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منطقه 4 شــهرداری همدان در نظر دارد به اســتناد ماده )25( آیین نامــه خرید خدمات فــراخــــوان
مشــاوره )مصوبــه شــماره 193542/ت 42986ک مــورخ 88/10/01 ( موضــوع بنــد » هــ  
زیابی  « مــاده )29( قانــون برگــزاری مناقصات، خدمــات مشــاوره فاز صفــر مطالعــات ار
اجتماعی )فرهنگی، اقتصادی، زیســتـ  محیطی و ترافیکی( طرح احداث پارک آمادای را 

از راه فراخوان به مشاورین دارای صالحیت و واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع فراخوان:

خرید خدمات مشاوره فاز صفر مطالعات ارزیابی اجتماعی
)فرهنگی، اقتصادی، زیستـ  محیطی و ترافیکی( 

طرح احداث پارک  آمادای

مهلت و محل ارسال مدارک
ج، می بایست نهایتًا ظرف یک هفته اطالعات مورد نیاز برای بررسی را به نشانی  کنندگان در فراخوان پس از مطالعه شرایط مندر شرکت 

دبیرخانه ارزیابی تأثیرات اجتماعی شهرداری همدان ارسال نمایند.

نام و نشانی دستگاه
همدانـ    بلوار ارمـ    مرکز همایش های قرآنی و بین المللیـ    طبقه اولـ    دبیرخانه ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های شــهری )اتاق 317( 

ـ کد پستی 6516912186 

فر آیند انجام کار
این فراخوان به منظور شناسایی پیمانکار واجد شرایط و پس از طی دو مرحله انجام می پذیرد:

ح خدمات پیشنهادی از سوی متقاضیان محترم.  1 - ارائه مدارک مورد نیاز به منظور ارزیابی کیفی و نیز شر
ح  ح خدمــات و قیمت پیشــنهادی بــرای اجــرای طر کیفی به دســت آمــده، شــر  2-  انتخــاب یکــی از متقاضیــان بــر پایــه امتیــاز ارزیابــی 

مطالعاتی از سوی ایشان.

اختیارات دستگاه اجرایی
که هر یــک از متقاضیان مدارک و مســتندات هر یــک از بخش های اســناد ارزیابی را بــه صورت ناقص، مبهم، مشــروط و  •  در صورتی 

یا مخــدوش ارائه نماینــد دســتگاه اجرایی مختــار خواهد بود بر اســاس نظر هیــأت ارزیابی، اســناد وی را مــردود و عینًا بــه متقاضی 
بازگرداند.

کنندگان در فراخوان از اختیارات دستگاه اجرایی می باشد. •  تعیین امتیاز و ارزیابی کیفی شرکت  
که در هر مرحله مشخص شود مستندات و اطالعات درخواستی در معیار ارزیابی به طور صحیح ارائه نشده  •  در صورتی 

است بنا به تشخیص هیأت ارزیابی، اسناد دریافتی مردود خواهد شد.

محل اجرای طرح و مشخصات اولیه

•  شهر همدان، بلوار آیت ا... نجفی، مجاور جاده همدان - بیجار
ح 86 هکتار می باشد. •  مساحت تقریبی محدوده اجرای طر
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سرپرست فرمانداری همدان خواستار شد:

پیگیری کوتاهی های پیمانکاران در بروز مشـــکالت کوی فردوس
فرمانداری  سرپرســــت  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
همــــدان ضمن بازدیــــد از کوی فردوس در جلســــه ای با 
حضــــور مدیران دســــتگاه های اجرایی ذیربط مســــایل و 
مشــــکالت ســــاکنان این منطقه را مورد بررسی، پیگیری 

و رسیدگی قرار داد.
به گــــزارش هگمتانه، محمــــد علی محمدی با اشــــاره به 
ســــکونت حدود 600 خانــــوار در مجتمع های مســــکونی 
کــــوی فــــردوس گفــــت: برخــــی از تعاونی های مســــکن 
و پیمانــــکاران ایــــن مجموعــــه در انجام تعهــــدات خود 
کوتاهی کــــرده اند که پیگیــــری قانونــــی الزم باید در این 

خصوص انجام پذیرد.
کار و  بــــا اشــــاره به مشــــکل عــــدم صــــدور پایــــان  وی 
ود:  عــــدم رفع نواقــــص در برخــــی از این مجتمع هــــا افز
در  را  الزم  پیگیــــری  واحدهــــا  این  ســــاکنان  متأســــفانه 
ایــــن خصوص انجام نداده انــــد و صرفا در این واحدها 

اند. یافته  سکونت 
سرپرســــت فرمانداری همدان خواستار رفع این مشکل 
با همــــکاری اداره تعاون، راه و شهرســــازی، شــــهرداری و 
نظام مهندســــی ســــاختمان شــــد و افزود: آماده ســــازی 
و محوطــــه ســــازی ایــــن واحدها طبــــق قانون بــــر عهده 

تعاونی های مســــکن مربوطه است که متأسفانه در این 
خصوص کوتاهی کرده اند.

وی عــــدم پیش بینــــی فضــــای آموزشــــی مورد نیــــاز این 
منطقه را از دیگر مشــــکالت دانســــت و اظهار کرد: تنها 
یک قطعه زمین با کاربری آموزشــــی در این منطقه وجود 
دارد کــــه مقرر شــــد ضمــــن تحویــــل زمین بــــه آموزش و 
پرورش با همکاری نوســــازی مدارس و خیرین مدرســــه 

ساز در این خصوص اقدام شود.
آمادگــــی خّیر بــــرای احداث  محمدی با اشــــاره بــــه اعالم 
مجموعــــه فرهنگی و مذهبی در این منطقــــه افزود: برابر 

اعالم راه و شهرســــازی قطعه زمینی به مســــاحت حدود 
500 مترمربــــع در این خصوص پیش بینی شــــده اســــت 
که مقرر شــــد ظرف یک هفته برای آغــــاز عملیات اجرایی 

تحویل اداره اوقاف و امور خیریه شود.
سرپرست فرمانداری همدان با اشاره به ضرورت تعریف 
خــــط اختصاصی تاکســــی برای ســــاکنان کــــوی فردوس 
تصریــــح کــــرد: شــــرکت اتوبوســــرانی در کــــوی فردوس 
به ســــاکنان خدمــــات ارایــــه می دهد اما کافی نیســــت و 

ساکنان برای ایاب و ذهاب مشکل دارند.
وی با اشــــاره به تعداد قابل توجــــه واحدهای نانوایی 
در شــــهر همــــدان بیــــان کــــرد: یــــک واحــــد نانوایــــی 
همکاری  با  و  اســــت  فعال  مجموعه  این  در  ســــنگکی 
یک  ودی  ز بــــه  صمت  ســــازمان  و  نانوایــــان  اتحادیــــه 
ایــــن مکان  از شــــهر به  واحــــد نانوایــــی لواشــــی نیــــز 

شد. خواهد  منتقل 
محمــــدی در پایان خواســــتار تســــریع در تأمین خدمات 
عمومی مورد نیاز ســــاکنان کوی فردوس شــــد و افزود: 
راه و شهرسازی در این خصوص باید نسبت به پیگیری 
کاربری های مختلف  ویژه اقدام و زمین هــــای مورد نیــــاز 

پیش بینی شده را به متولیان امر تحویل کند.

همدان آزمونه کشوری مدیریت اختالالت اوتیسم
هگمتانه، گروه خبر همدان: معــــاون تحقیقات و فناوری 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا با بیان اینکه همدان 
آزمونــــه طرح کشــــوری مدیریت اختالالت اوتیســــم شــــد 
گفت: مرکز اوتیســــم با هدف شناســــایی سریع کودکان 

راه اندازی شده است.
به گزارش هگمتانه، افتتاحیــــه برنامه مدیریت اختالالت 
اوتیســــم با حضور معاون بهداشــــتی دانشــــگاه و رئیس 
مرکز بهداشــــت شهرســــتان همــــدان در مرکــــز خدمات 

سالمت اوتیسم فرهنگیان برگزار شد.
معــــاون تحقیقــــات و فنــــاوری دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا در این مراســــم با بیان اینکه همــــدان در طرح 
کشــــوری مدیریت اختالالت اوتیســــم آزمونه است اظهار 
کرد: اختالل اوتیســــم اختالل رشــــدی عصبی است که در 
ایران در حال توســــعه است و بی شــــک ضرورت توجه به 

تشخیص زودرس این بیماری بسیار کمک کننده است.
سعید بشیریان با بیان اینکه اوتیسم درمان خاصی ندارد 
افزود: مرکز اوتیســــم با هدف شناســــایی سریع کودکان 
راه اندازی شــــده و همدان با برخورداری از ظرفیت خوب در 

این حوزه آزمونه کشوری شده است.
وی با اشــــاره به اینکــــه نهاوند و همدان آزمونه کشــــوری 
برنامــــه اوتیســــم هســــتند، گفــــت: تشــــخیص زودرس 
اوتیسم در کودکان سنین پایین با همکاری همشهریان 
انجام می شود و این اقدام برای شروع سریع توانبخشی به 

آنان مؤثر است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا تأکید کرد: تشخیص اوتیسم برای کودکان زیر پنج 
سال بســــیار با اهمیت اســــت در غیر این صورت آنها در 

بزرگسالی دچار مشکالتی خواهند شد.
معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا نیز 
اظهار کرد: اجرای برنامه مدیریت اختالالت طیف اوتیسم 
در همدان به عنوان آزمونه کشــــوری از ابتدای دی ماه آغاز 
شده و به صورت معمول تمام کودکان برای مراقبت های 

تکاملی مراجعه می کنند.
منوچهــــر کرمــــی ادامه داد: بهــــورزان و مراقبان ســــالمت 
عالوه بر بررســــی وضعیت ســــالمت کــــودکان از نظر ابتال 
و اختــــالالت این طیــــف غربالگری می شــــوند و در صورت 
مثبت بودن برای ارجاع و مداخالت بیشــــتر به سایر مراکز 

تخصصی ارجاع خواهند شد.
وی بــــا بیــــان اینکه نتایــــج طــــرح در راســــتای تعهدات 
1404 اجرا می شــــود و بــــه عنوان  بین المللــــی و برنامــــه 
می شــــود  منتقل  موفق  اجرای  از  پس  کشــــوری  الگوی 
زیر دو  کودکان  انجام تســــت ها برای  کرد:  خاطر نشــــان 
ســــال انجام و شناســــایی صــــورت می گیرد تــــا منجر به 
مداخــــالت مؤثر شــــود در رده هــــای مختلــــف کودکان 
و افــــراد دچــــار اختــــالالت بررســــی بیشــــتر و مداخله در 

می گیرد. صورت  دستورکار 
مســــؤول اجرای طــــرح اختــــالالت اوتیســــم در اســــتان 
کرد: معمــــوال بیماران دارای اختالالت  همدان نیز اظهار 

طیف اوتیسم در ســــال های اولیه زندگی عالیمی از خود 
نشان می دهند که باید پزشــــکان، والدین و مراقبان به 

این عالئم توجه کنند.
نوری با بیان اینکه شــــیوع اختالالت طیف اوتیســــم در 
جامعه حدود یک درصد اســــت و متأســــفانه شناسایی 
به این تعداد انجام نمی شــــود افــــزود: فاصله بین زمان 
نگرانــــی والدین و تشــــخیص حداقل یک و نیم ســــال 
اســــت و ممکن اســــت مداخالت به خوبــــی و به موقع 

نشود. انجام 
وی یادآور شــــد: موضــــوع غربالگری تکاملــــی از قبل هم 
در مراکز انجام می شــــد ولی با طرح جدید بــــرای گروه های 
ســــنی 18 تا 24 ماهه با تســــت غربالگری اوتیسم با هدف 
شناســــایی کودکانی که در حیطه های اجتماعی و ارتباطی 

تاخیر دارند، اجرا می شود.
مسؤول اجرای طرح اختالالت اوتیسم در استان همدان 
اضافه کرد: بیماران اوتیســــم دچار تأخیــــر گفتاری و روابط 
اجتماعــــی بــــوده و برای نشــــان دادن اشــــیا و واکنش به 
اطرافیان با مشکل مواجه هستند که در این موارد باید به 

مراکز غربالگری مراجعه کنند.
وی خاطر نشــــان کــــرد: بعــــد از انجــــام تســــت غربالگری 
کلی تکامل تســــت های بعدی توســــط روانشناس مرکز 
انجــــام و برای موارد مشــــکوک تســــت های تخصصی در 
نظر گرفته می شود و ســــپس برای مداخالت توانبخشی 

می شوند. ارجاع 

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4706 شماره    ۲0۲1 انویه  ژ  6   144۲ جمادی االول   ۲۲   1399 دی ماه   17 چهار شنبه 

صفحه  ۲

خیز همدان برای نشان 
شهر دوستدار کودک

رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان: 
نباید با گسترش شهرنشینی کودکان نادیده گرفته شوند

صفحه  ۲

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان:

غربالگری 103 هزار نفر در همدان 
ح شهید سلیمانی برای طر

روزانه 300 خانوار همدانی غربالگری می شوند

صفحه  ۲

دبیر کمیته علمی و داوری جشنواره شهروندان برگزیده همدان:

ین فرصت  20 دی آخر
شرکت در جشنواره 

یده شهروندان برگز
صفحه  3

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان:

  گردنه پرمخاطره اسدآباد 
ایمن سازی می شود
نصب حفاظ میانی و انتقال روشنایی 

از حاشیه به وسط جاده
صفحه  7

یخی  دامنه های تپه تار
محله های سکونت 

اهالی پای مصال

کمک های مؤمنانه سپاه ناحیه همدان چهارمین رزمایش 
صفحه  ۲توزیع  3 هزار بسته معیشتی با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج، سپاه و ستاد اجرای فرمان امام)ره(
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استان۲

کمیسیون فرهنگی  هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس 
کیــــد کرد:  اجتماعی شــــورای اســــالمی شــــهر همــــدان تأ
پیش شــــرط ضروری برای رفع مشــــکالت حوزه پسماند 
شــــهر همدان، مدیریت پســــماند و همچنیــــن تغییر و 
اصالح رفتار شــــهروندان در راســــتای تولید زباله خانگی 

است.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در جلســــه هفته 
جــــاری کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورا با محوریت 
بررسی طرح ایجاد تغییر رفتار شــــهروندان در تولید زباله 
خانگــــی و مدیریت پســــماند )طرح ســــاعت 4٨(، گفت: 
تغییــــر در رفتار شــــهروندان، اقدام دشــــواری اســــت که 
به عنوان مقدمه تغییر ســــبک زندگی بایــــد این مهم در 
ذهن ما به یــــک باور و ایمان تبدیل شــــود تــــا به مرحله 

آموزش شهروندی و فرهنگ سازی برسد. صحیح 
کاوســــی امید اظهار کرد: از منظر رهبــــر انقالب و مکتب 
حاج قاسم ســــلیمانی، هیچ گونه بن بستی برای شیعیان 
وجود ندارد؛ از این رو هر رفتاری، قابل تغییر است، اگر به 

راه و روش خود، باور و ایمان داشته باشیم.
کیــــد بــــر اینکــــه جمــــع آوری یــــک روز در میان  وی بــــا تأ
زبالــــه از شــــهر همدان، کاهــــش قابل توجــــه هزینه های 
مدیریت شــــهری را به دنبال دارد؛ معتقد است: به جای 
صرف هزینه برای رفتارهای نادرست، انتظار می رود برای 

آموزش شهروندی هزینه کرد.
 مردم در مدیریت شــــهر 

ً
کاوســــی امید با بیان اینکه قطعا

ســــهیم خواهند بود؛ افزود: اگر با اعمال شــــیوه صحیح 
همراه با الگوی فرهنگی مناســــب با شهروندان صحبت 

کنیم، مردم هم پای کار می آیند.
گفتــــه وی؛ هزینه های مدیریت شــــهری باید به منظور  به 
صرفه جویــــی و بهره گیــــری آن در حوزه عمــــران و آبادانی 

، کمتر شود. شهر
اسالمی  شــــورای  اجتماعی  فرهنگی  کمیســــیون  رئیس 
شهر همدان خطاب به حوزه خدمات شهری شهرداری، 
گفت: یــــک هفته فرصت دارید تا نســــبت به جمع بندی 
خدمات  ســــایر  و  زباله  جمــــع آوری  هزینه های  اطالعــــات 
شــــهری اقدام و به کمیسیون فرهنگی شورا ارسال شود 
تا در گام نخســــت نسبت به فرهنگ سازی برای کاهش 
تولید زباله خانگی اقدام کنیم و ســــپس گام های بعدی 
با محوریت تفکیک از مبدأ، رفت وروب و... تعریف شود.
رئیس  وجدی هویــــدا،  روح اله  پیشــــنهاد  کاوســــی امید؛ 
ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان 
مبنی بر بهره گیــــری از ظرفیت همیاران محله برای اجرای 
کید بر محور ســــالمت  طرح هــــای مدیریت پســــماند با تأ
شــــیوه  را  اقتصــــادی  نگاه هــــای  از  فــــارغ  و  شــــهروندان 
صحیحــــی به منظــــور بهره گیــــری از ظرفیت هــــای بالقوه 

برشمرد. مدیریت شهری 

قراباغی: مدیریت  شــــهری برای مدیریت پســــماند  �
پای کار باشد

گردشگری  و  ســــرمایه گذاری  اقتصاد،  کمیسیون  رئیس 
شــــورای شــــهر همدان با اشــــاره به طرح هــــای مدیریت 
پســــماند در شــــهر همدان، گفت: فرهنگ ســــازی امری 
بسیار ضروری محسوب می شــــود؛ اما مقدمه کار بر این 

مبناست تا مدیریت شهری هم پای کار باشد.
کیــــد بر ورود جدی ســــازمان  حســــین قراباغــــی ضمن تأ
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین خدمات شهری 
، افزود: خوشــــبختانه  به منظور مدیریت پســــماند شــــهر
مردم، هماهنگ هســــتند؛ امــــا مدیریت شــــهری باید به 

صورت هماهنگ و سازماندهی شده، حرکت کند.
وی با بیــــان اینکه فرهنگ ســــازی و تشــــویق مهمترین 
عامل مدیریت پســــماند در شهر خواهد بود؛ اظهار کرد: 
شــــهرداری در مقابل این مهم، بر اساس ماده 80 قانون 
پســــماند، می تواند نســــبت به اعمال قانــــون هم اقدام 

کند.
قراباغــــی معتقد اســــت: می تــــوان از تجــــارب و الگوهای 
انجام شده در شــــهر اصفهان به منظور پیاده سازی این 
فرآیند در شــــهر همــــدان کمک گرفــــت تا هرچــــه زودتر 
شاهد اجرای الگوی صحیح تر مدیریت پسماند همراه با 

هزینه کمتر در شهر باشیم.

نوراله زاده: هر ایده شــــهری، پیش زمینه مطالعاتی  �
داشته باشد

رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شهر 
همدان هم در ادامه ریشه و اساس برخی از مشکالت را 
عدم ارزیابی های اجتماعــــی دقیق یا مطالعات کافی قبل 
از شــــروع طرح های توسعه ای در شهر همدان دانست و 
پیشــــنهاد داد: در صورت داشــــتن مطالعات، می توانیم 

طرح های فرهنگ ســــازی در ســــالیان گذشــــته را ارزیابی 
آن را بدانیم. کنیم و میزان اثربخشی 

نرگــــس نوراله زاده با بیــــان اینکه هر ایده شــــهری پیش 
از ارائه شــــیوه فرهنگ ســــازی باید پیش زمینه مطالعاتی 
داشته باشــــد؛ گفت: اطالع رسانی بر مبنای کار مطالعاتی 

ضروری است؛ زیرا اقدامات مقطعی پاسخ گو نیستند.
وی اظهار کــــرد: بهره گیری از طرح های خالقانه برای جلب 

مشارکت مردم به تناسب هر منطقه، اهمیت دارد.

 قدردانی از نفرات برتر مسابقات قرآنی شهرداری �
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان، 
در این جلســــه از نفرات برتر مســــابقات قرآنی شهرداری 
همــــدان به ترتیــــب مصطفی حیــــدری، وحید نــــوروزی و 

وحید خلیلی قدردانی شد.

شناسی: میکروب  متخصص 

دنبال  به  انگلیسی  کرونای 
کودک و نوجوان میزبان 

انگلیسی کرونای  انتشار  قدرت 
55 درصد بیشتر است  

متخصــــص  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
علوم  دانشگاه  اســــتادیار  و  شناســــی  میکروب 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: کرونای انگلیسی به 

است. نوجوان  و  کودک  میزبان  دنبال 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمد طاهری روز ســــه 
پزشکی  تحقیقات  براســــاس  کرد:  اظهار  شــــنبه 
انجــــام شــــده، قدرت انتشــــار ویــــروس کرونای 
انگلیســــی 55 درصد بیشــــتر از نوع مشابه این 

است. ویروس 
وی ادامــــه داد: تغییرات تصادفی در زیســــت و 
فعالیــــت ویروس امــــری طبیعی اســــت و تغییر 
و توالی ویروس بســــتگی به شرایط بدن انسان 
دارد بــــه نحــــوی که خــــود را بــــا بدن انســــان به 

می دهد. تطبیق  میزبان  عنوان 
صورت  به  ابتدا  کرونــــا  ویروس  کرد:  تصریح  وی 
با  که  می شــــود  نمایــــان  ســــاده  ســــرماخوردگی 
تغییــــرات ژنتیکی موجب تشــــدید بیماری زایی 
کردن بدن انســــان و انتقال  ( و درگیر  )پاتوژنــــز
تنفــــس  جملــــه  از  مختلــــف  طــــرق  از  ویــــروس 

می شود.
عضــــو هیأت علمــــی دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا با بیان اینکه افزایــــش التهاب ریوی 
آن احتمال مرگ بیمار را  آسیب های ناشــــی از  و 
افزایــــش می دهد، اظهار کرد: ویــــروس کرونای 
انگلیســــی از چند ماه قبل در کشور انگلستان 
وجود داشــــت و پس از آن در کشــــورهای اروپا 
نیز انتشار یافت به نحوی که اکنون بیش از 50 
هزار مورد ابتــــالی روزانه به این ویروس در اروپا 

است. شده  گزارش  و  ثبت  انگلستان  ویژه  به 
طاهــــری تصریح کــــرد: پایداری یــــک ویروس در 
بــــدن انســــان نیازمند اتصال مناســــب اســــت 
خود  اتصالی  مؤلفه هــــای  در  ویــــروس  بنابراین 
جهش هایــــی را ایجاد می کند تــــا میزان ارتباط و 

شود. بیشتر  انسان  سلول های  به  اتصال 
کیــــد کرد: مطالعات اولیه نشــــان می دهد  وی تأ
این ویــــروس در افراد زیر 20 ســــال به خصوص 
بــــا این  بــــروز پیــــدا می کنــــد  کــــودکان بیشــــتر 
توصیف که از ابتــــدای همه گیری ویروس کرونا 
مبتال   19 کوویــــد  به  کــــودک  میلیون   2 تاکنــــون 
گذشته  از این موارد در یک ماه  که نیمی  شدند 
و به دنبال شــــیوع کرونای انگلیسی ثبت شده 
تمایل  ویــــروس  از  نوع  این  می دهد  نشــــان  که 
لوده کردن کودکان و نوجوانان  بیشــــتری برای آ

دارد.
علوم  دانشــــگاه  شناســــی  میکروب  متخصص 
پزشــــکی همدان اظهار کــــرد: با توجه بــــه اینکه 
این دســــته از بیماری های تنفسی قدرت انتشار 
بســــیار باالیــــی دارنــــد، بنابرایــــن ورود ویروس 

انگلیســــی به کشور اجتناب ناپذیر است.
کشــــورهای  اینکــــه در  بــــه  بــــا اشــــاره  طاهــــری 
همســــایه ایــــران گزارش هایی مبنــــی بر ابتالی 
اســــت،  شــــده  منتشــــر  وس  ویر این  به  افــــراد 
ود به هر کشــــور  وس پس از ور گفــــت: این ویر
دارای ژنتیــــک خاص، خود را با شــــرایط موجود 
از نظــــر ژنتیکی تغییراتی در خود  تطبیق داده و 

می کند. ایجاد 
وی ادامــــه داد: با توجه به تفاوت بدن انســــان 
توان  وس  ویــــر ژنتیکــــی،  نظــــر  از  وس  ویــــر بــــا 
تحریک بدن و ایجــــاد تغییرات تصادفی خفیف 
یــــا شــــدید در آن را بــــر اســــاس ژنتیــــک جدید 

دارد. بدن  در  موجود 
عضــــو هیــــأت علمی دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
وس هــــا همــــواره  کــــرد: ویر ابــــن ســــینا بیــــان 
درصدد ایجــــاد مؤلفه هایی برای انتقال ســــریع 
از  وس ها  ویر برخــــی  مثــــال  عنوان  به  هســــتند 
طریق ایجاد اســــهال در بدن یا عطســــه منتقل 
انسان  بدن  در  را  وضعیتی  بنابراین  می شــــوند 
ایجاد  ســــریع  انتشــــار  و  انتقــــال  تقویت  بــــرای 

. می کنند
قطع  راه  بهترین  و  مهمترین  کرد:  اضافه  طاهری 
انگلیسی  نوع  همچنین  و  کرونا  ویروس  انتقال 
به  بهداشــــتی  دســــتورالعمل های  رعایــــت  آن، 
از حضور در  از ماســــک و اجتناب  ویژه استفاده 

است. خانوادگی  دورهمی های  و  تجمع 
به نقــــل از ایرنــــا، وی ادامه داد: با وجــــود اینکه 
کســــی بــــه طــــور قطــــع نمی توانــــد دربــــاره زمان 
پایــــان ویــــروس اظهار نظــــر کند اما بر اســــاس 
دوره ای  عفونــــی  بیماری  موجــــود،  فرضیه هــــای 
هســــتند کــــه در مقطعــــی وارد کشــــور شــــده و 

می رسند. پایان  به  سپس 

خبــر

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان:

ح شهید سلیمانی غربالگری 103 هزار نفر در همدان برای طر
روزانه 300 خانوار همدانی غربالگری می شوند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس 
اســــتان  پزشــــکی  جامعــــه  بســــیج 
همدان با بیان اینکه در طرح شهید 
حــــاج قاســــم ســــلیمانی روزانه 300 
گفت:  می شــــوند،  غربالگری  خانوار 
در مجمــــوع بیــــش از 103 هــــزار نفر 
غربالگری  خانــــوار  هزار   26 قالب  در 
کرونا  افراد مبتال به ویروس  شده و 

را شناسایی کرده اند.
با  بهرامی خو  هگمتانــــه،  گزارش  به 
بیان اینکه طرح شــــهید ســــلیمانی 
کنتــــرل  و  مدیریــــت  هــــدف  بــــا 
طریــــق  از   19 کوویــــد  گیــــری  همــــه 

مشــــارکت های مردمــــی و هماهنگی بین بخشــــی و 
بهره گیری از نیروهای بســــیج از اوایــــل آبان ماه آغاز 
شده اســــت، اظهار کرد: این طرح با شــــعار »هر خانه 
یک پایگاه ســــالمت« شــــکل گرفته اســــت، به جای 
اینکه ویروس به ســــراغ مــــا بیاید ما بایــــد ویروس را 

کنیم. کنترل 
وی ادامه داد: این طرح با مشــــارکت دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا و بســــیج برگزار می شــــود و سایر 
، ارگان های  ارگان هــــا همچــــون جمعیت هالل احمــــر
دولتــــی و غیردولتــــی و... نیــــز در روند کار بــــه این دو 

می کنند. کمک  مجموعه 
بهرامی خــــو اضافــــه کــــرد: طرح شــــهید ســــلیمانی در 
ســــه بخش نظارتی، شناســــایی بیمــــاران، غربالگری و 
حمایت، فعالیت خود را در سراســــر کشــــور آغاز کرده 

است.
وی از تشــــکیل 607 تیم رهگیــــری و غربالگری با 518 
عضو در اســــتان همدان خبــــر داد و گفت: این تیم ها 
بــــا مراجعه به منازل عالیم تنفســــی و وضعیت افراد را 
غربالگری کرده و در صورت موارد مشکوک آن ها را به 

تیم های پزشکی ارجاع می دهند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی اســــتان همدان با بیان 
اینکه در ایــــن طرح روزانه 300 خانوار غربالگری شــــده 
انــــد، افزود: در مجموع بیــــش از 103 هزار نفر در قالب 
26 هزار خانوار غربالگری شده و افراد مبتال به ویروس 

کرونا را شناسایی کرده اند.
هــــر  ازای  بــــه  همــــدان  اســــتان  در  شــــد:  یــــادآور  وی 
شهرســــتان نقاهتگاه هایــــی وجــــود دارد کــــه افــــراد 
شناســــایی شــــده بــــه ویــــروس می تواننــــد در ایــــن 

نقاهتگاه ها بستری و قرنطینه شوند.
بهرامی خــــو همچنین از تشــــکیل 411 تیــــم حمایتی با 
یــــک هزار و 664 عضــــو در این طرح خبــــر داد و گفت: 
کــــه  را  نیازمنــــدی  خانواده هــــای  حمایتــــی  تیم هــــای 
باشد،  شــــده  کرونا  بیماری  دچار  خانواده  سرپرســــت 
شناســــایی می کنند و در زمان اســــتراحت و قرنطینه 
را تهیــــه و در اختیار  سرپرســــت، بســــته های حمایتی 
این خانواده هــــا قرار می دهند که ایــــن تیم ها تاکنون 
به بیش از دو هزار خانوار آســــیب دیده بسته حمایتی 

ارائه داده اند.
کید کرد: به طور میانگین روزانه 80 تا 90 بســــته  وی تأ
شــــامل اقالم غذایی تهیه و به این خانواده ها تحویل 

داده شده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان همدان در پایان 
از تشکیل 155 تیم نظارتی در استان به منظور پایش 
و نظــــارت بــــر ادارات و ســــازمان ها خبــــر داد و گفت: 
ایــــن تیم ها تاکنــــون بیش از هشــــت هــــزار بازدید از 
واحدهای تجاری و اداری استان انجام داده اند که طی 
آن 815 مورد اخطار داده شــــده و 103 واحد تجاری نیز 

پلمب شد.

دبیر کمیته علمی و داوری جشنواره شهروندان برگزیده همدان:

۲0 دی آخرین فرصت شرکت در جشنواره 
شهروندان برگزیده

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: دبیر کمیتــــه علمی و 
داوری جشــــنواره شهروندان برگزیده همدان گفت: 20 
دی آخرین فرصت شــــرکت در جشــــنواره شهروندان 

برگزیده است.
به گزارش هگمتانه، علی پناهی زاده در ویژه برنامه این 
برنامــــه که از صدا و ســــیمای مرکز همدان پخش شــــد 
، مشــــارکت  ، مردم مدار گفت: شــــهروندان اخالق مدار
جو، کوشا و مســــؤولیت پذیر از سرمایه های فرهنگی، 

اجتماعی و انسانی هر جامعه ای هستند.
وی بیان کرد: جشــــنواره شــــهروندان برگزیــــده با هدف 
شناســــایی، معرفــــی و تشــــویق شــــهروندان برگزیده، 
تشویق شهروندان به تالش در جهت ارتقا شاخص های 
فرهنگ شهروندی، الگوسازی از شهروندان برگزیده در 
جامعه، بسترســــازی برای ارتقا آموزش های شهروندی، 
ایجاد بانک اطالعاتی از نخبگان، برگزیدگان و شهروندان 
فعال و تالش برای تبدیل جشنواره به رویدادی فرهنگی 

اجتماعی برگزار می شود.
وی گفــــت: جشــــنواره شــــهروندان برگزیــــده شــــامل 

بخش هایی از جمله شهروند برگزیده، شهروند عامل 
، بخش  به وظایف شهروندی، شهروند شایسته تقدیر
ویژه، شــــهروند افتخاری اســــت و بخــــش جدیدی که 
امســــال به جشــــنواره افزوده شــــده بخش تالشگران 

سالمت است.
پناهــــی زاده بیان کرد: انتخاب شــــهروندان بر اســــاس 
خوداظهــــاری و از طریق ثبت نام انجام شــــده در وبگاه 
جشــــنواره صــــورت می گیــــرد امــــا در بخش شــــهروند 
افتخــــاری می توان افراد را با ارائه مســــتندات مربوطه به 

دبیرخانه جشنواره معرفی کرد.
دبیر کمیتــــه علمــــی و داوری جشــــنواره شــــهروندان 
برگزیــــده همدان ابراز کرد: در نظر گرفتن تعداد محدود 
در انتخــــاب شــــهروند برگزیــــده باعــــث ایجــــاد رقابتی 
سخت تر در بین شــــهروندان و داوری با دقت باالتری 

می شود.
وی با اشاره به شــــاخص های انتخاب شهروند برگزیده 
توضیــــح داد: ایــــن شــــاخص ها بــــر اســــاس یــــک کار 

تحقیقاتی تدوین شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان:

ضرورت تغییر رفتار شهروندان 
برای رفع مشکالت پسماند شهر

خیز همدان برای نشان شهر دوستدار کودک
رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان: نباید با گسترش شهرنشینی کودکان نادیده گرفته شوند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس مرکــــز مطالعات و 
کید کرد:  پژوهش های شورای اسالمی شــــهر همدان تأ
در تالشــــیم نشــــان شــــهر دوســــتدار کودک را دریافت 

. کنیم
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، رضــــوان سلماســــی در 
نشســــت هم اندیشــــی شــــهر دوســــتدار کودک که روز 
گذشــــته در مرکز پژوهش های قرآنی و بین المللی برگزار 
شد، خاطرنشــــان کرد: با توجه به اینکه جمعیت بزرگی از 
آینده  شهرها را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و 
سازان این کشور هســــتند، الزم است در تمامی شهرها 

الزامات حضور ایمن و فعال کودکان فراهم باشد.
وی بــــا بیان اینکــــه طراحی شــــهرها باید بــــرای کودکان 
مناســــب باشــــد، افزود: فعالیــــت در حوزه کــــودکان از 
اوایل شورای پنجم در دســــتور کار کمیسیون فرهنگی 

گرفت. قرار 
بر  کــــرد:  تصریح  همدان  شــــهر  اســــالمی  شــــورای  عضو 
کمیســــیون فرهنگــــی و نیز با  اســــاس سیاســــت های 
از طرف  کــــودک  ابالغ دســــتورالعمل شــــهر دوســــتدار 
وزارت کشور به شــــهرداری ها و تشکیل شورای اجرایی 
آن در شــــهر همــــدان، فعالیت های شــــهرداری در همه 
حوزه های مرتبط با کودکان مانند شهرســــازی، خدمات 
شــــهری، مســــائل فرهنگــــی و اجتماعــــی، رنــــگ و بوی 

گرفت. جدیدی 
سلماســــی خاطرنشــــان کرد: بــــا همکاری دســــتگاه های 
مرتبــــط در حوزه کودک در شــــهر مثل بهزیســــتی، کانون 
پــــرورش فکری کودکان و نوجوانــــان، آموزش و پرورش و 
همینطور انجمن های حوزه کــــودک، تمامی فعالیت های 
انجام شده در شهر ثبت شــــده و همچنین اداره پیگیری 

الزامات شهر کودک در همدان تأسیس شد.

سلماســــی تأکید کرد: در تعدادی از پروژه هایی که بیشتر 
با کودک ســــر و کار دارد، بودجه مناسب برای طراحی دیده 
شــــد و در نهایت همــــدان در بین 70 شــــهری که مدارک 
، پایلوت شهر  آنها تأیید شــــده بود، به همراه 11 شهر دیگر

دوستدار کودک شد.
رئیس مرکز مطالعات شورای شهر همدان گفت: در حال 
، ضمــــن پیگیری مــــوارد مذکــــور و برنامه ریزی برای  حاضر
اجــــرای برنامه های جدید حوزه کودک و البته متناســــب با 
شــــرایط وجود بیماری کرونا، امیدواریم که پس از پایلوت 
شــــهر دوســــتدار کودک بتوانیم نشــــان شــــهر دوستدار 
کودک را که یک نشــــان فرهنگی و ارزشــــمند برای کشــــور 
است از یونیســــف دریافت کنیم تا شهر همدان، شهری 

مطلوب برای کودکان باشد.
سلماســــی در ادامــــه تصریح کــــرد: از این پس بــــا برگزاری 
نشست های هم اندیشــــی کودک و الزامات حوزه کودک 

به نیازهای کودکان توجه ویژه ای خواهد شد.
وی همچنیــــن ادامه داد: شــــهر یک واقعیــــت پویا و زنده 
است و نباید با گســــترش شهرنشــــینی کودکان نادیده 
گرفته شــــوند بنابرایــــن باید وجود آنها بیــــش از پیش در 

شهر و مدیریت شهری در نظر گرفته شود.
سلماســــی بــــا بیان اینکــــه شــــنیدن صدای کــــودکان در 
مدیریت شــــهری یک الزام اســــت عنوان کــــرد: هزینه کرد 
در حوزه کودکان نه تنها صرف هزینه نیســــت است بلکه 
کودکان به عنوان آینده ســــازان شــــهر باید از حقوق خود 

مطلع شده و برای احقاق حقوق شهروندی آماده شود.
وی ایده شــــهر دوســــتدار کــــودک را بر اســــاس نیازهای 
کــــودکان و همچنیــــن تحقق اهــــداف مدیریت شــــهری 
شــــهروندی  امــــور  در  کــــودکان  مشــــارکت  راســــتای  در 
دانســــت و گفت: شــــهر دوستدار کودک شــــهری است 
که نیــــاز و اولویت های کــــودکان بخش جدایــــی ناپذیر از 
سیاســــت های آن شــــهر بــــوده و بودجه مورد نیــــاز برای 

برطرف کردن نیازها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین افزود: چشــــم انداز شــــهر دوستدار کودک 
این اســــت که کودکان و نوجوانــــان از دوران کودکی خود 
لذت ببرند و با آشــــنایی با حقوق خود، توانایی های بالقوه 

خود را به فعل تبدیل کنند.
سلماســــی در ادامه یادآور شد: در شــــهر دوستدار کودک 
باید توجه ویژه ای به فضای شهری شود و کودکان در کنار 
خانواده های خود بتوانند از سالمت جسمی و روحی بهره 
مند شــــوند و خانواده هایی هم که کرامت انسانی در آن از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است به زندگی خود ادامه دهند.

وی افزود: مــــا به دنبال ایجاد بســــتری بــــرای همگرایی و 
همکاری دســــتگاه های متولی در این امر به درخواســــت 

مدیران حوزه شهری هستیم.

چهارمین رزمایش کمک های مؤمنانه سپاه ناحیه همدان
توزیع  3 هزار بسته معیشتی با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج، سپاه و ستاد اجرای فرمان امام)ره(

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( سپاه ناحیه همدان 
گفت: در چهارمین مرحله از رزمایش کمک های مؤمنانه 3000 بســــته معیشــــتی در بین 

نیازمندان همدان توزیع می شود.
به گــــزارش هگمتانه، کریم مطهــــری در بخش اول ســــخنان خود در چهارمیــــن مرحله از 
رزمایش کمک های مؤمنانه که به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
در سالن ورزشی سپاه ناحیه همدان برگزار شد؛ گفت: در وجود شهید سلیمانی عشق به 

والیت، عشق به مردم کشور خود و عشق به مستضعفان جهان، موج می زد.
مطهری گفت: نقل اســــت به حاج قاسم سلیمانی پیشــــنهاد داده بودند که در انتخابات 
ریاســــت جمهوری شرکت کند ولی ایشان گفته بودند من ســــرباز والیت هستم و آن را با 
هیچ چیز دیگر عوض نمی کنم، در وصیت نامه ایشان هم نوشته بر روی سنگ قبرم تنها 

کلمه سرباز نگاشته شود.
وی ادامه داد: ایشان عاشق مردم بود و در هر جایی که مشکلی برای آنها پیش می آمد سریع 
به آنجا می شتافت و نمونه اش سیل اخیر خوزستان بود و همچنین عاشق مستضعفان و 
مظلومان جهان بود و آن را نیز همه به وضوح دیده بودند که چگونه در اواخر عمر شریفشان 

سختی ها را به جان خریده بودند و در کشورهای مختلف جانفشانی می کردند.
وی خاطرنشــــان کرد: ایشــــان در کنار عطوفت و مهربانی که مردم مستضعف داشتند 
تنفــــر نســــبت به کفار و اســــتکبار جهانــــی نیز داشــــتند و همچون یک دژ مســــتحکم 
در مقابــــل آنها ایســــتاده بودند و مصداق بارز آیه اشــــداء علی الکفــــار و رحماء بینهم 
بودند، لذا آنها نیز همیشــــه در صدد به شــــهادت رســــاندن ایشــــان بودند که باالخره 

توانستند. نیز 
مســــؤول قرارگاه امام حســــن مجتبی)ع( همدان در ادامه گفت: در این رزمایشــــی که به 
مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی انجام می شود 750 بسته توسط ستاد اجرای 
فرمان امام)ره( اهدا شده و 8000 بسته نیز توسط سپاه اهدا شده و ما برای اینکه بسته ها 
غنی تر شود اینها را به 1000 بســــته تقلیل داده ایم و همچنین توسط پایگاه های بسیج نیز 
2000 بسته تهیه شــــده و در مجموع 3000 بســــته در این ایام بین نیازمندان توزیع خواهد 

شد.
وی از اقدامات دیگر قرارگاه نیز ذبح 225 قربانی به اضافه 7600 بســــته گوشت، ضدعفونی 
معابر و اماکن عمومی، 70 ســــری جهیزیه و... عنوان کــــرد و گفت: در مجموع این کمک ها 

بالغ بر 23 میلیارد تومان می شود.
گفتنی است شماره کارت 6037997599032266 و  شماره حساب 0151725172008 نزد 
بانک ملی به نام ســــتاد مردمی خدمت گزاران اربعین استان همدان، برای دریافت کمک 
های مردمی و شــــرکت خیران در رزمایش کمک مؤمنانه در اختیار شــــهروندان قرار داده 

شده است.

افزایش 10 درصدی جمعیت گونه های شاخص جانوری در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: معاون منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان از 
افزایش 10 درصدی جمعیت گونه های شــــاخص جانوری این اســــتان نسبت به سال گذشته بر اساس 

سرشماری انجام شده زمستانی، خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مهدی صفی خانی روز سه شــــنبه اظهار کرد: سرشــــماری زمستانه وحوش دوم تا 14 

دی ماه جاری در 6 منطقه حفاظت شده استان همدان انجام شد.
ود: عــــالوه بر تیم هایی از محیط زیســــت و محیط بانان، کارشناســــان و دوســــتداران محیط  وی افز
زیســــت و حیات وحش نیز در این سرشــــماری حضور و مشــــارکت داشــــتند و این سرشــــماری در 

رسید. سرانجام  به  کاری  وز  ر هفت 
معــــاون منابع طبیعــــی اداره کل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان ادامــــه داد: هدف اصلی 
محیط زیســــت از این سرشماری به دســــت آوردن جمعیت وحوش شــــاخص منطقه از جمله کل، 
آمارها بیانگر نوســــان جمعیت وحــــوش در برخی مناطــــق و در مجموع  ، قــــوچ و میش بود کــــه  بز

گونه های جانوری در اســــتان است. آماری این  بهبود وضعیت 
صفی خانی گفت: گونه قوچ و میش در استان همدان مهاجر محسوب می شوند اما کل و بز این ویژگی 
را ندارند، بنابراین در سرشــــماری زمســــتانه پس از بررســــی آمارها مشخص شــــد که جمعیت کل و ُبز در 

مناطق حفاظت شده استان نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: برای نخستین بار در این دوره به منظور باال بردن دقت و کاهش میزان خطای سرشماری 

از فناوری نوین از جمله چهار دستگاه »هلی شات« استفاده شد.
به نقل از ایرنا، معاون منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار کرد: مهمترین 
علت کاهش جمعیت حیات وحش، تخریب زیستگاه و شکار و صید بی رویه است که با اقدامات انجام 
شده در یک سال گذشــــته برای حفاظت از حیات وحش، شاهد افزایش قابل توجه جمعیت گونه های 

شاخص جانوری در استان هستیم.
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3 شهرستان

ضرورت ایجاد جایگاه فرود بالگرد در فرسفج
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس مرکز حوادث و فوریت های پزشــــکی همدان با اشــــاره به 
ضرورت ایجاد جایــــگاه فرود بالگرد در فرســــفج گفت: اگر زمین اختصــــاص یابد اقدامات الزم 

می دهیم. انجام  را  بالگرد  فرود  برای 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، رئیس مرکز حــــوادث و فوریت های پزشــــکی اســــتان همــــدان در این 
خصوص اظهار کرد: باید شــــهرداری، بخشداری و شورای شهر فرسفج اقدام کنند و زمینی برای 

دهند. اختصاص  منظور  این 

حبیــــب معصومی با بیان اینکه مســــووالن زمینی آماده کنند تا ما هم اقدامات کارشناســــی را 
برای فرود بالگرد انجام دهیم گفت: البته پایگاه اورژانس زمینی در آنجا مســــتقر بوده که هفته 

است. راه اندازی شده  امسال  دولت 
وی با بیان اینکه ما نیز درخواســــت مکانی برای فرود بالگرد داده ایم که اگر شــــورا، بخشداری، 
شــــهردار و خیرین با هم زمینی آماده کنند کار کارشناســــی را انجام می دهیم تا کار صورت گیرد 
افزود: باید زمین را تســــطیح و محکم کنند ضمن اینکه اطراف آن درخت و تیر چراغ برق نباشد 

باشد. مناسب  کار  برای  تا 
یت های پزشــــکی اســــتان همــــدان با بیان  بــــه نقل از فــــارس، رئیس مرکــــز حوادث و فور
کنگاور   - تویســــرکان  محور  ین  حادثه خیزتر و  باالســــت  تصادفات  فرســــفج  محور  در  اینکه 
کمی با فرســــفج فاصلــــه دارد جایگاه  که  کارخانــــه فیلتر ســــرکان  کنار  البتــــه  گفت:  اســــت 
هد  ی را شــــا ود بالگرد وجود دارد و اگر در فرســــفج هم این امکان باشــــد وضعیت بهتر فر

بود. خواهیم 

نماینده مردم مالیر در مجلس:

پیگیری افزایش اعتبارات 
دانشگاه مالیر

گــــروه  هگمتانــــه، 
نماینــــده  شهرســــتان: 
مردم مالیــــر در مجلس 
از  اســــالمی  شــــورای 
پیگیری جذب اعتبارات 
الزم بــــه منظــــور اجــــرای 
دانشــــگاه  طرح هــــای 

مالیر خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، هــــادی بیگی نژاد با اشــــاره به 
پیگیری مشــــکالت دانشــــگاه مالیر پیــــرو دیدار با 
رئیس این دانشگاه اظهار کرد: عدم اجرای افزایش 

حقوق کارمندان یکی از مشکالت مطرح شده بود.
وی بــــا بیــــان اینکه مشــــکل اصلی در اجــــرای این 
مصوبــــه مربوط به تأمین اعتبار اســــت که به زودی 
اجرایــــی خواهد شــــد گفت: در این جلســــه رئیس 
دانشگاه درخواست پیگیری برای جذب اعتبارات 
الزم به منظور اجرای طرح های دانشــــگاه را داشت 
کــــه در ایــــن خصــــوص از طریــــق رایزنی بــــا اعضای 
را  کمیسیون تلفیق و شــــخص وزیر علوم موضوع 

دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اســــالمی با 
بیان اینکــــه در دیدار قبلــــی با وزیر علــــوم اعتبارات 
خوبی برای تجهیز آزمایشــــگاه های دانشگاه جذب 
شد افزود: قول می دهیم موضوع کمک به افزایش 

اعتبارات دانشگاه را پیگیری کنیم.
وی با اشــــاره به اینکه در دیدار مسؤوالن دانشگاه 
علــــوم قرآنی نیز مســــائل و مشــــکالت دانشــــکده 
بــــرای جذب  کمک  گفت: درخواســــت  مطرح شــــد 
اعتبارات دولتی برای دانشــــکده علوم قرآنی و اتمام 
مســــؤوالن  همکاری  درخواســــت  خوابــــگاه،  پروژه 
شهرســــتان و استان برای حل مشکالت دانشکده 

از جمله این درخواست ها بود.
بیگی نــــژاد بــــا بیــــان اینکه دانشــــگاه علــــوم قرآنی، 
دانشــــگاهی غیردولتی اســــت که هزینه هــــای آن از 
طریق ســــازمان اوقاف و امور خیریه تأمین می شود 
افــــزود: در ایــــن زمینــــه قــــول همــــکاری و پیگیری 
مباحث مطرح شــــده و راهکارهای جــــذب اعتبارات 

داده شد.

غ زنده قاچاق  کشف مر
در تویسرکان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرستان تویسرکان از کشــــف بیش از 10 تن مرغ 

زنده قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمد معصومی از کشــــف 
بیش از 10 تــــن مرغ زنده قاچاق در این شهرســــتان 
خبر داد و اظهار کرد: در راســــتای برخورد با جابجایی 
دام و طیــــور بــــدون مجوز مأمــــوران دایره مبــــارزه با 
گاهی در ایســــت و بازرســــی  قاچاق کاال و ارز پلیس آ
از محور تویســــرکان به کنگاور دو دستگاه کامیون 

حامل مرغ زنده را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه با بررســــی اسناد و مدارک خودرو ها 
مشخص شــــد که این خودروها حامل 2 هزار و 960 
قطعــــه مرغ زنده بــــه وزن 10 تــــن و 130 کیلــــو گرم که 
بــــه صورت قاچــــاق و بــــدون مجوز هســــتند افزود: 
دو کامیــــون بالفاصلــــه توقیف و دو نفــــر متهم هم 

دستگیر شدند.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان تویســــرکان ارزش 
محمولــــه طیــــور قاچــــاق طبق نظــــر کارشناســــان را 
بیش از یک میلیارد و 520 میلیون ریال دانســــت و 
خاطرنشــــان کرد: محموله مرغ های توقیف شده به 

دامپزشکی شهرستان تحویل شد.

هشدار به کبودرآهنگی ها 
برای موج چهارم کرونا

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودراهنگ 
هشــــدار داد: برگزاری مراسم و دورهمی ها همچنان 
ممنوع اســــت و اگر مردم شیوه نامه های بهداشتی 
 خارج خواهیم 

ً
را رعایت نکنند از این وضعیت قطعا

شــــد و موج چهارم کرونا بســــیار خطرناک تر خواهد 
بود.

به گــــزارش هگمتانه، حجت اهلل مهدوی سه شــــنبه 
16 دی ماه در ســــتاد پیشــــگیری، کنترل و مقابله با 
کرد:  تأکید  کبودراهنگ،  شهرســــتان  کروناویروس 
با کســــانی که مصوبات ســــتاد کرونا را انجام ندهند 
و نسبت به ســــالمت مردم بی توجه باشند، برخورد 

قانونی می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: بازرســــی ها همچنــــان با تمام 
قــــوت در شهرســــتان انجام می شــــود و بــــرای حل 
مشــــکالتی که با شــــیوع ویــــروس در شهرســــتان 
ایجاد شــــده، نیروهای ســــپاه و تیم درمان طرح حاج 
قاســــم ســــلیمانی را با حمایــــت از آســــیب دیدگان 
کرونــــا و رفــــع نیازهای مالــــی، اجتماعــــی، فرهنگی و 
مراقبت از بیماران کرونایی در کنار مردم شهرستان 

کبودراهنگ هستند.
رئیــــس شــــبکه بهداشــــت و درمــــان شهرســــتان 
کبودراهنــــگ نیــــز در ایــــن نشســــت تأکیــــد کــــرد: 
روســــتائیانی که مبتال می شــــوند، باید ســــریع برای 
نمونه گیری به مراکز درمان مراجعه کنند تا از انتقال 

و انتشار ویروس جلوگیری به عمل آید.
بــــه نقل از ایســــنا، علی احمدی یادآور شــــد: در حال 
حاضر در بیمارســــتان امام رضا)ع( 32 نفر بســــتری 
شــــده اند کــــه از ایــــن تعداد پنــــج نفر کرونــــا مثبت 

هستند.

خبـــــــر

وعده یک ماهه سرآمد، آرامستان تویسرکان تعیین تکلیف نشد
خبری از پاسخگویی فرماندار نیست

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار تویســــرکان در 
خصــــوص وعده ای کــــه به مردم ایــــن شهرســــتان درباره 
تعیین تکلیف آرامســــتان آن هم ظرف یک ماه، داده بود 

در این زمینه نیز پاسخگو نیست.
به گزارش هگمتانــــه، موضوع انتقال بهشــــت  زهرا)س( 
تویســــرکان از ابتدای ســــال به عنوان یکی از موضوعات 
مهم شهرستان بارها و بارها مطرح شده است. ابتدا بحث 
)ع(  آرامگاه امامزاده ناصر آرامستان به بقعه  مکان انتقال 
عنوان شــــد که البته برخی این جانمایی را غیرکارشناسی 
و برمبنای منفعت گروه خاصی برشــــمردند؛ بعد از مدتی 
دوباره آرامستان تویســــرکان با محوریت تکمیل ظرفیت 
بهشــــت زهرا)س( به سوژه رســــانه ها تبدیل شد، در این 
میان از ســــوی مسووالن به طور شــــفاف دلیل جانمایی 
مــــکان و تدبیــــر بــــرای دفــــن اموات اطالع رســــانی نشــــد 

مسئله ای که امروز هم رسانه ها با آن مواجه است.
ضمن اینکــــه در این میــــان زمزمه گالیه و انتقــــاد برخی از 
)ع( از گوشــــه و  دهیاران روســــتاهای اطراف امامزاده ناصر
کنار مبنی بر نارضایتی مردم برای انتقال آرامستان به این 
منطقه به گوش می رســــید تا اینکه حــــدود یک ماه پیش 
گل آباد، نجفیه،  که شــــوراهای اســــالمی روســــتاهای  بود 
قلعه شــــیخ، زیوج و آریکان به صــــورت مکتوب مخالفت 
)ع( را اعالم  خود با طرح انتقال آرامســــتان به امامزاده ناصر
کردند و جانمایی آرامســــتان را غیرکارشناسانه و سبب به 

هم ریختگی اقلیم آب و خاک این منطقه عنوان کردند.
نبود زیرســــاخت هایی چون راه دسترســــی مناسب، آب، 
)ع( و نیاز به اعتبار زیاد با  برق، گاز و تلفن در امامزاده ناصر
توجه به محدودیت های منابع مالی و غیربهداشتی شدن 
آب هــــای زیرزمینــــی مثل قنــــوات و... این جانمایــــی را زیر 
ســــوال می برد مهمتر اینکه شغل اصلی مردم این منطقه 
کشاورزی اســــت و مقصدی برای گردشــــگران که باید در 

این تصمیم گیری لحاظ شود.
طبــــق اظهــــارات مســــووالن جانمایــــی پــــس از بازدیــــد 
مسووالن دستگاه های مربوطه به درخواست فرمانداری 
)ع( و تأیید  شهرســــتان از محل مورد نظر در امامزاده ناصر
ســــازمان اوقاف بــــرای انتقال آرامســــتان، طرح به بســــیج 
سازندگی واگذار شده که طرح ارائه شده به علت مغایرت 

)ع( رد می شود. با طرح جامع بقعه امامزاده ناصر

اختصــــاص 200 میلیــــون تومــــان بــــرای مطالعــــه انتقال 
)ع( و مطالعات  آرامگاه امامزاده ناصر آرامســــتان به محل 
کارشناســــی همــــه جوانب ایــــن جانمایــــی در منطقه آغاز 
می شــــود، تأیید یا رد ایــــن منطقه برای انتقال آرامســــتان 
منوط به اســــتعالم امور اراضی، امور آب، محیط زیست و... 
است که فرماندار تویســــرکان قول اعالم این استعالم ها 
را ظرف یک ماه آینده داد حــــاال از زمان وعده فرماندار یک 
ماه و 6 روز می گذرد؛ اما با وجود تماس های مکرر موفق به 
دریافت خبری مبنی بر تأیید یا رد بررســــی های کارشناسی 
شده دستگاه های مختلف در خصوص انتقال آرامستان 

)ع( نشدیم. به امامزاده ناصر

فرماندار تویســــرکان به هیچ کدام از تماس های ما پاســــخ 
نداد، با مســــؤول دفتر ایشــــان هم تماس گرفته شد که 

فرماندار گفته بود »وقت ندارم؛ جلسه دارم«!.
برای پاســــخ بــــه دغدغه مــــردم در خصوص آرامســــتان با 
معاون سیاســــی اســــتاندار هم تماس گرفتیــــم و حتی با 
پیامــــک موضــــوع و ضرورت پاســــخگویی در ایــــن زمینه 
درخواست شد ایشــــان نیز توجهی نکرد، حال این سوال 
مطرح اســــت که آیا با توجه به شــــرایط کرونایی جلســــه ای 
مهمتــــر از تعییــــن تکلیــــف جانمایی آرامســــتان با وجود 
تکمیل ظرفیت بهشــــت زهرا)س( وجود دارد؟ آن هم در 

؟ کنار مساکن مهر

نکته مهم و قابل تامل در خصوص جانمایی آرامســــتان 
این اســــت که طبــــق گفته یکی از اعضای شــــورای شــــهر 
تویســــرکان، شــــورا و شــــهرداری از جانمایــــی آرامســــتان 
)ع( بی خبــــر بودنــــد و تصمیم   در محل شــــاهزاده ناصــــر
در فرمانــــداری گرفتــــه شــــده، در حالــــی که طبــــق قانون 
تصمیم گیری در این خصوص وظیفه شهرداری و شورای 

شهر است.
طــــی هفته گذشــــته بــــود که بــــا احســــان پیری، شــــهردار 
تویســــرکان به صورت حضوری در این خصوص صحبت 
شد که او گفت این کار با فرمانداری است روز گذشته هم 
طی چندین تماس تلفنی با شــــهردار موفق به صحبت در 

خصوص وضعیت کنونی آرامستان نشدیم.
حال اینکه چــــرا فرماندار طبق قول خــــود مبنی بر تعیین 
تکلیف آرامســــتان آن هم یک ماه، پاســــخ نمی دهد جای 
تامل دارد! برخی می گویند عده ای دنبال اجرای خواســــته 
)ع(  گــــروه خاصی بــــر انتقال آرامســــتان به امامــــزاده ناصر

. هستند آن هم با فشار
به نقل از فارس، درســــت است مســــووالن در این زمینه 
پاسخی نداند اما تا پاسخگویی آنها به موضوع خوشبینانه 
نگاه می کنیم، امیدواریم شایعات صحت نداشته باشد و 
دغدغه اول و اصلی مســــووالن در تصمیم گیری منفعت 

. مردم باشد والغیر

فرماندار اسدآباد:

اختصاص ۲ میلیارد تومان برای پژوهش در بخش کشاورزی اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد از اختصاص 
2 میلیارد تومان از ســــرفصل بودجه 1400 دانشــــگاه سید 
جمــــال الدیــــن اســــدآبادی به پژوهــــش کاربــــردی حوزه 

کشاورزی این شهرستان با رویکرد جامعه محور خبر داد.
  به گزارش هگمتانه، سعید کتابی در نشست با معاون 
برنامــــه و بودجــــه اســــتان و نماینــــده مردم اســــدآباد در 
مجلس شورای اســــالمی اظهار کرد: این میزان اعتبار در 
بودجه ســــال 1400 برای نشان ســــازی تجاری محصوالت 
علمــــی  فعالیت هــــای  بســــتر  در  اســــدآباد  کشــــاورزی 
دانشــــگاه ســــیدجمال الدین اســــدآبادی در نظر گرفته 

شده است.
وی خاطرنشــــان کرد: اختصاص این میزان اعتبار حاصل 
پیگیری های نماینده مردم اســــدآباد در مجلس شــــورای 
اسالمی و ریاست این دانشــــگاه با رئیس بودجه آموزش 

عالی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است.
کتابی با تأکید بر اینکه ایــــن اعتبار با رویکرد جامعه   محور 
بودن از ســــرفصل بودجه ســــال آینده دانشــــگاه ســــید 
جمال الدین اســــدآبادی به پژوهش های کاربردی قطب 
کشــــاورزی اختصاص می یابد افزود: در صورتی که اعضای 
هیأت علمی این دانشگاه در زمینه پژوهشی قصد اقدام 

داشته باشند، مشکل تأمین اعتبار نخواهد بود.

آبیــــاری در کشــــاورزی  � اســــتفاده از ســــامانه نوین 
جایگزین آبیاری سنتی شود

آب  گفــــت: حق الســــهم  همچنیــــن فرمانــــدار همــــدان 
روستاها برای مصرف بهینه باید مدیریت شود و به دنبال 

افزایش بهره وری از سهمیه اختصاص یافته باشیم.
محمد علی محمدی در نشســــت دهیاران بخش مرکزی 
همدان با اشــــاره به اینکه برخی از روســــتاهای پرجمعیت 
حاشیه شهر همدان از آب شــــرب شهر همدان استفاده 
می کنند افزود: منابع آب روســــتایی پاســــخگوی مصرف 
این روستاها نیست و این نشان دهنده این است که با 

تنش آبی مواجه شده ایم.
وی اضافه کرد: از شهرســــتان هایی هســــتیم کــــه باید در 
مدیریت منابع آب تجدید نظر کنیم اگر با این روند پیش 

برویم به طور قطع دچار مشکل خواهیم شد.
آبرســــانی برای  محمدی یادآور شــــد: احداث مجتمع های 
روستاهای مجاور به جای بهره برداری هر روستا از یک چاه 

آب از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شد.
وی با اشاره به ضرورت اصالح الگوی کشت و مسؤولیت 
ســــنگین بخش کشاورزی در این راســــتا افزود: استفاده 

بهینه از میزان آب دراختیار باید فرهنگ سازی شود.
فرماندار همدان قطعــــه قطعه کردن اراضی کشــــاورزی و 

باغ ها را از جمله مشــــکالت این بخش دانست و تصریح 
کــــرد: باید از روش های ســــنتی آبیــــاری غرقابی عبــــور و از 
سامانه های نوین آبیاری استفاده کنیم که تسهیالتی هم 

در این خصوص پیش بینی شده است.
محمدی افــــزود: دهیاران به عنوان پــــل ارتباطی دولت با 
روستاها باید نقش مؤثری در این خصوص ایفا کنند و به 

فکر مدیریت منابع آب در اختیار باشند.
به نقــــل از ایرنــــا، وی با بیــــان اینکه اعتبــــارات دولتی هم 
محدود است و برای نگهداری و استمرار برداشت از منابع 

آبی نیازمند مشارکت بهره برداران هستیم.

اهدای تبلت به دانش آموزان
 زیر پوشش کمیته امداد امام)ره( نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( نهاوند از اهدای تبلت به دانش آموزان زیر 

پوشش این مجموعه با همکاری خیران خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علــــی ملکی اظهار کرد: با همکاری 
جمعی از خیرین شهرستان نهاوند طی سال تحصیلی 
جاری هشــــت تبلت برای دانش آموزان زیر پوشــــش 
کمیته امداد که فاقد گوشــــی بودند تهیه و به آنها اهدا 

شد.
وی بــــا بیــــان اینکه این اقــــدام در راســــتای کمک های 
مؤمنانه صورت گرفت که تعــــدادی از خیرین با اهدای 
تبلت در این عمل نیکوکارانه مشــــارکت کردند افزود: 
در حال حاضر تعداد 950 دانش آموز و 75 دانشجو زیر 
پوشش کمیته امداد هســــتند که از کمک هزینه های 

تحصیلی برابر با وضعیت موجود بهره مند می شوند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان نهاوند 
با بیان اینکه ما برای دانشــــجویان زیر پوشــــش کمک 
هزینه تحصیلی پرداخت کرده ایم و تبلت یا گوشــــی تا 

کنون به آنها اهدا نشــــده است گفت: به منظور تأمین 
گوشی مورد نیاز سایر دانش آموزان زیر پوشش اعالم 
کردیم در صــــورت آمادگی خیرین بــــرای تأمین نیمی از 

هزینه تبلت ما نیز نصف آن را پرداخت می کنیم.
وی اظهار کرد: تا کنون در ایــــن زمینه هیچ خیری اعالم 
آمادگــــی نکرده کــــه از آنان دعوت می کنیــــم با توجه به 
اینکه هنوز برخی از دانش آموزان برای حضور در شبکه 
شــــاد با مشــــکل مواجه هســــتند در این زمینه کمیته 

امداد را یاری دهند.

کشف ۲00 تابلوی راهنمایی و رانندگی 
از منزل یک سارق در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیس راه اســــتان 
همــــدان از کشــــف و ضبــــط 200 تابلــــوی راهنمایــــی و 
رانندگی در جریان بازرسی از منزل یک سارق تجهیزات 

ایمنی جاده در استان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ »رضــــا عزیــــزی« روز 
گاهی با همکاری عوامل  سه شــــنبه اظهار کرد: پلیس آ
پلیس راه استان همدان از ابتدای سال جاری تاکنون 
موفق به شناسایی و دســــتگیری سه سارق تجهیزات 

ایمنی در جاده های استان شدند.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه افزایــــش ســــرقت تابلوهایی 
راهنمایی و رانندگی در استان منجر به تشکیل پرونده 
گاهی شــــد، افــــزود: در یکی از موارد  ویژه ای در پلیس آ
گاهی در جریان بازرسی از منزل سارق  نیروهای پلیس آ
دستگیر شده، 200 تابلوی راهنمایی و رانندگی شامل 
عالئم هشداردهنده، ایمنی، بازدارنده و اطالع رسانی را 

کشف و ضبط کردند.
رئیس پلیس راه اســــتان همــــدان اظهار کرد: ســــرقت 
گاردریــــل، پایه گاردریــــل، تابلوهای هشــــداری و ایمنی، 
چراغ های سوالر چشمک زن در جاده های برون شهری 
موجب افزایش احتمال بروز سانحه رانندگی به ویژه در 

شب و زمان بارش برف و مه آلودگی جاده ها می شود.
سرهنگ عزیزی با بیان اینکه بیش از 90 درصد سرقت 
تابلوها و تجهیــــزات ایمنی راهنمایی و رانندگی شــــب 
هنگام به ویژه زمان پایین بــــودن تردد خودروها انجام 
می شــــود، از رانندگان خودروهــــا در محورهای ارتباطی 
اســــتان خواســــت در صورت مشــــاهده هرگونه مورد 
مشــــکوک مراتب را به مرکــــز فوریت های پلیســــی 110 

گزارش کنند.
رئیــــس پلیس راه اســــتان همــــدان با اشــــاره به وجود 
مــــواردی از جمله ســــرقت ســــامانه های نرم افــــزاری و 
ســــخت افــــزاری و تجهیــــزات دوربین های هوشــــمند 
جاده هــــای برون شــــهری این اســــتان، افــــزود: چندی 
پیش شاهد قطع برق شبکه روشنایی بخشی از مسیر 
گردنه اســــدآباد بودیم که یکــــی از دالیــــل آن عالوه بر 
فرسودگی شبکه، سرقت کابل های برق در این مسیر 

پرترافیک بود.
اســــتان همــــدان دارای پنــــج هــــزار و 438 کیلومتر راه 
ارتباطــــی شــــامل 85 کیلومتــــر آزاد راه، یک هــــزار و 54 
کیلومتر راه فرعی، 940 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه و سه 

هزار و 359 کیلومتر راه روستایی است.

زلزله 3.4 ریشتری »فیروزان« را لرزاند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 
)ســــه  ریشــــتر حوالی ســــاعت 6:30 دقیقه صبح دیروز

شنبه( فیروزان در استان همدان را لرزاند.
بــــه گــــزارش هگمتانه به نقــــل از مؤسســــه ژئوفیزیک 
دانشــــگاه تهران، این زلزله به بزرگــــی 3.4 امواج درونی 
( و در ســــاعت 6 و 28 دقیقــــه و 21 ثانیه  زمین)ریشــــتر
در عمق 10 کیلومتری زمین و در حوالی شــــهر فیروزان 

استان همدان روی داده است.
براســــاس این گــــزارش، کانون این زلزلــــه در موقعیت 
34.37 درجــــه شــــمالی و 48.19 درجــــه شــــرقی در 7 
کیلومتری شــــهر فیروزان)شهرســــتان نهاونــــد( و 15 
تویســــرکان(  فرسفج)شهرســــتان  شــــهر  کیلومتــــری 

استان همدان ثبت شده است.
تاکنون از خسارت های احتمالی این زمین لرزه گزارشی 

منتشر نشده است.

مدیرکل مدیریت بحــــران اســــتانداری همدان چندی 
پیش در گفت وگویــــی اعالم کرد که به طور متوســــط 
روزانه 15 تا 20 نوبت زلزله در این اســــتان روی می دهد 
که اغلب آنها خفیف هستند و مردم متوجه وقوع آنها 

نمی شوند.
»علیمردان طالبی« افزود: مطالعــــات پهنه بندی خطر 
در استان همدان انجام شده و براساس این مطالعات 
در 2 ناحیه واقع در مناطق شمالی و جنوبی استان خطر 

بروز زلزله زیاد است.
بــــه گفتــــه وی، در منطقــــه جنوبی اســــتان بخشــــی از 
شهرســــتان های مالیــــر و نهاوند بر روی گســــل اصلی 
زاگرس قرار دارند که آســــیب پذیری این دو شهرستان 
نسبت به شهرهای شمالی بیشتر است و البته گسل 
آوج واقع در اســــتان قزوین نیز نواحی شمالی استان را 

تحت تأثیر قرار داده است.

هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرست معاونت راهداری 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از 
اجرای نصب حفاظ میانی)نیوجرسی( با هدف ارتقاء ایمنی 

در گردنه اسدآباد خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مســــعود رســــتمی با اشــــاره به اینکه 
گردنه اســــدآباد جزو محــــور ارتباطی مرکز به غرب کشــــور 
محســــوب می شــــود افزود: اجرای عملیات نصب حفاظ 
میانی)نیوجرســــی( در محــــور همدان- کرمانشــــاه، گردنه 

اسدآباد در حال اجراست.
کیلومتــــر   14 اســــدآباد  گردنــــه  طــــول  داد:  ادامــــه  وی 

اســــت که بنا داریم همه این مســــیر را از ابتــــدا تا انتها 
کنیم. نصب  نیوجرسی 

رستمی با اشــــاره به اینکه در حال حاضر مبلغ یک میلیارد 
تومان بــــرای نصب ایــــن نیوجرســــی ها به مــــا اختصاص 
داده اند، ابراز داشــــت: ایــــن عملیات تا زمانی که شــــرایط 

جوی مساعد باشد، ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشــــت: هم اکنون عالوه بر گردنه اســــدآباد، در 
، همدان- کرمانشاه)حدفاصل  محورهای نهاوند-کنگاور
میدان بهار تا پلیــــس راه(، و ویان- کبودرآهنگ، عملیات 

نصب حفاظ میانی بتونی در حال انجام است.
سرپرســــت معاونت راهداری اســــتان همدان یادآور شد: 
همچنین با توجه به فرســــودگی ســــامانه روشنایی گردنه 
اسدآباد، همزمان با نصب حفاظ میانی، عملیات نوسازی 
روشــــنایی و انتقال آن به رفوژ وســــط در این گردنه نیز در 

دست اقدام قرار دارد.
  رستمی ابراز امیدواری کرد: با این امر هم بازدهی روشنایی 

بهتر و هم نوسازی انجام می شود.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل راهــــداری وحمل 
کید  تأ مســــؤول  این  همــــدان،  اســــتان  جاده ای  نقل  و 
کارگاهی مســــیرهای ذکر شــــده،  با توجه به محیط  کرد: 
رانندگانــــی که قصد تــــردد در این محورهــــا را دارند باید 
به عالئم هشــــدار دهنده توجه کافی داشــــته باشــــند و 
بــــا احتیاط و ســــرعت مطمئنــــه رانندگی کنند تــــا از بروز 

شود. پیشگیری  حادثه  هرگونه 

ح جداســــازی خط رفت و برگشــــت گردنه  � آغــــاز طر
اسدآباد

فرمانــــدار اســــدآباد نیــــز گفــــت: جداســــازی خــــط رفت و 
برگشت گردنه اســــدآباد به طول 15 کیلومتر با نیوجرسی 
از راهدارخانه به سمت همدان آغاز شده است که تا پایان 

خرداد ماه 1400 بهره برداری می شود.
سعید کتابی شامگاه یکشنبه در بازدید از گردنه اسدآباد 

با اشــــاره به اینکه تصادفــــات رخ به رخ و انحــــراف به چپ 
از بیشــــترین علت هــــای تصادفات در گردنه اســــدآباد به 
شمار می رود، از آغاز جداسازی خط رفت و برگشت گردنه 

اسدآباد با نصب نیوجرسی خبر داد.
وی با بیان اینکه با اتمام نصب نیوجرســــی روشنایی ها 
آن نصب و ایمن ســــازی گردنه کامــــل خواهد  بــــر روی 
2 پیمانکار  کرد: در راســــتای اجــــرای طــــرح،  شــــد، اظهار 
برنده شــــدند که یکــــی از پیمانــــکاران برای جداســــازی 
خط رفت و برگشــــت نصب نیوجرســــی و دیگری نصب 

دارد. برعهده  را  روشنایی 
فرماندار اســــدآباد در بازدید میدانی از وضعیت روشنایی 
گردنه اسدآباد، از مرتفع شــــدن مشکل روشنایی آن خبر 
داد و اظهــــار کرد: 2 فقره ســــرقت کابــــل در گردنه موجب 
خاموشــــی برخــــی از پایه های برق گردنه شــــده بــــود که با 
، با  توجه به حســــاس بودن گردنه و ضــــرورت ایمنی محور
پیگیری های الزم مشکل خاموشی ها برطرف و روشنایی 
گردنه مرتفع شده و در بحث روشــــنایی گردنه هم اکنون 

مشکلی وجود ندارد.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان:

  گردنه پرمخاطره اسدآباد 
ایمن سازی می شود

نصب حفاظ میانی و انتقال روشنایی از حاشیه به وسط جاده
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ساخت بی سابقه 9 کتابخانه 

طی یک سال در همدان
: ضرورت راه اندازی کتابخانه نسخ خطی در همدان نادری فر

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون سیاســــی امنیتی 
اســــتاندار همدان گفت: 9 کتابخانه عمومی در اســــتان با 
پیشــــرفت بیش از 90 درصد آماده بهره بــــرداری و افتتاح 
است که بی سابقه اســــت و فرمانداران به هر نحو ممکن 

باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها را تأمین کنند.
آزادبخت ظهــــر دیروز در  به گــــزارش هگمتانه، مصطفــــی 
انجمــــن کتابخانه های عمومی اســــتان همدان با اشــــاره 
به ســــالروز شهادت حاج قاســــم ســــلیمانی اظهار کرد: بر 
اساس فرمایش رهبر انقالب سلیمانی یک مکتب بود و 

ما باید این مکتب را تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی در راســــتای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت اقدامات قابل توجهی انجام داده 
کتابخانه های عمومی اقدامات  افزود: خوشبختانه  است 
بســــیار خوبی در فضای مجــــازی انجام دادنــــد و به خوبی 
تهدید کرونا را در توســــعه فعالیت ها در فضای مجازی به 

فرصت بدل کردند.
معاون سیاســــی ـ امنیتی اســــتاندار همدان گفت: پیش 
از کرونــــا مقاومت هایی برای فعالیت هــــای مجازی وجود 
داشت اما کرونا موجب شد این مقاومت ها کاهش یابد 

و ما به سمت فعالیت در این بستر بیشتر سوق یابیم.
وی در ادامــــه بــــا بیان اینکــــه محدودیت هــــای اعتباری و 
تحریم هــــا اســــتان همــــدان را از حرکت در ابعــــاد مختلف 
باز نداشــــت اظهار کرد: پروژه هــــای کتابخانه های عمومی 
اســــتان همدان کــــه همگی بیش از 90 درصد پیشــــرفت 

فیزیکی دارند باید تکمیل و به زودی افتتاح شوند.
آزادبخت با اشــــاره بــــه اینکه تاکنون ســــابقه نداشــــته در 
یک ســــال 9 کتابخانه به مجموعــــه کتابخانه های عمومی 
استان افزوده شود ادامه داد: فرمانداری های استان باید 
به کمــــک کتابخانه ها بیایند و بودجه الزم را به هر شــــکل 
ممکن برای اتمام این پروژه هــــا که مورد تأکید دولت هم 
هســــت، تأمین کننــــد، متأســــفانه بودجه ها بــــه موقع به 

دست مدیران استان نمی رسد و باید این نقیصه برطرف 
شود.

: تخصیص 4۲0 میلیون تومان اعتبار به  � نادری فــــر
کتابخانه  های عمومی

مدیرکل دفتــــر امور اجتماعــــی اســــتانداری همدان هم 
با اشــــاره بــــه اینکــــه 420 میلیــــون تومــــان اعتبــــار برای 
کتابخانه  های عمومی در نظر گرفته شــــده اســــت افزود: 
این اعتبار تا پایان دی ماه به دســــت کتابخانه ها خواهد 

رسید.
مهرداد نادری فر بــــا بیان اینکه ضرورت کتابخانه نســــخ 
کرد: نسخ  خطی در همدان احســــاس می شــــود تصریح 
خطــــی بســــیاری در اســــتان همــــدان وجــــود دارد که در 
معرض نابودی قــــرار دارند و باید هرچه ســــریع تر تعیین 

شوند. تکلیف 
وی در پایان ســــخنانش با بیان اینکه طــــرح این کتابخانه 
آماده شــــود حمایت می کنیم اظهار کرد: با ارائه طرح از آن 
حمایــــت کرده و تــــالش خواهیم کرد که اقدامــــی ماندگار 

صورت گیرد.

زارعی: 9 کتابخانه عمومی در همدان آماده افتتاح  �
است

گفت:  کتابخانه های عمومی استان همدان هم  مدیرکل 
9 کتابخانه عمومی در اســــتان همدان آماده افتتاح است 
که با تخصیص اعتبارات مــــورد نیاز و تجهیز آنها در چرخه 

فعالیت قرار خواهند گرفت.
عاطفــــه زارعی اظهار کرد: در 9 ماه گذشــــته بیش از 14 هزار 
برنامــــه فرهنگی در فضــــای مجازی توســــط کتابخانه های 

عمومی استان انجام شده است.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان با بیان 
اینکه بخش همدان شناسی کتابخانه مرکزی ویژه برنامه 

همدان در گــــذر زمان را ضبط و در فضای مجازی منتشــــر 
کرد ادامه داد: این ویژه برنامه که هر پنجشــــنبه در فضای 
مجازی منتشر می شــــود با بزرگان و نویسندگان همدانی 

به بحث و گفت وگو می پردازد.
وی با بیان اینکه به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم 
ســــلیمانی نیز برنامه هــــای متعددی توســــط کتابخانه ها 
برگزار شد خاطرنشــــان کرد: عصر شــــعر »قهرمان من« با 
حضور شاعران ملی و استانی حوزه کودک و نوجوان ویژه 

نوجوانان برگزار شد.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان افزود: 
اســــتان همدان در حال برگزاری جشــــنواره ملی »دوست 
من کتاب« با موضوع کتاب، کتاب خوانی و ترویج فرهنگ 
مطالعه اســــت که با دو محور شعر و داســــتان در بخش 

کودک و نوجوان تهیه شده است.
زارعی از برگزاری جشنواره کتاب خوانی رضوی خبر داد و با 
بیان اینکه در دهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی 
42 هزار و 443 نفر به صورت برخط شــــرکت کردند گفت: 
برای راه انــــدازی کتابخانه دیجیتال بــــرای اعضای کتابخانه 

نیز با سامانه طاقچه رایزنی به عمل آمده است.
وی اظهــــار کرد: طبق ایــــن رایزنی برای هــــر کاربر 90 درصد 
تخفیــــف در نظر گرفته شــــده که در صــــورت تأمین اعتبار 
آن در مرحلــــه اول بــــرای 10 هــــزار عضو فعال این ســــامانه 

اختصاص پیدا می کند.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان در ادامه 
بــــا بیان اینکه تا پایان ســــال جــــاری 9 کتابخانه عمومی در 
استان همدان آماده بهره برداری می شود افزود: کتابخانه 
عمومی کوی ماماهان شهرستان فامنین با 260 مترمربع 
زیــــر بنــــا با همــــکاری بنیــــاد برکت بــــه اتمام رســــیده و در 
مرحله تجهیز قرار دارد که تا پایان ســــال آماده بهره برداری 

می شود.
وی تصریــــح کرد: طرح توســــعه کتابخانه شــــهید مطهری 
شــــهر فامنین نیز که از محل اعتبارات ملی در زیر بنا 240 
متر مترمربع صورت گرفت آماده شــــده و در مرحله تجهیز 

است.
ل یاســــین روســــتای  زارعــــی ادامه داد: کتابخانه عمومی آ
اورقیــــن شهرســــتان کبودراهنگ نیز که بــــه صورت حق 

انتفاع بوده در 116 مترمربع زیر بنا آماده بهره برداری است.
آیــــت اهلل فیاضی،  وی با بیــــان اینکــــه کتابخانــــه عمومی 
روســــتای نیر شهرســــتان درگزین در 285 مترمربع زیربنا 
آیت اهلل مظاهری  آماده بهره برداری است گفت: کتابخانه 
شهر مریانج در یک هزار و 408 مترمربع زیربنا احداث شده 
که تجهیز بخش هــــای مختلف آن پیگیری می شــــود و تا 

پایان سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود.
مدیــــرکل کتابخانه هــــای عمومــــی اســــتان همــــدان بــــا 
اشــــاره به احداث کتابخانه شــــهدای گمنام رزن در 668 
مترمربع زیــــر بنا افزود: کتابخانــــه عمومی آیت اهلل بهاری 
شهرستان بهار نیز با 90 درصد پیشرفت فیزیکی مقاوم 

سازی شده است.
وی تصریح کرد: با مشــــارکت بانک پاسارگاد، دو کتابخانه 
عمومی در روستاهای سید شهاب شهرستان تویسرکان 
و یگنی کنــــد مالیر هر یــــک در 120 مترمربع زیربنــــا تا پایان 

سال احداث و آماده بهره برداری می شوند.

استان

بصیرت، تکریم سردار دل ها، 
بزرگ ترین بدرقه جهانی

محمد جواد بیات  �
دفتر یادداشت روزانه را گشودم، یادداشتی ستاره دار نظرم 
را در تکریم سردار آسمانی به خود جلب نمود. درتورق دفتر 
و مطالعه یادداشــــت تلنگری خورده، انگار جریانی مانند 
الکتریسیته وجودم را لرزاند، وقتی برق از سرم پرید به خود 
آمده قلم را برداشــــتم تا آنچه در یادداشــــت خوانده ام در 
ستون یادداشت روزنامه پیشکش اهالی فرهنگ، ادب 
و مردمان دیاری نمایم که در فرهیختگی شــــهره و هماره 
جرعــــه نوش زالل معرفت بوده اند. شــــاید در این رهگذر 
زکات آنچه یادداشت نموده ام نشــــر دهم. داستان از آن 
قرار است که در بیســــت و چهارم بهمن نود و هشت در 
جریان برگزاری آئین بزرگداشــــت اربعین ســــردار سپهبد 
حاج قاسم ســــلیمانی، اجتماع بزرگ مردم دارالمجاهدین 
در حسینه امام خمینی)ره( همدان شکل گرفته بود، نوع 
مراسم و آراســــتگی جایگاه از ابهت خاصی برخوردار بود. 
تداعی مکانی که روزی حاج قاســــم در ســــفر به همدان به 
منظور تجلیل از شهدا عملیات رمضان برای ایراد سخن 
در آن مکان مستقر گردید و با صالبت و شجاعت وصف 
ناپذیر به امریکا گفت: مرد میدان مائیم و جمله معروف و 
تاریخی ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم از او صادر 
گردید. اینبار ســــردار کرمی از همرزمان قدیمی وی از خطه 
دالورخیز کرمان برای رســــاندن پیام سرباز وطن به میان 
مردمان زادگاه سرلشــــکر شــــهید حاج حسین همدانی 
قدم نهاده بود. دقیقا در همان مکان مقدس قرار گرفت. 
با یاد و نام خدا آغاز ســــخن نمود تا حدیث ماندگاری شرح 
دهد. زوایای پنهان و آشکار زندگی مجاهد فی سبیل اهلل را 
برشمارد. رزمنده قدیمی با کتابی قطور در ابواب گوناگون با 
مردم یک سینه سخن داشت. نخست مردم داری و مردم 
یاری حاج قاسم را مطرح کرد، شناخت حاج قاسم در زوایای 
مختلف ما را کمک می کند به ادامه راه او، مردم داری و مردم 
یاری وی زبان زد اســــت، به مردم عشــــق می ورزید و مردم 
عاشق او بودند. او با زبان مردم حرف می زد و مردم حرف او 
را می پذیرفتند. زندگی با مردم را تجربه کرده بود. مردم داری، 
اطاعت پذیری، تواضع، رفتار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
اخالقیش در آفاق می درخشد. سردار کرمی اظهار کرد: در 
جریان دفع اشرار کرمان نقش حاج قاسم نقش برجسته 
و ممتاز است، اشرار کرمان به حرمت او خودشان را تسلیم 
می کردند. با وقوع سیل خوزســــتان به میان مردم رفت و 
مشــــکل مردم را حل کرد. او از ظرفیت حشد الشعبی در 
مهار ســــیل و مســــاعدت به عرب زبانان خوزستان بهره 
گرفت و حشــــد الشــــعبی با اعــــزام 100 آمبوالنس، تأمین 
امکانــــات لجســــتیک و نیروی انســــانی به کمــــک مردم 
خوزستان شــــتافتند و با این کار محبت بین مردم عرب 
خوزســــتان و عراق را مســــتحکم کرد. باب دوم به سبک 
زندگی حاج قاسم پرداخت: با زندگی او کامال آشنایی دارم. 
ســــبک زندگی ساده، سالم و اســــالمی، آنچه حاج قاسم را 
حاج قاســــم کرد عالوه بر ابعاد اعتقادی، سیاسی، نظامی، 
فرهنگی، اجتماعی دوری از تشریفات و اشرافیت بود. این 
سبک الگوی موفق در ادامه راه اوست. باب سوم تعجب 
، لو رفتن حاج قاسم را لو داد! تا 6 ماه قبل از شهادت  انگیز
حاج قاسم لو نرفته بود و کسی اطالع نداشت او مسؤول 
مستقیم ستاد بازســــازی عتبات عالیات اســــت. سردار 
پالرک به عنوان رئیس ستاد و بعد از آن مهندس قائمی 
با حکم ســــردار مســــؤولیت پذیرفتند. باب چهارم نقل 
خاطره ای بود که جماعت مات و مبهوت را مجذوب خود 
ســــاخت: خاطره های تحت عنوان کاش مرا صادر کنند! 
حاج قاسم یک روز به من گفت: کاش جمهوری اسالمی 
مرا صادر کنــــد. بروم خارج بــــا گروه های مختلف صحبت 
کنم در کمال ناباوری همین طور شد به زبان عربی تسلط 
پیدا کرد، بعد طی حکمی به عنوان فرمانده ســــپاه قدس 
در انجام مأموریت های خارج از کشور معرفی شد و از این 
ظرفیت در دفاع از قرآن، عترت و سرکوب داعش در عراق 
و ســــوریه، جنگ سی و ســــه روزه لبنان، غزه، عموما انجام 
عملیات های جبهه مقاومت اســــتفاده کرد. گویا خدا او را 
ذخیره قرار داده بود. باب پنجم از جعبه سیاه رمز گشایی 
کرد: اطرافیان فرمانده ســــپاه قدس آقای پور جعفری را به 
عنوان جعبه سیاه حاج قاســــم می دانستند این شهید 
واالمقام علیرغم آنکه به شرف بازنشستگی نائل آمده بود 
در مقام عضو وابســــته سپاه هیچگاه از او فاصله نگرفت 
و همواره در کنارش بود. اخــــص کالم مفهوم مراد و مرید 
بود. حاج قاســــم حسین را خیلی دوســــت می داشت به 
واقع رقیق شــــفیق ما حســــین آقا محرم راز او بود. دائم به 
زبان می آورد باید با هم شــــهید شــــویم، ســــرانجام در ترور 
دولتی ترامپ، ناجوانمردانه در فرودگاه بغداد ســــیزدهم 
دی 98 با دو بال جهاد و شــــهادت بــــه ملکوت اعلی پرواز 
کردند. درحالی که ســــکوت کامال بر مجلس حاکم بود یار 
قال فرمانده در باب ششــــم امیدوارانــــه از فرمانده جدید 
تعریف کرد: ســــردار قاآنــــی فرمانده جدید ســــپاه قدس 
پیشتر در ســــمت قائم مقام حاج قاسم در پرتو تعالیم او 
بوده است. سردار قاآنی هم حاج قاسم دیگری است. هر 
پرچمی از دست سرداری بیفتد ســــردار دیگری برداشته 
و به میدان خواهد آمد. معرفی ایشــــان در ســــاعات اولیه 
پس از شهادت حاج قاســــم از سوی فرمانده معظم کل 
قوا حضرت امام خامنه ای مدظلــــه العالی مایه مباهات و 
افتخار ملل مســــلمان و سپاه اســــالم در حفظ و انسجام 
سپاه قدس اســــت. باب هفتم اختصاص به حاج قاسم 
بودن داشــــت: اینکــــه می گوییم ما هر کدام حاج قاســــم 
هســــتیم، حاج قاســــم بودن الزمــــه اش آن اســــت که به 
ســــیره حاج قاســــم عمل کنیم. باب هشــــتم نیاز امروز و 
فردای انقالب اســــالمی را یادآور شــــد: اهمیت به تفکر و 
مکتب حاج قاســــم نیاز امروز و فردای انقالب اسالمی در 
ایجاد حکومت جهانی اســــالم اســــت. بــــاب... با خواندن 
مشــــت نمونه ای از خروار به نظر می رســــد معامله با خدا، 
، التزام عملی به احکام  اخالص در عمل، صداقت در گفتار
و معارف حقه شــــریعت محمد و آل محمد)ص(، پیروی 
محض در عصر غیبــــت از والیت مطلقه فقیه، داشــــتن 
بصیرت، دشمن شناسی و هزاران رشحه معنوی در مسیر 
بندگی بر قلب ها کارگر افتاد و زمینه تکریم سردار دل ها و 
بزرگ ترین بدرقه جهانی را فراهم ساخت. نمایش جالل و 
شکوه نص صریح قرآن در تحقق اراده پروردگار که عزت و 

ذلت به دست اوست.

یادداشت میهمان

سرهنگ پاسدار علی بقایی فرمانده سپاه ناحیه همدان:

از همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های دو دستگاه استقبال می کنیم

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل کانــــون پرورش 
فکــــری کــــودکان و نوجوانــــان اســــتان همدان بــــه دیدار 
سرهنگ پاسدار علی بقایی، فرمانده سپاه ناحیه همدان 
رفت و ضمــــن دیدار بــــا وی در مورد مســــائل فرهنگی و 

همکاری های مشترک گفتگو کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابــــی زاده در ایــــن دیدار 
بــــه فعالیت هــــای کانــــون در ســــال جــــاری ماننــــد پیک 
امیــــد مجــــازی، کارگاه های آموزشــــی برخط، شــــادپیمایی 
و  مناســــبت ها  و  اعیــــاد  در  غول پیکــــر  عروســــک های 
فرهنگ سازی رعایت شیوه نامه های بهداشتی اشاره کرد.
مدیــــرکل کانــــون پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانان 
اســــتان همدان افزود: امســــال برای کانون سال موفقی 

بود و اعضا در رشته های ادبی و هنری رتبه های کشوری و 
جهانی کسب کردند.

سرهنگ پاســــدار بقایی با تشکر از حضور مدیرکل کانون 
گفت: شــــما از سرمایه های اســــتان ما و کشــــور در حوزه 

ادبیات دفاع مقدس و روایتگری هستید.
وی افــــزود: ما در مجموعه بســــیج در کنــــار کادر درمان، 
و  امنیتــــی  رســــان،  خدمــــات  و  حمایتــــی  دســــتگاه های 
انتظامــــی و هرکجــــا که کاری از دســــت مان برآمــــد انجام 
وظیفــــه کردیــــم و امیدوارم بــــا کمک خداوند به شــــرایط 

عادی برگردیم.
علــــی بقایی به اســــتفاده از ظرفیت های هر دو دســــتگاه 
تأکید کرد و افزود: بسیج دانش آموزی ظرفیت خوبی برای 

همکاری با کانون دارد.
وی در ادامه پیشــــنهاد برگزاری جشــــنواره های مشــــترک 
مانند جشنواره ســــرود را مطرح کرد و با استقبال مدیرکل 

کانون روبرو شد.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان افــــزود: آمادگی داریم تا از 
ظرفیت های فضای مجازی بســــیج بــــرای معرفی کانون 
کــــودکان و نوجوانان اســــتفاده  آن برای  و برنامه هــــای 

. کنیم
ضرابی زاده در پایان با تشــــکر از حمایت های همیشــــگی 
بســــیج از کانون گفت: کارگاه های برخط فصل زمســــتان 
کانون در حال ثبت نام است و با اطالع رسانی به مخاطبان 

شما امیدواریم کارگاه های پرباری را برگزار کنیم.

فروشگاه های روستا- بازار راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــازمان مرکزی 
تعاون روســــتایی از راه اندازی فروشگاه های روستا بازار در 

کشور خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، معــــاون وزیــــر جهادکشــــاورزی و 
مدیرعامــــل ســــازمان مرکــــزی تعاون روســــتایی ایــــران از 
راه اندازی فروشــــگاه های روســــتا بازار در کشور خبر داد و 
گفت: فروشگاه های روستا بازار با هدف رونق محصوالت 
و تولیدی های بومی روستاییان در مناطق مختلف کشور 

راه اندازی می شود.
محمدعلــــی طهماســــبی با بیــــان اینکــــه راه انــــدازی این 
فروشــــگاه ها ابتــــکاری در راســــتای کوتاه کــــردن فاصله 
تولید تــــا مصرف محصوالت روســــتایی اســــت، افزود: با 
راه انــــدازی و رونــــق فعالیت فروشــــگاه های روســــتا بازار 
 ، توســــط اتحادیه های تعاون روســــتایی در مناطق کشور
محصوالت و تولیدات روســــتاییان بدون واســــطه ضمن 
حفــــظ و صیانــــت از کیفیــــت کاال و با قیمت مناســــب به 

مصرف کننده عرضه خواهد شد.
وی اظهار کرد: هم اکنون در اســــتان های خراسان رضوی 
راه انــــدازی  از  موفقــــی  نمونه هــــای  شــــاهد  خوزســــتان  و 
فروشگاه های روســــتا بازار هســــتیم و محصوالتی مانند 
خرمای مشهد و برنج عنبر بومی خوزستان اینگونه عرضه 

می شود.
مدیرعامل ســــازمان مرکــــزی تعاون روســــتایی ایران با 
اشــــاره به نقش محوری اتحادیه تعاونی های روســــتایی 
در راه انــــدازی فروشــــگاه های روســــتا بــــازار بیــــان کرد: 
کاال بیــــن شــــبکه تعاونی  با اجــــرای این طــــرح مبادلــــه 
شهرســــتانی  اتحادیه هــــای  و  کشــــاورزی  و  روســــتایی 
افزایش یافتــــه و با حــــذف تقلب احتمالــــی در عرضه و 
فــــروش کاال، موضــــوع حفظ و افزایــــش ارزش افزوده و 
برندســــازی محصوالت کشــــاورزی و دامی نیز با جدیت 

می شود. دنبال 
طهماســــبی ادامــــه داد: اتحادیه هــــای تعاون روســــتایی 

می توانند با ایجاد فروشــــگاه های روســــتا بــــازار در مناطق 
، موجب حفــــظ و افزایــــش ارزش افزوده  مختلف کشــــور
محصوالت کشــــاورزی و دامی و تجمیع و ارزشمند کردن 

سرمایه های کوچک روستاها شوند.
وی با بررســــی مشکالت بخش کشــــاورزی و دامی تکاب 
اضافه کرد: بــــا وجود کمبودها و کاســــتی های مختلف در 
این شهرستان، اقلیم کوهســــتانی، سرما و ارتفاع باالی 2 
هزار و 700 متر از ســــطح دریا، با اجــــرای طرح های زنجیره ای 
کم هزینه این شهرستان می تواند به قطب ایجاد انبارهای 

سرد تبدیل شود.
مدیرعامل ســــازمان مرکزی تعاون روســــتایی ایران بیان 
کرد: باید بــــا دانش فنی و نوآوری از اســــتعدادهای بالقوه 
منطقــــه بــــرای تغییــــر محصــــول و اصالح الگوی کشــــت 
در تکاب اســــتفاده کرد و در این راســــتا جهــــت راه اندازی 
طرح های مکمل کشــــاورزی و صنایع وابســــته تسهیالت 

مناسب نیز پرداخت می شود.

پویانمایی زندگی »حاج قاسم«
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: پویانمایی»حاج قاســــم« 
به کارگردانی محمدعلی صفورا به زندگی ســــردار قاسم 

سلیمانی از نوجوانی تا شهادت ایشان می پردازد.
به گزارش هگمتانه، از سال گذشته در مرکز پویانمایی 
صبا یک پویانمایی به نام »حاج قاسم« در دست تهیه 
و تولید قرار داشــــت و درست در روز سالگرد شهادت 

سردار سلیمانی از شبکه امید پخش شد.
»محمدعلی صفورا« نویســــنده و کارگــــردان پویانمایی 
»چهل شــــاهد« در این باره گفت: مرکز پویانمایی صبا 
دو ســــال پیش و با توجه به چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب تصمیم گرفــــت مجموعه پویانمایی با شــــیوه 

کمیک موشن درباره شهدا بسازد.
 وی ادامــــه داد: جلوتر که رفتیم ایــــن مجموعه »چهل 
شاهد« نام گذاری شــــد و قرار شد این کار چهل شهید 
انقالب ســــاخته شــــود که 7 قســــمت از این مجموعه 
ســــاخته و پخش شــــد و هر قســــمت به زندگی یکی از 

شهدا می پردازد.
صفــــورا دربــــاره چگونگــــی تولیــــد ایــــن پویانمایی نیز 
گفت: سال گذشته شهادت ســــردار سلیمانی اتفاق 
افتــــاد و مدیران مرکز صبا همان زمــــان به خاطر اینکه 
اتفــــاق بزرگــــی رخ داده بود به مــــن پیشــــنهاد دادند 
که یکــــی از ایــــن قســــمت ها را به ســــردار ســــلیمانی 
اختصاص دهیــــم و در ادامه چهل شــــاهد، ســــاخته 
شود. همین پیشنهاد باعث شد که دو قسمت 35 
دقیقــــه ای برای ســــردار دل ها تولید کردیــــم. از همان 
زمان تحقیقاتمان شــــروع شــــد و پیش تولید را نیز به 

تدریج شروع کردیم.
صفورا ادامه داد: ســــاختار روایی قصه های ما در چهل 
شاهد روایت هایی اســــت که اطرافیان از شهدا دارند. 
حال می تواند همرزمان باشــــند، دوســــتان باشــــند یا 

خانواده شهید.
افــــزود: روایت داســــتان  ایــــن پویانمایــــی  کارگــــردان 

ســــردار ســــلیمانی، روایت هایی از زبان برادر شهید در 
دوران نوجوانی، شــــهید همدانی، یا خیلی از سرداران و 
قصه ها از زبان حاج قاســــم درباره جبهه و جنگ است 
و خاطــــرات عملیات کربــــالی 4 و 5 و والفجر 4 از جمله 
این عملیات ها اســــت و ما همین روایت ها را بازسازی 
کردیــــم و هیچ چیز کم یا اضافه نکردیــــم. حتی در عراق 
و ســــوریه هم بخش هایی خود حاج قاســــم راوی قصه 

است.
وی ادامــــه داد: همچنیــــن در این اثر خاطراتــــی از زبان 
سردار قاسم سلیمانی، حسین برادر سردار سلیمانی، 
ســــردار اصغر صبوری از معاونان نیروی قدس ســــپاه 
پاســــداران، ســــردار محمود چهار باغــــی از فرماندهان 
وقــــت توپخانه ســــپاه در محور مقاومت، ســــردار کریم 
نصر فرمانده تیپ قمر بنی هاشم، سید علی بنی لوحی 
همرزم و نویســــنده کتــــاب این مرد پایان ندارد، ســــید 
محمد صادق خرازی دیپلمات، مسعود بارزانی رئیس 
اقلیم کردســــتان عــــراق،  زینب محرابی دختر شــــهید 
محرابی، شــــهاب الدیــــن واجدی عکاس، دوســــتان و 
اهالــــی روســــتای قنات ملــــک،  اصغر محمد حســــینی 
، عباس افزون رزمنده، همرزمان در دوره جنگ  پاسدار
تحمیلی، مدافعان حرم و مراهان در سوریه و عراق بیان 

شده است.
وی ادامــــه داد: مخاطب این پویانمایــــی که با کیفیت 
فول اچ دی پخش می شــــود، نوجوانان هستند به این 
خاطر که در گروه نوجوان مرکز صبا تولید شــــده است. 

اما مخاطب عام و بزرگسال هم می تواند داشته باشد.
به نقل از فــــارس، وی بیان کرد: بخــــش دیگری از این 
پویانمایی به بازســــازی عملیات های ســــردار می پردازد 
و در پایان این کار شــــاهد صحنه شــــهادت حاج قاسم 
توســــط آمریکایی هــــا خواهیــــد بــــود. روایــــت صحنــــه 
، چنــــد بعــــدی و از زاویه نــــگاه افراد  شــــهادت ســــردار

مختلف است.

پالک کوبی برای جلوگیری از قاچاق دام
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان جهاد 
کشاورزی اســــتان همدان گفت: این استان موفق به 
کســــب رتبه نخســــت پالک کوبی دام ســــنگین و رتبه 
هفتم پالک کوبی دام ســــبک در کشور شده که زمینه 

جلوگیری از قاچاق دام را فراهم می کند.
به گزارش هگمتانه، منصــــور رضوانی جالل اظهار کرد: 
طرح پــــالک کوبی دام ها بــــه عنوان یک راهــــکار مهم و 
اساسی برای پیشــــگیری از قاچاق، ســــال گذشته آغاز 
شــــد که با توجــــه به ایجــــاد محدودیت و هزینــــه، مورد 

استقبال دامداران استان قرار نگرفت.
وی افزود: با توجه به تصویب این طرح در هیأت دولت 
و ضــــرورت اجرای آن، اقدام های تنبیهی و تشــــویقی به 
منظور مشــــارکت دامداران در پالک کوبی و هویت دار 
کردن دام ها در استان همدان پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســــتان همدان ادامه 
داد: اقدام های تنبیهی شــــامل جلوگیــــری از خروج دام 
فاقد پــــالک، جلوگیــــری از ذبح دام پالک کوبی نشــــده 
و همچنیــــن ممانعــــت از فروش دام اســــت که اجرای 
این مؤلفه های تنبیهی مســــتلزم همکاری همه جانبه 

دستگاه های متولی و مسؤول در این حوزه است.
رضوانی جالل گفت: همچنین ابزارهای تشــــویقی نظیر 
تخصیــــص نهاده به دامدارانی که اقــــدام به پالک کوبی 

دام های خود کنند نیز پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: اســــتان همــــدان دارای یــــک میلیون و 
729 هزار رأس دام ســــبک و ســــنگین اســــت که برای 
یک میلیــــون و 33 هزار رأس معادل 61 درصد دام های 
اســــتان پالک تهیه شــــده و از این تعداد 733 هزار دام 

نیز پالک کوبی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشــــاورزی استان همدان افزود: 
تاکنــــون اطالعات مربوط به حــــدود 46 درصد دام های 
پالک کوبی شده استان همدان در سامانه ثبت شده 

است.
رضوانی جالل گفــــت: جلوگیری از خــــروج دام، موجب 
تثبیت قیمت گوشــــت قرمز در اســــتان همدان شده 
و قیمت دام زنده ســــبک و سنگین نیز در این استان 

کاهشی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســــتان همدان اظهار 
کــــرد: قیمت مرغ نیز بــــا توجه به جوجه ریــــزی و تأمین 
نهاده های مورد نیاز در حال کاهش اســــت به گونه ای 
که قیمت مصوب مرغ زنده هــــر کیلوگرم 14 هزار و 400 
تومان تعیین شده که هم اینک با قیمت 12 هزار و 700 
تومان هم مشــــتری ندارد و قیمت مصوب برای عرضه 
گوشــــت مرغ نیز در بــــازار 20 هــــزار و 400 تومان برای هر 

کیلوگرم اعالم شده است.

آغاز ثبت نام بن دانشجویی
 نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 1۸ دی

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: مشــــموالن دریافت یارانه 
کتاب از 18 دی می توانند فرآیند ثبت و دریافت یارانه را انجام دهند. در نمایشگاه مجازی کتاب چیزی 

به نام صدور فیزیکی بن کارت نیست و یارانه با دریافت کد ملی مشموالن شارژ خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، ایوب دهقانکاربا بیان اینکه کلیت برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران مشخص شده و جامعه نشر با اطالع رسانی های صورت گرفته با کلیت کار و ماهیت آن آشنا 

شــــده اند، اظهار کرد: رســــانه ها نیز در اطالع رسانی برگزاری نمایشــــگاه مجازی کتاب تهران تأثیرات 
بسیاری داشــــته اند. وی با تأکید بر این مهم که در نخستین نمایشــــگاه مجازی کتاب تهران 1600 
ناشــــر حضور پیدا کرده اند که البته ثبت نام 200 ناشــــر هنوز قطعی نشــــده  و در مرحله تأیید نهایی 
ثبت نام قرار گرفته اند گفت: مهلت ثبت نام ناشــــران در نخســــتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
به هیچ وجه تمدید نخواهد شــــد و به  دلیل این که مدت زمان زیادی تا برگزاری نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران باقی نمانده، از تمدید مهلت ثبت نام معذور هستیم.
دهقانکار با اشاره به اینکه تمامی آثار ارائه  شده در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 20 درصد 
تخفیف برخوردار هســــتند، عنوان کرد: با همکاری ناشران شرکت کننده در نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران برای تمامی کتاب ها بدون هیچ اســــتثنایی تخفیف 20 درصدی و ارســــال رایگان تعیین شده  
اســــت که البته این موضوع اتفاقی است که نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای خریداران 
فراهم کرده است. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران درباره اختصاص یارانه خرید کتاب به 
دانشجویان، طالب و استادان دانشگاه گفت: مشموالن دریافت یارانه کتاب از 18 دی ماه می توانند 
فرآیند ثبــــت و دریافت یارانه را انجام دهند. در نمایشــــگاه مجازی کتاب چیــــزی به نام صدور فیزیکی 
بن کارت نیست و یارانه بر اساس کد ملی مشموالن شارژ خواهد شد تا دیگر نیاز به مراجعه به بانک 
وجود نداشته باشــــد. دریافت یارانه و فرآیند شــــارژ بن کارت اهالی قلم نیز براســــاس بانک اطالعات 

مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران انجام خواهد شد.
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ی اتمی اطالع داده شد انس انرژ ژ آغاز غنی سازی 20 درصد به آ
اروپا برجام را معطل گذاشته است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: نایب رئیس کمیســــیون امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس 
گفت: آغاز غنی ســــازی 20 درصد به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده شده و هیچ انحرافی در 

برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.
شهریار حیدری، در خصوص آغاز غنی سازی 20 درصد از سوی کشورمان و موضع ضدایرانی اتحادیه 
اروپا، گفت: این اقدام مطابق قانون مصوب مجلس شــــورای اسالمی صورت گرفته، از این رو هیچ 

انحرافی در برنامه هسته ای ایران انجام نشده است.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیالنغرب در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه آغاز 
غنی ســــازی 20 درصد به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده شده اســــت، اظهار کرد: در واقع هر 

کشوری که عملکرد شفاف در حوزه هسته ای داشته باشد، می تواند فعالیت صلح آمیز انجام دهد.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی کشورهای اروپایی جای تامل ندارد زیرا خودشان برجام را معطل گذاشته 
و به تعهداتشان عمل نکرده اند، ادامه داد: بر این اساس جمهوری اسالمی ایران مطابق مفاد برجام 

تعهداتش را به صورت گام به گام کاهش داد از این رو هیچ انحرافی از برجام رخ نداده است.

بــــه گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشــــاره به اینکه وحدت و هماهنگی 
میان تمام نهادها و ارگان ها در روند اجرای قانون جــــای تقدیر دارد، افزود: نمی توانیم به اروپایی ها 
زمان بیشــــتری دهیم زیرا چندین سال از انعقاد برجام گذشته و 1+4 هیچ اقدامی برای تحقق منافع 

ایران اسالمی انجام نداده اند.
نایب رئیس کمیســــیون امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
امروزه نقد جدی به طرف های برجامی وارد است نه ایران، زیرا کشورمان در چارچوب قوانین آژانس 

بین المللی انرژی اتمی حرکت می کند.

انعکاس
آغاز تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش

دزدی 9/2 میلیارد دالری کره ای ها از ایران
ج بلوکه شده 100 میلیارد دالر اموال ایران در خار

هگمتانه، گروه ایران و جهان: پایگاه خبری آســــیا تایمز 
حجــــم کل دارایی های خارجی بلوکه شــــده ایــــران را 100 

میلیارد دالر برآورد کرد.
خبرگزاری رســــمی کره جنوبی- یونهاپ- به نقل از منابع 
بانک مرکزی این کشــــور اعالم کرد به دلیل تحریم های 
آمریکا پس از خروج این کشور از برجام، حدود 10 تریلیون 
( از دارایی های ایران در این کشور  وون ) 9.2 میلیارد دالر
مسدود شده اســــت. از این مبلغ ســــه تریلیون وون از 
شــــهریور ســــال 98 پس از واریز در شــــعبه بانک ملت 
سئول مسدود شده و هفت تریلیون وون دیگر نیز در 

دو بانک صنعت کره و ووری مسدود شده اند.
پایــــگاه خبری آســــیا تایمز نیز با اشــــاره بــــه دارایی های 
مسدود شده ایران در کره جنوبی نوشته است حدود 
100 میلیــــارد دالر از دارایی های ایــــران در نقاط مختلف 
جهان به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده است.

در مــــاه می ســــال 2020 عبدالناصــــر همتــــی- رئیــــس 
بانک مرکزی ایــــران- گفته بود دو بانک کــــره ای مانع از 
دسترسی ایران برای اســــتفاده از پول خود و خرید دارو 
و مواد غذایی شــــده انــــد که هدف تحریم هــــای آمریکا 

نیستند.
این گــــزارش می افزاید در پی اقدام کره جنوبی در بلوکه 
کــــردن دارایی های ایــــران، روابط دو طــــرف دچار تنش 
شــــده و طرف ایرانی به دنبال شکایت از کره بابت این 

اقدام در محاکم قضایی بین المللی است.
به نقــــل از ایســــنا، در روزهــــای اخیر خبــــر توقیف یک 
نفتکش کره ای به دلیل ایجاد آلودگی محیط زیســــتی 
در نزدیکی سواحل ایران خبرساز شده بود. این کشتی 
اکنون در ایران لنگر انداخته و قرار اســــت معاون وزیر 
خارجه کره جنوبی برای رایزنــــی با مقامات ایرانی در این 
خصــــوص راهی ایران شــــود. حدود 70 درصــــد واردات 
نفتی کــــره جنوبی از تنگــــه هرمز عبور می کنــــد و ایجاد 
مشــــکل در این خصوص می تواند باعث بحران انرژی 

برای این کشور شود.
وزارت دفــــاع کــــره جنوبــــی در واکنش بــــه توقیف این 
کشتی اعالم کرد ناوشکن 4400 تنی چوی یونگ راهی 

آب های خلیج فارس خواهد شد.

ین پیگیری ها در پرونده ترور شهیدان  آخر
سلیمانی و فخری زاده

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی دستگاه قضا در 
ارتباط با پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور شــــهیدان 
ســــلیمانی و فخری زاده گفت: پرونده تروریســــتی شهید 
سلیمانی و همراهان در دادســــرا در شرف تکمیل است؛ 
بــــه زودی کیفرخواســــت افــــرادی کــــه در جنایــــت نقش 

داشتند، صادر می شود.
ســــخنگوی قوه قضائیه گفت: از ســــند تحول قضایی به 
عنوان مرامنامــــه حکمرانی قضایــــی در دوره تحول و گام 

دوم انقالب می توان نام برد.
وی ادامه داد: این ســــند، ســــند خدمت به مردم و ســــند 
اعتماد به شــــهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت 

و دادگستری است.
غالمحسین اسماعیلی با بیان اینکه سند تحول قضایی 
بــــا اقبال عمومی مردم مواجه شــــد و اجرای آن اجماع ملی 
و همــــکاری همه نهادهــــای حاکمیتی را می طلبــــد، افزود: 

نقش مردم در اجرای سند تحول نقشی بی نظیر است.
وی افزود: مشــــارکت مردم و نهادهــــای مردمی بیانگر آن 
اســــت که از منظــــر متولیان امــــور در قوه قضائیــــه، مردم 
صاحبان اصلــــی و ذینفعــــان واقعی این ســــند متعالی و 

پیشرفته هستند.

 آخرین پیگیری های دســــتگاه قضا در پرونده ترور  �
شهیدان سلیمانی و فخری زاده

ســــخنگوی دســــتگاه قضا در ارتباط با پیگیــــری حقوقی 
و قضایــــی پرونده ترور شــــهید ســــلیمانی و فخــــری زاده 
گفت: در پرونده تروریستی شــــهید سلیمانی و همراهان 

تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است.
وی ادامــــه داد: این پرونده در دادســــرا در شــــرف تکمیل 
اســــت به زودی کیفرخواســــت این افرادی که در جنایت 

نقش داشتند صادر می شود.
اسماعیلی اضافه کرد: شعبه ویژه دادگاه به محض صدور 

کیفرخواست به این موضوع رسیدگی می کند.
وی افزود: در ارتباط با شهید فخری زاده بررسی هایی انجام 

شده و مستنداتی به دست آمده است.

 آخرین وضعیت پرونده همدستان روح اهلل زم �
سخنگوی دســــتگاه قضا در ارتباط با پرونده روح اهلل زم و 
همدستان وی در داخل کشــــور از جمله »شیرین نجفی« 

گفت: این پرونده به اتمام نرسیده است.
صــــدور  از  بعــــد  دادگاه  ناحیــــه  از  اخیــــرا  داد:  ادامــــه  وی 
کیفرخواســــت در مورد 6 نفر دیگر از متهمان این پرونده 
حکم صادر شده اســــت که این 6 نفر به محکومیت های 

حبس 2 تا 10 سال محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: خانمی که نام برده شد تحت تعقیب قرار 
گرفت و در همین کیفرخواست برای او حکم صادر شده که 
در مرحله تجدیدنظر خواهی اســــت و نفر دیگری در همین 

پرونده دادگاهش در هفته آینده برگزار می شود.

 محکومیت یک میلیارد دالری آمریکا در پی حادثه  �
تروریستی چابهار

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
به دنبال جنایت آمریکا طی سال های گذشته علیه مردم 
ایران در منطقه شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب 
دیده اقدام به طرح شکایت کردند آیا این موضوع صحت 
دارد و این شکایت به کجا رسیده است، گفت: به موجب 
که  قانون مصوب مجلس شورای اســــالمی، شهروندانی 
از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شــــده اند می توانند 
در دادگاه های جمهوری اســــالمی ایران و در دادگســــتری 
تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رســــیدگی شــــود 
که تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشــــکیل و 

آراء زیادی صادر شده است.
اســــماعیلی تأکید کرد: گزارش برخی از این آراء در سنوات 
قبل ارائه شــــده اســــت؛ در ماه هــــای اخیــــر در دو پرونده، 
متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات 

آمریکا، رسیدگی و رأی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشــــت: یک پرونده مربوط 
به تعدادی از خانواده شــــهدای حادثه تروریســــتی چابهار 
بوده که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت 
کردند که این پرونده در دادگاه رســــیدگی شــــده است و 
برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا 
به پرداخت یک میلیارد دالر خسارت و غرامت در حق این 

خانواده های آسیب دیده محکوم شده است.
اســــماعیلی گفت: در پرونده دیگری هم 14 نفر از آسیب 
آمریــــکا در تهران مطالبه  دیدگان از اقدامات جنایتکارانه 
خســــارت از دولت آمریــــکا کردند که در ایــــن پرونده هم 
جمعا در یک دادنامه 26 هزار میلیارد تومان مبلغی است 
که دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در حق آسیب 

دیدگان از جنایت های آمریکا، صادر کرده است.
وی ادامــــه داد: مدعیان زیادی هنوز داریــــم که یکی بعد از 
دیگری طرح دعوی می کنند و هر کدام از آســــیب دیدگان 
از جنایت آمریکا که از اتباع کشــــور ما باشــــند و در دادگاه 
طــــرح دعوی کننــــد، برابر ضوابــــط و مقــــررات و صالحیت 

دادگستری جمهوری اسالمی ایران رسیدگی خواهد شد.

 افراد زیــــادی در ارتباط با وبگاه های شــــرط بندی و  �
قمار شناسایی شدند

اســــماعیلی با بیان اینکــــه در ارتباط با شــــرط بندی و قمار 
بازی اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: افراد زیادی 

در این ارتباط شناسایی شدند.
وی ادامــــه داد: در ارتبــــاط با کســــانی که اعمــــال مجرمانه 
بیشتری انجام دادند، بررســــی های الزم انجام شده است. 
کســــانی که ســــردمدار این موضوع بودند تحت تعقیب 
قرار گرفتند و در دادســــرای تهران شــــعبه ویــــژه ای به آنها 

اختصاص داده شده است.
ســــخنگوی دســــتگاه قضــــا افــــزود: در کارگــــروه تعیین 
مصادیــــق مجرمانه بســــیاری از ایــــن موارد بــــه مصادیق 
مجرمانه اضافه شده است و با نظر کارگروه مربوط برخی از 

این وبگاه ها که تعداد زیادی هستند، فیلتر شده است.

ثبت قراردادهای وکالت به قوه قضائیه تکلیف شد �
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه ثبت قراردادهای 
وکالت به قوه قضائیه تکلیف شد، اظهار کرد: قوه قضائیه 
در اولین فرصت این سامانه را بارگذاری کرد و تا امروز 312 
هزار قرارداد وکالت در این ســــامانه تنظیم شــــده اســــت 
همچنین 61 هزار قرارداد در این سامانه امضا شده است.

وی افزود: در ارتباط با ضمانت اجــــرا به واحدهای قضایی 
ابالغ کردیم قرارداد وکالتی را به رســــمیت بشناسند که در 

این سامانه به ثبت رسیده باشد.

امــــوال  � ثبــــت  ســــامانه  از  اســــتقبال  بیشــــترین 
مسؤوالن در 3 نهاد

ســــخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ســــامانه ثبت اموال 
مسؤوالن گفت: از سال 98 تا ابتدای تیرماه 99 استقبال 
از این سامانه خیلی زیاد نبود و 1500 نفر اموال خود را ثبت 

کردند اما این رقماکنون به 6 هزار نفر رسیده است.
وی ادامه داد: بیشــــترین اســــتقبال از این سامانه توسط 
همکاران ما، مجلس شــــورای اســــالمی و شورای نگهبان 

بوده است و در برخی جاها اقبال کمتر بوده است.

و  � دارد  متهــــم   ۲۲ طبــــری  پرونــــده  دوم  بخــــش   
کیفرخواست صادر شده است

به نقل ار فارس، اسماعیلی در پاسخ به پرسشی پیرامون 
زمان رســــیدگی به بخــــش دوم پرونده اکبر طبــــری اظهار 
کرد: بخش دوم پرونده دارای 22 متهم اســــت که منتهی 
به صدور کیفرخواســــت از ناحیه دادسرا شده و به دادگاه 

ارجاع شده است.
وی با بیان اینکه به زودی جلســــات دادگاه رســــیدگی به 
ایــــن پرونده برگزار خواهد شــــد، افزود: اصــــل پرونده هم 
در دیوان عالی اســــت و تا االن دیــــوان صدور رأی نهایی را 

نداشته است.

ح ملی مسکن از فردا آغاز ثبت نام دور جدید طر
ایــــران و جهــــان: معــــاون مســــکن و  هگمتانــــه، گــــروه 
ســــاختمان وزارت راه و شهرســــازی از آغاز دور جدید ثبت 
نام طرح اقدام ملی مســــکن از صبح پنج شنبه 18 دی ماه 

به مدت یک هفته خبر داد.
محمود محمــــودزاده درباره آغاز ثبت نــــام دور جدید طرح 
»اقدام ملی مسکن« اظهار کرد: از صبح پنجشنبه )18 دی 
ماه( تا ســــاعت 24 پنجشنبه )25 دی ماه( امکان ثبت نام 

فراهم شده است.
وی افــــزود: در این مرحله بــــرای 183 شــــهر جدید امکان 
 با احتســــاب شهرهای 

ً
ثبت نام فراهم شــــده که مجموعا

ثبت نام شــــده در مراحل گذشــــته، به 770 شهر افزایش 
می یابد.

و  راه  وزارت  ســــاختمان  و  مســــکن  معــــاون  گفتــــه  بــــه 
شهرســــازی، در مرحله جدید یک هفته ثبت نام خواهیم 
آئین نامه اجرایی  داشــــت و شــــرایط چهارگانه مذکور در 
قانــــون ســــاماندهی و تولید مســــکن شــــامل 1. اقامت 
پنج ســــاله در محــــل مورد تقاضــــا 2. تأهل یا سرپرســــت 
خانوار بودن 3. داشتن سابقه مالکیت از سال 1384 به 
بعد )فرم »ج« متقاضیان ســــبز باشــــد( 4. توانایی تأمین 
هزینــــه ســــاخت مســــکن )مازاد بــــر تســــهیالت بانکی( 

خواهد بود.
محمودزاده درباره اسامی استان هایی که در مرحله جدید 
ثبت نام خواهیم داشــــت، گفت: در اســــتان های تهران، 

، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان  ایالم، بوشهر
و بلوچســــتان، کرمان، کردســــتان، قزویــــن، مازندران و … 

ثبت نام طرح ملی مسکن انجام خواهد شد.
وی یادآور شــــد: متقاضیان صبح پنجشــــنبه هفته جاری 
با مراجعه به ســــامانه www.tem.mrud.ir ثبت نام خود را 

انجام دهند.
معاون وزیر راه و شهرســــازی افزود: کسانی که در مراحل 
قبلی شــــهر مورد تقاضا را به اشــــتباه وارد کرده و از این رو 
با رد تقاضا مواجه شــــده بودند، در مرحله جدید می توانند 
شــــهر مورد تقاضــــای خود را اصــــالح کنند؛ به شــــرط آنکه 
در شــــهر مورد تقاضا، شــــرایط اقامت حداقل پنج سال را 

داشته باشند.
محمودزاده تأکید کرد: شــــرط اقامت پنج ســــال ســــاخت 
برای شهرهای جدید مستثنی است و متقاضیان ثبت نام 
طرح ملی مسکن در شــــهرهای جدید از این شرط معاف 

هستند.
وی اظهــــار کرد: در اســــتان تهران و دوره هــــای قبلی 20 
، شمال، جنوب، شــــرق و غرب استان و همچنین  شهر
4 شــــهر جدیــــد پردیــــس، پرنــــد، هشــــتگرد و ایوانکی 
بــــرای متقاضیــــان تهرانــــی ثبت نام انجام شــــده بود. در 
اراضــــی جدیدی در نسیم شــــهر رباط کریم  مرحله جدید 

است. شده  پیش بینی 
معاون مســــکن و ســــاختمان وزارت راه و شهرســــازی 

خاطرنشــــان کرد: چنانچــــه در مراحل احــــداث پروژه ها، 
ظرفیت های خالی ایجاد شــــود، باز هم ثبت نام خواهیم 

داشت.

ج  � ح خار هر کس امتیاز مســــکن ملی بخــــرد، از طر
می شود

محمــــودزاده در پاســــخ به ســــؤالی درباره خریــــد و فروش 
امتیاز مســــکن ملی گفت: هیچ امتیازی برای کسی وجود 
نــــدارد که بخواهد آن را خرید و فروش کند. از شــــهروندان 
می خواهم وارد این فضاها نشــــوند، چرا که خرید و فروش 
ثبت نام طرح ملی مســــکن، معامالت غیررســــمی بوده و 

 متضرر خواهند شد؛ کسی هم پاسخگو نیست.
ً
قطعا

، وی ادامه داد: اگر کسی امتیاز مسکن ملی  به نقل از مهر
را بخــــرد، از طرح اقدام ملی خارج شــــده و از ادامــــه پروژه باز 

خواهد ماند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره 
رقم آورده متقاضیان گفــــت: 40 میلیون تومان رقم آورده 
اولیــــه متقاضیان اســــت و در مراحل بعدی پــــروژه، ارقام 
آنها اطالع رســــانی خواهد شــــد. برخی  آورده ها به  جدیدتر 
پروژه هــــا 60 درصــــد پیشــــرفت دارند کــــه متقاضیان این 
پروژه ها باید نســــبت به واریز آورده های بعدی اقدام کنند 
اما در حال حاضر فعاًل بــــرای متقاضیان ورود به این طرح، 

رقم آورده اولیه همان 40 میلیون تومان است.

حذف امتیاز گوشی مسافری و پستی
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: آن طور کــــه معاون فنی 
گمرک ایــــران می گوید طی تصمیمات اخیر و ابالغ آن دیگر 
هیچ مزیتی برای ورود گوشی های مسافری و پستی وجود 
نداشته و بیش از یک گوشی وارده از طریق پست، مرجوع 

خواهد شد.
طی مدت اخیر حواشــــی در رابطه با گوشــــی های مسافری 
و البته گوشــــی های پســــتی ایجاد شــــده بود؛ به طوری که 
گمــــرک ایران اعالم کرد که طبق بررســــی های انجام شــــده 
جریان ورودی گوشــــی  بــــه نوعــــی جریان تجــــاری تبدیل 
شده اســــت، از این رو قرار بر این شــــد تا طی طرح موضوع 
و بررســــی، در مورد آن تصمیم گیری شــــود کــــه طی هفته 
گذشــــته در ســــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیماتی در 
مورد گوشی های پستی البته گوشی اتباع اخذ و در نهایت 

در ستاد تنظیم بازار مصوب شد.
این در حالی اســــت که پیش از این و در ســــال گذشــــته 

مصوباتــــی در رابطه بــــا معافیت هــــا و تغییر مبنــــای ارزی 
گوشی مسافری صادر و در دستور کار قرار گرفته بود.

پیگیری آخرین وضعیت ورود گوشــــی های همراه مسافر 
و پســــتی با مصوبات جدید از گمرک ایران با توضیحاتی از 
ســــوی مهرداد جمال ارونقی - معــــاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایــــران _ همراه بــــود و وی اعالم کرد کــــه مصوبات 
مربوطه گوشــــی های پستی که از سوی ســــتاد تنظیم بازار 

صادر شد اکنون برای اجرا ابالغ شده است.
وی با بیان این که ترخیص کاالهای پســــتی -به استثنای 
اقالمی که از نظر شــــرعی یــــا قانونی ممنوعیــــت دارد- اگر 
کاال جنبه تجاری پیدا نکند به ارزش حداکثر 50 دالر بدون 
پرداخت حقوق گمرکی و ســــود بازرگانــــی و بدون مطالبه 
کارت بازرگانی با مجوزهای مقرر بالمانع اســــت، اظهار کرد: 
در رابطه با گوشــــی های پســــتی نیز این موضوع قابل اجرا 
بود اما از چندی پیش بررســــی های گمرک نشــــان داد که 

به نوعی ورود گوشــــی های پســــتی جنبه تجاری پیدا کرده 
است.

ارونقی گفت: مشاهده شــــد که افراد از کشورهای دیگر و 
از جمله کشورهای همســــایه از جمله عراق، افغانستان و 
ترکیه اقدام به پســــت گوشــــی به ایران می کردند که این از 

نظر گمرک ایران طبیعی به نظر نمی رسید.
وی یادآور شــــد که براین اســــاس با طرح موضوع در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم بر این شــــد که معافیت 
50 دالری گوشی های پســــتی حذف و نرخ ارز 4200 تومانی 
برای محاســــبه حقوق ورودی حذف شود که در نهایت با 
، وزارت صنعت،  پیشنهاد ســــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
معدن و تجارت و گمرک ایران در جلسه ستاد تنظیم بازار 
مطرح و به تصویب این مرجع رســــید. براین اساس از این 
پس ورود گوشــــی های پستی بدون هیچ معافیتی بوده و 
حقوق ورودی گمرکی آن براســــاس نرخ سنا و با پرداخت 

دو برابر سود بازرگانی انجام می شود.
به نقل از ایســــنا، این مقام مسؤول در گمرک ایران تأکید 
کرد که اگر بیش از یک گوشــــی به نام یک شــــخص پست 
شده باشــــد گمرک ایران نسبت به مرجوع کردن مازاد آن 

اقدام کرده و فقط یک گوشی را رجیستر خواهد کرد.
به گفته وی در مجموع با تصمیمات اخذ شــــده، گوشــــی 
همراه مسافر و پســــتی دیگر مزیتی برای افراد سودجویی 
که از این فرصت سوءاستفاده می کردند نخواهد داشت.

شناسایی اولین مورد 
ویروس انگلیسی در ایران

ســــعید نمکی، بعد از ظهر سه شــــنبه، گفت: اولین 
مورد ویروس انگلیسی در ایران تأیید شده است.

وی بــــا اشــــاره بــــه شناســــایی اولین مــــورد ویروس 
، افــــزود: ایــــن هموطــــن که از  انگلیســــی در کشــــور
انگلستان آمده بود، با اینکه تست پی سی آر او منفی 
شــــده بود، اما آزمایشات بعدی ثابت کرد که مبتال به 
 ، ویروس جهش یافته انگلیسی است. به نقل از مهر
نمکی با تأکید بر اینکه حال این بیمار خوب اســــت، 
ادامــــه داد: اطرافیان این بیمار نیز تحــــت کنترل قرار 
گرفته اند و هیــــچ مورد دیگری از ویروس انگلیســــی 
مشاهده نشده است. وزیر بهداشــــت افزود: اعالم 
این مــــورد بــــه معنای تــــرس و وحشــــت هموطنان 

نیست و مردم بدانند همه چیز تحت کنترل است.

تورم 6.۸ درصدی اجاره بها 
در پاییز 99

در فصــــل پاییز ١٣٩٩، شــــاخص قیمت اجــــاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شــــهری، به عدد ٢٠٩.٠ 
رسید که نســــبت به فصل قبل )١٩٥.٨(، ٦.٨ درصد 
افزایش داشته است. در فصل پاییز ١٣٩٩، شاخص 
قیمت اجاره بهــــای واحدهای مســــکونی در مناطق 
شهری، به عدد 209.0 رسید که نسبت به فصل قبل 
)١٩٥.٨(، ٦.٨ درصــــد افزایش داشــــته اســــت. در این 
فصل بیشــــترین نرخ تــــورم فصلی مربوط به اســــتان 
آذربایجــــان غربــــی بــــا ١٩.٠ درصد افزایــــش و کمترین 
آن مربوط به اســــتان سیستان و بلوچســــتان با ٣.٩ 
، درصد تغییرات  درصد افزایش اســــت. به نقل از مهر
شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ٢٨.٤ 
درصد است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩ )٢٨.٩ 

درصد(، ٠.٥ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تمهیدات جدید برای دریافت 
30 درصد مالیات معوقه 

مودیان بدهکار
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق الیحه بودجــــه 1400 
در تشــــریح جدید ترین مصوبات این کمیســــیون از 
تمهیدات جدید بــــرای دریافــــت 30 درصد مطالبات 
معــــوق مالیاتــــی از مودیانی که فــــرار مالیاتــــی دارند 
خبرداد و گفت: در صورت عدم اجــــرای آن بانک ها و 
مؤسســــات اعتباری 2 درصد از 30 درصد و بیمه ها 5 

درصد جریمه می شوند.
به نقل از خانه ملت، رحیم زارع همچنین از پیش بینی 
2 هزار میلیــــارد تومان برای انجــــام اقدامات فرهنگی 
در مناطق محــــروم خبــــرداد و اضافه کرد: براســــاس 
پیشــــنهاد دولت مقــــرر شــــد از پزشــــکان 10 درصد 
مالیات علی الحساب کسر شود. این موضوع شامل 

درآمد، حقوق و کارانه نمی شود.
وی ادامه داد: براســــاس پیشــــنهاد دولت بانک ها و 
مؤسسات اعتباری مکلف شدند تا اطالعات هویتی، 
مالی و اقتصادی افرادی که تا پایان ســــال 99 مالیات 
معوق خود را پرداخت نکرده اند را در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قرار دهند تا 30 درصد مطالبات معوق از 
این افراد کسر شود. در صورت عدم اجرای آن بانک ها 
و مؤسسات اعتباری 2 درصد از 30 درصد و بیمه ها 5 

درصد جریمه می شوند.

ترمز بیت کوین کشیده شد
پس از رکوردشکنی های متوالی، بیت کوین سرانجام 

از قله تاریخی اش عقب نشست.
تردید معامله گران به ظرفیت رشــــد بیشتر در کوتاه 
مدت برای بیتکوین و افزایش عرضه،باعث شد این 

ارز برای نخستین بار در چند هفته اخیر ریزش کند.
به نقل از ایســــنا، بازدهــــی هفتگــــی محبوب ترین ارز 
دیجیتالی جهان به مثبت 16.57 درصد رسیده است. 
اخیرا بیــــت کوین با ثبت ریــــزش 6.95 درصدی به 30 
هزار و 766.72 دالر رســــید. باالترین رکورد ثبت شده 
ارزش بیت کوین مربوط به روز ســــوم ژانویه سال 2021 
بوده که در آن این ارز به قیمت 32 هزار و 169 دالر رسید.

رکورد قبلی این ارز مربوط به روز دوم ژانویه بوده که در 
آن، این ارز به قیمت 32 هزار و 169 دالر رسید.

ارزش بازار بیت کوین در حــــال حاضر بیش از حدود 
540 میلیارد دالر است.

اخبار کوتاه

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

سخت افزار کافی برای توسعه برگزاری انتخابات 
الکترونیکی وجود ندارد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیــــس هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــــوراهای اسالمی شــــهر و روستا 
گفــــت: ســــخت افــــزار کافــــی بــــرای توســــعه برگــــزاری 
الکترونیک انتخابات نسبت به دوره قبل وجود ندارد.
ســــید حمیدرضــــا کاظمی تصریــــح کرد: دوره گذشــــته 
انتخابات شــــوراهای اســــالمی شــــهر و روســــتا در 142 
شــــهر بــــا 9 هــــزار و 752 شــــعبه اخــــذ رأی به صــــورت 
تمام الکترونیکــــی برگزار شــــد و برای اولیــــن بار در این 
تعــــداد از حوزه های چنین تجربه ای کســــب شــــد و در 
دوره آتی نیز با توجه به شــــرایط خاص کشور پیشنهاد 

برای برگزاری الکترونیک مطرح است.
بــــه نقل از خانه ملــــت، وی افزود: اما امکانات ســــخت 
افزاری وزارت کشــــور برای برگزاری الکترونیک نســــبت 
به دورقبل تغییری نکرده اســــت و تنها حــــدود 10هزار 
دســــتگاه اخذ رأی در اختیــــار وزارت کشــــور به عنوان 

مجری انتخابات قرار دارد.
نماینــــده مــــردم پلدختر در مجلس شــــورای اســــالمی 
گفت: بــــا توجه به محدودیت امکانات ســــخت افزاری 

تصمیــــم گیری در مورد چگونگی برگــــزاری انتخابات به 
صــــورت الکترونیکی و اینکه در کــــدام حوزه ها با توجه 
به شــــرایط و مالحظات مختلف ایــــن کار اتفاق بی افتد 
منوط به جلســــات هیأت مرکزی است و ما هفته آینده 
این موضوع را در دســــتور کار داریم و قطعا از تجربیات 
برگــــزاری دورقبل نیز اســــتفاده خواهیم کــــرد، و پس از 
آن با دوســــتان وزارت کشــــور نیز مطرح خواهیم کرد تا 

تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

ح حمایت  11 میلیون خانوار مشمول طر
معیشتی کرونا

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی طرح حمایت 
معیشــــتی کرونای وزارت رفاه گفــــت: 11 میلیون خانوار 

مشمول طرح حمایت معیشتی کرونا شده اند.
حســــین میرزایــــی همچنیــــن دربــــاره طــــرح حمایــــت 
معیشــــتی 100 هــــزار تومانــــی گفــــت: در طــــرح حمایتی 
کرونــــا به 25 میلیون نفر به ازای هــــر نفر 100 هزار تومان 
پرداخت شده اســــت و به 8 میلیون و 900 هزار نفر که 
تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی بودند 

120 هزار تومان تعلق گرفته شده است.
میرزایی با اشاره به وضعیت کلی آمار معیشتی بگیران 
افــــزود: از 85 میلیــــون نفر جمعیت کشــــورحدود 76 
میلیــــون نفر یارانه بگیر هســــتند، از ایــــن 76 میلیون 
نفر 60 میلیــــون معیشــــتی بگیر هســــتند، یعنی جزو 
ســــه دهک باالی درآمدی نیســــتند و شــــرایط دریافت 
معیشــــتی را دارا هســــتند، از ایــــن تعــــداد 34 میلیون 
نفر فاقــــد درآمد ثابــــت بودنــــد، فاقد بیمــــه بودند و از 
نظر شــــاخص های بانکی به نســــبت بقیه در شــــرایط 
کرونا  که تســــهیالت حمایتی  پایین تری قرار داشــــتند 

فقط به این 34 میلیون نفر تعلق گرفته است.
، میرزایــــی با تأکید بر سیســــتمی بودن  به نقــــل از مهر
فرآیند بررســــی ها گفت: پایگاه اطالعات رفــــاه ایرانیان 
6 میلیــــارد اطالعات از 50 منبــــع داده ای مثل اطالعات 
خودرو ناجا، مثل تأمین اجتماعی، اطالعات ســــفرهای 

خارجی و … دریافت کرده اســــت و وقتــــی کدملی افراد 
در ســــامانه وارد شــــود برای مــــا تمــــام دارایی های فرد 

مشخص می شود.
ســــخنگوی طرح حمایت معیشــــتی کرونا تصریح کرد: 
مردم برای مشــــاهده وضعیت خــــود در مراجعه ای که 
به ســــامانه دارند به این نکته توجه کنند که در سامانه 
حمایــــت فقط برخــــی از شــــاخص ها برای افراد نشــــان 
داده می شــــود و آنها تمام شــــاخص هایی نیســــت که 
باتوجه به آنها تصمیم گیری می شــــود و تمام اطالعات 
فعاًل برای افراد قابل مشــــاهده نیســــت اما ما به تمام 
این شــــاخص ها دسترســــی داریــــم و بر اســــاس همه 
شاخص ها وضعیت مشمول شــــدن فرد را مشخص 

می کنیم.



سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/02         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/17

نظــر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شــماره 
139960326004000775 مورخــه 1399/08/28 تصرفات مفــروزی و مالکانه آقای محمدرضا 
باقری فرزند خدابخش به شناسنامه شماره 678 و کد ملی 3931668185 متقاضی پرونده کالسه 
1398114426004000109  نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان قسمتی از پالک از 3433 
اصلی واقع در بخش یک به مســاحت 44/80 مترمربع واقع در بخش یک تویســرکان به آدرس: 
تویســرکان، خیابان امین، خریدار عادی از آقای علیرضا رزاقی محرزگردیده اســت. لذا مفاد رأی 
صادره به اســتناد 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 
باشــند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید 
عــرض 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 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 316

آگهی حصر وراثت

م.الف 479

خانم اقدس افشــانی سبز دارای شناسنامه شماره 996 به شرح دادخواست به کالسه 
605/99ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شمسعلی افشانی سبز به شناسنامه شماره 206 در تاریخ 1362 در 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
اســت به: 1- محترم افشانی سبز فرزند شمسعلی به شــماره شناسنامه 554 متولد 
1323 فرزند متوفی 2- فریده افشــانی ســبز فرزند شمســعلی به شماره شناسنامه 
699 متولد 1342 فرزند متوفی 3- اقدس افشــانی ســبز فرزند شمسعلی به شماره 
شناسنامه 996 متولد 1349 فرزند متوفی 4- صیاده افشانی سبز فرزند شمسعلی به 
شــماره شناسنامه 6 متولد 1332 فرزند متوفی 5- عفت افشانی سبز فرزند شمسعلی 
به شماره شناسنامه 18 متولد 1339 فرزند متوفی 6- حاجی محمد مهدوی کیا فرزند 
شمسعلی به شماره شناسنامه 612 متولد 1330 فرزند متوفی 7- عباس افشانی سبز 

فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 3 متولد 1337 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

پیرو آگهی مندرج در روزنامه هگمتانه به شــماره 4678 مورخه 1399/09/15 مورد درخواست شرکت باربری 
باربرا برین نهاوند به شــماره ثبت 1545 و شناســه ملی 14006820779 برابر یک فقره سند شماره 15551 
مورخه 1398/03/13 دفتر اسناد رسمی 81 فیروزان مقدار 8 صدم سهم مشاع از 26 صدم سهم مشاع از 9/2 
سهم مشاع از 96 سهم از 110 سهم از 24 شعیر از 96 شعیر ششدانگ قریه بره فراخ نهاوند را خریداری نموده 
اســت افراز در موعد مقرر 1399/10/06 به عمل آمده که حدود  و حقوق به شــرح ذیل می باشد: »ششدانگ 
شرکت باربران برین نهاوند« قسمتی از پالک 18 اصلی بخش 4 نهاوند به مساحت )1500 مترمربع( با حدود 
اربعه: شماالً: به طول های 11/40 و 17/36 متر پی است و 34/77 و 16/24 متر دیواریست به باقیمانده پالک 
18 شرقاً: به طول 13 متر پی است به محوطه پمپ بنزین جنوباً: به طول های 16/24 متر و 8/48 متر )شرقی 
اســت( جای درب و دیواریست به محوطه پمپ بنزین و به طول 34/05 متر دیواریست و به طول های 18/01 
متر و 11/24 متر پی اســت به محوطه پمپ بنزین غرباً: به طول 19/21 متر پی اســت به باقیمانده پالک 18 
اصلی حقوق ارتفاقی: با حق عبور از حد دوم جنوبی از محوطه پمپ بنزین، که با افراز مقدار فوق برابر تصمیم 
شــماره 99/ن/1849 مورخه 1399/10/15 مبنی بر قبول افراز موافقت گردیده است و نظر به اینکه متقاضی 
اعالم نموده است که اسامی و نشانی سایر مالکین مشاعی را نمی داند لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به 
هر نحو خود را دارای حقی می دانند، ابالغ می گردد که در اجرای ماده 12 قانون افراز و فروش امالک مشــاع 
ماده 6 آیین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض می باشــند، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشــار به دادگاه شهرســتان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره 
ثبت نهاوند تقدیم نمایند. در غیر این صورت پس از ســپری شــدن موعد مقرر نسبت به صدور سند مالکیت 

افراز اقدام خواهد شد.

آگهی اعالن نظر افراز

م.الف 864
محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 
تاریخ انتشار: 1399/10/17

چون آقای حجت اله امانی مالک مشاعی پالک باقیمانده فرعی از 
2007 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی پالک 
فوق را از این اداره نموده اســت برابر نامه شــماره 1842/ن/99 
مورخه 1399/10/16و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین و 
مالکین مشاعی پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین 
ندارد، لذا به اســتناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در 
خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و 
همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ 
شنبه 1399/11/25 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در 
نهاوند، خیابان گلشن،  جنب آجیل فروشی شهبازی، نبش کوچه 
آقاتراب حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین 
مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز 

به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد.

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوندم.الف 865

نظر به اینکه آقای فخرالدین زرگر با ارائه فرم شــهادت شــهود مصدق 
دفترخانــه 81 نهاوند مالک ششــدانگ پــالک 149 فرعی از 28 اصلی 
بخش 3 نهاوند ســند مالکیت ذیل ثبت 16491 صفحه 17 دفتر 125به 
سریال 025194 صادر و تسلیم مالک گردیده است، اظهار نموده به علت 
جابجایــی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
اســت. لذا باســتناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشرح فوق؛ 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلــی جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. چنانچه کســی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اعتراضی 
داشــته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، 
می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 
روز به این اداره ارســال در غیر این صورت و پس از گذشت مدت زمان 
مقرر ســند مالکیت المثنی صادر خواهد شد. ضمناً مورد ثبت برابر نامه 
شــماره 93/478 مورخه 1393/06/01 دادگاه خزل در قید بازداشــت 

می باشد.

آگهی سند مالکیت المثنی 

م.الف 862

4706 17 دی 1399    شـــماره  چهار شـــنبه   

ورزش6

حضور قایقران همدانی 
در لیگ کشوری بانوان

هگمتانه، گروه ورزش: سرپرست معاونت توسعه 
ورزش بانوان استان همدان، گفت:»کیمیا زارعی« 
به عنوان نماینده استان همدان در لیگ قایقرانی 

کشور حاضر می شود.
، اظهار  معصومــــه پیــــر دهقــــان با اعــــالم این خبــــر
کرد: خوشــــبختانه بــــا پیگیری های صــــورت گرفته 
توســــط مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
و همچنین رایزنی هــــای الزم با کیمیــــا زارعی بانوی 
قایقــــران همدانــــی مقررشــــده تا ایشــــان به عنوان 
نماینده اســــتان همدان در لیگ قایقرانی کشــــور 

حاضر شوند.
سرپرست معاونت توســــعه ورزش بانوان استان 
همدان با اشاره به اینکه کیمیا زارعی در حال حاضر 
به همــــراه مریــــم کرمی و پرســــتو ریعــــان در اردوی 
گذشــــته  هفته  طی  گفت:  هســــتند،  آماده ســــازی 
نیز دکتر ســــیفی ضمن دیدار با رئیس فدراسیون 
قایقرانــــی کشــــور با حضــــور در محــــل تمرین ملی 

پوشان همدانی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
حمایت هــــای  بــــا  امیدواریــــم  کــــرد:  تصریــــح  وی 
صــــورت گرفتــــه و تالش بانوان ورزشــــکار اســــتان 
همدان بتوانیم جایگاه ورزش و جوانان اســــتان را 

بیش ازپیش ارتقا دهیم.

از تمبر تختی رونمایی 
می شود

هگمتانــــه، گروه ورزش: دبیر فدراســــیون کشــــتی 
گفــــت: همزمــــان بــــا 17 دی از تمبر یادبــــود جهان 

پهلوان تختی رونمایی می شود.
ســــید جــــالل عســــگری بــــا بیــــان اینکــــه از تمبــــر 
جهان پهلــــوان تختــــی رونمایی می شــــود، گفت: 
ســــالگرد  ســــومین  و  پنجــــاه  )چهارشــــنبه(  امروز
بزرگ  قهرمــــان  تختی  پهلــــوان  جهان  درگذشــــت 
کشــــتی ایران و جهان و اســــوه اخالق و جوانمردی 

است.
وی ادامه داد: با توجــــه به محدودیت های به عمل 
آمده به دلیل شــــیوع ویــــروس کرونا، مراســــم 17 
دی که هرساله بر ســــر مزار این قهرمان ملی برگزار 
می شــــد، به صورت حضور مرشــــد و ضــــرب و زنگ 
خواهد بود و امســــال، همانند ســــال های گذشته 
ســــخنرانی و اجتماعــــات نخواهیــــم داشــــت امــــا 
مسؤوالن فدراســــیون همانند تمامی عالقمندان 
با حضور بر ســــر مــــزار آن مرحوم یــــاد و خاطره این 

قهرمان و پهلوان بزرگ را گرامی خواهند داشت.
عســــگری تصریــــح کرد: البتــــه رئیس فدراســــیون 
 ، پیشــــتر هماهنگی های الزم را با معاون اســــتاندار
فرماندار و مسؤوالن شهرستان ری به عمل آورده 
است و برنامه گرامی داشت زنده یاد تختی حتما با 
حضور مردم و عالقمندان پرشور این پهلوان نامی 

ایران برگزار خواهد شد.
کشتی در مورد برنامه فدراسیون  دبیر فدراسیون 
کشــــتی در ایــــن روز گفت: صبــــح امروز بــــا حضور 
فنــــاوری  و  ارتباطــــات  وزیــــر  معــــاون  ســــبحانی فر 
اطالعــــات و مدیرعامــــل شــــرکت ملــــی پســــت و 
مقصودی مدیرکل پست تهران مراسم رونمایی از 
تمبر یادبود جهان پهلوان تختی را در خانه کشــــتی 

شهید ابراهیم هادی خواهیم داشت.
وی افــــزود: همچنین قصد داریــــم تفاهم نامه ای را 
بین فدراســــیون کشــــتی و شــــرکت ملی پست به 

امضا برسانیم.

ارتقا داور بسیجی 
اسدآبادی به رتبه ملی

 31 گوهری، داور  هگمتانه، گــــروه ورزش: اصغــــر 
آزمون ارتقاء داوری  ساله اسدآبادی با شرکت در 
فوتبــــال درجه یک بــــه ملی، به عنــــوان داور ملی 

شد. قبولی  رتبه  حائز 
گوهــــری، داور فوتبــــال در لیــــگ دو  علی اصغــــر 
آزمون  و  کالس  برگــــزاری  از   ، کشــــور بزرگســــاالن 
ارتقاء داوری درجــــه یک به ملی در ســــنندج خبر 
داد و اظهــــار کرد: در این آزمون 18 داور از ســــطح 
کشــــور حضور داشــــتند که بنده موفق به قبولی 

در آزمون کتبی و تســــت آمادگی جسمانی شدم.
وی با بیان اینکه کالس و آزمون ارتقاء داوری درجه 
یک بــــه ملی با حضــــور آقای فریــــدون اصفهانیان، 
رئیس کمیته داوران کشور به عنوان مدرس برگزار 
شــــد، افزود: در حال حاضر بنده در لیگ دو کشور 

قضاوت و داوری می کنم.
این دارو بســــیجی اســــدآبادی تصریح کرد: سال 
گذشــــته هــــم ســــه قضــــاوت و داوری در زمیــــن 

داشتم. برعهده  را  فوتبال 

کوتاه از ورزش

تجلیل از نیم قرن فعالیت عکاس 
پیشکسوت ورزش همدان

جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اســــتان همدان بر ضرورت ایجاد منابــــع درآمدی پایدار 
کید  برای توســــعه ورزش و جوانان اســــتان همــــدان تأ

کرد.
حمیــــد ســــیفی در نشســــت بــــا خبرنــــگاران و ورزشــــی 
ورزشی  پیشکسوت  عکاس  از  همدان  استان  نویسان 
احمد نوروزی با بیــــش از نیم قرن فعالیت در این حوزه 

کرد. تجلیل 
وی بابیان اینکه ارج نهادن بــــه ارزش ها یکی از وظایف 
ما است، گفت: زحمات اصحاب رسانه در ادوار گذشته 
بر هیچ یک از ما پوشــــیده نیســــت چراکه در دنیایی که 
وســــایل ارتباط جمعــــی، تجهیــــزات و فناوری های امروز 
کار  کسی عشق به  نبود فعالیت ها ســــخت تر بود و اگر 
خود نداشــــت نمی توانست مسائل مختلف و پیرامون 

کند. تحمل  را 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان، تصریــــح 
کــــرد: یکــــی از اقداماتی که اخیر انجام شــــد شناســــایی 
پیشکســــوتان و افــــراد توانمند در حوزه هــــای مختلف 
که  گرفتــــن مشــــاوره و راهنمایــــی در ورزش بوده  برای 
امیدواریــــم به آنچــــه به عنــــوان هدف ترســــیم کرده ایم 

دست یابیم.
وی در ادامه با اشــــاره به اقدامات صــــورت گرفته طی 
خواسته  اولین  گفت:  همدان،  اســــتان  در  اخیر  مدت 
اقدامات  دقیــــق  اطالع رســــانی  رســــانه  اصحاب  از  مــــا 
امیدآفرینی  بــــرای  جوانان  و  زش  ور در  گرفتــــه  صورت 

زمانی  از هر در جامعه اســــت چراکــــه جامعه ما بیــــش 
است. امید  نیازمند 

ســــیفی بابیان اینکــــه در مــــدت اخیر به معنــــی واقعی 
توانســــتیم از ظرفیت های موجود برای توســــعه ورزش 
و کنار گذاشــــتن موانع اســــتفاده کنیم، گفت: اســــتان 
حوزه هــــای  در  فراوانــــی  ظرفیت هــــای  دارای  همــــدان 
مختلف اســــت که نمونه بارز آن ســــطح ارتفاع است که 

باشد. ارزآور  کشور  و  استان  برای  می تواند 
کید بــــر اینکه الزمه تحقق هرچــــه بهتر برنامه ها  وی با تأ
تدوین شــــده ارتباط ورزش با دانشــــگاه اســــت، گفت: 
طی روزهای آینده ســــایت سطح ارتفاع یا کمپ های تیم 
ملی که با بهره گیری از جوانان دانشــــگاهی طراحی شده 
اســــت را رونمایی خواهیم کرد تا زمینــــه ای برای معرفی 

باشیم. داشته  دنیا  به  خود  ورزشی  ظرفیت 
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان تصریح کرد: 
اســــتان  در  ورزشــــکاران  بهتریــــن  امکانــــات،  بهتریــــن 
همدان هســــتند لذا باید برای استفاده درست از آن ها 
برنامه ریزی الزم صورت بگیرد و مهره های توانمند برای 

بگیریم. کار  به  برنامه ها  تحقق 
وی با اشــــاره به اینکه یکی از برنامه های مهم ما فعالت 
در حوزه بین الملل ورزش اســــتان همــــدان برای ایجاد 
درآمد پایدار اســــت، گفت: خوشــــبختانه در این راســــتا 
بین الملل  روابــــط  مدیرکل  با  دیــــدار  همچون  اقداماتی 

وزارت ورزش و جوانان انجام  شده است.
ســــیفی با اشــــاره به اینکــــه تمامــــی پروژه های ورزشــــی 

دارای پیشــــرفت فیزیکی قابل توجه تا یک ســــال و نیم 
طی  خوشبختانه  گفت:  می رســــند،  بهره برداری  به  آینده 
ســــفر هفته گذشــــته به تهران و دیدار بــــا معاون وزیر و 
مدیرعامــــل شــــرکت توســــعه و تجهیز اماکن ورزشــــی 
تصمیمات خوبی برای توســــعه زیرســــاخت های ورزش 
اســــتان همدان با حضــــور مهندس شــــهبازی نماینده 
مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی اتخاذ شــــده 

اســــت که امیدواریم هرچه سریع تر اجرایی شوند.

شــــهید  مجموعــــه  در  اســــتخر  ســــاخت  وژه  پــــر وی 
و  جانبــــازان  مجموعــــه  ســــامن،  اســــتخر  مفتــــح، 
اعتبارشــــده  تأمیــــن  وژه هــــای  پر ازجملــــه  معلولیــــن 
و  کرد  عنــــوان  دیــــدار  این  در  ســــاخت  تــــداوم  جهت 
زمانــــی مجمع  وز بیــــش از هر گفــــت: خوشــــبختانه امر
همدان  استاندار  کنار  در  همدان  اســــتان  نمایندگان 
آبادانی همه جانبه اســــتان همدان در  برای توســــعه و 

هستند. تالش 

مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان در ادامه از 
اقدامات ایــــن اداره کل برای ایجــــاد درآمدهای پایدار از 
محل اماکن ورزشــــی خبــــر داد و گفت: طــــی رایزنی های 
آینــــده نزدیک  صــــورت گرفته و اخــــذ مجوزهای الزم در 
شــــاهد خواهیم بود که مجموعه ورزشــــی ســــعیدیه به 
یک مرکز تجاری، تفریحی، گردشــــگری و ورزشــــی تبدیل 
خواهد شــــد تا در کنار اقدامات رفاهی برای گردشگران 

کند. درآمد  کسب  نیز  استان  ورزش  برای 

»مرادی رفعت« پشت میز معاونت دستگاه ورزش نشست
هگمتانه، گروه ورزش: »مهدی مرادی رفعت« سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه اداره کل ورزش و 

جوانان استان همدان شد.
طی حکمی از طرف مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان »مهدی مرادی رفعت« به عنوان سرپرست 

معاونت پشتیبانی و توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان معرفی شد.
پیش از ظهر دیروز سه شنبه آیین تودیع و معارفه معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان 

اســــتان همدان با حضور مدیرکل و معاونین برگزار شد. حمید ســــیفی در این مراسم ضمن قدردانی از 
زحمات کاوه صولتی معاون سابق توسعه و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، گفت: 
ایشان در دوران تصدی به عنوان معاون اداره کل در حوزه های مختلف خدمات فراوانی داشته اند که از 
ایشان تقدیر و تشکر می کنیم. وی با اشــــاره به اینکه استفاده درست از افراد در جایگاه های مختلف و 
سازگار باروحیه آنها از تعاریف مدیریت است، گفت: خوشبختانه با توجه به تعهد و همچنین توانمندی 

آقای مرادی رفعت به این نتیجه رسیدم از ایشان در جایگاه معاونت اداره کل ورزش و جوانان استفاده 
کنیم لذا امیدواریم شاهد توفیق و همچنین ارتقاء جایگاه ورزش استان بیش ازپیش باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان تصریح کرد: همه اقداماتی که امروز انجام می شــــود شامل دیدارها و رایزنی ها، 
انتصابات و تغییرات برای خدمت هرچه بیشــــتر به جامعه ورزش و توسعه ورزش در دو بعد قهرمانی و 

همگانی است.

برگزاری مسابقات چندجانبه در مالیر به یاد سردار دل ها
هگمتانه، گــــروه ورزش: هیأت فوتبال شهرســــتان مالیر 
با برگزاری مســــابقات فوتبال در چمن ورزشــــگاه پنج هزار 
نفری شهید مرتضی روحیان سالگرد شهادت سردار دلها 
سپهبد شهید حاج قاسم ســــلیمانی و شهدای واال مقام 

جبهه مقاومت را گرامی داشت.
به همــــت هیــــأت فوتبال شهرســــتان مالیر و بــــه دنبال 
فعالیت های فرهنگی ورزشی و ارزشی کمیته فوتبال این 
هیأت به مناســــبت گرامیداشت سالگرد شهادت سردار 
دلها سپهبد شهید حاج قاسم ســــلیمانی و شهدای واال 
مقــــام جبهه مقاومــــت یک دوره مســــابقه فوتبــــال برای 
نخستین بار با اخذ مجوز های الزم در پیشگیری از شیوع 
کرونا ویروس در چمن ورزشگاه پنج هزار نفری شهید واال 

مقام مرتضی روحیان برگزار شد.
در برنامــــه ای از پیــــش تعییــــن شــــده از ســــوی هیأت و 

کمیتــــه برگــــزاری این مســــابقات بــــا حضور مســــؤولین 
ورزش دوست این شهرســــتان طی مراسمی با زنده نگه 
داشــــتن یاد و خاطره ســــردار دلها ســــپهبد شــــهید حاج 
قاسم ســــلیمانی و شــــهدای واال مقام جبهه مقاومت با 
ذکــــر صلوات و قرائــــت فاتحه به مقام شــــامخ آن عزیزان 

سفر کرده ادای احترام کردند.
معاونــــت عمرانی فرمانداری ویژه،جانشــــین و مســــؤول 
آموزش  ، رئیس اداره  بسیج ورزشکاران سپاه ناحیه مالیر
و پــــرورش، معاونت اداره بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران 
شهرستان مالیر , خانواده معزز شــــهید واالمقام مرتضی 
روحیان و پیشکســــوتان این رشته ورزشی در این مراسم 
حضور داشــــتند و با حضور ســــبز خود موجبات دلگرمی 

عوامل اجرایی این مسابقات را فراهم کردند.
دو تیــــم وحــــدت و منتخــــب فوتبــــال مالیــــر در ایــــن 

دوره از مســــابقات شــــرکت کردنــــد و برای نخســــتین 
وحیان  ر شــــهید  نفری  هزار  پنج  ورزشــــگاه  چمن  در  بار 
در دیــــداری دوســــتانه بــــه مصاف هــــم رفتند کــــه تیم 
آورد خود  منتخب فوتبال مالیر با شکســــت تیم شهر 

شد. میدان  وز  پیر
شایان ذکر است در خالل مراســــم فوق با اهداء پوشاک 
ورزشــــی از داوران ایــــن هیأت کــــه در مســــابقات داخلی , 
اســــتانی و کشــــوری افتخار می آفرینند تجلیل و تقدیر به 

عمل آمد.

»هادی بلوری« مشاور 
ورزشی شورا شد

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: هادی 
بلوری به عنوان مشــــاور ورزشی رئیس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اســــالمی شــــهر همدان معرفی 

شد.
طی حکمی از ســــوی اکبر کاووسی امید؛ 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شورای اسالمی شهر همدان هادی بلوری به عنوان مشاور وی در امور ورزشی منصوب شد.

معاون ورزش بانوان:

ورزش زنان روستایی باید تقویت شود
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: معاون ورزش 
بانوان همدان گفت: باید با ایجاد شــــور 
و نشــــاط ورزشــــی کــــم تحرکی بانــــوان را 
ازبین ببریــــم و همچنیــــن باید خدمات 
ورزشی را به حاشیه شهرها و روستاهای 
دور افتاده ببریم تا همــــه بتوانند از این 
ظرفیت ها استفاده الزم را داشته باشند.
ورزش  وضعیــــت  بررســــی  نشســــت 
بانوان شهرســــتان بهار با حضور قنبری 
معاون  پیردهقان  معصومــــه  ؛  فرماندار
ورزش بانــــوان اداره کل ورزش و جوانان 
اســــتان؛ صفی زاده رئیــــس اداره ورزش 

و جوانان و نواب روســــای هیأت های ورزشی در سالن 
جلسات فرمانداری برگزار گردید.

فرماندار بهار دراین جلسه اظهار کرد: نگاه ما به ورزش 
بانوان نگاه مثبتی اســــت و یکی از اهداف مهم دولت 
توسعه ورزش بانوان در سطح شهرستان؛ بخش ها و 

روستاهای دور افتاده می باشد.
وی با بیــــان اینکــــه این که ســــالمت جامعــــه در گروه 
ســــالمت بانوان خواهد بود تأکید کرد: توجه به ورزش 
بانوان یک الــــزام و ضرورت انکارناپذیر اســــت و یکی از 

شاخصه های سالمت جامعه بانوان هستند.
احسان قنبری با اشاره به جانمایی سالن بانوان گفت: 
قرار نیســــت تمامی امکانات در یک نقطه شــــهر جمع 
شــــود و همه شــــهروندان بهاری به خصــــوص مناطق 
محــــروم و آســــیب پذیر حق بهــــره منــــدی از امکانات 

ورزشی را دارند.
معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان 
نیز در این نشست بیان داشــــت: باید از ظرفیت های 
موجود برای توسعه ورزش استفاده نمود و برای تحقق 
توســــعه ورزش در سطح شهرســــتان باید یک برنامه و 

چشم انداز مشخصی را داشته باشیم.
وی به اشــــاره به تخصیص اعتبار به ورزش بانوان اظهار 
کرد: بودجه هیأت های ورزشی بر اساس ارائه اهداف و 
برنامه ها به هیأت های ورزشی تخصیص داده می شود.
معصومــــه پیردهقــــان بــــا بیــــان اینکه نــــواب رئیس 
هیأت های ورزشــــی باید روحیه مطالبه گری را داشــــته 
باشــــند؛ بیــــان داشــــت: بــــه ورزش بانــــوان در هیأتها 
بایدتوجه ویژه ای شــــود و از ایــــن ظرفیت های موجود 
ورزشی باید برای ایجاد شور و نشاط در جامعه استفاده 
نمود،زیرا ورزش این ظرفیت را دارد که تأثیرات مثبت را 

در جامعه داشته باشد.
وی تصریــــح کرد: نواب رئیس هیأت های ورزشــــی باید 

ارتباط خود را با نواب رئیس استان تقویت کنند.
پیردهقان ادامه داد: باید با ایجاد شــــور و نشاط ورزشی 

کــــم تحرکــــی بانــــوان را ازبین ببریــــم و همچنیــــن باید 
خدمات ورزشی را به حاشیه شــــهرها و روستاهای دور 
افتاده ببریم تا همه بتوانند از این ظرفیت ها اســــتفاده 
الزم را داشــــته باشند و در هر روســــتا یک مربی فعال را 

داشته باشیم.
وی تصریح کرد: متأســــفانه به پشتوانه سازی و پرورش 
مربی در گذشته توجه نشده است و یک هیأت ورزشی 
در شهرستان با کنار رفتن یک مربی خانم کامال منحل 
می شــــود در صورتی که یک هیأت باید چندین مربی با 

دانش داشته باشد و متکی به یک فرد نباشد.
وی اظهار کرد: امیدوارم با حمایــــت فرماندار و تالش و 
پیگیری همکاران و نــــواب رئیس؛ ورزش بانوان بهار را 

به جایگاهی باالتر در سطح استان و کشور برسانیم.
رئیــــس اداره ورزش و جوانان شهرســــتان بهار در این 
نشســــت گفت: شهرســــتان بهار در اکثر رشــــته های 
ورزشی در اســــتان و کشور سرآمد است و خوشبختانه 
همدلی و اتحــــاد خوبــــی در ورزش شهرســــتان وجود 
دارد و فرمانــــدار توجه ویژه ای به ورزش شهرســــتان به 

خصوص ورزش بانوان دارند.
علیرضــــا صفــــی زاده بــــا انتقــــاد از روســــای هیأت های 
ورزشی استان اظهار کرد: متأسفانه اکثر روسای هیأت 
ورزشی استان رئیس هیأت شهر همدان هستند و به 
شهرستان ها بی توجه هستند و مورد بعدی مربوط به 
هیأتهای شهرستانی اســــت که به جای مطالبه بودجه 
از هیأت هــــای اســــتانی بــــه ادارات شهرســــتان فشــــار 
می آوردنــــد در صورتی که بودجــــه در اختیار هیأت های 
اســــتانی اســــت و باید آنها بودجه را بین شهرستان ها 

توزیع کنند.
گفتنی اســــت در این مراسم نسرین ملکی کارشناس 
ورزش بانوان شهرســــتان گزارشــــی از وضعیت ورزش 
بانوان بهار ارائه کرد و در ادامه نواب روسای هیأت های 
ورزشی شهرستان پیشــــنهادات؛ مسائل و مشکالت 

حوزه بانوان را مطرح نمودند.
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7 محله ماپای مصال

هگمتانه، گروه محله ما - راضیه مهری: بنای شهر همدان 
را که به نام های اکباتان، هگمتانه، آنادانا و همدانا معروف 
کو پادشاه ماد نســــبت می دهند؛ چراکه بر  اســــت به دیاآ
اســــاس تاریخ شــــهر همدان، در زمــــان فرمانروایی بخت 

النصر ویران شد و بعدها داریوش بزرگ آن را مرمت کرد.
در زمان اشــــکانیان کــــه تیســــفون پایتخت کشــــور بود 
همدان پایتخت و اقامتگاه تابســــتانی شــــاهان اشکانی 
شد و بعد از اشکانیان، ساسانیان نیز قصرهای تابستانی 

خود را در این شهر بنا کردند.
خرابه هــــای بــــاروی قلعه اشــــکانی بر فــــراز تپــــه مصلی و 
آثار این  مجسمه شیرسنگی یکی از دروازه های همدان از 

دوره است.

مصال تپه ای باستانی داخل شهر همدان �
تپــــٔه مصال یکی از تپه های باســــتانی داخل شــــهر همدان 
است. تپه ای طبیعی و صخره ای به بلندی هشتاد متر که تا 
عهد اخیر بقایای قلعه ای مخروبه به دست آقامحمدخان 
قاجار و برج های دیدبانی بر باالی آن حدس های چندی را 

از طرف باستان شناسان موجب شده است.
این تپه  در شرق شهر همدان قرار گرفته است، و با میدان 

امام خمینی)ره(، فاصله  چندانی ندارد.
ابعاد تپه  مصلی حــــدود 600 در 400 متر بوده و زمانی که در 
باالی آن می ایســــتید، گویی که تمام شهر در زیر پای آدمی 

قرار می گیرد.
با توجه بــــه نام گذاری این تپه به تپه  مصلــــی، اینطور تصور 
شده که این مکان محلی برای انجام فرایض مذهبی بوده 
اســــت. همچنین گویا معبد دیانای همدان در این محل 

قرار داشته است.
اما آثار دوران اشکانی به دست آمده از این تپه تردیدهایی 
در این نظریه به وجود آورده اســــت، چــــرا که به نظر برخی از 
تاریخ نگاران، ایــــن تپه در دوره های پیش از اســــالم رونق 
داشته و برج و بارویی داشــــته که ویرانه هایش هنوز باقی  

است.
به نظر می رســــد که ایــــن تپه با توجه به نزدیکــــی آن به تپه  
معــــروف هگمتانه، ارتبــــاط نزدیکی با کاخ هــــای هگمتانه 
داشته است که به علت استقرار معبد آناهیتا یا آناهید بر 

فراز آن، جنبه  مذهبی خاصی پیدا کرده است.
گرچــــه بعضی از صاحب نظــــران کاخ های دولــــت ماد را در 
فــــراز آن می دانند، امــــا در دوره  پارت ها تپــــه  مصلی دارای 

استحکامات نظامی بوده است.

پای مصال، نامی عام برای محله های دامنه تپه �
با گذشت زمان، در دامنه این تپه سکونتگاه هایی شکل 
گرفــــت و بعــــد از آن محله هایــــی در این مــــکان به وجود 
آمدند که بــــه آن منطقه محله پای مصال می گفتند. منطقه 
پای مصال، نامی عام برای اکثر محالت دامنه های تپه مصال 

بود که امروز نیز همچنان به همین نام شناخته می شوند.
بخشی از این محله در دامنه شمالی تپه مصال، از قبرستان 
امــــام زاده اهل بن علی شــــروع و به محوطــــه نوبیل ختم 
می شــــود. برخی امتداد این محله را تا انتهای کوچه نوبیل 
و مقابل انبار نفت سابق می دانند. آنچه را که امروزه از این 

کوچه باقی مانده به نام شهید مصفا نامگذاری کرده اند.
مسجدی نیز در محوطه چمن پای مصال، روبروی امامزاده 
اهل بن علی وجود داشــــته به نام مسجد حاج شیرمحمد 
که به نام مســــجد پای مصال نیز شــــناخته می شده است. 
این مسجد در سالهای اخیر بازسازی شده است و امروزه 

آن را مسجد حضرت فاطمه زهرا)س( نامیده اند.

محله درسنگی در غرب تپه مصال �
در غرب تپه مصال، محله درســــنگی واقع بود که به موازات 
کوچــــه مالجلیل و محلــــه حاجی تا خیابان ســــنگ شــــیر 

امتداد داشت.
خانه های شــــرقی این محل بر شیب تپه بنا شده بودند و 
خانه های غربی آن پشت به کوچه مالجلیل و محله حاجی 

داشتند.
در وجه تســــمیه آن گفته اند مردم بــــرای محافظت محله 
دروازه ای بزرگ از ســــنگ ســــاخته بودند و به همین علت 

نام این محله به درسنگی معروف شده بود.
بــــا احداث بلوار شــــهید آیــــت ا... مفتح، خانه های شــــرقی 
این محل کامال از میان رفتند و خانه های غربی بازســــازی 
شــــدند. امروز باریکــــه ای از این محل مانده اســــت که نام 

شهید محمد غفاری را بر پیشانی خود دارد.

کوچه غسرخانه در جنوب تپه �
کوچه ای نیز به نام کوچه غســــالخانه یا به گویش همدانی 
غســــرخانه در جنــــوب تپه مصــــال در امتــــداد کوچه غالم 
باشی، که پایین دستی ترین کوچه ضلع جنوبی تپه مصال 
محســــوب می شــــد، وجود داشــــت که به موازات خیابان 

سنگ شیر تا محله درسنگی امتداد داشت.
خانه های شــــمالی این کوچه بر شــــیب تپه احداث شده 
بود و خانه های جنوبی آن پشــــت به خیابان ســــنگ شیر 

داشت.
ظاهرا نامگــــذاری این کوچه بــــه روزگاری برمیگــــردد که بر 
تپه مصال گورســــتانی بوده و مرده ها را در غســــال خانه ای 
که در پایین دســــت این کوچه واقع بوده اســــت غســــل 

می داده اند.
البته طبق اســــناد، در گذشــــته ای نه چندان دور همراه با 
علیمرادخــــان زند، گروهــــی از خاندان زند نیــــز در همدان 
ساکن می شوند، از جمله 3 برادر به نام های آقاجانی بیگ، 
اتابیگ و نظربیگ که هر ســــه از مــــردان متدین بوده و آثار 
و ابنیــــه ای از خود به جــــای می گذارند و هرکــــدام در محلی 
ســــاکن می شــــوند. اتابیگ نیز در محله پای مصلی، قنات 
و مرده شــــوی خانه ای به نام مرده شــــوی خانه کهنه به پا 

می کند.
شــــاید بتوان چنین گفت که این مرده شوی خانه همان 

غسال خانه ایست که نام کوچه را از آن برگرفته اند.

محوطه نوبیل واقع در دامنه شمال شرقی مصال �
محوطه ای نســــبتا وسیع نیز در دامنه شــــمال شرقی تپه 
مصال وجود داشــــته که طبق برخی اســــناد، به جهت واقع 
شــــدن در برابــــر کاروانســــراهای نوبیل و زغالی هــــا به نام 

محوطه نوبیل شهرت داشته است.
ایــــن محوطه از طریق کوچه انبار فالحت به منطقه شــــرق 
تپه مصال، یعنی به انار نفت و درویش آباد می پیوســــته، و 
از طریق کوچه رســــومات نیز به چاپارخانه متصل می شده 

است.
همچنیــــن محوطــــه نوبیل از ســــوی کوچه پــــای مصال به 
بازارچه و چمن مصال می پیوســــته که احداث بلوار شهید 
مفتح، پس از گســــترش ســــاخت و ســــازهای شــــهری در 

همدان، این ارتباط را قطع می کند.

بن بست چرچره، پرجمعیت ترین جای محله پای  �
مصال

در محوطه نوبیل، بن بســــتی دراز و پرپیچ و خم با چندین 
بن بست فرعی وجود داشــــت که پرجمعیت ترین نقطه 

محله پای مصال محسوب می شد.
این بن بســــت از کنار کاروانســــرای زغالی ها آغاز می شــــد 
و اگرچه انتهای آن بســــته بود، خانه های آخر آن پشت به 
خیابــــان انبار نفت داشــــتند و از این طریق بــــه خیابان راه 

داشت.
با ویران شدن کاروانســــرای زغالی ها و بسیاری از خانه ها، 
بن بست چرچره نیز به بلواری تبدیل شد که نام آن به نام 

شهید بهمن جهانیان مزین گشت.
شــــرق تپه نیز به دلیل شیب بسیار تندی که دارد چندان 

قابل ســــکونت نبوده است. راه شوســــه در این جهت از 
تپه قرار گرفته و محله درویش آباد در پایین دست آن بنا 
شده است که پس از گســــترش و بازسازی خانه های آن، 

دیگر هیچ شباهتی به گذشته خود ندارد.
بقعه متبرکه امام زاده عیســــی بن احمــــد)ع( نیز در محله  

قدیمــــی پای مصــــالی همدان، و کمــــی پایین تــــر از محله 
حاجی واقع شده که پس از بلوار کشی ها در آن سوی بلوار 

مفتح و نزدیک به محله حاجی قرار گرفته است.
در این نــــگارش این متــــن از کتاب "فرهنــــگ نامجاهای 

همدان" استفاده شده است.

یخی محله های سکونت اهالی پای مصال دامنه های تپه  تار

کاروانسرایی قدیمی
در محله پای مصال نیازمند بازسازی

هگمتانه، گروه محله ما : در یک تعریف ساده، کاروانسرا به ساختمانی اشاره دارد که 
کاروان را در خود جای می دهد، با یک ورودی برجســــته عظیم و بلند، که به خوبی به 
چشــــم آید و یک داالن با طاق قوسی که بین ورودی و حیاط داخلی قرار گرفته است، 
تا فضای کافی را برای جا دادن حیوانات بارکش فراهم سازد. داخل آن نیز حجره های 
کوچکی برای منزل دادن مسافران ســــاخته شده است. در کاروانسراهای دو طبقه، 
از حجره هــــای پایینی برای انبــــار کردن کاالها و از حجره هــــای باالیی برای منزل دادن 

مسافران استفاده می شد.
ونق ترین دوره احداث و مرمت کاروانسراها را می توان دوره صفویه دانست.  ر پر
در این دوران بود که شــــاه عباس یکم با توجه به تدبر خود، تصمیم به بازســــازی 
و احیــــای جاده ابریشــــم نمود و یکــــی از الزامات ایــــن کار را احیای کاروانســــراها 

می دانست.
شــــهر همدان نیز که درگذشته به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در 
مسیر راه های ارتباطی شــــهرهای غربی دارای بیش از 180 ســــرا و کاروانسراهای زیبا 
با معماری های خیره کننده بوده اســــت، امروزه شــــاهد ویرانی و تخریب تک تک آن 

بناهای تاریخی است.
گذری بر وضعیت کاروانســــراهای همدان نشانگر آن اســــت که برخی از این میراث 
به جامانده از دوران گذشــــته که قدمتی به بلندای تاریخ  دارند و باید حفظ شــــوند به 

حال خود رهاشده و آن طور که باید به آن ها توجه نمی شود.
یکی از کاروانســــراهای زیبای همدان که زمانی در حاشــــیه شــــمال شرقی شهر واقع 
شــــده بود و امروز در بافت شهری قرار گرفته اســــت کاروانسرای نوبیل می باشد که 

در حال حاضر نیازمند مرمت و بازسازیست.
کاروانســــرای نوبیل در محوطه ای به همین نام واقع در شــــمال شرق تپه مصال قرار 
داشــــته که امروزه تقریبا مخروبه شده است و تنها سردر و بخشی از نمای بیرونی آن 

که به همت اداره میراث فرهنگی در سال 1376 مرمت گشته، باقی است.
نوبیل نام خانوادگی دو برادر روس بوده که در زمان جنگ جهانی اول، این کاروانسرا 
نفت های  فروش  محل  به  را 

وارداتی از روســــیه تبدیل کــــرده بودند. بعدهــــا آنجا انبار اداره فالحت یا کشــــاورزی 
شــــد و در دهه 1340 به کارگاه چوب بری تبدیل گشت که اکنون ویرانه شده و فقط 

قسمتی از نمای بیرونی و دروازۀ بزرگ آن باقی مانده است.
متأسفانه با اشتباهی که معلوم نیســــت از کجا پیش آمده، کاروانسرای نوبیل را به 
نام کاروانسرای زغالی ها، در تاریخ 27 مرداد 1382 باشماره 9664 به  عنوان یکی ازآثار 

ملی ایران به ثبت رسانده اند.
کاروانســــرای زغالی ها که در اصل مربوط به دوره قاجار بوده است در محوطه نوبیل 
و جنب همان کاروانسرای نوبیل واقع بوده که با تخریب بن بست چرچره و احداث 

بلوار شهید جهانیان در ضلع شمالی تپه مصال، کامال از میان رفته است.
این کاروانســــرا به نام مالکش به کاروانسرای قدیمی نیز معروف بوده است و امروز 
برخی به اشتباه، باقی مانده های کاروانسرای نوبیل را به عنوان کاروانسرای زغالی ها 

کاروانسرای قدیمی معرفی می کنند.

وجود مراکز فرهنگی، ظرفیت هایی ارزشمند برای پای مصال
هگمتانه، گروه محله ما : تمام محله های شهر همدان مانند قلب تپنده این شهرند که 
از قدیم االیام تاکنون، کارکرد های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته اند و به 
این ترتیب در پویایی محل و مشــــارکت اهالی در امور گوناگون اثرگذار بوده اند. رویکرد 
فرهنگی و اجتماعی در محالت همواره اهمیت بسزایی داشته و در حال حاضر نیز وجود 

کانون ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی در سطح محالت دلیلی بر همین امر است.
وجود چند مجموعه فرهنگی و اجتماعی مانند دفتر نماینده ولی فقیه در اســــتان و 
مرکز تخصصی تربیت کودک و خانواده و کانــــون فرهنگی آدینه، مجموعه فرهنگی 
ابن ســــینا و کتابخانــــه مرکزی همــــدان در محدوده تپــــه مصال نیز قطعــــا به منظور 
پیشــــبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی در این محدوده شــــهر همــــدان و محرومیت 

زدایی از محالت دامنه های تپه مصالی همدان است.

مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان در پای مصال �
وجود دفتر قبلی و البته نوســــاز نماینده ولی فقیه در اســــتان و امام جمعه همدان 
که اخیرا به مرکز تخصصــــی تربیت کودک و نوجوان اختصاص پیدا کرده اســــت، در 
محدوده پای مصال، می تواند به تقویت جنبه های اجتماعی و فرهنگی شــــهروندان 

همدانی کمک شایانی کند.
در کل کشــــور مرکز تخصصی که تمرکز بر روی تربیت دینی کودک و نوجوان داشته 
باشد کم نظیر یا بی نظیر اســــت بنابراین همدان و محله پای مصال می تواند در این 

زمینه به عنوان الگوی کشوری خود را مطرح کند.

کتابخانه مرکزی در تپه مصال �
جانمایی کتابخانــــه مرکزی همدان بر فراز تپه مصال هرچنــــد به لحاظ تردد مراجعین 
و دسترســــی ســــخت آن، جانمایی معقولی به نظر نمی رسد اما ترویج فرهنگ کتاب 
خوانی در این محدوده از شهر همدان که یکی از اولویت های فرهنگی کشور است 
و نیز موضوع حفظ آرامش و ســــکوت منطقه برای مطالعه، نکات مثبتی اســــت که 

نباید از آنها غافل شد.
کتابخانه مرکزی در اسفند ماه 1387 در زمینی به مساحت 8000 مترمربع در محوطه 
تپه مصالی همدان تاســــیس شــــد. در این مجموعه فرهنگی بزرگ بیش از 145000 
نســــخه کتاب موجود می باشــــد و این کتابخانه به عنوان مجهزترین کتابخانه  غرب 

کشور شناخته می شود.

مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا �
فعالیت مجتمع بزرگ فرهنگی هنری بوعلی ســــینا در پای مصال نیز ظرفیت دیگری 
برای تقویت امور فرهنگی در این محدوده شــــهر همدان است که بسیار ارزشمند 

می باشد.
این مجتمــــع فرهنگی با برگزاری همایش ها و نمایشــــگاه های مختلف این ظرفیت 
را برای ســــاکنین محله پای مصال و ســــایر شــــهروندان همدانی فراهم کرده تا هرچه 

بیشتر به انجام امور فرهنگی بها داده شود.

شهید سهراب وزینی یعقوبی
هگمتانه، گروه محله ما: شهید سهراب وزینی یعقوبی، در تاریخ 
16 آبان سال 1347 در همدان متولد شــــد. نام پدرش علی اکبر 

بود که فردی مؤمن و متدین بود.
او که از شــــهدای نیروی زمینی ارتش اســــت در زندان ابوغریب 
و در ســــن 19 ســــالگی در تاریخ 21 تیرماه ســــال 1367 به فیض 

شهادت نائل آمد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

 آبروی 
محله
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از ابتال به ویروس کرونا اســت.

چهار شـــنبه 17 دی ماه 1399 
انویه ۲0۲1  144۲   6 ژ ۲۲ جمـــادی االول 
4706 شماره 

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

با نصرانی هم منصفانه رفتار کنید
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: حق پیمانه و وزن را ادا 

کنید و از اموال و حقوق مردم چیزی نکاهید.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: در خردمندی انسان همین بس 

که از خود دادخواهی کند و انصاف به خرج دهد.
حکایت: 

امام علــــی)ع(در حال عبور مشــــاهده کرد پیرمردی با ضعــــف بینایی 
که می شناختند  کســــانی  را از  گدایی اســــت حضرت احوالش  در حال 
جویا شــــد بــــه امــــام گفتند ایــــن مــــرد نصرانی اســــت و قبــــاًل کارگری 
می کرده ولی اکنون که ضعیف و نابینا شــــده مجبور اســــت برای امرار 

کند! گدایی  معاش 
حضرت علــــی)ع( گفتند: عجــــب! وقتی توانا بــــوده کمال اســــتفاده را از او 
برده اند و اکنون او را به حال خودش رها کرده اند و بر عهده حکومت است 
کــــه از چنین افرادی حمایت کند لذا امام دســــتور دادند که از بیت المال به 

او مستمری بدهند.
به انصاف و عدل است گیتی به پای
سپاهی چو آن نیست گیتی گشای

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِچواشه
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست 
که بسیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه هــــای کهن در این لهجــــه بیانگر ایــــن موضوع اســــت. از ویژگی های 
دستوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور می شــــود و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در ایــــن بخــــش برخــــی اصطالحــــات همدانی کــــه ممکن اســــت گاه به 

فراموشی سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
ِچواشه: برعکس

ُچسنه: سوسک سیاه
چوق: چوب

چوله: ذره، کم
چوالنده: فشار داده

همه دان

پیوند حماسه شهید حججی 
تا حماسه حاج قاسم

هگمتانه، گروه فرهنگی: »محســــن... محسن... قاسم.« ســــروده  سینا دلشادی، 
مجموعه اشعاری در وصف شهدای مدافع حرم از شهید محسن حججی تا سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی در سالروز شهادت سردار دل ها منتشر شد.
ســــینا دلشــــادی ســــراینده این کتاب درباره این مجموعه رباعــــی گفت: ماجرای 

شکل گیری این کتاب به سال 96 و شهادت شهید محسن حججی برمی گردد.
وی افزود: من بعد از شــــهادت ایشــــان شروع کردم به ســــرودن رباعی با موضوع 
شــــهدای مدافع حرم و به خصوص شــــهید حججی و در ابتدا قرار نبود به شــــهید 
حاج قاســــم پرداخته شــــود. اما شهادت سپهبد شــــهید حاج قاسم سلیمانی در 
سال گذشته باعث شــــد که من در اشعارم این دو شــــهید واال مقام از مدافعان 

حرم اهل بیت)ع( را به هم پیوند بدهم.
دلشــــادی ادامه داد: همانطور که به نوعی حاج قاسم ســــلیمانی سیدالشهدای 
مقاومت هســــتند، شــــهید محســــن حججی هم علی اکبر مقاومت است و این 
دفتر شــــعر ســــیری اســــت از علی اکبر مقاومت تــــا سیدالشــــهدای مقاومت و 

پرداختن به جریان مقاومت و دفاع از حرم و حریم اهل بیت.
دلشــــادی با بیان اینکه برای توصیف رشــــادت ها و جانفشانی شهدای مقاومت 
به ســــراغ قالب رباعی رفتم، اظهار کرد: همانطور که قالب شعری رباعی برای بیان 
حماسه ها و بیان های تهییجی استفاده می شود من هم این قالب را برگزیدم؛چرا 

که حماسه ای باالتر از شهادت نیست.
وی درباره ســــیر اشــــعار این کتــــاب گفت: این کتــــاب از رباعی در وصف شــــهید 
محسن حججی شــــروع می شود و حســــن ختام کتاب هم شــــعری است درباره 

شهید حاج قاسم سلیمانی.
اولین رباعی این مجموعه: �

 دارد
ّ

هر کس به دلش میِل توال
یا از درِ دوست، این تمّنا دارد

باید حججی شود که بی سر برود
در مسلِخ عشق، سر چه معنا دارد؟!

آخرین رباعی این مجموعه: �
تصویر تو موج روشن ایمان است

اسطوره کربالیی ایران است
م

َ
یک گوشه قاب دست و یک گوشه َعل

یک گوشه کنار کربال کرمان است...

شاعرانه

شهیدی که حاج قاسم
 را جای خود به مراسم عقد 

فرزندش فرستاد
هگمتانه، گروه فرهنگــــی: پدرم را درخــــواب دیدم، انگار 
می دانســــت فــــردا روز عقد من اســــت و ناراحتم. گفت: 
من تو را می بینم و به یادت هستم و برای عقدت کسی را 
جای خودم می فرستم تا به دیدنت بیاید. از خواب پریدم 
و گفتم چه رویایی بود؟ چه کســــی می تواند جای پدرم را 

بگیرد؟
»مراسم عقد« عنوان خاطره ای اســــت از سردار حسین 
کاجی که در کتاب »مالک زمان« درباره شهید حاج قاسم 

سلیمانی مطرح شده است.
در این خاطره می خوانید: دلشــــوره همه وجودم را گرفته 
بود، نمی دانســــتم باید خوش حال باشم با ناراحت، آرام 
باشــــم یا مضطرب. با هر حالی که بود رســــیدیم به دختر 

خانم، زنگ را زدیم و وارد خانه شدیم.
خواســــتگار معمواًل کمــــی خجالتی و کم حرف اســــت. 
حــــاال من، غیر از خجالتی بــــودن، ناراحت هم بودم. حال 
و احوال ها شــــروع شــــد. تا اینکه پدر خانــــواده آنچه را که 
ساعت ها منتظرش بودم و خودم را از قبل برایش آماده 

کرده بودم، پرسید.
خودم را جمع و جور کردم و با صدایی غمگین گفتم: پدرم 
شهید شده، در سوریه مدافع حرم بود. همین دو جمله را 

گفتم و خالص. بغض آمد و گلوی همه را گرفت.
فقــــط این را یادم هســــت کــــه در آن لحظات ســــخت و 
سنگین، خاطرات کودکی من و پدرم، شوخی ها، خنده ها 
و حتی آخرین نگاه خداحافظی اش، همه در یک لحظه از 

جلوی چشمانم گذشت.
آن شــــب حرف هایمان را زدیم. خدا رو شکر دو خانواده 
همدیگر را پســــندیدند. در تماس هــــای تلفنی قرار عقد 
گذاشته شد. شب قبل عقد بود که آن حال متناقض به 
سراغم آمد. چقدر خوب است که این کار دارد به جاهای 
خوب می رسد. یا شــــاید چقدر بد که پدرم نیست. وقتی 
پدر نباشــــد، انگار هیچ چیز سر جایش نیست. پشت و 
پناه نداری. کســــی نیست که لبخند بزند و بگوید: پسرم 
بهت تبریک می گم. تو آبروی من هستی با خودم گفتم: 
یعنی همه پسرها و دخترهای شهدای مدافع حرم مثل 

من هستند؟! احساس بی کسی وجودم را گرفت!
در همین احوال بودم که خوابم برد. چه صحنه شیرینی 
بــــود. پــــدرم را دیدم. زیبــــا و خوشــــحال تر از قبــــل. انگار 
می دانســــت فردا روز عقد من است و ناراحتم. خندید و 
گفت: من تو را می بینم و به یادت هســــتم. برای عقدت 
کســــی را جای خودم می فرســــتم تــــا به دیدنــــت بیاید. از 
خواب پریــــدم و گفتم چه رویایی بود؟! یعنی چه کســــی 
می تواند جای پدرم را بگیرد؟! با کســــی درباره این خواب 

حرفی نزدم.
تنهــــا کاری که کردم این بود که جمله پــــدرم را در کاغذی 
نوشتم و داخل پاکت گذاشــــتم. باید می دادم به همان 
شــــخصی که حکم پدرم را داشت. شب عقد شده بود و 
همه خوشــــحال بودند. عمو، عمه، دایی و خاله عروس 
همه بودند. جای خالی پدرم بیشــــتر از همیشــــه نمایان 
شــــد. پیش خــــودم گفتم: »پس چرا کســــی جــــای پدرم 

نیامد؟ نکند همش خواب و خیال باشد؟«
در همیــــن حاالت مهمان ها را زیر چشــــمی نــــگاه کردم، 
ناگهــــان تلفن مــــادرم زنــــگ خــــورد، بلند شــــد و ادامه 
صحبتش را به یک گوشــــه ای برد. اولش جدی حرف زد، 
بعد لبخنــــدی زد و در آخر هم، نشــــانی خانه را داد. خیلی 
خوشحال تر از قبل به نظر می رسید، انگار هر چه هست 

به این تلفن و زنگ مربوط می شد.
از مادرم پرسیدم که بود؟ گفت هیچی خودت می فهمی، 
یکی از مهمان ها بود نشانی اینجا را می خواست، بهش 
آدرس دادم، حــــدس زدم کــــه هر چه هســــت مربوط به 
همان خواب دیشــــب است. همان کســــی که بناست 

بیاید و جای پدرم را بگیرد.
جــــز انتظار مگر چاره ای داشــــتم. نه مــــادرم می گفت چه 
کسی اســــت و نه من به خواب دیشب اطمینان کامل 
داشــــتم. در ســــالن نشســــته بودم که یک نفر با صدای 
بلند گفت: ســــالمتی ســــربازان اســــالم صلــــوات! همه 
صلوات فرستادند. صدای صلوات را که شنیدم سریع از 
جا برخاســــتم و خود را به درب رساندم تا ببینم چه کسی 
اســــت. مگر می شــــود؟! خواب می دیدم یا حقیقت بود! 
همین طور پله ها را باال می آمد و به نگاهم خیره بود. حاج 
قاســــم را بغل کردم و بغضم ترکید، گریه کردم، بقیه هم 

گریه کردند.
حال و هوای مجلس دگرگون شد. بوی اسفند و صدای 
صلــــوات ترکیب زیبایــــی را پدیــــد آورده بودنــــد، عجب 
غوغایی. مهمان ها تازه داشــــتند از صحبت های سردار 
لذت می بردند که باید می رفــــت. رفتم کنارش و آن نامه 
را به دســــتش دادم. باز کرد و خواند. چشــــمش تر شد. 

آهسته گفت: برای کسی این ماجرا را بازگو نکن و رفت.
امیرالمؤمنین علیه الســــالم در قســــمتی از نامه اش به 
مالک می فرماید: »فافسح فی آمالهم، و واصل فی حسن 
الثناء علیهم، و تعدید ما ابلی ذووالبالء منهم، فان کثره 

الذکر لحسن أفعالهم«
پــــس آرزوهای مــــردم را بــــرآورده کن و آنان را پیوســــته با 
صفــــات نیکو بخوان، رنج و زحمت و کوشــــش آنان را در 
نظر داشــــته باش، چه بســــیار یاد کــــردن کارهای نیک، 

کارهای نیک را افزایش می دهد.

عصر خاطره

بــــی روی تــــو خورشــــید جهان ســــوز مبــــاد
مبــــاد افــــروز  عالــــم  چــــراغ  بی تــــو  هــــم 
بــــا وصل تــــو کس چــــو من بــــد آمــــوز مباد
مبــــاد روز  آن  نبینــــم  تــــرا  کــــه  روزی 
رودکی

امام صادق )علیه السالم(:

سخن ما را درست و شیوا )با ِاعراب کامل ( بیان کنید که ما 
از تبار شیوا سخنانیم.

الکافی، ج 1، ص 5۲

روزی برای نخل بند شاعران
هگمتانه، گروه فرهنگی: کمال الدیــــن ابوالعطاء محمودبن علی بن 
محمود، معروف بــــه »خواجوی کرمانی« ســــال 689 هجری قمری در 

کرمان به دنیا آمد.
خواجوی کرمانی به نخل بند شاعران نیز شهرت دارد و زمان زایش او 
را به اختالف بین 669 - 689 هجری ثبت کرده اند. او در دوران جوانی 
خود جدا از کســــب دانش های معمول روزگار مسافرت را نیز پیشه 
نموده و بازدیدهایی از مناطق اصفهان، آذربایجان، شــــام، ری، عراق و 
مصر نیز داشته اســــت و پس از بازگشــــت از این سفرهای طوالنی در 
شیراز اقامت گزید. او لقب هایی مانند خالق المعانی و ملک الفضال 
نیز داشــــته اســــت. او در نیمٔه سدٔه هشــــتم هجری در شــــهر شیراز 
درگذشت و در تنگ اهلل اکبر این شهر نزدیک رکناباد به خاک سپرده 

شد.
شــــعر خواجوی کرمانی شــــعری عرفانی اســــت. مضامین عرفانی در 
 بیان می شــــود اّما در این اشــــعار که بر شــــاعران 

ً
غزلیات وی صریحا

بعــــدی خود ماننــــد حافظ تأثیرگــــذار هم بوده مبــــارزه با زهــــد و ریا و 
بی اعتباری دنیا و مافیها از موارد قابل ذکر است. او در شعر به سبک 
سنایی غزل ســــرایی می کرده و در مثنوی نیز سعی داشته به تقلید از 

فردوسی حماسه سرایی داشته باشد.
او را در ریاضیــــات طب و هیأت نیز صاحــــب نظر می دانند. طنز و هزل 
و انتقادات اجتماعی از شــــرایط ادیان در آن روزگار در اشــــعار خواجو 
متداول اســــت. او در قصیده، مثنوی، و غزل طبعی توانا داشــــته، به 
طوری که گرایش حافظ به شــــیؤه ســــخن پردازی خواجو و شــــباهت 
شیؤه ســــخنش با او مشهور اســــت. خواجو از حیث عقیدتی شیعه 

 » ل حیدر دوازده امامی است و خودش در اشــــعارش خود را »مادح آ
یعنی ستایشگر اهل بیت نبی می داند. وی صدها بیت شعر در مدح 

دوازده امام دارد.
از خواجــــوی کرمانــــی آثار زیادی به جای مانده اســــت کــــه مضامین و 
 متفاوت می باشــــند. بیشــــتر این آثــــار منظوم 

ً
محتوای آنهــــا عموما

هستند.
دیــــوان؛ شــــامل غــــزل، قصیــــده، مســــمط، ترکیب بنــــد، ترجیع بند، 
رباعی، قطعه و مســــتزاد که برروی هم بــــه دو بخش صنایع الکمال و 

بدایع الجمال تقسیم می شود.
پنج مثنوی؛ در وزن های گوناگون با این نام ها:

، کمال نامه و گوهرنامه.  ، روضةاالنــــوار همای و همایــــون، گل و نوروز
ایــــن پنج مثنــــوی بر روی هم خمســــٔه خواجــــو را تشــــکیل می دهد. 
سال ها بعد گویندٔه ناشــــناس و پرسخنی منظومٔه همای و همایون 
خواجــــو را با تبدیل و تغییر و حذف اســــامی و افزودن افســــانه هایی، 

منظومٔه سام نامه را پدید آورده است.
آثار منثــــور خواجوی کرمانی رســــاله های چهارگانه ای اســــت، با نثری 
مســــّجع و مصنوع، و بسیار بیش از شــــعر او آراســــته به آیات قرآنی. 
رســــایل چهارگانٔه خواجو بدین ترتیب اند: 1( ســــراجّیه 2( شــــمس و 

سحاب 3( شمع و شمشیر 4( نمد و بوریا
آرامگاه خواجو در تنگ اهلل اکبر شــــیراز اســــت. وی از شــــاعران عهد 
مغول است و اشــــعاری در مدح ســــالطین منطقه فارس در کارنامٔه 

خود دارد.
منبع: همشهری آنالین

خاطرات جنجالی یک وکیل از ترامپ
او مانند سردسته اراذل و اوباش صحبت می کند

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کتاب »ناســــپاس«؛ خاطرات 
وکیل ســــابق دونالد ترامپ با ترجمه پوریا حسنی و اکبر 
بتوئی توسط نشر مهراندیش منتشر و در کتابفروشی ها 

توزیع شد.
طی مدت ریاســــت جمهوری ترامــــپ عناوین متعددی 
منتشر شــــد که به طور مستقیم یا غیرمســــتقیم به او و 
خلقیات عجیب و غریبــــش می پرداخت. عمده آثاری که 
چهره دیگری از او را نشان می داد و به نوعی ضد او نوشته 

شده بود، با اســــتقبال خوب مخاطبان همراه و به زبان های مختلف 
ترجمه شد. کتاب »ناســــپاس« جزو همین دسته از آثار قرار می گیرد؛ 
اثری که در ســــپتامبر 2020 توسط انتشارات اســــکای هورس منتشر 
و خیلی ســــریع بــــه یکی از پرفروش تریــــن آثار تبدیل شــــد. کتابی که 
نویســــنده اش علت نگارش را متقاعد کردن مردم آمریکا برای اینکه 

دیگر به ترامپ اعتماد نکنند، عنوان کرده است.
»ناســــپاس« که با ترجمه پوریا حســــنی و اکبر بتوئی منتشر شده، در 

خود ناگفته های بســــیاری درباره رئیس جمهور آمریکا 
دارد. کوهــــن این اثــــر را در زندان نوشــــت؛ در حالی که 
مــــدت محکومیتش را به دلیل کالهبــــرداری مالیاتی و 

دروغگویی به کنگره طی می کرد.
از جملــــه نکاتی کــــه در این کتاب مورد توجه رســــانه ها 
قــــرار گرفت، نگاه ترامپ به سیاه پوســــتان بــــود. بنا به 
، ترامپ به ماندال توهین کرده و  گفتــــه کوهن در این اثر

نگاهی از باال به پایین به کشورهای سیاه پوست دارد.
در بخش هایــــی از این کتــــاب می خوانیم: ترامــــپ این گونه صحبت 
می کــــرد. ماننــــِد سردســــتٔه اراذل اوبــــاش، جــــوری از زبــــاِن بادقــــت 
تنظیم شــــده استفاده می کرد تا خواســــته ها و امیاِل خود را بیان کند 
و درعین حال به صورِت عامدانه از زباِن کنایه داری استفاده می کرد تا 

خود را مصون نگه دارد....
نشــــر مهراندیش کتاب »ناســــپاس« را در 500 نسخه و به قیمت 79 

هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار داده است.

از تبلیغات رضاخان برای حذف حجاب تا طرحی از پایه ویران
هگمتانه، گروه فرهنگی: امروز ســــالگرد اجرای طرح اســــتعماری 
حذف حجاب به دست رضاخان اســــت. طرحی که هرگز در بطن 

جامعه نتوانست تأثیری بگذارد و از پایه ویران بود.
، در ســــال  در جهت زمینه ســــازی برای رواج بی حجابی در کشــــور
1309. ش در اولین کنگره زنان شــــرقی که در ســـــوریه تـــــشکیل 
شد، زنانی از ایران نیز شـرکت کـردند و قـرار شد دو سال بـعد ایـن 
کنگره در ایران تشــــکیل شـــــود. در کنگره ای که سال 1311. ش 
در تهران به ریاســــت »شمس پهلوی« برگزار شــــد، از بی حجابی 
به عنــــوان مظهــــری از تمدن یــــاد شــــد و در مــــورد آن تبلیغات 
فراوان بــــه عمل آمد. پس از آن برای زمینه ســــازی اعالم رســــمی 
بی حجابی از اوایـــــل ســــال 1313. ش روزنامه ها و مجالت، اقدام 
به درج مطالبی همچون »چـــــاپ تـــــصاویر زنان بـــــدون حـــــجاب 
و نـــــیمه برهنه برای تبلیــــغ جـــــوراب و لباس های زیــــر زنان، درج 
گزارش هایی از ورود هنرپیشــــه های زن کشــــور ترکیه به ایران به 

همراه عکس و توضیحات، گـزارش هـمراه با عکس رژه دختران بدون 
حجاب در حـضور رضـاشاه در تـــــرکیه، چاپ عکس زنان بدون حجاب 
شرکت کننده در هزاره فردوسی در کنار اعضای دولت، چـــــاپ عـکس 
زنـــــان اروپایی و شرح چگونگی رفتار آنان با هـــــمسران، تـبلیغ شـنا در 
کـنار دریـا و درج عـکس زنان خارجی با لباس شنا، درج مقاالت و بحث 
راجع به آزادی زنان در کشــــور های مختلف ازجمله مصر و ترکیه، کردند. 
اســــتفاده از مراکز تعلیم و تربیت و ایجاد مدارس آموزشــــی به ســــبک 
اروپا از دیگر عوامل زمینه ســــاز بی حجابی در ایران عصر رضاخان بود. 
متعاقب حرکت هــــای تبلیغی جهت بی حجابــــی، در فروردین 1314 با 
هدف زمینه ســــازی جهت »اعالم آزادی نســــوان« و تحقق بی حجابی، 
»کانون بانوان ایران« تحت نظارت وزارت معارف و به ریاســــت شمس 

پهلوی تشکیل شد.
تصویب قانون منع حجاب �

از اولین حرکت هایی که درخصوص رواج بی حجابی بانوان در کشــــور 
انجــــام گرفت، حضور همســــر رضاخان و عده ای از زنــــان درباری بدون 
رعایت حجاب برای شــــرکت در مراسم تحویل سال 1307. ش، در حرم 
حضرت معصومه )س( بود که با اعتراض روحانیون و مردم این بانوان 

از حرم اخراج شــــدند. امــــا در پی این اقدام رضاخان بــــه اتفاق عده ای از 
صاحب منصبــــان نظامی و قشــــون و زره پوش های آن هــــا وارد صحن 
حضرت معصومه شده و با چوب به ضرب و شتم روحانیونی که باعث 
اخراج زنان درباری از حرم شده بودند، می پردازد. پس از این واقعه سفر 
یک ماهه رضاخــــان در دوازدهم خرداد 1313. ش، انگیزه های رضاخان 
را برای رواج بی بندوباری و الئیســــم، شــــبیه آنچه آتاترک در کشــــورش 
ایجــــاد کرده بود، بیشــــتر تقویت کرد. رضاخان که پس از ســــفر ش به 
ترکیه تحــــت تأثیر اقدامات آتاترک قرار گرفته بــــود، آذرماه 1314. ش به 
محمود جم رئیس الوزرای خود می گوید: »نزدیک دو ســــال اســــت که 
این موضوع -کشف حجاب- سخت فکر مرا به خود مشغول داشته 
 از وقتی که بــــه ترکیه رفتم و زن هــــای آن ها را دیدم که 

ً
اســــت، خصوصا

»پیچــــه« و »حجــــاب« را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشــــان در 
کار هــــای مملکت به آن ها کمــــک می کنند، دیگــــر از هرچه زن چادری 
است بدم آمده اســــت. اصاًل چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت 
مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن 
نیشتر زد و از بینش برد«. به دنبال اجرای دستورات اربابان انگلیسی، 
بیست وهفتم آذرماه بخشــــنامه منع حجاب جهت تصویب رضاخان 

از طــــرف رئیس الوزرا به دربار فرســــتاده و از اول دی ماه 1314. ش 
دستورالعمل اجرای غیررسمی قانون منع حجاب به تمام والیات 
 هم رضاخان هفدهــــم دی ماه در 

ً
ایران ارســــال می شــــود. نهایتا

جشن فارغ التحصیلی دانشســــرای مقدماتی دختران در تهران، 
اجرای قانــــون منع حجاب را اعالم می کند. در این مراســــم، عالوه 
بر همســــر و دختران رضاخان، بانوان دیگر مســــؤوالن کشوری 
دعوت شــــده به این جشــــن نیز طبق یک برنامه از پیش طراحی 
شــــده، بی حجاب شــــرکت می کنند و رضاخان در ســــخنرانی آن 
روز خــــود می گوید: »باید خیاط ها و کاله دوز ها را تشــــویق کرد که 
مد های قشــــنگ به بازار بیاورند. ما میله های زندان را شکستیم. 
حاال خود زندانی آزاد شــــده وظیفه دارد که بــــرای خودش به جای 

قفس، خانه قشنگی بسازد«.
حضور بانوان دربار و اجبار رضاخان در منع حجاب بانوان در حالی 
انجــــام گرفت که آتاترک با آنکه حجاب را در ترکیه قدغن کرده بود 
برخالف رضاخان بــــه تعقیب وحشــــیانه زنان با حجاب دســــت نزد و 
خانواده اش را هم مجبور به بی حجابی ننمود. به طوری که لطیفه خانم 
همســــر آتاترک در تمام مجامع با حجاب ظاهر می شــــد و بی حجابی در 
ترکیه بیشتر در آنکارا و استانبول که بخشی از ساکنانش غیرمسلمان 

و اروپایی بودند، اجرایی شد.
قانــــون منع حجاب که قرار بود ســــبب آزادی و حضــــور زنان در جامعه 
شــــود بدتر باعث عزلت و خانه نشینی طوالنی مدت زنان جامعه ایران 
آن روز شــــد. به طوری که دیگر زنان حتی برای درمان بیماری هم حاضر 

به خروج از خانه هایشان نبودند.
نکته جالب آنکه با وجود تمام محدودیت ها و خشــــونتی که مأموران 
رضاخــــان در اجرای قانون منع حجاب به کار بردند، باز هم نتوانســــتند 
کاری از پیش ببرند. به طوری که وزیر کشور شانزدهم بهمن 1320. ش 
در گزارشی محرمانه اعالم می کند: »با وجودی که متجاوز از شش سال 
است که رفع حجاب در تمام کشور اجرا می شود ولی طبق گزارش های 
 در کوچه و بازار زن ها با چادر نماز و گاهی 

ً
رسیده از شهرستان ها، غالبا

با چادر سیاه دیده می شوند«.
منبع: تسنیم
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