر ضرورت توســــعه روابــــط دراز مدت دو 

کشور در همه زمینه ها تأکید کرد.

آمران و عامالن حمله به کشتی ساویز و انگیزه و اهداف آن ها
شامگاه سه شــــنبه گذشــــته برخی رســــانه ها با محوریت 
»العربیه« سعودی خبر اصابت یک کشتی ایرانی در دریای 
سرخ را منتشر کردند. در توضیح خبر هم به صورت تلویحی 

رژیم صهیونیستی را عامل این حمله معرفی نمودند.
درباره کیفیت ســــانحه رخ داده نیز دو روایت مطرح شــــد. 
اول این که کشــــتی مورد اصابت یک موشک قرار گرفته و 
روایت دوم این که کشــــتی توســــط مین های مغناطیسی 
چسبنده به بدنه مورد اصابت قرار گرفته است. العربیه با 
تأیید روایت دوم تکاوران دریایی اسرائیل را عامل انتقال 
مین ها معرفی کرد. البته اصل روایت اصابت توسط مین 

از سوی خبرگزاری تسنیم نیز مورد تأیید قرار گرفت.
امــــا درباره عامــــالن و آمــــران احتمالی این ســــانحه به نظر 
می رســــد همانطــــور که برخی رســــانه ها نیز مطــــرح کردند، 

رژیم صهیونیســــتی محتمل ترین گزینه اســــت. این رژیم 
در هفته هــــای اخیر الاقــــل در حمله به دو کشــــتی تجاری 
ایرانی دســــت داشــــته و با درز اطالعاتی هدفمند و انتشار 
یک گزارش در یک روزنامه معتبر آمریکایی مدعی شد در 
یک ســــال اخیر به چندین کشتی تجاری و نفتکش ایرانی 
در دریای سرخ و مدیترانه حمله کرده است. بر این اساس 
کاماًل محتمل است این بار نیز رژیم صهیونیستی در این 

حمله دست داشته است.
درباره انگیــــزه این رژیم از این اقدام نیز به نظر می رســــد، 
هدف تحت الشــــعاع قرار دادن مذاکرات ایران و 1+5 در 
 روز حادثه اولین دور از گفتگوهای 

ً
وین اســــت که دقیقا

آن برگزار شــــد. مقامات صهیونیستی چند بار به صورت 
علنی دربــــاره احیای مجدد برجام هشــــدار داده و تهدید 

کرده بودند در صورت احیای برجام ممکن است دست 
به هــــر اقدامی بزنند. بر این اســــاس می شــــود این گونه 
برداشــــت کرد که حمله به ســــاویز به مثابه هشداری به 
طرف های غربی و ایران است که تهدید این رژیم را جدی 

بگیرند.
در کنــــار این هدف اصلی، می توان اهــــداف فرعی از قبیل 
اثرگذاری بر روی فضای سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی 
به منظور کسب کرسی نخســــت وزیری توسط نتانیاهو را 

نیز جز احتماالت در نظر گرفت.
جــــدای از همه ایــــن مســــائل و احتماالت اگــــر در نهایت 
روشــــن شــــود که رژیم صهیونیســــتی پشــــت این ماجرا 
بوده، ســــران این رژیم خود و منطقه را وارد بازی خطرناکی 

نموده اند که انتهای مبهم و نامعلومی خواهد داشت.



آگهی حصر وراثت

م.الف 14

آقای سید محمد هاشمی دارای شناسنامه شماره 5029306072 به شرح دادخواست 
به كالسه 112/0000001 از اين حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده كه شــادروان سید يحیی هاشــمی به شناسنامه شماره 5029301811 
در تاريــخ 1386/09/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- سید احمد هاشمی مجاهد فرزند سید يحیی 
به شــماره شناسنامه 571 متولد 1334 صادره از فامنین پسر متوفی 2- سید محمد 
هاشــمی فرزند سید يحیی به شماره شناســنامه 426 متولد 1343 صادره از فامنین 
پســر متوفی 3- فاطمه هاشمی فرزند سید يحیی به شــماره شناسنامه 282 متولد 
1334 صادره از فامنین دختر متوفی 4- ســیده صغری هاشــمی فرزند سید يحیی 
به شــماره شناســنامه 427 متولد 1345 صادره از فامنین دختر متوفی 5- معصومه 
هاشــمی فرزند سید يحیی به شماره شناســنامه 381 متولد 1339 صادره از فامنین 
دختر متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از 

تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مهدی رجب زاده - رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آقای علی ورمزيار با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
25 همدان برابر وارده شــماره 99/52981-99/12/27 مدعی است كه سند 
مالکیت ششدانگ پالک 19/1136/1147 واقع در حومه/ بخش سه همدان 
به شــماره مسلسل 061940 سری ب 96 و شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139620326001014651 به علت نامعلوم مفقود گرديده و نزد كســی در 
بیع شرط نیســت، لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آيین نامه قانون 
ثبت بدينوســیله آگهی می شود تا هر كســی مدعی انجام معامله و يا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد، از تاريخ انتشار اين آگهی طی مدت 10 روز 
به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و يا سند 
معامله، اعتراض خود را كتباً تســلیم نمايد. در صورت انقضاء مدت واخواهی  
و نرســیدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 
نگردد، سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. مراتب 

بر اساس آخرين اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
م.الف 51

آگهی فقدان سند مالکیت

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - از طرف بهرام زارع زادگان

آقای محمد صفرلی دو برگ استشــهاد محلــی مصدق به مهر دفترخانه 76 
اللجین مدعی اســت يک جلد سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 1294 
فرعی از 152 اصلی واقع در بخش چهار كه ذيل دفتر 155 صفحه 124 ثبت 
25797 سابقه ثبت دارد، نزد كسی در بیع شرط هست كه در اثر سهل انگاری 
مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 120 آيین نامه قانون ثبت 
آگهی می شــود تا در صورتی كه كســی مدعی انجام معامله و يا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشــد، از تاريخ نشــر اين آگهی تا مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت يا ســند معامله تســلیم نمايد. لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت و يا سند معامله به 
اداره ثبت ارائه نگردد، اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق 

صادر و به متقاضی فوق تسلیم خواهد نمود.
ضمناً برابر اســناد رهنی 109739 مورخــه 94/09/14 و 102502 مورخه 

91/12/10 دفترخانه 21 بهار در رهن بانک ملی می باشد.
م.الف 19

آگهی فقدان سند

هادی یونسی عطوف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

چون آقای ســید مهدی حسینی با ارائه دو برگ فرم استشهاد محلی 
كه امضای گواهان دردفتر 17 مالير مورد گواهی واقع گرديده، اعالم 
نموده كه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 2506 فرعی از 2062 
اصلی بخش يک به شماره سريال 074322 صادر گرديده لذا مراتب 
جهــت صدور ســند المثنی در يک نوبت روزنامه منتشــر می گردد. 
چنانچه كســی مدعی انجام معامله يا وجود سند نزد خود می باشد، 
به مدت ده روز مدارک كتبی خود را به اين اداره ارائه نمايد. در غیر 
اين صورت نسبت به تقاضای مالک اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.

م.الف 19

آگهی فقدان سند مالکیت
پالک ثبتی 2506 فرعی از 2062

حسن ابراهیم قاجاریان - سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

سند و کارت سبز خودرو پژو 1600 آر.دی مدل 1383 به رنگ یشمی روغنی به 
شماره پالک ایران 18 - 254د21 به شماره شاسی 82144761 به شماره موتور 
11782017710 به نام محمدحســین نعمتی به شماره ملی 3800699761 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

سه  شنبــــــه   24 فروردين  1400    شماره  4768

ورزش6

کسب 2 نشان توسط 
دونده های همدانی 

در جام بین المللی امام رضا)ع(

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: دبیر هیــــأت دو ومیدانی 
نخســــتین  در  همدانی  دونده های  گفــــت:  همدان 
دوره مســــابقات بین المللــــی دو و میدانی جام امام 

رضا )ع( در مشهد 2 نشان رنگارنگ کسب کردند.
مسعود بنوان اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات 
بین المللی جــــام امام رضــــا)ع( در بخش مــــردان با 
حضور 9 تیم خارجی و 32 تیم داخلی و با مشــــارکت 
224 دونده در ورزشــــگاه امام رضا)ع( مشهد جریان 

دارد.
وی اضافه کــــرد: در این رقابت هــــا و در ماده یکهزار 
و 500 متر 2 دونده همدانی حایز نشــــان های نقره و 

برنز شدند.
بنوان افزود: در این ماده علی عالمی و امیر زمان پور 
هــــر 2 از همدان به ترتیب نشــــان های نقــــره و برنز را 
کسب کردند و ورزشکاری از کشور ترکیه بر سکوی 

قهرمانی ایستاد.
بنوان یادآور شد: قهرمانان ارزنده ملی و بین المللی 
در این مســــابقات حضــــور دارند و ســــطح رقابت ها 

بسیار باال است.
وی خاطرنشــــان کرد: ایــــن رقابت ها محک بســــیار 
خوبی برای دوندگان همدانی بــــود تا در یک رویداد 

سطح باال تجربه اندوزی کنند.
همــــدان یکــــی از پیشــــگامان ورزش دو ومیدانــــی 
کشور اســــت و بیش از 5 هزار دونده در این استان 

فعالیت دارند.

کرونا لیگ  فوتبال همدان 
را به تعطیلی کشاند

هگمتانه، گروه ورزش: شــــیوع دوباره ویروس کرونا 
باعث تعطیلی ادامه مسابقات لیگ  فوتبال استان 

همدان شد.
رقابت هــــای لیــــگ برتــــر و دســــته یــــک فوتبــــال 
به  متمرکز  صــــورت  بــــه  هفته  هر  همدان  اســــتان 
همدان  پور  شمســــی  شــــهید  ورزشــــگاه  میزبانی 
کرونا باعث تعطیلی این  اما شــــیوع  برگزار می شد 

شد. مسابقات 
آنجا که تیم ها توان انجام تســــت کرونا با هزینه  از 

شــــخصی را ندارند، امکان اجرای مسابقات نبود.
همچنیــــن ممنوعیــــت تــــردد شــــهر به شــــهر و نیز 
احتمال ابتال به کرونا باعث شد تا این مسابقات به 

طور موقت تعطیل شود.
فصل جدیــــد رقابت های لیگ برتر فوتبال اســــتان 
همدان گرامیداشــــت یاد و خاطره ســــردار شــــهید 
قاســــم ســــلیمانی در حالی از دهم بهمن ماه سال 
قبل آغاز شــــده بود که به دلیل شــــیوع کرونا وقفه 

چندماهه را پشت سر گذاشت.
این رقابت ها با حضور هشت تیم به صورت مجتمع 
به میزبانی ورزشــــگاه شــــهید شمســــی پور همدان 

برگزار می شود.
تیم قهرمان لیگ برتر اســــتان همــــدان جواز حضور 

در لیگ دسته سه فوتبال کشور را کسب می کند.
همچنیــــن 11 تیــــم در رقابت های لیگ دســــته یک 

فوتبال استان همدان حضور دارند.
دبیر هیــــأت فوتبــــال همــــدان در این بــــاره گفت: 
بــــا اعــــالم ســــتاد مقابلــــه بــــا کرونــــا مبنی بــــر اعالم 
محدودیت ها، مسابقات فوتبال همدان را تا اطالع 

ثانوی تعطیل کردیم.
مهدی بوجاریان افزود: ســــالمت بازیکنان و مربیان 
در اولویــــت اجرای مســــابقات اســــت و تــــا زمانیکه 
شرایط مســــاعد کرونایی برقرار نشود، این رقابت ها 

برگزار نخواهد شد.
همــــدان  فوتبــــال  هیــــأت  کــــرد:  بیــــان  وی 
برنامه ریزی هــــای الزم بــــرای اجــــرای مســــابقات را 
انجــــام داده و تنهــــا منتظــــر تصمیم گیری ســــتاد 

هستیم. کرونا  با  مقابله 

خبــر

»پاس« عقاب تهران را شکار کرد!
ع نیم فصل دوم دشت سه امتیازی شاگردان قربانی در شرو

هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در گروه 
ب را با پیروزی شروع کرد.

در این دیدار که عصر دیروز در ورزشگاه عطرسیب باقرشهر برگزار شد، تیم پاس برابر عقاب تهران 
به پیروزی رسید.

شاگردان علی قربانی در این مسابقه توانستند با یک گل عقاب تهران را شکست دهند.
رضا کاشفی کاپیتان تیم پاس در دقیقه یک گل برتری تیمش در این بازی را به ثمر رساند.

این برد نخستین پیروزی پاس با سرمربیگری علی قربانی پس از جدایی مهدی پاشازاده است.
پاســــی ها با این پیروزی 17 امتیازی شــــدند و به ســــومین برد خود در فصل جاری لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور دست یافتند.
کادر فنی پاس در این بازی به عملکرد داوری اعتراض داشتند.

پیروزی پاس در شــــرایطی به دســــت آمد که قبل از نیم فصل دوم چندین بازیکن اصلی از این تیم 
جدا شدند.

کادر فنی شهرداری پنجره حل مشکالت پاس را گشود

شهردار ناجی پاس شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: عبــــاس صوفی رئیــــس هیأت 
فوتبال همدان بازهم ناجی پاس شــــد و توانســــت یکی از 

بزرگترین موانع پیش روی این تیم را بردارد.
مهندس صوفی باوجود مشغله های فراوان در مدیریت 
شــــهری، همچنان حامی تیم پاس است و در شرایطی که 
مسوولیت مستقیم در قبال این تیم ندارد اما همواره در 

مواقع نیاز به کمک این تیم شتافته است.
رئیــــس هیأت فوتبال همدان این بــــار نیز به قول خود در 
قبال هواداران عمل کرد و با پیگیری و مساعدت صورت 

گرفته، پنجره نقل و انتقاالت تیم را گشود.
موضوعی که خیلی از باشگاه های فوتبال کشور همچنان 
با آن دســــت و پنجــــه نرم می کننــــد و نتوانســــته اند چاره 

اندیشی کنند.
مهنــــدس صوفــــی در کوتاه تریــــن مــــدت، طــــی رایزنی با 
مســــووالن فدراســــیون و درایــــت و تجربه ای که داشــــت 

توانست این موانع را از پیش روی تیم پاس بردارد.
حاال دســــت کادر فنی برای جذب بازیکن جدید در نقل و 
انتقاالت نیم فصل باز اســــت و مهندس صوفی مسیر را 

برای آنها هموار ساخته است.
مدیــــر جهــــادی و موفق شــــهرمان ایــــن بار هــــم اقدامی 
جهادی را صورت داد تا دل هزاران هوادار پاس شاد شود.
انتظار می رود این اتفاق مهم که در ســــال های قبل با بن 
بســــت مواجه می شــــد، مورد توجه همگان قــــرار بگیرد و 

قدردان زحمات و تالش این مدیر جهادگر باشند.

 لطف بــــزرگ کادر فنــــی تیم فوتبال شــــهرداری به  �
پاس

بــــا پیگیری های رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان همدان و 
رضایت ســــرمربی و مربی شهرداری پنجره نقل و انتقاالت 

پاسی ها باز شد.
پنجــــره نقل و انتقاالت تیــــم فوتبال پاس همــــدان که به 
دلیل بدهی بســــته بود با پیگیری هــــای عباس صوفی و 
مســــاعدت و همکاری رضــــا طالیی منــــش، مجید بیگم 
جانی، آرمین طالیی منش و علیرضا ســــماوات با گذشت 
از مبلــــغ باالیی از بدهی های خود، پنجــــره نقل و انتقاالت 

تیم فوتبال پاس همدان باز شد.
کادر فنــــی شــــهرداری نزدیــــک بــــه 400 میلیــــون تومان از 
پاس طلب داشــــتند و با تخفیف اعمال شده، پنجره حل 

مشکالت پاس را گشودند.

 قدردانی سرمربی پاس از مسووالن �
ســــرمربی تیم پاس نیز گفت: پنجره نقــــل و انتقاالت تیم 
پاس در لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور با مســــاعدت 
و پیگیــــری عبــــاس صوفی رئیــــس هیأت فوتبــــال و امیر 

عظیمی مدیرعامل باشگاه پاس بازگشایی شد.
علی قربانی روز دوشــــنبه اظهار کــــرد: تیم پاس در فصول 

گذشته همانند امســــال به دلیل بدهی های مالی قادر به 
جذب بازیکن در نیم فصل نبود و پنجره باشــــگاه امسال 

نیز از سوی فدراسیون و سازمان لیگ بسته شد.
وی بیــــان کرد: بــــا پیگیری مســــووالن خوشــــبختانه این 
مشکل برطرف شد و اکنون می توانیم بازیکنان مدنظر را 

برای نیم فصل دوم جذب کنیم.
قربانی با قدردانی از حمایت مسووالن از تیم پاس گفت: 
بازگشــــایی پنجره تیم برای جذب بازیکنــــان جدید کمک 

شــــایانی به کادر فنی در نیم فصل دوم مسابقات لیگ 2 
خواهد کرد.

ســــرمربی پاس خاطرنشــــان کرد: اکنــــون می توانیم طبق 
قوانیــــن 6 بازیکن جدیــــد جذب کنیم و امیــــدوارم در نیم 

فصل دوم بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.
وی افزود: بازیکنان مدنظر را انتخاب کرده ایم و برای ثبت 

قرارداد آنها مشکلی وجود نخواهد داشت.
قربانــــی با بیــــان اینکــــه در نیــــم فصل دوم بــــه دنبال 

کســــب نتایج مطلوب و جبــــران ناکامی نیم فصل اول 
هســــتیم، گفت: ترکیب تیم در نیم فصل دوم بســــیار 
متفــــاوت با قبل اســــت چرا که اغلــــب بازیکنان از تیم 

اند. شده  جدا 
وی اظهار کرد: برای کســــب حداکثر امتیاز در رقابت های 
نیم فصل دوم به میدان می رویم و انتظار ما حمایت همه 

جانبه مسووالن است.
تیم پاس در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد.

دالیلی که می تواند ایـــران را به گرفتن میزبانی از بحرین امیدوار کند
شکایت از »ای اف سی« به »سی ای اس«؛ هزینه یا فایده؟

هگمتانــــه، گروه ورزش: فدراســــیون فوتبال در اعتراض 
به میزبانی بحرین از ای اف ســــی شــــکایت کرده و دالیلی 
هم دارد که می تواند نســــبت به رأی دادگاه ســــی ای اس 

امیدوار باشد.
فدراســــیون فوتبال ایران از کنفدراســــیون فوتبال آسیا 
)AFC( برای اعطای میزبانی دیدارهای باقیمانده انتخابی 
جام جهانی 2022 قطر و جام ملت های آســــیا 2023 چین 
بــــه دادگاه حکمیت ورزش )CAS( شــــکایت  به بحرین، 
کرده است. شــــکایتی که با قید فوریت برای سی ای اس 
ارسال شــــد و کنفدراسیون فوتبال آســــیا برای رسیدگی 

فوری به پرونده باید موافقت خود را اعالم کند.
بــــا این حــــال، آنچــــه در خصوص شــــکایت فدراســــیون 
فوتبال به ســــی ای اس در ایــــن پرونده مطرح شــــده، به 
نتیجه رسیدن یا نرســــیدن ایران است که برای بسیاری 
ســــؤال ایجاد می کند. برخی معتقدند فدراسیون فوتبال 
در این پرونده به نتیجه نمی رســــد و این شکایت چیزی 
کشــــورمان نخواهد داشــــت، برخی هم  بــــرای  جز هزینه 
معتقدند باید از همین فرصت کــــه تنها امید ایران برای 

بازگرداندن میزبانی است، استفاده کرد.
در ایــــن پرونــــده امــــا جــــای امیــــدواری بــــرای بازگرداندن 
تصمیم ای اف ســــی وجــــود دارد. نکتــــه اول پذیرش این 
شــــکایت از سوی ســــی ای اس است که شــــکایت را وارد 
دانســــته اند. یعنی مدارک و مســــتندات ایران، آنقدر جای 
بررســــی داشته که ســــی ای اس از ای اف ســــی درخواست 
کرده الیحه دفاعی خود را ارســــال کند. مسئله دیگری که 
به ایران شــــانس پیروزی می دهد، نامه نگاری های پنهانی 
اســــت که ای اف سی با ایران داشته و محتوای آن به نوعی 
پذیرفتن این مســــئله بوده که اعطــــای میزبانی به بحرین 
دالیل مستدلی نداشــــته است. یعنی ای اف سی به نوعی 
می دانسته که در صورت ارسال این پرونده به سی ای اس 
وارد چالش خواهد شــــد و به همین دلیل ســــعی داشت 
موضوع را به صورت مســــالمت آمیز بــــا ایران حل کند، اما 

باز هم نمی خواست از تصمیم خود عقب نشینی کند.
مســــئله بســــیار مهم دیگری هم در این پرونده، می تواند 

کفه ترازو را به سود کشورمان سنگین کند. جایی که داتو 
ویندزور جان، دبیرکل ای اف ســــی در نامه به فدراســــیون 
فوتبال ایران اعالم کرده تصمیم اعطای میزبانی به بحرین 
تصمیم دبیرخانه )دفتر دبیرکلی( بوده و شیخ سلمان به 
عنوان رئیس کنفدراســــیون و کمیتــــه اجرایی دخالتی در 
این تصمیم نداشــــته اســــت. در حالی که طبق آیین نامه 
ای اف ســــی و عرف موجود، تصمیم گیری دربــــاره میزبانی 
مســــابقات باید از سوی کمیته مســــابقات اتخاذ و توسط 
کمیتــــه اجرایی تأیید شــــود. همچنین مســــابقاتی که زیر 
نظر فیفاســــت، باید به تأیید کمیته مسابقات فدراسیون 
جهانی فوتبال نیز برســــد، اما آیــــا تصمیم گیری یک جانبه 
دبیرخانه کــــه فقط مجری تصمیمات به تصویب رســــیده 

است، قانونی بوده است؟
اگر درخواست ایران برای رســــیدگی فوری به این پرونده 
مورد موافقت ای اف سی قرار نگیرد و موضوع در شرایط 
عادی رســــیدگی شــــود، می تواند منجر به معلق شــــدن 
مســــابقات گروه ســــی شــــود. در ایــــن صــــورت تکلیف 
تمام تیم هــــای صعود کننده به مرحله بعدی مشــــخص 
نخواهد شــــد و مســــابقات تحت نظر فیفا )انتخابی جام 
جهانی( دچار چالش می شــــود که امکان دارد پای فیفا را 
هم وسط بکشد و فشارها برای عقب نشینی ای اف سی 
از تصمیمــــش را به دنبال داشــــته باشــــد. تعویق مرحله 
بعدی مســــابقات انتخابی جام جهانی و فشــــار احتمالی 
حامیان مالی، ای اف سی را وارد چالش اقتصادی می کند 
و باعث می شــــود ایــــران از این جهت هم شانســــی برای 

پیروزی در این پرونده داشته باشد.
با تمــــام این اوصاف، باید دید در نهایت شــــکایت ایران 
در دادگاه عالــــی ورزش چــــه نتیجه ای به دنبــــال خواهد 
داشت. آیا کنفدراســــیون فوتبال آسیا با رسیدگی فوری 
به این پرونده موافقت خواهد کرد یا ســــعی می کند برای 
خود زمان بخرد. اتفاقی که ممکن اســــت شــــروع مرحله 
بعــــدی مســــابقات انتخابــــی جــــام جهانــــی 2022 را دچار 

چالش کند و به تعویق بیندازد.
 )CAS( در بدبینانه ترین حالــــت، دادگاه حکمیت ورزش

تصمیــــم کنفدراســــیون فوتبــــال آســــیا )AFC( را تأییــــد 
خواهد کرد کــــه آن موقع چیزی برای ایــــران تغییر نکرده 
اســــت. یعنی فدراســــیون فوتبال ایران، چیزی از دست 
نمی دهــــد و تیم ملی طبق برنامه اعالمی باید مســــابقات 
خــــود را در بحرین برگــــزار کند. اگر هــــم موضوع پرداخت 
هزینه رســــیدگی به این شکایت اســــت، باید این سؤال 
را مطرح کرد که آیا هزینه رســــیدگی به این پرونده برای به 

چالش کشیدن ای اف سی ارزشمند نیست؟
، مســــائل  در صــــورت پیــــروزی ایران در ایــــن پرونده نیز
دیگــــری دارای ارزش و فایــــده خواهــــد بــــود. اول از همه 
اینکه تیم ملــــی فوتبال ایران میزبانی خــــود از دیدارهای 
آورد و الزم نیســــت در  خانگی اش را به دســــت خواهــــد 
هــــوای گرم و شــــرجی بحریــــن به مصــــاف رقبا بــــرود. به 
ایــــن ترتیب تیــــم ملــــی در آرامــــش، امکانات و شــــرایط 
مناســــب تری بــــرای صعود از گــــروه تــــالش خواهد کرد. 
همچنیــــن برای اولین بــــار فوتبال ایــــران در یک پرونده 
بین المللی با چنین ابعادی و با چنین حساســــیت هایی 

پیروز خواهد شد.
بــــا هر اتفاقــــی و هر رأیی از ســــوی ســــی ای اس این نکته 
هم قابل تأمل اســــت که ای اف ســــی متوجه خواهد شد 
نمی تواند به هر شــــکلی که خواست درباره فوتبال ایران 
تصمیم گیــــری کند و در صورت تصمیمــــات غیر منطقی 
باید چالش های ایــــن چنینی را بپذیرد. درس بزرگی برای 

این نهاد فوتبالی که هزینه کردن برای آن ارزش دارد.
در هر صورت بایــــد منتظر ماند و دیــــد دادگاه حکمیت 
ورزش به ســــود کــــدام طرف رأی خواهــــد داد. هیچ طرف 
دعوی در یک پرونده حقوقــــی نمی تواند خود را از پیش 
بازنــــده یا از پیش برنده بداند و بــــه همین دلیل نباید در 
چنین پرونده ای که ابهامــــات زیادی به دنبال دارد، برای 
یک طرف شــــانس قائل بود و برای طرف دیگر نه. با این 
حال همچنان شــــکایت ایران به ســــی ای اس موافقان و 
مخالفان خودش را دارد اما با دالیلی که در باال برشمرده 
از ای اف ســــی می تواند توجیه  کشــــورمان  شد، شکایت 

مناسبی داشته باشد.

کشتی جوانان همدان در انتخابی تیم ملی طالیی شد
هگمتانه، گروه ورزش: ســــخنگوی هیأت کشتی همدان 
گفت: ســــهم تیم کشتی جوانان این اســــتان در انتخابی 

تیم ملی یک نشان طال و نقره بود.
یاســــر نصرتی اظهــــار کــــرد: رقابت های انتخابــــی تیم ملی 
کشــــتی آزاد جوانان گرامیداشــــت سردار شــــهید سپهبد 
حاج قاسم ســــلیمانی برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آسیا و جهان از یکشنبه گذشته در سالن شهدای هفتم 

تیر تهران آغاز شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
وی بیان کرد: در روز دوم مســــابقات کشــــتی آزاد انتخابی 
تیم ملی جوانان مهدی حاجیلویان از همدان توانست با 
شکست قاطع 10 بر صفر حریف کردستانی خود و کسب 

عنــــوان قهرمانی، به عنــــوان ملی پــــوش وزن 92کیلوگرم 
معرفی شود.

ولی زاده  داریوش  همچنیــــن  کرد:  خاطرنشــــان  نصرتی 
وع کرده بود با پشت سر گذاشتن  وز خوبی را شــــر که ر
10برصفر  شکســــت و  دشــــوار  و  ســــخت  کشــــتی  ســــه 
وزی مجــــدد  4 تهــــران و پیــــر 14بــــر  مازنــــدران، برتــــری 
2 کشــــتی گیــــری از مازندران عنوان ســــومی خود را  6بر
مســــجل کند امــــا به دلیل ســــر وزن نرســــیدن حریف 
برنده خود در فینال، براســــاس قانــــون فیال به عنوان 

شد. معرفی  قهرمان  نایب 
ایــــن کارشــــناس کشــــتی با اشــــاره بــــه باال بودن ســــطح 

رقابت های کشتی جوانان انتخابی تیم ملی گفت: تمامی 
کشــــتی گیران منتخــــب تالش خــــود را برای رســــیدن به 

سکوهای قهرمانی به کار گرفتند.
وی افــــزود: از کادر فنــــی تیــــم منتخب کشــــتی همدان و 
مربیان سازنده کشتی اســــتان بابت پرورش استعدادها 
قدردانــــی می کنیم و به طــــور قطع در آینده بــــا برنامه ریزی 
بهتــــر و تــــالش بیشــــتر مربیان و کشــــتی گیران شــــاهد 

وضعیت بهتر در رده های پایه خواهیم بود.
تیم منتخب جوانان همدان برخالف رده سنی نوجوانان 
توانست عملکرد بهتری را در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 

داشته باشد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی:

مجاز به لغو اردوها و لیگ ها نیستیم 
اما نظارت مان بیشتر می شود

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس فدراســــیون پزشــــکی 
ورزشــــی با بیان اینکه با وجود شــــرایط بحرانی فعلی لغو 
اردوهای ملی و لیگ ها امکان پذیر نیست، لزوم رعایت 
بیشتر و دقیق تر شیوه نامه های بهداشتی در این اوضاع 

را مورد توجه قرار داد.
غالمرضا نوروزی با یادآوری اینکه همزمان با موج چهارم 
کرونــــا که اوضاع کشــــور را بــــه لحاظ قرمز بودن بیشــــتر 
استان ها بحرانی کرده است، ســــتاد ملی مبارزه با کرونا 
در رابطــــه بــــا وضعیت مشــــاغل و ادامه کار یــــا تعطیلی 
آنهــــا تصمیم گیری کرده اســــت، خاطرنشــــان کــــرد: در 
دستورالعمل های ابالغی توسط ســــتاد ملی و در حوزه 
ورزش ادامه فعالیت اردوی تیم های ملی و مســــابقات 

باشگاهی در سطح لیگ برتر بالمانع عنوان شده است.
وی تصریح کرد: ســــتاد مبارزه با کرونــــا در ورزش ملزم به 
پیروی از دستورالعمل های ابالغی از ستاد ملی مبارزه با 
کرونا اســــت. به همین دلیل نمی توانیم به خاطر بحرانی 
بودن شــــرایط امروز مانع فدراسیون ها از ادامه فعالیت 
در حوزه اردوی تیم های ملی و مسابقات لیگ برتر شویم 
اما در عین حال می توانیم در صورت هر گونه کوتاهی در 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزم اقدامات برخوردی 

داشته باشیم.
رئیس فدراســــیون پزشکی ورزشــــی تأکید کرد: با وجود 

اجازه ای که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ادامه اردوهای 
ملی و مسابقات لیگ داده، ادامه فعالیت فدراسیون ها 
در این دو حــــوزه از نظر ما منوط به اعمال شــــرایط مورد 
تأکید در شیوه نامه های بهداشــــتی است. در این مورد 
و نظارت »افســــران کرونا« که از ســــتاد مبــــارزه با کرونا در 
ورزش معرفی می شــــوند بر محل های برگزاری اردوهای 

ملی و مسابقات لیگ بیشتر از قبل خواهد شد.
وی بر چگونگی رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی برای 
برگــــزاری فعالیت های ورزشــــی مروری کوتاه داشــــت و 
گفت: محل اردوها و مسابقات باید ایزوله شده باشند، 
ورزشــــکاران باید به شرط تست پی سی آر و منفی بودن 
نتیجه آن در اردو و مسابقه پذیرش شوند و فاصله های 
اجتماعــــی هم رعایت شــــود. اینهــــا مواردی اســــت که 
افســــران کرونا در بازدید از اردوها و مســــابقات بررســــی 
می کنند. کوتاهی در هر موضوعــــی با تذکر جدی مواجه 
خواهد شد و در صورت ادامه دار بودن، از انجام فعالیت 

موردنظر جلوگیری می شود.
ورزشــــکاران  آر  ســــی  پــــی  تســــت  مــــورد  در  نــــوروزی 
گفت:کمــــاکان هزینه انجام تســــت ها و مدیریت نتایج 
آن با خود فدراسیون ها و باشــــگاه هاست. فدراسیون 
پزشکی ورزشی یا ســــتاد مبارزه با کرونا در ورزش در این 

زمینه مسؤولیتی ندارند.

دعوت از 5 جودوکار همدانی به اردوی تیم ملی
و  ورزش  اداره  ســــخنگوی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
جوانان همدان گفت: پنج جودوکار همدانی به اردوی 
آماده سازی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور دعوت 

شدند.
آماده ســــازی  حمداهلل چاروســــایی اظهار کــــرد: اردوی 
تیم هــــای ملــــی نوجوانــــان و جوانان به منظــــور حضور 
قدرتمند در مســــابقات قهرمانی آسیا از 28 ماه جاری و 

به مدت یک هفته در تهران دایر خواهد بود.
وی بیــــان کــــرد: برایــــن اســــاس در وزن 55 کیلوگــــرم 
ابوالفضــــل امینــــی رده نوجوانــــان، وزن 66 کیلوگــــرم 
امیرحســــین محرابــــی رده جوانــــان، وزن 81 کیلوگــــرم 
حمیدرضــــا باباخانی رده جوانــــان و در وزن 90 کیلوگرم 

حســــین جعفری و مهدی ســــیرجانی به ترتیب در رده 
نوجوانان و جوانان به اردوی آماده سازی تیم های ملی 

دعوت شدند.
همدانی  جودوکاران  این  کرد:  خاطرنشــــان  چاروسایی 
در رقابت های انتخابی کشــــور خوش درخشیدند و به 

همین منظور توانستند به اردوی تیم ملی راه یابند.
مدیــــر روابــــط عمومــــی اداره ورزش و جوانــــان همدان 
یادآور شد: جودو استان همدان دارای جایگاه مطلوب 
در ســــطح کشــــور اســــت و در هر 2 رده بانوان و آقایان 

سهمیه تیم ملی داریم.
بیــــش از پنج هــــزار ورزشــــکار و مربی در رشــــته جودو 

همدان فعالیت مستمر دارند.
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7 همه دانا

تقدیم 6۸شهید از استان همدان در عملیات فتح المبین
هگمتانــــه، گروه همــــه دانا: در عملیات فتح المبین، مردم اســــتان همدان حدود 68 شــــهید و 190 

مجروح تقدیم نظام مقدس اسالمی کردند.
اسامی تعدادی از شهدای گرانقدر استان همدان به این شرح است:

ــــی، 5. پرویز چوپان 
ّ

1. جهانگیر ایل گلی، 2. خســــرو ارژنگی مهربان 3. نقی اســــدی، 4. محمود تکل
اوغلی افخم، 6. عبدالحمید رســــتمی، 7. پرویز زارعی، 8. جواد ســــرایدار همدانی، 9. علی آقاعزتی، 

10. فریــــدون قربانجانی، 11. مرتضی محمدی نوا، 12. محمدحســــین مرادی، 13. حســــین مظاهری، 
، 18. علی  ، 17. علی هژیــــری تقی پور 14. عزیــــزاهلل بهرامی، 15. رضــــا میرزایی، 16. ابوالقاســــم زادمهر
، 21. علی شــــمس علی آبادی، 22. جلیل قاســــمی، 23.  میری، 19. مجنون بیات، 20. احمد تقوی پور
مرتضی ترک، 24. حســــن زمانیــــان، 25. علی پناه مومیونــــد، 26. امیر ایل گلی، 27. محمدســــعید 
حجه فــــروش، 28. غالمرضا صفری، 29. حاجی آقــــا صفری، 30. قربان فراهانــــی، 31. مجید گوهری، 

ــــو، 35. محمود 
ّ

، 34. محمدجواد تکل 32. صفات اهلل ســــحاب شــــاهماری، 33. نبی اهلل کشــــاورز
مهرابی مراد، 36. مسلم امینی، 37. زرعلی زارعی، 38. ایوب فرهادی، 39. عزیزاهلل شاملو حسنی، 
40. آیت اهلل ســــلیمانی، 41. محمدرضا ملکی، 42. علیرضا شــــهبازی، 43. علی اکبر ساالروندیان و 

44. حجت اهلل اسماعیلی.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد

عملیات فتح المبین بر 
اساس اطالعات شهید 

همدانی طراحی شد

هگمتانه، گروه همه دانا: دوست و همرزم سرلشکر 
شــــهید همدانی با بیان اینکه عملیات فتح المبین 
بــــر اســــاس اطالعات شــــهید همدانی طراحی شــــد 
گفت: مدیریــــت بحران شــــهید همدانــــی در قائله 
کردستان و هجوم دشــــمن به سرپل ذهاب باعث 

جلوگیری از سقوط آن شد.
ســــردار جانباز رضــــا میرزایی در مورد نحوه آشــــنایی 
خود با شــــهید همدانــــی می گوید: پــــس از پیروزی 
انقالب اســــالمی در فروردین ماه سال 58 با شهید 
همدانــــی در مناطق پاســــگاه های مرزی کشــــور که 
ناامن شــــده بود و من نیز از سوی سپاه تهران اعزام 
شده بودم آشنا شدم و در همان سال انتقالی خود 
را به ســــپاه همــــدان گرفتم و در اکثــــر مأموریت ها و 

عملیات ها همراه با سردار همدانی اعزام می شدیم.
19 مــــاه قبــــل از آغاز جنــــگ توفیق همراهی ســــردار 
همدانی را در بحران های داخلی، سرکوب ضدانقالب 
و دســــتگیری منافقین در قائله کردســــتان کسب 
کــــردم و در مدیریــــت بحران کردســــتان ایشــــان را 

همراهی کردم.

اگــــر در آغاز جنگ مدیریت ســــردار همدانی و  �
نیروهــــای همدان نبودند ســــرپل ذهاب قطعا 

سقوط می کرد!
میرزایی با بیان اینکه در ابتــــدای هجوم عراق در روز 
31 شــــهریور ماه ســــال 59 در کنار ســــردار در جبهه 
ســــرپل ذهاب بودیم افزود: تمــــام نیروهای رزمنده 
همــــدان بــــا مدیریــــت ایشــــان در مقابل دشــــمن 
ایســــتادند و اگــــر در آن زمــــان کــــه آغاز جنــــگ بود 
نیروهای همــــدان و مدیریت ســــردار همدانی نبود 

سرپل ذهاب به طور قطع سقوط می کرد.

شهید حسن باقری عملیات فتح المبین را بر  �
اساس "اطالعات" شهید همدانی طراحی کرد

هم رزم شــــهید همدانی بــــا بیان خاطــــره دیگری به 
عملیــــات فتح المبیــــن و حضور شــــهید همدانی و 
خــــودش در آن اشــــاره کــــرد و گفت: ایــــن عملیات 
فروردین ماه ســــال 61 انجام شــــد و گســــترده ترین 
عملیات در شــــمال خوزســــتان بود بدیــــن ترتیب 
مســــؤولیت گشت و شناســــایی در محور بلتا )تپه 
بلتا یکی از عوارض حســــاس غرب رود کرخه است 
که در شمال غربی دهکده بلتا و در جنوب ارتفاعات 
شــــاوریه و دهلیــــز و در شــــمال جاده اندیمشــــک- 
دهلــــران قرار دارد و مرکز دیده بانی دشــــمن بود( به 

شهید همدانی واگذار شد.
میرزایی بیــــان کرد: شــــهید همدانی بــــه عقبه های 
دشــــمن نفوذ یافــــت و حســــن باقــــری در آن زمان 
عملیات را با شناسایی ســــردار همدانی طراحی کرد 
چرا که سردار همدانی به کار خود به خوبی واقف بود 

و وقتی به عقبه دشمن می رفت جان خود را به خطر 
می انداخت.

وی عنوان کرد: نیروهــــای واحد اطالعات و عملیات 
تیــــپ 27 محمد رســــوال اهلل تحت کنتــــرل محمود 
شــــهبازی و بــــا فرماندهــــی ســــردار همدانــــی بــــرای 
شناســــایی منطقه عملیاتی فتح المبین، محور بلتا 
را که شــــامل 4 ســــنگر اجتماعی بــــود در آن منطقه 
راه انــــدازی کرده و گروه شناســــایی ایــــن تیپ در آن 
مســــتقر شــــدند و کار شناســــایی را از تپه هــــای بلتا 
شروع کردند، تخریب چیان این تیپ برای نخستین 
بار با مین والمر مواجه شدند و با نحوه خنثی سازی 

آن آشنا شدند.
دوست و همرزم شــــهید همدانی ابراز کرد: دشمن 
در پشــــت تپه های بلتا حــــدود 25 دســــتگاه تانک 
مستقر کرده بود که سرانجام رزمندگان قرارگاه نصر 
در مرحلــــه اول عملیات فتح المبیــــن این مناطق را 

آزاد کردند.
وی افــــزود: در آن مقطع ســــردار همدانی جانشــــین 
محــــور عملیاتی ســــلمان بــــود و با مدیریت ســــردار 
حســــن باقری در امر اطالعــــات و عملیات فعالیت 
گســــترده ای داشــــت، نقــــش شــــهید همدانــــی به 
گونه ای بود که اگر نیروها توانستند به راحتی از بین 
موانع عبور کنند و به عمق عقبه های دشــــمن و به 
جاده اهواز ـ خرمشــــهر برسند، مرهون فداکاری های 
ســــردار همدانی و همراهانش بود که بــــا گروه های 
اطالعــــات و عملیــــات بارها به عمق عقبه دشــــمن 
نفوذ و اطالعات ارزنده ای را در اختیار ســــردار حسن 

باقری قرار دادند.

نکتـــه

هگمتانه، گروه همه دانا: عملیــــات غرورآفرین فتح المبین 
یکی از درخشــــان  ترین عملیات های انجام شــــده در مقطع 
آزادسازی مناطق تحت اشغال نیروهای بعث عراق درخاک 
جمهوری اسالمی ایران همراه با دســــتاوردها و نتایج فراوان 
و چشــــمگیری بود کــــه موقعیت برتــــر سیاســــی را نیز برای 

جمهوری اسالمی در پی داشت.
12 فروردیــــن ســــال 1361 بود که مــــردم ایران بــــا فتح الفتوح 
رزمندگان اســــالم، بهاری سرســــبزتر را تجربه کردند عملیات 
فتح المبین که به گفته بسیاری از فرماندهان تحقیرآمیزترین 
شکســــت برای صدام تــــا آن زمــــان و در واقع در ســــال های 
ابتدایی جنگ بود باعث شد تا رژیم عراق برای اولین بار موانع 
زیادی در نقاط مــــرزی اش ایجاد کند تا از پیشــــروی ایرانی ها 
جلوگیری کند ضمن اینکه صدام اذعان داشته بود ایرانی ها 
به دنبال فتح استان"العماره" در این عملیات بودند. عراق در 

این عملیات تقریبا سه لشکر خود را از دست داد.
ســــرهنگ پاســــدار »ســــید علــــی مســــاواتی« نویســــنده و 
پژوهشگر و از رزمندگان غیور دفاع مقدس در کتاب» مسیر 

عشق« چنین روایت می کند:

منطقه عملیاتی» فتح المبین « �
در نخســــتین روزهای جنگ دشمن تا پشت رودخانه کرخه 
جلو آمد و در حاشــــیه آن که مشــــرف به شهر شوش و جاده 
اندیمشک-اهواز بود، مستقر شد. حضور رزمندگان اسالم 
در این جبهه با شــــکل گیری خط دفاعــــی و اجرای عملیاتی 
بــــا عنوان امام مهــــدی )عــــج( در ســــال 1360، مقدمه اجرای 
عملیات فتح المبین را در ســــاعت 30 بامداد دوم فروردین 

سال 1361 فراهم آورد.
منطقــــه عملیاتی فتح المبین همــــان زمین های غرب کرخه 
بود که بخشی از آن در استان ایالم و بخشی دیگر در استان 
خوزســــتان قــــرار دارد این منطقه از شــــمال به شهرســــتان 
موسیان اســــتان ایالم، ارتفاعات بلند و صعب العبور تیشه 
کن، دالپری، کمرسرخ، چاه نفت، و تپه های سپتون؛ از جنوب 
به ارتفاعات میــــش داغ، تپه های رملی و ارتفاعــــات رقابیه؛ از 
غرب به مرز عراق و از شــــرق به رودخانه کرخه می رسد. زمین 
منطقه ناهموار است و تنگه ها و شیارهای آن در زمان جنگ 
بســــیار تأثیرگذار بودند در غرب کرخه تپه های بلندی وجود 
دارد که برخی از آنها بر مناطق اطراف و حتی زمین های شــــرق 

رود مسلط است.

نقش رزمندگان استان همدان �
در جوار گنبد ســــبز نبوی در مدینه منوره در ســــفر حج سال 
1360 میعادی سرخ و مقدس بین ســــرداران رشید محمود 
شــــهبازی فرمانده ســــپاه همــــدان، محمــــد ابراهیم همت 
فرمانده سپاه پاوه و احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان 
منعقد شد که پس از بازگشــــت از این سفر یگانی تشکیل 
شــــود که به گونه ای منسجم و کالســــیک در خدمت دفاع 
مقــــدس قــــرار گرفتــــه و نیروهــــای همــــدان و تهــــران در آن 
ســــازماندهی شــــوند و به حرمت آن مکان مقدس نام این 
یگان تیپ محمد رســــول اهلل )ص( نامگذاری شــــد. پس از 

انجام مقدمات کار در اوایل بهمن ماه همان سال در پادگان 
دوکوهه اندیمشــــک تیپ 27 محمد رسول اهلل متشکل از 

کادر سپاه همدان، مریوان و پاوه پایه گذاری شد.
در همین ایام عملیات تاریخی فتح المبین توسط فرماندهان 

جنگ طراحی شد.
هدف از طرح این عملیات چند علت داشت که از مهم ترین 

آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-انهدام قوای دشمن که در منطقه غرب شوش و دزفول به 

صورت متراکمی حضور داشتند.
2-از بین بردن دید و تیر دشمن نسبت به جاده اندیمشک-

شوش- اهواز که متعاقب آن شهرهای دزفول و شوش نیز 
از برد توپخانه و ادوات دشمن خارج می شدند.

3-آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغال شده کشور
4-به کارگیری نیروهایــــی به مراتب کمتر جهــــت پدافند در 

منطقه آزادشده
در طرح نهایی یکی از مســــائل اســــتراتژیک در عملیات فتح 
المبین بکارگیــــری نیروهای داوطلب بســــیجی برای اولین 
بار به صورت ســــازماندهی شــــده در یگان های رزمی ســــپاه 
و مســــئله بعدی ادغام نیروهای ارتش در راســــتای تکمیل 
اســــتعداد یگان های عمــــل کننده بود. نیروهای بســــیجی 
اســــتان همدان در همین ایام به صورتی گسترده به منطقه 
جنــــوب اعزام شــــدند به نوعی کــــه چند گــــردان از تیپ 27 را 

نیروهای همدان تشکیل داده بودند.
سرداران رشــــید علیرضا شهبازی فرمانده گردان مالک اشتر 
و حبیب مظاهری فرمانده گردان مســــلم بن عقیل از جمله 
افرادی بودند که شاکله فرماندهی تیپ 27 را تشکیل داده و 

در این خصوص زحمات فراوانی را متحمل شدند.
هــــدف رزمنــــدگان تیــــپ محمــــد رســــول اهلل )ص( در این 
عملیات تصرف ارتفاعات شاوریه، بلتا، جوفینه، علی گره زد و 
تپه چشمه بود که مقرر شده بود این یگان تحت امر قرارگاه 

نصر در محور شمالی وارد عمل شوند.
ســــرانجام در ســــاعت 30 دقیقه بامداد روز 1361/1/2 با رمز یا 
زهرا )س( عملیات آغاز شــــد که البته بــــا وقفه ای که در یکی 
از معابر پیــــش آمد عمال رزمندگان این یگان در ســــاعت 3 
بامداد توانســــتند تمامی اهــــداف خود را تصــــرف نمایند. از 
نکات برجسته در این عملیات که به منزله امداد الهی تعبیر 
می گردد تغییر مســــیر و گم شــــدن یکی از گردان های تیپ 

حضرت رســــول اهلل بود که پس از مدتــــی نیروهای گردان با 
دیدن تعداد زیادی از قبضه های توپخانه ســــنگین دشمن 
متوجه شــــدند که چندیــــن کیلومتر دشــــمن را رد کرده و به 
توپخانــــه او دســــت یافته اند و بــــه دنبــــال آن نزدیک به صد 
قبضه توپ دشــــمن به تصــــرف رزمندگان درآمــــد و به این 
ترتیب آتش پشتیبانی دشمن که در منطقه جنوب در این 
محور متمرکز شــــده بود، فلج گردیده و علیه مواضع دشمن 

بکارگیری شدند.
در ایــــن روز رزمندگان اســــتان همدان پاتک های مســــتمر 
دشــــمن را یکی پــــس از دیگری عقیم گذاشــــتند و با قدرت 
هرچــــه تمام تــــر از مواضــــع فتــــح شــــده پدافند نمودنــــد. در 
اولین روز عملیات دو تن از ســــرداران رشــــید سپاه همدان 
علیرضا شــــهبازی و خســــرو ارژنگی به شــــهادت رسیدند در 
روزهای بعد طی مراحل دوم و ســــوم نیز رزمندگان این یگان 
حماسه آفرینی نمودند، در صبحگاه پنجم فروردین آن زمان 
که خبر فتح و ظفر سراســــر میهن اســــالمی را غرق در شور و 
شــــادی کرده بود، صدها دســــتگاه تانک دشمن به شکل 
منظم از ســــمت دشــــت عباس به طرف جــــاده دهلران به 
حرکت درآمدند و نیروهای اســــتان همــــدان نیز به تبعیت 
از یگان مربوطــــه، جهت جلوگیری از رخنــــه یگان های زرهی 

دشمن به این منطقه گسیل شدند.

نبرد عاشورایی فرمانده سپاه همدان در عملیات»  �
فتح المبین«

صحنه حرکت صدها تانک که از دشت به طرف خاکریز بسیار 
کوتاه رزمندگان در پشــــت جاده حرکت می کردند وسوســــه 
شــــهادت را در جان بی قرار خاکریزنشــــینان برمی انگیخت و 
همه چیز از رزم تن و تانک حکایت می کرد اما هیجان و شــــور 
زایدالوصف سردار شهید »حاج محمود شهبازی« جانشین 
تیپ محمد رسول اهلل )ص( نیرو و توان پایداری و مقاومت 
را در میان رزمندگان دو چنــــدان می کرد. او بی اعتنا به آتش 
شدید دشمن با موتور از انتهای خاکریز تا ابتدا را می پیمود و 

همه را به نبردی عاشورایی دعوت می کرد.
تانک ها نزدیک و نزدیک تر می شــــدند و برای تخریب روحیه 
رزمندگان اســــالم تعــــدادی از اســــرای مرحله پیشــــین را به 
تانک ها بســــته و بر روی زمین می کشــــیدند. شلیک اولین 
گلوله آرپیجی تنور خشم رزمندگان ما و ناقوس مرگ بعثیان 

متجاوز بود. لحظاتی بعد شــــفق خونرنگ دشــــت عباس بر 
سوختن تانک ها و اجساد عراقی ها نظاره می کرد و پیام امام 
به حماسه آفرینان فتح المبین باز هم عطر ایمان و معنویت 

را در جبهه می پراکند.

فرماندهان شاخص همدان در عملیات فتح المبین �
در آن مقطع، استان همدان تیپ نداشت. رزمندگان همدان 
به صورت گروهــــی، گروهانی و یا گردانی به جبهه های جنوب 
اعزام می شــــدند و در قالب تیپ 27 حضرت رسول)ص( در 

عملیات ها شرکت می کردند.
ســــردار حاج محمود شــــهبازی که با حفظ سمت فرماندهی 
ســــپاه استان همدان، جانشــــین تیپ حضرت رسول)ص( 
بود در عملیات فتح المبین در کنار سردار رشید اسالم حاج 
احمد متوســــلیان، مدیریت تیپ 27 حضرت رسول)ص( را 

در عملیات بر عهده داشت.
سردار حاج حسین همدانی، مسؤولیت اطالعات و عملیات 
محور مهم و حســــاس بلتــــا را بر عهــــده داشــــت. او یکی از 
فرماندهان و یادگاران دوران ســــخت دفاع مقدس اســــت 
که در عملیات فتح المبین، تالش ها و رشــــادت های فراوانی 
از خود به نمایش گذاشــــت. البته ســــردار همدانــــی، قبل از 
آغــــاز عملیات، بارها تــــا عمق عقبه های دشــــمن نفوذ کرده 
و اطالعات ارزنده ای را به دســــت آورده بود. ســــردار شــــهید 
حبیب اهلل مظاهــــری فرمانده گردان مســــلم ابــــن عقیل از 
تیپ حضرت رســــول)ص( بــــود. او در عملیات فتح المبین، 
حماســــه بزرگی از خود به یادگار گذاشــــت. این سردار رشید 
اسالم سرانجام در عملیات رمضان به شهادت رسید و پیکر 
مطهرش همچنان مفقود اســــت. یکی دیگر از فرماندهان 
این عملیات، سردار علیرضا شهبازی، فرمانده شجاع گردان 
مالک اشتر از تیپ حضرت رسول)ص( بود. او در 2 فروردین 

ماه 1362 در محور تپه چشمه به شهادت رسید.
سردار جانباز حاج باقر سیلواری، یکی از فرماندهان برجسته، 
پرتحرک و مقاوم دوران دفاع مقــــدس بود. او عالوه بر اینکه 
آموزش های عالی نظامی را گذرانده است در امر ورزش، یکی 
از رزمی کاران قدرتمند استان همدان بود. سردار سیلواری در 
کنار ســــرداران حبیب اهلل مظاهری و خســــرو ارژنگی مهربان، 
گــــردان مســــلم ابــــن عقیــــل را مدیریــــت می کرد. قــــدرت و 
توانمندی این عزیزان بسیار فراتر از جایگاهشان بود. آنها با 

وجود داشــــتن یک گردان به اندازه یک یگان، کارها را پیش 
می بردند و به پیروزی های بزرگی دست می یافتند. الزم به ذکر 
است سردار ســــیلواری در 30 مهرماه 1361 به هنگام گشت 
و شناســــایی در محور قصرشیرین به اســــارت رفت و پس از 

تحمل سال ها اسارت به آغوش وطن بازگشت.
سردار خسرو ارژنگی مهربان، یکی دیگر از فرماندهان گمنام 
دوران دفاع مقدس اســــت. او جانشــــین گردان مسلم ابن 
عقیل بود که در مرحله اول عملیات فتح المبین به شهادت 
رســــید. برادر علی اصغر حاجی بابایــــی از فرماندهان قدیمی 
دوران دفاع مقدس اســــت. او در امر تأمین نیروی انســــانی 
فعالیت گســــترده ای داشت. برادر حاجی بابایی در عملیات 
فتح  المبین حضور فعال داشت و حماسه های بزرگی از خود 

به یادگار گذاشت.
ســــردار آزاده جمشــــید ایمانــــی کــــه در واحــــد تخریب تیپ 
فعالیت داشت در این عملیات با کمک نیروهای اطالعات 
و عملیــــات برای رزمنــــدگان، معبر بــــاز می کرد. ســــردار امیر 
ایل گلی، جانشین گروهان یکم از گردان مسلم ابن عقیل، 
یکــــی دیگر از فرماندهــــان همدانی در ایــــن عملیات بود که 
پس از رشادت های فراوانی در 2 فروردین ماه 1361 در ارتفاع 
بلتا به شهادت رســــید. سردار اسماعیل شــــکری موحد در 
واحد بهــــداری گردان مســــلم ابن عقیل فعالیت داشــــت. 
ســــردار جانباز حاج علی اکبر مختاران، یکــــی دیگر از یادگاران 
دوران دفــــاع مقدس بود کــــه در ســــخت ترین وضعیت در 
امر پشــــتیبانی و کمک رســــانی به جبهه های جنگ فعالیت 
مهم و اثرگذاری داشــــت. او در این عملیــــات نیروهای تیپ 
حضرت رســــول)ص( را پشــــتیبانی می کرد. مختــــاران جانباز 
70 درصد بود که پس از ســــال ها تحمل رنــــج جانبازی در 15 
خردادماه 1394 به شهادت رسید و در گلزار شهدای همدان 
به خاک سپرده شد. همچنین فرزند او به نام محمد مختاران 
در سن 14 ســــالگی در عملیات کربالی 4 به شهادت رسید. 
ســــرهنگ حاج ســــعید بادامی از برادران مخلص ســــپاه و از 
مداحان اهل بیت)ع( است. او در تیپ حضرت رسول)ص( 
یکی از مســــؤوالن پشــــتیبانی این تیپ بود. برادران حسن 
صیادزاده و علی آقاصفری از دیگر نیروهای فعال در عملیات 
بودند. همچنین آقاصفری در منطقه عملیاتی فتح المبین، 
مســــؤولیت یکی از گروه های شناســــایی را در محــــور بلتا بر 

عهده داشت.

هگمتانه، گروه همه دانا: سردار شهید حاج حسین همدانی می گوید: عملیات 
فتح المبین نشــــان دهنده یک عملیات بزرگ بود، همانطــــور که امام فرمودند 
»فتح الفتوح« صورت گرفته است و فتح المبینی شد که امام بر بازوان رزمندگان 
بوسه زد. سردار شهید حاج حسین همدانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
در بخشی از خاطرات خود به روایتی از عملیات فتح المبین در فروردین ماه 1361 

پرداخته است.
مشروح خاطرات سردار شهید حسین همدانی را در ادامه می خوانید:

بعــــد از ســــازماندهی تیــــپ 27 محمــــد رســــول اهلل )ص( برای انجــــام عملیات 
فتح المبین شناســــایی ها انجام شد. در زمان شناســــایی مطلع شدیم که یک 
چوپان از اهالی روســــتاهای منطقه دشت عباس و بلتا به نام کریم رحیم دلیری 
کــــه 10 الی 15 ســــالی کارش چوپانی اســــت، خیلی خوب منطقه را می شناســــد، 
بنده ازطرف حاج احمــــد مأموریت یافتم این برادر را پیدا کنم، با فرمانده ســــپاه 
اندیمشــــک بــــرادر احمدی تمــــاس گرفتیــــم و رفتیم، ایشــــان چند نفــــر مأمور 

او  محــــل  کــــه  روســــتایی کــــرد  در  باالخــــره  بیابنــــد،  را 

پیدایش کردیم و از او به عنوان بلدچی استفاده کردیم.
 هم همین طور بود همه شیارهای منطقه و مسیرها را بلد بود. شناسایی ها 

ً
واقعا

انجام شــــد و مقدمات کار فراهم گردید، لشــــکر 21 حمزه و سرهنگ شاهین راد 
فرمانده تیپ دوم لشــــکر و بقیه فرماندهان تیپ ها و گردان های ارتش و سپاه 
برگزیده شدند و قرار شــــد تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( با تیپ دوم لشکر 21 
 عمل 

ً
حمزه و تیپ 58 ذوالفقارکه فرمانده اش ســــرهنگ علی یاری بود مشترکا

کنند، یعنی یک تیپ سپاه با دو تیپ ارتش که گردان هایش ادغام شد.
تیپ دوم 215 چهار گردان داشــــت و تیپ 58 ذوالفقار 5 گردان درحالی که ما 9 
 اضافه شده بود. حاج 

ً
گردان داشتیم، یک گردان هم مستقل عمل کرد که بعدا

همت فرمانده محور شــــارویه شــــد و بنده فرمانده محور بلتا، محمود شهبازی 
فرمانده تپه چشمه و محسن وزوایی فرمانده علی گره زد شد.

برادر وزوایی با ســــه گردان ادغامی ارتش و ســــپاه به سوی علی گره زد 
رفت و تا صبح بیش ازنود قبضه توپ دشــــمن را گرفتند و عقبه 
دشمن کاماًل بسته شد و مراحل بعدش هم تا امامزاده عباس 
رفتند و دشمن پاتک سنگینی انجام داد و یک درگیری سخت 
و پرمشقت شروع شد و تعدادی از برادرهای ما هم شهید 
شــــدند و حتی بعضی از بچه ها در امامزاده اســــیر شدند، 
 به امامزاده عباس حمله 

ً
وقتی که ما در همان روز مجددا

تعدادی از اســــیرهای ما را که گرفته کردیم، 
بودند، درحال عقب نشــــینی اسرا 
کنار جــــاده تنگــــه ابوغریــــب زنده 
زیرتانــــک گذاشــــته و از روی شــــان عبور 
کرده بودنــــد، که آن ها نیز به حالت کتابی 
به زمیــــن چســــبیده بودند حتی 
سرهایشــــان تخت شــــده بود و 
در مرحلــــه دوم هــــم تیــــپ 27 به 

ارتفاعات تینه و تنگه ابوغریب حمله کرد و تا آخرین مرحله عملیات فتح المبین 
تیپ 27 بدون اینکه یک نقطه ضعف داشته باشد، تمام اهدافش را تصرف کرد 
و با توجه به مدیریتی که حاج احمد متوسلیان داشت و مجموعه فرماندهی که 
جمع شــــده بودند، ما درتیپ 27 در عملیات فتــــح المبین و الی بیت المقدس 
ازحاج احمد، محمود شهبازی، حاج همت، رضا چراغی، عباس کریمی، دستواره، 
، وزوایی، قهرمانی، قجــــه ای، حبیب مظاهری، بابایــــی و رنجبران یک  حاجی پــــور
مجموعه از فرماندهان قوی بودند که هر کدام از آن ها فرمانده یک لشکر بودند، 

لذا عملیات فتح المبین را با موفقیت پشت سرگذاشتیم.
در آغاز عملیات فتح المبین تیپ 27 یک تیپ بینوا بود، بدون امکانات وتجهیزات 
ودرپایان عملیات فتح المبین یک تیپ پر ازتجهیزات و امکانات زرهی و توپخانه ای 
بود و انبارهایش پر از اسلحه، مهمات، دوربین دید درشب بود، ما قبل ازعملیات 
فتح المبین یک دوربین دید درشــــب نداشتیم و هر کاری کردیم آخرش هم به ما 
ندادند وحتی بیسیم تا رده گردان هم نداشتیم و از ارتش قرض گرفتیم. درعوض 
پس از عملیات ده ها دوربین دید درشــــب و بی سیم راه دور داشتیم تیپ 27 در 
پادگان دوکوهه انبارهایــــش پر از تجهیزات، امکانات، غنایم، خودرو، ماشــــین و 
وســــایلی بود به نحوی که دیگر در عملیات الی بیت المقدس هیچ مشــــکالتی 
نبود چرا که صاحب همه امکانات بودیم. عملیات فتح المبین منطقه وســــیعی 
را آزاد کرد، غنایم زیادی را بدســــت آورد، البته در فتح المبین بخشی از یگان های ما 
با کمبود مواجه بودند، به خصوص یگان های ســــپاه که خودجوش از بین مردم 
بودند و بیشتر پشتیبانی شــــان نیز از طرف مردم بود در آن موقع سپاه حتی قادر 
به تأمین تســــلیحات یگان ها نبود، یکی از دســــتاوردهای عملیات فتح المبین 
تجهیز یگان ها بود و حتی بعضی امکانات برای توسعه یگان های جدید هم فراهم 
شــــد، جدا از اسرایی که در عملیات داشتیم، خود این عملیات نشان دهنده یک 
عملیات بزرگ بود، همانطور که امام فرمودند »فتح الفتوح« صورت گرفته است و 

فتح المبینی شد که امام بر بازوان رزمندگان بوسه زد.

یادنامه هگمتانه ویژه عملیات غرورآفرین فتح المبین:

فتح الفتوح فرماندهان همدان در عملیات» فتح المبین«
فتح المبین یادآور حماسه آفرینی های سرداران شهید»حاج محمود شهبازی«، »حاج حسین همدانی«، »حبیب اهلل مظاهری«، »علیرضا شهبازی«، 

»خسرو ارژنگی مهربان«، »علی اصغر حاجی بابایی«، »جمشید ایمانی«، »امیر ایل گلی«و »جانباز حاج باقر سیلواری«

روایت سردار شهید همدانی 
از عملیات فتح المبین

تجهیز یگان ها و توسعه یگان های جدید



بهزیســتی اســتان همــدان در نظــر دارد مناقصــه ارائــه خدمات صدای مشــاور )1480( را در اســتان همدان به مؤسســات و 
مراکز مشاوره دارای پروانه فعالیت مدت دار  از سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی با توان تخصصی باال، در زمینه خدمات 

مشاوره ای و روانشناختی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مناقصه  ۲00000010۳000001 برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
• مبلغ و نوع تضمین: میزان ششصدوســی میلیون ریال )630/000/000 ریال( ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اداره کل بهزیســتی دارای اعتبار ســه ماهه از تاریخ 

1400/02/11 )تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه(
گهی: ساعت  8 روز سه شنبه 1400/01/24 • تاریخ انتشار آ

www.setadiran.ir :تاریخ دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 19 روز  یک شنبه مورخه 1400/01/29  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی •
• مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: تحویل اســناد تا پایان وقت اداری روز  پنجشنبه مورخه 1400/02/09 از طریق بارگزاری مدارک و مستندات و اسناد مناقصه 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
 مناقصه گران می بایســت ضمانتنامه بانکی را پس از بارگذاری از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بصورت جداگانه و در پاکت سربسته تا پایان وقت اداری روز 

پنجشنبه مورخه 1400/02/09 تحویل دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان  همدان نمایند.
کمیسیون مناقصه: ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ 1400/02/11  • زمان بازگشایی و برگزاری 

مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه
جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه به معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان واقع در میدان جهاد  تلفن 081-38281111
عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر"  موجود است.

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
ارائهخدماتصدایمشاور)1480(

م.الف 52

)نوبت دوم(آگهی مزایده 

تلفن: 09188110751  - 09188112478 )صفری(
ساعت تماس:  از ساعت 8 الی 17

بدینوسـیله بـه اطـالع می رسـاند ملکـی ششـدانگ عرصه و 
اعیان )زمیـن و سـاختمان( واقـع در جـاده کرمانشـاه، باالتر 
از کارخانه آرد سـینا )شـرکت تعاونـی کمباین داران سـابق( با 
سـند ثبتی تجـاری بـه متـراژ 5161 متـر از طریق مزایـده به 

فـروش می رسـاند. 
جهـت گرفتـن فـرم مزایـده بـه سـازمان تعاونـی روسـتایی 
شهرسـتان همدان واقـع در میـدان سـیلو مراجعـه فرمایید.

1400 وردین  فر  24 سه  شنبـــــــــه 
 2021 یل  13  آور     1442 30 شـــعبان  
476۸ شماره 

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان شهرستان ها:
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

نفس من شایسته تحمل 
بدتر از این هاست

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: بندگان خدای رحمان 
کسانی هستند که روی زمین به فروتنی راه می روند و چو جاهالن آنان را به 

ناروا خطاب کنند سالمی گویند و درگذرند.
حضرت امام علــــی)ع( فرموده انــــد: متواضع باش که تواضــــع از بزرگ ترین 

عبادت هاست.
حکایت:

 آورده اند که بایزید سحرگاه بسیار پاکیزه از گرمابه بیرون آمده و راهی منزل 
، از پشــــت بام تشتی از خاکستر بر سرش ریختند، او در  بود که در حال عبور
حالی که چهره اش خاکی و ژولیده شــــده بود شادی کرد و مرتب شکرگزاری 
می نمود، کســــی از او ســــؤال کرد این چگونه حالتی اســــت؟ شــــما که باید 
عصبانی باشــــی، بایزید گفت، نفس من شایســــته آتش ســــوزان و بدتر از 
این  هاســــت، چرا باید از ریختن خاکستر بر ســــرم خشمگین شده و طاقتم 

را از دست بدهم.
بلندی از او یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

وصفــــت نه بــــه انــــدازٔه عقــــِل َکُهن اســــت
کز وصِف تو هر چه گفته آمد، َســــُخن است
در هر دو جهان هر گِل وصفت که شکفت
یــــک خارُبــــن اســــت تــــو  در وادی توحیــــِد 
عطار

امام صادق علیه  السالم:

هر کس خوش دارد از یاران امام مهدی علیه  السالم باشد
باید منتظر باشد و پارسایی پیشه کند.

الغیبة، نعمانی، ص 200

عکس روز
در حفظ منابع طبیعی و درختان شهرمان کوشا باشیم. /  مشارکت جويی شهروندان با هر امکان در کوی شهید مدنی همدان وصیت نامه شهید رضا حاتمی

گاهانه انتخاب کرده ام من این راه را آ
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
ً
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا

بل احیاء عند ربهم یرزقون
به نــــام اهلل پاســــدار خون شــــهیدان و به نام 
پروردگاری که انســــان را آفریــــد و به او عمل و 
ادراک عطا فرمود تا راه ســــعادت و شــــقاوت 
را از هــــم تشــــخیص بدهد و انتخــــاب کند و 
نعمت هــــای بیکران خــــود را در اختیار او قرار 
داد تــــا از آنها اســــتفاده کند و شــــکر گوید و 
او  رســــتاخیز  روز  و  می میرانــــد  را  او  آخراالمــــر 

را برمی انگیــــزد و ایــــن کالم شــــیوای قرآن به 
عینیت مشاهده می شــــود که اناهلل و اناالیه 
راجعون و خوشــــا به حال کســــانی که در دار 
فانی عمر را بی خودی تلف نکرده و توشه ای 

با خود برداشتند.
ســــالم به پدر و مادر عزیزم، پــــدر و مادری که 
برای مــــن زحمت کشــــیده و رســــالت پدر و 
مــــادری را در حق من ادا کردنــــد امیدوارم که 
مرا ببخشید و از تقصیراتم بگذرید و از اینکه 
نتوانســــتم حق فرزنــــدی را ادا کنــــم مرا عفو 

کنید.
برادران و خواهران عزیزم از شــــما می خواهم 
مرا ببخشــــید که موجب رنجش خاطر شــــما 
آرزو دارم  شــــدم؛ خانواده عزیــــزم من خیلــــی 
شهید شوم و شــــاید خداوند مرا مورد لطف 
و مرحمــــت قرار دهد و مرا بــــه این فوز عظیم 
گاهانه  برســــاند، بدانیــــد که مــــن ایــــن راه را آ
انتخاب کــــرده ام و از شــــما خواهش می کنم 
در شــــهادت من بی تابی نکنیــــد که این فوز 
عظیمی اســــت که نصیب من و شــــما شده 

است.
هــــر وقــــت خواســــتید کــــه بــــرای مــــن گریه 
کنید اول بــــرای سیدالشــــهدا)ع( و حضرت 
و  )ع(  علی اصغــــر حضــــرت  و  )ع(  علی اکبــــر

امــــام  اصحــــاب  و  ابوالفضــــل)ع(  حضــــرت 
حسین)ع( و دیگر شهدای اسالم گریه کنید.
، امــــام را تنها  و صحبتــــم با امت شــــهیدپرور
نگذارید، اوامر امام را بــــا گوش جان بپذیرید 
و آنهــــا را اجرا کنید. جبهه هــــا را گرم نگهدارید 
و مانع آمدن فرزندانتان به جبهه  نشــــوید که 
در روز قیامــــت باید جواب گو باشــــید که چرا 
مانع ســــعادت و کمال آنهــــا بودید که پیامبر 
می فرمایــــد: »بهترین عمل مؤمــــن جهاد در 
راه خداســــت«؛ خواهش دیگری که از شــــما 
امت شــــهیدپرور دارم این است که با این با 
بی حجابی و بد حجابی مبــــارزه کنید و بدانید 
که این دسیســــه اســــتعمار و دشمن است 
که توسط عده ای از خدا بی خبر به مرحله اجرا 

درمی آید والسالم.
ای تیر عدو که می کنی چاک دلم از زخم ندارد 

به خدا باک دلم
من با خبر از عاقبت خویشــــتنم چون کشته 

شوم سوزند از خاک دلم
مــــا  پیماییــــم  جهــــان  و  نبریــــم  قاصــــد  مــــا 

قافله ساالر ره فرداییم
هر روز ز ما سبو سبو برگیرند تا زود بخشکیم 

اما ما دریاییم

گنج دره
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مســــتند نیمه بلند »گنــــج دره« از تولیدات 
جدیــــد مرکز گســــترش ســــینمای مســــتند و تجربی در حــــوزه میراث 
فرهنگــــی و باستان شناســــی بــــه کارگردانــــی و تهیه کنندگــــی کیوان 

طباطبایی صمیمی آماده نمایش شد.
مشــــترک  همــــکاری  مســــتند  فیلــــم  ایــــن  تســــنیم،  نوشــــته  بــــه 
باستان شناســــان ایرانــــی و دانمارکــــی در کاوش یکــــی از کهن تریــــن 
خاســــتگاه های پیدایش کشاورزی و اهلی سازی دام در غرب آسیا را به 

تصویر می کشد.
طباطبایی صمیمــــی درباره این پــــروژه توضیح داد: »گنــــج دره« یکی از 
کلیدی تریــــن محوطه هــــای باستان شناســــی ایران در نزدیکی شــــهر 
هرسین کرمانشاه اســــت. پیش از انقالب اسالمی برخی کاوش های 
باستان شناسی توســــط هیأت های خارجی در این تپه انجام شده بود 
اما برای نخســــتین بار گروهی از باستان شناســــان ایران به سرپرستی 
دکتر حجت دارابی از دانشــــگاه رازی کرمانشــــاه با همکاری دانشگاه 
کپنهاگ دانمارک به وســــیله فن آوری های نوین کاوش های گذشته را 
مورد بازنگری قرار دادند و به یافته های جالب و مهمی از روند نوسنگی 
شــــدن در زاگرس دســــت یافتند؛ در فیلم تالش شــــده اســــت تا این 
فرایند یا به تعبیری چگونگی شــــکل گیری انقالب کشــــاورزی از حدود 
یازده هزار سال پیش در کوهستان زاگرس برای مخاطب عام و خاص 

نمایش داده شود.
تولید این مســــتند 37 دقیقه ای دو ســــال زمان برده است و عوامل 
، کارگــــردان و تهیه کننــــده: کیوان  : پژوهشــــگر تولیــــد آن عبارتنــــد از
: حســــن  : ارســــطو گیــــوی، صدابردار طباطبایــــی صمیمــــی، فیلمبردار
شــــبانکاره، تدوین، صداگــــذاری و اصالح رنگ: پیمان شــــاه محمدی، 

: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی. تهیه شده در

»امید در آستانگی«
 واکاوی سه زیارت حج، اربعین و سانتیاگو ِد کامپوستال

نصراوی،  محمــــد  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانه، 
پژوهشــــگر حوزه مطالعات انسان شناســــی 
آیینــــی در کتــــاب »امیــــد در آســــتانگی« بــــه 
واکاوی انسان شناختی سه زیارِت سانتیاگو 

د کامپوستال، حج و اربعین پرداخته است.
به نوشــــته فــــارس، ایــــن کتاب، نخســــتین 
کتابی اســــت که آیین زیارت را در مسیحیت 
و اسالم شیعی به طور تطبیقی مورد مطالعه 
قرار داده اســــت. ویژگی این کتاب این است 
کــــه با بهره گیــــری از نظریات مطــــرح در زمینه 
فلســــفه علوم اجتماعی و انسان شناسی در 
پی یافتن روشــــی برای تحلیل پدیده زیارت و 

مفهوم امام بوده است.
همچــــون  گوناگــــون  نظریــــات  از  کتــــاب 
آســــتانگی  فوکــــو،  میشــــل  هتروتوپیــــای 
ویکتور ترنر و کاریزمای وبر بهره برده اســــت. 
نویســــنده بــــا ابــــداع مفهــــوم لیمینوتوپیــــا 
مفهومی نو را در بــــاب هویت زیارت با نظر به 

مفهوم اتوپیا ابداع کرده است.
را  آســــتانگی  در  امیــــد  کتــــاب  مقدمــــه  دو 
پروفســــور گرگری کلیز اســــتاد تاریخ اندیشه 
سیاســــی دانشــــگاه رویال هالــــووی لندن و 
رئیس انجمن مطالعات اتوپیای اروپا و دکتر 
بابــــک رحیمی اســــتاد ارتباطــــات، فرهنگ و 
دین دانشــــگاه کالیفرنیا ـ سانتیاگوی آمریکا 

نوشته اند.
کتاب امید در آستانگی متشکل از پنج فصل 
اصلــــی اســــت: در ابتــــدای کتــــاب خواننده با 
مفاهیم نظــــری و تعریفی نو از مفهوم اتوپیا به 
مثابه نظریه ای اجتماعی روبه رو می شــــود. سه 
بخش بعدی کتاب نیز به واکاوی ســــه زیارت 
مهم در جهان مســــیحیت و اســــالم شیعی 
می پــــردازد. زیارتی کــــه از مســــیحیت برگزیده 
شــــده زیارت ســــانتیاگو د کامپوستال دومین 
مرکز زیارتی اروپا و نقش سنت جیمز به عنوان 

چهره ای اتوپیایی در فرایند این زیارت است.

در فصل بعدی کتاب به بررســــی پدیده حج 
بــــا اســــتفاده از چارچوب نظری پیشــــنهادی 
خویش می پردازد. در این بخش مفهوم حج 
از نگاه متفکران مطرح جهان تشــــیع، تجربه 
زیســــته زائران و منابع حدیثی مــــورد مطالعه 

قرار گرفته است.
از مهم ترین زیارت های  در فصل بعد، یکــــی 
شــــیعه یعنی اربعین مورد واکاوی قرار گرفته 
اســــت. در این فصــــل کتاب چهــــر ه ای نو از 
مفهوم امام بــــه عنوان فرآینــــدی اتوپیایی و 
نامتناهی بــــه خواننده ارائه می کنــــد. در این 
فصل نیز متن زیــــارت اربعین به عنوان یکی 
از عناصر مهــــم و کارکردی در فرآیند زیارت به 

مثابه متنیتی فضایی مطالعه شده است.
در پایــــان نیز کتاب نشــــان می دهــــد انگاره 
اتوپیا می تواند روشی نو و منطقه ای مشترک 
بــــرای گفت و گویــــی میــــان دینــــی و میــــان 

فرهنگی باشد.

کدیور با »پس از بیست سال« روی طاقچه نشست
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: نســــخه الکترونیک 
رمان »پس از بیســــت سال« نوشــــته سلمان 

کدیور روی طاقچه رفت.
این رمان روایتی اســــت تاریخی از صدر اســــالم 
کــــه از دوران امام علی)ع( آغاز و به پس از حادثه 

عاشورا ختم می شود.
»به راستی حسین را چرا کشتند؟« این پرسشی 
اســــت که بــــا گذشــــت قریب بــــه 1400 ســــال از 
شهادت سیدالشهدا )ع( همچنان مطرح است. 
با وجود اینکه به این پرسش در طول تاریخ بارها 
پاسخ داده شــــده اما همچنان پرسشی کلیدی 
محسوب می شــــود زیرا تاریخ پیوســــته در حال 
تکرار اســــت و انســــان نیز موجودی اســــت که 
عبرت نمی گیرد. عالوه بــــر این همواره حاکمانی 
بوده انــــد که با محو کردن اصل ماجــــرا و پر و بال 
دادن به حواشــــی پاســــخ دادن به این پرسش 
را به تعویــــق انداخته تا راحت تــــر بتوانند قدرت 
را حفظ کننــــد. با منحــــرف کردن ذهــــن جوامع 
از اصــــل موضوع که چرا حســــین را کشــــتند در 
واقع انگیزه های قیام حســــینی را محو و کم رنگ 

می کنند تا بیشتر بر اریکه قدرت تکیه بزنند.
حال ســــلمان کدیور در رمان »پس از بیســــت 
سال« تالش کرده تا این پرسش را پاسخ بدهد 
و مخاطــــب را در معــــرض جواب هایی برای این 

آخرین کلمات  ســــوال قرار دهد. پرسشــــی که 
رمان سترگ او اســــت و کتاب با آن به کار خود 
پایان می دهد. رمانی که از کربال آغاز می شــــود و 
با یک چرخش زمانی بــــه روزگار خالفت خلیفه 
ســــوم و حکمرانــــی معاویه در شــــام مــــی رود و 
و  دسیســــه ها  کنــــار  در  روزگار  آن  از  تصویــــری 
کلک های »پســــر هنــــد« را به خواننده نشــــان 
که چگونــــه برای حفظ قدرت دســــت  می دهد 
به هــــر توطئه و حیله ای می زده تــــا بتواند دو روز 
بیشــــتر بر مســــند حکومت شام بنشــــیند. در 
واقع کدیور در این اثر ریشــــه و پاســــخ پرسش 
کــــه  می دانــــد  ســــال هایی  در  را  خــــود  پایانــــی 

راحت طلبــــی و زیاده خواهی خواص زمینه پدید 
آمدن انحراف در جامعه اسالمی را دامن زد.

کدیور در این رمان 750 صفحه ای خواننده را به 
کوچه هایی  می برد.  شام  کوچه های  پس  کوچه 
کــــه در آن جوانان شــــامی کــــه روزگاری رومیان 
بر آنها مســــلط بودند، حاال در روزگار اســــالم به 
همان اعمال و رفتارهایی مشغول هستند که 
ســــابق بودند و تمام این ها از دولت حکومت 
بنی امیه است که برای حفظ قدرت و البته نابود 
کردن آثار اسالم، اســــالمی اموی را ترویج کردند 

و آنها را از معارف ناب دینی دور نگه داشتند. 
معارفــــی که منبــــع و سرچشــــمه آن 25 ســــال 
خانه نشین بود ولی توسط معاویه و خاندانش 
چنان تبلیغاتی علیه حقیقــــت او صورت گرفته 
بود کــــه هیچ کــــس تصــــور نمی کرد که اســــالم 
علی)ع( همان اسالم محمد)ص( است تا جایی 
کــــه برخی در زمان شــــهادت مــــوالی متقیان در 
محراب مســــجد کوفــــه، گفتند »مگــــر علی نماز 
می خوانــــده؟« و این کاری اســــت کــــه کدیور در 
رمانش انجام داده و تصویــــری از روزگار خالفت 
عثمان برمسلمین و حکمرانی معاویه بر شام را 
نشان می دهد و در واقع سراغ ریشه های انحراف 
در امت اســــالم رفته که زمینه به قتل رســــاندن 

سبط پیامبر را فراهم کرد.

آِش هر کی وا ُپِف یکی سرد می شه
؛ شــــهری  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
پــــر از یادهای مهربــــان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. ایــــن روزها در 
پس گذر زمــــان و ایجاد زندگی مــــدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگها 
و مادربزگهایمــــان چگونــــه زندگی می کردنــــد. خیلی از نوجوانــــان و جوانان امروز 
کلمات متداول در همدان قدیم حتی به گوششان نرسیده است.و باز هم این 
کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند 
برایمان و بــــه کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

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

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِش ِنخــــورده َدِن ُســــخده: آش نخــــورده و دهان ســــوخته. بــــا این که 

تقصیری ندارد اما او را مقصر دانسته اند.
آش وا جاش: آش با جایش. زیاده خواه است، سودجو و طمع کار است.

آش و الش شد: خسته و مجروح شد، خرد و خاکشیر شد.
آِش هر کی وا ُپِف یکی سرد می شه: آش هر کس با فوت کسی سرد 
می شود. هر کاری راهی دارد، هر مشکلی به دست کسی حل می شود. 

هر کس از یک نفر حرف شنوی دارد.
*در ارائه اين مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوريون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

خودسازی جمعی

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: توصیــــه من به شــــما 
، چه دانشجو و چه بقّیه  جوان هایی  جوان های عزیز
که از آنها اســــم آوردم، مســــئله  خودســــازی است؛ 
خودســــازی خیلی مهم اســــت؛ هم در ابعاد فردی، 
هــــم در ابعاد جمعی. هم شــــخص خود شــــما باید 
بــــه عنوان  کنید، هــــم جمعتــــان باید  خودســــازی 
یک جمع خودســــازی کند؛ خودســــازی خیلی مهم 

است...
، نماز  نس با قرآن، ارتبــــاط با قرآن، نماز بــــا حضور

ُ
ا

در اّول وقــــت، توّجــــه بــــه ادعیه- که حــــاال من به 
بــــه بعضی هم  کردم،  از ادعیه هم اشــــاره  بعضــــی 
اشاره می کنم -مواردی اســــت که به نظر من برای 
کمک می کند به شما  خودسازی الزم اســــت. این 
کنید، به ســــالمت  از لغزشــــگاه ها راحت عبور  که 

کنید. عبور 
لغزشگاه  یک  ترس،  دارد؛  وجود  لغزشــــگاه هایی 
اســــت، تردید، یک لغزشــــگاه اســــت، احســــاس 
انگیزه هــــای  اســــت،  لغزشــــگاه  یــــک  ضعــــف، 
لغزشــــگاه های  اســــت؛  لغزشــــگاه  یک  ناســــالم، 
زیادی ســــر راه ما وجــــود دارد، بــــه خصوص برای 
به  بیشــــتر  اینها  لــــذا  اجتماعی؛  مســــائل  فّعاالن 
خودســــازی احتیــــاج دارند و نیــــاز دارند کــــه ُبنیه  
وحــــی و معنوی خودشــــان را قوی کننــــد. به نظر  ر
وحی  و معنوی  شــــما قوی شــــد،  مــــن وقتی ُبنیه  ر
، هــــم در زمینــــه  تصمیم گیری،  هــــم در زمینه  فکر
هــــم در زمینه  عمــــل، توانایی های بیشــــتری پیدا 
خواهیــــد کرد و ما در نســــل جــــوان بــــه اینها نیاز 
داریم؛ این توصیه  اّول ما و عرض اّول ما به شــــما 
جوانــــان عزیز اســــت؛ و شــــما به معنــــای واقعی 
کلمه مثــــل فرزندان من هســــتید و همان چیزی 
فرزندان  بــــرای  که  دارم  دوســــت  شــــماها  برای  را 
عــــرض  را  آنچــــه  و  دارم  دوســــت  خــــودم  نســــلی 
می کنم، بــــه معنای واقعی کلمه برای شــــما مفید 

می کنم... عرض  که  می دانم 
فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويری با نمایندگان 
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مسیر

؛ چشمه زاینده هنر
 - برادر که در بند خویش است، نه برادر و نه خویش 

است.
، کور مشعله  دار است. - عالم ناپرهیزکار

، چشمه زاینده است و دولت پاینده. - هنر
سعدی

دیدار دوست
در دل رنج ها باشد

که آن به هیچ دارویی خوش نشود
نه به خفتن، نه به گشتن

نه به خوردن
اال به دیدار دوست!

برگرفته از فیه مافیه

 بی کرانه

 ایستگاه آسمان

مستند

کتابخوان

 میز مطالعه


