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آگهی مزایده )نوبت دوم( - چاپ اول
ح جــدول ذیــل از  دفترموقوفــات مبیـــن در نظــر دارد؛ تعــداد 8 واحــد اداری خــود واقــع در شهرســتان همدان،خیابــان طالقانی،تقاطــع فرهنگ،مجتمــع ایــران زمیــن را بــه شــر
گــذار نماید. لــذا از کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط و عالقمنــد دعوت بــه عمل می آیــد در ایام هفته )شــنبه تا پنجشــنبه(  طریق برگــزاری فراخــوان عمومی به اجــاره وا

 از ساعت 9 الی 19 تا تاریخ 99/12/23 جهت دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به واحد مدیریت مجتمع تجاری اداری ایران زمین مراجعه نمایند.
ح داده شده است.  سایر اطالعات و شرایط در اســناد مزایده شر

 در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با تلفن 02166736615 تمــاس حاصل فرمایند.
کلیه پیشــنهادات مختار می باشــد. گهی به عهــده برنده فراخوان بوده و این دفتر در رد یا قبول   هزینه چاپ این آ

دفتر موقوفات مبـیــــــن

و  کارآمــدی  تعهــد،  بیانگــر  کــه  جنابعالــی  شایســته  و  بجــا  انتصــاب 
شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به شهر 
و دیارمان اســت را تبریک عرض نموده، موفقیت و ســربلندی شما را از 

درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان

جناب آقای

دکتر حسین نعمتی

تبریک و تهنیت

قائم مقام محترم مرکز مطالعات
و پژوهش های شورای اسالمی 

شهر همدان

دکتر سید حامد حسینی مرصع
اداره رفاه و خدمات عمومی شهرداری همدان

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی کـه مبّیـن مراتـب تعهـد، شایسـتگی و تجـارب 
ارزنده تـان در سـطوح مختلـف مدیریـت می باشـد، را صمیمانـه تبریـک و تهنیـت 
شـهروندان  بـه  خدمـت  راسـتای  در  گذشـته  همچـون  امیدواریـم  نمـوده،  عـرض 

عزیزمـان همـواره موفـق و مؤیـد باشـید.

جناب آقای دکتر

نعمتی حسین 

تبریک و تهنیت

قائم مقام محترم مرکز مطالعات
و پژوهش های شورای اسالمی

شهر همدان

تبریک و تهنیت

بر خود الزم می دانم؛ انتصاب شایسته شما  را  به عنوان
قائم مقام محترم مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

تبریـک عرض نمایـم. اطمینـان دارم در سـایه تأییـدات الهی، در ایـن عرصه خطیـر و خدمت 
به شـهرمان موفق و سـربلند خواهیـد بود.

مصطفی انصاری

جناب آقای دکتر

نعمتی حسین 

با ما همراه باشید
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رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری:

ساماندهی عالئم و تأسیسات 
ترافیکی هم زمان با سال نو

۲   
حه

صف

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و اداره کل زندان ها

30 زندانی نیازمند در همدان 
آزاد شدند

مشاهده چند مورد مشکوک به کرونای انگلیسی 
در همدان

ابتالی ۲0 همدانی دیگر به کرونا
هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: چند مورد بیمار مشکوک به 
کرونای انگلیسی در استان مشاهده و شناسایی شده 

است .
به گــــزارش هگمتانه، محمد طاهری بــــا بیان اینکه چند 
مورد بیمار با عالئم مشــــکوک به ویروس جهش یافته 
انگلیسی در همدان شناســــایی شده است اظهار کرد: 
نمونه یکــــی از بیماران به تهران ارســــال شــــده و منتظر 

اعالم نتیجه هستیم.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه روند کاهشــــی ابتال بــــه کرونا در 
استان متوقف شده اســــت تصریح کرد: از مردم تقاضا 
داریم بیش از پیش به توصیه های بهداشــــتی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی عمل کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: در 
صورتــــی که نمونه ارســــالی به عنوان کرونای انگلیســــی 
تأییــــد  شــــود، می توانیــــم اعــــالم کنیم این ویــــروس به 
همدان رسیده اســــت و با این روند امکان دارد تا هفته 
آینده آمار ابتال به این ویروس جهش یافته به اعداد دو 

رقمی و حتی سه رقمی برسد.
طاهــــری بابیان اینکه در حال حاضــــر اصلی ترین نگرانی 
ما شیوع و گسترش کرونای انگلیسی در استان است 
اظهار کرد: روش های پیشــــگیری از کرونای انگلیســــی 

همان شیوه نامه هایی اســــت که برای جلوگیری از ابتال 
به کرونای چینی تدوین شــــده بود بنابراین الزم اســــت 

مردم، شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
، آرامســــتان ها و اماکن  وی با ابراز نگرانی از شــــلوغی بازار
عمومی در روزهای پایانی ســــال تصریح کرد: شــــرکت در 
هرگونه تجمع، دورهمی و برگزاری مراســــم عزا و عروسی 

خطر ابتال به کرونا را تشدید می کند.
ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: 
با شناســــایی 20 بیمار جدیــــد مبتال به کوویــــد 19 در روز 
دوشــــنبه، مجموع موارد مثبت بســــتری از ابتدای همه 
گیــــری ویروس کرونا تاکنون در اســــتان به 10 هزار و 491 

نفر رسید.
محمد طاهری افزود: با فوت یــــک نفر دیگر از مبتالیان 
قطعی کووید 19 در روز دوشنبه، مجموع متوفیان کرونا 
در این استان از ابتدای همه گیری تاکنون به یک هزار و 

525 نفر رسید.
وی بــــا بیان اینکه بــــا افزایش روند ابتال بــــه کرونا مواجه 
هستیم اظهار کرد: تعداد مراجعان سرپایی به اورژانس 
بیمارســــتان های اســــتان همــــدان بــــا عالئم تنفســــی 
مشــــکوک به کرونا در روز دوشــــنبه 243 مورد بود که از 

این تعداد 39 نفر در بخش عادی بستری شدند.
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 

اضافه کرد: همچنیــــن در حال حاضــــر 12 بیمار مبتال به 
کووید 19 در بخش آی.ســــی.یو مراکز درمانی این استان 
بستری هســــتند و وضعیت جســــمی 35 بیمار وخیم 

گزارش شده است.
طاهــــری دربــــاره آخرین وضعیــــت بیمــــاران کرونایی در 
شهرستان های استان همدان نیز گفت: شمار بیماران 
کرونایی بســــتری از ابتــــدای همه گیری ویــــروس کرونا 
تاکنــــون در بیمارســــتان های اســــدآباد 380، بهار 616، 
تویســــرکان 668، رزن 455، درگزین 197، فامنین 184 و 

کبودراهنگ 667 نفر است.
، یک  وی افزود: همچنیــــن یک هزار و 919 نفــــر در مالیر
هــــزار و 156 نفر در نهاوند و ســــه هــــزار و 972 نفر نیز در 
شهرســــتان همدان به ایــــن ویروس مبتال و بســــتری 

شده اند.

ح توسعه  بقعه شاهزاده حسین به وزارت میراث فرهنگی رسید طر
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: 
همدان  اســــتاندار  عمرانی  معاون 
شاهزاده  بقعه  توسعه   طرح  گفت: 
حســــین در شــــهر همدان توسط 
میراث فرهنگــــی تهیه و برای تأیید 
نهایی بــــه وزارت میــــراث فرهنگی 

ارسال شده است.
گزارش هگمتانــــه، فرهاد فرزانه  به 
با بیان اینکه ایــــن طرح حدود یک 
اســــت،  نفیس  بســــیار  و  هکتــــار 
اظهار کرد: تا تهیــــه و تأیید طرح هر 
اقدامــــی در جوار این بقعــــه باید با 
هماهنگی میراث فرهنگی صورت 
امنــــای  هیــــأت  طرفــــی  از  بگیــــرد، 

شاهزاده حســــین نیازهای اولیه ای دارند و اقداماتی را از 
سال های قبل آغاز کرده اند.

وی تأکیــــد کرد: هیأت امنای شــــاهزاده حســــین باید با 
هماهنگی طرح های فرادسِت تهیه شده و با نظر میراث 
فرهنگی کارهــــای خــــود را پیگیری کند تا هــــم نیازهای 
موقــــت خود و فعلی شــــان برطرف شــــود و هــــم باعث 
نشــــوند هزینــــه ای از جیب مــــردم صرف و دوبــــاره کاری 

شود. 
فرزانــــه با بیــــان اینکه هیأت امنــــا با نیت خیــــر و در حد 
توانایــــی خود کارهایــــی را انجام می دهــــد، تصریح کرد: از 
هیأت امنای شــــاهزاده حسین در تهیه طرح نظرخواهی 
شده است و امیدواریم پس از تصویب نهایی اتفاقات 

خوبی در این مکان بیفتد.
وی توضیح داد: طرح به گونه ای طراحی شــــده که بتواند 

از محل خود کســــب اعتبار کند و 
طبیعی است که شاهزاده حسین 
در این مســــیر نیازهــــای اولیه ای تا 
اجرای طرح دارد و هیــــأت امنا باید 
با هماهنگی میــــراث فرهنگی و در 
راســــتای طرح مــــورد نظــــر نیازهای 

اولیه خود را برآورده کند.
همدان  اســــتاندار  عمرانی  معاون 
اضافه کــــرد: با ِعلم بــــه اینکه نیت 
مســــؤوالن اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســــتان در خدمات رســــانی 
بــــه مردم اســــت، از ایــــن مجموعه 
فرهنگی  میــــراث  با  تقاضامندیــــم 
که مشکلی برای  هماهنگ باشند 

این بنای تاریخی پیش نیاید.
به نقل از ایســــنا، وی شــــرح داد: مرحله اول طرح شامل 
زمین هایی اســــت که در تملک شاهزاده حسین است 
و روند اجرایی ســــریعی دارند و آنچه باعث می شود روند 
طرح طوالنی شــــود در مراحل بعدی قرار دارد، به عبارتی 
روند اجرایی تا مرحله پنج ســــریع و بــــا هزینه کم قابلیت 

اجرا دارد.  
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فح
ص فرماندار همدان:

روستای »یکن آباد« الگوی رونق 
تولید و اشتغال است

صفحه  4

همین صفحه 

صفحه  7

مشاهده چند مورد مشکوک 
به کرونای انگلیسی در همدان

ابتالی ۲0 همدانی دیگر به کرونا
ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: چند مــــورد بیمار 
مشــــکوک به کرونای انگلیســــی در اســــتان مشــــاهده و شناسایی شده 

است .
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری با بیــــان اینکه چند مورد بیمار با عالئم 
مشکوک به ویروس جهش یافته انگلیســــی در همدان شناسایی شده 
است اظهار کرد: نمونه یکی از بیماران به تهران ارسال شده و منتظر اعالم 

نتیجه هستیم.

اهالی چمن چوپان ها در گفتگو با هگمتانه:

مرگ چمن چوپان ها 
با احداث بلوار

هگمتانه پای مشکالت شهروندان

سراب بازگشت رونق عید به بازار 
صفحه  4

به صورت ویدئو کنفرانسی و با دستور وزیر نیرو:

» ح آبرسانی »سد کالن« به »مالیر بهره برداری از طر
صفحه  3تأمین آب سالم و پایدار برای بیش از 170 هزار نفر با اعتبار 13۲ میلیارد تومان

تقالی فرش همدان 
برای احیا

دبیر انجمن فرش استان: هیچ اثری از فرش 
همدان در نمایشگاه ها نیست

چمن چوپان ها
102
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استان۲

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و اداره کل زندان ها

30 زندانی نیازمند در همدان 
آزاد شدند

آیت ا... شعبانی: لزوم توسعه فرهنگ عفو و بخشش در جامعه
خانجانی: انجمن ها و گروه های مردمی در حوزه آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد فعال شوند

 زلفعلی نژاد: عفو یا تخفیف مجازات 690 زندانی در همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مراســــم آزادی 30 زندانی 
نیازمند به همت ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و 

اداره کل زندان ها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، نماینده ولی فقیه در استان 
همــــدان ظهر سه شــــنبه در مراســــم آزادســــازی زندانیان 
نیازمند که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و اداره 
کل زندان های اســــتان صورت گرفت، اظهار کرد: عظمت 

کار خیر به میزان تأثیرگذاری آن در اجتماع برمی گردد.
آیت ا... حبیب ا... شعبانی با اشــــاره به آزادسازی 30 زندانی 
تصریح کرد: این کار اثرات اجتماعی فراوانی دارد و در واقع 
آزاد می شــــود مجموعه ای از خدمت رســــانی  یک نفر کــــه 

اتفاق می افتد که برای خود فرد و جامعه مبارک است.
وی بــــا ابراز امیدواری کــــه هیچ گاه این مشــــکالت برای 
کســــی ایجاد نشــــود از تمام خیــــران و نهادهــــا که برای 

کرد. قدردانی  می کنند  تالش  زندانیان  آزادسازی 
آیت ا... شعبانی در ادامه تصریح کرد: یکی از ضرورت هایی 
که امروز در جامعه مشاهده می شود توسعه فرهنگ عفو 

و بخشش است.
وی ادامــــه داد: گاهی خیرانــــی برای آزادســــازی زندانی وارد 
می شــــوند و بــــرای آزادی ایــــن زندانی کمــــک می کنند،  اما 
قرآن کریم در کنار این موضوع به توســــعه فرهنگ عفو و 

بخشش هم تأکید می  کند.

نماینده ولی فقیه در اســــتان همــــدان اظهار کرد: امروز به 
ایــــن نیاز داریم که فرهنگ عفو و بخشــــش توســــعه پیدا 
کند، شهر همدان به این نیاز دارد که مؤسساتی، بزرگانی 
و ذی نفوذانی شناســــایی شــــوند که در کار میانجی گری و 

رضایت گرفتن برای زندانی ها وارد شوند.
آیت ا... شــــعبانی عنوان کرد: وقتی فردی زندانی می شــــود 
هم برای خودش آســــیب به وجود می آید هم برای جامعه 
و البته در این شرایط سخت و وضعیت بد اقتصادی این 

مسائل زیاد می شود.
دادســــتان همدان نیز در این مراســــم اظهار کرد: در مورد 
محکومانــــی که جرایم عمد داشــــتند و اشــــتباهی را انجام 
داده و اصالح شــــده اند راه های حمایت آنها بسته بود که 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( وارد این حوزه شد و 
در این حرکت خوب زندانیانی را که حبس خود را گذرانده 
بودند و متنبه شــــده بودند و بدهی آنها باقی مانده بود را 

آزاد کرد.
حســــن خانجانــــی بــــا تأکید بــــر اینکــــه بایــــد انجمن ها و 
گروه های مردمــــی نیز در این زمینه فعال شــــوند، تصریح 
کــــرد: چنانچه این انجمن هــــا درآمدهای پایداری داشــــته 

باشند می توانند به این خانواده ها کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال زندانی شدن فرد، خانواده ها 
نیز آسیب می بینند، گفت: هدف اصلی، اصالح بزهکاران 

است که گروه های مردمی نیز می توانند در این خصوص 
کمک کنند.

رضــــا زلفعلی نــــژاد، مدیــــرکل زندان های اســــتان همدان 
هم در این مراســــم با بیان اینکه هدف اصالح مجرمان و 
تربیت آنها اســــت، عنوان کرد: یک زندانی عالوه بر اینکه 
حبس خود را می کشــــد در حوزه هــــای مختلف فرهنگی، 

عقیدتی نیز فعالیت می کند.
وی بــــا بیــــان اینکه نگاه بــــه زندانی تنبیه صرف نیســــت، 
عنوان کرد: باید به زندانی آموزش داده شــــود؛ چراکه بر اثر 

گاهی مرتکب جرم شده است. ناآ

آمــــوزش حرفه بــــه زندانیان  این مســــؤول با اشــــاره به 
اظهــــار کرد: به مناســــبت میــــالد حضرت امــــام علی)ع( 
و هفتــــه نیکــــوکاری 30 تــــن از زندانیان کــــه جرایم عمد 
داشــــتند به کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

شدند. آزاد 
250 زندانی جرایــــم غیرعمد  زلفعلی نــــژاد با بیان اینکــــه 
از ابتدای ســــال تاکنون در اســــتان آزاد شده اند، عنوان 
کرد: در طرح نذر هشــــتم نیز در هشتم هر ماه تعدادی 

زندانی غیرعمد از طریق کمک خیران آزاد می شــــوند.
وی با اشــــاره به اینکه 66 زندانی نیــــز از طریق حقوق دانان 

آزاد شــــده اند، عنوان کرد: اســــتان همدان در عفو موردی 
رتبه اول کشــــور را دارد که در همین خصوص 364 زندانی 

مشمول عفو موردی شدند.
وی در ادامه اظهار کرد: در مجموع 690 نفر زندانی شــــامل 

عفو یا تخفیف مجازات شده اند.
مدیرکل زندان های اســــتان همدان عنوان کرد: یک هزار 
و 100 زندانــــی نیز با آموزش حرفه، اشــــتغال پیدا کرده اند و 

ماهیانه حقوق دریافت می  کنند.
زلفعلی نژاد با اشــــاره به توزیع بســــته های معیشــــتی بین 

زندانیان، گفت: رضایت 11 نفر از اولیای دم را گرفتیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا تأکید کرد:

ثار تاریخی همدان دفتر یونسکو فرصت طالیی برای جهانی شدن آ
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی شهر همدان 
تأکید کرد: راه اندازی دفتر منطقه ای یونسکو در این شهر 
تاریخی، ســــرآغاز معرفی جهانی شدن همدان خواهد بود، 

زیرا این شهر بخشی از هویت و شناسنامه ایران است.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین قراباغــــی در گفت وگویی 
همدان  گردشــــگری  ظرفیت های  برجسته ســــازی  گفت: 
در جهــــان ضروری اســــت و باید از جایگاه مهم یونســــکو 
در راســــتای ثبت جهانی آثار تاریخی اســــتان به ویژه شــــهر 

همدان به خوبی بهره ببریم.
وی با اشــــاره بــــه راه اندازی دفاتر یونســــکو در شــــهرهای 
تهــــران، اصفهان، یزد و اخیرا کرمانشــــاه؛ اظهار کرد: دقت 
شــــود در این شــــهرها از زمان فعالیت دفتر یونسکو، چه 
آثــــاری ثبت جهانی شــــده اند و در همدان چــــه آثاری ثبت 
جهانی شــــده اســــت  ؛ از این رو چرا نباید از ایــــن ظرفیت و 

فعالیت دفتر ملی یونسکو در همدان بی بهره ماند!
قراباغی معتقد است: بی شــــک تأسیس دفتر نمایندگی 
یونســــکو و موزه هنر در همدان که در اجالس جهانی راه 
ابریشم پیشــــنهاد شــــده بود، جزو فرصت های بی بدیلی 
بوده اســــت که می تواند استان همدان را در زمره مناطقی 

با غنای فرهنگی در سطح جهانی مطرح کند.
وی در ادامه گفت: کمیســــیون ملی یونســــکو، نهاد رابط 
جمهوری اســــالمی ایران با مقر یونسکو در پاریس و دفاتر 
منطقه ای مربوط به آن بوده که دارای شــــخصیت حقوقی 

است.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان؛ الزمه ارتقا و پیشرفت در زمینه های 
علمــــی، فرهنگــــی و آموزشــــی را تمرکززدایــــی از پایتخــــت 
دانست و افزود: راه اندازی پایگاه های استانی کمیسیون 
ملی یونسکو در کشــــور ایران بستر مناسبی برای توسعه 

شهری و رویکردی جدید در مدیریت شهری است.
قراباغی بــــا بیان اینکــــه در حــــال حاضر بالغ بــــر 10 کمیته 
ملی وجود دارد؛ عنوان کرد: بــــا توجه به ثبت های جهانی، 
منطقه ای و ملی؛ باید گفت ثبت، نخســــتین گامی است 
که یونســــکو در راســــتای حفظ میراث تاریخــــی، طبیعی و 
فرهنگــــی برمــــی دارد و گام بعــــدی که از اهمیــــت ویژه ای 
برخوردار بوده، فرهنگ سازی برای پاسداشت این میراث 
ملموس و ناملموس است که وجود پایگاه های استانی، 
راهی مؤثر در راستای فرهنگ ســــازی درست و حفاظت از 

آنها خواهد بود.
وی ؛ یکــــی دیکــــر از فواید ایجاد دفتــــر یونســــکو را ارتباط 
میان کارشناســــان جهانی در حوزه هــــای علمی، فرهنگی 
و آموزشــــی با شــــهرها اعالم کرد و گفت: کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

قرار دارد.
قراباغی بــــا تأکید بر اینکه یکی دیگر از کارهای یونســــکو، 
ثبت میراث ناملموس اســــت؛ اظهار کرد: اگر این دفتر در 
همدان ایجاد شــــود در ثبت های ملی و جهانی تســــهیل 

ایجاد خواهد شد.
به گفته وی؛ شــــهرهای خالق در زمینه های مختلف تنها 
توســــط یونســــکو انتخاب می شــــود و نام گذاری همدان 
به عنوان شــــهر خالق، تنها نامی است که هیچ پشتوانه و 
ثبت مســــتند ندارد و فقط در کالم مسؤوالن همدان آن 

را عنوان می کنند.
قراباغی همچنین گفت: ایجاد دفتر نمایندگی یونســــکو 
در همدان نه تنها شــــبکه های گردشگری در غرب کشور 
را شــــکل می دهد، بلکه فصل جدیدی برای معرفی هرچه 
بهتر میراث تاریخی استان های غرب نشین به جهانیان را 

مهیا خواهد ساخت.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه ایجــــاد دفتر یونســــکو در همدان 
دریچه ای برای جهانی شــــدن در حوزه توسعه گردشگری 
است؛ گفت: اجالس جهانی جاده ابریشم، اجالسی است 
که هــــدف از میزبانی همدان ثبت جهانــــی یکی از آثار این 
اســــتان بود؛ هرچند تاکنون عملیاتی نشــــده و همگان بر 
ایــــن باورند که با ایجــــاد دفتر نمایندگی یونســــکو در این 

شهر می توان به این مهم دست یافت.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همــــدان همچنین گفــــت: می طلبــــد تا با 
پیگیری هــــای مجدانه در ایجاد دفتر نمایندگی یونســــکو 
در همدان، مسیر را برای شکل گیری زمینه های الزم برای 

ثبت جهانی آثار این استان هموار ساخت.
قراباغــــی تأکید کرد: با ایجاد دفتر یونســــکو، ظرفیت های 
گردشــــگری اســــتان های غرب کشــــور بیش از گذشــــته 

برجسته خواهد شد .
وی با اشــــاره به دالیــــل ارتباط گیری همدان با یونســــکو، 
گفــــت: قدمــــت و قدیمی بــــودن همــــدان کــــه به عنوان 
قدیمی تریــــن پایتخــــت ایــــران بــــوده اســــت، بایــــد از نظر 
فرهنگی بــــه دنیا شــــناخته شــــود؛ همچنین متأســــفانه 

همــــدان با ایــــن همه آثار تاریخــــی و مشــــاهیر و فرهنگی، 
هیچ گونه ثبت جهانی ندارد و دفتر یونســــکو در همدان 
به منظــــور ثبــــت جهانی آثار همــــدان و معرفــــی به جهان، 

کمک کننده است.
قراباغــــی افزود: اگــــر وجــــود جاذبه های طبیعــــی همدان 
مشهود شــــود، قابل حس و معرفی اســــت و این امکان 
نیز با کمک دفتر یونســــکو انجام خواهد شــــد؛ از ســــوی 
دیگر وقتی از گردشگری همدان صحبت می کنیم، قطعا 
نیاز اســــت یک تصویر از همدان را به دنیا بشناسانیم که 

یونسکو این کار را به راحتی می تواند برای ما انجام دهد.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان ادامه داد: همــــدان به عنوان یکی 
از شــــاهراه های اصلــــی دنیــــا بوده و هســــت، پــــس این 
حق همدان نیســــت که به دنیا شــــناخته نشــــود که این 
شــــناخت با کمک یونســــکو امکان پذیر اســــت ؛ از سوی 
دیگــــر شهرســــازی منحصربه فرد همدان به عنوان شــــهر 
شعاعی که در هیچ جای ایران نظیرش نیست و همه این 
ظرفیت ها می تواند با کمک یونســــکو به جهان معرفی و 

ثبت های جهانی را در پیش داشته باشیم.
گفــــت: دفتــــر یونســــکو می تواند به  قراباغــــی همچنین 
ارتباطــــات خواهــــر خواندگــــی، شــــهرهای خالق، شــــبکه 

شهرهای جهانی و... تسریع و کمک کند.
به نقل از روابط  عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
وی یادآور شــــد: ما میراث جهانی علمی به نام بوعلی سینا 
را داریم که حتی این هم ثبت جهانی نیســــت و یونســــکو 
می توانــــد در ثبت جهانی و معرفی مشــــاهیر ما نیز کمک 
کند که حتی می توانیم ارتباطات علمی با سراســــر جهان را 
گســــترش دهیم؛ زیرا ارتباطات از طریق یونسکو منجر به 

ارتباطات بازرگانی و توسعه اقتصادی نیز می شود.

تش نشانی رقم خورد با همت سازمان فاوا و سازمان آ

برداشت مختصات مکانی شیرهای هیدرانت و انشعابات مربوطه با فن آوری نوین
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــــهرداری همدان از برداشت مختصات 
مکانی شــــیرهای هیدرانت و انشعابات مربوطه با فن آوری 

نوین خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید صادق پورســــینا در حاشــــیه 
برداشت مختصات مکانی شیرهای هیدرانت گفت: پیش 
از این بعضی از شــــیرها یــــا اتصاالت مربوط به انشــــعابات 
خــــاص آتش نشــــانی تحــــت الیه هــــای ســــطحی معابر در 
طول زمــــان مفقود یا مجهول مانده بود کــــه با این امکان، 

دسترسی سریع و آسان در امدادرسانی فراهم خواهد شد.
پورسینا در ادامه با تقدیر از تالش های سازمان فاوا در این 
راستا افزود: در مواقع فعالیت آتش نشانان در بحران ها و 
سوانح روی داده، لحظه ها و ثانیه ها سرنوشت ساز هستند 
چه بسا هر تالشی که منتهی به ارائه خدمت سریع و آسان 
برای آتش نشــــانی بشــــود شایســــته تقدیر و واجد ارزش 

ماندگار است.
وی همچنین نتیجه این هم افزایی های ارگانیک را افزایش 
ضریــــب ایمنی و خدمات دهی به شــــهروندان دانســــت و 

همراهی شــــهروندان در تالش برای نگهــــداری از امکانات 
عمومی و توجه بــــه توصیه های ایمنی را عامــــل بالمنازع در 

کاهش مخاطرات عنوان کرد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات شــــهرداری همدان نیز در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه، از برداشــــت مختصات مکانی 
حرفه ای شــــیرآالت آتش نشــــانی بــــا بهره گیــــری از برترین 
فناوری ها خبر داد و گفت: برای نخســــتین بار و در اقدامی 
شاخص، این ســــازمان امکان برداشت مختصات مکانی 
شــــیرهای هیدرانت و منهول های آب را بــــا بهره گیری از به 

روزترین امکانات فراهم کرده است.
ســــیامک ســــلیمی تصریح کرد: این برداشــــت مختصات 
مکانی با احتمال خطای ناچیز در حدود شعاع 9 میلیمتری 
در زیر زمیــــن لوله ها و اتصــــاالت مربوط به ســــازمان آتش 
نشانی و خدمات شهری را شناسایی و به طور هم زمان روی 
( بارگذاری  نقشه سامانه اس دی آی )اطالعات مکانی شهر
می کند تا در مواقع اضطراری امدادگران آتش نشانی بتوانند 
نقطه یابی به وســــیله تلفن همراه هوشمند را در دسترس 

داشته باشند.

وی افزود: سازمان فاوا بیشترین تالش خود را معطوف به 
گســــترش خدمات فناورانه کرده تا امکان ارتقای سرعت و 

کیفیت خدمات شهری برای شهروندان فراهم شود.

برداشت دقیق عوارض و اطالعات شهری �
گفتنی است شهرداری همدان در راستای برداشت دقیق 
اطالعات و عوارض شــــهری به فناوری های نوین و بســــیار 
دقیــــق مجهز اســــت. از جمله ضروریات مدیریت شــــهری 
اســــتفاده از نقشــــه ها و الیه های اطالعــــات مکانی دقیق 
اســــت که در مسائل مختلف شــــهری می تواند راهگشای 
مدیریت شــــهری باشد. اگرچه در سالیان گذشته استفاده 
از دوربین های نقشــــه برداری و برداشــــت نقــــاط و عوارض 
شــــهری از توانمندی هــــای شــــهرداری بــــوده و انجــــام امور 
جاری شــــهرداری را به صورت روزانه تحت پوشــــش داشته 
با این حال نیاز به برداشــــت ســــریع و بســــیار دقیق برخی 
عوارض شــــهری اجتناب ناپذیر است. از این روی مدیریت 
شــــهری به کمک ســــازمان فنــــاوری اطالعــــات و ارتباطات 
اقدام به راه اندازی سیســــتم برداشــــت مختصات دقیق و 

آنالین )Real-Time Kinematic )RTK(( نموده اســــت، این 
سیستم با توجه به برخورداری از یک ایستگاه زمینی ثابت 
قابلیت اتصال آنالین و هم زمان به چندین ماهواره را دارد 
و با افزایش دقت مــــورد نیاز می تواند عوارض شــــهری را با 
مختصات جهانی برداشــــت کند. همچنین این سیستم 
قــــادر اســــت خروجی هــــای متنوعــــی جهــــت اســــتفاده از 

داده های برداشتی را فراهم سازد.
تحدید محدوده های شهری در ورودی های شهر همدان، 

برداشــــت عــــوارض مربــــوط بــــه تاسیســــات در پارک های 
فرامنطقه ای از جمله پروژه های مختلفی اســــت که توسط 
این سیستم برداشت شــــده است. هم اکنون با همکاری 
سازمان آتشنشــــانی و خدمات ایمنی شــــهرداری همدان 
برداشت نقاط مربوط به شــــیرهای هیدرانت در حال انجام 
اســــت، موقعیت دقیق شــــیرهای هیدرانت و دریچه های 
مربوط به آن از جمله اطالعات حیاتی و حســــاس شهری در 

مأموریت های مربوط به امداد و نجات است.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی 
شبکه حمل و نقل شهرداری:

ساماندهی عالئم و تأسیسات 
ترافیکی هم زمان با سال نو

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس ســــازمان 
مدیریت و مهندســــی شبکه حمل و نقل شهرداری 
همدان از ســــاماندهی عالئم و تأسیسات ترافیکی 

هم زمان با سال نو خبر داد.
وحیــــد غفــــاری روز گذشــــته در گفتگو بــــا خبرنگار 
هگمتانــــه گفت: بــــه روز رســــانی عالئــــم ترافیکی و 
ســــازه های تســــهیل گر در عبور و مرور شهروندان 
علیرغم هزینه های باال در دستور کار مدیران شهری 

قرار دارد.
وی افزود: با هدایت شــــهردار همدان و پشــــتیبانی 
مناطــــق چهارگانــــه و هــــم افزایــــی ســــایر نهادهای 
زیرمجموعه شــــهرداری، نوســــازی عالئــــم ترافیکی، 
، مهندســــی نور  رنــــگ آمیزی ســــازه های عبور و مرور
و اقدامات اساســــی در برنامه هــــای پیش روی این 

سازمان قرار دارد.
غفــــاری تصریح کــــرد: اتکا بــــه فرهنگ شــــهروندی 
تأثیــــر مســــتقیم بــــر ارتقــــای خدمــــات و توفیق در 
روان سازی ترافیک شهری دارد بنابراین انتظار داریم 
شــــهروندان در پی صیانت از حقوق شــــهروندی و 
احترام به یکدیگر شــــهرداری را در ســــاختن شهری 

شایسته یاری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از پیش نیازهای 
اساســــی نگهــــداری عالیــــم ترافیکی معابر شــــهری 
شستشوی دائمی اســــت که تالش داریم برای این 

مهم خودروهای مجهز تهیه کنیم.

تکذیب اخبار تعطیلی اصناف
گازرانی: اگر مردم رعایت کنند 

تعطیلی نخواهیم داشت

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: عضو هیأت رئیســــه 
اتاق اصناف همــــدان گفت: تاکنون هیــــچ تصمیمی 
مبنــــی بــــر تعطیلــــی بازار یــــا برخــــی اصنــــاف از جمله 
آرایشــــگاه های زنانــــه و مردانــــه در همدان از ســــوی 

ســــتاد مقابله با کرونا اتخاذ نشده است.
با  کرد:  اظهــــار  گازرانی  احمــــد  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
توجه به نزدیک شــــدن به روزهای پایانی سال و برای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز خرید، ســــاعات 
خریــــد  مراکــــز  و  بــــزرگ  فروشــــگاه های  برخــــی  کاری 
افزایش یافته و به صورت یکســــره از صبح تا ساعاتی 

هستند. فعال  شب  از 
بــــر اینکــــه ورود مشــــتری های بدون  کیــــد  بــــا تأ وی 
ماســــک به داخل مغازه ها ممنوع است تصریح کرد: 
بازرســــان اتحادیــــه و اتــــاق اصناف به صــــورت روزانه 
در بــــازار حضــــور دارنــــد و بر اجــــرای شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و فاصله گــــذاری اجتماعــــی در واحدهای 

می کنند. نظارت  صنفی 
عضــــو هیأت رئیســــه اتاق اصنــــاف همدان بــــا بیان 
اینکه مردم نباید خریدهــــای خود را به روزهای پایانی 
ســــال موکــــول کنند گفــــت: هرچــــه میــــزان تجمع و 
جمعیت در یک مکان بیشــــتر باشــــد خطــــر ابتال به 

می شود. بیشتر  نیز  ویروس  گردش  و  کرونا 
گازرانی با اشــــاره به اینکه امســــال نمایشــــگاه بهاره 
برگــــزار نمی شــــود اظهــــار کرد: امــــا بازاریان و کســــبه 
با  را  راه انــــدازی جشــــنواره فــــروش بهاره اجنــــاس  با 

تخفیف بیشــــتری به مردم عرضه می کنند.
کید بر اینکه مردم باید در ســــاعات مختلفی  وی بــــا تأ
از روز بــــرای خریــــد مراجعــــه کنند تا در یک ســــاعت 
خاص سبب ازدحام نشــــوند گفت: افرادی که دارای 
عالئم ســــرماخوردگی و مشــــکوک به کرونا هســــتند 
بایــــد از حضــــور در اماکــــن عمومی و محــــل کار خود 

کنند. خودداری 
بیــــان  بــــا  اصنــــاف  اتــــاق  رئیســــه  هیــــأت  عضــــو 
تعطیلــــی  بــــرای  تصمیمــــی  هیــــچ  تاکنــــون  اینکــــه 
آرایشــــگاه های زنانه و مردانه گرفته نشــــده اســــت 
 20 15 یا  کرد: خبــــر تعطیلــــی این صنــــف از  عنــــوان 

است. کذب  اسفند 
کید بــــر اینکه هرگونه  به نقل از تســــنیم، گازرانی با تأ
تصمیم بــــرای تعطیلی واحدها توســــط ســــتاد ملی و 
اســــتانی مقابله با کرونا اتخاذ و اعالم می شود تصریح 
کرد: اگــــر مردم توصیه های بهداشــــتی را رعایت کنند 

داشت. نخواهیم  تعطیلی  شک  بدون 

خبــــــر

به مناسبت هفته استانی چهل سالگی دفاع مقدس توسط سپاه و کمک مؤمنانه پاسداران

اهدای 13 سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: جانشــــین فرمانده ســــپاه 
انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان از اهدای 13 ســــری 

جهیزیه به نوعروسان نیازمند همدانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، ســــردار مهدی فرجی ظهر 
دیروز در حاشــــیه مراســــم اهــــدای 13 ســــری جهیزیه به 
نوعروسان نیازمند همدان گفت: در طول سال گذشته 
تا امــــروز این اقدام در قالب های مختلف انجام شــــده و 
امروز نیز این تعداد جهیزیه به صورت نمادین با توجه به 
در پیش بودن مبعث حضرت رسول اکرم)ص( با رمز »یا 

رسول ا...)ص(« اهدا می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان نیز با اشــــاره به اهدای 13 سری جهیزیه هم زمان 
با هفته اســــتانی دفاع مقدس همــــدان در قالب کمک 
مؤمنانه به نوعروســــان نیازمند استان، گفت: هر سری 
جهیزیه شــــامل پنج قلم از لوازم اساســــی منزل شامل 
یخچال، تلویزیون، لباسشــــویی، اجــــاق گاز و جاروبرقی 

است.
سرهنگ پاسدار »مصطفی رســــتمی« با بیان اینکه این 

جهیزیه هــــا از طریق ســــپاه و کمک مؤمنانه پاســــداران 
تأمین شــــده اســــت، اظهار کرد: هزینه تأمین هر ســــری 
جهیزیــــه 50 میلیون تومان بــــوده که در مجمــــوع برای 
تأمین این جهیزیه ها 650 میلیون تومان هزینه شــــده 

است.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالحسین)ع( استان 
همدان گفــــت: در این برنامــــه توزیع 18 ســــری جهیزیه 
برنامه ریزی شــــده بود که پنج ســــری آن بــــه علت آماده 

نبودن خانواده زوجین به نوبت دیگری موکول شد.
سرهنگ پاســــدار رســــتمی اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون ســــپاه اســــتان با همــــکاری نهادهــــای امدادی 
چندین سری جهیزیه در مناسبت های مختلف تهیه و 

به نوعروسان نیازمند اهدا کرده است.
وی با اشاره به اهدا 500 ســــری جهیزیه به نوعروسان در 
هفته دفاع مقدس یعنی در شهریور ماه ادامه داد: بانک 
اطالعاتی زوج های نیازمند توســــط پایگاه های مقاومت 
تهیه شــــده و همچنین افرادی نیز از طرف کمیته امداد 

امام خمینی)ره( و بهزیستی معرفی شده اند.

جریمه 4 میلیارد ریالی محتکر سم کشاورزی
تعزیرات  مدیــــرکل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
حکومتــــی اســــتان همــــدان از جریمه 4 میلیــــارد ریالی 

محتکر سم کشاورزی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، داریوش جودکی اظهــــار کرد: با 
توجه به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر عــــدم اعالم موجودی انبار یک شــــرکت توزیع ســــم 
کشــــاورزی و یک واحد صنفی فروش سم و احتکار 24 

هزار و 370 لیتر انواع سم، پرونده در تعزیرات حکومتی 
تشکیل شد. وی افزود: شــــعبه هیأت بدوی تعزیرات 
، حکم  حکومتــــی همدان پــــس از احراز تخلــــف احتکار
به الزام به عرضه ســــموم کشــــاورزی در شبکه رسمی با 
نظارت ســــازمان صنعت معدن و تجارت و به پرداخت 
مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

کرد که در حال اجراست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان:

اجرای 55 نمایش در سال 99
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان 
همــــدان گفت: امســــال 55 عنوان نمایش در اســــتان به اجــــرا در آمده 

است.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار کرد: با وجود محدودیت ها 
و همه گیری بیماری کرونا، نه تنها هیچ برنامه فرهنگی و هنری در استان 

تعطیل نشــــد؛ بلکه ایــــن اداره کل بــــا برنامه ریــــزی و مدیریت شــــرایط، 
برنامه های مختلفی را در طول سال برگزار کرد.

وی با بیان اینکه توجه به ظرفیت فضای مجــــازی، فرصتی را برای فعالیت 
گروه هــــای هنری از جملــــه هنرهای نمایشــــی فراهم کرد، گفــــت: برگزاری 
جشــــنواره سراسری استندآپ کمدی در 6 ماه نخســــت سال و جشنواره 

سراســــری تئاتر اســــتان در آذرماه از برنامه های شــــاخصی بود که در بستر 
فضای مجازی برگزار شد و خوشبختانه با استقبال قابل توجهی همراه بود.
احســــانی با بیان اینکه عالوه بر این، 34 نمایش از آثار گروه های مختلف 
اســــتان هم از طریق صفحه اداره کل در اینســــتاگرام و آپارات به نمایش 
درآمد، خاطرنشــــان کرد: در کنار فضای مجــــازی، 6 مورد تعزیه در ماه های 

محرم و صفر و 15 مورد هم اجرای نمایش خیابانی داشتیم.
به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
احسانی خاطرنشان کرد: متأسفانه شــــیوع بیماری کرونا با محدودیت  و 
آسیب هایی همراه بود، با این حال مجموعه این اداره کل در بخش های 

مختلف تالش کرد تا بخشی از این آسیب ها را جبران کند.
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3 شهرستان

شهردار مریانج خبر داد:

« در مریانج اجرا می شود ح »استقبال از بهار طر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار مریانــــج گفت: طرح 
« با وجود ســــایه ســــنگین کرونا بر روی  »اســــتقبال از بهار
جامعه در شــــهر مریانج به مانند ســــال های گذشــــته اجرا 

خواهد شد.
به گــــزارش هگمتانه، محســــن معصوم علیــــزاده در جمع 
خبرنــــگاران با اشــــاره به آماده ســــازی فضای شــــهری برای 
، اظهار کرد: شــــیوع  اســــتقبال از ســــال جدید و فصل بهار
« را  ویروس کرونا نتوانســــت اجرای طرح »اســــتقبال از بهار
متوقف کند و این طرح مانند ســــال های گذشــــته در شهر 
مریانج اجرا می شــــود تا عطر بوی گل هــــای رنگارنگ در کنار 
سفره های هفت ســــین و فضاسازی شــــهری، نوید بهاری 

دیگر را دهد.
وی ادامــــه داد: مــــردم در شــــرایط کنونــــی نیازمنــــد روحیه 
مضاعف هســــتند لذا هیچ فعالیتی مربوط به اســــتقبال از 
بهار که برای شــــهروندان متضرر نباشد، از جمله فضا آرایی 

شهری و گل کاری ها تعطیل نخواهد شد.
شــــهردار مریانج بیان کرد: در ســــال های گذشــــته بیشــــتر 
برنامه هــــای این شــــهرداری در راســــتای جذب مســــافران 
نوروزی انجام می شــــد اما در ایام نوروز سال 1400 با توجه به 
عــــدم پذیرش مســــافران به دالیل جلوگیری از گســــترش 

ویروس کرونا، برنامه های این شــــهرداری تنها در راســــتای 
تقویــــت روحیه شــــهروندان و خانــــه تکانی شــــهری انجام 

خواهد شد.
معصوم علیزاده با اشاره به اقدامات برنامه  ریزی شده برای 
این طرح گفت: مرمت و روکش آسفالت تمام معابر اصلی 

نوارهای حفاری سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بعد از انجام ترمیم آســــفالت، خط  کشــــی 
معابــــر را نیز در دســــتور کار خود داریم، اضافــــه کرد: از دیگر 
کارهای عمرانی در این طرح به شناسایی و بازسازی جداول 
شکســــته و تخریب شــــده و همچنین لکه گیــــری جالیز و 
موزائیک  های فرسوده و شکسته پیاده روها می توان اشاره 

کرد.
شــــهردار مریانج تأکید کرد: همچنین بــــه منظور جلوگیری 
از تخریب آســــفالت و پیاده روها، تعطیــــل کردن عملیات 
نوارهای حفاری از 15 اسفند 99 تا پایان فروردین 1400 به جز 

موارد حوادثی و امدادی را به ادارات مربوطه را ابالغ کرده ایم.
وی یکــــی از مهمترین بخش های این طرح را در زیباســــازی 
شــــهری دانســــت و بیان کرد: ایــــن شــــهرداری جمع آوری 
نازیبایی های بصری شهر به خصوص در جاده کرمانشاه و 
میدان کربال را در دســــتور کار خود دارد تا سیمای شهر زیبا 

باشد.
علیــــزاده ادامه داد: پاک ســــازی و نظافت وســــایل عمومی 
شهر نظیر ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، شست  وشوی 
نمادهای شــــهری، ســــطل ها و باکس های زبالــــه، نرده ها، 

نیمکت ها و… از دیگر برنامه های این شهرداری است.
وی بیــــان کرد: تعمیر و راه اندازی تمام آب نماها و فواره های 
موجود در ســــطح شــــهر و ترمیم شــــبکه های روشــــنایی 
میادین ، پارک ها و اماکن و تاسیسات متعلق به شهرداری 

در دستور کار است.
شهردار مریانج یادآور شد: همچنین با ادارات مربوطه در رفع 

نواقص روشنایی خیابان ها و معابر شهری مکاتبات الزم را 
انجام داده ایم.

وی اظهــــار کــــرد: در میــــدان شــــهید بهشــــتی و همچنین 
میــــدان کربال کــــه بــــه نوعــــی دروازه ورودی و خروجی غربی 
همدان است، سفره های هفت سین تزئینی و نماد هایی با 

، نصب خواهد شد. مضامین بهار و نوروز
علیــــزاده به دیگــــر برنامه هــــای طــــرح اســــتقبال از بهار در 
مریانج اشــــاره کرد و افزود: ایجــــاد مکانی موقت برای تجمع 
وانت بارهای فــــروش میــــوه در برخی از نقاط شــــهر و بلوار 
ارتش و جلوگیری از فعالیت های آنها در سایر معابر شهری 

را نیز اجرا خواهیم کرد.
وی با اشاره به نو شدن فضای ســــبز نیز اشاره کرد و گفت: 
تمامی گل های زمســــتانی از سطح شــــهر برچیده شدند و 
گل های بهاری همچون بنفشــــه و شــــب بو در سطح شهر 

کاشته خواهد شد.
شــــهردار مریانــــج اضافه کرد: شــــهرداری خــــود در ایام عید 
نوروز بنرهای مناســــبتی را نصب خواهد کرد امــــا از ادارات 
و نهادهای خدمت رســــان در ایام نوروز درخواســــت داریم 
که بــــرای نصب بنرهای خود در حریم شــــهر مریانج، حتما از 
شــــهرداری مجوز دریافت کرده تا یک هماهنگی به جهت 

نصب بنرهای بی شمار به وجود آید.
وی تصریــــح کرد: عوامل آتش نشــــانی، کارکنــــان خدمات 
شهری، فضای سبز و خدمات موتوری شهرداری مریانج در 

ایام عید در آماده  باش به سر خواهند برد.
معصوم علیزاده خاطرنشــــان کرد: شهروندان در پنج شنبه 
آخر سال از رفتن به باغ رضوان و گلزار شهدا امتناع ورزند تا 
در آستانه سال نو، شاهد تحول طبیعتی سرشار از سالمتی 
نیز باشیم و امیدواریم که دراین سال جدید با از بین رفتن 
این ویروس منحوس کرونا، شاهد بازگشت امید و نشاط 

به جامعه باشیم.

ساخت ۲ مستند درباره نقش رزمندگان نهاوند در دفاع مقدس
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مســــؤول بســــیج هنرمندان 
شهرســــتان نهاوند گفت: دو مســــتند نقــــش رزمندگان 

نهاوند در دوران دفاع مقدس ساخته شده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، فاطمه نظام االســــالمی اظهــــار کرد: 
با توجه بــــه برگزاری رویــــداد بزرگ چهلمین ســــالگرد دفاع 
مقــــدس به میزبانی اســــتان همدان، دو مســــتند از نقش 
رزمندگان این شهرستان توســــط بنده تهیه و به دبیرخانه 

ستاد برگزاری مراسم ارسال شد.
وی افزود: در این دو مســــتند بمباران هوایی شهر نهاوند، 
حضور رزمندگان این شهرستان در مناطق عملیاتی غرب 
و جنوب کشــــور و مصاحبه بــــا ســــرداران و رزمندگان غیور 
این خطه در خط مقدم و همچنین پشــــت جبهه به تصویر 

کشیده شده است.
مسوول بسیج هنرمندان نهاوند اضافه کرد: دفاع مقدس 
دوران طالیی و پرافتخاری اســــت که سال های سال باید از 
آن برای پیشــــرفت کشور اســــتفاده کنیم که در این زمینه 
یادآوری رشــــادت های رزمندگان می تواند روحیــــه ایثار را در 

جامعه زنده نگه دارد.
ایــــن مستندســــاز نهاوندی کــــه تاکنون چهار مســــتند با 

موضوعــــات رزمندگان، جانبــــازان و خانواده های شــــهدا را 
تولید و به نمایش گذاشــــته است گفت: به منظور معرفی 
رشــــادت های رزمندگان نهاوند تمام آرشیوهای رزمندگان 
شهرستان را از سال 62 به بعد جمع آوری کرده و در نظر دارم 

به مناسبت های مختلف از آنها مستند تولید کنم.
وی بیان کرد: به منظور معرفی یکی دیگر از سرداران شهید 
اسالم کار ساخت مستند حاج علیمراد سلگی از فرماندهان 

گردان این شهرستان نیز در دست اقدام است.

نجات معجزه آسای مرد همدانی از حادثه سقوط در چاه
وند همدانی پس از گذشت چند  وه شهرســــتان: شــــهر هگمتانه، گر
آتــــش نشــــانان همدانی نجات  گرفتار شــــدن در چاه توســــط  از  وز  ر

. فت یا
آتش نشانی  وابط عمومی ســــازمان  از ر گزارش هگمتانه و به نقل  به 
ظهر  دقیقه   13:34 ســــاعت  در  همدان،  شــــهرداری  ایمنی  خدمات  و 

125 همدان خبری مبنی  وز دوشــــنبه یازدهم اســــفند ماه ســــامانه  ر
ون چاهی در منطقــــه حیدره دریافت  بر گرفتار شــــدن یک فرد در در

کرد.
بــــا دریافــــت این گــــزارش و بــــا در نظر گرفتــــن حساســــیت موضوع 
وه ویژه امــــداد و نجــــات از ایســــتگاه مرکزی و یک  بالفاصلــــه دو گــــر

وه ویژه از ایســــتگاه دانش ســــریعا در محل حادثه حضور یافتند. گر
آتــــش نشــــانان پس از حضــــور در محل و بررســــی صحنه مشــــاهده 
کرده است  40 ســــاله به داخل چاه سقوط  که یک مرد حدودا  کردند 
از تجهیزات تخصصی و با محدودیت  آتش نشــــانان با اســــتفاده  که 
ون شــــدند  زیاد موفق به دســــت یابی، نجات و انتقال مصدوم به بیر

و بعــــد از انجام خدمات امدادی مصــــدوم را تحویل عوامل اورژانس 
دادند. محل  در 

وز حوادث  بــــر از  هشــــدار ایمنی: توصیــــه می گردد جهــــت جلوگیری 
بــــه درب یا حفاظ  مشــــابه اطراف دهانه چاه ها ایمن ســــازی و مجهز 

گردد.

»کرونا« تلنگری برای بیداری مدیران کبودرآهنگ!
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: کرونا، ویروســــی اســــت 
که مدیــــران کبودراهنگ را از خواب بیــــدار کرد و ارتقاء 
تجهیزات پزشــــکی را در این شهرستان به ارمغان آورد، 
به طوری که ســــال 99 را باید ســــال کارنامه درخشــــان 
و طالیــــی بهداشــــت و درمان کشــــور از جمله شــــبکه 

بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ نامید.
به گــــزارش هگمتانــــه، شهرســــتان کبودرآهنگ دارای 
یک بیمارســــتان با 78 تخت فعال، چهار مرکز درمانی 
شــــهری، 12 مرکز درمانی روســــتایی، 90 خانه بهداشت 
فعــــال و چهــــار مرکز فوریت پزشــــکی اســــت کــــه این 
مراکــــز بــــه 143 هــــزار و 171 نفر جمعیت در ســــه شــــهر 
کبودراهنــــگ، شــــیرین ســــو و گل تپــــه و ســــه بخش 
مرکزی، شــــیرین ســــو و گل تپــــه و 10 دهســــتان و 128 
آبــــادی خدمات ارائــــه می دهند که حــــدود 13.9 درصد 
دهستان های استان و 11.6 درصد از روستاهای دارای 

سکنه استان در این شهرستان قرار دارند.
بــــد نیســــت در اینجــــا معــــرف مهمتریــــن مؤسســــه 
تحقیقاتی اســــتان یعنی مؤسســــه انســــتیتو پاســــتور 
روســــتای اکنلو نیز باشــــیم، انستیتوپاســــتور ایران که 
مؤسسه ای تحقیقاتی است و در ســــال 1299 در حوزه 
بیماری های نوپدید و بازپدید در روســــتای اکنلو بخش 
شــــیرین ســــو شهرســــتان کبودراهنگ برای مقابله با 

طاعون تأسیس شده و هم اکنون نیز فعال است.
وزی  همــــه اینها مطرح شــــد تا تقدیر تالش شــــبانه ر
کادردرمــــان در شهرســــتان کبودراهنــــگ انعکاس 
اینجــــا  در  نیســــت  لطــــف  از  خالــــی  و  شــــود  داده 
گریزی هــــم به افزایــــش تجهیزات و اماکــــن درمانی 
وس  کبودراهنــــگ در ســــال جاری بزنیــــم چراکه ویر
برخی  در  دارد،  کــــه  خســــارت هایی  همــــه  بــــا  ونــــا  کر
مــــوارد مزایایــــی هــــم در شهرســــتان کبودراهنــــگ 
وس در  داشــــته از جملــــه اینکه افزایش شــــیوع ویر
شهرستان  ارشــــد  مدیران  شــــد  باعث  کبودراهنگ 
خود  پیگیری هــــای  کبودراهنــــگ  درمانــــی  مراکــــز  و 
را بــــرای تهیه و نصب دســــتگاه ســــی تی اســــکن در 
بیمارســــتان امام رضــــا)ع( و کلنگ زنی بیمارســــتان 
128 تختخوابــــی خیرســــاز را بــــا همت خیر کشــــوری 
آقــــا »امیر جانــــی« و مجمــــع خیرین ســــالمت  حــــاج 
وژه که  شهرســــتان به نتیجــــه برســــانند و چندین پر
ســــال های گذشــــته بــــه علت کمبــــود اعتبــــار نیمه 
تمــــام رها شــــده بود، بهره برداری شــــوند تــــا قبل از 
هدیه ای  پزشــــکی  جامعــــه  بســــیج  بزرگداشــــت  وز  ر
کارشناســــان  ماماهــــا،  پرســــتاران،  پزشــــکان،  بــــه 
شهرســــتان  در  بهــــورزان  و  بهیــــاران  بهداشــــتی، 

باشند. کبودراهنگ 
فرماندار کبودراهنگ در جلســــه ســــتاد تسهیل و رفع 

از  کــــرد:  کبودراهنگ بیان  موانــــع تولیــــد شهرســــتان 
ابتدای شــــیوع ویروس کرونا تاکنون 81 جلســــه ستاد 
کرونا برگزار شــــده و همه موارد پیشنهادی و مصوبات 
در جلســــات به طور کامل پیگیری شــــده و بازرســــی و 
نظارت ها در ســــطح شهرســــتان و روســــتاها با جدیت 

کامل به انجام رسیده است.
حجت اهلل مهدوی ادامه داد: در بحث تخلفات و جرائم 
رعایت نکردن شــــیوه نامه های بهداشــــتی و تجمعات 
با هیچ کس تعارف نداشــــتیم بر همین اساس ضمن 
اینکه کبودراهنگ از نظر وسعت بزرگترین شهرستان 
اســــتان همــــدان اســــت، شــــیوع ویــــروس و فوتی در 
کبودراهنگ کمتر از برخی شهرستان هاست و تاکنون 
664 نفر از شــــهروندان کبودراهنگ بــــه ویروس کرونا 
مبتال شده و 98 نفر بر اثر ویروس کرونا در شهرستان 

جان خود را از دست داده اند.
مــــردم شهرســــتان و روســــتاهای کبودراهنــــگ نیز از 
نظــــارت جــــدی مدیران شهرســــتان و بخشــــداران در 
پیشــــگیری از شــــیوع ویروس کرونا رضایــــت دارند و 
معتقدنــــد 50 درصد مــــوارد مبتال به کرونــــا مربوط به 
مجالس عروســــی اســــت و ایــــن موضــــوع همچنان 
به شــــدت ادامــــه دارد به طــــوری که تا هفته گذشــــته 
وضعیــــت شهرســــتان به رنــــگ آبی بود و یــــک هفته 
اســــت که بــــه علت ســــاده انــــگاری مــــردم و افزایش 
مجالس عروســــی به رنگ زرد تبدیل شــــده است که 
به گفته رئیس شــــبکه بهداشت و درمان شهرستان 
کبودراهنگ در زمان مرحله نخســــت واکسیناسیون 
کادردرمــــان بیمارســــتان امام رضــــا)ع(، وضعیت زرد 
کرونــــا در کبودراهنــــگ شــــکننده اســــت. 20 نفــــر از 
کادردرمان بخش های اورژانس، داخلی و آی ســــی یو 
که در معرض خطر بیشتری هستند، واکسینه شدند 
و تا پایان ســــال 100 نفر در مراکــــز درمانی کبودراهنگ 

می شوند. واکسینه 
علی احمدی در ستاد پیشــــگیری، کنترل و هماهنگی 
مقابلــــه با کرونــــای شهرســــتان کبودراهنگ افــــزود: از 
اســــفندماه 98 تاکنون 5584 نفر با عالئم حاد تنفسی 
به مراکز بهداشــــتی و درمانی شهرســــتان کبودراهنگ 
مراجعــــه کرده انــــد کــــه از ایــــن تعــــداد، 35 درصــــد در 
بیمارســــتان بســــتری شــــده و 65 درصــــد بــــه صورت 
ســــرپایی درمان شــــده اند و متأســــفانه تاکنون 98 نفر 

جان خود را از دست داده اند.
به نقل از ایســــنا، کارشناســــان بهداشت کبودراهنگ 
نیز از مردم تقاضا دارند انجام واکسیناسیون را آغاز یک 
افق روشــــن بدانند نه پایان کرونا چراکه همچنان کرونا 
در تجمعات خانوادگی و مجالس عروســــی شهرستان 

کبودرآهنگ قربانی می گیرد.

پلمب عطاری عرضه متادون در اسدآباد
اسدآباد  در  عطاری  یک  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
به دلیل فروش متادون و داروهای غیر مجاز پلمب 

شد.
به گــــزارش هگمتانه، طــــی بازدید کارشناســــان اداره 
نظــــارت و اعتباربخشــــی معاونت درمــــان و مدیریت 
غذا دارو و کارشــــناس امور حقوقی دانشــــکده علوم 

پزشکی و خدمات بهداشــــتی درمانی اسدآباد از یک 
شد. کشف  غیرمجاز  قرص های  عطاری 

در این عطاری قرص متادون و ترامادول کشــــف شد 
و واحــــد به دلیل تخلف پلمــــب و متصدی متخلف به 
مراجع قضایی برای رســــیدگی و برخــــورد قانونی ارجاع 

داده شد.

به صورت ویدئو کنفرانسی و با دستور وزیر نیرو:

ح آبرسانی بهره برداری از طر
» »سد کالن« به »مالیر

تأمین آب سالم و پایدار برای بیش از 170 هزار نفر با اعتبار 13۲ میلیارد تومان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: پروژه آبرسانی از سد کالن به 
شهر مالیر با دستور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ظهر دیــــروز با حضــــور حمیدرضا 
جانبــــاز مدیرعامــــل شــــرکت مهندســــی آب و فاضــــالب 
، اســــتاندار همدان و جمعی از مسووالن استانی و  کشور
شهرستانی در قالب چهل و سومین هفته پویش »الف- 
ب- ایران« از طریــــق ویدئو کنفرانس با »رضــــا اردکانیان« 

وزیر نیرو طرح آبرسانی سد کالن به مالیر افتتاح شد.
مرحله اول طرح آبرسانی با اجرای 38 کیلومتر خط انتقال و 
قابلیت تأمین آب سالم و پایدار برای بیش از 170 هزار نفر 

با اعتبار 132 میلیارد تومان افتتاح شد.
 ، تامین ساالنه 12 میلیون مترمکعب آب شرب شهر مالیر
تأمین چهــــار میلیون مترمکعب حق آبه های کشــــاورزی 
پایین دســــت ســــد، تأمین 500 میلیــــون مترمکعب آب 
مورد نیاز شــــهرک صنعتی ســــهند و حدود 5.5 میلیون 
مترمکعب سهم زیســــت محیطی از اهداف مهم احداث 

سد کالن در شهرستان مالیر است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در این 
مراســــم با بیان اینکه افتتاح این تصفیه خانه افتتاح صد و 
شصتمین تصفیه خانه کشور است اظهار کرد: 25 درصد 

از تصفیه خانه ها در دولت تدبیر و امید احداث می شود.
حمیدرضا جانباز با بیان اینکه تجهیزات مدرن تصفیه خانه 
آب ســــد کالن مالیر یکــــی از با کیفیت تریــــن و مدرن ترین 
تجهیزات و مطابق با استانداردهای روز دنیا است گفت: در 

دولت تدبیر و امید 40 تصفیه خانه افتتاح شد.
در ادامه اســــتاندار همدان نیز با بیان اینکه امروز استان 
همدان و شهرســــتان مالیر در مسیر توســــعه قرار گرفته 
است گفت: آبرســــانی به مالیر از طریق ســــد کالن یکی از 
دغدغه های مسؤوالن و مردم مالیر بود که امروز این آرزو 

محقق شد.
سید ســــعید شــــاهرخی با بیان اینکه امروز با افتتاح این 
طرح شاهد رســــیدن آب با کیفیت به دســــت مردم مالیر 

هســــتیم گفت: امروز استان همدان مســــیر توسعه را در 
پیش گرفته و به کارگاه بزرگ تولیدی در مســــیر موفقیت 

تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضــــر در حوزه های آب و برق و 
صنعت شــــاهد موفقیت و رشــــد روزافــــزون موفقیت در 
این اســــتان هستیم گفت: این یک فرصت بزرگ است تا 
بتوانیم به چشم اندازهای موفقیت برای آینده این استان 

دست پیدا کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان نیز افزود: 
ســــد کالن مالیر بــــا مســــاحت 384 کیلومترمربع و طول 
دریاچــــه 490 متر با حجم مخزن 45 میلیون مترمکعب، با 
هدف تأمین آب آشــــامیدنی، کشاورزی، صنعت و محیط 

زیست جنوب استان همدان ساخته شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه در حال حاضــــر بیــــش از 41 میلیون 
آب پشــــت این ســــد قــــرار دارد اظهــــار کرد:  مترمکعب 
758 میلیارد ریال برای ســــاخت این ســــد هزینه شــــده 
و قرار اســــت 22 میلیــــون مترمکعــــب آب را تنظیم کند 
افزود: این 22 میلیون مترمکعب آب شــــامل 12 میلیون 
مترمکعــــب آب آشــــامیدنی مــــورد نیــــاز شــــهر مالیــــر و 
، 500 هزار مترمکعب آب مــــورد نیاز  روســــتاهای مســــیر
شــــهرک صنعتی ســــهند، چهار میلیون مترمکعب حق 
آبه کشــــاورزی پایین دســــت و 5.5 میلیون مترمکعب 

آبه محیط زیست است. حق 
منصور ســــتوده با بیان اینکه تصفیه خانه آب آشامیدنی 
در پایین دســــت ســــد کالن مالیر نیز با ظرفیت 500 لیتر 
در ثانیه ســــاخته شده است بیان کرد: نزدیک به 265 لیتر 
از 380 لیتــــر در ثانیه برای مخزن پیش بینی شــــده که 80 
درصد آب آشــــامیدنی مورد نیاز را تأمین می کند و 115 لیتر 

آن نیز به مخزن »پیر ویالن« منتقل می شود.
وی یادآور شــــد: ســــاخت تصفیه خانه آب مالیر با قیمت 
اولیه 40 میلیارد ریال توســــط بخش خصوصی در دستور 
کار قرار گرفت اما این طرح با هزینه 2 هزار میلیارد ریال و با 

95 درصد پیشرفت اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای همدان خاطرنشان کرد: 
12 میلیــــون مترمکعب از آب مورد نیاز شــــهر با اجرای 38 
کیلومتر خط آبرسانی از سد کالن به مالیر منتقل می شود 
که تاکنون با هزینه کرد 573 میلیــــارد ریال 37 کیلومتر از 

این طرح اجرا شده است.
وی افــــزود: بر اســــاس پیش بینی انجام شــــده جمعیت 
مالیر در سال 1415 به 330 هزار نفر خواهد رسید و طبیعی 
است که 27 حلقه چاهی که اکنون آب آشامیدنی را تأمین 

می کند، پاسخگو نخواهد بود.

ح های شاخص استان است � سد کالن مالیر از طر
اســــتاندار همــــدان همچنیــــن در دیــــدار با ائمــــه جمعه 
شهرستان مالیر با بیان اینکه سد کالن مالیر از طرح های 
شــــاخص اســــتان اســــت، گفت: با تکمیل و احداث این 
طرح، بیــــش از 12 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز شــــهر 

مالیر تأمین شد.
»سیدســــعید شــــاهرخی« روز ســــه شــــنبه در جریان سفر 

، در دیدار با ائمه  به مالیر برای افتتاح طرح آبرســــانی شــــهر
جمعه این شهرستان با اشــــاره به اقدامات انجام شده در 
، افزود: تا پیش از این  راستای تأمین آب  شرب شهر مالیر
نگرانی جدی در مورد آب شــــرب مردم مالیر وجود داشت 
که با تکمیل احداث ســــد کالن مالیر و خــــط انتقالی که از 
این سد به شهر کشیده شد، نگرانی ها و برخی مشکالت 

رفع می شود.
وی خاطر نشــــان کرد: با خط انتقالی از این ســــد به شــــهر 
مالیــــر و تکمیــــل تصفیه خانــــه آب که امروز افتتاح شــــد، 
شــــرایط مطلوبی برای تأمین آب شرب سالم و پایدار شهر 

ایجاد شده است.
شــــاهرخی گفت: با توجه به برنامه ریزی و آینده نگری که در 
این طرح شده، تا ســــال 1415، گنجایش آن به 30 میلیون 
مترمکعب، قابل افزایش اســــت، زیرا گنجایش سد کالن 

تا 45 میلیون مترمکعب برآورد شده است.
استاندار همدان اقدامات وزارت نیرو در کل کشور را قابل 
تقدیر خواند و گفت: وزارت نیرو با اقدامات و برنامه هایی 
که در سطح کشور و اســــتان همدان تدوین کرده است، 

خوش درخشید.
شاهرخی به بخشی از اقدامات انجام شده در استان اشاره 
کــــرد و گفت: تاکنون بیش از 100 طرح و پروژه شــــاخص در 
استان همدان شناسایی شــــده و در هرکدام از طرح ها در 
حوزه هــــای مختلف کشــــاورزی، صنعت و گردشــــگری به 

نتایج مطلوب و قابل قبولی دست یافته ایم.
وی اظهــــار کــــرد: در حــــوزه کشــــاورزی تأمیــــن آب یکی از 
مســــائل جدی اســــتان همدان و مالیر بود که با ساخت 

سد کالن مالیر بخش بزرگی از این مشکل رفع شد.
20 پــــروژه صنعت آب و بــــرق با ســــرمایه گذاری پنج هزار و 
800 میلیارد ریال با حضور ویدئو کنفرانســــی وزیر نیرو و در 
قالب چهل و ســــومین هفته پویــــش هرهفته الف_ب_

ایران در 6 استان به بهره برداری رسید.
روز گذشــــته و در قالب پویش هر هفتــــه الف- ب-ایران، 
از 20 پروژه که 6 پروژه در اســــتان کرمانشاه، چهار پروژه در 
اســــتان گیالن، 6 پروژه در دو اســــتان آذربایجان شرقی و 
فارس و نیز در اســــتان های بوشهر و همدان و برق رسانی 

، بهره برداری شد. روستایی در 17 استان کشور

فرماندار همدان:

روستای »یکن آباد« الگوی 
رونق تولید و اشتغال است

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار همدان با 
اشــــاره به راه اندازی چند واحد تولیدی در روســــتای 
»یکن آباد«، گفت: این روســــتا یــــک الگوی خوب در 
زمینه اشــــتغال و تولید برای بقیه مناطق روستایی 

استان محسوب می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، با حضــــور فرمانــــدار همدان 
در روســــتای یکن آباد، فروشــــگاه عرضه مســــتقیم 
تولیدی پوشاک دیبا افتتاح و واحد تولیدی ماسک 

و البسه بیمارستانی مورد بازدید قرار گرفت.
محمــــد علی محمــــدی در آییــــن افتتاح فروشــــگاه 
عرضه مســــتقیم تولیدی پوشاک دیبا گفت: امروزه 
تحقیق و توسعه )R&D( تأثیر مستقیمی بر نوآوری، 
بهره وری، کیفیت، ســــهم بازار و دیگر عواملی که در 

افزایش توان رقابتی مؤثر هستند، دارد.
فرماندار همدان با بیان اینکه این واژه در امر تولید ما 
کمی غریب اســــت افزود: با توجه به تحقیق و توسعه 
در امــــر تولید باید فرصت های کســــب  وکار جدیدی 

خلق کرده و یا کسب  وکار فعلی متحول گردد.
وی بــــا اشــــاره به ضــــرورت شناســــایی ســــلیقه ها و 
نیازهــــای مصــــرف کننــــدگان در بازارهــــای داخلی و 
خارجی از ســــوی تولیدکنندگان تصریــــح کرد: تولید 
پوشــــاک یک عرصه رقابتی و نیازمنــــد به روز بودن از 

نظر فناوری و نوع تولیدات است.
محمدی افزود: تحقیق و بررسی تخصصی وضعیت 
، مخاطب شناســــی و به  محصــــول تولیدی در بــــازار
روزرسانی تولید بر حسب سلیقه مصرف کنندگان 

باید همواره مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.
فرماندار همــــدان با قدردانی از ســــرمایه گذار بخش 
خصوصی و بانک عامل پرداخت کننده تســــهیالت 
در این واحد تولیدی اظهار کرد: با راه اندازی چندین 
واحد تولیدی در روســــتای یکن آباد شــــاهد تحقق 
عملی رونق تولید و اشتغال در این روستا هستیم.

فرماندار همدان در ادامه از واحد تولیدی ماســــک و 
البسه بیمارستانی در این روستا بازدید کرد. این واحد 
تولیدی برای 17 نفر اشــــتغال مستقیم ایجاد کرده و 

افزایش تولید و اشتغال را در دستور کار دارد.
تولیــــدی پوشــــاک دیبا نیز در روســــتای یکــــن آباد 
همدان باعث اشــــتغال مســــتقیم حدود 120 نفر از 

جوانان شده است.

بهره مندی 3۲00 نفر در نهاوند 
از آموزش فنی و حرفه ای

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس مرکــــز فنی و 
حرفه ای نهاوند از بهره مندی 3 هزار و 200 نفر در این 

شهرستان از آموزش مهارتی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، احد ترکمــــان با بیــــان اینکه 
امســــال 3 هزار و 200 نفــــر در شهرســــتان نهاوند از 
آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بهره مند شــــدند 
اظهار کــــرد: در مرکــــز بــــرادران یک هزار نفــــر از افراد 
داوطلــــب در روســــتاها، زنــــدان، محیــــط کار واقعی 
به صــــورت استادشــــاگردی، پادگان هــــا، کمپ های 
بهزیستی، اصناف و ســــکونتگاه های غیر رسمی در 

کالس ها شرکت کردند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در بخــــش خواهران نیــــز 700 
نفــــر در کالس هــــای حرفه آمــــوزی شــــرکت کردنــــد 
افزود: عــــالوه بــــر 2 مرکز یاد شــــده یک هــــزار و 500 
نفر نیــــز در آموزشــــگاه های آزاد ثبت نام کــــرده و با 
گذراندن دوره های مربوطــــه موفق به گرفتن مدرک 

حرفه آموزی شده اند.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نهاوند گفت: 
در بخش برادران رشــــته های مکانیک، برق صنعتی 
ســــاختمان، برق خودرو، صنایع چوب، لوازم خانگی، 
کشاورزی، جوشکاری، کامپیوتر و تعمیر ماشین آالت 
 ، کشــــاورزی و در بخش خواهران رشته های کامپیوتر
قالی بافی، خیاطی، صنایع دستی سفال و سرامیک و 

صنایع چوب آموزش داده شده است.
وی با بیان اینکه درصدد هســــتیم در صورت ایجاد 
ظرفیت های  با  متناســــب  رشته هایی  زیرساخت ها 
موجود شهرستان راه اندازی کنیم افزود: رشته های 
بومگردی، منبت کاری و متناســــب با فعالیت های 
کشــــاورزی آمــــوزش کشــــت گشــــنیز را راه انــــدازی 

خواهیم کرد.
ترکمان گفــــت: به منظور اشــــتغالزایی و بهره مندی 
افراد جویــــای کار از تســــهیالت بانکــــی و کارآفرینی، 
شرکت در دوره های حرفه آموزی امری الزم است که 
در این زمینه به کســــانی که قصد ورود به یک حرفه 
دارند توصیه می شــــود در دوره هــــای مهارت آموزی 

فنی و حرفه ای شرکت کنند.

خبــر
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یک میلیون و ۸50 هزار تومان هزینه دفن در باغ بهشت موقوفه همدان

7هزار قبر جدید به آرامستان همدان اضافه می شود
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس اوقاف و امــــور خیریه ناحیه 2 همدان 
با بیان اینکه زمین آرامســــتان همدان موقوفه اســــت و رایگان در اختیار 
اموات قرار می گیرد گفت: در حال حاضر تنها بابت ســــاخت یک قبر مبلغ 
یک میلیون و 300 هزار تومان هزینه می شود که با ارائه دیگر خدمات هزینه 

دفن یک فوتی یک میلیون و 850 هزار تومان است.

به گزارش هگمتانه، علی قبادی با بیان اینکه ســــال آینده 7 هزار قبر جدید 
به آرامســــتان همدان اضافه می شــــود اظهار کــــرد: در حال حاضــــر اقدام به 
خاک برداری زمین کردیم تا سال آینده 7 هزار قبر اضافه و ثبت نام انجام شود.

وی با بیان اینکه زمین آرامستان همدان موقوفه است و رایگان در اختیار 
اموات قرار می گیرد گفت: در حال حاضر تنها بابت ســــاخت یک قبر مبلغ 

یک میلیون و 300 هزار تومان هزینه می شود که با ارائه دیگر خدمات هزینه 
دفن یک فوتی یک میلیون و 850 هزار تومان است.

رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 همدان درباره ظرفیت پذیرش متوفیان 
در موقوفه باغ بهشت همدان، افزود: باغ بهشت همدان ظرفیت پذیرش 
40 متوفــــی را در روز دارد که در مواقع بحرانی پذیرش بیش از این تعداد نیز 

امکان پذیر است.
به نقــــل از فارس، وی با اشــــاره به اینکه امســــال مهمتریــــن طرحی که در 
باغ بهشت افتتاح شــــد ســــایت اداری بود گفت: مردادماه سایت جدید 
راه اندازی شــــد و در حــــال حاضر تمــــام کارهــــای اداری در مــــکان جدید با 

وضعیت بهتری انجام می شود.

استان

حسین نعمتی قائم مقام 
مرکز مطالعات شورا شد

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: با حکــــم رئیس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی شــــهر 
همدان حســــین نعمتی قائم مقــــام مرکز مطالعات 

شورا شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، بــــا حکم رضوان سلماســــی، 
حســــین نعمتی به عنوان قائم مقام مرکز مطالعات 

شورای شهر همدان منصوب شد.
در حکم انتصاب وی آمده اســــت: نظر به تخصص، 
ارزشــــمند و شایستگی های  حسن سوابق، تجارب 
علمی و مدیریتی، شــــما را به عنوان »قائم مقام مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــــورای اســــالمی شــــهر 

همدان« منصوب می نماید.
در این حکم رضوان سلماســــی ابراز امیدواری کرده 
اســــت با تمرکز بر نیازهای مطالعاتی و پژوهشــــی و 
برنامه ریــــزی علمی و عملیاتی در حوزه های شــــهری 
و شهرداری به توســــعه و تعمیق فعالیت های مرکز 

اهتمام ورزیده شود.

مدیرکل بهزیستی:

ضرورت راه اندازی
 مرکز ماده 16 در نهاوند

590  معتاد متجاهر در مرکز ماده 16 
همدان پذیرش شدند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل بهزیســــتی 
اســــتان همدان با تأکید بر ضــــرورت راه اندازی مرکز 
مــــاده 16 در نهاونــــد گفــــت: 590 معتــــاد متجاهر از 
ابتدای ســــال جاری تاکنون در مرکز ماده 16 استان 

همدان پذیرش شدند.
به گزارش هگمتانه، "مهدی دیناری" روز ســــه شنبه 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان، افزود: 
صرفنظر از مرکز اســــتان و کبودراهنگ، بیشــــترین 
معتــــادان متجاهــــر پذیرش شــــده مربوط به ســــه 
مالیر  و  نهاونــــد  تویســــرکان،  جنوبــــی  شهرســــتان 
هســــتند بنابراین راه اندازی مرکز ماده 16 در نهاوند 

بسیار ضروری است.
وی اظهار کــــرد: معتادان متجاهر پذیرش شــــده به 
تفکیک شهرستانی شامل 443 نفر در شهرستان 
، 17 نفر تویســــرکان، چهار نفر  همــــدان، 13 نفر مالیر
نهاوند، 28 نفر اســــدآباد، 76 نفــــر کبودراهنگ، پنج 

نفر رزن و چهار نفر بهار هستند.
معــــاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعــــی اســــتاندار 
همدان نیز دراین جلسه گفت: مشکالت کشور با 
کار جهادی حل می شــــود بنابراین باید خدمت گزار 

مردم باشیم.
"مصطفی آزابخت" افزود: نگاه به معتادان باید حاکی 
از احترام باشــــد تا جایی که همه همت و تالش خود 
را برای بهبود و توانمندســــازی این افراد، اشتغال به 

، هویت دادن و بازگشت به جامعه به کار گیریم. کار
وی ادامــــه داد: گرفتــــار شــــدن شــــخص در گرداب 
، موجــــب بروز آســــیب برای  اعتیــــاد به مــــواد مخدر

خانواده  و اطرافیان فرد نیز می شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان اظهار کرد: 
، اعتقاد و روحیه جهادی  رفع کامل اعتیاد نیازمند کار
است تا بتوان با تالش و کوشش، جامعه ای عاری از 

معتاد داشته باشیم.
آزادبخــــت با بیــــان اینکه هویت دادن بــــه معتادان 
موجب ترمیم شخصیت آنها می شود، گفت: فراهم 
کردن زمینه حرفه آموزی و ایجاد اشتغال مانعی برای 
بازگشــــت مجدد بهبودیافتگان به ســــمت اعتیاد 

است.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان نیــــز 
بر ضــــرورت حمایــــت از افــــرادی که از نظــــر فکری و 

اجتماعی آسیب دیده اند تأکید کرد.
»حمید ســــیفی« اظهار کرد: تمهیدات استقرار انواع 
وسایل ورزشی از جمله ورزش باستانی و زورخانه ای 

در محل اردوگاه کرامت نهاوند فراهم شده است.
وی اضافه کرد: معتادان متجاهــــر در اردوگاه جدید 
کرامــــت در نهاوند زیر نظر مربی و مشــــاور ورزشــــی 
بــــه فعالیت متناســــب با وضعیت جســــمانی خود 

می پردازند.
به نقل از ایرنا، فرمانده بســــیج ادارات ســــپاه استان 
همــــدان نیــــز در ادامه جلســــه گفت: آییــــن افتتاح 
اردوگاه کرامت نهاوند 18 اســــفند جــــاری به صورت 
ویدئــــو کنفراس با حضــــور مقامات ملی و اســــتانی 

برگزار می شود.

هگمتانه پای مشکالت شهروندانخبـــر

سراب بازگشت رونق عید 
به بازار

هگمتانه، گروه خبر همدان - صفورا کاظمیان: حدود سه 
هفته تا نوروز باقی مانده اما برخالف هر ســــال نه جنب و 
جوشــــی در بازار دیده می شود و نه شــــور و شوق هر ساله 

نوروزی در مردم.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، اگر در ســــال های گذشته به 
بازارهای همدان مخصوصا بازارهای سرپوشــــیده و سنتی 
که بیشــــتر محل مراجعه روستاییان اســــت سر می زدی، 
جــــای ســــوزن انداختــــن نمی یافتــــی و هجــــوم جمعیت، 
خوراکی ها و شکالت های رنگارنگ چشمت را می نواخت 
و قلبــــت را سرشــــار از آهنــــگ زندگی می کرد. آن ســــال ها 
بچه ها از یک ماه قبل از عید شــــکالت و آجیل می خوردند 

تا یک ماه بعد از عید.
اما امســــال با این کــــه بازار در تالش اســــت رونقی به خود 
ببینــــد هنــــوز جنب و جــــوش نــــدارد و تکانی نخــــورده و 
مردم ترجیح می دهنــــد مایحتاج ضــــروری و اقالم خوراکی 
و پرمصــــرف خــــود را تهیــــه کننــــد و همچنان بــــرای خرید 
دیگر اقالم از جمله پوشــــاک و کیف و کفش دســــت نگه 

داشته اند.
شــــاید در این برهه کــــه مردم بــــا تنگناهــــای اقتصادی و 
معیشــــتی روبــــه رو هســــتند کرونا بهانــــه ای باشــــد که از 

بسیاری خریدها صرف نظر کنند.
شــــنیده ها و از طرفی افزایش مبتالیان به کرونا از افزایش 
محدودیت ها از اواســــط اســــفند ماه حکایت دارد و مردم 
بــــا توجه بــــه این که ممکن اســــت دید و بازدیــــد عید لغو 
شــــود ترجیح داده انــــد فعال خریدهــــای ضروری داشــــته 
باشــــند و به این دلیل هنوز بازار پوشاک و کیف و کفش 
همچنین بازار لوازم خانگی و ظــــرف و ظروف رونقی که در 
دیگر سال ها داشــــت به خود ندیده و همچنان در انتظار 

گشایش به سر می برد.
برای دســــتیابی به میزان تورم و بررسی اندازه شور رفتگی 
جیب مردم شــــاید هیچ معیــــار و محکی بهتــــر و گویاتر و 
کم خطاتر از بازار و رونق آن وجود نداشــــته باشــــد. درست 
اســــت کــــه کرونا و کاهــــش میهمانــــی و دیــــد و بازدیدها 
موجب شــــده مردم به برخی خریدها بی رغبت شــــوند اما 
کرونا عامل این رکــــود حاکم بر بازار نیســــت و عامل این 
رکــــود تنگناهای اقتصــــادی گریبانگیر مردم اســــت که بر 
همه بازارها ســــایه انداخته و شاید این بیماری فقط شرایط 

را بغرنج تر کرده باشد.
اغلب مردم هر ســــاله در روزهای پایانی اسفند در تکاپوی 
خرید بودند به قول معروف از ســــر تا پا را نونوار می کردند 
و ایــــن نونواری برای لــــوازم خانه هم اتفــــاق می افتاد. حاال 
اما خریدها به خورد و خوراک روزانه محدود شــــده و جیب 
شــــهروندان تنها کفاف اقالم روزانه را می دهد و البته باید 

توجه داشــــت که این اقالم روزانه هم نسبت به سال های 
گذشته بســــیار شــــور رفته طوری که مردم حتی برای خرید 
یک پاکت شیر نیز دو دو تا چهار تا می کنند و اغلب موارد 

ترجیح می دهند خرید مواد لبنی را به بعد موکول کنند.
با این که بازار رونق ســــال های قبل را ندارد و شادی آمدن 
عید را در چشــــمان مغازه داران و مــــردم نمی توان دید اما 
چرخی در بازار و میان کســــبه مختلف زدم تا از حواشی بازار 

با مردم گفت و گو داشته باشم.
خانمی که مشــــغول خرید سیب زمینی اســــت توجهم را 
جلب می کند. بین خرید از دو ســــبد سرگردان است یکی 
ارزان تر و دیگری گران تر است. در نهایت تصمیم می گیرد 

سیب زمینی گران تر را انتخاب کند.
نامش صدیقه رنجبران اســــت با لبخنــــد می گوید: پولت 
را به این یکی ســــبد ســــیب زمینی بدهی مثل این اســــت 
که آن را دور ریخته ای آن قدر ریز اســــت که موقع آشــــپزی 

همه اش را باید با پوست کندن دور بریزی.
از خانم رنجبران درباره قیمت ها می پرسم. می گوید: هفته 
قبل خیار را از بازار سر گذر کیلویی 12 هزار تومان خریدم اما 
حاال قیمتش ارزان تر شــــده و می توانی خیار 8 هزار تومانی 

هم پیــــدا کنی. ولی هنــــوز هم گران اســــت و قیمت انواع 
میوه هم سرسام آور است.

او اضافــــه می کند: بــــا این اوضاع بــــرای نــــوروز نمی دانیم 
چه طور باید از میهمانان پذیرایی کنیم؛ چراکه بعید است 
قیمــــت پرتقال کمتر از 12 هزار تومان و خیار کمتر از 8 هزار 
تومان باشــــد. حاال که از آجیل کامال صرف نظر کرده ایم به 
ایــــن فکر می کنم که حتی برای خرید میوه هم با مشــــکل 

بسیار بزرگی روبه رو خواهیم بود.
این بانو در گفــــت و گوی اش با خبرنــــگار هگمتانه ادامه 
می دهد: خیلی به همشــــهریانم مخصوصــــا آن هایی که از 
دیگر شــــهرها مســــافر نوروزی دارند فکر می کنــــم. با این 

اوضاع گرانــــی و قیمت سرســــام آور برنج، گوشــــت، مرغ و 
میــــوه نمی دانم چه طور می شــــود مهمــــان داری کرد. باید 
امیدوار بــــود اما اگر دولت به فریاد مردم نرســــد با کرونا یا 
بدون کرونــــا دید و بازدیدها از بین خواهــــد رفت و به طور 
کلی ســــبک های زندگی به ســــمت تنهایــــی و انزوا پیش 

خواهد رفت.
وی در این بــــاره ادامه داد: ســــبزی خوردن بــــه کیلویی 12 
هــــزار تومان رســــیده و با این کــــه از بســــیاری تجمالت در 
مهمانی ها صرف نظــــر کرده ایم اما همیــــن حداقل ها هم 
دیگر بریز و بپاش محسوب می شود و حقیقتا زندگی را با 

دشواری روبه رو کرده است.
به بازار ادویه فروش ها رفتم. خانمی در حال خرید دارچین 
بود. به حرف هایش با فروشــــنده گوش می کردم. برای او 
توضیح می داد که به دلیل بیماری دخترش ناچار اســــت 

اقالمی را تهیه کند که بسیار گران است.
خانم ط_ق که حاال دیگر بــــا بغض صحبت می کرد گفت: 
تا چنــــدی پیش روغن زیتون را شیشــــه ای 70 هزار تومان 

تهیه می کردم
اما حاال همان بطری روغن زیتون به 120 هزار تومان رسیده 
و این که دایم توصیه می شــــود مواظب خورد و خوراکمان 
باشــــیم و هر روغنی را مصرف نکنیم خیلــــی آرمان گرایانه 

است.
ایــــن بانو که مــــادر 3 فرزند اســــت می گویــــد: دخترم دچار 
بیماری مغزی اســــت و دکترها خوردن بســــیاری از غذاها 
را بــــرای او قدغن کرده اند ناچارم اقالمــــی برای او تهیه کنم 
که این روزها اصال به صرفه نیســــت و گذشته از این دیگر 
فرزندانم با دیدن خوراکی هایی مثل بادام، پسته و عسل 
میل به خوردن پیــــدا می کنند اما چون خریدشــــان برایم 

دشوار است آن ها فقط تماشــــا می کنند و مِن مادر قلبم 
از ایــــن اتفاق می ســــوزد و نمی دانم بابــــت مریضی دخترم 
غصه دار باشــــم یا از این بابت که چرا همیــــن آجیلی که تا 
چندی پیش به وفور استفاده می کردیم حاال نمی توانم به 

فرزندانم بخورانم.
وی کــــه به تازگی فرزنــــدش را از زیر تیــــغ جراحی به منزل 
منتقــــل کــــرده گفت: مگــــر ما توقــــع عجیــــب و غریبی 
داریــــم؟ مگــــر انــــواع آجیــــل در ایــــران کشــــت و تولید 
نمی شود؟ چرا ما دیگر نمی توانیم برای فرزندانمان این 
اقالم را تهیــــه کنیم؟ مگر نه این اســــت که متخصصان 
تغذیه به خــــوردن آجیل و خوشــــکبار توصیه می کنند؟ 
چرا مــــا پدر و مادرها بــــا این که شــــب و روز کار می کنیم 
حتــــی برای فرزنــــد مریضمــــان نمی توانیــــم خوراکی های 

کنیم؟ تهیه  مفید 
مــــن و همین طور فروشــــنده واقعا جوابی بــــرای این مادر 

عزیز نداشتیم.

دل و دماغ خرید را از دست دادم سوار تاکسی شدم که به 
خانه برگردم.

مسافران تاکســــی درباره عید حرف می زدند و این که هیچ 
رنگ و بوی عید به زندگی ها نیامده.

یکی از مسافران که به فروش لوازم تحریر اشتغال داشت 
می گفت: امسال حتی تقویم ســــال جدید و سررسید نیز 
چاپ نشــــده و همه منتظرند ببینند 15 اسفند چه اتفاقی 
می افتــــد؛ چراکه اگر کرونــــا افزایش پیدا کنــــد و دوباره کار 
صنف ما به تعطیلی بکشــــد همه سررســــیدها و تقویم ها 

روی دستمان می ماند.
مســــافر دیگر نیز می گفت: کدام عید؟! اگر مردم شرایط 
اقتصادی روبه راه داشــــته باشند هر روز عید است اما اگر 
وضعیت این طور اســــف بار باشــــد عیدی وجود نخواهد 
داشــــت با پیام تبریــــک که روزگار مردم عید نمی شــــود و 
راننده تاکســــی هم با این توضیح که روز گذشته تصادف 
بدی داشــــته و با این کــــه مقصر نبوده توی خــــرج افتاده 
گفت: اســــم روزهایی که در پیش اســــت عید نیســــت 
آمدن این عید فقط اختالف های زن و شــــوهری را بیشتر 

می کند و پدر و مادرها را مقابل فرزندانشان شرمنده.
اگر همچنان مشــــت نمونه خروار باشــــد این حال و روز 
قاطبه جامعه اســــت و با دو ســــاعت حضور میان مردم 
می تــــوان دغدغــــه و حال ناخــــوش آن ها را دیــــد و به آن 

واقف شد.
با دیدن حال همشــــهریانم از این که بوی عید در مشامم 

بپیچد نا امید شدم.
، شاید زمانی دیگر رونق پیشین بازگردد  شاید وقتی دیگر
و دل ها به اشــــتیاق آمدن عید شوری دیگر بگیرد و غم ها 

از قلب ها زدوده شود.

یک شهروند: مگر ما توقع عجیب و غریبی داریم؟ 
مگر انواع آجیل در ایران کشت و تولید نمی شود؟ 
چرا ما دیگر نمی توانیم برای فرزندانمان این اقالم 

را تهیه کنیم؟ مگر نه این است که متخصصان 
تغذیه به خوردن آجیل و خوشکبار توصیه 

می کنند؟ چرا ما پدر و مادرها با این که شب و روز 
کار می کنیم حتی برای فرزند مریضمان نمی توانیم 

خوراکی های مفید تهیه کنیم؟

یک شهروند: با این اوضاع گرانی و قیمت 
غ و میوه نمی دانم  سرسام آور برنج، گوشت، مر
چه طور می شود مهمان داری کرد. باید امیدوار 

بود اما اگر دولت به فریاد مردم نرسد با کرونا یا 
بدون کرونا دید و بازدیدها از بین خواهد رفت و 

به طور کلی سبک های زندگی به سمت تنهایی و 
انزوا پیش خواهد رفت.

تقالی فرش همدان برای احیا
دبیر انجمن فرش استان: هیچ اثری از فرش همدان در نمایشگاه ها نیست

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: دبیر انجمن فرش اســــتان 
همدان با بیــــان اینکه هویت فرهنگی و شناســــنامه ما در 
دنیا فرش اســــت، گفت: 30 نشــــان تجاری فرش همدان 
وجــــود دارد اما هیچ فرشــــی از همدان در نمایشــــگاه های 

فرش دیده نمی شود.
به گــــزارش هگمتانه، قدرت نظــــری با تأکید بــــر اینکه تمام 
نقاط دنیا ایرانی را با فرش می شناســــند و فرش سابقه چند 
صدســــاله دارد، اظهار کــــرد: زمانی که نفت صادر نمی شــــد، 
همدان یکی از باراندازهای بزرگ کشور در صادرات فرش بود.

وی با تأکید بــــر اینکه در همدان 30 نشــــان تجاری فرش 
وجود دارد، تصریح کرد: فرش عشوند، نهاوند، تویسرکان، 
مهربان و ســــایر فرش هــــا از جمله فرش های نشــــان دار 
همدان است که متأســــفانه بسیاری از این فرش ها دیگر 

بافته نمی شود.
نظــــری با بیان اینکه بزگ ترین دغدغه، اشــــتغال و به ویژه 
اشــــتغال خانگی اســــت، یادآور شد: متأســــفانه در زمینه 
تولید فــــرش هم از طــــرف دولــــت و هم از طــــرف بخش 
خصوصی کوتاهی شــــده اســــت بــــه طوری که در اســــتان 
همدان یک میلیــــون و 300 هــــزار رأس دام وجود دارد که 
بیش از 100 تن پشــــم تولید می کند که شاید خیلی از این 
پشــــم ها دور ریخته و سوزانده شــــده و یا توسط افغان ها 

خریداری می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه انجمن فرش بــــه دنبال به روز رســــانی 
نقشــــه های فــــرش همدان اســــت، خاطرنشــــان کــــرد: در 
حــــال حاضر در اســــتان وقتی نمایشــــگاهی برپا می شــــود 

هیچ تولیدی از اســــتان برای نمایش نداریم و فرش ســــایر 
استان ها در نمایشگاه عرضه می شود.

دبیر انجمن فرش اســــتان همدان با اشاره به اینکه در بازار 
داخل هم فرش همدان با مشــــکل مواجه اســــت، تصریح 
کرد: در زمینه صادرات شاید مشکالتی وجود داشته باشد 
اما در بازار داخل نیز نشــــانی از فرش همدان وجود ندارد تا 

مردم خریداری کنند.
وی با تأکید بــــر اینکه انجمن فرش با هــــدف احیای فرش 
همدان راه اندازی و تشــــکیل شده اســــت، گفت: به دنبال 
این هستیم که با همکاری دامپزشکی برای کشتارگاه های 
اســــتان برنامه ریزی داشــــته باشــــیم به طوری کــــه دام های 
استان قبل از کشتار پشم زنی شوند و به بانوان داده شود 
تا در منازل خود با استفاده از دستگاه های تبدیل پشم به 

خامه این پشم ها را برای قالیبافی فرآوری کنند.
وی با بیــــان اینکه به دنبــــال جذب ســــرمایه گذار در زمینه 
فرش هســــتیم، گفــــت: به دنبــــال جذب ســــرمایه گذار در 
بخش های مختلف فرش از جمله ریســــندگی، رنگرزی و... 
هستیم تا فرش همدان احیا شود. احداث کارخانه رنگرزی، 
ریسندگی و پشم شویی باعث می شود زنجیره تولید فرش 

در استان همدان تکمیل شود.
دبیر انجمن فرش اســــتان همدان با اشاره به اینکه حدود 
40 هزار قالیباف در اســــتان همدان وجود دارد، یادآور شد: 
در گذشته 70 هزار قالیباف در همدان فعالیت داشته اند 

اما در حال حاضر نزدیک به 40 هزار قالیباف وجود دارد.

6000 نجــــات یافتــــه از اعتیــــاد وارد عرصــــه قالیبافی  �
می شوند

وی با بیان اینکه ریشــــه بســــیاری از معضــــالت اجتماعی 
بیکاری اســــت، اظهار کرد: اعتقــــاد دارم هر کس در جامعه 
بتواند یک نفر را مشــــغول به کار کند یک خانواده را نجات 
داده است برهمین اساس با انجمن همیاران سینا تفاهم 
نامه ای منعقد کرده ایم تا 6000 نجــــات یافته از اعتیاد را وارد 
عرصه قالیبافی کنیــــم. نظری با تأکید بــــر اینکه فرش یک 
هنر صنعت اســــت، بیان کرد: ســــازمان صمت باید کمک 
کنــــد و در ایــــن زمینه به طور جــــدی وارد شــــده و با انجمن 
فرش همکاری داشته باشند. ضمن اینکه انجمن فرش به 
بانوان آموزش قالیبافی را ارائه می دهد و وســــایل مورد نیاز 

داده می شود تا در منزل کار کنند.

تاجران برای فرش همدان سرمایه گذاری نمی کنند �
به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه احیای فرش دستباف 
نیاز بــــه کار فرهنگــــی دارد، تصریح کرد: طی جلســــاتی که با 
سازمان های مردمی همدان داشــــتیم مقرر شده در نوروز 
دارهای قالی و بافندگان فرش در پیاده راه بوعلی مســــتقر 

شوند تا مردم با این هنر بیشتر آشنا شوند.
دبیــــر انجمــــن فــــرش اســــتان همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه 
صادرکننــــدگان قــــوی در زمینــــه فــــرش وجــــود دارد امــــا 
ســــرمایه گذاری نمی کنند، گفت: از صادرکننــــدگان تقاضا 
داریــــم که برروی فرش همــــدان و بافنــــدگان، کارخانه های 

رنگرزی و... سرمایه گذاری کنند.

سازمان محیط زیست به دنبال 
آموزش توسعه بوم گردی در روستاها

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل حفاظت محیط 
زیســــت اســــتان همدان از برگــــزاری 3 کارگاه تخصصی 
محیط زیســــت به منظور آموزش و تربیت تسهیل گران 
و آموزشگران محیط زیستی بر بستر پلتفرم های مجازی 

داخلی در اسفند ماه جاری خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، محســــن جعفری نژاد بســــطامی 
گفــــت: ایــــن وبینارهــــا در قالــــب 3 کارگاه مجــــازی بــــا 
موضوعات "روش های تسهیل گری در جوامع محلی و 
محالت"،"نگاهی به اصول و روش های توسعه بوم گردی 
در بســــتر جوامع محلی به عنوان معیشت جایگزین و 
مکمل " و "اصول طبیعت گردی و کوهنوردی با تأکید بر 

حفظ آب، خاک، هوا و تنوع زیستی " برگزار می شود.
جعفــــری نژاد بیان کــــرد: مخاطب ایــــن وبینارها فعاالن 
محیط زیســــت، ســــازمان های مردمی و اعضای جوامع 
محلــــی، کارشناســــان و مأموران اجرایی محیط زیســــت 

است که از طریق 3 کارگاه 4 ساعته انجام می شود.
وی اظهار کرد: این وبینارها در راســــتای توانمندسازی و 

جلب مشارکت های مردمی در حفظ و حراست از محیط 
زیســــت و تحقق سیاســــت های کلی اصــــل 44 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی همچنین در راستای واگذاری 
خدمــــات اداره کل بــــه بخش غیر دولتی هــــدف گذاری 
شده است. وی خاطرنشان کرد: این وبینارها برای اولین 
بار از طریق ســــازمان حفاظت محیط زیست در کشور با 
کمک و مشارکت سازمان های غیر دولتی و توسط بنیاد 

غیر دولتی مهر پایدار انجام می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در پایان 
اضافه کرد: شــــرکت در این کارگاه ها رایــــگان و همراه با 
صدور گواهی است و متقاضیان می توانند قبل از زمان 
برگزاری یعنی 16 اسفند جاری از طریق کانال های ارتباطی 
اعــــالم شــــده حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان 

حضور خود را اطالع دهند.
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل حفاظــــت محیط 
زیســــت اســــتان همدان، شــــماره های 09188126025 و 
093668283580 به منظور ثبت نام تعیین شده است.

هم زمان با سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( به همدان

۸0 واحد مسکونی محرومان افتتاح می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان همدان از افتتاح 80 واحد مسکونی 
محرومان در سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 

کشور به همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه روز گذشته از سفر 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(کشــــور به همدان 
خبــــر داد و اظهار کرد: بر همین اســــاس چهــــار برنامه 
پیش بینی شــــده که نخســــتین برنامه تقدیــــر از مراکز 

نیکوکاری فعال در امر خیر و احسان است.
وی از افتتــــاح و رونمایــــی شــــبکه نیکــــوکاری محلی و 

سامانه جامع نیکوکاری خبر داد و افزود: سامانه جامع 
نیکــــوکاری موجب هماهنگی حوزه خیر و احســــان در 
کل کشــــور شــــده و دریافتی از خیران بــــه عنوان بانک 
کمیته  مدیرکل  می شــــود.  اســــتفاده  نیازمندان  جامع 
امــــداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان بــــا بیان اینکه 
در ســــفر رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( هم زمان 
80 واحد مســــکونی محرومان در روســــتای مهدی آباد 
افتتــــاح می شــــود گفت: ایــــن واحدهای مســــکونی با 
کمک بنیاد مسکن انقالب اسالمی، کمیته امداد امام 

خمینی)ره( و آورده مددجو ساخته شده است.
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رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبرداد؛

ثبت 100 موقوفه 
به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس ســــازمان اوقاف و امور خیریه با 
اشــــاره به اینکه بعد از شهادت سردار ســــلیمانی، بیش از 100 موقوفه 
به نام ایشــــان ثبت شــــد، گفت: امروز ما نیات جدیدی را در امور خیر 

مشــــاهده می کنیم و جایزه البــــرز یکی از آن مصادیق اســــت که برای 
است. گرفته  قرار  علمی  امور 

حجت االســــالم ســــید مهدی خاموشــــی، در ســــومین همایش »خیر 
« که در ســــازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شــــد، با اشــــاره به  ماندگار
اینکــــه بینش الهــــی در جامعه ایران حاکم اســــت، عنوان کرد: روایت 
شــــده کســــی که صبح کند، بیدار شــــود و اهتمامی به کمک کردن به 
دیگران را نداشــــته باشــــد مســــلمان نیســــت؛ اگر در ایــــران مرکزی با 

عنــــوان خیریه تعریف می شــــود با بینــــش توحیدی همراه اســــت اما 
بیگانگان با تأســــیس خیریه ها در دیگر کشــــورهای دیگر گســــترش 

می کنند. دنبال  را  خود  سلطه 
حجت االســــالم خاموشی با اشــــاره به اینکه اســــالم نیت واقف را اصل 
می داند زیرا منشــــأ فقهی و شــــرعی دارد، عنوان کرد: خیران و واقفان با 

همیــــن نگاه الهی و توحیدی برای عالم آخرت خود برنامه ریزی می کند.
وی افــــزود: نیاتی کــــه می تواند ایران را به اســــتقالل برســــاند و باعث 

آن نیــــات مربوط به  خوداتکایی شــــود باید تقویت شــــود کــــه یکی از 
دانش بومی اســــت در تولید بومی با اتکا به ذهن و علم نســــل جوان 

برسانیم. قدرت  به  را  کشور  باید 
حجت االســــالم خاموشــــی بــــا بیــــان اینکــــه بعد از شــــهادت ســــردار 
ســــلیمانی بیش از 100 موقوفه به نام این شــــهید ثبت شــــده اســــت، 
عنوان کرد: ایران اســــالمی سابقه درخشــــانی در امر وقف و موقوفات 

است. داشته 

انعکاس
تست سریع کرونا در سطح شهر اهواز به منظور تسریع در بیماریابی بیانیه 170 نماینده مجلس 

در مخالفت با پیوستن 
به »اف ای تی اف«

قاســــم ســــاعدی نماینده مــــردم دشــــت آزادگان در 
مجلس گفت: 170 نفر از نمایندگان با امضای بیانیه ای 
مخالفت خــــود را با پیوســــتن به کنوانســــیون های 
»اف ای تی اف« اعالم کردند کــــه امضاهای این بیانیه 
همچنان در حال افزایش اســــت. نمایندگان در این 
بیانیه مخالفــــت خود را صراحتا با پیوســــتن ایران به 

کنوانسیون های »اف ای تی اف« اعالم کرده اند.

در مسئله هسته ای به خاطر 
ج  درز اطالعات از داخل به خار

ضربه خوردیم!
نبوی عضو مجمع تشــــخیص مصحلت نظام گفت: 
برخــــی از نهاد »اف ای تــــی اف« با افــــراد در داخل ایران 
تماس می گیرند و یک ســــری اطالعات محرمانه ما در 
قضایای هسته ای و غیر آن درز کرده است، اگر از درون 
متحد باشیم و درز اطالعات نداشته باشیم، خارجی ها 

هم نمی توانند سوء استفاده کنند.

آمریکا برای مذاکره با ایران آدرس 
5+1 را داد

 
ََ
ســــخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد: ما صراحتا

گفته ایم که خواستار تعامل با ایران در چارچوب 1+5 
هستیم.

ما تعهد کامل و پایداری برای جلوگیری از رسیدن ایران 
به ســــالح اتمی داریم و مؤثرترین ابزار برای این امر نیز 

دیپلماسی است.
از پاســــخ ایران در رد میانجی گری اروپا درباره مذاکرات 

پرونده هسته ای، ناامید شدیم.

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

گزارش های رســــمی نشــــان می دهد کــــه در دولت 
حســــن روحانــــی، بدهــــی خارجی ایــــران با رشــــد 7.2 

درصدی به 9.2 میلیارد دالر رسیده است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه 
گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک 
جهانی و ســــایر ســــازمان ها و نهادهــــای بین المللی 
همچنین تأمین مالی پروژه هــــای از طریق فاینانس، 
پیش فروش نفــــت و اوراق قرضه بین المللی را در بر 

می گیرد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی از  سال بعد

وزیــــر تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی گفــــت: حقوق 
بازنشســــتگان تأمین اجتماعــــی از اول ســــال 1400 
همسان سازی می شود تا عالوه بر امتداد مرحله اول 
این طرح در سال جاری، تبعیض موجود بین حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های 

بیمه ای رفع شود.

خبر خوب رئیس بنیاد مستضعفان به 
مردم سی سخت؛

عرضه سیمان رایگان برای بازسازی 
و نوسازی منازل آسیب دیده از زلزله

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: سیمان بازسازی 
و نوسازی تمام خانه های این شهر را که بر اثر زلزله دچار 

آسیب شده اند را به صورت رایگان بر عهده گرفتیم.

ضرب االجل دو ماهه برای اخذ 
مالیات از اینفلوئنسرها

نماینــــدگان مجلــــس ضرب االجــــل دو ماهــــه برای 
سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از اینفلوئنسرها 

تعیین کردند.
درآمدهای کاربران دارای بیش از 500 هزار دنبال کننده 
رســــانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشــــمول 

مالیات بر درآمد خواهند بود.

دستور پرداخت یک میلیارد دالر
 به بانک کره داده شده است

ربیعی، ســــخنگوی دولــــت دربــــاره آخرین وضعیت 
آزاد ســــازی پول ایران توسط کره جنوبی گفت: بحث 
آزادســــازی منابع که با فشــــار های غیرقانونی دولت 
آمریکا در کشــــور هایی نظیر کره جنوبی، عراق و ژاپن 
مسدود شده است، توسط بانک مرکزی و وزارت امور 

خارجه در حال پیگیری است.
ایــــن پیگیری ها در روز های اخیر ســــرعت بیشــــتری 

گرفته و گشایش های خوبی به وجود آمده است.
در مورد کره جنوبی براســــاس تفاهــــم صورت گرفته 
دســــتور پرداخت یک میلیارد دالر به بانک کره داده 

شده است و در حال عملیاتی شدن است.

صنعاء: به میدان نفتی صافر 
حمله شود، آرامکو را می زنیم

روزنامه االخبار نوشته همزمان با پیشروی نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی در مأرب، صنعاء به ریاض 
هشدار داده میادین نفتی صافر در شمال مأرب خط 
قرمز اســــت و اگر جنگنده های ائتالف این منطقه را 
بمباران کنند، پاسخ آنها نیز حمله گسترده به شرکت 

نفتی آرامکو عربستان سعودی خواهد بود.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

بررسی تصمیم انتخاباتی قالیباف 
و راهبرد سایر نامزدهای احتمالی

آقای قالیباف  محسن پیرهادی اعالم کرده اســــت که 
با توجه به احتمال حضور آقای رئیسی، نامزد انتخابات 
1400 نخواهد شــــد. این متــــن به بررســــی این تصمیم 
و فضــــای کلــــی انتخابــــات 1400 در میــــان اصولگرایان 

می پردازد.
آقای محســــن پیرهادی عضو هیأت رئیســــه مجلس 
و از چهره هــــای سیاســــی نزدیــــک به آقــــای محمدباقر 
قالیباف روز جمعه 8 اســــفند اعالم کرد کــــه "قالیباف 
بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را 
ندارد...و برداشت من این است که با افزایش احتمال 
حضور آیت اهلل رئیسی، دکتر قالیباف آمادگی کمک به 

او را دارد".
اگرچه برخی با در نظر گرفتن اینکه این خبر توسط آقای 
پیرهادی ونه خــــود آقای قالیباف اعالم شــــده، گفتند 
که این حرف خود رئیس  مجلس نیســــت لذا ممکن 
اســــت واقعی نباشــــد. اّما برخی منابع مطلــــع دیگر نیز 
این مســــئله را تأیید کرده اند که آقای قالیباف در حال 
حاضر با توجه به احتمال حضور آقای رئیســــی، بر عدم 
کاندیداتوری در انتخابــــات 1400 تأکید دارد و خود او به 
جمعی از اصولگرایان مؤثر در امر سازماندهی سیاسی 
اصولگرایان این نکته را به تأکید و قطعیت اعالم کرده 

است.
در هر صورت، بررســــی ها هم نشــــان می دهــــد که این 
تصمیــــم آقای قالیبــــاف، جمع بندی درســــت و مثبتی 
اســــت و به همین دلیــــل باید از آن تمجیــــد کرد. آقای 
قالیبــــاف در میــــان نیروهای اصولگــــرا و حتی در میان 
کل افرادی که به عنوان شــــخصیت های سیاســــی در 
کشور شناخته می شوند، یکی از بهترین و کارآمدترین 
نیروهای اجرایی قلمداد می شــــود. او عالوه بر ســــابقه 
فرماندهی لشــــگر در دفــــاع مقدس، کارنامــــه و تجربه 
موفقی بــــه لحاظ اجرایــــی از خود در نیــــروی انتظامی و 
بویژه در شــــهرداری تهران به یادگار گذاشــــته اســــت و 
بــــه همین دلیل بود کــــه در انتخابات 92 نیــــز که نامزد 
شــــد، در ابتدای رقابت هــــا و زمانی که هنــــوز معادالت 
انتخاباتی و فاکتورهای سیاســــی و تبلیغ ها و تخریب ها 
شــــکل نگرفته بود، در نظرســــنجی ها محبوبترین فرد 
بــــود. و این مســــئله در انتخابات 96 نیز پیــــش از تأثیر 

مؤلفه های سیاست ورزانه، صادق می نمود.
بنابراین، عالوه بر سیاســــیون، جامعه و افکار عمومی 
نیز آقــــای قالیبــــاف را در امر اجرایــــی و مدیریتی موفق 
می داند. لذا چشم پوشــــی او از حضور در رقابت ها برای 
کسب کرسی رئیس قوه اجرایی در کشور قابل تمجید 

است.
نگاهی به فضای سیاســــی و فعالیت  فعلی جریان ها و 
گروه های سیاسی در کشور نشان می دهد که تصمیم 
آقای قالیباف، اقدام معقول و مبتنی بر شناخت عرصه 
بوده اســــت. به این دلیل که حضور آقــــای قالیباف در 
صحنه، با توجه بــــه میزان رأی و محبوبیتــــی که او دارد، 
 
ً
اگرچه شــــاید پیــــروزی او را تضمین نمی کــــرد، اما حتما

می توانست یک فاکتور بسیار مؤثر در شکست دیگر 
کاندیداهای احتمالی جریان اصولگرا باشــــد. لذا، اگر او 
مصلحت جریان انقالبی و اصولگرا را در نظر نمی گرفت 
و مانند برخــــی دیدگاه های مغرضانــــه و جاه طلبانه که 
معتقدنــــد "یا من رئیس جمهور خواهم شــــد و یا نباید 
از این جریان کســــی به ایــــن مقام دســــت یابد"، عمل 
می کرد، می توانســــت حداقل صحنــــه و عرصه را به نفع 

رقیب ساماندهی کند.
آرایش گروه های سیاســــی و فضای اجتماعی معطوف 
به انتخابات 1400 نشــــان می دهد که اواًل گفتمان های 
گفتمان ها به شــــمار  کارآمــــدی مقبول ترین  عدالت و 
 فــــردی مانند آیت اهلل رئیســــی که هم 

ً
می رونــــد و ثانیا

رویکرد او در حوزه عدالت جزو نیازها و خواســــت های 
اصلی مردم در شــــرایط حاضر اســــت و هــــم »کارآمدی« 
او در اصــــالح قــــوه قضائیــــه محســــوس بوده اســــت، 
محبوب ترین فرد در میان چهره های اجرایی سیاســــی 
آیت اهلل رئیســــی  کشــــور محســــوب می شــــود. اگرچه 
تاکنــــون اعــــالم نامــــزدی در انتخابات نکرده اســــت و 
تصمیم او مشــــخص نیســــت، اما به هرحال اگر نامزد 
شــــود، غیــــر از شــــانس بــــاال بــــرای رأی  آوری در میــــان 
 منحصر 

ً
اصولگرایان، از یک ویژگی به خصوص و تقریبا

به فــــرد در میان جریــــان انقالبی نیز ســــود می برد و آن 
توانایی ایجاد اجمــــاع بر روی یک گزینه واحد در انتهای 

مسیر رقابت های انتخاباتی است.
هم اکنون طیف های مختلفی در میان اصولگرایان در 
حال ارزیابی شرایط و تصمیم گیری برای انتخابات 1400 
 اعالم نامزدی 

ً
هستند و برخی از شخصیت ها نیز رسما

کرده اند. حضور افرادی مانند آقایان رســــتم قاســــمی و 
برخی دیگر تا ایــــن لحظه –حداقل از نظر خودشــــان- 

قطعی اســــت، داللت هــــای بســــیار و شــــواهد زیادی 
هم هســــت که آقای محســــن رضایی عــــزم جدی برای 
کاندیداتوری دارد و برخی رفتارهای آقای ســــعید محمد 
هــــم به وضوح انتخاباتی اســــت. درباره آقــــای ضرغامی 
هــــم تردید کمی وجــــود دارد که آماده نامزدی اســــت و 
در ســــوی دیگر اگرچه آقای ســــعید جلیلی اظهارنظری 
نکرده اّما از ســــال 92 به این ســــو همواره از او به عنوان 

یک نامزد بالقوه یاد می کنند.
برخــــی دیگــــر از طیف هــــای اصولگرایی ماننــــد جامعه 
 صبر پیشــــه 

ً
روحانیــــت مبارز و جبهه پیروان هم ظاهرا

کرده اند و آنچنــــان که خود آنها می گوینــــد اگر آیت اهلل 
رئیســــی در انتخابات نامزد شــــود از او حمایت خواهند 
کرد. و برخی شــــواهد هم نشان می دهد که در غیر این 
صورت حتی احتمال حمایــــت آنها از فرد دیگری مانند 

آقای علی الریجانی وجود دارد.
به هر صورت به نظر می رســــد آیت اهلل رئیسی تنها فرد 
از میان اصولگرایان اســــت که در صورت نامزدی، باقی 
نامزدهای اصولگرا به نفع او کنار خواهند رفت و تأکید 
آقای قالیباف کــــه جزو مهمترین نامزدهــــای احتمالی 
اصولگرایان محســــوب می شد، در این راستا معنادارتر 

است.
اما مســــئله اینجاســــت که اگر قالیبــــاف در انتخابات 
حضور نمی یابد، سایر افراد اصولگرا که از آنها به عنوان 
نامزد احتمالی یاد می شــــود و اسامی برخی از آنها در باال 
ذکر شــــد چه راهبردی را باید در پیــــش بگیرند؟ برخی 
 در هر صورتی، چه آیت اهلل رئیســــی 

ً
از این افراد اساســــا

نامزد شود و چه نشــــود، حضورشان به دلیل دوقطبی 
از جنس معیوبی که می سازد و فضایی که در انتخابات 
پیش می آورد غلط و هزینه زاســــت و بــــه همین دلیل 
اعالم عدم کاندیداتوری شــــان می تواند کمک جدی به 
شــــکل نگرفتن فضایی به ســــود جریان مقابل داشته 

باشد.
 به نظر می رسد با 

ً
برخی دیگر از این نامزدها نیز اساســــا

علم بر اینکه جزو رجال سیاســــی واجد شرایط شناخته 
نخواهد شــــد، اّما به منظور برجسته ســــازی چهره خود 
در این جریان و احتمااًل کســــب پست های قابل توجه 
آینده، به فعالیت های انتخاباتی مشغول اند. برخی  در 
از این افراد نه نمایندگــــی از یک گفتمان خاص دارند و 
نه ســــابقه  ی آنها برای به دســــت گرفتن پست اجرایی 
بســــیار مهمی مانند ریاســــت جمهوری افاده می کند. 
مثاًل فــــردی که تجربــــه اش منحصر به برخــــی اقدامات 
در حوزه ســــازندگی است، بخشــــی از این ماجراست و 
نامــــزدی ایشــــان در انتخابات بیش از آنکــــه به خود او 
بــــرای پیروزی کمک کند و یا بخشــــی از یک راهبرد برای 
پیــــروزی اصولگرایان باشــــد، در خدمت ایجــــاد تفّرق و 

شلختگی در انتخابات است.
اّما برخی دیگر از نامزدها، اگرچه نه گفتمان بخصوصی 
را نمایندگی می  کنند و نــــه از بدنه رای بخصوصی بهره  
می برند امــــا در قالب یک راهبــــرد می توانند در کمک 
گفتمانی به یک جریان ســــودمند باشــــند؛ لذا با توجه 
آیت اهلل رئیســــی هنوز اعــــالم نامزدی نکرده  به اینکه 
آنها  و تصمیم او مشــــخص نیســــت، نمی توان درباره 
توصیه قطعی و مشــــخصی داشــــت. با این حال باید 
یــــک مســــئله به عنــــوان محــــور و بنیاد اســــتراتژی ها 
در نظــــر گرفته شــــود و آن اینکــــه تمام ایــــن حضور و 
عدم حضورها تنها در یک جهت می تواند موّجه باشد 
و آن تمهیــــد برای پیروزی یک شــــخصیت اصولگرای 
انقالبی در انتخابات 1400 اســــت. بنابراین، اگر حضور 
یــــا عدم حضــــور برخی نامزدهــــا و همچنیــــن فّعالیت 
 معطوف بــــه چینن هدفی 

ً
آنهــــا نهایتا بعضی دیگر از 

باشد، می تواند موجه  انقالبی-  –یعنی پیروزی جریان 
و مورد قبول تلقی شود، در غیر این صورت از دیدگاه 
 
ً
جامعــــه انقالبــــی و اصولگرا بــــه عنوان اقدامــــی صرفا
خودخواهانه و جاه طلبانه محسوب خواهد شد که نه 
آن نامزدها نخواهد داشت،  تنها سود سیاســــی برای 
بلکه هزینه های اجتماعی ســــنگینی نیز برای آن قابل 

تصور است.

در اطالعیه اعالم شد؛

هشدار مرکز ملی فضای مجازی
ید و فروش ارز دیجیتال  درباره خر

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: مرکز ملــــی فضای مجازی 
با هشــــدار نســــبت به معامالت ارز دیجیتــــال اعالم کرد: 
تاکنون هیچ گونــــه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ها 
و وبگاه های فعال خرید و فروش رمزارزهای خارجی گرفته 

نشده است.
با توجه به عرضه انواع رمزارزهــــا در فضای مجازی و مواجه 
شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکالت متعدد 
به وجود آمــــده در این زمینه، مرکز ملــــی فضای مجازی در 
اطالعیه ای اعالم کرد: این نوع شــــبه دارایی ها از هیچ گونه 
پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و عالوه بر آن به طور 
دائم دچار نوســــانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی 
متعــــارف، شــــده و بیم از دســــت رفتــــن ثــــروت و دارایی 

خریداران همواره وجود دارد.
در کنــــار این مــــوارد گزارش هــــای فراوانی از طــــرف مردم و 
نهادهای نظارتی در زمینه ســــرقت و کاله بــــرداری در این 
بــــازار وجــــود دارد که بررســــی آن هــــا موّید ســــیر صعودی 

فعالیت های مجرمانه در این خصوص است.
حضــــور بازیگــــران و عوامل فعــــال ناشــــناخته و غیرقابل 
شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های 
فاقد پشــــتوانه، موجب شده اســــت که این فضای خرید 
و فروش بســــیار غیرقابــــل اعتماد بوده و قــــدرت هرگونه 
پیگیری برای جبران زیان های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، 
از نهادهــــای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم 

سلب شده است.
شــــرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف 

، هیچ نشانه ای  نیست و عالوه بر خروج ســــرمایه از کشور
از وجــــود ســــازوکارهای حفــــظ دارایی های مردم توســــط 

گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.
 توصیه می شــــود همگان در ایــــن زمینه 

ً
از ایــــن رو اکیــــدا

تبلیغــــات  دام  در  و  داده  خــــرج  بــــه  را  الزم  احتیاط هــــای 
سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند.

تجربه از دســــت رفتــــن دارایی های مــــردم در جریان های 
مشابه مانند شبکه های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد 

و انتظار می رود همه نهادها و صاحبان رســــانه، مسؤوالنه 
گاهی بخشــــی صحیح به شــــهروندان تالش  نســــبت به آ

کنند.
در ایــــن زمینــــه تأکیــــد می شــــود کــــه تاکنــــون هیچ گونه 
تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ها و وبگاه های فعال 
خریــــد و فــــروش رمزارزها و بیــــت کوین در کشــــور گرفته 
نشــــده است و الزم اســــت همگان مراقبت های الزم را در 

این خصوص به عمل آورند.

مخبر:

هفته آینده تولید انبوه واکسن کرونا آغاز می شود
از 6 مسیر ساخت  واکسن را دنبال کردیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضــــرت امام)ره( گفت: از 6 مســــیر ســــاخت واکســــن را 
دنبال کردیم که در یک مســــیر با سرعت بیشتری جواب 
گرفتیم که تولید واکســــن از ویروس کشته بود و این امر 
در ایران ســــابقه داشته است و هفته آینده تولید انبوه آن 

را شروع می کنیم.
محمد مخبر روز گذشــــته در دیدار با آیت اهلل سید محمد 
ســــعیدی تولیت آســــتان مقدس و نماینده ولی فقیه در 
استان قم که در ســــالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت 
انجام شــــد، با بیان اینکه روزانــــه 300 تا 350 طرح کوچک و 
متوسط با هزار و 200 تا 300 شــــغل در کشور درحال ایجاد 
است، اظهار کرد: این شــــغل ها بیشتر در مناطق محروم 
و با هدف جلوگیــــری از واردات و افزایش صادرات دنبال 

می شود.
وی اضافــــه کــــرد: ســــال گذشــــته فقــــط در سیســــتان و 
بلوچســــتان از محــــل هــــزار و 600 میلیارد ســــرمایه گذاری 
تســــهیالتی که انجام دادیم حدود 6 هزار میلیارد ســــرمایه  
معطل شــــده مردم وارد گردونه کار شــــد و بیــــش از 2 هزار 

شغل ایجاد شد.
رئیس ســــتاد اجرایی فرمــــان امام)ره( با بیــــان اینکه ما در 
بنیاد برکت ســــالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه می کنیم، 
تصریح کــــرد: تاکنون دو هزار مدرســــه، دو هزار مســــجد و 
12 بیمارســــتان تجهیز و 170 هزار نســــخه مریض سرطانی 

تأمین شده است.
وی اضافه کــــرد: در دنیا هر دارویی به عنوان داروی مؤثر بر 

درمان کرونا مطرح می شد قیمت آن بسیار باال می رفت به 
همین علت ما در مجموعه های تخصصی خود به سرعت 
اقدام به تولید آن دارو می کردیم تا با استفاده از بسترهای 

داخلی هزینه ای بر کشور تحمیل نشود.
مخبر ادامه داد: از 6 مسیر ساخت واکسن را دنبال کردیم 
که در یک مســــیر با ســــرعت بیشــــتری جواب گرفتیم که 
تولید واکســــن از ویروس کشــــته بود و این امــــر در ایران 
ســــابقه داشته اســــت و هفته آینده تولید انبوه آن شروع 
می شود، هرچند دیگرهای مســــیرهای تولید واکسن نیز 

به تست انسانی رسیده ایم.
رئیس ســــتاد اجرایــــی فرمان امــــام از احــــداث بزرگ ترین 
کارخانه تولید چادر مشــــکی در قم خبرداد و گفت: در این 
کارخانه پارچه ای مورد اســــتفاده قرار می گیرد که از جنس 

خارجی قطعا بهتر خواهد بود.
خاطرنشــــان می شــــود، در این دیدار آیت اهلل ســــید محمد 
ســــعیدی تولیت آســــتان مقدس بانوی کرامت با اهدای 

نشان فاطمی از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تقدیر کرد.
آیت اهلل ســــید محمد ســــعیدی نیــــز در این دیــــدار که در 
ســــالن محراب حــــرم مطهر بانــــوی کرامت انجام شــــد، با 
بیان اینکــــه قم ظرفیت های مختلفی دارد به همین علت 
انتظارات بســــیاری نسبت به این شــــهر وجود دارد، اظهار 
کرد: فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی برای ما فرمان 
است و باید بشود چراکه منجر به افزایش اقتدار و قدرت 

نظام اسالمی است.
وی اضافه کرد: ضمن خدمات و برنامه هایی که در کشــــور 

ارائــــه می شــــود فهم این موضــــوع که ســــخن رهبری یک 
فرمان است باید میان مسؤوالن و مردم ترویج شود.

تولیت حــــرم بانوی کرامت گفت: ما ایرانی ها با رهبری ولی 
فقیه به قول یکی از بزرگان محکوم به پیروزی هســــتیم و 
باید پیروز شــــویم و در این مسیر نیروهای ارزشی هستند 

که می توانند نقش های مهمی را ایفا کنند.
وی ادامــــه داد: افــــرادی کــــه نســــبت به ســــخنان رهبری 
بی توجه هســــتند محروم تریــــن افرادند و این افــــراد باید 
بفهمنــــد که در مســــیر اشــــتباه درحال حرکتند و مســــیر 

آن هایی هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
ســــعیدی با تأکید بر اینکه افراد فعال در این کشور نباید 
نســــبت به حرکت جهادی خود ناامید شوند، خاطرنشان 
کرد: خون پاک شــــهدا حمایت گر افرادی است که در این 

نظام درحال خدمت به مردم هستند.

سخنگوی دولت:

در صورت تصویب قطعنامه ضدایرانی در تفاهم با آژانس بازنگری خواهیم کرد
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی دولت گفت: 
بدون لغــــو تحریم هــــا، ادعای آمریــــکا مبنی بــــر اعتقاد به 
دیپلماســــی یک لفاظــــی ریاکارانه و غیرقابــــل قبول به نظر 

می رسد.
علی ربیعی ســــخنگوی دولت در نشســــت با خبرنگاران 
دربــــاره نشســــت کمیســــیون مشــــترک برجــــام و اعالم 
آمادگی آمریکا برای شرکت در آن و هم چنین درخصوص 
شــــروط ایران در این باره تصریح کرد: پیشــــنهاد 3 کشور 
اروپایی برای برگزاری نشســــت این گروه و حضور آمریکا 
به عنــــوان مهمــــان در آن ابتــــکاری بــــرای حل مســــائلی 
بود که ترامپ بــــه وجود آورده بود ولی ایــــن زمان، زمان 
مناســــبی نیســــت زیرا بدون لغو تحریم ها، ادعای آمریکا 
مبنــــی بر اعتقاد به دیپلماســــی، یــــک لفاظــــِی ریاکارانه و 

غیرقابل قبول است.
وی بــــا بیان اینکــــه نباید جــــای ظالم و مظلــــوم در کنش 
سیاسی و رسانه ای جابجا شود، افزود: زمان زیادی از ظلم 
ترامپ، خروج او برجام و ظلم او به جامعه جهانی نگذشته 
و شــــرکای ما در برجام باید ابتدا کشور و دولتی که از میزی 
که برای آن بیش از 2 سال مذاکره و تالش شد و برخاسته 
را به جای خود بنشــــانند و بعد وارد سایر مباحث شوند ما 
بایــــد قبل از هر مذاکره ای از صداقت و جدیت آمریکا برای 
اجــــرای توافقات مطمئن شــــویم و تنها معیــــار نیز اجرای 

گام های عملی آمریکاست.
ســــخنگوی دولــــت گفت: مــــا بــــه دیپلماســــی به عنوان 
تنها راه خروج از بن بســــتی که آمریکا ایجــــاد کرده معتقد 
هســــتیم ولی حداقل حسن نیت این است که آمریکا که 
از تعهــــدات اولیه خود مطابق قطعنامه 2231 ســــرباز زده، 
آن را اجرا کند و منتظر اقدام آمریکا هســــتیم و دولت آقای 

بایدن نمی تواند سیاست ترامپ را اجرا کند و توقع نتیجه 
دیگری داشته باشد اولین قدم بازگشت به برجام و انجام 
تعهدات اســــت و ایران در برجام حضور دارد و اعالم کرده 
که بعد از اجرای تعهدات آمریــــکا، اقدامات جبرانی خود را 

توقف می کند.
ســــخنگوی دولت در پاســــخ به ســــؤال خبرنگار تسنیم 
درخصــــوص واکنش ایــــران بــــه قطعنامــــه  ضدایرانی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  میان اعضای شورای حکام 
از ســــوی آمریکا توزیع شــــده اســــت گفت: توقــــف اجرای 
شــــیوه نامه الحاقــــی بر اســــاس قانون مصــــوب مجلس 
اقدامی توازنبخش بر مبنــــای بند 36 برجام بود که به یک 
طرف حــــق می دهد در صــــورت عدم پایبنــــدی طرف های 
دیگر به تعهدات خــــود، متقاباًل تعهداتش را به طور جزئی 

یا کلی متوقف کند.
وی افــــزود: همچنان بــــه برجــــام پایبندیــــم و در صورت 
ازســــرگیری تعهدات ســــایر طرف ها، به ســــرعت و بدون 
فوت وقت تمامــــی تعهدات خود از جملــــه اجرای کامل 
شــــیوه نامه الحاقی را از ســــر خواهیم گرفت. توافق اخیر 
آژانــــس بین المللــــی انرژی  صــــورت گرفته بین ایــــران و 
هســــته ای نشان دهنده حســــن نیت ایران و ثبات قدم 
ما برای اطمینان بخشــــیدن به جامعه بین المللی درباره 
تعهد خدشــــه ناپذیر ما در صلح آمیز بودن فعالیت های 

هسته ای است.
در صــــورت تصویب هــــر قطعنامــــه ای علیه ایــــران، قطعا 
واکنش مناســــب و تصمیــــم مقتضی اتخاذ خواهد شــــد 
از جملــــه بازنگری در بیانیه مشــــترک اخیر بیــــن آژانس و 

سازمان انرژی اتمی.
ســــخنگوی دولت تصریح کــــرد: ما انتظــــار داریم که این 

حســــن نیت با حســــن نیــــت متقابل از ســــوی اعضای 
شــــورای حــــکام مواجه شــــود. از نظر ما بــــا توافق صورت 
گرفته، هیچ دلیلی برای نگرانی از توقف اجرای داوطلبانه 
شــــیوه نامه الحاقی وجــــود ندارد. با این حــــال، اگر آمریکا 
واقعــــا دلیلــــی بــــرای نگرانــــی دارد بایــــد با بازگشــــت به 
تعهداتــــش در برجام زمینه را برای عمــــل متقابل ایران و 
ایــــن نگرانی مصنوعی برطرف کند. ما برای اعالم موضع و 
گام های جبرانی عجله نداریم اما هر اقدام مثبت یا منفی 
را بــــا اقدامــــی متناظر و متناســــب و در زمان و به شــــیوه 

مقتضی پاسخ خواهیم داد.
وی خاطرنشــــان کرد: در پاســــخ به این زمزمه کشــــورهای 
اروپایــــی، نماینده کشــــورمان طــــی بیانیه ای اعــــالم کرده 
اســــت که در صورت تصویب هر قطعنامه ای علیه ایران، 
 واکنش مناســــب و تصمیم مقتضــــی اتخاذ خواهد 

ً
قطعا

شــــد از جمله بازنگری در بیانیه مشترک اخیر بین آژانس 
و سازمان انرژی اتمی.



نظر به اینکه ملوس رئیســی با ارائه فرم شــهادت شــهود مصدق دفترخانه 
52 نهاوند مالک شــش دانگ پــاک 1325 از 15 اصلــی بخش 3 نهاوند 
ســند مالکیت ذیل ثبت 6646 صفحه 253 دفتر 66 به ســریال 307006 
صادر و تســلیم مالک گردیده اســت، اظهار نموده به علت جابجایی مفقود 
گردیده اســت و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است، لذا باستناد 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب بشــرح فوق؛ یــک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار یا محلی جهت اطاع عموم آکهی می گردد. چنانچه کســی 
نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اعتراض داشته یا مدعی انجام معامله 
و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره ارســال در غیر این 
صورت و پس از گذشــت مدت زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد  
شد. برابر نامه شماره 87/111 مورخ 1390/02/27 اجرای احکام دادگستری 

نهاوند در قید بازداشت می باشد. 
م.الف 965

آگهی سند مالکیت المثنی 

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 

به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت اسناد و اماک کشور تحدید حدود قسمتی 
از بخش دو ثبت شهرستان نهاوند بشماره وارده 2084/ن/99 مورخ 1399/12/4 
به شرح ذیل جهت اطاع عموم آگهی می گردد قسمتی از پاک 84 اصلی بخش 
دو ثبت نهاوند واقع در گلزرد ملکی مهوش ماله میر ششــدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 116/50 مترمربع برابر رأی شماره 139960326005000815 در 

راستای قانون تعیین تکلیف می باشد. 
تاریــخ تحدید حدود فوق روز یکشــنبه مورخ 1400/01/22 ســاعت 10 صبح 
می باشــد لذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین 
پاک فوق الذکر به وسیله این آگهی اعام می شود روز و ساعت مقرر در آگهی در 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده 
قانونــی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد، تحدید حدود به عمل آمده و 
واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد تحدید تا 
یک ماه بعد از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود از طریق اداره ثبت اسناد 

و اماک نهاوند پذیرفته می شود.

م.الف 967

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان نهاوند 

محمدعلی جلیلوند - رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند 
تاریخ انتشار: 1399/12/13 

چــون آقای علی اصغر جگروند احدی از ورثه یکشــنبه جگروند تقاضای 
افراز میزان ســهم االرث خود را از قســمتی از پاک 62 اصلی بخش سه 
نهاوند قریه فارســبان را از این اداره نموده که جهاد کشاورزی برابر نامه 
شماره 2412 مورخ 1399/12/05 با افراز موافقت ننموده است لذا مراتب 
به کلیه مالکین مشاعی اباغ می گردد که به هر نحو خود را دارای حقی 
می داننــد اباغ می گردد که در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش اماک 
مشــاع ماده 6 آئین نامه همان قانون چنانچه بــه عملیات افراز معترض 
می باشــند، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه 
شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ و 
به اداره ثبت نهاوند تقدیم نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن 

موعد مقرر نسبت به صدور گواهی عدم افراز اقدام خواهد شد. 
م.الف 971

آگهی اخطار به مالکین مشاعی
پالک 62 اصلی بخش 3 نهاوند 

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 

گهی مزایده شهرداری همدان مورخه )1399/12/11( اصالحیه آ
ک( )فروش امال

بدینوسیله بند 3 آگهی مزایده به شرح ذیل اصالح می گردد: 
• بند 3: برنــده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف مــدت 2 روز کاری از تاریــخ ابالغ نتیجه 
مزایده نسبت به واریز  40 %  وجه پیشــنهادی اقدام و 60 % الباقی هنگام تنظیم سند 

در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.
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گهی  اصالحیه آ

 شهرداری همدان

آگهی حصر وراثت

م.الف 449

خانم فرشته اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 10202 به شرح دادخواست 
بــه کاســه 113/9901346 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی اسماعیلی به شناسنامه شماره 
7422 در تاریــخ 99/09/13 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- فاطمه اسماعیلی 
به شــماره شناســنامه 4020449805 دختر متوفی 2- زیبا اسماعیلی به 
شماره شناسنامه 300 دختر متوفی 3- مریم اسماعیلی به شماره شناسنامه 
4020069638 دختر متوفی 4- زهرا اســماعیلی به شــماره شناســنامه 
14444 دختر متوفی 5- فرشــته اســماعیلی به شماره شناسنامه 10202 

زوجه دائمی متوفی و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنــا مه از متوفی/ متوفیه نزد 
او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

چهارشنبه    13  اسفند 1399    شماره   4749

ورزش6

رئیس هیأت سوارکاری استان همدان 
خبر داد:

حضور 6 سوارکار همدانی
در مسابقات کشوری 

پرش با اسب
ســــوارکاری  هیأت  رئیس  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
اســــتان همدان از حضــــور 6 ســــوارکار همدانی در 

مسابقات کشوری پرش با اسب خبر داد.
، اظهار کرد:  ســــید وحید برقعی با اعــــالم این خبــــر
هشتمین دوره مســــابقات کشوری پرش با اسب 
» جام صدران پیشــــرو اســــب « تا عصــــر جمعه 15 
اسفند در مجموعه ســــوارکاری آزمون تهران ادامه 

خواهد داشت.
وی گفت: در این دوره از رقابت ها 320 ســــوارکار 
و اســــب شــــرکت کننــــده از اســــتان های تهران، 
اصفهــــان،  رضــــوی،  خراســــان  همــــدان،   ، البــــرز
مرکــــزی، فارس و کرمــــان در 15 رده مســــابقه تور 
کوچک،تورمتوســــط، تــــور بــــزرگ، تــــور نونهال و 
بــــا یکدیگر در  ( و تور مالکین  نوجوان) جونیــــور
آزمون  ســــوارکاری  باشــــگاه  سرپوشیده  ســــالن 
برتر  مقام های  تا  داشــــت  خواهند  مسابقه  تهران 
هــــر رده تورها و در هر روز از جام صدران پیشــــرو 

شود. مشخص  اسب 
همــــدان،  اســــتان  ســــوارکاری  هیــــأت  رئیــــس 
گفــــت: علیرضــــا بختیــــاری، محســــن حدادیان، 
ســــهیل  فــــرزاد  ثابــــت،  احمــــدی  امیرحســــین 
ســــوارکار  شــــش  وفــــی  معر محمــــد  و  قاســــمی 
هیأت ورزشــــی سوارکاری استان همدان در این 

بود. خواهند  رقابت ها 
وی افزود: حضور ســــوارکاران صاحــــب نام پرش با 
اســــب کشــــور در این رقابت ها و به عنوان آخرین 
مسابقه رسمی ســــال 1399 فدراسیون سوارکاری 
ایران، رقابتها را فشرده و پیش بینی کسب مقام را 

برای شرکت کنندگان دشوار کرده است.
گفتنــــی اســــت تصاویر ایــــن مســــابقات و رقابت 
از لینک  را  ســــوارکاران مکتب ســــوارکاری همدان 

پخش زنده live.feiri.ir می توانید مشاهده کنید.

۲ ورزشکار همدانی 
در مسابقات کارگری کشور 

سوم شدند
همدانــــی  ورزشــــکار  دو  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
در اولیــــن دوره مســــابقات مجازی ژیمناســــتیک 
قهرمانی فرزندان کارگر کشور دو نشان برنز کسب 

کردند.
دو ورزشــــکار همدانــــی در اولین دوره مســــابقات 
کشور  کارگر  فرزندان  قهرمانی  ژیمناستیک  مجازی 
دو نشان برنز کسب کردند، جعفری رئیس هیأت 
ژیمناستیک اســــتان اظهار کرد: 105 ورزشکار از 16 
استان در این مســــابقات در چهار گروه سنی و در 
رشته های حرکات زمینی، خرک حلقه و پرش خرک 

حضور داشتند.
وی افزود: مبین غفوری ناصــــر در حرکات زمینی و 
طاها غفوری ارشــــد در خرک مقام سوم و نشان برنز 

را کسب کردند.

دبیر هیأت فوتبال استان همدان خبر داد:

همدان میزبان مسابقات 
لیگ مناطق فوتسال کشور

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــر اســــاس اعــــالم دبیر 
هیأت فوتبال اســــتان همدان؛ مهــــدی بوجاریان 
و ابالغیه کتبی ســــازمان لیگ فوتســــال کشور در 
خصــــوص موافقت و مجــــوز "میزبانی" مســــابقات 
لیگ مناطق فوتســــال کشــــور یــــادواره چهلمین 
ســــالگرد دفــــاع مقــــدس در رده ســــنی جوانان و 
باتوجــــه به درخواســــت کتبی مدیرعامل باشــــگاه 
ورزشــــی ســــرخ پوشــــان همدان که با همــــکاری و 
مساعدت مدیرکل اداره ورزش وجوانان و ریاست 
هیأت طبق تقویم تنظیمــــی از تاریخ 17 لغایت 23 

اسفندماه این مسابقات برگزار می شود.
ایــــن دوره از مســــابقات با حضور باشــــگاه های 1. 
شــــهدای گمنام تبریــــز2. مس ســــونگون ورزقان 
مشکین  شــــهرافتاب  مهاباد4.  فوتبال  هیأت   .3
سرخ  مریوان7.  سپاهان  ایوان،6.  وحدت  شهر5. 
بــــا موافقت  که  پوشــــان همدان برگزار می شــــود 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان در ســــالن 6000 نفری 
انقالب برگزار و محل اسکان داوران نیز مجموعه 
شــــهیدان حاجی بابایی شــــهر مریانج مشــــخص 

گردید.
رعایــــت  بــــا  مســــابقات  ایــــن  اســــت  گفتنــــی 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی و فاصلــــه اجتماعی با 
کل ورزش و هیأت  هماهنگی سازمان لیگ اداره 

فوتبال باشگاه سرخ پوشان انجام خواهد شد.

خبــر

کمک های مالی به ایران گزارش فیفا از 
طلب 6.3 میلیون دالری

هگمتانه، گروه ورزش: فیفا در گزارشــــی سهم فدراسیون 
فوتبــــال ایــــران از کمک هــــای مالی خــــود را در بــــازه زمانی 
سال های 2016 تا 2022، حدود 10 میلیون دالر اعالم کرد که 

از این مبلغ 6 میلیون و 320 هزار دالر باقی مانده است.
به نقل از ایســــنا، فدراســــیون جهانی فوتبال در گزارشی، 
ســــهم فدراســــیون های فوتبال عضو خــــود از کمک های 
مالی فیفا در قالــــب برنامه ها و پروژه هــــای مرتبط با "فیفا 
فــــوروارد" برای بازه زمانی 2016 تا 2022 را اعالم کرده اســــت. 
این نهــــاد بین المللی در این گزارش بــــه کمک های مالی 
خود به ایران پرداخته و جزییات برنامه های تأیید شــــده و 
مبلغ باقی مانده از کمک مالی به فدراسیون فوتبال ایران 

را اعالم کرده است.
طبق جــــدول فیفا، میزان کمک های مالی به فدراســــیون 
فوتبــــال از ســــال 2013 تــــا 2022 حدود 10 میلیــــون دالر )9 
( است که از این مبلغ حدود 3.5  میلیون و 850 هزار دالر
میلیون دالر تأیید شــــده و مبلع 6.3 میلیــــون دالر باقی 

مانده اســــت. در واقع ایران باید برنامه های آتی خود برای 
دریافت مبلغ باقی مانده را اعالم کند. فدراسیون فوتبال 

می گوید تحریم ها مانع از دریافت این مبالغ شده است.
جزییات کمک  هزینه فیفا به این شرح است:

کمک های موجود از سال 2016 - 2022:
 9 میلیون و 850 هزار دالر

هزینه های عملیاتی: 5 میلیون و 500 هزار دالر
مسافرت و تجهیرات: 100 هزار دالر
پروژه ها: 4 میلیون و 250 هزار دالر

کل اعتبارات تأیید شده: 3 میلیون و 529 هزار و 469 دالر
هزینه های عملیاتی: یک میلیون و 342 هزار و 834 دالر

مسافرت و تجهیزات: 100 هزر دالر
پروژه ها: 2 میلیون و 86 هزار و 635 یورو

باقی مانده کمک هزینه فیفا: 6 میلیون و 320 هزار یورو
پــــروژه "فــــوروارد" مربــــوط به کمک هــــای مالــــی فیفا به 
کشــــورهای عضــــو اســــت کــــه در قالــــب برنامــــه تأیید 

شــــده کشــــورها از ســــوی فیفا برای توســــعه فوتبال در 
توسعه  زیرساخت،  ســــاخت  مانند  مختلف  بخش های 
فوتبــــال پایــــه، برگــــزاری مســــابقات در رده های ســــنی 
مختلف پســــران و دختران، مسابقات ملی و... پرداخت 

می شود.
در واقع مشــــکل اصلی فیفــــا برای کمک به فدراســــیون 
فوتبال ایران، تحریم های بانکــــی وزارت خزانه داری آمریکا 
اســــت که مانــــع از واریز شــــدن کمک  هزینه فدراســــیون 
جهانی بــــه فوتبال ایران شــــده اســــت و در نتیجه بخش 

اعظمی از کمک ها به ایران باقی مانده است.
با محدود شــــدن واریز منابع مالی فیفا به حســــاب ایران، 
نتوانســــت  گذشــــته  ســــنوات  در  فوتبــــال  فدراســــیون 
دســــتمزد مربیانی مانند ویلموتس را هــــم پرداخت کند 
ولی شهاب عزیزی خادم امیدوار اســــت از طریق رایزنی با 
نهادهای داخلی و خارجــــی، راه دریافت این کمک هزینه را 

تسهیل کند.

با کسب هفت نشان رنگارنگ

درخشش جودوکاران بهاری در مسابقات غرب کشور
هگمتانه، گروه ورزش: جودو کاران بهاری در مســــابقات جودو غرب کشور به میزبانی 

همدان خوش درخشیدند و 7 نشان رنگارنگ از آن خود کردند.
در این رقابت ها 95جودو کار از اســــتان های همدان،لرستان،کردستان،کرمانشــــاه و 
مرکزی در ســــالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با هم به رقابت پرداختند که جودو 
کاران بهاری مانند همیشــــه در این مســــابقات نیز خوش درخشــــیدند و هفت نشان 

رنگارنگ کسب کردند و سهم بزرگی در عنوان سومی استان در این رقابتها داشتند.
در رده انفرادی نوجوانان در وزن50-محمد امین پوینده، در وزن 55-ابوالفضل امینی، 
در 60-ابوالفضل قاضی، در66-پوریا یونســــی به نشــــان برنز دســــت یافتند و حسین 

جعفری در وزن 90- قهرمان نوجوانان شد.
در رده ســــنی جوانان نیز در55-ابوالفضل امینی ســــوم شــــد و در وزن 81- حمید رضا 

باباخانی عالرغم مصدومیت به نشان نقره دست یافت.

با اعالم دادگاه عالی ورزش؛

زمان جلسه رسیدگی به شکایت پرسپولیس از "ای اف سی" 
مشخص شد

هگمتانه، گروه ورزش: زمان جلســــه رسیدگی به شکایت 
آسیا اعالم  باشگاه پرسپولیس از کنفدراســــیون فوتبال 

شد.
دادگاه عالی ورزش )CAS( دیروز زمان جلســــات رسیدگی 

به پرونده های مختلف را اعالم کرد.
از  پرســــپولیس  شــــکایت  بــــه  جلســــات  ایــــن  از  یکــــی 
کنفدراســــیون فوتبال آســــیا مربوط اســــت. طبق برنامه، 
این جلســــه روز 12 ماه مارس )روز جمعه 22 اسفند( برگزار 

خواهد شد.

فوتبال  کنفدراسیون  از  پرســــپولیس  شکایت  موضوع 
کثیر مهاجــــم این تیم  ل  آ آســــیا به محرومیت عیســــی 
آسیا مربوط  بعد از انجام شــــادی گل در لیگ قهرمانان 

است.
لیــــگ  در  پاختاکــــور  بــــه  گلزنــــی  از  بعــــد  کثیــــر  ل  آ
ماهه   6 ومیت  محر با   AF C ســــوی  از  آســــیا  قهرمانان 
به   1400 وردیــــن  فر ومیــــت  محر ایــــن  و  شــــد  مواجــــه 

می رسد. پایان 

خ تویسرکان در لیگ برتر فوتبال همدان یکه تازی ستاره سر
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــابقات لیــــگ برتر اســــتان 
همدان در فصــــل 1399_1400 در ســــال جاری با شــــرایط 

متفاوت در حال برگزاری است.
ایــــن دوره از بازی ها رنگ بوی کرونایی گرفته و به شــــکلی 

متفاوت از سال های گذشته در حال برگزاری است.
به گفته خیلی از مســــؤولین تیم ها و دنبال کنندگان این 
رویــــداد، برنامه ریزی کمیتــــه برگزاری مســــابقات با وجود 
مشکالت عدیده اعم از شیوع ویروس کرونا و شرایط آب 
و هوایی همدان، مناســــب بوده و با کمتــــر خللی در حال 

انجام است.
هفته چهارم مســــابقات لیــــگ برتر اســــتان همدان عصر 

دوشنبه با برگزاری یک دیدار معوقه به پایان رسید.

در ایــــن دیــــدار تیم تــــاالر وحدت همــــدان بــــا از پیش رو 
برداشــــتن تیم صنایع دســــتی اللجین به صــــف مدعیان 

بازگشت.
این تیــــم در ابتدا از تیم صنایع دســــتی عقــــب افتاد ولی 
هماننــــد هفته های قبــــل با تغییــــر تاکتیــــک مربی خود 
کامبــــک زد و با گل های علی الماســــی و هومن کامرانی با 

برد زمین را ترک کرد.
در ســــایر دیدار های هفته چهارم مسابقات تیم شهدای 
باباعلی با یک گل تیم مهر همدان را از پیش رو برداشت

تیم پاســــارگاد نوین نهاوند بر کوالک تویســــرکان غلبه 
کرد و تیم ســــتاره ســــرخ تویســــرکان نیز با برتری مقابل 
تیــــم علم و ادب بــــه صدر جدول رده بنــــدی این دوره از 

رسید. مسابقات 
الزم به ذکر اســــت این دوره از مســــابقات از ســــطح کیفی 
مناسبی برخوردار بوده و اکثر تیم ها با جذب نفرات خوب 
قدرت برابری را در مقایســــه با سایر تیم به وجود آورده اند 

و همین موضوع سبب شــــده چند تیم با فاصله کم برای 
کسب عنوان قهرمانی به رقابت با همدیگر بپردازند.

هفتــــه پنجم مســــابقات روز پنجشــــنبه و جمعــــه 14 و 15 
اسفند برگزار خواهد شد و برنامه آن به شرح ذیل است؛

شهدای باباعلی بهار - علم و ادب همدان
ستاره سرخ تویسرکان- پاسارگاد نوین نهاوند

صنایع دستی اللجین- کوالک تویسرکان
تاالر وحدت همدان- مهر همدان

مینی گلف ورزش ایده آل 
برای دانش آموزان

هگمتانه، گروه ورزش: مربی ورزش گلف همدان گفت: رشته مینی گلف 
بهترین ورزش برای دانش آموزان در دوران شیوع کرونا است.

سارا الماسی در کارگاه آشنایی دانش آموزان دختر با ورزش مینی گلف اظهار 
کرد: دانش آموزان با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس به تحرک و 

ورزش نیاز مبرم دارند و مینی گلف می تواند این ضعف را جبران کند.
وی بیان کــــرد: ورزش مینی گلف در فضای باز و بــــا رعایت فاصله فیزیکی 
مناســــب انجام می شــــود و به گونه ای می توان تهدید کرونــــا را به فرصت 

تبدیل کرد.
این مربی گلف با اشــــاره به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تمرینی 
برای دانش آموزان همدانی گفت: این دوره ها به ایجاد نشــــاط و شــــادابی 
دانش آموزان کمک شایانی کرده است ضمن اینکه با ورزش جذاب مینی 

گلف نیز آشنا می شوند.
الماسی خاطرنشــــان کرد: برگزاری کارگاه ها با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی در سایت تخصصی مینی گلف همدان واقع در مجموعه ورزشی 
ســــردار شهید شمسی پور انجام می شود و امروز نیز میزبان دانش آموزان 

دبستان هدایت بودیم.
وی افــــزود: در دوره های آموزشــــی تاریخچه و قوانیــــن ورزش جذاب مینی 
گلف به دانش آموزان ارائه می شود و مربیان باتجربه هیأت نیز در مباحث 

آموزش عملی اقدام می کنند.
وی با اشــــاره به عقدتفاهم نامــــه هیأت گلف و آموزش و پرورش اســــتان 
گفت: این تفاهم نامه در راستای همگانی کردن ورزش گلف در مدارس و 

آموزش رشته های زیرمجموعه هیأت به این قشر فعال است.
وی اســــتعدادیابی را یکی از مهمترین برنامه های گلف اســــتان دانست و 
گفت: تمام تالش اعضای هیأت گلف همدان همگانی کردن این ورزش، 

شناسایی و شکوفایی استعدادها است.

رئیس فدراسیون تنیس کشور خواستار شد:

تنیس در تمامی استان همدان توسعه یابد
تنیــــس  فدراســــیون  رئیــــس  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
جمهوری اسالمی ایران، گفت: توسعه هیأت های تنیس 

استان همدان در دستور کار باشد.
داود عزیــــزی در مجمــــع انتخاباتی هیأت تنیس اســــتان 
همدان که بــــا حضور مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان، معاونیــــن اداره کل و نمایندگان داوران، مربیان، 
ورزشکاران و هیأت های شهرستانی برگزار شد با تأکید بر 
اینکه توسعه زیرساخت های تنیس استان همدان یکی 
از مهم ترین شــــاخص ها برای برگزاری مســــابقات است، 
اظهار کرد: خوشــــبختانه اســــتان همدان به لحاظ نیروی 
انســــانی به برکت حضور برادران برقعی از ظرفیت ویژه ای 

برخوردار است.
وی گفــــت: انتظــــار داریم در ســــال آینده شــــاهد احداث 
حداقــــل 8 زمیــــن تنیــــس در اســــتان همدان باشــــیم تا 
بتوانیم سقف شیشــــه ای که مانع توســــعه همه جانبه و 

هرچه بیشتر تنیس استان همدان می شود را برداریم.
رئیس فدراســــیون جمهوری اســــالمی ایران، تصریح کرد: 
استان همدان در حال حاضر داری 230 بیمه شده ورزشی 
در رشته تنیس است که این نشان از پویایی این ورزش 

طی یک سال گذشته علیرغم شیوع ویروس کرونا دارد.
وی بــــا بیــــان اینکه همــــدل بــــودن از همکار بــــودن حائز 
اهمیت تر اســــت، گفت: امیدواریم در آینده ای نه چندان 
دور بــــا حضور در اســــتان همدان شــــاهد بهره بــــرداری از 

زیرساخت های توسعه محور تنیس باشیم.
گفتنی اســــت در این مجمع عادل برقعی بــــه عنوان تنها 
نامزد ایــــن هیأت با اخذ 14 رأی از مجمــــوع 14 رای ماخوذه 
برای 4 ســــال آینده به عنوان رئیس هیأت استان همدان 

انتخاب و ابقاء شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز گفت: برنامه 
عملیاتی توسعه زیرســــاخت های تنیس همدان تدوین 

می شود.
حمید ســــیفی اظهار کــــرد: هیأت تنیس اســــتان همدان 
یکــــی از هیأت هایی اســــت که ظرفیــــت و دانش علمی و 
عملی درخشانی برخوردار است و همواره مایه فخر ورزش 

همدان در سطوح مختلف ملی و فراملی است.
وی ادامه داد: خوشــــبختانه ریاست فدراسیون تنیس با 
توجه به ســــابقه طوالنی مدیریتی توانایی شناسایی افراد 
متخصص، کاردان و همچنین با روابط عمومی باال را دارند 
که همین مهــــم موجب ارتقاء جایگاه جمهوری اســــالمی 

ایران در دنیا شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان با تأکید بر اینکه توسعه 
رشته تنیس در استان همدان بیش از پیش مورد انتظار 
است، گفت: استان همدان ظرفیت بسیاری برای برگزاری 

مســــابقات مختلف ورزشــــی را دارد امیدواریــــم با فراهم 
کــــردن برخی شــــاخص ها در آینده نه چندان دور شــــاهد 

برگزاری مسابقات ملی و فراملی باشیم.
وی گفت: با همکاری فدراسیون و هیأت استان همدان 
آمادگــــی تدویــــن برنامــــه راهبــــردی و عملیاتی بــــرای رفع 

نیازهای زیرساختی هیأت را داریم.

برقعی ابقا شد �
ســــید عادل برقعی برای 4 ســــال آینده بــــه عنوان رئیس 
جدیــــد هیأت تنیس اســــتان همدان انتخــــاب و معرفی 

شد.
حضــــور  بــــا  همــــدان  اســــتان  تنیــــس  هیــــأت  مجمــــع 
عزیــــزی رئیس فدراســــیون، ســــیفی مدیــــر کل ورزش و 
جوانان،محرم روزبــــه معاون ورزش قهرمانــــی و حرفه ای، 
معصومه پیردهقان معاون امور بانوان، حقیقی ریاست 
حراســــت اداره کل اســــتان همــــدان نماینــــده مربیــــان، 
نماینــــده آمــــوزش و پــــرورش، نماینــــدگان هیأت هــــای 
شهرستان همدان، نماینده ورزشکاران، نماینده داوران 

و نمایندگان باشگاه ها برگزار شد.
در مجمع انتخاباتی ســــید عــــادل برقعی به عنــــوان تنها 
نامزد این پست حضور داشت و در ابتدا برنامه های خود 
را اعــــالم کرد و در نهایت پس از انجــــام رأی گیری از اعضاء 
حاضر در مجمع، ســــید عادل برقعی موفق شد با کسب 
14 رای از 14 رای ماخــــوذه به عنــــوان رئیس هیأت تنیس 

استان همدان انتخاب شود.
به این ترتیب ســــید عــــادل برقعــــی برای 4 ســــال آینده 
به عنــــوان رئیس جدید هیــــأت تنیس اســــتان همدان 

انتخاب و معرفی شد.
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 محله ما

وه محلــــه مــــا - راضیه مهــــری: محالت  هگمتانــــه، گــــر
قدیمی در هر شــــهری، نماد هویــــت فرهنگی و تاریخی 
از  را  محالت  ایــــن  باید  بنابراین  اســــت  شــــهر  آن  مردم 
آن ها  تخریــــب حفظ کــــرد و ســــعی در احیا و بازســــازی 

داشت.
هزار  چندیــــن  پیشــــینه ای  داشــــتن  بــــا  همدان  شــــهر 
ســــاله دارای محالت قدیمی و بناهای تاریخی ارزشمند 
اســــت و در گذشــــته تعــــداد زیــــادی محلــــه در شــــهر 
ور زمان و  که متأســــفانه به مــــر همدان وجود داشــــته 
تغییــــر بافت شــــهری بســــیاری از این محــــالت از بین 
رفتنــــد و تنهــــا چند محله هنــــوز بافــــت قدیمی خود را 

اند. کرده  حفظ 
رفتن  بیــــن  از  و  شهرنشــــینی  گســــترش  با  متأســــفانه 
، شاهد فراموش شدن این محالت  بافت ســــنتی شهر
از  که این محله های قدیمی بخشــــی  هســــتیم در حالی 

هویت مردم بوده و الزم اســــت که حفظ شوند.

 اکثــــر چمن های همــــدان هویت خود را از دســــت  �
داده اند

وهشــــگر  ، نویســــنده و پژ گفتــــه علــــی جهانپور بــــه  بنا 
همدانی، در شــــهر همدان هر محلــــه ای دارای محوطه 
ســــبز میــــدان ماننــــدی در وســــط محله به نــــام چمن 
بوده ایــــن بخش محلی بــــرای تجمع و حضــــور مردم و 
همچنیــــن برگزاری عزاداری ها و جشــــنهای مردم بوده 
اســــت و در اطراف این میدان نیز بازارچه و مغازه هایی 
برای تأمیــــن مایحتاج و نیاز مردم محله وجود داشــــته 
اســــت که متأســــفانه با گذشــــت زمــــان و تغییر بافت 
محــــالت، این چمنها هویت فرهنگــــی و اجتماعی خود 
ور تخریب شــــدند و در حال  را از دســــت دادند و به مر
آقاجانی بیگ،  حاضــــر تنها چند چمــــن از جمله چمــــن 
کبابیــــان، چمن محله حاجی و چنــــد چمن دیگر  چمن 

است. مانده  باقی 
هر یک از محله های شــــهر همــــدان دارای میدانچه ای 

»چمن«  آن  بــــه  کــــه  بودنــــد  محلــــه  مرکــــز  و  وســــط  در 
میدان ها  ایــــن  از  یک  هر  وســــط  در  چراکه  اند  می گفته 
کاری  آب، چاه، چشــــمه و قنات، چمن  عالوه بر حوض 
و درخت کاری هم شــــده بود. در اطراف هر یک از این 
چمن یــــا میدان ها عناصــــر کارکردی از قبیل مســــجد، 
حّمــــام، نانوایی، قصابــــی و چنــــد دکان بّقالی و عّطاری 

داشت. وجود  و... 
مناسب  کاماًل  صورت  این  به  چمن ها  نوع  این  ساخت 
و همــــه چیــــز اهل محــــل از مســــجد گرفته تــــا حّمام و 
آب چاه و قنات، همه چیز در دســــترس بود  نانوایی و 

می کردند. استفاده  آن  از  خوبی  به  و 
این  از  یک  هر  ســــاکنان  بین  عاطفی  و  اقتصادی  وابط  ر
اصول  بر  مبتنــــی   

ً
غالبــــا نیز  دیگــــر  محالت  بــــا  محالت 

با  محله  هــــر  و  بــــود  ویــــژه ای  تعّصبــــات  و  مخصــــوص 
داشــــتن مرکز محله و عناصر اطراف آن تعریف می شد.
محالتــــی از جملــــه محلــــه کبابیــــان، محله کلپــــا، محله 

آقاجانــــی بیگ، محلــــه امامزاده یحیی و تعــــداد کمی از 
محالت قدیمی شــــهر همــــدان، کم و بیــــش به همان 
صورت ســــابق باقی مانده انــــد و تغییرات زیادی از نظر 
از مابقی فقط نامی  اما  آنها دیده نمی شــــود  شــــکل در 
آنها از بین  باقــــی مانده اســــت و بخش های زیــــادی از 

است. رفته 
 چمن چوپان ها یکی از چمن های معتبر همدان �

معتبر  و  وف  معــــر چمن های  و  قدیمی  محــــالت  از  یکی 
شــــهر همدان، محله و چمن چوپان هــــا بوده که چمن 
وز  از بیــــن رفته و امر کشــــی ها  آن طــــی خیابان  و حمام 

نیست. باقی  آن  از  اثری  دیگر 
متأســــفانه با احداث بلوار آیت ا... کاشــــانی و ســــاخت 
چمن  عمده  بخــــش  رهنی،  بانک  آپارتمان های  ســــاز  و 
از  چوپانا،  چمــــن  همدانی هــــا  گویــــش  به  یــــا  چوپان ها 
آن کــــه یک مســــجد قدیمی و  میــــان رفت امــــا بقایای 
از بازارچــــه قدیمی این  کوچک باقی مانده  چند مغــــازه 
وزه به نام کوچه  محله اســــت، هنوز پابرجا اســــت و امر

می شود. شناخته  مسجد 
آیــــت ا...  بلوار  احــــداث  بــــا  چوپان هــــا  چمــــن  مســــجد 
وزه این مســــجد را  گرفت و امر کاشــــانی، بر بلوار قــــرار 
چهــــار باب الحوائج نام نهاده اند کــــه یادگار عهد قاجار 

است و به شــــماره 1978 ثبت ملی شده است.
چمــــن چوپان هــــا از شــــمال بــــه کوچه خانــــم دراز راه 
کوچــــه پیرگرگ.  کوچه چمنی و  داشــــت و از شــــرق به 
آغاز  کوچــــه خانــــم دراز از جنــــوب امامــــزاده عبــــداهلل 

می شــــد و تا چمن چوپان ها ادامه پیــــدا می کرد، اما با 
احداث بلوار کاشــــانی این کوچــــه کامال از میان رفت. 
چون  بوده  دراز  خانــــه  کوچه  این  نام  می گوینــــد  برخی 
وجود  درازی  نســــبتا  دیوار  بــــا  خانه ای  آن  ابتــــدای  در 
نشده  آورده  دراز  خانم  نام  برای  مناســــبتی  اما  داشته 

. ست ا
ارتباط میــــان چمن  کاشــــانی،  ایــــت اهلل  احــــداث بلوار 
اســــت.  کرده  قطع  نیــــز  را  چمنــــی  کوچــــه  با  چوپان هــــا 
ایــــن کوچه از انتهــــای بازارچه پیرگرگ آغاز می شــــده و 
اســــت.  می پیوســــته  چوپان ها  چمن  کوچه  به  پیش تر 
به جهت واقع شــــدن حمــــام کلیمی هــــا در این کوچه، 

آن را کوچه حمــــام کلیمی ها هم می گفتند.
همچنیــــن ارتبــــاط چمــــن چوپان هــــا بــــا محله قاشــــق 
تراشــــان و چمــــن ورمزیار نیــــز از طریق ایــــن بلوار قطع 
شــــده و در حال حاضر مســــجد چمن ورمزیار و مسجد 
چمــــن چوپان ها در دو ســــوی بلوار ایت اهلل کاشــــانی 
که در  کوچه های پیــــچ واپیچی  اند و تمــــام  گرفتــــه  قرار 
را به هــــم متصل می کــــرده اند با  ایــــن چمن هــــا  قدیم 
از  ها،  ســــازی  آپارتمان  گســــترش  و  کشــــی ها  خیابــــان 

اند. رفته  میان 

اهالی چمن چوپان ها در گفتگو با هگمتانه:

مرگ چمن چوپان ها با احداث بلوار
هگمتانــــه، گروه محله ما: ســــاعت نزدیــــک 11 ظهر بود که 
از ســــمت امامزاده عبدا... در مســــیر بلوار آیت ا... کاشانی 
به ســــمت مســــجد چهار باب الحوائج پیاده به راه افتادم. 
هنوز به نیمه بلوار نرســــیده بودم که مسجد قدیمی چمن 
چوپان ها یا همان مســــجد چهار باب الحوائج توجهم را به 
خود جلب کرد. مسجدی قدیمی اما کوچک و مرمت شده 

که گویا از دوران قاجار به یادگار مانده است.
به ســــمت مســــجد رفتم و وارد خیابانی شــــدم کــــه به نام 
مسجد نام گذاری شده بود. شاید دلیل این نام گذاری هم 
وجود همین مسجد قدیمی در ابتدای این خیابان است. 
کمی جلوتر که رفتم ســــمت راســــت خیابــــان، مغازه های 
کوچک و قدیمی را دیدم که انگار باقی مانده هایی از بازارچه 
محله چمن چوپان ها بودند. نانوایی، بقالی، میوه فروشــــی 
و چنــــد دکان قدیمی دیگر که از چهره فروشنده هایشــــان 

معلوم بود سال هاست آنجا مشغول به کسب و کارند.
وارد مغازه میوه فروشی شدم که با صاحب آن هم کالم شوم 
او که پیرمرد کم حرفی به نظر می آمد وقتی سؤال هایم را شنید 
زود از مغازه اش خارج شــــد، آقا ســــعید را صــــدا زد و رو به من 

گفت: آقا سعید بیشتر خبر داره برو از او بپرس دخترم.
 نبود پل عابر پیاده تهدیــــدی برای جان اهالی این  �

محل
آقای ســــعید جباری با دو ســــه نفر از پیرمردهای اهل محله 
جلوی مغازه اش ایســــتاده بودند و بــــا خوش رویی پذیرای 

هم صحبتی با من شــــدند. او که عضو هیأت امنای مسجد 
چهار باب الحوائج بود تا متوجه شد که من خبرنگار هستم 
اولین جمله اش را با شــــکایت از وضعیت عبور و مرور مردم 
و اهالی محل از عرض بلوار آیت ا... کاشانی در مقابل مسجد 

و خطرات ناشی از تصادف خودروها در این ناحیه شروع کرد.
ســــعید جباری که از اهالــــی قدیمی این محــــل بود، گفت: 
متأسفانه ما در اینجا شــــاهد این هستیم که نبود یک پل 
عابر پیــــاده چه خطــــرات و تهدیداتی برای جــــان مردم این 
منطقه دارد، در حالی که شهرداری می تواند با نصب یک پل 
در مقابل مســــجد چهار باب الحوائج بسیاری از مشکالت 

ترافیکی محله چمن چوپان ها را حل کند.
وی بــــا بیان اینکــــه پــــارک خودروها در دو ســــمت خیابان 
مســــجد و مقابل مغازه های این محله باید ممنوع شــــود، 
افــــزود: متأســــفانه این محلــــه و کوچه هایش هــــم مانند 
بسیاری از کوچه پس کوچه ها و خیابان  های شهر همدان 
بــــه محلی برای پــــارک خودرو ها تبدیل شــــده کــــه نیازمند 

رسیدگی است.
ســــعید جباری ادامه داد: در سال های گذشــــته، آن زمانی 
کــــه هنوز بلــــوار و خیابان ها کشــــیده نشــــده بودند مردم 
و اهالــــی محله هــــا به راحتــــی با پای پیــــاده یا بــــا دوچرخه از 
مسیرها می گذشتند اما حاال خیلی وقت ها شاهد تصادف 
خودروها با رهگذرانی هستیم که می خواهند از عرض بلوار 

آیت ا... کاشانی عبور کنند.
 چمن و مســــجد چمــــن چوپان ها محــــل برگزاری  �

مراسم بود.
عضو هیأت امنای مســــجد چهــــار باب الحوائــــج یا همان 
مسجد چمن چوپان ها که به گفته خودش 20 سال است 
در این مســــجد فعالیت می کند به وجود چمن چوپان ها 
در مقابل این مســــجد اشــــاره کرد و گفت: در 
قدیم که هنوز بلوار آیت ا... کاشانی چمن 

چوپان هــــا را از بین نبرده بود مســــجد و چمن، محلی برای 
برگزاری مراســــم مختلــــف مذهبی و برپایــــی نماز جماعت 

بودند اما حاال دیگر خبری از چمن نیست.
ســــعید جباری بــــه فعالیت های گســــترده مســــجد چهار 
باب الحوائج در زمان پیش از شــــیوع بیماری کرونا اشــــاره 
کــــرد و افزود: این مســــجد از قدیمی تریــــن و معروف ترین 
مســــجدهای شــــهر همدان به حســــاب می آید که مردم و 
اهالــــی محله چمــــن چوپان ها نیز در برپایی نماز و مراســــم 

مسجد مشارکت بسیار خوبی دارند.
، حاج آقا حســــینی و  وی ادامه داد: حاج حســــین ثابت عیار
حاج حامد نعمتی محب ســــه نفر امام جماعت بزرگوار این 
مسجد هستند و پیش از کرونا حدود 150 نفر عضو ثابت 
از اهالی همواره در برنامه های مســــجد حضور داشــــتند که 

امروز به 50 تا 60 نفر کاهش پیدا کرده است.
 چمــــن چوپان ها محل جمع شــــدن مــــال داران و  �

گوسفندانشان بود.
حمید زمانی پیرمرد دیگری اســــت که از گذشــــته های این 
محل می گوید. وی با بیان اینکه در قدیم درســــت جایی در 
وسط بلوار آیت ا... کاشانی چمنی قرار داشت که مال داران 
صبح به صبح گوسفندهایشان را در این چمن جمع کرده 
و به چرا می بردنــــد، گفت: از همان زمان این چمن به چمن 
چوپان ها شهرت پیدا کرد و تا امروز هم نام آن همچنان در 

یاد همدانی های قدیمی زنده مانده است.
وی که از کودکی در این محله بزرگ شــــده اســــت به وجود 
چشمه ای در این ناحیه و ســــنگ قدیمی که بر روی آن قرار 
داشت اشاره کرد که امروز دیگر اثری از آن نیست و افزود: 
زنانی که بعد از به دنیا آوردن نوزادشــــان شیرشان خشک 
می شــــد به این چشــــمه می آمدند و نذر و نیاز می کردند اما 

پوشانده حدود 30 یــــا 40 ســــال پیش، روی چشــــمه 
شــــد و حاال یک دکــــه فلزی بــــر روی آن 

نصب شده است.
زمانــــی بــــا بیــــان اینکــــه حمام 

محلــــه چمــــن چوپان هــــا هم با 
احــــداث بلــــوار آیت ا... کاشــــانی 

کرد:  اضافه  شد،  تخریب  کاماًل 
شاپور  مدرسه 

نیز یکی از ســــاختمان های قدیمی این محله بود که سال 
53 با احداث آپارتمان های بانک رهنی تخریب شد.

وی با اشــــاره به وجود خانه های قدیمی در این محله ادامه 
داد: متأســــفانه اکثر ایــــن خانه ها خراب شــــدند و به جای 
آنها آپارتمان سازی شــــد مانند خانه بزرگان این محل حاج 
حســــین ایروانی، حــــاج باب  الحوائجی و... اما خانه شــــریفی 

هنوز در کوچه واعظ پابرجاست.
 چمن چوپان ها مســــیر ارتباطی مســــجد امامزاده  �

عبدا... و مسجد میرزا لطف ا...
ناصر شــــیرازی یکی دیگر از ســــاکنان قدیمی محله چمن 
چوپان هاســــت که از دسترسی این چمن به سایر محالت 
اطراف آن می گوید. وی به وجود کوچه باغچه و کوچه خانم 
دراز در سمتی از محله چمن چوپان ها اشاره کرد و گفت: در 
کوچه باغچه درختان کهنسان و تنومندی وجود داشت و 
در کوچه خانم دراز هم چشمه ای به همین نام قرار داشت 

که پله های بسیار زیادی داشت.
وی با بیان اینکه چمن چوپان ها نقطه ارتباط مسجد میرزا 
لطف ا... در محله ورمزیار و مسجد امامزاده عبدا... در محله 
میرعقیل بوده است، افزود: از سمت غرب چمن چوپان ها 
نیز به سر پل مراد یا قبرستان یهودی ها می رسیم که امروز 

این ناحیه به پارک الله تبدیل شده است.
شیرازی ادامه داد: در زمان های قدیم فردی به نام مراد پلی را 
از قبرستان یهودی ها به سمت خیابان کرمانشاه ساخت 

که به همین دلیل آنجا به پل مراد شهرت یافت.
وی بــــه وجود درمانــــگاه مدنی در محله چمــــن چوپان ها 
اشــــاره کرد و گفت: متأســــفانه ایــــن درمانــــگاه خدمات 
مناســــبی را به اهالــــی و ســــاکنان محل ارائــــه نمی دهد و 
آن طور که شایسته محله قدیمی چمن چوپان هاست به 

مردم خدمت رسانی نمی کند.

بازارچه های محلی 
جایگزین بازارچه مرکز محله های قدیم

هگمتانه، گروه محله ما : دهخــــدا در برابر کلمه »محله« 
زن« و »یک قســــمت از چندین قسمت«  نام »کده«، »بر
را نــــام می برد. بر اســــاس متــــون تاریخی و مشــــاهدات 
آمده  مورخان و همچنین نقشــــه های قدیمی به دست 
شــــهر همــــدان دارای حداقل 85 محله بوده اســــت که 
تعــــدادی از این محــــالت تخریب شــــده و تنهــــا بعضی 
آنهــــا دارای فعالیت مناســــب اقتصــــادی و اجتماعی  از 

. هستند
 مرکز محلــــه ای تعریف 

ً
در محالت قدیمی شــــهر عمدتــــا

می شــــده کــــه عناصر کارکــــردی بســــیاری در آن شــــکل 
 در تمــــام مراکز محالت 

ً
که تقریبــــا می گرفتنــــد، عناصری 

یافت می شده شــــامل مســــجد، نانوایی، قصابی، بقالی، 
عطــــاری، حمام، کفاشــــی و میوه فروشــــی بودنــــد. عناصر 
دیگری نیز به فراخور اوضاع جغرافیایی و شــــرایط شغلی 
ســــاکنان در بعضی محالت وجود داشته که از جمله آنها 
می تــــوان به قهوه خانه، قنــــادی، نجاری، خیاطــــی، کبابی، 

مکتب  خانه و... اشاره کرد.
در مجمــــوع بازارچه ای در هر مرکز محله تعریف می شــــده 
کــــه گاه تمــــام ایــــن عناصــــر را در دل خود جــــای داده و 
مایحتاج مردم و اهالی آن محله را تأمین می کرده اســــت، 
اما امروز اکثر بازارچه هــــای محالت قدیمی از بین رفته اند 
و تنهــــا بخش کوچکــــی از مغازه های آنها برجــــا مانده  که 

همچنان مشغول کسب و کارند.
چوپان ها  چمــــن  محله  در  نیــــز  بازارچه ها  ایــــن  از  یکی 

چنــــد  تنهــــا  حاضــــر  حــــال  در  کــــه  داشــــته  وجــــود 
مغــــازه قدیمــــی از آن باقــــی مانــــده و اکثــــر آن در اثــــر 
آپارتمان هــــا  ســــازهای  و  ســــاخت  و  خیابان کشــــی ها 

است. شده  تخریب 
 
ً
وجــــود بازارچه های محلــــی در محله های شــــهری قطعا

آن محــــل تأثیر  آســــایش اهالی و ســــاکنان  در تأمیــــن 
بســــزایی خواهد داشــــت. در محله چمن چوپان ها نیز 
وند  بازارچــــه محلی تحــــت عنــــوان بازارچه محلی شــــهر
که توســــط ســــازمان میادین میوه و تره بار شــــهرداری 
از نیازهای  همدان برپا شــــده اســــت توانسته بخشــــی 
اهالی این محله را تأمین کرده و در رفاه حال ســــاکنان 

باشد. تأثیرگذار 
خانم مســــنی که از این فروشگاه خارج می شد در گفتگو 
بــــا خبرنگار هگمتانــــه گفت: محله هــــای قدیمی هرکدام 
مغازه ها و بازارچه ای داشــــتند که اهالی به راحتی فرزندان 
خــــود را برای خریــــد به آنجــــا می فرســــتادند اما امــــروز در 
بســــیاری از محله ها تنها تعداد اندکی مغازه و فروشــــگاه 
وجــــود دارد و ایــــن باعــــث نارضایتــــی بســــیاری از مردم 

می شود.
خانــــم زمانی افزود: خوشــــبختانه این گونــــه بازارچه های 
محلــــی می تواند ســــطح رضایت مندی اهالــــی را باال ببرد 
همچنان کــــه بازارچه محلی شــــهروند در کنــــار پارک الله 
در محلــــه چمن چوپان ها توانســــته با عرضه محصوالت 

متنوع، در تأمین مایحتاج اهالی اثرگذار باشــــد.

مسجد و بازارچه 
تنها باقی مانده های چمن چوپان ها
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
کمک های مومنانه به همت اعضای پایگاه مقاومت شهیدان شاه حسینی و نمازگزاران مسجد مهدیه کمال آباد

 به تعداد 110 بسته به نیابت امام علی )ع( به مبلغ  11 میلیون تومان

ای مقاومت کنندگان در برابر گناه 
وارد بهشت شوید

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت:   ای کســــانی که ایمان 
آورده اید از صبر و اســــتقامت و نمــــاز کمک بگیرید، به تحقیــــق خداوند با 

صابران است.
حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده اند: با اســــتقامت و صبر می توان به 

جایگاه های واالیی رسید.
حکایت:

 امام صــــادق)ع( از قول پیامبر مکرم)ص( نقــــل می کنند که در روز قیامت 
جمعیت باشکوهی از مردم حاضر می شوند که گروهی از فرشتگان از آنان 
اســــتقبال و از آنها ســــؤال می کنند صبر و پایداری شما چگونه بوده است، 
آنان پاسخ می گویند: ما در راه اطاعت از خدا استقامت نموده و در برابر گناه 
می ایستادیم، از ســــوی پروردگار ندا می رسد بندگان من راست می گویند، 

آزادشان بگذارید تا بدون بازخواست وارد بهشت شوند.
صبر اگر ظاهر شدی در شکل فرد

بی گمان بودی یک ارزنده مرد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

در وصــــِف تــــو، عقــــل، طبــــِع دیوانــــه گرفت
جان تــــن زد و بــــا عجز بــــه هم خانــــه گرفت
ظهــــور بــــه  آمــــد  تــــو  ــــی 

ّ
تجل شــــمع  چــــون 

گرفــــت پروانــــه  فلــــک، مذهــــِب  طــــاووِس 
عطار

امام جواد علیه  السالم:

همانا قائم ما مهدی علیه  السالم است که بر مسلمان واجب 
است در زمان غیبت او منتظرش باشد و هنگام ظهورش از او 

اطاعت کند.

، ص ۲۲3 منتخب األثر

مستند »از چکمه تا فراک« دیدنی شد

رضاخان به روایت رضاشاه!

هگمتانه، گروه فرهنگی: مســــتند »از چکمه تا فــــراک« به تهیه کنندگی 
محمدرضا کریمی راد و کارگردانی محمد سمیع پور تولید شده است.

ایــــن مســــتند ســــعی دارد از زبان شــــخص رضاخــــان و عناصــــر اصلی 
حکومت پهلوی اول روایتی ملموس و تصویری واقع گرایانه از اتفاقات 

اسفند 1299 تا شهریور 1320 ارائه دهد.
پژوهش مســــتند »از چکمه تا فراک« بیش از 3 سال به طول انجامیده و 
« در مقام کارگردان است. برخی عوامل  چهارمین اثر »محمد ســــمیع پور
، محمدرضا  : فیلمنامــــه: مهدی کیا، زهــــرا نبی پور این مســــتند عبارتند از

: علی نعمت اللهی. : سعید شیخ زاده، تصویربردار کریمی راد، مدیر دوبالژ

 مستند

 آسیِیو ِافداد
َ
آبا ا

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی 
وقتها یادمان می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان 
چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان و جوانان 
امــــروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیــــم حتی به 
گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و 
کــــه می تواننــــد خاطرات  واژه های قدیمی هســــتند 
گذشــــته را زنده کننــــد برایمان و به کمــــک جوان تر 
هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.
آب آُورده: عضوی از بدن آســــیب دیده و آب در زیر 

پوست جمع شده و متورم شده است.
می بــــرد.  آب  را  آورده  آب  مــــی ِوِره:  آب  ِر  آُورده  آب 
آنچه به آسانی به دســــت آید به آسانی هم از دست 
می رود. در اصطالح مشــــابه گفته می شود؛ هرچی به 

لی می ره.
َ

لی بیا به َتل
َ

َیل
 آسیِیو ِافداد: آب ها از آسیاب افتاد. نامالیمات 

َ
آبا ا

پایان یافت. وضع به حالت عادی برگشت. در قدیم 
آســــیاب با نیروی آب می گردید و تــــا زمانی که جریان 
آب وجود داشت آسیاب هم فعالیت می کرد. وقتی 
آب قطع می شــــد آســــیاب از کار می افتاد و آسیابان 
هم می توانست به کارهای خود بپردازد. در اصطالح 

مشابه می توان گفت؛ َگرُت خاکا خوابید.

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

همه دان

وصیت شهید محمدرضا ترک ارزانفودی

مجال توطئه را از منافقین و دشـــمنان خارجی بگیرید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک 
بودی، زیــــر کدام آســــمان، آن لحظه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی بــــا تمام وجــــودت جانت را گذاشــــته 
بــــودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
از  گلگون،  افق های  از  می نوشــــتی  عبورت؟ 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منــــم که صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیا. تو می نوشــــتی و امروز مائیم 
که کلمــــات تــــو را فریادیم، چشــــم هایت را 
، ای جاودانه  بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»امنــــوا و هاجــــروا و جاهدوا فی ســــبیل اهلل 
باموالهم و انفســــهم اعظم درجه عنداهلل و 

اولئک هم الفائزون
کردند  آورده اند و هجرت  که ایمان  کســــانی 
و جهــــاد کردنــــد در راه خدا با اموالشــــان و 
جانشــــان، ایشان در نزد خدا از درجه واالیی 

برخوردارند و ایشان از رستگارانند«
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ان  اشــــهد  و  الالــــه االاهلل  ان  اشــــهد 
محمدرسول اهلل و اشهد ان علی ولی اهلل

با تمام وجودم به قیامت و شــــب اول قبر و 
وجود نکیر و منکر شهادت می دهم.

بــــر قلــــب عالم  درود و ســــالم می فرســــتم 
ولی  حضــــرت  خدا  محبــــت  آخرین  امــــکان 

عصر )عج( امام خمینی.
بــــرای رضای  گاه باشــــید مــــا جز  آ ای امــــت 
خدا قدم برنداشــــته ایم و جــــز برای او هدف 
دیگری در ســــر نداشــــته ایم، خدایا! ما برای 
پاســــداری از حریم اسالم و انقالب اسالمی و 
قرآن عزیزت به پا خواســــته ایم، وظیفه خود 
دانســــتیم به ندای پرطنین سرور آزادگان و 
شــــهیدان عالم حضرت امام حسین)ع( که 
از حلقــــوم خمینــــی کبیر به گوش می رســــد 

بگوییم. لبیک 

اگر در این راه جان خود را فدا کردیم چه باک 
چراکه ما پیروان و شاگردان مکتب خونین 
شهادت  هستیم،  حسین  سرورمان  و  موال 
و آزادگــــی را از مکتب او یــــاد گرفته ایم؛ او که 
شــــیرخواره  طفل  از  اســــالم  دین  حفظ  برای 
گرفتــــه تا پیر هفتاد ســــاله را فــــدای دینش 
کــــرد و در نهایــــت و بدین وســــیله مکتب 
حیات بخــــش اســــالم را بــــرای همیشــــه بــــا 
خون خود بیمه کرد و ســــتمگران جبار را به 

رسوایی ابدی دچار ساخت.
ما نیز با الهام گرفتن از خون پاکش می رویم 
تا طومار ظلم و ســــتم یزیدیــــان زمان را برای 
همیشــــه در هــــم پیچیده و پرچــــم پرافتخار 
کشــــورهای اسالمی به  را در سرتاسر  اسالم 
اهتــــزاز درآوریم و زمینه را بــــرای قیام جهانی 

)عج( فراهم سازیم انشاءاهلل. امام عصر
خداوندا! قدم هــــای ما را در این راه اســــتوار 
بفرما، فتح و پیروزی را نصیب ما بگردان، ما 
را کمک کن پاسدار راه خونین شهدا باشیم 
و در نهایت لیاقت پذیرش مقام شهادت را 

آمین یا رب العالمین. کنیم  کسب 
و اما پیامی دارم به امت همیشه در صحنه؛ 
از شــــما تقاضامنــــدم هماننــــد گذشــــته بــــا 
تمام قوا در صحنه باشــــید و مجــــال توطئه 
منافقیــــن و دشــــمنان خارجــــی را بگیرید و 
آنها  ناحیه  از  گزنــــدی  نکرده  خدای  نگذارید 
که در  ایــــن اســــالم و انقالب شــــود  متوجه 
غیر این صورت وظیفــــه خطیر خود را انجام 
نداده ایــــد و مدیــــون خون شــــهدا خواهید 
بود؛ امــــام عزیــــز را همچنان یــــاری کنید که 
انشــــاءاهلل انقــــالب مــــا به دســــت صاحب 
اصلــــی اش امام زمان)عج( برســــد و ریشــــه 
دشمنان اســــالم برای همیشه از روی زمین 
کنده شــــود، اگر خدایی نکرده در این مورد 
سســــتی کنیــــد و اســــالم عزیــــز در معرض 
تهدید یــــا خدای نکــــرده نابودی قــــرار گیرد 
در آن صورت اســــت که باید فاتحه اسالم و 

انقالب برای همیشه خوانده شود.
و امــــا پیام بــــه خانــــواده عزیزم؛ پــــدر و مادر 
عزیزم از اینکه از شــــما جداگشته ام ناراحت 

و غمگین نباشــــید چراکه ما امانت  خداوند 
هســــتیم که در دست شماییم و در نهایت 
باید روزی به ســــرمنزل اصلــــی برگردیم حال 
چــــه بهتر که ایــــن برگشــــت مــــا افتخارآمیز 
باشــــد، از شــــما می خواهم بیش از حد ناله 
نکنید که خدای ناکرده نشــــانه ضعف شما 
باشــــد؛ صبــــر را پیشــــه کنید کــــه خداوند از 
شــــما راضی شــــود، در نهایت از شما طلب 
حاللیــــت می کنم امیــــدوارم که ایــــن فرزند 

خودتان را مورد بخشش قرار دهید.
که حضرت  به شــــما مادرم توصیه می کنــــم 
که  را سرمشــــق خود قرار دهید  زینب)س( 
بــــرادرش را بــــه شــــهادت رســــاندند ولی در 
آن چنان علیه او سخنرانی  مجلس ابن زیاد 
کرد که او را به خواری و رســــوایی ابدی دچار 
ساخت؛ پس شما مادرم او را سرمشق خود 
قرار دهید و هنگامی که خواستی برایم گریه 
کنی به یاد حســــین زهرا)ع( کــــه مادرش در 
کربــــال نبود که برایــــش گریه کنــــد، گریه کن 
زیرا ما ادامه دهندگان و ســــربازان فرزند زهرا 

هستیم.
و امــــا پدر عزیــــزم می دانــــم هم شــــما و هم 
مادرم زحمات زیادی را بــــه خاطر ما متحمل 
شــــده اید ولــــی با ایــــن همه شــــما را دعوت 
مع الصابرین؛  ان اهلل  کــــه  می کنــــم  صبــــر  به 
شــــما نیز از امــــام حســــین )ع( بیاموزید زیرا 
هنگامی که فرزندان و یــــاوران عزیزش را در 
مقابلــــش شــــهید کردند می فرمایــــد »الهی 

رضا برضاک«.
در آخــــر از شــــما پــــدر عزیز طلــــب حاللیت 
می کنم، امید اســــت ما را بــــه بزرگی خودتان 
همســــرم  شــــما  از  همچنیــــن  ببخشــــید، 
می خواهم که مرا ببخشــــید از اینکه شــــاید 
آن وظایفی را که من نسبت به شما داشتم 
نتوانســــتم به خوبــــی انجام دهــــم حاللیت 

می طلبم.
از برادرانــــم و خواهرانم می خواهم برایم گریه 
نکنید و جامه ســــیاه نپوشید، ضمن اینکه 

ببخشید. مرا 
وصیتنامه شهید محمدرضا ترک ارزانفودی

روایتی دیدنی از همدلی خاص شیعه و سنی در »سارو«
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: مســــتند »ســــارو« داســــتان دو 
نوجوان روســــتایی اســــت که به دنبال احیای شــــغل آبا و 

اجدادی شان هستند.
»سارو« که تاکنون حضور درخشانی در جشنواره بین المللی 
نیز داشــــته اســــت، دربــــاره ســــعید و عبــــداهلل دو نوجوان 
روستایی اســــت که تصمیم گرفته اند شغل شترداری را که 
از بین رفته دوباره احیا کنند. ســــعید شیعه و عبداهلل سنی 

است.
آن ها در روســــتای کجی نهبندان زندگــــی می کنند. روایت 
زندگــــی این دو نوجوان با آداب و رســــوم روســــتا و توجه به 
زندگی بسیار مســــالمت آمیز تشیع و تســــنن به خوبی در 

فیلم روایت شده است.
زندگی " سعید " یک نوجوان ســــاربان در روستایی نزدیک 
" نهبندان" در استان خراسان جنوبی، از زبان خود او،  شــــهر
در مستند "ســــارُِو" ســــاخته "محمدعبداللهی" به شیرینی 
روایت می شود تا به کمک یک مستند قوم نگار و اجتماعی 
با گوشــــه هایی از کار و زندگی و چگونگی زیســــت و شرایط 

زندگی آدم های آن منطقه آشنا شویم.
منطقه یی که ســــعید )شیعه( و عبداهلل )ســــّنی ( به همراه 
خانواده هایشــــان درکنار هم با آرامــــش و بی تنش زندگی 
می کنند. در مستند سارُِو یا ساربان، دوربین مستند ساز به 
جایی نزدیک مرز ایران و افغانستان در روستای کجی سفال 
و کجی علیا در حوالی نهبندان، نزدیک می شود تا به همراه 
دو نوجوان، ما را با سابقه شترداری در این آبادی ها و عشق 

و عالقه یی که به این کار دارند، آشــــنا کند. فیلم با نماهایی 
از فضای روستا،خشــــت زنی بازیگوشانه ی بچه ها، کودکی 
که از شــــش خواهرو دو برادرخودش حــــرف می زند و راوی 
آشنا ی مستند سارُِو که از دوستش عبداهلل که هنوزهم از 
روســــتای کجی به سهل آباد می رود تا در مدرسه آنجا درس 
بخواند، می گوید و حدس می زند که معلوم نیست عبداهلل، 

بعدا به درسش ادامه بدهد یا نه؟!
 ، از زبان ســــعید می شــــنویم که: بلوچ ها از گذشته ها ی دور
در کار پــــرورش شــــتر مهــــارت داشــــته اند و این شــــغل را 
بسیار دوست می داشــــتند و خو او نیز این شغل را بسیار 
دوســــت دارد و دلش می خواهد با عبداهلل گله بزرگ شــــتر 
داشته باشند. حتی اعتقاد دارد که باتوجه به سختی زندگی 
در شــــرایط خشکســــالی و بیکاری اکثر جوان های منطقه، 
پرورش شــــتر می تواند برای آن ها شغل خوب و ُپردرآمدی 
باشد.ســــعید شــــترها را حیوان خوب و بــــی آزاری می داند. 
می گوید: اگر باران ببارد و تاالب ُپرآب شــــود، شــــتر ها چاق 

می شــــوند و همه جا ُپر از آب وعلف می شود و زندگی مردم 
آبادی هم بهتر می شــــود. به گفته سعید، آن ها االن نزدیک 

به 50 تا 60 نفر شتر دارند که مال روستای کجی است.
چند سالی بود که شــــغل شــــترداری از بین رفته بود، حاال، 
دوباره نوجوانی مثل ســــعید این کار را شــــروع کرده است 
و می گوید که عبداهلل هــــم این کار را ادامــــه خواهد داد. کار 
رســــیدگی به گوسفندان با پدر ســــعید است و جمع کردِن 
شترها از صحرا، برعهده ســــعید و عبداهلل است. تلخ ترین 
روزهای زندگی ســــعید،همان روزهایی اســــت که خریداران 
شترها به آبادی می آیند وچند شــــتر را دست و پا بسته، به 
کمک باالبرهایی سوار وانت بارها می کنند و می برند. اگرچه 
دل ســــعید برای شــــترهای که از آبادی دور می شوند، تنگ 
می شود و گاهی نیز اشکی در چشمانش حلقه می زند، اما 
در ادامه این فیلم مســــتند با دیــــدن نماهایی زیبا از پخت 
نان در کنار تنورهای ِگلی به دست زنان آبادی و برپایی یک 
مجلس پرشورعروســــی با آوای ســــازها و ُدهل ها و ُسرناها 
یی کــــه درفضای آبادی می پیچد، شــــور زندگی را با لبخندی 
شــــیرین در چهره ی سعید و عبداهلل و همه کودکان آبادی 

می توان به تماشا نشست.
مستند »سارو« ساخته محمد عبداللهی از تولیدات شبکه 
مستند سیما است که به طور مشترک جایزه سوم بخش 
مستند کوتاه پنجاهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد را 

به خود اختصاص داده است.
منبع: سینما حقیقت

داستان زندگی مردی که میراث دار پیامبران بود

استقبال از کتاب نویسنده عربستانی در ایران
هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ ششــــم کتاب »گاه ناچیزی 
مرگ« توسط انتشــــارات مولی در دســــترس عالقه مندان 
قرار گرفت. این اثر یک روایت داســــتانی از زندگی ســــلطان 

العارفین، محی الدین ابن عربی است.
محمدحسن علوان، نویســــنده و رمان نویس عربستانی 
آثــــاری از او از جمله »القنــــدس« برنده  اســــت که تاکنون 
جایزه بوکر عربی )الجائزة العالمیة للروایة العربیة( شــــده 
اســــت. علوان در کتاب »گاه ناچیزی مــــرگ« زندگی مردی 
را به تصویر می کشــــد که او را سلطان العارفین و شیخ اکبر 

نامیده اند.
محی الدین ابن عربی اندیشــــمند بنامی است که پختگی 
و پروردگی اندیشــــه ی اســــالمی را در حوزه هــــای گوناگون 
فقه، الهیات، فلسفه، تصّوف، تفسیر قرآن، علوم حدیث، 
 ، علوم بالغت، لغت و… به نمایش می گذارد. از سوی دیگر
او پل پیوند و همزه  وصلی اســــت میــــان میراث جهانی و 
میراث اسالمی. و از این دیدگاه، میراث ابن عربی نموداری 
اســــت از پیوند زنده و خالق با میراث جهانی روزگار او ــ چه 
فرهنگ دینی مســــیحی و یهودی و چــــه فرهنگ فکری و 
فلســــفی. نشــــان این پیوند، شیفتگی ای اســــت که او در 
بهره گیــــری از اصطالحــــات گوناگون برای بیــــان مفهومی 
یگانــــه از خود نشــــان می دهــــد. البته اهمیــــت ابن عربی 
بــــه عنوان پل و پیوند، تنها همین نیســــت کــــه او میراث 
انســــانی روزگار خویــــش را به خوبی می شــــناخته و آن ها را 

در پی ریزی و به پاســــازی کاخ برافراشته ی فکری و فلسفی 
خویش به کار گرفته اســــت، که افزون بــــر این، به همین 
انــــدازه در بازســــازی میراث انســــانی، از راه اثرگــــذاری کارا و 

خالقش در آن، نقش داشته است.
علــــوان در کتــــاب خود بــــا تکیــــه بر آنچــــه ابــــن عربی در 
»فتوحات مکیه« درباره خویش نقل کرده، اثری آفریده که 
نه تنها بیوگرافی کامل محســــوب می شود، بلکه با روایتی 

جذاب و زبانی شیرین، داستانی کامل و کم نقص است.
کار نــــگارش »گاه ناچیزی مــــرگ« در ســــال 2017 به پایان 
رسیده و این اثر در همان ســــال برنده جایزه شده است. 
کتاب شــــامل چندین ِسْفر اســــت و از این جهت ما را به 
. از دیگر  یاد ســــاختار کتاب های آســــمانی می اندازد: اسفار
سو، کل داستان، به طور منظم توسط روایت هایی موازی 
شکســــته می شــــود. روایت هایی کــــه این گونــــه تدوین 
شــــده اند تا ســــیر آن نســــخه خطی )زندگینامه یــــا میراث 
- از  معنوی او( خودنوشــــت ابن عربــــی را-در کتاب حاضر
زمــــان مرگ او تا ســــال 2016 قرن به قرن نشــــان دهند؛ که 
 ، کتاب از کجا به کجا رفته و چگونــــه در کتابخانه های دربار
مزارها و قبه ها و بارگاه ها دســــت به دست گشته و شاهد 

چه ماجراهایی بوده و چگونه و چرا.
علــــوان در گفت وگویی ضمن اشــــاره بــــه چرایی نگارش 
، بــــه آرای متفــــاوت درباره عرفان در جهان اســــالم  این اثر
اشــــاره می کند و می گوید: من عارف نیستم، اما معتقدم 

که عرفان ظرفیت بزرگی در پیوند دادن میان آدم ها دارد. 
امــــروزه »نفرت« پدیده ای فرهنگی اســــت که پیش  از این 
چنین فراگیر نبوده اســــت. امروز باید به این بیندیشــــیم 
که چگونه می توانیم با همدیگر بیشتر ارتباط برقرار کنیم؟ 
به نظر من، عرفان پلی است میان آدم ها که آن ها را به هم 

نزدیک تر می کند.
در بخش هایــــی از این کتاب می خوانیم: »امروز شــــصت و 
سه ساله شــــدم. چقدر شصت وسه ســــالگی مهم است! 
هیچ یک از اطرافیانم نمی دانند. که دیگــــر ریِش من از این 
سفیدتر نخواهد شــــد و کمرم بیش از این نخواهد خمید. 
، صفیــــه لباس های مــــرا آماده خواهــــد کرد و  مثِل هــــر روز
صدرالدین برای رفتــــن به حلقــــٔه درس، در پی من خواهد 
آمد و باز خواهیم گشــــت و حرف هایی رّدوبدل خواهد شد 
و غذایی خواهیم خورد و ماننِد تماِم آدمیان، هوایی تنّفس 
خواهیم کرد. اما من می دانم که شــــصت ودو سالگی، برای 
من چیزِ دیگری اســــت. نه شــــصت ویک سالگی است! نه 
شصت ودوســــالگی! شصت وسه ســــالگی، شصت وسه 
ســــالگی اســــت! نقطه ای از عمر که احوال و گفتــــار و کردارِ 
انسان، تغییر می کند. نقطه ای که محبوبم رسول اهلل )ص(، 

پس از ابالِغ رساالتش، در آن وفات یافت.«
انتشارات مولی چاپ ششم کتاب »گاه ناچیزی مرگ« را با 
ترجمه امیرحســــین الهیاری به قیمت 125 هزار تومان در 

دسترس عالقه مندان قرار داده است.

ایستگاه آسمان


