
همکار محترم سرکار خانم شادفر
مصیبت درگذشت برادر  بزرگوارتان را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت، برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
روابط عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری همدان

تبریک و تهنیت     

کسـب رتبه اول جایزه جهانی  »خشـت طالیی« در رقابت با 200 کالنشهر از 
58  کشـور جهان در پنجمین دوره رقابت جهانی  نشـان از درایت ،سـعی و 

تالش شـبانه روزی حضرتعالی  و خانواده بزرگ شـهرداری دارد .
شـهر،  شـورای  محتـرم  اعضـای  جنابعالـی،  بـه  را  آمیـز  غـرور  افتخـار  ایـن 
همـکاران محتـرم و مـردم شـریف  همـدان تبریـک عـرض نمـوده و آرزوی 
توفیقـات روزافـزون را بـرای حضرتعالـی و مجموعـه شـهرداری خواهانیـم.

جناب آقای مهندس

صوفی عباس 
شهردار محترم همدان

 شرکت بیمه آسیا مدیریت غرب کشور و استان همدان
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ص معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

اولویت بودجه  ١4٠٠ 
تکمیل پروژه های نیمه تمام است
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صف سرپرست فرمانداری همدان خبر داد:

بهره برداری و آغاز اجرای 132پروژه
در دهه فجر
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تأکید رئیس شورای شهر همدان در صحن:

شورای شهر همدان در تصویب 
تعرفه های عوارض نگاه منطقی دارد

هگمتانه، گروه خبر همدان:   استاندار همدان گفت: طبق 
اعالم معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا، گســــترش و خیز ویروس 

کرونا در استان همدان تحت کنترل قرار گرفته است.
به گزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی ظهر دیروز 
در جلســــه ســــتاد اســــتانی مقابله با کرونا، ضمن تبریک 
فرارســــیدن ایام اهلل دهه فجر انقالب اســــالمی و ضرورت 
ثابت قــــدم بــــودن در جهــــت تحکیم آرمان هــــای انقالب 
اسالمی و امام خمینی)ره(، اظهار کرد: طبق اعالم معاونت 
وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی در ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گسترش ویروس کرونا در استان همدان 

تحت کنترل قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا با 
همکاری ستاد استانی مقابله با کرونا، تیمی را برای بررسی، 
نظارت و بازرسی به شهرســــتان های رزن و درگزین ارسال 
کند تا گزارشــــی کامل از وضعیت را جمع آوری کنند گفت: 
مراکز بهداشــــت شهرســــتان های رزن و درگزیــــن به طور 
جدی ورود کرده و در راســــتای کنترل، پیشگیری و مقابله 

با کرونا اقدامات الزم را انجام دهند.
 ، شــــاهرخی با بیان اینکه شهرســــتان های همدان، مالیر
فامنیــــن، اســــدآباد و بهار در وضعیــــت آبی قــــرار دارند و 
وضعیت باقی شهرســــتان ها زرد اســــت افــــزود: با کمک  
دهیاران و بخشــــداری های شهرستان ها، زمینه جلوگیری 
از تجمــــع و برگزاری مراســــم انجــــام و به مراکز بهداشــــت 
اطالع رسانی شود و دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز 

متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.
وی بــــا بیان اینکه تذکرات الزم در راســــتای عــــدم برگزاری 

مراســــم عزا و جشــــن عروســــی، حمــــل و نقــــل و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی به ستاد های شهرستانی ارسال 
شــــود تا فرمانداران بــــه طور جدی ورود پیــــدا کنند گفت: 
تــــالش و اقدامات دانشــــگاه علوم پزشــــکی و ســــپاه، در 
اجرای طرح شهید حاج قاسم ســــلیمانی قابل تحسین و 

تقدیر است.
حیدری مقدم: معرفی 295 واحد صنفی متخلف در  �

یک هفته گذشته به مراجع قضایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا هم گفت: عالوه 
 ، بر چهار شهرســــتان همدان، اســــدآباد، فامنیــــن و بهار
شهرستان مالیر نیز در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفت 

و پنج شهرستان دیگر در وضعیت زرد هستند.
رشــــید حیدری مقــــدم اظهار کــــرد: مجموع مــــوارد مثبت 
بســــتری از ابتدای همه گیــــری ویروس کرونــــا تاکنون در 
اســــتان همدان به 10 هزار و 149 نفر و موارد سرپایی به 17 

هزار و 504 نفر رسیده است.
وی اضافه کرد: چهار بیمار باالی 60 سال که سه تن از آنها 
دارای بیماری زمینه ای بودند روز جمعه بر اثر ابتال به کرونا 
جان باختند و شــــمار متوفیان کرونا در این اســــتان تا روز 

جمعه به یک هزار و 473 نفر رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: سهم 
شــــرکت در اجتماعــــات در ابتال بــــه ویروس کرونــــا از 33 
درصد به 46 درصد و رعایت فاصله اجتماعی در محیط کار 

از 2.3 درصد به هشت درصد افزایش داشته است.
حیدری مقدم ادامه داد: در مقابل شــــاهد کاهش ســــهم 
تمــــاس درون خانگی در ابتال بــــه کرونــــا از 59.5 به 44 و 
تماس شــــغلی کارکنــــان بهداشــــت و درمــــان در ابتال به 

کووید 19 از 2.3 درصد به 1.7 درصد هستیم.
وی گفت: بــــه دنبال بازرســــی های صوت گرفتــــه از مراکز 
خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و طبخ 
موادغذایــــی منتخب این اســــتان در یک هفته گذشــــته 
مشخص شــــد که به طور میانگین 86 درصد این واحد ها 
بهداشــــت و حفاظت فــــردی و 78 درصــــد فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کردند.
وی افزود: در عین حال 86 درصد خدمات دهندگان و 79 
درصد مراجعان به مراکــــز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی 
و مراکــــز تهیــــه و توزیع مــــواد غذایی منتخب از ماســــک 
بــــرای مراقبت از خود و دیگران برای پیشــــگیری از ابتال به 

ویروس کرونا استفاده کرده بودند.
حیدری مقدم ادامه داد: 295 واحد صنفی این اســــتان در 
یک هفته گذشته به علت رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشــــتی به مرجع قضایی معرفی و 21 واحد به علت بی 
توجهی به تذکرهای صورت گرفته با دســــتور مقام قضایی 

پلمب شدند.
وی اضافــــه کرد: بیشــــترین میــــزان بی توجهــــی به اصول 

بهداشــــتی مربوط به صنوفی نظیر خواربارفروشی و سوپر 
مارکت، نانوایی و دفاتر خدمات پلیس + 10 اســــت و این 
صنوف بیشــــترین میزان اخطار و پلمــــب را در یک هفته 

گذشته به خود اختصاص دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: به دنبال 
اجرای طرح شــــهید سلیمانی رهگیری و غربالگری 53 هزار 
نفــــر از اطرافیان بیمــــاران مبتال به ویــــروس کرونا صورت 

گرفت که در این باره شرایط استان قابل قبول است.
حیدری مقــــدم اظهار کرد: خیز جزیی در شــــیوع کرونا را در 
2 هفته گذشــــته شــــاهد بودیم و هم اینک این وضعیت 
کنترل شده و تنها مشکالتی در حوزه شهرستان درگزین 

وجود دارد.
جانشــــین فرمانــــده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
همدان نیــــز گفت: به دنبــــال بازرســــی وضعیت رعایت 
اصول بهداشتی در 2 شهرستان رزن و درگزین مشخص 
شــــد که در برخی از مراکز فاصله گذاری اجتماعی رعایت 
نشده همچنین در اورژانس مایع ضدعفونی پیش بینی 
نشــــده و ســــرویس بهداشــــتی هم از وضعیت مناسبی 

برخوردار نبود.
ســــردار مهدی فرجی نبــــود موادضدعفونــــی، تهویه هوا 
و رعایــــت نکردن فاصله گذاری اجتماعی را از اشــــکاالت 
کلینیک امید شهرستان رزن برشمرد و افزود: درمانگاه 
تأمیــــن اجتماعــــی و برخی از مراکز بهداشــــت شــــهری و 
روســــتایی رزن، دمق و قروه درگزین نیز وضعیت خوبی 

نداشتند.
وی ازدحام در کمیته امداد امــــام)ره( رزن، حضور پرتعداد 
افــــراد در داروخانــــه شــــبانه روزی و بانک ملی به واســــطه 
فراخوان های داده شــــده را نیز از دیگر مــــوارد مورد توجه 

تیم های بازرسی ستاد کرونا دانست.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
گفــــت: حضور ُپــــر رنگ مردم در آرامســــتان بــــرای تدفین 
اموات، شلوغی صنوف و برگزاری مراسم عروسی در جنت 
آباد با حضور حدود 900 مهمان در شهرســــتان اســــدآباد 

گزارش شد.
ســــردار فرجی افــــزود: در منطقــــه خزل نهاوند نیز شــــاهد 
رعایت نکردن اصول بهداشــــتی و شیوه نامه های تدوین 
شــــده در دفاتر پیشــــخوان، مطب ها و حوزه حمل و نقل 

عمومی بودیم.

استاندار همدان:

کنترل خیز کرونا
درگزین همچنان نگران کننده است

، فامنین، اسدآباد و بهار در وضعیت آبی و باقی شهرستان ها زرد  همدان، مالیر

ورود امام خمینی)ره( 
 طلیعه سعادتمندی ها

شهردار همدان به مناسبت دهه فجر خبر داد:

آزادسازی لوازم ضبط شده شهروندان

تقدیر شهرداری از غساالن آرامستان ها 
به پاس جانفشانی در دوران  کرونا

دهه مبارک فجر با شعار انقالب اسالمی، سیره افطمی )س(  گرامی باد

بررسی نقش مردم نهاوند در پیروزی انقالب اسالمی

از یورش کماندوها  به یک روستا 
تا سرنگونی مجسمه شاه

شهرداری همدان بیش از 40 برنامه
 در دهه مبارک فجر برگزار می کند

صفحه  2 صفحه  3

صفحه  2

صفحه  2

صفحه  2



4725 1399    شـــماره  12 بهمن  یکشـــنبه   

استان2

سرپرست فرمانداری همدان خبر داد:

بهره برداری و آغاز اجرای 
132پروژه در دهه فجر

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست فرمانداری همدان 
بیان کــــرد: هم زمــــان با دهه مبــــارک فجر در شهرســــتان 
همدان 132 طــــرح تولیدی اقتصــــادی و پــــروژه عمرانی با 
اعتبــــار 334میلیــــارد تومان به بهــــره برداری می رســــد و 

عملیات اجرایی برخی آغاز می شود.
به گــــزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی در ســــتاد دهه 
فجر شهرســــتان همدان گفت: این طرح ها شامل افتتاح 
111 پروژه با اعتبار 206 میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی 

21طرح با اعتبار 128 میلیارد تومان است.
سرپرســــت فرمانداری همدان با تأکید بــــر ابتکار عمل در 
اجرای برنامه های دهه فجر اظهارکرد: مشارکت حداکثری 
مردم و فعاالن اجتماعی و فرهنگی در تعظیم شــــعائر مد 

نظر قرار گیرد.
وی افزود:کمیته های تخصصی 18 گانه در ستاد دهه فجر 
شهرســــتان همدان متناســــب با جامعــــه هدف خویش 
نســــبت به اجرای برنامه ها با مالحظه مصوبات ستاد ملی 

و استانی کرونا اقدام کنند.

محمدی بــــا بیان اینکه دهــــه فجر بهتریــــن فرصت برای 
تبیین دســــتاوردهای نظام مقدس جمهوری اســــالمی و 
عملکرد دولت اســــت یادآور شد: دســــتگاه های اجرایی 
نســــبت به اطالع رسانی با اســــتفاده از ظرفیت رسانه ها و 

بهره گیری از فضای مجازی در این راستا اقدام کنند.
ورت  بــــه ضر سرپرســــت فرمانــــداری همدان با اشــــاره 
ود:  افــــز انقــــالب  دوم  گام  بیانیــــه  بــــه  بیشــــتر  توجــــه 
تشــــکل های  مســــؤول،  اجرایــــی  دســــتگاه های 
دانشــــجویی و مردمــــی بایــــد تمرکــــز بیشــــتری در این 

باشند. داشته  خصوص 
آفرینی، دشــــمن شناســــی،  وی بصیــــرت افزایــــی، امیــــد 
خودباوری و وحدت را مهمترین رویکردهای تعیین شده 
دهه مبارک فجر در سال جاری دانســــت و تصریح کرد: در 
آثــــار تحریم های ظالمانــــه، تبلیغات منفی و شــــرایط  برابر 
خاص ناشــــی از کرونا امید آفرینی بیش از پیش باید مورد 

توجه قرار گیرد.
محمدعلی محمدی افزود: دهه مبارک فجر با ایام میالد با 

سعادت دخت نبی مکرم اسالم تقارن یافته است که باید 
در برگزاری جشن ها و برنامه ها مالحظات و محدودیت ها 

مد نظر قرار گیرد.
در این نشست مســــؤوالن کمیته های تخصصی 18 گانه 

ســــتاد دهه فجر شهرســــتان همدان به اهــــم برنامه های 
پیش بینی شده در کمیته های ذیربط اشاره کردند.

تأکید رئیس شورای شهر همدان در صحن:

شورای شهر همدان در تصویب 
تعرفه های عوارض نگاه منطقی دارد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسالمی شهر 
همدان با تأکید بــــر اینکه افزایش تعرفــــه عوارض محلی 
باید منطقی صــــورت پذیرد، تأکید کرد: عموم مردم نباید از 

تصمیمات مقطعی ما متضرر شوند.
در  عســــگریان  مســــعود  ســــید  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
هفتــــاد و هفتمین جلســــه صحن شــــورا افــــزود: تعرفه 
عوارض باید براســــاس بخشنامه اعالمی از سوی وزارت 
کشــــور و رعایــــت مفاد احــــکام صادره از ســــوی دیوان 
عدالت اداری کشــــور مبنی بر ابطــــال برخی از عوارضات 
محلــــی  عــــوارض  دفترچــــه  در  شــــهرداری  پیشــــنهادی 
منطبــــق بــــا منابع و شــــرایط کنونــــی شــــهر و همچنین 

شود. تدوین  قوانین  و  ضوابط 
عســــگریان بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه بخشــــی از درآمدهای 
افــــزود:  اســــت،  محلــــی  عــــوارض  محــــل  از  شــــهرداری 
خوشبختانه شورای شهر همدان در تصویب تعرفه های 

عوارض نگاه منطقی دارد.
رئیس شورای شــــهر همدان همچنین با اشاره به کسب 
رتبه های برتر قرآن آموزان مرکز جامعه القرآن کریم همدان 

در بیست و دومین جشــــنواره قرآنی جامعه القرآن و اهل 
بیت)ع( کشوری اظهار کرد: درخشش و کسب رتبه های 
برتــــر نونهــــاالن و نوجوانان جامعه القــــرآن همدان باعث 

افتخار استان است.
در  همچنین  همــــدان  شــــهر  اســــالمی  شــــورای  رئیس 
پس  گفت:  شــــورا  صحــــن  جلســــه  هفتادوهشــــتمین 
از بحــــث و تبادل نظــــر و بــــا توجه بــــه پیشــــنهاد اولیه 

شــــهرداری در خصــــوص نحــــوه تهیه دفترچــــه قیمت 
منطقه ای ســــال 1400 که بر اســــاس قیمت کارشناسی 
وز امالک در معابر مختلف شــــهر تهیه و تدوین شده  ر
وز با افزایــــش قیمت منطقه ای  2 در هزار قیمت ر بود، 
99 در  کــــه نســــبت به ســــال  بــــود  نامتعــــارف همــــراه 
400 درصد افزایــــش قیمت ها را  ، بیش از  برخی معابــــر

داشت. به دنبال 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان، 
ســــید مســــعود عســــگریان اضافــــه کــــرد: از آنجاکه این 
افزایــــش بی رویــــه مبنای محاســــبه تمامــــی عوارضات و 
بهای خدمات شــــهرداری قرار می گرفت؛ از این رو شورای 
شــــهر همدان با توجه به شــــرایط اقتصــــادی نامطلوب و 
نامساعد حاکم بر کشور به ویژه شهر همدان و به منظور 
رفــــاه حال شــــهروندان، ضمن حذف و رد پیشــــنهادات 
محاسباتی(  )ارزش  منطقه ای  قیمت  نامتعارف  افزایشی 
شــــهرداری، رأســــا نســــبت به تصویب افزایش ٣٠ درصد 
دفترچه قیمت منطقه ای )ارزش محاســــباتی( سال ١4٠٠ 

نسبت به سال ١٣٩٩ اقدام کرد.

تقدیر شهرداری از غساالن آرامستان ها به پاس جانفشانی در دوران  کرونا

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان در آیین 
تقدیر از زحمات غساالن آرامستان های همدان گفت: در 
بروز حوادث و بحران ها می توان میزان فداکاری و ایثارگری 

افراد جامعه را از یکدیگر تشخیص داد.
به گــــزارش هگمتانه، عباس صوفی روز گذشــــته در جمع 
آرامستان ها  غساالن و خدمت گزارن تغســــیل و تکفین 
که در ســــالن اندیشــــه تــــاالر همایش های قرآنــــی و بین 
المللی همدان برگزار شد افزود: در بحران شیوع کرونا که 
همچنان جامعه جهانی درگیر آن اســــت نیروهای جان بر 
کف و بی ادعا در صف اول خط مقدم مبارزه بودند، افرادی 
که بــــا کمتریــــن دســــتمزدها مهمتریــــن و خطرناک ترین 

مســــؤولیت ها را بر عهده گرفتــــه و فداکارانــــه به بهترین 
شکل انجام وظیفه کردند.

وی در ادامــــه اظهار کرد: این نوع از انســــان های فرهیخته 
و بی آالیش را باید در بهتریــــن جایگاه ها تکریم و تجلیل 
کرد بنابراین به نوبه خــــود به عنوان خادم مردم همدان بر 
خود وظیفه می دانم در راه خدمــــت به این عزیزان از هیچ 

کوششی فروگذار نباشم.
صوفی در ادامه خاطرنشــــان کرد: آرامســــتان های همدان 
نیازمند توجه جدی هســــتند و باید در شان آوازه همدان 

آرامستان ها هم سر و سامان پیدا کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همــــدان نیز در این 

آیین گفت: شــــهرداری پشــــتیبانی عالی در انجام وظایف 
این اداره کل در ایام کرونا داشته است.

حجت االســــالم رضا حاجی زین العابدینی افزود: نیروهای 
خدمات شــــهری شــــهرداری نیــــز دوشــــادوش نیروهای 
اوقاف در این بخــــش از خدمت به جامعــــه نقش آفرین 

بودند که زحمات آنان نیز شایسته تقدیر است.
وی تصریح کرد: واقعا این قشر از خادمان مردم بی پیرایه 
زحمت بدون چشمداشــــت متحمل هستند اما اتفاقات 
خوبی برای غســــاالن در حــــوزه وضعیت شــــغلی متصور 
هستیم که به زودی نوید خبرهای خوش خستگی آنان را 

برطرف خواهد کرد.

شهرداری همدان بیش از 40 برنامه در دهه مبارک فجر برگزار می کند
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: شــــهردار همــــدان گفت: 
شــــهرداری همــــدان بیــــش از 40 برنامــــه بــــه مناســــبت 
گرامیداشــــت چهل و دومین ســــالگرد پیــــروزی انقالب 

اسالمی در ایام اهلل دهه فجر برگزار می کند.
عبــــاس صوفی در گفت وگو با خبرنــــگار هگمتانه، با بیان 
این که به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر جشن پیروزی 
انقالب ستاد دهه فجر انقالب اسالمی جلسات مختلفی 
برگزار شــــده اظهار کرد: بــــه منظور فضاســــازی و تزئینات 
آذین بندی  محیط شــــهری، هماهنگــــی و مشــــارکت در 
، ایجــــاد یادمان ها  اماکــــن، میادین و معابر عمومی شــــهر
، حمایت و ایجاد  و یادبودهایی مناســــب با این ایام عزیــــز
بستری مناسب برای مشــــارکت خودجوش شهروندان، 
محــــالت، تشــــکل ها و مراکــــز فرهنگــــی و تبلیغــــی، و نیز 

ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی برای ارائه خدمات 
مناســــب در این دهــــه و همچنیــــن برگزاری جشــــن ها و 
مشــــارکت در برگــــزاری مراســــم ویــــژه این ایــــام مناطق و 

سازمان های شهرداری همدان برنامه هایی ویژه دارند.
وی بــــا بیــــان این که بــــه مناســــبت گرامید اشــــت چهل 
و دومیــــن ســــالگرد پیروزی انقالب اســــالمی شــــهرداری 
همــــدان برنامه های مختلفی تدارک دیده اســــت گفت: با 
هماهنگی واحــــد اجتماعی و فرهنگی مناطــــق چهارگانه 
شــــهرداری جشــــن های دهه فجر برگزار می شود و مناطق 
چهارگانه همدان با پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران 

آذین بندی می شوند.
وی عنوان کرد: نصب بنر با فرمایشاتی از بنیانگذار انقالب 
اسالمی و رهبر معظم انقالب، آذین بندی ساختمان های 

بــــه شــــهرداری، برپایــــی نمایشــــگاه های عکس  متعلق 
انقــــالب، آذین بندی ورودی های شــــهر و پل هــــا و برنامه 
نورافشانی در چندین نقطه از شــــهر هم زمان با آغاز دهه 
مبارک فجــــر از دیگــــر برنامه های شــــهرداری همــــدان در 

گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر است.
صوفی با اشاره به این که اتوبوس های شهری و تاکسی ها 
نیز در این ایام مزین به پرچم ایران می شــــوند تصریح کرد: 
هم زمان با ســــالگرد ورود امــــام راحــــل رژه خودرویی را در 

شهر همدان خواهیم داشت.
وی بــــا بیــــان ایــــن کــــه ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعــــی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان نیز جشــــن های انقالب را در 
فرهنگسراهای شهرداری برگزار می کند تأکید کرد: برگزاری 
انــــواع نمایشــــگاه های عکــــس در نگارخانه هــــا، برگزاری 

نشســــت های تخصصی ادبی با موضوع انقالب، رونمایی 
از 10 عنــــوان کتاب، برگزاری مســــابقات متنوع ورزشــــی، از 

دیگر برنامه های این سازمان در دهه مبارک فجر است.
شــــهردار همدان افــــزود: عالوه بــــر صدور مجــــوز رایگان 
 ، برای نصب بنرهای سایر دســــتگا ه ها و ارگان ها در شهر
سازمان سیما و منظر شهرداری، بیلبوردهای شهری را نیز 

به اکران تصاویری با موضوع انقالب اختصاص می دهد.
صوفــــی گفــــت: در این برهــــه حســــاس برگــــزاری هر چه 
باشــــکوه تر چهــــل و دومین ســــالگرد پیــــروزی انقالب و 
مشارکت گسترده مردم الزامی است اما با شیوع ویروس 
منحوس کرونا ملزم به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
هســــتم اما همگی بیعتی دوباره بــــا میثاق های انقالب و 

رهبر معظم انقالب خواهیم داشت.

ورود امام خمینی)ره( 
 طلیعه سعادتمندی ها

حسین صادقیان  �

سالگشــــت پیروزی انقالب شــــکوهمند اســــالمی 
، فرصتــــی اســــت کــــه یــــادآور  ایــــران و دهــــه فجــــر
باشــــیم  آفرینی  ســــعادت  و  ماندگار  حماســــه های 
کــــه تحقیقا مــــا را از اوج ذلــــت و نوکــــری بیگانگان 
بــــه عــــزت و اســــتقالل و معنــــای درســــت بودن، 
توانســــتن و هویــــت ایرانی اســــالمی ســــوق داد و 
بررســــی منصفانه، همچنین مقایســــه علمی ابعاد 
و الیه هــــای مختلف ســــرمایه های کشــــور با ســــایر 
کشــــورهای نســــبتا هم طراز که همچنان وابســــته 
مانده اند مانند مصر و عربســــتان ســــعودی امروز 
به خوبی نشــــان می دهد که چــــرا می گوییم طلیعه 
ســــعادتمندی، وجدان های بیدار شــــاهد بوده اند 
که در دوران رژیم ستم شــــاهی مانند دوران جنگ 
جهانــــی دوم به اصطــــالح ابرقدرت ها بــــدون لحاظ 
جایگاهی برای شــــاهان ســــر ســــپرده در ایــــران ما 
ماننــــد یک حیــــاط خلوت بی صاحــــب میز جنگ و 
تصمیــــم گیری بــــرای منطقه تشــــکیل می دادند و 
ســــردمداران بی هویت و لیاقت وقت ایران جرات 
ابراز نظر در وطن خودشــــان را هم نداشتند ولی به 
نعمت انقالب و اســــتقرار نظام جمهوری اســــالمی 
محاسبه  بدون  نمی توانند  ابرقدرت ها  امروزه  ایران 
ایران اســــالمی در منطقــــه و حتی بعضا در کشــــور 
خــــود تصمیماتــــی بگیرنــــد دلیل صدق ایــــن ادعا 
بروز و اعمال دشمنی های چند جانبه در دهه های 
آنان  پس از پیروزی انقالب و تبلیغات شبانه روزی 
کوچک جلوه دادن موفقیت های چشــــمگیر  برای 
کشــــورمان در عرصه هــــای متعدد اســــت، همین 
مستکبرین در غرب و شرق دنیای امروز می گویند 
اگر بخواهیــــم در جهان سیاســــت برنامه ای پیاده 
کنیــــم بایــــد نگاه ایــــران، روســــیه و چیــــن را در نظر 

باشیم. داشته 
نعمت  جملــــه  از  ره آورد  همــــه  این  وجود  البتــــه 
نیست  معنا  این  به  اســــتقالل  داشــــتن  عزت  و 
یم  ندار ماندگی هایــــی  عقــــب  و  مشــــکالت  کــــه 
می کند  ســــؤال  خود  از  منصف  و  عاقل  انســــان 
چه بوده و چه شــــده ایم و باید به کجا برســــیم؟ 
انقالب  کــــرده  ســــفر  زعیم  که  آنگونه  عــــالوه  به 
خود  از  فرمودنــــد  راحل  امــــام  حضرت  اســــالمی 
نه  ام؟  کــــرده  چه  ب  انقــــال بــــرای  من  می پرســــد 
انتظــــار  و  کــــرده  بافــــی  منفــــی  یکســــره  اینکــــه 
دنیــــا  بــــرای  انقــــالب  ســــفره  از  باشــــد  داشــــته 

کند. پرســــتی خود برداشت 
انقالب اســــالمی مــــا انقالبــــی تکاملی بــــه معنای 
انقالب در انقالب اســــت تا آن را به صاحب اصلی 
الســــالم  علیه  االمر  صاحــــب  حضرت  یعنــــی  اش 
بســــپارد که حضرتش مالحظه اعطای نعمت های 
وی بــــرای همه انســــانیت دارند، به  دنیــــوی و اخر
آورده های  از  از مــــا همچنانکــــه  هر حال هــــر یک 
انقالب بهره مندیم باید به فکر اســــتمرار انقالب 
عظمای  مقــــام  از  وی  پیر با  آن  درســــت  معنای  به 
نباشــــیم  اینگونه  عمل  در  باشــــیم  فقیــــه  والیت 
که »دیگران کاشــــتند و ما خوردیم، باز ما بخوریم 
و دیگــــرا ن بکارنــــد« که ایــــن عین بــــی انصافی و 

است. نعمت  کفران 
خصوص  بــــه  ما  وز  امــــر انقالبی  وظائــــف  از  یکــــی 
پدران، مادران، معلمیــــن و متولیان حوزه تعلیم 
در  معــــزز  وحانیــــت  ر و  دانشــــگاه ها  تربیــــت،  و 
ســــطوح مختلف، اهتمام و توجه ویژه، مســــتمر و 
همه جانبه به نوجوانان و جوانان همان کســــانی 
اســــت که بنیان گذار انقالب اسالمی آنان را نوید 
انتقال  و  می دانســــتند  آینــــده  برای  خــــود  امید  و 
از  یکی  اســــالمی  انقالب  دســــتاوردهای  صادقانه 
ســــپرده  فراموشــــی  به  نباید  که  اســــت  الیه هایی 
شــــود و یا فقط کمبودها و نداشته ها مطرح شود 
غفلت از دســــتاوردها و بخرج دادن تســــامح غیر 
منطقــــی برای تربیت نســــل نوجوان و جوان آنان 
را بــــه قربانگاه انحطاط و فســــاد می برد برخی اولیا 
آمــــدن در قبال  و متولیــــان فکر نکننــــد با کوتاه 
بدحجابی،  اعتیــــاد،  مانند  اجتماعی  آســــیب های 
خود  می توانند  انفعــــال  خالصه  و  آموزش  ضعف 
مقصود  ســــرمنزل  بــــه  را  کشــــور  این  فرزنــــدان  و 
عزت ها  و  زش هــــا  ار دهنده  اســــتمرار  و  رســــانده 
رفتار  و  اندیشــــه  بــــا  بتوانیم  امیدواریــــم  باشــــند، 
الگوگیری  بــــا  جوانانمــــان  و  خــــود  برای  ســــازنده 
آموزه هــــای اســــالمی و فرهنگ ناب کشــــور به  از 
دنبــــال حضرت امــــام خامنــــه ای مد ظلــــه العالی 
وی  اخــــر و  دنیــــوی  فجرهــــای  دهنــــده  اســــتمرار 

 . شیم با
ان شاءاهلل

یادداشت

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

مجسمه سازی
ضرورتی برای بهبود کیفیت بصری شهر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون 
خدمات شــــهری شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
تأکید کرد: امروزه مجسمه سازی نه به عنوان تزیین 
شــــهری، بلکه به مثابــــه ضرورتی ناگزیر در راســــتای 
ارتقــــا و بهبــــود کیفیت بصری محیــــط در نظر گرفته 

می شود.
کامران گردان در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــــاره به 
آیین رونمایی از تمبر یادبود نخســــتین سمپوزیوم 
ملی مجسمه سازی در همدان، گفت: شهر همدان 
نیازمند الگوها و نمادهای جدید با رویکرد مذهبی و 

ملی و شاخص های متفاوت است.
وی اظهــــار کــــرد: با توجه بــــه تأثیر شــــگرف و محیط 
زندگــــی بر روان و فعالیت انســــان، ضــــرورت بهبود 
شدن  انســــان محور  راســــتای  در  شــــهرها  عملکرد 
ســــیما و زندگی شــــهری برای بهبود چهره شــــهرها، 

محسوس است.
رئیس شورای شهر همدان همچنین گفت: تقلیل 
آلودگی های بصری، ایجاد وحدت بیشتر در ساختار 
فضا و احجام شــــهری می تواند تأثیرگذاری فضاهای 

عمومی شهر را بهبود بخشد.

گردان افزود: امروزه در جهان، نقاشــــی های دیواری 
و مجســــمه های شــــهری را به طریقی طراحی و نصب 
می کننــــد کــــه بــــه جاذبه هــــای گردشــــگری تبدیل 

می شوند.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان؛ وی عنوان کرد: مدیریت شهری همدان نیز 
ســــعی دارد با بهره گیری از نظر تمامی صاحب نظران 
و اهل فــــن در این زمینــــه، فضای شــــهری همراه با 
حفظ تمامــــی هویت هــــای تاریخی، مذهبــــی و ملی، 
تغییر محســــوس و قابل قبولی برای پایتخت تاریخ 

و تمدن ایران زمین باشد.

شهردار همدان  به مناسبت دهه فجر خبر داد:

آزادسازی لوازم ضبط شده شهروندان
خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
همــــدان: شــــهردار همدان 
چهل  مناســــب  بــــه  گفت: 
پیــــروزی  ســــال  دومیــــن  و 
ایــــام  و  اســــالمی  انقــــالب 
شــــهرداری   ، فجر دهــــه  اهلل 
همــــدان در نظــــر دارد لوازم 
در  شــــهروندان  شده  ضبط 
غیرمجاز  ساز های  و  ساخت 
توســــط شــــهرداری را به آنها 

بازگرداند.
گفت  در  صوفــــی  عبــــاس 

بــــا اعالم ایــــن خبر  بــــا خبرنــــگار هگمتانــــه  گــــو  و 
شــــهروندان  شــــده  ضبط  لوازم  کرد:  خاطرنشــــان 
همدانــــی کــــه در ســــاخت و ســــازهای غیــــر مجاز 
توســــط کارکنان ســــد معبر  اداره پیشگیری و رفع 
1398 به شهرداری  تخلفات شــــهری تا پایان سال 

می شود. بازگردانده  شهروندان  به  شده  منتقل 
وی در ادامه تصریح کرد: با درنظر گرفتن عطوفت 
اسالمی و قرارگیری در ایام اهلل دهه فجر شهرداری 
همدان در نظر دارد تا تجهیزات مصادره شــــده در 
تعمیرات جزیی و اساســــی در امالک مســــکونی و 
همچنیــــن اقالم ضبط شــــده در تعمیــــرات جزیی 
باغــــات و امالک تجاری را بــــه صاحبان آنها عودت 

دهد.
برای  طــــرح  این  کــــرد:  خاطرنشــــان  همچنیــــن  وی 

نخســــتین بــــار در همدان اجــــرا شــــده و مالکان با 
توجه کامل به جزئیات طرح با در دســــت داشــــتن 
مدارک به واحد کنترل و نظارت شــــهرداری مراجعه 

کنند و تجهیزات خود را تحویل بگیرند.
وی یــــادآوری کرد: در خصوص تحویــــل لوازم مربوط 
به تعمیرات در باغات و تجاری این امر  فقط شــــامل 
تعمیــــرات جزیی بوده و بخش مربــــوط به تعمیرات 

اساسی را در بر نخواهد گرفت.
شــــهردار همدان بیان کــــرد: غیر از وســــایل پلیس 
ســــاختمان وســــایل ســــد معبر و وانت بارها هم تا 

پایان سال 98 ترخیص می شود.
صوفــــی تاکید کــــرد: مردم برای ســــاخت و ســــازها و 
تعمیرات مجوز بگیرند  و چنانچه ساخت و ساز غیر 

مجازی دیدند حتما با سامانه 137 تماس بگیرند.

حل مشکل وقفه در توزیع روغن
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون اقتصادی اســــتاندار همدان با بیان اینکــــه مدتی در تولید 
روغن به دلیــــل کمبود مواد اولیه وقفه افتــــاد بود گفت: در حقیقت برخــــی از مردم بیش از نیاز 

خرید انجام می دهند و نوعی انبار در منزل درباره این کاال رخ داده اســــت.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ظاهــــر پورمجاهد دیــــروز در خصوص دلیل نبــــود روغن در بــــازار همدان با 
بیــــان اینکه در تولید روغن به دلیل کمبــــود مواد اولیه وقفه افتاد بود اظهــــار کرد: چندی بعد هم 

کارخانجات در تأمین ورق حلب مورد نیاز دچار مشکل شدند.

وی با اشــــاره به اینکه خرید مردم هم از حالت معمول خارج شــــده است افزود: در حقیقت برخی از 
مردم بیش از نیاز خرید انجام می دهند و نوعی انبار در منزل درباره این کاال رخ داده است.

معاون اقتصادی اســــتاندار همدان یادآور شــــد: با توجه به کارخانه روغن نهاوند مایحتاج مورد نیاز 
مردم تأمین می شود و با مکاتبات استاندار همدان سهمیه برای همدان گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه با توزیع سهمیه روغن همدان این روند به مراتب بهتر از قبل خواهد شد بیان 
کرد: اگرچه دلیل عمده کمبود روغن در بازار تخلیه فوری قفسه های روغن در فروشگاه است.

پورمجاهد با اشــــاره به اینکه به میزان مورد نیاز کاالهای اساسی موجود است و مشکل روغن هم 
در حال رفع است متذکر شد: در برخی از موارد کارخانجات در روند اعالم قیمت جدید از تحویل کاال 

جلوگیری می کنند که افزایش قیمت ها منتفی شده است.
به نقل از فارس، وی در پایان ســــخنانش خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر ســــهم مردمی افزایش 
قیمــــت ندارد و افزایش قیمت ســــهم صنف و صنعت هم باید به صــــورت مکتوب و مصوب به 

استان اعالم شود.
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ح کشاورزی در نهاوند به بهره برداری می رسد 5 طر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی شهرســــتان نهاونــــد از افتتــــاح پنج طرح 

داد. خبر  فجر  دهه  ایام  با  همزمان  زی  کشاور
به گزارش هگمتانه، کریم حاج باباعلی با اشــــاره به افتتاح پنج طرح کشاورزی همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر اظهار کرد: این طرح ها شــــامل ســــه طــــرح گلخانه ای پروبیونیک به مســــاحت 40 هزار 
مترمربع، طرح گلخانه پلی کربنات به مســــاحت 5 هزار و 500 متربع، طرح سردخانه یک هزار تنی 

400 رأسی است. 2 طرح دامپروری مجموعا  و 

وی بــــا بیان اینکه بــــرای اجرای طرح هــــا مجموعا 334 هــــزار و 200 میلیون ریــــال از محل آورده 
بخش خصوصی و 178 هزار و 100 میلیون ریال تســــهیالت بانکی هزینه شــــده اســــت افزود: با 

بهره برداری از این پروژه ها برای70 نفر اشــــتغالزایی می شود.
مدیر جهاد کشــــاورزی شهرستان نهاوند گفت: سه طرح دیگر کشــــاورزی با پیشرفت فیزیکی 
بیــــش از 95 درصــــد برای افتتاح در دهــــه فجر آماده بهره بــــرداری بود اما چــــون مبنای کاری ما 

آمادگی 100 درصدی واحدهای مورد نظر اســــت افتتاح آنها به بعد از این ایام موکول شد.

فرماندار مالیر تأکید کرد:

پایگاه امداد جاده ای آورزمان 
تکمیل شود

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار مالیر بر تکمیل 
پایگاه امداد جاده ای آورزمان تأکید کرد.

همدان  اســــتاندار  معــــاون  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
و فرمانــــدار ویــــژه مالیر گفــــت: با توجه بــــه پرتردد و 
- نهاونــــد، تکمیل و  حادثه خیــــز بودن جــــاده مالیر
بهره برداری از پایگاه امــــداد و نجات آورزمان در این 
محور که عملیات اجرایی آن سال گذشته آغاز شده 

ضروری است.
"قدرت اهلل ولدی" روز جمعه در جمع اعضای شورای 
اجرایی جمعیت هالل احمر شهرستان مالیر افزود: 
باید بــــا اســــتفاده از کمک خیــــران و تأمیــــن اعتبار 
موردنیاز زمینــــه بهره برداری هر چه ســــریعتر از این 

طرح فراهم شود.
وی بر لــــزوم جــــذب نیروهای جــــوان و اســــتفاده از 
ظرفیت آنان بــــه ویژه بانوان در جمعیت هالل احمر 
مالیــــر تأکید کــــرد و افــــزود: تالش ما بر این اســــت 
آینده شهرســــتان نگاه ویژه ای به  در بودجه ســــال 

جمعیت هالل احمر داشته باشیم.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــــورای اسالمی نیز 
در این جلســــه، بر لزوم تکمیل پایگاه امداد و نجات 
جــــاده ای آورزمان با توجــــه به قرار گرفتن در مســــیر 
تــــردد زائران عتبات عالیــــات و حادثه خیز بودن این 

محور تأکید کرد.
حجت االســــالم احد آزادیخواه افــــزود: این آمادگی را 
داریم که نشست شــــورای اجرایی هالل احمر مالیر 
را در ســــازمان جمعیت هالل احمر کشور و با حضور 
رئیس این سازمان برای رسیدن به نتایج بهتر و رفع 

مشکالت این حوزه برگزار کنیم.
شــــهاب عظیمی سرپرســــت جمعیت هــــالل احمر 
مالیر نیز گفت: تالش می کنیم با اســــتفاده از کمک 
خیــــران و اعتبارات شهرســــتانی، طرح پایــــگاه امداد 

جاده ای آورزمان را تکمیل کنیم.
عملیــــات اجرایــــی پایگاه امــــداد و نجــــات جاده ای 
آورزمــــان- نهاوند ســــال گذشــــته با حضــــور رئیس 
ســــازمان جمعیت هالل احمر کشــــور آغاز شــــد که 
توســــط یکی از خیران این روســــتا پنج هزار مترمربع 

زمین برای احداث این پایگاه اهدا شد.
بــــه نقل از ایرنا، در حال حاضر 2 پایگاه امداد و نجات 
جاده ای در محورهای مالیــــر - همدان و محور مالیر 
- اراک وجود دارد و بــــه دلیل حادثه خیز بودن محور 
- آورزمــــان - نهاوند، پایــــگاه امــــداد و نجات  مالیــــر

جاده ای آورزمان به صورت موقت فعالیت می کند.

احتمال بروز موج چهارم کرونا 
در اسدآباد

رعایت شیوه نامه ها ضعیف شده است
دانشــــکده  رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
علوم پزشــــکی اســــدآباد با بیان اینکه احتمال موج 
چهارم کرونا در اســــدآباد وجــــود دارد گفت: رعایت 
شیوه نامه های بهداشــــتی در جامعه ضعیف شده 

است.
بــــه گزارش هگمتانــــه، ایرج صالحی با بیــــان اینکه با 
ادامه وضــــع موجود و بی توجهی برخی شــــهروندان 
باید شــــاهد آغاز »مــــوج چهارم« کرونا باشــــیم اظهار 
کرد: متأســــفانه پس از اعالم وضعیت آبی بسیاری 
از مــــردم رعایــــت شــــیوه نامه های مهــــم همچــــون 
اســــتفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمع را کنار 

گذاشته اند.
وی بــــا ابراز تاســــف نســــبت بــــه اینکه بســــیاری از 
افراد تصور می کنند کرونا تمام شــــده اســــت گفت: 
اعــــالم وضعیت آبــــی بــــرای رونق گرفتن کســــب و 
کارها و بازگشــــت به زندگی عــــادی آن هم با رعایت 
شــــیوه نامه ها و نه فراموشــــی آنها بود و مــــردم باید 

همچنان رعایت کنند.
رئیــــس دانشــــکده علــــوم پزشــــکی بــــه اســــدآباد 
خاطرنشــــان کرد: بزرگترین مشــــکل در حال حاضر 
این تفکر اســــت که کرونا تمام شده اما یادمان نرود 
ویروس کوویــــد 19 در کنــــار ما هســــت و هر لحظه 
ممکن است با جهشــــی خطرناک تر به جوامع حمله 

کند.
وی نســــبت بــــه برگــــزاری مراســــم ختم و شــــادی با 
حضــــور مهمانــــان زیاد ابــــراز نگرانی کــــرد و گفت: با 
ادامه روند موجود بازگشــــت به وضعیت زرد و حتی 
وضعیت هــــای وخیم  و آغــــاز موج جدیــــدی از کرونا 

احتمال دارد.
صالحــــی با بیــــان اینکه دانشــــکده علوم پزشــــکی 
هرآنچه کــــه در توان دارد بــــه میدان مبــــارزه با کرونا 
آورده و ما نمی توانیم در شــــرایط جدیــــد بی توجهی 
مــــردم را توجیه کنیــــم تصریح کرد: اگــــر یک مبتالی 
مثبــــت شناســــایی می شــــود بالفاصلــــه نیروهای 
دانشــــکده غربال اطرافیان او را آغاز می کنند و تمام 
این تالش ها برای پیشــــگیری از شیوع این بیماری 

منحوس است.
به نقل از فارس، وی گفت: ما برای شکســــت کرونا 
چاره ای جز رعایت شــــیوه نامه ها یعنی زدن ماسک، 
پرهیز از حضــــور در تجمــــع و رعایــــت فاصله گذاری 
اجتماعــــی را نداریم که امیدوارم این مهم مورد توجه 

قرار گیرد.

خبـــــــر

برنامه های دهه فجر خالقانه تر برگزار شود
سیاسی  معاون  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
توجه  با  گفت:  مالیر  ویژه  فرماندار  اجتماعی  و 
به شــــیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری 
از ورود بــــه موج چهــــارم این بیمــــاری و حفظ 
ســــالمت مردم، بیشــــتر برنامه های دهه فجر 
امســــال باید به صورت مجازی و با بهره گیری 

شود. برگزار  تازه  خالقیت های  و  ایده ها  از 
فارســــی«  »حســــین  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
شهرســــتانی  ســــتاد  جلســــه  در  شــــنبه  روز 
گرامیداشــــت دهه مبارک فجر در شهرســــتان 
 ، مالیــــر اظهــــار کرد: فضاســــازی ســــطح شــــهر
بخش ها و روســــتاها باید نسبت به سال های 

و  شــــود  انجــــام  باشــــکوه تر  و  پررنگ تــــر  گذشــــته 
شهرداری ها به جد وارد عمل شوند.

وی افزود: در راســــتای گرامیداشــــت چهل و دومین 
اســــالمی،  انقــــالب  شــــکوهمند  پیــــروزی  ســــالگرد 
امسال 16 کمیته زیرمجموعه ستاد دهه فجر در این 
که در حوزه های مختلف  شهرستان تشــــکیل شــــد 
موظف بــــه برگزاری ویــــژه  برنامه های فجــــر انقالب با 
رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی و استفاده هر 

چه بیشتر از فضای مجازی هستند.
معاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانــــداری ویژه مالیر 
ادامه داد: طبق مصوبات ســــتاد ملی کرونا، امســــال 
مراسم راهپیمایی و هیچ برنامه ای در جشن سالگرد 
پیروزی انقالب اســــالمی همزمان بــــا 22 بهمن برگزار 
نمی شــــود و برنامه هــــا فقط به برگــــزاری رژه موتوری و 

خودرویی منحصر شده است.
 ، فارســــی بــــا اشــــاره به آبــــی شــــدن وضعیــــت مالیر
رعایت  راستای  در  مردم  بیشتر  حساسیت  خواستار 

اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشــــتی  شیوه نامه های 
شــــد و بیان کرد: با توجه به شــــکننده بودن شــــرایط 
، بیشــــتر برنامه های این شهرســــتان در  کنونی مالیر
ایام دهه فجر برای افتتــــاح و یا کلنگ زنی به طرح های 

اولویت دار اختصاص پیدا می کند.
 ، شــــهر ورودی هــــای  آذین بنــــدی  خواســــتار  وی 
فضاســــازی یکی از خیابان های شهر به سبک دوران 
کید  انقالب و نورافشانی در شــــب 22 بهمن شد و تأ
کــــرد: در ایام دهــــه فجر هیــــچ برنامه ای کــــه منجر به 

تجمع افراد شود، برگزار نمی شود.
رئیــــس اداره اوقاف و امــــور خیریه مالیــــر نیز گفت: 
همزمــــان با ایــــام دهــــه فجر یک هــــزار و 500 بســــته 
از  آســــیب دیده  معیشــــتی بین نیازمندان و اقشــــار 
کرونا توزیع  می شــــود که در تالش برای اضافه شدن 

همین تعداد بسته موادغذایی نیز هستیم.
تومان  میلیــــون   700 داد:  ادامــــه  جعفــــری  پژمــــان 
بــــرای تهیه این تعــــداد بســــته موادغذایی از محل 

شده  هزینه  ســــیف الدوله  شادوران  موقوفه 
2 هزار کمــــک هزینه  اســــت و عالوه بر ایــــن، 
برای  تومان  میلیون   300 میــــزان  به  تحصیلی 
برای  و  شــــده  تهیه  بی بضاعت  دانش آموزان 
هــــر دانش آمــــوز مبلغ 150 هــــزار تومان واریز 

شد. خواهد 
وی با اشــــاره به کمک های دیگر اوقاف و امور 
هزینه  کمک  پرداخــــت  همچون  مالیــــر  خیریه 
دارو و درمان، تعمیــــر و تجهیز مدارس و دیگر 
برنامه های فرهنگی در این ایام بیان کرد: برای 
اجرای این اقدامات بیش از یک میلیارد و 300 
میلیون تومان اعتبار از محل درآمد موقوفات 

هزینه شده است.
رئیس اداره بنیاد شــــهید و امور ایثارگــــران مالیر نیز 
به برگزاری کنگره ملی بزرگداشــــت 17 هزار شهید زن 
جانباز و ایثارگر در کشــــور اظهار کــــرد: این کنگره در 
بهمــــن ماه برگزار می شــــود که احتمــــال برگزاری این 
کنگره بــــه صورت مجــــازی به دلیل شــــیوع ویروس 

کرونا وجود دارد.
محمدابراهیــــم مــــرادی افــــزود: مالیــــر 38 شــــهیده 
زن دارد و در ایــــام دهــــه فجــــر ضمن غبارروبــــی گلزار 
شهدای زن، از خانواده های این شهدا و جانبازان زن 
نیز با رعایت دســــتورالعمل های بهداشتی سرکشی 

کرد. خواهیم 
بــــه نقــــل از ایرنــــا، وی بــــا بیــــان اینکــــه امســــال بــــه 
دلیل شــــیوع ویروس کرونــــا یادواره شــــهدا در این 
بزرگداشت  با  همزمان  گفت:  نشد  برگزار  شهرستان 
شــــهدا در 22 اســــفند، از مروجــــان ایثار و شــــهادت 

تجلیل به عمل می آید.

توقف ساخت وساز در محوطه بارگاه حیقوق نبی)ع( 
ح جامع توسعه تا ارائه طر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان 
گفت: تا موقعی که طرح جامع و کارشناسی شده ای 
برای توسعه بارگاه حیقوق نبی)ع( ارائه نشود، هیچ 
ســــاخت و ســــازی در این مکان صــــورت نمی گیرد 
و حتی ســــاخت و ســــازهای نیمه کاره نیــــز متوقف 

می شوند.
به گزارش هگمتانه، سیدرسول حسینی اظهار کرد: 
هیــــأت امنای جدید بارگاه حضــــرت حیقوق نبی)ع( 
، نماینده مــــردم در مجلس،  با عضویــــت اســــتاندار
، مدیــــرکل اوقاف و امور خیریه  امام جمعه، فرماندار
و میــــراث فرهنگی اســــتان برای پیگیری و توســــعه 
این بارگاه تشــــکیل شده و جا دارد از زحمات هیأت 

امنای قبلی تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیــــان اینکه قبــــاًل اوقاف، میــــراث فرهنگی و 
شــــهرداری هر کدام به طور جداگانه برای ساماندهی 
بــــارگاه فعالیت داشــــتند، افــــزود: هر کــــدام از این 
مجموعه هــــا به طور مجزا طرحی را برای توســــعه این 
مکان ارائه داده بودند و بعد از بازدید ما از طرح های 
ارائه شــــده و عدم توافق این مجموعه ها برای اجرای 

طرح، مانع توسعه این بارگاه تاکنون شده است.
فرمانــــدار تویســــرکان در ادامــــه بیــــان کــــرد: پس از 
بررســــی های متعدد تصمیم بر آن شــــد که با شکل 
گیری هیأت امنای جدیــــد، طرحی جامع برای معرفی 
و توســــعه بارگاه این پیامبر الهی تدوین شــــود و به 

مرحله اجرا درآید.
و  اصولــــی  طــــرح  بــــه  رســــیدن  بــــرای  گفــــت:  وی 
کارشناســــی بــــرای توســــعه بــــارگاه و شــــبهات این 
بقعــــه بــــا بقعــــه دانیــــال نبی در شــــوش عــــالوه بر 

اســــتفاده از کارشناســــان درصــــدد برآمدیم که یک 
فراخــــوان عمومی نیز داشــــته باشــــیم که بــــا وجود 
محدودیت هــــای کرونایــــی فعــــاًل ایــــن امر میســــر 
نیســــت چراکه نمی خواهیم این فراخوان به صورت 
مجازی برگزار شود و امیدواریم با مهار کرونا بتوانیم 

زودتر به این مقصود برسیم.
فرماندار تویسرکان مطرح کرد: هر چند که دبیرخانه 
این ســــاخت و ســــاز و توســــعه، اداره اوقاف و امور 
خیریــــه اســــتان و شهرســــتان اســــت امــــا من هم 
به عنــــوان فرمانــــدار شهرســــتان خود را مســــؤول 
پیگیری های ویژه این طرح می دانم و از هیچ  تالشی 

برای تسریع در این امر دریغ نخواهم کرد.
حســــینی در ادامه اظهار کرد: با توجــــه به اینکه بودجه 
سال 99 بسته شده و هنوز طرح جامعی هم پیشنهاد 
نشده، نمی توان در مورد میزان اعتبارات و بودجه مورد 
نیاز این طرح صحبتی کرد اما با توجه به این امر که شاید 
اعتبار شهرستانی کافی نباشد، پیگیر تأمین اعتبارات 

این طرح از منابع استانی و کشوری هستیم.
به نقل از ایسنا، وی در پایان گفت: با توجه به وجود 
گردشگری در  زیرســــاخت های مناســــب مذهبی و 
شهرستان تویسرکان امیدواریم با همفکری هیأت 
امنای جدیــــد این بارگاه به گونه ای توســــعه یابد که 
بحــــث مذهبــــی و گردشــــگری و زیباســــازی فضای 
اطراف این بــــارگاه در بافت شــــهری به طــــور کامل 
درنظر گرفته شود تا بتوانیم به عنوان یک مجموعه 
فرهنگی و مذهبی و گردشــــگری بــــرای معرفی این 
پیامبــــر و همچنیــــن رونــــق اقتصــــادی شــــهر از آن 

استفاده کنیم.

بررسی نقش مردم نهاوند در پیروزی انقالب اسالمی

از یورش کماندوها 
به یک روستا 

تا سرنگونی مجسمه شاه
هگمتانه، گروه شهرســــتان: پیشــــتازی مــــردم نهاوند در 
پیــــروزی انقالب اســــالمی امری اســــت گویــــا و مبرهن که 
در تاریخ آن نیز اشــــاره شــــده اســــت، ورود مردم این دیار 
به مبارزه مســــلحانه با رژیم منحوس پهلوی با تشــــکیل 
«، تظاهــــرات دانش آموزان و اعتصاب  گروه انقالبی »ابوذر
فرهنگیان، جرأت مردمش در ســــرنگونی مجســــمه شاه 
و یــــورش کماندوهــــای ارتش بــــه این شهرســــتان برای 
ســــرکوبی تظاهرات  مــــردم آن تنها بخشــــی از این حضور 

افتخارآمیز است.
به گزارش هگمتانه، بنا به گفته محققان تاریخ انقالب های 
دنیا، انقالب اســــالمی ایــــران برخالف برخــــی انقالب های 
بزرگ هرگز محدود به چند شهر بزرگ و یا محدوده خاصی 
نبوده اســــت، بلکه درســــت برعکس آنها، در این رویداد 
سترگ همه شهرهای کشور اعم از بزرگ و کوچک به نوبه 
خود توانستند نقشــــی در خور تحســــین ایفا کنند و این 
خود نشــــانگر مردمی تر بودن این انقالب در مقایســــه با 

دیگر انقالب ها است.
شهرســــتان نهاونــــد بــــا قدمتــــی طوالنــــی در مدنیــــت و 
شهرنشــــینی از جمله شــــهرهایی اســــت با تاریخی پرفراز 
و نشــــیب و فرهنگی غنی که بر اســــاس منابــــع تاریخی و 
روایــــت مورخان در دوره هــــای مختلف ماننــــد تیموریان، 
قاجاریه و صفویه به قیام و مبارزه علیه ظلم و ســــتم حکام 
وقت برخاسته اســــت، مبارزات مردم نهاوند نیز که شاید 
بتــــوان گفت حداقــــل از معدود شــــهرهای غرب کشــــور 
بوده کــــه از ســــابقون مبارزاتی محســــوب می شــــده اند و 
همگام و همــــدوش با دیگر آحاد مردم نقشــــی اثرگذار در 
پیروزی انقالب داشــــته اند منحصر به ســــال 57 نبوده و 
در ســــال های سیاه و اســــتبداد شاهنشــــاهی به صورت 
زیرزمینی بــــا نثار خون 6 تــــن از جوانان برومنــــد خود آغاز 
شــــده بود و حتی ابتدای مبارزه حق طلبی ایــــن مردم را در 
سال 1328 و به حمایت از دولت قانونی مصدق می توان 

جستجو کرد.
از پژوهشــــگران و محققــــان پدیده های  اگرچه بســــیاری 
اجتماعــــی که تحقیقاتی را در این زمینــــه به عمل آورده اند 
نقــــش گــــروه ابــــوذر نهاونــــد را در پیشــــتازی مــــردم این 
شهرستان در مبارزه با رژیم طاغوت مد نظر قرار می دهند 
اما تاریخ اعتراضات مردم این منطقه همانند دیگر مناطق 

کشور از سال 57 آغاز شد.
جعفر شــــهبازی یکی از انقالبیون نهاوند در گفت وگویی 

در رابطه با زمینه شکل گیری گروه ابوذر عنوان کرد:

مبارزه ای که علیه شاه در نهاوند در سال 1328 آغاز شد در 
سال 1349 با تشکیل گروه انقالبی ابوذر وارد فاز جدیدی 
شــــد؛ 6 جوان انقالبی به نام  بهمن منشط، ولی اهلل سیف، 
عبــــاداهلل خدارحمی، روح اهلل ســــیف، حجــــت اهلل عبدلی، 
ماشاءاهلل سیف به همراه معلم خود حاج محمد طالبیان 

« را تشکیل دادند. گروه مبارز »ابوذر
پس از تشــــکیل این گروه و چندین عملیات مســــلحانه 
در تیرمــــاه ســــال 1352 بیشــــتر اعضای گروه دســــتگیر و 
به زنــــدان قصر منتقــــل و تحت شــــدیدترین بازجویی ها 
و شــــکنجه قرار گرفتند و در نهایت به دســــتور مستقیم 

شخص شاه در سحرگاه 30 بهمن 1352 تیرباران شدند.
با اعدام و شهادت فعاالن این گروه انقالبی جو خفقان در 
نهاوند حاکم شــــد به  طوری که شهید طالبیان معلم گروه 
و عــــده ای از انقالبیــــون، مرتبط با این مبارزان دســــتگیر و 
رفت  و آمد روحانیون نیز به استان همدان افزایش یافت 
و بزرگانی نظیر حجج االسالم ری شــــهری، عباس شیرازى، 
فالح یزدى، فاکر خراسانی و موحدى قمی پس از سخنرانی 

در نهاوند ممنوع المنبر شدند.
رهبر معظم انقالب که در دوران مبارزات انقالبی و اسارت 
در زندان های ساواک با شــــهیدطالبیان آشنا شده  بودند 
دربــــاره این شــــهید فرمودنــــد »مــــا در آن دوران بــــا آقای 
طالبیان آشــــنا شدیم که سرنوشت ایشــــان معلوم نشد 
اگر زنده هســــتند در پناه خدا باشــــند و اگر شهید شدند 
خداوند اجرشــــان دهد و ما باید یاد این مرد زحمتکش و 

مبارز واقعی را که ما می شناختیم گرامی بداریم«
حســــین زرینی نویســــنده کتاب »نهاونــــد در انقالب« نیز 
به وقوع چندین حادثه که موجب شــــعله ور شدن آتش 

انقالب در نهاوند می شود به موارد زیر اشاره می کند.
ـ بر اســــاس اطالعات موجــــود و منابع محلی شکســــتن 
شیشــــه شــــعبه مرکزی بانک صــــادرات این شهرســــتان 

آغازگر مبــــارزات انقالبی مردم این شهرســــتان در ســــال 
57 بود. براســــاس گزارش های ســــاواک نهاونــــد در نیمه 
شــــب مورخ 12 فروردین 57 شیشــــه بانک توســــط افراد 
ناشــــناس شکســــته شــــد و مأموران ســــریع مراتب را به 
مقامــــات باالتر و حتــــی نخســــت وزیر وقت - جمشــــید 
- گزارش دادند. به عالوه براســــاس گزارش کیهان  آموزگار
مورخ 15 فروردین، نهاوند در روزهای 12 و 13 فروردین ماه 

دستخوش تظاهرات و آشوب بود.
- در اردیبهشــــت ماه ســــال 57، ســــاواک رهبــــر مبارزات 
انقالبی مردم نهاوند شــــهیدحجت االســــالم محمد علی 
حیــــدری را به همــــراه یکی دیگــــر از روحانیون مبارز شــــهر 
حجت االسالم احمد زمانیان از نمایندگان پس از انقالب 
مردم نهاوند دســــتگیر کرد و به تبعیــــد محکوم کرد. این 
موضوع به بیداری هر چه بیشتر مردم و آغاز راهپیمایی ها 

و تظاهرات آنها منجر شده است.
ـ با پایــــان یافتن مدت تبعید شــــهید حیدری، اســــتقبال 
باشــــکوهی از ایشان در مردادماه 57 توسط مردم صورت 
گرفــــت. در چنــــد روز آخر مــــرداد 57، نهاونــــد یکبار دیگر 
درگیر تظاهرات خیابانی شــــد که علت اصلی آن سخنرانی 
آتشــــین حجت االســــالم فالح بود. پس از این ســــخنرانی 
مردم که سخت به هیجان آمده بودند به داخل خیابان ها 
ریخته و شیشه های چند مؤسســــه دولتی از جمله بانک 
)22 بهمــــن( را می شــــکنند. مأموران  ملی میدان شــــاپور
رژیم برای جلوگیری از تظاهرات دســــت به اسلحه برده و با 
تیراندازی به ســــوی مردم چند نفر را مجروح کردند. در این 
جریان عده ای بازداشــــت شدند که حدود 13 نفر از عناصر 

اصلی به زندان همدان منتقل می شوند.
- شــــهید آیت اهلل محمــــد علی حیدری و حجت االســــالم 

موســــوی در جریــــان ناآرامی های مردادماه دســــتگیر و به 
علت عــــدم صالحیت دادگاه های نهاونــــد و همدان برای 
رســــیدگی به جرائم آنان به ســــنندج منتقل می شوند، در 
ســــنندج به خاطر »دولت آشــــتی ملی« چندان محبوس 
نماندنــــد و در تاریــــخ هشــــتم شــــهریورماه 57 آزاد و بــــا 

استقبال پرشکوه مردم روبه رو می شوند.
تظاهرات دانش آموزان و اعتصاب فرهنگیان �

شــــهاب شــــفیقیان از فعاالن مطبوعاتی که در آن دوران 
جوانی 20 ســــاله بوده و در مراســــم ضد رژیم شرکت فعال 
داشــــت در خصوص نقش دانش آموزان و فرهنگیان در 

انقالب می گوید:
در 13 مهرمــــاه 57 دانش آمــــوزان مدارس نهاوند شــــروع 
به تظاهرات و شــــعار علیه رژیم کردنــــد و در اوج تظاهرات 
تعداد آنان به هزار نفر رســــید که تعــــداد زیادی زن و دختر 
چــــادری در بیــــن آنان دیده می شــــود. آنــــان در میدان 22 
بهمن )شــــاهپور ســــابق( تجمع و شــــعارهای »زنــــده باد 
آزادی«،»درود بــــر خمینــــی« و »ارتش برادر ماســــت« ســــر 
دادنــــد که منجر بــــه درگیری بــــا مأموران رژیم می شــــود و 

خساراتی به اماکن دولتی وارد می شود.

تظاهرات فوق به همین جا ختم نمی شــــود و آنچه روزنامه 
اطالعات در 18 مهر گزارش می دهد بدین شــــرح است که 
»تظاهــــرات و اعتصاب کــــه از چند روز گذشــــته در نهاوند 
آغاز شــــده، همچنان ادامــــه دارد. صبح یکشــــنبه 16 مهر 
فرهنگیان نهاوند و جمع کثیــــری از دانش آموزان دختر و 
پســــر در محوطه آموزش و پرورش اجتماع کرده و بســــت 
نشســــتند.« تظاهرات و اجتماعات در نهایت به اعتصاب 
فرهنگیان شــــهر منجر شــــد و پس از یک هفته اعتصاب 
خواســــته های ده گانه خود را اعــــالم می کنند که اعتصاب 
فرهنگیان اندکی بعد به سایر ادارات دولتی شهر سرایت 
کرده و کانون سازمان تعاون روستایی، اداره پست و اداره 

دارایی نهاوند نیز دست به اعتصاب می زنند.
تظاهرات دانش آمــــوزان و مردم نهاوند در آبان ماه  �

:57
امراهلل ســــلیم پور نیز در خصوص تظاهرات دانش آموزان 
این شهرســــتان که مقدمه ای برای پائین آوردن مجسمه 

شاه شد می گوید:
در هفتــــه اول آبان ســــال 57 نهاوند شــــاهد تظاهرات و 
حضــــور یکپارچــــه دانش آمــــوزان در ســــطح خیابان های 
شــــهر بــــود بدین گونــــه کــــه آنــــان در دوم آبــــان در اعالم 
همبســــتگی و محکومیــــت حــــوادث خونیــــن همــــدان 
دســــت به تظاهراتی وســــیع زدند کــــه در جریــــان همین 
تظاهــــرات نام خیابــــان اصلی و میــــدان مرکزی شــــهر که 
پهلوی نام داشــــت به یاد 6 شــــهید گروه ابوذر که 5 نفر از 
«تغییر نام داده شــــد و  آنــــان دانش آموز بودند بــــه »ابوذر
این تظاهرات و راهپیمایی هــــای خیابانی منجر به تعطیل 
شــــدن مدارس،بــــازار و خســــارت وارد شــــدن بــــه مراکز و 

ساختمان های دولتی شد.

شهردار شیرین سو خبر داد:

اعمال تخفیف عوارض شهرداری به مناسبت دهه مبارک فجر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شهردار شیرین 
ســــو از اعمال تخفیف عوارض های شهرداری 
شــــیرین ســــو به مناســــبت دهه مبارک فجر 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی 
شهرداری شیرین سو سید مصطفی موسوی 
با اعالم این خبر افزود: شهرداری شیرین سو 
بر اساس ماده 50 تعرفه عوارض محلی، برای 
عوارض پروانه ســــاختمان، کســــب و پیشه، 
کمیسیون  ســــاخت  عوارض  و  شهری  سطح 

ماده 100 تخفیف قائل می شود.

کید بر لزوم همراهی شــــهرداری  وی ضمــــن تأ
بــــا مردم گفت: بــــا توجه به شــــرایط اقتصادی 
حاکم و شیوع بیماری کرونا که باعث تعطیلی 
بسیاری از کسب و کارها و نیز کاهش قدرت 
مالی مردم شده، جهت رفاه حال شهروندان 
شــــهرداری بــــا پیگیری هــــای صــــورت گرفته، 
مجوزهــــای قانونــــی را برای اعمــــال تخفیف از 

مراجع ذی صالح دریافت نموده است.
موســــوی با مهم خواندن توســــعه ساخت و 
ســــاز و عمران و آبادانی شــــهر بیان داشــــت: 
شهرداری شــــیرین ســــو تمام همت و تالش 

خــــود را بــــه کار گرفته تــــا در چارچــــوب قانون 
تعریف شــــده و با تســــهیل نمودن روند امور 
اداری و اعمــــال تخفیفــــات الزم ضمن کمک 
به شــــهروندان با افزایش ساخت و سازهای 
قانونــــی موجبــــات عمــــران و آبادانی شــــهر را 

آورد. فراهم 
موســــوی با اشــــاره به لزوم رفع موانــــع تولید 
کــــرد: مســــؤولیت  و اشــــتغال زایــــی اظهــــار 
اجتماعی شهرداری ایجاب می کند تا برای رفع 
موانع تولیــــد هرگونه اقدامــــی را انجام دهد و 

ارائه تخفیفات حاضر در این راستا است.

عمومــــی  نهــــاد  شــــهرداری  داد:  ادامــــه  وی 
غیــــر دولتــــی اســــت و درآمدهــــای خــــود را از 
محــــل پرداختی هــــای مــــردم تأمیــــن می کند 
و درآمدهــــای حاصلــــه را بــــر اســــاس بودجه 
مصــــوب و در چارچــــوب قانــــون بــــرای ایجاد 
اشتغال و رفع مشکالت شهروندان با اجرای 

پروژه های عمرانی مختلف صرف می نماید.
آغاز  شهردار شــــیرین ســــو در ادامه با تبریک 
دهــــه پرافتخار و مبــــارک فجر بیان داشــــت: 
تخفیفــــات عوارض شــــهرداری از دهه مبارک 
عزیــــز  شــــهروندان  و  می شــــود  آغــــاز  فجــــر 

می تواننــــد برای بهــــره مندی از آنهــــا به واحد 
درآمد شهرداری شیرین سو مراجعه نمایند.

گفت: شهردار شیرین سو در پایان بیان  وی 
داشــــت: در سنوات گذشته شــــهرداری برای 
جهت  را  تخفیفــــات  مختلف  مناســــبت های 
نموده  اعمــــال  عزیز  شــــهروندان  حــــال  رفاه 
بود که امســــال نیز با توجه به شــــیوع بیماری 
کرونــــا و تحریم هــــای ظالمانــــه بر مــــردم عزیز 
تخفیفات  شــــهرداری  مجموعه  شده  تحمیل 
متعددی را برای آســــایش و رفــــاه آنان در نظر 

گرفته است.

» قسمت اول«

 مبارزه ای که علیه شاه در نهاوند در سال 132۸ آغاز شد 
در سال 1349 با تشکیل گروه انقالبی ابوذر وارد مرحله 

جدیدی شد؛ 6 جوان انقالبی به نام  بهمن منشط، 
ولی اهلل سیف، عباداهلل خدارحمی، روح اهلل سیف، 

حجت اهلل عبدلی، ماشاءاهلل سیف به همراه معلم خود 
« را برای نخستین  حاج محمد طالبیان گروه مبارز »ابوذر

بار در غرب کشور تشکیل دادند.

پس از سخنرانی حجت االسالم فالح مردم که سخت 
به هیجان آمده بودند به داخل خیابان ها ریخته و 

شیشه های چند مؤسسه دولتی از جمله بانک ملی 
)22 بهمن( را می شکنند. مأموران رژیم  میدان شاپور

برای جلوگیری از تظاهرات دست به اسلحه برده و با 
تیراندازی به سوی مردم چند نفر را مجروح کردند.



سند و برگ سبز و کارت موتورســیکلت ویو مدل متین، 
 0124NDR100107 125 به شماره موتورS سفیدرنگ، تیپ
و شــماره پالک ایران 511-87663 به نام محمد نجفی به 
شماره ملی 3873365936 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو پژو 206 مدل 1396 
به شــماره شــهربانی ایران 44-646د81 به شماره موتور 
 NAAP03EE7HJ098981 165 و شماره شاسیA0124222
به نام صابر اسفندیاری به شماره ملی 3875444401 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

آگهي فراخوان تجدید مناقصه  و مزایده
اداره کل راه وشهرســازی اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه ذیل را با انجام فراینــد مناقصه عمومی یک مرحله ای بــه پیمانکار واجد 

صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت

در فرايند ارجاع کار )ريال(
صالحیت الزم

تجديد 99-13
تکمیل زيرسازی و روسازی 

حدفاصل خروجی رزن تا تقاطع 
2km وفس به طول

رتبه 5 راه و ترابری45.750.000.0002.288.000.000

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 13 تاریخ 99/11/13 تا ساعت 19 تاریخ 99/11/16
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه: تا ساعت 19 تاریخ 99/11/26

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح تاریخ 99/11/27
محل تحویل پاکت )الف( به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

 www.setadiran.ir محل تحویل پاکات )الف، ب و ج( به صورت الکترونیکی:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت
همچنین اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان در نظر دارد در اجرای ماده 8 و 9 قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن، تعداد دو قطعه زمین با 
کاربری مســکونی در شــهرهای مالیر و نهاوند در مالکیت دولت، به شــرح مندرج در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشــانی www.setadiran.ir به صورت 

مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و با رعایت قوانین و مقررات با شرایط نقدی به فروش برساند.

مشخصاتشماره مزايده
نوع

کاربری

مساحت

)مترمربع(
وضعیت سندآدرسقیمت )ريال(

تجديد 1-99 ز
پالک ثبتی 1 فرعی 

از 693 اصلی
16.842.000.000عرصه 401مسکونی

مالير، خیابان 
صفرخانیان، کوچه 

شهید زنگنه

دارای سند تک برگ 
به نام دولت

مسکونی23/435/3185-99 ز
عرصه 

 324/25
اعیان 148

29.182.500.000

نهاوند، خیابان 
رسالت، روبه روی 

دادسرا، نبش 
کوچه بوستان يکم 

و دوم

دارای سند تک برگ 
به نام دولت

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 13 تاریخ 99/11/12 تا ساعت 13 تاریخ 99/11/25
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19 تاریخ 99/11/25

تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 9 صبح تا تاریخ 99/11/26
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پاکات: سی متری سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/12            
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/13
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ف 
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)نوبت اول(
تاريخ انتشار: 99/11/12            

4725 1399    شـــماره  12 بهمن  یکشـــنبه   

4
ح های جهاد کشاورزی بهره مندی 5هزار خانواده روستایی و عشایر از طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان جهاد کشــــاورزی اســــتان 
همــــدان از افتتاح 89 پروژه بخش کشــــاورزی در ایــــام اهلل دهه فجر خبر 
داد و گفــــت: پروژه هــــای دهه فجــــر با بیــــش از 352 هــــزار میلیون ریال 

سرمایه گذاری و 777 اشتغال دائم افتتاح می شود.
به گزارش هگمتانه، منصور رضوانی جالل روز گذشــــته با اشاره به افتتاح 
89 پروژه بخش کشــــاورزی در ایام اهلل دهه فجر اظهــــار کرد: این پروژه ها 

در بخش های آب و خاک، اداری، ترویج، تولیدات دامی، صنایع کشاورزی 
و تولیدات گیاهی افتتاح می شــــود که 4 هزار و 579 خانواده روستایی و 

عشایر از این طرح ها بهره مند خواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اقتدار در عرصه کشاورزی 
را عامل امیدواری به آینده دانســــت و گفت: در شهرســــتان همدان نیز 
در ایــــن ایام در مجمــــوع 11 پروژه کشــــاورزی و 9 پروژه افتتــــاح و دو پروژه 

کلنگ زنی می  شود.
وی از ســــرمایه گذاری افزون بر 152 میلیارد تومان و اشتغال زایی 214 نفر 
در این طرح ها در شهرســــتان همدان خبر داد و یادآور شد: این پروژه  ها 
، چهار طرح صنایع شــــامل بسته  مربوط به ســــه طرح آبیاری تحت فشــــار
، تولید بستنی و احداث گلخانه، 2  بندی تخم مرغ، بســــته بندی خشکبار

طرح تولیدات دامی شامل گوسفند داشتی و گاو شیری است.

اسناد ساواک در همدان

بزرگی ابن سینا و نسبتی که در این زمان با او و جهان او داریم
دکتر رضا داوری اردکانی

کنفرانس چنان که اشاره شد مزایا و عیب های خاص خود 
داشــــت از جمله اینکه دانشمندان غیر ایرانی نتوانستند 
در آن شــــرکت کنند. ابراهیم مدکور کــــه به قول خودش 
عمر را صرف تحقیق در آثار بوعلی کرده بود شکوه کرد که 
چرا از او دعوت نشده است. دانشمند مصری حق داشت 
گله کنــــد. از او عذرخواهی کردند و گفتند کــــه اگر قرار بود 
 
ً
یک غیر ایرانی دعوت شــــود او ابراهیــــم مدکور بود، ظاهرا
عذر را پذیرفت. به حســــن علمی بــــودن و تحقیقی بودن 
کنفرانس اشــــاره شد. حسن نه چندان مهم اما بی سابقه 
و تکرارنشدنی دیگری که داشــــت بی هزینه بودنش بود. 
هیچ بودجه ای برای آن اختصاص نیافت و گزافه نیســــت 
اگر گفته شــــود همه پولــــی که دبیرخانه کمیســــیون ملی 
یونســــکو برای کنفرانس هزینه کرد از دو سه هزار تومان 
بیشــــتر نشــــد. همه کارهای آماده ســــازی و فراهم کردن 
شــــرایط برگزاری کنفرانس را کارکنان دبیرخانه کمیسیون 
ملی بی منت و بدون چشمداشــــت پاداش انجام دادند. 
آنها حتی در آماده سازی سالن کنفرانس هرچه توانستند 

کردند.
قرار است سال آینده هم ســــمینار ابن سینا برگزار شود. 
اگر باشــــم و بــــه مجلس ســــمینار دعوت شــــوم و بتوانم 
چیزی بنویســــم یا حرفی بزنم خواهم گفت بیایید تعارف 
 فکر کنیم که اکنون از ابن ســــینا 

ً
را کنار بگذاریم و حقیقتا

چه می توانیم و باید بیاموزیم. کســــانی شــــاید بگویند که 
او بــــزرگ دوران طالیی تمدن اســــالمی و مایــــه فخر ایران 
اســــت و به ایــــن جهت بــــه او احترام می گذاریم. درســــت 
 در تاریخ مفاخــــر ما جایی دارد و با 

ً
می گوینــــد اما آیا او صرفا

 باید به او افتخار کنیم 
ً
او نسبت دیگری نداریم و اگر صرفا

با آثارش چه کنیم. آیا الزم نیســــت و نمی توانیم هیچ گونه 
هم ســــخنی با او داشته باشــــیم. تاریخ صرف تاریخ مفاخر 
نیســــت و آن را صرف بیان حوادث گذشــــته و بی ارتباط با 
اکنون و آینده نباید دانســــت. مفاخر جــــای خود دارند اما 
تاریخ وجه دیگری هم دارد و نگاه دیگری هم به گذشــــته 
می توان کرد و چه بسا با آن نگاه، گذشته را بتوان به اکنون 
آورد و آن را بــــه آینــــده در پیوســــت. کاش می توانســــتیم 
ابن ســــینا را به اکنون زندگیمان که باید پیوند گذشــــته و 
آینده باشد بیاوریم و از او بپرســــیم جهان و زندگی کنونی 
را چگونــــه می بینــــد و برای بــــودن در آن چه درســــی به ما 
آثار و  می دهد. تدریس کتاب های ابن ســــینا و تحقیق در 
آراء او غنیمت است ولی باید دقت کنیم که شاید در بین 
سطور نوشته های فیلسوف نکاتی پنهان مانده باشد اگر 
بتوانیم بعضــــی از آن تذکرها و درس های نهفته را دریابیم 

یا بــــه تعبیر معاصــــران متن نوشــــته بوعلی را اســــتنطاق 
کنیــــم و از آن بخواهیــــم که با ما ســــخن بگوید شــــاید به 
حکمت هایی برسیم که تاکنون آنها را درنیافته بودیم اما 
اگر فکر می کنیم تمام معانی و مطالب منطوی در کلمات 
او فهم شده است وظیفه ای جز فراگرفتن فلسفه رسمی 

او و احترام به مقام استادی اش برایمان نمی ماند.
ســــخن را به صورت دیگری خالصه و تکرار کنم. می گویند 
دوران طــــب بوعلی گذشــــته اســــت و فلســــفه اش را هم 
نمی دانیم بــــرای چه باید بخوانیم و به چــــه کارمان می آید. 
صورت اساسی پرسش این اســــت که اگر فلسفه نباشد 
چــــه نقص و نقصانــــی در زندگی پدید می آید؟ فلســــفه دو 
وجــــه دارد. یکی وجــــه آموزشــــی و آموختنــــی و دیگر وجه 
روح بخشی و مددرسانی به خرد زمان و هر دو صورت باید 
با هم توأم باشــــند. اگر فلســــفه وجه روح بخش نداشــــته 
باشــــد از آموزش آن نتیجه ای که باید حاصل نمی شــــود. 
فلســــفه در تفصیل مطالبش می خواهد روشــــن کند که 
جهان آدمی بــــر چه مبــــادی و اصولی قــــرار دارد و آدمیان 
در جهــــان خود چهــــا می تواننــــد و باید بداننــــد و بکنند و 
گاهی اســــت که ره آموز و کارســــاز زندگی می شــــود.  ایــــن آ
در تاریــــخ هــــم می بینیم که هــــر وقت تفکر بــــوده زندگی 
نشــــاط داشــــته و هرجا که تفکر نبوده، زمان زمان رکود و 
ســــکون و انحطاط بوده است. از این ســــخن نتیجه نباید 
گرفت که پس بیاییم به ســــراغ فلســــفه برویم تا کار زمان 
روبراه شــــود. بهره داشــــتن از تفکر و محروم بودن از آن در 
اختیار ما نیســــت. اگر در راه آن بکوشیم شاید بی نصیب 
نمانیــــم ولــــی بدانیم که بــــود و نبود تفکر تابــــع آموزش و 
ترویج نیســــت. رجوع به فلســــفه برای تفنن نیز ســــودی 
ندارد. هرچند که کســــانی از سر تفنن فلسفه می خوانند و 
شــــاید تفنن خوبی را اختیار کرده باشند. به این معنی هم 
توجه داشته باشــــیم که در طی زمان و تاریخ بسیار چیزها 
به وجود می آیند کــــه زود از میان می روند اما بعضی چیزها 
می ماننــــد. تفکر در زمــــره ماندنی هاســــت و آدمی همواره 
و همیشــــه به آن نیاز دارد و بقاء او به آن بســــته است. اگر 
اعتنا به فلســــفه دوام داشته و فلســــفه باقی مانده است 
از آن روســــت که نیازی را و شــــاید نیاز اصلی زندگی آدمی را 

برمی آورده است.
به ابن ســــینا بازگردیم. اگــــر در مورد مقام و اثــــر بوعلی در 
تاریخ دوره اســــالمی ایران کمتر پرســــش شده است یک 
وجهش شــــاید این باشــــد که اثــــر فلســــفه بوعلی بیش 
از آن بوده اســــت کــــه اهل علــــم و حتی خود فیلســــوف 
می اندیشیده اند و می اندیشند. فیلسوفان و شاعران کم 

گاهی دارند اما همه و همیشــــه از سّر  و بیش از مقام خود آ
بزرگی مقام خود خبر ندارند. ابن ســــینا در تفکر خود، خرد 
فلســــفی و درک دینی را بیشــــتر با هم آشنا کرده و سازش 
داده و در بنــــای نظــــام عقل دینی و دیــــن عقلی اثر قطعی 
داشــــته اســــت و این یکی از وجوه مانــــدگاری او در تاریخ 
اســــت. بوعلی اگر در تاریخ مانده اســــت از آن روست که 
ســــخن تاریخ ســــاز گفته اســــت. اگر این معنی را دریابیم 
اندکی با رمز تفکر او آشــــنا می شــــویم. شــــاید آنچه گفتم 
کلمات شعری و خطابی تلقی شود. درست است که زبان 
مناســــب برای بیان و تفصیل فلســــفه، منطق اســــت اما 
فلسفه با یافت آغاز می شود و زبان یافت، شاعرانه است 
و کاشــــکی من از این نعمت شــــاعرانه سخن گفتن، بهره 
داشــــتم. یک کلمه دیگر بگویم و با درود و ســــالم به روان 

بوعلی سخن را پایان دهم.
می دانیــــم که فلســــفه حب دانایی اســــت. ایــــن حب اگر 
نباشــــد دانایی نیســــت. ابن ســــینا در طی پنجاه و شش 
ســــال زندگی و در عمر کوتــــاه و ناآرام خــــود صدها کتاب 
نوشت. این نوشــــته ها چه بود و همتی که فیلسوف را به 
نوشتن واداشت از کجا آمد. بوعلی همه عمر کوتاه خود را 
یکسره وقف دانایی کرد. این عالقه ریشه در روان شناسی 
شخصی ندارد و تا کششی از سوی دیگر نباشد جنبش و 

جوششی این چنین پیدا نمی شود.
به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب/ که تا خراب کنم 

نقش خود پرستیدن
به رحمت ســــر زلف تو واثقم ورنه/ کشــــش چو نبود از آن 

سو چه سود کوشیدن
جســــارت فیلســــوف و عزم او در پیمودن راه پرخطر تفکر 
درسی بزرگ است. خدا را شکر که ایرانیان هزار سال از آثار 
علم و تفکر و تعلیمات ابن ســــینا بهره داشــــته اند. کاش 
بتوانیــــم از زندگــــی این آمــــوزگار بزرگ و از آنچــــه در البالی 

سطورش پنهان مانده است بیشتر بیاموزیم.

یادداشت

بازسازی 126 خانه عالم 
با همت ستاد اجرایی 

فرمان امام)ره(

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مدیرکل ســــتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در اســــتان همدان با 
بیان اینکه بنیــــاد برکت یک میلیــــارد و 400 میلیون 
تومان به منظور بازسازی 126 خانه عالم در نظر گرفته 
است گفت: 65 باب مدرسه در استان با 350 کالس 

درس ساخته و تحویل آموزش و پرورش شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی چهاردولی روز گذشــــته 
با اشــــاره به بازســــازی خانه های عالم اظهــــار کرد: با 
توجه به پیگیری های نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان بنیاد برکت مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 400 
میلیون تومان به منظور بازســــازی 126 خانه عالم در 

نظر گرفته است.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه در حــــال حاضر ایــــن اعتبار 
تخصیص یافته و فرآیند بازســــازی زیر نظر تبلیغات 
اســــالمی آغاز شده اســــت افزود: تاکنون 30 مورد از 
خانه های عالم بازســــازی شــــده و بقیه موارد با بهتر 

شدن شرایط هوا ادامه می یابد.
معــــاون مدیــــرکل ســــتاد اجرایی فرمــــان حضرت 
امام)ره( در اســــتان همدان تصریــــح کرد: این مهم 
که روحانی و امام روستای مستقر  در روســــتاهایی 
دارنــــد صــــورت می گیرد کــــه این اقدامات شــــامل 
الت، نقاشــــی ساختمان و  ایزوگام، تعمیرات شــــیرآ

است. تجهیزات 
ســــاخت  به  ســــخنانش  از  دیگری  بخــــش  در  وی 
65 باب مدرسه در اســــتان همدان با 350 کالس 
ایــــن مهم بالغ  گفــــت: اعتبار  کرد و  درس اشــــاره 
بــــر 39 میلیــــارد و 200 میلیــــون تومان اســــت که 
بــــا همــــکاری اداره کل نوســــازی توســــعه و تجهیز 

شد. ساخته  و  تکمیل  مدارس 
به نقل از فــــارس، چهاردولی با تأکید بــــر اینکه این 
تعداد مدرســــه به آمــــوزش و پــــرورش تحویل داده 
شده اســــت یادآوری کرد: از ابتدای طرح کمک های 
، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( پنج  مؤمنانه در کشور
مرحله کمک مؤمنانه در استان همدان با هزینه ای 

بالغ بر 18.5 میلیارد تومان توزیع کرده است.

55 کیلومتر بر ساعت سرعت 
وزش باد در همدان

کاهش دما تا پایان هفته

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناسی اســــتان همدان گفت: بر اساس اعالم 
ایســــتگاه هواشناســــی فرودگاه این شــــهر حداکثر 
ســــرعت وزش بــــاد در همــــدان بــــه 55 کیلومتر بر 

ساعت رسید.
به گزارش هگمتانه، محمدحسن باقری شکیب روز 
شنبه با بیان اینکه بیشــــترین سرعت وزش باد در 
روز جمعه در فامنین و شــــیرین ســــو با 61 کیلومتر 
بر ساعت به ثبت رسیده اســــت افزود: وزش باد تا 
عصر دیروز ادامه داشــــت که اکنون از ســــرعت آن 

کاسته شده است.
وی ادامه داد: در پی خروج ســــامانه بارشی از آسمان 
استان، دمای هوا در بیشتر نقاط بین چهار تا هفت 

درجه سانتی گراد کاهش می یابد.
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان 
گفــــت: بر اســــاس بررســــی داده هــــا و نقشــــه های 
پیش یابی ماهواره ای، هوای بیشــــتر نقاط اســــتان 
، صاف تا قسمتی ابری، همراه با بارش پراکنده  امروز

برف و باران و وزش باد پیش بینی می شود.
وی با اشــــاره به اینکه سامانه بارشی از ظهر دیروز به 
طور کامل از آسمان همدان خارج شد، اظهار کرد: تا 
پایان هفته جاری ســــامانه جدید بارشی وارد استان 
نمی شــــود و ســــردی هوا پدیده غالــــب آب و هوای 

همدان است.
وی اضافه کرد: به دنبال تغییرات دمای هوا، سرعت 
وزش باد افزایــــش می یابد و ممکن اســــت موجب 
آسیب رساندن به درختان و تابلوهای تبلیغاتی شود.
کارشــــناس اداره کل هواشناســــی اســــتان همدان 
تصریــــح کــــرد: در روز جمعــــه نهاوند بــــا 18 میلیمتر 
بیشــــترین بارش را در استان داشت و میزان بارش 
در ایستگاه باران سنجی دانشگاه بوعلی همدان 10 

میلیمتر ثبت شد.
وی افزود: اسدآباد با 14 درجه سانتی گراد باالی صفر 
و گل تپه با چهار درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب 

گرم ترین و سردترین نقاط استان بودند.
باقری شــــکیب گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای 
شــــهر همدان نیــــز در این مدت به ترتیــــب 12 درجه 
سانتی گراد باالی صفر و صفر درجه سانتی گراد ثبت 

شده است.

خبــر

استان

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان:

2500 کالس نیازمند مقاوم سازی و 1۸00 کالس
بازسازی می خواهد

مسکن های مهر همدان 30 مدرسه می خواهند

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل نوســــازی 
توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: 2500 
کالس نیازمنــــد مقاوم ســــازی اســــت و 1800 کالس 

بازسازی می خواهد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، محمدحســــین مرادی 
ظهر دیــــروز در جمــــع خبرنــــگاران اظهار کــــرد: طرح 
مشارکت خیران در مدرسه ســــازی به نام آجر به آجر 
از ابتدای ســــال شــــکل گرفت که در راستای همین 
طرح این امکان برای همه فراهم شــــد که با هر توان 

مالی مدرسه ساز شوند.
وی از تحویــــل دو هزار کالس درس توســــط خیرین 
مدرســــه ســــاز به آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
در اســــتان همدان 880 خّیر حقیقی و حقوقی در امر 
مدرســــه ســــازی داریم که از این تعداد 220 نفر صرفا 
مدرسه ساز هستند اما سایرین به اشکال مختلف 

در امر مدرسه سازی کمک می کنند.
وی همچنیــــن بــــا یــــادآوری پویــــش من مــــادرم و 
بچه های ایــــران فرزندان من، اظهار کرد: پویشــــی با 
مشارکت مادران در راستای تحقق فرهنگ مدرسه 
سازی در کشور راه اندازی شده و در این طرح با ورود 
آجــــر انتظار می رود شــــاهد حضور  آجــــر به  به برنامه 

حداکثری بانوان در امر مدرسه سازی باشیم.
مدیرکل نوسازی مدارس اســــتان همدان در ادامه 
تصریح کرد: بر اســــاس ســــند تحول بنیادین سرانه 
مطلوب آموزشی به ازای هر دانش آموز 8.4 مترمربع 
بوده که در حال حاضر در اســــتان همدان به ازای هر 

دانش آموز 5.2 مترمربع سرانه آموزشی داریم.
وی از حضور 290 هزار دانش آموز در استان همدان 
خبر داد و افزود: در حال حاضر 2 هزار و 560 مدرسه 
با 12 هزار و 500 کالس درس در استان وجود دارد که 

71 درصد شهری و 29 درصد روستایی هستند.
مرادی همچنین با اشاره به مقاوم سازی و بازسازی 2 هزار 
و 20 کالس درس از سال 85 تاکنون در استان همدان 
گفت: حدود 8 هزار و 200 کالس درس معادل 65 درصد 

از وضعیت مناسب و استاندارد برخوردار هستند.
وی ادامــــه داد: در حــــال حاضر 2 هــــزار و 500 کالس 
درس نیاز به مقاوم سازی و همچنین یک هزار و 800 

کالس درس نیاز به بازسازی دارند.
وی با اشــــاره به ســــازی و تجهیز 240 پروژه در دولت 
تدبیر و امیــــد اضافه کرد: این 240 پــــروژه یک هزار و 
800 کالس درس با 170 هزار مترمربع زیربنا بود و 181 

میلیارد تومان اعتبار هزینه داشته است.
مدیرکل نوسازی توســــعه و تجهیز مدارس استان 
همدان 40 درصد اجرای پروژه ها را خّیرساز اعالم کرد 
و گفت: بر اســــاس مصوبه، دولت مکلف است به 
هر میزانی که خّیران هر اســــتان در امر مدرسه سازی 
مشــــارکت کنند به همــــان میزان اعتبــــار در بودجه 

سال آینده در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه 342 پروژه در دست اجرا وجود 
دارد اعالم کــــرد: از این تعداد 258 پروژه دولتی و 84 
مورد با مشارکت خیران اســــت که از این پروژه های 
مشارکتی 66 پروژه توســــط خیران و 18 پروژه توسط 

بنیاد برکت بوده است.
میلیــــارد   190 را  نوســــازی  اداره کل  اعتبــــار  مــــرادی 
تومان دانست و گفت: امســــال 97 میلیارد تومان 
اعتبارات دولتی و 52 میلیارد تومان نیز تحقق تعهد 
خیران بوده اســــت اما برای پیگیری و اتمام پروژه ها 

315 میلیارد تومان مورد نیاز است.
وی بــــا تأکیــــد بر اینکــــه هم اکنــــون مدارســــی برای 
ساخت در مســــکن مهر احتیاج داریم تصریح کرد: 
در این زمینــــه باید راه و شهرســــازی زمین در اختیار 
قرار دهد که 30 مدرسه 12 کالسه برای برطرف شدن 

نیاز آموزشی ساخته شود.
مدیرکل نوســــازی و تجهیز مدارس استان همدان 
از اعتباری بالغ بــــر 56 میلیارد تومان برای جمع آوری 
و استانداردســــازی ســــامانه های گرمایشی خبر داد 
و ادامه داد: بیــــش از 70 درصد کالس ها با شــــوفاژ 
و پکیج، 25 درصد با بخــــاری گازی، 4 درصد با بخاری 
هرمتیک و بقیه که کمتر از 1 درصد هستند با بخاری 

برقی و شوفاژ برقی گرم می شوند.
مرادی بــــا بیان اینکــــه 10 پروژه در دهــــه فجر افتتاح 
می شود افزود: این پروژه ها شامل 79 کالس درس 
با زیربنای 7 هزار و 550 مترمربع با اعتبار 16 میلیارد و 
400 میلیون تومان هســــتند که در ایام اهلل دهه فجر 

افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از احداث 130 فضای غیر آموزشــــی نیز 
توســــط اداره نوســــازی مدارس خبر داد و اظهار کرد: 
این فضاها شــــامل 29 کانون  فرهنگی، 89 مجتمع 
ورزشــــی و 12 اردوگاه دانش آموزی بوده و اکنون 125 
میلیــــارد تومان اعتبار بــــرای تکمیــــل و تجهیز این 

فضاها مورد نیاز است.
وی از فعالیت سه حیات طیبه در استان اظهار رضایت 
کــــرد و گفت: حیات طیبه مجموعــــه ای از تمام مقاطع 
متوســــطه اول و دوم بوده کــــه هر کــــدام از این رده ها 

می توانند از امکانات کامل آموزشی استفاده کنند.
مرادی از پیشرفت فیزیکی 85 درصدی حیات طیبه 
میرســــید علی همدانی خبر داد و افزود: حیات طیبه 
ابن سینا 83 و حیات طیبه شهید مدنی 55 درصد 
پیشــــرفت فیزیکی دارند که امیدواریم تا سال 1400 

هر سه باهم افتتاح شوند.
وی در پایــــان با اشــــاره به 17 مدرســــه کانکســــی که 
در اســــتان وجود داشــــت اعالم کــــرد: از این تعداد 
3 مدرســــه امســــال با ظرفیت خّیران ساخته شده 
و بــــرای 14 کانکس دیگــــر نیز برنامه ریزی شــــده که 
امیدواریم ســــال آینده همه کانکس ها را تبدیل به 

مدرسه کنیم.

بخش پایانی
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5 ایران و جهان

نامه نمایندگان به قالیباف

ح شفافیت آرا با قید فوریت بررسی شود طر
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس مجلس شــــورای 

اسالمی خواستار بررسی اولویت  دار طرح شفافیت آرا شدند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نامه ای درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان به رئیس 

مجلس ارسال کردند.
وکالی ملت طی این نامه  خواستار بررسی اولویت دار طرح شفافیت آراء نمایندگان در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی شدند.
متن نامه نمایندگان مجلس به قالیباف بررســــی بررسی اولویت دار طرح شفافیت آراء نمایندگان 

به شرح زیر است:
»جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام

همان گونه که مســــتحضرید، طرح شفافیت آراء نمایندگان نخستین طرحی که در مجلس یازدهم 

بــــا امضاء 176 تــــن از نمایندگان تهیه شــــد، همچنان در نوبت رســــیدگی صحن علنی قــــرار دارد و 
به دلیل اولویت موارد اعاده شــــده از شــــورای نگهبان یا طرح ها و لوایــــح فوریتی متفاوت و متعدد 

فرصت مطرح شدن نیافته است.
با عنایت بــــه وعده انتخاباتی اکثــــر نمایندگان انقالبی به مــــردم درباره شــــفافیت آراء و نیز مطالبه 
اکثریت بدنه انقالبی مردم از مجلس یازدهم، مستند به تبصره 1 ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس 
شــــورای اسالمی، خواهشمند است رسیدگی به گزارش کمیســــیون آیین نامه داخلی در مورد این 

طرح را در اولویت رسیدگی صحن علنی قرار دهید«.

انعکاس
آرامش و شکوه حضرت امام خمینی )ره( در حلقه پرشور استقبال مردم - 12 بهمن 57

عیدی شامل کدام گروه از کارگران می شود؟
، کارگرانی  هگمتانه، گروه ایران و جهان: طبق قانون کار
که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده اند، کارگران 
آزمایشــــی، ســــاعتی، نیمــــه وقــــت و فصلی مشــــمول 
دریافت عیدی هســــتند و کارفرمــــا موظف به پرداخت 

این مؤلفه است.
تمام کارکنان مشــــمول قانون کار که طبق تعریف این 
« شــــناخته می شــــوند، مشمول عیدی و  قانون »کارگر
پاداش پایان سال هستند؛ اما در این بین کارگرانی هم 
هســــتند که خواسته یا ناخواســــته و به دالیل مختلف 
همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم نیاز و … شــــغل 
خود را از دســــت داده اند و همچنین برخــــی از کارگران 
بازنشسته شــــده اند که با توجه به تأکید قانون کار این 
دسته از افراد نیز مســــتحق دریافت عیدی پایان سال 

هستند.
مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از افراد 
به نسبت مدت کارکردشــــان، عیدی و پاداش ساالنه 
را دریافــــت می کنند؛ بــــه عنوان مثــــال کارگری که پس 
از 4 ماه کار کردن، بیکار شــــده باید به تناســــب همان 
4 مــــاه کارکرد، عیدی دریافت کنــــد و کارفرما مکلف به 

پرداخت این مبلغ است.
کارگران آزمایشی هم عیدی می گیرند �

از ســــویی دیگر نیز برخی از کارگران به صورت آزمایشی 
به کار گرفته می شــــوند که بر اســــاس ماده 11 قانون کار 
و تبصــــره آن، مدت دوره آزمایشــــی باید در قــــرارداد کار 
مشــــخص شــــود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما 
قطع شــــود وی ملــــزم به پرداخــــت کلیه حقــــوق دوره 
آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از سوی 
کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا 

به میزان مدت انجام کار است.
، این دســــته از افراد نیز  بنابرایــــن مطابق با قانــــون کار

مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی از جمله 
عیدی و پاداش پایان سال می شوند.

پرداخت عیدی بــــه کارگران نیمه وقت، فصلی و  �
ساعتی

، مزد و مزایای  همچنین بر اســــاس ماده 39 قانون کار
کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ســــاعات 
قانونی تعیین شــــده به کار اشــــتغال دارند، به نسبت 

ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
در مــــورد کارگــــران ســــاعتی که حقــــوق ماهانــــه ثابت 
نداشــــته و دســــتمزد آنان در مــــاه متغیر اســــت، برای 
محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر 

خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.
مبلــــغ پرداختــــی بابت عیــــدی و پــــاداش بــــه کارگران 
کار و همچنین  کارگاه هــــای فصلی مشــــمول قانــــون 
کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال 
در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ 60 روز و به نسبت ایام 

کارکردشان در سال محاسبه شود.
، همچنین بر اســــاس مــــاده 74 قانون  به نقــــل از مهر
کار مدت مرخصــــی اســــتعالجی که به تأیید ســــازمان 
تأمین اجتماعی رســــیده باشد جزو سوابق کار کارگران 
محسوب می شــــود، بنا بر این روزهای مذکور مشمول 
پرداخــــت مزایایی از قبیل حق اوالد، حق بن، ســــنوات 
خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش ساالنه 

خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
گفتنی اســــت؛ مبنای پرداخت عیدی پایــــه مزدی فرد 
بــــوده و کارفرمایان بایــــد حداقل دو مــــاه پایه حقوق و 
حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش 
آخر ســــال به کارگران خود بدهند که به این ترتیب کف 
عیدی امسال 3 میلیون و 822 هزار تومان و سقف آن 

5 میلیون و 731 هزار تومان است.

روحانی:
سال بسیار سختی بود، ما تنها بودیم و کسی به ما کمک نکرد

در این یک سال با همت و فداکاری مردم  و کمک همه توانستیم این سال را بگذرانیم
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس جمهور گفت: 
یکسال از دوران بسیار ســــخت کرونا را سپری کردیم. 
این سال بســــیار ســــال ســــختی بود. ما تنها بودیم و 
کســــی به ما کمــــک نکرد. در این یکســــال بــــا همت و 
فداکاری مردم و با کمک همه توانســــتیم این ســــال را 

بگذرانیم.
حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گفت: در آســــتانه دهه فجر انقالب 
هستیم. روز بسیار مهم ورود امام )ره( به کشور و پس 
از آن تحوالت شــــگفت آوری کــــه در 10 روز اتفاق افتاد؛ 
هیــــچ کس فکر نمی کــــرد ملتی در یک روز اســــتبداد و 

استعمار را شکست دهد.
وی بــــا تبریک دهه فجر به مردم کشــــورمان اظهار کرد: 
بعــــد از هزاران ســــال مردم رژیم پوســــیده ســــلطنتی و 

شاهی را از بین بردند.
روحانی با اشــــاره به میالد حضرت زهــــرا )س( گفت: در 
آستانه ســــالگرد میالد با ســــعادت حضرت زهرا )س( 
هستیم که روز بسیار مبارکی برای همه ماست. ایشان 
به عنوان یک الگو برای ما انسان ها به ویژه زنان مطرح 
، همســــر و  اســــت. این شــــخصیت بلند در کنــــار پدر

فرزندان خود یک تحول تاریخی را کلید زدند.
وی اضافه کرد: اصل رسالت و اصل حکومت اسالمی 
به دســــت پدر بزرگــــوارش اتفــــاق افتــــاد و جلوگیری از 
انحراف و پــــاره پاره شــــدن مکتب به دســــت فرزندان 

بزرگوارش صورت گرفت.
رئیــــس جمهور تصریح کرد: یکســــال از دوران بســــیار 
سخت کرونا را سپری کردیم. دو 10 روز دیگر به سالگرد 
روزی می رســــیم که ورود این ویروس به کشــــور ثابت 
شــــد. موضوع تنها ســــالمت نبود که جان و ســــالمت 
مردم مهمترین موضوع است. اما در کنار این ویروس 
مســــأله کســــب و کار مردم، زندگی اجتماعی مردم هم 

مطرح شد و آموزش فرزندان تحت تأثیر قرار گرفت.
وی اظهار کرد: اگر می خواهیم با سایر کشورها مقایسه 
 کشــــور ما حتی با کشــــورهای پیشرفته در 

ً
کنیم، واقعا

اروپا، آمریکا قابل مقایســــه اســــت. در کســــب و کارها 
یــــک تصمیم بســــیار درســــتی از همان روزهــــای اولیه 
اتخاذ کردیم که همه کارخانجات و تولیدگرهای بزرگ با 
رعایت شیوه نامه ها به فعالیت شان ادامه دهند، حتی 
در دنیا عده ای مخالف بودند ولی ما این تصمیم قاطع، 

صحیح و درست را گرفتیم.
رئیــــس جمهور گفــــت: کارخانجات عظیمی داشــــتیم 
که چندین هزار کارگر داشــــت و اصاًل کسی مبتال نشد 
و اگرهم مبتال شــــد، عددش بســــیار اندک بود و اصاًل 

مرگ  ومیری در تولیدات و کارخانجات بزرگ نداشتیم.
 
ً
وی تصریح کــــرد: کرونا یک بیماری عــــادی نبود، واقعا

مشــــکالت بســــیار بزرگی را در همه جهان بوجود آورد 
منتها دنیا همه با هم بودند. اما ما تنها بودیم و کســــی 
به ما کمــــک و یاری نکرد. همیــــن االن هم می خواهیم 
واکســــن تهیه کنیم با چه سختی ها و مشکالتی و عبور 

از پیچ های مختلف است.
روحانی ادامــــه داد: در دنیا اینجور نیســــت، دنیا بانک ، 
پول و معامالتش آزاد است روابطه اش روابط معمولی 
اســــت، ما با یک مشــــکالت ویژه ای مواجه هستیم اما 
در عین حال بــــا همت، ایثار و فــــداکاری همه به کمک 
هم آمدیــــم تا توانســــتیم این یکســــال را تــــا حدی که 

امکان پذیر بود بگذرانیم.
رئیس جمهور گفت: این ســــال بســــیار ســــال سختی 
بود هم برای ما هم برای همه جهانیان. جان و سالمت 
مردم بســــیار مهم بــــود و در کنار آن زندگــــی اجتماعی، 
کســــب و کار و آموزش فرزندان ما را هم تحت تأثیر قرار 
داد. مــــا تنها بودیم و کســــی به ما کمک نکــــرد. در این 
یکســــال مردم ما بــــا همت و فداکاری و بــــا کمک همه 

توانستیم این سال را بگذرانیم.
وی با اشاره به اینکه دلیل اصرار ما برای اینکه وارد موج 
چهارم کرونا نشویم برای استفاده کسب و کارها از این 
ماه های ایان سال است، تصریح کرد: خدای ناکرده اگر 
در این دو ماه مراعات نشــــود وارد موج چهارم شــــویم 

مجبوریم ممنوعیت ها را انجام دهیم.
روحانــــی افــــزود: امیدواریــــم در این دو مــــاه باقیمانده 
ســــال کاری کنیم که موج چهارم کرونا شــــکل نگیرد و 
کسب و کار مردم و کســــانی که در خدمات گردشگری 
هســــتند امســــال در ایام عید شــــرایط مناسبی داشته 
باشــــند و بتوانند ضررهای پارســــال را جبران کنند و اگر 
خــــدای ناکرده در ایــــن دو ماه مراعات نشــــود و ما وارد 
موج چهارم شــــویم ناچار هســــتیم که محدودیت ها را 

اعمال کنیم.

نماینده مردم همدان خبر داد:

ح ممنوعیت دریافت  کلید خوردن طر
پست سیاسی "مسؤوالن ناکارآمد" در مجلس

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: نماینــــده مردم همدان در 
مجلس از کلید خوردن طرح ممنوعیت دریافت پســــت 

سیاسی مسؤوالن ناکارآمد در مجلس خبر داد.
حجت االســــالم احمد حسین فالحی از طرح جدید جمعی 
از نماینــــدگان در جهــــت محرومیــــت دریافــــت پســــت 

سیاسی مسؤوالن ناکارآمد خبر داد.
وی بیان کرد: بر اســــاس این طرح اگر مســــؤوالن در برابر 
نمایندگان ملت پاسخگو نباشد، برای همیشه از گرفتن 

پست سیاسی در کشور محروم می شوند.
فالحی در توضیح بیشــــتر این طرح، افــــزود: بعضا وزرایی 
برای اســــتیضاح یا پاسخگویی به ســــواالت نمایندگان به 
مجلس می آیند که اســــتیضاح آنها رأی مــــی آورد و یا کارت 
زرد دریافــــت می کنند که پس از ترک وزارتخانه در پســــت 

دیگری مشغول فعالیت می شوند.
نماینــــده مردم همــــدان در مجلس بیان داشــــت: بعضا 
شــــاهد هســــتیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس 
چند کارت زرد می گیرد اما به کار خود ادامه می دهد و پس 
از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی گرفته و به فعالیت 
خود ادامه می دهد و یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از 

توضیحات رئیس جمهور پیرامون سواالت مطروحه قانع 
نمی شــــوند؛ لذا با این طــــرح به دنبال این هســــتیم که در 
صورت پاســــخگو نبودن این افراد برای همیشه از گرفتن 

پست سیاسی محروم شوند.
دعوای بودجه ای دولت و مجلس �

حجت االســــالم فالحی بیان داشــــت: زمانی کــــه وزیر از 
نماینــــدگان مردم بــــه دلیل ســــوء مدیریــــت کارت زرد 

می گیــــرد در واقع ناکارآمد اســــت امــــا می بینیم که این 
فــــرد ناکارآمد پــــس از برکناری از پســــت وزارت در جای 
دیگــــری یک پســــت سیاســــی گرفته و مشــــغول به کار 

است.
به نقل از مشــــرق، نماینــــده مردم همــــدان در مجلس 
بــــا بیان اینکــــه طرح مورد نظــــر مســــؤوالنی مانند وزرا و 
که با مجلس ســــروکار دارند و به عبارتی  رئیس جمهور 
از وزرا  کشــــور اســــت، گفت:، برخی  شــــامل قوه مجریه 
آن هایی که در ســــال پایانی مســــؤولیت خود  به ویــــژه 
قــــرار دارنــــد، ممکن اســــت در برابــــر نماینــــدگان مردم 
نداشته  کارآیی  آنها  اســــتیضاح  یا  و  نباشــــند  پاســــخگو 
آن اگر مســــؤوالن اجرایی  باشــــد؛ بنابرایــــن براســــاس 
خود  تصمیمات  برابــــر  در  قانع کننده ای  پاســــخ  کشــــور 
بــــه نماینــــدگان مجلس ارائــــه ندهند، برای همیشــــه از 

گرفتن پســــت های سیاسی محروم خواهند شد.
حجت االسالم فالحی بیان داشت: طرح مذکور در مرحله 
تدوین است و کلیات آن آماده شده که به محض نهایی 
شدن در ســــامانه مربوطه جهت بررسی و جمع آوری امضا 

قرار می گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق

شرکت بازرگانی دولتی به جای اطالعیه سیاسی، مشکالت مردم را حل کند
آیا کمبود و گرانی روغن در خرداد هم ناشی از مصوبه تلفیق بود؟

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: عضو کمیســــیون تلفیق 
الیحه بودجه ســــال 1400 می گوید دستگاه های دولتی به 
جای صدور اطالعیه، سیاســــی کاری و شانه خالی کردن از 
اجرای مسؤولیت ها به فکر حل اساسی مشکالتی مانند 
کمبود کاالها در بازار باشند چراکه از زمان ایجاد صف های 
طوالنی بــــرای خرید مرغ مــــدت طوالنی نمی گــــذرد آیا این 
موضوع نیز ناشــــی از تصمیمات کمیسیون تلفیق الیحه 

بودجه 1400 است؟
مصطفــــی طاهری، بــــا انتقــــاد از اطالعیه شــــرکت بازرگانی 
دولتــــی مبنی بر اینکه مشــــکالت بــــازار روغن را ناشــــی از 
تصمیمات مجلس دانسته، گفت: مشکل کمبود روغن 
و ایجــــاد صف های طوالنــــی برای خرید ایــــن کاال به بهمن 
ماه امسال خالصه نشــــده و مردم در شهرهای مختلف از 

ماه ها قبل با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــــورای اســــالمی 
با بیان اینکه به طور مثال مشــــکل کمبود روغن از 5 ماه 
پیش در زنجان وجود دارد و مردم ناچارند برای خرید آن در 
صف بایستند، افزود: حال این سوال ایجاد می شود که آیا 
کمبود روغن در آبان، آذر و حتی خرداد ماه را نیز باید ناشی 

از تصمیمات مجلس دانست یا ناکارآمدی دستگاه های 
اجرایی در تأمین و توزیع کاالهای اساسی؟

وی اضافه کرد: شــــرکت بازرگانی دولتی باید به جای صدور 
اطالعیــــه، سیاســــی کاری و شــــانه خالــــی کــــردن از اجرای 
مسؤولیت ها به فکر حل اساسی مشکالت باشد چراکه 
از زمان ایجــــاد صف های طوالنــــی برای خریــــد مرغ، مدت 
طوالنی نمی گذرد آیا این موضوع نیز ناشــــی از تصمیمات 

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1400 است؟
ایــــن نماینده مردم در مجلس یازدهم بــــا بیان اینکه باید 
بــــه دنبال حل ریشــــه ای مشــــکالتی مانند کمبــــود برخی 
کاالهای اساســــی در بــــازار و تأمین کاالهــــای ارزان قیمت 
برای مردم بود، ادامه داد: ایجاد صف و نبود کاال را می توان 
ناشــــی از کاهش میزان واردات دانست، اما در صورتی که 
واردات روغــــن به میــــزان کافی بوده باید علــــت را در جای 

دیگری مانند قاچاق معکوس و... دنبال کرد.
دستگاه های مســــؤول نباید به جای نظارت دقیق  �

و حــــل مشــــکالت، کمبودهــــا را گردن نهــــاد دیگری 
بیاندازند

عضو کمیســــیون تلفیق الیحه بودجه ســــال 1400 با بیان 

اینکه ریشــــه مشــــکل کمبود روغن را باید جــــای دیگری 
جستجو کرد، گفت: دســــتگاه های مسؤول نباید به جای 
نظــــارت دقیق و حل مشــــکالت، کمبودهــــا را گردن نهاد 

دیگری بیاندازند.
طاهری تصریح کرد: اگر مشــــکل کمبود روغــــن در بازار و 
ایجاد صف برای خریــــد این محصــــول در ماه هایی مانند 
خرداد و آبان وجود نداشــــت و پس از تصمیم کمیسیون 
تلفیق مبنــــی بر تک نرخی شــــدن ارز ایجاد می شــــد، باید 
دلیل شــــرکت بازرگانی دولتی درباره کمبــــود روغن مورد 
بررســــی قرار می گرفت اما در شــــرایطی که این مشــــکل از 
ماه هــــای پیش در کشــــور وجود دارد، نمی تــــوان تصمیم 
کمیســــیون را دلیــــل ایجــــاد صف و نبــــود روغــــن در بازار 
دانســــت مگــــر اینکه بگوییــــم جامعــــه از ماه هــــا قبل از 

گاه بود! تصمیم کمیسیون تلفیق آ
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز 
4200 تومانی به میزانی که در سال های گذشته تخصیص 
یافته، به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است، ادامه 
داد: تنهــــا حــــدود 30 درصــــد ارز ترجیحی به دســــت مردم 

رسیده و 70 درصد آن نصیب ویژه خواران شده است.

اعالم تقویم انتخابات 1400
احتماال زمان رأی گیری افزایش می یابد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس ســــتاد انتخابات 
کشــــور گفت: قانون به مــــا اجازه افزایــــش روز رأی گیری را 
نداد اما افزایش زمان امکان پذیر است و احتمال دارد کار 

رأی گیری را زودتر شروع کنیم.
جمال عــــرف معاون سیاســــی و رئیس ســــتاد انتخابات 
کشــــور صبح روز شــــنبه در نشســــت خبری با بیان اینکه 
مهمتریــــن اتفاقی که فراروی کشــــور در عرصه سیاســــی 
وجود دارد انتخابات 1400 اســــت، گفت: در این انتخابات 
هم دولت جدیــــدی به عنوان قوه مجریه ســــر کار خواهد 
آمــــد و هم انتخابات شــــوراها و میــــان دوره ای در خبرگان 
رهبری و مجلس شــــورای اســــالمی را خواهیم داشت که 

امیدواریم با مشارکت خوب مردم همراه باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: تقویم انتخابات 
به این شرح است که در 19 اســــفند ماه تقویم انتخابات 
شــــوراهای اسالمی شهر و روستا شــــکل می گیرد و ثبت 
نام ها و تشــــکیل هیأت های اجرایی انجام خواهد شــــد. 
االن در تقویــــم ایــــن انتخابــــات هســــتیم و کســــانی که 
می خواهند ثبــــت نام کنند باید مراحل را طبق اطالعیه ها 

کنند. طی 
عرف گفت: در 8 فروردین 1400 نیز انتخابات میان دوره ای 
را داریم کــــه با تشــــکیل هیأت هــــای اجرایــــی فرآیند این 
انتخابات هــــم انجام خواهد شــــد. تقویم ایــــن انتخابات 
مدت ها شــــکل گرفته اســــت و کارهای احرایــــی آن انجام 
می شــــود. در نهایــــت 21 اردیبهشــــت دســــتور اجرایــــی 
انتخابات ریاست جمهوری صادر می شود. بنابراین وزارت 

کشور چند ماه پرکاری را خواهد داشت.
عرف در رابطه با نحوه ثبت نام ها و نحوه برگزاری انتخابات 
 در تمام دنیا یکی از نهادهایی که تخت تأثیر 

ً
گفت: قاعدتا

کرونا قرار گرفت نهاد انتخابات بود. کشــــورهای مختلف 
به شــــیوه نامه های مختلفی عمل کردنــــد. ثبت نام قطعا 
به شــــکل الکترونیکی و غیرحضوری خواهد بود و تالش 
می کنیــــم حضوری صــــورت نگیرد و افرادی کــــه عالقمند 
هســــتند از طریق برنامه های هوشــــمند ثبت نام خواهند 
کــــرد و نهایتا بــــرای اینکه در قانون آمده افــــراد باید حضور 
پیــــدا کنند، در حــــد چند دقیقه افــــراد برای احــــراز هویت 

حضور خواهند یافت.
می کنیم  تالش  انتخابات  تبلیغات  فرآیند  در  افزود:  وی 
کــــه تجمعــــات کاهش یابــــد. از طرفــــی می گوینــــد برای 
افزایش مشــــارکت باید تبلیغات و تجمعات باشــــد اما 
از طــــرف دیگر می گوینــــد این تجعات موجب تشــــدید 
بیمــــاری کرونا خواهد شــــد. براســــاس شــــیوه نامه های 
ابالغــــی وزارت بهداشــــت بایــــد کمتریــــن تجمعــــات را 
داشــــته باشــــیم و فضــــای تبلیغات را به حوزه رســــانه و 

ببریم. مجازی  فضای 
عــــرف گفت: شــــاید مهمترین قســــمت برای مــــا همین 
تبلیغــــات باشــــد. مــــا 20 روز تبلیغات داریم کــــه مهترین 

مشــــکل ما ایــــن 20 روز خواهــــد بود. تــــالش می کنیم که 
شــــیوه نامه ها تدویــــن و ابالغ خواهد شــــد و ســــتادهای 
انتخاباتی توجیه خواهند شــــد. اگر این مرحله را پشت سر 
بگذاریــــم، روز انتخابات با چارچوب هایی کــــه داریم برگزار 

خواهد شد.
رئیــــس ســــتاد انتخابــــات کشــــور گفــــت: قانــــون بــــه ما 
اجازه افزایــــش روز رأی گیــــری را نداد اما افزایش ســــاعت 
امکان پذیر اســــت و احتمــــال دارد کار رأی گیــــری را زودتر 
شروع کنیم که فرصت بیشــــتری برای مردم وجود داشته 
باشــــد تا مشــــارکت کنند. تالش می کنیم فضــــای ایمنی 
برای مردم ایجاد کنیم تا کســــانی که می خواهند رأی دهند 

دغدغه بیماری را نداشته باشند.
معاون سیاســــی وزیر کشور در رابطه با برگزاری انتخابات 
الکترونیک و طرح اصالح قانون انتخابات که در مجلس 
مورد بررســــی قرار گرفته اســــت، بیــــان کــــرد: در رابطه با 
دو طرحــــی که مجلس شــــورای اســــالمی داشــــت تا این 
آخرین  لحظه در خصوص انتخابات شــــوراها، براســــاس 
جلســــه ای که خدمت رئیــــس مجلس و هیــــأت مرکزی 
آنجا  نظارت مجلــــس برای انتخابات شــــوراها بــــودم، در 
بحث شــــد که این طرح به این انتخابات نخواهد رســــید. 
بنابراین برای انتخابات شــــوراها براساس قانون گذشته 

عمل خواهیم کرد.
عــــرف گفــــت: در مــــورد طــــرح اصــــالح قانــــون انتخابات 
ریاست جمهوری تا جایی که در جریان هستم، ایرادهایی 
بر عدم تطبیــــق و صدق کلی در مجمع تشــــخیص گرفته 
شده اســــت. ایرادها به مجلس داده شده و مجلس باید 
برطرف کند و به شورای نگهبان بفرستد و به نظر می رسد 
این طرح هم بــــه انتخابــــات 1400 نخواهد رســــید، ولی اگر 

رسید ما طبق قانون عمل خواهیم کرد.
عرف تأکید کرد: در آخرین مذاکراتی که با شورای نگهبان 
داشــــتیم به این جمع بندی نرســــیدیم کــــه در انتخابات 
پیش رو از صندوق الکترونیک اســــتفاده کنیم. فرآیندها 
قبل از صندوق الکترونیکی اســــت. اما بــــا هیأت مرکزی 
نظارت بــــر انتخابــــات شــــوراها در ایــــن زمینه بــــه توافق 
رســــیدیم که بتوانیم 10 هزار شــــعبه در کشور را به صورت 
الکترونیکی برگزار کنیم. ما پیشــــنهادی داشــــتیم که در 
کنیم زیرا  کالنشــــهرها از صندوق الکترونیکی اســــتفاده 
ســــرعت اعالم نتایج را باال می برد اما دوستان گفتند ما با 
اصل آن موافقیــــم ولی درمورد مکان بعــــدا توافق کنیم. 
کف برگزاری انتخابات الکترونیکی 139 شــــهر چهار سال 

پیش خواهد بود.
وی در پاســــخ به ســــوالی مبنی بر اینکه در انتخابات سال 
96 در حدود 139 شــــهر انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روســــتا را به صورت الکترونیکی برگــــزار کردید، آیا به این 
تعــــداد در انتخابــــات 1400 اضافــــه نخواهد شــــد؟، گفت: 
فرآیند تولید صندوق الکترونیک فرایند زمان بری اســــت. 

از انتخابات ســــال قبل مجلس این فرآیند را دنبال کردیم 
و از مراجــــع ذیربط در مورد آن ســــوال کردیم. امســــال هم 
برای انتخابات 1400 سواالتی کردیم که ابهامات و ایراداتی 
داشــــتند. شــــورای نگهبان تعدادی صندوق در اختیار ما 

گذاشته است.
کشور  گفت: آقای وزیر  کشــــور  رئیس ســــتاد انتخابات 
حتی در جلســــه ای که بــــا آیت ا... جنتی داشــــتند و بنده 
هم بــــودم، این موضــــوع را مطــــرح کردیم و به شــــورای 
طراحی  را  الکترونیکــــی  صنــــدوق  شــــما  گفتیم  نگهبان 
در  ابهاماتــــی  اگــــر  کنیــــم.  اســــتفاده  آن  از  مــــا  و  کنیــــد 
از  مورد صندوق هــــای ما دارید، مــــا اصرار نداریــــم حتما 
صندوق های ما اســــتفاده کنید. هر صندوقی که شــــما 
مدنظــــر دارید را به مــــا بدهید. البته تا االن این مســــاله 

است. نشده  حل 
عرف گفت: برای ساخت دستگاه های احراز هویت، 6 ماه 
زمان برد زیرا فرآیند ســــاخت آن کار ساده ای نیست. این 

دستگاه ها باید به آزمایشگاه برود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ امکانی برای ساخت 
هیچ صندوق الکترونیک وجــــود ندارد، گفت: بنابراین ما 
براســــاس داشــــته هایمان عمل می کنیم. داشته های ما 
33 هزار صندوق اســــت و تجربه قبل نشان داد در همان 
139 شــــهر یا معادل آن می توانیم انتخابات را الکترونیکی 

برگزار کنیم.
عرف در پاســــخ به این سوال که آیا نباید قانون انتخابات 
در دوره کرونــــا مــــورد بازبینی قــــرار بگیــــرد؟ و اینکه برای 
آنهایــــی که مبتال به کرونا هســــتند تمهیدی اندیشــــیده 
ایــــد؟، گفــــت: همــــه دســــتورالعمل ها دو ســــه دســــته 
می شوند. یک دسته به شــــعبه و رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی مربوط می شــــود که همه آن را عمل خواهیم 
کرد. ما انتخابات روسیه و کره جنوبی را ارزیابی کردیم. ما 
از وزارت امور خارجه خواســــتیم تجارب کشورهایی که در 
دنیــــا در این دوران انتخابات برگزار کــــرده اند را در اختیار 

ما قرار دهد.
وی ادامه داد: مثال در دنیا برای اخذ رأی کســــانی که مبتال 
به بیماری هســــتند، به منازلشــــان رفته اند یا اعالم کردند 
مبتالیان به شــــعبی مراجعه کنند که ایزوله است. دسته 
دیگــــری بــــه افزایش شــــعب و دســــته دیگر بــــه افزایش 
روزهــــای انتخابــــات مربوط می شــــود. ما در وزارت کشــــور 
بحثی را دنبال می کنیم که انتخابات در شــــرایط اورژانسی 
و اضطراری چگونه باید برگزار شــــود. خب این مســــاله در 

قانون دیده نشده است.
گفــــت: این مســــاله را  کشــــور  معــــاون سیاســــی وزیر 
قانونگــــذاران در آینــــده باید مدنظر قــــرار بدهند. حتی 
ما در الیحه جامــــع انتخابات این مســــاله را مدنظر قرار 
ندادیــــم. بایــــد در آینده دســــت مجــــری انتخابــــات باز 

شود.

آقا تهرانی:

 توزیع رانتی ارز محصول 

بی تدبیری
دبیــــرکل جبهــــه پایــــداری گفــــت: »توزیــــع رانتی ارز 
4200 تومانی«، محصول مســــتقیم بی تدبیری آقای 

روحانی و جهانگیری بود.
رئیــــس جمهور آینده بایــــد صدای اهالــــی غیزانیه، 
کپرنشــــینان  و  کردســــتان  کولبــــران  خوزســــتان، 
جریــــان  نامــــزد  باشــــد.  بلوچســــتان  و  سیســــتان 
؛ مدل  انقــــالب باید هم اصلح باشــــد و هــــم رأی آور
چهــــار مرحله ای وفاق را دنبــــال خواهیم کرد. آن ها 
که تصمیمشــــان را برای نامزد شدن گرفته اند، تیم 

اولیه شان را معرفی کنند.

افزایش برداشت گاز از 
میدان مشترک پارس 

جنوبی
مدیرعامــــل شــــرکت نفــــت و گاز پــــارس از افتتاح 
مخــــازن گاز مایع فازهــــای 22 تا 24 پــــارس جنوبی 
بــــه ظرفیت 80 هــــزار مترمکعب خبــــر داد و گفت: 
، ظرفیت نگــــه داری و  بــــا تکمیــــل 2 مخــــزن دیگــــر
بارگیری ایــــن محصول تا پایان امســــال به 160 هزار 

می رسد. مترمکعب 

پرواز جنگنده اف-35 
در آسمان ایران کذب است

آژیر خطر  نیمه شب شــــنبه شنیده شــــدن صدای 
در یکــــی از مناطــــق غرب تهــــران و همزمــــان پرواز 
متعلق  مسافربری  هواپیمای  فروند  یک  مشکوک 
به خطوط هوایی ترکیه، در فضای عمومی خبرســــاز 

شد.
گاه در نیروهای مســــلح، شــــایعه ورود  یک مقــــام آ
جنگنده های اسرائیلی در آسمان کشور را تکذیب 
کرد و گفت: ایــــن ماجرا هیچ ارتباطــــی با تهدیدات 
هوایی کــــه منجر به فعال شــــدن ســــامانه پدافند 

هوایی کشور شود، نداشته است.

واکسن ایرانی روی کرونای 
انگلیسی نیز مؤثر است

مســــؤول تیــــم تولید واکســــن در ســــتاد اجرایی 
ایران  »کوو  واکســــن  کرد:  اعالم  امــــام)ره(  فرمان 
وس جهش  یافتــــه انگلیســــی  وی ویــــر برکــــت« ر

است. بوده  مؤثر 
آزمایش  ها نشــــان داد پالســــمای خون افرادی که 
واکســــن کووایران برکــــت در کارآزمایــــی بالینی به 
آنها تزریق شــــده اســــت قادر به خنثی سازی کامل 

ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی است.

حکم یکی از عوامل جنایت 
کوه بیرک اجرا شد

بامداد شــــنبه حکم مجازات یکی از ســــرکرده های 
گروهک وابســــته بــــه جیش الظلم به نــــام »جاوید 
در   » عمــــر »محمــــد  بــــه  معــــروف  خلــــد«  دهقــــان 

شد. اجرا  سیستان وبلوچستان 
در پی وقوع یک حادثه تروریســــتی روز 20 فروردین 
ســــال 94 دو نفــــر از کارکنان ســــپاه هنــــگام پایین 
آمدن از کوه بیرک در کمین تیراندازی تروریست ها 

قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

ح »پیمان دفاعی امنیتی  طر
گروه مقاومت« کلید خورد

مجلــــس طرحی برای دفــــاع از گروه هــــای مقاومت 
تدوین کرده اســــت بر اســــاس این طرح کشــــورها 
و گروه هــــای جبهه مقاومت یک پیمــــان امنیتی با 

می کنند. امضا  یکدیگر 
بر اســــاس این طرح چنانچه رژیم صهیونیســــتی به 
هر یک از کشــــورهای جبهه مقاومــــت حمله کند و 
آن ها داشته باشد دیگر کشورهای  یا اقدامی علیه 
عضو این گروه تمــــام تالش خــــود را از نظر نظامی، 
اقتصادی، سیاســــی تا زمان دفــــع کامل خطر به کار 

گرفت. خواهند 

ایران در رتبه سوم 
افزایش تولید نفت

رویترز نوشت: تولید نفت اوپک برای هفتمین ماه 
پیاپی افزایش یافت.

ســــومین افزایــــش تولید بــــزرگ در اوپــــک متعلق 
بــــه ایران بــــود که از قــــرارداد کاهــــش تولید معاف 
شــــده و امیدوار اســــت صادرات خود را با کاهش 

آمریکا افزایش دهد. تحریم های 
صادرات نفت ایران از ســــه ماهــــه پایانی 2020 رو به 
افزایش بوده ولی همچنان بسیار پایین تر از سطح 
صادرات آن در 2018 اســــت، یعنی قبل از سخت تر 

شدن تحریم ها توسط دونالد ترامپ.

اخبار کوتاه

خبــر



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

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

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

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

م.الف 274

زدن ماسک شستن دست ها رعایت فاصله اجتماعی در خانه ماندن

همشهری عزیز؛ توصیه های بهداشتی کرونا را جدی بگیرید

استفاده از
ضدعفونی کننده ها استفاده از دستکش

4725 1399    شـــماره  12 بهمن  یکشـــنبه   

ورزش6

هندبال بانوان مالیر 
لیگ برتری شد

مالیر  پایش  کیهــــان  تیم  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
جواز حضور در لیگ برتر هندبال بانوان کشــــور را 

آورد. به دست 
این تیم در فصل جاری لیگ دســــته یک هندبال 
تا  کســــب عنوان ســــومی شــــد  بانــــوان موفق به 
مجــــوز حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

کند. کسب  را  کشور  باشگاه های 
ســــرمربی تیــــم کیهــــان پایــــش مالیر اظهــــار کرد: 
رقابت هــــای لیگ دســــته یــــک هندبال بــــا حضور 
یازده تیم در شــــاهرود برگزار شد و تیم های حاضر 
2 گروه به صورت دوره ای بــــا یکدیگر به رقابت  در 
ســــنگ  ذغال  تیم های  نهایــــت  در  کــــه  پرداختند 
کیهان  و  تهــــران  شاهرود،آتریســــای  شــــرقی  البرز 
پایش الوند مالیر به ترتیب مقام های اول تا سوم 

کردند. کسب  را 
در  مالیر  پایش  کیهــــان  تیم  افــــزود:  ملکی  مژگان 
دیدار رده بندی توانســــت تیم قدرتمند نفت وگاز 
گچســــاران را شکســــت بدهد و با کسب سکوی 

ســــومی، جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند.
کرد: سطح فنی مسابقات بسیار باال بود  وی بیان 
و تیم ها با صرف هزینه و جذب بازیکنان خوب به 
دنبال صعــــود به لیــــگ برتر بودند و بــــا این حال 
تیم ما با تالش بازیکنان ضمن درخشش در این 

کند. کسب  را  ارزنده  از رقابت ها، افتخاری  دوره 
ملکی اضافه کرد: الهام روشــــن، مائده شــــهبازی، 
کیمیــــا ترکاشــــوند، محنــــا مؤمنــــی، ســــبا زنگنــــه، 
بهــــاره زنگنــــه، غــــزل کولیونــــد، نرگــــس صادقی، 
النــــاز یارمحمد توســــکی، فاطمه پیریایــــی، فاطمه 
 ، بادمهر مهشید  محمدحســــینی،  فاطمه  نصیری، 
بیتا روســــتایی، اســــرا مرادی، کارن اصالنی، مژگان 
تــــرک و زهرا  اقــــدم، فاطمه  مردوخی، فائــــزه متین 
را  ایــــن رقابت ها  تیــــم مالیر در  حبیبیــــان ترکیب 

دادند. تشکیل 
وی یادآور شــــد: تیم مالیــــر با ترکیبــــی از بازیکنان 
مســــتعد و بومی به این رقابت ها اعزام شــــده بود 

و در مجموع نتایج رضایت بخشــــی کسب شد.

قهرمانان بدمینتون
 بانوان همدان جام فجر 

معرفی شدند

بانوان  بدمینتون  قهرمانان  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همدان گرامیداشــــت دهــــه مبارک فجر روز شــــنبه 

معرفی شدند.
از  ورزشــــکار   45 مســــابقات  دوره  ایــــن  در 
شهرســــتان های مختلف استان همدان در پنج رده 
ســــنی نونهاالن، نوجوانــــان، جوانان، بزرگســــاالن و 

پیشکسوتان با هم رقابت کردند.
در ایــــن رقابت ها و در رده ســــنی نونهاالن نیوشــــا 
شــــکوری از همدان عنوان قهرمانی را کســــب کرد، 
یلدا دولتی از نهاوند دوم شد و نازنین زهرا کولیوند 
دیگر ورزشکار نهاوندی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده ســــنی نوجوانان الینا جباری از بهار بر سکوی 
نخســــت ایســــتاد، مهشــــید خســــروی جعفــــری از 
همــــدان مقام دوم را کســــب کــــرد و آوا شــــهبازی از 

نهاوند نیز سوم شد.
همچنین در رده سنی جوانان زهرا مالمیر از نهاوند 
قهرمان شد، عسل عبدی از همدان مقام دوم را به 
دســــت آورد و زهرا جوزاء از نهاوند بر ســــکوی سوم 

ایستاد.
در رده ســــنی بزرگســــاالن فائزه صالحی از همدان بر 
جای نخست ایســــتاد، زهرا کشاورزی دیگر ورزشکار 
همدانی دوم شــــد و مهدیه آذریــــون از مالیر عنوان 

سوم را به دست آورد.
در رده ســــنی پیشکســــوتان نیز شــــکوفه شکوری 
و بیتــــا باباخانیان از همــــدان قهرمان شــــدند، زهرا 
شریفیان و فرزانه افشــــاری از همدان جایگاه دوم را 
کسب کردند و فریبا محمدی و مریم جمشیدیان از 

همدان نیز بر سکوی سوم قرار گرفتند.

خبــر

لیش بانوان همدان  آ
در آزمون سخت انتخابی تیم ملی

 

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: میثــــم ناصرنــــژاد- رقابت های 
لیش بانوان قهرمانی کشور در حالی قرار است  کشــــتی آ
روزهای 2 و 3 اســــفندماه امســــال در خانه کشتی شهید 
آزمونی  ابراهیم هادی برگزار شــــود که دختــــران همدانی 

سخت در این عرصه از مسابقات ملی پیش رو دارند.
لیش بانــــوان همدان در ســــال های گذشــــته  آ کشــــتی 
هرگز در قامت یک تیم مدعی ظاهر نشــــده اما از بهمن 
ســــال گذشــــته با راه اندازی رســــمی این رشــــته در برخی 
شهرســــتان های مســــتعد اســــتان، نوید روزهای خوب 

برای این ورزش سنتی را می دهد.
هیات کشــــتی استان همدان بهمن ســــال گذشته بود 
که شهرســــتان های همــــدان، نهاوند و مالیــــر را در این 
رشــــته بانوان فعال کرد اما کرونا مانع از فعالیت مستمر 

لیش کاران در تمرینات آماده سازی شد. آ
با ایــــن حال هیأت کشــــتی همــــدان قصد تیمــــداری در 
رقابت های قهرمانی کشور را دارد و باید دید در این دوره 
از مســــابقات آیا ورزشکاران همدانی پدیده می شوند و یا 

زنگ تفریح حریفان خواهند بود.
آزمون سرنوشت ساز تیم ملی �

براســــاس اعالم فدراســــیون کشــــتی، باتوجه به شــــیوع 
ویروس کرونا، نتایج به دســــت آمده از مسابقات مالک 
انتخــــاب تیم ملی بوده و در صــــورت صالح دید کادر فنی 

در برخی از اوزان، انتخابی برگزار خواهد شد.
در واقــــع هر ورزشــــکاری کــــه بتواند نشــــان طــــالی این 
مســــابقات را کسب کند، شــــانس باالیی برای حضور در 

ترکیب اصلی تیم ملی را دارد.
اما نکته جالــــب توجه اینکه، نفرات برتر این مســــابقات 
لیــــش بانوان  آ فقط مجاز به فعالیت در رشــــته کشــــتی 

بوده و در صورت فعالیت در ســــایر رشــــته های ورزشــــی 
به صــــورت حرفه ای، از دعــــوت آنها به اردوهــــا واعزام به 

المللی جلوگیری می شود. مسابقات بین 
در ســــال های اخیر همواره در رشــــته هایی نظیر کشــــتی 
کالســــیک همدان از قهرمانان جودو و ســــایر رشــــته ها 
لیش حضور  اســــتفاده می شد اما این بار قوانین کشتی آ

آنها را منع کرده است.
بنابراین فقط بانوانی می توانند رهســــپار این مســــابقات 

شوند که در این رشته فعالیت دارند.
آزاد کمربند و در اوزان 55،  مسابقات در کالس کشــــتی 
60، 65، 70،75 و به اضافه 75 کیلوگرم برگزار خواهد شد 
و هیأت کشــــتی همدان امیدوار اســــت در ایــــن دوره از 

آمیزی داشته باشد. مسابقات عملکرد موفقیت 
لیــــش بانوان  ســــال گذشــــته در رقابت هــــای قهرمانی آ
کشــــور که اردیبهشــــت ماه برگزار شــــد، تیم همدان در 

هیچ یک از اوزان عملکرد موفقی نداشت.
ایــــن وضعیــــت منجر شــــد تــــا هیــــأت کشــــتی همدان 
کشــــتی  منســــجم تر نســــبت به برنامه ریزی مطلوب در 
بانوان اقدام کند و حاال پس از یک و نیم ســــال، همگان 

در انتظار درخشش در میدان ملی هستند.
درخشش، اولویت اعزام �

هیات کشــــتی همــــدان برای احیای این رشــــته ورزشــــی 
و حضــــور قدرتمند در مســــابقات نســــبت به تشــــکیل 
نشست هماهنگی و بررســــی آخرین وضعیت تیم اعزام 

اقدام کرد.
دبیر هیأت کشــــتی همــــدان در این نشســــت گفت: به 
دلیل شــــیوع کرونا در یکســــال گذشــــته و عدم تمرین 
ورزشــــکاران در اردوهای آمادگی مسابقات اگر وضعیت 

جســــمانی ورزشــــکاری آمادگــــی کافــــی برای مســــابقات 
آسیب دیدگی جدی می شوند. نداشته باشد دچار 

قاســــم ربیعیــــان افــــزود: بــــرای اعــــزام ورزشــــکاران بــــه 
لیش مشــــکلی نداریم اما باید ورزشــــکاران  مســــابقات آ
هم نیز برای دفاع از حیثیت کشــــتی استان با تمام توان 

برای کسب نتیجه به میدان رقابت بروند.
وی اضافــــه کــــرد: همچنین بــــرای حضور در مســــابقات 
لیش بانوان کشــــور تمام افــــراد تیم باید تســــت کرونا  آ
و رضایــــت  نامه کتبی اولیا و سرپرســــت خــــود را تحویل 

هیأت استان بدهند.
کیــــد بر افزایــــش دانش مربیان در رشــــته  ربیعیــــان با تأ
لیش گفت: نخســــتین دوره کالس های مجازی  کشتی آ
لیــــش 12 بهمن ماه  برای دانش افزایی فعاالن کشــــتی آ

به صورت مجازی برگزار می شــــود و موضوعاتی همچون 
تغذیــــه، فیزیولــــوژی و قوانیــــن و تکنیک هــــای کشــــتی 

لیش تدریس می شود. آ
آمادگی شرط اعزام �

نایب رئیــــس هیأت کشــــتی همدان نیز گفت: کشــــتی 
گیرانــــی بایــــد در ترکیب تیــــم اعزامی قــــرار بگیرنــــد که از 

آمادگی الزم برخوردار باشند.
زهــــرا کهــــزادی افــــزود: در مقابــــل نتایــــج تیم مســــوول 
لیش  آ آبروی کشتی استان در  هســــتیم بنابراین باید از 
بانوان کشــــور دفاع کنیم چرا که تاریخ کشتی این استان 
مملــــو از افتخارات اســــت و نباید نتایج ضعیف کســــب 

کنیم.
وی بیــــان کــــرد: البتــــه شــــیوع کرونــــا باعــــث شــــده تــــا 

ورزشــــکاران به طور منظم موفق به تمرین آماده ســــازی 
نشوند و همین مساله شرایط را سخت می کند.

کید کرد: تا شــــروع مســــابقات مربیان در هر  کهــــزادی تأ
شهرســــتان باید نســــبت به آماده سازی کشــــتی گیران 
جهــــت اعزام برنامه ریــــزی و تالش کننــــد و البته تصمیم 

نهایی توسط هیأت اتخاذ می شود.
وی افــــزود: همچنیــــن تســــت آمادگی از تمامی کشــــتی 
لیش بانوان انجام می شــــود تــــا افرادی که در حد  گیران آ

مسابقات ملی هستند، در ترکیب قرار بگیرند.
لیش در زبان فارســــی به معنی مبایعه و در زبان ترکی به  آ
معنای شــــروع کردن و گرفتن می باشد که به عنوان یک 
نام بر روی یک نوع کشــــتی محلی نهاده شــــده که به آن 

کشتی با شال هم می گویند.

کناره گیری تنها نماینده کشتی همدان 
از تیم ملی بزرگساالن
: با غالمرضا محمدی کار نمی کنم جوکار

هگمتانه، گــــروه ورزش: »تــــا پایان بازی هــــای المپیک 
حکــــم دارم امــــا بی دلیل کنار گذاشــــته شــــدم برخی از 
مربیــــان حاضری خــــوری می کننــــد. هیچ کجــــا تمرین 
نداشــــتند اما تیــــم ملی همیشــــه در قبضــــه آنها بوده 

است«.
مسعود مصطفی جوکار ضمن بیان این مطلب گفت: 
سال ها در کنار تیم های ملی خدمت کردم. پس از روی 
کار آمــــدن علیرضا دبیر نظر وی این بــــود که به عنوان 
مربی ارشــــد تیم امید انجــــام وظیفه کنــــم اما غالمرضا 
محمدی خواســــت بــــه تیم بزرگســــاالن کمــــک کنم. 
مسابقات جهانی و آسیایی رفتیم و برگشتیم. طی این 
مدت اگر مشــــکالت و مســــائلی به وجود آمد به خاطر 
مســــائل ملی و اینکه فدراســــیون دچار حاشیه نشود 
سکوت کردم و حرفی نزدم. شب عید گذشته به رسم 
احترام چند بار با ســــرمربی تیم تماس گرفتم اما جوابم 
را نــــداد. بعدهــــا هم که دچار کرونا شــــدم و ســــه هفته 
از من نگرفت.رسم پهلوانی،  بیمارستان بودم سراغی 
رفاقت گذشــــته و یک ســــال همکاری اقتضــــا می کرد 

حداقل با یک تماس خشک و خالی حال مرا بپرسد.
وی افزود: به نظر من ایشــــان فراتر از حوزه مسؤولیت 
خود کار می کنــــد و به دلخواه مربیــــان را بر می گزیند در 
حالــــی که تا به حال جز تیم ملــــی در جایی تمرین نداده 
است. ســــابقه فعالیت من و امثال من هم مشخص 
است طی سال های گذشته مرتب کنار تیم ملی بودم 
و هر زمان هم کــــه با تیم ملی نبودم در اســــتان خودم 

آموزش دادم.
نایــــب قهرمان المپیــــک ادامه داد: آقایــــان باید منت 
مرا هم بکشــــند که با آنها کار کنــــم.  توقعی ندارم چون 
نــــه با زدوبند خــــودم را به تیــــم ملی رســــاندم و نه توقع 
زیادی دارم. همواره به بزرگترهــــا و مربیان خودم احترام 
می گذارم اما وقتی قرار است حرمت شکنی شود خیلی 
حرف ها برای گفتن دارم که به موقع خواهم گفت.من 
نمی دانم چرا سرمربیگری در انحصار یک نفر قرار گرفته 
در حالی که افراد شایسته زیادی هستند که می توانند 

خیلی بهتر از وضع موجود تیم ملی را اداره کنند.
جوکار در پاســــخ به این پرسش که آیا اختالفی بین وی 
و ســــرمربی تیم کشــــتی آزاد به وجود آمده، اظهار کرد: 
به هیــــچ عنوان اتفاق خاصی رخ نــــداده و من نمی دانم 
ایشــــان به چه دلیــــل در برابر من موضــــع گرفته؟ بنده 
به همراه ابراهیــــم مهربان، عباس حــــاج کناری و غالم 

محمدی تــــا پایان المپیک از رئیس فدراســــیون حکم 
داریــــم. باید رئیس فدراســــیون و مدیــــر تیم های ملی 
پاســــخ دهند که چرا به حکم و امضایی که شده پایبند 
نیســــتند؟ من این موضوع را به خاطر خودم نمی گویم 
چون تحت شــــرایط فعلی به هیچ عنوان حاضر نیستم 
بــــا ســــرمربی تیم ملــــی همــــکاری کنم اما مســــؤولین 
یادشــــده باید پاســــخ بدهند که آیا آنها تصمیم گیرنده 

نهایی هستند یا سرمربی تیم؟
وی در پایان تأکید کرد: اگر من مشــــکلی داشتم و دارم 
اعالم کنند تا خودم هم بدانم بــــه چه دلیل از تیم ملی 
کنار گذاشــــته شــــدم؟ تنها من نیســــتم که نسبت به 
عملکرد ســــرمربی تیم اعتراض داشــــته باشم صادق 
گــــودرزی و مهدی تقوی ودیگــــران نیز بــــه دلیل رفتار 
و عملکــــرد وی حاضر بــــه همکاری با او نیســــتند. یکی 
نیســــت بپرســــد چرا تنها دونفــــر می توانند با ایشــــان 
کار کنند و بقیه حاضر نیســــتند کنار او باشــــند؟ اولین 
کرونایــــی کشــــتی من بودم چــــون در اوج شــــیوع این 
بیماری از پای ننشستم و دغدغه این ورزش را داشتم. 
با تمام وجود کنار کشــــتی بودم و تــــا پای جانم رفتم اما 

مزد زحماتم را اینطور گرفتم!
اطمینان دارم ایشــــان با این شــــیوه رفتار چه بســــا به 
المپیک هم نرســــد. در واقع اعمال و رفتار خود او مانع 
خواهد شــــد در توکیو کنار تیم باشــــد. به هر حال من 
حدود 7 ســــال کنار تیم های ملی بــــودم و حرص ندارم 
باردیگر بــــه تیم ملی برســــم اما این ســــوال برای همه 
مطرح اســــت که چرا باید یک نفر برای تیم ملی تصمیم 

بگیرد؟

داوران تهرانی قاضی پاس و شهدای بابلسر
هگمتانــــه، گروه ورزش: اســــامی داوران قضــــاوت کننده 
دیدارهــــای هفتــــه هفتم لیگ دســــته دوم باشــــگاه های 

کشور مشخص شد.
قضاوت دیدار حساس پاس همدان و شهدای بابلسر به 

داوران تهرانی سپرده شد.
مســــلم مشــــهدی به عنوان داور وســــط به همــــراه علی 
فرهانــــی و محمــــود گل محمدی ایــــن دیــــدار را قضاوت 
می کنند ضمن اینکه سیدمســــعود میرنظام داور چهارم 

است.
ناظر این مســــابقه نیز محمدحســــین ابراهیمی از مرکزی 

است.
مشــــهدی آذرمــــاه ســــال قبل دیــــدار پاس و 
ســــردار بوکان را قضاوت کرد کــــه به برد پاس 

انجامید.
هفته هفتم - دوشنبه 13 بهمن 99 �

عقــــاب تهران - شــــهرداری بم- ســــاعت 14- 
ورزشگاه عطرسیب باقرشهر

سیدحسین حسینی - رضا احمدی - سعید 
: حمید  وطن پرســــتان - دانیال طاهری - ناظر

نظری
گناوه - ســــاعت  ایرانجــــوان بوشــــهر - امید 

14:15- ورزشگاه بهشتی بوشهر
مجتبــــی مختــــاری - رمضــــان رضایــــی مقدم 
حمیدرضــــا   - ســــبوکی  عباســــی  محســــن   -

: اسماعیل آمری عبدالهی - ناظر
- ســــاعت 14- ورزشگاه  اســــپاد تهران -علم و ادب تبریز

کشوری تهران
محمــــد رامیــــان - متیــــن قیــــدی - محمدرضــــا اخالقی - 

: محمد دوستی غالمرضا قلیچ خانی - ناظر
آواالن کامیاران - سپیدرود رشت- ساعت 14- ورزشگاه 

آزادی کامیاران
حسین بوجاری - هادی ابراهیمی - محمدرضا حسینی - 

: کریم اصغرزاده محمدرضا دالوری - ناظر
محتشــــم تبریــــز - ویســــتاتوربین تهــــران- ســــاعت 14- 

ورزشگاه شهرداری تبریز
علــــی محمــــدی پور - یاســــر عباســــی - ســــجاد صالحی - 

: فرزاد معبودی ابراهیم خانجانی - ناظر
- ساعت 14-  اترک بجنورد - شــــاهین بندرعامری بوشهر

ورزشگاه تختی بجنورد
ابوالفضــــل حســــینی - کامران ســــعیدی - امیــــد کمی - 

: عباس مهدی زاده محسن معقولی - ناظر

سه شنبه 14 بهمن 99 �
فوالدنوین اهواز - شــــهرداری همدان- ســــاعت 14:15- 

ورزشگاه اختصاصی فوالد اهواز
هــــادی علی نیافر - مســــعود مرادی - حجــــت محمدی - 

: عبدالرسول استاد زاده آیت صادقی - ناظر
نفت و گاز گچساران - شهرداری بندرعباس- ساعت 14- 

ورزشگاه شهدا نفت گچساران
محمدجواد عبدالهی - غالمرضا صابری - علیرضا شعرانی 

: سعادت اهلل باغبانی - عارف توسلی - ناظر
مس شــــهربابک - نفت امیدیه- ســــاعت 14- ورزشگاه 

شهدا مس شهربابک
امیر آرمند - میثم باهوش - مهدی اکبرزاده - محمدعلی 

: مجید روغنی یعقوبی - ناظر
نیــــروی زمینی تهــــران - شــــهیدقندی یزد- ســــاعت 14- 

ورزشگاه غدیر تهران
میثم صفاری - حســــینعلی ســــلطانی - داریوش کمری - 

: علیرضا رجبلو پژمان قرائیان - ناظر
- میالد مهر تهران- ساعت 14-  شــــمس آذر

ورزشگاه سردارآزادگان قزوین
جواد نصرالهی - رضا اســــکندری - محســــن 

: اکبر جهانی محمدی - محمد رجبی - ناظر
- ساعت 14-  پاس همدان - شــــهدا بابلســــر

ورزشگاه حاجی بابایی همدان
مســــلم مشــــهدی - علی فرهانــــی - محمود 
 : گل محمدی - سیدمســــعود میرنظام - ناظر

محمدحسین ابراهیمی
شهرداری ماهشــــهر - سردار بوکان- ساعت 

14:15 - ورزشگاه شهدا ماهشهر
حســــین امیدی - مجیــــد عالی پــــور - مهران 
: مهدی  عکاشــــه بابادی - جواد رنجبــــر - ناظر

پاکزاد
چهارشنبه 15 بهمن 99 �

- ســــاعت 14-  مس نویــــن کرمــــان - ملی حفــــاری اهواز
ورزشگاه امام علی)ع( کرمان

فرزیــــن تمیزی - فرزاد شــــیرمردی - هــــارون چوپان زاده - 
: رحیم مهرپیشه مهدی نبی زاده - ناظر

بانوی تیرانداز همدانی چهارم آسیا شد
هگمتانه، گــــروه ورزش: نمایندگان ایــــران در رقابت های 
تیراندازی برخط قهرمانی آســــیا در مــــاده تپانچه بادی یک 

نشان طال و دو نشان نقره کسب کردند.
آســــیا به  نخســــتین روز مســــابقات تیرانــــدازی قهرمانی 
میزبانی مجازی کشــــور کویت در حالی پیگیری شد که در 
ماده تپانچه بادی بانوان، هانیه رستمیان با کسب امتیاز 
580 بــــا قرار گرفتن در جایگاه نخســــت به عنوان قهرمان 

شناخته شد.
همچنیــــن دیگر تیرانــــداز ایران، گلنوش ســــبقت الهی با 

امتیــــاز 579 نایب قهرمان شــــد. مینا قربانی نیــــز با امتیاز 
576 در جایگاه چهارم آســــیا قرار گرفــــت. در این ماده 44 

تیرانداز حضور داشتند.
وغی  ، جــــواد فر نیــــز آقایــــان  بــــادی  در مــــاده تپانچــــه 
از  پــــس   587 امتیــــاز  بــــا  ایــــران  المپیکــــی  تیرانــــداز 
نماینــــده کشــــور هندوســــتان کــــه عنــــوان چهارمــــی 
قهرمانی  نایــــب  عنــــوان  بــــه  دارد  را  جهــــان  رنکینــــگ 

یافت. دست 
در این مــــاده که 46 تیرانــــداز حضور داشــــتند، وحید گل 

خندان با امتیاز 581 چهارم و ســــجاد پورحسینی با امتیاز 
578 عنوان هفتمی آسیا را کسب کرد.

ایــــن رقابت هــــا دیروز )شــــنبه( در رشــــته تفنــــگ بادی و 
اهداف پروازی پیگیری می شود.

نخســــتین دوره مســــابقات تیراندازی برخــــط قهرمانی 
11 بهمــــن مــــاه در  10 تــــا  آســــیا بــــه میزبانــــی کویــــت از 
وازی  رشــــته های تپانچه بادی، تفنگ بادی و اهداف پر
با حضور ورزشــــکارانی از سراسر آســــیا در حال برگزاری 

است.

شناسایی زمین برای  پیست موتورسواری در اسدآباد
هگمتانه، گروه ورزش: فرماندار اســــدآباد از راه اندازی و احداث پیســــت موتورســــواری در این 

کید کرد: زمین مورد نیاز این طرح تا هفته آینده شناســــایی شود. شهرســــتان خبر داد و تأ
ســــعید کتابی در نشســــت ســــاماندهی امور جوانان افزود: برای احداث پیست موتورسواری 
شهرســــتان باید زمین مورد نیاز طرح از طریق جهاد کشــــاورزی، منابع طبیعی، بخشــــداری ها و 
ورزش و جوانان شهرســــتان تا یــــک هفته آینده شناســــایی و با مکاتبات الزم ســــریع پیگیری 

شود.

کید بر راه اندازی بنیاد صیانت از خانواده در شهرســــتان اســــدآباد از ســــوی  وی همچنیــــن با تأ
بهزیســــتی خاطر نشــــان کرد: این بنیاد در مرکز استان و چند شهرســــتان در رابطه با مداخالت 
طالق از طریق انجام مشاوره با زوج های درخواســــت کننده طالق، نقش تأثیرگذاری در کاهش 

این امر دارد لذا وجود این بنیاد در شهرســــتان اسدآباد نیز ضروری است.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســــتان همدان نیز در این نشســــت از رفع مشکل زمین چمن 

داد. خبر  اسدآباد  شهرستان  ورزشی  مجموعه 
حمید ســــیفی اظهار کرد: برای حل مشــــکل آب زمین چمن مجموعه ورزشــــی و اســــتخر سردار 

شــــهید سلیمانی اســــدآباد مقرر شد مجوز یک حلقه چاه از ســــوی ورزش و جوانان شهرستان 
اسدآباد از طریق فرمانداری و دســــتگاه های مرتبط دریافت و با پرداخت هزینه چاه مشکل آب 

2 طرح رفع شود. این 
وی خاطر نشــــان کرد: بــــرای زمین چمن طبیعی مجموعه ورزشــــی آزادی اســــدآباد 300 میلیون 
تومان اعتبار دیده شــــده که به طور قطع با مرمت و بازســــازی زمین چمن طبیعی شهرســــتان 
مشــــکل چندین ســــاله این مجموعه در بحث فرســــودگی چمن و نیاز به مرمت چمن ورزشی 

شد. خواهد  حل  مجموعه 
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اهدای عضو یک مرگ مغزی به چهار نفر
هگمتانه، گروه  خبر همدان: مســــوول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

گفت: اهدای عضو دختر 25 ساله ساکن تویسرکان به چهار بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید.
به گزارش هگمتانه، مجید حمیدی روز شــــنبه اظهار کرد: » زهرا گل یارانی« که به دلیل شــــوک و ایســــت 
)عج( تویسرکان بستری بود به دلیل مشــــکل کمبود اکسیژن به بخش  قلبی در بیمارســــتان ولی عصر

آی.سی.یو بیمارستان مالیر انتقال داده می شود.

وی افزود: براســــاس نظر پزشــــکان متخصص، این بیمار جوان دچار ایســــت قلبی شده و امکان زندگی 
را نداشــــته که به همین دلیل و با موافقت خانواده، برای اهدای عضو به بیمارســــتانی در تهران منتقل و 

چهار عضو شامل قلب، کبد و 2 کلیه وی به بیماران نیازمند اهدا می شود.
مســــوول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار کرد: امسال تاکنون 13 

مورد رضایت گیری برای اهدای عضو در استان انجام شده که 10 عمل آن موفق بوده است.

حمیــــدی گفت: هــــم اینک بیمــــاران مرگ مغزی این اســــتان برای اهــــدای عضو به تهــــران منتقل 
می شــــوند که تــــالش می کنیم زمینــــه انجام عمل جراحی بــــرای اهدا و پیوند کبد در داخل اســــتان 

شود. فراهم  همدان 
خانواده 14 بیمار مرگ مغزی سال گذشته در اســــتان همدان نسبت به اهدای عضو بیمار خود رضایت 

دادند که 11 مورد آن با عمل جراحی موفق منجر به اهدای عضو شد.

»اخالِق رسانه« ضامن کیفیت 
یب نفوذ تولیدات و ضر

هگمتانه، گروه خبر همدان: محمد حســــین صوفی دبیر 
شــــورای نظارت بر ســــازمان صدا و ســــیما معتقد است: 
»متأسفانه در برخی از رســــانه ها و برنامه های صداوسیما 

اخالق رسانه مورد غفلت واقع شده است.«
به گــــزارش هگمتانه، صوفی در ایــــن زمینه اظهار می کند: 
از آنجا که برخی به سواد رســــانه کمتر توجه می کنند، نقد، 
تحلیل و تفســــیر را با تخریب، تضعیف و توهین اشــــتباه 
می گیرند و به رســــانه ضربه می زننــــد؛ در صورتی که مزیت 
همه رســــانه های امروز به نقد و تحلیل و انتقاد درســــت و 
اخالقی اســــت؛ چراکه نقــــد و انتقاد موجب رشــــد و تعالی 
و ارتقاء می شــــود. کسی که منطق اســــتدالل و بیان قوی 
داشته باشــــد به تخریب روی نمی آورد. فضای نقد، فضای 

بازی است که موجب رشد و تعالی می شود.«
صوفــــی درباره ضــــرورت رعایت اخالق و ادبیات درســــت 
در رســــانه هــــا، چنین می گویــــد: این روزها در مشــــاغل و 
حرف مختلف، بحث اخالق حرفه ای مطرح اســــت. اخالق 
حرفه ای یعنــــی اینکه هنجارها، ضوابط، دســــتورالعمل ها 
و آیین نامه هایی که بر آن حرفه حاکم اســــت، مورد توجه 
قرار گیرد و رعایت شود. فرد الزام دارد اگر چنانچه وارد این 
 به اخالق 

ً
عرصه شــــده است ـ به ویژه عرصه رســــانه ـ قطعا

حرفه ای رسانه پایبند باشد.
دبیر شــــورای نظارت بر سازمان صداوســــیما با اشاره به 
مقوله دانش و سواد رسانه ای، یادآور می شود: مقوله ای 
به نام ســــواد رســــانه ای داریم که در آن می بایســــت، هم 
کارشناس  هم  باشــــد،  داشته  رســــانه ای  سواد  مخاطب 
و همچنیــــن مدیــــران. چنانچــــه در مجموعه رســــانه ها و 
افرادی که وارد رســــانه ها می شوند و با آنها کار می کنند یا 
آنها هستند، سواد رسانه ای وجود داشته باشد  مهمان 
و به آن پایبند باشــــند و اخالق حرفــــه ای را رعایت کنند، 
 نه تنها مشــــکلی نخواهیم داشت بلکه برنامه ها 

ً
اساسا

با کیفیت مناســــب و با ضریب نفوذ مناســــب مخاطب 
تولیــــد و پخش خواهند شــــد. امــــا متأســــفانه در بعضی 
، این اخالق رســــانه ای کمتر مورد  برنامه ها و برخی از امور

توجه قرار می گیرد.
صوفــــی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایســــنا در 
پاســــخ به رفتار برخی که برای تسویه حساب های شخصی 
تریبون رسانه را در اختیار می گیرند، تصریح می کند: رسانه 
آیینــــه جامعه اســــت. اگر می گوییم کشــــوری رشــــدیافته 
هســــتیم، رســــانه مان هم باید برگرفته از این باشد. وقتی 
بحث سواد رســــانه ای مطرح می شــــود، مجری، سردبیر و 
گزارشگرمان هم باید سواد رسانه ای داشته باشد. ترجمه 
سواد رســــانه ای در این بخش، این می شود که در شرایط 
موجــــود، چــــه موضوعی برای طــــرح نیاز و ضروری اســــت، 
چه کارشــــناس و مهمانی را انتخاب کنیم و چه ســــواالتی 
را مطــــرح کنیــــم و اینکه برای هدایت موضــــوع و مهمان و 
شــــبکه چه مجری انتخاب کنیــــم. مجری در این شــــرایط 
نقش هدایتگری بحث را بر عهده دارد. اینکه در بعضی از 
رســــانه ها گفته می شود هر حرفی که مهمان بزند خودش 
باید پاســــخ گو باشــــد، ما اصاًل چنین چیــــزی نداریم. وقتی 
که ما می گوییم رسانه مســــؤولیت هدایت افکار عمومی 
را برعهــــده دارد، این هدایتگری می بایســــت توســــط یک 
مولف صورت بگیرد. وقتی که مجری متوجه شــــد توسط 
یکی از مهمانان و کارشناســــان بحث منحرف می شــــود، 
 می بایســــت جلــــوی او را بگیرد و اجــــازه ندهد خارج 

ً
حتما

، صحبت ها ادامه پیدا کند، نــــه اینکه تخریب و  از دســــتور
تحقیر ادامه پیدا کند.

معاون پیشین صدا درباره ضرورت نقد منصفانه و اخالق 
مدارانه در ســــازمان صداوســــیما، اظهار می کنــــد: نه تنها 
برای رســــانه ملی بلکه برای همه رسانه های موجود ـ اعم از 
 تولید محتوا بر 

ً
صوتی وتصویری، حقیقی و مجازی ـ اساسا

اســــاس نقد و تحلیل به شدت مورد نیاز است. لزوما این 
نقد و انتقاد هم نباید صرفا متوجه مسؤوالن باشد، بلکه 
می تواند متوجه مردم و رفتار آنها هم باشــــد. اگر به دنبال 
جامعه فرهیخته و خودســــاخته هســــتیم، اگــــر به دنبال 
جامعه بالنده و رشد یافته هســــتیم، باید مستمرا فضای 
نقد و انتقاد در این جامعه وجود داشــــته باشد و بهترین 
بستر برای نقد و انتقاد، بستر رسانه است. حال در کشور 
ما رســــانه ملی توسعه پیدا کرده اســــت. انواع شبکه های 
عمومــــی و اختصاصــــی وجــــود دارد. بنابرایــــن می توانند 
 باید توأم با مدارا باشــــد. 

ً
فضای نقد را ایجاد کنند، اما حتما

 فضایی 
ً
 توأم با اخالق، انصاف و عدالت باشد و حتما

ً
حتما

را ایجاد کنند که آن فرد و یا دستگاه که نسبت به آن نقد و 
، باعث رشد  انتقاد می شود، پاسخ گو باشد. رعایت این امر

بالندگی جامعه می شود.
صوفی به این پرســــش که آیا سازمان صداوسیما نسبت 
به شکایت افراد حقیقی و حقوقی مصونیت حقوقی دارد، 

نیز پاســــخ می دهد: هیــــچ دســــتگاهی مصونیت حقوقی 
ندارد. خوشــــبختانه قــــوه قضاییه در جمهوری اســــالمی 
آحاد جامعه و همه دستگاه های  مســــتقل اســــت. همه 
اجرایی هــــم می بایســــت در برابــــر قانون تمکیــــن کنند؛ 
بنابراین چنین واژه ای بــــا عنوان مصونیت حقوقی وجود 
نــــدارد و هــــر رفتاری کــــه خالف شــــئون و خــــالف حقوق 
 باید نسبت 

ً
شــــهروندی و قوانین و ضوابط باشــــد، حتما

به آن پاسخ گویی وجود داشــــته باشد. پیشتر هم در این 
خصوص مواردی اتفاق افتاده است که اشخاص حقیقی 
و حقوقی به قــــوه قضاییه مراجعه و شــــکایت کردند و به 

شکایت آنها رسیدگی شده است.
دبیر شــــورای نظارت بر صدا و ســــیما در بخش پایانی این 
گفتگو در پاســــخ به اینکه ســــازمان صداوســــیما در قبال 
انتشــــار مواردی خالف اخالق رســــانه چه برخوردی باید با 
افراد خاطی داشته باشــــد؟ خاطرنشان می کند: شجاعت 
مدیران رســــانه در پذیرش اشتباهشان است. آقای علی 

عســــکری، رئیس ســــازمان صدا و ســــیما درباره حواشی 
پیش آمده کار خیلی خوبی انجام دادند و آن عذرخواهی از 
رئیس جمهور و مردم بود. البته خیلی زیباتر بود که همان 
لحظــــه اول که این موضوع اتفاق افتاد، مدیر شــــبکه این 

عذرخواهی را انجام می داد.
صوفــــی به حرف هایش اضافه می کنــــد: در کنار این فضا، 
فضایــــی برای نقد و انتقاد و تحلیل و تفســــیر ایجاد کنیم. 
اگر چنانچه هر کسی اشتباه کند و متناسب با اشتباهش 
پوزش و عذرخواهی کند و بپذیرد که اشــــتباه کرده است، 
 این باعث عّزت فرد می شــــود. عذرخواهی که آقای 

ً
حتمــــا

علی عســــکری انجام داد، موجب عزیزتر شدنش شد و نه 
ذلتش. پذیرش ها موجب رشــــد و تعالی جامعه می شود 
و با اســــتکبار مقابله می کند. به هر حال جامعه اســــالمی 
هســــتیم، جامعه دینی و اخالقــــی. جامعه اخالقی هم یک 
جامعه با ویژگی هــــای تواضع، فروتنی گذشــــت و عدالت 

است.

سرپرست فرمانداری همدان:

برنامه محوری الزمه جذب اعتبار
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان در نشست هماهنگی دهیاران و اعضای شورای 
اسالمی روستاهای بخش مرکزی گفت: در هر روستا باید 
اطالعات کامل اقدامات انجام شده، اقدامات مورد نیاز و 

برنامه عملیاتی مشخص داشته باشیم.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی خواســــتار برنامه 
محوری بخشــــداران دهیاران و شــــوراهای اســــالمی برای 
روســــتاها شــــد و افزود: برای جذب اعتبارات مــــورد نیاز و 

اســــتفاده از فرصت نمایندگان در این راســــتا باید برنامه 
محور باشیم.

وی با تأکید بر اولویت تکمیل کارهــــای نیمه تمام اضافه 
کرد: گازرسانی به واحدهای اقتصادی و تولیدی، بهسازی 
و مقاوم سازی در روستاها، توســــعه و تقویت شبکه برق 
رسانی، توسعه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و چند 
طرح در بخش راه روستایی از جمله طرح هایی است که در 

دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی با اشــــاره به لــــزوم هم افزایــــی برای تغییــــر وضعیت و 
پیشبرد امور روستا تصریح کرد: شوراهای اسالمی روستاها 
می توانند با برنامه ریزی اصولی و تصمیم سازی در تصمیم 

گیری مدیران برای رفع نیازهای روستا مؤثر باشند.
محمدی در پایــــان از پیگیری هــــای حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس شورای اسالمی به منظور جذب 
اعتبــــارات ملی و تأمیــــن اعتبــــار بســــیاری از طرح های در 

دست اجرا قدردانی کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان:

اولویت بودجه ١4٠٠ تکمیل پروژه های نیمه تمام است

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون برنامه ریــــزی و 
توســــعه سرمایه انسانی شــــهردار همدان با تأکید بر لزوم 
عدالــــت محــــوری در تهیه بودجه ســــال آینــــده مدیریت 

شــــهری همدان گفت: اولویت بودجه سال ١4٠٠ تکمیل 
پروژه های نیمه تمام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ مرتضی حضرت زاده اظهار کرد: شهرداری همدان 
در ســــال های اخیر توسعه متوازن شهر در تمامی حوزه ها 
را مورد توجه قرار داده است که علی رغم تمامی تنگناهای 
شدید مالی و اقتصادی، خوشبختانه شاهد توسعه کمی 
و کیفــــی پروژه ها و بــــه تبع آن افزایــــش رضایتمندی مردم 

هستیم.
وی ادامــــه داد: اجــــرای پروژه های عمرانی، اجــــرا و تکمیل 
، احداث  تقاطع های غیرهمســــطح، توســــعه فضای ســــبز

بوســــتان های محله ای و فــــرا منطقه ای، توزیع آســــفالت 
، بازگشــــایی معابــــر اصلــــی و فرعی،  بی ســــابقه در شــــهر
افزایــــش کمی و کیفی خدمات شــــهری، توســــعه حمل و 
نقل عمومی، ســــنگ فرش معابــــر و غیره تنها بخشــــی از 
فعالیت های مدیریت شــــهری همدان طی سه سال اخیر 

در راستای عدالت محوری بوده است.
معاون شــــهردار همدان با اشــــاره به آغاز اقدامات بودجه 
1400 شــــهرداری همدان از نیمه دوم سال جاری، گفت: در 
گام نخست تدوین بودجه از شهروندان درخواست کرده 
ایم نظرات خود را ارائه دهند چرا که »شــــهروند محوری« از 

اهداف مهم بودجه سال آینده است.

وی در این باره عنوان کرد: مشــــارکت شهروندان در اداره  
شهر به پیشبرد اهداف و چشم اندازهای مورد نظر کمک 
شایانی می کند که در همین راســــتا با استفاده از ظرفیت 
ســــامانه مردمــــی 137 شــــهرداری بــــه دنبال شناســــایی 
مشکالت و درخواست های شهروندان در نقاط مختلف 
برآمدیم که خوشــــبختانه با اســــتفاده از نظرات، انتقادات 
و پیشــــنهادات مردمی؛ مشــــکالت و نیازهای حوزه های 
مختلف شــــهروندان شناسایی و احصا شــــده و در الیحه 
بودجه ســــال آینده بســــیاری از این درخواســــت ها لحاظ 

شده است.
حضــــرت زاده بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه اولویت بودجــــه 1400 

مدیریت شــــهری با پروژه های نیمه تمام اســــت، گفت: بر 
اساس تأکید شهردار همدان و با برنامه ریزی های صورت 
گرفته اولویت نخســــت، تکمیل پروژه های با بیش از 70 
درصد پیشرفت اســــت و سپس تکمیل سایر پروژه های 

نیمه تمام در اولویت خواهد بود.
معاون شــــهردار همــــدان در خاتمه با بیان اینکه ســــتاد 
بودجه طی ماه های اخیر تشــــکیل شــــده اســــت، تصریح 
کرد: بودجه سال 1400 شهرداری همدان بر اساس برنامه 
راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری تهیه شده و در واقع 
برشی از برنامه پنج ساله خواهد بود که در زمان قانونی به 

شورای اسالمی شهر تقدیم می شود.

رقابت 256 اثر در جایزه ادبی 
همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان از ارســــال 256 اثر 
شــــامل داســــتان کوتاه، شــــعر و کتاب به دبیرخانه 
جایزه ادبی اســــتان همدان خبر داد و گفت: این آثار 
برای به دســــت آوردن جایزه این رویداد ادبی رقابت 

می کنند.
به گــــزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی روز شــــنبه 
اظهار کرد: از این آثار 49 اثر داستان کوتاه، 65 اثر شعر 

، 110 شعر قدیم و بقیه در بخش کتاب است. معاصر
وی گفت: بیســــت و پنجمین جایزه ادبی استان با 
همکاری معاونــــت امور فرهنگــــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســــالمی، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران 

و خانه شعر و ادب همدان برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان همدان 
خاطر نشان کرد: فراخوان این رویداد در سه بخش 
شــــعر )قبل از نیما، بعــــد از نیما(، داســــتان کوتاه و 
کتاب )مجموعه شعر و داســــتان( منتشر شد که 2 
آزاد و ویژه با موضوعــــات جهش تولید، نماز  بخش 
و نیایش، ایثار و شــــهادت، امر به معــــروف و نهی از 
، عفاف و حجاب و حقوق شهروندی برای این  منکر

دوره پیش بینی شده است.
احســــانی با بیــــان اینکه شهرســــتان بهــــار میزبان 
ایــــن دوره از جایزه ادبی اســــتان اســــت افزود: آئین 
اختتامیه و معرفی برگزیدگان 16 بهمن ماه با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در این شهرستان برگزار و 

به صورت زنده در اینستاگرام پخش می شود.

آغاز 5 پروژه گازرسانی به 
روستاهای همدان

کلنگ زنی و افتتاح 94 پروژه  گازرسانی 
همزمان با  دهه فجر در استان همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرعامل شــــرکت 
گاز اســــتان همــــدان، از آغــــاز 5 پروژه گازرســــانی به 

روستاهای همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــدا... فیــــاض ضمن اعالم 
کلنگ زنــــی و افتتــــاح 94 پروژه گازرســــانی هم زمان 
با چهــــل و دومیــــن ســــالگرد انقالب شــــکوهمند 
اسالمی در استان همدان افزود: 89 پروژه گازرسانی 
از مجمــــوع این پروژه هــــا در توابع شهرســــتان های 
 ، ، نهاوند، تویســــرکان، اســــدآباد، بهار همدان،  مالیر
کبودراهنــــگ، رزن و درگزیــــن بــــا هزینــــه ای بالــــغ بر 

215میلیارد و 702 میلیون ریال،افتتاح می شوند.
وی اعالم کــــرد: برای بهره برداری از ایــــن پروژه ها 42 

هزار و 640 متر شبکه گذاری اجرا شده است.
وی ادامــــه داد: همچنین در این ایام مبارک، 5 پروژه 
گازرســــانی به روستاها در شهرســــتان های همدان، 
، کبودراهنــــگ و رزن بــــا اعتبــــاری بالــــغ بر 17   مالیــــر
میلیارد و 498 میلیون ریــــال، کلنگ زنی و عملیات 
اجرایی این پروژه ها آغاز می شــــود کــــه در اجرای این 
پروژه ها بیش از 13 هزار و 500 متر شبکه گذاری اجرا 

و 92 انشعاب نصب خواهد شد.
مدیرعامــــل شــــرکت گاز اســــتان همــــدان در پایان 
گفــــت: از ابتدای ســــال جاری تاکنــــون 164 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز اجرا، 3029 انشعاب نصب، 
12 هــــزار و 161 اشــــتراک پذیرش و گاز رســــانی به 229 

واحد صنعتی و کشاورزی انجام شده است.

خبــر

همدان ماندگار  روزهای 



تاريخ انتشار نوبت دوم:  99/08/07 تاريخ انتشار نوبت اول: 99/08/06  

فراخوان مناقصه های عمومي يک مرحله ای
نوبت دوم )تاريخ انتشار: 1399/11/12(

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اساس فهارس بهای سال 1399 
را به پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 5 و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک پروژه 
مرتبط در  5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل موقت یا قطعی همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام 
دستگاه اجرایی در کارهای مرتبط پیشین طی 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
واگــذار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکت ها از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شــد. الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد:  1399/11/11

 هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ   500،000 ریال است که می بایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت 
آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/11/11 لغایت 1399/11/16 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تا پایان وقت اداری 1399/11/27 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/11/28 سالن جلسات مناقصه گزار.
 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند )الف( ماده 6 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در 
سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/27 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان 

به نشــانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

موضــــوعشماره مناقصه
رشته 

پیمانکار
شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

مبلغ برآورد )ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

ساعت 
بازگشایی

ع/99/117-4
ساخت مخزن 400 

مترمکعبی و تجهیز و 
فنس کشی روستای چايان

20990070010000988.135.555.201406.777.7609آب

ع/99/129-3
احداث راه دسترسی به 

تأسیسات آبرسانی مجتمع 
تخت شهرستان رزن

راه و 
ترابری

20990070010000995.876.306.460293.815.3239:30

ع/99/183-1

احداث سه عدد اتاقک 
چاه و يک ساختمان 

نگهبانی چاه های 
استحصال آب خالقوردی

ساختمان و 
ابنیه

20990070010001006،509،289،757325،464،48810

 نشــانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 
تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.
 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
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حدیث

پسرم با کشتی تقوا 
خود را از خطرها به ساحل نجات برسان

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: به تحقیق گرامی ترین 
شما نزد خداوند با تقواترین شماست.

حضرت امــــام صــــادق علیه الســــالم در تعریف تقــــوا می فرماینــــد: در آنجا و 
موقعیتی که خدا فرمانت داده حاضر باشــــی )ماننــــد عرصه های خدمت به 
خلق، انجام امور خیر و انواع عبادت ها(و در جایی که نهی کرده حاضر نشوی.

حکایت: لقمان در سخنان حکیمانه ای به فرزندش می گوید، در این دنیا 
که دریای عمیقی اســــت و خلق بسیاری در آن غرق شده اند، کشتی خود را 
تقوی قرار ده تا این کشــــتی تو را از میان امواج خطر و طوفان خانمان برانداز 

هوا و هوس، سالم به ساحل نجات برساند.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آیــــد یاســــمن  و  سوســــن  گل  بــــوی 
آیــــد وطــــن  از  کنــــون  بهــــاران  عطــــر 
آمــــد تــــن  ســــوی  رفتــــگان  تــــن  ز  جــــان 
آمــــد ســــفر  از  خلــــق  محبــــوب  رهبــــر 
حمید سبزواری

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:

هر که با ستمگری همراهی کند مجرم است
 خداوند می فرماید: »ما از مجرمان انتقام می گیریم«

کنز العّمال: 14953

عصر خاطره

میز مطالعه

عکس روز

سازماندهی و اعزام معلمین عزیز با مشارکت فعال گروه جهادی پایگاه مقاومت کمیل به خوزستان
رودستی به ساواکی

هگمتانه، گروه فرهنگــــی: »دلیل« دفتر یاد 
کرد و مرور خاطرات یکی از نوابغ ناشــــناخته 
حماســــه  روایــــت  اســــت.  مقــــدس  دفــــاع 
نابغــــه اطالعــــات عملیــــات، شــــهید علــــی 
چیت ســــازیان که بــــه قلم حمید حســــام به 
نگارش درآمده اســــت؛ در این اثر خاطرات از 
زبان راویان متعدد روایت شــــده و خواننده 
را به سمتی می برد که با قوس زندگی شهید 
از طفولیت تا شهادت،  علی چیت ســــازیان 

گام به گام همراه می شود.
در ادامه یکی از این خاطرات را می خوانیم:

»پــــدر شــــهید: از یــــک پنجــــره تنــــگ پرید 
داخــــل اتاق. همه چیز نشــــان مــــی داد که 
اینجــــا اتــــاق شــــکنجه نیروهــــای انقالبــــی 

اســــت. ســــاواکی ها توی اتاق بغلی بودند؛ 
امــــا این بــــرای علی مهــــم نبــــود. مهم این 
بــــود کــــه دســــت خالــــی برنگــــرده. چپ و 
راســــت را برانــــداز کــــرد. یــــه صــــدای پایی 
کلــــت  بــــه  چشــــمش  همزمــــان  می آمــــد؛ 
بود.  رســــیده  مقصودش  به  افتــــاد.  کمری 
کلت رو برداشــــت و از پنجره برگشــــت که 
ســــاواکی ها صدای باز و بسته شدن پنجره 
را شــــنیدند. دستشــــان به علی نرسید،  اما 
اگر هم می رسید باورشان نمی شد که از یه 

باشند. خورده  رودست  ساله   14 نوجوان 
آموزش های  هجده ساله شد مربی و استاد 
نظامی از همه جورش؛ تاکتیک رزمی، اسلحه 

شناسی، اطالعات و عملیات«.

انتشار خاطرات مردی که می خواست »طاغوتی« باشد
این صدف انگار مروارید ندارد!

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کتــــاب »این صدف 
انــــگار مروارید نــــدارد!«، خاطرات خودنوشــــت 
اســــماعیل ابراهیمــــی از ســــوی نشــــر نــــارگل 

منتشر شد.
نــــدارد!«،  انــــگار مروارید  کتاب »ایــــن صــــدف 
از  ابراهیمی  اســــماعیل  خودنوشــــت  خاطرات 
زمان تولد وی در ســــال 1337 در محله »نظام 

آباد« تا سال 1365 را در برمی  گیرد.
این کتــــاب در 35 پرده تنظیم شــــده و زندگی 
پرماجــــرای اســــماعیل ابراهیمــــی از عالقــــه به 
در  بــــازار  در  فعالیــــت  و  موســــیقی  و  ســــینما 
سال های پیش از انقالب و حضور در آموزش 
و پــــرورش شــــهر مریــــوان در بحبوحــــه وقایع 
کردســــتان را روایت می کند. دعوت از تیم ملی 
فوتبال برای برگزاری مســــابقه تدارکاتی جهت 
ارتقای روحیه رزمندگان و مردم شــــهر مریوان 

در ســــال 1360 به واســــطه حضور برادرش »ناصر ابراهیمــــی« در کادر 
مربیگری تیــــم ملی فوتبال از بخش  های خواندنی این کتاب اســــت. 
پرده هــــای پایانی کتــــاب، روایت تالش شــــبانه روزی راوی برای درمان 
همســــرش و در نهایت از دســــت دادن وی را در ســــال 1365 شامل 

می شود.
در پشــــت جلد ایــــن کتاب آمــــده اســــت: »می رفتم تا یــــک طاغوتی 

تمام عیار بشوم، انقالب شد! داشــــتم یک انقالبی دوآتشه می شدم، 
انقالب پیروز شــــد! رفتم جرأتم را در کردستان محک بزنم، جنگ شد! 
خواستم یک رزمنده تنوری بشوم، سر از اروپا درآوردم! آمدم طعم یک 

زندگی عادی را بچشم که...!!!«.
»این صدف انــــگار مروارید ندارد!« در 416 صفحــــه و با قیمت 55000 

تومان از سوی نشر نارگل منتشر و روانه بازار شده است.

 کوره َدرمی یاره
َ
آِهن آِهِن ا

با  شــــهری  همدان  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  یبا و دلنواز گذشــــته ای ز
ســــالخورده  و  کهــــن  واژه هــــای  از  پــــر  مهربــــان؛ 
وزها در پــــس گذر زمــــان و ایجاد  اســــت. ایــــن ر
ود  می ر یادمــــان  وقتهــــا  خیلــــی  مــــدرن،  زندگــــی 
زندگی  چگونه  رگ هایمــــان  مادربز و  رگ هــــا  پدربز
وز  امر جوانان  و  نوجوانــــان  از  خیلــــی  می کردنــــد. 
به  حتــــی  قدیــــم  همــــدان  در  متــــداول  کلمــــات 
گوششــــان نرسیده اســــت و باز هم این کلمات 
می تواننــــد  کــــه  هســــتند  قدیمــــی  واژه هــــای  و 
خاطــــرات گذشــــته را زنــــده کننــــد برایمــــان و به 
راه  بشناســــند  تا  بیایند  هایمــــان  جوان تر  کمک 

و رســــم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.

آِهش ســــرد شــــد: نفرینش گیرا نیست، نا امید 
شد.

 کوره َدرمی یاره: آهن، آهن را از کوره در 
َ
آِهــــن آِهِن ا

می آورد. یعنی دالوری چون این باید تا با دلیری چون 
او برابــــری کند. در اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ 
دوصد من اســــتخوان خواهد که صد من بار بردارد. 

آهن به آهن توان کوفت.

آه ِنداره که وا ناله ِســــودا کنه: آه نــــدارد که با ناله 
ســــودا کند. یعنی وضع مالی بدی دارد. وضع روحی 
خوبــــی نــــدارد. در اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ 

ِیِکش ِگرِو ُدوِشه. آه در ِبساط ِنداره.

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

همه دان

ماجرای مالقات 
امام موسی صدر با شاه!

هگمتانه، گروه فرهنگی: شصت و هشتمین شماره 
دوهفته نامه »عهد« ویژه واکاوی شخصیت و اندیشه 
امام موســــی صــــدر به همــــت خانه طالب جــــوان قم 

منتشر شد.
در این شــــماره به واکاوی شــــخصیت و اندیشــــه امام 
موســــی صدر می پردازد و در آن مقاالت و گزارش های 
مختلفی درباره امام موســــی صدر منتشــــر شــــده که 
نخستین مطلب با عنوان »...نه چپ، نه راست« شامل 
گفتاری از امام موسی صدر درباره ویژگی های انقالبیون 
به چاپ رســــیده اســــت. در ایــــن مطلب از قــــول امام 
موسی صدر بیان شده: »انقالبیون ایران به هیچ طبقۀ 
خاِص اجتماعی منحصر نیســــتند، بلکه از همۀ ایران 
کردگان،  تحصیل  کارگران،  دانشجویان،  برخاسته اند: 
روحانیان و... همــــه و همه در این انقالب حضور دارند، 
ملــــت ایران با همۀ نســــل های مختلف خــــود در این 
انقالب شرکت جسته است، بازار و مدارس و مساجد 
و شــــهرها و حتی کوچک ترین روستاها در این انقالب 

مشارکت دارند...«
امام موسی صدر با شاه مالقات کرده است، یکی از آن 
، امام موسی صدر اهل سنت را ضلع اصلی  بیست نفر
قدرت اســــالم می دانســــت و دو امام با یــــک انقالب از 
جمله مقاالت منتشــــر شده در شــــماره جدید نشریه 

عهد است.
گفت وگو با مهدی چمران درباره شــــخصیت انقالبی 
امام موســــی صدر از دیگر مطالب این نشــــریه است 
که در آن چمران می گوید: امام موسی صدر با انقالب 
و امــــام خمینی )ره( ارتباط نزدیک داشــــتند، زمانی که 
امام موســــی صدر در لبنان ربوده شدند امام خمینی 
)ره( برای آزادی ایشــــان تالش فراوانــــی کردند تا آنجا 
کــــه وقتی امــــام خمینی )ره( بعــــد از پیــــروزی انقالب 
به ایران برگشــــتند، اولیــــن گروهی که به ایــــران آمد، 
عرفات و فلسطینی ها بودند، که در این جلسه اولین 

صحبت ها در مورد امام موسی صدر بود.
امام خمینی )ره( در مورد امام موسی صدر بعد از ربوده 
شدن ایشــــان فرمودند: من امام موسی صدر را بزرگ 

کردم و اآلن هم برای پیدا شدنش تالش می کنم.

در پستوی تاریخ

درس امام باید زنده بماند
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: شــــخصّیت امــــام براى 
کسانی  دشــــمنان امام هم حّتی درخشــــید. همان 
گین همیشــــه  کــــه در طول ده ســــال تبلیغات زهرآ
ســــعی کردند چهره ی منّور این ولــــّی خدا را دگرگونه 
جلوه بدهند و با تبلیغات خباثت بار خودشان این 
امیدى را که در دل مســــلمانان عالم و مستضعفان 
عالم درخشــــیده بود خاموش کننــــد، امروز همه ی 
از امام  کــــرده، توصیفشــــان  آنها لحنشــــان تغییــــر 
؛ اعتراف به عظمت این  توصیفی است اعتراف آمیز

شخصّیت.
 این فصل ده ســــاله ی تاریخ 

ً
! حقیقتــــا بــــرادران عزیز

مــــا، یک فصل تکرارنشــــدنی اســــت. فصل عجیبی 
بود این ده ســــالی که بــــر ما گذشــــت، نمی دانم آن 
را چه جــــورى گذراندیــــم، لحظــــات آن را چه جــــورى با 
وجودمان لمس کردیم، با آن چگونه برخورد کردیم! 
درست ده سال و چند ماه، به اندازه ی طول اقامت 
رســــول خدا در مدینه بعد از هجرت؛ ده سال و چند 
مــــاه. چقدر شــــبیه به هم حــــوادث اّتفــــاق می افتد! 
در مدینــــه هم  - وقتی رســــول خدا از مّکه تشــــریف 
می آوردند به مدینه  - مردم یثرب که تازه مســــلمان 
؛ در یک  شــــده بودند، رفتند به اســــتقبال پیغمبــــر
نقطه اى ایســــتاده بودند، گردن ها را کشیده بودند، 
چشــــم ها را تیز کــــرده بودند تا ببینند محبوبشــــان 
ِکی وارد خواهد شد. درست مثل همین جا؛ یادتان 
هســــت آن روزِ تاریخــــی را که وقتــــی اتومبیل حامل 
امام از این خیابان ها عبور می کــــرد، زن و مرد، موانع 
را درمی نوردیدند، خودشان را می رساندند تا چهره ی 
رهبر عزیزشــــان را ببیننــــد. روز رحلــــت پیغمبر هم 
مدینه غوغائی بود؛ می دانید. همان حادثه اســــت؛ 
همان اســــت که 14٠٠ سال گذشــــته و تجدید شده. 
البّته شاید بشود گفت که عموم مردم اخالصشان 
، از عموم مــــردم در آن روز خیلی  و عالقه شــــان امروز

بیشتر است و وفاداری شان زیادتر است.
در میــــان دنیایــــی کــــه معنوّیت هــــا و ارزش هــــاى 
اخالقــــی افول کرده بــــود و دنیاى مــــاّدى به ماّده و 
جسم بدل شــــده بود، امام معنوّیت را در این دنیا 
زنده کرد، مثل یــــک چهره ی معنوى درخشــــید. با 
هیچکــــدام از رهبرهــــاى دنیا قابل مقایســــه نبود؛ 
هیچکدام. فقط با پیغمبران قابل مقایســــه بود، با 
آنها  اولیاى معصومین قابل مقایســــه بود؛ شاگرد 
بود، دنبالــــه رِو آنها بود؛ فقط با آنها قابل مقایســــه 
بود. خــــب، این رهبــــران سیاســــی را مــــا دیده ایم، 
ت ها و رهبرانشان 

ّ
می شناسیم  - تاریخ مبارزات مل

را بنده با دّقت نگاه کرده ام  - اصاًل حیف اســــت که 
، بــــه آنها هم بگوییم  اگر ما بــــه امام می گوییم رهبر
، به امــــام نباید  آنهــــا می گوییــــم رهبر ! اگــــر به  رهبر

، چیز دیگر باید بگوییم. بگوییم رهبر
 اصاًل آن نوع، آن طبیعت، آن جنس نبود؛ از جنس 
انبیا، از خمیره ی انبیا بود. و خیلی مشــــکل اســــت 
توصیــــف و ترســــیم چهــــره ی آن عزیزِ خــــدا و عزیزِ 
 داغ بزرگی اســــت براى 

ً
بندگان صالــــح خدا.واقعــــا

ت مــــا و حادثــــه ی عظیمی اســــت در تاریخ ما. و 
ّ

مل
مــــا لحظه لحظه ی آن ده ســــال را باید مــــورد مداّقه 
قــــرار بدهیم؛ از کلمــــه کلمه ی امام بایســــتی درس 

بگیریم.
ت ما به این آســــانی ها 

ّ
آن فصــــل، دیگر در تاریخ مل

و بــــه این زودی ها تکــــرار نخواهد شــــد؛ یک فصل 
تمان. حــــاال ما در 

ّ
اســــتثنائی اى بــــود در زندگــــی مل

! مقابل این واقعّیت قرار گرفته ایم برادران عزیز
بعــــد از رحلت رســــول گرامــــی هم، مســــلمانان هر 
کــــدام در هر ســــطحی که بودنــــد  -یکی در ســــطح 
امیرالمؤمنیــــن یا فاطمه ی زهرا )ســــالم ا هلل  علیها( 
، که  یکی هم در ســــطح مســــلمان معمولــــِی آن روز
 احساساتشان، برداشت هایشان مشابه هم 

ً
طبعا

نمی توانست باشــــد- احساس کردند که باید راه را 
حاال ادامه داد؛ همین احساســــی که امروز شــــماها 

ت ایران همه دارند. 
ّ

هم دارید، مل
راه امام را باید ادامه داد. ایــــن را باید جّدى بگیریم؛ 
اگر ما امام را دوست داریم و راست می گوییم  - که 
راســــت هم می گوییم، هیچ کس نمی تواند شــــک 
ت ایران صادق اســــت در عشق به امام 

ّ
کند که مل

و محّبــــت به امــــام  - حاال کــــه صادق هســــتیم، اگر 
می خواهیــــم امام زنــــده بماند، باید راه امــــام را زنده 

نگه داریم؛ ُبروَبرگرد ندارد.
درس امام باید زنده بماند، هدف هاى او بایســــتی 
هدف هاى حقیقی و اصلی به حساب بیاید، حرکت 
ما باید به ســــمت آن هدف ها باشد، هدف دیگرى 
از خودمان درســــت نکنیم. هدف امام را بایســــتی 
مشــــّخص کنیــــم، روشــــن کنیم  - که مشــــّخص و 
روشــــن هم هســــت، احتیاجی به کار زیاد ندارد  - و 
با دلمان، با زبانمان، بــــا همه ی وجودمان بگوییم: 
حــــاال که خداى متعــــال این جور مقّدر کــــرد که تو  - 
بنده ی صالح او  - در نیمه ی این راه، بار را بســــپارى 
به دیگران و خــــودت بپیوندى به ملکوت و به جوار 
اعلٰی، ما این بــــار را روى زمین نخواهیم گذاشــــت. 
عشــــق ما به تــــو، محّبت ما بــــه تو، ارادت مــــا به تو، 
اّدعاى شــــاگردى ما نســــبت به تــــو، در این صورت 
صــــادق خواهد بود که نگذاریم ایــــن بار روى زمین 
بمانــــد. این را همه ی شــــما برادران، مســــؤولین در 
ســــطوح مختلف، هر کســــی کارى دســــتش است 
ــــت، باید با 

ّ
 - چــــه کوچــــک، چه بــــزرگ  - و آحــــاد مل

خودشــــان حدیث نْفــــس کنند، باید با خودشــــان 
 اگر امام به سمتی حرکت 

ّ
این پیمان را ببندند؛ َواال

می کــــرد، ما بــــر ســــرمان بزنیم و گریــــه کنیــــم اّما از 
یک ســــمت دیگر راه را ادامه بدهیــــم، این محّبت 
صادقانه نیســــت، این محّبت نیست، این احترام 
به امام نیســــت، این وفادارى به امام نیســــت. وفا 
این است که ما در آن خط و به سمت همان هدف 

  - حرکت کنیم.
ً
 -عینا
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خزانه های رحمت
ای کسی که شگفتی های عظمتت پایان نمی پذیرد

بر محّمد و آلش رحمت فرست و ما را از جدال در عظمت بازدار
و  ای کسی که مدت پادشاهی ات به آخر نمی رسد

بر محّمد و آلش رحمت فرست
و گردن های ما را از بند عقاب خود آزاد ساز

و  ای کسی که خزانه های رحمتت فنا نمی پذیرد
بر محّمد و آلش رحمت فرست و برای ما در رحمت خود بهره ای بر قرار کن

و  ای کسی که دیدگان از دیدنت فرو می مانند
بر محّمد و آلش رحمت فرست و ما را به ساحت قرب خود نزدیک ساز

و  ای کسی که در برابر قدر و منزلتت
قدرها و منزلت ها خوار و بی مقدار است

بر محّمد و آلش رحمت فرست
و ما را نزد خود گرامی دار و  ای کسی که اسرار اخبار در نظرت آشکار است

بر محّمد و آلش رحمت فرست و ما را نزد خود رسوا مساز
»برگرفته از صحیفه سجادیه«

رازونیاز

مسیر


