
 1- نام مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2- موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی و خدماتی مورد نیاز

 3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 4- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 45 جاده همدان - تهران، نیروگاه شهید مفتح، امور بازرگانی

 5- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه:به مبلغ 3.000.000.000 ریال )ســه میلیارد ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز  وجه به حســاب سپهر شماره 0101126638007 بانک 
   صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

 6- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی
 7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخه 99/12/02

 8- مبلــغ فــروش اســناد مناقصــه: 500.000 ریــال بــا احتســاب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شــماره حســاب 0101126632008 بانک صادرات شــعبه نیــروگاه به نام 
   مناقصه گذار.

 9- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه:  زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه 99/12/03 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10- کســب اطالعــات:  در صــورت نیــاز به اطالعات، پیشــنهاددهندگان می توانند با شــماره تلفن 38276190-081 شــرکت مدیریت تولید برق شــهید مفتح، امــور بازرگانی تماس 
حاصــل نماینــد و بــه آدرس ســایت نیــروگاه شــهید مفتــح https://www.mtpp.ir و ســایت اطالع رســانی مناقصات کشــور بــه نشــانی http://iets.mporg.ir  و ســایت 

اطالع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.
 11- نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت الک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

گهی تمدید مناقصه عمومی  )شماره 99/04( آ

 1- نام مناقصه گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 2- موضوع مناقصه:  فعالیت های پشتیبانی و خدماتی تنظیفات و آبدارخانه

 3- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
 4- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 45 جاده همدان - تهران، نیروگاه شهید مفتح، امور بازرگانی

 5- میزان ســپرده شــرکت در مناقصه: به مبلغ 900.000.000 ریال )نهصد میلیون ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حســاب ســپهر شماره 0101126638007 بانک     
   صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گذار.

 6- تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی
 7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا روز شنبه مورخه 99/12/02

 8- مبلــغ فــروش اســناد مناقصــه: 500.000 ریــال بــا احتســاب 9 درصد ارزش افزوده به صورت واریز به شــماره حســاب 0101126632008 بانک صادرات شــعبه نیــروگاه به نام 
   مناقصه گذار.

 9- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه:  زمان بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه 99/12/03 در محل مناقصه گذار انجام خواهد شد.
 10- کســب اطالعــات:  در صــورت نیــاز به اطالعات، پیشــنهاددهندگان می توانند با شــماره تلفن 38276190-081 شــرکت مدیریت تولید برق شــهید مفتح، امــور بازرگانی تماس 
حاصــل نماینــد و بــه آدرس ســایت نیــروگاه شــهید مفتــح https://www.mtpp.ir و ســایت اطالع رســانی مناقصات کشــور بــه نشــانی http://iets.mporg.ir  و ســایت 

اطالع رسانی برق حرارتی به نشانی www.tpph.ir مراجعه نمایند.
 11- نحوه ارائه اسناد مناقصه: پیشنهاددهنده بایستی اسناد مناقصه را در داخل پاکت در بسته به صورت الک و مهر شده ارائه نماید، در غیر این صورت بازگشایی نمی شود.

گهی تمدید مناقصه عمومی  )شماره 99/05( آ

خبــر

صفحه     2

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان:

شهروندان نهال رایگان می گیرند
رئیس سازمان ســــیما، منظر و فضای سبز شهری همدان از توزیع و کاشت 
نهال رایگان برای شــــهروندان خبر داد و گفت: شهروندان می توانند با ثبت 
نام در وبگاه این ســــازمان از تاریخ 27 بهمن تا 2 اســــفندماه سال جاری برای 

دریافت نهال اقدام کنند.
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صفحه   5

کارگردان همدانی درخشید

مهرداد کاووسی
برگزیده جشنواره تئاتر فجر شد

نماینده مردم همدان در مجلس:

اقدامات دولت هم 
باید شفاف سازی شود

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4736 شماره    2021 یه  فور  15   1442 رجب   3   1399 بهمن ماه   2 7 دوشنبه 

2   
حه

صف

ح شد در شورای اجرایی همدان شهر دوستدار کودک مطر

احداث پارک خالقیت و مهارت افزایی 
در منطقه دو و پارک کودکان نیازهای 

خاص در منطقه یک

7  
ه  

فح
ص معاون خدمات شهری شهردار همدان:

سهل انگاری قبل از الحاق
عامل ریزش ساختمان در قاسم آباد

2   
حه 

صف 20 اسفند آغاز ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شورا

داوطلبان گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان خبر داد:

شرایط ویژه 
پرداخت عوارض 

پروانه ساختمانی

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی
 1400 شهرداری همدان

عسگریان؛ رئیس شورا: ضرورت تمرکز بر روی پروژه های شاخص و اثرگذار شهر 
بادامی نجات، رئیس کمیسیون بودجه شورا: 

بودجه شهر همدان بدون خط کشی؛ زیر ذره بین شورای شهر

خ گذاری کرایه تاکسی های درون شهری سال ١4٠٠ جلسه نر
نرخ  کمیتــــه  جلســــه  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
٢6 بهمــــن جاری  ون شــــهری  گــــذاری تاکســــی های در
و  بار  نقل  و  حمــــل  ســــازمان  تاکســــیرانی  معاونت  در 

مسافر شــــهرداری همدان برگزار شد.
گذاری  نــــرخ  کمیتــــه  جلســــه  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
معــــاون  حضــــور  بــــا  شــــهری  ون  در تاکســــی های 
مســــافر  و  بــــار  نقــــل  و  حمــــل  ســــازمان  تاکســــیرانی 
تاکسیرانی،  رســــی  باز مســــؤوالن  همدان،  شــــهرداری 
یــــرات  تعز کل  اداره  فرمانــــداری،  نماینده هــــای 
حکومتــــی و ســــازمان صنعت معدن و تجــــارت برگزار 

. شد
معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمل و نقل بار و مسافر 
کــــرد: افزایش ها  شــــهرداری همدان در این باره بیان 
کرایه هــــا به صــــورت خط به خط )مســــیرهای تاکســــی 
از  گرفته شده  رســــی شــــد و ســــعی شــــد نظرات  ها( بر
این  رضایتمندی  باعــــث  و  اعمــــال  تاکســــی  رانندگان 

شود. زحمتکش  قشر 
وابط عمومی ســــازمان حمــــل و نقل بار و  بــــه نقل از ر

ود: پس  مســــافر شــــهرداری همدان، میالد کریمی افز
از مصوب شــــدن نرخ ها توسط شــــورای اسالمی شهر 

اســــتانداری  بازار  تنظیم  ســــتاد  به  شــــدن  نهایی  برای 
1400 اعالم می شود. ارســــال و تا اوایل سال 

فعالیـــت 1515 بانوی قالی باف مددجـــوی کمیته امداد امام)ره( در همدان
همــــدان:  خبــــر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
خودکفایــــی  و  اشــــتغال  معــــاون 
از  همــــدان  امــــام)ره(  امداد  کمیتــــه 
بانــــوی   515 و  یک هــــزار  فعالیــــت 
امــــام)ره(  امداد  کمیتــــه  مددجــــوی 
و  داد  خبــــر  قالی بافــــی  رشــــته  در 
فرش  تخته   506 بانــــوان  این  گفت: 

. ند فته ا با
به گزارش هگمتانه، شــــهرام عابدی 
وز گذشــــته با بیان اینکه در ســــال  ر
 506 زنــــان سرپرســــت خانوار  جاری 
مساحت  در  دســــتباف  فرش  تخته 
بافتنــــد  مترمربــــع   273 و  یک هــــزار 
اظهــــار کرد: در حال حاضــــر یک هزار 

515 نفر از این بانوان، در رشــــته قالیبافی مشــــغول  و 
هستند. فعالیت 

9 ماه امســــال، فرش های تولیدی  وی ادامــــه داد: طی 
وش رســــیده  بانــــوان بــــه مبلغ 3 میلیــــارد تومان به فر

است. توجهی  قابل  رقم  که  است 
امام)ره(  امداد  کمیتــــه  خودکفایی  و  اشــــتغال  معاون 
همــــدان تصریــــح کرد: ایــــن نهــــاد در کنار شناســــایی 
، از طریــــق آمــــوزش  وز و موردپســــند بــــازار طرح هــــای ر
مددجویــــان، تأمیــــن مــــواد اولیه مرغوب و مناســــب، 
نظــــارت بــــر اجــــرای طرح هــــای قالی بافــــی و بازاریابی و 
آن ها در خارج از اســــتان  وش فرش های تولیــــدی  فــــر
، تالش کــــرده منافع بیشــــتری نصیب  با قیمــــت باالتر

مددجویان بافنده تحت حمایت شــــود.
وزه کســــب  و کارهای خانگی  وی با اشــــاره به اینکه امر

کســــب  از راهکارهای ایجاد اشــــتغال و  به  عنوان یکی 
درآمــــد مورد توجــــه قــــرار دارد گفت: این نوع کســــب  
و کارهــــای خانگــــی مزایــــای بســــیاری ماننــــد کمک به 
 ، تحکیــــم بنیان خانــــواده برای زنان سرپرســــت خانوار
اشــــتغال  خانواده،  اعضای  بین  همدلی  فضای  تقویت 
ســــایر اعضای خانواده در این مشــــاغل، ایجــــاد زمینه 
انتقــــال مهارت از طریق آموزش غیررســــمی به شــــیوه 
حــــذف  خانــــواده،  اعضــــای  بیــــن  شــــاگردی   - اســــتاد 
کارگاه و حذف هزینه های  هزینه های مربوط به تأمیــــن 

را دارد. ایاب  و ذهاب 
معــــاون اشــــتغال و خودکفایی کمیتــــه امدادامام)ره( 
همدان یادآور شــــد: بر اســــاس برنامه ریزی های انجام  
شــــده عالوه بــــر برگــــزاری جلســــات استعدادســــنجی 
و مشــــاوره شــــغلی بــــه  صــــورت چهــــره به چهــــره برای 

بانــــوان  شناســــایی  و  مددجویــــان 
عرصــــه،  ایــــن  بــــه  ود  ور مســــتعد 
طی  از  پــــس  فرش  بافــــت  متقاضیــــان 
دریافــــت  رایــــگان،  آمــــوزش  فرآینــــد 
ومــــات  تســــهیالت و تهیــــه ابــــزار و ملز
این  ناظر  اســــتادکار  بــــه  فــــرش،  بافت 
صورت  به   تــــا  می شــــوند  معرفی  بخش 
وند بافت فــــرش نظارت  ماهیانــــه بــــر ر

. کنند
اتمــــام  از  پــــس  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
و  زیابــــی  ار ضمــــن  فــــرش،  بافــــت 
بــــه  تولیــــدی  فــــرش  قیمت گــــذاری، 
باالتریــــن قیمت توســــط مرکز خدمات 
تولیــــدی و بازرگانی ایــــن نهاد خریداری 

و وجه آن به  حســــاب مددجو واریز می شود.
کید بر اینکه قالی بافی در اســــتان اشتغالی پایدار  وی با تأ
و اصلی محســــوب می شــــود عنــــوان کرد: تمرکــــز حوزه 
اشــــتغال این نهاد بر ارتقای شاخص های تولید فرش از 
جمله به بافی فرش، شناسنامه دار کردن تولیدات، تهیه 
اســــتاندارد فرش های تولیــــدی، تهیه نقشــــه ویژه برای 
آموزشی و تمرکز بر روی  کالس های  مددجویان، برگزاری 

تأمین مواد اولیه با کیفیت است.
زیابی  ار و  درخواســــت ها  بررســــی  از  پس  گفت:  عابدی 
نــــوع  و  ابعــــاد  بــــا  متناســــب  متقاضیــــان،  توانمنــــدی 
مــــورد  تســــهیالت  بافــــت،  بــــرای  مدنظــــر  فرش هــــای 
صنــــدوق  قرض الحســــنه  منابــــع  محــــل  از  هــــم  نیــــاز 
توانمندی  زمینــــه  تا  می شــــود  پرداخت  والیــــت  امداد 

شود. فراهم  مددجویان  اقتصادی 
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شهادت مظلومانه دهمین مشعل فروزان آسمان هدایت، امام علی النقی علیه السالم را تسلیت عرض می کنیم

مشوق ماه های پایانی سال در جهت رونق ساخت و ساز

تی
لوا

ص
م 

اظ
: ک

س 
عک



27 بهمن 1399    شـــماره 4736 دو شـــنبه   

استان2

آغاز بررسی بودجه پیشنهادی 
1400 شهرداری همدان

عسگریان؛ رئیس شورا: ضرورت تمرکز بر روی پروژه های شاخص و اثرگذار شهر
بادامی نجات، رئیس کمیسیون بودجه شورا: 

بودجه شهر همدان بدون خط کشی؛ زیر ذره بین شورای شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: جلســــه کمیســــیون برنامه، 
بودجه و مالی شــــورای اسالمی شــــهر همدان با محوریت 
آغاز جلســــات بررســــی کلیــــات بودجه پیشــــنهادی 1400 

شهرداری برگزار شد.

بــــدون  � همــــدان  شــــهر  بودجــــه  بادامی نجــــات:   
خط کشی؛ زیر ذره بین شورای شهر

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسالمی 
شــــهر همــــدان در ایــــن جلســــه گفت: شــــورای شــــهر و 
شــــهرداری نباید نگاه منطقه ای و محلی داشــــته باشــــند؛ 
بلکه مدیریت شهر و هزینه کردها باید بر اساس نیاز شهر 

باشد.
به گزارش هگمتانه، حمید بادامی نجات در نخستین این 
جلســــه کمیســــیون، اظهار کرد: باید تمام خط کشی های 
محله ای و منطقه ای شهر حذف شود و تمامی پروژه های 

عمرانی در سطح شهر به صورت یکسان دیده شود.
بادامی نجــــات بــــا توجه بــــه اینکــــه کمک هــــای دولتی به 
شــــهرداری همدان در حوزه بازآفرینی بســــیار ناچیز بوده 
و متأســــفانه محقق نیز نشــــده اســــت؛ گفت: بر اساس 
بررسی های کمیسیون، درصد تخصیص اعتبارات دولتی 
30 تا 50 درصد محقق شــــده اســــت که در بودجه ســــال 
گذشــــته از جمله ســــایت موزه میدان امام)ره( و مباحث 

بازآفرینی به طور کامل محقق نشد.
وی با اشــــاره به کوتاهی اداره کل راه وشهرسازی استان در 
بحــــث کنارگذرهای همدان؛ معتقد اســــت: نبود کنارگذر 
موجــــب افزایــــش هزینه هــــای مدیریت شــــهری، ایجــــاد 
گره های ترافیکی و آلودگی هوا شده که بسیار قابل توجه 
است؛ همچنین اگر کنارگذرها ایجاد شوند، شاید ضرورتی 
بــــرای احداث بســــیاری از پل ها و زیرگذرهــــای پیش بینی 

شده، نباشد.
بادامی نجات با تأکید بر اینکه تمامی درآمدهای شهرداری 
همدان باید به صورت متمرکز در حســــاب خزانه داری کل 
)شــــاید چند حســــاب( تجمیع شــــود و پروژه های عمرانی 
نیز به تناســــب نیاز شــــهر دیده شــــود؛ بیان کرد: اولویت 
نخســــت شــــهرداری همدان به مانند تمامی تشــــکیالت 
کشــــوری، پرداخت حقوق و مزایای نیروی انسانی خواهد 
بود و سپس باید نســــبت به تکمیل پروژه های اثرگذار و 

اولویت دار بپردازند.
وی همچنیــــن گفــــت: مهمترین وظایف شــــوراها پس از 
؛ بررسی و تصویب عوارض محلی و بهای  انتخاب شــــهردار
خدمات و بررســــی بودجه شــــهرداری همــــدان به صورت 
ســــالیانه اســــت که باید برای ایــــن مهم به صــــورت ویژه 
به منظور تســــهیل روند امور شــــهر و شــــهروندان، وقت 

گذاشت.
بادامی نجــــات تأکیــــد کــــرد: افزایش بودجه پیشــــنهادی 
شــــهرداری همدان به مبلغ هــــزار و 600 میلیــــارد تومان از 

قدرت و ریســــک مجموعه مدیریت شهری خبر می دهد و 
نشان دهنده این است که شهرداری تمایل دارد در سال 
، به کار  پایانی هم با همان قدرت ســــال نخســــت و بیشتر

خود ادامه دهد.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همدان افزود: مجموعه فعالیت های حوزه عمرانی نشان 
می دهد ســــال پایانی مجموعه مدیریت شهری، تفاوتی با 
سال های قبل ندارد و شهرداری همدان در حوزه درآمدی 
ســــال 1399، موفق عمــــل کرده اســــت و درصــــد تحقق 

درآمدی آن، قابل توجه بود.
بادامی نجــــات گفــــت: بودجــــه 1400 شــــهرداری همــــدان 
از افزایــــش 60 درصــــدی نســــبت به مصوب ســــال 1399 
برخوردار اســــت کــــه از هزار میلیــــارد تومان به هــــزار و 600 

میلیارد تومان رسید.
وی با بیــــان اینکه در مجمــــوع از آغاز دوره پنجم شــــورای 
شــــهر تــــا اواســــط ســــال 1400 شــــاهد افزایــــش 4 برابری 
 25 افزایــــش  داد:  ادامــــه  هســــتیم؛  شــــهرداری  بودجــــه 
درصدی عملکــــرد درآمدی شــــهرداری همدان در ســــال 
99 تحســــین برانگیز اســــت؛ زیرا این مهم نسبت به سایر 
شــــهرها که معمواًل با کاهش درآمد همــــراه بودند، قابل 

تأمل خواهد بود.
بادامی نجــــات با تأکید بــــر اینکــــه باید در اجــــرا و تکمیل 
پروژه ها، مناطق را بررسی نکنیم؛ معتقد است: باید فارغ از 
بررسی منطقه ای، پروژه های عمرانی و تأثیرگذار در اولویت 
قــــرار گیرند و هزینه کرد کل بودجه تنهــــا در مناطق 4گانه، 

الزامی نباشد.

 عملکرد شهرداری در حوزه فناوری بسیار ضعیف  �
است

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همــــدان در ادامه با بیان اینکه براســــاس سیاســــت های 
ابالغ شده نیز بخش اتفاق افتاده و بخشی از آن هم قابل 
تأمل اســــت؛ گفت: عملکرد شــــهرداری در حوزه فناوری 

بسیار ضعیف است.
ســــازمان های  وضعیت  بررســــی  طی  افزود:  بادامی نجات 
شــــهرداری همدان در جلســــات بررسی شــــش دوازدهم 
بودجه ســــال 1399 شهرداری، ســــازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطــــات شــــهرداری بــــا 21 درصــــد عملکــــرد به عنوان 
ضعیف ترین و ســــازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
با 160 درصــــد عملکرد به عنوان برترین ســــازمان در حوزه 

درآمدی شناخته شدند.
وی همچنین با بیان اینکه حوزه فناوری شهرداری همدان 
به لحاظ عملکردی، صفر اســــت که به عنــــوان یکی از نقاط 
ضعــــف بودجه ســــال 1400 نیز کنــــار نقاط قــــوت آن، دیده 
می شود؛ افزود: برای شکل گیری حساب کیف شهروندی 
حتــــی برنامه هــــم وجود نــــدارد؛ در صورتی کــــه کارت بلیت 

اتوبوس ها تا پایان ســــال 99 تمدید شــــده است و از سوی 
دیگر باید پرداخت های خرد شهروندان در الیت، اتوبوس، 

تاکسی و... به صورت متمرکز تعریف شود.
بادامی نجــــات در پایــــان ســــخنانش بــــا توجــــه بــــه اینکه 
دفترچــــه تعرفــــه عــــوارض محلی شــــهرداری همــــدان در 
ســــایت شــــهرداری موجــــود اســــت، بایــــد ایــــن مهم در 
ســــامانه شــــفافیت نیز بارگذاری شــــود؛ اعالم کرد: الیحه 
پیشــــنهادی بودجه 1400 شهرداری همدان هم به صورت 
فایل  پی دی اف در سامانه شــــفافیت شهرداری همدان 
بارگذاری شده است تا مورد مطالعه عموم مردم قرار گیرد 
که البته این مهم نیــــز به صورت فایل اکســــل، بارگذاری 

خواهد شد.

 عســــگریان: ضــــرورت تمرکــــز بــــر روی پروژه هــــای  �
شاخص و اثرگذار شهر

رئیس شــــورای شــــهر همدان نیز با تأکید بر اینکه بودجه 
 قابل قبول 

ً
پیشــــنهادی 1400 شــــهرداری همدان تقریبــــا

اســــت؛ اما باید پروژه های شــــاخص تعریف شــــود؛ گفت: 
ورودی های شــــهر همدان به عنوان شــــاخصه های شهر 

هستند و باید پروژه های این مناطق سریع تر انجام شود.
ســــید مســــعود عســــگریان اظهار کرد: مجموعه شــــورا و 
شــــهرداری ســــاده انگاری نکنیــــم و بــــا واقعیت ها پیش 
برویم؛ زیرا ســــال آینده با افزایش هزینه  ها مواجه خواهیم 
بــــود و در اصل بایــــد روی پروژه هــــای شــــاخص و اثرگذار 

متمرکز شویم.
وی اظهار کرد: با بررســــی پروژه های پیشنهادی شهرداری 
و اعتبارات پیش بینی شده برای آنها متوجه می شویم که 
با پراکندگی و گستردگی پروژه ها، اعتبار قابل قبول و مورد 
نیاز پروژه های اثرگذار برای ســــال 1400 تأمین نشده است 
تا بتوان اینگونه پروژه ها را در کوتاه مدت به اتمام برسانند 
و می بایست شورای شــــهر در این خصوص ورود دقیق و 

کارساز داشته باشد.

 گــــردان: تأکیــــد بر ورود جــــدی شــــهرداری به حوزه  �
محیط زیست

رئیس کمیســــیون خدمات شهری شــــورای اسالمی شهر 

همــــدان نیز در این جلســــه گفــــت: بودجه مناســــب باید 
با کمترین تغییــــرات تدوین شــــود کــــه امیدواریم بودجه 
شــــهرداری در سال 1400 بر اســــاس کدهای انتخاب شده، 

مشخص شود.
گــــردان افزود: خوشــــبختانه همچــــون دوره های  کامران 
گذشته شورای پنجم، 59 درصد بودجه شهرداری به حوزه 
عمرانی اختصاص یافته اســــت که این مهم نشان دهنده 

کاهش هزینه های جاری خواهد بود.
وی با بیان اینکه امروزه مباحث محیط زیســــتی به مطالبه 
مردمی تبدیل شــــده اســــت؛ از این رو شــــهرداری باید در 
حوزه حفاظت از محیط زیســــت پررنگ تر ورود کند، افزود: 
شــــهرداری همدان باید بودجه خاصی برای ســــاماندهی و 
نگهداری ســــگ های ولگــــرد و احداث پناهگاه مناســــب 
بــــرای آنها، درنظر بگیرد؛ زیرا این مهم در شــــهر همدان به 

یک معضل تبدیل شده است.
گردان همچنیــــن گفت: گویا از ســــوی شــــهرداری وعده 
داده انــــد که در بحــــث خرید و نصب دســــتگاه پایش هوا 
در شــــهر همدان ورود پیدا خواهند کــــرد تا با نصب آن در 
سطح شهر به ســــالمت محیط زیست کمک شود؛ انتظار 
می رود این مهم در قالب مطالبه عمومی محیط زیســــت 

مورد پیگیری قرار گیرد.
وی توصیه کرد: همچنین در بودجه ســــال آینده مباحث 
زیباســــازی و نظافت شــــهر به عنوان ویترین شهر باید به 

صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.

 فتحی: نقطه ضعف شــــهرداری؛ عدم اطالع رســــانی  �
است

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان گفت: بر اســــاس آمار اعتقاد دارم که هیچ 
دوره ای به اندازه این دوره مدیریت شــــهری، رضایتمندی 
وجــــود نداشــــته اســــت؛ امــــا نقطــــه ضعــــف فقــــط عدم 

اطالع رسانی است.
علی فتحی افزود: میتوان مدعی بود که شهرداری همدان 
در حوزه آســــفالت ریزی، پیاده روسازی و ایجاد فضای سبز 
در کشــــور ممتاز است؛ اما اطالع رســــانی مناسبی صورت 

نگرفته است.

فتحی با بیان اینکه اکثر جدول ها و نهرهای تعویض شده 
مربــــوط به دهه 60 و 70 اســــت که به طور کامل فرســــوده 
شــــده بود و نیــــاز به اقــــدام عمرانی مجدد داشــــت، اظهار 
کــــرد: همچنین بیشــــتر محالت بدون پیــــاده رو و جدول 
مناســــب و ســــایر امکانات بودند؛ همچنین در راســــتای 
گســــترش ورزش محالت و شــــهروندی بیش از 20 زمین 
فوتبال همراه با چمن مصنوعی احداث شــــد که این مهم 
در کشــــور بی نظیر بود و از ســــوی دیگر احداث چند پارک 
محلــــه ای و ارائه ســــایر خدمات انجام شــــده در چند دهه 

، بی سابقه بوده است. اخیر
تیم هــــای  بــــزرگ،  پروژه هــــای  بــــرای  داد:  پیشــــنهاد  وی 
اختصاصی در نظر گرفته شــــود تا شاهد تســــریع در روند 
امور و پیگیری ها باشیم و گزارش ماهیانه آن نیز از تیم ها 

، دریافت شود. مدنظر

 حضرت زاده: برنامه محور بودن بودجه شــــهرداری  �
مدنظر بود

معاون برنامه ریزی و توســــعه ســــرمایه انســــانی شــــهردار 
همدان، رقم پیش بینی شــــده بودجه شهرداری در سال 
1400 را هــــزار و 600 میلیــــارد تومــــان برشــــمرد و گفت: 59 
درصــــد از این مبلغ در حوزه عمرانی و مابقی در حوزه جاری 

هزینه می شود.
مرتضی حضرت زاده افزود: اعضای شورای شهر و کمیسیون 
، خط مشــــی مناســــبی  برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر
به شــــهرداری دادند، حساســــیت  ایجاد کردنــــد و تأکید این 
کمیســــیون ما را مکلف کرد جدی تر نسبت به بودجه ورود 

کنیم که بودجه ریزی حدود 3 ماه به طول انجامید.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان، 
کید بر اعمال سیاســــت های شــــورای شــــهر در  وی بــــا تأ
الیحه پیشــــنهادی بودجه  سال 1400 شــــهرداری، گفت: 
بــــر اســــاس تکالیــــف اعضــــای شــــورای شــــهر در قالب 
، برنامه محور بودن  کیدات شــــهردار سیاست گذاری و تأ
بودجه شــــهرداری بــــا رویکرد اتمــــام پروژه هــــای ناتمام، 
مدنظر قرار گرفته است تا شاهد پیشروی روند مناسب 
امــــور شــــهری باشــــیم و پرونــــده دوره عملکرد 4 ســــاله 

مدیریت  شهری بسته شود.

ح شد در شورای اجرایی همدان شهر دوستدار کودک مطر

احداث پارک خالقیت و مهارت افزایی در منطقه دو 
و پارک کودکان نیازهای خاص در منطقه یک

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون شهرســــازی و 
معماری شــــهردار همدان از تشــــکیل شــــورای کودکان 
همدان خبر داد و گفت: همه اقدامات در حوزه توســــعه 
خدمات شهروندی برای کودکان با در نظر گرفتن توازن 

و عدالت انجام می شود.
به گــــزارش هگمتانه، امیر فتحیان نســــب افــــزود: برای 
تشــــکیل شــــورای کودکان، دربرگیری جامعه مخاطب از 
نقاط مختلف شهر در نظر گرفته می شود تا نیازسنجی ها 

و تصمیــــم ســــازی ها نیــــز به همیــــن ترتیب مــــورد توجه 
عادالنه باشد.

کودک در ادامه  رئیس شــــورای اجرایی شهر دوســــتدار 
کید کرد: افــــق پیش روی کــــودکان همدانی باید افقی  تأ

آفرین باشد. امیدبخش و نشاط 
رئیس مرکز پژوهش های شــــورای اسالمی شهر همدان 
نیز در این نشســــت خاطرنشــــان کرد: پــــارک خالقیت و 
مهــــارت افزایی کودکان در منطقــــه دو و پارک کودکان با 
نیازهــــای خاص در منطقه یک شــــهر همدان ســــاخته و 

می شوند. تجهیز 
رضوان سلماســــی افزود: چشم انداز مناسبی برای توزیع 
عادالنه امکانات برای خدمت به کودکان این ســــرزمین 

هستیم. متصور 
این عضو شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان تصریح کرد: 
انبســــاط فکری و رشــــد همه جانبه کودکان و همچنین 
آینــــده ســــازان از امکانات  ارتقا میــــزان برخــــورداری این 
دوستدار  شــــهر  اجرایی  شــــورای  انتظار  حداقل  شــــهری 
کودک همدان اســــت که امیدواریم به این مهم دســــت 

کنیم. پیدا 

رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همــــدان نیز گفت: برگزاری دوره های آشــــنایی مدیران با 
کودک می تواند به پیشبرد امور  اهداف شهر دوســــتدار 

کند. کمک 
روح اهلل وجــــدی هویــــدا افــــزود: برنامه هــــای متنوعی در 
چارچوب فعالیت های مدرســــه آموزش شهروندی برای 
موضوعات مرتبط با شــــهر دوســــتدار کودک اندیشیده 

شده است.

کارگردان همدانی درخشید

مهرداد کاووسی برگزیده جشنواره تئاتر فجر شد
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: هنرمند همدانی در ســــی و نهمین جشــــنواره تئاتر فجر 

درخشید. خوش 
، ســــید  بــــه گزارش هگمتانه، در مراســــم اختتامیه ســــی و نهمین جشــــنواره تئاتر فجر
مهرداد کاووســــی حســــینی طراح و کارگردان نمایش »زهی خیــــال باطل« از همدان در 
ســــه بخش طراحی فضا، بازیگری مــــرد، کارگردانی در بخش »ســــرباز انقالب« موفق به 

شد. برتر  رتبه  کسب 
این نمایش در بخش »ســــرباز انقالب« در چهار بخش نامزد دریافت جایزه بود که در 

نهایت موفق شــــد در بخش های زیر حائز رتبه شود:
در بخش مســــابقه تئاتر خیابانی ســــرباز انقــــالب دیپلم افتخار و جایــــزه نقدی طراحی 

نمایشی؛ فضای 
در بخش مســــابقه تئاتــــر خیابانی ســــرباز انقالب لوح تقدیــــر و جایزه نقــــدی رتبه برتر 

مرد؛ بازیگری 
در بخش مســــابقه تئاتر خیابانی ســــرباز انقالب لوح تقدیر و جایــــزه نقدی رتبه برتر 

کارگردانــــی به طور مشــــترک به »ســــیدمهرداد کاووســــی« برای کارگردانــــی نمایش 
کارگردانــــی نمایش »زندگــــی با طعم  »زهــــی خیال باطــــل« و »مجتبی خلیلــــی« برای 

گرفت. تعلق  وت«  بار

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری همدان برگزار می شود

هفتمین دوره جشنواره 
استعدادیابی و مهارت افزایی 

ع کوچک آینده مختر

هگمتانه، گروه خبر همدان: اولین دوره مســــابقات 
شــــهر خوب، شــــهروند خوب، شــــهر هوشــــمند و 
هفتمیــــن دوره جشــــنواره اســــتعدادیابی و مهارت 
افزایــــی مخترع کوچــــک آینده با همکاری ســــازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برگزار 

می شود.
زمــــان ثبــــت نــــام و ارســــال آثار بــــه هفتمیــــن دوره 
جشــــنواره اســــتعدادیابی و مهارت افزایــــی مخترع 
کوچک آینده 25 بهمن 1399 الی 25 فروردین 1400 

است.
بر اســــاس این گــــزارش، اختتامیه این جشــــنواره 2 

اردیبهشت 1400 خواهد بود.
محورهــــای این جشــــنواره نیز شــــهر هوشــــمند 
)تکنولــــوژی، ترافیــــک و حمل و نقــــل، مدیریت 
کســــب  رباتیک،  نو،  ژی های  انر ژی،  انــــر مصرف  و 
کارهای مدرن، اســــتارت اپ ها، رسانه، فضای  و 
خوب  وند  شــــهر شــــهری(،  مدیریت  در  مجــــازی 
و  تعامل  ســــازی،  فرهنگ  وندی،  شــــهر )آموزش 
تخصصی،  و  عمومی  ایده هــــای  و  طرح  همفکری، 
اســــت  ســــالمت(  و  بهداشــــت  وندالیســــم، 
دانش آموزی،   کننــــدگان  شــــرکت  ســــطوح  کــــه 
آزاد  دانشــــجویان(،  و  )اســــاتید  دانشــــگاهی 
ین ها]اســــتارت اپ ها[، مشــــاغل، کسب  )نوآفر

است. وندان(  شهر کارها،  و 
قالب ارائــــه آثار نیز در ســــطح دانش آموزی طراحی و 
نقاشــــی، فیلم، آموزش، ســــازه و کاردستی، اپ، وب 
سایت، رباتیک و سیستم های هوشمند، در سطح 
دانشــــگاهی و آزاد مقاالت علمی، طراحی و ساخت، 
فیلم، وب ســــایت، اپلیکیشن، شــــبیه سازی با نرم 

افزار است.
و  اســــتعدادیابی  جشــــنواره  دوره  هفتمیــــن  جوایز 
آینــــده در بخش  کوچــــک  مهــــارت افزایی مختــــرع 
دانش آموزی ســــکه طال بــــه ارزش 20٫000٫000 ریال،  
در بخش دانشــــگاهی طراحی وب ســــایت حمایتی 
کســــب و کار بــــه ارزش 100٫000٫000 ریال و در بخش 
آزاد طراحی وب سایت توسعه کسب و کار به ارزش 

150٫000٫000 ریال است.
50 طرح منتخب نیز در کتاب آثار برگزیده جشــــنواره 

منتشر می شود.
عالقــــه منــــدان می توانند آثار خــــود را بــــه دبیرخانه 
جشنواره به نشانی تهران، مرکز رشد دانشگاه علوم 
و تحقیقات، واحد فناور رباتیک و علوم مهندســــی، 
طبقه پنجم، واحد 53 یا همدان، میدان فلســــطین، 
مجتمــــع فرهنگــــی هنری عیــــن القضــــات همدانی 

ارسال کنند.
شــــماره تماس )داخلی 5531( 44867164-021 نیز 

در اختیار عالقه مندان است.
گفتنی است ارســــال آثار از طریق شماره واتس اپ: 

6-09909061365 نیز امکان پذیر است.

ثار راه یافته اعالم آ
از همدان به رویداد

»خیابان  تئاتر ایران«
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: نمایش های راه یافته 
از اســــتان همدان به رویــــداد »خیابــــان تئاتر ایران« 
در 3 بخــــش »آزاد«، »آیینی و ســــنتی« و نمایش های 

»کودک ونوجوان« معرفی شدند.
به گزارش هگمتانه، اســــامی آثار راه یافته از اســــتان 
همدان بــــه رویــــداد »خیابــــان  تئاتر ایــــران« معرفی 

شدند.
وها« نوشــــته  ز آر بر اســــاس این گــــزارش، »کبوتر 
ســــیدمهرداد  کارگردانی  بــــه  شــــاهوردی  پژمــــان 
کاوســــی حســــینی از همــــدان، »وقتی کــــه هفت 
کارگردانی نرگس  بــــه نویســــندگی و  ســــالم بود« 
،  در بخش کودک و نوجوان برتر  خــــاک کار از مالیر

شدند. اعالم 
اتفــــاق« به  آزاد »کالبــــد شــــکافی یک  در بخــــش 
  ، نویســــندگی و کارگردانی مهــــدی حبیبی از مالیر
»نگهبان آب« نوشــــته آرش رضایــــی و کارگردانی 

وزبهانی از مالیر اعالم شــــدند. مهدی ر
آثــــار راه یافته به این رویداد بــــا هماهنگی ادارات  کل 
فرهنگ  و ارشــــاد اســــالمی اســــتان ها و بــــا توجه به 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی، حداقل 5 اجرا در 

محل تولید اثر خواهند داشت.

خبــر

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان:

شهروندان نهال رایگان می گیرند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای ســــبز شــــهری همدان از توزیع و کاشت نهال 
رایگان برای شــــهروندان خبر داد و گفت: شــــهروندان 
می تواننــــد با ثبت نام در وبگاه این ســــازمان از تاریخ 27 
بهمن تا 2 اســــفندماه ســــال جاری بــــرای دریافت نهال 

اقدام کنند.
به گزارش هگمتانه، حسین خانجانی بیان کرد: توسعه 
فضای سبز به عنوان یکی از ضرورت های امروز و فردای 
کالنشهر همدان در صورتی که با مشارکت شهروندان 

همراه باشد نتیجه بخش خواهد شد.
وی ادامــــه داد: در همیــــن راســــتا و به مناســــبت هفته 
درخــــت کاری این ســــازمان اقــــدام بــــه توزیع نهــــال به 

شهروندان می کند.
حســــین خانجانی همچنیــــن با اشــــاره بــــه برنامه های 
تدوین شــــده افــــزود: برنامه هــــای تدوین شــــده هفته 
درخت کاری با شعار " درخت دوستی بنشانیم"، با توجه 
به محدودیت هــــای کرونایی با رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی در فضای باز برگزار خواهد شد.
خانجانی افزود: همچنین، امسال نیز همچون سال های 
گذشــــته، هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اســــفند ماه برای 

ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در کشــــور برگزار 
می شود که توزیع و کاشت نهال رایگان برای شهروندان 

نیز از مهم ترین اقدامات این سازمان خواهد بود.
وی توضیح داد: به همین منظور شــــهروندان می توانند 
با ثبت نام در وبگاه ســــازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری همدان به نشانی simasabz.hamedan.ir از تاریخ 
27 بهمن ماه لغایت 2 اسفندماه سال جاری نسبت به 

دریافت نهال اقدام کنند.
رئیس ســــازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز شــــهری 
همدان بیان کرد: در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه 
به شــــرایط کنونی جامعه، به منظور جلوگیری از هرگونه 
تجمع، کاشــــت نهال توســــط شــــهرداری و بر اســــاس 
اطالعات ثبت شــــده متقاضیان، از تاریخ 15 اسفندماه 

لغایت 15 فروردین صورت می پذیرد.
خانجانی از شهروندان خواســــت از مراجعه حضوری به 

این سازمان اکیدا خودداری کنند.
به نقل از روابط عمومی ســــازمان ســــیما، منظر و فضای 
سبز شهری همدان، خانجانی افزود: باغ داران با ارائه سند 
مالکیت در محدوده شــــهر همدان و کارت شناســــایی 
معتبر می توانند حداکثر 20 اصله نهال درخواست کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

فرصت طالیی ماه رجب برای تزکیه نفس و خودسازی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی استان همدان ماه رجب را بهترین فرصت برای 
تهذیــــب و تزکیه نفــــس عنوان کرد و گفــــت: رجب، ماه 
آمادگی برای حضور در مهمانی خداوند اســــت و فرصت 

طالیی برای خودسازی است.
به گــــزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی گفت:  روزها و 
شب های ماه رجب دارای ارزش و فواید معنوی بسیاری 
اســــت که باید از لحظه لحظه آن برای نیل به سعادت و 

حرکت در مسیر شناخت خدا و خودسازی گام برداریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان 
افزود: ماه رجب فرصتی اســــتثنایی برای خودســــازی 
و اســــتغفار بــــه درگاه الهــــی و زمینه ای بــــرای ورود به 
ماه های پر فضیلت شــــعبان و رمضــــان و درک لیالی 
پر عظمت قدر و دســــتیابی به غفران الهی است. وی 

کید بزرگان دینی بر گرفتن روزه در این  همچنین به تأ
ماه و ذکر پاداش  های بســــیار بــــرای روزه  داری در ماه 
رجب اشــــاره و اظهار کرد: در این ایام مبــــارک حداکثر 
تالش خود را جهت بهره مندی هرچه بیشتر از برکات 

این ماه شریف انجام دهیم.
احسانی با بیان این که همه روزها و ایام به خداوند تعلق 
داشــــته و ارج و قرب دارند، افزود: برخی زمان ها به دالیلی 
شرافت بیشتری دارند، ماه های رجب، شعبان و رمضان 
سه ماه برجســــته در ایام سال هســــتند که ویژگی های 
مخصوص داشته، آداب و همچنین برکات خاصی دارند.
وی اظهار کــــرد: ماه رجب نیز از جملــــه این فرصت های 
استثنایی اســــت چرا که باران رحمت الهی جاری و برای 
انسان های خداجو، نویدبخش زندگی و تولدی دوباره به 

واسطه انس و توجه بیشتر به معبود است.

20 اسفند آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا
داوطلبان گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست فرمانداری همدان از آغاز ثبت نام داوطلبان شورای شهر و 
روستا از 20 اســــفند خبر داد و گفت: داوطلبان حین ثبت نام باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته 

باشند.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی روز گذشته با اشاره به آغاز ثبت نام نامزدهای شورای شهر 
و روســــتا از 20 اسفندماه اظهار کرد: ثبت نام فقط در فرمانداری همدان انجام می گیرد بنابراین تمام 

داوطلبان شهرهای همدان، قهاوند، جورقان و مریانج باید به فرمانداری مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمینه ســــازی برای ثبت نام داوطلبان فراهم شــــده است ادامه داد: 

تاکنون جلسات متعددی برگزار شده تا مقدمات اجرای مطلوب این مهم فراهم شود.
سرپرســــت فرمانداری همدان ضمن تأکید بر اینکــــه نامزدها در حین ثبت نــــام باید دارای گواهی 
عدم سوءپیشــــینه باشــــند تصریح کرد: از 3 ماه قبل هــــم اعالم کردیم که داوطلبــــان گواهی عدم 

سوءپیشینه خود را بگیرند و حین ثبت نام همراه آنها باشد تا زمان ثبت نام به مشکل برنخورند.
وی بیان کرد: کســــانی که تمایل دارند برای انتخابات شــــورای شهر و روســــتا ثبت نام کنند، گواهی 

سوءپیشینه را دریافت کنند زیرا روند آن زمان بر است.
به نقل از فارس، محمدی خاطرنشــــان کرد: شــــرط مدرک تحصیلی داوطلبان نیز همچنان از مقطع 

کارشناسی به باالست و تغییراتی در این بخش وجود ندارد.
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3 شهرستان

کبودرآهنگی ها چوب ندانم کاری شورا را می خورند
هگمتانه، گروه شهرستان: با وجود پای کار آمدن اعضای 
قهر کرده شورا، مشــــکالت شــــهر کبودراهنگ با حرکت 
الک پشــــتی مجموعه تازه آشــــتی کرده شــــورای شهر حل 

نمی شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، »کاش کمــــی در مــــورد وضعیت 
کوچه هــــای شــــهر کبودراهنگ گــــزارش بگیریــــد و پیگیر 
شوید. از سال گذشته شــــهرداری کبودراهنگ کوچه ها را 
با هدف آســــفالت و جدولگذاری تخریــــب کرده، حاال بعد 
از گذشــــت این همه مدت نه تنها آسفالت و جدولگذاری 
نشــــده، بلکــــه با هــــر بارندگــــی کوچه هــــا پــــر از گل و الی 
می شــــود، چندین بار مراجعه کردیم. کاش شما هم تکرار 
کنید... برخی از شهروندان از کوچکترین امکانات محروم 
کبودراهنگی  که شهروندان  هستند.« اینها سخنانی بود 

گفتند.
تاکنون مردم مشــــکالت شــــهر را به پای نبود شــــهردار و 
انحالل شورا گذاشته بودند اما هم اکنون که اعضای شورا 
منســــجم و متحد در کنار سرپرست شــــهرداری فعالیت 
خــــود را با جدیت آغاز کــــرده اند، پذیرفتنی نیســــت مردم 
همانند گذشــــته هر روز تاوان بی اعتنایی مدیران شــــهر 
کبودراهنگ نسبت به نامناسب بودن خیابان های شهر 

را بدهند.

شــــهر کبودراهنگ به قدری آشفته اســــت که اگر اعضای 
شورای شــــهر و سرپرست شــــهرداری شــــبانه روز هم در 
تالش باشند نمی توانند کاستی ها را جبران کنند، چه رسد 

به اینکه حرکتشان الک پشتی هم باشد.
نابســــامانی  از  کبودراهنــــگ  شــــهر  مــــردم  ضمــــن  در 
وانت بارها در ســــطح شهر نگران هســــتند، گرچه حل 
این مشــــکل در نشســــت خبری توســــط خبرنگاران از 
که وی نیز در پاسخ  کبودراهنگ مطالبه شــــد  فرماندار 
گفــــت: چندین بــــار در این زمینه با شــــهرداری مکاتبه 
شــــده اســــت، ســــهل انگاری شــــهرداری و ناکارآمدی 
مدیریت شــــهری چه در گذشــــته و چــــه در زمان حاضر 

عامل ایجاد این مشــــکالت هستند.
حجــــت اهلل مهدوی افزود: از وضعیــــت موجود مدیریت 
شــــهری راضی نیســــتم و تذکــــرات و اقداماتی بــــه مراجع 
ذی ربط داده شده  اســــت. البته با کمک پلیس راهور در 
رفع سدمعبر وانت بارها در سطح شــــهر اقداماتی انجام 
شــــده که کافی نیســــت و بنده نیز به عنوان شــــهروند و 
مسؤول شهرســــتان از وضعیت آشفته موجود در شهر 

هستم. ناراضی  کبودراهنگ 
فرماندار کبودراهنگ ســــد معبر را تســــخیر دستفروشان 
به علت ســــهل انگاری مدیریت شهری دانست و گفت: 

نباید اختالفات باعث شود کار مردم بر زمین بماند.
وی با اشاره به ساماندهی وانت بارها و جانمایی مناسب 
اظهار کرد: با توجه به وجود مکان های گوناگون در سطح 
شهر از شورا و شــــهرداری می خواهیم در زمینه مطالبه به 

حق مردم اقدامات الزم را انجام دهند.
ســــوال شــــهروندان کبودراهنگ اینجاســــت که مردم تا 
چــــه زمانی باید در آتــــش اختالفات مدیران شهرســــتان 
بســــوزند و چرا باید مســــؤوالن اســــتان این اجــــازه را به 
که مدیران انگشت  اندرکاران شهرستان بدهند  دست 
شمار شــــهری برای کســــب قدرت حقوق مسلم مردم را 

زیر پای بگذارند.
بــــه نقل از ایســــنا، صبحت هــــای زیر فقــــط مطالبات یکی 
از رانندگان شــــهر کبودراهنگ اســــت. »مگــــر یک راننده 
تاکســــی شــــهری چقدر درآمد دارد که باید تــــاوان کوتاهی 
برخی مدیران شهری را بدهد!؟ چاله های موجود در سطح 
شــــهر که چه عرض کنم، چاه های ســــطح شهر را مدیریت 
کنید و برایشــــان درپــــوش بگذارید... چنــــد وقت پیش 
هم یک خــــودروی 206 داخل یکی از ایــــن چاله ها افتاد و 
الستیکش ترکید و کلی به ماشینش خسارت وارد شد... 
اول خیابان دســــتغیب چاله بزرگی هست، رانندگان عزیز 

حواستان باشد.«

روح شهر جهانی مبل منبت در کالبد درختان خشکیده
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شــــهردار مالیر با اشــــاره به 
انجام منبت کاری ســــه اصله درخت در بلوار مبل منبت 
شهید مطهری در سال گذشته گفت: در روزهای اخیر نیز 
نقش تراشی ها روی کالبد تعدادی از درختان خشک بلوار 
ســــیف الدوله و محوطه اطراف میدان دکتر بابک به اتمام 
رســــیده و این نقش ها بیشــــتر پیکرتراشی است و سعی 

کردیم از نقش های انتزاعی استفاده کنیم.
به گزارش هگمتانه، حســــین بابایی به گذشت یک سال 
از ثبــــت شهرســــتان مالیر به عنــــوان شــــهر جهانی مبل 
منبت اشاره و اظهار کرد: باید فضاسازی نماد های شهری 
نیز به تبعیت از این نشــــان تجاری معتبــــر جهانی متأثر و 

دستخوش تحوالت به روز و مرتبط شود.
وی از حمایــــت و بــــه کارگیــــری هنرمنــــدان منبــــت کار و 
پیکرتــــراش در ایــــن راســــتا خبــــر داد و افزود: شــــهرداری 
، این هنرمنــــدان بومی را برای طــــرح اندازی و منبت  مالیر
کاری تنه های درختان خشک شــــده و غیرقابل استفاده، 
حمایــــت می کند که این کار عالوه بر حمایت از هنرمندان 
 ، منبت کار و نمایش جلوه های بصری و زیباســــازی شهر
گامــــی در جهت معرفی و همخوانی شــــهر مالیر به عنوان 

شهر جهانی مبل منبت محسوب می شود.
بابایی به نقش درختان در بهبود شــــرایط زیست  محیطی 
اشــــاره کرد و یادآور شــــد: عرصه های سبز شــــهری به ویژه 
درختان، بخــــش عمده نازیبایی هــــای شــــهرها را در برابر 
سیســــتم های طبیعی متعادل می کننــــد و امروزه مفهوم 
شهرها بدون وجود فضای ســــبز در اشکال گوناگون آن 

قابل تصور نیست.
وی تصریــــح کــــرد: متأســــفانه گاهی به دالیــــل مختلف 
از درختان سطح شــــهر مواجه  با خشــــک شــــدن برخی 
می شــــویم و بــــا توجه بــــه اینکه مالیــــر به  عنوان شــــهر 
جهانی مبــــل منبت ثبت جهانی شــــده اســــت، ترجیح 
که امــــکان دارد به جای قطــــع درختان  دادیم تا جایــــی 
خشــــکیده، از آنها در زیباســــازی ســــیما و منظر شهری 

کنیم. استفاده 

بابایــــی به منبت کاری ســــه اصلــــه درخت در بلــــوار مبل 
منبت شهید مطهری در سال گذشته اشاره و خاطرنشان 
کرد: نقوش نماد های نصب شــــده در بلــــوار مبل منبت، 
نقوش منبتی بــــود. در روزهای اخیر نیز نقش تراشــــی ها 
روی کالبد تعدادی از درختان خشــــک بلوار سیف الدوله 
و محوطــــه اطــــراف میدان دکتــــر بابک به اتمام رســــیده و 
این نقش ها بیشــــتر پیکرتراشی است و ســــعی کردیم از 

نقش های انتزاعی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بیشــــتر این نقش تراشی ها در کارگاه ها 
انجام شــــده اســــت، یادآور شــــد: این هنرمندان عالوه بر 
، به محیطی آرام برای انجام کار خود نیاز دارند به همین  ابزار
علت به جزء یــــک یا دو مورد باقی نقش تراشــــی و منبت 
کاری روی پیکــــر این درختــــان خشــــکیده در کارگاه های 
منبت انجام شــــده اســــت سپس در ســــطح شهر نصب 

شدند.
ایــــن مقــــام مســــؤول همچنین از ســــاخت نمــــاد اصلی 
شهرســــتان مالیر خبر داد و گفت: فراخــــوان طراحی نماد 

اصلی شــــهر که جانمایی آن در سطح شــــهر انجام شده و 
ترکیبی از عنوان شــــهر جهانی مبل مبنت و شهر جهانی 
انگور خواهد بود، منتشــــر شــــده و پــــس از انتخاب طرح 
نهایی، اوایل ســــال 1400 این نماد طراحی و نصب خواهد 

شد.
بــــه تغییراتی در نمای ســــاختمان شــــهرداری مالیر  وی 
کرد: نمای قبلی ســــاختمان شــــهرداری  اشــــاره و اظهار 
هــــم از نظر معماری و هــــم به علت اتالف انــــرژی، نمای 
قابل قبولی نبود و در حال ایجاد یک نمای ســــنتی برای 
این ســــاختمان هســــتیم که در ســــردر ورودی آن نیز از 
نماد هــــای مرتبط با شــــهر جهانی انگــــور و مبل منبت 

شد. خواهد  استفاده 
شــــهردار مالیر در پایان ابــــراز امیدواری کرد کــــه هر یک از 
همشــــهریان مالیــــری خود را حافــــظ و نگهبان ســــازه ها، 
نماد ها، آثار هنری و مبلمان شــــهر خود بدانند و در حفظ 
و نگهداری از این آثار که بــــه ایجاد محیطی آرامش بخش 

در منظر شهری کمک می کنند، کوشا باشند.

بهبود 32۸9 بیمار کرونایی در اسدآباد

تزریق واکسن کرونا به کارکنان بخش مراقبت های ویژه 
اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرســــتان اسدآباد از تزریق واکسن 
کرونا به کارکنان بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.

بــــه گزارش هگمتانــــه، ایرج صالحی از تزریق واکســــن کرونا بــــه کارکنان بخــــش مراقبت های ویژه 

اســــدآباد خبر داد و اظهــــار کرد: در مرحله اول بــــه 10 نفر از کارکنان بخش مراقب ویژه بیمارســــتان 
اسدآباد واکسن تزریق شد.

وی با بیان اینکه خوشــــبختانه با ترزیق واکســــن ها فعال هیچ عارضه ای در بین افراد گزارش نشده 
است گفت: با ورود واکسن های بعدی دیگر گروه هدف در شهرستان واکسینه خواهند شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه قریب به 3 هزار و 500 نفر آزمایش 
پی سی آر از ابتدای اپیدمی ویروس کرونا در اسدآباد انجام شده است افزود: از این تعداد آزمایش 

یک هزار و 360 نفر مثبت بوده است.
وی در ادامه ســــخنانش با بیان اینکه در طرح شهید ســــلیمانی برای 2 هزار و 980 نفر تست سریع 

انجام شده است خاطرنشان کرد: از این تعداد تست 195 نفر مثبت گزارش شده است.
صالحــــی از بهبودی 3 هــــزار و 289 بیمار در اســــدآباد از ابتدای بیمــــاری کرونا خبــــر داد و گفت: در 
حال حاضر شهرســــتان اســــدآباد در وضعیت آبی قرار دارد و امیدوارم همچنان با رعایت مردم این 

وضعیت حفظ و به سمت کنترل کامل پیش رود.

فرماندار اسدآباد خبر داد؛

ایجاد هزار و 473 فرصت شغلی در اسدآباد
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد از 
تحقق ســــهمیه اشتغال این شهرســــتان در سال 
جــــاری خبر داد و گفــــت: یک هــــزار و 473 فرصت 
شــــغلی در این شهرستان ایجاد شــــده که بیش از 

سهمیه تعیین شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، ســــعید کتابــــی در کارگروه 
اشــــتغال و ســــرمایه گذاری شهرســــتان اســــدآباد، 
اظهار کرد: ســــهمیه امســــال شهرســــتان اسدآباد 
یک هزار و 389 فرصت شــــغلی بود که تاکنون یک 
هزار و 473 شغل برابر با 106 درصد سهمیه محقق 

شده است.
 500 و  میلیــــارد   23 پرداخــــت  از  همچنیــــن  وی 
طی  روستایی  اشــــتغال  تسهیالت  تومان  میلیون 
ســــال جاری در این شهرســــتان خبر داد و تصریح 
میراث  دامپروری،  کشاورزی،  گلخانه،  کرد:طرح های 
فرهنگــــی و صنعتــــی از جملــــه طرح هایــــی اســــت 
که با اســــتفاده از تســــهیالت روســــتایی در سطح 

روستاهای اسدآباد اجرا شده است.
شهرستان  این  کرد:  نشان  خاطر  اسدآباد  فرماندار 
افق های روشــــنی را پیش روی خود دارد و در حال 
حاضــــر ســــرمایه گذاران جدیدی برای مشــــارکت و 

آمادگی کرده اند. سرمایه گذاری اعالم 
کتابی گفت: اولویت اصلی ما ایجاد اشتغال است 
و این مهم تنها با سرمایه گذاری و جذب مشارکت 

بخش خصوصی محقق می شود.

انجام 150 رپید تســــت روزانه بیماری کرونا در  �
اسدآباد

 150 روزانه  گفــــت:  همچنیــــن  اســــدآباد  فرمانــــدار 
رپید تســــت توســــط مراکز تست ســــریع کرونا این 

انجام می شود. شهرستان 
کتابی در ســــتاد کرونا شهرســــتان اســــدآباد اظهار 
کرد: این مراکــــز از نقش مؤثری در درمان و کاهش 
بیماران بســــتری و مراقبت از اطرافیــــان و خانواده 
بیمار داشته و انجام رپید تست ها یک نقطه قوت 

به شمار می رود.
آبــــی شهرســــتان در  وی بــــا اشــــاره بــــه وضعیت 

ود: ایــــن شــــرایط در حالــــت  ونــــا، افــــز شــــرایط کر
عادی  گونه  هــــر  صورت  در  و  دارد  قرار  شــــکننده 
بســــتری  بیمــــاران  افزایــــش  احتمــــال  انــــگاری 
وضعیــــت  تغییــــر  و  بیمارســــتان  در  شهرســــتان 
بنــــدی و  رنــــگ  شهرســــتان در طــــرح هوشــــمند 
اعمــــال محدودیت هــــای مجــــدد وجــــود خواهد 

داشت.
فرماندار اســــدآباد با اشاره به اینکه در آستانه سال 
 وضعیت بازار تجمعی خواهد شــــد، خاطر 

ً
نو قطعــــا

نشان کرد: الزم اســــت از هم اکنون شهرداری برای 
بازار روزها و ســــاماندهی دستفروشان دارای طرح و 

برنامه جهت جلوگیری از تجمعات باشد.
کیــــد بــــر فعال تر شــــدن  کتابــــی همچنیــــن بــــا تأ
جوان  ورز  اندیشــــه  هیأت  نیز  و  ســــالمت  عامران 
و گروه های جهادی و هالل احمر در ســــطح شــــهر 
جهت ترغیب مردم به استفاده از ماسک و توزیع 
 ، ماســــک بین افراد بدون ماســــک در سطح شهر
یادآور شــــد: باید نظارت ســــتاد صیانت، رؤســــای 
ادارات، بازرسین اتاق اصناف، صمت و دانشکده 
علوم پزشــــکی در مراکــــز تجمعی و پرخطــــر مانند 
و  داروخانه ها  دولــــت،  پیشــــخوان های  مطب ها، 
فروشــــگاه های زنجیــــره ای و.... نظارت ها تشــــدید 
بیشــــتری یافته و تذکرات الزم نســــبت به رعایت 

شود. داده  بهداشتی  شیوه نامه های 

کشف بیش از 49 کیلوگرم تریاک در نهاوند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان نهاوند از کشــــف بیش از 49 کیلوگرم 

تریاک در این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، احمد ســــاکی اظهــــار کرد: در 
عملیات شناسایی و بازرسی از یک دستگاه خودرو 
سواری که از سوی مأموران مبارزه با مواد مخدر این 
شهرســــتان انجام گرفت 49 کیلــــو و 450 گرم تریاک 

کشف و ضبط شد.
مواد  بــــا  زه  مبــــار پلیــــس  مأمــــوران  گفــــت:  وی 
مواد  پلیــــس  همــــکاری  بــــا  شهرســــتان  مخــــدر 
اقدامات  انجام  طی  شــــدند  موفق  استان  مخدر 
ســــواری  وی  خــــودر دســــتگاه  یــــک  اطالعاتــــی 
از محورهای  که در یکــــی  را  حامــــل مواد مخــــدر 
بــــود  مواصالتــــی شهرســــتان در حــــال حرکــــت 

کنند. متوقف  و  شناســــایی 

فرمانده انتظامی شهرســــتان نهاوند بــــا بیان اینکه 
یک نفــــر متهم در ایــــن زمینه دســــتگیر و به یگان 
انتظامــــی انتقال داده شــــد اذعان داشــــت: در این 
خصــــوص پرونــــده تشــــکیل و اقدامــــات قانونی و 

قضایی در حال انجام است.

مرکز درمان ناباروری زنان 
جهاددانشگاهی همدان 

به زودی  افتتاح می شود
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم مالیر در 
مجلس شورای اســــالمی با رئیس جهاددانشگاهی واحد 

همدان دیدار و گفتگو کرد.
در  مالیــــر  مــــردم  نماینــــده  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
مجلس شــــورای اســــالمی ضمن تأکیــــد بر نقــــش مؤثر 
جهاددانشگاهی در پیشــــبرد کارهای نکرده و شکوفایی 
ایده های نــــو، راه اندازی مرکــــز خون بندنــــاف رویان، مرکز 
طب کار و نیز دفتر مرکز ناباروری در شهرســــتان مالیر را از 
اقدامات ارزشمند و کاربردی دانست که نیازمند حمایت 

و پیگیری است.
حجــــت االســــالم احــــد آزادیخــــواه در دیــــدار بــــا رئیــــس 
را  جهاددانشــــگاهی واحــــد همــــدان، جهاددانشــــگاهی 
یکــــی از بــــرکات انقالب اســــالمی دانســــت و اظهــــار کرد: 
جهاددانشــــگاهی بــــه عنــــوان یکــــی از مراکز برخاســــته از 
انقالب اســــالمی نیازمند تقویت و حمایت است، در واقع 
سازمان هایی مانند جهاددانشــــگاهی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره( یا ســــپاه پاســــداران انقالب اسالمی به عنوان 
رگه های انقالب اســــالمی، کشــــور ایران را از دیگر کشورها 

جدا می کنند.
وی به نقش مؤثر جهاددانشــــگاهی در پیشــــبرد کارهای 
نکــــرده در حوزه های مختلف تجــــاری، اقتصادی و دانش 
بنیان اشــــاره و تصریح کرد: جهاددانشــــگاهی با مدیریت 
مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و رویکرد پژوهشی، 
می توانــــد در حــــوزه شــــکوفایی ایده هــــای نــــو، فناورانه و 
کارهای نکرده ای که خأل آن در کشــــور احساس می شود، 

گام های مؤثری بردارد.
آزادیخواه از راه اندازی مرکز خون بندناف رویان، مرکز طب 
کار و نیز دفتر مرکز ناباروری در شهرســــتان مالیر توســــط 

جهاددانشگاهی اســــتان اعالم حمایت کرد و گفت: یکی 
از مشکالت عمده مردم در حال حاضر تأمین هزینه های 
ایاب و ذهاب درمان ناباروری اســــت و تأسیس این مراکز 
در شهرســــتان به عنــــوان اقداماتی ارزشــــمند و کاربردی 

نیازمند حمایت و پیگیری است.
رئیــــس مجمــــع نماینــــدگان اســــتان همــــدان همچنین 
و  ظرفیت هــــا  بــــه  جهاددانشــــگاهی  ورود  بــــه  نســــبت 
ظرفیت هــــای بومی شهرســــتان از جمله مبــــل منبت که 
مایه پیشرفت و شــــکوفایی این صنعت خواهد شد، ابراز 

عالقه و حمایت کرد.
رئیــــس جهاددانشــــگاهی واحــــد همــــدان نیــــز در ادامه 
غیردولتــــی  و  عمومــــی  نهــــاد  یــــک  را  جهاددانشــــگاهی 
دانســــت و بیان کرد: تعرفه هــــای درمانی مرکــــز ناباروری 
جهاددانشــــگاهی در عیــــن ارائه خدمــــات نتیجه بخش، 

تعرفه های پایین و نزدیک به تعرفه های دولتی است.
علــــی کالنترنیــــا از افتتــــاح مرکــــز درمــــان نابــــاروری زنان 
جهاددانشگاهی در شــــهر همدان طی ماه های آینده خبر 
داد، به تجربه های موفق در زمینه های پژوهشــــی، درمانی 
و اشــــتغال جهاددانشــــگاهی در شــــهر همدان اشــــاره و 
خاطرنشــــان کرد: با توجه به ظرفیت، جمعیت و موقعیت 
، ارائه خدمــــات درمانی و  جغرافیایــــی شهرســــتان مالیــــر
پژوهشــــی توســــط جهاددانشــــگاهی در این شهرستان 

ضروری است.
وی راه انــــدازی دفتــــر نمایندگــــی خون بندنــــاف رویان در 
شهرســــتان مالیر را به واســــطه ایجاد ارتباط مســــتقیم و 
تسریع خدمات رســــانی به مردم ضروری دانست و مطرح 
کرد: جهاددانشــــگاهی همدان از ســــال 84 و با تأسیس 
نخستین مرکز طب کار در استان همدان، تجربه خوبی در 

زمینه طب کار و سالمت شغلی کسب کرده است.
کالنترنیــــا در ادامه از مرکز تخصصی ســــفال و ســــرامیک 
جهاددانشــــگاهی واحد همدان به عنوان الگویی موفق 
در زمینه ورود به حوزه صنایع دســــتی یاد کرد و گفت: این 
مرکز با اشــــتغال 25 نفر به طور مستقیم در حال حاضر در 
زمینه تولید لعاب بدون ســــرب، کاربرد ســــفال در مصالح 
ســــاختمانی و افزایش استحکام ســــفال، پیشرفت های 
چشــــمگیری داشــــته و تجربه ای موفق بــــرای ورود جهاد 
دانشــــگاهی بــــه ظرفیت های بومــــی شهرســــتان مالیر از 

جمله مبل منبت است.
معاون آموزشــــی جهاددانشگاهی همدان نیز به ثبت نام 
بیش از 500 نفر در شهرســــتان مالیر در طرح ملی توسعه 
مشــــاغل خانگی اشــــاره و اظهــــار کرد: این طــــرح با هدف 
اشتغالزایی سبب توانمندســــازی و اشتغال متقاضیان، 
اتصال به بازار و ایجاد بســــتر فــــروش محصوالت خواهد 

شد.
عبــــداهلل میرازبیگی از ثبــــت نام 54 هزار نفــــر در طرح ملی 
مشــــاغل خانگی در 31 اســــتان کشــــور خبر داد و تصریح 

کرد: سهمیه استان همدان در این طرح 2100 نفر بوده که 
inhb. ثبت نام سامانه ای این تعداد به طور کامل در وبگاه

ir انجام گرفته و در حــــال حاضر ثبت نام به صورت مازاد بر 
آمار تعیین شده در حال انجام است.

وی بــــا بیان اینکه طرح ملی مشــــاغل خانگی با کارفرمایی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط جهاددانشگاهی 
به عنوان مجری طرح در قالب ســــه مرحله در حال انجام و 
پیگیری اســــت، خاطرنشــــان کرد: در مرحله نخست طرح 
یعنی نیازســــنجی، 11 رشــــته شــــامل خیاطی، چــــرم دوزی، 
کار چاقویی،  میناکاری، قالیبافی، تابلو فرشــــبافی، منبت 
کیک و شــــیرینی پزی، ویراســــتاری متون، مترجمی کتاب 
و مقاله و نیز برنامه نویســــی و انیماتور در حوزه مشــــاغل 

خانگی در استان همدان شناسایی شد.
وی یادآور شــــد: بیشــــترین ثبت نــــام کننــــدگان طرح در 
استان به ترتیب در شهرهای همدان، مالیر و کبودراهنگ 
است و با توجه به ظرفیت باالی شهرستان مالیر در حوزه 
مبل منبت این طرح می تواند زمینه شغلی مناسبی برای 

بسیاری از افراد آسیب پذیر جامعه فراهم کند.

میرزابیگــــی اتصال به بــــازار را به عنوان مرحله ســــوم طرح 
ملی توســــعه مشــــاغل خانگی مهمترین بخش این طرح 
دانســــت و اظهار کرد: در این مرحله افراد متقاضی پس از 
کسب مهارت در رشــــته انتخابی، توسط پیشرانان یعنی 

کارآفرینان موفق جذب بازارکار می شوند.
وی بــــه حمایــــت از افــــراد آســــیب پذیــــر جامعه شــــامل 
مددجویان کمیته امداد و بهزیســــتی و یا زنان سرپرست 
خانــــوار در این طرح اشــــاره و بیان کرد: ایــــن طرح با هدف 
اشتغالزایی سبب توانمندســــازی و اشتغال متقاضیان، 
اتصال به بازار و ایجاد بســــتر فــــروش محصوالت خواهد 

شد.
میرزابیگــــی در پایان تأکیــــد کرد: با توجه بــــه تجربه موفق 
جهاددانشــــگاهی همدان در طــــرح توانمندســــازی زنان 
سرپرســــت خانــــوار در ســــال 96، مشــــاغل خانگی یکی 
از زمینه هــــای افزایــــش مشــــارکت مــــردم در اقتصــــاد و 
راهکارهای توسعه اشــــتغال های ُخرد و خانگی است که 
می تواند در توســــعه زیرســــاخت های هر کشــــور و ملتی 

اثرگذار باشد.

احیای پخت نان سنتی 
و محلی در کبودرآهنگ

هگمتانه، گروه شهرستان: راه اندازی کارگاه تولیدی 
نان ســــنتی بانوی داق داق آبــــادی در همدان، آئین 
دیرینه پخت نان های محلی در منطقه کبودراهنگ 

را زنده کرده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، پخت نان محلــــی از هنرهای 
بانــــوان روســــتایی در نقــــاط مختلــــف شهرســــتان 
که  کبودراهنگ به شمار می رود، پیشینه ای تاریخی 
با صنعتی شــــدن نان به دســــت فراموشــــی سپرده 

شده است.
این ســــنت فرهنگی حرفه ای قدیمی بود که دانش 
تهیه آن توســــط مادران به دختران در شهر و روستا 

آموزش داده می شد.
با ورود فناوری نان های ماشــــینی و مشــــغله روزانه 
خانواده هــــا در جامعــــه امــــروزی حال کمتــــر بانویی 
فرصت پخت نان خانگی دارد تا جایی که این سنت 

در حال فراموشی کلی است.
اعظم امینــــی یکی از بانــــوان کارآفرین شهرســــتان 
کبودراهنگ اســــت که در اقدامی جالب با راه اندازی 
نانوایــــی ســــنتی در روســــتای داق داق آبــــاد ضمن 
احیــــای پخت نــــان محلی چرخه اقتصــــادی چندین 

خانواده دیگر را نیز به حرکت درآورده است.
وی در تشــــریح فعالیت خود ضمن تأکید بر نقش 
مؤثــــر زنــــان در اقتصــــاد خانــــواده اظهار کــــرد: زنان 
روســــتایی می تواننــــد در کنــــار خانــــه داری و تربیت 

فرزندان نقش مهمی در اقتصاد خانواده ایفا کنند.
خانم امینی در تشــــریح فعالیت خــــود اضافه کرد: از 
ســــال 98 با 40 میلیون تومان اعتبار نانوایی سنتی 
خود را راه اندازی کردم که هم اکنون 11 نفر به صورت 
مستقیم مشغول فعالیت در این نانوایی هستند.

، این بانوی روســــتایی استقبال مردم  به نقل از مهر
از نان های سنتی را بســــیار مطلوب دانست و خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه با توجه به کیفیت مطلوب 
نان های محلــــی و با توجه و نحوه پخــــت این نان ها 
در تنور مــــردم روســــتا و دیگر روســــتاهای هم جوار 
اســــتقبال خوبی از نان محلــــی کارگاه ما کرده اند که 
ایــــن موضوع باعث شــــده تــــا هر روز حدود شــــش 

کیسه آرد در این نانوایی پخت شود.

60 دریافت کننده واکسن 
کرونا در مالیر هیچ مشکلی 

ندارند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شبکه بهداشت 
و درمان مالیــــر گفت: در مرحله نخســــت آغاز تزریق 
واکســــن کرونا، 60 نفر از کادر درمان این شهرســــتان 
واکسن »اســــپوتنیک وی« را دریافت کردند که پس 
، حال عمومی آنهــــا خوب و هیچ  از گذشــــت چند روز

عارضه جانبی نیز در این افراد مشاهده نشده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، »محســــن ترکاشــــوند« روز 
یکشــــنبه اظهار کرد: واکســــن کووید-19 در مرحله 
نخســــت طرح واکسیناســــیون برای 60 نفــــر از کادر 
درمــــان بخش های مراقبت های ویژه )آی.ســــی.یو( 
سه بیمارستان امام حسین)ع(، مهر و دکتر غرضی 

شهرستان تزریق شد.
وی افزود: طرح واکسیناسیون کرونا از 23 بهمن در 
شهرستان مالیر آغاز شده و کادر درمانی و کارکنان 
مراکز بهداشتی درگیر با کرونا به عنوان اولویت اول 
این واکســــن را دریافت می کنند و در مراحل بعدی 
بــــه افــــراد پرخطــــر و دارای بیماری های زمینــــه ای نیز 

تزریق خواهد شد.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر بــــا تأکید بر 
اینکه واکسیناسیون بر اساس اولویت بندی اعالم 
شــــده از ســــوی وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش 
پزشکی انجام می شــــود، گفت: واکسن اسپوتنیک 
 وی در 2 مرحله تزریق می شود که مرحله دوم پس از 
21 روز از زمان دوز اول برای 60 نفر از کادر درمانی این 

شهرستان تزریق می شود.
وی تأکید کرد: به رغم آغاز طرح واکسیناسیون علیه 
کوویــــد-19 انتظار داریم مردم به منظور پیشــــگیری 
از بــــروز موج چهــــارم همه گیری ویــــروس و افزایش 
آمار مبتالیــــان و مــــرگ و میر ناشــــی از آن همچنان 
نسبت به رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل های 

بهداشتی حساسیت جدی داشته باشند.
به گفته ترکاشــــوند، شهرســــتان مالیر هــــم اکنون 
در وضعیت زرد کرونا قرار دارد که البته این شــــرایط 
شــــکننده اســــت و پایداری و همچنین بهبود این 
شــــرایط بســــتگی به نحوه رفتار مــــردم در خصوص 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی دارد.
به نقــــل از ایرنــــا، از مجموع 10 شهرســــتان اســــتان 
و  فامنیــــن  اســــدآباد،  شهرســــتان  ســــه  همــــدان، 
کبودرآهنگ در شرایط آبی و هفت شهرستان دیگر 
در وضعیــــت زرد کرونایی قرار دارنــــد. مجموع موارد 
مثبت بســــتری از ابتدای همه گیــــری ویروس کرونا 
تاکنون در اســــتان همــــدان به 10 هــــزار و 305 نفر و 
مبتالیان سرپایی به 19 هزار و 346 نفر رسیده است.

خبــر



سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/12         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/27

نظــر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شــماره 
139960326004000981 مورخــه 1399/10/14 تصرفــات مفــروزی و مالکانه آقای محمد 
ســلیمانی به شماره ملی 5840040576 صادره از تویســرکان فرزند فرزند علی متقاضی پرونده 
کالســه 1398114426004000110  نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان قسمتی از پالک 
3661 اصلــی به مســاحت 115/55 مترمربع واقع در بخش یک حوزه ثبتی ملک تویســرکان به 
آدرس: تویســرکان،  تیمورآباد خریداری مع الواسطه از آقای صدراله سوری محرز گردیده است. لذا 
مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض 
داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و 
رســید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواســت تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه 
نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره 
ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتــراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه 

خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 274

پروانــه ســاختمان مســکونی بــه شــماره پروانــه 2/8381 و تاریــخ صــدور 
ک ثبتی 10/339 به آدرس: همدان، نایب احمد، 12  92/07/16 و شماره پال
گردیده و از درجه اعتبار  ک 23 به نام اقدس شعبانلو مفقود  متری ایثار، پال
ســاقط می باشــد. از یابنده تقاضا می شود آن را به شهرداری منطقه 2 واقع 

در خیابان تختی تحویل نماید.

مفقود شده

چون اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی 
پــالک 1786 اصلی بخش یــک نهاوند را از این اداره نموده اســت 
و متقاضــی مدعی می باشــد که مجاورین و مالکین مشــاعی پالک 
مذکور را نمی شناســد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتــی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مجاور پالک فوق الذکر 
ابالغ می گردد که در تاریخ شــنبه مورخ 1399/12/02 ســاعت 10 
صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان گلشــن، حســینیه 
گلشــن حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین 
مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به 

آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 946

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند  شهرداری منطقه دو همدان

ی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانون اصالح   اداره کل زندانهای اســتان همدان در نظر دارد دســتمزد پخت نان زندانهای تابعه )زندان مرکز
و تربیــت وبازداشــتگاه و زنــدان مالیــر ( را بــرای مــدت یکســال شمســی از مورخــه 1400/01/01 الــی 12/29/ 1400 از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار 
ونیکی دولت ) ســتاد ( می  نماید لذا از اشــخاص حقیقی و حقوقــی مجاز که دارای صالحیت الزم از مراجع رســمی کشــور وعضو ســامانه تــدارکات الکتر
وز دوشــنبه   وز ســه شــنبه مورخــه 99/11/21 ســاعت 10 صبح لغایت ر گهی ر باشــند  دعوت بعمل مــی آید جهــت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ درج آ
وز  تا مورخه  99/12/04 تا ســاعت 10 صبح بــه آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اســناد مناقصــه را دانلود نمایند و از ســاعت 10 صبح همــان  ر
ی و پاکت الف مناقصه را به صورت دســتی به دبیرخانه اداره کل به  دوشنبه 99/12/18 ســاعت 10 صبح پیشــنهاد قیمت رادر ســامانه فوق بارگذار

آدرس ابتدای خیابان هنرســتان،اداره کل زندانهای اســتان همدان  تحویل نمایند .
ونیکی می باشــد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد . شــایان ذکر اســت که ارائه پاکات ب و ج صرفًا به صورت امضاء و مهر الکتر

• زمان بازگشایی اســناد مناقصه: روز سه شــنبه مورخ 99/12/19  ساعت 11 می باشد. 
ی و  )جهــت شــرکت در مناقصــه و پیشــنهاد قیمت حتمــا باید اســناد از ســامانه تــدارکات دولت دانلود شــده باشــند در غیــر این صــورت امــکان بارگذار

اعالم قیمت در ســامانه وجود نخواهد داشت( 
•فرمول و محاســبه قیمت ساالنه:                                                  ....................=365*3*....... *5000

•مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه : 280.000.000 ریــال مــی باشــد که بصــورت یکــی از بندهــای مــاده 4 آئین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی از طرف 
پیمانکار ارائه می گردد.

ی به شــماره  4065013107730084  بنام تمرکز وجوه ســپرده  جهت واریزوجه نقد بــه عنوان ضمانت شــرکت در مناقصه حســاب متمرکز نزد بانــک مرکز
اداره کل زندان های اســتان همدان معرفی می گردد. الزم به ذکر اســت شــرکت کنندگان می بایســت کلیه اســناد مناقصه)محتویات هر ســه پاکت الف- 

ی نمایند.  ب-ج( را در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir دانلود و پس از پیشــنهاد قیمت در ســامانه بارگذار
    شرایط:   

1- آرد و تمامی مــواد اولیه  جهت پخت نان به عهده کارفرما می باشــد.
الت طبخ نان می باشــد ) کلیه دســتگاهها و تجهیزات بــه عهده کارفرما (.  2- نانوایی زندان همدان  دارای کلیه تجهیزات و ماشــین آ

الت  طبخ نان می باشــد )کلیه دســتگاهها و تجهیزات به عهده پیمانکار ( 3- زندان مالیر بدون تجهیزات و ماشــین آ
ق و گاز و تلفن بر عهده کار فرما می باشــد .  4- هزینه آب و بر

ی همدان انجام می شود و بایســتی توسط پیمانکار به بازداشــتگاه و کانون ارسال گردد . 5- تهیه نان کانون و بازداشــتگاه در زندان مرکز
6- پیمانــکار مــی توانــد از مددجویــان رای باز کــه دارای شــرایط کار در قــرارداد جدید می باشــند بــه شــرط پرداخت حــق الزحمه با شــرایط بنیــاد تعاون 

نمایند. استفاده 
توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ســتاد قیمت پیشــنهادی فاقد اعتبار می باشد.

  اطالعات فوق در پایگاه ملی  مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبت شــده اســت و جهت کســب اطالعات بــه آدرس: ابتدای خیابان هنرســتان، 
اداره کل زندان های اســتان همدان مراجعه و یا با شــماره تماس 08138260752 تماس حاصل فرمایید.  
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم( آ

کل زندانهای اســتان همدان روابط عمومی اداره 

99/11/27

رضا بیات - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/10

برابــر رأی شــماره 139960326009000553 مورخــه 1399/11/19 هیأت 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ســیده زهره حسینی فرزند سید یداله به شماره شناسنامه 2871 
صــادره از - در یک باب خانه به مســاحت 127/90 مترمربع پالک 104 اصلی 
واقع در بخش 5 فامنین خریداری از مالک رسمی آقای قدرت اله نقوی به شماره 
نســق 55241 مورخه 44/11/19 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 317
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/27         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/12

برابر رأی شــماره 139960326005005001114 - مورخ 1399/10/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شــرکت آب و فاضالب استان همدان به شناسه ملی 10861114025 ششدانگ یک 
قطعه زمین با تأسیســات احداثی در آن به مساحت 157566/87 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره دو اصلی واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع در جاده کرمانشاه، ابتدای 
راه شهرک صنعتی، تصفیه خانه فاضالب انتقالی از علیرضا لرمیر و غیره حقوق ارتفاقی 
ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 935

27 بهمن 1399    شـــماره 4736 دو شـــنبه   

4
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی - اعظــــم مهری: ســــینا آبگون 
متولد دوم تیر 74 اســــت. او در شهرســــتان مالیر به دنیا 
آمــــد و در ســــاری بزرگ شــــد. حدود 6 ســــال اســــت که در 
همدان ســــاکن اســــت و فعالیت هــــای هنری خــــود را در 
اســــتان زادگاهــــش ادامه می دهــــد. این هنرمنــــد، بازیگر 
و خواننده جــــوان و موفق، ســــبک جدیدی از موســــیقی 
گفت آوا را ارائه کرده اســــت. آبگون از سال 88-89 به طور 
حرفه ای وارد عرصه های هنری شد. او چندین سال است 
در عرصه موسیقی و هنر فعالیت می کند. گروه فرهنگ و 
هنر هگمتانه در گفت وگویی، پای درد دل ها و حرف های 

او نشسته است. در ادامه این گفت و گو را می خوانید.
***** بفرمایید از چه سالی وارد فضای هنری شدید و چه 

اتفاقی باعث شد که سمت موسیقی رفتید؟
از ســــال 88-89 وارد عرصه هنری شدم و فعالیت هنری 
ام را با ســــاز گیتار شــــروع کردم. ما در خانه یک ســــاز گیتار 
داشتیم که هیچ کس از آن اســــتفاده نمی کرد. یک اتفاق 
یا شاید یک جرقه از درونم شکل گرفت که می گفت: این 
ســــاز رفیق چند ساله ات اســــت و تو نخواسته ای تا کنون 
با آن ارتباط بگیری. کم کم با ســــاز شروع شد، کالس های 
گیتار رفتم، بعد روی آوردن به یک نوع موسیقی اعتراضی 
خیابانی به نام رپ بود که به طور حرفه ای ســــال 89 شروع 

شد.
 چرا این ســــبک از موسیقی را انتخاب کردید؟و فکر  �

می کنید هنوز هم اگر بخواهید انتخاب کنید همین 
مسیر را در پیش خواهید گرفت؟

یک سری مســــائل شاید دســــت خود آدم نیست، یعنی 
یــــک جرقــــه ای از درون آدم ها آنها را به ســــمت مســــیری 
سوق می دهد که از قبل برای فرد چیده شده و تقدیر آدم، 
حرکت در آن راه اســــت. البته عالقه هم مهم است و من 
به این کار عالقه داشــــتم. ناگفته نماند که سبک من قبال 
رپ بوده، و االن دیگر در این سبک کار نمی کنم.پاسخ به 
این ســــوال که اگر دوباره بخواهید انتخــــاب کنید همین 
مســــیر را می روید، خیلی دشوار اســــت. واقعا راهی که من 
رفتم پر از دوگانگی ها و ســــختی هاست. چون من اولین 
نفری هســــتم که این ســــبک را آوردم. ما از هر دو طرف در 
این ســــبکی که کار می کنیم ضربه می خوریــــم، هم از بچه 
انقالبی هــــا می خوریم که بــــه ما می گویند نفــــوذی و هم از 
مخالف هــــای عقایدمان می خوریم که به ما می گویند خود 
شــــیرین و خود فروخته و از این قصه ها. و این کار سختی 
اســــت که بین دو تــــا فکر مختلف قرار بگیــــری و هر دو تو 
را متهــــم بدانند. و هر دو بــــه تو حمله ور شــــوند و تو تنها 
بمانی با عقایدت. با خــــودت می گویی: برای چه مانده ام؟ 
چه چیزی بــــه من داده اند کــــه در این راه بــــاز هم پایداری 

می کنم؟ این سوال ها در ذهن هر جوانی ایجاد می شود.
اوایل این طور نبود که اعتباری داشــــته باشــــم یا روی من 
حساب بکنند. ما در خرابه های جاده تهران یک استودیو 
درســــت کرده بودیــــم و کارمــــان را آنجا بیــــرون می دادیم. 
تازه آنجا هــــم کار می کردیــــم باز هم یک عــــده در همدان 
می گفتنــــد که کار تو خالف شــــرع اســــت و نبایــــد در این 
ســــبک کار کنی.مطمئنا هر کســــی دیگری جــــای من بود 
و این رفتار ها را می دید، فراری می شــــد. آن هم در شــــهری 
مثل همدان که دارالمؤمنین اســــت و مــــردم اش عقاید 
مذهبی عمیقــــی دارند. و برای تکامل یک چنین ســــبکی 
مثل ســــبک من که این قدر جدید و تابو شــــکن اســــت، 
واقعا فعالیت در همدان کار دشواری بود. ما نداشتیم تا 
کنون کسی که از شهدا، از حضرت زهرا)س(، از امام زمان 
)عج( یا حضرت آقا در این ســــبک از موســــیقی کار کند. ما 
هم خوب خــــالف جریــــان آب حرکت کردیــــم. و زمانی که 
خالف جریان حرکت می کنی، می دانی که چه سختی هایی 

را باید تحمل کنی.
 ، یــــک دوره ای واقعــــا برایم ســــخت شــــده بود همــــه چیز
حتی خانــــواده ام هــــم می گفتند: دیگر ادامه نــــده و کافی 
است؛ این همه ســــختی برای چی است؟ و آخرش به کجا 
می خواهی برســــی؟ تو خودت و جوانــــی ات را داری از بین 

می بری؟!
ولی وقتی یک نــــدای درونی از وجودت می جوشــــد، دیگر 
این همه ســــختی برایت مهم نیست. شــــعری دارم که در 
دادستان هم آمده است؛ سرم فدای آرمان عدالته/ پایان 

مأموریت عشاق شهادته
به عشــــق شــــهدا، پی همه چیــــز را به تنمــــان مالیدیم و از 
خانــــواده و فامیل طرد شــــدن را هم تحمــــل کردیم. ترش 
کردن ها و درگیر شــــدن ها وقتــــی در فامیل یکی بر خالف 
عقایدمان حرف می زند، باعث می شــــود کــــم کم آدم طرد 

شود.
همــــه فکر می کنند ما کــــه از نظام دفــــاع می کنیم حالمان 
خیلی خــــوب اســــت، خیلی ها به مــــا خواننــــده حکومتی 
می گویند. اما اگر جای من باشند نمی توانند تحمل کنند. 
من هفته ای یک بار دارم روی تخت بیمارستان می خوابم، 
آنقدر که فشــــار عصبی روی من زیاد است و درگیری های 

مختلف دارم.
جمله قشــــنگی در ذهنم فکر می کنم از حرف های شهید 
آوینی ایجاد شده اســــت که می گوید:" تو ایران همه آزادن 

جز حزب اللهیا / پای امامت واستی می گن حزب بادیا"
یعنی در ایران همه آزادند به جز کســــانی کــــه حزب اللهی 
 . هستند. ما واقعا داریم ســــختی می کشیم در این مسیر
مسیری که چیزی در آن مشخص نیست. نه این مسیر ما 
را قبول دارد، نه آدم ها مــــا را قبول دارند. ما زندگی هایمان 
برگشــــته و همه چیز برایمان سخت شده است. واقعا هر 
کس دیگری بود و پشــــتوانه اعتقادی محکمی نداشت، 

فرار می کرد و فراری می شد از این راه.
 چه انگیزه ای در شما وجود داشت که در کارهایتان  �

شاهد رگه های پیام های انقالبی هستیم؟
زندگی من وابســــته به خوابی که مادرم دید عوض شــــد. 
خوابی که مادرم درباره شهید سید میالد مصطفوی دید و 
قبال هم خیلی درباره اش صحبت شــــده، در شبکه دو، در 
مصاحبه هایم هست. شــــروع مسیر وقتی با شهداست، 
گاه در جای درست خودش قرار می گیرد.  همه چیز ناخودآ
ما هم همیشــــه دلمان می خواهد در مسیر شهدا حرکت 

کنیم.
این را باید بگویم که ســــبک من اصال برایم مهم نیست. 
هر کس هر اســــمی می خواهد رویش بگــــذارد. برای من 
این سبک یک سالح است، اســــلحه برای زدن هدفی که 
در پیش اســــت. من هیــــچ تعصبی روی ســــبکم ندارم و 
اصال اگر یک روزی استفتا از دفتر حضرت آقا بگیریم – که 
گرفته ایم و اصال هم نگفته اند که این سبک حرام است و 
سیســــتم هم قبولش کرده و در صدا و سیما آثارم پخش 
می شــــود – و بگویند که مشــــکل دارد این ســــبک؛ من 
همان روز این لباس را از تنم بیرون می آورم و یک اســــلحه 
دیگر بر می دارم. مهم آن هدف است و مهم این است که 
هر کس هرچه در توان دارد انجام دهد تا به آن هدف زیبا 
برسیم، به گام دوم انقالب برسیم، به جریان سازی برسیم، 

به گفتمان سازی برسیم.
انگیــــزه ای که در ما وجود داشــــت از اول هــــم این بود که 
راه شهدا را با جوانان به اشــــتراک بگذاریم. اکثرا جوانان در 
یک فضای دیگر هســــتند. جوانانی که من در زندگی قبلی 
ام با آنهــــا مواجه بودم، گمراه بودند و خیلی از این فضا دور 
بودند. همه آنها به دنبال یک جرقه بودند و من دوســــت 
داشــــتم با کارهایم یک جرقه در دل آنها ایجاد کنم شــــاید 
مسیرش برگشــــت. آقای مجتبی روشــــن روان در یکی از 
شعرهایش می گوید: اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای 

سپاهش تو سردار یاری.
واقعا ما هم دوست داشتیم یک نفر را وصل کنیم و یک 

جوان را به مسیر شهدا متصل کنیم.
انگیزه دوم من عدالت خواهی بود، برای عدالت خواندن، 
ضد اشرافیت خواندن، ضد فســــاد خواندن، فسادی که 
در جامعه و بین مسوولین بود. فسادی که خیلی ها دارند 
چشمشــــان را روی آن می بندند، بعضی ها قدرت تفکیک 
اصل و فرع را ندارند و به چالش کشــــیده می شــــوند. همه 

که نمی توانند ببینند که تقصیر چه کســــی اســــت که این 
اتفاق افتاده و کل نظام را زیر ســــوال می برند. و ما دوست 
داشــــتیم این تفکیک را انجــــام بدهیم و بگوییــــم که اگر 
کسی اشتباه کرد اگر کسی خراب کرد و واداد، قرار نیست 
کل نظام زیر ســــوال بــــرود. ما می خواســــتیم این عدالت 

خواهی انجام شود و این تفکیک صورت پذیرد.
 از این نمی ترســــید که شــــما را به عنــــوان خواننده  �

افراطی بشناسند؟
مــــا فقط از حــــق می گوییــــم. اگر تــــو فقط حــــق را بگویی و 
تــــو را خواننــــده افراطی بشناســــند، من باکی نــــدارم از آن. 
ما همیشــــه ســــعی کردیم با تمام توان و تمــــام قوا جلوی 
دولت فاسد و هر ارگان فاسد بایستیم. حاال شاید به من 
بگوینــــد افراطی، اما اصال برایم مهم نیســــت. من هدفم را 
دنبال می کنم، و پرونده ای هم که ایــــن آدم ها برایم دارند 
می نویســــند، مهم نیست. مهم این اســــت که آن باالیی 
چه می نویســــد؟ هدف درونــــی من عدالت اســــت و من 
برای این هدف و این عدالت، سوخت داده ام و برای این 
مطالبه گری ســــوخت داده ام. حاال اگر می خواهند به من 
بگویند افراطی اصال برایم مهم نیســــت، پرونده ای که این 

آدم ها می نویسند را که خدا نمی خواند برای من.
**** خبر داریم که ورزش دوســــت هم هســــتید، ضمن 
توضیح دربــــاره عالقه تان بــــه ورزش برای مــــا و مخاطبان 

روزنامه بفرمایید در چه رشته های دیگری فعالیت دارید؟
ورزش کــــه بلــــه، خــــودم کشــــتی آزاد کار می کــــردم و مقام 
کشوری در کشــــتی دارم. در مازندران ما تمرین می کردیم 
و 15 ســــال من ورزش حرفه ای کرده ام. مینیســــک و رباط 
پای چپم پاره شــــد، عمل کردم و دیگر نتوانستم در سطح 

حرفه ای ورزش را ادامه دهم.
برای مســــابقات کشــــوری فرنگی رفتم، مینیسک و رباط 
پای راســــتم هم پاره شــــد و هر دو پایم از رده خارج شــــد و 
بــــه همین علت دیگر نتوانســــتم کشــــتی را ادامه بدهم. 
االن بدنســــازی کار می کنــــم و مربی بدنســــازی هســــتم. 
تقریبا 4 ســــالی هست که بدنســــازی را به طور حرفه ای کار 
می کنم.حاال هم چون درگیر آهنگ ها و کارها بوده ام یک 
مقداری سخت بوده ورزش کردن،ولی از حاج احسان بی 
آزار تهرانی، هشــــتگ هر روز به عشــــق یک شهید تمرین 
کــــردن را راه انداخته بودیم. این حرکت را در فضای مجازی 

رسانه ای کردیم.
 از بازیگــــری برایمــــان بگویید؛ از اینکه چطور شــــد  �

موفق شــــدید در ســــریال دادســــتان به ایفای نقش 
بپردازید؟

بازیگــــری دنیــــای خیلــــی بزرگی اســــت. به جــــز کار هنری 
خودم،حضور درجلوی دوربین دادســــتان اولین تجربه ام 
در عرصه حرفه ای بازیگری بود. واقعا اســــترس داشتم که 
کار خوب در می آیــــد یا نه. آقای ده نمکی یک شــــخصیت 
بزرگی است – نه اینکه چون مرا انتخاب کرده است- واقعا 
من به ایشان شهید زنده می گویم. ما وقتی می دیدیمش 
می رفتیم بــــه حال و هــــوای دوکوهه و شــــلمچه. این آدم 
واقعــــا در نقطــــه ای از زمان انگار بــــه دنیا آمــــده که هم در 
زمان حال است و هم در زمان جنگ دارد حرکت می کند. 
هم خط شــــکن، هم دستگیر و هم دلســــوز است. زبانم 
از توصیف خوبی های این مرد قاصر اســــت. ایشــــان ما را 
قبل از سریال می شناختند و کارهای مرا دنبال می کردند 

. و راهنمایی های پدرانه در حق ما می کردند در این مسیر
قبل از ســــریال یک روز به من پیام صوتی دادند گفتند که 
در این سریال نقشی را کنار گذاشته ام که خودت هستی. 
یکی دو جا از این سریال ترانه های عدالت خواهی خودت 
را می خوانی. شــــخصیتی که برایت انتخاب کرده ایم، سینا 
آبگون واقعی اما داخل یک ســــریال است. تنها کسی که 
در فیلــــم خودش را بازی می کند من هســــتم و هیچ فرقی 
در ســــریال نکرده ام. وقتی دیدم یک چنین نقشی دارم با 

خودم گفتم بازی کردن نقش خودم که راحت است.
وقتی اســــتاد به من پیام داد، مــــن در جنوب کرمان درگیر 
مطالبــــه گــــری از مســــوولین کرمان بــــودم. برای اســــتاد 

فرســــتادم که من اینجا گیر هســــتم. گفت بیا و رسانه ات 
را تقویــــت کن مطمئن باش چه در زندگــــی هنری ات و در 
مطالبــــه گری و عدالــــت خواهی کمکت خواهــــد کرد و ما 
هم ســــمعا و طاعة قبول کردیم و به دعوت اســــتاد لبیک 

گفتیم.
 شــــما حاال در پروژه دادستان مشــــغول کار و روی  �

آنتن هستید و با تیم ده نمکی فعالیت دارید، به نظر 
شما مسعود ده نمکی چقدر از هوشش برای عبور از 

خط قرمزها استفاده می کند؟
آقای ده نمکی خیلی آدم باهوشــــی است. ایشان عدالت 
خوار نیست، عدالت خواه است. سیاه نما نیست، سیاه 
نمایی نمی کند، مطالبه گری می کند. در زندگی واقعی اش 
هم از اول همین طوری بوده است. از نشریه شلمچه اش 
تا االن شــــخصیتی مثل آقــــای ده نمکی همیشــــه دنبال 
مطالبه گــــری و عدالت خواهی بوده و ایشــــان از خط قرمز 
عبور نمی کند، از ســــد قرمز عبور می کند. یعنی سدهایی 
که می گذارند بــــرای آدم های عدالت خواه و آقای ده نمکی 
با هوشش از این سد ها عبور می کند و می داند کجا با چه 
ادبیاتی وارد قصه شــــود که اصل و هــــدف قصه فراموش 

نشود.
 از اینکه تابوی پخش موسیقی به اصطالح رپ را در  �

تلویزیون شکستید چه حسی دارید؟
در باره تابو رپ را شکســــتن باید بگویم که سبک من رپ 
نیست، ســــبک من گفت آوا هست، بحر طویل ریتمیک 
اســــت. اگر تابویی شکســــته شــــده، خوب درست است 
و قبل از من کســــی نمی توانست این ســــبک را در صدا و 
سیما اجرا کند. باید خدا را شــــاکر باشم. خدا به دل آدم ها 
و هدفشان نگاه می کند. وقتی دلت پاک باشد کوه را هم 
جابه جا می کند برایــــت. اوال که اینکه بگویم من این کار را 
کردم و به خودم غره و مغرور شــــوم، اصال این طور نیست. 
منی وجود ندارد، مســــیر و هدف من این کار را انجام داد و 
خود شهدا خواســــتند که این تابو شکسته شود و چنین 
سبکی در صدا و ســــیما اجرا شود و حتی تیتراژ هم بگیرد. 
بــــه نظر من فرد اینجا مهم نیســــت، مســــیر و هدف مهم 

اســــت. حاال اینکه با چه وســــیله ای به آن هدف برســــیم، 
ما نشان دادیم که می شود با ســــبکی که تا به حال کسی 
رویش کار نکرده اســــت به آن هدف زیبا رسید. اینکه من 
خوشحال باشــــم از اینکه به این ســــبک گفت آوا رسیده 
ام و در صدا و ســــیما آورده ام این سبک را و حاال به خودم 
مغرور شوم، اصال در این حال و احوال نیستم. من دنبال 
چیــــز دیگری هســــتم. من دنبال این هســــتم کــــه با این 
اسلحه ای که در دســــت دارم عدالت خواهی بکنم. حرف 

دل مردم را بزنم. قصه قصه دیگری است.
 به نظر شما، جوان انقالبی چه خصیصه ای دارد؟ �

جوان انقالبی از نظر ســــینا آبگون کســــی است که سعی 
می کند خــــودش را با جامعــــه وفق بدهد. ســــعی می کند 
همیشه به روز باشــــد و در دل مردم باشد. جوان انقالبی 
آن کسی نیســــت که در را به روی خودش ببندد و دست 
بــــه دعا می برد که من خوبم و خدایــــا مرا ببخش و... جوان 
انقالبــــی می آید در دل مردم، از مشــــکالت مردم می گوید، 
در کنار مردم قرار می گیــــرد و از دغدغه های مردم می گوید 
و فریاد می زند و تریبون کســــانی می شــــود که نمی توانند 
ساده ترین حرف هایشــــان را به مسوولین بزنند. تریبون 
افراد بی تریبون می شود. جوان انقالبی امروز باید حرکت 
بکند. امروز اگر ما بنشــــینیم مطمئن باشــــید، یک حرف 
قشنگی بود که می گفت: زیر پوتین های دشمن از خواب 

بیدار می شوید.
ما اگر کنار مردم نباشیم و مشــــکالت و دغدغه هایشان 
را سر مســــوولین فریاد نزنیم مطمئن باشید که مردم ما را 

کنار می گذارند و طردمان 
می کننــــد. امروز کســــانی 
می کنند  فکر  که  هستند 
یعنــــی  انقالبــــی  جــــوان 
کســــی که یقه اش بسته 
باشــــد و ریــــش داشــــته 
شــــهدا  شــــبیه  و  باشــــد 
شهدا  ظاهرشــــان.  باشد 
خودشــــان  دل  در  اول 

شهید شدند بعد ظاهرشــــان تغییر کرد و آن شکلی شد. 
بیایید تو را به خدا از درونمان شبیه شهدا شویم. نه اینکه 
فقط در ظاهر این شکلی باشیم. تو را به خدا بیایید مسیر 
شــــهدا را در جامعه طنین انداز کنیم، دغدغه مان شــــود 
انقالبی گــــری، نه اینکه فقــــط به حرف خالصه شــــود و در 

نطفه خفه شود.
جوان انقالبی جوانی است که کف جامعه دارد می جنگد. 
امروز دیگر حضــــرت زهرا )س( و این خانــــواده دیگر باید 
ببخشید شــــعبان بی مخ نمی خواهد، امروز این خانواده 
دکتر می خواهد، متخصص می خواهد، کسی را می خواهد 
که جــــواب معاندین رابدهد. باید به روز رســــانی شــــویم و 
انقدر در فضای علمی رشد کنیم که جایی برای حرف زدن 
معاندین و براندازها نگذاریم. ما باید قوی شویم ما باید به 
باالترین نقطه برســــیم که بگویند: ببینید نوکران حضرت 
زهــــرا)س( چــــه غوغایی کــــرده اند. مــــا باید تــــرس در دل 
دشــــمن بیندازیم، نه فقط به شــــعار معطوف شویم امروز 
باید بجنگیم. امروز جنگ دیگر مثل قدیم نیست. اگر به 
روز نباشــــی اگر علمش را نداشته باشی شکست خواهی 
خورد. به قول شــــهید بزرگوارمان؛ تعهد در کنار تخصص 
معنا پیدا می کند. بله امروز جنگ هم تعهد می خواهد به 

شهدا، هم تخصص می خواهد برای شهدا کار کردن.
و اما سخن پایانی؟ �

ممنون از اینکه وقتتان را در اختیار من گذاشتید. ممنون 
از بچه های روزنامه هگمتانه. امیدوارم که همیشــــه موفق 
. ما را هم دعا کنید که عاقبت به خیر شویم. باشید و پیروز

استان

سینا آبگون خواننده و بازیگر موفق همدانی در گفت و گو با هگمتانه:

برای من این سبک یک سالح است
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5 ایران و جهان

: سخنگوی ستاد انتخابات کشور

ستاد انتخابات کشور به صورت رسمی تشکیل شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ستاد انتخابات کشور از تشکیل رسمی ستاد انتخابات 
در وزارت کشور خبر داد و گفت: در اسفند امسال هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشور 

تشکیل می دهیم.
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در برنامه »بدون خط خوردگی« در رابطه 
با برنامه ریزی برگزاری انتخابات ریاســــت جمهوری در ســــال آینده، گفت: ســــه شنبه هفته گذشته 

 تشــــکیل شد و معاون سیاسی 
ً
ستاد انتخابات کشــــور با احکامی که وزیر کشور صادر کرد، رسما

وزیر نیز به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور انتخاب و منصوب شد که این امر سبب انسجام و 
سازماندهی بهتر برای برگزاری انتخابات خواهد بود.

وی افزود: در اســــفند امســــال باید هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشــــور تشکیل 
 ، دهیــــم که ایــــن هیــــأت از معتمدین مردم و تعــــدادی از مقامات کشــــور از جمله وزیر کشــــور
وزیر اطالعات، دادســــتان کل کشــــور و یکی از اعضای هیأت رئیســــه مجلس شــــورای اسالمی 

می شود. تشکیل 
سخنگوی ستاد انتخابات کشــــور در خصوص ثبت نام داوطلبین ریاست جمهوری هم بیان کرد: 

این فرآیند از 21 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و در این زمینه وزارت کشور مقدمات کار را فراهم 
کرده اســــت. کســــانی که واجد شرایط هســــتند و این توانایی را در خودشان مشــــاهده می کنند با 

، در ثبت نام انتخابات شرکت کنند. مراجعه به وزارت کشور
موسوی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتخابات تغییر کرده است، گفت: نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نســــبت به اصالح قانون انتخابات ورود کرده اند اما به دلیل ابهامات و ایراداتی که 
شــــورای نگهبان از این طرح گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت هایی با ابالغ های 
رهبــــر معظم انقالب تشــــخیص داد، طرح مذکور به مجلس برگشــــت خــــورد و بنابراین طرح تغییر 

قانون انتخابات نهایی و تصویب نشده است.

انعکاس
مهار آتش سوزی در گمرک اسالم  قلعه

سخنگوی گمرک:

ایران 2000 کامیون را از انفجار نجات داد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی گمــــرک ایران با 
بیان اینکه تراکم باالی کامیون ها در مــــرز دوغارون و عدم 
امکان خروج آنها از محوطه باعث گســــتردگی آتش سوزی 

شد، گفت: گمرک ایران 2000 کامیون را از انفجار نجات داد.
سید روح اهلل لطیفی درباره سانحه گمرک دوغارون، گفت: 
آتش فروکش کرده است و آتش نشانان در حال عملیات 

لکه گیری هستند.
وی افــــزود: آتــــش نشــــانان در مرحله اول عملیــــات عدم 
ســــرایت به مناطق مجاور را انجام دادند؛ از شــــنبه شب که 
آتش نشانان وارد خاک افغانستان شدند کنترل و محدود 
کردن آتش را شــــروع کردند و پــــس از آنکه لکه گیری انجام 

شد، گام نهایی پاک سازی است.
لطیفی با بیان اینکه هنوز براورد دقیقی از تلفات و خسارات 
ســــانحه وجود ندارد، گفت: یک شرکت حمل و نقل که کار 
جابه جایی سوخت را انجام می داد اعالم کرد که 300 کامیون 
داشته و تمامی آنها سوخته است بنابراین امکان ارائه آمار 
دقیــــق فعاًل وجــــود ندارد و اعالم نابود شــــدن حــــدود 500 
دســــتگاه کامیون دقیق نبوده و بیشتر مبتنی بر حدس و 
گمان اســــت. وی افزود: با تمهیداتی که گمرک ایران و سایر 
دســــتگاه های مســــتقر در مرز انجام دادند، 2000 کامیون از 

درگیر شدن با سانحه نجات پیدا کردند.
وی ادامــــه داد: در گمرک دوغارون ایران 12 باســــکول داریم 
اما در طرف افغان 2 باســــکول وجــــود دارد که معمواًل هم 
یکی از آنها خراب اســــت و طبیعی است که تراکم بیشتری 
از کامیون ها در سمت افغانســــتانی مرز ایجاد می شود. ای 
کاش کســــانی که در قالــــب ائتالف به افغانســــتان حمله 

کردند به توسعه زیر ساخت های آنها نیز کمک می کردند.
ســــخنگوی گمرک ایران با اشــــاره به ادامه تجــــارت در دیگر 
مرزهای مشــــترک بین ایران و افغانســــتان، گفــــت: دو مرز 
ماهیرود و میلک که دو مرز اصلی ما با افغانستان هستند 
فعالیتشان ادامه دارد و تجارتی که از دوغارون انجام می شد 

می تواند به این دو مرز منتقل شود.

وی درباره علت بروز سانحه اظهار کرد: تجار افغانی می گویند 
 کامیونی که چند روز در گمرک اسالم قلعه بوده است 

ً
ظاهرا

و تشــــریفات گمرکی را انجام داده، در مسیر خروج از گمرک 
اســــالم قلعه به ســــمت مقصد خود در افغانستان، آتش 
می گیرد و به فاصلــــه 5 دقیقه بعد از آن، منفجر می شــــود. 
اگر سامانه اطفا حریق در این گمرک و کامیون های مستقر 
وجود داشت به راحتی آتش خاموش می شد اما وقتی اطفا 
 کامیون منفجر و شعله انفجار و آتش 

ً
صورت نگرفت نهایتا

باعث سرایت شعله ها به ســــایر کامیون ها و آتش سوزی 
دمینووار آنها شد.

لطیفی ادامه داد: به دلیــــل تراکم باالی کامیون هایی که در 
انتظار باسکول بودند، مســــیرهای تردد بسته شده بود و 
کامیون ها نمی توانســــتند براحتی از محوطه خارج شوند به 
همین دلیل با انفجار در کامیون اول، آتش سوزی به سایر 

کامیون ها نیز سرایت کرد.
وی در پایان خاطر نشــــان کرد: اگر تمهیدات گمرک ایران و 
نهادهای مســــتقر در مرز نبود، 2000 دستگاه کامیون دیگر 
نیز در آتش می سوخت و باعث بیشتر شدن حجم سانحه 
می شــــد. 80 درصد کامیون هایی که در اسالم قلعه بودند 
افغانستانی هستند و تنها 20 درصد ممکن است کامیون 

ایرانی باشند.

ارزیابی راهبردی از رزمایش پیامبر اعظم)ص(16

چرا سپاه جنگیدن در تاریکی مطلق را تمرین کرد؟!
معنــــای راهبردی پســــا رزمایش پیامبر اعظــــم)ص(16 آن 
است که سپاه مجموعه ای از توانمندهای دریایی، هوایی 
و زمینی با ترکیبی از قدرت رزم شبانه برای مقابله با دشمن 
در اختیــــار دارد و ایــــن ترکیب مشــــخصه اصلی اش تنوع 

جدی آن است.
رزمایش پیامبر اعظم)ص(16 نیروی زمینی سپاه با اجرای 
عملیات های شــــش گانه تهاجمی شــــبانه با موفقیت در 
غرب ایــــران برگزار شــــد. این رزمایش حــــاوی نکات قابل 

توجهی است:
یک: در این رزمایش، سپاه یک عملیات تهاجمی ترکیبی 
در تاریکی مطلق آنهم در سطح وسیع کمی و کیفی و برای 
، تمرین کرده اســــت.  این در حالیســــت که در  اولین بــــار
گذشته رزمایش شبانه به صورت تک رسته ای و به صورت 

محدود برگزار شده است.
، پهبادی،  دو: عملیات وســــیع شبانه در ســــطح هوانیروز
جنگال، تکاور زرهی، توپخانه و... نیازمند لوازم پیشــــرفته، 
رزم در شــــب اســــت. این عملیات وســــیع نشــــان داد که 
ســــپاه دارای فناوری جنگ شــــبانه در ابعــــاد کمی و کیفی 
قابل توجهی اســــت. ضمن اینکه رزمایــــش ترکیبی اخیر 
هماهنگی عملیاتی و فرماندهی پیشرفته ای را می طلبد و 

در نوع خود برای اولین بار تجربه شده است.
ســــوم: ســــپاه اینک پس از اثبات توانمندی موشــــکی و 
پهبادی بــــر روی زمین نیز غافلگیــــری جدیدی را رونمایی 
کرده است. به معنای دیگر دشمن پس از شبیخون های 
موشــــکی، بایــــد در انتظــــار غافلگیرهای نوین شــــبانه در 

جنگ زمینی از طرف سپاه هم باشد.

: معنای راهبردی پسا رزمایش پیامبر اعظم)ص(16  چهار
آن اســــت که ســــپاه مجموعه ای از توانمندهــــای دریایی، 
هوایــــی و زمینــــی بــــا ترکیبــــی از قــــدرت رزم شــــبانه برای 
مقابله با دشــــمن در اختیار دارد و ایــــن ترکیب راهبردی، 
مشــــخصات اصلــــی اش تنوع جــــدی، فناوری پیشــــرفته 
و غیرقابــــل پیش بینی بودن آن اســــت و طبیعی اســــت 
مقابله همزمان و مؤثر با همه ایــــن گزینه ها، کار را برای هر 
دشمنی بســــیار ســــخت خواهد کرد. موضوع مهمتر نیز 
اینکه، تنوع گزینه های روی میز ســــپاه پاســــداران نشــــان 
می دهد که دکترین جدید سپاه مبنی بر استراتژی دفاعی 
متکی بر عملیات تهاجمــــی در یک تکامل فوق العاده ای 

قرار گرفته است.
مهدی جهان تیغی

قالیباف:

ح شفافیت آراء نمایندگان دستور کار  طر
هفته جاری صحن علنی قرار می گیرد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
اسالمی با اشــــاره به جمع آوری بیش از 50 امضا بر اساس 
ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس برای در دستور کار قرار 
گرفتن مجدد طرح شــــفافیت آراء نماینــــدگان گفت: این 

طرح در دستور کار هفته جاری صحن علنی قرار می گیرد.
جواد نیک بین در جلســــه علنی یکشــــنبه، 26 بهمن ماه 
مجلس شورای اســــالمی در تذکری با اســــتناد به بند )4( 
ماده )22( بر ضرورت شــــفافیت آراء نمایندگان تأکید کرد 
و خطاب به قالیباف گفت: به دلیــــل عدم رأی آوردن این 
طرح، علیــــه حضرتعالــــی و مجلــــس هجمه هایی صورت 
گرفت و علیرغم اینکه در شــــفافیت و دفاع از آن اظهاراتی 
داشــــتید، چون هنوز رأی به شــــفافیت آراء داده نشــــده، 
برخی نمایندگان در جریان رأی گیری شرکت نمی کنند که 

از صبح چند بار شاهد این موضوع بوده ایم.
نماینده مردم کاشــــمر و بردســــکن و خلیل آباد، کوهســــرخ 

در مجلس شــــورای اســــالمی در ادامه با تأکید بــــر اینکه باید 
موضوع شفافیت در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: مقصود 
 در امر قانونگذاری نیست بلکه باید در اجرا 

ً
از شفافیت صرفا

نیز شفافیت باشد، چنانچه 8 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی داده 
شده که با الیحه بودجه این میزان 160 هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود که باید مشخص شود دست چه کسی است.
وی در ادامه بــــا بیان اینکه برای حفــــظ انتظام در مجلس 
باید رأی به شــــفافیت، شفاف باشد، عنوان کرد: باید فرق 
خائن و خادم مشــــخص شود و مردم با فرد منافق برخورد 
می کنند لذا خواســــتار قرار گرفتن موضوع شــــفافیت آراء 

نمایندگان در دستور کار جلسه روز سه شنبه هستیم.
ح شفافیت در دستور کار هفته جاری  � قالیباف: طر

مجلس قرار می گیرد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاســــخ به این تذکر 
بــــا تأکید بــــر اینکه بحث شــــفافیت مــــورد توجه مجلس 

بوده اســــت، عنوان کرد: ایــــن طرح نیازمند دو ســــوم آراء 
نمایندگان بود که در زمان رسیدگی تنها 3 رأی کم آورد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بر اساس ماده 130 آیین نامه 
داخلــــی مجلس کــــه می توان به یــــک طرح زودتــــر از 6 ماه 
رســــیدگی کرد، بیش از 50 امضا جمع آوری شده که بر این 
اســــاس می تواند طرح شفافیت آراء نمایندگان در دستور 

کار هفته جاری قرار گیرد.
قالیباف در پایان از نمایندگان درخواســــت کرد در تمامی 

رأی گیری ها شرکت کنند.

عاموس گلعاد:
نتوانستیم جلوی حزب اهلل

 را بگیریم
شکست  به  صهیونیستی  رژیم  نظامی  کارشــــناس 
سیاســــت رژیم صهیونیســــتی در مقابــــل حزب اهلل 

اعتراف کرد.
بــــا وجود اقدامــــات نظامی  گفت:  گلعــــاد  عاموس 
اسرائیل در ســــوریه، حزب اهلل برنامه افزایش دقت 
موشــــک هایش را پیــــش می بــــرد و نتانیاهــــو هــــم 

نتوانسته جلوی آن را بگیرد.

اثرات سفر قالیباف از دیدگاه 
مسکو تایمز

مسکو تایمز نوشت: ســــفر قالیباف به مسکو تأثیر 
درازمدتی بر روابط ایران-روسیه خواهد داشت.

، ســــفر رئیس مجلس شورای  روزنامه مســــکوتایمز
اسالمی ایران به مسکو و پیام رهبر معظم انقالب به 
پوتین را نشانه جدی بودن اهداف ایران در ارتباط با 

روسیه خواند.

ترامپ دوباره هوادارانش را 
به خیابان می کشاند

آمریکا در آستانه شروع مجدد شورش های خیابانی 
است.

ترامپ تبرئه شــــد اما تهدید به شــــروع شورش های 
رأی گیری  طــــی  آمریکایی  ســــناتورهای  کرد.  خیابانی 
در جریــــان پنجمین روز بررســــی دومین اســــتیضاح 
، او را از اتهامات  رئیس جمهور ســــابق ایــــن کشــــور

تبرئه کردند.
ترامپ بــــا 43 رأی منفی )بی گنــــاه( و 57 رأی مثبت 
( از اســــتیضاح تبرئه شد، زیرا میزان رأی به  )گناهکار

دو سوم مورد نیاز برای حکم محکومیت او نرسید.
ترامپ دقایقی پس از تبرئه شدنش از اتهام خیانت 
در شورش کاپیتول در سنا، از نتیجه استقبال کرد و 

گفت: "جنبش تازه آغاز شده است".

بایدن: 
تبرئه ترامپ فصل غم انگیزی 

از تاریخ آمریکاست
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تبرئه سلف خود 
از استیضاح تأکید کرد: اصل تخلفات صورت گرفته 

از سوی دونالد ترامپ مورد اختالف نیست.
به نوشــــته هیــــل، بایدن با صــــدور بیانیــــه ای تبرئه 
دونالد ترامپ در جلســــات اســــتیضاح سنا را فصل 

تاریکی در تاریخ این کشور تعبیر کرد.

ممانعت آمریکا از عملیات 
علیه 10 هزار داعشی 

در سوریه
رئیس اتحادیه علمای مسلمان در دیالی از حمایت 

آمریکایی ها از عناصر داعش در سوریه خبر داد.
»جبار المعموری« رئیس اتحادیه علمای مســــلمان 
در دیالــــی اعالم کرد که آمریکا یــــک چتر امنیتی برای 
بیش از 10 هزار داعشی در سوریه فراهم کرده است.

منطقه در ســــایه حضــــور این عناصر داعشــــی روی 
امنیت و ثبــــات را نخواهد دید. 70 درصد از عملیات 
تروریستی در عراق ناشی از نفوذ این عناصر به خاک 

عراق است.

العامری: 
ترکیه قصد حمله به کوه 

سنجار را دارد
رئیــــس ائتالف الفتح عــــراق گفت: اطالعــــات تأیید 
شــــده ای وجود دارد که ارتش ترکیــــه قصد حمله به 

کوه سنجار را دارد.
دولت ترکیــــه باید ایــــن اقدامات خصمانــــه را که نه 
تنها به نفع منافع دو کشور نیست بلکه روابط بین 
المللی را تحت تأثیر جدی قرار می دهد، متوقف کند.
نیروهای مســــلح عراق، نیروهای حشــــد شــــعبی و 
دســــتگاه های امنیتی با کمک خداوند قادر به دفاع 

و حفاظت از خاک مقدس عراق هستند.

سخنگوی طالبان:
ادعای کشته شدن 

»هبت اهلل« را رد می کنیم
ادعای  گفت:  طالبان  ســــخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
نادرســــت کشته شــــدن رهبر طالبان را با جدیت رد 
می کنیم. چراکــــه »هبت اهلل« اصــــال در کویته زندگی 
نمی کنــــد. پیــــش از ایــــن هــــم ادعاهای مشــــابهی 
مطرح شــــده بود، که آن را رد کرده بودیم. دشــــمنان 
طالبان وقتی کــــه در تنگنا قرار می گیرند، با انتشــــار 
چنین اخباری به دنبال ســــرگرم کردن افکار عمومی 

هستند.
گفتنی است، در ساعات ابتدایی روز یکشنبه منابع 
افغانســــتانی خبــــر دادند کــــه مال »هبــــت اهلل« رهبر 

طالبان در شهر کویته پاکستان کشته شده است.

کوتاه از جهان

نماینده مردم همدان در مجلس:

اقدامات دولت هم باید شفاف سازی شود
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: نماینــــده مردم همدان 
و فامنیــــن در مجلس شــــورای اســــالمی گفــــت: طرح 
شــــفافیت آرای نمایندگان به تنهایی کافی نیســــت و 

باید اقدامات دولت نیز شفاف باشد.
طرح  کرد:  اظهار  فالحی  احمدحســــین  حجت االسالم 
شــــفافیت آرای نماینــــدگان، دوبــــاره در دســــتور کار 
مجلس قرار گرفته، جلســــه ای پیرامون این مســــئله 
در مجلــــس برگــــزار می شــــود و قرار اســــت مجدد به 

بیاید. صحن 
بــــر اینکــــه موافق  کید  بــــا تأ حجت االســــالم فالحــــی 
این طرح هســــتم امــــا ایراداتــــی دارد که باید توســــط 
بــــه صورت  کمیســــیون مربوطــــه حل شــــود، افزود: 
آرای  دقیــــق بایــــد توضیح داده شــــود که شــــفافیت 
نمایندگان در چه حوزه هایی اســــت، آرای نمایندگان 
در مســــائل امنیتی باید شــــفاف باشد؟ شفافیت در 
، دارایی و امــــوال نماینــــدگان هم مطرح  بحث رفتــــار
اســــت یا فقط مربوط به نظــــرات نماینــــدگان در رأی 

می شود؟ گیری ها 
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در خانه ملت در 
ادامــــه خاطرنشــــان کرد: مــــردم تصــــور می کنند این 
طــــرح فقط مربوط به آرای ما در رأی گیری ها اســــت اما 

مــــا نیاز داریم به صــــورت دقیق در رابطــــه با این طرح 
شود. داده  توضیحاتی 

به نقل از ایسنا، وی با اشــــاره به اینکه شفافیت فقط 
در آرای نماینــــدگان مجلــــس کافی نیســــت و باید در 
صورت  ســــازی  شــــفاف  نیز  دولت  اقدامــــات  زمینــــه 
بگیرد، مطــــرح کرد: در حــــال حاضر تمــــام فعالیت ما 
در مجلس رصد می شــــود و مــــردم می تواننــــد میزان 
فعالیت و عملکرد نمایندگان را در ســــامانه شفافیت 

کنند. عملکرد مجلس و نمایندگان مالحظه 

برق 20 میلیون نفر رایگان شد
ح برق امید کاهش 6 درصدی مشترکان پرمصرف  پس از اجرای طر

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: با احتســــاب بعد خانوار 
3٫4 نفــــر در یک خانــــواده، بیش از 20 میلیــــون نفر در 

کشور از تخفیف 100 درصدی برق بهره مند شدند.
بر اســــاس آمار استخراج شده توسط شــــرکت توانیر از 
ابتدای آبان ماه 99 به عنوان آغاز اجرای طرح برق امید تا 
14 بهمن ماه سال جاری تعداد 48 میلیون و 974 هزار 

و 677 قبض در بخش خانگی صادر گردیده است.
بر اســــاس آمار به دســــت آمده از قبوض صادر شده تا 
نیمــــه بهمن 99 و بــــا توجه به مبنــــای پله های مصرفی 
تعیین شــــده در طرح برق امیــــد، 22٫4 درصد از قبوض 
صادر شــــده متعلق به مشــــترکان کم مصرف، 48٫29 
درصد از قبوض متعلق به مشــــترکان خوش مصرف و 
29٫26 درصد از ســــایر قبوض صادر شده نیز به دست 

مشترکان پر مصرف رسیده است.
20 میلیــــون نفــــر از تخفیــــف 100 درصــــدی بــــرق  �

بهره مند شده اند
به اســــتناد مصوبه هیأت وزیــــران در رابطه با برق امید، 
هزینه برق مشترکان کم مصرف به استثنای واحدهای 

رســــمی  غیــــر  ســــکونت گاه های  و  خالــــی  مســــکونی 
مشــــمول تخفیف 100 درصدی هزینه برق می شوند. در 
همین راســــتا 5 میلیون و 957 هزار 592 مشــــترک کم 
صرف مشــــمول تخفیــــف 100 درصدی شــــده اند که در 
مقایســــه با پایان آذرماه نزدیک به 1 میلیون مشــــترک 

افزایش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر با احتســــاب بعد خانوار 3٫4 نفر در یک 
خانواده، بیش از 20 میلیون نفر در کشور از تخفیف 100 

درصدی برق بهره مند شدند.
بــــه نقل از فــــارس، مقایســــه قبوض صادر شــــده برق 
بهمن ماه 99 با مدت مشابه ســــال گذشته بیانگر آن 
است که مشــــترکان کم مصرف 4٫2 درصد نسبت به 

سال گذشته اضافه شده اند.
، تعــــداد قبوض صادر  همچنین بر اســــاس همین آمار
شــــده برای مشــــترکان خوش مصرف نیــــز 1٫7 درصد 
افزایش پیداکرده است. از سوی دیگر شاهد کاهش 6 
درصدی قبوض صادر شده برای مشترکان کم مصرف 

هستیم.

امیر حیدری خبر داد؛

موشک هوشمند 300 کیلومتری »نزاجا« 
در حال تست عملیاتی است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: فرمانــــده نیروی زمینی 
ارتش با بیان این که موشک هوشمند 300 کیلومتری 
نزاجــــا در حال تســــت عملیاتی اســــت، گفــــت: نیروی 
زمینی تــــالش می کند تــــا یگان ها را از تحــــرک الزم برای 

مقابله با تهدیدات نوین آماده کند.
امیــــر کیومرث حیدری فرمانده نیــــروی زمینی ارتش در 
دومین جشــــنواره ملی ایده پردازی شهید نامجو نزاجا 
که روز یکشنبه در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، 
گفت: امروز در نیروی زمینی ارتش 28 طرح لبیک را که 
هر کــــدام جامعه هدف خود را مد نظر دارد، در دســــتور 

کار قرار داده ایم.
وی بــــا بیــــان اینکه نیــــروی زمینــــی ارتش در راســــتای 
حرکت بر مرز علم و دانش و رسیدن به جایگاه دانش 
بنیانــــی تــــالش می کند، گفت: این جشــــنواره توســــط 
دفتــــر مطالعات و تحقیقات راهبــــردی نیروی زمینی در 
راســــتای تقدیر از نخبگان و ایده پردازان این نیرو برگزار 

شده است.
فرمانــــده نیروی زمینــــی ارتش گفت: نیــــروی زمینی با 
بهره گیــــری از ظرفیت های فکری و ایده پــــردازان نخبه 
خود، متناســــب با نیــــاز عملیاتی امــــروز تالش می کند 
تــــا یگان هــــا را از تحرک و کارآمــــدی الزم بــــرای مقابله با 

تهدیدات نوین آماده کند.
امیر حیدری همچنین در حاشیه این جشنواره با اشاره 
به توانمنــــدی نیروی زمینــــی ارتش در حــــوزه توپخانه، 
راکت اندازها و راکت ها از تســــت موشــــک بــــا برد 300 
کیلومتــــر توســــط یــــگان موشــــکی نزاجا، هــــم زمان با 
برگزاری این جشنواره در یکی از مناطق کشور خبر داد.

وی افــــزود: ایــــن موشــــک در رده برد متوســــط نیروی 

زمینی ارتش است که امروز به لحاظ دقت و قدرت این 
اندازه گیری انجام می شود.

فرمانده نیــــروی زمینی ارتش در خصــــوص مختصات 
از  موشــــک  ایــــن  گفــــت:  موشــــک  ایــــن  عملیاتــــی 
قابلیت هــــای نقطه زنــــی، هوشــــمندی و اتوماســــیون 
برخوردار اســــت و آمادگی دفاع از مــــرز و بوم جمهوری 

اسالمی ایران را در شرایط جوی مختلف دارد.
امیر حیدری تصریح کرد: تالش می کنیم تا تســــلیحات 
مــــا در ایــــن حــــوزه، هوشــــمند، برخــــوردار از قابلیــــت 

اتوماسیون و نقطه زن باشند.
وی گفــــت: ما به جنگ به عنوان یــــک علم و هنر نگاه 
می کنیــــم، بــــرای جنگیدن و دفــــاع اثربخــــش از نظام 
مقدس جمهوری اســــالمی ایران، باید عاِلم شده و به 
انــــواع علوم مجهز شــــویم؛ لذا در نیــــروی زمینی طبق 
یکی از طرح هــــای لبیک توجه ویژه ای بــــه کارکنانی که 
دارای ایده هــــای نو و مخترع و منشــــا حرکات جدیدی 

کرده ایم. هستند، 
امیر حیــــدری تأکید کــــرد: در کنار آن با دانشــــگاه های 
کشــــور ارتباط علمی برقرار کرده ایم و امروز در جشنواره 
شهید نامجو به تکریم از تمام کسانی که در بعد علم و 
اختراعات با نیروی زمینی همکاری داشتند، پرداختیم.

وی در پایــــان گفت: ما دو هــــزار و 860 مقاله در زمینه 
علــــوم نظــــری، صنعتــــی تحقیقاتی و فنــــاوری که همه 
در لبــــه دانش بودنــــد را در این جشــــنواره جمع آوری 
کردیــــم و از بیــــن آنها تعــــدادی را به عنــــوان ایده های 
برتــــر پذیرفتیم و تــــالش می کنیم تا ایــــن ایده ها را در 
چرخش دفاعی نیروی زمینی وارد عمل کنیم و از این 

ایده ها بهره مند شویم.

روحانی:

سیاست زدگی به روند توسعه کشور 
آسیب می رساند و  حقوق مردم 

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس جمهــــور گفت: 
اصالحیه الیحــــه بودجه بر اســــاس شــــرایط و مقتضیات 
کنونی کشــــور و با رویکــــرد هم گرایــــی و هم چنین با تکیه 
بر دیدگاه کارشناســــان و متخصصان خبره کشور تهیه و 
تدوین شده اســــت، لذا هر گونه سیاست زدگی می تواند 

به روند توسعه کشور و  حقوق مردم آسیب برساند.
دویست و ســــومین جلسه ســــتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشــــنبه 26 بهمن به ریاســــت حّجت االسالم 

، برگزار شد. حسن روحانی، رئیس جمهور
در ابتدای این جلســــه، اصالحات الیحه بودجه سال 1400 
کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسالمی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
بر اســــاس گزارش ارائه شــــده از ســــوی ســــازمان برنامه و 
بودجــــه اصالحات بودجــــه در منابــــع و مصــــارف با حفظ 
منطق و شــــاکله کلی الیحه بودجه انجام شــــده اســــت. بر 
این اســــاس تأمین کاالهای اساســــی و ضروری مردم با ارز 
ترجیحی و همچنین منابع الزم برای حوزه های توســــعه ای 

، مورد توجه قرار گرفته است. کشور
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، با تأکید بر ضرورت 
تصویــــب هر چه ســــریع تر الیحــــه بودجه گفــــت: موضوع 
مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات 
و مباحث بی ثمر شــــود و با همگرایی و اجماع سازی پیام 

ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی بــــا بیان اینکه اقتضای وضعیــــت اقتصادی امروز 
کشــــور و در عین حــــال انتظارات مــــردم از دولــــت، ایجاد 
آینده اقتصاد است،  آرامش و ریل گذاری صحیح مســــیر 
اظهار کرد: باید همه توجه کنیم که هر وقفه ای در تصویب 
بودجه کشــــور می تواند بــــه کلیت اقتصــــاد و از آن مهم تر 

معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
در این جلســــه با توجه به تحوالت بین المللی و تغییرات 
احتمالــــی در تعامــــالت جهانی و تأثیــــرات آن بر وضعیت 
، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه  اقتصادی کشور

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور در همین رابطه گفت: جامعه با مشــــاهده 
شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه 
پیروزی ملت، در انتظار بهره گیری از ثمرات مقاومت خود 

قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه تکانه هــــا و تنش های غیراقتصادی 
در اقتصاد اثرگذار شــــده است، اظهار کرد: شایسته است 
، در کنش ها و  همــــه مســــؤوالن در تمامی قــــوای کشــــور
اظهــــارات خود نهایــــت مراقبت و دقت را بــــه عمل آورند 
تا مبادا شــــرایطی خــــالف انتظار عمومی شــــکل بگیرد که 

موجب اثرات منفی در جامعه شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولــــت تا روز آخر خدمت خود، 
حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می داند 
و تأمین کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی 

دولت تا پایان خواهد بود.
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پایانی خوش برای 
سروقامتان همدان

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم ســــروقامتان همدان 
بــــه حضور خود در مرحله پلی آف لیگ دســــته یک 

والیبال کشور پایان داد.
کادمی به  تیم والیبال ســــروقامتان همدان که از آ
همین نام در مســــابقات لیگ دســــته یک مردان 
کشــــور حضور یافته بود در بازی ســــوم مرحله پلی 
اف کشــــور با دو باخت و یک برد باالتر از تیم های 
مقام  اردکان  خراسان،صنایع  تهران،فوالد  هوادار 
پنجم مسابقات لیگ دســــته یک مردان کشور را 
به خود اختصاص داد و در اولین سال حضورخود 
با بازی های جذاب و دیدنی جوانانش نمره قبولی 

گرفت.
شایان ذکر اســــت تیم های مس رفسنجان،پاس 
گرگان،ایرانشــــید چالوس و عقاب ملل اردبیل به 
جمع چهار تیم پایانی این مســــابقات برای کســــب 
ســــهمیه لیگ برتر رســــیدند و دو تیم به لیگ برتر 

صعود خواهند کرد.

رئیس هیأت کوهنوردی استان:

کوهنوردان 
با احتیاط به ارتفاعات 

همدان صعود کنند

کوهنوردی  هیأت  رئیس  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
و صعودهــــای ورزشــــی اســــتان همدان بــــا بیان 
اینکه کوهنوردان با احتیاط به ارتفاعات اســــتان 
هیچ  ارتفاعــــات  به  صعــــود  گفت:  کننــــد،  صعود 
حریم  کوهســــتان  چراکه  نمی شــــود  ممنــــوع  گاه 
مشــــخصی ندارد امــــا همــــواره توصیه هایی برای 
چگونگــــی صعود بــــه مناطــــق کوهســــتانی ارائه 

می شود.
علیرضا گوهــــری اضافه کرد: هیــــأت کوهنوردی و 
صعودهای ورزشــــی اســــتان همدان به طور مداوم 
اطالعات و توصیه های الزم را از طریق شــــبکه های 
اختیــــار  در  ارتفاعــــات  بــــه  صعــــود  بــــرای  مجــــازی 
کوهنــــوردان قرار می دهــــد و اطالعات دائــــم به روز 

می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه بــــرای اطالع رســــانی دقیــــق، 
توصیه های الزم بــــه کوهنــــوردان و عالقمندان به 
کوهنوردی دو بــــار در هفته اتفــــاق می افتد، اظهار 
کــــرد: معمــــواًل در فصل زمســــتان مشــــکل آب و 
هوا وجود دارد و نیاز اســــت کوهنوردان در جریان 

باشند.
گوهــــری توضیح داد: در فصل زمســــتان توصیه 
وند،  می شــــود کوهنوردان بــــا احتیاط به کــــوه بر
آمــــار آب و هــــوا را بگیرنــــد و در  بــــه طور مرتــــب 
از  را  اخبــــار  باشــــند،  هواشناســــی  اخبــــار  جریان 
کانال هیــــأت کوهنوردی اســــتان پیگیری کنند 
ونا کمتــــر در پناهگاه ها  و بــــا توجه به شــــیوع کر
حضور داشــــته باشــــند و ســــعی کنند در شرایط 
آب و هوایی خوب اقدام بــــه صعود به ارتفاعات 
نداشــــته  پناهگاه  از  اســــتفاده  به  نیــــاز  که  کنند 

. شند با
وی دربــــاره مناطق کوهســــتانی پرخطــــر و کم خطر 
مناطــــق  بعضــــی  کــــرد:  مطــــرح  همــــدان  اســــتان 
منطقه هــــای بهمن خیز در زمســــتان هســــتند که 
بســــیار خطرناکند و اکثر کوهنــــوردان این مناطق 
را می شناســــند و از رفتن به آنجــــا اجتناب می کنند 
و معمــــواًل افراد عــــادی و کوه پیما بــــه این مناطق 

مراجعه نمی کنند.
گوهــــری گفــــت: برخــــی مناطــــق نیــــز در فصــــل 
تابســــتان خطرنــــاک اســــت که مربــــوط به بحث 
مثــــل  اســــت  دیــــواره  و  ســــنگ نوردی  ارتفــــاع، 
کالغ الن  قلــــه  راســــت  ســــمت  ســــوزنی های 
بنابرایــــن هر منطقه نســــبت بــــه فصل، خطرات 
تقســــیم بندی  نمی توان  امــــا  دارد  را  خود  خاص 
در  چراکــــه  داشــــت  آن هــــا  از  اســــتانداردی 
دســــته بندی جهانی با اعدادی به عنوان سختی 

مســــیرها تقسیم بندی شده اند.

خبــر
عضو مجمع فدراسیون فوتبال:

باید به سرمایه گذاران ورزشی امتیاز خاص بدهیم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس هیــــأت فوتبال همدان 
گفت: مجلس در تعامل با فدراســــیون، باید برای فردی 
که در فوتبال و به طور کلی ورزش کشــــور سرمایه گذاری 

می کند امتیازات خاص در نظر بگیرد.
عباس صوفی تفــــاوت این دوره از انتخابات فدراســــیون 
بــــا دوره هــــای پیشــــین را در تغییــــرات جدی اساســــنامه 
دانســــت و اظهار کرد: بر این اســــاس تعداد افراد افزایش 
یافته اســــت، فضا بازتر از گذشته شده است و مقررات به 
گونه ای تدوین گردیده که امکان حضور فوتبالیست های 

پیشکسوت در انتخابات فراهم شده است.
وی افــــزود: اساســــنامه پیشــــین محدودیت هایی مانند 
تحصیالت و سابقه مدیریتی داشت که نامزدها را محدود 
می کرد اما با شروط فعلی و افزایش تعداد نامزدها مطمئنا 

انتخاب های بهتری وجود خواهد داشت.

صوفــــی بــــا بیان ایــــن که عــــدم توســــعه زیرســــاخت ها 
بزرگترین مشــــکل فوتبال کشــــور اســــت، عنــــوان کرد: 
مســــابقات،  زیرســــاختی،  حوزه های  در  فوتبال  توســــعه 
داوری، آمــــوزش مربیــــان و درآمدزایــــی از راه حق پخش، 
تبلیغات و جذب حامــــی مالی به یک برنامــــه راهبردی و 

جامع نیاز دارد.
رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان همــــدان، وضعیت مالی 
بیشــــتر باشــــگاه های کشــــور را فقیرانه توصیــــف کرد و 
گفت: تنها باشــــگاه هایی از نظر مالی مشــــکل ندارند که 
به دولت وصل هســــتند. این وضعیــــت در حالی برقرار 
اســــت که ایجاد زیرســــاخت برای همه تیم هــــا به عهده 

دولت است.
وی از طرح »آســــیا ویژن« یاد کــــرد و گفت: این طرح که در 
چند اســــتان کشــــور اجرا شــــد یک برنامه راهبردی برای 

توسعه فوتبال شهرهای استان تدوین کرد و بر اساس 
آن یک چشم انداز برای آینده از نظر تربیت مربی و داور و 
مسائل مهمی چون فوتبال پایه و استعداد یابی ترسیم 

شد.
کید کــــرد: فوتبال  عضو مجمــــع فدراســــیون فوتبــــال تأ
کشــــور برای داشــــتن قوانین خاص به حمایت مجلس 
شورای اســــالمی نیاز دارد. به عنوان مثال برای فردی که 
در فوتبــــال و به طور کلی ورزش کشــــور ســــرمایه گذاری 

می کند باید امتیازات خاص در نظر گرفته شود.
صوفی در پاســــخ به ســــوال مجری رادیو گفت وگو درباره 
عملکرد هیأت رئیســــه فدراسیون فوتبال نیز گفت: من 
در جایگاهی نیســــتم که در این باره اظهار نظر کنم. خود 
هیأت رئیســــه باید از عملکرد خود دفاع کند و قضاوت و 
نقد از ســــوی افرادی که مسؤولیتی نداشته اند منصفانه 

نیست.
وی از برنامه ریــــزی بــــرای گســــترش ورزش شــــهروندی 
محالت همــــدان خبــــرداد و بیان کرد: طبــــق برنامه ریزی 

صورت گرفته، منابــــع مالی مورد نظر این طرح پیش بینی 
شده است و برای پیشبرد این طرح از تمام ظرفیت های 

گرفت. موجود بهره خواهیم 

صعود نهاوند به مرحله حذفی لیگ دسته دوم بسکتبال بانوان کشور
هگمتانه، گروه ورزش: تیم نهاوند به مرحله حذفی لیگ دســــته دوم بســــکتبال بانوان کشــــور 

یافت. راه 
دور برگشت مســــابقات گروه یک لیگ دســــته دوم بانوان کشــــور در حالی از پنجشنبه هفته 
گذشــــته با حضور یکصد ورزشکار و مربی به میزبانی مجموعه ورزشــــی علیمرادیان نهاوند آغاز 

شــــده بود، با قهرمانی تیم میزبان پایان یافت.

وه یــــک لیگ دســــته دوم بســــکتبال بانوان کشــــور تیم هــــای خانه  در در دور برگشــــت گــــر
بســــکتبال نامی نــــو اصفهان، آینده ســــازان اراک، شــــیل آوران گلســــتان و خانه بســــکتبال 

کردند. رقابت  هم  با  نهاوند 
تیم نهاوند با شکســــت هر سه حریف خود توانست به مرحله حذفی این رقابت ها راه یابد.

تیم خانه بســــکتبال نهاوند در دور رفت مسابقات لیگ دسته 2 بانوان که به میزبانی گرگان برگزار 

شد نیز با سه پیروزی و بدون شکست صدرنشین شده بود.
نهاوندی هــــا با 6 پیروزی پیاپی در دور رفت و برگشــــت مســــابقات مقدماتی، بــــه مرحله حذفی راه 

یافتند و باید 2 هفته دیگر در اصفهان به مصاف حریفان خود بروند.
ایــــن تیم از مدعیان اصلی فصل جاری لیگ دســــته دوم بســــکتبال بانوان کشــــور به شــــمار 

ود. می ر

پاس از حضور در لیگ 2 محروم شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــازمان لیگ با ارســــال نامه 
رســــمی، تیم پاس را بــــه دلیل عدم تســــویه بدهی ها، از 

حضور در ادامه مسابقات لیگ دو محروم کرد.
به این ترتیب پاسی ها حق حضور در مسابقات را ندارند 

و کارت های بازی این تیم باطل اعالم شد.
همچنیــــن به دلیل عدم حمایت مســــووالن اســــتان و 
عمل نکردن به وعده های خود مبنی بر تعیین تکلیف 
منابع مالی و حل مشــــکالت باشگاه؛ تمرینات این  تیم 
تعطیل اعالم شــــد و بازیکنــــان و کادر فنــــی به همدان 
بازنگشــــتند..الزم بــــه ذکر اســــت پاســــی ها پنج شــــنبه 
30بهمن ماه در همدان باید به مصاف نفت امیدیه رده 

اولی بروند.
مدیرعامــــل باشــــگاه پاس گفــــت: تیم فوتبــــال پاس 
همــــدان، به علت بدهــــی مالی از ادامــــه بازی های لیگ 

دسته دوم محروم شده  است.
امیر عظیمی اظهار کرد: باشگاه پاس سه میلیارد تومان 
بدهی دارد که باید ابتدای فصل پرداخت می شد تا برای 

اعضای تیم کارت بازی صادر شود.
وی ادامــــه داد: بــــا تماس هایی که مســــؤوالن اســــتان 
گرفتند تا هفته هشــــتم به ما اجازه بــــازی دادند اما دیگر 
این مهلت تمدید نشــــد و ما طبــــق قانون نمی توانیم تا 
پرداخــــت بدهی ها در مســــابقات لیگ، حضور داشــــته 

باشیم.
عظیمــــی مطرح کــــرد: بازیکنــــان تیم پــــاس، کارت بازی 
ندارند و برای هر بازی از کارت ملی و شناسنامه استفاده 
می کردیم که این مســــئله به هیچ وجــــه برای وجهه تیم 

پاس و استان همدان مناسب نیست.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که در استان، 
بودجه ای به تیم پاس تخصیص داده نشده و ما تا االن 
یک ریال کمک مالــــی دریافت نکردیم، اظهار کرد: روزانه 
ســــه تا چهار میلیون تومان هزینه های جاری تیم است، 

تا االن هزینه کردیم اما دیگر نمی توانیم.
عظیمــــی در رابطه با اعتــــراض بازیکنان و عــــدم تمرین 
خاطرنشــــان کرد: اعتصاب بازیکنان آغاز شده و تمرین 
نمی کننــــد و من حق را بــــه صورت کامل بــــه بازیکنان و 

کادر فنی می دهم.

وی افزود: حــــدود 70 میلیون تومان قــــرارداد بازیکنان 
ما اســــت که طبق قانون 30 درصــــد آن فقط در صورت 
صعــــود بــــه لیگ باالتــــر پرداخت می شــــود، حــــدود 50 
میلیون باقی می ماند که آن هــــم 10 میلیون فقط هزینه 

خرید یک جفت کفش استوک است.
مدیرعامل باشــــگاه پاس یادآور شــــد: قرار بود 10 درصد 
مبلغ قرارداد بازیکنان پرداخت شود اما تا االن موفق به 
این کار نشدیم، اگر ما به تعهداتمان عمل نکنیم باعث 

دلسردی بازیکنان می شود.

مسیر دشوار شیما صفایی نابغه تنیس همدان در انتخابی المپیک
هگمتانــــه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم ملــــی تنیس روی 
میز زنان می گوید رقبــــای اصلی ایران در انتخابی المپیک 
منطقــــه آســــیا از قزاقســــتان و ازبکســــتان هســــتند که 
تمرینات خود را دنبال می کنند اما به دلیل لغو و کاهش 
تورهای بین المللی به دلیل شیوع کرونا، شناخت دقیقی 

از وضعیت و عملکرد فعلی آنها وجود ندارد.
مســــابقات جهانی انتخابــــی المپیک 24 تا 27 اســــفند و 
مســــابقات آســــیایی انتخابی المپیک 28 تا 30 اســــفند 
برگزار می شــــود. قرار است از ایران ندا شهسواری و شیما 
صفایی به این مســــابقات اعزام شــــوند تا شانس خود را 
برای کسب ســــهمیه امتحان کنند. تیم ملی تاکنون دو 
اردو پشــــت سر گذاشــــته و تا چند روز دیگر هم سومین 

اردوی خود را آغاز می کند.
حمیده ایرانمنش در مورد وضعیت آمادگی شهسواری 
و صفایی گفــــت: از وضعیت آنهــــا در دور اول اردو راضی 
نبودم. درست است که هر ماه به صورت برخط با هم کار 
می کردیم اما با اردوی حضوری تفاوت داشــــت، به همین 
دلیــــل ارزیابی من از آن ها کامال متوســــط بــــود. در ادامه 
مرحله رفت لیگ برگزار شــــد که باز هم عملکرد مناسبی 
نداشــــتند، امــــا بعــــد از آنکه تاریــــخ مســــابقات انتخابی 
مشخص شــــد، جدی تر برنامه ریزی و اردو را آغاز کردیم و 
بازیکنــــان 25 روز در تیم ملی بودنــــد. بالفاصله بعد از آن 
هم دور برگشت لیگ را داشتیم که وضعیت شان خیلی 
بهتر شد اما همچنان به تمرین نیاز داریم، به همین دلیل 

اردو را از چند روز دیگر تا زمان اعزام برپا می کنیم.
او در مورد رقبای شهسواری و صفایی در انتخابی المپیک 
منطقه آســــیا بیان کرد: شرایطمان سخت است و رقبای 
اصلی ما از ازبکســــتان و قزاقستان هســــتند. وضعیت 
دقیق آن ها را نمی دانم اما بازیکنان قزاقســــتان تمرینات 

خود را داشــــته اند. البته هیچ فیلم مسابقه ای نداریم که 
بازیکنان را در یک سال اخیر آنالیز کنیم و همه برای قبل 
از کرونا است. امیدوارم تغییر چندانی در رقبا ایجاد نشده 

باشد و بازیکنان ما سهیمه توکیو را بگیرند.
ســــرمربی تیــــم ملــــی تنیــــس روی میــــز زنــــان در مورد 
مســــابقات جهانــــی انتخابــــی المپیــــک گفــــت: تمــــام 
کسانی که سهمیه المپیک را کســــب نکرده اند در این 
مسابقات شــــرکت می کند، بنابراین ســــطح مسابقات 
بســــیار باال و شــــانس ما بســــیار کم اســــت. بیشتر به 
مسابقات آسیایی امید داریم چون دو دوره گذشته هم 
از طریق آسیای میانه سهمیه را کسب کردیم. البته ابتدا 
قرار بود مســــابقات آســــیایی و پــــس از آن جهانی برگزار 
شود که جابه جا شــــدند اما از این نظر که بازیکنان ما در 
آمادگی  یک مسابقه شــــرکت می کنند، خوب اســــت و 

بیشتری را برای مسابقه اصلی به دست می آورند.
ایرانمنــــش به مســــابقات لیگ برتــــر هم اشــــاره کرد و 

گفت: امسال 6 تیم در لیگ حضور داشتند که اختالف 
چهار تیــــم اول با هــــم مخصوصــــا در مرحله برگشــــت 
خیلی کم بود. ایــــن موضوع کیفیت لیــــگ را باال برده و 
بازی ها جــــذاب بودند، ضمن اینکه عملکــــرد بازیکنان 
در دور برگشــــت خیلی بهتر شــــده بود، چون در مرحله 
رفــــت آنها بعد از حدود 10 ماه مســــابقه می دادند و روی 

عملکردشان تأثیر گذاشته و استرس غالب شده بود.
او افزود: لیگ هر سال فرصتی را برای ظهور استعدادها 
فراهــــم می کند؛ ســــال گذشــــته گفتم اصفهــــان آینده 
درخشــــانی دارد و امســــال دیدیم که بازیکنان این تیم 
به جز خانم شهســــواری نوجوان و جوان بودند و خیلی 
خوب کار کردند. تیم گلســــتان هم بازیکن 10 ســــاله ای 
دارد کــــه اگــــر بــــه او بهــــا داده شــــود یکــــی از آینده های 
پینگ پنگ ایران اســــت. تیم ما )شهرداری شهر بابک( 
هــــم هرچند برترین ها را دارد اما ســــه ســــال پیش بدنه 
اصلی آن نوجــــوان بود که اکنون بــــه رده جوانان و امید 

رسیده اند.
ایرانمنش ادامــــه داد: پیش بینی می کــــردم که آن ها به 
آینده تبدیل می شوند  بازیکنان بزرگســــال ســــال های 
و ایــــن اتفاق افتــــاد، به همین علت دوســــت داشــــتم 
برایشــــان حامی مالــــی جور کنم تــــا از نظر مالــــی تأمین 
شــــوند و بتوانم به عنوان مربی تیم ملــــی نظارت بهتری 
داشــــته باشــــم چون اردوهای تیم ملی همیشه نیست 
و ســــرمربیگری باشــــگاهی در کنار تیم ملــــی کمک کرد 
تا بازیکنــــان را زیــــر نظر بگیرم. مــــا هم تقریبا از اواســــط 
تابستان قراردادهارا بســــتیم و تمرینات را دنبال  کردیم 
که همیــــن باعث شــــد بازیکنــــان جدی تــــر کار کنند و 
امسال عملکرد بهتری را نســــبت به سال های گذشته 

نشان دهند.

با درخشش در لیگ فری استایل

اسکیت بازان همدانی به اردوی تیم ملی راه یافتند
هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکیت همدان 
گفت: اسکیت بازان همدانی با درخشش در رقابت های 
، ضمن کســــب  لیگ اســــکیت "فری اســــتایل" کشــــور

نشان های رنگارنگ، به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
مسابقات دستجات آزاد اســــکیت فری استایل شاخه 
اســــپید اســــاللوم انتخابی تیم ملی در دو بخش بانوان 
و آقایان در دو رده ســــنی زیر 19 ســــال و باالی 19 سال در 
تاریخ 25 بهمن ماه سال 1399 با مشخص شدن نفرات 

برتر به کار خود پایان داد.
ایــــن دوره از مســــابقات بــــه میزبانــــی اســــتان تهران و 
 ، با شــــرکت 129 ورزشــــکار از اســــتان های تهــــران، البرز

آذربایجان شــــرقی، اصفهان، کرمان، سمنان، مازندران، 
کادمی اســــکیت  همدان، یــــزد و خراســــان جنوبی در آ

انقالب برگزار شد.
مهدی مجیدی افزود: در این مســــابقات اسکیت بازان 

همدانی با شایستگی به اردوی تیم ملی راه یافتند.
وی اضافه کرد: در این دوره از مســــابقات محمدپارســــا 
مرادی شــــهباز بــــه نشــــان نقره دســــت یافت، ارشــــیا 
عطائیان علوم نیز نشان برنز را کسب کرد و در رده سنی 
باالی 19 ســــال نیز علی آیینی دیگر اسکیت باز همدانی 

به نشان برنز رسید.
مجیدی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش بانوان تینا 

نظری، ایتک سعادت جو و آزاده آقامحمدی با درخشش 
در این دوره از مسابقات به اردوی تیم ملی راه یافتند.

وی با تمجید از عملکرد اســــکیت بــــازان همدانی حاضر 
در ایــــن دوره از مســــابقات گفــــت: رقابت هــــای لیگ از 
ســــطح بســــیار باالیی برخوردار بود و توانستند در میان 
ورزشــــکاران مطرح تیم ملی درخشــــش بســــیار خوبی 

داشته باشند.
وی یادآور شــــد: کســــب این موفقیت ارزنده شایسته 
تجلیل اســــت و بــــه زودی از همه افرادی که در رشــــد و 
پیشــــرفت اسکیت اســــتان نقش داشــــته اند، تجلیل 

خواهیم کرد.

"دهکده گنج نامه " حامی اسکواش همدان

هگمتانه، گروه ورزش: در مراســــمی با حضور مدیران و 
اعضا هیأت اسکواش استان از پیراهن تیم اسکواش 
همــــدان با عنوان )دهکده گنج نامــــه( به عنوان حامی 

تیم اسکواش همدان رونمایی شد.
اســــکواش همدان برای اولین بار در مســــابقات لیگ 

اسکواش کشور شرکت می کند.

جزئیات محدودیت های ورزشی سراسری تا یکم اسفند
هگمتانه، گــــروه ورزش: ورزش کشــــور در هفته جاری 
با بازگشــــت تعطیلی حداکثری در 9 شــــهر خوزســــتان 
همراه خواهد بود و با افزایش تعداد شــــهرهای نارنجی 
و زرد از نظــــر شــــیوع ویــــروس، بــــه همین نســــبت نیز 
محدودیت هــــا و تعطیلی ها در حــــوزه ورزش، فعال و تا 

یکم اسفندماه افزایش می یابد.
بر اساس جدیدترین اعالم ســــتاد ملی مقابله با کرونا، 
، 39 شهر در  در مجموع اکنون 9 شهر در وضعیت قرمز
وضعیت نارنجی، 228 شهر زرد و 172 شهر در وضعیت 
آبی از نظر شــــیوع ویروس کرونا قرار دارند. شــــهرهای 
، دزفول، دشــــت آزادگان،  ، بندر ماهشــــهر آبادان، اهواز
کارون، هویزه، شادگان و شوشتر از نظر شیوع ویروس 
کرونا، قرمز هستند و همچنین در آذربایجان غربی پنج 
 ، ، اصفهان دو شهر ، آذربایجان شــــرقی چهار شهر شهر
، کرمان  ، خراسان جنوبی یک شهر خوزستان پنج شهر
، کهگیلویه و بویراحمد و گلســــتان هر کدام  یک شــــهر
 ، ، گیالن هفت شــــهر و مازندران هشت شهر سه شهر

از نظر شیوع ویروس کرونا نارنجی هستند.
طبق جــــدول گروه های شــــغلی، مراکز تمریــــن و انجام 
مســــابقات ورزشــــی در گروه شــــغلی دو، اســــتخرهای 
سرپوشیده به عنوان گروه شــــغلی سه و باشگاه های 
ورزشــــی ورزش های پربرخــــورد از جمله کشــــتی، کاراته 
و جودو و نیز باشــــگاه ورزشــــی ســــالنی به عنوان گروه 

شغلی چهار تعیین شده اند.

ورزش در مناطق قرمز �
بنابراین از شــــنبه 25 بهمــــن ماه ســــال 1399 تا پایان 
هفتــــه جــــاری شــــاهد تعطیلــــی مشــــاغل دو، ســــه و 
چهــــار یعنی تعطیلــــی مراکز تمرین و انجام مســــابقات 

ورزشی، استخرهای سرپوشــــیده، باشگاه های ورزشی 
ورزش هــــای پربرخــــورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو 
و نیز باشــــگاه ورزشی سالنی در 9 شهرســــتان آبادان، 
آزادگان، کارون،  ، دزفول، دشــــت  ، بندر ماهشهر اهواز
هویزه، شــــادگان و شوشتر از نظر شیوع ویروس کرونا 
در اســــتان خوزستان هستیم که از نظر شیوع ویروس 

کرونا قرمز هستند.

ورزش در مناطق نارنجی �
در وضعیــــت نارنجــــی یــــا ســــطح هشــــدار 2 کــــه حدود 
39 شــــهر یا شهرســــتان جــــزو این محدوده هســــتند، 
محدودیت هــــای مشــــاغل ســــطح 3 و 4 در آن هــــا اجرا 
می شود؛ بنابراین اســــتخرهای سرپوشــــیده به عنوان 
گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های ورزشــــی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو و نیز باشــــگاه 
ورزشی ســــالنی به عنوان گروه شــــغلی چهار در مناطق 
نارنجی مجــــاز به فعالیت در هفته جاری که شــــامل پنج 
شهر در آذربایجان غربی، چهار شهر در آذربایجان شرقی، 
دو شــــهر در اصفهان، پنج شهر در خوزستان، یک شهر 
در خراسان جنوبی، یک شــــهر در کرمان، هفت شهر در 
گیالن، هشت شهر در مازندران و کهگیلویه و بویراحمد 

، هستند. و گلستان هر کدام سه شهر

ورزش در مناطق زرد �
همچنیــــن طبق اعالم، حــــدود 228 شهرســــتان نیز در 
وضعیــــت زرد قرار دارند که ســــطح شــــغلی 4 در آن ها 
محدود خواهد شــــد که شــــامل باشــــگاه های ورزشی 
ورزش هــــای پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو و 

نیز باشگاه ورزشی سالنی است.

سرمربی پاس:

مقابل مس شهربابک شایسته برد بودیم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــرمربی تیــــم فوتبال پاس 
گفت: مقابل مس شــــهربابک شایســــته برد  همدان 
بودیــــم امــــا هجمه های ســــنگین علیــــه داوری، چمن 
مصنوعــــی و بی کیفیت زمین و دوری مســــافت باعث 

شد تا حریف از شکست در امان بماند.
مهــــدی پاشــــازاده اظهار کــــرد: ثانیه هــــای آغازین بازی 
دروازه بان مس شهربابک با مشت به صورت بازیکن 
مــــا کوبید اما داور که تحت فشــــار جمعیــــت حاضر در 
ورزشگاه بود، فقط به یک کارت زرد بسنده کرد در حالی 

که این ضربه به طور قطع اخراج داشت.
وی اضافه کرد: متأســــفانه میزبان هر توهینی خواست 
نثار داور بازی کرد و حاشیه ها بیشتر از بازی جلب توجه 

می کرد.

پاشــــازاده افزود: در این بازی دو ســــه موقعیت مسلم 
گلزنــــی را خلق کردیــــم و در مقابل به تیــــم میزبان هیچ 
شانســــی برای رســــیدن بــــه گل ندادیــــم و از عملکرد 

شاگردانم رضایت دارم.
ســــرمربی پاس خاطرنشــــان کرد: به لحــــاظ تاکتیکی و 
هماهنگی بازیکن در ســــطح خوبی قــــرار گرفته ایم و به 
طور قطــــع بازی های آینده به مراتب بهتر ظاهر خواهیم 
شــــد منتهی دغدغه اصلی ما مشکالت مالی است که 

امیدواریم مسووالن اهتمام ویژه داشته باشند.
تیــــم پــــاس جمعــــه گذشــــته در هفتــــه هشــــتم لیگ 
دسته دوم فوتبال کشــــور مقابل تیم رده دومی مس 
شــــهربابک به تساوی بدون گل دست یافت. پاس در 

این بازی مهمان شهربابک بود.
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هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: دومیــــن نشســــت از 
مجموعه درس گفتارهایی درباره بوعلی سینا با همکاری 
بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســــینا در روز چهارشنبه 15 
بهمن با ســــخنرانی دکتر انشــــاهلل رحمتی با عنوان »ابن 

سینا و تمثیل عرفانی« به صورت مجازی برگزار شد.
رحمتی ســــخنانش را ایــــن چنین آغاز کــــرد و گفت: برای 
فهم اندیشــــه و فلســــفه حقیقی ابن ســــینا نیازمند این 
هستیم که توجه جدی تری به این بخش از آثار او داشته 
باشیم. فلســــفه حقیقی ابن سینا چیســــت و ابن سینا 
بــــه لحاظ طبقه بندی در میان حکمــــا چه جایگاهی دارد؟ 
منظــــور از تمثیل هــــای عرفانی ابن ســــینا ســــه حکایتی 
است که در نوشته های ابن ســــینا آمده است. نخست 
رســــاله الطیر که به زبان عربی نوشــــته شده است. رساله 
حی بن یقظان و ســــومی هم حکایت ســــالمان و ابسال 
اســــت که خود این حکایت را ابن ســــینا نیــــاورده اما در 
کتاب اشــــارات اشــــاره های معنــــاداری به ایــــن حکایت 
می کنــــد و به خواننده متذکر می شــــود که اگر می خواهی 
مرتبــــه خــــودت را در عرفان بدانی، بدان که ســــالمان رمز 
تو و ابســــال رمز مرتبــــه تو در عرفان اســــت و هر محققی 
در این کتــــاب تامل کند به این فکر مــــی رود که ماجرای 
ســــالمان و ابســــال چیســــت؟ شــــارحی ماننــــد خواجه 
نصیرالدین طوسی سعی کرده که این حکایت را بازیابی 
کنــــد و دو تقریــــر از این حکایت می آورد و به رمزگشــــایی 
این ها مبادرت می ورزد و نشــــان می دهد که مقصود ابن 

سینا از اشاره به این حکایت چیست؟
رساله های تمثیلی ابن سینا بسیار اهمیت دارد �

هانــــری کربن کتابی با عنوان ابن ســــینا و تمثیل عرفانی 
نوشــــته و هدفــــش بازیابی و بازخوانی حکمت مشــــرقی 
ابن ســــینا اســــت. عمــــده توجــــه و اتــــکا وی بــــر همین 
رســــاله های تمثیلی ابن سینا است. رســــاله های تمثیلی 
ابن ســــینا برای تقریر حکمت مشــــرقی او بسیار اهمیت 
دارد. وقتــــی بر رســــاله های تمثیلی ابن ســــینا و حکمت 
کید می شود هدف این نیســــت که از قدر  مشــــرقی او تأ
فلســــفه مشائی ابن ســــینا کاسته شــــود و اهمیت او در 
مقام یــــک منطق دان بزرگ و فیلســــوف بــــزرگ و متفکر 
ارســــطویی نادیده گرفته شود. ابن سینا در عرصه منطق 
یکــــی از بزرگتریــــن منطق دان هــــا در ســــنت ارســــطویی 
« متخصص در منطق ارسطو در  اســــت. »نیکالس رشــــر
عبارتــــی به جایــــگاه ابن ســــینا در میان شــــارحان منطق 
ارســــطو اشــــاره می کند و می گویــــد: »ابن ســــینا در تاریخ 
منطق نخســــتین کســــی اســــت کــــه در تحلیل خــــود از 
قضایای فصلی و شــــرطی کمیت و کیفیــــت این قضایا را 
به تفصیل شرح داده اســــت.« ابن سینا کوشیده است 
که منطق اســــتنتاج قیاس های اقترانی شرطی متصله و 

کند. را تبیین  منفصله 
ابن ســــینا هم در تبیین مباحث ارسطو و هم در توسعه 
آن ها و نــــوآوری در این زمینه ید طوالیــــی دارد نه فقط در 
منطــــق ارســــطویی بلکه در فلســــفه ارســــطویی هم ابن 
سینا بزرگترین فیلســــوف ارسطویی در طول تاریخ بوده 
و فلســــفه شرق و غرب مدیون ابن سینا است. در شرق 
و در جهان اسالم به وی لقب شــــیخ الرئیس داده اند که 
یک وجه به اعتبار همین ریاســــت او بر مشــــائیان است 
و در غرب هم ابن ســــینا به خوبی شــــناخته شده است. 
وقتی فیلســــوفان و الهی دانان قرون وســــطی به دنبال 
تقریر و فهم عقالنی از مســــیحیت بودند تفکر ابن سینا 
به آن هــــا کمک کرد. نظریــــه عقول ابن ســــینا را می توان 
تقریــــر فرشته شناســــی در ســــنت اســــالمی و در ادیــــان 
ابراهیمی دانســــت زیرا نظریه فرشته شناســــی ابن سینا 
می توانســــت رقیب جدی برای حاکمیت کلیســــا باشد. 
چرا که در فلســــفه ابن ســــینا ســــخن از ارتباط آسمان و 
زمین اســــت و ارتباط بین جهان ما و جهان غیب وجود 
دارد امــــا این ارتبــــاط نه از طریق واســــطه های بشــــری و 
نهادهای دنیوی مثل کلیســــا اســــت بلکه این ارتباط به 
تعبیر ابن ســــینا از طریــــق عقول فعاله در عالــــم ما تأثیر 
دارد. ابن ســــینا در تفکر شــــرق و غرب بســــیار تأثیرگذار 

بوده است.
اگر شــــخصیت ابن ســــینا را به این محــــدود کنیم که او 
فیلسوفی اســــت که در قامت فلســــفه مشائی می توان 
اندیشــــه وی را خالصه کرد در حق او جفــــا کرده ایم. راهی 
که ابن ســــینا آغاز کرده و آن چــــه بعد از ابن ســــینا ما در 
عرصه تاریخ فلســــفه شاهد آن هســــتیم چیزی است که 
خود ارســــطو تصوری از آن نداشته است و می توان گفت 
حتی به اندیشــــه ارسطو خطور نکرده اســــت و ابن سینا 
در جاهایــــی به ایــــن موضوع اشــــاره می کند. ابن ســــینا 
کتابی بــــا نــــام »کتاب االنصاف« داشــــته و ایــــن کتاب از 
میان رفته است. بخشــــی از کتاب االنصاف تحت عنوان 
منطق المشــــرقیین تبیین شــــده اســــت و بخش هایی 
از منطق المشــــرقیین ابن ســــینا باقی مانده است. ابن 
ســــینا در مقدمه توضیــــح می دهد که من اگر به شــــیوه 
مشــــائیان سلوک کرده ام و بخشی از آثارم را به این شیوه 
نوشــــته ام بدین معنا نیست که فلسفه حقیقی من این 
است بلکه در میان اندیشه های موجود در زمانه خودم 
هیچ کــــدام را عاری از نقــــص نمی دانم و نســــبت به همه 
آن ها اشــــکاالتی دارم امــــا کم اشــــکال ترین این مکاتب 
مکتب مشــــائی و پیروان ارسطو اســــت و من با این دید 

کتاب های فلسفی خودم را تالیف کرده ام.
ابن ســــینا بــــه نوعــــی راهبرد خود بــــه فلســــفه را توضیح 
می دهــــد و صحبــــت از دو حکــــم می کنــــد. آن چیزی که 
می توانســــت بیانگــــر حکم دوم ابن ســــینا باشــــد طبق 
آنچه به دســــت ما رســــیده این اســــت که ابن سینا این 
حکــــم را در قالب کتاب االنصاف انجام داده اســــت، این 
کتاب مشــــتمل بر بیســــت هزار مقالــــه در 20 جلد بوده 
اســــت، ادعای ابن ســــینا این بوده که من در این کتاب 
آثار فیلســــوفان مختلف را به عیار فلسفه  مشــــکالت و 
آن به حکمت مشــــرقیین تعبیر  خودم ســــنجیده ام و از 
می کنند. مشــــرق می تواند معنــــای جغرافیایی و معنای 
حقیقی هم داشته باشــــد که ما از آن مراد می کنیم و هم 
معنای رمزی و تمثیلی داشــــته باشد که منظور از مشرق، 
مشــــرق جان و وجود و هســــتی اســــت که به ایــــن معنا 
خوانش آن با لفظ مشرقیین هیچ اشکالی ندارد. مشرق 
ابن سینا در نزد سهروردی دیده می شود و معنای رمزی 

دارد.

اثولوجیای ارسطو مورد توجه ابن سینا قرار گرفت �
آنچه را که در کتاب االنصاف، ابن ســــینا تالیف کرده بود 
و ایــــن ترجمان تعبیر حکمت مشــــرقی او می توانســــت 
باشــــد در اثر حمله سلطان مســــعود غزنوی به اصفهان 
کــــه خانه ابن ســــینا نیز به یغمــــا رفت نابود شــــد و فقط 
بخش هایــــی از آن باقــــی ماند. بخش هایــــی از تعلیقات 
ابن سینا و اثولوجیای منســــوب به ارسطو باقی مانده و 
بخشــــی از شرح کتاب مابعدالطبیعه ارســــطو و تعلیقاتی 
بر کتاب نفس ارســــطو و همچنیــــن دفترهایی که به نام 
مورد  اثولوجیا  می شــــوند.  شــــناخته  مشرقیین  حکمت 
توجه ابن ســــینا قرار گرفته اســــت و شــــرحی کــــه بر این 
اثر نوشــــته مهــــم اســــت. اثولوجیا را نمی تــــوان حکمت 
آزادی از  ارســــطویی دانســــت. اثولوجیــــا ترجمــــه عربــــی 
تاســــوعات افلوطین اســــت و میان ارســــطو و افلوطین 
فاصله زیادی وجود دارد. افلوطین یک متفکر افالطونی 
اســــت و نگرش او نوافالطونی است و در مقابل اندیشه 

ارسطو قرار می گیرد.
در عالــــم اســــالم گمان می شــــد که این کتاب نوشــــته 
ارســــطو اســــت و این بــــا آثار دیگــــر ارســــطو همخوانی 
از  ما  فیلســــوفان  میــــان  در  بســــیار  کتاب  ایــــن  ندارد. 
اثولوجیای منسوب به  تا فیلســــوفان بعدی  ابن سینا 
آن را  ارســــطو کتاب بالینی فیلســــوفان ما بوده و تأثیر 
وردی،  در اندیشــــه شــــخصیت های مختلفی مثل سهر
به  ســــینا  ابن  توجه  می بینیــــم.  مالصــــدرا  و  میردامــــاد 
اثولوجیــــای افلوطیــــن و آوردن ایــــن مبحــــث در ذیل 
در  مشــــرقی  و  اشــــراقی  نگرش  گویای  کتاب االنصــــاف 
اندیشــــه ابن ســــینا اســــت. اما منبع اصلی ابن ســــینا 

کار اظهار نظر بر فلســــفه  وز در اختیار ما نیســــت و  امر
او را برای ما دشــــوار می کند. کتاب االنصاف ابن ســــینا 
داشته  وردی  ســــهر االشراق  حکمت  شــــبیه  ساختاری 

است.
منطقــــی،  مباحــــث  ســــهروردی  حکمت االشــــراق  در 
حکومت ها و داوری هایی که درباره فلســــفه مشــــائیون 
و نــــگاه انتقادی که به مشــــائیون بیــــان می کند و بحث 
سوم اندیشه های سهروردی و نوآورانه وی تحت عنوان 
حکمت اشــــراقی مطــــرح می شــــود. کتاب االنصــــاف نیز 
چنین وضعیتی داشــــته اســــت و با بحث هــــای منطقی 
شروع شــــده و شــــیوه ســــهروردی بوده و لفظ انصاف و 
حکومــــت که ســــهروردی و انصــــاف که ابن ســــینا به کار 
می برد اتفاقی در این کتاب مطرح نشــــده است و هر دو 
حکایت از نوعی حکمیــــت و داوری منصافانه و قضاوت 
علمی درباره اندیشه ها است که حکایت از وجه انتقادی 
هر دوی آن ها نسبت به فلسفه های موجود در زمانه که 

عمدتا فلسفه های مشائی و ارسطویی بوده است.

تمثیل های عرفانی ابن سینا جایگاه خاصی دارند �
بــــرای این که بتوانیم درباره حکمت مشــــرقی ابن ســــینا 
اظهار نظر کنیم باید متن های موجود او را در نظر بگیریم 
و به همین دلیل اســــت که تمثیل های عرفانی ابن سینا 
جایگاه خاصی دارند و مقایسه ابن سینا با سهروردی به 
این معنا که سهروردی به نوعی تکرار ابن سینا است به 
ما می تواند کمــــک کند. با آثار موجود ابن ســــینا چگونه 
کرد؟ چه نســــبتی بین نوشــــته های موجود  باید برخورد 
ابن سینا و نوشته های مفقود او وجود دارد؟ سه فرضیه 
می توان مطرح کرد. نخســــت قائل به گسســــت شــــویم 
که بین این دو هیچ نســــبتی وجود نداشــــته و هیچ ســــر 
نخی بــــرای فهم آثار او نداریم و در حد ادعا اســــت و هیچ 

مستند و مبنایی نخواهد داشت.
فرضیــــه دیگــــر این اســــت کــــه بگوییم نوعــــی اتصال 
را  ایــــن اتصال  میــــان این هــــا وجود داشــــته اســــت و 
می تــــوان بــــه دو معنــــا فهمیــــد یــــک معنا این اســــت 
کــــه آنچه ابــــن ســــینا در کتاب االنصاف نوشــــته چیزی 
آثار موجود نبوده و ادامــــه همین مباحث  متفــــاوت از 
آثار موجود او در قالب فلســــفه مشائی قابل  اســــت و 
فهم اســــت. اگر این آثار از دست رفتند امکان داشت 
ارایه می داد و  از مباحث خــــود  ابن ســــینا تقریر بهتری 
را بپذیریم ولی  که اگر اتصــــال  حالت دیگر این اســــت 
معتقــــد باشــــیم آنچه در این جا بیان شــــده فلســــفه از 
حکمت  نــــوع  یک  ســــینا  ابن  و  اســــت  متفاوت  گونــــه 
خــــاص ایرانی را مطــــرح می کند کــــه با حکمــــت یونانی 

است. متفاوت 
اگــــر فرضیــــه ســــوم را بپذیریم که بیــــن او و آثــــار موجود 
ابن ســــینا اتصــــال برقرار اســــت، طبق ایــــن فرضیه باید 
آثار  آثار موجــــود ابن ســــینا را به گونــــه ای دیگر خوانــــد و 
موجود ابن ســــینا آثاری اســــت که مشــــهورند و خوانده 
می شــــوند مثل متن های شــــفا و اشــــارات و نجات و... و 
هم رســــاله هایی که کمتر به آن ها توجه شــــده و در همه 
این ها می توان ســــرنخ های جدی پیدا کرد. آثاری که ما از 
ابن ســــینا در اختیار داریم آثار فلســــفی و آثار غیرفلسفی 

و تمثیلی است.

سهروردی به ِدین خود به ابن سینا اشاره می کند �
آثار تمثیلی ابن ســــینا سبک فلســــفی متعارف نیست. 
اگر می خواهیم ابن ســــینا را بشناســــیم باید ابن سینا را 
بر اســــاس متن های فلســــفی محض او بشناسیم. پس 
آثار تمثیلی که رمزاندیشــــانه نوشــــته  از خوانــــش دقیق 
شــــده اند و خود آن نیازمند صرف وقت بسیاری است و 
برای فهمیدن به روش های هرمنوتیکی نیازمند اســــت 
نمی توانیم هیچ سطحی از نوشــــته های ابن سینا را برای 
درک مقاصد فلسفی او نادیده بگیریم. ما وقتی به متون 
فلسفه اســــالمی مراجعه می کنیم فیلسوفان بعد از ابن 
سینا چنین تصوری از رســــاله های تمثیلی او نداشتند و 

برای ســــهروردی و مالصدرا این رســــاله ها آثار جدی ابن 
ســــینا به شــــمار می آمدنــــد و این ها را معرف اندیشــــه او 

می دانستند.
کار ســــهروردی رســــاله های  از بخش هــــای اصلی  یکــــی 
تمثیلی زیبایی اســــت که به زبان فارســــی نوشته است. 
ســــهروردی به نوعی بــــه ِدین خود به ابن ســــینا اشــــاره 
می کند و می گوید قبل از این که به این شــــیوه نوشــــتن 
تمثیلــــی روی بیــــاورم ابن ســــینا ایــــن کار را انجــــام داده 
اســــت و فاصله انتقادی خود را نسبت به ابن سینا حفظ 
می کنــــد و کار ابن ســــینا را ناتمام می داند. ایــــن آثار برای 
فیلســــوفی مثل ســــهروردی مهم و قابل توجه اســــت و 
بــــه نوعی عزیمت گاه بحث خود را رســــاله ابن ســــینا قرار 
می دهد. هم ابن ســــینا و هم ســــهروردی در آثار فلسفی 
محــــض از نوشــــته های تمثیلــــی بهره بــــرداری می کنند و 
مالصدرا بر اســــاس نوشــــته های تمثیلی خوِد ابن سینا 
اســــتدالل می کنــــد و این هــــا را یکی از دالیل و شــــواهد 
اعتقاد قدم نفس در نوشــــته های فیلســــوفان می داند. 
در ســــخنان حکمای پیشــــینیان اشــــارات لطیف و رموز 

شریفی درباره هبوط نفس از آن عالم وجود دارد.

ثار ابن ســــینا پیوند مســــتحکمی  � میان مجموع آ
وجود دارد

ابن ســــینا در آثار فلســــفی مثــــل کتاب شــــفا معتقد به 
حدوث نفس اســــت ولی برای کسی مثل مالصدرا ایجاد 
ســــوال می کند که چطور ممکن اســــت کســــی مثل ابن 
ســــینا که معتقد به حدوث نفس اســــت در رساله های 
تمثیلــــی خود نظریه قــــدم نفس را مبنا قرار داده باشــــد. 
این قضیه یکی از نوشــــته های اصلی ابن سینا است که 
در آن می توان حکمت مشــــرقی ابن ســــینا را تشخیص 
داد. بنیاد فلسفی قصه غربت غربی سهروردی و حی بن 
یقظان نظریه قدم نفس و هبوط نفس اســــت که هم در 
قصیده عینیه ابن سینا و هم در تمثیل های عرفانی وی 
و هم این که مالصدرا به آن اشــــاره می کند آمده و مبنای 

بحث اوست.
آثار ابن سینا پیوند مستحکمی  می توانیم میان مجموع 
تشــــخیص دهیم و به طور کلی آن چه را درباره سهروردی 
شاهد هســــتیم. زیرا همه آثار سهروردی موجود است و 
آثارش حلقه مفقوده وجود ندارد  برخالف ابن ســــینا در 
اما کتاب االنصاف در دســــت ما نیست تا بتوانیم درباره 
او داوری کنیم اما می توان چیزی شــــبیه حکمت اشراقی 
سهروردی را در ابن ســــینا نیز تشخیص داد. این مساله 
بدین معنا نیســــت که سهروردی تکرار ابن سینا است. 
چون یک وجه فردانی در حکمت مشرقی وجود دارد که 
می توان گفت وقتی در ســــهروردی این حکمت مشرقی 
شکل می گیرد تفرد و تشخص ســــهروردی در او نمایان 

. است و در ابن سینا هم همین طور

ابن ســــینا و اثبــــات وجود خداونــــد از طریق برهان  �
صدیقین

آثار ابــــن ســــینا و ســــهروردی را می تــــوان در قالب چند 
مفهوم ســــامان داد. در حکمت و عرفان وقتی ســــخن از 
علم به میان می آید علم مترادف با یقین اســــت و یقین 
بــــه معنای باور قطعی به وجود واقعی اشــــیا اســــت و به 
تعبیری می توان گفت باور صــــادق موجه مطابق با واقع 
است که این باور درجات و مراتبی دارد تا جایی که با سه 

حق الیقین  و  عین الیقیــــن  علم الیقین،  متمایــــز  مفهوم 
آثــــار حکمای مــــا )ســــهروردی و ابن  آشــــناییم. آنچه در 
ســــینا( دنبال شــــده و می توان در قالب این سه مفهوم 
فهمید آن جا که به شــــیوه استدالل بحثی و عقلی پیش 
می روند و آثــــار خود را در قالب براهین فلســــفی آن گونه 
که نزد مشائیان مشهور است می نگارند و از آن ها دفاع 

می کنند باید از نوع علم الیقین دانست.
وقتی ســــهروردی و ابن سینا وقتی به شــــیوه مشائیان 
محض و اســــتداللی محض بحث کردنــــد می توان آن را از 
نوع علم الیقین دانســــت. اما در کســــی مثل سهروردی 
باشــــند  عین الیقین  مرحله ی  نماینده  می تواند  که  آثاری 
حکمت االشــــراق اســــت که ســــهروردی معتقد اســــت 
حکمتی که بیان می کند در مکاشــــفات و اشراقات خود 
برای او وجود داشته، یافته است. در این مکاشفات برای 
او نه تنها مدعیات آشــــکار شــــده بلکه براهین مدعیات 
نیز آشــــکار شده است. آنچه در مکاشــــفه یافته اند خود 
برهان اســــت و بدین معناســــت اگر فیلســــوفانی مثل 
سهروردی دعوی مشاهده و مکاشفه و اشراق می کنند 
منظور این نیست که از اســــتدالل فاصله گرفته اند ولی 
برهان هایی که در آن جا بیان می شــــود نوعی مشاهده و 
معاینه اســــت و ما هم مخاطب آن ها هستیم می توانیم 
این برهــــان را دنبــــال کنیم اگر کــــه موافق و یــــا مخالف 

باشیم.

اوج حکمت و دانایی فیلسوفان حق الیقین است �
مرتبه ســــوم حق الیقین اســــت و اوج حکمت و دانایی 
ایــــن فیلســــوفان اســــت کــــه در رســــاله های تمثیلــــی 
آن ها بیان شــــده اســــت چرا که در رســــاله های تمثیلی 
می کننــــد.  بیــــان  را  خــــود  اندیشــــه های  شــــخصی ترین 
حکمــــت به این معناســــت کــــه آدمی تبدیل بــــه عالم 
عقلــــی شــــود هماننــــد عالــــم عینی. بــــه تعبیــــری دیگر 
حکمت به این معناســــت که جهان در جان فیلسوف 
محقق شــــود و خــــود فیلســــوف به یک جهــــان تبدیل 
شــــود. »هــــر آن کس به دانــــش برد توشــــه ای / جهانی 
اســــت بنشســــته در گوشــــه ای« حکمت بــــرای حکیم 
بــــه شــــیوه حق الیقین حاصل شــــده و ایــــن حکمت از 
حکمت  این  جوشید  حکمت  وقتی  می جوشد  او  درون 
حکایت اوســــت. این همان چیزی اســــت که در قالب 
رســــاله های تمثیلــــی منعکــــس می شــــود و این بخش 
ســــوم که معــــرف حق الیقین فیلســــوف اســــت هم در 

سهروردی و هم در ابن سینا وجود دارد.
آن چــــه می توانــــد بیانگــــر حکمت شــــرقی ابن ســــینا در 
کلیت باشــــد آن گونه نیســــت که به تمامی مفقود شده 
باشــــد بخشــــی از این حکمت مفقود شــــده است و اگر 
بخواهیــــم آن را بازیابی کنیــــم امکانــــات الزم را در اختیار 
داریم. یک نمونه ســــهروردی اســــت و حکیمانی که بعد 
آثــــار موجود ابن ســــینا.  از ســــهروردی هســــتند و دیگر 
اگــــر بخواهیم قطعات مختلفی از پازل حکمت مشــــرقی 
ابن ســــینا را در نظر بگیریم این گونه نیســــت تمامی این 
قطعات مفقود شده باشــــد و با کمک قطعات موجود و 
تجربــــه حکیمانی مثل ســــهروردی و آن چه بر جای مانده 
اســــت می توان کلیت حکمت مشرقی ابن سینا را درک 
کرد و از دســــتاوردهای سازنده ای که هم در طول تاریخ و 

هم روزگار کنونی داشته برخوردار شد.
آناهید خزیر  �

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان:

سوابق دستگاه ها باید 
در آرشیو ملی ایران ثبت شود

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معاون توســــعه 
مدیریت و منابع انســــانی اســــتاندار همدان تأکید 
کرد: همه دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی برای 
حفظ تاریخ و عملکرد خود باید با مرکز اســــناد غرب 
کشور همکاری کنند و همه سوابق خود را در آرشیو 

ملی ایران به ثبت برسانند.
میرصفدری  ســــیدمحمدرضا  هگمتانه،  گــــزارش  به 
در حاشــــیه دیدار از نمایشــــگاه »انقالب اسالمی در 
همدان بــــه روایت اســــناد« که به مناســــبت ایام ا... 
دهه فجر در اســــتانداری همدان برگزار شد با تقدیر 
از مرکز اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشــــور 
برای جمع آوری و نگهداری اســــناد بــــا ارزش تاریخی 
در آرشــــیو ملی ایران افزود: در برهه هــــای تاریخی به 
خصــــوص تاریخ معاصر کشــــور و بــــا روی کار آمدن 
دولت ها، تصمیمات بسیاری اتخاذ شده و اقدامات 
بســــیاری صورت می پذیرد کــــه دارای نتایج متفاوتی 
اســــت و نتایج حاصل شــــده می تواند تجربه ای برای 

دولت های بعدی باشد.
وی افــــزود: اگر مدیران و تصمیم گیران ســــطح عالی 
و میانــــی به ســــوابق اقدامات قبلــــی مراجعه کرده و 
راه هــــای رفته را بررســــی کننــــد، در بســــیاری از موارد 
هزینه های مالی و انسانی قابل توجهی صرفه جویی 
شده و در کمترین زمان می توان بهترین تصمیمات 

را گرفت.
میرصفدری اضافه کرد: برای بررسی سوابق گذشته، 
راهــــی جــــز مراجعه بــــه ســــوابق مکتوب نیســــت، 
سوابقی که در قالب مکاتبات اداری و یا گزارش های 
تحلیلی و آماری به صورت مســــتمر تهیه می شود و 

در بایگانی ادارات موجود است.
وی اضافه کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
و به تبع آن مدیریت منطقه غرب کشور به مرکزیت 
همدان با بررسی و انتقال اوراق و سوابق اداری دارای 
آرشــــیو ملی ایران و فراهم کردن  ارزش نگهداری به 
زمینه  دسترســــی محققــــان به این اســــناد، به نوعی 
آرشــــیو و حافظه اجرایی و تاریخی کشور را نگهداری 
کرده و در بســــتری امــــن برای مراجعــــه مجدد آماده 

می کند که این کار بسیار مهم و حتی حیاتی است.
میرصفدری تأکید کرد: همه دســــتگاه های اجرایی و 
ادارات دولتی برای حفظ تاریــــخ و عملکرد خود باید 
در باالترین ســــطح ممکن با مرکز اسناد غرب کشور 
همکاری کنند و همه ســــوابق خود را در آرشیو ملی 
ایران به ثبت برســــانند تا آیندگان در جریان اتفاقات 

تلخ و شیرین تاریخ معاصر قرار گیرند.
گــــودرزی: نگهــــداری بیــــش از 5 میلیون برگ  �

ســــند در مرکز اســــناد و کتابخانــــه ملی منطقه 
غرب کشور

میثــــاق گــــودرزی مدیــــرکل اســــناد و کتابخانه ملی 
منطقه غرب کشــــور نیز با اشاره به قوانین و مقررات 
مربوط به واســــپاری و تعیین تکلیــــف اوراق بایگانی 
راکد دستگاه های اجرایی و خدمات سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران به عموم مردم به ویژه محققان 
افــــزود: در حــــال حاضــــر بیــــش از 5 میلیــــون برگ 
ســــند در مرکز اســــناد و کتابخانه ملی منطقه غرب 
کشور نگهداری می شــــود و به ســــهولت در اختیار 

پژوهشگران است.
وی افــــزود: کارشناســــان مرکــــز بــــرای شناســــایی و 
جمع آوری بــــرگ اســــناد و میراث مکتوب کشــــور در 
وســــعت جغرافیایی 5 استان غرب کشــــور در تردد 
هســــتند و تالش می کنند حلقه های مفقوده تاریخ 
مکتوب ایران اســــالمی را در آرشــــیو ملــــی ایران ثبت 

کنند.
وی از جمع آوری بیش از 16 هزار برگ سند و 7 هزار و 
800 قطعه عکس با موضوع انقالب در منطقه غرب 
کشــــور در این مرکز خبر داد و اضافه کرد: این اسناد 
، نمایشــــگاه های  در قالــــب نمایشــــگاه های ســــیار
مجازی و مســــتندهای تلویزیونی در مناسبت های 
مختلــــف از جمله ایام ا... دهه فجر منتشــــر شــــده و 
گوشــــه ای از وقایع مهم ســــال های انقالب با حضور 

توده های عظیم مردم را روایت می کند.

خبــر

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان خبر داد:

شرایط ویژه پرداخت عوارض 
پروانه ساختمانی

مشوق ماه های پایانی سال در جهت رونق ساخت و ساز

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون مالــــی و 
اقتصادی شــــهردار همدان از شــــرایط ویژه پرداخت 

عوارض پروانه ساختمانی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، رضا ابرارخرم در این باره توضیح 
داد: با توجه به تصویب الیحه شــــهرداری همدان در 
، به مؤدیانی که 70% عوارض  شورای اســــالمی شــــهر
پروانه خــــود را از امــــروز 27 بهمن لغایت 6 اســــفند 
ماه نقدا و یک جــــا پرداخت کننــــد می توانند الباقی 
عوارض را تا تاریخ اول تیر ماه 1400 برابر تعرفه ســــال 

99 پرداخت کنند.
ابرارخــــرم بیــــان کــــرد: همچنیــــن مؤدیانی کــــه %80 
عــــوارض پروانه خــــود را از تاریخ 9 اســــفند لغایت 20 
اســــفند ماه نقدا و یک جا پرداخــــت کنند می توانند 
الباقی عوارض را تا تاریخ اول تیر ماه 1400 برابر تعرفه 

سال 99 پرداخت کنند.
به نقل از روابط عمومی شــــهرداری همدان، معاون 
مالــــی و اقتصــــادی شــــهردار همــــدان بیــــان کــــرد: 
درصورتــــی که مؤدیانی عــــوارض پروانه خــــود را بعد 
از تاریــــخ 20 اســــفند تا پایان ســــال پرداخــــت کنند 
می بایســــت 100% عــــوارض پروانــــه را نقــــدا و یک جا 

پرداخت کنند.

خبــر

ین منطق دان  ابن سینا بزرگ تر
در سنت ارسطویی

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

یزش ساختمان در قاسم آباد سهل انگاری قبل از الحاق، عامل ر
به شکل جدی به ساخت و سازهای غیرمجاز مناطق الحاقی ورود کرده ایم

معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
دربــــاره  همــــدان  شــــهردار  شــــهری  خدمــــات 
آبــــاد گفت:  ســــاختمان فروریختــــه در قاســــم 
ســــهل انگاری های دوران قبل از الحاق، عامل 

ریزش ساختمان در قاسم آباد است.
به گزارش هگمتانه، صبح روز جمعه ساختمان 
سه طبقه ای در منطقه قاسم آباد شهر همدان 
فرو ریخت. منطقه قاسم آباد جزء مناطق الحاق 
به شــــهر اســــت که به همین دلیل فرو ریختن 
از  را برانگیخت  ایــــن ســــاختمان ســــؤال هایی 
جملــــه موضوع نظارت بر ســــاخت و ســــازها در 

. نواحی الحاقی به شهر
در این رابطه معاون خدمات شــــهری شــــهردار 
بــــا خبرنــــگار هگمتانــــه،  گفتگــــو  همــــدان در 

توضیحاتی را ارائه کرد.
وحید علی ضمیر با تأکید بر اینکه زمان احداث 
این ســــاختمان به چندی قبل از آغاز سال 98 
بازمی گردد گفت: اســــکلت این ســــاختمان از 
اوایل ســــال 98 برپا شــــده و مربوط بــــه قبل از 
مطرح شــــدن مباحث مربوط بــــه الحاق برخی از 

روستاها به شهر است.
وی با بیان اینکــــه عکس های هوایی مربوط به 
اسکلت این بنا موجود است که مربوط به قبل 
از طرح الحاق و اوایل سال 98 است، ادامه داد: 
از زمان مطرح شــــدن الحاق برخی از روستاها به 
شهر همدان ســــاخت و ساز غیرمجاز و ناایمن 
در نواحی الحاقی افزایش یافت و شــــهرداری با 
نهادهای دیگــــر در رابطه بــــا ورود جدی به این 
مقوله و نظام مندســــازی ســــاخت و ســــازها در 

این نواحی جلســــات متعدد داشــــته و با توجه 
بــــه وظایف قانونی خود به شــــکل جدی به این 

موارد ورود کرده است.
علی ضمیر با تأکید بر اینکه ساخت و سازهای 
ناایمن در این نواحی وجود داشــــته که با مطرح 
شــــدن الحاق به شــــهر این مــــوارد بارز شــــده 
اســــت، ادامه داد: در منطقه قاسم آباد ساخت 
و ســــاز غیرمجاز بدون طی مراحل قانونی انجام 
می شــــده و ســــاختمان ها فاقد پروانه و بدون 
اســــتاندارد و تأییدیــــه فنی ســــاخته شــــده اند 
که این ســــاختمانی که فرو ریخته نیــــز از جمله 
ســــاختمان های ناایمن احداث شده است که 

مراحل قانونی آن طی نشده است.
معاون خدمات شهری شهردار همدان با بیان 
اینکه بعد از طرح الحاق از دستگاه های مربوط و 
راه و شهرسازی طرح هادی روستا را درخواست 
کردیم و خواســــتار شــــدیم که شــــهرداری برابر 
قانــــون مــــالک کار و مرجع صــــدور مجــــوز قرار 
گیــــرد، تصریح کرد: به این ترتیب شــــهرداری به 
صورت گسترده و جدی به ساخت و سازهایی 
که بــــدون طی مراحــــل قانونی و بــــدون نظارت 
اصولی و فاقد پروانه انجام می شد ورود کرد که 
این ســــاختمان فروریخته نیز یکی از ساخت و 
ســــازهای غیرمجاز بود که طی چندین مرحله با 

سازنده آن برخورد صورت گرفت.
علی ضمیــــر در این باره توضیح داد: شــــهرداری 
همه وظایــــف قانونــــی محوله خــــود را در رابطه 
بــــا این ســــاختمان و ســــاختمان های مشــــابه 
انجام داده اســــت که این ســــاختمان دو مرتبه 

اخطــــار دریافت کرد و چون اســــکلت آن پیش 
از طرح الحاق برپا شــــده بود و زمانی که وظایف 
به شــــهرداری محول شــــد این ســــاختمان در 
مراحــــل پایانی ســــاخت قرار داشــــت بعد از دو 
مرتبه اخطار ســــه مرتبه ضبط لوازم و وسایل آن 

انجام شد.

علــــی ضمیر با ایــــن توضیح که مالــــکان اراضی 
بایــــد  خدماتــــی  محــــدوده  در  واقــــع  وامــــالک 
قبل از ســــاخت وســــاز از شــــهرداری ها پروانه 
ســــاختمان بگیرند و شــــهرداری موظف است 
یا  پروانه  بــــدون  ســــاختمانی  عملیات هــــای  از 
خالف پروانه به وســــیله مأموران خود در زمین 

محصور یا غیــــر محصور جلوگیــــری کند و این 
ساختمان نیز شامل این قانون می شد افزود: 
این ساختمان در ســــه طبقه ساخته شده بود 
که طبقه هم کف تجــــاری و طبقه اول و دوم نیز 
مســــکونی بود که هر یک از طبقات اول و دوم 
70 مترمربع ســــطح اشــــغال و 20 متر کنســــول 

داشتند.
وی ادامــــه داد: ایــــن ســــاختمان 90 مترمربــــع 
که صبح جمعه تخریب شد  مساحت داشــــته 
و چــــون عالئــــم تخریب از قبل آشــــکار شــــده 
آســــیب جانی برجا  گونه  بود خوشبختانه هیچ 

نگذاشت.
با  معاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان 
این توضیح که با توجــــه به ارزش افزوده امالک 
مناطق الحاقی از جمله قاسم آباد و منافع مالی 
بسیاری که از ناحیه ساخت و ساز در این نواحی 
عاید می شــــود افراد ســــودجو اقدام به ساخت 
و ســــازهای غیرمجــــاز در این نواحــــی می کنند، 
بیان کرد: در بررســــی هایی که توسط شهرداری 
انجام شده چند نفر ســــودجو اقدام به ساخت 
و ســــاز غیرمجاز در ایــــن نواحی کــــرده اند که با 
بازرسی های انجام شــــده متأسفانه دیده شده 
که در مصالح ساختمانی اســــتانداردها رعایت 
نشــــده و ظرفیت باروری نیز برای ساختمان ها 
تعریف نشده و ساختمان ها بدون نظارت های 
فنــــی و بــــدون بررســــی های مهندســــان ناظــــر 

ساخته شده و این ساختمان ها ناایمن است.
علــــی ضمیر درباره ســــاختمان فروریخته مطرح 
کرد: قرار بود در همین هفته ساختمان تحویل 

که خوشــــبختانه قبل از تحویل  ساکنان شود 
حادثه تخریب پیش آمد.

وی با اشاره به جلســــات شهرداری درخصوص 
ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز با دیگر ارگان ها، 
اعالم کرد: در بررسی های به عمل آمده از سوی 
شهرداری به 12 ســــاخت و ساز دیگر برخوردیم 
که از آنجاکه این ســــاختمان ها ســــکنه دارند از 
میزان  بررســــی  برای  خواســــتیم  قضایی  مراجع 

استاندارد بودن و ایمنی این امالک ورود کند.
وی با بیــــان اینکــــه یکــــی از امتیــــازات الحاق 
ایــــن نواحی به شــــهر همین روند شناســــایی 
ســــاخت و ســــازهای ناایمن و غیرمجاز است 
که باید زودتر از اینها صورت می گرفت، افزود: 
با نظارت شــــهرداری هرگونه ســــاخت و ســــاز 
مراحــــل فنی و صــــدور پروانه را طــــی می کند و 
کنترل ایمنی ســــاختمان به ایــــن ترتیب لحاظ 
می شــــود و بــــا اعمال نظر مهندســــان ســــازه 
صالحیــــت دار از بروز چنین حوادثی جلوگیری 

می شود.
علی ضمیر با ابراز تأســــف از اینکه در قاسم آباد 
ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه بسیار 
اتفاق افتاده، افزود: متأسفانه در این ساخت و 
سازها اصول شهرسازی و حتی سازه ای رعایت 
نشــــده و مورد ریزش این ساختمان نشان داد 
کــــه باید هرچه زودتر نظارت بر ســــاخت و ســــاز 
منطقه قاســــم آباد انجام شــــود که شهرداری با 
شدت بیشــــتر به این امر ورود کرده و مسایل 
قانونی از ســــوی شــــهرداری و دیگــــر نهادهای 

مسؤول در دستور کار قرار گرفته است.
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فراخوان مزایده عمومی
فروش لوازم مازاد و اسقاط  به شماره ج/99/273  

نوبت دوم )تاریخ انتشار: 1399/11/27(

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد اموال زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  متقاضیان می توانند با همراه داشتن فیش 
بانکی به مبلغ 500/000 ریال واریزی به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 جهت تهیه اســناد مزایده به دفتر قراردادهای شــرکت آب و فاضالب 

استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمایند.

ف
دی

ر

 مقدار  مورد مزایده
)تقریبی( 

قیمت  کارشناسی   
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده  

)ریال(
توضیحات / محل

3000  آهن آالت اسقاط 1
لوله، نرده آهنی و سایر ضایعات 180.000.0009.000.000کیلوگرم

آبیاران/آبیاران

آلومینیوم اسقاط و 2
آذران پالستیک 

  1200
149.500.0007.475.000کیلوگرم

آلومینیوم اسقاط  500کیلو- 
آذران پالستیک پی وی سی از 
کاردرآمده 700کیلو/آبیاران

3
لوازم ورزشی اسقاط 

مربوط به باشگاه 
بدنسازی

طبق لیست1پیوست اسناد 26250.000.00012.500.000 مورد کجا
مزایده/آبیاران

لوازم متفرقه اسقاط 4
طبق لیست2پیوست اسناد 180.700.0009.035.000یک مجموعهآبیاران

مزایده/آبیاران

چدن آالت اسقاط 5
و نو

 20.000
1.400.000.00070.000.000کیلوگرم

دریچه منهول و سایراتصاالت  
چدنی شکسته و اتصاالت چدنی نو 

مازاد/انبار خیابان آزاد

کنتور آب برنجی 6
اسقاط

  7480
6.208.400.000276.252.000کیلوگرم

به همراه مکانیزم پالستیکی و 
متعلقات داخل در اقطار 1/2 و 
3/4 و 1 اینچ  از کار درآمده به 

تعداد 6800 دستگاه/انبار خیابان 
آزاد 

 زمان خرید اسناد: ساعت اداری از مورخ 1399/11/26 لغایت 1399/12/02
  زمــان بازدیــد : ســاعت اداری ازمــورخ 1399/11/26 لغایــت 1399/12/12 )بازدید خریداران اســناد مزایده از مــورد مزایده صرفًا با نامه مدیر امور مالی شــرکت آب و 

فاضالب استان همدان امکان پذیر خواهد بود(
  آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 1399/12/12

 زمان گشایش پیشنهادها : 1399/12/13 ساعت 9
پیشــنهاد دهنده مکلف اســت معادل مبلغ ســپرده ، تضمین معتبر تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001  واریز و یا چک 
بانکی تضمینی در وجه شــرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شــده نزد شــرکت بلوکه نماید و  حســب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی و یا گواهی 

مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک شــخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شــد. مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است. 
در مقابــل فــروش )موضــوع مزایــده(، وجه آن نقدًا دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشــار آگهی و نظایر آن طبق قوانیــن ومقررات به عهده خریدار 

است. 
 محل دریافت اسناد، تحویل وگشایش پیشنهادها: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال-  شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه 

تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
 این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان همدان درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/11/27 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26  

ک خود را با    اداره کل بهزیســتی اســتان همــدان در نظــر دارد بهره برداری )اجاره( 3 مــورد از امال
گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت    ج در اســناد مزایده طبــق جدول ذیل  بــا بهره  جزئیــات منــدر

گذار نماید. www.setadiran.ir   و با شماره مزایده 5099000103000003 به صورت الکترونیکی وا

مبلغ پایه اجارهمتراژعنوان ردیف
آدرس تضمینیک ساله 

سه باب مغازه طبقه همکف 1
فامنین خیابان امام)ره( - خیابان معلم، طبقه 77/5420/000/00021/000/000بهزیستی فامنین

همکف اداره بهزیستی فامنین

2

محل فعلی آژانش تاکسی 
تلفنی مرکز توانبخشی 

شهید بهشتی
)بیمارستان شهید بهشتی(

10216/000/00010/800/000
همدان - میدان قائم ابتداء بلوار ارم  - 

بیمارستان شهید بهشتی
)محل فعلی آژانش تاکسی تلفنی(

3
بوفه مرکز توانبخشی شهید 

بهشتی
)بیمارستان شهید بهشتی(

7/5180/000/0009/000/000
همدان - بلوار ارم - بیمارستان شهید 

بهشتی -  طبقه همکف - بوفه انتهای راهرو 
سمت چپ

زمان انتشار در سایت: ساعت 8 روز یکشنبه 1399/11/26 
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14 روز چهار شنبه  1399/12/06

تاریخ بازدید: از 1399/11/26 لغایت 1399/12/06  
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14 روز  یکشنبه 1399/12/10

 زمان بازگشایی: ساعت 8 روز سه شنبه   12/12/ 1399  
 زمان اعالم به برنده: 1399/12/12

گردیده  مبلغ تضمیــن در مزایده بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبار ســه ماهه از تاریخ   قیمــت پایــه و مبلــغ تضمیــن  طبــق جدول فوق اعالم 
گشــایی مزایده و یا واریز الکترونیکی از طریق ســامانه ســتاد الکترونیک دولت به حســاب تمرکز وجوه ســپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران  باز 
کت در بسته  قرار داده و پس  گذاری و ارسال از طریق سامانه در پا پذیرفته می شود و شرکت کنندگان در مزایده می بایست ضمانتنامه بانکی را پس از بار 

کل بهزیستی استان همدان نمایند. کثر تا ســاعت 14 مورخه 1399/12/10 به صورت دســتی تحویل دفتر حراســت اداره  از ثبت در دبیرخانه حدا
 • ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

کلیه مراحل فرایند مزایده شــامل دریافت اســناد مزایده  پرداخت   1- برگــزاری مزایــده صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات  الکترونیکی دولت می باشــد و 
گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.  تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده 

کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.  -2 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:  3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

 4- مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934 
 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(  بخش " ثبت نام / پرو فایل مزایده گر " موجود است.

آگهی مزایده اجاره

اداره کل بهزیستی استان همدانم.الف 1642

نشــده! تمــام  هنــوز 
می کشــه! آدم  هنــوز 
می شــن! بســتری  هنــوز 
.................... هنــوز  کرونا
]کرونا در کمین است[

 1399 27بهمن ماه  دوشـــنبه 
یه 2021  15 فور 3 رجـــب  1442    
4736 شماره 
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: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
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حدیث

هر کسی را به اندازه ای که می شناسم 
و قبول دارم احترام می کنم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: خداوندا مرا در هر کاری 
با صداقت وارد کن و با صدق خارج ساز و حجتی یاری کننده برایم قرار بده.

حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده اند: دو چیز نشانه و مالک دینداری 
است،  میزان صداقت و اندازه یقین.

حکایت: 
حضــــرت امــــام خمینی)ره( زیر پای هر کســــی بلند نمی شــــدند و ســــعی 
می کردند هر کســــی را به اندازه ظرفیت و شــــناخت احتــــرام کنند، یکی از 
علما از ایشــــان ســــؤال کرد که چرا شــــما پیش پای همه برنمی خیزید؟! 
امــــام فرمودند: می خواهــــم مرتکب ریا نشــــوم، خالصه مــــن هر کس را 
به اندازه شــــناختی که از او دارم احتــــرام می کنم، اگر بیشــــتر انجام دهم 

نیست. صادقانه 
سینه ای دارد فراخ و بردبار
پر صداقت از ریاها برکنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

نــــی قصــــٔه آن شــــمع چــــگل بتــــوان گفــــت
نــــی حــــال دل ســــوخته دل بتــــوان گفــــت
غم در دل تنگ من از آن اســــت که نیســــت
یــــک دوســــت که بــــا او غم دل بتــــوان گفت
حافظ

امام هادی علیه السالم:
بگو مگو، دوستی طوالنی را از بین می َبرد و رابطه محکم را به 

جدایی می کشاند و کمترین اثر بگو مگو این است که هر کدام از 
دو طرف، می خواهد بر دیگری پیروز شود و همین در پی پیروزی 

بودن، مهم ترین عامل قطع رابطه است.
، ص 139، ح 11 نزهة الناظر

عکس روزمناسبت
ح شهید سلیمانی توسط گروه های جهادی بسیج در همدان طر نگاهی به زندگی نورانی امام هادی)ع(

بــــا  همزمــــان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهادت امام علی النقی )ع( و یکم ماه رجب 
المعظم، شــــرح مختصــــری از زندگینامه این 

حضرت منتشر می شود.
علی بن محمد علیه السالم مشهور به امام 
هــــادی )ع( و امام علی النقــــی )ع( امام دهم 
شــــیعیان اســــت. آن حضرت در ســــال 212 
هجــــری قمری دیده بــــه جهان گشــــود و در 
ســــال 220 هجری قمری امامت شیعه از پدر 
بزرگوارشان به آن حضرت منتقل شد. مدت 
امامت آن حضرت حدود 34 ســــال بود و در 
ســــال 254 هجری قمری به دســــت معتمد 

عباسی به شهادت رسیدند.
والدت �

حضرت امام هادی)ع( در ســــال 212 هجری 
قمری در شــــهر صریا )نزدیــــک مدینه( دیده 
به جهان گشــــود. پدر ایشــــان حضرت امام 
مادرشــــان  و  )ع(  جواداالئمــــه  محمدتقــــی 
بانویی فاضله و عفیفه به نام سمانه بود. نام 
مبارک ایشان علی از القابشان نقی، هادی و 

نجیب؛ و کنیه شان ابوالحسن است.
****اوضاع سیاسی زمان امام هادی)ع(

امــــام علــــی النقی الهــــادی علیه الســــالم در 
ســــال 220 هجری قمری در مدینه به امامت 
رســــیدند. آن حضرت 13 ســــال اول امامت 
خود را در آن شهر سپری نمود و ضمن بهره 
رســــانی معنوی و علمی به شیعیان، به امور 
نان رســــیدگی می کردند تا ایــــن که متوکل 

ّ
آ

)خلیفه ی وقت( که در دشمنی با ائمه اطهار 
علیه السالم مشــــهور بود؛ به خاطر هراسی 
که از نفوذ و محبوبیت امام علیه الســــالم در 
جامعه داشــــت ایشــــان را از مدینه به سامرا 
که باید امام  فراخواند زیرا احســــاس می کرد 
را از نزدیــــک تحت نظر بگیــــرد. پس از آمدن 
امام به ســــامرا، اگرچه ایشــــان ظاهرا آزاد بود 
اما »متوکل« منزلشان را طوری انتخاب کرده 
بود کــــه همواره تحت نظر باشــــند. او به طور 
مرتب دستور تفتیش منزل ایشان را صادر 
می کرد و تمام دیدارها و رفت و آمدها توسط 

نیروهای حکومتی کنترل می شد.
او جــــو بســــیار خفقان آمیــــزی را بــــر جامعه 
حکم فرمــــا کرده بود و ســــختگیری و فشــــار 
زیادی را بر شیعیان اعمال می کرد: او علویان 
را در محاصــــره اقتصــــادی قــــرار داده بود. به 

شــــاعران درباری مــــال فراوانی مــــی داد تا در 
اشعار خود به ائمه علیه السالم بی احترامی 
کنند. او اکثر سادات جلیل القدر آن زمان را 
دســــتگیر و زندانی کرده بود. از هولناکترین 
اقدامــــات او در دوره حکومتــــش، انهدام و 
تخریب مرقد امام حسین علیه السالم بود. 
اوضاع معیشتی مردم و به خصوص علویان 
در زمان خلفای عباسی به خصوص متوکل 
و بقیــــه خلفای هــــم عصر امام هــــادی علیه 
الســــالم، بســــیار دشــــوار بود زیرا آنان بیت 
المال مسلمین را صرف خوش گذرانی هایی 
می کردنــــد که بــــه گواهی تاریــــخ، هزینه های 

مربوط به آنها بی سابقه بوده است.
فعالیت امام هادی)ع( �

امــــام هادی)ع( بــــا این که شــــدیدا تحت نظر 
بود، اما از پای ننشست و فعالیت های خود 
را به شــــیوه ای مطابق اوضاع زمان خویش به 
پیش برد. از مهمترین فعالیت های ایشــــان 
گاهی  این بود که به مردم از راه های گوناگون آ
داده و منصــــب امامــــت و مقــــام علمی خود 
را در طــــی ســــخنان خویــــش و در مناظرات و 
پرسش و پاســــخ های علمی، آشــــکار کرده و 
تثبیت کننــــد. همچنین عدم مشــــروعیت 
حکومت بنی عباس را تبیین می کردند. یکی 
دیگر از محورهــــای فعالیت امام، آماده کردن 
مردم و شیعیان نســــبت به غیبت حضرت 
مهــــدی علیه الســــالم بــــود. البته ایشــــان با 
نهایت احتیاط و جلوگیری از حساس شدن 
حکومت، این موضوع را به طور سربســــته در 

ضمن سخنان خویش ذکر می فرمودند.
امام هادی)ع( و شیعیان ایران �

)ع( و امام صادق)ع( به بعد،  از دوران امام باقر
لقب »قمی« در آخر اســــم شماری از اصحاب 
ائمه به چشــــم می خورد. اینها اشــــعری های 

عرب تباری بودند که در قم می زیستند.
در زمان امام هــــادی)ع(، قم، مهمترین مرکز 
تجّمع شــــیعیان ایران بــــود و روابط محکمی 
میان شــــیعیان این شــــهر و ائمه)ع( وجود 
داشــــت. درســــت همان انــــدازه کــــه میان 
و  انحرافــــی  گرایش هــــای  کوفــــه  شــــیعیان 
غلّوآمیــــز رواج داشــــت، در قــــم اعتــــدال و 
بینــــش ضد غلــــّو حاکم بود. شــــیعیان این 
، اصرار فراوانــــی در این مســــأله از خود  دیــــار

نشان می دادند.

در کنار قم، دو شــــهر آوه یا آبه و کاشــــان نیز 
تحت تأثیر تعلیمات شــــیعی قرار داشته و از 
بینش شیعی مردم قم پیروی می کردند. در 
پاره ای روایات از محمد بن علی کاشــــانی نام 
برده شده که در باب توحید از امام هادی)ع( 

سؤالی کرده است.
مــــردم قم، رابطــــه مالی نیز با امــــام هادی)ع( 
داشــــته اند. در این زمینه، از محمد بن داود 
قمی و محمد طلحی یاد شده است که از قم 
و شهرهای تابع آن، خمس، هدایا و سؤاالت 

مردم را به امام می رساند.
مردم قــــم و آوه، همچنین بــــرای زیارت مرقد 
امام رضا)ع( به مشــــهد مسافرت می کردند 
و امام هادی)ع( نیز آنها را در قبال این عمل 
»مغفور لهم: آمرزیده شــــده« خوانده است. 
، چنین  شــــیعیان دیگر شــــهرهای ایران نیز
رابطه ای با امامان)ع( داشــــتند. این در حالی 
بود که بیشتر شهرهای ایران، به دلیل نفوذ 
رویکردهای  عباســــیان،  و  امویــــان  قهرآمیز 

سنی داشتند و شیعه در اقلیت بود.
لقب هــــای برخی از اصحــــاب امام هــــادی)ع( 
نشــــان دهنده ایرانی بودن آنها بوده اســــت؛ 
بــــه عنــــوان نمونه می توان از بشــــر بن بشــــار 
نیشــــابوری، فتح بن یزید جرجانــــی، احمد بن 
اســــحاق رازی، حســــین بن ســــعید اهــــوازی، 
حمدان بن اسحاق خراسانی و علی بن ابراهیم 
طالقانی یاد کرد که در شهرهای مختلف ایران 
می زیســــته اند. جرجــــان و نیشــــابور بــــه خاطر 
فعالیت های شیعیان، به مرور به صورت مراکز 

نفوذ شیعه در قرن چهارم در آمد.
شهادت امام هادی)ع( �

آن حضــــرت در شــــهر ســــامرا بــــه شــــهادت 
رسیدند. در مورد شــــهادت امام هادی علیه 
الســــالم و قاتل آن حضرت اختالف اســــت، 
برخی معتمــــد عباســــی را قاتــــل آن حضرت 
می دانند )یعنی این واقعــــه در زمان خالفت 
معتمد رخ داده است( و به عقیده برخی دیگر 
معتز عباســــی، فرمان قتل آن بزرگوار را صادر 
و معتمــــد آن را اجرا کرد. )یعنــــی این واقعه در 

زمان خالفت معتز روی داده است.(
پس از شــــهادت، امام حسن عسکری علیه 
السالم بر پیکر مطهر پدر خویش نماز گزارد 
و پس از تشــــییع جنازه، ایشــــان را در منزل 

خویش به خاک سپردند.

آرتیس بازی َدر میاره
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان 
و جوانــــان امروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیم حتی به گوششــــان 
نرســــیده اســــت و باز هم ایــــن کلمــــات و واژه های قدیمی هســــتند که 
می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و به کمک جوان تر هایمان 

بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش به معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آرتیس بازی َدر میاره: آرتیســــت بازی در می آورد. همچون هنرمندان 
ســــینما حرکات نمایشــــی انجــــام می دهــــد. در اصطالح مشــــابه گفته 

می شود؛ تی آرت میایه. فیلم بازی ُمُکنه.
آرِد واِرد کوجاس؟: آرد بارت از کجاســــت؟ یعنــــی اهل کجایی؟ زاده ی 

کجایی؟
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون-
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

 همه دان

نگاهی به »تی تی«

یک فیلم کالت یواشکی 
بدون فیگور روشنفکری

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: تــــی تــــی از آن دســــت 
فیلم هایی اســــت که شاید بیشــــتر از اینکه دغدغه 
بیان یک داســــتان را داشــــته باشــــد یک اثــــر کاماًل 
ذهنــــی  دل مشــــغولی های  از  و  اســــت  شــــخصی 

فیلمساز بیرون می آید.
»تی تی« از آن دست فیلم هایی است که وقتی تمام 
می شــــود تازه چالش ابهام نقد در خصوص آنها آغاز 
می شــــود. اینکه منتقد تصمیم بگیرد در این انبوه 
داده های ذکر شــــده اعــــم از متنــــی و فرامتنی کدام 
موضوع را دســــت آویز خود قرار دهد برای رســــیدن 
به یک نقــــد یکپارچه. اینکه خط باکــــره و ارتباط آن با 
موضوع حضــــرت مریــــم را دســــتمایه مضمونی قرار 
 معصومانه 

ً
دهد و یا ســــادگی بالهــــت گونه و گاهــــا

برخاسته و برساخته از طبیعت و چالش میان روان 
پاک در مقابل مغز علمی  را کنکاش کند.

یا حتی اینکه مردان سوء اســــتفاده کننده و مردان 
نیازمند و مردان در حســــرت فرزند و اصواًل مردانگی 
گرفتار و درمانده را دســــتمایه قرار دهد که در بیانیه 
فیلمســــاز این درماندگی ذاتی و اصواًل برســــاخته از 
نژاد اســــت و یا کنکاش علمــــی  را در مقابل تأثیرات 
ماورایــــی و باورهــــای قومیتی و اصالــــت و وجاهت 
دادن بــــه باورهای ماورایی را درســــت یا غلط انگاری 

کند و در خصوص آن بنویسد.
 از آن دست آثاری که می توان نام آنها 

ً
تی تی اصطالحا

را فیلم کالت یواشــــکی نامید که قدری هم قصه نرم 
را دســــتمایه بیان خود می کنــــد و نمی خواهد فیگور 
روشنفکری بگیرد و حرف های صد من یه غاز بی ربط 
 
ً
را به سمت تماشاچی پرتاب کند و از این لحاظ اتفاقا

فیلم خوب و قابل احترامی  است.
تی تی فیلمی به کارگردانی آیدا پناهنده و نویسندگی 
ارسالن امیری است.الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر 

و هوتن شکیبا از بازیگران این فیلم هستند.
سیدمحمد حسینی  �

 سی نما


