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جناب سرهنگ علی اسدبیگی
ریاست محترم پلیس آگاهی استان همدان

انتصاب شایسته جنابعالی که مبّین مراتب تعهد، شایستگی و تجارب 
ارزنـده شماسـت را صمیمانه تبریـک و تهنیت عـرض نمـوده، امیـدوارم 

همچون گذشـته همواره موفق و مؤید باشـید.
همچنیـن هفتـه نیـروی انتظامـی را بـه شـما حماسـه آفرینان  بیـداری و 

آیه هـای درخشـان عدالـت تبریـک و تهنیـت عـرض می نمایـم.

تبریک و تهنیت

حامد جلیلوند - مدیر شهرداری منطقه دو همدان

جناب سرهنگ رضا زارعی
معاونت محترم نیروی انتظامی استان همدان

انتصاب بجای شـما موجب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیم قلب 
این انتصـاب را تبریـک و تهنیت عـرض می نمایـم. توفیقـات روز افـزون و 
سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو می نمایـم. همچنیـن هفتـه 
نیروی انتظامـی  را به شـما دالورمردان سـبزپوش و بزرگمردان حراسـت، 

حفاظـت   و امنیـت جامعه تبریـک عـرض می نمایم.

تبریک و تهنیت

حامد جلیلوند - مدیر شهرداری منطقه دو همدان
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ص عسگریان در صحن شورا:
مصوبه بافت تاریخی شورا در 

راستای احقاق حقوق مردم است
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صف با حضور درسامانه سامد استانداری

مدیرکل بیمه سالمت
هشتم آبان پاسخ گوی مردم است
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صف شکوفه رضایی شاعر رزنی در گفتگو با هگمتانه

»این موسیقی قطعی نیست« مجموعه 
شعری گره خورده با زیست انسان امروز
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حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

مجلس پرداخت یارانه کاال های اساسی را وظیفه دولت کرد
هگمتانه-گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و محاسبات مجلس شــــورای اسالمی از تصویب 
اصالح قانــــون بودجه ۱۳۹۹ کل کشــــور و الــــزام دولت به 

پرداخت یارانه تأمین کاالهای اساسی خبر داد. 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضــــا حاجی بابایــــی گفت: 
براســــاس این مصوبه اوال، دولت مکلف است به منظور 
تأمین بخشــــی از نیازهای معیشــــتی خانوارهای کشور به 
ویــــژه خانوارهای کم برخــــوردار از ابتدای شــــش ماه دوم 
سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه ، نسبت به تأمین و پرداخت 
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح 
معیشت خانوار  از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 
سرپرســــت خانوار به مبلغ یک میلیون و دویســــت هزار 
ریال برای هر یک از افراد ســــه دهک اول و مبلغ ششصد 

هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند. 
وی گفت: ایــــن اعتبار صرفا برای تأمین کاالی اساســــی و 
ضــــروری در نظر گرفته شــــده و وزارت صنعــــت، معدن و 
تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کاالها را 

برای مشموالن فراهم کند. 
کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس  رئیس 
در خصــــوص منابــــع مورد نیــــاز این مصوبــــه تصریح کرد: 
منابــــع مورد نیاز برای اجرای این بند ســــیصد هزار میلیارد 
ریال اســــت که  مبلغ یک صد و پنجاه هــــزار میلیارد ریال از 
محل تغییر در ارقام مبلغ پانصد هزار میلیارد  ریال مندرج 

در بنــــد)و( تبصره )۲(، مبلغ یک صــــدو پنجاه هزار میلیارد 
ریال از محل تغییر حداکثر تا بیســــت درصد ارقام هر یک 
از مصارف جــــدول تبصره )۱۴( قانون بودجه ســــال ۱۳۹۹ 
کل کشور به اســــثتنای ردیف های)۱(_ )۲( _)۳(- )۶(،)۷(

 )۲۹( )۲۸( - )۲۷( -)۲۶( ،)۲۵( )۲۴( -)۳۳( - )۱۱( -)۱۰(_)۹(
- )۳۰( و )۳۱( تأمین می شود.

وی در مــــورد مبلــــغ ســــیصد وپنجاه هــــزار میلیــــارد ریال 
باقیمانــــده نیــــز گفــــت: از این مبلــــغ، یک صــــد و هفتاد 
هــــزار میلیــــارد ریــــال بــــرای اجرای همــــان ســــازی حقوق 
بازنشســــتگان تأمین اجتماعی،  مبلغ یک صد و هشتاد 
هــــزار میلیارد ریــــال برای اجرای همســــان ســــازی حقوق 

بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه می شود.
حاجی بابایی به فروش اموال نیز اشاره کرد و اولین مجوز 
برای فروش اموال را، مبلغ دویست هزار میلیارد ریال برای 

پرداخت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی برشمرد. 
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه وبودجه مجلــــس به بخش 
همسان ســــازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
، به عنوان  و فــــوالد به مبلغ یک صدهزار میلیارد ریــــال نیز
دومین مجوز برای فروش اموال، اشاره کرد و گفت: مبلغ 
یک صد هزار میلیــــارد ریال برای اجــــرای باقیمانده مانده 
همسان ســــازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و 
همسان سازی حقوق بازنشستگان فوالد و کارکنان غیر 
هیأت علمی دانشــــگاه ها و مؤسســــات آموزش عالی در 

این اصالحیه مد نظر است. 
وی گفــــت: همچنیــــن در اصالحیه قانــــون بودجه ۱۳۹۹، 
مبلغ دویســــت هزار میلیارد  ریال برای تکمیل طرح های 
تملــــک دارایی های ســــرمایه ای نیمه تمــــام در نظر گرفته 
شــــده اســــت. حاجی بابایی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی 
این بند مشــــتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کاالهای 
اساسی به پیشــــنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
همــــکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه 
کشــــور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابالغ 
این قانون تهیه می شــــود و به تصویب هیأت وزیران می 

رسد. 
وی در پایــــان تأکیــــد کرد: دســــتگاه های اجرایــــی ذیربط 
مکلفنــــد گزارش عملکرد ایــــن قانون را هــــر دو ماه یکبار 
به کمیســــیون های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و 

اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه کنند.

پاسخ گویی شهردار همدان
به درخواست های شهروندان در سامانه جامع مدیریت شهری

هگمتانه-گروه خبر همدان: صبح روز گذشــــته شــــهردار 
همدان به همراه معاون خدمات شهری، از طریق سامانه 
جامــــع مدیریت شــــهری همــــدان )۱۳۷( با شــــهروندان 
همدانی گفتگــــو کرد و بــــه درخواســــت ها و نیازهای آنها 

پاسخ داد. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان، بیــــش از ١۵ نفر از شــــهروندان همدانی از طریق 
تماس با سامانه جامع مدیریت شهری همدان به شماره  
۱۳۷  درخواست ها، نیازها و مشکالت خود در زمینه های 
مختلف شــــهری را با عبــــاس صوفی شــــهردار همدان در 

میان گذاشتند.
کرد: این  شهردار همدان در حاشــــیه این برنامه، اظهار 
درخواست ها  شناسایی  و  نیازســــنجی  هدف  با  سامانه 
و مشــــکالت شــــهری شــــهروندان همدانــــی راه اندازی 
شــــده اســــت که مردم به صورت مســــتقیم مســــائل و 
مشــــکالت، پیشــــنهادها، انتقــــادات و شــــکایت های 
خــــود در حوزه هــــای مختلــــف را بــــه مدیریــــت شــــهری 
ارائــــه می کننــــد که در ایــــن میان شــــهرداری همدان بر 
اساس اولویت ها و نیازهای شــــهروندان اقدام به رفع 

کند.  می  موجود  مشکالت 
 عباس صوفی، بیــــان کرد: در این ارتباط تلفنی بیش از ١۵ 
نفر از شــــهروندان مشکالت و درخواســــت های خود در 

، ترمیم و  حوزه خدمات شهری، پاک سازی و تنظیف معابر
اصالح آسفالت، تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای 
شــــهرداری، اصالح ترافیکی معابر و...  را مطرح کردند که بر 

اساس ظرفیت های قانونی بررسی و پیگیری شد. 
 ایــــن مســــؤول در ادامــــه تصریــــح کــــرد: متناســــب بــــا 
درخواست های شهروندان و با توجه به قابلیت رسیدگی 
هر کدام از موارد مطرح شــــده، دســــتورات الزم و قانونی در 
جهت رفــــع این موانع بــــه معاونت ها، مدیــــران مناطق و 
مدیران ســــازمان های زیــــر مجموعه شــــهرداری  همدان 

صادر شد.
شــــهردار کالنشــــهر همــــدان، عنــــوان کــــرد: شــــهرداری 
همدان طی ســــال های اخیر بــــا راه اندازی ســــامانه جامع 
١٣٧ مدیریت شهری و در راســــتای مشارکت شهروندان 
هــــای  درخواســــت  و  مشــــکالت  احصــــا  و  شناســــایی  و 
مردمــــی ؛ گام های مهمی را در مســــیر خدمت رســــانی به 
مردم و تخصصی شــــدن امور شهری برداشــــته است که 
خوشــــبختانه منجر به افزایش رضایتمندی شــــهروندان 
شده اســــت و در هدف گذاری پروژه های مهم شهری نیز 

سهم بسزایی داشته است. 
 صوفی در ادامه، اظهار کرد:  شهروندان استان همدان 
از طریــــق ایــــن ســــامانه برخــــط و ٢۴ ســــاعته می توانند 
مشــــکالت و مســــائل خود را با کارشناســــان ســــامانه 

جامع مدیریت شــــهری همدان)۱۳۷( در میان بگذارند 
و در مدت زمان کوتاه نیز پاســــخ درخواســــت  های خود 

کنند.  دریافت  را 
 پس از پایان این ارتباط تلفنی، شــــهردار همدان به اتفاق 
آرام شــــرقی مشکل  مدیران شــــهری با حضور در خیابان 
ترافیکــــی موجود در مجاورت پارک شــــهید صابــــری که از 
سوی یکی از شهروندان و از طریق سامانه جامع مدیریت 
شــــهری )١٣٧( مطرح شده بود را بررســــی و پیگیری کرد و 
دســــتورات الزم را در جهت رفع مشــــکل موجود در اسرع 

وقت صادر کرد.

وعده های کشک !
مدیرکل میراث فرهنگی  همدان: 

بازسازی یخدان تاریخی میر فتاح مالیر 
شاید وقتی دیگر

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان: 

استعالم بررسی
پیوست پدافند غیرعامل

 الزام قانونی است 

دادستان همدان عنوان کرد:

مرگ پسر 11 ساله در همدان
نحوه مرگ در دست بررسی است

کاهش ۸0درصدی تصادفات 
فوتی درون شهری در بهار

 : مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( مالیر

تهیه تبلت برای دانش آموزان 
نیازمند مالیری 

گزیده ها

صفحه  6

صفحه   4

همین صفحه   

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری در آیین معارفه 
سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری همدان: 

 هدف ما صعود به لیگ دسته اول 
فوتبال کشور است 

معارفه ســــرمربی جدید تیم فوتبال شــــهرداری همدان 
انجام شد. 

ظهر  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
گذشــــته با حضور رئیس  روز 
اجتماعی  فرهنگی  ســــازمان 
همدان  شــــهرداری  ورزشی  و 

رضــــا طالیی منش بــــه عنوان 
شهرداری  فوتبال  تیم  سرمربی 

معارفه شد.

از سینزه خانه تا باَولی
َهِمدان، َهَمدان یا به گویش محلی، ِهِمدان، یکی از کالن شهرهای ایران در 
منطقه غربی و کوهســــتانی ایران اســــت که در دامنه کوه الوند و در بلندای 
۱٬۷۴۱ متری از ســــطح دریا واقع شده  و قدیمی ترین شهر ایران و از کهن ترین 
شهرهای جهان به حساب می آید. در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسالمی در 

مصوبه ای همدان را »پایتخت تاریخ و تمدن ایران« اعالم کرد.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس:

مجلس پرداخت یارانه
کاال های اساسی را وظیفه دولت کرد

صفحه   ۲

صفحه   ۲

شهردار همدان در بازدید از پارک فرا منطقه ای والیت:

 تقدیر از اقدامات منطقه یک شهرداری در اجرای پروژه های بزرگ
پارک صد هکتاری والیت باعث جهش بزرگی در سرانه فضای سبز شهروندان همدانی خواهد شد

فرمانده انتظامی استان همدان:

تحقق امنیت محله محور با شورای معتمدین
شورای معتمدین محله  به برقراری بیشتر امنیت  کمک می کند 

خبــــــــــر

محلـهسیزدهخانه
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استان۲

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان: 

استعالم بررسی
پیوست پدافند غیرعامل 

الزام قانونی است 
سیاســــی  معاون  همــــدان:  خبــــر  هگمتانه-گــــروه 
امنیتی اســــتاندار همدان گفت: اســــتعالم بررســــی 

پیوست پدافند غیرعامل الزام قانونی است.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، مصطفــــی آزادبخت 
صبح دیروز به مناســــبت هفته پدافند غیرعامل در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکــــه هر ملتی که بخواهد 
زنده بماند باید قدرت دفاع از خود را داشــــته باشد؛ 
گفــــت: پدافنــــد غیرعامــــل مجموعه اقدامــــات غیر 
مسلحانه ای اســــت که موجب افزایش بازدارندگی، 
کاهش آســــیب پذیری و تســــهیل مدیریت بحران 
می شــــود و در نتیجه برای حفظ اســــتقالل و هویت 

انجام می شود.
مصطفی آزادبخت با اشــــاره به اینکه همه سازمان ها، 
نهادها و مردم می تواننــــد در پدافند غیرعامل نقش 
ایفا کنند، افزود: در هفته پدافند غیرعامل چند پروژه 
مرتبط با حضور مسؤوالن استانی افتتاح خواهد شد 

و یکی از برنامه ها انجام رزمایش سایبری است.
آزادبخــــت بازدیــــد از مراکز خطرزای شــــهری و برگزاری 
نمایشــــگاه یــــک روزه پدافنــــد غیرعامــــل را از دیگــــر 
برنامه های هفته پدافند غیرعامل در همدان دانست 
و افزود: روز یکشنبه همایش شهرداران و شوراهای 

شهر با معاون عمرانی استاندار برگزار خواهد شد.
وی با اشــــاره به اینکه در هفتــــه پدافند غیرعامل دو 
برنامه در ســــطح ملی برگــــزار خواهد شــــد؛ افزود: در 
هفته پدافند غیرعامل باید عالوه بر فرهنگ سازی، 
مانور آمادگی اجرا شــــود تا بتوانیم در برابر تهدیدات 

دشمن آمادگی داشته باشیم.
وی در رابطــــه بــــا بیشــــترین تهدیدهــــای دشــــمن 
ادامــــه داد: در تمام عرصه ها از طرف دشــــمن تهدید 
می شــــویم اما بیشــــترین تهدید شناســــایی شده از 
طرف دشــــمن مربوط به تهدیدهای ســــایبری است 
که در یک مورد دشمن به دنبال مختل کردن اوضاع 
بود تا خدمات به جامعه نرسد و ترکش این موضوع 
به اســــتان همدان هم رســــید اما شــــبانه برنامه های 

سایبری دشمن خنثی شد و دشمن موفق نبود.
مدیــــرکل پدافند غیرعامل اســــتانداری همدان هم 
در ادامه با اشــــاره به اینکه هفتــــه پدافند غیرعامل 
از ۵ تــــا ۱۲ آبان ماه در نظر گرفته شــــده اســــت اظهار 
کــــرد: ۱۴ کارگروه و ۳ قــــرارگاه داریم که متناســــب با 
حوزه هــــای خود فعالیت دارند؛ یــــک کارگروه مربوط 
به حوزه سایبری است که گروه واکنش سریع دارد و 
به محض اعالم دستگاه اجرایی وارد عمل می شود.

حمیــــد پورحســــینی در رابطه بــــا پیوســــت پدافند 
غیرعامل برای پروژه ها افزود: بــــرای همه طرح هایی 
کــــه از ردیــــف اعتباری دولــــت اســــتفاده می کنند و 
طبقه بندی شــــده باشد و اگر حائز اهمیت پیوست 
پدافندی باشند، موظف هستند با مشاورهای ذی 

صالح پیوست پدافندی تهیه کنند.
همدان  اســــتانداری  غیرعامــــل  پدافنــــد  مدیــــرکل 
با اشــــاره بــــه اینکه همــــه طرح ها نیازی به پیوســــت 
پدافندی ندارند مگر اینکه حســــاس و مهم باشند 
افزود: اما اســــتعالم برای بررســــی پیوست پدافندی 
برای همه پروژه ها قانون اســــت و به صورت روزانه و 

مستمر استعالم انجام و به پروژه ها اعالم می شود.

نامه ۱۰۰۰ دانش آموز همدانی 
به امام خامنه ای

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: بیش از یــــک هزار 
نفــــر از دانش آمــــوزان عضــــو انجمن های اســــالمی 
دانش آمــــوزان مــــدارس اســــتان همدان با ارســــال 
نامه ای به محضر رهبر معظم انقالب، آمادگی خود را 

برای دفاع از آرمان های انقالب اسالمی اعالم کردند.
به گزارش هگمتانه، بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانش آموزان 
مدارس  دانش آمــــوزی  اســــالمی  انجمن های  عضو 
استان همدان ضمن شرکت در پویش »من همان 
دانش آموز ۳۰ مهر ۵۷ هســــتم«، با ارسال نامه ای به 
محضر رهبر معظم انقالب، آمادگی خود را برای دفاع 

جانانه از آرمان های انقالب اسالمی اعالم کردند.
در متن این نامه آمده است: »به استحضار مبارکتان 
می رســــاند با عنایــــت به قرار داشــــتن در ایــــام پایانی 
مهرماه که برای مــــردم دیــــار دارالمجاهدین همدان 
یاد آور حماســــه دانش آمــــوزان غیــــور همدانی در ۳۰ 
مهر سال ۵۷ و ســــند عزت و افتخاری برای این شهر 
شــــهید پرور اســــت، مــــا دانش آمــــوزان انجمن های 
اسالمی استان همدان اقدام به برگزاری پویش »من 
همــــان دانش آموز ۳۰ مهــــر ۵۷ هســــتم« نمودیم تا 
ضمن گرامیداشت آن حماسه، آمادگی دانش آموزان 
کنونی اســــتان برای ادامه پرقــــدرت راه امام، انقالب و 
شهدا را بســــنجیم که بحمداهلل و با عنایات حضرات 
معصومین علیهم الســــالم با اســــتقبالی کم نظیر از 

سوی دانش آموزان هم استانی مواجه شدیم.
اینــــک ما هــــزار نفر از فرزنــــدان شــــما در انجمن های 
اسالمی مدارس همدان، مراتب تعهد و وفاداری خود 
را به آرمان ها و اهداف امام و انقالب که همان اهداف 
آرمان های شــــریف حضرتعالی است به محضرتان  و 
اعــــالم داشــــته و عرض می کنیــــم کــــه دانش آموزان 
همدانی آماده اند در پیروی از پیر همدانی خود شهید 
حســــین همدانی و رفیق خوشــــبخت شــــما شهید 
قاسم سلیمانی از هرگونه فداکاری در راه این انقالب 

ولو با بذل جان دریغ نکنند.
در پایان عاجزانه از شما خواستاریم تا ان شاءاهلل پس 
از ریشــــه کن شــــدن ویروس منحوس کرونــــا اجازه 
فرمایید تا به محضرتان مشــــرف شده و این تعهد و 

آمادگی را به صورت حضوری به شما اعالم نماییم«.

خبــر

گردهمایی بانوان فرهنگ یار ترافیک در باغ موزه دفاع مقدس 
هگمتانه-گروه خبر همدان: بانوان فرهنگ یار ترافیک در باغ موزه دفاع مقدس گرد هم آمدند.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، در این مراســــم که از سوی پلیس راهور و با مشارکت بیمه آسیا برگزار 
شد بیش از ۲۵۰ نفر از بانوان فرهنگ یار گرد هم آمدند.

در ابتدای مراسم سردار سلمان امیری فرمانده انتظامی استان همدان از بانوان فرهنگ یار ترافیک 
به عنوان یک وزنه مناسب در کاهش تصادفات یاد کرد.

سردار امیری هدف از آموزش ترافیکی را روان ســــازی ترافیک و تأمین مسیری ایمن برای رانندگان 
دانســــت و گفت: از آنجا که بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشــــکیل می دهنــــد و نیمی از صدور 

گواهینامه ها مختص به بانوان اســــت پس بانوان می توانند در بسترسازی الزم برای ترافیک روان 
و جلوگیری از تخلفات رانندگی که گاهی اوقات به تصادفات و مصدوم شــــدن و فوت سرنشینان و 

رانندگان منجر می شود کمک کنند.
فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: باید تالش کنیم آمار جان باختگان تصادفات کاهش یابد. 

ســــردار امیری افزود: اگر بخشــــی از هزینه هایی کــــه بیمه ها بابت دیه پرداخــــت می کنند در بخش 
 نتایج مطلوبی خواهیم گرفت.

ً
آموزش ترافیکی و بسترسازی الزم هزینه شود قطعا

ســــرهنگ فکری رئیس پلیس راهور اســــتان همدان هم در خصوص اهمیت به کارگیری بانوان 

بانوان  امیدواریــــم  گفــــت:  ترافیکــــی  فرهنگ یــــاری  در 
فرهنگ یــــار بتواننــــد جهــــت آموزش به ســــایر اقشــــار 
جامعــــه به خصوص خانواده و محــــل کار خود فعالیت 
داشته باشــــند و در حوزه گسترده تر در ظرفیت جامعه 
آموزش هــــا در کاهش تصادفات  و اجتماع بتواننــــد با 

باشند. سهیم 
در پایان مراسم از بانوان فرهنگ یار تقدیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان:

تحقق امنیت محله محور 
با شورای معتمدین

شورای معتمدین محله  به برقراری بیشتر امنیت  کمک می کند 
هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان:  ســــردار ســــلمان امیری 
گرامیداشــــت  آیین  فرمانده انتظامی اســــتان همدان در 
هفته نیــــروی انتظامی با بیان اینکــــه امنیت یک موضوع 
فراگیر است، اظهار کرد: سازمان ها، نهادها و مردم نقش 
بســــزایی در برقراری امنیت دارند و برای برقراری مناســــب 

امنیت در الیه الیه های اجتماع نقش دارند.
وی افــــزود: باید دســــت به دســــت هم دهیــــم و با کمک 
و یاری مــــردم در بحث امنیــــت تالش کنیــــم و در این راه 

شورای معتمدین محل نقش بسیار ویژه ای دارند.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همدان با اشــــاره به شــــورای 
معتمدیــــن محله، گفــــت: در شــــورای معتمدین محله 
از جوانان تا هر ســــنی و در هر قشــــری از جمله پزشــــک، 
، کســــبه و کارگر حضور دارند و می توانند گره های  پرستار

بزرگی را باز کنند.
ســــردار امیری خاطرنشــــان کرد: نیــــروی انتظامی با کمک 
معتمدین محله می توانند راهکار مناســــبی ارائه دهند و 

امنیت به سمت محله محوری برود.
وی بــــا بیــــان اینکه موضــــوع امنیــــت تنها با ســــلب آن 
قابل درک می شــــود، بیان کرد: امنیت واقعا یک نعمت 
بی بدیــــل بوده و نیــــروی انتظامــــی در تمــــام عرصه های 
امنیــــت از جمله اقتصــــادی، فرهنگــــی و امنیت عمومی 

مشارکت دارد.
و  شــــهر  شــــورای  تالش  بــــا  کــــرد:  خاطرنشــــان  امیــــری 
زمینه  در  مثبتــــی  قدم های  می توانیم  شــــهری  مدیریت 

برداریم. امنیت 

عســــگریان: همکاری شورای شهر و شــــهرداری با  �
نیروی انتظامی موجب توسعه شهر می شود

رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان نیز بــــا تبریک به 
فرمانــــده جدیــــد انتظامــــی اســــتان همــــدان اظهــــار کرد: 
امیدواریم ورود فرمانده جدید انتظامی اســــتان منشأ خیر 
و برکت برای اســــتان همدان باشد، همچنین از زحمات و 
تالش های ســــردار کامرانی صالح فرمانده سابق انتظامی 
استان که به بازنشســــتگی نائل آمدند، نیز کمال تقدیر و 

تشکر را داریم.
وی افزود: نیــــروی انتظامی به عنوان یکــــی از مقتدرترین  
نیروهــــا در جای جــــای شــــهر و اماکن مســــکونی امنیت 

شهروندان را برقرار می کند.
رئیس شورای اســــالمی شهر همدان با بیان اینکه با تمام 
هجمه هایی که دشــــمنان نظــــام ایجــــاد می کنند آرامش 
و امنیت بر جامعه حاکم اســــت، گفت: شــــورای اسالمی 
شهر همدان و مدیریت شهری همواره همکاری خوبی با 

نیروی انتظامی داشته اند.
عســــگریان خاطرنشــــان کرد: همکاری شــــورای شهر و 
انتظامی موجب توســــعه  نیــــروی  بــــا  مدیریت شــــهری 

می شود. شهر 

 گردان: وجود امنیت باعث می شــــود تا گردشگری  �
ما روز به روز رشد کند

عضو شورای شهر همدان نیز در آیین گرامیداشت هفته 

نیروی انتظامی بیان کرد: مردم همدان به نیروی انتظامی 
عالقه مند هســــتند و در هــــر زمینه ای نیــــروی انتظامی را 

کمک می کنند.
وی افزود: وجــــود اعتماد مردم به نیــــروی انتظامی باعث 
شده تا همدان به عنوان یکی از امن ترین شهرهای ایران 

معرفی شود.
عضو شورای شهر همدان با اشاره به موضوع گردشگری 
گفت: امنیت نباشــــد هیچ گردشــــگری به همدان ســــفر 
نمی کند و کســــی نیــــز حاضر به ســــرمایه گذاری در شــــهر 

نخواهد بود.
گــــردان خاطرنشــــان کــــرد: همیــــن وجود امنیــــت باعث 
می شود تا گردشگری ما روز به روز پیشرفت داشته باشد.
عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه هرگونه همکاری 
با نیروی انتظامی اســــتان همدان داریــــم، گفت: مدیریت 
شهری و شــــورای اسالمی شــــهر همدان عالقه خاصی به 

نیروی انتظامی دارد و همه نوع همکاری را با این مجموعه 
داریم.

وی عنوان کــــرد: تعامــــل و همــــکاری دو مجموعه باعث 
ایجاد امنیت در شهر و رشد شهر همدان شده است.

 صوفی: باال رفتن ضریب امنیت کمک شــــایانی به  �
آبادانی و توسعه شهر می کند

شــــهردار همدان نیز با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار 
کرد: بســــیار دوست داشــــتیم این برنامه مفصل تر برگزار 
شــــود اما رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانع از برگزاری 

مفصل تر شد.
وی افــــزود: قدردان زحمات تمام زحمت کشــــان نیروی 
انتظامی هســــتیم و مدیریت شــــهری تمــــام همکاری و 
تالش خود را در جهت تعامل با نیــــروی انتظامی انجام 

می دهد.

شــــهردار همدان با بیان اینکه همــــدان یکی از امن ترین 
شــــهرهای ایران اســــت، گفت: باال رفتن ضریب امنیت 
کمک شــــایانی بــــه آبادانی و توســــعه شــــهر می کند و اگر 
همدان بــــه عنــــوان یکــــی از گران ترین شــــهرهای ایران 
معرفی می شــــود به دلیل امنیت باال و وجود شهروندان 

است. فرهیخته 
صوفــــی خاطرنشــــان کــــرد: مجموعــــه مدیریت شــــهری، 
معاونان و تمام مناطق ارتباط تنگاتنگی با نیروی انتظامی 
استان دارد  و در این مسیر تالش می شود خدمت رسانی 

به مردم بدون وقفه انجام شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همــــدان، در پایــــان ایــــن مراســــم از برخــــی فرماندهان و 
معاونان انتظامی اســــتان و شهرستان و رؤسای کالنتری 
های شــــهر همدان به مناســــبت هفته نیــــروی انتظامی 

تجلیل شد.

عسگریان در صحن شورا:

مصوبه بافت تاریخی شورا در راستای احقاق حقوق مردم است

هگمتانه-گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی شهر 
همدان گفــــت: مصوبه محــــدوده بافت تاریخی شــــورای 

شهر همدان در راستای احقاق حقوق عامه مردم است.
به گزارش هگمتانه، ســــید مسعود عســــگریان در پنجاه 
و دومین جلســــه صحن شــــورا، افزود: با توجه به مصوبه 
شورای شهر در خصوص محدوده بافت تاریخی همدان، 
دادســــتان همدان نیز طی نامه ای مهر تأییدی بر مصوبه 
شورا گذاشته است و در این نامه با تأکید بر مدیریت اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری استان 
اعالم کرده اســــت که این اداره باید مــــردم را از بالتکلیفی 

خارج کند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه حقــــوق بســــیاری از شــــهروندان در 
محدوده بافت تاریخی شهر تضییع می شد و مصوبه شورا 

در این زمینه در راســــتای احقاق حقوق عامه مردم است، 
یادآور شــــد: اقدام دادســــتان همدان که در تمامی موارد 
حوزه مدیریت شهری در راستای احقاق حقوق عامه مردم 
وارد شــــده و اجازه تضییع حقوق شــــهروندی را نمی دهد، 

بسیار ارزشمند است و جای تقدیر و تشکر دارد.
نقشــــه  تدویــــن  کــــرد:  اضافــــه  همچنیــــن  عســــگریان 
پیشنهادی شهرداری در خصوص محدوده بافت تاریخی 
شهر در مراحل پایانی است و طبق وعده شهردار تا هفته 
آینده برای ارسال به کمیسیون ماده ۵ تحویل استانداری 
خواهد شــــد که پــــس از تأیید طــــرح پیشــــنهادی به وزیر 

میراث فرهنگی ارائه شود.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان ادامه داد: در شورای 
تأمین مســــکن اســــتان از همــــکاری و همراهی شــــورای 
شــــهر و شــــهرداری همدان به منظور تخفیف ۵۰ درصدی 

پروانه های ساختمانی و مسکن ملی قدردانی شد.
عســــگریان با اشاره به اینکه شــــهرداری همدان در صدور 
پروانه ســــاختمانی در حوزه مسکن ملی همراهی خوبی با 
دولت داشته اســــت، اضافه کرد: شهرداری اعالم آمادگی 
می کنــــد که پروانه ســــاختمانی برای متقاضیــــان ثبت نام 

مسکن ملی را بنابر درخواست راه و شهرسازی صادر کند.
ح تفصیلــــی مصوب شــــهر  �  مولــــوی: ضوابــــط طــــر

همدان، مالک عمل ماست 
نایب رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان هم در این 
جلســــه با بیان اینکه ضوابط طرح تفصیلی مصوب، مالک 
عمل ماست، گفت: مصوبه شــــورا در خصوص محدوده 
بافت تاریخی همــــدان با تأکید بر ضوابط و مقررات قانونی 
بوده اســــت چرا که طــــرح تفصیلی شــــهر همدان مصوب 
شورای عالی شهرســــازی و معماری کشور است که مرجع 

نهایی طرح های توسعه شهری در ایران است.
 ، ابراهیــــم مولــــوی با بیان اینکه ما اعضای شــــورای شــــهر
نمایندگان همه مردم در پارلمان شهری هستیم نه ارگان 
خاصی، افزود: مــــا وظیفه داریم از حقــــوق حقه همه مردم 
شهر همدان دفاع کنیم و متأســــفانه در حلقه اول و دوم 
شــــهر در محدوده بافت تاریخی بــــه دلیل دخالت نظرات 
شــــخصی در حق مردم اجحاف می شــــد که شــــورای شهر 
همدان در جایگاه قانونی خــــود از حقوق حقه مردم دفاع 
کرده و مالک عمل در محدوده بافــــت تاریخی را ضوابط و 
مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر اعالم کرد و دادستان 

همدان نیز با ارســــال نامه به میراث فرهنگی و گردشگری 
استان به این مصوبه و حقوق شهروندان همدانی صحه 

گذاشت.
سلماسی: جانمایی مناسب نقش کلیدی در بلند  �

مرتبه سازی دارد
عضو شــــورای شــــهر همدان نیز در نطق پیش از دستور 
جلسه صحن شورا با اشاره به درخواست شهروندان برای 
، گفت: اگر بپذیریم  صدور مجوز بلندمرتبه سازی در شهر
بلند مرتبه سازی با تنوع کاربری از نیازهای شهری همدان 
اســــت؛ توجه به توپوگرافی، جهت شــــیب زمین و کریدور 
طبیعــــی هــــوای مطلوب شــــهر در جانمایی این ســــازه ها 

نقش کلیدی و اثرگذاری را ایفا می کند. 
رضــــوان سلماســــی اضافه کــــرد: پیش بینــــی پهنه بندی 
در طرح جامع شــــهری برای بلند مرتبه ســــازی بــــا توجه به 
ضوابط موجود و قواعد شهرســــازی می تواند برای مسائل 
مهم در احداث این ســــازه ها از جمله ارتفاع و سایه اندازی، 
، طراحی  معضالت احتمالی ترافیکی، فضای سبز مورد نیاز
و تعریف فضاهای ضروری، تناســــب طراحی با بافت، حفظ 

نظم در خط آسمان راه حل علمی داشته باشد.

سلماسی با بیان اینکه با توجه به مطالعات صورت گرفته 
در ضوابط بلند مرتبه ســــازی در شــــهر همدان، پیشنهاد 
بــــرای جانمایی برج ها و ســــازه های  پهنه بندی مناســــب 
بلند در شمال جغرافیایی شــــهر می تواند با موارد مذکور 
سازگار باشــــد، اظهار کرد: این گزینه با به حداقل رساندن 
معضالت اجتماعی، شهرسازی، ترافیکی، زیست محیطی 
و اقتصــــادی می توانــــد در تحقق توســــعه پایدار شــــهری 

تأثیرگذار باشد. 
ایــــن عضو شــــورای شــــهر همــــدان اضافه کــــرد: از این 
کالن شــــهری  رو انتظــــار مــــی رود در مجموعه مدیریت 
توجــــه به موارد ذکر شــــده در راســــتای ایجاد آســــایش 
آســــیب های احتمالی  شهروندان و به حداقل رساندن 
، ضمــــن مکاتبه با مشــــاور طــــرح جامع  جبــــران ناپذیــــر
درخواســــت مجدد بهره گیــــری از پهنه بند در تدوین در 

گیرد. قرار  کار  دستور 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
سلماســــی در پایان ســــخنانش افزود: پیشنهاد می شود 
مجوز بلند مرتبه ســــازی ها بعد از تصویــــب طرح جامع و بر 

اساس ضوابط پیشنهادی آن صادر شود.

شهردار همدان در بازدید از پارک فرا منطقه ای والیت:

 تقدیر از اقدامات منطقه یک شهرداری در اجرای پروژه های بزرگ
پارک صد هکتاری والیت باعث جهش بزرگی در سرانه فضای سبز شهروندان همدانی خواهد شد

هگمتانه-گــــروه خبر همدان: شــــهردار همدان اقدامات 
منطقه یک شــــهرداری در اجرای پروژه هــــای بزرگ را قابل 

تقدیر دانست. 
به گــــزارش هگمتانه، عباس صوفی شــــهردار کالنشــــهر 
همــــدان بــــه همــــراه دهبانــــی صابــــر مدیــــر منطقــــه یک 
شــــهرداری، جلیلوند مدیر منطقه دو، علی ضمیر معاون 
خدمــــات شــــهری شــــهردار و فتحیــــان نســــب معــــاون 
شهرســــازی شــــهردار از روند اجرایــــی عملیات پــــارک فرا 

منطقه ای والیت بازدید کردند.
شــــهردار همدان در ایــــن بازدید بــــا بیان اینکه پــــارک فرا 
منطقه ای والیت با توجه به مساحت گسترده ای که دارد 
می تواند یکی از پارک های راهبردی شــــهر همدان باشــــد 

گفت: تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث راه های 
دسترسی این پارک صورت پذیرفته است. 

وی ادامــــه داد: در مرحله اول این پروژه عــــالوه بر اجرای راه 
های دسترســــی کــــه باعث ســــهولت تردد شــــهروندان و 
گردشگران می شود نصب آالچیق، ساخت سرویس های 
بهداشــــتی، نصب مخازن آب و اجرای آبنمــــا در نظر گرفته 
شده است که امیدواریم هرچه سریعتر این مرحله پروژه به 

اتمام رسیده و این پارک را در اختیار شهروندان قرار دهیم.
صوفــــی اظهار کــــرد: ایجاد و نصب مخــــازن آب بــــرای آبیاری 
فضای سبز و خدمات نیز با هماهنگی های صورت گرفته در 
حال انجام اســــت و با اجرای سامانه های آب رسانی می توان 
نگهداری و توسعه فضای سبز مجموعه پارک را به طور ویژه 

ارتقا داد.  شهردار همدان با اشاره به اینکه پروژه پارک فرامنطقه 
ای والیت یکی از پروژه های بزرگ و هزینه بر شهرداری همدان 
است گفت: اقداماتی که منطقه یک شهرداری در اجرای پروژه 
های بزرگ برای رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان در دستور 

کار دارد قابل تقدیر و تشکر است. 
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان نیز با اشاره به اینکه 
احداث پارک صد هکتاری والیــــت باعث جهش بزرگی در 
سرانه فضای سبز شهروندان همدانی خواهد شد گفت: 
توســــعه فضای ســــبز و کاربری های آن به دلیــــل تأثیرات 
مثبتی که بر محیط زیســــت و ســــالمت جســــمی و روانی 

شهروندان دارد بسیار مهم است. 
وی با بیــــان اینکــــه اکنون دیوارهــــای حائل در سرتاســــر 

مســــیرهای ورودی و خروجی این پارک در حال اجراســــت 
که بعــــد از آن عملیات راه های دسترســــی بــــه طور کامل 
اجرا خواهند شــــد اظهار کرد: در عملیــــات اجرایی احداث 

این پارک تصمیم گرفته شــــد تا کمترین دخالت و صدمه 
به محیط زیســــت وارد شود تا شــــهروندان و گردشگرانی 

بتوانند از محیطی طبیعی و بکر نهایت استفاده را ببرند.

وفاق و همدلی برای برقراری امنیت مردم
هگمتانه-گروه خبر همدان: آیین تجلیل از فرماندهان و 

کارکنان انتظامی استان همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، اســــتاندار همدان روز گذشته در این 
آیین اظهار کرد: دشــــمنان نظام اســــالمی با سخت ترین 
تحریم ها ســــفره مردم و ســــالمت آنها را مــــورد هدف قرار 

داده اند.
ســــید ســــعید شــــاهرخی افــــزود: امــــروز دشــــمن دنبال 
فروپاشــــی نظام اقتصادی و سیاســــی کشــــورمان است و 

سرمایه اجتماعی را مورد هدف قرار داده است.
شاهرخی تأکید کرد: با توجه به تالش دشمنان برای ایجاد 
تفرقه باید فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته را با اهدف 
ایجاد دلگرمــــی و امیدوار کــــردن مردم بیان کــــرد تا مردم 

بدانند مسؤوالن در کنار آنها هستند.
وی با تبریک هفته ناجا گفت: یکــــی از مهمترین نیازهای 
هــــر جامعه امنیت اســــت و برقراری امنیت با مشــــارکت 

مردم از وظایف ناجا است.
 ، شــــاهرخی ادامه داد: نیروی انتظامی در اقصی نقاط شهر

روســــتا و مرزها توانســــته نســــبت بــــه برقــــراری امنیت و 
حفظ آن  تالش کند به گونه ای کــــه هم اینک ایران یکی از 
کشورهای امن منطقه است و مردم به پشتوانه این نظم 

و امنیت بدون دغدغه به فعالیت روزمره می پردازند.
وی بیــــان کــــرد: ناجا با دو ویژگــــی اقتدار و رأفــــت، با انجام 
دقیق وظایف توانســــته اعتماد مردم را جلب و این ارزش 

باالیی برای نظام اسالمی و کارکنان ناجا دارد.
بر  عــــالوه  انتظامی  نیــــروی  افــــزود:  همــــدان  اســــتاندار 
برخــــورد بــــا مخــــالن نظــــم و امنیــــت عمومی در ســــایر 
آن حمایت  بخش ها هــــم حضور مؤثــــر دارد که نمونــــه 
از تولیــــد در برابر هجمه ای که به کشــــور تحمیل شــــده 
و انجــــام کارهای مؤثر در راســــتای حمایــــت از بازاریان و 

است. کنندگان  تولید 
شــــاهرخی اضافه کــــرد: نیروی انتظامی در حوزه ســــالمت 
نیز آنچه را که در ســــتاد ملی و اســــتانی مقابله بــــا کرونا در 
حوزه برقراری نظم و امنیت مصوب می شــــود با احساس 

مسؤولیت و به شایستگی به مرحله اجرا درمی آورد.

سردار امیری: امکان شرارت را به کسی نمی دهیم  �
فرمانــــده انتظامــــی اســــتان همــــدان هم گفــــت: تقویت 
زیرســــاخت های ارائه خدمــــات به مردم در حــــوزه پلیس  

تخصصی کالنتری و پاسگاه ها ضروری است.
سردار سلمان امیری اظهار کرد: فضا و امکانات پاسگاه ها 
و کالنتری ها برای ارائه خدمت به مــــردم باید بهبود یابد تا 

در شان و جایگاه مراجعه کنندگان باشد.
وی اضافه کرد: باید با به خط کردن ســــازمان ها و نهادها و 
کمک گرفتن از خیران در عرصه امنیت، بتوان زیر ساخت 

های انتظامی را توسعه داده و بهبود بخشید.
فرمانده انتظامی اســــتان همدان گفــــت: پلیس بنا ندارد 
بــــا شــــعار دادن و لفاظی وقت کشــــی کند بلکــــه بازخورد 
کار پلیــــس را می تــــوان در کــــف خیابان دیــــد همچنین با 
نظرســــنجی از مردم وضعیت ارائه خدمــــات صادقانه این 

نیرو یا کاستی ها را بررسی و ارزیابی کرد.
ســــردار امیری اظهار کرد:  باال بودن میزان مأموریت ها در 
نیروی انتظامی زمینه را برای برقراری ارتباط کارکنان ناجا با 

الیه های مختلف اجتماعی، سازمان ها، نهادها و سمن ها 
فراهم کرده و موجب شــــده نیــــروی انتظامی مورد اعتماد 

این اقشار باشد.
فرمانــــده انتظامی اســــتان همــــدان گفت: رهبــــر انقالب 
اســــالمی از ناجا به عنــــوان نیرویی خوب، خدمــــت گزار و 
خــــادم یاد کردند که ایــــن افتخار بزرگی بــــرای کارکنان این 
مجموعه اســــت بنابراین باید در جهت حفظ نشــــانی که 

رهبر انقالب به گردن این نیرو انداخته تالش کرد.
ســــردار امیری تاکیــــد کرد: عــــالوه بر نیــــروی انتظامی دیگر 
ســــازمان ها و نهادها نیز در تولید، حفظ و پایداری و برقراری 
، گروه ها و  امنیــــت تکلیف دارند و هــــم اینک همه اقشــــار
سلیقه ها در کنار نیروی انتظامی برای برقراری نظم و امنیت 

هستند که سود این وفاق و همدلی به جامعه برمی گردد.
وی گفت: هر فردی که در مســــیر رضایت مندی مردم گام 
بردارد به طور حتم در مســــیر شــــهدا، امام راحل و  رهبری 
انقالب اســــالمی اســــت و هر کس در فکــــر ناامید کردن 

مردم باشد آب در آسیاب دشمن می ریزد.

ســــردار امیری گفت: مبارزه با بر هم زنندگان امنیت و نظم 
اجتماع، مقابله با اقدام های شرورانه اشرار که موجب ایجاد 
بی نظمی و استرس در جامعه می شوند در دستور کار بوده 

و اجازه نمی دهیم اراذل و اوباش لحظه ای راحت باشند.
فرمانده انتظامی همدان با بیان اینکه امکان شرارت را به 
کسی نمی دهیم افزود: با تعامل دادگستری و دادستانی 
و دیگر نهادها، اراذل و اوباش  را سر جای خود می نشانیم 

تا درس عبرتی برای دیگر متخلفان شود.
رییس عقیدتی سیاســــی فرماندهــــی انتظامی همدان نیز 
گفت: رهبر انقــــالب ناجا را نیرویــــی دارای کارکنان خوب، 
خدمت گــــزار و خدوم دانســــتند و فرمودند مردم قدردان 

تالش های سبزپوشان ناجا هستند.
حجت االســــالم محمد صادق جوشــــقانی داشتن ویژگی 
رافــــت در کنار اقتــــدار را نتیجه تالش هــــای صورت گرفته 
در چند سال گذشته دانســــت و اظهار کرد: این مؤلفه ها 
موجب شــــد که پلیس به نیرویی مکتبی و در تراز جامعه 

اسالمی برسد.
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3 شهرستان

ماجرای نانوایی هایی که یک شبه برگشتند
هگمتانه-گروه شهرستان: بعد از تعطیلی چند نانوایی 
در کوی نیروی انتظامی تویسرکان و گالیه شهروندان در 
این زمینه، فرماندار تویســــرکان با تشکیل جلسه فوری 
این مشــــکل را حل کــــرد، البته تأکید بر عــــدم تکرار این 

مسئله از موضوعاتی است که باید جدی گرفته شود.
به گزارش هگمتانه، روانبخــــش نورعلیئی در این زمینه 
گفــــت: اتحادیــــه نانوایی ها اقدامــــات الزم بــــرای تامین 
نیازهای شهروندان و راهکارهای عدم تکرار این موضوع 

را دنبال می کند.
با این وجود حضور میدانی در شــــهرک درگیر مشــــکل 
الزم بــــود که در جریان این بازدید با درِ بســــته دو نانوایی 
سنگکی و یک نانوایی لواشی بدون ذکر دلیل تعطیلی 
و معرفی نانوایــــی جایگزین برای ارائــــه خدمات به مردم 
این شــــهرک مواجه شــــدیم؛  نکته جالب اینکه در هیچ 
یک از نانوایی ها هیچ تابلویــــی مبنی بر اینکه این مغازه 

نانوایی است، نصب نشده بود.
یکی از نانوایی های لواشــــی نیز به دلیــــل ابتالی نانوا به 
کرونا تعطیل شــــده بود، در مورد نانوایی سنگکی کمی 
باالتر از لواشــــی هم همه می گفتند این نانوایی هر وقت 
مایل باشــــد پخت می کند، ضمن اینکه اصال بهداشت 
هم رعایت نمی کند، ســــومین نانوایی نیز فاقد آرد بود و 
به گفته مردم، صاحب نانوایی قصد داشت نانوایی را به 

فرد دیگری واگذار کند.
فرمانــــدار تویســــرکان در مســــیر بازدیــــد از گلخانه آقای 
مالمیر در روســــتای شــــاهزید گفت: با توجه به شــــرایط 
، باید همه دســــتگاه های  اکنون و حساســــیت باالی کار
خدمات رســــان کامال آماده خدمات دهــــی و برای مواقع 

بحران هم تدابیر الزم را اندیشیده باشند.
سیدرسول حسینی با اینکه در زمینه تعطیلی نانوایی ها 
انتقاد به مســــووالن وارد است اظهار کرد: دستگاه های 
اجرایی مــــا باید قبل از مواجهه با مشــــکل همــــه امور را 

بررسی و نقاط ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنند.
وی با بیــــان اینکه تعطیلــــی همزمان ســــه نانوایی کوی 
انتظامی نشــــان داد قصور و کوتاهی مسووالن مشهود 
اســــت افزود: این گونه تعلل ها زمینــــه نارضایتی مردم را 

فراهم می کند.
فرمانــــدار تویســــرکان از راهــــکار لــــزوم بکارگیــــری افراد 
پیشکســــوت و صاحب مهارت عالقه مند در یک برنامه 
کوتــــاه مــــدت تا رفع مشــــکل و ارائــــه خدمات بــــه مردم 
استقبال کرد و گفت: آموزش تعدادی نیز برای فعالیت 

در خبازی ها انجام می شود.
سپس فرماندار در تماس تلفنی بر برگزاری فوری جلسه 
رفع مشــــکل تعطیلی نانوایی های کوی نیروی انتظامی 
تاکید کرد که جلسه بالفاصله در دفتر فرماندار با حضور 
 ، معــــاون برنامه ریزی و هماهنگی امــــور عمرانی فرماندار
رئیــــس اداره فنی و حرفه ای »شــــهید مفتــــح« و رئیس و 

نائب رئیس اتحادیه نانوایی ها تشکیل شد. 
فرماندار در این جلســــه پس از تایید تعطیلی نانوایی ها 
از سوی مســــووالن مربوطه و انتقاد از عدم اطالع رسانی 
چرایی تعطیلی از ســــوی اتحادیه اظهار کــــرد: اگر ابتال به 

کرونای نانوا قطعی شــــده باشــــد باید حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز 
استراحت کند؛ پس از سپری دوره قرنطینه پزشک باید 

سالمت نانوا را تایید کند.
وی بــــا تاکید بر اینکه این نانوایــــی باید قبل از پخت نان 
زیر نظر مجموعه شبکه بهداشــــت و درمان ضدعفونی 
و پاکســــازی شــــود، از وضعیت قرمز کرونا در تویسرکان 
ســــخن بــــه میــــان آورد و تاکید کــــرد: همه بایــــد اصول 
بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا را رعایت کنیم پس تست 
خــــون و اکســــیژن خون همه فعــــاالن عرصــــه خبازی ها 
در شهرســــتان برای حفظ ســــالمت این افــــراد و جامعه 
دریافت کننده خدمات از ســــوی مراکز ۱۶ ساعته طی ۴۸ 

ساعته آینده گرفته شود.
حسینی خواستار حل مشکل نانوایی های کوی نیروی 
انتظامــــی طی ۲۴ ســــاعت شــــد و گفــــت: باید یــــا نیروی 
جایگزین برای این نانوایی ها مشــــخص شود یا سهمیه 
این نانوایی هــــا را در اختیار نانوایی هــــای دیگر به منظور 

ارائه خدمات در همان شهرک قرار دهید. 
وی بــــا تاکیــــد بــــر اینکه تــــالش کنیــــد تا رفع مشــــکل 
نانوایی هــــا ضمن تامین نان مورد نیاز شــــهروندان این 
شــــهرک، اصول بهداشــــتی رعایت و از ازدحام جمعیت 
جلوگیری شود، متذکر شد: دوره آموزشی مهارت آموزی 
در برنامــــه کوتاه مدت به نیروی کار عالقه مند در نانوایی   
توسط اداره صمت و اتحادیه نانوایی ها با همکاری فنی و 

حرفه ای »شهید مفتح« برگزار شود، آن هم فوری.
فرمانــــدار تویســــرکان با بیــــان اینکه ممکن اســــت هر 
لحظه با توجه به شــــرایط کرونا نانوایی هــــای دیگر هم با 
مشــــکالت این چنینی مواجه شوند بر اجرای این برنامه 
به صــــورت ویژه بــــرای حوزه هــــای مختلــــف و جایگزینی 
نیروی انســــانی در زمان بحران و اضطراری در شهرستان 

تاکید کرد.
وی گفت: این مهم نه تنها در خصوص نانوایی ها؛ بلکه 
باید بــــرای دســــتگاه های عامل به ویژه خدمات رســــان 
اجرا شــــود اگر در در حوزه های دیگر مشــــکلی پیش آید 
آیا کســــی در غیاب این افراد به عنوان جانشین در زمان 
 ابــــزار بدون نیروی انســــانی، 

ً
بحران داریــــم یا  نــــه؟ یقینا

کاربردی نخواهد داشت.
حسینی با تاکید بر تعیین تکلیف نانوایی سنگکی فعال 
در کنار غذاخوری بهاری، از بازدیدهای مستمر از روند پخت 
نــــان نانوایی ها و تحویل به مردم خبــــر داد و گفت: نانوایی 
آقای بختیاری به لحاظ عملکرد خوب و رضایت مندی مردم 
تشویق شــــده و یک نانوای متخلف که موجب نارضایتی 

مردم شد طبق قانون جریمه شده است.
عــــدم اطالع رســــانی تعطیلــــی نانوایی هــــای کوی  �

انتظامی به شهروندان 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تویســــرکان با بیان 
اینکــــه پس از اطالع موضوع را پیگیــــری کردم اظهار کرد: 
نانــــوای نانوایی لواشــــی بــــه کرونا مبتال شــــده و نانوایی 

سنگکی هم با اطالع اتحادیه مرخصی است.
روانبخش نورعلیئی با بیان اینکه ســــهمیه نانوایی های 
تعطیــــل به نانوایی لواشــــی ابتــــدای کوچــــه آریافر غربی 

یک به منظــــور ارائه خدمات به شــــهروندان کوی نیروی 
انتظامــــی داده شــــده اســــت افــــزود: تعطیلــــی این دو 
نانوایی با اتحادیه هماهنگ شــــده بود اما متاســــفانه به 

شهروندان اطالع رسانی نشد.
وی با اشــــاره به تشــــدید نظارت ها با توجه به همه گیری 
ویــــروس کرونا بر نانوایی ها گفت: تویســــرکان با کمبود 
نیروی کار با مهارت شاطری نانوایی مواجه است که باید 

برای این مهم چاره جویی شود.
فعالیت 137 نانوایی دارای مجوز در تویسرکان �

در حاشــــیه ایــــن برنامه هم رئیــــس اتحادیــــه نانوایی ها 
در  نانوایــــی  کارگــــر  نبــــود  از  تویســــرکان  شهرســــتان 
تویســــرکان گالیه کرد و گفت: بیشــــتر کارگران نانوایی از 

خارج از شهرستان تویسرکان است. 
مهــــدی عبدالمالکی تعــــداد نانوایی های شهرســــتان را 
۱۳۷ نانوایی دارای مجوز اعالم کرد و افزود: کل ســــهمیه 
آرد تویســــرکان ۸۰۰ تــــن یارانه ای و نیمه یارانه ای اســــت؛ 
البته سهمیه نیمه یارانه ای به واحدهای سنگکی و بربری 
و ســــهمیه یارانه ای به نانوایی های ماشــــینی و لواشــــی 

اختصاص دارد.
وی با اشــــاره به اینکــــه درحال حاضر تنهــــا کمبود آرد در 
نانوایی های تنــــوری داریم که میزان ســــهم یارانه ای این 
نانوایی ها روزانه ۲ الی ۳ کیسه آرد است خاطرنشان کرد: 
در شهرســــتان از نظر نانوایی های ماشــــینی و سنگکی 

مشکلی آنچنانی نداریم.
عبدالمالکی با اشــــاره به بازرســــی های مکرر از نانوایی ها 
با همــــکاری اداره صمت، از توزیع یک هزار ماســــک بین 
نانوایی هــــا خبــــر داد و اظهار کــــرد: بیشــــتر نانوایی ها به 
رعایت بهداشت توجه دارند، ما مدعی رعایت بهداشت 
از ســــوی همه فعاالن عرصه خبازی نیستیم؛ متاسفانه 

یک عده هم هستند که بهداشت را رعایت نمی کنند.
وی با اشاره به بازرسی های مســــتمر منجر به شناسایی 
متخلفان و برخورد قانونی به شکل قطع و کسر سهمیه 
و... افزود: تا به حال تعطیلی این گونه نانوایی ها را به این 
صورت نداشــــتیم، در حال حاضر در هر شــــرایط آمادگی 
ارائه خدمات را داریم، همچنین هیچ مشــــکلی در سطح 

شهر در بحث نان نداریم.
تست کرونا برای فعاالن خبازی ها �

نائب رئیس اتحادیه  نانوایی های تویســــرکان با اشاره به 
اینکه اگــــر کارگری به ویروس کرونا مبتال شــــود، آمادگی 
جایگزیــــن نیــــروی کار را داریم، اظهــــار کرد: تــــا حد توان 
تالش می کنیم با این وضعیت کرونا مشــــکل تعطیلی 

نانوایی ها در هیچ نقطه شهرستان پیش نیاید.
مجتبی محمدی دوست با اشاره به برگزاری جلسه با نانوایی های 
سنگکی به منظور جبران میزان پخت نان نانوایی های تعطیل 
تاکید کرد: برای جایگزین نیــــروی کار ما می توانیم از نیروهای 

بازنشسته در مواقع ضروری استفاده کنیم.
وی با تاکید بر همــــکاری با فنی و حرفــــه ای برای آموزش 
مهارت نیروی کار برای نانوایی ها خاطرنشــــان کرد:بنده 
خودم حدود ۴۰ نفر هنرجو به فنی و حرفه ای قبال معرفی 

کردم.

نائب رئیس اتحادیه  نانوایی های تویسرکان در پاسخ به 
این ســــوال که اگر نیروی کار دارید چرا نانوایی های کوی 
انتظامی تعطیل هســــتند گفت: نانوایی سنگکی چون 
ملک شــــخص اســــت ما قانونی نمی توانیم ورود کنیم؛ 
مگــــر در مواقع ضروری با اجازه مالــــک و فرمانداری کارگر 

جایگزین این واحد کنیم.
وی تاکید کرد: تنها می توانیم تا زمانی که نانوایی تعطیل 
اســــت ســــهمیه آن را کم و به نانوایی های مجاور همان 
نانوایــــی به منظــــور ارائه خدمات بیشــــتر بــــا هدف حل 

مشکل مردم اضافه کنیم.
محمدی دوســــت با اشاره به فعالیت ۲۴ نانوایی بربری و 
سنگکی، خواســــتار گرفتن تست کرونا از مجموعه افراد 
فعال در نانوایی ها شد و تصریح کرد: ما کارگر مشکوک 
به کرونا را برای تست کرونا در شهرستان معرفی کردیم، 
گفتــــه بودند فقــــط اطفال زیر ۶ ســــال و باالی ۶۰ ســــال 
می توانیم تســــت بگیریم، به همین دلیل برای تســــت 

کرونای کارگران نانوایی خودم در همدان انجام شد.
بعــــد از پیگیری ها یکــــی از نانوایی های ســــنگکی فعال 
شد، نانوایی لواشی کوچه آریافر غربی ۱ کوی هم با وجود 
اینکه روزهای چهارشــــنبه پخت ندارد اما با وجود نوبت 

تعطیلی دیروز شروع به پخت کرد.
اطالع رسانی در خصوص تعطیلی لواش و هدایت مردم 
به نانوایــــی آریافر و پخت نان ســــنگک کنــــار غذاخوری 
بهاری که ســــهمیه نداشــــت از دیگر نتایج این جلســــه 
بود، طبــــق گفته رئیس اتحادیه نانوایی ها ســــهمیه این 

سنگکی توسط نانوایی خود تأمین می شود.
بــــرای  فراخــــوان  پیامــــک  بــــا  آموزشــــی  دوره  برگــــزاری   
مهارت آموزی نیز با همکاری فنی و حرفه ای انجام شــــد، 
ضمن اینکه برگزاری جلســــه اضطراری و تعیین تکلیف 
ســــهمیه آرد و... با دســــتگاه های مربوطه هم در دستور 

کار قرار دارد.
 بحران آفرینی با یک قصور �

 ، در جریــــان تعطیلــــی نانوایی هــــا بــــه خاطر یــــک قصور
شــــایعاتی مثل اعتصاب نانوایی ها در بین مردم در حال 
انتشار بود که باید نســــبت به این موضوعات حساس 
بود، مســــووالن با یک تدبیر ساده و کم هزینه می توانند 
ضمــــن ایجــــاد رضایــــت در بین مــــردم جلــــوی اتفاقات 

ناخوشایند را نیز بگیرند.
متأسفانه برخی از مسووالن در تشخیص این مهم دچار 
ضعف مدیریتی هســــتند؛ البته بایــــد از فرماندار به خاطر 
تشــــکیل سریع جلســــه تشــــکر کرد، اما به نظر می رسد 
جلوگیــــری از بروز مشــــکل در وهلــــه اول و پیگیری این 
موضوعات قبل از درخواست نیز امری مهم تر است که 

باید نسبت به آن توجه کافی و وافی صورت گیرد.
به نقل از فــــارس، در مجموع آموزش تخصصی مدیریت 
بحــــران و برگــــزاری مانــــور بحران بــــرای مســــووالن یک 
ضرورت اســــت؛ به امید روزی که مدیــــران به طور واقعی 

خود را از مردم بدانند و در کنار مردم باشند.

دادستان همدان عنوان کرد:
مرگ پسر ۱۱ ساله در همدان

نحوه مرگ در دست بررسی است

و  عمومی  دادســــتان  شهرســــتان:  هگمتانه-گروه 
انقالب همدان از مرگ پســــر ۱۱ ساله در شهرستان 

همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــن خانجانی با اشــــاره به 
مــــرگ این نوجوان ۱۱ ســــاله در همــــدان عنوان کرد: 
این پرونده در دســــت بررسی بوده و هنوز نمی توان 
چالش مومــــو را علت قطعی این اتفــــاق تلخ عنوان 
کرد؛ ایــــن درحالی اســــت کــــه باوجود شــــبهات در 
پرونده، پدر و نامادری اصرار بر خودکشــــی این پسر 

نوجوان دارند.
وی با بیان اینکه اواخر هفته گذشــــته پدر و نامادری 
این پســــر نوجوان، با جســــم بــــی جــــان او در منزل 
مواجه می شــــوند، عنــــوان کرد: شــــبهه مهم در این 
پرونده، نحوه مرگ این نوجوان اســــت و علت این 
حادثه که خودکشــــی بــــه دلیل چالــــش مومو بوده 

گاهی همدان در حال بررسی است. است یا نه در آ
کــــرد: نحوه مــــرگ این  دادســــتان همدان عنــــوان 
نوجوان همچنان در حال بررسی است و به قطعیت 

نمی توان گفت خودکشی کرده است.

مالیر و نهاوند
 خاستگاه اولیه زعفران

جهادکشاورزی  مدیر  شهرســــتان:  هگمتانه-گروه 
شهرستان مالیر گفت: خاستگاه اولیه گیاه زعفران 
در ایران، شهرســــتان های مالیر و نهاوند بوده اما به 
علت استقبال کم کشاورزان این منطقه در کشت 
این گیاه، کم کم به سمت خراسان کوچ کرد و امروز 
ایــــن منطقه بــــه قطب زعفــــران ایران تبدیل شــــده 

است.
به گزارش هگمتانه، ســــیدمهدی میرباقــــری، به ۱۰۱ 
هکتار سطح زیرکشــــت زعفران در شهرستان مالیر 
اشــــاره و تصریح کــــرد: امســــال ۱۰ هکتار به ســــطح 
زیرکشت زعفران در شهرستان اضافه شده و مالیر 
در حال حاضر از نظر ســــطح زیرکشــــت زعفران رتبه 
نخســــت اســــتان همدان را به خود اختصاص داده 

است.
وی با بیان اینکه از هر هکتار به طور متوسط شش 
کیلوگرم زعفران برداشت می شود، اظهار کرد: از ۱۰۱ 
هکتار ســــطح زیرکشــــت زعفران ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم 
زعفــــران برداشــــت مــــی شــــود و از اوایل آبــــان ماه 
کشــــاورزان شروع به برداشــــت زعفران از مزارع خود 

می کنند.
میرباقــــری بــــه کم آب بــــر بودن ایــــن گیاه اشــــاره و 
خاطرنشان کرد: این گیاه به ســــه بار آبیاری در طول 
یکســــال نیــــاز دارد و کشــــاورزان مالیــــری از روش 
آبیاری اســــتفاده می کننــــد که با توجه  غرقابی برای 
به شــــرایط آب و هوایی شهرســــتان و بارندگی ها در 

فصل بهار نیاز به آبیاری ندارد.
وی بــــا بیــــان اینکه در اراضــــی روســــتاهای آورزمان، 
آبــــاد، رضوانکــــده، علمدار و چند روســــتای  مهدی 
دیگر این گیاه کشــــت می شــــود، ادامه داد: عیار و 
رنگ زعفران مالیر از کیفیت خوبی برخوردار است و 
عالوه بر تأمین نیاز شهرستان، کشاورزان به شهرها 

و حتی دیگر کشورها صادر می کنند.
میرباقــــری در بخــــش دیگری بــــه وجــــود ۵۴ هکتار 
اراضــــی زیرکشــــت پســــته در شهرســــتان اشــــاره و 
مطرح کرد: از نظر آب و هوا شهرســــتان مالیر شرایط 
مســــاعدی برای کشت پســــته دارد و در حال حاضر 
، حســــین آباد ناظم و  در اراضی روســــتا های علمدار
میشن کشت  شده اســــت که درصدد توسعه این 

میزان سطح زیر کشت هستیم.
وی با بیان اینکه پسته از ســــال پنجم به باروری می 
رسد اما این باروری تا سال هفتم اقتصادی نیست، 
گفت: هفت تا ۱۰ ســــال طول می کشــــد تا پسته به 
باروری اقتصادی برســــد و امسال برای نخستین بار 
در شهرســــتان مالیر نیم هکتار از اراضی زیرکشــــت 
پســــته که ۱۰ ســــال پیش کشــــت شــــده، به باروری 
اقتصادی رسید و ۵.۲ تن پســــته تر و یک تن پسته 

خشک از آن برداشت شد.
مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان مالیر به کم آب 
بر بودن پســــته اشــــاره کرد و یادآور شد: هر سال که 
از کشت پســــته می گذرد، یک هفته از میزان آبیاری 
آن کم و از ســــال چهارم و پنجم بــــه بعد ماهیانه یک 
دوره آبیاری انجام می شود. وی با بیان اینکه کشت 
ارقام بادامی از سال سوم به بعد باید پیوند زده شود 
که برای پیونــــد از ارقام اکبری و احدآقایی اســــتفاده 
می شــــود، اظهار کرد: از نوع کله قوچی نیز پیوند زده 
می شــــود اما این رقم به علت ریز بودن بازارپسندی 
کمتری دارد در حالیکه ارقام اکبری و احدآقایی با نوع 
آب وهوای مالیر سازگاری بیشتری داشته و به علت 

کشیده بودن بازارپسندی بهتری دارد.
مدیر جهادکشاورزی شهرســــتان مالیر در پایان به 
روش آبیــــاری درختان پســــته در مالیر اشــــاره کرد و 
یادآور شــــد: ۱۰ تا ۱۵ هکتار از اراضی به روش قطره ای 

و مابقی به روش غرقابی آبیاری می شود. 

خبــر

وعده های کشک !
مدیرکل میراث فرهنگی  همدان: بازسازی یخدان تاریخی میر فتاح مالیر شاید وقتی دیگر

هگمتانه-گروه شهرســــتان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان گفت: 
مرمت یخچال میرفتاح نیاز به ۵۰۰ میلیون تومان اعتباردارد و امســــال هم به پایان نمی رسد.

به گزارش هگمتانه، علی مالمیر  با اشــــاره به مرمت یخچال میرفتاح که در سیل و بارندگی شدید 
دو ســــال قبل فروریخــــت اظهار کرد: برای مرمت یخچــــال میرفتاح اعتبــــاری را پیش بینی کرده و 

شروع به مرمت بنا کرده ایم. وی تصریح کرد: پیش بینی ما این بود که قسمت های آسیب دیده 
را برداریم و پایه طاق و طاق را اجرا کنیم اما متوجه شــــدیم پایه های بنا نیز در گذشته سست بوده 
و مشــــکالتی دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری اســــتان همدان گفت: 
پس از بررسی بر آن شــــدیم حال که مرمت را شــــروع کرده ایم، ایرادات گذشته پایه طاق و طاق را 

نیز برطرف کنیم که بر این اســــاس هزینه باال رفت و میزان اعتبارات هم افزایش یافت.
 وی بــــا بیان اینکه اکنون کار اساســــی و پایه بنا انجام شــــده اســــت یادآور شــــد: در حال حاضر با 

، مابقی مرمت نیز انجام می شود. محدودیت اعتباری مواجه هســــتیم که با تامین اعتبار
مالمیر با تاکید بر اینکه پروژه، پروژه حساســــی است و امسال به پایان نمی رسد گفت: با توجه به 

 کار پروژه ُکند شــــده و به پایان نمی رسد.
ً
اینکه در فصل بارندگی ها قرار داریم، قطعا

 وی با بیان اینکه هنوز هم کار به صورت کامل متوقف نشــــده اســــت افــــزود: اگر اعتبار هم بگیریم، 
نمی توانیــــم ادامه دهیــــم و باید نیمــــی از کار در ســــال بعد انجام شــــود. مدیرکل میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری همدان با بیان اینکه  تاکنون حدود ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای مرمت 
این بنا هزینه شده است گفت: ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار دیگر برای این بنا جذب شده اما حدود ۵۰۰ 
میلیون تومان دیگر نیز نیاز دارد. الزم به ذکر است با وجود گذشت یک سال و نیم از تخریب یخدان 
تاریخی میرفتاح بر اثر بارش های نوروزی ســــال ۹۸، در طول این مدت مســــووالن بارها وعده مرمت 

هرچه سریع تر این بنا را داده اند که متاسفانه تا کنون اقدام خاصی انجام  نشده است.

با حضور درسامانه سامد استانداری

مدیرکل بیمه سالمت هشتم آبان پاسخ گوی مردم است

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: مدیرکل بیمه ســــالمت 
اســــتان همدان گفت: هشــــتم آبان با حضور درســــامانه 

سامد استانداری پاسخ گوی سؤاالت مردم است.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، ســــعید فرجــــی ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران به روزشــــمار هفته سالمت اشاره کرد 
و گفت: منابع بیمه های ســــالمت به ویــــژه بیمه های پایه 
سالمت  محدود اســــت و اگر بتوانند این منابع محدود را 

به صورت پایدار تجمیع کنند امکان ارائه خدمات بیشــــتر 
خواهد بود و خدمات مورد نیاز را نیز به درســــتی می توانند 

خریداری کنند.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همدان با تأکید بر اینکه 
ســــازمان ها و نهادهای دولتــــی می تواننــــد در این زمینه 
کمــــک کننده باشــــند گفــــت: در این راســــتا بــــه ویژه در 
حوزه بیماران خاص همکاری خوبی بــــا انجمن ها داریم و 

همکاری ما با خیرین سالمت نیز ادامه داشته است.
وی با اشــــاره به برنامه های هفته بیمه ســــالمت اســــتان 
با اشــــاره به تجلیل از مدافعان ســــالمت افــــزود: باید قدر 
پزشکان و پرســــتارانی که برای سالمتی مردم کار می کنند 

را بدانیم و به نحو احسن از آنها قدردانی کنیم.
فرجی گفت: مراســــم بزرگداشــــت هفته بیمه سالمت به 
صورت کشوری و در قالب ویدئوکنفرانس برگزار می شود 
کــــه به دنبــــال برگزاری مراســــم به صــــورت منطقــــه ای نیز 

هستیم.
مدیرکل بیمه ســــالمت اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
هشتم آبان ماه در مرکز ســــامد استانداری حضور خواهم 
یافت و پاســــخ گوی ســــؤاالت مــــردم خواهم بــــود گفت: 

مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع بیمه سالمت برای 
عموم به خصوص برای دانش آموزان در قالب نقاشــــی و 

تولیدات تلفن همراه و پویانمایی برگزار می شود.
وی در خصوص آزمون وسع اظهار کرد: نتیجه آزمون وسع 
برای دیگر افراد حدود یک ماه طول می کشد اما برای افراد 
مبتال به کرونا در کمتر از یک روز این فرایند طی شده و فرد 

زیر پوشش بیمه قرار می گیرد.
مدیرکل بیمه ســــالمت همدان ادامه داد: در آزمون وسع 
۸۴ هزار سرپرست خانواده ۲۳۷ هزار نفر شرکت کرده اند 
کــــه دهک ۹۶ درصد آنها مشــــخص شــــده و  ۲۲۸ هزار نفر 

تأیید شده اند.
وی بیان کــــرد: با توجه بــــه اینکه برخــــی از متقاضیان قرار 
گرفتن زیر پوشــــش بیمه ســــالمت بین دهک چهارم به 
باالتر بــــوده و باید هزینه بیمه خــــود را پرداخت می کردند 
بنابراین نســــبت به پیگیری برای دریافــــت دفترچه بیمه 

سالمت اقدامی نکردند.
مدیرکل بیمه ســــالمت همدان گفــــت: تاکنون ۱۳ هزار و 
۴۴۲ سرپرســــت خانواده نسبت به دریافت دفترچه بیمه 
ســــالمت اقدام کرده و دفاتر آنها صادر شــــده است که از 

این تعداد ۱۲ هزار و ۲۴۳ سرپرست خانواده در بین دهک 
های یک تا سه قرار دارند و هزینه بیمه آنها رایگان است.

فرجی با اشــــاره به اینکه بیش از ۹۰۰ هزار نفر زیر پوشــــش 
بیمه سالمت استان هستند افزود:  برخی از بیمه شدگان 
دارای چند بیمه بودند که با رفع هم پوشانی حذف شدند 
و توانســــتند تنها از یک نــــوع خدمت بیمــــه ای بهره مند 

شوند.
فرجی ادامه داد: پیش از شــــیوع کرونا از ۳۵۴ پزشک فعال 
در این اســــتان ۲۸۰ تن به صورت الکترونیکی نســــخه می 
نوشــــتند که این آمار پس از شیوع کرونا و تاکید بر ضرورت 
ارائه خدمات الکترونیکی و استحقاق سنجی الکترونیکی 
برای درمان بر اساس شیوه نامه های ابالغی از سوی هیأت 

دولت و سازمان بیمه سالمت به ۲۵۴ پزشک رسید.
وی گفــــت: اســــتان همــــدان در زمینه نســــخه نویســــی 
الکترونیکی رتبه نهم و نســــخه پیچی الکترونیکی رتبه ۲۵ 

کشور را دارد.
وی در پایــــان افــــزود: ۹۴۹ هــــزار و ۹۲۸ همدانــــی در قالب 
کارکنان دولت، روستاییان، صندوق ایرانی، بیمه سالمت 

و سایر اقشار زیر پوشش بیمه سالمت هستند.

کاهش ۸0درصدی تصادفات فوتی درون شهری  در بهار
: نیروی انتظامی روند روبه رشدی را در پیش دارد امام جمعه بهار

گرامیداشت  مناســــبت  به  شهرســــتان:  هگمتانه-گروه 
هفته نیروی انتظامی نشست امام جمعه بهار با کارکنان 

انتظامی این شهرستان در دفتر امام جمعه برگزار شد.
، در این گردهمایی  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهــــار
امــــام جمعه بهار گفت : نیروی انتظامی روند روبه رشــــدی 
را در پیش دارد و شــــاخص های امنیتی در شهرستان رو 
به رشد اســــت و کارکنان انتظامی باید خدمت بی منت را 
سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت تقوای الهی همواره 

در کار ها خدا را مدنظر قرار دهند.
حجت االســــالم ارزنده تصریح کرد : بیش از ۹۵۰ماموریت 
توسط نیروی انتظامی در حال اجرا می باشد که مردم باید 
با نیروی انتظامی همکاری الزم را داشــــته تا  ماموریت ها به 

درستی در سطح جامعه اجرایی شود.
وی بــــا بیــــان اینکه اقتــــدار و امنیت این نظــــام را در وهله 
نخســــت مدیون خون شهیدان واالمقام هستیم، افزود: 
امروز نیز نیروی انتظامی به تاسی از راه شهیدان با رشادت 

از این میراث شهدا حراست می کند.
وی بــــا بیان اینکــــه نیــــروی انتظامی طی بیــــش از چهار 
دهه از انقالب در این راه شــــهیدان زیــــادی تقدیم نظام 

اســــالمی کرده اســــت، اضافه کــــرد: این هفتــــه فرصت 
گرفته  انجــــام  خدمات  تشــــریح  و  تبیین  برای  مناســــبی 
آرامش برای اقشــــار مردم  در خصوص ایجــــاد امنیت و 

است. 
حجت االســــالم ارزنده با تقدیر از فرماندهی و کارکنان 
انتظامی  وی  نیــــر فداکار  کارکنــــان  کرد:  بیــــان  و  نیر این 
و به واســــطه  شهرســــتان بهــــار بــــا همیــــن تعــــداد نیر
و عملکرد  وظیفه شناســــی و تالش فرماندهی ایــــن نیر
آنان قابل  مناســــب و کیفیت باالیی دارند که عملکرد 

است.  تقدیر 
 وی افــــزود: امروزه دشــــمن با طراحی جنگ نــــرم، به درون 
شهرها و خانه ها آمده است و این موضوع وظیفه همگان 
به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی را بســــیار ســــنگین تر از 
قبل کرده اســــت که باید همه دست به دست هم دهیم 
و در جامعه بــــه دنبال بصیرت افزایی باشــــیم تا جوانان از 

هجمه سنگین دشمنان در امان بمانند. 
 ســــپس فرمانــــده انتظامی بهــــار گفت: در شــــش ماهه 
گذشــــته با تــــالش و همکاری و مشــــارکت مــــردم والیت 
، پلیس موفقیت های خوبی داشته  مدار شهرستان بهار

است؛ به طوری که ۸۰ درصد تصادفات فوتی درون شهری 
نسبت با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

افزایش ۲0درصدی کشفیات انواع مواد مخدر  �
ســــرهنگ بزرگعلی نوری اضافــــه کرد: ۲۰ درصــــد افزایش 
کشــــفیات انواع مواد مخدر و ۸ درصد افزایش دستگیری 

داشته ایم.
کاالی  کشــــفیات  بــــا  رابطــــه  در  همچنیــــن  افــــزود:  وی 
قاچاق و برخورد با ســــودجویان و مخالن بازار ۲۷ درصد 
افزایش کشــــفیات انــــواع قاچاق شــــامل دام و طیور و 
۲۷ میلیارد تومان صورت  لوازم خانگی به ارزش تقریبی 

است. گرفته 
وی تصریــــح کرد: بــــا توجه بــــه روز آمدی پلیس و شــــیوع 
بیماری منحــــوس کرونا همکاران ناجــــا در کنار مدافعان 
سالمت و پزشکان و پرستاران بوده اند که ضمن تقدیر و 
تشکر از تالش خستگی ناپذیر این قشر یاد آور می شود 
که تا پایان ریشه کنی این بیماری منحوس در کنار و کمک 

این عزیزان خواهیم ماند.
وی اظهــــار داشــــت: با توجــــه به شــــیوع ایــــن بیماری و 
تعطیلــــی کالس های آموزش همگانــــی چهره به چهره با 

مشــــارکت و همدلی خبرنگاران زحمت کش رسانه های 
آموزشــــی و هشدار  ۲۷۰ مورد نکات  شهرســــتان، تعداد 
های پلیســــی در قالب موارد انتطامی و ترافیکی منتشــــر 
گردیده اســــت که اســــتقبال خوبی از ناحیــــه مخاطبین 

گرامی صورت گرفته است.
 ســــرهنگ نــــوری اضافه کــــرد: در خصوص ارائــــه خدمات 
مشــــاوره ای و مــــددکاری اقدامــــات خوبــــی در راســــتای 
مصالحه پرونده های متشــــکله انجــــام گرفته به طوری که 
حــــدود ۹۰ درصد پرونده هــــای ارجاعی به دوایر مشــــاوره 
منجــــر به مصالحه و ســــازش گردیده که ایــــن امر موجب 
کاهش هزینه و تردد در دســــتگاه انتطامی و قضایی برای 

شهروندان شده است.
وی بــــا تاکیــــد بــــر تکریــــم اربــــاب رجــــوع گفــــت: پلیس 
شهرســــتان با بهــــره گیری از آمــــوزه های دینــــی و قانون 
گرایی خوشــــبختانه تکریم ارباب رجــــوع و رعایت حقوق 
شــــهروندی را ســــرلوحه کار خود قرار داده که در شــــش 
ماهه گذشــــته ۴۳ درصــــد آمار انتقــــاد در ســــامانه دفتر 
نظــــارت همگانی ۱۹۷ کاهش داشــــته اســــت و ۵ درصد 

افزایش تقدیر از کارکنان داشته ایم. 

افتتاح مدرسه ۱۰ کالسه 
حضرت فاطمه )س( پرلوک 

توسط بنیاد برکت 

هگمتانه-گروه شهرستان: پروژه ۱۰ کالسه حضرت 
فاطمه )س( روســــتای پرلــــوک از محل طــــرح بنیاد 
، مدیر  برکت با حضور امام جمعه صالح آباد، فرماندار
کل نوسازی، قائم مقام ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، 
مدیر آموزش و پرورش و معاونین، بخشــــدار صالح 

اباد و جمعی از اهالی افتتاح شد. 
، این پروژه با یک  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
میلیــــارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبــــار در دو طبقه با 
۷۵۰ متر مربع زیر بنا با ســــامانه گرمایشی به صورت 

حرارت مرکزی است. 

 : مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( مالیر
تهیه تبلت برای دانش آموزان 

نیازمند مالیری 

امداد  کمیتــــه  مدیر  شهرســــتان:  هگمتانه-گــــروه 
امام خمینــــی)ره( مالیر از تهیه تبلــــت برای تعدادی 
از دانش آمــــوزان نیازمنــــد زیــــر پوشــــش بــــا کمک 

نیکوکاران و خیران مالیری خبر داد. 
به گزارش هگمتانه،  تیمور کرمی مقدم با بیان اینکه 
امسال جشــــن عاطفه ها همانند ســــال گذشته در 
مدارس برگزار نشــــد اظهــــار کرد: کمک هــــای مردم 
نیکــــوکار و خیران به صــــورت غیرنقــــدی و نقدی از 
طریق مراکز نیکوکاری و تعــــداد محدود پایگاه های 
سطح شــــهر و به صرت الکترونیکی جمع آوری شد و 

این کمک ها ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در جشــــن عاطفه های امسال 
کــــه با مشــــارکت و همــــکاری مراکــــز نیکــــوکاری در 
شهرســــتان برگزار شــــد حدود ۴۴ میلیــــون تومان 
به صــــورت نقدی و حدود ۲۰۰ میلیــــون تومان کاال و 
لوازم تحریر جمع  آوری شــــده است تصریح کرد: کاال و 
لوازم تحریر بیــــن خانواده ها و دانش آموزان نیازمند 

توزیع شده است.
مدیر کمیته امداد امام)ره( مالیر با اشــــاره به مجازی 
شدن مدارس و نیاز دانش آموزان به تبلت و گوشی 
هوشمند در شرایط کنونی اظهار کرد: در حال یکی از 

مهمترین نیاز دانش آموزان تبلت است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه بســــیاری از خانواده هــــای زیر 
پوشــــش و نیازمند تبلت و گوشی هوشمند ندارند 
و در حــــال حاضــــر برنامه های درســــی را یــــا از طریق 
تلویزیون و یا گوشی اقوام و آشنایان دنبال می کنند 
گفــــت: در ایــــن زمینه با جلســــه ای که بــــا آموزش و 
پرورش داشــــتیم مقرر شــــد که بتوانیم حدود ۵۰۰ 
تبلت برای دانش آموزان فاقد گوشــــی و تبلت تهیه 

کنیم.
کرمــــی مقدم افــــزود: در ایــــن زمینه کمیتــــه امداد از 
منابــــع امداد و کمــــک خیران و مبالغ نقدی جشــــن 
عاطفه ها قرار است برای هر تبلت مبلغ یک میلیون 
و ۵۰۰ هــــزار تومــــان و آمــــوزش و پرورش نیــــز مبلغ 
یک میلیــــون و ۵۰۰ هزار تومان بــــرای هر دانش آموز 

یک تبلت ۳ میلیون تومانی تهیه کند.
وی با بیان اینکه در این زمینــــه آموزش و پرورش و 
کمیته امداد نیازمند کمک خیــــران برای تامین این 
هزینه هاست گفت: در واقع این یک طرح مشارکتی 
است که ۵۰ درصد آن از ســــوی کمیته امداد تامین 

می شود.
مدیــــر کمیته امداد امــــام)ره( مالیر با بیــــان اینکه با 
توجه به شــــروع ســــال تحصیلی هر چه سریعتر باید 
این طرح را اجرایی کنیم گفت: نیازمند کمک خیران 
و نیکوکاران برای تامین این تعداد گوشی هوشمند 
برای دانش آموزان زیر پوشش و نیازمند شهرستان 
هســــتیم که امیدواریم مردم نیکــــوکار و خیر مانند 

گذشته ما را در اجرای این طرح یاری کنند. 

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
پرست دانشگاه  سر

سیدجمال الدین اسدآبادی 
منصوب شد

هگمتانه-گروه شهرســــتان: وزیــــر علوم، تحقیقات 
و فنــــاوری با صــــدور حکمی سرپرســــت دانشــــگاه 

سیدجمال الدین اسدآبادی را منصوب کرد.
گــــزارش هگمتانه، منصــــور غالمی، وزیــــر علوم،  به 
تحقیقــــات و فنــــاوری، در حکمــــی حســــین مرادی 
دانشــــگاه  سرپرســــت  ســــمت  بــــه  را  مخلــــص 

سیدجمال الدین اسدآبادی منصوب کرد. 

خبــر
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از سینزه خانه تا باَولی
هگمتانه -گــــروه محله ما: َهِمدان، َهَمــــدان یا به گویش 
محلــــی، ِهِمدان، یکی از کالن شــــهرهای ایــــران در منطقه 
غربی و کوهستانی ایران است که در دامنه کوه الوند و در 
بلندای ۱٬۷۴۱ متری از ســــطح دریا واقع شده  و قدیمی ترین 
شــــهر ایران و از کهن ترین شــــهرهای جهان به حســــاب 
در  اســــالمی  شــــورای  مجلــــس   ۱۳۸۵ ســــال  در  می آیــــد. 
مصوبه ای همــــدان را »پایتخت تاریخ و تمدن ایران« اعالم 

کرد.
کهن شهرِ همدان را محله های قدیمی و به هم پیوسته ای 
تشکیل می داده که امروز از برخی آنها تنها نام و خاطره ای 
به جا مانده که حفظ آن نیز بسیار ضروریست. محله هایی 
که پس از خیابان کشــــی ها و عریض شــــدن معابر تقریبا 
از بیــــن رفتند ولی نامشــــان همچنان بر لــــب همدانی ها 

جاریست.
هرچنــــد برخــــی خیابان های اصلــــی همدان نیــــز در ذهن 
و خاطره شــــهروندان همدانی دســــت کمــــی از محله های 
قدیمی آن ندارند مانند خیابان بوعلی ســــینا که در امتداد 
پیاده راه بوعلی، کوچه های به هم پیوسته محله های کلپا 

و بختیاری را قطع می کند و تا میدان جهاد پیش می رود.
از محلــــه کلپا که به ســــمت کوچه شــــهید لعلــــی حرکت 
می کنیم، وارد محوطه جدیدی می شــــویم کــــه به محوطه 
ســــیزده خانه یا به گویش همدانی، ســــینزه خانه، معروف 

است.

سیزده خانه، مســــیر ارتباطی چمن کلپا به خیابان  �
بوعلی

وارد یکی از مغازه های ســــیزده خانه می شــــوم؛ مرد مسنی 
پشت میزش نشسته که لهجه شیرینش نشان می دهد 

از آن همدانی های قدیمیست.
آقــــای احدی که به گفته خودش ۲۲ ســــال اســــت در این 
محل مشغول به کسب و کار است در خصوص محوطه 
ســــیزده خانه می گوید: اینجا کوچه ای معروف به ســــینزه 
خاَنس که چمن کلپا رِ وصل کرده به خیابان باَولی یا همو 

بوعلی.
با دست اشاره می کند به مسجد امام حسین)ع( که در آن 
ســــوی خیابان بوعلی و تقریبا مقابل مغازه اوست و ادامه 
می دهد:  ای کوچه ســــینزه خانه تا روبروی مسجد حبیبی 
می رفته که حاال اسمشــــه گذاشــــتن کوچه شهید لعلی و 
اسم مسجد حبیبی ام شــــده مسجد امام حسین)ع( که 
او دِس خیابان بوعلیه؛ البته همو مسجد سینزه خانه َرم 

ِبِشش میگفتنا.
او درباره مســــجد می افزاید: ای مســــجد محله سینزه خانه 
 نیم قرن پیش ساخته شده به همت مرحوم آقای 

َ
بیشتر ا

فتح آله خان حبیبی که خدا رحمتش کنه حمام حبیبی ام 
او ساخته.

آقای احدی می گوید: قبل از یکه خیابان باَولی رِ ِبِکَشــــن، 
کوچه ســــینزه خانه ادامه داشته تا او دس. حاال ای خیابان 
 کوچه مانده او ِطَرف 

َ
قِطش کرده ولی خب ِیی قســــمتی ا

که االن اسمش بن بسِت عابده.

وجه تسمیه کوچه سیزده خانه �
شهر  خانه  سیزده  کوچه  تســــمیه  وجه  درخصوص  او  از 
می گوید:  و  می اندازد  باال  را  اش  شانه  پرسیدم؛  همدان 
که  باال  باَولی)بوعلی(  خیابــــان  میاِن  میگــــن،  که  ایجور 
حــــاال بهــــش میگن ســــینزه خانــــه، خیلی قبل تــــرآ ِیی 
محلــــه بزرگی بــــا خانه های زیادی بوده، ولی ِیی ســــیلی 
جــــاری میشــــه میاِن شــــهر کــــه بخاطــــرِ ســــیل اکثرِ ای 
خانه هــــا تخریب میشــــن و ِفقط ســــینزه تا خانه ســــالم 
می مانــــه؛ ِبرِی همی از او به بعد بــــه ای محله و ای کوچه 
میگــــن ســــینزه خانــــه یا همــــو ســــیزده خانه بــــه قوِل 

. یا ید ِجد
آقــــای احدی کــــه حاال با من بــــه بیرون مغــــازه اش آمده تا 

دقیق تر راجع به محدوده ســــیزده خانه برایم توضیح دهد 
دستش را به سمت هتل بوعلی نشانه می رود و می گوید: 
 َپلــــوی هتــــل بوعلی ِیی خــــورده پایین ترِ میگن ســــینزه 

َ
ا

خانه تا او ِطرف )حاال به ســــمِت دیگرِ خیابان بوعلی اشاره 
. می کند(، نزدیکای بانک مسکن بلکه ِیی ذره باالتر

او با همان لهجه شــــیرین همدانی اش ادامه می دهد: 
اونجــــا،  ســــاختن   ۳۳ یــــا   ۳۲ ســــاالی  رِ  بوعلــــی  هتــــل 
َشم  دسترســــی  داره،  ِقشــــنگی  ایرانی  ســــنتی  معماری 
بــــه مرکز شــــهر و جاهای دیدنــــی خوبه، باغــــم که داره، 
سرســــبز کرده ســــر خیابان بوعلیه؛ هرچند که قبال اینا 

بوده ها. باغ  همه 
آقای احدی کمی به سمت باالی خیابان می رود و می گوید: 
 میــــداِن ام که ولــــی قبل ترآ ایســــگای بوعلــــی میگفتن 

ُ
ا

م اسم گذاشتن روش میداِن جهاد.
َ
ِبِشش، حاالا

ترافیک خیابان بوعلی، معضل سیزده خانه �
در همیــــن حین بــــود که صــــدای برخورد دو خــــودرو با 

یکدیگر حواســــمان را به خیابــــان و تصادفی که رخ داده 
کرد. جلب  بود 

آقای احدی که داشــــت صحنه تصادف را تماشا می کرد 
بــــا ناراحتی گفــــت: ای ترافیــــِک خیابان باَولی شــــده ِیی 
معضلی ِبرِی ســــینزه خانه و مردمی که رد میشن ازینجا.

باهــــم دوباره به داخــــل مغاه اش بــــاز میگردیم؛ همان 
می دهــــد:  ادامــــه  می نشــــیند  صندلــــی  روی  کــــه  طــــور 
خیابانای همدان همو خیابانای چند ســــاِل پیَشن، ولی 
 قبل شدن؛ 

َ
ماشاالهزارماشــــاال ماشــــینا خیلی بیشــــتر ا

خــــو ِبرِی ای مســــاله میــــواس ِیی فکــــری کــــرد. خیابان 
بوعلــــی َرم که هر روزِ خــــدا ترافیک داره میان ســــاعتای 

شولوغی.
از آقای احدی درباره مغازه های این اطراف و کار و بارشان 
میپرسم؛ می گوید: خدارِشــــکر کاسبی خوبه ولی خو این 
 ِطرف 

ُ
کوچه شــــهید لعلی پر شــــده دفترِ وکالت، آخه از ا

ُمخوره بــــه کلپا و دادســــرا و دادگای انقــــالب؛ همونه که 
ایجو شــــولوغ میشــــه اینجا و هی ماشــــین پــــارک ُمکنن 

کوچه لعلی. میان 
انگار چیزی به خاطرش رســــیده باشــــد لبخندی می زند و 
اضافــــه می کند: الِبته خــــب برکت و روزی مــــاَرم خدا میاِن 
 خیابانای 

َ
ا همی شــــولوغیا میرســــانه ها؛ خیابان بوعلــــی 

همیشــــه ســــرپای ِهِمدانه که همی آمد و شِد مردم باعِث 
رونقشه.

آقــــای احــــدی می گویــــد: دو ِطــــرِِف ای خیابــــاِن درختــــای 
بلندباالیــــی گرفتن که خیلی قدمت دارن و میشــــه اوجو 
م با درختاشه؛ مخصوصا 

َ
گفت که ِقشنگی خیابان بوعلی ا
ِشبا که نور سبز میزنه زیرِ درختا. 

از ایــــن پیرمرد خــــوش روی همدانی تشــــکر می کنم و از 
مغــــازه اش خارج می شــــوم. کامال حق با اوســــت، زیبایی 
آســــمان  خیابان بوعلــــی همدان به درخت های ســــر به 
کشیده ایست که هر دو ســــمت خیابان را فرا گرفته اند 
و ســــایه ای دلچســــب در روزهای گرم تابســــتان و خزانی 
، به رهگذران این خیابان هدیه  زیبا در روزهای سرد پاییز

می کنند.

هگمتانه -گروه محله ما: مهمترین عنصر شهری پس 
از مجموعــــه بــــازار و مرکزیت شــــهر از زمان هــــای قدیم 
تاکنون، محالت شــــهر همدان بوده اســــت که به لحاظ 
، مســــجد  ، بازار شــــکلی و فضایی گرداگــــرد مرکز شــــهر
جامع، ســــرا ها، کاروانسرا ها و... با فاصله ای از ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ 
متر شــــکل گرفته بودند که هنوز هم قســــمت هایی از 
این محالت و مراکز آن ها بر چهره شــــهر قامتی اســــتوار 
دارند؛ امــــا بخش بزرگــــی از این محله هــــای قدیمی طی 
گذشت زمان دچار تغییر و تحوالتی شده اند. نخستین 
دخالت هــــا در بافت هــــای تاریخی ایران بــــه اوایل دوره 
پهلوی باز می گردد که عمدتا در مراکز شــــهرهای تاریخی 

متمرکز شد. 
در دوره پهلــــوی اول میدانــــی به عنوان میــــدان اصلی 
شــــهر در مرکز شــــهر تاریخی همدان، توســــط مهندس 
معمــــار آلمانــــی، کارل فریــــش، تهیه و اجــــرا گردید که ۶ 
خیابان اصلی از آن منشعب می شدند. طراحی و اصول 
خیابان کشی یا انشــــعاب خیابان ها از این میدان دایره 
شــــکل، بــــه نحوی اســــت که هر چه شــــهر گســــترده تر 
می شود، باز هم به صورت غیر مستقیم زیر نفوذ همین 

میدان مرکزی شهر است.
یکــــی از این ۶ خیابــــان اصلی، خیابان بوعلی اســــت که 
امروز به شــــکل پیــــاده راه، به آرامگاه بوعلی ســــینا ختم 
می شــــود و امتداِد آن به ســــمت جنوب شــــهر کشیده 
شــــده و تا میدان جهاد می رسد که به نام خیابان بوعلی 

شناخته می شود.

ابتدای خیابان بوعلی از ســــمت میــــدان آرامگاه بوعلی 
ســــینا مسیری اســــت که از انتهای محله کلپا منشعب 
کل  اداره  جلــــوی  از  خــــود  امتــــداد  در  و  اســــت  شــــده 

دادگستری و اداره پست همدان می گذرد.

باغچه بوربور �
، نویســــنده و پژوهشــــگر پیشکسوت  علی جهان پور
همدانی در خصوص این مســــیر و کاربری های ســــابق 
موجود در آن به هگمتانه گفت: از ضلع شــــمالی محله 
کلپــــا که به ســــمت انتهای ایــــن محله پیــــش می رویم 
امروز بــــه کوچه ای به نــــام کوچه پروین می رســــیم که از 
کوچــــه دیگری به نــــام پردیس بــــه دادگســــتری و اداره 
پســــت رســــیده و به خیابان بوعلی متصل می گردد؛ اما 
. در گذشته این منطقه باغچه ای بود به نام باغچه بوربور
وی با بیان اینکه این باغچه متعلق به حسین علی خان 
بوربور بود ادامه داد: باغچه بوربور منطقه ای بسیار وسیع 
بود که ســــاختمان های پســــت و تلگراف، دادگستری و 
)دبیرســــتان آزرم( و بسیاری از خانه های  هنرستان بوربور

مسکونی این محوطه را در بر می گرفت.
علی جهان پــــور اضافه کرد: یکی از مســــیرهای انتهایِی 
محله کلپا همین باغچه بود که پس از گذشت سال ها 
و گسترش ساخت و سازها و نیز خیابان کشی از سمت 
، کوچه های این منطقه به ســــمت  میــــدان اصلی شــــهر

خیابان بوعلی کشیده شدند.
وی با اشــــاره به خیابان بوعلی به عنوان یکی از ۶ خیابان 

اصلی شــــهر همدان که در زمان پهلوی کشــــیده شــــد 
افــــزود: این خیابان از جنوبی تریــــن نقطه میدان مرکزی 
شهر منشعب می شود و تا میدان جهاد که در گذشته 

به ایستگاه بوعلی معروف بود، امتداد می یابد.
جهان پور در مورد آرامگاه بوعلی نیز گفت: آنجا تا پیش 
 ســــاده با گنبد آجری و شش 

ً
از دهه ۱۳۳۰ بنایی نســــبتا

ترک بود کــــه در اوایل دهه ۱۳۳۰ بنای فعلــــی آرامگاه بر 
روی آن بنای قدیمی ساخته شد.

وی اضافه کرد: تا اوایل دهه ۱۳۴۰ مجسمه بوعلی سینا، 
که امــــروز در میدان آرامگاه بوعلی روبروی بلوار آیت اهلل 
مدنی قرار گرفته، در ایســــتگاه بوعلی کــــه امروز میدان 
جهاد نام دارد، قرار داشــــت؛ و خیابــــان بوعلی نیز تا این 

ایستگاه ادامه پیدا می کرد.
این نویسنده پیشکسوت همدانی به وجود شهرداری 
مرکــــزی همدان در ابتــــدای خیابان بوعلی اشــــاره کرد و 
ادامه داد: کوچه شهرداری در ضلع غربی خیابان بوعلی، 
باالدســــت شــــهرداری مرکزی اســــت که با رســــیدن به 

خیابان بین النهرین به پایان می رسد.
وی بــــا بیــــان اینکه خیابــــان بوعلی امروز به یک مســــیر 
اداری-تجاری تبدیل شــــده گفت: این خیابان در ضلع 
شــــرقی خود از طریق کوچه ســــیزده خانه به چمن کلپا و 
در ضلع غربــــی خود به بین النهرین متصل می شــــود و 
ســــالیان ســــال اســــت که به عنوان یکی از خیابان های 

مهم و اصلی همدان شناخته می شود.
علــــی جهــــان پــــور افــــزود: وجــــود اداره هــــای پســــت، 
دادگســــتری، شــــهرداری، مخابرات، مالیات، بیمه و... در 
مســــیر خیابان بوعلی نیز دلیلی اســــت بر اهمیت این 

خیابان در شهر همدان.

درختان کهن خیابان بوعلی �
همــــدان در قدیم شــــهری سرســــبز و پوشــــیده از باغ و 
درختان بسیار بوده اما امروز دیگر خبری از آن سرسبزِی 
ســــابق نیســــت، هرچند هنــــوز هــــم درختــــان کهن و 
منظره ای  رهگــــذران  بــــرای  بوعلی  خیابان  بلندوبــــاالی 

بسیار زیباست.
یکــــی از زیبایی های خیابان بوعلی این اســــت که در دو 
ســــمت خود با درختــــان قدیمی و قطوری احاطه شــــده 
که ریشــــه در قدمت این شــــهر دارند. متاسفانه برخی از 
درختان کهن ایــــن خیابان بنا به دالیلی قطع شــــدند و 

برخی درختان نیز خشکیدند.
البتــــه ســــاخت مجســــمه های چوبی بــــا تنــــه درختان 
خشــــکیده در همــــدان ایــــده جالبــــی بوده که توســــط 
شهرداری همدان به اجرا درآمده است. این مجسمه ها 

از درختــــان خشــــکیده پیاده روها با هــــدف جلوگیری از 
قطع درختان و زیباسازی شهر ساخته شدند.

، چهار  در خیابــــان بوعلــــی و محدوده ســــیزده خانــــه نیز
مجســــمه چوبــــی از درختان خشــــکیده کنار پیــــاده رو 
ساخته شده که جلوه زیبایی به مسیر عبور شهروندان 

همدانی بخشیده است.

جهادگر پیشکســــوت همدانی: با فرمان شهید  �
مدنــــی میدان "رضاشــــاه" ملعــــون با نــــام "جهاد" 

روحی تازه یافت
گفت: میدان "رضا شاه"  جهادگر پیشکسوت همدانی 
از جمله میــــدان های قدیمی همدان بــــود که به فرمان 
شــــهید بزرگوار آیت اهلل مدنی به نام "جهاد" به این معنا 

که ما همیشه بیدار و آماده هستیم تغییر پیدا کرد.

 مردم انقالبی همدان هم همچون سایر مردم شهرهای 
ایران در پاســــخ به ظلم های رژیم طاغوت  در ایام خفقان 
با برپایی راهپیمایی های مختلف اعتراض خود را به این 

رژیم نشان دادند.
در همدان هــــم همچون ســــایر نقاط ایران بســــیاری از 
میــــدان های اصلــــی مرکز شــــهر به نام محمدرضاشــــاه 
ملعون و پدر مزدورش رضا شاه بود از جمله آنها میدان 

رضا شاه، یا همان میدان جهاد فعلی همدان بود.
این میدان که سالیان ســــال به نام میدان رضا شاه نام 
گرفته بــــود به یاد فرمــــان حضرت امــــام )ره( درباره نهاد 
جهاد ســــازندگی  همدان بــــه نام  جهاد نــــام گرفت و هر 
ساله مراســــم یادبودی به یاد آن روزگاران در این میدان 
شــــکل می گیرد، به همین منظور با یکــــی از جهادگران 

پیشکسوت همدان مصاحبه ای صورت گرفت.

حاج محمدعلی دلگرم ، جهادگر پیشکســــوت همدانی  
و مدیر کانون سنگر سازان بی سنگر استان همدان به 
بیان خاطراتی از دوران انقالب پرداخت و گفت: همدان 
از اولین جاهایی بود که به فرمان شــــهید بزرگوار شهید 
مدنی )ره( قبل از اینکه حضــــرت امام خمینی )ره( اعالم 

کند مبارزات خود را شروع کرده بودند.
وی اظهــــار کــــرد: ابتــــدا  شــــهید مدنی جلســــات جهاد 
ســــازندگی  خود را  در هتل بوعلی و سپس در باغ جهاد 

که  در خیابان عمران  است تشکیل می دادیم.
این جهادگر پیشکســــوت بیان کرد: بــــا توجه به اینکه 
مردم همدان در زمان  آیت اهلل کاشانی  و مصدق  تجربه 
پایین آوردن مجســــمه شــــاه  را داشتند شــــهید مدنی 
دستوری  را به نظامیان صادر کرد که خودشان مجسمه 
های شاه را قبل از آنکه خونی ریخته شود پایین بیاورند 

که این امر صورت گرفت.
وی بــــا بیان اینکه در زمان رضاه شــــاه هم به این میدان 
با وجود مجســــمه رضا شــــاه هرگز مردم همدان میدانی 
به نام رضا شــــاه نمی شناختند و به علت وجود خوابگاه 
دانشجویان  دانشــــگاه  بوعلی سینا میدان )دانشگاه( 
گفته مــــی شــــد  گفت: شــــهید بزرگــــوار شــــهید مدنی 
پیشــــنهاد دادند نام این میدان به نام جهاد ســــازندگی 
تغییر پیدا کند چــــرا که جهاد عامل بیداری اســــت و ما 
همیشه بیدار هستیم و فرهنگ جهاد فرهنگ ماست.

ابن جهادگر پیشکســــوت به مراحل ساخت آرم میدان 
جهــــاد فعلــــی پرداخت و اظهــــار کــــرد: این آرم توســــط 
مهندس فاطمی نژاد که یکی از  فرماندهان جنگ جهاد 
و کارآفرین  و مبتکر جهاد  است ، در سال ۱۳۵۸ ساخته 

شد و نام این میدان به این اسم تغییر پیدا کرد.
محمدعلــــی دلگــــرم در پایان بــــا انتقاد از اینکــــه مبارزات 
انقالبی همدانی ها در رســــانه ها مظلوم واقع شده است 
گفت:   اســــتان همدان از جمله اولین اســــتان هایی بود 

که در زمینه انقالب فعالیت های خود را شروع کرده بود.

نویسنده و پژوهشگر همدانی در گفتگو با هگمتانه:

ین  خیابان بوعلی سینا یکی از مهم تر
خیابان های همدان
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

اگر سران قوا جلسات مشترک را جدی بگیرند 
از افسار گسیختگی هزینه ها جلوگیری می شود

دبیــــر مجمع تشــــخیص مصلحــــت نظام تأکیــــد کرد: 
اگر ســــران قوا، جلسات مشــــترک را جدی بگیرند و از 
دیدگاه اقتصاددانان استفاده کنند خیلی زود بر اداره 
کشور مسلط می شــــوند و از افسارگسیختگی هزینه 
کاال هــــا جلوگیری به عمل می آیــــد و بازار بورس نجات 

می یابد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــــاره به اختیارات کامل شــــورای هماهنگی سران 
ســــه قوه نوشت: از ظرفیت جلســــات مشترک سران 
قوا برای حل مشــــکالت اقتصادی اســــتفاده شــــود و 

متاسفانه از این فرصت استفاده نمی شود.
 رضایی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
رهبر معظم انقالب، برای اداره کشور در شرایط کنونی 
به سران سه قوه اجازه دادند که در جلسات مشترک؛ 
بــــا اختیــــار کامل، بــــرای عبور از شــــرایط جاری کشــــور 
تصمیــــم بگیرند. متاســــفانه از این فرصت اســــتفاده 

نمی شــــود. بنابراین پیشــــنهاد می کنم؛ اوال حداقل 
هفت نفر از اقتصاددانان که ســــابقه فعالیت تجربی 
دارند در آن دبیرخانه مستقر شوند و چون سران سه 
قوه، مدعی تخصص الزم در امور اقتصادی نیســــتند 
یا اگر هــــم از آن تخصــــص بهره مند باشــــند، اختالف 
نظــــر اجتناب ناپذیر اســــت؛ از آرای این اقتصاددان ها 

استفاده و جلسات بیشتری برگزار کنند.
ثانیا؛ اگر ســــران قوا، جلسات مشــــترک شان را جدی 
بگیرند و دبیرخانه شــــان را تقویت کننــــد و از دیدگاه 
اقتصاددانان اســــتفاده کنند خیلی زود بر اداره کشور 
مسلط می شوند و از افسارگسیختگی هزینه کاال ها و 
ارز و مسکن جلوگیری به عمل می آید و بازار سرمایه و 

بورس نجات پیدا می کند.
تاکنــــون چند جلســــه در صحــــن مجمع تشــــخیص 
مصلحــــت و جلســــاتی در کمیســــیون اقتصــــادی و 
 ، مشــــترک مجمع برگــــزار و اوضــــاع اقتصادی کشــــور

معیشــــت مردم، تورم افسارگســــیخته، نرخ ارز و وضع 
بورس به طور مفصل و دقیق بررسی شده است.

از کارشناســــان دولت، مجلس و دیگر بخش ها برای 
شــــرکت در این جلســــات دعوت کردیم که با حضور 
آنان بحث های خوبی شد، اما چون فعال قصد نداریم 
که موضوعات مطرح در مجمع به بحث های چالشــــی 
تبدیل شود، دیدگاه های خودمان را از طرق رسمی به 

دولت و مجلس منعکس کرده و می کنیم.

الزام مجلس به دولت برای 
پرداخت یارانه ۱2۰ هزار تومانی

بعد از اما و اگرهای بســــیار در رابطه بــــا طرح تامین 
کاالهای اساســــی توافق برای پرداخــــت مبلغ بین 
۶۰ تــــا ۱۲۰ هــــزار تومانی بــــرای هر یک از مشــــموالن 
گذشته با توجه  گرفته اســــت. طی ماه های  صورت 
به وضعیت تامین کاالهای اساســــی و مشــــکالتی 
که در این رابطه برای مردم وجود داشــــت، مجلس 
طرح یــــک فوریتی طــــرح تامین کاالهای اساســــی را 
مصوب کــــرد که طــــی آن پیشــــنهاداتی در رابطه با 
توزیع کاالهای اساســــی در قالــــب کاالبرگ یا کارت 
الکترونیــــک مطــــرح بــــود. در ایــــن مدت نیــــز قرار 
بود ســــازمان برنامه و بودجه طرح را بررســــی کند و 
در رابطه بــــا تامیــــن منابع آن تصمیم گیری شــــود.
آنطور که در نهایت در کمیســــیون برنامه و بودجه 
مجلــــس مصوب شــــده از ایــــن حکایــــت دارد که 
دولــــت را ملزم به پرداخــــت یارانه تامیــــن کاالهای 

اساسی خواهد کرد. 
براین اســــاس قرار اســــت مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای 
هریک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای هر 
یک از سایر دهک ها واریز شود که به حساب کارت 

یارانه نقدی آنها خواهد بود.

حقوق بازنشستگان ۷۷ درصد 
افزایش پیدا کرده است

وزیــــر تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی با بیــــان اینکه 
بــــا اســــتفاده از ســــازوکارهایی که دولــــت مهیا کرد 
توانســــتیم اولین حقوق افزایشــــی بازنشستگان را 
پرداخت  افزایــــش  متوســــط  گفت:  کنیم،  پرداخت 
بازنشســــتگان ۷۷ درصــــد بود. بر اســــاس گزارش 
صندوق بازنشســــتگی کشــــوری، همســــان سازی 
حقــــوق به نســــبت حقوق هایی کــــه کمتر یــــا باالتر 
بودنــــد، بــــه ۹۰ درصــــد خالــــص دریافتی شــــاغلین 
رسید. محاسبات نشــــان می دهد متوسط افزایش 
پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد بوده است که 
از محل ۱۶ هزار میلیارد تومان سهامی بود که دولت 

در اختیار صندوق بازنشستگی قرار داده بود.
وی تصریــــح کــــرد: ایــــن پرداخت ها مســــتمرا ادامه 
پیــــدا خواهد کرد و در ســــال هــــای آینــــده با پیش 
بینی منابــــع در بودجه عمومی نیــــز همچنان انجام 
می شــــود. امیدواریــــم با پیش بینــــی بودجه اش در 
بودجه عمومی تالش شــــود تا دیگر فاصله ای بین 

دریافت ها باقی نماند.

مصوبه دولت درباره پرداخت 
مابه التفاوت ارز واردکنندگان

 لغو شد
بــــا رأی  گفــــت:  کارشــــناس حقوقــــی بانکــــی  یــــک 
دیوان عدالــــت اداری مصوبه هیات وزیــــران درباره 
پرداخــــت مابه التفاوت نــــرخ ارز زمان تامیــــن و نرخ 
ارز در بازار ثانویه ارزی ابطال شــــده و بر این اســــاس 
واردکنندگانــــی که از زمــــان ابالغ مصوبــــه این مبلغ 
اضافی را پرداخت کرده انــــد می توانند مبلغ واریزی را 

بازپس بگیرند.

افشای حساب بانکی ترامپ 
در چین

 تالش ناموفق برای دستیابی به پروژه های 
بزرگ چینی

بنابر گزارش رســــانه های آمریکایی، تحلیل ســــابقه 
مالیاتــــی رئیس جمهور این کشــــور نشــــان داده او 
یک حســــاب بانکی اعالم نشــــده در چین دارد و در 
بیش از یک دهه گذشــــته به دنبال دست یافتن به 
پروژه های بزرگ در این کشور بوده است. بر اساس 
گزارش جدید رسانه های آمریکایی، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور این کشــــور یک حساب بانکی اعالم 
نشــــده در چین دارد و در بیش از یک دهه گذشته 
به صورت ناموفق به دنبــــال معامالت بزرگ تجاری 
 ،» در چین بوده اســــت. به گزارش »نیویــــورک تایمز
این حساب را مدیریت هتل های بین المللی ترامپ 
کنترل می کند و از ســــال ۲۰۱۳ تــــا ۲۰۱۵، ۱۸۸.۵۶۱ دالر 

در چین مالیات پرداخت کرده است.

: رئیس سازمان بازرسی کل کشور
یکا علیرغم ادعای آمر

درگاه های تامین دارو به کشور 
مسدود است

رئیــــس ســــازمان بازرســــی کل کشــــور با انتقــــاد از 
تحریم هــــای ظالمانه آمریکا، گفــــت: علی رغم ادعای 
آمریکا که راه تأمین دارو و غذا برای ایران باز هست؛ 
اما تمــــام درگاه هــــای تأمین و انتقال دارو مســــدود 

است.

؛ براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار
غ اعالم شد قیمت جدید مر

قیمت مصرف کننده ۲0 هزار و 410 تومان

کارگروه تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ١٣ 
هزار و ١٠٠ تومان به عالوه ١٠ درصد افزایش و کاهش 
در اســــتان ها تصویــــب کرد.همچنیــــن قیمــــت هر 
کیلوگرم مرغ گرم برای مصــــرف کننده ۶ هزار تومان 

بیشتر از نرخ مرغ زنده مصوب شده است.
بنابراین قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران تا ۱۴ هزار 
و ۴۱۰ تومان و قیمت مجاز برای مرغ گرم برای مصرف 

کننده تا ۲۰ هزار و ۴۱۰ تومان است.

اخبار کوتاه

رئیس کمیته امداد امام)ره(: 
2۰۰ هزار شغل تا پایان سال توسط کمیته امداد امام)ره( 

در کشور ایجاد می شود
هگمتانه- گــــروه ایران و جهان: رئیس کمیته امداد امام خمینــــی )ره( گفت: یکی از مأموریت های 
اصلی کمیته امداد در سال جاری ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در سراسر کشور با اعطای ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان تســــهیالت قرض الحسنه است. ســــیدمرتضی بختیاری بعدازظهر چهارشــــنبه در حاشیه 
بازدیــــد از طرح های اشــــتغال زایــــی مددجویان تحت پوشــــش کمیته امداد امام)ره( گلســــتان در 

آزادشــــهر اظهارکرد: یکی از مأموریت های اصلی کمیته امداد که در اساســــنامه این نهاد هم آمده و 
در توصیه های رهبر معظم انقالب به آن تأکید شده، اشتغال است.  

وی افزود: در زمینه توانمندســــازی مددجویان ســــه رکن اشــــتغال، مســــکن و ایجاد فرهنگ کار و 
تالش در دستور کار قرار گرفته و برنامه هایی هم تعریف شده است.

بختیــــاری با تأکید بر حمایــــت از مددجویان کمیته امداد در حوزه اشــــتغال، گفت: در طرح راهبران 
شــــغلی، افــــراد تحصیلکــــرده و متخصِص دارای شــــرکت های دانــــش بنیان در حوزه اشــــتغال به 

مددجویان کمیته امداد امام)ره(  کمک می کنند. 
وی اضافه کرد: به تمامی اســــتان ها ابالغ شــــده کــــه ۵۰ درصد از ظرفیت اشــــتغال مددجویان باید 

مطابق طرح راهبری شغلی ایجاد شود تا حمایت های الزم توسط این افراد صورت گیرد.
رئیس کمیته امداد امــــام خمینی )ره( بیان کرد: یکی از مأموریت های اصلی کمیته امداد در ســــال 
جاری ایجاد ۲۰۰ هزار شــــغل در سراسر کشــــور با اعطای ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض 

الحسنه است. 

وزیر راه و شهرسازی:

ح مفید و موثری بود  مسکن مهر طر
باید درباره کمیسیون مشاوران امالک تجدیدنظر شود 

هگمتانه- گــــروه ایران و جهــــان: محمد اســــالمی گفت: 
مســــکن مهر یک طرح مفید برای اقتصــــاد و یک خدمت 

موثر بوده است.
محمد اســــالمی وزیر راه و شهرســــازی سه شــــنبه شــــب 
میهمان برنامه پایش شبکه یک ســــیما بود و در رابطه با 

تالطم های قیمتی در بازار مسکن توضیح داد. 

نوسانات بازار مسکن روانی است �
اسالمی در پاســــخ به این سوال که افزایش قیمت خانه تا 
کجا ادامه دارد، گفت: بخش مســــکن در حال حاضر تابع 
واقعیت و عرضه   و تقاضا نیســــت و به ســــمت تبعیت از 

، طال و بورس رفته است. بازار ارز
وی افــــزود: وضعیت بازار مــــا روانی اســــت و قیمت ها بر 
اســــاس تاثیرات روانی اســــت تــــا واقعیت؛ بــــرای بهبود 
وضعیت مســــکن، دولت اقدام به شروع طرح ملی اقدام 
مسکن رفته است؛ واجدین شرایط مشخص و پول واریز 
شده است. ۴۶۰ هزار واجد شرایط تایید شده داریم و ۱۳۸ 
هزار نفر نیز به افتتاح حســــاب و واریز وجه اقدام کرده اند. 
ما مصمم هســــتیم که انشااهلل ســــاخت ۴۰۰ هزار واحد را 

عملی بکنیم.

برای اقشار مختلف برنامه داریم �
وزیر راه و شهرســــازی در رابطه با تعیین طرح های ساخت 
مســــکن برای جامعه کارگری افزود: به غیر از طرح مسکن 
ملــــی، طرح هایی بــــه صورت مــــوازی برای جامعــــه کارگری 

کشــــور نیز مطرح شــــده اســــت، همچنین برای مســــکن 
فرهنگیان نیز شــــروع شده اســــت. برای اصحاب رسانه و 
نیروهای مســــلح نیز برنامه هایی در دســــت اقدام است. 
یک نهضتی برپا شــــده است و ما ان شااهلل بتوانیم در این 

مسیر موفق شویم و دغدغه مسکن را از بین ببریم.

ح مالیات بر خانه های خالــــی به تقویت عرضه  � طــــر
مسکن کمک می کند

اســــالمی در رابطه با وضعیت مالیات های تنظیمی در بازار 
مسکن، گفت: طرح های مالیات تنظیمی دو سالی است 
که پژوهش ســــنگینی پیرامون آن شــــده است، در حال 
حاضر نیز در صحــــن دولت کلیات آن نیز تصویب شــــد، 
ما باید تنها تقاضای سرمایه ای را بزنیم و طرح های مالیاتی 
باید به نحوی باشد که سرمایه گذاری های در بخش تولید 
مسکن را تهدید نکنیم؛ در حال حاضر طرح نهایی دولت 
آماده است و مراحل پایانی تائید هیأت دولت را بگیرد، به 

مجلس برود. 
وی در رابطه با مالیــــات بر خانه های خالی نیــــز اظهار کرد: 
بســــاز و بفروش غیراصولی اتفاق افتاده در بازار مسکن، 
موجب شــــده اســــت در جاهایی که حتی تقاضا نیســــت 
خانه ســــاخته شــــود و با حبس این خانه ها و خالی ماندن 
آن ها موجب شده اســــت که این وضعیت اتفاق بیافتد. 
با اخذ مالیات بــــر خانه های خالی، این خانه ها به ســــمت 
عرضه شــــدن می روند و عرضه در بازار را زیــــاد خواهد کرد. 
مالیات بــــر خانه های خالی طرح بســــیار خوبی اســــت تا از 

تالطم های مالیاتی جلوگیری شود.

اســــالمی، در رابطه با ســــامانه جامع امالک و اســــکان هم 
گفت: در ابتدا، قانون، وزارت راه و شهرســــازی را به عنوان 
متولی این ســــامانه معرفی کرده بود؛ اما با توجه به اینکه 
اطالعات از اکثر دستگاه ها به وزارت راه و شهرسازی داده 
نمی شد با رفت و برگشت های بســــیار با وزارت اقتصاد و 
سازمان امور مالیاتی، توانســــتیم بسیاری از داده ها جمع 
شــــد و در حال حاضر به ســــطح بســــیار خوبی از اطالعات 
رسیده ایم. من فکر می کنم برای اولین بار یک اتفاق بزرگ 
با راه اندازی ســــامانه جامع امالک و اســــکان اتفاق افتاده 
اســــت. امیدواریم سازمان ثبت اسناد نیز به کمک بیایند 
تا اطالعات کامل تر شود. اطالعات جمع آوری شده بسیار 
مهم و بــــا اهمیت هســــتند و با تجمیع ایــــن اطالعات به 
دسترســــی کامل اطالعات و امکان برنامه ریزی در ســــطح 

کالن به وقوع پیوسته است.
وی در رابطه با کمیسیون مشــــاورین امالک، افزود: حتما 
باید درباره کمیسیون مشاورین امالک تجدید نظر شود، 
باید به سمت اخذ مبلغ ثابت برای عقد هر قرارداد برویم. 
تصمیم اخیر رئیســــی جمهور نیز به این منوال اســــت که 
مشاورین امالک از ذیل وزارت صمت به ذیل وزارت راه و 
شهرســــازی بیاید تا بتوانیم سیاست گذاری مناسب را در 

قبال مشاورین امالک اعمال کنیم.
وزیــــر راه و شهرســــازی در رابطــــه با حذف قیمــــت از روی 
وبگاه هــــای ارائه قیمت کاالها و خدمــــات مختلف افزود: 
ما بــــه طور کل با هرگونه افزایــــش عوامل روانی در قیمت 
کاال و خدمات مخالف هســــتیم. قیمت هــــای غیرواقعی 
باعث تالطم های زیادی می شــــود و ارائه این قیمت ها در 
وبگاه هــــای مختلف بار روانی را تشــــدید می کند، بنابراین 

باید قوه اجرایی با این موضوعات مقابله کند
.
مســــکن مهر برای اقتصاد مفیــــد و خدمتی مؤثر  �

است
اسالمی در رابطه با مســــکن مهر اظهار داشت: مسکن 
مهــــر یک طــــرح مفید بــــرای اقتصاد و یــــک خدمت موثر 

بوده است.
وزیر راه و شهرســــازی با اشــــاره به قیمت بلیــــط هواپیما 
بــــرای حفظ فاصله اجتماعی و افزایش شــــدید قیمت ها، 
افزود: باید در شــــرایط کرونایی فاصلــــه یک درمیان برای 
هر ســــفر هوایی ایجاد شــــود ولی قیمت ها باید متعادل 
اضافه شود ولی افزایش ۱۵۰ درصدی آن غیرقابل قبول 

است.
اسالمی در پایان قول داد که خانه  های طرح مسکن ملی تا 

پایان سال ۱۴۰۰ تحویل می شود.

کمبود انسولین در داروخانه ها با وجود افزایش واردات
احتمال احتکار وجود دارد

هگمتانه- گــــروه ایران و جهان: نایب رئیس کمیســــیون 
بهداشــــت مجلس گفت: طبق آماری که در اختیار داریم، 
میزان واردات انســــولین در ۶ ماهه امســــال نسبت به ۶ 
ماهه سال گذشته نه تنها کاهشــــی نبوده بلکه افزایشی 
بــــوده و ۱.۳ برابر بیش تر از ســــال ۹۸ بوده اســــت اما چه 
اتفاقی افتاده که امروز کمبود انســــولین در کشور وجود 

دارد؟
سید محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شــــورای اسالمی در مورد کمبود انسولین 
اظهار داشــــت: حدود ۱۰ درصد مردم کشورمان متاسفانه 
بیمــــاری دیابــــت دارنــــد و مصــــرف داروی انســــولین هم 
طبیعتا با افزایش روبه روست بنابراین نیاز به برنامه ریزی 
، آینده نگر و با جدیت داریم چــــون اگر این موارد  مســــتمر

نباشد دچار کمبود خواهیم شد.
وی افزود: کشور ما به لحاظ تولید انسولین هیچ مشکلی 
ندارد و به مقدار نیاز بیماران انســــولین در کشــــور تولید 
مــــی شــــود اما شــــکل انســــولین تولیــــدی در کشــــور به 
صورت ویال است که خوشبختانه یا متاسفانه با واردات 
انســــولین های قلمی به کشور اســــتقبال باالیی از طرف 
بیماران دیابتی به اســــتفاده از این نوع انســــولین صورت 
گرفــــت و خیلی از کســــانی که از ویال اســــتفاده می کردند 
داروی خود را با نوع قلمی جایگزین کردند چرا که استفاده 
از نوع قلمی آسان تر است و تمامی بیماران در تحصیالت 

علمی مختلف می توانند به راحتی استفاده کنند.

پاک مهر ادامه داد: بخشی از انسولین های قلمی از طریق 
واردات تأمیــــن می شــــود و بخشــــی هم در داخــــل تولید 
می شــــود و طبق آماری که در اختیــــار داریم میزان واردات 
انسولین در شــــش ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال 
گذشته نه تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و یک و 
سه دهم برابر بیشتر از سال ۹۸ بوده است اما چه اتفاقی 

افتاده که امروزه کمبود انسولین در کشور وجود دارد؟
نایــــب رئیس کمیســــیون بهداشــــت مجلــــس در ادامه 
اظهار داشت: آنچه که ما در مورد دالیل کمبود انسولین 
احســــاس می کنیم و با توجه به افزایش واردات در ســــال 
جاری نســــبت به ســــال گذشــــته، اوال دارو توزیع مناسبی 

نــــدارد و نظارت مناســــبی هم در توزیع انســــولین صورت 
نمی گیرد؛ دوم اینکه برخی افراد سودجو دست به احتکار 
زده اند و مافیای دارو هســــتند و متأســــفانه از مسیرهای 
ویژه خواری )رانت( و رابطه اســــتفاده می کنند و این دارو را 
احتکار می کنند و ســــوم اینکه در حوزه دارو قاچاق اتفاق 

می افتد.
پاک مهر اضافه کرد: دلیل دیگــــری که می توان به عوامل 
کمبود انســــولین اضافه کرد موضــــوع قاچاق دارویی بود 
که در کشور عراق صورت گرفت که متاسفانه برخی ها جو 

روانی راه انداخته اند.
وی گفت: با برخی از داروخانه ها صحبت کردم که می توان 
گفت ویال انســــولین در تمامی داروخانه ها وجود دارد و 
در برخــــی داروخانه ها هم حتی نوع قلمــــی هم وجود دارد 
کــــه باید پزشــــکان در تجویز دقت کرده و مســــؤولین نیز 
نظارت ها را تشــــدید کنند تا این دارو به درستی به دست 

بیماران برسد.
نایــــب رئیس کمیســــیون بهداشــــت و درمــــان مجلس 
شورای اسالمی گفت: نظارت ها حتما و اجبارا باید تشدید 
شود، نظارت ها علمی شــــود، توزیع از تولید حتی از منابع 
واردات تا مصرف باید نظارت دقیق و هوشــــمند شــــود و 
آمار هم به صورت مرتب به دســــتگاه های نظارتی ارســــال 
شــــود. دســــتگاه های نظارتی و قضایی کشــــور نیز باید با 
عوامل و کســــانی که این نابســــامانی را در کشور به وجود 

آوره اند برخورد جدی کنند.

چامسکی: 

}شهید{ سلیمانی  ترور سردار
نشان داد آمریکا کشوری یاغی است

هگمتانه- گروه ایران و جهان: یک فیلسوف و تاریخ دان 
برجســــته آمریکایی گفت، اقدامات آمریکا علیه ایران از 
}شهید{ ســــلیمانی نمایانگر تفکرات  جمله ترور سردار

افراطی در آمریکا است. 
»نــــوام چامســــکی« فیلســــوف و تاریــــخ دان برجســــته 
آمریکایــــی روز سه شــــنبه گفــــت، ترور ســــردار »قاســــم 
سلیمانی« از سوی دولت آمریکا اقدامی شوکه کننده و 

نمایانگر تفکرات افراطی در داخل این کشور است.
چامســــکی در مصاحبــــه ای گفــــت: »اقدامــــات ترامپ 
درخصوص ایــــران، اول از بین بردن برنامــــه جامع اقدام 
مشــــترک )برجام(، بــــه طور قابل توجهــــی نقض قوانین 
بین المللــــی بود. این توافق مورد تأیید شــــورای امنیت 
ســــازمان ملل بود. ترامپ گفت بســــیار خوب من آن را 
نمی خواهم. فرد دیگری آن را ایجاد کرده اســــت. این کار 
 به شکلی قابل پیش بینی موجب افزایش تنش با 

ً
یقینا

ایران شد و واکنش ها به آن نیز مالیم بودند«.
وی افزود: »مســــئله دیگر ترور ]سردار قاسم[ سلیمانی 
بود که در ایاالت متحده با اســــتقبال زیادی مواجه شد. 
این اقدامی بســــیار خطرناک بود. چنین چیزی در خالل 
جنگ جهانی دوم و حتی جنگ سرد نیز رخ نداد و مانند 
این بود که ایران تصمیم می گرفت مایک پامپئو و یکی 
از فرماندهان عالــــی رتبه همراهش را در فــــرودگاه بین 
المللی مکزیکوسیتی به قتل برســــاند. ما چنین کاری را 
بســــیار جدی تلقی می کردیم. این همان اتفاقی اســــت 
که در این خصــــوص رخ داد ولی در اینجــــا )آمریکا( مورد 
 شوکه کننده است و نشان 

ً
تحسین قرار گرفت که واقعا

داد که تفکرات داخلی در آمریکا تا چه حد افراطی هستند 
و آمریکا یک کشور یاغی اســــت که نسبت به تعهدات 
بین المللی بی تفاوت اســــت و کاری که بخواهد را انجام 

می دهد و در بیرون مرزها نیز پذیرفته شده است«.
چامســــکی در ادامه گفــــت: »این اقدامــــات و اقدامات 
دیگری از این قبیل تنها بر شــــدت تنش هــــا می افزاید. 
حادثــــه ای در خلیج ]فــــارس[ حتی به صــــورت تصادفی 
می تواند به یک انفجار بدل شــــده و واکنــــش ایران را در 
پی داشته باشد که در مقابل می تواند به بمباران ایران از 

سوی آمریکا و اسرائیل منجر شود«.
چامسکی گفت: »اسرائیل}رژیم صهیونیستی{ سرش 
برای این کار درد می کند و مدت ها اســــت آرزوی چنین 
کاری را دارد. چنیــــن کاری می توانــــد از بیــــن بردن ذخایر 
بزرگ انرژی جهان از ســــوی ایران را به دنبال داشته باشد 
که اصاًل ]پیش بینی[ اغراق آمیزی نیســــت. این اتفاق در 
شمال شرق عربســــتان در مجاورت مرزهای ایران اتفاق 
افتاد. ایران از طریق حوثی ها نشان داد که توانایی چنین 
کارهایــــی را دارد. فرض کنید آن ها این کار را انجام دهند. 
فرض کنید که حزب اهلل بــــه تل آویو و حیفا حمله کرده و 

این شهرها را بمباران کند«.
این کارشناس آمریکایی در ادامه گفت: »باید منطقه ای 
عاری از ســــالح اتمی در خاورمیانه ایجاد کرد. مگر این کار 

چقدر دشــــوار است؟ عرب ها به شــــدت به چنین کاری 
عالقه مند هســــتند. آن ها ۲۵ سال پیش این پیشنهاد 
را مطــــرح کردند و حتی تهدید کرده انــــد اگر به مرحله اجرا 
نرســــد پیمان منع گسترش ســــالح های اتمی )NPT( را 

نقض می کنند. پس آن ها موافق هستند«.
 به این 

ً
[ قویــــا ؟ ]ایــــران نیز وی افــــزود: »اما ایــــران چطور

کار عالقه مند اســــت و ســــال ها اســــت که خواستار آن 
؟ گروه  اســــت. خب؟ این از ایران. جامعه جهانــــی چطور
۷۷، جنبش عدم تعهد که شــــامل ۱۳۰ کشــــور اســــت 
 حامی آن هستند و ســــال ها است که خواستار آن 

ً
قویا

هســــتند. اروپا هم با آن موافق اســــت. تنها دو کشور با 
آن مخالف هستند. اول اسرائیل که نمی خواهد نظارتی 
بر سامانه های تسلیحات اتمی اش وجود داشته باشد و 
دومی پدرخوانده یعنی آمریکا است که هر مسیر منتهی 

به آن را مسدود کرده است«.
چامسکی تشریح کرد: »در جدیدترین مورد، اوباما سال 
۲۰۱۵ در جلســــات بازنگــــری در NPT که همیشــــه برگزار 
می شد شرکت کرد و گفت نمی توانیم آن را انجام دهیم. 
در پس این قضیه مســــئله بســــیار قابل توجهی وجود 
دارد. اگر آمریکا اذعان نکند که اسرائیل تسلیحات اتمی 
دارد، البته همــــه می دانند که دارد، حتــــی نمی توان آن را 
 آشکار اســــت اما آمریکا به آن 

ً
راز آشــــکار نامید زیرا تماما

اذعان نمی کند، اگر قرار باشــــد منطقه ای عاری از ســــالح 
اتمی وجود داشته باشد آمریکا باید به آن اعتراف کند و 

تسلیحات اتمی اسرائیل مورد بازرسی قرار گیرند«.
او می افزایــــد: »چنیــــن گامی مســــئله دیگــــری را پیش 
می کشد، برای مثال متمم سمینگتون که کمک نظامی 
و حتی مالی به کشورهای تولید کننده تسلیحات اتمی 
خارج از چارچوب NPT را ممنوع کرده اســــت. هیچکس 
از جملــــه دموکرات هــــا نمی خواهد این بحــــث را باز کند 
و نمی خواهند بگوینــــد بیایید ]به ایــــن قانون[ نگاهی 

بیندازیم«.
به گفته چامســــکی: »این کار توجیه قانون گرایی است 
اما این ســــوال را به وجود می آورد، که به نظر من همواره 
نیز درست بوده، که کمک های آمریکا به اسرائیل طبق 
قوانیــــن آمریکا غیرقانونی اســــت. بســــیار خوب؟ هیچ 
مالحظات دیگری مدنظرم نیست جز قانون آمریکا. این 

چیزی است که نمی توان بحثش را باز کرد«.

تعطیلی جلسه سران قوا توسط رئیس جمهور
 راه جایگزین مجلس برای تعامل با دولت

هگمتانــــه- گــــروه ایران و جهان: جلســــه 
شــــورای هماهنگی اقتصادی ســــران قوا 
بــــه دلیــــل غیبــــت رئیس جمهــــور برگزار 

نمی شود.
آخرین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مربوط به مخالفت روسای قوای 
تقنینی و قضائی با تشــــکیل بورس نفت 
بود که از آن روز تاکنون )یک ماه( جلســــه 

اقتصادی سران قوا تعطیل شده است.
به نقــــل از فــــارس، پیگیری هــــا از نماینــــدگان مجلس 
حکایت از این دارد که بعد از تعطیلی جلســــات شورای 
هماهنگی، طرح جایگزینی را مجلس در ســــطح وزرا برای 

پیگیری مسائل کشور دنبال کرده است.
در همین راســــتا قالیبــــاف به عنوان رئیــــس مجلس، 
جلســــاتی با وزرا و مدیران ارشــــد دولتی برگزار کرده و به 
نوعی امر ضروری تعامل قوا را در ســــطح ارتبــــاط با وزرا و 
ارائه توضیح و گزارش از آنها درخصوص مسائل مختلف 
پیگیری می کند. پی گیری وضعیت بازار ارز و جلســــات 
مســــتمر ۱۰ روزه با هدف کاهش قیمــــت دالر و تثبیت 
بــــورس و جلوگیری از قیمت گذاری دســــتوری فوالد در 

همین راستا تلقی می شود. 
همچنیــــن برگــــزاری نشســــت های رئیــــس مجلس و 

نماینــــدگان با رئیس کل بانــــک مرکزی، وزیــــر اقتصاد، 
وزیر نفت و وزیر جهاد کشــــاورزی برای پی گیری  مسئله 
اقتصاد و معیشت، سیاست های پولی، مالی و تجاری، 
نحوه حمایت از واردات کاالهای اساسی با ارز ترجیحی و 
حمایت از تولید از جمله اقدامات اخیر و تعاملی دولت 
و مجلس محسوب می شود.  در این جلسه نمایندگان 
نقطه نظرات و انتقادات خود را پیرامون مسائل مختلف 
از جمله نفوذ دالالن در بحــــث توزیع نهاده های دامی و 
خودرو و... مطرح کردند. در جلســــه مذکور عنوان شــــد 
کــــه فعالیــــت دالالن در بخش خــــودرو باعث شــــده تا 
ورق فــــوالد و قطعات یک و نیم برابر قیمت به دســــت 
خودروسازان برسد که این مسأله تأثیر قابل توجهی در 

افزایش قیمت خودرو در کشور دارد.

انعکاس
مراسم تشییع پیکر شهید امر به معروف »محمد محمدی« 

مراســــم تشییع پیکر شــــهید امر به معروف محمد محمدی صبح چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ با حضور گسترده مردم 
محله تهرانپارس تهران برگزار شد.



ســند مالکیت خودرو ســواری پژو تیپ GLXI 405 به رنگ نقــره ای مدل 1389 

ک ایران18-896د66 به شماره موتور 12489218600 و به شماره  به شماره پال

کــد ملــی  شاســی NAAM01CAOBK896401 بــه نــام جــواد ملکــی وجــود بــه 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 4050635151 مفقود 

مفقود شده

نظر به اینکه مالک خانم پری افروغ فرزند غالم به شماره ملی 4180221209 
و با ارائه فرم شهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 20 نهاوند اظهار 
نموده مقدار سه سهم و نیم مشاع از یازده سهم ششدانگ پالک 267 فرعی 
مفــروز و مجــزی از 3401 اصلی بخش یک ثبت نهاوند که ســند مالکیت 
دفترچه ای نسبت به یک سهم و نیم ذیل ثبت 3052 صفحه 516 دفتر جلد 
32 و به شماره سریال 604954 سری پ 72 و نسبت به دو سهم ذیل ثبت 
17681 صفحه 169 دفتر جلد 129 و به شــماره سریال 604952 سری پ 
72 تســلیم مالک گردیده و به علت نقــل و انتقال مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب به شــرح فوق، یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی جهت 
عموم آگهی می گردد. لذا چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 
اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، 
می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز 
به این اداره ارسال در غیر این صورت و پس از گذشت مدت زمان مقرر سند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد. 
م.الف 728

آگهی سند مالکیت المثنی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 12.014.658.000)دوازده میلیارد و چهارده میلیون و ششصدوپنجاه وهشت هزار(  ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 600.733.000 )ششصد میلیون و هفتصدوسی وسه هزار( ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 360 روز می باشد.

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.
 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/07/29 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی 

به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه 1399/08/21از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 

 

موضوع مناقصه: گازرسانی به شهرک گلخانه ای علمدار نهاوند

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 28-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.4028(

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/08/01   

به طور مکرر دست ها را به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویید.         

آگهی حصر وراثت

م.الف 384

خانم مریم ســهرابی دارای شناســنامه شماره 6429 به شــرح دادخواست به کالسه 
480/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصرت اله زارعی به شناسنامه شماره 3956 در تاریخ 97/05/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- معصومه زارعی فرزند نصرت اله به شــماره شناســنامه 12282 متولد 1358 
فرزند متوفی 2- مریم سهرابی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 6429 متولد 1336 
همســر متوفی 3- فاطمه زارعی فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 4040147383 
متولد 1370 فرزند متوفی4- طاهره زارعی فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 41 
متولد 1362 فرزند متوفی 5- فرشــته زارعی فرزند نصرت اله به شــماره شناســنامه 
275 متولد 1364 فرزند متوفی 6- آرزو زارعی فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 
4040038428 متولد 1368 فرزند متوفی 7- مهدی زارعی فرزند نصرت اله به شماره 
شناسنامه 1141 متولد 1365 فرزند متوفی 8- هادی زارعی فرزند نصرت اله به شماره 
شناسنامه 13 متولد 1360 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

ه باشید
ما همرا

با 

به اطالع می رســاند آگهی مناقصــه »واگذاری پــروژه ادامــه و تکمیل 
پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار عمار« به دلیل جا ماندن از چاپ روز 
انتشار آن )99/07/30(، روز بعد یعنی در همین شماره )4644، صفحه 8( 

منتشر گردیده است.

توضیح

4644 1399  شـــماره  1  آبان  پنج شـــنبه   

ورزش6

حضور تنها امید کشتی همدان 
در رقابت های انتخابی کشتی آزاد 

آزاد در نامه ای به  کشــــتی  وه ورزش: کادر فنی تیم ملی  هگمتانه- گر
رئیس فدراســــیون کشــــتی، بر برگزاری رقابتهــــای انتخابی در تمامی 

کرد. کید  اوزان برای حضور در مســــابقات جهانی صربستان تأ

ن  ســــیو ا ر فد ئیــــس  ر بیــــر  د ضــــا  علیر بــــه  فنــــی  ر  د کا مــــه  نا متــــن 
ن  ا ز و ا مــــی  تما ر  د بــــی  نتخا ا ی  بتهــــا قا ر ی  ر ا گــــز بر ی  ا بــــر کشــــتی 
یر  ز ح  شــــر بــــه  ن  بســــتا صر نــــی  جها ت  بقا مســــا ر  د ر  حضــــو ی  ا بــــر

: ست ا
ملی  تیــــم  کادرفنــــی  مختلــــف  جلســــات  بــــه  اســــتناد  بــــا   ،

ً
امــــا احتر

وع  شــــر از  قبل  جنابعالی،  حضور  با  جهان  رگســــاالن  بز آزاد  کشــــتی 
تیم  فنی  کادر  تصمیــــم  می رســــاند،  اســــتحضار  به  ملی  تیــــم  اردوی 

در  آنها  عملکــــرد  و  وزن  هــــر  مدعیان  اســــاس  بر  آزاد  کشــــتی  ملی 
جام  جهــــان،  قهرمانی  مســــابقات  در  حضــــور  و  گذشــــته  یکســــال 
بر  برتر  لیــــگ  نیز  و  مختلف  تورنمنت هــــای  و  هنــــد  آســــیایی  تختی، 

که: است  این 
۷۹ کیلوگرم با شــــرایط اتحادیه  ۶۵ و  ۱- برگــــزاری انتخابــــی در اوزان 
آبان ماه ســــال جاری )قباًل  یخ اول  تار ارفاق وزن در  کیلوگــــرم  با دو 

بود( شده  اعالم 

 ۸ یخ  ۷۴ کیلوگرم با شــــرایط فوق در تار ۲- برگــــزاری انتخابی در وزن 
جاری سال  ماه  آبان 

یخ و شــــرایط   انتخابی برگزار و تار
ً
 در مابقی اوزان نیز قطعا

ً
۳- ضمنــــا

از اتمام اردوی اول به اســــتحضار می رسد. آن قبل 
ونــــد" تنها امید کشــــتی همدان در ایــــن رقابت های  "مســــعود کمر

است. انتخابی 

شهرداری چی ها در دانشگاه آزاد  
همدان استارت زدند

هگمتانه- گروه ورزش: شاگردان رضا طالیی منش 
سرمربی جدید تیم شهرداری همدان به طور رسمی 
تمرینات خود را در دانشــــگاه آزاد اســــالمی همدان 

شروع کردند.
شــــهرداری همدان بــــرای حضور پرقــــدرت در لیگ 
دســــته دوم کشــــور تمرینات خود را در زمین چمن 

دانشگاه آزاد اسالمی همدان شروع کردند.
مجید بیگم جانــــی و مصطفی کاشــــی دو مربی این 

فصل تیم شهرداری همدان هستند.
قرار اســــت اردوی بلنــــد مدت شــــهرداری چی ها در 

دانشگاه آزاد برگزار شود.
دوری از هرگونه حواشــــی فوتبالی و فضای مناسب 
برای انجام اردوی بدنسازی دلیل انتخاب دانشگاه 

آزاد همدان برای برگزاری این اردو است.
جذب محمد صابــــری گلر فصل قبل تیم پاس یکی 
از بازیکنان سرشــــناس جذب شــــده تیم شهرداری 

همدان طی روزهای اخیر است.
انتظار مــــی رود شــــهرداری همدان بــــا انتخاب مدیر 
رسانه جدید، اخبار این باشــــگاه را برای هوادارانش 

مخابره کند.

تولد دوباره ورزشگاه 
شهید مفتح

هگمتانه- گروه ورزش: یکــــی از مهمترین اقدامات 
حمید ســــیفی پس از انتصابش به عنوان مدیرکل 
ورزش و جوانان اســــتان، بازدید میدانی از فضاهای 

ورزشی است.
ســــیفی هم اکنون با مطالعه دقیق امکانات ورزش 
اســــتان، به دنبــــال بهره بــــرداری مفید و موثــــر از آن 

است.
براین اســــاس بود که او در نخســــتین اقدام دست 
به ایجاد تحول در ورزشــــگاه به حال خود رها شــــده 

شهید مفتح همدان زد. 
انتخــــاب یکــــی از مدیــــران ورزشــــی بــــرای مدیریت 
ورزشگاه شــــهید مفتح شاید در نگاه کلی تصمیمی 
کم اهمیت باشــــد اما ســــیفی به خوبــــی می داند که 
این ورزشــــگاه از چه ظرفیــــت گرانبها بــــرای برگزاری 

مسابقات و برنامه های ورزشی برخوردار است.
که روزگاری شــــاهد برگزاری مسابقات  ورزشــــگاهی 
مهــــم فوتبال بود و در جوار آن نیز دو پیســــت مهم 

اتومبیلرانی و موتورسواری فعال است.
مجموعه  این  مطلوب  بســــیار  و  گســــترده  فضای 
۱۵ هــــزار نفری، به  ورزشــــی به خصوص ورزشــــگاه 
اعتقــــاد مدیــــرکل جدیــــد ورزش اســــتان بهترین 
بســــتر را برای تبدیل بــــه اقامتگاه هــــای تمرینی و 

است. ساخته  مهیا  مسابقه ای 
در واقع ســــیفی با انتصاب یکی از مدیــــران باتجربه 
برای این مجموعه ورزشی در صدد است تا ورزش را 

در فضای بی روح این مکان زنده کند. 
از  امکاناتــــی  بــــا  نفــــری  هــــزار   ۱۵ ورزشــــگاه  وجــــود 
جملــــه چمن و پیســــت تارتــــان، پیســــت های ملی 
موتورسواری و اتومبیلرانی بخشی از فضای گسترده 
این مجموعه ورزشی است و حتی می توان با جذب 
سرمایه گذار نســــبت به تکمیل آن و تبدیل به یک 
اقامتگاه مهم تفریحی، تمرینی، اردویی و مسابقه ای 

اقدام کرد. 

رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری در آیین معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری همدان: خبــر

 هدف ما صعود به لیگ
دسته اول فوتبال کشور است 

هگمتانه- گروه ورزش: معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال 
شهرداری همدان انجام شد. 

به گــــزارش هگمتانه، ظهر روز گذشــــته بــــا حضور رئیس 
ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان 
رضا طالیی منش به عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری 

معارفه شد.
ظهر روز گذشــــته با حضور روح اهلل وجــــدی هویدا رئیس 
ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان 
مراســــم معارفه ســــرمربی جدیــــد تیم فوتبال شــــهرداری 

همدان انجام شد.
در این مراسم رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری همدان با بیان اینکه شهرداری در بحث ورزش 
همواره موفق عمل کرده اســــت، اظهار داشت: شهرداری 
همدان در بحث ورزش شــــهروندی، قهرمانی و تیم داری 

همواره در سال های گذشته موفق عمل کرده است.
وی افزود: در بحث فوتبال نیز تمام تیم های رده های پایه 
شــــهرداری قهرمان شــــده اند و تیم فوتبال بزرگساالن نیز 

همواره عملکرد موفقی داشته است.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری با 
تشــــکر کادر فنی فصل گذشــــته گفت: امسال با تصمیم 

مدیریت ارشــــد و مدیران شــــهرداری رضا طالیی منش از 
مربیان بومــــی و باتجربه اســــتان به عنوان ســــرمربی تیم 

فوتبال شهرداری همدان انتخاب شده اند.
وجدی هویدا خاطرنشــــان کــــرد: طالیی منــــش از مربیان 
بسیار موفق استان بوده که از دانش فنی باالیی برخوردار 

است و امیدواریم فصل خوبی را پشت سر بگذاریم. 
وی بــــا بیــــان اینکه هدف مــــا صعود به لیگ دســــته اول 
فوتبال کشور اســــت، بیان کرد: امیدواریم همه بازیکنان 
باغیرت و همبســــتگی تالش کنند تا به این هدف دست 

پیدا کنیم.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همــــدان عنوان کرد: ما نیــــز تا روز آخر تمــــام حمایت های 
مــــادی و معنــــوی را از تیم فوتبــــال شــــهرداری همدان و 

کادرفنی انجام خواهیم داد.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان نیز با تشــــکر از 
زحمات کادرفنی گذشته این تیم اظهار داشت: از اعتماد 

مدیران شهرداری به بنده و کادر فنی ام تشکر می کنم.
رضا طالیی منش افزود: در این فصل همه برای صعود به 
لیگ دسته اول فوتبال کشور خواهیم جنگید و به دنبال 

این هستیم بهترین نتایج را کسب کنیم.  

وی با بیان اینکه فوتبال همدان ظرفیت باالیی دارد، بیان 
کرد: در اردو ۲۵ بازیکن بومی بسیار خوب حضور دارند که 
نشــــان می دهد فوتبال همدان از ظرفیت بســــیار باالیی 

برخوردار است.
طالیی منش خاطرنشان کرد: حضور این بازیکنان بومی و 

توانمند هر مربی را به آینده خوشبین می کند. 

گفتنی اســــت، روز گذشته به طور رسمی رضا طالیی منش 
به عنوان سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان برای فصل 

جدید در لیگ دسته دوم فوتبال کشور معرفی شد. 

کاری نکنید فوتبال تعطیل شود!
هگمتانــــه- گــــروه ورزش: به نظــــر می رســــد به علت 
طوالنی شدن شــــرایط کرونایی و عادت عموم جامعه 
به زندگــــی با این ویروس، اصول بهداشــــتی لیگ برتر 
کمتر از گذشته رعایت می شود و روزانه رفت وآمدهای 

بی موردی در تمرین تیم ها وجود دارد.
بیســــتمین دوره لیگ برتر ایران از شــــانزدهم آبان زیر 
ســــایه ســــنگین ویروس کرونا آغاز می شود. در حالی 
که سازمان لیگ برنامه دقیق هفته اول و دوم را اعالم 
کرده، فدراســــیون پزشکی - ورزشــــی با ارسال نامه ای 
خواهان بــــه تعویق افتادن یک هفته ای این رقابت ها 
شــــده تا از هر گونه خطر احتمالی برای عوامل برگزاری 
مســــابقات و فوتبالیســــت ها جلوگیری کند. پیش از 

این قرار بود مسابقات از دهم آبان آغاز شود.
افزایش شــــمار تلفات کوویــــد ۱۹ در ایــــران در فصل 
پاییز در شــــرایطی اســــت که قبل از این هم از ســــوی 
مسؤوالن ارشــــد وزارت بهداشــــت به تیم های لیگ 
برتری هشدار داده شــــده بود که اگر فوتبال در اوایل 
تابســــتان با روزانه ۵۰ تا ۱۱۰ نفر فوتی به علت کرونا آغاز 

نشود، در پاییز هم آغاز نخواهد شد.
در واقع آمادگی تیم ها و باشــــگاه ها بــــرای جلوگیری از 
ابتــــالی عوامل خود بــــه کرونا و برگزاری مســــابقات با 
رعایت اصول بهداشتی، امروز به آن ها کمک کرده که 
باتجربه تر شــــوند و با وجود فضای سنگین بیماری بر 
جامعه، تمرینات تیم ها ادامه داشــــته باشــــد و آن ها از 
این بابت احســــاس نگرانی نکنند اما گذشت زمان و 
عادت به ویروس کرونا، باعث شــــده برخی نسبت به 

رعایت موارد بهداشتی بی مباالتی کنند.

 زنگ هشدار برای لیگ برتر �
ویــــروس کرونا ثابت کــــرده که به صــــورت عجیبی در 

حال تغییر چهره و پیشــــرفت و تطبیق خود با شرایط 
مختلف اســــت. در نتیجــــه تیم هایی کــــه در روزهای 
گذشــــته و به علــــت تکراری شــــدن وضعیــــت، کمتر 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی را رعایــــت می کننــــد، 
بایــــد مراقبــــت این ویروس باشــــند؛ ویروســــی که در 
هفته های اخیر در کشورهای توسه یافته مانند ایتالیا 
و اســــپانیا هم به شکل عجیبی در برخی از تیم ها رخنه 
کرده و فوتبالیست های بزرگی مانند رونالدو و ام باپه را 

هم بیمار کرده است.
زنگ هشــــدار برای ســــازمان لیگ و تیم هــــای فوتبال 
با هشــــدار اخیر فدراسیون پزشــــکی - ورزشی به صدا 
درآمــــده و هرگونــــه ابتالی دســــته جمعــــی در تیم ها 
شــــروع لیگ برتر را با مخاطره روبــــه رو خواهد کرد و چه 
بســــا در این صورت رقابت ها تعطیل شــــود چرا که در 
حال حاضر ایران از حیث فوتی های کرونا در رتبه دوم 

جهان قرار دارد.
ایــــن وضعیت جدیت و وســــواس بیشــــتر از ســــوی 

تیم هــــا بــــرای رعایت اصــــول بهداشــــتی را می طلبد تا 
جلــــوی تعویق مســــابقات و در نتیجــــه عقب افتادن 

رقابت های باشگاهی و ملی را بگیرد. 

 تالش برای تعطیل نشدن فوتبال �
اگــــر چــــه مدت ها از مناقشــــه برای شــــروع لیــــگ برتر 
فوتبــــال بــــا توجه به شــــیوع کرونا گذشــــته اســــت و 
اقدامات مخالفان شروع مسابقات به جایی نرسیده 
اما دقیقا مطابق آنچه گفته شــــده بود، شرایط کرونا در 
فصل پاییز بحرانی تر از بهار و تابســــتان اخیر شــــده و 

تیم ها باید بیشتر مراقبت کنند.
برای همه مســــجل شــــد که اگر فوتبال در تابســــتان 
شــــروع نشــــده بود، امکان نداشــــت لیــــگ نوزدهم 
و جام حذفــــی بــــه پایــــان برســــد و در نتیجــــه، یکــــی از 
نمایندگان ایران در آســــیا دست به کار بزرگی بزند و به 

فینال صعود کند.
عالوه بــــر این اثبات شــــد کــــه اظهارنظرهایــــی از این 
دســــت که ابتال به کرونا، آینده ورزشی فوتبالیست ها 
را با خطر بزرگی روبه رو می کند، یک بهانه نادرست بود. 
در هر حال نیاز به توضیح بیشــــتر نیست که اگر االن 
هم دنبال ادامــــه زندگی عادی و برگــــزاری رقابت های 
فوتبــــال زیــــر ســــایه فوتبــــال هســــتیم، بایــــد اصول 
بهداشتی سفت و ســــخت تر از گذشته برگزار شود تا 

ماراتن لیگ برتر شروع نشده، تعطیل نشود.
شــــاید لیــــگ مدتی بــــه تعویــــق بیفتد ولــــی تعطیلی 
تمرینات تیم هــــا ضربه مهلکــــی به فوتبــــال می زند و 
مدت ها تمرین و آماده ســــازی تیم ها را با خطر روبه رو 
می کند که در این وضعیت، رعایت موارد بهداشــــتی 
و فاصله گــــذاری اجتماعــــی  مهم تریــــن مســــاله برای 

پیشگیری از کرونا خواهد بود.

نشست 3 ساعته مسؤوالن 
برای برنامه ریزی تیم پاس 
هگمتانه- گروه ورزش: نشســــت بررسی وضعیت 
تیم پاس با حضور سیفی مدیرکل ورزش و جوانان، 
پژمان محمدی نماینده دکتر حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس، امیــــر عظیمی مدیرعامل 
باشگاه و تنی چند از دست اندرکاران ورزش استان 

برگزار شد.
در این نشســــت ســــیفی با تأکید بــــر حمایت همه 
جانبه از تیم پاس اظهار داشت: قطعا امکانات مورد 
نیاز این تیم در چارچوب ضوابط تامین و اختصاص 

خواهد یافت. 
وی بــــا تمجیــــد از مشــــارکت بخــــش خصوصی در 
حمایــــت از تیم پاس در فصل جــــاری گفت: با ورود 
بخــــش خصوصی به عنــــوان حامی مالــــی تیم پاس 
و نیــــز حمایت هــــای اســــتاندار و نیــــز دکتــــر حاجی 
بابایی نماینده مردم همــــدان و فامنین در مجلس 

دغدغه ای امسال نداریم.
ســــیفی خاطرنشــــان کرد: قطعا راه برون رفت پاس 
از مشــــکالتی کــــه در گذشــــته بــــا آنهــــا گریبانگیــــر 
بوده اســــت، تامیــــن منابــــع مالی از مســــیر جذب 
حامیان مالی اســــت که خوشــــبختانه هم اکنون با 

پیگیری های صورت گرفته در حال انجام است.
محمدی نیز در این نشســــت گفت: خواسته دکتر 
حاجــــی بابایــــی نماینده مــــردم همــــدان و فامنین 
در مجلــــس همــــواره اعتالی تیم پاس و بازگشــــت 
به جایــــگاه اصلــــی اســــت و در ســــال های اخیر نیز 
حمایت های همه جانبه داشته است اما متاسفانه 
صعــــود میســــر نشــــد. بــــا ایــــن حــــال امســــال نیز 
پیگیری های الزم را داشته ایم اما انتظار می رود نتایج 
درخشان حاصل شود تا مســــؤوالن نیز با دلگرمی 

بیشتری پاس را حمایت کنند.
وی اضافــــه کــــرد: در ۲ فصــــل اخیر نیز حتــــی فراتر از 
توان خود تیم پــــاس را حمایت کردیم و نباید همان 
نتایج این دو سال تکرار شود چرا که همگان از این 
وضعیت خســــته شده اند و خواســــت مسؤوالن و 

هواداران صعود مقتدرانه است.
مدیرعامــــل باشــــگاه پاس نیز بــــا تشــــریح موانع و 
دغدغه هــــای پیــــش روی تیــــم گفــــت: تیــــم پاس 
در فصــــل جــــاری یکــــی از بهتریــــن گزینه هــــا را برای 
ســــرمربیگری برگزیــــد و امیدوارم بــــا حمایت های به 

موقع بتوانیم فصل درخشانی را سپری کنیم.
امیر عظیمی افزود: تیم از شنبه تمرینات خود را آغاز 
می کند و خوشــــحالیم که حمایت هــــا در حال انجام 

است.
وی با تأکید بر لزوم روشن شدن تکلیف بدهی های 
تیم گفــــت: انتظار داریم مســــؤوالن بــــرای حل این 

مشکل چاره اندیشی کنند.
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کتابخانه 

ژرفای هنر

شرایط حضور ناشران 
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

وه فرهنگ و ادب: مقدمات شــــرکت ناشــــران برای  هگمتانــــه- گــــر
کتاب تهران از ســــوی مؤسســــه خانه  حضور در نمایشــــگاه مجازی 
کتاب و ادبیات ایران اعالم شــــده اســــت. نمایشــــگاه کتاب تهران 

ونا لغو شــــد. به دلیل کر

مجازی  نمایشگاه  در  حضور  متقاضی  ناشــــران  تســــنیم،   نوشــــته  به 
وری اســــت نســــبت بــــه افتتاح حســــاب در بانک  کتــــاب تهران ضر
صــــادرات ایران بــــه عنوان بانــــک عامل نمایشــــگاه مجــــازی کتاب 

کنند. اقدام  تهران 
ماه  دی  پایان  تــــا  باید  نمایشــــگاه  ایــــن  در  حضور  برای  نشــــر  مجوز 
کنترل اطالعات  ســــال جاری معتبر باشــــد و ناشــــران ملزم اند برای 
کتاب هــــای خود به ســــامانه موسســــه خانه کتــــاب و ادبیات ایران 

مراجعــــه و نســــبت بــــه اعالم وصــــول کتاب هــــا اقدام کننــــد. زمان 
کتاب تهران به  ثبت نام ناشــــران برای حضور در نمایشــــگاه مجازی 

شد. خواهد  اطالع رسانی  ودی  ز
راســــتای  در  و  ونــــا  کر وس  ویــــر شــــیوع  از  پیشــــگیری  منظــــور  بــــه 
ونا، توصیه های وزارت بهداشــــت  کر با  مصوبات ســــتاد ملی مقابله 
ورت رعایت فاصله گــــذاری اجتماعی و پرهیز از برگزاری  مبنــــی بر ضر
، شورای سیاســــت گذاری نمایشگاه  هرگونه تجمع در ســــطح کشور

کتاب تهران، برگزاری ســــی و ســــومین دوره نمایشــــگاه بین المللی 
کتاب تهران را در ســــال جاری لغو کرد.

امــــور  معاونــــت  حمایتــــی  سیاســــت های  تحقــــق  راســــتای  در 
 ، کشور نشــــر  جامعه  از  اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی 
شد  خواهد  برگزار  جاری  ســــال  در  تهران  کتاب  مجازی  نمایشــــگاه 
تهران  کتاب  بین المللــــی  نمایشــــگاه  ین  جایگز نمایشــــگاه  ایــــن  و 

بود. نخواهد 

عشق و عقل
عقــــل مصبــــاح ره تاریــــک ماســــت

کبریاست عشــــق رهبر ســــوی نور 

عقــــل گویــــد الجــــرم یابــــم کمــــال

عشــــق می گوید عجب از این خیال

بقــــا از  ســــخن ها  می گویــــد  عقــــل 

فنــــا... و  محــــو  ره  پیمایــــد  عشــــق 

مهتــــرم را  روان  مــــن  گویــــد  عقــــل 

گوید مــــن ز جان هــــا برترم عشــــق 

را تعلیــــم  مکتــــب  دارد  عقــــل 

را تســــلیم  مکتــــب  دارد  عشــــق 

در پــــی نمنــــد و شــــهرت عاقــــالن

زیــــان و  ســــود  از  آزاده  عاشــــقان 

تــــا بتابد نــــور عشــــق از جــــان پاک

آن تیــــره مغاک گردد  که روشــــن  تا 

عشــــق انــــدازد به جــــان نــــوری دگر

بــــر دلــــت شــــوری دگــــر می بتابــــد 

تا نباشد عشــــق جان سوزی به دل

ِگل ز  آیــــد  کجــــا  زیبایــــی  نقــــش 

قدرت عشــــق اســــت و معنای دگر

دگــــر دنیــــای  ز  رنگــــی  او  نقــــش 

بــــاد یــــاد  یــــاران  یــــاد  از  را  عشــــق 

جــــز ره او هــــر چــــه پویــــی بــــاد بــــاد

کار بــــه  آیــــد  زندگــــی  بهــــر  عقــــل 

کامــــکار را  روان  می ســــازد  عشــــق 

هــــم بــــه  و  باشــــند  ملــــزوم  و  الزم 

گردنــــد خود معــــدوم هم آن  غیــــر 

حاصلــــی بیابــــی  خواهــــی  ار  مهــــر 

دور کــــن از خویــــش رســــم کاهلی

محمد رئوفی مهر
\کتاب اندیشه ها و احساس ها - بخشی از شعر

یک جرعه شعر

بی اهمیت بودن به کرونا
بازی بازندگی اطرافیان 

آزمایش  هگمتانه- گــــروه فرهنگ و ادب: جــــواب 
مثبت بــــود چندبار از سرپرســــتار پرســــید باورش 
میشه  یعنی  من  نمی شد...بعدازچندسال...خدای 
منم پدر بشــــم... اشــــک گوشه چشــــمانش حلقه 
بست با خوشحالی به گل فروشی رفت چندشاخه 
گل رزگرفــــت به ناگاه چشــــمش به مغــــازه کفش 
فروشــــی افتاد کفش بچه گانه ای توجه اش را جلب 
آره می خرم براش  کرد توی دلش خندید بــــه زودی 
باید این خبرخوب رو هرچه ســــریع تر به همسرش 

می گفت با عجله به طرف ماشین رفت.
ازاتــــاق عمــــل تــــازه بیــــرون آمــــده بــــود بچه هــــا با 
خداوند  گویی  شــــدند.  جمع  اطرافش  خوشــــحالی 
دوباره مادرشــــان را به آن ها داده بــــود بعد از فوت 
پســــرها  دخترها،  بــــود.  امیدشــــان  تنها  مــــادر  پدر 
نوبتی مسؤول مواظبت از او شدند تا دکتر باالخره 

کرد. مرخصش 
مــــادر کیــــک را جلــــوی بچه هــــا گذاشــــت بچه ها با 
خوشــــحالی صورت مــــادر را بوســــیدند وگفتند: تو 
بهتریــــن مامــــان دنیایــــی. دختر چــــادر نمــــازی که 
مادرش دوخته بود را سرش کرد پسر هم سجاده ای 
که مادر برایش گلدوزی کرده بود کنارش گذاشــــت 
نگاهی به صورت مادرانداختند. هردو با هم گفتند: 
پس کی بابا می اد؟ می خوایم اینارو نشونش بدیم...
مادربا مهربانی نگاهی به ســــاعت انداخت و گفت: 

االن دیگه باید بیاد.
پدربدون توجه به توصیه های بهداشتی برای گرفتن 
پول نزد دســــتگاه خودپرداز رفت. با انگشــــتانش 
دکمه ها را فشــــار داد. پول را گرفت. با همان دست 
شــــیرینی گرفت و وارد آپارتمان شد. با همان دست 
دکمه آسانسور را زد و همراه ویروس منحوس کرونا 

وارد خانه شد...
مرد همــــرا ه جــــواب آزمایــــش و شــــاخه گل رز وارد 

آسانسور شد...
فرزنــــدان پیرزن که از مرخص شــــدن او خوشــــحال 
بودند با دســــتی پر از میوه وارد آپارتمان و بعد سوار 

آسانسور شدند...
به راســــتی چه آدم هایــــی آخر قصه های خــــوب را بد 

می کنند!
افسانه ترکاشوند

تأمل 

فرهنگ 
و ادب

سرشک
مو که سر در بیابانم شو و روز

سرشک از دیده بارانم شو و روز
نه تب دیرم نه جایم میکند درد

همی دونم که نالونم شو و روز
باباطاهر

تش عریان  آ

انتشار ترجمه عربی »شهید علم« 
مرور خاطرات دانشمند هسته ای 

در عراق و لبنان

هگمتانــــه- گــــروه فرهنــــگ و ادب: ترجمــــه عربــــی 
دفتر اول از ســــری کتاب های »شــــهید علم« درباره 
دانشــــمند هسته ای، شــــهید دکتر مجید شهریاری 
توســــط انتشــــارات »تمکین« عــــراق و بــــا همکاری 

« منتشر شد. انتشارات »راه یار
به نوشــــته تســــنیم، ترجمه عربی دفتر اول از سری 
کتاب های »شهید علم« درباره دانشمند هسته ای، 
شــــهید دکتر مجید شــــهریاری توســــط انتشــــارات 
 » »تمکیــــن« عــــراق و با همراهــــی انتشــــارات »راه یار

منتشر شد.
ایــــن اثر که دربردارنده خاطراتی درباره شــــهید مجید 
شــــهریاری اســــت، با ترجمه حســــن.ع. مطر در ۸۸ 
صفحه، تیراژ ۵۰۰ نســــخه در دو کشور عراق و لبنان 

عرضه می شود.
»شهید علم« روایت ۱۰۰ خاطره متفاوت از دوره های 
مختلف زندگی شــــهید شهریاری اســــت که توسط 
بستگان، دوســــتان، همکاران و شــــاگردان شهید 

بیان شده است.
دانشــــمند شــــهید، دکتر مجید شــــهریاری به سال 
۱۳۴۵ در زنجان متولد شــــد. تحصیــــالت ابتدایی و 
دبیرســــتان را در زنجان، دوره کارشناسی را در رشته 
مهندســــی الکترونیــــک در دانشــــگاه صنعتی امیر 
کبیــــر گذراند. دوره کارشناســــی ارشــــد را در رشــــته 
مهندسی هســــته ای در دانشــــگاه صنعتی شریف 
و و دوره دکترا را در رشــــته مهندســــی هســــته ای در 
دانشگاه امیرکبیر سپری کرد. شهید شهریاری پس 
از فراغت از تحصیل در دانشگاه امیرکبیر به عنوان 
عضو هیئت علمی دانشــــگاه مشغول به کار شد و 

در سال ۱۳۸۸ به درجه استادی ارتقا یافت.
در دوره دانشــــیاری، اســــتاد راهنمای ۱۷ دانشجوی 
کارشناســــی ارشــــد و پنج دانشــــجوی دکترا بود و ۲۱ 
مقاله تخصصی در مجالت علمی پژوهشی به چاپ 
رســــاند. همچنیــــن در ۲۴ کنفرانــــس بین المللی به 
ایراد سخنرانی در رشته تخصصی خود پرداخت و در 

این دوره مجری پنج طرح پژوهشی بود.
شــــهید شــــهریاری از ســــال ۱۳۸۳ تا زمان شهادت 
نماینده دانشــــگاه شهید بهشــــتی در امور اجرایی 
او  بــــود.  انــــرژی هســــته ای  بــــا ســــازمان  همــــکاری 
همچنیــــن عضویــــت در انجمــــن هســــته ای ایران، 
مدیریت گروه کاربــــرد پرتوها، عضویت در شــــورای 
آزمایشــــگاه و شــــورای فناوری دانشــــگاه، عضویت 
در کمیته تخصصی فنی و مهندســــی هیات ممیزه، 
مشــــاور جمهوری اســــالمی ایران در پروژه سزامی و 
برگــــزاری چهار کمیته علمــــی و کارگاه آمــــوزش را در 
پرونــــده اجرایی خود داشــــت. این دانشــــمند بزرگ 
در ۸ آذر ۱۳۸۹ به دســــت عّمال رژیم صهیونیستی 
و بــــا همــــکاری اطالعاتی منافقیــــن در یک عملیات 

تروریستی به شهادت رسید.
دیگــــر  از  اطــــالع  جهــــت  عالقه منــــدان  همچنیــــن 
«، می توانند به صفحات  کتاب های انتشارات »راه یار
مجازی این ناشــــر در شبکه های اجتماعی به نشانی 

@raheyarpub مراجعه کنند.

ترجمه

را  او  ذهن  اینکه  عجیب تر  آن  از 
بخوانم... می توانستم 

بعد دوبــــاره نگاهی به اطراف انداختم. دکتر جراح، 
ماســــک روی صورتش را درآورد و بــــه اعضای تیم 
جراحی گفت: مریض از دســــت رفت. دیگه فایده 
نداره... بعد گفت: خســــته نباشــــید. شــــما تالش 
خودتــــون رو کردین، امــــا بیمار نتونســــت تحمل 

. کنه
شــــوک  دســــتگاه  گفت:  پزشــــک ها  از  دیگه  یکی 
بــــه دســــتگاه ها و مانیتــــور  رو بیاریــــن... نگاهــــی 
اتاق عمــــل کردم. همه از حرکت ایســــتاده بودند! 
عجیــــب بود که دکتر جراح من، پشــــت به من قرار 
ببینم!  را  صورتش  می توانســــتم  من  اما  داشــــت، 
حتــــی می فهمیــــدم کــــه در فکرش چــــه می گذرد! 
مــــن افکار افــــرادی کــــه داخل اتــــاق بدنــــد را هم 

. م می فهمید
از اتاق عمل افتاد.  همان لحظه نگاهم به بیــــرون 
اتــــاق را می دیدم. بــــرادرم با یک  من پشــــت درب 
تســــبیح به دســــت، نشســــته بود کنار درب اتاق 
عمل و ذکــــر می گفت. خــــوب به یــــاد دارم که چه 
ذکری می گفت. امــــا از آن عجیب تر اینکه ذهن او 

بخوانم.... می توانستم  را 
بخشــــی از کتاب »سه دقیقه در قیامت«

کاری از گروه فرهنگی شــــهید ابراهیم هادی

تورق

کتاب »ایــــن موســــیقی قطعی نیســــت« را چگونه  �
تعریــــف می کنیــــد؟ از مســــیر خلــــق کتــــاب برایمان 
بگویید. و این که در این شــــرایط کرونایی چه حال و 

هوایی داشته است؟
»ایــــن موســــیقی قطعی نیســــت« برای من بــــه مثابه یک 
موجود زنده است. مجموعه شعری که از سختی کشیدن 
برایــــش خوشــــحالم. از اینکه پروســــه جمــــع آوری تا چاپ 
اشعارش نسبتا طوالنی بود و ابدا تصمیم یک شبه نبود. 
»این موســــیقی قطعی نیســــت« در زمانی چاپ شــــد که 
به بلوغ رســــیده بود. به میزانــــی که از این به بعــــد راه را به 
خودش بســــپارم. اینکه چگونه لب به ســــخن بگشاید و 
چگونــــه جایی در کتابخانه کوچکت داشــــته باشــــد. عزیز 

باشد... همراه باشد و نه رفیق نیمه راه.
شاید سرنوشت »این موسیقی قطعی نیست« این بوده 
که خبر انتشارش هم در اوضاع متفاوتی باشد و در دفاع از 
خود هم خواه ناخواه مســــیر سختگیرانه ای داشته باشد. 
مثل همه مسیر جمع آوری، پروسه آماده سازی و چاپش. 

و باید این سختگیری را به فال نیک بگیرد...
سپاس دارم از نشــــر شــــانی که با صبر و حوصله در جهت 
رضایتــــم گام برداشــــتند. هنــــوز تصویری از جلد را منتشــــر 
نمی کنم چون کتاب فعاًل رونمایی نشــــده اســــت و من با 

« این را به بعد موکول می کنم. چشم پوشی از »به شرط عمر
شاید الزم باشد تشکر جداگانه ای هم داشته باشم از نشر 

شانی به خاطر رفتار حرفه ای اش در مورد طرح جلد.
آیا مخاطبان ما می توانند کتاب را تهیه کنند؟ �

»این موســــیقی قطعی نیســــت« را مخاطبــــان می توانند 
 از انتشــــارات شــــانی خریداری کنند همچنین 

ً
مســــتقیما

کتاب هم اکنون بر روی فروشــــگاه اینترنتی سی بوک نیز 
قابل خریداری اســــت. و بــــه امید خدا وعــــده دیدارش در 

نمایشگاه بین المللی کتاب خواهد بود.
از حــــال و هــــوای مجموعــــه بگوییــــد و اینکــــه چه  �

مضامینی را در بر می گیرد؟
حــــال و هــــوای مجموعه جوری هســــت که فکــــر می کنم 
هــــر خواننده ای بتوانــــد با آن ارتبــــاط بگیرد. از عاشــــقانه، 
 عرفانی، 

ً
اجتماعــــی، مفاهیــــم انســــانی، و به نوعــــی گاهــــا

مضامین اشعار را تشکیل می دهد.
 همه شــــعر ها از فیلتر نقد و بررســــی اساتید خوب 

ً
تقریبا

ادبیــــات عبور کردنــــد. فکــــر می کنم بــــه انــــدازه کافی در 
جمع آوری مجموعه صبوری داشتم و همان طور که گفتم 

تصمیم چاپ تصمیمی یک شبه نبوده است.
برای شعر های مجموعه زحمت کشیده ام و پیش از چاپ 
کتاب هم بیش از بیست تقدیرنامه در شعر دریافت کردم.

نگاهتان نسبت به احساســــات و عواطف انسانی  �
در کتاب چگونه است؟

به نظرم کتاب از احساســــات انســــانی کاماًل غنی و سرشار 
 بدون عاطفه شکل گیری و خلق یک کتاب 

ً
است و اساسا

شعر امکان پذیر نیست.
شــــعرها تا چه انــــدازه بــــا زندگی مدرن در تناســــب  �

است؟
»این موسیقی قطعی نیست« با زیست انسان امروز گره 
خورده اســــت. با دردهــــا، لبخندها، دغدغه ها و داشــــته و 
نداشته هایش. و این در اشعار باعث نشده که کار دارای 

تاریخ مصرف شوند. 
به نظر من شــــعر باید بتواند هم انســــان امروز را به لحاظ 

هنری اغنا کند و هم انسان سال های بعد را.
به نظر شــــما شــــعر تا چه حد می تواند یاریگر بشر  �

امروز باشد در مواجهه با زندگی؟
شاید ادبیات وظیفه نداشته باشــــد یا اساسا قادر نباشد 
رفــــاه را برای یک جامعــــه فراهم کنــــد، بیمــــاری را از تخت 
بیمارستان نجات بخشــــد، کودکی را به دبستان بفرستد، 
یا جنــــگ را از لغت نامه ها پاک کند. امــــا می تواند با درون 

انسان ها کاری کند که تنها به خویشتن نیندیشند. 
هنر حرف هــــا را می تواند طوری به زبان بیــــاورد که در کالم 

عادی آن تأثیرگذاری را نداشــــته باشند. چون روح آدمی به 
زیبایی کشش دارد و هنر زیباست. 

این زیبایی با قلب ما پیوند دارد. مــــا را مهربان تر می کند، 
نرم تر می کند، حتی حق پذیرتر می کند. پس شعر به عنوان 
یک هنر این ویژگی را دارد و »این موسیقی قطعی نیست« 
به عنــــوان یک مجموعــــه شــــعر از این قضیه مســــتثنی 

نیست.
شــــاعر چطور می تواند با مخاطب همراه شــــود و با  �

شعرش احساسی مشترک ایجاد نماید؟
اگر شاعر در زمان سرایش شعر به آنچه می نویسد ایمان 
داشته باشد و کالمش تقلیدی و تصنعی نباشد تأثیرگذار 
هم خواهد بــــود. چون بــــرای مخاطب باور پذیر اســــت و 
بیشــــتر در ذهنش ماندگار می شــــود و دوست دارد هر از 
چند گاهی به سراغ آن شعر برود. همان گونه که گفته اند؛ 

هرآنچه از دل برآید/ الجرم بر دل نشیند.
بخشی از ماجرا هم بستگی به چگونه بیان کردن موضوع 
گاه طراوت و  و هنرمندانه کردن کالم دارد. مخاطب ناخودآ
تازگی را دوست دارد و به این خاطر است که از کشف ها و 

زوایای تازه نگاه به موضوعی در شعر لذت می برد. 
اگر شــــاعر در وهله اول با مخاطب همراه باشــــد مخاطب 

هم با شاعر همراه خواهد شد.

« با عبدالعلی دستغیب گشت و گذار در »هفت شهر شعر

 چگونه زبان فارسی با شعر احیا شد؟
 » هگمتانه- گروه فرهنگ و ادب: کتاب »هفت شهر شعر
که به تازگی روانه کتابفروشــــی ها شــــده است، تالش دارد 
به نقش شــــعر در احیای زبان فارسی و تأثیر آن بر ایرانیان 

بپردازد.
« از جملــــه تازه های کتــــاب و ادبیات  »هفت شــــهر شــــعر
اســــت که روانه کتابفروشی ها شده اســــت. این اثر که به 
کوشش صمد مهمان دوســــت گردآوری و تدوین شده، 
گفت وشــــنودی اســــت با عبدالعلی دســــتغیب، منتقد 
و پژوهشــــگر نام آشــــنا، درباره شــــاعرانگی ایرانیان و شعر 

معاصر فارسی.
 در دسترس عالقه مندان به شعر و ادبیات 

ً
کتاب که اخیرا

کالســــیک قرار گرفتــــه، در دو جلد تدوین شــــده اســــت. 
سخن ابتدا با چرایی عالقه ایرانی ها به شعر آغاز می شود. 
اینکه ایرانیان چگونه پس از اســــالم با شــــعر زبان فارسی 
را نجــــات دادند و بــــه آن حیات دوباره بخشــــیدند، اولین 

پرسشی است که کتاب با آن آغاز می شود.
« بر پرســــش و پاسخ مبتنی  ســــاختار »هفت شهر شعر
اســــت. دســــتغیب در ایــــن اثر بــــا نگاهی ریشــــه ای به 

موضــــوع شــــعر و ادبیــــات در تاریــــخ ایــــران می پــــردازد 
و پژوهش هــــای معاصــــر در ایــــن زمینــــه را نیــــز ارزیابی 
می کنــــد. بخــــش دیگر کتــــاب نیز بــــه آرای ایــــن منتقد 
اختصاص  ایرانی  تأثیرگذار  و  نام آشنا  شاعر  هفت  درباره 
دارد: فردوســــی و خیــــام، نظامــــی و مولوی، ســــعدی و 
حافظ و هفتمین شــــاعر نیــــز عبید زاکانی اســــت که به 
دلیل جسارت و توانایی اش در حوزه طنز در این کتاب 

است. شده  پرداخته  نیز  او  به 
نویســــنده در مقدمــــه این اثــــر درباره چرایــــی تدوین این 
 ، کتاب چنین توضیح می دهد: انگیزه فراهم آمدن این اثر
جلســــاتی بود که در منزل اســــتاد دستغیب پای صحبت 
ایشان می نشســــتیم و با عالقه و دانشی که در این زمینه 
داشــــتند، در روشــــن کردن نکات بغرنج مربوط به شــــعر 
و ادبیــــات و جنبه هــــای پونتیک متن، تالشــــی ثمربخش 
می کردند، به گونه ای که گاه به واســــطه جذابیت موضوع 
ســــراپا گوش می شــــدیم و گوش جان به سخن استادان 
بــــزرگ ادب ایران زمین که از زبان ایشــــان جاری می شــــد، 

می سپردیم.

شــــبی در ذهنــــم این اندیشــــه جرقــــه زد که دریغ اســــت 
این همه مطالــــب بکر و جذاب و ایــــن جادوگری کالم که 
فردوســــی و حافظ و سعدی و... ادبیات ســــرزمین ما را در 
جهان ممتــــاز می کند، به نحوی یادداشــــت و حفظ نکنم. 
این اندیشــــه را با اســــتاد در میان نهــــادم و با روی خوش 
پذیرفت و راهکاری ارائه داد که از سویی سبب شد سخن 
 ، شــــکل شایسته و مناسبی به خود بگیرد و از سوی دیگر
تالش بر اکتشاف زیبایی ها و هماهنگی های درون متن 

باشد....
« است در دو  نتیجه تالش ما کتاب »هفت شــــهر شــــعر
جلــــد، که هــــر جلد آن دو فصــــل و چندیــــن بخش دارد. 
فصل نخســــت از جلد اول موشــــکافی ها و تحلیل هایی 
اســــت از ادبیات و شــــعر به طور کلی- که دربــــاره علل و 
گفت وگوی نقادانه  ایرانیان به شــــعر  عوامل دلبستگی 
و جدید صورت گرفته اســــت. فصل دوم نگاهی نقادانه 
و مدرن بــــر کارنامه ادبی هنری هفت شــــاعر کالســــیک 
زبان فارسی اســــت؛ شــــاعرانی که از دیرباز نزد مردم عزیز 
و گرامی بوده انــــد و به حق می توان آنان را شــــاعران ملی 

نام نهاد.
« را در ۳۰۰  انتشارات کتاب ســــرزمین »هفت شهر شــــعر
نســــخه در دســــترس عالقه مندان به ادبیات و شعر قرار 

خودتان را برخوردار از معارف کنید

شاعر زمان ما احتیاج دارد به معرفت دینِی عمیق
هگمتانــــه- گروه فرهنگ و ادب: شــــاعر زمــــان ما با این 
ویژگی هایی کــــه این زمان دارد، احتیــــاج دارد به معرفت 
دینــــِی عمیق. امروز شــــما چــــه بخواهید، چــــه نخواهید، 
چه خودتــــان بدانید، چــــه ندانید، چه تصدیــــق بکنید یا 
نکنید، برای بســــیاری از ملتها الگو و اسوه شده اید. این 
بیداری اســــالمی که مشــــاهده میکنید، چه بگوئیم، چه 
نگوئیم، چه به رو بیاوریم، چــــه نیاوریم، چه دیگران به رو 
بیاورنــــد، چه نیاورند، اثرگرفته  از حرکت عظیم ملت ایران 
اســــت. این انقالب عظیم، این انقالب بزرگ، این تحول 
بنیان برافکِن ســــنتهای طاغوتی و نظــــام طاغوتی و نظام 
ســــلطه، ملت ایران را به یک اســــوه تبدیل کرد. شما اگر 
بخواهید به لوازم اســــوه بودن و الگــــو بودن عمل کنید، 
بایســــتی معرفــــت دینــــی و معرفت اســــالمی خودتان را 
عمق ببخشید؛ و این در گذشــــته  شعر ما وجود داشته. 
شــــما نگاه کنیــــد، شــــاعران برجســــته  ما اغلــــب - حاال 
نمی گویم همه - اینجورند؛ از فردوســــی بگیرید تا مولوی 

و ســــعدی و حافظ و جامی. فردوســــی، حکیم ابوالقاسم 
 
ً
فردوســــی اســــت. بــــه یــــک آدم داستانســــرا، اگــــر صرفا
داستانســــرا و حماسه سرا باشــــد، حکیم نمی گویند. این 
»حکیــــم« را هم ما نگفتیــــم؛ صاحبان فکر و اندیشــــه در 

طول زمان او را حکیم نامیدند. 
شــــاهنامه  فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده 
برخــــوردار از معارف ناب دینی. همــــه  آنها حکیم بودند؛ 
اگر  حافظ  اســــت.  حکمت  از  پر  دوانینشــــان  ســــرتاپای 
افتخار نمی کــــرد به حافظ قرآن بــــودن، تخلص خودش 
را »حافــــظ« نمی گذاشــــت. او جــــزو حّفاظ قرآن اســــت؛ 
»قــــرآن ز بر بخوانم با چهــــارده روایت«. حاال قــــّراء ما که 
با اختالف قرائــــت هم می خوانند، معمواًل دو تا، ســــه تا 
روایــــت بیشــــتر نمی توانند بخوانند؛ اما او می توانســــته 
با چهــــارده روایت قــــرآن را بخوانــــد، که خیلــــی عظمت 
آشــــنائی با قــــرآن، در غــــزل حافظ مشــــهود  دارد. ایــــن 
آن را بفهمد. ســــعدی که خب،  اســــت، برای کســــی که 

واضح اســــت؛ مولوی که آشکار اســــت؛ جامی و صائب 
. شــــما دیوان صائب را نــــگاه کنید، یک  هم همین جور
معرفــــت دینی عمیق در آن می بینید. انســــان به بیدل 
که می رســــد، به شــــکل دهشتناکی در شــــعر او معارف 
عمیق پیچیده  دینی را مشــــاهده می کنــــد. اینها بزرگان 
مــــا هســــتند، اینها ائمــــه  شــــعرند؛ در واقع بایــــد گفت 
پیامبران شــــعر فارســــی، اینها هســــتند. اینها برخوردار 
از معارف بودنــــد. خودتان را برخــــوردار از معارف کنید. 
البتــــه راهش آشــــنائی با قــــرآن، انس با قــــرآن، انس با 
نهج البالغــــه، انس با صحیفه  ســــجادیه اســــت. خیلی از 
که انســــان در یک  این تردیدها و نگرانیها و زنگارهایی 
مواردی در دل دارد، با مطالعه  اینها تبدیل می شــــود به 
می شناسد،  را  راه  می فهمد،  انسان  روشنی؛  و  شفافیت 

می شناسد. را  هدف  می شناسد،  را  کار 
مثاًل مطالعــــه  کتاب »گفتارهای معنوی« شــــهید مطهری 
متناســــب با همین ایام ماه رمضان اســــت. یا خود توجه 

به احکام الهی. مــــن آن روز در یک صحبتی از قول مرحوم 
حاج میــــرزا جواد آقای ملکــــی تبریزی گفتــــم معنویتی که 
از روزه حاصل میشــــود، آن شــــکوفائی و علّوی که از روزه 
در روح انســــان به وجود می آید، چقــــدر ارزش دارد. خب، 
 شاعر کسی اســــت که با هیجانات روحی و دریافتها 

ً
اتفاقا

و درکهای معنوی ســــر و کار دارد. خصوصیت شــــاعر این 
است، اقتضاء لطافت شــــاعر همین است و خیلی راحت 
می توانــــد این معــــارف را درک کند. توجه به مــــاه رمضان، 
توجه به روزه، خیلی کمک می کند. بنابراین معرفت دینی 
خــــود را ارتقاء دهید. البته عرض کردیــــم؛ معرفت دینی به 
شــــکل فنی و علمیاش، نه به شکل ذوقی و من درآوردی. 
گاهــــی اوقات بعضیهــــا راجع بــــه دین حــــرف می زنند، اما 
در واقــــع می بافنــــد! متکی بــــه یک مدرکی، ســــندی، نگاه 
عالمانه ای، تحقیق عالمانه ای نیســــت؛ این خیلی به درد 

نمی خورد.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از شعرا 139۰/۰۵/24

به قلم محمد باقر بابایی؛

مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی کتاب شد
کتــــاب »بیایید این گونه باشــــیم: مبانــــی و اصول مکتب 
شــــهید ســــلیمانی« نوشــــته محمد باقــــر بابایی توســــط 

انتشارات دانشگاه جامع امام حسین منتشر شد.
مؤسسه چاپ و انتشــــارات دانشــــگاه جامع امام حسین 
)ع( کتاب »بیایید این گونه باشــــیم: مبانی و اصول مکتب 
شهید سلیمانی« نوشــــته محمد باقر بابایی را با شمارگان 
هزار نسخه، ۲۸۸ صفحه و بهای ۴۵ هزار تومان منتشر کرد.

پس از شــــهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی 
رهبر معظم انقالب طی ســــخنانی فرمودند کــــه »نباید به 
شــــهید ســــلیمانی به عنوان یک فرد نگاه کــــرد. باید حاج 

قاســــم را به چشــــم یــــک مکتب، یــــک راه و یــــک مدرس 
ه درس آمــــوز نــــگاه کنیــــم.« پــــس از آن نویســــندگان و 
پژوهشگران در تبیین این مکتب تالش کردند و »بیایید 
این گونه باشــــیم« نیز یکی از همین پژوهش ها در تبیین 
مکتــــب فکــــری و عقیدتی ســــردار ســــپهبد حاج قاســــم 

سلیمانی است.
کتاب پنج فصل به ترتیب با ایــــن عناوین دارد: »چرایی و 
چگونگی و چیستی مکتب ســــلیمانی«، »نگاهی اجمالی 
بــــه زندگی حاج قاســــم ســــلیمانی«، »حاج قاســــم از منظر 
دیگران«، »اصول راهبردی مکتب ســــلیمانی« و »تبیین و 

تحلیل اصول راهبردی مکتب سلیمانی«.
فصل نخســــت کتاب شامل ســــه مبحث است: »چرایی 
مکتــــب ســــلیمانی«، »چگونگــــی مکتــــب ســــلیمانی« و 
»چیســــتی مکتب ســــلیمانی«. فصــــل دوم چهار مبحث 
دارد: »نگاهی گذرا به زندگی دنیوی حاج قاسم«، »دوستان 
و آشــــنایان نزدیک حاج قاســــم«، »تحلیلی بر زندگی سرباز 

والیت« و »محبوبیت دنیایی و اخروی حاج قاسم«.
فصل سوم نیز شامل چهار گفتار است: »حاج قاسم از منظر 
خود«، »حاج قاســــم از منظــــر امام خامنه ای«، »حاج قاســــم از 

منظر مسئوالن و نخبگان« و »حاج قاسم از منظر مردم«.

فصــــل چهــــارم کتــــاب شــــامل دو مبحث اســــت: »مدل 
و  »مولفه هــــا  و  والیــــت«  ســــرباز  رفتــــاری  و  معرفتــــی 
شــــاخص های اصــــول مکتب ســــلیمانی«. فصــــل پنجم 
کتــــاب نیز چهــــار بحث بــــه ترتیب بــــا این عناویــــن دارد: 
ارزشــــی  »اصول اندیشــــه ای مکتب ســــلیمانی«، »اصول 
مکتب ســــلیمانی«، »اصول الگویی مکتب سلیمانی« و 
»اصــــول نمادی مکتب ســــلیمانی«. این میــــان اما فصل 
پنجم کتاب اهمیت بسیاری دارد و نویسنده تالش کرده 
تا دســــت به تبیین نظام معرفت شناســــانه ای از مکتب 

سردار سلیمانی بزند و به مخاطبان معرفی کند.

هگمتانه- گروه فرهنگ و ادب: کتاب »این موسیقی قطعی نیست« مجموعه اشعار شکوفه رضایی است. کتابی 
که به تازگی توســــط نشر شانی در 74صفحه با قیمت 16هزار تومان در قطع رقعی منتشر شده است.

»این موســــیقی قطعی نیســــت« شامل 34 قطعه شعر نو اســــت. اشــــعاری که مضامینی اجتماعی و انسانی را در 
برمی گیرند. شــــعرهایی که تعابیری عاشــــقانه و گاه عارفانه دارند. شــــعرهایی پر از احساســــات مشترک انسانی و 
دیدگاه های خاص شــــاعرانه. شــــکوفه رضایی در 26دی ماه 68 در شهرســــتان رزن متولد شد. او مهندس  ای تی 

است و سال هاست که ادبیات را خانه دل خود کرده است. 
رضایی شاعر شناخته شده ای در محافل ادبی است. کسی که تاکنون بیش از بیست رتبه ادبی در سال های پیاپی 
فعالیت هنری خود به دست آورده است. چهره برتر فرهنگ و هنر استان همدان در سال 139۵ معرفی شده است.
برگزیده جشنواره ملی حبیب حرم همدان در سال 9۵، برگزیده جشنواره ملی طلوع خرداد تهران در سال 94 بوده 

است. رتبه دوم جشــــنواره ملی شعر گیان نهاوند در سال 9۵ را 
کسب کرده است.

در ســــال های 92 تا 98 عناوین مختلف ادبی و جوایز متعددی 
در اســــتان همدان به دســــت آورده و برگزیده جشــــن ســــاالنه 

ادبی استان همدان در سال های 93 تا 97 بوده است.
گــــروه فرهنــــگ و ادب هگمتانه بــــه بهانه انتشــــار کتاب »این 
موســــیقی قطعی نیســــت« بــــا شــــکوفه رضایی شــــاعر جوان 
تیه رزنــــی به گفتگو نشســــته اســــت کــــه در ادامه  و خــــوش آ

می خوانید.

شکوفه رضایی شاعر رزنی در گفتگو با هگمتانه

»این موسیقی قطعی نیست«
یست انسان امروز مجموعه شعری گره خورده با ز



شهرداری منطقه دو همدان

شــهرداری منطقــه 2 همــدان در نظر دارد نســبت بــه واگــذاری پروژه هــای عمرانــی زیــر ، از طریــق مناقصــه عمومی به 
پیمانکاران واجد شــرایط اقدام نماید. لذا از پیمانــکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســناد و 

اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ 99/07/30  تا 99/08/10  به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.  

مدت پیمانمبلغ برآورد اولیه  )ریال(نام پروژهردیف
مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه )ریال(

رتبه پیمانکار 
مبلغ تضمین انجام 

تعهدات )ریال(

1
ادامه و تکمیل پروژه 

پیاده روسازی و 
جدولگذاری بلوار عمار

1/795/000/000   8 ماه35/883/719/540
حداقل پایه 5  حقوقی

رشته  ابنیه
پنج درصد کل

مبلغ پیمان

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
ی منطقه 2 از تاریخ انتشــار این   1- حداکثــر مهلت قبول پیشــنهادها و تحویــل اســناد و اوراق مناقصه بــه دبیرخانه شــهردار

ی 99/08/10( گهی به مــدت 10روز خواهد بود. )پایان وقت ادار آ
ی ضبــط و با نفــر دوم قــرارداد منعقد و در   2- چنانچــه برنــده اول مناقصــه انصراف نماید، ســپرده ایشــان به نفع شــهردار

صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شــد.
 3- مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانــه یا ضمانتنامــه بانکی با اعتبار حداقل ســه 
ی منطقه 2 همدان نزد  ماه یا واریز نقدی که می بایســتی به شــماره حســاب IR 150600740501103331333002 شــهردار

بانک قرض الحســنه مهر ایران  واریز  گردد، می باشد. 
ی  ی و نظارت راهبــردی ریاســت جمهور ی مــورد تأییــد از طــرف معاونــت برنامه ریــز  4- متقاضــی باید بر اســاس ظرفیــت کار
قیمــت پیشــنهادی خــود را ارائــه نمایــد. بدیهی اســت در صــورت مشــاهده تخلــف ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه وی ضبط 

خواهد شد. 
گهی به عهده برنده مناقصه می باشــد.   5- کلیه هزینــه های آ

بوط به معامله در اســناد مناقصه مندرج می باشد.   6- ســایر اطالعات و جزئیات مر
ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادها مختار می باشد.   7- شــهردار

ی همــدان موضوع مــاده 10  آیین نامه   8- شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد به منزلــه قبول شــرایط و تکالیف شــهردار
ی می باشد. معامال تی شهردار

 9-تضمیــن افــرادی کــه در مناقصــه برنــده نگردیــده بــه اســتثناء نفــر اول و دوم یــک هفتــه پــس از ابــالغ صورتجلســه 
کمیســیون معامالت مسترد می گردد.

* بدیهی اســت حین انعقاد قــرارداد به عنــوان تضمین انجــام تعهدات به میــزان تعیین شــده در جدول، از برنــده مناقصه 
اخذ و تضمین شــرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

ی منطقه 2 همدان می باشــد.  10- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شــهردار
ی خواهــد بــود. )حضــور  ی مرکــز 11- زمــان و مــکان بازگشــایی پاکــت هــا مــورخ 99/8/12 ســاعت 17 واقــع در  شــهردار  

نمایندگان پیمانکاران در  این جلســه بالمانع است(
 12- برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید. ضمنًا جهت اطالع از ســایر شرایط 

تکمیلی به اســناد مناقصه مراجعه گردد.
ی همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر می باشد.  13- ضمنًا مشــاهده اطالعیه فوق در سایت شــهردار

گهـی مناقصه آ
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رعایت فاصله اجتماعی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  ۰9187۰6۰2۰۰
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
۰ 9 1 8 1 1 1 1 ۰ 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

حتی امانت دشمنان را باز گردان 
در قــــرآن کریــــم آمده اســــت: خداونــــد شــــما را امر کرده کــــه امانت هــــا را به 

بازگردانید. صاحبانش 

حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: امانت ها را پس بدهید گرچه قاتالن 

فرزندان انبیا باشند.

حکایــــت: در جریــــان جنــــگ خیبــــر چوپانــــی که بــــرای یکــــی از یهودیان 

از ارتباط با  کار می کرد و گله ای گوســــفند به او ســــپرده شــــده بود، پــــس 

آوردن  )ص( به دین مبین اســــالم پیوســــت، پس از ایــــن ایمان  پیامبــــر

از رســــول مکرم)ص( ســــؤال کرد گله را چه کنم که مال یهودی اســــت؟ 

پیامبر  بودنــــد،  غــــذا  محتــــاج   
ً
شــــدیدا اســــالم  مدافعان  اینکــــه  علیرغــــم 

و و تمامی  اســــالم)ص( بــــه ایــــن چوپــــان تــــازه ایمــــان آورده گفــــت: »بــــر

گوســــفندان را به صاحب اصلی اش برگردان.«

نشاط عاشقی گنجی است پنهان

چه کردی؟ گنج پنهان را چه کردی 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

پویانمایی 

انتظار

پویانمایی »تن تن« الیو-اکشن می شود 
هگمتانه- گــــروه فرهنگــــی: فیلم الیو-اکشــــن »تن تن« 
توســــط »پاتریس لکونت« فرانســــوی در حال برنامه ریزی 
برای ســــاخت است و داســــتانی متفاوت از پویانمایی  که 

اسپیلبرگ ساخت، دارد. 
»هرژه«  توســــط  کــــه  »تن تــــن«  شــــده  شــــناخته  فیلــــم 
کارتونیســــت بلژیکــــی طراحی و منتشــــر شــــده بود، ۱۰ 
ســــال قبل توســــط »اســــتیون اســــپیلبرگ« کارگردان 
جکســــون«  »پیتر  همــــکاری  بــــا  و  هالیــــوودی  مطــــرح 
پویانمایــــی  قالــــب  در  حلقه هــــا«  »اربــــاب  کارگــــردان 
آن نیز تولید شد.   آن بازی کامپیوتری  ســــاخته و بعد از 
حاال امروز خبر ســــاخت فیلم الیو-اکشن این پویانمایی 
رسیده است و قرار اســــت که »پاتریس لکونت« به زودی 
بــــرای کارگردانی یک »تن تــــن« دیگر پشــــت دوربین قرار 

بگیرد.

آن طور که نشریه فرانســــوی »فیگارو« گزارش داده است 
فضا و حال و هوای این پویانمایی به کلی متفاوت است؛ 
حتــــی کارگــــردان نیز گفته اســــت داســــتان ایــــن فیلم بر 

اساس اتفاقاتی واقعی رخ خواهد داد.
تولید فیلم جدیــــد »تن تن« بعد از اتمام مراحل ســــاخت 
فیلم تازه این کارگــــردان، »مگره و دختر مرده« آغاز خواهد 

شد.
لکونت تاکنــــون فیلم هایی مانند »اســــتهزا« و »مردی در 
« را ساخته اســــت و آخرین فیلمش »مزاحم نشوید«  قطار

در سال ۲۰۱۴ اکران شد. 
هرژه این مجموعه را در ۲۶ مجلد منتشــــر کــــرد. بعدها بر 
اســــاس همین آثار شــــبکه HBO مجموعــــه کارتونی آن را 
تولید کرد که از صداوســــیمای جمهوری اسالمی ایران نیز 

با دوبله فارسی پخش شد.

وضعیت بد اقتصادی رسانه های همدان
احسانی: مضیقه مالی، رسانه ها را سفارشی می کند

هگمتانه-گــــروه خبــــر همــــدان: در نشســــت مدیــــرکل 
فرهنگ و ارشاد اســــالمی استان همدان با انجمن صنفی 
کارفرمایی مدیران رســــانه های اســــتان، بــــر وضعیت بد 

اقتصادی رسانه های استان تاکید شد.
به گزارش هگمتانه، مدیرکل فرهنگ  و ارشــــاد اســــالمی 
اســــتان همدان با بیان اینکه جای خالــــی انجمن صنفی 
رســــانه در استان حس می شــــد گفت: اگر مشکل مالی 
رسانه ها حل شــــود دیگر درگیر کار سفارشی نمی شوند 
و تمــــام هــــم و غم خــــود را صــــرف رفع مشــــکالت مردم 

می کنند.
احمدرضا احسانی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ تنها ۲۵ 
درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده گفت: 
با ایــــن بودجه محدود قــــادر نخواهیم بود از رســــانه های 
اســــتان همدان کامــــل حمایــــت کنیم و متأســــفانه این 
موضوع باعث شده که برخی رســــانه های استان رسالت 

خبری خود را به درستی انجام ندهند.
وی بــــا بیان اینکه حوزه اقتصــــادی در حوزه فرهنگ و هنر 

مغفول مانده اســــت، ابــــراز کرد: با تشــــکیل انجمن های 
صنفی رســــانه می توان گامی مثبت در راســــتای استقالل 

رسانه ها برداشت.
احسانی گفت: از انجمن صنفی رســــانه حمایت خواهیم 
کرد و توصیه من این اســــت که از تجربه های استان های 
دیگر اســــتفاده کرده  و با برنامه ریزی بلندمدت از ظرفیت 

سایر مجموعه ها بهره مند شوید.
مســــعود پورصالحی  رئیس هیأت مدیــــره انجمن صنفی 
کارفرمایی رســــانه های اســــتان همدان نیز بــــا بیان اینکه 
هدف اصلــــی تشــــکیل انجمــــن صنفی رفع مشــــکالت 
رســــانه های اســــتان همدان اســــت، مطرح کــــرد: در حال 
حاضر رســــانه های اســــتان همدان وضعیــــت اقتصادی 
خوبــــی ندارنــــد و بســــیاری از رســــانه های محلی اســــتان 

به دلیل شرایط بد اقتصادی قادر به ادامه کار نیستند.
زهره پوروهابی دبیر انجمن صنفی رســــانه های استان نیز 
با اشــــاره به بهره گیری از دو مشاور حقوقی در این انجمن، 
بیان کرد: طی این مدت که انجمن صنفی رسانه تشکیل 

شده، موفق شدیم ضمن بهره مندی از  مشاوره حقوقی، 
برخی از پرونده های حقوقی و شکایتی که از برخی رسانه ها 

شده بود را حل وفصل کنیم.

مسؤولیت های ما در برابر برنامه های امام زمان)عج(  
هگمتانــــه- گــــروه فرهنگــــی: بایــــد ببینیم کــــه برنامه ی 
امام زمان)عج( چیســــت و مــــا طبق برنامه ی ایشــــان چه 
مســــوولیتی داریــــم؟ یکــــی از برنامه های امــــام زمان)عج( 
ســــرنگونی اســــتکبار و از بین بردن مســــتکبرین جهان 
اســــت. شــــما توجه دارید که مســــتکبرین جهان االن در 
چه حالی هســــتند. همه ی اختیارات، امکانات، ســــالح ها 
و وســــایل تبلیغاتــــی را در اختیار دارند. حــــال غلبه بر این 
مســــتکبرین چگونه انجام می گیرد؟ از روایات برمی آید که 
ایــــن کار را امام زمان)عج( و یارانش به انجام می رســــانند و 

انقالب حضرت مهدی)عج( یک انقالب جهانی است. 
طبق روایات، حضرت مهدی)عج( اسالم را در تمام جهان 
آثار اســــالم در همه ی  به گونه ای گســــترش می دهد کــــه 
روســــتا ها و شــــهرها دیده خواهد شد. ایشــــان همچنین 
بی عدالتی هــــا را از بیــــن می برد و عدالــــت را برقرار می کند. 
نکته ی دیگر مســــائل فرهنگی و اقتصادی اســــت. البته 
این ها گفتنش خیلی آســــان اســــت، ولی عملش بسیار 

سخت است.
طبق روایات، حضــــرت مهدی)عج( اگرچه از تأییدات الهی 

برخوردار اســــت، اما همه ی این کارهــــا را با جنگ و نبرد به 
)ع(  انجام می رســــاند. در یکی از روایات فردی بــــه امام باقر
عرض می کند که من شنیده ام وقتی حضرت مهدی)عج( 
ظهــــور می کنــــد، کارها عمــــاًل برایــــش رو به راه می شــــود و 
احتیاجی به خون ریزی پیــــدا نمی کند. حضرت می فرمایند 

اگر قرار بر این بود که برای پیغمبر انجام می گرفت...
ادامه دارد
*بخشی از گفتگو با حضرت آیت اهلل امینی در خصوص وظایف منتظرین موعود 
بــــه نقل از پایگاه اطالع رســــانی دفتر حفظ و نشــــر آثار حضــــرت آیت اهلل العظمی 

سیدعلی خامنه ای )مد ظله العالی(

عکس روز
تقدیــــر از بانوان فرهنگ یار ترافیک - باغ موزه دفاع مقدس

ایستگاه آسمان

رادیو کتاب

وصیت شهید مهدی جباری احمد

ج نشوید  مردم !  از خط امام خار
کجــــای ایــــن خــــاک بــــودی، زیــــر کــــدام 
آســــمان، آن لحظــــه کــــه این کلمــــات از 
قلــــب پرشــــورت جــــاری مــــی شــــد؟ زیر 
آتش کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله 
برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی 
داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را 
گذاشــــته بودی البالی واژگان پرپر و می 
نوشــــتی از عبــــورت؟ می نوشــــتی از افق 
هــــای گلگون ، از جوانه هــــای روییده در 
خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم کــــه می خوانمش ، منــــم که صدای 
تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات 
تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و 
، ای جاودانه تاریخ!  دستانت را در اهتزاز

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اشــــهد ان ال اله اهلل و اشهد ان محمد رسول 

اهلل )ص( و اشهد ان علی ولی اهلل
برخیز که آهنگ سفر باید کرد

چون موج ز بحر خون گذر باید کرد
بر درگه دوست نقد جان باید ریخت

در مسلخ عشق ترک سر باید کرد
خدایا این بنده ناچیز با دست لرزان و خوف 

از قهر تو و امید به مهر تو قلم را بر روی کاغذ 
می لغزانم.

ای امــــت حزب اهلل! مــــن کوچکتــــر از آنم که 
بخواهــــم وصیتی به شــــما بکنــــم ولی چند 
ســــطری را بــــه عنــــوان یپام  خون شــــهیدان 
می نگارم؛ از شــــما می خواهم همچنان تحت 
لــــوای رهبری امــــام خمینی باشــــید و هرگز از 
مدار حق و خط امام خارج نشوید و همچنین 
بدانید که وظیفه شــــما ادامه راه شهداست 
و حفــــظ دســــتاوردهای انقــــالب و جمهوری 

اسالمی.
خدایــــا تــــو را ســــپاس می گویــــم کــــه رهبری 
پیامبرگونه به ما عطا کردی تا چگونه زیستن 
را به ما بیاموزد؛ خدایا تو را ســــپاس می گویم 
که توفیق دادی که من خود چگونه مردن را 
بیاموزم. خدایا من بنده گنهکار و روسیاه تو 
هستم و شرمسارم که سر به سوی درگاه تو 

بلند می کنم ولی نمی توانم از تو جدا باشم.
خدایا به خاطر گناهانی که در محضر باشکوه 
تو انجام داده ام لرزانــــم ولی باز هم به تو امید 

دارم.
و شــــما ای مادر عزیزم که لحظه لحظه عمرم 
را مدیــــون تــــو هســــتم، تویــــی که شــــب ها 

نخوابیدی تا من بخوابم و به سختی افتادی 
و آسایش را از خود سلب کردی تا من راحت 
باشم ولی من نتوانســــتم وظیفه خودم را در 
قبال شــــما انجام دهم و نتوانســــتم زحمات 
شــــما را جبران کنم پس از این رو از شما پدر 
و مادر عزیزم می خواهم مرا حالل کنید و این 
را بدانید که من امانتی بودم از طرف خداوند 
در دست شــــما که می بایست به صاحبش 
بازمی گشــــت و اینک باز گفتــــه ام که به لقای 
باری تعالی شتافته ام پس شما به هیچ وجه 

نگران نباشید.
و همچنین شــــما بــــرادران و خواهران عزیزم 
من نتوانســــتم برادر خوبی برای شما باشم 
پس مــــرا حالل کنید و ببخشــــید. همچنین 
از تمام دوســــتان و اقوام و آشنایان برای من 
حاللیت بخواهید ما حقی بر گردن من دارند 

آن را ادا کنید.
در حجله عشق بی کفن باید رفت

دلسوخته پاره پاره تن باید رفت
از جان بگذر که در سراپرده دوست
فارغ ز سر و دست و بدن باید رفت

وصیتنامه شهید مهدی جباری احمد

منبع: خبرگزاری فارس

انتشار کتاب صوتی »اینجا همه آدم ها اینجوری اند« 
هگمتانه- گروه فرهنگی: انتشــــارات نیستان 
کتاب صوتی »اینجا همه آدم هــــا اینجوری اند«، 
. هنری 

ُ
یکی از آثار مجموعه داستان های برگزیده ا

را روانه بازار نشر کرد.
کتاب صوتی »اینجا همه آدم ها اینجوری اند«، 
. هنری با 

ُ
از مجموعه داســــتان های برگزیده ا

ترجمه و صدای لیال آقالو و از سوی انتشارات 
نیستان روانه بازار نشر شد.

کتاب صوتی »اینجا همه آدم  ها اینجوری اند« 
شــــامل ۱۱ داســــتان کوتاه با مضامینی چون 
، مهربانی، جنگ،  زندگی، مرگ، عشــــق، طنــــز
ترس و جاودانگی اســــت. مجموعه ای که به 
همت لیال آقالو جمع آوری شــــده و از بهترین 
. هنری به 

ُ
داســــتان های کوتاه جایزه ادبــــی ا

شمار می رود.
از  برگزیــــده  آثــــاری  شــــامل  حاضــــر  کتــــاب 
 ۱۹۹۸ در ســــال  نویســــندگان بزرگ جهــــان 

اســــت. نام این کتاب از اولین داســــتان این 
 Lorrie( مجموعه اقتباس شده که لوری مور
Moore( آن را اولین بار در در ســــال ۱۹۹۷ در 
مجلــــه نیویورکر منتشــــر کــــرد. موضوع این 
داســــتان درباره بیماری سخت یک پسربچه 
کوچک اســــت که تومور بدخیمــــی در کلیه 
چپ خود دارد و مادرش با دیدن لخته خونی 
در پوشــــک فرزندش، متوجــــه این موضوع 
دردناک می شــــود و این آغاز کشمکش ها و 

آزمایش های پزشکی این خانواده است.
در این مجموعه با داستان های نویسندگانی 
، سوکتا متا،  ، لوری مور همچون جورج ساندرز
، تام  رجینالد مک نایت، اســــتیون میالوســــر
، دان سانساال،  ، کارولین کوک، کارن ئولر جونز

پیتر هو داویس و ریک بس  آشنا می شویم.
 )O Henry Prize Stories( هنــــری   .

ُ
ا جایــــزه 

یــــک جایــــزه ســــاالنه آمریکایی اســــت که با 

کوتاه  داستان نویســــی  هنــــر  تقویت  هدف 
برگــــزار می شــــود. این جایــــزه به نــــام ویلیام 
. هنری، نویسنده 

ُ
ســــیدنی پورتر معروف به ا

سرشــــناس آمریکایــــی، نام گــــذاری شــــده و 
اولین بــــار در ســــال ۱۹۱۸ به داســــتان کوتاه 

برگزیده اهدا شد.
از میان ۲۴۰ مجله در سراسر ایاالت متحده و 
کانادا، ۲۰ داستان برتر انگلیسی زبان شانس 
ایــــن را دارند که در رقابت های این جایزه ادبی 
شرکت کنند و سالیانه ســــه هیئت منصفه 
برای بررســــی آثار منصوب می شوند. هر یک از 
اعضای داوری، به طور مستقل عمل می کنند 

و درباره داستان نظر می دهند.
همه  »اینجا  صوتی  کتاب  نیستان  انتشارات 
آدم هــــا اینجوری اند« را با صــــدای لیال آقالو به 
مدت ۱۰ ســــاعت بــــه قیمت ۴۱ هــــزار تومان 

منتشر کرده است.

اســــت تــــو  هــــوای  عاشــــقان  دولــــت 
اســــت تــــو  بــــالی  طالبــــان  راحــــت 
جهــــان دو  ســــعادت  کیمیــــای 
اســــت تــــو  ســــرای  در  خــــاک  گــــرد 
ر عطا

له: آ پیامبر خدا صلی اهلل علیه و 

گرایش به دنیا
غم و اندوه را زیاد می  کند.
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اکران پاییزی 
»دیدن این فیلم جرم است«

هگمتانــــه- گروه فرهنگــــی: حوزه هنری در حال تــــدارک برای اکران 
فیلــــم ســــینمایی »دیدن این فیلم جرم اســــت« بــــه کارگردانی رضا 

است. زهتابچیان 
محمدرضا شــــفاه تهیه کننده »دیدن این فیلم جرم اســــت« درباره 
آن گفت: به دلیل شــــیوع  آخریــــن وضعیت تــــدرکات برای اکــــران 
کرونا نمی توان درباره ماه های آینده ســــینما به تحلیل قطعی رسید 
اما جمع بندی ما این اســــت که اکران ســــینمایی فیلم »دیدن این 
فیلــــم جرم اســــت« را در برنامه قرار دهیم و احتمــــاال به زودی تاریخ 

می کنیم. مشخص  را  اکران 
وی ادامــــه داد: »دیدن این فیلم جرم اســــت« حرف مردم اســــت و 
جوری نیســــت که بتوان بیش از این برای نمایش آن صبر کرد، چرا 
 موانعی برای 

ً
کــــه احتمال می دهیم در صــــورت تعویق اکران، بعــــدا

نمایش فیلم به وجود آیــــد و فیلم بیش از این ضربه بخورد.
فیلــــم ســــینمایی »دیدن این فیلم جرم اســــت« بــــه کارگردانی رضا 
زهتابچیــــان و تهیه کنندگی محمدرضا شــــفاه محصول حوزه هنری 
۹۷ دچار حاشیه هایی  است که بعد از اکران در جشنواره فجر سال 

شــــد و پروانه نمایش آن با یک سال تأخیر صادر شد. 

سی نما

در حلقه سپاسگزاران

سپاس خداى را بر آنچه از وجود مبارکش
 به ما شناسانده، 

و بر آنچه از شکرش به ما الهام فرموده، و بر
آن درهاى دانش که به پروردگاریش بر ما گشوده، 

و براخالص ورزى درتوحید
 و یگانگیش ما را رهنمون شده، 

و قلب ما را از الحاد و شک
 در کار خودش دور داشته،

 چنان سپاسی که با آن 
در حلقه سپاسگزاران از بندگانش زندگی بگذرانیم، 

و با آن بر هر که به خشنودى و بخشایش او
 پیشی جسته سبقت گیریم،
 سپاسی که تیرگی هاى برزخ را

 به سبب آن بر ما روشن کند، 
و راه رستاخیز را به سبب آن بر ما آسان نماید، 

و موقعیت و جایــــگاه ما را نزد گواهــــان آن روز بلند 
گرداند، 

در روزى که همه سزاى عمل خود بینند 
بدون آنکه بر کسی ستمی رود، 

روزى که هیچ دوستی چیزى از عذاب و کیفر را 
از دوست خود دفع نکند 
و ستمکاران یارى نشوند، 

سپاســــی کــــه از جانــــب مــــا در پرونده اى کــــه وضع 
نیکبختان 

در آن رقم خورده و مقربان حضرت او گواهان آنند
 به اعلی علّیین باال رود، 

سپاسی که چون چشم ها در آن روز خیره شود
 سبب روشنی دیده ما گردد، 

و هنگامی که چهره ها سیاه شود 
صورت ما به نورانیت آن سپید گردد...

برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز


