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صف رئیس نظام پزشکی همدان خبر داد:
کمیته اخالق 

برای پاسخ گو کردن پزشکان
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صف مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:
تسویه مطالبات سال جاری داروخانه ها، 

بیمارستان ها، پزشکان و مراکز پاراکلینیک

نشست استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان با معاون اول رئیس جمهور

پیگیری مسائل استان در دیدار با جهانگیری
: ظرفیت های گردشگری و کشاورزی همدان گسترده است معاون اول رئیس جمهور
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پاسداشت 11 قرن 
پاسداری از زبان فارسی

نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت همدانی در گفتگو با هگمتانه:

چشمه اتابیگ، محل اتصال محله های 
مالجلیل، حاجی و پای مصلی

مهم تریــــن عنصــــر شــــهری پــــس از مجموعه بــــازار و مرکزیت شــــهر از 
زمان های قدیم تاکنون، محالت شــــهر همدان بوده است که به لحاظ 
، مســــجد جامع، ســــراها،  ، بازار شــــکلی و فضایی بر گرداگرد مرکز شــــهر

تا   800 از  فاصلــــه ای  با  و...  متر کاروانســــراها   1500
بودند  گرفته  شــــکل 

هم  هنــــوز  کــــه 
یی  قسمت ها

محــــالت  ایــــن  از 
آنهــــا  مراکــــز  و 
شــــهر  چهره  بــــر 

استوار  قامتی 
دارند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری همدان با حضور در دفتر هگمتانه:

جای خالی روز پاکبان در تقویم
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری همدان خواستار 

ثبت روز پاکبان در روزشمار توسط شهرداری همدان شد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، مرتضــــی رضایی با 

حضــــور در دفتر روزنامه هگمتانه به مناســــبت 
روز پاک ســــازی زمین گفت: کنتــــرل وضعیت 

ســــالمت کارگران به صورت روزانه در اولویت 
اقدامات حوزه خدمات شهری است.

وی در ادامــــه با اشــــاره بــــه فعالیت های 
حــــوزه مدیریت خدمات شــــهری 

خاطرنشان  همدان  شــــهرداری 
کرد: حوزه خدمات شهری ...

آیت اهلل شعبانی:
رسانه ها امیدافزایی و مطالبه گری 

را جدی بگیرند
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صف

نشست استاندار و مجمع نمایندگان استان همدان با معاون اول رئیس جمهور

پیگیری مسائل استان در دیدار با جهانگیری
: ظرفیت های گردشگری و کشاورزی همدان گسترده است معاون اول رئیس جمهور

هگمتانه، گروه خبر همدان: نشســــت اســــتاندار همدان 
و اعضای مجمع نمایندگان اســــتان با معاون اول رئیس 
جمهور به منظور پیگیری  مسائل استان توسط استاندار 

و مجمع نمایندگان استان برگزار شد.
، با اشــــاره  به گزارش هگمتانه، معاون اول رئیس جمهور
بــــه نقــــش پراهمیت دولــــت و مجلــــس در اداره کشــــور 
گفت: انســــجام و همدلی میان قوای ســــه گانه الزمه حل 
مشــــکالت مردم اســــت و می تواند مردم را به آینده کشور 

امیدوار کند.
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه درک مشترک دولت 
و مجلس از مشــــکالت کشــــور بــــرای یافتــــن راهکارهای 
مناســــب برای حل چالش های پیش روی کشــــور بسیار 
راهگشاســــت، گفت: تدوین بودجه ســــال آینده کشــــور 
فرصت بســــیار مناســــب و خوبی برای به تفاهم رسیدن 
دولت و مجلس بر ســــر مســــایل کالن اقتصادی کشور 
خواهد بود و انتظــــار می رود این تفاهــــم نقش مؤثری در 

حل مشکالت و مسائل ایفا کند.
معــــاون اول رئیس جمهــــور در ادامه از اســــتان همدان 
بــــه عنــــوان یکــــی از اســــتان های پراهمیــــت و پایتخــــت 
تاریخی و تمدنی کشــــور یاد کرد و گفت: استان همدان از 
ظرفیت های گســــترده در بخش گردشــــگری و کشاورزی 
برخوردار اســــت و خوشبختانه در ســــال های اخیر بخش 

صنعت نیز در این استان فعال شده است.
اســــتاندار همدان نیز در ســــفر خــــود به تهــــران، عالوه بر 
پیگیــــری طرح هــــا و پروژه های در دســــت اجــــرا و رایزنی با 
مقامات ارشــــد دولت، در این نشســــت همــــراه با مجمع 
آخرین وضعیت مسائل و  نمایندگان استان گزارشــــی از 

مشکالت استانی ارائه کرد.
سید سعید شــــاهرخی طی رایزنی های مختلف در راستای 
پیگیــــری طرح هــــا و برنامه های اســــتان با مقامات ارشــــد 
دولت و در جلســــه خود با اسحاق جهانگیری معاون اول 
، گزارشی از وضعیت استان در بخش های  رئیس جمهور
مختلــــف و پروژه های متعدد در دســــت اجــــرا ارائه کرد و 
گفــــت: این اســــتان هماننــــد کارگاهی بزرگ اســــت که در 
گوشــــه و کنــــار آن کار و فعالیــــت در زمینه هــــای مختلف 

جریان دارد.
وی همچنین با ارائه گزارشــــی از میزان ابتال و بستری های 

ناشی از شیوع کرونا، گفت: خوشــــبختانه میزان بستری، 
ابتال و مرگ و میر ناشی از شــــیوع کرونا در استان همدان 
پایین تر از میانگین کشــــور بوده کــــه این به دلیل رعایت 
فاصله اجتماعی از ســــوی مردم و بهبود زیرســــاخت های 

بهداشتی و درمانی استان بوده است.
نماینــــدگان مردم اســــتان همــــدان در مجلس شــــورای 
اســــالمی نیز در این جلســــه هــــر یک به صــــورت جداگانه 
گزارشی از مسایل و مشکالت مختلف استان و حوزه های 
انتخابیه خود ارائه کردند و خواستار نگاه ویژه دولت برای 

برطرف کردن چالش ها و نواقص در استان شدند.

۲4۸0 دانش آموز منتظر دریافت کتاب درسی
جاماندگان از کتاب درسی تا 31 شهریور مهلت ثبت نام دارند

معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
آموزش  برنامه ریزی و توســــعه منابع اداره کل 
و پرورش اســــتان همدان گفت: 2هزار و 480 
نفــــر از دانش آمــــوزان اســــتان همــــدان هنوز 

کتاب های درسی خود را دریافت نکرده اند.
به گزارش هگمتانه، یاســــر نانکلی اظهار کرد: 
وزارت آموزش و پرورش امسال رویه جدیدی 
بــــرای ثبت نام کتاب درســــی اتخاذ کــــرده بود 
و دانش آمــــوزان می توانســــتند هــــم از طریق 
مدرسه به صورت گروهی ثبت نام کنند و هم 
بــــه صورت انفــــرادی اولیــــای دانش آموزان به 

سامانه دسترسی داشتند.
وی بــــا بیان اینکه تــــا امروز 99 درصــــد دانش آموزان در 
ســــامانه ثبت نام کرده اند، ادامــــه داد: 2هزار و 480 نفر 
را  خود  درســــی  کتاب های  هنــــوز  دانش آموزان  ایــــن  از 

نکرده اند. دریافت 
نانکلی مطرح کــــرد: 880 نفر از این دانش آموزان در مقطع 
ابتدایی مشغول به تحصیل هســــتند که کتاب های این 

دانش آموزان این هفته از تهران رسیده است 
و آن ها را بــــه ادارات توزیع کردیم تــــا در اختیار 

مدارس و سپس دانش آموزان قرار گیرد.
وی تبییــــن کرد: کتــــاب درســــی 1600 نفر هم 
در مقطع متوســــطه هنوز از ســــازمان چاپ و 
انتشار کتاب های درسی به دست ما نرسیده 
است اما قول داده اند تا پایان هفته کتاب ها 

را برای ما ارسال کنند.
و  برنامه ریــــزی  معــــاون  ایســــنا،  از  نقــــل  بــــه 
توســــعه منابع آمــــوزش و پرورش اســــتان در 
پایــــان خاطرنشــــان کــــرد: دانش آموزانــــی که 
تاکنون برای دریافت کتاب های درســــی خود 
 ثبت نام نکرده انــــد می توانند تا 31 شــــهریورماه در وبگاه
 irtextbook.ir نســــبت بــــه ثبت نام دریافــــت کتاب های 

درسی خود اقدام کنند.

سیمای شهر
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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۲
تولید 3 درصد علوفه کشور در استان همدان

ن  ا همد ن  ســــتا ا ی  ر ا د بخیز آ و  طبیعــــی  بــــع  منا کل  یــــر مد  : ن ا همد خبــــر  ه  و گر  ، نــــه هگمتا
ر  د ر  کشــــو فه  علو صد  ر د  3  : گفت  ، ن ا همــــد ر  د ی  ر جنــــگل کا ر  هکتا ر  ا هــــز  2 به  ه  ر شــــا ا با 
ی  ر کشــــو نگین  میا ز  ا بیشــــتر  لیــــد  تو ن  ا میــــز ین  ا کــــه  د  می شــــو لید  تو ن  ا همــــد ن  ســــتا ا

. ست ا
822 هزار هکتــــار مرتع  به گــــزارش هگمتانــــه، اســــفندیار خزائــــی گفت: در اســــتان همــــدان 

آینده حفظ و  وجود دارد که معادل یک درصد از مراتع کشــــور اســــت و باید برای نســــل های 
شود. نگهداری 

کشور تولید می شود. 3 درصد علوفه  ود: در مراتع اســــتان همدان  وی افز
و اســــتان های جنگلی  آب و هوایی همدان جز وی با بیــــان اینکه به دلیل شــــرایط اقلیمــــی و 
ود: طی ســــال گذشــــته و امســــال بیش از 2هزار هکتــــار جنگل کاری در اســــتان  نیســــت افز
صــــورت گرفته کــــه در نوع خود بی نظیر اســــت و بــــا این حجــــم عملیات توســــعه ای جنگل، 
وســــعت جنگل ها، ذخیره گاه های جنگلی و جنگل های دســــت کاشــــت اســــتان به بیش از 

است. رسیده  هکتار   757 و  هزار   46
مدیــــرکل منابــــع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان بیان کرد: در مراتع اســــتان هزار و 568 
22 گونــــه از آن مختص مراتع  ویــــی و  300 نــــوع آن گیاهان دار گونــــه گیاهی رشــــد می کنند که 

است. استان 
خزائــــی بیان کرد: کنترل آب های ســــطحی و تغذیه ســــفره های آب زیرزمینی، حفظ آب و خاک، 
ویــــی و تولید چوب از اثــــرات و اهمیت  تولیــــد علوفــــه دام، تولید فرآورده هــــای صنعتی و دار

زیســــت محیطی منابع طبیعی است.

استان

پاسداشت 11 قرن 
پاسداری از زبان فارسی

صفورا کاظمیان

یازده قرن اســــت کــــه بزرگانی برای حراســــت از زبان 
فارســــی جنگیده انــــد و همچنــــان می جنگنــــد. اگر 
نخستین شــــان را فردوســــی بدانیم این پاسداری از 
زبان فارسی از ســــده چهار هجری آغاز شده است و 
ادامه آن بعــــد از دربار غزنویان به ســــلطنت خلفای 
اموی و عباســــی نیز می رســــد چراکه بعد از سلسله 
سامانی دیگر حکومت فارس زبانان بر ایران خاتمه 
می یابد و بنا به شــــواهد تاریخی، فــــارس زبانان برای 
حفاظت از این زبــــان در مقابل دیگر زبان ها حتی به 
تشــــکیل گروهی به نام حشاشــــین دست می زنند 
تا جلــــوی از بین رفتــــن و اضمحالل زبان فارســــی را 
بگیرند و بنا به اســــنادی که دکتــــر آذرتاش آذرنوش 
به آنها استناد می کند ایرانیان جانانه مقابل ممنوع 
شــــدن تکلم به فارســــی یا نامه نگاری بــــه این زبان 

می ایستند.
این تالش هــــا ادامه می یابــــد تا در حملــــه مغول به 
ایران، مغوالن از کشــــته پشته می ســــازند و اگر زبان 
فارســــی ادامــــه می یابــــد و هنــــر ایرانیان خاموشــــی 
شــــمار  انگشــــت  مدیــــون  مهــــم  ایــــن  نمی گیــــرد 
هنرمندانــــی اســــت کــــه توانســــتند بــــا گریختن به 
کشــــورهایی از جملــــه هند، زبان فارســــی و هنرهای 
ایرانیان را زنده بدارند و حتی در آن سرزمین ها نیز آن 

را گسترش دهند.
لســــان الغیب یکی از بلند آوازه شــــاعرانی است که 
پس از حمله بنیان کن مغول که به راستی می توان 
گفت ریشــــه همه آبادانی ها را از این بــــوم برکند، قد 
برافراشت و توانســــت قامت شکسته غزل فارسی 
را بعد از شــــیخ اجل سعدی تیمار کند. در سده های 
بعــــد برای مدتــــی زبان فارســــی باز هــــم رو به ضعف 
می گذارد امــــا به گفته ســــیروس شمیســــا در حال 
حاضر وضعیت تثبیت شــــده ای را در حــــوزه زبان و 
ادب فارســــی شــــاهدیم اما مترجمــــان باید مواظب 

آسیب زدن به زبان باشند.
این زبان ســــوده شــــده همچنان نیاز به حراست و 
آســــانی تلفظ کلمات در این  پاســــداری دارد؛ چراکه 
زبان حاکی از قدمت آن اســــت که گذر سالیان این 
قند و این ُدر را تراش داده و ســــفته و به ما رســــانده 

است.
روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و روز بزرگداشت 
، بهانه ای اســــت برای پاسداشت یازده قرن  شهریار
فداکاری و اهتمام بر حفاظت از "ُدر دریای دری". باید 
بکوشــــیم از این میراث عزیز پاســــداری کنیم تا این 
سرمایه عظیم را در نکوترین و آراسته ترین حالت به 

آیندگان منتقل کنیم.
علــــوم  وزارت  از  می دانــــم  الزم  مختصــــر  ایــــن  در 
درخواســــت کنم فکری به حال احیای رشــــته زبان و 
ادبیات فارســــی در دانشــــگاه ها کند؛ چراکه بزرگانی 
قرن ها در این کشــــور کوشــــیدند که بتوانند خود بر 
منابع فارسی حاشــــیه بنویســــند و تعلیق و تفسیر 
آثار بزرگان ادب فارســــی را از ســــیطره فرانسه زبانان 
و آلمان هــــا درآورند اما اکنون شــــرایط بــــه نحوی در 
حال دگرگونی اســــت که بیم آن مــــی رود در آینده نه 
چندان دور دوباره این تفســــیرها و حاشیه نگاری ها 
از دســــت ایرانیان خارج شــــود و به دســــت غربی ها 
بیفتد. امیدواریم این خطر از سوی مسؤوالن جدی 

گرفته شود.

یادداشت

توقیف 3۸0 تاکسی با تخلف 
بهداشتی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون تاکســــیرانی 
ســــازمان حمــــل و نقــــل بــــار و مســــافر شــــهرداری 
همدان گفت: 380 تاکســــی به دلیل رعایت نکردن 
شیوه نامه های بهداشتی توقیف و برخورد قانونی با 

رانندگان متخلف انجام شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، میــــالد کریمــــی اظهــــار کرد: 
استفاده نکردن از ماسک بیشترین تخلف صورت 
گرفته از جانب رانندگان این تاکســــی ها است که با 
نارضایتی شــــهروندان مواجه شــــده و براین اساس 
بازرسی های مستمر از خطوط تاکسی در شهر انجام 

می شود.
وی بیــــان کرد: گــــزارش اغلــــب تخلف ها از ســــوی 
مســــافران با برقراری تماس با شــــماره 137 صورت 

گرفته است.
کریمــــی با بیــــان اینکــــه فاصله گذاری هوشــــمند در 
کرونا اساس  از شــــیوع ویروس  راستای پیشگیری 
فعالیت تاکسی ها در این شهر است، گفت: رعایت 
بهداشــــت فردی از جمله اســــتفاده از ماسک برای 

تاکسی ها الزامی است.
وی گفت: همچنین برای جلوگیری از دریافت کرایه 
نقدی در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا 
از طریــــق پول، از رانندگان می خواهیم تا نســــبت به 
اقدام  الکترونیکی  خــــوان  کارت  دســــتگاه  دریافت 

کنند.
به نقــــل از ایرنا، معاون تاکســــیرانی ســــازمان حمل 
و نقل بار و مســــافر شــــهرداری همدان اضافه کرد: 
راننــــدگان تاکســــی می توانند بــــا مراجعه بــــه روابط 
همدان  شــــهرداری  تاکســــیرانی  معاونت  عمومــــی 
نســــبت به نام نویســــی و دریافت معرفی نامه برای 

اخذ دستگاه کارت خوان الکترونیک اقدام کنند.
وی افزود: هم اکنون 500 راننده تاکســــی نسبت به 
نام نویســــی و اخذ مجوز اقدام کرده اند و بقیه نیز در 

حال انجام مراحل هستند.

خبـــــــــر

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیــــر هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شــــهری شهرداری همدان خواســــتار ثبت روز 

پاکبان در روزشمار توسط شهرداری همدان شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مرتضــــی رضایی با حضور در 
دفتر روزنامه هگمتانه به مناســــبت روز پاک ســــازی زمین 
گفت: کنترل وضعیت ســــالمت کارگران به صورت روزانه 

در اولویت اقدامات حوزه خدمات شهری است.
وی در ادامــــه با اشــــاره بــــه فعالیت های حــــوزه مدیریت 
خدمات شهری شــــهرداری همدان خاطرنشان کرد: حوزه 
خدمات شهری با سه عامل مدیریت، هماهنگی و نظارت 
بر خدمات شــــهری در حال فعالیت اســــت کــــه در واحد 

هماهنگی جلسات منظم در دستور کار است.
وی در ادامه تصریح کرد: مســــؤول تنظیف چشــــم بینای 
هــــر منطقه اســــت و همچنین با اشــــراف کامــــل بر تمام 
محله های همدان به صورت هرمی با سرکارگران و کارگران 

در حال خدمات رسانی هستند.
رضایی اظهــــار کرد: عالوه بر آن اقداماتــــی برای هماهنگی 
بیشــــتر یکســــان ســــازی فرم هایی که در 4 منطقه وجود 
داشــــته انجام شــــده کــــه بــــرای ایــــن کار از کارشناســــان 
شهرسازی استفاده کردیم و با کســــانی که به تأسیسات 

شهری صدمه می زنند مقابله شده است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 
همدان با اشــــاره به اینکــــه روزانه کار خدمات شــــهری در 
دو شیفت به صورت 8ســــاعته انجام می شود اعالم کرد: 
صبح هــــا از ســــاعت 4 فعالیت اعضا شــــروع شــــده و تا 7 
صبح پاک ســــازی معابــــر اصلی انجــــام می شــــود و پس از 
یک اســــتراحت کوتــــاه وارد معابر فرعی شــــده و عملیات 
پاک ســــازی تا ساعت 9انجام می شــــود و در شیفت دوم از 

ساعت 14 تا 16 به صورت شیفتی فعالیت می کنند.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 

همــــدان از همــــکاری پیمانــــکاران بــــا خدمات شــــهری 
اظهــــار رضایت کرد و افــــزود: حوزه خدمات شــــهری ناظر 
بر فعالیــــت پیمانکاران اســــت و همه در راســــتاری ارائه 
خدمات به شــــهر در یک ســــو در حرکت هستند. ضمن 
که  یــــک صورت وضعیــــت دارند  اینکه هرکــــدام ماهانه 
پــــس از تنظیم وارد واحــــد پرداخت حقوق شــــده و حق 

اعضا پرداخت می شود.
رتبه دوم شهرداری در ضدعفونی معابر �

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 
همدان در خصــــوص هماهنگی و نظارت بــــر ضدعفونی 
معابــــر تصریح کــــرد: بــــا برنامه ریزی هــــای انجام شــــده با 
مدیریت شــــهری، در بررســــی های انجام شــــده شهرداری 
پس از اداره بهداشت برای ضد عفونی منظم در مقابله با 

کرونا رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
رضایی از عقد قرارداد با پیمانکاران جدید خبر داد و گفت: 
آنچه اهمیت دارد، پرداختن به سالمت کارگران است که 
امسال پیش از قرارداد آزمایش طب کار در مورد کارگران 
انجام شــــده و ســــالمت کامل کارگران مورد بررســــی قرار 
گرفت و آنهایی که توانایی کار کردن نداشتند بررسی و آن 
دســــته از افراد که نیازمند درمان بودنــــد تحت درمان قرار 
گرفتند؛ چراکه ســــالمت تک تــــک زیرمجموعه ها در حوزه 

خدمات شهری از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ادامــــه داد: یک کارشــــناس بهداشــــت بــــه مجموعه 
اضافه شــــده که بــــرای همه کارگــــران پرونده بهداشــــتی 
تشــــکیل داده و اطالعــــات الزم برای حــــدود 800 کارگر در 
پرونده آنها ثبت شــــده و مقرر شــــده به خانواده اعضا نیز 
مشاوره پزشــــکی داده شود و بهداشــــت روان کارگران و 

خانواده کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 
همدان همچنین خاطرنشــــان کرد: در اوج کرونا از تمامی 

کارگران و اعضای حوزه خدمات شهری با هزینه شهرداری 
آزمایش کرونا گرفته شــــد که خوشــــبختانه مــــورد حادی 

نداشتیم.
رضایی گفت: در گذشته مسؤوالن حوزه خدمات شهری 
پس از گشــــت در شــــهر موارد قابــــل پیگیــــری را به مراکز 
چهارگانه با بی ســــیم گزارش می دادند و پیام ها به صورت 
دســــتی بــــه مرکز پیام اطالع رســــانی می شــــد کــــه در حال 
حاضر با استفاده از ســــامانه 137 همه پیام ها وارد سامانه 
می شود و اقدامات سرعت می گیرد ضمن اینکه خدمات 
ســــاالنه و رفع نواقص که توســــط خدمات شــــهری انجام 
می شــــد جایی ثبت نمی شد که ســــامانه 137 به رفع این 

مشکل نیز کمک کرده است.
وی با بیــــان اینکه یکــــی از کارگروه های فعــــال ما کارگروه 
سیالب است افزود: در الی روبی اقدامات بسیاری انجام 
شــــده به طور مثال رودخانه شهید صفری بازسازی مسیر 
شــــده اســــت و رودخانه قاســــم آباد نیز با پیشــــرفت 70 

درصدی در حال بازسازی است و پاک سازی شده است.
رضایــــی از بازدیــــد از شــــرکت ابراهیم تهران بــــرای خرید 
کرد: گزارش هایی  ماشــــین های تنظیف خبر داد و اعالم 
الت  تهیه شده که برای پاک سازی پیاده راه ها از ماشین آ
پاک ســــازی استفاده شــــود تا مانع از تحلیل انرژی نیروها 

باشد.
وی افزود: در همین راستا اقداماتی برای خرید جی پی اس 
به منظور کنترل ماشــــین آالت و در دســــترس بودن آنها 
انجام شده تا کنترل هزار کارگر برای پیشبرد کار با سهولت 
انجام شود و زمان و نحوه فعالیت با دستگاه های جی پی 

اس مورد بررسی لحظه ای قرار گیرد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شــــهری شــــهرداری 
همدان با اشــــاره به تعویض لبــــاس پاکبانان گفت: اقدام 

دیگر تعویــــض رنگ لبــــاس پاکبانــــان بود کــــه هم رنگ 
مناســــبی دارد و هم از بهترین نوع پارچه تهیه شــــده و در 
یک ســــال کاری 5 دســــت لباس برای هر پاکبــــان در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: واحد خدمات شهری در 24 ساعت استراحت 

ندارد و پیوسته درحال فعالیت است.
رضایی در خصوص فعالیــــت گرمخانه آقایان در همدان 
تصریــــح کرد: گرمخانه بــــه صورت شــــبانه روزی در اختیار 
افــــراد بی خانمان اســــت به طــــوری که روزانــــه به صورت 
میانگین به 50 نفر صبحانه و شام توسط شهرداری داده 

می شود و مســــائل بهداشــــتی در این واحد در اولویت 
اســــت که در کنار آن گشــــت فوریت هــــای اجتماعی نیز 
فعال اســــت و مــــوارد محلی که گزارش داده می شــــود را 

آوری می کند. جمع 
وی با اشــــاره به اینکه از زمان شــــیوع کرونــــا انضباطی نیز 
بر توزیع اقالم بهداشــــتی در مرکز شــــهر اجرا شــــده افزود: 
در زمینــــه مقابلــــه بــــا کرونــــا 17 محــــل عرضه مســــتقیم 
ماســــک مجوز گرفتــــه و چادرهــــای یک شــــکل در اختیار 
تولیدکنندگان ماســــک به منظور فروش اقالم بهداشتی 

قرار گرفته است.

رئیس نظام پزشکی همدان خبر داد:

کمیته اخالق برای پاسخ گو کردن پزشکان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس نظام پزشکی همدان 
از تشــــکیل کمیته اخالق پزشــــکی برای پاســــخ گو کردن 

پزشکان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز نخســــتین جلسه کمیته 
اخالق پزشــــکی اســــتان همدان بــــا حضور رئیــــس نظام 
پزشــــکی همدان، معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن سینا، رئیس نظام پرستاری همدان و دیگر مسؤوالن 

تشکیل شد.

رئیس نظام پزشــــکی همــــدان در این جلســــه اظهار کرد: 
هیأت مدیره ســــازمان نظام پزشــــکی همدان در راستای 
اقناع افکار عمومــــی و رضایتمندی شــــهروندان اقدام به 

تشکیل کمیته اخالق پزشکی کرده است.
علیرضــــا مدرکیــــان بــــا تأکید بــــر اینکه هدف ما کســــب 
بیشترین رضایتمندی و اقناع افکار عمومی است گفت: 
در این راســــتا طــــوری عمــــل کرده ایم که زمان رســــیدگی 
به شــــکایات در ســــازمان کوتاه تر شود و ســــعی کرده ایم 
جلسات مختلفی را با شاکیان داشته باشیم تا اگر نیازمند 

شفاف سازی بود همه آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه در حال حاضــــر در شــــرایطی قرار 
گرفته ایم کــــه کمتــــر از 50 درصــــد آرا در هیأت های بدوی 
درخواســــت تجدید نظر می شــــود و در واقع شــــاکی قانع 
می شــــود که نظر داده شــــده درســــت اســــت گفت: این 
موضوع در مورد پزشکان نیز صدق می کند؛ چرا که هدف 

ما اقناع افراد بوده است.
رئیس نظام پزشکی همدان با اشاره به اینکه امروز جلسه 
اخالق پزشــــکی را تشــــکیل دادیــــم و در آن به شــــکایاتی 
رسیدگی می شود که در قانون تعریف نشده است افزود: 
ممکن است مسائلی در قانون ذکر نشود اما گالیه مردم 

باشد که ما به آنها در کمیته اخالق پزشکی توجه کرده ایم.
وی با بیان اینکه امروز شروع به کار کمیته کارشناسی بود 
و جلســــه بعدی در مهر ماه خواهد بود خاطرنشــــان کرد: 
مواردی که در قانون نیســــت و مربوط به اخالق می شــــود 
در کمیته بررسی می شــــود و اگر نتیجه این باشد که آنها را 
در هیأت های نظام پزشکی طرح موضوع کنیم، این کار نیز 

صورت خواهد گرفت.
مدرکیــــان با بیــــان اینکه گاهــــی قانون بــــه صراحت بیان 
نکــــرده که امری تخلف بوده یا خیر کــــه ما در قالب کمیته 
اخالق پزشــــکی این موارد را بررســــی می کنیم افــــزود: اگر 
به این نتیجه برســــیم که رفتاری خارج از شــــئون پزشکی، 
اخــــالق حرفــــه ای و صنفــــی بــــوده بررســــی الزم را خواهیم 

داشت.
وی بــــا بیان اینکه روزانه بیش از 20 هزار خدمت پزشــــکی 
در بخش ســــرپایی در همدان ارائه می شــــود عنوان کرد: 
مجموع پرونده های تشــــکیل شــــده که از مراجع قضایی 
می آید و در ســــازمان نظام پزشکی تشکیل و در دادسرای 
انتظامــــی ثبــــت می شــــود، تقریبا 120 مــــورد اســــت که با 
شــــکایت های متفرقه بــــه 200 مورد می رســــد و در واقع در 

مقابل حجم خدمات این آمار بسیار پایین است.

رئیــــس نظام پزشــــکی همــــدان تصریح کرد: این نشــــان 
آن اســــت که خوشــــبختانه عملکرد همکاران ما  دهنده 
رضایت بخــــش بوده و هنــــوز اعتماد بین مــــردم و جامعه 

پزشکی کم نشده است.
مدرکیان با بیان اینکه در آئین نامه های انتظامی ما احکام 
از تذکر شــــفاهی در حضور هیأت مدیره آغاز تا به تعطیلی 
مطــــب و محرومیت طبابت ختم می شــــود که بســــته به 
شــــدت جرم حکم صادر خواهد شد گفت: طی سال های 
اخیر مــــوردی از محکومیت طبابت در همدان داشــــتیم 
اما در قبــــال حجم خدماتی که انجام می دهیم بســــیار کم 

است.
رئیس نظام پزشــــکی همدان با بیان اینکه ما برای پاســــخ 
گو کردن خود، کمیته اخالق پزشــــکی را تشکیل داده ایم 
بیان کرد: شــــاید هیچ جرمی برای هیچ صنفی سنگین تر از 
این نباشد که بگویند در آن اخالق حرفه ای صنف رعایت 

نشده و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیــــان اینکــــه کمیته اخالق پزشــــکی بــــه این خاطر 
تشــــکیل شــــده که اقناع افکار عمومی داشته باشیم که 
اگر پزشــــکی تخلفی دارد در صنف خود آن را رفع می کنیم 
گفــــت: ما نظــــام صنفی هســــتیم و می خواهیــــم در مورد 

صنف خود مشــــکالت را حل کنیــــم و نمی توانیم در مورد 
سایرین مثل بیماران تصمیم گیری کنیم.

مدرکیان با اشــــاره به اینکه ما به دنبال این هستیم که به 
مردم بگوییم سوء تفاهم ها را رفع و رسیدگی خواهیم کرد 
ادامه داد: مردم امروزه از نظام پزشکی انتظار دیگری دارند 
و باید بدانیم شــــرایط 20 ســــال پیش را نداریم و بسیاری از 

مسائل تغییر کرده است.
وی با بیــــان اینکه 20درصد خدمات ســــرپایی ما مربوط به 
بیماران خارج از اســــتان است خاطرنشــــان کرد: این مهم 
نشــــان از ارزان بودن تعرفه ها و نبود زیرمیزی در همدان و 

همچنین حاذق بودن پزشکان این استان است.
گاه سازی  رئیس نظام پرستاری همدان نیز با بیان اینکه آ
جامعه و آموزش در مورد نحوه رفتار بیمار و رعایت حقوق 
او حائز اهمیت اســــت اظهار کرد: قطعا بــــا آموزش قصور 

پزشکی نیز کمتر خواهد بود.
به نقل از فارس، هادی زرینی با اشاره به اینکه در ایام کرونا 
جامعه پزشکی امتحان خود را پس داد و فشار کار بر این 
قشر بسیار اســــت اما گاهی مورد بی لطفی قرار می گیرند 
افزود: آموزش های حقــــوق بیمار و کارکنان می تواند مورد 

توجه شود جدی باشد.

آیت اهلل شعبانی:

رسانه ها امیدافزایی و مطالبه گری را جدی بگیرند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه 
در اســــتان همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه رســــانه ها بایــــد 
اعتمادآفریــــن و امیدافــــزا باشــــند گفت: بیــــان حق و 
حقیقت در هر فضایی به خصوص بســــتر رسانه مهم 
است بنابراین هر رسانه ای از هر جناح سیاسی در این 

مسیر گام بردارد برای بنده ارزشمند است.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی عصر 
کید  دوشــــنبه در نشست هم اندیشی با رســــانه ها با تأ
بر لزوم توجه به امیدآفرینی و تقویت اعتماد بین مردم 
اظهار کرد: قلم رســــانه بایــــد در عیــــن اعتمادآفرینی و 
امیدافزایــــی، مطالبه گری و تالش برای حل مشــــکالت 

جامعه را جدی بگیرد.
وی با بیان اینکه رســــانه های ضد انقــــالب از هر ابزاری 
گفت:  می کنند  اســــتفاده  عمومی  افکار  مدیریت  برای 
رســــانه های ایران اســــالمی به خصوص جریان انقالب 

باید فضای اعتماد در کشــــور را تقویت کرده و با پاسخ 
بهنــــگام به شــــبهه های دشــــمنان و در اکثــــر مواقع با 
پیش دستی و نگاه پیشــــگیرانه مانع از تحقق اهداف 

دشمن شوند.
کید بر  نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان همــــدان بــــا تأ
اینکه رســــانه باید با مــــردم عادی جامعه از هر قشــــری 
ارتباط داشته باشــــد و حرف آنها را به گوش مسؤوالن 
برســــاند افزود: در برخی مواقع دیده می شــــود که اکثر 
رســــانه ها درگیر خواص خاصی هستند و ارتباط با قشر 
خاکستری جامعه کم است در صورتی که باید این خأل 

جبران شود.
وی ارتقای ســــواد رسانه ای فعاالن رســــانه و به تبع آن 
جامعــــه را یک ضرورت دانســــت و در پی درخواســــت 
کالس اخالق رســــانه توســــط  بــــر برگزاری  حضار مبنی 
ایشــــان اظهار کرد: از برگزاری کالس »اخالق رســــانه« و 

»سواد رسانه« استقبال می کنم.
آیت ا... شــــعبانی بــــا بیان اینکــــه رســــانه ها باید تمام 
کنند و واکنش ســــریع و درســــت  را رصد  موضوعات 
نســــبت به مطالب شــــبهه برانگیز و ضد دین و کشور 
کانال هــــای فضای  گفــــت: برخــــی از  داشــــته باشــــند 
مجــــازی با نشــــر نماهنگ هــــای طنز در ظاهــــر فضای 
را برای مخاطبان رقــــم می زنند اما در پشــــت  شــــادی 
پرده دنبال اهداف خاصی هســــتند کــــه در متن این 
کوتاه فرهنگ، ســــنت و دیــــن هدف قرار  فیلم هــــای 

است. گرفته 
کیــــد بر لزوم  وی در بخــــش دیگری از ســــخنانش با تأ
بیان حرف حق و درست اظهار کرد: معتقدم بیان حق 
و حقیقت در هر فضایی به خصوص بستر رسانه مهم 
است بنابراین هر رسانه ای از هر جناح سیاسی در این 

مسیر گام بردارد برای بنده ارزشمند است.

گروه های جهادی حماسه آفرینان خدمت به مردم
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: به همت بســــیج ســــازندگی 
سپاه ناحیه همدان تمامی گروه های جهادی شهر همدان 
در سالن انصار سپاه گرد هم آمده و مهم ترین موضوعات 

مربوط به گروه های جهادی را فراگرفتند.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاســــدار علی بقایی فرمانده 
سپاه ناحیه همدان در این مراسم ضمن تشکر از زحمات 
تمامــــی گروه های جهــــادی گفت: از زمان شــــیوع ویروس 
، ظرفیت گروه های جهادی و لزوم  منحوس کرونا در کشور
وجود آنهــــا بیش از پیش برای همگان مشــــخص شــــده 

است.
وی ادامــــه داد: از همان روزهــــای اول گروه های جهادی هر 
جایی که نیاز بود وارد عمل شــــدند و خوش درخشــــیدند؛ 
آن زمانی که به ضدعفونی محل ها و معابر نیاز بود کپسول 
بــــه دوش در آنجا حاضر بودند و زمانی هم که برای تهیه آب 
ژاول و محلول های ضدعفونی با مشکل مواجه بودیم این 
گروه های جهادی بودند که پیشقدم شده و شروع به تولید 

آن کردند.
بقایی افــــزود: زمانی که موضوع احتکار ماســــک پیش آمد 
باز هم این گروه های جهادی بودند که خانه ها و مســــاجد 
را تبدیل به کارگاه تولید ماســــک نمودند و کمبود را جبران 
کردند، زمانی هم که احساس شد در بیمارستان ها و اماکن 
بهداشتی نیاز به افراد بیشتری هست گروه های جهادی به 

آنجا نیز اعزام شدند و به کمک جامعه پزشکی شتافتند.
بقایــــی افــــزود: احســــاس شــــد کــــه در زمینه معیشــــت 
مشــــکل داریم گروه های جهــــادی در این زمینه نیز خوش 
درخشــــیدند و حماســــه آفریدند کــــه در تاریخ نظیــــر ندارد. 
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان بیان کرد: با یک توصیه رهبر 
انقالب میلیون ها بســــته معیشــــتی را به منازل نیازمندان 

رساندند.
وی خاطرنشــــان کرد: انجام این همه خدمــــات امکان پذیر 
نبود جز با اخالص؛ که از ابتدای تشــــکیل بسیج در آن موج 

می زد و تا کنون نیز در آن ادامه دارد.
بقایی گفت: در 11 مرداد سال گذشته رهبر انقالب دیداری 
با گروه های جهادی داشتند و تنها به این دیدار اکتفا نکرده 
و در پایان این دیدار پیامی نیز به آنها فرســــتادند که در نوع 
خود بی نظیر و نشان از رضایت ایشان از جهادگران داشت.

وی بیان کرد: اما نکتــــه ای که حضرت آقا در این دیدار بر آن 
تأکید داشتند و بنده هم بر روی آن اصرار می کنم این است 
که پیش از اینکــــه به کارهای جهادی بپردازید خودســــازی 
داشته باشید، مبادی آداب باشــــید و الگوی رفتار دیگران 
باشــــید تا بتوانید تأثیرگذاری بیشــــتری در جامعه داشــــته 

باشید.
فرمانده سپاه ناحیه همدان خطاب به جهادگران بسیجی 
گفــــت: از شــــما گروه های جهــــادی می خواهم بــــه صورت 
منسجم و شــــبکه ای فعالیت های خود را انجام دهید؛ یک 
موقعی تشخیص بر این اســــت که گروه های جهادی مثال 
در لرستان به فعالیت های جهادی بپردازند این نباشد که 

بگوییم ما به مکان دیگری می رویم.
وی ادامه داد: تنها در فعالیت های عمرانی متمرکز نشویم و 
به مباحث فرهنگی علمی آموزشی، ورزشی و... نیز بپردازیم.

بقایی بیان کرد: گروه هــــای جهادی را تخصصی کنیم یعنی 
در بین گروه جهادی ما لوله کش، آســــفالت کش و بنا و... 
داشــــته باشــــیم، یعنی افرادی که در هر زمینه ای تخصص 
دارند آنها را شناســــایی و به گروه خود بیفزاییم تا کارهای ما 

بی عیب و نقص انجام شود.
وی در پایان گفت: استمرار در خدمات رسانی نکته بعدی 
اســــت یعنی این نباشد که در یک بازه کوتاه زمانی فعالیتی 
داشــــته باشــــیم و بعد آن را رها کنیم و همچنین با اعضای 
گروه ارتباط مســــتمر داشته باشــــیم. همچنین تک بعدی 
نباشیم و در زمینه های مختلف از جمله برای ترویج ازدواج 
، برای آســــیب زدایی از  آســــان، برای تربیت فرزند، ترویج نماز

فضای مجازی و... برنامه ریزی انجام دهیم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری همدان 
با حضور در دفتر هگمتانه:

جای خالی روز پاکبان در تقویم
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»تخت خلیل«، بنای ناشناخته روستای کاج که در حال تخریب است

هگمتانه، گروه شهرستان: دهیار روستای کاج با بیان اینکه این روستا تنها ناِم روستای گردشگری 
را یدک می کشد، گفت: متأسفانه قلعه روستا که نماد کاج است، در حال تخریب است.

به گزارش هگمتانه، محســــن حجاری مکان بیان کرد: این قلعه  که اهالی به آن قلعه »تخت خلیل« 
می گویند در باالی تپه روســــتا واقع شده و حدود 300 ســــال قدمت دارد، نامه نگاری هایی با میراث 

فرهنگی برای ثبت آن انجام دادیم که متأسفانه نتیجه ای نداشت.
وی مطرح کرد: مشــــکالتی در حوزه صنایع دســــتی روستا که قاب سازی اســــت، وجود دارد که مواد 

اولیه و بازار فروش از جمله آن هاســــت، پیش تر قاب ســــازی کاج صادر می شــــد امــــا در حال حاضر 
صنعتگران دسترســــی به بازار ندارند. حجاری مکان عدم دسترســــی به وبگاه هــــای تبلیغاتی، نبود 
زیرساخت های الزم گردشگری، نداشتن اقامتگاه بوم گردی و ماندگار نبودن گردشگران در روستا 

و نداشتن بازارچه محلی را از معضالت این روستای هدف گردشکری دانست.
دهیار روســــتا با بیــــان اینکــــه کاج 1053 نفر جمعیــــت دارد و شــــغل اهالی دامداری، کشــــاورزی و 
کامیون داری اســــت، اظهار کرد: حدود 90 کارگاه صنایع دستی در روســــتا وجود دارد و در هر کارگاه 

چهار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند.
وی با اشــــاره به اینکه کاج از ســــال 86 به عنوان روســــتای هدف گردشگری شــــناخته شده است، 

خاطرنشان کرد: در طول این سال ها میراث فرهنگی هیچ  هزینه ای بابت این قضیه به روستا نداده 
و خود نیز هزینه ای صرف نکرده  است.

به نقل از ایسنا، روســــتای هدف گردشگری »کاج« در شهرســــتان رزن و 100 کیلومتری همدان قرار 
دارد و به علت داشــــتن جاذبه های طبیعی، تاریخی و صنایع دستی منحصربفرد آن بیش از 10 سال 

است که عنوان روستای هدف گردشگری گرفته است.
کمتر کسی از قلعه »تخت خلیل« خبر دارد. بنایی در روستای دورافتاده ای به نام کاج در شهرستانی به نام 
رزن در نزدیکی همدان. این بنا که محلی ها می گویند نزدیک 700 سال از قدمت آن می گذرد، سال های 

سال است که به فراموشی سپرده شده و حتی در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت نشده است

شهرستان

هگمتانه، گروه شهرستان: شــــهر »فیروزان« مرکز بخش 
»خزل« یکی از شــــهرهای تابع شهرســــتان نهاوند اســــت 
این شــــهر حدود 6هزار نفر جمعیت دارد و 80 روستا تابع 
آن هســــتند که از این تعداد 12 روســــتا خالی ازسکنه اند٬ 
مناطقی که با محرومیت های بســــیاری دست و پنجه نرم 

می کنند.
به گزارش هگمتانه، بخش خزل به مرکزیت شهر فیروزان 
در 16مهر 1374 تاســــیس شــــد تا از محرومیت مردم این 
منطقه کاســــته شــــود و حاال که نزدیک به 25ســــال از آن 
تاریخ می گذرد همچنان کمبود امکانات زیرساختی مانند 
بهداشت و درمان، ورزش و راه و ســــاختمان و بیکاری در 

آن احساس می شود.
اگرچه در طول 25 ســــالی که از عمر شــــهر و بخش شدن 
ایــــن منطقــــه می گــــذرد پیشــــرفت های خیلــــی خوبی در 
زمینــــه صنعت٬کشــــاورزی رخ داده و خدماتــــی مانند آب٬ 
برق٬ گاز ارائه شــــده اســــت اما این اقدامات نتوانسته اند 

محرومیت های منطقه را کاهش دهند.
روح اهلل ســــلگی کــــه در ســــال 1395 با حکم وزیر کشــــور 
به عنوان بخشــــدار جدید بخش خزل نهاوند معرفی شد 
اظهار کــــرد: اگر کمی واقع بین باشــــیم و گذشــــته و حال 
بخش را مقایســــه کنیم می بینیم به برکت خون شــــهدا٬ 
همت مــــردم و جوانــــان توانمنــــد و با انگیــــزه این بخش 

پیشرفت های خوبی داشته است.
وی با تأکید براینکه اقدامات صورت گرفته برای پیشرفت 
منطقه کافی نیست افزود: یکی از مشکالت اصلی منطقه 
نیمه کاره رها شدن 4 خطه کردن جاده نهاوند به فیروزان 
و کرمانشاه اســــت. ازســــوی دیگر نبود راه آهن و احداث 
ایستگاه آن در شهر فیروزان نیز از دیگر مشکالتی است 

که در تشدید شرایط موجود مؤثر بوده است.
ســــلگی درباره وضعیت اشــــتغال منطقه عنــــوان کرد: در 
بخش صنعتی با وجود ســــرمایه گذاران بومی پیشــــرفت 
خوبی کرده ایم اما هنوز کافی نیست چرا که قطب تولید و 

زراعت شهرستان نهاوند همین بخش است.
وی با تشریح وضعیت زیرســــاخت های بهداشت درمان 
منطقــــه و نیاز مبــــرم مردم بــــه درمانگاه های فعــــال بیان 
کرد:اگرچه درمانگاه شــــبانه روزی فیروزان احداث شــــده 
اســــت اما کارکنان و پزشک کافی ندارد تا مردم از خدمات 

آن بهره مند شوند.

جاده خزل به نهاونــــد مرگبارترین جاده غرب ایران   �
است

محمــــد خزایی یکی از شــــهروندان بخش خــــزل گفت: به 

جرات می توان از جــــاده نهاوند به خزل و کنگاور به عنوان 
مرگبارترین جاده غرب کشــــور نام برد زیرا هر هفته شاهد 
چند تصــــادف منجر به مرگ و مجروحیت هســــتیم حتی 
آقای دکتر نوبخت 3ســــال پیش از ایــــن جاده بازدید کرد 
و قول داد به دلیل اینکه مســــیر عتبات عالیات است با 
بودجه کافی یکساله تمام شــــود ولی همچنان نیمه کاره 

است.
خزایــــی که در این بخش از شهرســــتان نهاوند به پیشــــه 
ایــــن  در  کشــــاورزان  افــــزود:  دارد  اســــتغال  کشــــاورزی 
بخش محروم با بــــاز پرداخت وام های خــــود و طلب پول 
،گندم و کلزا است  محصوالت خود که عمدتا پول چغندر

در فصل برداشت دچار مشکل می شوند.
این شــــهروند نهاوندی دامه داد: یکی دیگر از مشکالت 
اساســــی ما نیمه فعال بودن درمانگاه شبانه روزی است 
که با هزینه میلیاردی ســــاخته شد ولی تجهیزات، پزشک 

و نیرو کافی ندارد.
این جوان روســــتایی بخش خزل اظهــــار کرد: بخش خزل 
روی چند گسل زلزله واقع شده و نیازمند مقاوم و نوسازی 
در همه ابعاد اســــت اگر مسؤوالن اعتبارات بیشتری را به 
این بخش اختصــــاص بدهند از وقــــوع فاجعه جلوگیری 

می کنند.

فیــــروزان محروم ترین شــــهر درامکانات و ســــرانه   �
ورزش است

آیــــت خزایی مربــــی فوتبال بخــــش خزل نیز گفــــت: تنها 
زمیــــن چمن شــــهر فیروزان 4ســــاله که تعطیل اســــت و 
فوتبالیست های بخش خزل برای تمرین باید 60 کیلومتر 

تا نهاوند بروند و برگردند.
وی جوانان بخش خزل را مظلوم دانست و ادامه داد: هیچ 
امکانات ورزشی در اختیارشان نیســــت، حتی تنها زمین 
فوتبال بخش هم تعطیل است و کسی برای راه اندازی آن 
اقدامی نمی کند چند سال است چمن مجموعه به دلیل 
بی آبی خشک شــــده اما برای راه اندازی و ترمیم دوباره آن 

هیچ اقدامی نشده است.
خزایــــی با اشــــاره بــــه اینکه قلیان دوســــت و یــــار جوانان 
فیروزان شــــده اســــت، بیان کرد: این روزها به خاطر نبود 
امکانــــات مناســــب ورزشــــی در بخــــش فیروزان بیشــــتر 
جوانان جــــذب قلیان شــــده اند و اگر فکری به حالشــــان 
نشــــود بزودی باید شــــاهد برگزاری لیگ قلیان کشان در 

فیروزان باشیم.

پیگیر جذب اعتبار بیشتر برای 4بانده کردن جاده   �

فیروزان نهاوند هستیم
مراد ناصری فرماندار نهاوند از پیگیری و حل مشــــکالت 
چهار روستای وســــج، شهرک، دهموســــی و عبدالملکی 
بخش خــــزل نهاونــــد خبــــر داد وگفت: مردم مســــتحق 
هرگونه ارائه خدمت از ســــوی مســــؤوالن و دستگاه های 
زیرســــاختی  مشــــکالت  باید  و  هســــتند  خدمات رســــان 
حســــینیه روســــتای »وســــج« اعم از آب، برق و گاز آن رفع 

شود.
ناصری در مورد مشــــکالت کانال آبرسانی کشاورزی بین 
روســــتای وســــج اظهار کرد: ظاهرا این کانــــال معارضینی 
دارد که اگر خود اهالی به کمک شورا و دهیار این مسائل 
را برطــــرف کنند، الیروبــــی و بحث بهداشــــتی آن را برطرف 

خواهیم کرد.
وی ادامــــه داد: بــــرای حل مشــــکل آســــفالت روســــتای 
شــــهرک و لکه گیری معابر عمومی این روســــتا در اســــرع 
، دهیار  وقت جلســــه ای در فرمانداری با حضور بخشــــدار
و شورا تشــــکیل و کار را پیگیری خواهم کرد همچنین به 
زودی تابلوهــــای مربوط به راهنمایی و رانندگی در مســــیر 
فیروزان به تویسرکان که روستاهای این مسیر را پوشش 

می دهد، نصب خواهد شد.
کشــــاورزان  مطالبــــات  خصــــوص  در  نهاونــــد  فرمانــــدار 
کشــــاورزان  گندم کار افزود: وصول مطالبات  چغندرکار و 
چغنــــدر و گنــــدم کار را پیگیــــری می کنم و به همــــراه آقای 
شــــهبازی نماینده محترم مردم نهاوند در مجلس شورای 
اسالمی در تالش هســــتیم تا هرچه زودتر مشکل 4 خطه 
شــــدن جاده خطرنــــاک نهاوند بــــه فیروزان و کنــــگاور را با 

جذب اعتبارات بیشتر حل کنیم.
ناصری یادآورشــــد: بخش خــــزل بخش بزرگ و پیشــــانی 
اســــتان در حوزه گردشــــگری و در حوزه عتبــــات عالیات 

اســــت و برای حل مشــــکالت این بخش مردم نیز باید به 
کمک مدیران بیایند شــــهرداری و شــــورا باید ورودی شهر 

فیروزان را به شکل بسیار زیبایی ساماندهی کنند.

درمانگاه شــــبانه روزی فیروزان هرچــــه زودتر باید   �
راه اندازی شود

علیرضا شهبازی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای 
اســــالمی با بیان ایــــن نکته که بخش خــــزل دارای مردمی 
ســــختکوش و فعال در همه زمینه ها هستند اظهار کرد: 
این مردم محروم مســــتحق بهترین خدمات هســــتند و 
هرچه سریعتر باید درمانگاه شبانه روزی باکار و تجهیزات 
جدید به بهره برداری برســــد و من قبول نمی کنم به بهانه 

افتتاح درمانگاه قدیمی را تعطیل کنیم.
وی گفت: متأســــفانه جــــاده نهاوند به فیــــروزان و کنگاور 
بیشترین مشکالت جاده ای را دارند که همین امر موجب 
رخ دادن بیشترین تصادفات منجر به فوت شهرستان و 
تلخ کــــردن کام مردم این دیــــار و نهاوند می شــــود و تردد 
درایــــن مســــیرها موجــــب ایجاد رعــــب و وحشــــت برای 

مسافران و رانندگان می شود.
شــــهبازی افــــزود: بحــــث راه و توجــــه بــــه حمــــل ونقــــل 
جاده ای از مهم ترین نیازهای شهرســــتان نهاوند اســــت 
که به عنــــوان یکــــی از زیرســــاخت های مهم در توســــعه 
شهرســــتان محسوب می شود اما متأســــفانه این بخش 
دچــــار عقب ماندگــــی شــــدیدی اســــت و وضــــع جــــاده و 
راه های نهاوند مطلوب نیســــت و با توجــــه به حجم باالی 
تــــردد از اســــتانداردهای الزم برخــــوردار نبــــوده و یکــــی از 

عقب مانده ترین راه های استان است.
نماینــــده مــــردم نهاونــــد در مجلس شــــورای اســــالمی با 
بیــــان این مطلب که به جد پیگیر برطرف کردن مشــــکل 

همیشــــگی این محور مواصالتی مهم در مســــیر عتبات 
عالیات هســــتم بیان کرد: چندین جلســــه مختلف برای 
جذب اعتبارات بیشتر و ســــرعت روند 4 خطه کردن این 
مسیر هستیم و دوست ندارم زائر امام حسین و امام رضا 
علیهما سالم در شهر ما دچار مشکل و یا حادثه ای شود.

اداره ورزش فیروزان به زودی افتتاح می شود  �
شهبازی گفت: از جمله اساســــی ترین مشکالت جوانان 
عزیــــز بخش خزل ورزش اســــت که نــــه اداره ای دارند و نه 
زیرســــاخت و امکانات زیــــادی در حالی که مســــتعدترین 
ورزشــــکاران در بیشتر رشته های ورزشی در همین بخش 

هستند.
وی افزود: بــــه زودی در ابتــــدا نمایندگــــی اداره ورزش را با 
نیرویی مجزا در این بخش افتتــــاح می کنیم که این کار با 
حضور معاون وزیر انجام می شــــود و سپس مشکل تنها 

زمین چمن این شهر را برطرف خواهیم کرد.

بنیاد برکت اقدامات خوبی را در بخش خزل انجام   �
داده است

شــــهبازی به اقدامات زیربنایی بنیــــاد برکت در این منطقه 
محروم و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: ساخت مدارس 
در این بخش و کمک های مالی برای توســــعه خزل از جمله 

کارهای موفق بوده است.
به نقــــل از تســــنیم، نماینــــده مــــردم نهاونــــد در مجلس 
شورای اســــالمی اظهار کرد: با توجه به محرومیت تعدادی 
از روســــتاهای این بخــــش بنیاد برکــــت در چند مــــورد به 
همــــراه دیگر نهادها ســــبد کاال نوشــــت افزار و پوشــــاک را 
بین نیازمنــــدان توزیع کرد و یکی دیگــــر از اهداف ما جذب 
سرمایه گذاران در این بخش اســــت تا به رونق اقتصادی و 

توسعه آن تا رفع محرومیت تالش خواهیم کرد.

پنج کیلومتر از شبکه 
جمع آوری فاضالب مالیر 

آماده بهره برداری
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب مالیر گفت: شــــهر مالیــــر دارای بیش از 
120 کیلومتر شــــبکه جمع آوری فاضالب است که از 
این میزان پنج کیلومتر آن ســــال گذشته اجرا شده 

و آماده بهره برداری است.
به گزارش هگمتانه، سعید میرزایی سامعی روز سه 
شــــنبه اظهار کرد: در این زمینــــه 225 کیلومتر طول 
شــــبکه جمع آوری فاضالب مــــورد نیاز شــــهر مالیر 
طراحی شده اســــت و نیازمند اقدامات اساسی تری 

در این حوزه هستیم.
وی بیان کرد: بــــه دلیل قدمت و فرســــودگی باالی 
شــــبکه آبرســــانی در برخی از مناطق این شهرستان 
و ایجــــاد شکســــتگی مکــــرر لوله هــــای آب در ایــــن 
نواحــــی، تعویض لوله هــــای فرســــوده گام مؤثری در 
پیشــــگیری از هدر رفت آب بود که به همین منظور 
طی یک سال گذشته حدود چهار کیلومتر از شبکه 

آبرسانی مالیر اصالح و توسعه داده شده است.
آب و فاضــــالب مالیــــر تغییر  مدیرعامــــل شــــرکت 
سامانه گندزدایی تمامی شــــهرهای زیر پوشش به 
آب ژاول را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: به دلیل 
ایمنی بیشتر ســــامانه گندزدایی آب ژاول نسبت به 
سامانه ُکلرزنی، در حال حاضر تمامی شهرهای مالیر 

به این سامانه تجهیز شده اند.
میرزایــــی همچنین توســــعه مجتمع های آبرســــانی 
روســــتایی را یکــــی از اولویت هــــای مهم برشــــمرد و 
گفت: این شهرســــتان با وجود 208 روستای دارای 
ســــکنه با حدود یکصد هزار نفر جمعیت روستایی، 
باالترین تعداد روســــتا و جمعیت را در سطح استان 
همــــدان دارد، اما طی ســــال های گذشــــته تنها یک 
آبرسانی »دهلق« با جمعیتی حدود هشت  مجتمع 

هزار نفر در این شهرستان اجرا شده است.
وی تأکید کــــرد: در همین راســــتا با توجــــه به ردیف 
صندوق  محل  از  اولویــــت دار  مجتمع هــــای  بودجه 
توســــعه ملی، اولویت اصلی آب شــــرب روستاهای 
، اجــــرا و تکمیــــل  ایــــن شهرســــتان تأمیــــن اعتبــــار
مجتمع های آبرســــانی روستایی است که هم اکنون 
مطالعه و اجرای چهار مجتمع آبرســــانی روستایی در 

این شهرستان در دست انجام است.
آب و فاضــــالب مالیــــر ادامه  مدیرعامــــل شــــرکت 
آبرســــانی روســــتایی »علی آبــــاد دمق_  داد: مجتمع 
حسین آباد شــــاملو« یکی از این مجتمع ها است که 
عملیات اجرایی آن آغاز شــــده و 11 روســــتا با 9 هزار و 

964 نفر را زیرپوشش دارد.
کید بر اینکه تعدادی از این روســــتاها  میرزایی با تأ
آب هســــتند، تکمیل این  دارای مشــــکل کیفیت 
مجتمع را ضروری دانســــت و افزود: ســــال گذشته 
2 حلقه چاه در روســــتاهای کوســــج خلیل و زیرآبیه 
زیرپوشــــش این مجتمع آبرســــانی حفر شد و برای 
اجرای لوله گــــذاری این مجتمع، پیمانــــکار مربوطه 
انتخاب شده است و به زودی عملیات اجرایی آغاز 
می شــــود که به بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد.
وی ادامه داد: مجتمع آبرســــانی روستاهای حاشیه 
سد کالن با 32 روستا و 11 هزار و 488 نفر جمعیت 
زیرپوشــــش مطالعات آن به اتمام رســــیده اســــت 
و در صورت تصویب اعتبار و اخــــذ مجوزهای الزم، 
آغاز خواهد شــــد کــــه اجرا و  آن  عملیــــات اجرایــــی 
تکمیل ایــــن مجتمع نیز حــــدود 22 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز دارد.

»رزن« در وضعیت قرمز 
کرونایی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شبکه بهداشت 
و درمــــان شهرســــتان رزن اعــــالم کرد: هــــم اکنون 

شهرستان رزن در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، دکتر مجید موانیه  با اشــــاره به 
ابتالی 452 نفر به کروناویروس در شهرستان های 
رزن و درگزیــــن از زمــــان شــــیوع ویــــروس، از مــــردم 
درخواســــت کرد تا ســــه اصل ماســــک زدن، فاصله 
گذاری اجتماعی و شستشــــوی دســــت ها را رعایت 

کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کروناویروس تاکنون 
452 نفر بیمار مبتال به کرونا در دو شهرستان رزن و 
درگزین شناسایی شده است که از این تعداد، 156 

نفر در بیمارستان بستری شده بودند.
گــــردش جمعیــــت و ســــفرهای غیرضرور و  موانیه 
تجمعات بیش از 10 نفر را از مهمترین عوامل شیوع 
کروناویروس در شهرستان رزن عنوان کرد و یادآور 
شــــد: هم اکنون شهرســــتان رزن در وضعیت قرمز 

کرونایی قرار دارد.
وی در گفت وگو با ایســــنا، با بیــــان اینکه پنج درصد 
از فوتی های ناشــــی از کروناویروس اســــتان مربوط 
به شهرســــتان های رزن و درگزین است، اظهار کرد: 
در حال حاضر هشــــت بیمار کرونایی و شش بیمار 
)عج( رزن  کرونا در بیمارستان ولیعصر مشکوک به 

بستری هستند.

خبــــــر بخش »خزل« توانمند اما محروم از امکانات

جاده خزل به نهاوند 
ین جاده غرب ایران مرگبارتر

ضرورت تسریع در اتمام پروژه 4خطه نهاوند به فیروزان و کنگاور

گنجینه معادن به نام تویسرکان، به کام دیگران!
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شهرســــتان تویســــرکان 
عالوه بــــر برخــــورداری از طبیعت، اقلیــــم و آب و هوایی 
دلپذیر و مسحور کننده و آثار متعدد تاریخی و فرهنگی 
از معادن غنی نیز برخوردار است که البته عایدی خاصی 

از آنها نصیبش نمی شود!
به گــــزارش هگمتانــــه، به گفتــــه رئیــــس اداره صنعت، 
معــــدن و تجارت تویســــرکان در حال حاضــــر از مجموع 
13 معدنــــی کــــه دارای پروانــــه معتبــــر هســــتند، هفت 
معدن در شهرســــتان تویســــرکان فعالیت می کنند که 
استخراج های معدنی آنها به بیرون از تویسرکان منتقل 

می شود.
روانبخش نورعلیئی در اظهارات خود به این نکته اشــــاره 
می کند که روال کار اســــتخراج از معادن در سراســــر نقاط 
کشــــور به این ترتیب اســــت کــــه معادن در شــــهرهای 
مختلف توسط دولت به مزایده گذاشته می شوند و پس 
از بررسی فنی و اهلیت سرمایه گذار و با نظر منابع طبیعی، 

پروانه فعالیت به افراد واجد شرایط داده می شود.
وی ایــــن رویه را کــــه از معادن شهرســــتان تویســــرکان 
عایــــدی مالــــی خاصی نصیب شهرســــتان نمی شــــود را 
یک روال کشــــوری دانســــت و تأکید کرد که منابع مالی 
حاصل از اســــتخراج معادن در سراسر کشــــور به خزانه 
دولت واریــــز و این مبالــــغ صرف امــــور عمرانی عمومی 
می شــــوند و روســــتاهایی که معادن در آنها قــــرار دارد از 

خدمــــات عمومی مانند زیر ســــاخت های رفاهی البته تا 
حد مشخصی برخوردار می شوند.

در عین حال بخشــــی از مردم تویســــرکان معتقدند که 
ذخیره های معدنی بــــا ارزش و گرانبهای تویســــرکان به 
راحتی و توســــط بهره برداران غیر بومی استخراج شده و 

به بیرون از تویسرکان انتقال داده می شوند.
مردم و برخی کارشناســــان بر این باورند کــــه باید زمینه 
فرآوری بخشــــی از ذخیره های معدنی تویســــرکان مانند 
ســــنگ گرانیت مشــــکی و خاکســــتری که بــــازار خوبی 
دارند در خود شهرســــتان ایجاد شــــود تا هم سبب ساز 
ایجــــاد فرصت های شــــغلی جدید برای جوینــــدگان کار 
در تویســــرکان شــــود و هم عایدات مالی آن بــــه خارج از 

شهرستان نرود.
مدیــــر اداره صنعــــت، معدن و تجــــارت تویســــرکان در 
گفت وگویــــی اظهار کــــرد: بــــرآورد مجمــــوع ذخیره های 
معدنی شهرســــتان تویســــرکان حــــدود 17 میلیون تن 
است که عمده آن شامل گرانیت مشکی و خاکستری، 

الشه های آهکی و دولومیت می شود.
روانبخــــش نورعلیئی افــــزود: از مجمــــوع هفت معدن 
و  ســــرمایه گذاران  تویســــرکان،  شهرســــتان  در  فعــــال 
اســــتخراج کنندگان پنج معدن تویســــرکانی هستند و 
مابقی از نقاط دیگر کشور پروانه فعالیت خود را از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده اند.

وی بیــــان کرد: حــــدود 100 نفر نیــــروی کار در هفت معدن 
فعال تویسرکان مشغول به کار هستند که اکثر آنها افراد 
غیر بومی هســــتند که یکی از مهمترین دالیل غیر بومی 
بودن نیروهای کار این معادن، شرایط سخت کار در معدن 

و امتناع نیروهای کار تویسرکان از کار در آنها است.
گرچه ســــرمایه گذاری در حوزه فرآوری مواد و سنگ های 
معدنــــی بــــه اعتبــــارات مالی زیــــادی نیــــاز دارد امــــا اگر 
واحدهــــای فــــرآوری مــــواد معدنــــی تویســــرکان در این 
خصوصی  بخش  ســــرمایه گذاران  توســــط  شهرســــتان 
فعال شــــوند، می توان از مزیت اقتصــــادی آنها عایدات 

فراوانی را نصیب بهشت غرب ایران زمین کرد.
تویسرکان بر روی خاک و زمین خود از گنجینه طبیعت 
ســــحر انگیز و دلپذیــــر و در زیــــر خاک خــــود از گنجینه 
مواد معدنی برخوردار اســــت و بدون تردید ســــهم این 
شهرستان از دســــت یابی به توسعه پایدار و افزایش زیر 
ســــاخت های رفاهی بیش از آن چیزی اســــت که اکنون 

شاهد آن هستیم.
بــــه نقل از تســــنیم، گرچــــه در ســــال های اخیر شــــاهد 
ســــرمایه گذاری های صنغتــــی و تولیــــدی خوبــــی مانند 
شــــرکت  های تولیــــد داروی فاران شــــیمی، تدبیــــر دارو، 
هگمتان دارو و مواردی از این دست بوده ایم اما به نظر 
می رسد می توان از معادن تویسرکان بهره وری بیشتری 

برای رونق و پویایی اقتصاد آن ایجاد کرد.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی همدان:

دانش آموزان از بستن زیورآالت پرهیز کنند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیس پیشــــگیری 
والدیــــن  از  همــــدان  اســــتان  انتظامــــی  فرماندهــــی 
دانش آموزان خواست از آراســــتن فرزندان به زیورآالت 

به ویژه هنگام رفتن به مدرسه پرهیز کنند.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ محمد مهرآذین روز سه 
شــــنبه اظهار کرد: اخیرا پرونده ای مبنی بر ســــرقت زیور 
آالت دانش آمــــوز مقطع ابتدایی در یکــــی از کالنتری ها 
تشکیل شد در حالی که یک کودک هشت ساله نیازی 
بــــه آویزان کردن طال ندارد و این اقدام از ســــوی خانواده 

موجب بروز آسیب به فرزند می شود.
وی بیــــان کرد: طــــرح پلیس پیشــــگیری ویــــژه مدارس 
با حضــــور تیم هایــــی از کالنتــــری و پاســــگاه ها، پلیس 
راهنمایــــی و رانندگی و پلیس امنیــــت عمومی برخالف 
سال های گذشته به جای یکم مهر از نیمه شهریور آغاز 

شد و تا 15 روز ادامه دارد.
انتظامــــی  فرماندهــــی  پیشــــگیری  پلیــــس  رئیــــس 

پلیس  طــــرح  این  در  کــــرد:  اضافه  همــــدان  اســــتان 
به  اقدام  پلیس هــــا  دیگــــر  همــــکاری  با  پیشــــگیری 
 2 برقــــراری امنیــــت در حاشــــیه مدارس کــــرده و در 
ین بازگشــــایی مدارس مأمــــوران پلیس  آغاز هفتــــه 
تحت  را  مدارس  اطراف  کامل  آمادگی  با  پیشــــگیری 

می دهند. قرار  پوشش 
ســــرهنگ مهرآذین اظهــــار کرد: پلیــــس در این رابطه 
به مدارس دخترانــــه توجه ویژه دارد و مأموران پلیس 
پیشــــگیری با هماهنگی پلیــــس راهنمایی و رانندگی 
اقدام بــــه برخورد، اعمــــال قانون و توقیــــف خودروها 
مــــدارس  اطــــراف  در  مزاحــــم  موتورســــیکلت های  و 

. می کنند
وی گفت: از مســــووالن مدارس درخواســــت می شود 
در صــــورت ایجــــاد مزاحمــــت از ســــوی افــــرادی بــــرای 
دانش آمــــوزان موضــــوع را از طریــــق تمــــاس بــــا مرکــــز 
فوریت های پلیسی 110 اطالع رسانی کنند تا در کمترین 

زمان با حضور در محل نســــبت به برخــــورد با متخلفان 
اقدام شود.

اســــتان  انتظامی  فرماندهی  پیشــــگیری  پلیس  رئیس 
همدان بیان کرد: والدین از ســــرویس های دارای مجوز 
و مورد تأیید مدارس برای جابجایــــی فرزندان از خانه به 
مدرسه و بالعکس استفاده کنند و به هر فردی اعتماد 

نکنند.
ســــرهنگ مهرآذین بیان کرد: والدیــــن به فرزندان خود 
بیاموزنــــد در صــــورت جاماندن از ســــرویس مدارس، با 
هماهنگی مســــووالن مدرســــه بهترین شــــیوه را برای 

بازگشت به منزل انتخاب کنند.
به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: فرزندان هیچگاه مدرسه را 
به تنهایی ترک نکرده و دعوت افراد ناشناس برای بازی 
و همراهی را نپذیرند همچنیــــن والدین فرزندان خود را 
به گمان اینکه مرتب در مدرسه حاضر می شوند به حال 

خود رها نکنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار خبر داد:

برگزاری بیش از 40برنامه در هفته دفاع مقدس
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: جلســــه هماهنگــــی اجرای 
برنامه هــــای هفتــــه دفــــاع مقــــدس در آمــــوزش و پرورش 

شهرستان بهار برگزار شد.
، در این جلســــه مدیر  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهار
آمــــوزش و پرورش شهرســــتان بهــــار ضمن بر شــــمردن 
فداکاری های رزمندگان اســــالم در طول هشت سال دفاع 
مقدس بر لزوم توجه به ارزش های اسالمی و انقالبی تأکید 
کرد و گفت: دفاع از خون شــــهدا، دفاع از ارزش ها اســــت و 
پاسداشت یاد و نام ایثارگران و شهدا باعث پر رنگ تر شدن 

آرمان های انقالب خواهد شد.
زهرا شــــعبانی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران در هشــــت سال 

دفاع مقدس، حقانیت خود را به جهانیان اثبات کرد.
وی افــــزود: اگر ما امــــروز می توانیــــم از اقتــــدار و عزت نظام 
مقدس جمهوری اســــالمی در دنیا سخن بگوییم، مرهون 
همین جانفشانی ها و رشادت های شــــهدا و رزمندگان در 

دوران دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه ما در دوران هشــــت ســــال دفاع مقدس 
در واقع با دنیای استکبار جنگیدیم گفت: اگرچه جمهوری 
 در دوران دفاع مقــــدس تنها با یک 

ً
اســــالمی ایران ظاهــــرا

کشور متخاصم درگیر جنگ بود اما اسناد و مدارک نشانگر 
این است که مســــتکبرین و جبهه اســــتکبار در حقیقت 

حمایت های همه جانبه ای از کشور متجاوز داشته اند.
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان بهار گفت: باید تمامی 
ابعاد فرهنگی دوران دفاع مقدس برای آحادجامعه تبیین 
شود، وی اظهار کرد: در این هشت سال جنگ تحمیلی هر 
چند خســــارت ها و ریزش هایی حاصل شــــد ولی استقالل 
و عزت امروز ما حاصل همان رشــــادت ها و جانفشــــانی ها 
بود، اگر امروز درصنایع موشکی ودفاعی حرفی برای گفتن 
داریم و در زمینه های مختلف علمی و سیاسی به یک قدرت 

جهانی تبدیل شده ایم، مدیون دفاع مقدس هستیم.
شــــعبانی خبر داد: در طول هفته دفاع مقدس بیش از 40 
برنامه در ســــطح مدارس شهرستان اجرایی خواهد شد که 
می توان به گرامیداشــــت هفته دفاع مقــــدس در مدارس 
- گلباران گلزار شــــهدا- دیــــدار با امام جمعه- سرکشــــی از 
خانواده شهدا - نشست هم اندیشی - مسابقات مختلف 
فرهنگی - هنری با موضــــوع دفاع مقدس- تولید محتوای 
الکترونیکی با موضوع دفاع مقدس و برگزاری دوره ضمن 

خدمت برای فرهنگیان اشاره کرد.

: فرماندار مالیر

آمادگی مالیر برای میزبانی 
از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس

هگمتانه، گروه شهرســــتان: چهارمین جلسه هماهنگی 
اســــتقبال و تدوین برنامه های ســــفر اعضای کمیسیون 
کشاورزی مجلس شــــورای اســــالمی به شهرستان مالیر 

برگزار شد.
به گزارش هگمتانه،چهارمین جلسه هماهنگی استقبال 
و تدوین برنامه های ســــفر اعضای کمیســــیون کشاورزی 
به شهرســــتان مالیر با حضور ظاهر پــــور مجاهد، معاون 
الــــه ولدی،  ، قدرت  هماهنگی امــــور اقتصادی اســــتاندار
، منصور رضوانی جالل، رئیس سازمان  فرماندار ویژه مالیر

جهاد کشاورزی استان و دیگر اعضا برگزار شد.
ولــــدی در این نشســــت ضمــــن تقدیر از حضــــور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار و رئیس سازمان جهاد 
، ســــفر اعضای کمیسیون  کشاورزی در شهرستان مالیر
کشــــاورزی به این شهرســــتان طی روزهای آتی را نشــــانگر 
ارزش و اهمیــــت اقتصادی و فرهنگی مالیــــر در منطقه و 

استان دانست.

فرماندار ویژه مالیر با بیان اینکــــه امروز و به واقع مالیر به 
نگین سبز استان مبدل شده، بر آمادگی شهرستان برای 

میزبانی از اعضای کمیسیون کشاورزی تأکید کرد.
وی ابــــراز امیــــدواری کــــرد ایــــن ســــفر موجبــــات تحقــــق 
و  اســــتان  کشــــا   ورزی  اقتصــــاد  در  مهمــــی  رخدادهــــای 
شهرســــتان مالیر را فراهم آورده و بسیاری از موانع پیش 

روی توسعه این بخش را برای همیشه مرتفع سازد.



  شهرداری همدان

شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه زمین مسکونی از طریق مزایده کتبی 
اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.   

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
مبلغ سپرده شرکتکل مبلغ کارشناسی )ریال()مترمربع(

آدرسدر مزایده )ریال(

زمین مسکونی1
شهرک فرهنگیان1/500/000/000 ریال 24/537/000/000 ریال1/12173258/29)معبر 8 متری دوبر(

بلوار بهنامجو

2
زمین مسکونی
شهرک فرهنگیان1/500/000/000 ریال23/650/000/000 ریال1/12179248/96)معبر 8 متری(

بلوار بهنامجو

3
زمین مسکونی

شهرک فرهنگیان1/500/000/000 ریال23/764/000/000 ریال1/12171237/64)معبر 8 متری دوبر(
بلوار بهنامجو

   شرایط شرکت در مزایده:
1- متقاضیان می بایســت مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه 
بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 

99/07/06  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
 2- متقاضیان می بایست فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در پاکت )ب( 

قرار داده و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3- برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی 

اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقداً و یا تهاتر با  مطالبات تأیید شــده به حســاب شــهرداری واریز نماید. در 
صورت عدم واریز نقدی وجه مــورد معامله و عدم انجام تهاتر در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر 

مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- ســقف  انجام  تهاتر حداکثر 50% قیمت هر قطعه زمین می باشــد، لیکن قرارداد پیمانکارانی که 100% تهاتری می باشــند از 

این بند مستثنی می باشد.
 6- به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 8- شــرکت  در مزایده بــه منزله قبــول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهرداری بــوده و شــرکت کنندگان ملزم بــه رعایت آن 

می باشند. 
 9- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

 10- حداکثر زمان انتقال ســند از تاریخ برگــزاری مزایده یک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مهلــت مذکور جهت 
انتقال ســند و واریز الباقی وجــه )10% باقیمانده( اقــدام نماید. در غیــر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنــده مزایده ضبط 
خواهد گردید. ضمناً ســند به نــام برنده مزایــده و یا هرشــخص دیگری که برنــده مزایده وی را کتبــاً با رضایت نامــه محضری به 

شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
 11- پیشــنهادات رســیده در تاریخ 99/07/07 ســاعت 17 در دفتر معاونــت مالی و اقتصادی مورد رســیدگی قــرار خواهد 

گرفت.

آگهی مزایده
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کرونا هنوز تمام نشده...
ماسک را فراموش نکنید
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4
دستگیری پزشک قالبی

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: مدیــــر نظارت و اعتبار بخشــــی معاونت درمان دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن سینا از بازداشت فردی خبر داد که بر اساس شــــکایت یکی از شهروندان مدعی 

بود کــــه بیماری های عفونی و مزمن را درمان می کند.
به گزارش هگمتانه، محمد کریمی از بازداشــــت یک پزشــــک قالبــــی در همدان خبر داد و اظهار 
کرد: یک فرد در منزل مســــکونی خــــود اقدام به پذیرش، معاینه و درمــــان بیماران می کرد که با 

شد. بازداشت  گرفته  صورت  پیگیری های 

وی با بیان اینکه این پزشــــک قالبی طب ســــنتی بــــا طبابت بیماران و با تجویــــز گیاهان دارویی، 
مبالغ زیادی از شهروندان دریافت می کرد گفت: او برای درمان بیماری عفونی هیدرآدنیت چرکی 

فرد شاکی 100 میلیون ریال دریافت کرده بود.
مدیر نظارت و اعتبار بخشــــی معاونت درمان دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا با بیان اینکه 
صالحیت حرفه ای پزشــــکان از طریق سازمان نظام پزشــــکی تأیید می شود عنوان کرد: چنانچه 
همشهریان از این متهم که در میدان شــــاهد 12 متری والیت اقدام به طبابت می کرد شکایتی 
دال بر درمان غیر قانونی دارند و مورد ســــوء اســــتفاده مالی قرار گرفته اند با ارائه مستندات به 

کنند. مراجعه  درمان  معاونت 

وی خاطرنشــــان کــــرد: شــــاکیان می توانند بــــه چهار راه خواجه رشــــید ســــاختمان شــــماره دو 
معاونت درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی بخش مدیریت نظارت بر درمــــان مراجعه کنند تا به 

شود. رسیدگی  آنها  امور 
یافــــت خدمات پزشــــکی به  یان خواســــت برای در از همشــــهر یمــــی  از فــــارس، کر بــــه نقل 
آموزش پزشــــکی مراجعــــه و هرگونه موارد  مراکــــز مــــورد تأیید وزارت بهداشــــت، درمان و 
نظام  و  ســــینا  ابن  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  یعنــــی  مربوطه  مراجــــع  یــــق  طر از  را  مشــــکوک 

کنند. پیگیری  پزشــــکی 

هگمتانه، گــــروه خبر *: مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان 
همدان گفت: مطالبات سال 99 داروخانه ها، بیمارستان 
ها، پزشکان و مراکز پاراکلینیک تا پایان خرداد ماه تسویه 

شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان 
همدان در رزمایش ســــایبری بیمه سالمت ایران با اشاره 
به آخرین اعتبارات تخصیص داده شده به بیمه سالمت 
گفت: در ســــال گذشــــته از مجمــــوع اعتبــــارات مصوب 
دولت، 22 درصد آن به ســــازمان بیمه سالمت تخصیص 
داده نشده اســــت که این موضوع آثار منفی در پرداخت 
مطالبات مؤسسات ارائه دهنده خدمات درمانی در سال 

98 داشته است.
سعید فرجی افزود: مجموع بدهی بیمه سالمت در سال 
98 به بیمارستان های دانشــــگاهی حدود سه ماه است، 
مطالبات داروخانه ها تا پایان بهمن ماه پرداخت شــــده و 
همه مطالبات پزشکان، دندانپزشکان، مراکز پاراکلینیک 

و بیمارستان های غیر دانشگاهی تسویه شده است.
وی گفــــت: اتفــــاق خوبــــی که در ســــال گذشــــته رخ داده 
این اســــت کــــه مطالبــــات ســــال 97 بخش هــــای دولتی 
دانشگاهی پرداخت شده اســــت و همچنین با اقداماتی 
که در جهت مدیریت هزینه از ســــال 1397 صورت گرفته 
هزینه بســــتری ها در سال 97 نســــبت به سال 96 حدود 
هشــــت درصد کاهش پیدا کرده اســــت و ما توانسته ایم 
زیان انباشته سال های قبل را به میزان 50 درصد کاهش 

بدهیم.
مدیرکل بیمه سالمت اســــتان همدان بیان کرد: بودجه 
مصوب هیأت دولت برای امسال در حدود 13 هزار و 500 
میلیارد تومان اســــت که تاکنون می بایســــت چهار هزار و 

500 میلیارد تومان بابت ســــه مــــاه از محل یارانه ها تأمین 
می شــــده اما تنها حدود 2870 میلیــــارد تومان تخصیص 

داده شده است.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همدان افــــزود: در حال 
حاضــــر 100درصد مطالبــــات فروردین و اردیبهشــــت ماه 
ســــال ١٣٩٩ و 70 درصد مطالبات خــــرداد ماه مراکز دولتی 
دانشــــگاهی پرداخــــت شــــده و در بخــــش غیــــر دولتــــی 
دانشــــگاهی مطالبــــات داروخانــــه هــــا، بیمارســــتان ها، 
پزشــــکان و پاراکلینیک ها در ســــال جاری تــــا پایان خرداد 
ماه تسویه شده اســــت، همچنین تمام نسخ الکترونیک 
اســــتان همدان که توسط پزشــــکان تجویز شده است تا 

مرداد ماه 1399 پرداخت شده است.

خدمات بیمه سالمت به بیماران کرونایی �
در ادامه مدیرکل بیمه ســــالمت استان همدان اقدامات 
این ســــازمان در دوران شــــیوع ویروس کرونــــا تاکنون را 

تشریح کرد.
مدیــــرکل بیمــــه ســــالمت اســــتان همــــدان در رزمایش 
سایبری بیمه ســــالمت درباره اقدامات انجام شده توسط 
ســــازمان بیمه ســــالمت از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا 
در کشــــور بیان کرد: یکی از مهم ترین اقدامات ســــازمان 
 ، بیمه ســــالمت از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا در کشور
پوشش بیمه ای برای افراد فاقد پوشش بیمه روی تخت 

بیمارستان بود.
وی ادامــــه داد: این در حالی اســــت که در شــــرایط عادی، 
بیمه شــــدن روی تخت بیمارستان انجام نمی شود و افراد 
برای ارزیابی وســــع و پوشــــش بیمه ای بایــــد دوره انتظار را 

بگذرانند.
فرجی بیان کرد: بر اســــاس مقررات، ارزیابی وســــع توسط 
وزارت رفــــاه حداقل یک ماه طول می کشــــد، اما در دوران 
شــــیوع ویروس کرونا، این بازه زمانی با تعامل انجام شده 
بین سازمان بیمه سالمت و وزارت رفاه به یک روز کاهش 

پیدا کرد.
 ، ســــعید فرجی ادامه داد: در دوران شــــیوع کرونا در کشور
برخی راهنماهــــای بالینــــی مرتبط با خدمات تشــــخیصی 
برداشــــته شــــد، به طور مثال در مواقع عادی، دوره زمانی 
برای انجام سی تی اســــکن 180 روز اســــت، اما نیاز به ارائه 
ایــــن خدمت بــــرای بیمــــاران کرونایی باعث شــــد که این 

محدودیت فعال حذف شود.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همــــدان اظهــــار کرد: در 
بخــــش بســــتری در بیمارســــتان های دولتــــی، 90 درصد 
هزینه هــــا توســــط بیمه ســــالمت پرداخت می شــــود و در 

بخش ســــرپایی نیز پرداخت 70 درصــــد هزینه ها بر عهده 
بیمه سالمت است.

فرجی افزود: پس از شــــیوع ویروس کرونــــا، تمدید اعتبار 
دفترچه های بیمه سالمت که برگه سفید داشت و اعتبار 
آنها پایان یافته بود نیز در دو نوبت انجام شد و تا 31 خرداد 

99 نیازی به مراجعه برای دریافت دفترچه جدید نبود.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همدان گفت: ســــامانه 
تلفنی 1666 نیز از ابتدای شــــیوع ویروس کرونا در کشــــور 
فعال شــــد تا به ســــؤال های بیمه شــــدگان در زمینه این 

بیماری پاسخ بدهد.
وی تصریح کرد: بر اســــاس بررســــی های انجام شده، این 
مشــــاوره های تلفنی در کاهــــش حجم مراجعــــه مردم به 
بیمارســــتان ها و مراکز درمانــــی و آرامــــش دادن به آنها و 
کاهش اضطراب بسیار مؤثر بود، که در این زمینه 130 خط 
، 10 پزشک  جدید به ســــامانه 1666 اضافه شد و 30 پرستار
عمومی در سه شــــیفت طی 24 ساعت به سؤاالت پاسخ 
دادند، به طور مثال فقط در یکی از ماه های ابتدایی شیوع 
، 400 هزار تماس با سامانه 1666  ویروس کرونا در کشــــور

داشتیم که پاسخ داده شد.
وی اظهــــار کــــرد: همچنیــــن گروهــــی شــــامل پزشــــکان 
متخصــــص عفونــــی و متخصــــص ریه بــــرای ارائــــه آخرین 
راهنمایــــی  و   19 کوویــــد  بیمــــاری  بــــه  مربــــوط  اطالعــــات 
کارشناسان پاسخ گو در ســــامانه 1666 برای ارائه اطالعات 

دقیق تر به بیمه شدگان شکل گرفت.
ســــازمان الکترونیک منجر به نظارت مناســــب بر  �

رفتار بیمه شدگان می شود
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان در ادامه سخنانش 
اظهار کرد: با اســــتفاده از ســــازمان الکترونیــــک می توان 
نظارت مناســــبی روی بیمه شــــده ها و مراجعــــات درمانی 
آنها انجام داد و برای ایــــن موضوع باید داده ها و اطالعات 

درست در اختیار سازمان قرار داشته باشد.
سعید فرجی در رزمایش ســــایبری سازمان بیمه سالمت 
که به صورت ویدئو کنفرانســــی بــــه میزبانی اداره کل بیمه 
سالمت استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، افزود: 
اگــــر بخواهیم نــــگاه متعالی تری به بیمه داشــــته باشــــیم 
باید اقدامات بیمه را به قبــــل، حین و پس از ارائه خدمت 
تبدیل کنیم، در این صورت به داده هایی نیاز داریم که اگر 
به درستی جمع آوری و تحلیل و رسیدگی شود، به اهداف 

مورد نظر می رسیم.
وی ادامه داد: هدف این اســــت که در مــــورد مراجعات به 
مراکز درمانی و سالمت بررســــی دقیقی داشته باشیم و با 
اســــتفاده از اصول و قواعد علمی بتوانیم ضمن مدیریت 
گاهی بخشــــی و اطالع رســــانی به بیمه شــــده،  منابــــع، با آ
مراجعات برای دریافت خدمات ســــالمت را منطقی کنیم، 
از طرفــــی بایــــد نیازهای ذینفعان هم شناســــایی شــــده و 

چهارچوب مشخصی داشته باشد.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان بیان کرد: مدیران 
ارشد سازمان بیمه ســــالمت اهتمام ویژه ای در استقرار 
خدمات الکترونیکی داشــــته و با ایجاد معاونت فناوری 
اطالعــــات، اولین قدم برای الکترونیکی شــــدن خدمات 
برداشــــته شــــد کــــه گام مؤثری محســــوب می شــــود، با 
توجــــه به پیچیدگی های الزم برای ثبت اســــناد مراجعات 
بیمه شــــده هر مرکز و ارســــال این اطالعات برای پرونده 
بــــرای  ایــــن اطالعــــات  ارســــال  از طرفــــی و  الکترونیــــک 
از اقدامات پیچیده  محاســــبات مالی بعدی با زنجیره ای 

هستیم. مواجه 
وی افــــزود: رســــیدگی الکترونیک اســــناد بســــتری نیز از 
ســــال 97 در برنامه های سازمان بیمه سالمت قرار گرفت 
خوشبختانه در بحث رســــیدگی به اسناد و اسناد بستری 
به صورت الکترونیکی، اســــتان همدان جزو اســــتان های 
پیشــــرو بــــوده و امیدواریم در مورد اســــناد ســــرپایی نیز 

همگام با کل کشور اقدام کنیم.
فرجــــی تصریــــح کــــرد: بــــرای الکترونیکــــی کردن اســــناد 
ســــرپایی، چهارچوب اولیه نســــخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیکــــی راه اندازی شــــده و ابزار اولیــــه در اختیار بهره 

برداران قرار گرفته است.
فرجی در نهایت ابراز کرد: بیش از 30 پروژه الکترونیک در 
راستای الکترونیکی کردن سازمان بیمه سالمت تاکنون 

به نتیجه رسیده است.

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

تسویه مطالبات سال جاری 
بیمارستان ها،  داروخانه ها، 

پاراکلینیک مراکز  و  پزشکان 

جهش تولید در سایه کرونا
امیر منطقی  �

مقام معظم رهبری در پیامی به  مناســــبت آغاز سال 
جدید، ســــال 99 را ســــال »جهش تولید« نام گذاری 
کردنــــد. حضرت آیــــت اهلل خامنه ای با تأکیــــد بر نیاز 
قطعی کشــــور به تولید، خطاب به دســــت اندرکاران 
تأکید کردند: »جوری عمل کنید که با جهش تولید، 
تغییری محســــوس در زندگی مردم بــــه  وجود   آید.« 
رهبر معظم انقالب، ســــوم فروردین نیز در سخنانی 
تلویزیونی که به صورت زنده پخش شــــد، در تبیین 
دستور کار سال جدید گفتند: »جهش تولید یکی از 

ابزارهای قوی شدن است.«
در پــــی تجربه ای کــــه از مبــــارزه با کرونــــا آموختیم، با 
بسیج امکانات، عزم راسخ و نگاه به امکانات داخلی 
می توانیــــم اقدامات بزرگــــی انجام دهیــــم و جلوتر از 
قدرت های بزرگ دنیا حرکت کنیــــم. نگاه مثبت به 
تجربه کرونا و تبدیل آن به فرصت می تواند الگویی 
برای جهش تولید باشــــد. بررسی تجربه چین نشان 
می دهــــد می توان بــــا رفــــع موانع اصلی تشــــکیل و 
فعالیــــت »بنگاه هــــای کوچک و متوســــط مردمی« 
در ســــطح کشــــور از طریق یــــک الگــــو و برنامه ریزی 
هوشــــمندانه، زمینه نقش آفرینی ایــــن بنگاه ها در 
تولیــــد محصوالت مختلــــف را به صورت گســــترده 

فراهم آورد و جهش تولید را رقم زد.
از   ، کشــــور بخش هــــای  همــــه  فعالیــــت  درکنــــار 
حاکمیت گرفته تا دولت و نیروهای مسلح و مردم، 
فعــــاالن اقتصادی نیــــز با تــــالش و همراهی، ضمن 
افزایش تولیــــد نیازهای درمانــــی، در انجام اقدامات 
خیرخواهانــــه برای تأمیــــن نیازهای دانشــــگاه های 
علوم پزشــــکی فعال بودند و نشــــان دادند که مثل 
همیشــــه اولویــــت اول شــــان ســــربلندی و پیروزی 
کشور است و مانند ســــایر مردم و بخش ها در این 
مسیر پیش قدم هســــتند.حال اگر همین همدلی 
و تعامل برای سایر برنامه ها از جمله ‘جهش تولید’ 
در دســــتور کار قرار گیرد، موفقیت دور از دســــترس 

نخواهد بود.
با شــــیوع کرونا در کشــــور که از ســــی ام بهمن ماه 
به طــــور رســــمی اعالم شــــد، تقاضــــا در بــــازار برای 
اقــــالم بهداشــــتی و ضدعفونــــی همچــــون  خریــــد 
انــــواع ماســــک، دســــتکش، شــــوینده ها و مــــواد 
ضدعفونی کننــــده و ســــایر تجهیزات بهداشــــتی و 
پزشکی برای مقابله با بیماری کووید 19 باال گرفت.

در کنــــار افزایش تقاضــــا در بازار مصــــرف، ظرفیت 
ثابت تولید این اقالم در کشــــور نیــــز مزید بر علت 
شــــد تا نه تنها این نوع کاالها در بازار کمیاب شود 
آن را به  بلکه سودجویان با قیمت های چندبرابری 
مصــــرف کنندگان عرضه کنند.برخی نیز به ســــنت 
سال های گذشــــته که وقتی کاالیی در بازار کمیاب 
می شــــود یا بحرانی ایجاد میشــــود اقدام به احتکار 
اقالم می کنند، فرصت را غنیمت شــــمرده و با امید 
ســــود چند برابری مــــواد غذایــــی و... را در انبارهای 
بی نام و نشــــان ذخیره ســــازی و باعث افزایش بی 
رویه قیمت ها شــــدند که در این بین خأل نظارت بر 

بازار به شدت احساس می شود.

یادداشت

استان

چتر وای فای برای سیمین، ابرو و حیران
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان همدان از پیگیری راه اندازی چتر وای فای 
در روســــتاهای ســــیمین، ابرو و حیران همچنیــــن یکی از 

روستاهای رزن برای آموزش بهتر دانش آموزان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجتبی ســــاکی با بیــــان اینکه برنامه 
خاصی برای اینترنت روســــتاهای همدان در نظر گرفته ایم 
اظهار کــــرد: اگــــر امکان باشــــد به دنبــــال راه انــــدازی چتر 
وای فــــای در روســــتاهای همــــدان به منظور دسترســــی 

دانش آموزان به اینترنت هستیم.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه چتر وای فــــای بیشــــتر در مناطق 
گردشــــگری مورد اســــتفاده قرار می گیرد گفــــت: در حال 
حاضــــر روســــتاهای ســــیمین، ابــــرو و حیــــران و یکــــی از 
روستاهای شهرستان رزن از این امکان برخوردار هستند.

مدیرکل ارتباطــــات و فناوری اطالعات اســــتان همدان با 
اشــــاره به اینکه این اقدام نه از ســــوی مخابرات و نه همراه 
اول و ایرانســــل بلکه پیشــــنهاد ماســــت که انجام شده 
است افزود: چتر وای فای در روستاها جزو برنامه وزارتخانه 
نیســــت و اگــــر موافقت کنند شــــاید بــــاز هم تعــــدادی از 

روستاهای همدان را به این امکان مجهز کنیم.
وی بــــا بیان اینکه چتــــر وای فای خدمــــات خوبی می دهد 
و از لحاظ ســــرعت و کیفیت مناسب اســــت گفت: برای 
تعدادی از روســــتاها نســــبت به برخورداری دانش آموزان 

از اینترنت این برنامه را داریم که امیدواریم محقق شود.
ساکی با بیان اینکه یکی از مشــــکالت موجود این است 
که مردم روســــتاها انتظــــار دارند همه جا همــــراه اول آنتن 

دهــــد یعنی اگــــر در روســــتایی ایرانســــل آنتــــن می دهد 
می گویند چرا همراه اول نیســــت بیان کــــرد: طبق قانون 
می توان یک ســــرویس را در روســــتاها ارائه داد که مثال اگر 

همراه اول جایی آنتن دهد دیگر ایرانسل لزومی ندارد .
وی با اشــــاره به طرح افزایش پهنای بانــــد نیز گفت: طبق 
این طرح هر ســــال پهنــــای باند دو برابر می شــــود که باید 

ظرفیت شبکه را عالوه بر توسعه حفظ کنیم.
مدیــــرکل ارتباطات و فنــــاوری اطالعات اســــتان همدان 
با بیان اینکه ممکن اســــت شــــبکه ارتباطی هیچ ایرادی 
نداشته باشــــد اما برنامه "شــــاد" وزارت آموزش و پرورش 
دارای ایراد باشــــد و کیفیت الزم را نداشــــته باشــــد افزود: 

بخشــــی از مشــــکالت نیز به ابزار ارتباطی برمی گردد چون 
برخــــی از افــــراد نمی تواننــــد بــــرای فرزنــــدان خود گوشــــی 

هوشمند و... تهیه کنند.
وی با بیــــان اینکه در دسترســــی به آموزش اگر مشــــکل 
اینترنــــت را تنها مقصــــر بدانیم منصفانه نیســــت افزود: 
مشــــکل اینترنــــت بیشــــتر در روستاهاســــت و از طرفی 
تعداد دانش آموزان روستاها باال نیست که نتوان کالس 

حضوری برگزار کرد.
ساکی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: تالش  می کنیم 
تا 15 مهرماه 25 روستایی که به اینترنت دسترسی ندارند 

از این امکان برخوردار شوند.

پاسداشت روز شعر و ادب فارسی
هیأت مدیره خانه شعر و ادب انتخاب می شوند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــالمی اســــتان همدان از برگزاری انتخابات خانه شعر و 

ادب همدان هم زمان با روز شعر و ادب فارسی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار کرد: مراسم 
پاسداشت روز شــــعر و ادب فارسی و نشست مسؤوالن 
انجمن های ادبی اســــتان امروز با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و در فضای آزاد برگزار می شود.
وی با بیان اینکه هم زمان با این مراســــم، انتخابات اعضا 
هیأت مدیره خانه شعر و ادب استان هم برگزار می شود، 

گفت: خانه شــــعر و ادب از اسفندماه سال 92 در همدان 
فعال شــــد و تــــا امروز برنامه هــــای مختلفی را بــــا همکاری 

انجمن های ادبی استان برگزار کرده است.
احســــانی با تأکید بر اینکه 12 نفر بــــرای عضویت در هیأت 
مدیره خانه شــــعر و ادب نامزد شــــده اند، گفت: 37 نفر از 
مســــؤوالن انجمن های ادبی استان واجد شرایط شرکت 

در این رأی گیری هستند.
گفتنی است مراسم پاسداشــــت روز شعر و ادب فارسی 

امروز 26 شهریورماه در همدان برگزار می شود.
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5
انعکاس

حجت االسالم »جلیل محمدی« یکی از روحانیان شهرستان بجنورد، در ایام محرم به نیت 72 شهید 
کربال در 72 روستای بجنورد، مجلس عزاداری برگزار می کند. آخرین وضعیت واکسن ایرانی کرونا

وزارت بهداشت اعالم کرد: شرکت های تولیدکننده 
واکســــن ایرانــــی کرونا تســــت های حیوانــــی را انجام 
داده اند و در مرحله  ورود به بخش انســــانی هستند. 
اســــتفاده از واکســــن و شــــیوه نامه هدف آن باید در 
کمیته واکسیناســــیون ملــــی مورد تأیید قــــرار گیرد.
اســــتفاده از واکســــن به هر حال چالش هایی را دارد 
که از جمله آن این اســــت که اگر ویروس خودبه خود 

ضعیف شود، ما دیگر نیازی به واکسن نداریم.

97 درصد داروهای مورد نیاز ایران 
تولید داخل است

رئیس مجمع داروسازان کشور با بیان این که 97 درصد 
داروهــــای مورد نیاز کشــــور در داخل تولید می شــــود، 
گفت: ســــه درصد باقی مانده داروهایی که از خارج وارد 

می شوند، بیشتر داروهای شیمی درمانی هستند.

شناسایی 14500 فرار مالیاتی 
از حساب های بانکی

رئیــــس کل ســــازمان امــــور مالیاتــــی کشــــور گفت: 
حدود 40 تــــا 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد 
بانکی  تراکنش هــــای  اطالعات  بررســــی  می شــــود.با 
مشــــکوک بــــه فــــرار مالیاتــــی، 14 هــــزار و 542 مؤدی 
شناســــایی و بالغ بر 31 هــــزار و 748 میلیــــارد تومان 

مطالبه شده است.

زنگنه: سهمیه بندی بنزین را من 
لغو نکردم

وزیر نفت در مجلس اظهار کرد: سهمیه بندی بنزین 
را من لغو نکردم تصمیم دولت بوده است و مجلس 
هم مخالفت نکرده است، چرا پس از چندین سال به 
من اعتراض می کنید.شما هر چه خواستید بنویسید 
من امضا می کنم، ما اتاق تاریک برای داخلی ها نداریم 
اتاق هــــای تاریک ما بــــرای خارجی هاســــت.به دنبال 
راه های جدید و صادرات مویرگی نفت هستیم چرا که 

اجازه فروش به ما نمی دهند.

کدام استان ها در وضعیت قرمز و 
هشدار کرونا هستند؟

اســــتان های تهران، مازندران، گیــــالن، قم، اصفهان، 
خراســــان رضوی، آذربایجان شــــرقی، کرمان، خراسان 
شــــمالی، ســــمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت 
 ، قرمز قرار دارند و اســــتان های آذربایجــــان غربی، البرز
، کرمانشاه،  فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایالم، 
چهارمحال و بختیاری، گلســــتان و خوزســــتان نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

رسیدگی به پرونده روح اهلل زم 
در دیوان عالی کشور پایان یافت

رئیــــس دیوان عالی کشــــور گفــــت: رأی صادر شــــده و 
رســــیدگی به پرونده زم در دیوان تمام شــــده اســــت و 
رأی آن اعالم خواهد شــــد. پرونده سه محکوم به اعدام 
اغتشاشات سال گذشته نیز در حال رسیدگی است. 
پرونده شکات ســــکه ثامن به دیوان عالی ارسال شده 
است و هنوز چیزی در هیأت عمومی اعالم نشده است.

روحانی: نحوه خرید و فروش خودرو 
اصالح شود

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: تالش دولت این است که چرخه تولید 
در کشــــور متوقف نشود.وزارت صمت مراقبت های 
ویــــژه در خصوص قیمت کاالهای اساســــی داشــــته 
باشد.بر ضرورت حذف نظام واسطه گری رانت جویانه 
و اصــــالح نحوه خریــــد و فروش برای مصــــرف کننده 

واقعی خودرو تأکید می کنم.

کنکور 1400 براساس نظام جدید 
متوسطه برگزار می شود

ابراهیــــم خدایی رئیس ســــازمان ســــنجش آموزش 
کشــــور گفت: با توجه بــــه میزان شــــرکت کنندگان 
در کنکــــور و پوشــــش محتــــوای دروس نظام جدید 
متوسطه، کنکور 1400 بر اساس نظام جدید متوسطه 
برگزار شــــده و ســــوالی از نظام قدیم طرح نمی شــــود.
افرادی متقاضی تمدید نظام قدیم در کنکور هستند 
که تاکنون حداقل ســــه بار در کنکور با سواالت نظام 
قدیم امتحــــان داده اند. برخی از این افراد بیش از 4 یا 

5 بار در کنکور شرکت کرده اند.

: وارد روند سازش با اسرائیل  قطر
نمی شویم

ســــخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: با سازش با رژیم 
صهیونیســــتی نمی توان مسأله فلســــطین را حل و 
فصل کرد و ریشــــه مشکالت در اشغالگری این رژیم 
« ســــخنگوی وزارت خارجه قطر  است. »لولوة الخاطر
در مصاحبــــه ای گفت کــــه قطر به همســــایگان خود 
برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیســــتی 
نخواهد پیوســــت.او بــــه خبرگــــزاری بلومبرگ گفت 
کــــه این اقــــدام از ســــوی قطر تــــا زمانی که مناقشــــه 
فلسطینیان با اســــرائیل حل نشود، صورت نخواهد 
گرفت و ســــازش نمی توانــــد راه حلی بــــرای پایان این 

مناقشه باشد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

وزیر راه و شهرسازی:
رفع نقاط حادثه خیز در اولویت برنامه های راه و شهرسازی

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهان: وزیر راه و شهرســــازی، با بیــــان اینکه فرهنــــگ رانندگی کردن در 
کید کــــرد: برای ارتقــــای فرهنگ رانندگــــی باید ســــرمایه گذاری کرد و  کشــــور ما ضعیف اســــت، تأ

ارگان های مربوطه اقدامات فرهنگی را مدنظر قرار دهند.
محمد اســــالمی صبح سه شنبه در جلسه شورای ایمنی راه های کشور در استانداری زنجان که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــــد، گفت: باید از همه ظرفیت ها و منابع ســــازمان راهداری برای 

ارتقای همه جانبه حمل ونقل زمینی استفاده شود.
وی بــــا بیان اینکه رفع نقاط حادثه خیز در اولویت برنامه های راه و شهرســــازی اســــت، اظهار کرد: 
پیش نویس ســــند راه های کشــــور امروز در کمیســــیون مطرح و پس از چکــــش کاری به هیأت 

دولت ارائه می شود.
وزیــــر راه و شهرســــازی، گفت: توجه به ایمن ســــازی راه هــــا و رفع نقاط حادثه خیــــز باعث کاهش 

تصادفات در جاده ها می شود.
کید کرد: برای  اســــالمی با بیان اینکه فرهنگ رانندگی کردن در کشــــور ما ضعیف اســــت، تأ

را  کرد و ارگان های مربوطــــه اقدامات فرهنگی  ارتقای فرهنــــگ رانندگی باید ســــرمایه گذاری 
دهند. قرار  نظر  مد 

وزیر راه و شهرســــازی، در خصوص اجرای پروژه آزادراه زنجان به تبریز نیز گفت: به پیمانکار اخطار 
داده شــــده و در صورت توجه نکردن به اخطارهای ارائه شده 25 درصد هزینه تمام شده به پروژه 

اضافه شده و از پیمانکار کسرخواهد شد.
اســــالمی تصریح کرد: وقت خواهش و تمنا گذشــــته اســــت و زمان الزم به پیمانــــکار برای اجرای 

پروژه در این طرح داده شده است.

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: دادســــتان کل کشــــور در 
خصوص پرونده محمدعلی نجفی گفت: به نظر بنده قتل 

میترا استاد از نوع عمدی بوده است.
حجت االســــالم محمــــد جعفر منتظری در جلســــه هیأت 
عمومی دیوان عالی کشــــور که بــــرای تصمیم گیری درباره 
پرونده محمدعلی نجفی برگزار شــــد، گفت: فضای هیأت 
عمومی دیوان عالی کشــــور که عالی تریــــن مرجع قضائی 
اســــت فضــــای آزاد و منطقــــی اســــت و اینکه تعــــدادی از 
بدخواهــــان و بداندیشــــان تصــــور می کنند که دســــتگاه 
آنها به دنبالش هســــتند  قضائی در راســــتای اهدافی که 
بــــه گونه دیگــــری حرکــــت می کند کامــــاًل نشــــان دهنده 

اندیشه های غلط و انحرافی آنهاست.
وی افزود: در این پرونده شــــاهد بودیم که مسیر قانونی 
و حقوقی و قضائی آن براســــاس موازین قانونی طی شــــد 
اما چون دشــــمن به دنبال اهداف دیگری بود هم اکنون 

به شــــدت رســــانه های بیگانه بــــه دنبال برداشــــت های 
خودشــــان هســــتند. این صحنه زیبای بحث و گفتگویی 
که امروز پیرامون پرونده شاهدیم بهترین گواه است که 
قضات دیــــوان عالی فارغ از هر گونه جریانات سیاســــی در 
مسیر حق و عدالت به دنبال این هستند که به واقعیات 

دست یابند.
منتظری گفت: جلسه امروز برگ زرینی از دستگاه قضائی 
و قضات گرانقدر اســــت که فارغ از خــــط و خطوط به دنبال 

کشف حقیقت و اجرای عدالتند.
وی درباره جلســــه هیأت عمومی دیوان عالی گفت: بنده 
نظرم این است که در بررسی جامع حادثه که منجر به قتل 
زن توسط شوهرش شــــده باید مؤلفه های مؤثر در حادثه 
را تحلیل کنیــــم. چند مؤلفه می تواند مورد اســــتدالل قرار 
گیرد که همه در یک رتبه و درجه نیستند و همه آنها را باید 
مالک قــــرار داد اما نه در یک ردیف. مراتــــب و درجات این 

مؤلفه ها متفاوتند.
دادستان کل کشــــور گفت: ما قبل از اینکه به نکات فنی 
اســــلحه و نحوه شــــلیک بپردازیم باید به آن قــــوه عاقله و 
اراده کننده حادثه بپردازیم و آن را باید بیشــــتر مورد توجه 
قرار دهیــــم. مؤلفه هایی که می تواند منشــــأ یک انســــان 
عاقل باشــــد و او یک فــــرد عادی بی ســــواد عامی نبوده و 
کســــی بوده که سال ها در دســــتگاه های مهم و مقامات 
باالی کشور مسؤولیت داشته و این ادم مرتکب جنایتی 
می شــــود و ما اگر بخواهیم از دیدگاه فرد عادی به آن نگاه 
کنیم درست نیست. هرچند که بنا به گفته رئیس دیوان 
عالی تفاوتی بین اشخاص نیســــت و پرونده مربوط به هر 

کسی باشد از منظر قضا تفاوتی نمی کند.
وی افزود: ازدواج دوم این آقا با خانم خود حدیث مفصلی 

اســــت که چه بسا به تشخیص من و شــــما ربطی نداشته 
باشد.

منتظری گفت: در برخی اظهاراتش گفته من قصد کشتن 
نداشتم. برداشتن اسلحه چیست؟ مگه اسلحه اسباب 
بازی بوده و مگر اســــلحه در آن گلوله نبــــوده از کنار اینها 
بگذریم. او بعد وارد حمام می شود. فرض کنیم می خواهد 
بترســــاند و فرض کنیم برای اینکه ترساندنش را قوی کند 
یک گلوله هم شــــلیک می کند. اگر ایــــن آقا قصدش این 
بوده او را بترساند با یک شلیک می توانست بترساند چرا 

5 شلیک؟
وی افــــزود: آیا این تکرار شــــلیک کردن نشــــاندهنده این 
نیســــت که این آقا می خواهد به هدفش برســــد. 5 گلوله 
یعنی 5 بار ماشــــه را چکانده می گوئیم قصدش کشــــتن 
نیســــت اما آقای رازینی ریاست شــــعبه 41 دیوان عالی که 
تأکیــــد دارید که 3 عنصر در بنــــد ب قانونگذار مورد توجه 
 برداشــــتن اسلحه و 

ً
قرار داده که قصد قتل ندارد اما قطعا

از ضامن خارج کردن و شــــلیک کــــردن همه با قصد انجام 
 کشنده است.

ً
داده است. این عمل قطعا

دادســــتان کل کشــــور تصریح کرد: همه ســــه عنصری که 
در بند ب برای تحقــــق عملی که می تواند از مصادیق قتل 
عمد شــــناخته شــــود وجود دارد. بنابرایــــن قاتل به اصل 
حادثه اعتراف صحیح دارد و به کیفیت حادثه که اســــلحه 

را برداشته و وارد حمام شده است.
منتظری گفت: همه مؤلفه هــــای مندرج در بند ب از ماده 
 در این حادثه بــــه عیان می بینید و به نظرم قتل 

ً
290 قطعا

عمد اســــت. با توجــــه به گذشــــت اولیای دم، مــــا از جنبه 
عمومی جرم اظهار نظر می کنیم کــــه یا قتل عمد بوده و یا 

غیرعمد.

: رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور

نهادهای دینی الگو و پیشگام رعایت شیوه نامه های بهداشتی
توجیهی برای برگزار نشدن نماز جمعه وجود ندارد

ایــــران و جهان: حجت االســــالم محمد  هگمتانه، گــــروه 
جواد حاج علی اکبری، در دیدار با وزیر بهداشــــت گفت: 
در ایــــن چند ماه که از شــــیوع بیمــــاری کرونــــا می گذرد، 
شــــورای سیاســــت گذاری ائمه جمعه همکاری خوبی در 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی داشته است.
کشــــور  جمعه  ائمه  گذاری  سیاســــت  شــــورای  رئیس 
رگ ماه رمضان و  با اشــــاره به گذراندن دو مراســــم بــــز
ود: با  ونــــا افز مــــاه محرم به شــــیوه متفاوت در ایام کر
کمک مؤمنان رعایت ها انجام شــــد و شــــرایط نشــــان 
الگو  و  پیشــــگام  دینی  نهادهای  و  دین  حوزه  می دهد 
در رعایــــت دســــتورالعمل هاســــت و ما خدا را شــــاکر 

. هستیم
وی افزود: در مــــورد تصمیمی که در خصوص نماز جمعه 
گرفته شــــد بســــیار به ما سخت گذشــــت، زیرا 40سال از 
فضایــــل و بــــرکات نماز جمعــــه بهره مند بودیــــم و از نظر 
اهمیــــت، نماز جمعــــه در تــــراز فریضه حج اســــت و این 

موهبت همواره شامل حال ما بوده است.
حجت االســــالم حاج علــــی اکبری گفت: از نظر سیاســــی 
و انقالبــــی هم یکــــی از ارکان نظام بوده و هســــت و نماز 

جمعه تهران از ویژگی خاصی برخوردار است.
وی گفــــت: مــــا همــــواره در ایــــن مســــیر بــــا حمایت از 
دســــتورالعمل های  و  پیر انقالب  معظــــم  رهبر  عنایات 

ونا  بهداشــــتی بــــوده ایم و هماهنگ با ســــتاد ملــــی کر
عمل کرده ایم و این مســــیر تا کنون به خوبی ســــپری 

است. شده 
حجت االســــالم حاج علی اکبــــری افزود: در حــــال حاضر 
وضعیــــت مشــــخصی در ســــتاد در برگزاری نمــــار جمعه 

داریم و نظارت ها به درستی انجام می شود.
گفت: در مورد مســــاجد تقریبا دســــتورالعمل ها به  وی 
خوبی رعایت می شــــود و در مورد نمــــاز جمعه وضعیت 

متفاوت اســــت و امیدواریم بتوانیم تصمیمات مناسبی 
در این زمینه داشته باشیم.

رئیس شــــورای سیاســــت گــــذاری ائمــــه جمعه کشــــور 
خاطرنشــــان کرد: بــــا توجه بــــه اینکه می توان بــــا رعایت 
شیوه نامه های ســــخت گیرانه تر نماز جمعه برگزار شود 

هیچ توجیهی برای برگزار نشدن آن وجود ندارد.
حجت االســــالم حاج علی اکبــــری افزود: نمــــاز جمعه که 
کمترین مخاطره را دارد و در یــــک زمان محدود و تنها در 
یــــک روز هفته بــــا ورود و خروج مشــــخصی قابل برگزاری 
است، اما برگزار نمی شود و االن این سؤال پیش می آید 

چرا نماز جمعه با این اهمیت برگزار نشود.
رئیس شــــورای سیاســــت گذاری ائمه جمعه گفت: باید 
این مرز بندی قرمز و سفید از نماز جمعه برداشته شود، 
زیرا این فریضه به درســــتی و با رعایت شیوه نامه ها قابل 
برگزاری اســــت و نباید مشــــتاقان این فریضه را از آن بی 

گذاشت. بهره 
وی ادامه داد: مصالها با گردش هوای خوب و فضاهای 
بــــاز و کنترل جدی ورود و خروج امــــکان برگزاری را دارند، 
اما در نهایت تصمیم ســــتاد کرونا برای ما حجت شرعی 

است.
حجت االســــالم حــــاج علی اکبــــری گفت: این جلســــه با 

همین هدف ترتیب داده شده است.

رئیس مجلس:

هدف گذاری ها و برنامه های وزارت نفت 
متناسب با تحریم ها نیست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس بعد از پایان 
گزارش وزیر نفت به نمایندگان گفت: آنچه که مشــــخص 
و روشن است این است که هدف گذاری ها و برنامه های 
وزارت نفت منطبق با تحریم ها و فشارهای دشمنان علیه 

کشورمان نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز 
( بعد از پایان گزارش بیژن نامدار  )سه شنبه 25 شــــهریور
زنگنه وزیر نفــــت به نمایندگان اظهار کــــرد:  این واقعیت 
وجود دارد که شــــرایط امروز کشــــورمان با توجــــه به اینکه 
اقدامــــات مختلف دشــــمن علیــــه جمهوری اســــالمی از 
جمله تحریم و فشــــار بر کشورمان را شاهد هستیم اما در 
موضوع نفت آنچه مشــــخص و روشن است آن است که 
نمی توانیم با هدف گذاری ها و برنامه هایی که وزارت نفت 

از قبل داشته کارها را پیش ببریم.
وی افــــزو: بایــــد در مجلس و دولــــت و پژوهشــــگاه ها و 
صنعــــت این موضــــوع را بپذیریم که تهدید دشــــمن را به 

فرصت تبدیل کنیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: باید رویکرد، روش ها، ابزار 
و تجهیزات فنی را با شرایط امروزی دنبال کنیم لذا باید در 
ابتدا این موضوع را باور کنیم هر چند که می دانم این توان 

در مجموعه وزارت نفت وجود دارد.
قالیباف خاطرنشان کرد: همه همکاران و کارکنان شریف 
وزارت نفــــت و صنعت نفت و فناوری آنهــــا امکان دنبال 
کــــردن روش ها و ابزارهــــای الزم برای اســــتفاده از فرصت 

تهدید را دارند.
وی گفت: می دانیم این کار ســــخت اســــت امــــا قطعا کار 
شــــدنی اســــت. ضمن اینکه واقعا در این مسیر گام های 
خوبی برداشــــته شــــده اســــت هر چند کــــه در برخی جاها 
عقب ماندگــــی جدی داریم ولی در برخــــی جاها هم نمونه 

خوبی از اجرای این کارها را داریم.

رئیس مجلس با اشاره به ســــفرش به استان خوزستان 
گفــــت:  در این ســــفر از نزدیک پاالیشــــگاه بیــــد بلند 2 را 
مشــــاهده کرده وبه توان فنی کشــــور افتخار کردم که در 
طول یک دوره ســــه ساله توانســــته چنین ظرفیتی ایجاد 

کند که 14 میلیون تن فرآورده تولید کند.
گفت: اگر این باور در مجموعه تصمیم گیرنده  قالیباف 
به آن وجود داشــــته باشــــد کارهای بزرگــــی را می توانیم 

دهیم. انجام 

 چرا بورس انرژی رونق ندارد؟  �
وی افزود: باید به این ســــؤال پاســــخ دهیم که چرا بورس 
انــــرژی آن طور کــــه می خواهیم فعال نیســــت و رونق الزم 
را نــــدارد. که ایــــن موضوع به همــــان تغییــــر رویکردها باز 

می گردد که باید حتما رخ دهد.
و  فروشــــی  خــــام  بحــــث  گفــــت:  در  مجلــــس  رئیــــس 
فرآورده ها و اولویت ها و در بحــــث مهم الگوی مصرف 
اقدامــــات الزم صورت گیــــرد این در حالی اســــت که ما 
در بحــــث مصرف در زمره کشــــورهای مســــرف در دنیا 
هســــتیم که کار وعملکرد ما در ایــــن بخش اصال قابل 

نیست. قبول 
قالیبــــاف افــــزود: این جلســــات در 40 روز گذشــــته برگزار 
شــــده و آقای زنگنه وزیر نفت در این ایام جلسات متعدد 
و تخصصــــی در زمینه هــــای مختلــــف بــــا همکارانمان در 
مجلس داشــــته اند و امروز هم اگر جلسه امروز مجلس را 
منطقی و قابل بحث می بینم به این دلیل است که خیلی 
از موضوعاتــــی که نماینــــدگان مطرح کردنــــد وزیر نفت و 

همکارانش پذیرفته اند.
وی در توضیح بیشتر گفت: انشاهلل باید این مسیر ادامه 
یابد که وزارت نفــــت با کمیســــیون ها و مرکز پژوهش ها 

مباحث خود را پیش برده و نهایی کنند.

 بحث های مجلس با وزارت نفت تا دو ســــه هفته   �
آینده نهایی می شود

رئیس مجلــــس ابــــراز اطمینان کــــرد: نهایی شــــدن این 
بحث ها حتما در دو یا ســــه هفته آینده قابل انجام است 
و خیلــــی از آنها را وزیر نفت در جریان اســــت. ضمن اینکه 
می توانیــــم با وجود مشــــکالتی که در ســــال پایانی دولت 

داریم جهش خوبی را در این زمینه داشته باشیم.
قالیباف گفت: در موضوع گاز مایع دچار مشکل کوچکی 
هســــتیم که شاید درصد کمی نســــبت به افرادی که از گاز 
طبیعی اســــتفاده می کنند شــــامل شــــود ولی این قشــــر 
مســــتضعف ترین و محروم ترین افراد در جامعه هستند. 
لذا اگر بگوییم ســــهمیه آنها را در سایتی قرار داده و از آنها 
بخواهیم در این سایت ثبت نام کنند چنین چیزی امکان 
ندارد لذا آنها در روستاهای دوردست بوده و کپسول را به 

زحمت در دست گرفته و به کول می گیرند.
وی گفت: با آنکه جمعیت محدودی از گاز مایع و کپسول 
آنها شــــریف ترین، مستضعف ترین  استفاده می کنند اما 
مردم هستند. که از وزارت نفت می خواهم به این موضوع 

توجه کند.
رئیس مجلس افزود: رسیدگی به سوخت کشاورزان هم 
بســــیار مهم اســــت و با آنکه دغدغه جلوگیری از قاچاق را 
عده ای مطرح می کنند ولی با این حال کشــــاورزان در این 
زمینه رنج می برند که انشــــااهلل در مجلس و دولت در کنار 
کارهای بزرگی که در حال انجام اســــت باید به این دو قشر 

به صورت ویژه توجه شود.

دبیر ستاد مرکزی اربعین:

 از پذیرش زائر خارجی در اربعین عذرخواهی کرد
ً
عراق رسما

مردم به مرزها نروند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر ستاد مرکزی اربعین 
 از پذیرش زائر خارجی در اربعین 

ً
با بیان اینکه عراق رسما

عذرخواهی کــــرد، گفت: از مردم می خواهیــــم با توجه به 
بسته بودن مرزها و نپذیرفتن زائر خارجی از سوی عراق 

در اربعین، به سمت مرزهای عراق حرکت نکنند.
حسینی  اربعین  مرکزی  ستاد  دبیر   ، محمدی فر احمد 
با بیان اینکه مرزها از ســــوی کشور عراق بسته شده 
اســــت، اظهار کرد: پس از شیوع کرونا، عراق مرزهای 
خــــود را بســــت و همچنان نیــــز مرزهای این کشــــور 
بســــته اســــت. هیچ زائری به عراق اعزام نمی شــــود و 
در  خاص  محدودیت های  بــــا  نیز  اقتصادی  مراودات 

است. انجام  حال 
وی با بیان اینکــــه وضعیت اربعین بــــه صورت قطعی 
 از 

ً
و رســــمی مشــــخص شــــد، افزود: دولت عراق رسما

پذیرش زائر خارجــــی برای پیاده روی اربعین عذرخواهی 
کــــرد و بــــه این ترتیــــب پرونده اربعین بســــته شــــده و 

مرزهای این کشور نیز به روی زوار باز نخواهد شد.

محمدی فر درباره حرکت برخی از عاشــــقان حسینی به 
ســــوی مرزها گفت: تردد زوار از مرزها میســــر نیست و 
با توجه به موج ســــوم کرونا، برپایی هرگونه راهپیمایی 
و تجمــــع و همچنیــــن حرکت به ســــوی مرزهــــا ممنوع 
است. عالوه بر این، عراق هم مجوزی برای ورود به این 
کشور صادر نکرده است و زائری برای حماسه اربعین از 

کشورهای دیگر نمی پذیرد.
دبیر ستاد مرکزی اربعین در پایان از مردم خواست که 
با توجه به بســــته بودن مرزها و نپذیرفتن زائر خارجی از 

سوی عراق، به سمت مرزها نروند.
بسیاری از عاشقان حســــینی همچنان برای بازگشایی 
مرزهــــا امیدوارنــــد که بــــا اعالم ســــتاد مرکــــزی اربعین، 
اربعین امســــال به دلیل شــــیوع کرونا طرف عراقی زائر 
خارجی نمی پذیرد و همانطور که ایرج مســــجدی، سفیر 
ایران در بغداد مطرح کرد برخی با اهداف خاص در حال 
ترغیب مردم برای حرکت به ســــمت مرزها هستند که 

عاشقان حسینی باید هوشیار باشند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت برنامه ای برای مدیریت نقدینگی ندارد
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: 
و  برنامه  کمیســــیون  رئیس  نایب 
بودجه مجلس شــــورای اســــالمی 
بــــرای  برنامــــه ای  دولــــت  گفــــت: 
مدیریــــت نقدینگــــی نــــدارد و این 
مســــئله باعــــث گرانی دالر شــــده 

است.
گفتگویی،  در  خدابخشــــی  محمد 
با اشــــاره به افزایش شدید قیمت 

، گفــــت: بخــــش عمــــده ای از علت گرانــــی دالر به  دالر
مدیریــــت نادرســــت نقدینگــــی بــــاز می گردد چــــرا که 
نقدینگــــی گســــترده ای در کشــــور وجــــود دارد اما این 

نقدینگی به شکل مطلوب مدیریت نمی شود.
وی بیان کرد: متأســــفانه مســــؤوالن ذیربط مانع رشد 
فزاینده نقدینگی در کشــــور نمی شوند و از سوی دیگر 

این نقدینگی به خوبی مدیریت نمی شود.
نایــــب رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس 
بــــا سیاســــتگذاری های درســــت،  باید  کــــرد:  تصریــــح 
نقدینگی جامعه به ســــمت بازارهای مختلف و به ویژه 
به بخش هایی تزریق شــــود که بیــــش از بازارهای دیگر 

نیازمند نقدینگی هستند.
بــــودن نقدینگی  کرد: ســــرگردان  خدابخشــــی تصریح 
باعث می شــــود که گاهــــی درصد قابل توجهــــی از این 
، گاهــــی به ســــمت بازار  نقدینگــــی به ســــمت بــــازار ارز

خــــودرو و گاهــــی اوقات هم به ســــمت 
بازار مسکن سرازیر شــــود که به محض 
اینکه این نقدینگی به سمت این بازارها 
می رود، شــــاهد افزایــــش قیمت در این 

بازارها هستیم.
وی با بیان اینکــــه بانک مرکزی برنامه ای 
نکرده  ارائــــه  نقدینگــــی  مدیریــــت  برای 
گفت: کمیسیون برنامه و بودجه  است 
مجلــــس از رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی 
دعوت کــــرد و از وی خواســــتیم که برنامه خــــود را برای 
مدیریــــت نقدینگی ارائه کند اما هیــــچ برنامه ای در این 

زمینه تاکنون ارائه نداده است.
نایــــب رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس 
شورای اســــالمی تأکید کرد: باید نقدینگی سرگردان در 
جامعه مدیریت شــــود تا از این طریق شــــاهد گرانی در 
بخش های مختلف نباشیم و از سوی دیگر ارزش پول 

ملی افزایش یابد.
نماینــــده مــــردم الیگــــودرز در مجلــــس در پاســــخ بــــه 
ســــوالی مبنی بر اینکه آیا مجلس طرحی برای مدیریت 
نقدینگی کشــــور دارد، اظهار کرد: ابزار اجرایی در اختیار 
دولت بــــه ویژه تیم اقتصــــادی دولــــت و بانک مرکزی 
اســــت و آنان باید نقدینگی جامعــــه را مدیریت کنند و 
ابزار اجرایــــی در اختیار دولتمردان اســــت که آنان باید 

مدیریت نقدینگی را در دستور کار قرار دهند.

: دادستان کل کشور

قتل  »میترا استاد« عمدی بود

روایت وزیر بهداشت از چرایی برگزاری مراسم عزاداری 
بیت رهبری بدون حضور عزاداران

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت با بیان 
اینکه به مقام معظم رهبری عــــرض کرده بودیم تعداد 
محدودی عزادار می  توانند در حســــینیه  ای که ایشــــان 
حضور دارند حاضر باشند، به پاسخ مقام معظم رهبری 
درباره چرایی برگزاری این مراسم بدون حضور عزاداران 

اشاره کرد.
دکتر ســــعید نمکی در نشســــتی که با حضــــور رئیس 
شورای سیاســــتگذاری ائمه جمعه در وزارت بهداشت 
برگزار شــــد، اظهار کرد: در اوج تحریم ها بــــا لطف خدا و 
کمک شــــما عزیزان عزت برای جمهوری اسالمی ایران 
خلق شــــد؛ نگهداشــــت این عــــزت و این کــــه بگوییم 
حکومت مبتنی بــــر دین مبین اســــالم رویکرد خوبی 

داشت، اهمیت ویژه  ای دارد.
وی افــــزود: بایــــد به حساســــیت  های موجــــود توجه 
که به طور ناجوانمردانه  داشته باشــــیم تا برخی افراد 
کرونا  بــــه  مربوط  مســــائل  که  کرده  انــــد  برنامه  ریــــزی 
را به پای اســــالم، محــــرم، لیالی قــــدر و... بنویســــند، 
اجازه این کار را نداشــــته باشــــند؛ این در حالی است 
که مــــردم متدین ما مســــائل بهداشــــتی را به خوبی 
مراعات می  کنند اما ســــواحل انگلیس و برخی مراکز 
آمریــــکا مملو از عدم رعایت شــــیوه نامه ها هســــتند؛ 
ما باید نســــبت به این فتنه  ها هوشــــیار باشــــیم زیرا 

مــــا در لیالی قدر در مســــاجد، جز همراهــــی و رعایت 
ندیدیم. شیوه نامه ها 

نمکی با بیان این  که باید یک شــــیوه نامه  ســــختگیرانه 
بــــرای مــــدارس تعریف کنیم، خاطرنشــــان کــــرد: دیروز 
نامه  ای به ســــتاد کرونا ابــــالغ کردم که با توجــــه به خیز 
جدید بیماری، باید شــــیوه نامه  ســــختگیرانه  ای تدوین 
کنیــــم و برای رعایت نکات بهداشــــتی باید تصور کنیم 

که همه نقاط کشور در وضعیت قرمز است.
وزیــــر بهداشــــت با بیــــان این  کــــه باید اصــــل را در کل 
کشــــور بر رعایــــت حداکثــــری شــــیوه نامه ها بگذاریم، 
خاطرنشــــان کرد: بایــــد با حداقــــل نمازگــــزار و حداکثر 
رعایت شیوه نامه ها، مراسم عبادی خود را برگزار کنیم 
همچنین باید شــــیوه نامه  ای برای فصول ســــرد سال 
تدوین کنیم زیرا در برخی مناطــــق، امکان برگزاری این 

مراسم در فضای روباز نیست.
وی ضمن قدردانی از حمایت های مقام معظم رهبری، 
با بیان این  که به مقام معظم رهبری عرض کرده بودیم 
تعداد محدودی عــــزادار می  توانند در حســــینیه  ای که 
ایشــــان حضور دارند حاضر باشــــند، یادآور شد: ایشان 
فرمودند که "چون کارشناســــان گفته  اند مراسم نباید 
در فضای مســــقف برگزار شــــود، من مکلف به رعایت 

شیوه نامه ها هستم."



کارت سبز خودرو ســاینا مدل 96 به رنگ سفید 
روغنی به شماره پالک ایران18- 869 ج 11 به نام 
لیال جعفری صادق مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

آگهی حصر وراثت

م.الف 185

آقای علیرضا محبی فر دارای شناســنامه شــماره 4020020612 به شرح 
دادخواســت به کالســه 111/9900579ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امیــر محبی فر به 
شناسنامه شماره 1567 در تاریخ 98/09/01 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- علیرضا 
محبی فر به شماره شناسنامه 4020020612 پسر متوفی 2- فریبا محبی فر 
به شــماره شناســنامه 10755 دختر متوفی 3- اعظم محبی فر به شــماره 
شناســنامه 13195 دختر متوفی4- معصومه محبی فر به شماره شناسنامه 
345 دختر متوفی 5- مرضیه محبی فر به شماره شناسنامه 4020086869 
دختر متوفی6- پری شــوندی به شــماره شناســنامه 6608 همسر دائمی 
متوفی.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه 
نزد او باشــد، از تاری خ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف کبودراهنگ

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ در نظر دارد
تعداد 4 واحد منزل مسکونی واقع در شهر کبودراهنگ

را از طریق برگزاری مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیانی که قصد شرکت 
در مزایــده را دارند، می توانند از تاریخ نشــر این آگهی تــا تاریخ 1399/07/07 
جهــت دریافت اســناد و تضامین شــرکت در مزایــده به اداره اوقــاف کبوراهنگ 

مراجعه نمایند. شماره تماس واحد اجارات: 35222988-081 )عسگری(

آگهی مزایده اجاره
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 آگهي مناقصه )شماره 99/18( 

92
2 

ف:
 ال

م

تاریخ انتشار آگهي: 99/06/26

سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری همدان

سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شــهرداري همدان، در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی پنج  دستگاه آسانسور  
جهت پروژه سينا  از طریق مناقصه عمومي با شرایط زیر اقدام  نماید.

آدرس محل اجرای پروژهعنوانردیف
مبلغ سپرده

شرکت در مناقصه )ریال(

1
خرید پنج دستگاه آسانسور به شرح مشخصات 

فنی مندرج در اسناد مناقصه
همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا 

مجتمع سینا
2/000/000/000

2
نصب و راه اندازي پنج دستگاه آسانسور 

فوق الذکر
همدان - میدان آرامگاه بوعلي سینا 

مجتمع سینا
100/000/000

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورت هاي مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( و به صورت الک و 

مهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
الف: رســید بانکي واریز وجه مزبور به حســاب شــماره 0100827682450 بانک شهر شــعبه مرکزي در وجه سازمان عمران و 

بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
ب: ضمانتنامه بانکي به نفع سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري  شهرداري همدان

پ: اسناد خزانه یا اوراق مشارکت
محــل دریافت و تحویل اســناد: همدان، خیابان تختی، جنب بانک قوامین،  دبیرخانه ســازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شــهري 

فکس: 081-32527999  شهرداري همدان  تلفن: 081-32514444 
 مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهي مورخ )99/06/26(  لغایت ساعت 13 روز یکشنبه مورخ )99/07/06( 

مي باشد.
 زمان بازگشایي پاکت هاي مناقصه : ساعت  17 روز دوشنبه مورخ 99/07/07 مي باشد.

 حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایي پاکت ها بالمانع مي باشد.
تبصره 1: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تبصره 2: هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره 3: سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره 4: کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي مي توانند در مناقصه شرکت نمایند.
تبصره 5: شرایط پرداخت قیمت موضوع مناقصه بصورت زیر و محل اعتبارات آن از منابع داخلي مي باشد:  100% از کل  مبلغ 
موضوع مناقصه  به صورت غیرنقدی و تبدیل تعهد به امالک موجود ســازمان )تجاری ، مســکونی، زمین ...(  از طریق شرکت در 
مزایده مربوط به آن با استناد به ماده 292 قانون مدني، بعد از ورود دستگاه ها به محل نصب و با ارائه صورت وضعیت فروشنده 

و تأیید دستگاه نظارت.  
تبصره 6: روي پاکت ها، مشــخصات پیشنهاددهنده شامل؛ عنوان مناقصه مورد نظر، نام  نشاني و شماره تماس پیشنهاددهنده 

درج گردد.
تبصره 7: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برنده اول، هر گاه پس از ابالغ قانوني، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان 
نشود، به نفع سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ سازمان عمران 

و بازآفریني فضاهاي شهري، بدین نحو عمل خواهد شد.
تبصره 8: به پیشنهاداتي که فاقد سپرده شرکت در مناقصه و یا پس از مهلت قانوني باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصــره 9: میزان تضمین حســن انجام معامله معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد مي باشــد که باید قبــل از انعقاد قرارداد و به 
یکي از صورت هاي ذکر شده شامل 1- رسید بانکي وجه مزبور 2- ضمانت نامه بانکي 3- اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به نفع 
سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسلیم شود و استرداد آن پس از تحویل قطعي و تسویه حساب 

نهایي صورت مي پذیرد.
تبصره 10: شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

ضمناً متن آگهي فوق در ســایت شــهرداري همدان و ســازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداري همدان  به آدرس ذیل 
 http://ets.hamedan.ir :موجود مي باشد

سازمان عمران و بازآفریني فضاهاي شهري شهرداری همدان سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000476 مورخه 1399/05/07 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای ســید 
محمدرضا حســینی به شماره شناسنامه 14 و کد ملی 3979339920 فرزند سید ماشاءاله 
متقاضی پرونده کالســه 1398114426004000127 در ششــدانگ یک باب ساختمان 
پالک 2 فرعی از 1971 اصلی به مســاحت 47/21 مترمربع و پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
محوطه قســمتی از پالک 1971 اصلی به مســاحت 68/87 مترمربــع واقع در بخش یک 
تویســرکان به آدرس: ســرابی، خیابان امام حسین، کوچه شهید امیری، پالک 12 مورثی و 
خریداری از آقای ماشــاله محمدحسینی 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 انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید 
عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست 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 اعتراض، 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 307
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/11          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/26

نظــر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139980326004000487 مورخــه 1399/05/16 تصرفــات مفــروزی و مالکانــه آقــای 
مرتضــی تیموری ی به شــماره ملی 3979907333 فرزند عین اله متقاضی  پرونده کالســه 
1398114426004000115 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208/64 مترمربع 
قســمتی از پالک 3433 اصلی واقع در بخش -1 تویسرکان، شهرک شهرداری، کوچه شهید 
امیرقلی خانمیرزائی خریداری مع الواســطه از آقای یوســف صیفقلی محرز گردیده است. لذا 
مفــاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون مذکور در دو نوبت به 
فاصلــه 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشــخاص ذینفع به 
رأی صادره اعتراض داشــته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت تویســرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم 
و رســید آن را به ثبت محــل ارائه نمایند. در غیر این صــورت متقاضی می تواند گواهی عدم 
دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به 
اعتراض، 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 306
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ورزش6

منتظر بازگشایی سالن های کشتی هستیم
کرونا سد محکم ورزش بانوان

هگمتانه، گروه ورزش: نایب رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان گفت: کشــــتی بانوان همدان در 
شرایط بسیار خوبی قرار داشت که متأسفانه ویروس کرونا تمام برنامه ریزی های ما را دچار اخالل کرد.

زهرا کهزادی با اشــــاره به فعالیت  ورزشی کشتی گیران بانو در ایام کرونا اظهار کرد: برای توسعه کشتی 
بانوان در اســــتان همدان برنامه ریزی خوبی توأم با راهبرد خاصی تدوین شــــده بود که بر اساس این 

برنامه به خوبی در حال حرکت بودیم.

وی ادامه داد: متأســــفانه شرایط به ســــمتی پیش رفت که تعطیلی اماکن ورزشی و محدودیت ها به 
دلیــــل همه گیری ویروس کرونــــا، همه برنامه های ما را دچار اخالل کــــرده و از زمانبندی نیز ما را عقب 
انداخته است. نایب رئیس هیأت کشــــتی استان همدان بیان کرد: هرچند آقایان در فضاهای باز در 
حال انجام تمرینات خود هســــتند، اما با توجه به محدودیت های تمرینــــی بانوان در اماکن عمومی و 

، شرایط برای کشتی گیران بانو سخت تر شده است. فضای باز
وی اضافه کرد: با تمام این تفاســــیر بانوان در حال انجام تمرینات خود در منازل هســــتند تا از شرایط 
آرمانــــی به دور نشــــوند و امیدواریــــم با از بین رفتــــن این ویروس، شــــرایط به روال عادی برگشــــته تا 

برنامه ریزی قبلی خود را دوباره از سر بگیریم.

کهزادی از احتمال بازگشایی سالن های ورزشی خبر داد و گفت: با توجه به آغاز مسابقات لیگ برتر در 
بخش آقایان، این نوید می رود که سالن های ورزشی نیز بازگشایی شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ســــالمتی از همه چیز مهم تر اســــت، درصدد هســــتیم تا با بازگشایی 
ســــالن ها، رعایت موارد بهداشتی را کمی سخت گیرانه پیگیری کنیم تا خدای ناکرده ورزشکاری دچار 

بیماری نشود.
نایب رئیس هیأت کشتی اســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: در این میان از ورزشکاران در خواست 
داریم تا در زمان بازگشــــایی سالن های کشــــتی، با حضور در سالن های بدنســــازی تمرینات قدرتی و 

تمرینات هوازی خود را پیگیری کرده تا از مرز آمادگی دور نشوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خبر داد:

بررسی بازگشایی اماکن ورزشی 
همدان استان  پوشیده  سر

آماده همکاری با هیأت فوتبال هستیم
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان، گفت: بازگشــــایی اماکن ورزشــــی سرپوشــــیده 

استان همدان در حال بررسی است.
محســــن جهانشــــیر در برنامــــه هفتگــــی نشســــت بــــا 
کید بر اولویت  خبرنگاران ورزشــــی اســــتان همدان با تأ
قــــرار دادن ســــالمت جامعــــه بــــرای امــــورات مختلــــف 
 در ورزش، گفت: بخش عمــــده فعالیت های 

ً
خصوصــــا

ورزشــــی معطوف به سالمت جامعه است لذا باید توجه 
کشور و  کرونایی موجود در  داشته باشــــیم در شــــرایط 
اســــتان همدان شــــیوه نامه های بهداشــــتی به کیفیتی 
آنها دچار  اجرا شــــود که ورزشــــکاران و وابســــتگان بــــه 

نشوند. بیماری 
وی ادامــــه داد: به همین منظــــور با توجه به شــــرایطی که 
تاکنون در اســــتان وجود داشــــت بخــــش قابل توجهی از 
 با توجه 

ً
فعالیت هــــا تعطیــــل بود که خوشــــبختانه اخیــــرا

اســــتاندار محتــــرم همدان بــــه بحث معیشــــت و ورزش 

جامعــــه ورزشــــی و مشــــاغل وابســــته بــــه آن ها دســــتور 
دارای  شهرســــتان های  در  را  روبــــاز  اماکــــن  بازگشــــایی 

وضعیت عادی دادند.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: در 
حال حاضــــر نیز بــــا توجه بــــه شــــرایط حاکم بر اســــتان 
بــــرای  نیــــز  سرپوشــــیده  ورزشــــی  اماکــــن  فهرســــت 
تصمیم گیــــری در خصــــوص فعالیــــت ایشــــان در حال 

است. جمع بندی 
وی گفــــت: در خصوص فعالیت های هیــــأت فوتبال طی 
رایزنی هایــــی که انجام شــــده مــــا اعالم کردیــــم زمین های 
ورزشــــی خــــود را به شــــرط نگهــــداری هیــــأت از آن هــــا در 
اختیــــار قــــرار می دهیم تــــا شــــاهد رعایت هرچه بیشــــتر 
شــــیوه نامه های بهداشتی توســــط هیأت و ورزشکاران با 

توجه به کاهش هزینه ها باشیم.
وی افزود: در خصوص واگذاری زمین های چمن به هیأت 
فوتبال هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و آماده همکاری 

با هیأت هستیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان بابیان اینکه 
جامعه پســــاکرونایی جامعه ای به شدت مضطرب است، 

، هیجان  گفت: هدف و برنامــــه ما برای آینده تزریق شــــور
و خــــون جدید بــــر پیکره اســــتان بــــا اولویت قــــرار دادن 

ورزش های همگانی است.

وی افــــزود: تمامــــی هیأت های ورزشــــی نیز بایــــد باهدف 
بهره مندی هرچه بیشــــتر فعالیت های ورزشــــی خود را به 

سمت وسوی همگانی شدن سوق دهند.

 ظرفیت باالی بازیکنان و 
مربیان بومی موجب ارتقای 

فوتبال همدان شده است
ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
هیأت  رئیس   حمایت های 
فوتبال اســــتان از تیم های 
پاس و شهرداری از انحالل 

این دو تیم جلوگیری کرد.
 متأســــفانه در هفته پایانی 
لیــــگ دســــته دوم فوتبال 
شاهد  دوم  گروه  در  کشور 

اتفاقات ناپاکی در فوتبال بودیم که همین اتفاقات 
موجب شــــد تا سرنوشــــت تیم های صعــــود کننده 

تغییر کند.
 حق تیم فوتبال پاس همدان در هفته پایانی پایمال 
شــــد و علی رغم پیگیری ها و اعتراض به تخلف های 
دیــــدار چوکا و شــــهرداری بندرعباس با مســــؤوالن 
فدراســــیون فوتبال، متأســــفانه موضــــوع تبانی در 
این دیدار رد شــــد تــــا تیم پاس همــــدان راهی دیدار 
پلی آف شــــود.  تیم های پاس و شهرداری همدان در 
سال های اخیر با مشکالت کوچک و بزرگی دست و 
پنجه نرم کردند و حتی تا مرز انحالل نیز پیش رفتند 
که خوشــــبختانه با حمایت های ویژه و راهگشــــای 
مهنــــدس عبــــاس صوفی رئیــــس هیــــأت فوتبال 
همدان و علی رغم مشــــکالت موجود، در دو ســــال 
اخیر عملکرد رضایت بخشــــی داشــــته اند و ســــطح 
انتظارات از این تیم ها باال رفته اســــت.  تیم پاس در 
مرحلــــه پلی آف در دو بازی مــــرگ و زندگی به مصاف 
تیم فوتبال شهرداری آستارا می رود که بر روی کاغذ 
شانس این تیم از حریف شمالی خود بیشتر است 
و ان شااهلل با پیروزی در این دیدار راهی لیگ دسته 

یک فوتبال کشور می شود.
 خوشبختانه با برنامه ریزی و هدفگذاری های صورت 
گرفته در ســــال های اخیر شــــاهد حضــــور بازیکنان 
بومی در تیم های فوتبال پاس و شــــهرداری همدان 
هســــتیم که همین موضــــوع باعث ارتقای ســــطح 
کمی و کیفی بازیکنان شــــده و برخی از این بازیکنان 
مســــتعد راهــــی تیم های مطرح کشــــور شــــده اند و 

خوش درخشیده اند.
 در ایــــن میــــان بازیکنــــان مســــتعد و توانمندی از 
عســــگری،  مهدی  همچــــون  شــــهرداری  باشــــگاه 
عاشوری،  نوید  سبحانی،  علی  سلیمانی،  محمدرضا 
و... بــــا تالش و کوشــــش فــــراوان توانســــته اند در 
ایــــران  بــــزرگ و در ســــطح اول فوتبــــال  تیم هــــای 
تــــوپ بزنند کــــه همین موضــــوع به خوبی نشــــان 
می دهــــد در همــــدان بازیکنــــان بومی و مســــتعد 
فراوانــــی وجود دارد که قطعا بــــا حمایت های مادی 
و معنــــوی می تــــوان از ظرفیــــت ایــــن بازیکنان در 
معرفــــی و ارتقای فوتبال اســــتان بهره بــــرد.  در این 
بین باشــــگاه شــــهرداری همدان نیز در سال های 
اخیر به ویژه دو سال گذشــــته در رده های مختلف 
فوتبال برنامه ریزی های خوبی را تدارک دیده است 
و تیم های پایه این باشــــگاه در 4 رده سنی عملکرد 
فوق العاده داشــــته اند و توانســــته انــــد در مرحله 
نخســــت لیگ کشــــوری به مقام قهرمانی دســــت 
پیدا کنند که متأســــفانه به دلیل شــــیوع ویروس 
کرونا مرحله دوم این مسابقات هنوز شروع نشده 

است.
در ایــــن میان جــــا دارد از زحمــــات و تالش های وافر 
پیــــام حیــــدری معــــاون ورزشــــی ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــــی شــــهرداری همــــدان در عملکرد 

مثبت این باشگاه تقدیر کرد.

یادداشت

هادی بلوری

سرمربی پاس:

چرا رأی را زودتر اعالم نکردند!

هگمتانه، گروه ورزش: سرمربی تیم فوتبال پاس همدان 
به رأی کمیته اخالق در مورد نتایج لیگ دســــت دو کشور 

واکنش نشان داد.
احمد جمشــــیدیان در خصوص اعــــالم رأی کمیته اخالق 
پیرامــــون اتفاقــــات و حواشــــی دیــــدار چوکا و شــــهرداری 
بندرعبــــاس، اظهــــار کــــرد: بــــه هر حــــال چیزی کــــه اتفاق 
افتــــاد را همه دیدند و اینکه چه کســــی و در چه شــــرایطی 
تصمیم گیــــری کنــــد مهــــم اســــت. فکــــر نمی کنــــم هیچ 
پرونده ای در تاریــــخ فوتبال ایران اینطور بوده باشــــد. 25 
روز طول کشــــید تا رأی را بدهند و اگر مسئله ای نبود باید 

خیلی زودتر اعالم می کردند.
وی افــــزود: االن لیگ مــــا وارد ماه چهاردهم می شــــود. ما 
مسابقات را از اوایل شهریور پارســــال شروع کردیم و قرار 
اســــت 6 مهر امسال تمام شــــود. 14 ماه شــــرایط سختی 
را بــــرای همه تیم ها بــــه وجود می آورد. من به فدراســــیون 
فوتبال حق می دهم. آنها درگیری های زیادی مانند پرونده 
ویلموتــــس و موضــــوع اساســــنامه دارند. ضمــــن اینکه 
فدراسیون با سرپرســــت اداره می شود و آنقدر مشکالت 

دارد که در مســــائل دیگــــر آنطور که 
باید وارد نشــــود. ما فقــــط گفتیم به 
برخی مسائل رســــیدگی کنند. اصال 
کاری به نام تیم ها نداریم و به دنبال 
حقانیت بودیم. در این که صعود به 
لیگ دســــته یک حق چوکای تالش 
است شکی نیست. این تیم در اکثر 
و  بوده  جدول  صدر  لیگ  هفته های 
من به مردم تالش تبریک می گویم. 

این صعود مبارک شان باشد.
مســــابقه  مــــورد  در  جمشــــیدیان 
مقابــــل  همــــدان  پــــاس  پلــــی آف 
آستارا عنوان کرد: فوتبال  شهرداری 
ســــاله  چند  حســــرت  یک  همــــدان 
داشــــته و تیم پــــاس هم همــــواره با 
توجه به شــــکل و شــــمایل انتقالــــش مورد انتقــــاد بوده 
اســــت. روزی که ما آمدیم، پاس به لیگ ســــه سقوط کرده 
بود و عمال داشــــت از صفحه فوتبال ایران پاک می شد اما 
با همتی که در اســــتان بــــه وجود آمــــد و همچنین همت 
بازیکنان و هواداران شرایط طوری رقم خورد که این تیم در 

آستانه زنده شدن دوباره است.
ســــرمربی پاس همــــدان ادامــــه داد:  این اتفــــاق می تواند 
برای فوتبال ایران خوشــــایند باشــــد. پاس هر چند ورژن 
ضعیف تر باشد، ولو اینکه در همدان باشد و نه در تهران، 
همین که زنده باشــــد و نفس بکشــــد مهم است. اینکه 
قهرمان آســــیا هنوز در فوتبال ایران رنگ و بویی داشــــته 
باشد اهمیت دارد. کیفیت و شرایط تیم مان خوب است 
و مطمئنا می توانیم بازی خوبی انجام دهیم. ضمن اینکه 
شهرداری آستارا هم تیمی باکیفیت و قدرتمند است و در 
خانه نتایج خوبی گرفته، به نظرم هر دو تیم شانســــی برابر 
دارند. هدف و تالش ما این اســــت که پاس به خاطر تمام 
خاطراتی که در فوتبال ایران داشــــته، مجددا در سطح اول 

فوتبال کشور دیده شود.

مدیرعامل پاس:

با درایت اعضای تیم و دعای خیر مردم لیگ یکی می شویم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیرعامل باشــــگاه پاس همــــدان گفت: پاســــی ها در مرحله 
پلی آف لیگ دسته دوم باید برابر شــــهرداری آستارا به میدان بروند که در بازی برگشت، 

میزبانی به همدان رسید.
امیر عظیمی با توجه به قرعه کشــــی مرحله پلی اف لیگ دسته دو، اظهار کرد: پس از عدم 
، کمیته اخــــالق رأی به برگزاری دیدار  تأیید تبانی در هفته پایانی لیگ دســــته دوم کشــــور

پلی آف داد.
وی ادامه داد: در نهایت قرعه کشــــی این دیدار در ســــازمان لیگ فوتبال کشــــور انجام 
شــــد و دو تیم پاس همدان و تیم شهرداری آستارا باید برای تکلیف سومین تیم صعود 

کننده به لیگ دسته اول، در دو بازی رودرروی هم قرار بگیرند.
مدیرعامل باشــــگاه پــــاس همدان گفت: ســــهیل مهــــدی رئیس کمیته مســــابقات 
ســــازمان لیگ، شــــفیعی راد مســــؤول برگزاری لیگ دســــته دوم، عبداللهــــی از کمیته 
انضباطی در این مراســــم حضور داشتند و مقرر شد تا این دو بازی زیر نور و در ساعات 

شود. برگزار  شب 

وی از میزبانی پاس همدان در دیدار برگشت خبر داد و افزود: بازی رفت در روز یکشنبه 
30 شــــهریورماه به میزبانی باشــــگاه شهرداری آســــتارا و در ورزشــــگاه تختی انزلی برگزار 
خواهد شــــد تغییر میزبان از آســــتارا به بندر انزلی نیز به دلیل عدم وجود زیرســــاخت ها 

آستاراست. در شهر 
عظیمی بیان کرد: همچنین بازی برگشــــت نیز یکشــــنبه مورخ 6 مهرماه از ساعت 20 به 
میزبانی ورزشــــگاه شهید حاجی بابایی شهر مریانج همدان برگزار خواهد شد که این یک 

امتیاز مهم برای ما است.
 با درایــــت کادرفنی و همت و تالش بازیکنــــان و دعای خیر مردم 

ً
وی تصریــــح کرد: قطعا

همــــدان می توانیم به لیگ دســــته اول صعود کنیــــم و در این راه از هیــــچ حمایتی دریغ 
کرد. نخواهیم 

مدیر عامل باشــــگاه پاس همدان خاطرنشــــان کرد: تیم پاس در یک برهه حساس قرار 
دارد و تا صعود به لیگ دســــته اول تنها 180 دقیقه نفس گیر فاصله دارد و امیدواریم که 

تیم صعود کننده از این جدال، تیم پاس باشد.
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7 محله ما

نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت همدانی در گفتگو با هگمتانه:

چشمه اتابیگ، محل اتصال محله های 
مالجلیل، حاجی و پای مصلی

هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا - راضیه مهــــری: مهم ترین 
عنصر شــــهری پس از مجموعه بازار و مرکزیت شــــهر از 
زمان هــــای قدیم تاکنــــون، محالت شــــهر همدان بوده 
اســــت که به لحــــاظ شــــکلی و فضایی بر گرداگــــرد مرکز 
، مسجد جامع، ســــراها، کاروانســــراها و... با  ، بازار شــــهر
فاصلــــه ای از 800 تــــا 1500 متر شــــکل گرفتــــه بودند که 
هنــــوز هم قســــمت هایی از این محــــالت و مراکز آنها بر 

دارند. استوار  قامتی  شهر  چهره 
قدیمی های شــــهر همــــدان از رودخانه ای یــــاد می کنند 
لوســــگرد که با پیچ و تاب های خود  لوســــجرد یا آ به نام آ
از میــــدان جهــــاد فعلــــی کــــه در آن زمان خارج از شــــهر 
بود شروع می شــــد و از مسجد شــــریف الملک، محوطه 
کوالنــــج، ســــرپل یخچــــال، تــــوت قمی هــــا و قبرســــتان 
میرزاتقی به ســــمت کوچه ارمنی هــــا،  نظربیگ، جوالن و 

می یافت. ادامه  بود  شهر  انتهای  که  گازران 
راه دیگــــر رودخانــــه از محوطــــه مســــجد میرزاتقی و پل 
پهلوان ها به ســــمت محلــــه حاجی، پــــای مصلی،  چمن 
مصلــــی و کوچــــه رســــومات در انتهای شــــهر مــــوازی با 

می کرد. پیدا  ادامه  رودخانه 

 ســــاخت پل پهلوان ها به همت پهلوان قیس در  �
همدان

در ایــــن خصــــوص چنیــــن عنوان شــــده اســــت که در 
گذشــــته بــــرای عبــــور از رودخانــــه وســــط شــــهر از گدار 
به  می گیرد  تصمیم  قیس  پهلوان  و  می شــــد  اســــتفاده 

شود. ساخته  پل   ، گدار جای 
پهلــــوان قیــــس در کنار رودخانــــه خیمه طلــــب می زند 
و وقتــــی از او می پرســــند چــــه حاجتــــی دارد، می گویــــد: 

 ، بــــا یاری زورخانــــه و پهلوانان و مردم شــــهر می خواهم 
روی رودخانــــه پلــــی ســــاخته شــــود تا مــــردم بــــه راحتی 

بتوانند در روزهای ســــیالبی از رودخانه عبور کنند.
به همت این پهلوان این کار انجام می شود و هنوز هم 
محل پل پهلوان هــــا در همدان به همین نام شــــهرت 

دارد و موجود است.
این محل که در نزدیکی محلــــه مالجلیل و محله حاجی 
از جمله مکان های شــــناخته شــــده در شــــهر  قرار دارد 
از  کوچه ای منشــــعب  همدان به حســــاب می آیــــد و در 

است. شده  واقع  شهدا  خیابان 

 بازارچه قدیمی پل پهلوان ها همچنان وجود دارد �
، نویســــنده و پژوهشــــگر پیشکســــوت  علی جهان پور
همدانی در این خصوص بــــه خبرنگار هگمتانه گفت: از 
میدان اصلی شــــهر که به خیابان شــــهدا وارد می شویم 
کمــــی که جلــــو می رویــــم در ســــمت راســــت بازارچه ای 

است. پهلوان ها  پل  به  مربوط  که  هست 
وی با اشــــاره به اینکه این بازارچه از گذشــــته به همین 

شــــکل در این محل بوده است، ادامه داد: تنها تفاوت 
آن با زمان قدیم در اجناس عرضه شــــده مغازه هاست 
 دوغ و ماســــت و شیره انگور در آنجا 

ً
که زمان قدیم اکثرا

و... خشکبار  امروز  و  می شد  فروخته 
جهان پور به وجه تســــمیه این محل اشاره کرد و افزود: 
از بچه هــــای زورخانه به همــــراه پهلوان  چون تعــــدادی 
قیس در ســــاخت و ســــاز پل مؤثر بودند در نتیجه نام 

یافت. شهرت  پهلوان ها  پل  به  آن 
وی بــــا بیــــان اینکــــه حــــدود 100 ســــال پیــــش این پل 
کرد: در همان زمان پای  ســــاخته شــــده اســــت، اضافه 
این پل چاپخانــــه و قهوه خانه ای بود که پاتوق بچه های 
آنهــــا برنامه ریزی هــــای  زورخانــــه ای و پهلوانــــان بــــود و 

می دادند. انجام  قهوه خانه  این  در  را  ورزشی شان 
این نویســــنده پیشکســــوت همدانی با اشاره به وجود 

زورخانــــه ای به نــــام زورخانه مرشــــدعلی در ایــــن مکان 
ادامــــه داد: این محــــل مدتی هم تحت عنــــوان زورخانه 
ســــعادت فعالیت می کرد اما امروز بسته شده است و 
که ساخت  از بقایای نام پهلوان قیس است  همه اینها 

آغاز کرد. پل را 

 تغییر نام مسجد پای مصلی به مسجد مالجلیل �
علی جهان پور از وجود مسجد پای مصلی در زمان های 
دور در ایــــن ناحیــــه خبــــر داد و گفت: حدود 60 ســــال 
پیــــش فردی بــــه نــــام مالجلیل مســــجد پــــای مصلی را 
بــــه همین دلیل این مســــجد و  کرد  بازســــازی و تعمیر 

محله به نام مالجلیل شــــهرت پیدا کرد.
وی بــــا بیــــان اینکه چشــــمه ای به نــــام چشــــمه اتابیگ 
محله هــــای مالجلیــــل، حاجــــی و پــــای مصلــــی را به هم 

متصل می کرد،  اضافه کرد: این چشــــمه توسط شخصی 
به نام اتابیگ مرمت و احیا شده بود که تا اوایل انقالب 
آن مانند بقیه چشــــمه های شهر  آباد بود اما پس از  نیز 
همــــدان از بیــــن رفت و اکنــــون دیگر خبری از چشــــمه 

نیست. اتابیگ 
نظربیگ  و  بیــــگ  آقاجانی  اتابیــــگ،  ود:  افــــز جهان پور 
پس  که  بودند  زند  خان  کریم  ســــرداران  از  و  برادر  سه 
انجام  به  و  ماندند  همدان  در  زند  سلســــله  ســــقوط  از 
و  بیگ  آقاجانی  مســــاجد  ســــاخت  جمله  از  خیــــر  امور 
اتابیگ  چشــــمه  جمله  از  چشــــمه ها  احیای  و  نظربیگ 

. ختند ا د پر
پایــــان به وجــــود ســــقاخانه ای قدیمــــی در جوار  وی در 
امامزاده اهل بن علی)ع( در کوچه مالجلیل اشــــاره کرد 
و گفت: اکنون هم آثاری از آن ســــقاخانه دیده می شود.

آستان مقدس امامزاده اهل بن علی)ع(
هگمتانه، گروه محله ما: از اواســــط خیابان شهدای 
شهر همدان، و کوچه  مالجلیل، به سوى جنوب که 
می رویم، پس از طی مسافتی و با گذشت از دو پیچ 
در ســــمت چپ، مزار باشــــکوهی به چشم می  خورد 
که به نــــام "بقعه اهل بن علی" معروف اســــت. این 
 و در دامنه شــــمال غربی 

ّ
بنــــا در پایین تّپــــه مصــــال

آثار زمان شــــاه طهماسب اول  از  گشــــته و  آن واقع 
است. شده  شناخته  صفوی 

معماری بنای امامزاده �
بقعــــٔه آن کم ارتفــــاع و کوچک و چهارطاقی اســــت و 
مدخل ورودى اش راهرویی کوچک است که در دو 
کوچک هشــــتی مانند ساخته  آن دو اتاقک  ســــوى 

است. مقبره  کفشدار  و  خادم  محل  که  شده 
که  است  ضلعی  هشــــت  حرم،  داخل  راســــت  طرف 
آن هشــــت متر اســــت و به  طول قســــمت وســــط 
همین اندازه نیز عرض دارد. در این هشــــت ضلعی، 

طاق نماهاى جناغی معمولی ســــاخته شده است.
داخل حــــرم،   فاقد هرگونه تزئینــــات گچ برى و کتیبه 
اســــت و یک سره از آجر ساده اســــت که اندودى از 
گچ ســــاده روى آن را فرا گرفته و به رنگ ســــبز تزئین 

است. شده 
یک ضریح چوبی ســــاده روى قبر قــــرار دارد که فاقد 
 ، 250 سانتی متر تزئینات و کتیبه است. طول ضریح 
عــــرض آن 150 و ارتفاعــــش کم تر از 150 ســــانتی  متر 
است و به ســــبِک ضریح هاى دوران شاه تهماسب 
اول ساخته شده اســــت. درون ضریح، گورى ساده 

گچ پوشانده شده است. که با  وجود دارد 
براســــاس شــــجره نامٔه موجود در امام زاده،  اهل بن 
نــــوادگان امام حســــن مجتبی علیه الســــالم  از  علی 
است. در قسمت جنوبی ضریح، سنگ مرمر بزرگی 
قــــرار دارد کــــه بــــر روى آن آیه الکرســــی و صلوات بر 
آیاتــــی از قرآن مجید و تاریخ 1032  چهارده معصوم و 

است. شده  نوشته  قمرى  هجرى 
آجــــر  بنــــا ســــنگ و  ایــــن  کار رفتــــه در  بــــه  مصالــــح 
گچ  گچ و خــــاک و اندود ســــاده  چهارگــــوش، مالت 

است.
مرحــــوم عندلیب همدانی نقــــل می کند که تعدادی 
از علویــــان حســــنی هم در ایــــن ســــرزمین و حوالی 
آنان،  آن می باشــــند ولــــی بقعه منســــوب به بــــزرگ 
 ، همین بقعه اســــت کــــه مربوط به نقیــــب عالی قدر
جناب عیســــی بــــن احمدبن موســــی بــــن احمدبن 
محمداالعــــرج بــــن احمــــد بــــن موســــی المبرقع بن 
کــــه در  امــــام محمدالجــــواد علیــــه الســــالم اســــت 
اوایــــل قرن پنجــــم در این شــــهر به نقابــــت علما و 
آثار شــــاه  ســــادات منصوب بوده و بقعه فعلی او از 

است. اّول  طهماسب 
منزلت باالی امامزاده در میان همدانی ها �

امامــــزاده اهــــل بن علــــی در میــــان اهالــــی همدان 
 و اهالــــی محله پــــای مصلــــی و مالجلیل که 

ً
عمومــــا

، دارای 
ً
آنجا واقع شــــده خصوصا امامزاده مزبــــور در 

احترام و منزلت دینی و مذهبی فراوانی اســــت.
با توجــــه به گفته های اهالــــی و خادمین امامزاده که 
وقوع معجزه ای را در ســــال 1329 هجری خورشیدی 
به صاحب مرقد این بقعه نسبت می دهند اهمیت 
و رونــــق فراوانی که هــــم اکنون این امامــــزاده از آن 
برخوردار اســــت چنــــدان دور از انتظار نیســــت؛ اما 
اهمیت مذهبی  علیرغم  که  گفته شــــود  می بایست 
که مردم همدان  فراوان و احترام فوق العاده زیادی 
نســــبت به ایــــن امامزاده دارنــــد تاکنــــون در میان 
محققــــان و پژوهشــــگران صاحبنظــــر درباره هویت 

فرد مدفون در این مزار اتفاق نظر حاصل نشــــده و 
درباره مزار امامزاده اهــــل بن علی و مدفونان در آن 

دارد. وجود  نیز  متفاوت  نگره های  برخی 
در زیارتنامــــه داخــــل بقعــــه صاحب مــــزار امامزاده، 
اهل بن علی بن الحســــین علیه الســــالم ذکر شده 
اســــت. همچنین بنا بر شجره نامه ای که در امامزاده 
موجــــود می باشــــد  اهل بــــن علــــی علیه الســــالم از 
نــــوادگان امام حســــن مجتبی علیه الســــالم معرفی 
شــــده اســــت. برخی نیز صاحــــب مزار را عیســــی بن 
احمــــد علیه الســــالم موســــوم به اهل علــــی معرفی 

نموده اند.
آقای دکتر اذکایی بر اســــاس اسناد و مدارک، نتایج 
دیگــــری را درباره مزار مزبور در پیــــش روی محققان 
قرار داده است. ایشــــان می نویسد: فرد مدفون در 
این مزار ارتباطــــی با خاندان امامت و والیت ندارد و 
اصواًل امامزاده نیســــت؛ بلکه فرد مدفون در مزار از 
بزرگان و افراد صاحب نفوذ سلسله صفوی و به نام 
ســــلطان علی اســــت که با خاندان مزبور نیز قرابت 
خانوادگــــی داشــــته و درمنطقــــه همــــدان صاحــــب 

قدرت، اموال و امالک فراوانی بوده است که پس از 
آنجا که ایشان  مرگ در این مکان مدفون شده و از 
به تأســــی از شــــاهان صفوی و بزرگان این سلســــله 
که خــــود را از پیــــروان و دوســــتداران واقعی اهل و 
را دوســــتدار و  خاندان علی معرفی می نمودند خود 

است. نامیده  علی  اهل  پیرو 
تنها در زیارتنامه مزار گفته شــــده که امامزاده »اهل 
بــــن علی بن حســــین« می باشــــد اما احتمــــال دارد 
قبر اصلــــی داخل ضریح متعلق به همان »ســــلطان 
علی« باشــــد؛ زیرا امری واقع و متعارف است که قبر 

قرارگیرد. کنارش  در  مال«  شاه  »حاجی  فرزندش 
امامزاده اهل ابن علی مربوط به دوره صفوی است 
و در همدان، خیابان شــــهدا، کوچــــه مال جلیل واقع 
شــــده و این اثر در تاریخ 25 اســــفند 1380 با شمارٔه 
آثــــار ملی ایران به ثبت  5047 به عنوان یکی از  ثبت 

است. رسیده 
*در ایــــن نوشــــتار از مطالــــب وبــــگاه پایــــگاه جامع 
امامــــزادگان و بقاع متبرکه ایران اســــالمی مربوط به 

است. شده  استفاده  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 

مسجد و هیأت مالجلیل، مرکزی  برای انقالبی ها
هگمتانه، گروه محله ما: در میانه خیابان شــــهدا که 
را  اســــالمی  انقالب  خوردن  کلید  چون  مهمی  وقایع 
در قلــــب خود رویش داده کوچــــه ای وجود دارد که 
بــــه محله آخوند معروف اســــت و در ایــــن محله که 
بیت شــــهید مدنــــی، حــــوزه علمیه همــــدان و دفتر 
امام جمعه شــــهر قرار دارد حســــینیه ای وجود دارد 
که بدون شــــک بر گرفته از همیــــن مکان ها رویش 

است. شده  ریزی  پایه  و  یافته 
از قدیمی هــــای هیأت های همدان   ، به نوشــــته مهر
که پرس و جو می کنی همگی بدون اســــتثنا از زمانی 
یاد می کنند که به یاد دارند در "حســــینیه مالجلیل" 
برای امــــام زمان)عج( در نیمه شــــعبان جشــــن برپا 
بوده اســــت و به گفته خود آنها در زمانی که در شهر 
جشــــنی برپا نمی شد از 100 ســــال پیش تاکنون این 

داشت. خاصی  رونق  مکان 
ســــری که به داخــــل گاراژ قدیمی هیأت کــــه در کنار 
نگهــــداری  آن  در  تجهیــــزات  و  دارد  قــــرار  خیابــــان 
مرحومان  عکس های  به  نگاهت  می زنی،  می شــــود 
آیت ا... عندلیب زاده، درگاه، ســــه برادر فتحی، اسد 

اهلل همه کســــی پدر شــــهید همه کســــی، تفریجانی، 
جوان  خوشــــنود،  امیــــر  شــــیرزادی،  ملکی،  محمــــد 
ناکام نوروزیان، جعفر نقاب دوســــت و حاج حسین 
هیأتند  خاک  اســــیران  اینان  که  می افتد  اســــالمیان 
که با چشمانشــــان نظاره گره عملکرد همه عاشقان 

هستند. راه  این 
مســــجد مالجلیــــل از پایگاه هــــای انقــــالب در  �

همدان بود
می گوید:  هیأت  این  اعضای  از  یکی  نقاب دوســــت، 
سال های سال اســــت که در این هیأت مشغول به 

هستم. فعالیت 
او بــــا اشــــاره به وقایــــع زمان حضــــور آیــــت ا... مدنی 
در محلــــه آخوند و مســــجد مالجلیــــل و نیز ماجرای 
حرکــــت ایشــــان بــــرای جلوگیــــری از ورود تانک هــــا 
مســــجد  می افزاید:  کرمانشــــاه،  جاده  از  همــــدان  به 
بود. همدان  در  انقالب  پایگاه های  از  یکی  مالجلیل 
غالمعلــــی شــــعبانی، یکــــی از فعاالن انقالبی شــــهر 
اســــت،  قدیمی  هیأت  همین  عضو  کــــه  نیز  همدان 
درخصــــوص تاریخچــــه هیــــأت مالجلیــــل می گوید: 

100 ســــال قبــــل بر  ســــابقه حســــینیه بــــه بیــــش از 
می گردد و من بیش از 60ســــال است در این هیأت 

. هستم
وی با بیــــان اینکه مالجلیل فردی بــــوده که در این 
منطقــــه مکتــــب خانه داشــــته و به ترویــــج احکام و 
قرآن می پرداخته اســــت، ادامــــه می دهد: وی فردی 
شــــریف و اهل عرفان بوده که پس مرمت مســــجد 

است. شده  نهاده  مسجد  بر  او  نام  قدیمی 
شعبانی با اشــــاره به اینکه پس از وی این حسینیه 
به دســــت پدر و عموی آیت اهلل ســــیدرضا فاضلیان 
می رســــد، می افزایــــد: آیت اهلل فاضلیــــان این هیأت 
را می چرخاندنــــد و در ســــال های 30 تا 40 شمســــی 
به بعــــد نیز امام جمعــــه حال حاضر مالیــــر اقدام به 

است. می کرده  هیأت  مدیریت 
بنا به گفته شــــعبانی، از سال 1330 به بعد حسینیه 
و  آخوند  علمیــــه  حوزه  بــــا  ارتباط  و  شناخته شــــده تر 

می شود. قوی  بسیار  حسینیه 
هیأت  وارد  خــــود  که  ســــال هایی  خصــــوص  در  وی 
شده اســــت می گوید: در زمان رضا خان حسینیه ها 
بــــا مشــــکالت برنامه های خــــود را اجــــرا می کردند و 
حتــــی در زیرزمین هــــا اقامه عزا می کردنــــد اما پس از 
ســــقوط رضا خان جو راحت تری برای اقامه برنامه ها 

شد. ایجاد  عزاداری ها  و 
کید بــــر اینکه از  ایــــن فعــــال مذهبــــی همدانی بــــا تأ
 1332 ایــــن زمان بــــه بعد تــــا زمــــان کودتای ســــال 
بــــه  آنهــــا  عزاداری هــــای  و  هیأت هــــا  فعالیت هــــای 
صــــورت علنی انجام می شــــده اســــت، می افزاید: در 
واقع از زمــــان قیام امام خمینــــی )ره(هیأت ها علنی 

شدند.
حسینیه مالجلیل رهبران فکری خوبی داشته  �

است
وی با اشــــاره به اینکه حســــینیه مالجلیــــل رهبران 
این  مــــی دارد:  اذعان  اســــت،  داشــــته  خوبی  فکری 
مجموعه انســــجام خوبی پیدا کرد و از حسینیه های 

شد. همدان  بنام 
از  قبــــل  از  می دهــــد:  ادامــــه  شــــعبانی  غالمعلــــی 
1300 شمسی جشــــن های نیمه شعبان  ســــال های 
که اکنون تخریب و بازســــازی و  در مســــجد ســــابق 
بــــه نام مالجلیل معروف شــــده نیز برگزار می شــــده 
از این  که  اســــت و این امر بر اســــاس عکس هایی 

است. اثبات  قابل  دارد  وجود  مراسم 
وی بــــا بیــــان اینکه در مســــجد مالجلیل مراســــم با 
شــــکوهی گرفته می شــــد می افزاید: بیرون کشیدن 
جشن نیمه شعبان از مســــجد مالجلیل به خیابان 
شــــهدا در راســــتای تبییــــن این امر بــــود که حرکت 
ما متصل به انقالب اســــالمی اســــت چراکه مسجد 
بود. همدان  در  انقالب  پایگاه های  از  یکی  مالجلیل 

ایــــن عضو هیأت مالجلیل با اشــــاره بــــه هزینه های 
انجــــام شــــده بــــرای ســــاخت حســــینیه مالجلیل و 
امــــر می گوید:  بــــه این  کمک خــــود اعضــــای هیأت 
تزیین  ســــنتی  معماری  با  مجموعه  این  ســــاختمان 
شده است، و یکی از اهداف ساخت حسینه جذب 
جوانان و به خصــــوص بانوان برای برنامه فرهنگی و 

است. بوده  آموزشی  کالس های 
وی در خصــــوص جــــذب جوانــــان در ایــــن هیــــأت 
می افزایــــد: از زمانی کــــه در پنج ســــالگی وارد هیأت 
شــــدم کارهایی از ســــوی بــــزرگان به بچه هــــا محول 
می شــــد و هم اکنون نیز این روند ادامه دارد چراکه 
هیأت هــــا باید کارکرد فرهنگی برای جوانان داشــــته 

باشند.
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گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.
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حدیث

عکس روز
تقدیر از رزمندگان و جانبازان شهریور 1365 جزیره مجنون توسط روزنامه هگمتانه و مشاور ایثارگران شهردار همدان

 »جامعه اطالعاتی« 
روانه بازار شد

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کتاب جامعــــه اطالعاتی 
نوشــــته رابرت حســــن، اســــتاد دانشــــگاه ملبورن 
اســــترالیا با ترجمه داود آقارفیعی توســــط انتشارات 

ثانیه وارد بازار نشر شد.
کتــــاب،  مدعیــــات مختلــــف دربــــاره جامعه  ایــــن 
دنبال  بــــه  کــــه  دیدگاه هایــــی  چــــه  آن   اطالعاتــــی، 
آن قالب  تقویت این مفهوم هســــتند و دنیا را در 
به صــــورت یک حالــــت رؤیاگونــــه می یابنــــد و چه 
رویکردهــــای انتقــــادی و بازتابی در ایــــن عرصه را 

می کند. بررسی 
ایــــن کتــــاب ســــعی دارد شایســــتگی های هــــر دو 
دیدگاه را در چارچوب تفســــیری خودشان بسنجد 
و مورد بررســــی و قضــــاوت قرار دهــــد. آنچه موجب 
می شود چارچوب مورد اســــتفاده در این کتاب، آن 
را متفاوت از سایر آثار ستودنی دیگر کند؛ پرداختن 
واقع گرایانه، بیش از پرداختن به مبانی نظری صرف 
است. چنین نگاهی باعث درک بهتر رویا بودن و یا 

کابوس بودن جامعه  اطالعاتی می شود.
استدالل کتاب نه  تنها این است که باید مفاهیمی 
نظیر سیاســــت، اقتصاد، تفکر و پویایی فناورانه که 
واقعیــــت جامعه  اطالعاتــــی را می ســــازند، درک کرد، 
بلکه مــــا باید بدانیم چه چیزی شــــناخت ما را از این 
واقعیات می سازد و به طور ویژه بدانیم که اطالعات 
چیســــت و مصــــرف و تولید مــــا در ایــــن زمینه چه 

ابعادی دارد؟
این کتاب می تواند اطالعات مفیدی به عالقه مندان 
مباحــــث ارتباطــــات و فنــــاوری اطالعات و بــــه ویژه 
 پژوهشگران و دانشــــجوبان عرصه علوم  ارتباطات، 
علــــم  اطالعات و دانش شناســــی، روابط بین الملل، 

جامعه شناسی و نظایر آن ارائه کند.
آذری اســــتاد علوم ارتباطات،  این ترجمه را غالمرضا 
آن مقدمه ای  ویراستاری کرده، و یحیی کمالی پور بر 

نوشته است.
کتاب در 284 صفحه در قطع رقعی به قیمت 38000 

تومان وارد بازار نشر شده است.

مطالعه میز 

تامارزو
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری 
شــــیرینی و جذابیت های خاص خــــود را دارد. لهجه 
مــــردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت 
که بسیار دلنشــــین و دوست داشتنی ست. لهجه 
مردم همدان میراث گرانبهائی است که از زبان های 
کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد واژه های 
کهن در ایــــن لهجه بیانگــــر این موضوع اســــت. از 
ویژگی های دســــتوری گویش همدانــــی یکی همان 
ابتدا به کســــر کــــردن، به هنگام تلفظ واژه هاســــت. 
دیگری در حالت اضافٔه اســــم ها بــــه ضمایر متصل 
در مورد دوم و سوم شخص حرف آخر اسم مکسور 
می شــــود، و در مورد اول شــــخص حرف آخر اســــم 
مضموم می شــــود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، 
اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشد تبدیل 
به کسره می شود و بســــیاری ویژگی های منحصر به 

فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن 
است گاه به فراموشی ســــپرده شده باشند معنی و 

ترجمه گشته است.
تامارزو: آرزومند، حسرت مند

ُتُتق ماه: پرتو ماه، زيبايی
ُتخس: بازیگوش، لجباز

ُتسباقه: الک پشت
: پرخاش ِتَشر

دان همه 

مترجم
هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر است. بازی 
زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها را دیدنی کند. کاریکلماتور 
طنــــز دارد و از نظــــر معنایــــی، صراحــــت دارد. از چند 
، معموال از  معنایی واژه ها ســــود می برد. کاریکلماتور
بدیهیات و روزمره ها و دم دســــتی هاست. سابقه ای 
در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــــود 
نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد. در این ستون 

جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.
هرچقدر بیشتر حرص خورد، گرسنه تر شد.

کاســــه صبرش که لبریز شد، کاســــه بزرگ تری 
خرید.

بــــا نگاهش حــــرف مــــی زد، نیــــازی بــــه مترجم 
نداشت.

برای سرگرمی، هدبند خرید.
اره ماهی، ماهی محبوب نجار بود.

ر تو یکلما ر کا

صابران شهید بر شهدا برتری دارند
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: ای کســــانی که 
ایمان آورده اید از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید زيرا خداوند 

با صابران است.
امام محمــــد باقــــر علیه الســــالم فرموده  انــــد: بهشــــت پیچیده در 
ناگواری ها و صبر اســــت پس کســــی کــــه در دنیا بــــر ناگواری ها صبر 

کرده و استقامت کند وارد بهشت می شود.
حکایــــت: آورده اند که در روز قیامت مجاهدینی که شــــهید شــــده 
و وارد بهشــــت می شــــوند وقتی رســــیدند می بینند عده ای بر صدر 
بهشت نشســــته اند! ســــؤال می کنند اینان چه کسانی هستند که 
بر ما برتری دارند و چرا؟ پاســــخ می آید: اینها کســــانی هستند که در 
راه خدا و مجاهده ســــالیان زیادی صبــــر و پایداری کردند اگر برخی از 
شــــما با ضربه یک تیغ به شهادت رسیده اید ولی اینها صدها بار زير 
بار ابتال و تیغ امتحان رفته و شــــهادت شــــما به رتبه شهادت اینها 

نمی رسد.
صبر اگر ظاهر شدی در شکل فرد

بی گمان بودی یک ارزنده مرد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

در حلقه خاصان

بارالها برمحمد و آلش درود فرست،
و سالمت قلوب ما را

در ذکر عظمتت،
و آسایش بدن هامان را

در شکر نعمتت،
و روانی زبان ما را

در وصف عطایت قرار بده.
بارالها بر محّمد و آلش درود فرست،

و ما را در زمره دعوت  کنندگان
به سویت قرار بده،

و از جمله راهنمایانی که
به تو داللت و راهنمایی می کنند قرار ده،

، و در حلقه خاصان از بندگانت درآر
اى مهربان ترین مهربانان.

برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

وصیت شهید جمشید ترکمان

مادرجان من رفتم و تو چون زینب باش
در عمل یار نایب بر حق امام زمان باشید

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره 
وآمــــاج کدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را 
گذاشــــته بودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی 
از  گلگــــون،  افق هــــای  از  می نوشــــتی  عبــــورت؟  از 
تــــو  تفتیــــده.  خاک هــــای  در  روییــــده  جوانه هــــای 
می نوشــــتی و امروز منم که می خوانمش، منم که 
صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 

، ای جاودانه تاریخ! چشم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

خدای را سپاس فراوان اگر چه در زمان حسین عزیزم نبودم تا ندای هل 
من ناصر ینصرنی او را لبیک گویم اکنون در زمان خمینی کبیر هســــتم 
و بر خود می بالم که فرماندهی چون امام زمان)عج( دارم و باز ســــپاس 
بیکران خــــدای را که توفیق خدمت در خوزســــتان مظلوم را به من عطا 

کرده است.
سالم بر یگانه دوستم، مادرم، مادرجان من رفتم و تو چون زینب باش 
، خوشــــحالم به داشــــتن مادری چون تو دلیر و  و در فراق من غم مخور
تو مفختر باش به داشــــتن چنین فرزندی که فرزندت از ســــربازان امام 

زمان)عج( است و برای دین خدا جان داد.
تو  ای پدر عزیز و بزرگوارم می خواهم مرا ببخشــــی و 
حاللم کنی چرا که واقعا شــــرمنده ام. از تمامی شما 
عزیــــزان، مادر و پــــدر بزرگوار و خواهــــران و برادران 
عزیزم و دیگر اقوام و آشنایان عاجزانه التماس دعا 

دارم و حاللیت می خواهم.
مادرجــــان از مــــال دنیا هیــــچ نــــدارم و از این بابت 
خوشــــحالم و تنها چیزی که از من به شــــما خواهد 
رسید شاید جسدم باشد دوست دارم آن گونه که 

هست بی غسل و کفن به خاک بسپارید.
نگوییــــد که من نــــاکام رفتم که مــــرگ را باالترین و 
واالترین چیزها می بینم چــــرا که تنها چیزی که می توانــــد آدمی را از این 
دنیای پست و پرمشــــقت نجات دهد و به دوست برساند همانا مرگ 

است مرگ و مرگ.
همیشــــه و در همه حال به ویژه در گرفتاری ها و مشــــکالت به یاد خدا 
باشــــید، بدانید که یاد او بهترین آرامش هاســــت، همیشــــه در صحنه 
باشــــید و همواره امام خمینی این نایب بر حــــق امام زمان را یاری دهید 

نه در بیان بلکه در عمل.
خدا را شکر فراوان که لحظه مرگم را لحظه شهادتم قرار داد و از این باب 

نه تنها من بلکه شما نیز باید خوشحال و خرسند باشید.
منبع: خبرگزاری فارس

فراخوان طراحی تندیس رویداد »سوگ در خانه«
فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»سوگ  کوتاه  فیلم  ســــوگواره 
در خانــــه« از هنرمندان عرصه 
گرافیک بــــرای طراحی تندیس 

این رویداد دعوت کرد.
فیلــــم  ســــوگواره  نخســــتین 
کوتــــاه »ســــوگ در خانــــه« بــــا 
موضــــوع فیلم های یــــک تا 3 
دقیقه ای از عزاداری در خانه ها 
که ماه گذشــــته منتشــــر شد، 
از طراحــــان و صاحب  اکنــــون 
نظران عرصــــه گرافیک دعوت 
کرده اســــت طرح های پیشــــنهادی خود را برای تندیس این رویداد به 

شماره واتس اپ 09109234234 ارسال کنند.
در ایــــن فراخــــوان ضمن تأکیــــد بر اســــتفاده از شــــمایل و افکت های 

عاشــــورایی حول محور سیدالشــــهدا)ع(، تأکید شــــده است از طراحی 
عنوان رویداد »سوگ در خانه« صرف نظر شود.

به طرح برگزیده یک ســــکه بهار آزادی از طرف حامی رویداد اهدا خواهد 
شد و به عنوان طرح تندیس رویداد انتخاب می شود.

ویدادی بــــه مدیریت مجید مجیدی اســــت که  »ســــوگ در خانــــه« ر
در شــــرایط ویــــژه عزاداری های امســــال محرم با محوریت ســــاخت 
فیلم هــــای یک تا ســــه دقیقــــه ای با موضــــوع محرم در خانــــه برگزار 

می شود.
موسســــه خیریه راه ایمــــان www.raheiman.ir برگزارکننده ســــوگواره 

است و به برگزیدگان جوایزی بدین شرح اعطا می کند:
ـ نفر اول: 5 سکه بهار آزادی
ـ نفر دوم: 3 سکه بهار آزادی

ـ نفر سوم: 2 سکه بهار آزادی
ـ نفرات چهارم تا دهم: 1 سکه بهار آزادی

ـ نفر برگزیده آرای مردمی: 3 سکه بهار آزادی

ایستگاه آسمان

 خبرنامه

فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی 
»سینماحقیقت« منتشر شد

در  شــــرکت  فراخــــوان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مســــتند  فیلم  بین المللی  جشــــنواره  دوره  چهاردهمین 

ایران »سینماحقیقت« منتشر شد.
به نوشــــته تســــنیم، مرکز گسترش ســــینمای مستند و 
، چهاردهمین  تجربی ســــازمان امــــور ســــینمایی کشــــور
ایــــران  مســــتند  فیلــــم  بین المللــــی  جشــــنواره  دوره 
»سینماحقیقت« را آذرمـــــاه 1399 با توجه به شیوع جهانی 
بیمــــاری کوویــــد 19 به صــــورت مجــــازی و نمایــــش برخط 

)آنالین( به شکل رقابتی برگزار خواهد کرد.
برپایه  این گزارش، بازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه  ایرانی- 
اسالمی، صیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره های دینی 
و ایرانی، تقویت ســــینمای مســــتند خالق ایران، آشنایی 
فیلم ســــازان کشــــور با تحوالت نوین ســــینمای مستند 
جهان، توجه به اهمیت اقتصاد سینمای مستند با تأکید 
بر رفع موانع تولید، توزیع و نمایش این آثار در عرصه های 

داخلی و خارجی، از اصول و اهداف این جشنواره است.
توضیح این که تهیه کنندگان و مستندســــازان می توانند 
با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی جشنواره سینماحقیقت 
بــــه نشــــانی www.irandocfest.ir و بدون نیــــاز حضوری، 
نسبت به تکمیل برخط فرم شرکت، ارسال لینک فیلم و 

بارگذاری عکس و مواد تبلیغی اقدام کنند.
جشــــنواره  دوره  چهاردهمیــــن  مختلــــف  بخش هــــای 

: بین المللی سینماحقیقت عبارتند از
1( مسابقه ملی

2( بخش بین الملل )غیررقابتی(
3( جایزه شهید آوینی

4( مسابقه فیلم های مستند کارآفرینی
5( بخش ویژه کرونا
6( بخش های جنبی

7( کارگاه های تخصصی
8( نکوداشت

در بخش جایزه شــــهید آوینی که ویژه   فیلم های مستند 
حوزه  مقاومت، انقالب اســــالمی و دفاع مقدس اســــت، 
فیلم های ارســــالی باید پس از فروردین 98 تولید شــــده 
و در دوره قبل به دبیرخانه جشــــنواره ارائه نشــــده باشند. 
در این بخش بدون قیــــد زمان فیلم، به ســــه اثر برگزیده 
تندیس طالیی، نقره ای و برنزی شــــهید آوینی اهدا خواهد 

شد.
بخش مســــابقه فیلم های مســــتند کارآفرینی جشــــنواره 
پذیرای آثار مســــتند با موضوع کارآفرینی، کسب و کارهای 
بدیــــع، خرید و فــــروش اینترنتی، رونق تولید، شــــکوفایی 
اقتصاد ملی و... اســــت که این فیلم هــــای موضوعی باید 
بعد از فروردین 1396 تولید شــــده و در دوره های گذشته 
سینماحقیقت به نمایش درنیامده باشند. در این بخش 
که با مشارکت اتاق بازرگانی استان تهران برگزار می شود، 
به ســــه اثر برگزیــــده بدون قیــــد زمان فیلــــم جوایزی اهدا 

خواهد شد.
در بخــــش  ویــــژه کرونــــا هم کــــه به شــــکل رقابتــــی برگزار 
می شــــود، فیلم هــــای مســــتند تولید شــــده بــــا موضوع 

در  آن  مختلــــف  تأثیــــرات  و  کرونــــا  بیمــــاری  همه گیــــری 
زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری 
به نمایــــش درآمده و مــــورد داوری قــــرار می گیرند. در این 

بخش به 4 فیلم منتخب جوایزی تعلق می گیرد.
جشــــنواره  دوره  چهاردهمیــــن  مقــــررات  و  شــــمار  گاه 

بین المللی سینماحقیقت به این شرح است:
آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی: 5 مهرماه 1399

: 15 مهرماه 1399 آخرین مهلت تحویل آثار
اعالم اســــامی فیلم های منتخــــب جشــــنواره: نیمه دوم 

آبان ماه 1399
: از 18 تا 25 آذرماه  زمان برگزاری جشــــنواره و نمایش آثــــار

1399
مراسم اختتامیه: 25 آذرماه 1399

 نشانی دبیرخانه جشنواره �
تهران، خیابان سهروردی شــــمالی، میدان شهید قندی، 
شــــماره 15، مرکز گسترش ســــینمای مســــتند و تجربی، 

طبقه اول )کدپستی: 1556916613(
تلفن دبیرخانه: 88528314

روابط عمومی: 88511289
www.irandocfest.ir :پایگاه اطالع رسانی جشنواره

www. :وبگاه مرکز گســــترش سینمای مســــتند و تجربی
defc.ir

www. ســــینماتجربی:  تحلیلــــی  خبــــری-  پایــــگاه 
cinematajrobi.ir

سامانه پیام کوتاه روابط عمومی: 20001062
info@irandocfest.ir :رایانامه

cinemaverite@ :کانال سینماحقیقت
defc_cinemaverite :اینستاگرام

متقاضیــــان حضــــور در جشــــنواره بایــــد فرم شــــرکت در 
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 
را روی وبگاه جشــــنواره به صورت برخــــط تکمیل کنند، از 
اطالعات ثبت شده پرینت بگیرند، به امضای تهیه کننده 
برســــانند و نســــخه نهایی فیلم خود را حداکثر تا پانزدهم 

مهرماه 1399 به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.


