
آگهي مناقصه عمومــي يك مرحله اي 
)همراه با ارزيابي کيفی(

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان همدان م.الف  1593

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان همــدان در نظــر دارد پروژه هــای ذیــل را طبق فهارس بهاء تاسیســات مکانیکی، ابنیه و تاسیســات برقی ســال 1399 از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )SETADIRAN.IR ( به مناقصه عمومی بگذارد. شرکت کنندگان الزم است دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه  باشند.

مدت )ماه( قرارداد محل تأمین اعتبار - سررسید اوراق تضمین )ریال( برآورد )ریال( عنوان پروژه / شماره ستاد

ف
دی

ر

18 سرجمع 8584 ميليون ريال نقدی  از محل اعتبارات 
ملی خيری 2.519.000.000 50.363.148.374

تکميل مدرسه 12 کالسه 
شهرک بهشتی همدان 

)2099000275000039(
1

6 سرجمع
4500 ميليون ريال نقدی و 4000 ميليون 
ريال از محل اوراق اسناد 910 از اعتبارات 

ملی خيری و اوراق آتی
660.000.000 13.184.915.466

تکميل ساختمان ديوار و محوطه 
مدرسه روستای شورين همدان 

)2099000275000040(
2

8 سرجمع

10000 ميليون ريال نقدی و 1217ميليون 
ريال از محل اوراق اسناد 902 و 2217 
ميليون ريال از محل اوراق اسناد 903 از 

محل اعتبارات ملی خيری و اوراق آتی

549.000.000 10.966.139.648
تکميل مدرسه 7 کالسه دو طبقه 

اسکلت فلزی روستای جهان آباد نهاوند 
)2099000275000041(

3

8 سرجمع

1000 ميليون ريال نقدی و 500 ميليون 
ريال از محل اوراق اسناد 902 و 5000 
ميليون ريال از محل اوراق اسناد 910 از 

محل اعتبارات ملی خيری و اوراق آتی

376.000.000 7.516.886.564
تکميل ساختمان 6 کالسه و احداث 

موتورخانه 26 متری روستای سهران 
نهاوند )2099000275000042(

4

4 سرجمع تماما  اوراق اسناد 910 از محل اعتبارات 
ملی خيری 352.000.000 7.039.548.861

محوطه سازی و ديوارکشی مدرسه 
وطن خواه شهرک الوند همدان 

)2099000275000043(
5

شرایط شرکت در مناقصه عمومی:
 1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، بصورت ضمانتنامه بانکی )که بایستی ضمانتنامه ارائه شده و پیشنهاد قیمت تا تاریخ 1400/03/19 اعتبار داشته باشد.( و یا واریز وجه نقد 

به شماره حساب 4065030607730240 )به شماره شبا IR 93-0100-0040-6503-0607-7302-40( نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/12/05 از ساعت 12:00 لغایت 99/12/09 تا ساعت 12:00 خواهد بود.

 3- مهلت ارائه )بارگذاری( پاکت ها: از تاریخ  99/12/09 لغایت 99/12/19 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
 4- محل تسلیم پاکت )الف( و پاکت جداگانه شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی کیفی، دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان همدان می باشد.

 5- تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 رأس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر  مدیرکل خواهد بود.
 6- نشانی دستگاه مناقصه گزار : همدان، سی متری شکریه،  18 متری توحید، کوچه دوم، واحد امور قراردادها

]کرونا در کمین است[

با دور همی های خانوادگی، کرونا را به جمع خانواده نبرید

غ نباشند مردم نگران کمبود مر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان همدان از وجود مرغ به اندازه کافی در بازار همدان 

خبر داد و گفت: مردم نگران نباشند.
به گزارش هگمتانه، داریوش جودکــــی از حضور میدانی 
عوامل تعزیــــرات حکومتی اســــتان در بازار مرغ ســــخن 
به میــــان آورد و اظهار کرد: با همراهی ســــازمان صنعت، 

معدن و تجارت بازدیدی از بازار مرغ همدان داشــــتیم که 
خوشبختانه این کاال به اندازه کافی در بازار موجود است.
وی بیان کرد: طبق تصمیم ســــتاد تنظیم بازار ســــازمان 
صمت به صورت روزانــــه اقدام به توزیع مــــرغ گرم در بازار 
می کند و مردم نگران نباشــــند، دیروز نیز در همین راستا 

بازدیدی از بازار داشتیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســــتان همدان بــــا تأکید بر 
اینکه روزگذشته از نزدیک نحوه توزیع مرغ را رصد کردیم 
و این برنامــــه همچنان ادامه خواهد داشــــت گفت: پل 
ارتباطی مــــا شــــماره تلفــــن 32523442 اداره کل، تلفن 
گویــــای 124 و ســــامانه www.124.ir ســــازمان صنعــــت، 
معــــدن و تجارت، ســــامانه پیامکــــی 300000135 و وبگاه 
t135.ir اســــت و مــــردم می توانند درخواســــت، انتقاد و یا 
شــــکایات خود را از ایــــن طریق منتقل کنند تا در اســــرع 

وقت رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.

استاندار همدان:

اولویت مسؤوالن رفاه و آسایش کارگران است
قول استاندار برای پیگیری مطالبات کارگران در همایشی با حضور مسؤوالن وزارت کار

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان با بیان 
اینکه مشــــکالت قشــــر کارگر بایــــد با مذاکــــره، گفت وگو 
و پیگیــــری رفــــع شــــود گفــــت: کارگــــران بداننــــد اولویت 

مسؤوالن فراهم کردن زمینه رفاه و آسایش آنها است.
به گزارش هگمتانه، سید ســــعید شاهرخی روز سه شنبه 
، تولید و تشــــکل های  در نشســــت صمیمی با جامعه کار
کارگــــری و بازنشســــتگان اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
نجیب ترین و تأثیرگذارترین قشــــر در جامعه، تشکل های 
صنفــــی و کارگری هســــتند افــــزود: قبل و بعــــد از انقالب 
نیز ایــــن قشــــر در مناســــبت ها و برنامه هــــای مختلف از 
آرمان های انقالب دفاع کردند و در پشــــتیبانی از جنگ نیز 

حضور قوی داشتند.
اســــتاندار همدان ادامه داد: خانه کارگر عالوه بر پیوند با 

نظام اســــالمی، حقوق کارگران جامعه را مطالبه و پیگیری 
می کند.

شــــاهرخی اظهــــار کــــرد: برخالف برخــــی نقــــاط، مطالبات 
تأثیرگذار  و  دموکراتیــــک  فضایــــی  در  همــــدان  کارگــــران 
پیگیری می شود و این اســــتان در این باره الگوی کشور 

است.
کرد: به منظور همســــان سازی حقوق،  وی خاطرنشــــان 
باید بــــا صدای قوی مطالبــــه به حق جامعــــه کارگری را به 
دولت، مجلس شــــورای اســــالمی و رئیس کمیســــیون 

کنید. منعکس  تلفیق 
اســــتاندار همدان با بیــــان اینکه حضــــور در کنار خیابان 
در شــــان کارگــــران نیســــت، افــــزود: بــــه منظــــور انتقال 
دغدغه هــــای کارگــــری زمینه برگــــزاری همایشــــی در تاالر 

جلســــات اســــتانداری همدان با حضور مقام عالی وزارت 
تعــــاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر مســــؤوالن تأثیرگذار 

ملی فراهم می شود.
کید مســــؤوالن  شــــاهرخی یــــادآور شــــد: بــــا توجه بــــه تأ
گذاری اجتماعی، نمایندگانی  بهداشتی به رعایت فاصله 
از سوی کارگران برای حضور در این جلسه انتخاب شده 
و جزئیات این نشســــت هم از طریق رسانه ها منعکس 

می شود.
کید بر اینکه بنا نداریم حرف کســــی را نشــــنویم  وی بــــا تأ
اظهــــار کرد: با حســــاب و کتــــاب و احترام، شــــنونده درد 

دل های قشر کارگری بوده و قصد سانسور نداریم.
اســــتاندار همــــدان اظهار کــــرد: چنانچه جامعــــه کارگری از 
پیگیــــری مطالبه و دغدغه های آنها از ســــوی مســــؤوالن 

مطلع شــــوند، از حق خود کوتاه آمده و تشــــریک مساعی 
می کنند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: چنانچه در اطالع رسانی کوتاهی 
شده و کارگران توجیه نشــــوند از وضعیت به وجود آمده 
دلخور و گالیه مند شــــده و فکر می کنند کســــی شنونده 

دغدغه های آنان نیست.
وی تأکید کرد: باید با شــــنیدن درد دل های قشــــر زحمت 
کــــش کارگری، این اعتماد را در آنها بــــه وجود آورد تا کار به 

بداخالقی کشیده نشود.
به نقــــل از ایرنا، اســــتاندار همــــدان با بیــــان اینکه منطق 
در قشــــر کارگری همدان حاکم اســــت اظهار کرد: انقالب 
اسالمی متعلق به قشر کارگری است بنابراین مسؤوالن 

برای خدمت به این افراد باید تالش کنند.

صفحه  4

صفحه  7

توجه به انسان محوری در شهر 
و باال رفتن کیفیت زندگی شهری 

در همدان
دکتر ابراهیم مولوی  �

 نائب رئیس شورای اسالمی شهر همدان  �

در روزگار ما، شــــهرها به ویژه کالن شــــهرها 
بــــه کانون هــــای ازدحام و تراکــــم حداکثری 

فضای کالبدی و جمعیتی شهره اند. تنظیم 
مناســــبات اجتماعــــی مطلــــوب و کاهش 

، یکی از  هزینه های وارده بر شــــهر
دغدغه هــــای مدیریت شــــهری 
آموزش  زمینه  این  در  که  است 

و توانمندسازی شهروندان  ...

قاشق تراشان 
محله ساخت ظروف چوبی

با تماشای پخش زنده از شبکه همدان، میهمان جشنواره باشید

امشب شهروندان برگزیده 
معرفی می شوند

مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان در دفتر هگمتانه:

پویانمایی مرکز همدان 
همچنان پیشتاز در کشور
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حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

تنوع سیاسی نامزدها موجب 
مشارکت گسترده مردم در انتخابات
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صف رئیس شورای شهر همدان:
توسعه شهرها 

به مشارکت مردمی بستگی دارد
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صفحه  ۲

صفحه  ۲

محمدی، فرماندار همدان:

همدان در وضعیت شکننده زرد کرونایی

محلـه قاشق تراشان
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چهار شنبه   6 اسفند 1399    شماره   4744

استان۲

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان گفت: توسعه و پیشرفت شهرها به میزان 

مشارکت مردمی، بستگی دارد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
هشتادوششــــمین جلســــه صحــــن شــــورا، اظهــــار کرد: 
گاه به مشــــکالت  همیاران محــــالت؛ افراد صاحب نظر و آ
محالت هســــتند کــــه می توانند به منظــــور ایجــــاد ارتباط 

شهروندان با مدیریت شهری، هم افزایی داشته باشند.
وی با اشــــاره به فعالیت همیــــاران محالت، عنــــوان کرد: 
خوشــــبختانه با تشــــکیل همیاران محالت، شاهد حضور 
افراد کارشــــناس، متخصص و صاحب نظــــر در این حوزه 
هســــتیم کــــه می توانند شــــورای شــــهر و شــــهرداری را در 
راســــتای تحقق اهداف مورد نظــــر و افزایش رضایتمندی 

شهروندان، کمک دهند.
عســــگریان بــــا تأکید بــــر اینکه اعضای شــــورای شــــهر و 
مجموعه مدیریتی شــــهرداری همدان بر اساس شناخت 
از محالت، عمل می کنند؛ اظهار کرد: با نظر تمامی اعضای 
شورای شــــهر به منظور توســــعه ساخت وسازهای مجاز و 
همچنین در نظر گرفتن معیشت شــــهروندان همدانی، 
پروانه ساختمانی در مناطق کم برخوردار شهر تا 2.5 و 1.5 

طبقه به صورت رایگان صادر می  شود.
وی بــــا بیــــان اینکه تمامی مباحث مطرح شــــده از ســــوی 
همیاران محالت در این جلسه، راهبردی، کاربردی و قابل 
بهره برداری اســــت؛ افــــزود: البته برخی مشــــکالت مطرح 
شده در حوزه اختیارات شورای شهر نیست؛ بلکه فرآیند 

و روند جداگانه ای دارد.
رئیس شــــورای شــــهر همدان اعالم کرد: از ابتدای شورای 
دوره پنجم شــــهر همدان، روند چگونگی تشکیل شدن 
شــــورای اجتماعی محالت یا همیار محــــالت مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است که باید زیر نظر شهرداری فعالیت 

داشته باشند.
عســــگریان معتقد اســــت: اگر شهرداری و شــــورای شهر 
قصد دارند در هر شهری توفیقی داشته باشد، باید ارتباط 
تنگاتنگی با مردم داشــــته باشــــند که این مهم در شــــهر 

همدان برقرار است.
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه مباحــــث فرهنگــــی و اجتماعی، 
دســــتگاه های متولی عدیــــده  ای دارد؛ اظهــــار کرد: عمده 
مطالبات مردم در حوزه شــــورای شــــهر و شهرداری است 
که طرح مسائل مختلف شهری از سوی همیاران محالت 
به حق اســــت و قطعــــا بخش های مورد نظر در جلســــات 
تخصصی کمیســــیون برنامه ، بودجه و مالی شــــورای شهر 
همدان بــــا محوریت بررســــی بودجــــه پیشــــنهادی 1400 

شهرداری همدان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای شــــهر همدان با تأکید بر اینکه خوشبختانه 

اعضای شــــورای شهر همدان شــــناخت کاملی نسبت به 
نارسایی های شهر دارند؛ گفت: حدود 420 پروژه در بودجه 
1400 شــــهرداری همــــدان پیش بینی شــــده که بر اســــاس 
 تعداد قابل توجهی از 

ً
بررسی های شــــهرداری همدان، قطعا

پروژه های مصوب از بین پروژه های پیشــــنهادی مجموعه 
حاضــــر بود کــــه طبق نشســــت های هم افزایــــی مجموعه 
مدیریت شــــهری با همیاران محالت، بازدیدهای میدانی و 

نیازهای ضروری شهر استخراج شده است.
عســــگریان همچنیــــن گفت: شــــورای شــــهر همــــدان در 
خصوص اکثر مباحث شهری مطرح شده از سوی همیاران 
محالت به صورت تخصصی ورود پیدا کرده اند و این مهم در 
کمیسیون های تخصصی شــــورا مطرح شده که یا در صحن 
شــــورا مورد تصویب قرار گرفته اســــت و در نهایــــت برخی از 

مصوبات شورا در کمیته تطبیق، لغو یا تأیید شده اند.
وی با اشــــاره به اینکه بودجــــه هزار و 200 میلیــــارد تومانی 
سال 1399 شهرداری همدان را با وجود شرایط موجود هر 
چقدر مدیریت کنیم، تمام منطقه را پوشش نخواهد داد؛ 
عنوان کرد: هــــزار و 600 میلیارد تومان بودجه ســــال 1400 
شــــهرداری همدان پیش بینی شده است تا 850 میلیارد 

تومان آن در حوزه عمرانی هزینه شود.
رئیــــس شــــورای شــــهر همدان بــــا تأکیــــد بر اینکــــه برای 
ایجــــاد رضایتمندی در نحوه و اجرای پروژه ها می بایســــت 
پروژه های نیمه تمام در اولویت پروژه های شهری همدان 
قــــرار گیرد و در صورت ضــــرورت، پروژه هــــای جدید مطرح 
شــــود؛ گفت: برآورد ریالی نشــــان می دهد که بودجه هزار 
و 600 میلیــــارد تومانــــی ســــال 1400 شــــهرداری همدان بر 
اساس شــــرایط اقتصادی جامعه، قطعا ارزش واقعی خود 
را به منظور افزایش نرخ تورم از دست خواهد داد؛ از این رو 
باید به شــــکلی، طراحی و برنامه ریزی شــــود کــــه کمترین 

آسیب به پروژه های شهری وارد شود.

 مولوی: بهره گیری از نظرات معتمدان محالت برای  �
مدیریت شهر

نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان نیز در این جلســــه، 
فعالیــــت همیــــاران و معتمدان محــــالت را در پیشــــبرد 
اهداف مدیریت شهری مؤثر دانست و گفت: در کشورها 
و شهرهای توســــعه یافته جهان برای پیشرفت منطقه، از 

نظرات نخبگان و صاحب نظران بهره مند می  شوند.
ابراهیم مولــــوی اظهار کرد: از ابتدای دوره شــــورای پنجم، 
اعضــــای شــــورا بــــا هم اندیشــــی و بهره گیــــری از نظــــرات 
معتمدان محالت حرکت کردند تا این نظرات، کمک حال 

مدیریت شهری باشد و بتوانیم شهر را بهتر اداره کنیم.

 بادامی نجــــات: پــــروژه  جدیــــد در شــــهر همــــدان  �

نخواهیم داشت
رئیس کمیســــیون برنامه ، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
همــــدان نیــــز گفت: بررســــی بودجه پیشــــنهادی ســــال 
1400 شــــهرداری همدان در حال انجام اســــت که به زودی 

جمع بندی نهایی آن صورت خواهد گرفت.
حمید بادامی نجات معتقد است: شکاف و اختالف بین 
مناطق شــــهری همدان وجود دارد؛ به طــــور مثال منطقه 
یک یا 2 در یک متراژ مشــــخص، عملیات پیاده راه ســــازی 
انجام می دهند که نســــبت به همان متراژ نیز هزینه های 
 تفاوت این هزینه 

ً
الزم پیش بینی شــــده اســــت؛ اما قطعا

بــــا مناطق 3 و 4 شــــهرداری با محوریــــت کاهش کیفیت 
مصالح، مشخص است.

 فتحی: بــــا همراهی همیاران محــــالت از نگاه کالن  �
شهری به مدیریت خرد برسیم

رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان هم در این جلســــه با بیان اینکه از سالیان 
گذشــــته انجمن های محلی را داشــــتیم که طبــــق قانون، 
تشــــکیل و مدیریت متمرکز انجــــام می دادند، گفت: این 
انجمن ها، حلقه واسطه محالت با مدیریت شهری بودند.
علی فتحی با بیان اینکه شــــهر از لحاظ عمرانی و فرهنگی 
دارای ایرادات فنی است، افزود: در راستای رسیدگی و رفع 
این ایرادات هرچند اعضای شــــورا برای شهر تالش کرده 
و در این مباحث متمرکز شــــوند، به دلیل گستردگی امور 
شهری، بخشی از این مشکالت، فراموش می شود که در 

این زمینه کمک همیاران محالت ضروری است.
وی؛ ســــاماندهی و آبادانی کوی محمدیــــه را از نمونه های 
بــــارز فعالیت همیار محله برشــــمرد و یادآور شــــد: در این 
منطقــــه با تــــالش همیار محلــــه و مشــــارکت دادن مردم 
بــــا مدیریت شــــهری، بخش های زیادی از مشــــکالت این 
 
ً
منطقه حل شــــد که اگــــر انتقاداتی هم وجــــود دارد، قطعا

سازنده بوده و باید اعمال شود.
فتحی با بیان اینکه بسیاری از همیاران محالت دلسوزانه 

بــــرای آبادانــــی محــــالت خود بــــه کمک مدیریت شــــهری 
آمده اند، گفت: بر این اســــاس برای تدوین بودجه ســــال 
1400 شــــهرداری همدان، از نظرات و پیشنهادات تعدادی 

از همیاران محالت استفاده شد.
رئیس کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
شــــهر همدان اضافــــه کرد: هــــدف از تشــــکیل همیاران 
محالت این است که مدیریت کالن شهری را به مدیریت 
محالت هدایت کرده و از نظرات و مشــــارکت شهروندان 

در تصمیم گیری های شهر استفاده کنیم.
فتحــــی ابراز امیدواری کرد: در ســــال های آینــــده به همت 
همیاران محالت، مدیریت شهری را از نگاه کالن شهری به 
مدیریت خرد برسانیم؛ زیرا در صورت داشتن رضایتمندی 
 رضایتمندی کلــــی نیز ایجاد 

ً
شــــهروندان از محالت قطعا

خواهد شد و اولویت بندی نیازهای محالت از سوی خود 
اهالی مشخص می شود.

 کاوســــی امید: همیاران محالت باید شهروندان را  �
مشارکت پذیر کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان 
هــــم اظهار کرد: ســــابقه بهره  گیــــری از نظــــرات و تخصص 
معتمــــدان و صاحــــب نظران بــــا محوریــــت خردجمعی و 
مشــــورت مبتنی بر مبانی دینی بوده کــــه در مکتب اهل 

بیت علیهم السالم به آن پرداخته شده است.
اکبــــر کاوســــی امید با اشــــاره بــــه اینکه محــــالت در اوایل 
انقالب اسالمی با کمیته های محلی اداره می شدند، افزود: 
می بایســــت ســــابقه اداره محالت در برهه زمانی انقالب را 
ادامه دهیم؛ زیــــرا در مدیریت های محلــــه ای، تصمیمات 

خوبی اتخاذ می شود.
وی ادامــــه داد: آنچه در آرمان شــــهر همیــــاران محالت به 
دنبال آن هســــتیم، این اســــت که همیاران محالت باید 
تبدیل  مشــــارکت پذیری  شــــهروندان  به  را  شهرنشینان 

کنند که این امر نیازمند برنامه ریزی درست است.
به گفته کاوســــی امید؛ چنانچه دولت و شــــهرداری هزاران 

میلیارد پول برای جامعه هزینه کنند، تا زمانی که مشارکت 
اجتماعی مردم نباشد، مسائل حل نخواهد شد؛ از این رو 
باید شهروندان مشارکت پذیری داشته باشیم و دولت و 

شهرداری هم پشتیبانی کنند.
 سلماسی: مشارکت  شهروندان با حضور همیاران  �

محالت، هدفمندتر می شود
رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان نیز همیــــاران محالت را خط مقــــدم فعالیت های 
مدیریت شــــهری برشــــمرد و گفت: از ســــالیان گذشــــته 
در  مدیریت شــــهری  بــــا  مــــردم  مشــــارکت  و  همراهــــی 
حوزه های مختلف شــــهری وجود داشــــته است و اکنون 
این مشــــارکت  با حضور همیاران محــــالت، هدفمندتر و 

ساختارمند تر می شود.
رضوان سلماســــی اضافه کرد: باید بــــا برنامه ریزی و اجرای 
اقدامات مناسب، مبحث مشــــارکت شهروندان در امور 

شهری و آبادانی شهر نهادینه شود.
وی همچنیــــن گفت: بــــه کمک تــــوان همیــــاران محالت 
می توانیم نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و با رفع نقاط 
ضعف و تقویت نقاط قوت، در راستای تحقق توسعه پایدار 

شهر به موفقیت های شایان توجهی دست یابیم.

 وجدی هویدا: ضرورت تدوین سند محله در شهر  �
همدان

رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همدان در پایان این جلســــه ضمن ارائه گزارش کوتاهی از 
تشکیل همیاران محالت، گفت: تعداد کل محالت شهر 
همدان، 62 محله بــــوده که تاکنون بــــرای 12 محله، همیار 

محله معرفی شده است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
روح  ا... وجدی هویدا با تأکید بر ضرورت تدوین سند محله 
، اظهار کرد: طی یک سال گذشته در محالت شهر  در شهر
همدان، تدوین ســــند محله در حال تهیه بود که تاکنون 

سند 7 محله در حال آماده شدن است.

محمدی، فرماندار همدان:

همدان در وضعیت شـــکننده زرد کرونایی
پایی مشـــکوک به کرونا زنگ خطر افزایش موارد بستری و مرگ و میر است افزایش مراجعات ســـر

وضعیت اســـفبار تجمع و عرضه قلیان در باغ رستوران ها به ویژه جاده حیدره

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: فرمانــــدار همدان با بیان 
اینکــــه همــــدان همچنــــان در وضعیــــت زرد کرونایــــی 
اســــت، گفــــت: وضعیــــت شهرســــتان همدان بســــیار 

شــــکننده و نیازمند توجه بیشتر است.
گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلــــی محمدی در ســــتاد  به 
آمار  مدیریــــت کرونای شهرســــتان با توجه بــــه افزایش 
مراجعــــات ســــرپایی مشــــکوک بــــه کرونا و با اشــــاره به 
خطر عــــادی انگاری شــــیوع ویروس کرونا یادآور شــــد: 
وضعیت شــــیوع و افزایش موارد ابتال بــــا میزان رعایت 

دســــتورالعمل ها از سوی مردم ارتباط مستقیم دارد.
محمــــدی خواســــتار جلوگیــــری اصنــــاف از فروش های 
فوق العاده در واحدهای صنفی شد و افزود: متأسفانه 
شــــاهد جمعیت قابل توجهی در بازارهــــا و مراکز خرید، 
آمدهــــای خانوادگی  العــــاده و رفت و  فروش های فوق 

هســــتیم که این وضعیت بسیار نگران کننده است.
کید بر لزوم تشــــدید نظارت پایانه ها بر فعالیت  وی با تأ
اتوبوس های برون شــــهری اظهار کــــرد: تراکم جمعیت 
در برخــــی از خطــــوط اتوبوس هــــای درون شــــهری نیــــز 
باالست که شــــرکت اتوبوسرانی باید نسبت به افزایش 

کند. اقدام  مناطق  این  در  سرویس 
فرمانــــدار همدان با اشــــاره به اقدامات انجام شــــده در 
و  خودرو  بــــازار  فرشــــان،  پرنده  بازار  ســــاماندهی  جهت 
بازار اجناس دســــت دوم افزود: استمرار نظارت  جمعه 
شــــهرداری در این مراکز و مدیریت بســــاط گســــتران و 

است. کید  تأ مورد  روزها  بازار 
محمــــدی بــــا بیــــان اینکــــه میــــراث فرهنگــــی بــــر مراکز 

اقامتی نظارت بیشــــتری داشته باشــــد تصریح کرد: برابر 
اسفباری  وضعیت  شــــاهد  شــــده  دریافت  گزارش های 
از نظــــر تجمــــع، عرضــــه قلیــــان و دیگــــر مــــوارد در بــــاغ 
رســــتوران ها به ویژه در جاده حیدره هستیم که نیازمند 
برخورد جــــدی اماکن نیروی انتظامی و مرکز بهداشــــت 

است.
رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان نیز در این 
بستری،  موارد  مراجعات،  آمارهای  تشریح  ضمن  جلسه 
، اقدامات تشــــخیصی و نظارتی گفت:  میزان مرگ و میر
افزایــــش مــــوارد ابتال بــــه کرونای انگلیســــی در کشــــور 
دســــتورالعمل های  بــــه  مــــردم  بیشــــتر  توجه  نیازمنــــد 

است. رسانی  اطالع  تقویت  و  بهداشتی 
محمــــد خیراندیــــش افــــزود: مراســــم ماه هــــای رجب و 
شــــعبان، کنترل اجتماعات در بازارهای نوروزی، سفرها 

و رفــــت و آمدهــــای خانوادگــــی در تعطیــــالت نــــوروز و 
وضعیت آرامســــتان باغ بهشــــت در پنجشنبه و جمعه 

آخر ســــال مهمترین نگرانی های پیش روی ماست.
وی از پلمــــب 31 واحــــد صنفــــی در دی مــــاه و 63 واحد 
صنفــــی در بهمن ماه خبــــر داد و اضافه کرد: ســــالمت 
مردم برای مــــا مهمترین اولویت اســــت و لذا بر رعایت 
صنفــــی  واحدهــــای  در  بهداشــــتی  دســــتورالعمل های 
و ســــایر مراکــــز تجمعی نظــــارت و برخورد جــــدی اعمال 

می شود.
از روابط عمومی فرمانداری همدان، خیراندیش  به نقل 
با اشاره به تأثیر اجرای طرح شــــهید سلیمانی و افزایش 
تســــت های رپیــــد بــــر شناســــایی و کنترل مــــوارد ابتال 
افــــزود: 4 هزار و 846 مورد تســــت رپیــــد تاکنون انجام 

دادیم که از این تعداد 290 مورد مثبت بوده اســــت.

امین لطفی با سر پناه در شبکه افق
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: امین لطفی با " ســــرپناه" به 

شبکه افق می آید.
به گزارش هگمتانــــه، مجموعه بزرگراه همت ســــریالی در 
قالب مســــتند اســــت که به تازگی شنبه ها ســــاعت 20 از 

شبکه افق پخش می شود.
رویکرد این مجموعه مستند بیان فعالیت های اجتماعی 
در اقصی نقاط کشور با استفاده از فیلم سازان استان های 

مختلف است.
ســــرپناه عنوان قســــمت ســــوم ســــریال بزرگــــراه همت 
، روایــــت فعالیت های  بــــه کارگردانــــی امین لطفی شــــهپر
جوان خّیــــری به نــــام مهرداد فرهادی اســــت کــــه پس از 

طی ســــختی های بســــیار مرکز خیریه رهروان حضرت امام 
علی)ع( را باحمایت خانواده و همراهی بهزیســــتی استان 
در روســــتای انصاراالمــــام )ینگجــــه( همــــدان راه اندازی و 

تاسیس می کند.
عوامل این فیلم عبارتند از تهیــــه کننده: اباذر صالحیان، 
، تحقیق: عبداهلل  نویسنده و کارگردان: امین لطفی شهپر
: بهمــــن بیگ محمــــدی، صدابردار و  نظری، نــــور و تصویر
: علی صالح خو، تدوین: مســــعود بابایی و امین  صداگذار
، مدیر تولید: ایــــرج زمانی، عــــکاس: محمد  لطفی شــــهپر
قمــــری، طراح و گرافیســــت: علی رنجبر که در شــــبکه افق 

تهیه شده است.
الزم به ذکر است که این قمست با عنوان سرپناه شنبه 9 

اسفند ساعت 20 از شبکه افق پخش می شود.

با تماشای پخش زنده از شبکه همدان
میهمان جشنواره باشید

امشب شهروندان برگزیده 
معرفی می شوند

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: ســــومین جشــــنواره 
شــــهروند برگزیــــده همدان امشــــب چهارشــــنبه با 
معرفــــی 28 شــــهروند برگزیــــده بــــه کار خــــود پایان 

می دهد.
به گزارش هگمتانه، ســــومین جشنواره شهروندان 
برگزیــــده همــــدان در چارچــــوب ایجــــاد تعامــــالت 
اثربخش اجتماعی بین شهروندان عامل به وظایف 
شــــهروندی و مدیریت شــــهری همراه با چشم انداز 
رسیدن به شهر برتر با معرفی شهروندان برگزیده به 

کار خود پایان می دهد.
تمام تالش تیم جشــــنواره بر این مهم استوار بود تا 
با شناســــایی، معرفی و برجسته سازی سرمایه های 
اجتماعــــی و فرهنگی شــــهر همــــدان، ایــــن رویداد 

فرهنگی اجتماعی در شهر قوت بگیرد.
اگرچــــه همه گیری بیماری کرونــــا محدودیت هایی را 
برای برگزاری جشنواره در راستای اجرای جشنواره به 
سبک و سیاق گذشــــته ایجاد کرده اما تیم اجرایی و 
کمیته داوری تمام تــــالش خود را برای برگزاری هرچه 

بهتر انجام دادند.
شــــهروندان را بــــه چالِش مدیریت  شــــهری دعوت 
 ، کردیم تا با هم دلی و همراهی آنان با مدیران شــــهر

شهری آبادتر داشته باشیم.
شــــهردار همدان در ایــــن رابطه با بیــــان اینکه آیین 
اختتامیه جشــــنواره شــــهروندان برگزیده امشــــب 
چهارشنبه ششم اسفندماه هم زمان با شب میالد 
امیرمؤمنان امام علی)ع( برگزار می شــــود اظهار کرد: 
این آیین به جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
با تعداد محــــدودی از میهمانان برگزار می شــــود اما 
مراسم به صورت مستقیم از شبکه استانی همدان 

از ساعت 19 تا 21 پخش می شود.
عباس صوفی با تأکید بر تقدیر از شهروندان عامل 
به وظایف شهروندی گفت: هیأت داوران جشنواره 
که داشــــتند، به خوبی شهروندان  با شاخص هایی 

برگزیده را شناسایی کرده اند.
صوفی اظهار کرد: شــــورای شهر و شهرداری با نگاه 
احســــاس  افزایش  شــــهروندی،  فرهنگ  ترویج  به 
تعلق خاطر به شــــهر و رشد ســــرمایه های اجتماعی 
در میــــان مــــردم، انتخاب شــــهروند برگزیــــده را در 

دستور کار قرار داد.
وی بیــــان کــــرد: برگــــزاری ایــــن جشــــنواره، یکــــی از 
شــــهرداری  هدفمنــــد  برنامه هــــای  و  سیاســــت ها 

همدان در راستای جذب مشارکت مردمی است.
به نقل از کمیته اطالع رســــانی جشنواره شهروندان 
بــــدون مشــــارکت  بــــا بیــــان اینکــــه  برگزیــــده، وی 
، توســــعه پایدار و  شــــهروندان، پیشــــبرد امور شهر
توزیع متوازن امکانات شهری میسر نیست افزود: 
امیدواریم این مهم به عنوان یک رویداد فرهنگی _ 
اجتماعی در کشور الگو شود و در نهایت همدان به 
شهری تبدیل شود که همه مردم، حس تعلق خاطر 

واقعی تر نسبت به شهر خودشان، داشته باشند.

انتشار 13 کتاب در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون فرهنگی حوزه 
هنری استان همدان از انتشار 13 عنوان کتاب طی 

سال 99 در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، تیمور آقامحمدی روزگذشــــته 
با بیــــان اینکه امســــال 13 عنوان کتــــاب به مرحله 
چاپ رســــیده اســــت اظهار کرد: از ایــــن تعداد دو 
عنوان تجدید چاپ شــــده، هشــــت عنوان برای بار 
نخســــت انتشــــار یافته و ســــه کتاب نیز در دست 

چاپ است.
وی با بیان اینکه امسال در حوزه دفاع مقدس دو 
کتاب "دوماشــــال" و "هما" چاپ شده است گفت: 
همدان در زمینه انتشــــار کتاب دفاع مقدس یکی 

از استان های پیشرو است.
معــــاون فرهنگی حــــوزه هنری اســــتان همدان به 
دیگر کتاب های چاپ شــــده اشــــاره کــــرد و گفت: 
از کتاب های دانشــــنامه اســــتان همدان، مجلس 
نامــــه غم ) تاریخ تعزیه در اســــتان همــــدان(، تاریخ 
مطبوعات استان همدان، خانه اربابی بهاءالملک، 
در روشــــنای دانش، چاپ دوم قلندر نقاش، چاپ 
دوم جوالن، ویراست دوم تاریخ غیرت، قهوه خانه 
در همــــدان، فرهنــــگ اصطالحات عامیانــــه جلد 2 

چاپ شده است.
کرد: مســــاجد تاریخی همدان، واژه نامه  وی اضافه 
همدانــــی و خانه هــــای قدیمــــی همدان جلــــد 2 نیز 
هنوز زیر چاپ هســــتند که امیدواریم تا پایان سال 

شوند. منتشر 

خبــر

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

ع سیاسی نامزدها موجب مشارکت  تنو
گسترده مردم در انتخابات

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: نماینــــده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی گفت: میزان 
مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری با تنوع 
نامزدها از نظر افــــکار و دیدگاه سیاســــی به طور حتم 

افزایش پیدا می کند.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحســــین 
فالحی روز ســــه شــــنبه اظهار کرد: البتــــه تنوع دیدگاه 
و ســــلیقه سیاســــی نامزدها براســــاس قانون و تأیید 
مراجــــع ذیصــــالح و شــــورای نگهبــــان باید باشــــد به 
نحوی که شــــاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه، پرشور و 

حداکثری در سال 1400 باشیم.
گاهانه،  آ وی بــــا بیــــان اینکه مشــــارکت مــــردم بایــــد 
خردمندانــــه و با بصیرت باشــــد، تصریح کــــرد: حضور 
گاهی و  آ مــــردم در پــــای صندوق های رأی بــــا علــــم و 
شــــناخت دقیق افراد باشــــد تا نتیجه این مشــــارکت 
گسترده و حداکثری منجر به بهترین انتخاب با هدف 
آینده ای بهتر برای ایران اسالمی و رشد و توسعه همه 
جانبه و پایدار کشور و خدمت رسانی بهینه و مطلوب 

به اقشار مختلف جامعه شود.
نماینــــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
کید کرد: میزان مشارکت و انتخابات مردم  اســــالمی تأ
در انتخابات از اهمیت بســــیار باالیی برخوردار است 
چرا که حضور پرشــــور و مشــــارکت حداکثری مردم در 
پای صندوق های رأی عالوه بر ارتقای جایگاه ایران در 
جهان، نشانه مشــــروعیت و مقبولیت نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است.
حجــــت االســــالم فالحــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه یکی از 
مؤلفه هــــای مهــــم در میــــزان مشــــارکت و همچنین 
انتخاب درســــت، توجه به رهنمودهــــا و منویات رهبر 
معظم انقالب اســــالمی اســــت، گفت: تبیین دقیق و 
آرمان های انقالب و همچنین دســــتاوردها،  درســــت 
پیشــــرفت ها و توانمندی هــــای ایران اســــالمی در 42 
ســــال گذشــــته از جمله اقداماتی اســــت که در میزان 
مشــــارکت و همچنیــــن انتخاب صحیح مردم بســــیار 

مؤثر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
کید کرد: مقایســــه ســــطح رشــــد، توسعه  اســــالمی تأ
و تعالــــی ایــــران اســــالمی در بخش هــــا و حوزه هــــای 
مختلف اقتصادی، سیاســــی و اجتماعی با کشورهای 
بــــه خوبی  منطقــــه از جملــــه عربســــتان و حتی مصر 
در  کشور  چشمگیر  پیشــــرفت  و  رشد  دهنده  نشان 

4 دهه اخیر است.
حجت االســــالم فالحــــی اظهار کــــرد: البته در مســــیر 
بــــرای انتخاب درســــت، باید  گاهی بخشــــی به مردم  آ
از تخریــــب افراد و زیر ســــؤال بردن تــــالش و خدمات 
دولتمردان و مســــؤوالن بــــه جد پرهیز کنیــــم چراکه 
تخریب افراد به هیچ عنوان موجب کســــب موفقیت 

و رشد و پیشرفت نمی شود.
نماینــــده مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی با بیان اینکــــه انتقاد ســــازنده و مطالبه گری 
بر اســــاس انصاف و قانون تنها راهکار رفع مشکالت 
برای تأمین رفاه و آســــایش مردم است، گفت: حضور 
افراد توانمند، شــــناخته شــــده و دارای توان مناسب 
بــــرای مدیریت کشــــور به عنــــوان نامــــزد انتخابات به 
طور قطــــع منجر به حضور گســــترده و حداکثری مردم 

خواهد شد.
در  سیاســــی  تحلیل هــــای  برخــــی  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
پیش بینــــی مشــــارکت پاییــــن مــــردم در انتخابــــات 
1400، تصریح کرد: مشــــارکت حداکثــــری در انتخابات 
مهمترین عامل برای اقتدار کشــــور در ســــطح ملی و 
معادالت بین المللی اســــت چراکه نتیجه مشــــارکت 
گاهانه مردم، انتخابی درســــت در مسیر  گســــترده و آ
اداره امور کشــــور و زمینه سازی برای رشد و پیشرفت 

همه جانبه خواهد شد.
به نقل از ایرنــــا، وی بیان کرد: میزان مشــــارکت مردم 
در انتخابــــات تأثیر قابــــل توجهی در بهبود شــــرایط و 
همچنین ارتقای سطح عظمت و اقتدار ایران اسالمی 
در عرصــــه منطقه ای و جهانی، افزایــــش امنیت ملی و 

رونق اقتصاد و بهبود معیشت دارد.

کوی محمدیه صاحب پایگاه سالمت می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز بهداشــــت شهرستان همدان 
از افتتاح پایگاه ســــالمت شــــهری کوی محمدیه همدان طی سال آینده 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد خیراندیش از افتتاح پایگاه ســــالمت شهری 
کــــوی محمدیــــه همدان طی ســــال آینــــده خبــــر داد و اظهار کــــرد: طبق 

پیش بینی انجام شــــده این پروژه اواسط سال آتی به بهره برداری خواهد 
رسید.

وی خاطرنشان کرد: پروژه پایگاه سالمت شهری کوی محمدیه در زمینی 
اهدایی از ســــوی خیران با زیربنای 125 مترمربع در دو طبقه و با مشارکت 

خیران در حال احداث است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان یادآور شد: بعد از پایان احداث 
این پروژه مراقبت ها و خدمات بهداشتی برای تمام سنین در این پایگاه 

سالمت ارائه خواهد شد.
وی در ادامه با اشــــاره به روند پیشرفت طرح شــــهید سلیمانی در مقابله 
با کرونا در شهرســــتان همدان بیان کرد: تاکنون مســــاعدت های خوبی 

در پیشــــبرد گام چهارم برنامه مدیریت و مقابله با کووید 19 صورت گرفته 
است که قدردان زحمات هستیم.

به نقل از فــــارس، خیراندیش همگرایی بهینــــه را در انجام فعالیت های 
مرتبــــط با طرح شــــهید ســــلیمانی مهم دانســــت و بر تقویــــت تعامالت 

نسبت به رفع موانع موجود و ارتقا کمی و کیفی خدمات تأکید کرد.

رئیس شورای شهر همدان:

توسعه شهرها 
به مشارکت مردمی بستگی دارد
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صدور نخستین سند مالکیت تک برگی بستر رودخانه در نهاوند
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیرعامل شــــرکت آب منطقه ای اســــتان 
همدان از صدور نخستین سند مالکیت تک برگی بستر رودخانه خبر داد 
و گفت: سند مالکیت تک برگی بستر رودخانه باروداب نهاوند صادر شد.

به گزارش هگمتانه، منصور ستوده در شورای اداری شرکت آب منطقه ای 
با تأکید بر اجــــرای فرآیندهای قانونی در صدور ســــند مالکیت اظهار کرد: 

با همت همکاران ما در مجموعه آب منطقه ای نخســــتین سند تک برگی 
مالکیت یکی از رودخانه های استان به عنوان یک اقدام قانونی صادر شد.

وی با اشــــاره به اینکه رودخانه ها نقش بســــیار مهمی در مدیریت منابع 
آب و به ویژه در کنترل ســــیالب ها دارند افزود: پیش از آغاز ثبت ســــند 
مطالعــــات الزم در خصوص رودخانه مربوطه انجام می شــــود و پس از آن 

اقدام به ثبت ســــند به اطالع عموم خواهد رسید در صورتی که اعتراضی 
وجود نداشته باشد، صدور سند انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با بیان اینکه نخستین 
سند مالکیت تک برگی برای رودخانه باروداب نهاوند صادر شده است 
اظهار کرد: طبق این سند مالکیت تک برگی، 4.6 هکتار از بستر رودخانه 

باروداب به مالکیت دولت درآمد.
وی با بیان اینکه 400 کیلومتــــر دیگر از این رودخانه جهت ثبت و صدور 
سند در دست اقدام است گفت: زحمات مجموعه ثبت اسناد و امالک 
در این مورد بســــیار مشهود و قابل تقدیر بود و از همکاری بسیار خوب 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان تشکر و قدردانی می کنیم.

ثبت ملی آبشار »اللو« سرکان

اهدای اثر فرهنگی 400 ساله به موزه تویسرکان
میــــراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فرهنگــــی تویســــرکان از ثبــــت آبشــــار اللو ســــرکان در 
فهرســــت میراث طبیعی کشــــور خبر داد و گفت: یک 
قلم اثر فرهنگی با قدمت 400 سال به موزه تویسرکان 

هدیه شد.
به گزارش هگمتانه، اســــحاق ترکاشــــوند با اشــــاره به آغاز 
عملیــــات اجرایــــی نخســــتین مجتمع گردشــــگری این 
شهرســــتان در تپه ریواســــیجان اظهار کرد: ایــــن پروژه با 
اعتباری بالغ بــــر 12 میلیارد تومــــان آورده ســــرمایه گذار و 
تسهیالت با اشتغال زایی 37 نفر در دست احداث است.
وی به بهره برداری از طرح توسعه چرم سازی در روستای 
آرتیمان با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان اشاره 
کرد و گفــــت: ایــــن کارگاه تولیدی چرم بــــرای 17 نفر به 
صورت مستقیم و غیر مســــتقیم اشتغال ایجاد کرده 

است.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایع 
دستی شهرستان تویسرکان خاطرنشان کرد: ساخت 
کارگاه چرم ســــازی در زمینی به مساحت یک هزار و 200 
مترمربع و زیر بنای 650 مترمربع دو ســــال گذشته آغاز 

و در دهه فجر امسال به بهره برداری رسید.
وی با اشــــاره به آغاز عملیات اجرایی نخســــتین کارگاه 
سفالگری در شهر فرســــفج در زمینی به مساحت 200 
مترمربع گفت: کارگاه ســــفالگری با یک میلیارد تومان 
آورده شــــخصی و پیش بینی اشــــتغال مســــتقیم برای 
15 نفر توســــط بخش خصوصی در حال ساخت و ساز 

است.
ترکاشوند در ادامه از ثبت ملی آبشار اللو واقع در شهر 
سرکان در فهرســــت میراث طبیعی کشــــور خبر داد و 
اظهار کرد: در آخرین جلســــه شــــورای ثبت ملی میراث 
طبیعــــی در اســــفند ماه امســــال پیشــــنهاد ثبت ملی 
آبشار اللو در فهرست میراث طبیعی به تصویب رسید.

وی آبشار اللو را یکی از آثار طبیعی بی نظیر و چشم نواز 
شهرســــتان تویســــرکان معرفی کرد که در دل کوه ها و 
باغات قــــرار گرفته و گفت: این آبشــــار در طول ســــال 
میزبان گردشــــگران، طبیعــــت گردان، کوهنــــوردان و 

سنگ نوردان زیادی از اقصی نقاط کشور است.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایع 
دســــتی با بیان اینکه عالوه بر آبشــــار اللــــو آثار طبیعی 
، چنار کمربســــته ســــرکان و  دیگــــری مانند چنار باغوار
چنار روســــتای قلعه نوروز طی ســــال های گذشــــته در 
فهرســــت آثار طبیعی ثبــــت ملی شــــدند، از هدیه یک 
قلم اثر فرهنگی توســــط یک خانواده فرهنگ دوست 
تویسرکانی به موزه تاریخ و فرهنگ این شهرستان خبر 
داد و گفت: این اثر فرهنگی یک عدد پیه ســــوز سفالی 

لعاب دار با قدمتی 400 ساله است.
وی با اشــــاره به اینکه اشــــیاء تاریخی به نام اهداکننده 
در موزه نگهداری می شــــود یادآور شد: تاکنون اشیای 
تاریخــــی و فرهنگی زیادی توســــط مــــردم عالقه مند به 
فرهنگ و آداب این شهرســــتان به موزه تاریخ و تمدن 

تویسرکان هدیه شده است.

اسدآباد نیازمند خانه سالمندان 
و مرکز نگهداری معلوالن

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: رئیس اداره بهزیســــتی 
شهرستان اســــدآباد گفت: شهرســــتان اسدآباد فاقد 
سرای سالمندان و مرکز نگهداری شبانه روزی و روزانه 
معلوالن است که وجودشــــان در شهرستان ضرورت 

دارد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مرضیــــه نانکلــــی اظهــــار کرد: 
راه اندازی ایــــن دو مهم در شهرســــتان نیازمند ورود و 
مشــــارکت بخش خصوصــــی بوده که تاکنــــون در این 

رابطه متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته است.
وی با اشــــاره به شــــرایط مناسب شهرســــتان اسدآباد 
از نظــــر آب و هوایی و عــــدم آلودگی صوتــــی و هوا برای 
ایجاد و راه اندازی ســــرای ســــالمندان افزود: برای بهره 
مندی شهرســــتان از این دو امر یکــــی از راهکارها ورود 
و اســــتفاده از ظرفیــــت هیــــأت امنایی اســــت تــــا نیاز 

شهرستان مرتفع شود.
رئیس اداره بهزیســــتی شهرستان اســــدآباد با اشاره 
به وجــــود 2800 معلول جســــمی حرکتــــی و ذهنی در 
شهرســــتان ادامــــه داد: از این تعــــداد هفت معلول 
تحت پوشش و مســــتمری بهزیستی است و مابقی 
به صــــورت مــــوردی از بهزیســــتی خدمــــات دریافت 

. می کنند
وی در ادامــــه در رابطــــه با بحــــث ســــاختمان اورژانس 
اجتماعــــی اســــدآباد گفــــت: کلنــــگ زنــــی ســــاختمان 
اورژانس اجتماعی شهرســــتان امســــال انجام گرفت و 
در حال حاضر تمامی کارهــــای آن انجام گرفته و دو خیر 
نیز برای ساخت ســــاختمان اورژانس اجتماعی جذب 
شده و نماینده مردم اسدآباد نیز در رابطه با اعتبار الزم 
ساخت قول های مســــاعدی داده که با مساعد شدن 
آب و هوا در بهار ســــال آینده عملیات اجرایی طرح آغاز 
و ظرف یک سال ساخت ساختمان اورژانس اجتماعی 

انجام خواهد شد.
نانکلی تعداد خانوار حمایتی و امور اجتماعی بهزیستی 
شــــامل زنان سرپرســــت خانــــوار و ازکارافتــــاده را 185 
نفر برشــــمرد و تصریح کــــرد: در حال حاضر بهزیســــتی 
شهرستان دارای 15 پرونده شبه خانواده بوده که این 

کودکان دارای سرپرست نبوده و بهزیستی سرپرستی 
آنها را برعهده گرفته و یا با تأیید بهزیســــتی سرپرســــتی 
این مــــوارد به اقوام کــــودک و یا افراد مطمئن ســــپرده 

شده است.
وی در ادامه با اشــــاره به مسکن مددجویان بهزیستی 
نیز بیان کرد: امســــال بیش از 100 مــــورد از مددجویان 
بهزیستی شهرستان در سطح روستا به بنیاد مسکن 
معرفی شــــدند که از ایــــن تعداد 45 خانوار روســــتایی 
تحت حمایت بهزیســــتی برای بهره مندی از مســــکن 
محرومــــان توســــط بنیــــاد مســــکن تأیید و بــــه بانک 
معرفی و نسبت به تکمیل پرونده خود در بانک اقدام 

کرده اند.
نانکلی خاطرنشــــان کرد: در رابطه با مسکن محرومان 
در روســــتاها در صــــورت داشــــتن زمیــــن الزم توســــط 
معلــــوالن و نیازمنــــدان تحــــت پوشــــش، 50 میلیون 
تومان به صورت رایگان و 50 میلیون تومان وام بدون 
بهره و نیز با امتیازات آب و برق برای آنها برای ســــاخت 

مسکن پرداخت می شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اســــدآباد در پایان با 
اشاره به دو مورد مســــکن ایتام زیر 6 سال در اسدآباد 
یادآور شــــد: ساخت مســــکن این دو کودک در مرحله 

نازک کاری قرار دارد.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف:

موشک هایمان را بر سر 
یم جنایتکاران فرود می آور

از هیچ دشمن و ابرقدرتی ترس نداریم
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده قرارگاه نجف اشرف 
سپاه پاسداران گفت: دشمنان این مردم و انقالب بدانند 
ملت ما، ملتی انقالبــــی، بصیر و گوش به فرمان ولی فقیه 

هستند و  از هیچ دشمن و ابرقدرتی ترس ندارند.
به گزارش هگمتانه، ســــردار محمد نظر عظیمی در یادواره 
نخستین فرمانده شهید ســــپاه نهاوند اظهار کرد: سردار 
سرتیپ شهید سعید قهاری سعید اولین فرمانده سپاه 
ناحیــــه نهاوند عمر شــــریف و پربرکتــــش را در راه مبارزه با 
گروه هــــای ضد انقالب و تروریســــتی ســــپری کرد تــــا آنها 
گزندی به انقالب اســــالمی وارد نکننــــد و در نهایت هم در 

همین راه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده قرارگاه نجف اشــــرف سپاه پاسداران به حماسه و 
شجاعت شهید ســــعید قهاری سعید نخستین فرمانده 
ســــپاه نهاوند در طول 8ســــال دوران دفاع مقدس و بعد 
از آن در مبــــارزه با گروهک های تروریســــتی ضد انقالب در 
غرب کشور اشاره کرد و افزود: این شهید بزرگوار بر عهد و 
پیمان خود با خدا صادق بودند؛ از ابتدای حرکت حضرت 
امام )ره( با همه وجود در رکاب او قرار گرفتند و با فداکاری 
و از خودگذشــــتگی در صحنه های مختلف به خصوص در 
مواجه و مبــــارزه با ضد انقالب در غرب کشــــور به تکلیف 
خود عمل کرده و پوزه دشــــمنان قســــم خورده جمهوری 

اسالمی را به خاک ذلت مالید.
ســــردار عظیمی عنوان کرد: در تمامی صحنه های انقالب 
اسالمی شــــهیدانی مانند سعید قهاری ســــعید در مبارزه 
بــــا فتنه های ضــــد انقالب در غــــرب کشــــور در کنار ملت 
قهرمان و سرافراز ایران از ابتدای انقالب تا لحظه شهادت 
ایســــتاد و در مســــیر پیروزی و مبــــارزه با مســــتکبرین با 
اخالص و صداقت در همه صحنه ها با حضور پرشور خود 

دشمنان را خوار و ضعیف کرد.
وی گفت: همیشــــه جمعی از این ملت علمداران مقابله 
با ضد انقالب و اســــتکبار جهانی بودند که این شهید هم 
یکی از آنها بــــود و در اوج قله عزت و افتخــــارات این مردم 

قرار گرفت.
فرمانده قرارگاه نجف اشــــرف سپاه پاسداران تصریح کرد: 
جمع دیگری در ادامه صراط نورانی شهدا بر عهد و پیمانی 
که با خدا بســــته اند و صادق هستند و مصداق من ینتظر 
در صحنه هــــای مختلف حضور دارند او نیز مانند شــــهید 
ســــلیمانی مصادیق بارز بیداری، بصیرت و والیت مداری 

ملت ایران اسالمی در مبارزه با دشمنان بود.
وی گفــــت: زمانــــی در این کشــــور همــــه منابــــع در اختیار 
آمریکایی هــــای جنایتکار بود و اجازه رشــــد بــــه این ملت 
را ندادنــــد و ملت ما در ســــطح پایینی به عنــــوان یک برده 

خود را تحت اســــتکبار قرار داده بود اما امروز فرزندان این 
" در همه عرصه ها حماســــه ها  ملت بــــه عنوان "من ینتظر

می آفرینند.
سردار عظیمی افزود: امروز در صحنه های مختلف علمی، 
علوم دفاعــــی فرزندان قهرمــــان ما به عنوان ســــربازان در 
رکاب رهبــــری موشــــک ها را خودشــــان طراحــــی می کنند 
و می ســــازند و بــــه دســــتور رهبــــر معظــــم انقالب بر ســــر 

جنایتکاران فرود می آورند.
عظیمی اظهار کرد: دشــــمنان این مــــردم و انقالب بدانند 
ملت ما ملتی انقالبی، بصیر و گــــوش به فرمان ولی فقیه 

هستند و به فرماندهی مقام معظم رهبری از هیچ دشمن 
و ابرقدرتی ترس ندارند.

وی خطاب به دشمنان اســــالم و انقالب گفت: دشمنان 
باید ایــــن را بدانند ملــــت قهرمان ما ملتــــی انقالبی بصیر 
و گوش بــــه فرمان ولی فقیه هســــتند کــــه در عرصه های 
مختلف آماده و گوش به فرمان هستند و بدانید راهی جز 

تسلیم در مقابل اراده این ملت بزرگ ندارید.
فرمانده قرارگاه نجف اشــــرف سپاه پاســــداران بیان کرد: 
یکی از این توطئه ها برپایی جنگ در شرایط اوایل انقالب 
بــــود کــــه در ظاهر صــــدام این جنــــگ را آغاز کــــرد اما تمام 

کســــانی که این انقالب را خطری برای خود می دانستند او 
را همراهی می کردند.

عظیمــــی افزود: امثــــال این شــــهیدان با تکیه بــــر نیروی 
ایمــــان به ســــوی جبهه ها شــــتافتند و با دســــت خالی در 
مقابل دشــــمن تا دندان مســــلح ایســــتادند و گفتند که 

نمی خواهیم نوکر آمریکا باشیم.
به نقل از تسنیم، وی تصریح کرد: امروز آمریکای جنایتکار 
و هــــم پیمانان و متحدانش تحریم های شــــدیدی را علیه 
ملت ایران برای به زانــــو درآوردن انقالب اعمال کرده اند و 

در شرایط کرونا از دادن دارو به ایران امتناع می کنند.

فرماندار همدان:

پیشرفت احداث مجتمع 
کشت و صنعت یاس هفتگی 

پیگیری می شود

گفت:  همدان  فرماندار  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
به صــــورت هفتگی پیشــــرفت کار احــــداث مجتمع 
کشــــت و صنعت یــــاس و عملکرد دســــتگاه های 

اجرایی مربوطه را پیگیری می کنیم.
به گزارش هگمتانه، محمد علی محمدی با همراهی 
تنی چند از مدیران ذیربط از مجتمع در حال احداث 
کشت و صنعت یاس در اراضی روستای دولت آباد 

بخش شراء بازدید کرد.
فرماندار همــــدان در ایــــن بازدید با اشــــاره به انجام 
برخــــی از مراحــــل اداری مرتبــــط بــــا تغییــــر کاربری و 
مجوزهــــای این مجموعه در جهاد کشــــاورزی و امور 
اراضی گفت: ضمن پیگیری سریعتر این مراحل طی 
صورت جلســــه ای هماهنگی الزم به منظور تســــریع 

در ارایه خدمات مورد نیاز این مجموعه انجام شود.
وی با بیان اینکه مشــــکل تأمین آب و راه دسترسی 
این مجتمع حل شــــده اســــت تأکید کرد: شــــرکت 
توزیــــع برق نیــــز همزمان با طــــی مراحل ذکر شــــده 
نســــبت به اجرای خط انتقال برق و تأمین برق مورد 

نیاز مجتمع اقدام نماید.
محمدی با تأکید بر لزوم تســــهیل و تســــریع در امر 
ســــرمایه گذاری بخــــش خصوصــــی افــــزود: مجتمع 
کشــــت و صنعت یاس قهاوند یک طرح کشاورزی 
مدرن شامل زیر بخش های متعدد تولیدی بخش 
کشــــاورزی اســــت که می تواند باعث رونــــق تولید و 

اشتغال قابل توجهی در این منطقه گردد.
وی یــــادآور شــــد: بخــــش خصوصــــی بــــدون اخــــذ 
تســــهیالت با پیش بینی اولیــــه 650 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری و اشتغال مســــتقیم برای 400 نفر در 
این مجتمــــع کار خود را آغاز کــــرده و نیازمند توجه و 

حمایت دستگاه های اجرایی ذیربط است.
فرمانــــدار همدان تصریــــح کرد: به صــــورت هفتگی 
پیشرفت کار احداث مجتمع کشت و صنعت یاس 
و عملکرد دســــتگاه های اجرایــــی مربوطه را پیگیری 

می کنیم.
این مجتمع تا کنون جواز تاســــیس پرورش میش 
داشتی، شــــتر مرغ، االغ، ســــگ زنده یاب و دو واحد 
گلخانه و موافقت اصولی پرورش ماهیان خاویاری و 
قورباغه را اخذ و ضمن تجهیز کارگاه عملیات اجرایی 

را از شهریور ماه سال جاری آغاز کرده است.
***دیــــدار فرماندار همدان با خانواده شــــهید "اکبر 

بیات"
فرماندار همــــدان همچنین در این ســــفر یک روزه 
به بخش شــــراء ضمن دیدار با خانواده معزز شهید 
واالمقام "اکبر بیات" در روســــتای دولت آباد، از چند 
طرح در دســــت اجــــرا، روســــتا و بخشــــداری قهاوند 

بازدید کرد.
محمدی، مجتمع در حال احداث کشــــت و صنعت 
آباد، راه روســــتایی  یاس در اراضی روســــتای دولت 
ورکــــش - دولت آبــــاد، راه روســــتایی فیــــروز آباد به 
قشــــالق علیــــا، طــــرح نیمــــه کاره مجتمــــع فرهنگی 
مســــکونی  منطقه  عبدالرحیم،  روســــتای  مذهبــــی 
نیازمند بازنگری طرح هادی در روستای عبدالرحیم 
و ســــاختمان بخشداری شراء در شــــهر قهاوند را در 
این ســــفر با همراهی معاون برنامه ریزی و توســــعه 

فرمانداری و بخشدار شراء مورد بازدید قرار داد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس خبر داد:

بنیاد برکت در نهاوند 
سرمایه گذاری می کند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مردم نهاوند 
در مجلس شــــورای اسالمی از ســــرمایه گذاری بنیاد 

برکت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا شــــهبازی اظهار کرد: بر 
اســــاس ظرفیت های موجود شهرستان و به منظور 
اشــــتغالزایی جوانان منطقه، بنیاد برکــــت عالوه بر 
آموزشــــی در نهاوند، ســــرمایه گذاری   احداث فضای 

اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: طی دیدارهای صورت گرفته با مسؤولین 
بنیاد برکــــت و همچنین بازدیدهــــای آنان از نهاوند 
مقرر شــــد از طرح های اشــــتغالزای شهرستان اعم از 
مشاغل خانگی تا طرح های بزرگ تولیدی حمایت به 
عمــــل آید که در این زمینه 200 طرح ویژه برای نهاوند 

در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی 
با اشاره به طرح در دســــت اجرای تولیدخمیر فالف 
پالپ )پوشــــک( از ســــوی یکــــی از ســــرمایه گذاران 
نهاونــــدی، مســــؤولین بنیــــاد برکــــت در بازدیــــد از 
کارخانه مذکور در راســــتای توســــعه این طرح اعالم 

آمادگی برای سرمایه گذاری کردند.
وی گفت: در ضرورت توسعه این طرح روزانه30 تن 
خمیر فالف پالپ تولید می شــــود و برای 300 نفر به 

صورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد می گردد.
به نقل از فارس، شهبازی همچنین از آمادگی بنیاد 
برکت برای احداث پنج مدرسه جدید در نهاوند خبر 

داد.

خبــر

راه آهن نهاوند به جنوب کشور متصل می شود
شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
عملیات  گفــــت:  نهاوند  فرمانــــدار 
آنتنــــی نهاونــــد در راه  اجرایــــی خط 
آهن غرب کشــــور با هــــدف اتصال 
ایــــن خــــط ریلی بــــه جنوب کشــــور 
 23 طول  به  ملوســــان  روســــتای  از 
کیلومتر تا کوی شهید حیدری اجرا 

می شود.
به گــــزارش هگمتانه، مــــراد ناصری 
زیرسازی  و  بازدید  مراسم  درحاشیه 
خــــط آنتنــــی راه آهن نهاونــــد اظهار 
کرد: امــــروز عملیــــات خاکبرداری و 

انفجار و ترانشه برداری از مســــیر ایجاد این خط ریلی با 
هدف وصل نهاوند به ایســــتگاه دوم و سپس جنوب 

کشور در نهاوند انجام شد.
آهــــن نهاوند بــــه واســــطه ایجاد  وی گفــــت: طــــرح راه 
، از طریق خط آنتنی به طول 23  ایستگاه در مرکز شــــهر
کیلومتر به شــــبکه راه آهن کشور و سپس در آینده ای 
نزدیک از طریق اتصال به خط ریلی شهرســــتان بروجرد 
و درود بــــه شــــبکه سراســــری و جنوب کشــــور متصل 

می شود.
فرماندار نهاوند بیان کرد: شبکه راه آهن غرب کشور به 
طول 605 کیلومتر است که ازطریق ایستگاه سمنگان 
، نهاوند،  در اســــتان مرکزی آغــــاز و پس از عبور از مالیــــر

کرمانشاه و خسروی تا کشور عراق امتداد می یابد.
وی گفت:طول مســــیر راه آهن غرب کشــــور در قطعه 

مالیر به نهاوند 71 کیلومتر اســــت که بهمن ماه سال 
96 توســــط وزیر وقت راه و شهرســــازی به بهره برداری 
رســــید همچنیــــن عملیــــات اجرایــــی ایســــتگاه آنتنی 
شهرک شهید حیدری به طول23کیلومتر با اعتبار 170 
میلیارد تومان در خرداد ماه ســــال 98 با حضور وزیر راه 

و شهرسازی آغاز شد.
ناصــــری در ادامــــه ایــــن بازدید اظهــــار کرد: بــــا احداث 
ایســــتگاه کــــوی شــــهیدحیدری بــــه ملوســــان اتصال 
نهاونــــد به شــــبکه ریلی از ســــمت کرمانشــــاه به غرب 
کشــــور و از ســــمت نهاوند ـ بروجرد به جنوب کشــــور 

فراهم می شود.
وی تصریح کرد: اعتبار این پروژه در بودجه ســــال 1400 
در محور ریلی غرب کشور نزدیک به 140میلیارد تومان 
اســــت، که تاکنــــون این پروژه در ایســــتگاه ملوســــان 

10 درصد پیشــــرفت فیزیکی دارد  نهاوند 
وجــــود  پــــروژه  مشــــکالت  مهمتریــــن  و 
تعــــدادی از معارضیــــن محلــــی بــــه خاطر 
مســــیر  کشــــاورزی  زمین هــــای  وجــــود 
احــــداث راه آهن و تأمیــــن اعتبارات مالی 

پروژه می باشد.
عیســــی بروشان ناظر پروژه راه آهن غرب 
آنتنی  راه آهــــن  پــــروژه  افزود:  نیز  کشــــور 
23 کیلومتر با  بــــه طــــول حــــدود  نهاوند 
درصــــد   10 تومــــان  میلیــــارد   170 اعتبــــار 
پیشــــرفت فیزیکــــی دارد کــــه بخشــــی از 
طرح راه آهن غرب کشــــور اســــت که این 
شهرســــتان را از طریــــق راه آهــــن غــــرب کشــــور )اراک ـ 

کرمانشاه ـ خسروی( به شبکه ریلی متصل می کند.
وی افزود: این پروژه که در یک قطعه احداث می شــــود 
از ایســــتگاه شــــادمانه آغــــاز و پــــس از عبــــور از تنگــــه 
ملوســــان با عبور از پل خاص به طــــول 455 متر و دو 
دســــتگاه تونل به طول 550 متر به ایســــتگاه نهاوند 
منتهــــی می شــــود و از جمله اهداف این پــــروژه اتصال 
شهرســــتان نهاوند به شــــبکه ریلی، رونــــق اقتصای و 
اجتماعــــی منطقــــه، بهبود و توســــعه زیرســــاخت های 

حمل ونقل منطقه و کاهش ترافیک جاده ای است.
آهن غرب کشــــور  به نقــــل از تســــنیم، ناظر پــــروژه راه 
عنوان کرد: امیدواریم با کمک مســــؤوالن شهرستان 
در رأس فرمانــــدار نهاوند بتوانیم مشــــکل معارضین 

محلی پروژه را پیگیری و حل کنیم.

احداث 4 مجتمع خدمات رفاهی در مالیر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس راهــــداری  و حمل 
و نقل جاده ای مالیر با اشــــاره به پروژه های در دســــت 
اقدام راهداری مالیر در ســــال 1399-1400، گفت: چهار 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در شهرســــتان مالیر 

در دست احداث است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــید اســــماعیل صفــــوی زاده 
اظهارکــــرد: احــــداث مجتمع خدمات رفاهــــی بین راهی 
- اراک بــــا پیشــــرفت فیزیکی  در ابتــــدای محــــور مالیر
30 درصد، احــــداث مجتمع خدمات رفاهــــی در ابتدای 
- اراک بعد از بهشــــت هاجر با پیشــــرفت  محــــور مالیر
فیزیکــــی60 درصد و احــــداث مجتمع خدمــــات رفاهی 
 55 بــــا پیشــــرفت فیزیکی  - اراک  انتهای محــــور مالیر

درصد در دست اقدام هستند.
وی بــــا بیان اینکه احــــداث مجتمع خدمــــات رفاهی در 
- آورزمــــان، محور  - بروجرد، محــــور مالیر محــــور مالیــــر

- قوزان بــــه صورت  - شوشــــاب و محــــور مالیــــر مالیر
توافقــــی در دســــت پیگیری اســــت، خاطرنشــــان کرد: 
روکش آســــفالت محور مالیــــر - اراک با مبلــــغ قرارداد 
10 میلیارد تومان توســــط شــــرکت هگدر با پیشــــرفت 
آسفالت محور مالیر - اراک  فیزیکی 10 درصد و روکش 
با مبلغ قرارداد پنج میلیارد تومان توسط شرکت توژال 
بتن با پیشــــرفت فیزیکــــی 80 درصد در حــــال انجام و 

هستند. تکمیل 
این مقام مســــؤول در رابطــــه با پروژه های در دســــت 
آســــفالت راه های  اقدام ایــــن اداره در بخــــش روکش 
روســــتائی در بحــــث " طــــرح ملی ابــــرار " نیــــز گفت: در 
این زمینه 13 پــــروژه مهم و کلیدی راه های روســــتایی 

آسفالت می شوند. شهرستان روکش 
مالیر  جــــاده ای  نقل  حمــــل و  و  راهداری  اداره  رئیــــس 
ازندریان  روســــتای  محــــور  طــــرح  ایــــن  در  اظهارکــــرد: 

، محور روســــتای منــــگاوی به  به طــــول ســــه کیلومتر
، محور روســــتای پریــــان به طول  طول ســــه کیلومتــــر
، محور روســــتای مالیچه بــــه طول چهار  ســــه کیلومتر
 2.5 طــــول  بــــه  گولونــــد  روســــتای  محــــور   ، کیلومتــــر
کیلومتر و محور روســــتای چشــــمه زورق به طول 1.5 

می شوند. آسفالت  کیلومتر 
آسفالت  به نقل از ایســــنا، صفوی زاده از انجام روکش 
طجــــر  ســــراب  و  ایرانــــه  مالیچــــه،  روســــتاهای  محــــور 
، محور روســــتای  در مجمــــوع بــــه طــــول 4.2 کیلومتــــر
، محور روســــتای کله  محمودآباد بــــه طول 2.2کیلومتر
، محور روســــتای ناصح آباد به  بیــــد به طول 1.6 کیلومتر
 ، طول 3.2، محور روســــتای کهریز به طول 0.7 کیلومتر
محور روســــتای ســــنگده به طول 4.1 کیلومتر و محور 
روســــتای چشــــمه پهن ننج به طــــول 2.9 کیلومتر طی 

سال 1399-1400 خبر داد.

167 مددجوی بهزیستی کبودرآهنگ شاغل شدند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس اداره بهزیســــتی 
شهرســــتان کبودراهنگ از ایجاد شــــغل بــــرای 167 نفر 
مددجوی تحت پوشش بهزیســــتی در سال جاری خبر 
داد و گفت: بهزیســــتی با کمک و همــــکاری بانک های 
شهرســــتان ســــعی کرده شــــرایطی را بــــرای مددجویان 
جویــــای کار فراهــــم کنــــد کــــه بــــا دریافت تســــهیالت 
اشــــتغالزایی در قالب وام قرض الحســــنه با بازپرداخت 
پنــــج ســــاله بتوانند بــــه خودکفایــــی برســــند و از چرخه 

حمایت خارج شوند.
به گــــزارش هگمتانه، رضا جعفری نیکو ســــه شــــنبه 5 
اســــفندماه در جمع خبرنــــگاران، با بیــــان اینکه افزون 
بــــر هشــــت میلیــــارد و 350 هــــزار تومان تســــهیالت 
اشتغالزایی در ســــال جاری به 50 نفر از بهبودیافتگان 
اعتیــــاد با مبلــــغ اعتبــــار دو میلیارد و 250 هــــزار تومان 
پرداخت شــــده اســــت، افــــزود: بــــرای 33 نفــــر از زنان 
سرپرســــت خانوار شهرســــتان نیز یک میلیــــارد و 600 

هزار تومان اعتبار درنظر گرفته شده تا با ایجاد اشتغال 
و رســــیدن بــــه مرحلــــه خودکفایــــی از چرخــــه حمایت 

بهزیستی خارج شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای توانمندسازی معلوالن و 
آسیب دیدگان اجتماعی نیز برنامه های حمایتی داریم و 
برای تحقق این اهداف به 68 نفر از معلوالن مبلغ ســــه 
میلیــــارد و 450 هــــزار تومان و 16 نفر از آســــیب دیدگان 
اجتماعی مبلغ 800 میلیون تومان تســــهیالت پرداخت 
شده تا بتوانند با اتکا به توانمندی خود از چرخه حمایت 

بهزیستی خارج شوند.
کبودرآهنــــگ  شهرســــتان  بهزیســــتی  اداره  رئیــــس 
از منابــــع مالــــی  ایــــن تســــهیالت  کــــرد:  خاطرنشــــان 
اشــــتغال روســــتایی و مانــــده اعتبار از ســــال قبل به 
کوچک،  کارگاه های  راه انــــدازی  کارآفرینی،  بخش های 
مددجویــــان  بــــه  خوداشــــتغالی  و  توانمندســــازی 

است. شده  پرداخت 

جعفری نیکــــو بیــــان کــــرد: بهزیســــتی به دنبــــال ایجاد 
شــــغل جدید برای مددجویان تحت پوشش است که 
امیدواریم بــــا توجه به نظارت های الزم این شــــغل ها به 
صورت پایدار باشد و مددجویان از چتر حمایت سازمان 

خارج و بازتوان شوند.
 افرادی کــــه جامعه هدف 

ً
وی خاطرنشــــان کــــرد: لزومــــا

بهزیستی هستند مستمری بگیر این سازمان نیستند، 
در واقع افــــرادی که خدمات غیرمســــتمر از بهزیســــتی 
دریافــــت می کننــــد، جــــزو جامعــــه هدف این ســــازمان 

محسوب می شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان کبودراهنگ در پایان 
اظهار کــــرد: برای جامعه هدف بهزیســــتی بــــه طور کلی 
برنامه هایی در حوزه اشــــتغال و توانمندســــازی داریم و 
از طرح هــــا و ایده های ایــــن افراد و کارآفرینان اســــتقبال 

می کنیم.
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گردهمایی مداحان و تقدیر از پیرغالمان اهل بیت)ع( همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مســــؤول کانون مداحان اســــتان همدان 
گفت: همایش بزرگ مداحان استان همدان با حضور نماینده ولی فقیه 
در این اســــتان در حســــینیه امام خمینی)ره( با عنــــوان رهپویان والیت 

علوی برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، علی اســــدی اظهار کرد: در همایش مداحان استان 
همدان 500 مداح و ستایشــــگر خواهر و برادر از سراسر استان با نماینده 

ولی فقیه در اســــتان همدان هم زمان با میالد با ســــعادت حضرت امام 
علی )ع( دیدار خواهند کرد.

وی بــــا بیــــان اینکــــه تقدیــــر از پیــــر غالمــــان اهل بیــــت)ع( و تشــــویق 
ستایشــــگران جوان از جمله عناوین این گردهمایی اســــت، ادامه داد: 
ایجاد همبستگی و اتحاد کلمه برای اعتالی انقالب اسالمی از مهمترین 

اهداف این گردهمایی است.

مســــؤول کانون مداحان اســــتان همدان با اشــــاره به توصیه های رهبر 
انقالب به مداحان، ادامــــه داد: مهم ترین پیام این همایش اعالم بیعت 
همیشــــگی ستایشگران اســــتان همدان با آرمان های انقالب اسالمی و 

والیت خواهد بود.
اســــدی با اشاره به فعالیت 2 هزار و 500 مداح و ستایشگر اهل بیت )ع( در 
استان همدان، افزود: با توجه به شــــرایط شیوع بیماری کرونا این برنامه با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در حسینیه امام خمینی )ره( همدان 
برگزار می شود.

وی مداحی جمعــــی از مداحان اهل بیت)ع(، ســــخنرانی نماینده ولی فقیه 
در اســــتان همدان و اجرای ســــرود دســــته جمعی در مدح اهل بیت )ع( را از 
برنامه هــــای این همایش عنــــوان کرد و گفت: تالش مــــا در کانون مداحان 

حرکت در مسیر مطالبات امام راحل و رهبر معظم انقالب از مداحان است.

استان

توجه به انسان محوری در 
شهر و باال رفتن کیفیت زندگی 

شهری در همدان
دکتر ابراهیم مولوی  �

 نائب رئیس شورای اسالمی شهر همدان  �
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: در روزگار ما، شــــهرها 
به ویژه کالن شــــهرها به کانون های ازدحــــام و تراکم 
حداکثــــری فضــــای کالبــــدی و جمعیتی شــــهره اند. 
کاهش  تنظیــــم مناســــبات اجتماعــــی مطلــــوب و 
، یکــــی از دغدغه هــــای  هزینه هــــای وارده بــــر شــــهر
مدیریت شــــهری اســــت که در این زمینــــه آموزش 
و توانمندســــازی شــــهروندان برای ارتقــــای دانش، 
تقویت مهارت ها، کسب عادت های صحیح زندگی 
اجتماعی و تقویــــت رفتارهای مطلوب شــــهروندی 
در جهــــت بهره گیری مناســــب از امکانات شــــهری 

ضروری است.
مدیریت شــــهری ابزاری است که می توان به وسیله 
آن توســــعه پایــــدار فرهنگــــی و اجتماعی بــــه وجود 
آورد. از نظر فرهنگی شــــهر خــــوب و مطلوب عالوه 
بــــر مدیریت شــــهری کارآمــــد نیازمند شــــهروندانی 
گاه، مســــؤول و آشنا به حقوق شــــهروندی است.  آ
تقاضاهــــای  و  مطالبــــات  همــــدان  کالن شــــهر  در 
شــــهروندان از کالبــــدی بــــه فرهنگــــی و اجتماعــــی 
در حال ارتقا اســــت. در چنین شــــرایطی گســــترش 
فعالیت و کارکرد فرهنگی مدیریت شهری با هدف 
گاه ســــازی عمومی، افزایش فرهنگ شهرنشــــینی  آ
و گســــترش روحیه شــــهروندمداری از ضرورت های 
اجتناب ناپذیر می باشــــد. مدیریت شهری در فرایند 
تحول و توســــعه شــــهری نه فقط در ابعاد اقتصادی 
، بلکه با تغییر و تحوالت پرشــــتاب  و عمرانی شــــهر
الزم  شهرنشــــینی،  جمعیت  گســــترش  و  اجتماعی 
اســــت به ابعاد فرهنگی، معنوی و زیباشناختی نیز 

توجه ویژه ای مبذول دارند.
کالبدشکافی، ضرورت مداخله و تأثیرگذاری مدیریت 
شهری در امور فرهنگی و اجتماعی و چگونگی اجرایی 
شدن آن ها از مسائل مهمی است که باید مورد تحلیل 
و بررسی قرار گیرد. توقع شهروندان از مدیریت شهری 
تنها رســــیدگی به امــــور عمرانی، کالبــــدی و اقتصادی 
نیســــت، بلکه فراهــــم کــــردن زمینه هــــای حمایت از 
فعالیت ها و برنامه هــــای فرهنگی، اجتماعــــی، روابط 
شهروندی، ساماندهی امور اجتماعی و تأمین امنیت 

اجتماعی و روانی نیز بسیار اهمیت دارد.
تمرکــــز فزاینده جمعیت در کالن شــــهرها، مدیریت 
شــــهری را با چالش های زیادی مواجه نموده است 
که از جملــــه این موارد آلودگی هــــوا، آلودگی صوتی، 
جرم و بزهکاری، انواع کجروی هــــای اجتماعی، گرانی 
مسکن، بیکاری، ترافیک و امثالهم هستند که تنها 
می توان بــــا برنامه های اجتماعــــی، فرهنگی و هنری 
و با ایجاد درک مناســــبی از وظایف و حقوق متقابل 

شهروندان و مدیریت شهری آن ها را اصالح نمود.
اصــــالح و تقویــــت فرهنــــگ شــــهری نیازمنــــد ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه های تصمیم گیرنده در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی است. شهرداری ها، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی، 
آموزش و پرورش، بســــیج، ورزش جوانان، مســــاجد و 
تشکل های مردم نهاد و دیگر دستگاه های مرتبط در 

محقق شدن این امر نقش مهمی بر عهده دارند.
ضرورت رویکرد انسان شناسانه، معنوی و فرهنگی 
بــــه شــــهر و نهادینه کــــردن ایــــن رویکــــرد از طریق 
توســــعه برنامه هــــای فرهنگــــی می توانــــد در ایجاد 
درک بهتر از قوانین و مقررات شــــهروندی و تقویت 
اخالق شــــهروندی و تعلق خاطر به شــــهر و کاهش 

مشکالت نقش مؤثری داشته باشد.
از آنجا که نگاه انسانی به شهر و شهروندان می طلبد 
کــــه آســــایش و تأمین نیازهــــای روحــــی و اجتماعی 
شهرنشــــینان مورد توجه باشــــد، ضروری است که 
برنامه ریزی و مدیریت شــــهری با رویکرد فرهنگی و 

اجتماعی و انسان محورانه تدوین و اجرا گردد.

یادداشت وارده

نگرانی ها از موج چهارم کرونا
مردم رعایت کنند

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیــــس کمیته اطالع 
رسانی ستاد مقابله با کرونای استان همدان با اشاره 
به نگرانی بابت بروز موج چهارم همه گیری ویروس 
کرونا، گفت: میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و همراهــــی مــــردم در اجــــرای این دســــتورالعمل ها 
راهکار اصلی و مؤثر برای مهار ویروس کرونا و بهبود 

شرایط برای حفظ سالمت عمومی جامعه است.
به گزارش هگمتانه، اسداهلل ربانی مهر روز سه شنبه 
با تأکید بــــر پرهیز مــــردم از ترددهــــای غیرضروری به 
خصوص در ایام پایانی ســــال، افزود: مواظب باشیم 
برای یک خرید غیرضروری گرفتار کرونا نشویم چراکه 
فرصت خرید همیشــــه هســــت اما فرصــــت زندگی 
کردن همیشــــگی نیســــت. وی با بیان اینکه تاکنون 
موردی از ابتال به ویروس کرونای انگلیســــی در استان 
همدان مشــــاهده و گزارش نشده است، خاطرنشان 
کرد: بزرگ ترین هدیه به کادر بهداشــــت و درمان برای 
، رعایت شیوه نامه ها و پرهیز  یک سال ســــختی و ایثار
از دورهمی ها اســــت. ربانی مهر ادامــــه داد: برای وقوع 
موج چهارم کرونا در اســــفندماه نگرانی زیادی وجود 
دارد و شرط عبور از این شرایط همکاری مردم و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی اســــت. ربانی مهر با تأکید 
بر اینکه شرایط اســــتان همدان بهتر از دیگر استان 
هاســــت اما این وضعیت پایدار نیســــت، اظهار کرد: 
تثبیت و بهبود شــــرایط در روزهای آینده بستگی به 

میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی دارد.

خبــــر

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان بــــر تحقق برآیندهای اجتماعی خوب با اســــتفاده 
از ظرفیت شــــخصیت های برتر و محققان بزرگ در استان 

تاکید کرد.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی بعد 
 ، از ظهر دوشــــنبه در نشســــت هم اندیشــــی بنیــــاد غدیر
خواســــتار توســــعه کالس ها و همایش ها در حوزه ترویج 
غدیر شد و گفت: حضور شــــخصیت های برتر و محققان 
بزرگ در اســــتان می تواند برآیند های اجتماعی خوبی را به 

همراه داشته باشد.
وی بیــــان اینکه در راســــتای ترویج فرهنــــگ غدیر این 
بنیاد باید با بنیاد نهج البالغه همکاری داشــــته باشــــد، 
، تربیت نیروهای  اظهار کرد: یکی از وظایف بنیــــاد غدیر
تخصصــــی در عرصــــه غدیــــر و نهــــج البالغه در اســــتان 

است.
وی افزود: این وظیفه ذاتی ما طالب است که مروج احکام 
شریعت باشــــیم، چه بنیاد غدیر باشــــد، یا نباشد و چه با 

. مشکالت مالی دست و پنجه نرم کنیم یا خیر
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان خواســــتار توســــعه 
کالس ها و همایش ها در حوزه ترویج غدیر شــــد و گفت: 
حضور شــــخصیت های برتــــر و محققان بزرگ در اســــتان 

می توانــــد برآیند هــــای اجتماعی خوبی را به همراه داشــــته 
باشد.

وی با اشــــاره بــــه تولیــــد نماهنگ هایی با محتــــوای غدیر 
توســــط این بنیاد، عنوان کرد: قطعا هر یک از روحانیان با 
اقشــــار مختلف مردم دارای ارتباط هســــتند و لذا کمترین 
کار در عرصــــه غدیــــر نیــــز می توانــــد نشــــر دادن همیــــن 
نماهنگ هایی است که به صورت تخصصی در این حوزه 

تولید شده است.
با  خود  صحبت هــــای  از  قســــمتی  در  شــــعبانی  آیت ا... 
گالیه های طالب در زمینه مسائل اقتصادی  اشــــاره به 
یادآور شــــد: قسمت مهمی از مشــــکالت اقتصادی به 
ســــاختارهای اقتصــــادی و وابســــتگی کشــــور به نفت 
رهبر  که  اســــت  دلیل  همین  بــــه  بنابراین  برمی گــــردد، 
آمــــدن یک دولت جــــوان انقالبی  کار  وی  بــــر ر انقالب 

دارند. کید  تأ
وی تصریح کرد: برای رفع مشــــکالت موجــــود باید با توان 
10 برابــــری وارد عرصه شــــویم و این فعالیــــت 10 برابری در 
تــــوان دولت جوان انقالبی اســــت که شــــبانه روز در حال 

خدمت رسانی به مردم باشد.
مالی  مشــــکالت  اینکه  بــــر  کید  تأ بــــا  شــــعبانی  آیت ا... 
نبایــــد مانــــع از فعالیت طالب و غفلت آنها نســــبت به 

فراموش  نباید  کرد:  مطرح  شــــود،  خود  اصلی  رســــالت 
وزی از ما این ســــؤال پرسیده خواهد شد که  کنیم که ر
وز بهانه ای  آن ر چه کاری برای والیت انجــــام داده اید و 

نیست. قبول  قابل 
وی با بیــــان اینکه هدایت در نــــگاه معصومان متمرکز 
وی فرد بوده اســــت، گفــــت: نباید این طــــور فکر  بــــر ر
کنیــــد که حتمــــا مخاطبان مــــن باید هزاران نفر باشــــد 
تــــا بتوانم تأثیرگذار باشــــم، بلکــــه حتی اگر یــــک نفر را 
کنیــــم به نتیجه مطلوب دســــت  هــــم بتوانیم هدایت 

. یم فته ا یا
امام جمعه همدان با بیان اینکه ارتباط بین طالب و بنیاد 
غدیر باید تقویت شــــود، گفــــت: برنامه بنیــــاد حمایت از 
طرح های برتری است که توسط طالب در زمینه غدیر ارائه 
می شــــود و لذا طالب باید با طرح های خود بــــه یاری بنیاد 

بشتابند.
وی با بیان اینکه در شــــرایط فعلی، طــــالب باید به صورت 
دغدغــــه منــــد وارد میــــدان شــــوند، گفــــت: در برابر همه 
دشــــمنان و گروه هایی که علیه نظام اسالمی و انقالب در 
فضای مجازی در حال فعالیت هستند، در کشور 150 هزار 
طلبه  داریم کــــه می توانند در مقابل این تعداد اندک صف 

آرایی کنند.

ح کرد: نماینده ولی فقیه در استان همدان در نشست هم اندیشی بنیاد غدیر مطر

تحقق برآیندهای اجتماعی خوب
با استفاده از شخصیت ها و محققان بزرگ استان

هگمتانه آیینه هگمتانه
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر مســــؤول روزنامه سپهر 
غــــرب در پیامی که به تحریریــــه روزنامه هگمتانه فرســــتاد 

بیست و سه سالگی انتشار این روزنامه را تبریک گفت.
در پیام سید حسن قشمی می خوانید:

در اواخر دهه شصت و در دوره تصدی مرحوم محمد بهنامجو 
در کسوت شهرداری همدان، شــــهروندان همدانی شاهد 
تولد نشریه ای مزین به نام هگمتانه شــــدند. با شروع به کار 
، به صورت ماهنامه و سپس هفته  این نشریه که در اوان کار
نامه منتشر می گردید، حوزه رسانه آغازگر تحولی محسوس 
در عرصه خبر و اطالع رســــانی در کهن شــــهر همدان شــــد. 
گــــر چه پیش از این یعنی در دهه اول انقالب، دو نشــــریه ای 
دیگر به نام های ســــیمای آینده به صاحــــب امتیازی علی آقا 
محمدی و به مدیریت حســــین سپهری و نشریه محراب به 
صاحب امتیازی ســــیدعلی اکبر فامیل روحانی رســــالت امر 
خبر و خبر رسانی را بر عهده داشتند، اما به کارگیری از روشها 
، بهره گیری  و متدهای نوین در چاپ، نظم بخشی در انتشار
از فناوری های روز و ایجاد ساختاری جدید در شالکه مدیریتی 
و منابع انســــانی و حضــــور خبرنگارانی دوره دیده در نشــــریه 

هگمتانه، خود منشأ اتفاقاتی دیگر را در همدان رقم زد.
از آن روز ها، 23 ســــال می گذرد و نشریه هگمتانه در قامت 
یک روزنامــــه ی اثر گــــذار به آیینــــه ای از اخبار و گزارشــــها و 
عملکرد مدیریت شهری و سایر حوزه ها در این خطه زرخیز 
شده است که بایسته است به تمامی دست اندرکاران این 
روزنامه از ابتدای شروع به کار آن تا کنون تبریک و موفقیت 
مســــتمر را برای مدیریت فعلی به خصوص دوست خوبم 
مصطفی شــــیرمحمدی و ســــایر خبرنگاران و عوامل فنی و 
اجرایی روزنامه آرزو کرد. همدان به عنوان یکی از پیشتازان 
، پــــرورش دهنده  عرصه رســــانه در طــــول یک ســــده اخیر
نخبگان و ادب دوســــتان و بزرگانی در حــــوزه قلم بوده که 
توانسته اســــت در طول این ســــال ها با تربیت شاگردانی 
، بیداری اجتماعی و هوشیاری سیاسی جامعه استانی  ممتاز

را در همه اعصار و دوره ها به نمایش بگذارد.
صــــدور نزدیک به 180 مجــــوز تنها در حــــوزه ی خبر و اطالع 
رسانی شامل رســــانه های مکتوب و غیر مکتوب، جملگی 
نشان دهنده ظرفیت اجتماعی رسانه ای در استان همدان 
می باشــــد که می تــــوان به ســــه روزنامه ی روز چــــاپ، دهها 

خبرگزاری، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و حضور 500 فعال 
رسانه ای تحت مدیریت خانه مطبوعات اشاره کرد.

به یقین در این راستا مجموعه ی روزنامه هگمتانه به عنوان 
یکی از نشریات پایه ای اســــتان در این عرصه، در بالندگی و 
رشد و توســــعه جامعه مطبوعاتی و خبری نقش به سزایی 
داشــــته و بخش عمده ای از بار نامالیمات و مشــــکالت و 

موانع موجود در این مسیر را بر دوش کشیده است.
در خاتمه جا دارد از دوســــتان و بزرگانی کــــه در این روزنامه 
مویی ســــفید کردند و قلم زدند همچون علــــی اکبر مدی، 
پروین قادری دانشمند، سلیمان رحیمی، محمود حضرتی، 
پریــــوش اوســــط، محمدمهــــدی شــــیرمحمدی،  ســــعید 
 ، صاحبی، جمشید نادی، علیرضا معتمدزاده، سعید شهباز
فهیمه ســــیدی، سارا سمید، ســــید صالح الدین حسینی، 
هادی رحیــــم بخش، زنده یاد مهدی کاشــــی نهنجی،کاظم 
صلواتی و.... که در دهه های هفتاد و هشــــتاد با تمام غیرت 
گاه سازی و اطالع  و از خودگذشتگی بار مسؤولیت خطیر آ
رســــانی را بر عهده گرفتــــه و هگمتانــــه را در آیینه هگمتانه 

جاودانه کردند، یاد کنیم.

طالب و مبلغان دینی به کمک مربیان امداد و نجات می آیند
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر اســــتان همدان گفت: با انعقــــاد تفاهمنامه ای مقرر 
شــــد طالب حوزه علمیه آموزش امداد و نجات همگانی و 

تکمیلی را بگذرانند.
به گزارش هگمتانه، علی سنجربگی مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اســــتان همدان و عیسی بســــطامی مدیرکل 
مرکــــز خدمات حوزه هــــای علمیه همدان صبــــح دیروز در 
راســــتای همکاری هرچه بهتر و بهره مندی از ظرفیت های 

هر دو نهاد آموزشی دیدار و گفتگو کردند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان از آموزش 
طالب و خانواده آنها خبر داد و اظهار کرد: بر این اســــاس 
مقرر شــــده طالب حوزه های علمیه اســــتان بــــا گذراندن 
دوره آموزش هــــای همگانی و تکمیلی در کنار ابالغ احکام 
دینی، مــــردم را از وجود مخاطرات طبیعــــی و غیرطبیعی و 

روش های مقابله و پاسخ گویی به بالیا آشنا کنند.
علی سنجربگی افزود: حضور طالب در اقصی نقاط استان 
و ارتباط آنهــــا با مردم و نمازگزاران مســــاجد این ظرفیت را 
برای طــــالب ایجاد کرده که بتوانند در کنــــار احکام دینی و 
مســــائل شــــرعی و اجتماعی، آموزش های همگانی را برای 
مــــردم تدریس کرده و آنهــــا را برای پیشــــگیری و مقابله با 

انواع مخاطرات آماده کنند.
وی ضمن ابراز خرســــندی از دیدار با مدیــــرکل حوزه های 

علمیه استان گفت: جمعیت هالل احمر استان همدان 
آموزش طالب حوزه علمیه اســــتان و خانواده های آن ها را 
بــــه عهده گرفته و با تدریس و ارائه آموزش های همگانی و 
تخصصی، از توان آنها به عنوان امدادگران و مربیان امداد 

و نجات جمعیت هالل احمر استفاده کند.
سنجربگی با بیان اینکه طالب به روش تدریس به خوبی 
مسلط هستند خاطرنشان کرد: برای تدریس در رده های 
مختلــــف جامعه دو موضــــوع اهمیت ویــــژه ای دارد یکی 
مطالــــب و روش آمــــوزش مطالب که شــــاید اهمیت آن 
بیشتر از خود مطالب باشد و دیگری مسلط بودن طالب 
به روش تدریس که می تواند برای انتقال آموزش همگانی 
و مخاطــــرات برای رده های مختلف جامعــــه مثمرثمر واقع 

شود.
همــــدان  اســــتان  احمــــر  هــــالل  جمعیــــت  مدیرعامــــل 
خاطرنشــــان کرد: طالب به عنوان مبلغان دینی و مربیان 
امــــداد و نجــــات می تواننــــد در آمــــوزش عموم مــــردم، در 
پیشــــگیری، آمادگی و پاســــخ گویی به مخاطــــرات نقش 

بسزایی داشته باشند.
وی اضافه کرد: معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت 
از اوایل سال جاری در شــــعبه مرکز استان این آموزش را 
آغاز و به زودی در ســــایر شــــعب نیز با برگــــزاری دوره های 
آموزش عمومی و تخصصی برای طــــالب و تولید محتوای 

آموزشی و ارســــال به کانال ها و سامانه های ارتباط جمعی 
طالب این مهم با توان بیشتری ادامه خواهد یافت.

مدیــــرکل مرکز خدمــــات حوزه  علمیه اســــتان همدان نیز 
ضمــــن قدردانی از همــــکاری جمعیت هــــالل احمر اظهار 
کرد: قبل از این دیدار نیز جمعیت هالل احمر در برگزاری 
دوره های امدادی با حوزه همکاری داشــــت که از این نهاد 

مردمی و خدمت گزار سپاس گزاریم.
حجت االسالم عیسی بســــطامی بیان کرد: با امضای این 
تفاهم نامه بهره منــــدی از ظرفیت ها برای طرفین میســــر 
شــــده و امیدواریم نتیجه ایــــن کار گام بزرگی بــــرای مردم 

ارزشی و همیشه در صحنه همدان باشد.
وی با اشــــاره به اینکه طالب به راحتی می توانند مطالب را 
برای جامعه هدف تشــــریح کرده و با مــــردم ارتباط بگیرند 
اضافــــه کرد: برگــــزاری دوره های هالل احمــــر و طالب برای 
این حوزه بســــیار ارزشــــمند اســــت چون طالب افزون بر 
یادگیری این آموزش ها، نقــــش انتقال مطالب به مردم و 
آنها را حتی در دورافتاده ترین روستاها  آماده نگهداشتن 

به عهده می گیرند.
بســــطامی بیان کرد: طالب همواره در انــــواع مخاطرات به 
خصوص ســــیل و زلزله در کنار مردم آســــیب دیده بودند 
و می تواننــــد در کنار نجات گران جمعیــــت هالل احمر به 

آسیب دیدگان خدمات تخصصی ارائه کنند.

بارندگی در جنوب و جنوب شرق همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس مرکز پیش بینی 
هواشناسی اســــتان همدان گفت: امروز بارش  برف را در 

نقاط جنوبی و جنوب شرق استان خواهیم داشت.
به گزارش هگمتانه، روح اهلل زاهدی اظهار کرد: امروز افزایش 
ابرناکی در آســــمان اســــتان را خواهیم داشــــت که منجر به 
بارش هایی در نقاط جنوبی و جنوب شرقی استان خواهد 
شــــد البته این بارش ها زیاد نیســــت و تنهــــا از این جهت 

اهمیــــت دارد که از نــــوع برف خواهد بود. کارشــــناس مرکز 
پیش بینی هواشناســــی اســــتان همدان با بیان اینکه روز 
پنجشنبه وزش باد را در اســــتان خواهیم داشت، توضیح 
داد: انتظار داریم ســــرعت وزش باد به حدود 50 کیلومتر بر 
ســــاعت برســــد. وی ادامه داد: وزش باد در مناطق شمالی 
و مرتفع اســــتان نسبت به ســــایر نقاط، شــــدت بیشتری 
دارد اما تا این لحظه هشــــداری برای آن صادر نشده است. 

زاهــــدی در رابطه با وضعیت دمای اســــتان، بیــــان کرد: در 
حال حاضر ثبات دما در اســــتان را داریم و تا پایان هفته نیز 
انتظار تغییر محســــوس در دما را نداریم. وی خاطرنشــــان 
کرد: در روز دوشنبه دمای هوای همدان از منفی7 تا 9 درجه 
سلســــیوس بوده همچنین نهاوند با 11 درجه سلسیوس 
به عنوان گرم ترین و فامنین با منفی7 درجه سلسیوس به 

عنوان سردترین شهرستان های استان، گزارش شده اند.

به میمنت میالد امام علی)ع(

۲۲ زندانی جرائم غیرعمد آزاد می شوند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه استان 
همدان گفــــت: 22 زندانی جرائــــم غیرعمد هم زمــــان با 13 
رجب، روز میــــالد حضرت امام علی)ع( و روز پدر از زندان آزاد 

می شوند.
به گزارش هگمتانه، یداهلل روحانی منش روز ســــه شــــنبه 
اظهار کرد: این افراد شــــامل چهار زندانی زن و 18 زندانی مرد 
هســــتند که زندانیان مرد دارای فرزند بوده که به مناسبت 

، به آغوش خانواده باز می گردند. روز پدر
وی بیان کرد: میزان بدهی هر یک از این زندانیان کمتر از 30 
میلیون تومان بوده که بخشی از آن توسط ستاد دیه تأمین 
شده است و 300 تا 350 میلیون تومان دیگر باقی مانده که 

امید می رود با کمک خیران این رقم تأمین شود.
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اظهار کرد: مهمترین 
علت زندانی شــــدن این افــــراد محکومیت مالی ناشــــی از 

ضمانت افــــراد، ناتوانی در تأمین اجاره بها و دیگر مســــائل 
مالی اســــت. روحانی منش بیــــان کــــرد: 252 زندانی جرائم 
غیرعمد هــــم اینــــک در زندان های این اســــتان محبوس 
هســــتند که آزادی این تعــــداد زندانی بیــــش از 30 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد. وی افزود: 186 زندانی جرائم غیرعمد 
با بدهی بیش از 48 میلیارد و 427 میلیون تومان در 9 ماه 

نخست امسال از زندان های استان آزاد شدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا:

مسجد، مرکز تولید فرهنگ است
کمیســــیون  رئیس  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان با 
توجه بــــه اینکه مســــجد، مرکز تولید فرهنگ اســــت؛ 
مســــجد  در  کــــه  شــــهروندانی  بیشــــتر  کــــرد:  کیــــد  تأ
آمدورفت دارند، مباحث فرهنگ شهروندی را رعایت 

می کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اکبــــر کاوســــی امید در نطــــق 
پیش از دســــتور هشتادوششــــمین جلســــه صحن 
شــــورا، جمهوریت و اســــالمیت را از مؤلفه های اصلی 
جمهــــوری اســــالمی دانســــت و گفــــت: ایــــن مهــــم، 
صاحبــــان نظــــام را مشــــخص می کننــــد؛ از ایــــن رو در 
)عــــج( و در جمهوریــــت، مردم  اســــالمیت، امام عصر

هستند که گفتمان را مشخص خواهند کرد.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شــــهر همدان با بیان اینکه روال انتخابات در کشــــور 
جمهوری اســــالمی ایران بر این اســــت که داوطلبان، 
آمادگــــی می کنند؛ اعــــالم کــــرد: تنهــــا مرجع با  اعــــالم 
صالحیت بــــرای تأیید داوطلبان ریاســــت جمهوری و 

التزامات الزم، شورای نگهبان است.
از  تــــن  چنــــد  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  کاوســــی امید 
شــــخصیت های با ســــابقه سیاســــی بــــرای حضور در 
آمادگــــی کرده اند؛  انتخابات ریاســــت جمهوری اعالم 
گفــــت: هجمه های وارد شــــده به ســــوی ایــــن افراد بر 
اســــاس عدم تأییــــد صالحیت آنان در دوره  گذشــــته 
اســــت؛ از این رو اظهارنظــــر به جای شــــورای نگهبان، 

نیست. صحیح 

 به امر والیت فقیه برای کم کردن فاصله طبقاتی  �
حرکت کنیم

معظم  مقــــام  منویات  بــــه  اشــــاره  با  همچنیــــن  وی 
یز  رهبــــری در ارتباط تصویری با شــــماری از مردم تبر
دســــتاوردهای  اســــالمی  »انقالب  اینکــــه  بر  مبنــــی 
آنها بــــرای رفع  عظیمی داشــــته اســــت کــــه بایــــد از 
مشــــکالت  همچون  قبول  قابل  غیر  و  ضعف  نقاط 
کنیــــم«؛  اســــتفاده  طبقاتــــی  فاصلــــه  و  معیشــــتی 
را  ضعف  نقــــاط  از  یکــــی  آقــــا  حضــــرت  کــــرد:  بیــــان 
و بــــر  ایجــــاد فاصلــــه طبقاتــــی برشــــمردند؛ از ایــــن ر
امــــر  کــــه  اســــت  الزم  کشــــور  تصمیم گیــــران  همــــه 
نقاط  پوشــــش  ضمن  و  کنند  اجرایی  را  والیت فقیه 
طبقاتی  فاصلــــه  کردن  کــــم  به منظور  نظــــام،  ضعف 

کنیم. حرکت  جامعه 

رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای شــــهر 
کید نماینده  کید کرد: با توجه به توصیه و تأ همــــدان تأ
ولی فقیــــه در اســــتان و امــــام جمعه همدان شــــورای 
شــــهر و شــــهرداری همدان باید در حوزه بودجه ریزی 
به صورت عادالنه تر با هــــدف کاهش فاصله طبقاتی، 

کنند. حرکت 
کاوســــی  امید؛ در نظــــر گرفتــــن رقم بودجــــه متفاوت 
و ناعادالنــــه در مناطــــق چهارگانه شــــهر همــــدان را بر 
آقــــا در راســــتای کاهــــش فاصله  خالف امــــر حضرت 

برشمرد. جامعه  طبقاتی 

 مسجد، مرکز تولید فرهنگ است �
وی در ادامــــه بــــا توجه به اینکه مســــجد، مرکــــز تولید 
کید کرد: بیشتر شــــهروندانی که در  فرهنگ اســــت؛ تأ
مســــجد آمدورفت دارند، مباحث فرهنگ شهروندی 

را رعایت می کنند.
به نقل از روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان؛ 
شــــورای  اجتماعــــی  فرهنگــــی  کمیســــیون  رئیــــس 
کیــــد بر اینکــــه توجه به مســــاجد،  شــــهر همدان با تأ
توجــــه بــــه فرهنگ نــــاب ایرانی_اســــالمی محســــوب 
مــــی  شــــود؛ معتقــــد اســــت: بهتریــــن اعمــــال روش 
آموزش شــــهروندی را می توان در مســــاجد به صورت 
در  می شود  پیشــــنهاد  که  باشیم  داشــــته  هدفمندتر 
صورت امــــکان هزینــــه  های مــــورد نظر ایــــن مهم در 

بودجه 1400 شهرداری همدان دیده شود.

رعایت حقوق شهروندی در بیمارستان های 
همدان بررسی می شود

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــر نظارت بر درمان 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: وضعیت 
رعایــــت حقــــوق شــــهروندی و توجــــه بــــه مطالبات و 
نیازهای بیماران در بیمارســــتان های همدان با حضور 
اعضــــای ســــتاد صیانت حقوق شــــهروندی بررســــی 

می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمــــد کریمی روز سه شــــنبه 
اظهــــار کــــرد: ســــتاد صیانــــت از حقوق شــــهروندی در 
قالــــب تیم هــــای ســــه و چهار نفــــره بررســــی وضعیت 

بیمارستان ها را از هفته آینده آغاز می کنند.
رســــی  بر ســــتاد  ایــــن  اعضــــای  کــــرد:  اضافــــه  وی 
وضعیــــت وســــایل و تجهیــــزات بیمارســــتان هــــا، 
کادر درمان با  ، نحوه برخــــورد  رعایت حقــــوق بیمار
دســــتور  در  را  حجاب  و  عفاف  وضعیت  و  بیمــــاران 

دارند. کار 
مدیــــر نظــــارت بر درمــــان دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا بیــــان کرد: بهمن ماه ســــال جــــاری واحد 
نظارت بر درمان دانشــــگاه علوم پزشکی 263 نوبت 
اقدام به سرکشــــی و بازرســــی از وضعیت مطب ها و 

است. کرده  بیمارستان ها 
کریمــــی اضافــــه کرد: چهــــار واحد از جملــــه یک واحد 
یــــک واحد   ، بــــدون مجوز دندان ســــازی متخلــــف و 
ماســــاژ درمانــــی و 2 واحــــد درمانی متخلــــف دیگر به 
بهداشــــتی  نامه های  شــــیوه  نکــــردن  رعایت  علــــت 

شد. پلمب 
27 مورد اخطاریه کتبی برای مطب هایی  وی از صدور 
را رعایت نکرده بودند خبر داد  که اصول بهداشــــتی 
15 واحد  و افــــزود: در بازدید های صــــورت گرفته بــــه 
، رعایت  درمانــــی به علت کمبود تجهیــــزات مورد نیاز
نکــــردن فاصله گــــذاری فیزیکی و نقص ســــاختمانی 

شد. تذکر داده 
10 تیم ســــه نفره نظارتــــی برای  کریمــــی اظهــــار کــــرد: 
بررســــی مراکــــز مختلــــف درمانی و بیمارســــتان های 
اســــتان تشــــکیل شــــده که فعالیت ایــــن تیم های 
بازرســــی متناســــب با شــــرایط اســــتان در خصوص 
ونا و تعداد مبتالیان برای بررسی  وس کر شــــیوع ویر
تغییر  بهداشــــتی،  شــــیوه نامه های  رعایــــت  میــــزان 

. می کند
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معامله بر روی 95 درصد سهام در بورس 

قفل شد
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: یک تحلیلگر بازار ســــرمایه بــــا بیان اینکه 
معامله بر روی 95درصد ســــهام بازار سرمایه قفل شــــده و امکان خرید و 
فروش وجود ندارد، گفت: دامنه نوســــان نامتقارن شرایط بازار را بدتر کرده 

است.

محمد خبــــری زاده گفت: در حال حاضــــر یک اتفاق مهم در بازار ســــرمایه 
رخ داده کــــه بــــر مبنای آن، بازار در 95 درصد ســــهم های بــــزرگ که معمواًل 
صندوق ها و ســــبدهای معامالتی هســــتند، قفل بوده و صف فروش در 
مورد آن وجود دارد؛ به نحوی که تنها در 5 درصد سهم ها یعنی در سهامی 
، افراد می توانند سهام خود  همچون ملی مس، فوالد یا چند ســــهم دیگر
را به فروش برســــانند؛ اما در کنــــار آن، ابطال معامالت به شــــدت صورت 
می گیرد و عرضه کنندگان یونیت هــــا می خواهند عرضه های خود را ابطال 

کنند؛ چراکه آالرم های خوب سیاسی از بازار دریافت نمی کنند و بنابراین از 
 در مورد چند 

ً
فروش پشیمان می شوند؛ بنابراین شرکتهای حقوقی صرفا

نماد باز بازار امکان معامله دارند.
این تحلیلگر بازار ســــرمایه افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، فشــــار 
 روی 95 درصد بازار باشــــد که اجازه فــــروش ندارند؛ چراکه 

ً
نمی توانــــد صرفا

همچون یک اتوبان سه بانده است که دو باند آن بسته می شود و در یک 
، ترافیک وجود دارد و همه افراد می خواهند هر چه ســــریع تر از این  بانــــد باز

باند رد شــــده و از ترافیک خالصی یابند، اکثر افــــراد نیز تالش دارند تا از این 
بازار خارج شوند.

وی تصریح کرد: دامنه متقارن پایین، منفی 2 است که عدد زیادی نیست؛ 
بنابرایــــن برای افرادی که قصد فروش ســــهام خود را دارنــــد، اینکه آن را در 
دامنــــه صفر به فروش برســــانند یا منفی دو، خیلی تفاوتی نــــدارد؛ چراکه او 
 به دنبال نقد کردن ســــهام خود است و قیمت برای او مهم نیست؛ 

ً
صرفا

بنابراین در کف منفی دو هم سهامداران اقدام به فروش می کنند.

انعکاس
تبریک روز مهندس به همکاران مهندس شاغل در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان 

توسط سرپرست سازمان بازتاب گسترده سخنان 
رهبر معظم انقالب 

در رسانه های خارجی
ســــخنرانی اخیــــر رهبر معظــــم انقالب اســــالمی در 
دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان 
رهبری از بازتاب گســــترده ای در رسانه های خارجی 

برخوردار بود.
خبرگــــزاری رویترز در این خصــــوص اعالم کرد: رهبر 
ایران گفت که اگر الزم باشــــد، این کشــــور تا درجه 
خلوص 60 درصد به غنی سازی اورانیوم می پردازد. 
تهــــران در برنامــــه هســــته ای خــــود هرگز تســــلیم 

فشارهای آمریکا نخواهد شد.
رســــانه صهیونیستی تایمز آو اســــراییل نیز در این 
باره اعالم کــــرد: رهبر ایران گفت که اگر کشــــورش 
می خواســــت بــــه ســــالح هســــته ای دســــت یابد، 
احدی نمی توانســــت این اقــــدام را متوقف کند. او 
امروز اعالم کرد که ایران ممکن اســــت غنی سازی 

اورانیوم را تا 60 درصد باال ببرد.

قالیباف پیگیر حل اختالف 
دولت و مجلس

رئیــــس مجلــــس در راســــتای فرمان رهبــــر معظم 
انقــــالب بــــرای تعامل بــــا دولت و حــــل اختالفات 
درباره نحوه اجرای قانون اقــــدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها، روســــای 2 کمیسیون تخصصی مجلس 
را موظف کرد این مســــاله را پیگیــــری و نتیجه را در 

اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.

آیت ا... رئیسی، دعوت 
خبرگان برای برگزاری جلسه 

در خصوص انتخابات 1400 
را نپذیرفت

یکی از اعضــــای مجلس خبرگان رهبــــری گفت: در 
 50-40 حدود  خبرگان،  مجلس  اجالســــیه  حاشیه 
نفر از اعضای مجلس خبرگان قصد برگزاری جلسه 
خصوصی با آیت اهلل رئیســــی در خصوص موضوع 
انتخابات 1400 را داشــــتند، که آقای رئیسی به دلیل 
اطــــالع از موضوع جلســــه، برگــــزاری این جلســــه را 

نپذیرفته است.

سردار قاآنی:

 آمریکا چیزی جز زبان زور 
نمی فهمد

فرمانده نیروی قدس ســــپاه گفــــت: همچنان که 
دیدیــــم خون شــــهدای عالــــی مقام مــــان در دفاع 
مقدس راه کربال را بــــاز کرد، خواهیم دید که چگونه 
آزاد  خون ارزشمند شــــهدای مقاومت راه قدس را 
خواهد کرد. رژیم صهیونیســــتی اگر می توانســــت 
مقاومت را تضعیف کند مرتفع تریــــن دیوارها را به 

دور خود نمی کشید.

سرلشکر رشید: 

رژیم صهیونیستی به دنبال 
جنگ در منطقه است

فرمانده قــــرارگاه مرکزی خاتم االنبیــــاء)ص( گفت: 
رژیم صهیونیســــتی بــــا تحریک آمریکا بــــه جنگ و 
کشته شدن سربازان آمریکایی در منطقه به دنبال 
بی ثباتی و جنگ است. بدون تردید این رژیم هزینه 
خطــــا در محاســــبات راهبــــردی و اقدامــــات خود را 

خواهد پرداخت.

بلینکن: 

اهرم های فشار علیه ایران 
را کنار نگذاشته ایم

آنتونی بلینکــــن، وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با بی 
بی ســــی بر ادامه اعمال اهرم های فشار علیه ایران 
گفــــت تحریم های واشــــنگتن علیه  کــــرد و  تأکید 
تهران به قــــوت خود باقی هســــتند. وی همچنین 
اذعان کرد سیاســــت فشــــار حداکثری علیه ایران 

در سال های گذشته نتایجی در پی نداشته است.

شرط گذاری کره جنوبی برای 
آزادسازی دارایی های ایران

پس از مذاکره با آمریکا 
اموال ایران آزاد خواهد شد

وزارت خارجــــه کره جنوبی با صــــدور بیانیه ای اعالم 
کرد: دارایی های بلوکه شــــده ایران در این کشــــور 

پس از رایزنی با آمریکا آزاد خواهد شد.
ســــئول و تهران دربــــاره راه هــــای اســــتفاده از این 
دارایی ها مذاکره کرده و طرف ایرانی رضایت خود را 

از پیشنهاد ما ابراز داشت.

مجوز مجلس به دولت 
برای دریافت وام از روسیه

نمایندگان مجلس، دولــــت را مجاز به دریافت وام 
از روسیه تا ســــقف 5 میلیارد دالر جهت طرح های 
تملک دارایی کردند. همچنین نمایندگان مجلس 
ســــقف دریافت تســــهیالت تأمین مالــــی خارجی 
)فاینانــــس( برای طرح هــــای دولتــــی و غیردولتی را 

معادل 30 میلیارد دالر تعیین کردند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

استقبال دولت از یکصدایی در مسیر رفع تحریم ها
هگمتانه، گروه ایران و جهان: دولت جمهوری اســــالمی 
ایران با اســــتقبال از دستور رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس 

بیانیه ای صادر کرد.
دولت جمهــــوری اســــالمی ایــــران در بیانیــــه ای ضمن 
اســــتقبال از دســــتور رهبر معظم انقالب اسالمی برای 
ایجاد یک صدایی در کشــــور در اجــــرای قانون مجلس، 
تأکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسالمی ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمــــی کاماًل منطبق با قانون 
، و به ویژه مصوبه شورای عالی  اساسی و قوانین کشــــور
امنیت ملی بوده اســــت و به اذعان همه کارشناسان و 
متخصصین و مسؤولین امنیت ملی کشور کارآمدترین 
و کم هزینه ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس 

شورای اسالمی است.
متن بیانیه دولت جمهوری اســــالمی ایران به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اســــالمی ایران با ابراز تأســــف شدید از 
سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و 
خالف امنیت ملی امروز مجلس شــــورای اسالمی علیه 
اقدامات حساب شــــده و عزتمندانه جمهوری اســــالمی 
ایران برای مدیریت پرونده هســــته ای بر مبنای مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب 

مجلس شورای اسالمی، تأکید می کند:
از  صرف نظــــر  ایــــران،  اســــالمی  جمهــــوری  دولــــت   -1
دیدگاه هــــای کارشناســــی و مواضع صادقانــــه، انقالبی 
و ملی خــــود که صحت و دقــــت آنها تا کنــــون به اثبات 
رســــیده اســــت، خود را موظف به اجرای قوانین کشــــور 
و منجملــــه قانون اقــــدام راهبردی برای لغــــو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و 
کلیه اقدامات الزم را بر اســــاس آئین نامه مصوب خود 
و حتی ســــریع تر از زمان تعیین شــــده توســــط مجلس 
شــــورای اســــالمی انجام داده و توقف اجــــرای اقدامات 
داوطلبانه فراتر از شیوه نامه الحاقی از تاریخ 5 اسفندماه 
 به 

ً
1399 را در تاریخ 27 بهمن 1399 )15 فوریه 2021( رسما

اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی رســــانده و از تاریخ 5 
اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.

2- مذاکرات و توافقات جمهوری اسالمی ایران با آژانس 
بین المللی انــــرژی اتمی کاماًل منطبق با قانون اساســــی 
، و به ویژه مصوبه جلســــه 759 شورای  و قوانین کشــــور
عالی امنیــــت ملی )مــــورخ 99/11/25( بوده اســــت و به 
اذعان همه کارشناســــان و متخصصین و مســــؤولین 
امنیت ملی کشــــور کارآمدترین و کم هزینه ترین شیوه 
برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسالمی است.

3- هــــدف جمهــــوری اســــالمی ایــــران و برنامــــه قطعی 
دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و 
مقتدرانه با اقدامات و سیاســــت های غیرقانونی ایاالت 
متحده آمریکا و رفع هرچه سریع تر تحریم های ظالمانه و 
غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید 

در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی هراسد.
4- آنچــــه در ســــفر مدیرکل آژانــــس به ایران بــــا تأکید بر 
ضــــرورت احترام به قانــــون مجلس و اجــــرای آن، توافق 
شد آن بود که اجرای شیوه نامه الحاقی و دسترسی های 
برجامــــی به طور کامــــل متوقف شــــود و صرفا تعهدات 
پادمانی ایران اجرا شــــود. بــــر این اســــاس، طبق قانون 

مجلس هیــــچ دسترســــی فراپادمانــــی به آژانــــس اعطا 
نخواهد شــــد و هیچگونه بازرســــی فراپادمانی نیز انجام 
نمی گــــردد. مقصــــود از تداوم راســــتی آزمایــــی و نظارت 
ضروری کــــه در بند 2 بیانیــــه آمده، این اســــت که ایران 
به مدت 3 مــــاه اطالعات برخــــی فعالیت ها و تجهیزات 
نطارتی را که در پیوســــت مشخص شــــده ضبط کرده و 
نزد خود نگاه خواهد داشــــت. در این مــــدت، آژانس به 
این اطالعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطالعات 
منحصرا نــــزد ایران باقــــی می ماند. چنانچه تــــا زمان ارائه 
گزارش ســــالیانه بعدی ایــــران به آژانس خواســــته های 
مجلس محترم رعایت شــــد، ایــــران این اطالعــــات را در 
اختیار آژانس می گذارد، در غیر این صورت اطالعات برای 

همیشه پاک خواهد شد.
5- روشن اســــت که این یک تدبیر کامال حکیمانه بود 
که هم قانون مجلس اجرا شــــود و هم هزینه های اجرای 
قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسالمی، هر 
چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف 
خود می رســــد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به 
خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت 
و به همین جهت شــــورای عالی امنیت ملی در جلســــه 
25 بهمن خــــود تصمیم گرفــــت از طریــــق راه حل های 
هوشــــمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و 

هم هزینه های آن کاهش یابد.
6- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر 
معظم انقالب اســــالمی در خصوص اتفاق نظر دولت و 
مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء 
اســــتفاده دشــــمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو 
و تعامل بویژه با ســــایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد 
 ، و همه تالش خود را برای ســــاماندهی به اقتصاد کشور
معیشــــت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم ها 
بکار خواهد گرفــــت. در عین حال اگــــر مجلس محترم 
شورای اســــالمی چنین حرکت هوشمندانه ای را خالف 
قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشــــترک صادره 
را غیرفعال کند باید مســــؤولیت عواقب آن را نزد مردم 
بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.

7- دولت جمهوری اسالمی ایران بر اساس وظایف ملی 
و قانونــــی خود، اکنون اطمینــــان دارد که قانون مصوب 
مجلس شورای اســــالمی تاکنون به طور کامل در عین 
رعایت مالحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. 
در آینده نیز دولت در همین خــــط حرکت خواهد کرد و 
از نمایندگان محترم مجلس شــــورای اسالمی صادقانه 
درخواســــت می کند دولــــت را در این مســــیر همراهی 

نمایند.

حریرچی:

مشاهده نشانه های موج چهارم کرونا
ویروس انگلیسی کشنده تر است

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: معــــاون کل وزارت 
بهداشــــت، با هشــــدار درباره موج چهــــارم کرونا، گفت: 
موارد بســــتری کووید 19 ســــیر صعودی دارد و افزایش 
موارد ســــرپایی بــــا کمی تاخیــــر موجب افزایــــش موارد 

بستری و مرگ و میر می شود.
، افزود:  ایرج حریرچی در برنامه تیتر امشــــب شبکه خبر
اوضــــاع به نظر ما بســــیار نگــــران کننده و هشــــدار آمیز 
اســــت هرچند هنوز وارد موج چهارم نشــــده ایــــم، اما با 
مشاهده موارد وسیع ویروس انگلیســــی و ورود آن به 
کشور از مبادی مختلف، نشــــانه های اولیه موج چهارم 
ظاهر شده اســــت. وی با بیان اینکه ویروس انگلیسی 
بسیار مسری تر و کشنده تر است و جوانان را هم درگیر 
می کند، ادامه داد: در خوزســــتان زدن ماســــک به زیر 5 
درصد رسیده است و رؤسای بیمارستان ها درخواست 
کرده اند که در خوزستان قرنطینه کامل تر انجام شود، اما 
محدودیت هایی که باید اعمال شود از نظر ما مناسب 

اجرا و رعایت نمی شود.

عــــراق  در  االن  گفــــت:  بهداشــــت  وزارت  کل  معــــاون 
محدودیت هــــای شــــدیدی اعمال می شــــود و چهار روز 
هفته مــــردم حق خــــروج خــــودرو را از خانه ندارنــــد و اگر 
ماســــک نزنند چیزی حــــدود 500 هزار تومــــان ما جریمه 
می شــــوند. حریرچی ادامه داد: در جنوب عراق 5 درصد 
موارد ویروس انگلیســــی اســــت، باید سعی کنیم موج 

استان خوزستان را متوقف کنیم.
وی گفت: در سه اســــتان مازندران، گلستان و گیالن به 
رغم کنترل بیماری، اما موارد بســــتری و مرگ و میر هنوز 

باالی متوسط کشوری است.
معاون کل وزارت بهداشــــت گفت: اگر 95 درصد مردم 
ماسک بزنند و شیوه نامه ها را دقیق رعایت کنند میزان 

مرگ و میر ما در خرداد 1400 به زیر 30 نفر خواهد رسید.
حریرچی افزود: در خصوص ممنوعیت سفرهای نوروزی 
پیشنهاداتی شــــده، اما هنوز تصمیمی گرفته نشده که 
باید چند روزی صبر کنیم تــــا ببینیم وضعیت ویروس 

انگلیسی و رعایت شیوه نامه ها چه می شود.

آنچه باید درباره تفاهم ایران با آژانس اتمی بدانیم

آیا قانون مجلس نادیده گرفته شد؟
نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی حــــق دارند مواضع 
خود را آشــــکار کنند و مهمتر از آن حــــق دارند که در زمینه 
سازوکارهایی که برای اجرای مصوبه شان تنظیم می شود 
قانع شوند، اما آیا آنچه بین ایران و آژانس گذشت نادیده 

گرفتن قانون مجلس بود؟
تفاهم موقت، دوجانبه و فنــــی ایران و آژانس درباره نحوه 
تعامل دوسویه پس از توقف اجرای داوطلبانه شیوه نامه 
الحاقی، در مجلس شــــورای اســــالمی جنجال ســــاز شــــد. 
نمایندگان مجلس صبح دوشــــنبه بررسی بودجه 1400 را 
متوقف کرده در جلسه ای غیرعلنی به بررسی ابعاد تفاهم 
 کار به جلســــه علنی کشــــید و تعدادی 

ً
پرداختنــــد، نهایتا

از نمایندگان منتقد بــــه ایراد انتقــــادات تندوتیز از بیانیه 
مشــــترک ایران و آژانس پرداختند. عــــده ای از نمایندگان 
تفاهم مزبــــور را خالف قانــــون اخیر مجلــــس، ضد منافع 
ملی عنوان و آن را به عنوان تعویق یا فرصت ســــه ماهه در 
توقف اجرای شــــیوه نامه الحاقی تعبیر کردند، کار تا جایی 
باال کشــــید که مجلس با 221 رأی موافــــق، 6 رأی مخالف و 
7 رأی ممتنع، استنکاف رئیس جمهور و مقامات مربوطه 
در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به قوه 

قضائیه ارجاع داد.

پارلمان رکن دوم دموکراسی �
شــــکی نیســــت که مجلس و نظام پارلمانی یکی از ارکان 
مهم نظام دموکراســــی اســــت. این رکن بــــا قانونگذاری و 
، عدم  نظارت و وظایفی که به عهــــده دارد، کنار ارکان دیگر
انحراف یک نظام دموکراتیک به ســــمت استبداد را تأمین 
 نماینــــدگان پارلمــــان در هر 

ً
و تضمیــــن می کنــــد، طبیعتا

کشوری حق ورود و پرداختن به ویژه به مسائلی را دارند که 
به منافع مردم و کشور گره خورده باشند.

کشــــورهای مردم ساالر ضروری  کنشــــگری پارلمان ها در 
اســــت. مباحثات، و چالش ها در پارلمان های کشورهای 
مختلف نیز مســــبوق به ســــابقه اســــت. اختالف کنگره 
 به 

ً
آمریــــکا با دولــــت درباره موضوعــــات متنوع کــــه بعضا

تعطیلی دولت این کشــــور کشــــیده، یکــــی از نمونه های 
غربی آن اســــت. هرچند گاهی بحث ها در برخی مجالس 
کشورهای اروپایی یا آسیایی به مشــــاجرات لفظی و حتی 
گاهی به درگیری های فیزیکی کشــــیده شده است. البته 
این جمله به مفهوم توصیه و تجویز خشــــونت در پارلمان 
نیست، بلکه مراد آن است که شنیدن صداهای مختلف 
و منتقــــد از مجالــــس نه تنها امــــری عجیــــب و نامأنوس 
نیســــت، بلکه حق طبیعی آن اســــت، چرا که یک پارلمان 
نمایندگی اقشــــار مختلف مــــردم را به عهده دارد. مجلس 
شورای اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و 
حق دارد که در بســــیاری از امور مهم کشور ورود کرده و در 
مجرای پیش بینی شده قانونی ایفای نقش کند و صدای 
حتی مخالف خود را ابراز کند، این اتفاق، بخشــــی از شاکله 
دموکراسی است و چه بســــا نبود آن باعث نگرانی است. 
هرچند مشــــاجرات بــــه دور از ادب و درگیری های فیزیکی 
در برخی پارلمان های خارجی باعث ســــرافکندگی جامعه 
آن کشور اســــت، بالعکس پیگیری سالم و انتقاد اصولی 
در راستای اســــتیفای حقوق مردم و منافع ملی و جسارت 
و ســــماجت در این مهــــم، باید مایــــه افتخــــار و مباهات 

جامعه ای باشد که خود را یک نظام مردم ساالر می داند.
حــــال آنکه پیگیری حقوق مردم و منافع ملی در کســــوت 
نمایندگی مجلــــس، روش و منش خــــود را دارد. انتظار از 
نماینــــده ای که خود را وقــــف خدمت به مردمــــی می داند 
که او را به پارلمان فرســــتاده اند این اســــت که برای بررسی 
موضوعاتی که با زندگی و آینده مردم و کشور سروکار دارد، 
 
ً
نهایت مداقــــه و مطالعه و کنکاش را به خرج دهد. طبیعتا
زمانی که موضوع به امنیت و منافع ملی می رســــد، سطح 
باالیی از دقت نیاز است. هر جامعه ای هم برای تشخیص 
و ســــنجش منافع و امنیت، نهادهــــا و مکانیزم هایی را در 

خود تعریف کرده است.
در ماجــــرای اخیــــر و مربــــوط به تفاهــــم ایران بــــا آژانس 
انــــرژی اتمی نماینــــدگان مجلس حق دارند  بین المللی 
مواضع خود را آشــــکار کننــــد و مهمتــــر از آن حق دارند 
مصوبه شان  اجرای  برای  که  ســــازوکارهایی  زمینه  در  که 
تنظیم می شــــود قانع شــــوند، لذا به نظر می رسد ـ جدای 
آنکه این تفاهــــم صورت گرفته را قابــــل قبول بدانیم  از 
یا خیر ـ دســــت کم این مســــئله ی اقناع و همراه ســــازی 
نماینــــدگان به انــــدازه کافــــی صــــورت نگرفته اســــت و 
قانــــون  کل  کرده انــــد  احســــاس  یکبــــاره  نماینــــدگان 
مصوب آنها، دور زده شــــده اســــت. اگرچه این مسئله، 
خــــود  کارشناســــی  مداقــــه ی  و  دقت نظــــر  وظیفــــه ی 
نماینده هــــا را پیــــش از هرگونــــه موضع گیری ســــفت و 

نمی کند. منتفی  سخت، 
برای پرهیز از اطاله کالم، در ادامه به بررســــی تحوالت اخیر 
در خصوص تفاهم ایران و آژانس و جنجال مربوطه بر سر 

آن می پردازیم.
عمــــده جنجال بر ســــر تفاهم ایران و آژانــــس اتمی مربوط 
بــــه بنــــد 2 بیانیه مشــــترک اســــت کــــه در آن بــــه »تداوم 
راســــتی آزمایی و نظارت ضروری« آژانس طی سه ماه آینده 

اشاره شده است.
ســــازمان انرژی اتمی ایران در بیانیــــه ای درباره این بخش 
توضیح داده اعالم کرد که »مقصود از تداوم راستی آزمایی 
و نظارت ضروری کــــه در بند 2 بیانیه آمــــده، همان طور که 
در پیوســــت توافق شرح داده شــــده، این است که ایران 
به مــــدت 3 مــــاه اطالعات برخــــی فعالیت هــــا و تجهیزات 
نظارتی را که در پیوســــت مشــــخص شــــده ضبــــط کرده و 
نــــزد خود نگــــه خواهد داشــــت، در این مــــدت، آژانس به 
این اطالعات هیچ دسترســــی نخواهد داشت و اطالعات 
 نزد ایــــران باقی می مانــــد، چنانچه ظــــرف 3 ماه 

ً
منحصــــرا

تحریم ها به طور کامل لغو شــــد، ایران ایــــن اطالعات را در 
اختیار آژانس می گــــذارد، در غیر این صورت اطالعات برای 

همیشه پاک خواهد شد.«
برخــــی از نمایندگان محترم و منتقــــد مجلس این بخش 
را نقض متن یا دســــت کم روح قانــــون مجلس می دانند 

و معتقدند که این بند توقف اجرای شــــیوه نامه الحاقی را 
تا ســــه ماه دیگر به تعویق انداخته یا آن را مشــــروط کرده، 
یــــا روح قانون مجلس را تضعیف کرده اســــت. این عده از 
نمایندگان بر این باورند کــــه تفاهم ایران با آژانس، قانون 

مجلس را دور زده است و باید ملغی شود.

نگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بیانیه �
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان با رد تفســــیر برخی از نمایندگان مجلس، 
روز دوشــــنبه گفت: در خصوص اجرای بــــدون وقفه این 
قانــــون در مجموعــــه ارکان کشــــور اجمــــاع وجــــود دارد و 
سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا 
کرده، زمینــــه قطع نظارتهای فراپادمانــــی را نیز فراهم کرده 

است.
وی افــــزود: در بیانیه مشــــترک ایران و آژانس و پیوســــت 
اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار 
گرفت، بر موضــــوع اجرای کامل قانــــون مصوب مجلس 

تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.

از آزاداندیشی تا ضرورت صدای واحد �
هرچنــــد کــــه شــــنیدن نظــــرات مختلــــف در یــــک جامعه 
امــــری الزم و مفیــــد اســــت، اما تبدیــــل آن به شــــکاف و 
افتراق می تواند مضرات خود را داشــــته باشــــد، به ویژه در 
زمینــــه مذاکرات با غــــرب و تعامل با کشــــورهای غربی در 
خصوص توافق هســــته ای، شــــکاف داخلی و تالش برای 
ایجاد آن یکــــی از امیدها و راهبردهای طــــرف مقابل برای 
سوءاستفاده مذاکراتی بوده اســــت، بنابراین منافع ملی 
حکم می کند که برای پیگیری یک مسیر معقول در حوزه 
سیاســــت خارجی، باید از افتراق و کشاندن دعوا به داخل 

حذر کرد.
مقام معظم رهبــــری عصر روز دوشــــنبه در دیدار اعضای 
مجلــــس خبرگان ضمــــن تأکید بر ضرورت اجــــرای دقیق 
قانون خوب مصوب شده در مجلس، با اشاره به اختالف 
برداشــــتی کــــه مجلــــس از کار دولــــت دارد، گفتنــــد: این 
اختالف نظرها قابل حل اســــت و باید دو طــــرف، قضیه را 
با همــــکاری یکدیگر حل کنند و نبایــــد اختالف ها رها و یا 

تشدید شود که نشان دهنده دوصدایی باشد.

شرایط سفر مدیرکل آژانس به تهران �
ژی اتمی  آژانس بین المللی انر رافائل گروســــی، مدیرکل 
پس از دریافــــت نامه ایران به آژانس مبنــــی بر اینکه در 
5 اســــفند تهران اجرای داوطلبانه شــــیوه نامه الحاقی را 
متوقف خواهد کرد، درخواســــت کرد که به کشــــورمان 
آمــــد و به او  بیایــــد. البته او با این شــــرط به کشــــورمان 
گفته شــــده بود که تهران در تصمیم خــــود برای توقف 
کرد. به گفته  اجرای شــــیوه نامه الحاقی بازنگری نخواهد 
برخــــی منابع، حتی در جلســــات خصوصی نیــــز صحبتی 
دربــــاره اصــــالح، تغییر یا توقــــف اجرای قانــــون مجلس 
مطرح نشد، بنابراین ســــفر و مالقات های آقای گروسی 
با اطــــالع و فرض اجــــرای قانون مجلس بود، و چه بســــا 
هــــدف آن تعریف و ترســــیم نحوه همــــکاری طرفین در 

بود. جدید  شرایط 
عالوه بــــر این تیــــم آژانس انــــرژی اتمی تالش کــــرد که در 
بیانیه مشــــترک موارد دیگری را بگنجاند که می توانست 
روح تفاهــــم را خدشــــه دار کند. منابع ایرانــــی می گویند که 
تیم ایرانــــی زیر بار درخواســــت های مقامات آژانس نرفت 
تا اینکه، این تفاهم در فضایی ســــازنده کســــب شود و از 

طرفی قانون مجلس نیز به درستی و کفایت اجرا شود.

اعالم زودهنگام تصمیم ایران به آژانس �
کاظــــم غریب آبادی، ســــفیر ایران در آژانــــس در نامه ای در 
مورخــــه 25 بهمن به اطالع آژانس رســــاند که تهران اجرای 
داوطلبانــــه شــــیوه نامه الحاقــــی را وفــــق قانــــون مجلس 
شــــورای اســــالمی متوقف خواهد کــــرد. این اعــــالم ایران 
 10 روز زودتر از اجــــرای تصمیم به آژانس 

ً
به آژانس تقریبــــا

 امری مرســــوم نیســــت. پیام و 
ً
صــــورت گرفت کــــه تقریبا

دلیل ایــــن کار ایران این بود که بگویــــد در اجرای تصمیم 
خود مصمم و قاطع است. دوم اینکه، با گذر زمان و مدت 
زمان باقی مانده تا 5 اســــفند شــــماری از کشــــورها تالش 
می کردند بــــا پادرمیانی، مانع از این گام ایران شــــوند. این 
نامه بر آن بود تا آب پاکی را بر دســــتان آنهــــا بریزد و آنها را 
به دنبال راه حل اصلی ماجرا، که بازگشت طرفهای برجامی 

به تعهداتشان است، بفرستد.

تردید در اجرای قانون مجلس و پاسخ مجریان به آن �
عــــده ای از نمایندگان، تفاهم حاصل شــــده بیــــن ایران و 
آژانس را به نوعی مشروط کردن و دور زدن قانون مجلس 
در توقــــف اجــــرای شــــیوه نامه الحاقــــی تفســــیر می کنند. 
اســــتناد این عده بر بند 2 بیانیه مشــــترک است که در آن 
ایران اعالم کرده اســــت که اطالعات دوربین ها در صورت 

بازگشــــت طرف های برجامی به تعهدات تا سه ماه آینده، 
در اختیار آژانــــس قرار خواهد داد، در غیــــر این صورت آن 
اطالعات برای همیشــــه پاک خواهند شــــد. استدالل این 
عده بر این پایه اســــتوار اســــت که چون در آینده احتمال 
ارائه اطالعــــات بازه زمانی زمان حاضر به آژانس وجود دارد، 
پس شیوه نامه الحاقی متوقف نشده است. اما استدالل 
مقابل آن است که ایران ضمن کاهش تعهدات برجامی 
خود همواره اعالم کرده است که اقداماتش برگشت پذیر 
اســــت و در صــــورت پایبندی طــــرف مقابل، ایــــران نیز به 
تعهدات خود باز خواهد گشــــت. این عــــده می گویند که 
این تدبیــــر در چارچوب برگشــــت پذیری اقدامــــات ایران 

قابل توجیه و پذیرش است.
رئیس محترم مجلس و قانون مجلس نیز مجرایی را برای 
بازگشــــت به تعهدات در صورت پایبندی طرف مقابل به 
الزاماتشــــان در برجام در نظر گرفته اســــت، بنابراین اصل 

برگشت پذیری در قانون مجلس نیز رعایت شده است.
اما به فرض عدم بازگشــــت طرف های مقابل به تعهدات، 
آژانــــس نخواهد داد و برای  ایران اطالعات دوربین ها را به 

همیشه پاک خواهد شد.
گروهــــی از منتقدان نیز بــــر این باورند که اگــــر تفاهم اخیر 
نقــــض متن قانــــون مجلس نباشــــد، ناقــــض روح قانون 
مجلس است. نمایندگان مجلس و به ویژه رئیس محترم 
مجلــــس بارها تأکیــــد کرده اند که هــــدف قانون مجلس 
رفع تحریم هاســــت. عنوان قانون نیــــز به صراحت چنین 
هدفــــی را به یدک می کشــــد و آن را بیان می کنــــد )»قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
، ســــخنگوی دبیرخانه شــــورای عالی  ایران«(. از طرف دیگر
امنیت ملــــی و دولــــت هم می گوینــــد که هــــدف تفاهم 
اخیر با آژانس این اســــت که قانون مجلس با بیشــــترین 
دســــتاورد و کمترین هزینه برای کشــــور اجرا شود، از این 
جهت مجریان معتقدند که نه تنها این تفاهم ناقض روح 
قانون مجلس نیست، بلکه در راستای تحقق بخشیدن 

به همان هدف بوده است.
ایراد تعدادی از منتقدان این اســــت که مهلت سه ماهه 
ذکرشــــده در بیانیــــه مشــــترک علی اکبر صالحــــی، رئیس 
ســــازمان انــــرژی اتمــــی و رافائــــل گروســــی، در اصــــل این 
اطمینان خاطر را به طرف مقابل می دهد که برای برداشتن 
تحریم ها کماکان 3 ماه فرصت دارد و می تواند این امر را تا 
3 ماه به تعویق بیندازد. شــــاید این استدالل در ظاهر امر 
درست به نظر برســــد، اما واقعیت ماجرا ابعاد دیگری هم 

دارد که باید بدان توجه کرد.
این مسئله بیشــــتر با این پیش فرض مطرح می شود که 
شــــیوه نامه الحاقی فقط مربوط به این دوربین ها و اماکن 
اعالم شده است اما در شیوه نامه الحاقی پیش بینی شده 
است که آژانس می تواند از اماکن مختلف اعالم نشده نیز 
درخواست بازرسی فوری بدهد؛ لذا صرف ضبط سه ماهه 
دوربین هــــا، آن هم بدون اینکــــه فیلم ها بــــه آنها تحویل 
شــــود، نمی تواند خاطرجمعی برای طــــرف مقابل به منظور 

حفظ تحریم ها برقرار کند.
 بــــا توقــــف شــــیوه نامه الحاقــــی توســــط ایــــران، 

ً
طبیعتــــا

کشورهای غربی در رســــانه ها کمپین قابل توجهی را علیه 
فعالیت های هســــته ای ایــــران با هدف تشــــکیک در آن 
به راه خواهند انداخت. انتظار می رود رژیم صهیونیســــتی 
نیز در این زمینه به شــــدت تالش کند. برخی رســــانه های 
غربی و رسانه های همسو با آنها، به دروغ توقف شیوه نامه 
 
ً
الحاقی را معادل اخراج بازرســــان آژانس از ایــــران و تقریبا
چیزی شبیه به قطع همکاری تهران با این نهاد و سازمان 

بین المللی توصیف می کنند.
آژانس بــــه ایــــران و اظهارات او  بالطبع ســــفر مدیــــرکل 
مبنــــی بر اینکه به نتایج خوبی رســــیده اســــت و نظارت 
آژانــــس پایین تر از شــــیوه نامه الحاقــــی همچنان ادامه 
خواهــــد داشــــت، می توانــــد بخشــــی از عملیــــات روانی 
آژانس مرجع  آنجا کــــه  طرف مقابــــل را کاهش دهــــد، از 
راســــتی آزمایی و اندازه گیــــری فعالیت هــــای هســــته ای 
ایران اســــت و در محافل بین المللی به عنوان یک نهاد 
آن، آن هم  فنی معرفی شــــده اســــت، چنین تفاهمی با 
با اظهارات مثبت مدیــــرکل درباره نظارت بر فعالیتهای 
هســــته ای ایران، می توانــــد اجرای قانــــون مجلس را در 

کند. روانتر  جهات  برخی 

جمع بندی: �
یت ماجرا و اســــتداللهایی 

ّ
آنچه گفته شــــد تصویری از کل

کید  اســــت که طرفین در این مسئله دارند؛ با این حال تأ
بر آن اســــت که اختالف میان مجلــــس و دولت در این 
کارشناسی و اقناع کننده  گفتگوهای  از طریق  زمینه باید 
آنچه  از  حل شود؛ چه بســــا منتقدان اســــتداللهایی غیر 
گفته شــــد برای مخالفت داشــــته باشــــند که باید مدنظر 
قرار گیرد و چه بسا موافقان، پاسخ ها و احتجاجاتی دارند 

که در این نوشته به آن اشاره نشده است.
عباس اصالنی*  �



مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی چند منظوره یاوران در ساعت 9 صبح روز جمعه مورخه  99/12/22 در محل 
همدان به آدرس: ششــصد دســتگاه، جنب درمانگاه خاتم، مجتمع شــهید رجایی، مرکز مداخله در بحران برگزار می شــود. از کلیه اعضا 

دعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
کلیهپروتکلهایبهداشتیهنگامورودبهجلسهالزامیمیباشد. کارتملیورعایت همراهداشتن

ضمنــًا  بــه اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی، اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/12/17 در محل میدان دانشــگاه، مســجد اداره کل بهزیســتی استان همدان حاضر  تا پس از 

احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

  دستور جلسه:  
1- طرح و بررسی انحالل شرکت تعاونی بعد از ارائه گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد تعاونی.

2- تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی منطبق با اصالحیه قانون بخش تعاون در سال 93 در صورت عدم تصویب بند یک.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره یاوران

 تاریخ انتشار: 99/12/06

آگهی حصر وراثت

م.الف 552

خانم فاطمه بختیاری دارای شناسنامه شماره 7629 به شرح دادخواست به کالسه 
723/99 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان گل گز بختیاری به شناسنامه شــماره 5448 در تاریخ 93/06/30 
در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر است به: 1- رقیه بختیاری فرزند بهرام به شماره شناسنامه 9224 متولد 
56/10/01 دختر متوفی 2- معصومه بختیاری فرزند بهرام به شــماره شناسنامه 
7628 متولد 46/08/03 دختر متوفی 3- حاجیه بختیاری فرزند  بهرام به شماره 
شناسنامه 7627  متولد 44/04/19 دختر متوفی 4- زهرا بختیاری کیان فرزند 
بیرامعلی به شماره شناسنامه 10420 متولد 62/10/14 دختر متوفی 5- فاطمه 
بختیاری فرزند بهرام به شماره شناسنامه 7629 متولد 48/03/01 دختر متوفی.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

چون آقای مجید ده پهلوان به والیت از خانم زالل ده پهلوان، تقاضای افراز مالکیت 
نامبرده به میزان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 3980 اصلی بخش یک 
نهاوند )که در راستای استانداردسازی به 2 فرعی از 3980 اصلی تبدیل گردیده 
اســت( را از این اداره نموده و مدیریت جهاد کشــاورزی نهاوند برابر نامه شماره 
2281 مورخ 99/12/03 با افراز مقدار مذکور موافقت ننموده اســت لذا مراتب به 
کلیه مالکین مشــاعی ابالغ می گردد که به هر نحو خود را دارای حقی می دانند، 
ابــالغ می گردد کــه در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع ماده 6 
آئین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز معترض می باشــند، اعتراض خود 
را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم 
و گواهی مشــعر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبــت نهاوند تقدیم نمایند. در 
غیر اینصورت پس از ســپری شدن موعد مقرر نسبت به صدور گواهی عدم افراز 

اقدام خواهد شد. 
م.الف 963

آگهی اخطار به مالکین مشاعی
پالک 3980 اصلی بخش يك نهاوند 

محمدعلی جلیلوند- رئیس واحد ثبتی حوزه ملك نهاوند

شهرداری تویسرکان بر اساس مجوز شماره 7/920 مورخه 99/12/05 شورای محترم 
اسالمی شهر قصد دارد تأمین نیروی انسانی در قسمت های تابعه خود )خدمات شهری، 
فضای سبز و سایر دوایر( را برای سال مالی 1400 به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید.
متقاضیان می بایست جهت ثبت نام از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت اقدام نمایند. 

سایر شرایط و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.
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با تساوی ارزشمند مقابل ملی حفاری

شهرداری همدان صدرجدول لیگ ۲ را تصاحب کرد
هگمتانه، گروه ورزش: شــــاگردان رضــــا طالیی منش 
با کسب تساوی ارزشــــمند مقابل ملی حفاری، در اوج 
کرونا صدرجدول لیگ دســــته دوم فوتبال کشور را در 

اهواز تصاحب کردند.
تیم شــــهرداری در بازی هفته دهم برابر ملی حفاری تیم 
 ، قدرتمند اهواز به تساوی بدون گل رسید تا با 19 امتیاز

باالتر از حریفان خود صدرنشین گروه یک شود.

در ایــــن بازی حریــــف هرچقدر تالش کــــرد راه به دروازه 
شــــهرداری نبرد و شــــاگردان طالیی منش توانستند 

تساوی ارزشمند را به دست آورند.
شــــهرداری همــــدان از 10 بــــازی انجــــام داده صاحب 
5 بــــرد، 4 تســــاوی و یــــک شکســــت شــــده و بــــا 19 
18 امتیازی  امتیاز موفق شــــد باالتر از نفت امیدیــــه 

بگیرد. را  صدرجدول 

تقدیر فرماندار کبودرآهنگ از قویترین مرد غرب کشور
فرمانــــدار  مهــــدوی  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کبودراهنــــگ از "رضا قیطاســــی" دارنده مقام ســــوم 
پانزدهمیــــن دوره مســــابقات قهرمانــــی قوی تریــــن 
گرامیداشــــت ســــپهبد شــــهید حاج  کشــــور  مردان 
قاســــم به میزبانی اســــتان سیســــتان و بلوچستان 

کرد. تقدیر 
اینکــــه  بیــــان  بــــا  کبودراهنــــگ  مهــــدوی فرمانــــدار 
هســــتند،  ورزشــــکاران  حامی  همــــواره  مســــؤولین 
گفت: ورزشــــکاران با اخالق و نشان آور از افتخارات 

می شوند. محسوب  شهرستان  این 

ود: ما بــــه وجــــود قهرمانان نام  وی در ادامــــه افــــز
همواره  و  می کنیم  افتخــــار  شهرســــتان  این  در  آور 
اهداف  پیشبرد  در  و  هســــتیم  زشــــکاران  ور حامی 
زشــــی  ور وحیه  ر بــــردن  باال  و  شهرســــتان  زشــــی  ور
در جوانــــان نهایــــت تــــالش و مســــاعدت را انجام 

داد. خواهیم 
در ایــــن دیدار حجت الــــه مهدوی با تبریــــک به رضا 
قیطاســــی بابت کســــب مقام ســــومی در مسابقات 
کشــــور با اهداء لوحی از وی تقدیر  قوی ترین مرادن 

آورد. به عمل 

ورزش

برنامه مسابقات لیگ برتر 
فوتبال استان همدان

هگمتانــــه، گروه ورزش: هفته چهــــارم فصل 1400-
1399
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، مهر همدان شهدای باباعلی بهار

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 12

تاالر وحدت همدان، صنایع دستی اللجین
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 15

جمعه ۸ اسفند ماه �
علم و ادب همدان، ستاره سرخ تویسرکان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 12

کوالک سرخ تویسرکان، پاسارگادنوین نهاوند
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 15

مدیر تیم های ملی کشتی آزاد:

در کرونا شاهد کاهش 
سالن های ورزشی همدان 

بودیم

هگمتانه، گروه ورزش: مدیر تیم های ملی کشــــتی 
آزاد بیان کرد: در ســــال گذشــــته که لیــــگ جهانی 
برگزار شــــد تعداد 10 نفر از بازیکنــــان نزدیک به 500 
میلیون دریافت کردند اما در ســــال جاری که لیگ 
جهانی وجود نداشــــت مبلغ دســــتمزدها کاهش 

یافت.
محســــن کاوه با حضــــور در برنامــــه »ورزش بدون 
ویرایش« به بررســــی وضعیت فعلی کشــــتی ایران 
در آســــتانه المپیک پرداخت و عنوان کرد: این یک 
واقعیت اســــت که ورزش کشتی در کل دنیا رونق 
گذشــــته را ندارد که به عقیده مــــن دلیل عمده آن 

موضوع حرفه ای و پول سازی این ورزش است.
به عقیده وی کشــــتی ایران از نظر تکنیک ضعیف 
شــــده اســــت و در ســــال های اخیر بیشــــتر تمرکز 
آمادگی جســــمانی بوده است تا با  ورزشــــکاران بر 
خســــته کردن حریف امتیاز به دســــت آید، در واقع 
سبک کشتی تغییر کرده و شاهد ریزش طرفداران 

آن بوده ایم.
مدیر تیم های ملی کشــــتی آزاد دربــــاره درآمد اندک 
کشــــتی گیران گفت: یکی از راه های ایجاد انگیزه در 
کشــــتی گیران، درآمد آنها از لیگ است چرا که هیچ 
آنها وجود ندارد. کشــــتی گیری  منبع درآمدی برای 
که برای مسابقات جهانی آماده می شود نمی تواند 
به کار دیگری جز ورزش اشــــتغال داشــــته باشــــد، 

پس باید فکری برای امرار معاش او کرد.
کاوه افزود: مبلغ قرارداد بازکنان لیگ کشــــتی از 20 
تا 500 میلیون متغیر اســــت و در سال گذشته که 
لیــــگ جهانی برگزار شــــد تعداد 10 نفــــر از بازیکنان 
نزدیــــک بــــه 500میلیــــون دریافــــت کردنــــد اما در 
ســــال جاری که لیگ جهانی وجود نداشــــت مبلغ 

دستمزدها کاهش یافت.
وی، مزیت لیگ برای کشــــتی را تنهــــا از حیث مالی 
دانســــت و عنوان کرد: به نظر می رسد اگر تیم های 
حاضــــر در لیــــگ از نظــــر مالــــی حمایــــت شــــوند و 
تبلیغات بتوانــــد به این ورزش منابــــع مالی تزریق 

کند وضعیت بهتری وجود داشته باشد.
این کشــــتی گیر بــــا تجربــــه کشــــورمان در بخش 
دیگــــری، بــــه اهمیــــت ســــفرهای اســــتانی رئیس 
ورزشــــکاران  افزایــــش  در  کشــــتی  فدراســــیون 
این رشــــته اشــــاره کرد و گفت: امکانــــات از قبیل 
سالن ها و خانه های کشــــتی مهمترین نتیجه این 
سفرهاســــت که نقش تأثیر گذاری در جذب افراد 

دارد.
کاوه تأکیــــد کــــرد: با ایجــــاد انگیــــزه در نوجوانان و 
افزایــــش کمیــــت، راه های مؤثــــری بــــرای افزایش 
کیفیت این ورزشــــکاران به کار گرفته می شــــود تا 
کســــب مقام های قهرمانی میسر شود. باید توجه 
داشــــت هرچه جوانان بیشــــتری در ورزش حصور 
داشــــته باشــــند آســــیب هاب اجتماعــــی کاهش 

می یاید.
وی با ابراز تاســــف نسبت به کمرنگ شدن کشتی 
در برخی از اســــتان های کشــــتی خیز کشور گفت: 
تعــــداد باشــــگاه ها در تهــــران افزایــــش یافتــــه که 
موجب پراکندگی، کاهش مراقبت و افت کیفیت 
کشــــتی شده اســــت اما در برخی از استان ها مانند 
کرمانشــــاه، همدان و قزوین شاهد کاهش شدید 

سالن های کشتی هستیم.
کاوه خاطر نشــــان کرد: باید در استان های کشتی 
خیــــز جاذبــــه ایجــــاد کنیم تا بــــه روزهــــای اوج خود 
بازگردنــــد و اســــتان های دیگر به پیــــروی از آنها به 
سطح مطلوب برسند و جمعیت کشتی گیر کشور 

افزایش پیدا کند.

خبــر

اختصاص 42 هکتار زمین ویژه 
پیست موتورسواری در فامنین

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان از اختصاص 42 هکتار زمین ویژه پیســــت موتور 

سواری در شهرستان فامنین خبر داد.
حمید ســــیفی در آئین تجلیل از مربیان، قهرمانان، روسا و 
نواب رئیس هیأت های ورزشی شهرســــتان فامنین که با 
حضور فرماندار برگزار شد ضمن تبریک میالد امام جواد)ع(، 
اظهــــار کرد: تــــالش می کنیــــم فامنین در بحــــث ورزش به 

جایگاه اصلی خود برسد.
وی با بیان اینکه توســــعه زیرســــاخت های ورزشی استان 
همــــدان خصوصا شهرســــتان فامنین در دســــتور کار قرار 
دارد، گفــــت: یکــــی از پروژه هایــــی که بــــا حمایــــت فرماندار 
شهرستان به دنبال تسریع در ســــاخت آن هستیم پروژه 
ورزشــــگاه یک هزار و 500 نفری فامنین اســــت که اقدامات 

خوبی با کمک مسؤولین در دست اجرا است.
گفــــت:  همــــدان،  اســــتان  جوانــــان  و  ورزش  مدیــــرکل 
خوشــــبختانه با پیگیری های صــــورت گرفته توســــط اداره 
ورزش و جوانــــان، حمایت هــــای مجدانــــه و قابــــل تقدیــــر 
فرماندار جهادی شهرســــتان و مســــاعدت منابع طبیعی 
42 هکتــــار زمین برای ســــاخت پیســــت موتور ســــواری و 
اتومبیل رانی و همچنین پیســــت اسب سواری اختصاص 
داده شــــده که در آینده نزدیک شــــاهد عملیات اجرایی آن 

خواهیم بود.
وی افزود: شهرســــتان فامنین در رشــــته موتورســــواری از 
ظرفیت و استعدادهای خوبی برخوردار است که می توانند 

در مسابقات کشوری و فراملی بدرخشند.
ســــیفی در ادامه با تأکید بر اینکه دوران قهرمانی همچون 
برق و باد می گذرد و تنها چیزی که می ماند شــــاد کردن دل 
مردم اســــت، گفت: امروز باید بیــــش از پیش به فکر امید 
دادن به جامعه باشیم و نگذاریم افرادی با نیات مشخص 

در دل و روح جوانان و نوجوانان ما نفوذ کنند.
وی بــــا بیــــان اینکه نبایــــد به خاطــــر موانعی چــــون کرونا و 
زیرساخت ها فعالیت خود را متوقف کنیم چراکه فرصت ها 
یکی پــــس از دیگــــری در حال گذر اســــت، گفــــت: ورزش 
همگانــــی و ورزش در منزل تعطیلی نــــدارد و همواره در هر 

شرایطی می تواند تداوم داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشاره به نقش 
کلیدی روسای هیأت های ورزشی در پویایی ورزش استان، 
گفت: پیشکسوتان گل سرسبد ورزش ما هستند و امروز 
هرچه که داریم از برکت وجود این عزیزان اســــت امیدواریم 
بتوانیم درس هایی را که از این عزیزان فرا گرفته ایم در عمل 

به اجرا بگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: مدیر ورزش فامنین از مدیران فعال و 
جهادی است چراکه زمان و مکان برای ایشان مهم نیست 
و همواره در اختیار امور ورزش و تعالی ورزش شهرســــتان 

فامنین است.
فرماندار فامنین نیز گفت: تکمیل سالن ورزشی هزار و 500 
نفری این شهرستان در اولویت قرار دارد که امید می رود با 

تخصیص اعتبار مورد نیاز روند ساخت آن شتاب گیرد.

ســــید مجید شماعی اظهار کرد: تکمیل ســــالن یک هزار و 
500 نفری این شهرســــتان با اعتبارات شهرستانی زمان بر 
اســــت و بهره برداری از آن به طور حتم مدت زمان زیادی به 

طول می انجامد.
وی ادامــــه داد: یک و نیم میلیارد تومــــان برای تکمیل این 
طرح پیش بینی شــــده بود که تاکنون 300 میلیون تومان از 

این رقم تخصیص یافت.
شــــماعی خاطرنشــــان کــــرد: همچنیــــن مجمــــوع اعتبــــار 
شهرســــتان فامنیــــن 14 میلیــــارد تومان بــــوده که هفت 

میلیارد تومان آن تاکنون اختصاص یافته است.

فرمانــــدار فامنیــــن گفت: 10 خانــــه ورزش روســــتایی در 
سطح شهرســــتان فامنین تجهیز شده است و پنج خانه 
ورزش روستایی جدید نیز به زودی تجهیز و بهره برداری 

می رسد.
شــــماعی گفت: هم اینــــک محدودیت هایــــی در تأمین 
منابع مالی بــــرای اجرای طرح های ورزشــــی وجود دارد که 
ایــــن محدودیت هــــا مقطعی بــــوده و در زمان مــــورد نیاز 
اعتبار الزم برای رونق رشــــته های مختلف ورزشــــی تزریق 

می شود.
وی حضــــور مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان در 

شهرســــتان و بازدید از طرح های در دســــت اجــــرا و دیدار با 
ورزشکاران رشته های مختلف را زمینه ای برای چاره اندیشی 
برای تســــریع در اجرای طرح ها و رفع مشــــکالت ورزشکاران 

دانست.
2 تن از قهرمانــــان ملی، 11 نایب رئیس بانــــوان، 33 رئیس 
هیــــأت و یــــک پیشکســــوت ورزشــــی در آیینی بــــا حضور 

مسووالن در فامنین تجلیل شدند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم از قهرمانان، مربیان، 
داوران، روسا و نواب رئیس هیأت های ورزشی شهرستان 

فامنین با حضور فرماندار شهرستان تجلیل شد.

همدان پیشتاز در دوره های مربیگری همگانی
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان گفت: 
این استان جزو پیشتازان برگزاری دوره های مربیگری و کارگاه های دانش 

افزایی رشته های زیرمجموعه ورزش همگانی کشور است.
هادی ســــبزواری اظهار کرد: شــــیوع کرونا مانع از فعالیت های آموزشــــی 
ورزش هــــای همگانی همدان نشــــد و حتــــی به صورت برخط نســــبت به 

برگزاری کالس ها و کارگاه ها اقدام کردیم.
وی اضافه کرد: از ابتدای امســــال تاکنون 20 دوره آموزشی به صورت برخط 
و حضوری برگزار شــــده اســــت و قرار است تا پایان ســــال نخستین دوره 

مربیگری بادی پامپ درجه سه کشور در همدان اجرا شود.
سبزواری خاطرنشان کرد: برگزاری نخستین کارگاه بازی های رومیزی، اولین 
کارگاه جامپینگ فیتنس بانوان، آزمون مرحله هفت یوگا، سمینار کراس 

ترینینیگ، کارگاه طراحی تمرین و کارگاه تغذیه نیز در دستور کار است.
وی اجرای طرح ورزش در خانه را یکی از دستاوردهای مهم ورزش همگانی 
همدان در سال جاری دانست و گفت: در این طرح هیأت همگانی استان 

سال موفقی را سپری کرد و جزو برترین های کشور بود.
رئیس هیــــأت ورزش های همگانی همــــدان جایگاه مربیــــان همدان در 
کشور را مطلوب دانست و گفت: تا پایان امسال نیز یکصد مربی جدید به 

خانواده بزرگ مربیان همگانی این استان افزوده خواهند شد.
وی افــــزود: هم اکنون بیــــش از 2 هزار و 500 مربی در رشــــته های مختلف 
ورزش های همگانی اســــتان همدان فعالیت دارند ضمن اینکه بیش از 
20 هزار ورزشکار سازمان یافته داریم. همدان یکی از استان های نمونه در 

توسعه ورزش های همگانی کشور است.

صعود تاریخی بانوان کوهنورد همدانی
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان 
گفت: بانوان کوهنورد این استان برای نخستین بار موفق به فتح قله سبالن 

از مسیر یخچال شمالی شدند.
علیرضا گوهــــری اظهار کرد: مینا بیــــات و لیال فرضایــــی دو بانوی کوهنورد 
همدانی به همراه تیم هدایتگر توانستند این صعود را طی 12 ساعت انجام 
دهند. وی بیان کرد: این صعود فنی توســــط تیمی 6 نفره انجام شد و سعید 
عریانپور سرپرستی برنامه را برعهده داشت. گوهری اضافه کرد: این صعود از 
منطقه شابیل آغاز شد و با مسیرسازی از مسیر یخچال شمالی توسط تیم 
فنی، فتح قله ســــبالن با موفقیت انجام شــــد. وی خاطرنشان کرد: صعود از 
این مسیر دشــــوار و یخی افتخار بسیار ارزنده برای بانوان کوهنورد همدانی 
به شمار می رود و برای نخســــتین بار در تاریخ کوهنوردی استان شاهد این 

اقدام تحســــین برانگیز بودیم. وی با تأکید بر اینکه هیأت کوهنوردی توجه 
ویژه به توسعه کوهنوردی و صعودهای ورزشــــی بانوان دارد، گفت: بانوان 
همدانی از تــــوان بالقوه در صعودهای مهم برخوردار هســــتند و همدان در 
این حوزه ســــرآمد کشور اســــت. قله 4811 متری ســــبالن در 25 کیلومتری 
جنوب مشگین شهر اســــتان اردبیل واقع شده است. کوهستان سبالن 
سه قله معروف دارد که قله بزرگ آن به سلطان مشهور است و 2 قله دیگر 
آن به هرم و کسری معروف هستند. امتداد کوه سبالن شرقی ـ غربی است 
و از شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه ارسباران 
متصــــل می کند. در باالترین نقطه کوه ســــبالن دریاچه ای در حد یک هکتار 
در نــــوک قله و در محل فوران گدازه شــــکل گرفته که تنها ســــه ماه از فصل 

تابستان آب آن ذوب شده و در مابقی ایام سال یخ می بندد.

شاگردان در غیاب پاشازاده جشنواره گل راه انداختند

صعود پاس به مرحله یک شانزدهم 
نهایی جام حذفی

هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس با برتری مقابل شهرداری بم به مرحله یک 
شانزدهم جام حذفی فوتبال کشور صعود کرد.

در این بازی که عصر دیروز ســــه شــــنبه به میزبانی ورزشگاه شهید حاجی 

بابایی مریانج برگزار شــــد، تیم پاس با نتیجه ســــه بر صفر شــــهرداری بم را 
شکست داد.

ابوالفضل زمردی، رســــول رضایی و مقداد اکبرخواه ســــه گل تیم پاس در 
بازی دیروز مقابل شهرداری بم را به ثمر رساندند.

تیم پــــاس روز گذشــــته در غیــــاب مهدی پاشــــازاده ســــرمربی خود به 
مصاف شــــهرداری بم رفت و قاسم سیانکی دســــتیار پاشازاده تیمش 

را هدایت کرد.

، ابوالفضل  احمد مهرابی، محمدرضا پایداری، محمدرضا عنایتی، رضا ایار
زمردی، امین کاشفی، رسول رضایی، کامبیز محمودی، سیامک رضایی، 
الیــــاس صالحی و موســــی شــــهبازی ترکیب تیم پــــاس در ایــــن دیدار را 

تشکیل دادند.
در نیمه دوم نیز رضا کاشــــفی، مقــــداد اکبرخواه، حامــــد محمدی، علیرضا 

شکوهی و شاهین اخوی برای پاس به میدان آمدند.
علی صباحی به همراه کورش صارمی و مسعود مرادی قضاوت این بازی را 

برعهده داشتند.
مراســــم قرعه کشی مرحله یک شــــانزدهم جام حذفی ) یادواره آزادسازی 

( جمعه هفته جاری برگزار می شود. خرمشهر
در ایــــن مرحلــــه 16 تیم لیــــگ برتری و 16 تیــــم صعود کرده از مرحله ســــوم 

رقابت ها به قید قرعه حریفان خود را خواهند شناخت.
مســــابقات مرحله یک شــــانزدهم  21 و 22 اسفند ماه ســــال جاری برگزار 

می شود.
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هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا - راضیــــه مهــــری: مهم ترین 
عنصر شــــهری پــــس از مجموعه بازار و مرکزیت شــــهر از 
بوده  همــــدان  شــــهر  محالت  تاکنون،  قدیــــم  زمان های 
 ، است که به لحاظ شکلی و فضایی بر گرداگرد مرکز شهر
، مسجد جامع، سراها، کاروانســــراها و... با فاصله ای  بازار
از 800 تــــا 1500 متــــر شــــکل گرفتــــه بودند کــــه هنوز هم 
قســــمت هایی از این محالت و مراکز آنها بر چهره شــــهر 

قامتی استوار دارند.
شــــهر همدان از گذشــــته های دور دارای بافت و ساختار 
ارزشــــمندی بوده که طی گذشــــت زمان دچــــار تحوالتی 
شــــده اســــت. محالت قدیم شــــهر همدان گویای تاریخ 
و فرهنگ آن شــــهر هســــتند که نقش مهمــــی در حفظ 

هویت تاریخی کهن شهر همدان دارند.
بر اساس متون تاریخی شــــهر همدان دارای حداقل 85 
محله بوده اســــت که تعدادی از آنها با گسترش ساخت 
و ساز و خیابان کشــــی ها تخریب شده و امروز تنها برخی 

آنها دارای بافت و هویت قدیم محله هستند. از 

یکی از محــــالت قدیمی و معروف همــــدان که با احداث 
آپارتمان ســــازی های اخیر در دو  بلوار آیت ا... کاشــــانی و 
طــــرف آن تقریبا چیــــزی از آن باقی نمانده، محله قاشــــق 
تراشــــان و یا بــــه گویــــش همدانی محله قاشــــق تراشــــا 
اســــت که در گذشــــته از یــــک ســــو در مجــــاورت کوچه 
اســــپرون کوب ها و از سوی دیگر به کوچه میرزالطف اهلل 

است. می پیوسته 

اسپرون کوب ها نقطه اتصال محله قاشق تراشان  �
و کبابیان

اســــپرون در گویــــش همدانــــی همــــان چوبک اســــت، 
ریشــــه ای گیاهی که آن را می ســــاییدند و با ســــاییده آن 
ظــــرف و لبــــاس می شســــتند. در قدیم کوچــــه ای نیز به 
نــــام کوچه اســــپرون کوب ها، یــــا همان اســــپرون کوآ به 
گویش همدانی، مابین محله قاشــــق تراشان و کبابیان 
قرار داشــــته که این دو محله را به هم متصل می ساخته 

است.

ایــــن کوچه امروز بــــه نام کوچــــه مهر نامگذاری شــــده و 
پیــــش از احــــداث خیابــــان عباس آبــــاد، گویا بــــه کوچه 
صابونی هــــا متصــــل می شــــده و از ایــــن طریق بــــه محله 

کبابیان راه می یافته است.
کوچه میرزالطــــف اهلل نیز یکی دیگر از انشــــعابات محله 
قاشــــق تراشــــان بود که از کوچه های قدیمــــی و معروف 
همدان به حســــاب می آمد و از مقابل مسجد میرزالطف 
اهلل شــــروع می شد و روبه شــــمال تا محله قاشق تراشان 

می یافت. امتداد 
احــــداث بلــــوار آیــــت ا... کاشــــانی و اپارتمان ســــازی های 
حاشیه آن، این کوچه را با همه شاخه هایش نابود کرد و 
امروز دیگر اثری از کوچه میرزالطف اهلل نیست اما میجد 
میرزالطف اهلل که از عهد قاجــــار باقی مانده و از جمله آثار 
ثبــــت ملی ما به خســــاب می اید همچنــــان در آن منطقه 

پابرجاست.
حمام و بازارچه ای هم در مقابل مســــجد میرزالطف اهلل و 
با همین نام وجود داشــــته که با احداث بلوار و گسترش 
ســــاخت و ســــاز ها کامال از میان رفته اند و بــــه جای آنها 

اپارتمان سازی شده است.

کوچه کوروندها از انشعابات محله قاشق تراشان �
محله قاشق تراشان در جهت شرق به کوچه کوروندها 
می پیوســــته اســــت. این کوچه که امروزه جاللی نامیده 
می شود با گذشــــتن از پشت قلعه حاج عباس و باغچه 
نجات دادا تا خیابان کرمانشــــاه امتداد می یافته و قبل 
از احداث بلوار کاشــــانی به قاشــــق تراشــــان می رسیده 

است.
برخــــی کوروندها را تیــــره ای از لرها می داننــــد اما برخی در 
وجــــه تســــمیه آن می گویند چون گروهــــی از کوه روند ها 
)کوهنوردهــــا( از این مســــیر بــــه الوند کــــوه می رفتند به 

همین خاطر چنین نامیده می شده است.
مســــجدی نیز با همین نام در تقاطــــع کوچه کوروندها با 
کوچه مخملی، کــــه اولین کوچه باالدســــتی بلوار آیت ا... 
کاشــــانی در خیابان عباس آباد بوده، قرار داشته که پس 
از بازســــازی به مســــجد امام حســــن مجتبی)ع( نامبردار 

شده است.

وجه تسمیه محله قاشق تراشان �
آنچنان که می گویند در این کوچه از گذشــــته های دور در 
خانه ها و دکان ها قاشــــق، چمچه، مالقــــه و دیگر ظروف 
چوبی می ســــاختند و می فروختند و بــــه همین دلیل نام 

این محله را قاشق تراشان گذاشته اند.
چشمه و مسجد قاشق تراشــــان نیز از دیگر عناصر این 

محله بوده اند که درحال حاضر موقعیت دقیق چشــــمه 
مشــــخص نیست اما مســــجد هنوز پابرجا و فعال است 
و پــــس از نوســــازی های انجام شــــده بــــا توجه بــــه اینکه 
بخش عظیم این محله نابود شده، میجد به نام حضرت 

فاطمه)س( نامگذاری شده است.
می تــــوان گفت احداث بلوار آیت ا... کاشــــانی بخشــــی از 
محله های قدیمی شــــهر همــــدان به ویژه محله قاشــــق 

تراشان و تعدادی از انشعابات آن را تحت تأثیر قرار داده 
و از بین برده اســــت امــــا این بلوار امروز بخشــــی از دایره 
اول کمربندی شهر به حساب می آید که میدان امامزاده 

آباد وصل می کند. عبداهلل را به خیابان عباس 
ایــــن بلــــوار در ابتدا ســــپهبد زاهــــدی نام داشــــتو بعد از 
انقالب اســــالمی به مصدق و ســــپس به آیت ا... کاشانی 

تغییر نام داد.

محلـه قاشق تراشان
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محله ما

قاشق تراشان محله ساخت ظروف چوبی

یکی از ساکنین محله قاشق تراشان:

به وضعیت محله ها و خانه های قدیمی همدان 
بیشتر رسیدگی شود

هگمتانه، گروه محله ما: محله قاشــــق تراشان که امروز 
خیابانی به این نام از آن محله باقی مانده، یکی از محالت 
کالبدی واقع در شــــرق بلوار آیت اله کاشــــانی و شمال 
خیابان شریعتی اســــت،  که سلسله ساخت و سازهای 
حاشــــیه بلوار آیت اله کاشانی به نام آپارتمان های بانک 
رهنی، چهره واقعی برخــــی از محالت از جمله این محله 
را در پشــــت خود مدفون کرده اســــت. تنها باقی مانده 
این محله مســــجدی اســــت به این نام کــــه در البه الی 

ساختمان ها خود نمایی می کند.
هادی گروسین یکی از مورخان همدانی

با اشاره به اینکه هر یک از کوچه ها، محله ها و خیابان ها 
وجه تسمیه ای دارد، گفت: محله قاشق تراشان همدان 
هم از جمله محله هایی است که هویت خود را تاحدی 
، خانه ها  حفظ کرده است. وی افزود: در گذشته های دور
و دکان هایی در یکی از کوچه های همدان وجود داشته 
که در آن کوچه ســــاکنان به ســــاخت قاشــــق، چمچمه 
و مالقه چوبی مشــــغول بودند و از ایــــن روی نام کوچه 

قاشق تراشان بر روی این محله نهاده شده است.
گروسین در ادامه با اشــــاره به فرم این محله اظهار کرد: 
فرم این محله خطی اســــت،  این محله در مجاورت بلوار 
آیت اله کاشــــانی واقع شده اســــت و کاربری عمده این 

محله مسکونی است.
وی ادامه داد: فضای ســــبز در مرکزیت این محله وجود 
نــــدارد و مراکز عمده موجود در جوار این محله شــــامل 
مســــجد، نانوایی،  بقالی و دو مغازه میوه فروشی است 

که هنوز دیده می شوند.
یکی از ساکنین قدیمی این محله نیز در گفتگو با خبرنگار 
هگمتانه به وجود خانه های قدیمی در این محل اشــــاره 

کرد و گفت: یکی از خانه های قدیمی درســــت در مقابل 
خیابانی قرار دارد که امروز به نام قاشق تراشان نامگذاری 

شده و مغازه های نبش آن در حال تخریب اند.
قادری با بیان اینکــــه چنین محله های تاریخی و قدیمی 
باید توسط میراث فرهنگی حفظ و مرمت شوند افزود: 
اکثر محله هــــای قدیمی همدان به حال خود گذاشــــته 
شده اند و خانه های قدیمی آنها در حال نابودی هستند 

و متأسفانه کسی به این وضعیت رسیدگی نمی کند.
وی اضافه کرد: ما تاریخ و پیشــــینه غنی و پرباری داریم 
و وجود بناهــــای تاریخی در دل محالت ما نیز گواهی بر 
این قضیه اســــت و حفظ آنها وظیفه تک تک همدانی 

هاست.
قادری بر لزوم رســــیدگی بیشتر مســــؤولین شهری به 
وضعیت محله هــــا و کوچــــه پس کوچه هــــای قدیمی 
شــــهر همدان تأکید کرد و گفت: اگر به ظاهر شهرمان 
رسیدگی بیشــــتری شــــود بناهای قدیمی و تاریخی نیز 
بیشتر به چشم خواهند آمد و مرمت آنها سریع تر انجام 

خواهد گرفت.
وی با اشــــاره به اینکه در محله قاشق تراشان همدان 
نیز ماننــــد بقیــــه محله هــــای تاریخی شــــهر خانه های 
قدیمــــی و زیبایی وجــــود دارد افــــزود: هرکــــدام از این 
خانه ها می توانند به جذب گردشگر و رونق اقتصادی 

محله کمک شایانی کنند.
ایــــن پیرمرد همدانــــی ادامــــه داد: متأســــفانه در جوار 
همین خیابان قاشق تراشان چند مغازه قدیمی وجود 
دارد که وضعیت ظاهری مناسبی ندارند و باید مرمت 
شوند تا شــــاید بخش کوچکی از محله قاشق تراشان 

همچنان حفظ گردد و جلوی تخریبش گرفته شود.

هگمتانه، گروه محله ما: شهر همدان جاذبه های تاریخی و 
طبیعی زیادی دارد، یکی از زیباترین جاذبه های تاریخی اش 
حمام تاریخی قلعه اســــت که در جوار محله قاشق تراشان 

این شهر قرار گرفته است.
حمام، در تاریخ ایران قدمتی ســــه هزار ســــاله دارد. نظافت 
و پاکیزگــــی از دیرباز جزو اصول و آییــــن اعتقادی و مذهبی 
ایرانیان به شمار می رفت. قدمت ساخت حمام در ایران به 
پیش از دوره فرمانروایی هخامنشــــیان برمی گردد. پس از 
اسالم آوردن ایرانیان، حمام کردن به عنوان یکی از فرایض 
دینی مورد توجه آنهــــا قرار گرفت. اغلب حمام ها را پیرامون 

مساجد و در مسیر بازار یا مرکز شهر می ساختند.

حمام ها از جمله بناهای مهم شهری بوده اند �
حمام از جمله ابنیه مهم شــــهری بوده که معمواًل در مراکز 
محــــالت و یا در مجاور راســــته های بازار و یــــا گذرهای اصلی 
احداث می شــــده و از آنجایی که اســــتحمام شامل مراحل 
مختلفی است، لذا حمام های سنتی ایران دارای فضاهایی 

با عملکردها و خصوصیات متفاوت بوده اند.
امــــروزه با توجه به گســــترش شهرنشــــینی و زندگی جدید، 
توجه مــــردم و جامعه به چنین بناهــــای قدیمی و بافتهای 
ارزشمند تاریخی کمتر شده است. یکی از بهترین روش ها 
برای احیــــاء ارزش های فراموش شــــده این بناها، بررســــی 

آسیب ها، تغییر کاربری، احیا و مرمت آنها می باشد.

اگر عوامل مخل و آســــیب های بنا شناخته شود، حفاظت 
بنا، مرمت، استحکام بخشی بنا و احیای آن بهتر و سریعتر 
انجام خواهد شــــد. از جمله ایــــن بناهای ارزشــــمند حمام 
تاریخی قلعه در همدان است که معماری تماشایی و زیبای 
این حمام، تاریخ دوســــتان زیادی را به اینجا می کشــــاند تا از 
این بنای تاریخی دیدن کنند. اگر بخواهید درباره ی تعدادی 
از زیباتریــــن حمام های تاریخی ایران حرف بزنید حتما حمام 

قلعه همدان یک پای ماجراست.
اینکه می گوییم حمام تاریخی منظورمان گذشته های خیلی 
خیلی دور نیســــت چون به احتمــــال خیلی زیــــاد حمام در 

سال های پایانی دوره ی قاجار درست شده است.
البته فکر نکنید هنوز هم کســــانی هســــتند کــــه در اینجا 
حمام می گیرند چون این حمام هم مثل خیلی از حمام های 
تاریخی دیگــــر ایران کاربری خودش را عــــوض کرده و با یک 
سری نوســــازی ها و مرمت هایی که در ســــال های گذشته 
روی در و دیــــوارش انجــــام شــــده تبدیل به موزه و ســــفره 

خانه ای زیبا شده است.

حمام یکی از عناصر اصلی در هر محله �
در تمــــام محله های قدیمی همدان، مــــردم و اهالی قدیمی 
روزهایــــی را به یــــاد دارند که بــــرای نظافت و بهداشــــت به 
حمام های محله می رفتند و یکی از عناصر اصلی در هر محله 

همین حمام ها بودند.

در بازدید از حمام تاریخی قلعه، بعد از اینکه از هشتی ورودی 
به داخل حمام آمدید مجسمه ای را در کنار ورودی می بینید 
که در حال شبیه سازی کسی است که در گذشته همین جا 
می نشست و از مردم پول می گرفت. از کنار مجسمه که رد 
شدید اول به حمام سرد و بعد هم به حمام گرم برمی خورید.
در همه جای حمام ترکیبی از معماری ایرانی و اسالمی به کار 

رفته که فضایی دیدنی را به وجود آورده است.
در حمام 4 ســــتون سنگی هست و ســــقف طاق نماهایی 
زیبا دارد که همه و همه معماری ناب قدیمی ایران را نشان 
می دهند. اگر این حمام را با دیگر حمام های ســــنتی استان 
مقایسه کنید می بینید که معماری و ساختار این حمام چیز 

دیگریست.
مجســــمه ی جلوی در ورودی، تنها مجســــمه ی این حمام 
نیســــت و به غیر از آن مجســــمه های دیگری هــــم در موزه 
ی حمام هســــتند که با دیدن آن ها فکــــر می کنید واقعا در 

حمامی واقعی هستید و با افراد قدیمی سروکار دارید.
در این حمام تعــــدادی رگ زنی اتفاق افتــــاده که این اتفاق 
در قالب مجســــمه بــــه نمایش در آمــــده اســــت. البته در 
حمــــام قلعه، ســــفره خانه ســــنتی هــــم راه اندازی شــــده و 
بازدیدکننــــدگان می توانند بعد از دیــــدن موزه و حمام برای 
اســــتراحت و امتحان طعم غذاهای محلی بــــه آنجا بروند و 
از فضــــای کامال مناســــب حال و هوای ســــنتی حمام و غذا 

خوردن در این محیط قدیمی لذت ببرند.

شهید امیر الهیاری

هگمتانــــه، گروه محله ما: شــــهید امیــــر الهیاری، 
در   1366 شــــهریور   31 تاریــــخ  در  حمیــــد  فرزنــــد 
همــــدان متولد شــــد. او در حالی کــــه در خدمت 
 4 تاریــــخ  در  بــــود  کرمانشــــاه  در  وظیفــــه  نظــــام 
1388 در درگیری با گروهک تروریستی  فروردین 
کرمانشــــاه به  پــــژاک در روانســــر  و ضــــد انقالب 

رسید. شهادت 
در ادامــــه خاطراتی از مادر شــــهید امیــــر الهیاری از 

وبگاه خبرخوان را می خوانیم:
22 ســــاله بود که توســــط گروهک پژاک به  پسرم 
شــــهادت رســــید. امیر به امام حسین)ع( ارادت 
ویژه ای داشــــت. پــــس از رفتن امیر به ســــربازی 
همیشــــه منتظر شــــنیدن خبر شــــهادتش بودم 
و هــــر زمانی کــــه تلفــــن بــــا شــــماره ای غریــــب به 
صــــدا درمی آمد فکــــر میکردم خبر شــــهادتش را 

می دهند.
امیر همــــواره می گفت اگر من به ســــربازی بروم، 
که  برادرم  می شــــوم.  شــــهید  دایی ام  مانند  حتما 
شــــهید شــــده بود با پســــرم امیر همچون سیبی 
بودند که از وســــط نصف کرده باشی، به طوریکه 
ُخلق وخوی امیر همچون برادرم بود. امیر ســــرباز 
هشت ماه خدمت بود که شــــهید شد اما برادرم 
در عملیــــات مرصــــاد در ســــال 68 به شــــهادت 

بود. رسیده 
امیر سربازی اش را در روانسر پاوه به سر می گذراند 
و آخریــــن بار در یازدهــــم فروردین ســــال 88 برای 
مرخصی آمده بود. او همیشــــه به محض رســــیدن 
پیــــش از هر کاری به دیدار مادربزرگش که در طبقه 

باالی منزل ما بود، می رفت.
روز آخری که امیر برای رفتن آماده می شــــد دل دل 
می کرد و بر خالف همیشــــه که ســــریع بــــرای رفتن 
حاضر می شــــد، این بار طور دیگری بود و اســــترس 

داشت.
من همواره پس از شهادتش حضورش را در خانه 
احســــاس می کنم، حتی چندی پس از شهادتش 
برای نماز صبح که بیدار شــــدم، وضــــو گرفتنش را 

می دیدم.
وقتی امیر ســــرباز شد من با امام رضا)ع( عهد کردم 
و گفتم کــــه هر طور صالح می دانــــی مراقب فرزندم 
بــــاش، راضی ام بــــه رضای امــــام رضا)ع( کــــه زندگی 

فرزندم را اینطور صالح دید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 آبروی 
محله

حمام قلعه ترکیبی از معماری ایرانی و اسالمی



فراخوان مناقصه های عمومي يک مرحله ای
نوبت دوم )تاريخ انتشار: 1399/12/06(

تاريخ انتشار نوبت دوم:  12/06 /99 تاريخ انتشار نوبت اول: 99/12/05  

شــرکت آب و فاضــالب اســتان همــدان )ســهامی خاص( در نظــر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گزار پــروژه های ذیل بر اســاس فهارس بهای ســال 1399 را به 
پیمانکارانــی کــه دارای گواهینامــه صالحیت معتبر از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامــه تایید صالحیت ایمنی 
از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل موقت یا 
قطعی همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دستگاه اجرایی در کارهای مرتبط پیشین طی 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذارنماید . 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پــاکات از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به 
آدرس www.setadiran.ir    انجــام خواهــد شــد.الزم اســت مناقصه گران در صورت عــدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/12/05

 هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب 
استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/12/05 لغایت 1399/12/12 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/12/23 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/12/24  سالن جلسات مناقصه گزار.
 مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شــماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت در 
پاکــت الک و مهــر شــده حداکثــر تــا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/23 به دبیر خانه شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان به نشــانی منــدرج در فراخوان 

تحویل و رسید دریافت شود.

موضــــــــــــــوعشماره مناقصه
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد
مبلغ برآورد)ريال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآيند ارجاع 

کار)ريال(

ساعت 
بازگشايی

ع/99/279
اجرای خط پمپاژ مجتمع حسين آباد 

آشوری از مخزن صالح آباد تا مخزن زاغه 
209900700100011634.975.883.3791.748.794.1699:00

209900700100011716.170.100.218808.505.0119:30اجرای شبکه توزيع آب روستای راهموارع/99/280

ع/99/117-5
ساخت مخزن 400 متر مکعبی و تجهيز و 

فنس کشی روستای چايان
20990070010001188،135،555،201406،777،76010

 نشــانی مناقصه گزار: نشــانی مناقصه گزار: همدان  میدان بیمه جنب اداره ثبت احوال شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شــنبه تا 
چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir   درج شده است.
 شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

باشید همراه  ما  با 

 1399 6 اسفند ماه  چهار شـــنبه 
یه ۲0۲1  1۲ رجـــب  144۲    ۲4 فور
4744 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

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

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

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

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

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

از نماز لذت نمی بری، چون صداقت نداری
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: بگو پــــروردگارا مرا در 

کارها با صداقت وارد و با صدق خارج ساز و حجتی یاری کننده برایم قرار بده

رسول معظم اســــالم )ص( فرموده اند: دروغ و ناراستی شــــما را به انحراف 

می کشاند و با انحراف و ناراستی به سوی آتش رهنمون می شوید.

حکایت: 

یکی از نزدیکان شــــیخ محمد جواد انصاری همدانی نقل می کند، شخصی 

از بازاریان خدمت ایشان رسید و از اینکه نماز خواندن دیگر لذت مطلوبی 

برایش ندارد گله کرد و گفت: مدتی اســــت کــــه نمی توانم از نماز لذت ببرم، 

برای اصالح آن چه کنم؟

ایشــــان فرمودنــــد: »این حالت شــــما به خاطر دروغی اســــت کــــه در فالن 

معامله گفتی، برو توبه و استغفار و جبران کن «

سینه ای دارد فراخ و بردبار _ پر صداقت از دروغی بر کنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

علــــی ای همــــای رحمت تو چــــه آیتی خــــدا را
که بــــه ماســــوا فکندی همــــه ســــایه هما را
خ علی بین دل اگــــر خداشناســــی همــــه در ر
به علی شــــناختم مــــن به خدا قســــم خدا را
شهریار

امیرالمؤمنین علی علیه السالم:

هیچ عملی نزد خداوند محبوب  تر از نماز نیست؛ 
پس هیچ کار دنیایی شما را در وقت نماز به خود 

مشغول ندارد.
خصال، ص 6۲1، ح 10

 مناسبت

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: 
مرکــــز  صداوســــیمای  مدیــــرکل 
همدان از افزایش تولیدات داخلی 
ســــینمایی و پویانمایی در استان 
گفت: تولیدات  همدان خبر داد و 
همــــدان  اســــتان  در  پویانمایــــی 

همچنان در کشور پیشتاز است.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، 
مهــــدی دهقان نیری بــــا حضور در 
دفتــــر روزنامه هگمتانــــه و با بیان 
این که روزنامه هگمتانه یک رسانه 

مکمل با صداوسیمای مرکز همدان است، اظهار کرد: در حال حاضر 
بهتریــــن و زیباترین اخبــــار می تواند مربوط به فیلم ها و ســــریال های 
تولید شــــده در ســــیمای مرکز همدان باشــــد و همچنیــــن تولیدات 

سینمایی می تواند منبع تغذیه اخبار در شرایط کنونی باشد.
دهقــــان نیــــری در ادامه تصریح کــــرد: در ســــایر اســــتان ها تولیدات 
ســــینمایی استانی خبرسازترین موضوعات روز هستند، اما این مهم 
در اســــتان همدان سال ها بود که به دســــت فراموشی سپرده شده 

بود.
وی افزود: مردم استان همدان شایسته بهترین رخدادهای فرهنگی 
هستند و باید فضایی برای ارائه تولیدات فرهنگی ایجاد شود تا مردم 

نیز به این امر عادت کنند.
دهقان نیــــری همچنین از ســــختی های کار در ســــیمای مرکز همدان 

خبر داد و گفــــت: در حال حاضر 
در اســــتان همدان 3 کار فاخر در 
حال تولید است که 2 کار مربوط 
بــــه تولیــــدات ســــینمایی و یک 

سریال 26 قسمتی ملی است.
مرکــــز  صداوســــیمای  مدیــــرکل 
کرد:  تصریــــح  ادامه  در  همــــدان 
 26 در  خــــاک«  »نقــــش  ســــریال 
آماده ســــازی  حال  در  قســــمت 
و  عوامــــل  همــــت  بــــا  و  اســــت 
کار  این  استان،  مدیران  حمایت 

در ماه مبارک رمضان در شبکه  ملی پخش خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بازیگران همدان نیز میدانی برای نمایش کارهای 
خود نداشــــته اند، اظهار کرد: در سال های گذشــــته بازیگران همدانی 
صحنــــه ای برای ارائــــه کارهای خود نداشــــته و اســــتعداد آنها مغفول 
مانده اســــت که بــــا انجام پروژه هــــای ملی، میدان برای نشــــان دادن 

استعدادهای همدانی ها باز شده است.
وی افــــزود: حمایت مدیران این اســــتان از تولیدات فرهنگی بســــیار 
ضعیــــف بوده و این امــــر نیازمند فرهنگ ســــازی و افزایــــش کارهای 
فرهنگی در اســــتان اســــت که میل مدیران اســــتان را بــــه حمایت از 

کارهای فرهنگی افزایش دهد.
وی با بیــــان اینکه تولیــــدات پویانمایی در اســــتان همــــدان با قوت 
بیشتر در حال پیگیری است، خاطرنشــــان کرد: پویانمایی های فاخر 

نهج البالغه  امیرالمؤمنین )علیه الّصالةوالّسالم(
 درِس همیشه  بشریت

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: میالد مســــعود امیر 
مؤمنان و امام پرهیزگاران و ستاره ی درخشان 
آسمان عدل و انصاف و انسانیت، علی ابن اب
همه ی  بــــه  را  ی طالب)علیه الّصالةوالّســــالم(، 
امت اســــالمی و به ملت عزیز ایــــران... تبریک 

عرض می کنم.
)علیه الّصــــالة  امیرالمؤمنیــــن  بــــه  محبــــت 
والّســــالم( و ارادت بــــه ایــــن مرد بــــزرگ تاریخ 
بشریت و تاریخ اسالم، نه مخصوص شیعیان 
قاطبــــه ی  بــــه  مخصــــوص  حتــــی  نــــه  اســــت، 
مســــلمانان؛ بلکه این چیزی است که آزادگان 
عالــــم در آن بــــا مســــلمانان شــــریکند. شــــما 

می بینید که شــــخصیت هایی که مسلمان هم نیستند، 
درباره ی این چهره ی درخشــــان و خورشید تابناک اظهار 
ارادت می کننــــد، کتــــاب می نویســــند، شــــعر می گویند. 
خیلی خطاســــت اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب در 
بین مســــلمانان یک وســــیله ی اختالف قــــرار بگیرد. آن 
بزرگوار شخصیتی اســــت که همه ی مسلمانان و همه ی 
فرق اســــالمی نســــبت به او با همــــه ی وجــــود و با دل و 
جــــان، ارادت و محبــــت می ورزند. این عالقــــه و محبت از 
برجســــتگی ها و صفات و خصالی ناشــــی می شود که هر 
انســــان منصفی در مقابل این خصال، خاضع است؛ قدر 

جامع و قدر مشترک، این است.
ایمان مخلصانه، جهاد فداکارانه، ذوب شدن در امرونهی 
الهــــی، اطاعت و عبودیــــت مطلق در مقابــــل خداوند، بی 
اعتنایی به زخارف دنیوی و جهــــات مادی، رحم و انصاف 
و عدالت نســــبت به عمــــوم مردم، نــــگاه عطوفت آمیز به 
مظلومــــان، به ضعیفــــان، به مســــتضعفان، ایســــتادگی 
و قاطعیــــت در مقابــــل دشــــمنان دین، رفتن بــــه دنبال 
وظیفه در همه ی شــــرائط و با هر گونه ســــختی و دشواری؛ 
اینهــــا کلمــــات حکمت آمیزی اســــت که بشــــر دیــــروز و 
امــــروز و فردا به این کلمات نیازمند اســــت. نهج البالغه ی 
امیرالمؤمنین )علیه الّصالةوالّســــالم( درِس همیشــــه ی 
بشــــریت اســــت. این شــــخصیت ظاهری امیرالمؤمنین 
)علیه الّصالةوالّســــالم( اســــت کــــه چشــــم کوته بیــــن ما 
می توانــــد آن را ببینــــد و حــــس کنــــد و زیبایی هــــای آن را 
ادراک کند. ابعاد معنوی و قدســــی و ملکوتی، مخصوص 
آنها می بینند؛  قدیسین و مخصوص صدیقین است، که 
و چشم های ما توانایی ندارد که مانند اولیاءاهلل و بندگان 
مقرب الهــــی آنها را درک کنند. امروز ســــالگرد والدت یک 

چنین شخصیتی است و البته عید است.
طلوع هر ســــتاره یی در آسمان تاریخ بشــــر برای انسانها 
یک عید اســــت. والدت هر یک از برجســــتگان بشریت، 
از اولین و آخرین، آن کســــانی که راه سعادت را در مقابل 
مــــردم بــــاز کردنــــد و در این راه تــــالش کردنــــد، یک عید 
جداگانه بــــرای انسانهاســــت. این عید برای مســــلمین 

است. همیشگی 
مــــا امــــروز بعــــد از گذشــــت قرن هــــای متمادی، بــــا این 
عید، بــــا این پدیــــده، چگونه بایــــد برخورد کنیم؟ اســــم 

علــــی را بردن، کــــه کافی نیســــت؛ خود را منتســــب به او 
دانســــتن، که کفایــــت نمیکنــــد؛ ما که شــــخصیت های 
بزرگ تاریخ و پیشــــوایان دینی و انبیــــاء و اولیاء را فقط به 
عنوان یادگارهای تاریخی نمی شناســــیم؛ اینها درســــند؛ 
اینها الگوینــــد؛ اینها دســــتگیر و راهنماِى قــــدم به قدِم 
زندگی اند. مــــا چه درســــی از اینها می گیریــــم؟ این، مهم 
اســــت. امروز امت اســــالمی از امیرالمؤمنیــــن و از وجود 
لــــه( و از دیگر  ی اهلل علیه وآ

ّ
مکرم نبــــی اعظم اســــالم )صل

بزرگاِن راه روشــــن الهی چه درســــی را بایــــد بگیرد؟ کدام 
سرمشــــق را در زندگی باید عمل کند؟ این، مهم اســــت. 

با این نگاه، به امیرالمؤمنین باید نگاه کرد.
اینها مظهر تالش  که  آنچه مســــلم اســــت، این اســــت 
در راه خــــدا و دین او بودند. »اشــــهد اّنــــک جاهدت فی 
اهلل حــــّق جهاده و عملــــت بکتابه و اّتبعت ســــنن نبیه 
له«؛ شــــهادت می دهیم کــــه او جهاِد  صلــــی اهلل علیه و آ
در راه خــــدا را به صورت شایســــته انجام داد. این، چیزی 
زیــــارت امیرالمؤمنین و بقیــــه ی ائمه  که مــــا در  اســــت 
)علیهم الّســــالم( میخوانیــــم. ایــــن جهــــاد همیشــــه بر 
دوش ما هســــت. جهاد علمی، جهاد عملــــی، جهاد در 
دوران جنــــگ، جهــــاد در دوران صلــــح، جهــــاد با نفس، 
جهاد با دشــــمن بیرونی، جهــــاد با مال، جهــــاد با جان، 
جهــــاد با زبــــان؛ اینهــــا درس اســــت. کاری کــــه میکنید 
برای اعتالء دین یا اعتالء امت اســــالمی، جهاد اســــت؛ 
درســــی که میخوانیــــد برای رســــیدن به ارتقــــاء عمومِی 
ملت اســــالمی و امت اســــالمی، جهاد اســــت؛ تالشــــی 
آحاد  کــــه می کنید بــــرای ایجاد همدلــــی و محبــــت بین 
آنهــــا، جهاد اســــت؛ وقتی  امــــت اســــالمی و یکپارچگی 
درون خودتان  در  شــــیطانی  اغواگرانــــه ی  تمایــــالت  بــــا 
مبــــارزه می کنیــــد، جهاد اســــت؛ هنگامی که دشــــمنان 
خــــدا و دین و قــــرآن را در دل یــــا در زبان و یــــا در عمل 
خود دشــــمن می داریــــد، جهاد فی ســــبیل اهلل اســــت؛ 
اینها درس امیرالمؤمنین و درس اولیاء دین اســــت - 
جهاد، فقــــط مخصوص میدان جنگ نیســــت - و امت 
اســــالمی به خاطر فراموش کــــردِن مجاهدت در راه خدا 

است. رسیده  امروز  اسفبارِ  وضعیت  به 

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشــــار مختلف مردم در 
سالروز میالد امیرالمؤمنین)ع( 1385/05/17

عاشق گلسنگ
هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: کاریکلماتور نثر اســــت. بازی زبانــــی دارد تا 
بتواند گفتنی هــــا را دیدنی کند. کاریکلماتور طنــــز دارد و از نظر معنایی، 
، معموال  صراحت دارد. از چند معنایی واژه ها ســــود می برد. کاریکلماتور
از بدیهیــــات و روزمره هــــا و دم دســــتی هاســــت. ســــابقه ای در ادبیات 
کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــــود نمونه هایــــی در نثر و نظم از 
آن پیدا کرد. جمــــالت در این نوع از نثر با ذهــــن خواننده بازی می کنند 
و اندیشــــه هایی تو در تو را خلــــق می نمایند. در این ســــتون جمالتی به 

سبک کاریکلماتور آورده شده است.
سنگ بود اما عاشق گلسنگ شد.

خیال خام خود را با بی خیالی پخت.
کارتن که می دید تن به کار نمی داد.

، پر از کشتی گیر بود. بار انداز
لباس کار می پوشید، تا کاری تر بشود.

 کاریکلماتور

یخ تمدن؛ از زمانی  گذری بر تار
که آسمان به زمین الصاق شد 

تا عصر قرمز

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مجموعه پنــــج جلدی 
« با اســــتقبال مخاطبان در بازار نشــــر  »روایت تفکر
به چاپ هفتم رســــید. دفتر نشــــر معارف این اثر را 

منتشر کرده است.
؛ فرهنگ و  چــــاپ هفتــــم مجموعه »روایــــت تفکــــر
آغاز تاکنون« توســــط نشر معارف منتشر  از  تمدن 

شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
این اثــــر که شــــامل پنج جلد اســــت، توســــط مرکز 
مطالعــــات و پژوهش های راهبــــردی وزارت ورزش 
و جوانان تألیف و تدوین شده است. کتاب حاضر 
تــــالش دارد بــــا نثری ســــاده تاریخ تمدن بشــــریت 
و گســــتره تحــــوالت پیشــــرفت جامعه انســــانی را 
 ، به شــــکلی مختصر و مفیــــد بیان کنــــد. در این اثر
فرهنگ هــــا و تمدن هــــای مهم ظهور یافتــــه بر کره 
خاکــــی در پنــــج بخش اصلی تقســــیم شــــده که هر 
بخــــش از آن یک جلــــد از این مجموعــــه را به خود 
اختصــــاص داده و به طور مدون و منظم، دیدگاهی 
گسترده به مخاطب  ساختارمند را به سوی تاریخی 

می کند. عرضه 
وقایع نگاری  بــــه  را  خــــود  مطالــــب  مجموعــــه،  این 
ارائه تحلیل  تاریخی، محدود نکرده اســــت؛ بلکه با 
و بیــــان تفکرات، علوم و هنر در هــــر جامعه، ارتباط 
میــــان تحــــوالت تاریخــــی را بــــه خوبــــی مشــــخص 

می سازد.
اختصــــار در ارائــــه مطالــــب، اگرچــــه بیــــان برخی از 
گســــتره مطالب این مجموعه  از  را  جزئیات تاریخی 
حــــذف کــــرده اما بــــه گونه ای اســــت کــــه مخاطب 
بــــه اطالعات  کــــه نیــــاز  می توانــــد در هــــر بخشــــی 
عمیق تــــر و جزئی تر را درک می کنــــد، از مطالب این 
اثر ســــرنخ هایی را در دست داشته باشــــد تا در آثار 

مفصل تر به تحقیق در همان بخش بپردازد.
معرفی برجســــته ترین نمادهــــا و تحوالت فرهنگی 
تاریخی  برجســــته  شــــخصیت های  و  علــــوم  هنری، 
نیز غنای محتوایی این اثــــر را افزایش داده که ارائه 
تصاویر و جدول هــــا نیز ذهن مخاطــــب را در درک 

بیشتر این مطالب یاری می کند.
»آســــمان به زمین الصاق شد، از آغاز تا پایان قرون 
وســــطی«، »دوبــــاره به آســــمان نگاه کــــن، از ظهور 
اســــالم تا تمدن اســــالمی«، »من به قدرت رسید، از 
رنسانس تا روشــــنگری«، »این عصر قرمز است، از 
مدرنیته تا جنــــگ جهانی دوم« و »در جهت عکس 
حرکت کن، از اعتراض هــــای مدرن تاکنون« عنوان 

پنج مجلد این اثر را تشکیل می دهد.
« ســــال گذشــــته بــــرای  مجموعــــه »روایــــت تفکــــر
نخســــتین بار منتشــــر شــــد، با اســــتقبال خوبی از 
ســــوی مخاطبان در بازار کتاب همراه بوده اســــت. 
عالقه مندان برای تهیــــه این اثر می توانند به پایگاه 

اطالع رسانی دفتر نشر معارف مراجعه کنند.

میز مطالعه

آِش خاِلته ُبخوری پاته ِنخوری 
پاته

وه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری با  هگمتانــــه، گــــر
یادهای  از  پــــر  شــــهری  ؛  دلنواز و  زیبا  گذشــــته ای 
مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده است. 
وزهــــا در پس گــــذر زمــــان و ایجــــاد زندگی  ایــــن ر
پدربزرگ ها  ود  مــــی ر یادمان  وقتها  خیلــــی  مدرن، 
می کردند.  زندگــــی  چگونــــه  مادربزرگ هایمــــان  و 
کلمــــات  وز  امــــر جوانــــان  و  نوجوانــــان  از  خیلــــی 
متــــداول در همــــدان قدیــــم حتی به گوششــــان 
نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های 
را  گذشته  خاطرات  می توانند  که  هســــتند  قدیمی 
هایمان  جوان تر  کمــــک  به  و  برایمان  کننــــد  زنده 
در  را  زندگــــی  رســــم  و  راه  بشناســــند  تــــا  بیاینــــد 

شهرشان. گذشته 
در ایــــن بخش بــــه معرفــــی برخی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده اســــت 

و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِش تــــازه ِبراش ُپخــــَدن: آش تــــازه برایش پخته 
اند. یعنی برایش مشــــکل و درد سر تازه ای درست 

کرده اند.
آِش خاِلتــــه ُبخوری پاته ِنخــــوری پاته: آش خاله 
ات اســــت، بخــــوری یــــا نخوری بــــه پایت حســــاب 
می شــــود. در مواقعی به کار می رود کــــه فرد الزاما یا 

اخالقا باید کاری را انجام دهد.
آِش خودشــــه ُمخوره، حلیم َحژ عباِس به هم 
می ِزنه: آش خودش را می خورد، حلیم حاج عباس 
را به هم می زند. یعنی با کار مردم کار دارد و فضولی 

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

همه دان

ملی در اســــتان همدان در حال تولید اســــت که 
بــــا ارائه این کارها اســــتان همــــدان گام بلندی در 
راستای تولیدات پویانمایی حتی در سطح جهان 
نیز برداشته اســــت و به عنوان قطب پویانمایی 

معرفی می شود.
و  رســــانه  فعــــاالن  تعامــــل  خواســــتار  وی 
گفــــت:  و  شــــد  همــــدان  مرکــــز  صداوســــیمای 
در  شــــده  تولیــــد  گفتگومحــــور  برنامه هــــای  در 
رســــانه ها  ســــایر  همدان،  مرکــــز  صداوســــیمای 
می توانند نقش بســــزایی در هرچه بهتر شــــدن 
موضوعات طرح شــــده در این برنامه ها داشــــته 
باشــــند و با رصد این برنامه ها بــــه بهبود کیفیت 

برنامه های تولیدی نیز کمک کنند.
الوند قائم مقام رســــانه های استان نیز بیان کرد: 
رســــانه هگمتانه همواره مشــــی انقالبــــی خود را 

حفظ کرده و مورد اعتماد عموم جامعه است. 
، معاون سیمای همدان نیز در ادامه با  معراجی فر
اشــــاره به اینکه اســــتان همدان در بسیاری از رتبه 
بندی های صداوســــیما جزو 3 اســــتان برتر است، 

افزود: ســــیمای اســــتان ها بــــه صــــورت لحظه ای 
برنامه هــــای تولید شــــده را رصــــد و ارزیابی می کند 
که در این ارزیابی ها اســــتان همدان در بسیاری از 
برنامه ها رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده 

است.
کرد: برنامه شــــبانه  وی همچنیــــن خاطرنشــــان 
همــــدان در پاییــــز و زمســــتان توانســــته جــــزو 
3 شــــبانه برتــــر کشــــور باشــــد و در حــــال حاضر 
همــــدان  مرکــــز  در  شــــده  تولیــــد  برنامه هــــای 
بــــا اســــتان های قدرتمنــــد در حــــوزه تولیــــدات 

می کند. شبکه ای رقابت 
وی بــــا بیــــان اینکــــه در تولیــــدات کــــودک کــــه 
مهمتریــــن تأکیــــد رهبر انقالب اســــت، اســــتان 
همدان شــــاخصه های قابل تحسینی دارد، اعالم 
کرد: آمارهای ارائه شده توسط صداوسیمای مرکز 
همدان خود گواه این مطلب اســــت که اســــتان 
همدان در ســــال های اخیر در صداوسیما حرفی 

برای گفتن دارد.
معراجی فــــر بــــا تأکید بــــر اینکــــه بضاعــــت مالی 

صداوسیمای مرکز همدان پاسخ گوی این حجم 
از تولیدات و برنامه های شــــاخص نیست، اعالم 
کــــرد: در زمینــــه برنامه های تــــک ُگل و همچنین 
ســــایر تولیدات، اســــتان همدان تــــوان رقابت با 
استان های بزرگ کشور را دارد و این مهم نیازمند 
حمایت مدیران اســــتانی و حامیــــان مالی خواهد 

بود.
در این دیــــدار سرپرســــت هگمتانــــه از ضرورت 
هم افزایی بین رســــانه ها و هدف گذاری منسجم 
بــــرای اطالع رســــانی از رویدادهــــای اجتماعــــی  و 
فرهنگی در ســــطح شهر و استان یاد کرد و گفت: 
می توان با ایــــن مهم بســــیاری از موضوعات روز 

استان را مطرح و برای آن چاره جویی کرد.
رسانه هایی  امروز  افزود:  شــــیرمحمدی  مصطفی 
)نظیر هگمتانــــه( که در قانون بــــه عنوان دولتی 
از آنهــــا یاد می شــــود بــــا کمتریــــن  برخــــورداری از 
حمایت های دولتی از انتفاع خصوصی نیز محروم 
آســــیب جدی به اقتصــــاد این  هســــتند که این 

رسانه ها صدمه وارد کرده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان در دفتر هگمتانه:

پویانمایی مرکز همدان همچنان پیشتاز در کشور


