
گردد. متقاضیان محترم  ح جدول ذیل اعالم می  ک ســتاد با تســهیالت ویژه به شــر ک و مســتغالت ســازمان اموال و امال برگزاری صد و دومین مزایده کتبی سراســری امال
خ 99/12/25 از ســاعت 8 الی 11  خ 99/12/24 همه روزه بجز ایام تعطیل از ســاعت 8 الی 17 و روز دوشــنبه مور خ 99/12/14 تا پایان روز یکشــنبه مور می توانند از روز  پنجشــنبه مور
گاهی می رســاند  ح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شــرایط ودریافت فرم ثبت نام مزایــده به محل ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آ کت به شــر گشــایی پا  در محــل باز

ً
صبــح )صرفــا

اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

همدان، میدان بعثت، ابتدای بلوار بعثت، ساختمان سبز ، طبقه فوقانی بانک تجارت             • تلفن تماس: 9-38222658-081      • دورنویس: 081-38220065

  مالحظات:  
• 1- اخذ درخواســتهای پیشــنهادی به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک بانکی )چک تضمینی( در وجه سازمان اموال و امالک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( به 
شناســه ملی 14009467512 بدون پشــت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملک  از روز  پنجشــنبه مورخ 99/12/14 الی روز یکشنبه مورخ 99/12/24 در ساعات تعیین شده صورت 

می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ 99/12/25 از ساعت  8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.
• 2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد: 

تخفیف پرداخت نقدیحصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط ....(زمان تحویل ملکحصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

17 %70 % در اقساط 30 ماهه10 %20 %د
تبصــره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشــند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلــغ 10% زمان تحویل ملک، همزمان با حصه نقدی اخذ 

خواهد شد.
تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 

نقدی به شرح جدول فوق می گردد.
• 3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

• 4- پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
• 5- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شــرکت در مزایده الزامی اســت. بدیهی اســت هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا 

عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.
• 6- شــایان ذکر اســت کلیه امالک عرضه شــده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ســتون مالحظات و یا فرم الحاقیه قید گردیده، ششدانگ می باشد )متراژ مندرج در ستون 

عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(.
• 7- بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز دوشنبه مورخ 99/12/25 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

• 8- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
• 9- شایان ذکر است مهلت تهیه فرم شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/25 درمحل تعیین شده می باشد.

• 10- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج در روز )سه شنبه مورخ 99/12/26( در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید 
و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد. 

)مهلتشرکتدرمزایدهازروزپنجشنبهمورخ99/12/14تاساعت11صبحروزدوشنبهمورخ99/12/25میباشد.(
 لیست امالک  )به شرح ذیل(

شماره آدرسردیف
متراژ کاربرینوع ملکپرونده

عرصه
متراژ 
شرایط مبلغ پایه مزایدهاعیان

توضیحاتپرداخت

1
نهاوند، شهرک حیدری، میدان سیدالشهدا، بلوار 

نهم دی، جنب دادگستری، خیابان حکمت، 
کوچه های حکمت  1 و 2 روبروی 

د135154/040/000/000تجاریزمین585

ک بصورت مزایده گهی فروش امال ک ستادآ سازمان اموال و امال

ک ستاد سازمان اموال  و امال

)نوبت اول(

تبریک و تهنیت

از شــما عزیزان به دلیل حمایت از اشتغال ۴۰۰ نفر از پرسنل حمل و نقل آژانس راهی و تاکسی بی سیم 1828که با وجود 
پیامدهای معیشتی و اقتصادی ناشــی از بیماری کرونا، در سخت ترین شــرایط در چارچوب دستورالعمل ها و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی خدمت صادقانه به مردم شریف همدان را بی وقفه ادامه داده اید، تقدیر و تشکر بعمل می آید.

مدیریت  آژانس راهی و تاکسی بی سیم 1828

جناب آقای سعید داراب پور
دبیر محترم اجرایی اتاق اصناف همدان

جناب آقای حسین محرابی
رئیس محترم اتاق اصناف همدان

و اعضای محترم هیأت مدیره اتاق اصناف همدان

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4754 شماره    ۲0۲1 مارس   9   144۲ رجب   ۲5   1399 اسفند   19 سه شنبه 
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حه

صف معاون خدمات شهری شهردار همدان:

  کاشت 3 میلیون بوته گل در شهر 
برای استقبال از بهار 1400

۲   
حه

صف تقدیر مشاور امور ایثارگران استاندار 
از شهردار همدان

ه   
فح

ص
ن 

می
ه

زیست پذیری اجتماعی شهر
دکتر ابراهیم مولوی

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان

صفحه  6

صفحه  3

صفحه  7

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

ضرورت احیای بنیاد 
سیدجمال الدین اسدآبادی

کتابخانه تخصصی سیدجمال الدین اسدآبادی افتتاح شد

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بر ضرورت احیای 
بنیاد ســــیدجمال الدین اســــدآبادی تأکید کرد و گفت: بنیاد سیدجمال 

چند ســــال پیش مصوب شد که احیای آن ضرورت 
بسیاری دارد چراکه هر چه به این میراث و سرمایه 
بــــزرگ ارزنده توجــــه کنیم، به ســــرمایه اجتماعی و 

تقویت ملی کمک کرده ایم.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــام والمســــلمین 

دکتــــر مصطفــــی رســــتمی دوشــــنبه 18 
اسفندماه در نخستین همایش ملی 

پژوهش های کاربردی  ...

یادنامه هگمتانه ویژه شهید شاخص سال99 
شهرستان همدان؛ »سید احمد برقعی«

سید احمد "گمنامی"  
را شیوه کارش قرار داد

در توصیــــف مقام شــــهادت همیــــن بس که 
حضــــرت امــــام)ره( آن را اوج بندگــــی و ســــیر و 
و  می دانســــتند  معنویــــت  عالــــم  در  ســــلوک 
فرمــــوده بودند: »ما شــــهادت را برای خودمان 
حیــــات می دانیــــم و مکتــــب اســــام این گونه 
اســــت، این     مکتب اسام اســــت که شهادت 
را زندگــــی می دانــــد« و چه زیبا یــــاران خمینی در 

کاس درس عاشقی حاضر شدند و  ...

امام جمعه همدان در ستاد احیای امر به معروف استان:

ید بی ثباتی بازار عامل گرایش مردم به خر
متین: من ضامن ضعف مالی مردم نیستم

با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور

بهره برداری از هفت پروژه ملی میراث فرهنگی در همدان
بهره برداری از مخزن موزه هگمتانه، پروژه ساماندهی آرامگاه بوعلی، کاروانسرای حاج صفرخان، مرمت ایوان و نمخانه مسجد جامع همدان

صفحه  4

صید 3 امتیازی در سواحل خلیج فارس

ششمین برد شهرداری با صعود 
به رتبه دوم جدول ثبت شد

زیست پذیری اجتماعی شهر
دکتر ابراهیم مولوی-نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان

زیســــت پذیری یکــــی از مباحــــث اساســــی در پایداری 
شــــهری بوده و به سیســــتمی شــــهری اطاق می شود 
که در آن به ســــامت اجتماعــــی- فرهنگی، اقتصادی، 
کالبــــدی و روانــــی همه ســــاکنان و شــــهروندان توجه 
شــــده باشد. شــــهر زیســــت پذیر به معنای واقعی آن، 
نیاز به دو عنصر اساســــی دارد که با یکدیگر هماهنگ 
باشــــند. اولین عنصر جمعیت است، که این جمعیت 
نیازهای اساســــی همچــــون خدمات، کاالها، ســــرپناه، 
انرژی، آب، غذا، بهداشــــت، امنیت عمومی، مدیریت، 
آموزش، ســــرگرمی، مشــــارکت اجتماعــــی و اقتصادی، 
خاقیت و نیازهای بسیار دیگری دارد. در این دیدگاه 
اصطاح زیســــت پذیری به درجه تأمین ملزومات یک 
جامعه بر مبنــــای نیازها و ظرفیت افــــراد در آن جامعه 
اشــــاره دارد )یک جامعه غیر زیســــت پذیر به نیازهای 
آنها احترام  افراد در آن بی اعتناست و به خواسته های 
زیست  محیط  پذیری،  زیست  دیگر  عنصر  نمی گذارد(. 
شــــهر اســــت که با ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی آن 
تعریف می شود و بر زیرساخت هایی که کاال و خدمات 
را فراهــــم می آورنــــد و وضعیــــت زندگی شــــهری به آنها 
وابســــته اســــت تمرکــــز دارد. اهمیت محیــــط طبیعی 
را  کــــه می توانــــد محدودیت هایی  از این منظر اســــت 
برای شــــهر ایجاد کند و توانایی جمعیت شــــهری را در 

جنبه های مختلف تحت الشعاع قرار دهد.
زیســــت پذیــــری بــــا دو مفهــــوم پایداری و تــــاب آوری 
بســــتر  در  دارد.  نزدیکــــی  ارتبــــاط  و  تداخــــل  نیــــز 
پایداری، زیســــت پذیــــری به عنوان یــــک گزینه جهت 
جمعیت  و  محــــدود  منابع  با  جوامعی  توانمندســــازی 
زیــــاد مورد توجه قــــرار می گیــــرد. در پارادایم تاب آوری 
نیــــز زیســــت پذیری بــــه مشــــکات محیط زیســــتی و 
توانایی و مقاومت در برابر خطرات و شــــوک ها تمرکز 
دارد. از جمله اثرات زیســــت پذیری در بســــتر توسعه 
بــــه توســــعه اقتصاد محلــــی، کیفیت  پایــــدار میتوان 
محیط زیســــت، حقوق افراد، امکان تحــــرک برای عابر 
پیاده، امنیت و ســــامت عمومی و انسجام اجتماعی 
اشــــاره کرد. به طور کلی ســــکونتگاه های زیست پذیر 
احســــاس بیشــــتری از اجتمــــاع و مالکیــــت را ایجــــاد 
می کننــــد و نرخ مهاجرت از آنها پایین اســــت. با توجه 
بــــه اینکــــه جامعــــه انســــانی و مدنــــی امروز بــــا وجود 
لودگی زیســــت محیطی، آســــیب  مســــائلی از قبیــــل آ
از  پذیری محیط شــــهری، فقر و بی عدالتی، فردگرایی، 
هم پاشیده شــــدن روابط اجتماعی، نامتعادل بودن، 
از بین رفتن هویت شــــهری، از بیــــن رفتن ثروت های 
در  عمــــوم  مشــــارکت  کاهــــش  فرهنگــــی،  و  طبیعــــی 
فرآینــــد تصمیــــم گیری مواجه شــــده اســــت، توجه به 
شــــاخص های ایجاد شــــهرهای زیســــت پذیر بســــیار 

است. اهمیت  حائز 
شاخص های زیســــت پذیری: زیست پذیری مفهومی 
پیچیده و نســــبی اســــت. پیچیده از این رو که عوامل 
متعــــددی در بهبــــود شــــرایط زندگــــی فــــرد و جامعه 
دخیل اســــت و نســــبی از آن جهت که احتماال اصول 

و مشــــخصه هایی که در یک جامعه به عنوان شــــرایط 
مطلــــوب در نظــــر گرفته می شــــود، ممکن اســــت در 
جامعه و مکانی دیگر به صورتی متفاوت تعبیر شود. 
به  می توان  پذیری  زیســــت  شاخص های  مهم ترین  از 
ابعــــاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیســــت محیطی 
و... اشــــاره کرد کــــه هریــــک در تحقق زیســــت پذیری 
اهمیت زیادی دارند. لذا با توجه به نســــبی بودن این 
مفهوم و نقش مــــردم محلی، اجتماعات و فرهنگ هر 
مــــکان در تحقق زیســــت پذیری، شــــاخص اجتماعی 
زیســــت پذیری جایگاه ویژه ای داشــــته و می تواند به 
نظر  در  شــــهری  پذیــــری  زیســــت  اولیه  بســــتر  عنوان 

شود. گرفته 
شاخص اجتماعی: در حوزه شاخص ها و زیرساخت های 
اجتماعــــی، می توان به شــــاخص های آموزشــــی، اوقات 
فراغت، خدمات بهداشــــتی و درمانی، زیربنایی، امنیت، 
تعلــــق و همبســــتگی، مشــــارکت اجتماعی و... اشــــاره 
کرد. در این بســــتر ایجاد و به کارگیری فضاهای جمعی، 
عرصه مهمی را برای ســــهولت بخشیدن به تعامات و 
مشارکت در بین جوامع شهری و ساختارهای رسمی تر 
دولت فراهم می کند. توسعه و گسترش فضاهای سبز 
و عمومی، موجــــب به وجود آمدن ســــرمایه اجتماعی و 
ارتقــــای پذیرش جمعی و ســــامت روحی می شــــود. در 
این قسمت زیرســــاخت های اجتماعی شامل آموزش، 
تفریــــح و فرهنــــگ، خدمــــات اجتماعــــی، ســــامت و... 

می شود.
آمــــوزش به عنوان یکــــی از نیازهــــای بنیادین و اصلی 
در چرخه زندگی هر فرد در نظر گرفته شــــده است و به 
کودکی  آموزش در دوران  آوردن  خصوص به دســــت 
، درآمد و سامت روحی و جسمی در  با اشــــتغال بهتر
سراســــر زندگی و هــــم چنین کاهــــش احتمالی میزان 
تفریحی  امکانات  و  تســــهیات  می شــــود.  مرتبط  جرم 
و فرهنگی نیــــز از ویژگی های محیطی در ســــطح کان 
هســــتند. اســــتفاده از ایــــن تســــهیات بــــه عوامــــل 
مختلفــــی نظیر موقعیت، کیفیت، ســــاعات باز بودن 
، کیفیــــت برنامه هــــای عرضه شــــده و هزینه ها  مراکــــز
بســــتگی دارد. ایــــن دســــته از امکانات نیز بــــا میزان 
ســــامت روحی و جســــمی مرتبط هســــتند. در حوزه 
اجتماعی نیز خدمات بهداشــــت و سامت،  خدمات 
خدمــــات کودکان و نوجوان، خدمــــات مربوط به زنان 
و شــــهروندان بزرگســــال و مراکز اجتماعی قرار دارند. 
زیرســــاخت های اجتماعی باید به اندازه کافی عملکرد 
بهینه داشته باشند تا خدمات و اقدامات الزم را برای 
پاســــخ گویی به رویدادها و حوادث پیش بینی نشده 
بــــه انجام برســــانند. یکی دیگــــر از ابعــــاد تأثیرگذار در 
زیســــت پذیری اجتماعی، دسترسی به سیستم حمل 
و نقــــل چندگانه بــــه عنوان یکــــی از ویژگی های اصلی 
که دسترسی  ســــامت اجتماعی محسوب می شــــود 
بــــه اشــــتغال، آمــــوزش، غــــذا، ســــامت و خدمــــات 
اجتماعــــی.... را تســــهیل می کنــــد. در ایــــن زمینه الزم 
بــــا برنامه ریزی  اســــت برنامه ریزی حمل و نقــــل مؤثر 

کاربــــری اراضــــی، مســــکن، و برنامه ریــــزی ســــامت و 
نمودن  ایجــــاد  باشــــد.  هماهنــــگ  محیطــــی  زیســــت 
محیط های دارای قابلیت پیاده روی، ســــفرهای فعال 
)قدم زدن، دوچرخه ســــواری، و حمل و نقل عمومی( 
مســــتقیمی  رابطه  فیزیکی  فعالیت های  کلی  طور  به  و 
کاربری های ترکیبی با شبکه  با سامت دارد و توسعه 
خیابان های متصل، پیاده روی محلی تری را تشــــویق 
تراکم  ترکیبی،  کاربری  برنامه ریــــزی  طورکلی  به  می کند. 
جمعیــــت و ارتباطات خیابان ها به عنوان ســــه عنصر 
اساسی که با قابلیت پیاده روی و حمل و نقل مرتبط 

می شوند. گرفته  نظر  در  می شوند، 
در ایــــن زمینه الزم اســــت مدیریت شــــهری راهکارها و 
اقداماتی را جهت تحقق شاخص های اجتماعی زیست 
پذیری شــــهری، تدوین و اجرایی نماید کــــه از جمله آنها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توســــعه حمل و نقــــل همگانــــی و عمومی)ارتقا   �
ســــواری،  دوچرخــــه  روی،  پیــــاده  زیرســــاخت های 
گزینه های متعدد و متنوع حمل و نقل عمومی که 
بر کاهش ترافیک و حفاظت از محیطزیست تأثیر 

داشته باشد.(
  افزایش ســــرانه آموزشــــی و فرهنگی عمومی به   �

ویژه در محالت شهری
 توجه و تأکید بر محله محــــوری و ارتقا وضعیت   �

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجتماعات محلی
  تأکید بر حفظ حس هویــــت، تعلق و امنیت به   �

ویژه در محالت تاریخی
  توسعه کاربری های مختلط، نگهداری و حفاظت   �

از چشم اندازهای تاریخی، توجه به مقیاس انسانی 
در طراحی شهری

 ایجــــاد فضاهــــای عمومــــی متنــــوع و متعــــدد و   �
فراهم آوردن بستر افزایش تعامالت، گردهمایی و 

مشارکت مدنی شهروندان
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استان۲

با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور

بهره برداری از هفت پروژه ملی
 میراث فرهنگی در همدان

بهره برداری از مخزن موزه هگمتانه، پروژه ساماندهی آرامگاه بوعلی، کاروانسرای حاج صفرخان
مرمت ایوان و نمخانه مسجد جامع همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با بهــــره برداری از 320 
، 7 پروژه با اعتبــــار 61 میلیارد  پروژه مرمــــت و احیا در کشــــور
تومان و اشتغال زایی 117 نفر با حضور معاون میراث فرهنگی 

در همدان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر دوشــــنبه مراســــم افتتاح 
320 پروژه مرمت و احیا به صورت ارتباط ویدئو کنفرانســــی و 
با حضور رئیس جمهور در موزه هگمتانه همدان، برگزار شد 
که در آیین بهره بــــرداری از این تعداد 7 پروژه مربوز به میراث 

فرهنگی استان همدان بود.
معاون وزیر میراث فرهنگی در این مراسم اظهار کرد: دو هزار 
کارگاه در حوزه مرمت بنا در سراسر کشور فعال است، که با 
بهره برداری از این طرح ها برای بیش از 25 هزار نفر شغل ایجاد 

می شود.
محمدحســــن طالبیان گفت: در چهار سال گذشته افزون 
بر 4 هزار کارگاه مرمت توســــط بخش خصوصی ایجاد شده 
است که یک رکورد تاریخی در حوزه میراث فرهنگی محسوب 

می شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: مرمت بناهای تاریخی نه 
تنها ســــرمایه های بی بدیل و غیرقابل جایگزین را به چرخه 
خدمت در مــــی آورد بلکه تنهــــا عرصه ای اســــت که دانش 
ســــرزمین و فرهنگ معماری و شهرســــازی را حفــــظ و تداوم 

می بخشد.
طالبیان از ثبت جهانی بیابان لــــوت و جنگل های هیرکانی 
خبــــر داد و تصریح کرد: مرمت حدود 61هزار شــــیء موزه ای و 
راه اندازی 158 موزه که افزون بر 127 موزه با مشارکت بخش 
خصوصی ایجاد شده مانند موزه منطقه ای خراسان، بوشهر 
و پیشرفت قابل ماحظه موزه های منطقه ای و بزرگ همدان، 
خوزستان، یزد و شیراز که به زودی به سرانجام می رسد نشان 
از توجه و عزم راســــخ این وزارتخانه به موزه و اشــــیای موزه ای 

است.
وی در ادامــــه با بیان اینکه میراث تاریخی کشــــور در معرض 
تهدید ســــودجویان و قاچاقچیان آثار تاریخی اســــت، خبر از 
کشــــف و ضبط 330 دستگاه فلزیاب و کشف 17 هزار و 246 

قلم شیء در 9 ماه ســــال جاری داد و گفت: این نشان از عزم 
دولت تدبیر و امید در مبارزه شدید با این پدیده است.

طالبیان با اشاره به قدمت همدان عنوان کرد: اولین پایتخت 
ایران زمین در همدان است و بیش از یک صد سال کاوش 
باستان شناسی انجام شده در آن، اشیای بی نظیری را کشف 
کرده که اثرات غیرقابل جایگزین در کشــــور است، که امروز 
یکی از مخازن مهم استاندارد کشــــور با کارکرد منطقه غرب 
کشور به دســــت رئیس جمهور افتتاح می شود که در حفظ 

این آثار بسیار مهم است.
معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: در این مراسم هفت پروژه 
از پروژه های متعدد در دســــت مرمت و احیا در حوزه میراث 
فرهنگی شــــامل مخزن مــــوزه هگمتانه، پروژه ســــاماندهی 
آرامگاه بوعلی، کاروانســــرای حاج صفرخــــان در بازار همدان، 
مرمت ایوان و نمخانه مسجد جامع همدان که از قدیمی ترین 
مساجد جامع کشور اســــت، مرمت حمام گلشن نهاوند و 
خانه اقتداری تویســــرکان با حجم ســــرمایه گذاری 61 میلیارد 

تومان و اشتغال زایی 117 نفر به بهره برداری رسید.
طالبیــــان در ادامه در مصاحبه با خبرنگاران با اشــــاره به بهره 
برداری از 320 پروژه مرمــــت و احیا موزه، گفت: در حال حاضر 
طی چهار سال گذشته بیش از 4 هزار بنا و آثار تاریخی مرمت 

شده که برخی در حال بهره برداری است.
ثبت منظر جهانــــی هگمتانه دارای موانعی به لحاظ  �

مدیریتی و یکپارچگی است
وی با تأکید بر اینکه در همدان آثار تاریخی بسیاری وجود دارد 
که باید از آنها محافظت شــــود و مخزن موزه در همین راستا 
ایجاد شده است، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص 
ثبت جهانــــی هگمتانه، گفت: ابتــــدا قرار بود فقــــط پرونده 
موقت ثبت جهانی خود هگمتانه برای ثبت ارسال شود، اما 
چون ســــاالنه برای کشور تنها یک سهمیه داریم کار سخت 
شــــده اســــت و با این وجود فکر کردیم بهترین راهبرد این 
است که از هگمتانه تا همدان ثبت جهانی شود، یعنی سیر 
تحول اســــتقرار در پایتخت مادها در نظر گرفته شــــود و این 
مهم به منظر شهری کمک می کند و در صورت ثبت، اولین 

منظر شهری ثبت جهانی به شمار می آید.
وی ادامه داد: بخشی از پرونده آماده شده و موانع کمی وجود 
دارد که آن چه به لحاظ مدیریتی و یکپارچگی مد نظر یونسکو 

است باید حل شود و کار اساسی صورت بگیرد.
معاون وزیر میراث فرهنگی در ادامه در پاسخ به اینکه در کنار 
ثبت جهانی هگمتانه، ثبت جهانی قلعه فلک االفاک مطرح 
اســــت، اظهار کرد: هر جا مردم آن اشتیاق دارند و مسؤوالنی 
پیگیر دارد مــــا آن را اولویت قرار می دهیم و البته قلعه فلک 
االفاک در مرحله آزاد ســــازی اســــت و امــــا پرونده هگمتانه 
در حال انجام کار اســــت و توصیه می کنــــم در این خصوص 
پرونده هــــا را در رقابــــت نیندازید و البتــــه موضوع فقط ثبت 
نیســــت بلکه پیگیری و کامل شــــدن پرونده مهم است و 

همگرایی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: همــــدان در این خصوص پیش می رود و باید 
تأکید کنم که پس از ارسال پرونده ثبت جهانی هگمتانه به 

یونسکو فرایند ثبت دو سال به طول می انجامد.
قول اختصاص بودجه به سامن و ارزانفود �

وی در مــــورد طرح ســــاماندهی ســــامن و ارزانفود کــــه نیاز به 
بودجه دارد نیز قول اختصاص بودجــــه داد و در مورد معبد 
حاجی خان نیــــز گفت: معبد حاجی خان را هم جزء بودجه ها 

می گذاریم و البته بودجه میراث فرهنگی کم اســــت و اکنون 
بیش از 38 هزار اثر ثبتی داریم که به سمت جلب مشارکت 

مردم و بخش خصوصی برای مرمت رفته ایم.
طالبیان ادامه داد: مردم ســــرمایه گذاری کرده اند و در همین 

راستا 127 موزه خصوصی افتتاح شده است.
طالبیان در مورد ثبت زنجیره ای کاروانسراها نیز تصریح کرد: 
56 کاروانسرا از کشور برای ثبت زنجیره ای ارسال شد و که دو 

کاروانسرا هم از همدان است.
شــــاهرخی: مواردی در مــــورد جا به جایی بــــازار آهن  �

فروش ها برای ثبت جهانی هگمتانه وجود دارد
استاندار همدان نیز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص ثبت 
جهانی هگمتانه، با بیان اینکه اصل کار شــــروع شده است، 
گفت: مــــواردی وجود دارد که در مورد جا بــــه جایی بازار آهن 
فروش ها اســــت و تکمیل این ها هم زمان با پرونده پیش 

می رود.
سید سعید شاهرخی در ادامه ابراز کرد: یکی از موضوعات با 
اهمیت افتتاح 2هزار و 400 مرکز ثبت زندگی در کشور بود که 
استان همدان ســــهم قابل توجهی در این حوزه داشت، که 
از این پس مددجویان بهزیستی می توانند با مراجعه به 48 

مرکز دایر شده خدمات الکترونیک بهره مند شوند.

: هتل هــــا و مکان های گردشــــگری همدان  � مالمیر
آماده پذیرش مسافر با رعایت ایمنی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
همدان نیز بــــا تأکید بر لــــزوم مشــــارکت بخش خصوصی 
در زمینه میــــراث فرهنگی گفت: در زمینــــه مرمت کامل هر 
بودجه ای داشــــتیم جذب کرده ایم، گفت: در ســــال 96، 37 
میلیارد تومان بودجه داشتیم که خیلی خوب بود اما در سال 
99 برای آزاد سازی حریم هگمتانه و موزه منطقه ای 60 میلیارد 
تومان جذب کردیم که 11 میلیارد برای آزادسازی و بخشی برای 

تکمیل موزه منطقه ای بود.
علی مالمیر در مورد ســــفر در نوروز امســــال نیز تصریح کرد: 
در شــــهرهای آبی و زرد سفر ایمن و مسؤوالنه در مکان های 
اقامتی که مجوز داشته باشد امکان پذیر است و مردم باید از 
مدتی قبل مکان اقامت را از قبل رزرو کنند و دیگر نمی توان 
در مدارس آمــــوزش و پــــرورش و کمپ ها، در چــــادر و خانه 
مســــافرها اقامت کرد تمام تاش ما این است که با فعاالن 

غیر مجاز خانه مسافر برخورد کنیم.
مالمیــــر عنوان کرد: همــــدان آمادگی پذیرایی ســــفر ایمن و 
مســــؤوالنه را دارد هتل ها و مکان های گردشــــگری همدان 

آمادگی پذیرش مسافر با رعایت ایمنی را دارند.

تقدیر مشاور امور ایثارگران استاندار از شهردار همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مشــــاور امــــور ایثارگران 
استاندار همدان از مساعی شهردار همدان تقدیر کرد.

به گزارش هگمتانه، عصر یکشنبه مشاور امور ایثارگران 
استاندار همدان با همراهی انجمن همیاران ایثارگران با 
حضور در دفتر شهردار همدان از مساعی و تاش های 
مدیریت شــــهری در راســــتای تکریم جامعــــه ایثارگری و 
کوشــــش برای ارتقای کیفیت زندگی این خانواده بزرگ 

در شهر همدان قدردانی کردند.
همچنین نشست مدیران مرکز توانمندسازی ایثارگران 

و انجمن همیاری ایثاگران دفاع مقدس
برای گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حسن 
صوفی که در تاریخ 26 اســــفند ســــال 1363 در عملیات 
بدر به شــــهادت رسید و تقدیر و تشکر از عباس صوفی 
شــــهردار ایثارگــــر و جهــــادی همدان به جهت کســــب 
رتبه اول جایزه جهانی خشــــت طایــــی در رقابت با 200 
کانشــــهر از 58 کشــــور جهان در پنجمین دور رقابت 
جهانی، بــــه همراه همه مدیــــران، کارمنــــدان و کارکنان 

شهرداری همدان برگزار شد.

در این جلســــه شــــهردار همدان با قرارگیــــری در جریان 
گزارشات و مشــــکات جامعه ایثارگری همانند گذشته 
همکاری و مســــاعدت های الزم برای خدمات رسانی به 

ایثارگران را اعام کرد.
گفتنی اســــت تــــاش بــــرای تســــهیل در عبــــور و مرور 
جانبازان و توان یابان، نام گــــذاری معابر و مزین نمودن 
کــــوی و بــــرزن بــــه تمثــــال شــــهدای گرانقــــدر و تکریم 
خانواده های شهدا از جمله اقداماتی است که این دوره 

از مدیریت شهری همدان به آنها اهتمام ورزیده است.

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

  کاشت 3 میلیون بوته گل در شهر برای استقبال از بهار 1400
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون خدمات شــــهری 
شهردار همدان از کاشــــت 3 میلیون بوته گل در شهر 

برای استقبال از بهار 1400 خبر داد.
به گزارش هگمتانه، وحید علی ضمیر گفت: در راستای 
فعالیت های اســــتقبال از بهار 1400، بیش از 3 میلیون 
 ، بوته گل فصلی بهاره شــــامل بنفشــــه، همیشــــه بهار
آنمون، شب بو و الله در بوستان ها، میادین، بلوار های 
اصلی و گلدان  های شــــهر با هدف زیباســــازی و طراوت 
بخشــــیدن به شهر و ایجاد روحیه شــــادابی و سرزندگی 

میان شهروندان کاشته می شود.
این مســــؤول با اشــــاره به هفته درخت کاری و کاشــــت 
و توزیــــع بیــــش از 10 هــــزار اصلــــه نهــــال مثمــــر در بین 
 ، شــــهروندان، افزود: بــــا توجه به طرح اســــتقبال از نوروز
بیــــش از 20 هــــزار درختچه هــــم در نقاط مختلف شــــهر 
کاشــــته می شــــود و نمادهــــای فضــــای ســــبز در شــــهر 

جانمایی و نصب می شوند.
و  پارک هــــا  ســــازی  آمــــاده  خصــــوص  در  ضمیــــر  علــــی 
بوســــتان ها ادامــــه داد: فعالیــــت آب نماهــــا، کاشــــت 
گونه های فصلی و دائمی، درخــــت و درختچه، بازپیرایی 
، رسیدگی و رفع نواقص ســــامانه روشنایی  فضای ســــبز
پارک هــــا، تعمیرآب خوری ها و شــــیرآالت، رنگ آمیزی و 
شستشــــوی آبنماها و مبلمــــان پارک هــــا، نصب و رفع 
نقــــص وســــایل تفریحی و لوازم ورزشــــی، شستشــــوی 
جدول های معابر پارک ها و بررسی وضعیت سطل ها و 

مخازن زباله داخل پارک ها و... از جمله مواردی است که 
برای استقبال از نوروز توسط شهرداری صورت می گیرد.

معاون شــــهردار اعــــام کــــرد: بیــــش از 300 قطعه نماد 
نوروزی با ســــبک های هنری و ارزشــــی مرتبط با نوروز نیز 
توســــط سازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز شهری در 
بیش از 100 نقطه از شــــهر همدان جانمایی می شود که 
در همین راستا نمادهای نوری، امحا دیوارنویسی و رنگ 
آمیزی جداره های شهری در بیش از 20 هزار مترمربع نیز 

انجام خواهد شد.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی معاونت خدمات شــــهری 
شهرداری همدان، علی ضمیر در پایان گفت: شهرداری 
همدان برای توســــعه فرهنــــگ ایثار و شــــهادت، حفظ 
ارزش های دوران دفاع مقدس و زنده نگهداشتن نام و 
یاد شهیدان نیز اقدام به نصب 20 تابلو مزین به تمثال 
شهدای شهرستان همدان در بلوارهای شهر و نقاشی 

دیواری مربوط به شهدا کرده است.

استاندار همدان:
در حوزه وزارت نیرو در استان 

همدان یک انقالب شده است
هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با اشاره 
بــــه اقدامات تأثیرگــــذار مدیریت منابع آب در اســــتان 
همدان برای کنترل افت ســــطح آب زیرزمینی و تأمین 
آب شــــرب و جایگزینی آب مورد نیاز صنعت با پساب، 
این اقدامات را ناشــــی از انقابی در حوزه وزارت نیرو در 

همدان دانست.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شــــاهرخی استاندار 
همدان با تأکید بر اقدامات اثرگذار و شگفت انگیز در 
حــــوزه منابع آب، گفت: در حوزه وزارت نیرو در اســــتان 

همدان انقاب شده است.
اســــتاندار همدان با اشاره به فرونشست های دشت 
کبودرآهنــــگ که ســــابقا رخ می داد و در ســــنوات اخیر 
متوقف شده است، گفت: اگر اکنون شاهد این پدیده 
در دشت کبودرآهنگ نیستیم، حاصل فعالیت های 
علمــــی و اثرگذار ناشــــی از اجرای طرح تعادل بخشــــی، 
، نصب کنتورهــــا و انتقال  انســــداد چاه های غیرمجاز
پساب به نیروگاه است که به همت مدیران خوب این 

حوزه صورت گرفته است.
شــــاهرخی با اعام اینکه توانســــتیم یک تهدید جدی 
سامت مردم را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: با جمع 
آوری فاضاب ضمن اینکه توانستیم سامت مردم را 
تضمین کنیم با انتقال پساب شهر همدان به نیروگاه 
شهید مفتح 25 چاه پلمب شد و از افت آب زیرزمینی 

ناشی از آن جلوگیری شد.
وی افزود: از سال 1393 تاکنون شرکت آب منطقه ای 
، حوصله و  همــــدان بــــا برنامه ریــــزی، جدیــــت، صبــــر
مردم داری توانسته است حدود 4هزار و 500 حلقه چاه 

غیرمجاز را مسدود کند.
شاهرخی افزود: اگر در برنامه راهبردی به سمت کشت 
گلخانــــه ای و آبیاری مکانیزه پیــــش می رویم علت آن 

مدیریت منابع آب است.
استاندار بیان کرد: این اقدامات حوزه منابع آب شاید 
خیلی به چشم نیاید اما اثرات بلندمدت و اقتصادی و 

اجتماعی آن بسیار عمیق است.
شــــاهرخی با بیان اینکه وقتی در اســــتان کار با برنامه، 
علمی و حساب شده انجام می شود، اثرات آن اینگونه 
نمایان می شــــود،  گفت: تهدید بهداشت و سامت 
در شــــهر همدان و باقی شهرها به فرصتی تبدیل شد 
تا با استفاده از آن آب مورد نیاز پتروشیمی ابن سینا و 
پتروشیمی هگمتانه را تأمین می کنیم. طبق برنامه، آب 
نیروگاه 500 مگاواتی جدیدی را که قرار اســــت ساخته 

شود نیز با استفاده از پساب تأمین کنیم.
اســــتاندار همدان تأکید کــــرد: در حــــوزه وزارت نیرو در 

استان همدان یک انقاب شده است.
استاندار با اشاره به فرمایش رهبر انقاب مبنی بر اینکه 
در انقاب اسامی در حوزه عمران و آبادانی، توسعه در 
تمام بخش ها و فعالیت ها حیرت انگیز است، افزود: 
اگر مقایســــه کنید در کجا علیرغم تمام محدودیت ها 
و فشــــارها هر ســــه ســــال یک ســــد افتتاح می شود؟ 
در گزارشــــی که جانبــــاز معاون وزیــــر نیرو ارائــــه کرد، با 

کیفیت ترین آب را سد کان مایر دارد.
شــــاهرخی بیان کرد: ســــابقا یکی از دغدغه های جدی 
مردم مایر آب شــــرب بــــود که قبا از آبی کــــه از چاه ها 
استخراج می شد تأمین می شــــد، اما امروز بهترین و با 

کیفیت ترین آب به مصرف شرب مردم مایر می رسد.
به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، 
اســــتاندار همدان تصریح کرد: به تناســــب کار علمی، 
تحقیقاتی و نقشــــه بــــرداری که صورت گرفته اســــت، 
شایســــته اســــت از مدیریت خوب منابع آب استان 
آقایان ســــتوده، حســــینی بیدار و تمام افــــرادی که در 
حوزه آب استان کار کرده اند و همچنین سازمان جهاد 
کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی که مدیران را در 
این حوزه همراهی کرده اند تشکر و سپاس گزاری کنم.

رقابت 50 اثر در جشنواره 
نمایشنامه نویسی همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی اســــتان همدان از ارســــال 50 اثر به دبیرخانه 
جشــــنواره نمایشــــنامه نویســــی اســــتان خبــــر داد و 
گفت: ایــــن آثار حاصل ذوق و اســــتعداد هنرمندان و 
نویسندگان همدانی است که به زودی مورد بررسی و 

داوری قرار می گیرند.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی روز دوشنبه 
اظهار کرد: نخســــتین جشنواره نمایشــــنامه  نویسی 
استان همدان با هدف تقویت هنر نمایشنامه نویسی، 
ترویــــج فرهنــــگ واالی ایرانی اســــامی و شناســــایی 

استعدادهای این حوزه برگزار می شود.
وی با بیــــان اینکه فراخوان این رویــــداد هنری مهرماه 
امســــال در دو بخــــش اصلــــی و هنرجویان منتشــــر 
شــــد، افزود: 26 اثر در بخش اصلــــی و 24 اثر در بخش 
هنرجویی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که هر دو 
بخش توســــط احمد بیگلریان، عباس شیخ بابایی و 

رسول کرمی داوری می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان همدان 
خاطرنشــــان کرد: ارزیابی آثار و تجلیــــل از برگزیدگان در 
هر بخــــش به صــــورت جداگانه انجام می شــــود و این 
جشــــنواره پذیرای آن دســــته از متون نمایشی است 
که پیش از این به چاپ نرســــیده، در هیچ جشنواره یا 
مسابقه نمایشنامه نویسی شرکت نکرده و همینطور 

به اجرای عموم نیز در نیامده باشند.
احسانی تأکید کرد: موضوع نمایشنامه ها برای حضور 
در این جشنواره آزاد اســــت، اما پرداختن به مضامین 
ملی و مذهبی، بهره گیری از دســــت مایه های فرهنگ 
بومی و ارزش های دفاع مقدس با اســــتفاده صحیح از 

عناصر تشکیل دهنده درام در اولویت خواهد بود.

خبــر

همدان مبتکر سه شنبه های مهدوی

هگمتانه، گروه خبر همدان: در جمع اعضای بنیاد مهدویت، 
همدان مبتکر سه شنبه های مهدوی معرفی شد.

به گزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان در 
جمع اعضای بنیاد مهدویت، بیان کرد: یکی از شــــرایط ظهور 

حضرت حجت)عج( مسئله کامل شدن عقل بشر است.
آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بیان کــــرد: هرچه عقل بشــــر 
تکمیل تر شــــود بهتر درک می کند که بــــدون حجت خدا به 
ســــعادت و عدالت واقعی دست پیدا نمی کند و اگر ظهور با 
کامل شدن عقل بشر رخ می دهد پس باید تمام تاشمان را 

برای تقویت عقانیت در جامعه به کار بگیریم.
وی افــــزود: در عرصــــه فرهنگی باید دارای حالت کنشــــگری 
باشــــیم و باید نســــل جوان را با فرهنگ مهــــدوی و حضرت 

حجت)عج( آشنا کنیم.
آیت ا... شعبانی با تأکید بر اینکه در برگزاری جشن های نیمه 
شــــعبان باید از ظرفیت های مردمی به نحو احسن استفاده 
کنیــــم، ادامــــه داد: بایــــد در برگزاری جشــــن ها ظهــــور و بروز 

بیشتری در شهر همدان داشته باشیم.
امام جمعه همدان بیان کرد: شهر همدان دارای 180 مسجد 
اســــت و باید در این ایام با فعال کــــردن این ظرفیت، فضای 

شاد و مناسبی در شهر ایجاد کنیم.
: برگزاری نشست هایی با بازاریان  � حجت االسالم بردبار

همدان و بانوان مهدوی برای تربیت فرزندان مهدوی
معاون فرهنگ، آمــــوزش و پژوهش بنیــــاد فرهنگی مهدی 
موعود)عــــج( همــــدان نیــــز از اجرای طرح »ســــه شــــنبه های 
مهدوی« خبر داد. به گزارش هگمتانه، حجت االسام هادی 
بردبار ضمن ارائه گزارشــــی از اقدامات این بنیاد در یک ســــال 
گذشته، اظهار کرد: در طرحی به نام سه شنبه های مهدوی که 
ابداعی استان همدان بود، توانستیم مطالب مربوط به حوزه 
مهدویت را هر هفته در اســــتان با اســــتفاده از فضای مجازی 
منتشــــر کنیم. وی افــــزود: در این طــــرح با همــــکاری ادارات و 
تعدادی از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری حوزه، هر هفته در روز 
سه شنبه، با استفاده از اساتید مهدویت، مطالب تولید شده 

توسط بنیاد، در فضای مجازی منتشر و بارگذاری می شود.
حجت االسام بردبار با بیان اینکه فعالیت بنیاد تنها در حوزه 
فضای مجازی نبوده و برنامه ریزی هایی نیز در فضای حقیقی 
در راســــتای ترویج فرهنگ انتظار انجام شــــده، گفت: عاوه بر 
فضای مجازی، در محات استان همدان خیمه های معرفت 
با توزیع بروشور و کتاب های مهدوی و یا حتی پخش شکات 
و شــــیرینی به نــــام حضرت حجت)عــــج(، در قالب طرح ســــه 

شنبه های مهدوی برپا شده است.
وی با تشــــریح اقدامات بنیاد در ایام 9 ربیع و آغاز والیت امام 
زمان)عج(، پرداخت و خاطرنشــــان کرد: با دعوت از اســــاتید 

، نشســــت هایی را برای قشر دانشجو و تحصیل کرده  کشور
در همــــدان برگزار کردیم و برای اقشــــار مختلف جامعه نیز با 
اجرای مســــابقات کتاب خوانی بــــه ترویج فرهنگ مهدویت 
اقــــدام کردیم که در حــــدود 3هزار و 200 نفر در این مســــابقه 

شرکت کردند.
معــــاون فرهنگ، آموزش و پژوهــــش بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود)عج( همدان با اشاره به اینکه بنیاد مهدویت همدان 
در رتبــــه بندی ســــه ماه آخر ســــال، رتبه دوم را کســــب کرده 
اســــت، اظهار کرد: این بنیاد با اســــتفاده از ظرفیت اســــاتید 
متخصص در حوزه مهدویت بنا دارد تا در ایام نیمه شعبان 
نشســــت هایی را با بازاریان همدان، تحت عنوان نقش بازار 
در حکومــــت و بانــــوان مهدوی بــــه جهت تربیــــت فرزندان 

مهدوی و نقش بانوان در جامعه مهدوی برگزار کند.
حجت االسالم حسنی حلم: مهدویت یعنی امید به  �

آینده و دشمن به دنبال ناامیدسازی است
دبیر بنیاد مهدویت اســــتان همدان نیــــز گفت: مهدویت 
یعنی امیدواری به آینده و این موضوعی است که دشمن به 
خوبــــی آن را درک کرده و برای کم رنگ شــــده آن در جامعه در 

حال برنامه ریزی است.
حجت االســــام سیدمرتضی حســــنی حلم، با تأکید بر اینکه 
برنامه های این بنیاد برگرفته از بیانیه گام دوم انقاب اســــت، 
اظهار کرد: موفقیت های امروز بنیاد مهدویت متعلق به همه 
دستگاه هایی است که در این عرصه فعالیت داشته اند، برای 
دستیابی به اهداف اصلی و آشنایی اقشار مختلف با فرهنگ 
مهدویت، الزم اســــت از تمــــام ظرفیت های موجــــود به نحو 
احســــن بهره برداری کنیم و لذا سیاست مجموعه مهدویت 
نیز بر آن است که با ایجاد ارتباط بین بخشی بین دستگاه های 

مختلف، به اهداف اصلی دست پیدا کنیم.
وی بــــا بیان اینکــــه فعالیت های صــــورت گرفته تا بــــه امروز 
خوب بوده اما کافی نیســــت، گفت: در شرایط فعلی شاهد 
هجمه های شــــدیدی از طرف دشــــمنان قســــم خــــورده ای 
هستیم که شبانه روز در حال فعالیت هستند و با استفاده 
از ابزارهای تبلیغاتی خود به دنبال ضربه به اعتقادات مذهبی 
مردم و به خصوص جوانان هستند. وی افزود: فضای فعلی 
را باید یک اقیانوس بی کرانی بدانیم که دشمن در آن در حال 
فعالیت اســــت و در قالب های مختلف بــــه دنبال حمله به 
فرهنگ اسام است بنابراین این وظیفه ما است که در این 
اقیانوس بیکران حضور پیدا کنیــــم و با تمام توان به مقابله 
با نقشه های دشــــمنان بپردازیم. وی با اشاره به اینکه سال 
1400 دارای دو نیمه شعبان است، خاطرنشان کرد: این اتفاق 
را بایــــد غنیمت بشــــماریم و با توانی چند برابــــری برای ترویج 

فرهنگ مهدویت در جامعه تاش کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

ضرورت ترویج ازدواج آسان در جامعه
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: فرمانده ســــپاه ناحیه همدان بــــا تأکید بر 
ترویج ســــبک زندگی و ازدواج آســــان گفت: کارهای خوب باید تبلیغ و به 

مردم اطاع رسانی شود.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاسدار علی بقایی اظهار کرد: تهیه جهیزیه 
از ســــوی خیران برای نوعروســــان نیازمند با هدف ترویج سبک زندگی و 

ازدواج آسان صورت می گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج این امر در جامعه گفت: ما نباید فرمایشات 
رهبر انقاب را در دیدار با گروه های جهادی که در تابستان و آذر سال 98 
انجام شد فراموش کنیم؛ کارهای خوب باید تبلیغ و به مردم اطاع رسانی 

شود.
گفت: کار جمعی وقتی انجام می شــــود  فرمانده ســــپاه ناحیه همدان 
انســــان به وجد می آید و احساس می شــــود که زحمت بسیار کشیده 

است. شده 

بقایــــی تصریــــح کرد: همه مــــا دارای خانــــواده هســــتیم و تأمین اقام 
برای زندگــــی هزینه ای کان دربــــر دارد، وقتی کاالیی تأمین می شــــود 
و بــــه خانــــواده ای تقدیم می کنیــــم بخش عمده ای از مشــــکات حل 

می شود.
وج های جــــوان نیازمند  وســــان و ز ود: رســــیدگی بــــه نوعر بقایــــی افز
بایــــد فصلی یک بــــار به همت معاونت اجتماعی، بســــیج ســــازندگی 
زنــــان و مجموعه حوزه های مقاومت بســــیج خواهر و برادر  و جامعه 
انجام شــــود؛ ایــــن تکلیــــف، تکلیف ســــازمانی نیســــت امــــا تکلیف 

انقابی ما اســــت که بتوانیم به خانواده هــــای نیازمند با حفظ کرامت 
کنیم. خدمات رسانی 

وی با بیان اینکه در این راستا همه مسؤوالن شهرستانی و استانی باید 
پــــای کار بیایند، گفت: بایــــد از همه خیران در این امر خیر دعوت شــــود، 

مردم عاقمند به این کار هستند، وقتی کار را می بینند به وجد می آیند.
فرمانده ســــپاه ناحیــــه همدان عنوان کــــرد: اثرات اجتماعــــی این نوع 
کارها خیلی باال اســــت و باعث اعتماد مردم می شــــود و مردم را همراه 

می کند.
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افتتاح مرکز درمان صیانت و اشتغال کوثر نهاوند با اعتبار ۸5 میلیارد ریالی

انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  فرمانده  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
اســــتان همــــدان گفت: به صــــورت ویدئــــو کنفرانــــس همزمان 
کوثر  صیانت  مرکــــز  کشــــور  سراســــر  در  صیانت  دیگر  8مرکــــز  با 

استان همدان در شهرســــتان نهاوند افتتاح شد.
گــــزارش هگمتانه، ســــردار مظاهر مجیدی در مراســــم افتتاح  به 
اشــــتغال  و  صیانت  درمان،  مرکز  کرد:  اظهار  کوثــــر  صیانت  مرکز 
کوثر اســــتان همــــدان در شهرســــتان نهاوند به صــــورت ویدئو 
8 مرکز دیگر در سراســــر کشــــور و با حضور  کنفرانس همزمان با 
بهره  به  و  افتتــــاح  نهاوند  در  وشهرســــتانی  اســــتانی  مســــؤوالن 

رسید. برداری 
یالــــی ســــپاه  ر 85 میلیــــارد  بــــا اعتبــــار ایــــن مرکــــز  ود:  افــــز وی 
زه با مواد مخدر  پاســــداران و با کمک ســــتاد پیشــــگیری و مبار
در  مترمربع  هــــزار   50 مســــاحت  به  زمینی  در  نهادهــــا  دیگــــر  و 

رسید. برداری  بهره  به  نهاوند  شهرســــتان 
فرمانده ســــپاه اســــتان با اشــــاره به اینکه ظرفیــــت پذیرش این 
400 نفر می رســــد بیان کرد: ایــــن مرکز در حــــال حاضر  مرکــــز بــــه 

ودی تعداد  30 نفــــر آســــیب دیده اجتماعی اســــت و بــــه ز دارای 
200 نفر می رسد. افراد تحت پوشــــش این مرکز به 

آســــیب  کوثر به افراد  گفــــت: در مرکز صیانــــت  ســــردار مجیدی 
آموزش  دیــــده اجتماعــــی خدماتــــی ماننــــد درمــــان، بازتوانــــی و 
افراد توانمند شده در این  بر این  اشتغال داده می شــــود عاوه 
بهره مند  نیــــز  زایی  اشــــتغال  ریالی  میلیــــون   500 اعتبار  از  مرکــــز 

. ند می شو
نخســــت  حله  مر ی  ا بر ر  منظــــو همین  بــــه  ینکه  ا ن  بیــــا با  ی  و
فته  گر نظــــر  ر  د یی  ا ز ل  شــــتغا ا م  ا و ل  یــــا ر د  ر میلیــــا  2 0 مبلــــغ 
ند  و نها ثــــر  کو نــــت  صیا کــــز  مر  : د کــــر یــــح  تصر  ، ســــت ا ه  شــــد
و  نه  خا شــــپز آ  ، شــــی ز ر و مین  ز ت  عــــا جتما ا لن  ســــا به  مجهــــز 

. ست ا ل  شــــتغا ا د  یجا ا لن  سا
ود: افراد آســــیب  بــــه نقل از تســــنیم، فرمانده ســــپاه همدان افز
دیده اجتماعی در یک دوره مشــــخص در مرکــــز درمان، صیانت 
و بازتوانی می شــــوند و در پایان بر اســــاس تجربه و اشتغال مورد 

نظر به آنها وام اشــــتغال پرداخت می شود.

وعده افتتاح کنارگذر اسدآباد در خرداد 1400
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد از بهره بــــرداری کنارگذر 

اسدآباد در خرداد 1400 خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی در نشست با معتمدین شهرستان 
اســــدآباد، از افتتاح و بهره بــــرداری کنارگذر این شهرســــتان در خردادماه 
1400 خبــــر داد و اظهار کرد:کارهای پایانی کنارگذر به جد در دســــت اقدام 

بوده و طبق زمان بندی به بهره برداری می رســــد. وی افزود: ظرف دو سه 
روز آینده برای اتصال ورودی شــــهر به کنارگذر راه اصلی مسدود خواهد 

شد و ترددها از مسیر مشخص شده انجام می گیرد.
فرماندار اســــدآباد با بیــــان اینکه این پروژه در کاهــــش تصادفات نقش 
مؤثری دارد یادآور شد: کنارگذر اسدآباد یکی از پروژه های مهم و راهبردی 

کشور اســــت که چندین اســــتان غربی را پوشــــش می دهد و به عنوان 
بزرگراه کربا هر ساله زائران زیادی از این مسیر تردد دارند.

وی گفت: پروژه ملی کنارگذر اســــدآباد در مجموع به طول 14 کیلومتر در 
دو مرحله با چهار خط در حال احداث بوده که مرحله اول کنارگذر به طول 

10 کیلومتر و مرحله دوم تقاطع های راه به طول چهار کیلومتر است.

به نقل از فارس، کتابی با اشــــاره به اینکه به دســــتور اســــتاندار اشتغال 
و معیشــــت مهمترین دغدغه و اولویــــت اول ما قــــرار دارد تصریح کرد: 
اشتغال با ســــرمایه گذاری ایجاد می شــــود و در این رابطه سرمایه گذاران 
خوبی وارد شهرستان شــــده اند که در حال آماده ســــازی بستر فعالیت 

آنها هستیم.

کاشت 300 اصله نهال برای یادبود نام آوران اهدای عضو در مالیر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: 300 اصله نهال برای 
یادبود نام آوران اهدای عضو روز یکشنبه همزمان 
بــــا گرامیداشــــت هفته درختــــکاری طــــی آیینی در 

بوستان نفس شهر مایر غرس شد.
به گزارش هگمتانه، امام جمعه مایر در این آیین 
ضمن تبریک هفتــــه منابع طبیعــــی و درختکاری، 
اظهــــار کــــرد: همــــه بایــــد بــــرای توســــعه فرهنگ 
درختکاری و حفظ منابع آب، خاک و محیط زیست 

بیش از پیش تاش کنیم.
کاشت  حجت االسام محمدباقر برقراری، بر لزوم 
، کارآمد و چندمنظوره همچون درخت  نهال مثمــــر
زیتون تأکید کرد و افزود: زیتونی درختی همیشــــه 
سبز و پایدار و ساختار آن برای فضای سبز و زیبایی 

شهر مناسب است.
وی با تأکید بــــر اینکه فرهنگ درختــــکاری باید در 
وجود همه ما نهادینه شــــود ادامه داد: باید از قطع 
بــــه صــــورت غیرقانونی جلوگیری شــــود،  درختان 
چراکه وجــــود درخت فوایدی زیــــادی در جلوگیری 

بروز سیل و همچنین پاکیزگی محیط زیست و زیبایی محیط دارد.
امــــام جمعه مایر ضمن قدردانی از تاش هــــای خیرخواهانه مجمع خیران 
ســــامت، افزود: نیاز است کاشــــت نهال برای تمامی اهداکنندگان عضو 

صورت گیرد تا نام و یاد آنها برای همیشه زنده نگه داشته شود.
معاون اســــتاندار همــــدان و فرماندار ویــــژه مایر نیز در ایــــن آیین گفت: 
بوستان نفس به یاد کســــانی که اعضای آنها اهدا شده، در جاده سامت 
ایجاد و 300 اصله نهال توسط اعضای مجمع خیران سامت و خانواده های 

اهداکننده عضو غرس شد.
قدرت اهلل ولدی افزود: تا پایان سال پنج هزار اصله نهال در مناطق مختلف 

شهرســــتان مایر کاشته خواهد شــــد و با این اقدام فرهنگ درختکاری در 
بین مردم ترویج و نهادینه می شود.

وی ادامه داد: ســــرانه فضای ســــبز در مایر بیش از 19.5 مترمربع است که 
نشــــان دهنده فرهنگ باالی مردم این شهرستان در زمینه حفظ و احیای 

محیط زیست و منابع طبیعی است.
به نقل از ایرنا، 15 تا 22 اســــفند هفته گرامیداشت منابع طبیعی نامگذاری 
شــــده که برای گرامیداشــــت این هفته و ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ 
منابع طبیعی، یک میلیون اصله نهال در مناطق مختلف اســــتان همدان 

غرس می شود.

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظــــم رهبری در دانشــــگاه ها بــــر ضرورت احیــــای بنیاد 
ســــیدجمال الدین اســــدآبادی تأکید کرد و گفــــت: بنیاد 
سیدجمال چند ســــال پیش مصوب شــــد که احیای آن 
ضرورت بسیاری دارد چراکه هر چه به این میراث و سرمایه 
بزرگ ارزنده توجه کنیم، به سرمایه اجتماعی و تقویت ملی 

کمک کرده ایم.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام والمســــلمین دکتر 
مصطفی رســــتمی دوشــــنبه 18 اســــفندماه در نخستین 
همایش ملی پژوهش های کاربــــردی در تاریخ، فرهنگ و 
بیداری اسامی در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، 
با اشــــاره به برگزاری چنین همایش هایی به صورت مداوم 
و پردامنه خاطرنشان کرد: ســــیدجمال الدین شخصیتی 
بود که با سیاســــت ورزان و فعاالن سیاسی جهان اسام 
زمان خود متفاوت بود و به مسائل مبتا به زمان خود به 

درستی واقف شد.
وی با بیان اینکه شناخت از گذشته و توجه به چشم انداز 
و آینــــده خطیر زمان خود و اشــــراف و احاطه ســــیدجمال، 
یک شخصیت ممتاز به وی در بین هم عصران خود داده 
بود، تصریح کرد: اگر دامنــــه قله رفیع و تحوالت و اتفاقات 
را ریشــــه یابی کنیم به حرکت های ســــیدجمال در منطقه 
جهان اسام از شمال آفریقا تا شبه قاره آفریقا بازمی گردد.
رستمی مطرح کرد: ســــیدجمال دردهای جهان اسام را در 
سه درد اصلی شــــناخته بود و ســــایر دردها را ریشه در این 
سه درد می دانســــت که نخســــتین این دردها جهل و بی 
توجهی به محیط و نادانی به آســــیب ها و ظرفیت هایی بود 
که موجب عقب ماندگی علمی و اجتماعی و به تبع سیاسی 

و اقتصادی و درد مزمن سیاسی اجتماعی شده بود.
وی بــــا تأکید بــــر تولید و بازنشــــر موضوعــــات در رابطه با 
سیدجمال الدین اســــدآبادی و تداوم این نوع از برنامه ها 
مطرح کرد: لبه برنده اســــتعمار نیز موجب ضربه بیشتر به 
جامعه اسامی در زمان ســــیدجمال شده بود و استعمار 
پادشــــاهان و حــــکام ســــاطین و اســــتعمار انگلیــــس و 
فرانسه زمینه ســــاز آســــیب و جریان ظالم و غارتگر شد و 
جامعه از اســــتعمار بیرونی و اســــتبداد داخلی و جهل رنج 

می برد.
رســــتمی با اشــــاره به اینکه ســــیدجمال این آســــیب ها را 
شــــناخت و با بنیان قوی و علمی و جســــمی خود بیداری 
اسامی را در پیش گرفت، یادآور شد: سیدجمال خود را از 
ازدواج محروم می کند تا اهداف بیدارگری اسامی را پیاده 

کند و برای بیداری مردم گام بردارد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 
ســــیدجمال الدین را با یک قلم توانا در بیــــان افکار خود 
دانســــت به طوری که جمــــع این خصوصیات ارزشــــمند 
علمی و قلمــــی در این مواجهــــه توانمند می مانــــد، اظهار 
کرد: ســــیدجمال در فهم مســــائل قائل به اولویت بندی 
بود و با دســــته بندی مسائل وقتی که جهالت و استبداد 
را می داند، حل مشــــکل جهــــان را در کنار ســــاطین قرار 

گرفتن می بیند.
وی بــــا بیان اینکــــه اگر نقد کننــــد که چرا وی با ســــاطین 
ارتبــــاط می گیــــرد باید پاســــخ داد وی ضمن فهم آســــیب 
ها، اولویــــت بندی در مســــائل دارد که این اقدام ناشــــی 
از رفتار اصیل و هوشــــمندانه ســــیدجمال اســــت، گفت: 
خواست سیدجمال است که تعلقات دنیوی مانع تحقق 
اندیشــــه در بحث بیداری اســــامی نشــــود و برای همین 
هیچ گاه خود را اسدآبادی معرفی نمی کرد و تربیت کننده 
شــــاگردان بســــیاری اســــت و نگاه او نگاه عام بــــا تعیین 
اولویت ها بود و از جزئیات که آســــیب وارد می کند، دوری 
می کرد. در واقع او به دنبال حرکت دادن جهان اســــام و 
به دنبال قابلیت های بزرگ بــــوده و در مقابل بی دینی به 

شدت مبارزه می کرد.
حجت االســــام رســــتمی با تأکید بر اینکه ســــیدجمال در 

دفاع از دین و در مقابله با دشــــمنان خارجی غیور بود و در 
راســــخ بودن اعتقادات وی نباید تردید کرد، افزود: وی به 
دنبال مواجهه با دشمنان بیرونی اختافات درونی را تنزل 
داده و از ارتباط با رهبران غافل نبود و اگر زمانه سیدجمال 
را بدون ارتباط درنظر بگیریم حرکت مردم بدون وی عقیم 

بود.
وی ادامه داد: ســــیدجمال الدین امام زمانه را می شناخت 
و از هــــر کاری که به صــــاح جامعه بود کوتاهــــی نمی کرد و 
اگر توجه به قدرتمندان داشــــت به این علــــت بود که اگر 
از اســــباب و امکانات وقت اســــتفاده نمی کرد، رســــیدن 
به افکار و اندیشــــه هایی که در نظر داشــــت، امکان پذیر 

نمی شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با 
بیان اینکه سیدجمال الدین برای مبارزه با استعمارگران 
در کنار حکام قرار می گرفت، تصریح کرد: این کار دانشگاه 
 به 

ً
در برگزاری همایش بســــیار قابل تحسین بوده و حتما

مجموعه هایی که ظرفیت ها را به فعل برساند، باید توجه 
شود.

دبیر علمی همایش ســــیدجمال الدین اسدآبادی هم با 
بیــــان اینکه تداوم این همایش ها گام مهمی در راســــتای 
اهداف اصیل جمهوری اســــامی و انقاب اســــت، گفت: 
میراث ســــیدجمال در دنیای عرب در دســــت انداز بدی 
افتــــاده و تنها با تــــاش علمی می توان ایــــن موضوع را که 
دنیای عرب را رنــــج می دهد و از ناحیــــه آنها موجب عقب 

ماندگیشان شده است را نجات داد.
دکتــــر فرامــــرز میرزایــــی بــــا اشــــاره به اینکــــه خــــردورزی از 
مهمترین ویژگی های سیدجمال الدین بود، تصریح کرد: 
باید بتوانیم بــــا راه اندازی کارهای مانا و اندیشــــه هایی که 
تمدن را براســــاس پایه خردورزی ایجاد کند، گام برداریم و 
این امر نقش اندیشــــمندان و دانشمندان جهان اسام 

را سنگین تر می کند.
وی با بیان اینکه ســــیدجمال می خواســــت بگوید اسام 
لــــوده نیســــت، اظهار  یک دیــــن بیدار اســــت و خــــواب آ
کرد: دشــــمنان امــــروز بر آن هســــتند که بگویند اســــام 
ضدتمدن، خشن و خرافی است که باید بفهمانیم اسام 
دین خردورزی و عقانی و پرعطوفت است و استمرار این 

برنامه ها از نقش مؤثری در این راه برخوردار خواهد بود.
مدرس دانشگاه اصفهان نیز در این همایش اظهار کرد: 
ظهور ســــیدجمال الدین به عنوان شخصیت تمدن ساز 
در عصر غیبت در عالم اسام بوده و به فکر تمدن سازی 

اسامی به ویژه در عصر انقاب صنعتی بود.
دکتر اصغر منتظرقائم با اشاره به اینکه در انقاب صنعتی 
او پی به روشن شــــدن عقب ماندگی از قافله رشد دنیای 
اسام برد، گفت: ســــیدجمال به دنبال راه حل برای علت 
عقب ماندگی کشورهای اسامی بود و راهکارهای جبران 

این عقب ماندگی را پیگیری کرد.
وی با تأکید بر اینکه ســــیدجمال به دور از غرب زدگی برای 
حفظ میراث اسامی و بیداری اسامی پرداخت، افزود: در 
جوامع اسامی سیدجمال دو مشکل اساسی می دید که 
جهل و اســــتبداد یکی از این موارد بــــود و معتقد بود اگر 
مــــردم از جهالت بیدار شــــوند اســــتعمار نمی تواند بر آنها 

نفوذ کند.
مســــؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تربیت مــــدرس نیز با اشــــاره بــــه بررســــی و تحلیل نقش 
ســــیدجمال در اندیشــــه های اصاح گرایانــــه عبدالحمید 
بن بادیس الجزایری گفت: بســــیاری از افــــراد تحت ثأثیر 
ســــیدجمال قرار گرفتند که در این مسیر فکری در الجزایر 
عبدالحمیــــد بــــن بادیــــس الجزایــــری هم دنبــــال کننده 
اندیشــــه های ســــیدجمال در ســــه محور احیای اســــام، 
زبــــان عربی به عنوان زبان قرآن و نیــــز مبارزه با بدعت ها و 

خرافات شد.
دکتــــر ســــیدمهدی ســــاداتی نژاد بــــا بیــــان اینکــــه یکی از 

اقدامــــات مهــــم بــــن بادیــــس در الجزایــــر بومی ســــازی 
اندیشــــه های ســــیدجمال بوده و بر آن اســــت در الجزایر 
جوهر تفکر ســــیدجمال را برون سازی کند، یادآور شد: در 
گاه سازی  همین راستا اقدام به تأسیس جمعیت علما و آ
و رنســــانس اســــامی در الجزایر مانند رنسانس اسامی 

سیدجمال دارد.
وی خاطرنشــــان کرد: حرکــــت اصاح گرایــــان بن بادیس 
ریشــــه در ســــه مؤلفه داشــــت که اصاح مبانــــی عقیدتی 
، اصاح اخــــاق و رفتار الجزایر و مبــــارزه با خرافات  الجزایــــر
را از جملــــه این مؤلفه ها بــــه رهبری بــــن بادیس می توان 

برشمرد.
سیدجمال الدین اســــدآبادی اسوه فرهیختگان با  �

روحیه حق گویی و شجاعت است
امــــام جمعــــه اســــدآباد نیز بــــا بیــــان اینکه بومــــی بودن 
سیدجمال الدین اســــدآبادی برای ما باعث افتخار است 
کــــه باید از ایــــن بومی گرایــــی محافظت کنیــــم، گفت: 18 
اســــفند روز بزرگداشت بیدارگر مشرق زمین با شخصیتی 
ممتاز و مثال زدنی به عنوان اسوه فرهیختگان و با روحیه 

حق گویی و شجاعت است.
حجت االســــام سیدموســــی حســــینی مجد افزود: امروز 
دانشگاه سیدجمال نمایانگر افکار و اندیشه سیدجمال 
و مرکــــز تخصصــــی بــــرای آنــــان کــــه مشــــتاق آشــــنایی با 
ســــیدجمال هســــتند، بوده و اســــناد، کتاب ها و مقاالت 
ســــیدجمال در کتابخانــــه تخصصی دانشــــگاه کــــه امروز 
افتتاح شــــد، برای کســــانی که به دنبال اندیشــــه های این 

بیدارگر هستند، می تواند مفید باشد.
وی با بیان اینکه ســــیدجمال با اندیشه پاک و ناب و نبوغ 
خود به کشورهای مختلف در قاره های گوناگون سفر کرد 
و به دنبال آن بود تا در جوامع بین الملل اثرگذار باشــــد و 
بیداری اسامی را به وجود آورد، خاطرنشان کرد: رهبر بزرگ 
عالم تشــــیع و آزادیخواهــــان عالم امام خامنــــه ای در باب 
اندیشــــه ســــیدجمال نکات فراوان دارند، از جمله در 30 
خرداد سال 60 در روزنامه جمهوری اسامی سیدجمال را 
به عنوان نخستین شخصیت که بیداری اسامی را مطرح 
کرد و آغازگر این نهضــــت بود، معرفی می کنند و در خطبه 
نمازجمعه ســــال 89 به جایگاه کاری و نبوغ ســــیدجمال 
اشاره دارند و او را مردی بزرگ و اسام خواه و مبارز و شجاع 

می دانند.
حسینی مجد همچنین با اشــــاره به اینکه شهید مطهری 
در کتــــاب خــــود بــــا نام بررســــی نهضــــت اســــامی در 100 
ســــال اخیر مطرح کرد: مطهری در این کتاب ســــیدجمال 
را سلســــله جنبــــان 100 ســــال اخیــــر می نامــــد و می گوید 
ســــیدجمال بیــــداری اســــامی را در جامعــــه آغــــاز کرده و 
بازگشت به اسام نخستین و دوری از بدعت و تن دادن 

به حقایق را سیدجمال مطرح کرده است.
وی با اشــــاره به اینکه دیدگاه سیدجمال آن بود که عقب 
ماندگی مردم جبران شــــود و به اســــام اصیــــل بازگردند، 
افزود: امروز نزدیک به نیم قرن اســــت بنیانگذار انقاب با 
تکیه به مردم و اعتماد مردم اندیشــــه های پاک را در کشور 

ایران اسامی عملی و پیاده کرد.
امام جمعه اســــدآباد با بیان اینکه ســــیدجمال اگر آرزوی 
بیداری اســــامی را داشــــت امــــا امــــام راحل با بــــاز کردن 
اندیشه های ناب اسامی عملی این امر را پیاده کرد، ادامه 
داد: جمهوری اســــامی به عنوان حقیقــــت و الگودهی و 
یک پردازش حقیقی افکار اســــامی، اســــتقال و آزادی در 
مملکت ما پیاده شده و الگویی برای دیگر کشورهاست.
وی اظهــــار کرد: امــــام راحل اســــام و مســــلمانان را به دو 
دسته تقسیم کردند که دســــته اول اسام ناب محمدی 
بود و این دســــته همان اســــامی اســــت که با ایده امام و 
فقه جعفری زیرپرچم والیت با همراهی مردم انجام شــــده 
و می تواند قرن هــــا ادامه یابد چراکه بحث ایده شــــهادت 

طلبی در آن وجود دارد.

حسینی مجد با اشاره به اینکه دسته دوم اسام آمریکایی 
دارنــــد، ماننــــد برخی از شــــیوخ اطراف ایران کــــه مملکت، 
ذخایر و مردم خود را به دشــــمنان داده و لطمه خورده اند، 
تأکید کرد: اگر می خواهیم به عزت برســــیم باید از دســــته 

اول و ایده برگرفته از اسام از فقه جعفری را عملی کنیم.
رئیس دانشگاه ســــیدجمال الدین اسدآبادی نیز در این 
همایش اظهار کرد: دانشــــگاه جامعه محور ســــیدجمال 
الدین اســــدآبادی با مأموریت علوم انســــانی و اسامی در 
راســــتای تحقق گام دوم بر آن اســــت برند اندیشه ناب و 
پایتخت اندیشــــه ناب بیداری اســــامی در رونــــد یک کار 
علمــــی را در دیار ســــیدجمال تبییــــن کند که ایــــن امر با 
انجام پژوهش های علمــــی و کنفرانس ها و همایش های 

مختلف بین المللی و ملی محقق خواهد شد.
حســــین مرادی مخلص با بیــــان اینکه تفکــــرات بیداری 
اســــامی را مدیون قدم ها و چهره بی بدیل ســــیدجمال 
ملــــی  همایــــش  گفــــت:  هســــتیم،  اســــدآبادی  الدیــــن 
پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسامی 
به عنوان نخســــتین کنگره بزرگداشــــت ســــیدجمال به 

معنای واقعی توسط دانشگاه سیدجمال برگزاری شد.
وی با بیــــان اینکه اگر چه ســــیدجمال الدین اســــدآبادی 
دارای فرزنــــد نبــــوده انــــد اما امــــروز همــــه فرزنــــدان دیار 
سیدجمال و جهان اســــام فرزندان بیدارگر جهان اسام 
هســــتند، خاطرنشــــان کــــرد: با ظرفیــــت ناب دانشــــگاه 
سیدجمال در بحث بیداری اســــامی روند یک دانشگاه 
مســــتقل با حمایت مســــؤوالن شهرســــتان و مجموعه 

استانی و ملی در حال اتفاق است.
مــــرادی مخلــــص همچنین خاطرنشــــان کرد: دانشــــگاه 
ســــیدجمال الدین اســــدآبادی به عنوان چهار دانشگاه 
مســــتقل دولتی در اســــتان همدان بوده که از سال 90 با 
مأموریت در حوزه علوم انســــانی و اسامی فعالیت خود 
را آغاز کرده و 10 ســــال از عمر چابک این دانشگاه می گذرد 

و طی این مدت دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
نماینده مردم اســــدآباد در مجلس شــــورای اســــامی هم 
با اشــــاره بــــه زندگــــی سیاســــی اجتماعی ســــیدجمال در 
مقابله با اســــتعمارگران وقت و سفرهای متعدد وی برای 
پیوند جهان اســــام گفت: انتشــــار روزنامه فراوان و بیان 
اندیشــــه های ناب خود در قالب روزنامه، نشســــت های 
بزرگ علمی، ارائه مقاالت ارزشمند را از جمله فعالیت های 

وی می توان برشمرد.
کیومرث ســــرمدی واله با اشاره به روح و روان جامعه ایران 
در زمان سیدجمال به لحاظ سیاسی اجتماعی که با گوشه 
نشــــینی، ترس، عدم رضایت به وضعیــــت موجود، فقر و 
بی ســــوادی و خودکامگی ســــاطین وحــــکام همراه بود، 
تصریح کرد: در این شرایط فضای بسته آزاداندیشی به نام 
ســــیدجمال از محله سیدان اســــدآباد در مقابل استعمار 

سربرآورد.
وی با تقدیر از دانشــــگاه و ریاســــت دانشــــگاه در برگزاری 
این همایش گفت: اگر ریشــــه آزادیخواهی در اقصی نقاط 
دنیا ریشه دوانده، از وجود شــــاگردان و تربیت شدگان و 
اندیشه های سیدجمال بوده و انتظار است اندیشمندان 

به این آســــیب های نوظهور که موجــــب گرفتاری جوانان 
شده، راهکارهای خود را ارائه دهند.

فرمانــــدار اســــدآباد هم بــــا بیــــان اینکه ایــــن همایش در 
خانه علم و دانش در مکان ســــیدجمال برگزار می شــــود 
کــــه این امــــر موجب مســــرت مــــردم دیــــار ســــیدجمال 
الدین اســــدآبادی است، خاطرنشــــان کرد: سیدجمال با 
اندیشــــه های واال و مترقی خود الهام بخش آزادیخواهان 
بود و وی با ســــیره و راه بازگشت به بیداری اسامی تاش 

برای ایجاد وحدت داشت.
ســــعید کتابی با اشــــاره به ســــفرهای متعدد سیدجمال 
در راســــتای یــــک نظــــام حاکمیتــــی در جهــــان اســــام و 
تربیت شــــاگردان بســــیار افــــزود: ســــیدجمال مأموریت 
خود را بیداری اســــامی می دانســــت و فعالیــــت خود را با 
روزنامه هایی چون عروة الوثقی با توجه به اقتضائات زمان 

خود انجام می داد.
وی هــــوش و ذکاوت، نفــــوذ کام، قــــدرت القا، آشــــنایی 
بــــا جهان و زمانــــه خود و شــــناخت دردمندی جهــــان را از 
خصوصیــــات و ویژگی هــــای موفقیت هــــای ســــیدجمال 
عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم برگزاری این همایش ها 
در معرفــــی ایــــن بیدارگر تــــداوم یابد. بــــا توحه بــــه اینکه 
اعتقــــاد داریم دانشــــگاه نقطه عطف هر منطقه اســــت با 
وجود دانشــــگاه ســــیدجمال امیدواریم تحــــوالت ارزنده 
و ارزشــــمندی با وجود این دانشــــگاه در راســــتای رشد و 

توسعه شهرستان داشته باشیم.
بــــه نقل از ایســــنا، در ادامه این مراســــم از خانواده مرحوم 
دکتر سیدهادی خسروشاهی سیدجمال الدین شناس 
، خانــــواده مرحــــوم دکتر فیضی ســــخا عضو  و پژوهشــــگر
ســــابق هیأت علمی دانشــــگاه ســــیدجمال و پروفســــور 
فرامرز میرزایی رئیس ســــابق دانشگاه سیدجمال و دبیر 

علمی همایش تجلیل شد.
83 مقاله خارجی و داخلی به فارسی به دبیرخانه همایش 
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ارسال شده که 80 
درصد دانشــــگاه ها در این همایش دارای مقاله هستند 
و 20 درصــــد مابقی دانشــــگاه ها نیز اگــــر در این همایش 
مقاله ندارند، جزو دانشــــگاه های فنی بوده و با دانشــــگاه 

سیدجمال مرتبط نبوده اند.
تعداد داوران ملــــی و بین المللی بــــرای داوری مقاالت در 
این همایش 25 نفر بوده و این همایش با 9 محور شامل 
بازگشت به اســــام، دشمن ســــتیزی و استعمارستیزی، 
، همگرایــــی و وحــــدت جوامع  حرکــــت اســــامی معاصــــر
اســــامی، خودســــازی و تمــــدن اســــامی، علم و اســــام، 
انعــــکاس بیداری اســــامی در ادبیــــات فارســــی و عربی، 
ادبیــــات مقاومت و بیداری اســــامی و نقــــش فرهنگ در 

تعلیم و تربیت برگزار شد.
گفتنی است در نخســــتین همایش ملی »پژوهش های 
کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اســــامی« دانشــــگاه 
جامعــــه محور ســــیدجمال الدیــــن اســــدآبادی کتابخانه 
تخصصــــی، مرکز اســــناد و پژوهش های ســــیدجمال این 
دانشــــگاه با حضــــور امــــام جمعــــه و فرماندار اســــدآباد و 

مجموعه دانشگاه افتتاح و راه اندازی شد.

توزیع یک هزار تن کود "اوره" 
بین کشاورزان نهاوند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی 
نهاونــــد گفــــت: در بهمن ماه و اســــفند ســــال جاری 
یک هزار تن "کود" از نوع "اوره" بین کشــــاورزان نهاوند 

توزیع شد.
به گــــزارش هگمتانه، کریم حاج باباعلــــی با بیان اینکه 
در بهمن و اسفند ســــال جاری یک هزار تن کود از نوع 
اوره بین کشــــاورزان توزیع شــــد اظهار کرد: این میزان 
کود سهمیه شهرســــتان برای کشــــت بهاره بوده که 
متناسب با میزان زمین های زیر کشت در اختیار همه 

کشاورزان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در پائیز امسال بیش از 2 هزار و 500 تن 
کود ازته سهمیه این شهرستان بین کشاورزان توزیع 
شد گفت: البته با توجه به سطح زیر کشت محصوالت 
کشــــاورزی این شهرســــتان نیاز کشــــاورزان بیشتر از 

سهمیه ای است که در اختیار ما قرار می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند افزود: سطح 
زیر کشــــت محصوالت زراعی در نهاوند حدود 80 هزار 
هکتار اســــت که این میزان زمین زیر کشــــت به کود 
زیادی از انواع مختلف بــــه ویژه اوره نیاز دارد. وی گفت: 
البته ما تمام تاش خود را به کار گرفته ایم که کود مورد 
نیاز کشــــاورزان را تأمین کنیم و بــــا توجه به قولی که به 

کشاورزان دادیم توانستیم به وعده خود عمل کنیم.
حاج باباعلــــی ادامه داد: توزیع کود بــــه گونه ای صورت 
گرفت که همه کشاورزانی که حواله در دست داشتند 

توانستند بخشی از کود مورد نیاز خود را تأمین کنند.
شهرســــتان نهاوند قطب اصلی کشــــاورزی اســــتان 
همدان اســــت که در زمینه تولید برخی از محصوالت 
جایگاه کشوری و استانی دارد؛ مهمترین محصوالت 
، گندم، چغندر  تولیدی این شهرستان شامل گشنیز

قند، جو، حبوبات، کلزا و آفتابگردان است.

اجرای پایش سالمت 
جانبازان ناتوان در مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران مایر از اجرای طرح پایش ســــامت جانبازان 
قطع نخاع و والدین شهدایی که امکان بیرون آمدن از 

منزل ندارند، خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدابراهیم مرادی با اشــــاره 
به برگزاری بزرگداشــــت شــــهدا اظهار کرد: هدف ما در 
این هفته تبیین بیشــــتر فرهنگ ایثار و شــــهادت و 

شناساندن اهداف و شخصیت شهدا به مردم است.
وی با اشــــاره به اینکه شهرســــتان مایر یک هزار و 100 
شــــهید واالمقام تقدیم انقاب اســــامی کرده است 
گفت: تعداد شــــهدای مدافع حرم دو شهید، جانبازان 
شهرســــتان 2 هزار و 100 نفر و تعداد آزادگان نیز 119 نفر 

هستند.
رئیس بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرستان مایر 
با بیان اینکه برنامه های هفته بزرگداشــــت شــــهدا با 
محدودیت و رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی انجام 
می شود گفت: برنامه سرکشی از خانواده معظم شهدا 
از 22 بهمن ماه شروع شده و تا 22 اسفندماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طی یک ماه یکصد مورد سرکشی از 
خانواده معظم شهدا و جانبازان انجام شده، غبارروبی 
و عطرافشــــانی گلزار مطهر شــــهدا، غــــرس یک هزار و 
100 اصله نهال به نام یک هزار و 100 شــــهید شهرستان 
همزمان با هفته بزرگداشــــت شهدا را از دیگر برنامه ها 
برشــــمرد. مرادی گفــــت: تجلیل از مروجــــان فرهنگ 
ایثــــار و شــــهادت، برگــــزاری مســــابقه تیرانــــدازی برای 
جانبازان قطع نخاع، ســــخنرانی ائمه جماعات مساجد 
در خصوص شــــهدا و برنامه های روایت و خاطره گویی 
در فضای مجازی توســــط راویان دفاع مقدس از دیگر 
برنامه هاســــت. وی از اجــــرای طــــرح پایش ســــامت 
جانبازان قطع نخاع و والدین شهدایی که امکان بیرون 
آمدن از منزل ندارند؛ خبر داد و گفت: این طرح توسط 

سه پزشک انجام و تا پایان سال ادامه دارد.
رئیس بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرستان مایر 
برگزاری مسابقات فرهنگی، تئاتر خیابانی »نگهبان آب« 
کاری از گــــروه یاس کبود به کارگردانی مهدی روزبهانی، 
دیدار کارکنان بنیاد شهید با امام جمعه و مسؤوالن و... 

را از دیگر برنامه های هفته بزرگداشت شهدا برشمرد.

مصدومیت نوجوان همدانی 
بر اثر انفجار ترقه

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان همدان گفت: انفجار ترقه دست ساز در 
منزل مسکونی واقع در یکی از محله های شهر همدان 

موجب مصدومیت نوجوان 16 ساله شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ جمشــــید باقری اظهار 
کرد: به دنبال ارائه گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر انفجار ترقه تیمــــی از مأموران کانتری 14 در 

محل حادثه حضور یافتند.
وی اضافه کرد: بررسی های پلیسی صورت گرفته گویای 
این بــــود که یک نوجوان در داخل منزل مســــکونی با 
بهره گیری از یکســــری مواد اولیه در حال تهیه و تولید 
موادمحترقه دســــت ســــاز بود که این مــــواد منفجر و 

موجب مصدومیت او شد.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه همه 
ســــاله افرادی به علت تهیه مواد محترقه یا استفاده از 
آن دچار جراحت می شــــوند از شهروندان خواست در 
صورت اطاع از محل نگهداری موادمحترقه موضوع را 
از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 اطاع رسانی کنند.

سرهنگ باقری از شهروندان به ویژه والدین خواست 
مراقب رفتارهای خطرناک فرزندان و اطرافیان باشند تا 
شاهد بروز ســــوانح ناگوار و عزادار و سیاه پوش شدن 

خانواده ها در نوروز 1400 نباشیم.

خبــر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

ضرورت احیای بنیاد سیدجمال الدین اسدآبادی
کتابخانه تخصصی سیدجمال الدین اسدآبادی افتتاح شد
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رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 

شهرداری خبر داد:
ح ساماندهی ترافیکی  آغاز عملیات اجرایی   طر

و بهبود وضعیت تردد کوی رضوان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان مدیریت و مهندســــی شبکه 
حمل و نقل شــــهرداری همدان گفــــت: عملیات اجرایی طرح ســــاماندهی 

ترافیکی و بهبود وضعیت تردد کوی رضوان آغاز شد.
به گــــزارش هگمتانه، وحید غفاری بیان کرد: یکی دیگــــر از اقدامات در حال 
اجرای ســــازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری در سال 

99 آغاز عملیات اجرایی طرح ســــاماندهی ترافیکــــی و بهبود وضعیت تردد 
کوی رضوان است. وی ادامه داد: محدوده مورد نظر در منطقه سه شهرداری 
همدان واقع شده است که بخشی از کوی رضوان یا محله خضر شهر همدان 
، از شرق به بلوار امام  است و از شمال به بلوار سرداری، از جنوب به بلوار الغدیر

خمینی)ره( و از غرب به بلوار چهار باغ قدر محدود شده است.
غفاری گفت: به طور خاص تمرکز طرح بر ساماندهی خیابان های اصلی این 

محدوده به نام خیابان 12 متری رضوان است.
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری بیان کرد: 
در طرح مصوب مسیر انتقالی از خیابان رضوان به سمت خیابان طلوع که در 

وضعیت موجود کارکرد دو طرفه دارد به خاطر عرض کم معبر و وجود شعاع 
کم گردشی به حالت یک طرفه در می آید.

غفاری اظهار کرد: در مطالعات ساماندهی محدوده مذکور مواردی از جمله 
شناسایی مشخصات عرضه سامانه حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه، 
شناســــایی مشــــخصات تقاضای ســــامانه حمل و نقل در محــــدوده مورد 
مطالعه، تحلیل و شناسایی مشــــکات تردد در وضعیت موجود و ارائه راه 
کارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت تردد بررســــی و در طرح مصوب لحاظ 

شده است.
وی همچنین ادامه داد: بررســــی وضعیت خطوط و ایستگاه های اتوبوس 

در محدوده مورد مطالعه، بررســــی وضعیت پارک حاشــــیه ای در معبر مورد 
مطالعه و ســــایر معابر موجود در محدوده، بررســــی کاربری های شاخص در 
محدوده مورد مطالعه، بررســــی حجم تردد در معابر اصلی در محدوده مورد 
مطالعه در ساعات اوج، شناسایی مشکات تردد در محدوده مورد مطالعه، 
تجزیه و تحلیل مشکات، استعام از پلیس راهور استان، تهیه پرسشنامه 
و پرسشــــگری از شهروندان و کسبه جهت احصا مشــــکات، مدل سازی 
شبکه وضع موجود و شبیه سازی ترافیکی بر اساس اطاعات و احجام تردد 

برداشت شده نیز بررسی و در طرح مصوب لحاظ شده است.

استان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امام جمعــــه همدان بیان 
کرد: نوســــان قیمت هــــا و بی ثباتی بــــازار عامل افزایش 

خرید مردم است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح روز گذشــــته جلســــه 
ســــتاد احیای امر به معروف اســــتان با موضوع بررســــی 
مشــــکات بازار در دفتــــر نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همــــدان، با حضور حجت االســــام مظاهری دبیر ســــتاد 
احیای امر بــــه معروف و نهــــی از منکر همدان، حســــن 
خانجانــــی دادســــتان همدان، ســــردار فرجی جانشــــین 
همــــدان،  اســــتان  انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  فرمانــــده 
حمیدرضــــا متیــــن رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و 

تجارت استان برگزار شد.
نکته مهم این جلسه حضور نیافتن استاندار همدان و 
عدم حضور هیچ نماینده ای از استانداری در این جلسه 

بود.
آیت ا... حبیب ا... شــــعبانی نماینده ولی فقیه در استان 
 
ً
همدان در این جلســــه گفت: تشکیل این جلسه قطعا
نافی زحمات مســــؤوالن ذی ربط نیســــت بلکه اســــاس 
آمادگی ســــتاد احیای امر به  تشکیل این جلســــه اعام 
معــــروف و نهی از منکر با ســــتاد تنظیم بــــازار در جهت 

بازار است. کنترل  همکاری برای 
امام جمعه همدان گفت: مشــــکات کنونی بازار نتیجه 
جدی نگرفتــــن راهکارهای رهبر انقاب و نشســــتن به 
و  تحریم ها  رفع  انتظار  تحریم هاســــت،  برداشــــتن  انتظار 
اینکه بعــــد از ترامپ و روی کار آمــــدن بایدن هنوز امید 
به رفع تحریم ها و بازگشت دولت آمریکا به برجام وجود 
دارد باعث می شــــود کــــه راهکارهای دیگــــری که وجود 

گرفته نشود. دارد جدی 
آیت ا... شعبانی افزود: مســــؤول و متولی اصلی و قانونی 
، ســــتاد تنظیم بازار اســــت. ستاد  کنترل قیمت ها در بازار
احیای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این مسأله 
می تواند به عنوان نیروی کمکی ستاد تنظیم بازار باشد و 
نمی خواهد در کار دیگران دخالت کند و رفع این مشکل 
منوط به همراهی و کمک همه ماســــت و موفقیت ستاد 

تنظیم بازار موفقیت ما محسوب می شود.
آنچه مهم اســــت  امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکه 
گره اقتصادی مردم اســــت، گفت: پیشنهاد  باز شــــدن 
برقــــراری قــــرارگاه عملیاتــــی نظارتی بــــر بازار تنهــــا به این 
آماده ایــــم در کنار مجــــاری قانونی قرار  معناســــت که ما 
بگیریم و هرجایی که احســــاس می شــــود نیــــاز به ورود 

می کنیم. آمادگی  اعام  است  جهادی  نیروهای 
امــــام جمعه همدان افــــزود: کار اصلی ما در این جلســــه 
احیای  ســــتاد  توسط  پرونده هایی  و  اســــت  مطالبه گری 
امر به معروف و نهی از منکر شناســــایی شده است که 
به ســــازمان صمت و ســــتاد تنظیم بازار برای کنترل بازار 

می کند. کمک 
آیت ا... شــــعبانی بــــه خطبه  هــــای نماز جمعه نیز اشــــاره 
کــــرد و گفت: آنچه که برای برطرف نمودن مشــــکات در 
خطبه های نماز جمعه مطرح می شــــود سه مورد اساسی 

است.
وی در ایــــن بــــاره ادامه داد: مــــورد اول تقویــــت نظارت 
اســــت و دیگری تعادل در خرید که پیشــــنهاد می دهیم 
برای تعــــادل در خرید از طریــــق مجاری قانونــــی خریدها 

قیمت هاست. تعادل  دیگری  و  شود  متعادل 
امام جمعه همدان افزود: شــــاید بعضی از خانواده ها نیز 
مقصر نباشــــند و نوســــانات قیمــــت، خانواده ها را دچار 
تشــــکیک کند که اگر امروز خرید نکنیم شاید فردا یا آن 
کاال را پیــــدا نکنیم و یا مجبور به خرید با قیمت دوبرابری 

شویم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همــــدان گفت: امیدواریم 
تعامات خوبی با ســــتاد تنظیم بازار اتفاق بیفتد، اگر بنا 
بر این باشــــد که قرارگاه عملیاتی نظارتی بر بازار شــــکل 
 نیازمند همکاری ســــتاد تنظیم بازار است 

ً
بگیرد طبیعتا

بازار است. زیرا متولی اصلی ستاد تنظیم 
این  با تشــــکیل  امیدواریــــم  افــــزود:  آیــــت ا... شــــعبانی 
جلسات بتوانیم از مشــــکات مردم بکاهیم و حاضریم 
بــــرای آن کــــه دغدغه هــــا را حــــل کنیــــم کمــــک کنیم و 
امیدواریــــم کــــه این احســــاس که ســــتاد احیــــای امر به 
دیگــــران  کار  در  می خواهــــد  منکــــر  از  نهــــی  و  معــــروف 

نیاید. پیش  کند  دخالت 
حجت االســــالم مظاهری: متأســــفانه تاکنون برای  �

تولید و توزیع کاالی اساسی فکر اساسی نشده است

حجت االســــام یاســــر مظاهــــری، دبیر ســــتاد احیای امر 
به معــــروف و نهی از منکر اســــتان همــــدان نیز در این 
گفت: علیرغم تمام زحمات و تاش های صورت  جلسه 
گرفتــــه در حوزه نظارت بر بازار این عملکرد مورد رضایت 
که رهبر  آن نیز همین موضوعی اســــت  نیســــت، دلیل 
انقــــاب از آن اظهــــار ناراحتــــی نمودند و از طــــرف دیگر 
مراجعات مردمی به ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر 

است. زیاد  بسیار 
دبیــــر ســــتاد احیــــای امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکر 
کید دارند کــــه تمام این  همــــدان افزود: رهبر انقــــاب تأ
مشــــکات راهکار دارد و بارها در جلســــات متعدد این 
نکات را تذکر داده و راه حل مورد نظر کارشناســــان را به 
مســــؤوالن ارائه داده اند ولی پیرو فرمایش مقام معظم 
رهبری در روز جمعه، گرانی های اخیر توجیهی ندارد و در 
آستانه فرا رســــیدن عید غصه بزرگی ایجاد کرده است و 

باید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود.
وی افزود: بــــه گفته مســــؤوالن نظارت هایی که از طرف 
ســــازمان صمت اتفاق افتــــاده تعداد 33 هــــزار و 555 
مــــورد بازرســــی بوده کــــه 6 هــــزار و 140 تخلــــف در زمینه 
کاالهای اساســــی بوده اســــت. تعداد 2 هــــزار و 17 مورد 
گزارشــــات ســــتاد خبری، یک هزار و 740 مورد شکایات 
آن متخلفان شناســــایی شده 25 میلیارد  مردمی که در 
تومــــان از طریق تعزیرات جریمه شــــده اند که طبق گفته 
آن افزایش  مسؤوالن 15 درصد نسبت به موارد مشابه 

است. داشته 
در  مــــا  همــــکاران  افــــزود:  مظاهــــری  حجت االســــام 
ســــتاد احیــــای امر بــــه معروف و نهــــی از منکــــر در یکی 
از شهرســــتان ها بــــه مــــدت 60 روز از 6 صبح تا 12 شــــب 
بــــا هماهنگــــی مســــؤوالن آن شــــهر زمان گذاشــــتند و 
که ثمرات  وضعیت موجود در بازار را سروسامان دادند 

آن به خود مردم برمی گردد.

غ مــــازاد بــــر نیــــاز بازار  � چــــرا بــــا وجــــود عرضه مــــر
کاال روبه رو هستیم؟ گران شدن این  همچنان با 

حجت االسام مظاهری به خروج مرغ از استان نیز اشاره 
کــــرد و گفــــت: در اســــتان یک میلیــــون و 800 هــــزار نفر 
جمعیــــت داریم کــــه 2 میلیون و صد قطعــــه جوجه ریزی 
داشــــته ایم و در ماه های دی و بهمن تعــــداد 2 میلیون 
و 500 قطعــــه به بازار تحویل داده شــــده اســــت ولی چرا 
با وجــــود عرضه مرغ مازاد بــــر نیاز بازار همچنــــان با تورم 
این کاال روبه رو هســــتیم؟ که شاید یکی از پاسخ های آن 

خروج مرغ از استان به استان های مجاور است.
دبیر ســــتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همدان 
افزود: در تمام کاالهای اساسی از مرغ و گوشت، روغن، 
، آرد، نــــان و میوه مردم دچار مشــــکل هســــتند.  شــــکر
چــــرا میوه بــــا وجود فراوانــــی باید دچار تورم شــــود؟ این 
 در حال تکرار اســــت 

ً
اختاالت در یک چرخه زمانی دائما

و این نشــــان می دهد کــــه خروجی ســــتاد تنظیم بازار در 
کف میدان خودش را نشان نمی دهد و اتفاق نمی افتد.
، روحیــــه و عمل  وی گفــــت: ما می توانیــــم با یــــک تفکر
جهــــادی تدبیری بیندیشــــیم و بــــا یک برنامــــه عملیاتی 

کنیم. حل  را  مشکل  مناسب 
اشاره  نیز  بازار  در  واسطه گری  به  مظاهری  حجت االسام 
کرد و افــــزود: در تأمین و توزیع کاالهای اساســــی حلقه 
واســــطه ها وجود دارد و موجب شده که در توزیع شبکه 

باشیم. نداشته  یکپارچه  و  منسجم 
دبیر ســــتاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همدان 
تخصیص  جوجه ریــــزی،  رصد  برای  ســــامانه هایی  گفت: 
نهاده به مرغدار و دامپزشکی وجود دارد که می تواند به 
حل این مشــــکل کمک کند اما در بعضی از ســــازمان ها 
هنوز به صورت دســــتی بخشــــی از این برنامه ها صورت 

می گیرد.
وی به شــــفافیت اســــتان برای اعــــام گــــزارش ماهیانه 
کاالهای اساســــی نیز اشــــاره کــــرد و گفــــت: 133 کاالی 
که  گزارش گیــــری می شــــود  اساســــی اســــتان ماهیانــــه 

79 درصد شفافیت اعامی است. همدان دارای 

فروش کاالی اجباری به دســــتور سازمان صمت  �
بوده است

حجت االســــام مظاهــــری افــــزود: در اوضــــاع کرونایــــی 
مضــــاف بــــر اینکــــه مــــردم در فروشــــگاه ها بــــرای تهیه 
کاالهای اساسی به صف می ایستند، سازمان  صمت در 
نامه ای به فروشگاه های بزرگ دستوری مبنی بر فروش 
اجباری داده اســــت، یعنی اینکه شما در ازای خرید فان 

بخرید. روغن  می توانید  کاال 
وی گفــــت: متأســــفانه تاکنــــون بــــرای تولیــــد و توزیــــع 
کاالهای اساسی فکر اساســــی نشده است و رابطه بین 

تولید و توزیع یک رابطه مبهم است.
حجت االســــام مظاهری به طرح ایجاد قــــرارگاه عملیاتی 
نظارتــــی بر بازار اشــــاره کرد و گفت: با توجــــه به در پیش 
بودن ســــال 1400 پیشــــنهاد کلی ایجاد قرارگاه عملیاتی 
نظارتی بر بازار از سوی ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر با توجه به فرمایشــــات رهبر انقاب در خصوص 
گرانی شــــب عید و همچنین دغدغــــه نماینده ولی فقیه 
در اســــتان همدان و ریاست ستاد احیای امر به معروف 

استان مطرح شده است.

فعالیت قرارگاه عملیاتی نظــــارت بر بازار تا پایان  �
فروردین

وی افــــزود: قــــرارگاه عملیاتــــی نظارت بــــر بازار تــــا پایان 
فروردین مــــاه 1400 در زمینه تولیــــد، توزیع و خدمات در 
راســــتای فعالیت های ســــتاد تنظیم بــــازار فعال خواهد 

داشت.
دبیر ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر همدان گفت: 
قــــرارگاه عملیاتــــی نظارت بــــر بــــازار شــــامل نمایندگان 
تام االختیار از جمله ســــتاد احیای امر به معروف و نهی از 
، ســــپاه، سازمان بازرسی، نیروی انتظامی  ، استاندار منکر
و دادســــتانی تشــــکیل و در حــــوزه تنظیــــم بــــازار تمــــام 

اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهد.
حجت االســــام مظاهری افزود: قرارگاه عملیاتی نظارتی 
بــــر بازار بــــرای اجــــرای مأموریت نظــــارت بر بــــازار و نحوه 
عرضه کاال و ارزاق عمومی با حضــــور نماینده تام االختیار 
اعضــــای ماده دو ذیل ســــتاد امــــر به معــــروف و نهی از 
منکر تشــــکیل و نســــبت بــــه نظارت و گشــــت میدانی 
ســــرزده اقدام کنــــد و هزینه جــــاری و اجرایی بــــا توجه به 
گســــتره کار و مأموریت اباغی توسط استانداری تأمین 

شود.
بــــه اختصــــاص شــــعبه ویژه  حجت االســــام مظاهــــری 
برای رســــیدگی به تخلفات اشــــاره کرد و گفت: در اجرای 
اقدامات صورت گرفته توســــط قــــرارگاه عملیاتی نظارتی 
بر بــــازار اختصاص یک شــــعبه ویژه از طرف دادســــتانی 
جهــــت رســــیدگی و پیگیــــری تخلفــــات در اســــرع وقت 

پذیرد. صورت 
وی گفت: اختصــــاص مکان قــــرارگاه عملیاتی نظارت بر 
بازار در استانداری و توسط خود استانداری تأمین شود 
و نماینده ســــتاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 

گردد. منصوب  اجرایی  دبیر 

بــــازار  � بــــر  نظــــارت  عملیاتــــی  قــــرارگاه  خانجانــــی: 
فرمانداری هاست ورود  نیازمند 

حسن خانجانی دادســــتان همدان نیز گفت: در بررسی 
و رســــیدگی به تخلفات که در بازار اتفــــاق می افتد بعد از 
گــــزارش در ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت  تنظیم 
این گــــزارش بــــه اداره تعزیرات حکومتی جهت بررســــی 
فرســــتاده می شــــود و هیــــچ پرونــــده  تخلفاتــــی از بــــازار 
 در دادســــرا مطرح نمی شــــود مگر اینکه جزء 

ً
مســــتقیما

مصادیــــق اخال در نظام اقتصادی قــــرار بگیرد و اعمال 
مجرمانه پیدا کند که دادستانی ورود پیدا و بررسی کند. 
  
ً
لذا در ایــــن قرارگاه که می خواهد تشــــکیل شــــود حتما
تعزیرات حکومتی حضور داشته باشد که بتواند در این 

کند. را اتخاذ  رابطه تصمیمات الزم 
شهرســــتانی  نگاه  مــــا  نگاه  افــــزود:  همدان  دادســــتان 
مقــــدار  پیش بینــــی  جهــــت  فرمانداری هــــا  و  نباشــــد 
اختیــــارات و اقتــــدارات گشــــت های تنظیــــم بــــازار برای 
اجرایی شــــدن در بازار ورود پیدا کنند بــــه همین منظور 
 باید فرمانداری 

ً
در قســــمت عملیاتی این قرارگاه حتمــــا

باشد. داشته  حضور 

ید روغــــن از داخل و  �  ســــردار فرجــــی: دالالن با خر
انتقال آن به نوار مرزی کشور باعث آشفتگی هایی 

شده اند

ســــپاه  فرمانــــده  جانشــــین  فرجــــی  مهــــدی  ســــردار 
انصارالحسین)ع( همدان نیز گفت: دشمن در جاهایی 
ورود پیدا می کند که ما را به چالش بکشــــد. در سال 96 

تیم های نفــــاق برای جمــــع آوری ارزاق عمومی ورود پیدا 
می کردند حتی تیم هایی که از ســــوی دولت عربســــتان 
تجهیز شــــده بودند که امکانات جمهوری اسامی ایران 

کنند. کنند و در مکان هایی مدفون  را خریداری 
آوردن  ســــردار مهدی فرجی افزود: دشــــمن از جایی که 
مردم در کــــف خیابــــان توفیقی حاصلش نمی شــــود به 
موضوع آشــــفتگی های بــــازار ورود پیدا می کند. شــــایعه 
تعطیلی بازار از 15 اســــفند نیز از همین آشفتگی هاست 
که موجب شــــد بعضی از مردم شــــروع کنند بــــه احتکار 

که این خودش مقداری مشکل ایجاد می کند. خانگی 
وی در ادامه گفت: این موضوع تا مســــیر نوار مرز ادامه 
دارد کــــه دالالن با خریــــد روغن از داخــــل و انتقال آن به 
آشــــفتگی هایی در بازار شده اند  کشور باعث  نوار مرزی 
کــــه با این کار ســــود خوبی هم می برند و مــــا باید در این 
حوزه ها ورود انقابی پیدا کنیم و باید شبانه روزی اقدام 

جدی شود.
اســــتان  انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  فرمانده  جانشــــین 
همــــدان گفــــت: قیمــــت اجنــــاس در نــــوار مــــرزی و در 
است  کشور  داخل  برابر  چندین  همســــایه  کشــــورهای 
در نتیجه ســــودجویان به جهت ســــود حاصل از انتقال 
آشــــفتگی هایی در بازار  کاالهای اساســــی به نوار مــــرزی 

می کنند. ایجاد 
یــــان نفاق در ایــــن موضوع  ود: جر ســــردار فرجی افــــز
و  کــــرده  پیــــدا  ود  ور مجــــازی  فضــــای  در  شــــدت  بــــه 
چالش  اســــامی  جمهوری  دولــــت  برای  می خواهنــــد 
موفق  نیــــز  حــــدی  تا  متأســــفانه  کــــه  کننــــد  درســــت 

. ند ه ا د بو
وی به نقش صداوســــیما در انعــــکاس خطبه های نماز 
جمعه اشــــاره کرد و افــــزود: در نماز جمعــــه خطبه هایی 
توســــط آیت ا... شــــعبانی ایراد می شــــود که افــــرادی که 
حضور دارند متوجه صحبت های امام جمعه می شــــوند 
آن دســــته از افرادی کــــه در نماز  اما صداوســــیما بــــرای 
جمعه حضور ندارند در ســــاعات دیگر خطبه ها را پخش 

شوند. بهره مند  نیز  دیگر  افراد  نمایدکه 

علت احتکار خانگی مردم این اســــت که نسبت  �
به اتفاقات بازار اطمینان خاطر ندارند

وی افزود: علت احتکار خانگی مردم این اســــت که آنان 
نســــبت به اتفاقات داخل بازار اطمینــــان خاطر ندارند و 
در این مهم باید بزرگانی چون آیت اهلل شــــعبانی، آیت ا... 
موســــوی اصفهانی و دیگــــر روحانیان و ائمــــه جماعات 
گاه  ورود پیــــدا کنند و مردم را نســــبت به ایــــن موضوع آ

نمایند.

ســــازمان  � عملکــــرد  از  متیــــن  حمیدرضــــا  دفــــاع 
صمت: من ضامن ضعف مالی مردم نیستم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
نیــــز گفت: عمــــده وظایف بــــر عهده ســــازمان صنعت، 

معدن و تجارت است.
حمیدرضــــا متیــــن به گرانی مرغ اشــــاره کــــرد و گفت: اگر 
که مرغ  کنترل نمی کرد و اجازه نمی داد  ســــازمان صمت 
باالی 20هزار و 400 تومان وارد بازار شــــود مرغ به خارج از 

می رفت. استان 
وی ادامــــه داد: در آن روزهایــــی که ما فشــــار می آوردیم 
اختاف قیمت مرغ با ســــایر استان ها 7 هزار تومان بود 
700 میلیون تومان  100 تن می شــــود  که این اختاف در 
که سود آن را دالالن و واســــطه ها می بردند که به همین 

گرفتیم. نظر  در  را  مرغ  میانگین  قیمت  خاطر 
متیــــن همچنین به قیمت عرضه مرغ در اســــتان زنجان 
اشــــاره کرد و گفت: در اســــتان زنجان که قیمت مرغ زیر 
20 تن مرغ تنظیم بازار  قیمت اســــتان های دیگر اســــت 
ارائه می دهند و بقیه را قطعه بندی به فروش می رسانند 
اما همدان چنین کششــــی ندارد و اصًا اخاقی نیست 
که مــــردم را گرفتار کنیــــم که بخواهیم مــــرغ قطعه بندی 
وارد بــــازار کنیم و مــــرغ را کوچک کنیم که گزارشــــمان را 

کنیم و اصًا چنین چیزی نیست. درست 

بازرسان سازمان صمت شبانه روز در حال رصد  �
هستند قیمت ها 

رصد  حال  در  شــــبانه روز  ســــازمان  بازرســــان  افزود:  وی 
قیمت ها هستند.  ما 8 عدد مرغداری گوشتی راه اندازی 
کردیــــم و در دوره کمبود تخم مرغ 5 عــــدد مرغداری مرغ 

کردیم. تخم گذارراه اندازی 

غ بــــه قیمت مصوب  � غ و باید مر منکر گرانی مــــر
عرضه شود اما عدم این عرضه کشوری است

رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 
مــــا منکر گرانی قیمــــت مرغ در بازار نیســــتیم و باید مرغ 
به قیمت مصوب 20هزار و 400 تومان عرضه شــــود ولی 
این جوی اســــت کــــه نه تنهــــا در همدان بلکــــه حاکم بر 
کشــــور اســــت و در تهران مرغ به قیمت 32 هزار تومان 

به فروش می رسد.

برای متخلفان تشــــکیل پرونده داده ایم اما این  �
دردی از مردم دوا نمی کند

وی بــــه تخلفــــات در زمینــــه قیمــــت مــــرغ اشــــاره کرد و 
گفــــت: مــــواردی بــــوده اســــت که قیمــــت عرضــــه مرغ 
بیشــــتر از 25 هزار تومان بوده که ما برای آنها تشــــکیل 
پرونده داده ایــــم. این درد مــــردم را دوا نمی کند. همین 
االن اختــــاف قیمتمــــان بــــا 15 کیلومتــــر آن طرف تر در 
4 هزار تومان است  3 تا  شهرســــتان مایر چیزی حدود 

آنجاست. ما  خروجی  از  بخشی   
ً
نتیجتا که 

وی افــــزود: طی صحبتی که مــــا با دوســــتان کردیم مقرر 
شــــد 120 تن مرغ بــــا قیمت 25 هزار تومان بــــه ما بدهند 
بقیــــه را صــــادر کنند که با تأمین شــــدن بــــازار وضعیت 

کرد. پیدا  بهبود  تاحدودی 
متین به گزارش های ســــامانه 124 اشــــاره کرد و گفت: بر 
اســــاس گزارش ســــامانه 124، بر 212 مرغ فروشی نظارت 
شــــد که طی تماس افراد مبنی بر گران فروشی با مراجعه 

گرفته است. گشت، تشکیل پرونده و جریمه صورت 
متیــــن در ادامه به آرد و نان نیز اشــــاره کــــرد و افزود: در 
آرد و نان به شدت کنترل داریم و اختافمان در  موضوع 
آرد کیسه ای   سطح کشور برای هر کیلو 120 تومان است 
35 هزار تومانی در حال فروش اســــت کــــه این آرد برای 
خبازی هاســــت و برای شــــیرینی اســــتفاده نمی شــــود و 
عاوه بــــر آن فقط برای تهیه کماج و کیک یزدی می تواند 

باشد. استفاده  مورد 
متیــــن افزود: یکــــی از دالیلی که نان ها کوچک تر شــــده 
و یــــا با وزنــــی پایین تر پخت می شــــود در شــــرایط کنونی 
هزینه باال برای نانوایان اســــت کــــه در صورت اجحاف با 
کرده و تشــــکیل پرونــــده می دهیم. رئیس  آنها برخورد 
ســــازمان صمت بیان کــــرد: آرد در خارج از کشــــور و لب 
مرز به قیمــــت 330 هزار تومان فروخته می شــــود دلیل 
اختــــاف قیمت آن با داخل یارانه هــــای پنهان همچون 

آسیابانی است. 70 درصدی  برق یک بیستم و هزینه 

بعضی از مردم در صف های روغن می ایســــتند و  �
آزاد می فروشند ید روغن آن را در بازار  پس از خر

رئیس ســــازمان صمــــت همچنین به بحــــث داغ روغن 
اشــــاره کرد و افزود: در بــــازار هیچ گونه کمبــــودی نداریم 
ولــــی من ضامــــن ضعف مالی مــــردم نیســــتم. بعضی از 
مــــردم در صف هــــای روغن می ایســــتند و پــــس از خرید 

آزاد می فروشند. آن را در بازار  روغن به دفعات زیاد 

مــــردم گرفتارنــــد و می خواهنــــد از هــــر موضوعی  �
درآمدی داشته باشند

متیــــن بیان کرد: 80 تن روغن توزیع می شــــود و فروش 
آن از ســــاعت 9:45 صبــــح آغاز می شــــود که تا ســــاعت 
15:30 یــــک دانــــه روغــــن در قفســــه های فروشــــگاه ها 
80 تن اســــت؟  آیا ظرفیــــت مصرف روغــــن ما  نیســــت 
اینها دیگر مقصرش ســــازمان صنعت و معدن نیست. 
ضعــــف مالی مــــردم را مــــن نبایــــد مدیریت کنــــم. مردم 
گرفتارنــــد و می خواهند از هر موضوعی درآمدی داشــــته 
باشــــند. من اجازه برخورد با افــــراد غیرهویت دار صنفی 
را ندارم. علت صف کشــــیدن مردم در فروشــــگاه ها نیز 

است. همین 
متیــــن در ادامــــه گفت: مــــا ذخیــــره روغنمان تــــا تیرماه 
سال 1400 موجود اســــت و ذخایرمان در مخازن شرکت 
کشــــت و صنعت خــــزل و همچنین ذخایر کشــــوری ُپر 
است و کمبود نداریم و روزانه 150 تن روغن تولید داریم 

4 استان توزیع می کنیم. که در 
وی در ادامــــه به شــــکر مصــــرف خانوار نیز اشــــاره کرد و 
گفــــت: مــــا متعهد می شــــویم شــــکر مصرف خانــــوار به 
قیمت 8هزار و 700 تومان را تا تیرماه ســــال 1400 تأمین 
 در 

ً
 کنیم. مــــا 20 هزار تن شــــکر داریــــم و توزیع هــــا صرفا

بســــته های یک کیلویی در فروشــــگاه های بزرگ عرضه 
کمبودی نداریم. می شود و هیچ 

ید مردم مصوب و  � یــــد اجباری برای کنتــــرل خر خر
بعد از 3 روز منحل شد

ر  ر د ا ز د تنظیــــم با بــــه ســــتا ص مصو ر خصــــو متیــــن د
ز  ا ی  گیر جلو ی  ا بــــر  : گفــــت ی  ر جبــــا ا یــــد  خر ص  خصــــو
ر  ا ز با تنظیــــم  د  ســــتا ر  د م  د مــــر ز  نیــــا ز  ا بیــــش  یــــد  خر
ی  یگر د ی  ال کا غــــن  و ر ید  خر ی  ا ز ا ر  د که  شــــد  ب  مصو
ا شــــد و  جر ز ا و کــــه فقط طی ســــه ر کننــــد  یــــد  نیــــز خر

. شد منحل  ه  ر با و د
وی افــــزود: ظرف مدت 12 روز گذشــــته هــــزار و 598 تن 

روغن توزیع کردیم و االن هم توزیع روزانه داریم.
پرداخــــت مالیات باعث شــــد هیچ یــــک از اصناف  �

سرگذر توزیع روغن را نپذیرند
متیــــن بــــه توزیــــع روغــــن در بــــازار آزاد نیز اشــــاره کرد و 
گفت: برای توزیــــع روغن اقدام کردیم ولــــی هیچ کدام از 
مغازه های ســــرگذر حاضر به خرید روغن نشدند و دلیل 
آن ایــــن بود که در صــــورت خرید روغن باید در ســــامانه 
ثبــــت می کردنــــد و همیــــن عامــــل باعث می شــــود که 
مالیــــات پرداخت کنند. ما بارها اعــــام کردیم هرکس با 
کند به سازمان صمت  پروانه می خواهد روغن خریداری 

کند. مراجعه 
رئیــــس ســــازمان صمــــت افــــزود: در تعاون روســــتایی 
روغن  تویسرکان  و  کبودراهنگ  اســــدآباد،  روســــتاهای 

می شود. عرضه 
وی بــــه موضــــوع برنج نیز اشــــاره کرد و افــــزود: برنج 1121 
هندی کیســــه ای 185 هزار تومان بین اقشــــار کم درآمد 
به وســــیله کارخانجات توزیع می شــــود و در بــــازار آزاد به 
مبلغ 220 یا 230 هزار تومان عرضه می شــــود. توزیع برنج 
پاکستانی نیز به اتمام رسیده است. مقدار 5 هزار و 821 
تن سهمیه برنج اســــتان بوده است و ما حواله 5 هزار و 
89 تن برنج را تا االن کشــــیدیم و مقدار 3 هزار و 892 تن 

برنج توزیع شده است.
متین در ادامه به گوشــــت و مرغ منجمد اشــــاره کرد و 
25 اســــفند به  120 تن تا  وزانه  ود: احتمال می دهیم ر افز
گوشــــت و مرغ منجمد احتیاج داشــــته باشــــیم و از 25 
وزی 200 تن عرضه  اســــفند تا پایان اسفند مقرر شــــده ر

شود.

یم � گرانی های میوه توجیهی ندار برای 
وی همچنیــــن درباره میوه شــــب عید نیــــز گفت: برای 
شــــده  صادر  چون  نداریم  توجیهــــی  میــــوه  گرانی هــــای 
اســــت و برای متعادل کردن بــــازار باید جلوی صادرات 
700 تن  را بگیریــــم. مقدار هــــزار تــــن پرتقال و ســــیب، 
300 تــــن ســــیب برای شــــب عیــــد خریداری  پرتقــــال و 
آخر ســــال در چادرهای تعبیه شده  وز  3 ر که در  کردیم 

می شود. توزیع 

با وجــــود پایین آمدن قیمــــت دالر گرانی ها چند  �
برابر شده

متیــــن گفت: بــــا وجــــود پایین آمــــدن قیمــــت دالر اما 
مشــــکات همچنان هســــت و گرانی  ها چند برابر شده 
است و کاالهای خارجی نیز چندین برابر شده که این به 

کاالهای خارجی است. علت محدودیت ها در واردات 

ســــازمان صمت همدان در کشــــور اول شــــده و  �
آشفتگی ها را دامن می زند مشکل مالی مردم این 
متین افزود: در سال های 95 و 96 این مشکات وجود 
نداشــــت و تــــورم یک روند رو به رشــــد منطقی داشــــت. 
کاهشــــی که در درآمد ارزی کشور به وجود آمد و عده ای 
هم بــــه آن دامن زدند موجب آشــــفتگی بــــازار و نگرانی 
مقام معظــــم رهبــــری و نگرانی ما و عاصی شــــدن مردم 
شده است ولی در مجموع سازمان صمت همدان رتبه 
اول را در کشــــور کســــب کرده است نمی شــــود که هیچ 

کاری صورت نگیرد و نفر اول کشور شد.
وی در ادامه گفت: رصد بازارمان با اســــتان های دیگر با 
اختاف اســــت و توزیع مان نیز خوب اســــت و مشکل 

را دامن می زند. آشفتگی ها  مالی مردم این 
رئیس ســــازمان صمت افزود: در خصــــوص طرح ایجاد 
قــــرارگاه امنیتــــی نظارتی بــــازار باید فردی نیز از ســــازمان 
صمت برای ثبت تخلف و فرم گران فروشــــی حاضر باشد 
کــــه قانونی این کار صــــورت گیرد و بازرســــی های ما از 16 
اســــفند قوت گرفته و به صورت گســــترده تیم های ویژه  

از صبح تا شب بر بازار نظارت دارند.

امام جمعه همدان در ستاد احیای امر به معروف استان:

بی ثباتی بازار عامل 
ید گرایش مردم به خر

متین: من ضامن ضعف مالی مردم نیستم



سه شنبه    19  اسفند 1399    شماره   4754

5
معامله نفت باالی 71 دالر 

پس از حمله یمنی ها به آرامکو
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: قیمت نفت در معامات روز گذشــــته 
بازارهــــای جهانی، برای نخســــتین بار از آغاز همه گیــــری ویروس کرونا به 
باالی 70 دالر در هر بشــــکه افزایش یافت و تا 71.38 دالر در هر بشــــکه 

هم باال رفت.

قیمت نفت در معامات دیروز بازارهای جهانی، برای نخستین بار از آغاز 
همه گیری ویروس کرونا به باالی 70 دالر در هر بشکه افزایش یافت.

به دنبال انتشــــار خبر حمات به تاسیسات عربستان، قیمت نفت خام 
آمریکا به باالترین رقم در بیش از دو سال گذشته رسید.

قیمت نفــــت برنت در ســــاعات اولیه معامــــات بــــه 71.38 دالر در هر 
بشکه رســــید که باالترین رقم از 8 ژانویه 2020 به شمار می رود. اکنون هر 

بشکه از این نفت 69.23 دالر در حال معامله است.

نفــــت خام آمریکا نیز در ســــاعات اولیــــه معامات بــــه 67.17 دالر در هر 
بشکه رسیده بود که بیشترین قیمت از اکتبر 2018 محسوب می شود. 

این نوع نفت در حال حاضر 66.02 دالر فروخته می شود.
ارزش بازارهای بورس آسیا نیز پس از تصویب بسته کمک مالی کرونایی 1.9 
، رشد کرد. همچنین آمارهای  تریلیون دالری آمریکا توسط سنای این کشور

مثبت از اقتصاد آمریکا و چین حاکی از ترمیم اقتصادی جهان است.
نیروهای یمن روز یک شنبه حمات پهپادی و موشکی به قلب صنعت 

نفتی عربســــتان از جمله تاسیســــات نفتی راس تنوره انجام دادند. این 
تاسیسات نقش حیاتی در صادرات نفت عربستان دارد.

تحلیلگــــران ING با اشــــاره به دومین حمله یمنی ها به تاسیســــات نفتی 
عربســــتان در ماه جــــاری میادی خاطرنشــــان کردنــــد: » در کوتاه مدت 
شاهد افزایش بیشــــتر قیمت نفت خواهیم بود.« قیمت نفت برنت و 
WTI برای چهارمین جلســــه متوالی پس از تصمیم اوپک پاسی ها برای 

عدم تغییر میزان تولید خود در ماه آوریل، افزایش یافته است.

پیگیری مطالبات رهبر 
انقالب درباره گرانی بازار

دردمندانه  بیانات  گفت:  بازرسی  سازمان  رئیس 
اخیر مقــــام معظم رهبری دربــــاره وضعیت گرانی 
و فشــــاری که به اقشــــار مختلف جامعــــه می آید، 
ســــنگین تر  را  بازرســــی  ســــازمان  مســــؤولیت 

می کند.
 رهبری 

ً
اگر این مســــائل قابل حــــل نبود، قطعــــا

آن را مطالبــــه نمی کردنــــد. انتظار مــــردم و رئیس 
قوه قضاییــــه ایــــن اســــت که ســــازمان بازرســــی 
به صــــورت واکنش ســــریع وارد موضوع شــــده و 

بعد از بررســــی نتیجه آن را به جامعه اعام کنیم.

قالیباف: 

باید بتوانیم گرانی را حل کنیم 
و کارآمد باشیم

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: باید بتوانیم 
گرانی و مشــــکات اقتصادی را حل کنیم و کارآمد 

باشیم.
رزمنــــده ای کــــه دیــــروز در مقابل دشــــمنان ســــر 
فرو نیــــاورد و امــــروز بازنشســــته شــــده در مقابل 
خانواده اش شــــرمنده اســــت و این برای ما باعث 

شرمساری است.
با توجــــه به وجود امکانــــات و ظرفیت های جوانان 
می توانیم از سختی ها خارج شــــویم به شرط آن که 
به فرموده امام راحل به »ما می توانیم« باور داشــــته 

باشیم و این ظرفیت ها را از دشمن تمنا نکنیم.

ایرادهای گسترده 
شورای نگهبان از بودجه

شــــورای نگهبان ایرادات وســــیعی به بودجه سال 
1400 گرفته است. در جریان بررسی الیحه، تا تبصره 
چهــــار 60 ایــــراد اساســــی گرفته انــــد و پیش بینــــی 
می شــــود بر اســــاس این ایرادات، بــــاالی 200 ایراد 

گرفته خواهد شد.

سرلشکر سالمی: 

نگاه ملت ایران 
فقط به والیت فقیه است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: 
دشــــمنان در برابر ملــــت ایران قد خــــم کرده اند و 

شکست خورده اند.
مقاومت یک مســــیر اســــت و هیچ نقطه ای از آن را 
نباید سست گرفت و ملت ایران خطا نمی کند چرا 
که نگاهش به ســــتاره تابناکی در آسمان کشور به 

نام رهبری است.

صدور مجوز تست انسانی 
واکسن شهید فخری زاده

معــــاون قرارگاه پدافند زیســــتی کشــــور اعام کرد: 
واکسن کرونای شــــهید فخری زاده از نوع ویروس 
کشــــته شده اســــت که مرحله نخســــت کارآزمایی 
بالینی این واکسن با تزریق به 135 نفر از داوطلبان 

آغاز شد.
پس از طی کردن ســــه مرحله آزمایشــــی محصول، 
تولیــــد انبوه این واکســــن از مرداد ســــال 1400 آغاز 

می شود.

احتمال افزایش 30 درصدی 
تعرفه پزشکی!

مدیرعامل سازمان بیمه سامت ایران گفت: 54 
درصد رشد اعتباری در سال 1400 داریم و پیشنهاد 
ســــازمان بیمــــه ســــامت افزایــــش 30 درصــــدی 
متوسط تعرفه ها در سال آینده است که امیدواریم 

تا پایان سال در دولت مصوب و اعام شود!

نفت ایران، دوباره جذاب
 برای خریداران آسیایی

رویترز نوشــــت: ایران به آرامی در فروش نفت خام 
خود به چین در ماه های اخیــــر رکوردهای جدیدی 

ثبت کرده است.
هند نیز به عنوان یکی از خریداران نفت ایران که به 
واســــطه تحریم های آمریکا ایران را از فهرست خرید 
خود حذف کرده بود نیز نفت ایران را در سبد خرید 

ساالنه خود قرار خواهد داد.
به نظر می رسد پس از خروج ترامپ از قدرت، ایران 
مشتریان قدیمی خود در آســــیا را دوباره به دست 

آورده است.

سعودی ها در یمن 
دست به دامان ترکیه شدند

ل سعود اظهار  »مجتهد« افشــــاگر معروف اســــرار آ
کــــرد: »محمد بن ســــلمان« ولیعهد عربســــتان در 
شــــرایط اضطراری کنونی ناچار اســــت که در یمن از 
ترکیه کمک بگیرد و ترکیه طبق شــــروطی این امر را 

می پذیرد که موجب خشم امارات می شود.
البته حضور ترکیه در این جنگ به اندازه حضور آن 
آنکارا حمایت های  در لیبی سنگین نخواهد بود و 
پهپادهــــای  و  کــــرده  ســــعودی ها  از  لجســــتیک 
خود را برای مقابلــــه با حمات انصــــاراهلل در اختیار 

سعودی ها قرار می دهد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

توزیع گسترده میوه از روز های آینده
خرید کاال های اساسی مورد نیاز سال 1400 آغاز شد

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: دبیر ســــتاد تنظیم بازار 
از توزیع گســــترده میوه و مرکبات در روز های آینده خبر 
داد و گفت: خرید هــــا برای کاال های اساســــی مورد نیاز 

سال 1400 آغاز شده است.
عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: یکی از 
برنامه های ما این است میوه هایی که از طریق کارگروه 
تنظیم بازار ذخیره ســــازی شده، در روز های آینده توزیع 

گسترده شود.
وی درباره تنظیم بازار شــــب عید نیز بــــا بیان این که 
گزارش هــــای مختلفــــی از وضعیت میــــوه و مرکبات 
داشــــتیم افــــزود: در چنــــد روز گذشــــته جلســــاتی را 
بــــا همه دســــت انــــدرکاران از باغداران تا تشــــکل ها 
داشــــتیم کــــه مقرر شــــد مکان هــــای مناســــبی را در 
آنــــان قرار دهیم تــــا بتواننــــد کاال را به صورت  اختیار 

کنند. عرضه  مستقیم 
قبــــادی با بیان این کــــه این اقدام، حذف واســــطه ها و 
دالل هــــا را در پی خواهد داشــــت گفــــت: امیدواریم با 
قیمــــت گذاری مناســــب تر بتوانیم میوه و تــــره بار را در 

اختیار مردم قرار دهیم.
وی اضافــــه کــــرد: بــــا اســــتانداران سراســــر کشــــور نیز 
هماهنگی به وجود آمده که در اســــتان ها و شهر های 

مختلف میوه و تره بار در اختیار مردم قرار گیرد.
دبیر ســــتاد تنظیم بازار گفت: در تهــــران هم باغداران 
دماوند، آذربایجان شــــرقی و غربی و همه اســــتان هایی 
که تولیدکننده میوه هستند این امکان به وجود آمده 

که ما فضایی را در اختیار آن ها قرار دهیم.
قبادی افزود: در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
نیز بیش از 80 نقطه آماده اســــت که بتوانیم در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهیم تا میوه را به صورت مستقیم 

عرضه کنند.

وی همچنین با اشــــاره به گزارش هایی از ســــطح بازار از 
موجودی کاال های بنادر و کاال های وارد شــــده به کشور 
گفت: آن چه در سال 99 اتفاق افتاد، به اندازه سال 98 

کاال به کشور وارد شده است.
دبیــــر ســــتاد تنظیم بــــازار با بیــــان این که بیــــش از 20 
میلیون تن کاال های مورد نیاز در سال 99 از کشور های 
مختلف خریداری و وارد شده است افزود: اکثرکاال های 
خریداری شده کاال های واســــطه ای از جمله مواد اولیه 

کارخانه ها هستند.
قبادی گفــــت: همچنیــــن کاال های مصرفــــی جامعه از 
جمله روغــــن، جو، کنجالــــه، ذرت و دانه های روغنی نیز 
وارد شــــده و موجودی بنادر کشــــور هم به میزان سال 

گذشته است.
وی با بیان این که خوشبختانه کسری ای در این زمینه 
وجود نــــدارد افزود: بانــــک مرکزی همــــه اعتباراتی را که 
مورد نیاز بوده، امســــال به طــــور صددرصد به کاال های 
اساســــی اختصاص داده و خرید ها برای کاال های سال 

1400 آغاز شده است.

از دیدار پاپ با آیت ا... سیستانی تا پاسخ پوتین به پیام آیت ا... خامنه ای

معادالت جدید شیعه و دنیای مسیحیت
چگونه رقم خورد؟!

و  سیاســــی  معــــادالت  خمینــــی)ره(  امــــام  انقــــاب 
مذهبــــی جهان را به هم زد. امام در شــــرایطی انقاب 
کــــرد که اســــام در مهجوریــــت بود و سیاســــیون به 
ظاهر متدین مســــیحی نشســــته بــــر اریکه قدرت در 
غرب نیز بیش از هر زمان دیگری به دنبال اســــتثمار 
کشــــورهای اسامی در هنگامه ســــکوت های بدون 

بودند. مسیحی  پاپ های  توجیه 
انقــــاب امــــام در وهلــــه اول مذهــــب را دوبــــاره بــــه 
معــــادالت برگردانــــد و این مــــوج به قدری گســــترده 
بود که نــــه تنها حوزه قــــم و نجف را تــــکان داد بلکه 
حتی مســــیحی های مذهبــــی در سرتاســــر جهان نیز 
از زنده شــــدن دوباره معنویت در عرصه اجتماعی و 

معادالت جهانــــی بی نصیب و فایده نماندند.
امام خمینــــی)ره( با قــــرار دادن مبارزه بــــا ظالمان به 
عنوان یکی از اصولی ترین شــــعارهای نظام اســــامی 
ایران، عما کل علمای دینی از اســــام تا مسیحیت و 
یهود را به دو دســــته همراه با ظالم و یا مدافع مظلوم 
تبدیــــل کرد. امــــام )ره( بــــه نوعی یک فرقــــان جدید 
درباره عیــــار عالمان دینــــی در تاریــــخ معاصر بوجود 
آورد که مدت ها بود شاخصی برای قضاوت کردن به 

حق یا ناحق بودن عالمان دین محســــوب نمی شد.
که  در این میــــان تاطم های روابط ایران با شــــوروی 
یکی از مهمترین کشــــورهای با ریشــــه مســــیحی اما 
کمونیســــم از مذهب شده بود، در  اســــیر در قرائت 
ســــالهای پایانی دهــــه اول انقــــاب، با نامــــه تاریخی 
امــــام خمینــــی بــــه گورباچف بــــه پایان رســــید و امام 
مســــیحیان کمونیســــت را به بازگشــــت به معنویت 

کردند. دعوت 
پــــس از امام خمینــــی)ره(، رهبــــر معظم انقــــاب نیز 
همیــــن رویــــه را ادامــــه دادنــــد و البته در ایــــن میان 
گفتگو با  بــــرای  کردنــــد فرصت  هــــای جدیدی  تاش 
جوانان مســــیحی و غربی برای رساندن قرائت اسام 
ناب را فراهم کنند. یــــک نمونه از این تاش ها، نامه 
تاریخی رهبری به جوانان اروپایی و آمریکا شــــمالی در 

بود.  93 سال  بهمن 
انقــــاب،  معظــــم  رهبــــر  اخیــــر  ســــالیان  در  امــــا 
یارگیری هایــــی از سیاســــیون جهان مســــیحیت آغاز 
کردنــــد کــــه نمونه بــــارز آن پوتیــــن به شــــمار می آید. 
در وهلــــه اول پوتین جزئی از دنیای شــــرق سیاســــی 
محســــوب می شــــود ولــــی واقعیــــت این اســــت که 

پوتین نه تنها به لحاظ فردی یک مســــیحی متعصب 
اســــت بلکه روســــیه در دوران او تــــاش می کند که 
نوعی تمدن جدید با قرائت خاص مســــیحی- روسی 
را شکل بدهد. زمزمه ها و عائم این نوع نگاه خاص 
یــــا متفکرین  پوتیــــن در این ســــالها در رســــانه ها و 

کم نبوده است. اطراف وی 
ماحصــــل همــــکاری انقــــاب اســــامی با روســــیه در 
جغرافیایی همچون ســــوریه نشان می دهد که ایران 
توانســــت با قرار دادن روســــیه در جبهه شکل داده 
خود علیه طراحان مســــیحی غربی و سربازان داعشی 
آنها، معادالت جدیدی را در جهان اســــام و مسیحی 
آثار این همکاری نابودی داعش در  از  رقم بزند. یکی 
نجف،  همانند  شیعه  مذهبی  شهرهای  حفظ  سوریه، 
کربا، کاظمین و ســــامرا و حرم حضرت زینب)س( در 
کشور عراق  شام و بازگشــــت ثبات به دولت شیعی 

است. بوده 
در ایــــن میــــان، نامــــه اخیر رهبــــر انقاب بــــه رئیس 
جمهور روســــیه که در فاصله کوتاهی با پاسخ مثبت 
پوتین همراه بــــوده، دور جدیدی از تعیین معادالت 
امنیتــــی، سیاســــی و اقتصــــادی میان بخــــش قابل 
توجهی از مســــیحیت دارای قدرت جهانی و اسام و 

است. حکومت  دارای  تشییع 
از این منظر ســــفر اخیر پاپ به بغــــداد و دیدار با عالم 
بزرگ شــــیعه عراق، حضرت آیت ا... سیســــتانی هم در 
طول همیــــن معادله کان اتفاق افتاده اســــت. امروز 
پاپ بعد از نجات مجدد شــــیعه در عــــراق که قرار بود 
توسط داعش شکل گرفته توســــط مسحیان افراطی 
آمریــــکا، از بیــــن برود و یــــا به ضعیف تریــــن وضعیت 
خــــود در تاریخ معاصر تبدیل شــــود، به دیــــدار مرجع 
بزرگ شــــیعیان رفته که هم اینک بر خاف ســــالهای 
گذشته ارتش منظم و وفادار و ایدئولوژیکی همچون 
الحشــــد شــــعبی را در اختیــــار دارد. قطعــــا اگر داعش 
موفق به تضعیف شــــیعه و حوزه های علمیه در نجف 
آیت ا... سیستانی نمی آمد بلکه  می شد، پاپ به دیدار 
مســــیحیان سیاســــی افراطــــی او را مجبــــور می کردند 
کــــه داعش را هم به رســــمیت بشناســــد. همچنانکه 
سالهاســــت پاپ ها، وهابیون حاکم بر عربستان را به 
عنوان قرائت رسمی از اسام به رسمیت شناخته اند 

و با آنها وارد تعامل و همراهی شده اند.
تیغی« جهان  »مهدی 

خبــر

وزارت دفاع هواپیمای غیرنظامی می سازد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون پارلمانی 
وزارت دفاع گفت: در حوزه راه اندازی خط تولید 
و  پروژه ها  کرده ایم؛  ورود  غیرنظامی  هواپیمای 
طرح های مناســــبی در حوزه هواپیماســــازی در 
حال پیگیری اســــت که نتایج آن اعام خواهد 

شد.
خبــــری  نشســــت  در  نیــــک  طایــــی  رضــــا 
نمایشــــگاه رویدادهای فناورانه تا ثریا با اشاره 
به دســــتاوردهای علمــــی و فناوری ارزشــــمند 
انقاب اســــامی در چهار دهه گذشــــته گفت: 
 ، کشــــور علمی  ظرفیت های  افزایــــش  علیرغم 
شاهد شــــکاف بزرگی در میان جایگاه علمی و 

کشور هستیم. جایگاه اقتصادی و صنعتی 
معــــاون پارلمانــــی وزارت دفــــاع و پشــــتیبانی نیروهــــای 
مسلح ادامه داد: این نمایشگاه فرصت ارزشمندی بود 
که بخشی از توانایی های علمی و فناوری و استعدادهای 
تشــــکل های دانش بنیان مرتبط با بســــیج علمی کشور 

نمایان شود.

معاون وزیر دفاع تصریح کرد: وزارت دفاع درصدد است 
تا ارتباط فعال خود را با دانشــــگاه، شــــرکت های دانش 
بنیــــان، نخبگان، حلقه هــــای علمی و بخــــش خصوصی 
توســــعه داده و ظرفیت هــــای بخش های دانشــــگاهی و 

خصوصی را هم افزا کند.
طایی نیــــک گفت: در آینده نزدیک بــــا همکاری مجلس 

و دولت الگوی جدیدی برای مشــــارکت بخش 
خصوصی در صنایع دفاعی شکل خواهیم داد.

معاون وزیر دفاع در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
استفاده از ظرفیت های وزارت دفاع در صنایع 
هواپیماســــازی و خودروســــازی گفــــت: وزارت 
دفاع تــــاش می کند جای بخــــش خصوصی را 
نگیــــرد بلکه حامی آن باشــــد. لــــذا جاهایی که 
بخــــش خصوصــــی ظرفیــــت دارد وزارت دفاع 

ورود نکرده و برای تقویت آن تاش می کند.
وی خاطرنشــــان کرد: در حــــوزه صنایع هوایی 
و خودرویــــی نیز تاش کرده ایــــم با کمک های 
فناورانــــه و تأمیــــن نیازهای خودروســــازان، به 

شکوفایی این دو صنعت کمک کنیم.
کمک های  کــــرد: تاکنون  معاون وزیر دفاع خاطرنشــــان 
بــــه خودروســــازان شــــده و همچنیــــن در حوزه  خوبــــی 
راه اندازی خــــط تولید هواپیمای غیرنظامی ورود کرده ایم؛ 
پروژه ها و طرح های مناســــبی در حوزه هواپیماســــازی در 

حال پیگیری است که نتایج آن اعام خواهد شد.

دریادار خانزادی:

اولین هاورکرافت بومی به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می شود
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: فرمانده نیروی دریایی ارتش 
از الحاق اولین هاورکرافت ســــاخت کشور به ناوگان نیروی 
دریایی ارتش، توسط متخصصین جوان ایرانی در سال آینده 

خبر داد.
امیر دریادار حسین خانزادی صبح دوشنبه در جمع معاونین 
فرماندهان نداجا بــــا تأکید بر اینکه نیــــروی دریایی ارتش با 
حضور جوانان متخصص و با ایمان توانســــته است در تمام 
حوزه های تجهیزاتی و عملیاتی به خودکفایی کامل برســــد، 
گفت: انشــــاهلل در ســــال آینده اولین هاورکرافت ســــاخت 
کشور جمهوری اسامی ایران به ناوگان نیروی دریایی ارتش 

ملحق می شود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــــاره به برگزاری رزمایش 
مرکب امنیــــت دریایــــی بین دو نیــــروی دریایــــی ایران و 
روســــیه در شــــمال اقیانوس هنددر ســــال جــــاری، خاطر 
نشــــان کرد: بازتاب برگزاری این رزمایش در ســــطح ملی و 
بیــــن المللی بــــرای کل نیروهای مســــلح و همچنین برای 
کشور بسیار اثربخش و امیدوار کننده بود و پیام آن برای 
کشــــورهای دوست و همســــایه، صلح و دوســــتی و برای 

دشــــمن، نمایش اقتدار دریایی و امنیت جمعی توســــط 
کشورهای حاشیه اقیانوس هند بدون حضور بیگانگان 

وکشورهای فرامنطقه ای بود.
امیردریادار خانزادی، مسیر پیشرفت  و فناوری های به روز 
دنیــــا در حوزه موشــــکی در نیرو ی دریایی ارتش را بســــیار 
مطلوب دانســــت و افزود: امروز تمام یگان های ســــطحی 
و زیرســــطحی نیروی دریایی ارتش به موشــــک های بومی 
مجهز هستند و انشاءاهلل موشک هایی با قابلیت عمود 
پرواز بر روی شناور های سطحی این نیرو نصب و عملیاتی 

خواهد شد.
وی کارخانجــــات نیروی دریایی ارتش را بــــه عنوان بزرگترین 
مجموعه صنعتی کشــــور در ســــاخت و تعمیــــر یگان های 
ســــطحی و زیرســــطحی عنوان کرد و با بیان اینکه با پشتکار 
جوانــــان متخصص در نیروی دریایی ارتش توانســــته ایم در 
تمام حوزه های تعمیراتی و تجهیزاتی به خودکفایی صددرصد 
برســــیم، گفت: انشــــاهلل در ســــال آینده اولین هاورکرافت 
ســــاخت کشــــور جمهوری اســــامی ایران به ناوگان نیروی 

دریایی ارتش ملحق می شود.

دریادار خانزادی الحاق ناوبندر مکران و ناوموشک انداز زره به 
نیروی دریایی ارتش را افتخار بزرگی برای کل نیروهای مسلح 
و کشور دانست و تصریح کرد: این رویداد ملی، با همکاری و 
همدلی همه فرماندهان و کارکنــــان در نیروی دریایی ارتش 
انجام شد و همواره به خود می بالیم که در این لباس مقدس، 

امنیت و آرامش را برای مردم کشورمان هدیه دهیم.
فرمانده نیــــروی دریایی ارتش موفقیت این نیروی راهبردی 
در تمام حوزه ها را وجود ســــرمایه نیرو نیروی انسانی متعهد 
عنوان و خاطر نشــــان کرد: ثمــــره همه دســــتاوردها در این 
نیروی راهبردی تنها با تاش و حضور نیروی انسانی متعهد، 
متخصص و با ایمان اســــت که باید قــــدردان تمام کارکنان 

وخانواده های آنان باشیم.
امیر دریادار خانزادی با اشاره به اینکه کارکنان و خانواده های 
نیروهای مســــلح همــــواره مورد تهدید فرهنگی دشــــمنان 
هستند، یادآور شد: تمام فرماندهان،کارکنان و خانواده ها به 
عنوان پیشانی نظام مقدس، الگویی برای جامعه محسوب 
می شوند و باید بیش از پیش به حفظ و رعایت رفتار و کردار 

خود توجه داشته باشند.

سخنگوی  وزارت خارجه:

هیچ گونه تماسی با آمریکا نداشته و نداریم
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــــورمان تصریح کــــرد: هیچ تماس مســــتقیم یا 
غیرمســــتقیمی با آمریــــکا در خصوص مســــائل برجامی و 

غیربرجامی نداشته و نداریم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســــامی ایران روز دوشــــنبه در نشســــت هفتگی خود با 
خبرنگاران با اشــــاره به تحوالت سیاســــت خارجی در هفته 
اخیــــر گفت: روز دوشــــنبه هفتــــه گذشــــته، چهارمین دور 
رایزنی هــــای سیاســــی ایــــران و اتریش در ســــطح معاونان 
سیاســــی برگزار شــــد. روز سه شــــنبه هم وزیر امــــور خارجه 
فرانسه در مورد مسائل دوجانبه و برجام با ظریف گفت  وگو 

و همان روز هم گوترش با وزیر امور خارجه رایزنی کرد.
ســــخنگوی وزارت امور خارجــــه با اعام برگــــزاری دور جدید 
رایزنی های سیاســــی ایــــران و یونان، اظهار کــــرد: همان روز 
ظریــــف با همتای ارمنســــتانی خــــود گفت وگو کــــرد. دیروز 
هم شاهد ســــفر وزیر امور خارجه ایرلند به تهران بودیم که 
درباره مسائل دوجانبه و نقش تسهیل گری ایرلند در مورد 

قطعنامه 2231 و بازگشایی سفارتخانه خود گفت وگو شد.
ســــخنگوی وزارت امور خارجه در مورد پیشنهاد وزیر امور 
خارجه آمریکا در مورد سازوکاری چندجانبه با حضور ایران 
در مذاکرات صلح افغانســــتان تصریح کــــرد: هیچ تماس 
مستقیم یا غیرمســــتقیمی با آمریکا در خصوص مسائل 
برجامی و غیربرجامی نداشته و نداریم. درخصوص برگزاری 
نشســــتی در ســــازمان ملل هنوز دعوت نامه ای از سوی 
سازمان ملل نداشــــته ایم و هر وقت رســــید، آن را بررسی 

می کنیم.
خطیب زاده ادامه داد: نگاه ما به افغانســــتان و دوســــتان 
مبتنی بر دوستی است. افغانســــتان برای ما مهم است و 

برگ مذاکراتی ما با هیچ کسی نیست.

وی درباره توییت ظریف مبنی بر طرح ایران در مورد برجام 
خاطرنشــــان کرد: ما گفت وگوهای نزدیکــــی با طرف های 
باقیمانــــده در برجام داریم. برخی نــــکات در ایران در حال 
بررسی و تکمیل اســــت. توییت ظریف در همین اساس 
بود. وقتی این موضوع به نتیجه رســــید، جزییات آن بیان 

می شود.
این دیپلمات درباره پول های بلوکه شده ایران در عراق ابراز 
داشــــت: درخصوص پول های بلوکه شــــده ایران در عراق، 
دولت عراق ســــعی کرده آن را بپردازد و برخی موانع تحریمی 
مانع از آن شــــده بود. ایــــن موانع تحریم هــــای غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا بوده است. برای پرداخت این دیون از چند 
ماه قبل رایزنی شــــده بود و برخی عملیاتی شده است و در 
مسیر و کانال خود در حال جلو رفتن است. پیشرفت های 

خوبی نیز در این باره انجام شده است.
به نقــــل از ایرنا، خطیــــب زاده دربــــاره رایزنی هــــای روحانی و 
نخست وزیر عراق هم بیان کرد: مباحث مختلفی در رایزنی 
ســــران ایران و عراق مطرح شــــد. یکی از آنها ضرورت خروج 
نیروهای خارجی براســــاس مصوبه پارلمان عراق است که 
اختصاصی به یک کشــــور خارجی ندارد. قانــــون عراق خود 

رهبران و مسؤوالن عراقی بهتر می دانند چگونه اجرا کنند.
وی درباره طرح گام به گام برای بازگشت به برجام یادآور شد: 
ایــــران طرح گام به گام را هیچ وقت نه دریافت کرده و نه آن را 
مبتنی بر خط مشی خود می داند. مسیر خود را طی می کند 
ولــــی میان ایــــران و آمریکا گفت وگویی نیســــت زیرا برجام 

مسیر بازگشت آمریکا را روشن کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماســــی درباره وضعیت بحران در 
یمن عنوان کرد: ما نگران بحران تراژیک یمن هستیم. چند 
میلیون یمنی در نیاز مطلق به آب آشامیدنی و مواد غذایی 
هســــتند. در 6 ســــال گذشــــته ایران همواره بر آتش بس، 

دسترســــی های آزاد دوســــتانه و برداشته شــــدن محاصره 
تأکیــــد کرده اســــت. هرچه عربســــتان زودتــــر از این جنگ 
دست بکشــــد، به نفع خودش و منطقه است. مسیر حل 

بحران جز گفت وگو و راه حل سیاسی نیست.
خطیــــب زاده درباره ســــفر پاپ به عراق و نــــگاه ایران به این 
ســــفر گفت: این سفر بسیار خوب و ســــازنده بود. عراق با 
رشادت های مردمش و درایت مرجعیت و خون های پاکی 
کــــه در برابر افراطی گری ریخته شــــده، امروز بــــه فضای امنی 
رسیده است که در نتیجه آن می توان سفر خوب و سازنده 
را داشــــت. پیام این سفر و ســــفرهایی از این دست، عراق 

امن و بازگشت به آرامش است.
وی افــــزود: دیــــدار بــــا آیت اهلل سیســــتانی نشــــان دهنده 
گفت وگوهای بین ادیان و تقریب مذاهب اســــت و پیامی 
جز گفت وگو، صلح، دوســــتی و همکاری های تمدنی ندارد، 
برخــــاف کســــانی که بــــه دنبــــال خشــــونت و افراطی گری 

هستند.
رئیس مرکز دیپلماســــی عمومــــی و رســــانه ای وزارت امور 
خارجه با اشــــاره بــــه مواضع آیت اهلل سیســــتانی اظهار کرد: 
پیام  مرجعیت عراق مانند توجــــه به عدالت و نقش ایمان 
در حل و فصل معضــــات جهانی و توجه به رفع تحریم ها و 
همچنین تاش برای احقاق حقوق حقه مردم فلسطین و... 

بسیار مهم است.

صدور مجوز تست انسانی واکسن شهید فخری زاده؛

چند واکسن ایرانی کرونا به مرحله آزمایش انسانی رسیده اند؟
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: از زمان شــــیوع ویروس 
، شــــرکت های دانش بنیان ایرانی قدم در  کرونا در کشــــور
راه ســــاخت واکســــن کرونا گذاشــــته اند و هم اکنون چند 
واکســــن ایرانی کرونا موفق به اخذ مجوز تســــت انسانی 

شده اند.
 ، از زمــــان شــــیوع ویــــروس منحــــوس کرونــــا در کشــــور
شرکت های دانش بنیان ایرانی قدم در راه پرفراز و نشیب 

ساخت واکسن کرونا گذاشته اند.
نخســــتین واکســــن ایرانی کرونا کــــه وارد مرحله تســــت 
انسانی شد، واکســــن "کوو ایران برکت" بود که در پلتفرم 
ویــــروس غیرفعال ســــاخته شــــده و مرحله اول تســــت 
انسانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و در آستانه 
ورود به مراحل بعدی مطالعه بالینی اســــت؛ مرحله دوم و 
سوم تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا با مجوز 
و موافقت وزارت بهداشــــت، به طور همزمان در روز 23 یا 
24 اســــفند آغاز خواهد شــــد و تا نیمه خــــرداد 1400 تولید 

انبوه واکسن کوو ایران برکت به سرانجام خواهد رسید.
 به مرحله تســــت 

ً
دومین واکســــن ایرانی کرونا کــــه اخیرا

انسانی رســــیده است، واکسن "کووپارس" مؤسسه سرم 
و واکسن سازی رازی اســــت که مطالعه مرحله اول بالینی 
خود را آغاز کرده و به 133 داوطلب تزریق خواهد شد؛ این 
واکسن از نوع نوترکیب است و به گفته محقق این پروژه، 
یکی از ایمن ترین پلتفرم های ساخت واکسن کروناست.

واکســــن رازی کووپارس، اولین واکســــن کروناســــت که 
عاوه بر دوز تزریقی، دوز استنشــــاقی نیز دارد؛ در صورت 
موفقیت تولید این واکسن، این دوز استنشاقی به قطع 

زنجیره انتقال بیماری کمک خواهد کرد.
فاح؛ معــــاون تحقیقــــات و فناوری مؤسســــه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی با بیان این که مرحله اول تست 
انســــانی این واکســــن 23 روز طول می کشد، گفته است: 
در مرحلــــه دوم 500 نفــــر وارد مطالعــــه خواهند شــــد و اگر 
کووپارس رضایت بخش باشد  نتایج مرحله دوم واکسن 
وارد مرحله ســــوم کارآزمایی بالینی خواهیم شد؛ در مرحله 
ســــوم ده ها هزار نفر در سنین مختلف واکسن را دریافت 
می کننــــد و امیدواریــــم که همزمــــان با اتمــــام مرحله دوم 
مطالعه بالینی واکســــن کووپــــارس رازی راه اندازی خطوط 

تولید صنعتی نیز دنبال شود.
ســــومین واکســــن ایرانی کرونا که به تازگی مجوز تســــت 
بالینی را کســــب کرده اســــت، واکســــن کرونای شــــهید 
کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند  فخری زاده است؛ محمد 
زیستی کشــــور با بیان این که این واکسن از نوع ویروس 
کشته شــــده است از آغاز مرحله نخست کارآزمایی بالینی 
واکســــن کرونای شــــهید فخری زاده با تزریق به 135 نفر از 
داوطلبان خبر داده اســــت. به گفته وی، پس از طی کردن 
سه مرحله آزمایشــــی محصول، تولید انبوه این واکسن از 

مرداد سال 1400 آغاز می شود.
البته ایران با همکاری با کشور کوبا، در حال تولید واکسن 
کرونا در انســــتیتو پاســــتور ایران اســــت؛ علیرضا رئیسی، 
ســــخنگوی ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کرونا درباره واکســــن 
ایرانی کرونا، تولید محققان انســــتیتو پاستور گفته است: 
واکســــن مشــــترک ایران و کوبــــا از هفته هــــای دیگر وارد 
مرحله سوم آزمایش انســــانی خواهد شد و در این مرحله 
50 هزار دوز تزریق انجام خواهد شــــد و دو تا چهار میلیون 

دوز از این واکسن تا فروردین 1400 تولید می شود.

انعکاس
راهپیمایی معترضان به خشونت پلیس آمریکا علیه رنگین پوستان در آستانه محاکمه قاتل جورج فلوید



چــون آقای عزیزاله یعقوبی مالک ســه دانگ و نیم از ششــدانگ پــاک 2 فرعی از 
231 اصلــی بخش 1 نهاوند می باشــد و برابر تقاضانامه شــماره 8797/ن/99 مورخه 
1399/11/27 تقاضــای افراز مقــدار مذکور را از این اداره نموده و پس از اســتعام 
موافقت و یا عدم موافقت از شــهرداری نهاوند، به دلیل این که شــهرداری نهاوند طی 
نامه شــماره 15273/02/2/99 مورخ 1399/12/17 افراز را امکان پذیر ندانســته لذا 
این اداره گواهی عــدم امکان افراز را صادر می نماید و از آن جایی که متقاضی مدعی 
می باشــد که بقیه مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا سایر افراد حقیقی و حقوقی که 
به هر نحو خود را دارای حقی می دانند، اباغ می گردد که در اجرای ماده 2 قانون افراز 
و فروش اماک مشــاع ماده 6 آیین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض 
می باشند، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان محل 
وقوع ملک تقدیم و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت نهاوند تقدیم 
نمایند. در غیر اینصورت پس از ســپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور گواهی عدم 

امکان افراز اقدام خواهد شد.
م.الف 979

آگهی دعوت به افراز 

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 

آگهی حصر وراثت

م.الف 338

خانم زهــرا آقامحمدی دارای شناســنامه شــماره 5029517715 به شــرح 
دادخواســت به کاســه 112/9900619 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان آقای علــی آقامحمدی به 
شناســنامه شــماره 5029512934 در تاریخ 1367/10/09 در اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 
1- محمد آقامحمدی فرزند علی به شــماره شناســنامه 5029517707 متولد 
1352 صادره از فامنین پسر متوفی 2- حسین آقامحمدی فرزند علی به شماره 
شناســنامه 5029856551 متولد 1351 صادره از فامنین پسر متوفی 3- مریم 
آقامحمدی فرزند احمدعلی به شــماره شناســنامه 190 متولد 1364 صادره از 
فامنین دختر متوفی 4- زهرا آقامحمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 1420 
متولد 1352 صادره از فامنین دختر متوفی 5- آســیه قسمتی فرزند رضاعلی به 

شماره شناسنامه 4714 متولد 1317 صادره از فامنین همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 

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

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/04         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/19

برابــر رأی شــماره 139960336005001251 - مــورخ 1399/11/20 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم 
ناز طا خویشــه فرزند کرم بشماره شناسنامه 27 و به شــماره ملی 3960336136 
صادره از نهاوند در ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 60 مترمربع قسمتی از 
پــاک باقیمانده 4050 اصلی واقع در بخش یــک ثبت نهاوند واقع در انتهای خیابان 
گلشن، خیابان شــهید طالبان، روبروی دبیرستان خریداری از احمد احمدوند حقوق 
ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 953
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/04         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/19

برابر رأی شماره 139960336005001245 - مورخ 1399/11/19 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حمیدرضا 
ســلگی فرزند کوکعلی به شماره شناسنامه 6 و به شماره ملی 3962020519 صادره 
از نهاوند در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به مساحت 105801/23 متر 
مربع قســمتی از پاک شماره 31 اصلی واقع در بخش سه ثبت نهاوند واقع در اراضی 
مزروعی روســتای حبیب آباد خریداری از محمدرســول ســلگی حقوق ارتفاقی ندارد 
تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 958

شهرداری همدان                                                                                                                                            

اصالحیه مزایده
آگهی شــهرداری همدان مربوط به پارکینگ آقاجانــی بیگ که در تاریــخ 99/12/16 به چاپ 
رسیده، مســاحت 1952 مترمربع به صورت یکپارچه )فلت( صحیح می باشــد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

باشید همراه  ما  با 

سه شنبه    19  اسفند 1399    شماره   4754

ورزش6

برگزاری ۲0 لیگ ورزشی 
با رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی
: 1۸ ماه حقوق پنج میلیون  سلطانی فر

تومانی به المپیکی ها پرداخت می شود
احداث بیش از 5 هزار خانه ورزش 
روستایی در مناطق مختلف کشور

هگمتانه، گروه ورزش: وزیر ورزش و جوانان گفت: 
عاوه بر مبالغی که فدراســــیون ها به ورزشــــکاران 
خــــود می پردازنــــد، وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملــــی المپیــــک ماهیانــــه پنــــج میلیون تومــــان به 
ورزشکارانی که سهمیه المپیک را کسب کرده اند، 

به مدت 18 ماه پرداخت می کنند.
مســــعود ســــلطانی فــــر در وبینــــار هــــم اندیشــــی 
با مدیــــران کل اســــتان هــــا، بــــا تقدیــــر از مدیران 
ســــتادی، اســــتان ها، فدراســــیون ها و هیأت های 
ورزشی، از برگزاری 20 لیگ ورزشــــی با رعایت کامل 
هیچ  وجــــود  بــــدون  بهداشــــتی،  شــــیوه نامه های 

مشکل جدی برای ورزشکاران خبر داد.
وی در ادامه به توســــعه زیرســــاخت های ورزشــــی 
اشــــاره کرد و احداث بیــــش از 2 هــــزار زمین چمن 
مصنوعــــی مینــــی فوتبــــال و بیش از 5 هــــزار خانه 
ورزش روســــتایی در مناطق مختلف کشور به ویژه 
مناطــــق دور افتــــاده، مــــرزی، محروم و عشــــایری را 
نمونه ای از دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان در 

دولت تدبیر و امید خواند.
وزیر ورزش و جوانان در این نشست اعام کرد که 
ســــالن های 6 هزار نفری شیراز و ســــاری بر اساس 
اعام شرکت توســــعه و نگهداری اماکن ورزشی تا 
پایان فروردین ماه ســــال آینده افتتاح می شــــوند. 
همچین ســــالن های 6 هزار نفری مشهد، زاهدان، 

کرج و کرمانشاه نیز در حال تکمیل هستند.
وی در بخــــش دیگری از ســــخنانش به تشــــکیل 
ســــتاد عالــــی بازی هــــای المپیــــک و پارالمپیــــک از 
دو ســــال پیش اشــــاره کرد و گفت: در این ســــتاد 
وضعیــــت تمامی رشــــته های المپیکــــی را با حضور 
روســــای فدراســــیون ها و مربیــــان تیم هــــای ملی 
بررســــی و تاش کردیم تا با همگرایــــی بین وزارت 
ورزش و جوانان، کمیتــــه ملی المپیک، کمیته ملی 
پارالمپیــــک و فدراســــیون های ورزشــــی، بهتریــــن 
امکانــــات و شــــرایط مطلــــوب بــــرای ورزشــــکاران 

المپیکی فراهم شود.
وی تأکید کرد: عاوه بر مبالغی که فدراسیون ها به 
ورزشکاران خود می پردازند، وزارت ورزش و جوانان 
و کمیته ملی المپیــــک ماهیانه پنج میلیون تومان 
به مدت 18 ماه به ورزشکارانی که سهمیه المپیک 
را کســــب کرده انــــد، پرداخــــت می کنند. بــــا وجود 
بــــه تعویق افتــــادن المپیک، این مبلــــغ به صورت 
ماهیانه اســــتمرار یافتــــه و حتی اگر ورزشــــکاری در 
فاصلــــه 3 ماه تا المپیک کســــب ســــهمیه کند، به 
اندازه 18 ماه کمک هزینه به او تعلق خواهد گرفت.
ســــلطانی فر بــــا اشــــاره بــــه بازدیــــدش از تمرینات 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی گفت: برای اولین 
بار هیچ انتقادی از ســــوی کشــــتی گیران و مربیان 
وجود نداشــــت و حتی ســــرمربی تیم ملی کشــــتی 
فرنگی بیان داشــــت که تاکنون و در هیچ مقطعی 
چنین آرامش و شرایط خوبی وجود نداشته است.

وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنانش بــــا تأکیــــد بر 
دســــتاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه جوانان 
گفــــت: تا قبل از دولــــت یازدهم خانه جــــوان فعال 
در کشور نداشــــتیم، اما اکنون این تعداد به مرز 140 
مکان رسیده اســــت. همچنین تعداد سازمان های 
مردم نهــــاد جوانان کمتــــر از 100 عدد بــــود. اما امروز 
بیش از سه هزار و چهارصد سمن در سراسر کشور 
به فعالیت می پردازند. وزیــــر ورزش و جوانان یکی از 
اهداف گسترش سازمان های مردم نهاد را توسعه 
مشــــارکت مــــردم در امور مختلف مدیریت کشــــور 
دانســــت و بر برنامه ریزی و ایجاد پل ارتباطی شفاف 
بین مردم و مســــوولین تأکید کرد و ابــــراز امیدواری 
کرد: با تربیت و پرورش سرمایه های انسانی در آینده 
جوانان عضو ســــمن ها، به عنوان مدیــــران اجرایی 

سکان هدایت کشور را در دست گیرند.

راه اندازی ورزش کبدی 
اسدآباد در آینده نزدیک

هگمتانه، گروه ورزش: سرپرست اداره ورزش و جوانان 
اســــدآباد از راه اندازی ورزش کبدی این شهرســــتان در 
آینــــده نزدیک خبر داد و اظهارکــــرد: در حال حاضر این 

رشته ورزشی در دست پیگیری قرار دارد.
علی جمــــور با اشــــاره به برگــــزاری کارگاه آموزشــــی 
ورزش کبدی در اســــتان همدان به میزبانی هیأت 
کبدی اســــتان افزود: در این کارگاه آموزشی حامد 
فاح  صابر  و  ســــیاح  غامی،حمید  عباسی،مهرداد 

نیز از شهرستان اسدآباد حضور داشتند.
وی خاطر نشــــان کرد: بــــا معرفی و تعییــــن و اباغ 
آینده  کبــــدی اســــدآباد در  شــــدن رئیس هیــــأت 
نزدیــــک ایــــن رشــــته ورزشــــی فعالیت خــــود را در 

شهرستان برای عاقمندان آغاز خواهد کرد.

صید 3 امتیازی در سواحل خلیج فارسخبــر

ششمین برد شهرداری با صعود به رتبه دوم جدول ثبت شد
با  همــــدان  شــــهرداری  تیم  زش:  ور وه  گــــر هگمتانــــه، 
برتــــری در دیــــدار مقابــــل شــــهرداری گنــــاوه، تنهــــا با 
، در  یز بــــه علــــم و ادب تبر کمتر نســــبت  گل  تفاضــــل 
قرار   2 لیــــگ  یک  وه  گــــر بندی  رده  جــــدول  دوم  رتبــــه 

. فت گر
دوازدهم  هفته  در  و  وز  دیــــر عصر  همدان  شــــهرداری 
باشــــگاه های  دوم  دســــته  لیگ  یک  وه  گر رقابت های 

کشــــور به مصاف امید گناوه رفت.
 11 بــــازی در  از این  شــــاگردان طایــــی منــــش پیــــش 
بــــازی اخیــــر خــــود صاحب پنــــج بــــرد، پنج تســــاوی و 
کمتر  بــــازی  یک  و  امتیاز   20 با  و  شــــده  شکســــت  یک 

داشتند. قرار  سوم  رده  در  صدرنشــــین  به  نسبت 

قت  طا و  ســــخت  ی  ر ا ید د ر  د نها  آ صفر  بر  یک  ی  تــــر بر
ز  متیا ا ســــه  تا  شــــد  عث  با ه  و گنا مید  ا بــــل  مقا ســــا  فر
ه  د کر صیــــد  س  ر فــــا خلیــــج  حل  ا ســــو ر  د ا  ر ین  شــــیر
ر  ا قــــر ل  و جــــد م  و د ه  د ر ر  د ز  متیــــا ا  2 3 بــــا  ن  کنــــو ا و 

. ند بگیر
همدان  درخشان  اســــتعداد  پورقاسمی  امیرحســــین 
31 توانســــت گل برتری شــــهرداری در این  در دقیقــــه 

برساند. ثمر  به  را  بازی 
که هرگز  وزی رســــید  شــــهرداری در مقابل تیمی به پیر

نمی دهد. باج  گناوه  در  میهمــــان  تیم های  به 
بــــا تفاضل  وزی باعث شــــد تا شــــهرداری تنها  این پیر

گل کمتــــر در رتبه دوم قرار بگیرد.

برد پر گل "گرین کشاورز نهاوند" در هفته دهم لیگ دسته سوم کشور
هگمتانه، گروه ورزش: گرین کشاورز نهاوند با نتیجه 7بر 2 عقاب تبریز را شکست داد.

دیدار تیم های گرین کشــــاورز و عقاب تبریز در هفته دهم لیگ فوتبال دســــته ســــوم کشــــور به میزبانی شهرستان 
نهاوند در مجموعه 6هزار نفری علیمرادیان این شهرستان برگزار شد.

تیم های گرین کشــــاورز نهاوند و عقاب تبریز به مصــــاف یکدیگر رفتند که تیم نهاوند با نتیجــــه 7 بر 2 عقاب تبریز را 
شکست داد و به رده چهارم جدول صعود کرد. گل های تیم نهاوند توسط آقایان محمد دشتی، شاهین رفیعی زاده، 

امید حسنکاری، رحیم نوروز زاده 2، امید ظفری2 به ثمر رسید.

آغاز لیگ فوتسال جوانان کشور در همدان
هگمتانــــه، گروه ورزش: ســــخنگوی هیــــأت فوتبال همــــدان گفت: مســــابقات لیگ 

فوتسال گروه سه جوانان کشور از روز یکشنبه به میزبانی شهر همدان آغاز شد.
محمدرضــــا بهرامی صفت اظهار کرد: در این رقابت ها ســــرخ پوشــــان همدان، وحدت 
، مس  ، شــــهرآفتاب مشــــکین شــــهر ایــــوان، ســــپاهان مریوان، شــــهدای گمنام تبریز

سونگون ورزقان و هیأت فوتبال شهرستان مهاباد حضور دارند.

وی اضافه کرد: این دوره از مســــابقات در ســــالن 6 هزار نفری شــــهید ســــلیمانی شهر 
همدان برگزار می شــــود. بهرامی صفت خاطرنشــــان کرد: در روز نخست این مسابقات 
شــــهدای گمنام تبریز با مس سونگون ورزقان، وحدت ایوان با سپاهان مریوان و سرخ 

پوشان همدان با شهرآفتاب مشکین شهر به میدان می روند.
وی یادآور شد: این رقابت ها تا 23 اسفندماه جاری در همدان دنبال خواهد شد.

مربی قایقرانی روئینگ همدان:

نگاه دستگاه ورزش همدان عادالنه است
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مربــــی بین المللــــی 
قایقرانــــی روئینگ همدان با بیــــان اینکه نگاه 
سیفی به ورزش استان همدان عادالنه است، 
گفــــت: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان تنها 

حامی روئینگ همدان است.
آبادی اظهار کرد: رشــــته روئینگ  فهیمه عین 
که زیرمجموعه ورزش قایقرانی اســــت از سال 
1389 با مربیگری بنده به عنــــوان اولین مربی 

این رشته وارد استان همدان شد.
وی با اشــــاره به اینکه با گذراندن دوره رســــمی 
در فدراســــیون موفــــق به کســــب گواهینامه 

بین المللی و مدرک مربیگری این رشــــته شــــدم، گفت: از 
همان ابتدا با توجه  به ذوق و شــــوق موجود و تعلق خاطر 
به این رشــــته کار اســــتعدادیابی را از مدارس اســــتان آغاز 
کردیم و نفرات مورد تأیید از لحاظ بدنسازی، شنا و تعادل 
جسمی را برای فعالیت حرفه ای در این رشته جذب کردم.
مربی بین المللی قایقرانی روئینگ همدان با بیان اینکه در 
همان ابتدا علی رغم عدم حمایت ها تمرینات تیم چندنفره 
را آغاز کردیم، خاطرنشان کرد: در سال 90 یک دوره انتخابی 
اردوهای تیم ملی برگزار شــــد که اســــتان همدان موفق به 

اعزام 6 ورزشکار بانو به این مسابقات شد.

وی با اشــــاره بــــه اینکــــه از بــــدو فعالیــــت این رشــــته در 
اســــتان همدان تاکنون نفرات زیادی بــــه تیم ملی دعوت 
شده اند، گفت: طی این مدت مقام های متعددی توسط 
ورزشکاران بانوی همدانی در سطوح ملی و فراملی کسب 
شــــده و در حال حاضر نیــــز کیمیا زارعی یکــــی از امیدهای 

کسب سهمیه المپیک استان همدان و کشور است.
عین آبــــادی، افزود: در حال حاضر تمرینات این رشــــته در 
بستر ســــد آبشینه همدان انجام می شــــود لذا امیدواریم 
با حمایت های مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
به عنوان تنها حامی این رشــــته در اســــتان بتوانیم زمینه 

را  اســــتعدادیابی و جــــذب ورزشــــکاران جدید 
فراهم کنیم.

وی با اشــــاره به فعالیت 15 بانــــوی همدانی در 
این رشته و حضور در مسابقات لیگ روئینگ 
، گفت: نگاه دکتر سیفی مدیرکل ورزش  کشور
و جوانان اســــتان همدان به رشته های ورزشی 
پدرانه اســــت و همواره با عدالت به همه رشته 

می پردازد.
مربــــی قایقرانــــی روئینــــگ همدان، گفــــت: اگر 
سکان دار  به عنوان  ســــیفی  دکتر  حمایت های 
طعــــم  خــــود  کــــه  اســــتان  جوانــــان  و  ورزش 
ســــختی های ورزش را چشــــیده نبود حامی برای حضور در 

مسابقات لیگ روئینگ بانوان کشور نداشتیم.
مربی قایقرانــــی روئینگ همدان ضمــــن تقدیر از عظیمی 
مدیرعامل باشــــگاه پاس همدان و آرتیمانــــی، اظهار کرد: 
از هم اکنــــون باید بــــرای لیگ ســــال آینده بــــا برنامه ریزی 
راهبــــردی و مدون تاش کنیم و با حمایت مســــؤولین و 
حامیان ورزش استان شــــرایط را برای درخشش جوانان و 
نوجوانان استان همدان فراهم کنیم چراکه همواره ثابت 
کردنــــد با اندکی حمایــــت و توجه می تواننــــد افتخارآفرین 

باشند.

باشگاه های فاقد پرونده بدهی در فیفا نباید جور بدهکارها را بکشند

قنبرزاده: اولویت، صعودتیم ملی 
به جام جهانی است

هگمتانه، گروه ورزش: سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال گفــــت: همه اهالی فوتبال بایــــد کمک کنند تا 
اتفاقی خوب رخ دهــــد و اولویت اول ما هم صعود تیم 

ملی به جام جهانی است.
منصور قنبرزاده بعد از انتخابش به عنوان سرپرســــت 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: برحسب وظیفه 
باید از استاد خودم، مهدی محمدنبی تشکر کنم. ما از 
اولیای خدا آموختیم که همیشــــه از اساتید خود تشکر 
کنیم. ســــال 85 که در باشگاه نفت تهران مسوولیت 
مدیرعاملــــی این باشــــگاه را به عهده داشــــتم، مهدی 
محمدنبی درس های زیادی را در زمینه های مختلف به 
ما داد. او همیشه اخاق خوب و نیکو داشت و تا زمانی 
که در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بودیم، از او 
رهنمود می گرفتم. تقدیر این شد که یک شاگرد بیاید 
و در جایگاه اســــتاد خود قرار بگیرد. هر چیز بیشــــتری 
بخواهم بگویم، تکراری می شــــود، امــــا می خواهم این 
قــــوت قلب را از نبی بگیرم که واقعــــا کمک کند. یکی از 
مواردی که باعث شــــده بود جرات نکنــــم به این حوزه 
ورود کنم، وزن ســــنگین نبی بود که هم به لحاظ فنی و 
هم به لحاظ تخصصی و اخاقی الگویی برای بنده بود. 
از همه عزیزان تشــــکر ویژه دارم، بــــه خصوص از هیأت 
رئیســــه قبلی که تک تک آنها و هیأت رئیســــه جدید از 

دوستان بنده هستند.
سرپرســــت دبیرکلی فدراســــیون فوتبال خاطرنشــــان 
کــــرد: از تمام مســــووالن فدراســــیون فوتبــــال، وزارت 
ورزش، مجلس شورای اسامی و دولت محترم تشکر 
کرده و امیدوارم با حمایت آنها پروژه های ملی ما پیش 
برود. آنها باید کمک کنند اتفاق خوبی که اولویت اول 
تمام کشــــور است و صعود تیم ملی به جام جهانی رقم 

بخورد.
وی همچنیــــن درباره پرداخت بدهی های فدراســــیون 
به کارمندانش گفت: باید این مســــائل بررسی شود و 
من اطاع دقیقی ندارم که چه مقدار از حقوق کارمندان 
عقب افتاده اســــت. اگر بخواهم اظهارنظر کنم، دقیق 

نیست و ابتدا باید دید منابع مالی چگونه خواهد بود.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اذعان داشت: 
تمام مسائل مالی و اداری فدراسیون فوتبال باید کامًا 
شــــفاف باشــــد. اعتقاد دارم این فدراســــیون برای کل 
جامعه و حدود 80 میلیون نفر ملت شــــریف ماســــت. 
 امانتدار هســــتیم و وظیفه داریــــم این امانت 

ً
مــــا صرفا

را خوب نگه داریم. باید در کنار آن همیشــــه پاســــخگو 
باشیم. پاســــخگویی نسبت به مســــائلی که مرتبط با 
ذینفعان اســــت در دســــتورکار ما خواهد بــــود. قول و 

تعهد می دهم که از تمام حواشی دوری کنیم.
قنبرزاده در پاسخ به این سوال که وی نیز همچون نبی 
»کشــــوی جادویی« خواهد داشت یا خیر بیان داشت: 
بنای ما تعامل و دوســــتی اســــت. به خودم قول دادم 
که از تمام حاشــــیه ها دوری کنیم. کشوی جادویی هم 

وجود نداشته است.
سرپرســــت دبیرکلی فدراســــیون فوتبال درباره دلیل 
انصرافــــش از حضــــور در هیــــأت رئیســــه فدراســــیون 
فوتبــــال گفــــت: این موضوع شــــخصی اســــت و اجازه 

بدهید به همین حالت باقی بماند.
وی درباره تغییرات احتمالی در ســــازمان لیگ گفت: 
من دو دوره عضو هیأت رئیســــه سازمان لیگ بودم 
و عزیــــزی خادم هم ایــــن موضــــوع را در اولویت های 
خود قرار داد و به من اباغ کرد که سازمان لیگ باید 
آنها اداره شود  با مشارکت خود باشــــگاه ها و توسط 
زیرا ســــهام این ســــازمان متعلق به باشگاه ها است 
و تمــــام درآمدزایی آن هــــم به خود باشــــگاه ها تعلق 
دارد. البتــــه بخشــــی از ایــــن درآمدها بــــه هیأت های 
این  در  دارد.  اختصاص  فوتبال  فدراسیون  و  استانی 
 باشــــگاه ها در امور 

ً
فرآینــــد برنامه هایی داریم و قطعا

مدیریتی ســــازمان لیگ مشارکت فعال تری خواهند 
داشت.  

قنبــــرزاده درباره حق پخش تلویزیونی اذعان داشــــت: 
انتظــــارات مــــا براســــاس امور معقــــول و قوانیــــن باید 
باشــــد. در برنامه بودجه 1400 مجلس شــــورای اسامی 
70 درصد درآمد حاصل از حق پخش برای صداوســــیما 
در نظر گرفته و این امر قانون شــــده اســــت. همچنین 
30 درصد درآمد مربوط به کل فدراســــیون ها است. در 
سال 1400 این امر مصوب شده اما واقعیت این است 
که این درصد عادالنه و کارشناسی شده نیست. باید با 
نمایندگان مجلس شــــورای اسامی صحبت کنیم که 
دست کم برای سال بعد از 1400 تغییری در این درصد 

درآمد پخش بدهند.
وی درباره میزبانی ایران در جام ملت های آسیا تصریح 

کرد: اگر بخواهم با زبان روراست و عامیانه بگویم برای 
کســــب میزبانی باید تمام کشور بسیج شــــوند. یعنی 
دولــــت، مجلــــس، وزارت ورزش و به ویــــژه وزارت امور 
خارجه حامی فدراسیون باشند. شنیده ام از امروز صبح 
وزارت خارجه کارش را شــــروع کرده و از تمام ظرفیت ها 
باید اســــتفاده کنیم تــــا میزبانــــی را از دســــت ندهیم. 
ان شــــاءاهلل همه پــــای کار بیاینــــد. از مجموعه کشــــور 
انتظــــار دارم از تمام ظرفیت ها برای این مهم اســــتفاده 
کنند. من هم اکنون که در این جایگاه قرار گرفته ام باید 
تمام تاش خود را برای این مهــــم انجام دهم. میزبانی 
جام ملت های آسیا پروژه ملی است و باید کل کشور و 

نظام حاکمیت پای کار آمده و به ما کمک کنند.
بیــــان  ویلموتــــس  مــــارک  پرونــــده  دربــــاره  قنبــــرزاده 
داشت: حدود 35 ســــال در حوزه های مختلف کشور 
مسوولیت داشــــتم و به همین دلیل اعتقاد دارم باید 
تمام مطالــــب در جایگاهی تخصصی مطرح شــــود زیرا 
اگر به صــــورت غیرتخصصی برای مــــردم صحبت کنیم 
امکان دارد نتوانیم آنها را خــــوب بازگو کنیم. اطاعات 
من دربــــاره پرونــــده ویلموتس کامل نیســــت و مثل 
خود رســــانه ها اســــت. من هیچ قــــراردادی ندیده ام و 
حتی شــــاید اطاعاتم از رســــانه ها هم کمتر باشد. یکی 
از برنامه های عزیــــزی خادم برای انتخــــاب بنده در این 
پست این است که سوابق خدمتی من نشان می دهد 
در هر جایی کار کرده ام اعتقادم به شفاف سازی بوده و 
معتقد هســــتم مردم محرم تشــــکیات هستند. باید 
 در این مســــیر 

ً
مســــائل را برای مردم بازگو کنیم و قطعا

با این ساختار زندگی کرده ام. زمانی که در باشگاه نفت 
تهران بودم استارت انتشار قراردادها در وبگاه باشگاه 
را زدیــــم و مشــــخص بود دســــتمزد هر بازیکــــن چقدر 
اســــت. این موارد را به حسابرس باشــــگاه می دهیم تا 
منتشر شــــود. اعتقاد دارم هرچه شفاف تر عمل کنیم 
از حاشــــیه ها جلوگیری می شود ضمن اینکه حق مردم 

است در جریان حقوق خود قرار بگیرند.
سرپرســــت دبیرکلی فدراســــیون فوتبــــال درباره منع 
گفت: اکنــــون فوتبال  جذب بازیکن و مربــــی خارجی 
از قوانیــــن  حرفــــه ای شــــده و مــــا نمی توانیــــم فراتــــر 
بین المللی گام برداریم اما برخی مواقع شــــرایط خاصی 
حاکم می شــــود. این مثال شــــاید چندان زیبا نباشــــد 
اما امکان دارد پشــــت همین دری کــــه اکنون مقابل 
در  هرچند  بیافتد.  اتفاق  آتش ســــوزی  ایستاده ایم  آن 
حالت عادی باید برای ورود از این در اجازه بگیریم اما 
وقتی آتش ســــوزی اتفاق افتاده برای اینکه خســــارت 
آن را هل بدهیم. واقعیت این  بیشــــتری نبینیم باید 
، پنج  است پرونده های زیادی در فیفا داریم. من چهار
سال اســــت عضو هیأت مدیره سازمان لیگ هستم 
و بایــــد از ایــــن بی نظمــــی و بی تدبیــــری در قراردادهــــا 
جلوگیری شود. فیفا و ای اف ســــی به پرونده ایرانی ها 
با دید منفی نــــگاه می کنند زیرا ســــابقه خوبی در این 
زمینــــه در اذهان فیفا و کنفدراســــیون فوتبال آســــیا 
نداریم. 95 درصد قراردادهای ما که به این مراجع رفته 
مشکل داشته است و باید در مقطعی مقداری از این 
موضوع جمع و سازماندهی می شــــد. این ممنوعیت 
هم برای یک فصل بوده است. سازمان لیگ و هیأت 
رئیســــه فدراســــیون فوتبــــال تصمیم گیرنــــده نهایی 

هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خارج از جایگاه سازمان، 
نظرم را می گویــــم و اعتقاد دارم نباید  تر و خشــــک را با 
متعددی  پرونده های  باشــــگاه  یک  اگر  ســــوزاند.  هم 
دارد طبق قانون تجارت باید اگر ســــرمایه ای دارد ابتدا 
بدهــــی اش را پرداخت کند تا قــــرارداد جدیدی در این 
باشــــگاه امضا شــــود. این فرمول پیچیده نیست اما 
باشــــگاه هایی که بدهی و پرونــــده ای در فیفا ندارند و 
محکوم هم نشــــده اند نباید جور باشگاه های بدهکار 
و آنهایی که در فیفا شــــرایط بدی دارند را بکشــــند. در 
نهایت هیأت رئیســــه سازمان و فدراســــیون فوتبال 
باید دربــــاره قانون منع جذب بازیکــــن و مربی خارجی 

بگیرند. تصمیم 
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7 همه دانا

یادنامه هگمتانه ویژه شهید شاخص سال99 شهرستان همدان؛ »سید احمد برقعی«

زخم هایی که به شوق شهادت التیام یافتند!
شهیدی که پیکر مطهرش پس از 10سال به میهن اسالمی بازگشت

هگمتانه، گروه همه دانا: زندگی او و شــــهادتش همه تبلوری 
از تســــلیم در مقابــــل معبودش بــــود. خداونــــد او را با اجداد 
طاهرینش ائمه اطهار علیه الســــام محشور فرماید و همه ما 

را مشمول دعای خیر شهیدان بگرداند.
سید احمد برقعی در ســــال 1343 یعنی همان سالی که امام 
در جواب مزدوران شــــاه که از ایشــــان می خواستند یارانش 
را معرفی کند فرموده بود " پیروان من در دامن مادرانشــــان 
هســــتند "، به دنیا آمــــد و او به حــــق یاور امــــام زمان خویش 
شــــد چرا که فردی که هم از جانب پدر و هــــم مادر فرزند ائمه 
)ع( اســــت بــــه یــــاری ِ دین اولی اســــت و به شــــهادت  اطهار

. سزاوارتر
تحصیــــات خــــود را در مدرســــه راهنمایی ظفر کــــه مقارن با 
تظاهرات خیابانی انقاب و متعاقبا" پیروزی نهضت اسامی 
بود و تحصیات دوران متوســــطه را در دبیرســــتان شریعتی 

گذراند.
ســــید مدتی تّصدی کتابخانۀ مهدیه همــــدان را پذیرفت و در 
آن جا سعی زیادی در نظم دادن و ترتیب امور کتابخانه نمود.
در دبیرســــتان نیز در انجمن اســــامی فعالیت می نمود و در 
اوج فعالیــــت منافقین، که انجمن اســــامی یعنــــی نماینده 
انقاب در مدارس بسیار مورد حمله قرار می گرفت، هیچگاه 

از سنگر انجمن اسامی و وظایف آن کنار نرفت.

جبهه، دانشگاه سازندگی �
او هنــــوز دیپلم را نگرفته بــــود ولی بارها راهی دیار عاشــــقان 
ســــرزمین جهاد و کسب رضای الهی شد. " او در جبهه خود را 
یافت ". نمونه هائی از حضور در جبهه در مصاف مستقیم با 
کفر جهانی، شرکت در والفجر دو، حاجی عمران، والفجر پنج، 

، مجنون و والفجر هشت-  فاو و... بود. چنگوله، ادامه خیبر
پــــر  و  پرکارتریــــن  بــــا  همــــواره  نیــــز  دیگــــری  مناطــــق  در 
مســــؤولیت ترین واحد یعنی یعنی اطاعات عملیات، بارها 
به قلب دشمن وارد و با کسب اخبار جبهه مقابل مقدمات 
حمــــات را فراهم می آورد که یکی از این مناطق در حال حاضر 

به منطقه کربای پنج مشهور است.
از عاقۀ وافر او به جبهه همین بس که بگوییم در ســــال آخر 
تحصیل خود که همــــگان در فکر دانشــــگاهند او در جبهه 
بود و نهایتا" تحصیل خود را در جبهه به اتمام رســــانید و بعد 
از اتمام تحصیل نیز با وجود معاف شدن از سربازی به دلیل 
بیمــــاری، باز تا آن هنــــگام که در بهمن 1364 وارد دانشــــگاه 

شهادت گردید جبهه را رها نکرد.

ارتباطات اجتماعی �
دوســــتان  ماقــــات  بــــه  را  بخشــــی  خــــود  روزانــــه  کار  در  او 
می پرداخــــت. او بــــه واقع در نگهداشــــتن دوســــتان عجزی 
نشان نمی داد. البته دوستان او منحصر به همسن و ساالن 
نبودند بلکه به طور مستمر به خدمت بعضی از بزرگان شهر 

می رسید و از محضرشان استفاده می نمود.
 حاالت معنوی �

از خصوصیات بــــارز و التزام 
اســــامی  شــــعائر  بــــه 

جمعه،  نمــــاز  مثل 

زیارت شهیدان، احترام به علمای اسام، دعای کمیل، روضه 
و مصیبــــت اهل بیت "ع" و.... بود که بــــه آن ها اهتمام زیادی 
داشت و قسمت اعظم وقت خود را به آن اختصاص می داد.
او کاما" بر این امــــر واقف بود که گاه احتــــرام متقابل مانع از 
انجام وظیفه می گردد، لذا در وصیت نامه می نویسد: » شما را 
شــــدیدا " به رعایت اصل امر به معروف و نهی از منکر توصیه 
می کنم. مبادا برداشت های اشتباه از دوستی ها و رفاقت ها 

مانع از انجام وظایف گردد «
آقا ســــیّد اگر نمی توانست از منکر جلوگیری کند از محل دور 
می شــــد. در مجلس او گناه جائی نداشــــت و ایــــن بزرگترین 
نشــــانۀ توفیق الهی برای کمالی است که او را به نهایت درجه 

یعنی شهادت رسانید.

فاو... پیروزی... شهادت �
شب سی ام بهمن ماه 64 در گردان 154 به فرماندهی سردار 
بزرگ اسام شهید شــــکری پور غوغائی برپا بود. بچه ها برای 

عملیات آماده می شدند.
قــــرارگاه خاتم االنبیاء "ص" این آخریــــن عملیات را که باید به 
ایمنی شبه جزیرۀ فاو منتهی می شد، بسیار حیاتی دانسته و 

بر انجام این عملیات تأکید بسیار کرده بود.
ســــید احمد از چند روز قبل ناخن پایش زخم شده، به طوری 
دردناک شــــده بود که برای حرکت کردن نیز از دیگران کمک 
می گرفت، ناراحتی ناشی از چرک و ورم پایش با کمترین فشار 

و ضربه به نحو عجیبی تشدید می شد.
ورم انگشــــت پا در آخرین روزها به قدری بود که به هیچ وجه 

امکان پوشیدن پوتین برای او نبود....
در چادر فرماندهی صحبتی شــــد راجع به آنکه ســــید احمد با 
وجود داشتن مســــؤولیت در یگان مربوطه به خاطر مسئله 
پایــــش نمی تواند شــــرکت کند و بایــــد برای مــــداوا به عقب 

فرستاده شود.
به محض آن که ســــخن به گوش ســــید احمد رســــید، بسیار 
نارحــــت شــــد و لحظاتی چنــــد از نظرها پنهان شــــد و ناگهان 
همــــه دیدند که او در حالی که پوتین بر پــــا دارد و بندهای آن 
را محکم بســــته است. نزدیک می شود و هیچگونه آثار درد از 
خود بروز نمی دهد و با خنده می گوید: این پا خواســــت مانع 

من شود من هم او را ادب کردم...
آری درد از دست دادن فوز عظیم شهادت، نزد او از این درد و 

از هر درد دیگری بزرگتر بود.
پاســــگاهی بر ســــر راه بــــود عــــده ای باید بــــا پاســــگاه درگیر 
ِ  بعدی دشمن را تصرف می کردند.  می شدند و عده ای خاکریز
خاکریز فتح شــــد اما آقا سید همراه با سایر رزمندگان هنوز با 

پاشگاه درگیر بودند.
در حالی که پاســــگاه توســــط بچه ها از هر طــــرف مورد حمله 
بود خاکریز فتح شــــد اما پاسگاه هنوز ســــقوط نکرده بود و از 
داخل آن تیر بارها همچنان شلیک می کردند و ناگهان در آن 
هنگامی  در  مقــــدس  صبحگاه 
مائکــــه  کــــه 

خداوند 

خالص تریــــن عبادات بندگان را به درگاه بــــاری تعالی می برند 
آقا سید و تعدادی از دوستانش مورد اصابت قرار می گیرند.

... صبح نزدیک می شــــد ولی پاسگاه هنوز سقوط نکرده بود. 
آخرین دســــتور آن بود که خاکریز فتح شــــده تخلیه و خاکریز 
دیگری در نزدیکی پاشــــگاه احداث شود و پدافند از آن نقطه 
صورت گیــــرد و زخمی های نزدیکتر به پشــــت خاکریز منتقل 

شوند.
در آن گل و الی حتــــی فردِ  ســــالم نیز با اشــــکال روبرو بود اّما 
آنان علی رغم خســــتگی ِ مفرط، زیر آتش توپ و خمپاره و تیر 

مستقیم نهایت تاش خود را به کار بردند.
امدادگــــر گــــردان می گوید: آقا ســــید احمد به فاصلــــه کمی از 
پاســــگاه بر روی زمین قرار داشت. به علت تاریکی ابتدا شک 

کردم،
از او ســــوال کردم: آقا ســــید توئــــی؟ گفــــت آره گفتم: باید 
زخمــــت را ببنــــدم و بــــه عقــــب برگردانــــم گفــــت: نــــه، اگر 
وی شکم قرار  و به پاســــگاه بر ر کنی مرا ر کمک  می خواهی 
بده... آهســــته گفت: نارنجکت را بمــــن بده. من با وجود 
آنکــــه فقــــط یک نارنجک داشــــتم آنــــرا بــــه او دادم و او در 
را به سجده  را در دســــت می فشرد ســــر  که نارنجک  حالی 
بر زمین گذاشــــت و مشغول گفتنِ  ذکر شد و " یا حسین 

می رسید. بگوش  او   "
لحظاتی بعد دوســــت دیگری از راه می رســــد او نیز می پرسد " 
آقا سید تو هســــتی؟ می گوید آری. دوست، دمی زیر رگبار نزد 
او می نشــــیند و ســــعی دارد او را برگرداند. در این هنگام تیری 
دیگر به آقا سید فرزند فاطمه زهرا "س" اصابت می کند. او به 
! " سپس آقا سید با  دوستش می گوید، این شد تا ســــه تأثیر

ِ  عقــــب می کند و باز خود ذکر  اصرار دوســــتش را راهی خاکریز
شهادتین و ندای " یا حسین " بر لب دارد.

جســــم مطهرش چون موالیــــش حســــین " ع " در بیابان، 
بین نیروهای خودی و دشــــمن بر زمین می ماند و روحش 
ِ  خداونــــد به مقامــــات و کماالت و رضــــوانِ  الهی  در جــــوار
وزی بزرگ که همه کس را  دســــت می یابد و این اســــت پیر
بــــدان رتبه بــــار ندهند و این مقــــام تنها اولیــــاء خاص را در 

می دهد. جای  خود 
از شهدای  گفتنی است امسال شهید ســــید احمد برقعی 
32 انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان،  بســــیجی لشــــکر 
انتخاب  همــــدان  شهرســــتان  شــــاخص  شــــهید  به عنوان 
شــــده اســــت. وی متولد 1343 در عملیات هایی همچون 
 ، والفجر2، حاجی عمران، والفجر پنــــج، چنگوله، ادامه خیبر
کرد و سرانجام در  مجنون و والفجر هشــــت- فاو شــــرکت 
ســــال 1364 درعملیات والفجــــر8 و در منطقه فاو به درجه 
شــــهادت نائل آمــــد. پیکر پاکــــش ســــالها در منطقه باقی 
مانــــده و نهایتا پیکــــر مطهر ایــــن عزیز پــــس ازتفحص در 
گلزار شهدای شهر همدان  74/03/12 تشــــییع و در  تاریخ 

است. شده  سپرده  خاک  به 
آنچه می خوانید قســــمتی از وصیت نامه شــــهید »سیداحمد 

برقعی« است:
»خدایــــا چشــــم امیدم به توســــت، امیــــدوارم هیــــچ گاه از یاد 
توغافل نشــــوم، دعای شــــب و روزم این اســــت که درعملم 
اخاص باشد و بتوانم لحظه لحظه عمرم را از ریا پاک باشم.  ای 
 به رعایت اصول امر 

ً
برادران، دوستان و عزیزان شما را شدیدا

به معروف و نهی از منکر توصیه می کنم«.

همرزم شهید برقعی
 از حال و هوای روزهای عاشقی می گوید

هگمتانــــه، گروه همه دانا: »با شــــهید علی چیت ســــازیان 
تصمیــــم گرفتیم بــــرای بازگردانــــدن پیکر شــــهدا به محل 
شهادت سیداحمد برویم، اما به محض بلند کردن اولین 
، تله ای انفجاری که دشمن کار گذاشته بود عمل کرد  پیکر

و ما مجبور شدیم با دست خالی به عقب برگردیم«.
محمد حسین توکلی، دوست و هم رزم شهید سید احمد 
برقعی، یکی از یــــادگاران دفاع مقــــدس و جانباز 70 درصد 
است که به قول معروف رفیق فابریک سید احمد بوده که 
بعد از بارها جانبــــازی در منطقه فاو بر اثر اصابت ترکش به 
ســــتون فقرات قطع نخاع و ویلچرنشین شد؛ در ادامه پای 
صحبت های هم رزم شــــهید برقعی می نشینیم و شما را به 

خواندن مشروح آن دعوت می کنیم:
»دوستی من با سید احمد به سال های 57 و اوایل انقاب 
باز می گردد؛ نخســــتین بار احمــــد را در تجمع های اعتراضی 
علیه رژیم پهلوی در همدان دیدم، آن زمان 14 سال بیشتر 

نداشتم.
وی با بیان اینکه آن روزها ســــید احمد به همراه شــــهیدان 
مصباحی و قدســــی به طــــور منظم در اعتراضــــات خیابانی 
شــــرکت می کردنــــد، ادامه می دهــــد: از همان ابتــــدا عاقه 
خاصی به احمد داشــــتم زیرا او فردی بــــا تقوا و متدین بود، 
چهــــره نورانی اش بر دل می نشســــت و در بین دوســــتان 
و آشــــنایان به سید احمد شــــهرت داشــــت، داشتن این 
ویژگی های ممتاز مقدمه ای شد تا چهار سال دبیرستان را 

در دبیرستان شریعتی با یکدیگر باشیم.
این جانبــــاز 70 درصد انجــــام کارهای جمعــــی و فعالیت در 
انجمن ها و احزاب اســــامی را از ویژگی های شــــاخص سید 
احمد عنوان می کند و اذعان داشت: سید احمدعضو فعال 
حزب جمهوری بود و در انجمن اسامی نیز فعالیت داشت.
وی خاطرنشان می کند: سید احمد عاشق امام خمینی)ره( 
و شــــهید بهشــــتی بود و به همین خاطر بعد از شــــهادت 
شهید بهشتی هر ســــال مراسم یادبودی برای این شهید 
در همــــدان برگزار می کرد و به جهت تــــوان باالی مدیریتی، 

مسؤولیت برگزاری مراسم بر عهده ایشان بود.
توکلی در ادامه درباره حضور شهید برقعی در جبهه اذعان 
می کند: بعد از آنکــــه آموزش های نظامی را فرا گرفتیم ابتدا 
بنده به جبهه اعزام شدم و در مرحله بعدی، سال 61 احمد 
نیز به جمع دوستان پیوست و با ما راهی جبهه های جنگ 
شــــد. خانواده  ســــید احمد بســــیار متدین و از وضع مالی 
خوبی برخوردار بودند، اما شهید سید احمد برقعی به خاطر 
عشق و عاقه ای که به امام و شهدا داشت همه را رها کرد 

و به جمع رزمندگان اسام ملحق شد.
وی اضافــــه می کند: یــــادم می آید اولین اعزام مــــان به قصر 
شــــیرین بود، گرمای طاقت فرســــای ایــــن منطقه به حدی 
بود که شــــرایط را برای ماندن و مقابله با دشــــمن ســــخت 
می کرد، اما در همان شــــرایط ســــخت، احمد عاوه  بر انجام 
امور نظامی به کارهای فرهنگــــی هم می پرداخت و در بین 
رزمندگان نوار و کتاب های مذهبی توزیع می کرد و مسائل 
شــــرعی را به آنها آموزش می داد؛ احمد بــــه نماز اول وقت 
اهتمام فراوانی داشــــت و تــــا زمانی که با هــــم بودیم هرگز 

دعای توسلش ترک نشد.
مــــن و احمــــد در چهــــار منطقــــه جنگی بــــا هم بودیــــم، در 
عملیــــات والفجر 5 زمانی که به عقب بازگشــــت ناراحتی از 
ســــر و رویش می بارید، با چند نفر از بچه هــــا هرچه علت را 

جویا شــــدیم احمد پاســــخی به ما نداد. آخر شب وقتی که 
همه در حال اســــتراحت بودند کنارش نشســــتم و احمد 
با صدای محزون  گفت، چند نفر از دوســــتانم در عملیات 
والفجر به شــــهادت رســــیدند و حاال من خود را جا مانده از 
این کاروان می دانم! هرگز باورم نمی شــــد جوانی هم ســــن 
و ســــال احمد تا این اندازه شیفته شــــهادت باشد. دوری 
از جمــــع شــــهدا برای احمــــد عذاب آور شــــده بــــود اما این 
فراق دوامی نداشــــت و درســــت زمانی که در عملیات فاو 
به عنوان نیروی خط شــــکن حضور پیــــدا کرد مورد اصابت 
تک تیراندازان دشــــمن قرار گرفت و شــــربت شــــهادت را 

نوشید.
وی درباره نحوه مطلع شــــدنش از شــــهادت ســــید احمد، 
تصریح می کند: تا چند ســــاعت از شــــهادت ســــید احمد 
گذشــــته بود و من بی اطــــاع بودم تا اینکه خبر شــــهادت 
احمد را از زبان شــــهید علی خوش لفــــظ )راوی کتاب وقتی 
مهتاب گم شــــد( شنیدم، همان لحظه ســــرم را در بین دو 
دســــتم گرفتم و برای لحظه ای چشــــمان را بســــتم و تمام 
خاطرات دوستی مان از نظرم گذشت، در آن لحظه با خودم 
فکر کردم حاال پیکرش در فاصله ای چند کیلومتری دورتر 

از من بر زمین مانده است.
بازگشت پیکر شهید برقعی بعد از 10 سال �

توکلــــی ادامــــه می دهــــد: بعــــد از مدتــــی بــــا شــــهید علی 
پیکر  بازگردانــــدن  بــــرای  گرفتیم  تصمیــــم  چیت ســــازیان 
شهدا به محل شــــهادت ســــیداحمد برویم، اما به محض 
، تلــــه ای انفجاری که دشــــمن کار  بلنــــد کردن اولیــــن پیکر
گذاشته بود عمل کرد و ما مجبور شدیم با دست خالی به 

عقب برگردیم.
هم رزم شــــهید برقعــــی بیان می کنــــد: دشــــمن اطمینان 
داشــــت رزمندگان ایرانی درصدد انتقــــال پیکرهای مطهر 
به سمت عقب هستند لذا با گذاشــــتن مین در زیر پیکر 
شــــهدا، درصدد گرفتــــن انتقــــام بودند، بــــه همین علت 
گاهی بداند  شهید چیت ســــازیان به ما گفت، اگر کسی با آ
که بــــا تکان دادن پیکرهای شــــهدا جان خود را از دســــت 
می دهد به نوعی خودکشــــی کرده اســــت؛ همان جا با هزار 
آرزو و تمنا از پیکر دوست و رفیق چند ساله ام خداحافظی 
کردم، اما پیکر نازنین ســــید احمد بعد از گذشت 10 سال از 
شهادتش در  ام القصر توســــط گروه های تفحص پیدا و به 

میهن بازگشت.
وی با تأکید بر اینکه احمد در هیــــچ زمانی انجام فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر را ترک نکرد، اظهار می کند: ســــید 
احمد همیشــــه از گناهان کبیره همچــــون دروغ، غیبت و 
تهمــــت تا حد زیــــادی دوری می کرد و اگــــر در این مجالس 
حضور داشــــت با تذکر درصــــدد جلوگیری از گنــــاه بود در 
غیر این  صورت اگر شخصی اصرار به گناه داشت خودش 
مجلس را ترک می کرد زیرا اعتقاد داشت گناه کردن انسان 

را از مسیر الهی دور می کند.
توکلــــی درخصــــوص ســــال ها دوری از رفیــــق  و هم رزمش 
می گویــــد: هنوز هم به خوابــــم می آید یک بــــار در عالم رویا 
روبه رویم ایســــتاده بود و من هم سؤاالت زیادی در ذهنم 
داشــــتم که از او بپرسم به چشــــمانم نگاه کرد و گفت، »ما 
شــــما را یاد می کنیم، شــــما هم ما را یاد کنید«، بعد از هر بار 
دلتنگی آلبــــوم خاطراتم را باز می کنم و غــــرق در آن دوران 

می شوم.

روایت مادر

شهادتش به دلم افتاده بود
ماجرای دستگیری سیداحمد از مستضعفان

هگمتانه، گــــروه همه دانا: مادر شــــهید برقعی نیز در شــــرح مادرانه ای از 
روحیات و خلقیات فرزند شهیدش گفت: احترام به خانواده و صله رحم 
از خصوصیات بارز پسرم بود تا جایی که حتی اگر امکان دیدار حضوری از 

اقوام میسر نبود تلفنی حال و احوال آنها را جویا می شد.

وی بــــا بیان اینکــــه روزی به من الهام شــــد پیش از خطــــاب قرار دادن 
فرزندانم که از خاندان ســــادات بودند عنوان "آقا" را بر نامشان بگذارم 
و همین کار را هم کردم اظهار کرد: گواه شــــهادت احمدم بر دلم آشکار 

شده بود.
نیامده  دنیــــا  به  هنوز  احمــــد  اینکه  به  اشــــاره  با  شــــهیدبرقعی  مادر 
رگتر که شــــد  بود که به من الهام شــــد او شــــهید می شــــود گفت: بز
موضــــوع را بــــه او گفتــــم، می گفت: می شــــود من لیاقت شــــهادت 

باشم؟ داشته 

وی با اشاره به دیگر خصوصیات شهید گفت: بخشندگی احمد به حدی 
بود که حتی پول توجیبی اش را جمع می کرد و به منطقه جوادیه می برد و 

برای چند خانواده کم بضاعت خرید می کرد.
، بچه های  از شــــهادتش و نصب اعامیه اش بر در و دیوار شهر بعد 
آن محله متوجه شــــده بودنــــد و به والدینشــــان خبر دادند  کوچک 
وز خانواده ها برای مراســــم  کــــه این فرد به ما کمــــک می کرد؛ همان ر
فاتحه شــــهید به مســــجد مهدیــــه آمدند و ماجرای کمک های ســــید 

دادند. شرح  را  احمد 

شهیدان - برقعی و فضل اللهی

شهید برقعی چگونه طرفداران بنی صدر را عصبانی کرد؟

سید احمد "گمنامی"  را شیوه کارش قرار داد
هگمتانــــه، گروه همــــه دانا: 
شــــهادت  مقام  توصیف  در 
کــــه حضرت  بــــس  همیــــن 
بندگــــی  اوج  را  آن  امــــام)ره( 
و ســــیر و ســــلوک در عالــــم 
معنویــــت می دانســــتند و فرمــــوده بودنــــد: »مــــا 
شــــهادت را بــــرای خودمــــان حیــــات می دانیم و 
مکتب اسام این گونه است، این     مکتب اسام 
اســــت که شــــهادت را زندگی می داند« و چه زیبا 
یــــاران خمینــــی در کاس درس عاشــــقی حاضر 
شــــدند و به مقام »عند ربهم یرزقون« رســــیدند. 
آری، فرهنــــگ شــــهادت طلبی بــــا ایجــــاد تحولی 
درونی و فکری، جوانان و نوجوانان را به ســــمت 
گاهی کشاند و موجب رشد و بالندگی آنها شد  آ
و شــــهید ســــید احمد برقعی یکــــی از نمونه های 
بارز تربیت شــــده ایــــن فرهنگ اصیل بــــود. برای 
پاسداشــــت این شــــهید عزیز که به عنوان شهید 
شــــاخص شهرســــتان همدان در ســــال 99 معرفی 
شده اســــت به ســــراغ حجت االسام ســــیدجعفر 
برقعی برادر شــــهید رفتیم. در ادامه شــــما را به 

خواندن این گفتگو دعوت می کنیم:
ســــید جعفر برقعی هستم 
دوم  فرزنــــد 

خانواده. در سال56 و در بحبوحه شــــکل گیری انقاب اسامی 
وارد دانشگاه شــــدم از این رو نیمی از هفته را در دانشگاه تهران 
بودم و نیم دیگر هفته را برای تحصیل علوم حوزوی در قم، و این 
 از همدان دور بمانم اما تابســــتان ها به 

ً
روند باعث شــــد تا عمًا

همدان می آمدم و مدتی را با خانواده می گذراندم. ســــید احمد آن 
زمان 13 سالش بود و در مدرسه راهنمایی ظفر تحصیل می کرد.

یکی از خاطرات خوبی که از ســــید احمد در ذهــــن دارم این بود 
کــــه در اواخــــر دوره بنی صدر کــــه اطرافیانش به دنبــــال تحریک 
مردم علیــــه انقابیــــون و روحانیون خــــدوم آن زمــــان همانند 
دکتر بهشــــتی بودند فردی به نام ســــامتیان به همدان آمد و 
در دفتــــری مربوط به بنی صدر و ُمشــــرِف به خیابان ســــخنرانی 
داشت. در آن سخنرانی روشــــن بود که قصد توهین به بزرگان 
انقاب دارد و باید ســــخنانش به عنوان سند ضبط شود. سید 
احمد با وارد شــــدن به ســــاختمان، ضبط صوتــــی را که برده بود 
روی  تریبون ســــخنران گذاشت و در انتهای سخنرانی نیروهای 
حزب اهلل شــــعارهایی علیه بنی صدر سر دادند و اوضاع متشنج 
 ناتمام  ماند. ســــید احمد با زیرکی و آرامی 

ً
شد و ســــخنرانی عمًا

 ضبط صــــوت را برمــــی دارد و در هنگام خروج، عوامــــل آن دفتر 
نســــبت به او مشکوک شــــده و با ضرب و شتم سعی می کنند 
ضبط صــــوت را از او بگیرند امــــا احمد با هوشــــیاری تمام از این 
مهلکه  گریخته و نوار را جهت ارسال به مقامات قضایی تحویل 

مسؤولین می دهد.
ســــید احمد در نوارخانه حزب جمهوری اســــامی مســــؤولیت 

داشــــت و در انجمن اســــامی دبیرســــتان هم با همان سن و 
ســــال کمی که داشــــت به عنوان فردی دلســــوز و مشاور بود و 
همواره سعی داشت در مشــــکات بهترین راه حل را پیدا کند. 
با دوستانش بسیار گرم و اغلب با آنها شوخی می کرد. حتی اگر 
توصیه یا نصیحتی برای یک دوست داشت با حالت شوخی به 

او تذکر می داد.
بایــــد زندگــــی کوتاه ســــید احمــــد را به ســــه دوره تقســــیم کرد. 
اوایــــل مثل همــــه جوانان فعــــال و متدین به دنبــــال باالبردن 
توانایی هایش بود به طوری که عاشــــق سواری کاری و عکاسی 
لبوم های عکس بود. دوره دوم زندگی احمد با شــــروع  و تزیین آ
انقاب اسامی و شرکت کردن در تظاهرات علیه رژیم منحوس 
پهلــــوی همــــراه بــــود از ایــــن رو کمک بــــه ارگان هــــای انقابی، 
عضویت در حزب جمهوری و شرکت در فعالیت های فرهنگی 
و سیاســــی را می تــــوان از جملــــه فعالیت هایــــش در این دوره 
عنوان کرد.جالب اســــت که بدانیــــد در همین میان از خواندن 
دروس طلبگی غافل نشــــد تا جایی که دست نوشــــته هایش 
هنــــوز هم در حاشــــیه کتــــاب جامع المقدمات موجود اســــت. 
رانندگی بــــا اتومبیل و گرفتن گواهینامه هم نشــــان از عاقه او 
به پیشــــرفت در علوم و فنون و مهارت ها داشــــت و مدتی هم 
مشــــغول فراگرفتن آموزش های دفاع شــــخصی و کونگ فو در 

باشگاه های همدان بود.
دوره سوم زندگی اش با آغاز جنگ تحمیلی همراه شد. از آن دوران 
به عنوان دانشگاه انسان سازی و عروج روح های آماده جوانان به 

بارگاه معارف عمیق دینی و اسامی یاد می شود به طوری که اوج 
از خود گذشــــتگی، فداکاری برای امام و انقاب و مقابله با عوامل 

فساد درون و برون نظام در این عرصه به اوج خود رسید.
ســــید احمد در این دوره به اخاص بیشتری روی آورد، گمنامی 
 را شیوه کارش قرار داد و در راستای کمک به نیازمندان اهتمام 
ویژه ای داشــــت. نظم و انضباط در کارهایش حرف اول را می زد 
به طوری که در دفتری مخصوص مشــــخص کــــرده بود با کدام 
دوستش در چه ساعتی تلفنی تماس بگیرد و جویای احوالش 
شــــود. صله رحم را به جا مــــی آورد و به فامیل دور و نزدیک ســــر 
می زد و در صورت گمراهی ســــعی در ارشــــاد و توجیه همسن و 

سال های خود داشت.
بارها در جبهه شــــرکت کرد و هربار به نیت الهی در این مســــیر 
گام برداشت و در سمت های مختلف همچون غواص، نیروی 
اطاعــــات و عملیــــات، رزمنده عــــادی، نیروی فرهنگــــی و... به 

خدمت در جبهه می پرداخت.
عاشــــق امام رضا علیه الســــام بــــود و بارها به صــــورت فردی و 
گروهی به مشهد ســــفر کرد و گویا در یکی از این سفرها عهدی 
برای شهادت در راه خدا بســــته بود و خواسته بود که نشانه ای 
را مبنی بر قبول خواســــته اش به او نشان دهد، در همین زمان 
احمد، شــــیخ حســــین انصاریــــان را که عاقه خاصی به ایشــــان 
داشت ماقات می کند و همان طور که از دست نوشته هایش 
پیداســــت او ایــــن ماقات را نشــــانه قبول آن عهــــدش با امام 

هشتم علیه السام تلقی می کند.

روایت 
برادر



روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شهرداری منطقه 4 همدان در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده نسبت به فروش »3« قطعه زمین مسکونی  از طریق مزایده کتبی 
اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

مساحت نوع ملک و کاربریردیف
)مترمربع(

کل مبلغ  کارشناسی 
آدرسسپرده )ریال()ریال(

ورودی شهرک فرهنگیان 196/4118/500/000/000925/000/000زمین مسکونی با پالک ثبتی  با معبر 10 و 45 متری1

ورودی شهرک فرهنگیان331/7630/000/000/0001/500/000/000زمین مسکونی با پالک ثبتی  با معبر 10 و 45 متری2

ورودی شهرک فرهنگیان177/513/000/000/000650/000/000زمین مسکونی با پالک ثبتی  با معبر 45 متری3

   شرایط شرکت در مزایده:
 1. متقاضیــان می بایســت مبلغ ســپرده را بــه حســاب 2-3331333-11-7402 نــزد بانک مهــر ایران شــعبه امــام زاده عبــداهلل واریز و یا معــادل رقم 
کثــر تا پایان وقت اداری روز   کت )الف( قرارداده و حدا مذکور را ضمانت نامه بانکی با اعتبار »3« ماه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانــه را در پا

خ  1399/12/28   تحویل دبیرخانه شــهرداری منطقه چهار  واقع در میدان امام زاده عبداهلل نمایند.  پنجشــنبه  مـــور
خ 11 /1400/01 ســاعت 17 در محل حوزه معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری همدان می باشد. کت ها روز چهارشنبه مور  2. زمان بازگشــایی پا

کــت )ب( قــرار داده و فرم   3. متقاضیــان می بایســت فــرم شــرکت در مزایــده و نمونه قــرارداد تنظیم شــده را بــا امضاء و مهــر با اثــر انگشــت زده و در پا
کت )الف( تحویــل دبیرخانه نمایند. کت )ج( قرار داده و بــه همراه پا پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پا

کثر ظــرف مــدت 7 روز  )کاری( از تاریــخ ابــاغ نتیجه مزایده نســبت بــه واریــز  90% وجه پیشــنهادی  اقــدام و %10   4. برنــده مزایده مکلــف اســت حدا
گردید. الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد 

 5. برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حســاب شــهرداری واریز نماید در صورت عدم واریز نقدی وجه مــورد معامله در موعد مقرر 
گردید. ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر  مقررات اقدام خواهد 

 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 7. ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهرداری خواهد ماند.

کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  8. شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهرداری بوده و شــرکت 
کلیه پیشــنهادات مختار است.  9. شهرداری در رد یا قبول یک یا 

کثـــر زمــان انتقــال ســند از تاریــخ برگزاری مزایــده یک مــاه بــوده و برنده مزایــده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکــور جهــت انتقال ســند و واریز   10. حدا
گردید.ضمنًا، ســند به نــام برنده  الباقی وجــه ) 10% باقی مانــده ( اقــدام نماید در غیــر این صــورت مزایده ابطال و ســپرده برنــده مزایــده ضبط خواهــد 

کتبًا با رضایت نامه محضری به شــهرداری معرفی نمایــد انتقال خواهد یافت. که برنده مزایــده وی را  مزایده و یا هر شــخص دیگری 

تجدید آگهی مزایده 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
توزیع ۸ هزار گل محمدی به یاد ۸ هزار شهید استان همدان توسط شهرداری منطقه چهار

سید رضی در عین نیازمندی
کل وجه کتاب ها را به محتاج بخشید

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قــــرآن کریم آمده اســــت: ایثارگــــران در عین 
نیازمندی دیگران را بر خود مقدم می دارند و به دیگران می بخشند.

امام علی علیه الســــام فرموده انــــد: ایثارگری برترین صفت عالی انســــانی 
است.

حکایت:
 ســــید رضی علیه الرحمه در موقعیتــــی تعداد زیادی کتــــاب منبع از فردی 
خریدند پس از مدت کوتاهی متوجه شدند که او از سر نیاز کتاب هایش را 
فروخته و به آنها نیاز و عاقه داشته است، بعد او را یافته و بدون اینکه پول 

داده شده را پس بگیرد همه کتاب ها را بازگرداندند.
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

مــــی ارزد ســــتم  بــــه  دنیــــا  دولــــت  نــــی 
مــــی ارزد الــــم  مســــتی اش  لــــذت  نــــی 
جهــــان شــــادی  ســــاله  هــــزار  هفــــت  نــــه 
مــــی ارزد غــــم  روزه  هفــــت  محنــــت  ایــــن 

حافظ

هارون الرشید در نامه ای به امام کاظم)ع(
 از ایشان تقاضای موعظه ای کوتاه کرد

 و حضرت چنین نوشت: هرآنچه که چشمت می بیند
 در آن موعظه ای هست.

امالی صدوق، ص509

آِش خاِلته ُبخوری پاته ِنخوری پاته
؛ شــــهری پر از  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این روزها در پس گذر زمان 
و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود پدربزرگها و مادربزگهایمان چگونه 
زندگــــی می کردند. خیلی از نوجوانــــان و جوانان امروز کلمات متــــداول در همدان 
قدیم حتی به گوششــــان نرسیده اســــت.و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 
هســــتند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان تر 

هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همــــدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِش تازه ِبراش ُپخَدن: آش تازه برایش پخته اند. یعنی برایش مشکل و 

درد سر تازه ای درست کرده اند.
آِش خاِلتــــه ُبخوری پاته ِنخــــوری پاته: آش خاله ات اســــت، بخوری یا 
نخوری به پایت حســــاب می شود. در مواقعی به کار می رود که فرد الزاما یا 

اخاقا باید کاری را انجام دهد.
آِش خودشــــه ُمخوره، حلیم َحژ عباِس به هم می ِزنه: آش خودش 
را می خورد، حلیم حاج عبــــاس را به هم می زند. یعنی با کار مردم کار دارد و 

فضولی می کند.
آش خوره: آش خور است. یعنی تازه وارد کار یا جایی شده است.

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

 همه دان

«؛ مستندی  »جوینده پرواز
از مربی رزمندگان مدافع حرم

« روایتی  هگمتانه، گروه فرهنگی: مستند »جوینده پرواز
از زندگی شهید حسین جوینده، مربی رزمندگان مدافع 

حرم است.
« به  به نوشــــته تسنیم، تولید مســــتند »جوینده پرواز
تهیه کنندگی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام 
حســــین)ع( و کارگردانی محمدفرج صالحــــی به پایان 

رسیده است.
این فیلم مســــتند روایتی از زندگی شــــهید حســــین 
جوینده، از مربیان ارشد آموزشــــی دانشگاه افسری و 
تربیت پاسداری امام حسین )ع( و از مربیان رزمندگان 
مدافع حرم است که در 25 اسفندماه 1397 حین انجام 

مأموریت آموزشی به درجه رفیع شهادت نائل شد.
محمدفرج صالحی، کارگردان و تدوینگر این مســــتند 
گفت: جذابیت شــــخصیتی این شــــهید بزرگوار یکی 
از اصلی ترین دالیل ســــاخت این مستند بود. اگرچه 
تولید این مستند با سختی های بسیاری همراه بوده 
و عوامــــل در شــــرایط ســــختی در تولید این مســــتند 
مشــــارکت داشــــتند، اما در مجموع می توان گفت که 

خروجی خوب و قابل قبولی داشته است.
عوامل تولید این فیلم مســــتند 30 دقیقه ای عبارتند 
، محمدحســــین حاجی  : عبدالــــرزاق رزاقی صدابردار از
اسفندیاری و زهرا منصوری تصویربرداران، علی احمدی 

مدیر تولید و کوثر امیدی نویسنده.
شــــهید »حســــین جوینده« متولد 6 بهمن ماه 1364 
و گیانی اســــت؛ از این شهید ســــه فرزند زهرا 7 ساله، 
محمدیاسین 4 ســــاله و علی اصغر 3 ســــاله به یادگار 

مانده است.

 مستند

وصیت نامه شهید علی حسین آبادی

با یادآوری همیشگی حادثه عظیم عاشورا 
سیدالشهدا)ع( را چراغ راه خود بدانید

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
از عبورت؟  البای واژگان پرپر و می نوشــــتی 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

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

الحمــــداهلل رب العالمین و الصاه و الســــام 
علی رسول اهلل و علی آله الطیبین الطاهرین

شــــهادت می دهم خداوند یکتــــا را که او حی 
و قیــــوم اســــت، ازلــــی و ابدی اســــت و جز او 
خاتم  می دهم  شــــهادت  نیســــت  معبودی 
انبیا محمد)ص( رســــول اهلل اســــت و یقین 
دارم کــــه خداونــــد متعال حضرتــــش را برای 
هدایت امــــت اســــامی مبعوث کــــرده و او 
می دهم  شــــهادت  است.  عالم  خلق  افضل 
علی ابــــن ابیطالــــب)ع( امیرالمؤمنین ولی و 
جانشــــین بر حق رســــول اهلل است و والیت 
و  می دانــــم  خداونــــد  والیــــت  و  رســــول اهلل 

شــــهادت می دهم یازده فرزنــــد معصوم او را 
که همگان حجــــت خداوند و ولی عصر خود 
بوده و فرزند دوازدهم امام علی)ع(، حضرت 
حجت ابن الحسن)عج( حجت اهلل این عصر 

است.
خداونــــد متعــــال را شــــاکرم در عصــــر امــــام 
خمینــــی)ره( جوانی خود را شــــروع کــــرده و از 
بر  معتقد  ســــربازی  اســــامی  پیروزی  ابتدای 
مدار والیت او بــــوده ام و توفیق اطاعت اوامر 
او را داشــــته ام و حضرت احدیت را ســــپاس 
گزارم کــــه توفیق پیروی و اطاعــــت از ولی امر 
مسلمین حضرت آیت  اهلل العظمی خامنه ای 
آرزومندم  را به بنــــده حقیر عنایــــت کــــرده و 
که حضــــرت باریتعالــــی تا ظهــــور حضرت به 
)عج( ســــایه رهبر معظم را بر سر  صاحب االمر

امت اسامی مستدام بدارد.
اینجانب به همــــه اهل خانواده، دوســــتان، 
به  می کنم  ســــفارش  همــــکاران  و  همرزمان 
تقــــوای الهــــی و رعایــــت احکام دیــــن مبین 
اسام و پیروی از رهبر معظم انقاب اسامی 
و تداوم راه شــــهیدان انقاب و دفاع مقدس 
و امیــــدوارم با این انگیــــزه موجبات رضایت 
حضرت حجــــت ابن الحســــن)عج( را فراهم 

سازند.
فرزندانم  و  همســــر  کــــه  می کنم  ســــفارش 
آن  روشــــن  احکام  و  اســــام  به  متمســــک 
حقیر  رضایــــت  و  خشــــنودی  بــــرای  و  بوده 

نماینــــد  پافشــــاری  راه  ایــــن  بــــر  همــــواره 
و  عاشــــورا  عظیــــم  حادثــــه  یــــادآوری  بــــا  و 
مصیبت هــــای اهل بیت امام حســــین)ع( 
را  او  کشــــتی حضرتش توســــل جویند و  بر 

بدانند. خود  راه  هدایت  چراغ 
در پایــــان وصیــــت شــــرعی خــــود از همگان 
حالیــــت می طلبــــم خصوصــــا از همســــر و 
فرزندانــــم و از زحمات آنــــان قدردانی می کنم 
همچنیــــن از برادرانــــم و خواهــــرم حالیــــت 

می خواهم و از زحمات آنان تشکر می کنم.
دیگر  یکی  حســــین آبادی  علی  است  گفتنی 
از یــــاران امــــام )ره( در معاونت عقیدتی تیپ 
ســــوم انصارالحســــین)ع( همدان بود. او در 
آغازین انقاب لباس سبز سپاه  ســــال های 
پاســــداران را بر تن کرد و تاش بسیاری برای 

سامان دهی بسیج انجام داد.
سرهنگ حســــین آبادی در زمان حمله  رژیم 
بعثی به ایــــران روانه میدان جنگ شــــد و در 
عرصه هــــای پیــــکار زخمی جانــــکاه را به جان 
خرید و بــــه عنوان جانباز 70% بــــه ملت غیور 

ایران معرفی شد.
حمــــات  از  ناشــــی  درد  ســــال   15 علی آقــــا 
شــــیمیایی عراق را تحمل کرد و ســــرانجام در 
تیرمــــاه ســــال 1380 در بیمارســــتان بوعلی 
همدان دار فانی را وداع گفت. مزار پاکش در 
روستای زادگاهش حســــین آباد شهرستان 

کنگاور استان کرمانشاه قرار دارد.

به بهانه سالروز شهادت باب الحوائج

سیره عملی امام موسی کاظم)ع( الگوی بشریت
هگمتانه، گروه فرهنگی: امروز سالروز شهادت جانسوز 
امام موســــی کاظم )ع( است. پیشــــوای هفتم شیعیان 
حضرت موســــی بن جعفر علیه السام در روز هفتم ماه 
صفرسال صد و بیست و هشت هجری در »ابواء« دیده 
گرامیشــــان امام صــــادق علیه  گشــــودند. پدر  به جهان 
الســــام و مادر ارجمندشــــان »حمیــــده « بربریــــه، یکی از 
زنان با فضیلت بود. امام موســــی کاظم علیه الســــام در 
سال صد و چهل و هشت هجری که پدر بزرگوارش امام 
، مســــموم شــــد و به شهادت  صادق)ع( توســــط منصور
رسیدند به دستور الهی به منصب پرافتخارامامت نایل 
آمدند. ســــیره عملــــی و اخاقی ایشــــان می تواند الگویی 

باشد برای همگان.

عبادت �
شــــناخت ویژه امام هفتم حضرت موســــی بن جعفر )ع(

از خداونــــد، او را به عبادتــــی افزون و راز و نیازی عاشــــقانه 
با پروردگار ســــوق مــــی داد. از این رو به محــــض فراغت از 

کارهای اجتماعی، به عبادت و نیایش می پرداخت.
هنگامی که امام به دســــتور هارون بــــه زندان افتاد، عرض 
کرد: »پروردگارا! مدتها بود از تو می خواســــتم فراغت برای 
عبادت بــــه من عطا فرمایــــی، اینک خواســــته ام رابرآورده 
ســــاختی، تو را بر این نعمت سپاس می گویم.« در عبادت 
آن بزرگــــوار همین بــــس کــــه در زیارتش می خوانیــــم: »... 
الــــذی کان یحیی اللیــــل بالســــهر الی الســــحر بمواصله 
االســــتغفار حلیف الســــجده الطویله و الدمــــوع الغزیره و 
المناجــــات الکثیــــره و الضراعات المتصلــــه « آن بزرگواری 
که شــــب تا صبح به استغفار بیدار و شــــب زنده دار بود و 
درســــجده طوالنی با چشم اشک بار با خدا به مناجات و راز 
و نیاز و زاری به درگاه خدامشــــغول بود و این دعا را بسیار 
می خواند: »اللهم انی اســــئلک الراحه عند الموت و العفو 
عند الحساب « خدایا! آســــایش هنگام مرگ و بخشایش 

هنگام حساب را از تومی خواهم.

گذشت و بردباری �
لقــــب »کاظــــم« بــــرای حضرت گویــــای همیــــن خصلت و 
شــــهرت ایشــــان به فرو خوردن خشــــم و غضب اســــت. 
ابــــن حجر عســــقانی; دانشــــمند و محدث اهل ســــنت 

می نویسد:
»موســــی کاظم، وارث علوم پدر و دارای فضــــل و کمال او 
بود. در پرتو گذشت وبردباری فوق العاده ای که در رفتار با 

مردم نادان از خود نشان داد، کاظم لقب یافت...«

نمونه ای از بردباری حضرت �
مردی در مدینه با دشــــنام و توهین امام علیه السام را آزار 
می داد. برخی از یاران امام )ع( پیشنهاد کردند او را از میان 
بردارند. اما امام )ع( آنان را از این کار منع کرد. و از محل کار 
او درمزرعه ای بیرون مدینه بود، پرسید آنگاه به چهارپایی 
ســــوار شــــد و خود را به مزرعه او رســــاند. مرد با دیدن امام 

فریاد می زد زراعت مرا پایمال نکن!

اما حضرت اعتنایــــی نکرد و همچنان جلوتر می آمد. وقتی 
روبروی مرد کشــــاورز رسید، پیاده شــــد وبا گشاده رویی 

پرسید:
برای این مزرعه چقدر خرج کرده ای؟

. فرمود: امیدواری چقدر ســــود نصیب تو  گفت: صد دینار
. شود؟ گفت: دویست دینار

حضرت ســــیصد دینار به او داد و فرمــــود: زراعت هم از آن 
خودت; بدان آنچه را که امیدواری برداشت کنی، خدا به تو 

خواهد رسانید.
آن مرد بی درنگ از جا برخاســــت و ســــر امــــام کاظم )ع( را 
بوســــید و با نهایــــت پوزش ازامــــام خواســــت گناهش را 

نادیده بگیرد.
امام )ع( تبسمی کرد و بازگشت...

روز بعد آن شــــخص در مسجد نشســــته بود که امام وارد 
شــــد. تا نگاه مرد به امام )ع(افتاد، گفت: خدا بهتر می داند 

رسالت خود را در کدام خاندان قرار دهد.
دوســــتان باشگفتی پرســــیدند که داســــتان چیست؟ تا 
دیروز به امام دشنام می گفتی. اودوباره امام )ع( را دعا کرد 

و با دوستانش به ستیزه برخاست.
امام )ع( از یارانش پرســــید: کدام بهتر اســــت نیت شما یا 

رفتار من؟

کار و تالش �
موســــی بــــن جعفــــر )ع( زمین زراعــــت داشــــت و خود به 

کشاورزی می پرداخت.
حسن بن علی یکی از یاران و شاگردان آن حضرت از قول 

پدرش اینگونه نقل می کند:
»موســــی بن جعفــــر )ع( را در مزرعــــه اش در حالی که در 
اثر شــــدت تاش و فعالیت، عرق تا قدم هایش رسیده 
بــــود، ماقــــات کــــردم. پرســــیدم: فدایت شــــوم مردان 
)کارگرانتــــان( کجاهســــتند که خود این گونه مشــــغول 

هستید؟ کار 
فرمود: ای علی، بزرگوارتر از من و پدرم با دســــت خودشان 

در امر زراعت کارمی کردند. عرض کردم آنان کیستند؟
فرمود: جدم رســــول خــــدا )ص( و امیرالمؤمنین و پدران 
بزرگوارم ســــپس فرمود: کشــــاورزی از کارهای پیامبران و 

فرستادگان الهی و نیکوکاران است.«

سخاوت و کرم �
جود و ســــخاوت، از بارزترین صفات پیشــــوای هفتم )ع( 
بود. امام امکانات مالی خود را که از راه زراعت و کشاورزی 
بدست آورده بود، در اختیار نیازمندان می گذاشت. این 
جمله که »تعجب از کســــی اســــت که کیســــه بخشــــش 
موسی به جعفر )ع( به او رسیده باشدولی باز اظهار تنگ 
دســــتی کند.« در مدینه به صورت ضــــرب المثل درآمده 

بود.
، مواد غذایــــی و دیگــــر نیازمندی های ضروری  آن بزرگــــوار
را بــــه خانه مســــتمندان مدینه می برد بــــی آنکه حتی خود 

مستمندان بدانند این نعمتها از کجا رسیده است.

شهادت �
موضــــع گیری هــــای امــــام)ع( در برابــــر حکومــــت هارون، 
موجب شــــد که هارون حضــــرت را زیر نظر بگیــــرد و رابطه 
ایشــــان را با مردم قطع کند. از این رو آن بزرگوار رادستگیر 
و روانه زندان ســــاخت. اولین زندان حضرت در بصره بود 
که مدت یک ســــال طول کشید. امام مدتی طوالنی نیز در 
زندان فضل به سر برد تا اینکه هارون از فضل خواست تا 

امام را بکشد.
ولی فضل چنین نکرد. هارون برای فضل نامه نوشــــت و 
خواست امام کاظم)ع( را به فضل بن یحی برمکی بسپارد. 
او حضــــرت راتحویــــل گرفــــت و در یکی از اطاقهــــای خانه 
اش تحــــت نظر قــــرار داد و دیده بانانی بر او گماشــــت، آن 
بزرگوار شب و روز سرگرم عبادت بودو بیشتر روزها را روزه 
می گرفت؛ هارون از فضل بن یحیی برمکی نیز خواســــت 
حضرت رابه قتل برســــاند. ولی او دست به چنین اقدامی 
نزد. هارون امام را به ســــندی بن شــــاهک سپرد. حضرت 
مخوفتریــــن و تاریکتریــــن دوران حبــــس را در این زندان 
سپری کرد وسرانجام به دستور هارون روز بیست و پنجم 
رجب سال صد و هشتاد و ســــه هجری درزندان »سندی 
بن شاهک« مســــموم شد و پس از ســــه روز به شهادت 
رسید. ســــندی بن شــــاهک)برای ظاهر ســــازی( چند نفر 
قاضی و اشخاصی عادل نما را احضار کرد تا بر مرگ طبیعی 
امــــام گواهی دهند; اما به اذن الهــــی امام کاظم)ع( متوجه 

آنها شد و فرمود:
»اشهدوا علی انی مقتول بالســــم، منذ ثاثه ایام. اشهدوا 
انی صحیح الظاهر لکنی مســــموم، و ســــاحمر فی آخر هذا 
الیوم حمره شــــدیده منکره... فمضــــی)ع( کما قال فی آخر 
الیوم الثالث...« گواهی دهید که من مدت ســــه روز است 
که مســــموم شــــده ام،ظاهرا سالم هســــتم ولی مسموم 
شده ام و به زودی بر اثر این مسمومیت از دنیا می روم،... 
و به این ترتیب در آخر روز ســــوم هفتمین ســــتاره فروزان 

آسمان والیت به شهادت رسیدند.

 ایستگاه آسمان

نیایش

مناسبت

خشنودی پروردگار
خدایا بر محّمد و آلش رحمت فرست،

و ما را به سر منزل آن توبه ای که
، پسند تو است رهسپار ساز

و از اصرار بر آنچه ناپسند تو است دور گردان.
خدایا و هر زمان که از ما تقصیری سر زند

که مستوجب خسران در دین یا زیان در دنیا شویم،
پس آن خسران را

در آن یک که زود گذرتر است )یعنی دنیا( قرار ده

و عفو از عقوبتت را
در آنچه دوامش طوالنی تر است )یعنی دین( بر قرار ساز

و چون آهنگ دو کار کنیم
که یکی از آنها تو را از ما خشنود کند

و آن دیگر تو را بر ما خشمگین سازد.،
پس به آنچه تو را از ما خشنود کند متمایل مان ساز

برگرفته از صحیفه سجادیه


