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انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب انتصـاب شـما را تبریـک و تهنیـت عـرض می نماییـم. توفیقـات روز افـزون و 
آرزو می نماییـم. سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان 
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مشاور محترم شهردار همدان

جناب آقای مهندس مجید شاکری
سرپرست محترم منطقه چهار شهرداری همدان

انتصاب جنابعالی که مبّین مراتب تعهد، شایســتگی و تجارب ارزنده تان می باشد، را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده،  همچنین  از زحمات 
جناب آقای مهندس یوســفی نوید طی دوران تصدی مدیریت شــهرداری منطقه چهار کمال تشکر را داریم. توفیق روزافزونتان از درگاه خداوند 

متعال خواستاریم.

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان

 

انجمن انبوه سازان مسکن استان همدان
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جناب آقای دکتر

 محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان

تجارب  و  شایستگی  تعهد،  مراتب  مبّین  که  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 
عرض  تهنیت  و  تبریک  صمیمانه  را  می باشد،  مدیریت  مختلف  سطوح  در  ارزنده تان 
نموده، امیدواریم همچون گذشته در راستای خدمت به شهروندان عزیزمان همواره 

موفق و مؤید باشید. 

آقای دکتر  جنا ب 

احسانی احمدرضا 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان

 سه شنبه 1400/01/24
از ساعت 10 الی 11:30
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پل ارتباطی مردم و دولت

 روابط عمومی اداره کل فرهنگدر مرکز سامد استانداری همدان با شماره تلفن ۱۱۱ آماده پاسخگویی به سؤاالت مردمی است.
و ارشاد اسالمی استان همدان

روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

تبریک و تهنیت

با کمال مسـرت و افتخـار انتصاب شـما عزیـزان را که نمـاد بـارزی از توانایی هـای ارزشـمند شـما و تاش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، تبریک عـرض می نماییم. 
امید اسـت در سـایه الطاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالی نظام موفق و سـربلند باشـید.

جناب آقای 
حجت اهلل کریمی جاوید

سرپرست محترم
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حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری
شهرداری همدان

جناب آقای 
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سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
مجید شاکری

سرپرست محترم 
منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای
 محمدمهدی درگاهی

سرپرست محترم
مدیریت بازرسی شهرداری همدان

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
شهرداری همدان

انتصـاب شـما را تبریـک عـرض نمـوده، بـاور قلبـی داریـم کـه در 
پیشـرفت  شـاهد  شـما،  توانمنـد  مدیریـت  و  دلسـوزی  سـایه 

از پیـش امـور خواهیـم بـود. بیـش 

تبریک و تهنیت

جناب آقای

دکتر محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان با ما همراه باشید

خبــر

مردم خواستار 
بازگشایی مساجد

حجت االسالم نظیری: امکان فعالیت محافل 
زیرزمینی با تعطیلی اماکن مذهبی

صفحه     2

صفحه  2

صفحه  4

فرماندار همدان:

وضعیت کرونا در همدان 
خوب نیست

مردم برای خاموش کردن موج چهارم همکاری کنند
کرونا در 10 شهرستان همدان 11 قربانی گرفت

شناسایی 674 ابتالی جدید
فرماندار همــــدان با تأکید بــــر اینکه وضعیت 
شهرســــتان همــــدان در ارتباط بــــا کرونا اصال 
خوب نیســــت گفــــت: مراجعــــه و پذیرش در 

بیمارستان ها همچنان باالست.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلــــی محمدی 
دیــــروز با تأکیــــد بر اینکــــه وضعیــــت کرونا در 
کرد: در حال  شهرستان خوب نیســــت اظهار 

حاضر تعداد مراجعات به بیمارســــتان ها باالســــت و این موضوع نشان از 
موج شدید کرونا در همدان دارد.

کشف سنگ مزار 
وزیر شاه طهماسب 

در باغ بهشت همدان
ســــنگ مزار وزیر شاه طهماســــب صفوی با قدمت 490 سال در آرامستان 

موقوفه همدان کشف و به موزه وقف همدان منتقل شد.
به گزارش هگمتانه٬   به تازگی ســــنگ مزار وزیر شــــاه طهماسب در موقوفه  

آرامستان باغ بهشت همدان کشف شده و جزئیات آن اعالم شد.

رکود 70 درصد ظرفیت   160 کارخانه همدان
تومان  5000 چاپ:  بهاء  ندارد   قیمت  وزنامه  ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4767 شماره    2021 یل  آور  12   1442 شعبان   29    1400 وردیــــــن  فر  23 دو شنبــــــه 
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان:

دادگاه زندانیان 
ویدئو کنفرانسی شد
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فح
ص به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان

راه اندازی 15 سامانه پایش تصویری 
ترافیکی با اعتبار 10 میلیارد ریال

4  
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ص با حضور شهردار همدان صورت گرفت

تعیین اولویت های اجرایی و عمرانی 
منطقه یک شهرداری
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صفحه  4

اوج بی توجهی به کرونا با طبیعت گردی در همدان

صفحه  6

با برتری پرگل برابر همتای بندرنشین

تداوم صدرنشینی شهرداری همدان در لیگ 2 کشور
صفحه  6

با اعمال محدودیت های کرونایی

فعالیت زیرزمینی برخی باشگاه های ورزشی
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خانواده محترم معصومی
با نهایت تأسف و تألم درگذشت مرحوم مغفور 

حاج محمد معصومی 
که ســــابقه دیرینه در انجام خدمت رسانی 
به شــــهروندان داشته را تسلیت و تعزیت 

عرض می کنیم.

روابط عمومی شهرداری منطقه دو همدان
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استان2

رکود 70 درصد ظرفیت
   160 کارخانه همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون صنایــــع 
ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از 
شناســــایی حدود 160 واحد تولیدی با ظرفیت کمتر 

از 30 درصد در استان همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حمید بهزادی شــــریف گفت: 
حدود 160 واحد تولیدی با کمتر از 30 درصد ظرفیت 
در اســــتان شناســــایی شــــده که در ســــال 1400 به 

ظرفیت اقتصادی خواهند رسید.
وی با تأکید بر اینکه در ســــال 1400 برنامه ریزی شده 
واحدهــــای تولیــــدی راکد و نیمــــه راکد شناســــایی 
شوند، اظهار کرد: در سال گذشته 56 واحد تولیدی 

راکد و نیمه راکد استان همدان احیا شد.
بــــا بیــــان اینکــــه سیاســــت ســــازمان صمت  وی 
احیای واحدهای غیرفعال در اســــتان بوده است، 
120 واحد صنعتی   ،98 خاطرنشــــان کرد: در ســــال 
غیرفعــــال در اســــتان همــــدان وجود داشــــت که 
مشــــکالت ایــــن واحدها بررســــی شــــده و با ســــه 
11 ماه ســــال  که در  روش احیا می شــــوند به طوری 
گذشــــته 45 واحد غیرفعال استان به چرخه تولید 

. گشتند ز با
بهزادی شریف با اشــــاره به فعالیت دبیرخانه ستاد 
تســــهیل و رفــــع موانع تولیــــد در ســــازمان صنعت 
معدن و تجارت، افزود: واحدهای تولیدی مشــــکل 
دار می تواننــــد بــــا مراجعه به دبیرخانه دائمی ســــتاد 
تسهیل استان مشکالت خود را مطرح کنند تا بعد 
از بررســــی در کمیته کارشناســــی، در ستاد تسهیل 

استان بررسی شود.
به نقل از ایســــنا، این مســــؤول در بخــــش دیگری 
دربــــاره راه اندازی واحدهای تولیــــدی تصریح کرد: در 
ســــال جاری 102 پروانه بهره برداری با 2هزار و 176 نفر 
اشــــتغال زایی صادر شده در حالی که تعهد سازمان 
در ســــال 99 صدور 85 پروانه با 1163 نفر اشــــتغال 
زایی بوده کــــه عملکرد 130 درصدی در صدور پروانه 

بهره برداری داشته است.

قیمت باالی 
میوه های نوبرانه 

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس اتحادیه میوه 
و تره بار همدان گفت: قیمــــت انواع صیفی جات در 

بازار همدان 50 درصد کاهش یافته است.
به گزارش هگمتانه، رضا البرزی اظهار کرد: بازار میوه 
و تره بار همدان در رکود ســــنگینی به ســــر می برد و 

میزان عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است.
وی با اشــــاره به کاهــــش 50 درصدی قیمــــت انواع 
صیفی جات در بازار همدان تصریح کرد: مثال قیمت 
خیار که در ایام تعطیالت 14 هزار تومان بود امروز به 

کیلویی 4 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بــــار همدان با بیان اینکه 
بخشــــی از میوه های نوبرانه وارد بازار شــــده اســــت 
گفت: ایــــن میوه ها شــــامل توت فرنگــــی، ملون و 
گوجه سبز اســــت که فعال از قیمت باالیی برخوردار 

است.
البرزی از کاهش قیمت میوه های پاییزی خبر داد و 
تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو پرتقال با قیمتی 

بین 8 تا 13 هزار تومان به فروش می رسد.
کید بر اینکه هیــــچ گونه کمبودی در زمینه  وی با تأ
تأمین میــــوه و ســــبزیجات مورد نیاز مــــردم وجود 
ندارد گفت: همه ســــاله در فروردیــــن ماه و پس از 
تعطیالت نــــوروزی با مشــــکل رکود در بــــازار میوه 

هستیم. مواجه 
رئیس اتحادیــــه میوه و تره بار همــــدان به وضعیت 
قرمز کرونا در همدان اشــــاره و اظهار کرد: واحدهای 
میــــوه فروشــــی جــــزء مشــــاغل گــــروه یک بــــوده و 

محدودیت های کرونایی شامل آن نمی شود.
بــــه نقــــل از تســــنیم، البــــرزی با بیــــان اینکــــه همه 
آموزش های مربوط به پیشــــگیری از کرونا در اختیار 
همکاران قرار داده شــــده اســــت گفت: از همکاران 
تقاضا داریم در صورت ابتال به هرگونه عالئم تنفسی 
و مشــــکوک به کرونا از حضور در محل کار خودداری 

کنند.

خبــــــر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

تکمیل ظرفیت تخت های آی سی یو
رایزنی با بیمارستان ارتش برای استفاده از ظرفیت بستری بیماران

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا از تکمیل ظرفیت 
تخت های آی ســــی یو در بیمارســــتان های همدان خبر داد و گفت: تخت هــــای عادی بخش های 

بیماران کووید 19 نیز در حال پر شدن است.

به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم فضای جدیدی 
در بیمارســــتان های اســــتان ایجاد کنیم چراکــــه احتمااًل در روزهــــای آینده با کمبــــود تخت مواجه 

خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: فعاًل مشــــکلی از نظر تجهیزات بیمارستانی مانند ونتیالتور نداریم اما اگر روند 
مراجعات به همین صورت باشــــد به مشــــکل برمی خوریــــم بنابراین در حال پیگیری هســــتیم تا 

تجهیزاتی از وزارت بهداشت دریافت کنیم.
جلیلی با بیان اینکه در حال حاضر روند مراجعات به بیمارستان ها به صورت افزایشی است، مطرح کرد: 

در حال حاضر 1125 بیمار کووید 19 در بیمارســــتان های استان بســــتری هستند، روزانه 140 بیمار جدید 
بستری می شود و تعداد مراجعان سرپایی نیز نسبت به اوایل فروردین ماه پنج برابر شده  است.

به نقل از ایســــنا، وی ادامه داد: پس از تکمیل ظرفیت بیمارســــتان های سینا فرشچیان و شهید 
بهشــــتی، بیماران را در بیمارستان آتیه تأمین اجتماعی همدان بستری کردیم و در حال هماهنگی 

با بیمارستان ارتش برای استفاده از ظرفیت این بیمارستان هستیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط مردم باید 

دورهمی ها را تعطیل کرده و شیوه نامه های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.

ناحیه صنعتی قهاوند
 باید احیا شود

346 واحد صنعتی فعال در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون امــــور اقتصادی 
اســــتاندار همدان گفت: ناحیه صنعتــــی قهاوند از مزایای 
قانونی و زیرساخت های الزم برخوردار است و باید با نگاه 
ویژه شرکت شــــهرک های صنعتی برای احیای این منطقه 

تالش کنیم.
به گــــزارش هگمتانه، بعــــد از ظهر دیروز در جلســــه ای به 
ریاســــت فرماندار همدان با حضور معاون امور اقتصادی 
آخرین وضعیت  استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی 
تعــــدادی از طرح هــــای مهم اقتصــــادی و ســــرمایه گذاری 

شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور اقتصادی اســــتاندار همدان در این جلسه از 
راه اندازی مرکز رســــیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی 
در اســــتان خبر داد و گفت: این مرکز در ســــازمان صمت 
فعال شــــده و از ســــاعت 8 صبح تا 20 آماده پاســــخ گوی 

مراجعان است.
ظاهــــر پورمجاهد با بیان اینکه طرح هــــای قابل توجهی در 
استان و شهرســــتان همدان در دســــت اجراست افزود: 
346 واحد صنعتی در شهرســــتان همدان فعال اســــت 
ضمن اینکه در ســــال گذشــــته 33 واحد در شهرک های 

صنعتی احیا شد.

وی با اشــــاره به ضرورت حمایــــت از واحدهای تولیدی 
به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشــــتغال از گردآوری 
تصریح  و  داد  خبــــر  تولیدی  واحدهــــای  دقیق  اطالعات 
کرد: ســــتاد تسهیل اســــتان با دســــتور کار رفع موانع و 
مشــــکالت واحدهای تولیدی دو بار در هفته تشــــکیل 
ظرفیت  ایــــن  از  باید  اجرایی  دســــتگاه های  و  می شــــود 
برای رفع مشــــکالت واحدهــــای زیرمجموعه اســــتفاده 

. کنند
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت طرح های 
تولیدی توسط دســــتگاه های اجرایی ذیربط افزود: ناحیه 
صنعتــــی قهاونــــد از مزایای قانونی و زیرســــاخت های الزم 
برخوردار اســــت و باید با نگاه ویژه شــــرکت شــــهرک های 

صنعتی برای احیای این منطقه تالش کنیم.
فرمانــــدار همدان نیز در این نشســــت گفت: بر اســــاس 
نام گذاری امســــال موضوع حمایت و رفع موانع واحدهای 
تولیــــدی و اقتصادی را محور کار قــــرار دادیم و به طور ویژه 

پیگیری می کنیم.
محمدعلــــی محمــــدی افــــزود: مجتمع کشــــت و صنعت 
یاس، مجتمع گاوداری شســــتا، پرورش مــــرغ الین، واحد 
مــــرغ تخم گذار یک صد هزار قطعه ای و توســــعه طرح های 

کشــــاورزی  بخــــش  طرح هــــای  مهمتریــــن  از  گلخانــــه ای 
شهرستان است که به صورت هفتگی پیشرفت کار آنها 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: در بخش صنعت نیز طرح توســــعه صنایع 
، شــــرکت شیشــــه همدان و واحد تولیدی  غذایی ســــحر
ورق های آلومینیوم ســــنگ شــــیر پارس در حال پیگیری 

است.
محمدی با اشاره به طرح های شرکت شهرک های صنعتی 
، منطقه صنایع  اســــتان اظهار کرد: شــــهرک فرآوری ســــیر
مبتنی بر فناوری های برتر و شــــهرک فروشــــگاهی بوعلی 
2 مهمترین طرح های این بخش اســــت که باید در ســــال 

جاری به نتیجه مشخصی برسد.

گردشــــگری  بخــــش  در  افــــزود:  همــــدان  فرمانــــدار 
شهرســــتان نیــــز طرح های پــــارک فرامنطقه ای حاشــــیه 
پرشــــین  همدان،  میــــوه  بــــاغ  مجموعه  اکباتــــان،  ســــد 
یاقــــوت، مروارید غلطان، عصر طالیی و شــــهرک ویالیی 
بــــا مشــــارکت شــــهرداری و میــــراث فرهنگــــی پیگیری 

می شود.

فرماندار همدان:

وضعیت کرونا در همدان خوب نیست
مردم برای خاموش کردن موج چهارم همکاری کنند

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: فرماندار همدان با تأکید 
بــــر اینکه وضعیــــت شهرســــتان همــــدان در ارتباط با 
کرونا اصال خوب نیســــت گفت: مراجعــــه و پذیرش در 

بیمارستان ها همچنان باالست.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمدعلــــی محمدی دیــــروز با 
تأکیــــد بر اینکه وضعیــــت کرونا در شهرســــتان خوب 
نیســــت اظهار کرد: در حال حاضر تعــــداد مراجعات به 
بیمارستان ها باالســــت و این موضوع نشــــان از موج 

شدید کرونا در همدان دارد.
وی بــــا ابراز تاســــف از اینکه عدم رعایت شــــیوه نامه  ها 
موجب بروز موج جدید کرونا شــــد گفــــت: موج چهارم 
شــــیوه نامه های  رعایت  به  نســــبت  بی تفاوتی  حاصل 

بهداشتی در روزهای نخست سال است.
 کســــبه همکاری 

ً
فرماندار همدان با بیان اینکه انصافا

خوبــــی بــــا مصوبات ســــتاد کرونا داشــــتند گفــــت: در 
حال حاضر در شهرســــتان  همدان بیــــش از 90 درصد 
شــــیوه نامه ها رعایت می شــــود اما همان 10 درصد بی 

توجهی هم باعث انتقال بیماری خواهد شد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 20 تیم بازرســــی در شــــهر فعال 

هســــتند و تذکر می دهند خاطرنشان کرد: برای کنترل 
وضعیت کنونی همه مردم باید پای کار باشند زیرا تنها 

رعایت یک عده کارساز نیست.
به نقــــل از فارس، محمــــدی بــــا تأکید بر اینکــــه برخی 
هنــــوز ماســــک زدن را هم جــــدی نگرفته انــــد گفت: از 
مردم خواهــــش می کنیم با همراهــــی و هم افزایی برای 

خاموش کردن موج چهارم کرونا کمک کنند.

دبیر هماهنگی ستاد مدیریت کرونای استان:

آمادگی ها برای راه اندازی مراکز درمانی جدید
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: دبیر هماهنگی ســــتاد 
گفــــت: آمادگی الزم  کرونای اســــتان همدان  مدیریت 
بــــرای دائر کــــردن نقاهتگاه بیمــــاران کرونایــــی و مراکز 

درمانی جدید در مکان های پیش بینی شده را داریم.
به گــــزارش هگمتانه، مهــــرداد نادری فر ادامــــه داد: به 
همین منظــــور بــــرای اســــتفاده از بیمارســــتان ارتش 
درخواســــت کرده ایــــم و پیش بینی هــــای الزم بــــرای پر 
شــــدن ظرفیت تخت هــــای بیمارســــتان انجام شــــده 
همچنین اگرچه در حال حاضر ظرفیت بیمارســــتان ها 
رو به افزایش اســــت اما فعاًل به مرحله پر شــــدن کامل 

نرسیده است.
وی دربــــاره وضعیت فعالیت ادارات اســــتان در شــــرایط 
قرمز کرونایــــی بیان کــــرد: ادارات با یک ســــوم ظرفیت و 
دستگاه های خدمات رسان با 50 درصد ظرفیت مشغول 

به فعالیت هستند و این قضیه به آنها ابالغ شده است .

نادری فر با اشــــاره بــــه اینکه محدودیت هــــای کرونایی 
در اســــتان همدان دو هفته پیش بینی شــــده است، 
خاطرنشــــان کرد: شــــیوع بیماری کرونا در استان رو به 
افزایش است و بار مراجعات به بیمارستان ها لحظه به 

لحظه بیشتر می شود.
وی اضافه کــــرد: از مردم درخواســــت می کنیم بیش از 
پیش از خود مراقبت کننــــد و برای کارهای غیرضروری 
از منزل خارج نشــــوند و در صورت مشــــاهده هر گونه 
عالئمی که به کرونا، ســــرماخوردگی یا آنفلوآنزا ربط دارد، 

به سرعت به مراکز 16 ساعته مراجعه کنند.
بــــه نقل از ایســــنا، دبیــــر هماهنگــــی ســــتاد مدیریت 
کرونای اســــتان همدان در پایان یادآور شد: هموطنان 
اگــــر عالئم این بیماری را مشــــاهده کردند اجازه ندهند 
مراجعات به تعویق بیفتــــد چراکه هر چه دیرتر به مراکز 

درمانی مراجعه کنند، درمان مشکل تر می شود.

ح »ضیافت الهی« برای کمک مؤمنانه طر
 در بقاع شاخص همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل اوقــــاف و امور 
خیریه اســــتان همدان از برگزاری طــــرح "ضیافت الهی" 
هم زمــــان با آغاز مــــاه رمضان در بقاع متبرک شــــاخص 

همدان خبر داد.
رضــــا  االســــالم  حجــــت  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
حاجی  زین العابدینــــی از برگــــزاری طــــرح »ضیافت الهی« 
هم زمــــان با آغاز مــــاه رمضان در بقاع متبــــرک خبر داد و 
اظهار کرد: بقاع شاخص چون امامزاده عبداهلل، شاهزاده 
حســــین و امامزاده یحیی در همدان و امامزاده عبداهلل 
شهر مالیر مجری اصلی این طرح در استان هستند و در 

این طرح به نیازمندان کمک مؤمنانه ارائه خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکــــه طرح »ضیافــــت الهی« هر ســــال با 
فرارســــیدن ماه رمضــــان به طور هم زمــــان و هماهنگ 
در سراســــر کشــــور توســــط اوقاف و امور خیریــــه برگزار 
می شــــود گفت: این یکی از طرح های مستمر اوقاف با 
هدف برگزاری هرچه بهتر مراســــم و مناسبت های ماه 

رمضان در بقاع متبرک شاخص کشور است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســــتان همــــدان با بیان 
اینکــــه در طرح »ضیافــــت الهی« کمک بــــه نیازمندان، 
مســــتمندان و آســــیب دیدگان از بیمــــاری کرونا مورد 
توجه اســــت افزود: اداره اوقاف و امور خیریه اســــتان از 

ابتدای بیماری کرونــــا کمک های زیادی را از محل نیات 
واقفان خیراندیــــش در کمک به نیازمندان داشــــته و 

همچنان این مساعدت ها ادامه دارد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه با شــــیوع کرونا طــــرح "ضیافت 
الهی" متفاوت از ســــال های قبل شــــده است عنوان 
کرد: اســــتفاده از ظرفیت فضای معنــــوی ماه رمضان، 
تقویــــت باورها، اعتقــــادات و ایجاد فضــــای معنوی در 
جامعه به ویژه برای نسل جوان، ترویج و تبلیغ مفاهیم 
قرآنی و ایجاد فضای انس با قرآن کریم در جامعه، تبلیغ 
و جــــذب مشــــارکت های مردمی و اجــــرای دقیق نیات 
واقفان خیر اندیــــش از جمله مهمتریــــن اهداف طرح 

»ضیافت الهی« محسوب می شود.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان:

دادگاه زندانیان ویدئو کنفرانسی شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: دادســــتان عمومی و انقالب 
مرکز اســــتان همدان گفت: با توجه به تداوم شیوع کرونا 
و به منظور پیشــــگیری از همه گیری این ویروس، دادگاه 

زندانیان به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حســــن خانجانی روز یکشــــنبه 
اظهار کرد: دســــتگاه قضایــــی به دنبال شــــیوع کرونا و 
کیــــد بر رعایــــت فاصلــــه اجتماعی و پرهیــــز از اجتماع  تأ
اقدام  الکترونیــــک،  دادرســــی  ظرفیت  از  گیــــری  بهره  با 
به برگــــزاری دادگاه زندانیــــان به صــــورت الکترونیکی و 

کرد. کنفرانسی  ویدیو 
وی بیان کرد: یعنی متهم بــــدون نیاز به حضور در دادگاه 
و بــــا زیرســــاخت های الکترونیکی فراهم شــــده در زندان 

به صورت ویدئو کنفرانســــی با دادگاه و قاضی مســــتقر در 
مرجع قضایی ارتباط برقرار می کند.

دادســــتان عمومی و انقالب مرکز استان همدان اضافه 
کرد: هم اینک برخی از فرایندها و مراحل اداری پرونده ها 
از طریــــق دفاتر خدمــــات قضایی صــــورت می گیرد با این 
وجود درصدد ایجاد زمینه ای بــــرای برقراری ارتباط ویدئو 
کنفرانســــی افراد از طریق دفاتر خدمات قضایی هستیم 
تــــا میزان حضــــور افــــراد در دادگاه ها بــــه حداقل ممکن 

برسد.
خانجانی ادامه داد: توسعه امکانات دادرسی غیرحضوری 
یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی بوده چرا که در 
شرایط کنونی با اســــتفاده از این ظرفیت می توان نسبت 

به جلوگیری از شــــیوع ویروس کرونا با کاهش مراجعات 
مردمی به محاکم قضایی اقدام کرد.

وی زندان را یکی از کانون های تجمع دانســــت و گفت: به 
منظور کاهش جمعیت زنــــدان، زندانیان زیادی از ابتدای 
شــــیوع کرونــــا تاکنون به مرخصــــی رفتند و هــــم اینک نیز 
مدت مرخصی افرادی که در مرخصی به سر می برند تمدید 

شده است.
بــــه نقل از ایرنا، دادســــتان همــــدان ادامه داد: دســــتگاه 
قضایی با تهدید کنندگان ســــالمت مردم برخورد می کند 
و در چند روز گذشــــته نسبت به برخورد قضایی با سه تن 
از مدیــــران تاالرها به علت برگزاری مراســــم و فراهم کردن 

زمینه تجمع افراد اقدام کرده است.

مردم خواستار بازگشایی مساجد
حجت االسالم نظیری: امکان فعالیت محافل زیرزمینی با تعطیلی اماکن مذهبی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تبلیغات اســــالمی 
استان همدان گفت: طی چند روز گذشته درخواست های 
زیــــادی از توده های مردم مبنی بر بازگشــــایی مســــاجد و 
اماکن مذهبی با رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های 

بهداشتی در ماه رمضان داشتیم.
به گزارش هگمتانه، حجت االسالم محمدهادی نظیری با 
بیان اینکه مساجد پایگاهی برای فرهنگ سازی در کنترل 
بیماری کرونا هســــتند گفت: با تعطیلــــی این مراکز در ماه 
رمضان امکان فعالیت محافل زیرزمینی و مخفیانه وجود 

دارد و کنترل کرونا دشوار خواهد شد.
وی اظهار کرد: با اعالم تعطیلی مساجد، نمازهای جماعت 
و جمعــــه طی چند روز گذشــــته درخواســــت های زیادی از 
توده های مردم مبنی بر بازگشــــایی ایــــن اماکن با رعایت 
مــــاه  در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  و  دســــتورالعمل ها 

رمضان داشتیم.
وی بیان کــــرد: در طول بیمــــاری کرونا شــــاید کمتر از نیم 
درصــــد موارد ابتال مربــــوط به مســــاجد و اجتماعات دینی 
بوده اما متأسفانه در اولین اقدام ستاد کرونا تعطیلی این 

مراکز را شاهد هستیم.
بــــا بیــــان اینکه  مدیــــرکل تبلیغــــات اســــالمی همــــدان 
تصمیم گیری های غیرکارشناســــی به جامعه ضربه خواهد 
زد خاطرنشــــان کرد: درخواســــت داریم فضای رســــانه ای 
کشــــور و توده های مردم بــــه عنوان یک مطالبــــه جدی از 
حاکمیت و ستاد ملی کرونا بخواهند تیم های کارشناسی 
شیوه نامه هایی را در این حوزه حتی با قواعد سخت گیرانه 

تدوین کنند و اجازه ندهند اجتماع دینی تعطیل شود.
وی با بیان اینکه می شــــود اقامــــه نمازهای جماعات نه در 
فضاهای مســــقف بلکه در فضــــای باز باشــــد گفت: ایام 

رمضان امکان برگزاری نمازهای جماعت در حیاط مساجد 
وجــــود دارد و می توان بــــا رعایت فاصله گــــذاری اجتماعی 

نسبت به اقامه نماز اقدام کرد.
نظیری با بیان اینکه می تــــوان محافل قرائت قرآن کریم و 
مناجات های ماه رمضان را در فضای باز و با فاصله بســــیار 
زیاد برگزار کرد ادامه داد: اینکه تنها به تعطیلی توجه کنیم 

اهل مسجد پذیرای این تصمیم گیری نخواهند بود.
وی بــــا بیــــان اینکه ایــــن نگرانــــی وجــــود دارد کــــه ایجاد 
محدودیت هــــا برخــــی از محافــــل را بــــه ســــمت فعالیت 
زیرزمینــــی و مخفیانه ببرد بــــه گونه ای که کنتــــرل کرونا از 
دســــت خارج شــــود گفت: امر رهبر انقالب بــــر این بوده 
و همه ما هــــم جدی هســــتیم آنچه ســــتاد کرونا تصمیم 
می گیرد باید اجرا شــــود و نباید نقض کرد و شــــکی در آن 
نیســــت، اگر هم اعتراضی وجود دارد لــــزوم توجه به برخی 

مسائل و پیشنهاد راه جایگزین است.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همــــدان در این باره 
که این روزها برگزاری مراســــم عروســــی و عزا در روســــتاها 
بــــه معضلــــی تبدیــــل شــــده و نقش امــــام روســــتا چقدر 
در فرهنگ ســــازی می توانــــد مؤثــــر باشــــد؟ گفــــت: یکی 
از موضوعــــات مــــا هــــم همین اســــت و مســــاجد پایگاه 

فرهنگ سازی هستند.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه در طــــول تاریخ انقالب هــــر جا به 
مشــــکل و چالشــــی برخورد کردیــــم با فعالیت مســــاجد 
بســــیاری از آنها حل شــــده اند افزود: وقتی سنگر و پایگاه 
تعطیل می شود بسیاری از کارها تحت  شعاع قرار می گیرد 

که باید به آن به صورت واقعی و جدی فکر کرد.
نظیری با تأکید بر اینکه مسجد محل سازماندهی و توجیه 
مردم و اطالع رســــانی اســــت و نباید این پایگاه را از دست 

بدهیم گفت: با کمک مسؤوالن شبکه تبلیغی خود را در 
ماه رمضان سازماندهی خواهیم کرد.

وی بــــا بیــــان اینکه چندین ماه اســــت شــــبکه ســــازمان 
تبلیغات اســــالمی برای ماه رمضان برنامه ریزی می کند که 
با ایــــن تعطیلی تمام آنها به حاشــــیه رفت گفــــت: این در 
حالی اســــت که زحمات زیادی کشیده شده بود تا ضمن 
رعایت شیوه نامه ها برنامه های مهم و مؤثری برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اســــالمی اســــتان همدان یادآور شــــد: 
البته بنــــا داریم بخشــــی از برنامه ها نظیر اعــــزام  مبلغان را 
برگــــزار کنیم اما اجتمــــاع برگزار نمی شــــود، در برنامه اعزام 
طلبه هــــا با حضور در مناطق روســــتایی و شــــهری با مردم 

چهره به چهره گفت وگو می کنند.
به نقل از فارس، وی با بیان اینکه اگر ستاد استانی مقابله 
با کرونا یاری کند تا شــــبکه تبلیغی خــــود را توجیه کنیم و 
آنها را در مناطق شــــهری و روســــتایی به طــــور جدی به کار 
بگیریــــم، می تــــوان در فضای شــــهری و روســــتایی جلوی 
اجتمــــاع را گرفت تأکید کــــرد: اگر نتوانیــــم اعزام ها را انجام 
دهیم و انســــجام مد نظــــر در پایگاه ها و مســــاجد را ایجاد 
کنیم کاری از دست ما برنمی  آید و کنترل سخت می شود.

زندگی »سید جواد« مستند می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با هفته هنر انقالب 
اسالمی٬ از دو اثر فاخر کتاب »سفالگری و سفال در ایران 
و همدان« و مســــتند »ســــید جــــواد« در اســــتان همدان 

رونمایی می شود.
به گزارش هگمتانه، مســــتند »سید جواد« برشی از زندگی 
ســــید جواد حجازی به تهیه کنندگی حوزه هنری اســــتان 
همــــدان دیگر اثری اســــت که بــــه تازگی بــــه مرحله نهایی 

رسیده است و تولید آن سه سال زمان برده است.
حاج ســــید جــــواد حجازی از شــــخصیت های برجســــته و 
تأثیرگــــذار در تاریخ انقالب اســــتان همدان اســــت و این 
مســــتند 30 دقیقه ای پرتره »سید جواد« نیز به شخصیت 
برجسته انقالبی و مردمی »سید جواد حجازی« و خدمات 

ارزنده وی می  پردازد.
علی آقامحمــــدی کارگردان این اثر با بیان اینکه مســــتند 
»ســــید جواد« به ســــه مقطع زمانی انقالب، جنگ تحمیلی 
و دوران ســــازندگی ســــید جواد حجازی پرداختــــه، افزود: 
مبارزات انقالبی و تبعید ســــید جواد به خراسان و آشنایی 
وی با رهبر انقالب، پشتیبانی از رزمندگان جبهه های حق 
علیه باطل، تقدیم دو شــــهید سرافراز و خدمات اجتماعی 

متعــــدد این شــــخصیت برجســــته در دوران ســــازندگی، 
موضوعات پرداخته شده در این مستند است.

وی با اشــــاره به اینکه ســــید جواد حجازی پدر دو شــــهید 
اســــت، تصریح کــــرد: احــــداث داراالیتام مهدیــــه همدان، 
اقدام برای حل مشــــکالت و معضالت اقتصادی استان، 
احداث نخستین ام آر آی در غرب کشور با هدف کاهش 
آن ها بــــه پایتخت،  مشــــکالت بیماران و عــــدم مراجعــــه 
فعالیت  های کشــــاورزی و دامداری بــــرای رونق اقتصادی 
ازجملــــه  خیرخواهانــــه  فعالیت هــــای  ســــایر  و  اســــتان 

فعالیت های سید جواد حجازی در این مستند است.
کتاب »ســــفالگری و ســــفال در ایــــران و همــــدان« نیز به 
همت فرهــــاد امینی بــــه عنــــوان بیســــت و چهارمین اثر 
مکتوب دانشــــنامه اســــتان همدان با موضوع ســــفال و 
سفالگری)دوره اســــالمی( در ایران و همدان است که به 

تازگی به چاپ رسیده است.
دبیر دانشنامه اســــتان همدان در این باره بیان کرد: این 
کتاب شــــامل 9 گفتار اســــت و مولف آن تــــالش کرده با 
نگاهی نو و تحقیقی، ســــفالگری ایران، به ویژه همدان را در 

دوره  اسالمی بررسی و بازنویسی کند.

تیمور آقامحمدی با اشــــاره به اینکه این کتاب، سفالگری 
ایران را در دوره  اســــالمی به ترتیب در چهار گفتار معرفی و 
بررسی کرده، افزود: ســــده های نخستین اسالمی شامل 
دوره  اموی، اوایل دوره عباســــی، ســــفال های نیشــــابور و 
ســــاری، دوره  ســــلجوقی و خوارزمشــــاهی، دوره ایلخانی و 
تیموری، دوره  صفوی و قاجــــار که هریک از این گفتارها به 

تنهایی پژوهشی مستقل و درخور به شمار می آید.
معــــاون فرهنگی حــــوزه هنری اســــتان همــــدان، اصالح 
دســــته بندی های نادرســــت و رایــــج در عرصــــه ســــفال و 
سفالگری را از نقاط قوت و متمایز کتاب دانست و عنوان 
کرد: این اثر ســــفالگری اســــتان همدان شامل داده های 
ســــفالی به دســــت آمده از کاوش، ســــفال  های موزه ای و 
ســــفال گری قدیم اللجین را در دو گفتار جداگانه، مطالعه 
و بررسی کرده است. وی با بیان اینکه کتاب فوق در584 
صفحه و از مجموعه دانشنامه حوزه هنری استان همدان 
به چاپ رسیده است گفت: در بخش پیوست کتاب نیز 
بیش از 60 نگاره  رنگی ســــفال درج شده است و نمایگان 
و فرهنــــگ مختصر اصطالحات نیز بخــــش پایانی کتاب را 

تشکیل داده است.
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3 شهرستان

هادی بیگی نژاد؛ عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس

خ دالر تعریف نکرده است دولت چشم اندازی برای کاهش نر
رئیســــه  هیــــأت  عضــــو  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت: دولت  انرژی مجلس شورای اســــالمی  کمیسیون 

چشم اندازی برای کاهش نرخ دالر تعریف نکرده است.
به گــــزارش هگمتانه، هادی بیگی نژاد شــــامگاه جمعه 20 
فروردین ماه در جمع خبرنگاران، در پاســــخ به این سوال 
که چرا مجلــــس یازدهم با طــــرح تفکیــــک وزارت بازرگانی 
از وزارت صمــــت با وجــــود تحریم ها و نیازمنــــدی مردم به 
اجرای این طرح مخالفت کرد؟ گفت: از نظر بنده تشکیل 
وزارت بازرگانــــی مشــــکلی را حل نمی کند چراکــــه در حال 
حاضر نیز تمامی اختیارات وزارت بازرگانی سابق در اختیار 
وزارت صمت اســــت و اگر قرار باشد مشکلی را حل کنند 
اختیارات کامــــل دارند، از طــــرف دیگر طبق بررســــی های 
انجــــام شــــده، بســــیاری از کارکنان ایــــن وزارتخانــــه نیز با 
تفکیک وزارت بازرگانی از صمت موافق نیســــتند پس اگر 
اختالفی بین وزراء به وجود می آید حل آن به عهده رئیس 

جمهور است.
وی در پاســــخ به ســــوال دیگری درباره علت علنی نشدن 
جزئیات قرارداد 25 ســــاله ایران و چین، اظهار کرد: قرارداد 
25 ســــاله یک تفاهم کلی و پیمان دوجانبه در زمینه های 
سیاســــی، اقتصادی، فرهنگی و... بین ایران و چین است 
امــــا جزئیــــات این تفاهــــم هنوز مشــــخص نشــــده البته 
درخواست چین علنی نشدن جزئیات این قرارداد است 
که گویا ایران نیز این درخواست را پذیرفته و ممکن است 
نماینــــدگان مجلس نیز از برخی جزئیات این ســــند مطلع 

نشوند.
بیگــــی نــــژاد در بخش دیگری بــــا بیان اینکه "جــــو بایدن" 
اختیار و قدرت کافــــی برای رفع تحریم های ایــــران را ندارد، 
مطرح کــــرد: تحریم های بانــــک مرکزی به دالیلــــی از جمله 
اتهام پولشــــویی و یا تأمین مالی تروریســــت، تحریم های 
غیرهســــته ای هســــتند که از نظر حقوقی نمی توان آنها را 
با مذاکرات هســــته ای رفع کرد پس کاهش قیمت دالر و 
بازگشــــت آن به کانال 10 تا 15 هزار تومان با توجه به اینکه 
هیچ چشــــم انــــدازی برای آن درنظــــر گرفته نشــــده، بعید 

است.

وی تغییر ســــاختار برنامه ریزی ها به جای رفــــع تحریم ها را 
یکی از راهکار های کاهش قیمت دالر دانســــت و افزود: 
ما می توانیم با حمایــــت از بانک هایی که قادر به دور زدن 
تحریم ها هستند و با آمریکا نیز رابطه ای ندارند، ارزش پول 
ملی خود را حفظ کنیم، راه حل دیگر استفاده از طرح تهاتر 
کاال و خدمات است؛ به طور مثال یکی از درخواست های 
کشــــور ونزوئــــال از ایــــران، دریافــــت برخی کاالهــــا به جای 
پرداخت طال است یا کشور کوبا پذیرفت به جای دریافت 
هزینه واکســــن کرونا از ایران نفت بگیرد اما در پایان عدم 
هماهنگی بین دستگاه های مختلف سبب عدم اجرایی 

شدن این طرح شد.
نماینــــده مردم مالیــــر در خانه ملــــت به راســــتی آزمایی و 
لغو عملی همــــه تحریم ها به عنوان تنها سیاســــت نظام 
جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی 
اشــــاره و خاطرنشــــان کرد: از نظر بنــــده تحریم های آمریکا 
از نظر حقوقی قابل رفع نیســــت، از طرفــــی هدف آمریکا از 
وضع این تحریم ها، به رخ کشیدن قدرت خود به جهانیان 
و قرار دادن ایران در انزوای سیاســــی است، جو بایدن نیز 
در برابر ایران همان سیاســــت ترامــــپ را دارد اما از روش 

باراک اوباما برای رسیدن به اهدافش استفاده می کند.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه بزرگترین مشــــکل کشــــور عدم 
پذیرش مسؤولیت و حل مشکالت ایجاد شده از سمت 
مدیران و دســــتگاه های اداری اســــت، تأکید کــــرد: یکی از 
دالیل عالقمندی مقام معظم رهبری به شهید سلیمانی، 
حل مشکل به وجود آمده در حیطه اختیاراتش و پذیرش 
تمام سختی های کار بود پس مسؤوالن باید مسؤولیت 
کار خــــود را بپذیرند و از افراد ذی نفع برای حل مشــــکالت 

کمک بگیرند.
بیگــــی نژاد عــــدم تســــهیالت دهــــی بانک ها و مشــــکل 
صادرات را از معضالت و موانع تولید در کشــــور برشــــمرد 
و مطــــرح کرد: هــــر نماینــــده مجلس یک جایــــگاه عرفی و 
یک جایگاه قانونی دارد بــــه طوریکه اگر مجلس از جایگاه 
قانونــــی و قانونگذاری خود اســــتفاده کنــــد، دولت را تابع 
خــــود می کند اما درخواســــت مردم حوزه هــــای انتخابیه از 

نماینده مجلس، کار اجرایی است که نیازمند تالش برای 
اخذ اعتبــــارات و امکانات از وزرای دولت اســــت، پس در 

این صورت مجلس تابع دولت می شود.
وی با بیان اینکــــه مجلس وظیفه نظــــارت و قانونگذاری 
خــــود را انجام می دهــــد، تصریح کــــرد: در حــــال حاضر دو 
شــــکایت مبنی بر عمل نکردن دولت به وظایف خود در 
زمینه توزیــــع کاالهای ضروری و بهبود معیشــــت مردم از 
طرف مجلس شــــورای اســــالمی تنظیم و به قــــوه قضائیه 

ارسال شده است.
مســــؤول بســــیج رســــانه شهرســــتان مالیر نیز در ادامه 
نماینــــده انقالبــــی را نماینده ای پویا دانســــت کــــه باید در 
راســــتای امیدبخشــــی به جامعه گام بــــردارد و مطرح کرد: 
نماینده انقالبی باید منشــــأ اســــتقالل طلبــــی، عدالت و 
آزادیخواهی باشــــد و امید اســــت این مجلــــس بتواند در 

راستای رفع مشکالت معیشت مردم گام بردارد.
بــــه نقــــل از ایســــنا، شــــهرام ذبیحی بــــه تقویــــت تعامل 
مســــؤوالن با رســــانه ها اشــــاره و خاطرنشــــان کــــرد: این 
نشســــت قرار بود با حضور هــــر دو نماینده مردم مالیر در 
مجلس شورای اسالمی برگزار شود اما یکی از نمایندگان 
با وجود هماهنگی های صورت گرفته از حضور در جلسه و 

پاسخ به خبرنگاران امتناع کرد.

دانشنامه دفاع مقدس مالیر تدوین می شود
همدان  اســــتاندار  معاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
و فرمانــــدار ویــــژه مالیــــر با اشــــاره به پیشــــرو بــــودن این 
شهرســــتان در تهیه و تدوین دانشنامه دفاع مقدس در 
مقایســــه با سایر شهرها گفت: از تمام توان و ظرفیت این 
شهرســــتان برای تدوین دانشنامه دفاع مقدس مالیر به 

عنوان یکی از اولویت ها استفاده می شود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، »قدرت اهلل ولدی« عصر شــــنبه در 
دیدار با سردار ســــیلواری مسوول اجرایی دانشنامه دفاع 
مقدس استان همدان اظهار کرد: به رشته تحریر درآوردن 
خاطرات جبهــــه و جنگ بــــرای آیندگان اقدامــــی ناچیز در 
مقابل جانفشانی و از خودگذشتگی شهدا و خانواده های 

معظم آنان است.
وی ضمن گرامیداشت ســــالروز شهادت سپهبد شهید 
»علــــی صیاد شــــیرازی« افزود: شــــهادت ســــرداران بزرگی 
همچون شــــهید »حاج قاسم ســــلیمانی« و شهید صیاد 
شیرازی در مقابل اســــتبکار جهانی، منافقان و مفسدان 
نشان دهنده این است که هنوز دفاع مقدس ادامه دارد 

و درِ باغ شهادت باز است.
فرمانــــدار ویــــژه مالیر بــــا تأکید بــــر اینکه تهیــــه و تدوین 
دانشنامه دفاع مقدس این شهرســــتان باید در اولویت 
کاری قرار گیرد ادامــــه داد: باید از توان و ظرفیت محققان، 
مولفان، پیشکسوتان جبهه و جنگ، ارگان ها و نهادهای 
مختلــــف این شهرســــتان اســــتفاده تــــا در مــــدت زمان 

مناسب این دانشنامه تکمیل و تدوین شود.
ولــــدی با بیان اینکــــه معادل اعتبار اســــتان همدان برای 
دانشنامه دفاع مقدس مالیر اعتبار در نظر گرفتیم تأکید 
کرد: دانشــــنامه دفاع مقدس مالیر از 6 ماه گذشته شروع 
به کار کرده و تاکنون روند کار بــــه خوبی پیش رفته و این 

روند نباید تعطیل شود.
کیــــد بــــر اینکــــه در رونــــد تهیــــه و تدویــــن این  وی بــــا تأ
دانشــــنامه نباید وقفه ایجاد شــــود گفت: خاطراتی که از 
شــــهدا جمع آوری می شــــود باید منطبق بــــر واقعیت ها 
باشــــد و با بهره گیــــری از همــــه اســــاتید و محققان، یک 
کار علمــــی و کارشناســــی و بدون نقص و بــــا زمان بندی 

مشخص ارایه شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی مالیر نیز با اشــــاره 
بــــه تشــــکیل کمیته هــــای زیر مجموعــــه این دانشــــنامه 
، گــــروه مهندســــی رزمی 43  و همــــکاری دانشــــگاه مالیر
امام علــــی)ع( و حوزه های علمیه خواهــــران و برادران این 
شهرســــتان در تهیــــه و تدوین دانشــــنامه دفاع مقدس 
گفــــت: تهیه این دانشــــنامه زمان بر اســــت و باید یک کار 

کیفی و علمی ارایه شود.
حجت االسالم طالب ترکاشــــوند ادامه داد: تاکنون بیش 
از 60 مدخل برای دانشــــنامه دفاع مقدس مالیر توســــط 
اســــتان همدان تعیین شــــده و بیش از 50 مدخل نیز در 

این شهرستان اضافه شده است.

رئیــــس اداره کتابخانه های عمومی مالیر نیز به تشــــکیل 
سه تیم عملیاتی در این زمینه اشاره و بیان کرد: برای تهیه 
و تدوین دانشنامه دفاع مقدس مالیر در مرحله نخست 
100 میلیــــون تومــــان اعتبار توســــط فرماندار ویــــژه مالیر 
اختصاص داده شــــد که از این مبلغ 60 میلیون تومان آن 

تخصیص یافته است.
ســــید مهدی آخشــــیک با بیان اینکه همت جمعی برای 
تهیه و تدوین این دانشــــنامه در مالیــــر وجود دارد گفت: 
ســــال گذشــــته 10 عنوان کتاب در زمینه دفاع مقدس در 
این شهرســــتان رونمایی شــــد که پنج عنوان دیگر نیز با 

موضوع دفاع مقدس و شهدا آماده رونمایی است.
شهرســــتان مالیر یک هزار و 100 شــــهید واالمقام را تقدیم 

انقالب اسالمی کرده است.

رئیس میراث فرهنگی نهاوند خبر داد:

آغاز فصل نهایی کاوش معبد »الئودیسه«
 طی چند روز آینده

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرستان 
نهاوند گفت: فصل نهایی کاوش معبد الئودیسه طی چند روز آینده آغاز می شود.

به گزارش هگمتانه، محسن جانجان اظهار کرد: کاوش معبد الئودیسه دو بخش دارد و قرار است 

در حســــینیه دوخواهران فعالیت کنیم و با توجه به اینکه یک ضلع دیوار آن ترک برداشــــته، دیوار 
باید تخریب، مقاوم سازی و رفع خطر شده سپس کار کاوش آغاز شود.

وی اضافه کرد: پیمانکار اقدامات ضروری دیوار مشــــخص شــــده و در حال عقد قرارداد است و به 
محض دریافت مجوز کاوش، در روزهای آینده عملیات آغاز می شــــود، به عبارت دیگر عماًل فرآیند 

کاوش الئودیسه طی دو یا سه روز دیگر آغاز می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه مانند 
فصل گذشــــته خود سرپرستی تیم کاوش را بر عهده خواهم داشت، خاطرنشان کرد: اعتبار فصل 

نهایی کاوش معبد الئودیسه 300 میلیون تومان است.
جانجان در ادامه مطرح کرد: شهرســــتان نهاوند 264 اثر تاریخی دارد که طی دو سه سال اخیر یک یا 
دو بار مرمت، اســــتحکام بخشی و مقاوم سازی شده اند و خوشــــبختانه در حال حاضر از وضعیت 

خوبی برخوردار هستند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان نهاوند در پایــــان بیان کرد: 
خوشــــبختانه بنایی که نیاز اضطراری به مرمت داشته باشد، در شهرســــتان نهاوند وجود ندارد اما 

مراحل دیگری از مرمت بناها هست که هر زمان اعتبار باشد، انجام می دهیم.

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب "حسین آباد ناظم" 
مالیر تا پایان تابستان

بهره برداری  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آب و فاضالب اســــتان  و توســــعه فاضالب شــــرکت 
همدان از بهره برداری تصفیه خانه فاضالب روســــتای 
حســــین آباد ناظم مالیر تا شهریورماه سال جاری خبر 

داد.
به گــــزارش هگمتانه، فرهاد بختیاری فر ضمن اشــــاره 
پــــروژه تصفیه خانــــه فاضالب  بــــه عملیــــات اجرایــــی 
 ، حسین آباد ناظم از روستاهای تابعه شهرستان مالیر
گفت: این پــــروژه در دو بخش شــــبکه و تصفیه خانه 
در حــــال انجام اســــت که پیشــــرفت فیزیکی شــــبکه 
جمع آوری فاضالب پروژه مذکور 95 درصد و پیشرفت 

تصفیه خانه 40 درصد است.
وی با بیان اینکــــه اعتبارات ایجاد تأسیســــات در این 
روســــتا از محل تســــهیالت بانک توســــعه اســــالمی 
تأمین می شــــود، اضافه کرد: ایــــن تصفیه خانه با 470 
مترمکعب در روز ظرفیت و طول 15 کیلومتر شــــبکه 

جمع آوری طراحی شده است.
بختیاری فــــر بــــا بیــــان اینکه عملیــــات اجرایــــی پروژه 
تصفیه خانه فاضالب حســــین آباد ناظم در سال 96 به 

صورت رسمی کلید خورد، خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شــــود پروژه مذکور تا شهریورماه ســــال آینده وارد 

مدار بهره برداری شود.
وی بیان کرد: بــــا بهره برداری از این تصفیه خانه، 3271 
نفر معادل 1055 خانوار از جمعیت روســــتای حسین 
آبــــاد ناظــــم تحــــت پوشــــش خدمــــات تصفیه خانه و 

شبکه های جمع آوری فاضالب قرار می گیرند.
آبفــــای  بــــرداری و توســــعه فاضــــالب  معــــاون بهــــره 
اســــتان همدان در بخش دیگری بــــه دیگر پروژه های 
شهرســــتان مالیر اشــــاره کرد و گفت: در همین راستا 
مطالعات مرحله اول و دوم شــــبکه و مرحله نخســــت 
تصفیه خانه شهر ســــامن در سال 94 به انجام رسید و 

، آماده انتخاب مشاور است. در صورت تأمین اعتبار
به نقل از ایســــنا، بختیاری یادآور شد: مطالعات مرحله 
اول و دوم شــــبکه جمــــع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
روســــتاهای حاجی آبــــاد و شــــهر ازندریان نیــــز نیازمند 
تأمین اعتبار اســــت که در این زمینــــه مکاتبات الزم با 
مراجع ذیربط برای تأمین اعتبار مطالعات تأسیســــات 

فاضالب شهر ازندریان صورت گرفته است.

ح اردوی جهادگران قرآنی در مالیر برگزاری طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر اداره 
تبلیغات اســــالمی شهرســــتان مالیر از 
برگزاری طــــرح اردوی جهادگران قرآنی در 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم 
روح اهلل نجفی ضمن تبریک فرا رسیدن 
ماه رمضــــان و بهار قرآن اظهار کرد: اداره 
تبلیغات اسالمی در ماه مبارک رمضان 
برنامه هایــــی مختلفی را در دســــتور کار 
دارد که این برنامه ها به صورت حضوری 

و در فضای مجازی برگزار خواهد شد.
وی بــــه اعزام قاریان قرآن به جلســــات و 

محافل قرآن در ماه رمضان اشــــاره کرد و گفت: برگزاری 
محافل ترتیل قرآن در مساجد شهر و روستا، طرح ختم 
قرآن در فضای مجازی با حضور عالقمندان، مسابقات 
قرآنی ویژه ادارات و مســــابقه قرانی ویــــژه عموم مردم از 

جمله این برنامه ها خواهد بود.
مدیر اداره تبلیغات اســــالمی مالیر بــــه برگزاری پویش 
قرآنی تالوت آیه روزه در ماه رمضان اشــــاره کرد و گفت: 
برگزاری مراســــم ترتیل خوانــــی قرآن کریم در مســــاجد 
شهرســــتان، حســــینیه ها و تکایــــا، ادارات و منــــازل با 
رعایت شیوه نامه های بهداشــــتی به صورت محدود و 

طبق مصوبات ستاد ملی کرونا خواهیم داشت.
وی با اشــــاره به برنامه های اداره تبلیغات اسالمی مالیر 
در ماه مبــــارک رمضــــان در فضای مجــــازی گفت: این 
، مفاهیم  برنامه ها شــــامل برگزاری برنامه قرآنی، تفسیر
آموزش های قرآنی، مسابقه نقاشی، عکاسی و خطاطی 

ویژه کــــودکان در فضــــای مجــــازی با محتــــوای قرآن و 
معارف دینی خواهد بود.

نجفــــی از برگزاری طــــرح اردوی جهادگــــران قرآنی در ماه 
مبــــارک رمضان خبــــر داد و گفــــت: این طــــرح با هدف 
شناسایی روســــتاهایی که به اســــتاد و مربی قرآن نیاز 
دارنــــد برگزار خواهد شــــد، در ایــــن طرح مربیــــان قرآن 
به صورت جهــــادی با حضور در روســــتاها نســــبت به 

آموزش ها و برنامه های قرآنی اقدام می کنند.
وی با اشــــاره بــــه اعزام کاروان قرآنی به مســــاجد شــــهر 
و روســــتا با هــــدف ترویــــج فرهنــــگ قــــرآن و آموزش 
برنامه های قرآنی و آموزشــــی شــــامل روخوانی، تجوید، 
مســــابقات قرآنی ویژه کودکان تصریح کرد: این طرح با 
همکاری مربیان برجســــته قرآن در طول ماه رمضان در 
مساجد و حســــینیه های محالت مختلف شهرستان 

انجام خواهد شد.

زنگ خطر 
تکمیل ظرفیت تخت های 

بیمارستانی در مالیر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر شــــبکه بهداشــــت و 
درمان مالیر گفت: شــــمار بیمــــاران کرونایی بســــتری در 
مراکز درمانی شهرستان به سرعت در حال افزایش است 
و ظرفیت تخت های بیمارســــتانی بخش ویــــژه کرونا در 2 
بیمارســــتان امام حســــین)ع( و تأمین اجتماعی تکمیل 
شده که این موضوع یک هشدار و زنگ خطر جدی است.

به گزارش هگمتانه، »محســــن ترکاشــــوند« روز یکشنبه 
در جمع خبرنگاران با اشــــاره به موج گســــترده و خطرناک 
چهارم شیوع کرونا، افزود: در سه هفته نخست فروردین 
امســــال روند شــــیوع ویروس کرونا در این شهرستان به 
دلیل دید و بازدیدهای نــــوروزی، دورهمی های خانوادگی، 
ورود مســــافران نوروزی و برگزاری آیین های عروسی و عزا 

صعودی شده است.
وی اظهــــار کرد: در هفته نخســــت فروردیــــن کل مراجعه 
افــــراد مشــــکوک بــــه کرونا بــــرای گرفتــــن تســــت در این 
شهرســــتان، 276 نفر بود که تســــت 100 نفر از این تعداد 
مثبت شــــد، در حالی که در هفته دوم 619 مراجعه کننده 
مشــــکوک به کرونا داشــــتیم و تعداد تست های مثبت از 

100 مورد به 300 مورد رسید.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر ادامه داد: این در 
حالی است که در هفته ســــوم فروردین تعداد مراجعان از 
619 نفــــر به یک هزار و 320 نفر یعنی بیش از 2 برابر رســــید 
و از این تعداد، تســــت 746 نفر از افراد مثبت شــــد و هم 

اکنون روند ابتال و بســــتری بیماران شــــیب تندی به خود 
گرفته است.

ترکاشــــوند درباره روند صعودی تعداد بیماران بستری نیز 
بیان کرد: در هفته نخســــت فروردین تعداد افراد بستری 
در بخش های ویژه کرونا در بیمارســــتان های مالیر 50 نفر 
بود که در هفته دوم به 70 نفر و در هفته سوم تا روز جمعه 
گذشته به 178 نفر رسید و رشدی بیش از 2 برابر در تعداد 

بستری ها داریم.
وی تأکیــــد کرد: با روندی کــــه هم اکنــــون در زمینه تعداد 
مبتالیان و بیماران بســــتری در حال طی شدن است، دور 
از انتظار نیســــت کــــه در هفته چهارم وضعیت از شــــرایط 

کنونی وخیم تر شود.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمــــان مالیر ادامــــه داد: بر 
اســــاس تجهیزات و امکانات موجــــود، تعداد 100 تخت 
در بیمارســــتان دکتر غرضی و 120 تخت در بیمارســــتان 
امام حســــین)ع( برای بیمــــاران کرونایــــی در نظر گرفته 
شــــده که اکنــــون این ظرفیــــت تکمیل شــــده و حدود 
50 تخت در بیمارســــتان مهر برای بخــــش کرونا تجهیز 

است. شده 
ترکاشــــوند با بیان اینکه حدود 70 تخت در بیمارســــتان 
امام حســــین)ع( عالوه بر بخش کرونایــــی زیر بار بیماران 
غیرکرونایــــی و اورژانــــس رفته اســــت، گفــــت: از 90 تخت 
بیمارستان مهر مالیر حدود 50 تخت بیمارستانی شامل 

2 بخش برای بیماران کرونایی اختصاص داده شــــد که در 
حال حاضر 20 تخت آن پر شده است.

نباید به نقطه غیرقابل کنترل کرونا برسیم �
وی با اشــــاره به تجهیز یــــک بخش درمانی بــــرای بیماران 
ســــرپایی در بیمارســــتان های امــــام حســــین)ع( و دکتــــر 
غرضی، ابــــراز امیدواری کــــرد: با همراهی مــــردم در رعایت 
شیوه نامه های بهداشــــتی، ماندن در خانه و برگزار نکردن 
مراسم  عروســــی و عزا و دورهمی های خانوادگی، به شرایط 

مناسب برای مقابله و مهار ویروس کرونا برسیم.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر گفت: آنچه که ما 

را نگران کرده، ترددها، دورهمی ها، مراســــم عروســــی و عزا 
و مهمانــــی  و همچنین رعایت نکردن الزامات بهداشــــتی 
اســــت که این تداوم روند به بحرانی شــــدن شــــرایط منجر 

می شود.
ترکاشــــوند درباره رونــــد اجــــرای واکسیناســــیون در این 
شهرســــتان نیز بیان کــــرد: تاکنــــون یک هــــزار و 100 نفر از 
گروه های مختلف کادر درمان، نیروهای مراکز 16 ســــاعته، 
پاکبانان، جانبازان با درصد باال، بیماران سرطانی و دیالیزی 
واکســــینه شــــده اند و با توجه به واکسیناســــیون تعداد 
زیــــادی از کادر درمان، میزان درگیری آنــــان در موج چهارم 

بسیار کم و خفیف است.

وی با بیان اینکه مجموعه کادر درمان و بیمارستان های 
مالیر در حالت آماده باش کامل هســــتند و مشــــکلی از 
نظر تأمین دارو نداریم، اظهار کرد: ســــه مرکز 16 ســــاعته 
در بــــاغ گل مالیــــر و شــــهرهای ازندریــــان و ســــامن برای 
تســــت گیری از بیمــــاران فعال اســــت و در صــــورت نیاز 
آمادگــــی راه انــــدازی مرکز 16 ســــاعته دیگری را در ســــطح 

داریم. شهرستان 
ترکاشــــوند خطاب به شــــهروندان تأکید کرد: حداقل تا 2 
هفته آینده نســــبت به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
و اجرای محدودیت های کرونا حساســــیت باالیی داشته 

باشند تا به یک ثبات نسبی برسیم.

شلیک اشتباه پسر مالیری، 
جان پدر را گرفت

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: دادســــتان عمومی و 
انقالب مالیر گفت: شامگاه جمعه گذشته در یک 
، پسری  مراســــم عروســــی در یکی از محله های مالیر
در حین آماده کردن اسلحه برای شلیک هوایی، پدر 

خود را مورد اصابت گلوله قرار داد و به قتل رساند.
به گزارش هگمتانه، ســــلگی در این باره اظهار کرد: در 
پی تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی 
 ، بر وقوع یک فقــــره قتل در یکــــی از محله های مالیر

مأموران انتظامی بالفاصله به محل اعزام شدند.
وی افــــزود: گــــزارش مأمــــوران انتظامــــی حاکــــی از 
آن اســــت که مقتول در مراســــم عروســــی، توسط 
پسرش که قصد مسلح کردن اسلحه شکاری خود 
را داشــــته، مورد اصابت قرار می گیرد و تا رسیدن به 

بیمارستان فوت می کند.
دادســــتان عمومی و انقالب مالیر بیــــان کرد: این 
پرونده در مراحل اولیه و در حال بررســــی اســــت و 

هنوز توسط کارشناسان در حال تکمیل است.
ســــلگی با بیــــان اینکــــه نظرهــــای کارشناســــان و 
بررســــی های تکمیلــــی در چنــــد روز آینــــده کامــــل 
می شــــود ادامه داد: طبق نظرات اولیه ضارب قصد 
آمــــاده کردن اســــلحه شــــکاری خود را داشــــته که 
شــــلیک رخ می دهد و پدر 67 ساله خود را به ضرب 

گلوله می کشد.
وی خواســــتار رعایت قانون از ســــوی مردم به ویژه 
در مراســــم  عروســــی شــــد و گفت: بدون شک در 
این حادثه قانون اعمال نشــــده اســــت و چنانچه 
مردم قانون را رعایت کنند، هیچ گاه دچار مشــــکل 

نخواهند شد.

کشف بیش از 6 تن مواد 
خام دامی غیر قابل مصرف 

در مالیر
ح تشدید بازرسی ها از ابتدای ماه رمضان طر

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره دامپزشکی 
شهرستان مالیر از کشف 6 تن مواد خام غیر قابل 

مصرف در مالیر در طرح نوروزی این اداره خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم نعمت گرگانی با 
بیان اینکه طرح نوروزی اداره دامپزشــــکی با هدف 
تشدید بازرســــی و نظارت ها از 25 اسفندماه سال 
گذشته شــــروع و تا پانزدهم فروردین ادامه داشت 
اظهــــار کــــرد: در این زمینــــه دو گروه ثابت و ســــیار 
نظارت بر واحدهای عرضه مــــواد خام دامی و لبنی، 
واحدهای عرضه کننده گوشت و مرغ و رستوران ها 

و هتل ها  و تهیه غذا و... را عهده دار بودند.
وی با اشــــاره بــــه فعالیت دو کشــــتارگاه طیور و یک 
کشــــتارگاه دام در شهرســــتان مالیر گفت: عالوه بر 
فعالیت گروه های ویژه از واحدهای عرضه بازدیدها 

به صورت مستمر نیز از کشتارگاه ها انجام شد.
تصریح  مالیر  شهرســــتان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
کرد: در اجرای طرح نوروزی بیش از 6 تن انواع مواد 
خــــام دامی غیرقابــــل مصرف از واحدهــــای عرضه، 
کشــــتارگاه ها و خودروهای حمل مواد خام دامی و 

لبنی کشف و معدوم شد.
وی با بیــــان اینکــــه ایــــن محموله ها شــــامل مواد 
خــــام لبنی، گوشــــت و خمیر مرغ و... بود که توســــط 
کارشناســــان کشف و ضبط شــــد و از چرخه مصرف 
خارج شد گفت: طرح تشدید بازرسی ها نیز از ابتدای 

ماه رمضان به مدت یک ماه ادامه برگزار می شود.
نعمت گرگانــــی یادآور شــــد: در این طــــرح گروه های 
ویژه و کارشناســــان به صورت صبــــح و بعد از ظهر از 
واحدهای عرضه، کشتارگاه ها، رستوران ها، تاالرها و 

سایر واحدهای مواد خام دامی و لبنی بازدید دارند.
وی با بیان اینکــــه مردم می توانند مــــوارد تخلف را 
با ســــامانه پاســــخگویی 1512 در میان بگذارند تا با 
آنها برخورد شــــود گفت: از شهروندان می خواهیم 
بــــه هیــــچ وجــــه مرغ هــــای بــــدون بســــته بندی و 
گوشــــت های بدون هویت و مهر خریداری نکنند 
و بــــا توجه به ممنوعیت قطعه بندی مرغ با توجه به 
آلودگی هــــای محیطی توجه بیشــــتری را به مباحث 

بهداشتی داشته باشند.

کشف 15 تن چوب جنگلی 
قاچاق در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامی 
شهرســــتان مالیر از کشــــف 15 تن چوب جنگلی 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: 
در راســــتای برخورد قاطعانــــه با ورود انــــواع کاالی 
قاچاق، مأموران مبارزه با جرایــــم اقتصادی پلیس 
گاهی مســــتقر در ایست و بازرســــی حرم آباد مالیر  آ
حیــــن کنتــــرل محورهــــای مواصالتــــی منتهــــی به 
شهرســــتان، به یک دســــتگاه کامیون مشــــکوک 

شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســــی از داخل ایــــن خودرو، 15 تن 
چوب جنگلــــی قاچاق و بــــدون مجــــوز قانونی که 
ارزش آن برابر نظر کارشناســــان یــــک میلیارد ریال 
برآورد شــــده کشف و یک متهم در این خصوص با 

تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.
کرد:  فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان مالیر بیــــان 
برخــــورد قاطعانه پلیس مالیر بــــا ورود انواع کاالی 
قاچاق و غیــــر مجاز از جمله چوب هــــای جنگلی به 
عنوان یکــــی از منابع طبیعی مهــــم و ثروت ملی به 
صورت ویژه در دســــتور کار مأموران مبارزه با جرایم 

گاهی شهرستان قرار دارد. اقتصادی پلیس آ

خبــر
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قاتل کرونا 

هستند؟

دو شنبه   23 فروردین  1400    شماره  4768

4
کرونا در 10 شهرستان همدان 11 قربانی گرفت

شناسایی 674 ابتالی جدید
هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: با فوت 11 بیمار دیگر 
در روز شــــنبه مجموع متوفیان قطعی ابتال به کرونا در این اســــتان ازابتــــدای همه گیری این ویروس 

تاکنون به یک هزار و 619 نفر رسید.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز یکشــــنبه اظهار کرد: همچنین با شناسایی 674 بیمار جدید 

مبتال به کووید 19 در روز شنبه، مجموع موارد مثبت بستری و سرپایی به 39 هزار و 796 نفر رسید.

وی تصریح کرد: مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در این استان 
به 11 هزار و 608 نفر و بیماران سرپایی به 28 هزار و 161 مورد رسیده است.

ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی بــــه اورژانس 
بیمارستان های این استان با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا در روز شنبه یک هزار و 74 مورد بود که 

194 نفر از مراجعان به بیمارستان ها در بخش عادی بستری شدند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد: در عین حال هم اینک 23 بیمار مبتال 
به کووید 19 در بخش آی. ســــی. یو مراکز درمانی این اســــتان بستری هستند و وضعیت جسمی 48 

بیمار وخیم گزارش شده است.
وی دربــــاره آخریــــن وضعیت بیماران کرونایی در شهرســــتان های اســــتان همــــدان نیز گفت: 
شــــمار بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارستان های 
اســــدآباد 418، بهار 665، تویســــرکان 764، رزن 502، درگزین 208، فامنین 204 و کبودراهنگ 

733 نفر است.
، یک هــــزار و 392 نفر در نهاوند و  بــــه نقل از ایرنا، وی افزود: همچنیــــن تاکنون 2 هزار و 111 نفر در مالیر

چهارهزار و 309 نفر نیز در شهرستان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.

استان

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر ســــتاد انتخابات استان 
همدان گفت: ســــه هزار و 688 نفر تا پایان ششــــمین روز 
ثبت نام از داوطلبان، به عنوان نامزد انتخابات ششمین 
دوره شوراهای اسالمی روســــتا در این استان نام نویسی 

کردند.
به گــــزارش هگمتانه، ابوالقاســــم الماســــی روز یکشــــنبه 
اظهار کرد: روند ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اســــالمی روستا از هشت صبح 
16 فروردیــــن به صورت هم زمان در سراســــر کشــــور آغاز 

شده است.
وی اضافــــه کــــرد: داوطلبان بــــرای ثبت نــــام در انتخابات 
شــــوراهای روســــتا می توانند بــــه چهار روش اســــتفاده از 
نرم افــــزار تلفــــن همراه و نســــخه وینــــدوز قابــــل نصب بر 
، مراجعه به دفاتر  رایانه با دریافــــت از وبگاه وزارت کشــــور
پیشــــخوان دولت و با مراجعه حضوری به بخشداری های 

محل سکونت خود اقدام کنند.
مدیــــرکل دفتر سیاســــی انتخابــــات اســــتانداری همدان 
گفت: در روز نخست نام نویسی، 328 نفر برای انتخابات 
شــــوراهای روســــتایی اســــتان همدان ثبت نام کردند که 
 16 ، شامل 68 نفر در شهرستان همدان، 103 نفر در مالیر
نفر در نهاوند، 26 نفر در کبودراهنگ، 11 نفر در رزن، سه نفر 

، 49 نفر در اسدآباد، 9  در درگزین، 11 نفر در شهرستان بهار
نفر در تویسرکان و 32 نفر در فامنین می شوند.

به گفته الماســــی، در روز دوم نیــــز 369 داوطلب ثبت نام 
کردند که شامل 76 نفر در شهرستان همدان، 84 نفر در 
، 25 نفــــر در نهاوند، 41 نفر در کبودراهنگ، 26 نفر در  مالیر
 44 ، رزن، چهار نفر در درگزین، 30 نفر در شهرســــتان بهار
نفر در اســــدآباد، 23 نفر در تویسرکان و 16 نفر در فامنین 

هستند.
مدیرکل دفتر سیاســــی و انتخابات اســــتانداری همدان 
ادامه داد: در روز ســــوم نیز 506 داوطلب شــــامل 68 نفر 
، 42 نفر در  در شهرســــتان همــــدان، 153 نفــــر در مالیــــر
نهاونــــد، 66 نفر در کبودراهنگ، 24 نفر در رزن، 15 نفر در 
، 63 نفر در اســــدآباد،  درگزین، 16 نفر در شهرســــتان بهار
41 نفــــر در تویســــرکان و 18 نفــــر در فامنین نام نویســــی 

کردند.
الماســــی افزود: در چهارمین روز از ثبت نام 870 داوطلب 
 ، شــــامل 118 نفر در شهرســــتان همدان، 180 نفر در مالیر
124 نفــــر در نهاوند، 114 نفر در کبودراهنگ، 51 نفر در رزن، 
، 69 نفر در  31 نفــــر در درگزین، 43 نفر در شهرســــتان بهار
اســــدآباد، 96 نفر در تویســــرکان و 44 نفــــر در فامنین نام 

نویسی کردند.

وی اضافه کــــرد: پنجمین روز ثبت نام شــــورای اســــالمی 
 ، روســــتا، 66 نفر در شهرســــتان همدان، 109 نفر در مالیر
131 نفــــر در نهاونــــد، 108 نفــــر در کبودراهنــــگ، 25 نفر در 
، 23 نفر  رزن، 41 نفر در درگزین، 32 نفر در شهرســــتان بهار
در اسدآباد، 13 نفر در تویســــرکان و 23 نفر در فامنین نام 

نویسی کردند.
دبیر ستاد انتخابات اســــتان همدان ادامه داد: همچنین 
21 فروردیــــن امســــال و همزمان با ششــــمین روز از ثبت 
نام، یــــک هــــزار و 44 نفر شــــامل 103 نفر در شهرســــتان 
، 128 نفــــر در نهاوند، 174 نفر در  همــــدان، 166 نفر در مالیر
کبودراهنگ، 74 نفر در رزن، 35 نفر در درگزین، 78 نفر در 
، 105 نفر در اسدآباد، 117 نفر در تویسرکان  شهرستان بهار

و 64 نفر در فامنین نام نویسی کردند.
الماســــی افزود: در مجموع و تا پایان روز ششــــم ثبت نام، 
ســــه هزار و 688 داوطلب برای ششــــمین دوره انتخابات 
شورای اســــالمی روستاها در اســــتان همدان نام نویسی 

کرده اند که 108 نفر آنها زن هستند.
بــــه نقــــل از ایرنــــا، انتخابات ســــیزدهمین دوره ریاســــت 
جمهــــوری، میــــان دوره ای مجلــــس شــــورای اســــالمی و 
ششمین دوره شوراهای اســــالمی شهر و روستا، بیست 

و هشتم خرداد امسال برگزار می شود.

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: ســــنگ مــــزار وزیر شــــاه 
طهماســــب صفوی بــــا قدمت 490 ســــال در آرامســــتان 
موقوفه همدان کشــــف و به موزه وقــــف همدان منتقل 

شد.
به گــــزارش هگمتانــــه٬   بــــه تازگی ســــنگ مزار وزیر شــــاه 
طهماســــب در موقوفه  آرامســــتان باغ بهشــــت همدان 

کشف شده و جزئیات آن اعالم شد.
حجت االســــالم رضــــا حاجــــی زیــــن العابدینــــی مدیرکل 
اوقــــاف و امــــور خیریه همــــدان درباره این موضــــوع اظهار 
کرد: داســــتان ســــنگ مزار قاضی جهاِن قزوینی وزیر شاه 

طهماسب صفوی و ســــردرآوردنش از آرامستان موقوفه  
باغ بهشــــت به زمانی برمی گردد که بقعه  امامزاده ســــهل 
ابن علی به دلیل توسعه  شهر و ساخت خیابان شهدا در 

دوران پهلوی تخریب شد.
وی افــــزود: اما اگــــر بخواهیم بدانیم این ســــنگ مزار 490 
ســــاله کی ساخته شــــد و چه شــــد که ســــر از باغ بهشت 
همــــدان درآورد باید به دوران شــــاه اســــماعیل صفوی و 

سفرش به همدان بازگردیم.
این مسؤول بیان کرد: شاه اسماعیل در حدود 500 سال 
پیــــش زمانی که به همــــدان آمد تصمیم گرفــــت تا اثری از 
خود در این شــــهر باقی بگذارد. بنابراین پس از مشورت 
بــــا نزدیکان و اهالی برآن شــــد تا بقعه  ســــهل ابــــن علی را 

بازسازی کند.
وی با اشاره به اینکه با این تصمیم این پادشاه صفوی کار 
را آغاز کرد و یک آرامگاه زیبا با چهارباغ و چشــــمه  جاری در 
آن برپا کرد گفت: ســــال ها بعد و پس از به قدرت رسیدن 
شــــاه طهماســــب وزیر او یعنی قاضی جهاِن قزوینی که به 
دست شــــاه و به دلیل ســــوء ظنی که به او داشت کشته 
شــــد و در کنار بقعه  ســــهل ابن علی به خاک سپرده شد. 
برای او ســــنگ مزاری از ســــنگ رخام ســــاختند و کتیبه ای 

برآن نگاشتند که متن آن به این شرح است:
رفت قاضی جهان بباغ جنان

که جهان بود از رخش روشن
گفت تاریخ فوت آن معصوم
ل حسن سروی از بوستان آ

مدیرکل اوقــــاف و امور خیریــــه همدان عنوان کــــرد: مزار 
قاضی جهان و ســــنگ مزار ارزشمند آن تا قرن ها باقی بود 
تا اینکه در دوران پهلوی مسؤوالن شهر تصمیم گرفتند 

تا تغییراتی در بافت شهر ایجاد کنند.

وی مطرح کــــرد: یکــــی از آن اقدامات کــــه موجب تخریب 
بقعه  ســــهل ابن علی شد طرح گســــترش خیابان شهدا 
)شورین سابق( بود. بر اساس این طرح بقعه تخریب شد 

و مزارهای اطراف آن به کلی از میان برداشته شد.
حاجی زین العابدینــــی عنوان کرد: یکــــی از آن مزارها، مزار 
قاضــــی جهان قزوینی مقتول به ســــال 953هـــــ.ق بود. از 
آن پس دیگر نه اثری از آن بقعه بود و نه نشــــانی از قاضی 
جهان تا اینکه خسرو محمدی کارشناس اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســــتان همدان در پی بررســــی خــــود در باغ 

بهشت همدان به یک سنگ مزار جالب برخورد کرد.
وی توضیح داد: بررسی های اولیه نشان داد که این سنگ 

مزار باید مربوط به شــــخص مهمی باشــــد. او با مراجعه به 
منابــــع مکتوب متوجه شــــد که مرحوم آیــــت ا... عندلیب 
زاده قبال این ســــنگ را دیده و چند خطی درباره  شرح حال 

صاحب آن یعنی قاضی جهان نگاشته است.
این مسؤول افزود: عندلیب زاده سنگ مزار قاضی را زمانی 
که برجا بوده دیده بود اما از آن زمان به بعد دیگر اثری از آن 

سنگ نبود تا اینکه در موقوفه  باغ بهشت یافت شد.
خسرو محمدی کارشناس مســــائل وقف و امور خیریه نیز 
در ایــــن باره اظهار کرد: یک احتمال قــــوی در این خصوص 
وجود دارد و آن این اســــت که در زمان تخریب بقعه  سهل 
ابن علی و مزارهــــای پیرامون آن احتمــــاال محتویات گورها 
را تخلیــــه کرده انــــد و به همراه ســــنگ مزارهــــای موجود به 
گورســــتان نو همدان که همان موقوفه  باغ بهشت باشد 

انتقال داده اند.
وی بیــــان کــــرد: این فــــراز و فــــرود تاریخــــی هرچــــه بوده، 
سرنوشــــت به گونه ای رقم خورده تا نــــام قاضی جهان که 

ظاهرا بی گناه به قتل رســــیده اســــت همچنان در اذهان 
باقی بماند و پس از 490 ســــال دوباره نام او بر سر زبان ها 

بیفتد.
این کارشــــناس مســــائل تاریخی توضیح داد: سنگ مزار 
کهن و ارزشــــمند قاضی جهــــان قزوینی بــــا رعایت اصول 
حفاظتی بــــه موزه وقف همــــدان انتقال داده شــــد تا این 
موزه با اضافه شــــدن نام یکی دیگر از مفاخر کشور پربارتر 

از قبل شود.
مــــوزه  وقف همدان وابســــته بــــه اداره کل اوقــــاف و امور 
خیریه اســــتان همدان با بیش از هزار قطعه اشیا وقفی و 

نذری پربارترین موزه  وقف کشور است.
از مهمترین آثار این موزه یک نســــخه نهج البالغه مربوط 
به 763 ســــال پیــــش و یک نســــخه از کتــــاب قانون ابن 

سیناست که هر دو اثر به ثبت ملی رسیده اند.
به نقل از تســــنیم، این موزه در شــــهر همــــدان و در طبقه  

زیرین آستان مبارک امامزاده عبداهلل قرار دارد.

خبــــــر

اوج بی توجهی به کرونا 
با طبیعت گردی در همدان

محدودیت های  همــــدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
اعمــــال شــــده در تــــردد مــــردم بــــه مســــیرهای 
گردشــــگری از جمله بلوار ارم و گنجنامه، نه تنها 
کمکــــی بــــرای کاهــــش دورهمی هــــا و حضور در 
مکان های  بلکه  نکرده  شــــهر  این  تفرجگاه های 
جدیدی را برای پاتوق های خانوادگی و دوســــتانه 

مهیا کرده است.
بــــا وجــــود تشــــدید محدودیت هــــا در راســــتای 
پیشــــگیری از موج چهارم کرونــــا، برخی همچنان 
بدون توجه به هشــــدارهای بهداشــــتی و رعایت 
با  همراه  را  خــــود  فراغت  اوقــــات  شــــیوه نامه ها، 
خانــــواده و یــــا دوســــتان در طبیعت حاشــــیه و 

اطراف شهر می گذرانند.
همه ســــاله بــــا فــــرا رســــیدن فصل بهار بســــاط 
به  طبیعت  در  همدانــــی  خانواده های  دورهمــــی 
اوج می رســــد و حاال با وجود شــــیوع موج چهارم، 
این سنت همیشــــگی از سوی مردم ترک نشده 

است.
بســــاط دورهمی های خانوادگــــی در هنگام عصر 
و شــــبانگاه هــــر چند از مســــیرهای گردشــــگری 
منتهی به دامنه الوند همدان برچیده شــــده اما 

مسیر تازه ای را ایجاد کرده است.
جمعیــــت  خیــــز  گذشــــته  جمعــــه  تعطیلــــی  در 
طبیعت دوســــت همدان به ســــمت محورهای 
شرقی از جمله مسیر ســــد اکباتان سرازیر شد تا 
نشــــان دهد همچنان اغلب خانواده ها با شیوع 

کرونا بیگانه هستند. موج چهارم 
ازدحــــام خانواده هــــا در طبیعــــت اطــــراف ســــد 
اکباتان و بســــاط دورهمی ها با اســــتقبال مواجه 
شــــده و کمتر کســــی در این پاتوق هــــا به رعایت 
ماسک  از  اســــتفاده  و  بهداشتی  شیوه نامه های 

اقدام می کند.
برخی مردم نیز در طبیعت حاشیه جاده همدان 
بــــه مالیر به نوعی ســــاعاتی از بهــــار طبیعت را در 

کنار خانواده خود سپری کردند.
را برای  باغ های اطراف شــــهر همدان نیز فرصتی 
استفاده مردم در دورهمی های خانوادگی فراهم 

ساخته است.
دره  مســــیرهای  خانواده ها  از  برخــــی  همچنیــــن 
باالی  روســــتاهای  و  محمدیــــه  کــــوی  مرادبیک، 
نایب احمد و رســــالت در این شــــهر را به عنوان 
محلی مناســــب برای دورهمی های خود انتخاب 
کــــرده و این وضعیت نشــــان می دهد که اعمال 
محدودیت در مســــیرهای ارم و گنج نامه به مهار 
ترددها کمک نکرده و فقط باعث تغییر مسیرها 

شده است.
از ســــوی دیگــــر افزایــــش ترددها در این مســــیر 
به خصــــوص محور همــــدان- مالیــــر در روزهای 
ســــداکباتان  حومه  در  جمعــــه  ویژه  بــــه  تعطیلی 

منجر به ترافیک سنگین شده است.
کشــــیک های نوبتی  تعطیلی برخی اصناف و نیز 
کارکنــــان دولتی نیز باعث شــــده تا اغلب اوقات 
فراغــــت و بیــــکاری خــــود را بــــه طبیعت گردی و 

نشست ها و دورهمی خانوادگی سپری کنند.
این شــــرایط لزوم تجدید نظر در تصمیم گیری ها 
و ارائه راهکاری کارشناســــانه برای مهار ترددها و 
گردشــــگری روزانه مردم در طبیعت اطراف شهر 

را دوچندان می کند.
در واقــــع هیــــچ گونــــه موانعی برای آمــــد و رفت 
مردم در این مناطق وجــــود ندارد و به طور قطع 
این روند به تشــــدید موج چهــــارم کرونا خواهد 

ود. افز
سید ســــعید شاهرخی اســــتاندار همدان هفته 
گذشــــته در جلســــه اضطــــراری ســــتاد مقابلــــه 
بــــا ویــــروس کرونــــا بیان کــــرد: شــــاهد تجمع و 
دورهمــــی برخــــی از افــــراد در مناطــــق تفریحی و 
هستیم  ارم  بلوار  و  گنج نامه  جمله  از  گردشگری 
که انتظــــار می رود با تعطیل کــــردن برخی از این 
تجمع  مانــــع  چراغ ها  کــــردن  خاموش  و  اماکــــن 

شد. افراد 
حاال می طلبد بــــرای مهار این وضعیت و کاهش 
شــــیوع کرونا اقدام اساســــی و نظــــارت جدی در 
گردشــــگری اطــــراف شــــهر همدان  مســــیرهای 

اعمال شود.
در حــــال حاضــــر 9 شهرســــتان اســــتان همدان 
در وضعیت قرمز و شهرســــتان اســــدآباد نیز در 
وضعیت نارنجــــی کرونایی قــــرار دارد که با توجه 
آتی  به روند افزایش شــــمار بیمــــاران در روزهای 

وضعیت اسدآباد نیز قرمز می شود.
بــــه نقــــل از ایرنا، با توجــــه به قرار گرفتن اســــتان 
اعمــــال  کرونایــــی،  قرمــــز  شــــرایط  در  همــــدان 
محدودیت های جدید پیش بینی شــــده در طرح 
جامع هوشــــمند بــــرای رنگ بندی قرمــــز در این 

استان آغاز شده است.

تا پایان ششمین روز ثبت نام

3688 نفر داوطلب انتخابات شوراهای روستایی
 در استان همدان

به همت سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان

راه اندازی 15 سامانه پایش تصویری ترافیکی 
با اعتبار 10 میلیارد ریال

هگمتانــــه، گــــروه اندیشــــه: رئیــــس ســــازمان مدیریت و 
مهندسی شــــبکه حمل و نقل شــــهرداری از راه اندازی 15 

سامانه پایش تصویری ترافیکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســــازمان مدیریت و مهندســــی 
شبکه حمل و نقل شهرداری همدان، وحید غفاری گفت: 
این 15 سامانه پایش تصویری ترافیکی با اعتبار 10 میلیارد 

ریال راه اندازی شده است.
غفــــاری گفت: پــــس از 10 ســــال از راه اندازی مرکــــز کنترل 
ترافیک شــــهری، بــــا اعتبار 10 میلیــــارد ریالی بــــرای پایش 
اســــتانداردهای  با  هوشــــمند  دســــتگاه  پانزده  تصویری، 

جهانی نصب و تجهیز شد.
رئیس ســــازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
شهرداری همدان افزود: بررسی وضعیت ترافیکی و ثبت 
تخلفات رانندگی یکی از مهمترین شاخص های مدیریت 
عبور و مرور اســــت که برای این مهــــم تجهیز مراکز کنترل 
و پایش به ســــامانه های پیشــــرفته یکی از الزامات اصولی 
اســــت که با هدایت و حمایت شــــهردار همدان و اعضای 
شورای شــــهر توانســــتیم بخش مهمی از معابر را به این 

فن آوری مجهز کنیم.
وی افزود: یکی از دغدغه های دلسوزان استان این اقدام 
مهم بود که بحمــــداهلل امروز توان تصویــــری مرکز کنترل 

ترافیک شهرداری تقویت و تجهیز شده است.
هنجارشناســــی،  شــــک  بــــدون  کــــرد:  تأکیــــد  غفــــاری 

قانون مــــداری، رعایت مقــــررات رانندگی و تردد وســــایل 
نقلیه اســــتاندارد در شــــهر بیشــــترین اثر را در دستیابی 
ل دارد بنابراین انتظــــار رفتــــار صحیح از  بــــه شــــهر ایــــده آ
کنترل  شــــهروندان خوب همدانی داریــــم تا هزینه هــــای 
ترافیک بــــه کمترین مقدار برســــد و این ســــرمایه ها برای 

تجهیز امکانات تسهیل عبور و مرور هزینه شود.
غفاری درباره کاربردهای سامانه نظارت تصویری بیان کرد: 
،  جمع آوری  شناسایی نقاط دارای گره ترافیکی و حادثه خیز
اطالعات ترافیکی جهت انجام پروژه های ترافیکی، کنترل 
و مهندســــی زمان بندی چراغ های راهنمایی و رانندگی در 
،  ارائه اطالعات به شهروندان به  خصوص تقاطعات شــــهر
منظــــور کمک به تصمیم گیری ســــفرهای درون شــــهری، 
محدودیت  کنتــــرل  نظیــــر  مقطعی  طرح هــــای  مدیریــــت 
ترددها بر اســــاس مصوبــــات ابالغی،  مدیریــــت بحران در 
حوزه مدیریت شــــهری نظیر آب گرفتگی معابر و مدیریت 
عملیات برف روبی، زلزله، ســــیل و اعمال قانون تخلفات 
راهنمایــــی و رانندگی ضمن پیشــــگیری از بروز تنش بین 
پلیــــس و راننــــدگان متخلف بــــا حضور نماینــــده پلیس 
راهور در مرکز کنترل ترافیک از کارکردهای این ســــامانه ها 

قلمداد می شود.
معــــاون امور زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهرداری همدان 
نیز بیــــان کــــرد: ســــامانه های نظــــارت تصویــــری در چند 
ســــال اخیر نقش مهمی در بهبود حمل و نقل داشــــته و 
باعث شــده انـــــد رویکــــرد به چنین ســــامانه هایی در اکثر 
شــــهرهای بــــزرگ دنیــــا افزایش یابــــد. وحید علــــی ضمیر 
افــــزود: تجزیــــه و تحلیل وضعیــــت ترافیــــک و کنترل آن 
بر اســــاس تحلیل صــــورت گرفتــــه، ره آورد جدید و مهمی 
در این سامانه هاســــت و توســــعه تجهیزات ایــــن مرکز با 
توجه بــــه اهمیت هوشمندســــازی اقدامــــات ترافیکی در 
اولویت های اجرایی سازمان مدیریت و مهندسی شبکه 

حمل و نقل شهرداری قرار دارد.

با حضور شهردار همدان صورت گرفت

تعیین اولویت های اجرایی و عمرانی 
منطقه یک شهرداری

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: اولویت هــــای اجرایی و 
عمرانی شهرداری منطقه یک همدان با حضور شهردار 

تعیین شد.
به گزارش هگمتانــــه، پروژه هــــای مهــــم و دارای اولویت 
 ، شــــهرداری منطقه یک همدان با حضور صوفی شهردار
علی ضمیــــر معاون فنی و امــــور زیربنایــــی و حضرت زاده 
معاون برنامه ریزی و ســــرمایه انسانی شــــهردار همدان و 
دهبانی صابر مدیر شهرداری منطقه یک نقد و بررسی شد.

در این نشســــت شــــهردار همدان تصریح کرد: چشم 
انداز پیش روی همدان باید براســــاس استانداردهای 

مطلوب و اصولی باشد.
عباس صوفی خاطرنشــــان کــــرد: اهمیــــت پروژه های 
شــــهرداری بر اســــاس تســــهیل گری و ارتقای کیفیت 
زندگــــی شــــهروندان اســــت و هــــر پــــروژه کــــه از نگاه 
شــــهروندان دارای اهمیت باشد برای مدیریت شهری 

نیز اولویت به شمار می رود.

کشف سنگ مزار وزیر شاه طهماسب 
در باغ بهشت همدان
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5
پرونده شکایت از رئیس دولت  یازدهم و دوازدهم 

به جهت سرپیچی از قانون به قوه قضائیه ارسال شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نمایندگان مجلس با 190 رأی موافق پرونده شکایت از رئیس دولت 

یازدهم و دوازدهم و استنکاف وی از قانون را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز )یکشنبه 22 فروردین ماه 1400( پارلمان 
گزارش کمیســــیون حقوق و قضائی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی 

حجت االســــالم حســــن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهــــم و دوازدهم در اجــــرای ماده 234 
آئین نامه داخلی مجلس را بررســــی کردند. وکالی ملت نهایتا بــــا 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی 
ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلســــه با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را 
جهت رسیدگی قوه قضائیه ارســــال کردند. به نقل از فارس، در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس عنوان شــــده اســــت که با توجه به اســــتعالمات صورت گرفته از معاونــــت قوانین مجلس 
شورای اسالمی، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست 
جمهوری اسالمی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابالغ )13( فقره قانون مصوب مجلس شورای 

اسالمی استنکاف کرده است. گفتنی است بر اســــاس ماده 1، مصوبات مجلس شورای اسالمی به 
رئیــــس جمهور ابالغ و رئیــــس جمهور باید ظــــرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابالغ کــــرده و دولت در 
موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر کند. در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء 
، دولت موظف اســــت مصوبه یا نتیجه همه پرســــی را پس از انقضای  یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر
مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر کند. همچنین در صورت استنکاف رئیس جمهور 
از امضا یا ابالغ در مدت مذکور در این ماده به دســــتور رئیس مجلس شورای اسالمی روزنامه رسمی 

موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

انعکاس
بیمارستان هایی پر از بیماران کرونایی

به احتمال زیاد روز چهارشنبه اول 
ماه مبارک رمضان است

عضو  موحدنــــژاد  المســــلمین  و  االســــالم  حجت 
ســــتاد اســــتهالل دفتر رهبر معظم انقالب گفت: 
از روز دوشــــنبه حدود 100 گروه در مناطق مختلف 
کشــــور برای رصد هالل ماه مبــــارک رمضان اقدام 

می کنند.
پیش بینی ها بر این اســــت که هالل ماه در غروب 
دوشــــنبه قابل رویت نخواهد بود، بنابراین انتظار 
داریــــم همانطور که در تقویم آمده اســــت روز ســــه 
شنبه ســــی ام شــــعبان و روز چهارشــــنبه اول ماه 

مبارک رمضان باشد.

ع توافقی با ایران  گانتس: هر نو
باید تأمین کننده منافع آمریکا و 

ما باشد
بنی گانتــــس، وزیر جنــــگ رژیم صهیونیســــتی در 
دیدار با وزیر جنــــگ آمریکا گفت: هــــر نوع توافقی 
با ایــــران باید تأمیــــن کننده منافع آمریکا باشــــد و 
با منافع ما هم ســــازگاری داشته باشــــد. اسرائیل، 
آمریکا را شــــریک کاملی در همه پرونده ها از جمله 

ایران می داند.
لوید آســــتین، وزیر جنگ آمریکا: اســــرائیل شریک 
راهبردی آمریکاست و این شــــراکت برای ثبات در 

منطقه اهمیت دارد.

سفیر فرانسه نباید در امور داخلی 
ایران دخالت کند

حجت االســــالم ســــلیمی نماینده مردم محالت در 
مجلس گفت: ســــفیر فرانســــه در امــــور داخلی ما 
دخالت کرده اســــت لذا تذکر می دهیم که باالتر از 
صندلی خودش ننشــــیند و در امــــور داخلی ایران 

دخالت نکند.
کــــه  اســــت  گفتــــه  همچنیــــن  فرانســــه  ســــفیر 
را به ســــرانجامی خواهیم  مذاکرات وین و برجام 
رســــاند که بتوانیــــم در انتخابــــات ایران دخالت 
نیامده  ســــفیر  آقای  به  زیاده گویی ها  این  کنیم. 

است.

: کارزار »فشار  نیویورک تایمز
حداکثری« علیه ایران شکست 

خورده است
نیویورک تایمز نوشــــت: برجام توافقــــی برای صلح 
نبود، این توافق برای حل مســــالمت آمیز موضوع 

هسته ای بود.
ترامــــپ ســــال 2018 یک جانبــــه از آن خارج شــــد و 
تحریم ها را بیشــــتر کرد تا ایران را مجبور به پذیرش 

هرگونه توافق کند.
آمریــــکا در حال حاضــــر در نظــــر دارد بخش عمده 
تحریم ها علیــــه ایران را خاتمه دهــــد. این تحریم ها 
بخــــش اعظمــــی از نهاد هــــای ایرانی را هــــدف قرار 

می دهد.
تحریم های فشــــار حداکثــــری پایدار نیســــت. این 
تحریم ها به تغییر رفتار تهران نیانجامید و برعکس 
ایران به توســــعه برنامه موشکی خود اهتمام ورزید 

تا تنبیهی برای آمریکا باشد.
چنانچــــه بایدن تحریم هــــای دوره ترامپ را لغو کند 
بازهم تحریم هایی هســــت که به عنوان اهرم از آن 

استفاده شود.
تیم بایدن متعهد شــــده بود تا توافق هســــته ای را 
طوالنی تر و قدرتمندتر کند. نخســــتین قدم در این 

راه بازگشت به برجام است.

عراقچی: اگر آمریکا همه تحریم ها 
را لغو کند ایران به تعهدات خود 

عمل می کند
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو 
با شــــبکه ان اچ کــــی ژاپن گفــــت: بزرگتریــــن مانع 
احیای برجام این اســــت که ایــــاالت متحده تمایلی 
به متوقف کردن تحریم های اعمال شــــده توســــط 

دولت ترامپ ندارد.
موضع ما این اســــت که اگر ایاالت متحده بخواهد 
بــــه توافق هســــته ای برگردد، عالوه بــــر تحریم های 
مرتبط با برجام، باید کلیه تحریم های اعمال شــــده 

توسط دولت قبلی را لغو کند.
 به وضعیت نهایی 

ً
ما تصمیم گرفته ایم مســــتقیما

برویم. اقدامــــات متقابل ایران در پاســــخ به نقض 
برجام، ماننــــد تولید اورانیوم بــــا غلظت 20 درصد و 
استفاده از ســــانتریفیوژ های با عملکرد باال، در این 
مراحل متوقف نمی شود و اگر ایاالت متحده همه 
تحریم ها را لغو کند، ما نیز بــــه تعهدات خود عمل 

می کنیم.

5 هزار میلیارد تومان بازنشستگان 
به جیب دولت رفت!

علی رغم  اینکه قرار بود حقوق 3 میلیون و 400 هزار 
فروردین  در  اجتماعی  تأمین  ســــازمان  بازنشسته 
امسال افزایش یابد که در اقدامی عجیب از سوی 
تأمین اجتماعی اعالم شــــد که ایــــن افزایش به ماه 

بعد موکول شده است.
این در حالیســــت که با میانگین افزایش حداقل 
یک میلیون تومان برای هر بازنشســــته ســــازمان 
تأمین اجتماعی، عمــــاًل رقمی حدود 5 هزار میلیارد 
تومــــان از جیب بازنشســــتگان حــــذف و به جیب 

دولت واریز خواهد شد!

اخبار کوتاه

ایران و جهان

تی  تا هفته آ
« می شود نقشه کرونا »قرمز تر

هر عطسه و سرماخوردگی را کرونا تلقی کنید
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیر بهداشــــت با بیان 
اینکــــه برآورد ما این اســــت کــــه هفته جــــاری و هفته آتی 
نقشــــه قرمزتر و حتی به ســــمت ســــیاهی می رود،گفت: 
امروز دچار گرفتاری جدید و موج ســــهمگینی شدیم که 

به مراتب از موج های قبلی گرفتارتر خواهد کرد.
ســــعید نمکی وزیر بهداشــــت در ارتباط زنده تلویزیونی 
، اظهار کرد:  با اشــــاره به آخرین وضعیت کرونا در کشــــور
بنده قبل از پایان ســــال به شــــکل های مختلف نسبت 
به وضعیت موجود به مســــؤوالن و مردم هشدار دادم و 
آن را با زبان های مختلف گاهی با تهدید، گاهی خواهش 
و تمنــــا و گاهــــی با قســــم دادن بیــــان کردم تا مــــردم به 

مسافرت نروند تا گرفتاری های جدیدی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: با تالش توانســــتیم موج سوم را در کشور 
مهار کنیم و با این که یک ماه ویروس موتاســــیون یافته 
کرونا در خوزستان ما را گرفتار کرده بود مرگ ها را نزدیک 
به 50 تا 60 نفر رســــانده و نگه داشتیم. بنده عرض کردم 
اگر دقت نکنیم فروردین و بهار سختی خواهیم داشت.

وزیر بهداشــــت خاطرنشــــان کــــرد: پیش بینــــی و برآورد 
می شــــد که در اجرای طرح شهید ســــلیمانی از 25 اسفند 
لغایــــت 18 فروردین عمل کــــرده و خانه بــــه خانه دنبال 
مبتالیان بگردیم و شــــعله ها را خامــــوش کنیم و در این 
آرام تری داشــــته  شــــرایط می توانیم مطمئن شــــویم بهار 

باشیم
نمکی گفــــت: اما اگر این کار را نکنیم و جمعیت ســــیال 
و جابجا کننده ای داشــــته باشــــیم،و از نقاط گرفتار به کم 
گرفتار منتقل شــــوند، بهاری بسیار ســــخت و تابستانی 
مطابق آن داشــــته باشــــیم امــــا عرایض بنــــده به دالیل 

مختلف مورد توجه قرار نگرفت.
نمکی اظهار کرد: در کل کشــــور متأسفانه آمار بستری ها 

رو به فزونی اســــت؛ به طوری که در بســــیاری از شــــهرها 
مسؤوالن دانشگاه های علوم پزشکی احساس سخت 
و ســــنگینی از بار بیمــــاری و کمبود امکانــــات که ممکن 
اســــت به وجود آید دارند. خیز شتاب دهنده عمودی در 
خصوص بیماران سرپایی داریم و آنچه حاصل صف های 
مــــرغ و خرید مایحتاج شــــب عید و دورهمی و ســــفر بود، 

دیده می شود.
وی بــــا بیان این که هفته آینده منتظر خیز ســــنگین تر از 
موارد بســــتری در کشور هستیم، گفت: متأسفانه تقریبا 
همه اســــتان ها در یک خیز شــــتاب دهنده بی وقفه جلو 
می روند و متأســــفانه برای مهار آن برای همکارانی که 14 

ماه تالش کردند روزهای سختی خواهد بود.
آوری  وزیر بهداشــــت اظهار کرد: بنده عرض کــــردم تاب 
مردم مهم اســــت، اما تاب آوری کادر بهداشت و درمان 
که یک روز نیز روز خوبی نداشــــتند بسیار مهم تر است. 
آرام چند خیز پشــــت سر هم را  کادر ســــالمت بی صدا و 
با همه مضائق مــــادی وتحریم اداره کرده و نفس شــــان 
درنیامد و عده ای گفتند اگــــر خیز چهارم نیز آمد، اینها باز 

این بار را می کشند؛ در حالی که خیز سخت تری است.
نمکــــی با اشــــاره به وضعیــــت مناطق مختلف کشــــور از 
نظر رنگ بنــــدی در 18 فروردین، یادآور شــــد: در این روز 
نقاط قرمز افزایش یافته و نقاط آبی بســــیار نایاب شــــده 
و زرد و نارنجی نیز در حال گســــترش است. برآورد ما این 
اســــت که هفته جاری و هفته آتی نقشه قرمزتر و حتی به 
سمت ســــیاهی می رود و خیلی ســــهمگین بود که امروز 
متأســــفانه 258 نفر جان خود را از دست دادند. تعدادی 
که در طول مــــدت 3-2 هفتــــه تعداد مرگ ها بــــه 5 برابر 

رسیده است.
وی اضافــــه کــــرد: در 14 فروردیــــن 47 شــــهر قرمــــز ما به 

257 شــــهر افزایــــش پیــــدا کرد و ایــــن نشــــان می دهد 
بــــه ســــمت روزهــــای بدتــــری می رویــــم، ضمن ایــــن که 
رعایت شــــیوه نامه ها به 58 درصد رســــیده و این ارتباط 
مســــتقیمی با تعداد ابتال، بستری و مرگ و میرها دارد. به 
هر تقدیــــر امروز دچار گرفتاری جدید و موج ســــهمگینی 
شــــدیم که به مراتــــب از موج های قبلــــی گرفتارتر خواهد 

کرد.
وزیر بهداشــــت گفــــت: البته قــــرار بر این نیســــت که به 
دلیل عــــدم همراهی عده  ای، مردم را تنها بگذاریم و بنده 
به عنوان متولی ســــالمت خــــودم را مکلــــف می دانم به 
مردم آرامش بدهــــم و در اوج گرفتاری با کمک همکاران 

خود با تمام قدرت در خدمت مردم هستیم.
نمکی با اشــــاره به توصیه هایی برای مسؤوالن استانی و 
مردم ابراز داشت: اول این که همه رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشــــکی، اســــتانداران و همه کســــانی که دســــت 
اندرکار هســــتند، باید شــــیوه نامه ها و قضایای مربوط به 
آن را به شــــدت جدی بگیرند و با هر شیوه نامه شکنی به 
شــــدت مقابله کنند؛ دوم این که از مردم عزیز می خواهم 
در رعایــــت دســــتورالعمل ها همراهــــی بیشــــتری کنند. 
ضمن این که مراکز جامع ســــالمت 16 و 24 ســــاعته را در 

کل کشور فعال کرده ایم.
کید بر ایــــن که هر عطســــه و ســــرماخوردگی را  وی بــــا تأ
بایــــد در ابتدا کرونا تلقی کرد مگر خالف آن ثابت شــــود، 
گفت: ابالغ کرده ایم تا تخت های بیشــــتری آماده کنند و 
همانطور که در سه موج گذشــــته عمل کردیم نخواهیم 
گذاشــــت بیماری بدون تخت رها شــــود، ضمن این که 
رئیس جمهور و ســــازمان برنامه و بودجه پیگیر موضوع 
هســــتند تا در روزهای آینده تعدادی تخت آماده کنیم و 

مردم از امکانات جدید ما استفاده کنند.

تذکرات نمایندگان به تیم مذاکره کننده؛ راستی آزمایی خط قرمز ما در مذاکرات است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی گفت: دولت باید سیاست های کلی نظام 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار دهد 
و از این سیاست ها کوتاه نیاید. اصل بحث برداشته شدن 

تحریم های ظالمانه و راستی آزمایی دقیق است.
محمدصالــــح جــــوکار نماینــــده یــــزد در مجلس شــــورای 
اســــالمی در جلســــه علنی روز یکشــــنبه 22 فروردین قوه 
مقننــــه در تذکر شــــفاهی خطاب به هیــــأت مذاکره کننده 
بــــا گــــروه 1+4 گفــــت: امــــروز دوباره شــــاهد حادثــــه ای در 
تأسیسات نطنز بودیم و همزمان تیم مذاکره کننده ما در 
وین در حال مذاکره اســــت، باز اعتمــــاد دیگر و باز ضربه و 

! خیانتی دیگر
وی با ابراز اینکــــه "همزمان که تیم مذاکره کننده ما با گروه 
1+4 در قالب برجام در حال مذاکره هستند، در تأسیسات 
نطنز حادثــــه ای رخ داد، نتیجه گیری ایــــن حادثه با لبخند، 
خنجر زدن است"، ادامه داد: آیا تجربه برجام کافی نیست؟ 
دولــــت بایــــد سیاســــت های کلــــی نظــــام و رهنمودهای 
مقــــام معظم رهبــــری را در دســــتور کار قرار دهــــد و از این 
سیاســــت ها کوتــــاه نیاید. اصل بحث برداشــــته شــــدن 

تحریم های ظالمانه و راستی آزمایی دقیق است.
نماینــــده یزد در مجلس با بیان اینکه "راســــتی آزمایی خط 
قرمز ماست و هیچ کس حق ندارد از آن عبور کند"، اضافه 
کــــرد: در برجــــام امتیازاتی داده شــــد و امروز با پشــــتیبانی 
قــــدرت منطقه ای، انقــــالب و نظــــام باید مطالبــــات مردم 

پیگیری شود.

لغو کلیه تحریم ها سیاست قطعی نظام جمهوری  �
اسالمی ایران است

حجــــت االســــالم علیرضــــا ســــلیمی عضو هیأت رئیســــه 
مجلس نیز در تذکر شــــفاهی خطاب به تیم مذاکره کننده 
در ویــــن گفت: آقایان مراقب باشــــند و عجله نکنند، یک 
بار ثمره تلخ عجله کردن را شــــاهد بودیم، کلیه تحریم ها از 
جمله تحریم های اولیه و ثانویه باید برداشــــته شوند و این 

سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران است.
عضو هیأت رئیســــه مجلس بــــا تأکید به اینکــــه "با افکار 
عمومــــی بازی نکنیــــد، برداشــــتن تنها برخــــی از تحریم ها 
با سیاســــت های نظــــام مغایــــرت دارد"، ادامــــه داد: باید 
راستی آزمایی صورت بگیرد و براساس مرکز پژوهش های 
مجلس شــــورای اســــالمی برای این موضوع به 3 تا 6 ماه 
زمــــان نیاز اســــت. اســــتاندارد ســــاختگی 8ســــاعته برای 

راستی آزمایی از جیب چه کسی خرج شده است؟
عضــــو هیأت رئیســــه مجلس بــــا تأکید بر اینکــــه چرا تیم 
مذاکره کننده با گروه 1+4 به مجلس گزارشی ارائه نمی کند 
و مجلــــس در جریان مذاکرات نیســــت، عنــــوان کرد: چرا 
یکی از نمایندگان مجلس همراه بــــا تیم مذاکره کننده به 

نشست ها اعزام نمی شود؟
تفکیــــک بیــــن تحریم هســــته ای و غیرهســــته ای  �

معنی ندارد

همچنین در این جلســــه ســــید محمود نبویــــان نماینده 
تهــــران در تذکر شــــفاهی خود دربــــاره سیاســــت خارجی 
دولــــت، گفت: تیــــم آقای روحانــــی جز خســــارت به مردم 
دســــتاورد دیگــــری نداشــــته اســــت، از ســــال 82 تــــا 84 
و  هســــته ای  20ماهــــه  "تعلیــــق  می گوینــــد؛  به صراحــــت 
پذیرفتن شــــیوه نامه الحاقی و گســــترده ترین نظارت ها را 
 هیچ شــــد. در ژنو و لوزان جز 

ً
پذیرفتیم"، اما نتیجــــه تقریبا

خسارت نتیجه ای در بر نداشته است.
وی در ادامه مطرح کرد: اآلن در مذاکرات هم این موضوع 
ادامــــه دارد. نمایندگان مردم در مجلــــس در دفاع از مردم 
گفتند که 5 اســــفند تمامی تحریم ها برداشــــته شــــود، اما 
دولت می گوید الزم نیســــت و 3 ماه دوبــــاره تعلیق ایجاد 
شــــود و به غــــرب این پیــــام را دادنــــد که "شــــما می توانید 

تحریم ها را ادامه دهید".
نماینــــده تهــــران با اشــــاره به مذاکــــرات اخیر مطــــرح کرد: 
علی رغم تذکرات قرار اســــت طرح گام به گام برجام را انجام 
دهند، راســــتی آزمایی ســــریع و آســــان چه معنی می دهد؟ 
آنچه منافع ملت را تأمین می کند این است که تحریم های 
آمریکا به طور کامل برداشــــته شــــود. از جمله تحریم های 

نفتی و بانکی و پول به راحتی در حساب مردم بیاید.
نبویان تصریح کرد: تفکیک بین تحریم های هســــته ای و 
دیگر تحریم ها نباید صورت گیــــرد و اآلن در مذاکرات این 
تفکیک ها وجــــود دارد و می خواهند طرح گام به گام برجام 

را انجام دهند.

بیانیه سازمان دارالقرآن الکریم؛

خواهان تجدیدنظر جدی در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: ســــازمان دارالقرآن الکریم 
خواســــتار پیگیری و تحقق جدی مطالبــــات مردم در زمینه 
برگزاری مراســــم معنــــوی و دینی به ویژه در ایــــام ماه مبارک 

رمضان شد.
ســــازمان دارالقــــرآن الکریــــم با صــــدور بیانیه ای خواســــتار 
پیگیــــری و تحقق جــــدی مطالبات مــــردم در زمینه برگزاری 
مراسم معنوی و دینی به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان شد. 

متن این بیانیه به این شرح است:
ســــازمان دارالقرآن در آستانه فرارســــیدن ماه مبارک رمضان 
و بهار قرآن، بنا بر وظیفه ذاتی خود و به عنوان باســــابقه ترین 
، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری  نهاد قرآنی کشور
)مدظله العالی( مبنی بر ایجاد و حفظ زنجیره تواصی و مطالبه 
به حق مردمی در مورد برگزاری مراسم معنوی و دینی به ویژه 
در ایام ماه مبارک رمضان، از ستاد ملی مقابله با کرونا خواست 
مصوبه اخیر خود پیرامون لغو کلیه برنامه ها و مراســــم  ویژه 
 بررسی کرده و به طور جد مطالبات 

ً
ماه مبارک رمضان را مجددا

مردم را جهت برگزاری برنامه های تبلیغی و ترویجی دین مبین 
اسالم به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان محقق کند.

ســــازمان دارالقرآن معتقد است در برگزاری مراسم  معنوی 
و دینی، مانند دیگر برنامه ها هیچ شــــک و شــــبهه ای برای 
رعایت مســــائل بهداشــــتی وجود ندارد، چنانچــــه در موج 
اول شــــیوع کرونا نیز شــــاهد بودیم جریان مؤمن، انقالبی، 
مذهبی و قرآنی پای کار آمدند و از ضدعفونی سطوح و معابر 
تا برگزاری رزمایش مواســــات و کمک مؤمنانه را بدون هیچ 
چشم داشتی انجام داده و مردم دیدند که جوانان جهادی، 
والیی و مذهبی چه اقداماتی در مقابله با ویروس منحوس 
کرونا انجام دادند. بنابراین و بــــه تعبیر مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مردم مؤمن و متدین نخســــتین کســــانی 
هســــتند که به رعایت دســــتورالعمل ها و شیوه نامه های 
بهداشتی پایبند خواهند بود؛ لذا مســــؤوالن امر هرچقدر 
می خواهنــــد دســــتورالعمل های بهداشــــتی را ســــخت تر 
بگیرند، زیــــرا متدینین در برگــــزاری مراســــم  معنوی ثابت 
کردند که به رعایت این دستورالعمل ها پایبندتر از سایرین 
هستند و نشان دادند که می شود در این عرصه ها تهدید را 

به فرصت تبدیل کرد.
سازمان دارالقرآن الکریم همچنین ضمن تقدیر و تشکر از 

زحمات بی شائبه کادر درمان در این مدت اعالم می دارد که 
خواهان تجدیدنظر جدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
در این زمینه است و انتظار می رود این ستاد با بهره گیری و 
استفاده از تجارب ارزشمند کارشناسان و متولیان برگزاری 
مراسم  مذهبی در کشور ازجمله سازمان تبلیغات اسالمی 
 این ســــازمان نیز از 

ً
به الگوی مناسبی دســــت یابد و یقینا

مبادی ذیربــــط موضوع برگزاری برنامه هایی چون جز خوانی 
قرآن کریم در سراســــر کشور را پیگیری خواهد نمود، چراکه 
تعطیلی محافل معنوی و مذهبی در این شــــرایط ســــخت 
از جهــــت روحی و روانــــی، جامعــــه را دچار آســــیب می کند 
درحالی که در عین رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی 
می توان شــــاهد برگزاری مراســــم معنوی در ایام ماه مبارک 

رمضان با موضوع "امید و باور به توان مردم" باشیم.
در پایان امیدواریم با بهره گیری از فیوضات معنوی این ماه 
مبارک و تمسک به دو اصل جدانشدنی دین مبین اسالم 
یعنی قرآن و عترت )ع( در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کنی 
این ویروس منحوس و احیای دوباره روحیه نشــــاط و امید 

در دنیا به ویژه کشور عزیزمان باشیم.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد دولت در »مسکن«

تحقق 2 درصدی بازآفرینی شهری 
ندی مسکن اجتماعی و کُ

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: مرکــــز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی در گزارشی، به بررسی و ارزیابی 

عملکرد دولت در بخش »مسکن« پرداخته است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشــــی با عنوان 
»بررسی عملکرد دولت 1. بخش مسکن و شهرسازی 
و عمران شهری« آورده است؛ نظارت و ارزیابی عملکرد 
دســــتگاه های دولتــــی، یکــــی از اصلی تریــــن وظایــــف 
مجلس شــــورای اســــالمی در ُحســــن اجــــرای قوانین 

توسط دولت است.
در این گــــزارش، به منظور بررســــی عملکــــرد دولت در 
حوزه مســــکن و شهرســــازی و عمران شهری علی رغم 
دشــــواری دسترســــی بــــه آمــــار و اطالعــــات عملکــــرد 
دســــتگاه ها با وجود مکاتبات رســــمی بــــرای دریافت 
کمی وکیفی  این اطالعات، براســــاس طیف اطالعــــات 
و یافته هــــای مبتنی بر پژوهــــش و یا اســــتماع تحلیل 
موضوعات بخش مســــکن و شهرســــازی در جلسات 
و کمیســــیون های تخصصی، میــــزان موفقیت در نیل 
به اهداف برنامه ششــــم در این حــــوزه و در چهار محور 
»بازآفرینی شهری، مســــکن گروه های کم درآمد، تولید 
و عرضه مسکن و نظام اجاره داری« بررسی شده است.

متوسط تحقق »بازآفرینی شهری«؛ ساالنه یک تا  �
دو درصد!

در بخش نخســــت این گزارش، با عنــــوان »بازآفرینی 
شــــهری«، بــــه عــــدم تحقــــق اهــــداف و عــــدم اجــــرای 
سیاست های بازآفرینی شــــهری اشاره شده است. بر 
اســــاس این گزارش، با وجود اینکه قریب به 10 ســــال 
از تصویب قانون حمایت از احیا، بهســــازی و نوسازی 
بافتهــــای فرســــوده و ناکارآمد شــــهری و متعاقب آن 
افــــزون بر پنج ســــال از تهیه آیین نامــــه اجرایی تأمین 
منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین ســــند ملی 
راهبردی احیا، بهســــازی و نوســــازی و توانمندســــازی 
)مصــــوب  شــــهری  ناکارآمــــد  و  فرســــوده  بافتهــــای 
1393/6/16 هیــــأت وزیــــران( می گذرد و نیــــز با وجود 
اینکه مســــئله مزبور در فصل مســــکن قانون برنامه 
پنجســــاله ششم توســــعه )ماده 59 ( نیز مورد مداقه 
قرار گرفته، امــــا عملکرد دولت در این بخش بســــیار 

ضعیف بوده است.
از جملــــه اینکه، شــــاهد تفاوت قابــــل مالحظه ای بین 
اقدامــــات عملی در حــــوزه بازآفرینی شــــهری با اهداف 
برنامه ششــــم هســــتیم که گــــواه آن، وجــــود بیش از 
دو میلیــــون و 800 هــــزار واحد مســــکونی در بافتهای 
فرسوده و ناکارآمد و حاشیه نشینی و اسکان حدود 12 

میلیون نفر در این مناطق است.
شــــهری  بازآفرینی  شــــرکت  مســــؤوالن  اذعان  بنابــــه 
توســــعه  ششــــم  و  پنجم  برنامه  تکلیف  درخصــــوص 
10 درصد بافتهای فرسوده و  برای نوســــازی ســــالیانه 
ناکارآمد شــــهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی 
و بهســــازی ســــالیانه 270 محله، متوســــط تحقق این 
درصد در کشــــور ســــالیانه بین یک تا دو درصد برآورد 
شــــده اســــت. )معــــادل دســــتیابی 10 تــــا حداکثر 20 
درصدی بــــه اهداف برنامه ششــــم در این خصوص(؛ 
همچنیــــن از زمــــان تصویــــب قانون حمایــــت از احیا، 
ناکارآمد  و  فرســــوده  بافتهــــای  نوســــازی  و  بهســــازی 
شــــهری کــــه بیــــش از 479 هــــزار واحد مســــکونی در 
این بافتها تولید شــــده اســــت، تنها 47 درصد از کل 
واحدهــــای مســــکونی تولیــــد شــــده در بافــــت )228 
کم بهــــره بانکــــی تجهیز  از تســــهیالت  هــــزار واحــــد( 
شده توســــط دولت اســــتفاده کرده اند. در این راستا 
دســــتگاه های اجرایی استانی و شــــهرداری ها موظف 
به تعریف بیش از 9160 پروژه به ارزش قراردادی بیش 

از 10 هزار میلیارد تومــــان بودند که تاکنون فقط 2045 
پــــروژه بــــه ارزش قــــراردادی 2200 میلیارد تومــــان آغاز 
، ضریب تحقــــق عملکرد  شــــده اســــت. به بیان دیگر
دستگاه های اجرایی اســــتانی و شهرداری ها در اقدام 
22 درصد است. درواقع دستگاه های  مشترک حدود 
معاونتهای  شــــهری،  مدیریت  ازجمله  رسان  خدمات 
عمرانی اســــتانداری ها، ادارات کل اســــتانها و به ویژه 
سازمان های برنامه و بودجه اســــتانها در عمل، ورود 
جــــدی به تکالیف برنامه ای در حوزه بازآفرینی شــــهری 
نداشــــته اند. )آمار ارائه شــــده توســــط معــــاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مصاحبه 

با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 10 شهریور 1399(

« و سرنوشــــت  � کنــــد »مســــکن مهــــر ســــرعت 
نامعلوم »مسکن اجتماعی«

در بخــــش دوم گــــزارش مرکز پژوهش هــــای مجلس 
شــــورای اســــالمی با عنــــوان »مســــکن گروه هــــای کم 
درآمد«، با اشــــاره به تذکر رهبر معظم انقالب به دولت 
مبنی بر لزوم ارائه طرح جایگزیــــن به جای انتقاد صرف 
، آمده اســــت: براســــاس مصوبه  از طرح مســــکن مهر
هیــــأت وزیــــران، با هــــدف حمایــــت دولــــت از تأمین 
مســــکن گروههــــای کــــم درآمــــد و در راســــتای اجرای 
سیاســــتهای دولــــت یازدهم در بخش مســــکن، طی 
ســــالهای 1400-1396 برنامه ای در دو قالب »مســــکن 
اجتماعی و مســــکن حمایتی« تدوین شد. در این طرح 
برنامه ریزی برای اجرای سالیانه 100 هزار واحد مسکونی 
طــــی ســــالهای 1400-1396 صورت گرفته اســــت که در 
این برنامه کمک هایی در قالب تســــهیالت ساخت و 
خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیالت به سازندگان 
مســــکن اســــتیجاری، ســــاخت مسکن اســــتیجاری، 
پرداخــــت کمک اجــــاره و وام قــــرض الحســــنه ودیعه 

مسکن پیش بینی شده بود.
اما به جــــز پروژه هایی کــــه نهادهای حمایتــــی از جمله 
کمیته امــــداد امام خمینی )ره( و ســــازمان بهزیســــتی 
کشــــور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین 
مسکن ساز و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی انجام 
داده انــــد، اقدام درخور توجهی توســــط دولت در حوزه 
تأمین مســــکن گروه های کــــم درآمد صــــورت نگرفته 

است.
5 نقطــــه ضعف دولت تدبیــــر در »تولید و عرضه  �

مسکن«
در بخش ســــوم این گزارش با عنــــوان »تولید و عرضه 
مسکن«، با اشــــاره به اهمال دولت در زمینه همگامی 
تولید و عرضه مسکن و با تحلیل آمارهای ارائه شده از 
سوی مســــؤوالن دولتی، نقاط ضعف دولت در تأمین 
مسکن مورد نیاز جامعه به طور خالصه در این محورها 

نتیجه گیری شده است؛
1 - کاهش تولید ســــالیانه مسکن از متوسط 770 هزار 
واحد در سال 1392 به متوسط سالیانه حدود 400 هزار 

واحد از سال 1393 تاکنون.
2 - سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیالت بانکی 

)7 درصد سهم مسکن و ساختمان در سال 1398،(
3 - عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی.

4 - افزایش روزافزون اجاره نشینی به خصوص در کالن 
شهرها و شهرهای بزرگ )نرخ 42 درصدی اجاره نشینی 

در شهر تهران در سال 1398،(
5 - کاهش پوشــــش دهی تســــهیالت بانکی از هزینه 
مســــکن به دلیــــل افزایــــش افسارگســــیخته قیمت 
مســــکن و ناکارآمــــدی پرداخت تســــهیالت ســــاخت 

مسکن به سازندگان.

در سالگرد روز ملی فناوری هسته ای

اختالل در شبکه برق رسانی سایت هسته ای نطنز 
مشکوک به خرابکاری و نفوذ است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شــــورای اســــالمی با اشــــاره به اختالل در 
شبکه برق سایت هسته ای نطنز آن را بسیار مشکوک 

به خرابکاری و نفوذ دانست.
مالک شــــریعتی سخنگوی کمیســــیون انرژی مجلس 
شورای اســــالمی در صفحه شــــخصی خود در توئیتر با 
اشاره به اختالل در شبکه برق ســــایت هسته ای نطنز 
خاطرنشان کرد: »این اتفاق در سالگرد روز ملی فناوری 
هســــته ای و در خــــالل تالش ایــــران بــــرای و ادار کردن 
غربی ها به لغو تحریم ها بســــیار مشکوک به خرابکاری 

و نفوذ است.

همین امروز پــــس از اطالع در مجلس در حال پیگیری 
ابعاد و جزئیات موضوع هســــتیم و پس از جمع بندی 

اعالم نظر خواهد شد«.
به نقــــل از فارس، بهروز کمالوندی معاون و ســــخنگوی 
سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با فارس از وقوع حادثه ای 
در بامداد روز گذشته )یکشنبه( در بخشی از شبکه برق 
تأسیســــات غنی سازی شــــهید مصطفی احمدی روشن 
نطنز خبر داد و اعالم کرد که این حادثه صدمات انسانی و 
آلودگی به دنبال نداشته است. این در حالی است که 13 
تیر سال گذشته نیز مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در محوطه 

باز سایت نطنز دچار حادثه شده بود.

پیام تبریک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان به مناسبت هفته هنر انقالب اسالمی

نقش برجسته شهید آوینی در بالندگی هنر ایرانی اسالمی
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی اســــتان همدان به مناســــبت هفته هنر انقالب 

اسالمی پیام تبریکی صادر کرد.
به گــــزارش هگمتانــــه، در پیام تبریک احمدرضا احســــانی 

آمده است:
هنــــر زبان مشــــترک بشــــر و التیام بخش دردهــــای آدمی 
اســــت و زمانی که با واالتریــــن ارزش های انســــانی پیوند 

خورده باشد، مسیر تکامل و تعالی را هموار می سازد.
بعد از ورود اســــالم، هنر ایرانــــی در کنار هنر اســــالمی آثار 

ارزشمندی را خلق کرد و بعد از انقالب اسالمی این هنر به 
رشد و بالندگی رسید.

نویسندگان، فیلم ســــازان، عکاسان و هنرمندان زیادی 
در این مســــیر گام نهاده و اقدامات تأثیرگذاری داشتند 
آوینی نقشــــی  کــــه در این میــــان شــــهید ســــیدمرتضی 

برجسته دارد.
ضمن تبریک به مناســــبت فرارسیدن »هفته هنر انقالب 
اســــالمی« و ســــالروز بســــیج هنرمندان، امیــــدوارم چراغ 

فرهنگ و هنر این مرز و بوم همواره درخشان باشد.
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لشکرکشی پاس با یاران 
ذخیره در نیم فصل دوم 

لیگ 2

هگمتانه، گروه ورزش: تیــــم پاس همدان با ترکیب 
متفاوت در مسابقات نیم فصل دوم لیگ دسته 2 

فوتبال کشور حضور خواهد یافت.
پس از خــــروج پاشــــازاده از ســــرمربیگری تیم پاس، 
اغلــــب بازیکنان این تیم ســــاز جدایی ســــر دادند و 
همین مســــاله باعث شــــد تا با فســــخ قراردادهای 

خود، پاس را دچار کمبود بازیکن کنند.
با روی کار آمدن علی قربانی به عنوان سرمربی جدید 
پاس، شرایط متفاوت در این تیم حاکم شد و اکنون 
او باید با نفــــرات ذخیره در کنار چنــــد مهره اصلی به 

مصاف حریفان برود.
قربانی کــــه در 2 فصل قبل نیز جــــزو کادر فنی پاس 
بــــود و در مقطعی ســــرمربیگری این تیــــم را برعهده 
داشــــت، با اشراف و تســــلط کامل بر شرایط فوتبال 
همــــدان، به دنبال راهــــکار الزم بــــرای احیای مجدد 

پاس است.
ســــرمربی پاس زمانی که متوجه شد برخی بازیکنان 
کلیدی و شاخص خواســــتار جدایی هستند و میل 
به بازی در این تیم ندارنــــد، اصراری بر ماندن نکرد و 
معتقد بود پاس جای بازیکنانی است که با عشق و 

تعصب کار کنند.
البته این تصمیم قربانی ســــبب خیــــر برای پاس نیز 
شــــد چرا که بدهی قابل توجهی بابــــت قراردادهای 
مالی این بازیکنان تســــویه شــــد تا پاس سبک بال 

راهی نیم فصل دوم شود.
نفراتــــی که مــــدام قراردادهــــای مالی خــــود را مطالبه 
می کردنــــد و با ســــرمربیگری مهــــدی پاشــــازاده نیز 
نتوانســــتند در قامت مدعی در نیم فصل اول ظاهر 

شوند.
حاصــــل تالش بازیکنان پــــاس در نیم فصل اول در 
13 بازی تنها 2 برد، 9 تساوی و 2 شکست بود تا با 15 

امتیاز رتبه ای بهتر از نهمی کسب نکند.
حــــاال هر چند برخــــی مدیران توقع صعــــود از پاس را 
دارند اما کارشناسان معتقدند بقای پاس در لیگ 2 

مهمتر از انتظار صعود به لیگ یک است.

محرومیت پاس در نقل و انتقاالت �
بالتکلیفی پاس در تسویه بدهی سه میلیاردتومانی 
شــــاکیان دارای پرونده در فدراسیون فوتبال سبب 
شده تا ســــازمان لیگ اجازه جذب بازیکن جدید به 

این تیم را ندهد.
هر چند بارها مســــووالن مدعی شــــده انــــد که این 
مشکل را برطرف می کنند اما با گذشت چندین روز 
از فصل نقل و انتقاالت، همچنان این مســــاله حل 
نشــــده و دســــت کادر فنی از جذب بازیکن جدید را 

بسته است.
البتــــه علــــی قربانی ســــرمربی پــــاس که امیــــدوار به 
گشــــودن پنجره نقل و انتقاالت تیمش است، چند 
مهــــره مدنظر را جذب کــــرده و حــــاال در انتظار وعده 

مسووالن است.
در واقع این بازیکنان در تمرین تیم شرکت می کنند 
و امیدوارند هرچه سریعتر مشکالت آنها حل شود.

نقــــل و انتقاالت نیــــم فصل لیــــگ 2 از شــــانزدهم 
فروردیــــن ماه جــــاری به طور رســــمی آغاز شــــده و تا 

دوازدهم اردیبهشت ماه ادامه دارد.
هر تیم مجاز به جذب 6 بازیکن جدید به جای خروج 

6 بازیکن از فهرست است.
حاال باید دید در این مدت آیا پنجره پاس بازگشایی 
می شــــود تا کادر فنی بتواند قرارداد بازیکنان مدنظر 

را ثبت کند.

پاس به دنبال شکار عقاب �
پاســــی ها امروز دوشــــنبه در نخســــتین دیدار خود 
در نیــــم فصل دوم لیــــگ 2 میهمان عقــــاب تهران 

خواهند بود.
دیدار رفت 2 تیم بدون گل به تســــاوی رسید و حاال 
هــــر 2 تیم باید برای دومین بــــار مصاف مقابل هم را 

تجربه کنند.
عقاب تهران در حال حاضر با 16 امتیاز در رده هفتم 
قرار دارد و پاســــی ها با یک امتیاز کمتــــر در رتبه نهم 

ایستاده اند.
پیروزی پاس در این مســــابقه بســــیار حایز اهمیت 
اســــت چرا که عالوه بر صعود چند پله ای در جدول، 
فشار روانی ناشــــی از عدم پیروزی در هفته های اخیر 

را کمتر کند.
البته شکســــت پاس وضعیــــت را بحرانی می کند و 
تیم های تعقیــــب کننده به دنبال از دســــت دادن 
امتیــــاز حریف همدانی خود هســــتند تــــا بتوانند به 

رده های باالتر صعود کنند.
عقــــاب تهران نیز وضعیت مشــــابه پــــاس دارد و در 
صورت برد و باخــــت، جایگاه این تیم دســــتخوش 

تغییر در گروه ب لیگ 2 می شود.
مصاف 2 تیم امروز دوشنبه از ساعت 16 و 15 دقیقه 
در ورزشــــگاه عطر ســــیب باقر شــــهر تهــــران برگزار 

خواهد شد.

خبــر

تعویق برگزاری انتخابات تنیس روی میز همدان 
هگمتانه، گــــروه ورزش: در حالی که قرار بود مجمع انتخابات هیــــأت تنیس روی میز همدان امروز 

دوشنبه برگزار شود، فشار رسانه های این استان باعث به تعویق افتادن برنامه شد.
شائبه مهندسی شدن انتخابات ریاست هیأت تنیس روی میز همدان از یکسو و اعالم وضعیت 
قرمز کرونایی از ســــوی دیگر باعث شد تا برخی رســــانه های محلی همدان به انتقاد از زمان برگزاری 
مجمع بپردازند. مجید ســــاغرچی و زهره ابوطالبیان 2 نامزد ریاست انتخابات هیأت تنیس روی میز 

همدان معرفی شده اند تا شانس خود را برای رأی گیری امتحان کنند.

در این بین ســــاغرچی یکی از نامزدهای انتخاباتی مدعی شــــده که اصرار در برگزاری انتخابات طی 
امروز دوشــــنبه به این دلیل بود که فدراســــیون به دنبال مهندسی شــــدن جلسه به سود خود 

بوده است.
موضوعــــی که علی ضمیری کامل سرپرســــت هیــــأت تنیس روی میز همــــدان قاطعانه تکذیب 
می کنــــد و عنوان دارد که هــــر 2 نامزد این انتخابات ســــال ها در کنار یکدیگــــر در هیأت فعالیت 

دارند.
با این حال دســــتگاه ورزش همدان طی رایزنی با فدراسیون اقدام به لغو انتخابات و موکول شدن 

زمان آن به بعد از خروج استان از وضعیت قرمز کرونایی کرد. سخنگوی دستگاه ورزش همدان در 
این باره می گوید: سالمت جسمانی اعضا در اولویت است و براین اساس انتخابات هیأت تنیس 
روی میز را لغو کرده ایم. حمداهلل چاروســــایی افزود: با تصمیم مدیریت دســــتگاه ورزش استان و 

پس از گفت وگو با فدراسیون، در نهایت نسبت به لغو زمان انتخابات طی امروز موافقت شد.
وی بیان کــــرد: انتخابات هیأت تنیس روی میــــز همدان پس از خروج اســــتان از محدودیت های 
کرونایی برگزار می شــــود. تنیس روی میز همدان یکی از موفق ترین رشــــته های ورزشی این استان 

در کشور به شمار می رود.

خورشیدی مربی بدنساز 
یزی خادم بود! عز

هگمتانه، گــــروه ورزش: عجیب ترین اتفــــاق ورزش ایران 
در هفته ای که گذشــــت، انتصاب مجتبی خورشــــیدی به 
عنــــوان سرپرســــت تیم ملی بزرگســــاالن بــــود. خبری که 
خیلی ها تصــــور کردند دروغ اســــت و با چنــــد روز تاخیر از 
وبگاه فدراســــیون منتشــــر شــــده اما در حالی کــــه اهالی 
فوتبال منتظــــر بودند روابط عمومی فدراســــیون فوتبال 
اعالم کند ما با شــــما شــــوخی کردیم و چنیــــن انتصابی در 
کار نیســــت، علی جــــوادی در اعتراض به ایــــن انتصاب از 
سرپرستی روابط عمومی و سخنگویی فدراسیون فوتبال 
کنار کشــــید تا معلوم شــــود تصمیم رئیس فدراســــیون 
جدی است و می خواهد سرپرســــتی تیم ملی را به مجتبی 

خورشیدی بسپارد.

خورشیدی؛ مربی بدنساز یا معاون باشگاه؟ �
در شرایطی که رسانه ها از این انتخاب شگفت زده بودند، 
مجتبی خورشــــیدی شروع به رزومه ســــازی برای خودش 
در زمینه مدیریت فوتبال کرد و مدعی شــــد زمان اولیایی 
معاون باشــــگاه اســــتقالل)!( بوده و اهالی رسانه ها تنها 
چیزی که به یاد آوردند همکاری او با کاظم اولیایی در پاس 
همدان بــــود. البته مجتبی خورشــــیدی که با نــــام پیمان 
خورشیدی شــــناخته می شود، در مربیگری صاحب رزومه 
اســــت. او به عنوان مربی بدنســــاز و مربی و دوره کوتاهی 

هم به عنوان ســــرمربی فعالیت کــــرده و در آنالیز فوتبال 
هم تجربه دارد. مجتبی خورشــــیدی این بــــار در رادیو ادعا 
کرد سال 1375 معاون باشــــگاه راه آهن بوده است، این 
در حالی اســــت که راه آهنی ها او را به عنوان بدنساز به یاد 

می آورند.

انتقادهــــا از فدراســــیون نیســــت، از خــــوِد خــــوِد  �
خورشیدی است!

هرچند شــــهاب عزیزی خادم با حضــــور در برنامه ورزش و 
مردم و با بیان این جمله که خورشــــیدی فقط سرپرســــت 
تیم ملی اســــت و یک مدیر باالتر از او در ساختار تیم ملی 
قرار می گیرد و خورشــــیدی فقط وظایف سرپرستی را انجام 
می دهد، تالش کرد از فشار انتقادها به فدراسیون کم کند 
اما همچنان خورشــــیدی مورد هجوم کارشناسان و اهالی 
رسانه اســــت. خودش تصور می کند رسانه ها می خواهند 
فدراســــیون را بزنند و او را بهانــــه می کنند اما حقیقت این 
است که رســــانه ها تا قبل از انتخاب و معرفی او به عنوان 
آشــــکاری با فدراسیون فوتبال  سرپرست تیم ملی، زاویه 
نداشــــتند و بیشــــتر منتظر بودند نتیجه عملکرد شهاب 
عزیــــزی خادم و همکارانش را ببینند. مشــــکل رســــانه ها 
و کارشناســــان با انتصاب خورشیدی اســــت و معتقدند 

سرپرستی تیم ملی به یک چهره ملی نیاز دارد.

خورشــــیدی در راه آهن طبیبی بدنساز بود، عزیزی  �
خادم دفاع راست ذخیره!

اما آدرس اشــــتباهی کــــه مجتبی خورشــــیدی در مورد راه 
آهن میانه دهه 70 داد، طرفداری را به کشف تازه ای رساند. 
مجتبی خورشــــیدی در میانه دهه 70 بدنساز تیم راه آهن 

تهران بــــود. همان ســــال ها که قاســــم طبیبی ســــرمربی 
لرســــتانی هدایت تیم راه آهن تهران را برعهده داشــــت و 
ســــیروس و بهروز تابانی با او همــــکاری می کردند )یکی از 
برادران تابانی، ســــرمربی امیدهای راه آهــــن بود و دیگری 
دســــتیار اول طبیبی در کادرفنی بزرگساالن( علی گیوه ای 
مربــــی دروازه بانــــی راه آهن بود و مجتبی خورشــــیدی هم 

مربی بدنســــاز این تیم. آن ســــال ها بازیکنان بزرگی چون 
رحمان رضایی، ناصر قصاب، ناصر حســــینی، رضا مرتضی 
زاده، حســــین احمــــدی و... در تیم راه آهــــن توپ می زدند 
و شــــهاب عزیزی خادم هم دفاع راســــت ذخیــــره این تیم 
بود. آشنایی پیمان )مجتبی( خورشیدی با شهاب عزیزی 

خادم به همان راه آهن سال های 75 تا 77 برمی گردد.

با برتری پرگل برابر همتای بندرنشین

تداوم صدرنشینی شهرداری همدان در لیگ 2 کشور
هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم شــــهرداری همــــدان با برتری 
پرگل مقابل شهرداری بندرعباس به صدرنشینی خود در 

گروه یک لیگ دسته دوم فوتبال کشور ادامه داد.
در این دیدار که عصر دیروز یکشنبه به میزبانی ورزشگاه 
شــــهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد، شهرداری همدان 

سه بر یک برابر شهرداری بندرعباس به پیروزی رسید.
مهــــدی خلــــج 2 گل در دقایــــق 25 و 65 و آرمیــــن طالیی 
منش یــــک گل در دقیقه 36 برای شــــهرداری همدان در 

این مسابقه به ثمر رساندند.
تک گل شهرداری بندرعباس نیز توسط هادی دهقانی از 
روی نقطه پنالتی در دقیقه 84 وارد دروازه نماینده همدان 

شد.
شــــهرداری همدان در ایــــن دیدار بــــا ارایه بــــازی هجومی 
توانست همانند بازی رفت برابر شهرداری بندرعباس به 

برتری دست یابد.
آرمین طالیــــی منش مهاجم بلندقامت شــــهرداری پس 
از هفته هــــا مصدومیت توانســــت بازهم برای شــــهرداری 
گلزنــــی کند تا همراه با مهدی خلج دیگر مهاجم بومی جزو 

بهترین گلزنان این تیم در لیگ 2 باشند.
شــــاگردان رضا طالیی منش با این پیروزی ارزشــــمند 29 
امتیازی شــــدند و همچنان در صدرجــــدول گروه یک قرار 

دارند.
شهرداری بندرعباس نیز با این شکست به رتبه سیزدهم 

جدول این گروه سقوط کرد.
تســــاوی علم و ادب تبریز و ویستا توربین تهران تیم های 
دوم و سوم جدول گروه یک نیز به سود شهرداری شد تا با 
اختالف چهار امتیاز از تیم دوم در صدر جدول قرار بگیرد.

حضور عباس صوفی شهردار همدان در شب قبل از بازی 
روحیه مضاعــــف را در بین شــــاگردان طالیی منش ایجاد 
کرد و سبب شد تا این تیم با انگیزه باال روانه میدان شود.

بر اساس گروه بندی جدید مشاغل؛

تیم های ملی و لیگ ها، مجاز به فعالیت در شرایط قرمز کرونا
مجاز شدن فعالیت باشگاه های ورزشی در شهرهای زرد

هگمتانه، گروه ورزش: فعالیــــت تیم های ملی و لیگ های 
وابســــته در رشــــته های مختلف در تمامی شهرستان های 
کشــــور مجاز خواهد بود و فعالیت باشــــگاه های ورزشــــی 
نسبت به قبل تسهیل و در شهرهای زرد امکان پذیر شد.

تمامــــی مکاتبــــات و ابالغیه هــــا در خصوص گــــروه بندی 
مشــــاغل پیش از ابالغیه مــــورخ ١٣٩٩/١١/١٨جهت اطالع 
رسانی فاقد اعتبار اعالم شــــد تا بر اساس آخرین اصالحیه 
طــــرح مدیریــــت هوشــــمند محدودیت های متناســــب با 
وضعیــــت و روند بیمــــاری کووید19 در شــــهرهای کشــــور 
)مصوبه پنجاه و دومین جلسه ســــتاد ملی مبارزه با کرونا، 
مورخ 20 دی 99 و پیوست تصویر نامه شماره 183165 مورخ 
18/11/99 فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و ابالغیــــه اتاق اصناف ایــــران به اتاق های اصناف سراســــر 
کشــــور در مورخ 25/11/99 به شــــماره نامه 14861/241/7( 
مشــــاغل گروه 1، در شــــهرهایی که در وضعیــــت قرمز قرار 
گرفته اند مجاز به فعالیت بوده و گروه های شــــغلی 2، 3 و 4 
به مدت 2 هفته )قابل تســــهیل و تشدید در صورت تغییر 

شرایط با تشخیص وزارت بهداشت( تعطیل خواهند بود.

برخورد با متخلفان �
بر اساس اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی 
متخلف به مدت 15 روز پلمب خواهند شــــد. در عین حال 
مسؤول پیگیری اجرای این محدودیت ها وزارت صنعت، 
معدن و تجــــارت، ناظــــر بــــر آن وزارت بهداشــــت و نیروی 
انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه های مربوط به عنوان 

همکار اعالم شده اند.

جایگاه ورزش در دسته بندی جدید مشاغل �
طبق جدول جدید گروه های شغلی که از 20 فروردین سال 
1400 ابالغ شده اســــت، فعالیت تیم های ملی و لیگ های 
وابسته در رشــــته های مختلف در فهرست مشاغل گروه 

یک اعالم شــــده اســــت تا اینگونه مجوز فعالیت آن ها در 
تمامــــی شهرســــتان ها حتی در شــــرایط قرمز صادر شــــود. 
همچنین استخرهای سرپوشیده و باشگاه های ورزشی در 
دسته مشاغل گروه سه قرار گرفته اند تا مجاز به فعالیت در 

شهرهای زرد باشند.
پیــــش از این، طبق جدول گروه های شــــغلی، مراکز تمرین 
و انجام مســــابقات ورزشی در گروه شــــغلی دو، استخرهای 
سرپوشــــیده به عنوان گروه شــــغلی ســــه و باشــــگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو 
و نیز باشگاه ورزشــــی ســــالنی به عنوان گروه شغلی چهار 

تعیین شده بودند.
بنابراین بر اســــاس دســــته آخرین به روز رسانی فهرست 
و گــــروه بندی مشــــاغل صنفــــی، فعالیــــت تیم های ملی 
و لیگ هــــای وابســــته در رشــــته های مختلــــف در تمامی 

شهرســــتان ها، حتی در شــــرایط قرمــــز مجاز اعالم شــــد، 
در حالــــی که پیش از ایــــن فعالیت مراکز تمریــــن و انجام 
در  و  مجــــاز  نارنجــــی  شــــهرهای  در  ورزشــــی  مســــابقات 
شهرهای قرمز ممنوع بود. همچنین باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو و نیز 
باشگاه ورزشی ســــالنی که در شهرهای زرد فعالیت آن ها 
ممنوع بود، اکنون امکان فعالیت آن ها در شــــهرهای زرد 

فراهم شده است.
این درحالی اســــت که مشــــاغل گروه دو، مجاز به فعالیت 
در شهرهای نارنجی و مشاغل گروه چهار مجاز به فعالیت 
تنها در شــــهرهای آبی هستند، همچنین تمامی گروه های 
چهارگانه مشــــاغل در شــــهرهایی که در وضعیت آبی قرار 
گرفته انــــد مجاز بــــه فعالیــــت خواهند بود و تشــــخیص و 

مسؤولیت آن با ستاد استانی است.

با اعمال محدودیت های کرونایی

فعالیت زیرزمینی برخی باشگاه های ورزشی
اعــــالم  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اعمــــال  و  قرمــــز  وضعیــــت 
باعث  کرونایــــی  محدودیت هــــای 
شده تا برخی باشــــگاه های ورزشی 
بــــرای فــــرار آســــیب های اقتصادی 
ناشــــی از تعطیلی اجباری، فعالیت 
خود را بــــه صورت زیرزمینــــی ادامه 

دهند.
هفته گذشــــته در راســــتای اعمال 
محدودیت هــــای کرونایی با هدف 
مبتالیان  آمار  کاهش  و  پیشگیری 
فعالیت های  »تمــــام  شــــد:  اعــــالم 

ورزشــــی در اماکن ورزشــــی خصوصی و دولتی« تا اطالع 
ثانوی تعطیل خواهد بود.

ســــخنگوی ورزش و جوانان همدان در این باره گفت: 
فعالیت تمامی رشته های ورزشی در سطح این استان 
به دنبال قرار گرفتن در وضعیت قرمز کرونایی تا اطالع 

ثانوی تعطیل اعالم شد.
حمداهلل چاروســــایی اظهار کرد: این وضعیت تا زمانی 
برقرار اســــت که همدان در شــــرایط عادی کرونایی قرار 

بگیرد.
وی اضافه کرد: ایــــن تعطیلی ها شــــامل تمامی اماکن 
ورزشــــی دولتــــی، خصوصی و اســــتخرها، ســــالن های 
، باشــــگاه های بدن سازی و غیره در  سرپوشیده و روباز

استان همدان است.
ســــخنگوی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
یادآور شــــد: در صورت بی توجهی متولیان ورزشــــی به 
دستورالعمل ســــتاد ملی کرونا، با آن ها برخورد قانونی 

خواهد شد.
با این حال برخی باشــــگاه های ورزشــــی کــــه اغلب نیز 
استیجاری هســــتند، بدون توجه به دســــتورات اعالم 
شــــده اقدام به ترفندهایی برای فعالیت پنهانی خود و 

جذب مشتری می کنند.
ســــانس های  ورزشــــی  باشــــگاه های  از  دســــته  ایــــن 
خصوصی را تبلیغ کرده و با چندبرابر کردن شــــهریه ها، 
به صورت اختصاصی و البته به صورت پنهانی فعالیت 

آموزشی را برای شاگردانشان انجام می دهند.
برخی باشــــگاه ها با نصــــب آیفون تصویــــری، هر زمان 
که شاگردانشــــان مراجعه کنند، مجــــوز ورود می دهند 
ضمن اینکه شــــماری از باشــــگاه ها عالوه بر در اصلی، 

ورودی دیگر را نیز تعبیه کرده اند.
در این بین هســــتند باشــــگاه هایی که ساعاتی شبانه 
را بــــرای فعالیــــت تمرینی شــــاگردان خــــود اختصاص 
می دهنــــد و ایــــن فرضیه را دارنــــد که بازرســــان در این 

ساعات غیر اداری کمتر مراجعه می کنند.
آنان حتی از شــــاگردان خــــود می خواهند کــــه با خودرو 
در مقابل باشــــگاه تردد نکنند و ســــانس های آنان نیز 

زمانبندی شده است.

مسووالن برخورد قاطع کنند �
در این بین شماری از باشــــگاه های ورزشی که همواره 
به قوانین پایبند هســــتند، خواســــتار برخــــورد قاطع با 

متخلفان شدند.
شــــماری از باشــــگاه داران با گالیه نســــبت به فعالیت 
مخفیانــــه برخــــی باشــــگاه ها می گوینــــد: فعالیت این 
دســــته از باشــــگاه ها مشــــخص اســــت و انتظار داریم 
قانون برای همه یکســــان باشــــد و مســــووالن ورزش 

برخورد کنند.
آنان اظهــــار کردند: وقتی ممنوعیــــت هرگونه فعالیت 
اعالم می شود، انتظار می رود بازرسی ها صورت بگیرد تا 
برخی سواستفاده نکنند و شاهد تمرین های زیرزمینی 

نباشیم.
ایــــن عــــده می گوینــــد: باشــــگاه های ورزشــــی کــــه در 
دســــترس هســــتند، بیشــــتر زیر ذره بین قرار دارند اما 
برخی باشــــگاه های ورزشــــی حاشیه شــــهر به فعالیت 

زیرزمینی می پردازند.

در واقع آن دسته از ورزشــــکارانی که برنامه رژیم الغری 
دارند، در دوره حجم هستند و یا می خواهند تناسب و 
آمادگی خود را برای دوره پساکرونا و حضور در میادین 
ورزشــــی حفظ کنند، همچنان از حضور در باشــــگاه ها 

استقبال می کنند.
به گفته آنان، هر چند باشگاه های ورزشی به دلیل تعطیلی 
ماه های اخیر متحمل خسارت های سنگین مالی شده 

اند اما دلیل نمی شود که قوانین را زیرپا بگذارند.

باشگاه ها در صدر خسارت های کرونایی �
با این حال باشــــگاه ها در صدر خســــارت های ناشی از 
شــــیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری در حوزه ورزش 

قرار دارند.
ورزشــــی،  فعالیت هــــای  دوبــــاره  تعطیلــــی  بــــا  حــــاال 
باشــــگاه های ورزشی به خصوص اســــتیجاری متحمل 

هزینه های سنگین از جمله اجاره شده اند.
برخــــی باشــــگاه داران در این بــــاره می گوینــــد: مالکان 
همه ســــاله اقدام به افزایش اجاره بهــــا می کنند و حاال 
در نخســــتین ماه از سال باید شــــاهد تعطیلی باشگاه 

باشیم.
آنان انتظــــار مــــی رود مالکان حــــال ناخوش  به گفتــــه 
باشــــگاه داران را از تعطیلی و خســــارت های مالی درک 
کننــــد اما غلب نه تنها اینگونه نیســــتند بلکه افزایش 

اجاره بها در سال جاری را هم شاهد هستیم.
شماری از باشــــگاه داران عنوان کردند که میزان اجاره 
تعیین شده توســــط مالکان طی امسال بین 25 تا 40 
درصد افزایش یافته که تــــوان پرداخت آن با وضعیت 
فعلی بســــیار ســــخت بوده و مشــــکالت عدیــــده را به 

وجود آورده است.
حاال باشــــگاه داران همزمان با تعطیلــــی فعالیت های 
ورزشــــی در وضعیت ســــردرگمی قرار دارند به طوری که 
که برخی از آنها به دنبال تغییر فعالیت شغلی هستند.

در این میــــان عــــده ای از باشــــگاه داران بــــرای جبران 
خســــارت ها و تأمیــــن منابع مالــــی اقدام بــــه راه اندازی 

سانس های خصوصی با شهریه های باال کرده اند.
البته هر چند حضور در این ســــانس ها اختیاری است 
اما همچنان گالیه هایی بابت اخذ شــــهریه های باال نیز 

وجود دارد.
بازدیدهای میدانی و شواهد موجود نشان می دهد که 
ســــانس های خصوصی بین 300 تا یک میلیون تومان 
در ماه تعیین شــــده و این نرخ ها بســــتگی بــــه مربی و 

موقعیت باشگاه متغیر است.
از ســــوی دیگــــر محدودیــــت اعمــــال شــــده در حضور 
ورزشــــکاران هر ســــانس با توجــــه به شــــیوه نامه های 
بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی، باال بردن اجاره بها 
کاهش چشمگیر حضور  توسط مالکان باشــــگاه ها و 
ورزشــــکاران و نیز توقع مربیان در افزایش دستمزدها 
باعث ایجــــاد وضعیــــت نامطلــــوب در امــــور درآمدی 

باشگاه ها شده است.
باشــــگاه داران همچنیــــن خواســــتار جبران بخشــــی از 
خســــارت ها حداقل با اعطای تسهیالت بانکی شدند، 
موضوعی که ســــال قبل اعمال شــــد و آنها توقع دارند 
امســــال نیز این رویه باتوجه به تعطیلی دوباره باشگاه 

ها، اجرایی شود.



آگهی مناقصه

حسین بابایی -  شهردار مالیر

شــهرداری مایر درنظر دارد باســتناد مجوز شــماره 1319/ش/5/م مورخه 99/11/07 شــورای اســامی شــهر در قالب مناقصه تامین نیروی انسانی شرکتی جهت امور 
گواهی معتبر صاحیــت و شــرکتهای دارای مجوز خدماتی  خدماتــی، بمــدت یکســال و بــا شــرایط ذیل به پیمانکاران و شــرکتهای خصوصــی واجد صاحیــت و دارای 
کثر تا پایان  گذار نماید متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را حدا کار و امور اجتماعی( و صرفا از طریق  سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت وا )دارای تاییدیه از اداره 
وقت اداری روز شنبه  مورخه 1400/02/04 به همراه مبلغ10/000/000/000 ریال سپرده به صورت نقد )واریز به حساب  10/2767836/1 بانک رسالت یا اسناد خزانه 
یــا ضمانــت نامــه بانکی( به همراه ســایر  مدارک ارســال نمایند.همچنین جهت کســب اطاعات بیشــتر می توانند با شــماره مســتقیم 32216061-081 تماس حاصل 

 جهت دریافت اسناد مناقصه صرفا به سامانه تدارکات  الکترونیک  دولت مراجعه فرمایید.
َ
نمایند. ضمنا

کل نیروی انسانی 293 نفر می باشد.   1-تعداد 
کاهش می باشد. کار تا 25% قابل افزایش و  که حجم  کامل می باشد   2-مدت قرارداد از تاریخ تنظیم به مدت یکسال 

کثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد   3-چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد حدا
و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

کت های )ب( و )ج(، اســناد فیزیکی )کاغذی( و  کت های پیشــنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش اســت. در جلســه بازگشــایی پا تبصره: صرفًا اســناد پا
گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر 

گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.   4-هزینه نشر آ
خ 1400/02/04 می باشد  خ 1400/01/24و مهلت تحویل  اسناد  تا ساعت 14 روز شنبه  مور  5-مهلت دریافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه  مور

کار شهردار می باشد.  کتها در روز یکشنبه1400/02/05  راس ساعت 10 صبح در دفتر   6- تاریخ بازگشائی پا
کتهای مناقصه می باشد.  7-مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی پا

 8- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.
گردد. کنندگان به آنها مسترد می   9- پس از مشخص شدن نفرات برنده سپرده سایر شرکت 

کرده  و در قبال مالیات بر درآمد ماده 110 قانون مالیاتهای  کارکنان شرکت را به حساب مشترک واریز  کسورات، مالیات بر حقوق و بیمه تامین اجتماعی   10- شهرداری صرفًا، 
کسورات، هیچگونه مسئولیت و یا تعهدی نداشته و تماما به عهده شرکت میباشد.ضمنا شرکت موظف به انجام  مستقیم )مالیات بر سود مدیریتی و عملکرد شرکت( وسایر 
گر مشمول جرائم شود، شهرداری هیچگونه  کوتاهی، ا تکالیف قانونی خود در قبال ادارات دولتی)اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و ...( بوده و در صورت قصور و 

مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
کار و امور اجتماعی می باشــد. کلیه حق و حقوق نیروها برابر قوانین اداره   11- پیمانکار موظف به پرداخت 

کت ب( و پیشنهاد  گواهی صالحیت و ... )پا کت )الف( اسناد و مدارک شناسایی معتبر و قرارداد شرایط عمومی، اساسنامه )آخرین تغییرات(،   12- مدارک شامل تضمین پا
کت ب و ج( را از طریق  ســامانه و به صورت الکترونیکی  ارســال   کت الف  را تحویل  دبیرخانه  و ســایر مدارک )پا که متقاضیان  می بایســت اصل  پا کت ج( می باشــد   قیمت )پا

نمایند. 

)نوبت دوم(

به تاریخ 1400/01/16

تاریخ چاپ آگهی: 1400/01/23

مشخصات مناقصه

م.الف 14

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800405 موضوع سند ازدواج شماره 4184 مورخه 1390/08/15 خانم فاطمه ابوالفتحی جهت وصول مبلغ 11.514.825.000 ریال )یازده میلیارد 
و پانصدوچهارده میلیون و هشتصدوبیست وپنج هزار( موضوع الزم االجرا علیه آقای محمدحسین ذوالفقاری مبادرت به صدور اجرائیه نموده است. اجرائیه صادره به متعهد ابالغ گردیده 
ســپس بنا به تقاضای خانم فاطمه ابوالفتحی خودرو ســواری پژو پارس به شماره انتظامی 672 ص 84 - ایران 99 وفق ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا معرفی 

و بازداشت، که برابر نظریه 1399/12/11 کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد: 
ششــدانگ یک دســتگاه خودرو ســواری پژو پارس مدل 1393 به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 672 ص84 - ایران 99 و شــماره موتور124K0534439و شماره شاسی 
naan01ca8eh156424 که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخه 1399/12/11 نوک گلگیر جلو سمت چپ خوردگی دارد و با قلم رنگ شده است و روی درب عقب 
خط و خش دارد – برابر اســتعالم اداره بیمه تاریخ انقضاء بیمه ثالت و حوادث مورخه 1399/09/12 می باشــد. در پارکینگ صدف در جاده آورزمان و متعلق به آقای محمدحســین 
ذوالفقاری می باشد و به مبلغ )1.400.000.000 ریال( )یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. سپس وکیل بستانکار برابر نامه شماره 140005026785000032 
مورخه 1400/01/08 درخواست مزایده خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 672 ص 84 - ایران 99 نهاوند را دارد که پالک مذکور از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخه 

1400/02/08 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش می رسد. 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 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.
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اتومبیل

م.الف 1001
تاریخ انتشار: 1400/01/23

دو شنبه   23 فروردین  1400    شماره  4768

7 اندیشه

اندیشــــه:  گروه  هگمتانه، 
بــــن  حســــین  ابوعلــــی 
ســــینا  بــــن  عبــــداهلل 
در  فیلســــوف  بزرگ ترین 
سنت فلســــفی در جهان 
اســــت  اســــالمی  ایرانی- 
کــــه متأســــفانه هنوز یک 
چاپ انتقادی از مجموعه 
آثارش در ایران در اختیار نداریم، شرح و بسط و نقد روزآمد 
آثارش پیشکش. ســــید نصراهلل موسویان،  اندیشه ها و 
دانشیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده فلسفه تحلیلی 
پژوهشــــگاه دانش های بنیادی، معتقد است که از قضا 
راه ورود مــــا به مناســــبات جهــــان جدیــــد و تأثیرگذاری در 
آن از دروازه عقالنیــــت و از باب هایی گشــــوده می شــــود 
که متفکرانی چون ابن ســــینا گشــــوده اند. این اســــتاد و 
پژوهشگر فلســــفه در این گفتار نشان می دهد، اندیشه 
ابن ســــینا، همچنــــان کــــه در بنیادهای فلســــفه جدید و 
متفکرانی چون هگل و کانت و شــــاخه های متعدد رشته 
فلســــفه تأثیر جــــدی دارد، نــــه فقط در شــــکل گیری آنچه 
فلسفه اسالمی خوانده می شــــود، بلکه در مباحث سایر 

علوم چون کالم و اصول و نحو و... تأثیرگذار است.
به گزارش مرکز فرهنگی شــــهر کتاب، هفتمین نشست 
از مجموعــــه درس گفتارهایــــی درباره  بوعلی ســــینا در روز 
چهارشــــنبه 18 فروردین با ســــخنرانی دکتر ســــیدنصراهلل 
موســــویان، عضو هیــــأت علمی پژوهشــــگاه دانش های 
بنیــــادی، باعنــــوان »ابن ســــینا به چــــه کارمــــان می آید؟« 
اختصاص داشــــت که گزارشی از این درس گفتار در اختیار 

مخاطبان قرار می گیرد:
این ســــخن منســــوب به ارشــــمیدس معروف است که 
گفته: »اگــــر به من جایی بدهید که بتوانم بایســــتم و یک 
میله به اندازه کافــــی بلند هم به من بدهید، می توانم دنیا 
را تکان بدهم.« پرسش این است که اگر آن کسی که قرار 
اســــت چیزی را جابه جا کند، نسل امروز ایران باشد، یعنی 
کســــانی که در فرهنگ، علوم انســــانی و فلسفه فعالیت 
می کنند، ابن سینا چه کمکی به ایشان می کند؟ ما چگونه 
می توانیم به ابن ســــینا نزدیک شــــویم؟ به نظر می آید که 
مــــا نــــه در دانشــــگاه ها و نه حوزه هــــا چندان ابن ســــینا را 
نمی خوانیم. در حوزه های علمیه، عمدتا فلسفه مالصدرا 
تدریس می شــــود و باور عمومی احتماال چنین اســــت که 
نظم فلسفی او اشــــکاالتی دارد که نظام فلسفی مالصدرا 
آنها را رفع کرده یا اشــــکاالت را ندارد. ممکن است در نظام 
دانشــــگاهی در مقاطــــع باالی رشــــته فلســــفه یعنی فوق 
لیســــانس یا دکترا یا در رشــــته های تخصصی مثل رشته 
فلسفه مشــــا به ابن سینا توجه شــــود، اما به طور عمومی 
مطالعه ابن سینا امر رایجی نیســــت. برای ارزیابی دقیق تر 
می توان ابن ســــینا را بــــا متفکرانــــی مثل ویتگنشــــتاین 

مقایسه کرد که به سنت فکری ما تعلق ندارند.
یک علت اقبــــال کم امروز ما بــــه ابن ســــینا احتماال زبان 
اوســــت که تــــا جایی که عربی اســــت، بــــا زبان مــــادری ما 
متفاوت اســــت و وقتی هم که فارسی می نویسد، فارسی 
کهنی اســــت و با زبان رایــــج امروز متفاوت اســــت. علت 
دیگر شــــاید نوع تفکر ابن سینا باشــــد. اما چطور می شود 
که از این بیگانگی با ابن ســــینا کاســــت و امــــروز بتوانیم 
از او اســــتفاده کنیم؟ بــــه نظر من می تــــوان از فاصله های 
مربوط به زبــــان و زمان و دســــتگاه مفهومی ابن ســــینا با 
روزگار کنونی استفاده کرد. اما برای نشان دادن نحوه ربط 
، از دو داستان راجع به تاریخ فکری  دادن ابن سینا به امروز

خودمان کمک می گیرم.

ریشه های فلسفه جدید تا هگل و کانت �
نخست به فلســــفه غربی معاصر ایران می پردازم. فلسفه 
معاصر در ایران غیر از فلسفه اسالمی که عمدتا به فلسفه 
مالصدرا منحصر شــــده، به دو جریان منشعب می شود: 
نخست فلسفه قاره ای یا وجودی و دیگر فلسفه تحلیلی. 
به اجمال می دانیم که فلســــفه تحلیلی از آثار فرگه و راسل 
شــــروع شــــده که مشــــکالتی راجع به فهم زبــــان و مبانی 
ریاضیات و نســــبت مفاهیم ریاضی و منطقی و... داشتند. 
بعد از فرگه و راسل جنبشی پدید آمد و فیلسوفانی چون 
مور و ویتگنشــــتاین و پوزیتویســــت های منطقی و حلقه 
ویــــن و... پدید آمدند. برخی از آثار ایــــن افراد و جریان ها به 
فارسی ترجمه شده اســــت. این باور عمومی )و کمابیش 
درست( هست که مســــائل و روش های فلسفه تحلیلی 
با مســــائل و روش های فلســــفه قاره ای متفاوت اســــت. 
از چهره های شــــاخص فلســــفه قاره ای می توان به نیچه و 
هیدگر و ســــارتر اشاره کرد که مسائل شــــان علی االصول 
با مســــائل فرگه و راســــل متفاوت اســــت. به تعبیری اگر 
فیلســــوفان تحلیلــــی راجع به اشــــیا صحبــــت می کردند، 
فیلســــوفان قاره ای راجع به انســــان فکر می کردند. از این 
جهت برای فیلســــوفان قاره ای پدیدارشناســــی مسائلی 
گاهی و مقوالت انســــانی مثل  چون جهــــان روزمره، خودآ
، مرگ و... اهمیت دارد و روش هایی  رنــــج، محدودیت عمر
چــــون هرمنوتیک و متفــــاوت از روش های فیلســــوفان 
تحلیلــــی به کار می بردنــــد. هرمنوتیک در فلســــفه قاره ای 
بیشتر روشــــی برای فهم مسائل انسانی است. همچنین 
در فلســــفه قاره ای گرایش های دیگری نیز هســــت، مثل 
اینکه به مســــائل اجتماعی و بستر )context( پدید آمدن 

متن )text( توجه دارد.
این گرایش هــــای فلســــفه قــــاره ای را می تــــوان ادامه کار 
هگل خواند. درســــت است که در هوســــرل و هیدگر و... 
بحث های متفاوتی از فیلســــوفان تحلیلــــی می بینیم، اما 
حداقل یکی از مراکز کار فلســــفه قــــاره ای همچنان هگل 
است. ضمن آنکه فلســــفه تحلیلی وقتی راسل ایده های 
اولیه آن را می نوشــــت، واکنشــــی به هگلیانیســــم رایج در 
بریتانیــــا نزد متفکرانی چــــون برادلی بود. یعنــــی به نحوی 
ایده آلیســــم آلمانــــی در بریتانیا ســــیطره پیدا کــــرده بود. 
بنابراین دو جریان فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای، هر دو 
به فلســــفه آلمانی قرن نوزدهم و چهره مرکزی آن هگل و 

پس از او مارکس ارتباط می یابند.
تــــا اینجا به نظر می رســــد که دو گرایش غالب فلســــفی در 
ایران )قاره ای و تحلیلی( ربطی به فلســــفه اسالمی و به تبع 
آن ابن ســــینا ندارد. اما با کندوکاو تاریخــــی نتایج متفاوتی 
پدیدار می شــــود. خود فلســــفه هگل واکنشــــی است به 
نواقصی که او در فلسفه کانت می دید. به این معنا هگل 
در ســــنت کانتی رشــــد یافته اســــت. ضمن آنکه هگل و 
کانت هر دو فیلسوفانی نظام ساز )systematic( هستند 
و چنــــدان جزیی نگر نیســــتند و می خواســــتند یک نظام 

فلسفی بسازند. اما اگر هگل را واکنشی به کانت بخوانیم، 
آنگاه هــــر دو گرایش قاره ای و تحلیلی سرمنشــــا جدیدی 
می یابد که کانت اســــت. کانت با پرســــش از نحوه امکان 
دانش، نقطه عطفی در فلســــفه مدرن ایجاد می کند. البته 
این کار پیش تر با کارهای متفکرانی چون دکارت و الک و 
هیوم و... آغاز شده بود. اما با کانت می توان گفت فلسفه 

دوره جدید شکل گرفته است.
کانــــت می گوید کــــه هیوم مــــن را از خــــواب جزمــــی بیدار 
کرد و می خواهد مشــــکالت معرفت شــــناختی دکارت و 
الیب نیتــــس را حل کند، یعنی این ســــوال که شــــناخت 
و معرفت چگونــــه امکان پذیر می شــــود. او برای حل این 
مشکل از دســــتگاهی فکری شامل مفاهیمی چون خود 
استعالیی و مقوالت اســــتعالیی و خود روان شناختی و... 
اســــتفاده می کند و توضیح می دهد که ما چگونه در فهم 
جهان مشــــارکت می کنیم. مقوالت کانتی به ما می گویند 
که مــــا تا حدی ســــازنده آن چیزی هســــتیم که فهــــم ما از 
جهان است و در این فهم، نقش فعال داریم. ایده آلیسم 
اســــتعالیی کانت می کوشــــد صلح موقتی میــــان دعوای 
عقل گرایانــــی مثل دکارت و الیب نیتــــس با حس گرایانی 

مثل الک و هیوم برقرار کند.

ابن سینا و فلسفه جدید �
اینجا جایی اســــت که به ابن سینا مربوط می شود. دکارت 
و هیوم و کانت، به نحوی استعاری، صورت بندی مسائلی 
را انجام دادند که ما هنوز در فلسفه جدید غرب یا فلسفه 
معاصر با آنها دســــت و پنجه نرم می کنیم. ممکن اســــت 
دکارت یا هیوم مدعی باشند که ما اولین بار است که این 
مســــائل را طرح می کنیم. اما مطالعات سی سال گذشته، 
فیلسوفان غرب را به این ســــمت برده که احتماال چنین 
نیســــت. یعنی احتماال دکارت و هیوم، تــــا حد زیادی راجع 
به مســــائلی صحبت می کننــــد کــــه در دوره متاخر قرون 
وســــطی، مســــائل رایج بودند، ولو بــــه صورت بندی های 
تا حدودی متفــــاوت. بنابراین فلســــفه قرون وســــطایی 
کــــه دکارت و هیــــوم مسائل شــــان را از آن می گرفتنــــد و 
درباره آنها می اندیشــــیدند و مســــائل جدیــــد راجع به آنها 
طرح می کردند، فلســــفه ای اســــت که از ابن ســــینا به آنجا 
رســــیده است، نه الزاما فلسفه ای ارســــطویی. یعنی نوعی 
ارســــطوگرایی اســــت که ابن ســــینا آن را بازســــازی کرده و 
تغییر شــــکل داده )reshape( اســــت. به نوعــــی می توان 

گفت ابن سینا مسائل را ایجاد کرده است.
برای مثــــال مفهــــوم »مــــدرکات« )آنچــــه ادراک می کنیم( 
یــــا امــــور قابــــل درک )perceivable( را در نظــــر بگیریم. ما 
می دانیم که افالطون و ارسطو راجع به نحوه صورت بندی 
مدرکات مباحثی مطرح کرده اند، اما در قرون وسطی بحث 
»حس های درونی« یا »حس های باطنی« نخســــتین بار در 
فلســــفه ذهن ابن ســــینا مطرح می شــــود کــــه آن را نوعی 
»تفکر دســــته ای« خواند. یعنــــی او همان طورکه از حواس 
ظاهــــری مثل چشــــایی یــــا المســــه صحبت می کنیــــم، از 
حس هــــای درونی مثل خیال یا متخیلــــه و مصوره و وهم 
و... صحبــــت می کنــــد. ایــــن تعابیر در واقع ســــاختن یک 
فلســــفه ذهنی اســــت که می خواهد از طریــــق نوعی نظام 
دســــته ای، ادراکات ما را طبقه بندی کند و نشــــان دهد که 
هر یک از این ادراکات چگونه و از چه مســــیری وارد نفس 
یا روح می شوند یا به طور ساده تر ما آنها را ادراک می کنیم. 
گره زدن معرفت شناسی با فلســــفه ذهن و ساختن یک 
نظام دسته ای، پیش از ابن ســــینا دیده نمی شود و بعد از 

او به سرعت گسترش می یابد.
اتفاق مهم دیگر بحث ابن ســــینا راجع بــــه دوگانه انگاری 
)dualism( و بحــــث رابطه بدن و نفس یا روح اســــت. چه 
چیزی ما را مــــا می کند؟ ابن ســــینا تحقیقــــا مفهوم جدید 
»جــــان« را در دانشــــنامه عالیی برای »نفــــس« عربی به کار 
می برد. ابن ســــینا تعابیری چون »جــــان«، »روان«، »روح« و 
»نفس« و »ذهن« را یک ســــازماندهی سیستماتیک کرد 
و هم در زبان به آنها سر و شــــکلی داد و هم برایش نظریه 
فلســــفی ایجاد کرد که با آنچــــه از افالطونی ها و ارســــطو و 
نوافالطونی ها می شناســــیم، متفاوت و تازه است. از این 
حیث دیدگاه ابن سینا تازه است که او با تمام افالطونیان 
پیش از خودش مخالف اســــت که می توان پیش از بدن 
وجود داشــــت و آن را غیرقابل درک می داند. از دیگر ســــو 
با ارســــطویی ها مخالف اســــت. ارســــطو با مفاهیم ماده و 
صــــورت، نفــــس را صورت بــــدن می داند و معتقد اســــت 
کــــه صورت بدون مــــاده نمی تواند وجود داشــــته باشــــد. 
این ســــخن هم به نظر ابن ســــینا قابل پذیرش نیســــت. 
بنابراین ابن ســــینا از حیث فلســــفی، نه ارسطویی است 
و نــــه افالطونی. ضمن آنکــــه او با باور رایــــج وجود پیش از 
بدن مخالف اســــت که بســــیاری از متکلمین و مفسرین 
به آن قائــــل هســــتند، اما ابن ســــینا نمی توان بــــا دالیل 
فلســــفی آن را بپذیــــرد. این نکتــــه از دیدگاه هــــا او، کمتر 
عمومی شده اســــت. جالب است که متکلمین و فقهای 
پس از ابن ســــینا، این دیدگاه او را پذیرفتند. حتی کسانی 
مثل مالصدرا و شــــیخ اشــــراق که در برخی اصول فلسفی 
با ابن ســــینا مخالفت کرده اند، در پذیرش این دیدگاه که 
نفس قبل از بدن وجود نداشــــته، تحت تأثیر او هستند. 
یعنی ابن ســــینا مفهوم نفس را چنان تغییــــر داد که این 
تغییــــر هم در فلســــفه و هم در شــــاخه های نزدیک به آن 
ماندگار شــــد و مفاهیــــم افالطونی و ارســــطویی به میزان 

زیادی کنار رفتند.
بنابراین ابن ســــینا تغییرات اساسی در میراث افالطونی و 
ارســــطویی ایجاد کرده است که به دو نمونه آن اشاره شد، 
یکی مســــاله حواس درونــــی )internal senses( و دیگری 
مفهوم »نفــــس« )soul(. ابن ســــینا در معرفت شناســــی 
و فلســــفه ذهــــن دســــتگاه های جدیــــدی ســــاخت، زیرا 
معتقــــد بــــود کــــه میــــراث افالطونــــی و ارســــطویی قابل 
قبول نیســــتند. این مفاهیم در ابن ســــینا صورت بندی 
شهیر  ابن سیناشناسان  از  گوتاس  دیمیتری  می شــــوند. 
معاصر در انتهای یکی از مقاالتش بر اســــاس مالحظات 
معرفت شناســــانه، حدس می زند که حتی ممکن است، 
الک در نــــوع تجربه گرایی اش، از ابن ســــینا متاثر باشــــد و 
بد نیســــت مورخان فلســــفه در این زمینه تحقیق کنند. 
یعنی از دید او نوع مباحث ابن سینا در معرفت شناسی با 

مباحث الک و هیوم مشابه است.
بــــا نسب شناســــی )genealogy( جریان هــــای  بنابرایــــن 
فلسفی معاصر در ایران درمی یابیم که کل فلسفه جدید، 
درگیر مسائلی اســــت که در فلسفه قرون وسطای متاخر 
مطــــرح بوده و خــــود این فلســــفه قرون وســــطایی متاخر 
درگیر مســــائلی اســــت که الزاما در مســــائل ارسطوییان 

متقدم یا نوافالطونی ها نیســــت. فرضیه من این اســــت 
که این مســــائل تا حد زیادی توسط ابن سینا مطرح شده 
است و بعد در سنت اسالمی و التینی نضج گرفته است. 
ضمــــن آنکه نباید فلســــفه قرون وســــطی را بــــا مضامین 
ســــوگیرانه ای چون دوره تاریک اندیشــــی و... مطالعه کرد. 
این یکــــی از کلیشــــه های خطایی اســــت کــــه در دوره ای 
خاورشناســــان نیز به آن دامن زده اند. اما در پنجاه ســــال 
اخیــــر مورخــــان علم و فلســــفه نشــــان داده انــــد که این 
پیشداوری خطاست و در قرون وسطی انبوهی از مسائل 
جدید طرح شده و بسیاری از آنها همچنان اهمیت جدی 
دارند. بــــرای مثال پارادوکس دروغگو که به وفور در قرون 
وسطای اســــالمی و التینی راجع به آن بحث شده و زمانی 
تصور می شــــد که اهمیتی ندارد، ولی حاال می دانیم چقدر 
این مســــاله هم در فلســــفه زبان و هم در منطق اهمیت 
دارد. خالصــــه آنکه ابن ســــینا از فلســــفه معاصــــر و غرب 
جداکردنی نیســــت و دکارت و هیوم و کانت در چارچوب 
مفاهیمی می اندیشــــند که تا حد زیادی به نظام سازی های 

ابن سینا وابسته است.
یان اریتســــن )Jan Aertsen( مورخ فلسفه فقید دانشگاه 
آمستردام در کتاب »فلســــفه قرون وسطی به مثابه تفکر 
اســــتعالیی« )2012( اســــتدالل می کنــــد که بن و اســــاس 
تفکر اســــتعالیی کانت، در فلســــفه قرون وسطاســــت و 
این تفکر که اندیشــــه کانت کامال از فلسفه قرون وسطی 
منعزل است، داوری غلطی اســــت. حتی تفکر استعالیی 
از فلسفه قرون وسطای متاخر می آید. او در این کتاب دو 
فصل راجع به ابن سینا و نقش مرکزی او در تحول فلسفه 
قرون وسطی و جنبش بخشــــیدن به فلسفه جدید دارد. 
یعنی گویی ســــوال خاســــتگاه مدرکات را ابن سینا مطرح 
کرده اســــت و فیلســــوفان بعدی جواب های متفاوتی به 
آن داده اند. در نظام ارســــطویی از حس شــــروع می شــــود 
و بــــه ادراکات باالتر می رســــد، اما روانشناســــی و فلســــفه 
ذهن نــــدارد و اشــــاره ای بــــه چگونگــــی و چرایــــی تمایز و 
تفاوت قوه های ذهنی نمی شــــود. البتــــه صورت ابتدایی 
این ســــوال در ارسطو هســــت، اما ابن ســــینا آن را بسط 
و گســــترش داد و از ابن ســــینا وارد فلســــفه آلمانی شد. 
بنابراین ابن ســــینا در تاروپود فلسفه جدیدی که از غرب 
می گیریم، حضور دارد و نمی توان فلســــفه او را از فلســــفه 
جدید تفکیک کرد. فلسفه ابن سینا، فلسفه غرب است 
و بالعکس. این سخن به معنای آن نیست که ابن سینا 

راجع به انبوهی مسائل فلسفه جدید، اندیشیده است.

ابن سینا در فرهنگ و تمدن ما �
اما داســــتان دوم پرداختن به فلسفه اســــالمی در روزگار 
ماســــت. در روزگار ما تصور غالب این است که راه یافتن 
به ابن ســــینا از روزنه پرداختن به فلسفه مالصدرا صورت 
می گیرد. یعنی ما فلسفه مالصدرا را می آموزیم و در ادامه 
می کوشیم دریابیم که هر بخشی از آن پاسخ به ادعاهای 
کدام فیلسوفان مســــلمان به ویژه ابن سیناست. گویی 
ابن ســــینا بخشی از باستان شناســــی فکری ماست برای 
اینکه دریابیم که قدما چقدر می توانســــتند اشتباه کنند. 
ایــــن تصویر اگر هم غلط نباشــــد، گمراه کننده اســــت. ما 
باید فلســــفه اســــالمی را دوباره بخوانیم. مــــا بخش های 
مهمی از فلســــفه ابن ســــینا را در نوشــــته های فلســــفی 
او نمی یابیــــم، بلکه در نوشــــته های منطقــــی او می یابیم. 
ابن سینا نوشــــته های منطقی اش را مقدم بر نوشته های 
فلســــفی اش قرار می داد، زیرا این مقدمات برای آن نتایج 
اهمیت دارند، در حالی که ما در سیستم آموزشی حوزوی 
تقریبــــا آن مقدمــــات را حــــذف کرده ایــــم و در غیــــاب آن 

مقدمات، نتایج را نادرست و غیرجذاب می انگاریم.
در واقع به آنچه از اندیشــــه ابن ســــینا در فلســــفه جدید 
شاخه شــــاخه شــــده و هر یک دیســــیپلینی ســــاخته، از 
دل نوشــــته های منطقــــی او می تــــوان راه جســــت. مثال 
از مباحث فلســــفه  کتاب العباره ابن ســــینا مجموعه ای 
زبــــان و زبان شناســــی اســــت. یــــا کتــــاب قیــــاس از آثــــار 
منطقی ابن ســــینا، صورت فشــــرده ای از فلســــفه منطق 
ابن سیناســــت. همچنین کتــــاب نفس او کــــه االن جزو 
طبیعیات انگاشــــته و کمتــــر خوانده می شــــود، در واقع 
مجموعــــه کاملــــی از فلســــفه ذهــــن اوســــت. همچنین 
 بیشــــتر خوانده می شــــود و در 

ً
کتاب برهان او که نســــبتا

آن با فلســــفه علم ابن ســــینا آشــــنا می شــــویم. بنابراین 
نوشــــته های منطقی ابن ســــینا اهمیت زیادی دارند و ما 
را مســــتقیم و غیرمستقیم به شــــاخه های جدید فلسفه 
مرتبط می کنند. مرحوم محمدتقــــی دانش پژوه در مقاله 
منطق ابن ســــینا در مجموعــــه مقاالت هزاره ابن ســــینا، 
می گوید اولین کســــی که منطق را به فارســــی نوشــــت و 
آن را تبیین کرد، ابن سیناســــت، مثال بخش داللت های 
سه گانه و شرطی ات را ابن ســــینا اضافه کرده است. حتی 
ابن سینا زبان فارسی بخشی از این علوم را تاسیس کرده 

و مفاهیم را از عربی به فارسی برگردانده است.
 ، گرجی در مجموعه مقــــاالت مذکور مرحوم ابوالقاســــم 
مقاله ای راجــــع به تأثیــــر منطق بر علم اصول نوشــــته و 
توضیــــح می دهد کــــه بســــیاری از مباحث علــــم اصول، 
ناشــــی از صورت بندی های ابن ســــینا در منطق اســــت. 
آخوند  بحث داللت که خیلی مشــــهور اســــت و مرحوم 
کفایه االصول به دیــــدگاه محقق  ابتــــدای  خراســــانی در 
طوســــی و ابن ســــینا راجع بــــه داللت اشــــاره می کند. در 
کالم نیز چنین اســــت، مثال بحــــث جدل های کالمی، به 
بحــــث جدل ابن ســــینا باز می گــــردد کــــه آن را در منطق 

صورت بنــــدی کرده و ســــپس از منطق جــــدا و وارد کالم 
شــــد و در کالم کتاب های متعددی مثل کتاب معروف 
الکافیــــه فی الجــــدل از امــــام الحرمین جوینی نگاشــــته 
شده است. همه ما ســــهروردی را می شناسیم. بحث به 
اصول و کالم خالصه نمی شــــود و حتی می توان به ســــایر 
مباحث نیز توجه کرد. به نظر من روح کار ســــهروردی که 
در اوایل حکمت االشــــراق از آن صحبت می کند، متکی 
آنچه متاله با  بر ابن سیناست. آنجا ســــهروردی می گوید 
کشــــف و شــــهود دریافته، باید بتوان در قالب استدالل 
منطقــــی عرضه کــــرد و اگــــر نتواند چنین کند، ســــخنش 
قابــــل اتکا نیســــت. ایــــن روش از مباحث ابن ســــینا در 
اواخر اشارات آمده اســــت که می گوید یک صورت بندی 
معقــــول قابــــل بیان نیــــاز داریــــد و اگــــر چنیــــن نکنید، 
نمی فهمیم راجع به چه چیز صحبت می کنید. اینجاست 
که می توان نه فقط از تأثیر ابن ســــینا بر ســــهروردی که از 
اثرگذاری او بــــر چهره هایی چــــون ابن عربــــی و قونوی و 
قیصری و... یاد کرد که مطالب شــــان را با اســــتدالل ها یا 
اســــتداللی  عرفان  اصوال  می کنند.  بیان  فلســــفی  تعابیر 
یا کشف و شهود فلسفه اشــــراقی، هم از حیث مفاهیم 
و هــــم از نظــــر روش، متاثــــر از ابن سیناســــت. در علــــم 
زبان شناســــی و نحو نیز تأثیر ابن ســــینا مشــــهود است. 
مخالفت با ابن ســــینا سبب شد که بســــیاری نظام های 
نحوی ایجاد شــــوند که خود واکنشــــی بــــه تفکر و منطق 
ابــــن تیمیه در  کســــانی مثل  ابن ســــینا هســــتند. یعنی 
با  بــــر منطقیین، کوشــــیدند مخالفت شــــان  کتاب ردی 
ابن ســــینا را بــــه شــــکلی تعبیر کننــــد که نهایتــــا مکتب 
نحــــوی جدیدی شــــکل گرفته اســــت. در همیــــن زمینه 
می تــــوان به کتــــاب األقتراح فــــی علم األصــــول النحو اثر 
عربــــی جالل الدین عبدالرحمن ســــیوطی اشــــاره کرد که 
بازگشــــتی دوباره به دعوای قدیمی منطق و نحو است و 
ســــیوطی اینجا جانب نحو را می گیرد. در نتیجه ابن سینا 
در مباحث علوم دیگر در این حوزه تمدنی مثل فلسفه، 

کالم، منطق، عرفــــان، نحو و..، نقش مرکــــزی دارد. یعنی 
افراد نسبت به او تعیین موضع می کنند.

مرکز سنت فکری ما �
بنابراین اگر در حوزه فلســــفه اســــالمی هم می اندیشیم، 
چنین نیست که ابن سینا فیلسوفی مشایی است یا آن 
را تکامل بخشــــیده یا برای کار باستان شناسی به او رجوع 
می کنیم یا... بلکه اهمیت ابن ســــینا در این اســــت که او 
چنان تحولی هم در فلســــفه و هم در علوم وابسته ایجاد 
کرده که آرایش مســــتقیم یــــا غیرمســــتقیم در این علوم 
ابن سینا  غیرفلسفی  نوشته های  همچنین  دارد.  دخالت 
اهمیت زیــــادی دارد، زیرا مــــا را با شــــاخه های جدید علوم 
انســــانی مربوط می کند. ما در وضعیت جدیدی هســــتیم 
که در آن علوم انسانی و جهان تغییر کرده است. می توان 
اســــم این وضعیت جدید را مدرنیسم یا پست مدرنیسم 
و... خواند. پیشــــینیان ما مثل ابن سینا و مالصدرا در این 
وضعیت جدید یا نو نبودند. این جهان جدید اســــت و ما 
گویی از این جهان جدید بیرون افتاده ایم. باید بتوانیم با 
این جهان جدید نسبتی برقرار کنیم. به تعبیر ارشمیدس 
اهرمی می خواهیم که بتوانیم ایــــن جهان را تکان بدهیم 
و جابه جا و نســــبتی مؤثــــر و فعال با آن برقــــرار کنیم. این 
اهرم یا میله چیزی جز عقالنیت نیســــت. حرف های دیگر 
ما را به بیراهــــه می برد. جایی که باید بایســــتیم و تکیه گاه 
ما ســــنت ماســــت، اما مرکز این ســــنت که به آن شکل 
داده و همزمان به جهان جدید و عقالنیت مربوط اســــت، 
ابن سیناست. ابن ســــینا جایی اســــت که هم می توانیم 
نســــب مان را به آن بازگردانیــــم و هم می توانیــــم با آن به 
جهــــان جدید وصل شــــویم و ابزارهایی به مــــا می دهد که 
بــــا آن می توانیم هم دریابیم چطور شــــکل گرفته ایم و هم 
جهان جدید را متاثر سازیم. ابن سینا مرکز سنت فکری ما 
برای آن است که با فلسفه و فکر جدید به شکل فعالی در 

ارتباط باشیم و اثر بگذاریم.

مسابقه گلستان سعدی 
خوانی برگزار می شود

هگمتانه، گروه اندیشــــه: مســــابقه گلستان خوانی 
برگزار می شــــود؛ شــــرکت کنندگان در این مسابقه، 
باید بخش نخســــت دیباچه گلســــتان ســــعدی را 
بخواننــــد و در صفحه شــــبکه مجازی خود منتشــــر 

کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، جایــــزه گلســــتان عنــــوان 
مسابقه ای اســــت که به پیشــــنهاد حجت االسالم 
محمدرضا زائری مدرس دانشــــگاه و فعال فرهنگی 

و اجتماعی تاسیس شده است.
شــــرکت کننــــدگان در ایــــن مســــابقه بایــــد بخش 
نخســــت دیباچــــه گلســــتان ســــعدی را بخوانند و 
ســــپس در طول مــــاه مبــــارک رمضــــان، ویدئوهای 
گلســــتان خوانی را بــــا هشــــتگ #جایزه_گلســــتان 
منتشــــر کنند و به سه نفر از برگزیدگان این مسابقه 

جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
جوایز مســــابقه جایزه گلســــتان برای نفر اول: ســــه 
میلیون تومان،  نفــــر دوم: دو میلیــــون تومان و نفر 

سوم: یک میلیون تومان است.
در  دانشــــگاهیان  بین المللی  ســــازمان  همچنیــــن 
حمایــــت از ایــــن مســــابقه، 10 ســــهمیه عضویت در 
سازمان به اضافه کارت دانشجویی بین المللی برای 

برگزیدگان دانشجو در نظر گرفته است.
فراخوان شرکت در این مســــابقه بیستم فروردین 
ماه منتشــــر شــــده و از 25 فروردین هم زمان با آغاز 
ماه مبارک رمضان، مســــابقه آغاز می شود و تا پایان 
ماه رمضــــان یعنی 23 فروردین ماه هــــم ادامه دارد. 
نتایج آن در روز 24 اردیبهشــــت ماه هم زمان با عید 

سعید فطر اعالم می شود.
مالک های ارزیابی برگزیدگان قرائت صحیح و حفظ، 
خالقیت و ابتکار در اجرا و میزان دیده شــــدن ویدئو 

است.
همچنین قرار است این مسابقه در دو مرحله برگزار 
شــــود که مرحله دوم آن هم زمان با جشن چله تموز 
کــــه مصادف بــــا اول تیرماه اســــت برگزار می شــــود. 
جزئیات مرحلــــه دوم ایــــن مســــابقه متعاقبا اعالم 

می  شود.

نکتـــه

تنظیم: محسن آزموده

تکان دادن جهان با      بوعلی



شهرداری جوکار

شــهرداری جــوکار در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه مالی شــهرداریها و مجوز شــماره 105 مورخه 99/06/19 شــورای اســامی شــهر جــوکار تعــدادی از زمین 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ج در اســناد مزایده را بــا بهره  ح جدول ذیــل از طریق مزایــده عمومی و بــا جزئیات منــدر  هــای متعلــق بــه خــود را بــه شــر
کروکی   متقاضیان جهت دریافت 

ً
) setadiran.ir ( و با شماره مزایده 00/2/01/27 و شماره سیستمی   2000005193000001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند . ضمنا

ک شهرداری و همچنین جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی مراجعه نمایند . ک به واحد ساختمانی و اما و موقعیت اما

تاریخ انتشار : 1400/01/16   

خ 1400/01/16 لغایت 1400/02/04 مهلت دریافت اسناد مزایده : از ساعت 8 صبح روز دو شنبه مور

گشایی: 1400/02/06       تاریخ اعام برنده: 1400/02/11 خ 1400/01/16      تاریخ باز مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مور

  1- متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده مــی بایســت از  تاریــخ 1400/01/16 تــا پایان وقت اداری 1400/02/06  ضمن ثبت درخواســت خود از طریق ســامانه ســتاد 
کت »ب« تحویل امور مالی نمایند. کتبًا در پا درخواست خود را به همراه قیمت پیشنهادی 

کشــاورزی واریز ویا   2- متقاضیان می بایســت مبلغ 5% قیمت پایه را نقدًا  بعنوان ســپرده شــرکت در مزایده به شــماره حســاب 632538257  شــهرداری نزد بانک 
کت » الف« سربسته تحویل امور مالی نمایند. کتبی دریافت  و ضمانتنامه ویا فیش واریزی را به همراه مدرک شناسایی معتبر در پا معادل آن ضمانتنامه 

کل  بهای زمین را به شــماره حســاب 632486955 شــهرداری نزد   3- برنده مزایده می بایســت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم برنده از ســوی شــهرداری مبلغ 
کشــاورزی واریز نماید درغیر این صورت با ضبط ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد همچنین در صورت عدم انعقاد توســط برندگان دوم وســوم  بانک 

سپرده آنها ضبط خواهدشد.
گردد.  4- پس از مشخص شدن برنده مزایده وجه سپرده نفرات بعدی مسترد می 

 5- به پیشنهادات مخدوش و فاقد فیش واریزی سپرده  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6- شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.

کارشناسی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود. گهی مزایده و  کلیه هزینه های نشر آ  7- پرداخت 

مبلغ 5% سپردهقیمت پایه )ریال (کاربریمتراژ شماره قطعهشرحردیف

1

زمین های واقع در جبهه 
دوم ضلع شرقی بلوار 

خلیج فارس، ضلع جنوبی 
ساختمان بخشداری 
و ضلع شمالی سوله 

ورزشی

2/241/000/000112/050/000تجاری89/64قطعه شماره یک

1/287/250/00064/362/500تجاری51/49قطعه شماره دو

1/211/500/00060/575/000تجاری48/46قطعه شماره سه

1/186/750/00059/337/500تجاری47/47قطعه شماره چهار

1/400/750/00070/037/500تجاری56/03قطعه شماره پنج

1/142/750/00057/137/500تجاری45/71قطعه شماره شش

797/700/00039/885/000تجاری26/59قطعه شماره هفت

772/200/00038/610/000تجاری25/74قطعه شماره هشت

540/750/00027/037/500تجاری15/45قطعه شماره نه
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زمین واقع در ضلع غربی خیابان تعاون

 جنب داروخانه
1/800/000/00090/000/000تجاری150

3
زمین واقع در خیابان انقالب اسالمی ضلع شرقی 

کوچه 6 متری پشت نانوایی سنگکی
868/950/00043/447/500مسکونی96/55
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کرونـا  و بـه منظـور جلوگیـری از شـیوع بیمـاری،  بـا عنایـت بـه مصوبـات سـتاد ملـی مبـارزه بـا 
بوعلـی،  شـب بازار  هفتگـی،  روزبازارهـای  و  دستفروشـان  کلیـه  می رسـاند  اطـاع  بـه 

پرنـدگان موقـت  بازارچـه  و  سـفیدآبی  ترمینـال  استوک فروشـان 

تا اطالع ثانوی تعطیل می باشد.
کـه علی رغـم مشـکات اقتصـادی  پیشـاپیش از همـکاری و  هماهنگـی بساط گسـتران محتـرم 
کمـال تشـکر و  عدیـده نهایـت همـکاری را بـه جهـت حفـظ سـامت جامعـه ابـراز نموده انـد، 

قدردانـی را دارد.
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان

تعطیل!
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حدیث

خدایا بندگانت را بیامرز و هر چه می خواهی 
با من بکن

( هنگامی که  هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: )ای پیامبر
بندگانم از تو در باره من سؤال می کنند، به آنان بگو من نزدیکم و هنگامی 

که مرا می خوانند، پاسخ می دهم.
امام علی)ع( فرموده اند: بالها را قبل از ورودشــــان با دعا کردن از خود دفع 

کنید.
حکایت: ابن فانک نقل می کند، شــــبی نزد حالج رفتم و دیــــدم در حال نماز 
خواندن اســــت، پشت سر او نشستم چون نماز را تمام کرد دعا کرد و گفت: 
»خدایا، هر چیزی از تو درخواست می شــــود، در هر کار مهمی از تو طلب یاری 
می گردد، هر نیازی از تو برآورده می شود و هر گونه رحمت و بخششی از فضل 
بی کران تو امید می رود، تو همه چیز را می دانی و چیزی به تو آموخته نمی شود، 
گاه و  همه چیز را می بینی و خود به خشم نمی آیی، از رازهای درونی بندگانت آ
گاه و بر همه توانائی، بر آنان رحمت فرما  بر همه توانایی،   ای خدا به بندگانت آ

و چون از تو طلبکار نیستم هر چه می خواهی با من بکن.«
کند یــــاری  کــــه مان  چون خــــدا خواهد 
کنــــد زاری  جانــــب  را  مــــا  میــــل 
تــــو ز  مرهــــم  تــــو  ز  زاری  خــــدا  ای 
تــــو ز  هــــم  اجابــــت  تــــو  از  دعــــا  هــــم 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

را مــــا  نیامــــد  نظــــر  در  تــــو  نقــــش  جــــز 
را مــــا  نیامــــد  رهگــــذر  تــــو  کــــوی  جــــز 
خــــواب ارچــــه خــــوش آمــــد همــــه را در عهدت
را مــــا  نیامــــد  در  چشــــم  بــــه  کــــه  حقــــا 
حافظ

امام حسین علیه السالم:

بخیل، کسی است که در سالم کردن بخل ورزد.
گزیده تحف العقول، حدیث شماره: 50010۸

عکس روز
رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در منطقه سه شهرداری همدان وصیت نامه شهید جالل احمدى ملک

همه ما مردم ایران مدیون امام خمینی هستیم
هگمتانه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته 
بــــودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
عبورت؟ می نوشــــتی از افق هــــای گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منم که صــــدای تو شــــده ام در خواب های 
سنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم 
کــــه کلمات تــــو را فریادیم، چشــــم هایت را 
، ای جاودانه  بیداریم و دستانت را در اهتزاز

تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــــا درود بر امام زمان)عج( منجی عالم بشــــریت 
که جهان در انتظار مقدم مبارک اوســــت تا بیاید 
و جهــــان را از نور خــــود منور ســــازد و جهان را پر 
؛ و با ســــالم به  از عــــدل و داد کند به امید آن  روز
نایب مهدى)عج( چشــــم و چراغ ملت ایران مرد 

شجاعت و ســــخاوت و شکســــت ناپذیر با کفر 
جهانی که بار ســــنگین انقالب بر دوش او بوده 
اســــت و ما مدیون آن مــــرد بزرگوار هســــتیم و 
امیدوارم بتوانیم در زمان این بزرگوار خدمتی به 
اسالم کرده باشیم و با درود بر شهیدان به خون 

غلطیده از کربالى حسین)ع( تا کربالى ایران.
وقتی به یاد شــــهیدان می افتیم و به یاد حسین و 
کربالى حســــین و به یاد کربال و روز عاشورا گریه ام 
می گیــــرد و با خــــود می گویم اى کاش مــــن هم در 
صحنه کربال در کنــــار موالیم حســــین)ع( بودم تا 
همچون علی اکبر در راه او جانفشــــانی کنم ولی با 
خود می گویم حسین جان بدان امروز فرزندان این 

سرزمین در کربالى ایران با کفر جهانی می جنگیم.
ایــــن عشــــق حســــین از کودکــــی در قلبم جاى 
گرفته و امروز عاشــــقانه براى دیدارش به بیابان 
می روم و چون موالیم حســــین آنقدر در ســــنگر 
مبارزه مقاومت می کنم تا خالقم را غرق به خون 

مالقات کنم.
آن وقت اســــت که آرزویــــم برآورده شــــده چرا!؟ 
چــــون من مرگ را در بســــتر ننــــگ می دانم براى 
خودم و دوست دارم طورى به سوى خالقم بروم 

که خودش دوست دارد.
مادر جــــان، مادرى کــــه در نیمه هاى شــــب کنار 
گهواره ام شــــب نخوابی ها کشیدی و مرا با اینکه 
پــــدرم را از کودکــــی از دســــت داده بــــودم طورى 
دوســــت  فاطمه)س(  حضرت  که  کردى  تربیت 
داشت، مادر جان من چگونه جبران آن زحمات 
شــــما را کنم چرا چون از روى شــــما شرمسارم و 

نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم.
مادر جان وقتی خبر شــــهادتم به شــــما رســــید 
صحنــــه کربال را به یــــاد بیاور و ظهر عاشــــورا را که 
زینــــب بــــرادرش را از دســــت داده بــــود دو نــــور 
دیده اش را در جلو چشــــمش شــــهید کردند و 
خیمه هاى آنهــــا را در آن بیابان آتــــش زدند ولی 
ایشان چون مادرش شجاع و صبور بود و دست 
از مبارزه نکشید و تو هم پیرو زینب هستی پس 
مانند او باش و وقتــــی می خواهی براى من گریه 
کنی به یاد زینب)س( در روز عاشورا باش و براى 
دو فرزند زینب گریه کن که چقدر مظلوم شهید 

شدند در جلوى چشم مادرشان.
پیامی برای دوستانم دارم:

عزیزان وقتی خبر شــــهادتم به شــــما رسید شما 

بدانید در ســــنگر جای من خالی است پس این 
شــــمائید که باید اســــلحه خونینــــم را بردارید و با 
دشمنان اسالم مبارزه کنید و امام خمینی را یارى 
کنید، در این میدان وظیفه هر کدام از شماست 
کــــه به گفتــــه او لبیک گوئید تا اینکــــه جبهه حق 
پیروز شــــود و دشــــمنان نابود شــــوند و می دانم 
شما از آن کسانی هستید که پیش از اینکه پیام 
من به شما رسد شما به سنگر و جبهه می روید و 

می دانم شما فاتحان اسالم هستید.
سفارش می کنم به دور امام چون پروانه باشید 
و آنقدر به دور این چراغ بچرخید تا در رکاب او به 

شهادت رسید.
دوست دارم چو وقت جان دادن چو موالیم حسین

در بیابان بال با ذکر قرآن جان دهم
دوست دارم دین حق پیروز گردد در جهان

تا شود ویران از بن کاخ بیداد شهان
می دهم پیغام با خونم که در کل جهان

غیر دین حق برادر هر چه باشد باطل است
اى که می خواهی پیامم را براى دوستان

از تو شادم اى برادر چون توئی همسنگرم
وصیت نامه شهید جال احمدى ملک

روایتی متفاوت از دست پرورده های حاج قاسم در خاک البوکمال
»همســــایه های  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
خانم جان« روایتی اســــت از مدافعــــان و نوکران 
حرم و حریم حضرت  زینب )س( که زیر سایه حاج 

قاسم، هفت سال در خاک سوریه جهاد کردند.
از  اســــت  روایتــــی  خانم جــــان«  »همســــایه های 
مدافعیــــن و نوکران حــــرم و حریم حضرت  زینب 
)س( که زیر ســــایه ســــپهبد شهید ســــلیمانی، 
هفــــت ســــال در خــــاک ســــوریه جهــــاد کردند. 
دست پرورده های حاج قاســــم که برای این حرم 
و همســــایگانش هر چه توانستند انجام دادند. 
از اســــلحه دســــت گرفتن تا خدمــــات اجتماعی 
و رســــاندن آب و نان به دســــت مردم ســــوریه. 
خدماتــــی کــــه مــــردم در دوران ســــیطره داعش 

رنگش را هم ندیده بودند.
پرســــتار  روایــــت  خانم جــــان«  »همســــایه های 
از چهارماه حضورش  احســــان جاویدی اســــت، 
در بیمارســــتان البوکمــــال ســــوریه. در صفحات 
این کتاب، مخاطب همراه راوی به ســــوریه ســــفر 

می کند. از دمشــــق و کنار ضریــــح حضرت زینب 
)س( تا حمــــص و تدمر و المیادیــــن و دیرالزور و 
800 کیلومتر دورتر از دمشــــق، روســــتایی به نام 
الِهــــری و ماجراهایــــش. خواننــــده، میــــان کوچه 
پس کوچه های خاطرات نقش بسته بر صفحات 
کتاب، می خندد، می دود، گریه می کند، خوشحال 
می شــــود،  غصــــه می خورد، خســــته می شــــود و 
مهم تر از همــــه می بیند و لمــــس می کند. چه را؟ 
روی دیگر جنگ را که میــــان دود آتش و انفجار و 
وحشیگری های داعش کمتر دیده شده است. 
رویــــی که فقــــط در جبهــــه حق دیده می شــــود و 

همین شده فرق میان جبهه حق و باطل.
ایــــن اثــــر حفــــاری ظریفــــی اســــت بــــه الیه های 
زیریــــن جنــــگ ســــوریه و الفبــــای جدیــــد جهاِد 
دســــت پرورده های حاج قاســــم. آنها که تا زنان 
و بچه هــــای البوکمــــال از شــــهر خارج نشــــدند، 

پایشان را در شهر نگذاشتند.
آبان ماه 1396. البوکمال آخرین پایتخت داعش در 

یک قدمی سقوط است. سردر همه خانه ها پرچم 
سفید تســــلیم، ســــرش را پایین انداخته و آویزان 
اســــت. همه منتظر دستورند. هم آنها که پرچم به 
سر در خانه هایشان نصب کرده، هم آنها که تا چند 
ســــاعت دیگر شــــهر را فتح می کنند. همه منتظر 
دستور حاج قاسم. باالخره بی سیم ها خش خش 
می کند و دســــتور صادر می شود. کوتاه و قاطع:»تا 
همه زن ها و بچه ها ســــالم از شهر خارج نشده اند، 

نیروها اجازه ورود به شهر را ندارند.«
برشی از کتاب:

نگاهــــم به پرچم ایــــران روی پشــــت بام می افتد. 
برای رســــیدن این پرچم به اینجا خــــون داده ایم. 
بغــــض گلویم را مشــــت می کند. همســــایه های 
خانم جان صبح به صبح به امید این پرچم دست 
بچه هایشان را می گیرند و به بیمارستان می آیند. 
بروم بگویم اشــــتباه آمده اید؟ بگویم دستمان از 
دارو خالی است؟ بگویم شرمنده، به خانه هایتان 
برگردید؟ جواب این مــــادران را هم بتوانم بدهم 

جــــواب شــــهدا را چــــه بدهم؟ ایــــن مادرهــــا دارو 
می خواهند، خون نمی خواهند که سخت باشد. 

قسمت سختش را شهدا داده اند.
پرچم ایران باالی این ســــاختمان باشــــد و مردم 
ناامید برگردند؟ چشــــم به پرچم که ســــوز سرد 
تنش را تــــکان می دهــــد، زار می زنم. دســــت به 
دامن جواد می شــــوم؛ راهی جلوی پایم بگذارد. 
یاد حاج احمد متوسلیان می افتم، می خواست 
این پرچــــم را در انتهای افق به زمین بکوبد. کف 
دســــت هایم را به پرچم و شــــهدایی که دورش 
جمــــع شــــده اند نشــــان می دهم. خالی اســــت. 

دسِت خالی که نمی شود کار کرد...
پرســــتار  روایــــت  خانم جــــان«  »همســــایه های 
عرفانیان  زینــــب  قلــــم  بــــه  جاویــــدی  احســــان 
)نویسنده دو اثر تحســــین شده مربع های قرمز 
و درگاه این خانه بوسیدنی است( در قطع رقعی 
و 268 صفحه توســــط انتشــــارات شهید کاظمی 

منتشر شد.

ایسوا گرفَدن
؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزها در پس گذر زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
مــــی رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونــــه زندگی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانــــان امروز کلمــــات متداول در همــــدان قدیم حتی 
به گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 
هستند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمان و به کمک 
جوان تــــر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشــــته 

شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی واژه ها که در همدان قدیم مصطلح بوده 

است و پرکاربرد پرداخته می شود.
ایسوا گرفَدن: زیر نظر گرفتن

پایدن: نگاه کردن، دیدن
ِاپا: ببین، نگاه کن

ُچریدن: ریختن، شر خوردن
بَیل: بگذار
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