
ملت  فرزندان  از  دیگری  برومند  فرزند  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  عاشقان  خیل  از  دیگر  یکی 
سربلند ایران اسالمی دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست. عروج عارفانه  برادر 
بزرگوارتان، جانباز شهید سردار »حمید خدادی« را که با تحمل سال ها درد و رنج، در راه حفظ 
شهیدپرور  ملت  برای  فداکاری  و  خدمت  از  هیچ گاه  و  کوشید  اسالمی  انقالب  واالی  ارزش های 
خانواده  و  شما  برای  متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  و  تبریک  نایستاد،  باز  ایران 

محترمتان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم.
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احمدرضا احسانی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

جناب آقای

دکتر خدادی
معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

روزنامه هگمتانه

سردار  مقدس  دفاع  دوران  رشید  جانباز  بزرگوارتان،  برادر  شهادت 
»حمید خدادی« را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تبریک و تسلیت 
عرض نموده و برای آن شهید عزیز علو درجات الهی و برای شما و سایر 
بازماندگان به ویژه همسر فداکار  و فرزند صالح ایشان صبر  و شکیبایی 

مسألت داریم.

جناب آقای

دکتر خدادی
معاون محترم امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 بسم رب الشهدا و الصدیقین
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صف نماینده همدان و فامنین در مجلس
: در بازدید کمیسیون اقتصاد شورای شهر

مرکز جامع سرطان همدان، طرحی راهبردی 
برای اثبات منطقه ای بودن استان
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صف پیام تبریک شورای شهر همدان 
تش نشانی و ایمنی    2به مناسبت روز آ
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عواید اعتماد به مربی با صرف 10 میلیارد تومان اعتبار

کمر پاس با جمشیدیان خم شد!

رونمایی از دو کتاب 
آیت ا... آقانجفی همدانی

آیــــت ا...  کتــــاب  دو  از  یکشــــنبه  روز  عصــــر 
آقانجفــــی همدانــــی در حوزه علمیــــه همدان 
رونمایی شــــد. به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، 
مدیر حوزه هــــای علمیه اســــتان همدان در 
نجفی  آیت اهلل  کتاب های  از  رونمایی  آیین 
همدانــــی گفت: نیــــاز عمده حــــوزه ارائه و 
تربیت اسوه است که در مرحله نخست 
در ســــاختن خود و سپس ساختن 
این چنینی  طــــاب 
بر  سنگین  وظیفه 

عهده داریم.

ح کرد: نماینده مردم مالیر در مجلس مطر

اعتراض به جذب نیروی حق التدریسی
برای همدان از لرستان

نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی 
جــــذب نیــــروی حق التدریســــی از لرســــتان برای 
همــــدان را تصمیم غیرمنطقی دانســــت و گفت: 

در ایــــن خصــــوص بــــه وزیــــر آمــــوزش و پرورش 
هادی  هگمتانه،  گــــزارش  به  نوشــــتم.  نامه 

بیگی نژاد با اشــــاره به اســــتخدام نیروهای 
غیر بومی در آمــــوزش و پرورش همدان 

اظهار کــــرد: به وزیر آموزش و پرورش در 
و  غیرمنطقی  تصمیــــم  ایــــن  خصوص 

جذب نیروهای غیر بومی... صفحه   4

صفحه   2

ابراز مخالفت نمایندگان همدان در مجلس با استخدام غیر بومی ها در آموزش و پرورش
42 معلم حق التدریسی از لرستان در  راه همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی بــــا انتقاد از 
طرح بــــه کارگیری و جــــذب معلمان حق التدریســــی 
از لرســــتان در اســــتان همدان گفت: با این طرح به 
شدت مخالفیم، همدان به اندازه کافی نیروی خبره 

و تحصیل کرده دارد.
حجت االســــام  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
احمدحســــین فاحــــی روز گذشــــته در خصوص به 
کارگیری نیروی حق التدریســــی از استان لرستان در 
همدان اظهار کرد: طبق اخبار واصله قرار اســــت 42 

معلم حق التدریســــی از استان لرستان در استان همدان 
به کار گرفته شــــوند کــــه ما با جذب حتی یــــک نیرو خارج از 

استان مخالفیم.
وی با بیان اینکه به طور حتم جلوی این تصمیم خواهیم 
ایستاد اظهار کرد: به اندازه کافی در استان همدان نیروی 
جوان خبــــره، تحصیل کــــرده و بیکار وجــــود دارد و دنبال 

شرایط شغلی می گردند که باید از آنها استفاده شود.

آمــــوزش و تحقیقــــات مجلس  ســــخنگوی کمیســــیون 
شــــورای اسامی با تأکید بر اینکه باید این طرح لغو شود و 
هر کس که دنبال اجرای آن اســــت پاسخ گو باشد گفت: 
ما این موضوع را در شرایطی که در همدان نیرو داریم بانی 

خیر نمی دانیم.
وی افزود: با توجه به اســــتعام های صورت گرفته از سوی 
آمــــوزش و پرورش هیچ دســــتورالعملی از ســــوی  وزارت 

وزارتخانه درباره جابه جایی افراد بین اســــتان ها 
در بین نبوده است.

فاحی تأکید کرد: نمایندگان اســــتان با این طرح 
 مخالف هستند.

ً
شدیدا

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی دیگر نماینده 
مــــردم همدان در مجلــــس با ارســــال نامه ای به 
وزیر آمــــوزش و پــــرورش تأکید کرده اســــت: در 
همه اســــتان ها نیروی انسانی بر اساس قوانین 
مصوب به کارگیری شــــوند تا حقی از تاشــــگران 

ضایع نشود.
رئیس فراکســــیون فرهنگیان مجلــــس خطاب به حاجی 
میرزایی افزوده اســــت: بر اســــاس بررســــی های به عمل 
آمده اســــتان همدان نیروی کافی و مربی برای به کارگیری 
و مرتفع نمودن نیاز آموزش و پرورشــــی خــــود را در اختیار 
دارد و مستدعی است دســــتور دهید نیروهای غیربومی 
دراستان های محل ســــکونت خود به کار گرفته شوند تا 

هم به امور آموزشی هم به خانواده خود رسیدگی کنند.

13 آبان دانش آموزان تهرانی 
در حمایت از حماسه 30 مهر دانش آموزان همدانی بود

اتحادیــــه  مســــؤول  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت:  انجمن هــــای اســــامی دانش آمــــوزان همــــدان 
پویش ملی »من همان دانش آموز 30 مهر 57 هستم« 
به مناســــبت بزرگداشــــت حماســــه 30 مهر در همدان 

برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانه، محمدصالــــح جباری با اشــــاره به 
نزدیک شدن به سالروز حماســــه 30 مهرماه اظهار کرد: 
هر ســــال پاسداشــــت حماســــه دانش آموزان همدانی 
در 30 مهر 57 با مشــــارکت دانش آموزان نسل چهارم 
انقــــاب در همدان برگزار می شــــد اما امســــال به دلیل 
شــــرایط کرونایــــی حاکم بــــر جامعــــه و محدودیت های 
موجود، برنامه های جدید و متفاوتی در حال برنامه ریزی 

و اجراست.
وی با اشــــاره به اهمیت حماسه 30 مهر استان همدان 
افــــزود: این رویــــداد، حماســــه ای دانش آمــــوزی بود که 
سال 57 در همدان کلید خورد و موج جدیدی از جریان 

انقاب اسامی را در کشور ایجاد کرد.
مســــؤول دبیرخانــــه حماســــه 30 مهر همــــدان افزود: 
حماســــه 13 آبــــان دانش آمــــوزان تهرانــــی در حمایت از 
حماسه 30 مهر دانش آموزان همدانی بود اما متأسفانه 
شاهد هســــتیم آن طور که باید به این موضوع پرداخته 
نشــــده تا جایی که بســــیاری از مردم همــــدان هم حتی 

اطاعی از کلیت ماجرا ندارند.
جباری با اشاره به برنامه های این اتحادیه در بزرگداشت 
30 مهر افزود: امسال پویش »من همان دانش آموز 30 

مهر 57 هستم« به اجرا در خواهد آمد.
مســــؤول اتحادیــــه انجمن های اســــامی دانش آموزان 
همدان گفت: در این پویش کــــه با همت اتحادیه های 
گرفــــت  خواهــــد  انجــــام  کشــــور  سراســــر  در  اســــتانی 

یــــک رقابت  دانش آمــــوزان با مشــــارکت خــــود ضمن 
نوجوانانــــه اعام می کننــــد که با همان همــــت و غیرت 
پــــای ارزش های انقابی خود هســــتند و در این مســــیر 
مربیان و شبکه پشــــتیبان انجمن های اسامی تاش 
می کنند مبانی و تاریخ حماسه 30 مهر را به احسن وجه 

به دانش آموزان فعلی منتقل کنند.
وی افزود: امســــال ضمن انتشــــار یک فراخــــوان ایده 
یابی از پیشکســــوتان و فــــارغ التحصیان انجمن های 
اســــامی مدارس همدان که برخی از آنها جزو شاهدان 
عینی حماســــه در روز 30 مهر 57 بوده اند خواســــتیم 

تا با ارائــــه ایده های خود به هر چه غنی تر برگزار شــــدن 
کنند. کمک  برنامه 

جباری در ادامه با اشاره به ضرورت ثبت تاریخ شفاهی 
30 مهر گفــــت: یکــــی از ضرورت ها تولیــــد محصوالت 
قابــــل اعتماد اســــت تــــا آیندگان هــــر چه بهتــــر با این 

آشنا شوند. حماسه 
وی گفــــت: در این راســــتا هــــم اکنون مشــــغول تولید 
مســــتندی با حضور شاهدان و حماســــه سازان 30 مهر 
هستیم که امیدواریم با طی مراحل تولید در ایام 30 مهر 

امسال به مرحله انتشار برسد.

هشدار هواشناسی نسبت به کاهش دما

کشاورزان محصوالت را در فضای باز نگذارند
اداره کل  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
هواشناسی همدان به کشــــاورزان این استان نسبت به 
کاهش دما هشدار داد و از آنها خواست برای جلوگیری از 
سرمازدگی از انباشت محصوالت خود در فضای باز و روی 

زمین خودداری کنند.
شــــکیب  ی  قر با حســــن  محمد   ، نه هگمتا ش  ر ا گــــز به 
ز  و مر ا یی  ما د ت  ا تغییــــر نظر  ز  ا  : د و فــــز ا شــــنبه  و د ز  و ر
به  ن  ا همد ن  ســــتا ا ط  نقــــا ز  ا خی  بر ر  د مــــا  د قــــل  ا حد
هش  کا صفــــر  ی  ال با د  ا نتیگر ســــا جــــه  ر د پنج  تا  ســــه 

. بد می یا
وی اضافه کرد: آســــمان اســــتان همدان تا پنــــج روز آینده 
صاف تا قســــمتی ابری و در برخی از ساعات وزش موقت 

باد پیش بینی می شود.
باقری شــــکیب بیان کرد: در ساعاتی از شب چهارشنبه و 
روز پنجشنبه احتمال بارش پراکنده باران در برخی از نقاط 

استان همدان وجود دارد.
وی گفت: در 24 ســــاعت گذشــــته اســــدآباد بــــا 32 درجه 
ســــانتی گراد باالی صفر بیشــــترین و بهار بــــا هفت درجه 

، خنک تریــــن دمای اســــتان را  ســــانتی گراد بــــاالی صفــــر
داشته اند.

بیشــــینه  ی  مــــا د  : د کــــر ر  ظهــــا ا شــــکیب  ی  قــــر با
جه  ر د  2 9 شــــته  گذ عت  ســــا  2 4 ر  د ن  ا همــــد ی  ا هــــو
شــــهر  ین  ا کمینه  ی  مــــا د و  صفر  ی  ال بــــا د  ا نتی گر ســــا
ثبت  بــــه  صفــــر  ی  ال بــــا د  ا نتی گر ســــا جــــه  ر د هشــــت 

. ست ا ه  سید ر
به گفته وی امروز دمای هوای اســــتان همدان بین 27 و 6 

درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.

تش نشان: آیت ا... شعبانی در همایش روز ملی آ

احساس امنیت مردم  
تش نشانان  با عملکرد آ

شهردار همدان: اقدامات مناسبی در راستای افزایش ایمنی شهر در حال انجام است

برای نخستین بار در تاریخ شهرداری همدان تامین شد

50 میلیارد برای ناوگان شهری از اوراق مشارکت ملی
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استان2

برای نخستین بار در تاریخ شهرداری 
همدان تامین شد

50 میلیارد 
برای ناوگان شهری

از اوراق مشارکت ملی

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شــــهرداری همدان از تأمین اعتبار 
پنجاه میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت 
برای نوســــازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل شــــهری 

همدان خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــــه، رحیم الوندی تصریح 
کــــرد: این اعتبار بــــه صورت تأمیــــن از محل فروش 
اوراق مشــــارکت و با عاملیت بانک ملی رقم خورده 

است.
الوندی با اشاره به حمایت دولت از این مهم تأکید 
کــــرد: پنجاه درصــــد تضمین اعتبار توســــط دولت و 
بقیه بــــا تضمین اعتبار شــــهرداری همــــدان محقق 

شده است.
رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
همدان اذعان کرد: این رویداد در تاریخ مناســــبات 
مالی شــــهرداری بی نظیر اســــت چرا که شهرداری ها 
عمومــــا از منابع مالی ملی بی نصیب هســــتند اما با 
تاش ها و وحدت رویه در پیگیری های مســــؤوالن 
اســــتان و مدیریت شــــهری همدان ایــــن توفیق در 

کارنامه اجرایی شهر همدان به ثبت رسید.
وی در پایان با شــــرح اقدامات پیش روی سازمان 
حمل و نقل بار و مســــافر شــــهرداری خاطرنشــــان 
کــــرد: بــــه زودی شــــاهد تحــــوالت چشــــمگیری در 
نوســــازی و تجهیــــز نــــاوگان حمل و نقل شــــهری 

خواهیم بود.
وی بیــــان کرد: حمایت دکتر حاجــــی بابایی نماینده 
راهبــــردی  هدایــــت  مجلــــس،  در  همــــدان  مــــردم 
مهندس شاهرخی استاندار و پیگیری های مجدانه 
همچنین  و  همــــدان  شــــهردار  صوفــــی  مهنــــدس 
همکاری مؤثر طوماسی مدیر هماهنگی بانک های 
استان موجب موفقیت شهرداری در تحقق تأمین 
مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبــــار به منظور تجهیز و 

نوسازی اتوبوس های مسافرت شهری شد.

جریمه  رانندگان خودروهای 
دوگانه سوز دستی

تنها خودروهای دوگانه سوز کارخانه ای 
مجاز به استفاده از کپسول سی.ان.جی 

هستند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس پلیــــس 
راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان تأکید کرد: 
با خودروهای دوگانه ســــوز دســــتی که دارای شرایط 
اســــتاندارد نباشــــند و ایمنی سرنشــــینان را به خطر 

بیاندازد برخورد و اعمال قانون می شوند.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی 
افزود: طرح برخورد با این گونه خودروها از دو هفته قبل 
طی جلســــات مکرر در فرمانداری مطرح و عملی شده 

بود و در این چند روز با شدت بیشتر اجرا می شود.
ســــرهنگ جمالــــی در خصــــوص اهمیــــت و لــــزوم 
اجــــرای این طــــرح گفت: بــــا توجه بــــه اینکــــه ایمنی 
سرنشــــینان خــــودرو از اهمیــــت باالیــــی برخــــوردار 
است و خودروهای دوگانه سوز دستی، به خصوص 
خودروهایی با سوخت ال.پی.جی یا همان گاز مایع 
و خودروهایی که به صورت دســــتی و غیراستاندارد 
دوگانه ســــوز شــــده اند جــــان مســــافران را بــــه خطر 
می اندازنــــد برخــــورد قانونــــی می شــــود و در صورت 
  ضمن اعمال قانــــون خودرو به پارکینگ 

ً
لزوم حتما

منتقل می شود.
رئیــــس پلیس راهــــور شهرســــتان همدان افــــزود: از 
شــــهروندان درخواســــت می کنم از اقدام به گازســــوز 
نمودن غیراســــتاندارد خــــودرو اجتناب کننــــد؛ چراکه 
در مــــواردی شــــاهد بــــوده ایم کــــه خودروهــــا در حال 
سوخت گیری یا در تصادف دچار آتش سوزی شده اند.
بــــا  برخــــورد  طــــرح  داد:  ادامــــه  جمالــــی  ســــرهنگ 
خودروهای دوگانه ســــوز به طور جدی شروع شده و 
ادامه دارد و خودروهایی مجازند از کپسول سی.ان.

جی استفاده کنند که در کارت خودرو آنها خودروی 
دوگانه سوز کارخانه ای قید شود.

 رانندگان رفع نقص کنند تا 
ً
جمالی تأکید کــــرد: حتما

شــــاهد حوادث ناگوار نباشیم چون اگر این مورد در 
مراکز معاینه فنی مشاهده شــــود برگه معاینه فنی 

صادر نمی شود.
پایان  در  همدان  شهرســــتان  راهور  پلیس  رئیس 
 برگــــه معاینه فنی 

ً
از رانندگان خواســــت کــــه حتما

و تســــت کپســــول ســــی.ان.جی را همراه داشــــته 
باشــــند که در صورت نداشــــتن برگــــه معاینه فنی 
یک اعمــــال قانون و در دوگانه ســــوز دســــتی هم 
یــــک تخلف محرز اســــت کــــه یک برخــــورد قانونی 

می گیرد. صورت 

خبــر

انتقال ماشین آالت کارگاهی ساختمانی از بلوار شهید مطهری و شاهد
الت  آ ماشــــین  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــاختمانی، فروش و حمــــل مصالح ســــاختمانی از 
بلوار شــــهید مطهری و شــــاهد پاک ســــازی و منتقل 

شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، این اتفــــاق با حمایــــت قاطع 
دادســــتان همدان، پلیس راهور و به همت مدیریت 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری و همکاری 
اتحادیــــه حمــــل و نقل و ســــازمان حمل و نقــــل بار و 

مسافر رخ داد.
با توجــــه به صــــدور اخطاریــــه پــــس از 5 روز جابجایی 
ماشــــین آالت مذکــــور توســــط یگان هــــای عملیاتی 
واحد رفع ســــد معبر و وانت بار اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شــــهری انجام و به پایانــــه و گاراژهای مربوطه 

هدایت شدند.
در ادامــــه ایــــن اتفــــاق گشــــت های عملیاتــــی اداره 
پیشگیری در محل های مذکور شــــامل بلوار شهید 
مطهری و شــــاهد مســــتقر خواهند بــــود و از هرگونه 
الت جلوگیــــری  آ توقــــف و فعالیــــت ایــــن ماشــــین 

کرد. خواهند 
گفتنی اســــت در این گــــزارش اداره پیشــــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان ابراز امیدواری کرده 
در مرحلــــه بعدی ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر 
با همــــکاری اتحادیه حمــــل و نقــــل در اولین فرصت 

ساماندهی خودروهای ســــنگین را در سایت تعیین 
شده در میدان امام حسن)ع( شروع کنند تا ماشین 

آالت ســــنگین حمــــل و فــــروش مصالــــح و عملیات 
ساختمانی در سایت مستقر و ماندگار شوند.

پیام تبریک شورای شهر همدان 
تش نشانی و ایمنی به مناسبت روز آ

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان:  ســــید مســــعود 
عسگریان، رئیس شورای اسامی شهر همدان طی 
پیامی، هفتم مهرماه؛ روز آتش نشــــانی و ایمنی را به 

جامعه آتش نشانان تبریک و تهنیت گفت.
به گــــزارش روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر 

همدان؛ در متن پیام وی آمده است:
فرارســــیدن هفتم مهرماه؛ روز آتش نشانی و ایمنی، 
روز ســــپاس از تــــاش شــــبانه روزی آتش نشــــانان 
پرتاش و مروجــــان فرهنگ ایمنی و پیشــــگیری از 

حوادث و سوانح در کشور است.
آتش نشانان؛ دریادالنی هســــتند که در هنگام بروز 
حــــوادث جان بر کف و بی محابا دل به آتش می زنند 
و با حماســــه آفرینی های خود در نبرد با شــــعله های 
، جوانه های امید را از بستر خاکسترها،  خانمان سوز

می رویانند.
بی تردیــــد خدمــــت گــــزاری خالصانــــه و صادقانه به 
بندگان، در سخت ترین شرایط کاری همراه با تحمل 
خطــــرات غیرمترقبه، جز با فــــداکاری، صبر و با هدف 
کسب رضایت حضرت حق میسر نیست؛ از این رو 
آتش نشانان و امدادرسانان در زمان وقوع حوادث 
به خوبی از عهده آن برآمده اند که شایسته قدردانی 

هستند.

اینجانــــب بــــه نمایندگــــی از اعضای شــــورای شــــهر 
همــــدان ضمن قدردانــــی از خدمــــات و تاش های 
شبانه روزی آتش نشانان خدوم و زحمتکش کشور 
به ویژه نیروهای ســــازمان آتش نشــــانی شــــهرداری 
همدان کــــه با از خودگذشــــتگی و ایثــــار جان خود، 
، با جســــارت و شــــجاعت  همواره در مواجهه با خطر
بــــرای نجات آســــیب دیدگان تــــاش کرده انــــد و با 
اثبات عملکرد خود به عنوان ناجیان مردم عزیزمان 
همــــواره و در همه حال آماده خدمت و جانفشــــانی 
و  ســــامتی  آرزوی  و  گفتــــه  شــــادباش  هســــتند، 
بهروزی بــــرای تمامی این عزیــــزان را در کنار خانواده 

محترمشان از خداوند متعال خواهانیم.

هگمتانه، گروه خبر همدان: عصر روز یکشــــنبه از دو کتاب 
آیت ا... آقانجفی همدانی در حوزه علمیه همدان رونمایی شد.

آیت ا... موسوی اصفهانی: شرط اول و قدم نخست   �
بر خود ساختن تصمیم بر زهد 100 درصدی است

به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، مدیر حوزه هــــای علمیه 
اســــتان همدان در آییــــن رونمایــــی از کتاب های آیت اهلل 
نجفی همدانی گفت: نیاز عمده حوزه ارائه و تربیت اســــوه 
اســــت که در مرحله نخســــت در ســــاختن خود و سپس 

ساختن طاب اینچنینی وظیفه سنگین بر عهده داریم.
آیــــت اهلل مصطفی موســــوی اصفهانی اظهار کــــرد: کنگره 
آیــــت اهلل نجفــــی همدانی که دو ســــال پیــــش در همدان 
برگزار شــــد، کار ارزشــــمندی بــــود که معرفی و نشــــر دو اثر 

ارزشمنداین عالم از آثار برگزاری این کنگره بود.
وی با تقدیر از مؤسســــه شهید مدنی و همه کسانی که در 
تصحیح، تقریر و نشر این کتب تاش نمودند، ادامه داد: 
یکی از مســــائل مهم برای سلوک راه الهی دیدن و تأمل بر 

سالکین راه الهی است.
آیــــت اهلل موســــوی  اصفهانــــی عنوان کــــرد: اگــــر گفتن و 
نوشــــتن به تنهایی برای هدایت اسان کافی بود، پرودگار 
کتابی را ارسال می کرد و برای انسان ترجمه می شد اما باید 
انبیاء، اولیاء، اوصیا، اسوه ها و تربیت شدگانی این مکتب 
را ارائه بدهند تا افرادی که قصد دارند دنباله رو این مکتب 

باشند از این اسوه ها درس بگیرند.
وی افزود: اگر می خواهیم زندگی الهی داشــــته باشــــیم باید 
برای خود اســــوه ای قرار دهیم؛چه کســــی لیاقــــت دارد که در 
این مسئله مهم برای انسان اسوه باشد؟ به گفته قرآن کریم 
شــــخص رســــول اکرم صلی اهلل علیه و آله برای انسان اسوه 

است و فرمود: لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه الحسنه.
مدیر حوزه های علمیه استان همدان خاطرنشان کرد: در 
حوزه های علمیه باید درصدد ســــاختن این چنین افرادی 
باشــــیم و در مرحله نخســــت خودمان را اینگونه بسازیم 
و توجه کنیم کــــه یک عالم ربانی بایــــد بتواند، علم، عمل، 

، منش و زندگی او معرف اسام باشد. روش، کام، رفتار

وی اضافه کرد: این اســــوه ها بودند که اسام را بر مکتب 
تشــــیع به مدت 12 قرن نگه  داشتند؛ شیخ مفیدها، شیخ 
صدوق ها، ســــید ابن طاوو س ها، شــــیخ کلینی ها،ســــید 
مرتضی ها، شیخ فضل اهلل نوری ها و امام خمینی ها و دیگر 

علمای دیگر توانستند اسام را به خوبی معرفی کنند.
آیــــت اهلل موســــوی اصفهانــــی گفــــت: مــــا در دوران خود 
مشاهده کردیم که اسام در تاریخ انقاب اسامی توسط 
امام راحل در دنیا شــــناخته شــــد بنابراین مــــا باید از این 

اسوه ها درس بگیریم.
وی بیان کرد: آیت اهلل نجفی همدانی ها که موفق شــــدند 
18 جلد کتــــاب با موضوعات تفســــیر قرآن، شــــرح اصول 
کافــــی و... نوشــــتند، یــــک عمر بــــه ویــــژه در دوران جوانی 
ریاضت کشــــیدند و خود ســــاختن را بر همــــه چیز مقدم 
داشــــتند لذا شــــرط اول و قدم نخســــت بر خود ساختن 

تصمیم بر زهد 100 درصدی است.
وی با اشاره به اینکه این تجربه بیش از 60 سال در حوزه 
اســــت، اذعان کرد: شرط خودســــازی خود ندیدن و زهد 
در تمام ابعاد زندگی اســــت؛درس خودسازی علمی، تقوا 
در حد اعلی، اطاعت از امر ولی مســــلمین ســــه گام مهم 

سالک است.
وی افــــزود: برای رســــیدن به این ســــه هــــدف علما تمام 
عمــــر خــــود را در طبق اخاص گذاشــــتند نــــه اینکه فقط 
مدتی مدارج علمی را در حوزه گذرانده شود و تمام شود؛ 
قابل تأمل اســــت که این افراد در دوران رضاشــــاه با آن 
فشــــارهای حداکثری بودند و توانستند سلوک الهی را با 

بگذرانند. موفقیت 
مدیر حوزه های علمیه اسان همدان تأکید کرد: حوزه های 
علمیه و کلیه طاب باید توجه کنند که ما نیاز به محصل، 
مبلغ، محقق داریم اما نیاز عمده حوزه ارائه و تربیت اسوه 
اســــت که در مرحله نخســــت در ســــاختن خود و سپس 

ساختن طاب اینچنینی وظیفه سنگین بر عهده داریم.

ح   � آیت ا... شــــعبانی: آیت اهلل نجفی همدانی در شر
اصول کافــــی وقتی وارد فضایی ماننــــد عرش، قلم و 

لوح می شــــود، برجســــتگی های علمــــی دارد که قابل 
دفاع تر است

نماینده ولی فقیه در اســــتان و امــــام جمعه همدان نیز در 
معرفــــی کتاب های رونمایی شــــده، با بیــــان اینکه کتاب 
»شــــرح اصول کافی« آیت اهلل نجفی همدانی کتاب بسیار 
ارزشمندی اســــت، گفت: البته این شرح به صورت مرتب 
شرح کافی را شرح نکرده و روایت های کتاب منتخب بوده 

است و سبک خاصی دارد.
آیت ا... حبیب اهلل شعبانی  ادامه داد: کتاب »شرح شذرات 
 فی علم االصــــول« وی با تقریــــر مرحوم نائینی اســــت که 
شاگردان فراوانی داشــــته و کتاب های اصولی وی را تقریر 
کرده اند و مطالب خوبــــی در آن آمده که برای طاب قابل 

استفاده است .
وی اضافــــه کــــرد: در اصــــول کافــــی نگاه آیــــت اهلل نجفی 

همدانی متأثر از ماصدرای فیلســــوف است که در اواخر 
عمر به روایــــات و قرآن گرایــــش پیدا می کنــــد و از جمله 
آن ها تفسیر و شــــرح اصول کافی است و فهم عمیقی از 

روایت دارد.
آیت اهلل شــــعبانی  افزود: آیت اهلل نجفی همدانی در شرح 
اصــــول کافی وقتی وارد فضایی ماننــــد عرش، قلم و لوح 
می شــــود، برجســــتگی های علمی دارد که قابــــل دفاع تر 

است.
آیت اهلل مدنی)ره( هم  مدیرعامل مؤسسه شهید محراب 
در این برنامه خاصه ای از فعالیت های این مؤسســــه را در 
چاپ کتاب های آیت اهلل نجفی همدانی توضیح داد و گفت: 
نگاه به برگزاری کنگره ها ختم به یک روز نمی شود بلکه این 
برنامه نمادی از کار اســــت و نقطه اصلی آن معرفی جایگاه 

این شخصیت ها به جوانان و طلبه ها است.

سیدمحمدکاظم حجازی با بیان اینکه دبیرخانه کنگره به 
طور مستمر درگیر چاپ کتاب های آیت اهلل آقا نجفی بود، 
خاطرنشــــان کرد: از سال 95 که مقدمات کنگره این عالم 
عالیقــــدر مطرح شــــد، برنامه های اجرایــــی و فعالیت های 

علمی به عنوان یک اصل مد نظر بود.
وی با اشــــاره بــــه اینکه در بازنویســــی هر دو کتاب ســــعی 
شــــد در اصل و  محتوا دستکاری نشــــود، اظهار کرد: این 
مؤسســــه ســــعی می کنــــد در خدمــــت فرهنــــگ دینی و 
مکتب شیعه باشــــد و گام هایی در این مسیر برداشته و 
الگوهایی که همسو با انقاب و آرمان های امام)ره( است 

را معرفی می کند.
در این مراسم از دو کتاب »شرح شذرات  فی علم االصول« 
و »درخشــــان پرتویــــی از اصــــول کافــــی« در حــــوزه علمیه 

همدان رونمایی شد.

دریافت سهم گاز مایع همدان در دست پیگیری

مراکز غیرمجاز تعطیل می شوند

امور  هماهنگی  معــــاون  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
اقتصادی اســــتاندار همدان با اشــــاره بــــه پیگیری  به 
منظور دریافت ســــهم گاز مایع همدان از شناسایی و 

تعطیلی مراکز غیر مجاز خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهــــد ظهر دیروز در 
ســــتاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه مشکل تأمین 
گاز مایع سراســــری اســــت که پیگیری های جدی حل 
مشکل در دســــتور کار قرار دارد اظهار کرد: نهادهای 
نظارتــــی با جدیــــت و حساســــیت بر رونــــد قیمت   ها 

نظارت داشته باشند .
وی با اشــــاره بــــه برخــــورد قانونــــی با ســــودجویان در 
افزایــــش قیمت گفــــت: در حال حاضــــر پیگیری های 
الزم برای دریافت ســــهم گاز مایع اســــتان، در دستور 

کار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان با 
کید بر اینکه محل هــــای غیرمجاز عرضه گاز مایع در  تأ
آینده  استان شناسایی شده  است گفت: در روزهای 

طبق قانون این مراکز را تعطیل خواهیم کرد.
وی ضمــــن اینکــــه از مــــردم خواســــت در ایــــن زمینه 
کید کرد: باید تخلفات  همکاری الزم را داشته باشند تأ
واحد هــــای صنفی توســــط شــــهروندان اطاع رســــانی 

شود تا بتوانیم با متخلفان برخورد کنیم.
پورمجاهد با بیان اینکه در شــــرایط کنونی باید شبکه 
نظارتــــی تقویت و شــــبکه توزیــــع گاز مایع در اســــتان 
نیز اصاح شــــود خواستار ورود دســــت اندرکاران امر 

نسبت به این مهم شد.

احتمال کمبود تخت آی سی یو در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معاون درمان دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان اینکه شــــاهد درگیری 
خانوادگی به کرونا هســــتیم از احتمال مواجهه با کمبود 

تخت آی سی یو خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم جلیلی با اشــــاره به وضعیت 
بیماری کرونا در اســــتان اظهار کرد: متأســــفانه به سمت 
موج ســــوم بیمــــاری می رویــــم و تعداد بیمــــاران افزایش 

یافته است.
وی خاطرنشــــان کرد: نســــبت بــــه قبل تعــــداد بیماران 
بدحال استان بیشــــتر شده اند که پیش بینی می شود با 
توجه به افزایش ترددها و کاهش اســــتفاده از ماسک و 

آمار افزایش یابد. در مجموع کاهش خود مراقبتی این 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا افزود: 
تفاوتی که امروز نســــبت به روزهای ابتدایــــی کرونا دارد 
این اســــت که در حال حاضر ابتــــای خانوادگی افزایش 
یافته که نشان می دهد افرادی در اثر ارتباطات با بیرون، 
بیماری را به داخل منزل بــــرده و دیگر اعضای خانواده را 

می کنند. مبتا 
کید بــــر اینکــــه هرآنچــــه مــــراودات اجتماعی و  وی بــــا تأ
تجمعات بیشتر باشــــد و افراد کمتر رعایت کنند شاهد 
ابتای تعداد بیشــــتری از افراد هســــتیم گفت: به دلیل 
بازگشــــایی مدارس و مســــافرت ها روند بیماری افزایش 

یافته است.
جلیلی با اشــــاره به اینکه روند ابتــــا و تعداد افراد بدحال 
در اســــتان رو بــــه افزایش اســــت و احتمــــاال در روزهای 
آینده با کمبود تخت "آی ســــی یو" مواجه شــــویم گفت: 
برنامه ریزان باید نســــبت به مدیریت شرایط و در صورت 

لزوم اعمال محدودیت کرونایی صورت گیرد.
کید بر اینکــــه نباید منتظر باشــــیم محدوده ای  وی بــــا تأ

قرمز شــــود و بعد محدودیت ایجاد کنیم گفت: در حال 
آمــــار بســــتری در بیمارســــتان ها باال رفته اســــت  حاضر 
بنابرایــــن باید رونــــد برنامه ریزی طوری باشــــد که از روند 
افزایشــــی جلوگیری کنیم تا مجبور نشویم محدودیت را 

کنیم. ایجاد 

معــــاون درمــــان دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا 
خاطرنشــــان کرد: مــــردم توصیه هــــا را رعایت کننــــد و با 
اســــتفاده از ماســــک، شست و شــــوی مرتب دست ها، 
در  حضــــور  عــــدم  و  اجتماعــــی  فاصله گــــذاری  رعایــــت 

اجتماعات مراقب خود باشند.

رونمایی از دو کتاب 
آیت ا... آقانجفی همدانی

قبولی 80 درصد مددجویان کمیته امداد امام)ره( در کنکور
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام)ره( اســــتان همدان گفت: 150 
دانش آموز مددجوی همدانی در کنکور سراسری سال جاری موفق به قبولی در کنکور شده اند که 

13 نفر آن ها نیز دارای رتبه های برتر در رشته های مختلف بوده اند.
بــــه گزارش هگمتانه، مهدی جعفری با اشــــاره به اینکه در ســــال جاری به طورکلی تعــــداد 180 نفر از 
دانش آموزان تحت حمایت واجد شــــرایط شرکت در آزمون سراسری سال 99 بودند، گفت: تعداد 

150 نفر از بین آن ها جواز ورود به دانشگاه های مختلف را دریافت کرده و قبول شده اند.

جعفری بابیان اینکه 80 درصد دانش آموزان تحت حمایت همدانی که در کنکور شــــرکت کرده اند 
در آزمون قبول شده اند، ادامه داد: خوشــــبختانه تعداد 13 نفر نیز دارای رتبه های برتر در رشته های 

 از مناطق محروم شرکت کرده و موفق به کسب رتبه برتر شده اند.
ً
مختلف بوده اند که عموما

وی افزود: با هماهنگی های انجام شــــده در روزهــــای اخیر تمهیدات الزم درزمینه مشــــاوره رایگان 
انتخاب رشته فراهم و به منتخبان اطاع رسانی شده است.

جعفری گفت: قرار اســــت از رتبه های برتر تا رتبه 2000 با کارت هدیه از مبلغ یک میلیون تومان تا پنج 
میلیون تومان قدردانی و تجلیل شود.
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سرکشی و تقدیر از »امیر نوبرانی« جانباز دوران دفاع مقدس در بهار
بــــا حضــــور فرمانــــدار  هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: 
از مســــووالن اســــتانی  ، فرمانده ســــپاه و جمعی  بهار
و شهرســــتانی از "امیــــر نوبرانــــی" جانبــــاز دوران دفاع 

شد. دلجویی  و  سرکشی  مقدس 
، در این سرکشــــی  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
آشناترین  ابتدا فرماندار بهار گفت: دفاع مقدس، نام 
واژه در تاریخ سراســــر حماســــه و غیرت مردان و زنان 
ایران اســــامی و نمادی از ایستادگی و مقاومت ملت 
ســــرفرازی اســــت که تا پای جان بر عهد خــــود با امام 
راحل ایســــتادند و حاضر نشــــدند حتــــی یک وجب از 

کنند. واگذار  دشمنان  به  را  ایران  مقدس  خاک 
احســــان قنبری ادامه داد: دوران هشــــت سال دفاع 
انقاب  مقاطع  ســــازترین  سرنوشــــت  از  یکی  مقدس 
بصیرت،  بــــا  ایــــران  رشــــید  ملت  که  اســــت  اســــامی 
گاهی در آن حضــــور یافت و بــــا ایثار و از  شــــناخت و آ
آن به عنوان  خودگذشــــتگی افتخاری را رقم زد کــــه از 
آرمان های اسام  دفاع مقدس یاد شــــد، دفاعی که از 

گرفت. صورت  )ص(  محمدی  ناب 
در  خوبی  بسیار  یادواره های  امسال  داد:  ادامه  قنبری 
هفته دفاع مقدس در بهار برگزار شــــد؛ و امیدوارم در 
طول سال نیز از هر فرصتی اســــتفاده کنیم و بتوانیم 
قــــدردان زحمــــات و رشــــادت های رزمنــــدگان دوران 

باشیم. انقاب  طایی 
اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنــــگ  اداره  رئیــــس  ادامــــه  در 
خاطــــره  و  یــــاد  گرامیداشــــت  بــــا  بهــــار  شهرســــتان 
آزادگان و جانبازان  ایثارگری های شــــهدا، رزمنــــدگان، 

گفت:  مقــــدس  دفاع  ســــال  هشــــت  دوران  طول  در 
انقــــاب  دوران  رزمنــــدگان  از  مســــؤولین  دلجویــــی 
آن دارد که راه شهدای گرانقدر و این عزیزان  نشان از 
آرمان های انقاب ایســــتاده  ادامه دارد و همه ما پای 

ایم.
مورد  در  کتــــاب   10 نوبرانی  امیــــر  ود:  افز شــــهنوازیان 
خاطرات جنگ، دوران اســــارت، رشــــادت های شهدا 
و... تالیــــف کــــرده اند و اداره ارشــــاد اســــامی نیز در 
کرد  خواهد  حمایــــت  عزیــــزان  این  از  خــــود  توان  حد 
تــــا خاطرات آنان جمع آوری و ثبت شــــود. در پایان با 

اهداء لوح و هدیه ای از ســــوی اداره فرهنگ و ارشاد 
اســــامی شهرســــتان بهــــار از امیر نوبرانــــی قدردانی 

. شد
گفتنی اســــت امیر نوبرانی فرزند محمدعلی در ســــال 
1349 در شــــهر بهــــار متولد شــــد؛ در جنــــگ تحمیلی 
مجــــروح و جانباز 30 درصد اســــت و بــــه مدت 52 ماه 
در اســــارت به ســــر برد. او در 27اردیبهشت 1365 در 
مهران اســــیر و بــــه اردوگاه رمادیه منتقــــل و در تاریخ 
آزادی تحصیات  1369 آزاد شــــد.پس از  4شهریورماه 
کارشناسی رشته مدیریت ادامه داد. را در مقطع  خود 

برگزاری دوره آموزش »پرورش زنبور عسل« در نهاوند
شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
رئیــــس جمعیــــت هــــال احمــــر 
کارآفرینی  گفت: به منظور  نهاوند 
کاس  دوره  یــــک  اشــــتغال  و 
تولید  و  زنبــــور  پرورش  آموزشــــی 
احمر  هال  داوطلبان  ویژه  عسل 

در نهاوند برگزار شد.
علــــی  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
به  توجــــه  با  کــــرد:  اظهــــار  کیانــــی 
یکــــی  محرومیت زدایــــی  اینکــــه 
هال  جمعیــــت  رســــالت های  از 

احمر است از ســــوی حوزه داوطلبان این جمعیت 
برنامه هــــای کارآفرینــــی بــــرای جوانان جویــــای کار و 
داوطلبــــان خانه های داوطلبی در دســــت اقدام قرار 

دارد.
وی با بیان اینکــــه در این زمینه هــــدف کارآفرینی از 
طریق ظرفیت های محلی اســــت اضافه کرد: با توجه 
به ظرفیت های شهرســــتان نهاونــــد و وجود منابع 
طبیعی مساعد تولید عسل و مشتقات آن از جمله 
برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته است.

رئیــــس جمعیت هــــال احمر شهرســــتان نهاوند 
افزود: با توجه به اینکه افراد متخصص و توانمندی 
در این زمینه برای همکاری بــــه ما مراجعه کرده اند 
آمــــوزش به عنــــوان یکی از اصــــول اولیه  که بحث 
فعالیت در بخش های تولیدی در دســــتور کار قرار 

گرفته است.

وی اظهار کرد: در این راستا کاس آموزشی پرورش 
زنبور عســــل با همکاری یکــــی از زنبــــورداران نمونه 

کشوری در این جمعیت برگزار شد.
کیانی در این خصوص گفــــت: این کاس به مدت 
دو هفته برگــــزار می گردد که یه هفته آن تئوری و یک 
هفته نیز عملی اســــت که در اولین دوره آن تاکنون 
20 نفر از جوانان جویای کار در آن شــــرکت کردند که 
پس از پایان دوره گواهینامه مهارت برای آنان صادر 

می شود.
به نقــــل از فــــارس، وی در خصــــوص حمایت های 
جمعیــــت از افراد اظهــــار کرد: از آنجا کــــه زنبورداری 
نیاز به سرمایه کانی ندارد لذا مبنای کار و فعالیت 
افــــراد بر تــــوان مالی شــــخصی اســــت کــــه البته در 
صورت ضــــرورت از افراد نیازمند نیــــز حمایت مالی 

به عمل می آید.

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری مایر گفت: قرار اســــت به 
جای جشنواره شــــیره پزی مانیزان یک قســــمت از برنامه 
« که از شــــبکه اســــتانی همدان  تلویزیونــــی »مثبت مایر

پخش می شود به معرفی شیره پزی اختصاص پیدا کند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ابراهیــــم جلیلــــی بــــا اشــــاره بــــه 
ظرفیت هــــای مایر در حوزه گردشــــگری گفت: با توجه به 
ظرفیت های خوب مایر و کسب دو نشان جهانی، آینده 

درخشانی را در حوزه گردشگری پیش بینی می کنیم.
وی در ادامــــه با اشــــاره به برگزاری همه ســــاله جشــــنواره 
شــــیره پزی مانیــــزان گفــــت: بیش از 10 ســــال اســــت که 
روســــتای هدف گردشــــگری مانیــــزان میزبان جشــــنواره 
»شــــیره پزی« بوده و این ســــنت با قدمتی 700 ساله جزو 

میراث ناملموس استان به شمار می رود.
جلیلی بــــا بیان اینکه طبق آمار همه ســــاله بیش از 7 هزار 
نفر گردشــــگر در این آیین شــــرکت می کننــــد گفت: این 
حجم حضور نشــــان دهنده این اســــت که آئین ســــنتی 
شیره پزی به عنوان یک میراث ناملموس ملی جای خود 

را در دل مردم باز کرده است.
وی گفــــت: با توجه به قرار گرفتن در ماه صفر و اوج گرفتن 
بیماری کرونا در فصل پاییز امســــال جشــــنواره شیره پزی 

مانیزان برگزار نخواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
مایر افزود: زیرســــاخت ها به لحاظ تأمیــــن آب، جایگاه و 
ســــایر مواردی از این دست تکمیل شــــده اما برای ادامه 
و تکمیل نیاز اســــت بخش خصوصی نیز وارد کار شــــود 
تا شــــاهد برگزاری بهتر جشنواره شــــیره پزی در سال های 

آینده باشیم.
وی گفت: قرار اســــت به جای این جشنواره یک قسمت 
« که از شــــبکه اســــتانی  از برنامــــه تلویزیونی »مثبت مایر
همدان پخش می شــــود به معرفی شــــیره پزی اختصاص 

پیدا کند.
جلیلی در ادامه با اشــــاره به وجود 20 رشــــته صنایع دستی 
در مایــــر گفت: ایــــن رشــــته ها در زمینه مبــــل و منبت، 

مرواربافی، قلم زنی سفال، سنگ های تزیینی و... است.
وی با بیان اینکه از شاغان استان در حوزه صنایع دستی 
بیش از 10 هزار و 800 نفر در مایر و در رشــــته های مختلف 
فعالیت دارند تصریح کرد: بیشــــترین اشــــتغال در حوزه 

مبل و منبت است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی 
شهرســــتان مایر با بیان اینکه کرونا خســــارت زیادی به 
حوزه گردشگری وارد کرده است افزود: البته این خسارت 
در حوزه صنایع دســــتی نیز بوده، اما بیشتر به علت عدم 
حضور گردشگران اقامت و تاسیســــات و دفاتر خدمات 

مسافری آسیب دیدند.
جلیلی با اشاره به ظرفیت های گردشگری مایر اظهار کرد: 
شهرســــتان مایر دارای 340 اثر تاریخی و طبیعی است که 
200 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مایر با دو نشــــان جهانی 
مبــــل و منبــــت و انگور نامــــی پــــرآوازه را در ســــطح ملی و 
بین المللــــی به دســــت آورده اســــت افزود: بــــا وجود این 
گردشــــگری  حوزه  زیرســــاخت های  می طلبد  ظرفیت هــــا 

شهرستان بیش از بیش مهیا شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 

مایر با بیــــان اینکه اینکه طی چند ماه گذشــــته تقاضای 
اجــــرای طرح های گردشــــگری بخــــش خصوصی بــــه اداره 
داده شــــد تصریــــح کــــرد: بــــا پیگیری های صــــورت گرفته 
موافقت نامه اصولی اجرای چهار طرح در حوزه گردشگری 

این شهرستان صادر شد.
وی ایجاد طرح های گردشگری را شامل احداث دو مجتمع 
گردشــــگری در محورهای مایر به اراک و ســــد کان، یک 
ســــفره خانه ســــنتی در محور ورودی مایر از مسیر اراک و 
یک هتل اســــتاندارد در میدان استقال در مسیر ورودی 

تهران به مایر دانست.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
مایــــر با اشــــاره بــــه اینکــــه بــــرای اجــــرای ایــــن طرح های 
گردشگری اعتبار مورد نیاز توسط بخش خصوصی تأمین 
خواهد شد افزود: این اداره از بخش خصوصی در راستای 
ســــرمایه گذاری در حوزه گردشــــگری حمایت و اســــتقبال 

می کند.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش گفت: ایجاد خانه های 
بومگردی یکی از ظرفیت های خوب شهرســــتان مایر در 
حوزه گردشگری و جذب گردشگران در این شهرستان به 

شمار می رود.

جلیلــــی از وجود ســــه خانــــه بومگــــردی فعال در ســــطح 
شهرســــتان خبر داد و تصریح کرد: این اقامتگاه ها شامل 
بومگردی روســــتای مانیزان، بومگردی روستای داویجان 
و بومگردی شــــهر ســــامن به عنوان بزرگتریــــن اقامتگاه 

استان است.
بــــه نقل از فارس، وی با اشــــاره بــــه اینکه مجــــوز ایجاد دو 
اقامتــــگاه بومگردی دیگر نیز دریافت شــــده که در آینده 
ایجاد می شــــود افزود: رونــــق اقامتگاه هــــای بومگردی و 

جذب گردشگر از اولویت های ماست.

ین  « جایگز »مثبت مالیر
جشنواره شیره پزی مانیزان

آغاز سال تحصیلی 120طلبه در حوزه علمیه صدیقه کبری )س(بهار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مراســــم آغاز ســــال تحصیلی جدید حوزه علمیــــه صدیقه کبری )س( 

خواهران شهرستان بهار برگزار شد.
، امام جمعه بهار در این مراسم با بیان اینکه شهرستان بهار از لحاظ  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
پرورش عالمان دینی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اســــامی ایران نقش به سزایی دارد، افزود: 
همه تاش ما این اســــت که حوزه علمیه خواهران را به برترین حوزه علمیه اســــتان تبدیل کرده و به 

همین منظور از اساتید مجرب در سال تحصیلی جدید بهره خواهیم برد. حجت االسام ارزنده تصریح 
کرد: شــــور و شــــوق تحصیل علوم دینی و تهذیب اخاقی در سراســــر حوزه های علمیه موج می زند و 

طاب باید در راستای پاسداری از حریم اسام و تشیع گام بردارند و به رسالت خویش عمل کنند.
گاهــــی دادن و هدایت فکری جامعه در کنار دانشــــگاه ها بر  وی تصریــــح کرد: امــــروز وظیفه خطیر آ
عهده حوزه های علمیه کشــــور است که برای نیل به این هدف باید با برنامه ریزی دقیق و شناخت 

همه جانبه مسائل و مشکات آحاد جامعه وارد میدان عمل شد.
وی ادامه داد: تقویت اســــام تقویت پایه های زندگی مردم است و حوزه علمیه باید کاری کند آحاد 
جامعه زندگی اخروی و معنوی خود را توامان بسازند و گرفتار زندگی مادی و مسائل دنیوی نشوند.
گفتنی اســــت در حوزه علمیــــه صدیقه کبری )س(، 120 طلبه در پنج مقطع ســــال تحصیلی خود 

کردند. آغاز  را 

ح کرد: نماینده مردم مالیر در مجلس مطر

اعتراض به جذب نیروی 
حق التدریسی برای همدان

از لرستان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم مایر در 
مجلس شورای اسامی جذب نیروی حق التدریسی 
از لرســــتان بــــرای همــــدان را تصمیــــم غیرمنطقــــی 
دانســــت و گفت: در این خصوص به وزیر آموزش و 

پرورش نامه نوشتم.
به گــــزارش هگمتانه، هــــادی بیگی نژاد با اشــــاره به 
اســــتخدام نیروهای غیر بومی در آموزش و پرورش 
همــــدان اظهــــار کرد: به وزیــــر آموزش و پــــرورش در 
خصوص ایــــن تصمیم غیرمنطقی و جذب نیروهای 
آمــــوزش و پرورش اســــتان نامه  غیر بومی توســــط 

نوشتم.
وی از مراجعات مکرر و اعتراض شدید نهضت یاران، 
نیروهای خرید خدمت و مربیان پیش دبســــتانی به 
این تصمیم آموزش و پرورش اســــتان در بکارگیری 
نیــــرو از لرســــتان خبــــر داد و گفــــت: فــــارغ از ایــــن 
اعتراضات به کارگیری نیروی غیر بومی از هر استانی 
باشد آن هم در شــــرایطی که همدان دارای نیروهای 

تحصیل کرده است به هیچ وجه منطقی نیست.
نماینده مــــردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی 
افــــزود: در این زمینــــه به منظور پیگیــــری وضعیت 
معلمــــان اســــتخدامی در اســــتان همــــدان، همراه 
با حجت االســــام فاحــــی نماینده مــــردم همدان و 
فامنین و کیومرث ســــرمدی نماینده مردم اسدآباد 
اقــــدام الزم بــــرای ســــوال از وزیر آمــــوزش و پرورش 
صــــورت گرفــــت. وی در ادامه با اشــــاره بــــه ماجرای 
دریافت خودرو توســــط نماینــــدگان مجلس اظهار 
کــــرد: بنــــده خــــودروی شــــخصی خــــود را در اختیار 
همکاران دفتر ارتباطات مردمی در مایر قرار داده ام.

از خــــودروی مجلس بــــرای رفــــت و آمدهای   �
ـ  تهران، استفاده می کنم مالیر

بیگی نــــژاد با اشــــاره بــــه اینکه از خــــودروی مجلس 
بــــرای رفــــت و آمدهــــای مایــــر ـ تهــــران، اســــتفاده 
می کنم گفت: مجلــــس خودروهای تحویلی را به  نام 

نمایندگان نمی کند و به نام مجلس خواهد بود.

مجلس واکسن ها را بازگرداند  �
وی در خصوص تحویل یک هزار و 500 دوز واکسن 
آنفلوآنــــزا بــــه نماینــــدگان مجلــــس نیز اظهــــار کرد: 

مجلس واکسن ها را بازگرداند.
نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اسامی در 
گفتگو با فارس با بیان اینکه گره گشایی از کار مردم 
وظیفــــه این مجلس اســــت و در این مســــیر از پای 
نخواهیم نشســــت افزود: روزی نیســــت که تاشی 

برای کاهش مشکات مردم، نداشته باشیم.

فرماندار نهاوند:
اختصاص یک میلیاردتومان 

برای روشنایی سراب »گیان«

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار نهاوند گفت: 
یک میلیــــارد تومــــان بــــرای اجــــرای مرحلــــه چهارم 
روشــــنایی ســــراب گیان با تخصیــــص 100 درصدی 

پیش بینی شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مــــراد ناصری ظهر یکشــــنبه 
در بازدید از ســــایت روشــــنایی ســــراب گیان گفت: 
عملیــــات اجرایی مرحله 3 روشــــنایی ســــراب گیان 

بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ســــاخت های  زیــــر  تأمیــــن  کــــرد:  عنــــوان  ناصــــری 
گردشگری در سراب های شهرستان نهاوند شرایط 

خوبی داشته و تقویت آنها ادامه دارد.
فرمانــــدار نهاوند بــــا بیان اینکه بــــا هزینه های انجام 
شده سایت های گردشگری شاهد رونق و تغییرات 
قابل توجهی شــــده اســــت، گفــــت: اگر چــــه انتظار 
می رفت این زیرساخت ها در گذشته تقویت شود، 
اما در هر حال اســــتارت این اقدامات زده شده و در 
حال اجرا اســــت. وی عنوان کرد: یک میلیارد تومان 
برای اجرای مرحله چهارم روشــــنایی ســــراب گیان با 

تخصیص 100 درصدی پیش بینی شده است.
مدیــــر توزیع نیــــروی برق شهرســــتان نهاوند هم در 
گفت: توسعه و ســــاماندهی زیرساختی  این بازدید 
سراب گیان از چند سال گذشته در حال اجرا است 
و در حال حاضر روشنایی 12 چنار هم با 600 میلیون 
اعتبار در دست اقدام اســــت. منصور ذاکری گفت: 
پــــروژه روشــــنایی 12 چنار تمــــام شــــده و همزمان با 

شروع مرحله بعدی افتتاح خواهد شد.
، وی با بیان اینکه نگهداری و مراقبت  به نقل از مهر
ایــــن زیــــر ســــاخت ها مهم اســــت، گفت: توســــعه 
زیرســــاخت های گردشــــگری در گیــــان زمینه ســــاز 

جذب گردشگران است.

خبــــــر

کبودرآهنگی ها بیشتر کتاب های ادبیات، دین، تاریخ 
و جغرافیا می خوانند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره کتابخانه های 
عمومــــی شهرســــتان کبودراهنگ گفت: در شهرســــتان 
کبودراهنــــگ 13 باب کتابخانه نهادی و مشــــارکتی فعال 
وجود دارد و 6100 نفر عاقمند به مطالعه در کتابخانه های 

عمومی این شهرستان عضو هستند.
گــــزارش هگمتانــــه، ســــیدجواد معین با برشــــمردن  به 
فعالیت هــــای مســــؤوالن کتابخانه های شهرســــتان در 
کتابخانه ها  ایــــن  کرد:  اظهــــار  مطالعه  فرهنگســــازی  امر 
امانتــــدار 124 هزار جلد کتاب هســــتند تــــا بتوانند با ارائه 
کتاب های علمــــی، تحصیلی و تحقیقی بــــه مردم به ویژه 
را  مطالعه  فرهنــــگ  کبودراهنــــگ  شهرســــتان  جوانــــان 

افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: از امام جمعه، فرمانده سپاه، فرمانده 
انتظامی و مســــؤول دفتــــر نمایندگی ولی فقیه در ســــپاه 
و بخشــــدار مرکزی کبودراهنگ درخواســــت کردیم در امر 
فرهنگســــازی مطالعه دســــت یاری به ُســــکانداران حوزه 
فرهنــــگ و مطالعه بدهنــــد تا بتوانیم ســــرانه مطالعه را در 
بین جوانان شهرســــتان کبودراهنگ به ویژه در روستاها 

افزایش دهیم.
معین بیشــــترین موضوع کتاب امانت گرفته شــــده را در 
حــــوزه ادبیات، دین، تاریــــخ و جغرافیا دانســــت و برگزاری 
جشــــنواره کتابخوانــــی رضــــوی و نشســــت های مجــــازی 
کتابخوان را از مهمترین برنامه های فرهنگی انجام شــــده 

در طول سال 99 برشمرد.
وی مطــــرح کرد: هــــدف دســــت انــــدرکاران کتابخانه های 
شهرســــتان ترویج و اطــــاع رســــانی و افزایــــش خدمات 
کتابخانه هــــای شهرســــتان و بخش هــــای تابعه اســــت و 
در چهلمین ســــالگرد دفاع مقــــدس 40 معرفی کتاب به 
صورت مجازی توســــط 40 عضو کتابخانــــه انجام گرفت و 

برگزاری نشســــت تخصصی کتابخوان بــــا حضور چهار نفر 
از اعضای فعــــال کتابخانــــه از دیگر برنامه هــــای فرهنگی 

کتابخانه های شهرستان است.
معیــــن با بیــــان اینکه به مناســــبت هفته دفــــاع مقدس 
امســــال 11 نمایشــــگاه کتاب به صورت مجازی در ســــطح 
برگزاری  حــــال  در  کبودراهنگ  شهرســــتان  کتابخانه های 
اســــت، گفت: همه تــــاش ما بر این اســــت که بــــا اجرای 
برنامه های جذاب از جمله مســــابقه نقاشــــی، کاردستی و 
روزنامه دیــــواری بتوانیم جایگاه ویــــژه ای برای کودکان در 

کتابخانه ها مهیا سازیم.
شهرســــتان  عمومــــی  کتابخانه هــــای  اداره  رئیــــس 
کبودراهنگ خاطرنشــــان کرد: رونمایی از کتاب »شیاری 
به بهشــــت« که زندگینامه شــــهید محســــن رســــتمی از 
شهدای روســــتای کوریجان توســــط زهرا حسینی تألیف 

شده است.
وی در گفت وگو با ایسنا، با تشکر از خانواده ها و کودکانی 
که در مســــابقه نقاشــــی بزرگداشــــت عید غدیر شــــرکت 
کرده اند، گفت: پس از فراخوان مســــابقه نقاشــــی توسط 
آثار زیادی به این  دبیرخانه ستاد مردمی غدیر شهرستان 
دبیرخانه ارســــال شــــد که از بین آنها به قیــــد قرعه 9 نفر از 
کودکانی که بهترین طراحی را کرده بودند، انتخاب شــــدند 
و هدایایی از سوی ستاد مردمی غدیر به آنها تعلق گرفته 
که اســــامی آنها فاطمــــه حبیبی از قباق تپــــه، مهیا عدالت 
شــــعار از سوباشــــی، معصومــــه خدابنده لو از قبــــاق تپه، 
یگانه کاووسی از اکنلو، نهال وحدت آزاد از دمق، ستایش 
رجبی از کبودراهنگ، ســــیده زهرا حسینی از داق داق آباد، 
یسنا عمادی اعظم از شهرشــــیرین سو و ریحانه کاووسی 
از روســــتای اکنلو اســــت که طی روز های آینده جوایز این 

عزیزان تقدیمشان خواهد شد.

کشف 30 هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی اســــتان 
همــــدان از توقیف یک دســــتگاه کامیون حامــــل 30 هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق و بدون مجوز خبر داد و گفت: ارزش 
این محموله به نظر کارشناســــان مربوطه 2 میلیارد و 500 

میلیون ریال است.
بــــه گزارش هگمتانه، ســــردار علــــی کامرانی صالــــح افزود: 
مأموران پلیس امنیت اقتصــــادی در ادامه طرح مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفت ســــرمایه 
ملــــی، حین گشــــت زنی هدفمنــــد و کنتــــرل و رصد حوزه 
اســــتحفاظی در جــــاده همــــدان -تهران به یک دســــتگاه 
کامیون تانکردار مشــــکوک شــــده و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
وی خاطرنشــــان کرد: متهم با تشــــکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
جریمه حدود 139 میلیــــون ریالی فروش بنزین در  �

همدان
مدیــــرکل تعزیــــرات حکومتی اســــتان همــــدان از جریمه 
حــــدود 139میلیــــون ریــــال فــــروش کارت هــــای متفرقه 

سوخت در همدان خبر داد.
داریــــوش جودکــــی افــــزود: حســــب گزارشــــات مردمی و 
شــــکایت شــــرکت پخــــش فرآورده هــــای نفتــــی منطقــــه 
همــــدان مشــــخص شــــد چهــــار نفــــر از کارگــــران یکی از 
جایگاه های همدان با نگهداری تعدادی کارت ســــوخت 
تاکســــی و نیسان ســــوخت یارانه ای آنان را خارج از شبکه 

می فروختند.
وی ادامــــه داد: شــــعبه پنجم تعزیــــرات حکومتی همدان 
پــــس از احضار چهــــار نفر کارگر جایگاه و ســــه نفــــر راننده 
صاحب کارت مشــــخص شــــد مقدار یک هزار و 253 لیتر 

بنزین به صورت غیرقانونی به فروش رفته است.
جودکی گفت: این شــــعبه پس از اجرای تشریفات قانونی 
عاوه بر الزام به عرضه ســــوخت در شــــبکه رسمی هفت 

نفر متهــــم را در مجموع به پرداخت مبلــــغ 139 میلیون و 
908 هزار و 340 ریال جــــزای نقدی در حق صندوق دولت 

محکوم کرد.
دستگیری چهار سارق حرفه ای در فامنین �

فرمانده انتظامی فامنین نیز از دســــتگیری چهار سارق در 
این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای امنیت 
توســــط  مختلفی  مأموریت های  شــــهروندان،  اجتماعــــی 

پلیس این شهرستان انجام گرفته است.
سرهنگ علی حســــن حیدری افزود: در نتیجه اجرای این 
مأموریت ها از این ســــارقان چهار فقره سرقت شامل یک 
فقره قطعات و لوازم خودرو، یک فقره ســــرقت منزل، یک 
مورد سرقت ادوات کشــــاورزی و یک مورد پاک مسروقه 

کشف شد.

وی ادامــــه داد: در بازرســــی از مخفیگاه متهمــــان، مقادیر 
زیادی از اموال مســــروقه کشــــف و پس از شناســــایی به 

مالباختگان تحویل شد.
ســــرهنگ حیدری بیان کــــرد: در اجرای این طــــرح، 2 خرده 
فــــروش مواد مخــــدر و چهارمتهــــم در حوزه ســــایر جرایم 
دستگیر و 11 دستگاه وســــایل نقلیه متخلف نیز توقیف 

شده است.
به نقــــل از ایرنــــا، فرمانــــده انتظامی شهرســــتان فامنین 
خاطرنشــــان کرد: اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی 
از اهداف جدی و مســــتمر پلیس است و شهروندان هم 
می توانند در صورت مشــــاهده و برخورد بــــا هرگونه موارد 
مشــــکوک، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطاع 

دهند.
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استان4

در دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
ح شد: با سردار ظفری مطر

فراهم کردن زمینه  تعالی همه 
گی نظام والیی اقشار مردم ویژ

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیــــرکل حفظ آثار و 
گفت: نگرش شهدا  نشر ارزش های دفاع مقدس 

می تواند شاخص  ترویج اسام باشد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد 
گرامیداشــــت  مناســــبت  بــــه  اســــتان  اســــامی 
آثار و نشــــر  هفته دفــــاع مقدس با مدیــــرکل حفظ 

ارزش های دفاع مقدس همدان دیدار کرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقدس 
اســــتان در این دیدار با بیان اینکــــه مجموعه اداره 
کل فرهنــــگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان درک پویا 
و روشــــنی از ارزش هــــای نظــــام مقــــدس جمهوری 
اســــامی دارد گفــــت: مــــن به عنــــوان یک ســــرباز 

قدردان تاش های این مجموعه هستم.
 ، هنر فرهنگ،  مقدس،  دفاع  ظفری  مهدی  ســــردار 
اندیشــــه و ادب را زیرمجموعه ای از اســــام و ارشاد 
اســــامی دانســــت و افــــزود: همه ایــــن ظرفیت ها 
فرصتی برای ترویج اســــام بوده و فرهنگ و ارشاد 
اســــامی، در ایــــن زمینــــه امیــــن نظــــام جمهــــوری 

اسامی است.
خــــود  صحبت هــــای  از  دیگــــری  بخــــش  در  وی 
خاطرنشــــان کــــرد: نظام هــــای والیــــی و الهــــی این 
خاصیــــت را دارند که اجازه رشــــد و تعالی به اقشــــار 
مختلف بدهند. ما هم یک مأموریت و رســــالت در 
این خصوص داریم، باید با توجه به شرایط، فضایی 
ایجــــاد کنیم کــــه کارهای بــــزرگ و تأثیرگــــذار انجام 
شــــود که نمونه این اقدام در زندگی ســــردار شهید 

است. مشهود  سلیمانی 
کرد: آنچه شــــهید سلیمانی را  سردار ظفری تصریح 
جهانی کرد، نگرش های ایشــــان بود. نگرش شهدا 

می تواند شاخص هایی برای ترویج اسام باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســــامی استان همدان 
هــــم در این دیدار گفت: این هفته بهانه ای اســــت 
کــــه به نمایندگــــی از فعاالن حوزه فرهنــــگ و هنر از 
همه دلیرمردان، ایثارگران، خانواده گرانقدر شــــهدا 

آزادگان عزیز تجلیل و قدردانی کنیم. و جانبازان و 
احمدرضا احســــانی اظهار کرد: با اینکه ما در سنگر 
اهداف  و  آرمان هــــا  خدمتیــــم،  مشــــغول  دیگــــری 
یکــــی اســــت و در یــــک جبهه مشــــترک بــــه دنبال 
اســــامی  جمهوری  مقدس  نظام  آرمان های  تحقق 

هستیم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: راه نورانی و روشــــن انقاب 
اســــامی و ارزش هــــای دفاع مقدس ادامــــه دارد و 
مــــا هم در حــــوزه فرهنــــگ و هنر حافــــظ آرمان ها و 
فرهنــــگ ارزشــــمند دفــــاع مقدس و ســــرمایه های 

معنوی این مرز و بوم هستیم.

اکران "آبادان یازده 60 " 
در شب خاطره همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده ســــازمان 
هنری رســــانه ای اوج در اســــتان همدان از برگزاری 
مراســــم " شــــب خاطره " به مناســــبت بزرگداشت 
چهلمیــــن ســــالگرد دفــــاع مقــــدس در بــــاغ موزه 

همدان خبر داد .
به گزارش هگمتانه، رضا ینگجه از برگزاری مراســــم 
چهلمین  بزرگداشت  مناســــبت  به  خاطره«  »شب 
سالگرد دفاع مقدس در باغ موزه همدان خبر داد 
و اظهار کرد: این مراســــم سه شنبه هم زمان با نماز 

مغرب و عشا برگزار می شود.
وی بــــا بیان اینکه همراه با این مراســــم اکران فیلم 
60 "دارنده سیمرغ طایی  "آبادان یازده  ســــینمایی 
مقاومت در جشنواره سی و هشتم فجر را خواهیم 
داشــــت گفت: اجــــرای نقالی، مداحــــی و روایتگری 
دفاع مقدس از دیگر برنامه ها در نظر گرفته شــــده 

در این مراسم خواهد بود.
نماینده ســــازمان هنری رســــانه ای اوج در اســــتان 
کرد: مراســــم با رعایت شیوه  همدان خاطرنشــــان 
نامه های بهداشــــتی و به همت شهرداری، شورای 
، باشــــگاه رشــــد جــــوان اوج، جامعــــه ایمانی  شــــهر
، ســــپاه ناحیه و حفظ آثار و نشر ارزش های  مشــــعر

دفاع مقدس استان برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: فیلم ســــینمایی »آبادان یازده 60« 
تهیه کنندگی  و  خوشــــبخت  مهــــرداد  کارگردانی  به 
در  شــــهریور   26 چهارشــــنبه  از  کامــــی  حســــن 

آغاز شده است. سینماهای سراسر کشور 
ینگجه با اشــــاره به اینکــــه علیرضا کمالی، حســــن 
حمیدرضا  گــــودرزی،  شــــبنم  جوان،  ویدا  معجونی، 
محمدی و نادر ســــلیمانی در این فیلم ســــینمایی 
ایفــــای نقــــش می کنند بیــــان کرد: ایــــن فیلم اثری 
متفاوت در حوزه دفاع مقدس اســــت که به شروع 
جنگ ایران و عراق می پــــردازد و تازه ترین محصول 

سازمان هنری رسانه ای اوج به شمار می رود.
وی تصریــــح کــــرد: این فیلــــم ســــینمایی موفق به 
دریافت ســــیمرغ طایی مقاومت در جشنواره سی 
و هشــــتم فجــــر و همچنین یکــــی از پنــــج فیلم برتر 

تماشاگران در این دوره از جشنواره شد.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: نماینــــده همدان و فامنین 
در مجلس شــــورای اســــامی با تأکید بر اینکه در مجموع 
تحول عظیمــــی را در شــــهر همدان شــــاهد خواهیم بود؛ 
اظهار کرد: مرکز جامع سرطان، یک پروژه راهبردی است و 

منطقه ای بودن ما را اثبات می کند.
به گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضا حاجی بابایــــی در بازدید 
رئیس و اعضــــای کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و 
گردشــــگری شــــورای شــــهر همدان از روند اجرایــــی مرکز 
جامع ســــرطان با حضور فرماندار و مســــؤوالن دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا، گفت: همــــه مدیــــران، پای کار 
هســــتند تا ایــــن پــــروژه خّیری به ســــرعت پیــــش برود و 
امیدواریم شاهد قدم های بعدی این مجموعه در استان 

همدان، باشیم.
وی بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه اراده  مضاعفی برای رهــــا نکردن 
چندین کار اثرگذار در اســــتان وجود دارد، اظهار کرد: همه 
مسؤوالن موظف هســــتند تا مرکز جامع سرطان همدان 

به سرانجام برسد.
حاجی بابایــــی؛ احــــداث بیمارســــتان های ســــینا و قلب را 
اقدامات مشــــترک بنیاد مرحوم فرشــــچیان و دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی برشــــمرد و گفت: پروژه مرکز جامع سرطان 
همــــدان نیز ســــومین اقــــدام خیرخواهانه بنیــــاد مرحوم 
 آخرین کار این مجموعه نخواهد 

ً
فرشچیان اســــت و قطعا

بود.
وی اظهــــار کرد: هفتــــه جاری بر اســــاس وعــــده نوبخت، 
معاون رئیس جمهــــور و رئیس ســــازمان برنامه و بودجه 
قرار اســــت 30 میلیارد از 100 میلیارد تومان ســــهم دولت 

به پروژه بزرگ مرکز جامع سرطان همدان تخصیص یابد.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
تأکید بر هزینه کردهــــای میلیاردی این پروژه بزرگ، عنوان 
کرد: با احتســــاب تخصیص بودجــــه 100 میلیــــارد تومانی 
ســــهم دولــــت و 100 میلیارد تومانی ســــهم بنیــــاد مرحوم 
فرشــــچیان و تجهیز دســــتگا ه های مــــورد نظر ایــــن مرکز 
جامع، در مجموع حــــدود 500 میلیارد تومان در این پروژه 

هزینه خواهد شد.
این نماینده مجلــــس ابراز امیدواری کرد تــــا بنیاد مرحوم 
فرشــــچیان به منظور احــــداث مجتمــــع 80 واحدی مجمع 
خیرین استان همدان برای استقرار دستیاران متخصص 
 کمک خواهیم 

ً
هــــم ورود پیدا کند که در این زمینــــه قطعا

داد.
حاجی بابایی بــــا تأکید بر اینکه همدان، قطب بهداشــــت 
و درمان کشور محســــوب  می شود؛ عنوان کرد: در تمامی 
حوزه ها به دنبال اقدامات زیرساختی هستیم که در حوزه 
بهداشت و درمان، 6 دستگاه اکسیژن ساز با مبلغ حدود 
10 میلیــــارد تومان و 8 دســــتگاه آمبوالنس به دانشــــگاه 

علوم پزشکی ابن سینا اضافه شده است.
وی با بیان اینکه تنها یک ســــال از دولــــت دوازدهم باقی 
مانده است؛ گفت: 50 پروژه ملی استان در حال اجراست 
که بر این نظر هســــتیم تــــا پروژه های اثربخش اســــتان را 
جمع بنــــدی کنیم تا حدود 15 مورد آنهــــا با پیگیری جدی، 

مورد بهره برداری قرار گیرند.
حاجی بابایــــی معتقد اســــت: تمامی امور انجام شــــده در 

استان، ثمره هماهنگی های تمامی مسؤوالن است.
 تزریــــق انرژی مثبــــت در مدیریت شــــهری با هیأت  �

رئیسه جدید شورا
وی در پایان ضمن تبریک به هیأت رئیســــه جدید شورای 
شــــهر همدان، ابراز امیدواری کرد انرژی مثبت بیشتری در 

حوزه مدیریت شهری تزریق شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: یک 
ســــال باقیمانده از فعالیت شــــورای پنجم، زمان کوتاهی 
نیســــت؛ از این رو درخواست دارم هر چه سریع تر مباحث 
پردیــــس ســــینمایی، تاالر شــــهر در تپه مصلــــی و... مورد 

پیگیری قرار گیرد تا حل وفصل شود.
حاجی بابایــــی همچنیــــن از تخصیص 30 میلیــــارد تومان 
اعتبار به پروژه تقاطع غیرهمســــطح شــــهید همدانی خبر 
، 30 میلیــــارد  داد و گفــــت: در صــــورت جمع بنــــدی امــــور
تومان دیگر هــــم برای تکمیل تقاطع غیرهمســــطح غدیر 

فرهنگیان تزریق خواهد شد.
و  � درخشــــان  همــــدان،  آینــــده  افــــق   : فرمانــــدار  

امیدبخش است
فرمانــــدار همدان هــــم با تأکید بــــر اینکه شــــاهد تغییر و 
تحوالت اساســــی در مرکز جامع سرطان همدان هستیم، 
گفت: با توجه به اینکه کارهای بزرگی در حال انجام است، 
افــــق آینده همدان بســــیار درخشــــان و امیدبخش دیده 

می شود.
حســــین افشــــاری ضمن قدردانی از همت حاجی بابایی، 
نماینــــده مجلــــس در حــــوزه تخصیــــص بودجــــه ملی به 
شهرســــتان همدان؛ اظهار کرد: ابتدای تابستان امسال، 
350 میلیارد تومان از پیوســــت های بودجه ملی داشتیم 

که حدود 250 میلیارد تومان دیگر نیز اضافه شد.
وی با تأکید بــــر اینکه تحقق100 میلیــــارد تومان نقدینگی 
ســــهم دولت بــــرای مرکز جامع ســــرطان هــــم قابل توجه 
اســــت، گفت: در کشــــور مشــــکل نقدینگی وجود ندارد، 
بلکه باید به سمت و سویی حرکت کنیم تا نیاز های مردم 

دیده شود.
فرماندار همدان ادامه داد: مصوبه شــــورای شــــهر همدان 
مبنی بر رایگان شــــدن زمین برای احداث بیمارســــتان هزار 
تخت خوابی امام خمینی)ره( تأیید شده و تنها نقل و انتقال 

سند آن به دانشگاه علوم پزشکی باقی مانده است.

 عســــگریان: اعــــالم آمادگی مدیریت شــــهری برای  �
همکاری در حوزه سالمت

رئیس شــــورای شــــهر همدان هم در ایــــن بازدید ضمن 
قدردانی از بنیاد مرحوم فرشــــچیان که در حوزه بهداشت 
و سامت همدان ســــنگ تمام گذاشتند، گفت: قدردانی 
ویژه ای هم از ریاســــت مجمع خیرین سامت و مهندس 
ناظــــر پــــروژه مرکــــز جامع ســــرطان همــــدان در راســــتای 
دغدغه مندی آنان نســــبت به رفاه و سامت شهروندان 

همدانی داریم.
ســــید مســــعود عســــگریان، تاش هــــای حاجی بابایــــی، 
نماینــــده مردم همــــدان و فامنین در مجلــــس را در حوزه 
مدیریت شهری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ستودنی 
 شــــورای شــــهر و شــــهرداری با 

ً
برشــــمرد و افــــزود: قطعــــا

به کارگیــــری حداکثــــر توان خــــود، مدیریت ایــــن منطقه را 
کمک می دهند.

وی ادامه داد: هیأت رئیســــه جدید شــــورای شهر همدان 
با به کارگیری توان مضاعف به دنبال رفع مشــــکات شهر 

خواهد بود.
رئیس شــــورای شــــهر همدان اعام کرد: شــــورای شهر و 
آمادگی هرگونه همکاری مورد تقاضای  شهرداری همدان 
دانشگاه علوم پزشــــکی را در زمینه تکمیل و احداث مرکز 

جامع سرطان همدان و سایر مراکز درمانی دارد.
 قراباغی: ســــالمت مردم، اولویت نخســــت شورای  �

پنجم است
حسین قراباغی، رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری 
و گردشگری شورای شــــهر همدان هم ادامه داد: مصوبه 
اهــــدای زمیــــن رایــــگان بــــرای ســــاخت بیمارســــتان هزار 
تخت خوابی امــــام خمینی)ره( بــــه صــــورت دو فوریتی در 
صحن شورا به تصویب رسید؛ زیرا سامت مردم، اولویت 

نخست شورای پنجم است.
 نیاســــتی: مرکز جامع ســــرطان همدان، باالی یک  �

قرن خدمات ارائه می دهد
معاون توســــعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 

ابن ســــینا هم گفت: پــــروژه مرکز جامع ســــرطان همدان 
واقع در بیمارستان بعثت، سومین کار مشترک دانشگاه 
علوم پزشکی و بنیاد مرحوم فرشچیان است که به همت 

مجع خیرین آغاز شد.
فریبرز نیاســــتی ضمــــن قدردانی از خدمات بهداشــــتی و 
درمانی بنیاد مرحوم فرشــــچیان به استان همدان؛ افزود: 
ایــــن مرکز جامع در زمینی به مســــاحت 24 هــــزار مترمربع 
بــــا پیش بینی اعتبار مورد نیاز 150 میلیارد تومان شــــامل 
تأمین 50 درصد اعتبار آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی 

و نیمی دیگر توسط بنیاد فرشچیان از سال 97 آغاز شد.
بــــه گفته وی؛ برای ســــاخت ایــــن مرکز درمانــــی تخصصی 
تاکنــــون حــــدود 70 میلیارد تومان هزینه شــــده اســــت و 
مرحلــــه نخســــت این پروژه حــــدود 98 درصد پیشــــرفت 
فیزیکی دارد که بر اســــاس برنامه ریزی های صورت گرفته، 

این مرحله به زودی افتتاح خواهد شد.
وی بــــا بیــــان اینکه اهدای دســــتگاه های شــــتاب دهنده 
به مرکــــز جامع ســــرطان همدان با دســــتور معــــاون وزیر 
بهداشــــت و درمان رایــــگان خواهد بود؛ اضافــــه کرد: 100 
میلیارد تومان ســــهم دولــــت در این پــــروژه در 3 مرحله 
پرداخت خواهد شد که در مرحله نخست آن به زودی 30 
میلیارد تومان تزریق خواهد شد؛ از این رو تاش خواهیم 
کرد تا مبلغ مرحله نخســــت را از نقدینگی دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا هر چه سریع تر به این پروژه تزریق کنیم.
وی؛ ارائه خدمــــات درمانی به بیماران ســــرطانی همدان و 
منطقه غرب کشــــور را از اهداف کان این طرح دانســــت 
و گفــــت: این مرکــــز جامع، بــــاالی یک قرن خدمــــات ارائه 

می دهد و برای مردم همدان باقی خواهد ماند.
 حصاری: بهره برداری از مرکز جامع سرطان در سال  �

آینده
 
ً
ناظر پروژه مرکز جامع ســــرطان همــــدان نیز گفت: حدودا
دو، ســــه هفته گذشته پیشــــرفت کاری مناسبی را شاهد 
نبودیم؛ اما با پیگیری های حاجی بابایی، نماینده مجلس 

جان تازه ای به پروژه تزریق شد.

محمود حصاری ادامه داد: در صورت تزریق بودجه دولتی 
، این پروژه تا ســــال 1400،  و همت تمامی مســــؤوالن امــــر
آماده بهره برداری خواهد بود که مــــردم منطقه از خدمات 

مرکز سرطان با تعرفه دولتی بهره مند خواهند شد.
وی اظهــــار کــــرد: این مرکز جامــــع، دارای ســــطح 3 از لحاظ 
وزارت بهداشت و باالترین ســــطح مراکز سرطان همراه با 

بهترین و مجهزترین امکانات است.
حصاری با توجه به اینکه مجموعه خدمات گردآوری شده 
، از هر لحاظ از مراکز ســــرطانی کشــــور جلوتر  در این مرکــــز
اســــت؛ گفت: با توجه به اینکه این پروژه باالی 45 درصد 
پیشــــرفت فیزیکی دارد، در شــــرایط جدید به زودی شاهد 

70 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه خواهیم بود.
 فرشچیان: مرکز جامع سرطان همدان سال آینده  �

افتتاح می شود
رئیس بنیــــاد  خیریــــه مرحوم فرشــــچیان هــــم در تماس 
تلفنی با تأکید بر اینکه دغدغه فکری ما بر این اســــت که 
قیمت ها به صورت ثانیــــه ای تغییر می کند، ابراز امیدواری 
کرد بر اســــاس توافقات صورت گرفته، 30 میلیارد تومان 

اعتبار سهم دولت هر چه سریع تر پرداخت شود.
محمدرضا فرشــــچیان در ادامه با بیان اینکــــه اگر تأییدیه 
پرداخــــت ایــــن مبلــــغ قطعــــی اســــت، درخواســــت کرد: 
جابه جایی مبلغ مورد نظر توســــط دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا به بنیاد فرشــــچیان صورت بگیرد تــــا بتوانیم 

مرحله نخست را در موعد زمانی مشخص افتتاح کنیم.
وی اظهار کــــرد: منافع این پــــروژه برای ما نخواهــــد بود؛ از 
این رو به نمایندگی از چند شــــهروند سرطانی درخواست 
دارم تــــا هزینه های مــــورد نظــــر در موعد زمانی مناســــب 

پرداخت شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان، 
فرشــــچیان با تأکید بر اینکه امیدواریم دســــتان حمایتگر 
حاجی بابایــــی، نماینــــده مجلــــس از این پروژه برداشــــته 
نشــــود؛ ادامه داد: این پــــروژه در صــــورت تخصیص بقیه 

اعتبارات دولتی، سال آینده افتتاح خواهد شد.

ملــــی  روز  همایــــش  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
آتش نشــــان روز گذشــــته با حضور نماینده ولی فقیه در 
اســــتان همدان،  نایب رئیس و برخی از اعضای شــــورای 
پدافند  مدیرعامــــل  همدان،  شــــهردار   ، شــــهر اســــامی 
غیرعامــــل اســــتان، مدیرعامــــل جمعیــــت هــــال احمر 
اســــتان و تنی چند از معاونان و مدیران شــــهری همدان 

در ایستگاه شماره 19 برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در اســــتان و امام 
جمعــــه همدان با حضور در این مراســــم گفت: در اجرای 
احکام اسامی سخت گیری نداریم اما در شریعت اسام 
کید ویژه ای شده است  به سه موضوع جان، مال و آبرو تأ
کــــه جان انســــان در اولویت قرار دارد و آتش نشــــانان با 
امنیت بخشــــی و نجــــات جــــان انســــان ها در این عرصه 

نقش خطیری دارند.
آیت ا... حبیب اهلل شعبانی با بیان اینکه همه ما قدردان 
زحمــــات تاش های ایــــن عزیــــزان هســــتیم، ادامه داد: 
مال، جان و آبروی مردم مســــائل مهمی در زندگی بشــــر 
هســــتند که باید در جهت حفظ و نگهداری آنها کوشید 
که خوشــــبختانه آتش نشــــانان با ایثار و ازخودگذشتگی 
کرده اند همیشــــه مــــورد اعتماد مردم هســــتند و  ثابت 
عملکرد آنها موجب احســــاس امنیت در جامعه شــــده 

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه افرادی هســــتند که در شــــرایط 
ســــخت و حســــاس که مردم نیاز به کمــــک دارند جان بر 
کف در میدان حضور دارند که شایســــته احترام هستند، 
آتش نشــــانان با حادثه گره خورده است  گفت: کار شما 
که امیدوارم حادثه همواره از شما دور باشد و با سامت 

در عرصه خدمت به مردم حرکت کنید.
امام جمعه همدان در ادامه خواســــتار اتخاذ تدابیر الزم از 
سوی دســــتگاه های متولی در حوزه ایمنی روستاها شد 
و تصریــــح کرد: باید تدابیر الزم در جهت ایمنی روســــتاها 

نیز اندیشــــیده شــــود تا در مواقع بــــروز حادثــــه بتوانیم 
خدمت رسانی به این عزیزان را نیز داشته باشیم.

نایب رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همدان نیز در این 
مراسم بیان کرد: خوشــــبختانه با تدابیر اندیشیده شده 
در حــــوزه مدیریــــت شــــهری و در راســــتای رســــیدگی به 
درخواســــت های مردمی، رضایت مندی خوبی را شــــاهد 
هستیم که منجر به رضایت مندی مردم از نظام نیز شده 

است.
علی اکبــــر کاووســــی امید بیان کرد: یکــــی از اولویت های 
مهم شــــورای اسامی شــــهر دوره پنجم توجه به موضوع 
ایمنی و امنیت شــــهری است که خوشــــبختانه اقدامات 
ارزنده ای در این حوزه در شــــهر را شــــاهد هستیم که در 
این بین آتش نشانان جان بر کف با ایثار و فداکاری خود 
و به صورت شــــبانه روزی در میدان خدمت حضور دارند 

که جای تقدیر دارد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه آتش نشــــانی در زمــــره پرخطرترین 
مشاغل در بدنه مدیریت شــــهری قرار دارد، افزود: شما 
عزیــــزان جانتــــان را در دســــت گرفته و به مــــردم خدمت 
می کنید که مجموعه شــــورای شــــهر و شــــهردار همدان 
خود را موظف می  دانند در مســــیر خدمت رسانی به شما 

از هیچ تاشی فروگذار نباشند.
وی با تقدیر و تمجید از عملکرد چندین ساله محمدرضا 
آتش نشــــانی و  بیاناتــــی، مدیرعامل پیشــــین ســــازمان 
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان، گفت: خوشــــبختانه 
نظم و انضباط خاصی در این سازمان حکمفرما است که 
بایســــتی آموزش های الزم و ضروری در راســــتای آمادگی 
هرچه بیشــــتر نیروهای این ســــازمان همچون گذشــــته 

مورد توجه قرار گیرد.
شــــهردار همدان نیز در این مراســــم ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــــهدای آتش نشــــان، گفت: هفتم مهرماه 
به پاس رشادت های آتش نشــــانان در حادثه پاالیشگاه 

آبادان به عنوان روز آتش نشــــان نام گذاری شــــده است 
که به رسم همه ساله این روز بزرگ را گرامی می داریم.

عبــــاس صوفی بــــر اهمیت موضــــوع ایمنــــی در جامعه 
کیــــد کــــرد و گفــــت: حادثه پاســــکو اهمیت شــــغل  تأ
آتش نشــــانان در جامعه را به خوبــــی تبیین کرد و بنده 
معتقــــدم فعالیت در این عرصه از روی عشــــق و عاقه 
و ایثار اســــت و در این خصوص رســــول اکــــرم)ص( نیز 
فرموده اند" کســــی که دسته ای از مســــلمانان را از خطر 
ســــیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشــــت بر او واجب 
از اهمیت و  می شــــود" و این موضوع به خوبی حکایت 

ارزش واالی این شغل دارد.
وی تصریح کرد: خوشــــبختانه با تعامل شــــورای اسامی 
شــــهر همدان اقدامات خوبی در عرصه امنیت شــــهری 
اتفاق افتاده اســــت که در این بین به روز کردن سیستم 
کید مدیریت شــــهری اســــت و در  آتش نشــــانی مــــورد تأ
حوزه خدمات رســــانی بــــه ســــاختمان های بلندمرتبه در 
مواقع بروز حادثــــه، تأمین تجهیــــزات، برگزاری دوره های 
کارکنان اقدامات  آموزشــــی و همچنین مباحث رفاهــــی 

مناسبی در حال انجام است.
شهردار همدان با بیان اینکه زمانی می توانیم از کارکنان 
انتظار داشــــته باشــــیم که پیش از هر موضوعی بستر و 
زمینه امکانات رفاهی و معیشــــتی آنــــان را فراهم کنیم تا 
در میــــدان حادثه و خدمت به مــــردم بدون کوچک ترین 

دغدغه ای حضور پیدا کنند.
صوفی ادامه داد: در موضوع ســــیابی که ســــال گذشته 
همــــراه  بــــه  آتش نشــــانی  کارکنــــان  بودیــــم  آن  شــــاهد 
کارکنان خدمات شــــهری در اقدامی شایســــته تقدیر در 
صحنــــه حاضر شــــدند و مانع بروز خســــارت مالی و جانی 
بــــه شــــهروندان شــــدند و همچنیــــن در چند مــــاه اخیر 
نیز در حــــوزه مقابله بــــا ویروس منحــــوس کرونا خوش 
درخشــــیده اند که قــــدردان زحمات تمامی ایــــن عزیزان 

هستیم.
وی در ادامه ابــــراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مناســــب 
و همکاری ســــایر دســــتگاه ها، شــــاهد خریــــد تجهیزات 
آتش نشــــانی و افزایــــش ســــطح کیفــــی ایمنی در شــــهر 

باشیم. همدان 
صوفی از زحمات و تاش های چندین ســــاله محمدرضا 
بیاناتــــی مدیرعامل پیشــــین این ســــازمان کــــه به مقام 

آمد، تقدیر و تشکر کرد. بازنشستگی نائل 
ایمنی  خدمــــات  و  آتش نشــــانی  ســــازمان  سرپرســــت 
شــــهرداری همدان نیــــز در ابتدای این مراســــم گفت: 
رشــــادت های  از  تجلیــــل  منظــــور  بــــه  مهرمــــاه  هفتــــم 
آتش نشــــانان نام گــــذاری شــــده اســــت که جــــا دارد از 
زحمات و تاش هــــای ایثارگرانه این عزیــــزان که ایمنی 
شــــهر را تضمیــــن می کننــــد،  تقدیــــر و تشــــکر ویژه ای 

باشم. داشته 

وحید علی ضمیر با اشــــاره به اینکه سازمان آتش نشانی 
و خدمــــات ایمنــــی همــــدان 10 ایســــتگاه عملیاتی فعال 
در شــــهر دارد، تصریح کرد: 201 نیــــروی عملیاتی و اداری 
در قالب ســــه شــــیفت کاری در تمام ســــاعات شبانه روز 
به  خدمات رســــانی  مشــــغول  ده گانه  ایســــتگاه های  در 

هستند. شهروندان 
وی در ادامه این مراســــم به ارائه گزارش 6 ماه نخســــت 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  امسال 
همــــدان پرداخــــت و گفت: در 6 ماه نخســــت امســــال 
تعداد 80 هــــزار و 553 تماس و به طــــور میانگین روزانه 
436 تماس با ســــامانه 125 همدان برقرار شده که از این 
تعداد یک هزار و 649 مورد منجر به عملیات شــــده، پنج 
هزار و 366 مورد برای راهنمایی و مشــــاوره بوده، هشت 
هــــزار و 988 تماس اشــــتباه و متأســــفانه 15 مورد اعام 
حریق کــــذب و قریب به 65 هزار مورد نیز ایجاد مزاحمت 

بوده است.
622 مورد پروانه  علی ضمیر تصریح کرد: طــــی این مدت 
و دســــتورالعمل ایمنی و 246 مورد پایــــان کار و تأییدیه 

ایمنی برای ســــاختمان ها نیز صادر شده است.
از  تعــــدادی  از  تقدیــــر  ضمــــن  مراســــم  ایــــن  ادامــــه  در 
آنان، ایستگاه  آتش نشانان و همســــران و خانواده های 
شــــماره 16 آتش نشــــانی همدان نیز به نام آتش نشــــان 

شهید »حیدر گوران« نام گذاری شد.

: نماینده همدان و فامنین در مجلس در بازدید کمیسیون اقتصاد شورای شهر

مرکز جامع سرطان همدان
 طرحی راهبردی برای اثبات 

منطقه ای بودن استان

فرمانده تیپ 316 زرهی شهید قهرمان همدان:

هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های 
یخ است بی نظیر  مردم ایران در تار

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: فرمانده تیپ 316 زرهی شــــهید قهرمان 
همدان گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشــــادت های بی نظیر در تاریخ 

است.
به گــــزارش هگمتانــــه، امیر ســــرتیپ دوم نورخــــدا شــــاکرمی در دیدار با 
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان همدان هفته دفاع مقدس 

یادآور رشــــادت های بی نظیر در تاریخ دانســــت و گفت: در طول هشت 
ســــال جنگ تحمیلی دلیرمردان نظام مقدس جمهوری اسامی از جمله 
نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و اقشار مختلف مردم با از خودگذشتگی و 

جانفشانی های بی بدیل از کشور دفاع کردند.
وی افزود: امروز و در دوران کنونی هم همه ما به عنوان سربازان این نظام 
وظیفه داریم در هر سنگر و مقام از آرمان های شهدا و امام راحل حفاظت 

و حراست کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان هم در این دیدار گفت: 
تیپ 316 زرهی شــــهید قهرمان در دوران دفاع مقدس حضوری پررنگ و 

نقش مؤثری در عملیات ها داشت.
احمدرضا احســــانی با تأکید بر اینکه دلیرمردان زیادی از عزیزان ارتشــــی، 
ســــپاهی، بســــیجی در این راه مقــــدس با ایثــــار و فــــداکاری، از جان خود 
گذشــــته و به شهادت رســــیدند؛ خاطرنشــــان کرد: امروز وظیفه ماست 
ضمــــن تجلیل از خانــــواده گرانقدر شــــهدا و ایثارگران، ادامــــه دهنده راه 

نورانی این عزیزان باشیم.
در این دیدار احســــانی با اهدا لوح سپاس، به نمایندگی از اهالی فرهنگ، 
هنــــر و ادب از تاش هــــای نیروهای تیــــپ 316 زرهی شــــهید قهرمان در 

راستای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسامی، تجلیل کرد.

تش نشان: آیت ا... شعبانی در همایش روز ملی آ

احساس امنیت مردم  
تش نشانان  با عملکرد آ

شهردار همدان:
اقدامات مناسبی در راستای افزایش ایمنی شهر در حال انجام است



2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

8  مهــــــر 1399  شماره 4626 سه شـــنبه   
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غ در سفره خانوار تیرخالص گرانی145 درصدی تخم مر
اختیار تعطیلی مدارس به دلیل 
کرونا به وزارت کشور و بهداشت 

واگذار شد
آمــــوزش و پرورش  محســــن حاجی میرزایــــی، وزیر 
گفت: تعطیلی مدارس منوط به تصمیم  ستاد ملی 
مبارزه با کروناســــت. طبق مصوبه این هفته ستاد، 
در مناطق حاد به لحاظ شــــیوع ویــــروس کرونا، برای 
تعطیلی مدارس به وزارتخانه های بهداشت و کشور 
تفویض اختیار  شده است. آموزش و پرورش حضور 
دانش آمــــوزان در مــــدارس را اختیــــاری اعــــام کرده 
اســــت. حضور دانش آموزان در مــــدارس با رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی صورت می گیرد؛ از این 
رو، خطر حضور آنها در مدارس بیشــــتر از مکان های 

دیگر در اجتماع نیست.

سپرده های بانکی 38 درصد 
افزایش یافت

آمارهای بانک مرکــــزی از افزایش 38 درصدی مانده 
ســــپرده ها و 31.9 درصدی مانده تسهیات بانکی 
در پایان تیر ماه 99 نســــبت به مقطع مشــــابه سال 
قبــــل حکایــــت دارد. بر اســــاس گــــزارش وضعیت 
ارزی  و  ریالــــی  تســــهیات  و  ســــپرده ها  مانــــده  کل 
بانک ها و مؤسســــات اعتباری به تفکیک استان در 
پایان تیرماه ســــال 99، مانده کل ســــپرده ها بالغ بر 
29326.1 هزار میلیارد ریال شــــده است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل 8421.1 هزار میلیارد ریال 
)38 درصد( و نســــبت به پایان ســــال قبل معادل 
3423.3 هــــزار میلیارد ریــــال )12.6 درصد( افزایش 
مربوط  ســــپرده ها  مبلغ  باالتریــــن  می دهد.  نشــــان 
به اســــتان تهران بــــا مانــــده 16808.1 هــــزار میلیارد 
ریال و کم ترین مبلغ مربوط به اســــتان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل 74.9 هزار میلیارد ریال است.

عیدی کارکنان در سال آینده 
چقدر است؟

در جریان تدوین الیحه بودجه سال 1400 بخشنامه 
مربوط بــــه بودجــــه اخیرا بــــه دســــتگاه های اجرایی 
اباغ شــــده که بر اســــاس آن بودجه ســــال آینده را 
پیش بینی کنــــد. طبق ضوابط مالی ناظــــر بر تهیه و 
تنظیم بودجه ســــال 1400، مبلغ پاداش پایان سال 
کارکنــــان )عیدی( یــــک میلیون و 500 هــــزار تومان 

پیش بینی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه:
یکا   نه مذاکره ای بین ایران و آمر

بوده، نه هست و نه خواهد بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکره ایران و آمریکا 
در عمان گفت: نه مذاکره ای بوده و نه هســــت و نه 
انجام خواهد شــــد اینها مصرف داخلی دارد شــــاید 
به درد ترامپ بخورد. راه روشــــن اســــت. ترامپ باید 
خطــــای خــــود را بپذیــــرد و ایــــن جنگ غیربشــــری و 
همه جانبه و تحریم هــــای ظالمانــــه را متوقف کند و 
تمام خســــارت هایی که به ملت ایران از مســــیر این 
جنــــگ وارد کرده، جبران کند. شــــاید وقتــــی اینها را 
انجام داد در گوشــــه ای از اتاق برجام جایی برای خود 
پیدا کند. موضع ما روشــــن است و جواب ما همان 

است که بود.

ین مهلت ارائه  15 مهرماه، آخر
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معــــاون درآمدهای مالیاتی ســــازمان امــــور مالیاتی 
گفــــت: 15 مهرمــــاه آخرین مهلــــت ارائــــه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان 1399 است. 
مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، 
حداکثر 15 روز پس از پایان هــــر فصل مهلت دارند 
اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق ســــامانه عملیات 
الکترونیکــــی مالیــــات بــــر ارزش افزوده به نشــــانی 
www.evat.ir ارائــــه و مالیــــات و عــــوارض متعلق را 

پرداخت کنند.

ادامه درگیری ارمنستان
و آذربایجان در قره باغ

وزارت دفــــاع آذربایجــــان نیروهای ارمنســــتان را به 
" در روز دوشــــنبه متهم  حمله به شهرســــتان "ترتر
کرد و قــــول داد که به نوعی تافــــی کند. این وزارت 
کــــه در درگیری هــــای اخیر  همچنیــــن مدعی شــــد 
دســــت کم دو تانک ارمنســــتانی را نابود کرده اند و 
چندین تن دیگر کشته یا زخمی شده اند. همزمان 
آذربایجــــان در حال ادامه حمات  ایروان نیز گفت 
به منطقــــه بــــا اســــتفاده از گلوله هــــای توپخانه ای 

است. سنگین 

ید خودرو ممنوعیت خر
توسط دستگاه های اجرایی

سازمان برنامه و بودجه در بخشــــنامه بودجه سال 
1400 به دســــتگاه های اجرایی اعام کرده اســــت که 
پیش بینــــی اعتبار بــــرای خرید خودروهای ســــواری 
داخلــــی و خارجــــی ممنــــوع اســــت، مگر بــــه صورت 
استثناء در دستگاه های تازه تاسیس و یا جایگزینی 

با خودروهای فرسوده باشد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

اخطار به دو کشور ارمنستان و آذربایجان:

نباید گلوله ای سمت خاک ایران رد و بدل شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: جانشــــین فرمانده ناجا گفت: به دو کشــــور ارمنســــتان و آذربایجان   
اخطار می دهیم که ســــمت خاک ما نباید گلوله ای  رد و بدل شود؛ اشتباها دو گلوله خمپاره نزدیک 

مرز ما افتاد که به آنها تذکر دادیم.
ســــردار قاســــم رضایی جانشــــین فرمانده ناجا  در حاشــــیه پنجمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و 
اوباش در مقر پلیس تهران در جمع خبرنگاران به درگیری  بین دوکشــــور ارمنســــتان و آذربایجان 

اشاره  و اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما به عنوان همسایه هر دو کشور این است که موضوع را 
به صورت گفتمان حل و فصل کنند.

جانشــــین فرمانده ناجا تصریح کرد: در چند روزگذشته درگیری بین این دو کشور شدت پیدا کرده 
}روز گذشــــته{ بنده به  و با یکدیگر تبادل آتش دارند؛ ما موضوع را رصد می کنیم و حتی صبح امروز

مرزبانان دو طرف پیام فرستادم.
سردار رضایی بیان داشت:درخواست  ما  از این دو کشور این است که مسائل را به صورت مذاکره 

بــــا یکدیگر حل و فصل و آرامش ایجاد کنند؛ البته تبادل آتــــش آنها را رصد می کنیم و این درگیری 
به نفع هیچ یک از دو کشــــور نیســــت و ممکن اســــت دیگران این مســــئله به وجود آمده را مورد 

سوءاستفاده قرار دهند.
ســــردار رضایی اعام کرد: البته اخطار می دهیم که ســــمت خاک ما نباید گلوله ای رد و بدل شــــود؛ 
اشــــتباها دو گلوله خمپاره نزدیک مرز ما افتاده بود که به آنها تذکر دادیم و امیدواریم آرامش ایجاد 

شود.

: رئیس سازمان بازرسی کشور

برای  مبارزه با فساد 
یم به کمک ظرفیت های مردمی نیاز دار

دشمنان به تحریف جنگ روی آورده اند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس سازمان بازرسی کل 
 مدیران نباید به دنبال تحول باشند و 

ً
کشــــور گفت: صرفا

گسترش روحیه جهادی در تمام اجزای سازمان برای نیل 
به این مقصود مورد نیاز است.

حجت االسام حسن درویشیان در دیدار با کارکنان اداره 
کل بازرســــی اســــتان اردبیل اظهار کرد: تحول در سازمان 
نیازمند تغییر نگرش و تســــری روحیــــه تحول در جزء جزء 
 مدیــــران نباید به دنبــــال تحول 

ً
ســــازمان اســــت و صرفا

باشند و گســــترش روحیه جهادی در تمام اجزای سازمان 
برای نیل به این مقصود مورد نیاز است.

وی با گرامیداشــــت هفته دفاع مقــــدس بیان کرد: چیزی 
که امروز مســــئله فرهنگ دفاع مقدس را تهدید می کند، 
جنــــگ روایت ها، تحریــــف ارزش هــــا و القای رســــانه های 
بیگانه به مظلوم نمایی جادان و محکوم کردن مظلومان 
و قربانیــــان این نبرد نابرابر اســــت که در دیگــــر امور نظام 

اسامی نیز به دنبال همین القای انحرافات هستند.
درویشــــیان الزمــــه عبــــور از ایــــن انحرافــــات و فتنه هــــا را 
دشمن شناســــی و حفظ روحیه جهادی اعام کرد و افزود: 
باید بــــا روحیه جهادی و عزم جزم، موانــــع تحول را از پیش 
پا برداریــــم که مؤثرترین آن تغییــــر در نگرش و اصاح باور 
خودمان و تبدیل کار کارمندی به جهادی و انقابی است.

عضو شــــورای عالی قوه قضاییه به توصیه ریاســــت عالی 
قوه اشــــاره کــــرد و گفــــت: بایــــد از ظرفیت هــــای مردمی 
حداکثر اســــتفاده را بکنیم و با مبارزه با فساد، احساس 
امنیــــت در این عرصــــه به مــــردم بدهیم و اگر با فســــاد 
مبارزه شــــود اما باور این مســــاله در بین مردم به وجود 

نیاید، کاری از پیش نبرده ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــــور تاش دشمنان را در 
ناکارآمــــد جلوه دادن نظام اســــامی بی تأثیر دانســــت و 
خاطر نشــــان کرد: به عنوان یکــــی از مهمترین نهادهای 
نظارتی کشور باید تاش خود را در اجرای قانون و حسن 
جریان امــــور به کار بندیــــم تا بیش از پیــــش درکارآمدی 

نظام سهیم باشیم.
درویشیان نگاه کان به مسائل کشور را به عنوان اصل 
برنامه ریزی در ســــازمان عنوان کرد و گفــــت: در دیدگاه 
تحولی و اقدام به آن، باید مســــائل کان کشــــور را احصا 
کنیم و برای آن برنامه ریزی کنیم و شــــما در اســــتان خود 
نیز بــــا دســــته بندی و برنامه ریزی مســــائل در این زمینه 

باشید. کوشا 
وی افزود: پیشــــگیری همــــواره مهمتر از درمان اســــت و 
نظارت ما برای پیشــــگیری از تخلفات است و بعد از وقوع 

جرم دیگر نظارت کم اثر خواهد بود.

عضو شورای عالی قوه  قضاییه مطالبه از واحدهای نظارتی 
دســــتگاه ها به عنوان ابزاری برای کنتــــرل بهتر امور یادآور 

شد.
در ابتدای این جلسه نورمحمد کاظمی الموتی بازرس کل 
اســــتان اردبیل به ارائه گزارشــــی از عملکرد آن بازرسی کل 
پرداخــــت و گفت: در ســــال گذشــــته و 6 ماهه نخســــت 
امســــال، بیش از 200 مأموریت توسط بازرسی استان اجرا 
شــــد که برخــــی نتایج آن جلوگیــــری از تضییــــع بیش از 20 
میلیارد تومــــان و همچنین جلوگیــــری از تصرف، تخریب 

اراضی ملی به میزان 14 هزار هکتار بوده است.
بازرس کل اســــتان اردبیــــل ادامه داد: بازرســــی اســــتان 
اردبیــــل با نگاه اصاحی بــــه عملکرد مدیــــران و با رویکرد 
پیشــــگیرانه درصــــدد صیانت از مدیــــران بوده و بــــا ارایه 
مشاوره، هشدار و تذکرات قانونی به مدیران، برای اصاح 
امــــور گام برمــــی دارد و البته تعدادی از مدیــــران نیز تحت 

تعقیب اداری و کیفری قرار گرفته اند.
کاظمی بیان کرد: همچنین چندین فقره گزارش هشداری 
در ســــطح ملی صادر شده اســــت، از جمله گزارش رعایت 
آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسســــات اعتباری 
که موجب صدور بخش نامه از سوی بانک مرکزی به همه 

بانک ها شد.

میانه سنی ایران در سال 1429 به بیش از 45 سال افزایش می یابد!
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: براســــاس برآوردها، 
میانه ســــنی ایــــران در ســــال 1329 حدود 22 ســــال، در 
ســــال 1395، 30 سال و در ســــال 1398، 32 سال بوده 
است؛ این شــــاخص در سال 1404 به حدود 36 سال و 
45 ســــال افزایش می یابد که  1429 به بیش از  در سال 

نشان دهنده  ســــالخورده شدن جمعیت کشور است.
60 سال  2050 نسبت افراد باالی  2015 و  بین سال های 
 )  نزدیک دو برابر

ً
جهان از 12 درصد به 22 درصــــد )تقریبا

خواهد رسید و در سال 2020 تعداد افراد 60 سال به باال 
بیشــــتر از کودکان کمتر از 5 سال خواهد بود.

در ســــال 2050، 80 درصــــد افراد مســــن در کشــــورهای 

پیری  ســــرعت  می کنند،  زندگــــی  متوســــط  و  کم درآمــــد 
جمعیــــت بســــیار ســــریعتر از گذشــــته اســــت و همــــه 
ســــامانه های  آمادگــــی  از  اطمینــــان  بــــرای  کشــــورها 
بهداشــــتی و اجتماعی آنها برای بهره برداری از این تغییر 

جمعیتی، با چالش های اساســــی روبه رو هستند.
سرشــــماری  نتایج  و  به عمل آمده  برآوردهای  براســــاس 
ســــال 1395، میانه ســــنی ایران در ســــال 1329، حدود 
 ،1398 30 سال و در ســــال   ،1395 22 ســــال، در ســــال 
32 ســــال بوده اســــت که نشــــان دهنده  این است که 
ترکیب جمعیتی کشــــورمان در حال ســــالخورده شدن 
اســــت؛ پیش بینی می شود این شاخص در سال 1404 

به حدود 36 ســــال و در سال 1429 به بیش از 45 سال 
افزایش یابــــد؛ این تحــــوالت حکایت از تغییر ســــاختار 
جمعیتی ایــــران دارد و نشــــانه حرکت ســــریع جمعیت 

است. سالخوردگی  به سوی 
23.5 ســــال بوده  1329 میانه ســــنی جهــــان  در ســــال 
1429 میانه سنی  است و پیش بینی می شود در ســــال 
36 سال افزایش یابد؛ در همین سال،  جهان به حدود 
میانه ســــنی در کشــــورهای توســــعه یافته به حدود 45 
ســــال می رســــد، به عبارتی میانه ســــنی ایران، در ســــال 
توســــعه یافته  کشــــورهای  ســــنی  میانه  حدود  در   1429

شد! خواهد 

پیشنهاد افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارگران
در سال آینده

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی از پیشنهاد افزایش 
50 درصدی حقــــوق کارگران در بودجه ســــال آینده به 
دولــــت خبر داد و گفت: حقوق و مزایــــا برای کارگران در 

سال آینده باید با افزایش قابل توجهی همراه باشد.
علی بابایی؛ سخنگوی کمیســــیون اجتماعی مجلس 
شورای اســــامی با انتقاد از سیاست گذاری های انجام 
شــــده درباره حقــــوق گارگران اظهــــار کرد: امــــروز وضع 
معیشتی کارگران به  هیچ وجه مناسب نیست که باید 

سطح درآمد و مخارج آنها متعادل شود.
وی با تأکید بر اینکه در شــــرایط تورم 40 تا 50 درصدی، 
حقوق کارگران در ســــال جاری و در خوشــــبینانه ترین 
حالت، 30 تــــا 35 درصد افزایش یافــــت، در صورتی که 

هنوز 15 درصد با میزان حقیقی فاصله دارد.
داد:  ادامه  مجلس  اجتماعی  کمیســــیون  ســــخنگوی 
وضعیت امروزِ معیشــــت کارگران به حدی اســــت که 
تا هفته اول هر ماه حقوق شــــان تمام می شود و باید تا 

پایان ماه را در شرایط سختی بگذارنند.
بابایــــی با اشــــاره به نزدیک شــــدن به فصــــل تدوین 
بودجه ســــال 1400 در ســــازمان برنامه و بودجه گفت: 
باید شــــرایط درآمدی و حقوق و مزایا بــــرای کارگران در 

آینده با افزایش قابل توجهی همراه باشــــد؛ در  ســــال 
شرایط موجود سطح درآمدی کارگران متناسب با نرخ 

واقعی تورم نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در 
بودجه سال آینده باید توجه ویژه ای به سطح درآمدی و 
معیشــــتی کارگران شود زیرا سهم عمده ای در افزایش 
تولید و نرخ رشــــد ناخالص ملی دارند اما سطح حقوق و 

دستمزدشان با مشاغل دیگر تفاوت معناداری دارد.
بابایی تأکید کــــرد: باید حقوق کارگران در ســــال آینده 
50 درصد نســــبت به ســــال جاری افزایش یابد؛ در این 
صورت ســــطح حقوق و هزینه های کارگــــران فقط برای 
گذران زندگی، به تعبیری سربه ســــر می شود و به سطح 

فعلی و واقعی سال جاری می  رسد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه 
در افزایش ســــطح حقوق کارگران شرایط کارفرمایان و 
تولیدکنندگان نیز باید مدنظر قرار گیرد، خاطرنشــــان 
کرد: پیشــــنهاد افزایش 50 درصدی حقوق کارگران در 
ســــال آینده را به دولت ارائه کرده ایم، امکان افزایش 
بیش از این میزان نیز وجود ندارد اما ســــعی می کنیم 
در بررسی بودجه سال 1400 ســــطح معیشت کارگران 

یابد. بهبود 

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

واکسن آنفلوآنزا هنوز در داروخانه ها توزیع نشده است
مردم مراجعه نکنند

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه واکســــن آنفلوآنزا هنــــوز در داروخانه ها 
توزیع نشــــده است، گفت: در حال حاضر و در مرحله اول، 
واکسیناسیون آنفلوآنزا در مراکز جامع خدمات سامت و 
صرفا برای کادر بهداشت و درمان، مادران باردار و بیماران 
خاص انجام خواهد شــــد و بــــه هیچ وجــــه در اختیار دیگر 

گروه ها و افراد قرار نخواهد گرفت.
، با بیان اینکه واکســــن آنفلوآنزا  دکتر کیانوش جهانپــــور
هنوز در شــــبکه داروخانه ای توزیع نشــــده اســــت، گفت: 
آنچه که صرفا در حال حاضر توزیع شده در بین مراکز جامع 
سامت اســــت که برای واکسیناســــیون کادر سامت و 
عوامل بهداشتی و درمانی، مادران باردار و بیماران خاص 
بوده و در مرحله اول، واکسن آنفلوآنزا صرفا در این مراکز و 

برای استفاده این سه گروه، در دسترس است.
وی افــــزود: قاعدتا ســــایر گروه ها در مرحله بعــــدی باید از 
داروخانه ها واکســــن آنفلوآنــــزا را دریافــــت کنند که ظرف 
روزهــــای آتــــی و به محــــض توزیــــع واکســــن آنفلوآنــــزا در 
داروخانه ها، این موضوع اطاع رسانی خواهد شد. البته در 
داروخانه هم واکســــن آنفلوآنزا با اولویت گروه های پرخطر 

و سالمندان و با ارایه کارت ملی عرضه خواهد شد.

جهانپــــور مجددا تأکیــــد کــــرد: در حال حاضــــر هیچ گونه 
توزیعــــی در حوزه واکســــن آنفلوآنــــزا در بیــــن داروخانه ها 
انجام نشــــده اســــت. بنابراین مرم برای دریافت واکسن 
قبل از اعام رســــمی ســــازمان غذا و دارو، بــــه داروخانه ها 
مراجعــــه نکننــــد. مجــــددا تأکیــــد می کنم در حــــال حاضر 
واکسیناسیون آنفلوآنزا در مراکز جامع خدمات سامت و 
صرفا برای کادر بهداشت و درمان، مادران باردار و بیماران 
خاص انجام خواهد شــــد و بــــه هیچ وجــــه در اختیار دیگر 

گروه ها و افراد قرار نخواهد گرفت.
سخنگوی ســــازمان غذا و دارو همچنین گفت: این نکته 
را نیز یــــادآوری می کنم کــــه مؤثرترین روش پیشــــگیری از 
آنفلوآنزا رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی و در راس 
آن ها استفاده از ماســــک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و 
شست وشــــوی مکرر دست ها است. خوشــــبختانه این 
روش با روش های پیشــــگیری از کرونا قرابت دارد و حتی 
در مورد آنفلوآنزا به مراتب مؤثرتر هم است. در عین حال 
تجربه پاییز و زمستان در نیمکره جنوبی زمین حاکی از آن 
اســــت که با همین روش های حفاظتی و بهداشتی میزان 
ابتا به آنفلوآنزا حتی به یک دهم ســــال های گذشته قابل 

تقلیل خواهد بود.

»تصمیمات خلق الساعه« علت اصلی آغاز سریع موج سوم کرونا
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیســــیون 
بهداشــــت و درمان مجلــــس، تصمیمات خلق الســــاعه 
راعلت اصلی آغاز سریع موج سوم کرونا در کشور دانست 
و گفت: باید زیرســــاخت ها فراهم و شــــرایط نیز سنجیده 
شــــود؛ وقتی این دو مقولــــه درنظر گرفته نشــــود خطراتی 

ایجاد خواهد کرد.
زهرا شــــیخی ســــخنگوی کمیسیون بهداشــــت و درمان 
مجلس، درباره آغاز موج ســــوم کرونا در کشور اظهار کرد: 
تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است 
اما چند نکته در مورد تصمیمات این ستاد وجود دارد که 

باید به آن توجه داشت.
وی با طرح این پرســــش که تدابیری که از ســــوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا لحاظ شد، بدترین سناریو را درنظر گرفته بود یا 
، افزود: شیوه نامه  ها توســــط وزارت بهداشت و درمان با  خیر
دقت و سختگیری نوشته شد، اما آیا در مرحله اجرا و عملیاتی 

شد و نظارت دقیق بر اجرای صحیح آن به عمل آمد؟
شــــیخی با بیــــان اینکــــه برخــــی از تصمیمات ســــتاد ملی 
مبارزه با کرونا شــــتاب زده و در بعضی از موارد بدون لحاظ 
، وزیر  نظــــرات کارشناســــان بود، گفــــت: در بحث کنکــــور
بهداشــــت ودرمان گفت کــــه باید شــــیوه نامه  ها با دقت 
باال و ســــختگیرانه اجرا شــــود و کمیســــیون بهداشــــت و 
درمان مجلــــس نیز برگــــزاری کنکور را مشــــروط به اجرای 
شــــیوه نامه  ها با دقت و ســــختگیری باال عنــــوان اما وزیر 
علوم در جلســــه مشــــترک گفت مــــن نمی توانــــم اینها را 
عملیاتــــی کنم و بنا شــــد کنکور لغو شــــود اما یک شــــبه 

تصمیمات دیگری گرفته شد.
کمیســــیون درمان مجلــــس، یکــــی دیگر از  ســــخنگوی 
اشــــکاالت ســــتاد ملی کرونا را اســــتانی کردن تصمیمات 

دانســــت و گفــــت: قــــرار شــــد کــــه هر اســــتان بــــا حضور 
استاندارها و رؤسای دانشــــگاه علوم پزشکی تصمیماتی 
اتخاذ کند، بنابراین مدیریت برخی اســــتان ها نســــبت به 

برخی دیگر ضعیف و قوی تر بود.
شــــیخی، تصمیمــــات خلق الســــاعه را علــــت اصلــــی آغاز 
سریع موج ســــوم کرونا در ایران عنوان و تصریح کرد: باید 
زیرساخت ها فراهم و شرایط نیز سنجیده شود. وقتی این 

دو مقوله درنظر گرفته نشود خطراتی ایجاد خواهد کرد.
وی با طرح این پرســــش که آیا به نظر شــــما برای کودکان 
، از  شیوه نامه  های بهداشــــتی قابل اجرا خواهد بود یا خیر
آغاز ســــال تحصیلی دانش آموزان در 15 شهریور انتقاد و 
تصریح کرد: پدر و مــــادری به من می گفتند دخترم ظهر که 
از مدرسه به خانه برگشــــته ماسک دیگری بر روی صورت 
داشــــته، از او پرســــیدیم که آیا در مدرســــه ماسک دیگری 
به تــــو داده اند، کــــه دخترم پاســــخ داد نه ما بچه هــــا امروز 

ماسک هایمان را با هم تعویض کرده ایم.
ســــخنگوی کمیســــیون درمان مجلس خاطرنشان کرد: 
پــــدر و مادری کــــه مبتا بوده اند، بچه شــــان را به مدرســــه 
فرســــتادند و به تبــــع آن، 100 نفــــر به ویــــروس کرونا مبتا 
شــــده اند. االن برخی نظرات کارشناســــی می دهند که یک 

نفر مبتا می تواند 400 فرد سالم را مبتا کند.
پارکهــــای  و  خیابان هــــا  خریــــد،  مراکــــز  ازدحــــام  از  وی 
کید کــــرد: آیا ما نبایــــد برای این  کان شــــهرها انتقاد و تأ
مسائل تمهیداتی داشته باشــــیم و سختگیری بگذاریم 

و بحث نظارت را دقیق تر کنیم؟
شیخی تأکید کرد: من منکر این نیستم که معیشت مردم 
در خطر اســــت و وضعیت اقتصادی مردم اســــفناک شده 

است، اما مهمترین اولویت باید سامت مردم باشد.



چــون آقای علی احمد حیدری مالک ششــدانگ پالک 3571- اصلی بخش 
یک برابر درخواســت 1372 - 99 مورخ 1399/07/07 تقاضای صدور سند 
تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 1372 - 99 
مورخ 1399/07/07 متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین را نمی شناسد و 
دسترســی 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 شــنبه مورخ 
1399/08/10 ســاعت 09:00 در محل وقوع ملک واقــع در نهاوند، دهنو، 
راه کوچه باغ، روبروی تاالر الئودیســه حضور یابند. بدیهی است عدم حضور 
مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد، 

چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 706

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابر رأی شماره 1399/695 مورخه 1399/06/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رسول امامی فرزند امامعلی به شماره شناسنامه 502 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 83/63 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1710 اصلی واقع در اســدآباد، خیابان جنتی، کوچه باغات خریداری 
باواسطه از مالک رسمی آقای سید هاشم فرخ پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 237
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/23

برابر رأی شماره 1399/694 مورخه 1399/06/27 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی امامی فرزند امامعلی به شــماره شناســنامه 4000077597 
صادره از اســدآباد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 86/33 
مترمربع در قسمتی از پالک شــماره 1710 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان 
جنتی، کوچه باغات خریداری با واســطه از مالک رســمی آقای سید هاشم 
فرخ پور محرز گردیده اســت. 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 باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 238

با ما همراه باشید

بنا به تصمیم هیأت مدیره شــرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/08/05 در محل نمازخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 

همدان برگزار می شود.
بدینوسیله از کلیه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت می گردد درتایخ و ساعت مقرر 
در مجمع عمومی فوق حضور بهم رســانیده و یا وکالی خود را با توجه به ماده 
19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع 

عمومی به هیئت مدیره تعاونی کتبًا معرفی نمایند.
ضمنًا از کلیه کسانی که متقاضی کاندید شدن برای تصدی سمت هیأت مدیره/ 
بازرس شرکت تعاونی می باشند، می بایســت حداکثر یک هفته پس از انتشار 
آگهی دعوت با در دست داشتن شناســنامه و کارت ملی به دفتر هیأت مدیره 

مراجعه و پس از تکمیل ثبت نام، رسید دریافت نمایند.

دستورات جلسه:
1- گزارش کتبی هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد سال 98         

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال98                                     
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در سال 99            

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره                          
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                                         

6- طرح و تصویب اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی
7 - طرح و تصویب آیین نامه مالی - معامالتی  

8- طرح و تصویب آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
9- طرح و تصویب آیین نامه حدود اختیارات مدیرعامل

10- طرح و تصویب آیین نامه اداری - استخدامی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن همیاران طبیعت منابع طبیعی شهرستان همدان

هیأت مدیره تعاونی مسکن

تاریخ انتشار: 1399/07/08

8  مهــــــر 1399  شماره 4626 سه شـــنبه   

ورزش6

مرثیه ای برای پاس

هگمتانه، گروه ورزش: در حالی که جایی در فوتبال 
ایران نداشــــتند بــــا حمایت عبــــاس صوفی رئیس 
هیــــأت فوتبــــال اســــتان همــــدان بر مســــند پاس 
نشســــتند و ادای دلســــوز را برای فوتبال این شهر 
درآوردند در حالــــی که تنها منفعت و موقعیت خود 

را بر همه چیز ارجح می دانستند.
بــــا قهرهای گاه و بیــــگاه بچگانه پاس را به تمســــخر 
گرفتند آنقدر این مرد گســــتاخ بود که به خود اجازه 
داد بــــه شــــهردار ارزشــــی و خانواده شــــهید همدان 

توهین کند.
باز هم هســــتند کسانی که ســــال ها در لباس پاس 
در این تیم خیانت کرده اند و باید این مســــئله را در 
گاه که نام آن حفظ می شــــود  حرف های یــــک منبع آ

جستجو کرد.
از ابتــــدا فصلی که گذشــــت جنجال درســــت کردند 
در گروه ها، کانال ها و اســــتوری اینســــتاگرام و به هر 

نحوی که می دانستند به همه توهین کردند.
یک ســــال ورزش همدان وقف صعود تیم فوتبال 
پاس همــــدان به لیگ دســــته اول فوتبال کشــــور 
شــــد، مدیــــرکل ورزش و جوانان بــــرای صعود پاس 
خواب نداشــــت و در روز بازی از استرس یک جا بند 

نمی شد.
دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس 
و مهنــــدس عباس صوفی شــــهردار همــــدان برای 
پاس در این فصل سنگ تمام گذاشتند و به احترام 
هواداران و اینکه در نهایت پاس به لیگ یک صعود 

کند بر طغیان گری سرمربی این تیم چشم بستند.
اما در بازی که یک تســــاوی پاس را لیگ یکی می کرد 
آتش اختاف احمد جمشــــیدیان و علی قربانی، بی 
برنامگی و بازی بســــیار بد بازیکنان تمام تاش های 

مسؤوالن همدان را بر باد فنا داد.
»محمدرضا بهرامی صفت«

یادداشت

صعود همدان به مرحله دوم 
جام حذفی بانوان تنیس کشور

هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات تنیس جام حذفی 
کشور به میزبانی استان البرز آغاز شد.

پس از وقفه چند ماهه در برگزاری مسابقات تنیس 
به دلیل شــــیوع کرونا، ســــتاد کرونا در ورزش مجوز 
برگزاری مســــابقات جام حذفی آقایــــان و بانوان را با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی صادر کرد.
برهمین اســــاس مســــابقات جام حذفــــی بانوان 
تنیس کشــــور بزرگداشــــت ســــردار شــــهید حاج 
وز جمعه به میزبانی استان  قاســــم ســــلیمانی از ر
البــــرز آغاز شــــد کــــه نماینــــده همدان بــــا ترکیب 
و  خاضــــع  خــــوش  آیــــدا  میراســــماعیلی،  و  مهــــر
حضور  رقابت ها  این  در  میراســــماعیلی  مهدخت 

دارد.
نماینــــده همــــدان در اولیــــن دیدار خــــود در مرحله 
مقدماتی روز شــــنبه به مصاف تیــــم تلنتس تهران 
رفت و با نتیجه سه بر صفر این تیم را شکست داد.

این تیــــم در ادامــــه و در دومیــــن روز مســــابقه )روز 
یکشنبه( به مصاف آروین اسپرت مشهد رفت و در 
یک رقابت نزدیک و بــــا نتیجه دو بر یک این تیم را از 

پیش رو برداشت.
بدیــــن ترتیب با پایــــان دور مقدماتــــی 18 تیم از دور 
رقابتها حذف شــــدند و تیم همدان به همراه ســــایر 
تیم هــــای صعود کننده در جمــــع 24 تیم برتر رقابت 
خود را ادامه خواهد داد. براســــاس قرعه کشــــی تیم 
همــــدان در این دور از مســــابقات با تیم های هیأت 
، نماینــــدگان میزبان، در  تنیــــس البرز و هم بیم البرز

یک گروه قرار دارند.

ساماندهی ورزش کاراته 
در بخش ها و مناطق روستایی

هگمتانه، گــــروه ورزش: نشســــت تخصصی هیأت 
کاراته شهرســــتان همدان با حضور زنگنه ریاســــت 
هیــــأت کاراته اســــتان و خوشــــبخت رئیس هیأت 
کاراته شهرستان همدان و حوزه های تخصصی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان به ریاست علی رشیدی 
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان 

برگزار گردید.
علی رشــــیدی در نشســــت تخصصی هیــــأت کاراته 
شهرســــتان همدان گفت: ورزش کاراته شهرستان 
دارای ظرفیت هــــای خوبــــی بــــرای رشــــد و پــــرورش 
قهرمانان اســــت و نیازمند برنامه ریــــزی الزم در این 

خصوص است.
وی گفــــت: با توجه به اســــتعدادهای درخشــــان در 
مناطــــق بخش ها و روســــتاها، توجــــه خاصی به این 

مناطق حهت توسعه این رشته باید صورت گیرد.
همچنیــــن تأکید کــــرد: با هماهنگی دســــتگاه های 
مربوطــــه از جملــــه آموزش و پــــرورش و ســــپاه باید 
اســــتعدادیابی را تقویت کرد و به دنبال اخذ میزبانی 

کشوری باشیم.

خبــر

لیگ قهرمانان آسیا - قطر
انتقاد شدید روزنامه قطری از باخت السد به پرسپولیس

هگمتانه، گروه ورزش: یک روزنامه قطری در پی باخت تیم فوتبال الســــد به پرســــپولیس و حذف 
دومین و آخرین نماینده قطر در لیگ قهرمانان آسیا، انتقادات شدیدی را مطرح کرد.

عناویــــن روزنامه »الرایه« قطر درباره عملکرد دو تیم الســــد و الدحیل در لیگ قهرمانان آســــیا خود 
گویای همه چیز اســــت. تیم پرســــپولیس در مرحله یک هشــــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم 

، دیگر تیم مدعی  « حذف کرد. چند روز قبل تر پرمدعی و قدرتمند الســــد را با هدایت »ژاوی هرناندز
قطر یعنــــی الدحیل هم در کمــــال نابــــاوری در مرحله گروهی با قبول شکســــت مقابــــل التعاون 

عربستان، از دور این مسابقات کنار رفت.
روزنامه الرایه در شــــماره روز گذشــــته خود بازیکنان و به خصوص کادر فنی السد و الدحیل را از دم 

تیغ گذرانده است.
»خداحافظی زودهنگام باوجود فضای مثال زدنی، امکانات و حمایت عالی«، »الســــد از درب پشت 

به الدحیل ملحق شد«، »دو باشگاه همه امیدها را ناامید کردند و تاوان اشتباهات و عدم تمرکز در 
دقایق پایانی مســــابقه را پرداختند« و »ژاوی و الرکراکی در هدایت تیم های خود شکست خوردند و 
حذف ناراحت کننده را تســــریع کردند«. اینها عناوین گزارشی است که حکایت از دل پر قطری ها از 

حذف دو نماینده پرقدرت خود دارد.
قطری هــــا با دســــت چین بهترین بازیکنان و مربیــــان و همچنین میزبانی در لیگ قهرمانان آســــیا 

انتظار داشتند حداقل تا فینال این رقابت ها پیش بروند که در این امر ناکام ماندند.

هگمتانــــه، گــــروه ورزش - میثم ناصرنژاد: بازی برگشــــت 
پلی آف لیــــگ 2 هر اندازه کــــه برای هواداران دو آتیشــــه و 
همیشگی پاس، پایان خوشــــایند مسابقات فصل جاری 
تصور می شــــد و اینکــــه نماینده شهرشــــان حتــــی با یک 
تســــاوی هم می تواند جشــــن صعود به لیگ یک بگیرد، 
اشــــتباهات فنی و تفکرات بی ثمر کادر فنی باعث شد تا 

این تیم مقابل هوادارانش سرافکنده شود.
تیمی که در دو سال ســــرمربیگری جمشیدیان و یارانش، 
10 میلیــــارد تومان هزینه به دنبال داشــــت و نتوانســــت 

نتیجه مطلوب را حاصل کند.
این ناکامی صدها ســــوال بی جــــواب را در ذهن هواداران 
برجای گذاشــــت و حــــاال آنها یک فصــــل دیگــــر را باید در 

حسرت عدم صعود به لیگ یک نظاره گر شوند.
اگر از ابتدا به قضایای پاس با هدایت احمد جمشــــیدیان 
نگاه کنیم، مســــووالن چوب اعتماد به یــــک مربی بومی 
بــــه اصطاح شــــناخته شــــده در فوتبال کشــــور )در دوره 

بازیگری( را خوردند.
حضور او مصادف شــــد با ایجــــاد تنش هــــای روانی علیه 
مدیرعاملــــی که رفتنش آســــیب جــــدی به پــــاس زد و در 
همان فصل گذشــــته جمشــــیدیان با وجود صرف هزینه 

میلیاردی نتوانست تیمش را به لیگ یک برساند.
دیدارهایی که او انجام داد بوی صعود نمی داد و در نهایت 

نتوانست کاری از پیش ببرد.
امســــال هم او و گروهــــش حیات خلوتی بکــــر را در پاس 
ترتیب دادنــــد و این دورهمی زمانی به مشــــکل خورد که 
دیگر پاس آه در بساط نداشت و بازهم امیر عظیمی ناجی 

مالی این تیم شد.
درست در شرایطی که پاس در کورس باالنشینان جدول 
به لطف کرونا، عدم حضــــور تیم های مقابل و پیروزی های 

ناپلئونی قرار گرفت و در نهایت هم به پلی آف رسید.
در واقــــع عظیمی بــــا این هدف که کمک هــــای مدیریتی و 
مالی او بتواند پاس را از آشفتگی رهایی دهد و به لیگ یک 

برسد، حاضر به نشستن پشت میز مدیریتی شد.
مدیرعاملی که هفته ها حتی بــــدون اینکه هنوز حکمش 
صادر شود، به این تیم کمک کرد و در مقابل هم مورد بی 

مهری همین کادر فنی قرار گرفت.

به راستی برچه اساســــی و وجدانی امیر عظیمی را قضاوت 
کردند و بــــازار قهــــر و اســــتوری های کادر فنــــی در فضای 

مجازی پیچید.
اســــتوری هایی که پای ثابت برخی عوامــــل کادر فنی تیم 

پاس بود و گویی از این شگرد لذت می بردند.
چگونه است که احمد جمشیدیان در این ماه ها فقط ناله 

پیشه کرد و خوبی ها را به چشم ندید.
او حتی به صمیمی ترین حامی خــــود یعنی عباس صوفی 

پشت کرد و خنجر کشید و تهمت های ناروا به او زد.
هر از گاهی به یکی از مســــووالن تاخت و خود را در مظان 

بی گناهی جلوه داد.
در شکســــت ها، بهترین راه حل در مسیر گذر از ناکامی را 
فرافکنی و تشــــویش اذهان هواداران نسبت به مسایل 
درون تیمی به قصد زیرســــوال بردن مسووالن قرار داد و 

در پیروزی ها خود را ناجی یک برد ناپلئونی.
همیشــــه فرامــــوش کرد و چشــــم به حمایت مســــووالن 
بســــت و بــــرای اینکه مظلــــوم نمایــــی کند، از احســــاس 

هواداران بهره جست.
لیدرهــــای کانــــون را خــــط مقدم خــــود قــــرار داد تــــا بتواند از 
احساسات آنها برای خود در مقابل هجمه ها ضربه گیری کند.
پاس را به محله برو بیــــا تبدیل کرد و خیلی راحت این تیم 
را رها کرد و هفته ها ســــکان هدایتش را به دیگر دوســــت 

خود در کادر داد.
اگر قرار بر تعصب نســــبت به پاس بود، آن رفتن چه بود و 

این برگشتن به چه سود!
باخــــت رفت و برگشــــت بــــه نفــــت امیدیه قعرنشــــین، 
شکســــت مفتضحانه بــــه مس شــــهربابک درســــت در 
شــــرایطی که با پیروزی مقابل چوکا می توانســــتیم جشن 

صعود را برپا کنیم و کار را به اما و اگر نکشیم.
امــــا در برابر امیدیه قعرنشــــین باختیم و بــــا وجود فراهم 
کــــردن بهترین امکانات ازســــوی امیر عظیمــــی مدیریت 
،هتل مجلل و سایر امکانات رفاهی،  باشــــگاه اعم از پرواز
پاداش و درصد قراردادها، باختید و بازهم سکوت کردید.

 ، در کــــدام تیم لیگ دویی شــــاهد هســــتیم که اســــتاندار
، مدیرکل ورزش پــــا در رکاب  نماینــــده مجلس، شــــهردار
باشــــند و مدیریت باشــــگاه فراتر از توان به مباحث مالی 

ورود کند.
به پلی آف که نگاه می کنیم هم افســــوس و سرافکندگی 
نصیبمان می شــــود و  ای کاش هایی که هــــواداران پس از 

بازی بیان کردند.
ای کاش دور رفت می باختیم تا حداقل دور برگشت تیم 

با جدیت بهتر بازی می کرد.
قهر جمشیدیان درست سه روز قبل از مسابقه حساس 
دور برگشت مقابل شــــهرداری آستار بازهم آسیبی جدی 

به تیم وارد کرد.
حال این ســــوال ها بیــــان واقعیت ها اســــت که  ای کاش 

احمد جمشیدیان پاسخی قانع کننده برایش داشت.
اینکه چرا درست قبل از مســــابقه حساس دور برگشت 
باز هم قهر را پیشــــه کرد که البته مسووالن و هواداران به 

این وضعیت عادت کرده بودند و رفتار غیرطبیعی نبود.
شــــما بســــان بزرگتــــر خانــــواده وقتــــی قهــــر را بــــه عادت 
همیشــــگی زندگی خود بنا نهادید، از بازیکنان نگونبخت 

چه انتظاری که به گونه ای دیگر باشند.
قهــــر کردید و تمرکــــز را از تیم درســــت قبل از بــــازی مهم 

یکشنبه شب گرفتید.
چگونه می شــــود تیمی که تاکتیک اصلی او بیشــــتر بازی 

روی زمین و جریــــان انداختن توپ و تغییــــر در موقعیت 
زمین بــــود، به یکبــــاره بازی هوایــــی را در دســــتور کار قرار 
می دهید و باهمیــــن وضعیت تیم را بــــه اوج بی برنامگی 

تبدیل می کنید.
تیم تحت هدایت شــــما در بازی مقابل شــــهرداری آستارا 
هرگز در قد و قامت صعود نبود و شخصیت یک تیم برتر 

را نداشت.
ســــازهای ناکوک کادر تحت هدایت شما یکی روی سکو، 
یکــــی روی نیمکت ذخیره، یکی کنار زمین و یکی آن طرف 
، با چــــه تدبیر هماهنگی می توانســــت نــــکات الزم را به  تر

بازیکنان داخل زمین انتقال دهد.
در کادر فنی تیم تحت هدایت جمشــــیدیان در یکشنبه 
شب مقابل شــــهرداری آستارا، هر مربی ای هر چه دوست 
داشــــت به بازیکنان انتقال می داد و همین وضعیت هم 

باعث سردرگمی آنها شد.
چطــــور بــــه ایــــن نتیجــــه رســــیدید که بــــا گذشــــت زمان 

تعویض های بی تأثیر را انجام دهید.
آیــــا فرصت بــــرای بازیکنی بــــی تجربه نظیر محســــن یاری 
مغتنم بود کــــه حســــاس ترین پنالتی پــــاس را بزند و گلر 

حریف به راحتی دفع کند!

چگونه می شــــود که تمــــام تعویض های بی تأثیــــر خود را 
انجام می دهید و اصا به فکــــر پنالتی نبودید که بازیکنان 

با تجربه را داخل زمین بیاورید.
سپردن حساس ترین پنالتی به بهزاد سلطانی مصدوم، با 
آشفتگی ذهنی و روحی، آیا منطقی بود. بازیکنی که در زدن 
ضربات پنالتی کارنامه خوبی نداشــــت و حرکات او قبل از 

ضربه زدن به توپ قابل پیش بینی بود.
اختاف شــــما با علــــی قربانی کــــه روی ســــکوها به دلیل 
محرومیت نظاره گر بود هم ســــوژه هواداران شد و اینکه 

شما دو تن در اوج اختاف هستید.
حاال برای شــــما که رقم میلیونی نصیبتان شــــد و تیم را به 
لیــــگ یک نبردید، چه پاســــخی دارید و چگونــــه می توانید 

خرجش کنید؟!
چه پاسخی به هواداران غیر از شرمندگی دارید.

چطور وجدانتان راحت است برای آن چند هفته که تیم را 
بی خیال شدید و خانه نشــــین شدید سپس با برد پاس 

برگشتید تا مبادا از این موفقیت بی نصیب شوید.
شما رفتید و مســــووالن چوب اعتماد به شما را خوردند. 
شــــما رفتید و صرف میلیاردها تومان از بودجه استان و آه 

و گریه هواداران.

عوایـــد اعتماد به مربی با صرف 10 میلیارد تومان اعتبار

کمر پاس با جمشیدیان
خم شد!

مدیرعامل تیم پاس همدان اعالم کرد:

شکست پاس به علت بی لیاقتی کادر فنی
اخراج تمام اعضای کادر فنی

پاس  تیم  مدیرعامــــل  زش:  ور وه  گــــر هگمتانــــه، 
همــــدان از اخــــراج تمــــام اعضــــای کادر فنی تیم 
در  پاس  شکســــت  علت  تنها  گفــــت:  و  داد  خبر 
این  فنی  کادر  لیاقتی  بی  آســــتارا  شهرداری  برابر 

بود. تیم 
مســــؤوالن  حمایت  کــــرد:  اظهــــار  عظیمــــی  امیــــر 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل   ، استاندار مانند  استانی 
استان، شــــهردار و حاجی بابایی نماینده همدان از 
تیم پاس در حــــد حمایت از یک تیــــم لیگ برتری 
کادر فنــــی باعث  امــــا متأســــفانه بی لیاقتــــی  بود 

شد. پاس  تیم  هواداران  و  همشهریان  ناراحتی 
وی ادامــــه داد: عوامــــل و بازیکنــــان تیم پاس 80 
کــــرده بودنــــد،  درصــــد مطالباتشــــان را دریافــــت 
مســــابقات را با بهترین حالت برگــــزار کرده بودند 
تا حدی که ســــفرهای دور را با هواپیما می رفتند و 
برای ســــفرهای نزدیک هــــم از بهترین اتوبوس ها 

می کردند. استفاده 
کرد: با وجود تمام این اقدامات،  کیــــد  عظیمی تأ
آســــتارا باخت که  تیــــم پاس بــــه تیم شــــهرداری 
از یــــک شــــهر کوچــــک آمده بــــود و حتــــی زمین 
یــــن و مســــابقه نداشــــت  اختصاصــــی بــــرای تمر
همه  ایــــن  با  تیم  ایــــن  همــــدان  در  توانســــت  و 

دهد. شکست  را  امکانات 
مدیرعامــــل تیم پاس اضافه کــــرد: من هیچ وقت 
به این کادر اعتقاد نداشــــتم امــــا زمانی که به این 
40 روز به پایان بازی ها مانده بود  آمدم حدود  تیم 

زد. کادر دست  و نمی شد به ترکیب 
پاس  تیم  خاطــــر  بــــه  کرد:  خاطرنشــــان  عظیمــــی 
تمــــام اختافات را کنار گذاشــــته بــــودم، به کادر 
گفتم هــــر چیزی  فنــــی دســــت دوســــتی دادم و 
استان  وی  آبر فقط  اســــت،  درست  بگویید  شما 

بخرید. را 
وی بــــا بیــــان اینکــــه تنهــــا علــــت شکســــت مــــا 
هر  تیم  ســــرمربی  بود،  فنی  کادر  غلــــط  تصمیمات 
هفته ســــه روز بی علت قهر و گوشــــی همراه خود 
کادر فنی  را خاموش می کرد، گفت: تمــــام اعضای 
اخراج و جریمه شــــدند و مــــا با قدرت تیــــم را برای 

می کنیم. آماده  بعدی  لیگ 
تیــــم پــــاس همدان کــــه بــــه مرحله پلــــی آف لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور برای صعــــود به لیگ 
آزادگان رســــیده بــــود، در دور رفــــت حریف خود، 
شــــهرداری آســــتارا را در زمین حریف با نتیجه یک 
که  بر صفــــر شکســــت داد امــــا در دور برگشــــت 
شهید  ورزشــــگاه  در  مهرماه   6 یکشــــنبه  شامگاه 
حاجی بابایــــی مریانج برگزار شــــد، نتیجــــه را یک بر 
صفر به حریــــف واگذار کرد تا بازی به دقایق اضافه 

شود. کشیده 
در دقایق اضافــــه نیز این بازی برنده ای نداشــــت 
و در نتیجــــه ضربــــات پنالتی برنده بــــازی را تعیین 
کرد. تیم شهرداری آســــتارا در ضربات پنالتی چهار 
بر ســــه تیم پاس همدان را شکســــت داد و مجوز 

کرد. را دریافت  آزادگان  حضور در لیگ 

مشکلی برای تغییر محل اسکان نداشتیم
هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیر رســــانه ای باشــــگاه 
پاس گفت: مشــــکلی بــــرای تغییر محل اســــکان 
در شــــب قبل از بازی نداشــــتیم. حتی مدیرعامل 
باشــــگاه هتل های ســــطح شــــهر را برای اســــکان 
اعضــــای تیــــم هماهنــــگ کــــرده بود و بــــه صورت 
تلفنــــی موضوع را بــــه علی قربانی مربــــی تیم اطاع 
دادیم که عنوان کردند مشــــکل سرد بودن آب و 
خوابگاه مریانج حل شده اســــت و نیازی به تغییر 

نیست. مکان 
کادر فنــــی  میثــــم ناصرنــــژاد پیرامــــون ادعاهــــای 
بــــازی افزود:  از  در خصوص غــــذا و اســــکان قبل 
ارتباطی به  در خصوص غــــذای اعضــــای تیم هــــم 
مدیرعامــــل نــــدارد. مگــــر مدیرعامل بایــــد دنبال 
غذای تیم باشــــد. سرپرســــت تیم باید پاســــخگو 
باشــــد که مشــــخص نکرده نوع غذا و زمان ســــرو 

غذا چه موقع باید باشد. دیگر قرار نیست ناکامی 
تیم برای صعود را بــــه زمین و زمان دوخت. انتظار 

بپذیرند. شده،  قصوری  هر  می رود 
پاس  باشــــگاه  مدیرعامل  کرد:  خاطرنشــــان  وی 
400 میلیون برای  بــــه  در یک مــــاه اخیر نزدیــــک 
دیگر  و  پــــاداش  قــــرارداد،  درصــــد  از  اعــــم  تیــــم 
حمایتــــی  هیــــچ  از  و  شــــده  متحمــــل  هزینه هــــا 
وگــــذار نبــــود. بهانه جویی ها طبیعی اســــت و  فر
هواداران بهتر از هر شــــخص دیگــــری می توانند 
قضــــاوت کننــــد. آقــــای صوفی در ایــــن چند ماه 
فراتر  واقع  در  که  داد  انجــــام  پاس  برای  اقداماتی 
که به  وظیفــــه ای  نــــه حتــــی  بــــود  اختیاراتــــش  از 
مشــــکل  داشــــت.  فوتبال  هیأت  رئیس  عنوان 
سرمایه ها  این  قدر  و  داریم  ســــرمایه  اینجاســــت 

نمی دانیم. را 
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7 همه دانا

درخشش فرماندهان همدان
مسلم بن عقیل عملیات  در 

هگمتانه، گروه همه دانا: در این قســــمت به طور مختصر به نقش فرماندهان استان همدان در این 
عملیات اشــــاره می کنیم: گردان های همدان به نام های کمیل و یاســــر بودند کــــه در قالب تیپ 27 
محمد رسول اهلل)ص( در منطقه ســــومار فعالیت داشــــتند. فرمانده گردان یاسر سردار محمدرضا 
زرگری بود که بیشتر نیروهایش از شهرستان های تویسرکان، مایر و نهاوند تأمین شده بود. فرمانده 

گردان کمیل نیز ســــردار رضا نوروزی بود که بیشــــتر نیروهایش از شهرســــتان همدان بودند. سردار 
؛ از فرماندهان مخلص و شجاع اســــتان همدان است که در عملیات مسلم  حاج یوســــف هادی پور
بن عقیل مســــوول تعاون نیروهای اســــتان همدان بود. او در امر پیگیری امور شــــهدا و مجروحان 
فداکاری های بزرگی از خود نشــــان داد و همچنین پابه پای رزمندگان در بیشــــتر عملیات ها شــــرکت 
کرده و در این راه به درجه جانبازی نائل گردید. یکی دیگر از عزیزانی که در این عملیات شرکت داشت 
سرهنگ حاج محمود احدیان بود وی در عملیات مسلم بن عقیل مسوول مخابرات گردان کمیل 
بود. برادر احدیان در عملیات های مختلف فداکاری های بزرگی از خود به یادگار گذاشته است و بارها 
تا مرز شهادت پیش رفته و در این راستا به درجه جانبازی نائل آمده است. همچنین در این عملیات 

سرداران علی چیت سازیان، فرمانده اطاعات و عملیات، حسن ترک؛ جانشین طرح و عملیات و حاج 
رضا شکری پور از فرماندهان به نام و اثرگذار اســــتان همدان به شمار می آمدند. محمد فتحی، مجید 
بهرام جو، و حجازی هم از مسووالن گردان های یاسر و کمیل بودند که در عملیات مسلم بن عقیل 
از خود حماســــه های به یادماندنی به یادگار گذاشــــتند. سرهنگ پاســــدار علی خوش لفظ هم یکی از 
فرماندهان در عملیات مسلم بن عقیل بود او در جبهه های مختلف حضور فعال داشت در مجموع 
رزمندگان استان همدان در منطقه سومار خوش درخشیدند و این عزیزان ضمن اینکه در عملیات 
مسلم بن عقیل "خط شــــکن" بودند در پدافندی آن مناطق نیز بیشترین نقش را داشتند و در این 

راستا شهدای زیادی را تقدیم نظام اسامی کردند.

هگمتانه، گروه همه دانا: تاریخ دفاع مقدس و هشــــت سال 
جنگ تحمیلی، سرشــــار از لحظه های ایســــتادگی و مقاومت 
در برابر متجاوزان و مســــتکبران اســــت. عملیات مسلم بن 
عقیل)ع(، برگ زرین دیگری از صحیفه دفاع مقدس ایرانیان 
اســــت که در ســــال های آغازین جنگ تحمیلی و مهر و آبان 

سال 61 شکل گرفت.
هدف از انجام این عملیات، تصرف همه ارتفاعات مشــــرف بر 
شــــهر مندلی عراق بود. این منطقه با توجه به توقف و ناکامی 
در عملیات رمضان در شــــرق بصره و شیوه ای که برای حمله از 
مناطق کوهستانی اتخاذ شده بود، انتخاب شد تا نقاط قوت و 
ضعف نیروهای هر دو طرف برای جنگ کوهستانی به دست 
آید. هــــدف دوم آن نیز تأمین مرزهای جبهه میانی، آزادســــازی 

بخشی از خاک ایران و پس زدن عراق از غرب شهر سومار بود.
ایــــن عملیات با همکاری ســــپاه و ارتش و با رمــــز "یا اباالفضل 
العبــــاس)ع(" در 9 مهرمــــاه 1361 بــــه اجــــرا در آمــــد. در مرحله 
نخست، نیروهای ایرانی به خوبی پیش رفته و در مرحله بعدی 
از سرعت پیشــــروی آن ها کاســــته شــــد و باوجود پاتک های 

سنگین دشمن، سرانجام مواضع فتح شده تثبیت شد.
در این عملیات که در دو مرحله انجام شد، 150 کیلومترمربع 
از خــــاک ایــــران آزاد و حــــدود 30 کیلومترمربع از خــــاک عراق 
 ، تصرف شــــد. نیروهای خودی ضمن تأمین دشــــت سومار
روی ارتفاعات "گیسکه" و "کهنه ریگ" مستقر و بر تنگه های 

مرزی مسلط شدند.
شــــهر مندلی نیز در دید و تیررس آن هــــا قرارگرفت و امکان 
پیشــــروی به عمق خاک عراق فراهم و آســــان شد. نیروهای 
بعثی در جریان این عملیــــات و پاتک های خود تعداد 4275 
نفر کشــــته و زخمی به جای گذاشت. همچنین یک دستگاه 
، یک دستگاه ردیاب صوتی توپخانه، 3 دستگاه بولدوزر  رادار
و بولــــدوزر دی-8 و چند قبضه تــــوپ 100 میلیمتری آن ها به 
غنیمت نیروهای ایرانی درآمد و 79 دســــتگاه تانک و نفربر از 
جمله چند دســــتگاه تانک پیشــــرفته، 20 دستگاه خودرو، 3 
دستگاه لودر و 3 قبضه کاتیوشا به همراه 7 فروند هواپیمای 

دشمن منهدم و ساقط شد.

آغاز عملیات با رمز یا اباالفضل العباس)ع(  �
ســــردار علی فضلی، فرمانده دفاع مقــــدس درباره چگونگی 

می گویــــد: آغاز و انجام عملیات  عقیــــل)ع(  بــــن  مســــلم 
آغاز رســــمی  از  جنــــگ در قبل 

 ، سومار جغرافیای 

یک گروهان و 13 پاســــگاه مرزی در کنار نفت شــــهر شــــاهد 
هجمه ها و شکسته شدن مرزهای ایران اسامی توسط رژیم 

بعث عراق بودند.
این پاســــگاه ها ماه ها قبل با متجاوزان درگیر شدند و شاهد 
این ادعا، شهادت مظلومانه یک هزار و 500 شهید قبل از 31 

شهریور 59 است.
بــــا توجه به اینکه فعالیت های بعثی ها در آن ســــوی مرز قابل 
مشــــاهده بود، یک ســــپاه به فرماندهی »محمدعلی عبادی« 
از نفت شــــهر به همراه گروهی از قصرشــــیرین بــــه فرماندهی 
مرحــــوم مالکی به این دیار عزیمت کردند؛ تیپ »یک« لشــــکر 
81 کرمانشــــاه هم به فرماندهی سرهنگ ســــهرابی در منطقه 
مســــتقر شــــدند؛ ســــروان آقایی نیز جــــوان شــــجاعی بود که 

« را برعهده داشت. فرماندهی ژاندارمری شهر »سومار
صدام در 31 شــــهریور 1359 از زمین، آســــمان و دریا به ایران 
اســــامی حمله ور شــــد تا مدت یــــک هفته حکومــــت نوپای 
اسامی را با 14 لشکر پیاده و زرهی و نیروهای دریایی و هوایی 

از پای درآورند.
« توســــط  ســــردار فضلــــی اضافــــه می کند: با تصرف »ســــومار
بعثی ها، رزمنــــدگان هم قدری عقب نشــــینی کردند؛ منطقه 
به مرور سازماندهی شــــد بعد از پل هفت دهانه و سه دهانه 
نیروهای ژاندارمری، ارتش و ســــپاه و رزمندگان بومی منطقه 

مستقر شدند.
قــــرارگاه ظفر بــــه فرماندهــــی شــــهید »محمدابراهیم همت« 
ســــعی بر بازپس گیری منطقه داشــــت؛ 5 تیپ از جمله تیپ 
55 هوابرد به فرماندهی ســــرهنگ عبادت، تیپ 4 لشکر 81 
کرمانشاه، تیپ 31 عاشــــورا به فرماندهی شهید باکری، تیپ 
27 محمدرسول ا...)ص( به فرماندهی شهید رضا چراغی و در 
جناح چپ عملیات تیپ 21 امام رضا)ع( به فرماندهی شهید 
چراغچی با رمز »یاابوالفضل العباس)ع(« اجرا شــــد؛ شــــهید 
آیت ا... اشــــرفی اصفهانی، امــــام جمعه کرمانشــــاه و نماینده 
، شــــهید آیت ا... قدوسی و شهید صیاد  امام )ره( در این دیار

شیرازی نیز در این عملیات حضور داشتند.

وقتی باران به کمک رزمندگان آمد  �
برای انجــــام عملیــــات از تنگه پل "ســــه دهانــــه"، "کهنه ریگ" 
و "گیســــکه" در دیــــد و تیــــررس عراقی هــــا قرار داشــــتیم؛ باید 

از با تاریک شــــدن هــــوا حرکــــت می  کردیم؛ از ایــــن رو نیمی 
تاریکی از دســــت می رفت و این خود، جــــزء اصلی ترین 

دغدغه هــــای انجام این عملیــــات بود؛ همه 

دست به دعا شده و تیپ ها یکی پس از دیگری در حال توجیه 
و هماهنگی و آخرین اقدامات بودند.

ســــاعت نزدیک 4 بعدازظهر بــــود که مه غلیظ و ابرســــیاهی 
منطقــــه را فراگرفت و باران رحمت خداونــــد هم لحظاتی بعد 
باریدن گرفت؛ شهید همت دستور حرکت ستون ها را داد و 
معلوم شد این اخاص ها بی نتیجه نخواهد بود؛ ستون ها از 

پل سه دهانه و هفت دهانه عبور کردند.
سرگذاشــــتن  پشــــت  میــــن،  میادیــــن  و  معابــــر  بازکــــردن 
کمین های دشمن و رسیدن به مواضع اصلی دشمن توسط 
رزمندگان اسام از ابتدای نیمه شــــب اتفاق افتاد. رزمنده ها 
باید در منطقه »گســــیکه« از دیوار صخــــره ای عبور می کردند؛ 
باالخره خودشــــان را به ارتفاعــــات نزدیک کردند و بــــا رمز »یا 

ابالفضل العباس)ع(« عملیات »مسلم بن  عقیل« آغاز شد.
رزمنــــدگان،  کــــه  زمانــــی  می دهــــد:  ادامــــه  فضلــــی  ســــردار 
مقاومت هــــای دشــــمن را شکســــتند و به اهــــداف از پیش 
تعیین شده رسیدیم، بچه ها در ارتفاعات »گسیکه«، مشرف 
به شهر »مندلی« عراق اســــتقرار پیدا کردند. لشکر 12 عراق و 
چندین تیــــپ در این منطقه تلفات زیــــادی دادند و در ادامه 

آتش سنگین خود را به منطقه ریختند.
بعثی ها حمله ســــنگینی را آغاز کردند؛ خبر رسید عراقی ها به 
منطقه سان واپا حمله کردند در حالی که تا آن روز هیچ نیروی 
جدید و تازه نفســــی نیامده بود، یک گردان از بســــیجی ها به 
منطقه اعزام شدند؛ آنها ساعت 10 شب به سان واپا رسیدند 
و خداوند عنایت کرد لشــــکر عزیز مان از لبنان برگشــــتند و 

جوانمردانه مقاومت کردند.
این منطقه جغرافیایی بعد از دو سال اشغال توسط عراقی ها 
به همت رزمندگان ارتش و ســــپاه آزاد شد و 96 نیروی بعثی 

به اسارت ما درآمدند.

خانم هایی که به کمکمان آمدند  �
ســــردار فضلی می گوید: در حوالی رودخانه 
منطقه،  همین 

شــــاهد مددهای غیبی بودیم؛ یک روز دیدیــــم حدود 13 نفر 
از ارتفاعــــات بــــه ما نزدیک می شــــدند با خودمــــان گفتیم که 
خدایا این ها چه کسانی هســــتند؛ نکند دشمن می خواهد از 

غافل گیری استفاده کند!
نزدیک تر آمدند ما هم نزدیک تر رفتیم؛ رزمندگان عزیز اسام 
بودند که دو نفر از آنها مجروح بود که از منطقه نفت شــــهر به 
عقب برمی گشتند؛ با دیدن شــــان آن ها را در آغوش گرفتیم 
، چگونه  و پرســــیدیم »در این 12 روز بعد از ســــقوط نفت شهر
آب و نان به شما رسید؟« آن ها گفتند: »ما همه چیز داشتیم، 
بســــته  خرما و قمقمه ای آب؛ دو بی بی ما را یاری و پشــــتیبانی 
می کردند«؛ زخم یکی از مجروحان که از شدت عفونت به کرم 
افتاده بود را پانســــمان کردیم؛ آن شــــب سومار حال و هوای 

خاصی داشت.

نقــــش رزمنــــدگان همــــدان در عملیات مســــلم بن   �
عقیل)ع(

محمود احدیان،یکــــی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که در 
این عملیات حضور داشته نیز به بیان خاطرات خود از حضور 
دالورمــــردان همدان در ایــــن عملیات پرداختــــه و می گوید: 
عملیات مســــلم بن عقیل)ع(، مهر و آبان 61 در غرب سومار 
واقع در اســــتان کرمانشــــاه در ارتفاعات معروف به "پیرعلی" 
و "گیسکه" که مسلط بر شــــهر مندلی بود انجام شد. در این 
عملیات، رزمندگان اســــام در دو مرحله موفق شدند تا شهر 
مرزی ســــومار را از دید و تیر دشــــمن خارج ســــاخته و منطقه 

مرزی را تأمین کنند.
وی می افزایــــد: اســــتان همــــدان در مرحلــــه اول و دوم ایــــن 
عملیــــات، ایفــــای نقش کــــرد کــــه در مرحله اول بــــه صورت 
پراکنده حضور داشــــت، امــــا در فاصله مرحلــــه اول و دوم به 

صورت منسجم و سازمان یافته حضور یافت.
محمود احدیان اضافه می کنــــد: مأموریت اولیه ما، عملیات 

از 6 یــــا 7 مهر آغاز شــــد و پدافنــــدی بــــود که 
نیروهــــای همدان 

" به فرماندهی سرتیپ دوم پاسدار رضا  در قالب گردان "یاسر
زرگری در سمت راســــت محور و گردان "کمیل" به فرماندهی 
شــــهید رضا نوروزی در ســــمت چپ محــــور در این عملیات 
حضور داشتند. این رزمنده دفاع مقدس می گوید: نیروهای 
گردان کمیل از شهرســــتان های همــــدان، رزن، کبودراهنگ 
، نهاوند، تویســــرکان و اسدآباد  و بهار و گردان یاســــر از مایر

تشکیل شده بود.
وی ادامه می دهــــد: این دو گردان حدود 40 شــــبانه روز پس 
از مرحله اول در ارتفاعات مشــــرف به شــــهر مندلی به اجرای 
عملیــــات پدافنــــد از مواضــــع و شناســــایی منطقــــه و معابر 
وصولی به محل اســــتقرار دشــــمن پرداخته و پس از این 40 
، مرحله دوم کــــه عملیات امــــام زین العابدین)ع(  شــــبانه روز
نام داشــــت؛ شــــکل گرفت. در این مقطع که تکمیل کننده 
عملیات حضرت مســــلم بود؛ رزمندگان ما موفق شــــدند با 
ورود به شهر مندلی عراق و نصب پوسترهایی از تصویر امام 
به دیوارهای شهر و شعارنویسی، قدرت و اقتدار جنگی خود 

را به رخ دشمن بکشند.
محمود احدیان تصریــــح می کند: در این عملیات که با اجرای 
آتش شــــدید توپخانه و یگان تیپ هوابــــرد ارتش همراه بود؛ 
رزمندگان ما موفق شــــدند خســــارات و تلفات سنگینی را به 
ســــپاه دوم عراق وارد ســــازند. همچنین در ایــــن عملیات ما 
موفق شدیم؛ شهر مرزی سومار را از دید و تیر مستقیم خارج 
ســــازیم. وی بیان می کند: پس از انجام عملیات و آرام شدن 
اوضاع، گردان ما به همدان برگشت و سنگ بنای اولیه تیپ 
در  انصارالحسین)ع(  تیپ  شــــد.  گذاشته  انصارالحسین)ع( 
ماوریت های مختلفی شــــرکت کــــرده و در عملیات والفجر 8 

سال 64 به لشکر ارتقاء یافت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یادنامه هگمتانه ویژه سالروز آغاز عملیات مسلم بن عقیل)ع(:

همدان رزمندگان  جنگی  اقتدار 
 با ورود به شهر »مندلی«عراق 

عملیاتی که سنگ بنای تیپ انصارالحسین)ع( همدان شد

»شهید رضا نوروزی«
نخبه ای از رزمندگان همدان

هگمتانــــه، گروه همه دانــــا: محمود احدیــــان رزمنده 
دوران دفــــاع مقدس بــــا اشــــاره به نقش برجســــته 
شــــهید رضا نوروزی در عملیات مسلم بن عقیل)ع( 
، پیش از این شــــرکت  می گویــــد: این شــــهید بزرگوار
در عملیات هــــای بســــیاری شــــرکت کرده بــــود و در 
عملیات هــــای مطلع الفجــــر در آذر 60 در گیان غرب، 
رشــــادت های فراوان از خود نشــــان داده بود و چون 
مورد اعتماد و تأیید ســــردار حــــاج ابراهیم همت بود 
به محض حضور در منطقه سومار به عنوان فرمانده 

گردان منصوب شد.
احدیــــان می افزاید: افرادی که در کنار ایشــــان، گردان 
کمیل را مدیریت و هدایت می کردند؛ ســــردار شهید 
گروهان یکم،  علی چیت ســــازیان به عنوان فرمانده 
شهید حسین سموات فرمانده گروهان دوم، شهید 
محمــــود ســــموات فرمانده گروهان ســــوم، شــــهید 
محمد فتحی فرمانده گروهان چهارم و شهید سعید 

شالی، مسؤول تدارکات و پشتیبانی بودند.
وی بیــــان می کند: من نیــــز به عنوان بی ســــیم چی و 
مســــؤول مخابــــرات گــــردان در کنار شــــهید نوروزی 
حضــــور داشــــتم و خاطــــرم هســــت که چنــــد دقیقه 
پیش از شــــهادت در حال سرکشــــی به سنگرها بود 
که یک دفعــــه خمپاره ای در کنارش بــــه زمین خورد و 

ایشان به شهادت رسید.
احدیان ادامه می دهد: درس بزرگی که شهید نوروزی 
بــــه مــــن داد؛ اهمیــــت دادن بــــه اقامه نمــــاز حتی در 
شرایط ســــخت جنگ بود. سنگر ما به صورتی بود که 
نمی توانستیم نماز را ایستاده بخوانیم؛ یک روز قبل 
از شهادت ایشان بود و به دلیل اینکه آب نداشتیم؛ 
تیمم کــــرده و نماز را به صورت نشســــته خواند؛ یکی 
دو ســــاعت بعد دیدم که دوباره مشــــغول نماز ظهر 
و عصر شــــد. متعجبانه ســــوال کردم:" چرا دوبار نماز 
خواندید"؟ ایشــــان جواب داد:" االن آب داریم و وقت 
هم باقی اســــت پس بهتر است دوباره نماز را با وضو 

بخوانیم".
وی می افزایــــد: خاطره دیگرم مربوط به شــــبی اســــت 
که وارد منطقه عملیاتی ســــومار شدیم؛ آن شب هوا 
تاریــــک بود و هیچ نوری نباید تابیده می شــــد؛ در این 
حالت، شــــهید نوروزی با نگاه به جاده و تشــــخیص 
مسیر جاده با وجود تاریکی و وجود کوه های متعدد، 
راننــــده را هدایت  کرد تا به محل مورد نظر رســــیدیم و 

این برخاسته از قدرت و تدبیر وی بود.
احدیان خاطرنشان می کند: شهید رضا نوروزی دارای 
شــــجاعت، تدبر در امــــور نظامی و معنویــــت باالیی 
بــــوده و در واقع، مغز متفکر نیروهــــای همدان و فرد 

خارق العاده  ای بود.
وی اضافه می کند: در عملیات مســــلم بن عقیل)ع(، 
حــــدود 120 شــــهید از همدان تقدیم انقاب شــــد که 
شهید رضا نوروزی، شهید امین بیات، شهید محمد 
فتحی، شــــهید مجید بهرامجی، شــــهید سید مهدی 
آهنچیان و شــــهید حســــین شــــکراییان از شهدای 

برجسته آن به شمار می آیند.
گفتنی است پس از شهادت ســــردار نوروزی، سردار 
حاج ســــعید اســــامیان فرماندهی گــــردان کمیل را 
بر عهــــده گرفت کــــه پــــس از عملیات کربــــای 5 به 

شهادت رسید.



کرونا هنوز تمام نشده...
ماسک را فراموش نکنید

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای
عملیات رپرگذاری رودخانه های حرم آباد و قلقل رود به طول 115 کیلومتر-  شماره99/2 -م

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/09 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08   

شرکت ســهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اســاس قانون مناقصات، انجام عملیات رپرگذاری رودخانه های 
حرم آباد و قلقل رود بطول 115 کیلومتر را به صورت فهرســت بهایی در ســال 99 را به شــرکت هاي واجد صالحیت که دارای 

گواهینامه صالحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته آب با پایه پنج و باالتر  مي باشند، واگذار نماید.
1- مدت اجراي کار:  6 ماه شمسي

 2- نام و نشــاني دســتگاه مناقصه گذار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خیابان جهاد- نرسیده به میدان 
مالیات )بیمه سابق(  تلفن: 9- 8220737 3 -081  و فاکس: 38220225 -081

 3- محل اجراي کار : شهرستان های مالیر و تویسرکان استان همدان.
 4- برآورد اولیه:  19,495,620,607ریال )نوزده میلیارد و چهارصدو نودوپنج میلیون و ششصدوبیست هزار و ششصدوهفت 

ریال( می باشد.
 5- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه:   مبلغ 975،000،000 ریــال )نهصدوهفتادوپنج میلیون ریال( اســت که باید به یکي از 
صورت هاي مشروحه ذیل و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 

همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود: 
 الف: ضمانتنامه بانکي و یا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از ســوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 
ب:  واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران.
مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهادها بوده و براي ســه ماه دیگر نیز قابل تمدید 

باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول تنظیم شود.
 6- مهلــت و محل دریافت اســناد مناقصه: از روز چهارشــنبه مــورخ 99/07/09 لغایت پایان وقت اداري روز چهارشــنبه مورخ 

99/07/16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش می رسد. 
 7- تصویر گواهینامه صالحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در پاکت )ب( الزامی است. 

 8- قیمــت اســناد و نحــوه واریز وجه: قیمت فروش اســناد مناقصــه مبلغ هفتصد هــزار )700,000( ریال اســت که واجدین 
شــرایط می تواننــد از طریــق ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولت به شــماره حســاب 4001116404020914 و شــماره شــبای 
IR 930170000004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

واریز و و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
 9- تاریخ اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه: آخرین مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دریافت کرده و تمایلي به شرکت 

در مناقصه  ندارند حداکثر تا تاریخ 99/07/21 مي باشد.
 10- تاریخ و مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه را پس از تکمیل حداکثر تا ساعت 
14:00 روز چهارشنبه مورخ 99/07/30 در پاکت الك و مهر شده هم به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه اي 

همدان تحویل و هم به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.
 11- تاریخ بازگشــایي پاکات: پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبح روز شــنبه مورخ 99/08/03  از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت در کمیســیون مناقصه بازگشــایي و خوانده مي شــود و حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع 

است. 
 12- ضمناً هزینه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 
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حدیث

اطالع نگاشت روز
سرکشی شهردار و اعضای شورا از خانواده شهیدان با حضور در مقابل منزل شهید

گویا مقام مادر را نمی دانید!

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: در قــــرآن کریم آمده اســــت: غیــــر از خداوند را 
، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان نیکی کنید. ، مادر نپرستید و به پدر

حضرت امــــام محمد باقــــر علیه الســــام فرموده اند: صله رحــــم و ارتباط به 
خویشــــاوندان، اعمال را پاک، امــــوال را افزون، باها را دفع، حســــاب فرد را 

آسان و اجل را به تأخیر می اندازد.
حکایت: شــــیخ انصاری از علمای تراز اول جهان اسام پس از اینکه کاس 
درس را تــــرک می کرد به ســــراغ مادر پیــــرش می رفت. بــــا او کمی صحبت و 
مزاح می کرد تا او را شــــاد و خوشــــحال کند، پس از این کار بــــه اتاق مطالعه 
یــــا عبادت خود می رفــــت، وقتی مــــادرش از دنیا رفت در جــــوار جنازه او به 
ســــختی می گریست، برخی از شــــاگردانش که شــــاهد این صحنه بودند به 
ایشان گفتند: »شما که دارای این موقعیت علمی و فقهی در جهان اسام 
هســــتید درســــت نیســــت تا این اندازه برای وفات یک زن پیر گریه کنید«! 
شــــیخ انصاری به آنان فرمودند: گویا شــــما نمی دانید مادر دارای چه مقامی 

است؟
ما برای وصل کردن آمدیم
نی برای فصل کردن آمدیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ِهِلکو

هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی است 
که بسیار دلنشــــین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهایی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد 
واژه هــــای کهــــن در این لهجــــه بیانگر این موضــــوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و ســــوم شخص حرف آخر اســــم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانی است.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشی 

سپرده شده اند معنی و ترجمه گشته است.
ِهِرنگ: قوت، توان

َهسَبند: آرزومند، مشتاق
َهسو: نوعی غذا که اغلب برای زائو درست می شده است.

ِهِلکو: چوبی که برای شستن لباس از آن استفاده می کردند.
: حرارت، گرما ِهَنر

همه دان

برگزاری برنامه آبروی محله شهیدان »محمد حسین بشیری« و »علی منطقی« 
به همت حوزه مقاومت شهید »احمدی روشن« همدان 

گزارش تصویری

ثار به سی وهشتمین دوره جایزه کتاب سال تمدید شد مهلت ارسال آ
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: مهلت ارســــال آثار به ســــی و 
هشــــتمین دوره جایزه کتاب ســــال جمهوری اســــامی 

شد. تمدید  ماه  20مهر  تا  ایران 
کتاب سال  به نوشته تســــنیم،  سی و هشــــتمین دوره 
جمهــــوری اســــامی ایران با هــــدف حمایت و تشــــویق 
کشور  سراسر  ناشــــران  و  مصححان  مترجمان،  مؤلفان، 
ایران، حفظ استقال  ارتقای فرهنگ جامعه اســــامی  و 

می شود. برگزار  فرهنگی  هویت  و 
پدیدآورنــــدگان،  ناشــــران،  از  جایــــزه  ایــــن  دبیرخانــــه 
مترجمــــان و مصححــــان دعــــوت می کند بــــا ثبت نام در 
www.ketabsal.ir کتــــاب یا کتاب های  وبــــگاه اینترنتی 
20مهر ماه سال جاری به دبیرخانه  پیشنهادی خود را تا 

اسامی،  انقاب  خیابان  تهران،  نشــــانی  به  سال،  کتاب 
 ، بــــرادران مظفــــر جنوبــــی، کوچه خواجــــه نصیر خیابان 
شــــماره 2، طبقه اول، کد پســــتی 1315753715 ارسال 

. کنند
بــــر اســــاس ایــــن فراخــــوان، آثــــار ارســــالی بایــــد برای 
1398 منتشــــر شــــده باشند و  نخســــتین بار در ســــال 
شــــده  عکس برداری  و  درســــی  کمک  کتاب های  و  جــــز
نباشــــد. همچنین کتاب بایــــد دارای برگه اعام وصول 

. شد با
تنهــــا آثــــاری در ایــــن جایــــزه مــــورد داوری و ارزیابی قرار 
می گیرند که پدیدآورنده یا ناشــــر کتاب، کاربرگ ثبت نام 
را در وبگاه جایزه تکمیل و به همراه دو نســــخه از کتاب 

به دبیرخانه ارســــال کند. همچنین، آثار دریافت شــــده 
شد. نخواهد  بازگردانده 

بر اســــاس ایــــن فراخــــوان، کتاب های داســــتان کوتاه، 
داســــتان بلند و رمــــان بزرگســــال، نقــــد ادبی)تالیف(، 
و  کــــودک  شــــعر  و  بزرگســــال  شــــعر  مســــتندنگاری، 
ل احمد  آ نوجوان به دلیل همپوشــــانی با جایــــزه جال 
و جشــــنواره شــــعر فجر در جایزه کتاب ســــال جمهوری 

نمی شوند. بررسی  و  داوری  ایران  اسامی 
عاقه منــــدان برای کســــب اطاعات بیشــــتر می توانند 
بــــه وبگاه جایــــزه کتاب ســــال جمهوری اســــامی ایران 
به نشــــانی www.ketabsal.ir مراجعه کنند یا با شــــماره 

بگیرند. تماس   66966139 و   66966219 تلفن 

کتاب »حاج جال«  از  هگمتانه، گروه فرهنگی: مراسم رونمایی 
نظری گیانده،  لیــــا  نوشــــته  حاجی بابایی  جــــال  حاج  خاطرات 

شد. برگزار  هنری  حوزه  ریاست  دفتر  در  دیروز 
بــــه گزارش هگمتانــــه، مراســــم رونمایی از کتــــاب »حاج جال« 
نظری گیانده،  لیــــا  نوشــــته  حاجی بابایی  جــــال  حاج  خاطرات 
دیــــروز با حضــــور محمدمهدی دادمــــان رئیس حــــوزه هنری و 
حمیدرضا حاجی بابایی در دفتر ریاســــت حوزه هنری برگزار شد.
، با بیان اینکه  در این برنامه قره داغی مدیر انتشــــار ســــوره مهر
ایــــن کتاب متعلق به اســــتان همــــدان بلکه کل ایران اســــت، 
گفت: خانم لیا نظری گیانده نویســــنده اهل اردبیل است که 
زحمت این کتاب را بســــیار کشــــیده اســــت اما امروز در جلسه 
حاضر نیســــت ولی قرار است به زودی در شــــهر همدان کتاب 

شود. برگزار  آن  برای  بزرگداشتی  و  رونمایی 
از این مراســــم مرتضــــی ســــرهنگی، کتاب  در بخــــش دیگــــری 
خاطــــرات حاج جــــال را کتابــــی از ادبیــــات جنــــگ و روســــتایی 
دانســــت و گفت: این کتــــاب فصیح ترین اثــــر از ادبیات جنگ 
اســــت که مردم عادی با آن درگیر بودند. حاج جال و پسرانش 
بــــرای جنــــگ تربیــــت نشــــده بودنــــد امــــا نان  شــــان را از زمین 
درمی آوردند و حاال زمین شــــان در خطر بود. باید چه می کردند. 

دست به کار شــــدند تا از زمین و سرزمین خود دفاع کنند.
وی گفــــت: حــــدس و گمان مان درســــت از آب درآمــــد و خانم 
نظری توانســــت حق مطلب را در نویسندگی این اثر به درستی 
ادا کند. به شــــکلی کــــه لحن ها و صداها درســــت از کار درآمده 
اســــت. کتــــاب حاج جال عاشــــقانه ای اســــت پــــر از صداقت،  
احســــاس و پاکیزگی روســــتایی. در این کتاب متوجه می شوید 
کــــه حــــاج جــــال چگونــــه ازدواج کــــرد و بــــه زندگــــی پرداخت. 
ســــنت هایی که در کتاب می بینیم هر چند ممکن است امروز 
آنها کمرنگ شــــده باشــــد اما در کتاب این سنت ها به  برخی از 

است. شده  منعکس  خوب  و  درستی 
کتاب خاطــــرات حاج جال نشــــان  ســــرهنگی با بیــــان اینکــــه 
جنگ  در  علقه هایشــــان  تمام  با  حاجی بابایی  خانواده  می دهد 
حضور یافتند، گفت: ما می دانیم کم شــــدن یک جوان در یک 
وستایی که شاهد بزرگ شدن همان جوان  وســــتا یعنی چه. ر ر
بود. ما می دانیم شــــهید شــــدن دو فرزند و دو داماد در جبهه 

و... چه  یعنی 
وی در بخش دیگری از ســــخنان خود به موج منفی رسانه های 
غــــرب اشــــاره کــــرد و گفــــت: وقتــــی اخبــــار را دنبــــال می کردیم 
را دربــــاره رزمندگان  آمیزی  رســــانه های خارجی مطلب توهیــــن 
ایــــران بیان می کردنــــد و آن اینکه آنها می گفتنــــد مثًا نیروهای 
ایرانی با امواج انســــانی موفق شــــدند فان منطقه را به دســــت 
آورند، واژه امواج انســــانی به ما توهین بود )به شــــکلی به مانند 
اینکــــه مثل سرخپوســــت ها حمله کــــرده باشــــند( در حالی که 

8 طراحــــان عملیات از  برای عبــــور از اروند در عملیــــات والفجر 
کتابخانه هــــای لندن جزر و مد رودخانه  ها را اســــتخراج کرده و با 
محاســــبه دقیق بهترین ســــاعت را برای حملــــه انتخاب کردند. 

امواج انســــانی را به توهین به رزمندگان ما اطاق کردند.
در بخش دیگری از این مراســــم حمیدرضــــا حاجی بابایی ضمن 
اشــــاره به دیدار با رهبر انقاب در ســــال 83 اظهار کرد: طی یک 
آقــــا گفتم مادرم  دیدار شــــروع به معرفــــی خانواده ام کــــردم. به 
جانباز اســــت. پدرم، برادرانم شــــهید، دامادهایم شهید... پس 
از ســــخنان من رهبر انقاب فرمودند: ظاهرا فقط شما سالمید.
وی گفــــت: بــــرای یــــک برنامه تــــدارک حضور حاج قاســــم را در 
تیپ  فرمانده  اولیــــن  علیرضــــا  که  چــــرا  بودیم.  دیــــده  همدان 
اســــتان همدان بود. حاج قاســــم وقتی وارد ســــپاه شد گفت 
وم. وقتی به منزل  ناهــــار را می خورم و به منزل حاج جال مــــی ر
آمدند دو ســــاعت و نیم نشســــتند و دست در گردن پدرم  ما 
انداختند. 4 ماه گذشــــت خواهرم بــــه من زنگ زد و گفت برای 
مصاحبــــه با ما به خانه مراجعه کرده اند اما ما پاســــخی ندادیم. 
صحبتی  قاســــم  حاج  شــــدم  متوجه  جســــتجوهایی  طی  بعدها 
کــــرده بود تا عده ای برای ثبت مســــائل تربیتــــی در خانواده ما 
به مصاحبــــه بپردازند تــــا بتوانند از نکات تربیتــــی پدر و مادرم 
آمدند و کارشــــان را  اســــتفاده کنند. پــــس از مدتی ایــــن عده 

کردند. تکمیل 
آرامش شهید  گفت: همیشــــه  وی با اشاره به ســــردار همدانی 
همدانــــی در کنــــار پــــدرم بود. در ســــال 88 بــــه همراه شــــهید 
همدانــــی به محــــل عملیات رمضــــان رفتیم. مقابــــل یک تانک 
نشســــت. حال عجیبی پیدا کرده بود به شــــدت می گریســــت، 
کید  گفت خدایا به حق علیرضا از من بگذر تا شــــهید شــــوم. تأ

کرد این بخش حرف هایم در مســــتند منتشر نشود. او پس از 
مدتی شــــهید شد و ما این بخش از صحبت هایش را در مراسم 

کردیم. پخش  چهلم 
به گفته حاجی بابایی مهمترین ویژگی حاج جال این اســــت که 
از هیچ کســــی طلبکار نیســــت. من یادم نمی آید که نماز شــــب 
پدر و مادرم ترک شده باشد. به خاطر ندارم در طول زندگی پول 
آورده باشد. آنها زندگی سالمی داشتند  قابل توجهی به دست 

ولی به لحاظ بینش سیاســــی عمیق بودند.
وی در پایــــان ســــخنان خــــود درباره خاطــــره  پیشــــنهاد وزارت؛ 
گفت: وقتــــی می خواســــتم وزیر شــــوم بــــا پدرم تمــــاس گرفتم. 
گفتــــم پیشــــنهاد وزارت مطرح شــــده و می خواهم نظر شــــما را 
بدانم.ایشــــان یــــک جمله بــــه من گفــــت. اگر وزیر شــــوی برای 
انقاب بیشتر کار می کنی؟ پاســــخ دادم به نظرم اینگونه باشد. 
گفت اگر اینطور اســــت خوب اســــت. پدرم همیشه می گوید در 
مسؤولیت ها اســــیر دنیا و پول نشوید. خدمت را برای شهدا و 

دهید. انجام  مملکت 
زمندگان ســــال های  گفتنی اســــت حاج جال حاجی بابایی از ر
زنــــدش شــــهید شــــده اند.  دفــــاع مقــــدس اســــت کــــه دو فر
دیدارش  به   97 ســــال  ســــلیمانی  حاج قاسم  شــــهید  سپهبد 

رفت. او  منزل  در 
رئیس  دادمــــان  محمدمهدی  حضــــور  بــــا  وز  دیر برنامــــه  این 
حــــوزه هنــــری، حمیدرضــــا حاجی بابایــــی، نماینــــده مجلس و 
دفتر  مدیــــر  ســــرهنگی  مرتضی  بودجــــه،  کمیســــیون  رئیــــس 
ادبیــــات و هنــــر مقاومت حــــوزه هنری، حجت االســــام علی 
شــــیرازی نماینــــده ولــــی فقیه در ســــپاه قــــدس و... در دفتر 

ریاســــت حوزه هنری برگزار شد.

خبرنامه

رونمایی از کتاب »حاج جالل« 
بزرگداشت خاطرات حاج جالل حاجی بابایی به زودی در همدان


