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قابل توجه شهروندان گرامی

 عوارض معوقه
 جرائم ماده صد
سال 1398و قبل از آن 

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری منطقه دو مراجعه فرمایید

روابط عمومی شهرداری منطقه 2 همدان

گوست  ۲۰۲۰    شماره 4594    سال بیست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قیمت ندارد  بهاء  چاپ:  ۲۰۰۰  تومان پنج شنبه  3۰ مرداد ۱399    3۰ ذی الحجه  ۱44۱      ۲۰  آ
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صف رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  شورای اسالمی شهر همدان:

  3توسعه ورزش بانوان در دستور کار است
حه 

صف پایان 34 سال چشم انتظاری مادر شهید؛

پیکر مطهر شهید نهاوندی
 به آغوش خانواده اش بازمی گردد

۲   
حه

صف تحویل ۲۰۰ واحد صنفی 
شهرک بنکداران تا دهه فجر

۲3 هزار کتاب در 3 کتابخانه پســـتی همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیــــرکل کانون پرورش 
فکــــری کــــودکان و نوجوانان همــــدان از فعالیت ســــه 
کتابخانه پســــتی در همدان خبــــر داد و گفت: تجهیزات 

شد. به روزرسانی  همدان  پستی  کتابخانه 
به گــــزارش هگمتانه، بهنــــاز ضرابی زاده ظهــــر دیروز در 
ئین رونمایی از به روزرســــانی تجهیزات کتابخانه پستی  آ
همدان اظهــــار کرد: امیدوارم شــــاهد اتفاقات خوبی در 

باشیم. کتاب خوانی  ترویج  و  توسعه 
وی بــــا بیان اینکه کتابخانه پســــتی در راســــتای اهداف 
کانــــون با توجــــه به توســــعه و ترویــــج کتاب خوانی برای 
کــــودکان مناطــــق محروم و روســــتاها تشــــکیل شــــده 
کتابخانه پســــتی  گفــــت: اساســــنامه فعالیــــت  اســــت 
کانون توســــط معاونت فرهنگی امور استان ها در سال 

از شهرهای تهران اجرا شد. 66 در برخی 
کــــودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکــــری  مدیــــرکل 
67 به  همدان با اشــــاره به اینکه این کتابخانه از ســــال 
طور رســــمی فعالیت خود را آغاز کرد و بعد در استان ها 
70 در استان  فعال شــــد افزود: کتابخانه پستی از سال 

شد. تأسیس  مالیر  شهر  در  و  همدان 
وی افزود: هــــدف از راه انــــدازی این کتابخانــــه عالوه بر 
ارســــال کتاب بــــرای کــــودکان و نوجوانان به روســــتاها 
و مناطــــق محروم این بود کــــه مربیان کتابخانه پســــتی 
در اوقاتی از ســــال  مانند جشــــن  ها و اعیاد در روستاها 
ادبــــی  و  فرهنگــــی  فعالیت هــــای  بــــه  و  یابنــــد  حضــــور 

بپردازند.
بــــه دنبال  بــــا این اقدام  کــــرد:  آنها  ضرابــــی زاده تصریح 
ایــــن بودند اگــــر اســــتعدادی در کــــودکان و نوجوانان 

آفرینش های  وجود دارد شناســــایی و به مراکز مختلف 
فرهنگــــی، هنری و ادبی معرفی شــــوند تا شــــاهد بروز و 

باشیم. استعداد ها  این  شکوفایی 
وی با اشــــاره به اینکه از سال 71 تا 72 با عهده دار شدن 
مرحــــوم کیاندخــــت مدنــــی ایــــن کتابخانــــه در همدان 
تأســــیس شــــد گفت: از ســــال 72 تا 75 خانــــم حمدی 
عهــــده دار این مســــؤولیت بود و از ســــال 75 تا 98 نیز 

توسط خانم اردالن شــــاهد فعالیت این مرکز بودیم.
کــــودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکــــری  مدیــــرکل 
همــــدان با اشــــاره بــــه اینکه ســــال ها همــــکاری خوبی 
بــــا اداره پســــت داشــــتیم و کتاب هــــا برای کــــودکان و 
کتاب ها  ابتدا  کرد:  خاطرنشان  می شد  ارسال  نوجوانان 
توســــط اداره پست به منزل کودکان و نوجوانان ارسال 
می شــــد اما بعد به علت مشکالتی به مدارس فرستاده 

شد.
وی ادامه داد: در همین راســــتا به منظور شتاب بخشی 
به فعالیت ها، ارســــال به موقع کتاب به دست کودکان 
و نوجوانــــان و به منظور کاهــــش هزینه ها از همکاران و 
رانندگان کمک گرفتیم که به شــــکل دوره ای کتاب ها را 

به روســــتاها برده و بعد تحویل بگیرند.
ضرابی زاده در ادامه ســــخنانش از وجود ســــه کتابخانه 
پســــتی در اســــتان همدان خبر داد و با بیان اینکه سه 
، تویسرکان فعال  کتابخانه پســــتی نیز در همدان، مالیر
اســــت اظهار کرد: 10 هزار و 901 کتاب در کتابخانه پستی 
همدان بــــا 2 هــــزار و 332 عضو وجــــود دارد و کتابخانه 
 845 2 هزار و  640 کتاب بــــا  9 هــــزار و  پســــتی مالیر نیز 

دارد. عضو 

8 هزار و  وی با بیان اینکه کتابخانه پســــتی تویســــرکان 
596 جلــــد کتاب بــــرای 2 هزار و 472 عضــــو دارد افزود: 
کتابخانه پســــتی همدان از ســــال 72 فعالیت می کند و 
امــــروز در واقع رونمایــــی از این مرکز نیســــت اما با این 
اقدام به دنبال این هســــتیم افراد بیشــــتری با آن آشنا 

کنیم. ایجاد  تغییراتی  هم  و  شوند 
کــــودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکــــری  مدیــــرکل 
همــــدان با بیــــان اینکه به دنبــــال این بودیــــم تدابیری 
کنیم  کتابخانه پســــتی را بیشــــتر معرفی  کنیــــم و  اتخاذ 
گفت: در این  تا تعداد اعضای بیشــــتری جذب شــــوند 
آنها نیز  راستا با دعوت از مســــؤوالن به دنبال همراهی 

بودیم.
وی گفت: مکان کتابخانه پســــتی همدان تغییر یافت و 

با ســــلیقه همکاران به شکل زیبا آراسته شد.
ضرابــــی زاده بــــا بیــــان اینکــــه در دوران کرونــــا اعضا در 
کتابخانه هــــا حضور نداشــــتند و ترجیــــح دادیم به علت 
آنهــــا را هم پســــت نکنیم امــــا فرصتی  لودگی  آ امــــکان 
پیــــش آمد تا به روزرســــانی کتابخانه انجام شــــود گفت: 
امیدوارم با اقداماتی که صورت می گیرد در آینده نســــل 

باشیم. داشته  پویا  و  اندیشمند  خالق، 
در این مراســــم به صورت نمادین جوایز مســــابقه »گل 
و گلدون« کــــه در ایام کرونــــا به صورت مجازی توســــط 
کودکان و نوجوانان برگزار شــــده  کانون پرورش فکری 
بود، اهدا شــــد تا از طریق پســــت به منازل آنها ارســــال 

شود.
در این مراسم از چند نفر از فعاالن حوزه کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان اســــتان نیز تقدیر شد.

بقاع متبرک میزبان سوگواران سیدالشهدا)ع(
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیر روابــــط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری مراسم 
ســــوگواری سیدالشــــهدا)ع( با یک چهــــارم ظرفیت بقاع 

متبرک همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، خســــرو محمــــدی روز گذشــــته 
اظهار کرد: با توجه به فرارســــیدن ماه محرم و ســــوگواری 
شــــهادت حضرت اباعبداهلل الحســــین)ع( بقــــاع متبرک 

استان با شرایط ویژه  آماده  برگزاری مراسم است.
وی با بیان اینکه مراســــم به مدت 10 شــــب از اول محرم، 
پس از نمــــاز مغرب و عشــــا و حدود یک ســــاعت برگزار 
خواهد شــــد گفت: تمام بقــــاع متبرک اســــتان که دارای 
صحن و فضای باز هســــتند با یک چهارم ظرفیت پذیرای 

زائران گرامی خواهند بود.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســــتان 
همدان با اشــــاره به اینکه داشتن ماسک و لوازم شخصی 
، جانماز و... برای زائران و عزاداران ضروری است  مانند مهر

تأکید کرد: از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری می شود.
وی با بیــــان اینکه افراد کهنســــال و کودکان مراســــم را از 
خانه و از طریــــق تلویزیون و شــــبکه های اجتماعی دنبال 
کنند گفت: زائــــران و عــــزاداران از توزیع هرگونــــه خوراکی 

با هر عنوان خــــودداری کنند و اگر نــــذورات آنها در قالب 
خوراکی های خشــــک اســــت صرفا از طریق خدام اقدام به 

توزیع شود.
کید کرد و  محمدی بــــر خودداری از تجمع در صحن هــــا تأ

 فاصلــــه  اجتماعی در ایــــن محیط ها 
ً
با بیــــان اینکه حتما

رعایت شود اظهار کرد: مردم همکاری های الزم را با خدام 
و متولیان برگزاری مراســــم داشته باشند و در بهداشت 

محیط بقاع دقت کنند.

»روز مسجد«؛ یک روز انقالبی
از هسته مقاومت تا پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی

 تجّمع مردم را بر 
ّ

مسئله، اهّمّیت خود مسجد اســــت و این ابتکاری که اســــالم در آغاز والدت خود برگزید و محل
محــــور ذکر و دعا و توّجه به خدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی اســــت. خب، یک 

عّده ای ُدور هم جمع می شوند، می گویند، می شنوند، تصمیم می گیرند.

نمایندگان »معین« بهار و کبودرآهنگ مشخص شدند
»احمد حسین فالحی« نماینده معین بهار و »احد آزادی خواه« نماینده معین کبودرآهنگ

بنا به تصمیم هیأت رئیسه مجلس و با حکم رئیس مجلس شورای اسالمی نمایندگان معین شهرستان های بهار 
و کبودرآهنگ مشــــخص شدند. پس از درگذشت عیسی جعفری نماینده فقید شهرستان های بهار و کبودرآهنگ 
مجمع نمایندگان استان همدان، حجت االسالم »احمد حسین فالحی« نماینده همدان را به عنوان نماینده معین 

« و حجت االسالم »احد آزادی خواه« نماینده مالیر را به عنوان نماینده معین »کبودرآهنگ« انتخاب کردند. »بهار

بهره برداری از 9 پروژه در منطقه چهار شهر
آیت ا... شعبانی : رویکرد اخیر مدیریت شهری اتفاقات خیلی خوب و امیدبخشی  را در شهر رقم زده است                        افشاری: رویکرد شهرستان و مدیریت شهری توجه به مناطق کم برخوردار است
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رونمایی از تمبر یادبود خبرنگاران همدان
مراســــم رونمایی از تمبــــر یادبود خبرنگاران اســــتان همدان با حضور جمعی از پیشکســــوتان 

عرصــــه رســــانه برگزار شــــد. به گــــزارش هگمتانه، عصر ســــه شــــنبه بــــا حضور شــــماری از 
پیشکســــوتان عرصه رســــانه در اســــتان همدان؛ تمبر یادبود خبرنگاران استان همدان 

شد. رونمایی 
کید بر  مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان در این مراسم با تأ

اینکه حوزه فرهنگ نیاز به سرمایه گذاری دارد...
صفحه    4 صفحه    ۸صفحه    3
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۲
در مراســـم نمادین شیرخوارگان حسینی برگزار می شود

)ع( پویش جهانی توســـل به حضرت علی اصغر
اســــتان  در  )ع(  علی اصغر حضــــرت  جهانــــی  مجمع  رئیــــس  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 

همدان گفت: مراســــم شــــیرخوارگان حسینی امســــال به صورت نمادین برگزار می شود.
ونا و  کر کــــرد: با توجــــه به شــــرایط  گذشــــته اظهار  وز  گــــزارش هگمتانــــه، اصغر رســــولی ر به 
ونا امســــال برگزاری مراســــم شیرخوارگان حســــینی به شکل  کر طبق اعالم ســــتاد مقابله با 

سال های گذشــــته برگزار نمی شود.

وی با بیان اینکه بر همین اســــاس در مراکز اســــتان ها قرار بر این اســــت که برنامه  به صورت 
نمادیــــن باشــــد و از طریق صدا و ســــیما و فضای مجازی پخش شــــود گفــــت: پویش جهانی 

گنجانده شده است. )ع(« در این برنامه  »توســــل به حضرت علی اصغر
فیلم های  امســــال  ود:  افز همدان  اســــتان  در  )ع(  علی اصغر حضــــرت  جهانی  مجمــــع  رئیس 
کشــــورهای مختلف ارســــال  زبــــان مختلــــف تهیه شــــده و به   20 ایــــن برنامــــه به  تبلیغاتــــی 

)ع( توســــل  گرفتــــاری به باب الحوائج حضرت علی اصغر می شــــود تا همه برای رفع این بال و 
. کنند

پا می شــــود گفت: ســــخنرانی، مداحی  وی با اشــــاره به اینکــــه امســــال نذرنامه خوانی نیز بر
ع( برنامه امســــال مجمع شــــیرخوارگان حســــینی  ( بــــه حضرت علی اصغر و توســــل جهانی 

. ست ا

استان

مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان:

نذورات محرم با تأیید 
کارشناسان دینی ادا شود

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل تبلیغات 
اسالمی همدان با بیان اینکه نحوه ادای نذر بستگی 
به نوع و نیت نذرکننده دارد گفت: تشــــخیص این 

مسائل بر عهده کارشناسان دینی است.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم محمد هادی 
نظیری روز چهارشــــنبه با بیان اینکه صرف نذر فقط 
با نظر کارشناسان دینی حوزه، مستقر در مکانی که 
از طریق صدا و ســــیما و فضای مجازی اطالع رســــانی 
شده، انجام می شود و بنابر تشخیص آنها، می توان 

نذر را هدایت کرد.
وی در خصــــوص اینکه آیا امکان اســــتفاده از نذر و 
جابجایــــی در این فضا وجود دارد یا خیر گفت: چون 
این مسأله شخصی اســــت و حکم فقهی دارد، باید 
ببینیــــم نیت نــــذر کننــــده و محل اســــتفاده به چه 
صورت بوده اســــت و اینکه آیا با دستورالعمل های 

بهداشتی منافاتی دارد یا ندارد.
مدیرکل تبلیغات اســــالمی همــــدان گفت: با توجه 
آمده در برگزاری مراســــم عزاداری،  به شــــرایط پیش 
در مبحث نــــذورات 2 توصیه کلی وجــــود دارد، اول 
اینکــــه تا حد امــــکان نذورات به ســــمت کمک های 
مؤمنانــــه و تأمین اقــــالم غذایی بــــرای خانواده های 
نیازمند هدایت شــــود و ادای نذورات باید منطبق بر 

دستورالعمل های بهداشتی باشد.
حجت االسالم نظیری یادآور شد: در امر ساماندهی 
نذورات و نحوه برگــــزاری عزاداری ها در کل اســــتان 
تمامــــی رؤســــا و مســــؤوالن هیأت های حســــینی، 
مبلغــــان، مداحــــان و مجموعه هــــای مرتبــــط با امر 
عــــزاداری همگی در جلســــاتی که هفته گذشــــته در 

حسینیه امام )ره( برگزار شد، توجیه شدند.
وی ادامه داد: ما حتی به توضیحات در رسانه ها و صدا 
و ســــیما اکتفا نکردیم در هر روســــتا جداگانه رئیس 
اداره به همراه کارشــــناس شــــبکه بهداشت و مأمور 
نیروی انتظامی با مســــؤوالن هیأت ها جلســــه برگزار 

شد و دستورالعمل ها به صورت کامل تشریح شد.
حجت االسالم نظیری با بیان اهمیت و جایگاه ویژه 
تبلیغ و مبلغ دین گفت: امروز رسالت مبلغان دینی 
خیلی ســــنگین و حساس اســــت لذا اطالعات آنها 

باید به روز باشند.
وی ادامه داد: شــــخص مبلــــغ باید با ابــــزار نوین روز 
مسلح شود و تبلیغ و تولید محتوا در فضای مجازی 

بخشی از این رسالت است.
مدیــــرکل تبلیغــــات اســــالمی همــــدان با تشــــریح 
عملیات محرم و تبیین شــــرایط موجود در وضعیت 
کامــــل  رعایــــت  عیــــن  در  افــــزود:  کرونــــا  بیمــــاری 
دســــتورالعمل ســــتاد کرونا، عزای ســــید الشهدا با 

شکوه اجرا خواهد شد.
به نقل از ایرنا، حجت االسالم نظیری با اشاره به اینکه 
اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق شــــهری و روستایی در 
ایام محرم صورت می گیرد، گفت: مبلغان در تبدیل 
کردن وضع موجود به یک فرصت برای ایجاد رویکرد 

عزاداری به سبک امامان شیعه توجیه شدند.

ح بنیاد مسکن انقالب  36 طر
اسالمی همدان 

آماده بهره برداری
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســــالمی همــــدان گفت: هم زمــــان با هفته 
دولــــت، 36 طرح بــــا اعتبار یک هــــزار و 547 میلیارد 

تومان در این استان بهره برداری می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حســــن ظفری افــــزود: از این 
تعداد 26 طرح مربوط به بهسازی و ساماندهی کالبد 
روســــتاها با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد تومان، تحت 
عنوان زیرســــازی، تعریض و تخریب، جدول گذاری و 

اجرای عملیات آسفالت اجرا شد.
مدیــــرکل بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی همدان 
اضافه کرد: 10 طرح دیگر در قالب بازسازی و بهسازی 
مسکن روستایی شــــامل 10 هزار واحد مسکونی با 
اعتبار یک هــــزار و 530 میلیارد تومان به مســــاحت 

830 هزار مترمربع، احداث شده است.
وی اظهار کرد: اعتبار این طرح ها مبتنی بر تسهیالت 
بانکــــی، کمــــک بالعــــوض دولت، کمــــک بالعوض 
آورده  و  خمینــــی)ره(  امــــام  حضــــرت   100 حســــاب 
متقاضی اســــت که با نظارت نظام فنی روســــتایی و 

مجموعه مقررات ملی ساختمان ساخته شده اند.
ظفــــری از آغــــاز 2 طرح عمرانــــی در شهرســــتان های 
همــــدان و نهاوند خبر داد و گفت: طــــرح اقدام ملی 
مســــکن در قالب 200 واحد در زمینی به مســــاحت 
6 هــــزار و 400 مترمربــــع، 10 بلــــوک هفــــت طبقــــه، با 
پیش بینی 78 میلیــــارد و 400 میلیون تومان اعتبار 

شروع شده است.
مدیرکل بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی همدان با 
بیان اینکه در مجموع 2 طــــرح کلنگ زنی طرح اقدام 
مســــکن ملی بــــه تعــــداد 520 واحد بــــا پیش بینی 
اعتبــــار 219 میلیــــارد و 800 میلیــــون تومان اســــت، 
گفت: براساس کلیات طرح اقدام ملی، این پروژه ها 
متقاضی محورند و منابع مورد نیاز آنها از تسهیالت 

بانکی و آورده متقاضیان تأمین می شود.
ظفری خاطرنشــــان کــــرد: برنامه ریزی هــــای الزم برای 
شــــروع این 2 طرح به انجام رســــیده است و در هفته 
دولت شاهد کلنگ زنی آنها در استان خواهیم بود.
وی اظهار کرد: در اســــتان همــــدان چهار هزار و 466 
متقاضی در طــــرح اقدام ملی مســــکن نام نویســــی 
کردند که تاکنون سه هزار و 43 متقاضی حائز شرایط 
شناخته شدند و 148 متقاضی، آورده خود را به بانک 

واریز کردند.

خبــــر

تومانی میلیارد   ۱۰۱ تسهیالت 
سال  4 طی  والیت  امداد  قرض الحسنه  صندوق 

صندوق  مدیــــر  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
امــــداد والیــــت اســــتان همــــدان گفــــت: در این 
فقره  هزار   22 پرداخت  با  توانســــتیم  ســــال  چهار 
و  اشــــتغال  زمینه هــــای  در  قرض الحســــنه  وام 
 101 مبلــــغ  بــــه  مســــکن  و  حمایتــــی  خودکفایــــی، 
ســــنت  احیای  در  بلنــــد  گامــــی  تومــــان  میلیــــارد 
قرض الحســــنه و رفــــع مشــــکالت مددجویــــان و 

برداریم. واقعی  نیازمندان 
اشــــاره  با  کرمی  مســــعود  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
صنــــدوق  تأســــیس  وز  ســــالر پنجمیــــن  بــــه 
اســــتان  گفــــت:  والیــــت،  امــــداد  قرض الحســــنه 
پیگیــــری  در  کشــــوری  ســــوم  رتبــــه  همــــدان 
امیــــد  و  اســــت،  آورده  دســــت  بــــه  را  معوقــــات 
و  راســــخ  عزمی  بــــا  مســــیر  این  ادامــــه  در  اســــت 
جــــذب  در  همــــکاران  توانمنــــدی  از  بهره گیــــری 
ســــپرده قرض الحســــنه بتوانیم ســــهم خود را در 
کارگشــــایی و رفع مشکالت مددجویان گران قدر 
نیازمنــــدان  اقتصــــادی  شــــاخصه های  بهبــــود  و 
ونق تولیــــد ایفا  از طریــــق کمک بــــه اشــــتغال و ر

. ییم نما
ایــــن  در  صنــــدوق  فعالیــــت  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
پنجم  ســــال  به  آن  فعالیت  ود  ور و  ســــال  چهــــار 
22 هــــزار فقــــره  گفــــت: توانســــتیم بــــا پرداخــــت 
و  اشــــتغال  زمینه هــــای  در  قرض الحســــنه  وام 
 101 مبلــــغ  بــــه  مســــکن  و  حمایتــــی  خودکفایــــی، 
ســــنت  احیای  در  بلنــــد  گامــــی  تومــــان  میلیــــارد 
قرض الحســــنه و رفــــع مشــــکالت مددجویــــان و 

برداریم. واقعی  نیازمندان 
103 هزار مورد افتتاح حســــاب  کرمی بابیان اینکه 
هزار   80 کــــه  اســــت  انجام شــــده  صندوق  این  در 
مربوط  هــــزار   23 و  مددجویان  به  مربوط  ســــپرده 
به مشــــتریان عــــادی و خّیران اســــت، گفت: این 
مســــیر را تا بدین جا پیموده ایــــم و ازاین پس نیز 

دل بسته ایم. لطف  همین  به 
مدیــــر صنــــدوق امــــداد والیت اســــتان همــــدان از 
ویژگی هــــای این صنــــدوق به عدم دریافــــت کارمزد 
و ســــود برای پرداخت تســــهیالت زیر پنج میلیون 
تومــــان، اخذ حداقــــل ضمانت در ارائه تســــهیالت، 
چابکی در خدمات و ارائه تسهیالت قرض الحسنه، 
اتصال به شبکه شــــتاب و تنوع در ارائه تسهیالت، 
از اعتمــــاد جامعه خّیــــران و نیکوکاران،  بهره مندی 
 ، پوشــــش جامعــــه هــــدف محــــروم و آســــیب پذیر
قابلیت دسترســــی در همه نقاط کشور با مراجعه به 
دفاتــــر کمیته امداد امام)ره( و شــــعبه های صندوق 

امداد والیت اشاره کرد.
بانکــــی  خدمــــات  بــــه  همچنیــــن  پایــــان  در  وی 
آنی  صــــدور  گفــــت:  و  کــــرد  اشــــاره  ونیکــــی  الکتر
کارت بــــرای مشــــتریان در محــــل شــــعبه، صدور 
حوالــــه  کارت،  بــــن  و  هدیــــه  کارت  کارت بانکــــی، 
و  بانــــک  اینترنــــت  در  پایــــا  و  ســــاتنا  بین بانکــــی 
کارت خوان  دســــتگاه  ارائه  بانــــک،  همــــراه  تلفن 
ســــپرده  حســــاب  افتتــــاح  و  مشــــتریان  بــــه 
قرض الحســــنه و وجــــوه اداره شــــده از خدمــــات 

است. همدان  استان  والیت  امداد  صندوق 

صرفه جویی ۱۰ میلیون مترمکعب آب با انسداد چاه
کبودراهنگ رکورددار انسداد چاه در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان همدان در جلسه شورای حفاظت 
از منابع آب استان از صرفه جویی بیش از 10میلیون 
مترمکعب آب ناشــــی از انســــداد چاه های غیرمجاز 

خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، منصــــور ســــتوده در چهل و 
هشــــتمین جلســــه شــــورای حفاظــــت از منابع آب 
اســــتان گفــــت: در ســــال آبــــی 98_99 نســــبت به 
ســــال آبی قبل با افت میزان بــــارش مواجه بودیم. 
آبــــی جاری  بــــه عبارتــــی میانگین بــــارش در ســــال 
460میلی متر است و ســــال آبی پیش میزان بارش 

به طور میانگین 606میلی متر بود.
ستوده با بیان اینکه میزان بارش میانگین در بلند 
کرد: با مقایسه  مدت 349میلی متر اســــت، عنوان 
میزان بارش در ســــال جاری آبی با بارش بلند مدت 
در می یابیم که میزان بارش گرچه نســــبت به ســــال 
قبل کاهشی بوده است اما با درنظرگیری بازه زمانی 

بیشتر و بلند مدت روند افزایشی داشته است.
وی افــــزود: در پــــی ایــــن بارش ها حجم مناســــبی از 
آب در مخزن ســــدها انباشته شــــده است و اکنون 
72درصــــد مخزن ســــد اکباتان، 69درصد آبشــــینه، 
77درصد  کالن،  96درصــــد  شیرین ســــو،  79درصد 

سرابی و 35درصد مخزن سد شنجور پر است.
وی بــــا بیــــان اهــــم اقدامــــات در راســــتای صیانت، 
تعادل بخشــــی و احیا منابــــع آبی، اظهار کــــرد: از آغاز 
ســــال جاری تاکنون 299چاه غیرمجاز پر و مسدود 
شــــده اســــت که در نتیجه این اقــــدام نزدیک به ده 
میلیــــون و پانصد هزار مترمکعــــب آب صرفه جویی 

شده است.
آب منطقه ای اســــتان همدان  مدیرعامل شــــرکت 
اعالم کــــرد: کبودرآهنگ با 104 چــــاه و فامنین با یک 

چاه، بیشــــترین و کمترین تعداد انســــداد چاه های 
غیرمجــــاز را به خود اختصــــاص داده اند. همدان نیز 

با انسداد 73چاه غیرمجاز در رتبه دوم قرار گرفت.
وی خاطرنشــــان کــــرد: عالوه بــــر انســــداد چاه های 
، با جدیت به نصب کنتورهای هوشــــمند  غیرمجــــاز
تأکیــــد شــــده و طــــی پنج ماه نخســــت ســــال جاری 
236کنتور نصب شــــده اســــت که طبق پیش بینی 
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان ســــال 1399 نصب 

کنتور به 500عدد خواهد رسید.
در ادامه ایــــن جلســــه فرزانه، سرپرســــت معاونت 
هماهنگــــی امــــور عمرانی اســــتانداری همــــدان هم 
ضمن تأکید بر تشــــکیل مســــتمر جلسات شورای 
حفاظــــت از آب در شهرســــتان هــــا، گفــــت: در این 
خصــــوص فرمانــــداران مــــورد ارزیابی قــــرار خواهند 

گرفت و از بهترین عملکرد تقدیر خواهد شد.
وی افزود: همه دســــتگاه های ذیربــــط که از اعضای 
شورای حفاظت از آب هســــتند باید تالش کنند که 
مصوبات این جلسات پیگیری و در جلسات بعدی 

گزارش کاملی از آن را ارائه کنند.
فرزانــــه گفــــت: خروجی جلســــات شــــورای حفاظت 
در اســــتان باید مصوباتی باشــــد که کمک به احیا و 

صرفه جویی در منابع آبی استان باشد.

شــــرکت  مدیرعامــــل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
شــــهرک های صنعتی همدان از تحویــــل 200 واحد صنفی 

شهرک بنکداران تا دهه فجر خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، معاون امــــور اقتصادی اســــتاندار 
همدان با همراهی فرمانــــدار همدان و تنی چند از مدیران 
استان ضمن بازدید از پروژه در حال احداث شهرک بوعلی 
2 در نشستی با حضور مدیران ذیربط مسایل و مشکالت 
این طرح بــــه منظور تکمیل و بهره برداری ســــریعتر از این 

مجموعه مورد بحث و برنامه ریزی قرار گرفت.
همدان  استان  صنعتی  شــــهرک های  شرکت  مدیرعامل 
در این نشست گفت: شهرک صنعتی بوعلی 2 همدان با 
عنایت به موقعیت جغرافیایی در مجاورت شهر جورقان 
و طرح ســــاماندهی اصناف برای احداث شــــهرک صنفی و 

انتقال برخی از اصناف مد نظر قرار گرفت.
محمدرضا بادامی افزود: این طرح در سه مرحله برای استقرار 
واحدهــــای صنفی بنکداران مــــواد غذایی، لــــوازم خانگی و 
سایر اصناف پیش بینی شده است که بخش نخست آن 
احداث 400 واحد صنفی ویژه بنکداران و انتقال این واحدها 

از بافت بازار همدان به این مجموعه است.
وی با اشــــاره به اینکــــه تاکنون یک صد واحــــد صنفی این 
شــــهرک به طور کامل آماده و حدود یک صــــد واحد دیگر 
در حال تکمیل اســــت اضافه کرد: همه زیرســــاخت های 
الزم برای این واحدها فراهم شــــده اســــت و پس از نصب 

انشــــعابات و پیاده رو ســــازی تا دهه فجر آمــــاده تحویل 
خواهد بود.

پورمجاهــــد: در واگذاری واحدها از واســــطه گری و   �
سودآوری با خرید و فروش جلوگیری شود

معاون امور اقتصادی اســــتاندار همدان نیز با بیان اینکه 
شرکت شــــهرک های صنعتی موظف است در زمان بندی 
مشــــخص واحدها را تکمیل و تحویل بهره برداران نماید 
تصریــــح کرد: بــــا عنایت به اعــــالم آمادگی مدیــــران عامل 
شــــرکت های خدمات رســــان در این جلســــه مقرر شد تا 
پایان آبان ماه ســــال جاری انشعابات چهارگانه واحدهای 

این مجموعه واگذار شود.
ظاهــــر پورمجاهــــد تأکید کــــرد: واحدهای صنفــــی در این 
شــــهرک باید در اختیار افــــراد واجد شــــرایط و فعاالن این 
اصناف قــــرار گیــــرد و این واگــــذاری به نحوی باشــــد که از 
واســــطه گری و واگذاری چند واحد به یک فرد و سودآوری 

از خرید و فروش آن جلوگیری شود.
وی افــــزود: شــــرکت شــــهرک های صنعتــــی در خصوص 
اســــتقرار شــــعب بانکی و دیگر خدمات عمومی مورد نیاز 

این شهرک نیز در اسرع وقت اقدام کند.

افشــــاری: شــــهرک بنکــــداران تبدیل به انبــــار کاال   �
نشود

فرماندار همــــدان نیز با عنایت به موقعیت این شــــهرک 
یادآورشــــد: دسترسی مطلوب این شــــهرک به راه اصلی و 
راه آهن از جمله مزیت های این شهرک است که می تواند 
با تمرکز زدایی به عنوان بارانداز توزیع کاال در غرب کشــــور 

مطرح باشد.
حسین افشاری با اشــــاره به محدودیت ها و مشکالت 
از اصنــــاف در محدوده  بــــرای برخــــی  بــــه ویژه  ترافیکی 

بــــازار همدان افــــزود: شــــهرک بنکداری با امــــکان تردد 
و  شده  پیش بینی  ترافیکی  مشــــکالت  بدون  خودروها 
باید مرکــــزی فعال در توزیع کاال باشــــد و تبدیل به انبار 

نشود. کاال 
وی با اشاره به مزیت دیگر مجاورت این شهرک با فرودگاه 
و شهر جورقان اظهار کرد: در راســــتای تأمین امنیت این 
شهرک تدابیر الزم از طریق شورای تأمین شهرستان اتخاذ 

خواهد شد.
، بــــرق و آب و فاضالب  مدیــــران عامــــل شــــرکت های گاز
استان در این نشســــت از آمادگی زیرساخت های الزم به 
منظور ارایه انشــــعابات مورد نیاز این شهرک خبر دادند و 
مقرر شد حسب قرارداد شــــرکت شهرک ها و درخواست 
متقاضیــــان انشــــعابات حداکثــــر تــــا پایــــان آبان مــــاه در 

واحدهای تکمیل شده تحویل شود.

جاده پرخطر همدان - مالیر خط کشی می شود
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: جاده همــــدان - مالیر برای 
ایمن ســــازی بیشــــتر و جلوگیری از تصــــادف در اولویت 

خط کشی قرار گرفت.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، راننــــدگان همدانی از نبود 
خط کشــــی در جاده همدان مالیر گالیه دارند و این جاده را 
به ویژه در شب خطرساز می دانند. اما مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان همدان و رئیس پلیس راهور 
اســــتان در گفتگویی که با خبرنگار هگمتانه داشتند این 

جاده را استاندارد و ایمن دانستند.
این در حالی است که روز گذشته مدیرکل راهداری استان 
در گفتگو با فارس اعالم کرده که نبود خط کشی این جاده 
را خطرساز کرده و این جاده در اولویت خط کشی قرار دارد.

خبرنــــگار  پیگیری هــــای  جــــواب  در  پناهنــــده  مصطفــــی 
هگمتانه در این باره از ایمن ســــازی جاده مالیر در ورودی 
شــــهر همدان خبر داد و گفت: قبل از احــــداث زیرگذر در 
این مسیر خطرات بســــیاری برای رانندگان وجود داشت 
به گونه ای کــــه هر لحظه یک خودرو راهور در مســــیر برای 

حوادث جاده ای وجود داشت.
وی در ادامه خاطرنشــــان کــــرد: از زمان احــــداث زیرگذر در 
مسیر روســــتای سنگستان مردم روســــتاهای اطراف که 
در روز چندیــــن بار از مســــیر حرکت می کردنــــد از کاهش 

خطرات مسیر اظهار رضایت کرده اند.
وی با بیان اینکه دید جــــاده در این دوربرگردان به ویژه در 
شب بسیار کم بود، گفت: خودروهایی که از سمت مالیر 

از شــــیب جاده با سرعت ســــرازیر می شــــدند خطرآفرین 
بودند کــــه در حال حاضــــر با احــــداث زیرگــــذر هیچگونه 

گزارش تصادفی از محل نشده و جاده ایمنی کامل دارد.
پناهنــــده از پایان کار ایمن ســــازی در مســــیر خبــــر داد و 
گفت: به دنبال این هســــتیم که با تأمین بودجه بتوانیم 

دیوارهای حائل در مسیر نصب کنیم.
رئیس پلیــــس راهور اســــتان نیــــز در ادامه گفت: مســــیر 
ورودی همدان از سمت مالیر با احداث زیرگذر از نظر ایمنی 

مشکل ندارد و گزارش تصادفی از مسیر نداشته ایم.
سرهنگ عزیزی بیان کرد: ایمنی جاده مورد تأیید قرار داد 
و دید شــــب در جاده مناســــب نبود که با احــــداث تقاطع 

مشکل مورد نظر رفع شد.

تخلف آرایشگاه های زنانه
در خدمات پزشکی زیبایی

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیر نظــــارت بر مواد 
غذایی، آشــــامیدنی، آرایشــــی و بهداشــــتی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا از برخورد جدی این مجموعه 
با آرایشگاه های ارائه دهنده خدمات درمانی و زیبایی 
مرتبط بــــا حوزه پزشــــکی، خبــــرداد و گفــــت: برخی از 
آرایشــــگاه ها به منظور جذب مشتری اقدام به اعمال 
زیبایــــی نظیــــر میکرونیدلینگ، لیزر و موارد مشــــابه 

می کنند که این کار تخلف است.
به گــــزارش هگمتانه، محمد کاظم زاده روز دوشــــنبه 
توضیح داد: روش های مرتبط با زیبایی، کارهای مرتبط 
با پوست و مو، فقط توسط پزشک مجاز است و مردم 

گاهی داشته باشند. باید به این موضوع آ
وی اضافه کرد: شــــماری از آرایشــــگرهای زنانه بدون 
کســــب هیچگونه دانش علمی در ایــــن زمینه یا طی 
مدارج دانشــــگاهی در حوزه پزشــــکی، اقدام به خرید 
دستگاه های مرتبط به زیبایی و انجام اعمال مرتبط با 

پوست و مو در محل فعالیت خود می کنند.
مدیــــر نظارت بــــر مواد غذایی، آشــــامیدنی، آرایشــــی و 
بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا اضافه 
کرد: در بازدیدهای مســــتمری که از آرایشگاه های زنانه 
صورت می گیرد با تخلف های یاد شده برخورد می شود.
کاظم زاده بیان کرد: گزارش هایی مبنی بر اســــتفاده 
از دســــتگاه های مختلف پوســــتی که نیاز به دانش 
تخصصی دارد، در آرایشگاه های زنانه به گوش رسیده 
پراتور دوره دیده 

ُ
است که در آنها به جای پزشک یک ا

از این دستگاه برای درمان بیماران استفاده می کند.
وی اضافه کرد: برخی از فروشــــگاه های لوازم آرایشــــی 
و آرایشــــگران نیز فعالیت خود را بــــه فضای مجازی و 
شــــبکه های اجتماعی تســــری داده و در آن به تبلیغ 
انواع فعالیت های پزشــــکی در محل فعالیت خود و 

جذب مشتری می پردازند.
کاظم زاده افزود: آرایشــــگرها تنها در زمینه کوتاه کردن 
مو، آرایش و رنگ کردن مو می توانند فعالیت داشــــته 
باشند و اجازه ورود به حیطه پزشکی را که یک امر علمی 
و تخصصی اســــت، ندارند. وی تأکید کرد: در این گونه 
اعمال مرتبط با زیبایی، احتمال ابتال به انواع بیماری ها از 

جمله هپاتیت، ایدز و بروز خونریزی وجود دارد.
مدیر نظــــارت بر مواد غذایی، آشــــامیدنی، آرایشــــی و 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان کرد: 
برای پیشگیری از مداخله آرایشگران در امور پزشکی 
عالوه بر معاونت درمان، اتحادیه و صنف آرایشگران 
نیز باید پیشگام شده و هنگام ارائه مجوز و بازدیدها 
ایــــن موضوع را گوشــــزد و از بــــروز هرگونــــه تخلف در 
این حوزه جلوگیری کند. کاظــــم زاده اظهار کرد: برخی 
آرایشگران پس از شرکت در دوره های فنی و حرفه ای 
و دریافــــت گواهی »پاک ســــازی پوســــت با وســــایل 
ساده«، آن را به عنوان مجوزی برای انجام امور پزشکی 
و لکه برداری به مشتری نشــــان می دهند. وی تأکید 
کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلوی 
هرگونه خدمات خارج از شــــرح وظیفه آرایشــــگاه ها را 

گرفته و با متخلفان برخورد جدی می کند.
وی گفــــت: هر چنــــد شــــاهد تخلف هایی از ســــوی 
آرایشگاه های زنانه هستیم اما برای پیشگیری از این 
نوع تخلف ها در گام نخست مردم به هیچ وجه نباید 
برای درمان خــــود به افراد غیر پزشــــک مراجعه کنند 
چرا که احتمال بروز عوارض جبران ناپذیر و آسیب به 
بدن زیاد اســــت. کاظم زاده از شهروندان خواست به 
داروهایی که از طریق فضای مجازی تجویز می شــــود 
توجهی نکنند و تأکید کرد: در اینگونه موارد مشخص 
نیست چه کسی این دارو را تجویز می کند یا چگونگی 
 ، تولید دارو، شــــماره ســــاخت محصول، شماره مجوز
پروانه ساخت آن و آزمایش های صورت گرفته بر روی 
دارو مشخص نیســــت و ممکن است این داروها به 

صورت غیرمجاز و قاچاق روانه بازار شوند.

خبــــــر

تحویل 200 واحد صنفی 
شهرک بنکداران تا دهه فجر

ابتالی 3 هزار و 4۲۸ همدانی به کرونا
مرگ 44۱ بیمار و بستری 4۱6 نفر

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس مرکز بهداشــــت 
استان همدان گفت: شمار مبتالیان به ویروس کووید 
19 به 3 هزار و 428 نفر در استان رسید و تاکنون 441 نفر 

از این بیماران جان باخته اند.
به گــــزارش هگمتانــــه، منوچهر کرمی با بیــــان اینکه هم 
اکنون 416 بیمار کرونایی بســــتری در بیمارســــتان های 
اســــتان داریم، افزود: دو شهرستان بهار و تویسرکان در 
وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و شیوع این بیماری 

در این دو شهرستان افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه 
 ، ، بهار 256 نفر داد: تاکنون در شهرستان اسدآباد 101 نفر
، فامنین 41  ، رزن و درگزیــــن 127 نفر تویســــرکان 153 نفر
، نهاوند 375  ، مالیــــر 578 نفر ، کبودراهنگ 207 نفر نفر

نفر و همدان یک هزار و 483 نفر به ویروس کرونا مبتال 
شده اند.

کرمی اضافه کرد: 107 نفر هم از مسافران خارج استان به 
ویروس کووید 19 در استان ما مبتال شده اند.
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پایان 34 سال چشم انتظاری مادر شهید؛

پیکر مطهر شهید نهاوندی  به آغوش خانواده اش بازمی گردد

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران 
شهرســــتان نهاوند گفت: پیکر مطهر شــــهید نهاوندی پس از 34 

سال به زادگاهش برمی گردد.
به گزارش هگمتانه، محمد خدارحمی اظهار کرد: پیکر مطهر یکی از 
شــــهدای واالمقام نهاوندی که اخیرا تفحص شده، پس از 34 سال 

دوری از وطن به زادگاهش بازمی گردد.
وی با بیان اینکه نام این شهید بزرگوار »علی محمد قنبری« و متولد 
روســــتای »بیان« در شهرســــتان نهاوند اســــت گفت: این شهید 
واالمقام محرم سال 65 در جزیره مجنون به شهادت رسید که پس 

از 34 سال همزمان با آغاز ماه محرم به وطن رجعت می کند.
رئیس بنیاد شــــهید و امور ایثارگران شهرســــتان نهاوند گفت: خبر 
شناسایی و بازگشت این شــــهید عزیز روز گذشته توسط مسؤول 
کمیتــــه جســــتجوی مفقودین اســــتان و فرمانده ســــپاه نهاوند به 

مادرش اعالم شد.
وی گفت: با توجه به شــــرایط ویــــژه کرونا طی روزهــــای آینده پیکر 
پاک شــــهید به شهرستان وارد شــــده و پس از ادای احترام نظامی 
و برگزاری مراسم »شبی با شــــهید« به زادگاهش منتقل و در خاک 

آرام می گیرد.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان:

توزیع 5 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان آسیب دیده از کرونا
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان از 
توزیع 5 هزار و 50 بســــته معیشــــتی بــــه ارزش یک میلیارد و 430 
میلیــــون تومــــان در قالــــب کمک هــــای مؤمنانه بیــــن نیازمندان 

آسیب دیده از کرونا خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، مرتضــــی سیاهوشــــی ظهر روز گذشــــته در 
نشست با اصحاب رســــانه، جایگاه و مسوولیت خبر و خبرنگاری 
را خطیــــر دانســــت و اظهــــار کــــرد: مدیریــــت و انعکاس درســــت 
واقعیت هــــا توســــط فعاالن عرصــــه خبــــر در رونــــد مطالبه گری از 
مســــووالن و رشــــد و پیشــــرفت همه جانبه جامعه بــــه طور حتم 

اثرگذاری چشمگیری دارد.
وی با اشــــاره به اینکه رســــانه در فرهنگســــازی رعایت بهداشت 
و دســــتورالعمل های ســــتاد مبــــارزه بــــا کرونــــا نقش به ســــزایی 
دارد افزود: فعاالن رســــانه امروز همچون دفــــاع مقدس در کنار 
مدافعــــان ســــالمت در این راســــتا در صحنــــه حضــــور دارند و با 
از ســــالمتی مردم  گاه ســــازی جامعه به منظور صیانت  آ تالش بر 

می کنند. جهاد 
کید بر اینکه مــــا هر کجا در  فرمانده ســــپاه ناحیه تویســــرکان بــــا تأ
دوران هشت سال دفاع مقدس توانســــتیم صحنه ها را به خوبی 
ثبــــت و ضبط کنیم امــــروز از آن به نحو مطلوب بهــــره بردیم ادامه 
داد:رعایت تقوا به همگان ســــفارش موکد دین اســــت؛ می طلبد 
اصحاب رســــانه این موضوع مهم و کلیدی را در انجام وظایفشان 

کنند. رعایت 
وی بــــا بیــــان اینکه در نشــــر اخبــــار حفظ آبــــروی مردم از ســــوی 
فعــــاالن عرصه خبر مــــورد توجه قرار گیــــرد البتــــه واقعیت ها نیز 

باید انعکاس داده شــــود گفت:کار باید بــــا اخالص و برای رضای 
خدا انجام شــــود چراکه عمل بااخالص برای انسان به عنوان یک 

می ماند. ماندگار  توشه 
کید بر اینکه امروز کمک به نظام جمهوری اسالمی  سیاهوشی با تأ
در هر سطح از مسوولیت و برای هر یک از ما در جایگاه حرفه خود 
یکی از الزامات اســــت بیان کرد: ســــعی کنید در سطح شهرستان 
مطالب در راســــتای امیدآفرینی انتشــــار داده شــــود چراکه تالش 

دشمن بر القای ناامیدی بر پیکره جامعه است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه البتــــه مــــا نمی گوییــــم مشــــکالت نداریم 
کنار مســــائل و  کــــرد: در  امــــا نقاط قوت بیشــــتر اســــت اظهار 
مشــــکالت دســــتاوردها هم برای افکار عمومی برجسته کنیم، 
ضمــــن اینکه برای دســــتیابی بــــه اهداف انقالب چــــون تحقق 
اهتمام  بایــــد  داریم  آن  با  زیــــادی  فاصله  که  اســــالمی  حکومت 

باشیم. داشته  ویژه 
فرمانده ســــپاه ناحیــــه تویســــرکان در ادامه به توزیــــع 5 هزار و 50 
بســــته معیشــــتی به ارزش یک میلیارد و 430 میلیــــون تومان در 
آســــیب دیده از کرونا در  قالب کمک های مؤمنانه بین نیازمندان 
شهرستان خبر داد و افزود: 200 بســــته پوشاک و لوازم تحریر و 15 
ســــری لوازم خانگی شامل یخچال، گاز و فرش در رزمایش کرونا به 

نیازمندان داده شد.
به نقل از فــــارس، وی در خصوص ســــاخت و تعمیــــر واحدهای 
100 میلیون  آسیب دیده از سیل گفت: با صرف بالغ بر  مسکونی 
تومــــان 14 واحد بازســــازی و 38 واحد تعمیر شــــد البته وام بنیاد 

مســــکن انقالب اسالمی در این خصوص هم اعطا شده است.

ح »شمیم حسینی« در مالیر اجرای طر
توزیع 5۰۰ بسته معیشتی بین خانواده های کم برخوردار

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره اوقــــاف و امــــور خیریه 
مالیر از اجرای طرح شــــمیم حســــینی در مالیر همزمــــان با دهه اول 
محرم توســــط اداره اوقاف خبر داد و گفت: در ماه محرم 500 بســــته 

معیشتی بین خانواده های کم برخوردار و نیازمند توزیع می شود.
به گزارش هگمتانه، پژمان جعفری با اشــــاره به فرا رســــیدن ایام ماه 
محرم و عزاداری ســــید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل)ع( اظهار 
کرد: همه ســــاله همزمان با ایام ماه محــــرم اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرســــتان مالیر همــــه برنامه های ویــــژه این ایــــام را در قالب طرح 

بصیرت عاشورایی برگزار می کند.
وی با بیان اینکه برنامه های امسال با توجه به شرایط کشور و شیوع 
بیماری کرونا مانند ســــال گذشــــته برگزار نمی شود افزود: امسال با 
برنامه  ریزی ها و جلســــاتی که داشتیم قرار شــــد برنامه ها به صورت 
محدود و با رعایت کامل شــــیوه نامه های بهداشتی و در چار چوب 

قوانین ستاد کرونا برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر از برگزاری مراسم عزاداری 
سید و ساالر شهیدان در قالب طرح بصیرت عاشورایی همزمان با شب 
اول محرم در پارکینگ پارک سیفیه در جوار مقبره سیف الدوله خبر داد و 

گفت: این برنامه به مدت 11 شب در فضای باز برگزار می شود.
وی با بیــــان اینکه در این زمینــــه 5 هزار متر فضای بــــاز برای حدود 
یک هزار و 200 نفر جمعیت و به صورت خانوادگی در نظر گرفته شده 
اســــت افزود: مکان برگزاری مراسم قبل از ورود مردم و بعد از اتمام 
برنامه کامال ضد عفونی شــــده و به جای فرش و موکت قرار است از 

صندلی استفاده شود.
جعفری با بیان اینکه در ابتدای ورود برای همه شــــرکت کنندگان در 
مراسم تست تب سنجی انجام می شــــود تصریح کرد: فاصله گذاری 
اجتماعــــی نیز برای هر نفر دو متر در نظر گرفته شــــده و اســــتفاده از 

ماسک نیز برای افراد شرکت کننده ضروری است.
وی بــــا بیان اینکه پذیرایــــی در برنامه ممنوع اســــت و این برنامه به 
مدت دو ســــاعت خواهد بود گفت: با وجود همه شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی باز هم مــــا تابع قانون و دســــتورالعمل ها هســــتیم زیرا 

سالمت همشهریان برای ما اولویت است.

رئیــــس اداره اوقاف و امــــور خیریه شهرســــتان مالیــــر تصریح کرد: 
با توجــــه بــــه برنامه  ریزی صــــورت گرفتــــه برنامه های طــــرح بصیرت 
عاشــــورایی شــــامل قرائت قرآن، ســــخنرانی و مداحــــی ذاکران اهل 
بیــــت)ع( و ذکر ادعیــــه و زیارت عاشــــورا و ســــینه زنی خواهد بود و 
این برنامه قرار اســــت ضبط شده و در سه شــــب آخر نیز به صورت 

مستقیم از شبکه استانی همدان پخش شود.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار اســــت در دهه اول حــــدود 5 هزار پرس 
غذای گرم بین خانواده های نیازمند توزیع شــــود افزود: این تعداد غذا 
با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و با مجوز بهداشت و درمان 
پخت و بین خانواده های کم برخوردار و حاشیه شهر توزیع می شود که 

برای این تعداد غذا نیز حدود 75 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
جعفری با بیــــان اینکه همه ســــاله برنامه های بصیرت عاشــــورایی 
در بقاع متبرکه نیز برگزار می شــــد گفت: امســــال با توجه به شرایط 

موجود هیچ کدام از بقاع متبرکه برنامه نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه برنامه های ما از طریق دو کانال تکیه ابوالفضل)ع( 
و امامــــزاده عبداهلل)ع( مالیــــر در فضای مجازی منتشــــر و بارگذاری 
خواهــــد شــــد در ادامــــه از توزیــــع 500 بســــته معیشــــتی ارزاق بین 
خانواده هــــای کم برخوردار و نیازمند شهرســــتان مالیر در ماه محرم 

خبر داد و گفت: این طرح در قالب »شمیم حسینی« اجرا می شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مالیر با بیان اینکه این طرح از محل 
نیت چهــــار موقوفه با نیت تعزیه انجام می شــــود تصریــــح کرد: قرار 
است حدود 500 بسته با مبلغ 200 میلیون تومان بین خانواده های 

نیازمند توزیع شود.
وی با بیان اینکه برای هر بســــته از ایــــن ارزاق 400 هزار تومان در نظر 
گرفته شده که شــــامل اقالم مختلف گوشت، برنج، رب، قند و چای 

و.... خواهد بود افزود: این ارزاق در دهه اول محرم توزیع می شود.
جعفــــری در گفتگو با فارس با بیان اینکــــه در ماه مبارک رمضان نیز 
تعداد 2 هزار بســــته معیشــــتی در قالب طرح کمک های مؤمنانه از 
ســــوی اداره اوقاف و امور خیریه و در راستای نیت واقف توزیع شد 
گفت: برای این تعداد بسته نیز از محل موقوفات سیف الدوله 600 

میلیون تومان هزینه شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی رزن خبر داد:

رزن به دنبال ثبت ملی صنایع دستی روستای »کاج«
فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان های رزن و درگزین اعالم 
کرد: ساماندهی صنایع دســــتی و رسیدگی به مشکالت هنرمندان 

روستای هدف گردشگری »کاج« آغاز شده است.
به گزارش هگمتانه، شــــهروز کهیایی افزود: در این طرح ساماندهی 
و به روز شــــدن آموزش های صنایع دســــتی روستا در اولویت اول و 

نشان سازی تجاری و ثبت ملی آن در مرحله بعد قرار دارد.
وی توضیح داد: در روســــتای هدف گردشــــگری کاج افــــزون بر 100 
 
ً
کارگاه صنایع دســــتی وجود دارد که در قالب خراطی چوب و عمدتا

قاب ســــازی فعالیت می کنند و برای 350 نفر به طور مستقیم و 150 
نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کرده اند.

کهیایی ادامه داد: در سند سه ساله راهبردی استان ایجاد سایت کارگاهی 
و نمایشگاهی روستای کاج مورد تأکید بود، به عبارتی کارگاه های صنایع 

دستی الزام شده بودند که در مکانی خارج از روستا تجمیع شوند.
وی با اشــــاره به اینکه روستای کاج تا پیش از این تعاونی هنرمندان 
نداشــــت، اظهار کرد: امسال در راستای شعار سال »جهش تولید« 
توان خود را بر روی اشــــتغالزایی در حوزه صنایع دستی گذاشتیم و 

تعاونی هنرمندان روستا را تشکیل دادیم.

کهیایی اضافه کرد: اعضای هیأت مدیــــره و مدیرعامل این تعاونی 
از هنرمندان روستا انتخاب شــــدند و مقرر شد مکانی برای احداث 
سایت کارگاهی و نمایشگاهی درنظر گرفته شود که با پیگیری های 
انجام شــــده افزون بر چهار هکتار از زمین های کشاورزی در نزدیکی 

روستا به این امر واگذار شد.
رئیــــس اداره میراث فرهنگــــی رزن و درگزین با بیــــان اینکه تاکنون 
حــــدود 80 کارگاه عضو تعاونی شــــده اند و بقیه در شــــرف ثبت نام 
هستند، گفت: با هماهنگی تعاونی تمام محصوالت صنایع دستی 

روستا نرخ گذاری شده است.
کهیایی بیشترین صادرات محصوالت روستای کاج را به کشورهای 
عربی عنوان کرد و افزود: سال گذشته با همکاری اتاق بازرگانی یک 

دوره آموزش بازاریابی برای هنرمندان برگزار شد.
وی در گفتگو با ایســــنا، با اشــــاره بــــه اینکه به تازگی روســــتای هدف 
گردشــــگری کاج به عنوان روســــتای بدون بیکار معرفی شده است، 
 ، گفت: یکــــی از اهــــداف اصلی مــــا در راســــتای ماندگاری گردشــــگر
تأسیس اقامتگاه های بومگردی در روستای کاج و دیگر روستاهای 
شهرستان بوده و قرار است با هماهنگی معاونت گردشگری استان 

دوره آموزشی برای دهیاران و شورای روستاها برگزار کنیم.

نمایندگان »معین«
بهار و کبودرآهنگ 

مشخص شدند
»احمد حسین فالحی« نماینده معین بهار و 

»احد آزادی خواه« نماینده معین کبودرآهنگ

بــــه تصمیم هیأت  هگمتانه، گروه شهرســــتان: بنا 
رئیســــه مجلس و بــــا حکم رئیس مجلس شــــورای 
اســــالمی نمایندگان معین شهرســــتان های بهار و 

کبودرآهنگ مشخص شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پس از درگذشــــت عیســــی 
جعفــــری نماینــــده فقیــــد شهرســــتان های بهــــار و 
کبودرآهنــــگ مجمع نماینــــدگان اســــتان همدان، 
نماینده  فالحــــی«  حســــین  »احمد  حجت االســــالم 
« و  همــــدان را بــــه عنــــوان نماینــــده معیــــن »بهــــار
آزادی خواه« نماینــــده مالیر را  حجت االســــالم »احد 
انتخاب  »کبودرآهنــــگ«  معین  نماینــــده  عنوان  به 

کردند.
فالحــــی و آزادی خــــواه بــــا تصویب هیأت رئیســــه و 
تأیید رئیس مجلس شــــورای اســــالمی به ترتیب به 
عنــــوان نماینــــدگان معین شهرســــتان های بهار و 

کبودرآهنگ تعیین شدند.
بــــه نقل از ایســــنا، نماینــــده بهــــار و کبودرآهنگ در 
انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم مشــــخص 

خواهد شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان همدان:

فامنین
 نیازمند سالن نمایش فیلم

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر کل کانون پرورش 
فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان همدان با بیان 
اینکــــه شهرســــتان فامنیــــن فاقد ســــالن نمایش 
فیلم اســــت گفت: با توجه به نیاز خانواده های این 
منطقه، اولویت ما در این شهرستان ساخت سالن 
سینماســــت کــــه امیدواریم با همــــکاری فرمانداری 

محقق شود.
در  ضرابــــی زاده   بهنــــاز  هگمتانــــه،  گــــزارش   بــــه 
پیشــــینه ای  ارائه  بــــا  فامنین  فرمانــــدار  بــــا  دیدار 
و  کــــودکان  فکری  ورش  پــــر کانــــون  تأســــیس  از 
ایــــن  طــــول  در  آن  دســــتاوردهای  و  نوجوانــــان 
ورش  پر کانون  کتابخانه های  کرد:   اظهار  ســــال ها 
فکــــری از تخصصی تریــــن کتابخانه هــــا در ســــطح 
کشور اســــت که به کودکان و نوجوانان خدمات 

می دهد.
وی با اشــــاره بــــه فعالیت های انجام شــــده در طول 
6 ماه گذشــــته کانــــون پــــرورش فکری کــــودکان و 
نوجوانــــان تصریح کرد: با وجود شــــرایط حادی که در 
کل کشور به واسطه شــــیوع ویروس کرونا به وجود 
آمد، کانون از رســــالت خود دســــت بر نداشت و در 
این ایام نیز به صــــورت مجازی در خدمت کودکان و 

نوجوانان بوده است.
و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش  کانــــون  کل  مدیــــر 
نوجوانــــان اســــتان همدان افــــزود: در ایــــن میان 
نوجوانــــان  و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش  کانــــون 
شهرســــتان فامنین هم از این امر مســــتثنی نبود 
و به عنوان یکی از فعال ترین مراکز اســــتان در این 

ایام خوش درخشیده است.
ورش  پر کانون  کمبودهای  و  مشــــکالت  به  وی 
اشــــاره  فامنیــــن  شهرســــتان  کــــودکان  فکــــری 
گفت:  مرکــــز فرهنگی هنری شهرســــتان  کــــرد و 
فامنیــــن فاقــــد ســــالن نمایش فیلم اســــت که 
بــــا توجــــه بــــه نیــــاز خانواده هــــای ایــــن منطقه، 
ســــاخت  شهرســــتان  ایــــن  در  مــــا  اولویــــت 
همکاری  بــــا  یم  امیدوار که  سینماســــت  ســــالن 
ودی  ز بــــه  امــــر  ایــــن  شهرســــتان  فرمانــــداری 

شود. محقق 
بــــه نقــــل از فــــارس، در ادامه ایــــن دیــــدار فرماندار 
فامنین، ســــید مهدی شــــماعی از عملکرد خوب و 
مؤثر کانون در شهرستان قدردانی کرد و گفت:  برای 
تجهیز مرکز فرهنگی- هنری این شهرســــتان قول 

مساعدت و همکاری می دهیم.

خبــــر

: رئیس هیأت مدیره بازار بزرگ مبل مالیر

شهرک نمایشگاهی »نگین غرب« احداث می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس هیأت مدیره بازار بزرگ مبل مالیر گفت: شهرک نمایشگاهی 
تفریحی، گردشــــگری و تجاری مبل و منبت مالیر با عنوان »نگین غرب« با ســــرمایه گذاری بخش 

خصوصی در 18 هکتار احداث می شود.
به گزارش هگمتانه، یداهلل کریمی با اشاره به مشــــکالت واحدهای مبل و منبت این شهرستان 
اظهار کرد: با توجه به شــــیوع کرونا و کاهش حضور فیزیکی مردم و مســــافران کســــب و کار این 

حوزه نیز با مشکالتی مواجه شده است.
وی گرانــــی مواد اولیه را نیز از دیگر مشــــکالت این حوزه دانســــت و گفت: پرداخت تســــهیالت 
مربوط به آسیب دیدگان کرونا به واحدها در حال انجام است اما مشکالت همچنان وجود دارد.
رئیــــس هیأت مدیره بازار بزرگ مبل مالیر در ادامه با اشــــاره به ســــاخت شــــهرک نمایشــــگاهی 
تفریحی، گردشــــگری و تجــــاری مبل و منبــــت مالیر با عنــــوان نگین غرب گفت: این شــــهرک با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در 18 هکتار زمین احداث می شود.

وی با بیان اینکه جانمایی این شــــهرک انجام شــــده و ســــرمایه گذار آن نیز مشخص شده است 
گفت: طرح در حال آماده سازی اســــت که امیدواریم هر چه ســــریعتر با انجام کارهای کارشناسی 

امسال شاهد اجرایی شدن طرح باشیم.
کریمی در پایــــان از برگزاری چهارمین جشــــنواره مبل و منبت مالیر در نیمه دوم شــــهریورماه به 
صورت مجــــازی خبر داد و افزود: تخفیف های ویژه ای نیز برای خریداران در این جشــــنواره در نظر 

گرفته شده است.

بی تفاوتی نسبت به رعایت شیوه نامه های بهداشتی
عامل ماندگاری تویسرکان در وضعیت قرمز

هگمتانه، گروه شهرســــتان: پس از آنکه در چند روز اخیر 
به گفته مســــؤوالن ارشد استان و اســــتاندار همدان، اوج 
شــــیوع کرونا در این اســــتان کمی آرام شــــد اما همچنان 
تویســــرکان در وضعیت قرمــــز کرونایی قــــرار داد و گویی 

قصد خروج از این وضعیت را ندارد.
به گزارش هگمتانــــه، این شهرســــتان در روزهای آغازین 
شــــیوع ویــــروس کرونــــا در اســــتان همــــدان از وضعیت 
قابل قبول و مســــاعدی در زمینــــه مبتالیان به کووید-19 
برخوردار بود اما رفته رفته عواملی دســــت به دســــت هم 
دادند که نتیجــــه آن قرار گرفتن تویســــرکان در وضعیت 

قرمز و خارج نشدن از شرایط کنونی است.
فرمانــــدار تویســــرکان بــــه عنــــوان نماینده عالــــی دولت 
در پاســــخ بــــه چرایــــی مانــــدن تویســــرکان در فهرســــت 
شهرســــتان های قرمــــز کرونایی به بیان اینکــــه بیماریابی 
در این شهرســــتان بســــیار فعال اســــت، بســــنده کرد و 

توضیحات بیشتری نداد.
مدیر شبکه بهداشــــت و درمان تویسرکان اما به عوامل 
توقــــف ایــــن شهرســــتان در وضعیــــت قرمــــز کرونایــــی 
اشــــاره کرد و گفت: در بســــیاری از نقاط کشــــور و از جمله 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان شــــاهد اجــــرای قاطع 
قانون درباره رعایت نکات و اصول بهداشــــتی هستیم به 
گونه ای کــــه افرادی که برای دریافت خدمــــات به ادارات یا 
مکان های دولتی و خصوصی مراجعه می کنند اگر ماسک 
نزده باشــــند، خدمتی به آنها داده نمی شود در حالی که در 

تویسرکان این قانون آنگونه که باید اجرا نمی شود.
سید ابراهیم طواف زاده اظهار کرد: اکنون در حالی شاهد 
فعالیت اصنــــاف در بخش های مختلف در تویســــرکان 
هســــتیم که اصــــول و نکات بهداشــــتی آنگونــــه که باید 
رعایت نمی شــــود و هم فروشــــنده و هم خریدار نســــبت 
به این قوانین بی تفاوت هســــتند و برخورد قاطعی نیز با 

آن ها صورت نمی گیرد.
و  تابســــتانی  مســــافران  و  میهمانــــان  حضــــور  وی 
تویســــرکانی های مقیم دیگر شــــهرهای کشــــور را از نقاط 
دیگر کشور در تویســــرکان، از دیگر عوامل شیوع بیشتر 
و ماندگارتــــر کرونا در تویســــرکان دانســــت و تصریح کرد: 
همچنین در برخی اوقات شــــاهد برپایی مراسم پر تجمع 

مانند عروسی به تعداد زیاد هستیم.
طــــواف زاده متذکر شــــد: البته نحــــوه و میــــزان بیماریابی 
کرونایی در شهرســــتان تویســــرکان خیلــــی فراگیر و قوی 
اســــت و به کمک بهــــورزان و مراکز بهداشــــتی و درمانی، 
بخش قابل توجهی از بستگان افراد مبتال به کرونا و افراد 
مشکوک تحت بررســــی و تست قرار می گیرند و به همین 

دلیل مبتالیان بیشتری شناسایی می شوند.
وی گفت: افراد مشــــکوک به کرونا به پزشــــک ارجاع داده 
می شــــوند و در صورت تشــــخیص پزشــــک از آنها تست 

کرونا انجام می گیرد.
مدیــــر شــــبکه بهداشــــت و درمــــان تویســــرکان افــــزود: 
از مشــــکل خاصــــی در تجهیــــزات پزشــــکی و درمانــــی در 

تویسرکان برخوردار نیســــتیم و همچنان خدمت درمانی 
خود را به مبتالیان به کرونا ارائه می دهیم.

وی از همه مردم تویســــرکان خواســــت تا در ایــــام محرم و 
سوگواری سید و ساالر شهیدان نسبت به رعایت دقیق 
نکات و اصول بهداشتی مســــووالنه عمل کنند تا شاهد 

وخیم تر شدن وضعیت کرونایی تویسرکان نباشیم.
به نقل از تســــنیم، با شواهد و قرائن و مشاهدات میدانی 
به نظر می رســــد با وجــــود ورود مســــتقیم دادســــتان به 
برخورد بــــا متخلفان کرونایــــی، برخی قوانین ســــتاد ملی 
کرونا آنچنان که باید در شهرســــتان تویســــرکان از سوی 

برخی مردم و شــــهروندان اجرا نمی شود و انگار برخی این 
قوانین الزام آور را جدی نگرفته اند.اگر تویسرکان بخواهد 
رونــــد نامطلوب و غیر قابــــل قبول خود در زمینه شــــیوع 
گســــترده تر کرونا را ادامه بدهد، رقم خــــوردن یک فاجعه 

برای این شهرستان دور از انتظار نیست.

شرکت بیش از 4۰۰ مددجوی کمیته امداد امام)ره( فامنین در دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس کمیته امــــداد امام 
خمینی)ره( شهرســــتان فامنین گفت: بیش از 400 نفر از 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در دهمین جشنواره 
کتاب خوانی رضوی که از طرف نهاد کتابخانه های سراسر 

کشور به صورت مجازی برگزار شد مشارکت کردند.
به گــــزارش هگمتانه، نبــــی اله طبی واحــــد رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( شهرســــتان فامنین بیان کرد: در 
راســــتای تعامل و بهره منــــدی از ظرفیت هــــای فرهنگی 
نهادهای برون ســــازمانی جهت ارتقــــاء فکری و فرهنگی 
خانواده های تحت حمایت، واحد فرهنگی و مشاوره این 
اداره با همکاری کتابخانه شــــهید مطهری فامنین بستر 

الزم جهت شرکت حداکثری آحاد مددجویان در دهمین 
دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی را فراهم کرده است.

وی با اشــــاره به اینکــــه این طــــرح توســــط کتابخانه های 
عمومی کشــــور و بــــا همــــکاری بنیــــاد فرهنگــــی هنری 
بین المللی امام رضــــا )ع( و معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی راه اندازی شده است، ادامه داد: 
باهدف اشــــاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گســــترش 
فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه کتاب های مرتبط با سیره 
پاک ائمه معصومین )ع( و افزوده شــــدن منابع مرتبط با 
ســــیره حضرت امام هادی )ع( و حضرت معصومه )س( 
به عنــــوان بخش ویــــژه دهمیــــن دوره، هم زمان بــــا ایام 

فرخنده دهه کرامت برگزار شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان فامنین 
گفت: 400 نفر از اعضای خانواده های تحت حمایت اعم 
، دانش آموزان، دانشــــجویان و گروه های مختلف سنی  از
در ایــــن فراغت ناخوانده که به دلیل ویروس کرونا ایجاد 
شده است، با حضور مجازی در این ضیافت کتاب خوانی 

شرکت کردند.
طبی واحد افــــزود: دهمین دوره جشــــنواره کتاب خوانی 
رضــــوی در قالب هــــای کتاب خــــوان مجــــازی )12 عنوان 
کتاب،  کتاب(، چهارگزینــــه ای، داستان نویســــی، روزنامه 
نمایش خالق و نقاشــــی و در سه بخش، فردی، گروهی و 

خانوادگی و در دو بستر مکتوب و الکترونیک برگزار شد 
کــــه مددجویان بامطالعــــه منابع مرتبط بــــا این بخش در 
دو شــــیوه مکتوب و الکترونیکی در جشنواره به نشانی 

الکترونیکی www.samakpl.ir شرکت کردند.
بــــه نقــــل از پایــــگاه اطالع رســــانی کمیتــــه امــــداد امــــام 
از  نفــــر   200 اینکــــه  بابیــــان  پایــــان  در  خمینــــی)ره(،وی 
تســــتی  پویــــش،  نقاشــــی،  مســــابقه  در  دانش آمــــوزان 
به صورت برخط، کاردســــتی با محوریت جشنواره شرکت 
نمودند، گفت: 200 خانواده نیز در بخش پویش، معرفی 
کتــــاب، چهارگزینه ای و به صــــورت برخط و با مشــــارکت 

خانوادگی شرکت کردند.



کارت خودرو، کارت ســبز، برگه ســند کمپانی، بیمه خودرو سواری 
پراید 131 ســفید رنگ مدل 1393 به شماره موتور 5133927 به 
شماره شاسی NAS411100E1026416 به نام هاشم شیری فرزند 
اســمعلی به شــماره ملی 4051148378 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مفقود شده

آگهی حصر وراثت

م.الف 288

آقای عباس امیرآبادی دارای شناســنامه شماره 1183 به شرح دادخواست 
به کالســه 345/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلی امیرآبادی به شناسنامه شماره 
1813 در تاریــخ 78/12/01 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- عباس امیرآبادی 
فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 1183 متولد 36/12/01 فرزند متوفی 
2- جعفر امیرآبادی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه 1239 متولد 
44/12/01 فرزنــد متوفی 3- حلیمه خانم مهرجو فرزند محمدحســین به 

شماره شناسنامه 98 متولد 1306/12/03 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد، از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف

چون آقای پوریا جاللی مالک ششــدانگ پــالک یک فرعی از 277 
اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی خود از پالک 
فــوق را از این اداره نموده و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین 
پالک مذکور را نمی شناســد و دسترســی به مالکین نــدارد. لذا به 
اســتناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین 
طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیــت و همچنین ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مجاورین 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشنبه 1399/07/16 
ســاعت 9 صبح در محل وقــوع ملک واقع در نهاوند، راســته میرزا 
آقا، کوچه آقا نور حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و 
مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد.
م.الف 673

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

چون آقای ســجاد بحیرایی مالک ششــدانگ پالک 2 فرعی از 277 
اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی خود از پالک 
فــوق را از این اداره نموده و متقاضی مدعی می باشــد که مجاورین 
پالک مذکور را نمی شناســد و دسترســی به مالکین نــدارد، لذا به 
اســتناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین 
طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیــت و همچنین ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مجاورین 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشنبه 1399/07/16 
ســاعت 9 صبح در محل وقــوع ملک واقع در نهاوند، راســته میرزا 
آقا، کوچه آقا نور حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و 
مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد.
م.الف 674

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

 آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000337 
مورخه 1399/04/04 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای حسین جابری به شناسنامه شماره 416 و کد 
ملی 3979235671 فرزند علی متقاضی پرونده کالسه 1398114426004000061 در قسمتی 
از ششــدانگ پالک 2524 مکرر که در اجرای استانداردسازی پالک 5068 جهت آن منظور شد، 
جهت الحاق به پالک 2531/8 به مســاحت 46/10 مترمربع واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک 
تویسرکان به آدرس:  بلوار شهید بهشتی خریداری مع الواسطه از علی حسن سلیم زاده محرز گردیده 
است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره 
اعتراض داشــته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان 
تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل 
ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه 

خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
م.الف 292 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/15          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/30

با ما همراه باشید
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4
ثبت نام اهدای خون در همدان 

اینترنتی شد

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل انتقال خون 
اســــتان همدان گفــــت: بــــرای جلوگیــــری از ازدحام 
جمعیت اهداکنندگان خون در ایام محرم، ثبت نام 

اهداکنندگان به صورت اینترنتی انجام می شود.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمــــدی اظهار کرد: 
از اهداکنندگان  همه ســــاله معمواًل درصد باالیــــی 
خون در روزهای تاســــوعا و عاشورا برای اهدای خون 
مراجعه می کنند اما امسال با توجه به شیوع کرونا از 
آن ها می خواهیم فریضــــه اهدای خون را به روزهایی 

خاص موکول نکنند.
وی افزود: اهداکننــــدگان باید به وبگاه انتقال خون 
مراجعه کــــرده و ثبت نــــام خود را انجــــام دهند. این 
عمل از تجمــــع جمعیت جلوگیری می کند و از طرفی 
مذهبی  درمناســــبت های  فقــــط  خــــون  اهدای  هم 

خاص انجام نمی شود.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همــــدان از اجرای نذر 
خــــون در ایام محرم خبر داد و گفــــت: اهداکنندگان 
می توانند از نخستین روز محرم تا روز اربعین نسبت 

به ادای نذر خود اقدام کنند.
محمــــدی با بیــــان اینکــــه میــــزان اهدای خــــون در 
روزهایی مانند تاســــوعا و عاشورا ســــه برابر روزهای 
عادی ســــال اســــت، تصریح کرد: وقتــــی در یک روز 
تعــــداد خون هــــای اهدایی افزایش چندیــــن برابری 
پیدا می کنــــد قابلیت نگهــــداری طوالنــــی مدت در 
برخــــی فراورده های خون مانند پالکــــت وجود ندارد 
و بدون شــــک بخش زیادی از خون هــــای اهدایی از 

بین می رود.
وی با تأکید بر اینکه کمبود پالکت جزو دغدغه های 
همیشگی ما اســــت، اظهار کرد: قابلیت نگهداری و 

ذخیره سازی پالکت حداکثر پنج روز است.
مدیــــرکل انتقال خون اســــتان همدان با اشــــاره به 
اینکه تمام شیوه نامه های بهداشتی در این سازمان 
انجام می شود، گفت:همه مراجعه کنندگان ملزم به 
اســــتفاده از ماسک هســــتند و اهداکنندگان هم از 

نظر ابتال به کرونا مورد غربالگری قرار می گیرند.
آفرزیس در اســــتان خبر  محمــــدی از اجــــرای روش 
داد و افــــزود: در ایــــن روش نیــــازی نیســــت که یک 
واحد کامل خــــون از اهداکننده گرفتــــه بلکه اجزای 
مــــورد نیاز خــــون را جداســــازی کرده و بقیــــه به بدن 
بیمــــار بازمی گردد. مثــــاًل در روش پالکــــت فریزس، 
تنها پالکت را از خــــون اهداکننده جدا می کنیم و به 
کمک این روش اهداکننده می تواند در سال 24 بار 

پالکت خونش را اهدا کند.

گشایش نمایشگاه 
بین المللی کشاورزی

در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی کشــــاورزی و پانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی مرغداری، دامپروری و شیالت روز چهارشنبه 

در همدان گشایش یافت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، معــــاون بهبــــود تولیدات 
گیاهی سازمان جهادکشــــاورزی استان همدان در 
این باره گفت: این نمایشــــگاه با هدف توســــعه و 
آشــــنایی هرچه بیشتر  کشــــاورزان و  ارتقای دانش 
افــــراد دخیل در این حــــوزه با دانــــش روز و آخرین 
فناوری های موجود، برای بازدید عالقه مندان دایر 

است.
شــــهرام پرورش افزود: 50 واحد مشارکت کننده در 
این نمایشــــگاه حضور دارند و 14 اســــتان، از جمله 
تهران، خراسان، اصفهان، لرســــتان، آذربایجان های 
شــــرقی و غربــــی، قــــم، مرکــــزی، مازنــــدران، قزوین، 
خوزستان، کردســــتان، سمنان و یزد، دستاوردهای 

خود در حوزه کشاورزی به نمایش گذاشته اند.
وی گفــــت: ایــــن نمایشــــگاه بــــا رویکــــرد حمایت از 
تجارت کشــــاورزی، دامپــــروری و تولیــــدات آن برگزار 

شده است.
گفتنــــی اســــت همــــدان یکــــی از قطب هــــای مهم 
کشــــاورزی کشور محســــوب می شــــود که با وجود 
، 4.4 درصد از  داشــــتن 2.1 درصد از وسعت کشــــور
تولیدات بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص 

داده است.
بخش کشــــاورزی 29 درصــــد اشــــتغال و 25 درصد 
ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی این اســــتان را 
به خود اختصاص داده همچنین بخش کشــــاورزی 
همدان 5.4 درصد از تولیدات و 4.3 درصد از ارزش 
افزوده بخش کشــــاورزی کشور را به خود اختصاص 

داده است.

خبــــر

ح نظارتی محرم در تعزیرات حکومتی همدان آغاز طر
یــــرات حکومتی اســــتان همــــدان از آغاز طرح  وه خبــــر همدان: مدیــــرکل تعز هگمتانــــه، گــــر
 13 آغاز شــــده و تا  29 مردادماه  از  ایــــن طــــرح  گفت:  نظارتــــی محــــرم در همدان خبــــر داد و 

دارد. ادامه  یورماه  شهر
کرد: از  آغاز طــــرح نظارتی محرم خبــــر داد و اظهار  از  یــــوش جودکی  گــــزارش هگمتانه، دار به 
وز گذشــــته این طرح با همکاری ســــایر دستگاه ها و با هدف پیشــــگیری از وقوع تخلف در  ر

اجراست. حال  در  شهرســــتا ن ها  و  استان  مرکز 

یرات حکومتی رکن قضایی بازار اســــت و وظیفه ذاتی رسیدگی به  وی با اشــــاره به اینکه تعز
ور و ساالر شهیدان  ونده ها و صدور حکم را دارد گفت: فرا رســــیدن محرم، ماه عزای ســــر پر
و افزایــــش تقاضای عمومی بــــرای خرید برخی کاالهای مصرفــــی هیأت های عزاداری از قبیل 
ویکــــرد پیشــــگیرانه مضاعف  را با ر بــــر بازار  کنترل  ورت نظارت و  وف یکبارمصرف، ضــــر ظــــر
، این  کشور یرات حکومتی همدان هم زمان با سراســــر  کل تعز کرده و بر این اســــاس اداره 

است. کرده  آغاز  را  طرح 

آغاز  29 مردادماه  یرات حکومتی اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه این طــــرح از  مدیــــرکل تعز
کید کرد: به هرگونه تخلــــف قاطعانه و خارج از نوبت  یورماه ادامه دارد تأ 13 شــــهر شــــده و تا 

شد. خواهد  رسیدگی 
 www.124.ir وســــامانه   124 گویــــای  تلفن  اداره کل،   32523442 تلفــــن  کــــرد:  بیــــان  وی 
مردم  ارشــــات  گز یافت  در ده  آما  t 135.ir وبــــگاه  نیــــز  و  تجارت  و  معــــدن  صنعت،  ســــازمان 

بود. خواهد 

استان

آیت ا... شعبانی:

اولویت شناسایی منابع پایدار دانشگاه ها
تمرکز دانشگاه ها به جای مسایل مالی، بر علم باشد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان با تأکید بر اینکه دانشگاه می تواند با راه اندازی کارگروه 
و یا یک کار اقتصادی، پیوندی را بین علم و صنعت ایجاد کند 

گفت: باید نسبت به شناسایی منابع پایدار اقدام شود.
به گــــزارش هگمتانه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
دیــــروز در جلســــه هیــــأت امنای دانشــــگاه آزاد اســــالمی 
همدان، با تأکید بر لزوم ایجاد منابع پایدار برای دانشــــگاه 
آزاد اسالمی، اظهار کرد: هدف و فلسفه اصلی دانشگاه ها 
توســــعه علمی کشــــور اســــت که این مجموعــــه نیز باید 

زمینه ساز توسعه علمی کشور باشد.
وی با بیان اینکه جلســــات هیأت امنا بیشتر حول محور 
مســــائل مالی می چرخد در حالی که باید بر روی مســــائل 

اصلی دانشگاه در حوزه ارتقای قدرت علمی دانشجویان 
و مسؤوالن دانشگاه تمرکز شــــود گفت: مسائل مالی با 

فلسفه اصلی دانشگاه سازگار نیست.
نماینده ولــــی فقیه در اســــتان همدان با تأکیــــد بر اینکه 
دنشــــگاه می توانــــد بــــا راه انــــدازی کارگــــروه و یا یــــک کار 
اقتصادی، پیوند بین علم و صنعت ایجاد کند افزود: باید 

نسبت به شناسایی منابع پایدار اقدام شود.
وی عنوان کرد: طی دو ســــال گذشــــته با کمبــــود بودجه 
در دانشــــگاه مواجــــه بوده ایــــم و روند جمعیتــــی و حضور 
دانشجو در این دانشگاه نیز کاهش داشته که همه این 

مسائل نشان می دهد باید دنبال ایجاد منابع پایدار بود.
آیــــت ا... شــــعبانی با تأکیــــد بر اینکــــه مدیریت همــــراه با 

منابع متغیر با ســــختی هایی همراه اســــت گفت: برخی از 
دانش آموزان به این نتیجه رســــیده اند کــــه با تحصیالت 
دانشــــگاهی نمی توانند به درآمد برســــند به همین دلیل 
میــــزان حضــــور دانشــــجو در دانشــــگاه ها بــــه خصوص 

دانشگاه آزاد اسالمی قابل پیش بینی است.
وی با اشاره به اینکه نگاه جامعه به دانشگاه آزاد اسالمی، 
نیازمند بازســــازی اســــت مطرح کرد: نگاه موجود جوانان 
نسبت به دانشــــگاه آزاد اسالمی اگر به همین روال باشد 
جذب دانشــــجو ســــخت خواهد شــــد و این مجموعه در 

اولویت  اول دانش آموزان قرار نخواهد گرفت.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
معتقدم دانشــــگاه بایــــد محصوالت و تربیت شــــدگان 

خــــود را بــــه جامعه معرفــــی کند، گفــــت: اینکه جلســــه 
هیأت امنا دانشــــگاه ســــالی یک بار تشــــکیل می شود 
و آن یــــک جلســــه هــــم تنهــــا مربوط بــــه مســــائل مالی 
می شــــود، یکــــی از دالیل توجه کمتر به مســــئله رشــــد 

است. دانشگاه  علمی 

وی با بیان اینکه در جلســــات هیــــأت امنا ضمن توجه به 
منابــــع مالــــی باید به مســــئله علمی و فرهنگــــی و تقویت 
جایگاه علمی دانشــــگاه در کشــــور پرداخته شــــود اظهار 
کرد: باید ببینیم در کدام رشته ها قوی هستیم و در کدام 

رشته ها باید تالش بیشتری کنیم.

معرفی 6 برگزیده جشنواره استندآپ کمدی
جشنواره رتبه نخست نداشت

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: نخســــتین جشــــنواره 
سراسری مجازی اســــتندآپ کمدی با موضوع کرونا از 
بین 35 اثر ارســــالی از سراسر کشــــور 6 اثر را به عنوان 
برتریــــن انتخاب کرد و در آیینی با حضور مســــؤوالن از 

آنان تجلیل شد.
به گزارش هگمتانه، در این جشنواره مصطفی بیگی و 

حمید آبنوس از همدان رتبه دوم را کسب کردند.
محمد حسین توسلی رکن آبادی از میبد یزد موفق به 
کســــب رتبه سوم این رویداد شد و یلدا دهجوریان نیز 

از نیشابور رتبه چهارم را از آن خود کرد.
محمــــد هاشــــمپور از یــــزد و علیرضا محمــــدی از ری 
هــــم در جایــــگاه پنجم جشــــنواره اســــتندآپ کمدی 
ایستادند. هیأت داوران برای رتبه نخست هیچ اثری 

را شایسته ندید.
کبودراهنگــــی  ســــیدمحمدجواد  الونــــد،  محمدرضــــا 
و احمــــد بیگلریــــان از پیشکســــوتان و برجســــتگان 
هنرهای نمایشــــی هســــتند که کار داوری این رویداد 

هنری را بر عهده داشتند.
احســــانی: برای کمــــک به هنرمنــــدان در تنگنا   �

هستیم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان در این آیین 
گفت: کمک به گروه های هنری آســــیب دیده از کرونا 

نیاز به حمایت مضاعف دارد.
احمدرضا احســــانی با اشــــاره بــــه آســــیب های کرونا بر 
پیکر فرهنگ و هنر خواســــتار توجه ویژه مســــؤوالن 
و برنامه ریــــزان اســــتان شــــد و گفــــت: بــــرای کمــــک 
بــــه انجمن هــــا و گروه هــــای هنــــری مختلــــف نیازمند 

حمایت های مضاعف هستیم.
اســــتان  هنــــری  گروه هــــای  کــــرد:  اظهــــار  احســــانی 
فعالیت های برجســــته ای دارنــــد کــــه در دوران کرونا 

آسیب های بســــیاری متحمل شدند و برای قدردانی و 
کمک به آن ها در تنگنا هستیم.

وی بیان کــــرد: بخش فرهنگ و هنــــر همواره ضعیف 
بوده و مظلوم واقع شده است اما با وجود این تنگناها 
و مشکالت برای رشد و تعالی آن به شایستگی تالش 

کرده ایم.
مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی همــــدان با بیان 
اینکه تخصیــــص اعتبار به بخش فرهنگ و هنر هزینه 
نیست تأکید کرد: هرگونه صرف بودجه برای این حوزه 
ســــرمایه گذاری بلند مدت برای آینده فرزندان این آب 

و خاک است.
احســــانی نمایش، موســــیقی، نقاشــــی و صدها رشته 
هنری را از زیرمجموعه های فرهنگ دانســــت و گفت: 
این مؤلفه ها هویــــت و ارزش یک جامعه را تشــــکیل 

می دهد و نیازمند نگاه ویژه است.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر یک حوزه تخصصی 
است و کار کردن در این زمینه به افرادی متخصص با 

پشتوانه های قوی برای حمایت احتیاج دارد.
بــــه  همــــدان  اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنــــگ  مدیــــرکل 
آســــیب های بیماری کرونا اشــــاره کرد و افزود: در این 
دوران جشــــنواره هایی با موضوع کرونا در ســــطح ملی 
و به صورت مجــــازی طراحی و اجرا شــــد که بازتاب های 

خوبی در بین مردم داشت.
احســــانی یادآوری کرد: فراخوان جشــــنواره استندآپ 
کمدی در بهار امسال منتشــــر و 35 اثر از استان های 

مختلف به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.
در این آیین از بهترین استدآپ کمدی ها با اهدای لوح 
سپاس و هدیه قدردانی شد و همچنین از خانواده های 
شهدای هنرمند استان شهید محمود روحانیان وفا و 

علی اصغر سماواتی تجلیل به عمل آمد.

رونمایی از تمبر یادبود 
خبرنگاران همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مراسم رونمایی از تمبر یادبود 
خبرنگاران استان همدان با حضور جمعی از پیشکسوتان 

عرصه رسانه برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، عصر ســــه شــــنبه با حضور شــــماری از 
پیشکســــوتان عرصه رسانه در استان همدان؛ تمبر یادبود 

خبرنگاران استان همدان رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان در این 
مراسم با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگ نیاز به سرمایه گذاری 
دارد، گفت: بازگشــــت این ســــرمایه گذاری همان توســــعه 
است و با چنین ســــرمایه گذاری می توان بنیان های زندگی 

اجتماعی را در جامعه محکم کرد.
خاطره  و  یــــاد  گرامیداشــــت  ضمــــن  احســــانی  احمدرضــــا 
اصحاب قلم و هنر اســــتان همدان که به ســــبب شــــیوع 
ویروس کرونا در گذشــــتند، عنوان کرد: آنچه که انسان ها 
را از ســــایر موجودات متمایز می ســــازد، تعقل است و این 
 ، تعقل اســــت که در حوزه غیرمادی آن را علــــم، دین، هنر

تاریخ و تمدن می نامیم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه فرهنــــگ شــــکل ناملمــــوس، غیــــر 
ایــــن  گفــــت:  اســــت،  تعقــــل  غیرمــــادی  و  محســــوس 
بخــــش اســــت کــــه مــــا را از دیگــــران متمایز می ســــازد و 

را  کــــه هویــــت و شناســــنامه جامعه  همه اینها هســــتند 
تشــــکیل می دهنــــد. مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی 
اســــتان همــــدان ادامــــه داد: اگر هویــــت را از یــــک جامعه 
را  آن جامعــــه و هویتش  بگیریم تمامــــی زیرســــاخت های 
گرفته ایــــم و به راســــتی که چنین جامعــــه ای فاقد هویت و 
زیرســــاخت های اقتصادی، سیاسی، روابط اجتماعی است 

و در این مسیر می توان به اهمیت فرهنگ پی برد.
احســــانی با بیان اینکه اگر به فرهنگ توجه نشود، مسائل 

اقتصــــادی، سیاســــی، اجتماعــــی و ســــاختارهای جامعه با 
مشــــکل روبــــرو می شــــود، گفت: بایــــد به حــــوزه فرهنگ و 
هنــــر توجه و در ایــــن حوزه بــــه عنوان یک حــــوزه تخصصی 

سرمایه گذاری شود.
احســــانی با بیان اینکــــه کرونا اگــــر چه همراه بــــا تلخی های 
بسیاری بود، اما باعث شد تا بیشتر از گذشته قدر همدیگر 
را بدانیم، افــــزود: کرونا از نظر اجتماعــــی تغییرات اجتماعی 

بنیادین و سبک زندگی جدیدی را ایجاد کرد. 

با اهدای مؤسسه و کانون فرهنگی هنری حضرت خدیجه)س( قم و خیران برنامه سمت خدا صورت گرفت

توزیع ۲ تن گوشت نذری بین نیازمندان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: تعــــدادی از مدیران 
کانون هــــای فرهنگی هنری مســــاجد همــــدان دو تن 

گوشت در بین خانواده های نیازمند توزیع کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ظهــــر دیروز به همــــت مدیران 
کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان دو 

تن گوشت در بین نیازمندان همدانی توزیع شد.
مدیر ســــتاد هماهنگــــی کانون هــــای فرهنگی هنری 
مســــاجد اســــتان همدان در حاشــــیه این مراســــم در 
اردوگاه ابــــوذر همدان اظهار کرد: امروز در آســــتانه روز 
جهانی مســــجد و فرارســــیدن ایام ســــوگواری سرور و 
ساالر شــــهیدان اباعبداهلل الحسین)ع( یک هزار و 200 

بسته گوشت نذری توزیع شد.
حمیدرضا ناهیدی فرد گفت: این گوشــــت ها اهدایی 
مؤسســــه و کانون فرهنگــــی هنری حضــــرت خدیجه 
)س( قم و خیرین برنامه سمت خدا بود که برای توزیع 
کانون ها تحویل  بین خانواده های نیازمند به مدیران 

داده شد.
وی بیــــان کرد: کانون هــــای فرهنگی هنری خورشــــید 
ل محمد)ص(، باقرالعلوم)ع(، شــــهید هاشمی،  مکه، آ
، امام صادق)ع(،  شهدای سوالن، توحید، منتظران نور
 ، پیــــروان حضــــرت زهرا)س(، شــــهید صفرعلــــی برزگر
جوانــــان  زینبیــــه)س(،  علی آبــــاد،  شــــهدای  بعثــــت، 
کانون های  )ع( و والیــــت از جملــــه  حضرت علی اکبــــر
دریافت کننده گوشــــت نــــذری بودند که بســــته های 

دریافتی را بین نیازمندان منطقه خود توزیع می کنند. 
وی خاطرنشــــان کــــرد: در مرحله قبل اجــــرای این طرح 
که در ماه شــــعبان صورت گرفت، 300 بســــته گوشت 
به کانــــون فرهنگی هنری المهدی)عــــج( منطقه خضر 

همدان برای توزیع در بین جامعه هدف و خانواده های 
نیازمند تحویل شد.

مدیر ســــتاد هماهنگــــی کانون هــــای فرهنگی هنری 
مســــاجد اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه مساجد 
بهترین مکان برای جذب خیران و کمک به نیازمندان 
اســــت بیان کرد: باید تالش های الزم صورت گیرد که 
کارکردهای مختلف فرهنگی اجتماعی مساجد تبیین 

شود.
وی تصریــــح کــــرد: کمک هــــای مؤمنانــــه کانون های 
فرهنگی هنــــری مســــاجد از ابتدای شــــیوع ویروس 
کرونــــا آغاز شــــده و همچنــــان این کمک هــــا با حفظ 

کرامت انسانی ادامه دارد.
ناهیدی فــــرد اظهار کرد: ذبح قربانــــی در بازه های زمانی 
مختلف، تهیه بســــته های معیشــــتی، تهیــــه و توزیع 
غذای گــــرم در بیــــن نیازمندان، توزیع ماســــک و مواد 
ضدعفونــــی، راه انــــدازی صندوق های قرض الحســــنه، 
راه اندازی کارگاه تولید ماسک و دستکش، ضدعفونی 
معابر و منازل، جمــــع آوری کمک برای آزادی زندانیان و 
تأمین جهیزیه از جمله اقداماتی بوده که در این مدت 

صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
مدیر ســــتاد هماهنگی کانون هــــای فرهنگی هنری 
مســــاجد اســــتان همدان ضمن قدردانی از حرکت 
خداپســــندانه مؤسســــه حضــــرت خدیجه)س( قم 
و خیــــران برنامه ســــمت خدا بیان کــــرد: امیدواریم 
و  باشد  داشــــته  تداوم  خداپســــندانه  اقدامات  این 
وم شــــهری  بتوانیــــم با اجــــرای این طرح مناطق محر
را نیز  وســــتایی شهرســــتان های تابعــــه اســــتان  و ر

دهیم. پوشش 
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جمعی از طالب و گروه های جهادی همزمان با آغاز ماه محرم، به حضور در 
بیمارستان ها و برگزاری مراسم  عزاداری با رعایت شرایط بیماران خواهند پرداخت. سامانه »گزارشگران فساد« 

رونمایی شد

سامانه گزارشگران فســــاد با حضور رئیس سازمان 
بازرســــی کل کشــــور و رئیس ســــتاد احیــــای امر به 
معروف و نهی از منکر کشــــور رونمایی شد.کسانی 
کــــه از مفســــده ای در دســــتگاه های اجرایــــی مطلع 
می شــــوند، می تواننــــد موضــــوع را از طریق ســــامانه 

مذکور به اطالع سازمان بازرسی برسانند.

 نامزد 
ً
»بایدن« رسما

دموکرات ها در انتخابات 
آمریکا شد

مجمع ملی حزب دموکرات در دومین شب برگزاری 
نشست خود، »جو بایدن« را به طور رسمی به عنوان 
نامزد این حــــزب در رقابت های انتخابات ریاســــت 

جمهوری آمریکا برگزید.

مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر 
در وزارت بهداشت

رئیس ســــازمان برنامه و بودجه گفت:10 هزار مجوز 
اســــتخدام با اولویت جــــذب پرســــتاران و نیروهای 
شــــرکتی و قراردادی به وزارت بهداشــــت داده شده 
اســــت.3 هزار میلیارد تومان برای جبران کارانه کادر 

درمانی پرداخت شده است.

وزیر راه: خانه  خالی خود را 
بدهید، زمین مرغوب بگیرید!

وزیر راه و شهرســــازی گفــــت: نرخ جدیــــد مالیات بر 
خانه هــــای خالــــی بازدارنده است.کســــانی که دارای 
واحد های مســــکونی خالــــی یا طرح هــــای نیمه تمام 
هســــتند اگر واحد خود را در اختیار طــــرح اقدام ملی 
مســــکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می دهیم 
تا مجددا ســــاخت و ســــاز کنند. در تهران 530 هزار 

واحد مسکونی خالی وجود دارد.

مسن ترین و جوان ترین 
داوطلب آزمون سراسری

مســــن ترین داوطلب کنکور 99 متولد 19 تیر 1316 
ساکن استان اصفهان بوده و جوان ترین داوطلب 
نیــــز متولد 2 شــــهریور 1384 ســــاکن شــــهر قدس 

استان تهران است.

نتایج نهایی کنکور سراسری 
آبان اعالم می شود

شناسایی 61 داوطلب کرونایی

رئیس سازمان ســــنجش گفت: نتایج اولیه کنکور 
سراســــری هفتــــه اول مهــــر اعــــالم خواهــــد شــــد و 
بالفاصله انتخاب رشــــته آغاز می شــــود. زمان اعالم 
نتایــــج نهایی دیرتر از هفته اول آبــــان نخواهد بود و 
تالش می کنیم زودتر از این تاریخ نتایج را اعالم کنیم 
در این کنکور 61 داوطلب کرونایی داریم؛ یک نقر در 

بیمارستان و 60 نفر در قرنطینه خانگی هستند.

آبان ماه؛ شروع ترم تحصیلی 
آینده دانشگاه ها

معــــاون آموزشــــی وزیر علــــوم گفت: دانشــــجویان 
جدیدالــــورود بایــــد دو هفته به صــــورت حضوری در 
دانشــــگاه حضور داشته باشــــند و از اوایل آبان ترم 
جدید آغاز می شــــود. سیاســــت اصلی برای ترم بعد 
آموزش مجازی اســــت و با مهمانی دانشــــجویان در 
محل زندگی آنها موافقت می شود.برگزاری ترم آینده 
حتمی است و اوایل آبان ترم را برای دانشجویان آغاز 

می کنیم.

افزایش حق مسکن کارگری 
بعد از 5 ماه تصویب شد

وزیــــر تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی گفــــت: پیش از 
این شــــورای عالی کار با حضور نماینــــدگان کارگران 
و کارفرمایان در جلســــه هفده خرداد حق مســــکن 
کارگری را از صد به ســــیصد هزار تومان افزایش داد.
اجرایی شــــدن مصوبــــه شــــورای عالــــی کار نیازمند 
تصویب هیأت دولت بود که در هفته های گذشته 
کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب 
کرد و روز گذشــــته در هیأت دولت مطرح و تصویب 

نهایی شد.

اخبار کوتاه

نخست وزیر پاکستان:
یم  هرگز مردم فلسطین را تنها نمی گذار

یم صهیونیستی  را به رسمیت نمی شناسیم و رژ
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نخست وزیر پاکســــتان ضمن واکنش به عادی سازی روابط امارات 
با رژیم صهیونیســــتی گفت: تا زمانی که حق مردم فلســــطین به آنها داده نشــــود ما اســــرائیل را به 

رسمیت نمی شناسیم.
؛ »عمران خان« نخســــت وزیر پاکســــتان اعــــالم کرد: وجدان مــــا هرگز قبول  به گــــزارش داون نیوز

نخواهد کرد که مردم فلسطین را تنها بگذاریم.
وی تصریح کرد: مســــاله کشــــمیر و فلســــطین به هم شــــباهت بســــیاری دارند و اگر ما بخواهیم 
به فلســــطین بــــی توجهی کرده و به فکر عادی ســــازی روابط با رژیم صهیونیســــتی باشــــیم به این 

معناست که دیگر دست از کشمیر برداشته ایم.
عمران خــــان افزود: »محمد علی جناح« بنیانگذار پاکســــتان نیز همین دید را نســــبت به مســــاله 

فلسطین داشت و خواهان به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین بود.
نخست وزیر پاکســــتان به موضوع تنش میان عربستان و کشورش نیز اشاره کرده و گفت: روابط 

اسالم آباد و ریاض خوب است و تنشی نیز در کار نبوده است.
رهبر حزب تحریک انصاف گفت: نباید توقع داشــــته باشــــیم مسؤولین ســــعودی سیاست های 
خارجی خود را طبق میل و اراده ما تنظیم کنند بلکه این یک حقیقت اســــت که آنها سیاست های 

خارجی خود را دارند.
عمران خان افزود: ما به مبارزه با فســــاد مالی در کشــــور ادامه می دهیم و می دانیم که تنها مســــیر 
پیشــــرفت اقتصادی کشــــور کوتاه کردن دســــت کســــانی اســــت که از اموال عمومی به نفع خود 

استفاده می کنند.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور گفت: فضای 
جامعه باید فضای حسینی)ع( شود و به گونه ای باشد که 

هرکس به جامعه ما می نگرد، فضای حسینی را ببیند.
حجت االســــالم حســــن روحانی رئیس جمهور در جلسه 
دیروز هیــــأت دولت بیــــان کــــرد: »اّن الحســــین مصباح 
الهدی و ســــفینة النجاة«؛ بار دیگر در آستانه ماه پربرکت 
و زندگی ساز محرم الحرام قرار گرفتیم که ما همیشه برکات 
فرهنگی، اعتماد به نفس و قدرت مقاومت را از ماه محرم 
دریافت می کنیم. در ماه محرم پنجره های جان و دل خود 
را به روی آن خورشید تابان هدایت و نجات یعنی فرهنگ 
عاشــــورایی باز می کنیــــم که هم نور هدایــــت و هم گرمای 

حیات بخش را دریافت می کنیم.
وی افزود: ماه محرم برای ما یک مدرســــه گسترده و بزرگ 
در ســــطح جامعه، دنیای تشــــیع، دنیای اســــالم و حتی در 
سطح مناطق بزرگی از جهان است که همه از این مدرسه 

بزرگ درس آموزی می کنند. البته خود امام حســــین)ع( از 
آغاز حرکت خود به همه نشــــان داد که چه راهی را انتخاب 
کرده است. امام حسین)ع( شبی که فردای آن عازم عراق 
و کربال بود فرمود »هرکس که آماده اســــت تا جان خود را 
فدا کند و هرکس مشــــتاق لقای پروردگار است، می تواند 

فردا همراه ما حرکت کند«.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: اآلن هــــم بیــــان ابی عبــــداهلل 
الحسین)ع( به همه ما، نســــل ما و نسل جوان ما همین 
اســــت که هرکس آمــــاده عشــــق بازی و فداکاری اســــت، 
کاروان در حــــال حرکــــت اســــت و مقصد آن هم روشــــن 
اســــت. در همین کاروان وقتی اخباری به امام حسین)ع( 
رســــید که برای بعضی دلســــردکننده بود، امام آن خطبه 
معــــروف را بیان کرد که »خیلی ها در این دنیا هســــتند که 
متأســــفانه بنده قدرت، مقام و ثروت هســــتند و وقتی روز 
امتحان فرا می رسد، کسانی که به زبان می گفتند »دین دار 
هســــتیم« مشخص می شــــوند و تعداد دین داران واقعی 

کاهش می یابد.
روحانی با بیان اینکه »این درس از امام حســــین)ع( به ما 
می گوید که خود را برای روز سختی و امتحان آماده کنید«، 
تصریح کرد: زندگی دارای فراز و نشیب است و هر امتی نیز 
روزهای سختی پیِش رو دارد و جوهره انسان ها در روزهای 
ســــخت معین می شــــود. بر اســــاس احادیث، همان طور 
که تعداد معادن زیاد اســــت و برخــــی از معادن پرقیمت 
و اهمیــــت و برخــــی دیگــــر کــــم ارزش هســــتند، دل های 

انسان ها هم همین طور است.
وی خاطرنشان کرد: امســــال در محرم مانند همه سال ها 
باید عشــــق خود را به خاندان رســــالت و امام حسین)ع( 
نشــــان بدهیم، ماننــــد قرن ها کــــه ملت ایران همیشــــه 

پرچمــــدار عــــزاداری امام حســــین)ع( بوده و امســــال هم 
همین طور خواهد بود. البته ممکن است شکل عزاداری 
مقداری تغییر کند و باید اجتماعــــات را در حد مجاز انجام 
دهیم و همه باید دســــتورالعمل ها را مراعات کنیم. یکی 
از  راه های عزاداری این اســــت که در این مســــیر به اهداف 
امام حسین)ع( برســــیم و اهداف سیدالشهدا)ع( احترام 
به شریعت و دین است و یکی از اصول دینی ما نیز حفظ 

جان خود و جامعه است.
همــــه  ان شــــاءاهلل  کــــرد:  اضافــــه  رئیس جمهــــور 
دستورالعمل های بهداشــــتی را مراعات می کنند و محرم 
پرشــــوری خواهیم داشــــت و فضای مجازی، صدا و سیما، 
رسانه ها، روزنامه ها و وبگاه ها به توان خود باید این پرچم 

عزا را به اهتزاز در بیاورند.
روحانی یادآور شــــد: یک سالی بود که در ماه محرم در یکی 
از کشورهای آفریقایی حضور داشتم و صبح روز اول محرم 
دیدم که بــــر در همه خانه ها پرچم عزای امام حســــین)ع( 
نصب شــــده اســــت؛ اهالی آن شــــهر گفتند »شیعیان در 
تمام مــــاه محرم این پرچم را بــــر در خانه ها می زنند«. پرچم 
عزاداری امام حســــین)ع( را در دل ها بــــه اهتزاز در بیاوریم 
و از روز جمعه که روز اول محرم اســــت، فضای جامعه باید 
فضای حســــینی شــــود و به گونه ای باشــــد که هرکس به 
جامعه ما می نگرد، فضای حســــینی را ببینــــد و امام راحل 
فرمود »ما هرچه داریم از محرم و صفر داریم«؛ و ما هرجایی 

که پیروز شده ایم از عاشورا بوده است.
وی عنوان کرد: امسال با همان شکوه و با رعایت اصول، 
عزاداری را انجام خواهیــــم داد، ناظران هم نظارت می کنند 
و همه مســــؤولین مساجد و هیأت ها به مسؤولیت خود 

عمل می کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

دانشگاه ها متبرک به حضور هیأت های حسینی می شوند
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس نهاد نمایندگی 
گفــــت: به همه  مقام معظــــم رهبری در دانشــــگاه ها 
آن ابالغ  کشور و مسؤوالن  دفاتر نهاد دانشگاه های 
که به اســــتقبال هیأت های داخل شهر  شده اســــت 

بدهند. اطالع  آنها  به  و  بروند 
نهــــاد  رئیــــس  رســــتمی،  مصطفــــی  حجت االســــالم 
نمایندگــــی مقــــام معظــــم رهبــــری در دانشــــگاه ها با 
اشــــاره به تعطیلی دانشــــگاه ها گفت: در ایام تعطیلی 
دانشــــجویی  هیأت هــــای  مجموعــــه  دانشــــگاه ها 
هســــتند که مورد اقبال نخبگان دانشگاهی و فضای 
شهرها اســــت که این هیأت های حسینی در این ایام 

می کنند. برگزار  را  خودشان  برنامه های 
وی ادامــــه داد: هیأت های دانشــــجویی در دهه اول 
محرم برنامه ریزی کرده اند که فعال باشــــند. با شروع 
ترم اگر شــــرایط به گونه ای باشــــد که دانشــــجویان در 
اول  دهه  از  خارج  باشــــند،  داشــــته  حضور  دانشــــگاه 
 هیأت هــــا فعال 

ً
محــــرم در دهه هــــای بعــــدی قطعــــا

گرفته است این  که صورت  اتفاق دیگری  هســــتند و 
اســــت که به دلیــــل وجود فضاهــــای باز و گســــترده 
در دانشــــگاه ها جهــــت تجمــــع برای رعایت مســــائل 
هیأت های  میزبان  دانشــــگاه ها  از  بعضی  بهداشــــتی 

شــــهرها هم هســــتند از این جهت دانشــــگاه های ما 
متبرک به هیأت های حســــینی شهر می شوند.

وی افــــزود: ایــــن موضــــوع بــــه همــــه دفاتر نهــــاد در 
که  آن ابالغ شــــده است  کشــــور و مســــؤوالن  سطح 
آنها  به اســــتقبال هیأت های داخل شــــهر بروند و به 
دانشــــگاه  داخل  در  فضاهــــا  ایــــن  که  بدهند  اطــــالع 
موجود اســــت که بحمدهلل این اتفــــاق در حال انجام 
اســــت و دانشــــگاه ها متبــــرک به حضــــور هیأت های 

هستند. حسینی 
در  رهبــــری  معظــــم  مقــــام  نمایندگــــی  نهــــاد  رئیــــس 
دانشــــگاه ها اظهار کرد: در گذشته یکی از کارکردهای 
هیأت های حســــینی ایجــــاد الفــــت و صمیمیت بین 
بســــیار  اتفاق  این  بــــود،  جامعه  مختلف  بخش هــــای 
شــــرایط  اینکه  واســــطه  بــــه  امســــال  اســــت.  مبارکی 
 
ً
خاصــــی در جامعه وجــــود دارد به همیــــن دلیل قطعا
مناســــبات و ضوابط جدید بر جامعه حاکم می شــــود 
و خــــود به خــــود ظرفیت هــــای جدیدی هم شــــناخته 
می شــــود یعنی فضاهای دانشــــگاهی که قباًل ممکن 
آن نداشــــته  بــــه حضور در  بود هیأتی احســــاس نیاز 
یــــک تلفیقی بین  اما امســــال  یا بالعکــــس  باشــــد و 
است  داده  رخ  دانشــــگاهی  جامعه  و  شــــهری  جامعه 

و ایــــن رفت و آمدها موجب اتفاق هــــای با برکت تری 
نخبگانی  ســــطح  هــــم  و  خواهد  دانشــــگاه  بــــرای  هم 
هیأت های حســــینی به واســــطه حضــــور در فضاهای 

کرد. خواهد  پیدا  ارتقا  علمی 
نیزگفــــت:  آزاداندیشــــی  کرســــی های  دربــــاره  وی 
جامعه  ضرورت هــــای  جــــز  آزاداندیشــــی  کرســــی های 
گذشــــته صورت  اســــت و تالش هایــــی در دوره های 
آن  بــــرای  ئین نامــــه ای  آ مقطعــــی  در  اســــت.  گرفتــــه 
نوشــــته شــــد. در فضــــای امــــروزی تــــالش می کنیــــم 
جریــــان نخبگانــــی متولی برگزاری کرســــی ها شــــوند و 
به صورت مســــئله محور وارد کار شــــوند. اتفاق خوب 
در ایــــن زمینــــه افتتاح تــــاالر گفت وگوی دانشــــکده 
علــــوم اجتماعی دانشــــگاه تهــــران به عنــــوان اولین 
مسائل  در  کرســــی هایی  سلسله  بود.  گفت وگو  تاالر 

شد. خواهد  برگزار  تاالر  این  در  مختلف 

خبــــــــر

ایران و جهان

رئیس مجلس:

ح شفافیت آرا برای تدوین دقیق  طر
به مرکز پژوهش ها ارجاع شده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
کمیســــیون  آرا در  گفــــت: طــــرح شــــفافیت  اســــالمی 
آیین نامه بررســــی و کلیات آن تصویب شــــده اســــت، 
براســــاس ماده 142 به مرکز پژوهش ها ارجاع شــــده تا 

دقیق تر تدوین شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی 
ایــــن مطلب را در جلســــه علنــــی دیروز -چهارشــــنبه-
مجلس شــــورای اســــالمی و در اخطار حجت االســــالم 
جــــواد نیک بین نماینده کاشــــمر در مجلس شــــورای 

اسالمی بیان کرد.
حجت االســــالم جــــواد نیک بیــــن نماینده کاشــــمر در 
مجلس شــــورای اســــالمی در اخطــــاری در مــــورد عدم 
آرا نمایندگان گفت: امروز یکی از مواد الیحه  شفافیت 
افزایش ســــرمایه شــــرکت های بورســــی به دلیل عدم 
مشارکت برخی از همکاران در رای  گیری به کمیسیون 
بازگردانده شــــد؛ دلیل آن این اســــت کــــه در مجلس 
شورای اسالمی شفافیت آرا وجود نداشته و مشارکت 
عامه مــــردم را شــــاهد نیســــتیم؛ شــــفافیت آرا باید در 

مجلس شورای اسالمی هر چه زودتر مصوب شود.
وی افــــزود: مــــردم باید بداننــــد که چرا یــــک نماینده در 
رأی گیری شرکت نمی کند، چرا نماینده در حال راه رفتن 
یا خوردن چای یا برپایی دورهمی در حین رســــیدگی به 

طرح ها و لوایح است.
نماینده کاشمر در مجلس در مورد قرارداد ویلموتس 
نیــــز گفــــت: قــــرارداد فوتبالــــی بــــه دلیل عــــدم وجود 
شــــفافیت رقم خورده و ده هــــا هزار میلیــــارد از بودجه 

کشــــور را تحت تأثیر قرار داده است؛ چرا باید این همه 
پول به یک ســــرمربی داده شــــود، این امر نتیجه نبود 
شــــفافیت اســــت، باید هرچه زودتر موضوع شفافیت 
آرای نماینــــدگان در مجلس شــــورای اســــالمی دنبال 

شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی 
در پاســــخ به تذکــــر وی گفت: موضوع شــــفافیت آرا در 
آن تصویب و  آیین نامه بررســــی و کلیات  کمیســــیون 
براســــاس ماده 142 به مرکــــز پژوهش ها ارجاع شــــده 

است تا دقیق تر تدوین شود.
وی افزود: یکی از رویکردهای اساسی مجلس یازدهم 
به عنوان مطالبه مردم و نمایندگان موضوع شفافیت 
آرا اســــت و در اولویت کاری مجلس شــــورای اســــالمی 
قــــرار دارد، ان شــــاء اهلل پس از نظر مرکــــز پژوهش ها در 

کمترین زمان این طرح به صحن مجلس می آید.

وعده خوش وزیر راه برای مستأجران:

ح ملی مسکن سال آینده  متقاضیان طر
خانه دار می شوند

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزیر راه و شهرســــازی با 
تشــــریح چهار راهکار دولت بــــرای موفقیت طرح ملی 
مســــکن، گفت:  متقاضیان طرح ملی مســــکن ســــال 

آینده خانه دار می شوند.
محمد اسالمی درباره برنامه های دولت برای حمایت از 
مستاجران در شــــرایط کرونا، اظهار کرد:  مستاجرانی که 
در سامانه طرح ملی مســــکن برای دریافت تسهیالت 
ودیعه مســــکن ثبت نام کرد  ه، به عنوان واجد شــــرایط 
شناخته شدند و مراحل تکمیل مدارک را طی می کنند 
به زودی در مدار دریافت تســــهیالت ودیعه مســــکن 

قرار می گیرند.
وی افزود: متقضیان طرح ملی مسکن واجد شرایط طی 
امسال و ســــال آینده با تســــهیالت بانکی که دریافت 
می کنند و مشــــارکت در احداث واحدهای مســــکونی 

ملی، صاحبخانه می شوند.
وی با تأکید بر اینکه تولید مســــکن جریان مســــتمری 
اســــت و ادامه خواهد یافت در خصــــوص تأثیر اجرای 
طرح مســــکن ملی در بازار مسکن، توضیح داد: بخش 
مسکن متاثر از التهاباتی اســــت که در بازارهای موازی 
مانند بــــازار ارز و طال وجــــود دارد و همواره ایــــن دو بازار 
موازی، تأثیر قابل توجهی بر بازار مســــکن داشته اند و 

التهاب آفرین بودند.
وزیر راه و شهرســــازی با بیان این که طرح ملی مســــکن 
همه اقشار دست اندرکار و مردم را بسیج کرده است تا 
متقاضیان واقعی مسکن صاحب خانه شوند، تصریح 
، زمین اســــت که در  کــــرد: در طرح مذکور مهم ترین ابزار
این خصوص زمین های مرغوب فراهم شــــده اســــت. 
همچنین در خصوص تأمین مالــــی نیز که دومین ابزار 
برای موفقیــــت طرح اقدام ملی مســــکن بود مجموعه 

اقداماتی انجام شــــده اســــت که حمایت از ســــازنده و 
همچنین متقاضیان را توامان دیده است.

اســــالمی یادآور شد: ســــازندگانی که در طرح اقدام ملی 
مســــکن مشــــارکت دارند با زمینی که دولت در اختیار 
آنها قرار می دهد و 20 درصد آورده خود اقدام به ساخت 
و ســــاز می کنند و 80 درصــــد دیگر را بانک به ســــازنده 
تســــهیالت می دهد تا واحد مســــکونی را احداث کند. 
بنابرایــــن جریان مولدســــازی منابع کمــــک می کند که 

مجتمع احداث شود.
به گفتــــه وی، خریداران دارنده حســــاب صندوق پس 
انداز مسکن یکم و دیگر متقاضیانی که از طریق خرید 
اوراق از بانک مسکن تســــهیالت دریافت کرده اند در 
این طرح مشارکت خواهند کرد و تسهیالت خریداران 
به ســــازندگان انتقال داده می شــــود. خریداران مکلف 
هســــتند در بــــازه زمانی 12 ســــاله اقدام بــــه بازپرداخت 

اقساط خود کنند.
اســــالمی تصریح کرد: تمــــام ظرفیت های کشــــور برای 
اجرای طرح ملی مســــکن و تبدیل آن بــــه جریان پایدار 
تولید مســــکن در کشور به خدمت گرفته شده است. 
در همین راستا، تفاهم نامه های گوناگونی با سازمان ها 
وارگان هــــای مختلــــف و همچنین افراد و ســــازندگان 
منعقد شــــده است تا ســــاخت و ســــاز در کشور رونق 

بگیرد.
وی ادامــــه داد:  از آنجایی که زمین هــــا در مناطق دارای 
زیرساخت احداث می شود سازنده این اطمینان را دارد 
که برای فروش واحدهای مسکونی که احداث می کند، 
متضرر نخواهد شــــد و تمامی واحدهــــا متقاضی دارند 
و واحدهای مســــکونی با آورده و مشارکت متقاضیان 

توسط سازندگان تکمیل و تحویل می شود.

روحانی:

عزاداری محرم با رعایت اصول بهداشتی 
و باشکوه همیشگی برگزار خواهد شد

اجتماعات را در حد مجاز انجام دهیم

در حاشیه جلسه هیأت دولت:
واعظی: واکسن مورد تأیید سازمان بهداشت 

یم جهانی را قطعا می خر
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس دفتر رئیس جمهور بــــا بیان اینکه باید 
واکسن روسی کرونا را بررسی کنیم، گفت: واکسن کرونا که مورد تأیید سازمان 

بهداشت جهانی باشد را قطعا می خریم.
محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
امکان خرید واکسن تولید شده توســــط روسیه اظهار کرد: وزارت بهداشت در 
حال رصد واکســــن های تولید شــــده در دنیا برای درمان کرونا اســــت.تاکنون 
28 واکســــن از مرحله حیوانی عبور کرده اســــت. ما هم قطعا واکسنی که مورد 
تأیید سازمان بهداشت جهانی باشد را خرید می کنیم البته خود ما هم در حال 
ساخت واکسن هســــتیم. واکسن روســــی را باید بررســــی کنیم تا ببینیم این 

واکسن را بخریم یا سایر واکسن ها را.
وی همچنین درباره مالکیت نفتکش های توقیف شــــده توسط آمریکا، اظهار 
کرد: نفتکش ها متعلق به ایران نیســــت و ما نفتی که می فروشیم و پول آن را 
می گیریم را دیگر دنبال نمی کنیم. نفتکش به ایران تعلق ندارد و نفت آن را هم 

دیگران خریده بودند.
واعظی درباره اظهارات آشنا درباره وقایع آبان 98 تصریح کرد: آماری که درباره آن 
وقایع اعالم شــــد درست اســــت و گزارش های آن به رئیس جمهور داده شد و 

اگر آقای آشنا عددی ندارد، بحث دیگری است؛ آنچه اعالم شد، درست است.
رئیــــس دفتر رئیس جمهــــور در واکنش به اقدام آمریکا برای شــــکایت از ایران 
به خاطر نقض برجام، تصریح کرد: آمریکا از زمانی که از برجام خارج شــــده اســــت 
در تمامی اقدامات حقوقی خود شکســــت خورده اســــت و اکنــــون به اقدامی 
متوســــل شــــده اســــت که پایه حقوقی ندارد. آمریکا می گوید چون زمانی عضو 
برجام بوده است پس می تواند از یکی از بندهای آن استفاده کند ولی روسیه، 
چین و کشــــورهای اروپایی با اقدام آمریکا مخالف هستند. فقط اعضای برجام 

می توانند از سازوکار برجام استفاده کنند و آمریکا هم عضو برجام نیست.
وی با اشــــاره به جایگاه نه چندان مناسب ترامپ نســــبت به رقیب انتخاباتی خود، 
خاطرنشان کرد: ترامپ در این شرایط دنبال کار تبلیغاتی است مثل ایجاد ارتباط بین 
امارات و اســــراییل تا وضعیت افکار عمومی آمریکا را تغییر دهد. البته برای ما فرقی 

نمیک ند چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود زیرا ما سیاست اصولی خود را داریم.
واعظی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: تالش دولت همواره 
این بوده اســــت که حقوق بازنشســــتگان به تدریج افزایش پیــــدا کند و امروز 

رئیس جمهور دستور دادند تا حکم ها زده شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش:
یور با رعایت دستورالعمل های  مدارس از15 شهر

بهداشتی بازگشایی می شود
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: مدیــــرکل ارزیابــــی عملکرد وپاســــخگویی به 
شــــکایات وزارت آمــــوزش و پــــرورش گفت: مدارس از15 شــــهریور بــــا رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی بازگشایی می شود.
زهرا مظفر در نشســــت مشــــترک مســــؤوالن آمــــوزش وپــــرورش کهگیلویه 
وبویراحمد و رؤســــای آموزش وپرورش 13 شهرســــتان ومنطقه استان افزود: 
کتاب های درســــی تا هفته اول شــــهریور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و 
مدیران مدارس امکانات وتجهیزات برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
وضدعفونی کردن مدارس را انجام ومحتوای آموزشــــی تهیه وپس از بازگشایی 

در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
وی گفــــت: تهیه اطالعات شناســــایی موقعیت دانش آمــــوزان وتعیین زمینه 
آموزش وچگونگی اســــتمرار انجام و باید به خانواده ها اطمینان داده شــــود که 

فعالیت مدرسه با رعایت موارد بهداشتی ودر کمال آرامش انجام می شود.
مدیــــرکل ارزیابی عملکرد وپاســــخگویی به شــــکایات وزارت آموزش وپرورش 
افزود: تدریس مجازی از طریق شاد وآموزشهای تلویزیونی انجام وساعت های 

آموزش هر درس در ابتدایی 25دقیقه ومتوسطه 35دقیقه ارائه می شود.
وی در ادامه خاطر نشــــان کرد کــــه حضور وغیاب دانش آمــــوزان روزانه انجام و 
کالس های مجازی نظر به برنامه درســــی دانش آموزان در ســــاعات مشــــخص 
برگزار می شــــود. وی همچنین با اشــــاره به اینکه معلمان با تالش های وافر در 
جهاد علمی شرکت و در دوران تعطیالت کرونایی زیباترین جلوه های خدمت 
را خلق کردند گفــــت: بخش دوم ضرورت تحقق هدف در آموزشــــهای مجازی 
خانواده ها هســــتند که انتظار داریم مانند ســــال گذشته همکاری ومساعدت 

الزم را انجام دهند.
مظفر گفــــت: مدیران مــــدارس نقش اساســــی واصلی در راهبــــری ومدیریت 

وبرنامه ریزی برای استمرار آموزش به کمک خانواده ها را برعهده دارند.
وی گفت: مشارکت ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی و ظرفیت دهیاران، 
بخشداران و شــــوراهای اسالمی نقش مهمی در مســــاعدت و مشارکت برای 
بازگشایی مدارس دارند. نماینده وزیر آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس 
کهگیلویــــه و بویراحمد خطاب به رؤســــای آموزش و پرورش شهرســــتان ها و 
- برگزاری نشست های شورای  مناطق گفت: اســــتمرار نشست های پروژه مهر
آموزش و پــــرورش و کیفی بخشــــی مصوبات برای بازگشــــای مدارس-نظارت 

مستمر وآماده سازی مدارس از مهمترین اولویتهای بازگشایی است.
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احیا و بازگشت اعتبارات متوازن ورزش همدان

هگمتانه، گروه ورزش: امین رنجبردار تصریح کرد: اضافه شــــدن ســــرانه غیر واقعی باعث شده بود 
استان همدان از سرانه کشــــوری باالتر رود و سهم اعتبارات متوازن استان در پروژه ها حذف گردد 

که با درایت جهانشیر موفق شدیم حق استان را پس بگیریم.
سرپرســــت دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان اســــتان گفت: در ســــالهای پیش به علت ارائه آمار 
غیرواقعی توســــط مدیران جهت پر رنگ نشــــان دادن عملکرد خود در بخش ایجاد سرانه ورزشی 
باعث گردیده بود سرانه استان 62 صدم مترمربع گزارش شود آقای جهانشیر در بدو ورود تکلیف 

کردند که آمار سریعا پس از بازرسی مجدد به صورت واقعی ارائه گردد
وی افزود: پس از بررســــی ها ســــرانه واقعی به 38 صــــدم مترمربع تقلیل یافــــت و این موضوع طی 

نامه ای با تأیید معاون توسعه منابع وزارت به تأیید رسید و ابالغ شد.
امین رنجبردار تصریح کرد: اضافه شدن ســــرانه غیر واقعی باعث شده بود استان همدان از سرانه 
کشوری باالتر رود و ســــهم اعتبارات متوازن اســــتان در پروژه ها حذف گردد که با درایت جهانشیر 

موفق شدیم حق استان را پس بگیریم.

وی تصریح کرد: در زمان مدیریت آقای جهانشــــیر بیشــــترین حضور وزیر و مدیران ستادی جهت 
افتتاحیه پروژه ها طی سالیان قبل را داشتیم که نشان دهنده همدلی مدیرکل استان با مجموعه 

وزارت ورزش می باشد.
به نقل از  خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان، وی افزود: از ابتدای حضور مهندس جهانشیر بیشترین 
تعداد بازدید از پروژه های ورزشــــی استان انجام پذیرفته است امری که در زمان مدیریت های سابق 

کمتر انجام شده و حتی بعضا مدیران در زمان مدیریت خود تعدادی از پروژه ها را اصال ندیدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
 شورای اسالمی شهر همدان:

توسعه ورزش بانوان 
در دستور کار است

کمیسیون فرهنگی  هگمتانه، گروه ورزش: رئیس 
اجتماعی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، گفت: 
توسعه ورزش بانوان همدان در دستور کار است.
رضوان سلماســــی با اشــــاره به لزوم توجه به ورزش 
بانوان همدان اظهار کرد: طی ســــال های گذشــــته 
در  همگانی  ورزش  توســــعه  در  اقداماتی  شهرداری 
ســــطح محالت همدان داشــــته و امســــال با ایجاد 
شورای سیاســــت گذاری ورزش شهروندی توسعه 

بیشتر و بهتر ورزش بانوان را در دستور کار داریم.
وی افزود: مادران به عنوان محور ســــالمتی جامعه 
و الگو فرزندان نقشی مهم در توسعه ورزش دارند 
و بایــــد برنامه ریــــزی و توجه ویــــژه ای در این بخش 
صورت بگیرد تــــا بانوان همدانی اعــــم از دختران و 

مادران را به سمت ورزش سوق دهیم.
شــــورای  اجتماعی  فرهنگــــی  کمیســــیون  رئیــــس 
اســــالمی شــــهر همدان با اشــــاره محدودیت های 
محدودیت هــــای  از  یکــــی  گفــــت:  بانــــوان  ورزش 
اصلی ما در مقایســــه با آقایان بحث فضای ورزشی 
مناســــب اســــت به طوری که بانــــوان در هر فضا و 
مکانی امــــکان ورزش ندارند و بایــــد فضای ایمن و 

آنها ایجاد کنیم. خوبی را برای 
آنیــــم فضاهایی  سلماســــی عنوان کرد: بــــه دنبال 
محصــــور و ایمــــن ماننــــد فرهنگســــرای والیت در 
پارک هــــا، چمن های مصنوعی و ســــایر ســــالن ها را 
برای بانوان فراهم کنیم و بتوانیم در گام نخســــت 
زیرساخت الزم را برای ورزش بانوان داشته باشیم.
وی بــــا بیان اینکه نگاه ما گســــترش ورزش بانوان 
در همدان است، بیان کرد: هدف اصلی مشارکت 
بیشــــتر بانــــوان همدانــــی در ورزش اســــت و باید 
بتوانیــــم بانــــوان بیشــــتری را جــــذب ورزش کنیم 
تا شــــاهد گســــترش فعالیت بانــــوان و در کنار آن 

سالمت جامعه خود باشیم.
رئیس کمیســــیون فرهنگی شــــورای شهر همدان 
رشــــته های  تعداد  افزایش  همچنین  کــــرد:  عنوان 
ورزشــــی و تنوع را برای ورزش بانوان در دســــتور کار 
داریم تا ورزش بانوان محدود به چند رشــــته خاص 

نشود.
به نقل از برنا، سلماســــی با اشــــاره به ایجاد ساختار 
در بخــــش بانوان ورزش شــــهروندی گفــــت: دبیر 
ورزش شــــهروندی بانوان منصوب شده و با ایجاد 
را  کار خود  کمیته در رشــــته های مختلــــف  چندین 

آغاز خواهد کرد.

حکم مدیرعاملی امیر عظیمی 
در تیم پاس اعطا شد

هگمتانه، گروه ورزش: در جلسه مسووالن اجرایی 
اســــتان که به میزبانــــی اداره ورزش و جوانــــان برگزار 
شــــد، امیــــر عظیمی رســــما بــــه عنــــوان مدیرعامل 

باشگاه پاس معرفی و حکم وی اعطا شد.
در ایــــن جلســــه دکتــــر پژمــــان محمــــدی نماینده 
تام االختیار دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان 
و فامنیــــن در مجلس شــــورای اســــالمی، مهندس 
جهانشــــیر مدیرکل ورزش و جوانــــان، کاوه صولتی 
معاون اداری و مالی دســــتگاه ورزش، امیر عظیمی 
مدیرعامــــل باشــــگاه پــــاس و تنــــی چند از دســــت 

اندرکاران فوتبال حضور داشتند.
در این نشســــت پیرامون شــــرایط تیم در بازی های 
باقــــی مانــــده و اوضــــاع پرداختی های مالــــی بحث و 

بررسی الزم صورت گرفت.
همچنین مقرر شد تا مراحل اداری مدیرعامل پاس 

در فدراسیون نیز پیگیری الزم صورت بگیرد.
پاداش و پرداخت مالی پاسی ها  �

امیر عظیمی پس از انجام مراحل اداری روز گذشــــته 
رســــما اعالم کرد درصدی از قــــرارداد اعضای تیم به 
همراه پــــاداش برد مقابــــل چوکای تالــــش امروز به 

حساب اعضا واریز می شود.
این پرداختی ها قرار بود روز گذشــــته صورت بگیرد 
امــــا انتقال پــــول از دو بانک عامل باعــــث تاخیر 24 

ساعته در واریزی ها شد.
عظیمی در نشســــت با مســــووالن اعــــالم کرد این 
حمایت هــــای مالی تــــداوم خواهد داشــــت و قطعا 

پاداش ارزنده را در دستور انجام گذاشته ایم.

عنوان سومی شطرنج باز مالیری 
در کشور

هگمتانه، گروه ورزش: محمد متین زندی ورزشــــکار 
نونهال مالیری عنوان سومی مسابقات شطرنج آزاد 

برخط زیر 18 سال کشور را از آن خود کرد.
چهارمین دوره از مســــابقات شــــطرنج آزاد برخط زیر 
18 سال کشور به میزبانی هیأت شطرنج شهرستان 

بندر لنگه برگزار شد.
در این دوره از مســــابقات که با شرکت 21 شطرنج باز 
در پنج دور به روش سوییســــی و با مدت زمان ســــه 
دقیقه به اضافــــه دو ثانیه پــــاداش در ازای هر حرکت 
که به صورت برخط برگزار شــــد محمــــد متین زندی از 
شهرســــتان مالیر توانســــت با هوش سرشار و توان 
باالی خود با کســــب چهار امتیاز عنوان ســــومی این 

دوره از مسابقات را از آن خود کند و خوش بدرخشد.
شــــایان ذکر اســــت بــــا تالش جهــــادی ریاســــت و 
اعضــــاء و مربیان کار آزموده و خالق هیأت شــــطرنج 
رده های  در  بالقــــوه ای  اســــتعدادهای  شهرســــتان 
پایه پــــرورش یافته که در میادین کشــــوری تا کنون 
افتخارات ارزشــــمندی را برای ورزش این آب و خاک 

به ارمغان آورده اند که در نوع خود بی نظیر است.

خبـــــر

ورزش

وه ورزش: آرامــــش به هیأت فوتبال مالیر  هگمتانه، گر
بازگشــــت و باالخــــره، بعد از مدت ها کــــش و قوس و 
و  آمدند  هــــم  گرد  شــــهر  فوتبال  بزرگان   ، نظــــر اختالف 

قول دادند از هیــــچ کمکی دریغ نکنند.
کامــــال مشــــخص اســــت وقتــــی این افــــراد در جلســــه 
باشــــند اصال کســــی به خودش اجازه نمی دهد فوتبال 
مالیر را به حاشــــیه ببرد،یا اینکه بــــه هر دلیلی خودش 
را جزیــــی از هیأت بدانــــد، با وجود این افراد اســــت که 

همانند یک ســــتون محکم خانه را امن می کند.
آقــــا محمــــدی از پیشکســــوتان فوتبــــال مالیــــر  علــــی 
اســــت. همــــه می دانیم کــــه او به انــــدازه تمــــام رئیس 
هیأت هــــای شــــهرمان زحمت کشــــیده، اصال خودش 
تــــدارکات، بازیکن،  بــــود، حامی مالی،مربی،  یک هیأت 
سرپرســــت هــــر پســــتی کــــه فکــــرش را بکنی، جــــدا از 
زحماتش او کســــی است که بعد از محمود داش لیگ 
اسطوره  گندم  به  محمد  کرده،  تجربه  را  جمشــــید  تخت 
60ســــال است که در همدان فوتبال غرب  همدانی ها: 
ایران کســــب تجربه کرده ام و هنوز هم که هنوز است 
بهتــــر از علی آقامحمدی دفاع راســــت ندیدم و او تکرار 

است نشدنی 
محمــــود صمــــدی دیگــــر پیشکســــوت مالیــــر در این 
است،  صمدی  استاد  مالیر  ورزش  نشــــان  بود.  جلسه 

نامی که تــــا کیلومتر هــــا دور تر هم از او بــــه عنوان یک 
فوتبال  می شــــود،الماس  بــــرده  نام  همیشــــه  اســــتثنا 
کمترین  شــــاید  می آمد  دنیــــا  به  پایتخت  در  اگــــر  مالیر 

جایگاهش اســــتقالل یا پرسپولیس بود.
کاپیتان  ود.  نمــــی ر یادهــــا  از  هرگز  نیــــز  اســــدی  مجید 
یــــخ مالیر بود بازیکنــــی که قواره بازی  یــــن تیم تار بهتر
هایــــش چندین برابر ســــطح اســــتان همــــدان بود.با 
را  عکس ها  وزن  فوتبــــال  هیــــأت  جلســــه  به  آمدنش 

برد. باال 
که  وس چهاردولــــی همان مهاجــــم تنــــد و تیزی  ســــیر
وج خود الماســــی در تیم شیشه  ســــال های ســــال با ز
وس خان  همــــدان همانند دایی و عزیزی بودند ســــیر
اگر زندگــــی دنده عقب داشــــت شــــاید  کــــه  لژیونــــری 
هماننــــد همبــــازی هایــــش االن مربــــی یک تیــــم لیگ 

بود. برتری 
فوتبال  خــــاص  پای  چــــپ  هم  عباســــپور  علــــی  محمد 
را  مالیر  منتخب  چپ  ســــمت  ســــال  ســــال های  مالیر 
بیمــــه کرده بــــود اگر همــــه رئیس هیأت های بیســــت 
ســــال اخیــــر را جمع کنــــی ســــابقه او فقــــط در منتخب 

ندارند. را  مالیر 
جام  اســــتقاللی های  راســــت  دفاع  مشــــفق  ســــیاوش 
غرب، کســــی که در آن دوران طالیی تــــا لیگ برتر ایران 

یک بغل پا پنالتی نیاز داشــــت، رســــیدن به جایگاه او 
کرده اند. را خیلی ها فقط در تماشــــای تلویزیون تجربه 

ســــرحال  و  آماده  گلر  ده هــــا  میــــان  در  ملکی  حســــین 
اوج فوتبــــال مالیر یکــــی از خوش اســــتیل ترین گلرها 
بزرگی  تیم هــــای  مــــرز  تا  توانســــت  که  بود  آقا  حســــین 
چون ســــپاهان هم پیشــــرفت کند و اگــــر کمی خوش 
ثمر  بــــه  کشــــور  این  بــــرای  می توانســــت  بود  شــــانس 

. بنشیند
مســــعود حســــینی قطعا کســــی که بتواند در تیمی که 
در آن ســــعدی کرمــــی اکبرایرانشــــاهی، شــــهید محمد 
باشــــد  ثابت  دارند  حضــــور  ندافــــی  عبــــاس  و  شــــاملو 

بازیکن بزرگی اســــت و نیاز به تمجید ندارد.
باقر عارفی همیشــــه در یادها هســــت. تیم هایی که او 

تجربه بازی کردن داشــــته معرف ســــابقه درخشــــانش 
هســــت، زحمتکش ترین فردی که در جوکار همیشــــه 

است. بوده  مردم  خدمت گزار 
قدرتی  بازیکن  شــــهر  فوتبال  ســــرهنگ  احمدی  خلیل 
پاســــی ها همیشــــه عاشــــق خدمــــت به جوانان شــــهر 
بــــوده و به خصوص در این ســــال های اخیــــر هیچ چیز 

نگذاشت. کم  
کــــه در فوتبال این شــــهر ید طوالیی  یزانی  و بقیــــه عز
بتویی  یعقــــوب  آقای  شــــهر  افتخار  پر  مربی  داشــــتند 
گردن  بــــه  زیــــادی  دین  واقعــــا  کــــه  عبدلــــی  عــــادل  و 
زشکاران شــــهر داشــــته و دارند، داور ملی و افتخار  ور
وز  ر چند  همیــــن  کــــه  فراهانی  مصطفــــی  آقــــای  شــــهر 
ین بازی هــــای لیگ یک  پیــــش ناظر یکــــی ازســــخت تر

اســــکندری،  کمال  پارســــا،  الدین  بود،صــــالح  کشــــور 
و  ین  آماده تر از  همگــــی  جمشــــیدکولیوند  کارگر  غالم 
ین بازیکنان بیســــت ســــال اخیر پیشکســــوتان  بهتر
شــــهرمان بودند و همیشه زحمت کشــــیدند و محمد 
تکــــرار  همــــدان  اســــتان  در  زحماتــــش  کــــه  جعفــــری 

است. نشدنی 
50 درصد توانشــــان  50 درصد این افراد  قطعا اگر فقط 
و مشــــاوره هایشــــان را در اختیار رئیس هیأت فوتبال 
شــــهر بگذارند کافی اســــت، در دورانی که این عزیزان 
بودند فوتبال شــــهر مالیــــر زنده و پویا بــــوده و اگر باز 
خواهد  خوب  ورزشــــمان  حال  قطعا  باشــــند  اینان  هم 

دیدند عزیزان  این  چون  چرا؟  شد 
دیدن خیلی مهم اســــت... همه چیز در دیدن است.

چرخش تویسرکانی ها در فدراسیون ها
بــــه  تویســــرکان  نماینــــده  زش:  ور وه  گــــر هگمتانــــه، 
وســــای  ر بــــا  شهرســــتان  زش  ور مســــؤول  همــــراه 
و  دیــــدار  کوهنــــوردی  و  یمناســــتیک  ژ فدراســــیون 

کردند. گفتگو 
جلســــه ای با حضور مفتــــح نماینده مردم تویســــرکان، 
خانم اینچه درگاهی رئیس فدراســــیون ژیمناســــتیک، 
شایسته سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
ابتــــدا مفتح  تویســــرکان برگــــزار شــــد. در این جلســــه 
پیشــــینه  مــــورد  در  مختصــــری  تویســــرکان:  نماینــــده 
مطرح  را  مطالبــــی  تویســــرکان  در  ژیمناســــتیک  ورزش 
کــــرد. وی همچنیــــن مطالبی در خصوص ورزشــــکاران 
ژیمناستیک،  رشــــته  در  شهرســــتان  مســــتعد  و  خوب 
کــــه در شهرســــتان در  کمبودهایــــی  محدودیت هــــا و 
مطرح  را  مطالبی  دارد  جود  رشــــته  این  پیشرفت  جهت 

کرد.
فدراســــیون  رئیــــس  درگاهــــی  اینچــــه  خانــــم  ســــپس 

ژیمناســــتیک مطالبــــی در مورد ورزش ژیمناســــتیک و 
6 ســــال برای حضور در رشــــته  وم توجه به افراد زیر  لــــز

کرد. وژیم بیان  ژیمناستیک و توجه به شــــاخه های ایر
زش و جوانان  پرســــت اداره ور پس ازآن شایســــته سر
وضعیت  خصوص  در  گزارشی  تویســــرکان  شهرستان 
گفت:  کــــرد. وی  ارائه  فعلی ژیمناســــتیک تویســــرکان 
زشکاران رشته  شهرســــتان از سالن مناســــبی برای ور
و  وسایل  یکسری  ولی  اســــت،  برخوردار  ژیمناستیک 
خرک  و  زمینی  پیســــت  تشــــک  مانند  اولیه  امکانــــات 
موردنیــــاز  مســــابقات  در  شــــرکت  جهــــت  آرگوجــــت 

. ست ا
در پایان جلســــه مقرر شــــد فدراســــیون ژیمناســــتیک 
موارد مطرح شــــده را بررسی و نســــبت به تهیه وسایل 

کند. اقدام 
همچنین جلســــه دیگری با حضور مفتح نماینده مردم 
کوهنوردی،  فدراســــیون  رئیــــس  زارعــــی  تویســــرکان، 

شایسته سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرستان 
تویســــرکان در دفتر امــــور مجلــــس در وزارتخانه برگزار 

. شد
تویســــرکان  نماینــــده  مفتــــح  جلســــه  ابتــــدای  در 
و  تویســــرکان  کوهنــــوردی  مــــورد  در  توضیحاتــــی 
مطرح  کوهنــــوردی  رشــــته  عالقه منــــدان  ورزشــــکاران 
کــــرد، وی همچنیــــن در مــــورد موقعیــــت جغرافیایــــی 
قلل  و  واقع شده  کوهستانی  منطقه  در  که  تویســــرکان 

کرد. صحبت  آن  متعدد 
ظرفیت  مورد  در  کوهنوردی  فدراســــیون  رئیس  زارعی 
صخره  رشــــته  و  الوند  دامنه  در  قرارگیــــری  شهرســــتان 

نوردی و کوهنــــوردی مطالبی مطرح کرد.
رئیس فدراســــیون کوهنوردی بر دانش افزایی مربیان 
ورش مربیان جدیــــد و عالقه مند و  و توجــــه ویژه به پــــر
کوهنوردی  کالس هــــای مربیگری در رشــــته  تشــــکیل 

کرد. کید  تأ

ســــپس شایســــته سرپرســــت اداره ورزش و جوانــــان 
کوهنوردی  وضعیــــت  مــــورد  در  مطالبــــی  تویســــرکان 
شهرســــتان مطــــرح کــــرد، وی گفت: در حــــال حاضر با 
زیادی  عالقه منــــدان  ونــــا  کر موجــــود  شــــرایط  به  توجه 
قلل  بــــه  وزانه  ر و  شــــده اند  کوهنــــوردی  رشــــته  جذب 
که  دارد  ورت  ضــــر و  دارند  صعــــود  شهرســــتان  متعدد 
توجه ویژه ای به این رشــــته در شهرســــتان شــــود. وی 
شهرســــتان  نیاز  بر  مبنی  خــــود  درخواســــت  همچنین 
به وســــایل صخره نوردی، نظیر حلقــــه هارنس را مطرح 
کــــرد. وی در ادامــــه درخواســــت نقطه زنــــی و ثبت قله 

کرد. را مطرح  کوبر به عنوان مرتفع ترین نقطه اســــتان 
در پایان جلســــه مقرر شــــد یکســــری وســــایل رشــــته 
شهرســــتان  کوهنوردی  هیأت  اختیار  در  صخره نوردی 
کشــــور  جغرافیایــــی  ســــازمان  طریــــق  از  و  گیــــرد  قــــرار 
اقدامات الزم جهــــت نقطه زنی و ثبت قلــــه کوبر انجام 

. د گیر

عزم فوتبالی های مالیر   
برای پیشرفت

یر ورزش به کسر جرایم  واکنش وز
پرونده ویلموتس

 از جیب مسببان آن

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: وزیــــر ورزش و جوانــــان 
بر  مبنی  مجلــــس  نماینــــدگان  برخی  اظهــــارات  به 
اینکه جرایم و بدهی های فدراســــیون فوتبال باید 
واکنش  شــــود  پرداخت  آن ها  مســــببان  جیب  از 

داد. نشان 
مســــعود ســــلطانی فر در پاســــخ به پرسشی درباره 
اینکه  بر  اظهارات برخی نمایندگان مجلــــس مبنی 
از  جرایــــم و بدهی هــــای فدراســــیون فوتبــــال باید 
کید بر  جیب مســــببان آن ها پرداخت شــــود، بــــا تأ
مقامات  برعهــــده  موضــــوع  این  تشــــخیص  اینکه 
کشــــور در  کل  کرد: بازرســــی  قضایی اســــت اظهار 
این زمینه پرونده ای تشکیل داده و مراحل نهایی 
جمع بنــــدی پرونده در حال انجام اســــت و پرونده 
برای اخذ تصمیم به مراجع قضایی ارســــال خواهد 

شد.
وی با بیــــان اینکــــه »وزارت اطالعات و بازرســــی کل 
کشــــور مدت هاســــت که در این زمینــــه در حال کار 
هســــتند«، افزود: بایــــد منتظر بمانیــــم و ببینیم که 
تشخیص و جمع بندی ســــازمان بازرسی کل کشور 
و نهادهای امنیتی و نظارتی که دست اندرکار بودند 
 مقامات قضایی در این خصوص 

ً
چیســــت و نهایتا

که تصمیمی می گیرند.
وزیر ورزش و جوانان در پاســــخ به پرســــش دیگری 
از مدیران باشــــگاه  درباره علــــت بازداشــــت یکــــی 
باشگاه پرسپولیس گفت: اجازه دهید منتظر حکم 

مقام قضایی در این زمینه باشیم.
وزهــــای گذشــــته در پی  بــــه نقــــل از ایســــنا، طی ر
تیم  بلژیکــــی  مربــــی  ویلموتس  مــــارک  شــــکایت 
ایران،  فوتبال  فدراســــیون  از  ایــــران  فوتبال  ملی 
حکمی  در  )فیفــــا(  فوتبــــال  جهانــــی  فدراســــیون 
فدراســــیون فوتبــــال ایــــران را بــــه دلیــــل رعایت 
بــــه مربــــی اجــــازه می دهد در  که  نکــــردن بنــــدی 
دســــتمزدش  افتــــادن  عقــــب  مــــاه  دو  صــــورت 
قــــرارداد خود را یکطرفه فســــخ کنــــد، به پرداخت 
مبلغ قــــرارداد ویلموتس و جریمه فســــخ قرارداد 

کرد. محکوم 
بر این اســــاس فدراســــیون فوتبال بــــه پرداخت 6 
میلیون و 137 هزار یورو به ویلموتس محکوم شده 

است.
وزیــــر ورزش صبح چهارشــــنبه در حاشــــیه جلســــه 
هیأت دولت با ابراز امیدواری در خصوص شکسته 
 )CAS( شــــدن حکــــم فیفــــا در دادگاه عالــــی ورزش
با اســــتفاده از همــــه ظرفیت های حقوقــــی و اجرایی 
، دربــــاره چگونگی عقــــد قرارداد با ســــرمربی  کشــــور
ســــابق تیم ملی فوتبال تصریح کــــرد: مردم مطمئن 
باشــــند که در راســــتای مقابله با فســــاد در ورزش با 
متخلفان یا متخطیان این ماجــــرا برخورد الزم انجام 

می شود.

خبــــــر

انتصاب مسؤول کمیته آموزش 
هیأت گلف همدان

گلف  از ســــوی رئیــــس هیأت  وه ورزش: طی حکمی  هگمتانه، گر
اســــتان علی سلحشور به عنوان مســــؤول کمیته آموزش هیأت 

شد. منصوب  همدان  گلف 
وز گذشــــته علــــی اصغــــر ســــالوند رئیــــس هیأت گلف اســــتان  ر
بــــا صدور حکمــــی علی سلحشــــور را بــــه عنوان مســــؤول کمیته 

آموزش هیــــأت گلف همدان منصوب کرد.
رئیس هیأت گلف اســــتان بیان کرد:

بــــا توجه به اســــکان علی سلحشــــور از مربیان باتجربه کشــــور در 
شــــهر همدان و با توجه بــــه توانایی ها و عالقه ایشــــان در بخش 
کمیته  مســــؤول  به عنــــوان  نامبــــرده  حکمی  صــــدور  بــــا  آموزش 

آموزش هیأت گلــــف همدان منصوب گردید.
بهتــــر  آمــــوزش  راســــتای  در  انتصــــاب  ایــــن  داد:  ادامــــه  وی 
آنان صورت گرفته اســــت و اظهار  زشــــکاران و بهبود عملکرد  ور
زنــــده نامبــــرده در زمینه  امیــــدواری کــــرد با توجــــه به تجــــارب ار
زش گلــــف در آینده شــــاهد جــــذب بیش از پیــــش جوانان و  ور
گلــــف خواهیم  نوجوانــــان و اجرای برنامه هــــای جدید در هیأت 

. د بو
همچنیــــن در همیــــن راســــتا علــــی سلحشــــور ضمــــن معارفه و 
کرد  ارائه  را نیز  آتی خود  تشــــریح ســــوابق مرتبط خود، برنامه های 
و اســــتفاده از ظرفیت های هیــــأت گلف را بهتریــــن فرصت برای 
آنها در تمــــام رده های  آمــــوزش  جــــذب حداکثری ورزشــــکاران و 
ســــنی و اجرای طرح های اســــتعدادیابی و انجام تمرینات مستمر 
اعالم کرد و عمده ترین مشــــکل رشــــته ورزشــــی گلف را نداشتن 

زمین برای انجام تمرینات برشــــمرد.
شــــایان ذکر است علی سلحشــــور از قهرمانان رشته گلف کشور 

می باشد. دور  چندان  نه  سال های  در 

»عادل« داور بازی پاس و سردار شد
اکرمی و عادل، قاضیان بازی های چوکا و پاس

هگمتانه، گروه ورزش: دو تیم چــــوکا تالش و پاس همدان در هفته 
پایانی رقابت های لیگ دو تالش می کنند تا سهمیه صعود مستقیم 

به لیگ یک را از آن خود کنند....
برخــــالف دیدارهای گــــروه اول که ترافیــــک مدعیان وجــــود دارد، در 
گــــروه دوم رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال ایــــران دو تیم چوکا 
تالش و پاس همدان مدعیان صعود به لیگ یک هستند و از میان 
این دو تیم، یک تیــــم در هفته پایانی مســــتقیما به لیگ یک صعود 
می کنــــد و دیگری راهی رقابت پلی آف خواهد شــــد. حال در آســــتانه 
برگــــزاری دیدارهای پایانــــی، کمیتــــه داوران اســــامی داوران قضاوت 
کننده در هفته بیست و ششم و پایانی رقابت های لیگ دسته دوم 

باشگاه های کشور را اعالم نموده که به شرح زیر است:

جمعه 3۱ مردادماه 99  �
شــــهدای رزکان کرج - ملی حفاری اهواز - ســــاعت 20:15 - ورزشگاه 

انقالب کرج
وحید صالحی - مجید سربندی - محسن حکیم - شاهین یزدانی - 

: رضا عبدوس ناظر
سردار بوکان - پاس همدان - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهیدباکری 

ارومیه
رضا عادل - میالد لطفی - حیدرعلی صیامیان - مهرداد خســــروی - 

: شاهین حاج بابایی ناظر
نفت و گاز گچســــاران - شــــهرداری بم - ســــاعت 20:15 - ورزشــــگاه 

شهدای نفت گچساران
حمید طیــــب - جمیل محمدنیا - مجتبی خواجه ای - امید دریانوش 

: محمدرضا امینی - ناظر
چــــوکا تالش - شــــهرداری بندرعباس - ســــاعت 20:15 - ورزشــــگاه 

سردار جنگل رشت
حسن اکرمی - مجتبی غریب - کامران سعیدی - وحید زمانی - ناظر 

داوری: فریدون اصفهانیان
شــــهرداری بندرماهشــــهر - بعثــــت کرمانشــــاه - ســــاعت 20:15 - 

ورزشگاه شهدای بندرماهشهر
 : علی صباحی - کوروش صارمی - سامان فالوند - آیت صادقی - ناظر

صفدر احمدی
ایران جوان بوشــــهر - مس شــــهربابک - ســــاعت 20:15 - ورزشگاه 

شهیدمهدوی بوشهر
علی سام - سیاوش باقرنژاد - محمدرضا قنبری - امیرحسین یزدانی 

: جواد شرفی - ناظر
نفت امیدیه - شــــهدای بابلسر - ســــاعت 20:15 - ورزشگاه شهدای 

نفت امیدیه
امیرسجاد فتوحی - پیمان نادری - حامد شریفیان - محمد میرزازاده 

: عبدالرسول استادزاده - ناظر

خوزستان به یاری کشتی فرنگی همدان 
شتافت

هگمتانه، گروه ورزش: هیات کشــــتی استان همدان میزبان اردوان 
صاحب رئیس هیأت کشتی استان خوزستان بود.

حمیدرضا یاری رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان در نشســــتی 
میزبان اردوان صاحب رئیس هیأت کشتی استان خوزستان بود.

در این جلســــه تفاهم نامه ای مابین روســــای هیأت کشــــتی استان 
همدان و استان خوزســــتان به منظور تقویت کشتی فرنگی استان 

همدان و کشتی آزاد خوزستان تنظیم و به امضا رسید.
در این تفاهم نامه به این نکات تأکید شد:

- میزبانی تیم های کشتی آزاد استان خوزستان توسط هیأت کشتی 
استان همدان

- میزبانی تیم های کشتی فرنگی استان همدان توسط هیأت کشتی 
استان خوزستان

- دعوت از تیم های کشــــتی آزاد اســــتان خوزستان جهت شرکت در 
مسابقات چند جانبه به میزبانی استان همدان

- دعــــوت از تیم هــــای فرنگــــی اســــتان همــــدان جهت شــــرکت در 
مسابقات چند جانبه به میزبانی استان خوزستان

- برگزاری اردوهای مشترک میان هر دو هیأت در رشته کشتی آزاد به 
میزبانی استان همدان

- برگــــزاری اردوهای مشــــترک میان هر دو هیأت در رشــــته کشــــتی 
فرنگی به میزبانی استان خوزستان

- میزبان هزینه اسکان اردوهای مشترک را تقبل خواهد نمود و کلیه 
هزینه هــــای اعزام و تغذیه بــــر عهده مهمان خواهد بــــود )در صورت 

توافق طرفین هزینه های تغذیه نیز به عهده میزبان می باشد.(
- هزینه اســــکان و تغذیه در مســــابقات چند جانبه به عهده استان 

میزبان می باشد.
- شرکت مربیان و داوران دو استان در کارگاه های آموزشی به صورت 

مشترک
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هگمتانه، گروه خبر همدان: به شــــکل هم زمان 9 پروژه با 
اعتبــــار 145 میلیارد ریال افتتاح و یــــک مورد کلنگ زنی به 
مبلغ 3 میلیــــارد ریال در منطقه چهار شــــهرداری همدان 

انجام شد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، عصر چهارشــــنبه مراســــم 
بهره بــــرداری از 9 پروژه بــــا اعتبار 145 میلیــــارد ریال و یک 
مورد کلنــــگ زنی با حضــــور نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان، فرمانــــدار و شــــهردار همدان، رئیــــس و اعضای 
شورای اسالمی شــــهر همدان، جانشــــین فرمانده سپاه 
مدیر   ، شهردار شهری  خدمات  معاون  انصارالحسین)ع(، 

منطقه چهار شهرداری همدان برگزار شد.

آیــــت ا... شــــعبانی: اقدامــــات مدیریــــت شــــهری   �
شــــهروندان مناطق کم برخوردار را به آینده امیدوار 

می کند

نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان نیز در این مراســــم 
بــــا اعالم این مطلب که به عنوان یک شــــهروند از زحمات 
شهرداری و منطقه 4 و شورای شهر تشکر می کنم، گفت: 
با توجه به رونــــدی که مدیریت شــــهری در پیش گرفته و 
گزارشــــاتی که از اقدامات در مناطق حاشیه و کم برخوردار 
شهر می رســــد مردم این منطقه می توانند به آینده بهتری 
 مدیریت شــــهری و 

ً
امیدوار باشــــند و رویکــــردی که اخیرا

شــــورای شــــهر دارد اتفاقات خیلی خوبی افتاده اســــت و 
گزارشات امید بخش است.

آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی ادامه داد: اگر راهی باشــــد که 
بودجه این مناطق اضافه شــــود بســــیار خوب اســــت چرا 
که برای نزدیک شــــدن به عدالت در جامعه باید بیشتر در 
اینجا بودجه صرف کرد و این مردم ولی نعمت ما هستند 
و اگر هر چقــــدر هم کمک کنیم و خدمت کنیم باز هم کم 
اســــت امیدواریم زمانی برســــد که به همت شــــورای شهر 
و مســــؤوالن استانی، براســــتی دم از عدالت بزنیم و زمانی 
بیاید که بچه هایی که اینجــــا زندگی می کنند حس نکنند 

باید بروند جایی دیگری دنبال امکانات بگردند.
امــــام جمعه همدان تصریح کرد: بنــــده عرض کردم پارک 
خالقیت  کودک در مناطق کم برخوردار ســــاخته شود و 
اگر پارک جدیدی قرار اســــت ساخته شود در این مناطق 

باشد.

وی خطــــاب به اعضــــای شــــورا و مدیریت شــــهری اظهار 
کرد: هرچه دل این بچه ها را شــــاد کنیــــد و به این مناطق 
نیازمند برســــید برای شــــما باقیات صالحات خواهد بود 
و تــــا جایی که امــــکان پذیر اســــت به ایــــن مناطق توجه 

باشید. داشته  بیشتری 

افشــــاری: رویکرد شهرســــتان و مدیریت شهری   �
توجه به مناطق کم برخوردار است

حســــین افشــــاری فرماندار همدان هم در این مراسم، با 
، مدیریت شــــهری و شورای  قدردانی از مردم منطقه چهار
شــــهر همــــدان اظهار کــــرد: در شهرســــتان همــــدان 120 
میلیــــارد تومــــان پروژه افتتاح شــــده و یــــا در هفته دولت 

افتتاح می شود.
وی با اشاره به اینکه رویکرد شهرستان و مدیریت شهری 
توجه به مناطق کم برخوردار اســــت، بــــه پروژه پارک علم و 
فناوری اشــــاره کرد و گفت: در این پارک افزون بر 900 نخبه 

همدان به تحقق ایده ها می پردازند.
افشاری عنوان کرد: رویکرد شورای اسالمی شهر همدان 
و مدیریت شهری توجه به کاهش فاصله طبقاتی و توجه 
به جهت دادن به پروژه ها به ســــمت مناطق کم برخوردار 

است و ایجاد پارک در تپه آمادای جای تقدیر دارد.

گــــردان: مدیر منطقــــه 4 کارهای بزرگــــی را در این   �
منطقه انجام داده است

همدان  شــــهر  اسالمی  شــــورای  رئیس  گردان،  کامران 
از برنامه های اساســــی و اصلی شــــورای پنجم  هم یکی 
کرد  کم برخــــوردار عنوان  را توزیــــع امکانات در مناطق 
را انجــــام بدهیم و  آن  تــــا حدودی توانســــتیم  ود:  و افز

بــــا بودجه بندی که شــــده اســــت آن را در تمام مناطق 
کنیم. محقق 

وی بــــا بیــــان اینکه تمام اعضای شــــورا پای کار هســــتند 
از پیگیری هــــای اکبر کاوســــی رئیس کمیســــیون برنامه 
حاشــــیه ای  مناطق  ســــازی  توانمند  بــــرای  شــــورا  بودجه 
)عــــج( قدردانــــی کرد و  همدان بــــه ویژه کــــوی ولی عصر
گفت: مدیــــر منطقه 4 کارهــــای بزرگی را در ایــــن منطقه 

انجام داده است.
گردان به آســــفالت معابــــر و رضایت مندی ایجاد شــــده 
اشــــاره و اظهار کرد: در بازگشــــایی معابر هــــم این مناطق 
همکاری بســــیار خوبی داشــــتند در این ســــه ســــال اخیر 
بازگشــــایی معابر بسیار بوده که با مشارکت مردم صورت 

گرفته است.
گــــردان ادامه داد: در بازگشــــایی معابر مــــردم مناطق کم 
برخوردار بیشــــتر همــــکاری کرده انــــد و تمــــام اینها برای 

داشتن شهری زیبا و جذب گردشگر است.
 ، وی عنوان کرد: یکی از زیر ساخت ها برای جذب گردشگر
توسعه شهری و ایجاد پارک است که همین پارک ها یکی 

از موارد آن است.
گــــردان در نهایت اظهار کــــرد: ما در متمــــم بودجه به این 
منطقــــه کمک می کنیــــم و علیرغم اینکه ایــــن منطقه کم 

درآمد است اما تحقق بودجه اش باال بوده است.

صوفی: ایجاد ۲۰ زمین ورزشی در نقاط مختلف شهر  �

کیــــد بر اینکه  شــــهردار همدان هم در این مراســــم، با تأ
سیاســــت مدیریت شهری و اعضای شــــورا رشد متوازن 
در همه حوزه های شــــهری اســــت، اظهار کرد: سعی ما بر 
این اســــت که به مناطق کمتر توســــعه یافته توجه کنیم 
و ســــعی کرده ایــــم مناطق کمتر توســــعه یافته به رشــــد 

برسند. متوازن 
عباس صوفی با اشــــاره به آســــفالت معابر خاکی و با بیان 
اینکه امسال سال خوبی به لحاظ عمرانی علیرغم کمبود 
اعتبــــارات بود، افــــزود: روکش رودخانه و توســــعه فضای 
سبز انجام شــــد و یکی از پروژه های بسیار مهم جمع آوری 
آب های ســــطحی اســــت که به صورت برنامه ریزی شــــده 

انجام شد.
وی به انتقال آب های سطحی اشاره و بیان کرد: اکثر معابر 

آســــفالت شــــد و عملیات اجرایی پارک های فرا منطقه ای 
آغاز شد و پارک 6 هکتاری هم در اراضی این منطقه در کنار 

اراضی نیروی انتظامی ساخته می شود.
شهردار همدان ابراز کرد: امیدواریم شاهد این باشیم که 
کیفیت زندگی باال برود و شــــاهد لبخنــــد مردم از عملکرد 

مدیریت شهری باشیم.
صوفــــی تصریح کــــرد: 20 زمین ورزشــــی در نقــــاط مختلف 
شهر ایجاد شــــده که از جمله در حصار اسالمشهر و کوی 

)عج( و حصار شهید مطهری است. ولی عصر

آســــفالت   � یوســــفی نوید: 9۰ درصــــد معابر خاکی 
شده است

مدیر منطقه چهار شــــهرداری همدان در این مراســــم، به 
اقدامات انجام شــــده در این منطقه اشــــاره و بیان کرد: از 
ســــال گذشــــته 200 معبر خاکی و معیوب آسفالت ریزی و 

بهســــازی شــــد که اکنون 90 درصد معابر خاکی آسفالت 
شده است.

مجید یوســــفی نوید ادامــــه داد: اجرای آســــفالت ریزی به 
گونه ای بوده که در روزهای آخر مرداد ماه کل بودجه سال 
99 را تمــــام کرده ایم و تا جایی که توانســــته ایم کوچه های 
خاکــــی را آســــفالت کــــرده ایم و قرار اســــت جشــــن اتمام 

آسفالت کوچه های خاکی را برگزار کنیم.
وی با بیــــان اینکه 12 پارک بازســــازی و ســــاخته شــــد که 
آنهاســــت، گفت: امســــال  بوســــتان مهربان نیز یکی از 
بازسازی پارک ها تمام می شود و عالوه بر این 4 سرویس 
بهداشــــتی در دســــت بازســــازی بوده و به اتمام رسیده 
اســــت و قرار است 12 ســــرویس بهداشــــتی دیگر نیز در 
منطقــــه چهار و در بلــــوار آیت ا... نجفــــی و پارک های مهم 

ساخته شود.
این مســــؤول با اشــــاره به چمن مصنوعی زمین ورزشی 
مصنوعی  چمن  پنجمیــــن  این  افزود:  مهربان  بوســــتان 
اســــت که در این منطقه اجرا شــــده و هیــــچ منطقه ای به 

این تعداد چمن مصنوعی ندارد.
یوســــفی نویــــد بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه چندیــــن معبــــر 
که  وژه هایی  پر کــــرد:  اظهار  اســــت،  شــــده  بازگشــــایی 
بوســــتان  شــــامل  می رســــد  بــــرداری  بهره  بــــه  اکنــــون 
50 میلیارد  11 هــــزار مترمربع بــــا  مهربــــان در مســــاحت 
)عج( به طول  ، لوله گذاری کوی ولــــی عصر ریــــال اعتبار
و ســــازی  1350 متــــر و اعتبــــار 35 میلیارد ریال، پیاده ر
 ، اعتبار ریــــال  میلیارد   3 و  مترمربــــع   1600 الونــــد  کــــوی 

132 میلیارد  با اعتبار  آســــفالت ریزی  22 هزار تن  اجرای 
30 میلیارد  500 متری با اعتبار  ودخانه  ریال، پوشــــش ر
و  مترمربع   450 وســــعت  به  جانبازان  جیبی  پارک  ریال، 
4500 مترمربع  اعتبــــار یک میلیارد ریال، میــــدان معلم 
و ســــازی بلوار ارتش به  با اعتبار 5 میلیارد ریال، پیاده ر
6 میلیارد ریال، ســــاختمان  1400 مترمربع و اعتبار  طول 
160 مترمربع و اعتبار  راهنمای گردشگری در مســــاحت 
کوی ولی  11 میلیارد ریال و پیاده ســــازی ایستگاه دوم 
4 میلیارد  )عج( به طول دو هــــزار مترمربع و اعتبار  عصر

است. ریال 
وی عنوان کرد: ســــعی کردیم با کمتریــــن هزینه بهترین 
نتیجــــه را بگیریم کــــه تمام تــــالش و توان خــــود را به کار 
گرفتــــه ایم که ایــــن پروژه ها را انجام دهیــــم و دو اولویت 
آسفالت ریزی و ایجاد  آن هم  مهم در منطقه داشتیم که 
پــــارک محله ای بود که در اکثر محالت پارک در حال انجام 
)عج(  است، در اسالمشــــهر دو پارک و در کوی ولی عصر
چنــــد پارک و یک پــــارک با وســــعت 11 هــــزار مترمربع اجرا 
شــــده اســــت و به دنبال این هســــتیم در هر محله یک 

پارک داشته باشیم.
ی  منطقه ا ک  ر پــــا ین  گتر ر بز  : د کر ر  ظها ا ید  نو ســــفی  یو
ر  هکتــــا  8 0 و  ســــت  ا ه  شــــد ز  غــــا آ ی  ا د مــــا آ تپــــه  ر  د
م  نجا ا ن  آ ز  ا قســــمتی  تملک  که  ســــت  ا ن  آ حت  مسا

. ست ا ه  شد
وژه های  در پایــــان این مراســــم از دســــت اندر کاران پر

منطقه چهار شــــهرداری همدان تجلیل شد.

بهره برداری از 9 پروژه در منطقه چهار شهر
آیت ا... شعبانی : رویکرد اخیر مدیریت شهری اتفاقات خیلی خوب و امیدبخشی  را در شهر رقم زده است

افشاری: رویکرد شهرستان و مدیریت شهری توجه به مناطق کم برخوردار است

در شهـــر
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بگو مگو، دوستی طوالنی را از بین می َبرد و رابطه محکم را 
به جدایی می کشاند و کمترین اثر بگو مگو این است که هر 
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عکس روز
راه اندازی پنجمین چمن مصنوعی  منطقه 4 شهر

س ّرَ
ُ

آسمان غ

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
کهن و ســــالخورده اســــت.  از واژه های  مهربان؛ پر 
ایــــن روزهــــا در پــــس گــــذر زمــــان و ایجــــاد زندگی 
مدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانــــان امروز کلمــــات متداول در 
گوششــــان نرسیده است و  همدان قدیم حتی به 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که 
کنند برایمان و  را زنده  گذشــــته  می توانند خاطرات 
به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و 

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

و پرکاربرد پرداخته می شود.
س: آســــمان غرنبه است. یعنی غرغرو  ّرَ

ُ
آسمان غ

و بداخالق است. صدای ناهنجاری دارد.
آِمده: آســــمان هم به ســــتوه آمده  ه  ِ

ّ
آســــمانم ِزل

است. یعنی بر اثر ناسپاســــی بندگان، انواع بالیای 
آسمانی نازل شده است.

آِســــمان و ِرســــماِنه به هم می بافه: آســــمان و 
ریســــمان را به هم می بافد. یعنی برای گمراه کردن 
و دور کردن ذهن ها از مســــاله مــــورد نظر دالیل و 
شواهد واهی ذکر می کند. در اصطالح مشابه گفته 

می شود؛ ایز گم ُمُکنه.
آِدِم ِنترس ِســــِر ســــالم به گور نیمــــی ِوره: آدم 
نترس سر ســــالم به گور نمی برد. یعنی بی احتیاطی 

موجب مرگ است.
*در ارائه ایــــن مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحــــات عامیانه همدانی 

تالیف محمد علی نوریون- انتشــــارات ســــوره مهر بهره گرفته شــــده 

است.

همه دان

یضی جسمی، شاکر الهی بود در حال داشتن مر

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: اگر شــــکرگزاری 
کنیــــد بر نعمت هایم خواهــــم افزود و اگر ناسپاســــی کنید مجازاتم 

شدید است.
رســــول معظم اســــالم)ص( فرموده اند: وقتی خداونــــد برای قومی 
خوبی بخواهد عمرشان را دراز و زبانشان را به شکرگزاری باز می کند.
حکایت: حضرت عیسی)ع( از جوار مردی می گذشت که دارای انواع 
بیماری ها و ابتالئات بود، پای ســــالمی نداشت دچار مرض پوستی 
بود و گوشه ای افتاده بود ولی در عین حال مستمر می گفت »شکر 
خدایــــی را که مرا عافیت داده و در ســــالمت قرار دارد!« حضرت از او 
سؤال کرد شــــما که دارای انواع مشکالت هســــتی چگونه شاکری؟ 
 از 

ً
مرد علیل پاســــخ داد: سالمت من بیشتر از کسی است که ظاهرا

جهت جســــمی سالم ولی به حق معرفت نداشته و قلبی متصل به 
حضرت حق ندارد و این جای بسی شکر دارد.

که را قوت وصف احسان اوست
که اوصاف مستغرق شأن اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ماه تب دار

هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر اســــت. بــــازی زبانی دارد تا بتواند 

گفتنی هــــا را دیدنی کنــــد. کاریکلماتور طنز دارد و از نظــــر معنایی، صراحت 

، معموال از بدیهیات  دارد. از چند معنایی واژه ها ســــود می برد. کاریکلماتور

و روزمره ها و دم دســــتی هاست. ســــابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک 

ژانر ندارد. اما می شــــود نمونه هایی در نثر و نظــــم از آن پیدا کرد. جمالت در 

این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند و اندیشه هایی تو در تو را خلق 

می نمایند. در این ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده شده است.

آنقدر تشنه بود که در سراب غرق شد.

خورشید، ماه تب دار است.

با چشمان بسته بهتر می شود شب را دید.

ماه کامل شد، برکه درخشید.

کاغذ سفید، بهترین انشایی بود که نوشتم.

گاهی سکوت، سکوی تو می شود.

کاریکلماتور

»روز مسجد«؛ یک روز انقالبی
از هسته مقاومت تا پایگاه بزرگ بسیج و حرکت فرهنگی

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: مســــئله، اهّمّیت 
خود مسجد است و این ابتکاری که اسالم در 
 تجّمع مردم 

ّ
آغاز والدت خود برگزید و محــــل

را بر محور ذکر و دعــــا و توّجه به خدای متعال 
قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای 
تأثیراتی است. خب، یک عّده ای ُدور هم جمع 
می شــــوند، می گوینــــد، می شــــنوند، تصمیم 
می گیرنــــد، ارتباطــــات فکری برقــــرار می کنند، 
گرفته های فکری بین خودشــــان  داده هــــا و 
دارند؛ ایــــن در کجــــا اّتفــــاق بیفتــــد؟ مثاًل در 
باشــــگاه های اشــــرافی و اعیانی برای کارهای 
مختلــــف اّتفــــاق بیفتد که در غــــرب معمول 
اســــت، یا در قهوه خانه ها تشکیل بشود؛ ]یا 
آن وقت  کــــه در حّمام ها  مثل [ روم باســــتان 
یک چنین اجتماعاتی تشــــکیل می شد و ُدور 
هم مردم جمع می شــــدند و رفتن حّمام بهانه 
بود برای اینکه بگویند و بشنوند؛ یا در جایی 
آن اقامه ی صالت  که محور  تشکیل بشــــود 
اســــت؛ این خیلی فرق می کند. وقتی اجتماع 
بــــر محور نماز و ذکــــر به وجود آمــــد، آن وقت 
یک معنای دیگری پیــــدا می کند، یک جهت 
دیگری پیدا می کند، دلها را به سمت دیگری 

می کشاند؛ این ابتکار اسالم بود.
بلــــه، معبــــد در همــــه ی ادیان هســــت -که 
می نشــــینند در آنجــــا و عبــــادت می کننــــد- 
لکن مســــجد با معابد مســــیحی و یهودی و 
بودایی و بعضی جاهای دیگر که ما دیده ایم 
یا شــــنیده ایم متفاوت اســــت. در مســــجد، 
پیغمبــــر اکــــرم نمیرفت فقط نمــــاز بخواند و 
بیــــرون بیایــــد؛ کاری که بــــرای اجتماع پیش 
لصلٰوُة 

َ
می آمــــد و مهم بــــود، صدا می زدنــــد: ا

 ،23 ج  الّشــــیعه،  وســــائل  جاِمَعة؛)ازجملــــه، 
243( بروید به ســــمت  کتاب االیمــــان، ص 
اینکــــه راجع  محل صــــالت؛ برای چــــه؟ برای 
به مســــئله ی جنگ مشــــورت کنیــــم یا خبر 
بدهیــــم یا همــــکاری کنیــــم یا بســــیج کنیم 
امکانات را و بقّیه ی چیزها؛ و شــــما در تاریخ 
اســــالم مشــــاهده می کنیــــد کــــه مســــاجد، 
مرکــــزی بــــرای تعلیم بــــود؛ می شــــنویم و در 
روایــــات می خوانیــــم که در مســــجدالحرام یا 

مسجدالّنبی حلقه ی درس زید و عمرو و بکر 
از نحله های مختلــــف فکری و مذهبی وجود 
داشــــت؛ معنای این خیلی متفاوت اســــت 
با کلیســــیا یا با کنیســــه ی یهــــودی که فقط 
آنجا، یک عبادتــــی می کنند و بیرون  می روند 
می آیند. مسجد پایگاه است و این پایگاه بر 

محور ذکر و نماز است...
بنابراین مســــجد اهّمّیت دارد، پایگاه است؛ 
 
ً
همچنان کــــه معروف شــــده در زبانهــــا واقعا
پایــــگاه اســــت. نه فقــــط پایــــگاه بــــرای فالن 
مســــئله ی اجتماعی، ]بلکه [ مسجد می تواند 
پایگاه همــــه ی کارهــــای نیک باشــــد؛ پایگاه 
خودســــازی، انسان سازی، تعمیر دل و تعمیر 
دنیا و مقابله ی با دشــــمن و زمینه سازی برای 
ایجاد تمّدن اسالمی و بصیرت افزایِی افراد؛ و 
ّمَ َجّرا. مسجد یک چنین جایگاهی است...

ُ
َهل

مســــجد پایگاه انــــواع و اقســــام فّعالّیت های 
اجتماعی است؛ یعنی وقتی ما مردم را گرد این 
محور جمع کردیم، از آنها چه می خواهیم. یکی 
از چیزهایــــی که می خواهیم این اســــت که به 
فّعالّیت های اجتماعــــی بپردازند. در جامعه ی 
اسالمی همه ی آحاد وظیفه دارند، مسؤولّیت 
دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای پیشرفت 
 

ّ
جامعــــه، کار بــــرای اّمت. بنابرایــــن اینجا محل

پمپــــاژ فکرهــــا و پراکندن وظایــــف مختلف و 
کشــــاندن مردم بــــه کارهای گوناگون اســــت. 
مســــجد برای انجام فّعالّیت هــــای اجتماعی و 

پایگاه فّعالّیت های اجتماعی است.
یک مســــئله ی دیگر در مورد مسجد عبارت 
از هســــته ی مقاومت. مقاومت وقتی  است 
 ذهن می رود به مقاومت 

ً
گفته می شود، فورا

نظامــــی و امنّیتی و امثال اینهــــا. خب بله، آن 
 مقاومت اســــت، اّما باالتــــر از آن، 

ً
هم قطعــــا

فرهنگی،  حصــــار  اســــت.  فرهنگی  مقاومت 
خاک ریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، 

همه چیز از دست خواهد رفت...
مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت 
فرهنگی است؛ شیوه ی کار را باید در مسجد 
آموخت کــــه چه کار کنیم. اّواًل به شــــما عرض 
بکنــــم حرفی که شــــما با مأمومیــــن خودتان 

و مســــجدی های خودتــــان می زنیــــد، از نطق 
تلویزیونی و ماننــــد اینها به مراتــــب کارآمدتر 
و مؤّثرتــــر اســــت؛ بارها این را عــــرض کرده ایم 
نزدیک  جلســــه ی  و  چشم درچشــــم  نگاِه  که 
می خــــوَرد،  شــــنونده  به  گوینــــده  نَفــــس  که 
ایــــن فقــــط هم در  یک چیــــز دیگری اســــت؛ 
 اســــالم 

ّ
ی دارد؛ البّته در کل

ّ
اجتماعات ما تجل

در نمازهای جمعه و امثال اینها این هســــت، 
لکــــن در بین شــــیعه، ُبروزوظهور بیشــــتری 
دارد. ایــــن مجالــــس روضه خوانــــی، مجالس 
وعــــظ و خطابــــه، مجالــــس گوناگــــون خیلی 
چیزهــــای مهّمــــی اســــت؛ اینها را دســــت کم 
نبایــــد گرفــــت، هم از فضــــای مجــــازی مؤّثرتر 
است، هم از صداوسیما مؤّثرتر است، منتها 
خب دایــــره اش محــــدود اســــت؛ اگرچنانچه 
ایــــن سلســــله ی عظیــــم، ایــــن تشــــکیالت 
عظیــــم خوب کار کنــــد و در همه جــــا کار کند، 
آمد و  تأثیراتش برهمه ی اینها فائــــق خواهد 
می توانید شــــما این جــــوان را، این مخاطب را 
به معنــــای واقعی کلمه مصونّیت ببخشــــید 
و می توانیــــد او را در مقابل این میکروب ها و 
این ویروس هایی که به طور دائم دارد سرازیر 
می شود به طرف این کشور و طرف این نظام 
واکســــینه کنید. بنابراین ]مسجد[ هسته ی 
نواعه؛ 

َ
ِبا مقاومت اســــت، منتهــــا مقاومــــت 

مقاومــــت فرهنگــــی، مقاومــــت سیاســــی، و 
درجای خــــود هم مقاومــــت امنّیتی و نظامی؛ 

کمااینکه در مساجد ]اینگونه بوده [...
 
ً
و فرامــــوش نکنیم که »روز مســــجد« اساســــا
یک روز انقالبی اســــت؛ یعنی تشکیل این روز 
و تعیین ایــــن روز که به خواســــت و مطالبه ی 
جمهوری اسالمی بود و در سازمان کنفرانس 
اســــالمی به عنوان »روز مسجد« تصویب شد، 
آتش زدن مسجداالقصی است؛  به مناسبت 
به مناسبت مقابله ی با دشمن صهیونیست 
اســــت؛ اســــاس این روز یک چنین اساســــی 
اســــت؛ با این نگاه به روز مسجد نگاه کنید و 

حرکت را در این مسیر قرار بدهید.
فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب 

در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران 1395/05/31

مناسبت

به مناسبت روز بزرگداشت عالمه مجلسی

غّواص دریاهای نورانی
هگمتانه، گروه فرهنگی: عالمه مجلســــی چنان درخشید 
که عالمه بحرالعلوم آرزو می کرد  ای کاش تمام نوشته های 
مــــن در نامــــه عمــــل مجلســــی ثبــــت می شــــد و یکــــی از 

کتاب های فارسی او در نامه عمل من ثبت می شد.
مال محمدباقر مجلسی در سال 1037 هجری قمری متولد 
و در شب 27 رمضان ســــال 1110 هجری قمری در سن 73 
ســــالگی وفات یافت و در اصفهان به خاک ســــپرده شد. 
این غواص دریاهــــای نورانی در بین مردم از جایگاه باالیی 
برخوردار بود به گونه ای که مرقد وی مورد مراجعه و زیارت 

عالقه مندان قرار می گیرد)1(.
عالمــــه مجلســــی بــــا تربیــــت شــــاگردان بــــزرگ و تألیف 
کتاب هایی کــــه خاص و عــــام از آنها بهــــره بردند گام های 
مهمــــی در ترویــــج مذهب تشــــیع برداشــــت. در مجلس 
درس او بیش از هزار طلبه حاضر می شــــدند و بیان بسیار 
فصیح و شیوایی داشت. )2( برخی معتقدند آثاری که وی 
در جهت ترویج دین و زنده کردن شــــریعت تالیف کرد نه 

در عصر خود، نه قبل و نه بعد از آن مانندی نداشت. )3(
عالمه مجلسی آن چنان درخشید و جایگاهی کسب کرد 
که عالمه ســــید مهدی بحــــر العلــــوم )م 1212 ق( از فقهای 
بزرگ شــــیعه آرزو می کــــرد  ای کاش تمام نوشــــته های من 
در نامه عمل مجلســــی ثبت می شــــد و یکی از کتاب های 

فارسی او در نامه عمل من ثبت می شد. )4(
، شــــرح االربعیــــن حدیثا، الفوائــــد الطریفه فی  مالذ االخیار
شــــرح الصحیفة الشــــریفه، الوجیزه، شــــرح روضة الکافی، 
مرآة العقول و رســــالة االعتقــــاد از جمله آثــــار عربی عالمه 
، حق الیقین،  مجلسی و مقباس المصابیح، مشکاة االنوار
، جالء العیون و  حلیة المتقین، حیاة القلوب، تحفــــة الزائر

عین الحیات نیز بخشــــی از کتاب های فارســــی او به شمار 
می روند. )5(

از میــــان آثــــار مکتوب عالمه مجلســــی کتــــاب بحاراالنوار 
الجامعة لدرر االخبار االئمة االطهار از ارزش و اعتبار باالیی 
برخوردار اســــت. در این کتاب که گــــردآوری و نگارش آن 
بیش از 30 ســــال طول کشیده اســــت، احادیث موجود 
در تمــــام کتب حدیثــــی غیر از احادیث کتــــب اربعه و نهج 
البالغه، به صورتی مرتب همراه شــــرح برخی از مســــائل و 

مشکالت احادیث گردآوری شده است. )6(
عالمه با هدف گردآوری تمام احادیث شــــیعه و حفظ آنها 
از نابودی و فراموشــــی، این کتاب را به نــــگارش در آورد. با 
توجه با هدف اولیه نویســــنده کتــــاب، در این کتاب فقط 
احادیث درســــت جمع آوری نشده اســــت چه اینکه خود 
عالمــــه نیز بــــه این مطلب اذعــــان دارد )7( و چه بســــا اگر 
فرصتی حاصل می شد عالمه مجلسی نسبت به پاالیش 

احادیث کتاب بحار اقدام می کرد.
ایشــــان در مقدمه بحار می گوید: سبب تالیف کتاب این 
اســــت که من در دانش آموزی در انوئــــاع علومم حریص 
بودم و بعد از سپری کردن بخشــــی از عمر در دانش های 
گوناگــــون و اندیشــــیدن بــــه ثمــــرات و غایات ایــــن علوم 
دریافتــــم کــــه علم، تنهــــا از چشــــمه وحی و روایــــات اهل 
بیت)ع( حاصل می شــــود و در این آخرت تنها این دانش 
سودمند است. از این رو به اخبار و روایات معصومین)ع( 
پرداختــــه ام. )8( عالمــــه مجلســــی در کارهــــای علمــــی و 
نوشتن به اندازه ای پشــــتکار و جدیت داشت که حتی در 
مهمانی ها هم اتاق مخصوصی برای ایشــــان تدارک دیده 
می شــــد تا در آنجا به امر تألیــــف می پرداخته و موقع صرف 

غذا به دیگر مهمانان ملحق شود. )9(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ روضات الجنات، ج 2 ص 88، الکنی و االلقاب، ج 3 ص 150.
2ـ اعیان الشیعه، ج 9 ص 183، الکنی و االلقاب، ج 3 ص 147، نجوم السماء، ج 1 ص 179.

3ـ روضات الجنات، ج 2 ص 78، الکنی و االلقاب، ج 3 ص 147.
4ـ اعیان الشیعه، ج 9 ص 183.

5ـ اعیان الشــــیعه، ج 9 ص 184، ریاض العلماء، ج 5 ص 39، روضات الجنات، ج 2 ص 83، 
تعلیقة امل اآلمل ص 249.

6ـ ریاض العلماء، ج 5 ص 39، الکنی و االلقاب، ج 3 ص 148.
، ص 319-321 به نقل از کتاب ماه دین، ص 55. 7ـ کشف االسرار

، ج 1 ص 2. 8ـ بحار االنوار
9ـ رجال و مشاهیر اصفهان، ص 484.

خبرگــــزاری تســــنیم- علــــی جبــــاری پژوهشــــگر مرکــــز تحقیقــــات کامپیوتــــری علــــوم 
اسالمی)بخشی از یادداشت(

درگاه دوست
آیا هیچگاه ســــر بــــه دامان فکرت فــــرو برده اید که در پی 
کدامین نعمت است که روزان و شبان، پنج گاه سجاده 
نیــــاز می گســــترانید و قامت بــــه قیام افراشــــته می دارید 
تــــا لب بــــه زینــــت کالم اهلل بیاراییــــد و پریشــــانی خاطر از 
جمعیتــــش حاصــــل گردانیــــد؟ همچنــــان کــــه حضرت 
واهب العطایا خــــود توفیقی چنیــــن نصیبتان گردانیده 
تا بخوانید و بســــتأیید مهربان قدوسی را که نه تقدیس 
و تســــبیح بندگانش، نه خطا و عصیانشــــان، هیچگدام 
همسان ذره ای بر شکوه و بزرگداشــــتش نه می افزاید و 
نه می کاهد، ما نیز قدردان این توفیق باشــــیم و بخوانیم 
او را در اریکــــه کبریایی اش، باشــــد دســــتگیرمان گردد و 
رهنمونمــــان به خلــــوت خاصانش. بندگانی باشــــیم که 
نه تنهــــا در این پنــــج گاه بلکــــه در تمامی ســــاعات روز و 
شــــب خود نام زیبایش زیور لب هایمان باشد و ذکرش 
جالبخش روحمان، به واســــطه این حال، شــــاید بتوانیم 
از آفت هــــای نفس در امان باشــــیم و نزدیکی به حضرت 
حق را بطلبیــــم هرچند کــــه در این راه متحمــــل تلخی ها 
و نشــــترهای فراوانی شــــویم. بایــــد اعتراف کرد انســــانی 

زیســــتن و در کار معرفت دوســــت درآمــــدن، کاری بس 
دشوار است.

آنچــــه می طلبیمــــش قرب اســــت و دولت وصــــال که با 
دوســــت به ســــر بردن، همه نعیم و نعمت اســــت و بی 
دوســــت همگــــی خــــواری و ذلــــت. از آنجا که هــــر تلخی 
شــــیرینی در پی دارد و هر شــــادی غمی و اینکه هیچگاه 
مدار عالم بر یک پایه نخواهد گشت صواب آن است که 
نشــــتر محبت و عشق را بر جان خود خریدار آییم، در بند 
غم دوســــت پای دل بندیم که عیش جمیل در پی دارد 

و خوشی بی همانند.
پرده از عیب هم مگیریم و خشــــم و غضب پیشــــه خود 
نســــازیم، پیش از اینکه طلب بخشودگی کنند همدیگر 
را ببخشــــیم نه رنجشــــی بــــه دل گیریم نه خــــدای ناکرده 
خاطــــری بیازاریــــم، از نعمتــــی کــــه نصیبمــــان گردیده به 
رایگان بخشیم و دریغ از هیچ کس نداریم. در پی پاداش 
مباشــــیم که خود پاداشی عظیم اســــت، در کار دوست 

بودن و با دوست روزگار سپری کردن.
تا به هم اکنون بر بیاض هیچ کاغذی ســــواد قلم نرفته 

اســــت که دنیا بــــه کام اهل دلی گشــــته باشــــد یا اهل 
معرفت  صاحبان  به  خوشــــی  وی  ر و  ســــازگاری  سر  آن، 
به  خاطــــر  لحظــــه ای  کافیســــت  باشــــند.  داده  نشــــان 
زندگانی  در  و  کشــــانیم  حق  حضرت  اولیا  و  انبیا  احوال 
از دســــت این  کنیم تا بدانیم  کمی تأمل  مردان خدای 
ناکســــان دون مایه چه رنج و عذابی به جان می خریدند 
و چه جور و ســــتمی بر دوش می بردند و با این همه کار 
با خدای راســــت داشتند و سر تســــلیم بر درگاه رضای 

او. حضرت 
تابناکــــی  بــــه  خدایتــــان  منزلــــت  و  جــــاه  کــــه  بدانیــــد 
اندیشــــه هایتان بســــتگی دارد و بلنــــدای همتتان. پای 
طلب در راه خدای بدین منظــــور نهید که فراخی و نیکی 
پنــــدار نصیبتان گردد. باشــــد که از پرتو ایــــن چراغ، راه به 

کوی دوست بریم.
بارالها! ســــوگند به رحمت بی منتهایت ما را در زمره آنانی 
قرار ده که به دوستی خود برگزیده ای. آنانی که سر نیاز به 
درگاه تو ســــوده  اند و سر تسلیم به رضای تو نهاده اند، ما 

را از رحمت بی کران حضرتت نومید مگردان.

بزرگداشت

راز و نیاز
 سهیال رضایی


