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صفحه 7

ماندگاری سردار دل ها 
در قلب ملت
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معاون هماهنگی و برنامه و بودجه 
سازمان برنامه  و بودجه استان همدان:

مدیران اجرایی 
به دنبال فرصت سازی باشند

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون هماهنگــــی و برنامه و 
بودجه سازمان برنامه  و بودجه استان همدان گفت:مدیران 
اجرایی به دنبال فرصت ســــازی باشند. ســــید مهدی وفایی 
در گفتگو بــــا خبرنگار هگمتانه افــــزود: در فرصت های پیش 
روی اســــتان انتظار آن می رود که مدیران اجرایی با بهره گیری 
از دانش برنامه ریزی و بسترهای موجود در استان همدان به 

دنبال انجام کارهای بزرگ و ماندگار باشند.
وی همچنیــــن تأکید کــــرد: مدیران شــــهری می توانند در این 
مقطع زمانی با عقــــد قراردادهای مهم، پروژه های بزرگ عمرانی 
را با اســــتخدام پیمانکاران معتبر به اجرا بگذارند چرا که دولت 

حامی مدیران تواناست.
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رئیس کل دادگستری استان همدان:

مکتب حاج قاسم 
حرکت در مسیر ساالر شهیدان

رئیس کل دادگســــتری استان همدان با بیان اینکه پیروزی 
نهایــــی حق بر باطل بر اســــاس ســــنت الهی رقــــم می خورد 
گفت: حرکت در مســــیر الهی »حاج قاسم« را صاحب مکتب 

کرد.
به گزارش هگمتانه، در آســــتانه نخســــتین سالگرد شهادت 
ســــردار دل ها، سردار شــــهید سپهبد حاج قاســــم سلیمانی 
مراســــمی با حضور آیت اهلل محمدی نماینــــده مردم همدان 
در مجلس خبرگان رهبری، رئیس کل دادگســــتری اســــتان 

همدان و اعضای شورای معاونین این نهاد برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان در این مراسم با اشاره 
بــــه مقابله تاریخی و همیشــــگی حق و باطــــل در برابر یکدیگر 

اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم از باطل  ...
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رئیس شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

جابه جایی رایگان 
شهروندان همدانی در سالگرد 

شهادت سردار سلیمانی
 رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همــــدان از خدمات رســــانی 
رایگان ناوگان اتوبوسرانی درون شهری همدان به مناسبت 
نخســــتین ســــالگرد شــــهادت مظلومانه ســــردار دلها " حاج 

قاسم سلیمانی " در روز شنبه سیزدهم دی ماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان اضافه کرد: 
رهبرمعظم انقاب همواره بر ضرورت زنده نگه داشــــتن یاد و 
خاطره شهدا تأکید ویژه ای دارند که همه ما مکلف به تبعیت 

از ایشان هستیم چرا که شهدا بر گردن یکایک ما حق دارند.
وی با بیان اینکه عظمت و منزلت واالی شهید "حاج قاسم 

سلیمانی" بر کسی پوشیده نیست  ...
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راه آهن همدان 
60 میلیارد تومان اعتبار گرفت

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسامی از 
اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن تهران- 
همدان خبر داد و گفت: این پروژه عمرانی بزرگ استان دارای 

ردیف مستقل در بودجه کشور شده است.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی روز پنجشنبه در 
شورای برنامه ریزی و توسعه اســــتان همدان اظهار کرد: برای 
پروژه راه آهن همدان 30 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری 
اختصــــاص یافت و با جدیت پیگیر مســــائل مرتبــــط با اجرا و 

تکمیل این طرح بزرگ و مهم عمرانی هستیم.
وی با بیان اینکــــه راه آهن از این پس دارای ردیف مســــتقل 
در بودجه کشــــور اســــت، گفــــت: گنجاندن ایــــن موضوع در 
بودجه کار آسانی نبود اما اقدامی مهم در افق 50 ساله استان 

همدان محسوب می شود.

تش نشانان همدان در سوگ همکارانشان آ

تش نشان همدانی  آ  3
در تصادف جان باختند

سه نفر از آتش نشانان همدان در سفری شخصی در مسیر محور گل تپه 
- بیجار در تقاطع فرعی به اصلی دچار سانحه تصادف شدند.

به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، متأســــفانه ســــه آتش نشــــان همدانی در 
ســــفری شــــخصی با خودرو پراید در محــــور گل تپه - بیجار بــــا یک تریلی 

تصادف کردند که این سانحه منجر به فوت هر سه آتش نشان شد.

: افتخار کشتی مالیر

برخی کشتی گیران به حال خود 
رها شده اند

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

دوگانه  سازی ها در آستانه انتخابات 
زمینه ساز فتنه است

روز غمگینی برای فرشتگان نجات آتش نشانی رقم خورد و خسارت 
انسان دوستی  از  سرشار  سازمانی  پیکره  بر  جبرانی  سخت  و  بزرگ 
وارد آمد. واژه تسلیت برای هم دردی با خانواده آتش نشانی همدان 
بسیار ناچیز است و با هیچ پیامی نمی توان عمق این ضایعه و اندوه 

و خسارت را منتقل نمود.
آتش نشانان همواره با نجات جان دیگران بشارت دهنده هستند و 
اکنون متأسفیم که باید به جامعه ایثارگر آتش نشانی بابت از دست 

دادن سه نیروی فداکار تسلیت بگوییم.
از درگاه خداوند منان می خواهیم روح سه آتش نشان از دست رفته 
برکف  جان  ایثارگران  این  خانواده  به  و  کند  رحمت  قرین  را  همدان 
که اکنون در مصیبت از دست دادنشان بر سوگ نشسته ایم صبر 

عطا نماید.

عباس صوفی، شهردار همدان
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان
، معاون خدمات شهری شهردار وحید علی ضمیر
سیدصادق پورسینا، سرپرست سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری همدان

آتش نشانی به سوگ نشست

حسین پاشایی پناه محمد جمشید نیا محمد علی احمدی کهیاد

نگاهی بر تجمع بی نظیر مردم دارالمجاهدین همدان 
همزمان با تشییع سراسری پیکیر شهید حاج قاسم سلیمانی

از محبوبیت بی پایان تا عاقبت بخیری
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رئیس کل دادگستری استان همدان:

مکتب حاج قاسم حرکت در مسیر ساالر شهیدان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس کل دادگســــتری 
استان همدان با بیان اینکه پیروزی نهایی حق بر باطل بر 
اساس ســــنت الهی رقم می خورد گفت: حرکت در مسیر 

الهی »حاج قاسم« را صاحب مکتب کرد.
به گزارش هگمتانه، در آستانه نخستین سالگرد شهادت 
سردار دل ها، ســــردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
مراسمی با حضور آیت اهلل محمدی نماینده مردم همدان 
در مجلس خبرگان رهبری، رئیس کل دادگستری استان 

همدان و اعضای شورای معاونین این نهاد برگزار شد.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان در این مراسم با 
اشــــاره به مقابله تاریخی و همیشــــگی حق و باطل در برابر 
یکدیگر اظهار کرد: خداوند متعــــال در قرآن کریم از باطل 
به عنوان "َزَبد" و آنچه که شبیه کف آب و غیر اصیل است، 

یاد کرده که در نهایت نابود می شود.
محمدرضا عدالتخواه افزود: گرچه در برخی مقاطع تاریخی 
باطل امکان جوالن داشــــته، اما ســــنت الهــــی بر این رقم 

خورده که در نهایت جبهه حق بر باطل پیروز می شود.

امامین انقالب و ســــلیمانی ها، شــــاگردان مکتب  �
حسینی هستند

وی بــــا بیــــان اینکــــه هــــر شــــخصی خــــود بایــــد ببیند و 
انتخــــاب کند کــــه در جبهه حق قــــرار گرفته یا در مســــیر 

باطل حرکت می کنــــد افزود: بی تردید حضــــور در جبهه 
حــــق هزینه های مالــــی و آبرویــــی دارد کــــه صاحبان حق 
در راه خــــدا تقدیــــم می کننــــد و مصداق بــــارز و کامل آن 
حرکت سیدالشهدا)ع( اســــت و در عصر حاضر نیز امام 
خمینی)ره( و رهبــــر انقاب به عنوان شــــاگردان مکتب 

حسینی اشاره کرد.
رئیــــس کل دادگســــتری اســــتان همــــدان تصریح کرد: 
ســــردار ســــلیمانی خود شــــاگرد و پرورش یافته مکتب 
وارســــته  جایگاهی  بــــه  دلیل  همیــــن  به  بود،  حســــینی 
رســــید تا جایی که بــــه فرموده رهبر انقاب حاج قاســــم 
آن تمسک این  خود صاحب مکتب شــــد و البته علت 
آموزه هــــای دینی و حرکت مســــتمر  ســــردار پراقتدار به 
و بی وقفه در مســــیر ســــاالر شــــهیدان و در نهایت در 

بود. الهی  مسیر 
وی در ادامــــه بــــا تبییــــن دالیل عقلــــی و ضــــروری حضور 
مستشــــاری ایران در برخی کشــــورهای منطقــــه به عنوان 
مرکــــز محور مقاومت، عنــــوان کــــرد: در کام امام علی)ع( 
مبــــارزه در داخل خانه و بــــه تعبیری در کشــــور پیروزی به 

همراه نخواهد داشت، بلکه موجب ذلت می شود.

اگر مدافعان حرم نبودند، باید وارد جنگ با داعش  �
در عمق ایران می شدیم

عدالتخــــواه تصریح کرد: اگــــر فرماندهی همچون ســــردار 
ســــلیمانی با دشــــمنان حقیقی اســــام از جملــــه داعش 
لبنــــان  در  صهیونیســــتی  تروریســــت های  و  ســــوریه  در 
نمی جنگید و بســــیج مردمی از خــــود آن ملت ها به وجود 
نمی آورد، اکنون ما باید در عمق کشــــور علیه جنایتکاران 

عالم سنگربندی می کردیم.

مرزهای راهبردی ایران به کرانه های دریای مدیترانه  �
رسیده

کید بر اینکــــه امنیت موجود و شــــرایط فعلی  وی بــــا تأ
بــــا جانفشــــانی های مدافعان حرم و وطــــن رقم خورده 
وز مرزهای راهبردی ایران اســــامی  اســــت، گفت: امــــر
به ســــوریه، لبنان و کرانه های دریای مدیترانه رسیده و 
این مســــاله به معنی تضمین امنیت کشــــور و جامعه 

است.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان بیان کــــرد: آنچه 
موجب شــــد تا ســــردار ســــلیمانی و ابومهدی المهندس 
محبوب قلب ها شــــوندم، بی تردید ایمــــان و عمل صالح 
آنان بود و شــــهادت حسینی وار این ســــرداران واالمقام، 
زمینه ساز آبیاری و تناوری شجره طبیه اسام شده است، 
امید آن کــــه به یاری خدا همه ما در هر دو عالم مشــــمول 

دعای خیر این بزرگواران شویم.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

جابه جایی رایگان شهروندان همدانی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسامی شهر 
همدان از خدمات رسانی رایگان ناوگان اتوبوسرانی درون 
شهری همدان به مناســــبت نخستین سالگرد شهادت 
مظلومانه سردار دلها " حاج قاسم سلیمانی " در روز شنبه 

سیزدهم دی ماه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سید مسعود عسگریان اضافه کرد: 
رهبرمعظــــم انقاب همواره بر ضرورت زنده نگه داشــــتن 
یاد و خاطره شــــهدا تأکید ویژه ای دارند که همه ما مکلف 
به تبعیت از ایشان هستیم چرا که شهدا بر گردن یکایک 

ما حق دارند.
وی با بیان اینکــــه عظمت و منزلت واالی شــــهید "حاج 
قاسم ســــلیمانی" بر کسی پوشیده نیســــت چرا که این 
شــــهید واالمقام یک چهره بین المللی و ضد تروریستی 
در جهان به شــــمار می رونــــد، افزود: از این رو بایســــتی از 
تمامی ظرفیت ها و امکانــــات موجود در جهت زنده نگه 
داشــــتن نام و یاد این شهید بزرگوار در بین مردم نهایت 

بهره را ببریم که در همین راســــتا اعضای شورای اسامی 
شــــهر و شــــهردار همدان اهتمام ویژه ای به این مسأله 

دارند.
رئیس شورای اسامی شــــهر همدان در ادامه اظهار کرد: 
به مناســــبت نخستین سالگرد شهادت ســــردار سرافراز 
سپاه اســــام "حاج قاســــم ســــلیمانی" و یاران شهیدش، 
پیشنهاد رایگان شدن خدمات ناوگان اتوبوسرانی درون 
شهری همدان از سوی شــــهردار همدان مطرح شد که با 
نظر اعضای شورای اسامی شهر این موضوع به تصویب 

رسید.
به گزارش روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان، 
عســــگریان در ایــــن خصوص افــــزود: واحد اتوبوســــرانی 
همدان با هدف تبیین یاد و خاطره شــــهید ســــلیمانی، در 
روز شنبه سیزدهم دی ماه هم زمان با نخستین سالگرد 
، به جابه جایی رایگان شهروندان اقدام  این شهید سرافراز

خواهد کرد.

استان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــامی از اختصاص 60 
میلیارد تومان اعتبار برای پــــروژه راه آهن تهران- همدان 
خبــــر داد و گفت: این پــــروژه عمرانی بزرگ اســــتان دارای 

ردیف مستقل در بودجه کشور شده است.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی روز پنجشنبه 
در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان اظهار کرد: 
بــــرای پروژه راه آهن همــــدان 30 میلیارد تومــــان اعتبار در 
ســــال جاری اختصاص یافت و با جدیت پیگیر مســــائل 
مرتبط بــــا اجــــرا و تکمیل این طــــرح بزرگ و مهــــم عمرانی 

هستیم.
وی با بیان اینکه راه آهن از این پس دارای ردیف مستقل 
در بودجه کشور اســــت، گفت: گنجاندن این موضوع در 
بودجه کار آســــانی نبود اما اقدامی مهم در افق 50 ســــاله 

استان همدان محسوب می شود.
نماینــــده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اسامی خاطرنشــــان کرد: به ثمر نشســــتن راه آهن مایر 
نیز کار دشواری بود و طبق روالی عادی که پیش می رفت 

25 سال طول می کشید تا به بهره برداری برسد.
حاجی بابایی به پیگیری های جدی و مســــتمر پروژه قطار 
شهری همدان نیز اشاره کرد و افزود: اجرای این پروژه برای 
شــــهر همدان بسیار ضروری است که با جدیت پیگیر آن 

هستیم.
به گفته وی، اجرای طرح های جامع شــــهر و قطار شهری به 
رشد و پایداری کانشــــهر همدان کمک می کند به نحوی 
که شــــهر از زیرســــاخت های مناســــب و قوی بهــــره مند 

می شود.
همچنیــــن  ملــــت  خانــــه  در  همــــدان  مــــردم  نماینــــده 
از توافــــق بــــا وزارت دفــــاع بــــرای مشــــارکت در اجرای 
ورش مرغ اســــتاندارد )الیــــن(، مرغ اجداد،  طرح های پر

الســــتیک ســــازی در منطقــــه ویــــژه اقتصــــادی جهان 
، صنایع تبدیلی  آباد، پاالیشــــگاه، شهرک فرآوری ســــیر
ســــیب زمینــــی و دامــــداری در منطقــــه تجرک اســــتان 

داد. خبر  همدان 
حاجی بابایی افــــزود: برای تکمیل و راه انــــدازی پروژه های 
نیمه تمام و یا ساخت واحدهای تولیدی مورد نیاز استان 
همــــدان با نهادهــــای مختلف و یا ســــرمایه گذاران بخش 

خصوصی رایزنی و مذاکرات الزم را انجام می دهیم.

ح های  � : هشت هزار میلیارد تومان برای طر استاندار
ملی استان همدان هزینه می شود

استاندار همدان هم با اشاره به افق روشن توسعه گفت: 
از شمال تا جنوب استان به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده 
و هشــــت هزار میلیارد تومان پروژه و طرح ملی در مناطق 

مختلف در حال اجرا است.
ســــید ســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: از کل اعتبار اســــتان 
همــــدان 400 میلیون تومــــان اختصاص یافتــــه اما مبالغ 
کانی صرف اجرای پروژه های ارزشمند و بنیادی برای این 

دیار می شود.
وی با بیــــان اینکه امســــال 10 هزار میلیــــارد تومان صرف 
اجرای پروژه های جهش تولید می شود گفت: برخی از این 
طرح ها به مراحل نهایی رسیده و بقیه هم با شتاب خوبی 

در حال ساخت است.
بهداشت  حوزه  در  کرد:  خاطرنشــــان  همدان  استاندار 
زی، گردشــــگری، راه، آب و فاضاب  و درمــــان، کشــــاور
وژه بــــزرگ در حال احداث اســــت  و صنعــــت ده ها پــــر
که مدیــــران دســــتگاه های مربوط باید بــــه اطاع مردم 

. نند سا بر
شــــاهرخی به مدیران ادارات استان توصیه کرد: از ظرفیت 
گاه ســــازی مــــردم از وضعیــــت پروژه ها و  رســــانه ها برای آ

خدمات صورت گرفته نهایت بهره را ببرند.
استاندار از پتروشــــیمی هگمتانه به عنوان نماد برجسته 
تاش و همت در سال جهش تولید یاد کرد و گفت: این 
پروژه با پیگیری های بســــیار و طی مسیر طوالنی به تازگی 
وارد چرخه تولید شــــده و محصول آن روانــــه بازار مصرف 

شده است.
اســــتاندار همــــدان از نهایی شــــدن پروژه احداث مســــیر 
گنجنامه به تویســــرکان خبر داد و گفت: ایــــن طرح از نظر 
پدافند غیرعامل و توســــعه گردشــــگری اهمیت بسیاری 
دارد و می تواند بخش جنوب غربی شــــهر همدان را از بن 

بست خارج کند.
به گفته شــــاهرخی ایستگاه جدید مســــافربری راه آهن با 
فناوری باال در حال ســــاخت اســــت و ایســــتگاه قبلی به 
باربری تبدیل می شود که طرحی مهم برای جذب گردشگر 

محسوب می شود.
وی همچنین از اخذ مجوز نیروگاه 500 مگاواتی برای مایر 
خبــــر داد و گفــــت: تکمیل پروژه ســــدگرین هم به بخش 

خصوصی واگذار می شود.
اســــتاندار همــــدان یادآوری کــــرد: همــــدان از نظر کمی و 
کیفی در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در کشــــور 
پرچم دار اســــت و اقدامات خوبی در ایــــن زمینه صورت 

گرفته است.
شــــاهرخی به طرح مولد سازی نیز اشــــاره کرد و افزود: این 
موضوع از تأکیدات رئیس جمهوری اســــت و بر اســــاس 
آن امــــوال و اماک مازاد ادارات بایــــد طبق قوانین موجود 
فروخته شــــده و اعتبار آن صرف پروژه های عمرانی همان 

استان شود.
بــــه نقل از ایرنــــا، وی از مدیــــران خواســــت از فرصت باقی 
مانده تا پایان دولت اســــتفاده کــــرده و با تاش مضاعف 

کارهای در دست اجرا را به اتمام برسانند.

تش نشانان همدان در سوگ همکارانشان آ

تش نشان همدانی  3 آ
در تصادف جان باختند

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــه نفر از آتش نشــــانان 
همدان در سفری شــــخصی در مســــیر محور گل تپه - 
بیجــــار در تقاطع فرعــــی به اصلی دچار ســــانحه تصادف 

شدند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، متأسفانه سه آتش نشان 
همدانی در سفری شخصی با خودرو پراید در محور گل 
تپه - بیجار با یک تریلی تصادف کردند که این ســــانحه 

منجر به فوت هر سه آتش نشان شد.
محمدعلی احمدی کیهاد، محمد جمشیدنیا و حسین 
پاشایی پناه فرزند شهید پاشایی پناه سه آتش نشانی 

هستند که در این سانحه جان باختند.
شــــهردار همدان پیش از ظهر روز گذشــــته با حضور در 
مراســــم تشــــییع پیکر این سه آتش نشــــان با خانواده 
بزرگ آتش نشانی همدان و وابستگان این عزیزان ابراز 

همدردی کرد.
همــــکاران  دادن  دســــت  از  افــــزود:  صوفــــی  عبــــاس 
فداکارمان برای ما ضایعه ســــنگین و دشواری است که 
خاضعانه به موجب زحمات گرانســــنگ این سه همکار 
آتش نشانی و  عزیز به شــــهروندان همدانی، همکاران 

خانواده های داغدار ایشان تسلیت عرض می کنم.

معاون هماهنگی و برنامه و بودجه 
سازمان برنامه  و بودجه استان همدان:

مدیران اجرایی 
به دنبال فرصت سازی باشند

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی و برنامه و بودجه سازمان 
برنامه  و بودجه اســــتان همدان گفت:مدیران اجرایــــی به دنبال فرصت 

سازی باشند. ســــید مهدی وفایی در گفتگو با خبرنگار هگمتانه افزود: 
در فرصت های پیش روی اســــتان انتظار آن می رود که مدیران اجرایی با 
بهره گیری از دانش برنامه ریزی و بسترهای موجود در استان همدان به 

دنبال انجام کارهای بزرگ و ماندگار باشند.
وی همچنین تأکید کرد: مدیران شهری می توانند در این مقطع زمانی با 
عقد قراردادهای مهم، پروژه های بزرگ عمرانی را با اســــتخدام پیمانکاران 

معتبر به اجرا بگذارند چرا که دولت حامی مدیران تواناست.

وفایی در ادامه با تصریح این مطلب که قانون بودجه دارای 17 تبصره است 
و از تک تک آنها می توان برای گره گشایی از مشکات مردم بهره مند شد، 
گفــــت: مدیران بــــا خاقیت و تــــوان و هنر مدیریت مطلوب ســــعی کنند 

کارهای بزرگ را برای مردم خوب استان همدان در نظر بگیرند.
وی در پایان مدیریت مالی و ذیحســــابی در شــــهرداری همــــدان را دارای 
رفتار حرفه ای دانســــت و خاطرنشان کرد: بنابراین شــــهرداری همدان را 

الگوی مناسبی برای سایر دستگاه های اجرایی در استان می شناسیم.

پیام استاندار همدان در نخستین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی

پیوند مردم با شهیدان 
ناگسستنی است

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: اســــتاندار همدان 
گفــــت: مردمــــی بودن، شــــجاعت، اخــــاص و بزرگ 
منشی شهید سردار ســــلیمانی، این قهرمان ملی تا 
همیشــــه در یاد و خاطر ملت ایران اسامی ماندگار 

خواهد بود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی روز 
پنجشنبه با صدور پیامی اولین سالگرد عروج آسمانی 
ســــردار دل ها، سپهبد شــــهید حاج قاسم سلیمانی، 
شهید بزرگوار راه امنیت و دفاع از وطن را گرامی داشت.

در ایــــن پیــــام آمده اســــت: اولیــــن ســــالگرد عروج 
آسمانی ســــردار دل ها، سپهبد شــــهید حاج قاسم 
سلیمانی، شــــهید بزرگوار راه امنیت و دفاع از وطن 

را گرامی می داریم.
مردمی بودن، شجاعت، اخاص و بزرگ منشی این 
قهرمان ملی تا همیشــــه در یاد و خاطــــر ملت ایران 

اسامی ماندگار خواهد بود.
ارادت قلبــــی مــــردم و تشــــییع بــــا شــــکوه و وصف 
ناشــــدنی ایشان، نشــــان از پیوند ناگسستنی مردم 
با شــــهدا و آرمان ها شــــهدا دارد و از خداوند متعال 
می خواهیم توفیــــق دهد همه ما ادامــــه دهنده راه 

شهدا باشیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

حجت االسالم نظیری:

ایستادگی و مقاومت در 
مقابل استکبار پیام شهادت 

سردار سلیمانی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تبلیغات اسامی 
اســــتان همدان با بیان اینکه پیام شــــهادت حاج قاسم 
سلیمانی ایستادگی و مقاومت در مقابل استکبار است 
گفت: مــــردم باید با تمام وجود بــــاور کنند رمز پیروزی ما 
ایســــتادگی در مقابل دشمن اســــت نه عقب نشینی و 
کوتاه آمدن از آرمان ها و استکبار را به رسمیت شناختن.
به گزارش هگمتانه، حجت االسام محمدهادی نظیری 
با اشــــاره به سالگرد شــــهادت حاج قاسم ســــلیمانی و 
گرامیداشت یاد این ســــردار بزرگ اسام اظهار کرد: حاج 
قاسم ها رفتند و در قله های مسیر انقاب قرار گرفتند تا 

ما راه را گم نکنیم .
وی سردار ســــلیمانی  را پیشتاز تحقق آرمان های انقاب 
عنوان کرد و گفت: افرادی که پیام جهانی انقاب را درک 
کردند و هدف انقاب، تمدن اسامی و تحقق بین الملل 
)عج( را شناختند،  اسامی و زمینه سازی ظهور امام عصر

با حیات و ممات خود ماندگارند.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان با بیان اینکه 
نگاه بلند ســــردار به فتح قله های هدف انقاب اسامی 
و از مرزهای جمهوری اسامی به سمت تشکیل بسیج 
مســــتضعفان عالم بود گفــــت: این شــــهید بزرگوار در 
کشورهای اســــامی به خصوص عراق، ســــوریه و لبنان 
زمینــــه تحقق بســــیج مســــتضعفین و تقویــــت جبهه 

مقاومت را ایجاد کرد.
وی تقویت جبهه مقاومت و حلقه بسیج مستضعفین را 
بستری برای مقابله با دشمن دانست و ادامه داد: با این 
اقدام آنقدر عرصه بر جریان استکبار تنگ می شود تا دیگر 

نامی از صهیونیسم و آمریکای جهانخوار باقی نماند.
نظیری با بیان اینکه به فضل خداوند متعال آرمان بزرگ 
شهید حاج قاسم ســــلیمانی محقق خواهد شد گفت: 
تمــــام عالم متوجــــه آرمان های اســــام عزیز شــــده اند و 
انشــــاءاهلل مستضعیفن عالم نیز برای در هم شکستن 

دشمن ید واحده خواهند شد.
وی بیــــان کرد: پیام حاج قاســــم ســــلیمانی اســــت که 
در تحقــــق آرمان هــــای انقاب خســــته نشــــویم، کوتاه 
نیاییم، کــــم نیاوریم و پای آرمان هــــای انقاب محکم و 
جانانه بایســــتیم که اگر چنین کردیــــم خداوند متعال 
باالتریــــن درجاتش که همان فیض عظیم شــــهادت و 

عاقبت بخیری است را عنایت می کند.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان همدان گفت: پیامی 
که باید در ســــالگرد حاج قاســــم ســــلیمانی به جهانیان 
مخابره کنیم ایســــتادگی و مقاومت در مقابل استکبار 
و حرکت در مســــیر آرمان های انقاب اسامی است که 
امــــروز باید این مهم را به معنــــای واقعی کلمه به جامعه 

خود منعکس کنیم.
به نقل از فــــارس، وی ضمن بیان ایــــن مطلب که مردم 
باید با تمام وجود باور کنند رمز پیروزی ما ایســــتادگی در 
مقابل دشــــمن اســــت نه عقب نشــــینی، کوتاه آمدن از 
آرمان ها و استکبار را به رسمیت شناختن اظهار کرد: باید 

در این مسیر بمانیم تا عزتمندانه زندگی کنیم.

خبــر

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

دوگانه  سازی ها در آستانه انتخابات 
زمینه ساز فتنه است

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: نماینده مــــردم همدان 
و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی هشــــدار داد: 
دوگانگی هایــــی که همیشــــه در آســــتانه انتخابات راه 
می اندازنــــد مانند دوگانه مذاکره یا معیشــــت، جنگ یا 
معیشــــت، هسته ای یا معیشــــت، آمریکا یا معیشت، 
فتنه هایی بوده که همیشــــه دنبال کردند و اگر مردم را 
گاه نکنیم همین دوگانگی ها ممکن اســــت  بیــــدار و آ

دوباره فتنه هایی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش هگمتانــــه، احمدحســــین فاحی در صحن 
 ، علنی مجلس در روز چهارشنبه در نطق میان دستور
گفت: قــــرآن کریم به فتنه گرانی که همیشــــه فتنه های 
خود را توجیه می کنند هشــــدار داده کــــه رفتار و اعمال 
ما برای جلوگیری از فتنه بود و بدانید که شــــما در فتنه 

ساقط شدید و جهنم به شما کافران تسلط دارد.
آموزش و تحقیقات مجلس  ســــخنگوی کمیســــیون 
شورای اسامی با اشاره به حماسه نهم دی ماه، افزود: 
9 دی حاوی پیامی بود و دست رد بر سینه کسانی بود 
آشــــوب گری دنبال دنیای پســــت  که با دروغ پردازی و 
خود بودند؛ هشــــداری که امروز نماینــــدگان، نخبگان، 
اســــاتید و دلسوزان نظام اســــامی باید مورد توجه قرار 
دهند این اســــت که فتنه های قبل از 9 دی رفع نشــــد 
بلکه دفع شــــد و هر 10 ســــال یکبــــار برنامه ریزی کردند 
و کشــــور را به آشوب کشــــاندند و به تعبیر رهبر معظم 

انقاب نظام را به لبه پرتگاه سقوط بردند.
وی ادامــــه داد: اگر امروز غفلت کنیــــم با توطئه هایی که 
امــــروز دارنــــد و دوگانگی هایی که همیشــــه در آســــتانه 
انتخابات راه می اندازند مانند دوگانه مذاکره یا معیشت، 
جنگ یا معیشــــت، هســــته ای یــــا معیشــــت، آمریکا یا 
معیشت، فتنه هایی بوده که همیشه دنبال کردند و اگر 
مردم را در همین ایامی که ایام فاطمیه و بصیرت زهرایی 
گاه نکنیم همیــــن دوگانگی ها ممکن  اســــت بیدار و آ

است دوباره فتنه هایی را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس یازدهم 
یادآور شــــد: در قرآن کریــــم به فتنه گران هشــــدار داده 
شــــده که فکر نکنند فتنه هایی که برپا می کنند دامن 
مردم را خواهد گرفت بلکه باید بدانند که فتنه ها دامن 
خودشان را هم خواهد گرفت؛ خوش بینی، دلدادگی و 
آویزان شدن به دشــــمن نتیجه ای جز سرافکندگی در 

پیشگاه ملت ندارد.
فاحی افــــزود: کســــانی کــــه امــــروز هــــم دم از مذاکره 
می زنند آنانی که حل مشــــکات اقتصادی امروز کشور 
را به مســــاله مذاکره و تســــلیم در برابــــر آمریکا قلمداد 
می کننــــد و هنوز بــــه برجــــام بی فرجامشــــان می نازند؛ 
برجامی کــــه نه تنها گابی اش نرســــید بلکه درخت آن 
هم پوسید و خشک شــــد و از درخت خشکیده برجام 
هــــم یک تخته ای بــــر تابــــوت طرفداران نمانده اســــت 
امروز همچنان مســــاله مذاکرات را راه حل معیشــــت 
کشور قرار می دهند؛ مشکات اقتصادی کشور و تورم 
افسارگســــیخته حاصل تفکر وابسته لیبرالی است که 
هنوز هم آمریکا را قبله آمــــال خود می داند و همچنین 
آنانــــی که امروز کاالهای اساســــی مــــردم را در بنادر انبار 
می کنند و منتظر انتخابــــات آمریکا می مانند تا با آمدن 

جو بایدن بتوانند مشکات اقتصادی را حل کنند.
نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: 
در طــــول این همه مذاکره یکجــــا بگویید که در مذاکره 
آقــــای روحانی  نباخته ایــــد و کتاب خاطرات هســــته ای 

شاهد بر این مطلب است.
وی یادآور شــــد: مذاکرات 82 تــــا 84 اعتراف می کند که 
حتی البرادعی ما را گول زد و رئیس جمهور فان کشور 
در آخرین نقطه مذاکره به ما گفت ما راه حلی برای شما 
جز تســــلیم و عقب نشینی نمی شناســــیم؛ چند دوره 
شکســــت  مذاکره  وابســــتگی  تفکر  ایــــن  می خواهید 

خورده را تمرین کنید.
فاحــــی خطــــاب بــــه مردم بــــا بیــــان اینکه مشــــکات 
اقتصادی کشــــور ناشــــی از بی تدبیری و بــــی مدیریتی 
اســــت، تصریح کرد: ایــــن وضعیت نتیجــــه ناکارآمدی 
مدیریتی است که به هشــــدارهای مقام معظم رهبری 
توجه نکرد که فرمودند مشــــکات اقتصادی کشور راه 

حل بیرونی ندارد.

بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها 
ع جرم در پیشگیری از وقو

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی، اجتماعی 
و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگســــتری استان همدان 
از بهره مندی از ظرفیت دانشــــگاه ها در پیشــــگیری از 

وقوع جرم خبر داد.
به گزارش هگمتانه، در راســــتای اجرای دستورالعل 
نحوه تعامل و مشــــارکت سازمان های مردم نهاد با 
قوه قضائیــــه اباغی رئیس قوه قضائیه در توســــعه 
گفتمان  توســــعه  ویج  تر و  حقوقی  آمــــوزش  نهضت 
مشــــترک  همکاری هــــای  تفاهم نامــــه  قضایــــی؛ 
جــــرم  وقــــوع  از  پیشــــگیری  و  اجتماعــــی  معاونــــت 
دادگستری اســــتان همدان و دانشگاه های استان 

شد. منعقد 
معاون قضایــــی، اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم 
دادگستری اســــتان همدان در این مراسم اظهار کرد: 
توســــعه نهضت آموزش حقوقی، آشــــنا نمودن عامه 

مردم به حقوق و تکالیف خود با هدف ارتقای ســــطح 
گاه های مردمی و نهادینه ســــازی فرهنــــگ احترام به  آ
قانون از اهــــداف مهم انعقــــاد تفاهم نامه مشــــترک 

است.
کید بر ضــــرورت اســــتفاده از بنیه  عبــــاس نجفی بــــا تأ
علمــــی و ظرفیت عظیم دانشــــگاه ها در پیشــــگیری 
از وقوع جرم و اجرای مناســــب دســــتورالعمل مذکور 
اضافه کرد: ترویج و توسعه گفتمان قضایی در قلمرو 
پیشــــگیری از وقوع جرم، مبارزه با فســــاد، احیا حقوق 
عامــــه، اصاح و درمــــان مجرمــــان، عدالــــت ترمیمی، 
ترویج صلح و ســــازش و حمایت از بزه دیدگان از دیگر 

اهداف این تفاهم نامه است.
در پایــــان این مراســــم نماینــــدگان و رؤســــای هر یک 
از دانشــــگاه ها و مراکز آمــــوزش عالی اســــتان به بیان 

دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند.

راه آهن همدان 60 میلیارد تومان اعتبار گرفت
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با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش:

آغاز احداث مدرسه روستای »کمری« در جوکار
مدرسه  اجرایی  عملیات  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
وســــتای »کمری« از توابع بخش جوکار  چهار کاســــه ر
تومان  میلیون   300 و  میلیــــارد   2 با  مایر  شهرســــتان 
و  ورش  پر و  آمــــوزش  یر  وز معــــاون  حضــــور  با  اعتبــــار 
مدارس  تجهیز  و  توســــعه  نوســــازی،  ســــازمان  رئیس 

شد. آغاز  کشور 
و  توســــعه  نوســــازی،  مدیرکل  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
وز پنجشــــنبه در  تجهیــــز مــــدارس اســــتان همــــدان ر
»کمری«  وستای  ر مدرســــه  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین 
 300 و  میلیارد   2 حــــدود  کرد:  اظهار  مایر  شهرســــتان 
میلیــــون تومــــان اعتبــــار برای ســــاخت این مدرســــه 
با  مشــــارکتی  صورت  بــــه  که  اســــت  شــــده  پیش بینی 

شد. خواهد  احداث  شهرســــتان  این  خّیران  از  یکی 
میلیون   700 رقم  این  از  ود:  افز مرادی  محمدحســــین 
توســــط  اعتبار  مابقــــی  و  تأمیــــن  خّیــــر  توســــط  تومان 
هزینه  مدارس  تجهیز  و  توســــعه  نوســــازی،  ســــازمان 
خواهد شــــد کــــه دکتر رخشــــانی مهر رئیس ســــازمان 
مساعد  قول  ســــفر  این  در  کشــــور  مدارس  نوســــازی 
را  مدرســــه  این  ســــاخت  هزینه  مابقی  پرداخــــت  برای 

داد.
س  کا  1 3 ی  ا ر ا د ســــتا  و ر یــــن  ا  : د ا د مــــه  ا د ا ی  و
د  ا تعــــد یــــش  ا فز ا بــــه  جــــه  تو بــــا  کــــه  ســــت  ا س  ر د
 ، ز مو نش آ ا د  5 0 0 د  و حد تحصیل  و  ن  ا ز مــــو نش آ ا د
کمــــک  بــــا  کــــه  د  بــــو س  ر د س  کا ر  چهــــا بــــه  ز  نیــــا
ت  مد ر  د کتی  ر مشــــا ت  ر صــــو بــــه  ح  طــــر یــــن  ا خّیــــر 
به  ه  ینــــد آ ل تحصیلی  ســــا و  ث  ا حــــد ا ه  مــــا  6 ن  مــــا ز

. ســــد می ر ی  ر ا د ه بر بهر
س  ر ا مــــد تجهیــــز  و  ســــعه  تو  ، ی ز ســــا نو کل  یــــر مد
ین  ا س  ر ا مــــد صد  ر د  3 0 ینکــــه  ا ن  بیــــا بــــا  ن  ا همــــد
به  ز  نیا صــــد  ر د  1 3 و  ی  ز م ســــا و مقا بــــه  ز  نیا ن  ســــتا ا
لت  و د یت  حما بــــا   : د و فز ا ند  ر ا د ی  ز ســــا ز با و  یب  تخر

س  ر ا مد ی  ز ســــا نو و  ی  ز ســــا ز با  ، ی ز م ســــا و مقا ند  و ر
. ســــت ا فته  یا یش  ا فز ا

 70 مــــرادی اعتبــــارات ملــــی امســــال ایــــن اســــتان را 
میلیــــارد   11 را  اســــتانی  اعتبــــارات  و  تومــــان  میلیــــارد 
میلیارد   46 رقــــم  این  از  گفــــت:  و  کرد  عنــــوان  تومان 
بین  مشــــارکتی  وژه هــــای  پر ردیف  در  اعتبــــار  تومــــان 

گرفته شــــده است. ین در نظر  دولت و خیر
آموزشــــی،  270 طرح  وی اظهــــار کــــرد: در حال حاضــــر 
که  زشــــی و فرهنگی در استان در دست اجرا است  ور
خیران  با  مشــــارکتی  صورت  به  طــــرح   66 تعداد  این  از 

. ست ا
تجهیز  و  ســــعه  تو  ، ی ز ســــا نو کل  یر مد  ، نا یر ا ز  ا نقل  به 

ح  4 طر 5 د  ا یــــن تعد ا ز  ا  : ر شــــد و آ د ن یا س همد ر ا مد
ح  طر هشــــت  که  ســــت  ا یر  ما ن  ســــتا شهر به  ط  بو مر
ا  جر ا ســــت  د ر  د ن  ا خیر بــــا  کتی  ر مشــــا لــــب  قا ر  د ن  آ

. ست ا
ز  ا بیــــش  بــــا  ر  کا جــــو ش  ر و پــــر و  ش  ز مــــو آ منطقــــه 
تحصیل  بــــه  ل  مشــــغو ز  مــــو نش آ ا د ر  ا هــــز هشــــت 
ش  ر و پــــر و  ش  ز مــــو آ نــــه  گا  1 9 طــــق  منا ز  ا یکــــی 

. ست ا ن  ا همد ن  ســــتا ا
ورش اســــتان همدان،  آموزش و پر 19 گانه  در مناطق 
درس  کاس  هزار   12 از  بیش  با  مدرســــه   500 و  هزار   2
287 هزار دانش آموز در این  وجود دارد و نزدیــــک به 

هستند. تحصیل  به  مشــــغول  مدارس 

10 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های آموزشی مالیر 
اختصاص یافت

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم مایر در 
مجلس شــــورای اســــامی گفت: حدود 10 میلیارد تومان 
اعتبار در جریان ســــفر یک روزه رئیس ســــازمان نوسازی، 
توســــعه و تجهیز مدارس کشــــور برای تکمیل طرح های 
آموزشــــی، فرهنگی و ورزشــــی این شهرســــتان  نیمه کاره 

اختصاص یافت.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام احــــد آزادیخواه روز 
پنجشــــنبه در حاشــــیه بازدید رئیس ســــازمان نوســــازی 
، اظهار از  و تجهیــــز مــــدارس از طرح های آموزشــــی مایــــر
ســــال های گذشــــته در حوزه نوســــازی، توســــعه و تجهیز 
مدارس یکســــری طرح های اولویت دار در این شهرستان 

وجود داشت که راکد مانده بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان ادامه داد: در این 
راستا طی جلسه های مســــتمر با رئیس نوسازی، توسعه 
، رقــــم خوبی به ردیــــف اعتبارات  و تجهیز مدارس کشــــور
اســــتانی برای طرح های مایر اضافه شد تا بتوانیم شماری 

از طرح های اولویت دار را به اتمام برسانیم.
حجت االســــام آزادیخواه ادامــــه داد: در همین رابطه 700 
میلیون تومان اعتبــــار برای تکمیل ســــالن چند منظوره 
دهستان علوی با پیشرفت فیزیکی 38 درصد اختصاص 
یافت که با این مبلغ، طرح تکمیل و به بهره برداری خواهد 

رسید.
وی گفت: در ســــفر روز پنجشــــنبه رخشــــانی مهر معاون 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســــازمان نوسازی مدارس 
اعتبار الزم برای ســــاخت مدرســــه چهار کاســــه روستای 
کمــــری، تعمیر و تجهیز بخشــــی از نیازمندی های ســــالن 
ســــینما فرهنگیان و استخر سرپوشــــیده فرهنگیان نیز 

تأمین و اختصاص داده شد.
نماینــــده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی درباره 
مدرسه 14 کاسه شهید ســــردار حاج قاسم سلیمانی که 
در سفر سال گذشته سردار به مایر کلنگ زنی شده بود 
نیز گفــــت: هماهنگی الزم برای تأمین 5.5 میلیارد تومان 

اعتبار موردنیاز این طرح نیز دراین سفر انجام شد.

معاون اســــتاندار همــــدان و فرمانــــدار ویژه مایــــر نیز در 
بازدیــــد از ســــینما فرهنگیــــان ضمــــن تأکید بــــر تکمیل 
آموزشــــی و فرهنگی ایــــن شهرســــتان گفت:  فضاهــــای 
ســــینما فرهنگیان مایر یک مجموعه فرهنگی ارزشمند 
است و سرمایه مهمی برای مردم و قشر خدوم فرهنگیان 

این شهرستان به شمار می رود.
قــــدرت اهلل ولــــدی با اشــــاره به میزبانــــی ایــــن مجموعه از 
مراســــم های مختلف فرهنگی و اجتماعی شهرســــتان در 
طول ســــال های متمادی افزود: در طی این سال ها صرفا 
از این مجموعه بهره برداری شده و اقدامی برای نوسازی و 

بازسازی آن صورت نگرفته است.
« معــــاون وزیر  بــــه نقــــل از ایرنــــا، »مهــــراهلل رخشــــانی مهر
آموزش و پرورش و رئیس ســــازمان نوســــازی، توســــعه و 

تجهیز مدارس کشــــور روز پنجشــــنبه به مایر ســــفر کرد 
و از طرح های نیمه کاره آموزشــــی، فرهنگی و ورزشــــی این 
شهرســــتان همچــــون اســــتخر سرپوشــــیده فرهنگیان، 
ســــالن اجتماعات فرهنگیان، مدرسه سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، مدرس خیرســــاز ارگسی و مرکز آموزشی 

رفاهی فرهنگیان بازدید کرد.
همچنیــــن در جریــــان این ســــفر که هــــادی بیگی نژاد 
شــــورای  مجلــــس  در  مایــــر  مــــردم  نماینــــده  دیگــــر 
اســــامی و محمدحســــین مــــرادی مدیرکل نوســــازی 
عملیات  داشتند،  حضور  نیز  همدان  اســــتان  مدارس 
بخش  »کمری«  وستای  ر کاســــه  چهار  مدرسه  اجرایی 
میلیــــون   300 و  میلیــــارد   2 اعتبــــار  بــــا  مایــــر  جــــوکار 

شد. آغاز  تومان 

شهرستان

تحقیقاتی پروژه  اجرای 
کارخانه  در  اسفنجی  بتن   

نهاوند سیمان 
عامــــل  مدیــــر  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کارخانه ســــیمان نهاوند گفت: برای نخســــتین 
بــــار در کشــــور پــــروژه تحقیقاتــــی و اجرایی بتن 

اســــفنجی در کارخانه سیمان نهاوند اجرا شد.
اظهار  فرونچــــی،  مجتبی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
کرد: به همت واحد تحقیق و توســــعه شــــرکت 
اسفنجی  بتن  تحقیقاتی  پروژه  نهاوند،  ســــیمان 
ایــــن واحد صنعتی  بــــا موفقیت در  یا متخلخل 

شد. اجرا 
وی افــــزود: یکــــی از مشــــکاتی کــــه در مباحث 
بودن  ناپذیر  نفوذ  پدیده  دارد  وجود  شهرسازی 
معابر شــــهری اســــت که ایــــن مســــاله همواره 

است. داشته  دنبال  به  را  زیادی  مشکات 
مدیــــر عامل کارخانه ســــیمان نهاونــــد افزود: از 
به  می توان  زمینــــه  این  در  که  مشــــکاتی  جمله 
آبگرفتگی معابــــر هنگام  کرد بحــــث  ان اشــــاره 
بارندگی اســــت که بــــه نوبه خــــود می تواند تردد 
عابریــــن پیــــاده حتــــی خودروهــــا را با مشــــکل 

سازد. مواجه 
وی اضافه کرد: در راســــتای رفع این مشــــکل و 
بــــه منظور مدیریــــت هر چه بهتــــر روان آب های 
وش هــــای مختلفــــی مانند  کنــــون ر ســــطحی تا 
ســــاخت نهر و نفوذپذیر کردن ســــطح روسازی 

است. رفته  کار  به 
روســــازی  تکنیــــک  از  اســــتفاده  بــــا  فرونچــــی 
تغذیــــه  بــــرای  نویــــن  شــــیوه ای  را  متخلخــــل 
ســــفره های زیرزمینی و در نتیجه تعادل زیست 
محیطی عنــــوان کرد و افزود: با توجه به ضرورت 
بــــه منظور  از روان آب هــــای ســــطحی  اســــتفاده 
آب زیرزمینــــی و حفظ تعادل  تغذیه ســــفره های 
زیســــت محیطی مناطق شهری، امروزه استفاده 
از تکنیک روســــازی متخلخل در معابر شــــهری 
که نوعی از کاربرد بتن ســــبک اســــت از اهمیت 

است. برخوردار  مختلف  کشورهای  در  ویژه ای 
آب های  منابــــع  حفظ  ضــــرورت  بر  کیــــد  تأ با  وی 
زیرزمینی بــــه عنوان منابع تجدیدناپذیر کشــــور 
گفت: از آنجا که حفظ منابع آبی کشــــور ضرورتی 
لذا  اســــت  پایــــدار  توســــعه  بــــرای  انکارناپذیــــر 
حذف  طریق  از  می توانــــد  روش  ایــــن  بکارگیری 
بهبــــود  در  روان آب،  الینده هــــای  آ از  بخشــــی 
کیفیــــت آبی که بــــه الیه های خــــاک زیرین نفوذ 

باشد. مؤثر  نیز  می کند 
مدیرعامــــل کارخانــــه ســــیمان نهاوند بــــه بیان 
ویژگی هــــای تکنیــــک بتن متخلخل اشــــاره کرد 
مصالح  از  مخلوطــــی  متخلخــــل  بتــــن  افــــزود:  و 
کم، سیمان  مصالح ریزدانه بسیار  درشت دانه، 
و آب با اسامپ در بازه صفر تا سه است؛ که به 
دلیل مقــــدار کم ریزدانه یا فاقــــد ریزدانه بودن، 
هم  به  حفره های  از  متشــــکل  ســــاختاری  دارای 
پیوســــته اســــت که امــــکان عبور ســــریع آب از 

می سازد. فراهم  را  حفرات  میان 
وی به اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه 
اشــــاره کرد و افزود: روســــازی بتن متخلخل پی 
آب و  کیفیت  کنترل  سی پی نقش اساســــی در 
مدیریت روان آب حاصــــل از بارندگی دارد که در 

نتیجه ســــطح ایمنی معابر را افزایش می  دهد.
فرونچــــی در ادامه به دیگر مزایــــای این فناوری 
متخلخل  بتــــن  روســــازی  گفــــت:  و  کرد  اشــــاره 
عــــاوه بر مزایــــای فــــوق دارای چندیــــن ویژگی 
لودگــــی صوتی،  ســــودمند دیگر نظیــــر کاهش آ
تقویت  محلی،  اکوسیســــتم  حفظ  گرما،  کاهش 
آب منطقــــه ای، حفــــظ رشــــد درختان و  ذخایــــر 

است. نیز  تاسیساتی  هزینه های  کاهش 
صورت  وهش های  پژ و  تحقیــــق  ســــابقه  به  وی 
گرفته در این زمینه اشــــاره کرد و افزود: تاکنون 
بتــــن  بــــا  ارتبــــاط  در  اندکــــی  جامــــع  تحقیقــــات 
تحقیقات  این  بیشــــتر  و  شــــده  انجام  متخلخل 
تاکنــــون در زمینــــه تعریــــف، توضیــــح در مــــورد 
و  تعمیــــر  وش هــــای  ر و  اجــــرا  نحــــوه  عملکــــرد، 

نرفته اند. فراتر  نگهداری 
مدیرعامل کارخانه ســــیمان نهاوند گفت: پس 
از بررســــی ادبیات موضوع و پیشــــینه پژوهش، 
مشــــاهده شــــد که هنوز خأل مطالعاتی در حوزه 
روســــازی  مکانیکی  و  فیزیکــــی  خواص  بررســــی 
بهینه  اختــــاط  طرح  اســــاس  بر  متخلخل  بتــــن 

وجود دارد.
به نقل از فارس، وی به مراحل اجرای طرح اشاره 
کــــرد و گفــــت: در ایــــن پژوهش برای ســــاخت 
نمونه هــــای بتــــن متخلخل از ســــیمان تیپ دو 
کارخانه ســــیمان نهاوند اســــتفاده شــــده که در 
و  شده  شسته  درشــــت دانه  مصالح  اول  مرحله 
و  گرفته  انجام  مصالح  کردن  دانه بندی  ســــپس 
بعــــد از آن مصالح طبق طرح اختاط مشــــخص، 
توزین و مخلــــوط و در نهایت محصــــول نهایی 

شد. ساخته  و  قالب گیری  اسفنجی  بتن 
فرونچــــی گفــــت: همچنیــــن تســــت مربوطه به 
منظور مشــــخص شــــدن تخلخــــل الزم در بتن 
آمیز  اجــــرای موفقیت  از  پــــس  که  گرفتــــه  انجام 
اســــفنجی  بتن  پروژه  اجرایی  طــــرح  مراحل  همه 
نیز در قسمتی از کارخانه به زودی انجام خواهد 

شد.

خبـــــــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر کل دفتر امور شــــهری 
کید بــــر اینکــــه عملکرد و  و شــــوراهای اســــتانداری بــــا تأ
هزینه های شــــهرداری باید شفاف ســــازی شــــود، گفت: 
دســــتگاه های اجرایی باید هماهنگ با شهرداری و شورا 

در شهرها به کمک مدیریت شهری بیایند.
به گــــزارش هگمتانه، مجیــــد درویشــــی در اولین بازدید 
خود از شهرهای اســــتان به اتفاق کارشناسان دفتر امور 
شهری و شوراهای اســــتانداری همدان از شهر های های 

بهار و اللجین بازدید کرد.
وی در اولیــــن برنامه ضمن دیــــدار و گفتگو بــــا فرماندار 
شهرســــتان بهــــار در جلســــات جداگانه با شــــهرداران و 
اعضای شــــوراهای اســــامی شــــهرهای بهــــار و اللجین 
گفتگو و در خصوص مســــائل مختلف توسعه شهری به 

بحث و تبادل نظر نشست.
درویشــــی در نشســــت با شــــهرداران و اعضای شــــورای 
اسامی شــــهر بهار عنوان کرد: تعامل و همکاری بیشتر 
با شــــهرداری ها و شوراهای اســــامی در راستای اهداف 

نظام مقدس جمهوری اسامی امری ضروری است.
مدیــــرکل دفتــــر امور شــــهری و شــــوراهای اســــتانداری 
همــــدان بهترین خدمت را خدمتی دانســــت که رضایت 
مــــردم را در پــــی دارد و از مســــؤوالن فعــــال در مجموعه 
شهرداری و شــــورا خواست این موضوع را سرلوحه کارها 

قرار دهند.
کید بر اینکه عملکرد و هزینه های  درویشی در ادامه با تأ
شهرداری باید شفاف سازی شــــود، گفت: دستگاه های 
اجرایی باید هماهنگ با شــــهرداری و شــــورا در شهرها به 

کمک مدیریت شهری بیایند.
وی شــــوراها را پل ارتباطی مردم با شهرداری ها بیان کرد 
کید بر تعامــــل و هماهنگی آنها با شــــهرداری ها و  و بــــا تأ

سایر دســــتگاه های مرتبط گفت: باید تعامل و همکاری 
اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری افزایش یابد

مدیــــرکل دفتــــر امور شــــهری و شــــوراهای اســــتانداری 
اقتصــــادی  مدیریــــت  تقویــــت  خواســــتار  همــــدان 
شــــهرداری ها در حوزه های مختلف شــــهری شد و گفت: 
برگزاری این جلسات عاوه بر افزایش تعامل زمینه ساز 
توسعه شــــهری و دریافت ایده و نظرات یکدیگر خواهد 

شد.
درویشــــی شــــورای شــــهر را شــــورای مردمی دانست و با 
کید بر اینکه اعضای شورای شهر باید پیگیر مطالبات  تأ
مردم باشــــند، گفت: شورای شهر باید عاوه بر مصوباتی 
کــــه برای شــــهرداری اتخــــاذ می کند طــــی تعامل با ســــایر 

ادارات و نهادها پیگیر تحقق مطالبات مردمی باشد.
کید بر اینکه در ســــال های گذشــــته  وی همچنین بــــا تأ
شــــوراها با فراز و نشیب ها و مشــــکات فراوانی از جمله 
نبود منابــــع درآمدی پایدار برای شــــهرداری ها در برخی از 
شهر ها روبرو بودند، گفت: امروزه و در این شرایط بیش 
از هر زمان دیگر به یک راهبرد و حرکت جدید در شوراها 

نیاز است.
گفتنــــی اســــت در ایــــن نشســــت بــــر طراحــــی و اجرای 
آب هــــای ســــطحی شــــهر بهار و  آوری  مطالعــــات جمــــع 
پیگیری طرح جامع مصوب شــــهر بهار بــــا توجه به حریم 

کید شد. آن تأ سیاسی 
مدیــــرکل دفتــــر امور شــــهری و شــــوراهای اســــتانداری 
همــــدان همچنین در نشســــت با مدیران شــــهرداری و 
اعضای شورای شهر اللجین خواســــتار توجه شهرداران 
به مبلمان شهری در راســــتای جذب توریست و توسعه 

گردشگری شد. صنعت 
مجید درویشــــی گفت: امتیاز جهانی شدن شهر اللجین 

فرصــــت ارزنده ای برای جذب ســــرمایه گذاران اســــت که 
باید این فرصت را قدر دانست.

وی جهانی شــــدن اللجین را مسوولیتی ســــنگین برای 
مدیران این شهر قلمداد کرد و خواستار توجه بیشتر به 
رشد و توسعه کیفی شهر شــــد و گفت: توقع مسؤوالن 
استانی از شهر جهانی سفال اللجین بیش از این است 
چرا کــــه اللجین به لحــــاظ جایگاه ویــــژه و پایلوت جهانی 

سفال حایز اهمیت است.
مدیــــرکل دفتــــر امور شــــهری و شــــوراهای اســــتانداری 
همــــدان در ادامه به موضــــوع تعرفه عــــوارض محلی نیز 
اشــــاره کرد و گفــــت: تهیه دفترچه تعرفــــه عوارض محلی 
باید متناســــب بــــا وضعیــــت اقتصادی اقشــــار مختلف 
جامعه باشــــد تا در نهایت عملیاتی شــــدن این دفتر چه 

را شاهد باشیم.
درویشی رعایت مباحث مدیریت شهری در شهرداری را 
نیز مهم دانســــت و بر اولویت بندی شورا و شهرداری در 
اجرای برنامه ها با هدف توسعه و جایگاه شهرت جهانی 

کرد. کید  اللجین تأ
گفتنی اســــت در ادامه این نشســــت اعضای شوراهای 
شــــهر نیز از تعامل بین شــــهرداریها و شــــوراها قدردانی 
کرده و بــــا ارائه گــــزارش عملکرد شــــهرداری ها بــــه بیان 
معضات و مشــــکات موجود پرداخته و خواستار توجه 
مدیران دستگاه اجرایی در این خصوص با هدف ارتقای 

شدند. شهروندان  رضایتمندی 
بــــر تعیین  کید  همچنین در این نشســــت عــــاوه بر تأ
محوریت  بــــا  اللجیــــن  ســــفال  حــــوزه  نهایــــی  تکلیــــف 
شــــهرداری اللجیــــن، ایجــــاد و طراحی اقامتــــگاه موقت 
کید  مســــافران و گردشــــگران در شــــهر اللجین مورد تأ

گرفت. قرار 

ح شد: در بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از بهار و اللجین مطر

یت شهری بیایند دستگاه های اجرایی به کمک مدیر

توزیع 4500 ماسک رایگان 
توسط بسیج اصناف نهاوند

مســــؤول  شهرســــتان:  گروه  هگمتانــــه، 
بسیج اصناف نهاوند گفت: به مناسبت 
ســــالگرد شــــهادت شــــهید حاج قاســــم 
ســــلیمانی تعــــداد 4500 عــــدد ماســــک 
رایگان بین شهروندان نهاوند توزیع شد.

به گــــزارش هگمتانه، رضا ســــلگی گفت: 
بســــیج اصنــــاف نهاونــــد بــــه مناســــبت 
دهه بصیرت و اولین ســــالگرد شــــهادت 
ســــردار دل هــــا حاج قاســــم ســــلیمانی و 
زاده  فخری  شهید  شهادت  روز  چهلمین 

برنامه هایی را تدارک دیده است.
وی اظهــــار کــــرد: محــــور ایــــن برنامه هــــا 

بیــــن  در  بهداشــــتی  اقــــام  توزیــــع  و  خدمت رســــانی 
شــــهروندان اســــت کــــه در مناســــبت های مختلــــف 

گذشته نیز انجام شده است.
ســــلگی افزود: توســــط گــــروه جهادی بســــیج اصناف 
شهرستان نهاوند تعداد 4500 عدد ماسک به صورت 

رایگان در بین شهروندان توزیع شد.
گفت: این ماسک ها  مسؤول بســــیج اصناف نهاوند 
بــــا برپایــــی دو ایســــتگاه در دو منطقه شهرســــتان به 
همشــــهریان اهدا شــــد و مراحل دیگری از این طرح نیز 

در آینده اجرا می شود.
به نقل از عصر همدان، وی اظهار کرد: بســــیج اصناف 
نهاونــــد در مناســــبت های مختلــــف و در دوران کرونا 
غذایی،  اقام  توزیع  معیشــــتی،  بســــته های  جمع آوری 
اهدای ماســــک و مواد بهداشــــتی رایگان را انجام داده 

است.
ســــلگی در پایان گفت: در مرحله قبل نیز به مناسبت 
هفته بســــیج تعداد 4 هــــزار عدد ماســــک رایگان بین 

شهروندان توزیع شد.

همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

رونمایی از نرم افزار جامع وصیتنامه شهدای اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرست دانشگاه سید 
جمال الدین اســــدآبادی از ســــاخت نرم افزار تخصصی 
جامع از وصیتنامه شهدای اسدآباد تحت اندروید خبر 
داد و گفــــت: این نرم افزار که به همت بســــیج اســــاتید 
دانشگاه سید جمال الدین اســــدآبادی ساخته شده، 
همزمان با اولین ســــالگرد شهادت شهید حاج قاسم 

سلیمانی با عنوان کام عاشقی رونمایی می شود.
به گزارش هگمتانه؛ حسین مرادی مخلص، از رونمایی 
اولیــــن نرم افــــزار تخصصی همزمــــان با ســــالروز اولین 
ســــالگرد شهید حاج قاسم ســــلیمانی خبر داد و اظهار 
کرد: این نرم افزار با عنوان “کام عاشقی” تحت اندروید 
اســــت که در راستای مستندســــازی آثار دفاع مقدس 

انجام شده است.
وی گفــــت: ایــــن نرم افــــزار بــــه همت بســــیج اســــاتید 
دانشــــگاه ســــید جمال الدین اســــدآبادی و یک گروه 
تیمــــی ده نفــــره با محوریــــت بنــــده و دکتــــر صالحی و 
مهندس محبوبی ایجاد شده که 4 سال برای ساخت 

آن زحمت کشیدیم.
وی “کام عاشــــقی” را یــــک نرم افــــزار فنــــی، فرهنگی و 
اقدامی نو خواند و گفت: تاکنون در سطح کشور چنین 
نرم افزار را حداقل ما شــــاهد نبوده ایم که در باب شهدا 

یک شهر باشد.

وی نرم افزار “کام عاشــــقی” را شامل وصیتنامه با محل 
تولد و شهادت 403 شــــهید اسدآباد دانست و گفت: 
این وصیتنامه ها با موضوعات مختلف از جمله جهاد، 
، حجاب، والیت فقیه، تفکر بســــیج  احترام به پدر و مادر

در آیتم های متنوع تفکیک شده است.
وی یادآور شــــد: ایــــن نرم افزار به عنــــوان اولین نرم افزار 
جامع تخصصی است که به صورت علمی و دانشگاهی 
روی آن کار شــــده که تــــا 10 روز آینده روی ســــامانه بازار 
قابل آپلــــود و به صورت رایگان در اختیــــار عموم مردم 

کشور قرار می گیرد.
به نقــــل از عصر همدان، وی تأکید کــــرد: این نرم افزار با 
اولین وصیتنامه شــــهید سید جمال الدین اسدآبادی 
آغــــاز و بــــا وصیتنامه شــــهید محمدرســــول رضایی به 
عنوان کوچکترین شهید اسدآباد به لحاظ سنی پایان 
می یابد که در هر دو وصیتنامه تفکر استکبارســــتیزی 

متبلور است.
وی یادآور شد: این نرم افزار ســــیر تکوینی از زندگینامه 
و وصیت شهدای اسدآباد است که در مختصات یک 
کار فرهنگی در راســــتای مهندسی شده حفظ آثار دفاع 
مقدس مهندسی شده که همزمان با سالروز شهادت 
شــــهید ســــلیمانی در ســــالن اداره فرهنــــگ و ارشــــاد 

اسامی شهرستان رونمایی خواهد شد.

ایجاد میدان میوه وتره بار در کبودراهنگ
برنامه ریــــزی  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فرمانــــدار کبودراهنگ گفت: به جای برخــــورد قهری با 
وانت بارهای فروشــــنده در سطح شــــهر کبودراهنگ 
برای ادامه کســــب و کار آنها میدان میوه و تره بار ایجاد 

می کنیم.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، فرهــــاد جهانیــــان درجلســــه 
کبودراهنگ،  ســــاماندهی وانت بارهای ســــطح شــــهر 
اظهــــار کرد: طرح ایجــــاد میدان میوه و تره بــــار با تعامل 
شــــهرداری و دیگر نهادهای خدمات رســــان شهر برای 
ساماندهی وانت بارهای فروشنده میوه  در سطح شهر 

ایجاد می شود.
فرهاد جهانیــــان تصریح کرد: میدان میــــوه و تره بار در 
زمینی به مســــاحت 4500 مترمربع ایجاد خواهد شد و 
خیابان های شــــهید دســــتغیب، امام خمینی و شهید 

مطهری به زمین در نظر فته شده مشرف هستند.
وی خاطر نشان کرد: این میدان میوه وتره بار به بخش 
خصوصــــی واگذار شــــده و اولویت واگــــذاری عرفه ها با 

دارنــــدگان وانــــت بارهای فروشــــنده میــــوه و تره بار در 
سطح شــــهر کبودراهنگ اســــت و اگر افرادی متقاضی 
حضــــور در ایــــن عرصــــه اقتصــــادی باشــــند نهادهای 

مربوطه آنها را حمایت خواهند کرد.
معــــاون فرمانــــدار کبودراهنــــگ بیــــان کــــرد: واگذاری 
طرح هــــای خدماتــــی در شــــهر بــــه بخــــش خصوصــــی 
روزنه ایســــت برای ایجاد اشــــتغال و توســــعه اقتصاد، 
همچنین باعث رونق گردش نقدینگی در شهرستان 

کبودراهنگ خواهد شد.
جهانیــــان در ادامــــه از همــــه نهادهای خدمات رســــان 
شهری از جمله شهرداری خواســــت برای ایجاد میدان 
میوه وتره بــــار کمال همــــکاری را بــــا افــــراد متقاضی در 

مشارکت به عمل آورند.
سرپرســــت شــــهرداری کبودراهنگ نیز در این جلسه 
گفت: طرح ایجاد میدان میوه وتره بــــار یکی از نیازهای 
شــــهر کبودراهنگ است که پس از چند سال پیگیری 

امسال به مرحله اجرا رسیده است.
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پروردگارا! تو را سپاس که مرا با 
ین بندگانت در هم آمیختی بهتر

شهادت می دهم به اصول دین �
 رسول 

ً
 اهلل و اشــــهد أّن محمدا

ّ
اشــــهد أن ال اله اال

اهلل و اشــــهد أّن امیرالمؤمنین علــــی بن ابیطالب 
و  ائمتنــــا  عشــــر  اثنــــی  المعصومیــــن  اوالده  و 

اهلل. حجج  معصومیننا 
که قیامت حق است. قرآن حق  شهادت می دهم 
است. بهشت و جهّنم حق است. سوال و جواب 
حق است. معاد، عدل، امامت، نبّوت حق است.

خدایا! تو را ســــپاس میگویم بخاطر نعمت هایت
خداونــــدا! تو را ســــپاس کــــه مرا صلب بــــه صلب، 
قرن بــــه قرن، از صلبــــی به صلبــــی منتقل کردی و 
کــــه امکان  اجــــازه ظهــــور و وجود دادی  در زمانی 
درک یکی از برجســــته ترین اولیائــــت را که قرین و 
قریــــب معصومین اســــت، عبد صالحــــت خمینی 
کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق 
نداشتم  را  مصطفی  محمد  اعظمت  رسول  صحابه 
و اگــــر بی بهره بــــودم از دوره مظلومیــــت علی بن 
ابیطالــــب و فرزندان معصــــوم و مظلومش، مرا در 
 ، همــــان راهی قــــرار دادی که آنها در همان مســــیر
جان خــــود را که جان جهان و خلقــــت بود، تقدیم 

کردند.
که پس از عبد صالحت  خداوندا! تو را شــــکرگزارم 
، مرا در مســــیر عبــــد صالح دیگری که  خمینی عزیز
بــــر صالحیتش، مردی  مظلومیتش اعظم اســــت 
که حکیم امروز اســــام و تشــــّیع و ایــــران و جهان 
جانم  که  عزیز  خامنه ای  اســــت،  اســــام  سیاســــی 

فداِی جان او باد قرار دادی.
پروردگارا! تو را ســــپاس که مرا با بهترین بندگانت 

آمیختی هم  در 
و  آنــــان  بهشــــتی  گونه هــــای  بــــر  بوســــه  درک  و 
استشــــمام بوی عطر الهی آنان را یعنی مجاهدین 

ارزانی داشتی. و شهدای این راه به من 
رّزاق، پیشــــانی  خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان 
آســــتانت می ســــایم که مرا در مسیر  شکر شرم بر 
فاطمه اطهــــر و فرزندانش در مذهب تشــــّیع عطر 
حقیقی اســــام قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 
علی بن ابیطالب و فاطمه اطهر بهره مند نمودی؛ 
چــــه نعمت عظمایی که باالترین و ارزشــــمندترین 
نعمت هایت اســــت؛ نعمتی که در آن نور اســــت، 
معنویــــت، بی قراری کــــه در درون خــــود باالترین 

آرامش و معنویت دارد. که  را دارد، غمی  قرارها 
 ، خداوندا! تو را ســــپاس که مرا از پــــدر و مادر فقیر
اما متدّین و عاشق اهل بیت و پیوسته در مسیر 
تــــو عاجزانه می خواهم  از  پاکی بهره منــــد نمودی. 
آنهــــا را در بهشــــتت و با اولیائت قریــــن کنی و مرا 

در عالم آخرت از درک محضرشــــان بهره مند فرما.
دارم امید  تو  عفو  به  خدایا! 

ای خدای عزیــــز و ای خالق حکیم بیهمتا! دســــتم 
خالی است و کولهپشــــتی سفرم خالی، من بدون 
بــــرگ و توشــــه ای به امیــــد ضیافِت عفــــو و کرم تو 
میآیم. من توشــــه ای برنگرفتهام؛ چــــون فقیر ]را[ 

در نزد کریم چه حاجتی اســــت به توشه و برگ؟!
ساُرق، چاُرقم پر اســــت از امید به تو و فضل و کَرم 
تو؛ همراه خود دو چشــــم بسته آورده ام که ثروت 
آن در کنــــار همــــه ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشــــمند 
دارد و آن گوهر اشــــک بر حســــین فاطمه اســــت؛ 
گوهر اشــــک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع 
از مظلوم، یتیم، دفــــاع از محصورِ مظلوم در چنگ 

ظالم.
خداوندا! در دســــتان من چیزی نیســــت؛ نه برای 
عرضــــه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما در 
دســــتانم چیزی را ذخیره کردهام که به این ذخیره 
امید دارم و آن روان بودن پیوســــته به ســــمت تو 
کردم، وقتی  را به ســــمتت بلند  آنها  اســــت. وقتی 
آنها را برائــــت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی ســــاح 
را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروِت 
دست من اســــت که امید دارم قبول کرده باشی. 
خداوندا! پاهایم سســــت است. رمق ندارد. جرأت 
عبــــور از پلی که از جهّنم عبــــور می کند، ندارد. من 
در پل عــــادی هم پاهایــــم می لــــرزد، وای بر من و 
صراط تو که از مو نازک تر اســــت و از شمشیر ُبرنده 
؛ اما یک امیدی به مــــن نوید می دهد که ممکن  تر
من  کنم.  پیدا  نجات  اســــت  ممکن  نلرزم،  اســــت 
با این پاها در َحَرمت پا گــــذارده ام و دورِ خانه ات 
چرخیــــده ام و در حــــرم اولیائــــت در بینالحرمیــــن 
حســــین و عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها 
را در ســــنگرهای طوالنی، خمیــــده جمع کردم و در 
گریســــتم،  خزیدم،  جهیدم،  دویدم،  دینت  از  دفاع 
خندیدم و خنداندم و گریســــتم و گریاندم؛ افتادم 
و بلند شــــدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها 

و به ُحرمت آن حریمها، آنها را ببخشــــی.
خداوندا! ســــر من، عقل من، لب من، شاّمه من، 
گوش مــــن، قلب من، همــــه اعضــــا و جوارحم در 
همین امید به ســــر می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا 
؛ آنچنان بپذیر که شایســــته  ؛ پاکیزه بپذیــــر بپذیــــر
دیدارت شــــوم. جز دیدار تو را نمی خواهم، بهشت 

من جوار توست، یا اهلل!

رفیق خوشبخت ما

گروه های پرخطر برای دریافت واکسن ایرانی مشخص می شوند

ح شهید سلیمانی موارد بستری را کاهش داد طر
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از تدوین فهرست 
گروه پرخطر توسط وزارت بهداشت و درمان به منظور توزیع واکسن ایرانی کرونا در بین مردم خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منوچهر کرمی با اشــــاره به آغاز آزمایش انســــانی واکسن ایرانی کرونا بیان کرد: 
در صورت موفقیت آزمایش انســــانی این واکســــن، پس از اخذ تأییدیه و مجوز از ســــوی سازمان 
بهداشــــت جهانی تحت عنوان مجوز اضطراری، وزارت بهداشــــت و درمان با انجــــام برنامه ریزی به 

صورت متمرکز این داروی ایرانی را در دسترس گروه های پرخطر قرار می دهد.
وی بــــا بیان اینکه وزارت بهداشــــت و درمان درحال تدوین فهرســــت گروه هــــای پرخطر به منظور 
اولویت بندی دریافت واکسن کرونا است، عنوان کرد: با تدوین و تصویب این فهرست، اولویت 
بندی افراد برای دریافت واکسن ایرانی کرونا با جزئیات بیشتر مشخص خواهد شد؛ که هزینه این 

واکسن برای مردم رایگان خواهد بود.
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا ادامه داد: به دلیل احتمال ورود واکسن 
خارجی کرونا به کشور و هم زمان شدن با توزیع ایرانی این واکسن، برنامه ریزی ها و اولویت بندی ها 

به  زودی تدوین و اعام خواهد شد.
وی افزود: خوشــــبختانه با گذشت زمان، شرایط شیوع، ابتا و فوت در استان بر اثر کرونا بهتر شده 

و شاهد کاهش آمار مبتایان و متوفیان کرونایی در استان هستیم.
کرمی کرونا را همه گیری خطرناک و شرایط فعلی را شکننده دانست و افزود: به محض عادی سازی 
شــــرایط و بی توجهی به دستورات بهداشتی، دوباره شــــاهد افزایش این بیماری در استان خواهیم 
بود؛ درحال حاضر با افزایش شناسایی موارد ســــرپایی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، شاهد 

کاهش مبتایان و متوفیان ناشی از این بیماری هستیم.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

»حاج قاسم« هیچگاه در دام احزاب و گروه ها نیفتاد
سردار اهل معنویت بود و پایبند به انقالب
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده سپاه ناحیه همدان 
با بیان اینکه ســــردار سلیمانی در مکتب امام خمینی)ره( 
تربیت شــــده بــــود گفت: »حاج قاســــم« هیچــــگاه در دام 
احزاب و گروه هــــا نیفتاد و تنها در مســــیر مجاهدت برای 

مکتب انقاب پیش رفت.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ پاســــدار علــــی بقایی با 
بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
ســــلیمانی اظهار کرد: ترور سردار سلیمانی ظلم بزرگی بود 
که توســــط آمریکای خبیــــث بر مردم مــــا، جبهه مقاومت، 

انقاب اسامی و همه آزادی خواهان حادث شد.
وی بــــا بیان اینکه معتقدیم خون حاج قاســــم عزیز باعث 
خواهد شد ســــلیمانی ها در اقصی نقاط جهان سر برآورند 
و راه ایشــــان را ادامه دهند افزود: امــــروز هم می بینیم که 
ملــــل آزادی خواه و افــــرادی که دنبال رهایــــی از قید و بند 
سلطه گران هستند، در مقابل ظلم و ظالمان ایستاده اند.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان با اشــــاره بــــه اینکه تبعیت 
محض از رهبر انقاب، اخاص و بصیرت باعث ماندگاری 
سردار سلیمانی شد گفت: ایشان جمع اضداد بود، یعنی 
هم اشــــداء علی الکفار بود و هم رحماء بینهم؛ آنجایی که 
در جبهه مقاومت علیه داعش وارد میدان کارزار می شــــد 

صابــــت و اقتدارش زبانزد بود و آن جا که می خواســــت با 
فرزندان شهدای مدافع حرم و مردم مواجه شود عطوفت 

و مهربانی ایشان بیش از همه صفات نمایان می شد.
وی با بیان اینکه حاج قاسم نه یک فرد که یک مکتب بود 
اظهــــار کرد: در یک ســــال اخیر هر روز در فضــــای مجازی از 
طرف اقشــــار مختلف نظیر مؤسسات، گروه های مردمی، 
بچه هــــای بســــیج و تشــــکل ها کار جدیدی نظیــــر تهیه و 
پخش نماهنگ در مورد ایشــــان انجام شــــده است یعنی 
مردم خود را جدای از این مســــیر و مکتب ندانســــته اند و 

تعلق خاطر خود را نسبت به سردار حفظ کرده اند.
بقایی با اشــــاره به اینکه اگر می خواهیم خود را در مکتب 
حاج قاسم تعریف کنیم باید دیانت، اخاص، والیتمداری، 
کار برای خدا و دفاع از مستضعفان را تقویت کنیم گفت: 
اگر فردی انســــان مخلصی باشــــد و در مکتــــب امام )ره( 
تربیت شــــده باشــــد خود را به این مکتب وصل می کند و 

خدا نیز او را تربیت می کند.
*شهید سلیمانی در این 41 سال حیات انقاب هیچگاه 
در دام احزاب و گروه ها نیفتاد و تنها در مســــیر مجاهدت 

برای مکتب انقاب پیش رفت
وی با بیان اینکه مســــیر و مکتب حاج قاســــم، متعلق به 

یک فرد نیســــت بنابراین باید تمام آزادی خواهان راه این 
مرد بزرگ و الهی را ادامه دهند گفت: سردار سلیمانی اهل 
معنویت بود و به شدت پایبند به مبانی انقاب، او در این 
41 ســــال حیات انقاب هیچگاه در دام احــــزاب و گروه ها 
نیفتــــاد و تنها در مســــیر مجاهدت بــــرای مکتب انقاب 

پیش رفت.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان شــــجاعت و تدبیــــر را دیگر 
ویژگی شاخص ســــردار دانست و گفت: کار شبانه روزی و 
از روی هدف باعث شــــده بود برای انجام وظیفه ای که به 
او محول شده سر از پا نشناسد، او انسان اداری، روزمرگی، 

روز تعطیل و عید نبود.
وی با بیان اینکه ســــردار ســــلیمانی به تعبیر رهبر انقاب 
فداکار و نوع دوســــت بود افزود: حاج قاســــم تربیت یافته 
مکتب امــــام )ره( بود که این نکته را بارها در فرمایشــــات 

رهبر انقاب در این یک سال فقدان ایشان شنیده ایم.
*سردار سلیمانی عاشق شهادت بود

بقایی با بیان اینکه ســــردار عاشــــق شــــهادت بود گفت: 
این عشــــق و آرزو در نجواها و مناجات های سردار و حتی 
نامه اش خطاب بــــه دخترش فاطمه، مشــــهود بود، اینها 
می تواند شــــاخصه های یک مکتب باشــــد بنابراین نباید 

حاج قاسم را تک بعدی بشناسیم.
وی با اشــــاره به اینکه حاج قاســــم به شدت مراقب حدود 
شــــرعی، حال و حرام، محــــرم و نامحــــرم، بیت المال، حق 
الناس و... بود تأکید کرد: اگر در سوریه و در شرایط جنگی 
در منــــزل حضــــور می یافت بــــا کمــــک نیروهایش تاش 
می کــــرد مالک ملک را پیدا کنــــد و از او طلب حالیت کند 

و یا مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت نماید.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان با بیــــان اینکه این ویژگی ها 
شــــاخصه های مکتب اســــام و راه پیامبــــر اعظم)ص( و 
امیرالمؤمنین علی)ع( اســــت اظهار کــــرد: امیدوارم ما نیز 
بتوانیم مانند ایشــــان شــــویم و در مســــیر انقاب جانانه 

پیش رویم.
وی با اشــــاره به اینکه جوانان باید بــــه خوبی و چندبعدی 
شــــاخصه ها و ویژگی های مکتب حاج قاسم را بشناسند 
گفت: حاج قاسم تنها یک مجاهد و رزمنده  نبود، او فردی 
عارف بود و مجاهد، مردمدار بود و عدالت جو، عاشق بود 

و مخلص.
بقایــــی با بیان اینکه با توجه بــــه وضعیت کرونایی امکان 
برگزاری مراسم برای حاج قاسم نیست اما نباید از کار برای 
این شهید عزیز غافل شد اظهار کرد: هر فردی می تواند به 

نیابت از این شهید بزرگ کار خیری انجام دهد، در سالروز 
شــــهادتش عهد ببندد و یک رفتار ناپسندش را ترک کند 

و یک رفتار پسندیده را جایگزین کند.
*فضای مجازی در بســــیاری از موضوعات فرصتی است تا 

نیروهای انقاب از آن استفاده کنند
وی بــــا بیان اینکــــه هر فــــردی در حوزه بصیرتــــی با تبیین 
این شــــاخصه ها یک قدم بردارد افــــزود: فضای مجازی اگر 
چــــه در برخی از موارد می تواند آســــیب و تهدید باشــــد اما 
خوشــــبختانه در بســــیاری از موضوعات فرصتی است تا 
نیروهای انقاب از آن اســــتفاده کننــــد، هر کس می تواند 

باید در این فضا ورود کند.
فرمانده ســــپاه ناحیه همــــدان با بیان اینکــــه یک نفر به 
، حاج قاســــم را بــــه فرزندانــــش معرفی کند  عنــــوان پــــدر
و دیگــــری به عنــــوان معلم ایشــــان را بــــه دانش آموزان 
معرفــــی کنــــد گفت: یــــک مدیــــر می تواند حاج قاســــم را 
بــــه همکارانش معرفــــی کند و یــــا فرمانــــده ای می تواند 
شــــاخصه های رفتاری ایشــــان را رعایت کند، هرکسی در 
هر جایی است باید در این زمینه نقش آفرینی کند چون 
حاج قاســــم متعلق به همه ماســــت و محدود به گروه و 

قشر خاصی نیست.

بیانیه سپاه انصارالحسین)ع( همدان به مناسبت اولین سالگرد سپهبد شهید »سلیمانی«
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
اســــتان همدان به مناسبت فرا رســــیدن اولین سالگرد 
شــــهادت ســــردار دل ها، ســــپهبد شــــهید »حاج قاسم 

کرد. سلیمانی« بیانیه ای صادر 
متن بیانیه به شرح ذیل است:

بســــم رب الشــــهداء و الصدیقیــــن و بســــم اهلل القاصم 
الجبارین

باز هــــم برگی از کتاب تاریخ انقاب اســــامی ورق خورد و 
از ناگوار ترین، اما پرثمرتریــــن اتفاقات جهان  یک ســــال 
اســــام  گذشــــت که روزی را به نــــام جهانــــی مقاومت در 

تقویم، ثبت نمود.
فاجعــــه ای کــــه در اولین روزهای ســــال نو میــــادی 2020 
، وهابیت  توســــط نظام ســــلطه، صهیونیســــم خونخــــوار
فرتوت و دست نشــــانده های خبیث آنهــــا ایجاد گردیده 
و شــــهادت ســــردار »حــــاج قاســــم ســــلیمانی« فرمانده 

، قافله ساالر  ســــپاه قدس، حامل نشــــان عالی ذوالفقار
پاسداران و مدافعان حرم، به همراه ابومهدی مهندس، 
مجاهــــد خســــتگی ناپذیر ملت عــــراق در کنــــار یکدیگر 
را رقــــم زد که حضورشــــان، داعــــش را فانی و رفتنشــــان، 

اضمحال آمریکا و اسرائیل را در پی خواهد داشت.
مشایعت عظیم مردمی و بزرگواره های این سرداران رشید 
اسام با بازتاب های جهانی یک ساله پس از آن باعث شد 

جبهه مقاومت، بیمه و پیروزی آن تضمین شود.
اینــــک یزیدهای زمانــــه و ایــــادی اســــتکبار و صهیونیزم 
بدانند ما مجاهدین ســــپاه انصارالحســــین)ع( همدان، 
ضمن محکوم نمودن این جنایت بزرگ، با تأســــی به آیه 
شــــریفۀ »من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوااهلل علیه 
فمنهــــم من قضــــی نحبه و منهــــم من ینتظــــر و ما بدلوا 
تبدیا« به خون مطهر این شــــهدای واالمقام قســــم یاد 

که: می کنیم 

1- مکتــــب مقــــدس »ســــلیمانی« را با تربیت نســــلی که 
آن محصول  از  میلیون هــــا امثــــال »محســــن حججــــی« 
خواهد داد، با تمام وجود ترویــــج نموده و خالصانه از آن 
مجاهــــدت خواهیم کــــرد و حال آنکه چشــــمۀ کوچکی از 
آن را در ایران بدون »حاج قاســــم« اما توأم با هجمۀ کرونا، 
با اجــــرای رزمایش هــــای همدلی و جهاد آموزشــــی به نام 

سردار دل ها جاری نموده ایم.
2- انتقام ســــخت در راه اســــت؛ اســــتکبار جهانی باز هم 
بداند که پــــس از دهه ها حضور نامشــــروع و نامبارک در 
منطقــــه، همــــاره منفور ملــــل منطقه و نیــــز در دهه دوم 
هزاره جدید میادی، بازنده بزرگ منطقه به شمار می آید. 
ترامــــپ قمارباز با هــــدف قــــرار دادن ناجوانمردانۀ فرزند 
برومند ایران اســــامی و مطیع محض والیت، تقا کرد تا 
شاید بتواند گوشــــه ای از شکست های خویش در غرب 
آسیا را جبران کند، اما غافل از اینکه با این جنایات، روند 

شکست دولت غاصبش تسریع خواهد شد.
3-  بنــــد بنــــد وصیت نامۀ ســــردار دل ها را بــــه اطاعت از 
والیت و فرمان »ایران قوی« جامۀ عمل می پوشــــانیم و 
نیز تدبیر عالمانۀ ســــکاندار کشتی والیت در انتصاب به 
کام حکیمانۀ امام  ، مصداق  آنی« غیور موقع ســــردار »قا
خمینــــی)ره( رهبر کبیــــر انقاب اســــامی را ارج نهاده که 
»هر پرچمی که از دســــت توانای ســــرداری بیفتد ســــردار 
دیگــــری آن را برخواهد داشــــت.« و معتقدیم با این چراغ 

راه، چشم نظام سلطه کورتر گردیده است.
4- و در آخــــر ایــــن را هم بداند با به شــــهادت رســــاندن 
فرمانــــدۀ مقاومــــت حشدالشــــعبی و مقاومت ســــردار 
آینده، خاســــتگاه حکومت  ابومهــــدی مهندس؛عــــراق 
جهانــــی مهــــدی موعــــود در شــــهر کوفۀ آن، خیزشــــگاه 
حرکت های منسجم و هدفمند علیه نظام سلطه جهانی 
آمریکای جهانخوار می گردد تا   شــــیطان بزرگ 

ً
و خصوصا

»اشداء علی الکفار و رحماء بینهم« به ثبوت برسد.
و این میثاق نامه را همزمان با اربعین شهادت دانشمند 
و  مطبوعات  رســــانه ها،  تمــــام  در  فخری زاده«  »محســــن 
عرصه هــــای حقیقــــی و مجــــازی، بــــه توقیع رســــانده و به 
حمایــــت از تمامی مظلومــــان و ســــتم دیدگان عالم، آن 
را تقدیــــم به بزرگ ترین ســــردار عصر حکمــــت و فرزانگی 
می نماییم که افتادن دســــت پرتــــوان و مهربانش، یک 

عالم را تکان داد.

ساخت مستند »حاج قاسم سلیمانی« به 5 زبان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مســــتند »حاج قاســــم 
سلیمانی« که از سوی کانون زبان ایران به پنج زبان زنده 

دنیا تولید شده است، رونمایی شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، رئیس کانون زبان ایــــران در این 
آیین، بیان کرد: کانون زبان ایران مجموعه ای 95 ســــاله 
اســــت، در طول این ســــال ها زحمت های زیادی مبتنی 
بر این اندیشه کشیده شده است که به زبان به عنوان 
ابزاری برای ترویج، انتشار و همگان سازی فکر و اندیشه 

نگاه شود.
مصطفــــی مؤمنــــی فعالیت هــــای ایــــن مجموعــــه را در 
سال های گذشــــته در راستای ســــه گام اصلی توصیف 
و بیــــان کرد: نخســــتین گام تغییر محتــــوای کتاب های 
درســــی در کانــــون زبان متناســــب بــــا ســــبک زندگی و 
فرهنــــگ ایرانــــی _ اســــامی و همچنیــــن متناســــب با 

روش های روز دنیا بود.
وی افــــزود: گام دوم تولیــــد کتاب های کمک درســــی با 
اســــتفاده از محتواهای بومــــی و به ویــــژه فرهنگ دفاع 
مقــــدس بــــود، در ایــــن گام مجموعــــه ای از کتاب های 
انتشارات سوره مهر که شــــامل خاطرات دفاع مقدس 
بود، ترجمه شــــد. مجموعه ای 14 جلدی انتخاب شــــده 
است که بخش زیادی از آن ترجمه و آماده چاپ شده و 
چهار جلد آن نیز به چاپ رسیده است و به عنوان کتاب 

کمک آموزشی در دسترس عاقه مندان قرار دارد.
مؤمنــــی عنــــوان کــــرد: گام ســــوم ایــــن اقدام هــــا تولید 
محتواهای چندرســــانه ای و حرفه ای برای جهانی ســــازی 
آرمان هــــای ایــــران عزیزمــــان اســــت. ایــــن مجموعه ای 
که امروز در نخســــتین قدم بــــه نام مبارک حاج قاســــم 
از مشــــاهیر  ســــلیمانی رونمایی می شــــود مجموعه ای 
ایران زمین در 10 قســــمت اســــت که بــــه زندگی بزرگان، 
مشــــاهیر و قهرمانان ایران می پردازد. ایــــن مجموعه با 
صنعت ماکیومنتری تولید شــــده و در آن روشــــمندی 
مناســــبی در ارائه محتواها صورت گرفته اســــت. هدف 
ما از تولیــــد این مجموعه ها این اســــت کــــه بتوانیم به 
زبان های مختلف آرمان ها، افکار و آن چه به آن می بالیم 

را به مردم دیگر دنیا منتقل کنیم.
مؤمنــــی گفت: ما امــــروز مفتخریم به این کــــه می توانیم 
از ســــردار ســــلیمانی با افتخار نام ببریم و برای مردم دنیا 
نیز با افتخار بگوییــــم که چه دارایی گران بها و ســــرمایه  

ارزشمندی نزدمان داریم.

هنرمنــــد: یکــــی از پایه هــــای فکــــری مکتب حاج  �
قاسم حضور جوانان باانگیزه و پرتالش بود

در ادامه این مراســــم عبــــاس هنرمند، رئیس باشــــگاه 
خبرنگاران جوان برگزاری این مراســــم با نام حاج قاســــم 
ســــلیمانی را باعث افتخار مجموعه باشــــگاه خبرنگاران 
جوان عنوان کرد و افزود: باعث افتخار مجموعه ماست 
که نام ســــردار ســــلیمانی در چنین محفلی عنوان شده 
، فرهنگی و  اســــت. حضور این گروه جوان، خوش فکــــر
انقابــــی در مجموعه کانــــون پرورش فکری کــــودکان و 
نوجوانان حضوری مغتنم و ارزشمند است که ثمره های 
خود را نشان داده اســــت. در واقع یکی از پایه های فکری 

مکتب حاج قاسم سلیمانی نیز همین موضوع است که 
اشاره به حضور جوانان با انگیزه، پرنشاط و پر تاش دارد.

وی با اشــــاره بــــه تأکیدهــــای رهبر انقــــاب و همچنین 
ســــران فرهنگی کشــــور مبنی بــــر تهیه مجموعــــه ای از 
دست آوردها و خاطرات انقاب گفت: کانون زبان ایران 
در این جریان پیش قدم شــــده اســــت و ما نیز از همان 
ابتدای این فرآیند تاش کرده ایم تا بتوانیم آن را به نحوه 

شایسته ای منعکس کنیم.
هنرمنــــد ادامه داد: همه ابعاد شــــخصیتی حاج قاســــم 
نمونه ای از یک شــــخصیت تراز انقاب و نظام جمهوری 
اســــامی بود، جذابیتــــی که در تمام حرکات و ســــکنات 

ایشان به خوبی آشکار بود.

زمردیان: کاری کــــه کانون زبان شــــروع کرده قدم  �
گذاشتن در عرصه فرهنگ است

در این مراســــم همچنین محمدرضــــا زمردیان، معاون 
فرهنگی کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان با 
اشــــاره به اهمیت توجه به حوزه زبــــان و فرهنگ عنوان 
کرد: موضــــوع ادبیات و زبان در دنیــــای امروز موضوعی 
بسیار مهم اســــت و فکر می کنم که اگر جنگی در آینده 

باشد جنگ فرهنگ، زبان و ادبیات است.
وی در خصوص مســــتند »حاج قاسم سلیمانی« گفت: 
کاری که ارائه شده مستندی از زندگی شهید بزرگ اسام 
حاج قاســــم ســــلیمانی اســــت که در آن تاش شده به 
وجوه کمتر دیده شــــده از زندگی ایشان و در حوزه ای که 
مرتبط با نوجوانان اســــت پرداخته شود. این مجموعه، 
مشــــاهیر و مفاخر ایران زمیــــن را در حوزه های مختلف 
دینی، فرهنگــــی و هنری معرفــــی می نماید، مجموعه ای 
که برای اولین بار به زبان های مختلف تهیه شده است.

وی افزود: شهید بزرگوار حاج قاســــم سلیمانی انسانی 
بســــیار بزرگ بود و ســــخن گفتن در خصوص ایشــــان 
بسیار سخت است، کســــانی که توفیق دیدار با ایشان 
را داشــــته اند می دانند که آن چه که در مورد ایشان گفته 
می شود هرگز اغراق شده نیســــت، مهربانی و عطوفت 
در عین اقتــــدار و توانایی مدیریتی مصداق بارز اشــــداء 

علــــی الکفار از مهم تریــــن خصوصیات اخاقی ایشــــان 
بوده اســــت. حاج قاســــم همان انقابی و مجاهدی که 
بــــود، ماند و خداونــــد نیز عزت، آبرو، شــــرف و بزرگی را به 
ایشان داد،انشاءاهلل که ما هم بتوانیم در مسیر ایشان 

قدم برداریم.
از  بــــار  اولیــــن  بــــرای  مراســــم  ایــــن  از  بخشــــی  در 
 مســــتند حــــاج قاســــم ســــلیمانی و همچنیــــن وبــــگاه

 http://soleimani.ili.ir/ رونمایی شد.

برای 2 سال پیاپی

همدان استان پاک از آنفلوانزای پرندگان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل دامپزشــــکی استان 
همدان گفت: برای دو ســــال پیاپی همدان استان پاک از 

آنفلوانزای پرندگان است.
به گــــزارش هگمتانه، محمودرضا رســــولی با بیــــان اینکه 
خوشبختانه اســــتان همدان عاری از هرگونه بیماری دام و 
طیور است اظهار کرد: با اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی 
بیش از دو سال است که استان همدان جزء استان های 
پــــاک از نظر بیماری آنفلوانزای فوق حادپرندگان به شــــمار 

می رود.
وی بــــا تأکید بر اینکه می توان گفت اســــتان همدان فعًا 
از نظــــر آنفلوانزای فوق حــــاد پرندگان پاک اســــت اما باید 
مراقب بود افزود: امیدواریم این وضعیت همچنان ادامه 

پیدا کند.
مدیرکل دامپزشــــکی اســــتان همدان فعالیت های اداره 
دامپزشــــکی را کنترل بهداشــــت مواد خام دامی شــــامل 
بازدیــــد از اماکن تولیــــد، توزیع و عرضه دانســــت و گفت: 
بازدیدهــــا از مراکــــز کشــــتارگاه ها، مرغ فروشــــی، قصابی، 
هتل هــــا، غذاخوری هــــا، غذاخوری دانشــــگاه ها و ســــایر 
ســــازمان های دولتی و خصوصی دارای غذاخوری برعهده 
ناظران دامپزشکی است و بر این واحدها نظارت می شود.
وی با بیان اینکه کشتارگاه های استان به صورت صنعتی 
اداره می شوند و مجهز به اتاق پیش سرد هستند عنوان 
کرد: همدان در کشــــور جــــزء اولین اســــتانی هایی بود که 
توانســــت نســــبت به تعطیلی کشــــتارگاه های ســــنتی و 

همچنین عرضه آالیش دام و طیور به صورت بسته بندی 
و نصب برچسب نوع و جنســــیت دام کشتار شده اقدام 

کند.
رســــولی با اشــــاره به اینکه ســــاالنه بیش از یــــک صد هزار 
مــــورد از اماکــــن مربوطه بازدید می شــــود گفــــت: به خاطر 
صرفه جویی در مصرف کاغذ طی یک سال و نیم اخیر برای 
نخستین بار در کشور اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه 

برخط بازرسی مواد خام دامی کرده ایم.
وی بیان کــــرد: با این وجــــود عاوه بر دسترســــی به تمام 
قوانین و دســــتورالعمل ها، بازرسی بهداشتی دامپزشکی 
در هر لحظه رصد می شــــود تا مشخص شود در چه زمانی 
در کدام نقطه از شــــهر همکاران ما در حــــال انجام وظیفه 
هســــتند و چه مقــــدار موادخــــام دامــــی غیرقابل مصرف 

کشف شده است.
مدیرکل دامپزشــــکی اســــتان همدان تصریح کــــرد: این 
اقدامات حتی قابل تصویربرداری اســــت و بــــا این میزان 
بازدید در طول ســــال مقادیر قابل توجهی مواد خام دامی 
غیرقابل مصرف توسط همکاران کشف، ضبط و از چرخه 

مصرف انسانی خارج می شود.
وی تعداد ارجاع پرونده های تخلفات بهداشــــتی به مراجع 
قضایی و انتظامی را در ســــال بیــــش از 500 پرونده عنوان 
کــــرد و گفت: همکاری مأمــــوران انتظامــــی در جلوگیری از 
تخلفات بهداشــــتی، پلمب اماکن متخلف و پیگیری های 

بعدی قابل تقدیر است.

فرمانده تیپ انصارالحسین)ع( استان همدان:

مکتب »سلیمانی« نقشه راه نظام و جامعه اسالمی است
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: فرمانده تیــــپ انصارالحســــین)ع( وصیتنامه الهی 
سیاسی سردار شهید »قاسم سلیمانی« را نقشه راه نظام و جامعه اسامی دانست 
و گفت: مکتب »حاج قاســــم سلیمانی« نقشــــه راه و ضرورت اساسی نظام و جامعه 

اسامی است.
به گزارش هگمتانه، سردار ولی بهاریان ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید 
»حاج قاســــم ســــلیمانی«، ســــیزدهم دی ماه را روز غم بزرگ ملت و انقاب اسامی 
دانســــت و اظهار کرد: کشــــور و ملت ایران در ایــــن روز اســــطوره و قهرمانی بزرگ را 
از دســــت داد و پس از گذشت یک سال داغ این شــــهید بزرگ اکنون در دل ملت 

تازه تر شده است.
وی در بیان برخی ویژگی های سردار شهید »حاج قاسم سلیمانی« بیان کرد: ایشان 
دارای نبوغ نظامی مثال زدنی بود که تکفیری ها تنها ضربه شســــتی از او را درک کرده 
بودند و منطقه عراق و شــــامات و حتی مردم سراســــر منطقه همواره خود را مدیون 

رشادت های او می دانند.
فرمانده تیپ انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان ادامه داد: این شــــهید محبوب 
روحیه سلحشوری و جنگندگی را در خود به اوج رسانده بود و از طرف دیگر وقتی در 
کنار یاران قرار می گرفت، فردی فروتن و صمیمی بود او تفسیر آیه »اشدا علی الکفار 

و رحما بینهم« بود.
وی گفت: روحیه شــــهادت طلبی، شهامتی بی نظیر به ســــردار »سلیمانی« داده بود 
و اخاص در عمل، او را در بین یاران و مردم کشــــور و جهان اسام فردی محبوب و 

دوست داشتنی کرده بود.

ســــردار بهاریان شخصیت سردار 
شهید »سلیمانی« را فرای مرزهای 
جغرافیایی دانست و بیان کرد: او 
در ســــرزمین و یا کشوری محصور 
بــــه طوری  نبود و فــــرا مــــرزی بود 
کــــه همانطور کــــه مردم ایــــران او 
را دوســــت داشتند؛ ســــایر مردم 
منطقه به او عشــــق می ورزیدند و 

این ویژگی او را یک شخصیت بین المللی کرده بود.
وی با اشــــاره به ابعاد سیاسی سردار »ســــلیمانی« اظهار کرد: »حاج قاسم« دیپلماتی 
برجســــته و بزرگ در جهان اسام بود که می توانست بر شخصیت های بزرگ منطقه 

و جهان تأثیر بگذارد و آنها را با خود همراه کند.
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دو واکسن ایرانی دیگر به فاز 
کارآزمایی بالینی نزدیک شدند

رئیــــس اداره بیولوژیک ســــازمان غــــذا و دارو گفت: 
کرونا در کشور ما فرصت بسیار خوبی به وجود آورد 
و توانست توانمندی های محققان ایرانی را در انواع 

پلتفرم های ساخت واکسن را نشان دهد.
دکتر ســــعیده فخرزاده اظهار کــــرد: در حال حاضر 12 
تقاضای جــــدی برای تولید واکســــن بــــا پلتفرم های 
مختلف از جملــــه DNA، mRNA، ویروس غیرفعال 
شده و... به اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو ارسال 

شده که فعا 8 مورد از آنها پرونده فعال دارند.
به نقل از ایسنا، وی افزود: یکی از واکسن های ایرانی 
کرونا وارد فاز بالینی شــــده، دو واکســــن دیگر به فاز 
بالینی نزدیک شــــده اند و 5 مورد دیگــــر نیز پرونده 
را تهیــــه و به ما ارائــــه کرده اند تا بتواننــــد وارد مراحل 

بعدی شوند.

وخامت وضعیت سالمت
آیت ا... مصباح یزدی

طبق اعام کانال اطاع رســــانی آیت ا... مصباح یزدی 
در خــــال روند درمانــــی، حال ایشــــان رو به وخامت 

گذاشته است.
آیــــت ا... مصباح  ، کانال اطاع رســــانی  به نقل از مهر
یزدی در پیامی از وخامت وضعیت ایشــــان خبر داد 

که متن این پیام به شرح زیر است:
در خــــال روند درمانــــی آیت ا... مصبــــاح یزدی، حال 

ایشان رو به وخامت گذاشته است؛
لذا از تمامی مؤمنین خواســــتاریم بــــا تضرع به درگاه 
 
ً
خداوند متعال و توســــل به اهل بیت )ع(، خصوصا

حضرت بقیة اهلل االعظم )ارواحنا فداه( برای شــــفای 
عاجل و کامل ایشان دعا بفرمائید.

پیامک ثبت نام در ثنا جعلی است

مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه هشدار داد 
پیامک ارسال شده به تلفن همراه شهروندان مبنی 
بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه،جعلی و کاهبرداری 

است.
 پیامکی برای برخی افراد ارسال و 

ً
به نقل از ایرنا، اخیرا

از آنها خواسته شده جهت ثبت نام در سامانه ثبت 
نام الکترونیکی قوه قضاییه )ثنا( به آدرس اینترنتی 

اعام شده وارد و مبلغی را پرداخت کنند.
بنابر این اعام ایــــن پیامک ها هیــــچ ارتباطی با قوه 
قضائیه ندارد و مجرمان سایبری از این طریق سعی 
دارند اطاعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، 

شماره کارت و CVV2 را به سرقت می برند.

دستور دادستان نظامی برای برخورد 
مأمور متخلف با تبعه افغان

ســــازمان قضایی نیروهای مســــلح از دستور بررسی 
برخــــورد مأمــــور متخلف با یــــک خانم تبعه کشــــور 

افغانستان خبر داد.
به دنبال انتشــــار فیلمــــی در فضای مجــــازی درباره 
برخورد یک مأمور نیــــروی انتظامی با یک خانم تبعه 
کشور افغانستان، دادســــتان نظامی استان تهران 

بافاصله دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
ازایرنــــا، غامعباس ترکی دادســــتان نظامی  به نقل 
اســــتان تهران به معاون دادستان نظامی همچنین 
سرپرســــت دادســــرای نظامی شرق اســــتان تهران 
دستور داد که صحت و سقم موضوع دقیقا بررسی 
و در صورت صحت مراتب، ســــریعا بــــا مأمور خاطی 

برخورد قانونی انجام  شود.
نتایج تحقیقات متعاقبا اعام خواهد شد.

تکمیل ظرفیت پذیرش بدون 
آزمون کاردانی به کارشناسی تا 16 دی

ثبــــت نــــام و انتخاب رشــــته برای شــــرکت در مرحله 
پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی )معدل 
فوق دیپلم( کاردانی به کارشناســــی دانشــــگاه ها و 
مؤسســــات آموزش عالی از 11 دی آغاز شده است و 

تا 16 دی ادامه دارد..
براساس مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورای 
ســــنجش و پذیرش دانشــــجو 22 مهر 99 مقرر شد 
که  رشــــته محل هایی  مانده  خالی  ظرفیت های  برای 
در آزمون کاردانی به کارشناســــی ناپیوســــته ســــال 
ســــوابق  براســــاس  پذیرش  نشــــده،  تکمیل   1399
تحصیلی)معدل فوق دیپلم( برای نوبت بهمن ماه 

صورت گیرد.
، متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشــــته  به نقل از مهر
بــــرای شــــرکت در ایــــن مرحلــــه پذیرش دانشــــجو 
براســــاس ســــوابق تحصیلی )معدل فــــوق دیپلم( 
کارشناســــی ناپیوســــته بهمن ماه سال  کاردانی به 
عالــــی  آمــــوزش  مؤسســــات  و  دانشــــگاه ها   1399
می توانند از امروز پنجشــــنبه 11 دی تا روز سه شــــنبه 
16 دی 99 با مراجعه به ســــایت ســــازمان ســــنجش 
نســــبت بــــه ثبت نــــام و انتخاب رشــــته بــــه صورت 

اینترنتی اقدام کنند.

اخبار کوتاه

20 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی 
باید از منابع دریافتی تأمین شود

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: مدیرعامــــل ســــازمان تأمین اجتماعــــی گفت: منابــــع دریافتی از 
پروژه های ســــاختمانی باید 20درصد حق بیمه کارگران ســــاختمانی را تأمین کند تا امکان استفاده 

تمامی کارگران ساختمانی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
بــــه گزارش هگمتانه، مصطفی ســــاالری اظهارداشــــت: درحال حاضــــر 830 هزار کارگر ســــاختمانی 
بیمه هســــتند و در صورت تأمین منابع پایدار امکان اســــتفاده حدود 400 کارگر ساختمانی دیگر از 

خدمات تأمین اجتماعی فراهم می شود.
ساالری با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال جامعه تحت پوشش تعهداتی دارد، افزود: 
اولین تعهد ســــازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگی مکفی است که در سال جاری 
برای بهبود شرایط بازنشستگان و افزایش حقوق این عزیزان اقدامات اساسی انجام شده است و 

عاوه بر افزایش سالیانه حقوق، متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز انجام شد.
وی اظهارداشت: تأمین اجتماعی تنها صندوقی است که با مکانیزم های بیمه ای و با اتکاء به منابع 
حاصل از حق بیمه درحال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش است و وابسته به دولت نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش را دومین وظیفه 

اصلی این سازمان برشمرد و گفت: وظیفه سازمان، تأمین خدمات درمانی است که اولویت اصلی 
خرید خدمات از وزارت بهداشت و سایر مراکز درمانی است.

به نقل از ایرنا، ساالری با بیان اینکه ترجیح سازمان تأمین اجتماعی خرید خدمات درمانی است، افزود: 
تولید درمان وظیفه وزارت بهداشت و خرید خدمات وظیفه سازمان تأمین اجتماعی است و احداث 

درمانگاه و بیمارستان توسط سازمان تأمین اجتماعی به نوعی کمک به وزارت بهداشت است.
وی از افزایش 10 برابری سهمیه وام بازنشستگان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال 
180 میلیارد تومان وام به بازنشســــتگان پرداخت شــــد و امســــال این رقم بــــه 2000 میلیارد تومان 

رسیده است و تمام فرآیند درخواست تا پرداخت وام به صورت کاما غیرحضوری انجام می شود.

انعکاس
اهدای نشان فداکاری به خانواده های فرماندهان شهید ارتش

امام جمعه همدان:

سردار سلیمانی مانع بزرگ زیاده خواهان منطقه بود
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جامعه 
همــــدان گفت: شــــهید ســــلیمانی مانع 

بزرگی برای زیاده خواهان منطقه بود.
به گزارش هگمتانــــه، آیت اهلل حبیب اهلل 
شــــعبانی در خطبه هــــای نمــــاز عبــــادی 
وجــــود  بــــه  همــــدان  جمعــــه  سیاســــی 
مشــــکاتی بــــرای منطقه کــــوی فردوس 
اشــــاره و اظهــــار کــــرد: در ایــــن محله 500 

خانوار زندگی می کنند که در نزدیکی محل زندگی آن ها 
مدرسه و مسجد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یک بار با اهالی و ساکنین این منطقه 
دیــــدار و گفت وگــــو داشــــتیم تصریح کرد: الزم اســــت 
مســــؤوالن اســــتان که وعده کردند مشــــکات اهالی 

کوی فردوس را حل کنند.
ایــــن محل  اگــــر اهالی  افــــزود:  امــــام جمعه همــــدان 
شــــکایتی هم دارنــــد به حق اســــت بایــــد درد مردم را 
بشــــنویم و همراهــــی کنیــــم. برخی مســــائل پیگیری 
شــــده اما دود اختاف بین دستگاه ها نباید به چشم 

مردم برود.
آیت اهلل شــــعبانی با بیان اینکه در ســــالگرد شــــهادت 
سردار سلیمانی هســــتیم، گفت: این سردار بزرگ مانع 
بزرگی برای زیــــاده خواهان منطقه بــــود و در خط مقدم 

مبارزه با استکبار و نظام سلطه قرار داشت.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه تا زمانــــی که جریــــان و گفتمان 
مقاومت در منطقه زنده اســــت استکبار و نظام سلطه 
نمی توانند نفس راحتی بکشــــند عنوان کرد: گفتمان 
مقاومت یعنی در برابر دشــــمن کوتاه نیاییم و با عزت 

و مستقل زندگی کنیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه در برجام می خواستیم 
با دنیا تعامل داشــــته باشــــیم تصریح کــــرد: اما نتیجه 
برجام یک تعامل یک سویه بود که آسیب های فراوانی 

برای کشور به دنبال داشت.
آیت اهلل شــــعبانی با اشــــاره به اینکــــه در تعامل با نظام 

سلطه یا باید سازش کرد و یا تسلیم شد و 
ذلت را پذیرفت اظهار کرد: برخی می گویند 
مقاومــــت یعنی مشــــکات اقتصادی، اما 
درواقع اینگونه نیســــت. امروز کسانی که 
متولی و دلســــوز هســــتند بایــــد گفتمان 
مقاومــــت را تبییــــن کننــــد تا رســــانه های 

خارجی مردم را گمراه نکنند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مکتب ســــلیمانی به 
معنــــای توجه به داشــــته های درونی ما اســــت تصریح 
کرد: امروز در کشــــور گام بزرگی در تولید واکسن کرونا 
برداشته شده که نشان از اعتماد و اتکا به داشته های 

داخلی است.
امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکــــه برخی ایرانی های 
ضد انقاب خارج از کشــــور دچار هذیان گویی شــــده و 
رشــــد علمی کشور را زیر ســــوال می برند گفت: توانایی 
علمی کشــــور در ســــاخت واکسن ســــبب عصبانیت 

دشمنان شده است.
آیت اهلل شــــعبانی با بیان اینکه دشــــمن در رســــانه ها 
فشــــار بر خرید واکســــن خارجی دارد و مردم را نسبت 
به واکســــن داخلی ناامید می کند اظهار کرد: کسانی که 
به خاطر تحریم ها داروهای اساســــی و درمان سرطان را 
به کشــــور ما نمی دهند چگونه مردم را خرید به واکسن 

خارجی تشویق می کنند؟
وی در بخــــش دیگری از خطبه ها به حماســــه 9 دی روز 
بصیرت اشــــاره کرد و گفــــت: 9 دی روز تعهــــد مردم به 
اســــام و نظام اســــت و افرادی با دیدگاه های سیاسی 
متفــــاوت در ایــــن روز شــــرکت کردند و توهیــــن به روز 

عاشورا و مکتب امام حسین)ع( را محکوم کردند.
امــــام جمعه همــــدان با بیــــان اینکه ماک مــــا حرکت 
مسؤوالن در محور نظام اســــت اظهار کرد: هرکس که 
به اسام و نظام تعهد داشــــته باشد عزیز اسام است 
اما هرکس به دین ما توهین کنــــد از حافظه تاریخی ما 

پاک می شود.

تخصیص سهام عدالت متوفیان به وراث 
منتظر تأیید نهایی قوه قضائیه

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: شــــرکت ســــپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســــویه وجوه اعــــام کرد: در صورتی 
که قوه قضائیه تصویب کند، ســــهام عدالت متوفیان به 

صورت قهری و خودکار به ورثه آنها منتقل می شود.
به گزارش هگمتانه، شــــرکت ســــپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، سمات اعام کرد: در صورتی که قوه 
قضائیه تصویب کند، ســــهام عدالت متوفیان به صورت 

قهری و خودکار به ورثه آنها منتقل می شود.
معاون عملیات شــــرکت ســــپرده گذاری مرکــــزی گفت: 
زیــــر ســــاخت های الکترونیکی تخصیص ســــهام عدالت 
آماده  متوفیان به وراث در شرکت ســــپرده گذاری مرکزی 

شده و منتظر تأیید نهایی قوه قضائیه است.
از 49 میلیون ســــهامدار عدالت ظرف 14 ســــال گذشــــته 
حــــدود 2.6 میلیون نفر فوت کرده اند، بــــا توجه به این که 

ارزش ســــهام عدالــــت تا قبل از آزادســــازی معلــــوم نبود، 
معموال تعداد اندکی در حدود 120 هــــزار نفر از ورثه دنبال 

انحصار وراثت سهام متوفیان خود رفتند.
از زمان آزادسازی سهام عدالت در 9 اردیبهشت 99 هم ابتدا 
فقط 30 درصد سهام آزاد و قابل معامله شد و سپس در عید 
غدیر امســــال 30 درصد دوم آزاد شد و قرار است طبق قول 
، در دهد فجر امسال 30 درصد سوم و تا پایان  رئیس جمهور

سال جاری 100 درصد سهام عدالت آزاد و قابل معامله شود.
از طرفــــی با توجه بــــه ریزش شــــاخص بورس تهــــران و در 
نتیجه کاهش ارزش ســــهام عدالت که از نیمه دوم مرداد 
امســــال تا کنون روی داده،  ارزش پرتفوی ســــهام عدالت 
532 هزارتومانــــی اســــمی از حــــدود 20 میلیون بــــه زیر 10 
میلیون تومان رسیده اســــت،  لذا از نظر اقتصادی صرفه 

ندارد که ورثه دنبال انحصار وراثت بروند.

بنابــــر این اگــــر قوه قضائیــــه با همکاری ســــمات مصوب 
کنند، این ســــهام به صورت خودکار به ورثه قانونی متوفی 
منتقل خواهد شد که با توجه به شرایط کرونایی از مراجعه 

مردم به ادارات نیز جلوگیری می کند.
بــــه نقل از فــــارس،  از طرفی به گفته علیرضــــا صالح رئیس 
سابق ســــازمان خصوصی ســــازی حدود 5 میلیون نفر از 
ســــهامداران هنوز شماره شــــبا برای دریافت سود سهام 
عدالت در ســــالهای 96 تا 98 را اعــــام نکرده اند، که به نظر 
می رســــد، یا افراد از سهامدار بودن خود اطاع نداشته و یا 

مربط به سهام متوفیان است.
حال ممکن اســــت، ورثــــه اکثر متوفیان اصــــوال اطاعی از 
ســــهامدار بودن متوفای خود در ســــهام عدالت نداشته 
باشــــند تا چه رســــد به این که دنبال انحصار وراثت سهام 

عدالت بروند.

اهدای نشان فداکاری به خانواده های فرماندهان شهید ارتش
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: آیین اهدای نشــــان فداکاری 
به خانواده هــــای فرماندهان شــــهید ولــــی اهلل فاحی، علی 
صیادشیرازی، منصور ستاری، سیدموسی نامجوی، مسعود 

منفرنیاکی و حسین آبشناسان در ستاد ارتش برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، آئین اهدای نشــــان فــــداکاری به 
خانواده های فرماندهان شــــهید، امیر سرلشکر ولی اهلل 
فاحی، امیر ســــپهبد علی صیاد شــــیرازی، امیر سرلشکر 
منصور ســــتاری، امیر سرلشــــکر سیدموســــی نامجوی، 
امیــــر سرلشــــکر شــــهید مســــعود منفــــر نیاکــــی و امیر 

آبشناسان در ستاد ارتش برگزار شد. سرلشکر حسین 
امیــــر سرلشــــکر ســــید عبدالرحیــــم موســــوی فرمانده 
کل ارتش، در این مراســــم که با حضور حجت االســــام 
محمد حسنی رئیس ســــازمان عقیدتی سیاسی ارتش، 
سورنا  آجا،  کننده  هماهنگ  معاون  سیاری  دریادار  امیر 
، خانواده  ســــتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
معظم شــــهدا و دیگــــر فرماندهان و مســــؤولین برگزار 
شــــد، اظهــــار کــــرد: امنیت و پیشــــرفت های کشــــور در 
زمینه هــــای مختلف، زمین گیر شــــدن دشــــمنان ملت 
آرمان های واال در قلــــب بچه های ایران  و رشــــد و تبلور 

است. ایثارگران  و  شهدا  فداکاری  مرهون 
وی گفت: پرچم و نشــــان فداکاری اهدایی به دانشگاه 
افســــری امام علی )ع( ارتــــش جمهوری اســــامی ایران 
کل قــــوا حضرت امام  که به تصویــــب فرماندهی معظم 
خامنه ای رســــیده اســــت، نماد ایثار و از خودگذشتگی 
ارتــــش جمهــــوری اســــامی ایــــران، در راه پاســــداری از 
کشــــور و نظــــام جمهوری  اســــتقال و تمامیــــت ارضی 

است. ایران  اسامی 
فرمانــــده کل ارتش افــــزود: ملت ها با هــــر اعتقادی که 
داشته باشــــند به قهرمان نیاز دارند و تاریخ برای جذاب 

است. قهرمان  نیازمند  شدن  معنادار  و 
کید کــــرد: فــــداکاری یک صفت  سرلشــــکر موســــوی تأ
پســــندیده در همــــه مجامع اســــت و هیــــچ جامعه ای را 
که بــــه فداکاری بــــه دیده احتــــرام نگاه  پیــــدا نمی کنیم 
نکرده باشــــد. هــــر فداکاری که باشــــد؛ اعــــم از فداکاری 
برای حفظ جان یک انســــان، حفظ آب و خاک یا کاشانه، 
یا فداکاری برای کــــم کردن تبعات یک حادثه و فداکاری 
آقایی یک ملت. آرمان های واال یا اثبات ارزش ها و  برای 
وی خاطرنشــــان کرد: همین فــــداکاری قهرمانان ملت، 

باعث آقایی کشــــور شــــده اســــت و تا دنیا باقی است؛ 
همــــه، حتی دشــــمنان به این آب و خاک و بــــه نام زیبا و 
پرچم خوش رنگ ایران اسامی، به حدود و ثغور کشور 

و به خلیج فــــارس به دیده احترام نگاه می کنند.
فرمانــــده کل ارتش با بیان اینکه ما هرچه داریم مدیون 
کید کرد: نسل  ازخودگذشــــتگی و ایثار شهدا اســــت، تأ
آینده ما به شدت به این قهرمانان فداکار  امروز و نسل 
نیاز دارند و وظیفه ما این اســــت که نام این قهرمانان را 
بر زبان داشته باشــــیم و مرتب این فداکاری را به نسل 

امروز و فردا یــــادآوری و از مجاهدات آنها تقدیر کنیم.
، در ادامه این مراســــم، خانواده های معظم  به نقل از مهر
شهدا به بیان خاطراتی از شهدای خود پرداخته و مراتب 
تقدیر خــــود را از مقام معظم رهبــــری و فرماندهی معظم 
کل قوا برای تصویب و اهدای نشان فداکاری ابراز کردند.
در پایان این مراســــم، ســــینه آویز و نشــــان فداکاری به 
همســــر شــــهید سرلشــــکر فاحی و فرزندان شهیدان 
ســــپهبد صیــــاد شــــیرازی، سرلشــــکر منصور ســــتاری، 
سرلشــــکر موســــی نامجوی، سرلشکر شــــهید مسعود 

منفرد نیاکی و سرلشــــکر حسین آبشناسان اهدا شد.

خ جدید عوارضی آزادراه ها اعالم شد نر
عوارض جدید آزاد راه ساوه همدان 

از 10 دی
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: نرخ هــــای جدید عوارضی 
آزادراه ها از ســــوی معاونت برنامه ریــــزی و مدیریت منابع 

وزارت راه و شهرسازی اعام شد.
به گزارش هگمتانه، در راســــتای اجرای ماده 34 آیین نامه 
اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری 
از طریــــق مشــــارکت بانک ها که وزیــــر راه و شهرســــازی را 

مسؤول تعیین نرخ عوارض ساالنه وسایل نقلیه عبوری 
آزادراه هــــا تعیین کرده اســــت، معاونــــت برنامه ریزی و  از 
مدیریــــت منابــــع وزارت راه و شهرســــازی، نرخ های جدید 

عوارض آزادراه ها را اعام کرد.
بر این اســــاس 3 آزادراه تهران-کرج-قزوین، بندرعباس-
بنــــدر شــــهید رجایــــی و تهران-قــــم، دولتی اســــت و نرخ 
عــــوارض عبور از آنها طبق قانون به پیشــــنهاد وزارت راه و 
شهرســــازی و تصویب شــــورای اقتصاد به ریاست معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســــازمان برنامــــه و بودجه تعیین 

می شود.
به نقل از فارس، بر اســــاس اطاعیه، معاونت برنامه ریزی 
و مدیریت منابــــع وزارت راه و شهرســــازی نرخ های جدید 

عوارض آزادراهی از 10 دی ماه قابل اجرا است.
بــــر این اســــاس نرخ عــــوارض در قطعــــه 2 آزادراه ســــاوه-
همــــدان بــــرای خودروهــــای ســــواری8000 تومــــان، وانت 
12000 تومان، مینــــی بوس 10000 تومــــان، کامیونت 14000 
تومان، اتوبوس 19000، کامیــــون 2 محور24000، کامیون 3 

محور26000 و تریلی33000 است.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان                                                                                                                                            

آگهی مناقصه
کاشت و نگهداری فضای سبز  بخش های منطقه 1و 2 چهارگانه شهرداری همدان گذاری امور  وا

 به اطالع کلیه شــــرکت های خدماتی معتبر می رســــاند، شــــهرداری همدان نســــبت به واگذاری امور کاشــــت و نگهداری فضای ســــبز در سطح
 منطقه 1 و 2  با شرایط ذیل اقدام می نماید:

  1- مدت قرارداد در هر منطقه یکسال شمسی می باشد.
گهــــی در مــــورخ 99/10/13 به مــــدت ده روز تا مــــورخ 99/10/23 تا ســــاعت 14:15 فرصــــت دارند جهت   2- متقاضیــــان از تاریــــخ نشــــر آ
 خرید اوراق مناقصه به امور قراردادهای ســــازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز شــــهری مراجعه و  مبلغ 2،000،000 ریال به حســــاب شــــماره
 1-3477111-11-7405 بانک مهر شــــعبه صدف بنام ســــازمان ســــیما، منظر و فضای سبز واریز و رســــید آن را به امور قراردادهای سازمان 
تحویــــل نمایند و همچنین بعد از تکمیل اوراق مذکور نســــبت به تحویل آن به دبیرخانه شــــهرداری مرکزی واقــــع در خیابان بوعلی مراجعه 

نمایند.
 3- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

 4- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق جدول ذیل  بعنوان سپرده به حساب شماره 0100785699009 بانک شهر شعبه مرکزی به 
نام شهرداری مرکزی و یا ارایه ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی با اعتبار مدت سه ماه 

 5- اوراق مناقصــــه بــــه ترتیب پاکت های الف، ب و ج عبارتند از الف: ضمانتنامه بانکی ب: دفترچه پیمان، شــــرایط شــــرکت در مناقصه، 
قــــرارداد و ارایه اســــنادی برای ارزیابی توان مالی جهت پیشــــبرد پیمان حداقل به مــــدت یک ماه برابر مــــاده 19 آیین نامه اجرایی قانون 
برگزاری مناقصه، آگهی آخرین تغییرات اساسنامه،مدارک شناسایی صاحبان مجاز امضا )که برابر با اصل شده باشد(، رزومه کاری شرکت 

در سالیان گذشته ج : فرم های پیشنهاد قیمت 
تذکر: متقاضیان باید با قید قبولی کلیه صفحات اسناد و مدارک پیمان و مفاد آن، ذیل کلیه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به دبیرخانه 

ارایه نماید. 
 6-   به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

 7- ارائــــه اصــــل یا تصویر برابر با اصل گواهی تأیید صالحیــــت از اداره کار و امور اجتماعی در  زمینه فضای ســــبز  )با توجه به بروز بیماری 
همه گیر کرونا( دارای اعتبار در سال 99 برای شرکت متقاضی الزامی می باشد.

 8- کلیه هزینه های چاپ، تکثیر  و درج آگهی در  روزنامه ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 9- شــــرکت در این مناقصه و ارائه پیشــــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان ســــیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان 

می باشد.
 10- اسناد مناقصه به پیمانکاران صرفًا با درخواست کتبی و مهر و امضای شرکت تحویل داده می شود.

  11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 12- در صورتی که برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.                                                   
بــــه ســــایت یــــا  بــــا شــــماره تلفن هــــای 38214925-38214926 تمــــاس حاصــــل نمــــوده و   13- جهــــت کســــب اطالعــــات بیشــــتر 

 WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

ف
دی
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مبلغ تضمین )ریال(نام پیمان

1
امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش شمالی منطقه 1
امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش جنوبی منطقه 1

 1/930/000/000
2/320/000/000

1/440/000/000امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش شرقی منطقه 22

1394 م الف

سفیر عراق:

شکایت مشترک ایران و عراق از آمریکا 
بابت ترور فرماندهان مقاومت

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــفیر عــــراق درتهران 
گفت بغداد قصد دارد همــــراه با تهران از دولت آمریکا 
به دلیــــل ترور شــــهید قاســــم ســــلیمانی و ابومهدی 

المهندس شکایت کند.
عبداهلل«،در  عبدالمحسن  »نصیر  هگمتانه،  گزارش  به 
تهران گفت که ایران و عراق به دنبال شکایت از آمریکا 

به دلیل ترور فرماندهان مقاومت هستند.
شــــبکه الفرات عراق پنجشنبه به نقل از این دیپلمات 
عراقی نوشــــت: »عراق و ایران در اقدامی مشــــترک یک 
دعوی حقوقی برای رســــیدگی به جنایــــت آمریکا علیه 
فرماندهان پیروزی، شــــهیدان ابومهدی المهندس و 

قاسم سلیمانی آغاز خواهند کرد.«
ســــفیر عراق در تهــــران گفت: »بســــیاری از زوار اربعین 
امام حســــین )ع( تصاویر این دو شهید را که از دست 
دادن آن ها خســــارت بزرگی نه تنها بــــرای ما بلکه برای 
همه ملت های اسامی است، با خود حمل می کردند«.
او تأکیــــد کرد که بغداد این شــــکایت قانونی و حقوقی 
درباره اقدام تروریستی آمریکا پیگیر خواهد شد به ویژه 

اینکه قاتل به جنایت خود اعتراف کرده است.
بــــه نقــــل از فــــارس، به گفتــــه ســــفیر عــــراق در تهران، 

کمیســــیون دوســــتی با ایران در پارلمان عراق مصوبه 
نمایندگان عــــراق درباره اخــــراج نیروهــــای آمریکایی از 

عراق را پیگیری می کند.
15 دی ماه سال گذشته، دو روز بعد از اقدام تروریستی 
آمریکایی ها در به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم 
ســــلیمانی، فرمانده نیــــروی قدس ســــپاه و ابومهدی 
المهندس، جانشین رئیس الحشد الشعبی، پارلمان 
عراق به طرح اخراج نیروهــــای آمریکا از عراق رأی مثبت 

داد و خواستار اجرای این مصوبه شد.

امکان تحقق نیمی از منابع بودجه 1400 وجود ندارد
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: عضو کمیســــیون 
کشــــاورزی مجلس گفت: برداشت از صندوق توسعه 
ملی، فروش اوراق ســــلف نفتی و فــــروش اموال مازاد 
دولتــــی که بــــا هم نزدیــــک 50 درصد از منابــــع درآمدی 
بودجه 1400 را شامل می شود بر مبنای حدس و گمان 

است و امکان تحقق آن ها وجود ندارد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین رئیســــی دربــــاره الیحه 
بودجــــه 1400 گفت: بیشــــترین اتــــکاء در بودجه 1400 
به منابع نفتــــی و فروش 2.3 میلیون بشــــکه ای نفت 
اســــت. دولت باید توضیح دهد بر چه اساس و اتفاقی 

می تواند این میزان نفت بفروشد؟
وی افــــزود: بودجــــه 1400 دفعی و بر اســــاس تغییرات 
سیاســــی در امریکا اســــت. ایــــن موضوع برای کشــــور 
خطرناک اســــت. چراکــــه یک بخش پر رنگــــی از بودجه 

قابل لمس در زندگی روزانه مردم خواهد بود.
به نقل از فــــارس، نماینده مردم هرمــــزگان در مجلس 
ادامه داد: در صورتی که دولــــت نتوانند تعهدات خود 
را نســــبت به بخش های مصرفی بودجــــه مثل حقوق 
کارکنان و بازنشســــتگان عملی کند نارضایتی عمومی 

ایجاد خواهد شد.
رئیسی در پایان تأکید کرد: برداشت از صندوق توسعه 
ملی، فروش اوراق ســــلف نفتی و فــــروش اموال مازاد 
دولتــــی که بــــا هم نزدیــــک 50 درصد از منابــــع درآمدی 
بودجه را شــــامل می شــــود بــــر مبنای حــــدس و گمان 
اســــت و امکان تحقــــق آن ها وجــــود نــــدارد. مجلس 
شورای اسامی با بودجه 1400 مخالف است. هیچگونه 
توافقی بر روی بودجه پذیرفته نیســــت و الیحه بودجه 

باید به دولت جهت اصاح بازگردد.



 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000931 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
پریسا شهبازی فرزند وهاب به شماره شناسنامه 371 و به شماره ملی 3961833442 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170/17 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 3453 اصلی باقیمانده واقع در بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان 
نیــروی انتظامی، ابتدای بلوار خریــداری از تورج فرمانفرمایی حقــوق ارتفاقی ندارد 
تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 830
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000930 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا 
ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه 12 و به شماره ملی 0439621437 صادره از 
دماوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/58 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 3453 اصلی باقیمانده واقع در بخش یــک ثبت نهاوند واقع در میدان نیروی 
انتظامی، ابتــدای بلوار خریداری از تورج فرمانفرمایی حقــوق ارتفاقی ندارد تصرفات 
مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 828

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار: 99/10/13     

به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی و ماده 13 آیین نامه مذکور و بند 289 مجموعه بخشــنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور تحدید حدود قســمتی از پالک 4048 اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان 
نهاوند بنا به درخواســت آقای یارحسین مومیوند به شــماره واده 139900000006666 مورخه 

1399/09/11 به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
آقای یارحسین مومیوند که برابر پرونده کالسه شماره 139900027 در راستای قانون تعیین تکلیف 
ثبت نام و سپس برابر رأی شــماره 1399603236005000578 مورخه 1399/07/28 مبنی بر 
صدور ســند مالکیت مقدار 123/67 مترمربع قسمتی از پالک 4048 اصلی بخش یک حوزه ثبتی 
نهاوند تحت ششدانگ یک باب ساختمان صادر گردیده با توجه به اینکه پالک 4048 اصلی بخش 
یک حوزه ثبتی نهاوند تحدید حدود نگردیده لذا تاریخ تحدید حدود قســمت مورد ثبت نام آقای 
یارحســین مومیوند از پالک 4048 اصلی روز یکشــنبه مورخه 1399/11/12 ســاعت 10 صبح 
می باشــد. لذا مراتب به موجب ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مذکور و بند 289 مجموعه بخشنامه های ثبتی به صاحبان و 
مجاورین پالک فوق الذکر به وســیله این آگهی اعالم می شود روز و ساعت مقرر در آگهی در محل 
وقوع ملک حضور بهم رســانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشــد، تحدید حدود به عمــل آمده و واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به 
حــدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد تحدید تا یک ماه بعد از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود از 

طریق اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند پذیرفته می شود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان نهاوند

م.الف 849

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000929 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا هادیان فرزند حجت اهلل به شــماره شناســنامه 214 و به شماره ملی 
3961816166 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257/61 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3453  اصلی باقیمانده واقع در بخش یک ثبت نهاوند 
واقــع در میدان نیروی انتظامی، ابتدای بلوار  خریــداری از تورج فرمانفرمایی حقوق 
ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 829
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000932 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد زمانی فرد فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه 7 و به شماره ملی 3962463291 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220/26 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 2 فرعی از 3782 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان عارف، 
چهارراه دستغیب،  انتهای قیصار جنوبی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی 
شرکت فرهنگی ورزشی شجاعت تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

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

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

م.الف 836

محمدرضا امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار: 99/10/13 

آقای حسین ســهرابی درخواست افراز سهم مشــاعی مورد مالکیت خود از 
پالک 56 اصلی بخش 2 مالیر قریه قوزان را به شرح ذیل:

مقدار یک هزارم سهم از یک و یک سوم سهم از 55 و یک ششم شعیر مشاع 
از 96 شعیر ششدانگ کل اراضی مزروعی و بایر قریه قوزان واقع در بخش 2 
مالیر برابر ســند شماره 162768-98/01/30 دفتر یک مالیر را از این اداره 
نموده اســت و اعالم داشته اسامی و نشانی سایر مالکین مشاعی را نمی داند. 
لــذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به 
موجب این آگهی به ســایر مالکین مشــاعی و مالکیــن پالک های مجاور و 
کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی که به نحوی خــود را در امر افراز ذینفع 
می دانند، ابالغ می گردد نظر به اینکــه عملیات افرازی در تاریخ 99/10/26 
رأس ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
در تاریخ و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. بدیهی است 
عــدم حضور آنها مانع از انجام عملیات افرازی نخواهد بود. این آگهی در یک 

نوبت منتشر می شود.

آگهی دعوت به افراز

م.الف 365

چون آقای غالمرضا سیفی نهاوندی مالک ششدانگ پالک باقیمانده 
شــش فرعــی از 300 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند 
تک برگــی خود جهت پــالک فــوق را از این اداره نموده اســت و 
متقاضــی مدعی می باشــد کــه مجاورین و مالکین مشــاعی پالک 
مذکور را نمی شناســد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتــی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ یکشــنبه 1399/11/19 ساعت 
10 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، پشــت پاســاژ گروس 
حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع 
از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

باشد، در همین روزنامه درج می گردد.

آگهی دعوت از مجاورین

م.الف 847

چون آقای  میثم احمدوند مالک پالک )3 و 5 و 6 که به پالک 7 استاندارد 
شده اســت( فرعی از 2840 اصلی بخش یک برابر درخواست 99-1718 
مورخ 1399/10/08 تقاضای صدور ســند تک برگــی پالک فوق را از این 
اداره نموده اند و برابر نامه شماره 1718-99 مورخه 1399/11/08 متقاضی 
مدعی می باشد که مجاورین را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا 
به اســتناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول 
اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه مالکیــن مجاورین پالک 
فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشــنبه 1399/11/08 ســاعت 
10 صبــح در محل وقوع ملــک واقع در نهاوند، دهفــول راه، پل علی آباد 
حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی مانع از 
انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در 

همین روزنامه درج می گردد.

آگهی دعوت از مجاورین

م.الف 835

خانم فخری علی بخشی بدینوسیله به شما اخطار 
می گردد ســهم االرث شــما از ششــدانگ پالک 
1826 فرعــی از 4 اصلی واقع در بخش 2 نهاوند 
متعلق به سهراب علی بخشی در قبال طلب خانم 
مریم علی بخشی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آیین نامه اجرا مراتب به شما اخطار می شود. 
ضمناً هرگونه نقل و انتقالی از طرف شــما نسبت 
به مورد بازداشــت ممنوع است و ترتیب اثر داده 

نمی شود.

اخطاریه

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوندم.الف 846

چون آقای یداله ابوالفتحی به شماره ملی 3962755837 نام پدر: 
محمد برابر یک فقره سند 15632 مورخه 95/10/26 دفتر اسناد 
رســمی شماره یک مالک مشاعی پالک 49 اصلی بخش 2 نهاوند 
می باشد و برابر تقاضانامه شماره 1742/ن/99 مورخه 99/09/03 
تقاضای افراز سهم مشــاع خود را از این اداره نموده که متقاضی 
مدعی می باشــد که به بقیه مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا به 
اســتناد ماده 3 آیین نامه افراز و برابر مــاده 18 آیین نامه اجرای 
اسناد رسمی به کلیه مالکین مشاعی افراد حقیقی و حقوقی ابالغ 
می گردد که در تاریخ پنجشــنبه 99/11/09 ساعت 10 صبح در 
محل وقوع ملک واقع در روستای میالب حضور یابند. بدیهی است 
عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نمی گردد و چنانچه 
نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج و مدت اعتراض 

آن 10 روز می باشد.

آگهی دعوت به افراز

م.الف 848

گازرسانی به صنایع شهرستان همدان فاز یک موضوع مناقصه: 

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 49-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.5688(
)نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 99/10/13   

شرح مختصر کار:
1-مبلغبرآورداولیهپروژه13.900.000.000)سیزدهمیلیاردونهصدمیلیون(ریالمیباشد.

2-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه695.000.000)ششصدونودوپنجمیلیون(ریالمیباشد.
3-مدتاجرایپروژه365روزمیباشد.

4-متقاضیانبایدعضوسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irباشند.
5-متقاضیانبایددارایحداقلرتبه5تأسیساتوتجهیزاتباشند.

6-حدنصابتعدادمناقصهگرانجهتبرگزاریمناقصهحداقلسهمناقصهگرمیباشد.
7-حداقلامتیازارزیابیکیفیمناقصهگران65میباشد.

متقاضیانشــرکتدرمناقصهازتاریخدرجآگهیبهمدت7روزازمورخه1399/10/09ســاعت15مهلتدارندنســبتبهدریافتاســنادارزیابیکیفیبهســایتســامانهتدارکاتی
الکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irمراجعهنمایند.

تاریخبارگذاریاسنادارزیابیکیفیحداکثرتاساعت13روزچهارشنبه1399/11/01ازطریقسامانهستادخواهدبود.
دورنویس:081-38256207 38261075-8 تلفن:38260571-4،

www.nigc-hm.ir:آدرساینترنت

4702 1399    شماره  13 دی  شـــنبه   

ورزش6

: افتخار کشتی مالیر

برخی کشتی گیران 
به حال خود رها شده اند

هگمتانه، گروه ورزش: دارنده نشان های نقره جهان و 
المپیک گفت: برخی کشتی گیرانی که با کسب نشان 
در رقابت های جهانی نوجوانان شایستگی های خود را 

اثبات کرده اند، به حال خود رها شده اند.
صادق گــــودرزی درباره اعــــزام تنها یــــک آزادکار ایران به 
رقابت های جام جهانی صربستان، اظهار کرد: به اعتقاد 
، کشــــتی گیران  من می توانســــتند بــــا برنامه ریزی بهتر
بیشــــتری را عازم صربستان کنند. این رقابت ها میدان 
خوبی برای محک نفرات حاضــــر در اوزان المپیکی بود 
تا کادر فنی به شــــناخت بیشتری از کشتی گیران اوزان 

المپیکی قبل از رقابت های کسب سهمیه برسد.
دارنده نشــــان نقره المپیک افزود: حتی این مسابقات 
می توانســــت میدان خوبی برای کشــــتی گیــــران جوان 
باشد. می توانستند از یکسری جوانان که از دل انتخابی 
تیم ملــــی بیرون آمدند 5 یا 6 نفر را انتخاب کنند و به این 
رقابت ها بفرســــتند. باید آینده کشــــتی هم مد نظرمان 
باشــــد و برای آن برنامه ریزی کنیم. وی خاطرنشــــان کرد: 
شاید دلیل عدم اعزام بحث کرونا یا مشکات مالی بوده 
باشد اما با هر شرایطی که بود می شد حداقل 4 یا 5 آزادکار 
را به این مســــابقات اعزام کرد. کشــــتی گیری مثل امین 
طاهری که در انتخابی درخشید یا امیرحسین زارع و نفراتی 
مثل یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم می توانستند در 

این رقابت ها محک بخورند.
گودرزی در ادامه با اشــــاره به اینکه برخی کشتی گیران 
جوان و با آتیه ایران به حال خود رها شــــده اند، گفت: 
الزم اســــت نفراتی کــــه در تیــــم ملی جوانــــان بودند و 
شایســــتگی های خود را اثبات کرده اند مورد توجه قرار 
گیرند و به اردوی تیم ملی دعوت شوند. کشتی گیرانی 
مثل علیرضــــا عبداللهی کــــه با شایســــتگی قهرمان 
نوجوانان جهان شــــد یــــا محمد کریمــــی و محمدرضا 
آینده  قیاسی که به نشان جهانی رســــیدند می توانند 
کشــــتی ایران باشــــند اما به حال خود رها شــــده اند و 
در خانه هســــتند. دارنده نشان های نقره و برنز جهان 
افزود: باید طوری برنامه ریزی شــــود که کشتی گیرانی 
که شایســــتگی دارند بــــه اردوی تیم ملــــی بیایند. نود 
درصــــد باشــــگاه ها مدت هاســــت تعطیل اســــت و 
نباید این کشــــتی گیران خانه نشــــین باشند. این ها 
مهره های خوبی بودند که به حال خودشان رها شده 
اند. 5 یا 6 نفــــر از اردوی تیم ملی بیــــرون مانده اند که 

دعوت از آن ها قطعا به کشتی ایران کمک می کند.

خبــر

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم رســــانه ورزش همدان و تیم 
پیشکســــوتان الوند فینــــال مســــابقات چهارجانبه جام 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را برگزار می کنند.
در ادامه مســــابقات چهارجانبه جام ســــردار شــــهید حاج 
قاســــم ســــلیمانی از ســــاعت 13 روز چهارشــــنبه دو تیم 
پیشکســــوتان اللجین و رســــانه ورزش همدان در حضور 
؛ شــــهنوازیان رئیــــس اداره فرهنگ و  قنبری فرماندار بهار
ارشــــاد اســــامی و صفی زاده رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان در ورزشگاه سردار شهید سلیمانی شهر بهار 

به مصاف هم رفتند.
این دیدار در 90 دقیقه وقت قانونی با تســــاوی بدون گل 
به پایان رســــید تا کار به ضربات پنالتی کشــــیده شود. در 

ضربات پنالتی تیم رســــانه ورزش همدان موفق شــــد تیم 
پیشکســــوتان اللجین را با نتیجه 4 بر 3 شکست دهد و 

راهی دیدار نهایی این مسابقات شود.
و  بهــــار  پیشکســــوتان  تیــــم  دو  نیــــز  سه شــــنبه  روز 
پیشکســــوتان الوند به مصاف هم رفتنــــد که تیم الوند با 

نتیجه 2 بر یک رقیب خود را از پیش رو برداشت.
تیــــم  و  همــــدان  ورزش  رســــانه  تیــــم  ترتیــــب  ایــــن  بــــه 
پیشکســــوتان الوند فینــــال مســــابقات چهارجانبه جام 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را برگزار می کنند.
فینال این مســــابقات ساعت 12 روز شــــنبه در ورزشگاه 
سردار شــــهید ســــلیمانی شــــهر بهار و با حضور جمعی از 

مسؤوالن برگزار می شود.

آغاز هفته سوم لیگ دسته 2 فوتبال کشور از امروز

شهرداری میهمان گچساران، پاس میزبان سردار بوکان
هگمتانه، گروه ورزش: هفته ســــوم رقابت های 
لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور از امروز شنبه 
آغــــاز می شــــود و طــــی آن شــــهرداری همــــدان 

میهمان نفت وگاز گچساران است.
تیم پاس نیز فردا پذیرای ســــردار بوکان خواهد 

بود.
اســــامی داوران قضاوت کننده در هفته ســــوم 
رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور 
مشخص شد. اسامی داوران قضاوت کننده به 

شرح زیر است:
شنبه 13 دی ماه 99

شهرداری بندرعباس - امید گناوه - ساعت 14 
- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

حجــــت حیــــدری - رمضــــان رضایــــی مقــــدم - 
 : محســــن عباســــی - مجتبــــی مختــــاری - ناظر

مهدی موسی پور
نفــــت و گاز گچســــاران - شــــهرداری همدان - 

ساعت 14 ورزشگاه شهدا نفت گچساران
حمیــــد طیــــب - جمیــــل محمدنیا - حســــین 

: قاسم واحدی بهوندی - میاد نور - ناظر
اسپاد تهران- سپیدرود رشــــت - ساعت 14 - 

ورزشگاه شهیدکشوری تهران
غامرضــــا قلیچ خانی - شــــهریار جبــــاری - ناصر 

: فرشید افشار صالحی - وحید صفری - ناظر
محتشــــم تبریز - فوالدنوین اهواز ساعت 14 - 

ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
جواد بیگدلــــی - مهــــران مصطفــــوی - محمد 
: ایــــرج  عبدلــــی - اســــماعیل نیســــاری - ناظــــر

ساعدی
ایرانجوان بوشــــهر - اتحاد کامیاران - ســــاعت 

14:15- ورزشگاه شهیدمهدوی بوشهر
ســــیدامین خدادادپور - موســــی وصال - پیام 
: فرهاد  نصیــــری - ابراهیم پورســــلطان - ناظــــر

خوشنواز
ملی حفاری اهــــواز - علم و ادب تبریز ســــاعت 
14:15 - ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری - اهواز

 - زاده  رجــــال  مرتضــــی   - فتوحــــی  امیرســــجاد 
 : حمیدرضا ســــرتاج - محســــن بختیاری - ناظر

مهدی پاکزاد
یکشنبه 14 دی ماه 99

نیروی زمینی تهران - شهرداری بم - ساعت 14 
- ورزشکاه غدیر تهران

جــــواد نصرالهــــی - رضا اســــکندری - محســــن 
: حسین نیرویار محمدی - محمد رجبی - ناظر

مس شهربابک - میاد مهر تهران - ساعت 14 
- ورزشگاه شهدای مس شهر بابک

احمــــد مرشــــدی - فــــرزاد شــــیرمردی - هارون 
: رحیم  چوپــــان زاده - مهــــدی نبــــی زاده - ناظــــر

مهرپیشه
اتــــرک بجنــــورد - عقاب تهــــران - ســــاعت 14 - 

ورشگاه تختی بجنورد
ســــعید رضایــــی - رضــــا قالیبافان - مســــعود 

: رضا عبدوس دهقان - رضا رفیق - ناظر
شهدا بابلسر - شــــاهین بندرعامری بوشهر - 

ساعت 14 - ورزشگاه شهدای سیمرغ
میثــــم صفــــاری - محســــن منصــــوری - محمد 
: ســــخاوت  حمیــــدی - پژمــــان قرانیــــان - ناظر

سلیمان نژاد
شــــمس آذر قزویــــن- شــــهرداری ماهشــــهر - 

ساعت 14 - ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
مهــــدی احمــــدی - امیــــن عمویــــی - حمیــــد 
 : صحرایــــی - محمــــود میرجهانگیــــری - ناظــــر

صادق نوری
پاس همدان - ســــردار بوکان - ساعت 14:15 - 

ورزشگاه حاجی بابایی همدان
آیــــت صادقــــی - حجــــت محمدی - مســــعود 

: فرزاد معبودی مرادی - حمید جودکی - ناظر
نفت امیدیه - شهیدقندی یزد - ساعت 14:15 

ورزشگاه شهدا نفت امیدیه
بهروز محمدی مطلق - سیدســــعید محمودی 
 : - ســــیروس افروزه پور - محمد اکبریان - ناظر

اسماعیل آمری
مس نویــــن کرمان - ویســــتا توربیــــن تهران - 

ساعت 14:30 - ورزشگاه شهیدباهنر کرمان
محمد نیک نژاد - سید حمیدرضا امامی - میثم 

: ایرج نظری فانی زاده - دانیال طاهری - ناظر

ورزشکاران همدانی، برتر مسابقات مجازی اسکواش کشور
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اسکواش استان همدان گفت: 2 ورزشکار همدانی موفق به 

کسب رتبه اول و دوم رده سنی آزاد دومین دوره مسابقات مجازی اسکواش کشور شدند.
اسداهلل ربانی مهر روز پنجشــــنبه افزود: این دوره از مسابقات 22 آذر تا 10 دی ماه امسال به صورت 

مجازی و با حضور 79 اسکواش باز از 17 استان کشور برگزار شد.
وی اظهار کرد: در پایان این مسابقات و در رده سنی آزاد بخش آقایان امیر صالح نصرتی و محمدمهدی 

دوات گر از همدان و سید محسن جدا از قم به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان گفت: آموزش و استعدادیابی در کنار تقویت زیرساخت ها 

از مهمترین برنامه های هیأت اسکواش استان است.
به گفته وی، اجرای این برنامه های آموزشــــی در کنار توجه به توسعه و تقویت زیرساخت ها موجب 
کســــب موفقیت های چشمگیری در یک سال گذشته توسط اســــکواش بازان استان همدان در 

مسابقات داخلی و ملی شده است.
به گزارش ایرنا، مســــعود ســــلیمانی رئیس فدراســــیون اســــکواش نیز چندی پیش طی نامه ای از 
اقدامات مؤثر و چشمگیر هیأت استان همدان در زمینه رشد و توسعه این رشته ورزشی قدردانی 
کرد و گفت: موفقیت های رشــــته ورزشــــی اســــکواش در همدان، نشــــانه اقدام و عملی در عرصه 

مدیریتی و تاش و همت ورزشکاران است.

دومین روز مسابقات فوتبال چهارجانبه "جام سردارحاج قاسم سلیمانی"

رسانه ورزش و پیشکسوتان 
فینالیست شدند الوند 

رئیس کمیته آزمون کمربند فدراسیون جودو:

همدان از مناطق مستعد جودو است
آزمون  کمیته  رئیــــس  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
کمربند فدراســــیون جودو کشــــور با بیان این 
نکته که رویکرد جدید فدراســــیون بر اساس 
شایســــتگی و تخصص مســــؤوالن تدوین و 
اجرا می شــــود، گفت: فتح قله های پیشــــرفت 
و توســــعه ورزش جودو در کشــــور یــــک رؤیا و 

آرزوی دست نیافتنی نیست.
"جــــال کرمی" رئیــــس کمیته آزمــــون کمربند 
فدراسیون جودو در دیدار با "محسن پناهی" 
سرپرست هیأت جودو استان همدان ضمن 
تبریک این انتصاب جدید، از اســــتان همدان 
به عنوان یکی از مناطق مستعد این رشته یاد 
کرد و گفت: قهرمانان ارزنده و بنامی ســــالیان 
سال در سطوح ملی و فرامنطقه ای برای ایران 

اسامی افتخار آفرینی کردند.
وی در ادامه با بیان این نکته که امروز رویکرد 
شایســــتگی  اســــاس  بر  فدراســــیون  جدیــــد 
مسؤوالن تدوین و اجرا می شود، خاطرنشان 
کــــرد: فتح قله های پیشــــرفت و توســــعه این 
ورزش با وجــــود همــــه محدودیت هایی که با 

زیر پا گذاشــــتن قوانین بیــــن المللی ورزش بر 
ما تحمیــــل می کنند یک رؤیا و آرزوی دســــت 

نیافتنی نیست.
وی یــــادآور شــــد: تعامل و هــــم افزایــــی بین 
کشور  سراســــر  در  جودو  هیأت های  رؤســــای 
یــــک امر الزم و غیر قابل انکار اســــت و باید به 

طور جدی و کارشناسانه در اولویت قرار گیرد.
این مسؤول در فدراسیون جودو ساماندهی 
بانــــک اطاعاتــــی ورزشــــکاران را یکــــی دیگر از 
اقدامــــات تعجیلی ذکر کــــرد و افــــزود: نظم و 
ســــازمان دهی، ضامــــن حفظ ســــامت کار و 
ایجــــاد رغبــــت و انگیزه مضاعف هــــم در بین 
متولیان امر و هم در بین ورزشــــکاران خواهد 

شد.
گفتنی است در این دیدار که "فتح اهلل فریدی 
وثوق" دبیر هیأت جودو اســــتان و همچنین 
سرپرســــت  عالی  مشــــاور  کریمی"  "حمیدرضا 
هیــــأت نیــــز حضــــور داشــــتند تشــــریح برخی 
مشــــکات و نیازمندی های شهرســــتان های 

استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت.
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هگمتانه، گروه اندیشــــه: سیدحســــن نصــــراهلل دبیرکل 
حــــزب اهلل لبنــــان در گفتگویــــی مفصــــل و اختصاصی با 
شــــبکه تلویزیونی المیادین به بررســــی تحــــوالت منطقه 
پرداخــــت و در بخشــــهایی از این گفتگو به بررســــی ابعاد 
شخصیتی شهید ســــلیمانی و تحلیل چگونگی و دالیل 

ترور این فرمانده برجسته پرداخت.
بخشهایی از این گفتگو را با هم میخوانیم:

ترور شــــهید قاسم ســــلیمانی برنامه ســــه جانبه   �
آمریکا، اسرائیل و عربستان

سید حسن نصراهلل در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین 
که آیا جنایت ترور شــــهید قاســــم ســــلیمانی هم بخشی 
از برنامه ســــه جانبه )آمریکا، اســــرائیل و عربســــتان( بود؟ 
گفــــت: من چنین بــــاوری دارم. اعتقاد دارم کــــه بله برنامه 
ســــه جانبه بود و کســــانی بودند که اجرای ایــــن عملیات 
را تشــــویق کردند. اســــرائیلی ها و ســــعودی ها این اقدام 
را تشــــویق کردند. ممکن اســــت همچنیــــن دیگران هم 
باشــــند که این اقدام را تشــــویق کرده باشــــند. به همین 
علــــت، طرفی که می توانســــت این عملیــــات را اجرا کند و 
مسؤولیت ســــنگین آن را برعهده بگیرد، شخص ترامپ 
و دولــــت ترامپ بود. بــــه همین علت، ایــــن جنایت فقط 
یک جنایت آمریکایی نیست، بلکه این جنایت، شرکایی 
دارد. بــــه اعتقاد من، اســــرائیل و نیز عربســــتان شــــریک 
این جنایت هســــتند. دســــتکم از نظر تحریک و تشویق. 
اسرائیلی ها ممکن اســــت از نظر اطاعاتی و پیگیری های 
اطاعاتی هم شریک این عملیات باشد. البته سعودی ها 
اینطور نیستند. ســــعودی ها فقط تشویق می کند و پول 

می دهد و کاری دیگری انجام نمی دهند.
سید حسن نصراهلل در پاسخ به این سوال که آیا عملیات 
ترور شهید حاج قاسم، ابعاد پنهان هم دارد؟ گفت: شما 
با یک عملیات آشکار روبرو هستید. این عملیات شبانه 
اجرا شــــد، اما به صورتی بود شــــبیه اینکه در وسط روز اجرا 
شــــد. همه چیز آشکار است. طرفی که عملیات را اجرا کرد، 
هواپیمایی کــــه عملیات را اجرا کرد. آمریکا به طور رســــمی 
مســــؤولیت آن را برعهده گرفت. به عنوان مثال، بسیار با 
ترور حاج عماد مغنیه تفاوت دارد. با عملیات ترور شهید 

عزیز فخری زاده تفاوت دارد.
شــــبیه عملیات ترور ســــید عباس موســــوی اســــت. در 
، آن محل را  آن زمــــان، بالگرد های اســــرائیل در وســــط روز

هدف قرار دادنــــد. آمریکایی ها این عملیات را با تصمیم و 
برنامه ریزی قبلی اجرا کردند و قصد داشتند که آن را علنی 
کنند. به همین علــــت، ترامپ حتی در تبلیغات انتخاباتی 

چند بار گفت من قاسم سلیمانی را کشتم.

 یکــــی از دالیل موفقیت های حاج قاســــم در همه   �
صحنه ها، شخصیت انسانی و اخالقی او بود

سید حسن نصراهلل، در پاسخ به این سوال که با گذشت 
یک سال از شهادت قاسم ســــلیمانی، شما چه توصیفی 
از نظر انســــانی، میدانــــی و راهبــــردی حاج قاســــم دارید؟ 
گفت: پاســــخ به این ســــوال به چند برنامه نیــــاز دارد، زیرا 
مستلزم گفتگوی طوالنی است. انشااهلل چند روز دیگر به 
مناسبت این ســــالگرد، سخنرانی خواهم کرد. حاج قاسم 
که رحمت خدا بر او باد، بر اســــاس آشنایی شخصی که با 
او داشــــتم، از نظر ابعاد انســــانی و اخاقی، یک شخصیت 
بســــیار برجســــته بود. یکی از دالیــــل موفقیت های او در 
همه صحنه ها، این شــــخصیت انســــانی و اخاقی او بود. 
به عنوان مثال، مشــــخص اســــت کــــه یک فــــرد نظامی، 
شــــخصیت خاصــــی دارد. ژنرال ها هم شــــخصیت خاصی 
دارند که به شــــیوه نامه ها احترام می گذارند و به مســــایل 
ظاهــــری توجــــه دارند. چه رســــد بــــه اینکــــه یک ژنــــرال با 
مســــؤولیت مهم و اساســــی در یک نظام مانند جمهوری 
اســــامی باشــــید که یک قدرت بزرگ منطقه ای است. اما 
این برداشــــت نزد من و نزد همه وجــــود دارد که در زمانی 
که با حاج قاســــم ســــلیمانی، دیدار می کنید در مدت نیم 
ساعت یا یک ســــاعت، خواهید فهمید که شــــما در کنار 
، دوســــت و آشنا نشســــته اید. به گونه ای که به  یک برادر
نظر می رسد شــــما ده ها سال است او را می شناسید. این 
مسئله بســــیار برجسته است. مشــــکل است فردی که 
چنین شــــخصیت کاریزماتیک و قــــدرت تأثیرگذاری دارد، 

اینطور رفتار کند.

 هم مرد اندیشه و برنامه ریزی بود هم مرد میدان و   �
خطوط مقدم جنگ

وی افــــزود: حاج قاســــم ســــلیمانی مردی بود کــــه در دنیا 
می زیســــت، اما هــــم زمــــان در دنیا حضور نداشــــت بلکه 
قلب، عقل و محاســــباتش در مکان دیگری سیر می کرد. 
وقتی فردی اینگونه باشــــد باید ویژگــــی هایش را در ابعاد 
مختلف انسانی، عاطفی، اخاقی و سلوکی تعبیر و تفسیر 

کرد. در میدان، مرد میدان بود، معموال برخی حتی ژنرال ها 
و آنانــــی کــــه به مــــدارج عالی نظامی می رســــند ذهنشــــان 
توانایــــی این را نــــدارد کــــه هم زمــــان بتواند محاســــبات 
راهبــــردی، میدانــــی، تاکتیکی و مســــائلی از ایــــن قبیل را 
انجام دهد، یعنی ذهن برای محاسبات هم زمان چندین 
مسئله، احساس خستگی می کند مثل هواپیمایی که در 
حال حرکت و فرود اســــت، مسافری که در آن سوار است 
احســــاس خاصی دارد و گویا به چاله هــــای هوایی برخورد 
می کنــــد. در مجادالت فکــــری نیز وقتی اوضــــاع راهبردی 
منطقه را بررســــی می کنی ذهن به چالــــش می افتد و انگار 
به چاله هوایی می رسد، اما حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
یک شــــخصیت نظامی هم زمان با اندیشیدن به مسائل 
راهبردی بزرگ، یعنــــی زمانی که هواپیمــــا در اوج پرواز قرار 
دارد و حتــــی به چاله های هوایی می رســــد، آب از آب تکان 

نمی خورد و کوچک ترین مسائل را به ذهن می آورد.
او هــــم زمان بــــا اندیشــــیدن و برنامه ریزی هــــای راهبردی 
کان، بــــه تمامی مســــائل حضــــور ذهن داشــــت و از نوع 
آنانی نبود که در چنین شــــرایطی عصبی می شــــوند. او هم 
زمان مردی در حــــوزه راهبرد و تاکتیک بود. مرد اندیشــــه 
و برنامه ریــــزی بود، مرد میدان و خطــــوط مقدم جنگ بود 
نه آنکه جایگاهش اتاق عملیات پشــــت جبهه باشد. در 
حوزه سیاســــی نیز انسان اندیشــــمندی بود، او تنها یک 
ژنرال نظامی نبود بلکه در حوزه سیاست نیز اهل اندیشه 
و درایت بود و برای خود شــــیوه و راهی داشــــت به همین 
منظور من همیشــــه از او به عنوان یک شــــخصیت جامع 
یاد می کنم. حتی در حوزه اندیشه فرهنگی، فرهنگ دینی، 
فرهنگ اســــامی، فرهنگ عمومی و... مــــردی با فرهنگ 
بود. مطالعات زیادی داشت، همواره از زمان بهره می برد، 
به یاد دارم نشستی طوالنی داشتیم و مسائل متعددی را 
بررسی کرده بودیم، اما اواخر وقت سواالتی درباره مسائل 

فکری، عقیدتی، فرهنگی، علمــــی و... مطرح می کرد. امروز 
وقتی به ســــخنانی که در طول ســــالیان گذشته بیان کرد 
دقــــت کنیــــم، می توانیم به وضــــوح نتیجه بگیریــــم که او 

شخصیت جامعی داشت.

 وقتی ترور شــــد فضا پرتنش بود، بر اساس آنچه   �
پس از شــــهادتش از شــــما شــــنیدم، او در ضاحیه با 
شما دیداری رودررو داشت، آیا به او درباره خطراتی که 

متوجهش بود هشدار داده بودید؟
در همان دیدار و دیدار هایی که قبل از آن با او داشــــتم به 
او هشدار داده بودم، همواره به او هشدار می دادم. من در 
اواخر بسیار برای او نگران بودم، مدعی نیستم که منابعی 
در کاخ سفید داریم )خنده( و به اطاعاتی دست می یابیم 
بلکــــه بر اســــاس پیش بینی ها و تحلیل ها نگــــران بودم. 
احتمال این که دوســــتانی هم به اطاعاتی می رســــیدند و 
به ما خبــــر می دادند وارد بود. من به صورت فردی، به ویژه 
دو ماه یا کمی بیشتر قبل از شهادتش، دیدم یک نشریه 
آمریکایی تصویری از حاج قاسم را، بر روی جلدش کار کرد. 
تصویری که استفاده شده بود تصویری معروف از اوست 
که او را در لباس نظامی نشــــان می دهد. عنوانی که برای او 

نوشته بود این بود »ژنرالی که مثل او نیست«.
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دبیر کل حزب اهلل لبنان 
در ادامه مصاحبه با شــــبکه تلویزیونی المیادین گفت: در 
گذشــــته وقتی در کنفرانس های مطبوعاتی با خبرنگاران 
خارجی، اســــتادان دانشگاه ها و شخصیت های آمریکایی 
و غربی دیدار می کردم به مــــن می گفتند اگر در مطبوعات 
آمریکایــــی مشــــاهده کردید بــــر روی شــــخصیت خاصی 
متمرکز شــــده انــــد، بر کشــــور خاصی متمرکر شــــده اند و 
مقــــاالت و اطاعاتــــی را در این زمینه ها منتشــــر می کنند 
این امــــکان وجود دارد که بخواهند افــــکار عمومی را برای 

ترور آن فرد آماده ســــازند، حتی می خواهند بگویند که اگر 
ما کاری را علیه این فرد انجام دادیم به این دلیل است که 
شخصیت مهمی اســــت و باید تبعات کارمان را بپذیریم، 
حال برگردیــــم به مطلب قبلــــی یعنی وقتــــی تصویر حاج 
قاســــم را در پشــــت جلد نشــــریه آمریکایی دیدم و مقاله 
آن را خوانــــدم ایــــن نکته که بدان اشــــاره کــــردم را به خاطر 
آوردم، نشریه را به حاج قاسم دادم و گفتم، این یعنی آنان 
تصمیمشان را گرفته اند، شما هم ژنرالی، هم جزئی از نظام 
رسمی کشور هســــتی و رفت و آمد های رسمی در منطقه 
داری. من معتقدم دولت ترامپ و اطرافیان و دوستانش 
در منطقه از شــــما دل پــــری دارند پس امیــــدوارم احتیاط 
کنی. این هشــــدار ها همــــواره در دیدار های ما بــــود، اما او 
می خندید و می گفت چه خوب، به شــــهادت می رسم. اما 

من می گفتم باید احتیاط کنی.

 جناب سید، پس از یک ســــال حس می کنید چه   �
چیزی را از دست دادید؟

مــــن با رفتن او بســــیاری از چیز ها را از دســــت دادم. من از 
افرادی هســــتم که با فقــــدان او خیلی چیز ها را از دســــت 
دادم. مــــا از ســــال 1998 در مقاومــــت، جهــــاد در راه خدا، 
پرونده هــــای منطقــــه ای، پرونده های حســــاس، روز های 
، شــــادی ها، غم هــــا، جانفشــــانی ها، ســــختی ها،  دشــــوار
خطــــرات، امید ها و آرزو ها بــــا هم کار می کردیــــم. فعالیت 
من و او مثل کنار هم بودن دانشــــجویان در ســــر کاس 
درس یــــا بازرگانان در فعالیت های تجاری نبود. روند کاری 
ما بر اســــاس روابط متمایز در بعد عاطفی، انسانی، فکری، 
عملی و... بود، در واقع ما بخشی از همدیگر بودیم، دو نفر 
نبودیم بلکه یک نفر بودیم. افرادی در زندگی من هستند 
که چنین احساســــی به آنان دارم و حاج قاسم از آنان بود، 

به همین دلیل می گویم خیلی چیز ها را از دست داده ام.

خنثی کردن تحریف تصاویر حاج قاسم
امکان ناپذیری حذف مکتب سلیمانی

هگمتانه، گروه اندیشه: عکس به عنوان یک ابزار رسانه 
 ای بدون کام، قدرت انتقال ســــریع پیام را دارد. عکاس 
، شــــرایط زمان و  با تغییر زاویه، ســــایه  ها، نور و جهت نور
مــــکان و… می تواند تصویــــر ذهنی متفاوتــــی از واقعیت 
برای مخاطب بسازد. مفاهیم و پیام های هدفمند پیش 
و پس از انتشار عکس نیز می تواند ذهنیت جامعه را به 

گونه  ای که رسانه طرح ریزی کرده است شکل دهد.
مایکل مــــور مســــتند ســــاز آمریکایی پس از تــــرور حاج 
قاســــم در توییتی عکس حاج قاســــم را گذاشت و ذیل 
آن نوشــــت: …این مرد را می شناسید؟… تا پایان امروز به 
شما آموزش داده می  شــــود که از او متنفر باشید… او در 

این توییت به تأثیر رسانه بر افکار عمومی اشاره دارد.
تصویــــری که رســــانه  های غربی تاش کردنــــد از فرمانده 
ســــپاه قدس در افــــکار عمومی بســــازند، تصویر تحریف 
شده سردار ســــلیمانی بود. شاید تصویر روی جلد مجله 
سیاســــی از حاج قاسم در آخرین شــــماره با عنوان »الهه 
از تأثیرگذارترین عکس ها در رسانه  های  را بتوان  انتقام« 
آن، ذهن مخاطب  غربی عنوان کرد. این عکس و پیــــام 
غربــــی را درگیــــر تصویــــر یک بعــــدی از حاج قاســــم کرد. 
را برای فشــــارهای  کردند افکار عمومی  رســــانه  ها تاش 
بعدی بر ایــــران و محور مقاومت همــــراه کنند. اما دلیل 
اصلی این عکس را باید در جای دیگری جستجو کرد. به 
عبارتی این میدان نبرد دو مکتب در قالب تصاویر بود.

پس از پیروزی های محور مقاومت، تصاویر حاج قاســــم 
در شبکه  های اجتماعی منتشر شد و بازتاب گسترده ای 
به همراه داشت. این امر محدود به منطقه نبود. کاربران 
آمریکایــــی توییتــــر عکس جدید حاج قاســــم را منتشــــر 
کردند و تیتری را برای آن برگزیدند. و نوشــــتند »هر کس 
 شکست خواهد خورد و 

ً
با سردار سلیمانی بجنگد قطعا

باید کف رینگ را ببوسد«.
افــــکار عمومی بــــا فرمانده ای شــــجاع، با صابــــت، دارای 
 ، زکاوت و هوشــــمندی و در عین حــــال صمیمی، فداکار
مهربــــان در تصاویــــر آشــــنا می شــــد. گسســــتن حصــــار 
رســــانه  ها با انتشــــار عکس ها، نگاه افــــکار عمومی را به 
فرمانــــده ســــپاه قــــدس، مقاومــــت، ایران و تروریســــت 
داعــــش تغییــــر مــــی داد. تغییــــر نــــگاه می توانســــت به 
الگوگیــــری از حاج قاســــم و همراهی با ایــــن جریان منجر 
شود. این امر مکتب سردار ســــلیمانی را در دنیای غرب 

می کرد. بازتولید 
تاش برای تحریف حاج قاسم و نشان دادن او به عنوان 
یک دشــــمن انتقام جو در نزد افــــکار عمومی یک حالت 
تدافعی در رســــانه  های وابسته بود. این رسانه  ها تاش 
کردنــــد با حذف بخــــش بزرگی از واقعیت زندگی ســــردار 

سلیمانی، مخاطب را فریب دهند.

شــــاید اغلب ما تصویر فرمانده ســــپاه قــــدس را بر روی 
آن مجلــــه آمریکایــــی در رســــانه  ها دیدیم. امــــا تصاویری 
در ذهن مــــا محدود به ایــــن عکس و پیام نشــــد. بلکه 
، حاج قاســــم را دســــت  ما حاج قاســــم را در آغوش رهبر
بر ســــینه مقابل مادر شــــهید، ســــردار را در حال گفتگو 
و خنــــده با کارگران صحــــن حضرت زهــــرا)س( در نجف، 
سردار ســــلیمانی را لبخند به لب در کنار رزمندگان جبهه 
مقاومت با ملیت های مختلف دیده ایم. ما حاج قاسمی 
که فرزند شــــهید را در آغوش می گیرد و همراه با او اشک 
می ریــــزد دیده ایم. حاج قاســــم را دیدیم کــــه چگونه برای 
سیل و زلزله حضور دارد. سردار ســــلیمانی برای ما مظهر 
شــــداء علی الکفــــار و رحمــــاء بینهم« بود. مــــا در ایران 

َ
»ا

بیش از اخم، لبخند، صبــــوری، فداکاری، صداقت و همه 
حس های خوب را می دیدیم.

فرمانده ســــپاه قدس یک نماد از زیباترین تصویر ذهنی 
ماســــت. او تصویــــری حقیقــــی و افتخارآمیــــز از نماینده 
ایران در منطقه اســــت. فرمانده ســــپاه قدس ما را به یاد 
مالک در لشــــکر علی)ع( می اندازد. ما همه اسطوره  ها و 
، رفتار و ســــبک زندگی او نمایان  الگوهای خود را در گفتار
می دیدیــــم. همانطور که بعد از شــــهادت هــــم او را نماد 

ابوالفضل)ع( در لشکر امام حسین)ع( می دیدیم.
بعد از شــــهادت حاج قاســــم فضا تغییر کــــرد. کاربران 
حــــاالت  همــــه  در  را  ســــلیمانی  ســــردار  عکس هــــای 
تصویر  و  رســــانه ای  فریب  کار  این  و  می کردند  منتشــــر 
می ریخت.  و  فر را  وابســــته  رســــانه های  ســــاخته  ذهنی 

در  اندکی  اطاعــــات  وز  دیــــر تا  کــــه  مردمی  از  بســــیاری 
مــــورد فرمانــــده ایرانــــی جنگ عــــراق داشــــتند او را در 
عکس هایــــی متفاوت می دیدند. گردش آزاد اطاعات 
آن  وی  کید و بر ر آن تأ که رســــانه  های غربی همواره بــــر 
مانــــور می دادند به یکباره تبدیل به حذف و سانســــور 
و  مرتبط  پســــت های  حــــذف  قاســــم،  حاج  عکس های 
کاربری در پیام رســــان  ها و شبکه  های  بستن حســــاب 
امر بسنده نکرد و  اینســــتاگرام به این  اجتماعی شــــد. 
کاربــــران را تهدید می کــــرد که در صورت تکــــرار صفحه 
را محــــدود و یا بــــه طور کامل دسترســــی کاربــــر را قطع 

می کرد.
عکســــی که بعد از شــــهادت حاج قاســــم در رسانه  های 
 همــــان عکس روی 

ً
غربی وابســــته منعکس شــــد غالبا

جلد مجله بود. تصویر مراسم تشــــییع حاج قاسم هم با 
همین هدف انتخاب شــــده است. ترور سردار سلیمانی 
برنامه ای بود که ســــال ها دنبال می شــــد اما قبل از این 
جنایت تاش شد افکار عمومی را برای آن توجیه کنند و 
پس از شهادت فرمانده دالور و فداکار ایرانی را به عنوان 

کنند. یک تروریست معرفی 
گرچه سانســــور رســــانه  ای و حذف تصاویر حاج قاســــم 
محبوب و خوش رو، توانســــت از ســــرعت انتقــــال پیام 
عدالت خواهانــــه و صلــــح جویانــــه او بکاهد امــــا امکان 
حذف مکتب ســــلیمانی و جریان مقاومت که به فرموده 
رهبر انقاب تبدیل به نرم  افزار شــــده است امکان پذیر 

نیست.

سوگوار تو نیستم
شعری از »یوسفعلی میرشــــکاک« در رثای »سپهبد 

سلیمانی«
نه

سوگوار تو نیستم
بر آسمان می گریم که همچنان واژگون مانده است

بر خورشــــید می گریم کــــه همچنان بیهــــوده با ابرها 
مجادله می کند

بر مــــاه می گریــــم کــــه همچنان شــــب را بــــه دنبال 
می کشد

اما بر تو نمی گریم
از کدام سیاره آمده بودی

که با زمین کنــــار نمی آمدی، مگر آنکــــه با گام هایت 
همراه باشد؟

به کدام سیاره برگشته ای
که زمین از همیشــــه تباه تر وبیهوده تــــر به گرد خود 

می گردد؟
تقدیر درخت به خاک افتادن است

تقدیر گوسفند قربانی شدن
تقدیر گرگ گلوله خوردن

و تقدیر آدمی جان سپردن
تو اما پشت تقدیر را به خاک رساندی

و ماندی
اما نه بر زمین

و نه در آسمان
بر نطع جاودانگی نام خداوند

در معراجی بی بازگشت
چگونه می توان تو را در سوگواری به پایان رساند؟

سوگواران ناگزیرانند
و تو ناگزیری را به پایان رسانده ای

نه، من باری سوگوار تو نیستم
اما پرسشی با من است

همچون ترکشی کوچک
خلیده در جگرگاه:

چگونه از قطعنامه تحمیلی بیرون ماندی؟
و کربای خود را به فرجام رساندی؟

قطعنامه یکایک ما را حتی از خاطر خود ما برد
چندانکه اربعین ما

پیاده به کربا رفتن شد
را  جهــــان  کــــه  اســــت  رســــتاخیزی  تــــو  اربعیــــن  و 

می کند سراسیمه 

سوگواره

شکست بزرگ
تحلیلی بر نتایج مصیبت بار ترور شهید 

قاسم سلیمانی از منظر سیاست خارجی 
ایاالت متحده

رهبران فرومایه ی کاخ ســــفید بر این باور بودند که 
با شــــهادت ســــپهبد قاسم ســــلیمانی   می توانند از 
نفوذ و گســــتره هژمونی منطقــــه ای و جهانی ایران 
ساده اندیشی  که  نشــــانه ای  اولین  لیکن  بکاهند؛ 
اثبات نمــــود، حضور میلیونی  را  آمریکایی  مقامات 
قهرمان  تشــــییع جنازه  برای  که  بود  ایرانی  عزاداران 
ــــی خــــود بــــه خیابان  هــــا آمــــده، بــــه ســــوگواری 

ّ
مل

، شــــهدای  پرداختنــــد. پس از رســــیدن پیکر مطهر
ایران،  شــــهرهای  ژانویه،  ســــّوم  تروریستی  حمله ی 
، تهــــران، مشــــهد و کرمان، شــــاهد ســــه روز  اهــــواز
عزاداری میلیونی بود. دولت تروریســــتی آمریکا که 
گمــــان می برد   می توانــــد باعث شــــکاف بین ملت 
ایــــران و نظام مقــــدس جمهوری اســــامی گردد، با 
ایرانیان  میلیونــــِی  میثــــاق  تجدید  شــــاهد  ناباوری 
با شــــهدای محور مقاومت و خــــروش فریاد »مرگ 
آمریــــکا« آنان بر پهنــــه گیتی گردید. بــــه گفته ی  بر 
تحلیلگــــران، ابعــــاد حضــــور میلیونی مــــردم ایران 
در مراســــم تشــــییع جنازه ی سردار ســــلیمانی فقط 
یک بار در تاریخ معاصر ایران ســــابقه داشــــته و آن 
جمهوری  بنیان گذار  و  رهبر  خاک ســــپاری  مراســــم 

اسامی حضرت امام خمینی )ر ه( بود.
ســــلیمانی  سردار  عظیم الشــــاِن  شــــخصیِت  درِک 
را   می تــــوان از قطراِت اشــــکی که رهبــــر فرزانه ملت 
ایــــران در مراســــم نمــــاز میت کــــه بــــه اقامت خود 
ایشــــان در دانشــــگاه تهران بر پا گردید دانســــت. 
نیــــروی قهرمــــان قدس ســــپاه  کنونــــی  فرمانــــده 
آنی  پاسداران انقاب اسامی، ســــردار اسماعیل قا
در مصاحبه با رادیــــو ایران اظهار کرد که ملت ایران 
مسیر شــــهید قاســــم ســــلیمانی را با قاطعیت هر 
چه تمام تر طی خواهــــد کرد و کم ترین قصاص برای 
جنایت هولناک شــــهادت سردار ســــلیمانی اخراج 
نیروهای اشــــغالگر آمریکایــــی از منطقه خاورمیانه   

می باشد.
از منظــــر بین المللی، در کشــــور برادر و همســــایه، 
عراق، شــــاهد حضــــور هــــزاران شــــهروند عراقی در 
مراســــم تشــــییع جنازه ســــردار ســــلیمانی و شهید 
ابومهــــدی المهنــــدس بودیم. هــــزاران عراقی )) در 
بیــــن آنان نخســــت وزیر وقــــت عراق آقــــای عادل 
بــــا ذکاوت  عبدالمهــــدی نیز حضور داشــــت(( که 
و موقعیت شناســــی نقشــــه های دشــــمنان ایران 
و عــــراق را نقــــش بــــر آب کــــرده بودند، در مراســــم 
تشییع جنازه سردار ســــلیمانی شرکت جسته یاد و 
خاطره وی که مهم ترین نقش را در منهزم ساختن 
داعش بر عهده داشــــت، گرامی داشــــتند. پس از 
ماحظه ابعاد همدردی و قدرشناســــی ملت ایران 
و دیگر ملل جهان بود که دولت تروریستی آمریکا 
پی به عمق فاجعه بار ترور ســــردار سلیمانی برد. در 
اقدامی که ترس و اســــتیصال کاخ سفید را از انتقام 
ســــخت ایرانیان نشــــان می داد، ترامپ تهدید کرد 
کــــه 52 مرکــــز تاریخی و فرهنگــــی را در ایــــران نابود 

خواهد کرد.

از محبوبیت بی پایان تا عاقبت بخیری

ماندگاری سردار دل ها در قلب ملت
هگمتانه، گروه اندیشه: ســــال گذشته مردم همدان در روز 13 دی ماه به مناسبت شهادت سردار 

قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس راهپیمایی شکوهمندی برگزار کردند.
مردم همدان روز جمعه 13 دی ماه سال 98 پس از شرکت در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این 

شهر با شرکت در راهپیمایی انزجار و خشم خود را از دولت امریکا اعام کردند.

، مسیر حسینیه امام خمینی)ره(، خیابان پاسدارن، میدان  در این راهپیمایی زنان و مردان نمازگزار
شریعتی و خیابان شریعتی را تا رو گذر شهید صوفی راهپیمایی کردند.

در روز 17 دی ماه ســــال 98 نیز مردم دارالمؤمنین همدان تجمع با شــــکوهی در ســــوگ شــــهادت 
ســــردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی داشــــتند و در این تجمع عظیم سوگواران به سر و سینه زدند 

و نفرت خود را از آمریکای جهان خوار نشان دادند.
شهادت سردار ســــلیمانی موجب رویش های فراوان در مکتب حاج قاســــم شد و لبیک های بی 

امان به علمداری سردار سلیمانی در جای جای جهان به گوش می رسد.

شخصیت شهید سلیمانی از زبان دبیرکل حزب اهلل لبنان:

هم مرد اندیشه بود
هم مرد میدان جنگ

ترور شهید قاسم سلیمانی برنامه سه جانبه آمریکا، اسرائیل و عربستان

ترور شهید سلیمانی
پیدا و پنهاِن ابعاد حقوقی اقدام دولت آمریکا

صادق خرازی  �

از آنجایــــی که ترور یــــک مقام بلندمرتبــــه ی نظامی یک 
 
ً
کشور در کشــــوری ثالث، در تاریخ به این شکل تقریبا
بی ســــابقه بــــوده. ترور شــــهید ســــپهبد حاج قاســــم 
سلیمانی نقطه ی عطفی در عرصه ی حقوق بین الملل 
می تواند تلقی شــــود. ابتدا می بایســــت پرسش هایی 
 jus در رابطــــه با قوانیــــن و حقوق مخاصمات یــــا همان
in bello )1( مطرح کرد و ارزیابــــی دقیق حقوقی در مورد 
قانون مند بودن حمله به کشــــور دیگری کرد. منشــــور 
ســــازمان ملل به وضوح در این مورد شــــفاف اســــت 
 اعــــام دارد که تعــــرض غیر مشــــروع، و تنها 

ً
و صراحتــــا

اقداماتــــی کــــه مرتبط به دفــــاع از خود می باشــــد تحت 
ماده ی 2 اصل 51 منشــــور مجاز می باشــــند. از آنجایی 
که خطر قریــــب الوقوعی ایاالت متحــــده ی آمریکا را در 
هنگام ترور شهید سلیمانی تهدید نمی کرد، توسل به 
 تحــــت قوانین بین المللی جنایتی 

ً
چنین اقدامی قطعا

غیرقابل انکار تلقی می شود. همچنین هرگونه ادله ای 
مبتنی بر توجیه کردن ترور با بیان داشــــتن حق تافی 
یا اقــــدام به عمل متقابل، برهانی مشــــروع به اســــتناد 
دادگاه بین المللی الهه که به این موضوع در پرونده ی 

سکو های نفتی پرداخته نیست.
آمریکا با اظهارات ســــخیفانه  فی الواقع رئیس جمهــــور 
و جنــــون آمیــــز در حســــاب توییترش، خــــود را محکوم 
می سازد. در گزارشــــی که ایاالت متحده در تاریخ 8 ژانویه 
به شــــورای امنیت ارائه کــــرد، ترور اینگونه توجیه شــــد 
که آمریکا دســــت به دفــــاع از خود در پاســــخ به حمات 
گذشــــته کرده و این منطق هیچ گونه بــــا اصل 51 قابل 
تطابق نیست. همچنین از آنجایی که جمهوری اسامی 
ایران در حال جنگ با ایــــاالت متحده نبود، ماک اصلی 
و توجیه پذیری قانونی بودن ترور به قریب الوقوع بودن 

یک حمله از جانب ایران باز می گردد.
در فقدان چنین شرایطی واضح است که آمریکا دست 
به جنایتــــی زده که در محکمه هــــای بین المللی باید به 
آمریکا و مسؤوالن  شدت محکوم شــــود. وزارت دفاع 
آن کشــــور بــــه هیچ وجــــه نتوانســــتند قریــــب الوقوع 
بودن حمله از جانب ایران را اثبــــات کنند.)2( بنابراین 
ترور شــــهید ســــلیمانی را نمی توانند بر اساس قوانین 
حقــــوق بین الملل توجیــــه کنند. در نتیجــــه این اقدام 
جنایت کارانه تحــــت قوانین اســــتفاده از نیروی جبری 

غیرقانونی بوده.
از طرفی ُبعد دیگر نقض قانون از جانب آمریکا در اینجا 
صــــورت می گیــــرد که از آنجایــــی که عراق بــــه هیچ وجه 
رضایت و تمکین به این اقدام نظامی نداده بود، آمریکا 

تمامیت ارضی کشور عراق را نیز زیر پا گذاشت.
صرف نظــــر از مباحثات فنی که می بایســــت با جدیت 
آمریکا مطرح و  تمام در محکمه های بین المللــــی علیه 
علیه آن کشــــور اقامه دعوا شود، تهدیدات گستاخانه 
رئیس جمهــــور آمریکا مبنی بر حمله بــــه میراث و مردم 
جمهوری اسامی نقض آشکار حقوق عرفی بین الملل 
است و به درســــتی ناقض مشــــروعیت نظام سلطه را 
در اذهــــان مردم جهــــان و قوانین و کنوانســــیون های 

بین المللی است.
عامل و انگیزه ترور شــــهید ســــلیمانی از دو تفکر منشأ 
می گیرد؛ اول، تاش آمریکا براى بازسازى وجهه خویش 
نزد هم پیمانــــان منطقه اى پــــس موفقیت هاى پیاپی 
ایران در منطقه و تاش متوهمانه ی او در جهت استقرار 
قدرت بازدارنده براى مهار جمهورى اسامی ایران. دوم، 
بخش بزرگی از جامعه سیاسی آمریکا و هیأت حاکمه ی 
رژیــــم ایاالت متحــــده همچنــــان به لحاظ روانــــی تحمل 
پذیرش واقعیتــــی بعنوان جمهورى اســــامی را ندارد و 
همچنان دهن کجی ها و قدرت نمایی هاى ایران در برابر 
آمریکا در موارد متعدد و در دهه هاى گذشــــته براى آنان 
رنج آور هست. سیاست فشار حداکثرى دولت ترامپ 

نیز در همین جهت است.
امــــا تصمیــــم براى ترور شــــهید ســــلیمانی یــــک خطاى 
راهبردى بــــراى آمریکایی ها بــــود چون نه تنهــــا راه حلی 
براى دو مورد و مشــــکل ذکــــر شــــده آمریکایی ها نبود 
بلکه سلیمانی را تبدیل به اسطوره اى الهام بخش براى 
همه ایران دوســــتان و استکبارســــتیزان کرد؛ روحی تازه 
به بدنه ی ســــازمان نیروهاى مقاومت در سطح منطقه 
دمید و حس همبستگی ملی و انزجار از سیاست هاى 
فشــــار حداکثرى آمریکا را در جامعــــه ایرانی افزون تر کرد. 
چون نه تنها زمام دولت آمریکا بدست افرادى است که 
تواناى شناسایی منافع ملی آمریکا را ندارند چه برسد که 
توانایی اقدام در جهت آن را داشته باشند و بعلت فساد 
سیاسی و مالی زیاد و بحث برانگیز در بین افراد کلیدى 
در دولت ترامپ من جمله خــــود رئیس جمهور آمریکا، 
، وحشیانه، بی منطق، عارى  تصمیمات آنان بســــیار کور
از مبانــــی حقوقی و حتی سیاســــی، و از روى زورگویی و در 

راستاى عوام فریبی است.
پی نوشت:

jus in bello )1 عبارتی فرانســــوی است که معنای آن »حقوق در جنگ« 
می شود.

.ک: سخنان سناتور چاک شومر پس از جلسه ی استماع با شماری  2( ر
از اعضای دولت آمریکا در کنگره درباره ی ترور شهید قاسم سلیمانی.

khamenei.ir :منبع

ویژه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
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حدیث

همه را عذاب کنید 
بی تفاوتند چون 

آمده است: شــــما بهترین امتی بودیدکه به نفع انسان ها  در قرآن کریم 
آفریده شــــده اید چــــون امر به معــــروف و نهــــی از منکــــر می کنیدو امام 
)ع( فرموده انــــد: امر به معــــروف فریضه ای اســــت که دیگر  محمد باقــــر

فرائض با وجود آن بر پا می شــــود، راه ها امن و درآمدها حال می شود.

حکایت: 
فرشــــتگانی از طــــرف پروردگار مأمور عــــذاب مردم منطقه ای شــــدند که 
اهل امر بــــه معروف و نهــــی از منکر نبودند وقتی رســــیدند مشــــاهده 
کردند که عابدی در حال تضرع و گریه اســــت، از درگاه الهی سؤال کردند 
آیا این عابد را هم عذاب کنیم؟ ندا رســــید آری همه را عذاب کنید چون 

هستند. بی تفاوت  همه  گناهان  قبال  در 
است الزم  زینسان  معروف  بر  امر 
چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

در پویش »با هم بخوانیم« شرکت کنید

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مرکز اســــناد انقاب اســــامی پویش »با هم 
بخوانیم« را راه اندازی کرده است.

به نقل از روابط عمومی مرکز اســــناد انقاب اســــامی، این مرکز با هدف 
ترویج کتابخوانی، پویــــش »با هم بخوانیم« را راه اندازی کرد. عاقه مندان 
می توانند بــــا مراجعه و عضویت در صفحه اینســــتاگرام محصوالت مرکز 

اسناد انقاب اسامی، در این پویش شرکت کنند.
نحوه  همراهی با پویش »با هم بخوانیم« بدین ترتیب است:

1- صفحه اینســــتاگرام محصوالت مرکز اســــناد انقاب اسامی را دنبال 
کنید.

2- متن  پیشــــنهادِی »کتاب هفته« را که در همان صفحه بارگذاری شده 
است روبه روی دوربین برای ما بخوانید.

3- ویدئوهای ضبط شــــده را بــــه آیــــدی bazargani_markazasnad@ یا 
شماره 09305079956 ارسال کنید.

ویدئوهای شــــما در صفحه اینســــتاگرام محصوالت مرکز اسناد انقاب 
اسامی بارگذاری می شود و هر هفته به 2 ویدئوی منتخب که بیشترین 
بازدید را داشــــته باشــــند، کارت هدیــــه دو میلیــــون ریالی و یــــک جلد از 

کتاب های مرکز اسناد اهدا خواهد شد.

 خبرنامه

از خرید بیشتر کاالی ایرانی 
تا باالرفتن کیفیت آن

هگمتانه، گروه فرهنگی: روزنامه هگمتانه به شــــما 
مخاطبــــان عزیز تعلق دارد. در ســــتون هم صحبت 
پای حرف های شــــما می نشــــینیم تا از دیدگاه های 
ارزشمندتان درباره مسائل مختلف جامعه استفاده 
آقای  کنیم. امــــروز نظرات یکــــی از همشــــهریانمان 
وفایــــی 34 ســــاله از همدان را در مــــورد خرید کاالی 

ایرانی می خوانید.
واقعا کار نشدنی یا دشواری نیست اینکه بخواهیم 
جنس ایرانی بخریم. وقتــــی کاری نفع عمومی دارد و 
منافاتی هم با سود شــــخصی ندارد، انجامش کاما 
منطقــــی اســــت. خیلی وقت هــــا ما جنــــس خارجی 
می خریــــم و برایمان نفــــع و بازدهی مطلوبــــی ندارد. 
آنقدرهــــا در برابر این مســــاله واکنش نشــــان  امــــا 
نمی دهیم. خیلی عادی از کنارش می گذریم. به روی 
خودمان هم نمی آوریم، جنســــی کــــه خریدیم و مثا 
فکر می کردیم حدودا 2 سالی برایمان کار کند، 6 ماه 

هم دوام نیاورد.
اما تصور کنید این جنس ایرانی باشــــد؛ واکنش ها 
انگار ناخوداگاه شــــدت می گیــــرد. من خودم خیلی 
وقت ها ایــــن نوع برخوردهــــا را دیــــده ام و به نظرم 
عادالنه نیامده اســــت. چرا ما نســــبت به اشــــتباه 
یک هم وطن ســــخت گیرتر از اشــــتباه یک بیگانه 
ایم؟ شــــاید در خریدهایمان از هر ده جنس ایرانی 
یکی دچار عیب و ایراد شــــده باشد اما واکنشمان 
نسبت به همان یک مورد بیشتر از آن چیزی بوده 

است که باید.

هم صحبت

بــــودن تــــش  آ در  پــــای  درت  خــــاِک  بــــر 
خوشــــتر بــــودم کــــز دگــــری خــــوش بــــودن
گفتــــی: »ســــتمم مکــــش!« خوشــــم می آید
از چــــون تو ســــمن بری ســــتم کــــش بودن
عطار

امام علی علیه السالم:

گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن قرار دهند، تنگ می شود؛ 
جز ظرف دانش که ]هر چه در آن نهند[ گسترش می یابد.
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عکس روز

تش نشانان همدانی با یاران سفرکرده خود در روز جمعه وداع آ وصیت شهید علیرضا هراتی

بی تفاوت ها! تکانی به خود دهید
مطالعه خود را زیاد کنیم

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خــــاک بودی، 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که ایــــن کلمات از قلب 
پرشورت جاری می شد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج 
کدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی 
داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البای واژگان پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگون، از جوانه های روییده در خاک های 
تفتیده. تو می نوشــــتی و امروز منم که می خوانمش، 
منــــم که صدای تو شــــده ام در خواب های ســــنگین 

دنیــــا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم کــــه کلمات تو را فریادیم، چشــــم 
، ای جاودانه تاریخ! هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز

بسمه تعالی
پروردگارا من روســــیاه را از در خانه ات مران، خودت می دانی که چقدر 

گناه کرده ام.
خداونــــدا! اگر مرا به زندگی جاوید که همان مرگ اســــت برســــانی چه 

خوب است مرگی در راه خودت نصیبم کنی.
اى بــــرادران! مبــــادا در غفلت همچــــون من روســــیاه بمیرید، مبادا 
در بســــتر بمانید و بپوســــید خدا نکند آن روزى که انســــان در عالم 
گنــــاه و معصیت جــــان بســــپارد، اى عزیزان من خیلــــی کوچکم که 
این حرف ها را به شــــما می زنم حرف هاى من بیشــــتر به آن دسته از 
برادرانی اســــت که در جامعه هیچ نقشی ندارند و این همه گل هاى 

پرپر شــــده را همچون )رعنایی، محمودى، عباسی، 
جنتی( و سایر شــــهیدانمان را می بینند و تکانی به 

نمی دهند. خود 
ای بــــرادران عزیــــز این قــــدر بی تفاوت نســــبت به 
مســــائل نباشــــید که همین بی تفاوت بودن ضربه 
بزرگــــی به جمهــــورى اســــامی اســــت. بیایید کمی 
فکــــر کنیم که چرا پا به راه اصاح شــــدن نگذاریم راه 
صالــــح همچون بســــیج و انجمن هــــر دو راهی پاک 
و پاک کننــــده گناهانمان چرا تا وقــــت داریم به این 
مراکز نرویم، بیاییــــد کمی مطالعه خود را زیاد کنیم به خواســــت خدا 

انشاءاهلل که موفق می شوید.
ای برادران هــــر کارى را که می کنید براى خدا باشــــد براى منت و غرور 
انسانی نباشد، انشــــاءاهلل که این طور نیست ســــعی کنید با اخاق 
حســــنه خود با مردم و با هر کس دیگر رفتار کنید زیرا این رفتار شما 
باعث جذب کردن افراد می  شــــود. انشــــاءاهلل موفــــق و موید و پایدار 

باشید. دعا به جان امام بکنید.
اى پــــدر و مادر عزیــــزم که براى مــــن آنقدر زحمت کشــــیده اید تا مرا 
به اینجا رســــاندید ولی من ندانستم که حق شــــما را بجا بیاورم من 
را ببخشــــید و اگر هم به شــــهادت رســــیدم من را حال کنید و هیچ 
ناراحت نباشــــید بلکــــه باید افتخار هــــم بکنید که فرزنــــدى ناقابل 

تحویل اسام داده اید.

کتاب »زیست مؤمنانه« منتشر شد
کتــــاب  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
آیــــات  شــــامل  مؤمنانــــه«  »زیســــت 
دکتر  قلــــم  بــــه  کریم  قــــرآن  کاربــــردی 
مؤسســــه  توســــط  قوام  ســــیدعظیم 
منتشــــر  والیت  قدر  هنــــری  فرهنگی 

شد.
در پــــی بیانات حکیمانــــه رهبر معظم 
انقاب اســــامی در آستانه ماه مبارک 
رمضــــان ســــال جــــاری )1399/2/6( و 
تأکید معظٌم له بر کاربردی بودن قرآن 
آیات  کریــــم و ضــــرورت بهره گیــــری از 
کتاب الهــــی در زندگی و چند مثالی که 
ارائه نمودند، مؤسســــه  در این زمینه 
این  تولید  والیت  قدر  هنری  فرهنگی 

کتاب را در اولویت کار خود قرار داد.
نویســــنده کتاب در 18 فصل و 60 مبحــــث، آیات کاربردی 
قرآن کریم را دسته بندی و بررســــی کرده است. در ابتدای 
هر فصــــل توضیح مختصری در خصــــوص موضوع فصل 
ارائه شــــده و در پایان هر فصل نیز مصادیق کاربردی این 
آیــــات با توجه بــــه شــــرایط و مقتضیات زمــــان و وضعیت 
انقاب اســــامی در داخــــل و در صحنــــه بین الملل، بیان 
شــــده اســــت تا ذهن مخاطبان متوجه مشکات فراروی 
جامعه اســــامی و راه حل های آن با به کاربردن آیات قرآن 
کریم، بشــــود. بــــه همین دلیل نــــام این کتاب »زیســــت 
مؤمنانه« گذاشــــته شده اســــت تا مؤمنان با توجه به این 

آیات و بــــه کاربردن آنهــــا در زندگی 
خود، عمًا ســــبک زندگــــی و روابط 
اجتماعــــی،  خانوادگــــی،  فــــردی، 
سیاسی و اقتصادی خود را منطبق 

با قرآن کریم سازند.
در مقدمه کتاب آمده است:

»قرآن، کتاب زندگی اســــت. زندگی 
یــــک جریــــان مســــتمر اســــت که 
هــــر زمانــــی، اقتضائــــات و شــــرایط 
مخصــــوص به خــــود را دارد، لکــــن 
و  ثابــــت  گزاره هــــای  و  اصــــول 
الیتغیری وجود دارد که ارزش های 
بشــــری و شــــرایط هر زمان با توجه 
آنهــــا تفســــیر و توجیه شــــده و  به 
تکلیف ها مشخص می گردند. قرآن کریم که وحی الهی 
اســــت گزاره های مقدســــی را مبنای محاسبات بشری 
و تفســــیر شــــرایط زمانی، ارائــــه داده و لذا در هــــر زمانی، 
کارُبرد دارد و تکلیف مؤمنان را نســــبت به شرایط زمانی 
خود، مشــــخص کــــرده و دســــتگاه محاســــباتی آنان را 
برای بهترین و عقانی ترین تصمیم، منظم و منســــجم 
می نماید.« این کتــــاب در 332 صفحه رقعی و با قیمت 

50 هزار تومان منتشر شده است.
عاقه مندان برای ســــفارش و دریافت پســــتی کتاب با 
شــــماره تلفن هــــای 66411151-09352300564 تماس 

بگیرند.

چاپی نو از کهن ترین نسخه  سفرنامه  ناصر خسرو
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: »ســــفرنامه  ناصر خســــرو« به 
کهن ترین  کوشــــش محمدرضا توکلی صابری براساس 
نســــخه موجــــود از ایــــن اثر توســــط انتشــــارات علمی و 

شد. منتشر  فرهنگی 
به نوشــــته تســــنیم، »ســــفرنامه  ناصر خســــرو« بــــر پایه  
کهن تریــــن نســــخه  موجــــود در کتابخانــــه  لکهنــــو بــــه 

کوشــــش محمدرضا توکلی صابری منتشر شد.
تــــا بــــه حــــال مصححــــان و ناشــــران مختلفی اقــــدام به 
چــــاپ ســــفرنامه ناصر خســــرو کرده اند امــــا ویژگی های 
منحصربه فــــردی در این نســــخه وجود دارد کــــه آن را از 
دیگر چاپ ها متمایز می کند. نخســــت اینکه منبع این 
چــــاپ از ســــفرنامه  ناصر خســــرو، یعنی نســــخه  لکهنو، 
»288 ســــال قدیمی تر از نســــخه  مورد اســــتفاده  شارل 
شــــفر )نســــخه  پاریــــس( و منبــــع همــــه  ســــفرنامه های 

است«. موجود 
، »ســــفرنامه در درســــت،  دوم اینکــــه مصحــــح ایــــن اثر
مسیر ســــفر ناصر خسرو را رفته و از کشــــورها، شهرها، 
کلیســــاها،  مســــجدها،  بازارهــــا،  دروازه هــــا،  روســــتاها، 
دژها،  نیل ســــنج ها،  آبشــــارها،  چشــــمه ها،  آرامگاه هــــا، 
ســــفرنامه  در  کــــه  گورســــتان هایی  و  مزارهــــا  قلعه هــــا، 
آمــــده اســــت بازدید کــــرده، محل  ســــخنی دربــــاره  آنها 
بعضی از شــــهرها و دیه ها را که نامشــــان عوض شده و 

را نابودشــــده می دانستند، یافته و  آن ها  یا به اشتباه 
بعضی عبارات و مجهوالت متن ســــفرنامه را در مورد 
موقعیت شــــهرها، مکان ها و رویدادها روشــــن کرده 

است«.
ســــوم اینکه محمدرضا توکلی صابــــری به جز تصحیح 
متن اصلی، مقدمــــه  مفصلی درباره  زندگی، تفکر و آثار 
آنها را بر اساس  ناصر خسرو برای این کتاب نوشته  و 

است. کرده   دسته بندی  موضوع 
چهــــارم اینکه هر جــــا واژه ای یا عبارتی ســــخت خوان 
آن را اعراب گــــذاری کــــرده و معنی یا  بــــوده، مصحــــح 
توضیحــــات الزم را عاوه بــــر واژه نامــــه در پاورقی هم 
مصور  کتــــاب  این  اینکه  پنجــــم  ویژگی  اســــت.  آورده 
اســــت و عکس هــــا متناســــب بــــا متــــن، در البه الی 

می شوند. دیده  صفحات 
بخــــش دیگری از این اثــــر که حجم درخــــور توجهی از 
کتــــاب را به خــــود اختصــــاص داده، بخــــش »نام ها و 
جای ها« اســــت که به صورت منسجم و با توضیحات 

است. آمده  اصلی  متن  دنبال  به  مفصل، 
این کتاب کــــه به تازگی از ســــوی انتشــــارات علمی و 
 ) فرهنگی در هزار نســــخه و با جلد ســــخت )گالینگور
منتشــــر شــــده اســــت، 592 صفحه دارد با قیمت 80 

است. بازار نشر شده  روانه  هزار تومان 

 ایستگاه آسمان

 میز مطالعه

دشمن وقتی درون ما تفرقه ببیند، ضربه می زند
هگمتانه، گروه فرهنگی: مهم نیســــت چه دولتی سرِ کار باشد، مهم 
این اســــت که در کشور ما اختافات بد و عدم انسجام درونی، نشانۀ 
اعام ضعف در مقابل دشمن است و برخی از این اختافات داللت 
بر این دارد که جریان های سیاسی ای هســــتند که می خواهند کوتاه 

بیایند؛ مثل اتفاقی که در فتنۀ88 افتاد.
اگر انســــجام درونی مان از بین برود لطمه می خوریــــم و اگر در مقابل 
دشمنان  انسجام داشــــته باشیم، دشمنان ما نمی توانند به ما ضربه 
بزنند، آنها هم برای ضربه زدن، حســــاب و کتاب دارند و ســــود و زیان 
خودشــــان را حســــاب می کنند که بزنند یــــا نزنند. آنها وقتــــی تفرقه را 

درون ما ببینند، می زنند.
)شهید فخری زاده( هم دوباره بوی  بعد از شهادت این شهید عزیز
تفرقه آمد، یک عده ای گفتند که ایشــــان شــــهید هســــته ای بوده و 
یک عده ای گفته اند که »نه؛ شــــهید هســــته ای نبوده اســــت!« حاال 

، چه چیزی به دست می آورید؟! شما از این انکار
انسجام درونی در درجۀ اول، توسط ســــرخط های سیاسی، شکسته 

می شــــود یا ایجاد می شــــود. وقتی در ارتباط با حساس ترین مسائل 
کشــــور در مقابل دشمنان، دو حرف از کشــــور بیرون بیاید، انسجام 
درونی از بین رفته است؛ کســــی که این را نفهمد، الفبای سیاست را 

نمی فهمد.
علی)ع(  لشــــکر  بر  توانســــت  وقتی  معاویه  صفیــــن،  ماجرای  در 
را بین لشــــکریان  یــــک شــــقاق و اختافــــی  که  کند  غلبــــه پیــــدا 
جریان  گرفتــــن،  نیزه  ســــرِ  قرآن  جریان  کــــرد.  مشــــاهده  علی)ع( 
فرعــــی بود، جریان اصلی ســــخنرانی اشــــعث در بین لشــــکریان 
علــــی)ع( بود که علیه مقاومت، ســــخنرانی کرد و تردید را در دِل 

انداخت! لشکر 
نباید سیاســــتمداران ما نقش اشــــعث را در کشــــور ما بازی کنند که 
 این کار را می کنند و مدام دارند به اردوگاه دشــــمن، 

ً
متأســــفانه بعضا

پالس می فرستند. این شهادت ها و ضربه هایی که می خوریم، نتیجۀ 
همین است.

حجت االسالم علیرضا پناهیان)حوزه دارالحکمه - 99.09.09(

 درنگ

»گردان تک نفره«
 قصه ناگفته یک قهرمان

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: گــــردان تــــک نفــــره«، 
مســــتندی جــــذاب و دیدنی دربــــاره قهرمــــان کمتر 
شناخته شــــده جنگ هشــــت ســــاله عراق و ایران 

است.
»گردان تک نفره« مســــتندی جذاب و دیدنی درباره 
قهرمان کمتر شــــناخته شــــده جنگ هشــــت ساله 
عــــراق و ایران اســــت. روایتــــی دســــت اول از زندگی 
مردی گچســــارانی که رفته رفته درمیــــدان جنگ به 
یک چهره سرشــــناس و تأثیرگذار تبدیل می شــــود. 
مردی که تبحر فوق العاده اش در استفاده از اسلحه 
دراگانــــوف او را آنچنــــان در نزد دوســــت و دشــــمن 
معــــروف می کند که بی شــــباهت بــــه قهرمان های 

اسطوره ای نیست.
»گردان تک نفره« لقبی اســــت که شــــهید خرازی به 

تک تیراندازش یعنی عبدالرسول زرین داده بود.
مــــردی که به خاطر مجاهدت هایش و شــــیوه یگانه 
مبارزه اش با دشــــمن توانسته بود همه نگاه ها را به 
خــــود معطوف کند. داریوش یاری بــــرای روایت این 
مســــتند، برخی از صحنه ها را بازســــازی کــــرده و این 
تمهید در جهت یکدســــت کردن فــــرم تصویری اثر 

موفقیت آمیز بوده است.
بازی هادی مقدم دوست فیلمنامه نویس سینما و 
تلویزیون هم در نقش شهید زرین باورکردنی شده 

و از نکات مثبت این فیلم محسوب می شود.
گردان تــــک نفــــره در زمره مســــتندهای پرتــــره قرار 
می گیرد که سعی می کند زندگی یک شخص و فراز و 
فرودهای آن را تصویر کند. استفاده از صحبت های 
خــــود شــــهید در این مســــتند بــــه نزدیکی بیشــــتر 
مخاطب با این چهره کمتر دیده شــــده جنگ منجر 
شــــده اســــت. همچنین اســــتفاده از صحبت های 
شــــهید خرازی فرمانده وی نیز کــــه از نزدیک با وی و 
فعالیت هایش آشنایی دارد به غنای هر چه بیشتر 

این مستند کمک کرده است.
و  زریــــن  شــــهید  فعالیــــت  نــــوع  گذشــــته  آن  از 
مواجهــــه اش بــــا خطــــرات گوناگــــون از او چهره ای 
خاص ســــاخته بــــود. او به عنــــوان تــــک تیرانداز در 
جنگ حضور داشــــت و به گفته فرمانده شهیدش 
بیش از سه هزار هدف گیری موفق داشت که این 
آمار در جنگ ها بی ســــابقه اســــت. یکی از بهترین 
فصل های این مســــتند آنجاســــت که شهید زرین 
هدف تک تیرانداز دشــــمن قرار می گیرد اما تیر الله 
گوش او را مجروح می کند و او با لب خندان شــــکار 
دوربین عکاسی می شــــود که پایین خاکریز شاهد 

این صحنه بوده است.
مســــتند »گردان تــــک نفــــره« یکی از مســــتندهای 
دیدنــــی در حــــوزه هشــــت ســــال دفاع مقــــدس و 
قهرمان های فراموش نشدنی آن است که در طول 
این سال ها ســــاخته شده است.از دیگر فصل های 
جذاب مســــتند مواجهه شهید زرین با گردان تانک 
عراقی اســــت که او با هدف قــــرار دادن بخش قابل 
توجهی از تیربارچی ها و ســــربازان، یک تنه آنها را وادار 

به عقب نشینی می کند...

 مستند


