
تبریک و تهنیت

بـر خـود الزم می دانیم مراتـب قدردانـی و تشـکر خـود را از جنابعالـی بابت 
پیگیری هـای فـراوان شـما در امر بـه تصویب رسـاندن طرح همسان سـازی 
حقوق بازنشسـتگان کشـوری، لشـگری، تأمین اجتماعی و مستمری بگیران 
را کـه نشـانه تجـارب حضرتعالی می باشـد را بـه نمایندگـی از همـه عزیزان 

بازنشسـته بعمـل آوریم.

جناب آقای

 دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

و  نماینده محترم مردم شریف همدان در مجلس شورای اسالمی

کانون بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی همدان

حفاظــت از مبلمــان، تأسیســات شــهری و امــوال عمومــی، بیانگــر 
احساس مسئولیت شما در برابر دارایی های خودتان است.

ی همدان شــهردار
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تبریک و تهنیت

سـپاس و امتنـان قلبـی مـا را بـه دلیـل پیگیری هـای مسـتمر شـما در بـه 
بازنشسـتگان کشـوری،  تصویـب رسـاندن طـرح همسان سـازی حقـوق 
لشـگری، تأمیـن اجتماعـی و مسـتمری بگیران پذیرا باشـید. توفیقـات روز 

افـزون و سـامتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو می نماییـم.

جناب آقای

 دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
ریاست محترم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

و  نماینده محترم مردم شریف همدان در مجلس شورای اسالمی

خانه کارگر استان همدان

رعایت فاصله اجتماعی
فاصله 1/5متری = مراقبت بیشتر از خود
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان:

1۲ خودروی  خوزستانی جریمه شدند
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: عسگریان، رئیس شورای شهر
بودجه 1600 میلیاردی برای سال 1400 

شهرداری همدان مصوب شد
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رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری خبر داد:

ح ساماندهی ترافیکی  آغاز طر
و بهبود وضعیت تردد کوی رضوان

تجلیل از مدیران منتخب کانون های فرهنگی و هنری مساجد همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با بزرگداشت بیست 
و هشتمین سالروز تأســــیس کانون های فرهنگی هنری 
مســــاجد، منتخبان مدیران کانون هــــای فرهنگی و هنری 

مساجد همدان در طرح ملی ایران قوی تجلیل شدند.

آیت ا... شعبانی: کانون های فرهنگی هنری مساجد  �
بستر مناسب جذب نسل جوان به مساجد

به گزارش هگمتانه، امام جمعه همدان در این مراســــم که 
ظهر دیروز در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان 

با حضور منتخبان کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار 
شــــد، گفت: کانون های فرهنگی هنری مســــاجد بستری 
مناسب برای جذب نسل جوان به مساجد در جهت ترویج 

آموزه های دینی در قالب هنری هستند.
آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی گفت: کانون هــــای فرهنگی 
هنری مساجد بستری مناسب برای جذب نسل جوان به 

مساجد هستند.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان افــــزود: کانون های 
فرهنگی و هنری با توجه به همجواری با مساجد در کارهای 
تشــــکیالتی و در عرصه کارهای فرهنگــــی و اجتماعی تأثیر 
گذار هستند. وی ادامه داد: نقاط قوت کانون های فرهنگی 
و هنــــری مســــاجد اســــتفاده از ابزار هنــــر و ارائــــه مطالب و 

آموزش ها در قالب هنر است.
آیت ا... شــــعبانی با بیان اینکه زبان هنــــر خریدار و مخاطب 
بیشتری دارد، گفت: اندیشــــه هایی که در قالب هنر بیان 

شود، تأثیرگذاری بیشتری در جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان اظهار کرد: کانون های 
فرهنگی و هنری فعالیت های بسیار خوبی در جامعه دارند 

که باید این فعالیت ها را گسترده تر کنند.
آیت ا... شــــعبانی خطاب به مدیــــران کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد در استان همدان گفت: مدیران کانون های 
مساجد باید با هیأت امنای مساجد، امام جماعت و پایگاه 

بسیج همکاری و ارتباط خوبی داشته باشند.
امام جمعــــه همدان گفــــت: همچنین مدیــــران کانون ها 
در شــــورای های محــــالت حضــــور پیــــدا کننــــد و در جهت 
فعالیت های فرهنگی و هنری در محالت و مســــاجد خود 
فعالیت چشمگیر و گسترده ای با همکاری شورای محالت 

انجام دهند.
وی به جشــــن های پیش رو و اعیــــاد مذهبی از جمله نیمه 
شــــعبان اشــــاره کرد و گفت: کانون های فرهنگی و هنری 
مســــاجد با همکاری ســــایر ارگان ها در برگزاری جشن های 

مذهبی در محالت خود خودجوش عمل کنند.

ناهیدی فــــرد: فعالیت 590 مدیر کانــــون به عنوان  �
افسران جنگ نرم در استان

و  فرهنگــــی  کانون هــــای  هماهنگــــی  ســــتاد  سرپرســــت 
هنری مســــاجد اســــتان همدان نیز در این مراســــم گفت: 
فعالیت هــــای مختلــــف فرهنگــــی و هنــــری کانون هــــای 
مســــاجد ذیل طرح ملی ایران قوی طی امســــال در سراسر 
اســــتان اجرای شــــد. حمیدرضا ناهیدی فرد با ارائه گزارشی 
از فعالیت هــــای کانون های فرهنگی و هنری مســــاجد در 
طی ســــال افزود: در استان همدان بالغ بر 590 مدیر کانون 
به عنوان افســــران جنگ نرم در خط مقدم مبارزه با تهاجم 

فرهنگی مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: اجرای طرح یاریگــــران زندگی در قالب تربیت 
مربــــی در جهت پیشــــگیری از اعتیــــاد، توزیع بســــته های 
حمایتــــی به خانواده های نیازمند و آســــیب دیــــده از کرونا، 
توزیع گوشت گرم در سه مرحله بین خانواده های نیازمند، 
اجرای طرح ســــه شــــنبه های تکریم، اجرای طرح شنبه های 

، اجــــرای ویژه  بــــا کتاب، برگــــزاری کارگروه ســــتاد دهــــه فجر
برنامه های چهل و دومین ســــالگرد پیروزی شــــکوهمند 
انقالب اســــالمی از جمله همکاری با اجــــرای کاروان فاطمی 

فجر انقالب از برخی برنامه های اجرایی بود.
وی به پویش رسانه ای مســــجد، کانون و مهر علوی اشاره 
کرد و گفت: این پویش با همت خبرگزاری شبســــتان و با 

هدف کمک به مناطق زلزله زده سی سخت انجام شد.
ناهیدی فرد همچنین با اشــــاره بــــه مقوله انتخابات گفت: 
کانون هــــای فرهنگــــی و هنــــری مســــاجد بایــــد در جهت 
تشویق جوانان و اقشار مختلف مردم برای حضور پررنگ و 

چشمگیر در انتخابات فعال باشند.
به نقل از شبســــتان، وی همچنین به جشن های پیش رو 
در اعیاد مذهبی اشــــاره و اظهار کرد: کانون های فرهنگی و 
هنری مســــاجد به صورت خود جوش و با حضور قشرهای 
مختلف در برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی در محالت 

پای کار هستند.

حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی: 

افزایش ظرفیت ۵۰ هزار مسکن ملی 
با تصویب طرح جامع
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توزیع ۸ هزار گل محمدی بین شهروندان همدانی توسط شهرداری منطقه چهار

شمیم گل محمدی در همدان 
پیچید

مدیر منطقه4 شهرداری همدان گفت: با هدف افزایش بهره وری فضای سبز شهری و افزودن طراوت 
، در آخرین روز های سال 99  و تازگی به فضای شــــهر و منازل شــــهروندان و هم زمان با فرارســــیدن بهار

شهرداری منطقه چهار همدان حدود 8 هزار گلدان گل محمدی را بین مردم توزیع کرده است.

آغاز ثبت نام داوطلبان 
شوراهای اسالمی شهر و روستا

فرماندار همدان از آمادگی ثبت نام داوطلبان انتخابات شــــورای شــــهر و روستا خبر داد و گفت: 
است. شده  فراهم  الزم  زیرساخت های  تمام 

به گــــزارش هگمتانه، محمدعلی محمدی روز گذشــــته از آمادگی کامــــل فرمانداری همدان برای 
ثبت نام داوطلبان شوراهای اســــالمی شهر و روستا خبر داد و اظهار کرد:  ...

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای خروج همدان از بن بســــت گرانی مســــکن و مشکالت مردم 

طرح جامع راهگشا است.
حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار هگمتانه تأکید 
کرد: شایستگی های طبیعی، فرهنگی و تاریخی و کیفیت شهری همدان 

باعث رغبت مردم به زندگی در این کالنشهر شده است.
وی افزود: گرانی سرســــام آور مســــکن مانع از تحقق ازدواج آسان 
شــــده بنابرایــــن همه وظیفه فــــردی و جمعی داریم تــــا با برچیدن 

راهــــی برای   جوانان 
ً
مشــــکالت اســــکان شــــهروندان خصوصــــا

مسکن دار شدن عموم مردم پیدا کنیم یا راهی بسازیم.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاســــبات مجلس شــــورای 
اســــالمی همچنین تصریــــح کرد: بــــرای کمک به اقشــــار کم درآمد 
وظیفه داریم هر تالشی را که الزم است به کار ببندیم و با هم افزایی 
و وفاق جمعی و با تمســــک به خرد هوشمندانه، دست به دست 

هم دهیم و همدان را به تعالی برسانیم.
این نماینده مجلس شــــورای اســــالمی اذعان کرد: با تصویب طرح 

جامع شــــهر همدان می توان ظرفیت مســــکن ســــازی برای شــــهر 
همدان را در قالب اقدام ملی مسکن تا 50هزار واحد افزایش داد.

وی افزود: با تصویب این طرح شــــاهد شکســــت حباب مسکن و 
زمین در همدان خواهیم بود که در این اتفاق انتفاع عمومی وجود 

دارد.
حاجی بابایی همچنین با اشــــاره به کیفیت عالی زندگی در شــــهر 
همدان بیان کرد: برای پاســــخ به ســــیل تمایالت به ســــکونت در 

همدان راهی جز تصویب طرح جامع نمانده است.

وبینار همگرایی گردشگری شهرداری های همدان و بم برگزار شد
صفحه  ۲

صفحه  ۲

صفحه  7 صفحه  ۲

عید مبعث مبارک باد
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حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

افزایش ظرفیت 50هزار مسکن 
ح جامع ملی با تصویب طر

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی گفت: بــــرای خروج 
همدان از بن بست گرانی مسکن و مشکالت مردم طرح 

جامع راهگشا است.
حمیدرضا حاجی بابایی روز گذشــــته در گفتگو با خبرنگار 
کــــرد: شایســــتگی های طبیعی، فرهنگی  هگمتانه تأکید 
و تاریخی و کیفیت شــــهری همدان باعث رغبت مردم به 

زندگی در این کالنشهر شده است.
وی افزود: گرانی سرسام آور مسکن مانع از تحقق ازدواج 
آســــان شــــده بنابراین همه وظیفه فردی و جمعی داریم 
 
ً
تا با برچیدن مشــــکالت اســــکان شــــهروندان خصوصا
جوانان راهی برای مســــکن دار شــــدن عموم مردم پیدا 

کنیم یا راهی بسازیم.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاســــبات مجلس 
شــــورای اســــالمی همچنین تصریــــح کرد: بــــرای کمک به 
اقشــــار کم درآمد وظیفه داریم هر تالشــــی را که الزم است 

به کار ببندیم و با هم افزایی و وفاق جمعی و با تمسک به 
خرد هوشــــمندانه، دست به دست هم دهیم و همدان را 

به تعالی برسانیم.
ایــــن نماینــــده مجلس شــــورای اســــالمی اذعان کــــرد: با 
تصویــــب طــــرح جامع شــــهر همــــدان می تــــوان ظرفیت 
مسکن ســــازی برای شــــهر همدان را در قالب اقدام ملی 

مسکن تا 50هزار واحد افزایش داد.
وی افــــزود: با تصویب این طرح شــــاهد شکســــت حباب 
مســــکن و زمین در همدان خواهیم بود که در این اتفاق 

انتفاع عمومی وجود دارد.
حاجی بابایی همچنین با اشــــاره بــــه کیفیت عالی زندگی 
در شــــهر همدان بیان کرد: برای پاسخ به سیل تمایالت 
بــــه ســــکونت در همدان راهــــی جز تصویب طــــرح جامع 

نمانده است.
حاجــــی بابایی تأکید کــــرد: هر تحلیل و تفســــیری جز این 
حرکــــت بزرگ اســــتانی بــــرای ارزان کردن قیمــــت زمین و 

مسکن به بیراهه رفتن است.
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس شــــورای 

اسالمی در پایان با اشاره به ضرورت التزام به قانون اضافه 
کرد: این امر با لحاظ کردن مبادی قانونی منجر به تســــریع 

در فرایند طرح جامع شهری خواهد شد چرا که نیاز ضروری 
استان همدان است.

: عسگریان، رئیس شورای شهر

بودجه 1600 میلیاردی برای سال 1400 شهرداری همدان مصوب شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی شهر 
همدان خبر داد: در راســــتای اجرای بند 12 ماده 80 قانون 
؛  تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور
هزار و 600 میلیارد تومان بودجه برای سال 1400 شهرداری 
همــــدان مــــورد تصویب اکثریت اعضای شــــورای شــــهر 

همدان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان؛ سید 
، گفت:  مسعود عسگریان در نودمین صحن شورای شهر
بودجه عمومی شــــهرداری همدان از حیــــث منابع تأمین 
اعتبار شــــامل درآمدها، واگذاری دارایی های ســــرمایه ای و 
دارایی های مالــــی اعم از منقول و غیرنقد بالــــغ بر 16 هزار و 
850 میلیارد ریال و از حیث مصارف شامل هزینه ها، تملک 

دارایی های سرمایه ای و تعهدات قطعی شده سنواتی بالغ 
بر 16 هــــزار و 850 میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت. به 
گفته وی؛ همچنین 6 هزار و ٩٣٢ میلیارد و 692 میلیون ریال 
اعتبارات هزینه ای؛ ٩ هزار و 430 میلیارد و 701 میلیون ریال 
اعتبارات تملک دارایی های ســــرمایه ای و همچنین 486 
میلیارد و 670 میلیون ریال تعهدات قطعی سنواتی در نظر 

گرفته شده است.
عســــگریان ادامه داد: با تصویب اکثریت اعضای شورای 
 مناســــبی بــــه پروژه های 

ً
شــــهر همــــدان، اعتبار نســــبتا

و  شــــهرداری  ســــتاد  و  چهارگانــــه  مناطــــق  نیمه تمــــام 
ســــازمان های وابســــته تخصیــــص داده شــــد کــــه این 
 اولویت نخست کاری شهرداری 

ً
پروژه های شهری عمدتا

و شورای شهر تعیین شدند.
وی افزود: بودجه  مناسبی هم برای پروژه های دیگر تحت 
عنوان پروژه  های جدید در سطح مناطق چهارگانه با نگاه 

، تخصیص داده شد. توسعه ای به شهر
رئیس شــــورای شــــهر همدان؛ یکی از ویژگی های بودجه 
1400 شهرداری را تأمین اعتبار مناسب برای فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی در شهر به نسبت نیازهای اجتماعی 
شــــهر همدان برشــــمرد کــــه در ایــــن زمینه می تــــوان به 
کمک برای بخش های مختلف از جمله ورزش و نشــــاط 
اجتماعی، ورزش شــــهروندی، مســــاجد، فرهنگسراها و 
آموزش شهروندی، بســــیج، کمک به نگهداری باغ موزه 
دفاع مقــــدس و امر به معروف و نهی از منکر و همچنین 
کمک به توسعه زیرســــاخت ها، ظرفیت ها، فعالیت ها و 

طرح های فرهنگی در شهر همدان اشاره کرد.
عســــگریان اظهار کرد: یک میلیــــارد تومــــان اعتبار برای 

ســــاخت فیلم به منظور معرفی جاذبه های گردشــــگری 
شهر همدان مورد تصویب قرار گرفت.

وی بــــا بیــــان اینکــــه در حوزه طــــرح تأمیــــن مجتمع های 
فرهنگــــی و هنــــری 10 میلیارد تومــــان اعتبار بــــرای ادامه 
تکمیل و تجهیز ســــالن اصلی و پوشش گنبد تاالر قرآن 
از محل اعتبارات دولتــــی و 2 میلیارد تومان برای تکمیل 
سالن کســــب وکار جنب فرهنگسرای والیت تخصیص 
یافت؛ عنوان کرد: در حوزه طــــرح تأمین فضاهای ورزش 
همگانی، 2 میلیارد تومان برای ادامه احداث زمین ورزشی 
شــــهید خادم )چمن مصنوعی( و 3 میلیــــارد تومان هم 
برای تکمیل و تجهیز ســــالن ورزشی جنب فرهنگسرای 

والیت در نظر گرفته شد.
رئیس شــــورای شــــهر همدان در پایان با تأکید بر اینکه 
2 میلیــــارد تومان به صــــورت ویژه برای بازســــازی فاز یک 
و احــــداث پــــارک بانوان کــــوی فرهنگیــــان )فــــاز2( باهنر 
تخصیــــص یافته اســــت؛ گفــــت: در حوزه طــــرح بهبود و 
بهسازی فضاهای ورزش همگانی، به ترتیب یک میلیارد 
و 800 میلیون و همچنین 600 میلیون تومان برای بهبود، 
بهســــازی و احداث زمین های ورزشی در مناطق در سطح 
مناطق یک و 2 شهرداری و همچنین 900 میلیون تومان 
برای بهبود، بهسازی، تجهیز و احداث زمین های ورزشی 

منطقه 4 شهرداری تصویب شد.
گفتنی است؛ گزارش های تکمیلی بودجه مصوب سال 
1400 شــــهرداری همدان در وبگاه شــــهرداری به نشــــانی 
http://www.hamedan.ir و وبگاه شورای شهر همدان 
اطالع  به منظور   https://hamedancouncil.ir نشــــانی به 

عموم شهروندان درج خواهد شد.

آغاز تشکیل هیأت های اجرایی انتخابات 1400
هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر ســــتاد انتخابات استان 
همدان گفــــت: کار معرفی معتمدان محلی برای عضویت 
در هیأت هــــای اجرایی انتخابات 1400 در این اســــتان از روز 
گذشته آغاز شده و فرمانداران پنج روز برای معرفی اعضای 

منتخب و تشکیل هیأت اجرایی مهلت دارند.
به گزارش هگمتانه، ابوالقاسم الماسی روز سه شنبه اظهار 
کرد: 2 انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا 
هم زمان با سراسر کشور در خرداد 1400 در استان همدان 
برگزار می شود، عالوه بر آن انتخابات میان دوره ای مجلس 
شــــورای اســــالمی در حوزه بهــــار و کبودراهنگ نیــــز برگزار 

خواهد شد.
وی افــــزود: برای هــــر یک از این انتخابات  تشــــکیل هیأت 
، معتمدان  اجرایی ضروری اســــت که برای تسهیل این کار

منتخب برای هر ســــه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها 
و مجلس مشترک هستند به نحوی که هیأت های اجرایی 

مجزا برای هر یک از این انتخابات تشکیل نخواهد شد.
مدیرکل سیاســــی و انتخابات اســــتانداری همدان گفت: 
تعداد شــــعب اخذ رای برای برگزاری انتخابــــات 1400 در هر 
یک از شهرستان های تابعه استان پس از تشکیل هیأت 
اجرایی و با برگزاری جلســــه بر اســــاس برنامــــه زمان بندی 

شده، مشخص و اعالم می شود.
الماسی اظهار کرد: به منظور بررسی میزان آمادگی استان 
همدان بــــرای انتخابــــات، رزمایش هایی برگزار می شــــود 
تا میزان آمادگی بررســــی و کمبودهــــا و نواقص احتمالی 
نیز برطرف شــــود. به گفته وی، انتخابات ششمین دوره 
شــــوراهای اســــالمی در 32 شــــهر اســــتان همــــدان برای 

انتخاب 174 عضو شورا برگزار می شود به نحوی که مردم 
در شهر همدان برای انتخاب 11 عضو شورا، در چهار شهر 
اســــتان هر کدام برای انتخاب هفت عضو و در 27 شــــهر 
دیگر اســــتان نیز برای انتخاب پنج عضو شــــورای شــــهر 
پای صندوق رای می روند. مدیرکل سیاســــی و انتخابات 
اســــتانداری همدان افزود: همچنین انتخابات شوراها در 
920 روستای استان برگزار می شود که در برخی از روستاها 
پنج نفر و تعدادی هم ســــه نفر به عنوان اعضای شــــورای 
اسالمی روســــتا برای دوره ششــــم انتخاب می شوند. به 
نقــــل از ایرنا، الماســــی اظهار کــــرد: در مجمــــوع بیش از 2 
هــــزار و 800 نفر به عنوان نماینــــده مردم برای عضویت در 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستای استان 

همدان انتخاب خواهند شد.

پیش بینی وزش باد با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت در همدان
کاهش ۸ درجه ای دما

هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشــــناس مرکز پیش بینی 
هواشناسی استان همدان از وزش باد شدید تا پایان هفته 
خبــــر داد و گفت: ســــرعت تندباد در روزهــــای پایان هفته 
افزایش می یابد و در برخی از نقاط اســــتان به 90 کیلومتر بر 

ساعت می رسد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدحســــن باقری شــــکیب 
روزگذشته با بیان اینکه پدیده غالب این روزهای استان 
باد شدید گزارش شده است اظهار کرد: سرعت وزش باد 
در ایستگاه گنجنامه همدان 83 کیلومتر بر ساعت ثبت 
شــــده و ســــرعت تندباد در روزهای پایان هفته افزایش 

می یابد.

وی با اشاره به اینکه گاهی سرعت وزش باد در برخی از نقاط 
اســــتان در روز پنجشنبه به 90 کیلومتر بر ساعت می رسد 
افزود: سرعت وزش باد ثبت شده در ایستگاه هواشناسی 
مستقر در فرودگاه طی روز دوشنبه 42 کیلومتر بر ساعت 
و سرعت تندباد در شهرستان بهار 50 کیلومتر بر ساعت 

ثبت شده است.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی همدان یادآور شد: 
سرعت وزش باد در مناطق مختلف استان متفاوت ثبت 
شــــده اســــت اگر چه در روزهای پایانی هفته بارش باران در 

نوار شمالی استان پیش بینی می شود.
وی به میزان این بارش ها حداکثر تا 15 میلیمتر اشاره کرد 

و گفت: بعد از ظهر و شــــب جمعه در برخی از نقاط استان 
به ویژه گردنه ها شــــاهد ریزش برف خواهیــــم بود و در پی 
فعالیت این سامانه بارشی از روز شنبه دمای هوا بین 7 تا 

8 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
باقری شــــکیب تصریح کرد: در روز دوشــــنبه شهرســــتان 
نهاوند با 17 درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه و کبودراهنگ 
و فامنین با منفی یک درجه ســــانتیگراد ســــردترین نقاط 

استان گزارش شده است.
وی در پایان ســــخنانش متذکر شد: بیشینه دمای هوای 
همدان طی روز دوشنبه 16 درجه سانتیگراد و کمینه دمای 

هوا منفی 2 درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

ممنوعیت تجمع در چهارشنبه و پنجشنبه آخر سال
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل روابط عمومی 
اســــتانداری همدان گفت: برگزاری هرگونه تجمع و برنامه 
چهارشنبه و پنجشنبه آخر سال در همدان ممنوع است.

به گزارش هگمتانه، اســــداهلل ربانی مهــــر پیش از ظهر 
دیــــروز اظهار کرد: با توجه به شــــرایط خاص کرونایی در 
بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایت  ضرورت  و  کشــــور 
برگــــزاری هرگونه برنامــــه در روزهای آخر ســــال ممنوع 
اســــت و بایــــد خانواده هــــا مراقــــب شــــرایط فعلــــی و 

باشند. کرونایی  وضعیت 
وی با بیان اینکه رعایت شــــیوه نامه ها، پرهیز از دورهمی 
و تجمعات و اســــتفاده از ماســــک بزرگ ترین راه کنترل و 
پیشگیری بیماری کروناســــت گفت: در استان همدان، 
مردم بیشترین همکاری را با ستاد مقابله با کرونا و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی داشته اند.
مشــــاور اســــتاندار و مدیرکل روابط عمومی اســــتانداری 
همــــدان گفــــت: همیــــن موضــــوع باعث شــــد شــــرایط 

استان همدان نســــبت به خیلی از استان ها بهتر باشد 
امــــا وضعیت شــــکننده اســــت و بســــتگی بــــه رعایت 

شیوه نامه ها دارد.
وی تأکیــــد کرد: برنامه هــــا و تجمع روزهای چهارشــــنبه و 
پنجشــــنبه آخر ســــال با هر عنوان و نامی می تواند باعث 
افزایش آمار ابتال به کرونا در استان و سخت شدن شرایط 
شود و امسال با توجه به شرایط کرونایی برنامه و تجمع در 

روزهای پایان سال نداریم.

آغاز ثبت نام داوطلبان 
شوراهای اسالمی شهر و روستا

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: فرماندار همدان از 
آمادگی ثبت نام داوطلبان انتخابات شــــورای شهر 
و روســــتا خبــــر داد و گفت: تمام زیرســــاخت های 

الزم فراهم شده است.
روز  محمــــدی  محمدعلی  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
برای  همدان  فرمانداری  کامل  آمادگی  از  گذشــــته 
ثبت نــــام داوطلبان شــــوراهای اســــالمی شــــهر و 
روســــتا خبر داد و اظهار کرد: تمام زیرساخت های 

آماده شده است . الزم برای امر ثبت نام 
وی تصریــــح کــــرد: دیروز بــــه صــــورت نمادین کار 
کاربران انجام شــــد  ثبت نام در فرمانداری توســــط 
تــــا آمادگی الزم برای روز ثبت نام فراهم شــــود و در 

شود. رفع  مشکل  وجود  صورت 
فرمانــــدار همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه مــــدت زمان 
8 صبــــح امــــروز بــــه مدت یــــک هفته  ثبت نــــام از 
خواهد بود گفت: نامزدها با اســــناد و مدارک الزم 
حضــــور یابند تا وقفــــه ای در ثبت نــــام آنها صورت 

نگیرد.
به نقــــل از فارس، محمــــدی اضافه کــــرد: ثبت نام 
داوطلبــــان همدان و ســــه شــــهر تابعــــه جورقان، 
قهاونــــد و مریانج نیز در فرمانــــداری همدان انجام 

شد. خواهد 

پایان کنگره ملی » لشکر فرشتگان 
» تاریخ ساز

تجلیل از خانواده بانوان 
شهید و جانباز همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: روز گذشــــته کنگره 
« با تجلیل از  ملی » لشــــکر فرشــــتگان تاریخ ســــاز
خانــــواده بانــــوان شــــهید و جانباز همــــدان به کار 

پایان داد. خود 
گــــزارش هگمتانه، اســــتاندار همدان روز ســــه  به 
شــــنبه در مراســــم اختتامیــــه کنگره ملی »لشــــکر 
« کــــه بــــه صــــورت ویدیو  فرشــــتگان تاریــــخ ســــاز
کنفرانس برگزار شــــد، گفت: رمز موفقیت و تداوم 
انقالب با وجود دشــــمنی و تحریم های سرسختانه 
تقویت روحیه ایثار و شهادت در جامعه است که 
یافته  انتقال  مختلف  قشــــرهای  به  نسل  به  نسل 

است.
 ، سید سعید شــــاهرخی با بیان اینکه فرهنگ ایثار
نظام  مانــــدگار  افتخارهای  از  شــــهادت  و  فداکاری 
ناب  فرهنگ  افزود:  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایثار و شــــهادت باید حراست و حفاظت و در بین 

جامعه به ویژه نســــل کنونی جامعه ترویج شود.
این  فرزندان  کرد:  خاطرنشــــان  همدان  اســــتاندار 
کشــــور در جریان هشــــت ســــال جنــــگ تحمیلی 
فداکارانــــه برای دفــــاع از کیان نظام اســــالمی جان 
خــــود را تقدیم شــــجره انقــــالب کردنــــد همچنین 
انقالب  و  نظــــام  بــــه  وفــــاداران  ترورهــــای  شــــاهد 
اســــالمی از ســــوی معانــــدان نظام بــــرای متوقف 

بودیم. انقالب  مسیر  کردن 
چند  گذشت  از  بعد  وز  امر داد:  ادامه  شــــاهرخی 
ظهور  شــــاهد  تحمیلی  جنــــگ  و  انقالب  از  دهــــه 
وجود  کــــه  هســــتیم  حججی هــــا  شــــهید  وز  بــــر و 
فرهنگ  کــــه  اســــت  این  مؤید  افــــرادی  چنیــــن 
شده  منتقل  نســــل  به  نســــل  شــــهادت  و  ایثار 

. ست ا
کیــــد بــــر اینکــــه پاسداشــــت جایــــگاه  وی بــــا تأ
یضه مهــــم و محوری برای  واالی شــــهدا یــــک فر
کــــرد:  خاطرنشــــان  اســــت  مســــؤوالن  و  مــــردم 
بــــه عنوان یک  از خانواده شــــهدا  یــــم  بایــــد تکر
آحــــاد مختلف  وظیفــــه و تکلیــــف مــــورد توجــــه 
آزادی، امنیت و  که اســــتقالل،  مردم باشــــد چرا 
این  تداوم  و  گر در  کشور  کنونی  پیشــــرفت های 

است. مشی 
در ایــــن آیین ملی که به صورت ویدئو کنفرانســــی 
به  اســــالمی  انقالب  رهبــــر  پیــــام  متن  شــــد  برگزار 
آزاده و جانباز  کنگره ملی هفــــده هزار زن شــــهید، 
ولی فقیه  نماینده  شــــکری  حجت االســــالم  توسط 
ایثارگران در محل همایش  در بنیاد شهید و امور 

شد. قرائت 
در این آیین در اســــتان همــــدان خانواده »فیاض 
« با چهــــار بانوی شــــهید، »افتخــــاری صنایع« با  فر
سه بانوی شهید، خانواده »حیدری« با پنج شهید 
شــــامل 2 بانوی شــــهید و سه شــــهید و همچنین 
جانبــــاز 50 درصد »فاطمه جابــــری« فعال فرهنگی 
و اجتماعی، جانبــــاز 35 درصد »منیره مرادعلیان« 
از قهرمانــــان مســــابقات دارت و خّیــــر گروه هــــای 
25 درصد »فاطمــــه نصراهلل نیا«  جهادی و جانبــــاز 

فعال فرهنگی اجتماعی تجلیل شــــدند.

خبــر

وبینار همگرایی گردشگری 
شهرداری های همدان و بم برگزار شد

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: وبینار همگرایی گردشــــگری 
شهرداری های همدان و بم برگزار شد.

به گزارش هگمتانه، روز گذشــــته شهرداران همدان و بم و 
نیز رئیس شورای شــــهر بم و رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شــــورای شهر همدان به اتفاق 
کارشناسان و خبرگان شهرداری این دو شهر در یک وبینار 

تخصصی پیرامون همگرایی گردشگری شرکت کردند.
، عباس صوفی شــــهردار همدان و بنی اسدی  در این وبینار

شــــهردار بم دربــــاره ظرفیت های فزاینده هر دو شــــهر برای 
رسیدن به آرمان شهر گردشگری بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای 
اسالمی شهر همدان نیز در این وبینار با رئیس شورای اسالمی 
شهر بم درباره چگونگی تصمیم سازی ها برای همگرایی عملی 

و عینی در این دو شهر به گفتگو پرداخت.
حســــین قراباغی خواهرخواندگی فرهنگی همــــدان و بم را 

بنیان محکمی برای بسط و توسعه روابط دوجانبه خواند.

توزیع ۸ هزار گل محمدی بین شهروندان همدانی توسط شهرداری منطقه چهار

شمیم گل محمدی در همدان پیچید

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیر منطقه4 شــــهرداری 
همدان گفت: بــــا هدف افزایــــش بهره وری فضای ســــبز 
شــــهری و افزودن طراوت و تازگی به فضای شــــهر و منازل 
، در آخرین  شــــهروندان و هــــم زمان بــــا فرارســــیدن بهــــار
روز های ســــال 99 شــــهرداری منطقه چهار همدان حدود 

8 هزار گلدان گل محمدی را بین مردم توزیع کرده است.
، مجید  به گزارش روابط عمومی شــــهرداری منطقــــه چهار
یوسفی نوید، از تالش شهرداری برای توسعه فضای سبز 
شــــهری در بوستان ها و معابر ســــخن گفت و افزود: طرح 
توزیع 8 هزار گل محمدی افزون بر اهداف یاد شده هدف 
بزرگ و ارزشــــمندی به مانند زنده نگداشتن یاد شهدا را در 

پی دارد و این طرح نیز با این عنوان اجرایی شده است.
وی بــــا یاد آوری این کــــه گلدان های گل به صــــورت رایگان 
بین مردم توزیع شــــد، اظهار کرد: برای سهولت دسترسی 
مردم به این گلدان ها و پیشــــگیری از تجمع شهروندان و 
رعایــــت ضوابط مرتبط با همه گیری بیمــــاری کرونا مراکزی 
، معلم )کوی  مانند میدان های امامزاده عبداهلل، باباطاهر
فرهنگیان(، اربعین)صداوسیما( و بوستان نشاط )کوی 

( پیش بینی شده بود. کوثر
مدیــــر منطقــــه 4 شــــهرداری همدان بــــا تأکید بــــر این که 
شهرداری در مناســــبت های مختلف برای فرهنگ سازی 
درخصــــوص افزایــــش فضــــای ســــبز شــــهری اقدام های 

مختلفی را انجام داده اســــت از اجرای مســــابقه ای مرتبط 
با این طــــرح نیز خبــــر داد و افزود: شــــهروندان می توانند 
برای شــــرکت در این مســــابقه عکســــی از نحوه کاشــــت 
گل های محمدی در گلــــدان یا باغچه را بــــا دوربین تلفن 
همراه بگیرند و به نشــــانیzone4hamedan @ در فضای 
اینســــتاگرام یا شــــبکه های مجازی ارســــال کنند که به 10 

عکس منتخب جوایزی اهدا خواهد شد.
مســــؤول فضای ســــبز شــــهرداری منطقه 4 همــــدان نیز 
گفت: ایــــن طرح با هــــدف زنده نگهداشــــتن یــــاد 8 هزار 
شــــهید اســــتان همدان به عنوان طرحی جدید اجرا شده 

است.
علیرضا نادری افزود: گل محمدی از جمله گیاهان مفیدی 
اســــت که کم آبر بوده و نقش خاصی در ایجاد عطر و بوی 
دل انگیز در فضای شــــهری دارد و ســــازگار بــــا آب و هوای 

همدان است.
گفتنی است از دیر باز همدانی ها در خانه خود الفت خاصی 
با گل ها داشــــته اند و در حیاط خانه فراخ و دلباز کهن شهر 
همــــدان دیــــار  دار المؤمنیــــن همیشــــه عطر و بــــوی انواع 
گل محمدی، شمعدانی و یاس می پیچیده و اصل جدایی 
ناپذیر فضای ســــبز خانه ها بوده اســــت. طراوتی فراموش 
نانشدنی که شاید با همت مردم و تالش شهرداری منطقه 

4 باز هم جای خو را در دیار آباد الوند بیابد.

دوشنبه بدون فوتی کرونا در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا گفت: آمار روزانه مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در استان 
به صفر رســــید به نحوی که در روز دوشنبه هیچ مورد فوتی بر اثر کرونا 

است. گزارش و ثبت نشده 
به گــــزارش هگمتانه، محمد طاهری روز ســــه شــــنبه افــــزود: مجموع 
متوفیــــان کرونا در این اســــتان از ابتــــدای همه گیــــری تاکنون به یک 

540 نفر رسید. هزار و 
وی اضافه کرد: همچنین با شناســــایی 11 بیمــــار جدید مبتال به کووید 
19 در روز دوشــــنبه، مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای همه گیری 

ویروس کرونا تاکنون در اســــتان به 10 هزار و 565 نفر رسیده است.
وی اظهار کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارســــتان های 
اســــتان همدان با عالئم تنفســــی مشــــکوک به کرونا در روز دوشنبه 

247 مورد بود که از این تعداد 38 نفر در بخش عادی بستری شدند.
مدیــــر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اضافه کرد: 
آی.سی. 19 در بخش  19 بیمار مبتال به کووید  همچنین در حال حاضر 
یو مراکز درمانی این اســــتان بستری هســــتند و وضعیت جسمی 33 

است. شده  گزارش  وخیم  بیمار 
آخریــــن وضعیت بیماران کرونایی در شهرســــتان های  طاهری درباره 

اســــتان همدان نیز گفت: شــــمار بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای 
 ،381 همه گیری ویروس کرونا تاکنون در بیمارســــتان های اســــدآباد 
بهــــار 622، تویســــرکان 672، رزن 459، درگزیــــن 199، فامنیــــن 184 و 
کبودراهنــــگ 676 نفر اســــت. وی افــــزود: همچنین یــــک هزار و 922 
، یــــک هــــزار و 170 نفر در نهاونــــد و چهارهزار نفــــر نیز در  نفــــر در مالیر

شهرســــتان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.
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3 شهرستان

: فرماندار مالیر

برگزاری انتخابات شوراها در 163 روستای مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اســــتاندار همدان 
و فرمانــــدار ویژه مالیــــر گفت: برگزاری انتخاباتی پرشــــور 
و حماســــی با حضور گســــترده و حداکثری مردم در پای 
صندوق های رأی، وظیفه ای همگانی اســــت که مجریان 
و ناظران انتخابــــات برای تحقق آن بایــــد بیش از پیش 

احساس مسؤولیت داشته باشند.
دوشــــنبه  روز  ولدی"  اهلل  "قدرت  هگمتانه،  گزارش  به 
در آیین آغاز به کار ســــتاد انتخابات شهرســــتان مالیر 
اظهار کرد: بی تردیــــد انتخابات 1400 نیز همچون ادوار 
گذشــــته با حضور پرشــــور و حماســــی مردم به عنوان 
بــــرگ زرین دیگــــری در تاریــــخ انقالب اســــالمی برگزار 

شد. خواهد 
وی با تأکید بر اینکه از هم اکنون این شهرستان مهیای 
برگــــزاری انتخابات 1400 اســــت، مــــردم را به مشــــارکت 
حداکثــــری و حضــــور پرشــــور در پای صندوق هــــای رأی 
دعوت کرد و افزود: تمام انتخابات برگزار شده در کشور 
گاهانه و پرشور مردم در پای  نشان دهنده مشــــارکت آ

صندوق های رأی بوده است.
کیــــد بر اینکــــه حضور  معــــاون اســــتاندار همــــدان با تأ

حداکثری مــــردم در انتخابات همــــواره موجب یاس و 
کید کرد: انتخابات  ناامیدی دشــــمنان شده اســــت، تأ
ریاســــت جمهوری و شوراهای اسالمی شــــهر و روستا 
ســــال آینــــده از اهمیت ویــــژه ای برخوردار اســــت و بار 
دیگــــر مردم بــــا حضور پرشــــور خود در صحنــــه، توطئه 

دشمنان را نقش بر آب می کنند.
ولدی همچنین خواســــتار حضور پررنــــگ افراد توانمند 
و متخصص به عنوان نامزد شــــوراهای اســــالمی شــــهر 
و روســــتا شــــد و گفت: هر فــــردی کــــه دارای توانمندی، 
تخصص و تعهد اســــت و احساس مسؤولیت می کند، 
برای نام نویســــی در انتخابات شــــوراهای اســــالمی شهر 
و روســــتا ورود کنــــد، چراکه هر اندازه تعــــداد و جمعیت 
داوطلبان بیشتر باشــــد، کیفیت انتخاب برای مردم نیز 

بهتر خواهد بود.
وی با اشــــاره به برگزاری انتخابات شــــوراها در شهرهای 
، افزود: انتخابات شــــوراها در 163 روســــتای  تابعه مالیر

مالیر برگزار می شود.
ولدی اظهار کرد: پیرو دســــتور کتبی وزیر کشــــور مبنی 
بر آغاز عملیــــات اجرایی انتخابــــات 1400 و اعالم وصول 
فرمانداری ویــــژه مالیر و بخشــــداری های تابعه، ســــتاد 
}دوشــــنبه{ فعالیت  انتخابات این شهرســــتان از امروز

رسمی خود را آغاز کرد.
انتخابات ریاســــت جمهوری و شوراهای اسالمی خرداد 

سال 1400 به صورت همزمان برگزار می شود.

فعالیت 6۸ صندوق قرض الحسنه در تویسرکان
پرداخت یک هزار و 1۲0 فقره تسهیالت

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مســــوول بسیج سازندگی 
تویســــرکان از فعالیت 68 صندوق قرض الحسنه مردم 
مدار و مردم یــــار با هدف خوداتکایی خبــــر داد و گفت: 
این صندوق ها یک هزار و 120 فقره تسهیالت به جامعه 

هدف پرداخت کردند.
به گزارش هگمتانه، رضا ناصری ظهر دیروز در نشست 
خبری با اشــــاره به فعالیت بسیج سازندگی در سه محور 
گروه هــــای جهادی، محرومیت زدایی و خدمات رســــانی 
و کمک هــــای مؤمنانه اظهار کرد: 20 گــــروه حوزه محور و 
اقشار و 80 گروه محله محور در سطح پایگاه های شهر و 

روستا در عرصه های مختلف فعال هستند.
وی از تهیه و توزیع 355 بســــته لوازم تحریر با صرف 42 
میلیــــون تومان خبر داد و افزود: 30 مورد کمک جهیزیه 
و جهیزیــــه کامل بــــه ارزش 450 میلیــــون تومان، تعمیر 
و بهســــازی پنــــج واحــــد مســــکونی و احــــداث دو واحد 
مســــکونی مددجوی بهزیستی با 300 میلیون تومان در 

این حوزه در طول امسال انجام شده است.
مســــوول بســــیج ســــازندگی شهرستان تویســــرکان با 

اشــــاره به اعزام 20 تیم بهداشــــتی و درمانی به روســــتاها 
و ارائــــه خدمات به 6 هزار نفر بیان کــــرد: ارائه خدمات به 
کشــــاورزان در ســــه مرحله کاشت، داشــــت و برداشت 
کشــــاورزی از جمله خدمات بسیج  توسط مهندســــان 
سازندگی با هدف ارتقای تولید، توسعه و کشت و رونق 

اقتصادی بهتر به شمار می رود.
وی در ادامه به توزیع 9 هزار و 355 بســــته معیشتی به 
ارزش 3 میلیارد و 121 میلیون تومان در قالب کمک های 
مؤمنانه همزمان با آغاز این طرح به خانواده های نیازمند 
آســــیب دیده از کرونا اشــــاره کرد و یادآور شــــد: 9 هزار و 
355 بســــته بهداشــــتی به ارزش 206 میلیون تومان در 

کنار بسته های معیشتی در بین افراد توزیع شد.
ناصری یکی دیگر از کمک های مؤمنانه را توزیع یک هزار 
بســــته گوشــــت قرمز دانســــت و در ادامــــه از فعالیت 
و  مردم مدار  عناویــــن  بــــا  قرض الحســــنه  صندوق های 
مردم یار بســــیج ســــازندگی از ســــال 97 در شهرســــتان 
تویســــرکان خبــــر داد و گفت: ایــــن صندوق ها با هدف 
ایجاد اشــــتغال و خوداتکایی منطقه هــــدف با توجه به 

منابع و ظرفیت های محله و یا روســــتا آغــــاز به کار کرده 
است.

وی نقش بسیج سازندگی درباره فعالیت صندوق های 
قرض الحسنه مردم مدار و مردم یار را تسهیل گر خواند و 
خاطرنشــــان کرد: 68 صندوق قرض الحسنه با 3 هزار و 
162 عضو در قالب 254 گروه در شهرســــتان تویسرکان 

فعالیت دارند.
مسوول بسیج سازندگی تویسرکان تعداد وام پرداختی 
از زمــــان فعالیت ایــــن صندوق ها تاکنــــون را یک هزار و 
120 فقره تســــهیالت به جامعه هدف اعالم کرد و گفت: 
340 مــــورد از این تعداد تســــهیالت در راســــتای کمک 
به اشــــتغال بوده اســــت ضمن اینکه گردش مالی این 

صندوق ها هم بیش از 2 میلیارد تومان است.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی در پایــــان بــــا اشــــاره بــــه اینکه 
صندوق ها تاکنــــون یک میلیــــارد و 400 میلیون تومان 
وام پرداخت کردند، از راه انــــدازی بازارچه فروش مجازی 
برای فــــروش محصــــوالت تولیدی در پیام رســــان ایتا و 

تلگرام خبر داد.

بازرسی  از اصناف مالیر تا پایان سال تشدید می شود
هگمتانه، گروه شهرستان: معاون سیاسی و اجتماعی 
فرمانــــدار ویژه مالیر گفــــت: با توجه بــــه کاهش رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و لزوم تعطیلی اصناف، کسبه 
و بازاریــــان مالیــــر پس از ســــاعت 20:30 شــــب، نظارت  
تیم های بازرســــی از واحدهای صنفی در ایام پایانی سال 

شدت می گیرد.
به گزارش هگمتانه، حســــین فارســــی روز سه شــــنبه در 
نشســــت هماهنگــــی افزایــــش گشــــت های نظارتی و 
بازرسی ســــتاد مقابله با کرونا در شهرستان مالیر اظهار 
کــــرد: با توجه به روند افزایشــــی شــــیوع ویــــروس کرونا، 
تیم های بازرســــی باید طبق برنامه  زمان بندی مشخص 
نظارت های خــــود را به ویــــژه در ســــاعت های پایانی روز 

افزایش دهند.
وی با انتقاد از ُکند شــــدن روند فعالیت تیم های نظارت 
و بازرسی در روزهای گذشته افزود: هیچگونه کوتاهی در 
انجام بازرسی ها از واحدهای صنفی به ویژه در ایام پایانی 

سال پذیرفتنی نیست.
معــــاون سیاســــی و اجتماعــــی فرمانــــدار ویــــژه مالیر 
کید مــــا بر رعایت شــــیوه نامه های  ادامــــه داد: تمام تأ
بهداشــــتی اســــت و چنانچه هر واحد صنفی نســــبت 
ممنوعیت  و  بهداشــــتی  الزامــــات  نکــــردن  رعایت  به 
فعالیت از ســــال 20:30 شــــب به بعد توجه نداشــــته 

شد. خواهد  پلمب  باشد، 
فارسی شرایط مالیر را شکننده خواند و خواستار رعایت 
اجتماعی  فاصله گــــذاری  و  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 

توسط شهروندان شد.
وی بیــــان کرد: هم اکنون مالیر در وضعیت زرد کرونایی 
قــــرار دارد و باید با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از 

ورود به شرایط نارنجی و قرمز جلوگیری کنیم.
وی شــــیوع ویروس جهش یافته انگلیســــی در استان 

همــــدان را خطرنــــاک دانســــت و ادامــــه داد: وضعیت 
همچنان شکننده و خطرناک اســــت و با توجه به اینکه 
بازرســــی ها در این شهرســــتان در پیشــــگیری از شیوع 
ویروس کرونا نتیجه خوبی داشــــته، تا پایان سال نیز با 

جدیت تداوم دارد.
معاون سیاســــی و اجتماعی فرماندار ویژه مالیر با اشاره 
به فعالیت بیش از 10 تیم بازرســــی و نظارت، خواســــتار 
همراهی بیشتر اتاق اصناف، مرکز بهداشت و همکاری 
بیشتر با طرح شهید ســــلیمانی در این بازرسی ها شد و 
افــــزود: از ظرفیت مدیران دســــتگاه های اجرایی باید در 

تشدید این نظارت ها استفاده شود.
فارسی همچنین بر لزوم ســــاماندهی دست فروشان 
از  بــــه منظــــور جلوگیری  پایانی ســــال  ایام  به ویــــژه در 
کیــــد و از اصناف خواســــت  شــــیوع ویــــروس کرونا تأ
نســــبت به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی اهتمام 
جدی تری داشــــته باشــــند و بــــا تعطیلی یک ســــاعت 
، در روند کنترل و مقابله بــــا ویروس کرونا ما را  زودتــــر

کنند. یاری 
بــــه نقل از ایرنــــا، وی با تأکیــــد بر اینکــــه هرگونه تجمع و 
دورهمــــی و برگــــزاری برنامه هــــای مرتبط با پایان ســــال 
ممنوع اســــت گفت: باید با رعایت دســــتورالعمل های 

بهداشتی از ورود به موج چهارم جلوگیری کنیم.

فرماندار کبودرآهنگ هشدار داد:

ع کرونا در کبودرآهنگ روند افزایشی شیو
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودراهنگ به 
شــــهروندان درباره روند افزایشــــی شــــیوع کرونــــا در این 
لــــزوم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی  شهرســــتان و 

هشدار داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حجــــت اهلل مهــــدوی در ســــتاد 
پیشــــگیری، کنترل و مقابله با کروناویروس شهرســــتان 
کبودراهنــــگ، با درخواســــت از مردم برای جــــدی گرفتن 
مــــوج چهارم کرونا گفــــت: در شهرســــتان کبودراهنگ به 
همــــت مردم و کســــبه دوران ســــخت کرونایی را پشــــت 
سرگذاشتیم و شهرستان به وضعیت آرامش و رنگ آبی 
بازگشت اما به علت عادی انگاری، متأسفانه شهرستان 
وضعیــــت زرد به خــــود گرفته اســــت که در صــــورت عدم 
رعایت موارد بهداشتی و افزایش تجمع ها، محدودیت ها 

دوباره اعمال خواهد شد.
وی اظهــــار کرد: با توجــــه به افزایش دوباره شــــیوع کرونا و 
تغییر وضعیت این شهرســــتان از آبی بــــه زرد، مردم باید 

شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایــــت کننــــد بنابرایــــن از 
شــــهروندان می خواهیم با اســــتفاده از ماســــک و رعایت 
فاصلــــه اجتماعــــی و دوری از تجمعــــات از شــــیوع کرونــــا 

جلوگیری کنند.
فرمانــــدار کبودراهنگ خاطرنشــــان کــــرد: صادقانه اعالم 
می کنیم که شــــرایط کرونایی امروز خوب نیست و در این 
موقعیت، هیچ کس از ایــــن بیماری مصون نخواهد ماند 
چراکه سن شــــیوع ویروس کرونا در افراد کاهش یافته و 
خانواده ها باید بیشــــتر مراقب کــــودکان و نوجوانان خود 

باشند.
مهدوی از اعضای ســــتاد کرونا خواســــت مراقب ســــاده 
انگاری مردم در بازار و سطح شــــهر باشند، چراکه تاخت و 
تاز این ویروس مهلک مشخص نیست تا چه زمان ادامه 
داشته باشــــد بنابراین رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
و موارد هشــــداردهنده از جمله زدن ماســــک باید به یک 

فرهنگ تبدیل شود.

عالقمندی جوانان نهاوندی به کتاب های کارآفرینی
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره کتابخانه های 
عمومی نهاوند گفت: در بین کودکان و نوجوانان نهاوند 
کتا ب هایی با  کتاب های داســــتان، گروه جوانــــان  عمدتا 
موضوع کارآفرینی و رمان های عامه پســــند و در بین گروه 
سنی میانساالن نیز اســــتفاده از کتاب های تاریخ و رمان 

تاریخی شایع تر است.
به گــــزارش هگمتانه، میــــالد امینیان اظهار کــــرد: در بین 
اعضای کتابخانه های عمومی نهاوند کودکان و نوجوانان 
به علــــت وجود بخش ویژه این گروه ســــنی از فعال ترین 
اعضای شهرســــتان در مقایسه با ســــایر گروه های سنی 

هستند.
وی افزود: در شهرســــتان نهاونــــد مجموعــــا 10 کتابخانه 
عمومــــی زیرمجموعه این نهــــاد وجود دارد کــــه مجموعا 

بیش از 120 هزار جلد کتاب در آنها موجود است.
رئیــــس کتابخانه هــــای عمومــــی نهاونــــد با بیــــان اینکه 
مجمــــوع اعضــــای کتابخانه ها تــــا پیش از شــــیوع بیماری 
کرونا 6 هزار نفر بوده اســــت افزود: از بیــــن کتابخانه های 
ده گانه شهرســــتان کتابخانه »امید صبا« که تنها کتابخانه 
مســــتقل اســــتان نیز هســــت با 7 هزار جلد کتاب دارای 
فضایی مجهز و اســــتاندارد بوده که بــــا امکانات و نیروی 
انسانی مستقل از سوی یک خیر تجهیز شده و به عنوان 

مجموعه ای کم نظیر در غرب کشور فعالیت دارد.
امینیــــان بــــه نوع کتاب هــــای مــــورد اســــتفاده گروه های 
مختلف ســــنی اشــــاره کــــرد و گفــــت: در بین کــــودکان و 
کتاب هــــای داســــتان،گروه جوانــــان  نوجوانــــان عمدتــــا 

کتا ب هایی با موضوع کارآفرینی و رمان های عامه پســــند 
و در بین گروه سنی میانساالن نیز استفاده از کتاب های 

تاریخ و رمان تاریخی شایع تر است.
وی گفت: با شیوع بیماری کرونا اگرچه میزان حضور اعضا 
در کتابخانه کمتر شــــد اما برنامه های ما در فضای مجازی 

دنبال شد و تا حدودی خأل عدم حضور اعضا جبران شد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی نهاوند در این خصوص 
گفت: طی مدت یک سالی که از بیماری کرونا گذشته و بر 
همین اســــاس همین محدودیت هایی به وجود آمده اما 
افتخارات خوبی طی این مدت توسط اعضا به دست آمده 

است.
وی افزود: یکی از اعضای کتابخانه شهر فیروزان در مسابقه 
کتابخوانی بــــا موضوع امر به معروف و نهی از منکر رتبه برتر 
کشوری را به دست آورد و در فراخوان نقاشی پویش »کرونا 
را شکســــت می دهیم« نیز یکی از اعضای کتابخانه شــــهر 

برزول توانست در جمع برترین های کشور قرار گیرد.
امینیــــان افزود: در ســــال جاری کتابخانه شــــهید حیدری 
به عنوان کتابخانه فعال در جشــــنواره رضوی، زهرا ساکی 
به عنوان کتابدار فعال اســــتان و ســــه نفر دیگر در حوزه 
فعالیت های ترویجــــی کتابخوانی به عنــــوان فعاالن این 

بخش در سطح استان معرفی شدند.
وی در پایان گفت: عالوه بر این کتابخانه سیدالشــــهدای 
روســــتای گیل آباد این شهرستان در جشــــنواره انتخاب 
کتابخانه هــــای روســــتایی و عشــــایری کشــــور در بین 50 

کتابخانه برتر روستایی و عشایری کشور قرار گرفت.

: رئیس اداره حفاظت محیط زیست مالیر

تاالب »آق گل« در حال آبگیری است
حفاظــــت  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
محیط زیســــت شهرســــتان مالیر از حق آبه ســــه میلیون 
مترمکعبی تاالب آق گل خبــــر داد و گفت: تاالب در حال 
حاضر در حال آبگیری اســــت و پیش بینی می شود تا یک 

ماه آینده بیش از 500 هکتار از آن زیر سطح آب برود.
به گزارش هگمتانــــه، عباس نجاری با بیــــان اینکه تاالب 
فصلــــی آق گل به واســــطه بارش های ســــال گذشــــته در 
شــــرایط مناســــبی از جهت آبگیری قرار دارد، اظهار کرد: با 
پیگیری های مسؤوالن اســــتانی و شهرستانی و همکاری 
مؤثر مســــؤوالن شهرســــتان خنداب، به تازگی نهر قاسم 
آبــــاد از رودخانه قره چــــای در جنوب دشــــت کمیجان به 

سمت تاالب باز شده و تاالب در حال آبگیری است.
وی از تــــاالب آق گل بــــه عنوان تاالب های با آب شــــیرین 
یــــاد کرد و افزود: آبگیــــری تاالب با میزان بارندگی ســــاالنه 
ارتباط مســــتقیم دارد به طوری که بارش باران، ذوب برف، 
رودخانه شــــراء و قره چــــای، آب زیرزمینــــی و روان  آب های 

سطحی منابع اصلی تأمین کننده آب تاالب هستند.
نجــــاری بــــه 830 هکتار وســــعت کلــــی تاالب اشــــاره و 

خاطرنشــــان کــــرد: با تداوم ایــــن آبگیری، بیــــش از 500 
هکتار از تاالب تا یک ماه آینده آبگیری می شــــود ضمن 
اینکــــه پیش بینــــی مــــا آبگیــــری بیــــش از 500 هکتار از 
مســــاحت تاالب در صورت بارش هــــای قابل توجه طی 

آینده است. دو ماه 
وی حق آبه تاالب فصلی آق گل را سه میلیون مترمکعب 
در سال دانست که به تصویب وزارت نیرو رسیده است، 
از تهیه و ارائه مســــتندات و مدارک الزم برای ارتقاء ســــطح 
حفاظتی تــــاالب آق گل خبر داد و گفت: مــــدارک الزم برای 
ارتقای این تاالب از منطقه شکارممنوع به پناهگاه حیات 
وحش ارائه شده و در حال حاضر در انتظار مصوبه شورای 

عالی حفاظت محیط زیست است.
نجــــاری در پایان یــــادآور شــــد: پناهگاه حیــــات وحش در 
ســــطح حفاظتی باالتری از منطقه حفاظت شده قرار دارد و 
با تعریف ساختار سازمانی و بکارگیری نیروهای سازمانی، 
اعتبارات الزم بــــرای حفاظت از منطقه تخصیص می یابد و 
در صورت ارتقاء ســــطح حفاظتی، تاالب آق گل نخســــتین 

پناهگاه حیات وحش استان همدان خواهد بود.

واژگونی خودروی وانت
 در زیرگذر صدا و سیما

هگمتانه، گروه شهرستان: واژگونی خودروی وانت، آتش نشانان را روانه 
زیر گذر صدا و سیما کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
همدان، در ساعت 17:41 عصر روز دوشنبه ســــامانه 125 همدان خبری 

مبنی بر تصادف چند خودرو و واژگونی یک دســــتگاه وانت پیکان در زیر 
گذر صداو سیما دریافت کرد.

با دریافت این گزارش بالفاصله یک گروه ویژه عملیاتی از ایستگاه الوند 
در محل حادثه حضور یافتند.

آتش نشــــانان پس از حضور در محل مشــــاهده کردند که سه دستگاه 
خودرو شامل وانت پیکان، خاور و وانت مزدا در حین حرکت در زیر گذر 
صدا و ســــیما با یکدیگر برخورد کرده اند که در اثر این تصادف خودروی 

وانت بر روی سقف خود واژگون شده و پس از این اتفاق،خودروی وانت 
مزدا با شدت با آن برخورد کرده است.

آتش نشــــانان بالفاصله با قرار دادن عالئم هشدار دهنده در اطراف 
صحنــــه تصــــادف و هدایت خودروهــــای عبوری، از حــــوادث احتمالی 
بعدی جلوگیری کردند و ســــپس بــــا قطع برق خودروهــــای تصادفی، 
آتش ســــوزی  اقدام به ایمن ســــازی محل حادثــــه و هم چنین از بروز 
آوردند و پس  احتمالــــی در این وســــایل نقلیــــه جلوگیری بــــه عمــــل 

از درخواســــت از پلیــــس راهور جهت حضــــور یک دســــتگاه جرثقیل 
بــــرای بلنــــد کــــردن خــــودرو و بازگرداندن بــــه حالت اولیــــه به صورت 
ایمــــن در حضــــور نیروهــــای عملیاتی و حمل هــــر دو خودرو بــــه کنار 
گذر و بیان هشــــدار های ایمنی الزم به ایســــتگاه مربوطه جهت ادامه 

نمودند. مراجعه  خدمت رسانی 
الزم به ذکر اســــت که راننــــده خودرو وانت پیکان بر اثــــر این حادثه دچار 

آسیب دیدگی شده بود که تحویل عوامل اورژانس در محل شد.

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس ســــازمان برنامه و 
بودجه اســــتان همدان با افتتاح ســــه واحد مســــکن از 
طرح محرومین در روســــتای کمان گرا تویسرکان، سهم 
400 واحد مسکونی  از طرح محرومین  را  این شهرستان 

کرد. اعالم 
به گــــزارش هگمتانــــه، ظهر دیروز ســــه واحد مســــکن 
از منابع اعتباری طرح محرومین در روستای  روســــتایی 
کمان گرا توسط رئیس ســــازمان برنامه و بودجه استان 
انقالب  مســــکن  بنیاد  مدیــــرکل  همراهــــی  بــــا  همدان 
اســــالمی، فرمانــــدار تویســــرکان و جمعی از مســــووالن 

شهرستانی و اســــتانی افتتاح و به بهره برداری رسید.
رئیس ســــازمان برنامه و بودجه استان همدان در این 
آییــــن با ابراز خرســــندی احــــداث واحدهای مســــکونی 
آقای نوبخــــت معاون  روســــتایی اظهار کــــرد: در ســــفر 
رئیس جمهور به اســــتان مقرر شــــد که احــــداث 3 هزار 
واحد مســــکن در قالب طــــرح محرومیــــن از اوایل مهر 

شود. آغاز  همدان  استان  روستاهای  در  امسال  ماه 

3 هزار واحد  ســــید اســــکندر صیدایی فرآیند احــــداث 
ومین در اســــتان همــــدان را خوب  مســــکن برای محر
از این تعداد  ود: ســــهم تویســــرکان  کــــرد و افز زیابی  ار
وستایی است  400 واحد مسکن ر ومین  مســــکن محر
که در حال ساخت و ســــاز و یا در مراحل انجام کار قرار 

دارد.
 400 آینده  گفــــت: پیش بینی می شــــود چنــــد مــــاه  وی 
واحــــد مســــکن روســــتایی شهرســــتان تویســــرکان در 
بــــا اصالت و  طرح محرومیــــن در اختیار مــــردم متدین، 

گیرد. قرار  شهرستان  این  ارزشمند 
اســــالمی  انقــــالب  مســــکن  بنیــــاد  اداره  سرپرســــت 
14 هزار  شهرســــتان تویسرکان نیز با اشــــاره به اینکه از 
وســــتایی فرســــوده این شهرستان،  واحد مســــکونی ر
300 واحد مقاوم ســــازی شــــده است  6 هزار و  تاکنون 
در  وســــتایی  ر مســــاکن  مقاوم ســــازی  کــــرد:  اظهــــار 
نشــــان  را  درصدی   46 رشــــد  تویســــرکان  شهرســــتان 

می دهد.

وســــتاها  از ر ســــهیل مومیوند با بیــــان اینکه در برخی 
ویج  بــــا وجود تر کمانگرا متأســــفانه  وســــتای  از جمله ر
مهم  ایــــن  وســــتایی،  ر مســــاکن  مقاوم ســــازی  بحــــث 
بــــا تدبیر  ود: اما  افــــز که بایــــد انجام نمی شــــد  آنچنــــان 
آقــــای نوبخــــت معاون رئیــــس جمهور  دولت و ســــفر 

400 فقــــره تســــهیالت از طــــرح  بــــه همــــدان و اعطــــای 
وســــتاهای  ر تویســــرکان،در  وســــتاهای  ر به  ومین  محر
چشمگیر  نحو  به  ســــازی  مقاوم  شاخص  کمانگرا  چون 

است. کرده  پیدا  ارتقا 
از فــــارس، وی مســــاحت هــــر واحد مســــکن  به نقــــل 

کرد و  60 مترمربع اعــــالم  را  کمانگــــرا  روســــتای محــــروم 
گفت: عالوه بر آورده شــــخصی، به هر واحد مســــکن در 
این روســــتا در قالب طرح محرومین 50 میلیون تومان 
30 میلیون تومان تســــهیالت بالعوض پرداخت  وام و 

است. شده 

تقدیر از دهیار نهاوندی 
به خاطر نجات جان یک عقاب

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکل حفاظت محیط 
زیســــت اســــتان همدان از دهیار روستای گنبد کبود 
نهاوند به خاطر نجات یک بهله عقاب طالیی از دست 

شکارچیان تقدیر کرد.
به گزارش هگمتانه، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان همدان از دهیار روســــتای گنبد کبود که چند 
روز گذشــــته یک بهله عقاب طالیی را تیمار و سپس 
رهاسازی کرده بود در محل اداره محیط زیست قدردانی 

کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست نهاوند در این زمینه 
اظهار کــــرد: چند وقت پیــــش یکی از شــــکارچیان به 
صورت غیر مجاز اقدام به شــــکار در مزارع این روســــتا 
کرده بود که بر اساس آن یک بهله عقاب طالیی توسط 

آنان به دام افتاده بود.
مهرداد سلگی افزود: پس از مطلع شدن کارشناسان 
محیط زیســــت و حضور آنان در محــــل، دهیار ابتدا به 
صورت مسالمت آمیز ســــعی در بازپس گیری عقاب 
داشت که پس از مقاومت شکارچیان، با تهدید پرنده 

را از آنان گرفت.
وی با بیان اینکه این عقاب دچار آسیب شده بود که 
چند روز توســــط این دهیار تیمار و پس از بهبودی در 
طبیعت رهاسازی شــــد افزود: به منظور قدردانی از کار 

این همیار طبیعت از ایشان تقدیر شد.

دستگیری 11 خرده فروش 
مواد مخدر در بهار

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان بهار از دســــتگیری 11 خرده فــــروش مواد 

مخدر در سطح شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، بزرگعلی نوری اظهــــار کرد: طرح 
»آرامــــش« بــــا هــــدف دســــتگیری معتــــادان و خرده 
فروشــــان مواد مخدر و به منظور پیشگیری و کاهش 
ســــرقت های خرد به مدت 24 ساعت توسط مأموران 

انتظامی شهرستان بهار اجرا شد.
وی افزود: در ایــــن طرح که با اســــتفاده از تمام توان در 
سطح یگان های انتظامی به مرحله اجرا درآمد، 11 معتاد و 
خرده فروش مواد مخدر دستگیر و مقادیری انواع مواد 

مخدر صنعتی و سنتی از آن ها کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان بهــــار در ادامه از توقیف 
یک هزار و 500 قطعه مرغ فاقد مجوز در این شهرستان 
خبر داد و بیان کرد: با تالش و اشراف اطالعاتی مأموران 
، یــــک دســــتگاه خودروی  انتظامــــی شهرســــتان بهار
کامیون حامل مــــرغ فاقد مجوز در یکــــی از محورهای 
مواصالتــــی شناســــایی و با هماهنگــــی مرجع قضائی 

متوقف شد.
وی افزود: با انتقال خودروی مورد نظر به مقر انتظامی 
در بازرســــی از آن، یک هــــزار و 500 قطعه مرغ فاقد مجوز 
کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده 

به مرجع قضایی معرفی شد.
نوری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله 
را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: از شهروندان 
درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد 
مشکوک با پلیس 110 تماس بگیرند و پیشنهادات و 
انتقادات خــــود را در خصوص عملکرد پلیس از طریق 

سامانه 197 در میان بگذارند.

معرفی 5 فروشگاه زنجیره ای
 در نهاوند به تعزیرات حکومتی

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره صنعت، 
معدن و تجارت نهاوند گفت: پنج فروشگاه زنجیره ای 
در نهاوند به علت گرانفروشی مرغ و همچنین فروش 

اجباری کاال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گزارش هگمتانــــه، نقی کاکاوند با بیــــان اینکه پنج 
فروشــــگاه زنجیره ای در نهاوند بــــرای اعمال قانون به 
تعزیرات حکومتی معرفی شــــدند اظهار کــــرد: یکی از 
این فروشگاه ها اقدام به فروش اجباری کاال کرده بود 
و چهار فروشــــگاه دیگر نیز به خاطر گرانفروشــــی مرغ 

معرفی شدند.
وی با بیان اینکه طرح بازرسی و تشدید نظارت بر بازار با 
همکاری ادارات ذیربط به صورت روزانه انجام می شود 
گفت: بازرسان ما در گشــــت های نظارتی خود از تمام 
فروشگاه های سطح شــــهر بازدید کرده و قیمت ها را 
کنترل می کنند که تاکنــــون چندین مورد از واحدها به 

علت تخلف به تعزیرات معرفی شده اند.
رئیس ســــازمان صنعت، معــــدن و تجــــارت نهاوند 
گفت: در حال حاضر قیمت مرغ در این شهرستان به 
ازاء هر کیلو 25 هزار تومان است که نرخ آن به صورت 
روزانه تعیین شده و در صورت تخلف با گرانفروشان 

برخورد خواهد شد.
وی بــــا بیان اینکــــه روزانــــه در نهاوند 10 تــــا 12 تن مرغ 
کشــــتار روز وارد شهرســــتان شــــده و بــــه مصــــرف 
می رسد افزود: با توجه به اینکه کشتارگاه مرغ در این 
شهرستان تعطیل اســــت لذا مرغداری های نهاوند 
مرغ خود را به امور دام اســــتان تحویل می دهند و آنها 
نیز مطابق با ســــهمیه شهرستان مرغ کشتار روز را به 

نهاوند ارسال می کنند.
کاکاوند با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی 127 
هزار تومان و گوشت گاو نیز 110 هزار تومان است گفت: 
قیمت  گوشت به صورت هفتگی تعیین و در معرض 
دید مشتریان قرار می گیرد که رعایت قیمت مصوب از 

سوی قصابان الزامی است.
وی در پایــــان گفــــت: گوشــــت گوســــفند مــــورد نیاز 
شهرســــتان از کشــــتارگاه نهاوند تأمین می شــــود اما 
گوشــــت گاو از اراک و یــــا ســــایر اســــتان ها تأمین و به 

شهرستان وارد می شود.

خبــر
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان:

احداث 400 واحد مسکن روستایی 
ح محرومین تویسرکان در طر

افتتاح 3 واحد خانه روستایی در تویسرکان
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برابر رأی شــماره 139960326034001210 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
همدان - ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی حیدری فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 105 صادره از قروه در یک باب خانه  به مساحت 85/36 مترمربع 
پاک 9- اصلی واقع در حومه بخش دو همدان خریداری از مالک رســمی آقای هاشــم باباپور محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 1769

برگ سبز نیسان تیپ Z24NIB آبی رنگ به شماره به شماره 
پالک ایران 18- 459 ع 28 به شــماره شاســی L174111 به 
شــماره موتور 462122 به نام علیرضا شمس به شماره ملی 
3874464911 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقود شده

چون آقای قاســم حمیدی مالک ششــدانگ پــاک 1 و 6 و 7 و 8 
فرعی از 1116 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای صدور سند تک برگی 
پاک فوق را از این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشد که 
مجاورین و مالکین مشــاعی پاک مذکور را نمی شناسد و دسترسی 
به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
در خصوص تعیین طول اضاع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت 
و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا 
به کلیه مالکین مجاور پــاک فوق الذکر اباغ می گردد که در تاریخ 
چهارشنبه مورخ 1400/01/25 ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک 
واقع در نهاوند، خیابان 17 شــهریور، جنب آزمایشــگاه دکتر آقایی، 
دندانسازی حمیدی حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مجاورین و 
مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد باشد، در همین روزنامه درج می گردد. 
م.الف 981

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی آبی به 
مســاحت 55000 مترمربع پاک شــماره 22 فرعی مجزی شده 
از پــاک 154 اصلی واقع در بهار، بخش چهــار همدان، اراضی 
قنات سفلی - دســتجرد ملکی آقای محمد صاحبی دالور فرزند 
محمدحسن به شماره شناسنامه 437 تعطیل گردیده بود و اعمال 
تبصره ذیل ماده 15 هم میســر نیست لذا بنا به درخواست کتبی 
مالک تحدید حدود ششدانگ ملک مذکور رأس ساعت 12 صبح 
روز سه شــنبه مورخه 1400/01/17 به عمل خواهد آمد. بنابراین 
به موجب این آگهی به مالک یا مالکین مجاور اخطار می شود که 
در وقت تعیین شــده در محل حضور برسانند. ضمناً واخواهی به 
حدود از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی فقط به مدت ســی 

روز پذیرفته خواهد شد.

م.الف 561

آگهی تحدید حدود اختصاصی

هادی یونسی عطوف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار: 1399/12/20

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابــر رأی شــماره 139960326005001196 - مــورخ 1399/11/11 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی 
حسین میری فرزند نبی بشماره شناســنامه 1940 و به شماره ملی 3961147051 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231/44 مترمربع قسمتی 
از پاک شــماره 3849 اصلی بخــش یک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــهید حیدری، 
ســه راهی حســن آباد، کوچه شــهید قپانوری حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک 
رسمی شرکت فرهنگی ورزشی شجاعت تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 944

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابر رأی شماره 1294-99/10/24 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عزت اله مرادی  منش فرزند محمد 
به شماره شناســنامه 13079 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مســاحت 11830/96 مترمربع قســمتی از پاک 139 
اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار  خریداری مع الواســطه از مالک 
رســمی آقای حسین محمودی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 545
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابر رأی شماره 1312-99/10/25 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســن فرهادی فرزند یوســف به 
شماره شناسنامه 1474 صادره از بهار در 53 شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 50636/31 مترمربع قسمتی از پاک 148 اصلی 
واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،   اراضــی گنج تپه خریداری از مالک 
رسمی آقای یوسف فرهادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 548
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابر رأی شماره 372 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای مطلب علی نادری ظهیر فرزند جال به شماره شناسنامه 46 صادره از اللجین 
در اعیانی ششدانگ و عرصه دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/09 
مترمربع پــاک 2642 فرعی از 1135 فرعی از 144 اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملک بهار، اراضی اللجین خریداری از مالک رسمی آقای نجفعلی نادری و اداره اوقاف محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات: با عنایت به مرقومه شــماره 99/239396 مورخه 99/03/31 اداره محترم اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان بهار و صلحنامه تنظیمی، مورد تقاضا به صورت ششدانگ یک باب 
خانه در مالکیت متقاضی مستقر گردیده است. سایر مندرجات رأی به قوت خود باقی است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 538
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابر رأی شماره 1467-99/11/19 هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اصغر رســتمی 
فرزند عزت اله به شــماره شناسنامه 47 صادره از صالح آباد در یک باب خانه 
کلنگی به مساحت 200/39 مترمربع پاک 142 فرعی از 126 اصلی واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار، اراضی صالح آباد خریداری از مالک رسمی 
آقای حسین فرزند مراد محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 541

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

برابــر رأی شــماره 1293 هیأت پنجم موضــوع قانون تعیین تکلیــف ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین قره خانی فرزند خیراله به شماره شناسنامه 
21060 صادره از بهار در ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 435/98 مترمربع 
پاک 11144 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1200 فرعی از 139 
اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع الواســطه از مالک رسمی 
آقایان نبی اله و رجبعلی اختری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 534

با ما همراه باشید

چهار شنبه    20  اسفند 1399    شماره   4755

4
توسط دبیرخانه جایزه جهانی کتاب سال

فراخوان سومین دوره ابن سیناپژوهی 
منتشر شد 

هگمتانه، گــــروه خبر همدان:  فراخوان ســــومین دوره ابن ســــیناپژوهی 
منتشر شد .

به گزارش خبرگزاری مهــــر به نقل از روابط عمومی خانــــه کتاب و ادبیات 
ایران، فراخوان ســــومین دوره جایزه ابن ســــیناپژوهی روز سه شــــنبه 19 

اســــفند توســــط دبیرخانه جایزه جهانی کتاب ســــال جمهوری اســــالمی 
ایران و گروه مطالعات فلســــفه اسالمی و قرون وســــطی در پژوهشگاه 
دانش هــــای بنیادی منتشــــر شــــد.  دبیرخانه جایزه جهانی کتاب ســــال 
جمهوری اســــالمی ایــــران و گــــروه مطالعات فلســــفه اســــالمی و قرون 
وســــطی در پژوهشــــگاه دانش های بنیادی، ســــومین دوره این جایزه را 
برگــــزار می کنند که در دو بخش »پایان نامه ها، رســــاله های دانشــــگاهی، 
رســــاله های ســــطح 3 یا 4 علوم حوزوی که در زمینه فلسفه یا منطق ابن 
سینا و به زبان فارسی نگاشــــته شده و در فاصله سال های 1394 تا 1400 

دفاع شــــده باشند« و »مقاله های فارســــی که درباره فلسفه یا منطق ابن 
سینا نگاشــــته شده و در فاصله ســــال های 1394 تا ســــال 1400 منتشر 
شــــده باشــــند«، آثار می پذیرد.  این جایــــزه به افتخار پروفســــور دیمیتری 
گوتاس و با حمایت وی تاســــیس شده است. پروفســــور گوتاس، ابن 
ســــیناپژوه برجســــته که در ســــال 2015 برنده جایزه جهانی کتاب ســــال 
جمهوری اسالمی ایران شد، جایزه نقدی خود را به بهترین پژوهش های 
دانشــــگاهی یا حوزوی فارســــی دربــــاره ابن ســــینا اهدا کرده اســــت.  در 
فراخوان ســــومین دوره این رویداد اعالم شده از مشارکت پژوهشگرانی 

که در دیگر کشورها پایان نامه یا مقاله ای به زبان فارسی درباره ابن سینا 
نگاشــــته اند نیز در این دوره از جایزه ابن سیناپژوهی استقبال می شود.  
عالقه منــــدان می توانند نســــخه الکترونیکــــی )پــــی دی اف( پایان نامه 
یا مقاله)هر شــــخص می تواند تنها یک اثر ارســــال کنــــد(، تصویر مدرک 
کارشناســــی ارشــــد یا دکتری یا صورت جلســــه دفاع، تأیید شــــده توسط 
دانشگاه یا مرکز آموزش عالی )درصورت ارســــال پایان نامه( و فهرست 
ســــوابق علمــــی )cv(  را تــــا 31 اردیبهشــــت 1400 به نشــــانی الکترونیکی 

philosophy.ipm@gmail.com  ارسال کنند.

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان مدیریت و 
مهندسی شبکه حمل و نقل شــــهرداری همدان گفت: 
عملیــــات اجرایــــی طــــرح ســــاماندهی ترافیکــــی و بهبود 

وضعیت تردد کوی رضوان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ســــازمان مدیریت و مهندســــی 
شــــبکه حمل و نقل شــــهرداری همدان، وحیــــد غفاری 
بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات در حال اجرای ســــازمان 

مدیریت و مهندســــی شــــبکه حمل و نقل شهرداری در 
99 آغاز عملیات اجرایی طرح ســــاماندهی ترافیکی  سال 

و بهبود وضعیت تردد کوی رضوان است.
وی ادامه داد: محدوده مورد نظر در منطقه سه شهرداری 
همدان واقع شده است که بخشی از کوی رضوان یا محله 
خضر شــــهر همدان است و از شــــمال به بلوار سرداری، از 
، از شرق به بلوار امام خمینی)ره( و از  جنوب به بلوار الغدیر

غرب به بلوار چهار باغ قدر محدود شده است.
غفــــاری گفت: به طــــور خــــاص تمرکز طرح بر ســــاماندهی 
خیابان های اصلــــی این محدوده به نــــام خیابان 12 متری 

رضوان است.
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
شــــهرداری بیان کرد: در طــــرح مصوب مســــیر انتقالی از 
خیابان رضوان به ســــمت خیابان طلوع که در وضعیت 

موجود کارکــــرد دو طرفه دارد به خاطر عــــرض کم معبر و 
وجود شعاع کم گردشی به حالت یک طرفه در می آید.

غفــــاری اظهار کــــرد: در مطالعــــات ســــاماندهی محدوده 
مذکور مــــواردی از جمله شناســــایی مشــــخصات عرضه 
سامانه حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه، شناسایی 
مشــــخصات تقاضای ســــامانه حمل و نقــــل در محدوده 
مــــورد مطالعــــه، تحلیل و شناســــایی مشــــکالت تردد در 
وضعیــــت موجود و ارائه راه کارهــــای اجرایی جهت بهبود 
وضعیت تردد بررسی و در طرح مصوب لحاظ شده است.

وی همچنیــــن ادامــــه داد: بررســــی وضعیــــت خطــــوط و 
ایســــتگاه های اتوبــــوس در محــــدوده مــــورد مطالعــــه، 

بررســــی وضعیت پارک حاشــــیه ای در معبر مورد مطالعه 
کاربری های  و ســــایر معابر موجود در محدوده، بررســــی 
شــــاخص در محدوده مورد مطالعه، بررسی حجم تردد در 
معابر اصلــــی در محدوده مورد مطالعه در ســــاعات اوج، 
شناســــایی مشــــکالت تردد در محدوده مــــورد مطالعه، 
تجزیــــه و تحلیل مشــــکالت، اســــتعالم از پلیــــس راهور 
اســــتان، تهیه پرسشنامه و پرسشــــگری از شهروندان و 
کسبه جهت احصا مشــــکالت، مدل سازی شبکه وضع 
موجود و شــــبیه ســــازی ترافیکی بر اســــاس اطالعات و 
احجام تردد برداشت شــــده نیز بررسی و در طرح مصوب 

لحاظ شده است.

شهردار همدان خطاب به مدیران:

رسیدگی به مشکالت و درخواست های شهروندان اساس فعالیت مدیریت شهری است
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: آییــــن تجلیــــل از مدیران 
و کارکنــــان مجموعه شــــهرداری همــــدان کــــه در ارتباط با 
"سامانه جامع مدیریت شهری137" پاسخ گوی مشکالت 
و درخواست های شهروندان بودند، عصر روز دوشنبه در 

مرکز همایش های قرآنی و بین المللی همدان برگزار شد.
بــــر اســــاس ارزیابی هــــا ۸7 درصــــد شــــهروندان از  �

عملکرد شهرداری همدان رضایت دارند
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهردای 
همدان؛ عباس صوفی شــــهردار کالنشهر همدان در این 
مراســــم ضمن تقدیر از پاسخ گویی شــــبانه روزی کارکنان 
مرکز ســــامانه جامع مدیریت شــــهری137 اظهــــار کرد: در 
آیین و ادیــــان الهی به ویژه دین مبین اســــالم بر خدمت 
به مردم و بشردوســــتی تأکید ویژه ای شــــده است، از این 
رو خدمت رســــانی به مردم فرصت ارزنده ای است که باید 
غنیمــــت شــــمرد و از این فرصــــت زودگذر که بــــه ما داده 
شــــده تا گوشه ای از مشــــکالت مردم را حل کنیم، نهایت 

استفاده را داشته باشیم.
عباس صوفی با بیان اینکه سامانه جامع مدیریت شهری 
یک اقدام علمــــی و مقدمه خدمات رســــانی بهتر به مردم 
است، تصریح کرد: سامانه 137 شهرداری همدان با هدف 
مشــــارکت شــــهروندان در اداره هر چه بهتر شهر از طریق 
بیان مشــــکالت و درخواســــت ها و به تبع آن شناسایی و 

احصا موارد مختلف شهری راه اندازی شد که خوشبختانه 
امروز شــــاهد افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات 

مدیریت شهری هستیم.
وی بیان کــــرد: این ســــامانه ُپــــل ارتباطی شــــهروندان با 
مجموعه شــــهرداری همــــدان در جهت رفع مشــــکالت و 
موانع موجود است، از این رو انتظار دارم بر حسب قانون 
و وظیفه ســــازمانی، پیگیر مشــــکالت و درخواســــت های 
شهروندان باشــــید که در همین راستا می توان از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد نیز در جهت خدمات رسانی بهتر 

و کسب رضایت حداکثری مردم بهره برد.
معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز در این مراسم 
گفت: یکی از شــــاخصه های موفقیت شهرداری ها ارتباط 
مســــتمر و دقیــــق مدیران و کارشناســــان با شــــهروندان 
در جهــــت رفــــع مشــــکالت و درخواســــت ها اســــت کــــه 
خوشبختانه شــــهرداری همدان در سال های اخیر در این 

حوزه موفق عمل کرده است.
وحید علی ضمیر افزود: راه اندازی ســــامانه جامع مدیریت 
شهری 137 یکی از اهداف و برنامه های ارایه شده شهردار 
همــــدان به شــــورای اســــالمی شــــهر در ابتــــدای فعالیت 
مدیریت وی بود که خوشبختانه بعد از گذشت سه سال 
شاهد موفقیت این مرکز و به تبع آن رضایتمندی مردم از 
خدمات شهردرای همدان هستیم که جا دارد از زحمات و 

تالش های مدیران و کارکنان این مرکز تقدیر کنم.
وی افزود: با توجه به اینکه در ایام پایانی ســــال قرار داریم و 
حجم خدمات رســــانی به شهروندان افزایش چشمگیری 
داشــــته اســــت، انتظار مــــی رود تمامی عوامــــل و کارکنان 
اجرایــــی و خدماتــــی در ارتباط بــــا این مرکــــز در جهت رفع 
مشــــکالت و پیگیری درخواســــت های مردمی و افزایش 

رضایتمندی عمومی از هیچ تالشی فروگذار نباشند.
رئیس مدیریت بازرســــی شــــهرداری همدان نیــــز در این 
مراســــم گفت: مهمترین اصل در مدیریت شهری کسب 
رضایتمندی شهروندان است، از این رو بایستی از تمامی 

ظرفیت ها در جهت تحقق این اصل استفاده کرد.
مجید شاکری بیان کرد: کارکنان اداره مدیریت بازرسی و سایر 
مدیران و معاونان حوزه هــــای خدماتی و اجرایی در مناطق و 
سازمان های مختلف با "سامانه جامع مدیریت شهری 137" 
درگیر هســــتند و طبق آمــــار دریافتی امروز شــــاهد حدود 60 
هزار تماس از سوی شهروندان با مجموعه مدیریت شهری 
همدان هســــتیم که حکایــــت از اعتماد و رضایــــت مردم از 

خدمات و فعالیت های این نهاد خدمت رسان است.
مدیر ســــامانه جامع مدیریت شــــهری 137 نیز در ابتدای 
ایــــن جلســــه گفــــت: راه انــــدازی ســــامانه 137 مدیریــــت 
شــــهری همدان اقدام ارزنده ای از ســــوی شهردار همدان 
در ســــال های اخیــــر بوده اســــت کــــه منجر بــــه افزایش 

رضایتمندی مردم، تعامل باالی درون ســــازمانی و ارتقای 
سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به مردم شده است.

تماس هــــای  ارزیابــــی  داد:  ادامــــه  خوشــــبخت  ســــعید 
در  همــــدان  شــــهرداری   137 ســــامانه  بــــا  شــــهروندان 
ســــال جاری نشــــان می دهد 87 درصد مــــردم از عملکرد 
شهرداری رضایت دارند و نسبت به بهبود شرایط امیدوار 
هســــتند که این میزان در مدت مشابه ســــال قبل روند 

افزایشی داشته است.
وی با بیان اینکه بیشترین تماس شهروندان با این مرکز 
، آســــفالت، نظافت شهری  در حوزه های ســــاخت و ســــاز
و غیره بوده اســــت، افزود: در سه ســــال اخیر تماس ها و 
پیام های مردمی روند افزایش داشــــته است به طوری که 

طبق آمار بیشــــترین تعداد پیام های دریافتی مردم با این 
مرکز به ترتیب در مناطق دو، یک، سه و چهار بوده است.

خوشــــبخت بیان کرد: با تأکید شــــهردار همدان در سطح 
معاونــــت هــــا، مناطق، ســــازمانها و نواحــــی تعامل خوبی 
با مرکــــز جامع مدیریت شــــهری همدان حاکم اســــت که 
هدف تمامی مدیران و کارکنان مجموعه مدیریت شهری 
افزایش رضایتمندی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات 

رسانی به شهروندان است.
در پایان این مراســــم شــــهردار همــــدان با اهــــدای لوح از 
پاســــخگویی، پیگیــــری و تعامــــل تعــــدادی از معاونــــان، 
مدیــــران و کارکنان شــــهرداری همــــدان با ســــامانه جامع 

مدیریت شهری 137 تقدیر کرد.

استان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان همدان:

1۲ خودروی  خوزستانی 
جریمه شدند

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگــــی شهرســــتان همــــدان از جریمــــه و برخورد 

قانونی با 12 خودروی خوزستانی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی در توضیح 
ابتدای شــــروع ممنوعیت  از  کــــرد:  این خبــــر تصریح 
با  تاکنون  قرمــــز  شــــهرهای  به  مربوط  پالک های  تردد 
رصــــد پلیس راهنمایــــی و رانندگی 12 خــــودرو جریمه 
شده اند. وی ادامه داد: از بین این 12 خودرو، 4 پالک 
آن نیز  از خوزســــتان وارد استان شــــده و باقی مانده 
بــــرای عــــدم جریمه مجدد  که  ســــاکن همدان بودند 
بــــه تعویض پالک فرســــتاده شــــدند. رئیــــس پلیس 
راهنمایــــی و رانندگی شهرســــتان همــــدان به نقل از 
آنالین، در پایان یادآور شد: ساکنان همدان  همدان 
که با پالک خوزســــتان تردد می کنند برای جلوگیری از 
جریمه شــــدن نســــبت بــــه تعویض پالک خــــودرو در 

کنند. اقدام  وقت  اسرع 

شروع به کار مرکز مشاوره 
ژنتیک در کلینیک امید

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیر گروه پزشــــکی 
مولکولی و ژنتیک دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا، 
از شــــروع به کار مرکز مشــــاوره ژنتیک در کلینیک امید 
خبر داد. به گزارش هگمتانه، رضوان نجفی با تشــــکر از 
زحمات و حمایت های بی شــــائبه رشــــید حیدری مقدم 
رئیس دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا، معاون 
آموزشــــی، معــــاون درمــــان دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا و رئیس دانشــــکده پزشــــکی، از تاسیس و 
راه اندازی مرکز مشــــاوره ژنتیک از نیمه دوم اسفندماه 

سال 1399 در کلینیک امید همدان خبر داد.
وی با تشــــکر از همــــت و پیگیری های فاطمــــه بحرینی 
متخصص ژنتیک پزشــــکی و مســــؤول بخــــش ژنتیک 
، اظهار امیدواری  دانشکده پزشکی در راه اندازی این مرکز
کرد روند و گســــتره چنین خدماتی در استان با حمایت 
همیشگی مســــؤوالن تســــهیل و رضایت شهروندان 
تأمین شــــود. مدیر گروه پزشــــکی مولکولــــی و ژنتیک 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کــــرد: یکی از 
اهــــداف اصلــــی این گــــروه گســــترش رشــــته ژنتیک در 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سیناست که در این زمینه 
اخیرا گام های مؤثری برداشته شده است. گفتنی است 
این مرکــــز با هدف ارائــــه خدمات مشــــاوره ای همچون 
مشــــاوره ژنتیــــک قبــــل و بعــــد از ازدواج، قبــــل و حین 
بارداری، مشاوره تشــــخیصی بیماری های ارثی و ژنتیکی 

به شهروندان در استان همدان تأسیس شده است.

خبــر

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری خبر داد:

ح ساماندهی ترافیکی و بهبود وضعیت تردد کوی رضوان آغاز طر
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پیام رهبر انقالب به کنگره ملی هفده هزار زن شهید، آزاده و جانباز

قدرت ایمان راه مجاهدت های بزرگ 
را به روی زنان ایرانی گشود

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: امــــام خامنه ای در پیامی بــــه کنگره ملی 
« ویژه تجلیل از زنان شهید، جانباز و آزاده،  »لشــــکر فرشتگان تاریخ ســــاز
این زنان مجاهد، شــــجاع و فداکار را از برتریــــن قله های افتخارات انقالب 

اســــالمی خواندنــــد. متن پیــــام رهبــــر انقالب اســــالمی که صبــــح دیروز 
حجت االسالم والمسلمین شــــکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و 

امور ایثارگران آن را در محل همایش قرائت کرد، به این شرح است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ه های 
ّ

شــــهیدان و جانبــــازان و آزادگان زن، نمایشــــگراِن یکی از برتریــــن قل
افتخــــارات انقــــالب اســــالمی و جمهوری اســــالمی اند. قــــدرت ایمــــان، راه 
مجاهدت های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه های شگفت انگیز و 

کم نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه  آنان در میدان های دشوار 
پدید آورد. از تظاهرات شــــورانگیز روزهای انقالب تا دوران فراموش نشدنی 
دفاع مقّدس، و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همســــر و 
فرستادن آنان به پیشباز خطر و تا خدمات پشت جبهه، و از حضور در جبهه  
، تا هنرنمایی  علم و تحقیق و فّناوری و درخشــــندگی در وادی ادبّیات و هنر
در عرصه های اجتماعی و سیاسی و مدیرّیتها، و سرانجام فداکاری در میدان 
، همه و همه نشانه های  سالمت و خدمت به بیماران در آزمون ُپرخطر اخیر

اعتــــالی معنــــوی زِن ایرانی اســــت که به برکت نظــــام اســــالمی و درس ها و 
ارزش گذاری های اســــالم پدید آمده است. بی شــــک زنان شهید و جانباز و 
ه  این افتخاراتند. زن ایرانی 

ّ
ـ در قل ـ که تعداد آنان را هفده هزار دانسته اند  آزاده 

توانست به رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربِی تحمیل شده بر بسیاری از زنان 
در دوران نحس پهلوی، خود را به شــــرافت و طهارت مطلوب اسالم نزدیک 

کند و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمد هلل رّب العالمین.
سّیدعلی خامنه ای - 18 اسفند 1399

سخنرانی رهبر معظم انقالب در روز 
عید مبعث

رهبــــر معظم انقــــالب در عید مبعــــث پیامبر اعظم 
)ص( پنجشنبه 21 اسفند ســــاعت 10:30 سخنرانی 

خواهند کرد.

نمکی: حضرت عباسی سفر نروید
وزیر بهداشــــت گفت: امروز دریافــــت دعوت برای 
سفر دریافت ویزای مرگ است. همه جای دنیا وقتی 
وزیر بهداشت دستور می دهد یعنی تمام؛ اما اینجا 
کار ما فقط خواهش کردن اســــت؛ حضرت عباسی 

سفر نروید.

افتتاح بزرگترین بیمارستان سیار 
کشور

محمــــد مخبــــر در افتتــــاح بزرگتریــــن و مجهزتریــــن 
بیمارستان متحرک کشور گفت: با توجه به حادثه خیز 
بودن کشور و احتمال وقوع سیل و زلزله می طلبید که 
امکانات به روز سیاری را دراختیار داشته باشیم. این 
بیمارستان دارای 99 تخت بســــتری، دو اتاق عمل و 
جراحی،اتاق زایمان، دستگاه سونوگرافی، ماموگرافی، 
اورژانس، داروخانه و همه تجهیزات یک بیمارســــتان 
تخصصی اســــت. ایــــن بیمارســــتان تــــا 4 روز بدون 
احتیاج به برق و شــــارژ مجدد خدمــــات ارایه می کند و 
قابلیت جمع شوندگی و اســــتقرار طی 3 روز را دارد و با 
سرمایه گذاری 120 میلیاردتومانی ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( ساخته شده است.

« با اتهام  »معاون رئیس جمهور
توهین به امام خمینی )ره( 

محکوم شد
عیســــی کالنتری معــــاون رئیس جمهــــور و رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیســــت به اتهام توهین 
به امام خمینی )ره( به صورت بدوی به 4 ماه حبس 
تعزیــــری و منــــع عضویــــت در احــــزاب و گروه هــــای 
سیاســــی بــــه مــــدت دو ســــال محکــــوم شــــد. وی 
همچنین به اتهام نشــــر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی نیز به پرداخــــت چهل میلیون ریال 
جزای نقدی در شــــعبه 1058 دادگاه کیفری محکوم 
شد. اظهارات موهن و نســــنجیده عیسی کالنتری 
در خصــــوص حضرت امام)ره( و ریشــــه های انقالب 
اسالمی در گفتگو با یک رسانه مجازی موجب گالیه 

و انتقاد دوستداران نظام و انقالب شده بود.

ایران به آرامی 
در حال افزایش فروش نفت

گاه  گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شــــش منبع آ
حاکی از این است که ایران در ماه های اخیر به آرامی 
مقادیــــری زیادی نفت خــــام را به چیــــن انتقال داده 
گاه در یک پاالیشــــگاه هندی:  اســــت. یک منبــــع آ
»ایرانی هــــا با ما صحبت کردند. آنهــــا گفتند: امیدوار 
هستند بســــیار زود عرضه نفت را از سر بگیرند... ما 

گفتیم: إن شاءاهلل.

رعایت نکردِن شیوه نامه  ها
تخلف انتخاباتی شد

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: برگزاری هر نوع 
تجمع و میتینــــگ انتخاباتی ممنوع اســــت و اصل 
بر عدم حضور فیزیکــــی در زمان تبلیغات انتخابات 
خواهد بــــود. یکی از تخلفــــات انتخاباتــــی این دوره 

رعایت نکردِن شیوه نامه  های بهداشتی است.
از 20 اســــفند بــــه مــــدت 7 روز ثبــــت  نــــام انتخابات 
شوراهای شــــهر انجام می  شــــود. ثبت  نام نامزدها از 
طریق برنامه هوشــــمند موبایلی و دسکتاپ، دفاتر 

پیشخوان و مراجعه به فرمانداری  ها انجام می  شود.

غ تخلف است عدم فروش مر
هشدار به مغازه های متخلف: پلمب می شوید

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت صمت گفت: عدم 
فروش مرغ توسط هر واحد صنفی با وجود داشتن 
 به همراه قاضی در 

ً
مرغ، تخلف بوده و بازرسان سریعا

محل مستقر می شوند.
برخی مغازه های مرغ فروشی در سطح شهر تهران از 
فروش مرغ با قیمت مصوب امتناع می کنند و حتی 
دیگــــر همکاران خود را به ســــرپیچی از این قیمت و 

عدم عرضه مرغ ترغیب می کنند.

افزایش تعداد شهدای حمله 
تروریستی کاظمین

تعداد شــــهدای حمله تروریســــتی به زائران حضرت 
»پل االئمه« به 3 نفر افزایش  امام موسی  کاظم)ع( در
یافت. گزارش شــــده که در این انفجــــار 30 نفر دیگر 
هم زخمی شــــده اند که اســــامی آنها در رســــانه های 

عراقی منتشر شده است.

واکسن کرونا در کادر درمان 
عارضه ای نداشت

معــــاون درمــــان وزارت بهداشــــت گفــــت: در همه 
بیمارســــتان ها یک تیم پزشکی مستقر کرده ایم که 
همه عالئم و عوارض واکسن کرونا را مدیریت کنند.

خوشــــبختانه تاکنون هیچ شــــواهدی مبنی بر بروز 
عــــوارض جدی پــــس از تزریق واکســــن کرونا وجود 
نداشــــته اســــت. رئیس مرکــــز اورژانس تهــــران نیز 
گفت: تزریق اولین دوز واکســــن کرونا به 250 نفر از 
نیروهای عملیاتــــی مرکز اورژانس تهران از روز ســــه 

شنبه آغاز شد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

آیت اهلل رئیسی:

اعالم نکردن تخلف به معنای ترک فعل است
در رفتار تعاونی ها باید تجدید نظر شود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس دســــتگاه قضا 
گفت: تخلــــف اعالم شــــود، اعــــالم نکــــردن تخلف به 
معنای ترک فعل است و عواقب و عوارض خود را دارد.
آیت ا... رئیســــی روز سه شنبه در جلســــه شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المــــال اظهار کرد: مجموعه اقداماتی 
که در ارتباط با پیشــــگیری از تخلفات بوده قابل تقدیر 
اســــت و در این خصــــوص در ارتبــــاط بــــا افزایش رفع 
تصرف ها و خلع یدهای صورت گرفته 300 دادگاه و 700 
شعبه رسیدگی کننده در دادسراها و شعب تخصصی 

ایجاد شده است.
وی گفت: همچنین عملکرد این مجموعه در ارتباط با 
موضوع حدنگاری و موفقیت هایی که در این زمینه به 

وقوع پیوسته است جای تقدیر دارد.
رئیس قــــوه قضائیه با اشــــاره به ضــــرورت تنویر افکار 
عمومی در حوزه حفظ حقوق بیت المال و اراضی ادامه 
داد: در ارتبــــاط با حدنــــگاری اراضی بــــا برنامه ریزی های 
ســــازمان ثبــــت اقدامــــات خوبــــی در ارتباط بــــا اراضی 
دولتی،حریم شهرها، روســــتاها، رودخانه ها و تاالب ها 
صورت گرفته اســــت و الزم اســــت محدوده شــــهرها را 
در اختیار ســــازمان ثبت قرار دهند تــــا بحث حدنگاری 

تسریع شود.
آیت اهلل رئیســــی افــــزود: در ارتباط با حریم شــــهرها نیز 
بایســــتی کاری مرکزی صورت گیرد زیرا که مســــاله فقط 
مربوط به اســــتانداری و شهرداری نیســــت، لذا مهلت 
سه ماهه تعیین کنیم تا این وضعیت در وزارت کشور 
روشــــن شــــود و یک کمیته کاری در وزارت کشور این 

مساله را دنبال کنند.
وی با اشــــاره به وجود صدها پرونده در دادگســــتری ها 
کرد: نبایســــتی  در خصوص تخحلفات تعاونی ها بیان 
با اسم تعاونی تخلف صورت گیرد و تعاونی ها بایستی 

کنترل و در رفتار آن ها باید تجدید نظر صورت گیرد.
رئیس دســــتگاه قضا با بیان اینکه بایســــتی در ابتدای 

شــــکل گرفتن تخلف بــــا آن برخورد شــــود افــــزود: باید 
حساسیت بیشتری نسبت به تخلف در حوزه روستاها، 
شــــهرها و حــــوزه و حریم راه هــــا صورت بگیــــرد زیراکه در 
سیل های اخیر اتفاقاتی در برخی اســــتان ها افتاد که به 

خاطر بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه ها بود.
آیت اهلل رئیســــی ادامــــه داد: تخلف اعالم شــــود، اعالم 
نکــــردن تخلف به معنای ترک فعل اســــت و عواقب و 

عوارض خود را دارد.
وی تصریــــح کــــرد: موضــــوع چاه هــــای غیر مجــــاز باید 
پیگیری شــــود چرا که شــــاید بــــه اندازه چــــاه مجاز چاه 
غیرمجاز در کشــــور داشته باشیم لذا چا ه های غیرمجاز 
بایستی ساماندهی شــــود و وزارت نیرو نیز باید در این 

خصوص اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشــــان کرد:اگر دادگاه های ما 
به رفع تصرف و خلع ید حکــــم دادند نباید هیچ درختی 
قطع شــــود بنابرایــــن خلع ید صــــورت بگیــــرد اما قطع 
اشــــجار نه همکاران برای ایجاد وحدت رویه در برخورد 
با امالک و اراضی آرا متفــــاوت را به دبیرخانه بدهند این 
موضوع بررسی شــــود و در صورت نیاز رأی وحدت رویه 

صادر کنند.

واکسیناسیون مردم از خرداد 1400 
با "واکسن کوو ایران برکت" آغاز می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( از آغاز واکسیناسیون کرونا با "واکسن 

ایرانی کوو ایران برکت" از خرداد ماه سال 1400 خبر داد.
محمــــد مخبــــر در حاشــــیه مراســــم افتتــــاح بزرگترین 
بیمارســــتان ســــیار کشــــور دربــــاره واکســــن کرونــــای 
ســــتاد اجرایی فرمان امــــام)ره( اظهار کــــرد: ایمن ترین 
و کم عارضه تریــــن واکســــن کرونا در اختیار مــــردم قرار 
خواهد گرفت، وزارت بهداشت تأیید کرد که واکسن با 

باالترین استانداردها ساخته شده است و مرحله دو و 
سه ادغام و از این هفته آغاز می شود.

وی افزود: در زمینه تولید انبوه این واکســــن، قابلیت 
زیادی داریم و ظرف دو تا دو و نیم ماه آینده، دغدغه ای 
برای واکســــن کرونا نخواهیم داشــــت؛ فکــــر می کنیم 
اواسط اردیبهشت یا هفته اول خرداد واکسیناسیون 
کرونــــا بــــرای مردم با واکســــن "کــــوو ایران برکــــت" آغاز 

خواهد شد .

روحانی:

اعمال تغییر در »قوانین عادی و دائمی« بودجه 
برخالف قانون اساسی است

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیــــس جمهور گفت: 
اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه 
برخالف قانون اساســــی و به صالح ساختارمندی نظام 

اقتصادی و اداری کشور نیست.
دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت دیروز ســــه شــــنبه به ریاســــت حجت االســــالم 
حســــن روحانی رئیــــس جمهور برگــــزار شــــد و در این 
جلسه رئیس ســــازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند 
بررسی و تصویب الیحه بودجه 1400 در مجلس شورای 

اسالمی و شورای نگهبان ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشــــاره به ضــــرورت تصویب و ابالغ 
کید کرد:  قانــــون بودجــــه در موعد مقــــرر قانونــــی، تأ
قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال 
تغییــــر در قوانین عــــادی و دائمــــی در قانون بودجه 
ســــاختارمندی  صالح  به  و  اساســــی  قانــــون  برخالف 
نظــــام اقتصــــادی و اداری کشــــور نیســــت و مطمئنا 
در  معمــــول  روال  طبــــق  نگهبــــان  محتــــرم  شــــورای 

کرد. خواهد  اقدام  موارد  اینگونه 
گــــزارش ســــرمایه گذاری و  در این جلســــه همچنیــــن 
فعالیت واحدهای تولیدی با اســــتفاده از تســــهیالت 
صندوق توســــعه ملی و منابــــع بانک ها ارائه شــــد و با 
توجه به مشــــکالت برخی واحدهای تولیدی در کسب 
درآمــــد ارزی از محــــل صــــادرات به ســــبب تحریم های 
ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت 
تســــهیالت ارزی از محل منابع صندوق توســــعه ملی 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
رئیــــس جمهور در ایــــن رابطه با بیــــان اینکه دولت با 
سیاســــت ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت 
ســــرمایه گذاران و تولیدکننــــدگان بــــه ویــــژه بخــــش 
خصوصــــی تالش کــــرده در شــــرایط خاص و ســــخت 
اقتصــــادی تمهیداتی را در نظر بگیــــرد که چرخه تولید 
کشــــور متوقف نشــــود، گفت: همه جهت گیری ها و 
هدف گذاری هــــای دولت حول محــــور حمایت و رفع 

مشکالت واحدهای تولیدی بوده است.
در جلســــه دیروز ســــتاد هماهنگی اقتصــــادی دولت 
وزیــــر امور اقتصــــادی و دارایی نیز گزارشــــی از اقدامات 
انجام شده درخصوص انتشــــار اسناد مالی اسالمی در 
چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات الزم 

در این زمینه اتخاذ شد.

خبــر

انس  ژ یاده خواهی های آ تبعات مخرب پذیرش ز
چگونه منافع ملی را تهدید می کند؟

تحوالت اخیر هسته ای نشــــان می دهد که دولت روحانی در 
حال عقب نشــــینی گام به گام در برابر فشارهای غرب است. 
امری که با مالحظات فردی صورت گرفته و پیامدهای راهبردی 

آن نادیده گرفته شده است.
5 اســــفندماه موعد اجرای ماده 6 قانون اقــــدام راهبردی برای 
لغو تحریم های مجلــــس بود و طبق مــــاده 6، در صورت عدم 
لغو تحریم های بانکی و نفتی بایستی تمام تعهدات فراپادمانی 
ایران لغو می شد. متأســــفانه اتفاقی که افتاد این بود سازمان 
انرژی اتمی ایران طی یک تفاهم فنی مشترک با آژانس در تاریخ 

3 اسفندماه برخی از تعهدات فراپادمانی را هم چنان حفظ کرد.
در این اقدام مغایر بــــا قانون که دولت آن »اجرای حکمیانه ی 
قانــــون« می خوانــــد، طبق گفتــــه  روحانی و گروســــی، دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرســــان در ایران باقی  ماندند. 
و هم چنین وســــایل نظارتی آژانس نیز تا ســــه ماه به کار خود 
ادامه می دهد، هر چند آژانس به اطالعات این وسایل نظارتی 
دسترسی ندارد. عالوه بر این به نظر می رسد که موارد دیگری 
نیز از حجم بازرســــی ها حفظ شــــده اســــت. بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جلسه ی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجه مجلس اعالم نمود که حدود 70 درصد 
بازرسی ها از برنامه هســــته ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان 
بوده اســــت و با توقف اجرای شــــیوه نامه الحاقی، بازرســــی ها 
آژانــــس از ایران حدود 30 درصد کاهش می یابد. ادعای مربوط 
به حجم 70 درصدی بازرســــی ها ذیل معاهده پادمان در حالی 

است که شواهدی این مسئله را به شدت نقض می کند:
1. غریب آبادی، نماینــــده ی ایران در آژانس بین المللی انرژی در 
گفتگو بــــا خبرگزاری فارس اظهار کرده اســــت: »خود مقامات 
آژانس از جمله مرحوم آمانو مدیرکل ســــابق آژانس سه بار به 
من شخصا گفت که قوی ترین رژیم راستی آزمایی آژانس تحت 
برجام برای ایران اجرا می شــــود و ما بسیار تمایل داریم که این 
را در سایر کشــــورها به عنوان نمونه رژیم راستی آزمایی اعمال 
کنیــــم. من همان موقع بــــه آقای آمانو گفتم که مــــن باید تو را 
ناامید کنم چرا که هیچ کشوری مثل ایران قبول نخواهد کرد 
که این سطح از همکاری را با آژانس داشته باشد«. این اظهارنظر 
از سوی غریب آبادی نشان می دهد که نظام راستی آزمایی ایران 
به دلیل مواردی که عالوه بر پادمان پذیرفته است، تبدیل به 

یک نظام راستی آزمایی منحصر به فردی شده است.
2. آمارها و اطالعات درج شده در وبگاه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نشان می دهد که سطح بازرسی های آژانس در سال 97 
نسبت به ســــال 92، افزایش حداقل دو برابری داشته است. 
به عنوان مثال فعالیت های راستی آزمایی صورت گرفته 152 
درصد افزایش یافته اســــت. هم چنیــــن دوربین های نظارتی 
نصب شده در تأسیسات هسته ای، 89 درصد افزایش داشته 

است.
3. طبــــق مــــاده  79 و 80 توافق جامــــع پادمان ایــــران با آژانس 
بین المللــــی انرژی اتمی، میــــزان حضور آژانــــس در ایران طبق 
قواعد و فرمول هایی محاسبه می شود که نسبت مستقیم 
با ظرفیت تولید و ذخیزه سازی اورانیوم غنی سازی شده دارد. 
ظرفیتی که قانون مجلس برای تولید اورانیوم غنی سازی شده 
)120 کیلــــوم گرم اورانیــــوم 20 درصد و 6 هزار کیلوگــــرم اورانیوم 

متناســــب با نیازهای کشــــور در ســــال( ایجاد می کند بسیار 
پایین تر اســــت نســــبت به آبان ماه 1392 طبــــق گزارش های 
آژانس است که در جدول زیر نشــــان داده شده است. طبق 
این جدول، حجم اورانیوم تولیدی 20 درصد در آذرماه 1392، 221 
کیلوگرم و اورانیوم غنی سازی شده تا 5 درصد نیز بیش از 10 تن 
بود. بر اساس قواعد مشخص شده توسط پادمان، می توان 
تخمین زد که از 6 بازرس حاضر در ایران، بایستی حداقل 5 نفر 

از آنها از کشور اخراج بشوند.
همه  این شواهد نشان می دهد که در دیدار گروسی با صالحی 
و تفاهــــم فنی، عقب نشــــینی قابــــل توجهی صــــورت گرفته 
اســــت. اما این تنها عقب نشینی صورت گرفته نیست. در 8 
اسفندماه پایگاه اینترنتی بلومبرگ گزارش داد، دیپلمات های 
آمریکایی روز پنجشــــنبه ســــندی را توزیع کردند که فهرست 
شــــکایات واشنگتن اســــت و از ایران می خواهد تا با بازرسان 
همــــکاری کامل کند. بر اســــاس ایــــن گــــزارش، در قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا بر نگرانی شــــدید از یافته های آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تأکید و درباره همکاری ایران نگرانی عمیق 

ابراز شده است.
هم چنین خبرگزاری رویترز با انتشــــار گزارشــــی از وین، از تهیه 
پیش نویس قطعنامه ای از سوی ســــه کشور آلمان، بریتانیا 
، تروئیکای اروپایی این  و فرانســــه خبر داد. طبق ادعای رویترز

پیش نویس را به اعضای شورای حکام ارائه کرده اند.
دبیــــرکل آژانــــس بین المللــــی انــــرژی اتمــــی پنجشــــنبه 14 
اســــفندماه اعالم نمود که ایران پس از رایزنی های فشــــرده، 
برای شفاف سازی درباره بسیاری از موارد بحث برانگیز مربوط 
به برنامه هســــته ای خــــود، موافقت کرده تا با کارشناســــان 
فنی آژانس همکاری کند. رافائل گروســــی در ســــخنان خود 
به العربیــــه گفــــت موضوعاتی که تهــــران با همــــکاری برای 
شفاف ســــازی درباره  آنها موافقت کرده مربوط به ذرات ماده 
اورانیوم است که توسط بازرسان بین المللی در 3 تأسیسات 
اعالم نشــــده اتمی ایران پیدا شــــده اســــت. گروســــی گفت 
پرســــش های جدی آژانس در مورد برنامه هســــته ای ایران 
علی رغم گذشت ماه ها اما همچنان پاسخ درخور و معتبری 

از تهران دریافت نکرده است.
ایاالت متحده آمریکا روز پنج شــــنبه 14 اسفندماه »حمایت« 
خــــود را از تصمیم اروپایی ها بــــرای پس گرفتن قطعنامه خود 
علیــــه ایــــران در آژانــــس بین المللی انــــرژی اتمی اعــــالم و ابراز 
امیدواری کرد که اکنون تهران با »گفتگو« با واشنگتن موافقت 
کند. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران 
گفت: »ما قویــــا امیدواریم که ایرانیان گفتگــــو را بپذیرند تا به 

پیشرفتی ملموس و معتبر برسیم«.
اظهارات گروســــی و هم چنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نشــــان می دهد که ایــــران پذیرفته اســــت در رابطــــه با برخی 
ســــایت ها که ذیــــل توافق پادمان قــــرار نمی گیرند بــــا آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. در این رابطه نکات زیر 

بایستی مورد توجه قرار بگیرد:
1. حامیــــان داخلی برجام تــــالش کرده اند که عقب نشــــینی 
آشکار در برابر فشارهای غرب را الپوشانی کنند و ادعا نمایند 
که دولت با دیپلماسی فعال خود جلوی تبعات منفی قانون 

مجلس را گرفته اســــت. اما اظهارات گروسی نشان می دهد 
که فضاسازی سیاســــی با توجه به دسترسی هایی است که 
ایــــران طبق مفاد پذیرفته شــــده در برجام به ســــه ســــایت از 
جمله قالیشــــویی ترقوزآباد داده است؛ و آژانس اکنون ادعا 
می کند در این ســــایت ها مواد اورانیوم طبیعی و غنی سازی 
شــــده پیدا کرده و ایران در رابطه با این مواد توضیح معتبری 
نداده اســــت. طبق اعالم غریب آبادی آژانس در درخواست 
خــــود بــــرای توضیح و دسترســــی بــــه دو مــــکان، هیچگونه 
اســــتدالل حقوقی معتبــــر و موثقی را ارائه نکــــرد. کپی هایی 
که توســــط آژانس به عنوان مبنای درخواســــت هایش ارائه 
شــــده، نه معتبر بوده و نه حتی مربوط به منابع باز می باشند، 
بلکه حســــب ادعای رژیم اســــرائیل، بواســــطه بــــه اصطالح 
یک عملیات مخفی به دســــت آمده اند. بــــا وجود این، ایران 
پذیرفت که به این ســــایت ها دسترســــی بدهد و اکنون که 
ایران می خواهد در مقابل بدعهدی طرف های مقابل، طبق 
برجام تعهدات خود را کاهش بدهد، این مســــائل بهانه ای 

برای فضاسازی سیاسی علیه ایران شده است.
2. حامیــــان داخلی برجام در جریان مذاکرات هســــته ای ادعا 
می کردند کــــه در صورت بدعهــــدی طرف مقابــــل، گام های 
ایران به راحتی قابل بازگشــــت است. اما این فضاسازی های 
سیاسی و تهدید به ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای 
امنیت سازمان ملل نشان می دهد که ادعای حامیان برجام 
بار دیگر پوچ و نامعتبر از آب درآمده اســــت. ایران نمی تواند 
تعهــــدات خود را کاهش دهد چرا که قطعنامه های شــــورای 

حکام مانند اهرم فشاری مانع از اینکار می شود.
آژانس  3. دولت روحانی نمی خواهد قطعنامه ای از ســــوی 
صادر شــــده و پرونده ی هسته ای ایران را به شورای امنیت 
ســــازمان ملل ارجــــاع بدهد. چنــــدی پیش نیــــز روحانی در 
دفاع از برجام گفته بود که برجام پرونده ابعاد شــــبه نظامی 
)PMD( ایران را بسته است. هر چند با در نظر داشتن اینکه 
در ســــال 94 وضعیت پرونده هسته ای ایران طبق گزارش 
آژانــــس از حالت PMD به MD )ابعــــاد نظامی( تغییر یافته و 
به نوعی بدتر شــــده اســــت، ادعای روحانی دور از واقعیت 
نیســــت؛ امــــا MD شــــدن پرونده  هســــته ای ایــــران به این 
معناست که احتمال ارجاع پرونده  ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل بیشتر از گذشته تقویت شده است و دولت 
روحانی این مسئله را نمی خواهد. کشورهای غربی نیز که از 
اوایل دهه  80 با روحانی آشــــنا هستند، می دانند در صورت 
فضاســــازی سیاســــی می توانند وی را وادار به عقب نشینی 

نمایند.
4. آمریکا با توجه به عقب نشــــینی های مکرر دولت روحانی 
در نظر دارد نقطه  تعــــادل جدیدی را به ایران بقبوالند که این 
مسئله از اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی 
بر اینکــــه » ما قویا امیدواریم که ایرانیــــان گفتگو را بپذیرند تا 
به پیشرفتی ملموس و معتبر برســــیم«، محرز است. نقطه  
تعادل جدید با توجه به شرایط حال حاضر به این معناست 
که ایران بپذیرد در شرایطی که 700 تحریم به 800 تحریم قبل 
از برجام اضافه شده است و وضعیت هسته ای و اقتصادی 

ایران مانند سال 92 نیست، مذاکره جدیدی انجام بدهد.

وزیر بهداشت:

طوفان سهمگین ویروس انگلیسی در راه است
نوروز در خانه بمانید

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: وزیر بهداشــــت، به ارزیابی 
بیمــــاری کرونــــا در کشــــور پرداخــــت و نکاتی را بــــا توجه به 

ویروس جهش یافته، متذکر شد.
سعید نمکی، سه شنبه در نشست برنامه نوروزی تشدید 
گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا و طرح شهید سلیمانی، 
گفت: بر خالف آنچه برخی می اندیشیدند که گرفتار باتالق 
کرونا خواهیم شــــد، دســــتاوردهای خوبی در مقابله با این 

بیماری به دست آورده ایم.
وی با اشاره به همراهی و همکاری مردم در مقابله با بیماری 
، افزود: دستاوردهای ما مدیون همدلی ها  کرونا در کشــــور
اســــت و یکــــی از همیــــن همدلی هــــا، اجرای طرح شــــهید 

سلیمانی است.
نمکی گفت: هدف گذاری های ما در این طرح خیلی زودتر از 

آنچه پیش بینی کرده بودیم، به دست آمده است.
وزیر بهداشــــت با اشــــاره به کاهش مرگ هــــای کرونایی در 
کشــــور که به دنبال اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی رخ داد، 
افزود: این اتفاقــــات بر خالف پیش بینی هایــــی رخ داد که 

نظام های بین المللی گرفتار آن شده اند.
وی ادامه داد: یک ماه قبل هم گفتم که خودتان را برای یکی 
از ســــخت ترین روزهای کرونایی که ویروس جهش یافته 

است، آماده کنید.

وزیر بهداشــــت افزود: طوفان سهمگین ویروس جهش 
یافته در راه است و باید آماده باشیم.

نمکی با عنوان این مطلب که ویروس انگلیســــی بســــیار 
چموش تر و وحشــــی تر از ویروس چینی است، گفت: این 
ویروس در مدت 48 ســــاعت تا 72 ســــاعت فــــرد را گرفتار 

می کند و او را زمین می زند.
 
ً
وزیــــر بهداشــــت افــــزود: نمونــــه ایــــن وضعیــــت را دقیقا
در خوزســــتان شــــاهد هســــتیم، بــــه طــــوری که اگــــر نبود 
جانفشــــانی های نیروهای نظام سالمت، یکی از چهره های 

ناخوشایند مدیریت بیماری را در این استان شاهد بودیم.
نمکی گفت: آنچه را شاهد هستیم این است که حداقل بی 
آبرویی و بی اعتمادی برای نظام رقم نخورد و این یک افتخار 

برای سربازان نظام سالمت کشور است.
وی با اشاره به موضوع سفرهای نوروزی و تشدید بیماری در 
، افزود: بنده از مردم تقاضا کرده بودم که بحث سفر  کشــــور
برای نوروزی منتفی شــــود، هر چند می دانم مردم خســــته 
اند. اما مطمئن هســــتم در خانه می مانند تا بتوانیم بر این 

ویروس غلبه کنیم.
وزیر بهداشــــت گفت: برخی می گویند تــــاب آوری مردم کم 
شــــده، من می گویم تاب آوری نظام ســــالمت به شدت کم 
شده است. در 72 ساعت در خوزستان، 78 همکار من به 

ویروس جهش یافته مبتال شده اند. نمی توانم همکارم را از 
منطقه غیر آلوده به منطقه آلوده ببرم. باید از ظرفیت همان 

استان استفاده کرد. مگر ظرفیت یک استان چقدر است.
نمکی افزود: وزیر بهداشت در ایران همواره باید خواهش و 

تمنا کند تا یک قدم بتواند بردارد.
وی با اشاره به چرخش ویروس جهش یافته و تنوع اقلیم 
در ایران، گفــــت: توجه ما به موتاســــیون ویــــروس باید به 

مراتب بیشتر از کشورهای اروپایی باشد.
وزیر بهداشــــت ادامه داد: باید بتوانیم از شــــدت چرخش 

ویروس جلوگیری کنیم تا بتوانیم آن را متوقف کنیم.
نمکی در حاشــــیه این نشســــت، در خصوص اجــــرای طرح 
خانه به خانه برای شناســــه بیماران کرونایی گفت: این طرح 
را به صورت گســــترده یک ماهه اجرا خواهیم کرد به طوری که 
تعداد تست های تشخیصی را در اســــتان خوزستان از یک 
هزار و 200 به 20 هزار تست رسانده ایم و قصد داریم این روش 
را در تمامی اســــتان های هدف پیگیری کنیم و امیدواریم با 
همکاری همکاری نیروهای بسیج و سایر دستگاه ها بتوانیم 

به صورت گسترده بیماریابی را انجام دهیم.
وی افزود: امیدواریم با کمک سازمان بسیج مستضعفین، 
بتوانیم نقطه های تاریک طرح شهید سلیمانی مانند ایزوله 

کردن و نگهداری بیماران مبتال را پاک کنیم.

جزئیات ممنوعیت سفر در نوروز
هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهــــان: رئیس کمیتــــه امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: 
ســــفر به شــــهرها و از شــــهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 

کرونایی ممنوع است.
حســــین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور 
و رئیــــس کمیته امنیتــــی، اجتماعی و انتظامی ســــتاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا در شــــصتمین جلســــه این کمیته، 
دستورالعمل های سفرهای نوروزی در شرایط کرونا را مورد 

بحث و بررسی قرار داد.
وی بــــا اشــــاره بــــه در پیــــش بــــودن تعطیالت نــــوروزی 
گفت: اصــــل بر نرفتن ســــفر و پرهیز هر گونــــه جابجایی 
بین شــــهری می باشد.ســــفر به شهرها و از شــــهرهای با 
وضعیت قرمــــز و نارنجی کرونایی ممنوع اســــت و از 25 
اســــفند ماه که رنگ بندی شــــهرها اعالم می شود، تا 15 

فروردین ماه به همان منوال خواهد بود.
وی در همیــــن راســــتا افــــزود: چنانچه در طــــول تعطیالت 
وضعیــــت شــــهری تغییــــر کنــــد و قرمز یــــا نارنجی شــــود، 
مسافرین سه روز مهلت دارند که از آن شهر خارج شوند و 

مسافری هم نمی تواند وارد آن شهر بشود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــــور گفت: هم استان ها 
و هم نیــــروی انتظامی برای کنترل کامل شــــهرهای قرمز و 

نارنجی متمرکز باشند.
ذوالفقاری بر عدم تشویق مردم به سفر تأکید کرد و گفت: 
 باید فاصله اجتماعی رعایت شود و این فقط مختص 

ً
حتما

افرادی که به سفر می روند، نخواهد بود.
در این نشســــت پیشنهاد شــــد اگر افرادی که تست آنها 
مثبت باشد و قرنطینه را رعایت نکنند و سفر بروند، ضمن 
جلوگیری در مســــیر و برگرداندن مبلغی را جریمه خواهند 

شد و باید به مراکز قرنطینه بروند.
در این جلســــه نماینده اصناف و کسبه هم گزارش هایی را 
ارائه کرد و تأکید شــــد که مصوبه ای برای محدودیت زمانی 
ساعات کار کســــبه وجود ندارد اما محدودیت تردد شبانه 

همچنان ادامه دارد.
همچنیــــن در ایــــن جلســــه بــــه بحــــث واکســــن اتباع 
خارجی اشــــاره شــــد و ذوالفقاری با بیــــان اینکه با اتباع 
کشــــور مــــا همانند هموطنــــان خودمان در  خارجی در 
ریق واکســــن به  درمان رفتار می شــــود، گفت: بحث تز
و  اســــت  مطرح  کشــــور  مردم  با  همزمان  خارجــــی  اتباع 
کمک دارد برای  آمادگی  کمیســــاریای عالی پناهندگان 
واکسن هایی  می تواند  و  خارجی  اتباع  واکسیناســــیون 
که مورد تأیید وزارت بهداشــــت باشد را برای این قشر 

کند. وارد 

انعکاس
افتتاح بزرگترین بیمارستان سیار کشور
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کانون  حمایت همه جانبه 
هواداران پاس از مدیریت 

باشگاه
باشــــگاه  هواداران  کانون  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
پاس وظیفه می داند، حمایــــت همه جانبه خود را 

از امیر عظیمی مدیرعامل باشگاه داشته باشد.
بــــدون تردیــــد تصمیم گیــــری وی مــــورد تبعیت 
کانــــون هــــواداران اســــت و از انتخاب علــــوی نیز 

سپاسگزاریم.
حال که شــــیطنت ها باعث شد علوی قید حضور 
در پــــاس را بزنــــد، بازهــــم سپاســــگزار مدیریــــت 

باشگاه هستیم که انتخاب درست را داشت.
تأســــف بابــــت عــــدم حضــــور ســــیدمحمد علوی 
داریم اما بازهم حمایت همــــه جانبه از مدیرعامل 
باشــــگاه داریم و قطعا در کنــــارش خواهیم بود و 
اجازه نمی دهیم شــــیطنت ها باعث شود تا پاس 

به بیراهه برود.
کنارت هستیم و خواهیم  آقای عظیمی در  جناب 
بود، با اقتدار و قوت قلب راهت را ادامه می دهیم 

و حمایت همه جانبه از جنابعالی داریم.
کانون هواداران باشگاه پاس

نگذاریم مدیرعامل پاس 
دلسرد شود

در این روزها کــــه واقعا تصمیم گیــــری برای آینده 
پاس و دیدارهای باقی مانده فصل جاری ســــخت 
و دشــــوار اســــت، نباید اجــــازه دهیــــم مدیرعامل 

باشگاه دلسرد شود.
به هــــر حال وی در وضعیت حساســــی قرار گرفته 
و شــــرایط موجــــود، تصمیــــم گیری بــــرای انتخاب 
کاری بس دشوار  ســــرمربی و ســــاماندهی به تیم 

است.
مدیرعامل پاس این روزها فارغ از هر اختالف نظر 
و ســــلیقه، باید مورد حمایت قرار بگیرد و همگان 

وی را برای هدایت پاس کمک کنند.
امیدواریم کمک به امیر عظیمی از ســــوی همگان 
صورت بگیــــرد و برای یکبار هم که شــــده اتحاد و 

همدلی را در پاس شاهد باشیم.
از مدیریت باشــــگاه نیــــز انتظار می رود بــــا در کنار 
داشــــتن دلســــوزان واقعی پاس، خرد جمعی را در 

راستای اعتالی تیم بکار بگیرد.
امیر عظیمی همیشــــه در راســــتای حمایت از تیم 
پاس قدم برداشــــته اما موضوعی که هست، وی 

را این روزها دلسرد می بینیم.
بنابرایــــن انتظار مــــی رود همه در این راســــتا قدم 

برداشته و به وی کمک کنند.

ورزشکار همدانی سفیر 
صلح سازمان ملل شد

هگمتانــــه، گروه ورزش: الهــــام محمدی به عنوان 
سفیر صلح و دوستی سازمان ملل انتخاب شد.

رئیــــس هیــــأت ورزش بیمــــاران خــــاص و پیوند 
اعضــــاء اســــتان همدان، گفــــت: الهــــام محمدی 
به عنوان ســــفیر صلح و دوســــتی ســــازمان ملل 

انتخاب شد.
، اظهار کرد: برابر  افشین محمدی با اعالم این خبر
اعالم فدراســــیون ورزش بیماران خــــاص و پیوند 
از ســــوی معاونــــت امور  اعضــــاء الهام محمــــدی 
بانــــوان وزارت ورزش و جوانــــان به عنوان ســــفیر 

صلح و دوستی سازمان ملل انتخاب شد.
بــــا همراهــــی و همکاری  گفت: خوشــــبختانه  وی 
دکتر ســــیفی مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان 
بــــدو ورود خانــــم محمــــدی ضمــــن  همــــدان در 
اســــتقبال از ایشــــان مراتب نقدیر نیز در اســــتان 

همدان صورت می گیرد.
رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء 
اســــتان همــــدان، گفــــت: محمدی در مســــابقات 
تنیس روز میز جهان در دو بخش انفرادی و دوبل 

موفق به کسب دو نشان طال و نقره شد.

خط و نشان مربی بحرین 
برای ایران و دیگر رقبا

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مربی تیم ملــــی فوتبال 
آماده هستند با پیروزی در تمام  بحرین اعالم کرد 
بازی ها، به مرحله بعد انتخابی جام جهانی صعود 

کنند.
احمد عیســــی مربی تیم ملی فوتبال بحرین برای 
رقبای خود در ادامه انتخابــــی جام جهانی از جمله 

ایران خط و نشان کشید.
مربی بحرین در مصاحبه با رســــانه های کشورش، 
گفــــت: بحرین تمــــام تالش خــــود را می کنــــد تا 9 
امتیــــاز را در بازی های باقی مانده کســــب کرده و 
با رســــاندن امتیازاتش به عدد 18 بــــه مرحله بعد 

کند. صعود 
وی افزود: برای رســــیدن به این هــــدف باید همه 
هماهنگ و متحد باشــــند. هیچ کدام از دیدارهای 
باقیمانده آســــان نیســــتند. بــــرای ما هــــر کدام از 
بازی ها مثل فینال اســــت و با تمام قوا وارد زمین 

می شویم تا برنده شویم.
بحریــــن در گــــروه ســــوم رقابت هــــا بــــا تیــــم ملی 
کشــــورمان، عراق، هنــــگ کنــــگ و کامبوج رقیب 
اســــت. عراق با 11 امتیاز صدرنشین است. بحرین 
شــــاگردان  و  دارد  قــــرار  دوم  رده  در  امتیــــاز   9 بــــا 

اسکوچیچ با 6 امتیاز در رده سوم هستند.

خبــر

دعوت ورزشکاران مالیری به اولین اردوی تیم ملی 
هندبال نوجوانان و جوانان بانوان کشور

هگمتانه، گروه ورزش: بانوان مالیری جهت اعزام به مســــابقات آسیایی به 
اولیــــن اردوی تیم ملی هندبال بانوان کشــــور دعوت شــــدند. طی احکامی 
جداگانه از سوی فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران الناز یارمحمدی 
,محنا مؤمنی و ســــبا زنگنه در رده ســــنی نوجوانان و مائده شــــهبازی در رده 
ســــنی جوانان به اولین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانــــان و جوانان بانوان 

جمهوری اســــالمی ایران جهت حضور در مسابقات آسیایی دعوت شدند. 
اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان بانوان کشور از هفدهم تا بیستم اسفند 
ماه ســــال جاری به میزبانی تهران و اردوی تیم ملی هندبــــال جوانان بانوان 
کشور از هجدهم تا بیستم اسفندماه سال جاری به میزبانی استان خراسان 
رضوی شهر مشهد مقدس برگزار شد. شایان ذکر است ورزشکاران فوق با 
توجه به درخشش خاص خود در مسابقات لیگ دسته یک هندبال کشور 

از سوی فدراسیون به این اردوها دعوت شدند.

با پیروزی در مصاف انتخابی؛

حسن یزدانی مسافر المپیک توکیو شد
هگمتانه، گروه ورزش: حسن یزدانی با پیروزی در رقابت انتخابی تیم 
ملی کشتی آزاد برابر کامران قاسمپور مسافر بازی های المپیک 2021 

توکیو شد.
حسن یزدانی در رقابت انتخابی وزن 86 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد 
به مصاف کامران قاســــمپور رفت و با پیروزی 5 بر 3 به برتری رســــید. 

بدین ترتیب حســــن یزدانی به عنوان ملی پــــوش ایران در بازی های 
المپیک انتخاب شد.

همچنیــــن در وزن 57 کیلوگرم نیز رضا اطــــری مقابل رحمان عموزاد 
خلیلی با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسید.

طبق تصمیم کادر فنی رقابت های انتخابی درون اردویی در اوزان 57 
و 86 کیلوگرم برای حضور در المپیک 2021 توکیو ساعت 11:20 روز سه 

شنبه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

تخته گاز شهرداری همدان به سمت صدرجدول لیگ ۲

شاگردان طالیی منش در بهاِر نتیجه گیری
هگمتانه، گروه ورزش: میثــــم ناصرنژاد- رقابت های لیگ 
دســــته دوم فوتبال کشــــور در حالی به نیم فصل نزدیک 
می شــــود که تیم شــــهرداری همدان تا به اینجا دســــت به 
کار بزرگی زده و توانســــته است مقابل حریفان قدرتمند و 

متمول باالنشین خود بدرخشد.
شاگردان طالیی منش به دور از هرگونه حاشیه، توانسته 
اند با کسب نتایج مطلوب در گروه یک لیگ 2، در تعقیب 

صدر جدول باشند.
6 برد، 5 تســــاوی و تنها یک باخــــت بهترین تاریخ فوتبال 

شهرداری را رقم زده است.

در  نیــــز  محمــــدی  گل  هــــادی  ســــطح  ایــــن  در  البتــــه 
کرده بود  سال های نه چندان دور شــــهرداری را موفق 
ســــرمربیگری  تجربه  نخســــتین  در  منش  طالیی  حاال  و 
را به  گذشــــتگان  کاره  کار نیمه  شــــهرداری می خواهــــد 

برساند. نتیجه 
او تیمــــی را هدایت می کند که مهاجم نــــوک و تمام کننده 
ندارد و گلزنی ها تماما توســــط بازیکنانی به ثمر می رسد که 

تخصصشان در خط هافبک یا پشت فوروارد است.
با این حال طالیی منش ســــعی دارد نیم فصل خط حمله 

تیمش را نیز تقویت کند.

عباس صوفی شــــهردار همدان نیز تا به اینجــــا از هرگونه 
حمایت دریغ نداشــــته و بهترین شرایط را برای این تیم به 

لحاظ مالی و امکاناتی مهیا ساخته است.
تجربه صوفــــی در مدیریت فوتبال کمک شــــایانی به تیم 
شــــهرداری داشــــته اســــت و توانســــته با انتخــــاب خوب 
ســــرمربی بومی بــــه نــــام طالیی منــــش و تدویــــن برنامه 
راهبــــردی مناســــب در فوتبــــال، ایــــن تیــــم را در مســــیر 

موفقیت قرار دهد.
بــــه امید موفقیت هــــای روزافزون شــــهرداری همدان در 

. لیگ 2 کشور

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

سالن ورزش های رزمی تویسرکان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان، گفــــت: ســــالن ورزش هــــای رزمــــی شهرســــتان 

تویسرکان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حمید سیفی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های مهم دولت 
و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان بهره برداری از پروژه هایی 
بــــا پیشــــرفت فیزیکــــی بــــاالی 70 درصــــد اســــت، گفت: 
خوشــــبختانه با پیگیری هــــای صورت گرفتــــه و همچنین 
بازدید از روند ســــاخت پروژه های ورزشی در سراسر استان 
پروژه هــــای خوبی همچون ســــالن باســــتانی شهرســــتان 
نهاوند، چندین زمین چمن و غیره در سراســــر استان بهره 

برداری شده و یا در دست بهره برداری هستند.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان با اشــــاره به 
پیشرفت 90 درصدی ســــالن ورزش های رزمی تویسرکان، 
گفت: سالن رزمی شهرستان تویسرکان در سال جاری 40 
میلیون تومان اعتبار مصوب تخصیــــص یافته دارد که در 
این سفر مقرر شد با هماهنگی بین دستگاهی انشعابات 

آن وصل شود.
وی بــــا بیان اینکه ســــالن باســــتانی تویســــرکان حدود 40 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: اعتبار مصوب سالن 
باستانی تویسرکان 400 میلیون تومان بوده که نیمی از آن 
تخصیص یافته و در حال عقد قرار داد برای ادامه کار است.

سیفی خوابگاه ورزشی تویسرکان را دیگر پروژه ای اعالم کرد 
که از آن بازدید شــــد و گفت: این پــــروژه دارای 750 میلیون 
تومان اعتبار مصوب در سال جاری است که 680 میلیون 

تومان آن تخصیص یافته است.
، گفت:  وی در خصوص زمین چمن مصنوعی ســــرکان نیز
840 مترمربع از چمن مصنوعی مورد نیاز این پروژه خریداری 
شــــده که 3 میلیارد دیگر نیز برای خریــــداری مابقی آن نیاز 

است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان، خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با همدلی مســــؤولین شهرســــتان و همچنین 
پیگیری های نماینده مردم شهید پرور شهرستان بتوانیم 

تویسرکان را به حق خود برسانیم.
گفتنی است دکتر حمید سیفی در این سفر از روسا و نواب 
رئیس هیأت های ورزشــــی شهرســــتان تجلیل و به نام یاد 
شهدای گرانقدر اسالم، انقالب، جنگ تحمیلی، مدافعین 
وطن و حرم در راستای عمل به توصیه های ائمه معصوم و 
رهبری معظم انقالب چند اصله نهال را با حضور مسؤولین 

ارشد شهرستان غرس کردند.

ورزش در خانه، راهکار حفظ سالمت در ایام کرونایی
هگمتانه، گروه ورزش: تثبیت پویش و فرهنگ 
ورزش در خانــــه در دوران کرونایی آن قدر مهم 
است که می تواند دستگاه ایمنی بدن را در برابر 
ویــــروس کرونا قوی تر کرده و یک ســــپر محکم 

علیه این بیماری باشد.
از زمــــان شــــیوع کرونــــا و آغــــاز دوران قرنطینــــه 
خانگی و تعطیلی مراکز و باشــــگاه های ورزشی، 
ورزش در خانه مورد تأکید مقامات بهداشــــتی 
و ورزشــــی کشــــور قرار گرفته و اهمیــــت آن نزد 
خانواده ها مرتب به مردم گوشــــزد می شود، کما 
اینکه هر دم ممکن اســــت با شیوع موج چهارم 
، جامعه به ســــمت  کرونــــا و موج هــــای جدیدتر
قرنطینه دوباره ســــوق داده شود، در این میان 
پویش هــــای ورزش در خانــــه می تواند به کمک 

آید تا به عنوان یک ســــپر محکم در مقابله بــــا کرونا به کار 
گرفته شود.

تأثیــــر ورزش و تحــــرک بدنــــی در زمــــان شــــیوع ویــــروس 
کرونا، می تواند نقش پیشــــگیرانه داشــــته باشــــد، البته از 
مهم ترین ایــــن اقدامات انجــــام ورزش منظم اســــت. در 
حقیقت انجام ورزش "منظم" یکــــی از راه های جلوگیری از 
مضــــرات و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران 

قرنطینه خانگی است.
ورزش از کم هزینه ترین ابزاری اســــت که باعث بهره دهی 
و اثربخشی باال بر ســــالمت بدن بوده و ما نباید خودمان 
را از ایــــن نعمــــت که منجر به ســــالمتی می شــــود محروم 
کنیم و به دنبال بهانه تراشــــی باشیم و به خودمان تلقین 
کنیم که وقت نداریم، هر فرد روزانه نیم ســــاعت می تواند 
حرکات کششــــی، هوازی و غیره را حتی در خانه انجام دهد 
و بایــــد بدانیم که ورزش به عنوان یــــک عامل تأثیرگذار در 

سالمت جسمانی و روانی است.
»حمید آقا علی نــــژاد« متخصص فیزیولوژی ورزش و عضو 
هیــــأت علمــــی دانشــــگاه تربیت مــــدرس در ایــــن زمینه 
می گوید: شرایط کرونایی باعث شــــده بسیاری از مردم به 
ویژه کــــودکان و نوجوانان وقت زیادی را در خانه بگذرانند 
و این مســــئله منجر بــــه افزایش بی تحرکی، کــــم تحرکی و 
چاقی شــــده به طوری که بروز کرونا در یکسال اخیر باعث 
افزایش چاقی هشــــت درصدی دانش آموزان شده و این 
زنگ خطر در مورد بقیه اعضای خانواده نیز صادق اســــت 

که سالمت جسمی و روانی را تحت الشعاع قرار می دهد.
این بدنســــاز تیم هــــای ورزشــــی افــــزود: ورزش خانگی از 
مؤثرتریــــن راه هــــا برای رفع مشــــکالت روانی و جســــمانی 
اســــت، بــــه طــــوری کــــه فعالیــــت منظــــم بدنــــی موجب 
خون رسانی به مغز شــــده و به بهبود خلق و خو نیز کمک 
می کند و در ریلکس شدن عضالت مؤثر بوده و دستگاه 

ایمنی بدن را تقویت می کند.
آقا علی نژاد اظهــــار کرد: حرکات وزنه ای با هر ابزاری در خانه 
که ســــنگینی داشته باشــــد مانند کتاب یا بطری های آب، 
برای انجــــام تمرینات مقاومتی مفید اســــت و یــــوگا نیز از 
بهترین ورزش ها برای رســــیدن به آرامش روانی و تقویت 
جســــمانی بوده و مردم بــــه راحتی می توانند آنهــــا را انجام 

دهند.
از  اســــتفاده  بــــه  ورزشــــی  فیزیولــــوژی  متخصــــص  ایــــن 
برنامه های ورزشی برخط نیز اشاره می کند و می گوید: این 
برنامه های ورزشــــی در فضای مجازی زیاد اســــت اما مردم 
باید توجه داشــــته باشــــند که برنامه ها توسط متخصص 

ورزش ارایه شده باشد تا به بدن آنها آسیب وارد نشود.

آقــــا علی نــــژاد، پیــــاده روی در خانه بــــا توجه به نداشــــتن 
محدودیت فضــــا یا انجام آن در فضای باز با رعایت فاصله 
گــــذاری اجتماعی و اســــتفاده از دوچرخه ثابــــت را از دیگر 
فعالیت هایی دانست که به سالمت بدن کمک می کند. 
اثرات ورزش در خانه وقتی مفید است که باید 150 دقیقه 
فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت ورزشی با 

شدت باال در هفته داشته باشیم.

ایده ورزش در خانه خوب است �
»مســــعود رحمتی« متخصص فیزیولوژی ورزشــــی در این 
زمینــــه می گوید: ایده ورزش در خانه برای افراد در شــــرایط 
کرونایی بسیار خوب است، اگر افراد در شرایط بحرانی طرز 
فکر خــــود را تغییر دهند در این صــــورت می توانند با دید 
مثبت تــــری به موضوع نگاه کنند و حتی به راحتی به فواید 

ورزش کردن در خانه پی ببرند.
وی، صرفه جویی در وقت، پاییــــن آمدن هزینه های مالی، 
رعایت بهداشــــت فردی، حضــــور نداشــــتن در اجتماع و 
در نتیجــــه آن پاییــــن آمدن خطــــر ابتال به ویــــروس کرونا، 
ایجاد محیطی دوســــتانه با ورزش کــــردن در کنار خانواده، 
عالقه مند شــــدن ســــایر افراد خانواده و روی آوردن آن ها 
به ورزش، تعیین نکردن وقــــت خاصی برای ورزش کردن 
برخالِف رفتن به مراکز ورزشــــی که باید سر ساعت مقرر در 
محل حضور یابند، از فواید مهم ورزش در خانه است و در 
حقیقت بــــا ورزش در خانه به راحتی می توان زودتر یا دیرتر 
شروع به تمرینات کرد و یاد گرفت که با کمترین امکانات 
ورزشی حتی با نبود آن ها با انجام حرکات ورزشی می توانند 
به بدن سالمتی را هدیه دهند. در ورزش در خانه حتی نیاز 
به داشتن مربی به صورت فیزیکی نیست، چرا که افراد به 
راحتی می توانند با اســــتفاده از فیلم های آموزشی ورزشی 

مربی خود باشند.
رحمتــــی افــــزود: ورزش امری ضــــروری در زندگــــی و حفظ 
ســــالمتی همه ماســــت، چراکه هم در بعد قهرمانی و هم 
در حوزه ســــالمت عمومی با حیات روزمره مــــا گره خورده 
اســــت و ورزش در خانه می تواند جایگزین مناسبی باشد 
در دوران پیشــــگیری و مقابله با ویروس کرونا که توصیه 
بر تعطیلی باشگاه های ورزشــــی و پرهیز از هر گونه تجمع 

شده است.
نیم ساعت حرکات کششی و نرمش انجام دهید �

این مــــدرس دانشــــگاه با بیــــان اینکه اختصــــاص روزانه 
نیم ســــاعت ورزش در خانه به تقویت قوای جســــمانی و 
شــــادابی کمک می کنــــد، ادامه داد: می تــــوان صمیمیت 
بیشــــتر را با ورزش در بین اعضای خانواده، به عنوان یک 

فرصت مناسب در این دوران تجربه کنیم و گرم 
کردن و انجام حرکات کششــــی و نرمش قبل از 
هر فعالیت ورزشی و همچنین سرد کردن بدن 
و بازگشت به حالت اولیه بعد از اتمام فعالیت 
ورزشــــی می تواند به پایین آمــــدن حرارت بدن و 
ضربان قلــــب کمک کرده و موجــــب جلوگیری 
آســــیب های رایج بدنی همچــــون کوفتگی و  از 
گرفتگی عضالنی، کشــــیدگی و پارگــــی رباط ها و 

عضالت، در رفتگی مفاصل و غیره شود.
« دبیر انجمن علمی  »محمدحســــین غریب پور
پزشکی ورزشی ایران نیز گفت: میزان کم تحرکی 
و ورزش نکــــردن ایرانیان بعد از شــــروع اپیدمی 
کرونا در ایران 20 درصد بیشتر شده است، قبل 
از کرونا 50 درصد بی تحرکی داشتیم اکنون از هر 

چهار ایرانی سه نفر ورزش نمی کنند.
وی اظهــــار کرد: مردم بایــــد حداقل 150 ســــاعت در هفته 
فعالیــــت فیزیکــــی و ورزشــــی داشــــته باشــــند و روزانــــه 
حداقل 30 دقیقه پیاده روی داشــــته باشند تا به افزایش 
متابولیســــم بدن کمک کند زیرا فعالیت ورزشی عالوه بر 
اینکه از بیماری های قلبی و اســــکلتی پیشــــگیری می کند 
از بــــروز افســــردگی، اضطــــراب و بیماری هــــای روانــــی هم 
پیشــــگیری می کند و با افزایش ایمنی بدن در پیشگیری 
از کرونا هم مؤثر اســــت. ورزش کردن نقش مهمی نیز در 

بهبودی از بیماری و بازتوانی دارد.

توسعه فرهنگ ورزش خانگی �
غریب پور ادامه داد: یکی از مســــائل مهم جامعه توسعه 
فرهنگ ورزش خانودگی اســــت، به مردم توصیه می کنیم 
بــــرای خود و خانواده شــــان زنــــگ ورزش تعریــــف کنند و 
ســــاعتی را در روز به انجــــام ورزش های هــــوازی در خانه یا 

پارک های خلوت نزدیک خانه اختصاص دهند.
وی تصریح می کند: در دوران کرونــــا باید فعالیت هوازی، 
قدرتــــی و ورزش های تنفســــی را ادامه دهیــــم. البته افراد 
فعالیت ورزشــــی را در محل هــــای خلوت انجــــام دهند تا 
نیازی به استفاده از ماســــک نداشته باشند، اما اگر فردی 
در محل شــــلوغ ورزش کرد، حتما باید از ماسک استفاده 
کند و توصیه ما این اســــت که شــــدت فعالیت ورزشی با 
ماســــک پایین یا متوسط باشــــد. فاصله را هم در هنگام 

فعالیت ورزشی چهار تا پنج متر حفظ کنیم.
دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشــــی خاطرنشان کرد: برای 
جامعه ورزشی هم تمهیداتی دیده شده، اما تأکید ما این 
است که این افراد ضمن متوقف نکردن فعالیت ورزشی، 
بایــــد اقدامات بهداشــــتی و شــــیوه نامه ها را حتما رعایت 
کنند. این افراد باید مالحظــــات قرنطینه را مورد توجه قرار 
داده و زمان فعالیت  های با شــــدت باال را به جلسات یک 

ساعته محدود کنند.
بــــه نقل از ایرنــــا، غریب پور گفــــت: نکته مهــــم دیگر این 
است که متأسفانه درگیری قلبی و ریوی در بیماران مبتال 
به کرونا شایع است و بر این اساس یکی از نگرانی  ها این 
اســــت که این درگیری  ها در ورزشــــکاران عــــوارض پایدار 
برجای بگذارند. بر این اســــاس افراد ورزشــــکار با تســــت 
مثبت حتی اگر بی عالمت هستند، حتما باید شیوه نامه 
10 روز بــــی تحرکی کامــــل را رعایت کنند. بعــــد از 10 تا 14 روز 
بعد از منفی شدن تست می  تواند به ورزش بازگردند. اگر 
فرد عالمت دار باشد، بعد از بهبودی و قبل از بازگشت به 

ورزش نیاز به بررسی  های قلبی و ریوی دارند.

المپیک توکیو بدون حضور تماشاگران خارجی
 برگزار می شود

هگمتانه، گروه ورزش: براســــاس تصمیــــم دولت ژاپن، 
تماشــــاگران و هــــواداران خارجــــی بــــه عنوان بخشــــی از 
تالش ها برای جلوگیری از شــــیوع کرونا، اجازه حضور در 

المپیک تابستان سال جاری را در توکیو ندارند.
خبرگزاری کیــــودو ژاپن در خبری فوری نوشــــت: دولت 
ژاپــــن و کمیته ســــازماندهی المپیک توکیو قرار اســــت 
ماه جاری با مقامــــات کمیته بین المللــــی المپیک و دو 
هیأت دیگر جلســــه ای برگزار کرده و تصمیم رسمی را در 

خصوص تماشاگران خارجی المپیک بگیرند.
بنــــا به گفتــــه مقاماتی که به شــــرط حفــــظ هویت حاضر 
به گفت وگو شــــدند، دولت ژاپن به این نتیجه رسیده 
است که باتوجه به نگرانی های مردم ژاپن در خصوص 
ویروس کرونا و این حقیقت که گونه های مســــری تری 

از این ویروس در بســــیاری از کشورها شناسایی شده 
است، استقبال از هواداران خارجی در المپیک ممکن 

نیست.
نمایندگان پنج هیأت سازماندهی که کمیته بین المللی 
پارالمپیــــک و دولــــت کالن شــــهر توکیــــو را نیز شــــامل 
می شــــود، در سوم مارس )13 اســــفندماه( توافق کردند 
تا در خصوص تماشــــاگران خارجی المپیــــک تا پایان ماه 

جاری تصمیم گیری کنند.
آنهــــا ســــپس در آوریل در مورد شــــمار تماشــــاگرانی که 
می توانند در ورزشــــگاه ها حاضر شــــوند، تصمیم گیری 

خواهند کرد.
مراســــم افتتاحیــــه حمــــل مشــــعل نیــــز بــــدون حضور 

تماشاگران برگزار خواهد شد.

حمایت از پایان نامه های مرتبط با ورزش های زورخانه ای
بین المللــــی  فدراســــیون  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
ورزش های زورخانه ای و کشــــتی پهلوانــــی در فراخوانی 
اعالم کرد که از پایان نامه های دانشــــجویان کارشناسی 
ارشــــد و دکتری که موضوع پایان نامه هایشان مرتبط با 
ورزش های زورخانه ای و پهلوانی باشد حمایت می کند.
ورزش هــــای  بین المللــــی  فدراســــیون  فراخــــوان  در 
زورخانه ای و کشــــتی پهلوانی آمده اســــت که استادان 
و دانشــــجویان کارشناسی ارشــــد و دکترا در رشته های 
مرتبــــط می توانند عالوه بــــر موضوعات ذکر شــــده در 
فراخــــوان، موضوعــــات پیشــــنهادی خــــود را در قالب 
طرح پژوهشــــی به نشانی الکترونیکی کمیته آموزش و 
پژوهش فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای 
و کشــــتی پهلوانی ارائه کنند تا در صورت تصویب طرح 

پیشنهادی از حمایت مادی و معنوی بهرمند شوند.
کــــه فدراســــیون بین المللی  اولویت هــــای پژوهــــش 
ورزش هــــای زورخانــــه ای و کشــــتی پهلوانــــی از آن هــــا 

حمایت می کند به شرح ذیل اعالم شده است:
- مطالعــــه تطبیقــــی ورزش هــــای زورخانه ای و کشــــتی 

پهلوانی با ورزش های سنتی موفق شرق آسیا؛
- تهیه و تدوین بانک تجارب پیشکسوتان ورزش های 

زورخانه ای و کشتی پهلوانی در جهان )تاریخ شفاهی(؛
- بررســــی روش هــــای جــــذاب ســــازی و مخاطب یابی 
ورزش هــــای زورخانــــه ای و کشــــتی پهلوانــــی در جهان 

)موشن گرافیک(؛
- بررســــی روش ها و راهکارهای مدرن سازی زورخانه ای 

و کشــــتی پهلوانی متناسب با علوم روز ورزشی با حفظ 
ماهیت این ورزش؛

- آسیب شناسی و بررســــی موانع رشد و توسعه ملی و 
بین المللی زورخانه ای و کشتی پهلوانی؛

-بررســــی روش ها و راهکارهای توســــعه و ترویج ابعاد 
معنــــوی و غیرمــــادی ورزش های زورخانه ای و کشــــتی 

پهلوانی؛
و  بهینه ســــازی  جهــــت  مناســــب  مــــدل  تدویــــن   -
ساده ســــازی روش های آموزشــــی و پژوهشی از طریق 

به کارگیری فضای مجازی برای کشورهای عضو؛
- بررسی و پیشگیری از آسیب دیدگی های فیزیولوژیک 
و حرکتی در ورزش کاران رشته های زورخانه ای و کشتی 

پهلوانی در جهان و ارائه مدل مناسب؛
- تدوین مدل مناســــب جهــــت برگزاری مســــابقات 
متناســــب با علوم نوین ورزشــــی در بین کشــــورهای 

عضو؛
ایرانی هــــای  اطالعاتــــی  بانــــک  تهیــــه  و  شناســــایی   -
عالقه مند به ایــــن ورزش در خارج از کشــــور و طراحی 
مدل چگونگی مشــــارکت آنان در توسعه ورزش های 
زورخانــــه ای و کشــــتی پهلوانــــی در دنیــــا بــــه صورت 

داوطلبانه.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه تهران؛ عالقه مندان 
برای ارتباط بیشــــتر می توانند با پست الکترونیکی این 
فدراسیون به نشانی zurkhaneh@gmail.com مکاتبه 

کنند.

دبیر ورزش شهروندی همدان منصوب شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: "مرتضــــی کوکبــــی" بــــا حکم 
دبیر  عنــــوان  به  همــــدان  شــــهروندی  ورزش  رئیــــس 

شد. منصوب 
ســــعید پنــــاه آبادی گفــــت: به منظور انســــجام بیشــــتر 

فعالیت هــــا و ســــامان یافتــــن امور ورزش شــــهروندی 
مرتضــــی کوکبی از فعاالن حوزه ورزش شــــهر همدان به 
عنوان دبیر منصوب شــــد تا بر وظایــــف محوله اهتمام 

داشته باشد.
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7 گنبد علویان
محله ما

هگمتانه، گــــروه محله مــــا: در قدیم هریــــک از محله های 
همــــدان دارای بازارچــــه و راســــته بازارهایــــی متشــــکل از 
چندیــــن مغــــازه و دکان بــــرای تأمیــــن مایحتــــاج اهالی و 
ســــاکنین آن محله بودند. برخی محــــالت قدیمی همدان 
نیــــز در نزدیکی بــــازار همــــدان شــــکل گرفتــــه بودند که 
دسترسی سایر محله ها به بازار سنتی و اصلی همدان نیز 

از این محله ها صورت می گرفت.
بازار همدان که در هســــته مرکزی شهر قرار داشت و هنوز 
هم محل اســــتقرار آن حفظ شده است، دور تا دور میدان 
اصلی شــــهر یعنی میدان امام)ره( را پوشــــش می داد و به 
سمت های دیگر گسترش می یافت. بر اساس شنیده ها 
بخش های عظیمی از این بازار در گذشــــته مســــقف بوده 
ولی در طول زمان مسؤوالن شــــهری و صاحبان مغازه ها 

در سقف و دیواره های قدیمی آن تغییراتی ایجاد کردند.
بناهای تاریخی بســــیاری نیز در اطراف بازار همدان شکل 
گرفتند و محله های قدیمی را در دل خود شکل دادند که 
یکی از مهم ترین و معتبرترین این بناهای تاریخی می توان 

به گنبد علویان اشاره کرد.

گنبد علویان مهم ترین بنای تاریخی اسالمی شهر  �
همدان

گنبد علویان مهم ترین بنای تاریخی اسالمی شهر همدان 
است که از عهد سلجوقی به یادگار مانده و آرامگاه دو تن 
از احفــــاد خاندان علویان می باشــــد که چند قرن بر شــــهر 

ریاست داشته اند.
در ســــال های بعد و با گســــترش خیابان کشی ها، بلواری 
در کنار این گنبد کشیده شــــد که میدان امامزاده عبدا... 
را به میدان عین القضات، و آنجا را به خیابان اکباتان وصل 

می  کند و به دلیل قرار گرفتن گنبد علویان در بر این بلوار 
نام آن را بلوار علویان نهادند.

هرچنــــد کــــه این بلــــوار نیــــز هماننــــد ســــایر خیابان ها و 
بلوارهای کشیده شده در شــــهر همدان، منجر به از بین 
رفتن ســــاختار قدیمی محالت و تخریــــب کوچه ها و برخی 
بناهای قدیمی شــــهر شد برای مثال کوچه ای به نام کوچه 
قصابان در حوالی گنبد علویان وجود داشت که با احداث 
بلوار علویان دو پاره شد، کوچه قصابان کوچه ای دراز بود 
که برخی ابتــــدای آن را نزدیک به کوچــــه جراح ها و انتهای 
آن را کوچه ســــید جبار می دانند. امروزه و با دو تکه شدن 
کوچه قصابــــان، فقط بخش شــــمالی آن را کوچه قصابان 

می دانند که تا آرامگاه باباطاهر نیز امتداد دارد.
کوچه جراح ها، کوچه ای در ضلع شــــمالی خیابان باباطاهر 
و پایین دست راســــته حاج شیخ اسدا... بوده است که به 
سمت راســــته حســــین خانی و کوچه خونی  ها ادامه پیدا 
 ســــکونت چند جراح یهــــودی در این کوچه 

ً
کرده و ظاهرا

وجه تسمیه آن است.
کوچه سید جبار نیز کوچه ای در انتهای بازارچه بن بازار بوده 
کــــه در جهت غرب امتــــداد می یافته و با گذشــــتن از کوچه 
نادری به قبرســــتان کهنه می پیوسته است. در حال حاضر 

این کوچه به نام کوچه زرین بدرقه شناخته می شود.

اتصال گنبد علویان به بازار سنتی  همدان �
محله شکل گرفته در اطراف گنبد تاریخی علویان به نوعی 
متصل به بازار همدان اســــت. راسته حسین خانی و راسته 
فلسطین که پیش از این راسته یهودی ها نامیده می شده 
است دو راســــته مهم و قدیمی شهر همدان هستند که از 

سمت گنبد علویان به سوی بازار کشیده شده اند.

راســــته حســــین خانی از راسته فلســــطین در جهت غرب 
منشــــعب می شــــود و تا انتهای کوچه جراح ها در تقاطع با 
کوچه خونی ها امتــــداد می یابد. برخی کوچه خونی ها را هم 
که امروز به نام کوچه شــــهید اصلیان مزین شــــده است، 

ادامه این راسته می دانند.
در وجه تســــمیه کوچه خونی ها گفته اند احمدپاشــــا، والی 
بغداد، به همــــراه قوای عثمانی در ســــال 1138 به همدان 
حمله کــــرد و در این کوچــــه و حوالــــی آن خون های ناحق 
زیــــادی بــــه زمین ریخته شــــد؛ اما انشــــعاب ایــــن کوچه از 
کوچه  جراح ها، این احتمال را که آنجا محل کار و سکونت 

حجامت گران بوده، تقویت می کند.
راســــته فلســــطین یا راســــته جودا نیــــز در امتداد راســــته 
پیغمبر آغاز می شود و با پیوستن به سه راهی که از شمال 
به راســــته خامه فروش ها و از جنوب به راســــته گلشن راه 
می دهد، پایان می پذیرد. پس از پیروزی انقالب اســــالمی، 

این راسته را فلسطین نام گذاری کردند.
 شکل تجاری محله های اطراف گنبد علویان �

بــــه دلیــــل همیــــن نزدیکــــی و ارتبــــاط گنبــــد علویــــان به 
بافت بازار ســــنتی همدان این محدوده شــــهر همدان و 
ســــکونت گاه های اطراف آن نیــــز تا حد زیــــادی به حالت 
تجاری درآمده و فعالیت اقتصادی و تجاری در آن بســــیار 

چشمگیر تر از وجود خانه های مسکونی است.
البته با کشیده شــــدن بلوار علویان و دو پاره شدن کوچه 
قصابــــان می توان چنین گفت که قســــمت شــــمالی این 
بلوار را بیشــــتر خانه های مسکونی و قسمت جنوبی آن را 
راســــته بازارها و مغازه های تجاری تشکیل داده اند و گنبد 
علویان نیز بــــه این مجموعه تجاری حــــال و هوای تاریخی 

بخشیده است.

یکــــی از کســــبه قدیمی این محــــل کــــه در نزدیکی گنبد 
علویــــان مغــــازه خواربارفروشــــی دارد بــــا اشــــاره به رونق 
اقتصادی این محله گفت: خوشبختانه به دلیل نزدیکی 
این محل به بــــازار همدان رونق تجــــاری در این محله ها 
همــــواره وجــــود داشــــته و کســــب و کار در ایــــن منطقه 

است. رضایت بخش 
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه گنبد علویــــان به دلیــــل قدمت 
تاریخی اش گردشــــگران زیادی را به این محله می کشاند، 
افــــزود: بایــــد بتوانیــــم از این ظرفیــــت اســــتفاده کنیم و 
کســــب و کار اهالی این منطقه را رونق بیشــــتری بدهیم؛ 
چراکه وجود مســــافران در این حوالی، خود باعث فروش 
بیشتر مغازه ها می شــــود و اگر میراث فرهنگی مغازه های 
این اطــــراف را به حالت ســــنتی مرمت کند شــــاید جاذبه 

گردشگری اینجا نیز به مراتب بیشتر شود.
این پیرمرد همدانی ادامه داد: ما صنایع دســــتی و سنتی 
زیادی داریم کــــه می توانیم در کنار چنیــــن بناهای تاریخی 

برای آنها فروش بیشتری داشته باشیم.
یکی دیگــــر از مغازه داران هم از وضعیــــت پارک خودروها 
و ترافیــــک موجــــود در این محله شــــکایت کــــرد و گفت: 
متأسفانه همه کوچه  خیابان های ما به محل پارک خودرو 
تبدیل شــــده اند و همین مسأله باعث ترافیک و شلوغی 

محله ها می شود.
وی اضافــــه کرد: در بعضــــی مواقع که حضور گردشــــگران 
برای بازدید از بنای گنبد علویان افزایش پیدا می کند پیدا 
کردن جای پارک در این حوالی بســــیار ســــخت می شود و 
این برای میراث فرهنگی ما هم چندان جالب نیســــت که 
بــــرای بازدید از یک بنای تاریخی جای پارک وجود نداشــــته 

باشد.

علویان؛ گنبدی 
مابین امامزاده عبدا... و تپه هگمتانه

هگمتانه، گروه محله ما: هنگامی که از میدان امامزاده 
عبــــدا... در جهت شــــمال شــــرقی وارد بلــــوار علویان 
می شویم، درست در وســــط بلوار با بنای تاریخی گنبد 
علویان مواجه می گردیم که میــــدان امامزاده عبدا... را 
به میــــدان عین القضات همدانی و ســــپس به میدان 

اکباتان در پای تپه تاریخی هگمتانه متصل می کند.
قرارگیری گنبد تاریخی علویان در مسیر یک امامزاده و 
میدان آن، یعنی میدان امامزاده عبدا... که اکثر مراسم 
مذهبی و گردهمایی های مهم مذهبی شــــهر همدان 
در آن صورت می گیرد و اتصــــال این میدان مذهبی به 
تپه های تاریخی و مهم شهر همدان یعنی تپه هگمتانه 
بســــیار حائز اهمیت اســــت؛ چراکه تاریخ و مذهب در 
این مسیر به یکدیگر پیوند خورده اند و یکی از راه های 

اصلی و مهم شهر همدان را تشکیل داده اند.

البته خود گنبــــد علویان نیز به عنوان معتبرترین بنای 
تاریخی اســــالمی شــــهر همدان شــــناخته می شود که 
قرارگیری آن در نزدیکــــی تپه های تاریخی هگمتانه و نیز 

میدان امامزاده عبدا... بر اهمیت آن می افزاید.
از  بســــیاری  نظــــر  بــــه  کــــه  هگمتانــــه  باســــتانی  تپــــه 
ایران  باســــتانی  تپــــه  وســــیع ترین  باستان شناســــان، 
می باشد از بقایای ابنیه کاسی، مادی، هخامنشی و بعد 
از آن دانسته می شود و در فهرست آثار ملی ایران ثبت 

شده است.
امامزاده عبدا... نیز در وســــط میدانی بــــه همین نام در 
شهر همدان واقع شده و مدفن دو امامزاده )پدر به نام 
احمد و پســــر به نام عبدا...( است که این دو امامزاده از 
پیشوایان دین و بزرگان علم نیز بوده اند و نسب برخی 

از رجال علم و تقوی به این دو منتهی می شود.

گنبد علویان، یادگاری از معماری دوره  سلجوقیان
هگمتانه، گروه محله ما: شــــهر همدان به عنــــوان یکی از قدیمی ترین 
ســــرزمین های ایران با ساختار شــــهری معین و تعریف شده، عالوه بر 
اینکه نشــــان از تاریخی کهن دارد، بناها و اماکن دیدنی بســــیاری را در 
تمامــــی دوره های تاریخی در دل خــــود جای داده که یکــــی از این بناها 

گنبد علویان می باشد.

گنبد علویــــان در میان نمونه های به  جا  مانده معماری دوره اســــالمی 
بی نظیــــر و از نمونه های منحصر به  فرد معماری ایران زمین اســــت که 
در شهر همدان قرار گرفته است. این بنا، میراث دار پیشینه  اعتقادی 

اهالی این دیار و همواره مورد توجه محققان بوده است.
بنای گنبد علویان که تا چندی قبل در محدوده  دبســــتانی کوچک در 
بافت قدیمی شــــهر قرار گرفته بود و فرصتی برای شناساندن معماری 
منحصر  به  فرد خود نداشــــت، اکنون پس از آزاد کردن بافت پیرامون 
و تجهیز محدوده  آن در وضعیت مناســــب تری قــــرار گرفته و به دلیل 

معماری ویژه و تزیینات بسیار پیچیده گچی آن، درخور معرفی است.
میدان گنبد علویان در چهار بــــاغ علویان در نزدیکی 

امامزاده عبداهلل شــــهر همدان قرار دارد. این گنبد از سمت شمال در 
خیابانی که میــــدان عین القضات را به میــــدان امامزاده عبداهلل وصل 
می کنــــد، قرار گرفته و ازســــمت جنوب با خیابان باباطاهر و از شــــرق با 

پیاده راه اکباتان محصور شده است.

 تاریخچه �
براســــاس شناســــنامه  فنی بنا، این گنبد یکی از یادگارهای متعلق به 
اواخر دوره ســــلجوقیان در قرن ششم هجری است که توسط خاندان 
علویــــان ابتدا به عنوان مســــجد، احداث و در دوره هــــای بعد، با ایجاد 

سردابی در زیرزمین به مقبره آن خاندان تبدیل شده  است.
خاقانــــی به کنایه از آن به عنوان گنبد ســــبز یاد کرده اســــت و فرهنگ 
عامیانه مردم اســــتان همــــدان نیز بر این امــــر داللت دارد که 
می گوید "دال دوشــــم دال دوشــــم دال دوش / به 

حق گنبد سبز سیه پوش"
علت نامگذاری ایــــن بنا به گنبد 
علویــــان این اســــت که ایــــن بنا 
دارای  دور  گذشــــته های  در 
اثر  در  چه  گر  بوده،  گنبد 

، عالقه شدید  گذشت زمان، گنبد آن فرو ریخته اســــت. از سوی دیگر
مردم به ســــادات و دوســــتداران حضرت امام علی )ع( و مدفون بودن 
دو تن از خاندان علویان در این بنا، موجب شــــده کــــه آن را به این نام 

بخوانند.
گنبد علویان به اعتبار تحقیقات باستان شناســــان، بنایی مغولی یا به 

عبارتی سلجوقی تکامالفته است.
این گنبد به دالیل متعدد از جمله ویژگی های منحصر به  فرد کالبدی 
و ظرافت و تزیینات اســــتثنایی آن، همواره مــــورد توجه ویژه محققان 

قرار داشته است.
نقشه بنا، چهارضلعی و گوشــــه های آن دارای لبه های ستاره ای شکل 
است. دیوارهای این مقبره تا خط آغاز گنبد، باقی مانده ولی خود گنبد 

فرو ریخته و از بین رفته است.
اداره کل باستان شناسی در سال 1317 به تعمیر و مرمت این بنا اقدام 

کرده و پوششی از چوب و شیروانی برای آن ترتیب داد.
این مقبره که با آجر ســــاخته شده، از ســــطح زمین باالتر است و مانند 
ســــایر مقبره های چهار ضلعی مشــــابه، روی یک ســــکو قرار دارد. این 
سکو در واقع طبقه زیرین مقبره است. جلوی درب ورودی این مقبره، 

9 پله سنگی دیده می شود .
امروزه ســــازمان میراث فرهنگی، دور این بنا را حصارکشی کرده و از آن 
حفظ و نگهداری می کند. در طی ســــالیان متمادی، این بنا چندین بار 

مرمت شده است.
این اثر یکی از شــــاهکارهای معماری و گچبری بعد از اسالم در همدان 
اســــت و طی شــــماره 94 در تاریخ 1310/10/15 در فهرســــت آثار ملی به 

ثبت رسیده است.

 معماری �
گنبــــد علویــــان از لحاظ هنــــر گچبری و آجــــرکاری از آثار ارزشــــمند و 
7هجری(  6 و  کم نظیر ســــده های میانی دوره اســــالمی )ســــده های 
اســــت. شــــکل ظاهــــری آن شــــبیه گنبد ســــرخ مراغه اســــت که در 
ســــال 542 هجری قمری ســــاخته شــــده و ابعاد داخلی آن 8متر در 
8متــــر و تزیینات غنــــی و متراکم و در عین حال رازآمیز و چشــــم نواز 
درون بنا تا حدودی مشــــابه بنای گنبد حیدریه قزوین اســــت که از 
بناهای اوایل قرن 6 هجری قمری به شــــمار می رود. 

آرامگاهی  آثــــار معماری  بنابراین گنبــــد علویان همدان را هم باید از 
آورد. این دوران به شمار 

جــــرز   4 و  شــــده  ســــاخته  چهارضلعــــی  مکعبــــی  صــــورت  بــــه  بنــــا، 
ســــتون مانند با قطری قریب به 2 متر و شــــبیه برج هایی در 4 گوشه ، 
آن را در میــــان گرفته انــــد. هر یــــک از برج هــــا دارای 5 طاق نمای فرو 
رفتــــه مثلثی به ارتفــــاع 8 متر و عــــرض 1 متر و عمق 5/. متر اســــت 
که از حیث مقطع، جرزها را به صورت نیمی از یک ســــتاره هشــــت پر 

درآورده است.
در قسمت شمالی بنا، طاقنمایی جناغی به ارتفاع 10 متر و عرض حدود 
5/5 متر دیده می شــــود. درون آن قابی مســــتطیل شــــکل به صورت 
برجسته قرار دارد. ورودی رفیع بنا در هیبت طاقی جناغی جلوه ای ویژه 

به آن داده است.
بر فراز ورودی و درون کادر مســــتطیل شــــکل، گچبری های برجســــته 
النه  زنبوری شــــامل گل و بوته هــــای در هم پیچیده به شــــکل زیبایی 
خودنمایی می کند. بر حاشــــیه خارجی کادر نیز کتیبه ای گچ بری شــــده 
مشتمل بر آیاتی از قرآن مجید به خط کوفی مشاهده می شود. پیشانی 
طاق نما را نیز گچ بری مثلثی و ســــتاره ای شــــکلی به صورتی بدیع تزیین 

کرده است.
حد فاصل طاق نما و برج های پیرامونی را دو ســــطح مســــتطیل شکل 
هم ارتفاع با کل بنا پوشیده از تزیینات گچبری و نیز دو سطح نیم دایره 

که با آجرهای راسته و خفته تزیین شده اند، زینت می بخشند.
بر فراز طاق نما ها و قســــمت های انتهایی برج هــــا، بقایایی از کتیبه ای 
 ، آجری و برجســــته به خط کوفی مشــــتمل بر آیات نخستین سوره دهر

دیده می شود.
سطح شبستان ورودی بنا در مقایسه با زمین های اطراف و دیوارهای 
خارجی آن در ارتفاعی معادل 1/2 متر واقع شــــده و در حال حاضر 7 پله 

ارتباط بیرون و داخل بنا را میسر می کند.
در هــــر کنــــج بنا دو طاقچــــه رفیع و نیــــز دو طاق نمــــا در اضالع غربی 
-شــــرقی پوشــــیده از طرح های انبوه و بســــیار زیبــــای گچبری دیده 
می شــــود . محراب گنبد نیز که در ضلع جنوبی واقع شده با تزیینات 
بدیــــع گچبری بر غنــــای این اثر افزوده اســــت. معــــدود نورگیرهای 
مرتفــــع و مجاور ســــقف، روشــــنایی مناســــبی به محوطــــه داخل بنا 

می دهند.
راه پله های کم عرض از درون برج شــــمال شــــرقی دسترســــی به سقف 
و نیــــز راه پله ای که به صــــورت غیر متعارف درون محراب ایجاد شــــده، 
راهابی به ســــرداب اشکوب زیرین را میســــر می کند. سرداب کوچک، 
مدفــــن دو تن از بزرگان خاندان علویان اســــت. فضــــای داخلی آن از 6 
حجره با طاق نمای جناغی تشــــکیل شــــده و قبرها به شکل حجم های 
مکعب مستطیل شــــکل پوشــــیده از آجرهای لعــــاب دار فیروزه ای در 

مرکز آن قرار گرفته اند.

یخی در جوار بازار همدان گنبد علویان، محله ای تار
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عکس روز

ساماندهی تپه مصلی ادامه دارد

امانتدار و خوش حساب باش 
تا شریک مال مردم شوی

در قرآن کریم آمده اســــت: خداوند شــــما را امر کرده است که امانت ها را به 
صاحبانش بازگردانید.

رسول مکرم اســــالم)ص( فرموده اند: امانتداری توانگری می آورد و خیانت 
در آن نداری و فقر را به همراه دارد.

حکایــــت: عبدالرحمن ســــیابه نقل می کند، وقتی پــــدرم از دنیا رفت چیزی 
نداشــــتم، یکی از دوســــتان پدر به منزلمان آمد و مقدار چشمگیری به من 
قرض داد و گفت برو کار کن و از این مبلغ هم به عنوان ســــرمایه استفاده 
کــــن، من هم چنیــــن کردم در میــــان مــــدت کارم رونق گرفــــت و در اولین 
فرصت پول قرض شــــده را به صاحبش بازگرداندم او خیلی خوشحال شد 

چون فکر نمی کرد با این مدت نسبتا کوتاه مالش را برگردانم.
همیــــن روش خوش حســــابی موجب شــــد همه بــــا من همراهــــی کردند 
بــــه طوری کــــه علیرغم پرداخت خمــــس و زکات حج بر من واجب شــــد که 
بــــه وظیفه خود عمل کردم، کســــی کــــه از روش مالی من با خبــــر بود روزی 
گفت شــــما با همین روش صحیح که توصیه قرآن و اهل بیت)ع( اســــت 

توانستید به این موقعیت رسیده و به نوعی در مال مردم شریک شوید.
نشاط عاشقی گنجی است پنهان
چه کردی گنج پنهان را چه کردی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

 ســــتاره ای بدرخشــــید و مــــاه مجلس شــــد
و مونــــس شــــد انیــــس  را  مــــا  رمیــــده  دل 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشــــت
بغمــــزه مســــئله آمــــوز صــــد مــــدرس شــــد
حافظ

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله:

همه تقوا این است که آنچه را نمی  دانی بیاموزی و آنچه را 
می  دانی به کار بندی.
: ج ۲، ص 1۲0 تنبیه الخواطر

»سگ زرد«، فیلمی دلهره آور
هگمتانه، گروه فرهنگی: دالور دوســــتانیان مستندساز حیات وحش 

نخستین فیلم داستانی اش را با نام »سگ زرد« جلوی دوربین برد.
»ســــگ زرد« به قلم و کارگردانی دالور دوستانیان روایت مرد میانسالی 
است که در کودکی دچار آســــیب های روانی شده و این گذشته تاریک 

باعث شده است که هم اکنون دست به جنایت بزند.
تصویربــــرداری ایــــن فیلم با بازی مصطفــــی عرفانی، نرگــــس صفدریان، 
موســــی شــــیردل و جالل عیوضی از بازیگران تئاتر در دماوند آغاز شده 
اســــت. »ســــگ زرد« در ژانر دلهره آور ســــاخته می شــــود و داستانش بر 

اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده است.
مســــعود خــــداداد تصویربرداری »ســــگ زرد« را بر عهــــده دارد و از دیگر 
: محمد جواد اهلل دادی، عکاس: حمزه  عوامل آن می توان به صدابــــردار
محمد حســــینی، مجری طــــرح و مدیر تولید: نرگــــس صفدریان، طراحی 
صحنه: ارشــــک راســــتاد، طراح گریم: نرگس صفدریــــان، مدیر تدارکات: 
جواد ربیع، مشــــاور رسانه: مطهره کشــــاورز محمدیان و تهیه کنندگان: 

دالور دوستانیان و مصطفی عرفانی اشاره کرد.
دالور دوســــتانیان متولــــد ســــال 1346 در ایــــالم اســــت. در کارنامــــه 
فیلمسازی او ساخت آثاری مانند »مورچه ها«، »جاده«، »زندگی پنهان«، 
»دور افتــــاده«، »هینی مینی«، »از شــــمال تا جنوب«، »داســــتان فیکا و 
فیدان« و »آهســــته و آرام« به چشم می خورد که با کسب جوایز بهترین 

مستند، تصویربرداری و پژوهش همراه بوده است.

 سی نما

عرصه ای به عظمت بعثت

دعوت مردم به عرصه  تربیت عقالنی، اخالقی و قانونی
هگمتانه، گروه فرهنگی: مسئله   بعثت نبی مکرم 
که زبان های قاصر و ذهن های کوتاه ما درباره  آن 
مطالب زیادی گفته اســــت - و همه گفته اند - در 
واقع یک عرصه  عظیمی است که به این زودی ها 
بیان ابعاد این حادثه  بزرگ میســــر نخواهد بود. 
هرچه زمان به جلو می رود و بشــــر بــــا تجربه های 
گوناگــــون، نواقص زندگــــی خود را، آســــیب های 
خــــود را بیشــــتر ادراک می کند، ابعــــاد گوناگون و 
بعثت نبی مکرم بیشــــتر خود را نشان می دهد. 
این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه  تربیت 
عقالنی و تربیت اخالقی و تربیت قانونی بود. اینها 
چیزهائی است که زندگِی آســــوده و رو به تکامل 

انسان به آنها نیازمند است.
در درجه  اول، تربیت عقالنی اســــت. یعنی نیروی 
خرد انســــانی را اســــتخراج کردن، آن را بر تفکرات 
و اعمال انســــان حاکم قرار دادن، مشــــعل خرد 
انسانی را به دســــت انسان سپردن، تا راه را با این 
مشعل تشــــخیص بدهد و قادر بر طی کردن آن 
راه باشد؛ این اولین مســــئله است؛ و مهمترین 
مســــئله هم همین اســــت. عــــالوه بــــر اینکه در 
، مسئله  عقل مطرح  درجه  اول در بعثت پیغمبر
شده اســــت، مســــئله   دانائی مطرح شده است، 
در سرتاسر قرآن و تعالیم غیر قرآنِی پیغمبر هم، 
هرچه شما نگاه می کنید، می بینید تکیه  بر عقل 
و خرد و تأمل و تدبــــر و تفکر و این گونه تعبیرات 
اســــت؛ حّتی در روز قیامت از زبان مجرمان، قرآن 
می فرمایــــد: »لــــو کّنا نســــمع او نعقل مــــا کّنا فی 
«؛ )1( علت اینکه ما دچار آتش  اصحاب الّســــعیر
دوزخ شــــدیم، این است که به عقل خود، به خرد 
خود مراجعه نکردیم، گوش نکردیم، دل ندادیم؛ 
لذا امروز که روز قیامت است، به این سرنوشت 

ابدی تلخ مبتال شدیم.
در کارنامــــه   همــــه  پیغمبــــران، در زندگــــی همــــه  
پیغمبران - ایــــن مخصوص پیغمبــــر خاتم هم 
نیســــت - دعوت به عقل در درجه ی اول است. 
البته در اســــالم این قوی تر و روشن تر و واضح تر 
است. لذا امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و الّسالم( 
در علــــت بعثت انبیاء میفرماید: »لیســــتأدوهم 
میثــــاق فطرتــــه« تا بــــه اینجا کــــه: »و یثیــــروا لهم 
دفائن العقــــول«؛ )2( گنجینه های عقــــل را، خرد 
را اســــتخراج کنند. این گنجینه  خرد در دل من و 
شما هســــت. اشــــکال کار ما این است که مثل 

آن انســــانی هســــتیم که بر روی گنجی خوابیده 
اســــت، از آن خبر نــــدارد و از آن بهــــره نمی برد و از 
گرسنگی می میرد. وضع ما اینجور است. به عقل 
وقتی مراجعه نمی کنیم، عقــــل را َحکم وقتی قرار 
نمی دهیم، عقل را تربیــــت وقتی نمی کنیم، زمام 
نفس را به دســــت عقل وقتی نمی سپریم، وضع 

ما همین است.
ایــــن گنجینــــه در اختیــــار ما هســــت، امــــا از آن 
اســــتفاده نمی کنیــــم. آن وقــــت از بی عقلــــی و از 
جهــــل و عــــوارض فــــراوان آن دچار مشــــکالت 
فــــراوان زندگی در دنیا و در آخرت می شــــویم. لذا 
ی اهلل علیه و اله 

ّ
در حدیثی نبی مکرم اســــالم )صل

م( فرمود: »اّن العقل عقــــال من الجهل«؛ 
ّ

و ســــل
عقل عقال جهل است. عقال آن ریسمانی است 
که به پای حیوان - شــــتر یا غیر شــــتر - می بندند 
که حرکت نکنــــد، قابل کنترل باشــــد. میفرماید 
عقل عقال جهل اســــت؛ این پایبندی است که 
مانع می شود از اینکه انســــان با جهالت حرکت 
کنــــد. بعد میفرمایــــد: »و الّنفــــس کمثل اخبث 
الّدواب«؛ نفس انسان مثل شرورترین حیوانات 
است؛ مثل شــــرورترین چهارپایان است؛ نفس 
این است. »فان لم تعقل حارت«؛ )3( وقتی این 
نفس را عقــــال نکردید، مهــــار نکردید، کنترلش 
می شــــود؛  ســــرگردان  نگرفتیــــد،  دســــت  در  را 
مثل حیوان وحشــــیای که نمیدانــــد کجا میرود، 
ســــرگردان میشــــود؛ با این ســــرگردانی است که 
مشــــکالت به وجود می آید برای انسان در زندگی 
شخصی خود، در زندگی اجتماعی خود و برای یک 

جامعه ی انسانی. عقل این است.

اولیــــن کار پیامبــــر مکــــرم اثاره  )4( عقل اســــت، 
برشوراندن قدرت تفکر اســــت؛ قدرت تفکر را در 
یک جامعه تقویت کردن. این، حالل مشــــکالت 
است. عقل اســــت که انســــان را به دین راهبرد 
می دهــــد، انســــان را به دیــــن میکشــــاند. عقل 
اســــت که انســــان را در مقابل خدا بــــه عبودیت 
وادار می کند. عقل اســــت که انســــان را از اعمال 
ســــفیهانه و جهالت آمیز و دل دادن بــــه دنیا باز 
 کار این است که 

ْ
میدارد؛ عقل این است. لذا اول

تقویت نیروی عقل و خرد در جامعه انجام بگیرد؛ 
تکلیف ما هم این است.

ما هم در جامعه  اســــالمی، امروز که خواســــته ایم 
نمونه ای باشــــد از جامعه  اســــالمی پیامبر مکرم، 
با همه  ضعف هــــای ما، با همــــه  حقارتهائی که در 
 ، ماها هست، در قبال آن عظمت بی نظیر پیامبر
اینجــــور حرکــــت کردیــــم، اینجور خواســــتیم که 
نمونه ای از آن درســــت کنیم. در این جامعه هم 

باید عقل معیار باشد، مالک باشد.
تربیــــت دوم، تربیت اخالقی اســــت کــــه: »بعثت 
ألتّمم مکارم االخالق«؛ )5( مکرمت های اخالقی، 
فضیلتهای اخالقی را در میــــان مردم کامل کند. 
اخالق آن هوای لطیفی است که در جامعه  بشری 
اگر وجود داشــــت، انســــانها می توانند با تنفس 
او زندگی سالمی داشته باشــــند. اخالق که نبود، 
بی اخالقــــی وقتی حاکم شــــد، حرص هــــا، هوای 
نفس هــــا، جهالت ها، دنیاطلبی هــــا، بغض های 
شــــخصی، حســــادت ها، بخل هــــا، ســــوءظن به 
یکدیگر وارد شــــد - وقتی این رذائــــل اخالقی به 
میــــان آمــــد - زندگی ســــخت خواهد شــــد؛ فضا 

تنگ خواهد شــــد؛ قدرت تنفس سالم از انسان 
گرفته خواهد شــــد. لذا در قــــرآن کریم در چند جا 
مهم الکتــــاب و الحکمة« )6( - 

ّ
- »یزّکیهــــم و یعل

تزکیه که همان رشــــد اخالقی دادن است، جلوتر 
از تعلیــــم آمده اســــت. در همیــــن روایت هم که 
راجع به عقل از پیغمبر اکــــرم عرض کردیم - بعد 
کــــه عقل را بیان میکنــــد - میفرماید که آن وقت 
از عقل، حلم به وجــــود آمد؛ از حلم، علم به وجود 
آمد. ترتیب این مسائل را انسان توجه کند: عقل، 
اول حلــــم را به وجــــود می آورد؛ حالــــت بردباری را، 
حالت تحمــــل را. این حالت بردبــــاری وقتی بود، 
زمینه برای آموختن دانش، افزودن بر معلومات 
خود - شــــخص و جامعــــه - فراهــــم خواهد آمد؛ 
یعنی علم در مرتبه  بعد از حلم است. حلم، اخالق 
مهم الکتاب 

ّ
است. در آیه  قرآن هم »یزّکیهم و یعل

و الحکمــــة«، تزکیه را جلوتر مــــی آورد. این، تربیت 
اخالقی است. امروز ما نهایت نیاز را به این تربیت 
اخالقی داریم؛ هم ما مردم ایران، جامعه  اســــالمی 
در این محدوده  جغرافیائی، هــــم در همه  دنیای 
اســــالم؛ امت بزرگ اســــالمی، جوامع مســــلمان. 

این ها نیازهای اول ماست.
بعد به دنبــــال آن تربیت قانونی اســــت، انضباط 
 عامل بــــه همه   احکام اســــالم، خوِد 

ْ
قانونــــی. اول

شخص نبی مکرم اسالم بود. از قول ام المؤمنین 
عایشه نقل شده است که سؤال کردند راجع به 
، رفتــــار پیغمبر - گفت:  پیغمبر - اخالق پیغمبر
»کان خلقه القــــرآن«؛ )7( اخالق او، رفتار او، زندگی 
او، تجسم قرآن بود. یعنی چیزی نبود که به او امر 
کند، خود او از آن غافل بماند. اینها همه اش برای 
ما درس اســــت؛ اینها همه درس است. نه اینکه 
ما آن عظمت را با حقارتهــــای خودمان بخواهیم 
مقایســــه کنیم، آنجا قله اســــت، مــــا در دامنه ها 
داریم حرکت می کنیم؛ اما به ســــمت قله حرکت 

می کنیم؛ شاخص آنجاست، معیار آنجاست.
بیانات رهبر معظم انقالب در سالروز عید سعید مبعث 
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مناسبت

ایستگاه آسمان  میز مطالعه

»ابوباران«؛ روایت قهرمان انقالب اسالمی، این بار در قید حیات!
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: مزیت کتاب »ابوبــــاران« این 
اســــت که به ســــراغ روایت مردمان عــــادی و به اصطالح 
کف جامعه رفته است؛ مردانی که »تیپ قهرمان انقالب 

اسالمی« هستند.
مینو رضایی، از کارشناسان حوزه کتاب، در یادداشتی به 
برخی از ویژگی های کتاب »ابوباران« اشــــاره کرده و نوشته 

است:
چاپ و نشــــر کتاب های مربوط به تاریخ شفاهی در ایران، 
بعد از پایان جنگ هشــــت ساله همواره مسیر صعودی 
را طی کرده اســــت. ریشــــه این موضــــوع را شــــاید بتوان 
در جــــای خالــــی رمان نویســــی جنگ در ســــال های پس 
از آن جســــت وجو کرد کــــه به هرحال در این یادداشــــت 
نمی گنجد. این یادداشــــت دربــــارۀ ابوباران اســــت! و اما 
»ابوبــــاران«! ابوبــــاران از انتشــــارات خط مقــــدم، خاطرات 
مصطفی نجیب، یکی از نیروهای داوطلب تیپ فاطمیون 
است. در ویکی پدیا دربارۀ فاطمیون اینطور نوشته شده: 
لشکر فاطمیون یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه 

قدس ایران و متشکل از شیعیان افغانستان است.
ســــؤال این اســــت که با وجود انبــــوه کتاب هــــای تاریخ 
شــــفاهی و خاطره نگاری از جنگ و سیاســــت، چرا باید به 
ســــراغ ابوباران برویــــم؟ مزیت این کتاب نســــبت به هم 

صنفی های خودش چیست؟
یکی از انتقادهایی که همیشه به کتاب های تاریخ شفاهی 
 زندگی 

ً
وارد است این است که آنها در هر دوره ای، عموما

و روایــــت نخبــــگان یک جامعــــه را ارائه داده انــــد. حتی در 
مســــیر نگارش تاریخ شــــفاهی های بعد از جنگ هم، آثار 
ابتدایــــی دربارۀ نخبگان و فرماندهان جنگ تولید شــــد. 
مزیت »ابوباران« نســــبت به این گونه آثار این اســــت که 
به ســــراغ روایت مردمان عادی و بــــه اصطالح کف جامعه 
رفته است. پرداختن به مردانی که »تیپ قهرمان انقالب 
اســــالمی« هســــتند. مردانی از همه نظر عادی، با کارهای 
بــــزرگ، و گمنــــام. آنقدر گمنام کــــه نام اصلــــی راوی کتاب 

هیچ وقت برای مخاطب آشکار نمی شود.

اما تحریف! تحریــــف مهم ترین معضلی اســــت که تاریخ 
شفاهی همیشه با آن دست به گریبان است. تحریف در 

تاریخ شفاهی بر اساس چه عواملی اتفاق می افتد؟
یکی از عوامل اصلی تحریف در تاریخ شــــفاهی، گذر زمان 
و نشســــتن گرد فراموشــــی بر خاطــــرات اســــت. در این 
نوع تاریخ نگاری، اگــــر راوی خاطراتــــش را در دفترچه یا به 
 تحریف اتفاق 

ً
صورت صوتی حتی ثبت نکرده باشد، حتما

می افتد. کار بزرگ دســــت اندرکاران انتشارات خط مقدم 
اما این اســــت که نگذاشــــتند گرد فراموشــــی و گذشت 
زمان روی مســــئله جنگ عجیب ســــوریه بنشیند و بعد 
به ســــراغش بروند! آنها در بزنگاه به ســــراغ سوژه رفتند و 

»ابوباران« نتیجۀ این عمل است.
یک عامل دیگر تحریف در کتاب های خاطرات شــــفاهی 
مربوط به جنگ این اســــت که کتاب دربارۀ کســــی است 
که دیگر حیات دنیایی ندارد. مثــــاًل حجم باالی آثار تاریخ 
شــــفاهی جنگ ایران را زندگینامه های شــــهدا تشــــکیل 
می دهند. شــــهدایی کــــه دیگر امکان دســــتیابی به آنها 
نیســــت. در ایــــن حالــــت احتمــــال تحریف خاطــــرات و 
شــــخصیت آن فرد یا آن شــــهید بســــیار باال مــــی رود. اما 
»ابوباران« از این حیث که توســــط یک مدافع حرم در قید 
حیات نقل شــــده از این آســــیب هم به دور مانده است. 
روایــــت قهرمان زنــــده، ویژگی ای اســــت که »ابوبــــاران« را 

خواندنی تر کرده!
عامل دیگر تحریــــف در کتاب های خاطرات )به خصوص 
اگر دربارۀ جنگ و سیاست باشد( این است که فرد نقل 
 خود را مرکز ماجرا می بیند. افتخارات 

ً
کنندۀ ماجرا، عموما

را از آن خود و شکســــت ها را از کاهلی دیگران می داند. در 
واقع راوی همیشــــه خود را نقطۀ ثقــــل اتفاقات می داند! 
و اتفاقات را با دید ناقصی که از ماجرا به دســــت آورده و با 
محوریت خود نقــــل می کند! اما این خلــــق و خو در راوی 
»ابوباران« دیده نمی شــــود. راوی دربــــارۀ هر موضوعی که 
قصــــد صحبــــت از آن را دارد، ابتدا یک اطالعــــات کلی اما 
دقیــــق به مخاطــــب می دهد تا مخاطب خــــودش دیدی 
دربــــارۀ موضوع به دســــت بیــــاورد؛ و بعد راوی نســــبت 
درســــت خودش بــــا آن اتفــــاق را روایــــت می کنــــد؛ نه با 

خودبینی زیاد و نه با شکسته نفسی بیش از حد.
به جز مواردی که اشــــاره شــــد، به نظر می آیــــد ذهن راوی 
برای روایت خاطرات دســــت به انتخاب نزده است. یعنی 
طبقه بندی سنی، جنسیتی، قومیتی، قشر اجتماعی و... 
در خاطــــرات راوی این کتــــاب وجود نــــدارد. راوی در تمام 
کتاب لحــــن صادق و بی طرفــــش را حفظ کــــرده و با یک 
حرکت میلیمتری و دقیق، خودش را از آســــیب هایی که 
گفته شــــد، دور نگاه داشــــته اســــت. این موضوع، به جز 
تالش راوی، توانمنــــدی و دقت و حوصلۀ نویســــندۀ اثر 
سرکار خانم زهرا ثابتی را می رساند. نویسنده تمام توانش 
را گذاشته تا اطالعات دقیقی از شرایط فاطمیون در جنگ 
ســــوریه ارائه دهد. با تمام نکاتی که گفته شد، باید اذعان 
کرد حتی اگر »ابوباران« از معضالت رایج تاریخ شفاهی رنج 
می بــــرد، باز هم وجودش برای ما الزم بود. تاریخ شــــفاهی 
ماده خام تاریخ نگاری اســــت. ما به کتب تاریخ شــــفاهی 
نیاز داریم؛ چون به تاریخ نگاری نیــــاز داریم. و تاریخ نگاری 
پیشینه ای است که اجداد مسلمانمان در آن ید طوالنی 
، خوانندۀ »ابوباران« امید دارد که با گذشت  دارند! و در آخر
زمان، به ریشه های جریان جنگ سوریه و حضور نیروهای 

فاطمیون در یک کشور دور عربی بیشتر پرداخته شود.

»نائب االمام«، پرتره ای از قهرمان مبارزه با استعمار
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: مســــتند »نائب االمــــام« با 
محوریــــت زندگــــی ســــیدنورالدین حسینی الهاشــــمی 
از علمــــای صاحــــب نــــام و مبــــارز شــــیراز بــــه کارگردانی 

محمدعلی یزدانی است.
»نائب االمــــام« روایتگر قصه ســــیدنورالدین حســــینی 
 الهاشمی، آخرین اسطوره مشروطه مشروعه و قهرمان 

مبارزه با استعمار است.
: نویســــنده  از عوامل مســــتند »نائب االمــــام« عبارتند 
و کارگــــردان: محمدعلــــی یزدانــــی، تهیه کننــــده: محمد 
جعفری، تصویربرداران: مسعود هوشیار و محمدهادی 
 : ارجمند، جلوه های ویژه: قاسم قلیچ خانی، مدیر دوبالژ
امیرحســــین نیکنــــام، راویان: نادر گوهرســــودی و داود 

نماینده، گرافیست: لیال تیموری نژاد.

»نائــــب االمام« تولیــــد شــــده در مهافیلــــم و محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج است.

روایت پرونده ای هولناک درخصوص قاتل سریالی �
مستند ســــینمایی »بیجه« به کارگردانی میکائیل دیانی 

از طریق شبکه نمایش هاشور اکران برخط شده است.
مستند سینمایی بیجه که به بازخوانی پرونده هولناک 
قاتل سریالی کودکان در پاکدشت می پردازد، در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.
کارگردانی  آقاجانــــی،  ســــعیده  تهیه کنندگــــی  بــــه  بیجه 
میکائیــــل دیانــــی و نویســــندگی رضــــا مشــــتاقی که در 
»متین مدیا« تهیه شــــده است؛ مستندی پژوهش پایه 
است که بخش هایی از ماجرای جنایات پاکدشت را نیز 

بازسازی کرده است.

وصیت شهید علی اصغر پورمطلبی

سعی کنید یک حزب اللهی واقعی باشید
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام 
آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت جاری 
می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره و آماج کدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با تمام 
وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البــــالی واژگان پرپر و 
می نوشتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با ســــالم و درود به پیشگاه مقدس حضرت مهدی)عج( 

و نایب برحقش امام خمینی و با درود به تمام شــــهیدان 
و با سالم به خانواده عزیزم از اینکه بی خبر و بدون اطالع 
شــــما را ترک کردم معذرت می خواهم و امیدوارم مرا عفو 
کنید چون من برای یاری اسالم و برای یاری مستضعفین 
به جبهه آمــــدم و وارد این جنگ تحمیلی شــــدم. بدانید 

گاهانه بوده است. آمدن من به جبهه آ
امیدوارم که حال یک عاشــــق نســــبت به معشوق خود 
را حس کنید که من عاشــــق و خدا معشــــوقم اســــت و 
چه باشــــکوه اســــت رســــیدن یک عاشــــق به معشوق 

باعظمت.
خانواده عزیزم بعد از شــــهادتم و پیوستن به لقاءاهلل مرا 
حالل کنید، از شما می خواهم هیچگونه ناراحتی نداشته 
باشــــید و برایم جشــــن بگیرید زیرا من از راه دور به همه 

شما سالم عرض می کنم.
به دوســــتانم وصیتی دارم، امام را دعا کنید و سعی کنید 

در خط امام باشید و یک حزب اللهی واقعی باشید.
وصیتنامه شهید علی اصغر پورمطلبی


