
 با نهايت تأســف و تأثر مصیبــت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض مي نمائیم. از خدواند بزرگ براي آن سفر 
كرده غفران واسعه الهي و براي بازماندگان محترم صبري جمیل و 

اجري جزيل را مسئلت  داريم.

روزنامه هگمتانه

جناب آقای
مهندس محمدمهدی قاسمی

مدیریت محترم فنی سازمان حمل ونقل و ترافیک

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای 
و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحوم  آن 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 

مدیریت و همکاران
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری همدان

جناب آقای

مهنــدس محمدمهدی قاســمی
مدیریت محترم فنی سازمان حمل ونقل و ترافیک

کاهش دهیم. وگاهــی را  الینده هــای نیر آ ق میزان انتشــار  بــا دقــت در مصرف بر

کرده و دستان آب را باز  شیر 
کنید خود را خیس 

به مدت 20 ثانیه با صابون
یا مایع دستشویی رو و پشت
دست را به خوبی بشویید

آخر دستان در مرحله 
کامل خود را به صورت 
کنید خشک 

دستان خود را به صابون
کنید آغشته  دستشویی  مایع  یا 

دستان خود  را به صورت 
که  آب بکشید طوری  کامل 

ثری از صابون نماند ا

انتصــاب بجــا و شایســته شــما موجب مســرت و خشــنودی اســت. از 
صمیم قلب انتصاب شــما را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات 

روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو داریم.

روزنامه هگمتانه

جناب آقای

مصطفی  ثاراللهی
رئیس محترم شعبه مرکزی

مدیریت شعب پست بانک استان همدان 

تبریک و تهنیت

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای 
و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحوم  آن 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم. 

جناب آقای

رضا ابرار خرم
معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان

احمدرضا احسانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را تسلیت و تعزیت عرض 
و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  تعالی  و  تبارک  خداوند  از  نموده 
بردباری  و  صبر  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  و  واسعه  رحمت 

مسئلت دارم.

جناب آقای مهندس

امید گالبتونچی

احمدرضا احسانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان
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صف سرنوشت نامعلوم کهن ترین معبد مادی جهان
یخی »حاجی خان«  تپه تار

در محاصره غول پتروشیمی

3  
حه

صف فرمانده انتظامی تویسرکان خبر داد:
کشف عتیقه ای با قدمت 

بیش از 600 سال در تویسرکان

4  
حه

صف پیام تسلیت عباس صوفی شهردار همدان
 در پی شهادت دومین مدافع سالمت استان

تعظیم به ایثار کادر درمان

صفحه   ۲

صفحه   4

دادستان  همدان برای ایام میالد پیامبر رحمت )ص( خبر داد:

۲۲4 زندانی زیر چتر عفو رهبر انقالب
دادســــتان عمومــــی و انقــــاب مرکز اســــتان همــــدان گفــــت: 224 نفر از 
محکومان زندانی این اســــتان مشــــمول عفو رهبر انقاب به  مناســــبت 

میاد پیامبر اسام )ص( و امام جعفر صادق )ع( شدند.
 حســــن خانجانی روز دوشــــنبه افزود: به مناســــبت میاد پر برکت پیامبر 

سیاست عظیم الشأن اسام )ص( و امام جعفر صادق)ع( و در ادامه 
کلی حبس زدایــــی و خلوت کــــردن زندان ها رهبر 
معظم انقاب اســــامی با عفو یا تخفیف مجازات 
ســــه هزار و 780 تن از محکومان موافقت کردند 

که سهم همدان از این تعداد 224 زندانی است.
وی اظهار کــــرد: هر چند که در سیاســــت 

جدید قــــوه قضاییه جرائــــم امنیتی 
نیز مشمول عفو رهبر انقاب قرار 

گرفت که خوشبختانه  ...

روایت همسر شهید از دیدار با رهبر انقالب

دست نوشته امام خامنه ای 
بر دفتر دختر شهید مدافع حرم 

»مهدی قاضی خانی«
ماجرای »نهال« و کاله صورتی چه بود؟

رهبــــر انقاب بــــرای نهــــال قاضی خانی 
به  دست نوشــــته ای  شــــهید  فرزنــــد 

"بســــمه تعالی.  نوشــــته اند:  یــــادگار 
. امید است برای انقاب  نهال عزیز
و کشــــور ذخیره ای ارزشمند باشی. 
خامنــــه ای  ســــیدعلی  ان شــــاءاهلل. 

"97/11/23

هفته کتاب همدان 
با 3 نمایشگاه می آید

خبــر رئیس کل دادگستری همدان: قانون نقض بهداشت به روزرسانی می خواهد

کرونا  قربانیان 
در همدان 3.5 برابر شد

: ابتالی روزی 150 نفر به کرونا زنگ خطر جدی است استاندار
آغاز محدودیت های جدید کرونایی برای صنوف از امروز

منع آمد و شد یک ماهه در بلوار ارم و گنجنامه

واردات آسیب زای جوجه یک روزه و نهاده طیور و بذر گندم

مرض وابستگی
زمانی که آمریکا از تحریم های هوشــــمند حرف می زد شــــاید بســــیاری از ما نمی دانســــتیم دقیقا در مورد تحریم چه چیزهایی ســــخن 

می گوید اما حاال متوجه شده ایم چه برنامه ای در سر داشته است.
 با نگاهی به تحریم های هوشمندانه و آن چه شامل تحریم نیست خیلی چیزها دستمان می آید اما مهم ترین نکته در این بازی کثیف 

این است که در مواد اولیه خودکفا نیستیم و همین خودکفا نبودن راه را برای آسیب هموار می کند.
این روزها با باال و پایین شدن قیمت تخم مرغ و مرغ روبه روییم. چرا؟

ستاد استانی مقابله با کرونا با حضور رئیس کل دادگستری همدان شامگاه یکشنبه برگزار شد و در این ستاد اعام شد که مرگ و میر 
کرونایی در همدان 3.5 برابر شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان یکشنبه شب در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، گفت: قوانین کنونی موجود در ماده 688 
قانون مجازات اسامی بازدارنده تخلفات بهداشتی نیست.

صفحه   7

وداع با دومین شهید مدافع سالمت همدان
صفحه  ۲

پیام تسلیت فرماندار همدان به مناسبت شهادت 
دومین شهید مدافع سالمت استان

صفحه  ۲

صفحه  4

صفحه  4صفحه  4
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استان۲

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــتاد استانی مقابله با کرونا 
با حضور رئیس کل دادگستری همدان شامگاه یکشنبه 
برگزار شد و در این ســــتاد اعام شد که مرگ و میر کرونایی 

در همدان 3.5 برابر شده است.
به گزارش هگمتانه، رئیس کل دادگستری استان همدان 
یکشنبه شب در ســــتاد اســــتانی مقابله با ویروس کرونا، 
گفت: قوانین کنونی موجــــود در ماده 688 قانون مجازات 

اسامی بازدارنده تخلفات بهداشتی نیست.
محمدرضــــا عدالتخواه اظهار کرد: قانون پیش بینی شــــده 
برای تخلف و نقض مقررات بهداشــــتی مربوط به سال 75 
است بنابراین با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روز رسانی 

است.
رئیس کل دادگستری اســــتان همدان اظهار کرد: با وجود 
پیش بینی جریمه 500 هزار تومانی برای رانندگان برخی این 

جریمه را تقبل کرده و وارد محدوده ممنوعه می شوند.
عدالتخــــواه تأکید کرد: بنابراین عاوه بــــر افزودن به میزان 
جریمه رانندگان متخلف باید توقیــــف خودرو مالکان این 
وســــایل نقلیه نیز در قانون پیش بینی شود تا شاهد این 
قبیل تخلف ها نباشــــیم و باید نمایندگان مجلس شورای 
اسامی نســــبت به تصویب قوانین بازدارنده متناسب و 

خاص کرونا اقدام کنند تا جرائم بازدارنده باشد.
رئیس کل دادگســــتری همدان اظهار کــــرد: چنانچه فردی 
با نقض مقررات، امنیت جانی مــــردم را به خطر بیندازد با او 

برخورد می شود.
عدالتخواه ادامه داد: با وجود گذشــــت حدود هشت ماه از 
شیوع بیماری برخی افراد نسبت به اطاعیه و محدودیت ها 
ابراز بــــی اطاعی می کنند کــــه این مســــائل قابل پذیرش 
نیست و باید با فرد متخلف به صورت قانونی برخورد  شود.

شــــاهرخی: به شکل بی ســــابقه و خطرناک شاهد   �
گسترش بیماری هستیم

اســــتاندار همدان هم گفت: بر اســــاس داده هــــای آماری 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، میانگین متوفیان کرونا 
از روزانه چهار نفر در موج اول کرونا به 15 نفر در موج ســــوم 

شیوع این بیماری رسیده است.
سیدسعید شاهرخی اظهار کرد: در موج سوم کرونا به ویژه 
در این روزها به شکل بی سابقه و خطرناک شاهد گسترش 
بیماری هســــتیم به گونه ای که شــــمار بیماران بســــتری در 
بیمارستان های این استان به حدود یک هزار و 100 کرونایی 

رسیده است.
اســــتاندار همدان بیان کــــرد: طبق داده هــــای آماری تعداد 
تســــت مثبت کرونا از 20 نفر در روز در موج نخست شیوع 
ویروس کرونا به 140 تا 150 نفر در روز رســــیده است که این 

شرایط زنگ خطر جدی است.
شــــاهرخی گفت: با وجود شــــدت گرفتن شــــیوع بیماری و 

افزایش تعداد بیماران بستری اما تعداد نیروهای فعال در 
بخش کادر درمان ثابت بوده و تعدادی از آنها به علت ابتا 

به این بیماری در بستر بیماری و قرنطینه هستند.
اســــتاندار همدان افزود: با وجود مشــــکاتی نظیر کمبود 
کادر درمــــان، دارو و مکان اما هر میزان هم بــــه تعداد کادر 
درمان اضافه شــــود نمی توان جلوی سیل بیماری را گرفت 
همچنین با افزایش ورودی بیمارستان ها شمار متوفیان 

نیز افزایش می یابد.
شاهرخی ادامه داد: در این برهه از زمان امر پیشگیری یک 
ضرورت اجتماعی اســــت در غیر این صورت بی اعتنایی به 
شــــیوه نامه های بهداشتی موجب آســــیب پذیری در برابر 

این ویروس و ابتا به این بیماری می شود.
اســــتاندار همــــدان گفت: هفت شهرســــتان همــــدان در 
وضعیت بحرانی کرونا قرار دارند و محدودیت های ســــابق 
پیش بینی شده برای این مناطق به قوت خود باقی است 
عاوه بر این از امروز سه شنبه بیستم آبان فعالیت کسبه 

از ساعت 18 به بعد ممنوع است.
شــــاهرخی با بیان اینکــــه تنها برخی از صنــــوف که خدمات 
دارویی و غذایی ارائه می دهند مجاز به فعالیت از ســــاعت 
18 به بعد هستند افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مصوبات ســــتاد کرونا را به همه صنوف و اتحادیه ها اطاع 
رسانی کند تا کسبه ای مدعی نشود که از این خبر و اطاعیه 

مطلع نبوده است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه خطــــر ابتا بــــه کرونــــا و تهدیــــد جان 
مــــردم جدی اســــت اظهار کــــرد: اطــــاع رســــانی مصوبات 
و اعمــــال محدودیت ها بســــیار بــــا اهمیت اســــت و باید 
درتفرجگاه هایی مثل بلوار ارم، گنجنامه، سراب های نهاوند 
و امثال آن طرح های ترافیکی اعمال کرد تا دورهمی و تجمع 

در خیابان ها نباشد.

فرمانداران برای دست فروشان تدبیری بیندیشند  �
شــــاهرخی بیان کرد: ایجاد محدودیت برای فعالیت کسبه 
نباید زمینه ای برای فعالیت بســــاط گستران شود بنابراین 
بایــــد فرمانداران بــــه ویژه فرمانــــدار همدان تدبیــــری برای 

فعالیت دست فروشان بیندیشند.
وی از دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا خواست مخان 
ســــامت را به دســــتگاه قضایــــی معرفی کنــــد و گفت: هر 
اجتمــــاع حداقل 10 تــــا 20 نفــــر را روانه بیمارســــتان می کند 

بنابراین نباید اجازه اجتماع افراد در یک مکان داده شود.
اســــتاندار همدان تأکید کرد: هیچکس اجازه ندارد مصوبه 
ستاد ملی و اســــتانی مقابله با کرونا را زیر پا بگذارد بنابراین 
درخواست می شود تیم هایی برای برخورد با عوامل برگزاری 

اجتماع، مراسم  عزا و عروسی تشکیل شود.
شاهرخی خواستار اســــتفاده از ظرفیت و توان ائمه جمعه 
و افــــراد ذی نفوذ برای پیشــــگیری از شــــکل گیری تجمع و 

دورهمی ها شــــد و افزود: بــــرای توفیق در ایــــن کار نیازمند 
همکاری و همراهی مردم هســــتیم و این امر مستلزم اقناع 

سازی است.
وی ادامه داد: رســــانه ها و خبرنگاران با نوآوری و بهره گیری 
از ســــبک های جدید و با هنرنمایی، توجه مردم را به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری 
جلب کــــرده و حتی می توانند اتاق فکری برای انجام کارهای 

نو در حوزه رسانه تشکیل دهند.
شــــاهرخی بیان کــــرد: هیــــچ واحــــد آموزشــــی در زمانی که 
فعالیت ها به صورت غیرحضوری اســــت حــــق فعالیت و 
آموزش حضــــوری را نــــدارد همچنین دســــتگاه ها مجاز به 
برگزاری جلســــه نبوده و در صــــورت ضــــرورت نباید تعداد 
مدعوین با در نظر گرفتن فضای جلسه از 15 نفر تجاوز کند.
وی گفــــت: یکــــی از مکان های خطــــر آفرین آرامســــتان ها 
هستند بنابراین فرمانداران باید نسبت به مسدود کردن 
مســــیر رفت و آمد به ایــــن محل ها اقدام کننــــد به گونه ای 
که تعداد محدودی از بســــتگان بتوانند در تشــــییع جنازه 

شرکت کنند.
استاندار همدان گفت: مکان و فضای داخلی شعب برخی 
بانک های همدان بــــا میزان مراجعه کننــــدگان همخوانی 
ندارد بنابراین باید این قبیل بانک ها پس از طی تشریفات 

قانونی تا اطاع بعدی تعطیل شوند.

کرمی: ۲ هزار و ۲60 نفر از کادر درمان استان همدان   �
به کرونا مبتال شدند

معاون بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا هم 
اظهار کرد: تعداد کادر درمانی مبتا به کرونا در این اســــتان 
از ابتدای شیوع و همه گیری ویروس تاکنون به 2 هزار و 260 

نفر رسیده است.
منوچهر کرمــــی افزود: 630 نفر در روز شــــنبه بــــه اورژانس 
بیمارستان ها مراجعه کردند که از این تعداد 118 نفر بستری 

شده اند.
وی اضافــــه کرد: تعداد بیمــــاران مبتا به کرونا بســــتری در 
بخش مراقبت های ویژه به 26 نفر رسیده است و بیمارانی 

که لوله گذاری شده اند 55 نفر هستند.

معاون بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا اظهار 
کرد: شــــمار بیماران کرونایی بســــتری در بیمارســــتان ها از 
ابتدای همه گیری کرونا تاکنون به هفت هزار و 427 نفر و در 

بخش سرپایی به 11 هزار و 869نفر رسیده است.
کرمی با بیان اینکه رسیدن شاخص ســــرایت پذیری به 1.1 
بیانگر تداوم وضعیت همه گیری و انتشــــار گسترده کرونا 
اســــت ادامه داد: در روز شنبه 17 بیمار کرونایی جان خود را 
از دست دادند و شــــمار جانباختگان تاکنون به 992 مورد 

رسیده است.
وی افــــزود: حــــوزه بهداشــــت با تغییــــر رویکــــرد از جمله 
پیگیــــری وضعیت تمامی مــــوارد مشــــکوک و افرادی که 
نمونه آزمایش آنها منفی است نسبت به قرنطینه خانگی 
و ایزوالســــیون بیماران و اطرافیان با هــــدف قطع زنجیره 

کرونا اقدام کرده است.

افشاری: برنامه ریزی برای منع تردد، فعالیت بساط   �
گستران و ضدعفونی معابر

فرماندار همدان نیز گفت: طرح ترافیکی جدید برای بلوار ارم 
و برخی تفرجگاه ها پیش بینی شده است.

حســــین افشــــاری افزود: با وجود درخواســــت هایی برای 
اعمال محدودیت در برخی از مسیرهای تفریحی اما وجود و 
استقرار چندین روستا در این مسیرها از جمله مسیر سد 

اکباتان این امکان را سلب کرده است.
وی اضافــــه کرد: فرمانداری همدان برای بســــاط گســــتران 
مــــی رود  امیــــد  کــــه  اســــت  گرفتــــه  نظــــر  در  طرح هایــــی 
محدودیت های جدید پیش بینی شده را با حمایت ستاد 

استانی مدیریت کرونا، پلیس و دادستانی عملیاتی کرد.
وی بیان کرد: به منظور گندزدایی شهر و جلوگیری از تجمع 

مردم ضدعفونی معابر در ساعاتی خاص مد نظر است.

محرابی: منع فعالیت کســــبه زمینه ساز افزایش   �
دست فروشی نشود

همــــه  گفــــت:  نیــــز  همــــدان  اصنــــاف  اتــــاق  رئیــــس 
دســــتورالعمل های اباغی ستاد ملی و اســــتانی مقابله با 

کرونا توسط اصناف و اتحادیه ها اجرا شده است.

حسین محرابی خواستار همکاری و تعامل بازرسان ستاد 
کرونا با کســــبه در روزهای نخست اعمال محدودیت های 
کرونایی شد و افزود: انتظار می رود برای فعالیت واحدهای 

خدماتی تدابیری اندیشیده شود تا مردم آسیب نبینند.
وی اضافه کرد: هــــر چند ممنوعیت هایی بــــرای فعالیت 
کسبه از ساعت 18 به بعد ایجاد شده اما این امر زمینه ای 
برای شدت گرفتن فعالیت بساط گستران و مغازه داران 
به شــــکل دســــت فروش در جلــــوی مغازه هــــای خیابان 

بوعلی نشود.
وی ادامه داد: شمار زیادی از بازاریان و اصناف هر صبح باید 
به بانک مراجعه کنند بنابراین درخواست می شود ساعت 
کاری بانک به سابق بازگردد و در صورت صاحدید فعالیت 
خود را از ساعت هفت صبح آغاز کنند تا شاهد تجمع افراد 

جلوی در بانک ها نباشیم.

ســــردار فرجی: میــــدان دام بــــا ظرفیــــت تبدیل به   �
کانون انتقال کرونا

جانشــــین فرمانــــده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
همدان نیز گفت: فرمانداران در تقویت تیم های بازرسی 
همت کنند و در این راســــتا می تواننــــد از ظرفیت و توان 
نیروی بسیج برای پیشــــگیری از شکل گیری تجمع بهره 

گیرند.
ســــردار مهدی فرجی افــــزود: به منظور ممانعــــت از تجمع، 
مســــؤوالن نهاوند اقــــدام به قــــرار دادن مانــــع فیزیکی در 
برخی مســــیرها کرده انــــد بنابراین انتظار می رود در مســــیر 
امامزاده محســــن، سد اکباتان و مسیر حیدره و میدان دام 

محدودیت تردد پیش بینی شود.
وی اضافــــه کــــرد: روزانه حدود 2 تا ســــه هزار نفــــر در میدان 
دام همدان از شــــهرهای مختلف تردد دارنــــد و این مکان 
می تواند به کانونی برای شــــیوع کرونا تبدیل شود بنابراین 

باید برای این مکان نیز تدبیری اندیشید.
وی اضافه کرد: تفاهم نامه بین بســــیج و وزارت بهداشت، 
درمــــان و آموزش پزشــــکی نهایی شــــده کــــه غربالگری در 
محله هــــا صورت می گیــــرد و بــــرای اجرای ایــــن تفاهم نامه 

نشستی با فرماندهان نواحی سپاه برگزار شد.

دادستان  همدان برای ایام میالد پیامبر رحمت )ص( خبر داد:

۲۲4 زندانی زیر چتر عفو رهبر انقالب
هگمتانه، گروه خبر همدان: دادســــتان عمومی و انقاب 
مرکز اســــتان همدان گفت: 224 نفــــر از محکومان زندانی 
این استان مشمول عفو رهبر انقاب به  مناسبت میاد 

پیامبر اسام )ص( و امام جعفر صادق )ع( شدند.
به گزارش هگمتانه، حســــن خانجانی روز دوشنبه افزود: 
به مناســــبت میاد پر برکت پیامبر عظیم الشــــأن اسام 
)ص( و امــــام جعفر صــــادق)ع( و در ادامه سیاســــت کلی 
حبس زدایی و خلــــوت کردن زندان ها رهبر معظم انقاب 
اســــامی با عفو یا تخفیف مجازات ســــه هــــزار و 780 تن از 
محکومان موافقت کردند که سهم همدان از این تعداد 

224 زندانی است.
وی اظهار کرد: هر چند که در سیاست جدید قوه قضاییه 
جرائم امنیتی نیز مشــــمول عفو رهبــــر انقاب قرار گرفت 
که خوشبختانه در اســــتان همدان به دلیل نبود مشکل 

امنیتی، زندانی امنیتی نیز نداریم.
دادســــتان همدان با بیان اینکه محکومان دارای شــــاکی 
خصوصی مشــــمول عفو نمی شــــوند، افــــزود: محکومان 
زندانــــی مرتبط با مــــواد مخــــدر و مجازات هایــــی که جنبه 

عمومی دارد، مشمول این عفو شدند.
خانجانی بیان کرد: هدف دستگاه قضایی آزادی زندانیانی 
است که پس از تحمل بخشی از محکومیت اصاح شده 
و ابراز ندامــــت کردند، بنابراین به خاطر ندامت و ُحســــن 

رفتار این افراد مشمول بخشودگی می شوند.
بــــه نقل از ایرنــــا، قوه قضائیه به مناســــبت میــــاد پیامبر 
اعظــــم)ص( و امام جعفر صــــادق)ع( طی نامــــه ای به رهبر 
انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
ســــه هــــزار و 780 تــــن از محکومــــان را که در کمیســــیون 
مرکزی عفو و بخشــــودگی، واجِد شــــرایط الزم تشــــخیص 
داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از 
اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقاب 

اسامی قرار گرفت.
بر اســــاس این گزارش، از 27 شــــهریور ســــال گذشــــته و 
بــــا معارفه محمدرضــــا عدالتخــــواه به عنــــوان رئیس کل 
دادگســــتری همدان تا پایان مرداد امســــال)10 ماه( 880 
زندانی در این اســــتان مشمول عفو شــــدند، در حالی که 

این آمار در 10 سال گذشته 550 نفر بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا:

مشکالت اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت هاست
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسامی شهر 
همدان گفت: مشــــکات اقتصادی پیش آمده در کشــــور ارتباطی به تحریم و دخالت 

آمریکا ندارد؛ بلکه ناشی از سوء مدیریت هاست.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاوســــی امید در نطق پیش از دستور صحن شورا اظهار کرد: 
" پدر طراحی تحریم ها علیه ایران آمده اســــت که ایران، توان عبور  در تحلیل "ریچارد نفیر
از تحریم ها را به ویژه تحریم های 13 آبان که به نظر آنان یکی از شــــدیدترین تحریم ها بود؛ 

دارد.
وی افزود: اما در این تحلیل آمده اســــت که برای تحمیل فشــــار بیشــــتر بــــه ایران باید 

بخشی از تحریم ها برداشته و پس از آن، دوباره تحریم های گسترده اعمال شود.
کاوسی امید تاکید کرد: بخش عمده ای از مشکات و مسائل کشور در بخش اقتصاد، 
ارتباطی به مســــائل خارجی و تحریم ها ندارد و منشــــأ آن داخلی اســــت، اما متأســــفانه 
دولتمــــردان با چنین اظهارنظرها و بهانه هایی ســــعی دارند ضعف هــــای خود را توجیه 

کنند.
وی ادامــــه داد: بــــه عنوان نمونــــه اختاف قیمت کارخانــــه و بازار در خــــودرو هیچ گونه 
ارتباطی با تحریم نداشته و ندارد؛ از این رو بخش عمده مشکات کشور را باید در داخل 

کشور بررسی کرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در ادامه گفت: متأسفانه در 
زمینه ارائه آمارها نیز شاهد نوعی تضاد و ناهم خوانی با آنچه در کف خیابان ها و جامعه 

می گذرد، هســــتیم؛ درحالی که بدون هیچ گونه ســــندی از کاهش نرخ بیکاری سخن به 
میان می آید.

به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان؛ کاوســــی امید با تأکید بر اینکه 
تورم و لحظه ای شــــدن قیمت ها به رنجی بزرگ برای مردم تبدیل شــــده است؛ گفت: با 
این شــــرایط، جوانان مؤمن انقابی با لبیک به فرمــــان رهبر انقاب بار دیگر وارد عرصه 

خواهند شد و در راستای برطرف کردن مشکات، از جان خود خواهند گذشت.

معاون انتظامی همدان:

۸1 پلمب به دلیل تخلف بهداشتی
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون هماهنگ کننده 
انتظامی اســــتان همــــدان گفت: 30 کافی شــــاپ در این 
استان به علت رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 

پلمب شد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا زارعی روز دوشــــنبه 
اظهار کــــرد: عاوه بــــر این بــــه دنبال اجرای 58 گشــــت 
بــــا تعزیرات  مشــــترک بین اداره اماکن نیــــروی انتظامی 
حکومتی، ســــازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت 
 20 ، بهداشتی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 20 تاالر
ســــفره خانه، 10 واحد مرغ فروشی و یک واحد دامپزشکی 

پلمب شد.
وی بیان کرد: در این گشــــت های مشــــترک برخوردهای 
الزم با 20 قلیان سرا در این استان صورت گرفت و از این 

محل ها 502 قلیان نیز جمع آوری شد.
همدان  اســــتان  انتظامــــی  کننــــده  هماهنــــگ  معــــاون 
افزود: پس از اعمال محدودیت هــــای ترافیکی در هفته 
گذشــــته، بیش از 100 نیرو در قالب تیم های پلیس راهور 
در ســــه نقطه و تیم های پلیس راه در چهار نقطه مستقر 

شدند.
ســــرهنگ زارعی اضافه کرد: ســــه هــــزار و 661 دســــتگاه 
 288 همچنین  شــــدند  بازگردانــــده  غیربومی  خــــودروی 
خودرو به علت بی توجهی راننده به دســــتور پلیس 500 

هزار تومان اعمال قانون شدند.
کید کــــرد: برای اعمــــال محدودیت هــــای ترافیکی  وی تأ
نیازمنــــد قوانین ســــخت گیرانه از جملــــه توقیف خودرو 
فــــرد متخلف هســــتیم در غیر این صــــورت تنها از طریق 

جریمــــه نمی توان محدودیت های پیش بینی شــــده را به 
خوبی اجرایی کرد.

کننــــده انتظامی اســــتان همدان با  معــــاون هماهنگ 
و راهی پارکینگ شــــدند  2 دســــتگاه خودر بیــــان اینکه 
و متعلــــق به افراد  305 خــــودر اظهــــار کرد: پنــــج هزار و 
که  داشــــتند  تردد  همدان  در  بومی  غیــــر  پاک  با  بومی 
اخطــــار و پیامــــک برای تعویــــض پاک به مالــــکان آنها 

است. شده  داده 
هفدهم  از  فتــــا  پلیس  داد:  ادامــــه  زارعــــی  ســــرهنگ 
کســــانی  برای  ونده  پر فقــــره   80 تاکنــــون  جاری  بــــان  آ
که نســــبت بــــه حذف مطالــــب تمکن نکــــرده بودند 
خاطیان  بــــه  تلفنی  تذکــــر  نیــــز  مــــورد   36 و  تشــــکیل 

است. داده 

64 مــــورد فراخوان،  700 خبــــر امنیتــــی و  وی احصــــای 
با  60 کانــــال  وانــــی در  ر 154 مرحلــــه عملیــــات  اجــــرای 
بیــــش از ســــه میلیــــون بازدیــــد، بررســــی و برخــــورد با 
گهی های اجاره منازل درج شــــده در وبگاه های اطاع  آ
با  برخورد  و  تذکــــر  همچنیــــن  دیوار  و  شــــیپور  رســــانی 
وبگاه  در  ضدعفونــــی  مــــواد  و  ماســــک  وشــــندگان  فر
کســــب و کارهای حــــراج از طریق دادســــتانی را از دیگر 

برشمرد. همدان  انتظامی  اقدام های 
معــــاون هماهنگ کننده انتظامی اســــتان همدان بیان 
کــــرد: قــــرارگاه ســــایبری با حضــــور نمایندگان دســــتگاه 
قضایی، سپاه، بســــیج و صدا سیما تشــــکیل و تصمیم 
لحظه ای در برخورد با شایعه، تخلف ها و جرائم در فضای 

مجازی اتخاذ شده است.

خّیران 6 پایگاه اورژانس می سازند
پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  بیمارســــتانی  پیش  ژانس  اور مدیر  همدان:  خبر  وه  گر هگمتانه، 
پنج  شهرســــازی  و  راه  امر  در  فعــــال  خّیران  همــــکاری  با  ســــامت  خّیران  گفت:  ســــینا  ابن 

می کنند. احداث  اســــتان  این  در  شــــهری  پایگاه  یک  و  جاده ای  ژانس  اور پایگاه 
ه  یگا پا یــــک   : د کر ر  ظهــــا ا شــــنبه  و د ز  و ر می  معصو هلل  ا حبیــــب   ، نــــه هگمتا ش  ر ا گــــز بــــه 
ر  د قع  ا و ی  ه ا د جــــا ه  یــــگا پا پنــــج  و  ن  ا همد شــــهر  ر  د  ) ع ( د ســــجا م  مــــا ا م  نــــا به  ی  شــــهر
د  ر قهو و  ن  کا یســــر تو د  ر و آ د ر و  ، ند و نها ن  گیــــا  ، ر بهــــا کســــی  همه   ، ن ا همد حیــــم  لر ا عبد

. د می شــــو ث  ا حد ا هنگ  ا ر د کبو ســــفلی 
هم  ود:  افز می خواهــــد  ینه  هز تومــــان  میلیون   500 پایــــگاه  هر  ســــاخت  اینکه  بیــــان  با  وی 
اینــــک در محل های یاد شــــده پایگاه امدادی وجــــود دارد اما وضعیت این ســــاختمان ها 

ژانس در داخل پایگاه امدادی مســــتقر هســــتند. مناســــب نبوده یا تیم های اور
اینک  هم  گفــــت:  ســــینا  ابن  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  بیمارســــتانی  پیش  ژانس  اور مدیر 
100 دســــتگاه  ژانــــس اســــت و  66 پایــــگاه شــــهری و جــــاده ای اور اســــتان همــــدان دارای 
به  عمل  تــــاق  ا اتوبوس  دســــتگاه  یــــک  آمبوالنس،  اتوبــــوس  دســــتگاه  یک  آمبوالنــــس، 

ارائه می دهد. یــــک بالگرد به مصدومــــان خدمات  همراه 

بــــا اهدای زمین و  گذشــــته  کرد: خّیران ســــامت همچنین در ســــال های  معصومــــی بیان 
یاری  درمان  و  بهداشــــت  طرح های  احــــداث  در  را  پزشــــکی  علوم  دانشــــگاه  نقدی،  کمــــک 

اند. کرده 
بالگرد  ود  فر جایــــگاه  ســــاخت  ینه  هز از  نیمی  حدود  نمونه  عنوان  به  کرد:  خاطرنشــــان  وی 
یک  توســــط  ســــت  ا نیاز  ن  آ اث  احد ی  برا مان  تو میلیون   1 50 کــــه  همدان  بیمارســــتان  یک 

مین شــــد. خانواده خّیر تأ
ن  3 میلیون توما 00 یر  نس ما ا ژ اور ی  ه شــــهر ود: در عین حال ســــاخت پایگا افز معصومی 

اخت شد. د ن ســــامت پر ا آن توســــط یکی از خّیر مان  1 میلیون تو 00 که  ینه داشــــت  هز

مسؤول فضای مجازی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

ین  انعکاس اخبار امیدآفر
در اولویت باشد

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مســــؤول فضای 
مجازی ســــپاه انصارالحسین)ع( اســــتان همدان با 
بیان اینکه در جریان کرونا شــــاهد اتفاقات خوب و 
همدلی های بسیاری بودیم گفت: با توجه به وجود 
چالــــش کرونا نباید به طرف بزرگتر شــــدن آن برویم 
بلکه در اطاع رســــانی ها نباید از امیدآفرینی و نشاط 

در جامعه غافل بمانیم.
به گزارش هگمتانه، حســــین ربیعی روز گذشــــته در 
جمع خبرنــــگاران اظهار کرد: امروز بیمــــاری کرونا در 
کشــــور به یک چالش تبدیل شــــده که اگر درست 
مدیریت نشود به یک ابرچالش تبدیل خواهد شد.

وی با اشــــاره به اینکه در جریان کرونا شاهد اتفاقات 
خــــوب و همدلی های بســــیاری نیز بودیــــم افزود: با 
توجــــه به وجود چالــــش کرونا نباید به طــــرف بزرگتر 
شــــدن آن برویــــم بلکــــه در اطاع رســــانی ها نباید از 

امیدآفرینی و نشاط در جامعه غافل بمانیم.
مســــؤول فضای مجازی ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
اســــتان همدان با تأکید بر اطاع رســــانی شــــفاف و 
صحیح گفت: باید مواظب بود در بحث اطاع رسانی 
از اخبــــار منفی کمتر اســــتفاده کنیم زیــــرا این گونه 
و  داده  کاهــــش  را  اجتماعــــی  تــــاب آوری  خبرهــــا 

آسیب های آن متوجه جامعه خواهد شد.
وی از دورهمی های خانوادگی، شــــرکت در مجالس 
عروســــی و عــــزا به عنــــوان ســــه عامل تأثیرگــــذار در 
افزایــــش کرونا یــــاد کرد و گفت: در ســــطح اســــتان 
بیشــــترین حجــــم عامل افزایــــش مبتایــــان کرونا 
دورهمی های خانوادگی اســــت زیــــرا معموال در این 

جمع ها از ماسک استفاده نمی شود.
به نقل از فارس، ربیعی گفت: متأســــفانه دشــــمن 
به دنبال آن اســــت از هر فرصتی بــــرای ضربه زدن به 
ما اســــتفاده کند لــــذا در انعکاس اخبــــار باید دقت 
بیشتری شود تا دســــتمایه معاندین برای تضعیف 

انقاب و نادیده گرفتن زحمات مسؤولین نشود.

دستگیری 2 قاتل متواری 
در همدان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون اجتماعی 
نیروی انتظامی اســــتان همدان گفت: دو فردی که 
19 شهریور ســــال جاری در میدان باباطاهر همدان 
جوان 25 ســــاله ای را با ضربه چاقو مجروح و به قتل 

رسانده بودند دستگیر شدند.
به گزارش هگمتانه، حســــین بشری یکشنبه شب 
در توضیــــح ایــــن خبــــر بیان کــــرد: متهمــــان پس از 
ارتکاب قتــــل از محل فــــراری و گوشــــی های خود را 

خاموش کرده بودند.
وی اضافه کرد: اما پلیس اســــتان همــــدان با انجام 
تحقیقــــات دقیــــق و بهره گیــــری از تــــوان عملیاتی 
موفق شد این 2 را روز شــــنبه در همدان شناسایی 
و در عملیات های جداگانه و منسجم دستگیر و به 

گاهی منتقل کند. پلیس آ
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان افزود: 
متهمان در تحقیقات به درگیری منجر به فوت مقتول 
اعتراف و علت درگیری را اختافات قبلی عنوان کردند.

بشــــری ادامه داد: یکی از متهمان بــــه قتل با ضربات 
چاقو اعتــــراف و پرونده پس از بازســــازی صحنه قتل 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و 
هر 2 متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

به نقل از ایرنا، وی تأکید کرد: برای پیشــــگیری از بروز 
این قبیــــل تخلف ها باید عــــاوه بر نظارت بیشــــتر 
والدین بر فرزندان، جوانان نیز در انتخاب دوســــت 

دقت کافی داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
پیگیر تملک »کنیسه یهودیان« 

همدان هستیم
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
گفت: پیگیری هایی برای تملک »کنیسه یهودیان« 
شــــهر همدان انجام داده و مذاکراتــــی در این زمینه 

کرده ایم.
به گزارش هگمتانه، علی مالمیر با اشــــاره به اینکه این 
بنای تاریخی متعلق به انجمن کلیمیان ایران اســــت، 
اظهار کرد: اداره میراث فرهنگی همدان دو سال پیاپی 
اعتباری بــــرای آن اخذ کرد اما چون ایــــن انجمن اجازه 

مرمت بنا را نداد، مبلغ در جای دیگری هزینه شد.
وی با بیــــان اینکه انجمن کلیمیــــان ایران عاقمند 
به حفظ بنا نبود، مطرح کرد: به علت اینکه »کنیسه 
یهودیــــان« در حوزه تجــــاری قــــرار دارد، این انجمن 
گمان می کــــرد کاربری بنا تغییــــر و ارزش افزوده اش 

بیشتر خواهد شد.
مالمیــــر ادامــــه داد: میــــراث فرهنگی همــــدان این 
موضوع را به انجمن اباغ و خاطرنشــــان کرد که حتی 
اگر بنا آســــیب ببینــــد کاربری اش به شــــکل کنونی 
خواهد بــــود بنابرایــــن باید به شــــکل فعلی مرمت 
شــــود و مذاکراتی انجام شــــد که آیا می توانیــــم بنا را 

. تملک کنیم یا خیر
وی با اشاره به اینکه »کنیســــه یهودیان« همدان در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یادآور شد: به 
علت ثبت ملی بودن بنــــا امکان تغییر کاربری وجود 
ندارد و امیدواریم بتوانیــــم با راهکارهایی آن را تملک 
و حفظ کنیم. به نقل از ایســــنا، »کنیسه یهودیان« در 
کوچه جراحان خیابان باباطاهر شهر همدان قرار دارد 
و متعلق به دوره قاجار است، این بنا در 16 بهمن ماه 
سال 89 به فهرست آثار ملی ایران اضافه شده و هم 

اکنون در وضعیت خوبی به سر نمی برد.

خبــر

قربانیان کرونا 
در همدان 3.5 برابر شد

رئیس کل دادگستری همدان: قانون نقض بهداشت به روزرسانی می خواهد
: ابتالی روزی 150 نفر به کرونا زنگ خطر جدی است استاندار
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3 شهرستان

: شهردار مالیر

ح های نیمه کاره مالیر  تکمیل طر
نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار

هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار مایر گفت: 50 میلیارد 
تومان اعتبار برای طرح های نیمه کاره این شــــهر نیاز است 
، این طرح ها همچون مجموعه  که در صورت تأمین اعتبــــار
تفریحی و گردشگری مینی ورلد و بام مایر تکمیل می شود.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین بابایی اظهار کرد: مشــــکل 
اصلی شــــهرداری در تکمیــــل طرح ها، کمبــــود منابع مالی 
است که در تاش هستیم با تأمین اعتبار مورد نیاز بخش 

عمده ای از طرح های نیمه تمام را به اتمام برسانیم.
وی افزود: با توجه به کسب 2 عنوان جهانی انگور و مبلمان 
، تکمیل  منبــــت مایــــر و ورود گردشــــگران به این شــــهر
طرح هــــای بزرگ گردشــــگری همچون مجموعــــه تفریحی و 
گردشگری مینی ورلد)جهان کوچک( و بام مایر در اولویت 

است که می تواند در رونق گردشگری شهر اثرگذار باشد.
شــــهردار مایر بیان کرد: در این راســــتا اقدامــــات عمرانی 
در مجموعــــه تفریحی و گردشــــگری مینی ورلد که مدت ها 
به دلیل مشــــکات مالی نیمه کاره مانده بود، آغاز شــــده و 
به تازگی اهرام ثاثه مصر به ابعاد یک بیست وپنجم واقعی 
و دیــــوار چین به طول 110 متر و ارتفاع 5.5 و عرض ســــه متر 
ساخته شد. بابایی ساخت 10 نماد مجسمه های شیلی به 
، کاخ خورشید با زیربنای حدود 500 مترمربع،  ارتفاع سه متر
نمــــاد تــــاج محل به مســــاحت یکصــــد مترمربــــع، تکمیل 
آبشــــار نیاگارا با 120 متر طول دیواره و 600 مترمربع محوطه، 
تکمیل برج ایفل با ارتفاع 33 متر و ســــاخت میدان شهدا 
به مســــاحت 2 هزار مترمربع را از دیگــــر اقدامات عمرانی در 

مجموعه مینی ورلد برشمرد.
وی یادآور شــــد: تخت جمشــــید نیز بــــا 360 مترمربع زیربنا 
، اجرای  تکمیل و محوطه ســــازی، ســــنگفرش، فضای سبز
تاسیســــات برقــــی و مکانیکــــی و دیوارکشــــی نیــــز در این 

مجموعه اجرا شد.
بابایــــی همچنین مجموعه تفریحی و گردشــــگری بام مایر 

را یکی از بزرگترین طرح های گردشــــگری اســــتان برشمرد و 
گفت: این مجموعه به وســــعت 160 هکتار در شمالی ترین 

نقطه مایر در دست اجرا است.
شــــهردار مایر با اشــــاره به ساخت رســــتوران های سنتی، 
کاسیک و مدرن در این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر 
فونداســــیون رســــتوران جزیره به مســــاحت 590 مترمربع 
آماده شــــده و با پیمانکار عقد قرارداد صورت گرفته و برای 

سرو فست فود اختصاص یافته است.
بابایی ادامه داد: رســــتوران کاســــیک نیز به معماری فاخر 
ایرانی، به مســــاحت 330 مترمربع و مســــاحت محوطه 800 
مترمربع در حال احداث است و با توجه به چشم انداز زیبای 

محوطه، در صدد ایجاد آالچیق هایی در این فضا هستیم.
وی تکمیل آبشــــار بــــام و محوطه ســــازی حدود پنــــج هزار 
مترمربع، تکمیل سوئیت های اقامتی، محوطه سازی حدود 
، ســــاخت جوی هــــا و برکه های  13 هزار مترمربع از بام مایر
مصنوعی و نورپردازی و روشــــنایی بــــام را از دیگر اقدامات 

انجام شده در این مجموعه عنوان کرد.
بــــه نقــــل از ایرنا، مجموعــــه مینــــی ورد )جهــــان کوچک( از 
ظرفیت های گردشــــگری مایر است که عملیات ساخت 
آن سال 89 در زمینی به وســــعت 48 هکتار آغاز شد و قرار 
اســــت 138 اثر شــــاخص و تاریخی جهان در این مجموعه 

نصب شود.

فرمانده انتظامی تویسرکان خبر داد:

کشف عتیقه ای با قدمت بیش از 600 سال در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
تویسرکان  خرمرود  پاســــگاه  مأموران  گفت:  تویســــرکان 
حیــــن بررســــی پرونده حفــــاری چاه غیــــر مجــــاز در یکی از 
روستاهای این شهرســــتان موفق به کشف یک عتیقه با 

قدمت بیش از 600سال شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ محمــــد معصومی در 
تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه 
شخصی اهل و ساکن یکی از روستاهای تابعه شهرستان 
تویســــرکان در حال حفاری یک حلقه چاه غیر مجاز است، 
بررســــی موضوع در دســــتور کار مأموران پاسگاه خرمرود 

این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: با اخذ مجوز قضائی مأموران این یگان به همراه 

کارکنان اداره میراث فرهنگی با مراجعه به منزل این فرد، 2 
کارگر را در حال حفر چاه غیر مجاز مشاهده می کنند.

سرهنگ معصومی بیان کرد: در بررسی های صورت گرفته 
مشــــخص شــــد، کارگران حیــــن حفر چاه یــــک عدد ظرف 

سفالی شبیه به آفتابه را از زیر خاک پیدا کرده اند.
وی بیــــان کرد: پــــس از تحویل این ظرف به کارشناســــان 
میراث فرهنگی، قدمت آن حدود 600 ســــال قبل تعیین 
شــــده و ارزش گذاری آن توســــط کارشناســــان در دست 

بررسی است.
، فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان  به نقل از مهر
گفــــت: پرونــــده قضائی در ایــــن خصوص تشــــکیل و به 

دادگستری ارسال شد.

: پس از پنج سال انتظار

طراحی و نصب یادمان شهدای گمنام شیرین سو
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار شــــیرین سو در 
حاشــــیه بازدید از عملیات ســــاماندهی مزار شــــهدای 
از  گمنــــام شــــهر شــــیرین ســــو در جمــــع خبرنــــگاران 
پیشــــرفت 90 درصدی پــــروژه یادمان شــــهدای گمنام 
شهر شیرین ســــو خبر داد و گفت: این پروژه به زودی 

رونمایی و به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه، ســــید مصطفی موســــوی با اعام 
این خبر افزود: پنج ســــال و انــــدی پیش پیکر دو تن از 
شــــهدای گلگون کفن گمنام این ســــرزمین در یکی از 
بوســــتان های شیرین ســــو آرام گرفت و در سال جاری 
پس از طراحی یادمان، ســــاخت آن آغاز شد و به زودی 

رونمایی خواهد شد.
موســــوی ادامــــه داد: در حــــال حاضــــر محــــل تدفین 
شــــهدای گمنام به بوســــتان بزرگی تبدیل شده است 
، نام  که با مصوبه کمیته نامگذاری اماکن عمومی شهر
آن را بوســــتان شهدای گمنام نهادیم تا به میدانی برای 
اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی شهر مبدل شود.
وی ســــاخت یادمان هــــا و بزرگداشــــت یــــاد شــــهدا را 
موجب انتقال فرهنگ ایثار و شــــهادت به نســــل های 
آینــــده و قشــــر جــــوان و نوجــــوان دانســــت و گفــــت: 
بزرگداشت شهدا موضوع تربیتی است و باید با برنامه 

در این حوزه ورود کرد.
به گفته موســــوی هر کشــــوری ثروتی دارد که مردم آن 
آینده امیدوار می شــــوند  آن ثروت به  کشــــور با اتکا به 
و بزرگتریــــن ثروتی که ایران دارد میراث عظیمی اســــت 
که از شــــهدای هشت ســــال دفاع مقدس باقی مانده 

است.
وی در ادامــــه ضمن اشــــاره به روزهای ســــخت جنگ 
تحمیلــــی بیان داشــــت: آن روزهای ســــخت و شــــرایط 

دشــــوار با همت و در کنار هم ماندن تمامی آحاد مردم 
کشــــورهای  که  آن جنگ ناجوانمردانه  ســــپری شــــد و 
غربــــی و برخــــی از همســــایگان عربی بر ایــــران تحمیل 
نمودند با همت بلند جوانــــان این مرز و بوم و وحدت 
رویــــه مســــؤوالن لشــــکری و کشــــوری و رهنمودهای 

حضرت امام خمینی رحمت اهلل به پایان رسید.
کید بر لزوم ترویج فرهنگ  شــــهردار شــــیرین ســــو با تأ
ایثار و شــــهادت بیان داشــــت: هدف از دفن شهدای 
گمنام در دانشــــگاه ها، پارک ها و ســــایر اماکن عمومی 
این اســــت که یادآوری شــــود در برهــــه ای از تاریخ این 
ســــرزمین، جوانمردانــــی برای عزت و شــــرف اســــام و 
انقاب و دفاع از تمامیت ارضی جان خود را نثار کردند.
گرانقدر  از مزارهای شــــهدای  گفت: بســــیاری  موسوی 
گمنام محیطی بــــرای زیارت شــــهروندان و مکانی برای 
اجرای برنامه های فرهنگی اســــت و بــــا تکمیل یادمان 
گمنام شــــهر شــــیرین ســــو امیدواریم  شــــهدای عزیز 
شــــاهد اجرای برنامه هــــای گوناگونی از ســــوی فعالین 

فرهنگی در این محل مقدس باشیم.
وی افــــزود: وجود نمادهای شــــهدای گرانقدر شــــهرها 
نقــــش زیادی در ترویــــج فرهنگ ایثار و شــــهادت دارد 
و ایــــن عزیزان نمــــاد فرهنگی نظام مقــــدس جمهوری 

اسامی ایران هستند.
بــــر رعایــــت معماری  کید  شــــهردار شــــیرین ســــو با تأ
اســــامی و ایرانی یادمان مقبره مطهر شــــهدای گمنام 
شیرین ســــو بیان داشــــت: در طراحی یادمان شهدای 
گمنــــام ســــعی شــــده اســــت از نظــــرات متخصصــــان 
متناسب با فرهنگ ایثار و شــــهادت بهره گرفته شود 
و فرهنگ غالب شهر شیرین سو نیز مدنظر قرارگیرد.

کید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره  موســــوی ضمن تأ

برنامه های  داشت:  بیان  مقدس  دفاع  دوران  شهدای 
مناســــبتی حضور در جوار قبور مبارک شهدای گمنام، 
برگــــزاری یادواره های شــــهدا و... همه مصــــداق ذکر و 

یادآوری رشادت های شهدای عزیز است.
وی در ادامــــه افــــزود: شــــهدای عزیز نیاز به مراســــم ما 
ندارند چــــرا که هدف آنان قرب الهی بــــوده و به آن هم 
رســــیده اند و هیچ چیز دیگری جایگزین آنها نمی شود 
بلکه این ما هستیم که به آنها نیاز داریم و اگر احترامی 
هم به شــــهدا و جانبازان گذاشــــته شــــود نتیجه آن به 
خود ما برمی گردد و در واقع احترام به خودمان و زندگی 

خودمان محسوب می شود.
کید بر درس  شــــهردار شــــیرین ســــو در پایان ضمن تأ
گرفتن عملی از شهدا اظهار کرد: اگر بخواهیم در عمل 
یاد شــــهدا را نگه داریــــم باید به وصیــــت نامه های آنها 
رجــــوع کنیم و ببینیــــم آنها با چه هدفی پا در مســــیری 
گذاشــــتند که از ارزشــــمندترین دارایی خــــود که همانا 
جان شــــیرین اســــت گذشــــتند اما برای ادامه راه آنان 
باید همیشــــه آنها را یاد کنیم و مقام و جایگاه ایشــــان 

را ارج نهیم.

کشف 1۲0 دستگاه بیت کوین قاچاق در مالیر
انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مایر از کشــــف 120 دســــتگاه بیت کوین 

قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، محمدباقر ســــلگی اظهار کرد: با 
هدف جلوگیــــری از افزایش تــــردد در معابر و کمک به 
پیشگیری از شــــیوع بیشتر ویروس کرونا، محدودیت 
تــــردد در معابــــر و اماکن عمومــــی به صــــورت ویژه در 

دست اقدام قرار دارد.
کرونــــا در  گشــــت ویــــژه  بــــه فعالیــــت  بــــا اشــــاره  وی 
شهرســــتان گفت: این گشــــت بــــه منظــــور جلوگیری 
از برپایــــی تجمع بــــزرگ و خطرآفریــــن و پلمب صنوف 

متخلف راه اندازی شده است.
در  افــــزود:  مایــــر  شهرســــتان  انتظامــــی  فرمانــــده 
نشست های مختلف به روسای کانتری ها و پاسگاه ها 
ابــــاغ کرده ایــــم هرجائی که شــــهروندی قصــــد برگزاری 
مراســــم عزاداری یا عروســــی را دارد، خودشان به بزرگان 
این محافــــل مراجعه کنند و بــــا مذاکــــره و کار ایجابی از 

تجمع جلوگیری کنند اگــــر درجایی هم کم توجهی دیده 
شد، ناچار هســــتیم با هماهنگی دادســــتان عمومی و 

انقاب شهرستان ممانعت کنیم.
وی با بیان اینکه جریمه قانونی افرادی که به تذکرهای 
پلیس و ازدحام در مکان های خاص و در معرض خطر 
ابتا به ویروس کرونا نظیر بهشت هاجر توجه نکنند، 
5 میلیــــون ریال اســــت بیان کرد: از مردم شهرســــتان 
می خواهیم دســــتورالعمل بهداشتی را به جهت حفظ 
 
ً
ســــامتی آحاد مختلــــف مــــردم و خانواده خــــود حتما

کنند. رعایت 
دستگیری سه سارق و 1۲ معتاد متجاهر در مالیر �

سلگی با اشاره به اجرای مرحله دیگری از طرح پاکسازی 
لــــوده و جرم خیز در دو نقطه حاشــــیه شــــهر  آ مناطــــق 
تصریح کرد: 12 معتاد متجاهر و ســــابقه دار دســــتگیر و 
در بازرســــی از آنها مقدار 5 گرم مواد مخــــدر هروئین و 

یک عدد پایپ کشف و ضبط شد.
، مأمورین این یگان  وی افزود: در اقدام اطاعاتی دیگر

پاتوق سه نفر ســــارق داخل خودرو و اماکن خصوصی 
را شناســــائی و در یک عملیات غافلگیرانه هر ســــه نفر 
را دســــتگیر کردند که در مجموع با تشکیل پرونده هر 

15 متهم تحویل مراجع قضائی شدند.
وی از کشــــف 120 دســــتگاه بیت کوین خارجی قاچاق 
بــــه ارزش 3 میلیــــارد و 600 میلیون ریــــال در عملیات 
مشــــترک مأمــــوران انتظامی بخــــش جــــوکار و پلیس 
اطاعــــات شهرســــتان خبــــر داد و گفــــت: مأمــــوران از 
مخفیــــگاه تعداد زیــــادی دســــتگاه بیت کوین در یک 
دامــــداری متروکــــه در خــــارج از شــــهر مطلع شــــدند و 
بافاصله ضمن هماهنگی با دستگاه قضائی اقدام به 

بازرسی ضربتی از این مکان کردند.
به نقــــل از فارس، ســــلگی افزود: طی بازرســــی صورت 
گرفتــــه در محل هــــا تعــــداد 120 دســــتگاه بیت کویــــن 
خارجــــی قاچــــاق را کشــــف و یک نفــــر را در ایــــن ارتباط 
دســــتگیر که با تشــــکیل پرونده متهم تحویل مراجع 

قضائی شد.

نماینده مردم مالیر در مجلس:

معضالت توزیع نامناسب نهاده های دامی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی با بیان اینکه توزیع 
نامناســــب نهاده های دامی و کشــــاورزی به یک معضل جــــدی برای مرغــــداران و دامداران تبدیل 
شده است گفت: قرار است در نشستی با وزیر جهاد کشاورزی مشکات بررسی و تصمیمات الزم 

گرفته شود.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام احــــد آزادی خواه اظهــــار کرد: پیــــرو تذکر اخیر بــــه وزیر جهاد 

کشــــاورزی مبنی بر توزیع نامناسب نهاده های دامی و کشــــاورزی، نشست بررسی مشکات این 
، اتحادیه  حوزه با حضور مدیرکل پشــــتیبانی امور دام اســــتان همدان، مدیرجهاد کشــــاورزی مایر

دامداران، تعاونی مرغداران و تعاونی روستایی برگزار و راهکارهای مناسب ارائه شد.
وی افــــزود: توزیع نامناســــب نهاده های دامی و کشــــاورزی به یک معضل جدی بــــرای مرغداران و 
دامداران تبدیل شده است که در این نشســــت مشکات جدی در این حوزه مطرح و بنده نیز در 

صحن مجلس به وزیر جهاد کشاورزی تذکر الزم را دادم.
نماینده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی وارد نکردن نهاده ها به ســــامانه بازارگاه از سوی 
شــــرکت های واردکننده و اخذ هزینه پشــــت بار نامه از تولیدکنندگان، نبــــودن فرآیند تهیه و توزیع 

نهاده ها در اختیار یک وزارتخانه، سرک ها و کسری بار و تأمین تنها 55 درصد نیاز کشور از بازارگاه را 
از جمله مشکات این حوزه برشمرد.

وی پیشــــنهاد کمیسیون کشــــاورزی مجلس برای حل مشــــکات این حوزه را شــــامل برگشتن 
اختیارات شرکت بازرگانی داخلی به وزارت جهاد، لزوم اتصال سامانه گمرک به بازارگاه، عدم ترخیص 
نهاده های ذرت و سویا خارج از سامانه بازارگاه، توزیع سرک ها از طریق مرغداران گوشتی و دامداران 

عنوان کرد.
به نقل از فارس، آزادیخواه در پایان ســــخنانش خاطرنشان کرد: قرار است در نشستی با وزیر جهاد 

کشاورزی این مشکات بررسی و تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهار خبر داد:

آغاز برداشت عسل 
از کندوهای مدرن در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی 
بهار از آغاز برداشــــت عســــل از کندوهای مدرن در 

این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، عبدالحســــین اکبــــری اظهار 
کرد: امســــال بــــه دلیــــل بارندگی بهاری و پوشــــش 
گیاهی مناســــب بیش از 120 تن عسل از کندوهای 

شهرستان بهار برداشت می شود.
وی با بیان اینکه متوسط تولید عسل در کندوهای 
مدرن 8.5 تا 9 کیلوگرم اســــت، گفت: وجود 13 هزار 
و 605 کلونی کندوی مدرن در شهرستان بهار برای 
بیش از 233 نفر در این شهرســــتان شــــغل ایجاد 

کرده است.
اکبری افــــزود: به خاطر نبود واحدهای بســــته بندی 
و زنجیره تولید قســــمت عمده محصول زنبورداران 
بهار به صورت فله ای صادر و در بازار عرضه می شود.
مدیر جهاد کشاورزی بهار ادامه داد: زنبورداران بهار 
عاوه بر عســــل، موم، بره موم، گرده گل و ژل رویال 

هم تولید می کنند.
وی عنوان کرد: جهاد کشــــاورزی از ســــرمایه گذاران 
برای فرآوری و بســــته بندی عســــل با صدور مجوز و 

پرداخت تسهیات حمایت می کند.

فرماندار اسدآباد:
آغاز احداث بیمارستان دوم 

اسدآباد نیازمند 5 میلیارد اعتبار

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرماندار اســــدآباد از 
دارا بــــودن اعتبار ملــــی پنج میلیاردی بیمارســــتان 
آغاز  راستای  در  شهرســــتان  این  امیرالمؤمنین)ع( 

ساخت و احداث خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــــی دوشــــنبه 19 
آبــــان در دیدار با رئیس دانشــــکده علوم پزشــــکی 
اســــدآباد، اظهار کرد: بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( 
اسدآباد در حال حاضر از محل اعتبارات ملی دارای 
پنــــج میلیارد تومــــان اعتبار برای آغاز به ســــاخت و 
احداث اســــت که با مرتفع شــــدن مشــــکل زمین 
بیمارســــتان با هال احمر کشــــور در رابطه با سند 
زمین عملیات عمرانی ســــاخت پــــروژه آغاز خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون شهرســــتان اســــدآباد 
دیگــــر  و  بــــوده  بیمارســــتان  یــــک  دارای  تنهــــا 
شهرســــتان های همجوار هر یک با دو بیمارستان 
در حال ارائه خدمات به شــــهروندان خود هستند، 
از  بــــرداری  بهــــره  و  احــــداث   

ً
قطعــــا کــــرد:  تصریــــح 

بیمارســــتان دوم شهرســــتان بــــه عنــــوان یک کار 
ماندگار و ارزشــــمند برای شهرســــتان باقی خواهد 

ماند.
درویشــــی همچنین بــــا بیان اینکــــه بخش درمان 
دارد،  مطلوبــــی  و  ارزنــــده  خدمــــات  شهرســــتان 
خاطرنشــــان کــــرد: در صورتــــی که برای دانشــــکده 
علوم پزشکی اســــدآباد شــــرایط و امکانات الزم در 
راســــتای راه اندازی بانک خون وجود داشــــته باشد 

آن پیگیر خواهیم بود. برای مشکات استانی 
کید بر اطاع رســــانی عملکــــرد و خدمات  وی بــــا تأ
دانشــــکده علوم پزشــــکی در راســــتای ارتقاء امید، 
آرامش جامعه یــــادآور شــــد: در رابطه با  امنیــــت و 
محات پرخطر کرونای شهرستان با توجه به نقشه 
سامت دانشکده اســــدآباد الزم است نسبت به 
علت یابی امر اقدام کرده تا با راهکارهایی مناسب 

نسبت به پیشگیری بیماری پرداخته شود.
ایــــن  ود  ور از  ادامــــه  در  اســــدآباد  فرمانــــدار 
ونایی  کر ســــیاه  و  بحرانی  شــــرایط  به  شهرســــتان 
خبر داد و اظهار کرد: در راســــتای ســــامت مردم 
اصــــرار بــــر آغــــاز غربالگــــری و بیماریابــــی مرحلــــه 
توســــط   } وز فردا}امــــر از  شهرســــتان  چهــــارم 
دانشــــکده علوم پزشکی شهرســــتان داریم و در 

کرد. تعلل  نباید  رابطه  این 
کیــــد بــــر اینکــــه گــــزارش روزانــــه تعــــداد  وی بــــا تأ
غربالگری ها و بیماریابی ها باید توســــط دانشــــکده 
به فرمانداری ارائه شــــود، افزود: در راســــتای اجرای 
این طرح در صــــورت نیاز به نیرو نســــبت به مرتفع 
شــــدن مشــــکات نیرو اقدام خواهد شد و در این 

رابطه دغدغه ای وجود ندارد.
درویشــــی همچنیــــن بــــا اشــــاره فعالیــــت 14 خانه 
بهداشــــت در سطح روســــتاهای اســــدآباد تصریح 
کــــرد: ایــــن تعــــداد از خانه های بهداشــــت ســــطح 
شهرستان باید نســــبت به غربالگری خانواده های 
تحت پوشــــش خود اقــــدام و افراد بیمــــار را از بین 
خانواده ها شناســــایی کنند چراکه با این طرح جان 

و سامت خانواده ها از بیماری نجات می یابد.
به نقل از ایســــنا، فرماندار اســــدآباد در پایان بیان 
کرد: با توجه به وضعیت بحرانی و سیاه شهرستان 
در صورت مصلحت و برای حفظ ســــامت مردم اگر 
نیاز به مسدود کردن معابر شهر باشد این اقدام را 

انجام خواهیم داد.

خبــر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: تپه تاریخی »حاجــــی خان« در 
اســــتان همدان در حالی ثبت ملی شــــده که هنوز عرصه و 
حریمی برای آن مشخص نیست و در حصار پتروشیمی ابن 
ســــینا که این روزها خبر افتتاح آن به گوش می رسد زندانی 

شده است.
به گزارش هگمتانــــه، تپه حاجی خان مربوط به ســــده های 
اولیه دوران تاریخی پیش از اسام در شهرستان »فامنین« 
همدان، دهســــتان خرم دشــــت و روســــتای پیرنهان واقع 
شــــده و در 18 اسفندماه ســــال 1387 با شــــماره 25131 به 

عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
سال 1390 که مجوز احداث پتروشیمی ابن سینا صادر شد 
محوطه باستانی تپه حاجی خان در روستای زرقان به دلیل 
یــــک کوتاهــــی در محدوده محصور ســــاخت پتروشــــیمی 
ابن ســــینا فامنین همــــدان قــــرار گرفت حال آنکــــه که بر 
ســــاس آئین نامه اجرایی بند »ج« مــــاده )114( قانون برنامه 
، همه  چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
دستگاه های اجرایی مشمول قانون برنامه چهارم توسعه 
موظفند قبل از اجرای پروژه های بــــزرگ عمرانی و در مرحله 
امکان ســــنجی و مکان یابی، نســــبت به انجــــام مطالعات 

فرهنگی - تاریخی در مکان اجرای طرح اقدام کنند.
زمانــــی که زمیــــن مربوط بــــه پروژه پتروشــــیمی ابن ســــینا 
مشــــخص و واگذاری هــــای آن صــــورت گرفــــت؛ این مهم 
مغفول ماند و تپه واجد ارزش تاریخی حاجی خان که در دِل 
خود آثار کشف نشده بسیاری داشت، به یک باره خود را در 

وسط غول پتروشیمی همدان دید.
بدین ترتیــــب در نزدیکی هــــای ســــال 1396 بود کــــه پروژه 
و  گرفــــت  قــــرار  کار  دســــتور  در  آن  نجات بخشــــی  کاوش 
درنهایت عملیات نجات بخشــــی تپــــه حاجی خان همدان 
منجر به کشــــف ســــازه بســــیار بزرگ خشــــتی از دوره آهن 
، سکوی  ســــه )احتمااًل متعلق به مادها( با دیوارهای قطور
آتشدان و ســــکوهای نشــــیمن با ابعادی بزرگ تر از معبد 

»نوشیجان« شد.
اما به راســــتی چه زمانی قرار اســــت، قدر این داشته های 
مهم را بدانیم و در مســــیر حفــــظ آنها پیش از نابودی آن 

قدمی برداریم؟
طبق شنیده ها محوطه ای که شواهد اســــکان مادها در آن 
موجود است و نخستین کارگاه سفالگری در آن یافت شده، 
، در  به احداث پتروشــــیمی اختصاص یافته و بخشی از آن نیز

مسیر احداث پتروشیمی ابن سینا از بین رفته است.
در این زمینه گفتگویی با ســــیده مریم مختاری موســــوی؛ 
معاون میراث فرهنگی اداره کل صنایع دستی، گردشگری 
و میــــراث فرهنگی اســــتان همــــدان و اســــماعیل همتی 
ازندریانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان 
و مسؤول تیم کاوش تپه باســــتانی حاجی خان در همدان 
ترتیب داده شــــد تا وضعیــــت فعلی تپه حاجی خــــان و اثر 
افتتاح پروژه پتروشیمی ابن سینای همدان بر ثبت جهانی 
تپــــه حاجی خان را جویا شــــویم کــــه در ادامه ایــــن گفتگو را 

می خوانید:

تنها در یــــک مرحله به پــــروژه اعتبار تزریق شــــده   �
است

فرهنگــــی،  میــــراث  کل  اداره  فرهنگــــی  میــــراث  معــــاون 
گردشــــگری و صنایع دستی اســــتان همدان در این راستا 
بیان کرد: با توجه به کاوش انجام شده در این محدوده، هم 
اکنون در مرحله مسائل حفاظتی تپه حاجی خان قرار داریم 

که در این مرحله درخواست اعتبار کرده ایم.
ســــیده مریم مختاری موســــوی در خصوص وضعیت این 
میراث فرهنگی و ثبت جهانی آن گفت: اگر به حریم منظری 
تپه حاجی خان در محوطه پتروشیمی ابن سینا آسیبی وارد 
شده باشــــد، این موضوع موجب مشــــکاتی بر سر ثبت 

جهانی تپه حاجی خان خواهد شد.
وی در زمینــــه ثبت جهانی تپــــه حاجی خان نیــــز بیان کرد: 
موضوع ثبــــت جهانی آن محدوده در حــــال حاضر برایمان 
مطرح نیســــت و اکنــــون موضوعی را برای ثبــــت جهانی در 
پیش گرفته ایم که نیاز دارد تا چند سال روی آن کار شده و 

این موضوع وارد بحث ثبت زنجیره ای معابد می شود.
فرهنگــــی،  میــــراث  کل  اداره  فرهنگــــی  میــــراث  معــــاون 
ادامــــه  همــــدان  اســــتان  دســــتی  صنایــــع  و  گردشــــگری 

داد: نوشــــیجان، مربــــوط به عصر آهن اســــت که توســــط 
ســــازنده هایش ُپر شــــده بود و تپه حاجی خان و چند مورد 
دیگر نیز به همین منوال هســــتند اما نیاز است تا عرصه و 
حریم و ضوابط آنها مشخص شود تا شاهد دخل و تصرفی 

در آنها نباشیم.
موســــوی ادامه داد: در این صورت اســــت که می توان این 
میراث فرهنگی را در زمینه ثبت زنجیــــره ای وارد کار کرد اما 
تاکنون پــــروژه ای برای عرصه و حریم تپــــه حاجی خان انجام 

نشده است.
وی عنــــوان کرد: تاکنون تنهــــا در یک مرحله بــــه این پروژه 
اعتبار تزریق شــــده که آن هم بــــرای کاوش های اولیه به کار 

گرفته شد.
موســــوی با بیــــان اینکــــه در عملیــــات کاوش هــــای اولیه 
مشخص شــــد که محوطه تپه حاجی خان، محوطه ای فوق 
العاده و واجد ارزش است، اضافه کرد: برای ادامه کار کاوش 
و دیگر فصل هــــای این محوطه تاریخی به ویژه مشــــخص 
شــــدن عرصه و حریــــم آن اعتباراتی نداشــــتیم تــــا بتوانیم 

مطالعات میدانی آن را به انجام برسانیم.
فرهنگــــی،  میــــراث  کل  اداره  فرهنگــــی  میــــراث  معــــاون 
گردشــــگری و صنایع دســــتی اســــتان همدان اضافه کرد: 
درخواســــت اعتبار برای پیش بردن فصــــل دوم این پروژه 
مربوط به بهار ســــال جاری است اما تاکنون اعتباراتی به آن 

تخصیص نیافته است.

از مطالبات بر زمین مانده کاوشگران تا کاوش های   �
ناتمام تپه حاجی خان

اســــماعیل همتی ازندریانی نیز با بیــــان اینکه کاوش های 
اولیــــه در معبد دوره ماد حاجی خان انجام شــــده اســــت، 
گفت: به ســــبب کمبود اعتبــــارات برای حفاظــــت از این 
مجموعــــه تاریخی باارزش پوشــــش موقتی انجام شــــد و 
بخشــــی از آثار نیز بنــــا به نظــــر وزارت میــــراث فرهنگی در 

شرایط فریز قرار گرفته است.
سرپرست تیم کاوش تپه باستانی حاجی خان در همدان 
با تأکید بر اینکه این محوطه ثبت ملی شده است، مطرح 

کرد: هرگونه دخــــل و تصرفی در این محوطــــه، غیرقانونی 
خواهد بود.

وی با اشــــاره به اینکه پیش از کاوش ها، بیشــــتر آثار این 
محوطه تاریخی، آســــیب جدی دیده بود، عنوان کرد: این 
آسیب ها در نتیجه اقدامات عوامل پتروشیمی ابن سینا 
با ابزارآالت مکانیکی ایجاد شــــده بود که خوشــــبختانه در 

حال حاضر این آسیب ها متوقف شده است.
همتــــی ازندریانــــی بابیــــان اینکــــه بخــــش اصلی ســــایت 
پتروشــــیمی ابــــن ســــینا طبق نقشــــه روی معبــــد حاجی 
خان مســــتقر می شــــد، مطرح کرد: این موضوع با توجه به 
کاوش های بــــه عمل آمده در مجموعه تپه حاجی خان، به 
جای دیگری منتقل شــــد اما مشکلی که هم اکنون وجود 
دارد این است که کار کاوش ها در تپه حاجی خان به اتمام 

نرسیده است.
مسؤول تیم کاوش تپه باســــتانی حاجی خان در همدان 
یادآور شــــد: در کنار معبد حاجی خان، اســــتقرار گاه دوره 
ماد نیز وجود دارد و بسیار ضروری است تا این کاوش به 

انجام برسد.
این عضــــو هیأت علمی دانشــــگاه بوعلی ســــینا همدان 
با تأکیــــد بر اینکه بخــــش دوم کاوش ها، بســــیار ضروری 
آن پراهمیت اســــت، مطرح کــــرد: طبق  و دســــتاوردهای 
برآوردهــــای اولیــــه می تــــوان اعتبار مــــورد نیاز بــــرای این 

کاوش ها را حداقل 150 میلیون تومان عنوان کرد.
وی گفت: مطالبات قبلی تیم کاوش و اداره میراث فرهنگی 
همدان و کاوشگران دوره اول کاوش ها در تپه حاجی خان 
نیز پس از گذشت 4 سال به طور کامل از سوی مسؤولین 

پتروشیمی ابن سینا پرداخت نشده است.
مسؤول تیم کاوش تپه باســــتانی حاجی خان در همدان 

مطرح کرد: در صورتی که کاوش ها در این مجموعه تاریخی 
به اتمام نرســــد، نمی توان نتایج ارزشمند آن را شاهد بود و 
در نتیجه، احتمااًل مشکاتی سر راه ثبت زنجیره ای معابد 

و ورود تپه حاجی خان به این موضوع پیش خواهد آمد.
اما به راستی چرا باید در همدان که عنوان پایتخت تاریخ و 
تمدن را به دوش می کشد، همواره موضوع آثار تاریخی به 
این سمت و ســــو برود؟ آیا قرار است یکی پس از دیگری، 
تخریب شــــوند و از بین بروند؟ پس چه زمانی قرار اســــت 
میراث فرهنگی در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین زنده 

بماند و شاهد محو شدن آنها نباشیم؟
از یخدان میرفتاح مایر و چشم انتظاری برای جبران مرمت 
و باتکلیفی قنات قاسم آباد گرفته تا حال و روز ناخوش 9 
ساله سراب گیان و بی اعتبار ماندن دستکندهای سامن 
و ارزان فود، همه و همه نشــــان از این دارد که نجات میراث 
فرهنگی و تاریخــــی در همدان در اولویت آخر مســــؤولین 
استان قرار دارد و همواره به جای قدم نهادن در مسیری که 
همدان را در طول تاریخ سر پا نگه داشته است، در مسیری 
با نام کلنگ زنی پروژه های عمرانــــی )که البته همان ها هم، 

نصفه و نیمه مانده اند( گام نهند.
، اســــتان همــــدان با داشــــته های تاریخی و  به نقل از مهر
، هنوز نتوانســــته یک اثر در این راستا در  فرهنگی بســــیار
، نشان از کمترین  سطح جهانی به ثبت برســــاند و این امر
توجه بــــه تاریخ و تمدنی دارد که این اســــتان، نــــام آن را به 
یدک می کشــــد و حال، تنها می توان نوشت که کهن ترین 
معبد مــــادی جهان در حصار پتروشــــیمی ابن ســــینا قرار 
گرفته اســــت؛ نجاتش دهیــــد و نگذارید، دســــتانمان به 
عنوان میراث داران این ســــرزمین برای نسل های بعدی 

خالی بماند.

سرنوشت نامعلوم کهن ترین معبد مادی جهان

یخی »حاجی خان«  تپه تار
در محاصره غول پتروشیمی

ثبت جهانی در هاله ای از ابهام!



کالســه 980459 موضوع پرونده اجرایی 9900049 این اجرا، محکوم علیه آقای اســمعیل  به موجب دادنامه 9809978133302084 مورخه 1398/11/21 صادر شــده در پرونده 
اســکندرلو محکوم اســت به پرداخت 132.998.000 تومان به عنوان اصل خواســته در حق محکوم له آقای داوود شــکیب نیا و مبلغ 5.000.000 تومان بابت هزینه اجرایی در حق 
که با توجه به ابالغیه ارســال شــده به محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نســبت به اجرای حکم اقدامی به عمل نیاورده بنا به درخواســت محکوم له به منظور اســتیفاء  دولت 
ح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر است  کارشناس رسمی دادگستری به شر محکوم به و هزینه های اجرایی قسمتی از اموال منقول محکو علیه از سوی اجرا توقیف و توسط 
ح ذیل شــروع می شــود و به  کارشناســی به شــر از ســاعت 9 الی 10 مورخه 1399/09/10 در محل اجرای احکام مدنی جوکار از طریق مزایده به فروش برســد. مزایده از قیمت پایه 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد از خریدار وصول و پس از انجام  هر شخص حقیقی یا حقوقی 
که خریدار در مهلت یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را  مراحل قانونی و صدور دســتور تملیک از ســوی دادگاه مربوطه، مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد. در صورتی 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. د ر صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از  پرداخت ننماید،  سپرده وی پس از 
گاه، مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد. ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند  تاریخ مزایده نســبت به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از ســوی داد 
کیلوگرم  ح است: مورد ارزیابی عبارتست 361/600  در مدت 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن به این شر
گردیده است  کاروز )حد مجاز استاندارد( اعالم  کاروز، عسل مذکور دارای 2/15 درصد سا کارشــناس دادگستری جهت تعیین درصد ســا که با نمونه برداری توســط  عســل خالص 
کیلو 100/000 تومان  کاروز موجود در آن و قیمت روز و عرف بازار هر  کیفیت عســل مذکور و ســا کاروز آن اســت. با توجه به  کتورهای اصلی در عســل خالص درصد ســا که یکی از فا

که جمعًا به مبلغ 36.160.000 تومان می باشد. برآورد می گردد 

آگهی مزایده و فروش اموال منقول )نوبت اول(

م.الف 313
مجید یارمحمد توسکی -  شعبه اجرای احکام مدنی بخش جوکار
تاریخ انتشار: 1399/08/20

گان رجبی فرزنــد ارجعلی با ارائه فرم استشــهاد محلی  خانــم مژ
گردیده،   گواهی واقع  گواهان در دفتر 19 مالیــر مورد  کــه امضای 
ک 37 فرعی از 2117  که سند مالکیت ششدانگ پال اعالم نموده 
اصلی بخش یک سریال 008388 سریه 98 به دلیل رفت و آمد 
گردیده لذا مراتب در یک نوبت در روزنامه منتشر  اداری مفقود 
کســی مدعی انجام معامله یا وجود سند نزد  می گردد. چنانچه 
گهی به مدت ده روز مدارک خود  خود می باشد، از تاریخ چاپ آ
را بــه ایــن اداره ارائه نماید. در غیر  این صورت نســبت به صدور 
سند المثنی اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط می گردد.

م.الف 314

آگهی فقدان سند مالکیت

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

موضوع مزایده:
الف( يک واحد آپارتمان )دفتر كار( ششــدانگ به مســاحت 90/5 مترمربع و ششــدانگ يک باب 
انباری به مساحت 11/5 مترمربع جمعاً به مبلغ 8.500.000.000  ريال كه مبلغ پايه كارشناسی 

می باشد. واقع در همدان، خیابان شريعتی، مقابل مسجد حاج احمد، پالک 238،  طبقه اول
شرایط و نحوه برگزاری مزایده:

الــف- مزايــده به صورت حضوری و با حضــور نماينده محترم اداره تعــاون و هیأت مديره محترم 
شركت برگزار خواهد شد.

ب- خريداران جهت شــركت در مزايده بعد از انتشــار آگهی می بايست از تاريخ 99/09/01 لغايت 
پايان وقت اداری 99/09/15 مبلغ 5% كل قیمت پیشــنهادی خود را به حســاب جاری ســپهر 
شــماره 0102750762008 بانک صادرات مركزی همدان شعبه 51 به نام شركت تعاونی، تهیه و 
توزيع خواروبار همدان واريز و اصل فیش بانکی و كپی از كارت ملی و شناســنامه خود را تا تاريخ 
99/09/20 به دفتر شــركت واقع در همــدان، 30 متری جعفر طیار، خیابان اهلل  اكبر، نبش كوچه 

صداقت، پالک 89 تحويل نموده و رسید دريافت نمايند.
ج- مزايده روز سه شــنبه مورخه 99/09/25 ســاعت 10 صبح در محل دفتر شركت تعاونی واقع 
در 30 متری جعفــر طیار، خیابان اهلل اكبر، نبش كوچه صداقت، پالک 89 برگزار می گردد. ضمناً 
شــماره های 09902124227 و 09187072962 و 09183157254 آمــاده پاســخگويی بــه 

متقاضیان می باشد.

د- برنده مزايده می بايســتی مبلغ 30% از قیمت پیشنهادی ملک را نقداً در مدت يک ماه از تاريخ 
برگزاری مزايده تا تاريخ 99/10/25 به حســاب جاری فوق واريز و فیش را تحويل دفتر شــركت 
نمايد و الباقی در زمان انتقال سند به حساب مذكور واريز گردد. بديهی است در غیر اين صورت و 
بعد از گذشــت يک ماه فرصت داده شده مبلغ 5% پیش پرداخت فوق به نفع تعاونی ضبط گرديده 
و به هیچ عنوان مســترد نخواهد شــد و ملک به نفر بعدی كه باالترين قیمت را پیشــنهاد نموده، 

فروخته خواهد شد.
ه- تمامی هزينه ها از قبیل نقل و انتقال و چاپ آگهی ها و كارشناسی به عهده برنده مزايده می باشد 

و هزينه های دارايی و شهرداری به صورت 50% بر عهده طرفین معامله است.
ن- رعايت مفاد حضور و شركت در مزايده الزامی می باشد. تاريخ بازديد آپارتمان از ساعت 10 الی 
11 صبح 1399/09/09 )ضمن هماهنگی با شــماره های 09902124227 و 09183112359( 

می باشد.
ضمناً حضور متقاضیان جهت بازديد در روز و ساعت مذكور حتماً الزامی و ضروری است و به علت 

محدوديت شرايط در زمان ديگر امکان بازديد مقدور نمی باشد.
و- به پاكت های فاقد مدارک كافی و فیش واريزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ی- اين مزايده حتی با حضور يک شركت كننده نیز برگزار و برنده اعالم خواهد شد.

مزایده گهی  آ

هیأت مدیره شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان

شرکت تعاونی تهیه و توزیع خواروبار همدان به شماره ثبت 595 بر اساس مجوز مجامع عمومی 83/11/27 و 91/08/20 در نظر دارد امالک خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 1399/08/20

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/05

نظر به اينکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تويسركان به موجب رأی شماره 139960326004000465 
مورخه 1399/04/31 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای داود سوری به شناسنامه شماره 877 و كد 
ملی 3979833976 فرزند علی متقاضی پرونده كالســه 1396114426004000005  نسبت به 
چهاردانگ مشــاع از ششدانگ كارگاه ســنگبری قسمتی از پالک 569 فرعی از 13 اصلی واقع در 
بخش 3 به مســاحت 3000 مترمربع واقع در بخش 3 تويسركان به آدرس:  تويسركان، كیلومتر 5 
جاده كرمانشــاه، روستای قلعه شیخ خريداری مع الواسطه از آقای حشمت اله سگوند  محرزگرديده 
اســت. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در اين روزنامه آگهی می گردد. در صورتی كه شــخص يا اشخاص ذينفع به رأی 
صادره اعتراض داشــته باشــند، از تاريخ انتشــار اين آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
تويسركان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمناً معترض 
بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع قضايی دادخواست تقديم و رسید آن را 
به ثبت محل ارائه نمايند. در غیر اين صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه 
دريافــت و به اداره ثبت تســلیم نمايد كه اداره ثبت نیز بدون توجــه به اعتراض، عملیات ثبتی را 
برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

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

م.الف 311

20  آبان 1399  شـــماره 4657 سه شـــنبه   

استان4

محدودیت ترافیکی همدان

منع آمد و شد یک ماهه
در بلوار ارم و گنجنامه 

محدودیت های مقطعی 
در سد اکباتان و حیدره

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس پلیــــس 
راهنمایــــی و رانندگــــی شهرســــتان همــــدان گفت: 
محدودیت تردد خــــودرو در بلوار گنجنامه و ارم این 
شهر ازامروز سه شنبه به مدت یک ماه اجرا می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ فــــرخ جمالــــی روز 
دوشــــنبه اظهار کــــرد: با توجــــه به شــــیوع ویروس 
کرونا به منظور پیشــــگیری از همه گیری بیشتر این 
بیماری از روز بیستم آبان از ساعت 16 ترددخودروها 

در بلوار ارم و گنجنامه ممنوع می شود.
وی اضافــــه کــــرد: تیم هــــای پلیس راهور با مســــتقر 
شــــدن در ایــــن مســــیرها از ورود وســــایل نقلیــــه 
به محــــدوده ترافیکــــی جلوگیــــری می کننــــد و این 

محدودیت تا پاسی از بامداد ادامه دارد.
رئیــــس پلیــــس راهنمایــــی و رانندگی شهرســــتان 
همدان بیان کرد: با توجه به قرار داشتن بیمارستان 
شــــهید بهشــــتی در بلوار ارم، همکاری الزم از سوی 
تیم های پلیــــس راهور برای انتقال بیمــــاران به این 

بیمارستان صورت می گیرد.
ســــرهنگ جمالی درباره ایجاد محدودیــــت تردد در 
مسیرهای حیدره و ســــداکباتان گفت: به علت قرار 
داشــــتن چندین روستا در این مســــیرها نمی توان 
به طــــور کامل آنها را بســــت بلکــــه محدودیت های 

مقطعی در این محل ها اعمال می شود.

پیام تسلیت فرماندار همدان 
به مناسبت شهادت دومین 
شهید مدافع سالمت استان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: فرمانــــدار همدان در 
پیامی درگذشــــت »شــــهید گلنار قیامتــــی« دومین 

شهید مدافع سامت را تسلیت گفت.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حســــین افشــــاری در پیامی 
شــــهادت دومین شــــهید مدافــــع ســــامت، گلنار 
قیامتی را که بر اثر ابتا به بیماری کرونا درگذشــــت، 

تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

جامعه پرســــتاری اســــتان بار دیگر یکــــی از اعضای 
تاشــــگر و فــــداکار خــــود را در خــــط مقدم مبــــارزه با 
بیمــــاری کرونــــا از دســــت داد و موجب تأثــــر و تألم 

فراوان شد.
از پرســــتاران بیمارســــتان  گلنار قیامتــــی  شــــهیده 
فاطمیه شهرســــتان همــــدان بود که بر اثــــر ابتا به 

کرونا، به کاروان شهدای مدافع سامت پیوست.
یــــاد و خاطره تاش های صادقانه و خســــتگی ناپذیر 
ایــــن پرســــتار ایثارگر کــــه در کنــــار همــــکاران خود 
شــــبانه روز برای نجات جان بیماران مبتــــا به کرونا 

تاش کرد، همواره در یادها خواهد ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحومه، 
را به بازماندگان، دوستان،  فقدان اندوه بار ایشــــان 
همکاران و جامعه بزرگ و فرهیخته دانشــــگاه علوم 
پزشکی تسلیت می گویم و برای ایشان علو درجات 

و رحمت واسعه الهی را آرزومندم.

پیام تسلیت عباس صوفی شهردار 
همدان در پی شهادت دومین مدافع 

سالمت استان

تعظیم به ایثار کادر درمان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: شــــهردار همدان در 
پیامــــی شــــهادت دومین شــــهید مدافع ســــامت 

همدان را تسلیت گفت.
به گزارش هگمتانه، در پیام تسلیت عباس صوفی 

آمده است:
در کمال تأســــف یکی دیگر از فــــداکاران و خادمان 
مردم را در عرصه ســــامت از دســــت دادیــــم و برای 
دومین شــــهید مدافع سامت اســــتان همدان به 
ســــوگ نشســــتیم. اگرچه روزهای تلخی اســــت اما 
تعظیم به شــــکوه ایثار کادر درمان و ادای احترام به 
مقام شهدای سامت، استواری چون کوه این قشر 

را به همه ما یادآوری می کند.
از دســــت دادن گوهرهایــــی کــــه ایــــران عزیــــز برای 
گزاف  ســــرمایه گذاری  شان  رخشندگی  و  گرانبهایی 
کرده اســــت ســــخت و غیرقابل جبران است. جای 
تأسف بسیار است که ســــهل انگاری ها در روزهای 
مواجهه بــــا ویروس منحوس کرونــــا وضعیت کادر 
درمان را به خســــتگی بسیار رســــانده و نه تنها قادر 
نیســــتند نیرو به کادر درمــــان اضافه کننــــد بلکه از 
خدمات بخشــــی از نیروها نیز به دلیل ابتا به کرونا 

محروم هستند.
رعایــــت  و  پایبنــــدی  عزیــــز  مــــردم  از  همچنــــان 
و  داریــــم  توقــــع  را  بهداشــــتی  دســــتورالعمل های 
امیدواریــــم با اعمــــال محدودیت هــــا در دو هفته 
آینــــده شــــاهد رونــــد کاهشــــی بیماری در کشــــور 

باشیم.
به جامعه پزشــــکی استان و خانواده شــــهید گلنار 
قیامتی این ضایعه را تســــلیت می گویم و امیدوارم 
مــــردم برای قدردانی از کادر درمان هم که شــــده به 
مراقبت هــــا بیفزایند تا بدین وســــیله مواظب کادر 
درمان باشــــیم و دیگر شاهد از دســــت دادن آنها 

نباشیم.

خبــر

هفته کتاب همدان با 3 نمایشـــگاه می آید
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون فرهنگــــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســــامی اســــتان همدان از اجرای 14 برنامه »هفته ملی کتاب« 

در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، مجیــــد فروتن روز گذشــــته با بیــــان اینکه هم 
زمان با »هفته ملی کتاب« نمایشــــگاه کتاب در ســــه شهرستان برگزار 
می شــــود اظهار کرد: این نمایشگاه در فضای باز پیش بینی شده و در 

شهرستان های اســــدآباد، فامنین و نهاوند برپا خواهد شد.
وی با بیان اینکــــه »عصری با کتاب« فرهنگ اصطاحات همدانی یکی 
از برنامه های این هفته به شــــمار می رود تصریح کرد: مســــابقه کتاب 
خوانــــی، معرفــــی و نقد کتاب، نشســــت کتاب خوان، جشــــن کتاب و 
تجلیــــل از خادمان فرهنگ مکتوب از جملــــه برنامه های این هفته به 

می رود. شمار 

همــــدان  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنــــگ  اداره کل  فرهنگــــی  معــــاون 
ود:  کــــرد و افز کتاب خوانی رضوی اشــــاره  بــــه اختتامیــــه مســــابقه 
ایــــن هفتــــه پیش بینی  از فعــــاالن صنعــــت چاپ نیــــز در  تجلیــــل 

است. شده 
وی با اشــــاره به اینکه ویژه برنامه های مختلفی به مناسبت این هفته 
کید کرد: با توجه به شیوع بیماری  در اســــتان برنامه ریزی شده است تأ

کرونا بیشــــتر آنها در فضای مجازی اجرا می شود.
فروتن از انتخاب کتاب ســــال اســــتان با عنوان »جایزه قلم هگمتانه« 
خبــــر داد و تصریح کرد: دیــــدار با یکی از نویســــندگان اســــتان نیز در 

دارد. قرار  شده  پیش بینی  برنامه های 
گفتنی اســــت بیســــت و هشــــتمین هفتــــه کتاب جمهوری اســــامی 

ایران، با شــــعار »دانایی؛ مانایی« از 24 تا 30 آبان ماه برگزار می شود.

هگمتانه، گروه خبر همدان: مراســــم وداع با بانوی شهید 
"گلنار قیامتی" کمک بهیار مرکز آموزشــــی درمانی فاطمیه 
همــــدان که به خاطر ابتــــا به کرونا به دیار باقی شــــتافت، 

برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، ظهر دیــــروز مراســــم وداع با پیکر 
شــــهید گلنار قیامتی کمک بهیار دلســــوز و فــــداکار مرکز 
آموزشــــی درمانــــی فاطمیه کــــه به خاطــــر ابتا بــــه کرونا پر 

کشید، برگزار شد.
این مراســــم با حضور رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
کرونای اســــتان، معاونان، مسؤول  سینا، بازرس ســــتاد 
نهــــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــــگاه، جمعی 
آموزشی درمانی  از مسؤوالن، پزشکان و پرســــتاران مرکز 

فاطمیه برگزار شد.

ســــردار فرجی: نیــــروی جایگزینی بــــرای مدافعان   �
سالمت وجود ندارد

بازرس ســــتاد مقابله با کرونا در اســــتان همــــدان در این 
مراســــم با بیــــان اینکه نیــــروی جایگزینی بــــرای مدافعان 
ســــامت وجود نــــدارد گفــــت: از همه مردم درخواســــت 
می کنم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به کادر درمان 

کمک کنند.
سردارمهدی فرجی ضمن تسلیت به خانواده و همکاران 
شــــهید گلنــــار قیامتــــی از وی به عنــــوان یکــــی از بهترین 
کارکنان بیمارســــتان فاطمیه یاد کرد و از رئیس دانشگاه 

و همکارانشــــان برای پیگیری ها به منظور برگزاری مراسم 
شهید سیده زهرا موسوی و شهید گلنار قیامتی قدردانی 

کرد.
وی گفت: بنــــده به عنوان فردی که چهار دهه از عمر خود 
را در مجامع نظامی و هشت ســــال دفاع مقدس خدمت 
کرده کار مدافعان ســــامت را مشــــابه مدافعان مرزهای 

کشور در دوران دفاع مقدس می دانم.
بازرس ســــتاد مقابله با کرونا در استان همدان با مقایسه 
دوران دفــــاع مقدس با وضعیــــت فعلی مقابلــــه با کرونا 
اظهار کرد: اگر ما در دوران دفاع مقدس سنگری داشتیم 
مدافعان ســــامت از این ســــنگر بی بهره هســــتند و هر 

لحظه با خطراتی مواجه می شوند.
وی مراکــــز درمانی و بیمارســــتان ها را خط مقــــدم مقابله با 
کرونا خواند و گفت: بیمارســــتان ها خط مقدمی هستند 
که جایگزینی ندارد و این در حالی است که در دوران دفاع 
مقدس اگر افراد شــــهید می شــــدند گردانی به کمکشان 
می آمد و چنانچه گردانی خارج می شــــد گــــردان دیگری به 
کمــــک می آمد اما هیچ نیــــروی جایگزینی بــــرای مدافعان 

سامت وجود ندارد.
ســــردار فرجی با اشــــاره به شــــهادت دو بانو از کادر درمان 
استان اظهار کرد: شهادت دو بانو در سخت ترین شرایط 
رخ داد، بنده ضمن تعظیم به مقام واالی شهدای سامت 
از همه مردم درخواست می کنم با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی به مراقبت از کادر درمان کمک کنند زیرا آنان 

سرمایه های ارزشمند نظام هستند.
وی با اشاره به اینکه ســــامت از امنیت واجب تر است و 
اگر سامتی نباشد امنیتی نیز وجود ندارد گفت: با وجود 
همه فشــــارهای دشــــمنان علیه کشــــور حوزه ســــامت 

ایران اسامی در دنیا سرآمد است.
وی ابــــراز امیــــدواری کرد که با تــــاش جمعــــی از این پیچ 

خطرناک کرونا خارج شویم.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا هــــم در این 
مراســــم با درود به شــــهدای دفــــاع مقــــدس، مدافع حرم 
و شــــهدای عرصــــه ســــامت کشــــور شــــهادت همــــکار 
ســــخت کوش، فداکار و پرتاش دانشــــگاه علوم پزشکی 

همدان را تسلیت گفت.
رشــــید حیدری مقدم با بیان اینکه شــــهید گلنــــاز قیامتی 

مدت 28 سال با خدمت صادقانه التیام دهنده درد مردم 
اســــتان همدان بود، گفت: این بانوی شهید زندگی خود 
را فدای ســــامت مردم کرد و از درگاه باریتعالی مســــألت 
می کنم که این دو بانوی شــــهید را بــــا حضرت فاطمه زهرا 

)س( محشور کند.
وی با تأکید بــــر قرارگیری در مقطعی حســــاس اظهار کرد: 
هم اکنون چشم امید کشــــور به مدافعان سامت است 

و آنان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا دفاع از سامت 
ایــــن مملکــــت را افتخاری بــــرای خادمان حوزه ســــامت 
دانست و ابراز امیدواری کرد که با شهامت به بحران کرونا 

غلبه کرده و سامت را به مردم هدیه کنیم.
وی خاطره ای از آخرین دیدار با شــــهید گلنار قیامتی در آی 

سی یو مرکز آموزش درمانی ســــینا فرشچیان، بیان کرد و 
با ستایش بزرگواری و منش انســــانی، شرافت، شهامت 
و ازخودگذشــــتگی ایــــن شــــهید گفــــت: شــــهید قیامتی 
بزرگوارانــــه گله مندی خود را از حضــــور اینجانب در بخش 
بیماران کرونا عنوان کرد و گفت »شــــما به عنوان فرمانده 
مبارزه با کرونا در استان نباید برای حفظ سامتی در اینجا 

حضور می یافتید«.
حیدری مقــــدم بــــا بیــــان اینکــــه جنــــگ بــــا کرونــــا جنگی 
تمام عیار اســــت به روند اعطای عنوان شــــهید ســــامت 
بــــه خدمت رســــانان این حــــوزه ازجمله تأیید کمیته ســــه 
نفره در دانشــــگاه علوم پزشکی، ارســــال مدارک به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــــکی و تصویب نهایی در 

ستاد کرونا به ریاست رئیس جمهور اشاره کرد.

واردات آسیب زای جوجه یک روزه و نهاده طیور و بذر گندم

مرض وابستگی
هگمتانه، گــــروه خبر همدان - صفــــورا کاظمیــــان: زمانی که 
آمریکا از تحریم های هوشــــمند حرف می زد شــــاید بسیاری از 
ما نمی دانســــتیم دقیقا در مورد تحریم چه چیزهایی ســــخن 
می گوید اما حاال متوجه شــــده ایم چه برنامه ای در سر داشته 

است.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، بــــا نگاهی بــــه تحریم های 
هوشــــمندانه و آن چه شامل تحریم نیســــت خیلی چیزها 
دستمان می آید اما مهم ترین نکته در این بازی کثیف این 
اســــت که در مواد اولیه خودکفا نیستیم و همین خودکفا 

نبودن راه را برای آسیب هموار می کند.
ایــــن روزهــــا با بــــاال و پایین شــــدن قیمت تخم مــــرغ و مرغ 

روبه روییم. چرا؟
نهاده طیور نداریــــم و جوجه یک روزه هــــم از انگلیس وارد 
می کنیم. وقتی هم که نهاده وارد می شود نمی توانیم توزیع 
عادالنه داشته باشیم و مرغداران مجبورند بسیاری از حجم 
نهــــاده را به شــــکل آزاد تهیه کنند پس دائم گلــــه دارند که 

تولید برایشان به صرفه نیست.
کشــــاورزان برای کاشــــت گندم با مشــــکل مواجه بودند و 

کمبود بذر داشتیم، چرا؟
چون بذور اصاح شده آمریکایی دست کشاورز می دهیم با 
این بهانه که محصول بیشتری تولید می کند اما این بذرها 
را فقط یک بار می توان کاشت و برای کشت بعد باید باز هم 

بذر را وارد کرد.
در مورد روغن هم مشــــکل مشــــابهی داریم و روغن هر از 
گاهی نیســــت می شــــود، ماده اولیه تولید روغــــن از خارج 
وارد می شــــود و حتی زمانی که مشکل ماده اولیه نداریم در 
بســــته بندی با مشکل مواجه می شــــویم و با این که روغن 

داریم ظرف برای بسته بندی پیدا نمی کنیم.
تا این جا کاما آشــــکار اســــت که در ســــه حــــوزه راهبردی و 
بســــیار نقش آفرین در امنیت غذایی کاما وابســــته ایم و 

اتفاقا در این سه حوزه ابدا تحریم نیستیم.
اما آیا ضرورت و الزامی به وابستگی در این حوزه ها داریم؟

مثا نهــــاده طیور یا جوجه یک روزه یا بــــذر گندم را خودمان 
نمی توانیم در کشور تولید کنیم؟

قطعا می توانیم.
در مورد خوراک طیور باید به سخنان علیرضا قراگوزلو مدیر 

امور طیور ســــازمان جهاد کشاورزی استان همدان استناد 
کنیم. قراگوزلو اعتقاد دارد کــــه می توان جیره غذایی جدید 

برای طیور تعریف کرد.
درســــت اســــت که در مورد کنجاله ســــویا وابســــته ایم اما 
مفهومش این نیســــت که باید کاســــه چه کنم در دست 
بگیریــــم و مرغ داری هــــا را بــــه تعطیلی بکشــــانیم و قیمت 
مــــرغ را صعودی کنیم. طبق ســــخنان قراگوزلــــو می توانیم 
جیره نویســــی علمــــی و مــــدرن داشــــته باشــــیم و آن را به 

مرغ داران آموزش دهیم.
یکی از نهاده های جایگزین، کنجاله کلزاست که می تواند در 

این زمینه مشکات را کاهش دهد.
در طــــول 3 ماه یــــک میلیــــارد و 604میلیــــون دالر ارز برای 
واردات نهاده های دام و طیور از کشــــور خارج می شــــود که 
باید وزارت جهاد کشاورزی مهمترین اولویتش را جایگزینی 

نهاده ها قرار دهد.
وزیر ســــابق جهــــاد کشــــاورزی نیــــز در زمان تصــــدی این 
مسؤولیت فقط از ســــهم باالی واردات نهاده های دامی به 

کشور انتقاد می کرد.
محمود حجتی، از وابستگی کشور به روغن و کنجاله گایه 
داشــــت و بر تمرکز وزارت جهاد کشــــاورزی بر پشتیبانی و 
حمایت از تولیــــد محصوالتی همچون کنجالــــه کلزا تأکید 
داشــــت و مطرح می کرد که با تعریف مواد غذایی جایگزین 
با اتــــکا به تولید داخــــل، می توان حجــــم واردات نهاده ها را 

کاهش داد.
کارشناسان معتقدند با استفاده از ضایعات گندم و کنجاله 
کلزا می توان صنعت مرغ داری را کاما به صرفه کرد و از خروج 

ارز کاست.
گروهی از کارشناســــان نیــــز معتقدند به جــــای جایگزینی 
خوراک طیــــور باید کاشــــت ســــویا، ذرت و جو را در کشــــور 

تقویت کرد تا جایی که نیاز به واردات پیدا نکنیم.
اما در مــــورد واردات جوجه یک روزه هم باید گفت قطع این 
واردات تا حد زیادی به تغییر ســــلیقه مردم وابسته است. 
تــــا زمانی که مرغ ســــنگین و درشــــت مورد پســــند جامعه 
است نمی شــــود به قطع این وابســــتگی اقدام کرد؛ جوجه 
یــــک روزه ای که از انگلیس وارد می شــــود در رده مرغ با وزن 
باالســــت که بــــرای نگهــــداری از آن آنتی بیوتیــــک فراوانی 

مصرف می شــــود ولی در جامعه تقریبا همه مردم به دنبال 
مرغ ســــنگین هســــتند و مرغ یک کیلــــو و 200 گرمــــی یا در 

اصطاح مرغ سایز را نمی پسندند.
جوجــــه یک روزه ای کــــه در ایران تولید می شــــود مرغ یک 
کیلــــو تا یک کیلو و 200 گرمی اســــت و بــــرای جا انداختن 
این مرغ در بازار که بســــیار ســــالم تر و با پروتئین بیشتر 
گیرد  از مرغ سنگین اســــت باید فرهنگ ســــازی صورت 
آبروریزی مقابل میهمان  تا مردم این مرغ را ریز و باعــــث 

نکنند. تلقی 
در مورد بذر گندم نیز باید گفت کشــــاورزان می بایست به 

دنبال راه های ایمن تری برای افزایش بهره وری باشند مثل 
افزایش ســــطح زیر کشــــت. این که برای تهیه بذر گندم که 
محصولی راهبردی اســــت وابسته به دیگر کشورها باشیم 
تهدید بزرگی است و کشــــور را با چالش مواجه خواهد کرد. 
راه حل دیگر تولید بذر اصاح شــــده در داخل است تا قطع 

وابستگی تحقق یابد.
این که کشور در اثر تحریم ها حتی برای تهیه دارو با مشکل 
مواجه است اما سیگار جزو اقام تحریمی نیست، یا جوجه 
یک روزه ســــنگین تحریم نمی شــــود باید در ما حساسیت 
ایجاد کند. به طور کلی نباید بگذاریم تحریم های هوشــــمند 

تعیین مســــیر اقتصادی ما را در دســــت بگیــــرد و در مورد 
محصوالتی که شامل تحریم نیست دچار غفلت و کم کاری 
شــــویم. البته اینکه هر فنــــاوری که در غرب کنار گذاشــــته 
می شود در ایران همچنان به حیات خود ادامه می دهد نیز 
درد دیگری است که در جای خود باید به آن نیز توجه شود.

ایران در حوزه کشــــاورزی و صنعت مرغداری با کمی تاش 
می تواند به امنیت پایدار برسد و نه تنها نیاز داخل را تأمین 
کند بلکه امنیت غذایی منطقه غرب آســــیا را نیز می تواند 
به خودش وابســــته کند اما همه این ها در گرو خودباوری و 

تاش برای قطع وابستگی است.

وداع با دومین شهید 
مدافع سالمت همدان

مسؤول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه همدان:

تقلید از غرب فاجعه  سبک زندگی ایرانی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول عقیدتی سیاســــی 
ســــپاه ناحیه همدان تقلید از غرب را فاجعه  سبک زندگی 

ایرانی دانست.
به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ علــــی مختــــاری در جمع 
بســــیجیان حوزه مقاومت شهیده هاجریان با بیان اینکه 
تــــاش تمام انبیا تربیت انســــان بوده اســــت، اظهار کرد: 
انســــان موجودی اجتماعی و اشــــرف مخلوقات است و 
تاش انبیا الهی برای این بوده است که انسان را به صراط 
مستقیم دعوت کنند و انسان در این مسیر حرکت کرده 

و به سعادت برسد.
وی با بیان اینکه متأسفانه امروز رسانه های غربی دین ما، 
فرهنگ ما و ســــبک زندگی ما را هدف قرار داده اند، گفت: 

متأسفانه به سبک زندگی سنتی کمتر توجه می شود.
مســــؤول عقیدتی سیاســــی ســــپاه ناحیه همدان با بیان 
اینکه ســــبک زندگی اســــامی از مفاهیم علوم اجتماعی و 
علم جامعه شناســــی و مردم شناسی است، گفت: سبک 
زندگــــی به مجموعــــه رفتارهــــا، الگوها و کنش هــــای افراد 

اطاق می شود.
وی بــــا بیــــان اینکه تقلیــــد از غرب فاجعه ای برای ســــبک 
زندگی اســــامی ایرانی اســــت، گفت: روی آوردن به تمدن 
، فاجعه ای  غربی و ســــبک زندگی غربی یعنی فاجعه و ضرر

که بعضی مواقع قابل جبران نیست.

مختاری با بیــــان اینکــــه غربی ها می خواهنــــد روش های 
زندگی و ســــبک و ســــلوک زندگی خودشــــان را بــــه دیگر 
ملت ها تحمیل کنند، عنوان کرد: امروز تمدن غربی یعنی 

مظهر کامل زورگویی و تحمیل تجمل گرایی.
وی با اشاره به ویژگی های جامعه متمدن، خیرخواه بودن 
انسان، مصرف از تولیدات خود و وابسته نبودن به غرب 

را از جمله ویژگی های چنین جامعه ای برشمرد.
مســــؤول عقیدتی سیاســــی ســــپاه ناحیه همدان افزود: 
ارتبــــاط با نهج الباغــــه، قرآن کریم، ترویــــج فرهنگ زندگی 
ائمه معصومین )ع( در زندگی، ســــحرخیزی، توجه به نماز 
اول وقت، اســــتغفار کــــردن، انفاق و صدقــــه دادن، صله 
رحــــم، دادن خمــــس و زکات، رزق و روزی حــــال، خوش 
قول بودن، داشتن صداقت و راستگویی، قناعت کردن 
معیارهــــای اصیل و شــــیوه های ســــبک زندگی اســــامی 
اســــت. وی با بیان اینکه سبک زندگی اســــامی ریشه در 
قــــرآن دارد، گفت: مهمترین و اصلی تریــــن و گرانبهاترین 
گوهــــر کانون خانواده، داشــــتن امنیت و آرامش اســــت، 
چراکه اگــــر در خانه آرامش و امنیت باشــــد بدون شــــک 

فرزندان به رشد و کمال می رسند.
مختاری تصریــــح کرد: هر جا که غربی ها وارد شــــدند تاریخ 
ملت هــــا را تغییر دادند، فرهنگ بومی و محلی آنجا را، زبان 

و اقتصاد آنها را تغییر دادند.
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5 ایران و جهان

روند صعودی و هولناک کرونا 
ادامه دارد

 شناسایی 10 هزار و 463 بیمار جدید و 
فوت 45۸ هم وطن

روز  ظهــــر  از  گفــــت:  بهداشــــت  وزارت  ســــخنگوی 
یکشنبه تا ظهر روز گذشته 19 آبان 1399 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــــخیصی، 10 هــــزار و 463 بیمار 

جدید مبتا به کووید19 در کشور شناسایی شدند.
سیما سادات الری ســــخنگوی وزارت بهداشت به 
آخرین وضعیت بیمــــاری کرونا در کشــــور  تشــــریح 
پرداخت و اظهــــار کرد: تا کنون پنــــج میلیون و 263 
هزار و 173 آزمایش تشــــخیص کووید19 در کشــــور 
انجام شــــده اســــت.مجموع بیمــــاران کوویــــد19 در 

کشور به 692 هزار و 949 نفر رسید.
الری بــــا بیــــان اینکه 5561 نفــــر از بیمــــاران مبتا به 
کوویــــد19 در وضعیــــت شــــدید این بیمــــاری تحت 
مراقبت قرار دارنــــد، افزود: متأســــفانه در طول این 
مــــدت، 458 بیمــــار کووید19 جان خود را از دســــت 
دادنــــد و مجموع جان باختگان ایــــن بیماری به 38 

هزار و 749 نفر رسید.

نقره داغ »1۸0۸9« راننده 
ح ممنوعیت کرونایی  در طر

جاده ها
جانشــــین پلیــــس راهور ناجــــا از 204 فقــــره توقیف 
وســــیله نقلیه و صدور 17885 برگ جریمه 500 هزار 
تومانی در طرح فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت 

تردد جاده ای خبر داد.
سردار ســــیدتیمور حسینی جانشــــین پلیس راهور 
ناجا، در خصوص اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 
، در بازه زمانی 12 تــــا 16 آبان ماه  توســــط پلیس راهور
اظهار کرد: در راســــتای مصوبات اباغی ستاد کرونا 
مبنی بــــر ممنوعیت تــــردد خودروهای شــــخصی و 
اســــتقرار پلیــــس در مبــــادی ورودی و خروجــــی 25 
، مأموران پلیس راه، راهور و یگان های  استان کشور
ناجــــا در 326 نقطه مســــتقر شــــدند.در بــــازه زمانی 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعــــی یعنی از تاریخ 12 
تا شــــانزدهم آبان 394 هزار و 311 دستگاه خودروی 
شخصی با پاک غیر بومی به مبدأ بازگردانده شدند. 
سردار حسینی اعام کرد: در این بازه زمانی 17 هزار و 
885 دستگاه خودرو که نسبت به مصوبات اباغی 
بی اعتنا بوده و اصرار و پافشاری بی مورد برای ادامه 
سفر داشتند جریمه 500 هزار تومانی و 204 دستگاه 

خودرو نیز توقیف شدند.

کاهش قیمت برنج، روغن 
و کره تا یک ماه آینده

 برنامه ریزی برای تأمین 60 میلیون تن 
کاالی اساسی

معــــاون توزیع و تنظیم بــــازار وزارت صمــــت با بیان 
اینکه قیمت برنج و روغن و کره بر اساس نوسانات 
ارزی شــــکل می گیرد گفت: امیدوارم که قیمت این 
محصوالت در یکی دو ماه آینده کاهش یابد.سعید 
عباســــی صارمی عنوان کــــرد: در دفتــــر برنامه ریزی 
تأمین توزیع و تنظیم بازار کاالی اساســــی کشــــور و 
در چند بخش به نمایندگی از تنظیــــم بازار اقداماتی 
را انجام می دهیم امــــا اصلی ترین کار ما تأمین کاال بر 
اساس نیاز کشــــور به کاالی اساسی است، نسبت 
به تأمین با اولویت داخلی اقدام می کنیم. این مقام 
مسؤول ادامه داد: امســــال برای تأمین 60 میلیون 
تن کاالی اساسی برنامه ریزی صورت گرفته است، از 
این میان 35 تا 40 میلیــــون از محل کاالهای تولید 
داخلی تأمین می شود و حدود 20 تا 25 میلیون هم 

باید از طریق واردات تأمین شود.

خ سود بانکی  کاهش نر
تکذیب شد

درحالی برخی کانال های بورسی از کاهش نرخ سود 
بانکــــی خبر دادند کــــه یک مقام مســــؤول در بانک 
مرکزی گفــــت: این بانک هیچ برنامه ای برای کاهش 
نرخ ســــود بانکی ندارد. از ســــاعات پایانی روز شنبه 
و بعد از اعــــام پیروزی بایدن در انتخابات ریاســــت 
آمریکا، برخی کانال های بورسی از تصمیم  جمهوری 

کاهش نرخ سود بانکی خبر دادند.
در این کانال ها تأکید شــــده بود کــــه به زودی بانک 
مرکزی نســــبت به کاهش نرخ ســــود بانکــــی اقدام 
خواهد کرد و این امر مانع از رکود تورمی و... می شود. 
این اخبار درحالی مطرح شــــده اســــت که یک مقام 
گاه در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در زمان  آ
حاضر برنامه ای برای کاهش نرخ ســــود بانکی ندارد، 
اخبار منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر کاهش 
نرخ ســــود بانکی را تکذیب کــــرد. برخی تحلیل گران 
معتقدنــــد، وضعیت بــــورس تا زمانی که نرخ ســــود 
بانکــــی کاهش نیابد، بهبودی نخواهد داشــــت و بر 
همین اســــاس، بورســــی ها درپی کاهش نرخ سود 

بانکی هستند.

اخبار کوتاه

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

ح سوت زنی هفته آینده  طر
در دستورکار کمیسیون قضایی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: نایب رئیس کمیســــیون قضایی مجلس 
با بیان اینکه طرح سوت زنی هفته آینده در دستورکار کمیسیون قضایی 
قرار می گیرد گفت: بر اساس این طرح 10 درصد از اموال کشف شده بر اثر 

فساد به کسی که فساد را افشا کند اهداء می شود.
حجت االسام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای 
آینده در دســــتورکار کمیسیون  اســــامی، گفت: طرح ســــوت زنی هفته 

قضایی مجلس قرار می گیرد.
وی افزود: بر اســــاس این طرح حمایت های اطاعاتی، امنیتی و شــــغلی 
به طور کامل از کســــانی که فساد را افشــــا می                                   کنند، به عمل می آید و برای 

افشاکنندگان فساد جایزه و هدیه ای هم در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: بر اساس این طرح 10 
درصد از اموال کشف شده به عنوان هدیه در اختیار کسی که فساد مالی 

را افشا کند قرار می گیرد.
نوروزی خاطرنشــــان کرد: همچنین در جلســــه هفته آینده کمیســــیون 
طرح قانون مهریه در دســــتورکار کمیســــیون قرار خواهد داشت و مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بر اساس این طرح کسی که محکوم به پرداخت مهریه است زندان 

نمی رود و اگر دارایــــی دارد، دارایی وی فروخته و مهریــــه از آن طریق پرداخت 
می شود که اثبات داشتن مال و اموال فرد محکوم برعهده زوجه است.

نایب رئیس کمیســــیون قضایــــی مجلس در پایان گفــــت: همچنین بر 
اساس این طرح اگر فرد محکوم به پرداخت مهریه مال و اموالی نداشته 
باشــــد، بخشــــی از حقوق وی به صــــورت ماهانــــه برای مهریــــه پرداخت 
می شــــود و این که چه مقدار از این حقوق برای مهریه پرداخت شــــود به 

تشخیص قاضی بازمی گردد.

انعکاس
ع شوش برداشت کنجد از مزار

به دلیل نبود ماشین آالت برداشت کنجد، کشاورزان هزینه های زیادی برای برداشت سنتی متحمل می شوند.

وزیر نفت:

گاز مشترکان کم مصرف ارزان می شود
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیر نفت بــــا تأکید بر 
اینکه در مصــــارف خانگی بــــدون اینکه بــــه رفاه مردم 
آســــیب برســــد می توان مصرف گاز را کم کــــرد، گفت: 
تخفیف به افراد با مصرف پایین نیز در برنامه است که 

به زودی در دولت تصویب و برای اجرا اباغ می شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت دیروز )دوشــــنبه، 19 آبان ماه( در 
آیین آغاز عملیات و بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
اســــتان فــــارس و در صحبت هایــــی پایانــــی خــــود در 
واکنش به تحریم های اخیر آمریکا علیه مدیران ارشــــد 
نفتی اظهار کرد: آقای ترامپ در روزهای آخری که در کاخ 
سفید هستند تعدادی از مدیران ارشد نفت را به بهانه 
حمایت از تروریست تحریم کردند، ما قربانی تروریست 
آن نیســــتیم. ما دشمن تروریست  هستیم، اما حامی 
هســــتیم و به این دلیل با آقــــای ترامپ مخالف بودیم 
و هستیم. ایشــــان در این سال ها سرکرده جریان های 

تروریستی بودند.
وی بــــا بیان اینکه ایــــن تحریم ها نوعــــی انتقام جویی و 
کینه جویی است وگرنه تأثیری ندارد، تصریح کرد: امروز 
برخی ها نوشــــتند ســــیابی از تحریم در راه است! اصًا 

چیــــزی برای تحریم نمانده اســــت؟! هر چیزی هســــت 
را تحریــــم کردنــــد. مگر اینکــــه همکاران مــــا در بخش 

خدمات را هم تحریم کنند.
وزیر نفت ادامه داد: نه ما از تحریم می ترسیم نه تأثیری 
در کار مــــا دارد، فقــــط عزم مان را بــــرای خدمت به مردم 
راســــخ تر می کند. افتخار ما این اســــت خدمتگزار مردم 
هســــتیم و محکم پای مردم ایستادیم. همیشه از خدا 
آرامش از این  می خواهم آخریم لحظه های زندگــــی ام با 
دنیا بروم، کســــی آرامش دارد که قلب و دلی آرام دارد و 

به دنیا دل نبسته باشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد؛

پرداخت یارانه 60 هزار تومانی خرید کاال تا پایان سال
هگمتانه، گروه ایران و جهان: نائب رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پرداخت یارانه 60 

هزار تومانی خرید کاال تا پایان سال خبر داد.
حجت االســــام محمدرضــــا میرتاج الدینی در حاشــــیه 
جلسه شورای شهر تبریز به خبرنگاران گفت: این طرح 
تا پایان سال ادامه خواهد داشت و هر ماه به هر نفر 60 

هزار تومان برای خرید کاال واریز می شود.
وی گفــــت: یارانه کاالیی برای جامعــــه 60 میلیونی داده 
خواهد شد و برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 

امام )ره( این مبلغ بیشتر است.
، اســــکو و آذرشــــهر در مجلس  نماینــــده مــــردم تبریــــز
شــــورای اســــامی افــــزود: مجلــــس مصوبــــات خوبی 
همچون مالیات برای خانه های خالی برای شهرها دارد.
وی در خصــــوص عــــوارض آالیندگی صنایع بــــزرگ نیز 
گفت: این موضوع باید پیگیری شــــود که به شهرداری 

برگردد.
تاج الدینی ادامه داد: در مورد بند 24 قانون شــــهرداری 

موضوع اخذ عــــوارض از مطب پزشــــکان، حقوقدانان 
و مهندسین و اینکه به شــــهرداری عوارض نمی دهند 
به صــــورت پیش نویس داده شــــود در مجلس مطرح 

می کنیم.
وی گفــــت: در خصــــوص نظــــارت بــــر عملکــــرد مالــــی 
شــــهرداری طرحی در مجلس مطرح شــــده که شــــمول 

دیوان محاسبات به شهرداری نیز اختصاص یابد.

آغاز محدودیت های جدید کرونایی برای صنوف از امروز

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: معاون نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از آغاز مرحله جدید 
محدودیت های کرونایی برای صنوف از امروز خبر داد.

ســــرهنگ نادر مرادی با بیان اینکه برابر مصوبه ســــتاد 
مقابلــــه با کرونــــا محدودیــــت و ممنوعیت های جدید 
فعالیت اصنــــاف از 20 آبان در تهران اجرا خواهد شــــد، 
گفت: بر اســــاس این مصوبــــه ضمن ادامــــه تعطیلی 
مشاغل و صنوفی که قبا و طی چند هفته اخیر تعطیل 
اعام شده بودند، گروهی دیگر از واحدهای صنفی نیز 

شامل محدودیت زمانی برای فعالیت خواهند بود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه تمامــــی مصوبات ســــتاد ملی و 
ســــتادهای اســــتانی مقابله با کرونا الزم االجرا هستند، 
، تمامی  گفــــت: از امروز به جــــز واحدهای صنفی مجــــاز
صاحبان مشــــاغل گروه دوم نیز باید از ساعت 18 کلیه 
واحدهای خود را تعطیل کنند. ضمن اینکه مشاغل و 
صنوف گروه های شغلی سه و چهار که قبا اعام شده 

بود، همچنان تعطیل هستند.
معــــاون نظارت بر اماکــــن پلیس امنیت تهــــران بزرگ 

واحدهای صنفی گروه 3 و 4 را شــــامل آرایشــــگاه های 
زنانه، ســــالن های زیبایی، تاالرهای پذیرایــــی، کافه ها، 
چایخانه هــــا و قهوه خانه ها، باشــــگاه های ورزشــــی و... 
اعــــام کرد و گفــــت: صنوف و مشــــاغل گروه شــــغلی 
دو نیز شــــامل مراکز خرید، پاســــاژها، مال های فروش 
غیرموادغذایــــی، مراکــــز تهیــــه و طبخ غذا بــــا پذیرش 
مشــــتری، مراکز فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی 
فروشی ها، آب میوه و بستنی فروشی ها، آرایشگاه های 
مردانه، بــــازار فروش خــــودرو، فروشــــگاه های فرش و 
موکــــت، خدمات چــــاپ دیجیتــــال، تزیینــــات داخلی 
ســــاختمان، کادویی فروشی ها، اســــباب بازی فروشی 
ها، عمده فروشــــی و خرده فروشی های پوشاک، پارچه 
فروشی ها، پرده ســــراها، مراکز فروش مبلمان، کیف و 
، خیاطی و خرازی، آتلیه  کفش، مراکز فروش لوازم تحریر
و عکاســــی ها، مشــــاوران اماک، فروشــــگاه های لوازم 
آرایشی و بهداشــــتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و 
آجیل و... جزو صنوف گروه شــــغلی دوم هســــتند که از 

امروز اجازه فعالیت تا پس از ساعت 18 را ندارند.

رئیس قوه قضائیه:

ایران از اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور 
نمی کند عقب نشینی  قاسم  حاج  شهید 

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه گفت: 
همکاری با دولت در دسترسی مردم به کاال های اساسی 
و مورد نیــــاز مثل ماجــــرای ورود دادســــتانی در ترخیص 
مورد  بندر عباس  در  شــــده(  دپوشــــده)ذخیره  کاال های 
کید ماســــت؛ همکاران قضایی در سراســــر کشــــور در  تأ
همکاری با دولت هر اقدامی که الزم اســــت انجام دهند 
تا مردم بدون اجحاف به کاال های اساسی مورد نیازشان 

کنند. دسترسی پیدا 
آیت اهلل ســــید ابراهیم رئیســــی در جلســــه صبــــح دیروز 
کید  شــــورای عالی قــــوه قضاییه، اظهار کرد: بر اســــاس تأ
رهبــــر معظــــم انقــــاب، راهبــــرد و سیاســــت جمهــــوری 
کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت  اسامی مأیوس 
و فرهنگ اســــت که با توانمند شــــدن ما در این حوزه ها 

می یابد. تحقق 
کیــــد بر ایــــن که امــــروز کامًا  رئیس قــــوه قضاییــــه با تأ
مشخص شــــده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین 
امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی 
اســــت، تصریح کرد: این بر خاف عقانیت در حکمرانی 
اســــت که برنامه ملــــی خود را در گرو آمــــد و رفت افراد در 

خارج از کشور بگذاریم.

از عزم راســــخ خود برای اجرای عدالت نســــبت به   �
عوامــــل ترور حاج قاســــم ســــلیمانی عقب نشــــینی 

نمی کنیم
آیت اهلل رئیســــی اظهار کرد: درســــت اســــت تروریســــتی 
لوده بــــود، از  کــــه دســــتش به خــــون قهرمــــان ملی مــــا آ
امــــا  کاخ نمــــرودی اش بیــــرون انداختــــه شــــده اســــت 
جمهوری اســــامی از عزم راســــخ خود برای اجرای عدالت 
نســــبت به عوامل ترور شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی و 
تروریســــت های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت 
ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیــــس قــــوه قضاییه خاطر نشــــان کرد که با تــــرور چهره 
شــــاخص مبارزه با تروریســــم در دنیــــا، نه تنهــــا به ملت 
ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان 
جفا شــــد و حمله خونبار گروهک تروریســــتی داعش به 

دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.
آیت اهلل رئیســــی تصریــــح کرد: افراد جاهلی کــــه به کانون 
علم و اندیشــــه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی 
پناه را به خاک و خون کشــــیدند، تروریســــت هایی بودند 
آمریکا ســــاخته شــــدند و  که بــــه دســــت دموکرات های 
جمهــــوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این 

جنایت را از جانب داعش می دانیم.
رئیس قــــوه قضاییه با ابــــراز همدردی بــــا دولت و ملت 
افغانســــتان و جامعــــه حقوقی این کشــــور و بازماندگان 
قربانیــــان ایــــن حادثه، همدلــــی و همنوایــــی ملت ایران 
بــــا ملــــت مظلــــوم افغانســــتان کــــه با نــــوای »جــــان پدر 
کجاســــتی؟!« شــــکل گرفت، را اقدامی قابل ســــتایش و 

نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
آیت اهلل رئیســــی با بیان حکیمانــــه خواندن رهنمودهای 
کید کرد:  مقام معظم رهبری برای افزایــــش قدرت ملی تأ
همه مســــؤوالن و دســــت اندرکاران بایــــد را کار و تاش 
مضاعف برای ارتقــــاء توان ملی تاش کننــــد و هر چه در 
ابعاد مختلف توانمندتر شــــویم دشمن بیشتر مأیوس 

می شود و عقب نشینی می کند.
رئیس قــــوه قضاییه در بخــــش دیگری از ســــخنانش با 
اشــــاره به »روز شــــوراهای حل اختاف«، شــــوراهای حل 
آیت ا... شاهرودی رئیس اسبق  را ابتکار مرحوم  اختاف 
قــــوه قضاییه دانســــت و گفت: شــــوراهای حل اختاف 
مجموعه ای اثربخش اســــت که خدمات ارزشــــمندی در 

حوزه صلح و سازش انجام داده است.

»الیحــــه   � ارســــال  در  دولــــت  تســــریع  ضــــرورت 
ساماندهی شوراهای حل اختالف« به مجلس

آیت اهلل رئیسی با اشاره به مشکات قانونی و لجستیک 
شوراهای حل اختاف و با بیان این که الیحه ساماندهی 
شــــوراهای حل اختــــاف تقدیــــم دولت شــــده و مدت 
هاســــت در کمیســــیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار 

تسریع در ارسال این الیحه به مجلس شد.
کید بر این که دســــتگاه قضا بر  رئیس قوه قضاییه با تأ
اســــاس اختیارات قانونی خود می توانــــد لوایح معطل 

 
ً
مانــــده را پس از طی مدت زمانی مشــــخص مســــتقیما
به مجلس بفرســــتد، در عین حال متذکر شــــد: اکنون 
کــــه دولت برای بررســــی الیحه شــــوراهای حل اختاف 
وقت گذاشــــته، بنای ما این اســــت که با یک کار جامع 

ود. کارشناســــی و با توافق دو قوه به مجلس بر
آیت اهلل رئیســــی با اشــــاره بــــه اهمیت مســــاله صلح و 
ســــازش در کاهــــش اختافــــات و دعــــاوی حقوقــــی و 
ونده های  پر از  بســــیاری  در  گفت:  قضایی  ونده های  پر
خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هســــتند قبل 
را به صلح و ســــازش دعوت  کاری طرفین  از انجام هــــر 

. کنند
رئیس قوه قضاییه خاطر نشــــان کــــرد: در نظام خانواده 
قرآنی که بر مبنای رحمت و مودت اســــتوار شده، اولین 
راه بــــرای حل مشــــکات بیــــن زوج و زوجــــه، حکمیت و 
داوری اســــت و اگــــر یک خانــــواده ای به هــــر دلیلی دچار 
آســــیب شــــد، رجوع به دســــتگاه قضایی و دادگاه، باید 

آخرین راهکار باشد.

فعــــال کــــردن نظامات حــــل اختــــالف در اولویت   �
برنامه های تحولی دستگاه قضا

کید بر این که هم در قانون اساسی  آیت اهلل رئیســــی با تأ
و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، 
کید شــــده اســــت، اظهار کرد:  بر تحکیم نظام خانواده تأ
میانجی گــــری و حل اختافــــات از مســــیر داوری نیازمند 
ســــازوکار اســــت و فعال کردن نظامات حــــل اختاف با 
همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دســــتگاه قضا 

قرار گرفته است.
رئیس قــــوه قضاییه در بخــــش دیگری از ســــخنانش با 
تقدیر از همکاری دادســــتانی اســــتان هرمزگان با دولت 
برای ترخیص کاال های اساســــی دپوشده در بندر شهید 
کید کرد: »تأمین کاال های اساســــی و تســــهیل  رجایــــی تأ
دسترســــی مردم بــــه کاال هــــای مــــورد نیازشــــان، مانع از 
ســــوداگری و اجحاف به مردم می شــــود« و بــــه همکاران 
دستگاه قضا در سراسر کشــــور دستور داد در همکاری 
با دولت هر اقدامی که الزم است برای تسریع دسترسی 

مردم به کاال های موردنیازشان انجام دهند.

راه اندازی سامانه قرارداد های الکترونیک وکالت  �
در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فّناوری 
اطاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه 
قضــــا برای راه انــــدازی ســــامانه قرارداد هــــای الکترونیک 
وکالــــت، تصریح کرد: بر اســــاس قانــــون بودجه 99، قوه 
قضاییــــه مکلف به ایجاد این ســــامانه ظرف یک ماه بود 
که پیش از اتمام مهلت تعیین شــــده، راه اندازی شد، اما 
بررسی های ما نشــــان می دهد تنها 8 هزار قرارداد در این 
سامانه ثبت شده است که الزم است با توجه به تکلیف 

قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.
کید کرد ثبت قرار داد در این ســــامانه از ابتدای  زارع پور تأ

آذر اجباری خواهد بود.
رئیــــس قــــوه قضاییه در واکنــــش به این گــــزارش اظهار 
کــــرد: ایجاد زمینه بــــرای ثبت قرارداد وکالت در ســــامانه 
قرارداد هــــای الکترونیــــک، تکلیف قانونی قــــوه قضاییه 

بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

مرکز ارائه خدمات »طب سنتی« برای بیماران کرونا باالخره راه اندازی شد
هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی شــــهید بهشــــتی، راه اندازی مرکز خدمات طب 
سنتی ایران ویژه بیماران کرونایی را گامی در جهت تحقق 

سیاست های اباغی مقام معظم رهبری دانست.
مرکز خدمات طب ســــنتی ایران ویژه بیماران کرونایی در 
دانشــــکده طب ســــنتی دانشــــگاه با همکاری دفتر طب 
ایرانــــی و مکمل وزارت بهداشــــت، شــــامل اتــــاق ویزیت 
حضوری و مشــــاوره تلفنــــی راه اندازی شــــد. ایــــن مرکز با 
بهره گیــــری از به روزترین ســــامانه های مربوطــــه و رعایت 
اصــــول بهداشــــتی بــــرای مقابله بــــا کرونا به کمــــک تمام 
ظرفیت های موجود در زمینه طب رایج و طب ایرانی آماده 

خدمت رسانی به مردم کشور است.
زالــــی در این مراســــم، راه اندازی این مرکــــز تحولی نوین 
در نظام ســــامت دانســــت و بر لــــزوم پاســــخگویی به 
نیازهــــای مردم از طریــــق نظام علمی، متقــــن و مبتنی بر 

کرد. کید  تأ شواهد 
وی ادامه داد: در مهمترین سند باالدستی نظام سامت 
، سیاســــت های اباغی مقام معظم رهبری، به دو  کشــــور
نکته بســــیار مهم بــــه صراحت و ابرام فنی اشــــاره شــــده 
اســــت. یکی از این موارد، خودمراقبتی است و مورد دوم 
که ســــرفصلی جداگانه در ســــند دارد، بازشناسی، تبیین، 

ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران است.
رئیس دانشــــگاه راه انــــدازی مرکز خدمات طب ســــنتی 
ایــــران ویژه بیماران کرونایی را اقدامی در راســــتای تحقق 
این بند از سیاست های کلی سامت اعام کرد و افزود: 
بایــــد به پارادایم هــــای موجود در طب ایرانــــی توجه کافی 
شــــود. در کمتر کشوری مشاهده می شــــود، چه در طب 
، نگاهی جامع نگر بن  رایج و چه در طب ســــنتی آن کشور

مایه اصلی طب باشد.
زالی اظهار کــــرد: پدیده قطعه قطعه شــــدن در طب نوین 
آفتی محســــوب می شود که طب ســــنتی ایرانی گرفتار آن 
نیست. در طب ســــنتی ایران به بیمار به عنوان موجودی 
با کرامت و صاحب اشرافیت دردمند می نگرند که نگاهی 

کلی است.

وی تصریح کرد: 15 ســــال است که در دانشگاه های علوم 
کادمیــــک مبتنی بر  آ پزشــــکی برای ایجاد لعــــاب منطقی 
شــــواهد در دنیای امروز پررقابت ناشی از دگردیسی های 
علمی، دانشکده های طب ســــنتی تشکیل شده است. 
این اقدام ســــبب شــــد فارغ التحصیان طب ســــنتی که 
هم پزشــــک هســــتند و هم به مکانیزم های طب نوین و 
کاســــیک اشــــراف دارند، به میدان بیایند و فضای علمی 

پاالیش شود.
به گفته رئیس دانشگاه، دانشکده طب سنتی به عنوان 
ژنراتور اصلی تولید علم طب سنتی موجب زدودن فضای 
مخدوش و پرابهامی می شود که با فریب کاری گره خورده 

است.
زالی با اشــــاره به سه دانشــــگاه علوم پزشــــکی پیشتاز در 
حوزه طب سنتی، عنوان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی 
شــــهید بهشــــتی، تهران و ایران از بهترین دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور از لحاظ رنک علمی، پیشتاز راه اندازی 
دانشــــکده طــــب ســــنتی بودنــــد، بنابرایــــن می تــــوان به 

متخصصان این حوزه اعتماد کرد.
رئیــــس دانشــــگاه تصریــــح کــــرد: اگــــر دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی شــــهید بهشــــتی که در چند رقابت ملی، رتبه 
اول در حوزه آموزش پزشــــکی را از آن خود کرده اســــت 
و جایــــگاه ممتــــازی به دســــت آورد، پس مــــورد اعتماد 
گیری دانشکده طب ســــنتی با بضاعت  است. شــــکل 
و قــــوه علمی صــــورت گرفت و فــــارغ التحصیــــان آن با 
از نظر ســــایق علمی، عملــــی و حرفه ای قابل  اطمینان 

هستند. اقتدا 
وی با بیان تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده 
و کاربست بهینه طب سنتی در بحران کرونا، شرایط طب 
ایرانی را تکرارنشدنی خواند و گفت: باید با غرور ملی بیش 
از هــــر زمان دیگری بــــر احیای طب ســــنتی ایرانی و میراث 
آن پافشــــاری کنیم. یکی از مهمتریــــن امتیاز ها در عرصه 
فرهنگی جهانــــی، میراث غیرقابل ملموس اســــت؛ طب 
ایرانی به عنوان یک میــــراث غیرقابل ملموس ارزنده باید 
مورد حمایــــت قرار گیرد و بــــا نگاهی عمیق بــــه این طب 

تحول گرا، عینی گرا و پویا توجه شود.
زالی همچنین اقلیم بسیار پیچیده، بکر و استثنایی ایران 

را غیرقابل چشم پوشی دانست.
وی تصریــــح کــــرد: همچنین بایــــد در پاســــخ دهی نظام 
ســــامت بــــه گونه ای عمل شــــود کــــه کارکــــرد مغایر با 
خواســــت مردم نباشــــد، چراکــــه اقبال و جســــتجوگری 
در طب ســــنتی ایــــران در نهــــاد همه هموطنــــان نهفته 
اســــت و اقــــدام علمی، یافتن پاســــخ درخور اســــت. اگر 
متخصصــــان وارد عمل نشــــوند، فریبــــکاران گوی را در 
از  دســــت می گیرند، هم اکنون هم فضای مجازی مملو 

است. مورد  بی  ادعاهای 
رئیس دانشــــگاه، تشــــکیل تیم فعال علمی با پشــــتوانه 
کادمیک به عنوان منبعی با اصالت را گامی هوشمندانه  آ
خوانــــد و گفــــت: کارشناســــانی کــــه در این مرکز شــــروع 
بــــه فعالیــــت می کنند، پیــــش از ایــــن در ســــامانه 4030 
خدمت ارائه داده اند، بنابرایــــن از دانش اجتماعی خوبی 
برخوردارنــــد. طبق گزارشــــات، بالــــغ بر 40 درصــــد تماس 
گیرنــــدگان ســــامانه 4030 در خصــــوص داروهــــای طب 
سنتی سوال می کنند، این مرکز پاسخ به همین خواسته 

هاست.
وی ادامه داد: قوه مدبره، واژه ای اســــت در طب سنتی که 
به دســــتگاه ایمنی در طب نوین شــــبیه ســــازی می شود. 
ارتقاین قوه دژ مســــتحکمی در برابر ویــــروس کووید-19 
اســــت. از طرفی بیماری کرونا مزمن و فرسایشــــی شــــده 
اســــت و همه مــــردم پذیرفته انــــد که باید به یــــک الگوی 
زیستی با تغییرات شگرف در تغذیه و مراودات اجتماعی 
برســــیم؛ این موضوع نیز با مبانی طب ســــنتی ایرانی گره 
خورده اســــت که در جهــــت اطاح ســــبک زندگی حرکت 

می کند.
فرمانده ســــتاد مدیریــــت بیماری کرونا در تهــــران، عنوان 
کرد: ســــازمان بهداشــــت جهانی نیز اعام کرده است که 
دارو یا روش مداخله ای در طب ســــنتی هر کشور به شرط 
ایمن بــــودن، اثربخــــش بودن و داشــــتن کنتــــرل کیفی، 

پشتوانه علمی و سیاست گذارانه دارد.
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حق صعود با مردم، تعطیلی پناهگاه با فدراسیون
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت کوهنــــوردی و صعودهای ورزشــــی اســــتان همدان گفت: 
پناهگاه محلی امن برای مردم اســــت و ما برای تعطیلی آن بین دو راهی قرار گرفتیم چراکه تعطیلی 
آن در صورتی که اتفاق ناگواری رخ دهد، مسؤولیت سنگینی دارد بنابراین برای تعطیلی پناهگاه ها 
تابع تصمیمات فدراســــیون کوهنوردی و صعودهای ورزشــــی و اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 

هستیم.
علیرضــــا گوهری، اظهار کرد: از همان ابتدای شــــیوع کروناویروس، اصول بهداشــــتی مورد نیاز را به 

پناهگاه هــــا اباغ کردیم و آنها را مکلف کردیم شــــیوه نامه های درنظر گرفته شــــده را رعایت کنند و 
پیام های هشداری هم در پناهگاه ها نصب شده است.

وی تصریــــح کرد: ما نمی توانیم به مردم اجــــازه صعود ندهیم چراکه کوهســــتان یک موهبت الهی 
اســــت و مدیریت کوهستان با ما نیست بلکه ما فقط متولی این رشــــته ورزشی هستیم بنابراین 

هیچ وقت هیچ کس نمی تواند با قطعیت بگوید کسی حق صعود ندارد.
کــــرد:  خاطرنشــــان  همــــدان  اســــتان  زشــــی  ور صعودهــــای  و  کوهنــــوردی  هیــــأت  رئیــــس 
که داشــــتیم، خود مــــردم رعایــــت می کننــــد و خیلی وارد  خوشــــبختانه طبــــق مشــــاهداتی 

یا بارش داشــــته باشــــیم، ممکن اســــت  اما اگر هوا ســــرد شــــود و  پناهگاه ها نمی شــــوند 
شود. ساز  مشکل 

وی در رابطــــه با تصمیمــــات نهایی درباره حذف نام قله یخچال از طرح ســــیمرغ و انتخاب کوُبره 
به عنوان قله شــــاخص اســــتان، گفت: ما این تصمیم فدراسیون را به رســــمیت نمی شناسیم 
چراکــــه ایــــن کار موانع زیادی دارد. دالیــــل خود را نیز به صــــورت مکتوب به فدراســــیون اعام 
کردیم که فعًا پاســــخی به ما داده نشــــده البتــــه در موارد این چنینی که تصمیمی تحت فشــــار 

یک فرد سیاسی گرفته می شــــود، خیلی هم منتظر نظر فدراسیون نیستیم.

لزوم معرفی ورزش اسکواش 
یق شبکه های اجتماعی  از طر

و رسانه ها

اسداله ربانی مهر  �
مشاور فدراسیون اسکواش کشور  �

،دنیای ارتباطات اســــت و هر روز شاهد  دنیای امروز
نوآوری هــــا و ابتکارات تــــازه ای در حــــوزه ارتباطات و 
دنیای اطاعات هســــتیم، امروز آن قدر ارتباطات در 
بین جوامــــع از اهمیت برخوردار اســــت که معموال 
جوامع و کشورهایی عنوان توسعه یافته و پیشرفته 
را دارند که از ارتباطات و فن آوری اطاعات بیشــــتری 
برخوردار هســــتند و بهتر بتوانند از این فضا به نحو 
ل در جهت رسیدن به اهداف شان  مطلوب و ایده آ

استفاده کنند.
امــــا در دنیــــای ارتباطــــات، شــــبکه های اجتماعــــی 
از اهمیــــت و جایــــگاه ویــــژه ای برخوردار هســــتند، 
شــــبکه های اجتماعی مجازی، که معمــــوال در زمان 
و مکان نمی گنجند،نســــل جدیدی از فضای روابط 
اجتماعــــی جامعــــه امروزی هســــتند که بیشــــترین 
تأثیر گــــذاری را در جامعه دارند و اکنون که انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاســــت مناسبت دارد اشاره 
کنم کــــه دونالدترامپ دور قبل انتخابات ریاســــت 
آمریکا اعــــام کرد بــــدون توییتر شــــاید  جمهــــوری 
در انتخابــــات ریاســــت جمهوری آمریکا بــــه پیروزی 
نمی رسید و این نشانه اهمیت و جایگاه شبکه های 
اجتماعــــی در دنیــــای سیاســــت، اجتماع،فرهنگ و 

ورزش است.
یــــا وقتــــی اقــــدام یــــک ورزشــــکار در یک روســــتای 
دورافتاده جهــــان آن قدر در شــــبکه های اجتماعی 
پخش می ســــود تــــا میلیون ها بیننده آن را تماشــــا 
کنند و در نهایت شــــبکه های تلویزیونی ساعت ها 
آن را تحلیــــل می کنند این نشــــانه اهمیت و جایگاه 
شــــبکه های اجتماعی در دنیای امروز است که همه 
ما باید از فضایی که در اختیار داریم به نحو احســــن 
و شایسته اســــتفاده کنیم و نسبت به این موضوع 

مهم بی تفاوت نباشیم.
اما واقعیــــت این اســــت هرچنــــد ورزش پرهیجان 
فوتبال  چون  مطرح  ورزش های  همچون  اسکواش 
و کشــــتی هنوز در بین مردم معرفی نشده و نیاز به 
کار زیادی بــــرای معرفی دارد اما بــــا مدیریت خوب و 
برنامه ریزی انجام شــــده در ســــال های اخیر شــــاهد 
توسعه اســــکواش در کشور بودیم تا جایی که بارها 
فدراسیون جهانی اسکواش حرکت رو به رشد این 
رشته را در کشورمان ایران ستود و تقدیر کرد و این 
می توانــــد باعث امیــــدواری به آینده درخشــــان این 

رشته پرهیجان در کشور عزیزمان ایران باشد.
اما نکته مهم و اساســــی این اســــت که اســــکواش 
برای رســــیدن به اهــــداف بلنــــد باالی خــــود نیاز به 
معرفی دارد، هنوز بســــیاری از مردم شــــناخت کافی 
از ایــــن ورزش ندارنــــد و بایــــد معرفی اســــکواش به 
عنــــوان ورزشــــی پرهیجان با قــــدرت تمرکــــز و تفکر 
باال بــــا ویژگی های خاص خــــود از اولویت های اصلی 
فدراســــیون و هیأت های اســــتانی باشــــد و از همه 
ظرفیت هــــای رســــانه ای بــــرای معرفــــی اســــکواش 
استفاده شود تا مردم بیشتر با این ورزش پرهیجان 

آشنا شوند.
نکتــــه اساســــی تر دیگــــر اینکــــه در بحــــث معرفی 
اســــکواش از طریق رســــانه هــــا، یکــــی از مهمترین 
رسانه هایی که می تواند در این حوزه به ما کمک کند 
ظرفیت بزرگ شــــبکه های اجتماعی است که بسیار 
تأثیرگــــذار اســــت، شــــبکه های اجتماعــــی به علت 
فراگیر بودن، دردســــترس بودن و تنوع شبکه ای از 
مخاطبیــــن زیادی برخوردار هســــتند و این می تواند 
به ما در رســــیدن به هــــدف مان که همــــان معرفی 

اسکواش به جامعه است کمک کند.
هر چند در کنار شبکه های اجتماعی دیگر رسانه ها 
و  خبرگزاری هــــا  صداوسیما،نشــــریات،  جملــــه  از 
پایگاه هــــای خبــــری به علت رســــمی بــــودن و قابل 
اعتماد بودن تیز جایگاه ویــــژه و خاص خود را دارند 
و حتی شــــبکه های اجتماعی معموال اخبــــار خود را 
از این رســــانه ها می گیرند اما این شــــبکه ها معموال 
اخبــــار و مطالــــب را در ســــطح وســــیع تر پــــردازش و 

منتشر می کنند.
نکته آخر اینکه ایــــن امر مهم نیازمنــــد برنامه ریزی و 
استفاده از افراد خوش فکر رسانه ای و از همه مهمتر 
تولید محتواست که بتواند در این زمینه به ما کمک 
کند تا به اهداف و برنامه های تعریف شــــده در چشم 
انداز موفقیت های کاری خود در هر حوزه ای باالخص 

ورزش مورد اشاره یعنی اسکواش برسیم.
پاییز 1399

یادداشت وارده

هگمتانه، گروه ورزش: همدان در رشته شطرنج همچنان 
پیشتاز کشور است.

به ویــــژه در محدوده غرب کشــــور از پیشــــگامان رشــــته 
ورزشی شــــطرنج محســــوب می شــــود و با توانمندی باال، 
اســــتعداد های زیــــادی را به شــــطرنج کشــــور معرفی کرده 

است.
اســــتان همدان با برگــــزاری مســــابقات و رویدادهای بین 
المللی شــــطرنج جزو اســــتان های پیشــــرو در ایــــن زمینه 
اســــت اما در طی این ســــال ها اهالی شــــطرنج از مشکل 
بزرگی که پیش روی آن ها اســــت صحبت می کنند و هنوز 

این مسئله حل نشده است.
هیأت شطرنج اســــتان همدان که مرجع اصلی شطرنج در 
استان است و به اصطاح خانه شطرنج نامیده می شود از 
مشکل کمبود فضا و مکان کافی برای برگزاری مسابقات 
و رویدادهای مختلف و کاس های آموزشی رنج می برد که 
با وجود تمامی این مشــــکات با اســــتفاده از مکان های 
، مسابقات و رویدادهای بین المللی  دیگر در ســــطح شهر
بســــیاری را در اســــتان برگزار کرده اســــت، امــــا اگر هیأت 
شطرنج اســــتان همدان،به صورت مســــتقل بتواند برگزار 
کننده اصلی مســــابقات باشد،بسیاری از مشکات آن ها 
در ایــــن حوزه حل می شــــود و آن ها می تواننــــد درآمدزایی 

باالیی داشته باشند.
در رابطه با ایــــن موضوع پای صحبت های اهالی دلســــوز 
شــــطرنج نشســــته ایــــم و در ادامــــه گــــزارش می توانیــــد 
صحبت هــــای رئیس هیأت شــــطرنج اســــتان همدان که 
خود از بدنه ورزش شــــطرنج کشور و اســــتان بوده است 
و دیگر شطرنج بازان اســــتان که در کنار شطرنج باز بودن 
به مباحث مدیریتی باشگاه هایشان و مربیگری و داوری 
مشــــغول اند و بــــا صحبت هــــای رئیس هیأت شــــطرنج 

استان همدان موافق اند را بخوانید.

فضای کوچک خانه شــــطرنج مهم ترین مشــــکل   �
شطرنج دوستان است

رئیس هیأت شــــطرنج اســــتان همدان،گفت:هدف من 

از همان اوایل شــــروع بــــه کارم در این عرصــــه خدمت به 
جامعه شــــطرنج اســــتان بوده اســــت،چرا که مــــن از بدنه 
شطرنج هستم و با شرایط این رشته کاما آشنا و مشتاق 
این موضوع هســــتم که تغییــــر و تحولی در طــــول دوران 
مدیریتی خود در این رشته داشته باشم و دستاوردهایی 
برای جامعه شطرنج استان همدان از خود به جای بگذارم 
و میراثی که از عملکرد ما باقی خواهد ماند در راه پیشرفت 
شــــطرنج مؤثر باشــــد. بازســــازی و افزایش فضــــای هیأت 

شطرنج یکی از اهداف مهم ما است.
در ادامــــه ایــــرج صبا،اظهــــار کــــرد: فضای هیأت شــــطرنج 
سال ها اســــت که از کمبود فضای مناســــب و تخصصی 
رنج می برد.اســــتان به یک فضای بین المللی نیاز دارد زیرا 
بیشــــتر مســــابقات اوپن ما بین المللی است و رسمیت 

باالیی در این حوزه داریم.
وقتــــی که تعــــداد بســــیار باالیی شــــرکت کننــــده در این 
مسابقات وجود دارند و دارای چنین اعتباری هستیم چرا 

باید از کمبود فضا بهره مند باشیم؟
اگر مســــؤوالن عالی رتبه اســــتان با مســــؤوالن اداره کل 
ورزش و جوانان اســــتان همــــدان همــــکاری کنند و یک 
فضای مناســــب و بزرگتر برای هیأت شــــطرنج قرار دهند 
بازدهی مــــا بی نظیر خواهد بود زیرا مــــا ظرفیت عجیبی در 
شــــطرنج کشــــور داریم و جزو قطب های کشور محسوب 
می شــــویم. همدان بی نظیر اســــت و این موضوع اثبات 

شده است.
المللــــی  بیــــن  مســــابقات  دوره   16 همــــدان  اســــتان  در 
برگــــزار کرده ایم که تــــوان برگزاری هر کــــدام از آن را خیلی از 
استان های کشور نداشــــتند که به همت باالی دوستان 
در داخل هیأت شطرنج و مسؤوالن اداره ورزش و جوانان 

استان همدان بوده است.
ما افــــرادی مانند امیر حســــام جالوند کــــه قهرمانی های 
مختلف در آســــیا و کشور را دارا اســــت پرورش دادیم و باز 
هم از این دســــت افراد را می توانیم کشــــف کنیم، پس از 

ظرفیت خوبی برخوردار هستیم.
صادق اســــدی،گفت: من به عنوان یکــــی از قدیمی های 

شطرنج استان که از سال های پیش چنین بحثی در حوزه 
شطرنج استان مطرح بود و در جریان این موضوع هستم. 
فضــــای هیأت بــــرای تعــــداد بازیکنــــان باالی مــــا جوابگو 
نیست. برای برگزاری مسابقات هزینه های گزافی می شود 
که می توان با بازسازی و افزایش فضای هیأت شطرنج این 
مورد را برطــــرف کرد و از فضاهای خالی کنار خانه شــــطرنج 

استفاده کافی را بهره مند شد.
شــــطرنج باز های خیلی زیادی در همدان هســــتند که این 
خود نشان دهنده سرمایه باالیی است. رده های مختلف 
ســــنی که عضو تیم ملی بوده اند و هستند را دارا هستیم. 
اگر با هیأت شطرنج همکاری بیشتری داشته باشند رشد 

خیلی باالتری در این حوزه داریم.
رئیس هیأت شــــطرنج پس از گذشت سال ها، شطرنجی 
اســــت و از بدنه همین رشــــته اســــت و اعتبــــار باالیی در 
کشــــور دارد. او می داند که چه نیازهایی در حوزه شــــطرنج 
داریم. باید ابزار و ســــالن ها و بودجه کافــــی برای این مورد 

باشد.
فضــــای هیأت آنقــــدر کوچک اســــت که مســــابقات را به 

صورت چند بخش برگــــزار می کردند و در هنــــگام برگزای 
مســــابقات خانواده هــــا در خیابــــان منتظر فرزندانشــــان 

می ایستادند که این زیبنده شطرنج استان نیست.
نیما ســــوداگر گفت: فضــــای هیأت و خانه شــــطرنج صد 
در صد کوچک اســــت و نمی شــــود مســــابقات درست و 

مناسبی در آن برگزار شود.
خانه شــــطرنج نمی تواند کاس آموزشــــی مناســــبی در آن 
برگزار کند و ســــالن پیشکســــوتان با ســــالن مســــابقات 
تداخــــل دارد، خانواده هــــا رفت و آمد دارنــــد و طبیعتا این 

موضوعات نیاز به فضای خیلی بزرگتری دارد.
ســــالن اختصاص یافتــــه فعلی تخصصی نیســــت و بازده 
خاصی ندارد و خوشبختانه آمار شطرنج بازان ما بسیار باال 

رفته است که همین خود دلیلی بر این موضوع است.
حمیدرضا صداقت خواه از شــــطرنج بازان اســــتان و مدیر 
یکی از آموزشــــگاه های شــــطرنج گفت: خانه شطرنج اصا 
فضای مناســــبی ندارد و بیش از ده ســــال است که گفته 
می شــــود می خواهیم آن فضا را بازســــازی کنیم و از زمین 

کناری خالی آن بهره مند شویم و ساختمان بسازیم.

واقعا اگر به شــــطرنج توجه بیشــــتری بشود بازخوردهای 
بســــیار باالتری نســــبت به رشــــته های دیگر ورزشــــی که 
هزینه های باالتری در آن صرف می شــــود کسب خواهند 

کرد.
مسابقات شــــطرنج را خارج از فضای هیأت برگزار می کنند 
و من دیده ام که این روند چه قدر ســــخت اســــت. هیأت 
شــــطرنج به عنــــوان مرجع اصلــــی باید از فضای بیشــــتری 

برخوردار باشد.
براین اســــاس با توجه به صحبت های اهالی دلســــوز و 
ما  شطرنج  خانه  ساختمانی  فضای  شطرنج،  خورده  خاک 
نیاز به تحول عظیمی از لحاظ ســــاختاری دارد و بازسازی 
آن میتواند یک هیأت شطرنج مدرن را به اهالی شطرنج 
اســــتان همدان ارائه دهد تا رویدادهای کشوری و بین 
باالتری  ســــطوح  و  کاس  در  اســــتان  شــــطرنج  المللــــی 
برگزار شــــود و به شــــطرنج بازان همدان که از افتخارات 
و ســــرمایه های این رشــــته ورزشی محســــوب می شوند 
توجه بیشــــتری شود تا پیشرفت این رشته ورزشی چند 

شود. برابر 

شطرنج همدان، خانه ای 
کوچک با افتخارات بزرگ

حفظ سالمت و جان مردم اولویت اول ورزش فامنین
جلســــه  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
هــــم اندیشــــی و بررســــی مشــــکات 
شهرســــتان  خصوصی  باشــــگاه های 

فامنین برگزار شد.
بررســــی  و  اندیشــــی  هــــم  جلســــه 
شــــده  وارد  خســــارات  و  مشــــکات 
بــــه باشــــگاه های خصوصــــی در زمان 
جهت  بــــه  باشــــگاه ها  این  تعطیلــــی 
پیشــــگیری از شــــیوع ویروس کووید 
19 با حضــــور سرپرســــت اداره ورزش 
و جوانان شهرســــتان، اعضای هیأت 
بدنســــازی و پــــرورش انــــدام، مدیران 

باشــــگاه های خصوصی، کارشــــناس مربوطــــه فرمانداری 
شهرستان، کارشناس مربوطه شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان فامنین برگزار شد.
جوانــــان  و  ورزش  اداره  سرپرســــت  ترابــــی  حســــن 
شهرســــتان فامنین در این جلســــه اظهار کرد: با توجه 
به آمار باالی شــــیوع بیماری کووید 19 در ســــطح استان 

و صرفا به منظور پیشــــگیری از ادامه 
این روند نگــــران کننده، محدودیت 

اعام شده باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه این محدودیت تا 24 
آبان ماه ادامه دارد و قابل تمدید است، 
تصریــــح کرد:طبق این دســــتورالعمل 
از  اعــــم  ورزش  فعالیت هــــای  تمامــــی 
دولتــــی وخصوصــــی اجــــازه فعالیــــت 
و  ورزش  اداره  ویــــژه  ندارند.بازرســــان 
فعالیت هــــای  شهرســــتان  جوانــــان 
غیــــر قانونی را رصــــد خواهند کــــرد و با 
متخلفین برخورد و نســــبت به پلمب 

اماکن و باشگاه ورزشی اقدام خواهد شد.
میکائیلی کارشــــناس شبکه بهداشــــت و درمان در این 
جلســــه بیان کرد: با توجه به شــــرایط حاد پیــــش آمده در 
اســــتان ازهیأت های ورزشی و ورزشکاران دعوت می شود 
به عنوان ســــفیران ســــامت در کنار کارکنان بهداشت و 

درمان قرار بگیرند.

حضور تیم بانوان خانه بسکتبال نهاوند 
در لیگ دسته دو کشور

هگمتانه، گروه ورزش: جلســــه لیگ دسته دو بسکتبال 
بانوان کشــــور با حضور 20 تیم یکشنبه هجدهم آبان ماه 
در فدراسیون بســــکتبال برگزار شد وتیم خانه بسکتبال 
نهاونــــد در این رقابت هــــا در گروه ج این مســــابقات قرار 
گرفــــت و بر طبق تصمیمات گرفته شــــده در این جلســــه 

مسابقات از 19 آذر ماه آغاز خواهد شد.
 جدول کامل گروه بندی مسابقات به شرح زیر است.

-گروه الف:
1_ اکسیژن اراک

2_ خانه بسکتبال یزد
3_ تیوا البرز

4_ خانه بسکتبال خوزستان
5_ کانون استعداد یابی نایریکا همدان

-گروه ب:
1_ عادلی صومعه سرا

2_ خانه بسکتبال کرمان

3_ ذوب آهن اصفهان
4_ سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری خمینی شهر

5_ خانه بسکتبال اسامشهر
-گروه ج:

1_ خانه بسکتبال نهاوند
2_ شیل آوران گرگان
3_ آینده سازان اراک

4_ خانه بسکتبال نامی نو اصفهان
5_ پاسارگاد تهران

-گروه د:
1_ خانه بسکتبال نیشابور

2_ نارسینا تهران
3_ خانه بسکتبال کرمانشاه

4_ کاظمی رشت
5_ راد تهران

شطرنج باز همدانی 
نایب قهرمان شطرنج پیشکسوتان ایران شد

مســــابقه  دوره  شــــانزدهمین  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
پیشکسوتان ایران در هرمزگان با حضور شطرنجبازانی از 
اســــتان های مختلف کشور با زمان سه دقیقه و یک ثانیه 

پاداش برگزار شد.
یدون فرشــــاد ازلرســــتان مقام اول کسب  پایان فر در
ی  کر ا ذ هیم  ا بر ا و  ن  ا همــــد ز  ا  » ی د ا جو ل  جــــا کرد و »
م  ســــو و  م  و د تیــــب  تر بــــه  ن  گا مــــز هر ز  ا نگــــی  ا ز ر گو

. ند شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تأکید کرد:

هر خانه به باشگاه ورزشی تبدیل شود
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانــــان 
جایــــگاه  بــــه  توجــــه  ضــــرورت  بــــر  همــــدان  اســــتان 
کید کرد و  پیشکســــوتان در ورزش اســــتان همدان تأ
گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده در بحث کرونا و 
تعطیلی فعالیت های ورزشی برای جلوگیری از ضعیف 
شدن دســــتگاه ایمنی بدن هر خانه به باشگاه ورزشی 

تبدیل شود.
حمید ســــیفی در دیدار با سرپرســــت و اعضای هیأت 
والیبــــال اســــتان همــــدان و همچنیــــن کمیتــــه راگبی 
کید بر ضرورت نقش پیشکسوتان در  استان ضمن تأ
پیشکسوتان  گفت:  جوانان،  و  ورزشــــکاران  موفقیت 
ورزش استان همدان روزی برای بالندگی و درخشش 
خــــود  بســــیار  تفریحــــات  و  جوانــــی  از  اســــتان  ورزش 
گذشــــتند و اندوخته ها و تجربه هــــای فراوانی را در این 
راه کســــب کردند لذا نباید بگذاریم این مهم فراموش 

شود.
کیــــد بر اینکه حضور پیشکســــوتان در ورزش  وی با تأ
موجب شادابی و تشــــویق جوانان نیز می شود، گفت: 

امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی درســــت در رشته های 
ورزشی از توان و ظرفیت پیشکسوتان استان همدان 

شویم. بهره مند  بیش ازپیش 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان ارتبــــاط 
ورزش بــــا دانشــــگاه را دیگــــر راه مهــــم بــــرای تقویت 
زیرساخت های رشته ورزشی و به کارگیری ظرفیت های 
نو برای ورزش و ورزشــــکاران عنوان کــــرد و گفت: آنچه 
مؤثر  ارتباط  توصیه شــــده  ورزشــــکاران  همه  به  تاکنون 
با جامعه دانشــــگاهی اســــت چراکه در دنیای سرشــــار 
از ارتبــــاط امــــروز نمی توان با تــــک روی و تک بعدی فکر 

کردن موفق بود.
وی با اشــــاره به شــــرایط متأثر از شــــیوع ویروس کرونا 
، گفت: امیدواریم دانشمندان ما  در اســــتان و کشــــور
هرچه ســــریع تر بتوانند راهی برای مبارزه و مقابله با این 
ویروس کشــــف کنند تا بتوانیــــم فعالیت های خود را 
به حالت عــــادی بازگردانیم اما تا آن زمــــان باید از طرق 
مختلف به نوعی که ســــامت جامعه تحت و شعاع قرار 

نگیرد ورزش همگانی را در دستور کار داشته باشیم.

ســــیفی بر اجرای طرح هر خانه یک باشــــگاه ورزشی در 
کید کــــرد و گفت: امروز بــــا توجه به  اســــتان همدان تأ
شــــرایط کرونا و برخــــی قرنطینه هایی که افــــراد به ناچار 
باید متحمل شوند انجام حرکات و نرمش های ورزشی 
می توانــــد در تقویــــت دســــتگاه ایمنی مؤثر باشــــد لذا 
به همه هیأت های ورزشــــی توصیه می شــــود در بحث 
ورزش همگانی با بهره گیــــری از ظرفیت فضای مجازی 

باشند. فعال 

اساسنامه جدید فدراسیون رونمایی شد

بند مناقشه برانگیز برطرف نشد!
هگمتانه، گروه ورزش: فدراســــیون فوتبال اساسنامه 
اصــــاح شــــده بــــه منظــــور ارائــــه در مجمــــع عمومــــی 
فدراســــیون فوتبال را منتشــــر کرد که برخی از مفاد آن 

با تغییرات گسترده مواجه شده است.
فدراســــیون فوتبال در آســــتانه برگزاری مجمع عمومی 
این فدراسیون به منظور تأیید اساسنامه پیشنهادی 
که طی ماه های گذشــــته با همکاری فیفا و ای اف ســــی 

اصاح و ایرادات آن برطرف شده را رونمایی کرد.
مجمع فدراســــیون فوتبال هشتم آذر به صورت برخط 
برگزار می شود و اعضا با بررسی اساسنامه می توانند به 

تأیید یا رد آن در مجمع پیش رو رای بدهند.
در ادامــــه به مــــرور برخی از مفاد جدید این اساســــنامه 

می پردازیم:

ماهیت فدراسیون فوتبال  �
مربوط  اساســــنامه  اســــن  بنــــد  مناقشــــه برانگیزترین 
بــــه ماهیــــت حقوقــــی فدراســــیون فوتبال اســــت که 
بعــــد از کــــش و قوس هــــای فــــراوان مبنی بــــر دولتی 
یــــا غیردولتی بــــودن این مجموعــــه، در بنــــد 1-1 آمده 
اســــت: »-فدراســــیون فوتبال جمهوری اسامی ایران 
مؤسســــه ای مســــتقل،غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای 
شخصیت حقوقی اســــت که مطابق مقررات جمهوری 
اســــامی ایران و برای مدت نامحدود تشــــکیل شــــده 

است.«
بــــر این اســــاس، فدراســــیون فوتبال بنــــدی را خارج از 
قوانیــــن جاری جمهوری اســــامی ایران بــــرای ماهیت 
این مجموعــــه انتخاب کــــرده که می توانــــد در ادامه با 
ایرادهایی در دولت و مجلس شــــورای اسامی همراه 
شــــود چرا که همه فدراســــیون ها در داخــــل ایران باید 

ماهیتــــی عمومی غیردولتی داشــــته باشــــند و ماهیت 
مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تعریف شده نیست.

افزایش تعداد اعضای مجمع  �
دومیــــن بخش از ایــــن اصاحات به تعــــدادی اعضای 
مجمع مربوط اســــت که طــــی این فراینــــد، تعداد اعضا 
از 75 نفر بــــه 86 نفر افزایــــش یافتــــه و همچنین وزیر 

ورزش و معاونش از میان اعضا حذف شده اند.
تعدادی اعضای مجمع به این شرح است:

، لیگ دســــته یک لیگ  35 باشــــگاه فوتبال )لیگ برتر
دسته(، فوتســــال و فوتبال ساحلی در بخش بانوان و 
آقایان، 32 هیأت فوتبــــال، 4 نماینده از بخش فوتبال 
دانشــــگاهی،  دانش آمــــوزی،  ورزش  فدراســــیون های 
کارگــــری و نیروهای مســــلح، کاپیتان های اصلی یا دوم 
کلیــــه تیم های ملــــی بزرگســــاالن فوتبال، فوتســــال و 
فوتبال ســــاحلی شــــامل 6 نفــــر )آقایان و بانــــوان( به 
ملی  تیم های   ســــرمربیان  بازیکنــــان،  نماینــــده  عنوان 
ســــاحلی  فوتبــــال  و  فوتســــال  فوتبــــال،  بزرگســــاالن 
شــــامل 6 نفر )آقایان و بانوان(، برترین داور آقا و خانم 

، یــــک نماینده  در رنکینــــگ داوران ایران شــــامل 2 نفر
فوتبال. باشگاه های  اتحادیه 

انتخاب کمیته های مســــتقل فدراسیون توسط   �
مجمع

و  معاون  رئیــــس،  انتخاب  جدیــــد،  اصاحــــات  مطابق 
اعضــــای کمیته هــــای حسابرســــی، اخــــاق، انضباطی، 
اســــتیناف، انتخابــــی و همچنین خزانــــه دار به اعضای 
مجمع محول شــــده که به فرد معرفی شــــده از ســــوی 

هیأت رئیسه راهی مثبت یا منفی خواهند داد.
این بند از جمله تغییراتی اســــت که فیفا برای استقال 

ارکان فدراسیون تأیید کرده بود.

افزایش اعضای هیأت رئیسه  �
در اساســــنامه جدید تعداد اعضای مجمع از 9 به 10 نفر 

افزایش یافته و حداقل یکی از اعضا باید خانم باشد.
ترکیب هیأت رئیسه به این شرح است:

رئیس فدراســــیون فوتبال ســــه نایب رئیــــس )نایب 
رئیــــس اول، نایب رئیس دوم و نایب رئیس ســــوم که 
حتما خانم اســــت(، هفت نفر اعضاء دیگر شــــامل دو 
نفر از بین روسای هیأت های فوتبال استان ها، دو نفر 
از بین مدیران عامل باشــــگاه های لیــــگ برتر و یا لیگ 
دسته اول و ســــه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت 

ورزشی دارند.

کاهش سابقه مدیریتی  �
رئیــــس  مدیریتــــی  ســــابقه  اساســــنامه،  ایــــن  طبــــق 
فدراســــیون، دبیرکل و اعضای هیأت رئیســــه از 10 و 5 

سال به 4 سال کاهش یافته است.

پروانــه  شــماره  بــه  مســکونی  ســاختمان  پروانــه 

10498297 و تاریــخ صــدور 98/06/16 و شــماره 

ک ثبتــی 15/13/420 بــه آدرس: بلوار شــهید  پــا

رجایــی، خیابــان ســتاره بــه نــام احمــد مــرادی 

گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط  مقامــی مفقــود 

می باشد.

از یابنده تقاضا می شود آن را به شهرداری منطقه 

4 واقع در میدان امامزاده عبدا... تحویل نماید.

مفقود شده
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هگمتانــــه، گــــروه همــــه دانــــا: رهبر انقــــاب بــــرای نهال 
قاضی خانــــی فرزنــــد شــــهید دست نوشــــته ای به یــــادگار 
. امید اســــت برای  نوشــــته اند: "بســــمه تعالی. نهال عزیز
انقاب و کشــــور ذخیره ای ارزشــــمند باشــــی. ان شاءاهلل. 

سیدعلی خامنه ای 97/11/23"
« که برای خانواده شهدا  در جریان اکران ویژه فیلم »23 نفر
برگزار شــــد، عکســــی از حضور خانواده شهید قاضی خانی 
، ســــوژه عکاسان شــــد و از آن به عنوان  بر روی فرش قرمز
یکی از متفاوت ترین تصاویر ثبت شده در سی وهفتمین 

جشنواره فیلم فجر یاد شد.
در ایــــن عکس، عــــاوه بر همســــر شــــهید مدافــــع حرم 
مهدی قاضی خانی، ســــه فرزنــــد او -محمدمتین، نهال و 
محمدیاســــین- هم حضور داشتند. شــــهید قاضی خانی 
متولد آبان 1364 در شهرستان بهار استان "همدان" بود 
که در تاریخ 16 آذر ماه 1394 در شهر حلب سوریه به فیض 

شهادت نائل شده است.
صبــــح 23بهمــــن مــــاه 97 خانــــواده جمعــــی از شــــهدای 
مدافــــع حرم از جمله شــــهیدمهدی قاضی خانــــی به دیدار 
رهبرانقاب رفتند و مورد دلجویی ایشــــان قــــرار گرفتند. 
در این دیــــدار رهبرانقاب برای نهال قاضی  خانی دســــت  

نوشته ای تقریر کردند:
بسمه تعالی

. امید اســــت بــــرای انقاب و کشــــور ذخیره ای  نهال عزیز
ارزشمند باشی. ان شاءاهلل.

سیدعلی خامنه ای 97/11/23"
روایت همسر شهید از دیدار با رهبر انقالب  �

همسر شــــهید قاضی خانی روایت اش از دیدار را این گونه 
شرح داد: »این اولین دیدار خصوصی خانواده ما با آقا بود. 
مهمان ها اکثرا از خانواده های شهدای شهرستانی بودند. 
نهال با لباس مدرســــه آمده بود. آقا وارد راهرو که شــــدند 
اولین بچه ای که دیدند نهال بود. ما را کاما می شناختند 
چون از همه همســــران شــــهدا ســــواالتی پرســــیدند اما 

فقط از من نپرســــیدند. نماز که تمام شد نهال را با عنوان 
کاه صورتی صدا کردند! محافظ ها می گفتند آقا از آن دیدار 

قبلی نهال را می شناسد."
وی افزود: »رهبر انقــــاب کارنامه و نمره های نهال را هم با 
دقت دیدند و گفتند همه نمره هایــــت خوب، خود نهال 
هم خیلی خوب و پشــــت دفتر اما یادداشتی هم برایش 
نوشــــتند. یک چفیه به ایشــــان هدیه دادیــــم که عکس 
نهال و آقا روی آن بود. و نهال شــــعری برای ایشان خواند 
که: درد یتیم بودن درد نیست، آقا برام دواست. یک تابلو 
یا زینب کبری)س( هم که خودمان از سوریه آورده بودیم 
به نیابت از همه خانواده ها شهدای مدافع حرم به ایشان 

هدیه کردیم.«
داستان نهال و کاله صورتی چه بود؟  �

شاید داستان درخواست نهال قاضی خانی برای دریافت 
کاه صورتی از رهبرانقاب را نشــــنیده باشید! او زمانی که 
چهارسال داشــــت در حاشــــیه یکی از دیدارهای خانواده 
شهدا با رهبرانقاب، درخواست کودکانه ای را مطرح کرد و 

از ایشان خواسته بود تا برایش کاه صورتی بخرد.
همسر شهید می گوید:

چند دقیقه ای از نهال غافل شــــدم و اصا متوجه نشــــدم 
کجا رفته اســــت. چــــون خیالم راحــــت بود کــــه نمی تواند 
بیرون برود دنبالش نگشــــتم. محمد متین هم رفته بود 
در قســــت آقایان وتنها بود. با خودم گفتم بگذارم راحت 

باشند و خاطره خوبی از اینجا برایشان بماند.
بعد از مدتی نهال برگشــــت، پرســــیدم کجا بودی؟ گفت 
رفته بودم پیش حاج آقا من گمان کردم کســــی از آقایان را 

دیده و مشــــغول بازی و صحبت شده، اصا نمی دانستم 
منظورش از حاج آقا مقام معظم رهبری اســــت. پرســــیدم 
خب حاج آقا چی می گفت؟ گفت:» من دیدم حاج آقا یک 
کاهی روی ســــرش دارد، بــــه او گفتم ایــــن کاه را مادرت 

برایت درســــت کــــرده؟ او هم گفت: بلــــه، گفتم کاهت را 
می دهــــی به من؟ گفــــت: این مال خودم اســــت، الزمش 
دارم. بــــرای تو یکی دیگــــر میخرم. من هــــم گفتم پس اگر 

.»... می خواهی برای من بخری، صورتی اش را بخر

عصر خاطره

جمعیت شیعه نباید کم باشد
هگمتانه، گروه همه دانا: در ادامه خاطراتی از این شهید 

بزرگوار را مرور می کنیم:
اگر شهید شدم به من افتخار کن �

شــــب ها زودتــــر بچه هــــا را می خواباندم و دو تایــــی بیدار 
بودیم و میوه می خوردیم و با هم صحبت می کردیم.

بعد یهو وسط حرفش می گفت:
خانم!

اگر شهید شدم به من افتخار کن.
می گفتم: وا به چی افتخار کنم؟! به این که شوهر ندارم؟

می گفت: نه به ایــــن افتخار کن که من همه را دوســــت 
دارم و به خاطر همه مردم می روم،

اگر نروم دشمن داخل خاک ما می آید.
پیش از ما هم شــــهدا نمی رفتند االن ما نمی توانســــتیم 

آرامش زندگی کنیم... در امنیت و 
چند دقیقه بغض..

واقعا عاشق مهدی بودم و عاشقانه دوستش دارم.
برای اثبات عشقم همین بس که

با همه عاقه و وابستگی
به او اجازه دادم برود.

و رفت...

اگــــر غیــــر ازشــــهادت نصیبــــش میشــــد،تعجب  �
می کردم

و  می بوســــید  را  پــــدر  دســــت  بــــار  چنــــد  روزی  مهــــدی 
می گفت،پدر به دســــتهایت اعتقــــاد دارم اگر بخواهم به 
جایی برسم از همین بوسه ها بر دستانت خواهم رسید.
پــــدر می گفت مهــــدی بیشــــترین مقدار حقــــوق خود را 
صرف کارهای خیر می کرد.او از ارادت مخلصانه پســــرش 
بــــه والیت میگفــــت،از اینکه هر موقع هر کجــــا که بود و 

صدا یا بیانات رهبری را می شــــنید از طریــــق تلویزیون یا 
گذاشــــته میگفت  را روی ســــینه  رادیو،دو دســــت خود 
جانم بــــه قربانــــت عزیز زهرا.پــــدر میگفــــت هنگامی که 
تصمیم به رفتن داشت،نزدم آمد و گفت،پدر حالم کن 
و دعایم کن که دعای تو ســــبب آرامش من است اجازه 
بده بروم که من هم قول میدهم روز قیامت نزد حضرت 
زهرا )س( رو ســــفیدت کنم و من دیگر حرفی برای گفتن 
ازشــــهادت  غیر  میگویم،اگر  خود  با  نداشــــتم.....،اکنون 

می کردم. میشد،تعجب  نصیبش 

جمعیت شیعه باید زیاد باشد �
تا قبل از شــــروع زندگی مشــــترک دانشــــگاه رفته بودم، 
بیــــرون می رفتم و می خواســــتم تحصیاتــــم را هم ادامه 
بدهم امــــا وقتی بــــا مهــــدی ازدواج کردم و بچــــه دار هم 
شدیم آن قدر در خانه خوش بودم که دلم نمی خواست 
جایــــی بروم. تا جایی کــــه همه می گفتند: تــــو چی از خونه 
می خوای که چســــبیدی به کنجش؟! آنقدر جو خانه مان 
را دوســــت داشــــتم که دلم نمی خواســــت رهایش کنم. 
آنقدر که  ماندن در ایــــن چاردیواری برایم لذت داشــــت 
حتــــی تصمیم گرفتم جای ادامه تحصیــــل و بیرون رفتن 

داخل خانه بمانم و بیشتر مادر و همسر باشم.
یک ســــال که از زندگی مان گذشت محمد متین به دنیا 
آمد. نامش را با آقا مهدی با هم انتخاب کردیم. دوســــت 
داشــــتم وقتی بزرگ می شود مانند نامش متین و با وقار 

باشد.
بعد از او نهال دخترم به دنیا آمد.

وقتــــی فهمیدیــــم فرزنــــد دوممــــان دختر اســــت خیلی 
خوشحال شــــدیم چون پسر که داشــــتیم و هر دو دختر 
دلمان می خواســــت. خب آدم دلش هم دختر می خواد 

آقــــا مهدی  . نام نهال پیشــــنهاد مــــن بود اما  هم پســــر
مخالف بود و می گفت باید نــــام مذهبی برایش انتخاب 
کنیم اما من این اسم را دوست داشتم به خاطر ظرافتی 
کــــه در این نــــام حس می کــــردم. یکــــی دیگــــر از دالیلی 
که مخالفــــت می کردم ایــــن بود که می دیدم اســــم های 
مذهبی خوب بیان نمی شــــود. مثا برخی نام دخترشان 
را می گذارند نازنیــــن فاطمه اما نازی یــــا نازنین صدایش 

می کنند.
با اینکــــه از من اصرار بــــود و از مهدی انــــکار اما تصمیم 
گرفت اســــمی که به دل من است روی دخترمان باشد. 
موقعی هم که شناســــنامه را آورد همه فکر می کردیم باز 
کنیم نامی که خودش دوســــت داشــــته ثبــــت کرده اما 

وقتی باز کردم دیدم نهال است.
شناســــنامه را کــــه داد گفت: امــــا بدان مــــن پیش خدا 
مســــوولیتی بابــــت این نام قبــــول نمی کنــــم. این را هم 
گفت که بــــا ثبت احــــوال صحبت کرده تا اگــــر من نظرم 

عوض شد اسم را تغییر دهیم.
بعد از نهــــال زمانی که محمد یاســــین فرزند ســــوممان 
متولد شــــد خیلی هــــا به آقا مهــــدی خــــورده می گرفتند 

که چرا اینقــــدر بچه می آوریــــد؟! او هــــم می گفت: »چون 
سامت روح و جســــم داریم. هر کسی خودش می داند 

چند فرزند برای زندگی اش الزم است.«
خیلــــی بچه دوســــت داشــــت. همیشــــه هــــم می گفت 
خدا روزی بچه را می رســــاند. بعد هم همیشــــه می گفت 
جمعیــــت شــــیعه بایــــد زیــــاد باشــــد. اولیــــن فرزندمان 
محمدمتین ســــال 88 به دنیا آمد و آقا مهدی همیشــــه 
به شــــوخی می گفت این فتنه 88 اســــت. اما خوشحال 
بــــود می گفت ماشــــین نداشــــتیم خریدیــــم. »نهال« در 
ســــال 91 به دنیا آمــــد و می گفت به برکتــــش یک وانت 
بــــرای کار خریدیم. »یاســــین« هــــم که ســــال 93 به دنیا 
آمــــد و می گفت بــــا آمدنش توانســــتیم یــــک زمین هم 

بچه  به  نگاهــــش  بخریم. 
جــــو  بــــود.  شــــکلی  ایــــن 
آن قــــدر صمیمی،  خانه ما 

اختاف  و  بی دغدغــــه 
دلمــــان  کــــه  بــــود 

بچه  می خواســــت 

زیاد داشته باشیم.«.

ُمهر شهادت �
خواهر شــــهید: شب تاسوعا و عاشــــورا عکس خودش 
را آورد و بر روی طاقچه گذاشــــت، گفــــت: من اگر رفتم و 
شــــهید شــــدم این عکس را روی ســــنگ قبرم بگذارید. 
اربعین 93 بــــود که کارهــــای گرفتن روادید بــــرای رفتن 
به کربا را انجام مــــی داد. یک روز که کنارم نشســــته بود 
گفــــت: خیلــــی دوســــت دارم روی شناســــنامه ام مهــــر 
شــــهادت بخــــورد. می گفت اگــــر نتوانم به ســــوریه اعزام 

شوم به عراق می روم.

پسر همه سالمندان �
بســــیجی اش  دوســــتان  بــــا  هفته  هــــر 
کهریــــزک ســــر می زد.  آسایشــــگاه  بــــه 
می گفت پیرزن پیرمردها فکر می کنند 
مــــا فرزندشــــان هســــتیم، یــــک هفته 
نرویم می گویند چرا به ما سر نمی زنید.

نــــا: قصد اضمحال اســــام  وه همه دا هگمتانــــه، گــــر
از یاران  با لشــــکری  اما  کرده بودند،  را  نــــاب محمدی 
ز  ا دفاع  در  کــــه  شــــده  و  وبه ر ر یکپارچــــه  و  یکدســــت 
گرفتن  آغــــوش  در  تــــا  محمــــدی  نــــاب  اســــام  کیان 
شــــهد شهادت خســــتگی نمی شناســــند و از یکدیگر 
ســــبقت می گیرنــــد و این گونــــه اســــت کــــه صحیفــــه 
گرفته  خود  بــــه  خون  رنگ  حرم  آخرالزمانی  مدافعــــان 
وزهای هشت ساله دفاع  گهواره نشــــینان ر اســــت و 
زمین های  مقــــدس حاال چه مردانه و پرشــــور در ســــر
بــــاب  هنــــوز  و  می کننــــد؛  ینی  حماســــه آفر زی  فرامــــر
یبــــا فرمود: کل یوم  که چه ز شــــهادت مفتوح اســــت 
عاشــــورا و کل ارض کربــــا و سرنوشــــت محتوم همه 
زمین  ســــر این  در  کبیر  خمینــــی  ســــربازان  و  مقلدان 

است. همین 
"حیــــدره  وســــتای  ر در  قاضی خانــــی  مهــــدی  شــــهید 
آمد. خانواده  بــــه دنیا  قاضی خان" اســــتان "همدان" 
"تهــــران"  اســــتان  در  "قرچــــک"  شهرســــتان  بــــه  وی 
گاراژ  آنجا ســــاکن شــــدند. او در  کردند و در  مهاجرت 
تکفیری ها  ود  ور از  شــــد.پس  کار  به  مشغول  پدرش 

به  که  حرمتی هایــــی  بــــی  و   2011 ســــال  در  یه  ســــور به 
یه  تگاه های مقدس شــــیعیان در ســــور یار اماکــــن و ز
از  دفــــاع  بــــرای  جهــــان  سراســــر  از  شــــیعیان  شــــد، 
یه رفتند. شــــهید  ینــــب)س( به ســــور ز حــــرم حضرت 
مهــــدی قاضــــی خانــــی بــــا وجــــود محدودیتــــی که در 
زند وجود داشــــت  از دو فر اعــــزام بســــیجیان بیــــش 
زند  شناســــنامه خــــود را طــــوری کپــــی کــــرد تا نــــام فر
در  حرم  مدافع  عنوان  به  و  نباشد  مشــــخص  سومش 
اعزام  لین  او در  شــــد.او  اعزام  یه  ســــور به   1394 سال 
 21 یه و عنوان بســــیجی، بعد از گذشت  خود به ســــور
1 آذر  6 یســــت های تکفیری در  ر و بــــا تر زه  وز در مبــــار ر
رسید.  شــــهادت  به  سالگی   28 ســــن  در  و   1394 ماه 
وز  ر  21 تنها  خــــود  اعزام  اولین  در  رگوار  بز شــــهید  این 

بود. ینب)س(  ز حضرت  و  دمشــــق  میهمان 
گرامی یادش  و  شاد  وحش  ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:

-برنامه اندرویدی شهدای مدافع حرم استان همدان
http://www.tanvir.ir-

http://shahrestanha.navideshahed.com-
http://shahideharam.ir-

همه دانا

وصیت شهید مهدی قاضی خانی:

نگذارید بین شما و اسالم 
جدایی بیاندازند

هگمتانه، گروه همه دانا: شهید مهدی قاضی خانی 
چگونه  نمی دانم  می نویســــد:  وصیت نامــــه اش  در 
شروع نمایم. مرا ببخشید. این که خداوند متعال به 
این بنده حقیر نظر لطف و کرامت داشته، )در حالی 
که( بنده خوبی برای او نبــــوده و نیز فرزند اهلی برای 

پدر و مادر عزیزم نبودم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اینجانب »مهدی قاضی خانــــی« در مورخ 94/8/30 
در ســــاعت 6 صبــــح وصیت نامه خود را نوشــــته ام. 
نمی دانم چگونه شــــروع نمایم. مرا ببخشید. این که 
خداوند متعال به این بنده حقیر نظر لطف و کرامت 
داشــــته، )در حالی که( بنده خوبی برای او نبوده و نیز 

فرزند اهلی برای پدر و مادر عزیزم نبودم.
از خداونــــد بزرگ و پــــدر و مادرم می خواهــــم عاجزانه 
مرا ببخشــــند و ما را حــــال بنمایند. و از پــــدر و مادر 
می خواهــــم بســــیار مرا دعــــا نمــــوده و نیــــز در برابر 

سختی ها صبر و توکل به خداوند بزرگ کنند.
و نیز از همســــر عزیز و مهربانم، کوه صبر و تحمل و 
کوه انصاف، به حق او از من صبر و گذشــــت باالیی 
دارد که این ســــال ها بنده حقیر را تحمــــل و در برابر 
ســــختی ها یاری نموده، از او می خواهم که مرا حال 
نموده و در تربیت فرزندانمان بســــیار کوشــــا بوده 
کــــه می دانم او فــــردی بســــیار بــــزرگ و دارای صبر و 
گذشت فراوان است و عاجزانه درخواست می کنم 
فرزندانمان را در حفظ قرآن و اسام و شهدا هدایت 
و تربیت کند که خداوند بزرگ در این کار او را هدایت 

خواهد کرد.
الزم بــــه ذکر می دانم که تمامی دوســــتان و فامیل و 
هم رزمان عزیزم و خواهــــر و برادر دینی ام چند نکته 
مهــــم را اهمیــــت دهنــــد؛ عاجزانه درخواســــت کنم 
که بســــیار به نماز اول وقت و احترام بــــه پدر و مادر 

: اهمیت دهند و چند توصیه ای از بنده حقیر
بســــیار به پدر و مادر احترام کنیــــد و به دیدار اقوام و 
دوســــتان بروید از فقرا و نیازمندان دل جویی کنید. 
قــــرآن را ســــرلوحه زندگی قرار بدهید. در خط شــــهدا 
و امام شــــهدا حرکــــت کنید و گوش بــــه فرمان ولی 
امــــر زمان باشــــید و رهبر عزیزمــــان را در این راه تنها 

نگذارید تا پرچم را به صاحب اصلی برسانند.
اگر امنیت هست در این مملکت، مدیون شهدا و 
کمک های رهبر عزیزمانیم. خداوند عمر با عزت به او 

عطا فرماید.
اگر من در این راه حق و خداپســــند قدم گذاشــــتم، 
مطمئن باشــــید برای رضای خدا و رســــول خدا بوده 
و می خواهیم به دشمنان اســــام، ثابت کنیم که ما 
برای رضــــای خداوند و کمک رســــاندن به اهل بیت 
)ص( و رســــول اهلل )ص( از تمامــــی جــــان و مــــال و 
همسر و فرزندانمان خواهیم گذشت و نمی گذاریم 
که دشــــمنان خدا و اهل بیت )ص( به این اســــام 
ناب محمدی ضربه بزنند که این کار را امام حســــین 
)ص( برای اســــام نمــــوده و تمام دار و نــــدار خود را 
در راه اســــام و خداوند فدا نمــــود و از او الگو گرفته 
ایم. اگــــر من گناهکار در این کار خداپســــندانه قدم 
گذاشــــتم، فــــردای قیامــــت در نزد خدا و رســــولش 

سرافکنده نباشم.
رســــول خــــدا )ص( فرمودند: اگر مســــلمانی صدای 
مسلمان را بشــــنود و به او کمک نکند، او مسلمان 
نیست. و به امام حسین )ع( ثابت کنیم که تا خون 
در رگ هایمان جریان دارد، نمی گذاریم به خواهرت، 

عمه هایمان زینب اهانت شود.
ای خواهران و برادران؛

بدانید ســــوریه خط مقدم مــــا بوده و اگر مــــا در آنجا 
حضور داریم، بدانید که هدف دشــــمنان رســــیدن 
به ایران اســــت. نگذارید بین شــــما و اسام جدایی 
بیاندازنــــد کــــه اگــــر موفــــق شــــوند، شــــما را بــــه فنا 

می کشند.
گوش به فرمان رهبر عزیزمان باشید تا از فتنه زمان 
در امان باشید و نگذارید روی افکار و عقاید شما کار 
کنند. نگذارید خون شــــهدا پایمال شــــود که فردای 

قیامت همه ما مسؤول و جوابگو باشیم.
والسام علیکم

- مهدی قاضی خانی بنده حقیر

ایستگاه آسمان

یادنامه هگمتانه ویژه شهید مدافع حرم »مهدی قاضی خانی«:

میهمان دمشق

روایت همسر شهید از دیدار با رهبر انقالب

دست نوشته امام خامنه ای بر دفتر دختر شهید 
مدافع حرم »مهدی قاضی خانی«

ماجرای »نهال« و کاله صورتی چه بود؟
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

انصاف حکم می کند 
کاال را به درستی معرفی کنی

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت: وای بر کم فروشــــان، 
آنان که وقتی بــــرای خود وزن و پیمانــــه می کنند حق خــــود را به طور کامل 
می گیرنــــد، ولــــی هنگامی کــــه بــــرای دیگــــران وزن و پیمانــــه می کنند کم 

می گذارند.
حضرت امام علی علیه الســــام فرموده اند: مؤمن حتی با کســــی که با او به 

انصاف رفتار نمی کند با انصاف عمل می کند.
حکایت:   �

حســــین بــــن مختار کــــه کاه دوز بــــود نقل می کنــــد خدمت امــــام صادق 
علیه الســــام رســــیدم و عرض کرده ما کاه می دوزیم و الی کاه پنبه کهنه 
قــــرار می دهیم و از این موضوع چیزی به مشــــتریان نمی گوییم، نظر شــــما 
چیســــت؟ حضرت می فرمایند: دوست دارم که به مشــــتریان بگویی که از 

چه نوع پنبه ای استفاده می کنی.
به انصاف و عدل است گیتی به پای
سپاهی چو آن نیست گیتی گشای
اگر ملک خواهی ره عـــــــــــــدل پــوی
وگر نی ز دل آن هــــــــــوس را بشوی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز سی نما

میز مطالعه

مستند »درخشش مکاشفه« درباره ضرورت های وحدت
هگمتانه، گروه فرهنگی: مســــتند »درخشش مکاشفه« مقبره اولین 
میزبان پیامبر )ص( در مدینه را به تصویر می کشــــد؛ این بارگاه اکنون 

تبدیل به محلی برای وحدت مسلمانان شده است.
مستند "درخشــــش مکاشفه" به کارگردانی محمدرضا محمدی نجات 
در شبکه مستند ســــیما تولید شده اســــت. این اثر به زندگی و زمانه 
ابو ایوب انصــــاری، صحابه جلیل القدر پیامبر مکرم اســــام پرداخته و 

آرمگاه او در استانبول را به تصویر می  کشد.
محمدی نجات در گفت وگویی ضمن اشاره به چرایی پرداخت به این 
ســــوژه گفت: باید بگویم تاکنون درباره ضرورت وحدت، کار رسانه ای 
دقیق و درخور انجام ندادیم و از این منظر رســــانه ملی کارنامه ای شبه 
خالی دارد. این موضوع در حالی اســــت که مقام معظم رهبری موضوع 
وحــــدت را بحثی راهبردی در جمهوری اســــامی دانســــته اند. عاوه بر 
ایــــن، امام خمینــــی )ره( نیز وحــــدت را یکــــی از پیش زمینه های ظهور 

می دانند.
وی اضافه کرد: اگر بپذیریــــم که جای خالی تولیداتی با موضوع وحدت 
احســــاس می شــــود، یکی از بزرگتریــــن جوامعی که نیاز اســــت بدان 
بپردازیم، کشــــور ترکیه است. متأســــفانه نســــبت به ترکیه شناخت 
پایینی در ایران وجود دارد و مردم ترکیه نیز شناخت دقیقی از ایرانیان 
ندارنــــد. این موضوع در حالی اســــت که بخش قابــــل توجهی از ترکیه 

مسلمان اند.
این کارگردان و مستندســــاز با اشــــاره به اینکه برخی از مدیران رسانه 
ملــــی ضرورت توجــــه به ایــــن موضــــوع را فهمیده اند، گفــــت: از زمانی 
که سوژه ســــاخت چنین مســــتندی مطرح شد، جلســــات تحقیقاتی 
متعددی داشــــتیم تا موضوعات دقیقی انتخاب شود و در نهایت به 
سوژه مستند »درخشش مکاشفه« رسیدیم. متأسفانه به دلیل عدم 

شــــناخت از اهل ســــنت، ذهنیت منفی از ارادت آنــــان به موضوعاتی 
مثــــل زیارت و توســــل وجــــود دارد در حالی که این موضــــوع متفاوت 

است.
وی تأکید کرد: در این مستند ســــراغ مقبره ابوایوب انصاری از صحابه 
پیامبــــر )ص( که در اســــتانبول ترکیه قرار دارد، رفتیــــم و حال و هوای 
معنــــوی آن را به تصویر کشــــیدیم. همان طور که می دانیــــد ابو ایوب 
انصاری از یاران بزرگ پیامبر در مدینه و در ماجرای ســــکونت حضرت 
رسول در مدینه اولین میزبان ایشان بوده است. عاوه بر این، نکات 
برجسته زیادی در زندگی او یافت می شود که باعث ارج و قرب اوست؛ 
برای مثال در همــــه غزوه ها در رکاب پیامبر )ص( حضور داشــــته و در 
جنگ های ســــه گانه زمان خافــــت امیرالمؤمنیــــن)ع( از فرماندهان 

ایشان بوده است.
کارگردان مســــتند »درخشــــش مکاشــــفه« گفــــت: این مســــتند در 
عیــــن اینکه بارگاه ابــــو ایوب را به عنــــوان مقصدی زیارتی بــــه ایرانیان 
معرفی می کند، با نمایش اهل ســــنت در آنجا که مشغول زیارت این 
مقبره اند، ظرفیت بســــیار خوبش برای تبدیل شدن به محل وحدت 

را به تصویر می کشد.
او با اشــــاره به اینکه مســــئله وحدت در مســــتند دیگــــری ادامه پیدا 
خواهــــد کرد، گفت: با توجه به تحقیقاتی که داشــــتیم، دو مســــتند 60 
دقیقه ای بلند از ترکیه تولید کردیم؛ یکی از آنان »درخشش مکاشفه« 

است و دیگری در آینده به نمایش درمی آید.
: عوامل ساخت این مستند عبارتند از

تصویربرداران  محمدی نجــــات،  محمدرضــــا  کارگــــردان،  و  تهیه کننده 
مســــعود قندی، علی آیدین و مصطفی نجفی، صداگــــذاری، تدوین و 

پردازش رنگ محمد رسول شفیعی.

30 روایت از 30 روز نخست ورود موج کرونا به اروپا در یک کتاب
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: »در چنگال کابوس« ســــی روایــــت و روز 
نوشت از سی روز نخســــت ورود موج کرونا به اروپا و به طور مشخص 
محــــل اقامت جان دوســــت در آلمــــان را روایت می کند و نویســــنده 
نگاهی مردم شناســــانه و در عین حال شاعرانه به این موضوع داشته 

است.
روزنوشــــت »در چنگال کابوس« به نویسندگی جان دوست و ترجمه 

فاروق نجم الدین از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شد.
جان دوست، نویســــنده کرد سوری ساکن آلمان اســــت. او در میان 
مردمان منطقه سرزمین مادری خود و نیز مهاجران اروپایی به عنوان 
نویســــنده ای پرکار شــــناخته شده اســــت که تاکنون 12 اثر داستانی از 
وی منتشر شــــده و همزمان با نگارش کتاب» در چنگال کابوس« به 

نگارش سیزدهمین آن نیز مشغول شده است.
با این همه او در کتاب »در چنگال کابوس« سعی کرده به شکلی تازه 
از نگارش دســــت پیدا کند که میان روایت داستانی و غیرداستانی در 
حرکت است. در این کتاب جان دوست که ساکن شهر بوخوم آلمان 
اســــت خود را در میان بحرانی تازه و عالمگیر کشــــف می کند؛ در میان 
بحران کرونا که به گفته خودش او را ناگزیر از نوشــــتن می کند، ناگزیر از 
ثبت آنچه بر سر خود و جهان پیرامونش آمده و او به عنوان نویسنده 

باید آن را ثبت کند.
جان دوست در این کتاب مشاهده و مستند نگاری را در خدمت جذب 
و جلب جزئیات در آورده است. جزئیاتی که تا پیش از این در فضاسازی 
داستانی به کمک او می آمد و در این کتاب در خدمت روایت مستند او 

از جهان پیرامونی اش در مقابله با پاندمی کرونا می آید.
دوســــت به دلیل سابقه خود در تالیف و ترجمه و حتی شاعری در این 
روایت ها ســــعی کرده از تلفیق این داشته ها به زبانی اختصاصی و تازه 
برای روایت دســــت پیدا کند. خود او در بخشی از کتاب در این زمینه 
می گویــــد که برای نگارش ایــــن کتاب ناچار از فروشکســــتن خودش 

شده و دوباره از نو وجود خودش را ساخته است تا بتواند انسان هایی 
را که در هنگامه پاندمی میلی شــــدید و عجیبی بــــه اموری مانند خرید 

پیدا کرده اند را کشف، ثبت و در نهایت مستند نگاری کند.
این کتاب 30 روایت و روز نوشت از 30 روز نخست ورود موج کرونا به 
اروپا وبه طور مشــــخص محل اقامت جان دوست در آلمان را روایت 
می کند و نویسنده نگاهی مردم شناســــانه و در عین حال شاعرانه به 
این موضوع داشــــته اســــت تا جایی که بســــیاری از فراز های متن روز 
نوشــــت های او یادآوری متون کاسیک شــــاعران بلند آوازه عرب نیز 

هست.
جان دوســــت در این کتــــاب دائم در حال تغییر مســــیر دادن از مقام 
نویسنده و شاعر به گزارشــــگر و برعکس است. او روایتش از پاندمی 
کرونا را به شکلی سامان داده است که مخاطبش به هیچ کدام از این 

دو ژانر به صورت صرف برخورد نمی کند؛ گاهی 
از پاندمی در آلمــــان می گوید و در همان لحظه 
از آلمــــان مخاطب خــــود را به منطقــــه کوبانی و 
آئین های مردم و جوانانش می کشــــاند و پس 
از آن دوباره مخاطب را به دل حادثه می کشاند. 
این چنین اســــت که روایت چنــــد بعدی او در 
عمل متنی چند وجهی و بسیار خواندنی از کار 

در آمده است.
کتاب »در چنگال کابوس«، 30 روز در محاصره 
 ، کرونا، روزنوشــــته ای از نویســــنده ســــوری تبار
جان دوســــت )Jan Dost( اســــت که به تازگی از 
سوی انتشــــارات خطوط و ظال منتشر شده 
اســــت. در ایران نیز انتشــــارات نیســــتان این 
کتاب را با ترجمــــه فاروق نجم الدیــــن، مترجم، 

مستندساز و تهیه کننده منتشرکرده است.

فراخوان دهمین جشنواره سراسری ادبیات بسیج
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مســــؤول انجمــــن ادبیات 
داستانی ســــازمان بســــیج هنرمندان اســــتان همدان از 
برگزاری دهمین جشــــنواره سراســــری ادبیات بسیج خبر 

داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محســــن صیفــــی کار اظهــــار کرد: 
در راســــتای تحقــــق جهش تولیــــدات فرهنگــــی و هنری، 
انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان از نویسندگان 
دعوت می کند در جشــــنواره سراسری ادبیات بسیج و در 

بخش های ملی و استانی شرکت کنند.
وی با اشــــاره به اینکه قالب جشــــنواره به صورت داستان 
کوتاه اســــت بیان کرد: میزان کلمات هــــر اثر حداکثر باید 
5000 کلمــــه باشــــد؛ ضمن اینکه داســــتان ارســــالی نباید 

پیش از این در جشنواره ای برگزیده شده باشد.
مســــؤول انجمــــن ادبیــــات داســــتانی ســــازمان بســــیج 
هنرمنــــدان همــــدان در ادامه با بیــــان اینکه آثــــاری مورد 
داوری قرار می گیرد که قبا در کتابی منتشر نشده باشد، 
تأکید کرد: آثار داستانی در دو گروه سنی نوجوان )حداکثر 
17 ســــال( و بزرگســــال )17 ســــال به باال( مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت و ارسال آثار برای همگان آزاد است.
وی ضمن اشــــاره به جوایز گــــروه نوجوان جشــــنواره بیان 
کرد: از رتبه نخســــت کشــــوری با اهدای تندیس جشنواره، 
لوح تقدیر و جایزه نقدی بــــه ارزش 30 میلیون ریال، از رتبه 
دوم کشوری با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به ارزش 20 
میلیون ریال، از رتبه سوم کشــــوری نیز با اهدای لوح تقدیر 
و جایــــزه نقدی به ارزش 10 میلیون ریال تقدیر خواهد شــــد 
و همچنین در این بخش از ســــه اثر تقدیــــری نیز با اهدای 

جوایزی به ارزش 7 میلیون ریال قدردانی خواهد شد.
مســــؤول انجمــــن ادبیــــات داســــتانی ســــازمان بســــیج 
هنرمندان همدان در ادامه با اشــــاره به جوایز گروه سنی 
بزرگساالن بیان کرد: از رتبه نخست کشوری این بخش با 
اهدا تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به ارزش 
50 میلیون ریال، از رتبه دوم کشــــوری جشنواره نیز با اهدا 
لوح تقدیر و جایزه نقدی به ارزش 30 میلیون ریال و از رتبه 
سوم کشوری این بخش از جشنواره به صورت لوح تقدیر 

و جایزه نقدی به ارزش 20 میلیون ریال تقدیر می شود.
وی گفت: تقدیر از پنج اثر به عنوان اثر شایســــته تقدیر با 
اهدا لوح تقدیر و جوایزی به ارزش 12 میلیون ریال از دیگر 

برنامه های دبیرخانه این جشنواره خواهد بود.

صیفی کار بیان کرد: رازهای ارغوانی )روایت حماسه سازان 
دفاع مقدس(، مکتب سلیمانی )شهیدسردارسلیمانی، 
مدافعــــان حــــرم، تقویــــت محــــور مقاومــــت و مبــــارزه با 
(، جهش تولیــــد، اقتدار و بالندگی، شکســــت  اســــتکبار
تحریم هــــای ظالمانه، الفبــــای ایثار )مدافعان ســــامت(، 
 ( کمک مؤمنانه )مواســــات و همدلی(، زخم های شعله ور
، مقاومت مردم مظلوم  افشــــای جنایت ایادی اســــتکبار
یمن، فلسطین، سوریه، عراق و...(، سبک زندگی اسامی 
ایرانــــی )مســــجدمحوری و تحقق محله اســــامی، حجاب 
و عفــــاف، عدالت محوری، رشــــد جمعیت، فرزنــــد آوری و 
تحکیم بنیان خانواده، ساده زیستی، مصرف کاالی ایرانی 

و...( از جمله اهداف جشنواره خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان محدودیتی در انتخاب 
موضــــوع نخواهند داشــــت تأکید کرد: این جشــــنواره در 
دو مرحله اســــتانی و کشــــوری برگزار خواهد شــــد، ضمن 
اینکه آخرین مهلت ارســــال آثار پانزدهم آذرماه اســــت و 
آئین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان کشــــوری نیز بهمن ماه 

خواهد بود.
مســــؤول انجمــــن ادبیــــات داســــتانی ســــازمان بســــیج 
هنرمندان اســــتان همدان ادامه داد: عاقمندان شرکت 
در جشنواره سراسری بسیج می توانند آثار خود را از طریق 
شماره تماس 09056024790 و از درگاه فضای مجازی ایتا 

به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی بیان کرد: عاقمندان برای کســــب اطاعات بیشــــتر 
از طریــــق پایــــگاه خبــــری تحلیلی هفــــت هنر به نشــــانی 
ســــازمان  اطاع رســــانی  وبــــگاه   ،www.7honar-hmd.ir
www.hamedan. نشــــانی  به  همدان  هنرمندان  بســــیج 
basijhonarmandan.ir و شماره تماس 081-32674747 
و 32651711-081 با دبیرخانه استانی این جشنواره ارتباط 

بگیرند.
صیفی کار بــــا بیان اینکه دبیرخانه جشــــنواره مجموعه ای 
از آثار داســــتانی منتخب را در قالب کتاب منتشر خواهد 
کرد، مطرح کرد: آثار داســــتانی تنها به صورت تایپ شده و 
در قالب وورد و از طریق سازمان بسیج هنرمندان استان 
همدان پذیرفته خواهد شــــد. وی در پایان ذکر گروه سنی 
شرکت کنندگان و مشــــخصات کامل فردی همچون نام 
، کدملی، شــــماره همراه و پســــت  ونــــام خانوادگی، نام پدر

الکترونیکی را ضروری دانست.

آرد مــــه مــــن گاهــــگاه از اشــــتباه اینجــــا گــــذار 
اینجــــا گاهــــگاه  را  او  کآرد  اشــــتباهی  فــــدای 
مگــــر ره گــــم کند کــــو را گــــذار افتــــد به مــــا یارب
فــــراوان کــــن گــــذار آن مــــه گــــم کــــرده راه اینجــــا
ر یا شهر

امام علی علیه السالم:

هیچ یک از شما با کسالت و خواب آلودگی به نماز نایستد و به خودش 
 خویش قرار دارد. بنده 

ّ
نیز فکر نکند؛ زیرا در پیشگاه پروردگاِر عّز و جل

همان مقدار از نمازش بهره می برد که با توّجِه قلبی او همراه باشد.
الخصال: 10/613

ز ُمُکنه
َ
آفداب گ

؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود 
پدربزرگ هــــا و مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگی می کردنــــد. و باز هم این 
کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشته را زنده 
کنند برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم 

زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفــــی برخی کنایات و ضرب المثل هــــا که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
ز ُمُکنه: آفتاب گز می کند. یعنــــی کاری بیهوده انجام می دهد. 

َ
آفداب گ

بی کار است. در اصطاح مشابه گفته می شود؛ آب میان هاون می کوئه.
آفداب می گیره: آفتاب می گیرد. یعنی از بی کاری زیر نور آفتاب نشسته 

است. از گرمای آفتاب استفاده می کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ارائــــه این مطالــــب از کتاب فرهنــــگ اصطالحات عامیانــــه همدانی تالیف محمد علــــی نوریون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

وصیت شهید غالمرضا صبورى رنجبر

ای جوانان!
نکند در غفلت و بی تفاوتی

بمیرید
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ 
چــــه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را 
گذاشــــته بودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی 
از  گلگــــون،  افق هــــای  از  می نوشــــتی  عبــــورت؟  از 
تــــو  تفتیــــده.  خاک هــــای  در  روییــــده  جوانه هــــای 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، منم که 
صدای تو شده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
، ای  چشــــم هایت را بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنقدر به جبهه می روم و می جنگم تا شــــهید شــــوم. 
اى جوانــــان نکنــــد در رختخــــواب ذلــــت بمیرید که 
حســــین)ع( در میدان نبرد شهید شــــد. اى جوانان 
مبــــادا در غفلــــت بمیریــــد کــــه علــــی)ع( در محراب 
عبادت شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید 
که علی اکبر حسین)ع( در راه حسین)ع( و با هدف 

شهید شد.
اى مــــادران مبــــادا از رفتــــن فرزندانتــــان بــــه جبهه 
جلوگیرى کنیــــد که فردا در محضر خــــدا نمی توانید 
جــــواب زینب)س( را بدهید که تحمل 72 شــــهید را 

کرد.
همه مثــــل خانــــدان وهــــب جوانانتان را بــــه جبهه 
بفرستید و حتی جســــد او را هم تحویل نگیرید، زیرا 
مادر وهب فرمود ســــرى را که در راه خدا داده ام پس 

نمی گیرم.
برادران اســــتغفار و دعــــا را از یاد نبرید کــــه بهترین 
درمان هــــا براى تســــکین دردهاســــت و همیشــــه 
به یاد خــــدا باشــــید و در راه او قــــدم بردارید و هرگز 
دشــــمنان بیــــن شــــما تفرقــــه نیاندازند و شــــما را 
از روحانیــــت متعهــــد جــــدا نکننــــد لذا اگــــر چنین 
جشــــن  روز  و  مســــلمانان  بدبختــــی  روز  کردنــــد 
ابرقدرت هاســــت. حضورتــــان را در جبهه هاى حق 

علیه باطل ثابت نگه دارید.
در رفتار و ســــخنان امام بیشتر دقیق شوید و سعی 
کنید عظمــــت او را دریابیــــد و خویش را تســــلیم او 
ســــازید و صداقت و اخاص خود را همیشــــه حفظ 
کنید اگر فیض شــــهادت نصیبم شــــد، آنانکه پیرو 
خط ســــرخ امام خمینی)ره( نیســــتند و به والیت او 
اعتقــــاد ندارند بر مــــن نگریند و بر جنــــازه من حاضر 
نشوند اما باشد که روزی آنان نیز متحول شوند و به 

رحمت الهی نزدیک.
ســــام مرا بــــه رهبــــر عزیــــزم برســــانید و بگوئید تا 
آخرین قطره خونم ســــنگر اســــام را ترک نخواهم 
کــــرد، بــــا خداونــــد پیمــــان می بنــــدم کــــه در تمام 
عاشــــوراها و در تمام کرباها با حســــین)ع( همراه 
باشم و ســــنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همه 
احکام اسام در زیر پرچم اسامی امام زمان )عج( 

درآید. اهتزاز  به 
وصیتنامه شهید غالمرضا صبورى رنجبر

ایستگاه آسمان

تئاتر »آب و دیگران«
را در فضای مجازی ببینید

هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم نمایش عروســــکی 
»آب و دیگران« به نویســــندگی و کارگردانی علیرضا 
ناصحی در پایــــگاه اینترنتی کانــــون پرورش فکری 
کــــودکان و نوجوانــــان به نمایش گذاشــــته شــــده 

است.
بــــه  دیگــــران«  و  »آب  عروســــکی  نمایــــش  فیلــــم 
نویســــندگی و کارگردانی علیرضــــا ناصحی در قالب 
طرح »نمایش نما« در پایگاه اینترنتی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته شده 

است.
، منتخب کارگاه نمایش تئاتر شهر است که  این اثر
در جشنواره »ایشارا دهلی  نو« در کشور هندوستان 

نیز مورد تجلیل قرار گرفت.
در خاصه داســــتان این اثر نمایشــــی آمده اســــت 
»آقــــای کِف پا به دنبال آب بــــرای گلدانش می گردد. 
اما خشک سالی فرا رسیده و آقای کف پا ناگزیر وارد 

سفری می شود.«
بر اســــاس این گزارش عروسک گردان های نمایش 
 ، »آب و دیگــــران«، همــــا خداجــــوی، مــــژده ذکریاپور
، شــــیما منتظری، علیرضا ناصحی و  فرشاد فرهادپور
مرتضی حســــینی اند. همچنین طراحی پوســــتر این 
نمایش عروســــکی را علــــی خداجوی، طراحــــی نور را 
 ، مســــلم رضایی، مجری نور و صدا احسان فرهادپور
طراحی عروســــک آن را طلیعه طریقی و کار ســــاخت 
عروسک ها و اکساســــوار عروسکی را هما خداجوی 

برعهده داشته اند.
نمایــــش »آب و دیگــــران« جایــــزه بهترین ســــاخت 
عروســــک و عروســــک گردانی و همچنیــــن جایــــزه 
نمایــــش منتخــــب آرای مردمــــی بخــــش نوجــــواِن 
تئاتــــر  بین المللــــی  جشــــنواره  بیســــت ودومین 
کودک و نوجوان همــــدان را از آن خود کــــرد و نامزد 
دریافت جایزه بخش کارگردانی ســــال، موســــیقی و 

نمایش نامه نیز شده بود.
آبــــان 1399 این  عاقه منــــدان می تواننــــد تا پایــــان 
نمایش را در پایگاه اینترنتی »نمایش نما« به نشانی 

th.kpf.ir تماشا کنند.

تماشاخانه
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