
 لذا این هفته، میز خدمت با حضور حجت االســالم فالحی نماینده مردم شــریف همدان و 
فامنین در مجلس و با همراهی مهندس صوفی شهردار محترم همدان و مدیران  شهرداری های 
مناطق چهارگانه در محل نماز جمعه همدان برگزار خواهد شد. شایان ذکر است این برنامه در 
هفته های آتی نیز، با حضور مدیران مختلف دستگاه های اجرایی در محل نماز جمعه شهرهای 

مختلف حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.

حجت االسالم فالحی
نماینده مردم شریف همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی

مهندس صوفی
شهردار همدان 

در لبیک به فرمایش امام خامنه ای)مدظله العالی( در خصوص حضور بی واســطه و مستقیم مسؤوالن 
در میان مردم،  حجت االسالم احمدحسین فالحی نماینده مردم شریف همدان و فامنین در 
مجلس شورای اسالمی در راستای عمل به نقش نظارتی نمایندگان با برگزاری میز خدمت در محل 
نماز جمعه همدان  در چندین نوبت، بی واسطه در میان نمازگزاران حضور یافته و شنوای مسائل و 
مشکالت ایشان بوده است. با توجه به اینکه مطالبات طرح شده در این جلسات عموماً در خصوص 

مسائل مربوط به مدیریت شهری بوده است،

مکان : حسینیه امام خمینی)ره(
زمان : روز جمعه ساعت ۱۰-۱۲

الزم به ذکر اســت حضور مسؤول دفتر حجت االسالم فالحی و شهرداران محترم از ساعت ۱۰ 
صبح و حضور حجت االســالم فالحی نماینده مردم شریف همدان و فامنین و مهندس صوفی 

شهردار محترم از ساعت ۱2:2۰-۱۱:۱5 می باشد.
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راه حل ضعف های اقتصادی کشور 

یت و جهاد اقتصادی مدیر
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صف بازرس ستاد مقابله با کرونای استان همدان:

آرامستان ها یکی از مناطق
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حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:

در خواست تحقیق و تفحص
از خودروسازان

برای امور نمایندگی از خودروی شخصی استفاده می نمایم

بازرس کل استان همدان:

جلوگیری از 632 میلیون مترمربع 
زمین خواری

بازرس کل استان همدان گفت: در سال های اخیر با پیگیری ها و انجام 
، از واگذاری غیر قانونی امالک و  بازرســــی و نظارت های مداوم و مســــتمر

اراضــــی دولتی به میــــزان بیــــش از 633 میلیــــون مترمربع 
گزارش هگمتانه، حمیدرضا  جلوگیری شــــده اســــت. به 
حســــن پور در واکنش بــــه اظهار نظر یکــــی از نمایندگان 
اســــتان در مجلس که مدعی نظارت ناکافی این سازمان 

در حفــــظ اراضــــی طبیعی اســــتان بود اظهــــار کرد: در 
گذشته و با بازرســــی از اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســــتان و تثبیت مالکیــــت بیــــش از 632 میلیون 

مترمربع به نــــام دولت که حدود 
166 میلیــــون مترمربع آن متعلق 

به اراضی حاشیه شهرها بود

ج قربان تمرکز مدرسه ها در محدوده بر

دبیرستان ابن سینا
 یکی از شناسنامه های همدان

، شــــهر همدان از پیشگامان آموزش و پرورش  در میان شهرهای مختلف کشور
نوین بوده اســــت، که مدارس نوین در آن به همت جمعی از فرهنگیان همدانی 
و نیــــز جمعی از بیگانگان شــــکل گرفت. در محــــدوده کوچه بــــرج قربان و محله 

زندی هــــا تــــا حدفاصــــل خیابان آیــــت ا... 
طالقانــــی و امیرکبیــــر شــــاهد تمرکــــز 

آموزشــــی  و  علمــــی  مراکــــز 
پژوهش ســــرای  جملــــه  از 
پروفســــور  دانش آمــــوزی 
حســــابی، مدارس علمی و 
سایر مدرسه هایی هستیم 
کــــه یکــــی از کهن ترین آنها 

مدرسه ابن سیناست.

همدان در تولید تخم مرغ کم آورد
غ تخم گذار  در استان فعال است غ در همدان                32 واحد مر کسری روزی 10 تن تخم مر
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استان2

بازرس کل استان همدان:
جلوگیری از 632 میلیون مترمربع 

زمین خواری

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: بازرس کل اســــتان 
همدان گفت: در سال های اخیر با پیگیری ها و انجام 
، از واگذاری غیر  بازرسی و نظارت های مداوم و مستمر
قانونی امالک و اراضی دولتــــی به میزان بیش از 633 

میلیون مترمربع جلوگیری شده است.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حســــن پور در پاسخ 
به ســــخنان یکی از نمایندگان استان در مجلس که 
مدعی نظــــارت ناکافی این ســــازمان در حفظ اراضی 
طبیعی استان بود اظهار کرد: در گذشته و با بازرسی 
از اداره کل ثبــــت اســــناد و امالک اســــتان و تثبیت 
مالکیت بیش از 632 میلیون مترمربع به نام دولت 
که حدود 166 میلیــــون مترمربع آن متعلق به اراضی 
حاشیه شــــهرها بود، از دســــت اندازی زمین خواران 

جلوگیری شد.
وی تصریح کرد: در راستای شناسایی متصرفان غیر 
قانونی بستر و حریم رودخانه ها نیز با پیشنهادهای 
این بازرســــی کل، نســــبت بــــه رفع تصــــرف 400 هزار 
مترمربع از اراضی اخطار قانونی از طرف مسؤوالن امر 
صادر و برای 100 هزار مترمربع نیز پیشــــنهاد وصول 

حقوق دولتی داده شده است.
به نقــــل از فارس، بازرس کل اســــتان همدان ادامه 
داد: بازرسی کل استان همچنین در سال های اخیر 
از واگذاری غیــــر قانونی بیش از 732 هــــزار مترمربع 
جلوگیری و پیشــــنهاد خلع ید و طرح دعوی حقوقی 
بیش از 544 هزار مترمربــــع اراضی و امالک دولتی را 

نیز ارائه داده است.

سرنشینان بیش از ظرفیت 
ین تخلف وانت بارها مهمتر

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس پلیس راه 
گفت: ســــوارکردن بیش از ظرفیت  استان همدان 
، مهمترین تخلف بین وانت بارها و سواری های  مجاز
این اســــتان بوده و در صورت وقوع حادثه، بیمه نیز 

جواب گوی خسارت احتمالی نیست.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیزی روز ســــه 
شــــنبه بیان کرد: یک دســــتگاه وانت نیسان با پنج 
سرنشین در همدان واژگون شد که همه سرنشین 
این وســــیله نقلیه مجروح و به مرکز درمانی منتقل 
شدند این در حالی است که ظرفیت مجاز وانت بار 

2 نفر با در نظر گرفتن راننده است.
وی اضافه کرد: همچنین بر اثر واژگونی یک دستگاه 
سواری سمند در ابتدای جاده قهاوند 6 تن از هفت 
سرنشــــین این وســــیله نقلیــــه شــــامل 2 عروس و 
نوه های راننده مجروح شــــدند که 2 تن از مجروحان 

به ُکما رفته اند.
رئیــــس پلیــــس راه اســــتان همــــدان بیــــان کــــرد: 
ســــوار کردن مســــافر بیش از ظرفیت مجــــاز یکی از 
شــــایع ترین تخلفات بین وانت بارها است و پس از 
آن ســــواری ها بیشــــترین تخلف را دارند اما این نوع 

تخلف در بین کامیون داران اندک است.
ســــرهنگ عزیزی اضافه کرد: در صورت ســــوارکردن 
شــــده،  پیش بینــــی  ظرفیــــت  از  بیــــش  مســــافر 
امکان بســــتن کمربند ایمنی توســــط سرنشــــینان 
ســــلب شــــده و با بروز کوچک تریــــن تصادفی همه 

سرنشینان دچار آسیب و جراحت می شوند.
وی بیان کــــرد: مأموران پلیــــس راه در روزهای پایان 
هفته و هنــــگام عزیمت رانندگان وانت به ســــمت 
باغ های خود بیشــــتر با این تخلف مواجه می شوند 
چرا که اغلب خانوادگی و بیش از ظرفیت مجاز سوار 

خودرو می شوند.
رئیــــس پلیــــس راه اســــتان همــــدان تأکیــــد کــــرد: 
ســــوارکردن حتــــی یک نفر در قســــمت بــــار ممنوع 
اســــت و مأموران پلیــــس راه با راننــــدگان متخلف 
برخــــورد می کننــــد همچنین در صورت بــــروز حادثه 
راننده باید دیه یا هزینه درمان فرد را از جیب بپردازد.

سرهنگ عزیزی بیان کرد: عالوه بر سوانح یاد شده 
یک ســــانحه رخ بــــه رخ به علــــت ســــبقت غیرمجاز 
ســــواری پژو و برخورد با وانت نیســــان رخ داد که در 
این ســــانحه سرنشــــین پژو جــــان باخــــت و 2 تن از 

سرنشینان هر 2 خودرو مجروح شدند.
وی اضافه کرد: این ســــانحه فوتی در مسیر ُپر پیچ و 

- تویسرکان رخ داد. خم و کم تردد جوکار

هفته آینده همدان بارانی است
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس مرکز 
پیش بینی هواشناسی استان همدان با پیش بینی 
بارش های پراکنده در هفته آینده در اســــتان گفت: 
تا پایان هفته بعد به علت ابرناکی آســــمان اســــتان 

کاهش 2 تا 3 درجه ای دما را خواهیم داشت.
بــــه گزارش هگمتانــــه، روح اهلل زاهدی اظهــــار کرد: تا 
پایان ایــــن هفته هوا صاف و آفتابــــی خواهد بود اما 
انتظار داریم در روز شــــنبه بارش هــــای پراکنده ای به 

ویژه در نواحی شمالی استان داشته باشیم.
وی تصریــــح کرد: تــــا پایان ایــــن هفته تغییــــر قابل 
مالحظه ای در دمــــا نداریم اما پیش بینی می شــــود 
تا پایان هفته بعد به علت ابرناکی آســــمان اســــتان 

کاهش 2 تا 3 درجه ای دما را داشته باشیم.
کارشــــناس مرکز پیش بینی هواشناســــی اســــتان 
همدان در ادامه خاطرنشــــان کرد: برای آخر هفته در 
ســــاعات بعدازظهر وزش باد با ســــرعت معمولی را 

خواهیم داشت.
وی بــــا باین اینکــــه تغییــــرات دما طی 24 ســــاعت 
گذشــــته در اســــتان 31 تا 8 درجه سلسیوس بوده 
اســــت، یــــادآور شــــد: بهار بــــا 8 درجه سلســــیوس 
خنک تریــــن و اســــدآباد بــــا 33 درجه سلســــیوس 

گرم ترین شهرستان های استان بوده اند.

خبــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همــــدان گفــــت: راه حــــل ضعف هــــای اقتصادی کشــــور 

مدیریت و جهاد اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی 
صبــــح دیروز در دیدار بــــا فرماندهــــان و یگان های نظامی 
و انتظامی اســــتان همدان کــــه به مناســــبت هفته دفاع 
مقدس در دفتر امام جمعه همدان برگزار شد، اظهار کرد: 
در رابطه با دفاع مقدس، شــــهدا، جنگ و عظمت هایی که 
خلق شده، صحبت های زیادی شــــده است. هنگامی که 
در ســــال 59 این تهاجم اتفاق افتاد، کشــــور سازماندهی 
اجتماعــــی، فرهنگــــی و سیاســــی نداشــــت و ســــاختارها 
هنوز شــــکل نگرفته بــــود. مــــا در آن دوران هنوز ضعیف 
بودیم، ســــپاه جوان بود و یک فرماده 27 ســــاله داشت و 
فرماندهان رژیم ســــابق نیز از ارتش خارج شــــده بودند و 

آنجا نیز سامان نداشت.
وی بــــا بیان اینکــــه عملیات های محدودی که در ســــال 
 موفقیــــت آمیز نبــــوده و نهایت 

ً
59 انجــــام دادیــــم غالبا

کاری که توانســــتیم انجام دهیم متوقف کردن دشــــمن 
کید کرد: کشــــوری که در حال گــــذار از یک انقالب  بود، تأ
اســــت، آســــیب های اقتصادی و فرهنگی فراوانی دیده، 
کشــــور ما نیز از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و ســــاختارهای 
سیاســــی آسیب پذیر بود و تحلیل دشــــمن نیز این بود 
که ایران با این شــــرایط نمی تواند ایســــتادگی کند که این 
تحلیل درســــتی بود و مطالعات خوبی داشتند و دشمن 
فهمیده بود اگر این نظام در نطفه خفه نشود زلزله ایجاد 

خواهد کرد.

انقالب  فهمیــــد  دشــــمن  کرد:  بیــــان  شــــعبانی  آیت ا... 
اســــالمی ما مانند تغییر حاکمیت های مرســــوم نیست 
و در دنیا نیز تغییرات بنیادین سیاســــی زیاد داشــــتیم 
ما  اسالمی  انقالب  داســــتان  کرد  احســــاس  دشمن  اما 

می کند. فرق 
وی با بیان اینکه صدام با پشتیبانی نسبی بین المللی به 
ما حمله کــــرد، توضیح داد: حتــــی در اواخر جنگ امکانات 
نظامی آنها بســــیار بیشتر از ما بود و صدام در دوران ثبات 

و آسایش کشور خود به ما حمله کرد.
امام جمعه همــــدان در رابطه با مؤلفه اصلــــی قدرت ما در 
برابر صدام خاطرنشــــان کرد: مؤلفه اصلی قدرت ما سخن 
شهید جهان آرا است که می گوید آن چیزی که در جبهه ها 

می جنگد ایمان است.
وی تبییــــن کــــرد: اگــــر یــــک ملــــت می خواهــــد در برابــــر 
مستکبرین بایســــتد، حرف زور را نپذیرد و عزت دنیوی و 
اخروی داشــــته باشــــد باید ایمان به خدا نیز داشته باشد، 

این مسأله باید در جوانان تقویت شود.
وی با اشــــاره به اینکه امروز یکی از اشکاالت ما این است 
که در مســــؤولیت پذیری ها روحیه جهادی را حفظ نکرده 
ایم افزود: امروز اگر در اقتصاد ضعف داریم ناشی از ضعف 
ایمان اســــت زیرا مــــا باید برای خدا جهــــاد کنیم و اخالص 

داشته باشیم.
آیت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکه در حــــال حاضر امکانات 
نظامــــی مــــا رشــــد کــــرده، جــــزء قدرت هــــای اول منطقه 
و  ماســــت  موشــــک های  نگــــران  اســــرائیل  هســــتیم، 
آمریــــکا جرأت نمی کند تحرکی در منطقه داشــــته باشــــد، 

خاطرنشــــان کرد: ایمان بــــه مبدأ، معاد و امــــام خمینی و 
اعتمــــاد ســــربازان و فرماندهان به هم باعــــث موفقیت 

ایران در جنگ تحمیلی شد.

ســــردار کامرانی صالح: نیروهای نظامی و انتظامی   �
همچنان از ارزش های میهن اســــالمی با جان و و دل 

دفاع خواهند کرد
فرمانده انتظامی اســــتان همدان نیز اظهار کرد: همانطور 
که اقشــــار مختلف مردم و نیروهای مســــلح در سال های 
دفــــاع مقــــدس با رهبــــری امــــام)ره( در مقابل دشــــمنان 
ایستادگی کردند امروز هم به پشتوانه مقام معظم رهبری 

یکی پس از دیگری توطئه های استکبار را خنثی می کنند.

کید بر اینکــــه در دنیای  ســــردار علــــی کامرانی صالح بــــا تأ
امروز چیزی عوض نشــــده بلکه کارها ســــخت تر و حربه 
دشمنان هم بیشتر شده اســــت افزود: امروز دشمنان 
در بخش هــــای اقتصــــادی، سیاســــی و فرهنگــــی هجوم 
چندیــــن برابری دارند و حربه آخر آنهــــا نیز جدایی مردم از 

انقالب است که باید در این زمینه مراقب بود.
فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه مردم ایران 
اســــالمی بصیر و والیتمدار هســــتند بیان کرد: همانطور 
که در طول 41 ســــال اخیر همه حربه های دشمنان خنثی 
شده اســــت از این مرحله و گردنه های ســــخت نیز عبور 

کرد. خواهیم 
وی اضافــــه کرد: ملت ایــــران با مقاومــــت امروز خود در 

دهه چهــــارم انقــــالب، کلکســــیون ایســــتادگی در برابر 
دشــــمنان را که از اول انقالب و جنگ داشــــتند تکمیل 

. می کنند
کامرانی صالــــح با بیــــان اینکه در چهلمین ســــالگرد دفاع 
مقدس بــــا آرمان های امــــام راحل، رهبر معظــــم انقالب و 
شــــهدا میثاق دوباره ای خواهیم بســــت افزود: نیروهای 
نظامی و انتظامی همچنان از ارزش های میهن اســــالمی با 

جان و و دل دفاع خواهند کرد.
وی اضافه کرد: ایثارگری و جانفشــــانی هایی که در هشت 
ســــال دفاع مقــــدس انجام شــــد را فرامــــوش نمی کنیم و 
اکنون نیز به شکل دیگری از ارزش های امام)ره( و انقالب 

و رهبری دفاع می کنیم.

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس:

در خواست تحقیق و تفحص از خودروسازان
برای امور نمایندگی از خودروی شخصی استفاده می نمایم

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی در خواست کرد از 

خودروسازان  تحقیق و تفحص شود.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم احمدحسین فالحی 
صبح دیــــروز در جمع خبرنــــگاران ضمن گرامیداشــــت 
هفتــــه دفاع مقــــدس و زنده نگه داشــــتن یــــاد و خاطره 
رزمندگان و شهدا اقدام اخیر کشورهای امارات و بحرین 
در عادی ســــازی روابط بــــا رژیم صهیونیســــتی را خیانت 
به کشــــورهای اسالمی دانســــت و اظهار کرد: این اقدام 

باعث آزرده شدن دل های آزادگان جهان اسالم شد.
وی با بیان اینکه ابتدا امارات این اشــــتباه را مرتکب شد 
و پس از آن کشــــور بحریــــن هم همین اشــــتباه بزرگ را 
تکرار کرد گفت: علت این اتفاق حقارتی است که این دو 

کشور سال هاست دچار آن شده اند.
نماینده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 

اسالمی با اشــــاره به اینکه امارات و بحرین چندین سال 
است تن به نوکری چند کشور مانند عربستان و آمریکا 
داده اند گفت: به طور حتم این کار هیچ عایدی جز ذلت 
و خواری ندارد. وی با بیان اینکه آمریکا همیشــــه دنبال 
تأمین رضایت رژیم غاصب صهیونیستی بوده و هست 
گفت: با توجه به نزدیکی انتخابات آمریکا، ترامپ دنبال 
آن اســــت تا بتواند با این کار دستاوردی برای خود ایجاد 

کند و حمایت صهیونیست ها را جلب نماید.
فالحــــی با بیان اینکــــه امارات سال هاســــت تحت نفوذ 
آمریکاست گفت: کشــــور بحرین نیز یکی از استان های 
ما بود که توســــط محمدرضاشــــاه از کشــــور جدا شد، 90 
درصــــد جمعیــــت آن شیعه نشــــین هســــتند اما تحت 
ل خلیفه قرار دارنــــد به طوری  ســــلطه 10 درصد نفــــوذی آ
کــــه پایگاه پنجــــم نظامی آمریکا در این کشــــور مســــتقر 
شده اســــت. وی با بیان اینکه نتیجه این کار انزوای این 

کشورهاســــت زیرا مردم منطقه هر روز بیدارتر می شوند 
 به حاشیه خواهند رفت.

ً
تأکید کرد: این کشورها قطعا

نماینده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی اظهار کــــرد: اتفاقاتی از این قبیــــل فقط تنفس 
مصنوعی بر پیکر بی جان رژیم صهیونیســــتی است اما 
 این رژیم غاصب و کودک کش سقوط خواهد کرد.

ً
قطعا

همچنین حجت االســــالم فالحــــی در پیــــام توئیتری در 
زمینه شفاف ســــازی پیرامون شایعات در مورد دریافت 
خودرو تأکید کرده اســــت: » در راســــتای شفافیت اعالم 
می کنم درخواســــتی برای دریافت دناپالس یا خودروی 
دیگری از مجلس شورای اسالمی نداشته ام و طی هفت 
ماهی کــــه از انتخابات گذشــــته، برای امــــور نمایندگی از 
خودروی شخصی استفاده می نمایم و خواستار تحقیق 
و تفحص دقیق ازتأمین مواد اولیه تا قیمت تمام شــــده 

تولیدات شرکت های خودروسازی هستم.«

یادواره شهدا با محوریت محالت شهر
400 یادواره شهید در این هفته برگزار می شود

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مســــؤول مرکز حفظ آثار و 
انصارالحسین)ع(  ســــپاه  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر 
اســــتان همــــدان گفت: هم زمــــان با شــــروع هفته دفاع 
مقدس برگزاری 400 یادواره شــــهدا بــــه صورت مجازی و 

حقیقی آغاز شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ دوم پاســــدار حســــن 
بهادری روز ســــه شــــنبه بیــــان کرد: یــــادواره شــــهدا در 
روستاها  و  محله ها  مقاومت،  پایگاه های  شهرستان ها، 
در فضای حقیقی و مجازی در حال برگزاری است و در روز 

نخست هفته دفاع مقدس 20 یادواره برگزار شد.
آبــــروی محله در  وی اضافــــه کــــرد: برنامــــه ای با عنــــوان 
محله ها در حال برگزاری اســــت و بسیجیان و جوانان هر 
منطقه با حضور در مقابل منزل شــــهید اقدام به برگزاری 

یادواره در همان مکان می کنند.
مســــؤول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان ادامه داد: به 

منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، یادواره شهدا 
بیشــــتر در فضای مجازی برگزار شــــده با این توضیح که 
فایل ســــخنرانی به همراه وصایا و رشادت های شهید در 

فضای مجازی بارگذاری می شود.
ســــرهنگ بهادری بیــــان کرد: عالوه بــــر فضای مجازی 
برنامه هایــــی در فضــــای حقیقــــی با حضور کــــم تعداد 
و در فضــــای باز برگــــزار شــــده و از برگزاری یــــادواره در 
مکان هــــای سربســــته و بــــا حضور شــــمار زیــــاد افراد 

می شود. جلوگیری 
وی اضافــــه کــــرد: شــــیوع ویــــروس کرونا موجــــب لغو 
برگزاری یادواره های شهدا در این استان نشد بلکه این 
یادواره ها با بهره گیری از بستر فضای مجازی برگزار شده 
و شــــمار افرادی که از ایــــن برنامه ها بهــــره بردند بیش از 

چند برابر نسبت به گذشته شد.
مســــؤول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ســــپاه اســــتان همدان گفــــت: برنامه های هفتــــه دفاع 

مقدس تنها به این هفته معطوف نشــــده بلکه تا پایان 
سال هر هفته به یک استان اختصاص یافته و در هفته 
دوم اســــفند ســــال جاری، رزمنــــدگان همــــدان اقدام به 
بازسازی عملیات والفجر 2 کرده و تولیدات فاخری درباره 
نقش همــــدان در دفاع مقــــدس از رســــانه ملی پخش 

می شود.
سرهنگ پاسدار بهادری اظهار کرد: برگزاری 2 هزار و 500 
یادواره شهید برای امســــال برنامه ریزی شده است و به 
زودی یادواره شــــهید سردار حســــین همدانی و شهید 
ســــردار قاســــم ســــلیمانی در همه روســــتاهای استان 

همدان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه هر بســــیج دانش آموزی امســــال چهار 
یادواره برگزار می کند یادآوری کرد: سوم خرداد امسال با 
بهره گیری از شبکه شاد، عملیات های این روز و رشادت 
رزمندگان در این شــــبکه بارگذاری و برای دانش آموزان 

مقطع ابتدایی این عملیات ها در قالب قصه بازگو شد.

بازرس ستاد مقابله با کرونای استان همدان:

آرامستان ها یکی از مناطق افزایش کرونا
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: بازرس ســــتاد 
مقابلــــه بــــا کرونای اســــتان همــــدان گفت: 
آرامستان های استان همدان، یکی از مناطق 

افزایش شیوع کروناست.
گزارش هگمتانه، ســــردار مهدی فرجی با  به 
اشاره به اینکه 900 نفر از کارکنان کادر درمانی 
و نیروهــــای بیمارســــتان ها بــــه کرونــــا مبتال 
شده اند؛ اظهار کرد: این گروه با وجود ابتال به 
بیماری بعد از بهبــــودی باز هم در خط مقدم 
جبهه مقابلــــه با کرونا مشــــغول به فعالیت 

هستند.
بازرس ستاد مقابله با کرونای استان همدان با اشاره به 
اینکه استان همدان تا هفته قبل در زمینه میزان ابتال به 
کرونا در وضعیت زرد باقی مانــــده بود؛ ادامه داد: درصد 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی از سوی مردم همدان 
82 تا 85 درصد بود اما هفته گذشته عادی انگاری انجام 
شد و وضعیت پنج شهرستان استان همدان در زمینه 

شیوع کرونا به رنگ قرمز درآمد.
وی با تأکید بر اینکه باید در راستای رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی که مهمترین آنها اســــتفاده از ماسک، رعایت 
فاصله فیزیکی و شستشــــوی دست است، موجی ایجاد 
کنیم؛ گفت: با وجود همه نگرانی ها در کنکور امسال حتی 

یک نفر هم به بیماری کرونا مبتال نشد.
ســــردار فرجی با اشــــاره به اینکه بیش از 970 هزار نفر در 
کنکور سراسری شرکت کردند؛ افزود: این اتفاق حاصل 
دقــــت عمل بود به طوری که بعد و قبل از برگزاری کنکور 

غربال گری انجام شد.

جانشــــین فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه هیأت های 
بزرگــــی در دهــــه محــــرم مراســــم داشــــتند اما 
آســــیب جدی نداشــــتیم؛ افزود: بی توجهی ها 
در برخی مناطق باعث باال رفتن شــــمار ابتال به 
کرونا شــــده که یکی از این مناطق آرامستان ها 

هستند.
وی ادامه داد: در یکی از شهرســــتان ها 150 نفر 
از بیمــــاران مبتال به کرونا بعد از گذشــــت چهار 
ماه مجدد به این بیماری مبتال شده اند که این 
موضوع نشــــان می دهد نــــوع حرکت ویروس 

مشخص نیست.
، ســــردار فرجی با تأکیــــد بر اینکه مردم باید  به نقل از مهر
نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی حساس 
باشــــند؛ بیان کرد: مناطقی مانند مســــاجد، زیارتگاه ها و 
مطب پزشــــکان از نظر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
وضعیت خوبی دارند اما در پایانه ها و دفاتر پیشــــخوان 

مشکل وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

راه حل ضعف های اقتصادی 
یت و جهاد اقتصادی کشور مدیر

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

35 هزار واحد کمبود مسکن در  روستاهای همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بنیاد مســــکن انقالب اسالمی استان همدان از ابالغ 10 هزار 
فقره تســــهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در ســــال 99 خبر داد و گفت: 35 هزار واحد 

کمبود مسکن در روستاهای استان همدان داریم.
به گزارش هگمتانه، حســــن ظفری با اشاره به اینکه ســــقف تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن 
500 میلیون ریال اســــت، اظهار کرد: دوره بازپرداخت 15 ســــاله با کارمزد پنج درصد تا ســــقف 5000 

میلیارد ریال اســــت و عالقمندان اســــتفاده از این تســــهیالت می توانند برای تشــــکیل و تکمیل 
پرونده به مدیریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 108 هزار واحد از مســــاکن روستایی موجود از تسهیالت و برنامه بهسازی 
مسکن استفاده کرده اند، یادآور شد: خوشــــبختانه بیش از 64 درصد از اماکن موجود روستایی از 

بهسازی و بازسازی برخوردار شدند.
ظفری با اشــــاره به وجود 39 هزار واحد مسکن روستایی کم دوام و بی دوام در استان همدان، بیان 

کرد: در حال حاضر 39 هزار واحد مسکن روستایی کم دوام و بی دوام در استان همدان وجود دارد 
که در دســــتور کار قرار گرفته و با یک برنامه ریزی کوتاه مدت قبل از افق 1404 که هدف گذاری شده 

70 درصد اماکن روستایی نوسازی شوند، در استان دست یافتنی است.
به نقل از ایسنا، مدیرکل بنیاد مســــکن انقالب اسالمی استان همدان خاطرنشان کرد: همچنین 
35 هــــزار واحد کمبود مســــکن در روســــتاهای اســــتان همــــدان وجــــود دارد که در مجمــــوع نیاز 

روستاهای استان همدان 79 هزار واحد مسکونی خواهد بود.

غ کم آورد همدان در تولید تخم مر
غ در همدان کسری روزی 10 تن تخم مر

غ تخم گذار  در استان فعال است 32 واحد مر

طیور  امــــور  مدیر  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
بــــا  همــــدان  اســــتان  زی  جهادکشــــاور ســــازمان 
کیــــد بر اینکــــه قیمت تخم مرغ بــــه علت قیمت  تأ
در  وزانه  ر گفــــت:  اســــت،  یافته  افزایش  نهاده هــــا 
40 تــــن تخم مرغ تولید می شــــود در حالی  همدان 
وزانه 50 تن اســــت از طرفی  کــــه مصرف همــــدان ر
کنجاله ســــویا برای مرغداران مشکل شده  تأمین 
و مرغــــداران مجبور هســــتند از نهاده های دیگری 
اســــتفاده کنند که همین موضــــوع باعث افزایش 

است. شده  تولید  هزینه های 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، علیرضا قراگوزلو با اشــــاره 
بــــه اینکــــه در تأمیــــن اســــیدهای آمینــــه در جیره 
را  متناسبی  وفایل های  پر ســــویا  مرغ،  غذای  بندی 
کرد: با ســــویا به راحتــــی می توان جیره  دارد، اظهار 
ژی در جیره  را متعــــادل کــــرد و ذرت هم از نظر انــــر

می شود. استفاده  طیور  غذایی 
وی تصریــــح کــــرد: هنــــر جیره نویــــس این اســــت 
کــــه بتوانــــد از ســــایر نهاده ها نیــــز اســــتفاده کند 
امــــا محدودیت هایــــی در ایــــن زمینــــه وجود دارد 
گوشــــت در مرغ  پــــودر  از  که اســــتفاده  به طــــوری 
تخم گذار ممنوع شــــده اســــت و باید بــــرای تأمین 
وتئیــــن در جیــــره غذایــــی مرغ ها از پــــودر ماهی  پر
اســــتفاده شــــود اما در حال حاضر براساس جیره 
نویســــی نوین در دنیا از اسیدهای آمینه استفاده 
علت  بــــه  هم  نهاده ها  ایــــن  تأمیــــن  که  می شــــود 
زی در این  گران بودن ممکن نیســــت و مشکل ار

دارد. وجود  زمینه 
زی استان  مدیر امور طیور ســــازمان جهادکشــــاور
بر اینکه مشــــکل اصلــــی تأمین  کید  بــــا تأ همدان 
خاطرنشــــان  برمی گردد،  دالر  تأمیــــن  بــــه  نهاده ها 
کــــرد: در حــــال حاضر از نظــــر تأمین دالر مشــــکل 
داریــــم و همین موضوع باعث شــــده تولیدکننده 

شود. مشکل  دچار 
مــــرغ  ورش  پــــر دوره  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
وقتی  مرغدار  شــــد:  یادآور  است،  وز  ر  90 تخم گذار 
هر  را  مسیر  این  اســــت  مجبور  می کند  جوجه ریزی 
طور شــــده طی کند که بــــا اســــتفاده از کنجاله کلزا 
ســــرپا  را  واحدها  کردیم  ســــعی  کنجاله ها  دیگــــر  و 
و  داشــــتیم  تولید  کاهش  نه  تاکنــــون  و  نگه داریم 

است. مانده  خالی  واحدها  نه 
وج تخم مرغ از اســــتان همدان ممنوع است *خر

32 واحــــد فعــــال مرغ  بــــا بیــــان اینکــــه  قراگوزلــــو 
واحد  سه  ود:  افز دارد،  وجود  اســــتان  در  تخم گذار 

دیگــــر نیز طی ماه های آینــــده جوجه ریزی خواهند 
داشــــت ضمن اینکه ما در اســــتان همدان تولید 
که در  همیشگی را داشــــته ایم اما بحث این است 
آزاد شــــد و از طرفی در شش  کل کشــــور صادرات 

ماه دوم ســــال مصرف تخم مرغ افزایش می یابد.
تخم  بــــرای  تقاضا  حاضر  حــــال  در  کــــرد:  کید  تأ وی 
مرغ باال رفته و پاســــخ گویی مــــرغ تخم گذار به این 
که  اســــت  یافته  کاهش  کشــــور  در  تقاضا  از  حجم 

بازار تخم مرغ در استان تنظیم شد. خوشــــبختانه 
زی استان  مدیر امور طیور ســــازمان جهادکشــــاور
از اســــتان  وج تخم مرغ  اینکــــه خر بــــا بیان  همدان 
تخم مرغ  بــــازار  کــــرد:  اظهار  اســــت،  شــــده  ممنوع 
این  در  مشــــکلی  و  شــــده  تأمین  همدان  اســــتان 
زمینــــه وجود ندارد امــــا بحث مهم این اســــت که 
وج تخم مرغ به ســــایر اســــتان ها  جلوگیــــری از خــــر
باعث می شــــود بازارهای بزرگــــی همچون تهران را 
آینده مرغداران  از دســــت بدهند و در ســــال های 

شوند. مشکل  دچار 
وی بــــا بیان اینکــــه تا وقتــــی نهاده تأمین نشــــود 
کرد:  ادامــــه خواهد داشــــت، اضافه  این مشــــکل 
نویســــی  جیره  کالس های  هســــتیم  این  دنبال  به 
نویــــن را برای مرغــــداران برگزار کنیم تــــا بتوانیم با 
توجه بــــه داشــــته هایمان جیره نویســــی علمی تری 

باشیم. داشته 
قراگوزلو با اشــــاره به اینکه ظرفیــــت مرغ تخم گذار 
هــــزار   927 و  میلیــــون  یــــک  همــــدان  اســــتان  در 
قطعه اســــت، خاطرنشــــان کرد: به طــــور میانگین 
می شــــود  تولید  اســــتان  در  تخم مرغ  تن   40 وزانه  ر
خانوارهای  وزانــــه  ر مصرف  که  اســــت  درحالی  این 

است. تن   50 همدانی 
50 درصــــد از تخم مرغ های  کید بــــر اینکه  وی بــــا تأ
تولیــــدی همــــدان به ســــازمان صنعــــت، معدن و 
کرد:  بیان  می شــــود،  داده  تحویل  اســــتان  تجارت 
ســــرانه مصرف تخم مرغ کشــــور 11 کیلوگرم اســــت 
و  کیلوگرم  هفــــت  خانــــوار  مصــــرف  میانگین  کــــه 

چهار کیلوگرم مصارف صنعتی اســــت.
بــــه نقل از ایســــنا، قراگوزلو با اشــــاره بــــه اینکه اگر 
بازار باشــــد و نهاده ها تأمین شــــود امــــکان تولید 
بیشــــتر تخم مرغ در اســــتان همــــدان وجود دارد، 
زنجیره  یــــک  ایجاد  حلقه های  تمامــــی  کــــرد:  کید  تأ
تولیــــد تخم مرغ در اســــتان همــــدان وجود دارد و 
آمادگی  باشــــد  داشــــته  وجود  ســــرمایه گذاری  اگر 
وانه ها  پر صدور  زمینــــه  در  زمان  کم ترین  در  داریم 
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هگمتانه، گروه شهرســــتان: امام جمعه مالیر تأکید کرد: 
مسووالن با آسان سازی امور به کسی اجازه ندهند تولید 
و اشتغال در کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل شود و این را 

از نان شب واجب تر بدانند.
به گزارش هگمتانــــه، حجت االســــالم محمدباقر برقراری 
روز سه شــــنبه در جمع پیشکســــوتان جهاد و شــــهادت 
شهرســــتان مالیــــر اظهار کــــرد: دشــــمن امروز بــــا جنگ 
اقتصادی و تحریم ها به مصــــاف ملت ایران آمده و بدون 
شــــک با همان اراده ها، روحیــــه، معنویــــت، تصمیم ها و 
نیت های خالصانه باز هم پیــــروز میدان جنگ اقتصادی 

خواهیم بود.
افــــزود: چنانچه مســــووالن ما در میــــدان مبارزه با  وی 
محکم  رشــــوه خواری  و  ویژه خــــواری  اقتصادی،  فســــاد 
بایســــتند، تحریم هــــا و تهدیدهــــای دشــــمنان اثرگــــذار 

بود. نخواهد 
حجت االســــالم برقراری با تأکید بر اینکه مســــووالن باید 
اقتصــــاد مقاومتــــی را در میدان اقتصادی ســــرلوحه کاری 
خود قرار دهند افزود: با تمام اســــتعدادها و ظرفیت های 

، اگر دشــــمن تمامی درها را بــــه روی ما  موجود در کشــــور
ببندد، ما باز هم می توانیم روی پای خود بایستیم.

امــــام جمعه مالیــــر ادامــــه داد: از زمــــان پیــــروزی انقالب 
تاکنون، هر اندازه از ســــوی دشمنان تحریم شدیم، بیشتر 
به خــــود اتّکا کردیم و موفق شــــدیم کاالهای زیادی تولید 

کنیم و خودکفا شویم.
وی تأکیــــد کرد: چرخ تولیــــد باید در تــــراز جهش بچرخد و 

نظارت ها در این زمینه باید قوی تر از گذشته باشد.
امــــام جمعه مالیر گفــــت: دوران کنونــــی همچنان دوران 
دفــــاع مقدس اســــت و همه بایــــد برای رفع مشــــکالت و 
مقابله با تهدیدهای دشــــمنان پای کار باشیم و با تشدید 
نظارت ها، اجازه ندهیم بیشتر از این مردم در رنج و سختی 

باشند.
حجت االســــالم برقراری دوران دفاع مقــــدس را برگ زرین 
انقالب اســــالمی و پیروزی در این جنگ را معجزه خداوند 
دانســــت و اظهار کــــرد: جنگ ما در هشــــت ســــال دفاع 
مقدس با همان دشمنانی بود که امروز نمی گذارند مردم 
لبنان، فلســــطین، عراق و ســــوریه یک روز خوش ببینند، 

جنگ ما با طاغوت دوران بود.
وی ادامه داد: در دوران هشت سال دفاع مقدس جوانان 
ما لباس رزم پوشــــیدند و از جوانی، خانواده، پدر و مادر و از 
دنیای خود گذشــــتند و در مصاف با دشمن حاضر شدند 

و این شهادت و ایثار را آفریدند.

امام جمعه مالیر با بیان اینکه شهدا و رزمندگان در دوران 
دفــــاع مقدس بدون اســــتخاره قبول مســــوولیت کردند 
گفت: دفاع مقدس یک مســــوولیت بود کــــه رزمندگان، 
یادگاران دفاع مقدس و ســــربازان واقعــــی ولی فقیه زمان 
امام خمینی )ره( این مســــوولیت را بــــر عهده گرفتند و به 

زیبایی ایفای نقش کردند.
وی افــــزود: امــــروز اگرچه جنــــگ تمام شــــده، امــــا مبارزه 

همچنان ادامه دارد و باید هوشیار باشیم.
در چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس 200 عنوان برنامه 

در شهرستان مالیر در حال برگزاری است.

راز بخارهای موجود در آسمان مالیر

سایه شوم کرونا بر سر جشنواره شیره پزی مانیزان!
 ، هگمتانه، گروه شهرســــتان: فصل برگ ریز پاییز در مالیر
« بــــا حدود 11 هزار هکتــــار باغ انگور و  »شــــهر جهانی انگور
، حکایــــت و روایتی دیگر  تاکســــتان های سرســــبز و زرخیز

دارد.
به گــــزارش هگمتانــــه، روزهای پایانــــی شــــهریور و اوایل 
مهرماه که فرا می رســــد وقتی پا در جاده های روســــتاهای 
مالیر می گذاری جنــــب و جوش زنان و مردان روســــتایی 
در چیدن انگور از باغات و پهن کردن آنها در مســــیرهای 
کنار جاده، روی پشــــت بام ها و بر فراز تپه ها چشــــم نوازی 

می کند، درست شبیه نقاشی طبیعی بر بومی از خاک...
10 ســــال به طور مســــتمر در هفته اول مهرماه روســــتای 
هدف گردشــــگری مانیزان با مردم خونگــــرم و مهربانش 
میزبان جشــــنواره »شــــیره پزی« بوده که اکنون به عنوان 
میراث ناملموس اســــتان همدان به شــــمار می رود و هر 
ساله گردشــــگران فراوانی را از اقصی نقاط کشور راهی این 

خطه کرده است.

شهد شــــیرین و دلربای شــــیرینی های متفاوت مانیزان، 
بیشتر شــــامل مشــــتقات انگور چون شــــیره، کشمش، 
باســــلوق، لواشــــک و عســــل اســــت با مردمانی ســــاده 
و صمیمــــی، با دســــتان پینــــه بســــته و اراده ای قــــوی، با 
دیگ های بزرگی که بخار شــــیره پزی از آن به آســــمان بلند 
می شــــود و ظرف های بزرگ و کوچک شــــیره های ســــفید، 

عسلی، باسلق و... خودنمایی می کند.
در این روستا، عروس فصل ها پاییز است البه الی رقص 
موزون برگ های رنگارنگش در دل وزش باد، خوشه های 
طالیــــی انگور دســــت چین می شــــوند تا به دســــت زنان 
و مردمــــان زحمتکــــش ایــــن روســــتا پختــــه و تبدیل به 
ســــوغات هایی متنوع شــــوند و در کوله بار مســــافران جا 

خوش کنند.
، انواع  مالیر ســــوغات های متنوعــــی دارد همچون انگــــور
کشمش آفتابی و تیزابی، آبغوره، باسلوق، شیره، لواشک 
، صنایع دســــتی، مبــــل منبت و... اما در  آلبالو، گردو، مروار

« یکی از مهمترین سوغاتی هایی  این میان »شــــیره انگور
اســــت که رهگذران و مســــافران نمی توانند از کنار آن به 

سادگی عبور کنند.

لغو برگزاری جشنواره شیره پزی مانیزان  �
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی 
شهرســــتان مالیر درباره برگزاری یا عدم برگزاری جشنواره 
شیره پزی مانیزان گفت: با توجه به قرار گرفتن در ماه صفر 
و از ســــوی دیگر اوج گرفتن بیماری کرونــــا در فصل پاییز 
احتمااًل یازدهمین جشــــنواره شــــیره پزی مانیــــزان برگزار 

نمی شود.
ابراهیم جلیلی با اشــــاره به اینکه ممکن است بازارچه آن 
برگزار شــــود، افزود: زیرساخت های آن به لحاظ تأمین آب، 
جایگاه و ســــایر مواردی از این دســــت تکمیل شــــده اما 
برای ادامه و تکمیل دیگر زیرساخت های آن، درخواست 
اعتبار کرده ایــــم اما هنــــوز اعتباری به مــــا تخصیص داده 

نشده است.

خواص درمانی شیره انگور  �
از آنجایی که مؤثرترین خواص شیره انگور مربوط به کالری 
آن اســــت بنابراین بــــرای فصل های پاییز و زمســــتان که 
بدن به کالری بیشــــتری برای گرم کردن خود احتیاج دارد، 

بهترین غذا محسوب می شود.
سطح کالری شــــیره انگور بسیار باالست از این رو مصرف 
این مــــاده غذایی برای افــــرادی که دچــــار ضعف عمومی 
هســــتند، بســــیار مفید اســــت همچنین افرادی که در اثر 
بیماری طوالنی یا عمل جراحی ضعیف شــــده اند یا افرادی 
که بسیار الغرند برای بهبود ضعف خود می توانند از شیره 

انگور استفاده کنند.
، خاصیت پاک  یکــــی از مؤثرترین خــــواص شــــیره انگــــور
کنندگی آن اســــت به طوری که مصرف آن باعث دفع اوره 
و مقداری از اســــیدهای غیرمفید بدن می شود و در نتیجه 

پاک کننده بقایای غذاها در روده و معده است.
اطبای ســــنتی بر این باورند که مصرف مرتب شیره انگور 
به همراه غذا، آبمیوه و یا به همراه میان وعده های غذایی 
باعث کاهــــش تنش های عصبی و در نتیجــــه درمان کم 

خونی و حفظ سالمت شخص می شود.
، مصرف  با وجود انــــرژی و کالــــری موجود در شــــیره انگور
آن بــــه افراد کــــم تحرک کــــه ورزش منظم ندارنــــد، توصیه 
نمی شــــود چراکه ســــبب چاقی و اضافه وزن خواهد شد، 
به عالوه شــــیره انگور حاوی قند زیادی اســــت و از این رو 

مصرف آن برای افراد دیابتی مضر است.
به نقل از ایســــنا، حتی ســــایه شــــوم کرونا نمی تواند طعم 
دلنشــــین شــــیره های مالیر را کمرنگ کنــــد، پس توصیه 
می شــــود در فصل پاییز و زمســــتان از خواص شیره های 
انگور مالیر غافل نشــــده و آن را در ســــبد غذایی خود قرار 
دهید و آن را به عنوان یک سوغاتی مفید خریداری کرده و 

برای عزیزانتان به ارمغان ببرید.

: فرماندار ویژه مالیر

ایران به برکت »دفاع مقدس« مقتدرانه در مقابل دشمنان 
ایستاده است

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اســــتاندار همدان و 
فرمانــــدار ویــــژه مالیر گفــــت: جمهوری اســــالمی ایران در 
هشت ســــال دفاع مقدس با حضور مبارزان و رزمندگان 
جان برکف مقابل کفر پیروز شد و امروز به برکت آن دوران 

مقتدرانه مقابل دشمنان ایستاده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، قــــدرت اهلل ولدی عصر دوشــــنبه 
در رزمایــــش اقتدار چهلمین ســــالگرد دفــــاع مقدس در 
شهرستان مالیر افزود: دوران دفاع مقدس دورانی زّرین 
و سراسر افتخار است که به عنوان بخشی از هویت ایران 

اسالمی می درخشد.
وی به معاهده هــــا و عهدنامه های ننگیــــن زمان قاجار و 
پهلوی و در نتیجه جدا شدن بخشی از ایران اشاره و بیان 
کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی مقابل دنیا جنگیدیم 

تا ذره ای از خاک ایران به دست دشمنان نیفتد.
فرمانــــدار ویــــژه مالیــــر دفــــاع مقــــدس را تبلــــور همدلی، 
خودباروی و از خودگذشــــتگی تمامی اقشــــار و گروه های 
مردمی در راه یک آرمان بلند انســــانی و دینی دانســــت و 
اظهار کــــرد: امروز اقتدار ایران موجب بیداری کشــــورهای 
اســــالمی و منطقه شــــده اســــت و بــــا وجــــود تهدیدها و 
تحریم هــــا خود را در برابر ابرقدرت های جهان و دشــــمنان 

نشان داده است.
ولــــدی به نقش ارزنده ســــپاه، بســــیج، ارتــــش و همراهی 
مردم به رهبری بی بدیل امام خمینــــی)ره( در دوران دفاع 
مقدس اشاره کرد و گفت: سپاهیان و بسیجیان رشید ما 
در تمامی صحنه های دفاع مقدس با ایمان به خدا در کنار 

رزمندگان و مردم غیور ایران دشمنان را زمین گیر کردند.
وی با تأکید بر اینکه امــــروز نیز راه دفاع از آرمان ها و ایثار و 
شــــهادت ادامه دارد، افزود: در هشت سال دفاع مقدس 
همه مردم از پیر و جوان، از هر ســــن و گروهی پشــــت سر 
رزمندگان قرار گرفتند و 44 درصد از شــــهدای ما با سن 16 

تا 20 سال فرماندهی عملیات را بر عهده داشتند.
معاون اســــتاندار همدان با بیان اینکــــه در دفاع مقدس 
213 هزار شــــهید، 140 هزار جانباز و 40 هــــزار آزاده را تقدیم 

انقالب اســــالمی کردیــــم بیان کــــرد: در عرصــــه کنونی نیز 
شهدای بزرگ مدافعان حرم همچون سردار رشید اسالم 
»حاج قاســــم ســــلیمانی« خون پاک خود را پــــای والیت و 
دفاع از حریم نظام و انقالب فــــدا کردند تا امروز در آرامش 

و امنیت زندگی کنیم.
ولدی با قدردانی از زحمات فرمانده ســــپاه ناحیه مالیر به 
ویژه در توزیع کمک های مؤمنانه از زمان شــــیوع ویروس 
کرونا گفت: امروز نیز همانند دوران دفاع مقدس مردم با 
حمایت همه جانبه در کنار مسووالن و مدافعان سالمت 
ایســــتادند تا در این عرصه نیز با شکست ویروس کرونا 

پیروز باشیم.
وی خواســــتار رعایت ســــه اصل فاصله گــــذاری اجتماعی، 
شســــتن  و  ماســــک  زدن  و  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 
دست ها از سوی مردم شد و افزود: بدون شک با همراهی 

و کمک مردم می توانیم این ویروس را ریشه کن کنیم.
فرمانده ســــپاه ناحیه مالیر نیز بیان کرد: همزمان با هفته 
دفــــاع مقدس 200 عنوان برنامه در این شهرســــتان برگزار 
می شود که در نخســــتین روز از این هفته، پیشکسوتان 

عرصه جهاد و شهادت با امام جمعه مالیر دیدار کردند.
سرهنگ سیدجواد حســــینی افزود: در این روز همچنین 
رزمایــــش اقتدار بــــه منظور ایجــــاد روحیه حماســــی با رژه 
موتورســــواران و خودروهای نظامی در ســــطح شهر برگزار 

شد که به سبک زمان جنگ آرایش و طراحی شد.
به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: این رزمایش با همکاری ناجا، 
گروه مهندســــی 43 امام علی)ع(، پدافند خنداب، گردان 
امام حســــین)ع( و گردان های بیت المقدس برگزار که رژه 

موتورسواران همزمان در بخش جوکار و زند نیز اجرا شد.
به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد دفاع مقدس رزمایش 
اقتدار با حضور نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، 
گــــروه مهندســــی رزمــــی 43 امــــام علــــی)ع( و گردان های 

بیت المقدس در سطح شهر مالیر برگزار شد.
از 31 شــــهریور تا هفتم مهرماه به نــــام هفته دفاع مقدس 

نامگذاری شده است.

ضرورت تبیین ظرفیت های دفاع مقدس برای جوانان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: در اولین روز از هفته دفاع 
مقدس مراســــم صبحگاه مشــــترک نیروهای نظامی و 

انتظامی در سپاه ناحیه بهار برگزار شد.
، در این مراسم پس  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
از آییــــن ویژه صبحــــگاه ابتدا فرمانده ســــپاه ناحیه بهار 
دوران دفاع مقدس را برگ زرین تاریخ انقالب اسالمی و 
، عزت و مقاومت ملت بزرگ ایران دانســــت  نماد اقتدار
و بر ضرورت تبیین و روشــــنگری ظرفیت های ارزشمند 

این دوران برای نسل امروز تأکید کرد.
ســــرهنگ مهدی هنــــدی گفت: تبیین درســــت دوران 
دفــــاع مقدس به عنوان یک میراث ارزشــــمند و ماندگار 
و فرهنــــگ غنــــی ایثــــار و شــــهادت امــــروزه بهتریــــن و 
مناســــب ترین گزینه برای حفظ، ارتقا و شکوفایی ایران 

اسالمی در ابعاد مختلف است.
وی بیــــان کرد: امروز بــــا توجه به اینکــــه در منطقه برخی 
کشــــورها با هدایت اســــتکبار در حال جنــــگ نیابتی و 
تحمیــــل آن به کشــــورهای مســــلمان هســــتند باید به 
موضــــوع اصلی دفــــاع مقدس کــــه همــــان مقاومت و 

ایستادگی است بیش از پیش توجه کنیم.
 تفکر مقاومت؛ مهمترین پیام انقالب  �

در ادامه فرماندار بهار نیز گفــــت: تفکر مقاومت یکی از 
مهم ترین پیام های انقالب اســــت که امروز در تمام دنیا 
منتشر شده اســــت و اثرات آن را نیز مشاهده می کنیم 
و امروز جمهوری اســــالمی ایران جزیــــره ای امن در بین 
دریــــای متالطم اســــت که همــــه این ها مدیــــون خون 

شهداست.
احســــان قنبری عنوان کرد: حرکت در مسیر سخنان 

رهبری یکــــی از مهم ترین وظایف هر کدام از ماســــت 
و امــــروز همــــه باید به ایــــن نکتــــه توجه کنیــــم که در 
بســــیاری از ســــخنان خود ایشــــان فرموده انــــد که در 
همه حال باید متوجه این باشــــیم که گول استکبار را 
نخورده و باید در مســــیر جهاد کبیر که مد نظر رهبری 

برداریم. گام  است 
وی اضافــــه کــــرد: پیغام هشــــت ســــال دفــــاع مقدس 
ایســــتادگی و توجه به تــــوان خودمان اســــت و امروز در 
بسیاری از موارد شاهد هستیم که با تفکر توجه به توان 
داخلی بــــه بهترین ها دســــت یافته ایم و در بســــیاری از 

علوم و فنون سرآمد هستیم.
که  بیــــداری بزرگــــی در قلــــب زمین  کرد:  وی تصریــــح 
خاورمیانه است ایجاد شــــده و همه این ها به واسطه 
و  اســــت  جهــــان  در  آن  انتشــــار  و  اســــالمی  انقــــالب 
بوده  جاری  نسل ها  تمام  در  ایثارگری  روحیه  همچنان 
و نمونــــه آن هم اکنون در حوزه دفــــاع از حریم والیت 

است. متبلور 
گفتنی اســــت در اولین روز از هفته دفــــاع مقدس گلزار 

شهدای شهر بهار گلباران و عطر افشانی شد.
همچنین رژه خودرویی در این شهرستان برگزار شد.

زنگ مقاومت در مدارس کبودرآهنگ نواخته شد
روز  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مناسبت  مهرماه(به  یکم  گذشته)سه شــــنبه 
مقدس،  دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت 
مراســــم نواختــــن زنــــگ ایثــــار و شــــهادت در 
مــــدارس کبودراهنــــگ بــــا حضور مســــووالن 

شهرستان برگزار شد.
کبودراهنگ در  گزارش هگمتانه، فرمانــــدار  به 
مراسم نواختن زنگ ایثار و شهادت در مدرسه 
کــــرد: اقتدار  کبودراهنــــگ، اظهار  عالمه حلــــی 

و اســــتقالل امروز کشــــور مرهون صالبت، اســــتقامت، 
پایداری و مجاهدت  پهلوانان ایثار و شــــهادت در طول 

دوران هشت سال دفاع مقدس است.
حجــــت اهلل مهدوی گفــــت: هفته دفاع مقــــدس یادآور 
روزهــــای حماســــه، رشــــادت، ایثــــار و ازخودگذشــــتگی 
غیورمردانی اســــت که اقتدار و اســــتقالل امروز کشــــور 
مرهــــون صالبت، اســــتقامت، پایــــداری مجاهدت های 

آن هاست.
وی ایــــن هفته را نمــــودار مجموعه ای از برجســــته ترین 
افتخارات ملت قهرمان ایران برشــــمرد و یادآور شد: در 

دفاع از حریم این سرزمین روزهایی بود که رشادت های 
جوانــــان برومند، انقــــالب و نظام را بیمه کرده و نشــــان 
دادند با داشتن پشــــتوانه مردمی و در پرتوی حاکمیت 
اســــالم و وحدت نیروها می توان هر دشــــمنی را به ورطه 

نابودی و شکست کشاند.
یــــاد و خاطره شــــهدای  گرامیداشــــت  مهدوی ضمــــن 
گرانقدر شهرســــتان کبودراهنگ و ســــردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی و سردار شــــهید حاج حسین همدانی، 
با تبریک حماســــه آفرینی جانبازان، آزادگان، ایثارگران، از 
صبر و اســــتقامت بی مثال خانواده هــــای آنها وبه ویژه 

خانواده معظم شهداء تقدیر و تشکر کرد.
بــــا مدارس  از ایســــنا، همزمان  بــــه نقــــل 
سراســــر اســــتان، زنــــگ ایثــــار و مقاومت 
در تمامــــی مراکز آموزشــــی منطقه گل تپه 
شهرســــتان کبودراهنگ نیــــز طنین انداز 

شد.
همچنین آذیــــن بندی فضاهــــا و برگزاری 
برنامه هــــای متنــــوع بــــه روال هر ســــال و 
متناســــب با این موســــم ملی با همکاری 
آموزشــــگاه ها و مشــــارکت دانش آموزان و معلمان در 

دوایر این حوزه برگزار شد.
رات  اجــــرای صبحــــگاه دانش آمــــوزی با رعایــــت مقر
ود  سر همخوانی  قرآن،  تالوت  ونا،  کر ایام  بهداشــــتی 
یادماندنی  بــــه  و  ین  شــــورآفر نواهای  پخــــش  و  ملی 
وایــــت  ر و  خوانــــی  دکلمــــه  تحمیلــــی،  جنــــگ  ایــــام 
وایات و خاطــــرات جبهه هــــا و عملیات های دفاعی  ر
زمنــــدگان در میدان های نبرد و برپایی نمایشــــگاه  ر
اجرایی  بخش هــــای  از  شــــهداء  وصایای  و  تصاویــــر 

بود. آیین  این 

در اولین روز از هفته دفاع مقدس:

سرکشی  از خانواده شهید 
»مهدی فریدونی«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: در اولیــــن روز از هفته 
دفاع مقــــدس از خانواده شــــهید مهــــدی فریدونی 

شهید شاخص شهرستان بهار سرکشی شد.
، در ایــــن  بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه از بهــــار
سرکشــــی ها فرماندار بهــــار گفت:شــــهدا مقیاس، 
معیــــار و شــــاخصی بــــرای مقایســــه خود بــــا راه حق 
هســــتند و باید بدانیم که شــــهدا در روز حســــاب و 

کتاب در محضر خداوند برای ما شهادت می  دهند.
احســــان قنبری عنــــوان کــــرد: شــــهیدان در دوران 
دفاع مقدس در مقابل دشــــمن استقامت کردند و 
حماســــه های عظیمی را آفریدند و ایران اسالمی را در 

دنیا سربلند کردند.
وی با اشــــاره به مقام بســــیار عالی شــــهدا بیان کرد: 
شــــهدا از ابتدای خلقت تاکنون همــــه از یک قافله 
هســــتند و همه در هدایت ما نقش جــــدی دارند و 
همه در راســــتای یک هدف مقدس بــــه درجه عالی 

شهادت نائل آمده اند.

تش نشانی همدان  سرپرست سازمان آ
عنوان کرد:

برقراری 493 تماس با مرکز 
125 همدان

10 تماس منجر به عملیات شد
ثبت 422مزاحمت تلفنی

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت ســــازمان 
آتش نشانی همدان گفت: شــــهروندان همدانی روز 
یکشــــنبه گذشــــته 493 مرتبه با مرکز آتش نشــــانی 
تمــــاس گرفته اند که از این تعــــداد 10 تماس منجر به 

عملیات شده است.
به گــــزارش هگمتانه، وحید علــــی ضمیر گفت: طبق 
اعالم مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات شــــش 
عملیات اطفای حریق و چهار عملیات امداد و نجات 
حاصل تالش کارکنان آتش نشــــانی همــــدان در روز 

یکشنبه بوده است.
وی گفــــت: روز یکشــــنبه شــــهروندان 493 مرتبه با 
ســــامانه 125 تماس گرفته اند که از این تعداد تماس 
10 مورد منجر به عملیات شده، 11 تماس برای مشاوره 
و راهنمایــــی برقرار شــــده؛ 50 تماس اشــــتباه بوده و 

متأسفانه 422 مورد ایجاد مزاحمت بوده است.
سرپرســــت ســــازمان آتش نشــــانی همــــدان افزود: 
عملیات انجام شــــده در این مدت شش مورد آتش 
ســــوزی شــــامل دو مورد حریــــق منزل در روســــتای 
، حریق باغ در کوی اندیشــــه، حریق خودرو در  دهپیاز
میرزاده عشــــقی، حریق دکه در بلوار فرودگاه و حریق 

درختان در بلوار ارم بوده است.
وی گفــــت: همچنین چهــــار مورد عملیــــات امداد و 
نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور 
در بــــاغ ایرانی، نجــــات افراد محبوس شــــده در منزل 
در خیابان بوعلــــی و دو مورد مهــــار حیوانات در بلوار 
علویان و بلوار شــــهید همدانی توسط آتش نشانان 

به انجام رسید.
، سرپرســــت ســــازمان آتش نشــــانی  به نقــــل از مهر
همدان گفت: تعداد ســــه نفر نجــــات یافته طی این 

عملیات گزارش شده است.

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

افزایش 34 درصدی کشف 
سرقت اماکن خصوصی 

در رزن
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان رزن از افزایــــش 34 درصــــدی کشــــف 
سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ علــــی زنگنه عنوان 
کــــرد: نیــــروی انتظامی جمهوری اســــالمی ایــــران به 
واســــطه حمایت و جلب اعتمــــاد مردمی و با رعایت 
و اجرای درســــت قوانین و مقررات و بهــــره مندی از 
کارکنان متخصص و بکارگیری پیشــــرفته ترین ابزار 
و تجهیزات مدرن پلیسی به عنوان پلیسی مقتدر و 
ارزشی در بین پلیس های منطقه و حتی پلیس های 

پیشرفته جهان شناخته می شود.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان رزن از افزایش 34 
درصدی کشف ســــرقت از اماکن خصوصی در این 
شهرســــتان خبــــر داد و گفــــت: در حوزه برخــــورد با 
کشف 100 درصدی سرقت  سارقین شاهد افزایش 

مغازه و 8 درصدی سرقت خودرو در رزن هستیم.
وی گفــــت: طی پنــــج ماهه گذشــــته در مقایســــه با 
مدت مشــــابه سال گذشته کشف ســــرقت اماکن 
خصوصی نیز بــــا افزایش 34 درصــــدی همراه بوده 

است.
فرمانده انتظامی شهرستان رزن یادآور شد: سرقت 
در شهرســــتان رزن با کاهش ســــه درصــــدی همراه 

بوده است.

خبــــــر : امام جمعه مالیر

مسووالن با آسان سازی امور 
اجازه تعطیلی تولید را ندهند

معرفی 205 واحد متخلف به تعزیرات حکومتی نهاوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره صنعت، معدن و تجــــارت نهاوند از معرفــــی 205 واحد 

متخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، تقی کاکاوند با بیان اینکه طی ســــه ماهه دوم ســــال جاری 2 هــــزار و 400 مورد 
بازرسی توســــط اداره صمت از واحدهای صنفی نهاوند بازرسی شده است اظهار کرد: این بازدیدها 
بــــه صورت روزانه از عمده فروشــــی ها، خرده فروشــــی ها، واحدهای تولیدی و صنفــــی صورت گرفته 

است.

وی گفت: طی این مدت از ســــوی اداره صمت تعــــداد 205 واحد متخلف طی مراحل قانونی به اداره 
تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســــتان نهاوند در ادامــــه گفت: برای نطارت بر بازار عالوه 
بر نظارت حضوری بازرســــان تعداد 72 گزارش به صورت تلفنی به این اداره گزارش شــــده که پس از 

بررسی میدانی 39 مورد آنها به تعزیرات معرفی شده اند.
وی کاال  وشــــی، عــــدم درج قیمت ر یــــن تخلفــــات صورت گرفته را شــــامل گرانفر وی عمده تر

ونده های ســــه ماه  کل پر زش ریالی  ود: مجمــــوع ار وش دانســــت و افز ارائــــه برگه فر و عدم 
560 هزار ریال  886 میلیــــون و  3 میلیارد و  یــــرات معرفی شــــده اند  گذشــــته که به اداره تعز

است. بوده 
به نقل از فارس، کاکاوند به بحث جلوگیری از خروج مرغ زنده اشاره کرد و گفت: طی سه ماه گذشته 
در راســــتای جلوگیری از خروج مرغ زنده از شهرستان 60 تن مرغ کشــــف و در بازار شهرسنان توزیع 

شده است.



آگهی حصر وراثت

م.الف 2۰3

آقای حمیدرضا شیرعلی به وکالت از صدیقه مسلم خانی دارای شناسنامه شماره 775 
به شرح دادخواست به کالسه 111/9900521ح از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدیوسف مسلیم خانی به شناسنامه 
شــماره 417 در تاریخ 84/07/01 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- منوچهر مســلم خانی به شماره 
شناســنامه 1137 پسر متوفی 2- فردین مسلم خانی به شماره شناسنامه 1138 پسر 
متوفی 3- فریدون مســلم خانی به شــماره شناسنامه 1309 پســر متوفی 4- فرهاد 
مسلم خانی به شــماره شناسنامه 1260 پسر متوفی 5- صدیقه مسلم خانی به شماره 
شناســنامه 775 دختر متوفی 6- زهرا مسلم خانی به شــماره شناسنامه 678 دختر 
متوفی 7- شــهال مسلم خانی به شماره شناســنامه 1493 دختر متوفی 8- خدیجه 
مســلم خانی به شماره شناســنامه 6 دختر متوفی 9- خوشقدم گوهری کیا به شماره 
شناسنامه 39 همسر دائمی متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره ۱۱۱ شورای حل اختالف کبودراهنگ

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۰6/۱8         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۰7/۰۲

برابر رأی شماره 99/60 مورخه 99/06/13 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورعلی گلزار 
عطا فرزند موســی به شماره شناسنامه 6969 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 193/90 مترمربع در قسمتی از پالک 66 اصلی واقع 
در اسدآباد به نشانی: اسدآباد، پشت سیلو، 18 متری آزادی خریداری با واسطه از 
مالک رسمی آقای یداهلل معصومی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف ۱93

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰6/۱8         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰7/۰۲

برابــر رأی شــماره 139960326034000466 مورخــه 1399/05/06 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای کوچک علی بهرامی فرزند گل محمد به شــماره شناســنامه 882 
صــادره از همــدان در یک قطعه زمیــن مزروعی آبی  به مســاحت 68014/85 
مترمربــع تحت پالک 138/1051 واقع در بخش چهار همدان خریداری از مالک 
رســمی آقایان محمد ابراهیمی و مرادعلی تنهایی و علی محمد پاشــایی و غالم 
برکت آبــادی و نادعلی اجاللی محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 874
موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۰6/۱8         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۰7/۰۲

برابــر رأی شــماره 139960326034000283 مورخــه 1399/04/12 هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیــه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم طاهره نادری فرزند حســن به شــماره شناسنامه 6558 صادره از 
همدان در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 38/80 مترمربع تحت پالک 
175/10408 واقع در حومه دو همدان خریداری از مالک رســمی آقای عین اله 
مهرابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 87۱
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۰7/۰۲         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۰7/۱9

برابر رأی شــماره 139960326005000456 - مــورخ 1399/06/22 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید بژند فرزند 
عباس بشــماره شناسنامه 3950186557 و به شماره ملی 3950186557 صادره از نهاوند 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 27589/67 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 13 اصلی واقــع در بخش 4 ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روســتای اکبرآباد 
خریداری از مالک رســمی نورمراد خزایی حقوق ارتفاقی نــدارد تصرفات مالکانه متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 696

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱399/۰7/۰۲         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱399/۰7/۱9

برابر رأی شــماره 139960326005000454 - مــورخ 1399/06/22 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســعید بژند فرزند عباس 
به  شــماره شناســنامه 3950186557 و به شــماره ملی 3950186557 صادره از نهاوند 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار به مساحت 15618/75 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 13 اصلی واقــع در بخش 4 ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روســتای اکبرآباد 
خریداری از مالک رســمی نورمراد خزایی حقوق ارتفاقی نــدارد تصرفات مالکانه متقاضی 
نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 697

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰6/۱7         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰7/۰۲

برابر رأی شــماره 139960326005000324- مــورخ 1399/5/8 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محســن آورزمانی به شــماره شناســنامه 16 و به شــماره ملی 
3962442405- صادره از نهاوند فرزند حســن در ششــدانگ یک ساختمان به 
مســاحت 182/31 مترمربع تحت قســمتی از پالک 5 فرعی از 3871 - اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقــی ندارد خریداری از 
مالک رسمی ایمان سیف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 67۰

محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰6/۱7         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۰7/۰۲

برابر رأی شــماره 139960326005000323- مــورخ 1399/5/8 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه قدوســی به شــماره شناســنامه 136 و به شــماره ملی 
3961781893- صادره از نهاوند فرزند محمدنبی در ششــدانگ یک ساختمان 
به مســاحت 182/31 مترمربع تحت قسمتی از پالک 5 فرعی از 3871 - اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقــی ندارد خریداری از 
مالک رسمی ایمان ســیف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 669

2  مهــــــر 1399  شماره 4621 چهار شـــنبه   

4
پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس

تجلی ارزش های واالی انسانی در هشت سال مقاومت مقدس
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ وارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان به مناســــبت فرا 

رسیدن هفته دفاع مقدس، با صدور پیامی این ایام را گرامی داشت.
به گزارش هگمتانه، در متن پیام احمدرضا احسانی آمده است:

دفاع مقدس یادآور حماسه ای عظیم و رشادت هایی بی مثال است که با قطره قطره خون شهدای این 
سرزمین، به ثمر رسیده و ماندگار شــــده است. نقش دالورمردی های سربازان غیور هشت سال دفاع 

مقدس در تعالی وحدت اســــالمی و ارزش های واالی انســــانی بی بدیل است و این مقاومت مقدس 
هشت ساله، بخش بزرگی از فرهنگ و هنر امروز جمهوری اسالمی ایران را تشکیل داده است.

امــــروز اهالــــی فرهنگ و هنــــر در عرصه هــــای مختلف، خــــود را در برابــــر بازنمایی صحیــــح و اثرگذار 
صحنه  های ایثار و جوانمردی مردم در ســــال های دفاع مقدس، موظف می دانند و تمام تالش خود 

را برای انتقال ارزش های این حماسه بزرگ به نسل های بعدی انقالب به کار می گیرند.

هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر با آرمان های امام خمینی)ره( و شهدای جنگ تحمیلی 
تجدید میثاق کرد و از جان فشــــانی های رزمندگان، جانبــــازان و آزادگان که حافظان اصلی تمامیت 

این سرزمین هستند، تقدیر کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشــــت این هفته، برای ملت شــــریف ایران، خانواده معظم و معزز شــــهدا و 

یادگاران دفاع مقدس آرزوی سالمتی و سعادتمندی دارم.

هگمتانه، گروه خبر همدان: عصر روز دوشنبه از مستند 
»نبردهــــای فانتوم« که روایت خلبانــــان بمب افکن اف4 
است در پایگاه شکاری شهید نوژه به نویسندگی و تهیه 

کنندگی ساالر بی باک رونمایی شد.

امیر خدایی: افتخارات بی حــــد و حصر پایگاه نوژه   �
فراموش نخواهد شد

فرمانده پایگاه ســــوم شــــکاری شــــهید نوژه با بیان اینکه 
افتخارات بی حــــد و حصری از پایگاه شــــهید نوژه نصیب 
کشــــور شده که از شــــمارش خارج اســــت گفت: رشادت 
مــــردان این پایگاه هوایــــی و دیگر پایگاه های آغشــــته به 

خون شهدا فراموش نخواهد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، امیر ســــرتیپ رضــــا خدایی عصر 
دوشــــنبه در آیین بزرگداشــــت عملیات کمان و رونمایی 
از مســــتند »نبردهای فانتوم« در پایگاه شــــکاری شــــهید 
نوژه اظهار کرد: روز یکم تیرماه ســــال 59 تیزپروازان نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســــالمی ایران و خلبانان قهرمان 
پایگاه شــــهید نوژه از عملیات پرافتخار کمان 99 که برهم 
زننــــده معادالت، تفکــــر و راهبرد دشــــمن بعثــــی بودند، 

بازگشتند.
وی گفت: این افتخار و اتفاق تا روزی که دنیا پابرجاســــت 
و پرچم پرافتخار میهن عزیز اســــالمی بر فراز آسمان ها به 
اهتزاز درمی آید ماندنی اســــت و نام و خاطره آن قهرمانان 
رشــــید و فرزندان برومند ایران اسالمی فراموش نخواهد 

شد.
فرمانده پایگاه ســــوم شــــکاری شــــهید نوژه با بیان اینکه 
فقط خدا می داند چه در دل آن خلبانی بود که در دل شب 
به جنگ دشــــمن می رفت افزود: فقــــط خدا می داند نفری 
که هواپیما را در اوج تحریم ها با دلســــوزی آماده می کرد تا 
ثانیه ای در جواب دادن به دشمن تاخیر صورت نگیرد چه 

حالی داشت.
وی با بیــــان اینکه رزمنــــدگان دفاع مقــــدس و خلبانان 
نیــــروی هوایی ارتش جمهوری اســــالمی ایــــران مصداق 
بــــارز قهرمانانــــی هســــتند کــــه یادشــــان همیشــــه زنده 
است گفت: رشــــادت مردان پایگاه شــــهید نوژه و دیگر 
پایگاه هــــای آغشــــته بــــه خون شــــهدا در دفــــاع از وطن 

فراموش نخواهد شد.
امیــــر ســــرتیپ خدایــــی بیــــان کــــرد: اینجــــا مکان پــــرواز 
ققنوس ها، پرنده ها و ســــیمرغ های واقعــــی ایران بوده و 
جایی اســــت که آیندگان خواهند گفت پروازهایی از اینجا 
انجام شــــد که اجازه نداد سر ســــوزنی از خاک کشور مورد 

تعرض قرار گیرد و جدا شود.
وی بــــا بیان اینکــــه افتخارات بــــی حد و حصــــری از پایگاه 
شهید نوژه نصیب کشور شده که از شمارش خارج است 
افزود: بهترین شــــیوه تقدیر دســــت خط مبــــارک و نورانی 
و کالم عرفانی امام )ره( اســــت کــــه بالفاصله بعد از خاتمه 
جنگ تقریظ می فرمایند و خطاب به نیروهای هوایی متنی 

می نویسند.
فرمانده پایگاه ســــوم شــــکاری شــــهید نوژه با بیان اینکه 
امیدوارم افتتاح مستند »نبردهای فانتوم« بستری باشد 
برای نشــــان دادن ارزش هــــای دفاع مقــــدس گفت: باید 
تا همیشــــه ارزش های دفاع مقــــدس را در جامعه جاری و 

ساری کنیم.

 محمدی: مستند زوایای پیدا و پنهان پایگاه نوژه   �
ساخته شود

مدیرکل حوزه سیاسی و امنیتی اســــتانداری همدان هم 
گفت: از تهیه کننده مستند »نبردهای فانتوم« تقاضا دارم 
تمام زوایای پیدا و پنهان افتخارات پایگاه شهید نوژه را به 
تصویر بکشد که ما نیز در این راستا از هیچ حمایتی دریغ 

نخواهیم کرد.
محمدعلی محمدی اظهــــار کرد: در جایــــگاه و مکانی قرار 
گرفته ایم که مایه عزت و شرف مردم ماست؛ پایگاهی که 
در عرصه های مختلف هشت سال دفاع مقدس و بعد از 

آن مایه افتخار و مباهات مردم ما بوده و هست.
وی با اشــــاره به اینکه قطعا افتخارات پایگاه شهید نوژه را 
فراموش نخواهیم کرد و نسل های بعد نیز آن را فراموش 
نمی کنند گفت: عملیات »اچ 3« افتخار بی نظیری اســــت 
که ســــال ها نظامیان تراز اول و تحلیل گران برجسته باید 

برای آن قلم فرسایی کنند.
مدیــــرکل حوزه سیاســــی و امنیتی اســــتانداری همدان با 
بیان اینکه کتابی که امیر خدایی؛ فرمانده پایگاه شــــهید 

نوژه تقدیم ما کرده اند را با چه اشــــتیاقی خوانده ام، ســــطر 
، شــــجاعت و دل ســــپردن  ســــطر این کتــــاب گویای ایثار
به اهــــداف این ســــرزمین اس، گفت: هرگز ســــابقه تاریخ 
عملیــــات کمان 99 به عنــــوان عملیات هوایی گســــترده 
نیروهای مســــلح ایران علیه عراق فراموش نخواهد شــــد 
که ایــــن موضوع باعــــث افتخــــار و مباهات بــــرای همه و 

نسل های آینده خواهد بود.
وی بیان کــــرد: امروز در جمع پیشکســــوتان و ســــربازان 
قدیمــــی و بزرگی قــــرار گرفته ایم که به تعبیر بنــــده باید نام 
آنها را افتخارات و ســــرمایه های تمام نشدنی این سرزمین 

گذاشت.
وی با تقدیم سالم استاندار همدان به دالورمردان پایگاه 
نوژه اظهار کرد: سرکشــــی چند روز پیش اســــتاندار از این 
مــــکان، گویــــای این مطلب و حساســــیت خــــاص وی به 

پایگاه شهید نوژه است.
بی باک: بناست عمده کار ما به صورت پویانمایی   �

باشد
نویســــنده و تهیه کننده مســــتند »نبردهای فانتوم« هم 
گفت: »نبردهای فانتوم« مستندی است در سه قسمت 
42 دقیقــــه ای که بــــه شــــرح مأموریت هــــا و عملیات های 

خلبانان شکاری بمب افکن اف-4 )ملقب به فانتوم( در 
جنگ هشت ساله می پردازد.

ســــاالر بی باک اظهار کرد: تقریبا 10 ســــال پیش مستندی 
را در شــــبکه یک با عنــــوان »نبردهای تامکــــت« روایتی از 
خلبان های اف 14 پخش شــــد که بازخورده خوبی داشت 
و بعد از آن تصمیم گرفتیم مســــتندی از خلبان های پرواز 

اف 4 بسازیم.
نویسنده و تهیه کننده مستند »نبردهای فانتوم« گفت: 
این مســــتند پس از معرفی مختصــــر خصوصیات فنی و 
پروازی این هواپیما که ســــتون فقرات نیــــروی هوایی در 
جنگ را تشــــکیل می داد به تاریخچه ورود این جنگنده به 

کشور اشاره می کند.
وی با اشــــاره به ساخت این مســــتند با همکاری سازمان 
اوج افــــزود: در این مســــتند قرار شــــد خلبان هــــای اف 4 
صحبت کنند و آنها را بازســــازی کنیم، ســــه قسمت از آن 
تهیه شــــده که امروز رونمایــــی از بخش یــــک را در برنامه 

داریم.
بی باک با اشــــاره با اینکه بخش دوم بــــه موضوع حمله به 
مناطق حســــاس بغداد، بمباران بغــــداد و آخرین نبردها 
می پردازد افزود: بناست عمده کار ما به صورت پویانمایی 

باشــــد که باید چهار مدل هواپیما می ساختیم که این کار 
انجام شده است.

وی با بیان اینکه با نرم افزارهای ســــه بعدی به هواپیماها 
حرکــــت داده شــــد که بــــه مــــدت 30 دقیقــــه پویانمایی 
ســــاخته شــــده اســــت بیان کرد: کار بزرگی در این زمینه 
صورت گرفته و ســــعی کرده ایم که آرشــــیوهای زیادی به 

آوریم. دست 
نویســــنده مســــتند »نبردهای فانتــــوم« با بیــــان اینکه از 
عملیات هــــای نیروهــــای هوایی آرشــــیوهایی به دســــت 
آورده ایم افزود: برخــــی از نماها در فیلم هنوز جایی پخش 

نشده که امیدوارم کار مورد قبور واقع شود.
وی با بیان اینکه ســــعی شده کار کم اشــــتباهی را تحویل 
دهیم تأکید کرد: البته قطعا کار اشتباهاتی خواهد داشت 

اما سعی ما کم اشتباه بودن آن بوده است.
به نقل از فــــارس، بی باک بــــا بیان اینکه دفتــــر مطالعات 
نیروهای هوایی در ساخت این مستند کمک کرده است 
گفت: در حال حاضر ســــازمان اوج چند کار ایجاد کرده که 
یکــــی از کارهای بزرگ ســــاخت فیلم ســــینمایی اوج 110 یا 
آذرخش است که به زندگی شهید ستاری می پردازد و قرار 

است در جشنواره فیلم فجر پخش شود.

رونمایی در  پایگاه هوایی خلبان شهید محمد نوژه

مستند »نبردهای فانتوم« 
روایت خلبانان اف4

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:
ایثارگری جوانان در دوران دفاع 
یکا مقدس هیمنه پوشالی آمر

 را درهم شکست
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل آموزش و 
پرورش اســــتان همدان بابیان اینکه ایمان، رهبری 
و مردم کلیــــد واژه هــــای مقاومت هســــتند، گفت: 
ایثارگری جوانان در جنگ تحمیلی هیمنه پوشــــالی 

آمریکا را درهم شکست.
به گــــزارش هگمتانه، محمد پــــورداود پیش از ظهر 
ســــه شــــنبه در مراســــم چهلمیــــن ســــالگرد دفاع 
مقدس که در دبیرســــتان فجر شاهد همدان برگزار 
شــــد، با بیان اینکه در طــــول تاریخ هــــرگاه جباران و 
ظالمان فرصت یافتند مراکز مقدس را مورد هجمه 
قراردادند؛ اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ملت ایران با 
ایمان، توکل به خدا و در سایه رهبری به دفاع جانانه 

برخاستند و دفاع مقدس شکل گرفت.
پــــورداود افــــزود: ایــــن دفاع کــــه در نابرابــــری کامل 
تجهیــــزات و امکانات بروز یافت بــــا روحیه تقوی به 

یک پیروزی با شکوه تبدیل شد.
وی بــــا بیــــان اینکه تمــــام قدرت های بــــزرگ یک جا 
ضد مردم ایــــران از هیچ توطئــــه ای فروگذار نکردند؛ 
عنوان کرد: ملــــت از پیر و جوان، زن و مرد با هر زبان 
و قومیتی مقابل دیو پلید اســــتعمار قد علم کردند 
و با تأســــی از الگوواره دائمی خویش و قافله ســــاالر 
شــــهیدان کلمه کارســــتان را معنایی عمیق و ژرف 

بخشیدند.
مدیــــرکل آمــــوزش و پــــرورش اســــتان همــــدان با 
ایــــران اســــالمی مرهون  بیان اینکــــه اقتــــدار امروز 
رشادت های شــــهدا، آزادگان، جانبازان، رزمندگان و 
خانواده های صبور آنان اســــت، اضافه کرد: اگر امروز 
ام القرای جهان اســــالم هستیم، اگر قدرت برتر غرب 
آســــیا و تأثیرگذار در معادالت جهانی هســــتیم و اگر 
هیمنه پوشــــالی آمریکا را در هم شکستیم، همه به 

خاطر این ایثارگری است.
پورداود با اشــــاره به ســــه کلید واژه ایمــــان، رهبری و 
مردم، گفت: این سه عنصر هنوز هم در ادامه مسیر 
انقالب به عنــــوان یک راهبرد مهــــم و چراغ هدایت 
نصب العین جملگی ماســــت که در ســــخنان مقام 
معظم رهبری در جمع پیشکســــوتان دفاع مقدس 

و مقاومت نیز مورد تأکید قرار گرفت.

خبــر

استان

راه اندازی اولین سامانه برخط بازرسی مواد خام دامی کشور در همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل دامپزشــــکی 
همدان گفت: برای نخســــتین بار در کشور سامانه برخط 
بازرسی بهداشتی مواد خام دامی در این استان راه اندازی 

می شود.

به گزارش هگمتانه، محمودرضا رســــولی روز ســــه شنبه 
افزود: ســــاالنه بیش از 100 هزار مورد از مراکز تولید، توزیع 
و عرضــــه فرآورده هــــای خام در اســــتان همدان بازرســــی 
می شــــود که بــــا توجه بــــه مصرف حجــــم بــــاالی کاغذ در 
بازرسی ها برای نخستین بار در کشور نسبت به طراحی و 
راه اندازی ســــامانه برخط بازرسی بهداشتی مواد خام دامی 

اقدام شد.
وی اظهــــار کــــرد: این ســــامانه با هــــدف ارتقا و ســــرعت 
بخشــــیدن به فرآیند بازرســــی فرآورده های خــــام دامی در 
ســــطح مراکز عرضه، مصرف، عمل آوری، طبخ و نگهداری 

طراحی و اجرا شده است.
رســــولی، یکی از وظایــــف اصلــــی و خطیر دامپزشــــکی را، 
بازرسی مواد خام با منشــــا دامی از مرحله تولید تا مصرف 
عنــــوان کــــرد کــــه در این راســــتا ســــامانه برخط بازرســــی 

بهداشتی مواد خام دامی راه اندازی شده است .

وی گفــــت: این طرح با همفکری و همکاری کارشناســــان 
اداره کل دامپزشکی استان همدان و یکی از شرکت های 
طراحــــی نرم افــــزار بخــــش خصوصــــی انجــــام شــــده کــــه 
صرفه جویــــی در مصــــرف صــــورت جلســــه های تنظیمی، 
اســــتفاده بهینــــه از وقــــت و فضــــای بایگانــــی و امــــکان 
گزارش گیری و جمع آوری اطالعات در اسرع وقت از مزایای 

این نرم افزار است.
رســــولی اظهار کرد: ایــــن نرم افزار پس از طراحــــی و اجرا در 
ابتدای سال به صورت آزمایشی در بازرسی از مراکز تولید، 
توزیع، بســــته بندی و عرضه مواد خام دامی در شهرستان 
همدان مورد اســــتفاده قرار گرفت و ســــپس بــــا برگزاری 
کالس آموزشــــی برای تمامی بازرسان مستقر در اداره کل 
دامپزشــــکی اســــتان از ابتدای تیرماه ســــال جــــاری در 9 

شهرستان بهره برداری شد.
مدیرکل دامپزشکی همدان، نظارت لحظه ای به عملکرد 

جمعی و انفرادی بازرســــان، شناســــنامه دار شــــدن تمام 
واحدها اعم از مراکز عرضه، طبــــخ، عمل آوری و نگهداری، 
امکان مســــیربندی بازدیدها و اعالم برنامه کاری جامع به 
بازرســــان با استفاده از بارکد خوان و جی پی اس را از دیگر 

مزایای راه اندازی این نرم افزار دانست.
رســــولی امکان دسترســــی به ســــوابق انتظامــــی )پلمب 
واحــــد( و ســــوابق قضایــــی )دادگاه و تعزیرات(، ســــوابق 
اخطــــار و ضبــــط محمولــــه مرکز در زمــــان بازدیــــد، امکان 
دستورالعمل های  و  بخشــــنامه ها  مقررات،  به  دسترسی 
ســــازمان دامپزشکی کشــــور در هر زمان و مکان، امکان 
گزارش گیــــری و بررســــی عملکــــرد بازرســــی مــــواد خــــام 
شهرستان و یا اســــتان در لحظه و قابلیت نصب نرم افزار 
بــــر روی تلفن همــــراه و یا تبلــــت و بی نیــــازی از تجهیزات 
اضافــــی و یا صــــرف اعتبار خــــاص را از دیگــــر مزایای مهم 

استفاده از این نرم افزار دانست.
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دوچرخه سواری شهردار تهران با سفرای چند کشور در روز بدون خودرو
نتایج مرحله دوم انتخابات 

مجلس در همه حوزه ها 
تأیید شد

از ابالغ مراتب تأیید  کشــــور  دبیر ســــتاد انتخابات 
کل حوزه هــــای مرحله دوم  انتخابــــات در  صحــــت 
انتخابــــات مجلــــس بــــه اســــتانداری ها خبــــر داد. 
انتخابــــات مرحلــــه دوم یازدهمیــــن دوره مجلس، 
روز جمعــــه 21/6/99، در 10 حــــوزه انتخابیــــه در 23 

شهرستان برگزار شد.

فروش غیر داروخانه ای
ع  واکسن آنفلوانزا ممنو

است
عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: کادر درمان 
در اولویــــت دریافت واکســــن آنفلوانزا قــــرار دارند، 
تاکنون هیچ ســــازوکاری از ســــوی وزارت بهداشت 
اعــــالم نشــــده اســــت. تنهــــا مرجــــع رســــمی توزیع 
واکســــن در بین عموم مردم داروخانه ها هســــتند 
و هر نوع فــــروش آن در فضایی خــــارج از داروخانه 

ممنوع است.

تعطیلی یک هفته ای 
در انتظار مدارسی که 

شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت نکنند

علیرضا رئیســــی، معاون وزیر بهداشــــت گفت: اگر 
بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایت  درصــــد  میزان 
کرونا در یک مدرســــه کمتر از 50 درصد باشــــد، آن 
مدرسه باید تا زمان رفع مشکل به مدت یک هفته 
تعطیل شــــود. حدود 15 درصد از دانش آموزان در 
مــــدارس حاضر می شــــدند و اکنون ایــــن میزان در 
تهران بــــه کمتر از 10 درصد رســــیده اســــت. میزان 
نگرانی هــــا برای دانشــــگاه ها نســــبت بــــه مدارس 
خوابگاه ها  نگرانــــی،  ایــــن  دلیل  و  اســــت  بیشــــتر 

هستند.

تمدید پرداخت وام به 
مشاغل آسیب دیده از کرونا
 تا پایان مهرماه و وام ودیعه 

مسکن تا پایان دی ماه
ســــخنگوی دولت در نشست خبری اظهار کرد: به 
خاطــــر کاهش هزینه ماســــک در ســــتاد ملی کرونا 
تصمیم گرفته شــــد وزارت صمت به ســــمت تولید 
مجدد  استفاده  و  شست وشــــو  قابل  ماسک های 
حرکــــت کنــــد. پرداخــــت وام به مشــــاغل آســــیب 
دیده از کرونا تا پایان مهرماه و وام ودیعه مســــکن 
تا پایــــان دی ماه تمدید شــــد. امســــال با دســــتور 
رئیــــس جمهور و تالش های وزیــــر رفاه بیش از 50 
هــــزار میلیارد تومــــان برای همسان ســــازی دولت 
اختصاص داد. با دو افزایش اول ســــال و همسان 
درصد   84 مــــا  عزیز  بازنشســــتگان  حقوق  ســــازی 

حداقل افزایش یافته است.

الوروف: تحریم تسلیحاتی 
ایران 27 مهر لغو می شود

ایران  گفت: تحریم تسلیحاتی  وزیر خارجه روســــیه 
پس از به ســــر آمــــدن موعــــد آن در روز 27 مهرماه 
( لغو خواهد شــــد و هیچ  ســــال جاری) 18 ماه اکتبر
گونه محدودیتی پس از ایــــن تاریخ اعمال نخواهد 
شــــد. زمانی که مقام های آمریکایی به طور رســــمی 
ادعــــا می کنند که همچنــــان عضو برجام هســــتند 
من فقــــط می توانم به آنها یــــادآوری کنم که به هرم 

آمریکا احترام بگذارند. دستگاه حکومت 

ج  لزوم احراز هویت برای در
گهی مسکن و خودرو آ

کارهای اینترنتی  کســــب و  دادســــتانی طی نامه ای 
فعــــال در حــــوزه نیازمنــــدی خــــودرو و مســــکن را 
موظــــف کــــرده تــــا کاربــــران خــــود را از اول مهر ماه 
از طریــــق ســــامانه امتــــا احــــراز هویت کننــــد. گفته 
می شــــود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب 
کاربــــری بســــازند و در صورت تأییــــد هویت امکان 
گهی خواهند داشــــت. نامه دادســــتانی برای  ثبت آ
همــــه کســــب و کارهای فعــــال در فضــــای مجازی 
اســــت اما در مرحله اول اولویت با کســــب و کارها 
و پلتفرم هایی اســــت که در حــــوزه فروش خودرو و 

می کنند. فعالیت  امالک 

گرانفروشی را به سامانه 135 
اطالع دهید

گفت:  حکومتــــی  تعزیــــرات  ســــازمان  ســــخنگوی 
نیروهای ســــازمان تعزیــــرات حکومتی در سراســــر 
کشــــور محدود اســــت. از مــــردم تقاضــــا داریم که 
اگر با مواردی نظیر گرانفروشــــی رو به رو شــــدند، از 
طریق ســــامانه 135 اعالم شــــکایت و تخلف کنند 
تا در ســــریع  ترین زمــــان ممکن به شــــکایت آن ها 

رسیدگی شود.

اخبار کوتاه

ایران و جهان
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: معــــاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشــــاره به اینکه 
کالس مجازی دانش آموزان ابتدایی بعد از ظهرها برگزار می شــــود، گفت: زمان هر کالس 25 تا 35 

دقیقه است.

رضــــوان حکیــــم زاده معاون آمــــوزش ابتدایــــی وزارت آموزش و پرورش با اشــــاره به اینکه نســــخه 
جدید شاد با امکانات متعدد رونمایی شــــد، اظهار کرد: در برنامه ریزی های سال تحصیلی جدید با 
استفاده از تجارب سال گذشته اقدام کردیم و بر این اساس زمان آموزش دانش آموزان در فضای 

مجازی تقسیم شد.
وی افــــزود: در آمــــوزش مجازی دانش آمــــوزان دو موضوع مدنظر بود. نخســــت بــــه دلیل ترافیک 
مصرفی ساعت ها متنوع ارائه شود تا امکان استفاده بهینه از شاد وجود داشته باشد و دوم اینکه 

با توجه به شرایط دانش آموزان، دوره های تحصیلی در زمان های مختلف تقسیم شدند.
معــــاون آموزش آموزش ابتدایــــی وزارت آموزش و پــــرورش گفت: کالســــهای دوره ابتدایی بعد از 

ظهرها برگزار می شود. زمان اول از ســــاعت 13.30 مخصوص دانش آموزان، سه ساله دوم ابتدایی 
اســــت و زمان دوم بعد ازظهر مخصوص دانش آموزان دوره اول ابتدایی است چون ممکن است 

برخی مادران شاغل باشند و این دانش آموزان برای آموزش مجازی نیاز به همراهی والدین دارند.
حکیــــم زاده درباره ســــاعات برگزاری کالس هــــای درس در آموزش مجازی گفت: فضــــای مجازی با 
حضوری تفاوت دارد و در دوره ابتدایی ســــاعت کالس ها 25 تا 35 دقیقه و در دوره متوســــطه نیز 

35 دقیقه است و عالوه بر آن از آموزش تلویزیونی به عنوان مکمل استفاده می شود.
وی متذکر شد: معلمان با توجه به شرایط کالس و دانش آموزان همانطور که برای آموزش حضوری 

برنامه ریزی می کردند در فضای مجازی هم مدیریت کالس ها بر عهده معلم قرار دارد.

وزیر بهداشت اعالم کرد:

موج سوم بیماری کرونا در برخی نقاط کشور 
آغاز شده است

کادر درمان نیازمند حمایت همگانی                

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت با اشاره آغاز 
، گفت: موج دوم بیماری  موج سوم بیماری کرونا در کشور
با حمایــــت همکارانم مهار و تا حد زیادی کنترل شــــد، اما 
متأســــفانه به دلیل عدم رعایت ها، شعله های جدیدی از 

بیماری را شاهدیم.
دکتر ســــعید نمکــــی در پنجمیــــن آیین پویش سراســــری 
»ره ســــالمت« که این بــــار 23 پروژه بهداشــــتی_ درمانی در 
شهرهای لرستان، کرمانشــــاه، دزفول و آبادان افتتاح شد، 
ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس و نزدیکی به ســــالروز 
شکســــت حصر آبادان، گفــــت: امروز 23 پروژه بهداشــــتی 
درمانی بــــا زیربنای 26 هــــزار و 935 مترمربع بــــا ظرفیت 201 

تخت و اعتبار 2980 میلیارد ریال افتتاح می شود.
وی افــــزود: در شــــرایط فعلی هم در حــــال مدیریت بیماری 
منحــــوس کرونا هســــتیم و هم به توســــعه زیرســــاخت ها 
می پردازیم و این دو مقوله کنار یکدیگر اثبات حرف شهید 
سردار قاسم سلیمانی اســــت که ما ملت امام حسین )ع( 

هستیم، هم شهید می دهیم و هم خدمت می کنیم.
نمکــــی ادامه داد: خاطــــرات زیادی از روزهــــای پر عزت دفاع 
مقدس و استان خوزستان دارم، توفیق داشتم در روزهای 
ابتدایــــی دفــــاع مقــــدس کنار مردم باشــــم و شــــاهد بودم 
آوارگان خرمشــــهری دچار بیمــــاری تب دار تیفوئید شــــده 
بودند، براســــاس مقالــــه ای که آن روزها خوانــــده بودم دارو 
درمانــــی این عزیزان آغاز شــــد و شــــاهد بهبود کــــودکان تا 
سالمندان بودیم و به زودی اردوگاه هایی برای این عزیزان 

دایر شد.
وی با تأکید بر اینکه انجام هرکاری برای مردم خوزستان کم 
است، اظهار کرد: ما و تمام نســــل های آینده مدیون مردم 

پاک خوزســــتان و خرمشــــهر هســــتیم؛ آنها حتی زمانی که 
تجهیزات کافی نداشتند به دفاع از این سرزمین پرداختند.

نمکی ادامه داد: در روزهای اخیر که موج سوم بیماری کرونا 
در برخی نقاط کشــــور آغاز شــــده و در 48 ســــاعت گذشته 
حتی 15 دقیقه هم نتوانســــتم چشــــم بر هم بگذارم؛ موج 
دوم بیماری با حمایت همکارانم مهار و تا حد زیادی کنترل 
شــــد، اما متأســــفانه به دلیل عــــدم رعایت ها، شــــعله های 
جدیدی از بیماری را شــــاهدیم. در حالی که ممکن است 90 
درصد افراد نکات بهداشــــتی را رعایت کنند با عدم رعایت 
همان 10 درصد، حداقل ها می توانند حداکثرهارا زیر ســــوال 

ببرند. مــــردم بدانند که همکاران من بیــــش از این نیازمند 
حمایت همگانی هســــتند و نیک می دانیم که این روزهای 

سخت هم می گذرد.
وزیر بهداشت در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: خرسندم 
که امروز در پنجمین جلســــه پویش )ره ســــالمت( شاهد 
افتتاح پروژه های بهداشتی_درمانی در نقاط کمتر برخوردار 
هســــتیم. با درود بر روح بلند شــــهدای مدافع حریم، حرم و 
سالمت امیدواریم با غلبه بر بیماری بتوانیم گونه ای جدید 
از عزت مردم این سرزمین را نشان دهیم و بر بیماری فائق 

آییم.

قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده 4 هزار تومان تعیین شد
ســــتاد  جلســــه  در  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
هماهنگــــی اقتصــــادی دولــــت قیمت خریــــد تضمینی 

گندم برای ســــال زراعی آینده 4 هزار تومان تعیین شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه 
گندم  گزارش دســــتگاه های مرتبط در خصــــوص تأمین 
کشــــور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و 
ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم 
که پیش از این در شــــورای اقتصاد مورد تأیید قرار گرفته 

بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد.
ســــه  روز  رئیس جمهور  روحانی  حســــن  حجت االســــالم 
شــــنبه در جلســــه ســــتاد هماهنگی اقتصــــادی دولت، 
هدایــــت و مدیریــــت نقدینگــــی را بــــه عنــــوان اولویــــت 
کید قــــرار داد و گفت: همه  اول اقتصاد کشــــور مــــورد تأ
بخش هــــای دولــــت از تمامــــی روش هــــا و ظرفیت ها در 
این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به ســــمت 

کنند. استفاده  تولید 
وی بــــه موضــــوع تأمیــــن ارز بــــرای کاالهــــای ضــــروری و 
کارخانجات، در راســــتای  معیشــــتی مردم و مواد اولیــــه 
اســــتمرار جریان تولید اشــــاره کــــرد و افزود: بــــا توجه به 
اقدامات انجام شــــده در جهت تحقــــق اهداف صادراتی 
 ، و بازگشــــت ارز حاصــــل از آن بــــه چرخه اقتصاد کشــــور
بــــا همســــایگان و بازارهــــای هدف  همــــکاری نزدیک تر 
صادراتی، در راستای تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان 

مورد توجه قرار گرفته است.
بودجــــه،  در  تــــوازن  ایجــــاد  همچنیــــن  رئیس جمهــــور 
بدون خلــــق نقدینگــــی و پولی کــــردن کســــری را یکی از 
سیاســــت های مهم دولت برشــــمرد و با اشاره به هدف 
دشــــمنان برای برهــــم زدن توازن بودجه از طریق فشــــار 
کید کرد: با تدابیر  حداکثری و کاهش درآمدهــــای نفتی تأ
اتخاذ شــــده، خصوصا فــــروش اوراق خزانه به عنوان یک 
روش منطقــــی و مقبــــول در اقتصادهــــای جهــــان اجازه 
ندادیم کســــری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر 

جامعه در سال جاری شود.
در  صمــــت  وزارت  گــــزارش  همچنیــــن  جلســــه  ایــــن  در 
خصوص تولید فوالد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس 
محصوالت  کلیه  اقتصادی،  هماهنگی  ستاد  تصمیمات 
تولیدکننــــدگان در بــــورس کاال عرضه و فــــوالد مورد نیاز 
کارخانجات بزرگ نظیر خودروســــازان بــــه قیمت بورس 
کاال تأمین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد 
با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره 

تولید، توزیع و قیمت فوالد را مدیریت کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

انصراف برخی نمایندگان از دریافت »دناپالس« برای رفت و آمد
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی هیــــأت 
»دناپالس«  خودروی  درباره  توضیحاتی  مجلس  رئیســــه 
نماینــــدگان ارائه کــــرد و گفت:  برخــــی نماینــــدگان بر اثر 
فضایی که ایجاد شــــده، از دریافت خودرو منصرف شده 

و گفتند که با خودروی معمولی رفت و آمد می کنیم.
محمدحســــین فرهنگی با اشــــاره به نشســــت غیرعلنی 
دیروز )سه شــــنبه اول مهرماه( مجلس شورای اسالمی، 
در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه غیرعلنی داشتیم 
که ادامه مباحث جلســــه سه شــــنبه هفته گذشته بود و 
علت اینکه این جلســــات به صورت غیرعلنی ارائه شــــد 
محرمانــــه بودن آنها نبود، بلکه دلیــــل اصلی آن این بود 
آیین نامه داخلی  که ما در جلســــات رســــمی باید مطابق 

نقاط و مباحث را تنظیم کنیم.
سخنگوی هیأت رئیســــه مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در ایــــن جلســــه موضــــوع ایجاد تحــــول در مجلس 
از ســــوی روســــای کمیســــیون هــــا، کارشناســــان مرکــــز 
پژوهش هــــا و برخی همکاران مورد بررســــی قرار گرفت و 
مقرر شــــد کمیســــیون آئین نامه در این باره جمع بندی 
کند و تغییراتی را به وجــــود آورد که ما زیر بمباران طرح ها 
و لوایحی که برای مردم مفید نیستند و تأثیری در شرایط 

زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم.
وی در پاســــخ به ســــوال خبرنگاری درخصوص موضوع 
اختصــــاص خودروی دنــــا پالس به نماینــــدگان مجلس 
گفت: به صورت جانبی در مــــورد موضوع خودرو که این 
روزهــــا در فضای مجازی مطرح شــــده اســــت، بحث های 

پراکنده ای صورت گرفت.
فرهنگی بیان کرد: در این خصــــوص برای افکار عمومی 
توضیحاتــــی الزم اســــت کــــه اواًل اینکه خــــودروی تولید 
داخل در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و قباًل هم در ادوار 
مجلس بوده است. با توجه به اینکه در این دوره حدود 
180 نفــــر از همکاران مــــا هیچگونه ســــابقه قــــوه مقننه 
نداشــــتند و برای اولین بار در این قوه حضور پیدا کردند 
و معمــــواًل خودروی مناســــبی که بتوانند هــــم برای رفت 

و آمــــد به حوزه انتخابیــــه و هم برای سرکشــــی به مناطق 
مختلف داخل حوزه انتخابیه الزم داشــــتد در اختیارشان 

نیست.
ایــــن نماینده مــــردم در مجلس یازدهم افــــزود: معموال 
کسانی که مسؤولیت بســــیار پایین تر دارند خودروهای 
متنوع در اختیارشان اســــت. این که گفته شد استفاده 
از رانت بوده، درســــت نیســــت، چرا که این خودروها به 
نام مجلس ثبت و شماره گذاری شده است، هر چند که 
به درد مجلس نمی خورنــــد و در پایان دوره به مجلس بر 
می گردند و عماًل مستهلک شــــده و قابل استفاده برای 

آینده مجلس هم نیستند.
وی گفــــت: رویه همیــــن بــــوده و تفاوت آن این اســــت 
که ایــــن خودروها در گذشــــته به نــــام خــــود نمایندگان 
شماره گذاری می شد اما االن به نام مجلس شماره گذاری 
شــــده اســــت، ولی بحث اختــــالف قیمــــت موضوعیت 
ندارد و این موضوع برای نمایندگان امکانپذیر نیســــت، 
افــــراد می توانند بــــه راحتی ثبت نام کنند، اگر اسمشــــان 
در قرعه کشــــی معلوم شــــد و تعیین شــــدند، همان روز 
تحویل می توانند آن را به فروش برسانند و مابه التفاوت 

بگیرند.
فرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص فراهم 
شــــدن خودرو به عنوان امکان رفاهی بــــرای نمایندگان 
افزود: اگــــر همترازان نماینــــدگان در که وزرا هســــتند، را 
در نظــــر بگیریم گاهــــی ده ها خودرو به اشــــکال مختلف 
در اختیارشــــان اســــت کــــه کارهایشــــان را با آنهــــا انجام 
می دهنــــد، در حالی کــــه در مجلس عمــــاًل چنین امکانی 
، استاندار و بخشــــدار امکانات  نیســــت و حتی فرماندار
وســــیعی دارند، لذا این که قیاس بشــــود به عنوان یک 
اصرار  مجلس  همچنین  نیســــت.  رفاهی،درست  امکان 
دارد که حاشــــیه ها به متن کارهایی کــــه باید در مجلس 
انجام بشــــود، غلبه پیدا نکند. حواشــــی مــــا را از کارها باز 
می دارند. برخی نمایندگان بر اثر فضایی که ایجاد شــــده، 
از دریافت خودرو منصرف شــــده و گفتند که با خودروی 

آمد می کنیم. معمولی رفت و 
وی در پاســــخ به ســــوالی درباره تأمین کاالهای اساســــی 
کید کرد: این موضوع بسیار  توسط کاالبرگ برای مردم، تأ
مهمی اســــت که مجلــــس مصرانه آن را دنبــــال می کند، 
البته این موضوع مستلزم هماهنگی با دولت است که 

در شورای نگهبان با مشکلی مواجه نشود.
یازدهم  مجلــــس  معــــادن  و  صنایــــع  کمیســــیون  عضو 
کید کرد: در کمیســــیون برنامــــه و بودجه در خصوص  تأ
ایــــن موضوع مرتــــب مذاکراتی با دســــتگاه های مختلف 
چــــه آنها که مجری هســــتند و چــــه آنها که تأمیــــن منابع 
می کنند،انجام می شــــود، فلذا راهکارهای مختلفی است 
که روی آن بحث می کنیم.خیلی مصر هســــتیم و اگر این 
اراده در دولت وجود داشته باشد، بسیار هم به سرعت 
این کار امکانپذیر اســــت. مســــؤوالن اجرایی هم باید با 
این موضــــوع همکاری کننــــد و یکی از نیازهــــای فوری و 

ضروری برای کشور است.
فرهنگی در پاســــخ به ســــوالی درباره خودرو دنا و تفاوت 
قیمــــت آن مطرح کــــرد: این موضــــوع که خــــودرو به نام 
مجلس شــــماره گذاری می شــــود، مهم اســــت و امکان 
واگذاری ندارد، در ادوار گذشــــته به نــــام خود نمایندگان 
بود، در همــــان روز تحویل شــــماره گذاری می شــــد ولی 
هم اکنون به نام مجلس شــــماره گذاری می شود و هیچ 

نماینده ای برای شماره گذاری مراجعه نمی کند.
سخنگوی هیأت رئیســــه مجلس با اشاره به انتشار خبر 
موضوع واگذاری خودروها و اختــــالف فاحش قیمت ها 
در فضای مجازی مطرح کرد: اصل موضوع این اســــت که 
نباید چنین فاصله هایی به وجود بیاید ما در کمیسیون 
صنایــــع در حال بحث روی این موضوع هســــتیم که هم 
به مصرف کننده فشــــار نیاید و هم داللی و سوداگری به 
حداقل برســــد. این انتظار بجایی است که مجلس ورود 
کند و موضوع خودرو را به ســــامان مشــــخصی برســــاند. 
نه اینکــــه نماینده وســــیله کار نداشــــته باشــــد و نتواند 

وظایفش را انجام دهد.

حاجی بابایی نوشت؛

مکانیسم ماشه محکوم به شکست است
استعمارگران هر روز در جهان منزوی تر می شوند

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس فراکســــیون 
فرهنگیان مجلس شــــورای اســــالمی نوشت: امروز به 
پشــــتوانه ایســــتادگی مردم، اســــتعمارگرانی که ادعای 
ابرقدرتــــی جهان را داشــــتند، برای مقابله بــــا جمهوری 
اســــالمی به تئوری هــــا و اقداماتی پناه می برنــــد، که آنها 
را ســــردرگم تر می کند، تا جایی که در میان کشــــورهای 

جهان هر روز منزوی تر از قبل می شوند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکســــیون فرهنگیان 
مجلــــس شــــورای اســــالمی ایــــران در یادداشــــتی بــــر 

شکست مکانیسم ماشه تأکید کرد و نوشت:
»مکانیسم ماشــــه محکوم به شکست است. روزهای 
، هنگامه عبور از دشــــت الله های این  پایانی شــــهریور
ســــرزمین اســــت، مرور قصــــه مقاومت و ایســــتادگی 
، خوانــــش دوباره حکایت مــــردان مرد،  مــــردم این دیار
در رشادت، شــــجاعت، پایمردی، جانبازی و جانفشانی، 
زمزمه دوبــــاره رمز یا زهــــرا )س( در روزهای عطشــــناک 
، بیــــت المقدس و  رمضــــان، قراویــــز و طالئیــــه، والفجر
کرخه.... شــــرحی بی نهایت، از حماسه در هشت سال 
، که به مردم این سرزمین  دفاع مقدس با جنگی نابرابر

تحمیل شد.
، خط مقدم،  یــــادآور التهاب روزهــــای عملیات، خاکریــــز
یــــادآور  همســــنگران...،  و  ســــنگر  نامــــه،  یــــاران،  وداع 
ایســــتادگی ملت بزرگ ایران در عرصه های مختلف، که 
از خط سرخ سیدالشــــهداء الگو گرفته و با والیتمداری 
استمرار یافته است، تا آنجا که این مردانگی، ایستادگی 
و مقاومــــت، موازانه های قدرت را در جهــــان برهم زده 
و جمهوری اســــالمی ایران را به یکــــی از مؤثرترین ارکان 

اقتدار در جهان امروز مبدل ساخته است.
امــــروز بــــه پشــــتوانه ایثــــار و ایســــتادگی مــــردم ایران، 
را داشــــتند،  ابرقدرتی جهان  که ادعای  اســــتعمارگرانی 
برای مقابلــــه با جمهوری اســــالمی ایران بــــه تئوری ها، 
نظریات و اقداماتــــی پناه می برند، که آنها را ســــردرگم تر 

می کنــــد، تا جایــــی که، در میــــان کشــــورهای جهان هر 
روز منزوی تــــر از قبــــل می شــــوند. جمهوری اســــالمی 
ایران به پشــــتوانه خون شــــهدا، جانفشــــانی جانبازان، 
مقاومت پدران و مادران شــــهدا، ایثارگــــران و آزادگان، 
همدلی و اتحــــاد ملت بزرگ ایران تحــــت زعامت مقام 
معظم رهبری، شــــاهد موفقیت های روزافزون نظامی، 
سیاســــی، علمــــی و فنــــاوری بویــــژه دانش صلــــح آمیز 
هســــته ای اســــت، که با انســــجام و وحدت مثال زدنی 
خویــــش، اجازه دخالت هیچ ابرقدرتی را در اداره کشــــور 

نخواهد داد.
با گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس و تقارن و همزمانی 
آن بــــا ماه صفر و ایام پاسداشــــت حرمت شــــهیدان، از 
شهدای عاشــــورا تا شــــهدای کربالی ایران و آغاز سال 
تحصیلــــی جدید به عنوان بهار علــــم و دانش، با تأکید 
دوباره بر لزوم اولویت سالمت دانش آموزان، معلمان 
و خانواده ها، ضمن محکوم کردن "مکانیســــم ماشه" 
آمریکا کــــه یکــــی از نظریه هــــا و اقدامات بی پشــــتوانه 
و محکــــوم به شکســــت اســــت، از خداوند ســــبحان 
پیشــــرفت و اعتــــال و اقتــــدار نظام مقــــدس جمهوری 
اسالمی ایران را در سایه اتحاد و انسجام و همدلی ملت 

بزرگ ایران مسالت می نمایم«.

یک تحلیلگر اقتصادی:

نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک تحلیلگر اقتصادی با 
بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس به سمت تولید 
تورم را کاهش می دهد، گفت: نقدینگی خلق شــــده در 
بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه منجر به 
شکل گیری فعالیت های سفته بازانه و داللی در بورس 
شده اســــت زیرا، به دلیل بازدهی باالی این بازار برخی 
شرکت ها از بانک ها تســــهیالت دریافت می کنند تا با 

آن سهام خرید و فروش کنند.
حیدر مســــتخدمین حســــینی در گفت وگویــــی درباره 
دالیل رشد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار 
کرد: خلق نقدینگی زمانی می توانــــد نقطه ضعفی برای 
اقتصاد باشــــد که تأمین کســــری بودجه از طریق نظام 
بانکــــی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باشــــد. درحالی 
که اگر نقدینگی به ســــمت تولید هدایت و تزریق شود 
و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، آنگاه موجب 
افزایش تولید ناخالص داخلی، رشــــد اقتصادی و ایجاد 

اشتغال می شود.
وی افــــزود: در صورتــــی کــــه نقدینگی به تولیــــد تزریق 
نشــــود، ما به تفاوت آن بر تورم می نشیند و میزان تورم 
، هر چه رشــــد تولید  افزایــــش می یابد. به عبــــارت دیگر
پایین باشــــد، رشــــد نقدینگی برابر با تولید نیست و بر 
، مرحلــــه بحرانی برای  تورم نشســــته اســــت که این امر

اقتصاد ایجاد می کند.

این کارشــــناس اقتصــــادی ادامه داد: در شــــرایطی که 
نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت نشده است، 
دولت تصمیمم می گیرد تا در بــــورس دخالت کند که 
انگیزه بــــرای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه 
نقدینگی که به سمت بورس رفت، اگر به سمت تولید 
حرکت می کرد قطعا می توانست به کاهش تورم کمک 
کند اما نقدینگی موجود در بازار ســــرمایه به سفته بازی 

دامن زده است.
به گفته مســــتخدمین حســــینی اشــــخاص حقوقی و 
شرکت ها بخشی از تسهیالت دریافت کرده از بانک ها 
را بــــه دلیل بازدهــــی باال وارد بــــورس و ســــهام خرید و 
فــــروش می کنند. دخالــــت دولت در بــــورس مکانیزم 
خودکار آن بازار را بهم می زند و منجر می شود تا یک روز 

شاخص بورس باال و روز دیگر پایین برود.
در ادامــــه این تحلیلگــــر اقتصادی با بیــــان اینکه برای 
کنتــــرل نقدینگــــی دولت باید ســــعی کند که کســــری 
بودجه نداشــــته باشــــد، گفت: بانک مرکزی نیز نظارت 
بیشــــتری بر بانک ها در زمینه خلق اعتبار داشته باشد 
تــــا خلق اعتبار به ســــمت ســــمت تولید بــــرود زیرا، اگر 
نقدینگی وارد ســــوداگری شــــود منجر به افزایش تورم 
می شود. دولت و مجلس باید سعی کنند تا پایه پولی 
بانک مرکــــزی افزایش پیــــدا نکند و با هــــدف تقویت 
بورس از صندوق توسعه ملی برداشت نکنند که این 
، پایه پولی بانک مرکــــزی را افزایش می دهد و تورم را  امر

باال می برد.
وی با تأکید براینکــــه بورس و حتی بانک ها باید مطابق 
اســــتانداردهای خود عمــــل کنند و دولــــت و مجلس 
نباید دخالتی در آن داشــــته باشند، تصریح کرد: هدف 
اصلی بورس تأمین منابع مالی اســــت و در این راستا، 
دولت باید توضیح دهد که امسال برای چه پروژه هایی 
تأمین مالی از طریق بازار ســــرمایه صورت گرفته اســــت 
درحالیکه وضعیت فعلی ســــفته بازی و ســــوداگری در 
بورس بیانگر این است که نقدینگی بورس وارد تولید 

نشده است و تنها دست به دست شده است.
ســــخنانش  پایــــان  در  اقتصــــادی  کارشــــناس  ایــــن 
خاطرنشــــان کــــرد کــــه همچنــــان بنگاه هــــای تولیدی 
در بورس بــــرای تأمین مالــــی باید به بانک هــــا مراجعه 
کنند درحالی که بازار ســــرمایه با ایــــن حجم از نقدینگی 

نتوانسته است برای تولید تأمین مالی داشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

آموزش مجازی دبستانی ها بعدازظهر برگزار می شود
هر کالس 25 تا 35 دقیقه



برگ های از تاریخ درخشان دفاع مقدس
به مناسبت چهلمین سال حماسه دفاع مقدس 

کاری از روزنامه هگمتانه

مکان : آرامگاه بوعلی، نگارخانه نگاه نو
زمان: یکم تا هفتم شهریور 

            صبح ۱۰تا ۱۳ - عصر ۴ تا ۷
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ورزش6

ماجراجویان طبیعت 
همدان در این سال ها 
هرگز به گشت زنی های 
همیشگی خود بسنده 
نکردند و در این گذرگاه 
تفریح و لذت بهره مندی 
از زیبایی های آفرینش، 
ع دوستی و  حس نو
کمک به دیگران را 
سرلوحه برنامه های 
اجرایی خود قرار دادند.

برترین های مینی گلف دفاع مقدس معرفی شدند
هگمتانه، گروه ورزش: به مناسبت بزرگداشــــت هفته دفاع مقدس مسابقه دوستانه مینی گلف 

در بخش بانوان برگزار گردید.
وز از هفته دفاع مقدس مســــابقه دوســــتانه مینی گلف در بخــــش بانوان برگزار  در اولیــــن ر

. ید د گر
علی اصغر ســــالوند رئیس هیأت گلف استان بیان کرد: این مسابقه روز گذشته با حضور تعدادی 

از ورزشــــکاران و عالقمندان به رشــــته مینی گلف در ســــایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در 
مجموعه ورزشی سردار شــــهید علیرضا شمسی پور به مناســــبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

برگزار شد.
وی ادامه داد: مسابقه به صورت انفرادی و در یک راند به روش استروک پلی برگزار گردید و بازیکنان 

کامل  رعایــــت  با 

موارد بهداشــــتی دستور العمل های اعالم شــــده از سوی ســــتاد مقابله با کرونا در فضایی کامال با 
نشاط با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سالوند نتیجه مســــابقه مذکور را به شرح زیر اعالم کرد: پریا حســــینی راد کیاندخت عظیمی، کیمیا 
حسین زاده نفرات اول تا سوم شدند.

طبیعــــت  ماجراجویــــان  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
خانــــواده  از  خودجــــوش  گروهــــی  از  برگرفتــــه 
طبیعت گــــردی همدان اســــت که ســــال ها در کنار 
دشــــت گردی، کوهپیمایــــی و بیابان گــــردی، طبــــع 
آن ها همواره زبانزد همگان اســــت و  نوع دوســــتی 

پایانی ندارد.
فقط کافیست ساعاتی از زندگی را فارغ از هیاهو و 
ماجراجویان  جمع  در   ، شــــهر خیابان های  شلوغی 
ســــفر  گردشــــگری  تورهای  بــــه  همدان  طبیعــــت 
کنیــــد تا از نزدیک آنچه را که دیگــــران نمی بینند را 

باشید. گر  نظاره  واقعی  تصویر  در 
آن هــــا گروهــــی هســــتند از قهرمانــــان و فعــــاالن 
عرصــــه ورزش که شــــاکله اصلی کمیتــــه طبیعت 
گــــردی ورزش هــــای همگانی اســــتان همــــدان را 

می دهند. تشکیل 
ساختار این گروه برپایه گشت و گذار در دل طبیعت 
بکر ایران زمین و ترویج فرهنگ استفاده مناسب از 

منابع طبیعی و داشته های خدادادی است.
ســــال ها  این  در  همدان  طبیعــــت  ماجراجویــــان 
هرگز به گشــــت زنی های همیشــــگی خود بسنده 
نکردنــــد و در ایــــن گــــذرگاه تفریــــح و لــــذت بهره 
مندی از زیبایی های آفرینش، حس نوع دوســــتی 
و کمک به دیگران را ســــرلوحه برنامه های اجرایی 

خود قرار دادند.
بــــه عــــادت نیســــت بلکه  این حــــس حــــاال تنها 
کمک  که  اســــت  ماجراجویانی  همیشــــگی  عشق 
به هــــم نوع خود را جســــتجو می کننــــد و به دور از 
دادند  ترجیح  شــــدن،  مطرح  و  خودنمایی  هرگونه 

باشند. خیریه  امور  پنهان  الیه های  تا 
رئیــــس کمیته طبیعت گــــردی هیأت ورزش های 

گروه  این  می گوید:  بــــاره  این  در  همدان  همگانی 
دوســــتداران واقعی محیط زیست هستند یکی از 
برنامه های مهم کمیته در طول ســــال پاکســــازی 

است. کوهستان  و  طبیعت 
پاکســــازی  طــــرح  افــــزود:  حمیــــدی  محمدرضــــا 
کوهســــتان از زباله ها در هر مناسبتی با همکاری 
برخــــی ارگان هــــا انجام می شــــود و در ایــــن زمینه 

می گیرد. صورت  گسترده ای  فعالیت های 
رئیــــس کمیته طبیعت گــــردی هیأت ورزش های 
اخیر  ســــال های  در  کــــرد:  بیان  همدان  همگانــــی 
کنــــار جــــاده و  آوری زباله هــــای  نیــــز طــــرح جمــــع 
محیط هایی که مردم بیرون از شــــهرها بیشــــتر در 

آن ها تردد دارند اجرا شده است.
از شــــیوع ویروس  تا پیش  کرد:  وی خاطرنشــــان 
کرونا هر هفتــــه برنامه طبیعت گردی در دســــتور 
کار بود امــــا اکنون برای رعایت اصول بهداشــــتی 
تصمیم بر این شــــد تا به اموری پرداخته شود که 

باشد. اثربخش  فعلی  وضعیت  در 
 2 حمیدی اضافــــه کرد: کمیتــــه طبیعت گردی در 
آقایان فعالیــــت دارد و در تمامی  بخش بانوان و 

می کند. عضوگیری  سنی  رده های 

امداد داوطلبانه  �
از  گــــردی همــــدان یکی  کمیتــــه طبیعت  رئیــــس 
مهمتریــــن برنامه های این کمیته را امدادرســــانی 
گفت: در طــــول فصل به  داوطلبانــــه دانســــت و 
آب و هوایی  کــــه شــــرایط  ویــــژه نیمه دوم ســــال 
نامســــاعد است، کمک رســــانی به خودروهای در 

می شود. انجام  مانده  راه 
بــــا شــــروع فصل  حمیــــدی افــــزود: همــــه ســــال 

پاییز ایــــن کمیته بــــا رایزنی های صــــورت گرفته با 
جمعیت هــــالل احمر آمادگی خــــود را برای کمک 
بــــه امدادرســــانی در مواقــــع حــــوادث غیرمترقبه 
هماننــــد زلزله، ســــیل، آتش ســــوزی های انبوه و 

می کند. اعالم  حوادث  سایر 
2 دیفرانســــیل قابلیت  وی بیان کرد: خودروهای 
عبور از مســــیرهای صعب العبــــور را دارد و تجربه 
ســــال  چند  زلزله  نظیر  مختلف  امدادرســــانی های 

داشته ایم. را  ذهاب  سرپل  قبل 
یــــادآور شــــد: هنــــگام ریزش بــــرف نیز  حمیــــدی 
به نجــــات راننــــدگان گرفتــــار در برف بــــه ویژه در 
کوچه باغ ها، روســــتاها و جاده هــــای فرعی رفته و 

می کنیم. امدادرسانی 

نوع دوستی لذت همیشگی  �
همیشــــگی  لــــذت  را  نوع دوســــتی  حمیــــدی، 
کــــرد و  ماجراجویــــان طبیعــــت همــــدان عنــــوان 

کمک دیگــــر اعضای فعال  گذشــــته با  گفت: روز 
در کمیته طبیعــــت گردی تعدادی کیف، کفش و 
را در بین دانش آموزان بی بضاعت  نوشــــت افزار 
کردیم. توزیع  همدان  استان  روستاهای  برخی  در 
وی افــــزود: این اقــــدام در راســــتای رهنمودهای 
کید ایشــــان به کمک های  مقام معظم رهبری و تأ
ســــایر  برای  الگویی  امیدواریــــم  و  بــــود  مؤمنانــــه 
خیران برای توجه به قشر دانش آموز به خصوص 

باشد. کرونا  شیوع  عصر  در 
این  هســــتیم  درصدد  کرد:  خاطرنشــــان  حمیدی 
رونــــد حمایت از کــــودکان به ویــــژه دانش آموزان 

دهیم. ادامه  را  روستایی  بی بضاعت 
وی بیان کــــرد: تمــــام هزینه های تأمیــــن نیازهای 
طــــرح از جملــــه کیف و کفش و نوشــــت افــــزار به 
صــــورت خودجــــوش و توســــط اعضــــای کمیتــــه 

است. شده  تأمین 

تفریح در کنار نوع دوستی  �
رئیــــس کمیته طبیعت گــــردی هیأت ورزش های 
و  تفریح  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  با  همــــدان  همگانــــی 
گشــــت زنی در دل طبیعت جزو برنامه های اصلی 
کمیته اســــت، گفــــت: همواره ســــعی کرده ایم در 
کنار برنامه های خیریه، فرهنگ و رســــوم روستاها 
گردشــــگری  و  گردی  طبیعت  ظرفیت هــــای  نیز  و 

شویم. جویا  نیز  را  مناطق  این 
حمیدی با بیان اینکه فعالیت گســــترده ای نیز در 
فضای مجازی وجــــود دارد و بیش از یکصد عضو 
فعال جذب شده است ادامه داد: به لحاظ آماری 

داریم. کشور  در  خوبی  جایگاه 
وی افــــزود: هم اکنــــون یکصد خــــودرو عضویت 
ثابت در برنامه های ورزشی، گردشگری و امدادی 
این کمیته دارنــــد و فعالیت این کمیته حتی فراتر 
از استان همدان اســــت و در طول سال چندین 

است. شده  اجرا  نیز  استانی  فرا  برنامه 

ین سوارکاران همدانی پرش بهتر

هگمتانه، گروه ورزش: مســــابقات پرش با اســــب 
قهرمانی اســــتان همدان در ســــال 1399 با معرفی 

نفرات برتر به پایان رسید.
اســــتان  قهرمانــــی  اســــب  بــــا  پــــرش  مســــابقات 
همدان ســــال 1399 مطابق تقویم ورزشــــی هیأت 
ی پرش با 

ّ
سوارکاری اســــتان همدان و ومقررات مل

اســــب فدراسیون ســــوارکاری طی روزهای 26 و 28 
شــــهریورماه در رده B1 گروه ســــنی بزرگساالن، رده 
ســــنی زیر 18 ســــال، گروه مالکین و رده اسب های 
زائیچه ایران و با حضور 22 ســــوارکار از باشگاه های 
، خوشه طالیی،  ســــوارکاری اکباتان، اویســــینا، ایثار
، کوثر و به میزبانی باشگاه ورزشی سوارکاری  شبدیز
جوانــــان  و  ورزش  اداره  همــــکاری  بــــا  و  آذرخــــش 
شهرســــتان بهار برگزار و با معرفی نفرات برتر در هر 

رده به پایان رسید.
در پایــــان ســــه دور مســــابقه و پــــرش اســــب ها و 
ســــوارکاران رده ب 1 گروه سنی بزرگساالن قهرمان 
استان در سال 1399 مهدی حمزه ای با اسب زاریتا 
از باشــــگاه ســــوارکاری کوثر لقب گرفت. محســــن 
حدادیــــان از آذرخــــش نایــــب قهرمــــان و علیرضا 

بختیاری از اویسینا مقام سوم را کسب کردند.
در رده ســــنی زیــــر 18 ســــال و بــــا دو دور رقابــــت 
ســــوارکاران فرزاد سهیل قاســــمی با اسب سینتیا 
از خوشــــه طالیی مقام قهرمانی را کســــب کرد و ثنا 

شوشتری از باشگاه سوارکاری اکباتان دوم شد.
در گروه مالکین قهرمان استان در سال 1399 آرمین 
احمدی ثابت با اســــب فرح دونا از باشگاه سوارکاری 
آذرخش و مقام های دوم و سوم برای حسین قاسمی 

و آرش کریمی از باشگاه سوارکاری ایثار بود.
و در رده اســــب های زائیچه ایران نیز مهدی صمدی با 
اسب ویکتوریا از باشگاه سوارکاری ایثار قهرمان استان 
در این رده و مهرداد سهیل قاسمی از خوشه طالیی و 

محسن حدادیان از آذرخش دوم و سوم شدند.
سرداور و ناظر فنی مسابقات مهدی امید مهر داور 
درجه یک ملی و علیرضا خســــروی و خانم نفیســــه 
بختیاری داور و مهیار کسایی نیز سر کالنتر رویداد 
بودند. ضمن اینکه طراح مسیر رویداد سید وحید 
برقعی و دســــتیاران مهدی نوروزی و آرینا خسروی 

کادر برگزاری را تشکیل می دادند.
در جریان برگــــزاری این رویــــداد مدیریت و عوامل 
اجرائی باشگاه سوارکاری آذرخش همکاری نزدیک 
و مؤثــــری را داشــــتند و همچنــــان این مســــابقات 
امسال در شــــرایطی برگزار شــــد که شیوع ویروس 
کوویــــد 19 و ضــــرورت رعایت اصول بهداشــــتی در 
جریان مســــابقه و غیبــــت تعــــدادی از چهره های 

همکار را تحت الشعاع قرار داده بود.
جوائز نفرات برتر نیز با حضور رئیس و نایب رئیس 
هیأت ورزشی سوارکاری استان همدان و تعدادی 

از پیشکسوتان و خانواده قهرمانان اهداء شد.

اثرات منفی کرونا 
بر رشته های ورزشی تیمی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بهتریــــن راهکارهــــا و راه 
حل های ممکن در دوران قرنطینه به دلیل شیوع 
کرونا برای ورزشــــکاران رشــــته های تیمی  ویروس 

تشریح شد.
پس از شــــیوع ویــــروس کرونــــا در کشــــور چین و 
ســــرایت آن به ســــایر نقــــاط دنیا، دولت هــــا تن به 
قبــــول شــــرایط هشــــدار دادنــــد و مجبور شــــدند 
محدودیت هایــــی از جملــــه تعطیلی باشــــگاه ها و 
فعالیت های ورزشــــی تیمــــی و حتی انفــــرادی را در 

دستور کار خود قرار دهند.
در نهایــــت نیز قرنطینه موجب شــــد تا رقابت های 
ســــازمان یافتــــه تعطیل شــــوند، امــــکان پرورش 
حضوری ورزشــــکاران نباشــــد، ارتباط حضوری بین 
ورزشــــکاران و مربیان قطع شود، شــــرایط مناسب 
آموزشــــی وجود نداشــــته باشــــد، امکانــــات تحرک 
آزادانه در دســــترس نباشد و ورزشــــکاران به اندازه 

کافی در معرض نور قرار نگیرند.
بر اســــاس این مطلب کــــه از ســــوی محمد خرمی 
مقدم تهیه شــــده و از ســــوی فدراســــیون پزشکی 
ورزشی در اختیار قرار گرفته، آمده است: بر اساس 
منابع علمی موجود نیز توصیه می شود تا تشویق 
ورزشــــکار برای درک قرنطینه به عنوان یک فرصت 
جهت توســــعه ویژگی های آمادگی جسمی و روانی 
مدنظر قرار گیرد و فضای زندگی ورزشــــکاران دارای 

تجهیزات هوازی و مقاومتی باشد.
همچنین اســــتفاده از تمرینات دایره ای بر پایه وزن 
بدن می تواند به بهبود آمادگی قلبی تنفســــی منجر 
و تمرین مهارت های ورزشــــی بر پایه نیاز ورزشکاران 
طراحی شود. در عین حال باید تمرینات آماده سازی 
ورزشــــی باید بر پایه عملکرد عصبی-عضالنی تأکید 
داشته باشــــد و ورزشکاران نیز آموزش های الزم را در 
مورد تغذیه پروتئین، ویتامین دی و آبرسانی ببینند.

مســــئله مهم دیگر نیــــز اینکه راهبردهــــای کنترل 
بدنــــی باید به کار گرفته شــــوند و خســــتگی ذهنی 
پیش بینی شــــود و از نظــــر ذهنی کنتــــرل صورت 
گیرد، همچنین بایــــد راهکارهای ریــــکاوری در نظر 
گرفته شــــوند و نظارت روزانه بر تمرینات و شــــرایط 

ورزشکار انجام پذیرد.

خبــر

باشگاه زنیت:

سردار آزمون به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد
هگمتانه، گروه ورزش: باشــــگاه روسیه ای زنیت از دعوت سردار آزمون 

به اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد.
باشگاه زنیت روســــیه از دعوت سردار آزمون به اردوی تیم ملی فوتبال 

ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی خبر داد.
بر این اســــاس دراگان اسکوچیچ ســــردار را در ترکیب تیم ملی فوتبال 

( در تاشکند  قرار خواهد داد. تیم ملی فوتبال ایران روز 8 اکتبر )17 مهر
به مصاف تیم ملی ازبکســــتان می رود. دومین بــــازی تدارکاتی ایران 13 

( در تهران برابر تاجیکستان خواهد بود. اکتبر )22 مهر
ســــردار آزمون تاکنون 48 بازی در ترکیب تیم ملــــی فوتبال ایران انجام 

داده و 31 گل به ثمر رسانده است.

4 داور »لیگ قهرمانان آسیا« در دوحه به کرونا مبتال شدند
کاروان الهالل عربستان در صدر کرونایی های این رقابت ها

هگمتانه، گروه ورزش: یک رسانه عربستانی از ابتالی 4 داور به کرونا در 
جریان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه خبر داد.

وبگاه »کوره« عربستان خبر داد تست کرونای 4 داور آسیایی حاضر در 
دوحه در لیگ قهرمانان آسیا 2020 مثبت شد.

به  حه  و د ر  د ف ســــی  ی ا ا ن  ال و مســــو ز  ا خی  بر هــــم  ین  ا ز  ا پیــــش 
با  ن  بســــتا عر ل  لهال ا ن  ا و ر کا  . نــــد د بو ه  شــــد مبتال  س  و یر و یــــن  ا
بت ها  قا ر یــــن  ا ی  یی ها نا و کر ر  صــــد ر  د نا  و کر بــــه  نفر   2 5 ی  بتــــال ا

. د ر ا د ر  ا قر

ع دوستی؛ لذت بی پایان  نو
ماجراجویان طبیعت همدان

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی اعالم کرد:

ع بازگشایی استخرهای سرپوشیده؛ فعال ممنو
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســــت فدراســــیون پزشــــکی 
ورزشــــی اعالم کرد که تا کنون مجوزی از ســــوی ستاد ملی 
مقابله بــــا کرونــــا و وزارت بهداشــــت در مورد بازگشــــایی 
اســــتخرهای سرپوشــــیده صادر نشــــده و این اماکن حق 

فعالیت ندارند.
آخرین وضعیت بازگشایی  محمد اسد مسجدی در مورد 
اســــتخرهای سرپوشــــیده با توجه به اینکه پیــــش از این 
تعطیلی این اماکن ورزشی تا پایان شهریورماه سال جاری 
تمدید شــــده بود، اظهار کرد: هنوز جوابی از ســــوی وزارت 
بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی به ســــتاد مقابله با 
گســــترش کرونا در ورزش داده نشــــده و این به منزله این 
اســــت که فعال اســــتخرهای سرپوشــــیده تا زمــــان صدور 

، حق بازگشایی ندارند. مجوز
وی افزود: در عین حال که باید به مقوله موج ســــوم شیوع 
ویروس کرونا توجه داشــــته باشیم قصد داریم نشست و 
جلسات بیشتری را با مسؤوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در مورد فعالیت استخرهای سرپوشیده 

برگزار کنیم و در نهایت به جمع بندی برسیم.

پیش از این مسووالن ورزش تمدید تعطیلی استخرهای 
سرپوشیده و فعالیت رشته های ورزشی پر برخورد و رزمی 
تا پایان شــــهریور خبر داده بود، بنابرایــــن با توجه به اینکه 
مجوزی تا کنون از ســــوی وزارت بهداشــــت و ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا در مورد بازگشایی استخرهای سرپوشیده 

صادر نشده، این اماکن فعال حق فعالیت ندارند.
ســــوم تیرماه ســــال جــــاری بــــود که بــــر اســــاس تصمیم 
ســــتاد مقابله با گســــترش کرونــــا در ورزش، اســــتخرهای 
سرپوشیده با رعایت فاصله مجاز مطابق با دستورالعمل 
صادره از وزارت بهداشت و با 50 درصد ظرفیت در مناطق 
زرد از جمله پایتخت شــــروع به فعالیــــت کردند، در نهایت 
اما شرایط به گونه متفاوتی پیش رفت و با شروع موج دوم 
شــــیوع ویروس کرونا و بــــا انتقال کانــــون تصمیم گیری از 
ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش به مراجع استانی، 
تعطیلی دوباره اســــتخرهای سرپوشــــیده کلیــــد خورد و تا 

کنون نیز ادامه داشته است.
این در حالی است که از اســــفندماه سال گذشته تاکنون 

استخرهای همدان هرگز بازگشایی نشده است.

در یک پژوهش بررسی شد

لودگی باکتریایی هوای داخل سالن های ورزشی آ
هگمتانه، گروه ورزش: بررســــی های یک پژوهش نشــــان 
داد که غلظت باکتری در هوای داخل ســــالن های ورزشی 
باال اســــت و بر این اســــاس ایجاد تهویه مناسب، کاهش 
سانس ها و ایجاد محدودیت از نظر تعداد ورزشکار در هر 

سانس ضروری است.
به نقل از ایسنا، آئروسل ها؛ ذرات بسیار ریزی هستند که 
می توانند به مــــدت طوالنی به صورت معلــــق در هوا باقی 
بمانند. آئروســــل های زیستی یا بیوآئروسل ها، یک گروه از 
آالینده های محیطی اند که منشا زیستی دارند و می توانند 
حاوی باکتری هــــای مرده یا زنده بیمــــاری زا و غیر بیماری زا، 

ویروس ها، قارچ ها و... باشند.
مواجهه با بیوآئروسل های باکتریایی ممکن است باعث ایجاد 
التهاب و تحریک دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی، واکنش های 
آلرژیک، ایجاد بیماری های تنفسی و... شود. فعالیت هایی مانند 
صحبت کردن، عطسه، سرفه، راه رفتن، شستشو و... می تواند 

عامل تولید ذرات معلق بیولوژیک باشد.
ورزش کردن و فعالیت های بدنی تعداد تنفس را افزایش 
می دهد و همین موضوع باعث افزایش میزان انتشار این 

ذرات و احتمال استنشاق بیشتر آن می شود.
بــــه همین دلیل پژوهشــــگران گــــروه علوم و مهندســــی 
محیط زیســــت دانشــــگاه آزاد با مشــــارکت همکارانشان، 
کیفیت هوای ســــالن های ورزشــــی دانشــــگاهای محقق 
اردبیلی، آزاد اســــالمی، علوم پزشکی و پیام نور مرکز اردبیل 

را از نظر غلظت آئروسل های باکتریایی بررسی کردند.
محققان برای انجام این مطالعه در زمان های مختلف از هوای 
تنفســــی سالن های ورزشــــی فوتســــال، والیبال و بدنسازی 
فعال نمونه بــــرداری انجام دادنــــد و نمونه هــــا را از نظر وجود 
بیوآئروسل های باکتریایی، دما و رطوبت نسبی بررسی کردند.

بررســــی ها نشــــان داد که میانگین غلظــــت باکتری ها در 

اردبیلی، علوم  سالن های ورزشــــی دانشــــگاه های محقق 
پزشــــکی، آزاد اســــالمی و پیام نــــور بــــه ترتیــــب برابــــر 203، 
728، 504 و CFU/m3 576 )واحــــد تشــــکیل کلونــــی در 
مترمکعب( بود. در حالی که غلظت باکتری های هوای آزاد 
مجاور ســــالن های ورزشی این دانشــــگاه ها به ترتیب برابر 

36، 32، 145 و CFU/m3 29 بود.
حد مجــــاز پیشــــنهادی ســــازمان جهانی بهداشــــت 500 
CFU/m3 اســــت. بررســــی ها حاکــــی از ایــــن اســــت کــــه 
میانگین غلظــــت بیوآئروســــل های باکتریایــــی در هوای 
اکثر ســــالن های ورزشی دانشگاه های شهر اردبیل بیشتر 
از حد مجاز اســــت و تنها در ســــالن های ورزشی دانشگاه  

محقق اردبیلی زیر حد استاندارد بود.
در ایــــن مطالعــــه باالترین غلظــــت باکتری هوا در ســــالن 
فوتسال دانشگاه علوم پزشکی اندازه گیری شد که دلیل 
آن استفاده مداوم این ســــالن در تمام سانس های طول 
هفتــــه و حضور بســــیار زیاد افــــراد بود. از آن جا که ســــالن 
جداگانه ای برای ورزش های دیگر ماننــــد والیبال، تنیس 
و... وجود ندارد، همه ورزشکاران رشته های تیمی از سالن 

فوتسال استفاده می کنند.
کم ترین آلودگی نیز مربوط به سالن ورزشی دانشگاه محقق 
اردبیلی بود. چرا که این ســــالن ورزشــــی معموال مختص به 
فوتســــال و والیبال بوده و تنها در ساعات مشخصی از روز 

استفاده می شد و تقریبا روزانه تمیزکاری می شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تراکم بیوآئروسل ها در هوای 
داخل سالن های ورزشی بسیار بیشتر از هوای آزاد است. در 
ســــالن های ورزشی که غلظت باکتری ها باال است پیشنهاد 
می شود تهویه مناســــب به کار گرفته شــــود تا غلظت به زیر 
حد استاندارد برسد. همچنین باید تعداد سانس ها و تعداد 

ورزشکاران در هر سانس نیز کاهش یابد.
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7 محله ما

ج قربان، قلب محله زندی ها بر
هگمتانــــه، گروه محله مــــا - راضیه مهری: از بلــــوار آیت ا... 
شــــهید مدنی به ســــمت پل تختی که حرکت می کنیم در 
سمت چپمان بنای مذهبی امامزاده یحیی)ع( را می بینیم 
، تابلویی را می بینیم که  و در همان حوالی در آن سوی بلوار
ما را به ســــمت یک بنای کهن و تاریخی هدایت می کند به 

نام برج قربان در محله زندی ها.
، جنب  پــــس از عبــــور از کوچه ای کــــه از خیابــــان امیرکبیر
مســــجد حجتیه آغاز و با چند پیچ و خم به خیابان دوازده 
متری ابن سینا ختم می شود، به بنای برج قربان می رسیم.
خیابان امیرکبیر درواقع کوچه ای بوده اســــت که خیابان 
آیت اهلل طالقانی را به امامــــزاده یحیی پیوند می داد و پس 

از تعریض به خیابان تبدیل شد.
بخش باالدســــتی کوچه برج قربان را کــــه از مقابل این برج 
می گــــذرد و تــــا 12متری ابن ســــینا امتــــداد دارد، باال کوچه 

می گفتند.
بنابــــه آنچه که در کتــــاب نامجاهای همدان آمده اســــت، 
علــــت ایــــن نامگــــذاری آن بــــوده اســــت که ایــــن کوچه 
باالدســــت ترین کوچه شهر محســــوب می شده و باالتر از 

آن به تپه ماهور های جنوب شهر می رسید.
مســــجد چمــــن امامــــزاده یحیی نیز بــــه عنوان مســــجد 
باالکوچه شــــناخته می شــــده اســــت که بعدها تخریب و 

بازسازی شد.

بنای تاریخی بــــرج قربان یکی از جاذبه  های شــــهر همدان 
اســــت  که در بافت کهــــن و تاریخی این شــــهر و به فاصله 
اندکی از حاشــــیه جنوبی تپه مصلی، بیــــن خیابان آیت ا... 
طالقانی و بلوار شهید مدنی و در محله زندی ها قرار گرفته 

است .
طبق اســــناد موجود، ایــــن برج که در نزدیکی دبیرســــتان 
ابن سینای شهر همدان واقع شده، مدفن شیخ االسالم 
حســــن بن عطار حافظ ابوالعالء همدانی و جمعی از امرای  
ســــلجوقی اســــت که در قرن هفتــــم و هشــــتم هجری به 

شکلی ساده و بی پیرایه بنا گشته است.
شیخ االسالم حســــن بن عطار حافظ ابوالعالء همدانی در 19 
جمادی االول 567، در سن 79 سالگی در همدان وفات یافته 
و در ســــرداب برج مدفون شده است. درباره مقام او اشعاری از 

خاقانی شروانی و موفق بن احمد مکی موجود است.

ج قربان  � وجه تسمیه بر
در دلیل نام گذاری این بنا به برج قربان گفته شــــده است 
که در جریان شورش افغان ها در اواخر دوره صفویه فردی 
به نــــام قربان این محل را ســــنگرگاه خود قــــرار داده و طی 
سرکوب شورشــــگران و دفاع از اهالی محل از این رو بنا به 

نام او شهرت یافته  است.
دیگــــر اینکه، گفته شــــده در داخــــل برج، اهالــــی در موارد 

معینی، شــــتری را قربانی می کنند و ازاین  رو، این برج را برج 
قربان نامیده اند.

برخی دیگــــر نیز احتمــــال داده اند کــــه »قربان« نــــام بّنا یا 
معمــــاری بــــوده که برج را ســــاخته و یــــا اینکه بــــه تعمیر و 

بازسازی آن اقدام کرده است.
در ســــال 1312 و در حیــــن انجــــام تعمیــــرات در زیــــر برج 
آنجا قرار  ســــردابی یافتند که همه قبور اشــــاره شــــده در 

داشت.
بعضــــی از پژوهشــــگران، در شــــمارش عناصــــر معماری، 
، آن را نشــــانه دوازده امام  مانند دوازده ضلعی بودن مقابر
شیعیان و یا عالئم بروج دوازده گانه می دانند، برخی دیگر 

در درستی چنین انگاره هایی، تردید دارند.
بــــرج قربــــان در تاریــــخ 28/03/1354 و بــــه شــــماره ثبت 
1078/3 در فهرســــت آثــــار تاریخــــی و ملی ایــــران به ثبت 

رسیده  است.

ج قربان، تنها بنای یادگار از مجموعه ای عظیم  � بر
یکی از اهالی قدیمــــی محله زندی ها کــــه در نزدیکی بنای 
برج قربان زندگی می کرده اســــت با بیان اینکه محوطه برج 
قربان در گذشــــته از مســــیری که امروز به عنــــوان خیابان 
امیرکبیر نام گذاری شده است به محله امامزاده یحیی)ع( 
می پیوســــت به خبرنگار هگمتانه گفت: با کشیده شدن 

بلوار آیت ا... مدنی این اتصال قطع شد و این دو مجموعه 
در دو سمت بلوار واقع شدند.

عباســــی ادامه داد: بنــــای برج قربان در واقــــع جزیی از یک 
مجموعه بزرگ بود که شــــامل مدرسه، مسجد، کتابخانه، 
خانقاه و … می شــــد، اما در حال حاضر تنها یادگار و بنای به 
جا مانده از این مجموعــــه عظیم، بنای تاریخی و زیبای برج 
قربان است و برای اهالی این منطقه به عنوان قلب محله 

زندی ها به حساب می آید.
وی با اشــــاره به مرمت هایی که چندین مرتبه بر روی بنای 
برج قربان انجام شده افزود: اواخر سال  1329 گنبد و نمای 
برج بازسازی شد و طی 30 سال گذشته نیز تعمیراتی روی 

این بنا صورت گرفته است.
این پیرمرد همدانی اضافه کــــرد: بنای تاریخی برج قربان تا 
چند سال قبل کامال داخل محوطه مسکونی قرار داشت 
اما این منازل تخریب شــــدند تا فضای اطراف برج باز باشد 

و آسیبی به آن وارد نگردد.

سکونت آقاجانی بیگ در محله زندی ها  �
وی درخصــــوص محلــــه زندی هــــا و همجــــواری آن با محله 

قدیمی آقاجانی بیگ نیز گفت: علیمرادخان زند، با گروهی 
از خاندان زند در همدان ســــاکن می شوند که از جمله آنها 
3 برادر بودند به نام های آقاجانــــی بیگ، اتابیگ و نظربیگ 
که هر ســــه از مردان متدین بودند و آثار و ابنیه ای از خود به 
جای می گذارند و هرکدام در محلی ساکن می شوند؛ آقاجانی 
بیگ نیز در محله زندی ها ســــاکن می گردد و به عنوان یک 

فرد صاحب نام برای این محله شناخته شده است.
این منطقه از شــــهر همدان که برج قربــــان نیز در آن واقع 
شــــده، یکــــی از محله هــــای قدیمی همــــدان بــــوده که در 
گذشته به "باباالسد" و "ســــربرزه" مشهور بوده است و در 
حد فاصل خیابان های شهید مدنی و آیت ا... طالقانی، قرار 
می گرفته؛ در این محل زندی های شهر همدان سکونت 
پیدا کرده بودند بنابراین به محله زندی ها شــــهرت یافته 

است.
مسجد حجتیه نیز مسجدی است که در خیابان امیرکبیر 
و نزدیک به محوطه برج قربان بنا شده و مسجد این محله 
محســــوب می شود هرچند این محله بیشــــتر دارای مراکز 
آموزشی است و مدارس زیادی در این محدوده مشغول 

به فعالیت اند.

ج قربان، هنری از دوره ایلخانی معماری بنای بر
هگمتانه، گروه محله ما: ســــاختمان برج قربان از نوع 
مقبره  هــــای برجــــی با نقشــــه دوازده ضلعــــی بیرونی و 
درونــــی، گنبــــد دو پوش مخروطــــی و به ارتفــــاع 16 متر 
است . این بنا از یک برج 12 ضلعی آجری با گنبد هرمی  
شکل 12 ترک آجری تشکیل شده و روی طاق سردابه 
این برج سنگ نوشته ای وجود دارد که قدمت آن را به 

سال 1009 هـ.ق می رساند.
بنا، به طور کامل با آجر ســــاخته شــــده و تزیین و آرایه 
خاصــــی از قبیــــل گچ بــــری، کاشــــی کاری و آجــــرکاری با 

طرح های مختلف تزیینی در آن به کار نرفته است.
با توجه به مســــأله آب و هوا و بارندگی، در ساخت بنا از 
گنبد دوپوش اســــتفاده شده است. پوشش بیرونی 
بــــرای محافظت ســــاخته شــــده و با این شــــیوه گنبد 
داخلی از رطوبت محفوظ می مانــــد و در ارتفاع کمتری 

قرار می گیرد تا بیشتر در معرض دید باشد.
معمــــوال گنبدهــــای بیرونــــی، بلنــــد و مرتفع ســــاخته 
می شود تا از فاصله های دور به خوبی دیده شود. این 
شــــیؤه معماری، خود، حالت دینی و احترام بیشــــتری 

برای مقابر کسب کرده است.
گنبد بیرونی بنا از نــــوع گنبدهای هرمی دوازده وجهی 
اســــت. بناهایــــی با گنبدهــــای کثیراالضــــالع در نقاط 
مختلف ایران در معماری دوران اســــالمی وجود دارد. 
ســــاختمان هایی با گنبدهای هشــــت وجهی متعلق 
بــــه دوران ایلخانی و تیمــــوری و همچنین نمونه هایی 
از گنبدهــــای دوازده وجهــــی همانند گنبــــد برج قربان 

همدان، در سایر شهرها مشاهده می شود.

ج قربان  � ویژگی های بنای بر

بیشــــتر این گنبدها بر روی منطقه انتقالی بلندی قرار 
گرفته است، حال آنکه گنبد بیرونی برج قربان، به طور 

مستقیم بر روی بدنه بنا قرار دارد.
از ویژگی هــــای تزیینــــی بنا تأکید بر عنصــــر معماری به 
عنوان عنصر تزیینی اســــت، بدین ترتیــــب نغول ها، 
طاق نماهــــا، دریچه های نورگیر و… هریــــک به گونه ای 
ماهرانــــه و اســــتادانه نقش اصلــــی تزیین را بــــا ترتیبی 
هماهنگ و متقارن و با سادگی کامل در سطوح بنا به 

وجود آورده است.
ویژگی هایی که بــــرای بنای برج قربان از لحاظ نقشــــه، 
نما و گنبد ذکر شــــد، بیشــــتر در بناهای دورٔه ایلخانی 
دیده می شود. با توجه به این مشخصات، به احتمال 
فراوان، ســــاختمان برج قربــــان در دورٔه ایلخانی)اواخر 
قــــرن هفتم و اوایل قرن هشــــتم ق.م( احداث شــــده 
است و معماری بنای برج قربان، هنری از دوره ایلخانی 

می باشد.

توصیف کلی بنا  �
ایــــن مقبره، به طور کلی از ســــه طبقه ســــرداب، بدنه و 
گنبد تشکیل شده است. سرتاسر نمای بیرونی بنا تا 
ارتفاع 50 سانتیمتری، با سنگ های تراش  دار مکعبی  

شکل ساخته شده است.
ورودی بنــــا در ضلع شــــرقی و در داخل یکــــی از اضالع 
دوازده گانه آن قرار گرفته است. به فاصله 20 متر باالتر 
از مدخــــل بنا، دریچه ای وجود دارد و ســــه دریچه دیگر 
نیز به صورت قرینه در چهار ســــمت بنا تعبیه گردیده 
که این دریچه ها بخشــــی از روشــــنایی و نور داخل برج 

مقبره را تأمین می کند.

بدنه داخلی بنــــا نیز به مانند نمــــای بیرونی آن دوازده 
ضلعی اســــت که در هر ضلع آن طاق نمایی قرار گرفته  
 بــــا آجرکاری ســــاده و بــــدون هیچ گونه تزیین 

ً
و تماما

خاصی ساخته شده است.
سنگ قبری نیز در سطح کف بنا وجود دارد که بر روی 
طاق ســــرداب اســــت. گویا این ســــنگ قبر متعلق به 
فردی به نام »محمد« بوده کــــه یکی از علما، روحانیان 
یا از کارگزاران عالی رتبه دوره صفویه در همدان بوده و 

پس از مرگ در این برج مدفون شده است.

ج قربان  � بازسازی بنای بر
ســــاختمان برج تا چندی پیش، در داخل بافِت کهن 
و فرسوده بخش شرقی شــــهر جای داشت که از این 
حیث صدمات فراوانی به بنا وارد شده بود. اما تمامی 
این ســــاختمان ها به تملک قانونی میــــراث فرهنگی 
درآمده و سپس تخریب شده است. هم اکنون بنا به 
کلی از هر ســــو آزاد بوده و با مرمت های انجام گرفته در 

آن، از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
، تاکنــــون چندیــــن  بــــار مرمــــت و  بنــــای مــــورد نظــــر
بازســــازی شــــده اســــت. نخســــتین مرحله مربوط به 
ســــال 1328خورشیدی اســــت که برای بازسازی گنبد 
فروریختــــه بنــــا به شــــکل اولیه اقدام شــــد. ســــپس 
در ســــال 1329، پــــس از تکمیــــل مرمت و بازســــازی 
گنبد، نمای ســــنگی بیرونــــی و همچنین بخش های 
مختلف داخل بنا و ســــرداب، مرمت و بازســــازی شد. 
در ســــال های 1364 و 1376 نیــــز تعمیراتی روی بدنه و 

اطراف برج انجام گرفت.
این نوشتار از وبگاه لیموتاپ است.

ج قربان تمرکز مدرسه ها در محدوده بر

دبیرستان ابن سینا یکی از شناسنامه های همدان
هگمتانه، گروه محله ما : در میان شــــهرهای مختلف 
، شــــهر همدان از پیشگامان آموزش و پرورش  کشور
نوین بوده اســــت، که مدارس نویــــن در آن به همت 
جمعی از فرهنگیان همدانی و نیز جمعی از بیگانگان 

شکل گرفت.
در محــــدوده کوچــــه بــــرج قربــــان و محلــــه زندی ها تا 
حدفاصــــل خیابان آیت ا... طالقانی و امیرکبیر شــــاهد 
تمرکز مراکز علمی و آموزشــــی از جمله پژوهش سرای 
دانش آموزی پروفســــور حســــابی، مــــدارس علمی و 
سایر مدرسه هایی هســــتیم که یکی از کهن ترین آنها 

مدرسه ابن سیناست.
در گذشــــته در ایــــن ناحیــــه باغچــــه وســــیعی وجود 
داشت به نام باغچه آیوســــف که بعدها تفکیک شد 
و دبیرستان های ابن سینا و امیرکبیر و دبستان های 
هاتــــف و ســــعدی را در قطعــــات تفکیــــک شــــده آن 
بنــــا کردند. آیوســــف معیــــن الدوله از بانیــــان انجمن 

همدانی ها در تهران بود.
از قدیمی ترین دبیرستان های  دبیرستان ابن ســــینا 
همــــدان و یکــــی از آثار تاریخــــی و با ارزش شــــهرمان 
اســــت که به دلیــــل اهمیت هنــــری و ارزش معماری 
جزء ســــوابق فرهنگی و نماد مجسم و نشانه قدمت 
و اســــتقرار دیگــــر نهادهــــای فرهنگــــی در همــــدان 

می باشد.
آموزشــــی جدیــــدی در  در ســــال های اخیــــر بناهــــای 
مجاورت این ســــاختمان احداث گردیده اســــت و به 
مرور زمان و با افزایش جمعیت دانش آموزی زمین آن 
تفکیک و مدارس مختلف در مقاطع تحصیلی ساخته 
شده است و قسمت وسیعی از حیاط و استخر آن به 

علت تعریض خیابان آیت ا... طالقانی تخریب شد.
حیاط بزرگ و وســــیع مدرســــه با درختان ســــر به فلک 
کشیده چشــــم انداز و منظره زیبایی را به وجود آورده 
بود که شــــاگردان با تماشــــای آن فضــــا آرامش بصری 

کسب می کردند.
این دبیرستان پرســــابقه ترین دبیرســــتانی بود که به 
دلیــــل موقعیــــت و مرکزیتی که داشــــت محل تجمع 
فرزندان اکثر شــــهروندان همدانی از طبقات مختلف 
بود که ســــال های بی شــــماری از نظر آموزشی و علمی 
و نیز رشته های مختلف ورزشــــی و هنری زبانزد خاص 
و عــــام بود بــــه طوری کــــه تدریس و یا تحصیــــل در آن 

دبیرستان در آن زمان مایه مباهات بود.
به شهادت همه کسانی که دستی در مسائل آموزش 
و پرورش همدان داشته یا دارند دبیرستان ابن سینا 
در آن زمان هــــا بزرگ تریــــن مرکــــز علمــــی و مهمترین 
پایگاه فکــــری و فرهنگــــی در طول تاریــــخ وجود خود 
بوده اســــت و اکثر افرادی که از این مدرسه خارج شده 
اند امروز از  شــــهیدان، رزمندگان، ایثارگران، پزشکان، 
مهندســــان، هنرمنــــدان و فرهنگیــــان نامی شــــهر و 

کشور هستند.

ساخت مدرسه ابن سینا در باغچه آیوسف  �
مدرسه ابن ســــینا بیش از 120 سال پیش در همدان 
و توســــط آمریکایی ها ســــاخته شــــد. »مونت گامری« 
در سال 1260 از طرف میســــیونرها مسؤول راه اندازی 

مدرسه  دخترانه آمریکایی در همدان شد.
»مســــترهایکس« کشــــیش ارامنــــه کــــه در همــــدان 
بــــه مســــترهایکس ارمنــــی معــــروف بوده از ســــوی 
میســــیونرها موظف به پیدا کردن جای مناسب برای 

احداث مدرسه امریکایی می شود.
او پس از تحقیق در نهایــــت باغچه ای بزرگ و معروف 
بــــه »باغچه  آیوســــف« را بــــرای احداث مدرســــه در نظر 
می گیــــرد که مکانی با 12000 مترمربع در جنوب شــــرقی 
همدان و در تملــــک فردی به نام عنایت الدوله از افراد 

روشنفکر و مشروطه طلب بود.
آن باغچه  بزرگ و پر درخت امروز در بین چند مدرســــه 
و آموزشــــگاه و اداره  آموزش و پرورش ناحیه  دو، قطعه 

قطعه و دیوارکشی شده است.

میســــیونرهای همــــدان پس از تملــــک باغچه به فکر 
ساخت و ســــاز بنای مدرســــه ای بودند که پاسخ گوی 

آموزشی مناسب برای حداقل یک سده  آینده باشد.
طــــرح و نقشــــه  زیربنــــای ســــاختمان طــــرح چلیپایی 
اســــت. شــــکل چلیپا را می توان در آثار تپه  نوشیجان 
در آتشــــکده  آن که از قدمت نزدیک ســــه هزار ســــال 
برخوردار اســــت مشاهده کرد. طرح و نقشه  مهندسی 
به کار رفتــــه در بنا نیز ترکیبی از معماری اروپایی و دوره  

قاجار است.
دبیرســــتان ابن ســــینا همدان مربوط به دوره پهلوی 
اول در حــــد فاصــــل خیابان آیــــت ا... طالقانــــی و بلوار 
شــــهید مدنی قرار دارد که از یک ســــو بــــه محوطه برج 

قربان و محله زندی ها ممتصل می شود.
این بنای قدیمی در 7 اســــفند 1386 با شــــماره ثبت 
21654 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.
*در بخش هایــــی از ایــــن نوشــــتار از مطالــــب روزنامه ســــپهرغرب و وبگاه 

چمدان بهره گرفته شده است.

محلهزندیها
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یکایی گرفته شده است ین عکس موجود از دبیرستان ابن سینا همدان  که در سال 1928 توسط موسیونرهای آمر قدیمی تر



فراخوان مناقصه عمومی
راهبری و نگهداری کلیه سیستم های تأسیساتی )برق و مکانیک( فرودگاه همدان 1399

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - فرودگاه همدان

فــرودگاه همــدان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری کلیه سیســتم های تأسیســاتی )برق و مکانیک( به شــماره 
01-07-99 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد  مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران فیزیک پاکت )الف( مناقصه را هم در موعد مقرر ارســال نمایند و در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 99/07/02 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 99/07/09
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:00 روز دوشنبه تاریخ 96/07/21

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/07/22
 میزان سپرده شرکت در مناقصه: 410.000.000 ریال

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های )الف(: آدرس: همدان، 
بلوار سرلشگر شهید حسین همدانی، فرودگاه همدان، ساختمان اداری و عملیاتی، واحد مالی

تلفن: 081-32569008
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها، در سایت سامانه )www.seradiran.ir( بخش "ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر" 

موجود است.
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روزنامــــه 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 آرامــــگاه بوعلی ســ ــانی: همدان،  میدان   نشــ

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

آن ترک کافر کیش را چیســــت قصد خون من 
را خویــــش  گنــــاه  نمی دانــــم  مســــلمانان  ای 
ایــــن ناله های دلخراش ای که پرســــی موجب 
ســــینه ام بشــــکاف تــــا بینــــی درون خویــــش را
بافقی وحشی 

نبی مکرم اسالم )ص(:
به شهید شش امتیاز داده می شود:

1 ـ با اولین قطره خون او تمام گناهانش بخشیده می شود. 2 ـ جایگاه خود 
را در بهشت می بیند. 3 ـ حوریان با او ازدواج می کنند. 4 ـ از وحشت بزرگ 

روز قیامت در امان می باشد. 5 ـ از عذاب قبر ایمن است. 6 ـ به زیور ایمان 
آراسته می گردد.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی،  اجتماعی،  ور ر

حدیث

عکس روز
نکته مهم فرمایشات رهبر فرزانه انقالب در خصوص دفاع مقدس و ذکر نام »شهید خوش لفظ«

اگر بروم منطقه  جنگی
رتر است

ّ
وجودم مؤث

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: من به امــــام گفتم به نظر 
من رســــیده که اگر بــــروم منطقه ی جنگــــی، وجودم 
مؤّثرتر اســــت تا که اینجا بمانم؛ شــــما اجازه بدهید 
من بــــروم. امام بدون تأّمــــل گفتند: بله، بله، شــــما 
بروید! یعنــــی برخالف آنچه ما خیــــال می کردیم امام 
می گوینــــد نه، بــــدون هیچ مالحظه گفتنــــد بله، بله، 
شــــما بروید. وقتی که به من گفتند شــــما بروید -که 
من خیلی خوشــــحال شــــدم- مرحوم چمران گفت: 
آقا! پــــس اجازه بدهیــــد من هم بروم. گفتند: شــــما 
هم بروید. بعد مــــن دیگر رو کردم به مرحوم چمران، 
، معّطل چه هســــتی؟ بلند شویم  گفتم پا شــــو دیگر
برویم. آمدیم بیرون، قبل از ظهر بود. قصد من این 
بود کــــه همان وقت حرکت کنیم، ایشــــان گفت که 
. چون مــــن تنها بودم، ]یعنی[  نه، صبر کنیم تا عصر
من با کســــی نمی خواســــتم بروم، تنها می خواستم 
بروم، ایشــــان یک ِعّده و ُعّده ای داشت -که بعد که 
، ایشــــان  رفتیم، ]دیدیم[ حدود شــــصت هفتاد نفر
افرادی را داشت- که آماده بودند و با ایشان تمرین 
کرده بودند، کار کرده بودند و ایشان می خواست با 
خودش بیــــاورد اینها را و اینها را باید جمع می کرد. به 
من گفت شــــما تا عصر صبر کن، و بــــه جای دزفول 
، اهواز بهتر از دزفول است؛ گفتم  هم می رویم اهواز
باشــــد. خب ایشــــان از ما واردتر بود، بلدتر بود، من 

قبول کردم.
ادامه دارد

فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب 

در مراسم شب خاطره دفاع مقدس 1397/07/04

مسیر

ترجمه به 5 زبان
رمان محمد)ص( همزمان با 

اهانت به ساحت مقدس پیامبر  
اعظم)ص( چاپ هشتمی شد

رمان  هشــــتم  چــــاپ  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
محمد)ص( نوشــــته ابراهیم حســــن بیگی از سوی 

انتشارات مدرسه منتشر شد.
ابراهیم حســــن بیگی از نویســــندگان کشورمان در 
کــــرد: رمان »محمــــد)ص(« که  گفت وگویــــی اظهار 
درباره پیامبر مهربانی ها نوشــــته شده تجدید چاپ 

شد.
»محمد)ص(«  اینکــــه  بــــه  پاســــخ  در  ادامه  در  وی 
یکــــی از کتاب هــــای شــــاخصی اســــت کــــه در باره 
پیامبر اســــالم نوشــــته شــــده اما به چه زبان هایی 
ترجمه شــــده اســــت، گفت: این کتاب تاکنون به 
زبان هــــای انگلیســــی، عربی، اســــپانیایی، ازبکی و 
هشتم  چاپ  است.  شده  منتشر  استانبولی  ترکی 
ایــــن کتــــاب در 288 صفحه از ســــوی انتشــــارات 

است. شده  منتشر  مدرسه 
در روایــــت این رمــــان که در 15 بخش تالیف شــــده 
است، شــــخصی یهودی که به عنوان یک دانشمند 
معرفی می شــــود، از طرف شــــورای عالی یهود مأمور 
می شــــود به ســــمت پیامبر اســــالم)ص( رفتــــه و با 
تظاهر به اسالم آوردن، یا او را کشته یا عقایدش را به 

چالش بکشد.
وی به ســــوی پیامبر اکرم )ص( رفته و شــــرح زندگی 
و فعالیت های او را در 15 گزارش مجزا برای شــــورای 
عالی یهودیــــان ارســــال می کند، اما پس از ارســــال 
گــــزارش پانزدهم که در ایام بیمــــاری و رحلت پیامبر 
اکــــرم)ص( انجــــام می شــــود، به شــــهر خویــــش باز 
می گــــردد و حــــس می کند کــــه دچار نوعــــی فقدان 
شــــده و روح خود را اســــیر رفتار و پیام و کردار پیامبر 

اکرم)ص( می بیند.
او درمی یابد کــــه اتفاقی در درونش رخ داده اســــت؛ 
به ویژه اینکه متوجه می شــــود که در مدت ارســــال 
این نامه هــــا رئیس وی بــــر اثر مطالعه ایــــن نامه ها 
)ص( به اســــالم  و آشــــنایی با کــــردار و منش پیامبر

گرایش پیدا کرده است.

مطالعه میز 

مردانی از جنس خاک
»سیده زهرا رنجبرگل«  �

هگمتانــــه، گروه فرهنگی:  سال هاســــت که تو را 
می شناســــم، چهره آرام و آشــــنایی داری، از زمانی 
که با هم همکالس و همســــایه بودیم، هیچگاه 
عصبانیــــت و صــــدای بلنــــد از تو نشــــنیدم مگر 
بــــرای احقاق حق، زیــــرا خدا را خوب شــــناخته ای 
و تــــوکل به او را خــــود می دانی. زمانــــی که در یک 
کالس بــــا هــــم درس می خواندیم، دفتــــر کاهی، 
مــــداد پرچمی، پاک کن ســــه رنگ را خــــوب به یاد 
دارم، زمســــتان ها با چکمه های الستیکی و کاله 
و دستکشــــی که بی بی برایت بافتــــه بود خوب 
در خاطرم هســــت، چه روزهایی بود، تغذیه نان و 
پنیر از خانه و هراز گاهی نخود و کشمش از مش 
که مغــــازه اش روبه روی در مدرســــه  اصغر بقال 
بود، از همــــان روزها ســــادگی و قناعت در چهره 
مهربانت نمایان بود، در هوای ســــرد زمســــتان 
و روزهــــای برفی بعد از خوردن آشــــی که مادر آن 
را با عشــــق درســــت کرده بود و نوشتن تکالیف 

مدرسه راهی مســــجد می شدیم تا مؤذن باشیم 
و در جلسه قرآن شــــب های چهارشنبه شرکت 
کنیــــم انــــگار هرکــــدام می خواســــتیم از یکدیگر 
سبقت بگیریم، بزرگ شــــدیم و جوان تا اینکه با 
نــــوای کاروان بارهای خود را همزمان بســــتیم و 
راهی جبهه ها شــــدیم، این بار تو نیــــز از من جلو 
زدی، بــــا صداقت و درایتی که داشــــتی به عنوان 
فرمانده در عملیات های مختلف شرکت کردی، 
گاهــــی اعضای بدنــــت به بال فرشــــتگان گرفت 
که آنها را از دســــت دادی و زمانی به عنوان اسیر 
دل ها را نگران و چشــــم ها را در انتظار گذاشــــتی، 
دلتنگی؟ از اینکه توفیق پیــــدا نکردی به پیش 
خالق و معشوقت همچون همرزمان شهیدت 
بروی، اکنــــون 30 ســــال از آن زمان ها گذشــــته، 
اســــتاد دانشــــگاه شــــده ای و یا کارمند در اداره 
و یا کارگر ســــاده در شــــهر که مشــــغول خدمت 
به خلق خدا می باشــــی، تو را خوب می شناســــم، 
رنگ و لعاب دنیــــا تو و عقیده ات را عوض نکرده 
همچنــــان ســــاده و بی ادعــــا کار می کنــــی بدون 

هیچ گونه توقع و انتظاری، با همان چهره معصوم 
و مهربــــان وقتی از خاطرات اســــارت و شــــکنجه 
برایــــم تعریف می کنی با لبخنــــد می گویی این در 
توفیق  نبوده،  چیزی  بچه ها  جانبازی های  مقابل 

الهی است.
از اینکه بر روی ویلچر نشســــته و یا هر دو دست 
خــــود را از دســــت داده ای بــــا افتخــــار می گویی 
معامله ای بود که با خدا کرده ام، چقدر مهربان و 

نجیب و صادقی!
وقتــــی در کنــــارت هســــتم احســــاس آرامش و 

امنیت می کنم.
شرمنده ام از اینکه نتوانستم حقت را آن گونه که 

شایسته ات است ادا کنم.
پس بیــــا در گوشــــه ای از قلبت که به وســــعت 
دریاســــت جایی را برایم خالی کــــن که بزرگ ترین 

آرزویم است.
به دعایــــت محتاجم  ای کســــی کــــه جوانــــی ات را 

گذاشتی تا قدر جوانی ام را بدانم و خودم را پیدا کنم.
التماس دعا

دلنوشته

وصیت شهید اسماعیل اکبری

ملت ایران استقامت داشته باشید که خدا با شماست
مجالس شهیدان را باشکوه برگزار کنید

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجای این خــــاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمــــات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلولــــه برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه هــــای روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

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

)عج( مهــــدی موعود و با  بــــا عرض ادب به پیشــــگاه حضــــرت ولیعصر
ســــالم و درود بیکران بر رهبر کبیر انقالب اســــالمی ایران حضرت امام 
خمینی و با ســــالم و درود بی پایان بر تمام شهدای راه حق و فضیلت از 
صدر اسالم تاکنون به خصوص شهدای جنگ تحمیلی و سالم و درود 
بی نهایــــت بر تمام خانواده های معظم شــــهدا و معلــــوالن و جانبازان 
و مفقودیــــن و مجروحیــــن که با صبر و شــــکیبائی درس اســــتقامت و 
فداکاری را به ســــایرین می دهند و ســــالم و درود بر امت شــــهیدپرور و 

مبارز و همیشه در صحنه.
از آنجایی که نوشــــتن پیام یــــا وصیت نامه بر بعضــــی از رزمندگان عزیز 
واجب نیســــت اما به خاطر اینکه پیام رسان سایر شــــهدا باشیم چند 
کالمــــی را عــــرض می کنم بــــا توجه بــــه اینکــــه گفتنی ها گفته شــــده اما 
برحســــب وظیفه و به منظور اینکه بر بعضی ها ثابت شــــود عزیزان که 
گاهی تمام اســــت و خودشان  قدم در راه جبهه و اســــالم بر می دارند با آ

این راه را انتخاب می کنند و با افتخار تمام داوطلب هستند.
این وصیت در آســــتانه تولد حضرت ثامن االئمه امام رضا)ع( نوشــــته 
شــــده خدایا تــــو را به حــــق آقا امــــام رضا کــــه روز تولدش هســــت این 
وصیت نامــــه را آخرین وصیت نامه من قرا بده و مرا به قافله شــــهدا که 

حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( سرور و ساالر آن است برسان.
)ع( و ســــایر  خدایــــا نکند مرا روســــیاه کنــــی پیش حضــــرت علی اصغر

شــــهدای صحرای کربال، خدایا بنده روسیاه و عاصی خود را از این زندان 
وحشــــتناک دنیا نجات بده، دنیائی که ســــعی می کند با همه آرایشات 
کاذب خــــودش ما را به خود مشــــغول کند؛ خدایا مــــن حتی لیاقت به 
زبان آوردن شــــهادت را ندارم یعنی خودت بهتر می دانی که چه کاره ام، 
پــــروردگارا قبولم کن و مرا بپذیر اگر تو قبولــــم نکنی چه کار کنم به کجا 
بروم، درست اســــت برای تو بنده  بدی بودم اما تو ستارالعیوبی. خدایا 
. دست و پائی که در راه تو به حرکت درمی آید نلرزان و قلب ما را قوی  دار
ای ملت عزیز ایران شما اســــتقامت داشته باشید که خدا با شماست 
خانواده های شــــهدا را محترم بشــــمارید، مجالس شــــهیدان خصوصا 
شهدای گمنام و مفقود را باشکوه برگزار کنید، به خانواده های شهدا تا 
آنجا که می توانید بیشتر سر بزنید. با خدا بیشتر ارتباط برقرار کنید فقط 
متکی به او باشید آنهایی که تا به حال به تفریحات کاذب دنیا مشغول 
بودنــــد بدانند که دیگر زمان این بازی ها گذشــــته باید بیدار شــــد دیگر 
دنبال فرم های غربــــی و مدهای آنچنانی رفتن گذشــــته آخر تا به کی در 
الک خود فرو رفتن و بی تفاوت بــــودن آن عزیزان که در راه یاری دین پر 
پر شدند مگر نمی توانستند مثل شما زندگی کنند بهتر از شما اما آنها 
نخواســــتند این دنیا را! چرا که اســــالم تنها بوده اندکی به خود بیایید و 

تکانی بخورید که فرصت از دست می رود.
شما  ای امت حزب اهلل! ســــعی کنید شایعات را گوش نکنید آنهائی که 
در هر زمینه احساس مسؤولیت می کنند در کارشان و رفتارشان دقت 
بیشــــتر کنند که ما پیروزیم. اما پدرم و مادرم می بخشــــید که نتوانستم 
فرزند خوبی برایتان باشم و فرزندی خویش را ادا کنم. پدرجان امیدوارم 
از کار و کوشش خسته نشــــوی، خیلی ببخشید فرزند گنهکارتان را که 

حتی فرصت خداحافظی نداشت امیدوارم حاللم کنید.
بــــرادران و خواهرانــــم افــــرادی متعهد و خدمتگذار به اســــالم باشــــید و 
پشتیبان والیت فقیه باشید و امام را تنها نگذارید و همواره این امام عزیز 
نور چشــــم امت را یاری کنید و از همه افــــرادی که با بنده به نحوی برخورد 

 دوستانم حاللیت بطلبید امیدوارم حاللم کنند.
ً
داشتند و مخصوصا

وصیتنامه شهید اسماعیل اکبری

عارف کامل، آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی رضوان اهلل تعالی علیه

استاد عرفان علمی و عملی امام خمینی )ره(
هگمتانه، گروه فرهنگی: شــــیخ عارف کامل، شــــاه  آبادى -روحی فداه- 

می  فرمود:
، مثل کسی باشد که کالْم دهن طفل می  گذارد  باید انسان در وقت ذکر
و تلقین او می  کند، براى اینکه او را به زبان بیاورد، و همین طور انســــان 
باید ذکر را تلقین قلب کند؛ و مادامی که انســــان با زبان ذکر می  گوید و 
مشغول تعلیم قلب است، ظاهر به باطن مدد می  کند؛ همین که زبان 
طفل قلب باز شــــد، از باطن به ظاهر مدد می  شــــود. چنانچه در تلقین 
طفل نیز چنین اســــت: مادامی که انســــان کالم دهــــن او می  گذارد او را 

مدد می  کند؛ همین که او آن کالم را به زبان اجرا کرد، نشــــاطی در انسان 
تولید می  شــــود که خســــتگی ســــابق را برطرف می  کند. پس در اول، از 

، از او به معلم کمک و مدد می  شود. معلم به او مدد می  شود و در آخر
انســــان اگر مدتی مواظبت کند در نمــــاز و اذکار و ادعیه به این ترتیب، 
البته نفس عادى می  شــــود، و اعمــــال عبادى هم مثــــل اعمال عادیه 
می  شــــود که در حضور قلب در آنها محتاج به روّیه نیســــت، بلکه مثل 

امور طبیعیه عادیه می  شود.
سر الصلوة، امام خمینی )ره(، ص 23

»مصلحت نظام« جلوی دوربین رفت
یک فیلم جنجالی دیگر از حوزه هنری؟

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: حوزه هنــــری پــــس از فیلم 
خوش ســــاخت و جنجالی »دیدن این فیلم جرم اســــت«، 
ایــــن بار فیلــــم دیگری به نــــام »مصلحت نظــــام« را جلوی 
دوربین برده اســــت. در این فیلم فرهــــاد قائمیان نقش 

دادستان کل کشور را بازی می کند.
طبق اعالم روابــــط عمومی فیلم ســــینمایی »پدری« ، این 
فیلم به »مصلحــــت نظام« تغییر نــــام داده و به کارگردانی 
حســــین دارابــــی و تهیه کنندگی محمدرضا شــــفاه جلوی 

دوربین رفته است.
»مصلحت نظــــام« که با نام موقت »پدری« پروانه ســــاخت 
گرفته بود، نخســــتین فیلم بلند ســــینمایی بــــه کارگردانی 
حسین دارابی است که پس از تکمیل عوامل و بر اساس 
داســــتانی از ســــال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی جلوی دوربین رفته است.
فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حســــینی نیا، مجید 
نوروزی، امیر نوروزی، ســــهی بانو ذوالقدر و نازنین فراهانی 
از جملــــه بازیگــــران »مصلحت نظام« هســــتند کــــه تولید 

باشگاه فیلم سوره حوزه هنری است.
حسین دارابی پیش از این با کارگردانی آثار کوتاهی مانند 
»علمک«، »دایو«، »مادربزرگ«، »سفره« و... توانسته جوایز 
متعددی کســــب کند. فیلم »مصلحــــت نظام« محصول 
ســــازمان سینمایی حوزه هنری اســــت و در باشگاه فیلم 

سوره تولید می شود.
؛ مجــــری طرح و  برخــــی دیگــــر از عوامل فیلــــم عبارتنــــد از
مدیر تولید: کامران حجازی، نویســــنده: حســــین دارابی، 
احمــــد حیدریــــان، احســــان ثقفــــی )بــــر اســــاس طرحی از 

رضــــا زهتابچیان(، مدیــــر تصویربرداری: روزبــــه رایگا، طراح 
صحنــــه و لباس: بهزاد جعفری طادی، طراح گریم: شــــهرام 
: امیر عاشــــق حســــینی، تدوین: سیاوش  خلج، صدابردار

کردجان.

ایستگاه آسمان

یادنامه

سی نما

فرماندهی که همیشه 10 متر جلوتر از نیروهایش بود

اگر راه را گم کردید فقط به دنبال ستاره قطبی بگردید
اگر می خواهید در این فتنه های آخرالزمان راه را گم نکنید باید گوشتان به دهان ولی فقیه باشد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: رســــیدیم زیر پای دشــــمن، »علی 
تکلو« که فرمانده گروهان بود بلند شد، بلند قد هم بود، اهلل 
اکبری گفت که خودمان هم ترســــیدیم وای به حال دشمن. 
از آن فرماندهانی بود که همیشــــه می گفــــت »بچه ها بیایید« 
نمی گفــــت »بچه ها برویــــد«، خــــودش 10 متر جلوتــــر از همه 

نیروهایش بود.
»شکرخدا بابایی« در سال 1355 در روستای آورزمان از توابع 
مالیر متولد شــــد. او با آغاز جنگ تحمیلی عــــراق علیه ایران، 
به ســــومار و جبهه های جنوب رفت و در عملیات مسلم بن 
عقیل در حالی که 16 سال بیشــــتر نداشت از ناحیه دست و 

پا مجروح شد.
او صحبت هایــــش را اینگونه آغاز می کند: خــــودم هم تعجب 
می کنم آن زمان ما عشــــق و عالقه دیگری داشــــتیم، خود را به 
آب و آتش می زدیم تا به جبهه برسیم. اولین باری که وارد جبهه 
شــــدم تابلویی دیدم که رویش نوشته شده بود »به دانشگاه 
انسان ســــازی خوش آمدید«، این جمله امام)ره( بود. آن زمان 
 یک 

ً
 متوجه شدیم جبهه واقعا

ً
نفهمیدم این یعنی چه اما بعدا

دانشگاه انسان سازی است. آنجا الت می آمد، کفترباز می آمد 
و بعد از یک ماه عوض می شــــد. هیچ قدرتی نمی توانست این 
الت را بعد از یک ماه اینطــــور عوض کند. بچه های جبهه آنقدر 

خوب بودند که ما را در 16 سالگی به سمت خود می کشیدند.

این رزمنده دفــــاع مقدس از روزی که تصمیــــم گرفت همراه 
رفیقش »محمدعلی کرمانی« بــــرای اعزام به مناطق جنگی به 
شــــهر بیاید، برایمان می گوید: پدرم کارگر بود، رفته بود صحرا، 
مادرم هم ساده بود. کاله سرش گذاشــــتیم، 60 تومان ازش 
گرفتــــم و گفتــــم می خواهم بــــه اردو بروم. رفیقــــم محمدعلی 
کرمانــــی هم با من بــــود، با مینی بــــوس از روســــتای آورزمان 
آمدیم مالیــــر و از آنجا برای آموزش به اردوگاه فجر که آن زمان 
به پیرویالن معروف بود، رفتیم و بعد هم به مناطق عملیاتی 

سومار اعزام شدیم.
او ادامه می دهد: چند روز از حضورم در جبهه می گذشت. یادم 
هســــت ایام محرم بود، یک شب بچه ها برای عزاداری در یکی از 
سنگرهای اجتماعی جمع شده بودند و سینه می زدند، عزاداری 
عجیبی بود. بنده خدایی بود از بچه های اســــدآباد، اســــمش را 
فراموش کردم، وســــط دار بود. دشمن سروصدای ما را متوجه 
شــــد و آتش را شــــدیدتر کرد. یک خمپاره بیرون سنگر خورد، 
نمی دانم این ترکش چطور از در سنگر عبور کرد و از بین حلقه 
بچه ها در قلب وســــط دار جا خوش کرد. بعــــد از آن عزاداری ما 
جدی تر شد. ترکش می دانست کجا باید برود، »و َمن َعَشقَتُه 
َی دَیَتُه« هر که را عاشق شوم می کشم و 

َ
َقَتلَتُه و َمن َقَتلَتُه َفَعل

خون بهایش خودم هستم، این سخن خداوند است.
بابایی از شب عملیات مسلم بن عقیل می گوید: شهر مندلی 

عراق توســــط بچه های اطالعات عملیات از جمله شهید »علی 
چیت ســــازیان« شناسایی شــــد و چون این شهر نزدیک ترین 
نقطه به بغداد عراق بود، موانع عجیبی آنجا کار گذاشته بودند. 
شــــب عملیات بچه هــــا دعای توســــل را خواندنــــد، وقتی دعا 
می خواندند از شدت گریه شانه هایشان تکان می خورد، االن با 
خودم می گویم اینها برای چه گریه می کردند. بعد از دعا ســــردار 
زرگــــر که فرمانده گــــردان بود، برایمان صحبت کرد و به ســــوی 
دشمن راه افتادیم. نقطه رهایی، نقطه ای است که گروهان ها 
از هم جدا شــــده و هر کدام به ســــمت هدف خودش حرکت 
می کند. گروهان ما جدا شــــد و به سمت راست حرکت کردیم، 
به ســــیم خاردارهای دشمن رســــیدیم و بچه های تخریبچی با 

قیچی های مخصوص معبری باز کردند.
او ادامه می دهد: رســــیدیم زیر پای دشــــمن، »علــــی تکلو« که 
فرمانــــده گروهان بود بلند شــــد، بلند قد هم بــــود، اهلل اکبری 
گفت کــــه خودمــــان هم ترســــیدیم وای بــــه حال دشــــمن. از 
آن فرماندهانــــی بــــود که همیشــــه می گفت »بچه هــــا بیایید« 
نمی گفــــت »بچه هــــا برویــــد«، خــــودش 10 متر جلوتــــر از همه 
نیروهایش بود. دشــــمن از ارتفاعات روبــــرو تیربار می زد، چند 
گلوله به ســــینه علی تکلو خورد و روی زمیــــن افتاد، صدایش 
هنوز در گوشــــم اســــت، ذکرش »یا حســــین« و »یا زهــــرا« بود، 
« دردش خیلی شــــدید  ی برادر

َ
بعضــــی وقت ها هم می گفت »ا

بود. پریدم داخل یکی از سنگرهای عراقی ها که تازه خالی شده 
بود، یکی از بچه های بی ســــیمچی داد زد »آقــــا اینجا نمان، برو 
بیرون«، او را شناختم، »بشیر نقدی پری« بود، جنازه اش هنوز 

هم از عملیات برنگشته، کسی نفهمید کجا رفت.
بابایی از گیر افتادن در میدان مین می گوید: ســــمت راست 
ما تیپ هوابرد شــــیراز بود که در موانع گیر کرده بود و ما ناچار 
شدیم عقب بنشینیم. فرمانده دســــته ما »رضا رمضانی« که 
از ناحیه پا هم مجروح شــــده بود، دســــتور عقب نشینی داد. 
خیلی ســــخت بود، باید بچه هــــا را همان جا رهــــا می کردیم و 
عقب می رفتیم. وقتی برگشــــتیم معبری کــــه باز کرده بودند، 
گم شــــد و وســــط میدان مین گیر کردیم. بچه هــــا یکی یکی 
شهید می شدند، من همانطور که می دویدم پشت سرم یک 
مین منفجر شــــد، از ناحیه پای راســــت و دست چپ مجروح 
شــــدم و افتادم، کســــی هم دور و برم نبــــود. عراقی ها که منور 
زدند، دور و برم روشن شد، روبرویم جاده ای دیدم که به شهر 

مندلی عراق می رفت. بلند شدم و به سمت جاده راه افتادم.
او آهــــی می کشــــد و ادامه می دهد: شــــاید برای شــــما جوان ها 
درکش سخت باشد اما آنجا بوی بهشت می آمد، من حاضرم 
هرچه دارم بدهم خانواده، خانه، ماشین و... اما برگردم به همان 

میدان مین و جنازه ام هم برنگردد.
بابایــــی جوانان امروز را از جوانان دفــــاع مقدس بهتر می بیند 

و می گوید: وقتی از سوریه برگشته بودم، هزاران جوان جلوی 
من را می گرفتند و می خواســــتند به ســــوریه بروند. در همین 
گردان امام حســــین)ع( مالیر بیش از هزار جــــوان برای اعزام 
به ســــوریه ثبت نام کرده بودند. فقط کافیست این جوانان را 

قبول داشته باشیم و کار را به آنها تحویل دهیم.
به نقل از ایســــنا او نصیحتی هم به جوانــــان می کند: مربی ما 
در دوره آموزشــــی می گفت »اگر راه را گم کردید فقط به دنبال 
ســــتاره قطبی بگردید چراکه برخالف ســــتاره های دیگر ثابت 
است و همیشه شــــمال کره زمین را نشان می دهد«، رهبری 
هم حکم ستاره قطبی را دارد، اگر می خواهید در این فتنه های 
آخرالزمان راه را گم نکنید باید گوشــــتان بــــه دهان ولی فقیه 

باشد چراکه گوش ایشان به دهان امام زمان)عج( است.

مــــا احتیاج داریم بــــه تولید متن. اگــــر متن خوب 
و فاخــــر تهّیه شــــد، آن وقت نمایشــــنامه از روی 
آن درســــت می شــــود، فیلم ســــینمایی درســــت 
می شود، شــــعر درست می شود. مثاًل فرض کنید 
که شنیدم از همین کتاب »شهید خوش لفظ«، 
یکی از شــــعرای متعّهد کشــــور ما ده غزل درست 
کرده؛ خیلی خب اگر شعرای متعّهد وارد بشوند، 
ده هــــا دیــــوان از ایــــن کتاب هــــای دفــــاع مقّدس 

ممکن است شعر درست کنند.
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