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بزرگداشت حماسه 9 دی 
در امامزاده عبداهلل برگزار می شود ۲   
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صف سرپرست فرمانداری همدان:

شورای شهر همدان
الگویی برای شوراهای شهرستان
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صف به همت گروه جهادی شهید حاج حسین همدانی و 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان انجام شد
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صفحه    3

قصه پرغصه دانش آموزان و دانشجویان روستایی

مهاجرت اجباری جوانان 
روستای چاله کند

»سرما« دانش آموزان را از پشت بام ها فراری داد

تقدیر از خانواده شهید خوش لفظ در صحن شورا

استاندار همدان:

سرمایه گذاری 1000میلیارد تومانی در پتروشیمی هگمتانه

صفحه    ۲

همین صفحه

صفحه  7

از قوزی آباد تا شیرسنگی
محله های شــــهری را می توان کوچک ترین واحدهای کالبدی و اجتماعی و 
حتی قومی در بدنه سنتی شــــهرهای ایران به ویژه شهر همدان، که یکی از 
شــــهرهایی اســــت که قدیمی ترین محالت را در دل خود جا داده است، به 

شمار آورد.
بدون توجه بــــه تعاریف لغــــوی و مفهومی آن، محله هــــا مرزبندی فیزیکی 
مشــــخص ندارند، اما از نظر عملکردی و مشــــارکت در عرصه های مختلف 
فرهنگی و اجتماعی شــــهرها، محدوده آنها، حداقل برای ساکنان هر محله 

مشخص بوده است.

مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان برگزار می کند
پایی نخستین جشنواره قصه گویی در شهر بر

تنهایی باشگاه های ورزشی در جنگ با کرونا

وقتی دولتی ها ورزش را به حال خود رها کردند

نتایج کامل هفته نخست لیگ دسته دوم

گام لرزان پاس در اولین بازی

تغییر زمان ثبت نام نوزدهمین آزمون سراسری 
قرآن و عترت

استاندار همدان:

سرمایه گذاری 1000میلیارد تومانی در پتروشیمی هگمتانه
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: اســــتاندار همــــدان با 
بیان اینکه پتروشــــیمی هگمتانه همــــدان با یک هزار و 
200میلیارد تومان ســــرمایه گذاری به ثمر نشسته است 
گفت: بهره بــــرداری از این واحد، کشــــور را از واردات پی 

وی سی پزشکی بی نیاز می کند.
روز  شــــاهرخی  سیدســــعید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
سه شــــنبه اظهار کرد: بعد از حل مشکالت پتروشیمی 
هگمتانه مثل مشکل آب و خوراک با همکاری شرکت 
پتروشــــیمی ایران و ســــرمایه گذار بخش خصوصی این 
واحد بعد از 18 سال به طور رســــمی فعالیت خود را آغاز 

می کند.
وی خاطرنشــــان کرد: افتتاح پتروشیمی هگمتانه عالوه 
بر اشــــتغال زایی موجــــب ارزآوری و بی نیازی کشــــور به 
واردات پی وی ســــی گرید پزشــــکی می شود که در غرب 

آسیا بی نظیر است.
اســــتاندار همدان افزود: نماینــــدگان مجلس همکاری 
بســــیار خوبی بــــرای راه اندازی پتروشــــیمی داشــــتند و 

همچنین ســــازمان صنعت، معدن و تجارت و شــــرکت 
آبفــــا، بانک ها و همــــه مجموعه هایــــی کــــه در افتتاح و 

به نتیجه رســــیدن این طــــرح بزرگ همــــکاری کردند که 
شایسته قدردانی است.

4 همدانی برگزیده کشوری 
جشنواره کتاب خوانی رضوی

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل کتابخانه های 
عمومی اســــتان همــــدان برگزاری اختتامیه جشــــنواره 
کتاب خوانی رضوی و اعالم برندگان استانی و کشوری 

خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، عاطفه زارعــــی ظهر دیروز در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: دهمین جشــــنواره کتاب خوانی 
رضوی از اول اســــفند ماه ســــال گذشــــته آغــــاز و تا 15 

مردادماه برگزار شد.
وی افزود: این برنامه به صورت کامال الکترونیک برگزار 
شــــد و نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری به کتابخانه ها 
نداشت به طوری که هم فایل الکترونیکی کتاب ها در 
دســــترس همگان قرار گرفت و هم مسابقه در وبگاه 

samakpl.ir و به طور الکترونیکی برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان تصریح 
کــــرد: 42 هــــزار و 443 نفــــر از اســــتان همــــدان در این 
جشنواره شــــرکت کردند که نســــبت به سال گذشته 
به دلیل شــــیوع ویروس کرونا و تعطیلی کتابخانه های 

عمومی با کاهش مواجه شد.
وی با بیان اینکه در ســــال گذشــــته 62 هــــزار و 500 نفر 
در نهمین دوره جشــــنواره شــــرکت کردند ادامه داد: از 
این تعداد 32 هزار نفر به صورت الکترونیکی شــــرکت 
کردند و بقیه با مراجعه به کتابخانه ها و دریافت پاســــخ 

نامه های کتبی در این رویداد حضور به هم رساندند.
زارعی خاطرنشــــان کرد: تعداد افرادی که به صورت غیر 
حضوری در جشــــنواره شــــرکت کردند نسبت به سال 

گذشته 10 هزار نفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه اختتامیه جشــــنواره رضــــوی به دلیل 
شیوع بیماری کرونا به صورت غیرحضوری و در جوار حرم 
حضرت معصومه)س( در قم برگزار شــــد گفت: در این 
دوره از جشــــنواره رضوی چهار برنده کشــــوری از استان 

همدان معرفی شد که از آنها تقدیر به عمل آمد.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان اظهار 
کرد: زهرا رضیئی به عنــــوان برگزیده ملی بخش پویش 
بزرگســــال، طاهره جمشــــیدی وحدت برگزیده ملی در 
بخش خانوادگی، آناهیتا زمردی برگزیده ملی در بخش 
نوجــــوان و محدثه صالحــــی به عنوان برگزیــــده ملی در 

بخش روزنامه دیواری کودک معرفی شدند.
وی افــــزود: 306 نفر در این دوره از جشــــنواره موفق به 
کسب رتبه برتر در استان شدند که جوایز آنها از طریق 

کتابخانه ها تقدیم خواهد شد.

بزرگداشت حماسه 9 دی 
در امامزاده عبداهلل 

برگزار می شود
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مراســــم نمادین 
بزرگداشت حماسه 9 دی به صورت بسیار محدود 
و بــــا رعایت تمامی شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 

همدان برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، رئیس شــــورای هماهنگی 
تبلیغــــات اســــالمی اســــتان همــــدان اظهــــار کرد: 
امســــال مراســــم بزرگداشــــت حماســــه 9 دی روز 
میثاق امت با والیت به صــــورت نمادین، محدود 
و بــــا رعایت تمامی شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 

همدان برگزار می شود.
حجت االســــالم سید حســــن فاضلیان افزود: این 
مراسم صبح روز 9 دی در امامزاده عبداهلل همدان 
با حضور جمعی از مسؤوالن، اقشار مختلف مردم 
و رســــانه ها با ســــخنرانی یکی از چهره هــــای مطرح 

کشوری برگزار می شود.
مراســــم  نیــــز  مــــاه  دی  هشــــتم  کــــرد:  بیــــان  وی 
گرامیداشــــت حماســــه هفتــــم دی 88، حضور به 
موقع مردم همدان در دفــــاع از والیت با محوریت 
تجلیــــل از ســــرداران رشــــید اســــالم، حاج قاســــم 
ســــلیمانی، حســــین همدانی و محسن فخری زاده 
در دفتــــر نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان و 
با ســــخنرانی آیــــت ا... حبیــــب اهلل شــــعبانی برگزار 

می شود.
وی عنوان کرد: به دلیل شیوع بیماری کرونا بیشتر 

برنامه ها در فضای مجازی برگزار می شود.
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استان۲

سرپرست فرمانداری همدان:

شورای شهر همدان
الگویی برای شوراهای شهرستان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همــــدان، شــــورای شــــهر همــــدان را الگویی بــــرای دیگر 
شــــوراهای شهرســــتان برشــــمرد و گفت: پارلمان شهری 
همــــدان، شــــورایی کامــــاًل همگــــن و متجانس اســــت و 
علی رغم وجود سالیق و تفکرات مختلف، شاهد وحدت 
رویه کالنی بین اعضای این شورا هستیم که الگویی برای 

دیگر شوراها محسوب می شود.
به گزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی در دیدار رئیس و 
 ، اعضای شورا به مناسبت انتصاب وی به عنوان فرماندار
گفت: شوراها از جایگاه مهمی برخوردارند؛ از این رو اعتقاد 
خاصی به شوراها داریم، زیرا شوراها چکیده ای از آرای مردم 

هستند.
محمــــدی بــــا بیــــان اینکــــه اعضــــای شــــوراها بــــه عنوان 
نمایندگان مــــردم مورد اعتمــــاد جامعه هســــتند، افزود: 
شــــورای شــــهر همدان آینه تمام نمای توسعه شهرستان 
همدان بوده؛ زیرا نگاه شــــوراهای اســــتان به شورای شهر 

همدان است.

 ضرورت حرکت به سمت بازآفرینی شهر �
وی با بیان اینکه اعضای شــــورای شــــهر همدان کالن نگر 
هســــتند، عنوان کرد: بــــا توجه به هزینه هــــای کالنی که در 
راستای توانمندســــازی مناطق کم برخوردار صورت گرفته، 
مدیریت شــــهری اقدامات خوبی انجام داده اســــت؛ اما از 
آنجایی که بازآفرینی و معیشــــت مــــردم، مهمترین مقوله 

اســــت که باید مورد توجه قــــرار گیرد، بایــــد از این پس به 
سمت بازآفرینی شهر حرکت کنیم.

سرپرســــت فرمانداری همدان با اشــــاره به اینکه شــــورای 
شــــهر همدان در امر بازآفرینی شهر ورود جدی پیدا کرده 
اســــت، تأکید کرد: در این زمینه نباید تنها نگاه فیزیکی و 
کالبدی به شــــهر داشته باشیم؛ بلکه در کنار این موضوع 
باید مباحــــث فرهنگی، اجتماعــــی و اقتصادی شــــهر نیز 

مدنظر باشد.
محمدی همچنین با اشاره به فعالیت و اقدامات شورای 
شــــهر همــــدان در دوره پنجــــم، یــــادآور شــــد: پروژه های 
شهرداری همدان، هم کارایی و هم اثربخشی خوبی دارند 
که انتظار مــــی رود در مــــدت باقی مانــــده از فعالیت دوره 
پنجم شــــورا، اعضای شــــورای شــــهر همچنان در راستای 

تحقق اهداف مدیریت شهری گام بردارند.
وی در پایان ســــخنانش اظهــــار کرد: فرمانــــداری همدان 
آمادگی همکاری با شــــورای شهر و شــــهرداری در راستای 

خدمت رسانی بهتر به مردم را دارد.

عسگریان: قانون؛ فصل الخطاب ماست �
رئیس شــــورای شــــهر همدان هم ضمن تبریک انتصاب 
محمدعلــــی محمدی بــــه عنــــوان سرپرســــت فرمانداری 
همدان، گفت: این انتصاب، مایه مباهات و افتخار است؛ 
زیرا یکی از نیروهای بومی و کار آشنا به حوزه های مختلف 

به ویژه مدیریت شهری منصوب شده است.

ســــید مســــعود عســــگریان ضمــــن قدردانــــی از زحمات 
حسین افشاری فرماندار سابق همدان، اظهار کرد: انتظار 
می رود تعامل بین مدیریت شهری و فرمانداری همچنان 
ادامه داشــــته و بیشتر شــــود و با توجه به اشراف فرماندار 
جدید بــــه حــــوزه مدیریت شــــهری و شــــوراها، امیدواریم 
بتوانیم تعامل بیشــــتری با مجموعــــه فرمانداری در حوزه 

کاری تعریف شده، داشته باشیم.
عســــگریان با بیان اینکه قانون فصل الخطاب ماســــت، 
اظهار کرد: اعضای شــــورا بــــه عنوان نماینــــدگان مردم در 
پارلمان شهری در راســــتای رفع مشکالت مردم و تدوین 
برنامه هــــای مطلــــوب در حــــوزه مدیریت شــــهری، رعایت 

قوانین را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
وی همچنین با اشاره به تعامل و هماهنگی شورای شهر 
با فرمانداری، یادآور شــــد: خوشــــبختانه مصوبات شورای 
شهر طی 3 ســــال گذشــــته بدون کوچک ترین نقصی به 

تأیید کمیته انطباق رســــیده اســــت که انتظار می رود این 
تعامالت نســــبت به گذشــــته بیشتر شــــود تا بتوانیم در 
تحقق اهــــداف و ارائه خدمــــات بهتر به شــــهروندان بهتر 

عمل کنیم.

 گــــردان: لــــزوم تعامــــل دســــتگاه های اجرایــــی با  �
مدیریت شهری

رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
نیز در این جلســــه ضمن تبریک ســــالروز والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرســــتار و همچنین انتصاب سرپرست 
جدید فرمانداری همــــدان و قدردانی از زحمــــات فرماندار 
ســــابق همــــدان گفت: بــــا توجه به ســــابقه حضــــور آقای 
محمدی در فرمانداری و تجربیات وی در این حوزه، نگرانی 

در خصوص مدیریت شهرستان وجود ندارد.
کامران گردان همچنین با اشــــاره به لــــزوم ارتباط و تعامل 

دســــتگاه های اجرایــــی بــــا مدیریت شــــهری، اظهــــار کرد: 
انتظــــار می رود با تغییر مدیران دســــتگاه ها این تعامالت 

همچنان ادامه داشته باشد.
وی بــــا بیــــان اینکه شــــورای شــــهر و شــــهرداری همدان 
همچنــــان آمادگی تعامل و همــــکاری با فرمانــــداری برای 
پیشــــبرد اهداف و خدمت رســــانی به مردم را دارند؛ افزود: 
شــــورا برای اخذ مصوبات نیاز به همــــکاری کمیته انطباق 
دارد و این همکاری طی ســــه سال گذشته به خوبی وجود 
داشــــت؛ به گونه ای که حدود 83 درصد مصوبات شورا به 

تأیید کمیته انطباق رسیده است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
گردان همچنین گفت: مردم همدان، شایستگی دریافت 
بهتریــــن خدمــــات را دارند و با حضــــور فرمانــــدار جدید و 
اشــــراف وی در حــــوزه امور شــــهری و تعامل بــــا مدیریت 

شهری نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

بیانیه دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الحسین)ع( در محکومیت سخنان شیخ محمود امجد

اظهارات سخیفی که جای شهید و جالد را عوض کرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســــپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 

در محکومیت سخنان شیخ محمود امجد بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در این بیانیه آمده اســــت: سخنان ساختار شــــکن، وقیحانه و بی اساس یک 
شــــیخ ســــاده لوح باعث تعجب همگان شــــد. قهرمان ســــازی از یک عنصر کم ارزش، خیانتکار و 
جاسوس به ایران اسالمی و به کار بردن واژه مقدس شهید برای چنین شخصیت خودفروخته آن 

هم توســــط فردی که با لباس مقدس روحانیت به شهرت رسیده است، نشان دهنده روحانی نما 
بودن این فرد است.

جای بســــی تعجب است که شــــیخ بی بصیرت تربیت یافته حوزه علمیه در صف دشمنان اسالم و 
انقالب بایستد و جای شهید و جالد را عوض کند و سخیفانه ترین اظهارات را داشته باشد.

البته انقالب اســــالمی از ابتدا تاکنون شــــاهد ریزش های فراوانی بوده و تاریخ انقالب نشــــان داده 

اســــت برخی لیاقت حرکت در مدار انقالب را ندارند. در نظام اسالمی شاخص والیت است و فصل 
الخطاب تمامی مسائل بیانات ارزشمند ولی فقیه می باشد.

دفتر نمایندگی ولی فقیه در ســــپاه انصارالحســــین)ع( ضمن محکوم کردن این اظهارات سخیف، 
از خداوند قادر متعال ســــالمتی و طول عمر با برکت برای امام المسلمین حضرت آیت ا... العظمی 

خامنه ای)مدظله العالی( مسئلت دارد.

قدردانی از مدیران 
حوزه آب و برق همدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: روز سه شــــنبه آیین 
قدردانی از مدیران حوزه آب و برق برگزار شد.

به گــــزارش هگمتانــــه، وزیر نیرو در ســــفر اخیر خود 
به همدان، این اســــتان را یکی از اســــتان های فعال 

کشور در حوزه وزارت نیرو عنوان کرد.
همچنین در این آیین از رونمایی کتاب »دلگرمی ها 
و همراهی هــــا« بــــا موضــــوع پویــــش »هــــر هفتــــه، 
الف_ب_ایــــران« خبــــر داده شــــد که ایــــن کتاب با 
مشارکت 13 استان از جمله همدان، تألیف شده و 
متن اســــتاندار همدان و نمایندگان مردم همدان و 
فامنین و تویســــرکان در مجلس شورای اسالمی در 
رابطه با پویش »هــــر هفته، الف_ب_ایران« در آن به 

چاپ رسیده است.
در این آیین که با حضور آیت ا... حبیب اهلل شعبانی 
امــــام جمعه همدان برگزار شــــد، از منصور ســــتوده 
ســــیدهادی  اســــتان،  آب منطقــــه ای  مدیرعامــــل 
حســــینی بیدار مدیرعامــــل شــــرکت آب  و فاضالب 
شــــهری و روســــتایی اســــتان و شــــیرزاد جمشیدی 
مدیرعامل شــــرکت توزیــــع نیروی برق همــــدان، با 
اهدا لوح تقدیر و یک نســــخه از کتاب »دلگرمی ها و 

همراهی ها«، قدردانی شد.
همچنین در ایــــن آیین که به روش برقــــراری ارتباط 
زنــــده تصویری بــــا وزیر نیرو و اســــتانداران سراســــر 
کشــــور برگزار شــــد، وزیر نیرو بــــا اهدا لــــوح تقدیر از 
همه تالشــــگران حوزه وزارت نیــــرو و فعاالن پویش 
»الف_ب_ایران«، بــــه نمایندگی از دولت تشــــکر و 

قدردانی کرد.

به همت گروه جهادی شهید حاج حسین 
همدانی و بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی 

همدان انجام شد

ساخت 5 خانه 
برای نیازمندان

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر مجمع جهادگران 
بسیج دانشجویی استان همدان از ساخت 5 منزل 

مسکونی برای نیازمندان در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، علــــی معتبرنیا روز گذشــــته 
اظهار کــــرد: به همــــت گــــروه جهادی شــــهید حاج 
حســــین همدانی و بســــیج دانشــــجویی دانشگاه 
صنعتــــی همــــدان عملیــــات دیوار چینــــی یک باب 
منزل مسکونی در حصار شــــهید مطهری برای یکی 

از محرومان اجرا شد.
وی با بیان اینکه این کار یک ماه پیش آغاز شــــد و تا 
امروز به مرحله نازک کاری رسیده است گفت: تاکنون 

700 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.
دبیر مجمع جهادگران بســــیج دانشــــجویی استان 
همدان با اشــــاره به اینکه برای این اقدام 400 میلیون 
ریال دیگر هم مورد نیاز است عنوان کرد: هزینه های 
ساخت از سوی خیران، بسیج سازندگی، بنیاد علوی 

و ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تأمین می شود.
وی با تأکید بر اینکه کار توســــط گروه جهادی شهید 
حاج حســــین همدانی و بسیج دانشجویی دانشگاه 
صنعتی همدان انجام می شود گفت: در مجموع پنج 
باب منزل توســــط این گروه انجام یا در دســــت اقدام 

است.
معتبرنیا با اشاره به ســــاخت 2 باب منزل مسکونی 
در روســــتای جنت آباد و چهــــارراه خاکریز اســــدآباد 
خاطرنشــــان کرد: ســــاخت 2 بــــاب منــــزل در حصار 
شهید مطهری و روستای حیدره باالی شهر همدان 

مورد توجه است.
به نقل از فارس، وی با اشــــاره به ســــاخت یک منزل 
مســــکونی در روســــتای امتلر شهرســــتان رزن هم 
گفــــت: از این پنج باب منزل مســــکونی یک باب در 
اســــدآباد تکمیل شــــده اســــت و دو باب هــــم تا 22 

بهمن تکمیل می شود.

برای دومین سال پیاپی

کودک همدانی برنده جایزه 
اول نقاشی فائو

هگمتانه، گروه خبر همدان: »آترین افشــــاری توانا«، 
کودک همدانی برای دومین سال پیاپی برنده جایزه 
کشاورزی  اول مسابقه نقاشــــی ســــازمان خواربار و 

ملل متحد )فائو( به مناسبت روز جهانی غذا شد.
به گــــزارش هگمتانه، دفتر نمایندگــــی فائو در ایران 
در حساب توئیتری خود برنده شدن آترین افشاری 
توانا در مسابقه نقاشی فائو به مناسبت روز جهانی 
غذا و کســــب مقام اول او در گروه سنی 5-8 سال را 

تبریک گفت.
وی در مسابقه پارســــال نیز موفق به کسب همین 

مقام شده بود.

خبــر

تقدیر از خانواده شهید خوش لفظ در صحن شورا
از خانواده شهید خوش لفظ در صحن شورا تقدیر شد.

بــــه گــــزارش هگمتانه، در شــــصت و پنجمین جلســــه 
صحن شــــورا به مناســــبت ســــالگرد شــــهادت شهید 
علــــی خوش لفظ از خانــــواده  معزز آن شــــهید گرانقدر 

شد. تقدیر 
در این جلســــه از صحن شورا، ســــید مسعود عسگریان 
رئیس شــــورا، ابراهیــــم مولوی نایب رئیس شــــورا و علی 
اکبر کاوســــی امید رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی 

شورا نیز حضور داشتند که ابراهیم مولوی لوح یادبودی 
را بــــه طاهــــر خوش لفظ فرزند شــــهید خوش لفــــظ که به 
نمایندگی از خانواده خود در این جلســــه حضور داشت 

کرد. تقدیم 

مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان برگزار می کند

برپایی نخستین جشنواره قصه گویی در شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مرکز جامع آموزش شــــهروندی شهرداری همدان نخستین 

جشنواره قصه گویی شهر همدان را با عنوان هر خانه، یک قصه گو برگزار می کند.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانــــه، پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هــــا، پدرها و مادرهــــا و کودکان و 

نوجوانان شرکت کنندگان نخستین جشنواره قصه گویی شهر همدان هستند.
مرکز جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان با پویش #هر_خانه_یک_قصه_گو، نخستین 
جشنواره قصه گویی شــــهر را برگزار می کند و این جشــــنواره از یکم دی ماه جاری آغاز شده و تا 10 
بهمن ادامه دارد. بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان باید تا 10 بهمن قصه های 90 ثانیه ای تا 3 

دقیقه ای خود را در قالب فایل تصویری یا صوتی که با تلفن همراه به جشنواره بفرستند.
قالب آثار تصویری باید اچ دی، ام پی4 و قالب آثار صوتی باید ام پی3 باشد.

ghesegoo@hamedan. شــــرکت کنندگان می تواننــــد آثار خود را به پســــت الکترونیــــک
ir ارســــال کنند. نشــــانی همدان، بلوار فلسطین، جنب بوســــتان ایرانی، مجتمع فرهنگی 
ghese_@ آموزشــــی گردشــــگری عین القضــــات همدانــــی همچنین شــــبکه اجتماعــــی

hamedan در اینستاگرام نیز در اختیار عالقه مندان قرار دارد.
همچنین اطالعات کامل تر در وبگاه www.hamedan.ir در اختیار شرکت کنندگان است.
گفتنی اســــت اختتامیه جشنواره 15 بهمن ماه برگزار می شــــود و نفر اول 20 میلیون ریال، 

نفر دوم 10 میلیون ریال و نفر سوم 5 میلیون ریال هدیه می گیرند.

۲ هزار خانه روستایی نیازمند مقاوم سازی
تسهیالت بانکی و کمک بالعوض برای مقاوم سازی مسکن روستایی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان گفت: بیش از 2 هزار واحد مســــکونی روســــتایی 
در شهرســــتان نیاز به مقاوم ســــازی دارد که در مواجهه با 

بحران های احتمالی آسیب پذیر است.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلــــی محمدی در جلســــه 
شهرســــتان  مســــکن  تأمین  و  زیربنایی  امــــور  کارگــــروه 
23 هــــزار واحــــد مســــکونی  همــــدان گفــــت: از حــــدود 
روســــتایی شهرســــتان 14 هزار و 700 واحد نیاز به مقاوم 
ســــازی داشته است که تاکنون 11 هزار و 500 واحد مقاوم 

سازی شده است.
سرپرســــت فرمانداری همــــدان با بیان اینکــــه متقاضیان 
بازسازی مسکن روستایی می توانند از تسهیالت بانکی و 
کمک بالعوض بهره مند شوند، افزود: بیش از 2 هزار واحد 
مسکونی روستایی در شهرستان نیاز به مقاوم سازی دارد 

که در مواجهه با بحران های احتمالی آسیب پذیر است.
وی خواســــتار اهتمــــام بیشــــتر بنیــــاد مســــکن انقالب 
اســــالمی و بخشــــداران برای ترغیب روســــتاییان به این 
کید کــــرد: عملکــــرد بانک هــــای عامل در  مهم شــــد و تأ
خصوص ارائه تسهیالت مقاوم سازی مسکن روستایی 
خوب اســــت و انتظار داریــــم همچنان با وحــــدت رویه و 
تســــهیل در ضمانت های این تســــهیالت به متقاضیان 

پرداخت شود.
محمدی با اشــــاره به آغــــاز عملیات اجرایــــی احداث 2 هزار 
واحد مسکونی برای محرومان استان در سفر شهریورماه 
معاون رئیــــس جمهور و رئیس ســــازمان برنامه و بودجه 
به همــــدان افزود: از این تعداد 250 واحد مســــکونی برای 

شهرستان همدان در نظر گرفته شده است.
وی اضافــــه کــــرد: در این طــــرح ضمن معرفــــی متقاضیان 
پروانه ساختمانی اخذ شــــده و عملیات اجرایی 125 واحد 
آغاز و تــــا کنون یک میلیــــارد و 285 میلیون تومان کمک 

بالعوض پرداخت شده است.
سرپرســــت فرمانــــداری همــــدان در خصــــوص وضعیت 
طرح اقدام ملی مســــکن در همدان گفت: ضمن آسیب 
شناسی طرح مســــکن مهر جانمایی اراضی مورد نیاز این 

طرح به نحوی پیش بینی شده است که ارائه زیرساخت ها 
و فراهم نمودن ســــایر خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان 

به سهولت و با کمترین هزینه انجام پذیرد.
وی جانمایی مناســــب و اســــتفاده از توان ســــتاد اجرایی 
فرمــــان امــــام)ره( را از جمله نقــــاط قوت طرح اقــــدام ملی 
مســــکن در همــــدان دانســــت و اظهــــار کــــرد: همکاری 
شهرداری و روان سازی صدور پروانه های ساختمانی برای 

این طرح ضروری است.
محمدی یادآور شــــد: طوالنی بودن فراینــــد و زمان صدور 
پروانــــه ســــاختمانی باعث مواجهــــه با تغییــــر قیمت ها، 
محاســــبات و مشــــکالت عدیــــده ای بــــرای متقاضیــــان 

مسکن می شود.
کل راه و شهرسازی  معاون مسکن و ســــاختمان اداره 
اســــتان همدان نیــــز با بیــــان اینکه آخریــــن مهلت نام 
30 شــــهریورماه بود، اظهارکرد:  نویسی مســــکن ملی تا 

بــــرای آخریــــن بار تــــا ســــاعت 24 جمعه پنجــــم دی ماه 
فرصتی دوباره برای کســــانی که مدارک خــــود را تکمیل 
آورده نقدی خود دچار مشــــکل  کرده اند امــــا در تأمین 

است. شده  تعیین  بودند، 
مجید صالحــــی از ثبت نام 18 هــــزار و 975 متقاضی طرح 
مسکن ملی در اســــتان خبر داد و افزود: از این تعداد 10 
هزار و 998 نفر واجد شــــرایط بودند کــــه تاکنون 6 هزار و 

247 نفر نسبت به واریز وجه اقدام کرده اند.
معاون امور عمرانــــی فرماندار نیز از ثبت نام 12 هزار و 362 
متقاضی مســــکن ملی در شهرســــتان همدان خبر داد و 
گفت: دو ســــوم متقاضیان مسکن ملی استان مربوط به 

شهرستان همدان است.
رضا زمانی افزود: 6 هزار و 597 متقاضی ثبت نام شــــده در 
شهرستان همدان واجد شرایط بودند که تاکنون 4 هزار و 

849 نفر واریز وجه اولیه را انجام داده اند.

رئیس پلیس راهور همدان:

جانمایی چراغ راهنمای چهار راه حبیبی بررسی می شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس پلیــــس راهور 
درخواســــت  راســــتای  در  گفــــت:  همــــدان  اســــتان 
شــــهروندان به صورت ویــــژه جانمایی چــــراغ راهنمای 
چهــــار راه حبیبی توســــط کارشناســــان بررســــی دوباره 

می شود.
بــــه گزارش خبرنــــگار هگمتانه، چندتن از شــــهروندان 
با مراجعه بــــه تحریریه هگمتانه، نصــــب چراغ راهنمای 
چهار راه حبیبی در منتها الیه ســــمت راست این چهار 

راه را مورد انتقاد قرار دادند.
این شــــهروندان بیان کردنــــد که این چــــراغ راهنما در 
نقطــــه ای قرار گرفته که برای راننــــده به ویژه در روز قابل 

رؤیت نیست و موجب تصادف می شود.
این مخاطبان روزنامه هگمتانه توضیح دادند در حالی 
که این چراغ قرمز بــــوده آن را ندیده اند و چراغ قرمز را رد 

کرده  و از یک تصادف شدید جان به در برده اند.

ایــــن شــــهروندان درخواســــت داشــــتند ایــــن چــــراغ 
راهنمایی از ســــمت راســــت به وســــط چهارراه یا مانند 
دیگر چراغ ها در دیگر خیابان ها به سمت چپ منتقل 
شــــود. این موضــــوع را از رئیس پلیس راهور اســــتان 

پیگیر شدیم.
ســــرهنگ علــــی فکــــری در این بــــاره بیان کــــرد: نصب 
و  آیین نامه هــــا  اســــاس  بــــر  راهنمایــــی  چراغ هــــای 

استانداردها صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: در این چهار راه هم چراغ فانوســــی بزرگ 

وجود دارد و هم چراغ فانوسی کوچک.
فکری توضیــــح داد: با این حال با توجه به درخواســــت 
شــــهروندان جانمایی چراغ راهنمایــــی چهار راه حبیبی 

بازنگری می شود.
وی به شــــهروندان اطمینان داد: یک گروه کارشناسی 

به صورت ویژه این جانمایی را بررسی کند.

همدانی ها توسط کمیته امداد امام)ره( 9 میلیارد تومان 
صدقه دادند

اهدای 306 تبلت به دانش آموزان نیازمند همدانی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســــتان همدان با اشــــاره بــــه اینکه از 
ابتدای ســــال جاری 9 میلیــــارد و 630 میلیــــون تومان 
صدقه در اســــتان همدان پرداخت شده است، گفت: 
به همه نیروهــــای تخلیه گر صندوق ها بــــرای دریافت 
الکترونیکی صدقات دســــتگاه کارت خوان اندرویدی 

تحویل داده شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، پیمــــان ترکمانه با بیــــان اینکه 
در  الکترونیــــک  و  نویــــن  روش هــــای  از  بهره گیــــری 
جمــــع آوری صدقــــات در جامعه امروز و بــــه خصوص با 
توجه به ویــــروس کرونا امری مهم اســــت، گفت: یکی 
از تازه تریــــن روش هــــای جمع آوری صدقات اســــتفاده 
از دســــتگاه های کارت خــــوان اندرویــــدی بــــرای تخلیه 

الکترونیکی صندوق های صدقات خانگی است.
ترکمانــــه ادامــــه داد: در ایــــن روش نیروهــــای تخلیــــه گر 
صندوق هــــای صدقات بــــا مراجعه به منازل مشــــترکان 
صدقات و تخلیه صندوق ها، رســــید الکترونیکی وجوه 
دریافتی را به صورت آنی برای این مشترکان صادر می کنند.
وی افــــزود: در این روش مشــــترکان صدقاتی که فاقد 
صندوق فیزیکی بوده و یــــا خواهان پرداخت صدقات 
به صورت الکترونیکی هستند می توانند میزان صدقه 

موردنظر خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.
مدیــــرکل کمیتــــه امــــداد امام)ره( اســــتان همــــدان با 
یــــادآوری اینکه از ابتدای ســــال جــــاری 9 میلیارد و 630 
میلیون تومان صدقه در استان همدان پرداخت شده 
اســــت، گفت: صدقات خیــــران نیک اندیش به منظور 
تأمیــــن هزینه های معیشــــت، درمــــان، تحصیــــل و... 

خانوارهای نیازمند هزینه می شود.
وی همچنین با بیان اینکه 212 هزار و 480 خانوار دارای 
صنــــدوق صدقات در منــــزل خود هســــتند، گفت: در 

بعضی مناطق هر 2 ماه یک بــــار و در برخی مناطق هر 4 
ماه یک بار صندوق ها تخلیه می شــــود و در ســــال 98، 

806 هزار و 146 بار صندوق های صدقات تخلیه شد.
ترکمانه عنوان کرد: به منظور پیشگیری از کرونا استفاده 
از روش هــــای نوین پرداخت صدقات مانند یو اس دی، 
ارتباط تلفنی با مشترکان و واریز صدقه به کارت مجازی و 
صدقه پیامکی به خیران و نیکوکاران پیشنهاد می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان همدان همچنین 
گفــــت: 306 دســــتگاه تبلــــت بــــا کمک هــــای خیــــران، 
مشارکت های مردمی و امور فرهنگی خریداری و تحویل 

دانش آموزان نیازمند در سراسر استان شده است.
وی گفــــت: به منظور فراهــــم نمودن زمینــــه آموزش از 
راه دور دانش آمــــوزان نیازمنــــد از طریــــق، توزیع تبلت 
آموزشــــی برای دانش آموزان ســــاکن در مناطق محروم 
تحت حمایت کمیته امداد امام)ره( با اولویت بخشــــی 
، و  در ارائــــه خدمــــات بــــه دانش آمــــوزان ایتــــام، بیمــــار
سرپرست زن ســــاکن در مناطق محروم 306 تبلت به 

آن ها اهداشده است.
ترکمانه بابیان اینکه کوشش در جهت بهبود شاخص 
عدالت اجتماعی به عنوان یکــــی از اولویت های اصلی 
نظام مقدس جمهوری اســــالمی و ارتقا سطح تحصیلی 
اولویت هــــای  از  نیازمنــــد  دانش آمــــوزان  آموزشــــی  و 
کمیته امداد امام)ره( اســــت، افزود: در شرایط فعلی با 
توجه به شــــیوع بیماری کرونا و نیــــاز به آموزش مجازی 
دانش آموزان محروم، کمک های مردمی می تواند برای 

تأمین نیاز دانش آموزان تحت حمایت راه گشا باشد.
وی در پایــــان عنوان کرد: رهبر انقــــالب با طرح موضوع 
مواســــات و همدلی، بســــتر کمک مردمی را در جامعه 
رقم زدند، درواقع این دســــتور دین و برگرفته از ســــیره 

اهل بیت)ع( است.

گشایش مرکز مشاوره خانواده دانش آموزان 
با نیازهای ویژه در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مرکز راهنمایی و مشــــاوره 
خانواده های دارای دانش آموز با نیازهای ویژه اســــتان 
همــــدان با حضور رئیس ســــازمان آمــــوزش و پرورش 
استثنایی کشــــور و مدیرکل آموزش و پرورش استان 

به صورت مجازی افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، در این مرکز عــــالوه بر خدمات 

مشــــاوره ای، به صورت تخصصی خدمات توانبخشی و 
کاردرمانی نیز ارائه خواهد شد.

همچنیــــن از 16 درســــنامه ویــــژه دانش آمــــوزان دارای 
اجــــرای  راســــتای  در  دیرآمــــوز  و  یادگیــــری  اختــــالالت 
بسته های تحولی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

کشور رونمایی شد.



شاســی  شــماره  بــه  رنــگ  ســفید  پرایــد  خــودرو  ســبز  کارت 
و   M13/3218259 موتــور  شــماره  و   S 1412288373534
ک ایــران 18 - 351 د 36 بــه نــام مهدی قیاســوند  شــماره پــا
گردیده  فرزند امامعلی به شــماره ملــی 3934082262 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

4694 1399  شماره  3 دی  چهارشـــنبه   

3 شهرستان

جنگل کاری در 50 هکتار از اراضی نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره منابع طبیعی نهاوند گفت: با مشــــارکت جوامع محلی از 

هفته گذشته کار کشــــت درختان جنگلی در سطح 50 هکتار از اراضی جنگلی نهاوند آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، حســــن قیاســــوند با بیان اینکه با مشــــارکت جوامع محلی از هفته گذشــــته 
کار کشــــت درختان جنگلی در ســــطح 50 هکتار از اراضی جنگلی نهاوند آغاز شد اظهار کرد: این 
جنگل ها به صورت دست کاشــــت و از نوع درختان ســــنجد، زالزالک، بادام و سماق است که در 

اراضی جنگلی منطقه تازناب کشت شده است.

وی گفت: شهرســــتان نهاوند با توجه به کوهســــتانی بودن منطقه و آب و هوای مســــاعد دارای 
یک هــــزار و 441 هکتار جنــــگل طبیعی و 23 هزار هکتار اراضی جنگلی اســــت کــــه مقام اول را در 

سطح استان دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرســــتان نهاوند با بیان اینکه 910 هکتار از جنگل های شهرســــتان 
جــــزء جنگل هــــای دست کاشــــت و مصنوعی اســــت افزود: بــــا کاشــــت درختان جدیــــد میزان 

جنگل های دست کاشت شهرستان به 960 هزار هکتار می رسد.
وی با بیان اینکه جنگل های طبیعی نهاوند در مناطق ســــیاهدره، گیان، گاماســــیاب، ملوسان، 

فارســــبان و زرین باغ قرار گرفته اســــت اظهار کــــرد: جنگل های نهاوند جــــزء جنگل های منطقه 
هستند. زاگرس 

قیاســــوند افزود: اغلب درختان جنگل هــــای زاگرس عمدتا بلوط، بادام کوهــــی، داغداغان و بنه 
هســــتند که در صورت برنامه ریزی می تواند فواید اقتصادی نیز برای مردم منطقه داشته باشد.

به نقل از فــــارس، وی در پایان حفاظــــت از اراضی جنگلــــی شهرســــتان را از برنامه های مهم این 
اداره عنوان کرد و گفت: کار حفاظت از جنگل های شهرســــتان توســــط یگان حفاظت این اداره 

و همچنین گروه های ویژه گشــــت و مراقبت که به پیمانکاران سپرده می شود انجام می گردد.

فرماندار نهاوند:

ح  آغاز عملیات اجرایی طر
اقدام ملی تأمین مسکن 

در نهاوند

آغاز  از  هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند 
عملیات اجرایی طرح »اقدام ملی تأمین مسکن« در 

نهاوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری سه شنبه 2 دی ماه 
در حاشــــیه بازدید از عملیات اجرایی طرح مســــکن 
ملی در منطقه کوی شــــهید حیــــدری نهاوند، گفت: 
طرح مســــکن ملی در زمینــــی به مســــاحت 18 هزار 
مترمربع توسط اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در راستای کمک به تأمین مسکن، 
در قالب احداث 319 واحد مسکونی در شهرستان 

نهاوند برنامه ریزی شده است.
وی گفت: ساخت این واحد مسکونی با اولویت در 
شــــهرهای با جمعیت کمتر از 100 هــــزار نفر بر عهده 
بنیاد مسکن اســــت و متقاضیان می توانند مطابق 
آیین نامه اجرایی و قانون ساماندهی عرضه و تأمین 

مسکن، برای استفاده از طرح اقدام کنند.
فرمانــــدار نهاوند تأکید کرد: این طرح در ســــه قالب 
گروه ســــاخت، خودمالکین و انبوه ساز اجرا خواهد 
شد و نهاوند نخســــتین شهرستان استان همدان 
که عملیات اجرایی ســــاخت  محســــوب می شــــود 

مسکن ملی را آغاز کرده است.
وی در پایــــان خاطرنشــــان کــــرد: در اوج تحریم هــــا و 
شرایط سخت اقتصادی نیز می شود خدمتگزاری و 

نوکری بی منت به مردم را انجام داد.

دادستان تویسرکان:

علت قتل خانواده 
تویسرکانی به طور کامل 

مشخص نیست
قتل به خاطر زعفران صحت ندارد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دادستان تویسرکان با 
بیان اینکــــه علت قتل خانواده 5 نفره تویســــرکانی 
هنوز مشخص نیســــت گفت: قضیه قتل به علت 
ســــرقت زعفران و پــــول فروش خــــودروی تیبا اصال 
درســــت نیســــت و اعــــالم ســــن 18 و 22 ســــال هم 

صحت ندارد چون سن دقیق نداریم.
به گــــزارش هگمتانه، علی  بهادری با اشــــاره به اخبار 
فضای مجازی در خصوص مشــــخص شدن انگیزه 
قتل یک خانواده پنج نفره در تویسرکان، اظهار کرد: 

انگیزه قتل هنوز کامال مشخص نشده است.
وی با بیان اینکه یک نفر در جریان این قتل هولناک 
دســــتگیر شــــده و صحبت های قابل تاملی نیز زده 
است افزود: کارهای اطالعاتی بر روی دستگیری نفر 
دوم در حال انجام اســــت که امیدواریــــم بتوانیم هر 

چه زودتر او را دستگیر کنیم.
دادستان تویسرکان با تأکید بر اینکه ما هیچ خبری 
را در خصوص انگیزه قاتل به کسی نداده ایم، چراکه 
هنوز علت و انگیزه وقوع این حادثه معلوم نیست 
تأکیــــد کــــرد: مطرح کــــردن ســــرقت زعفــــران و پول 
فــــروش خودروی تیبا به عنوان علت قتل درســــت 
نیست و اعالم ســــن 18 و 22 سال هم صحت ندارد 

چون سن دقیق نداریم.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه ابعاد این حادثــــه دقیق تر در 
حال بررسی اســــت خاطرنشان کرد: به محض کامل 
شــــدن پرونده، مصاحبــــه کامل این حادثــــه تلخ در 

اختیار اهالی رسانه قرار خواهد گرفت.
بــــه نقل از فــــارس، بهادری با اشــــاره بــــه اینکه صفر 
تا صــــد این اتفــــاق را باید بنده به عنوان دادســــتان 
شهرستان بگویم که خبری ندادیم تأکید کرد: مردم 
صحت و ســــقم این قضیــــه را تنها از مراجع رســــمی 

دنبال کنند.

خبــر

تنها  اینترنــــت  ضعــــف  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشــــکل مردم روستای چاله کند نیســــت، آنها مشکل 
آنتن دهی تلفن هم دارند و بخشــــدار گل تپه با جدیت 

پیگیر حل مشــــکل اینترنت این روستا است.
به گــــزارش هگمتانــــه، روســــتایی که 120 خانــــوار با 400 
نفــــر جمعیت در ســــه کیلومتــــری دهکده گردشــــگری 
علیصــــدر از توابع شهرســــتان کبودرآهنگ واقع شــــده 
و دارای 90 نفر دانش آموز اســــت، این روزها ســــوژه داغ 

است. شده  مجازی  شبکه های 
»چالــــه کنــــد« کوچکتریــــن روســــتای بخــــش گل تپه و 
آذرماه  اوایــــل  کــــه در  کبودرآهنگ اســــت  شهرســــتان 
پشــــت  در  دانش آموزان  تحصیل  وضعیت  از  ویدئویی 
بام هــــای روســــتا در فضای مجازی منتشــــر شــــد با این 
مضمــــون کــــه »بچه های روســــتا در برف و ســــرما، برای 
پشــــت بام  در  )آنالین(  برخط  کالس های  به  دسترســــی 
مســــجد روســــتا گردهــــم می آینــــد« و ایــــن تصاویــــر به 
مــــدت چند هفته به صورت گســــترده فضــــای مجازی را 
بــــه خود مشــــغول کرد به طوری که رســــانه های کشــــور 
بــــه ویــــژه رســــانه ها و مطبوعــــات اســــتان همــــدان، به 
آن واکنش هــــای مختلفــــی نشــــان دادنــــد و حتــــی نظر 

رســــانه های بیگانه را نیز به خود جلب کرد.
آنتن دهی اینترنت و تلفن همراه  در بررسی مشــــکالت 
گفت وگوهایی با مردم و اعضای شــــورا انجام شد. مردم 
روســــتا نگران ترک تحصیل فرزندانشان بودند و بیشتر 
هم گله مند بودند که مدیــــران مخابرات فکری به حال 

آنتن دهی تلفن و اینترنت روســــتا نمی کنند.
البته به گفته اهالی روســــتا ســــال های گذشته پیگیری 

و مطالعاتی نیز از ســــوی مسؤوالن روســــتا انجام شده 
از روســــتای  کابــــل فیبرنــــوری و ایرانســــل  کشــــیدن  و 
علیصــــدر تــــا چالــــه کند انجــــام شــــده و زیرســــاخت ها 
تاحدودی مشــــخص شــــده اما به علت پیگیری نکردن 
و بی اعتنایی مدیران مخابرات شهرستان این موضوع 

است. نکرده  پیدا  ادامه 
الزم به ذکر اســــت امســــال نیز مودم و اینترنت رایگان 
بــــا ترافیک ماهانــــه 30 گیگابایت و ســــرعت 2 مگابیت 
در ثانیه توســــط شــــرکت های  وب برای تنها دبســــتان 

است. شده  نصب  کند  چاله  روستای 
اینترنت  مشــــکل  حــــل  و  حضور  ونــــد  ر پیگیری  بــــرای 
شهرســــتان  و  اســــتان  مخابرات  مســــؤوالن  ســــوی  از 
وســــتای چالــــه کند  گفت وگویــــی بــــا رئیس شــــورای ر
گله  از بی اعتنایی مدیران مخابرات  که وی  انجام شــــد 

بود. مند 
محمدهــــادی مبرقــــع صحبت هایــــش را این گونــــه آغاز 
از طــــرف اهالــــی روســــتا از ســــیدایوب  کــــرد: در ابتــــدا 
موســــوی، بخشــــدار با اخالق، متواضع، توانمند و مردم 
دار گل تپه کمال تشــــکر را دارم چراکه با همت و تالش 
مســــتمر پیگیر مشکالت روستاهاســــت اما متأسفانه 
تــــا امروز بــــه جــــز بخشــــدار گل تپــــه و پیگیری هایی که 
انجام می دهد، دســــت اندرکاران مخابرات شهرســــتان 
و اســــتان هیچ اعتنایی برای حل مشکل اینترنت چاله 

ندارند. کند 
کرد:  تصریح  کند  چاله  روســــتای  اسالمی  شورای  رئیس 
مدیــــران مخابرات تنهــــا در زمانی کــــه خبرنگاران تالش 
کردند مشــــکل حل شــــود چند مصاحبه انجام دادند و 

پس از آن هیچ اقدامی از ســــوی مخابرات انجام نشــــده 
است.

ود: وضعیت دانش آموزان با وجود مشــــکالتی  وی افز
که برای و صل شــــدن به برنامه شــــاد دارنــــد، باز خیلی 
از دانشــــجویان اســــت چراکــــه مســــیرهایی پیدا  بهتر 
اما ما در  کننــــد  ارســــال  را  که درس هایشــــان  می کنند 
چند ســــاعت  طی  که باید  12 دانشــــجو داریم  کند  چاله 
بــــرای تحصیــــل برخط باشــــند و ایــــن امکان بــــه علت 
"ســــرما" و نبــــود اینترنــــت در داخــــل خانه هــــا مقــــدور 
نیســــت و از من که رئیس شــــورا هســــتم گلــــه مندند 
که من و بخشــــدار  که چــــرا پیگیری نمی کنــــم در حالی 
گل تپــــه مــــدام پیگیــــر موضــــوع اینترنت و خــــط تلفن 

. هستیم
وی در ادامه خاطرنشــــان کرد: مهاجرت در این روســــتا 
همچنــــان ادامــــه دارد و مــــردم در روســــتا نبــــود زمین 
مســــکونی را یکی از مهمترین دالیل مهاجرت می دانند 

از ازدواج به علت  و بــــر همین اســــاس جوانــــان پــــس 
شهرها  به  باالجبار  مســــکونی  منزل  ســــاخت  مشــــکل 
کاذب  شــــغل های  دنبــــال  بــــه  و  می کننــــد  مهاجــــرت 

وند. می ر
مردم  داد:  ادامــــه  کنــــد  چاله  روســــتای  شــــورای  رئیس 
 کشــــاورزی دیمــــی و دامداری 

ً
روســــتای چالــــه کند اکثرا

ســــنتی دارنــــد و ایــــن روزها عــــالوه بــــر اینکــــه کرونا بر 
اینترنت  ضعــــف  افــــزوده  آنهــــا  اقتصــــادی  مشــــکالت 
نیز دســــت دانش آمــــوزان و دانشــــجویان را برای ادامه 
تحصیل بســــته اســــت همچنین قدمت تنها مدرســــه 
40 سال می رســــد و در طول این سال ها با  چاله کند به 

است. مانده  پا  سر  مرمت 
بخشــــدار گل تپه نیز گفت: برای حل مشــــکل اینترنت 
چالــــه کنــــد در ادامــــه نامــــه نگاری هایــــی که از ســــوی 
بخشــــداری گل تپــــه بــــه اداره مخابــــرات کبودراهنــــگ 
انجــــام شــــده و اســــتمرار درخواســــت اینجانــــب بــــرای 

پیگیری مســــؤوالن مخابــــرات و فیبرنوری شهرســــتان 
کبودراهنــــگ، از مدیــــران مخابــــرات دعوت شــــد برای 
پیگیری موضوع در چالــــه کند حضور یابند که در نتیجه 
پیگیر  شهرســــتان  مخابــــرات  مدیــــران  همراه  بــــه  بنده 
بررســــی مشــــکالت در روســــتای چاله کند شــــدیم و در 
نتیجه تصمیماتی برای حل مشــــکالت اینترنت و تلفن 

شد. گرفته  روستا 
به نقل از ایســــنا، ســــیدایوب موســــوی با بیــــان اینکه 
 4G مســــؤوالن مخابرات قول دادند دکل های ایرانسل
و دبــــل یو ال ال هر چه زودتر تقویت شــــود، اظهار کرد: 
وضعیــــت مخروبه بودن تنها مدرســــه ابتدایی روســــتا 
که نیاز به نوســــازی دارد، زیرســــاخت اینترنــــت و تلفن 
روســــتا، نیمــــه کاره ماندن طــــرح هادی و حل مشــــکل 
جمــــع آوری آب های ســــطحی در داخل روســــتا از جمله 
که بررســــی و مقرر شد دهیار روستا  کمبودهایی است 

باشد. کارها  انجام  پیگیر 

قصه پرغصه دانش آموزان و دانشجویان روستایی

مهاجرت اجباری جوانان 
روستای چاله کند

»سرما« دانش آموزان را از پشت بام ها فراری داد

فرمانده سپاه ناحیه کبودرآهنگ:

ح شهید سلیمانی با 5۲0 نیرو در کبودرآهنگ اجرای طر
ناحیــــه  ســــپاه  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کبودرآهنــــگ از مشــــارکت بیــــش از 520 نیــــرو در قالب 
تیم های مراقبتی، حمایتی و نظارتی با مشــــارکت نیروهای 
بسیجی و مراکز بهداشتی در طرح شهید سلیمانی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ محمود بداغی سه شنبه 2 
دی ماه در جمع خبرنگاران، با اشــــاره به طرح شــــهید حاج 
قاسم ســــلیمانی که با همکاری مجموعه سپاه و بسیج با 
شــــبکه بهداشــــت و درمان و هالل احمر در حال برگزاری 
اســــت، مطرح کرد: برای مدیریت و کنترل بیماری ناشــــی 
از ویــــروس کرونا تیم هــــای مراقبتــــی، حمایتــــی و نظارتی 
متشکل از بسیجیان و کارشناســــان بهداشت و درمان 
سازماندهی شده و در شهرها و روستاها به صورت محله 

محور فعال هستند.
وی از مشــــارکت بیش از 520 نفر از بسیجیان شهرستان 
در طرح شــــهید سلیمانی خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع 
ویــــروس کرونا تاکنون نیروهای بســــیجی، هــــالل احمر و 
مراکز بهداشــــتی کبودراهنگ در کنار مــــردم و در خدمت 

مردم هستند.
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه کبودراهنگ خاطرنشــــان کرد: در 
اجرای این طــــرح 19 محله و 136 بلوک مشــــخص و بیش 
از 520 تیم تشــــکیل شــــده و در اختیار شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان کبودراهنگ قرار گرفته است.
وی ادامــــه داد: تیم هــــای مراقبتی نیــــز آموزش های الزم را 
توسط همکاران شبکه بهداشت و درمان دیده اند و هم 
اکنون آماده اجــــرای مأموریت و خدمات رســــانی به مردم 

شهرستان کبودراهنگ و بخش های تابعه هستند.
بداغی گفت: همه هدف دســــتگاه ها و نهادهای مردمی 
و دولتــــی خدمت بــــه جامعه بوده و امید اســــت به برکت 
نام ســــردار عزیز و فراموش نشــــدنی اســــالم حاج قاســــم 
سلیمانی با مشارکت ســــپاه و بسیج و همکاری و تعامل 
ســــازنده دســــتگاه های دولتــــی شهرســــتان نســــبت به 
کاهــــش ویــــروس کرونا در ســــطح شهرســــتان اقدامات 

سازنده ای انجام شود.
به نقل از ایسنا، وی در پایان اظهار کرد: نیروهای فرمانداری 
و سایر دستگاه های دولتی و بسیجیان که در پشتیبانی 
از این طرح همکاری الزم را دارند، در تالش هستند بتوانند 
در یک فرآیند زمانی مشــــخص شده نسبت به ریشه کنی 
این ویروس از سطح جامعه اقدامات مؤثری انجام دهند.

خبرنگاران مالیر از مجاهدت های پرستاران قدردانی کردند

موردی از ترک خدمت پرستاران در مالیر نداشتیم
و  خبرنگاران  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
اصحاب رســــانه مالیر به مناسبت والدت 
بــــا ســــعادت حضــــرت زینب کبــــری)س( 
، بــــا حضــــور در بیمارســــتان  و روز پرســــتار
امــــام حســــین)ع( ایــــن شــــهر از خدمات، 
مجاهدت ها و ایثار جامعه پرستاری و کادر 
درمان این شهرســــتان در عرصه مقابله با 

ویروس کرونا قدردانی کردند.
گــــزارش هگمتانه، رئیس بیمارســــتان  به 
امــــام حســــین)ع( مالیــــر روز دوشــــنبه در 
آییــــن تجلیل خبرنگاران از پرســــتاران این 
بیمارســــتان اظهــــار کــــرد: ویــــروس کرونا 
شــــرایط ســــختی را برای ما به وجود آورد که 
تبدیل به فرصت و بســــیاری از نقص ها و 

مشکالت در این حوزه رفع شد.
آناهیتا هیربد با اشــــاره به نقش اثرگذار بیمارســــتان امام 
حسین)ع( در بســــتری و درمان بیماران مبتال به کووید19 
در کنار بیمارســــتان دکتر غرضی و مهر افــــزود: با توجه به 
نیاز مبرم بیماران به اکســــیژن، یک دستگاه اکسیژن ساز 
600 لیتــــری بــــرای بیمارســــتان خریداری شــــد کــــه حواله 
دستگاه اکسیژن ساز دوم نیز از وزارت بهداشت و درمان 

اخذ شده است.
وی ادامه داد: به منظور ارایه خدمات مطلوب تر به بیماران 
کرونایی، هشت تخت آی.ســــی.یو به صورت رایگان به 10 
تخت آی.ســــی.یو این بیمارســــتان اضافه شــــد و این امر 
موجب شد هیچ بیماری پشت نوبت تخت آی.سی.یو در 

شرایط سخت شیوع ویروس کرونا نداشته باشیم.
رئیس بیمارســــتان امــــام حســــین)ع( مالیر با اشــــاره به 
جذب نیــــروی جدید و یک دســــتگاه ســــونوگرافی جدید 
برای این بیمارســــتان بیان کرد: یک دســــتگاه ســــی.تی.
اســــکن جدیــــد 16 اســــالیس نیز بــــرای بیمارســــتان امام 
حســــین)ع( تخصیص یافت که امیدواریم تا پایان ســــال 

وارد بیمارستان شود.
هیربد ضمن تأکید بر همراهی بیشتر مردم با کادر درمان 
و پرســــتاری و رعایت شــــیوه نامه ها و دســــتورالعمل های 

بهداشــــتی تأکیــــد کــــرد: در خوش بینانه تریــــن حالت تا 
یک ســــال آینده باید بــــا کرونا زندگــــی کنیم و بــــا توجه به 
جهش های جدید این ویروس، باید با ســــبک جدیدی از 

زندگی سازگار باشیم.
وی تغییر ســــبک دورهمی ها و خریدهــــا، آموزش جمعی 
مــــردم و ترویج مــــراودات ســــالم را از ضرورت های مهم در 
شــــرایط زندگی کنونی برشــــمرد و افزود: بدون شک نگاه 
انتظــــاری به پایان ویــــروس کرونا کیفیــــت زندگی را پایین 
مــــی آورد، پس باید خود را با ســــبک جدید زندگی ســــازگار 

کنیم.
هیربد با تأکید بر اینکه مجموعه کادر درمان و پرســــتاران 
این بیمارســــتان با ایجاد نگاه ســــازگاری، هم به فعالیت 
خود ادامه دادند و هم روحیه خود را در این شرایط سخت 
حفــــظ کردند بیان کــــرد: حــــدود 200 نفــــر از کادر درمان و 
پرســــتاران مالیر به بیماری کووید19 مبتال شدند که چند 
نفر آنهــــا دچار عارضه شــــدند و مابقی بــــه بهبودی کامل 

رسیدند.

موردی از ترک خدمت پرستاران نداشتیم �
رئیــــس ســــازمان نظام پرســــتاری مالیــــر نیــــز حمایت و 
تالش های شــــبانه روزی اصحاب رســــانه این شهرستان 

را بــــرای ایجــــاد انگیــــزه و روحیــــه بیشــــتر 
پرســــتاران امیدبخش دانســــت و افزود: 
و  مردم  همراهــــی  و  مســــووالن  حمایــــت 
اصنــــاف نیــــز در این مــــدت انگیــــزه کادر 
بــــرای ارایه خدمات  درمان و پرســــتاران را 

کرد. بهتر مضاعف 
غالمرضا مباشــــری پایین بــــودن آمار مرگ 
و میر ناشــــی از کووید19 در این شهرستان 
از میانگین کشــــوری را نشــــان از خدمات 
پرســــتاری  کادر  به موقــــع  مراقبت هــــای  و 
دانســــت و ابراز خرســــندی کرد: به واسطه 
کرونا فرصتی ایجاد شــــد  شــــیوع ویروس 
که جامعه پرســــتاری و کادر درمان بتوانند 
همچون گذشــــته ِدین خــــود را به مردم ادا 

کنند.
وی با اشــــاره به شعار امسال روز پرســــتار با عنوان »نبض 
« بیان کرد: اگر این  سالمت جامعه؛ ضربان قلب پرســــتار
امکان وجود داشــــت که ما نیز هماننــــد مدافعان حرم در 
خارج از مرزها به جنگ این ویروس می رفتیم، بدون شک 
پرســــتاران در این جبهه حاضر بودند و اجــــازه نمی دادند 

ویروس از مرز کشور رد شود.
مباشــــری گفت: پرســــتاران مالیر تا پای جــــان برای حفظ 
سالمتی مردم ایستاده اند و از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تاکنون حتی یک مورد از کادر پرستاری مالیر ترک خدمت 

نداشته اند.
به نقل از ایرنا، در این آیین حجت االســــالم طالب ترکاشوند 

رئیــــس اداره فرهنــــگ و 
ارشاد اسالمی مالیر و زهرا 
فرماندار  مشاور  فراهانی 
ویژه مالیر در امور بانوان 
نیــــز حضور داشــــتند و از 
بخش هــــای  پرســــتاران 
مختلف بیمارستان امام 
قدردانــــی  حســــین)ع( 

کردند.

: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهار

دعوت از شاعران و نویسندگان بهاری برای شرکت 
در بیست و پنجمین جایزه ادبی استان همدان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: حبیب شــــهنوازیان از 
فراخوان بیست و پنجمین جایزه ادبی استان همدان 

در شهرستان بهار خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، رئیــــس اداره فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی شهرســــتان بهار با اشاره به بیست و پنجمین 
جایزه ادبی اســــتان همدان عنوان کرد: ادبیات فارسی 
بــــا پیشــــینه ای درخشــــان و تاریخــــی باشــــکوه یکی از 
افتخــــارات و عوامل وحدت و انســــجام مردم شــــریف 
ایران بوده و همچنان با قوت در راســــتای اهداف ذاتی 

اش سیر می کند.
شــــهنوازیان افزود: امیدوارم شــــاعران و نویســــندگان 
اهل قلم و برجســــته شهرســــتان بهار برای بار دیگر با 
ارائه آثار هنــــری خود؛ جایگاه حوزه فرهنــــگ و هنر را در 
اســــتان ارتقاء دهند و مــــا هم موظف هســــتیم از آنان 
حمایت کنیم و در برابر پیشــــرفت این عزیزان موانعی 

ایجاد نکنیم.
فرهنــــگ،  حــــوزه  از  حمایــــت  گفــــت:  شــــهنوازیان 
سرمایه گذاری مؤثر و بلند مدت در جامعه خواهد بود.

وی با اشــــاره به اهداف این جشــــنواره خاطرنشان کرد: 
فراهــــم آوردن زمینه های مناســــب جهت شــــکوفایی 
اســــتعدادها و خالقیت هــــای جوانــــان و عالقمندان و 
همچنین ایجــــاد تحرک و پویایی در حوزه های شــــعر و 
داســــتان و ایجاد فضای سازنده جهت تبادل آرا و افکار 

اهل قلم از جمله اهداف این جشنواره می باشد.
وی گفت: بخش های جشــــنواره شــــامل شعر ) قبل از 
نیما، بعد از نیما (، داســــتان کوتاه و آموزنده، مجموعه 
آزاد  کتاب های شــــعر و داستان می باشــــد و در بخش 
و همچنین بخش ویژه شــــامل: جهــــش تولید، نماز و 
 ، نیایش، ایثار و شــــهادت، امر به معروف و نهی از منکر

عفاف و حجاب و حقوق شهروندی را می توان نام برد.
به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــــاد اسالمی 
، وی ادامه داد: زمان برگزاری جشنواره  شهرســــتان بهار
بهمن ماه می باشد و هنرمندان می توانند آثار خود را تا 
بیست و پنجم دی ماه به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ارسال کنند.

چاله های حادثه ساز جاده کبودرآهنگ - علیصدر
هگمتانه، گروه شهرستان: گویا جان مردم روستاهای 
کبودرآهنــــگ ارزش این را ندارد که مدیران راه اســــتان 
همدان به خود زحمت جذب اعتبارات را بدهند و مردم 
همچنان باید شاهد تصادفات و تحمل خسارات مالی 

ناشی از تصادفات در راه های روستایی باشند.
به گزارش هگمتانه، »شهروندی هستم که برای انجام 
کاری از علیصــــدر بــــه کبودراهنــــگ تردد داشــــتم و در 
باند اضطــــراری از کبودراهنگ به چالــــه ای برخورد کردم 
که یکــــی از چرخ های خودرویم داخل چاله ســــقوط کرد 
و هزینــــه ســــنگینی برایم رقــــم زد. این چالــــه حدود دو 
مترمربع مساحت دارد پس چگونه از چشم مسؤوالن 
امر دور مانده و کســــی متوجه نشده است؟ جلوبندی 
خودرویــــم از بین رفــــت، با 70 تا ســــرعت افتادم داخل 
ایــــن چاله، اگر خانواده همراهم بــــود، اگر چپ می کردم 
و اتفاقــــی برای مــــن و خانــــواده ام می افتاد، چه کســــی 
پاسخگو بود؟ گناه مردم از ضعف مدیریتی مسؤوالن 

امر چیست؟
من خســــارت وارده بــــه خــــودرو را از چه کســــی باید 
مطالبــــه کنم، از فرمانــــدار یا رئیس راهــــداری یا خود 
 خواهم 

ً
؟ من خســــارت ماشــــینم را حتمــــا اســــتاندار

از خود شــــخص یا ارگان مربوطــــه! اگر در این  گرفت 
متن انتقاد و مطالبه گری ام به کســــی برخورده است 

بود.« خواهم  پاسخگو  حضوری 
این صدای شــــهروندی اســــت کــــه درخواســــت دارد 
صدایــــش بــــه گــــوش مســــؤوالن مربوطــــه برســــد تا 
مشخص شود ضعف از راهداری کبودراهنگ است یا 

بی اهمیت بودن نسبت به چاله های حادثه ساز جاده 
؟ کبودراهنگ - علیصدر

شــــهروند دیگری از نامناسب بودن راه کبودرآهنگ به 
روســــتاهای ناصرآباد، جین طراقیه، عظیم دره، طراقیه 
و منتهی به علیصدر ابراز نارضایتی داشــــت و گفت: به 
علت پیچ بســــیار خطرناک و وجود ساختمان مخروبه 

وسط راه ساالنه تصادفات زیادی صورت می گیرد.
پس از انتقاد و نارضایتی این شــــهروندان در تماســــی 
تلفنی که با رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
او موضوع  کردیــــم،  برقــــرار  کبودراهنــــگ  شهرســــتان 

بارندگی اخیر را علت ایجاد این چاله عنوان کرد.
علــــی رهبر توضیــــح داد: این چاله بر اثــــر بارندگی اخیر 
ایجاد شــــده اســــت و ما پس از هر بارندگــــی اقدام به 
ترمیم چاله های ایجاد شــــده می کنیــــم و در این روزها 
که درگیر بارندگی ها بودیــــم این مورد از دید نیروهای 
ما دور مانده است که در اســــرع وقت اقدام به ترمیم 

کرد. خواهیم 
وی دربــــاره وضعیــــت نامناســــب راه کبودراهنــــگ به 
علیصدر نیــــز گفت: هیچ اعتباری برای تعمیر این راه به 
راهداری داده نشده و صاحب ساختمان مخروبه برای 
واگذاری ملکش مبلغ زیادی مطالبه می کند که از توان 

راهداری شهرستان کبودراهنگ خارج است.
به نقــــل از ایســــنا، در پایــــان اینکه، اهالی روســــتاهای 
کبودراهنگ سوالی از مدیران راه استان دارند: آیا جان 
مردم روســــتاها ارزش پیگیری و جذب اعتبار برای حل 

مشکل راه های روستایی را ندارد؟



چون آقای بهزاد ترابیان مالک مشــاعی 5 باب مغازه پالک های842 
و 845 و 897 و 899 و 905 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور 
ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و متقاضی مدعی 
می باشــد که مجاورین و مالکین مشاعی پالک مذکور را نمی شناسد 
و دسترســی بــه مالکین ندارد، لذا به اســتناد کــد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار 
کردن اســناد مالکیت و همچنین مــاده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ 
می گردد که در تاریخ شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 10 صبح در 
محل وقوع ملک واقع در نهاوند، بازار جنب مسجد جامع حضور یابند. 
بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام 
عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در 

همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 822

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند

به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق موضوع سند ازدواج شــماره 3859 مورخ 1395/12/02 تنظیمی 
دفتر ازدواج 44 نهاوند اســتان همدان، متعهد: فرشــته شــهبازی و عبدالرضا شهبازی و مهدی شهبازی 
و عطیه زنگنه و محمد امین شــهبازی - متعهد له: عطیه زنگنه ششــدانگ یک دســتگاه خودرو سواری 
 وانت پیکان مدل 1389 به شــماره موتور 11489014838 و شماره شاسی 116091 به شماره انتظامی

445 ب94 - ایران 28 که طبق نظر کارشناســی رسمی دادگستری مورخ 1399/07/22 - الستیک های 
جلو ســمت راست و عقب سمت چپ 30 درصد و الستیک های جلو سمت چپ و عقب سمت راست 10 
درصد آج دارند - وضعیت موتور: سالم - وضعیت داشبورد: سالم - وضعیت اتاق و تودوزی و صندلی: سالم 
-درب جلو سمت راست و بدنه سمت راست و گلگیر پشت چرخ عقب سمت چپ و درب عقب همگی نیاز 
به صافکاری و رنگ دارد. در میدان مادر اول جاده دهبوره آخر کوچه درب بزرگ طوسی و متعلق به آقای 
مهدی شــهبازی می باشــد و به مبلغ )550/000/000 ریال( )پانصدوپنجاه میلیون ریال( ارزیابی گردیده 
است و به علت عدم انجام تعهد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 در اداره اجرای اسناد 
رسمی نهاوند واقع در نهاوند، پشت پارک شهر، جنب بنیاد شهید، اداره ثبت اسناد نهاوند از طریق مزایده 
به فروش می رســد و مزایده آن از مبلغ )550/000/000 ریال( )پانصدو پنجاه میلیون ریال( شــروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده 
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب اداره ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده می باشد و 
نیمعشــر و حق حراج نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 

م.الف 818

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده مال منقول )اتومبیل( پرونده کالسه 9800559 

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند
تاریخ انتشار: 1399/10/03

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

برابر رأی شماره 899  هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بدیع اهلل تقوادوســت صابر فرزند 
بیت اهلل به شــماره شناسنامه 212 صادره از اللجین در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مســاحت 59522/84 مترمربع قسمتی از پالک 221  
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار، اراضی جمشیدآباد خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای نعمت اله جهانگیری محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 415
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

برابــر رأی شــماره 898  هیأت پنجم موضــوع قانون تعیین تکلیــف ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقای روح اله یعقوبی فرزند علی به شــماره شناســنامه 
10417 صادره از بهار در 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مســاحت 97002/45 مترمربع قســمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملک بهار، اراضی مهاجران خریداری مع الواســطه از مالکین رسمی آقایان 
خانعلی قهرمانیلو، محمد محمدیاری، هاشــم محمدیاری، حیدر شــعبانی و سایرین 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

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

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

م.الف 425

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

برابر رأی شماره 901  هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اسدی متهور فرزند علی اشرف 
به شــماره شناســنامه 1430 صادره از بهار در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مساحت 47080 مترمربع قسمتی از پالک 131 اصلی واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار، اراضی زاغه خریداری از مالک رســمی 
آقای علی اشرف اسدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
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، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

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

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

م.الف 420
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/18         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

برابــر رأی شــماره 895  هیأت پنجم موضــوع قانون تعیین تکلیــف ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصیر یعقوبی فرزند علی به شــماره شناسنامه 9496 
صادره از بهار در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
97002/45 مترمربع قســمتی از پالک 4 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک 
بهار، اراضی مهاجران خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی آقایان خانعلی قهرمانیلو، 
محمد محمدیاری، هاشم محمدیاری، حیدر شعبانی و سایرین محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نسبت 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور 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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 422

4694 1399  شماره  3 دی  چهارشـــنبه   

4
همدان کمبود زمین دارد

احتمال پیوستن رزن و قهاوند به پروژه اقدام ملی مسکن
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مســــکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه 
همدان به شــــدت کمبود زمین دارد از ثبت نام متقاضیان چند شــــهر جدیــــد که قبال در طرح اقدام 

ملی مسکن نبودند، خبر داد.
به گزارش هگمتانه، امیر صالحی روز گذشته با بیان اینکه مهلت واریز آورده نقدی متقاضیان طرح 
اقدام ملی مســــکن تا 30 آذرماه بود اظهار کرد: در خصوص تمدیــــد مهلت واریز وجه متقاضیان تا 

پنجم دی، هنوز دستورالعملی به صورت مکتوب به دست ما نرسیده است.
وی  از ثبت نام جدید طرح اقدام ملی مسکن در برخی شهرها خبر داد و ادامه داد: شهرهای جدیدی 
کــــه ثبت نام تاکنون در آنها انجام نشــــده و زمیــــن و متقاضی هم دارند به طرح اقدام ملی مســــکن 

اضافه می شوند.
معاون مســــکن اداره کل راه و شهرسازی همدان با بیان اینکه در شــــهر رزن و قهاوند و چند شهر 
دیگــــر زمیــــن داریم و به احتمــــال زیاد ثبت نام خواهیم داشــــت گفــــت: به دنبال این هســــتیم در 

شــــهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که مســــکن مهر آنها طی ســــال های گذشته متقاضی نداشت 
و زیر نظر بنیاد مســــکن انقالب اسالمی اســــت واحدها در قالب طرح ملی مسکن لحاظ شده و به 

متقاضیان واگذار شود.
وی در پایان ســــخنانش با بیان اینکه فعال ثبت نامی در همدان نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: 
در شــــهر همدان به شدت دچار کمبود زمین هســــتیم هرچند فعال حدود 700 هکتار زمین تأمین 

شده است.

استان

تغییر زمان ثبت نام 
نوزدهمین آزمون سراسری 

قرآن و عترت
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: با توجــــه به ادامه روند 
ثبت اطالعات مؤسســــات قرآنی در ســــامانه جامع 
مؤسســــات قرآنــــی )qia.ir( و درخواســــت مدیــــران 
مؤسسات برای تمدید مهلت ثبت اطالعات، زمان 

آغاز ثبت نام در آزمون به 10 دی ماه تغییر یافت.
بــــه گــــزارش هگمتانه، زمــــان ثبت نــــام نوزدهمین 
آزمون سراســــری قــــرآن و عترت بــــه 10 دی ماه تغییر 
پیــــدا کرد. پیش از این قرار بــــود ثبت نام، از اول دی 

ماه 99 آغاز شود.
به گفته اســــماعیلی رئیس ستاد نوزدهمین آزمون 
سراســــری قــــرآن و عتــــرت؛ با توجــــه به ادامــــه روند 
ثبت اطالعات مؤسســــات قرآنی در ســــامانه جامع 
مؤسســــات قرآنــــی )qia.ir( و درخواســــت مدیــــران 
مؤسسات، برای تمدید مهلت ثبت اطالعات، زمان 

آغاز ثبت نام در آزمون، به 10 دی ماه تغییر یافت.
اسماعیلی افزود: ســــتاد اجرایی به دلیل اینکه قرآن 
آموزان یک مؤسســــه در صورت عدم ثبت اطالعات 
آن مؤسســــه در ســــامانه qia.ir قادر بــــه ثبت نام در 
آزمــــون نخواهنــــد بود؛ اقــــدام به اخــــذ تصمیم برای 

تغییر زمان آغاز ثبت نام گرفت.
وی همچنیــــن بــــه جمــــع آوری اطالعــــات مربیان در 
سامانه اشــــاره کرد و گفت: امســــال قصد داریم که 
رتبه  بندی مربیان را براساس آزمون انجام دهیم که 

پیش از آن باید در سامانه ثبت نام کند.
گفتنی اســــت ثبت نام آزمون امســــال در 14 رشــــته 

شامل:
1- ترجمــــه و مفاهیم قــــرآن کریم )2 رشــــته(: ترجمه 

سوره بقره و تفسیر سوره بقره
2- معارف اهل بیت علیهم السالم )3 رشته(: حفظ 
و مفاهیــــم نهج  البالغــــه، حفظ و مفاهیــــم صحیفه 

سجادیه و سبک زندگی معصومین علیهم السالم
3- حفظ قــــرآن کریــــم )9 رشــــته(: حفــــظ و مفاهیم 
جزء30، حفــــظ و مفاهیم جزء اول، حفــــظ و مفاهیم 
ســــوره بقره، حفــــظ و مفاهیــــم 5 جــــزء اول، حفظ و 
مفاهیــــم 10 جــــزء اول، حفظ و مفاهیــــم 15 جزء اول، 
حفــــظ و مفاهیم 20 جزء اول، حفظ و مفاهیم 25 جزء 
اول و حفــــظ و مفاهیــــم کل قرآن کریــــم امکان پذیر 
خواهد بود و آزمون نیز در نیمه اول اسفند 99 برگزار 

خواهد شد.

»ساعت دلتنگی« به مناسبت 
سالگرد شهادت حاج قاسم

فرهنگی  معــــاون  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
از برگزاری عصر  جهاد دانشــــگاهی واحد همــــدان 
شــــعر "ســــاعت دلتنگی" به مناســــبت نخستین 

داد. خبر  سلیمانی  سردار  شهادت  سالگرد 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، فاطمــــه عزیزی هرمــــز بــــا 
دلتنگی"  "ســــاعت  شــــعر  عصر  برگزاری  به  اشــــاره 
سردار  شــــهادت  سالگرد  نخســــتین  مناسبت  به 
ســــلیمانی اظهار کــــرد: این برنامــــه در بخش های 
، دلنوشــــته، خوشنویســــی و عکــــس برگزار  شــــعر

می شود.
وی خاطرنشــــان کــــرد: هر فرد تنهــــا در یک بخش 
آثــــار خود را به دبیرخانه ارســــال کند و در  می تواند 
بخش شــــعر هر فــــرد تنها می تواند دو اثر ارســــال 

. کند
همدان  واحد  دانشــــگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون 
برنامــــه  ایــــن  جانبــــی  بخــــش  کــــرد:  خاطرنشــــان 
و  خوشنویســــی  دلنوشــــته،  شــــامل  نیز  فرهنگی 
عکس اســــت و در بخش دل نوشته هر فرد تنها 

بود. خواهد  نوشته  یک   ارسال  به  مجاز 
یســــی  شنو خو بخــــش  ر  د  : د کــــر یــــح  تصر ی  و
خط  بــــه  ثر  ا ســــه  ند  ا می تو تنهــــا  د  فــــر هــــر  نیــــز 
کند  ل  سا ر ا نســــتعلیق  شکســــته  یا  نســــتعلیق 
 ، " حســــینیم م  ما ا ملت  مــــا  " ت  جمال مل  شــــا که 
م  کال ز  ا فته  گر بر ت  جمــــال  ، " تیم د شــــها ملت  ما  "
نی  ســــلیما ر  ا د ســــر ص  خصو ر  د ب  نقــــال ا هبــــر  ر
ر  ا د ســــر مــــه  صیت نا و ز  ا فتــــه  گر بر ت  جمــــال و 

. ست ا نی  سلیما
نیــــز  عکــــس  بخــــش  خصــــوص  در  عزیزی هرمــــز 
گفت: این بخش با موضوعــــات، عکس یادگاری 
با ســــردار ســــلیمانی، بدرقه مردمی ســــردار دل ها 
و حضــــور ســــردار ســــلیمانی در همدان اســــت و 
کنندگان در بخش عکس نیز تنها مجاز  شــــرکت 

هستند. دبیرخانه  به  اثر   3 ارسال  به 
وی بیــــان کــــرد: عالقه منــــدان به شــــرکت در این 
آثار  برنامــــه فرهنگی تا 13 دی ماه فرصــــت دارند تا 
کننــــد و عالقه مندان  ارســــال  را به دبیرخانه  خود 
می توانند برای کســــب اطالعات بیشــــتر با شماره 
و  تلگرام  ایتــــا،  پیام رســــان های  در   09012681995

کنند. حاصل  تماس  واتساپ 

ثار دفاع مقدس همدان:خبــر مدیرکل حفظ آ

یت انقالبی و روحیه جهادی شاخصه سردار ابوحمزه مدیر
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل حفظ آثار و نشــــر 
ارزش های دفاع مقدس اســــتان همدان با تأکید بر اینکه 
باید شــــخصیت بزرگ ســــردار ابوحمزه مورد بررســــی قرار 
گرفته و ابعاد شــــخصیتی ایشــــان در جامعه تبیین شود، 
بیان کرد: مدیریت انقالبی، روحیه جهادی، والیت پذیری 
و والیت مــــداری، اخالق، رفتــــار و منش ایــــن بزرگوار باید 

مورد بحث و بررسی جدی قرار گیرد.
به گزارش هگمتانه، سردار مهدی ظفری با تسلیت عروج 
ملکوتی ســــردار غالمعلی ابوحمزه، فرمانده ســــابق سپاه 
کرد: این فرمانده بزرگ  انصارالحســــین)ع( همدان اظهار 
مفهــــوم شــــهید و شــــهادت را به خوبی درک کــــرده بود و 

همواره در مسیر شهدا و والیت قدم برمی داشت.

وی با بیان اینکه این شــــهید واالمقام نســــبت به خطوط 
قرمز نظام و انقالب حســــاس بود، گفت: ایشــــان همواره 
بیــــن ارزش و ضدارزش مــــرزی قائل بود و تأکید داشــــت 
 باید ایــــن مرزها رعایت شــــود و ضــــدارزش را نباید 

ً
حتمــــا

جایگزین ارزش کلی انقالب کرد و بر این باور بود اگر حق و 
باطل و خوبی و بدی مرزی نداشته و قابل تفکیک نباشد، 

تشخیص آن برای قشر جوان کار مشکلی خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس استان 
همدان با اشاره به اینکه سردار ابوحمزه فرماندهی فهیم، 
شجاع و با صالبت بود، تصریح کرد: ایشان در هر عرصه و 
حوزه ای که وارد شد بسیار موفق و سربلند بود و اقدامات 

بسیار ارزشمند و تأثیرگذاری انجام داد.

وی اضافــــه کرد: ایــــن فرمانده بــــزرگ در هــــر عرصه ای که 
ورود پیدا کرد افکار بســــیجی مطرح شــــد و در جاهایی که 
اندک مسؤولیتی داشــــتیم که نسبت به ارزش های نظام 
و انقــــالب کم توجه یا بی توجــــه بودند نام ایشــــان یک اثر 
روانــــی و عملکــــردی را در جامعه ای که محل خدمتشــــان 

بود، می گذاشت.
کید بر اینکــــه باید شــــخصیت بزرگ  ســــردار ظفری بــــا تأ
سردار ابوحمزه مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد شخصیتی 
ایشــــان در جامعــــه تبیین شــــود، بیــــان کــــرد: مدیریت 
مداری،  والیت  و  والیت پذیــــری  جهادی،  روحیه  انقالبی، 
اخالق، رفتــــار و منــــش این بزرگــــوار باید مــــورد بحث و 

بررسی جدی قرار گیرد.

وی بــــا بیان اینکــــه ســــردار ابوحمزه همواره در راســــتای 
ترویج تفکر بســــیجی و احیــــای آن در جامعــــه در تالش 
بود، گفت: ایشــــان نگرش صحیح و عمیقی به توســــعه 
فرهنگ بســــیجی داشت و در تالش بود تا تفکر بسیجی 

جهانی شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
همــــدان با بیان اینکه فهم باال، درک و معرفت و اخالص 
ایشــــان مثال زدنی بود، به ســــاده زیستی شــــهید اشاره 
و اظهــــار کرد: ســــردار ابوحمــــزه در هر شــــرایط اجتماعی 
مراقبت ها و حساســــیت های خاصی داشت و بر رعایت 
کید  حدود انقــــالب و ارزش های انقالب به هــــر قیمتی تأ

داشت.

وی ادامه داد: در حوزه معرفتی سردار ابوحمزه یک پاسدار 
حقیقی بود که برای پاســــدارانی همچــــون بنده یک مرجع 
، منش و نوع مدیریت خود  بود و در بسیاری از مواقع رفتار

را با نوع مدیریت ایشان تنظیم می کردیم.

تأثیر مسکن ملی بر قیمت ها در گرو افزایش ساخت و ساز
هگمتانه، گــــروه خبر همدان - زهرا ذوالفقــــاری: طرح اقدام 
ملی مســــکن در اســــتان همدان با حدود 19 هزار ثبت نام 
روبه رو شد که در نهایت از بین 14 هزار و 500 متقاضی واجد 
شرایط تنها 6 هزار متقاضی برای تکمیل ثبت نام و واریز وجه 

اقدام کردند.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، طــــرح اقدام ملی مســــکن 
18 آبان ماه 1398 آغاز شــــد کــــه با آغاز این طــــرح ثبت نام از 
متقاضیــــان انجــــام گرفت. در ایــــن طرح بر اســــاس قانون 
ســــاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه 
مربوط به آن ثبت نام شــــرایطی دارد. متقاضی و افراد تحت 
تکفل باید فاقد زمین مســــکونی یا واحد مسکونی از تاریخ 
اول فروردین 1384 باشــــند. همچنیــــن از تاریخ 22 بهمن 
1357 از هیچ یک از امکانــــات نهادهای عمومی غیردولتی 
مربوط به تأمین مســــکن شــــامل زمین، واحد مســــکونی 
یا تســــهیالت یارانــــه ای خرید یا ســــاخت واحد مســــکونی 
اســــتفاده نکرده باشــــند و به عبارتی فرم »ج« در اســــتعالم 
ســــامانه مربوط سبز باشــــد، متقاضی متأهل یا سرپرست 
خانوار باشــــد و زنان خودسرپرست نیز مشروط به داشتن 
حداقل ســــن 35 ســــال باشــــند، متقاضی باید حداقل 5 
سال ســــابقه سکونت در شــــهر مورد تقاضا داشته باشد، 
نداشــــتن منــــع قانونی مانند چک برگشــــتی، تســــهیالت 
معوقه و توانایی تأمین هزینه ســــاخت مازاد بر تسهیالت 
بانکی، امکان سپرده گذاری حداقل 30 درصد هزینه مازاد بر 
تسهیالت بانکی از جمله شرایط تکمیل ثبت نام و پذیرش 

در این طرح است.
با آغاز این طرح اســــتان همــــدان نیز یکی از اســــتان هایی 
بــــود که ثبت نام در آن آغاز شــــد و در نهایــــت 19 هزار نفر در 
این طرح ثبت نام کردند کــــه در نهایت از بین  10 هزار و 998 
فرد واجد شــــرایط، 6 هزار نفر تاکنــــون مدارک را تکمیل و 40 
میلیون تومان واریز وجه اولیه را انجام داده اند که این عدد 
نسبت به تعداد واجدان شــــرایط پایین است که این خود 

جای سؤال دارد.
از ســــوی دیگر طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش 
تولید مســــکن و پاســــخ گویی به نیاز جامعه اجرا می شود 
به نظر می رســــد با کاهش تعداد تکمیل کنندگان ثبت نام 
نســــبت به آن ثبت نــــام اولیه، موفقیت چندانی نداشــــته 

باشد.

ح ملی  �  14 هــــزار و 500 متقاضــــی واجــــد شــــرایط طــــر
مسکن

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان همدان 
در گفتگو با خبرنگار هگمتانه با اشــــاره به اینکه طرح اقدام 
ملی مسکن در آبان ماه 98 کلید خورد، اظهار کرد: طی سه 
مرحله ثبت نــــام، حدود 19 هزار نفر طی این طرح در اســــتان 
همدان ثبت نام کردند که پس از بررســــی شــــرایط قرار داده 
شده برای این طرح از بین این تعداد 10 هزار و 998 نفر واجد 
شرایط شــــناخته شــــدند که طی پیامکی به آنها اطالع داده 

شد.

 تنها 6 هزار نفر 40 میلیون تومان را واریز کردند �
مجید صالحی امیر به شــــروط طرح اقدام ملی مسکن اشاره 
کــــرد و افزود: از بین این تعداد 6 هزار نفر در اســــتان مدارک 
را تکمیــــل و وجه اولیه بــــه مبلغ 40 میلیون تومــــان را واریز 

کرده اند.
وی تصریــــح کرد: بــــرای اجرای ایــــن طرح در اســــتان دو نوع 
کارگزار انتخاب شده اســــت که در شهرهای باالی یک صد 
هزار نفر به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( سپرده شده است 
که شامل شهرهای همدان و مالیر می شود و در شهرهای 
زیر یک صد هزار نفر به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار 

شده است.
این مسؤول عنوان کرد: راه و شهرسازی استان، زمین را در 
اختیار قرار می دهد و این کارگزارها توسط پیمانکارانی که با 

آنها قرارداد منعقد کرده اند وارد مرحله اجرایی می شوند.
صالحی امیر در ادامه ســــخنانش ابراز کرد: تاکنون 1500 نفر 
از متقاضیان با توجه به تاریــــخ تکمیل ثبت نام و واریز وجه 

اولیه معرفی شده اند.
وی گفت: زمین هــــا در همدان در کــــوی فرهنگیان، کوی 
شــــهید مدنی و کوی شــــهید بهشتی موســــوم به تپه حاج 
شمسعلی تعیین شــــده اســــت که عملیات خاک برداری 
انجام شــــده و ارزش زمین ها یکســــان اســــت و با توجه به 
اولویــــت تاریخ تکمیل ثبت نام و واریــــز وجه به متقاضیان 
تحویــــل داده می شــــود. این مســــؤول ابراز کــــرد: در طول 
مراحل کار به مرور درصدها از متقاضی گرفته می شود و این 

واحدها برای گروه درآمدی 3 تا 7 در نظر گرفته شده است.
صالحی امیر با تأکید بر اینکه مهلت واریز وجه دیگر به پایان 
رسیده اســــت، عنوان کرد: برای گروه های درآمدی 1 تا 3 نیز 
 
ً
دولت شرایط ویژه ای برای تأمین مسکن قرار داده که بعدا
اعالم می شــــود. وی در پاسخ به ســــؤال خبرنگار هگمتانه 
مبنی بر تأثیر این مســــکن ها بر کاهش قیمت مســــکن 
گفــــت: اینجا بحث عرضــــه و تقاضا مطرح اســــت و هرچند 
عرضه توسط بخش خصوصی انجام می شود اما متأسفانه 

بازار مســــکن تحت تأثیر افراد ســــودجو قــــرار می گیرد و 
گران تر از قمیت تمام شده عرضه می شود.

صالحی امیر اظهار کرد: اگر قیمت مســــکن کنترل شده 
باشــــد به طور قطــــع تأثیر بســــیاری در کاهــــش قیمت 
مسکن دارد و طرح اقدام ملی مسکن نیز پس از ساخته 
شدن واحدها بر قیمت ها تأثیر می گذارد و البته با طرحی 
که دولت برای تولید ســــاالنه یک میلیون مسکن داده 

است در بلندمدت اثرات آن را می بینیم.

 53۲ متقاضی در شهرهای زیر یک صد هزار نفر در  �
استان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســــالمی استان همدان 
نیــــز در گفتگو با خبرنــــگار هگمتانه اظهار کــــرد: در طرح 
اقدام ملی مســــکن، مســــؤولیت ســــاخت مســــکن 8 
شهرســــتان زیر یک صد هزار نفر استان شامل اسدآباد، 
، تویسرکان، جورقان، سرکان، کبودراهنگ، نهاوند به  بهار

بنیاد مسکن انقالب اسالمی سپرده شده است.
حسن ظفری با اشــــاره به اینکه سهم ســــال جاری، طرح 
اقدام ملی مسکن 1360 فقره است، گفت: در مجموع 4 
هزار و 467 نفر در سامانه این طرح از این شهرها ثبت نام 
کردند کــــه بیش از 3 هــــزار و 509 متقاضی حائز شــــرایط 
تشــــخیص داده شــــدند که از این تعداد 532 متقاضی 

واریزی 40 میلیون تومان را به بانک مسکن داشتند.
وی در ادامه با اشــــاره به اینکه برابر با پیشــــرفت فیزیکی 
ساخت، متقاضیان بقیه مبلغ را باید به بانک واریز کنند، 
عنوان کــــرد: از این تعداد 377 نفر متعلــــق به نهاوند با 
، 53 نفر اســــدآباد، 17 نفر  بیشــــترین تعداد، 73 نفر بهار
تویســــرکان، 17 نفر جورقان، 2 نفر ســــرکان و 3 متقاضی 

کبودراهنگ است.
وی با بیان اینکه راه و شهرســــازی مسؤول تأمین زمین 
برای بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســــت، افزود: از این 
بین تنها اســــدآباد اســــت که با 24 متقاضی ساماندهی 
شده و به بقیه متقاضیان حدود 28 متقاضی هنوز زمین 

تخصیص داده نشده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســــالمی استان همدان 
تصریــــح کــــرد: پروژه هــــا در دو قالب انبوه ســــازی و گروه 
ســــاخت اجرا می شــــود که انبوه ســــازان و پیمانکاران با 

نظارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی کار را انجام می دهند و 
در گروه ساخت هم زمین توسط بنیاد در اختیار گروه های 
2 نفره و... برابر طرح تفصیلی قرار داده می شــــود و با اخذ وام 

بانکی مبادرت به ساخت واحد مسکونی می کنند.
ظفری با اعالم اینکه در حال حاضر پی کنی پروژه 120 واحدی 
همدان انجام شده است، گفت: پروانه و تجهیز کارگاه پروژه 
360 واحدی نهاوند نیز اخذ شــــده و پیش بینی می شــــود 
تا قبل از پایان ســــال بخشی از تأسیســــات اجرایی شامل 

فنداسیون و اسکلت و پارکینگ طبقه اول به اتمام برسد.
وی با تأکید بر اینکه تمام مراحل کار با نظارت بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی انجام می شود، اظهار کرد: در حال حاضر به 
طور قطعی می توان قیمت مسکن را اعالم کرد و محاسبات 

به نرخ روز محاسبه می شود.
این مسؤول در ادامه سخنانش گفت: بر اساس اطالعات 
و آمار وزارت راه و شهرسازی ساالنه باید حدود یک میلیون 
واحد مسکونی تولید شود و تا زمانی که نیاز مسکن اجابت 
نشــــود قطع یقین کاهش در قیمت مســــکن مشــــاهده 

نمی شود.
ظفــــری بــــا تأکید بــــر اســــتفاده از ظرفیــــت انبوه ســــازان و 
تولیدکننــــدگان بخــــش خصوصی مســــکن بــــرای تولید 
مســــکن، اظهار کرد: سیاســــت گذاری در بخش مســــکن 
نیازمند برنامه ریزی و افزایش تولید اســــت و این امر باید به 

دست متولی خودش انجام شود.

اما در نهایت... �
ریزش بسیار افراد واریزکننده وجه اولیه و کسانی که در این 
طرح اقدام به تکمیل ثبت نام کردند نسبت به متقاضیان 
اولیه، حاکی از این است که تصور مردم از این طرح آن نبود 
که می اندیشیدند مردم گمان می کردند که در این طرح نیز 
همانند مســــکن مهر می توانند با 10 یــــا 15 میلیون تومان 

صاحب خانه شــــوند در حالی که در این طرح اقساط باید 10 
ساله پرداخت شــــود. متقاضی باید نسبت به شرایط روز و 
نرخ روز باقی وجه را واریز کند و از سوی دیگر نداشتن شرایط 
اقتصادی مناســــب برای مردم می تواند از دالیل استقبال 
کم متقاضیان از این طرح باشــــد، با این وجود امید می رود 
طرح اقدام ملی مســــکن بتواند گشــــایش در عرصه تولید 
مسکن در استان و کشور داشته باشد و از سویی قیمت 

مسکن را کاهش دهد.

نمایشگاه ملی صنایع دستی مجازی برگزار می شود
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون صنایع دســــتی 
اداره کل میــــراث فرهنگی همدان از عرضه صنایع دســــتی 

30 هنرمند همدانی در نمایشگاه ملی مجازی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، هاشــــم مظاهری دیــــروز اظهار کرد: 
نمایشــــگاه ملــــی صنایع دســــتی امســــال مجــــازی برگزار 
خواهد شد و نام نویسی از هنرمندان برای شرکت در این 

نمایشگاه انجام شده است.
وی ادامــــه داد: ایــــن نمایشــــگاه بــــا هــــدف بهره گیری از 
ظرفیت هــــای فضــــای مجــــازی در توســــعه اقتصــــادی و 
صنایع دستی کشــــور به ویژه در پی شیوع مجدد بیماری 
 ، کرونا و خسارت های ناشی از آن، در نظر دارد نخستین بار

نمایشگاه ملی صنایع دستی را برخط برگزار کند.
فرهنگــــی،  میــــراث  اداره کل  دســــتی  صنایــــع  معــــاون 
صنایع دســــتی و گردشــــگری اســــتان همدان افــــزود: به  
گســــترده  از حضــــور  منظــــور توانمندســــازی و حمایــــت 
فعاالن صنایع دســــتی کشــــور در نمایشــــگاه، عــــالوه بر 

بــــرای ثبت نــــام وجود  اینکــــه محدودیت ســــهمیه ای 
نــــدارد، هیچ گونــــه درصدی نیــــز از فــــروش محصوالت 

صنایع دستی از هنرمندان دریافت نخواهد شد.
وی خاطرنشــــان کرد: اجاره بهای پنل هــــای اختصاصی 
برای تمام مشــــارکت کنندگان در مدت زمــــان برگزاری 

این رویداد بدون هزینه و رایگان خواهد بود.
مظاهــــری یــــادآور شــــد: 250 هنرمنــــد و تولید کننــــده 
صنایع دســــتی از سراســــر کشــــور در ایــــن نمایشــــگاه 
و  هنرمنــــدان  از  نفــــر   30 کــــه  کرده انــــد  ثبت نــــام 
این  در  هــــم  همــــدان  صنایع دســــتی  تولید کننــــدگان 

نمایشگاه مجازی حضور دارند.
وی بیان کرد: بخش فروشــــگاهی و خرید برخط مردم از 
tafrihi. سامانه نمایشگاه ملی صنایع دستی به نشانی 

com فعال شــــده و هنرمنــــدان در این فضــــای مجازی 
فرصــــت معرفی آثار خواهند داشــــت تا فــــروش خود را 

رونق دهند.
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5 ایران و جهان

تست  نخست  مرحله  آغاز 
کرونا ایرانی  واکسن  انسانی 

ید  برای ثبـــت نام با 4030 تماس بگیر
امــــام)ره(  حضرت  فرمــــان  اجرایی  ســــتاد  رئیــــس 
کســــب مجوز وزارت بهداشت و  گفت: باتوجه به 
افرادی  ثبت نام  دیروز  از  تست،  موفق  مراحل  طی 
که تمایــــل به مشــــارکت در مرحله تســــت نهایی 

شد. آغاز  دارند  کرونا  ایرانی  واکسن 
محمد مخبر گفت: باتوجه به کســــب مجوز وزارت 
از روز  بهداشــــت و طــــی مراحــــل موفــــق تســــت، 
مشــــارکت  به  تمایل  که  افرادی  ثبت نام  گذشــــته 
در مرحله تســــت نهایی واکسن ایرانی کرونا دارند 

شد. آغاز 
وی افزود: عالقمندانی که شــــرایط سنی و جسمی 
 4030 ســــامانه  به  مراجعه  با  می توانند  رادارند  الزم 

کنند. ثبت نام  ملی  پروژه  این  در 

کووید19  قربانیان  ع  مجمو
در کشور از 54 هزار نفر 

گذشت
بهبـــودی 904 هزار نفر از بیماران

مجمــــوع  گفــــت:  بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی 
نفــــر  هــــزار   54 از  کشــــور  در  کوویــــد19  قربانیــــان 

گذشت.
سیما ســــادات الری ســــخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: از ظهر دوشــــنبه تا ظهــــر دیروز 2 دی 1399 
6 هزار  و بر اســــاس معیارهای قطعی تشــــخیصی، 
کشــــور  کووید19 در  208 بیمــــار جدید مبتــــال به  و 

شناسایی شــــد که 915 نفر از آنها بستری شدند.
کشــــور  کووید19 در  وی افــــزود: مجموع بیمــــاران 
بــــه یــــک میلیــــون و 170 هــــزار و 743 نفر رســــید. 
کووید19  187 بیمار  متأسفانه در طول این مدت، 
را از دســــت دادنــــد و مجمــــوع جان  جــــان خــــود 

باختگان این بیماری به 54 هزار و 3 نفر رســــید.
 903 کنــــون  تــــا  خوشــــبختانه  داد:  ادامــــه  وی 
998 نفــــر از بیمــــاران، بهبود یافتــــه و یا از  هــــزار و 
از  نفر   5467 انــــد.  شــــده  ترخیص  بیمارســــتان ها 
این  شدید  وضعیت  در  کووید19  به  مبتال  بیماران 

دارند. قرار  مراقبت  تحت  بیماری 
الری گفت: تا کنــــون 7 میلیون و 149 هزار و 357 
آزمایش تشــــخیص کووید19 در کشور انجام شده 

است.
در  داد:  هشــــدار  بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی 
آخرین تحلیــــل ها،205  حال حاضــــر و بر اســــاس 
شهرستان   243 و  نارنجی  وضعیت  در  شهرستان 

در وضعیت زرد قرار دارند.

با روسیه  توافق بزرگ 
برای اتصال  آذربایجان  و 

راه آهن ایران به راه آهن اروپا
و  روســــیه  بــــا  توافــــق  از  شهرســــازی  و  راه  وزیــــر 
آذربایجــــان برای بازســــازی خط آهــــن نخجوان خبر 
داد و گفت: به این ترتیب راه آهن ایران به راه آهن 

شد. خواهد  متصل  اروپا 
- محمد اســــالمی در حاشــــیه افتتــــاح آزادراه تبریز
از  را  ِگــــره بزرگــــی  آزادراه  ایــــن  کــــرد:  ســــهند اظهار 
بخشــــی از ترافیک تبریز بــــاز می کند، ضمن این که 
دسترســــی به شــــهر جدید سهند و شــــهرک های 

می کند. تسریع  و  تسهیل  را  اقماری 
وزیر راه و شهرســــازی بیان کــــرد: مهم ترین پروژه 
-ســــهند،  خط آهن سراســــری  آزادراه تبریز از  بعــــد 
خــــاوران  ایســــتگاه  به  بســــتان آباد  از  کــــه  اســــت 
اتصال  مهم تــــر  موضــــوع  شــــد.  خواهــــد  متصــــل 
ایســــتگاه خــــاوران به ایســــتگاه راه آهــــن موجود 
تبریــــز متصــــل کنیــــم، چرا کــــه ایــــن خط آهن خط 

ماست.  ) قفقاز )شمال  اروپایی 
اسالمی یادآور شد: با توجه به تفاهم با کشورهای 
روســــیه و آذربایجان به زودی با بازســــازی خط آهن 
نخجــــوان، مســــیر ریلی ایــــران بازگشــــایی خواهد 
شــــد و از این مســــیر می توانیم ترافیک عبوری بار 
و مســــافر را به ســــمت شــــمال قفقــــاز و از آنجا به 

کنیم. برقرار  اروپا  سمت 

رشد ۸496 واحدی 
بورس  شاخص 

19.4 هزار میلیارد   ارزش معامالت 
شد تومان 

شــــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در پایان 
8496 واحد روبه رو شد. معامالت دیروز با رشد 

که به ایســــتگاه ثبات  بورس اوراق بهــــادار تهران 
و حتی روند رو به رشــــد رسیده است، دیروز گرچه 
در ســــاعات ابتدایی معامالت با کاهش شاخص 
روبه رو بود، اما توانســــت در ساعت آخر معامالت 
خــــود را باال کشــــیده و با رشــــد 8406 واحد به رقم 

889 واحد برسد. 444 هزار و  یک میلیون و 
افزایش  با  هموزن  معیار  با  کل  شاخص  همچنین 
7965 واحد به رقم 460 هزار و 388 واحد رســــید. 
 5 ارزش روز بــــازار در بــــورس تهــــران به بیــــش از 

رسید. تومان  میلیارد  هزار   729 و  میلیون 

اخبار کوتاه

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

سرنخ هایی از ترور شهید فخری زاده به دست آمده است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیســــیون امنیت ملی و سیاســــت خارجی مجلس شورای 

اسالمی از شناسایی سرنخ های ترور شهید فخری زاده توسط نیروهای امنیتی کشور خبر داد.
، با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  حجت االسالم مجتبی ذوالنور
با وزیر و معاونان وزیر اطالعات، گفت: ابعاد مختلف مأموریتی وزارت اطالعات را در جلســــه ای حدود 6 

ســــاعت در محل وزارتخانه بررسی کردیم. ابعاد مأموریتی و اقدامات خوبی که دستگاه امنیتی ما انجام 
داده مورد بحث و بررســــی قرار گرفت، این اقدامات نشــــان می دهد که دســــتگاه امنیتی- اطالعاتی ما 
توانمندی باالیی دارند. وی افزود: در کنار این موضوعات ابعاد مختلف موضوع ترور و شهادت محسن 
فخری زاده بررسی شد، نیروهای امنیتی در شناســــایی سرنخ ها کارهای خوب و مؤثری انجام دادند و به 

نتایج خوبی دست یافته اند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
به خانه ملت، گفت: جامعه اطالعاتی ما با انگیزه، انســــجام و هم افزایی موضوع ترور شهید فخری زاده را 
پیگیری می کنند ولی با توجه به اینکه این پرونده جاری است، دستگاه امنیتی-اطالعاتی درباره سرنخ ها 

و افرادی که شناسایی شدند در صورت تشخیص توضیحاتی را اعالم خواهند کرد.

انعکاس
حمام های سنتی هودیان

هودیان، دهستانی در 55 کیلومتری شهرستان دلگاِن استان سیستان و بلوچستان است.

روحانی:

دولت سعی می کند نظرات اصالحی 
مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند

جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
حد  در  دولــــت  گفت:  رئیس جمهــــور 
توان و امکانــــات و با درنظرگرفتن همه 
جوانب و بررســــی کارشناســــانه سعی 
خواهد کرد نظــــرات اصالحی مجلس را 

با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
روحانــــی  حســــن  االســــالم  حجــــت 
رئیس جمهور روز سه شنبه در یکصد 
هماهنگی  ســــتاد  جلســــه  نودمین  و 

اقتصــــادی دولت، با اشــــاره بــــه اختصاص بخشــــی از 
درآمدهــــای احتمالــــی نفــــت برای امــــور زیرســــاختی و 
حمایت اجتماعی، ابراز کرد: در بخش زیرســــاخت های 
اقتصــــادی هم، هدف ایجــــاد اشــــتغال های کوچک و 

متوسط و اجرای پروژه های بزرگ است.
وی کاهش فشــــار اقتصادی بر مردم، تأمین منابع الزم 
بــــرای ارائه خدمات و بهبود اقتصاد کشــــور را در تنظیم 
بودجــــه اولین موضوع مــــورد توجه خوانــــد و گفت: در 
بودجــــه 1400، بــــا توجه بــــه واقعیت های پیــــِش رو هم 
منابع الزم برای سرمایه گذاری های عمرانی دیده شده و 
هم برای حمایت از اقشــــار کم درآمد، اعتبار الزم در نظر 

گرفته شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان 
تالش بر این خواهد بود که همچون سال های گذشته 
تــــورم جبران شــــود، اظهار کــــرد: دولت در حــــد توان و 

امکانــــات و بــــا در نظــــر گرفتــــن همه 
سعی  کارشناسانه،  بررســــی  و  جوانب 
خواهد کرد نظرات اصالحی مجلس را 

با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.
روحانی خاطرنشان کرد: همه تالش ها 
برای اســــتفاده از راهکار های مناسب 
بودجــــه  یــــک  تنظیــــم  و  تدویــــن  در 
تأثیرگــــذار و کارآمد، با هدف رســــیدن 
بــــه نتیجه مطلوب اســــت تــــا بتوانیم 
در ســــال آینده هرچه بیشــــتر فشــــارها را از روی اقشار 

ضعیف و آسیب  پذیر جامعه کمتر کنیم.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه 
گزارش  آزاد با اتحادیه اوراسیا  موافقتنامه های تجارت 

داد.
رئیس جمهور پــــس از این گزارش، تصریح کرد: عملکرد 
صادرات و واردات کشــــور با این اتحادیه در طول ســــال 
گذشــــته نشــــان داده که با این توافق بازار جدیدی برای 

صادرات محصوالت تولیدی ایران گشوده شده است.
روحانــــی اســــتفاده از ظرفیت هــــای مختلــــف تجــــاری 
مهمتریــــن  از  یکــــی  را  اوراســــیا  منطقــــه  اقتصــــادی  و 
گفت:  کشــــورمان دانســــت و  فرصت های پیِش روی 
حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط کنونی جنگ 
اقتصــــادی و تبعات ناشــــی از کرونا، بیش از گذشــــته 

اهمیت یافته است.

توضیحات سخنگوی
دولت درباره اصالح الیحه بودجه 1400

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی دولت گفت: 
نظر رهبــــر انقالب دربــــاره بودجه به قــــوام الیحه کمک 
می کنــــد و مــــا برنامه ریــــزی خواهیم کــــرد و دولت برای 
جبران ناتــــرازی بودجه مجموعــــه اقداماتــــی را از جمله 
کاهش هزینه ها، افزایش ســــهم مالیات، فروش اوراق 

و سهام را دنبال خواهد کرد.
علــــی ربیعی ســــخنگوی دولت در نشســــت خبری در 
پاســــخ به ســــؤالی مبنی بر اینکه "انتقاداتی نســــبت به 
بودجه ســــال 1400 وجود دارد و آقــــای همتی هم گفت 
 هم آقای 

ً
احتمااًل بودجه تغییراتی خواهد داشت و اخیرا

قالیباف نامه ای به رئیس جمهور نوشــــته و خواســــتار 
اصــــالح ســــاختار بودجه بر اســــاس نامه مقــــام معظم 
رهبری شــــده اســــت، دولت چــــه تغییراتــــی در بودجه 
ســــال آینده اعمال می کند و این تغییرات شــــامل چه 
مــــواردی خواهد بــــود؟"، بیان کــــرد: همــــواره در فصل 
بودجه این نوع انتقادها و نقدها از سوی جامعه مدنی، 
اقتصاددان ها و مراجع دیگر را داشــــته ایم و این سنت 
خوبی است که موجب شکوفایی و بهتر شدن بودجه 

سالیانه خواهد شد.
وی افــــزود: مقــــام معظــــم رهبــــری در پاســــخ بــــه نامــــه 

رئیس جمهــــور فرمودنــــد که ســــهم صندوق توســــعه 
مازاد بر فروش یک میلیون بشــــکه نفــــت با همان 38 
درصِد قانونی محاســــبه شــــود ولی یک میلیون بشکۀ 
این ســــهم با 20 درصد محاسبه خواهد شد. تسهیالت 
سررسیدشدۀ صندوق هم از محل سهم دولت از مازاد 
مذکور پرداخت می شود و تبصره 4 نیز از بودجه عمومی 
تأمین می شــــود و معظٌم له برداشــــت از منابع صندوق 

توسعه را برای مصارف بودجه 1400 مجاز ندانستند.
، ناتــــرازی و  ســــخنگوی دولــــت ادامــــه داد: با ایــــن نظر
کسری در بخش منابع بودجه نســــبت به مصارف آن 
به میزان 90 هزار میلیارد تومان ایجاد شــــده است؛ این 
نظریه درســــت اســــت و به قوام بودجه کمک می کند و 
ما برنامه ریزی خواهیم کرد و دولت برای جبران ناترازی 
بودجه مجموعه اقداماتی را که شامل کاهش هزینه ها، 
افزایش سهم مالیات، فروش اوراق و سهام و مواردی 

از این قبیل می شود دنبال خواهد کرد.
ربیعی اظهار کرد: بنابر تصمیم ســــتاد اقتصادی دولت 
 
ً
در جلسه روز یکشنبه، کاهش هزینه های دولت قطعا
شــــامل افزایش حقوِق درنظر گرفته شــــده برای ســــال 

آینده و برنامه های حمایت معیشتی نخواهد بود.

ممنوعیت تردد 
همچنان در شهرهای نارنجی برقرار است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس مرکز اطالعات 
و کنتــــرل ترافیک راهــــور ناجا گفــــت: ممنوعیت تردد 
شــــبانه در شــــهرهای نارنجی همچنان برقرار هست و 
ورود پالک های غیربومی و خروج پالک های بومی از این 

شهرها ممنوع است.
سرهنگ احمد شیرانی با اشاره به هشدار هواشناسی 
در ســــطح نارنجی اظهار کرد: این هشــــدار از چهارشنبه 
سوم دی ماه شروع می شــــود و تا شنبه ششم دی ماه 
ادامه دارد. بر اساس این هشدار سازمان هواشناسی 
بارش برف، کوالک در جاده ها پیش بینی می شــــود که 
ایــــن پدیده ها، مــــه گرفتگی و کاهش دیــــد را به دنبال 

دارد.
اســــتان های  در  مخاطره هــــا  ایــــن  وقــــوع  افــــزود:  وی 
آذربایجان شــــرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، 
زنجان، چهــــار محال و بختیاری، قم، گیــــالن، مازندران، 
شــــمال فارس، خراســــان رضوی، خراســــان شــــمالی، 
لرســــتان، قزوین، همــــدان، مرکزی، خراســــان جنوبی، 
گلستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات 

استان های البرز و تهران گزارش شده است.
رئیــــس مرکز اطالعــــات و کنترل ترافیک راهــــور ناجا به 
رانندگان توصیه کرد: اگر قصد ســــفر در مواقع بارانی و 
 از زنجیر چرخ اســــتفاده کنند و لوازم 

ً
برفی را دارند حتما

گرم در خودرو به همراه داشته باشند.

وی گفت: وضعیت ترافیکی جاده ها در کشــــور عادی 
اســــت و فقــــط در جاده های ورودی شــــهر تهــــران بار 

ترافیکی صبحگاهی وجود دارد.
تــــردد  هــــم  گذشــــته  روز  گفــــت:  شــــیرانی  ســــرهنگ 
خودروهای شــــخصی از ساعت 21 شــــب الی 4 صبح در 

شهرهای گروه نارنجی ممنوع بود.
وی تصریــــح کــــرد: ورود پالک هــــای غیربومــــی و خروج 
گروه های نارنجی ممنوع  پالک های بومی از شــــهرهای 
اســــت. این طرح تا اطالع ثانوی ادامه داشته و هر گونه 
تغییر وضعیت پس از جلســــات ســــتاد ملی مقابله با 

کرونا اعالم می شود.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: 
رانندگان بدانند در صــــورت تردد غیر مجاز خودروهای 
شــــخصی در معابر شــــهری نیــــز در ســــاعات ممنوعه 
تخلف شــــان توســــط دوربین های ثبت تخلف ثبت و 

جریمه صادر می شود.
سرهنگ شیرانی در پایان با اشاره به تصادف زنجیره ای 
در اســــتان خوزستان گفت: در ســــاعت 10.45 دقیقه 
-شــــوش کیلومتر 50 یک  روز گذشــــته در محور اهواز
تصادف خســــارتی مابین وانــــت پیکان با احشــــام به 
دلیــــل عدم توجه به جلــــو رخ می دهد کــــه در ادامه، 13 
خودروی دیگر هم تصــــادف می کنند و باعث به وجود 

آمدن یک تصادف زنجیره ای می شود.

اظهارات سوال برانگیز مسؤول سازمان حمایت:

غ نخورند مردم مر
غ اشتباه است!  تولید مر

ً
اصال

هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک مقام مسؤول سازمان 
حمایت در اظهارات سوال برانگیزی که احتماال در راستای 
توجیه ســــوء مدیریت دولــــت در تنظیم بــــازار مرغ مطرح 
شــــده، گفته که اوال تولید مرغ یک اشتباه راهبردی است، 
، چرا باید همه مردم این همه 

ً
چون دان مرغ نداریــــم و ثانیا

مرغ بخورند؟!
مهــــرداد ایزدی مدیــــرکل دفتــــر مطالعــــات و برنامه ریزی 
در  تولیدکنندگان  و  مصرف کننــــدگان  حمایت  ســــازمان 
یک برنامــــه تلویزیونی اظهار کرد: مشــــکل اصلی افزایش 
قیمت  مرغ این بود که به موقع مواد اولیه تأمین نشــــد و 
علت آن نیز نبود ساختار مشخص برای تأمین مواد اولیه 
و دوگانگی در این زمینه و همچنین مشــــکالت تأمین ارز 
بود کــــه در نهایت باعث ضرر واحد تولیدی و مشــــکالتی 
بــــرای مردم شــــد. بنابراین به نظر می رســــد الزم اســــت در 

بخش بازرگانی کشور تمرکز ایجاد شود.
وی با بیان اینکه اگر یک دســــتگاه متولی بحث واردات و 
بازار شود آن دستگاه مسؤول خواهد بود، قانون خواهد 
داشت و پاســــخگو خواهد بود، گفت: بنابراین دولت به 
عنوان دســــتگاه اجرایی این نیاز را می بیند که دستگاهی 
بــــا این تمرکز ایجاد شــــود که لزوما همان دســــتگاه قبلی 
نیست و با توجه به شرایط جدید اقتصادی، این وزارتخانه 

باید هوشمند و با ساختار جدید باشد.
ایــــزدی در ادامه در پاســــخ به اینکه آیا ســــامانه هایی مثل 

سامانه جامع تجارت که تاکنون در این زمینه ایجاد شدند 
به نتیجه رســــیدند یا نه؟ تصریح کرد: مشکل فقط در یک 
بخش نیســــت و نمی توانیم بگوییم فقط با ایجاد سامانه 
مشکل برطرف می شــــود. برای حل کردن مشکالت باید 
ابعاد مختلــــف را در نظــــر بگیریم. برای مثال این ســــوال 
مطرح می شود که آیا زمینه تولید مرغ در کشور وجود دارد، 
در حالی که دان از طریق واردات تأمین می شود؟ این یک 
اشــــتباه راهبردی بود که یک زمانی واحد تولید مرغ ایجاد 

شده اما از طرف دیگر مجبوریم دان را وارد کنیم.
این اظهارات مقام مسؤول سازمان حمایت که تولید مرغ 
در کشــــور را به دلیل وارداتی بودن دان مرغ، یک اشــــتباه 
راهبردی می دانــــد، باید فرار رو به جلو مســــؤوالن قلمداد 
کرد تا به نوعی بی عرضه بــــودن دولت در تنظیم بازار مرغ 

و توزیع نهاده های دامی را توجیه کنند.
الزم به ذکر اســــت که بانک مرکزی تمامی نهاده های دامی 
مورد نیاز کشــــور را به قیمت 4200 تومــــان تأمین ارز کرده 
و واردات انجام شــــده، پس اگر قیمــــت مرغ دچار افزایش 
شــــده، ربطی به کمبود واردات دان ندارد بلکه ندانم کاری 
مســــؤوالن حوزه تجارت و تنظیم بازار را نشان می دهد که 
اوال نظارت بر بازار و واردکنندگان را بلد نیســــتند و ثانیا در 
مدیریت و تدبیر مساله مشکل دارند، در یک جمله دچار 

سوء مدیریت هستند.
به نظر می رسد، به این آقای مســــؤول سازمان حمایت که 

هنوز مســــاله تحریم را به درستی درک نکرده و مساله ای به 
نام امنیــــت غذایی هم برایش مفهوم نیســــت، باید توجه 
داده شــــود که اشتباه اســــتراتژیک تولید مرغ نیست بلکه 
واردات دان است و باید از دولتی که این آقا جز مسؤوالنش 
هست، سوال شود که چرا طی این هشت سال اقدامی در 
راستای خودکفایی کشــــور در حوزه تولید نهاده های دامی 

نکردند تا امروز در تولید مرغ به مشکل نخوریم.
وی در ادامــــه برای حل صورت مســــاله "بــــی عرضه بودن 
" افزود: از طرف دیگر طوری فرهنگ  دولت در تنظیم بــــازار
سازی شــــده که مردم همه مرغ مصرف می کنند، در حالی 
که می توانند از ماهی اســــتفاده کننــــد که ارزش غذایی آن 
خیلی بیشــــتر از مرغ است. بنابراین یک تغییر سیاست و 

تغییر راهبردی نیاز است.
این مقام مســــؤول با اشــــاره به اشــــتباه بودن انحصار در 
واردات نهاده هــــای دامــــی، تصریح کرد: ایــــن موضوع در 
اختیاد سازمان حمایت نیست، اما اگر ساختار مشخص 
و منســــجمی مانند وزارت بازرگانی وجود داشــــته باشــــد 
می تواند وظیفه تأمین و بخشــــی از اختیار ســــایر دستگاه 
را در اختیار بگیــــرد و با تمرکز در بخش واردات اجازه ایجاد 

رانت را ندهد.
وی همچنین با اشــــاره به لزوم تغییر برخی قوانین تصریح 
کــــرد: برای مثال در ســــال های اخیر بارها اعــــالم کردیم که 

میزان جریمه متخلفان صنفی رقم خیلی کمی است.

رئیس مجلس:

جای خالی سیاست گذاری صحیح در تخصیص ارز ترجیحی
غ 30 هزار تومانی نتیجه سوءمدیریت در توزیع ارز است مر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس گفت: درباره 
عرضه و کنترل ارز ترجیحی که در کشور هزینه می شود هیچ 
نوع سیاست گذاری درســــتی وجود نداشــــته و آثار آن را در 

زندگی مردم محروم نمی بینیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اسالمی دیروز 
)ســــه شــــنبه 2 دی ( در آئین افتتاح 28 هزار پروژه عمرانی و 
اشــــتغال زایی بنیاد برکت اظهار کرد: احساس شرمندگی 
می کنم ولی می  گویم ارز ترجیحی که در کشور توزیع می شود 
هیچگونه سیاســــت گذاری صحیح در عرضــــه و کنترل که 
منجر به آثار تخصیص این ارز در زندگی مردم محروم جامعه 

باشد نمی بینیم.
وی افزود: امروز از یک طرف تالش می کنیم که 200 میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی کنیم ولی از طرف دیگر 4 تا 5 میلیارد 
دالر را در 9 ماه گذشــــته به بدترین شــــکل ممکن و با سوء 
مدیریت توزیع می کنیم که نتیجــــه آن مرغ کیلویی 30 هزار 

تومان است که البته این موضوع ضعف است.

رئیــــس مجلس گفت: تــــا این ها را حل نکنیــــم خدا هم به 
کارهای ما برکت نمی دهد.

بــــی عرضگــــی و دوری از فرهنــــگ کار عامــــل اصلی  �
مشکالت

رئیس مجلس با بیان اینکه اگر امروز کســــی به شما اعالم 
کرد که مشــــکالت کشــــور به علت نبود امکانــــات و پول 
اســــت، هرگز از او نپذیرید، گفت: امروز ضعف مدیریت، بی 
عرضگی در تصمیم و دوری از فرهنگ کار و تالش و فرصت 
دادن به ســــوداگران و دالالن اســــت که باعث شــــده آنها 

صدها میلیارد پول به دست بیاورند.
قالیبــــاف تصریح کرد: اگر مــــا تحریم ها را برداریــــم، امیدوارم 
برداشته هم بشود، اگر فکر کنیم به ثبات اقتصادی و رشد 

. اقتصادی می رسیم با این روش مدیریت، باید بگویم، خیر
رئیس مجلس گفت: زمانی که کشور 110 میلیارد دالر درآمد 
داشــــته کســــری بودجه هم داشته است، کســــری بودجه 

کشور این گونه جبران نمی شود.
وی افزود:  باید فرهنگ خداباوری داشــــته و به ســــنت های 
الهی باور داشته باشیم؛ همان باوری که انقالب را به پیروزی 
رساند؛ همان باوری که مردم و شــــهدا دوران دفاع مقدس 
بــــا حداقل ها و به عبارتی با هیچ چیزی و با دســــت خالی آن 
افتخــــارات را آفریدند. وی گفت: امروز بایــــد با همان باورها 

بتوانیم بر مشکالت فائق آییم و اثر تحریم را خنثی کنیم.

یک استاد ویروس شناسی:

17 جهش جدید ویروس کرونا در انگلیس
این نوع جهش را در ایران ندیدیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: استاد ویروس شناسی با بیان 
اینکه جهش های ویروس انگلیس، دانمارک و اســــترالیا در 
ایران دیده نشــــده، گفت: طبق توالــــی یابی ها تا مهرماه این 

جهش ها نبوده است.
دکتر حسین کیوانی، اســــتاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دربــــاره جهش های جدید ویــــروس کرونا کــــه در انگلیس، 
دانمارک و اســــترالیا دیده شــــده اظهار کرد: همه ویروس ها 
جهش پیدا می کنند و ویروس کرونا از این قضیه مستثنی 

نیست.
وی بــــا بیــــان اینکــــه امــــا در جهش هــــای ژنتیکــــی، مهــــم، 
خصوصیاتی اســــت که به ویــــروس داده می شــــود، گفت: 
جهش های کنونی در انگلیس، دانمارک، اســــترالیا و برخی 
کشورها از 3 ماه گذشته در این کشورها مشاهده شده بود؛ 
17 جهش در مورد قدرت ســــرایت، افزایش بیمــــاری زایی و 

کشندگی تا 70 درصد در این کشورها گزارش شده بود.
استاد ویروس شناسی خاطر نشــــان کرد: خوشبختانه طی 
 
ً
توالی یابی های موج اول و دوم منتهی به شهریور ماه و بعضا

در مهر ماه جهش های این کشورها را در ایران نداشتیم.
وی با بیان اینکــــه این مطالعه به صورت مســــتمر و زیر نظر 
سازمان پدافند غیر عامل انجام می گیرد که در آن جهش ها 
رصد می شوند، تأکید کرد: این توالی یابی و بررسی های بیشتر 

در موج سوم در حال ارزیابی است.
کیوانــــی اضافه کرد: آمار و ارقام مشــــخص اســــت و نشــــان 
می دهد که تا موج دوم بیماری کرونا )تا ماه شهریور و مهر ماه( 

جهش های دیده شده در انگلیس و … را در ایران نداشتیم.
به گفته عضو هیأت علمی دانشــــگاه علوم پزشکی تهران، 
بررسی این موضوع و رسیدن به جهش ها زمانبر است و باید 
نمونه های مختلف از سراسر کشور داشته باشیم و جامعه 

آماری ما کامل باشد.
وی با بیان اینکه اینکه جامعه آمــــاری باید روی چندصد نفر 
مورد ارزیابی قرار بگیــــرد، افزود: مردم بایــــد کماکان مراعات 
کنند چون همان جهش های انگلیس، دانمارک و استرالیا 
ممکن اســــت در ایران ایجاد و منتشر شــــود ولی هر چقدر 
جلوی انتشــــار و انتقال ویروس را بگیریــــم از چنین بالیایی 
مصون هســــتیم. کیوانی با تأکید بر ضرورت مراعات افراد در 
نکات بهداشتی، عنوان کرد: اگر فاصله اجتماعی و استفاده از 
ماسک و جلوگیری از تجمعات را نداشته باشیم باعث عدم 

جلوگیری از انتشار ویروس می شویم.
وی گفت: اگر فردی از این کشورها وارد می شود بایستی فکر 
کنیم که ناقل ویروس است و می تواند به راحتی انتقال دهد 
 در این موارد موضوع قرنطینه را 

ً
از این رو الزم اســــت که حتما

جدی بگیریم.

در جلسه نظارت بر شیوه نامه های بهداشتی تصویب شد؛

جلوگیری از سفر اتوبوسی بیماران کرونایی
نظارت الکترونیکی مسافران

هگمتانه، گروه ایران و جهان: کنترل ســــالمت مسافران 
اتوبوس های بین شهری توســــط وزارت راه و شهرسازی، 
یکــــی از مصوبــــات پنجمیــــن جلســــه نظــــارت بــــر اجرای 

شیوه نامه های بهداشتی بود.
با توجه به اجرای بند یک مصوبات بیســــت و هشــــتمین 
جلســــه ســــتاد ملــــی مدیریــــت بیمــــاری کرونــــا مبنی بر 
تشکیل کمیته عالی بر اجرای شــــیوه نامه های بهداشتی 
بهداشــــت،  وزارت  بهداشــــت  معاونــــت  مســــؤولیت  با 
فرایند نظارت بر اجرای شــــیوه نامه های بهداشتی الزامات 
ســــالمت محیط و کار مدیریــــت بیماری کرونــــا و گزارش 
دســــتگاه های اجرایی در خصوص اقدامات انجام شــــده 

تبیین شد.
در ایــــن جلســــه مصــــوب شــــد وزارت میــــراث فرهنگی، 
گردشــــگری و صنایع دســــتی بــــا همکاری ســــایر ارگان ها 
و ســــازمان های ذی ربــــط مدیریت اطالع رســــانی و نظارت 
مناسب ســــفرها را به خصوص در ایام فاطمیه، عید نوروز 
و ســــایر مناســــبت ها و تعطیالت پیش رو به عهده گیرد 
و از تبلیغات و مشــــوق های افزایش ســــفر نظیر بلیت و 

تورهای تخفیف دار و امثال آن جلوگیری به عمل آید.
همچنیــــن وزارت میراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایع 
دستی اقدامات الزم جهت اتصال به سامانه ماسک وزارت 
بهداشــــت جهت ممانعت از ورود افراد مبتــــال به بیماری 

کووید 19 به مناطق اقامتی و گردشگری را انجام دهد.
در این جلسه مصوب شد وزارت راه و شهرسازی نظارت 
الزم بر ظرفیت مســــافرگیری اتوبوس های بین شــــهری 
باشد  داشته  را  بهداشــــت  وزارت  شیوه نامه های  مطابق 
و تدابیر الزم جهت ایجاد تهویه مناســــب در اتوبوس ها 
را اتخاذ نماید. همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی 
عالوه بــــر کنتــــرل ســــالمت مســــافران از نظر ابتــــالء به 
بیمــــاری کوویــــد 19 هنگام صــــدور بلیت، هنگام ســــوار 
آنان به صورت الکترونیکی  شدن مسافران نیز سالمت 

گردد. کنترل 
اقدام بانــــک مرکزی جهت جلوگیری از ازدحام جمعیت در 
شــــعب بانک ها از دیگر مصوبات این جلســــه بود و مقرر 
شــــد بانک مرکزی تمهیدات الزم نظیر استفاده از ظرفیت 

پست جهت تعویض دسته چک ها را لحاظ نماید.

مقرر شــــد هر وزارتخانه و ســــازمان قبل از اجرای هر برنامه 
پیوســــت ســــالمت مرتبط با کرونا برنامه مذکور را تدوین 
نماید تا از ازدحام جمعیت و افزایش مراجعات حضوری و 

در نتیجه انتشار بیماری جلوگیری به عمل آید.
همچنیــــن در این جلســــه مقــــرر شــــد در جلســــه آینده 
فرمانده ستاد کرونا در تهران و نماینده استاندار تهران در 
خصوص وضعیت تهران و اقدامات انجام شده در زمینه 
کنتــــرل کرونا، نماینده جمعیت هــــالل احمر در خصوص 
گزارش اجرای طرح شهید ســــلیمانی، نماینده وزارت راه و 
شهر ســــازی در خصوص کنترل کرونا در فرودگاه با تأکید 
بر فرودگاه مهرآباد، نماینده ســــازمان تبلیغات اســــالمی، 
وزارت صمت و نیروی انتظامی گزارش اقدامات خود را در 

زمینه کنترل کرونا ارائه نمایند.
بر اســــاس همین گزارش، مصوب شد با توجه به اهمیت 
جلسه عالی نظارت، اسامی وزارت خانه ها و سازمان هایی 
که در جلســــه حضور ندارند به وزارت کشــــور اعالم گردد و 
جلسه آتی با حضور وزیر کشــــور و رئیس قرارگاه عملیاتی 

مقابله با کرونا برگزار گردد.
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نتایج کامل هفته نخست لیگ دسته دوم

گام لرزان پاس در اولین بازی
نخســــت  هفتــــه  ورزش:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
باشــــگاه های  دوم  دســــته  لیــــگ  رقابت هــــای 
وه دوم به  وز با برگزاری بازی هــــای گر کشــــور دیر

رسید. پایان 
بــــه گــــزارش وبــــگاه دی اســــپورت؛ ایــــن هفتــــه از 
رقابت هــــا با برتری شــــهرداری همــــدان، نفت و گاز 
گچســــاران در گــــروه اول و پیــــروزی پــــرگل مــــس 
شهربابک در گروه دوم و توقف تیم های سپیدرود 
رشت، ویســــتا توربین، پاس همدان و شمس آذر 

قزوین برابر حریفان به پایان رسید.
نتایج هفته نخست رقابت های لیگ دسته دوم به 

شرح زیر است:

گروه اول - شنبه ۲9 آذرماه 99 �
علم و ادب تبریز 1 - ویستاتوربین تهران 1

گلزن تیم میزبان: مجتبی جادری)"67(
گلزن تیم میهمان: جهانگیر عسگری)"1+45(

شهرداری بندرعباس 0 - شهرداری همدان 1
گلزن تیم میهمان: آرمین طالیی منش)"44(

ملی حفاری اهواز 0 - امید گناوه 0

گروه اول - یکشنبه 30 آذرماه 99 �
؟ )لغو شد( اسپاد تهران؟ - فوالدنوین اهواز

مس نوین کرمان 0 - سپیدرود رشت 0
نفت و گاز گچساران 1 - آواالن کامیاران 0

گلزن تیم میزبان: علی فتحی)"68(
) : جهانبخش جعفری)سرمربی نفت و گاز کارت قرمز

ایرانجوان بوشهر 0 - محتشم تبریز 0

گروه دوم - دوشنبه اول دی ماه 99 �
شهیدقندی یزد 0 - میالد مهر تهران 0

مس شهربابک 4 - شهرداری بم 1
گلزنــــان تیــــم میزبــــان: علیرضــــا ولــــی زاده، حامد 

کتابی)2گل(، سعید مرتضوی
گلزن تیم میهمان: کیوان خدایی

اترک بجنورد 1 - شمس آذر قزوین 1
گلزن تیم میزبان: علی عاطف

گلزن تیم میهمان: مسعود سرآبادانی
نیروی زمینی تهران 0 - شهرداری ماهشهر 0

) : سپهر ایزدی)شهرداری بندرماهشهر کازت قرمز
پاس همدان 0 - عقاب تهران 0 �

نفت امیدیه 1 - شاهین بندرعامری 1
گلزن تیم میزبان: نیما اسکندرزاده)"80(

)P86"(گلزن تیم میهمان: میالد دریانورد
: محمد فدعمی)نفت امیدیه( کارت قرمز

شهدا بابلسر 0 - سردار بوکان 0 )لغو شد(

رئیس ورزش شهروندی شهرداری همدان:

بی اعتنایی ورزش و جوانان 
همدان به ورزش شهروندی 

قابل توجیه نیست
هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس ورزش شــــهروندی 
شهرداری همدان گفت: متأسفانه در استان هیچ 
نهــــاد و دســــتگاهی توجهی به ورزش شــــهروندی 

ندارد و این بی اعتنایی قابل توجیه نیست.
سعید پناه آبادی با اشــــاره به لزوم همکاری تمامی 
دستگاه ها در بخش ورزش شهروندی اظهار کرد: 
بار ورزش شــــهروندی همدان نباید بــــه تنهایی به 
دوش شهرداری باشــــد و باید یک عزم همگانی در 

این زمینه صورت بگیرد.
وی افــــزود: در صــــف اول تمام دســــتگاه ها باید 
همــــدان  اســــتان  جوانــــان  و  ورزش  کل  اداره 
حضور داشته باشد، اما متأســــفانه حمید سیفی 
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان از روزی که به 
همــــدان آمده انــــد توجهی به ورزش شــــهروندی 

نداشته اند.
رئیــــس ورزش شــــهروندی شــــهرداری همدان با 
بیــــان اینکه بارها درخواســــت جلســــه از مدیرکل 
کرده ایم، گفت:  ورزش و جوانان اســــتان همدان 
بــــا وجــــودی اینکــــه بارها درخواســــت جلســــه از 
ایشــــان داشــــته ایم اما توجهی صــــورت نگرفت و 
این بی اعتنایی به خانواده چند هزار نفری ورزش 

شهروندی است.
پناه آبادی خاطرنشــــان کــــرد: این توانایــــی را داریم 
بــــدون  اســــتان  ورزش  اداره  حضــــور  بــــدون  کــــه 
کوچک تریــــن مشــــکل ورزش شــــهروندی را جلو 
ببریم اما ایــــن موضوع برای متولی ورزش اســــتان 

خوب نیست.
وی با اشــــاره به تحول عظیم در ورزش شهروندی 
همدان گفت: بــــا برنامه ریزی صورت گرفته و تغییر 
ساختار ورزش شــــهروندی به زودی حداقل تعداد 
خانواده ورزش شــــهروندی به 50 هزار نفر در سطح 

شهر همدان خواهد رسید.
رئیس ورزش شهروندی شهرداری همدان عنوان 
کرد: به زودی از سایت تخصصی ورزش شهروندی 

همدان نیز رونمایی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان ورزش شهروندی محدود به چند محله 
نیست، بیان کرد: تمامی شهروندان شهر همدان 
در هر محله ای که حضور داشــــته باشــــند از ورزش 

شهروندی برخوردار خواهند شد.
پناه آبادی افزود: در بحث بانوان نیز شــــاهد تحولی 
خوبــــی خواهیــــم بود تــــا مــــادران به عنــــوان محور 

سالمت خانواده در رأس هرم قرار بگیرند.

خبــر
تنهایی باشگاه های ورزشی در جنگ با کرونا

وقتی دولتی ها ورزش را به حال خود رها کردند
بــــه  توجــــه  عــــدم  و  تعطیلــــی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گالیــــه  کرونایــــی  شــــرایط  در  خصوصــــی  باشــــگاه های 

باشگاه داران را به دنبال داشته است.
نزدیک به یک ســــال از شــــیوع کرونا در جهــــان می گذرد؛ 
، اقتصاد جهــــان را نیز  ویروســــی که عالوه بــــر مرگ و میــــر
بــــا اختالالتی مواجه کرد کــــه البته ایران نیز از این شــــرایط 

مستثنی نبوده است.
بحــــران این ویــــروس به انــــدازه ای بود که تأثیر خــــود را در 
ورزش هم نشــــان داد؛ به گونه ای که باعث شــــد تا تمامی 
رویداد های ورزشــــی به مدت چندین ماه به حالت تعلیق 
در بیاید و حتی بزرگترین رویــــداد جهان یعنی المپیک نیز 

یک سال به تعویق بیفتد.
با تعطیلی رویدادهای ورزشــــی، اردوهــــای ملی و تمرینات 
نیــــز تعطیل شــــدند، لیگ های مختلف بــــه حالت تعلیق 

درآمدند و باشگاه ها خالی از مراجعه کننده شدند.
 بحران کرونا و آسیب به باشگاه های ورزشی �

یکی از مشاغلی که در این بین آسیب دید، باشگاه داران 
هســــتند؛ به ویژه بخش خصوصی که در افزایش ســــرانه 

ورزشی و قهرمان پروری هم نقش مهمی را ایفا می کنند.
بحران کرونــــا از نظر اقتصادی به انــــدازه ای بود که باعث 
شــــد تــــا مجموعه های ورزشــــی هم بــــا مشــــکالتی روبرو 
آمده به انــــدازه ای حــــاد بود که  شــــوند؛ مشــــکل پیش 

تعدادی از باشــــگاه داران را مجبور بــــه تعطیلی و فروش 
وسایل ورزشی کرد.

صدقــــی: وزارت ورزش به تعطیلی باشــــگاه ها نگاه  �
جدی داشته باشد

کاوه صدقی رئیس انجمن صنفی باشــــگاه داران اســــتان 
تهران در این باره اظهار کرد: افزایش ســــرانه زیرساخت ها 
بر دوش باشــــگاه های خصوصی اســــت. 32 هزار باشگاه 
فعــــال داشــــتیم اما در شــــرایطی هســــتیم کــــه به بخش 

خصوصی توجه نمی شود.
وی افــــزود: در حالی که دولــــت گفته بود نیــــم میلیارد در 
هر اشــــتغال هزینه می کند اما شــــاهد تعطیلی باشگاه ها 
هستیم. وزارت ورزش، شهرداری و وزارت کار باید جدی به 

این موضوع نگاه کنند.

قصه وامی که به سرانجام نرسید �
اگرچه مصاحبه های مختلف برای کمک به باشــــگاه داران 
صورت گرفت و حتی حرف از ارائه تســــهیالت به میان آمد 
اما شرایط تخصیص این تســــهیالت به قدری سخت بود 

که خیلی از باشگاه داران را مجبور به کناره گیری کرد.
حمیــــد رحمانیــــان عضــــو هیأت مدیــــره انجمــــن صنفی 
باشگاه داران اســــتان تهران در این باره گفت: با اوضاعی 

کــــه پیش آمده و تداوم تعطیلی ها، ســــرمایه ها از دســــت 
رفته و خیلی از باشــــگاه داران مجبور به تخلیه فضای خود 
شده اند. وام هایی را که گفتند، شرایط بسیار سختی دارد. 
هر ضامنی را قبول نمی کنند و ضامن دولتی می خواهند؛ 
آن هم با نامه کسر از حقوق. مگر یک کارمند چقدر حقوق 

می گیرد که بتواند ضامن برای وام شود؟
امیررضا ابوالقاسم یکی دیگر از باشگاه داران تهران درباره 
عدم حمایت از باشگاه های خصوصی عنوان کرد: شرایط 
اصال مناســــب نیســــت و هیــــچ حمایتی از باشــــگاه های 
خصوصی نمی شــــود. با وجود مشکالت ایجاد شده حتی 

یک ریال هم از اجاره ها کم نشده است.
وی افزود: موضوع وام هم یک قصه اســــت و به واقعیت 
نخواهد رســــید. من برای موضــــوع اقدام کردم اما نشــــد. 
نتوانســــتیم وارد سیستم شــــویم به بانک مراجعه کردیم 
امــــا گفتند دســــت ما نیســــت بعد هــــم گفتنــــد ضامن 
دولتی می خواهند. شــــرایط عجیبی را مطــــرح کردند یعنی 
نمی خواهنــــد وام دهنــــد. من فکــــر می کنــــم 90 درصد از 

باشگاه داران نتوانستند این وام را دریافت کنند.

 نگرانی از کاهش ورودی قهرمانان ملی به ورزش �
جــــدا از مســــائل اقتصادی، نقش باشــــگاه های ورزشــــی 
در قهرمان پــــروری را هــــم نبایــــد نادیده گرفــــت. تعطیلی 

تمرینــــات  روی  را  خــــود  تأثیــــر  مختلــــف  مجموعه هــــای 
ملی پوشان کشورمان هم خواهد گذاشت. باشگاه داران 
مختلــــف بر این باور هســــتند که تعطیلــــی مجموعه های 
مختلف و استخرها در ورزش قهرمانی هم تأثیر می گذارد.

کاوه صدقی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره تأثیر 
تعطیلی باشگاه ها در ورزش قهرمانی گفت: فدراسیون ها 
امکانات ویــــژه ندارند. به همین دلیل، ورزشــــکاری که به 
ســــطح خوب می رســــد که مورد توجــــه آنها قــــرار می گیرد. 
فدراســــیون دنبال بهترین اســــت اما این بهترین ها باید 
کجا پرورش پیدا کنند؟ فکر می کنم با این شــــرایط پیش 

آمده ما در ورودی ورزشکاران ملی هم با مشکالتی روبه رو 
خواهیم شد.

وضعیــــت اقتصادی کشــــور را در شــــرایط ویــــروس کرونا 
و بحــــران ایجاد شــــده نمی تــــوان نادیده گرفت امــــا نباید 
فراموش کنیم کســــب نشــــان های مختلــــف در میادین 
بین المللی همیشــــه کام مردم کشــــورمان را شــــاد کرده 
اســــت. بنابراین برای بــــاال رفتن پرچم جمهوری اســــالمی 
 به ورزش هم توجه شــــود تا ما 

ً
ایران الزم اســــت که حتمــــا

بیــــش از این شــــاهد موفقیت هــــای جوانان اســــالمی در 
میادین بزرگ باشیم.

زمان شهرآورد 9۲ در دسترس نیست!
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: حضور پرســــپولیس تــــا فینال 
لیــــگ قهرمانان آســــیا و لغو برخــــی دیدارهــــای لیگ برتر 
به دلیل ابتــــالی بازیکنان تیم ها به کرونا، باعث شــــده تا 
کمــــاکان زمان برگزاری دیدار تیم های فوتبال اســــتقالل و 
پرســــپولیس در هفته هشتم لیگ برتر در هاله ای از ابهام 

باشد.
حضور پرسپولیس در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا و 
مراحل پیش از آن زمانبندی صورت گرفته برای ســــازمان 
لیگ را بــــا چالش جدی مواجه کــــرد و کار را تا جایی پیش 
برد که ســــه دیدار این تیم مقابل تیم های فوتبال نساجی 

مازندران، ذوب آهن و سپاهان به تعویق بیافتد.
هرچند زمان دیدارهای این تیم مقابل نساجی مازندران و 
ذوب آهن اصفهان به ترتیب قرار است پنجم و دهم دی 
ماه سال جاری برگزار شود اما در مورد زمان دیدار این تیم 
مقابل ســــپاهان هنوز اطالع رسانی از سوی سازمان لیگ 

فوتبال ایران صورت نگرفته است.

توجه به خواسته استقاللی ها �
دهم آذر پرویز مظلومی، سرپرســــت باشــــگاه اســــتقالل 
عنــــوان کــــرده بــــود کــــه بایــــد دیــــدار تیم هــــای فوتبــــال 
پرسپولیس و سپاهان که به دلیل حضور پرسپولیسی  ها 
در فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا زمان نامعلومی 
مقابل آن از سوی سازمان لیگ درج شده بود برگزار شود 
تا استقالل در هفته هشتم مقابل پرسپولیس به میدان 

برود.
سهیل مهدی، سرپرست کمیته برگزاری مسابقات لیگ 

برتر فوتبال در واکنش به این اظهارات، اعالم کرد که پس 
از فینــــال لیگ قهرمانان آســــیا بازی های معوقــــه را برگزار 
خواهیم کرد و پس از آن نیز سراغ شهرآورد خواهیم رفت.

دل به دل پرسپولیس �
مســــؤوالن باشگاه پرسپولیس در آســــتانه دیدار مقابل 
نساجی مازندران با ســــازمان لیگ و باشگاه نساجی برای 
تغییر محل بازی این دو تیم از قائم شــــهر بــــه تهران نامه 
 نگاری کردند تا دیدار رفت این دو تیم در ورزشــــگاه آزادی 
و بازی برگشــــت در قائم شهر برگزار شود؛ درخواستی که از 
سوی باشگاه نساجی برای تغییر میزبان و مهمان در بازی 
رفت و برگشــــت رد و اعالم شد با اجرای شــــیوه نامه های 

بهداشتی پذیرای پرسپولیس در قائم شهر خواهد بود.
باشگاه پرسپولیس از سازمان لیگ درخواست کرده بود 
تا به دلیل شــــیوع ویروس کرونا و اجتناب از ســــفر به این 
شــــهر و نیز زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی، 
دیدار این تیم برابر نساجی مازندران در تهران برگزار شود 
که مورد پذیرش باشگاه نساجی قرار نگرفت و در نهایت 
سازمان لیگ به منظور همراهی با پرسپولیس، رای به لغو 

این دیدار داد.

ابهام در مورد پرسپولیس - ذوب آهن �
دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان 
در هفته ششــــم لیگ برتر در حالی لغو شد که طبق اعالم 
این تیــــم اصفهانی تعــــداد بازیکنان مبتالی ایــــن تیم به 
ویروس کرونا هفت نفر بوده اســــت یعنی باید بر اساس 

قانون 5+11 دیدار این دو تیم برگزار می شد!
بر اساس اعالم مسؤوالن باشــــگاه ذوب آهن به خبرنگار 
ایســــنا، تعداد مبتالیان این تیم به ویــــروس کرونا قبل از 
دیدار مقابل پرســــپولیس به هفت نفــــر کاهش یافت و 
درست شــــب قبل از بازی بود که به صورت غیر رسمی به 
ذوب آهنی ها اعالم شد دیدار این تیم مقابل پرسپولیس 
در هفته ششــــم لیــــگ برتر برگزار نخواهد شــــد، آن هم در 

شرایطی که کاروان ذوبی ها در تهران حضور داشتند!
ســــوالی که در مــــورد تصمیم ســــازمان لیگ برتــــر فوتبال 
ایران وجود دارد این اســــت کــــه دیدار تیم هــــای فوتبال 
پرســــپولیس و ذوب آهن با اســــتناد به کــــدام قانون لغو 
شــــده اســــت؟ آیا تعداد بازیکنان غیر مبتالی این تیم به 
ویروس کرونا کمتر از عدد تعیین شــــده بر اساس قانون 
5+11 بوده اســــت؟ یا دیــــدار مربوطه به دلیــــل مصلحت 
اندیشــــی ناشــــی از احتمال ابتالی بازیکنان پرسپولیس 
قبل از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا لغو شده است؟ 
موضوعی کــــه آنقدر مبهم و نامشــــخص اســــت که حتی 
صــــدای پرسپولیســــی ها را درآورد و خواســــتار 3 بــــر صفر 

شدن نتیجه دیدار این تیم مقابل ذوب آهن هستند.

سازمان لیگ چه خواهد کرد؟ �
سرپرست کمیته برگزاری مســــابقات لیگ برتر فوتبال با 
اشــــاره به همکاری های صورت گرفته با پرسپولیســــی ها 
بیــــان کــــرد که ایــــن تیم نیــــز بایــــد در برهه زمانــــی کنونی 
همکاری الزم را بــــه منظور اجرای برنامــــه زمانبندی جدید 
سازمان لیگ داشته باشد. به این ترتیب پرسپولیسی ها 

به احتمال فراوان باید در بازه زمانی 12 روزه سه دیدار خود 
را مقابل تیم های فوتبال نســــاجی، ذوب آهن و سپاهان 
برگــــزار کنند کــــه به نوعی بــــرای این تیم قبل از شــــهرآورد 

بسیار پرفشار خواهد بود.
از سوی دیگر اســــتقاللی ها نیز به دلیل اینکه اعالم کرده 
انــــد قبل از برگزاری دیــــدار تیم های فوتبال پرســــپولیس 
و ســــپاهان بــــه مصــــاف سرخپوشــــان نخواهنــــد رفــــت 
احتمال بســــیار زیاد در همیــــن بازه زمانی کــــه دیدارهای 
پرسپولیســــی ها برگــــزار می شــــود مســــابقه ای نخواهند 

داشــــت و در نهایت باید به مصاف رقیب ســــنتی خود در 
شهرآورد پایتخت بروند.

باید منتظر ماند و دید سازمان لیگ برتر فوتبال که عنوان 
کــــرده تا پایان هفته جــــاری برنامه زمان بنــــدی لیگ برتر را 
تا پایان هفتــــه 15 اعالم می کند چه تصمیمــــی در ارتباط با 
زمان دیدار تیم های فوتبال پرســــپولیس و سپاهان و نیز 
اســــتقالل و پرســــپولیس اتخاذ خواهد کرد؛ تصمیمی که 
بدون شــــک با چالش هایی از ســــوی مدیران و هواداران 

این تیم ها همراه خواهد بود.

در ارزیابی فدراسیون اسکواش:

هیأت اسکواش استان همدان رتبه دوم 
کشور را کسب کرد

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان، گفت: هیأت اســــکواش استان 
همدان در ارزیابی فدراسیون اسکواش رتبه دوم کشور را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان، اســــداهلل ربانی مهر با اعالم این 

، گفت: بر اســــاس ارزیابی فدراسیون اسکواش، هیأت اســــکواش استان تهران با 800، هیأت  خبر
اسکواش اســــتان همدان با 790و هیأت اسکواش استان کرمان با 750 امتیاز به عنوان 3 استان 

برتر کشور در این رشته ورزشی معرفی شدند.
رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان گفت: در ســــال 99 با یک برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه 
مدت ســــعی کردیم همه ظرفیت ها را در جهت توسعه اسکواش اســــتان همدان به کار بگیریم و 

اقدامات خوبی در چند ماه اخیر انجام شده است.

وی گفت: برگزاری مجمع عمومی ســــالیانه، حضور فعال بازیکنان در مسابقات اسکواش، برگزاری 
جشــــنواره اسکواش در خانه، کلنگ زنی کورت اســــکواش، تفاهم نامه با بخش خصوصی و ارتباط 
و تعامل با رســــانه ها در کنار برنامه های فرهنگی از مهمترین اقدامات هیأت اســــکواش اســــتان 

همدان در سال جاری بوده است.
رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان گفــــت: در ماه هــــای آینــــده خبرهای بهتری از توســــعه 

اسکواش در استان همدان خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:

بازی با شهرداری بندرعباس به تاریخ پیوست
تمرکزمان به بازی پیش رو خواهد بود

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری 
همدان گفت: بازی ســــنگینی برابر تیم فوتبال شهرداری 
بندرعباس داشــــتیم اما این پیروزی به تاریخ پیوســــت و 

نباید در باد یک برد بخوابیم.
رضا طالیی منش در گفتگو با خبرنگار هگمتانه با اشــــاره 
به دیدار هفته نخســــت تیــــم فوتبال شــــهرداری همدان 
در لیــــگ دســــته دوم فوتبــــال کشــــور برابــــر شــــهرداری 
بندرعباس اظهار کرد: بازی بســــیار سنگین و سختی را در 
هفته نخســــت در بندرعباس انجام دادیــــم و تیم فوتبال 

شهرداری بندرعباس از تیم های خوب گروه ما است.
وی افزود: شــــرایط آب و هوایی نیز در دقایق نخست تیم 
ما را بســــیار اذیت کرد همچنیــــن بازیکنان مان به اندازه 2 

نفر واقعا دویدند و از جان و دل مایه گذاشتند.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به شرایط 
نیمه نخست این دیدار گفت: در نیمه نخست در دقایق 
ابتدایــــی کمی اذیت شــــدیم امــــا رفته رفته توانســــتیم با 

شرایط کنار بیاییم و بازی را کنترل کنیم.
طالیی منش خاطرنشان کرد: در 20 دقیقه پایانی نیمه نخست 
بــــازی کنترل شــــده ای را انجام دادیــــم و در بهترین دقیقه هم 

توانستیم به گل برسیم و با پیروزی به رختکن برویم.
وی با اشــــاره به نیمه دوم ایــــن دیدار بیان کــــرد: در نیمه 
دوم تیــــم حریف با چندیــــن تعویض برای جبــــران نتیجه 
به میــــدان آمد و در دقایق نخســــت این نیمه توانســــت 

موقعیت هایی را ایجاد کند.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان عنــــوان کرد: اما 
ما هــــم بــــا تعویض های خوبی کــــه انجــــام دادیم حمالت 
شــــهرداری بندرعباس را کنترل کردیــــم و اگر کمی خوش 
شــــانس تر بودیم در ضد حمالت حداقل می توانستیم با 

اختالف 2 گل به پیروزی برسیم.
طالیی منــــش بــــا بیــــان اینکــــه پیــــروزی برابر شــــهرداری 
بندرعباس به تاریخ پیوســــت، گفت: بعــــد از بازی هم به 
بازیکنانم گفتم که این بازی را فراموش کنند و نباید در باد 

یک پیروزی بخوابیم.
وی افزود: تمام تمرکزمان بــــر بازی برابر مس نوین کرمان 
خواهد بود چون اعتقاد دارم تمام دیدارها یک جنگ تمام 

عیار و سخت بوده و حریف آسانی نداریم.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با اشاره به داوری 
این دیدار بیان کرد: داور واقعا باید بگویم قضاوت بسیار 

خوبی داشــــت و اعتقاد دارم این داور را در لیگ های باالتر 
در آینده خواهیم دید.

طالیی منش خاطرنشان کرد: امیدواریم همه داوری ها در 
لیگ دسته دوم فوتبال کشور بدون مشکل و با قضاوت 

بی طرفانه همراه باشد.
وی بــــا تشــــکر از مدیــــران شــــهرداری همــــدان گفــــت: از 
حمایت های شــــهردار ورزش دوســــت همدان و مدیران 
شــــهرداری، رئیــــس و معــــاون ورزش ســــازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری همدان و همه که شــــرایط 
خوبــــی را در ایــــن دیــــدار برای مــــان فراهم کردند تشــــکر 

می کنیم.
ســــرمربی تیــــم فوتبال شــــهرداری همــــدان عنــــوان کرد: 
خوشــــبختانه یــــک مجموعه همدل امســــال کنــــار هم از 
بازیکنان، کادرفنی، سرپرست، پزشک، تدارکات و عوامل 

اجرایی کنار هم جمع شده ایم.
گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته دوم 
لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور 7 دی ماه از ســــاعت 14 
در ورزشــــگاه شــــهدای قدس همدان میزبان مس نوین 

کرمان خواهد بود.

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

دوره مربی گری درجه سی فوتبال آسیا
در همدان برگزار می شود

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال اســــتان 
همدان گفت: دوره مربی گری درجه ســــی فوتبال آسیا 
با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی بهمن ماه 99 در 

همدان برگزار می شود.
عبــــاس صوفی بــــا اشــــاره بــــه برگــــزاری دوره مربیگری 
درجه ســــی فوتبال آســــیا در همدان اظهــــار کرد: ثبت 
نام ایــــن دوره مربی گری بــــا ظرفیت 24 نفر آغاز شــــده 
و عالقه مندان بــــرای حضور در ایــــن دوره می توانند به 
کمیته آموزش هیأت فوتبال اســــتان همدان مراجعه 

کنند.
وی افزود: ایــــن دوره از بهمن ماه 99 به مدت 13 روز به 
صورت تئوری و عملی با رعایت تمامی شــــیوه نامه های 

بهداشتی برگزار می شود.
رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
شــــرکت کنندگان بایــــد مدرک پیش نیــــاز درجه دی و 
یا ســــی ایران که حداقل یک ســــال فعالیت مســــتمر 
داشتند را ارائه دهند، گفت: اولویت ثبت نام با مربیانی 

است که دارای فعالیت باشند.
صوفی خاطرنشــــان کــــرد: تا پایان ســــال هفــــت دوره 
کالس هــــای مختلــــف داوری و مربی گــــری در همدان 

برگزار خواهد شد.

وی با اشــــاره به تعداد مربیان فوتبال اســــتان همدان 
بیان کرد: در حال حاضر در استان همدان 1 مربی درجه 
آ حرفه ای، 181 مربی آ آسیا، 185 مربی ب آسیا، 320 مربی 
ســــی آسیا، 350 مربی دی آســــیا و 2 مربی دروازه بانی در 

استان همدان وجود دارند.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان عنــــوان کرد: در 
رشــــته فوتســــال 85 مربی ســــطح یک ایران، 75 مربی 
ســــطح یک آسیا، چهار مربی ســــطح 2 آسیا دارای کارت 

هستند.
صوفی بــــا بیان اینکه هیــــأت فوتبال اســــتان همدان 
بزرگ ترین هیأت ورزشــــی استان اســــت، گفت: هیأت 
فوتبــــال اســــتان همــــدان یکــــی از بــــی حاشــــیه ترین 
هیأت های ورزشی اســــتان که هر ســــاله با برنامه ریزی 
دقیــــق و منظم طبق تقویم ورزشــــی تمــــام رویدادهای 

خود را جلو می برد.
وی افزود: هر چند ســــال 99 به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ســــال خوبی بــــرای فوتبال اســــتان نبود و این 
کاماًل محســــوس بود و  کشــــور هم  موضوع در تمام 
امیدواریــــم بتوانیم هر چه زودتر مســــابقات فوتبال 
کشــــوری برگزار  بــــرای معرفی نماینــــدگان  را  اســــتان 

. کنیم
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7 خیابان فرهنگ
محله ما

هگمتانه، گروه محله ما - راضیه مهری: محله های شهری 
را می تــــوان کوچک ترین واحدهای کالبــــدی و اجتماعی و 
حتی قومی در بدنه ســــنتی شــــهرهای ایران به ویژه شهر 
همــــدان، که یکی از شــــهرهایی اســــت کــــه قدیمی ترین 

محالت را در دل خود جا داده است، به شمار آورد.
بــــدون توجه بــــه تعاریف لغــــوی و مفهومــــی آن، محله ها 
مرزبندی فیزیکی مشــــخص ندارند، امــــا از نظر عملکردی 
و مشــــارکت در عرصه های مختلــــف فرهنگی و اجتماعی 
شــــهرها، محدوده آنهــــا، حداقل برای ســــاکنان هر محله 

مشخص بوده است.
هرچند ارتباط گسســــت ناپذیری بین محله ها وجود دارد 
که شاید خیابان کشــــی های امروزی اندکی این ارتباطات 
را زخمی کرده باشــــد امــــا همچنان هم محله هــــا از طریق 
کوچه پس کوچه های قدیمــــی و جدید به یکدیگر مرتبط 

می شوند.
شــــهر همدان هم کــــه در قدیــــم االیام باغات سرســــبز و 
فراوانی گرداگردش را پوشــــانده بود از محله های قدمت 
دار و نیز محله های جدیدتری تشــــکیل شــــده که برخی از 

آنها در دل باغات شهر ساخته شده و امتداد یافته اند.
در ســــال های دور کــــه از ضلــــع جنوبــــی خیابــــان آیت ا... 
طالقانــــی )پذیرایــــی( به بعــــد را باغ ها و زمین هــــای زراعی 
شامل می شدند، محله ای در این سمت که دارای تعریف 
خاص آن یعنی بافت مســــکونی و نیز مغازه ها در اطراف 

مسجد و حمام و... باشد وجود نداشت.

خیابان قوزی آباد منشعب از خیابان پذیرایی �
پــــس از آن ســــال ها بــــه تدریج شــــهر گســــترش یافت و 
خیابان هایی به ســــمت جنوب شــــهر از خیابان پذیرایی 

کشیده شدند که از جمله آنها خیابان فرهنگ و نیز 
خیابان قوزی آباد بود.

خیابــــان قوزی آباد، خیابانی منشــــعب از خیابــــان آیت ا... 
طالقانی)پذیرایــــی( در جهــــت جنــــوب و پاییــــن دســــت 
خیابــــان فرهنگ بوده اســــت که امــــروزه به نــــام خیابان 

شهید نواب صفوی نام گذاری شده است.
این خیابان در دوره پیش از انقالب به نام خیابان شــــهناز 
دختر فوزیه همســــر مصری شــــاه ملعون نام داشــــت که 
چهــــار راهی به همین نام نیز امــــروزه در انتهای جنوبی آن 
واقع اســــت که خیابان فرهنگ را به خیابــــان گلزار مرتبط 

می سازد.
، محوطه قوزی آبــــاد در واقع از میدان  در ســــال های دورتر
ســــیزده آبان )پیشاهنگی( شــــروع می شــــده و تا انتهای 
خیابان نواب، کــــه در آن زمان خیابان قــــوزی آباد خوانده 
می شــــده اســــت، ادامه می یافته و بــــا اتصال بــــه خیابان 
آیــــت ا... طالقانی، کــــه در آن زمان به نام خیابــــان پذیرایی 

معروف بوده، ختم می شده است.
محوطه قوزی آباد از ســــوی دیگر به محوطه شــــیر سنگی 
راه داشــــته که درواقع این مسیر ها همگی از میان باغات 

و زمین های زراعی می گذشته اند.

وجه تسمیه خیابان قوزی آباد �
در وجــــه تســــمیه خیابان قــــوزی آباد چنین گفتــــه اند که 
در انتهــــای این خیابان قهــــوه خانه ای وجود داشــــته که 
شــــخصی گوژپشــــت و قوزی آن را اداره می کرده است. به 
همین دلیل نام این محل قوزی آباد گذاشته شده است.
چشــــمه ای نیز در جوار قهوه خانه قــــوزی آباد و در انتهای 
خیابان نواب فعلی وجود داشته که به همین نام شناخته 

و  کارگاه قالی می شــــده  بــــه مصــــرف  آن  آب 
آن ناحیه  شویی و باغات 

می رسیده است.
گذشته  سال های  در 
اهمیت  خانه ها  قهوه 

و جایگاه ویژه ای میان مردم و اهالی هر محل داشــــتند، تا 
آنجا که نــــام خیابان قوزی آباد هم برگرفته از نام قهوه خانه 

آن محل بود.
قهوه خانه ها به صورت مردمی و عمومی در ایران در دوره 
صفوی شــــکل گرفتند و توانســــتند محفل مناسبی برای 

جمع شدن افراد هر صنف جامعه بشوند.
قهــــوه خانه هــــا از آغــــاز شــــکل گیــــری تــــا امــــروز نقش و 
کارکردهــــای اجتماعــــی و فرهنگــــی و هنــــری گوناگونی در 

جامعه سنتی ایران داشته اند.
در آغــــاز قهــــوه خانــــه محــــل جمــــع شــــدن شــــعرا، ادبا و 
نویســــندگان یعنی یک محفل ادبی بود. از این رو، یکی از 
نقش ها و کارکردهای اولیۀ قهوه خانه را می توان توســــعه 

و اشاعۀ شعر و ادب و موسیقی دانست.
 محفلی شــــد برای پاتوق هنرمندان کوچه 

ً
قهوه خانه بعدا

. نقاالن، قصه گویــــان، تقلیدچی ها، نوازندگان دوره  و بازار
گرد، نقاشــــان، خیمه شــــب بازان و بازیگران روحوضی که 
پیش از برپایی قهوه خانه جای خاصی برای ارائۀ هنر خود 
نداشــــتند، به تدریج قهــــوه خانه را که محل تجمع اقشــــار 
مختلف از هر صنف بود، مکانی مناســــب برای هنرنمایی 

هایشان یافتند.
قهــــوه خانه ها نقش سیاســــی و اجتماعی هم داشــــتند. 
زمانــــی که رادیــــو نبــــود در قهوه خانه نقال هــــا می آمدند و 
خبرهای سیاســــی و اجتماعی روز را می دادند. بســــیاری از 

سیاسی  گرایش های  ما  اســــتخوان دار  قهوه خانه دارهای 

داشتند.
بهترین دورۀ رونق و شــــکوفایی قهوه خانه در ایران، دورۀ 
قاجار به ویژه دورۀ ناصرالدین شــــاه بود. قهوه خانه از این 
دوره تــــا دورۀ پهلوی اول بســــیار کارآمد و فعــــال و پاتوق 

اقشار و الیه های مختلف اجتماعی بود.

نــــام گــــذاری دروازه بــــاب االســــد بــــه دلیــــل وجود  �
مجسمه شیرسنگی

در آن زمــــان از خیابــــان قوزی آبــــاد که به مــــوازات خیابان 
پذیرایی و به سمت شمال شرقی همدان پیش می رفتیم 
به فاصله یک کیلومتری تپه مصال و در نقطه جنوب شرقی 
شــــهر به تپه ای معروف به تپه شیرسنگی می رسیدیم که 
گورستان پارتی معروف در آنجا کشف شده بود و بر باالی 
آن تندیس شیرســــنگی یونانی ساخت عهد اسکندر قرار 

داشت.
در گذشــــته آنجا را محله درب االســــد می گفتند که دروازه 
شــــهر بر شــــاهراه خراســــان در آنجا به باب االسد مشهور 
بوده اســــت. باب االسد یا دروازه شــــیر یکی از دروازه های 
همــــدان قدیــــم بــــوده کــــه در محــــل نصــــب مجســــمه 
شیرسنگی واقع شــــده بود و به دلیل وجود این مجسمه 

چنین نامی بر خود گرفته بود.
مجسمه شیرسنگی در واقع به یادگار مانده از پایان عصر 
هخامنشی است که بنابر اسناد تاریخی، اسکندر مقدونی 
آن را به یاد سردار محبوبش ساخته و در این محل نصب 

کرده است.

تا چند دهه پیش این مجســــمه تنها بر تپه ای خشــــک و 
برهوت مانده بود هرچند تندیس شیرســــنگی بر آن تپه 
جلوه ای خاص داشــــت اما در اوایل دهه 1350 بر این تپه 
و گرداگرد مجســــمه، بوســــتان و میدانی ســــاخته شد که 

گردشگاه مردم شد.

شکل گیری محله ها حول تپه شیرسنگی �
پــــس از آن در اطراف تپه شیرســــنگی و حــــول میدان آن 
ساخت و ســــاز هایی انجام گرفت و محالتی پدید آمدند و 

به تدریج شهر در این محدوده گسترش یافت.
هنگامــــی که میــــدان امــــام)ره( و شــــش خیابــــان اصلی 
شــــهر ســــاخته می شــــد، مردم خیابانی را که به ســــوی تپه 

شیرسنگی راه می برد، خیابان سنگ شیر نامیدند.
اگرچه در اســــناد رســــمی نام این خیابان ســــیروس بود و 

پــــس از پیروزی انقالب نیــــز این خیابان به نــــام تختی نام 
گذاری شــــد. کوچه ســــنگ شــــیر نیز امروزه به نــــام کوچه 

امیرکبیر شناخته می شود.
در حال حاضر برای رسیدن به میدان سنگ شیر از سمت 
خیابــــان نواب یا همــــان خیابان قوزی آباد بایــــد از خیابان 
گلزار و کوچه پس کوچه های آن به ســــمت شمال شرقی 
شهر حرکت کرد که در ســــال های گذشته تمامی آنها باغ 
و زمین های زراعی بودند و چشــــمه های زیادی هم در این 

مسیر ها می جوشیدن که دیگر خبری از آنها نیست.

، محوطه ای که نیازمند رسیدگی بیشتر است سنگ شیر

هگمتانه، گروه محله ما : در سال های گذشته که گرداگرد 
شــــهر همدان را باغ ها و زمین های زراعی فــــرا گرفته بود و 
محله های کهن و قدیمی، منطقه مسکونی شهر همدان 
را تشــــکیل داده بودنــــد، شــــهر همدان هنوز گســــترش 
نیافته بود اما به تدریج شهرنشــــینی در همدان نیز مانند 
سایر شــــهرها گسترده تر شــــد تا آنجا که ساخت و ساز ها 
به دل زمین های سرســــبز اطراف شــــهر کشــــیده شــــد و 

محله های جدیدتری در این مناطق شکل گرفتند.
یکی از نواحی همدان که با گســــترده شدن شهر نشینی 
و کشــــیدن خیابان ها و معابر در دل باغات ایجاد شــــده، 
زمین هــــای واقع در ضلع جنوبی و جنوب شــــرقی خیابان 
پذیرایی ســــابق اســــت که امروز به نام هــــای فرهنگ، آزاد، 
، امیرکبیر و ســــنگ شیر شناخته می شوند که  نواب، گلزار

همگی جزء باغات پایین دست خیابان پذیرایی بودند.
برای شــــناختن بیشــــتر این منطقه از شــــهر و پرسیدن از 
اوضاع و احوال امروز کوچه پــــس کوچه های این محله ها 
پــــای صحبت یکــــی از پیرمردهای همدانی نشســــتیم که 
شــــناخت خوبی از خیابان قــــوزی آباد و امتــــداد آن تا تپه 

شیرسنگی داشت.

وجود باغات همدان در باالدست خیابان پذیرایی �
آقــــای درفشــــی پیرمــــرد 78 ســــاله همدانــــی در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه باالدست خیابان پذیرایی 
یا همان خیابان آیت ا... طالقانی امروز را زمین های زراعی و 
باغ ها تشکیل می دادند گفت: درست روبروی دبیرستان 
ابن ســــینا که امروز در ســــمتی از بلوار آیت ا... طالقانی قرار 
گرفته، مسیری به ســــمت تپه شیرسنگی بود که امروز به 

نام خیابان امیرکبیر نامیده می شود.
وی با اشــــاره به اینکه خیابان پذیرایی از مسیر دیگری هم 
به محوطه شیرسنگی می رسید افزود: خیابانی که در حال 
حاضــــر به نام خیابان نواب صفوی شــــناخته می شــــود در 
گذشته مسیری بود به نام خیابان قوزی آباد که به سمت 

محوطه شیرسنگی و همینطور میدان 13 آبان می رفت.

درفشــــی به وجود باغچه و قهوه خانــــه ای در انتهای این 
خیابان اشــــاره کرد که صاحب آن شخص گوژپشتی بود و 
ادامه داد: به همین دلیل آن خیابان و قهوه خانه را به نام 

قوزی آباد می شناختند.
وی با بیــــان اینکــــه در زمین های این ناحیــــه چند باغچه 
و قهوه خانه وجود داشــــت افزود: باغچــــه ناجی و باغچه 
نایب احمد هم از این دســــت باغچه هــــا بودند که داخل 
آنها قهوه خانه وجود داشت و کمی پایین تر از قهوه خانه 
نایب احمد نیز قبرستان متروکه ای بود که به آن بله کدو 

می گفتند.

فعالیت قهــــوه خانه ها در باغچه هــــای همدان تا  �
سال 45

این پیرمــــرد همدانی اضافه کــــرد: این باغچه هــــا و قهوه 
خانه ها نهایتا تا حدود ســــال 1345 فعــــال بودند و بعد از 
آن به تدریج از حالت باغی و زراعی خارج شــــده و به منازل 
مسکونی و معابری تبدیل شدند که محله های همدان را 

به هم متصل می کردند.
درفشــــی با بیان اینکــــه در آن زمــــان خیابــــان پذیرایی تا 
محوطه چاپارخانه امتداد می یافت گفت: باالدســــت این 
 زمین بود که کم کم ســــاخت و ساز ها در آن 

ً
خیابان تماما

جا آغاز شد و شهر به آن سمت گسترش پیدا کرد.
وی ادامه داد: با ســــاختمان سازی هایی که صورت گرفت 
در اطــــراف خیابان قوزی آباد خانه ها ســــاخته شــــدند و با 

شکل گیری محالت، تا قبل از انقالب این خیابان به 
نام شهناز معروف شد.

درفشــــی به وجود حمام شــــهناز که در ضلع جنوبی 
چهارراه شــــهناز واقــــع بود اشــــاره کرد و افــــزود: این 
حمام پس از ســــال ها تخریب شــــد و درحــــال حاضر 
آپارتمان های مسکونی و واحدهای تجاری بر روی آن 

ساخته شده اند.
وی اضافه کرد: مســــجد اعظم نیز که در خیابان نواب 
واقع بود درحال حاضر در دســــت نوســــازی و تجدید 

بناست.
درفشــــی در ادامه سخنان خود به علت نام گذاری میدان 
و خیابان سنگ شــــیر که در امتداد محوطه قوزی آباد قرار 

داشت اشاره کرد و گفت: این
محوطه به دلیل وجود تندیس و مجســــمه شیرســــنگی 
که یکی از آثار تاریخی شــــهر همدان به حســــاب می آید، به 
نام سنگ شــــیر معروف شده اســــت که البته یک مرتبه 
هم توسط افراد ســــودجو که معتقد بودند داخل آن گنج 

وجود دارد منفجر شد و دوباره مرمت گشت.

تبدیل تپه شیرسنگی به میدان سنگ شیر �
وی اظهــــار کرد: بعــــد از ســــال 1350، تپه ای که مجســــمه 
شیرسنگی روی آن واقع شــــده بود را به میدان و محوطه 
ســــبزی تبدیل کردند کــــه امروز یکی از میدان های شــــهر 

همدان و محلی برای گردش و تفریح اهالی است.
، دور میدان  درفشی با بیان اینکه قبل از ساخت اداره گاز
، دباغ خانه ای در آن محل وجود داشت ادامه  سنگ شیر
داد: در آن زمان در کنار دباغ خانه نیز مکانی وجود داشت 
برای پخت گوشــــت االغ و ســــاخت ماده ای به نــــام یلم یا 
همان چسب چوب که به نجار ها فروخته می شد، و به آن 

مکان هم یلم پز خانه می گفتند.
در ادامه از ایــــن پیرمرد همدانی در خصوص مشــــکالت 

امروز این محدوده از شــــهر همدان پرسیدم؛ وی 
گفت: متأسفانه محوطه سنگ شیر 

و خود تندیس شیرسنگی آنچنان 
که شایســــته آن است مورد توجه 
قــــرار نگرفته و از نظر گردشــــگری 

مــــورد اقبــــال عمومی واقع نشــــده 
است.

وی اظهــــار کرد: مجســــمه  شیرســــنگی 
در همدان قدمتــــی بیش از 2000 

ســــال دارد که در زمان 
حکومت 

پادشاهان 
و  مــــاد 
هخامنشی 

اهمیت 
زیادی 

داشت، 
بنابراین 

باید  امروز 

رسیدگی بیشتری شامل حال آن شود.
درفشــــی با بیان اینکــــه کوچه های اطراف میدان ســــنگ 
شــــیر به لحاظ آســــفالت وضعیــــت خوبی ندارنــــد اضافه 
کرد: نخاله های ســــاختمانی در اکثر کوچه های این محله 
به خاطر ســــاخت و ســــاز زیاد در کوچه ریخته می شــــود و 

رسیدگی به آنها کمتر صورت می گیرد.

محدود شدن کسبه خیابان نواب با کاهش تردد  �
خودروها

وی در رابطه با وضعیت خیابــــان نواب صفوی نیز عنوان 
کرد: با بســــته شــــدن بریدگــــی واقــــع در خیابــــان آیت ا... 
طالقانی کــــه به ســــمت چهار راه شــــهناز می رفــــت تردد 

خودرو ها از این خیابان بسیار کمتر از قبل شده است.
درفشی افزود: این وضعیت هرچند برای اهالی و ساکنان 
خانه های محله شهناز و خیابان نواب آرامش بیشتری به 
ارمغان آورده اما کســــبه این خیابان به دلیل عبور و مرور 

کمتر خودروها دچار ضرر و زیان شده اند.
وی ادامــــه داد: بــــار ترافیکی ایــــن خیابان هم بــــه خیابان 

فرهنگ و خیابان آزاد منتقل شده است.
درفشــــی با گالیه از پیاده رو سازی نامطلوب خیابان نواب 
اضافه کرد: در زمان سرما و بارش برف نیز به دلیل شیب 
زیاد این خیابان، اهالی و خودروها برای تردد دچار مشکل 

می شوند.
درفشــــی همچنیــــن عنوان کرد: پــــارک صابری نیــــز که در 
محدوده پشــــت ســــاختمان نیروی انتظامی و مدرسه 
ابن ســــینا واقع شــــده، به جــــای اینکه محلــــی برای 
گذراندن اوقات فراغت خانواده ها باشد به محلی 
برای تجمع افراد معتاد تبدیل شــــده است که 
باید هرچه زودتر به وضعیت آن رسیدگی 

شود.

از قوزی آباد تا شیرسنگی

سردار شهید تقی بهمنی

هگمتانه، گروه محله ما: شــــهید تقی بهمنی در ســــال 
1335 در همدان به دنیا آمــــد. تحصیالت ابتدایی را به 
صورت روزانه به اتمام رســــاند و پــــس از آن مجبور بود 
روزها کار کند و شــــب ها درس بخواند. بــــا این کار هم 
هزینه های تحصیل خودش را تأمین می کرد و هم برای 

خانواده اش کمک بزرگی بود.
مادرش می گوید یاد ندارم کســــی به او گفته باشد نماز 
بخوان یا مســــجد برو. او بــــا عالقه و از ســــنین کودکی 
مسجد می رفت و سال ها قبل از اینکه به سن تکلیف 

برسد نماز می خواند.
کمک به دیگران را وظیفه خود می دانست و از کوچکی 

عادت داشت به مردم کمک کند.
از نوجوانی به مبــــارزه علیه طاغــــوت پرداخت و یکی از 

پیشگامان مبارزات مردمی در همدان بود.
وقتی انقالب اسالمی به پیروزی رسید او از پا ننشست و 
فعالیت هایش را بیشــــتر کرد. می دانست دشمنان به 
راحتی دست از توطئه علیه مردم ایران بر نخواهند داشت.
در درگیری های پاوه و جنــــگ داخلی که ضد انقالب در 
کردســــتان به راه انداخته بود شرکت کرد. او داوطلبانه 
به سپاه پاســــداران پیوست و به مناطق درگیری با ضد 

انقالب در پاوه و سنندج و مهاباد رفت.

پس از مدتی که مســــؤولیت گروهــــی از رزمندگان را در 
ایــــن مناطق به عهده داشــــت به همدان بازگشــــت و 

جنگ در جبهه فرهنگی را آغاز کرد.
بــــا تهاجم همــــه جانبــــه ارتش بعــــث عراق دوبــــاره به 
عضویت ســــپاه درآمد و به جبهه قصر شــــیرین رفت و 
با قبول مســــؤولیت گروهی از رزمنــــدگان به مقابله با 

تهاجم دشمن پرداخت.
با گذشــــت زمــــان و بــــروز خالقیت هــــای بی شــــمار با 
ســــپاه  عملیات  فرماندهــــی  فرماندهــــان  صالحدیــــد 
همدان به او محول شــــد اما این سمت نتوانست او را 

از جبهه ها جدا کند.
او با همین سمت در خط مقدم جبهه مشغول نبرد با 
متجاوزان بود. اعتقاد داشت تمام حرکات و رفتار باید 

در راه نجات دین و شرف باشد.
تقی بهمنی نوری بود در ظلمت و باید روزی به ملکوت 
اعــــال می پیوســــت، در آخریــــن روزهای زندگــــی زمینی 
چندین بار همرزمان شــــهیدش را در خواب دیده بود، 

گویا زمزمه وصالش در میان عرشیان برپا بود.
ســــرانجام در دهــــم اردیبهشــــت 1360 بر اثــــر اصابت 

ترکش خمپاره در جبهه غرب به شهادت رسید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

 آبروی محله

عکاسخانه



کشور و توسعه بیمارستان توسط نهادهای عمومی غیردولتی و با جلب مشارکت فعاالن اقتصادی از جمله بخش عمومی  در راستای سند توسعه 1404 سالمت 
کاهش هزینه های درمان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در نظر دارد ساخت بیمارستان 128  غیردولتی، خیریه و تعاونی با هدف 

کشور را از طریق مشارکت ساخت و سرمایه گذاری و توسعه بیمارستان نهادهای عمومی دولتی دارد اقدام نماید. که بنا بر سند توسعه سالمت  تختخوابی را 

شرایط سرمایه گذار: 
کشور جمهوری اسالمی ایران باشد. 1- شرکت سرمایه گذار بایستی ثبت شده در داخل 

2- توانمندی مالی الزم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت و تجهیز بیمارستان مورد اشاره مطابق بند الف-1 را داشته باشد.
3- اشخاص حقیقی نمی توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

ح های  کار را از اداره منابع فیزیکی و طر گهی در روزنامه، اسناد ارزیابی توان اجرای  کثر تا 8 روز پس از تاریخ انتشار این آ 4- متقاضیان واجد شرایط می توانند حدا
ک و  کت های ال کثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 99/10/17 اسناد مذکور را تکمیل و در پا عمرانی دانشــکده علوم پزشــکی شهرســتان اســدآباد دریافت و حدا
کدپســتی 43186-65418 )شماره  مهر شــده به نشــانی: اســتان همدان، شهرستان اســدآباد،  میدان امام)ره(، اداره حراســت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد،  

تماس 08133117451( تحویل و رسید دریافت نمایند.

فراخوان مشارکت در ساخت و تجهیز  بیمارستان با تعرفه عمومی دولتی
 )مرحله چهارم(

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

تعداد تختشهراستان
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حدیث

تیرگی دل تو در اثر دروغی است
که گفته ای

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: بگو پروردگارا مرا 
در هرکاری با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ســــاز و از طرف خود 

حجتی یاری کننده برایم قرار بده.
حضرت امام علی)ع( فرموده اند: راســــتی و صداقــــت قوی ترین رکن 

ایمان است.
حکایت: 

آقای احمد انصــــاری فرزند عارف بزرگوار شــــیخ محمد جــــواد انصاری 
همدانی نقل کرده اســــت که روزی یکی از اهالی بازار خدمت آقا رسید 
و از این که توجه در نماز را حین نماز خواندن از دســــت داده گله کرد و 

گفت: برای درمان آن چه کنم؟
ایشان فرمودند: حالتی که در شما ایجاد شده مربوط به دروغی است 
که در فالن معامله گفتی! برو اســــتغفار کن و تا می توانی در جبرانش 

بکوش تا این حالتت اصالح شود.
سینه ای دارد فراخ و بردبار

پر صداقت از دروغی بر کنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

در عرصه تدبیر تو
بارالها پس تو را سپاس

که پرده سیاه شب را به نور صبح شکافتی
و ما را از روشنی روز بهره  مند ساختی

و در راه فراهم آوردن روزى بینا فرمودى
و از پیشامدهاى خطرناک آفات حفظ نمودى

شب را به صبح رساندیم
و تمام آفریدگان جملگی پاى در میدان صبح نهادند

آسمان و زمین، و آنچه در این دو پراکنده  اى،
ساکن و جنبنده، ایستاده و رونده

و هر چه در هوا باال رفته
و آنچه در زمین پنهان شده

همه و همه در سراپنجه قدرت تو به صبح رسیدیم
در حالی که سلطنت و پادشاهی تو ما را فراگرفته

و مشّیت تو ما را تحت پوشش گرفته
و به فرمان تو در کارها تصرف می  کنیم،

و در عرصه تدبیر تو در حرکتیم
به غیر آنچه فرمان تو بر آن رفته کارى نتوانیم

و جز آنچه تو بر ما بخشی خیرى به ما نمی  رسد
»برگرفته از صحیفه سجادیه«

 راز و نیاز

انتشار
 »دمی آرام گیر و فرزانه شو«

 با ترجمه نازنین فیروزی
گــــروه  هگمتانــــه، 
»دمی  کتاب  فرهنگی: 
آرام گیر و فرزانه شو« با 
فیروزی  نازنین  ترجمه 
به ایران رســــید و روانه 
شــــد.  کتابفروشــــی ها 
ایــــن اثر طــــی 41 هفته 
در صدر پرفروش های 

کتاب قرار داشت.
بــــه نوشــــته تســــنیم، 

کتــــاب »دمی آرام گیر و فرزانه شــــو«، نوشــــته هیمن 
سونیم، به کوشش نازنین فیروزی ترجمه و از سوی 

نشر میلکان منتشر شد.
»دمی آرام گیر و فرزانه شــــو« کتابی است که در سال 
2012 در کره جنوبی منتشــــر شــــد. انتشــــار این اثر با 
اســــتقبال خوبی از ســــوی مخاطبان همــــراه بود؛ به 
طــــوری که در مدت 41 هفتــــه در صدر پرفروش های 
کتاب قرار داشــــت. بنا برآمار منتشــــر شــــده، بیش 
از ســــه میلیون نســــخه از این کتاب که به زبان های 

مختلف ترجمه شده، به فروش رفته است.
هیمــــن ســــونیم در ایــــن کتاب تــــالش دارد بــــا ارائه 
راهکارهایی ســــاده اما کارآمد، به مخاطب بیاموزد که 
چطور می تواند اضطراب و تشویش های روزانه خود را 
کنترل کند. او قصــــد دارد با این روش ها به مخاطبان 
کتابش یادآوری کند که با استفاده از چه شگردهایی 

می توانند در این دنیای ناآرام، آرام بمانند.
کتــــاب حاضر کــــه در هشــــت فصل تنظیم شــــده، 
تجــــارب یک اســــتاد دانشــــگاه را در اختیار مخاطب 
قــــرار می دهــــد. او در این اثر از موضوعــــات مختلفی 
صحبــــت می کند و بر عشــــق و دوســــت داشــــتن 
هم نــــوع و بخشــــش به عنــــوان یکــــی از روش های 

کلیدی تأکید می ورزد.
در بخشــــی از این کتاب آمده است: این همه غوغا 
در جهان برپاست یا در ذهن من؟ جهان به سرعت 
در حرکت اســــت، اّما این بدان معنی نیست که ما 

نیز مجبور به چنین کاری هستیم....
انتشــــار کتاب ســــونیم مورد تشــــویق کارشناسان 
نیز قرار گرفت. »اما کونس«، در هفته نامه  ناشــــران 
»اســــتف پیک«، درباره این کتاب می نویسد: موقع 
خواندن این کتاب بســــیار کوچــــک درباره  خرد، هم 
گریه کردم و هم خندیدم... ســــخنان سونیم عمیق 
اما آشــــنا اســــت، ســــاده اما هنرمندانه اســــت و هر 
فصل بیشــــتر شــــبیه گفت وگو با دوســــتی متفکر 
کتابی درباره   و دوست داشــــتنی اســــت تا خواندن 

گاهی«. ذهن آ
برخی نیز این اثر را مشــــابه هایکوهای ژاپن توصیف 
کردنــــد کــــه بــــه دلیل داشــــتن جمــــالت کوتــــاه اما 

، مناسب زندگی پرسرعت امروز است. تأثیرگذار
نشــــر میلکان کتاب »دمی آرام گیر و فرزانه شو« را به 
قیمت 52 هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار 

داده است.

میز مطالعه

چشم ایرانی
گــــروه  هگمتانــــه، 
ایرانی  چشم  فرهنگی: 
ســــاخته ساسان فالح 
درباره  مســــتندی  فــــر 

سوریه و عراق است.
فــــالح  فــــر  ساســــان 
مســــتند  کارگــــردان 
»چشــــم ایرانی« گفت: 
ایــــن فیلــــم شــــامل 6 

ســــفر به ســــوریه و 4 سفر به عراق اســــت که توسط 
حسن قائدی از ســــال 92 تا تقریبا پایان جنگ انجام 

شده  است.
وی افــــزود: »چشــــم ایرانی« مــــا را با خود بــــه لحظاتی 
می برد که شاید در هیچ فرصت دیگری نتوانیم مثل 
حســــن قائدی به این دست از ســــوژه ها تا این حد 

نزدیک شویم.
این مستند ســــاز با اشاره به اینکه »چشم ایرانی« به 
نوعی ثبت لحظــــات مختلف زندگــــی در کنار جنگ 
است، عنوان کرد: حسن قائدی مهمترین کاری که 
در این سفرها انجام داده توجه به زندگی مردم عادی 
اســــت که در کنار یک جنگ سخت مشغول زندگی 

خود هستند.
حسن قائدی عکاس جنگ که به عنوان سوژه اصلی 
در این مستند حضور دارد، نیز درباره ایده تصویربرداری 
همزمان با عکاسی در بحران  ســــوریه و عراق گفت: در 
یکی از عملیات ها در منطقه عدرا ســــوریه این فکر به 
ذهنم رسید که  ای کاش عالوه بر عکاسی می توانستم 
این لحظات را با دوربین تصویربــــرداری نیز ثبت کنم. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم که عالوه بر عکاســــی، 
از این موقعیت ها فیلم هــــم بردارم. با همان امکانات 
محــــدودی که در آن شــــرایط جنگی در دســــترس بود 

باالخره این کار را نیز انجام دادم.
وی دربــــاره تصویــــر روی پوســــتر ایــــن مســــتند که 
عکسی از نحوه بســــتن دوربین فیلمبرداری بر روی 
دوربین عکاســــی خود در آن شــــرایط جنگی است، 
اظهار کــــرد: وقتــــی ایده همزمــــان تصویربــــرداری و 
عکاسی به سرم زد از یکی از بچه های امداد حزب اهلل 
لبنان مقداری چسب پانســــمان گرفتم و به همین 
شــــکل که در تصویر می بینید ایــــن دوربین را روی 

دوربین عکاسی خودم سوار کردم.
قائدی همچنین افزود: امیدوارم با ثبت این لحظات 
در قالب عکس و فیلم، توانسته باشیم حقیقت این 

وقایع را درست و صحیح برای آیندگان بازگو کنیم.

مستند

را مــــا  نیامــــد  نظــــر  در  تــــو  نقــــش  جــــز 
را مــــا  نیامــــد  رهگــــذر  تــــو  کــــوی  جــــز 
خواب ارچــــه خوش آمد همــــه را در عهدت
را مــــا  نیامــــد  در  چشــــم  بــــه  کــــه  حقــــا 
حافظ

امام صادق علیه السالم:

چون گناه بنده )مؤمنی( فراوان شود و عمل صالحی نداشته 
باشد که جبران آن گناهان کند، خـداوند او را به غـم و انـدوه 

گرفتار می سازد تا گناهانش را پاک کند.
أمالی مفید، مجلس سوم، ح 7، ص 36

عکس روز
ح شهید حاج قاسم سلیمانی برای غربالگری و قطع زنجیره کرونا - همکاری بسیجیان با مراکز بهداشتی کوی مهدی آباد اجرای طر

وصیت شهید شهرام نوروزى

مردم!  بیشتر قدر نعمت انقالب را بدانید
هگمتانه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، آن 
لحظــــه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام 
خمپاره وآماج کدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی 
وقتی با تمــــام وجودت جانت را گذاشــــته بــــودی البــــالی واژگان پرپر و 
می نوشــــتی از عبــــورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگــــون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، 
منم که صدای تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو می نوشتی و 
امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

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

در ابتداى ســــخن، صحبتی دارم با امت ایران امتی که کارى بس بزرگ در 
تاریخ از خود به جاى گذاشــــته و انقالبی کردند کــــه جهانیان را به حیرت 
افکند و این انقالب عظیم با عنایات پروردگار باری تعالی و تحت رهبریت 
عاقالنه و متفکرانه مردى بود الهی؛ مردى که از بهترین انسان هاى روى 

زمین است که خداوند او را در میان ما ایرانی ها قرار داد.
ای مردم! بیشــــتر قدر این انقالب را و این رهبــــر و این نعمت بزرگ الهی 
را بدانیــــد. بیایید اختالف هــــاى کوچک را کنار بگذاریــــد و آن خون هایی 
را که براى ثمر رســــیدن این انقالب تا به امروز ریخته شده در نظر آورید و 
آنچه را که شایســــته این نعمت عظیم و این خون دادن هاســــت انجام 
دهیــــد. بیایید با هم به صمیمیت و مهربانی رفتار کنید. بیایید براى هم 
دلســــوز باشــــیم هر کارى که می کنید اول خدا را در نظــــر بگیرید. بیایید 
بــــه فکر جایگاه ابدى خود باشــــید و این دنیاى فانی را بــــه عنوان "الدنیا 
مزرعه االخره" نظاره کنید و آمال و آرزوى خود را در دنیا قرار ندهید و هرگز 
در کارهاى خیر مأیوس و ناامید نشوید و در همه حال بگویید "توکلت 

علی اهلل و هو ارحم الراحمین".
شما هم اکنون در معرض یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته اید و خوش 
به حال آنان که از این امتحان مهم با نمره عالی قبول شوند، سعی کنید 
همیشه هنگامی که بر شــــما مصیبتی وارد می شود این کلمه آزمایش 

و امتحان الهی را در نظر بیاورید و در مقابل ســــختی ها چون کوه استوار 
بمانید. خدا را فراموش نکنید که خدا با صابران است.

اما ســــخن بعدى من با آن عده معدودى که راه به اشتباه رفته اند،  براى 
شــــما بگویم آن حرف ها و هدف هایی را که با آن مغز شــــما را پر کرده اند 
پوچ و غیرعاقالنه و هالک کننده اســــت، شــــما هیــــچ کارى نکنید فقط 
بیایید در این راهی که رفته اید در این وضعی که دارید کمی مطالعه کنید 
و واقعیت ها و شــــخصیت هاى واقعی را و کذایی را بســــنجید، آن وقت 

مطمئنا راهتان عوض خواهد شد.
و اما ســــخنی بگویم با خانواده و دوســــتانم؛ خدمت خانــــواده ام عرض 
می کنم اگر من شهید شدم خداوند مرا قبول کرده است امیدوارم که در 
وضع زندگی شما کوچکترین خللی وارد نشود و زندگی بهتر و پرنشاط تر 
داشــــته باشید. من عاجزانه از شــــما به خصوص پدر و مادر عزیزم طلب 
حاللیت دارم و امیدوارم که آن همــــه زحمات بی دریغتان را بر من حالل 
کنید و شما اى دوستان عزیزم امیدوارم که شما هم مرا حالل کنید خیلی 

از شماها حق زیادى بر گردن من داشته اید.
شما اى یاران پاک و مخلص در بسیج و انجمن اسالمی قلب هایتان پاک 
است ولی آن را پاک تر کنید اعمالتان را مخلصانه تر کنید و همیشه در راه 
کسب تقوا کوشش کنید. بدانید اجرى بزرگ دارید چون کارهایتان ادامه 
راه شهدا اســــت در این راه از هیچ مصیبتی هراس نداشته باشید چون 
همه مسائل و مشکالت براى این اســــت که صاحب شما ببیند که آیا 

ایمان در عمق شما نفوذ کرده که انشاءاهلل همین طور است.
میــــوه  اگر نرســــد آن را از درختش نمی چینند و تا انســــان واقعا عاشــــق 
خداوند نشــــود خدا عاشــــق او نمی شــــود و او را نمی برد پس اگر انسان 
وصال معشــــوق را می خواهد باید سختی ها را تحمل کند و مصیبت ها 

ببیند و خود را آماده کند که "من عشقنی عشقه و من عشقه قتله".
دروازه کجاست تا برهیم از این قفس

آنجا برویم که نیست هواى یک نفس
وصیتنامه شهید شهرام نوروزى

مستند "غیررسمی" رهبر انقالب پخش می شود
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: تلویزیــــون روایتی از دیدارهای غیررســــمی 
فعاالن فرهنگی، هنری و علمی کشــــور با رهبر انقالب را از شبکه سه، 

افق و مستند سیما پخش می کند.
یکی از برنامه های مســــتمر حضرت آیت اهلل خامنه ای که از ســــال های 
گذشــــته برقرار بوده، برگزاری جلســــات گوناگون با طیف های مختلف 
علمــــی، اجتماعی، فرهنگی و هنری اســــت. جلســــاتی کــــه در فضایی 
متفاوت از دیدارهای رســــمی برگزار شده و رهبر انقالب پای صحبت ها 
و درددل  های حاضران می نشــــینند که بخشی از این جلسات، از سال 

1395 در قالب جلسات »پنج شنبه ای« برگزار شده است.
مؤسســــه  پژوهشــــی- فرهنگی انقالب اســــالمی )دفتر حفظ و نشــــر 

آثار حضرت آیــــت اهلل العظمی خامنــــه ای(، روایتی از ایــــن دیدارها را در 
مجموعــــه مســــتند "غیر رســــمی" تولید کــــرده که قســــمت دوم این 
مجموعه با موضوع »مــــروری بر دیدارهای پنجشــــنبه ای« رهبرانقالب 
و حاشــــیه های این جلسات آماده پخش شــــده است. این قسمت از 
مجموعه مستند غیر رسمی، پنج شــــنبه 4 دی ساعت 20 در مجموعه 
رســــانه های KHAMENEI.IR و شــــبکه سوم ســــیما و همچنین جمعه 
ســــاعت 21 از شبکه افق و شــــنبه ساعت 20 از شــــبکه مستند سیما 
پخش خواهد شد. قسمت اول این مستند که روایتی از دیدار راویان 
دفاع مقدس با رهبر معظم انقالب بود، چند ماه پیش و به مناســــبت 

هفته دفاع مقدس منتشر شده بود.

 ایستگاه آسمان

خبــر

گفت و گو

 همه دان

کارگردان »در لباس سربازی«:

مستند آرشیوی مهجور است
هگمتانه، گروه فرهنگی: کارگردان »در لباس ســــربازی« 
معتقد است ساخت مستند آرشیوی همچون تولیدی، 
دشوار اســــت. او می گوید: آرشیو در داخل کشور مهجور 
واقع شده است و متأسفانه نگاه سطحی نگری به تولید 

آثاری از این دست وجود دارد.
بــــا فیلم »در  که  مهــــدی نقویان مستندســــازی اســــت 
لباس ســــربازی« در بخش بلند چهاردهمین جشنواره 
»ســــینما حقیقت« حضور دارد. او دربــــاره مضمون این 
فعالیت های  ســــربازی«  لباس  »در  مستند  گفت:  فیلم 
آیت اهلل  یــــک ســــال اول جنــــگ تحمیلــــی بــــه روایــــت 
خامنــــه ای رهبــــر معظــــم انقــــالب اســــت کــــه بــــا محور 
انتخاب  دلیل  می شود.  روایت  ایشان  شفاهی  خاطرات 
این ســــوژه این بــــود که تاکنــــون آثار چندانــــی در مورد 
ســــال های ابتدایی جنگ به جــــز فتح خرمشــــهر تولید 
نشده اســــت و از طرفی روایت دفاع مقدس با استفاده 
که تاکنون ســــابقه نداشته هم  از خاطرات رهبر انقالب 

را دارد. جذابیت های خاص خود 
وی با اشــــاره به چالش هایــــی که در تولید ایــــن اثر با آن 
مواجه شده اســــت، عنوان کرد: پرداختن به موضوعات 
حساس نیازمند دقت اســــت، زیرا باید تاریخ را بی عیب 
و نقص و صد درصدی روایت کرد و چون فیلم براساس 
روایت هایی از رهبر انقالب است،حساســــیت های خود 
را دارد کــــه روایت نادرســــتی انجــــام نشــــود. از طرفی کار 
آرشــــیوی به اندازه کار تولیدی، ســــختی های خاص خود 
را دارد. این طور نیســــت که اگر کســــی چند کار آرشیوی 
آرشــــیو دسترسی  تولید کرده باشــــد، بتواند به راحتی به 
دشواری های  آرشیو  جمع آوری  و  پیگیری  باشــــد.  داشته 

خاص خود را دارد.
نقویان درباره این دوره از جشــــنواره ســــینماحقیقت که 
به صورت مجازی برگزار می شــــود، خاطرنشان کرد: تجربه 
برگزاری مجازی و برخط جشــــنواره، بسیار هیجان انگیز و 
از منظر تاریخی اتفاق خاصی است. نام فیلم هایی هم که 
در این دوره از جشنواره به نمایش گذاشته می شوند در 

تاریــــخ ثبت می شــــود. از طرفــــی برگزاری برخــــط می تواند 
به جذب مخاطب گســــترده تر کمک کنــــد. اگر تبلیغات 

مناسبی هم صورت گیرد اتفاق ویژه ای رخ می دهد.
کارگــــردان »در لبــــاس ســــربازی« یادآور شــــد: مــــن فکر 
می کنم نماینده طیف وســــیعی از فیلمسازان آرشیوساز 
هســــتم. آرشــــیو در داخل کشــــور مهجور واقع شــــده و 
نگاه ســــطحی نگری بــــه تولید آثاری از این دســــت وجود 
و  داوران  توســــط  و  جشــــنواره ها  در  حتــــی  گاهــــی  دارد. 
هیأت انتخاب های مختلف جدی گرفته نمی شــــود. مایه 
خوشحالی اســــت که امسال توجه ها بیشــــتر به سمت 
این ژانر جلب شــــده اســــت. اتفاقــــات خوبــــی در حوزه 
آرشــــیوی می افتد که گاهی از چشم جشنواره ها  کارهای 
دور می مانند و یا هیأت انتخاب ها رغبت چندانی به این 
آثار تأثیرگذاری در حوزه  دست فیلم ها ندارند اما در دنیا 

آرشیو ساخته می شود.
کارگــــردان »گــــزارش اقلیــــت« از لزوم توجه به ســــینمای 
مســــتند گفت: در سینمای داســــتانی رقابت سختی در 
دنیا وجود دارد اما ســــینمای مستند ایران در بسیاری از 
مواقع از سینمای مستند دنیا پیشی می گیرد زیرا به ابزار 
و فناوری پیچیده و ســــختی نیاز ندارد. بنابراین سینمای 
مســــتند ایــــران در رقابــــت با ســــینمای مســــتند جهان 
وضعیــــت خوب و حرفی بــــرای گفتن دارد. در ســــینمای 
مســــتند می توان تاریخ یک کشور یا ملت، انقالب را برای 

قشر وسیعی از مخاطبان مطرح کرد.
نقویان افزود: متأســــفانه در کشــــور ما فیلمسازان کمتر 
ســــراغ موضوعات تاریخــــی می روند و با ایــــن موضوعات 
فیلم می ســــازند. در مقابل رسانه های معاند در تولید اثر 
مســــتند در این زمینه به شــــدت فعال هستند و روایت 
خــــود از تاریخ معاصــــر ما را ارائــــه می دهنــــد. از این منظر 
توجه به سینمای مستند بسیار اهمیت دارد و باید فکر 
اساســــی تری در مورد این نوع فیلم سازی کرد. در پایان از 
برگزارکنندگان جشنواره تشــــکر می کنم که در وضعیت 

کنونی اقدام به برگزاری این جشنواره کردند.

آِمِدمانه
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با گذشته ای زیبا 
؛ شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن  و دلنواز
و ســــالخورده اســــت. این روزها در پس گذر زمان و ایجاد 
زندگی مــــدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایمــــان چگونــــه زندگــــی می کردنــــد. خیلی از 
نوجوانان و جوانان امروز کلمات متداول 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 برایمان و به کمــــک جوان تر هایمان بیایند تا 

بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش به معرفی برخــــی کنایات و ضــــرب المثل ها که در 

همدان قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِمِدمانــــه: برایمان آمــــد دارد. موجب خیــــر و برکت برای 

ماست. هر گاه موجودی همچون پرنده یا چرنده خواسته 
یا ناخواســــته وارد محل زندگی یا کار کسی می شد، آن را به 

فال نیک می گرفت و می گفت: آِمِدمانه.
آمد نــــی یامد داره: آمد، نیامد دارد. یعنی ممکن اســــت 
بشــــود، ممکن است نشــــود. یا ممکن است فایده کند، 

ممکن است ضرر کند. در اصطالح مشابه دو َوخَدس.
آِمدی پــــی آتیش؟: بــــه دنبال آتــــش آمده ای؟ چــــرا برای 
بازگشــــت عجله داری؟ در گذشته وسایل آتش زا کم و تهیه 
آن بسیار مشکل بوده اســــت. معموال اگر در خانه ای آتش 
خاموش می شده، از خانه همسایه و نزدیکان تهیه می کردند 

و برای آوردنش شتاب می کردند تا خاموش نشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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


