
 شهرداری مالیر در نظر دارد؛ به استناد مجوز شماره : 306/ش/5/م مورخ  99/03/25 
پارکینگ عمومی خیابان سعدی )ملک سابق راستان(

را از طریق نشــر آگهی مزایده به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پیشــنهاد خود را حداکثر تا 
پایان وقت اداری روز دوشنبه 99/06/10 به همراه 5% مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حساب 10/2767836/1بانک رسالت( یا اسناد خزانه 
یا ضمانتنامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه 
به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی ارسال نمایند و همچنین جهت کســب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 
32226061-081 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســایت malayer.ir و یا ســامانه تداراکات 

دولت دریافت دارند.
قیمت پایه و مشخصات:

1- قیمت پایه اجاره پارکینگ فوق به مساحت تقریبی 3400 مترمربع و قیمت ماهیانه 85/000/000 ریال و به همراه 500/000/000 ریال 
پیش پرداخت می باشد.

 2- مدت اجاره پارکینگ از تاریخ انعقاد قرارداد یک سال شمسی می باشد.
 3-  مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تــا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 99/06/10 می باشــد و شــهرداری در رد یا قبــول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
 4- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

 5- چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر 
دوم واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

 6- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
 7- به پیشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده و ضمانتنامه ترتیب اثر داده نمی شود.

 8- تاریخ بازگشایی پاکت های واصله در مورخ سه شنبه 99/06/11 رأس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار می باشد.
 9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

 10- شرکت کنندگان  میبایست  اصل پاکت  الف )تضمین( را به دبیرخانه  ارسال  و  سایر مدارک را  )پاکت  ب و  ج( را به صورت  الکترونیک و از 
طریق سامانه  تدارکات  الکترونیک دولت  ارسال نماید.  

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
به تاریخ 99/05/22

حسین بابایی- شهردار مالیر
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شهروندگرامی؛
روابط عمومی پارک دوبل احتمال تصادفات را افزایش می دهد

سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری همدان
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همدانی ها 5 میلیارد تومان زکات دادند
معاون توســــعه مشــــارکت های مردمی کمیته امــــداد امام)ره( اســــتان همدان گفت: پنــــج میلیارد و 400 
میلیون تومان زکات در اســــتان همدان جمع آوری شــــده اســــت که شهرســــتان بهار بیشــــترین پرداخت 
زکات را امســــال داشــــته اســــت. به گزارش هگمتانه، غالمرضا صیاد زاده بابیان اینکه در چهارماه ســــال 99، 
پنج میلیارد و 400 میلیون تومان زکات در اســــتان جمع آوری شده است، گفت: شهرستان بهار با 900 میلیون 

تومان زکات بیشترین پرداخت را داشته است.

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با هگمتانه:

کاهش تراکم بافت آقاجانی بیگ
راهی برای حفظ هویت محله

تمام شــــهرهای تاریخی ایران از جمله شــــهر همدان دارای بافت و ساختار باارزشی 
بوده اند که طی گذشــــت زمان دچار تحوالتی شده اند.

افتتاح اولین پارک تخصصی شهر و   آغاز عملیات پارک 250 هکتاری اکباتان

شکوفایی باغ گل ها در همدان
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صف تجلیل از برگزیدگان جشنواره  مجازی 
   2خانه های بهشتی قرآن و عترت

حه
صف بادامی نجات در صحن شورا:

ح مدیریت یکپارچه شهری طر
 تا یک سال آینده به نتیجه می رسد

2   
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صف آیت اهلل شعبانی در جمع فعاالن برپایی جشن های غدیر 

چه تعداد از مسؤوالن ما در رفتار سیاسی 
به نهج البالغه عمل کرده اند

امام جمعه همدان:

عزادار واقعی امام حسین)ع( آمر به معروف و ناهی از منکر است
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امام جمعــــه همدان گفت: 
عــــزادار واقعی امروز کســــی اســــت کــــه آمر بــــه معروف و 
ناهــــی از منکر باشــــد چــــرا که یکــــی از اهداف بــــزرگ قیام 
سیدالشهدا)ع( احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده 

است.
به گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
دیروز در جلســــه ســــتاد احیا امر به معروف با بیان اینکه 
فریضه امر به معــــروف و نهی از منکر بایــــد دغدغه اصلی 
مدیران باشــــد نه به عنوان کاری فرعی اظهار کرد: مدیران 
 حضور پیدا کنند و به مصوبات 

ً
باید در این جلسه شخصا

آن توجه و اهتمام داشته باشند.
وز بــــا معضــــالت و فســــادهایی در  ود: مــــا امر وی افــــز
که این نیز نتیجه بی توجهی و  جامعه مواجه هســــتیم 
وف و نهی از منکر است. فراموشــــی فریضه امر به معر

امام جمعــــه همدان با تأکید بر اینکه جایگاه و اهمیت امر 
بــــه معروف را فقط به مســــائل جزئی تنــــزل ندهیم گفت: 
حجاب و عفاف مهم اســــت اما این تنها مصداق ورود امر 
به معروف نیست هرچند این مســــئله هم مهم است و 

باید مورد توجه باشد.
بــــه نقل از تســــنیم، وی بــــا بیان اینکــــه همه مــــا در برابر 
امر به معروف و نهی از منکر مســــؤول هســــتیم و مورد 
ســــؤال خواهیم بــــود عنوان کرد: در آســــتانه مــــاه محرم 

آمر به معروف  بدانید عزادار واقعی امروز کســــی اســــت 
و ناهی از منکر باشــــد چــــرا که یکی از اهــــداف بزرگ قیام 
سیدالشــــهدا)ع( احیای امر بــــه معروف و نهــــی از منکر 

بوده است.

افزایش مراکز مشاوره خانواده در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیر پیشــــگیری از وقوع 
جرم دادگستری اســــتان همدان از توسعه مراکز مشاوره 
خانواده در استان همدان با هدف تحکیم بنیان خانواده 

و کاهش طالق خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، حســــین عســــگری صبح دیــــروز از 
توسعه مراکز مشــــاوره خانواده به منظور کاهش طالق در 
اســــتان همدان خبر داد و اظهار کرد: با تالش های صورت 
گرفتــــه در دادگســــتری اســــتان و نیز حوزه هــــای قضایی 
شاهد توسعه مراکز مشــــاوره خانواده و کاهش طالق در 

استان خواهیم بود.
وی بیان کرد: جایگاه خانــــواده در جامعه از منظر عرفی 
و دینی از اهمیت باالیی برخوردار اســــت و همچنین بر 
کید زیادی شده  حوزه ازدواج و تشــــکیل خانواده نیز تأ
که به همین میزان نیز امر طالق نهی شــــده و ناپســــند 

است.
مدیــــر پیشــــگیری از وقــــوع جــــرم دادگســــتری اســــتان 
کرد: مراکز مشــــاوره خانواده ظرفیت  همدان خاطرنشان 
مناســــبی هســــتند تا با اســــتفاده از تخصص مشــــاوران 

حوزه روانشناســــی و مددکاران اجتماعی نســــبت به ارتقا 
مهارت هــــای زندگــــی در زوجین و آموزش ســــبک زندگی 

اقدام کرد.
وی تأکیــــد کرد: اقداماتی که در ســــال های اخیــــر در ارجاع 
دعاوی خانواده به مراکز مشاوره خانواده صورت گرفته به 
طور میانگین بیش از 20 درصد صلح و ســــازش را در بین 
دریافت کنندگان خدمات مشــــاوره همراه داشته که این 
نشان می دهد توسعه این مراکز توانسته اثربخشی الزم را 

داشته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان پیرامون آخرین روزهای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی:

افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل امور مالیاتی استان 
همــــدان با تأکید بــــر اینکه روز شــــنبه یکم شــــهریورماه، 
آخرین مهلــــت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشــــاغل 
است، از افزایش ســــاعات کاری ادارات مالیاتی در روزهای 

باقیمانده مردادماه و همچنین روز شنبه اول شهریورماه 
خبر داد.

به گــــزارش هگمتانه، محمد دلشــــادی با اشــــاره به اینکه 
ایام پایانی مواعد تســــلیم اظهارنامه مالیاتی با بیشــــترین 
آنان برای دریافت  حجم مراجعات مؤدیان و درخواســــت 
خدمــــات مختلــــف از ادارات امــــور مالیاتی همراه اســــت، 
دستور افزایش ســــاعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر 
 ، کشــــور توســــط رئیس کل ســــازمان امور مالیاتی کشور
بــــا رعایت مصوبات ســــتاد ملــــی مقابله با کرونا و شــــیوه 

نامه های بهداشتی در محل کار صادرشده است.
بر این اساس و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان 
مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی، به ویژه اطالع رســــانی و 
ارایه راهنمایی و پاسخ گویی الزم در رابطه با تعیین مالیات 
مقطوع موضــــوع تبصــــره مــــاده 100 قانــــون مالیات های 
مســــتقیم و تســــلیم اظهارنامــــه مالیاتــــی الکترونیکــــی 

عملکــــرد ســــال 1398 و نیز انجــــام همه تکالیــــف قانونی 
محولــــه در مهلت های قانونی، ســــاعات کاری ادارات کل 
امور مالیاتی در سراسر کشــــور طی روزهای چهارشنبه 29 
مردادماه و پنجشــــنبه 30 مردادمــــاه از اول وقت اداری تا 
ســــاعت 19 است. همچنین ســــاعات کاری ادارات مذکور 
در روز جمعــــه 31 مردادماه، از اول وقت اداری تا ســــاعت 
14 و در روز شــــنبه یکــــم شــــهریورماه از اول وقت اداری تا 

ساعت 20 است.
بــــه نقل از روابــــط عمومــــی اداره کل امور مالیاتی اســــتان 
همــــدان، با توجه به اینکه 31 مردادمــــاه که آخرین مهلت 
مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل 
در ســــال جاری اســــت، مصادف با روز تعطیــــل )جمعه( 
است، لذا براســــاس قانون، روز شــــنبه یکم شهریورماه، 
آخریــــن مهلــــت قانونــــی بــــرای ارائــــه اظهارنامــــه مالیاتی 

اشخاص حقیقی خواهد بود.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان با حضور در دفتر روزنامه هگمتانه:

تحقق 2 دهه اطالع رسانی خدمات شهری 
در روزنامه هگمتانه

مدیر منطقه یک شهرداری همدان با همراهی مسؤول روابط عمومی این منطقه 
در دفتر روزنامه هگمتانه حضور یافتند. مســــعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک 

شهرداری همدان ضمن بازدید از بخش های مختلف روزنامه هگمتانه، رسانه ها 
صفحه    2



4593 1399  شماره  29 مرداد  چهارشـــنبه   

2
همدانی ها 5 میلیارد تومان زکات دادند

امداد  کمیتــــه  مردمــــی  رکت های  مشــــا توســــعه  معــــاون  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
400 میلیــــون تومان زکات در اســــتان  گفــــت: پنــــج میلیــــارد و  امــــام)ره( اســــتان همدان 
را امســــال  ین پرداخت زکات  که شهرســــتان بهار بیشــــتر ری شــــده اســــت  همدان جمع آو

است. داشته 
به گــــزارش هگمتانه، غالمرضا صیاد زاده بابیان اینکه در چهارماه ســــال 99، پنج میلیارد و 400 
میلیون تومان زکات در اســــتان جمع آوری شــــده است، گفت: شهرســــتان بهار با 900 میلیون 

است. داشته  را  پرداخت  بیشترین  زکات  تومان 
صیاد زاده در ادامه با اشاره به اینکه چهار میلیارد و 500 میلیون تومان از زکات جمع آوری شده 
برای امــــور محرومان، نیازمندان و پروژه هــــای عام المنفعه هزینه می شــــود، افزود: مابقی زکات 

پرداخت شــــده نیز در بخش پروژه های عمرانی هزینه می شود.
معاون توســــعه مشــــارکت های مردمی کمیته امداد امام)ره( اســــتان همدان با اشــــاره به اینکه 
850 روســــتا در استان همدان مشــــمول پرداخت زکات هســــتند، گفت: 36درصد از برنامه این 
واجب الهی تاکنون محقق شــــده است، با توجه به اینکه در شرف برداشت محصول گندم و جو 

هستیم تا به صورت کامل برنامه این واجب الهی محقق شود.

همدانی ها 5 میلیارد تومان زکات دادند
امداد  کمیتــــه  مردمــــی  رکت های  مشــــا توســــعه  معــــاون  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
400 میلیــــون تومان زکات در اســــتان  گفــــت: پنــــج میلیــــارد و  امــــام)ره( اســــتان همدان 
را امســــال  ین پرداخت زکات  که شهرســــتان بهار بیشــــتر ری شــــده اســــت  همدان جمع آو

است. داشته 
بــــه گزارش هگمتانــــه، غالمرضا صیــــاد زاده بابیان اینکه در چهارماه ســــال 99، پنــــج میلیارد و 400 

میلیون تومان زکات در اســــتان جمع آوری شده است، گفت: شهرستان بهار با 900 میلیون تومان 
زکات بیشترین پرداخت را داشته است.

ن  ما تو ن  میلیــــو  5 0 0 و  د  ر میلیــــا ر  چهــــا ینکــــه  ا بــــه  ه  ر شــــا ا با  مــــه  ا د ا ر  د ه  د ا ز د  صیــــا
ی  ه هــــا ژ و پر و  ن  ا منــــد ز نیا  ، ن مــــا و محر ر  مــــو ا ی  ا بــــر ه  ی شــــد ر و جمع آ ت  کا ز ز  ا
بخش  ر  د نیــــز  ه  خت شــــد ا د پر ت  کا ز بقی  ما  : د و فــــز ا  ، د می شــــو ینــــه  هز لمنفعــــه  م ا عا

. د می شــــو ینه  هز نی  ا عمر ی  ه هــــا ژ و پر
معاون توســــعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام)ره( اســــتان همدان با اشاره به اینکه 850 
روســــتا در استان همدان مشــــمول پرداخت زکات هســــتند، گفت: 36درصد از برنامه این واجب 
الهی تاکنون محقق شده است، با توجه به اینکه در شرف برداشت محصول گندم و جو هستیم تا 

به صورت کامل برنامه این واجب الهی محقق شود.

استان

آیت اهلل شعبانی در جمع فعاالن برپایی 
جشن های غدیر 

چه تعداد از مسؤوالن ما
در رفتار سیاسی به 

نهج البالغه عمل کرده اند
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: نماینــــده ولی فقیه در 
اســــتان همدان بر پرهیز از حاشــــیه ها بــــرای احیای 

غدیر تأکید کرد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، آیــــت ا... حبیب ا... 
شعبانی ظهر سه شــــنبه در مراســــم اختتامیه دهه 
امامت و والیت با قدردانی از کســــانی که در جشــــن 
غدیر کمــــک کردند و تمامی کمیته هــــا، عنوان کرد: 
امام علی )ع( آن نور الهی اســــت که 1400 سال پیش 
متولد شد و خیلی ها ســــعی کرده اند آن را خاموش 

کنند اما بدانند که این نور خاموش شدنی نیست.
وی با تأکید بر وظیفه مردم و شــــیعیان در زنده نگه 
، اظهار کرد: همه باید تالش کنیم تا  داشــــتن این نور
در حرکت و بقا جریان غدیر و راه امیرالمؤمنین مؤثر 

باشیم.
نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان همــــدان ادامه داد: 
عالمــــه امینی کتــــاب الغدیــــر را در 20 جلد نوشــــت 
و حقانیــــت غدیر و والیــــت و امامت حضــــرت امام 
علی)ع( را ثابت کرد به طوری که کســــی تاکنون توان 

جواب گویی به این حقانیت را ندارد.
بــــه خواب عالمــــه جعفری  گریزی  آیت ا... شــــعبانی 
مبنی بر تأکید عالمــــه امینی بــــرای کار برای علی بن 
ابیطالــــب، افزود: عالمه جعفری پــــس از این خواب 
شــــرح نهج البالغه را نوشــــت و باید تأکید کنیم که تا 
می توانید باید برای علی بــــن ابیطالب و احیای غدیر 
تالش کنید. وی با اشــــاره به اینکــــه هرجا مردم ورود 
پیدا کرده اند شاهد کارهای بزرگ بوده ایم، بیان کرد: 
در بزرگداشــــت غدیر هم گروه های مختلف مردمی، 
ستاد اجرایی بنیاد غدیر وارد شدند و شاهد کارهای 

جهادی در این حوزه بودیم.
امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکه امسال ستاد 
مردمی بزرگداشــــت غدیر شــــکل گرفت کــــه البته 
ممکن است کاســــتی هایی هم داشته باشد، اظهار 
کرد: افــــزون بر یک صد هزار غذا بــــا کمک های مردم 

پخش شد.
آیت ا... شــــعبانی در ادامه افــــزود: در انجام هر کاری 
ممکن اســــت اختالف سلیقه ها و اندیشه ها وجود 
داشته باشد که البته طبیعی است و مهم آن است 
که به هدف اصلی توجه کنیم که احیای غدیر است 

و باید تا جایی که می توان از حاشیه ها دوری کرد.
امام جمعه همدان خطاب به مسؤوالن ستاد غدیر 
گفت: با وجود اقدامات تشــــریفاتی در این ستاد اما 
این مهم است که چقدر مسؤوالن ستاد غدیر خود 

نهج البالغه می خوانند و چقدر به آن آمرند.
آیت ا... شعبانی با اشــــاره به ایام محرم و رعایت شیوه 
نامه هــــای بهداشــــتی تأکید کــــرد: شــــیعه واقعی آن 
است که گرفتار شعائر نشــــود، پایبند ظاهر نباشد و 
اگر کســــی خدای ناکرده بخواهد به ظاهر توجه کند و 
شیوه نامه ها را رعایت نکند، گرفتار ظاهر شده است.

وی بــــه فهم بنیادی از عــــزاداری اباعبداهلل)ع( تأکید 
کــــرد و ادامه داد: مــــا نیازمنــــد فهم عمیقــــی از امام 
حســــین)ع( هســــتیم و در راه امیرالمؤمنین)ع( نیز 
این سؤال مطرح می شود که چه تعداد از مسؤؤالن 

ما در رفتار سیاسی به نهج البالغه عمل کرده اند.
امام جمعــــه همدان تصریــــح کرد: امــــروز جامعه ما 
به این نیــــاز دارد که آموزه های سیاســــی، فرهنگی و 
اجتماعی با فهم غدیر و نهج البالغه در آن اجرا شود.
مهدی صلواتی، دبیر ستاد مردمی غدیر در همدان 
هم به اقدامات انجام شــــده برای بزرگداشــــت غدیر 
اشــــاره و بیان کرد: برای این موضوع چند ماه قبل از 
عید غدیر برنامه ریزی ها و هماهنگی ها انجام شد و 

فضاسازی ها صورت گرفت.
وی بــــه همــــکاری مدیریت شــــهری در فضاســــازی 
شــــهری، همکاری رسانه ها در تولید گزارش، عکس 
، همــــکاری ســــایر نهادها در تولیــــد پرچم و  و اخبار
پخش غذا اشاره و بیان کرد: بیش از 108 هزار غذا در 
این ایام توزیع شد و 110 نماهنگ 3 دقیقه ای پخش 

شد و مطبوعات پای کار آمدند.
وی به حرکــــت کاروان موتورســــواران و خودروها در 
شهر اشــــاره کرد و گفت: 170 نورافشانی انجام شد و 
102 کاروان شادی راه افتاد و 12 هزار نفر در مسابقات 

شرکت کردند.
در پایان این مراســــم از کمیته هــــای مختلف مانند 
کمیته پشــــتیبانی تقدیر شــــد و از وحید علی ضمیر 
در  همــــدان  شــــهردار  شــــهری  خدمــــات  معــــاون 
فضاســــازی شــــهری، روح ا... وجدی رئیس سازمان 
کمیته  فرهنگی اجتماعی و ورزشی، ســــراجوق دبیر 
فضاســــازی شــــهری، اکبــــر کاووســــی دبیــــر کمیته 
پشــــتیبانی، مهرداد حمزه دبیر کمیتــــه مطبوعات، 
مســــعود دهبانــــی مدیــــر منطقــــه یک شــــهرداری 
همــــدان، محمــــد فیضی منــــش مدیــــر منطقــــه 3 
منطقه  مدیر  یوسفی نوید  مجید  همدان،  شهرداری 

4 شهرداری همدان و... تجلیل شد.

خبـــر

جوانــــان  و  ورزش  کل  اداره  کارمنــــدان  از  یکــــی     
سرپرست می شود

شــــنیدنی این که موضوع بررســــی امور مالی در این 
اداره کل این روزها نقل محافل شده است.

گویــــا پس از ورود دادســــتان ســــمنان بــــه موضوع 
تخلف مالی مدیران این استان و درخواست تعلیق 
مدیران وقت آن اکنون نام یکی از کار کنان این اداره 

کل برای سرپرستی مطرح شده است.

شنیدنی ها

مدیر منطقه یک شهرداری همدان با حضور در دفتر روزنامه هگمتانه:

تحقق 2 دهه اطالع رسانی خدمات شهری در روزنامه هگمتانه
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــر منطقــــه یک 
شــــهرداری همدان با همراهی مســــؤول روابط عمومی 

این منطقه در دفتر روزنامه هگمتانه حضور یافتند.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، مســــعود دهبانی صابر 
مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان ضمــــن بازدید از 
بخش های مختلــــف روزنامه هگمتانه، رســــانه ها را در 
تحقق اهداف عالی مدیریت شــــهری مهم برشــــمرد و 
افزود: رسانه ها به عنوان چشم امین شهروندان، رکن 

مهمی در پیشبرد امور جامعه قلمداد می شوند.
وی در ادامــــه تأکید کــــرد: اطالع رســــانی خدمات جامع 
شهرداری به مردم وظیفه ای دیرینه برای هگمتانه است 

که بیش از دو دهه شاهد تحقق این امر هستیم.
وی همچنیــــن تصریــــح کرد: امســــال به لحاظ انتشــــار 
ویــــروس کرونــــا محدودیت ها مانع از برگزاری مراســــم 

بزرگداشــــت روز خبرنگار شــــد اما در این منطقه سعی 
کردیم بــــا رعایــــت اصــــول بهداشــــتی، مراســــمی را در 
نخســــتین روز از هفته خبرنگار با حضــــور در مزار مطهر 
شــــهدای گمنام در پارک مردم تدارک ببینیم که در حد 

توان قدردانی خود را از این قشر ابراز کرده باشیم.
یــــک  منطقــــه  عمومــــی  روابــــط  مســــؤول  ادامــــه  در 
شــــهرداری همدان نیز هگمتانه را بــــاور روابط عمومی 
مناطق دانســــت و گفت: روزنامــــه هگمتانه به عنوان 
قدیمی ترین روزنامه استان نقطه اتکای روابط عمومی 

مناطق چهارگانه شهرداری است.
امیرحســــین شرفی بیان کرد: همه رســــانه های استان 
زحمات ارزنــــده ای را در انعکاس مطلــــوب رویدادهای 
مدیریت شهری تقبل می کنند که قدردان همه عزیزان 

هستیم.

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: نایب رئیس شــــورای عالی 
اســــتان ها و شــــورای اســــالمی شــــهر همدان گفت: طرح 
مدیریت جامع یکپارچه شهری به احتمال زیاد تا یک سال 

آینده به نتیجه می رسد.
به گزارش هگمتانه، حمید بادامی نجات در صحن شــــورا 
ضمن ارائه گزارشی از چهل ودومین اجالس شورای عالی 
استان ها و با اشاره به حضور رئیس قوه قضاییه به عنوان 
مهمان ویژه ایــــن اجالس، اظهــــار کرد: در ایــــن اجالس، 
موضوعات مهم و خوبی بین قوه قضائیه و شــــورای عالی 
اســــتان ها مطرح شــــد، موضوعاتی که کمک می کند نگاه 

مجموعه قوا به شوراها تلطیف  شود.
بادامی نجات با اشاره به تغییر نگاه قوه قضائیه به شوراها 
در این اجــــالس، بیان کــــرد: تکمیل و اجــــرای طرح جامع 
مدیریت واحــــد شــــهری از مهمترین موضوعــــات مطرح 
شــــده در این اجالس بود که برای این مهم، تیم مشترکی 
برای پیگیری آن بین شورای عالی استا ن ها و قوه قضائیه 

تشکیل شد.
وی همچنین با اشــــاره به توجه به مــــاده 100 و ورود رئیس 
قــــوه قضائیه در این مبحث، یادآور شــــد: آیت ا... رئیســــی 
انتقاد جدی نسبت به ماده 100 دارد که این ماده می تواند 

نقطه ضعف و قوت شوراها باشد.
نایب رئیس شــــورای عالی اســــتان ها و شــــورای اسالمی 
شهر همدان با اشاره به توجه ویژه شورای عالی استان ها 
بــــه طــــرح مدیریت جامــــع یکپارچه شــــهری و طــــرح آن در 
چهل و دومین اجالس، یادآور شــــد: این طرح با روندی که 
در پیش گرفته شــــده، تا یک سال آینده به اتمام می رسد؛ 
زیرا کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسالمی اولویت 

کار را مدیریت شهری قرار داده است.
بادامی نجات اضافه کرد: با توجه به راه اندازی فراکســــیون 
مدیریت شــــهری می تــــوان امیــــدوار بود کــــه اعضای این 
کمیســــیون در موضوع مدیریت شــــهری بهتر ورود پیدا 
کرده و ما نیز از این ظرفیت باید به نحو احســــن استفاده 

کنیم.
 قراباغی: بیش از 90 درصد حوزه گردشگری آسیب   �

دیده است
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای اســــالمی شــــهر همدان هم در این جلسه ضمن 
انتقــــاد از تأخیر در راه اندازی شــــهرداری منطقــــه 5، اظهار 

کرد: راه انــــدازی این شــــهرداری از دوره چهارم کلید خورده 
است و در دوره پنجم پیگیری شد، اما طوالنی شدن روند 

راه اندازی آن، قابل تأمل است.
حســــین قراباغی با اشــــاره به ضرورت راه اندازی شهرداری 
منطقه پنج، یادآور شــــد: ضرورت دارد در مرحله نخست، 

مکانی برای ایجاد این منطقه لحاظ شود.
قراباغی همچنین با اشــــاره به آسیب های شیوع ویروس 
کرونا در جامعه، اظهار کرد: بر اساس آسیب شناسی های 
صورت گرفته، متأســــفانه حوزه های گردشــــگری با شیوع 

این ویروس، بیشترین آسیب را دیده است.
وی افزود: بیش از 90 درصد تأسیســــات حوزه گردشگری 
آسیب دیده که در این راستا متأسفانه تنها یکی از عوامل 
شیوع کرونا بوده اســــت؛ بلکه برخی سیاست ها هم باید 

اصالح شود.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همــــدان همچنین با اشــــاره بــــه فعالیت 
، گفت: با  خانه مســــافرهای غیرقانونی و غیرمجاز در شهر
توجه به شــــیوع ویروس کرونا و خالی بــــودن اکثر هتل ها 
متأسفانه شــــاهد هستیم خانه مســــافرهای غیرمجاز که 
هیچ گونه شیوه نامه های بهداشــــتی را رعایت نمی کنند، 
پذیــــرای میهمانــــان و گردشــــگران بوده انــــد و این مهم، 

گردشگری را نابود می کند.
قراباغی تأکید کرد: ضروری اســــت برای حوزه گردشگری و 
فعاالن این بخش، تدابیر خاصی اندیشــــیده و ُمســــکنی 
، ورود نمایندگان مجلس برای  لحاظ شود که الزمه این امر

پیگیری قوانین این بخش است.
 فتحی: ضرورت ورود جدی تمامی دستگاه ها برای   �

رفع بحران مسکن در همدان
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
هم با انتقاد از مشــــکالت مردم در حوزه مســــکن گفت: 
متأسفانه طی دو سال گذشته مردم با افزایش سرسام آور 
قیمت مســــکن و مشــــکالت پیش رو، مواجه هستند و 
ورود جدی تمامی دســــتگاه های مرتبط بــــرای رفع بحران 

مسکن ضروری است.
علی فتحــــی اظهار کرد: معاون وزیر کشــــور پس از رویداد 
زلزله کرمانشــــاه، نامه ای به تمامــــی معاونت های عمرانی 
شــــهرداری ها ارســــال کرد، مبنی بر اینکه ارائــــه مجوز برای 
احداث طبقات فوقانی به امالکی اطالق می شود که دارای 

پروانه ساختمانی باشند؛ در حالی که این مهم نه در قالب 
قانون و نه مصوبه مجلس، دیده شده است.

وی افزود: این مهم موجب شده شهرداری های 4 منطقه 
مجوز طبقات فوقانی را به امالک فاقد پروانه ســــاختمانی، 
صــــادر نکنند که این مهــــم، مردم را با مشــــکالت فراوانی 

مواجه کرده است.
فتحی با بیــــان اینکه برخــــی از امالک عــــادی پروانه ندارد، 
اما اصول ســــازه را رعایت کرده انــــد؛ از این رو احداث طبقه 
فوقانی با تأیید مهندســــان فنی امکان پذیر است، اظهار 
کرد: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مرجع 
رســــیدگی به تخلفــــات ســــاختمانی پــــس از تأیید اصول 
سه گانه فنی، بهداشــــتی و شهرسازی توسط کارشناسان 
رسمی دادگســــتری رأی به ابقا امالک فاقد پروانه یا مغایر 
مفاد پروانه صــــادر  می کند که این مهم تأیید بنای احداث 
شده است و می بایســــت احداث طبقه فوقانی با رعایت 

اصول فنی و ضوابط شهرسازی بالمانع باشد.
به گفته وی؛ انتظار می رود کمیســــیون تخصصی شــــورای 
شهر همدان نســــبت به پیگیری رفع موانع احداث طبقه 

فوقانی امالک عادی اقدام کند.
رئیس کمیسیون خدمات شــــهری شورای شهر همدان 
با تأکید بــــر اینکه در حال حاضر برخی از مردم نســــبت به 
احداث ساخت وساز غیرقانونی و غیرمجاز اقدام می کنند، 
گفت: اقدامــــات غیرقانونی موجب درگیری ها با مجموعه 
اداره کنتــــرل نظارت شــــهرداری همدان شــــده اســــت که 
انتظار می رود این مهم از طریق شورای شهر مورد پیگیری 
جدی قرار گیرد، زیرا مردم در ســــالیان گذشــــته با اخذ وام 
نســــبت به تهیه مســــکن اقدام می کردند؛ در حالی که در 
حــــال حاضر با اخذ تســــهیالت، ودیعه رهن خانــــه را تهیه 

می کند، به طوری که اقشــــار کم درآمد دیگــــر قادر به اجاره 
مسکن نیستند.

فتحی در پایان عنوان کرد: در صورت صدور مجوز احداث 
طبقات فوقانی به امالک عادی به شرط رعایت اصول فنی، 
تا حدودی مشــــکالت مردم حل می شــــود و رضایتمندی 

آنان را به دنبال دارد.
 کاوســــی امید: پارک آمــــادای به عنــــوان پروژه های   �

اولویت دار سال 99 مورد توجه باشد
رئیس کمیســــیون برنامه بودجه و امور مالی شورای شهر 
همدان هم گفت: پارک آمادای )تپه  پیســــا( باید به عنوان 
پروژه های اولویت دار در سال 99 مورد توجه قرار گیرد؛ در 
حالی که شــــهرداری می بایست پیوست اقتصادی الزم آن 

را نیز ارائه می داد تا تملک پروژه، تکمیل شود.
اکبرکاوســــی امید با تأکید بر اینکه باید رونــــد امور اجرایی 
پارک آمادای به شــــیوه ای پیش برود تا به سرنوشت پارک 
48 هکتاری گرفتار نشــــود؛ افزود: نــــگاه اجرایی این پارک 

باید به صورت فرامنطقه ای دیده شود.
وی با توجه به اینکه همدان به عنوان دروازه غرب کشــــور 
شــــناخته می شــــود؛ اظهار کرد: پارک آمــــادای می تواند در 
صــــورت اقدام عملیاتی صحیح، غرب کشــــور را پوشــــش 

دهد.
کاوسی امید معتقد اســــت: تملک این پروژه شهری باید 
همراه با یک برنامه مناســــب و همچنین پیوست و تفکر 
اقتصادی همراه شــــود تا روند اجرایی بتواند با یک فرایند 
منطقی حرکت کند و اقدامات عملیاتی آن در سال آینده 

اجرایی شود.
 نورالــــه زاده: عدم همــــکاری ارگان ها و ســــرگردانی   �

مردم در اخذ مجوز باغ

رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شهر 
همــــدان در پایان این جلســــه با اشــــاره بــــه پیگیری این 
کمیســــیون تخصصــــی از ارگان های مرتبــــط در خصوص 
، گفت: مصوبات این  رفع مشــــکالت حفظ باغ های شــــهر
جلسه به امضای ارگان های ذینفع رسیده و قرار شد برای 
باغ هایی که اسناد عرصه و اعیان دارند، مجوز صادر شود؛ 
اما متأسفانه از زمان اجرایی شدن طرح، برخی از ارگان ها از 
جمله جهاد کشاورزی همکاری الزم را در این زمینه، ندارد.

نرگس نوراله زاده اضافه کرد: جلســــه مــــورد نظر با حضور 
نماینــــدگان و مدیران ارگان های مرتبــــط بود و پیگیری ها 
توسط دادستان انجام شده است؛ اما متأسفانه به دلیل 

عدم همکاری ارگان ها، مردم سرگردان شده اند.
نوراله زاده همچنین نســــبت به تأخیر در راه اندازی وبگاه 
شهرداری و سازمان ها و همچنین برنامه نرم افزارحسیب 
شــــهرداری، انتقاد کرد و یادآور شد: متأســــفانه هنوز این 

وبگاه، راه اندازی نشده است.
وی با بیان اینکه اقدامات به روزرســــانی و راه اندازی وبگاه 
بر عهده روابط عمومی شــــهرداری اســــت، گفت: در حال 
حاضر 47 وبگاه تدوین شده اســــت که متأسفانه کج دار 
و بیمار به آن پرداخته می شــــود و هنوز به طور رسمی بهره 
برداری نشــــده اند؛ به گونه ای که نمی توانیم از طریق وبگاه 
ارائه  را به شــــهروندان  شــــهرداری، خدمات غیرحضــــوری 

دهیم.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شهر 
همدان گفت: برای وبگاه حدود 16 خدمت به شهروندان 
تعریف شــــده اســــت که مردم می توانند از طریق اقدامات 

غیرحضوری، خدمات دریافت کنند.

تجلیل از برگزیدگان جشنواره  مجازی خانه های بهشتی قرآن و عترت
احسانی : در حوزه فرهنگ قرآن و عترت اقدامات شاخصی در استان انجام شده است

هگمتانه، گروه خبر همدان: آئین پایان جشــــنواره مجازی 
خانه های بهشتی قرآن و عترت با حضور مقامات استانی 

در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، نماینده ولی فقیه در استان 
همدان عصر دوشنبه، در آیین اختتامیه جشنواره مجازی 
خانه بهشــــتی قلب بدون قرآن را خانه ویرانه دانســــت و 
گفت: جامعه ای که در آن قرآن حضور نداشــــته باشــــد به 

میزان فاصله اش از قرآن به ویرانه نزدیک تر خواهد شد.
آیت ا... حبیب اهلل شعبانی در ادامه با اشاره به اهمیت 
قــــرآن و نقش اساســــی مفاهیــــم قرآنی در زندگی بشــــر 
کردن  کرد: نفس اماره متولی ســــرگرم و سردرگم  اظهار 
انســــان اســــت و در ایــــن خصوص قــــرآن اســــت که با 
حقیقتی که پیش روی انســــان می گــــذارد می تواند او را 

دهد. نجات 
قبیــــل  از  جشــــنواره هایی  برگــــزاری  لــــزوم  بیــــان  بــــا  وی 
جشــــنواره های قرآنی در اســــتان گفت: آرامشی که امروز از 
زندگی بشر سلب شــــده اســــت، حلقه مفقوده انسان و 
قرآن بوده و برای دســــتیابی به حیــــات طیبه انس با قرآن 

نقش اول را دارد.
وی در ادامــــه تصریح کرد: اغلــــب درگیری های زندگی های 
امروز بــــه دلیل جدا شــــدن از آموزه های قــــرآن و مفاهیم 
قرآنــــی اســــت و مــــا نیازمنــــد آن هســــتیم که در اســــتان 

زیرساخت های ترویج قرآن را افزایش دهیم.

احســــانی: فعالیــــت 73 مرکز و مؤسســــه قرآنی در   �
استان همدان

مدیــــرکل فرهنــــگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همــــدان 
نیــــز خاطرنشــــان کرد: اســــتان همــــدان در حــــوزه قرآن و 
فعالیت های قرآنی جزو استان های برتر بوده و همچنین 
در حوزه قرآن و عترت نیز اقدامات شــــاخصی در اســــتان 

انجام شده است.
احمدرضا احسانی مراکز و مؤسســــات قرآنی را نعمت های 
استان در خصوص ترویج مفاهیم قرآن دانست و افزود: در 
حال حاضر 73 مرکز و مؤسســــه قرآنی در استان همدان با 
مجوز در حوزه های مختلف آموزش قرآنی فعالیت می کنند.
وی در خصــــوص برگــــزاری جشــــنواره مجــــازی خانه های 
بهداشــــتی قرآن و عترت گفــــت: با توجه به شــــیوع کرونا 
و تعطیلــــی بســــیاری از فعالیت ها به صــــورت حضوری در 
اســــتان با تغییر شیوه ها و شــــکل برنامه ها تالش کردیم 
تأثیرگــــذاری خــــود را در حوزه فرهنگ در اســــتان داشــــته 

باشیم.
وی با اشاره به طراحی چهار جشنواره ملی در ایام کرونایی 
از ابتدای ســــال 99 تاکنون در همــــدان اظهار کرد: برگزاری 
جشنواره نمایش، کاریکاتور و شعر طنز با موضوع کرونا و 
خانه های بهشتی از جمله برنامه های شاخص برگزار شده 
توســــط فرهنگ و ارشاد اســــالمی بوده که اختتامیه برخی 
از آنها برگزار شــــده و اختتامیه برخی دیگــــر به زودی برگزار 

خواهد شد.
احســــانی در خصوص برنامه های مرتبط با قرآن و عترت و 
ظرفیت هایی که در استان همدان وجود دارد خاطرنشان 
کرد: جشــــنواره  خانه های بهشــــتی در ایام کرونا به صورت 
مجازی در اســــتان کلید خورد که در ابتدا این جشنواره به 
صورت استانی تبیین شد اما با اعالم آمادگی استان های 
مازندران، تهران، گیالن و مرکزی جشــــنواره به صورت ملی 
صــــورت گرفت و به صــــورت زنده و بدون حضور شــــرکت 

کنندگان مراسم پایانی آن انجام می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: جشــــنواره خانه های بهشــــتی در 
ماه مبارک رمضــــان با موضوعاتی از قبیل نماز جماعت در 
خانه، دلنوشــــته های قرآنی و راز و نیاز انجام شد و سعی بر 
این بود که در ایام کرونا جشنواره به صورت کاماًل مجازی و 

بدون حضور فیزیکی صورت بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان با اشاره 
به ارســــال 64 اثر به دبیرخانه جشــــنواره گفت: با بررســــی 
داوران در بخش داوری آثار راه یافته به مرحله نهایی مورد 

بررسی قرار گرفت و آثار برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
وی در ادامه با بیان اینکه کادر درمان در ایام شیوع کرونا 
در خط مقدم مبارزه بــــود و حوزه فرهنگ وظیفه قدردانی 
از کادر درمان را داشت خاطرنشــــان کرد: در حوزه تولید 
آموزش از طریق استفاده  محتوا، اطالع رسانی، هشدار و 
ابزار هنری که راه انتقال مفاهیم به شــــکل غیر مستقیم 
است، اســــتفاده کردیم و تالش شد همراه کادر پزشکی 

باشیم.
وی افزود: در همین راســــتا با تشــــکیل کمیتــــه تولید آثار 
فرهنگی و هنری مرتبط با کرونا، موفــــق به تولید یک هزار 
و 400 اثر در اســــتان با همراهی مجموعه های قرآنی شدیم 
و ادامه فعالیت ها در این خصوص تا زمان عادی شــــدن 

شرایط ادامه دارد.

گفتنــــی اســــت در پایان مراســــم از آثــــار برتــــر و همچنین 
مؤسســــات قرآنی همــــراه و همکار در خصــــوص برگزاری 

جشنواره خانه های بهشتی در استان تقدیر شد.
تقدیر شــــدگان در حوزه مدافعان سالمت دکتر منوچهر 
کرمی، دکتــــر ابراهیم جلیلی، دکتر فریبرز سیاســــتی، دکتر 
فاطمــــه ترکمــــان اســــدی، زهرا صلــــح میرزایــــی در بخش 

پرستاری و مهدی صاحبی در بخش پرستاری بودند.
ســــیدحامد تروهید،  اســــتان  فعاالن قرآنی  از  همچنین 
ســــیدهادی عربی و طاهره روشــــنیان مورد تجلیل قرار 

. فتند گر
در پایــــان نیــــز از داوران مهدی ســــاعد، کیــــارش کرمی و 

میرهاشم میری تقدیر شد.
در بخش تالوت نیز دریا چگینی، زهرا چگینی و در بخش 
برادران امیر محمد اسفندیاری و در بخش عکاسی فاطمه 
سلطان اسفندانی، عاطفه میرزایی، علی اناری و در بخش 
، فاطمه عباسی، مهتاب امینی  دلنوشــــته مهرانگیز نامور

وطن دوست مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

فراخوان جشنواره تولیدات 
رسانه ای کرونا در استان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول کمیته اطالع 
رســــانی ســــتاد اســــتانی مقابله با کرونا در همدان از 
برگــــزاری جشــــنواره تولیــــدات رســــانه ای کرونا ویژه 
خبرنگاران، روابط عمومی ها و فعاالن فضای مجازی 

استان همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، اســــداهلل ربانی مهر بــــا بیان 
اینکه جشــــنواره تولیدات رســــانه ای کرونا با هدف 
برگزار  کرونا  رســــانه ای  فعالیت های  مستندســــازی 
می شود، گفت: این جشنواره با محوریت و موضوع 
ویروس کرونــــا در چند بخش مختلف برگزار خواهد 

شد.
ربانی مهــــر گفت: هــــدف از برگزاری این جشــــنواره 
و  خبرنــــگاران  رســــانه ها،  فعالیــــت  مستندســــازی 
فعــــاالن فضای مجازی اســــت که در چنــــد ماه اخیر 
در ایــــن حــــوزه اقدامات بســــیار خوبی در راســــتای 
گاهــــی بخشــــی مــــردم داشــــته اند و برگــــزاری این  آ
جشنواره می تواند باعث جمع آوری و مستندسازی 

فعالیت ها باشد.
مسؤول کمیته اطالع رسانی ستاد کرونا در همدان 
گفت: رسانه ها اعم از نشریات، خبرگزاری ها، فعاالن 
فضــــای مجــــازی و صــــدا و ســــیمای مرکــــز همدان 
همــــکاری بســــیار خوبــــی در زمینــــه بیمــــاری کرونا 
داشــــته اند و بخش زیادی از توفیقات انجام شــــده 
را مدیون همکاری و اطالع رســــانی خوب رســــانه ها 

هستیم.
مشــــاور اســــتاندار و مدیر روابط عمومی استانداری 
همدان گفت: این جشنواره در بخش های مختلف 
، پویانمایی،  شــــامل عکس، نماهنگ، تحلیل، خبر
لوح و کاریکاتور برگزار می شــــود و مســــؤوالن روابط 
عمومی ادارات، خبرنــــگاران و فعاالن فضای مجازی 
می توانند در این جشنواره و هر کدام در یک بخش 

شرکت کنند.
وی گفــــت: عالقه مندان به شــــرکت در جشــــنواره 
باید آثار خود را تا 30 شــــهریور ســــال جاری به واتس 
اپ شماره 09302561131 ارسال کنند و بعد از جمع 
بندی و انجام داوری از آثار برتر تقدیر به عمل خواهد 

آمد.

خبــــــر

بادامی نجات در صحن شورا:

یت یکپارچه شهری ح مدیر طر
تا یک سال آینده به نتیجه می رسد



محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/29         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/13

برابر رأی شماره 139960326006000677-1399/05/02 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
فرشاد نوری فرزند مجید به شماره شناسنامه 3505 صادره از مالیر در ششدانگ 
یک باب مغازه به مســاحت 200/20 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی خانم آمنه فتاحی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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 اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 209

آگهی حصر وراثت

م.الف 285

آقای غضنفر طراوتی الست دارای شناســنامه شماره 3259 به شرح دادخواست به کالسه 
111/222/99 از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده 
که شــادروان ماه منیر حیدری روشن به شناسنامه شــماره 3375 در تاریخ 98/12/13 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر همسر متوفیه  2- علی طراوتی 
الســت فرزند غضنفر به شماره شناسنامه 111086 صادره از بهار متولد 1354 فرزند ذکور 
متوفیه 3- حمیرا طراوتی الســت فرزند غضنفر به شــماره شناسنامه 6288 صادره از بهار 
متولد 1350 فرزند اناث متوفیه 4- رؤیا طراوتی الســت فرزند غضنفر به شماره شناسنامه 
7115 صادره از بهار متولد 1355 فرزند اناث متوفیه 5- لیال طراوتی الســت فرزند غضنفر 
به شــماره شناســنامه 11574 صادره از بهار متولد 1357 فرزند انــاث متوفیه 6- کبری 
طراوتی الســت فرزند غضنفر به شماره شناسنامه 7936 صادره از بهار متولد 1359 فرزند 
اناث متوفیه 7- فاطمه طراوتی الســت فرزند غضنفر به شــماره شناسنامه 8202 صادره از 
بهار متولد 1362 فرزند اناث متوفیه و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

آگهی حصر وراثت

م.الف 145

آقای حاجی آقا قربانی دارای شناســنامه شــماره 3990103466 به شــرح دادخواست به 
کالسه 112/9900227ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمود قربانی به شناسنامه شماره - در تاریخ - در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- حاجی آقا قربانی 
فرزند محمود به شــماره شناســنامه 11631 متولد 1353 صادره از رزن )پســر( 2- اکبر 
قربانی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 1 موالید متولد 1346 صادره از فامنین )پسر( 
3- حســین قربانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 3774 متولد 1345 صادره از فامنین 
)پســر( 4- معصومه قربانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 11628 متولد 1352 صادره 
از رزن )دختر( 5- فاطمه قربانی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 2773 متولد 1345 
صادره از فامنین )دختر( 6- مه لقا قربانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 9 متولد 1347 
صادره از فامنین )دختر( 7- محبوب قربانی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 11629 
متولد 1358 صادره از رزن )دختر( 8- خدیجه قنبری فرزند عبداله به شــماره شناســنامه 

1203 متولد 1312 صادره از فامنین )همسر(. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

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

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

م.الف 146

آقای حاجی آقا قربانی دارای شناسنامه شماره 3990103466 به شرح دادخواست 
به کالســه 112/9900228ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه قنبری به شناســنامه شماره 1203 در 
تاریــخ 1399/02/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- حاجی آقا قربانی فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 11631 متولد 1353 صادره از رزن )پسر( 2- اکبر قربانی فرزند محمود 
به شــماره شناســنامه 1 موالید متولد 1346 صادره از فامنین )پسر( 3- حسین 
قربانی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 3774 متولد 1345 صادره از فامنین 
)پسر( 4- معصومه قربانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 11628 متولد 1352 
صادره از رزن )دختر( 5- فاطمه قربانی فرزند محمود به شــماره شناسنامه 2773 
متولــد 1345 صادره از فامنین )دختر( 6- مه لقا قربانی فرزند محمود به شــماره 
شناســنامه 9 متولد 1347 صــادره از فامنین )دختر( 7- محبــوب قربانی فرزند 

محمود به شماره شناسنامه 11629 متولد 1358 صادره از رزن )دختر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

چون آقای وحید بذرایی احد از وراث مرحوم نورخدا بذرایی مالک ششدانگ 
یک باب عمارت پالک 304 فرعی از 3401 اصلی بخش یک نهاوند تقاضای 
صدور سند تک برگی سهم االرث خود از پالک فوق را از این اداره نموده اند و 
متقاضی مدعی می باشد که مجاورین پالک مذکور را نمی شناسد و دسترسی 
به مالکین ندارد، لذا به اســتناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در 
خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور 
پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ چهارشــنبه مورخ 1399/07/09 
ســاعت صبح 9 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، گوشه سر آسیاب، کوچه 
میخک 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 667

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

چون آقای اســداهلل حمیدی مالک ششدانگ پالک های 535 و 538 - اصلی 
بخش یک برابر درخواســت 714-99 مــورخ 1399/03/06 تقاضای صدور 
سند تک برگی پالک فوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شماره 99-714 
مورخ 1399/03/06 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین پالک نمی شناسد 
و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و 
همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه 
مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ 1399/06/11 
ســاعت 10:00 در محل وقوع ملک واقع در نهاوند بازار ســنگ میل حضور 
یابند. بدیهی اســت عــدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام 
عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین 

روزنامه درج می گردد.

م.الف 668

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

 بدینوســیله به متعهدین: - میترا خدری نام پدر: عین اله تاریخ تولد: 1357/07/01 شماره 
ملی 5929364168 شماره شناسنامه: 2298 به نشانی: نهاوند، خیابان آزادگان، کوچه مال 

رضا - 6597166474 
- معصومــه مهرابیان نام پدر: قدرت اله تاریخ تولد: 1353/03/21 شــماره 3961802262 
شــماره شناسنامه: 222 به نشانی: نهاوند، کوچه میری، بن بست شکوهی، مجتمع سعیدی، 

طبقه 2، واحد 3 - 6591958699
ابالغ می گردد که بانک قرض الحسنه رسالت شماره ثبت 420440 تاریخ ایجاد 1390/11/26 
شناســه ملی: 10320730277 به نشانی: نهاوند، خیابان آزادگان جنوبی به استناد قرارداد 
بانکی به شماره 31181847/01 مورخ 1390/10/29 جهت وصول مبلغ 12319275 ریال 
موضوع الزم االجرا و خســارت تأخیر الی یوم الوصول )اصل طلب 6460209 ریال خســارت 
تأخیر تأدیه 5859066 ریال و خســارت تأخیر روزانه 4000ریــال( به انضمام 5% حقوق 
دولتی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900283 در 
اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند واحد اجرا تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/05/09 
مأمور ابالغ اداره پست، آدرس متعهد میترا خدری شناسایی نگردیده و کلیه اوراق عیناً اعاده 
گردیده اند، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرایی طبق مقررات جریان خواهد یافت.

م.الف 671

ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

با ما همراه باشید

4593 1399  شماره  29 مرداد  چهارشـــنبه   

3 شهرستان

دستگیری شکارچی سه بهله 
دلیجه در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره محیط 
زیســــت مالیر از دستگیری شــــکارچی متخلف سه 
بهله دلیجه در این شهرســــتان خبــــر داد و گفت: از 
ابتدای سال بیش از پنج مورد دستگیری متخلفان 

شکار را در شهرستان داشتیم.
به گزارش هگمتانه، عباس نجاری با بیان اینکه سه 
بهله دلیجه از یک متخلف صید پرندگان شــــکاری 
در مالیر کشف و ضبط شد اظهار کرد: این شکارچی 
متخلف، بومی اســــت و در یکی از روستاهای بخش 

جوکار اقدام به شکار این پرندگان داشته است.
وی با بیان اینکه برای این فرد متخلف پرونده تشکیل 
شده و برای اجرای حکم به مراجع قضایی معرفی می شود 
گفت: دلیجه، از پرندگان کوچک شکاری حیات وحش 

ایران است که به خانواده شاهین ها تعلق دارد.
رئیس اداره محیط زیســــت شهرستان مالیر افزود: 
این پرنده یک شاهین کوچک و تعلیم پذیر است و 
شکارچیان متخلف معموال بعد از شکار این پرنده 
را بــــه صورت قاچاق به کشــــورهای عربی و حاشــــیه 

خلیج فارس می فروشند.
وی با اشــــاره به اینکه این گونه در معرض انقراض در 
مناطق حفاظت شــــده و شکارممنوع به شدت مورد 
حفاظت است گفت: صید و شکار این نوع پرندگان 
شکاری غیر مجاز بوده و با متخلفان به شدت برخورد 

می شود.
به نقل از فارس، نجاری با بیان اینکه در ســــال جاری 
ایــــن اولیــــن تخلف و دســــتگیری متخلفان شــــکار 
پرندگان شکاری در شهرستان بوده است افزود: از 
ابتدای سال بیش از پنج مورد دستگیری متخلفان 

شکار را در شهرستان داشتیم.

خبــــــر

یع  انهدام باند تهیه و توز
موادمخدر »گل« در مالیر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان مالیر از متالشــــی شــــدن باند سه نفره 
تهیــــه و توزیع موادمخدر و کشــــف 450 گــــرم ماده 

مخدر »گل« در مالیر خبر داد.
محمدباقــــر  ســــرهنگ  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
گزارشــــات  گفــــت: در راســــتای اخبــــار و  ســــلگی 
دریافتــــی مبنی بر فعالیت یــــک باند تهیه و توزیع 
موادمخــــدر با انجــــام کار اطالعاتی دقیق و تالش 
وزی مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر  شــــبانه ر

مخفیگاه این باند را شناســــایی کردند.
ســــرهنگ ســــلگی افزود: طی هماهنگی با دستگاه 
قضایی، تعداد سه نفر از اعضای این باند شناسایی 
و در یــــک عملیات ضربتی توســــط مأمورین پلیس 
مبارزه با موادمخدر دســــتگیر شــــدند و با بازرسی به 
عمل آمده از این مکان مقــــدار 450 گرم موادمخدر 

گل کشف شد.
وی با بیان اینکه با تشــــکیل پرونده هر ســــه متهم 
تحویل مراجع قضایی شــــدند، اظهار کرد: ســــرعت 
بخشی به مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر 
از اولویت هــــای پلیــــس مالیر بــــوده و ایــــن روند با 

جدیت ادامه دارد.
سلگی به شناسایی و دســــتگیری سارق حرفه ای 
مغازه و کشــــف 210 کلیــــد، 18 قفل و کشــــف پنج 
فقره ســــرقت از وی توســــط مأموران کالنتری 11 در 
گفت: در اجرای طرح پاکسازی  کرد و  مالیر اشــــاره 
کار اطالعاتی  11 و انجــــام  کالنتری  توســــط مأموران 
یک  مخفیــــگاه  از  یــــگان  ایــــن  مأمــــوران  دقیــــق، 
بالفاصله  و  شــــدند  مطلع  مغــــازه  حرفه ای  ســــارق 
طــــی هماهنگی به عمل آمده با دســــتگاه قضایی 
و بازرســــی ضربتــــی و غافلگیرانــــه از ایــــن مــــکان 

شد. دستگیر 
این مقام مســــؤول افزود: در بازرســــی به عمل آمده 
از ایــــن متهم، تعداد 18 عدد قفــــل و تعداد 210 عدد 
کلید مختلف به همراه یک گرم و 70 سانت هروئین 

و 10 سانت شیشه و دو عدد پایپ کشف شد.
ســــلگی خاطرنشــــان کرد: بــــا بازجویــــی تخصصی از 
نامبرده نیز تعداد پنج فقره ســــرقت مغازه کشــــف 
شد و در ادامه مأموریت، دو نفر مال خر محصوالت 
باغی هم شناســــایی و دستگیر شــــده و با تشکیل 
پرونده هر ســــه نفر متهــــم تحویل مراجــــع قضایی 

شدند.
وی بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه پلیس بــــا هوشــــمندی و 
گســــتردن چتر اطالعاتی، قاطعانه با مجرمان برخورد 
می کند، ادامه داد: طی یــــک عملیات دیگر 28 رأس 
گوساله قاچاق و فاقد مجوز توسط مأموران پلیس 

گاهی کشف شد. آ
فرمانــــده انتظامی مالیــــر گفت: مأمــــوران مبارزه با 
گاهی شهرستان با کنترل  جرائم اقتصادی پلیس آ
محورهای مواصالتی منتهی در ایســــت و بازرســــی 
حرم آباد به یک دســــتگاه کامیون بــــه رانندگی یک 
نفر مشکوک شدند و ضمن هماهنگی با دستگاه 
قضایی این خودرو را برای بررســــی دقیق تر متوقف 

کردند.
به نقل از ایسنا، سلگی با اشاره به اینکه در بازرسی 
از ایــــن کامیون، 28 رأس گوســــاله قاچــــاق و فاقد 
مجوز کشــــف و متهم با تشــــکیل پرونــــده تحویل 
مرجع قانونی شــــد، گفــــت: ارزش تقریبی احشــــام 
کشــــف شــــده برابر نظر کارشناســــان، 150 میلیون 

تومان برآورد شده است.

خبــــر

فرماندار کبودرآهنگ خبر داد:

برگزاری عزاداری ماه محرم در کبودرآهنگ با 250 هیأت حسینی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودرآهنگ گفت: 250 هیأت مذهبــــی در کبودرآهنگ با 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی مراسم ماه محرم را برگزار می کنند.
به گزارش هگمتانه، حجت اله مهدوی پیش از ظهر ســــه شــــنبه درســــتاد پیشــــگیری، کنترل و 
هماهنگی مقابله با ویروس کرونا گفت: با توجه به شــــرایط ابالغی ســــتاد ملی کرونا برای برگزاری 
عزای سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و ایمنی جمعی، 

باید تمامی مســــؤوالن هیأت های مذهبی با مراجعه به سامانه »بیرق«، فر ها و تعهدات الزم برای 
برگزاری هرچه باشــــکوه تر عزاداری محرم طبق شیوه نامه ها را تکمیل کنند.

فرمانــــدار کبودرآهنــــگ گفــــت: 250 هیأت مذهبــــی در کبودرآهنگ بــــا رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی مراسم ماه محرم را برگزار می کنند.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در برگزاری مراســــم ماه محرم، تصمیم گیری و بنا را به ستاد ملی 

مدیریت کرونا محول کردند و این امر حجت را بر همگان تمام کرده اســــت.
مهدوی در ادامه افزود: چند نقطه از شــــهر کبودرآهنگ برای برگزاری مراســــم در فضای باز در نظر 

گرفته شــــده که در صورت تخلف از قوانین ستاد ملی کرونا با متخلفین برخورد قانونی می شود.
، مهدوی گفت: ســــالمت مــــردم در کنار برگزاری مراســــم عــــزاداری محور فعالیت  بــــه نقل از مهر

هیأت ها بوده و نقش مردم در رعایت دســــتورالعمل ها محسوس و مؤثر است.

نماینده مالیر در مجلس:

نمایشگاه های مبلمان مالیر 
تسهیالت می گیرند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم مالیر در 
مجلس شــــورای اســــالمی گفت: با مســــاعدت صندوق 
کارآفرینــــی امیــــد به هــــر واحــــد نمایشــــگاهی مبلمان در 
شــــهرک صنعتــــی حاجی آبــــاد مالیــــر در صــــورت تکمیل 
مدارک، تا ســــقف 300 میلیــــون تومان تســــهیالت ارزان 

قیمت پرداخت می شود.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم احــــد آزادیخواه روز 
دوشــــنبه در نشست بررســــی راهکارهای توسعه صنایع 
خرد و اشــــتغال روستایی شهرســــتان مالیر بیان کرد: در 
این راســــتا واحدهای نمایشــــگاهی مبلمان مســــتقر در 
شهرک صنعتی مبلمان حاجی آباد باید نسبت به تکمیل 

مدارک و ثبت در سامانه اقدام کنند.
وی با اشــــاره به مصوب شــــدن ناحیه صنعتی پوشاک در 
شــــهر ازندریان بــــا موافقت معاون توســــعه روســــتایی و 
مناطق محروم رئیس جمهوری افزود: تجمیع این واحدها 
و کارگاه هــــای خیاطــــی در قالب مجموعــــه صنفی، ارزش 

افزوده باالیی را برای این صنف به دنبال دارد.
رئیــــس مجمــــع نمایندگان اســــتان همــــدان ادامــــه داد: 
تاکنــــون 20 هزار خیاطی که در ســــطح این شهرســــتان به 
حرفه خیاطی مشــــغول هســــتند، از هیچ گونه تسهیالتی 
اســــتفاده نکرده اند و بیمه آنها با مشکل مواجه است که 

باید بازنگری شود.

حجت االســــالم آزادیخواه افــــزود: 2 شــــهرک گلخانه ای با 
مساحت 68 و 52 هکتار در این شهرستان در دست اجرا 
اســــت که بخش عمده ای از شهرک 68 هکتاری روستای 
گنبد واگذار شــــده و شهرک 52 هکتاری را نیز سرمایه گذار 
کارآزموده بر عهده گرفته و مقدمات آن انجام شده است.

وی افــــزود: چنانچه این 2 شــــهرک گلخانه ای اجرا شــــود، 
بدون شــــک معدل اســــتان همدان در توســــعه کشت 

گلخانه ای باال می رود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی همچنین 
از بهره مند نشدن این شهرستان از مجتمع های آبرسانی 
روســــتایی اســــتان ابراز گالیه کــــرد و گفــــت: از 61 مجتمع 
آبرسانی روســــتایی استان، تنها یک مجتمع سهم مالیر با 

208 روستای دارای سکنه شده است.
آزادیخواه ادامه داد: این در حالی اســــت  حجت االســــالم 
که 76 روســــتای این شهرســــتان از نظر آبرســــانی محروم 
هســــتند و از این تعداد 50 درصد آنها واجب است که زیر 

پوشش قرار گیرند.
آبرســــانی ســــد کالن با  وی خواســــتار اجرای مجتمع های 
35 روســــتای زیر پوشــــش و ترک غربی با 15 روستای زیر 
پوشــــش شــــد و بیان کرد: با اجرای این 2 مجتمع آبرسانی 
50 روســــتای مالیر از نعمت آب شــــرب ســــالم بهره مند 

می شوند.

رئیس مجمع نمایندگان اســــتان همدان یادآور شــــد: در 
حوزه بهسازی و آسفالت روســــتایی در پنج سال گذشته 
به اندازه 10 تا 15 سال گذشته کار انجام شد و این خدمات 

همچنان ادامه دارد.
حجت االســــالم آزادیخواه ادامه داد: راه روستایی حدود 9 
روستای مالیر به واسطه سیل سال گذشته و بارندگی به 
کلی آســــیب دیدند که برای زیرسازی و آسفالت این راه ها 

نیاز به اختصاص سهمیه قیر است.
وی بــــا بیان اینکه مالیر در حوزه هــــای مختلف دارای روند 
توســــعه ای اســــت گفت: در حال حاضر چهار بانده محور 
_ آورزمان به نهاوند در دســــت  ســــامن به بروجرد و مالیر
، 2 خط ریلی  اجرا است و با تکمیل راه آهن همدان به مالیر

را در این شهرستان به هم متصل می کند.
معــــاون توســــعه روســــتایی و مناطــــق محــــروم رئیــــس 

، پس از افتتاح سه  جمهوری روز دوشنبه در سفر به مالیر
طرح در شــــهرک صنعتی مبلمان حاجی آباد، از واحدهای 
نمایشگاهی در این شــــهرک و بازار مبل مالیر بازدید کرد 

و یک واحد نمایشگاهی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.
به نقل از ایرنا، همچنین معــــاون رئیس جمهوری از مرکز 
تولید مرواربافی مالیر بازدید و با توسعه این مجموعه نیز 

موافقت کرد.

تجلیل از »حاتم نوروزی« شاعر پیشکسوت بهاری
طراوتی،شاعر بهاری: هزینه های انتشار سرسام آور است

هگمتانه، گروه شهرســــتان: دیدار مســــؤوالن فرهنگی 
شهر بهار و همدان با »حاتم نوروزی« شاعر پیشکسوت 

بهاری صبح روز دوشنبه انجام شد.
، در این دیدار معاون  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
فرهنگــــی اداره فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی، شــــهنوازیان 
، شهردار و رئیس شورای  ، فرماندار رئیس اداره ارشاد بهار

اسالمی شهر بهار حضور داشتند.
جواد نوری شــــاعر و طنز پرداز شــــهر بهار در این دیدار با 
اشاره به شــــاعر برجسته شــــهر بهار حاتم نوروزی گفت: 
نــــوروزی جزء معــــدود افرادی اســــت که در حــــوزه ادب، 

خصوصا حوزه شعر ترکی فعال است .
نوری اظهار کرد: هنرمندان حوزه ی فرهنگ به نوعی غریب 
هستند چرا که جامعه بیشتر معطوف به مسائل فرعی و 
سیاسی اســــت و اصل فرهنگ پنهان مانده، و با توجه به 
دیدگاه رهبر معظم انقالب اســــالمی که پرداختن به حوزه 
فرهنگ را ارزشمند دانســــته اند و اگر ما بتوانیم فرهنگ را 

درست کنیم جامعه نیز آرام آرام اصالح خواهد شد.
احســــان قنبری فرمانــــدار بهار نیــــز در ادامه ایــــن دیدار 
عنوان کرد: با حضور گرم هنرمندان عرصه فرهنگ و هنر 
و خدمتگذاری ما چه در حوزه شهرستان و چه در استان، 
امیدواریــــم کــــه بتوانیم بــــا برنامه های مختصــــر قدردان 
اصحاب فرهنگ باشــــیم؛ و خداوند توفیق دهد با رخت 
بر بســــتن این بیماری منحــــوس فعالیت های عادی به 
صحنه فرهنگ برگردد و ما شاهد درخشش شما عزیزان 

و بزرگواران باشیم.
رئیس شــــورای اسالمی شــــهر بهار نیز با اشاره به دغدغه 
مســــؤولین در عرصه فرهنگ و هنر و تــــالش آنان در این 
حوزه تصریح کرد: با همکاری و تعامل اداره ارشاد اسالمی 

و با نظر مساعد شــــهردار اقداماتی در خصوص زنده نگه 
داشــــتن نام و یاد عزیزانــــی که در عرصــــه فرهنگ تالش 
می کنند صــــورت گرفته اســــت؛ اخیرا نام یکــــی از معابر را 
به نام شــــاعر پیشکســــوت غالم رضا بهاری نــــام گذاری 
کــــرده ایم و این روند همچنان ادامه خواهد داشــــت تا به 
صورت سلسله وار نامگذاری دیگر معابر نیز به نام دیگر 
هنرمندان شهر بهار نامگذاری شــــود و هدف ما از انجام 

این کار زنده نگه داشتن نام و یاد این هنرمندان است.
حســــین فیض الهی افزود: طی جلســــه ای کــــه با رئیس 
اداره ارشــــاد داشــــتیم تفاهم نامه ای بین ارشاد اسالمی 
و شــــهرداری مصوب شــــد که در آن رئیس اداره ارشــــاد 
حبیب شهنوازیان با معرفی شش نفر از فعاالن فرهنگ 
و هنر به عنوان مشاورین فرهنگی در شهرداری در این 

عرصــــه تعامالت بیشــــتری صورت گیرد تــــا در خصوص 
مسائل فرهنگی شهر اقدامات خوبی انجام دهیم.

در ادامه ترکمان شــــاعر و مسؤول انجمن فرهنگی ادبی 
هگمتانه گفت: شهرســــتان بهار منطقه ای اســــت که از 
نظر فرهنگی واقعا غنی  اســــت و افراد مســــتعدی دارد؛ 
و در هــــر دوره ای نشــــان داده که افراد مســــتعد در بهار 

می توانند در سطح کشور مطرح شوند.
وی با اشاره به یاد و خاطره زنده یاد استاد اردشیر بهمنی 
حافظ شناس بزرگ کشور تأکید کرد: نام این استاد بزرگ 
در بهار غریب ماند و معدود کســــانی وی را می شناسند 
و شــــاعران نامی شــــهر بهار مانند غالمرضا بهاری، جواد 
نــــوری، مهدی طراوتی و حاتم نوروزی از مفاخر شــــهر بهار 

هستند.
مهدی طراوتی توانا از شــــاعران برجســــته بهار نیز در این 
دیدار گفت: دیدار مســــؤولین با هنرمندان ارزشــــمند و 

ماندگار خواهد بود چرا کــــه هنرمندان ما در زمان حیات 
توسط مسؤولین ارج نهاده می شوند.

طراوتــــی در ادامــــه تصریح کرد: بدون شــــک ایــــن افراد 
آثار و محصــــوالت فرهنگــــی دارند  برجســــته یکســــری 
که باید به دســــت نســــل آینده برســــد و گاهــــی برخی از 
هنرمنــــدان مــــا می توانند آثــــار خود را منتشــــر و از خود 
نامــــی برجــــای بگذارنــــد امــــا گاهی اوقــــات آنقــــدر این 
آثــــار خود  آور می شــــود که از نشــــر  هزینه هــــا سرســــام 
صرف نظر می کنند؛ در جشــــنواره ها و مســــابقات ادبی 
رویکردها نیز به ســــمت نوگرایی و جوان گرایی ســــوق 
داده می شود و به شــــاعران پیشکسوت کمتر پرداخته 
می شود؛ و همین امر باعث شده در گذر زمان آثار آنان 

و نام و یادشان فراموش شود.
حق مرحوم اردشــــیر بهمنی پیشکسوت عرصه   �

فرهنگ و هنر باید ادا شود 

فروتن معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همدان نیز در این دیدار گفت: مشکل عمده ما 
در حوزه فرهنگ وفاق اســــت و به نظر می رسد در استان 
همدان خیلی از شهرهای ما وفاق فرهنگی خوبی ندارند 
و اگر این ســــازگاری شــــکل بگیرد قطعا در حوزه فرهنگ 

تأثیرگذار خواهند بود.
فروتــــن اظهــــار کرد: تجلیــــل از بــــزرگان، تجلیــــل از حوزه 
اندیشه اســــت و این تجلیل ها به نوعی در حوزه فرهنگ 
اســــت فرهنگی که قدمت دیرینه زیادی دارد و افتخار ما 

به همین حوزه هویت این فرهنگ است.
وی گفــــت: از مســــؤوالن بهــــار می خواهم حــــق مرحوم 
اردشــــیر بهمنی پیشکســــوت عرصه هنر را ادا کنند و به 
هر نحوی با نامگذاری یا برگزاری بزرگداشــــت حق مرحوم 
ادا شــــود، فرهنگ نیــــاز به همدلی و همبســــتگی دارد تا 

مثمر ثمر واقع شود.
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استان4

د »شهاب« بگیرند
ُ

دارندگان حساب بانک ملی ک
حساب های بدون کد شهاب مسدود می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره امور شــــعب بانک ملی اســــتان همدان گفت: در راستای 
مبارزه با پولشویی حساب بانکی مشــــتریانی که بدون ُکد »شهاب« هستند از پایان مرداد امسال 

مسدود می شود.
به گزارش هگمتانه، محمد طوماســــی روز سه شــــنبه بیان کرد: در راســــتای اجرای قانون مقابله با 
پولشــــویی و بر اساس اعالم کمیته عالی مبارزه با پولشــــویی مقرر شده دسترسی به حساب های 
مشتریان حقیقی بدون ُکد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن و این حساب ها مسدود می شود.

وی اضافه کرد: در صورت اقدام نکردن برای دریافت کدشهاب، شهروندان هنگام خرید و استفاده 
از کارت بانکی برای پرداخت وجه، نمی توانند وجهی منتقل کنند و با مشکل مواجه می شوند.

رئیس اداره امور شــــعب بانک ملی استان همدان افزود: با توجه به شمار زیاد حساب های موجود 
در بانک ملی و مشــــکالتی که ممکن اســــت انسداد حساب برای مشــــتریان به وجود آورد از مردم 
استان درخواست می شود با مراجعه به پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی www.bmi.ir از داشتن 

ُکد شهاب مطلع شوند.
وی گفت: استعالم کد شهاب حساب های بانک ملی ایران در https://bmi.ir/fa/shahab و بازوی 

ble.ir/shahab_bot در پیام رسان بله امکان پذیر است.

طوماســــی اظهار کرد: چنانچه مشــــتریان متوجه شــــدند هنوز ُکد شــــهاب ندارند، با همراه داشتن 
مدارک و مراجعه به شعب بانک ملی در استان همدان نسبت به تکمیل اطالعات خود و دریافت 

ُکد یاد شده اقدام کنند.
وی بیان کرد: داشــــتن کد شــــهاب موجب شفاف ســــازی تبادالت مالی مشــــتری در نظام بانکی، 

جلوگیری از سوء استفاده از حساب بالصاحب و رد و بدل مالی مشکوک می شود.
رئیس اداره امورشعب بانک ملی استان همدان گفت: برخی از حساب های بانکی بدون اطالعات 
و مشــــخصات کامل صاحب حساب بوده و طبق قانون و دســــتور بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

همه حساب های مشتریان بانک ها باید از نظر اطالعات کامل و شفاف باشند.

هگمتانه، گروه خبر همدان: در راســــتای خدمت رســــانی 
به شــــهروندان و افزایش ســــرانه فضای سبز باغ گل ها به 
وســــعت 20 هزار مترمربع در منطقه دو شهرداری همدان 

افتتاح و ساختمان اداری منطقه دو کلنگ زنی شد.

گــــردان: امنیت، زیبایی و نظافت شــــهر همدان را   �
مرهون تالش های مدیریت شهری همدان هستیم

به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، عصر دوشــــنبه، رئیس 
شورای اســــالمی شــــهر همدان در آیین افتتاح باغ گل ها 
واقــــع در منطقــــه دو شــــهرداری همــــدان با بیــــان اینکه 
شــــهرداری همدان در زمینه فضای سبز و ایجاد نشاط در 
شــــهر اقدام به ایجاد پارک های منطقــــه ای، فرامنطقه ای و 
حاشیه ای کرده است، گفت: با این حال توانستیم فضای 
سبز مناســــبی را برای شــــهروندان فراهم کنیم و از سوی 

دیگر ایجاد فضای سبز در جذب گردشگر مؤثر است.
کامــــران گــــردان بــــه پارک بــــاغ گل هــــا اشــــاره کــــرد و با 
درخواســــت اینکه مــــردم بایــــد در نگهــــداری و حفظ آن 
کرد: در راســــتای افزایش سرانه فضای  بکوشند، عنوان 
سبز پارک فرامنطقه ای اکباتان با وسعت نزدیک به 250 
هکتــــار کلنگ زنی و ســــاختمان شــــهرداری منطقه 3 نیز 

می شود. کلنگ زنی 
وی تصریــــح کرد: امنیــــت و زیبایی و نظافتی که در شــــهر 
همدان وجود دارد را مرهون تالش های مدیریت شــــهری 
همدان هستیم و شورای شهر همدان در تالش است تا 
اقدامات مفیدی برای مــــردم انجام دهد و اگرچه اعتبارات 
محدود است اما با این وجود اقدامات زیربنایی و عمرانی 

انجام می شود.
گردان بــــه رضایت مندی مردم از اجرای پیاده روســــازی در 
مناطق چهارگانه و آســــفالت ریزی اشــــاره و بیــــان کرد: در 
بازگشــــایی گره های ترافیکی شــــهر نیز اقدامات مختلفی 

صورت گرفته است.
وی بــــه تقویت نــــاوگان حمل و نقل عمومــــی همدان نیز 
اشاره کرد و گفت: در همین راستا 60 دستگاه اتوبوس به 

طور اساسی بازسازی شده است.

صوفی: هدف ما ایجاد شــــهری آرام و توسعه یافته   �
برای مردم همدان است

در ادامه نیز شــــهردار همدان با تأکید بــــر اینکه هدف ما 
توســــعه متوازن شــــهر و برنامه ریــــزی برای چهــــار منطقه 
و اجــــرای پروژه هــــای مورد نیــــاز مردم اســــت، تصریح کرد: 
راه اندازی سامانه 137 برای اجرای نیازهای اورژانسی مردم 
در واقع به نوعی قرار دادن شــــهرداری در بوته نقد بود که 
این کار را انجام دادیم و روزانه چند صد تماس با 137 برقرار 

می شود و به مردم خدمات می دهیم.
عباس صوفی با اشــــاره به اینکه ســــاخت پارک تخصصی 
گل  ها در همدان کمی بیش از یک ســــال شــــروع شــــده 
اســــت، گفت: این اولین پارک تخصصی اســــت و دومین 
پارک تخصصی، پارک خالقیت در راســــتای شهر دوستدار 

کودک خواهد بود.
وی به افتتاح پــــارک یک هکتاری در دیــــزج طی هفته های 
آینده اشــــاره کرد و در ادامه افزود: پارکینگ آقاجانی بیگ 
تا آخر ســــال تمام می شــــود و عملیات اجرایی 3 پارکینگ 

طبقاتی امسال در همدان شروع می شود.
صوفی به پروژه جمع آوری آب های ســــطحی و قطار شهری 
نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در حوزه مهار سیل کار بزرگی 
در حوزه مدیریت شهری انجام شــــد، تأکید کرد: هدف ما 
ایجاد شــــهری آرام و توسعه یافته برای مردم همدان است 
و شــــورای اجتماعی محالت نیز ســــال گذشته کلید خورد 
که امســــال تمام محالت همدان دارای شــــورای اجتماعی 

محالت می شوند.
شهردار همدان به فرهنگسرای کسب و کار نیز اشاره کرد 
و با تأکید بر برندســــازی صنایع دســــتی همدان همچون 
چرم در این فرهنگســــرا به وســــیله ایجاد کســــب و کار به 
دیگــــر پروژه ها نیز اشــــاره و اظهار کرد: پــــروژه عصر طالیی 
هگمتانه شروع شــــده است و ساخت 20 زمین تخصصی 
ورزش استاندارد در شهر شروع شده که در آینده نزدیک 

تحویل می شود.
وی به پارک 250 هکتاری اکباتان اشاره کرد و با بیان اینکه 
شــــهرداری همدان جسارت داشــــت و وارد کارهای بزرگ 
شــــد، عنوان کرد: همدان را برای توسعه گردشگری آماده 
می کنیم و در زمینه فضای ســــبز پارک 100 هکتاری فخرآباد 

نیز شروع می شود.
شهردار همدان در نهایت اعالم کرد: پل شهید همدانی و 

پل غدیر با جدیت در حال ساخت است.

قراباغی: قدردانی از مدیریت شــــهری همدان برای   �
پیگیری احداث پارک 250 هکتاری سد اکباتان

حسین قراباغی، رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری 
و گردشگری شورای اســــالمی شهر همدان نیز با اشاره به 
پیگیری احداث پارک 250 هکتاری سد اکباتان، اظهار کرد: 
این پروژه یکــــی از مهم ترین پروژه های مدیریت شــــهری 
است که باعث افزایش سرانه فضای سبز می شود و پس 
از 40 ســــال شــــهروندان یک پارک فرامنطقــــه ای و بزرگ را 

مشاهده می کنند.
وی با عرض تبریک به مردم همدان و قدردانی از مدیریت 
شهری همدان برای شروع این پروژه بزرگ عنوان کرد: این 
پارک می تواند جذب ســــرمایه گذار داشــــته باشد که البته 
این پارک 10 تا 15 زوم دارد که ســــرمایه گذار می تواند در آن 
ورود داشــــته باشــــد و منطقه قابل بهره برداری برای مردم 
و سرمایه گذاران باشــــد و استفاده از طبیعت همدان را در 

کنار دریاچه زیبای سد اکباتان داشته باشد.

جلیلونــــد: پــــارک 250 هکتاری اکباتــــان با کمترین   �
دستکاری در طبیعت کلنگ زنی می شود

حامد جلیلوند، مدیر منطقه دو شــــهرداری همدان هم در 
ادامه با بیان اینکه پروژه های مختلفی در منطقه دو شــــهر 
همدان انجام شــــده اســــت، گفت: باغ گل ها مدتی است 

که مورد اســــتفاده اهالی منطقه اســــت و امروز به صورت 
رسمی افتتاح شــــد که بی نظیرترین باغ بوده و یک جاذبه 

گردشگری محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری همدان به این پروژه به دید 
مالی نگاه نکرد و هدف رفاه شــــهروندان اســــت، تصریح 
کرد: پروژه های متعدد در دســــتور کار قرار گرفته و 50 هزار 
تن آسفالت ریزی در منطقه صورت گرفته و پیاده رو سازی 

انجام شده است.
وی به لوله گذاری برای دفع آب های ســــطحی بلوار شهید 
مطهــــری و 9 دی به عنوان یک پــــروژه اثرگذار اشــــاره کرد 

و گفــــت: پــــارک 250 هکتــــاری اکباتان که حاصــــل طراحی 
تیم معاونت شهرســــازی بوده و با جزئیات دقیق طراحی 
شده است با کمترین دســــتکاری در طبیعت کلنگ زنی 

می شود.
جلیلوند بیان کرد: شــــهرداری منطقه دو همدان در مدت 
اخیــــر با هــــدف ارتقای ضریــــب کیفیت زندگــــی و با تمرکز 
بر تحقق توســــعه متوازن شــــهری، با هدایت شــــهردار و 
حمایت های بی دریغ شــــورای اســــالمی شــــهر همدان بر 
اساس نقشــــه راهی که با همفکری ارکان مدیرت شهری 
ترسیم شــــده اســــت، در نواحی ســــه گانه منطقه دو که از 
ســــاختار جامع االطراف از حیث اجتماعی و تنوع اقشاری 
برخوردار اســــت، خدمات عمرانی، فرهنگــــی و اجتماعی را 

ارائه داده است.
وی ادامه داد: خوشــــبختانه تنوع خدمات ارائه شده دارای 
ظرفیت فرهنگی، زیســــت محیطی، اجتماعــــی، عمرانی و 
معمــــاری و از حیث اصول زیربنایی بــــرای آنها آینده نگری 
مطلوبی انجام شده و جادارد از همین فرصت برای تقدیر 
از همه افرادی که در به ثمر رساندن این پروژه ها ما را یاری 
کردند استفاده کرده و به پیشگاه مدافعان سالمت که از 

جان گذشتگی نشان دادند ادای احترام کنم.

افتتاح اولین پارک تخصصی شهر و   آغاز عملیات پارک 250 هکتاری اکباتان

شکوفایی باغ گل ها در همدان

باغی برای فهم گل

باغ شــــهر همدان برای ســــبز مانــــدن و افزایش ســــرانه 
فضای ســــبز عــــالوه بــــر حفظ باغــــات کنونــــی در تالش 
اســــت و نهادهــــای مختلــــف از جملــــه منابــــع طبیعی، 
جهاد کشــــاورزی، حفاظت محیط زیســــت و شــــهرداری 

می کوشند همدان باغ شهر بماند.
در منطقه حیــــدره باالی شــــهر اگر دوراهی را به ســــمت 
راســــت ادامــــه دهی جــــاده مثل یــــک بام، فضای ســــبز 
عریض و بســــیار فرح بخشــــی پیش چشمت می گسترد 
و در منطقه عباس آباد هــــم طبیعت دیگری خودنمایی 
می کند. همدان باغ شهر است و این قابل انکار نیست.

اما باغ گل ها در منطقه دو شــــهر باغی اســــت برای فهم 
گل.

دلیل این که این باغ با باقی فضاهای سبز شهر متفاوت 
 ، اســــت این اســــت کــــه برخالف دیگــــر فضاهای شــــهر
گستردن زیرانداز و صرف غذا و راه انداختن بساط کباب 

در باغ گل ها ممنوع است.
در ســــاعات خاصــــی بــــاغ بــــرای تفــــرج و بازدیــــد پذیرای 
شــــهروندان اســــت و نام گل ها و گیاهان برای آشــــنایی 

بازدیدکنندگان کنار هر گیاه نوشته شده است.
ممنوعیت های سنجیده ای که در این باغ وجود دارد به 

دانستن قدر گل کمک می کند و 
سبب می شود این باغ و گل های 

آن ســــالم تر بمانــــد و مخارج کمتری به مدیریت شــــهری 
تحمیل کند.

این ویژگی ها سبب کرنش انسان در برابر طبیعت می شود 
و به بازدیدکنندگان می آموزد که قدر طبیعت را بدانند.

 باغ گل ها به مساحت 20 هزار مترمربع در کوچه ذوالفقار 
ساخته شده و در شهریور ســــال گذشته بیش از80هزار 
انواع گل های دائمــــی و 55 هزار گلدان گیاهان دارویی و 
بیش از 70 هزار انواع گل های فصلی در آن کاشــــته شده 

است.
می توانیم امیدوار باشیم که این طبیعت گردآمده در باغ 

گل ها به مامنی برای پرندگان نیز تبدیل شود.
باغ گل ها فضایی آرامش بخــــش در کنار گیاهان فراهم 
آورده اســــت تا انســــان ها برای ســــاعاتی از اندیشه بازی، 
خوراکــــی و ســــوزاندن آتش بیــــرون بیاینــــد و در مقابل 

طبیعت کرنش کنند.
امیدواریــــم این باغ بتواند در جذب گردشــــگر نیز موفق 
عمل کند و مانند باغ های مشــــابه در دیگر استان ها به 

نشانی برای گردشگری همدان تبدیل شود.

صفورا کاظمیان
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نماز جماعت در حرم حضرت معصومه )س(
دولت بعدی 3 سال باید 

بدهی این دولت را بپردازد
نادران، نماینــــده مجلس اظهار کــــرد: فروش اوراق 
ســــلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشــــار آسیب 
، تولیدکننده داخلــــی و بخش مالیات نخواهد  پذیر
داشت.دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات 
ایجاد شده، در 3 ســــال اول فقط باید بدهی دولت 
روحانــــی را بپردازد.همین حــــاال دولت تنهــــا با یک 
مصوبــــه، تعهدات ده ها میلیــــارد دالری به صندوق 

توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.

ترامپ: 

تنها راه شکست ما 
در انتخابات، تقلب است

رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: ما باید در انتخابات 
پیروز شویم. ما نمی توانیم بازی کنیم؛ بیرون بروید و 
رأی بدهید؛ باید مطمئن شوید که آراء شما شمارش 
می شــــود. بایــــد مطمئــــن شــــوید چــــرا که تنهــــا راه 
شکست در این انتخابات آن است که در انتخابات 
تقلب شــــود.این نکته را به یاد داشــــته باشید. این 

تنها راه شکست ما در انتخابات است.

آیت ا... تسخیری درگذشت
آیت ا... تسخیری مشــــاور عالی رهبر انقالب در امور 
جهان اســــالم دار فانــــی را وداع گفــــت.او که 27 مهر 
ماه 1323 در نجف متولد شد دیروز 28 مرداد 1399 
در تهــــران درگذشــــت.آیت اهلل تســــخیری نماینده 
اســــتان تهــــران در پنجمین دوره مجلــــس خبرگان 
رهبری و مشــــاور عالــــی مقام معظم رهبــــری در امور 
جهان اسالم بود. هم چنین ریاست پیشین مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی را بر عهده داشت و 
نماینده سابق استان گیالن در دورٔه سوم مجلس 

خبرگان رهبری نیز بود.

نصف تازه واردها به بورس
 10 تا 15 میلیون پول می آورند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از ابتدای 
امســــال تاکنون، چهــــار و نیم میلیون کد بورســــی 
صادر شــــده اســــت.50 تا 60 درصد تازه وارد ها با 10 تا 
15 میلیــــون تومان وارد بورس می شــــوند.از ابتدای 
ســــال تاکنون 110 هــــزار میلیارد تومان پــــول جدید 
توسط تازه واردان به بازار سرمایه وارد شده در حالی 
که کل پول وارد شده به بورس در سال گذشته 35 
هزار میلیارد تومان بود.بایــــد برنامه ریزی کرد تا این 

نقدینگی در بازار بماند.

مبتالیان کرونا 
در جهان 22 میلیونی شدند

« نشــــان می دهد تعداد  متر
ُ
برآوردهای وبگاه »ُورلدا

کســــانی که در جهان بــــه کرونا مبتال شــــده اند از 22 
میلیون نفــــر فراتر رفته که حــــدود 14 میلیون و 800 
هزار نفر از آنها بهبود یافته و حدود 778 هزار نفر نیز 

جان باخته اند.

واکسن کرونای چینی 
روانه بازار می شود

مدیرعامل شــــرکت داروســــازی دولتی » سینوفارم« 
گفت: واکســــن کرونای ساخت این شرکت تا پایان 
ســــال جاری میالدی به صورت تجاری در دســــترس 
عموم خواهد بود.این واکســــن هــــزار یوان )معادل 
( قیمــــت خواهد داشــــت و دو بار به فاصله  140 دالر

28 روز به فرد تزریق خواهد شد.

مرگ از بیخ گوش ترامپ 
گذشت

هواپیمای حامل »دونالد ترامپ« نزدیک بود با یک 
فروند پهپــــاد در نزدیکی فرودگاهی در واشــــنگتن 
برخورد کند.سرنشینان هواپیمای ترامپ به عنوان 
شــــاهدان عینی این صحنه خطرنــــاک عنوان کردند 
لحظاتی قبل از فرود، یک فرونــــد پهپاد را در فاصله 
بســــیار نزدیک، در ســــمت راســــت خود مشاهده 

کردند.

مخالفت ستاد کرونای 
تهران با بازگشایی مدارس و 

دانشگاه ها در پاییز
معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله 
بــــا کرونا در تهــــران گفــــت: ارزیابی و بررســــی های ما 
در ســــتاد تهران نشــــان می دهد که زیرساخت ها و 
بستر مناسب و همچنین آمادگی الزم برای پذیرش 
فضاهای  در  دانشــــجویان  و  دانش آموزان  حضوری 
آموزشــــی اســــتان تهران وجود ندارد، بنابراین ستاد 
تهــــران کاًل با بازگشــــایی مدارس و دانشــــگاه ها به 
صورت حضوری مخالف بوده و این مســــاله را بارها 

مطرح کرده است.

اخبار کوتاه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد:

معافیت های مالیاتی برای خانواده های دارای بیش از 3 فرزند
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیســــیون فرهنگــــی مجلس از معافیــــت  مالیاتی و 

حمایت های مالی از خانواده های دارای بیش از 3 فرزند درطرح جمعیت و تعالی خانواده خبر داد.
حجت االســــالم مجید نصیرایی نماینده مردم فردوس در مجلس شــــورای اســــالمی، با اشــــاره به 
نشســــت اخیر کمیســــیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلســــه ادامه رســــیدگی به مواد طرح 
جمعیت و تعالی خانواده در دســــتور کار کمیسیون قرار داشــــت و دو ماده دیگر از این طرح مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بررســــی این طرح در جلســــه امروز بنا بر این شــــد تا از خانواده های دارای بیش از 
3 فرزند با ســــن کمتر از 20 ســــال معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده و حمایت های مالی 

آید. آنها به عمل  از 
سخنگوی کمیســــیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: در جلسات گذشــــته مواد یک تا پنج این طرح 

مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز مواد 6 و 7 آن را بررسی کردیم.
نصیرایی خاطرنشــــان کــــرد: تمام مواد طرح جمعیــــت و تعالی خانواده مورد بررســــی قرار می گیرد 
و نقطه نظــــرات جدید در آن اعمال می شــــود و در نهایت رأی گیری برای تمام مــــواد یکباره انجام 
خواهد شــــد و ما در حال حاضر مواد را فقط بررســــی می کنیم و جلو می رویم و بررسی ها مصوبه ای 

به همراه ندارد.

رئیس مجلس:

مجالس کشورهای اسالمی 
یم صهیونیستی شوند ح سازش امارات و رژ مانع طر

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیــــس مجلس ضمن 
محکوم کردن طرح ســــازش امارات با رژیم صهیونیستی، 
گفت: مجالس کشورهای اسالمی باید از تمامی اقدامات 
و ابتکارات پارلمانی برای مخالفت و ممانعت از این توافق 

ننگین استفاده کنند.
محمدباقــــر قالیبــــاف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی 
در پیامی به رؤســــای مجالس کشــــورهای اســــالمی، طرح 
ســــازش امــــارات متحــــده عربی بــــا رژیم صهیونیســــتی را 
موجــــب تضعیف تمام تالش های کشــــورهای اســــالمی، 
سازمان همکاری اسالمی )OIC( و اتحادیه بین المجالس 
اســــالمی دانســــت و گفت: بدون شــــک، تنها اراده ملت 
فلســــطین و مقاومت اســــت که می تواند منجر به آزادی 

سرزمین اصلی و تاریخی فلسطین شود.
رئیــــس مجلس در ایــــن پیام ضمن محکومیت شــــدید 
هرگونه اقدامات ناقضِ حقوق مســــلم ملت فلســــطین، 
تأکید کرد: تمام مجالس کشورهای اسالمی باید از تمامی 
اقدامات و ابتــــکارات پارلمانی برای مخالفت و ممانعت از 
این توافق ننگین و استیفای حقوق مسلم فلسطینی ها 

استفاده کنند.
متن پیام به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
رؤسای مجالس کشورهای اسالمی

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته؛
همانگونه که استحضار دارید؛ طرح سازش امارات متحده 
 اعالم شــــد، تضعیف 

ً
عربی با رژیم صهیونیســــتی که اخیرا

کننده تمامی تالش های کشــــورهای اســــالمی، ســــازمان 
همکاری اســــالمی )OIC( و اتحادیه بین المجالس اسالمی 
)PUIC( در جهــــت اتخــــاذ اقدامــــات عملی و جــــدی برای 
احقاق حقوق مســــلم و الینفک مردم مظلوم فلســــطین 
اســــت. مردمــــان اصیــــل این ســــرزمین، بیــــش از هفت 
دهه اســــت که بــــا حفظ تاریــــخ، فرهنــــگ و اصالت خود و 
جانفشــــانی فــــراوان در راه آرمان قدس شــــریف، هرگونه 
سازش با غاصبان ســــرزمین فلسطین و قدس قبله اول 

مسلمانان را رد کرده اند.
بدون شــــک، تنها اراده ملت فلسطین و مقاومت است 
کــــه می توانــــد منجر بــــه آزادی ســــرزمین اصلــــی و تاریخی 
، غاصبان ســــرزمین  فلســــطین شــــود. توافقنامه مزبــــور

فلســــطین را به اشــــغالگری و انکار بیشــــتر حقوق ملت 
فلســــطین و ناامن ســــازی صلح و امنیت منطقه تشویق 
می کند. از این رو توافق ســــازش، فاقد هرگونه وجاهت و 
گاه بشــــری و مردم  اعتبار نزد جهان اســــالم، وجدان های آ

مبارز فلسطین و امت اسالمی است.
مجلــــس شــــورای اســــالمی ایــــران ضمــــن محکومیــــت 
شــــدید هرگونــــه اقدامــــات ناقــــضِ حقوق مســــلم ملت 
فلســــطین ازجمله ســــازش امارات متحده عربــــی و رژیم 
جعلی صهیونیســــتی، این اقدام را یک اشــــتباه راهبردی 
از ســــوی ابوظبی می داند. همچنیــــن تأکید می نماید؛ این 
، اقدامی تحریک آمیز و تشــــویق کننــــده تداوم جنایات  امر
رژیم جنایتکار صهیونیســــتی بــــوده و تهدیدی برای صلح 
و امنیت منطقه به شــــمار می رود. بر این اساس، ضرورت 
دارد مجالس کشــــورهای اســــالمی بــــه عنــــوان نماینده 
ملت های مسلمان و با تأسی از تعالیم اسالمی، این اقدام 

 محکوم نمایند.
ً
را قویا

در پایــــان از جنابعالــــی انتظار می رود ضمــــن محکومیت 
ایــــن اقــــدام غیراســــالمی، تمامی اقدامــــات و ابتــــکارات 
پارلمانی را برای مخالفــــت و ممانعت از این توافق ننگین 
و اســــتیفای حقوق مســــلم فلســــطینی ها بعمــــل آورید. 
همچنین از دولت متبوع خویش خواســــته شــــود عالوه 
 ، بر اتخاذ مواضع دقیق و روشن و محکومیت اقدام مزبور
با اتحاد و همبســــتگی از تمامــــی ظرفیت های منطقه ای و 
بین المللی جهت خنثی کردن این ترور سیاســــیِ مردمان 

اصیل ِفلسطین استفاده نمایند.«

جریمه و مجازات برای افرادی که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کرد که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، با افراد و صنف هایی که شیوه نامه های 

بهداشتی کرونا را رعایت نمی کنند، برخورد می شود.
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت درباره اعمال مجازات به دلیل عدم رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی کرونا بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، عدم 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابالغی ســــتاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان 
و مدیران دستگاه های اجرایی تخلف اســــت. اعمال مجازات بندهای »الف«، »ب«، »ج« و 
»د« ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع 
ماده 12 قانون رســــیدگی به تخلفــــات اداری به معاونان باالترین مقام دســــتگاه اجرایی و 

مدیران کل بدون ارجاع به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری انجام می شود.
وی ادامه داد: بر این اســــاس، در مرتبــــه اول اخطار کتبی با درج در پرونــــده، در مرتبه دوم 
توبیــــخ با درج در پرونده، در مرتبه ســــوم کســــر یک ســــوم حقوق و فوق العاده شــــغل یا 
عناوین مشــــابه حداکثر به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کســــر یک ســــوم حقوق و فوق 
العاده شــــغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت ســــه ماه، در مرتبه پنجم انفصال موقت 

حداکثر تا سه ماه انجام می شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: بر اســــاس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، مجازات های این 

موضوع قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
الری افزود: در حــــوزه صنفی نیز عدم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و ضوابط ابالغی 
ســــتاد مدیریت کرونا از ســــوی اصنــــاف و حرفه ها و مشــــاغل، تخلف صنفــــی و حرفه ای 
محسوب می شــــود. مجازت این حوزه نیز به این ترتیب خواهد بود که در مرتبه اول تذکر 
کتبــــی با درج در پرونده صنفــــی و حرفه ای، در مرتبه دوم تعطیلــــی و پلمب محل فعالیت 
، در مرتبه ســــوم تعطیلی و پلمب محــــل فعالیت حرفه ای به مدت  حرفه ای به مدت 5 روز
ده روز انجام می شــــود. تشــــخیص تخلف و اعمال مجازات بر عهده مراجع بازرسی، نظارتی 

صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی است.
ســــخنگوی وزارت بهداشــــت گفت: ســــازمان ها و نهادهای مرتبط با اجتماعات و اماکن 
مذهبــــی نیز موظف هســــتند در صورت عدم توجه مســــؤوالن مراکــــز و اماکن مذهبی و 
مساجد، نســــبت به اجرای دســــتورالعمل های بهداشــــتی اقدام کنند. بر این اساس، در 
مرتبه اول تذکر کتبی به متولیان اماکن و مراســــم، در مرتبه دوم قطع تسهیالت یارانه ای و 

پشتیبانی و در مرتبه سوم تعطیلی به مدت یک ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: الزم به ذکر اســــت که بر اســــاس ایــــن مصوبه، برگزاری مراســــم عزاداری در 
فضای سربسته ممنوع است.

الری درباره برخورد در فضای عمومی به علت عدم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی نیز 
بیان کرد: اســــتفاده از ماســــک و رعایت فاصله گذاری برای همه مردم در وسایل حمل و 
نقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط های صنفی و اداری الزامی است. ارائه خدمات و 
تســــهیالت اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی 
و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماســــک اســــتفاده نکــــرده یا فاصله گذاری را 
رعایــــت نمی کنند هم ممنوع بــــوده و متخلفــــان در زمینه ارائه خدمات بر حســــب مورد، 

مجازات می شوند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی، فاصله گذاری یک و 
، شست وشــــوی مداوم دست ها و اســــتفاده از ماسک تنها راه پیشگیری از  نیم تا دو متر
ابتال به ویروس کرونا محسوب می شود و از همه مردم و صنف ها می خواهیم که با رعایت 
این شــــیوه نامه ها و ضوابط در مســــیر شکســــت زنجیره انتقال ویروس کرونا همراهی و 

همکاری کنند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

آغاز سیر نزولی کرونا در کشور
ابالغ شیوه نامه های سختگیرانه برای کنکور

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: معاون بهداشــــت وزارت 
بهداشت با اشــــاره به آغاز ســــیر نزولی کرونا در کشور با 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی، گفت: بــــرای برگزاری 
کنکور شــــیوه نامه های ســــختگیرانه به وزارت علوم ابالغ 
شــــده و حــــدود  7000 نفر از همــــکاران ما بــــرای نظارت بر 

اجرای شیوه نامه ها آماده اند.
دکتــــر علیرضــــا رئیســــی در نشســــت ویدئوکنفرانســــی 
بــــا خبرنــــگاران، بــــا تشــــکر از مــــردم بــــه دلیــــل رعایــــت 
شیوه نامه های بهداشــــتی، گفت: خوشبختانه در سطح 
کشور روز به روز شاهد هســــتیم که رعایت شیوه نامه ها 
به خوبی انجام می شــــود و میزان اســــتفاده از ماسک در 
کشــــور روند قابل قبولــــی دارد، اما ما هنــــوز انتظار داریم 
که بیشــــتر شــــود. از مردم خواهش می کنیــــم که به ویژه 
در وســــایل حمل و نقل عمومی بســــیار مراقب باشند. 
یادمان باشد که هم استفاده از ماسک مهم است و هم 

فاصله گذاری، هر دو باید باهم انجام شوند.

آغــــاز رونــــد نزولــــی کرونــــا در کشــــور بــــا رعایــــت   �
شیوه نامه های بهداشتی

وی افــــزود: هفته هــــای بســــیار ســــختی را پشــــت ســــر 
گذاشتیم. روند بیماری در کشور خیزی برداشت و میزان 
بیماری و بستری در بیمارســــتان ها و مرگ و میر افزایش 
یافت. با تالش همکارانم در سراسر کشور و البته رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی باعث شد که خوشبختانه این 
شیب صعودی و خیز بیماری دارد سیر نزولی طی می کند 

که امیدوارم ادامه یابد.
به گفته رئیسی، طبق آخرین بررسی هایی که انجام دادیم 
میزان بستری در بیمارســــتان ها در استان های مختلف 
در حــــال کاهش اســــت. البته بــــه این معنا نیســــت که 

وضعیت مان خوب و ســــفید شــــده اســــت، بلکه ثابت 
شــــده اســــت که رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 
جدی گرفتن ویروس، ارتباط مســــتقیمی با میزان و روند 
بیماری در سطح کشــــور دارد. هرچه بیشتر شیوه نامه ها 
و فاصله گــــذاری را رعایــــت کنیــــم، قطعــــا میــــزان مبتال و 
بســــتری در بیمارســــتان ها و بعد از آن میزان مرگ و میر 
کاهــــش می یابد. دو هفتــــه بعد از رعایت شــــیوه نامه ها، 
سیر نزولی رخ می دهد.  در حالی که در صورت عدم رعایت 
شیوه نامه ها، دو هفته بعد شــــاهد خیز بیماری خواهیم 
بود که یــــک هفته بعد از آن بســــتری در بیمارســــتان ها 
افزایش می یابد و یک ماه بعد هــــم میزان مرگ و میر باال 
می رود. بنابراین بعد از اینکه دو تا سه هفته شیوه نامه ها 

را رعایت کنیم، اثر آن را می بینیم.

ابالغ شــــیوه نامه های ســــختگیرانه بــــرای برگزاری   �
کنکور سراسری

رئیســــی بــــا بیــــان اینکــــه رعایت شــــیوه نامه ها توســــط 
مردم باعث شــــد که اثــــر آن را ببینیم و روند بســــتری در 
بیمارستان ها ســــیر مالیم تری را طی می کند و البته هنوز 
برخی استان ها بسیار درگیر هستند، گفت: در عین حال 
کنکور و ماه محرم را پیش رو داریــــم. برای برگزاری کنکور 
شــــیوه نامه های ســــختگیرانه به وزارت علوم ابالغ شده 
و حــــدود  7000 نفر از همــــکاران ما برای نظــــارت بر اجرای 
شــــیوه نامه ها آماده اند. امروز با روســــای دانشــــگاه های 
سراســــر کشــــور جلســــه داشــــتیم و این افراد را توجیه و 

هماهنگ کردیم.
معاون وزیر بهداشــــت با تأکید بر اینکه انشــــاهلل شاهد 
کنکور ایمنی خواهیم بــــود، گفت: خانواده ها با اطمینان 
و خیال راحت باشــــند. باید دانش آمــــوزان را از نظر روحی 

و روانی حمایــــت کنید تا با خیال راحــــت در کنکور حاضر 
شوند. اتفاقا مهم ترین نگرانی ما تجمع والدین پشت درِ 

مراکز برگزاری کنکور است که نباید اتفاق بیفتد.

برگزاری هرگونه مراسم در فضای سربسته مطلقا   �
ممنوع

وی با اشــــاره به وضعیت برگزاری مراسم محرم نیز گفت: 
انشاهلل مراسم  برگزار خواهد شد و این بزرگداشت انجام 
می شــــود، اما با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی. تأکید 
می کنم که برگزاری هرگونه مراســــم در فضای سربســــته 
مطلقا ممنوع اســــت. این را رعایت کنید. اگر کوچکترین 
غفلتی انجام شود، آرامش نسبی که در کشور ایجاد شده 
از بین می رود و شــــاهد خیز بیماری و افزایش مرگ و میر 
خواهیم بود. خواهش می کنم که به دقت شــــیوه نامه ها 
را اجرا کنند و طرح »هر خانه - یک حســــینیه« را اجرا کنیم 
و هــــر کس در خانه خودش پای تلویزیون بنشــــیند و در 
خانه عزاداری کند. باید این جمله مد نظرمان باشد که اگر 
ما باعث شویم که یکی از عاشــــقان امام حسین)ع( تب 
کند، ما مقصریم. باید همه دست در دست هم دهیم که 

کمتریم میزان بیماری را داشته باشیم.
رئیســــی همچنین اظهار کرد: فصل پاییز و سرما ممکن 
اســــت بیماری آنفلوآنزا هم اضافه شود و به همین دلیل 
باید بــــه نحوی عمــــل کنیم کــــه رعایت فاصله گــــذاری و 

شستن دست به صورت یک سبک زندگی شود.

خبــــــــر

ایران و جهان

در دیدار اعضا فراکسیون حمایت از مقاومت و آزادسازی قدس شریف با سفیر لبنان عنوان شد:

حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از تقویت ثبات و امنیت در لبنان

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: حجت االســــالم احمد 
حسین فالحی، رئیس فراکسیون حمایت از مقاومت 
و آزادسازی قدس شــــریف به همراه چند تن از اعضای 
این فراکسیون در ســــفارت لبنان حضور یافت و جان 
باختن جمعی از شهروندان لبنانی در اثر فاجعه انفجار 

بیروت را به سفیر آن کشور تسلیت گفت.
نماینده مردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــالمی با ابراز تأسف نسبت به فاجعه انفجار بیروت، 
همدردی خود و اعضای فراکســــیون و تالم خاطر مردم 
جمهوری اســــالمی ایران را به ســــفیر این کشــــور ابالغ 
نمــــود و خاطر نشــــان کرد:»جمهــــوری اســــالمی ایران 
همواره به تقویت ثبات و امنیت لبنان کوشیده است 
و در جریان این حادثه در کنار مردم لبنان خواهد بود«.

حجت االســــالم فالحی در ادامه، ضمن ابراز همدردی و 
اعالم همبســــتگی با مردم لبنان در این حادثه، انفجار 
، دولت، خانواده هــــای بازماندگان و  بیروت را به ســــفیر

محور مقاومت لبنان تسلیت گفت.
حســــن محمد عباس سفیر لبنان در تهران با قدردانی 
از همــــدردی مقامــــات و مــــردم ایران با مــــردم و دولت 
لبنــــان گفت: »دولــــت و ملت ایــــران در این مصیبت 
بزرگ در کنار ملت و دولت لبنان نقشی تعیین کننده 
داشته و حمایت بی دریغی نســــبت به حادثه دیدگان 

این فاجعه داشته اند.
وی از حضــــور رئیــــس و اعضای فراکســــیون حمایت از 
آزادســــازی قدس شــــریف مجلس شورای  مقاومت و 

اسالمی در سفارت لبنان، قدردانی کرد.
در ایــــن دیــــدار آقایان گلــــرو، نقدعلی و متفکــــر آزاد از 
اعضای فراکســــیون حمایت از مقاومت و آزادســــازی 
از  مقصــــودی  خانــــم  همچنیــــن  و  شــــریف  قــــدس 
فراکســــیون زنان مجلس شورای اســــالمی نیز حضور 
داشــــتند و نســــبت بــــه حادثــــه انفجــــار بیــــروت ابراز 

کردند. همدردی 

امام خامنه ای:

مرحوم تسخیری زبان گویای اسالم و تشیع بود
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: حضــــرت آیت اهلل 
آیت اهلل  خامنــــه ای در پیامی با تســــلیت درگذشــــت 
تســــخیری تصریح فرمودند: کارنامه  این مرد نستوه و 
خســــتگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع 

 درخشان است.
ً
جهانِی اسالمی حقا

رهبر معّظم انقالب اسالمی، حضرت آیت ا... خامنه ای 
در پیامی درگذشت عالم مجاهد و زبان گویای اسالم 
را  و تشــــیع حجت االســــالم والمســــلمین تســــخیری 

گفتند. تسلیت 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأثر و تأسف اطالع یافتیم عالم مجاهد و زبان گویای 
آقای  والمسلمین  حجة االسالم  جناب  تشیع  و  اسالم 
حاج شــــیخ محمدعلی تســــخیری رحمــــةاهلل  علیه دار 
فانی را وداع گفته اســــت. کارنامه ی این مرد نستوه و 
خســــتگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع 
 درخشــــان اســــت. عزم راســــخ و 

ً
جهانِی اســــالمی حقا

جسمانی  ناتوانی های  بر  حتی  ایشــــان  پرانگیزه ی  دل 

چند ســــال اخیر فائــــق می آمد و حضــــور مؤثر و برکت 
وی را در هر نقطه ی الزم و مفید اســــتمرار می بخشید. 
مســــؤولیت ها و خدمــــات ایشــــان در داخل کشــــور 
نیز فصــــل جداگانــــه و ارزشــــمندی از تالش های این 
روحانی فاضــــل و متعهد اســــت. اینجانب به خاندان 
و بازماندگان مکرم و نیز به همه  همکاران و دوســــتان 
ایشــــان تســــلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و 

رضوان الهی را برای وی مسألت می کنم.
خامنه ای سّیدعلی 

28 مرداد 1399«.

وزیر نفت:

آمریکا اموال ونزوئال را توقیف کرده است نه ایران
کشتی ومحموله، برای ما نیست

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیــــر نفت در واکنش 
به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشــــتی های نفتکش 
ایرانی، گفت: نه کشتی و نه محموله ها متعلق به ایران 
نیســــت، بلکه این محموله ها شــــامل بنزین فروخته 

شده ایران به ونزوئال بوده است.
بیژن زنگنه پس از حضور در جلســــه کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلــــس در جمع خبرنــــگاران، گفت: در این 
جلسه درباره اوراق مالی اســــالمی که بر اساس تبصره 
5 قانون بودجه قرار اســــت برای طرح های نفت منتشر 
شــــود، توضیحاتــــی ارائــــه شــــد و در این مــــورد دیوان 
محاسبات و ســــازمان بورس و انرژی توضیحاتی را ارائه 

کردند.
وی بیان کرد: یکی از موارد بررســــی توسط کمیته فقهی 
بورس و شــــورای عالی بورس، بحث معامالت ســــلف 
موازی استاندارد بود که جزء اوراق مالی اسالمی تعریف 

می شود و البته انواع و اقسامی دارد.
زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اوراق سلف چه 
زمانی عرضه می شــــود، تصریح کرد: فکــــر می کنم امروز 
این موضوع تعیین تکلیف شــــود، دوستان به دنبال 

حل مشکل هســــتند تا ابهامی وجود نداشته باشد و 
برداشت بنده این اســــت که همه اعضای کمیسیون 
دنبال این بودند که به حوزه نفت کمک کنند تا بدون 

ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.
وزیر نفت افزود: کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلس 
نظرات خود را پس از بررســــی و مشورت اعالم می کند، 

اما نظر آنها را مثبت دیدم.

آمریکا اموال ونزوئال را توقیف کرده است  �
آمریــــکا مبنی بــــر توقیف  وی در واکنــــش بــــه ادعای 
کشــــتی و  ایرانــــی، گفــــت: نه  کشــــتی های نفتکــــش 
نــــه محموله ها متعلــــق به ایــــران نیســــت، بلکه این 
محموله هــــا شــــامل بنزیــــن فروخته شــــده ایــــران به 
ونزوئال بوده اســــت. آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی 

برای خود است.
زنگنه تأکیــــد کرد: این محموله ها شــــامل بنزین ایران 
بوده که بــــه صورت فوب به ونزوئال فروخته شــــده بود 
و آمریکا نه اموال جمهوری اســــالمی ایران، بلکه اموال 

ونزوئال را توقیف کرده است.
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 شــهرداری مالیر در نظر دارد به اســتناد مجوز  شــماره 178/ش/5/م مورخه 99/02/28 به فروش تعدادی از امالک خود واقع در ســطح شهر را از طریق نشــر آگهی مزایده عمومی وصرفاً از طریق سامانه تدارکات دولت به اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارای صالحیت عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/06/10 به  همراه 5% مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حساب 10/2767836/1 بانک رسالت شعبه 
مالیر( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی 
از طریق سامانه ارسال نمایند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 32226061-081  داخلی 122 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی setadiran.ir دریافت دارند.

آگهی مزایده عمومی فروش امالک

تاریخ چاپ آگهی 1399/05/29

سایر شرایط مزایده:
 1- هزینه نشــر آگهی مزایده هر کدام از امالک به عهده برنده 

می باشد.
 2- چنانچــه برنده مزایده از واریز وجــه و انعقاد قرارداد ظرف 
مــدت 7 روز از تاریــخ ابــالغ خــودداري نماید ســپرده وي به نفع 
شــهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي شود و به همین ترتیب تا 

نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 3- پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده 

نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.
 4- به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت  نامه ترتیب 

اثر داده نمي شود.
 5- تاریــخ بازگشــایي پاکت هــاي واصلــه در مــورخ سه شــنبه 

99/06/11 رأس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار مي باشد.
 6- مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.

 7- مهلــت تحویــل و اخذ اســناد مزایــده تا پایان وقــت اداري 
روز دوشــنبه  99/06/10 )ســاعت 14( به شهرداری مي باشد و 

شهرداري در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 8- پرداخت کلیه هزینه هــای پذیره اوقافی  صرفاٌ جهت انتقال 

اول به عهده شهرداری می باشد.
 9- پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شهرداری 

و محضر به عهده برنده می باشد.
 10- کلیــه امــالک با وضع موجود که به رویت داوطلب رســیده 
است واگذار می شود و شهرداری تعهدی در قبال امتیازات )آب و 

برق و گاز و تلفن( و متراژ و کیفیت مصالح و غیره ندارد.
11- متقاضــی می بایســت حداکثــر ظرف مــدت 3 روز از تاریخ 
بازگشــایی پاکت هــای واصلــه به جهت اطــالع از نفــرات برنده به 
دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت به منزله ابالغ 

کتبی محسوب می شود.
 12- مدت اعتبار تضمین 3 ماه  می باشد.

 13- مدارک شــامل تضمین )پاکت الف( اسناد و مدارک )شامل 
کپــی تمــام صفحــات شناســنامه و کارت ملی و امضا اثر انگشــت 
معتبر و قرارداد و شرایط عمومی جهت اشخاص حقیقی و همچنین 
در صــورت حقوقی بودن، اساســنامه، آخرین تغییــرات، قرارداد 
و شــرایط عمومــی )پاکت ب( و پیشــنهاد قیمت )پاکــت ج( که می 
بایســت شرکت کنندگان پاکت )ب( و) ج( را به صورت الکترونیک 

و از طریق ســامانه ارســال واصل پاکت )الف( را تحویل دبیرخانه 
شهرداری نمایند. 

 14- امــالک مذکور در حال حاضر فاقد ســند بوده و اســناد در 
حال پیگیری می باشد که به محض آماده شدن به نام برنده منتقل 

می شود.
 15- برنده مزایده می تواند به جهت دریافت پروانه ســاختمانی 
جهت هر یک از قطعات زمین اقدام و هزینه آماده سازی از ایشان 

در هنگام دریافت پروانه اخذ می شود.
 16- با توجه به روند افزایشی قیمت امالک، شهرداری می تواند 
چنانچه قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان به صرف و صالح این 
دســتگاه نباشد، نســبت به کنار گذاشــتن قیمت متقاضی اقدام 

نماید.

قطعه شماره 4 به مساحت 218.16 متر مربع واقع در  خیابان محمدی کوچه  خوانساري به ارزش 13.080.000.000 ریال1

قطعه شماره 5 به مساحت 211.09 متر مربع واقع در  خیابان محمدی کوچه  خوانساري به ارزش 12.660.000.000 ریال2

قطعه شماره 6 به مساحت 204.01 متر مربع واقع در  خیابان محمدی کوچه  خوانساري به ارزش 12.240.000.000 ریال3

قطعه شماره 7 به مساحت 196.95 متر مربع واقع در  خیابان محمدی کوچه  خوانساري به ارزش 11.820.000.000  ریال4

قطعه شماره 8 به مساحت 187.12 متر مربع واقع در  خیابان محمدی کوچه  خوانساري به ارزش 14.592.000.000 ریال5

قطعه شماره  1 به مساحت 288.40 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 20.188.000.000 ریال6

قطعه شماره  2 به مساحت 265.64 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 19.923.000.000 ریال7

قطعه شماره  4 به مساحت 297.85 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 17.871.000.000 ریال8

قطعه شماره  5 به مساحت 278.53 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 16.711.800.000 ریال9

قطعه شماره  6 به مساحت 236.43 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 14.185.800.000 ریال10

قطعه شماره  7 به مساحت 400.24 متر مربع واقع در بلوار  انصار المهدي  کوچه اربابي به ارزش 22.013.200.000 ریال11

قطعه شماره 1 به مساحت حدود 263.16  متر مربع واقع در میدان شکیبا کوچه احسان به ارزش 9.468.000.000 ریال12

قطعه شماره 3 به مساحت حدود  317.88 متر مربع واقع در میدان شکیبا کوچه احسان به ارزش 11.436.000.000 ریال13

قطعه شماره 6 به مساحت حدود 340.56 متر مربع واقع در میدان شکیبا کوچه احسان به ارزش 11.400.000.000 ریال14

قطعه شماره 8 به مساحت حدود 280.56  متر مربع واقع در میدان شکیبا کوچه احسان به ارزش 10.092.000.000 ریال15

قطعه شماره  3 به مساحت حدود 244.43  متر مربع واقع در خیابان شکیبا  به ارزش  10.320.000.000 ریال16

قطعه شماره  2 به مساحت 276.36 متر مربع واقع در بلوار ولي عصر )عج( خیابان 16 متري به ارزش 9.994.896.000 ریال17

قطعه شماره  4 به مساحت 276.78متر مربع واقع در بلوار ولي عصر )عج( خیابان 16 متري به ارزش 9.964.800.000 ریال18

قطعه شماره  5 به مساحت 291.90 متر مربع واقع در بلوار ولي عصر )عج( خیابان 16 متري به ارزش 11.676.000.000 ریال19

قطعه شماره  7 به مساحت 276.42  متر مربع واقع در بلوار ولي عصر )عج( خیابان 16 متري به ارزش 8.292.000.000 ریال20

قطعه شماره  4 به مساحت 240.00 متر مربع واقع در میدان قائم بلوک E-P-44 به ارزش 9.600.000.000 ریال21

قطعه شماره  5 به مساحت 240.00 متر مربع واقع در میدان قائم بلوک E-P-44 به ارزش 9.600.000.000 ریال22

قطعه شماره  7 به مساحت 199.00 متر مربع واقع در میدان قائم بلوک E-P-44 به ارزش 7.960.000.000 ریال23

قطعه شماره  8 به مساحت 225.00 متر مربع واقع در میدان قائم بلوک E-P-44 به ارزش 9.000.000.000 ریال24

قطعه شماره  9 به مساحت 222.31 متر مربع واقع در میدان قائم بلوک E-P-44 به ارزش 9.559.330.000 ریال25

قطعه شماره 10 به مساحت 216.97  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 11.976.000.000  ریال26

قطعه شماره 11 به مساحت  212.65 متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 11.736.000.000 ریال27

قطعه شماره 12 به مساحت 208.22  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 11.490.000.000 ریال28

قطعه شماره 14 به مساحت  202.51  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12.150.600.000 ریال29

قطعه شماره 15 به مساحت  204.21  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 11.268.000.000 ریال30

قطعه شماره 24 به مساحت  214.66  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 11.844.000.000 ریال31

قطعه شماره 25 به مساحت  219.53  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12.111.600.000 ریال32

قطعه شماره 26 به مساحت  224.41  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12.369.600.000 ریال33

قطعه شماره 27 به مساحت  228.58  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12،610،800،000 ریال34

قطعه شماره 28 به مساحت  231.91  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12.792.000.000 ریال35

قطعه شماره 29 به مساحت  235.25  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 12.978.000.000 ریال36

قطعه شماره 30 به مساحت  236.55  متر مربع واقع در بلوار نبوت خیابان ارس به ارزش 14.193.000.000 ریال37

آپارتمان شمار ه 9  به مساحت 119.11 متر مربع واقع در طبقه سوم به نشاني  خیابان شهید رجایي مجتمع کوروش به ارزش 6.070.000.000 ریال38

4593 1399  شماره  29 مرداد  چهارشـــنبه   

زمین چمن مصنوعی شهدای روستای علیصدر افتتاح می شود6
هگمتانه، گروه ورزش: همزمان با هفته دولت زمین چمن مصنوعی شــــهدای روســــتای علیصدر 

بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ افتتاح می شود.
همزمــــان بــــا هفته دولــــت زمین چمــــن مصنوعــــی شــــهدای روســــتای علیصدر در شهرســــتان 

کبودرآهنگ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
حسین قراگوزلو سرپرســــت ورزش و جوانان کبودرآهنگ ضمن اعالم این خبر گفت: زمین چمن 

مصنوعی شــــهدای روســــتای علیصدر با ابعاد 24* 48 که تا کنون اعتبارات آن از محل اعتبار ملی 
به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون تومان تأمین گردیده اســــت در هفته دولت افتتاح خواهد شــــد که 

با افتتاح این پروژه افزایش سرانه فضاهایی ورزشی شهرستان کبودرآهنگ را شاهد خواهیم بود.
گفتنی است علیصدر روستایی از توابع بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ با جمعیت 1260 نفر 

می باشد که غار علیصدر از عجایب طبیعی جهان نیز در این روستا واقع شده است.

ورزش

یمناستیک پایه و اساس ورزش است ژ

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و 
جوانان شهرســــتان همدان در نشســــت تخصصی 
گفت:  هیــــأت ژیمناســــتیک شهرســــتان همــــدان 
موفقیــــت رشــــته های ورزشــــی بــــا توجه بــــه ورزش 
ژیمناســــتیک میســــر خواهد بود که به عنوان یکی از 
رشته های ورزشی پرزحمت و پر تالش و پایه، می تواند 

سطح آمادگی سایر رشته های ورزشی را ارتقاء دهد.
جوانــــان  و  ورزش  اداره  سرپرســــت  رشــــیدی  علــــی 
شهرستان همدان گفت:موفقیت رشته های ورزشی 

با توجه به ورزش پایه ژیمناستیک میسر خواهد بود،
در ادامه نشست های تخصصی هیأت های ورزشی، 
نشســــت تخصصی هیأت ژیمناستیک شهرستان 
همدان به ریاســــت سرپرست اداره ورزش و جوانان 
شهرســــتان همــــدان و بــــا حضــــور رئیــــس هیأت 
ژیمناستیک استان و اعضاء هیأت رئیسه استان و 

شهرستان برگزار گردید.
رشــــیدی در ابتدا به تشــــریح اهــــداف و برنامه های 
هیــــأت و اقداماتی که هیــــأت بایســــتی دنبال کند 

پرداخت.
وی گفــــت: ورزش ژیمناســــتیک بــــه عنــــوان یکی از 
رشته های ورزشی پرزحمت و پر تالش و پایه، می تواند 

سطح آمادگی سایر رشته های ورزشی را ارتقاء دهد.
در ادامه جعفری رئیس هیأت ژیمناســــتیک استان 
گفت: وجود صمیمیت و همدلی در هیأت اســــتان 
و شهرســــتان موجب پیشــــبرد برنامه هــــای هیأت 
گردیده اســــت، همچنیــــن تعامــــل و ارتباطی خوبی 
بین هیأت اســــتان با فدراسیون ژیمناستیک برقرار 
اســــت. در زمینه شناســــایی اســــتعدادها به دنبال 
عقد تفاهم نامــــه با نهادهای مختلف هســــتیم. در 
بحــــث آمــــوزش دوره هــــای تخصصی طــــی چندین 

مرحله برای مربیان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: به دنبال این هستیم که تعاملی خوبی با 
صدا و سیمای استان در جهت پخش آموزش این 

رشته برقرار کنیم.

اولیایی:خبـــر

مسؤوالن در مورد قرارداد ویلموتس پاسخگو باشند
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرعامل اســــبق اســــتقالل 
گفت: مشــــکل ما ساختاری اســــت و تا ساختار اصالح 

نشود معلوم نیست کدام قرارداد درست است.
کاظــــم اولیایی در خصوص قــــرارداد ویلموتس و اینکه 
بــــا مقصرین باید چــــه کرد، اظهــــار کــــرد: فرصت خوبی 
است که یک بازنگری صورت بگیرد. اینها همه معلول 
یــــک علت بــــزرگ هســــتند. در فوتبــــال ما ســــلیقه ای 
رفتــــار می شــــود. فیفا اساســــنامه مــــا را گرفتــــه و گفته 
تعیین تکلیف کنید که شــــما خصوصی هستید، نیمه 
خصوصی یا دولتی؟ ما می خواهیم اختیار داشته باشیم 

اما مسؤولیت قبول نکنیم.
وی در پاســــخ به این ســــوال کــــه مدیران ارشــــد ورزش 

کشــــور کجــــا هســــتند، خاطرنشــــان کــــرد: االن وظیفه 
مدیــــران دســــتور دادن و مســــؤولیت قبــــول نکردن 
است. رئیس جمهور سابق ما مربی تغییر می داد. االن 
باید مسؤوالن این کار مشخص شوند. مجمع و هیأت 
رئیسه باید پاسخگو باشند. مشکل ما ساختاری است 
و تا ساختار اصالح نشــــود، معلوم نیست کدام قرارداد 

درست است.
مدیرعامل اسبق اســــتقالل در پاسخ به ســــوالی دیگر 
مبنی بــــر اینکه آیا باید تاوان این اشــــتباه از جیب مردم 
برود، تصریح کــــرد: باید روی این موضــــوع دقت کنیم. 
باید روی عدد مطرح شــــده حساســــیت نشان دهیم تا 
ببینیم مســــؤول چه کسی اســــت؟ هیأت رئیسه را چه 

کســــی انتخاب کرده؟ مجمــــع. پس بایــــد در قبال این 
اتفاقات آنها پاسخگو باشند.

بــــه نقــــل از فــــارس، اولیایی ادامــــه داد: نظــــر من این 
نیســــت مراجع قضایــــی ورود کنند چون فدراســــیون 
حراســــت و بازرس دارد. قــــوه قضائیــــه اختیاراتی دارد 
که اگــــر تخلفی باشــــد، خــــودش ورود می کنــــد، چه ما 

بخواهیم و چه نخواهیم.
وی درباره نقش مهدی تاج، گفت: اگر یک تیم می بازد آیا 
مسؤولیت آن برعهده دروازه بان است؟ این را هم باید 
بگویم ما هنوز محکوم نشده ایم و باید از حقوق مان در 
دادگاه بین المللی ورزش دفاع کنیم. خواهش من این 

است که ساختار فدراسیون را بازنگری کنیم.

گردهمایی خانواده وزنه برداری استان همدان در نهاوند
هگمتانه، گــــروه ورزش: گردهمایی خانواده وزنه برداری 

استان همدان در نهاوند برگزار شد.
حجت االســــالم علیرضــــا همیوند رئیس هیــــأت وزنه 
برداری استان همدان، حجت االســــالم جلیلوند نایب 
رئیس آقایان، سوســــن فتاحی نایب رئیــــس بانوان، با 
حضور در شهرســــتان نهاوند جلســــه ای را با حمیدرضا 
درویشــــی رئیــــس اداره ورزش نهاوند، محمــــد عبدلی 
سرپرســــت هیأت وزنه برداری این شهرســــتان و اهالی 
بانــــوان وزنه برداری اســــتان در ســــالن جلســــات اداره 

پست شهرستان نهاوند برگزار کردند.
شهرســــتان  ورزش  اداره  رئیــــس  درویشــــی  حمیدرضا 
نهاوند ضمن خیر مقدم به هیأت وزنه برداری اســــتان و 
 ، حضور اهالی وزنه برداری بانوان شهرســــتان های مالیر
تویســــرکان و فامنین، گفت: اداره ورزش شهرســــتان 
نهاوند آمــــاده هرگونه همکاری و کمــــک به هیأت وزنه 

برداری شهرستان است.
وی افزود: امیدواریم با حضور حجت االســــالم همیوند 

در رأس هیــــأت اســــتان و حضور عبدلی تــــازه نفس در 
آینده مثل ادوار گذشــــته  هیأت نهاوند در ســــال های 
شــــاهد حضور وزنه برداران نهاوند در میادین جهانی و 

آسیایی باشیم.
در ادامه نیز حجت االســــالم همیوند رئیس هیأت وزنه 
برداری اســــتان همــــدان گفت: امیدواریم بــــا حمایت و 
همــــکاری اداره ورزش نهاونــــد و حضــــور محمد عبدلی 
جــــوان در راس هیــــأت و همچنیــــن هماهنگ شــــدن 
مربیان بانوان این شهرســــتان شــــاهد درخشش وزنه 
برداران این شهرستان در ســــال های آینده در میادین 

ملی باشیم.
حجت االسالم جلیلوند نایب رئیس آقایان هیأت وزنه 
برداری اســــتان ضمن تشکر از رســــانه همدان ورزشی 
بابت انعکاس بسیار خوب اخبار ورزشی استان گفت: 
برنامه های بســــیار خوبی را در هیأت وزنه برداری استان 
برنامه ریــــزی کرده ایم از جمله احــــداث خانه وزنه برداری 
در استان، تجهیز سالن های وزنه برداری شهرستان ها 

آموزشــــی که انشــــاهلل  و برگزاری کارگاه ها و کالس های 
با کمــــک اهالی وزنه بــــرداری اســــتان و اداره کل ورزش 

استان بتوانیم انجام بدهیم.
در ادامــــه مربیان بانوان شــــهرهای مختلف اســــتان به 
بیان نظرات خود در حضور رئیس و نایب رئیس آقایان 
و بانوان هیأت وزنه برداری اســــتان پرداختند و در پایان 
رامین درویشی و حجت االسالم همیوند رئیس هیأت 
وزنه برداری اســــتان و هیأت همراه از سالن وزنه برداری 

نهاوند بازدید کردند.

اماکن ورزشی همدان در اختیار هیأت های حسینی
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همــــدان از انعقــــاد تفاهم نامــــه اعطــــای 
تســــهیالت حمایتی به باشــــگاه های ورزشی برای 
جبــــران خســــارت های ناشــــی از کرونا در اســــتان 

همدان خبر داد.
بــــا  هفتگــــی  نشســــت  در  جهانشــــیر  محســــن 
ورزشی نویســــان اســــتان همــــدان اظهــــار کــــرد: با 
توجه بــــه ابالغ وزیر در خصــــوص ضرورت همکاری 
بــــرای  جوانــــان  و  ورزش  کل  ادارات  هرچه تمام تــــر 
پیشگیری از شــــیوع و مبارزه با ویروس کرونا، اداره 
کل ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان آمادگی در 
اختیار قرار دادن فضاهای روباز و ســــالن های بزرگ 

ورزشی استان را برای برگزاری مراسم  مذهبی دارد.
وی بابیــــان اینکه ترویج شــــور و شــــعور حســــینی 
وظیفــــه ای همگانی اســــت، گفت: اماکن ورزشــــی 
استان همدان با تائید ستاد کرونا و همچنین شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی به هیأت های مذهبی 

که درخواست داده باشند تحویل می شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشاره 
بــــه برگزاری آییــــن اســــتقبال از ماه محرم توســــط 
هیأت ورزش های باســــتانی و زورخانه ای اســــتان، 
گفت: این برنامه که همه ســــاله به صورت مفصل 
و با جمعیــــت کثیــــر شــــیفتگان و ارادتمندان به 
می شــــد  برگزار  حســــین)ع(  امام  و  اهل بیــــت)ع( 
امســــال با توجه به شرایط موجود استان در بحث 
شــــهدای  ورزشــــگاه  در  حداکثری  به صورت  کرونا 

قدس برگزار می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ورزشگاه 6 هزارنفری 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مهیا برگزاری 
و حضور داوطلبان کنکور سراســــری است، گفت: 
امیدواریــــم بتوانیــــم نقــــش مؤثــــری در کاهــــش 
مبتالیــــان بــــه ویروس کرونــــا در اســــتان همدان 

داشته باشیم.
جهانشیر در ادامه با اشاره به فعالیت های ورزشی 

هیأت فوتبال، گفــــت: در خصوص هیأت فوتبال 
با توجه بــــه ابالغ های صورت گرفته اولویت ورزش 
اســــتان همــــدان فعالیت تیم هایی اســــت که در 
لیــــگ برتر حضــــور دارند تــــا بتوانند برای اســــتان 

افتخارآفرین باشند.
وی افزود: در خصوص فعالیــــت مدارس فوتبال 
نیز ستاد کرونا دستورالعمل هایی برای بازگشایی 
در مناطق ســــفید، زرد و قرمز اعالم کرده و ازآنجاکه 
اســــتان همــــدان در وضعیتی قــــرار دارد کــــه باید 
مدارس  اختصاصــــی  و  عمومــــی  شــــیوه نامه های 
فوتبال اجرا شود فعالیت مدارس منوط به اجرای 

این مهم است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با اشاره 
بــــه اینکه ورزش یکی از آســــیب پذیرترین حوزه ها 
در بحث شــــیوع کرونا بوده اســــت، گفــــت: برای 
جبران خسارات ناشی از شــــیوع ویروس کرونا به 
باشگاه های بخش خصوصی تفاهم نامه همکاری 
بــــرای اعطــــای تســــهیالت 20 میلیــــون تومانی به 
باشــــگاه داران با حداقل ســــود منعقدشــــده و در 
مرحله نخست 50 تا 60 باشــــگاه می توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.
در  ایجادشــــده  فرصت هــــای  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
ســــایه شــــیوع ویروس منحــــوس کرونــــا، گفت: 
خوشبختانه در اســــتان همدان عالوه بر فعالیت 
هیأت ها، سازمان های مردم نهاد در تهیه و تولید 
ماسک، ضدعفونی اماکن و معابر عمومی و غیره 
بالغ بــــر یک میلیــــارد و 300 میلیون تومان بســــته 
معیشــــتی و بهداشــــتی تهیه و به دســــت آسیب 

دیدگان رساندند که جای تقدیر دارد.
جهانشــــیر افزود: رویکرد ما در بحــــث کرونا برای 
ورزش استان حمایت محور است که به حمداهلل 
تاکنــــون این مهم بــــا راهبری مقام عالــــی وزارت و 
مقام عالی دولت در اســــتان همدان به خوبی و در 

حد توان اجرا شده است.
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 محلــــه آقاجانی بیــــگ از جمله محالتی اســــت که   �
هنــــوز هویــــت خــــود را حفظ کــــرده، چطــــور می توان 
امیــــدوار بود که در ســــال های آینده هــــم این محله  

مانند بسیاری محله های دیگر از بین نرود؟
در شــــهر همدان بیــــش از 60 محله قدیمی داشــــتیم اما 
امروز تعداد انگشت شماری از آنها باقی مانده اند که باید 
تمام تالش مردم و مدیران شــــهری بــــر حفظ این محله ها 
باشــــد. برخی از این محــــالت دارای الگــــوی خطی بوده اند 
مانند محله آقاجانی بیگ که ازجمله محالت کامل شــــهر 

همدان به حساب می آمده است.
محله آقاجانی بیگ هنــــوز هم علیرغم تخریب هایی که در 
آن صورت گرفته محله کاملی اســــت و ســــاختار طبیعی بر 
آن حاکم است. این محله دارای مسجد، سقاخانه، ساباط، 
بازارچــــه و... بوده که با اتصال به بازار در محور گردشــــگری 

نیز قرار می گیرد.
در حــــال حاضر احســــاس می شــــود که این محلــــه روز به 
روز تغییرات بیشــــتری می کند اما باید ســــعی شود اندک 
بناهــــای باقی مانده و ســــاختار شــــکلی و ظاهــــری چمن 
محله آقاجانی بیگ حفظ شــــود که نقش مهمی در حفظ 

مجموعه محله دارد.
قدمت این محالت را می توان از الگوی ســــاخت مسجد 
در آنها پیدا کــــرد و قدمت محله آقاجانی بیگ هم به دوره 
قاجار برمی گردد و برای حفظ محله و چمن آن بهتر اســــت 
فضای وســــیع و مرکز آن را به عنوان فضای سبز محلی در 

نظر گرفته و آن را تخریب نکنیم.

 به نظر شــــما پیاده راه شــــدن خیابــــان بوعلی چه   �
تأثیراتی بر محله های همجــــوار این خیابان از جمله 

محله آقاجانی بیگ داشته است؟
این مســــأله در مقیــــاس بافــــت تاریخی به یــــک چالش 
تبدیل شده اســــت. ما خیابان ها را به سمت خیابان های 
انســــان مدار با حضور کمتر خودرو ها سوق می دهیم اما 
به دلیل اینکه مدیریت کالن ترافیکــــی برای بافت قدیم 
تعریف نکرده ایم، فشــــار زیادی به بافــــت اطراف این گونه 

خیابان ها وارد می کنیم.
نزدیک  کــــردن خیابان هــــا بــــه مســــیرهای پیاده محور و 
انســــان مدار به معنای روحیه بخشی به فضا با ویژگی های 
انســــانی اســــت تا روحیه انســــانی فضــــا ارتقا پیــــدا کند و 
تعاملی میان خودرو و انســــان برقرار شود که این امر تنها 
با ســــنگفرش کردن خیابان و جلوگیری از ورود خودرو به 

آن امکان پذیر نیست.
برای پیاده مدار شــــدن خیابان ها با حضور 

پررنگ انســــان ها، ســــاده ترین راه حل 
خیابان  کــــردن  ســــنگفرش 
اســــت امــــا ایــــن کار باعث 
ترافیکــــی  فشــــار  می شــــود 
بافــــت اطراف  بر  خودرو هــــا 
خصــــوص  بــــه  شــــود  وارد 

بافت هــــای هویت دار و محله های قدیمــــی که تحت تأثیر 
این فشار به سمت تخریب و نابودی کشیده می شوند.

 آیا ساخت پارکینگ طبقاتی در محله آقاجانی بیگ   �
کمکی به اوضاع ترافیکی محله خواهد کرد؟

حفــــظ ســــاکنان اصیل هــــر محلــــه یکــــی از اولویت های 
پیاده   مداری اســــت. اگر پروژه ای در یک بافت مســــکونی 
اجرا می شــــود بایــــد دید چقــــدر می تواند ســــاکنان اصلی 
محله را در آن مکان نگه دارد. اگر ســــاخت پروژه پارکینگ 
طبقاتی باعث مهاجــــرت اهالی اصیل محله آقاجانی بیگ 
شود یعنی این پروژه موفقیت آمیز نخواهد بود و فقط به 
عنوان یک مســــکن به شــــکل مقطعی به رفع معضالت 

ترافیکی و پارکینگ آن محله کمک خواهد کرد.
راه اندازی پارکینگ ها در اکثر موارد منجر به هجوم بیشتر 
خودرو هــــا بــــه محوطــــه دارای پارکینــــگ می شــــود و برای 
تســــهیل حرکت خودرو ها نیاز است که بافت مورد تغییر 

قــــرار گیرد و بخشــــی از ســــاختمان ها برای 
عریض شدن مسیر برداشته شوند.

مســــکونی  محله  در  پارکینگ  اگر 
شود  ســــاخته  بافت  دل  و 

مانند محله آقاجانی بیگ، 
محله  قدیمی  خانه های 

پارکینگ   ساخت  برای 
می شــــوند.  تخریــــب 
حالیســــت  در  ایــــن 

کــــه اگــــر در لبه هــــای 
جداره هــــای  و  بافــــت 
لبــــه  ماننــــد  منطقــــه 
مدنی  شــــهید  بلــــوار 
پارکینــــگ  ســــاخت 
تخریب  گیــــرد  انجام 
کمتــــری بــــه دنبــــال 

و  داشــــت  خواهــــد 

خودروهای کمتری به دل بافت دعوت می شوند.
* چطــــور می توانیم هویت محلــــه آقاجانی بیگ را   �

حفظ کنیم؟
یکــــی از راه های حفظ محالت ســــنتی کم کــــردن تراکم در 
این گونه بافت هاســــت. ما باید تراکم فروشــــی را از بافت 
برداریــــم و مجوزهای تجــــاری را در این مناطــــق به حداقل 
برسانیم. نباید بافت محله آقاجانی بیگ بافت را با صدور 

مجوزهای تجاری فشرده تر کنیم.
تعریــــف عملکردهایــــی مثــــل بانک ها، ســــاختمان های 
پزشــــکان و... نیز به شکل فشرده در محدوده این بافت 
باعث می شود تراکم در بافت فشرده شود. بهتر است با 
تعریف شهرداری محدوده بافت و دربرگیری تمام محالت 

توسط این شــــهرداری برای حفظ هویت آنها تالش 
کنیم.

ساختار و هویت محله های قدیمی شــــهر همدان از جمله 
محله آقاجانی بیگ از هویت خیابان های ما بســــیار باالتر و 
باارزش تر اســــت، بنابراین باید برای حفظ محله هایی مانند 

آقاجانی بیگ، سرپل یخچال و... تالش بیشتری کنیم.

 درحال حاضر که محله آقاجانی بیگ مسیری برای   �
عبــــور خودروها به ســــمت پیاده راه بوعلی ســــاخته 
اســــت و نیاز به یک پارکینگ در این محله احساس 

می شود، راه حل چیست؟
احــــداث پارکینــــگ طبقاتــــی و کنتــــرل فشــــار خودرو هــــا 
بــــرای اســــتفاده از پارکینگ در محلــــه آقاجانــــی بیگ کار 
و  بــــود  نخواهــــد  آســــانی 
از  بایــــد  شــــهری  مدیریــــت 
پــــس آن برآیــــد. ســــاخت 
که  پرتابل  پارکینگ هــــای 
قابلیــــت جابه جایی دارند 
ایــــن  بــــه  می توانســــت 

مســــأله کمک بزرگی کند. استفاده از حیاط مدارس در آن 
منطقه به عنوان پارکینگ در ساعاتی که مدارس تعطیل 
هســــتند نیــــز راه حل مناســــبی بــــرای رفع معضــــل پارک 

خوردرو در این گونه محله ها ست.

 آیا محله آقاجانی بیگ پس از راه اندازی واحدهای   �
تجاری پارکینگ طبقاتی رونق تجاری بیشــــتری پیدا 

می کند؟
محله آقاجانی بیگ یک محله مســــکونی بوده که بخشی 
از آن به مانند سایر محله های شهر همدان دارای بازارچه 
و مغازه هــــای تجاری بــــود، اما نزدیک بــــودن این محله به 
بــــازار همــــدان و همجواری با میــــدان امــــام)ره( به عنوان 
میدان اصلی شهر باعث شــــد مجوزهای تجاری زیادی در 
این محله و محله ســــرپل یخچال صادر شود و عماًل این 
محــــدوده به ناحیه ای تجاری تبدیل گــــردد. بنابراین پس 
از راه انــــدازی واحدهای تجــــاری پارکینــــگ می توان گفت 
فعالیت هــــای تجاری در محلــــه آقاجانی بیگ به مســــأله 

اساسی تبدیل می شود.
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آقاجانی بیگ، محله ای با هیأتی به قدمت 150 سال
هگمتانه، گروه محله ما : هیأت های مذهبی محله های 
همــــدان قدمتــــی بــــه انــــدازه قدمــــت محــــالت دارند. 
همدانی ها از گذشــــته های دور با هیأت ها و حسینیه ها 
در محله هــــای خــــود عجیــــن بوده انــــد و ســــال ها برای 
شرکت در مراســــم عزاداری به هیأت قدیمی محله خود 

می رفتند.
هیأت های حســــینی عشــــق به اهل بیــــت)ع( را در دل 
جوانان محل زنده نگه می داشتند و آن را نسل به نسل 
به فرزنــــدان محله واگــــذار می کردند تا نبــــض جریانات 
مذهبــــی در دل محلــــه بزنــــد و خونی باشــــد در رگ های 

تک تک خانه ها و اهالی محل.
محله قدیمــــی آقاجانی بیگ نیــــز از جمله محالت قدیم 
همدان اســــت کــــه دارای اولین هیأت هــــای مذهبی در 
میان شهر همدان بوده اســــت. حدود 150 سال پیش 
که محلــــه آقاجانــــی بیگ شــــکل گرفته اســــت، هیأت 
حســــینیه آقاجانی بیگ نیز راه اندازی شد و در آن زمان 
تعداد هیأت های مذهبی شــــهر همدان 7 هیأت بوده 

است.
محله هــــای جوالن، امامزاده یحیی، محله حاجــــی، بنه بازار و 
آقاجانی بیگ از جمله محله هایی بودند که اولین هیأت های 
 
ً
مذهبی را در همدان داشتند. پس از آن می بینیم که تقریبا
هر محله قدیمی همدان یک مسجد و یک هیأت مذهبی 
اختصاصی برای خود داشت و شاید تاریخ تأسیس هیأت ها 

با ساخت مسجد آن محله یکی بود.
 هیــــأت حســــینیه آقاجانــــی بیگ جــــزء 7 هیأت   �

قدیمی همدان
مدیر هیأت حســــینیه آقاجانی بیگ در این خصوص به 
هگمتانه گفت: این هیأت جزء 7 هیأت قدیمی همدان 
اســــت که از ســــال ها پیــــش فعالیت خــــود را در محله 

آقاجانی بیگ شهر همدان آغاز نموده است.
رضــــا یدالهی با اشــــاره بــــه اینکه ســــابقه اجــــرای تعزیه 
در محلــــه آقاجانــــی بیــــگ به بیــــش از 70 ســــال پیش 
بازمی گــــردد، اضافه کــــرد: افرادی مانند حــــاج رضا زندی، 
حاج رضا فرخ نیا، علی آجیلــــی، علی رنگچیان و... تاکنون 

تعزیه را در این هیأت اجرا کرده اند.
وی از وجــــود بیــــش از 450 هیأت در شــــهر همدان در 
سال های اخیر خبر داد و افزود: هیأت حسینیه آقاجانی 
بیگ همــــواره در شــــب های جمعــــه و ایام شــــهادت و 
والدت اهــــل بیــــت)ع( و مناســــبت های مختلف ملی 
مراسم گوناگونی اجرا می کرده که در حال حاضر با وجود 

بیماری کرونا دچار اخالل شده است.
 جذب جوانان محله آقاجانی بیگ به هیأت این   �

محله
یدالهــــی با بیــــان اینکه برخــــورد خوب ریش ســــفیدان 
و پیرغالمــــان یک هیــــأت می تواند در جــــذب جوانان و 
نوجوانان به هیأت های مذهبی مؤثر باشــــد، ادامه داد: 
ما همواره در راستای جذب جوانان محله آقاجانی بیگ 

به هیأت حسینیه این محله گام برداشته ایم.
وی گفت: در روز عاشــــورا و سوم امام حسین)ع( هیأت 
حضــــرت قاســــم)ع( کــــه متشــــکل از 30 نفــــر از همین 
نوجوانان و جوانان هیأت است به نواختن موزیک های 

حزن انگیز در طول مسیر عزاداری می پردازند.

مدیــــر هیــــأت حســــینیه آقاجانی بیــــگ با بیــــان اینکه 
عزاداری مراســــم ماه محرم در این هیأت همه ســــاله به 
صورت منظم برگزار شــــده اســــت، اضافه کــــرد: هیأت و 
آقاجانی بیگ در روز عاشورا  دسته سینه زنی حســــینیه 
از مســــجد آقاجانی بیگ شروع به حرکت می کند و پس 
از عبور از مسیرهای بلوار شــــهید مدنی، آرامگاه بوعلی 
ســــینا، پیاده راه بوعلی، میدان امام)ره( و خیابان تختی 
دوباره به ســــمت بلوار شــــهید مدنی و مسجد آقاجانی 

بیگ مسیر را ختم می کند.
آقاجانــــی بیــــگ یــــک هیــــأت   �  هیــــأت مذهبــــی 

مسجدمحور است.
رضا یدالهی با اشــــاره به اینکه پیروزی ما در انقالب و نیز 
8 سال دفاع مقدس با محوریت مساجد شکل گرفت، 
افزود: هیأت های مذهبی نیز باید مسجدمحور باشند و 
این مسأله کاماًل در هیأت حسینیه آقاجانی بیگ دیده 

می شود که این هیأت یک هیأت مسجدمحور است.
وی بــــر محوریت مســــاجد در محله های قدیمی شــــهر 
همدان تأکیــــد کرد و ادامه داد: اهالــــی محله  های قدیم 
همواره در مســــاجد به بسیاری از مســــائل و مشکالت 
خــــود رســــیدگی می کردند و مســــجد آقاجانــــی بیگ نیز 

همواره این محوریت را در محله داشته و دارد.
یدالهــــی اضافه کرد: انقالب اســــالمی هم از مســــاجد و 
حسینیه  ها آغاز شد و حضور اهالی هر محل در مسجد 
و حسینیه آن محل بود که به پیروزی انقالب کمک کرد.

وی با اشــــاره به وجود مشــــکالت اقتصادی و اجتماعی 
در جامعه و آثار آن بــــر زندگی مردم گفت: با وجود اینکه 
اوضــــاع جامعه و وضع معیشــــتی مردم چنــــدان خوب 
نیســــت اما حضور مردم در مراسم هیأت های مذهبی از 
جمله هیأت حسینیه آقاجانی بیگ هرگز کم رنگ نشده 

است.
یدالهــــی تأکیــــد کــــرد: هرچند امســــال با وجود شــــیوع 
ویروس کرونــــا این مراســــمات به شــــکل های دیگری 

ممکن است برگزار شوند.
 بازســــازی ســــقاخانه حضــــرت ابوالفضــــل)ع( در   �

محله آقاجانی بیگ
مدیــــر هیــــأت حســــینیه آقاجانــــی بیگ به وجــــود یک 
سقاخانه قدیمی در کنار مســــجد آقاجانی بیگ اشاره و 
ابراز کرد: این ســــقاخانه که به نام حضرت ابوالفضل)ع( 
نام گذاری شده تاکنون 3 مرتبه مورد بازسازی قرار گرفته 

است.
رضا یدالهی ادامه داد: در ســــال های قبل این سقاخانه 
در و پنجره هــــای قدیمی داشــــت که مردم بــــه آنها قفل 

می بستند و طلب حاجت روایی از آن را داشتند.
وی افزود: امروز هر کس حاجتی داشــــته باشد شمعی 
در این ســــقاخانه روشــــن می کند و یا نــــذورات خود را با 
انداختن پول به داخــــل آن ادا می کنند و می توان گفت 
این ســــقاخانه ارزش معنــــوی زیادی بــــرای اهالی محله 

آقاجانی بیگ دارد.

چمن آقاجانی بیگ نبض تپنده محله ای کهن
هگمتانــــه، گروه محله مــــا: محالت قدیمی در هر شــــهر 
گویای تاریخ و فرهنگ آن شــــهر هســــتند که می توانند 
نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی شهر داشته باشند. 
محلــــه جایی اســــت کــــه قدیمی هــــا از آن حکایت های 
فراوان دارند و امروزی ها کمتر با آن آشــــنا هستند. شاید 
معماری و شهرســــازی مدرن باعث این شکاف شده و 
با کم رنگ کردن هویت هر محلــــه و به دنبال آن هویت 

، همبستگی اجتماعی را نیز کم رنگ نموده است. شهر
اکثــــر محله های قدیمــــی و بافت هــــای تاریخــــی پس از 
گذشت ســــال ها و با رشــــد زندگی شهرنشــــینی جدید 
و ساخت و ســــازهای انجام شــــده از بین رفته اند و تنها 
نامی از آنها بر روی پالک شــــهرداری باقی مانده که بسیار 

تأسف آور و ناراحت کننده است.
محالت قدیمی در شهر همدان نیز که شهری با تاریخچه 
کهن است طی ســــال ها دچار تغییرات زیادی شده اند و 

آسیب های فراوانی به آنها وارد شده است.
این محله ها با توجه به نوع معماری و قدمت تاریخی که 
دارند می توانند ظرفیت مهم و باارزشــــی در بیان تاریخ و 
هویت شهر همدان باشند و تخریب آنها همچون زدن 
تیشه به ریشــــه این هویت تاریخی است که باید جلوی 

آن گرفته شود.
یکــــی از عناصر مهــــم در هریــــک از محله هــــای قدیمی 
شــــهر همدان عنصر چمــــن محله بوده که بــــه عنوان 
فضای ســــبز موجود در محالت به نــــام چمن آن محله 
خوانده می شــــده و این عنــــوان تنها مختص به شــــهر 
همدان اســــت که در مراکز محله آن چمنی به نام محله 

وجود داشــــته اســــت. هنوز هــــم مردم شــــهر همدان 
بــــه ویــــژه قدیمی های این شــــهر محــــالت را بــــا عنوان 
چمن می شناســــند هرچند با انجام ساخت و سازهای 

بی ضابطه بسیاری از این چمن ها از بین رفته اند.
 چمن آقاجانی بیگ نبض تپنده محله است  �

یکــــی از محــــالت قدیمی شــــهر همــــدان کــــه چمن آن 
همچنــــان مانند قدیم باقی مانده آقاجانی بیگ اســــت 
که هنوز هم مانند گذشــــته بچه هــــا در این چمن بازی 
می کنند و افراد کهنســــال در اطراف آن به تماشا و گپ 

گفت مشغولند. و 
کنــــار این چمــــن نیمکتــــی در کنار درخت تــــوت بزرگی 
اســــت کــــه پیرمردها و گاهی هــــم جوان ها بــــر روی آن 
می نشــــینند و نفســــی تازه می کنند و این چمن مانند 
نبض تپنده این محله به همه جان می بخشــــد. با یکی 
از ایــــن پیرمردها هم کالم شــــدم. او که خــــودش را حاج 
عباس معرفی کرد، گفــــت: خیلی روزها می آیم کنار این 
چمــــن که خاطرات زیــــادی از دوران کودکــــی و جوانی ام 
در کنار آن گذاشــــته است و خدارو شــــکر که هنوز این 
آقاجانی بیگ ســــر جایــــش باقی مانده  چمن در محله 

است.
او به پارکینگ طبقاتی اشــــاره می کند که چند صد متری 
آن طرف تــــر از چمــــن در حــــال ســــاخت اســــت و ادامه 
می دهد: چمــــن آقاجانی بیگ زیر نزدیــــک این پارکینگ 
طبقاتی قرار گرفته و کم کم شــــاید به یک میدان تبدیل 
شــــود که حال و هوای چمــــن را از دســــت خواهد داد و 

امیدوارم این چنین نشود.

حاج عبــــاس می گوید: همیــــن حاال هــــم ترافیک زیادی 
داریم در محله آقاجانی بیگ و با این ترافیک خودرو های 
بیشــــتری می آیند و راه هــــای عریض تــــری می خواهند و 

چمن کوچک تری.
با حســــرت آهــــی می کشــــد و می افزاید: ایــــن مغازه های 
قدیمی در لبه مسیر هم جلوی راه را گرفته اند برای عبور 
ماشین و ماشین و ماشین. امیدواریم خرابشان نکنند 
و فکری برای محلــــه و مرکز محله و چمــــن کنند که باید 

بماند برای نسل های بعدی.
 هیاهــــوی شهرنشــــینی در کوچه هــــای خلــــوت   �

محله های قدیم
بسیاری از کوچه های خلوت و بی سروصدای محله های 
قدیمی شــــهر همدان امروز معبری برای عبور خودروها 
و وسایل نقلیه پر ســــروصدا شده اند و محلی برای پارک 

خودرو ها.
متأســــفانه  هیاهــــوی شهرنشــــینی و آپارتمان ســــازی و 
ســــاخت پارکینگ ها کم کــــم هویت محالت مــــا را زیر پا 
گذاشته و ساختار محله را دچار تغییر و دگرگونی می کند.
محله آقاجانی بیگ به دلیل اینکه به مســــیری به سمت 
پیــــاده راه بوعلی و میدان امام)ره( تبدیل شــــده اســــت 
دچار معضل ترافیک گشته و ساخت پارکینگ طبقاتی 
در دل این محله نیز راهگشای این مسأله نخواهد بود.

امیدواریم چمن آقاجانــــی بیگ و این مرکز محله قدیمی 
در این بافــــت تاریخی بــــه تدریج دچار آســــیب دیدگی از 
عبور خودروها نشــــود و همچنان هویت تاریخی خود را 

حفظ کند.

محله ما

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با هگمتانه:

کاهش تراکم بافت آقاجانی بیگ، راهی برای حفظ هویت محله
هگمتانــــه، گروه محله ما- راضیه مهری:  تمام شــــهرهای 
تاریخی ایران از جمله شهر همدان دارای بافت و ساختار 
باارزشــــی بوده اند کــــه طی گذشــــت زمان دچــــار تحوالتی 
شــــده اند. نخستین دخالت ها در بافت های تاریخی ایران 
به اوایل دوره پهلوی بازمی گردد. محله های قدیمی شهر 
همدان نیز دســــتخوش تحوالت بســــیاری قرار گرفتند به 
گونــــه ای که امروز از آن بافت قدیمی و محله های ســــنتی 

چندان باقی نمانده است.
محله آقاجانی بیگ همدان نیز با قدمت 100 تا 150 ســــاله 
دچار تغییراتی شــــده اســــت و به دلیل نزدیکی آن به بازار همدان، در حال حاضر بــــه بافتی تجاری مبدل 
گشــــته است. این محله مســــکونی از زمانی که خیابان بوعلی به پیاده راه تبدیل شده به عنوان مسیری 
برای عبور و مرور عابران پیاده و خودرو ها به مقصد خیابان بوعلی و میدان اصلی شــــهر شــــناخته شــــد. 
 سنگینی بر این محله حاکم شود و کوچه های این محله 

ً
همین امر سبب شده است که ترافیک نسبتا

و محله های اطراف آن مانند سرپل یخچال به پارکینگ خودرو ها تبدیل شود.
در همین راستا با دکتر حسن سجادزاده، مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا گفتگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانید.
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حدیث

عکس روز
ســــرویس بهداشتی دور آرامگاه تکمیل شد اما دِر  آن را عصر نشده قفل می زنند

کتابی که ترامپ نمی خواهد 
یکا بخوانند مردم آمر

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتــــاب »اتاقی که در آن اتفاق 
افتاد« حــــاوی خاطــــرات 18 ماهه حضور جــــان بولتون 
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت 

متحده توسط انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر شد.
 the room where« این کتــــاب ترجمه کامــــل کتــــاب 
جنجالــــی   »is happened: White House memoir
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید است که نسخه 
آن اوایل تابستان سال جاری منتشر شده  انگلیسی 

بود.
مهم تریــــن بخش کتاب بــــرای مخاطب فارســــی زبان را 
می تــــوان فصــــل مربوط به ایــــران دانســــت. این چهره 
ضدایرانی کاخ سفید در این بخش به شرح پشت پرده 
سیاست های اتخاذ شــــده کاخ سفید در مورد مسائل 
مرتبط با ایران می پــــردازد: از جمله خروج ایاالت متحده 
آمریکا از برجــــام، انهدام پهپاد جاسوســــی گلوبا هاوک 
ارتش آمریکا در داخل مرزهای سرزمینی ایران در شرق 
، مأموریت نخست وزیر ژاپن به ایران و دیدار  تنگه هرمز
با رئیس جمهــــور و رهبر معظم انقالب و حوادث انفجار 

نفتکش ها در بندر فجیره امارات متحده است.
این کتاب هرچند به نیت افشــــاگری علیه سیاست های 
ترامپ به نــــگارش در آمده اما در نهایــــت نباید از نظر دور 
داشــــت که راوی آن جــــان بولتون اســــت، نماینده جناح 
تندروِی ضدایرانی و جنگ طلب سیاستمداران امریکایی. 
به همین جهت انتشارات امیرکبیر در عین رعایت امانت 
در ترجمه اما در قالب پاورقی های متعــــدِد جدا از متن به 
تشریح بعضی ادعاهای خالف واقع بولتون به خصوص در 

موارد مرتبط با ایران پرداخته است.
»اتاقی کــــه در آن اتفــــاق افتــــاد« اثر جــــان بولتون که 
آن به سرپرستی محمد معماریان انجام گرفته،  ترجمه 
شــــامل 15 فصل و 608 صفحه است که در قطع رقعی 
و قیمــــت 75هزار تومان توســــط انتشــــارات امیرکبیر 

راهی بازار نشر شده است.

میز مطالعه

امام علی)ع( هر روز در بازار 
توصیه به رعایت حق الناس می کرد

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در قرآن کریم آمده اســــت:  ای کســــانی 
که ایمــــان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشــــروع 

نخورید.
پیامبر مکرم اسالم)ص( فرموده اند: کسی که از ادای حقی از حقوق 
مســــلمانان خودداری کند، او را از برکت رزق محروم می گرداند مگر 

اینکه توبه کنند.
)ع( نقل شــــده اســــت که وقتی حضرت  حکایت: از امام محمد باقر
علــــی)ع( در کوفــــه بود هر روز صبح بــــه بازار کوفه می آمــــد و بازار به 
بازار می گشــــت و بــــه مغازه دارها خطاب می کرد کــــه »ای تجار از خدا 
بترســــید، از دروغ گفتــــن، رباخــــواری و ظلم کردن به مــــردم اجتناب 
کنید، حــــق پیمانه و وزن را به خوبی ادا کــــرده و حق الناس را بدون 
کم و کاســــت بدهید، چیــــزی از حق مردم کم نگذارید، بیشــــتر هم 

بدهید.«
حق مردم را ادا کن ای پسر

تا نگردی در دو عالم خیره سر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

اکران برخط فیلم های کوتاه
از چشم آبی تا سیندرال

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: انجمن ســــینمای جوانان ایران اقــــدام به اکران 
اینترنتی تعدادی از فیلم های کوتاه خود کرده است.

به نقل از روابط عمومی انجمن ســــینمای جوانان ایــــران، نمایش اینترنتی 
گزیده فیلم های کوتاه انجمن ســــینمای جوانان ایران کــــه با عنوان »چهار 
ایــــده، چهــــار فیلم« برپــــا می شــــود، فیلم های »چشــــم آبی« بــــه کارگردانی 
امیرمســــعود ســــهیلی، »آرداک« ســــاخته اســــماعیل منصــــف، »ایوب« به 
کارگردانــــی امیــــن قوامی، »ســــیندرال« ســــاخته مهــــدی آقاجانــــی، از طریق 

« به نمایش در آمد. سرویس های نمایش اینترنتی »ُودیو« و »هاشور
تعدادی از فیلم های موفق انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره های 
ملی و بین المللی تا پایان ســــال به صورت هفتگی از طریق ســــرویس های 

نمایش اینترنتی به نمایش درخواهند آمد.
نمایش اینترنتی فیلم های کوتاه با هدف دسترســــی آســــان تر فیلم سازان 
جوان به فیلم های کوتاِه باکیفیت، آشــــنایی هرچه بیشــــتر مخاطبان عام 
با فیلم کوتاه و همچنین اســــتفاده حداکثری از ظرفیت پلتفرم ها در زمینه 
انتشــــار و نمایش فیلم های کوتاه، در دســــتورکار انجمن سینمای جوانان 

ایران قرار گرفته است.
این فیلم ها پس از یک هفته همچنان در آرشــــیو ایــــن وبگاه ها قرار دارد و 

عالقه مندان در هر زمان به آن ها دسترسی خواهند داشت.

سی نما

وصیت شهید حمید حجه فروش

جانم تقدیم انقالب و صاحب انقالب
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بودی، زیــــر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر 
آتش کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امــــروز منم که می خوانمــــش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیــــم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

این اعجاز بــــزرگ قرن و این پیــــروزى بی نظیر 
و ایــــن جمهورى اســــالمی محتاج بــــه حفظ و 

نگهبانی است. )امام خمینی(
براى حفظ اسالم باید از بذل جان و مال دریغ 
نکرد. پس مــــا جوانان هــــم ایــــن راه را که راه 
که مرگ با  کردیم  حسین)ع( اســــت انتخاب 
عزت بهتــــر از زندگی در ذلت اســــت. حال به 

طور خالصه هدف خود را می نویسم:
1ـ حقیر براى حفظ اســــالم و مسلمین و والیت 
فقیــــه و حکومــــت جمهورى اســــالمی ایران و 
گاهانه و از روى  رهبرى امام خمینی ایــــن راه را آ

شناخت قبلی انتخاب کردم و این راه را بهترین 
سعادت همه انسان هاى روى زمین می دانم، 
به همین علت هم اســــت امیــــدوارم جهان با 
وحدت کلمه پــــر از عدل و داد شــــود. حاضرم 
بهترین هســــتی خود یعنــــی جانــــم را تقدیم 
انقالب و صاحب انقالب کنم تا شــــاید با خون 

خود مقدارى از درخت اسالم را آبیارى کنم.
2ـ پیام به همه برادران و خواهرانم: شــــمارا به 
خدا قــــدر و ارزش یکدیگر را بدانید و از غیبت 
و حسد و کبر و دروغ و حب دنیا پرهیز کنید. 
وقتــــی از اینهــــا دورى جســــتید، آنقــــدر بزرگ 
می شوید که احســــاس می کنید خدا را دارید. 
می بینید عزیزانم بهترین هدف اهلل اســــت و 
کســــی که می تواند ما را زودتر به خدا برســــاند 

خط والیت فقیه است.
3ـ بــــه همکاران معلــــم خود که چون شــــمع 
می ســــوزند و بــــه دیگــــران نــــور می رســــانند، 
می گویــــم که شــــما را قســــم به خون شــــهدا 
مسؤولیت بس خطیر خود را به نحو احسن 
انجام دهید که اگر شــــما انجام دهید جامعه 
ما پاک می شــــود و این بچه هــــا از خود بیخود 
نمی شوند و یک مســــلمان واقعی می شوند، 
آن وقت است که همه مشکالت و سختی ها 
درست می شود. برادر و خواهر معلم اگر پاک 
و تزکیه نشــــوید، نمی توانیــــد دانش آموزان را 
تزکیه کنید. مســــلما وقتی شــــما تزکیه شده 

باشید خیلی روى دانش آموز اثر می گذارید.
پدر عزیز و مادر مهربانــــم، امیدوارم مرا حالل 
کنیــــد زیرا شــــما زحمت من و برادرانــــم را زیاد 
کشیده اید. امید اســــت بعد از شهید شدن 
مــــن گریــــه نکنید زیرا جــــان ما تعلــــق به خدا 
دارد. هر وقت که بخواهد می گیرد. شــــما باید 
خوشحال باشــــید که دو فرزند خود را در این 
راه داده اید و در آن دنیا سربلند خواهید بود. 
ضمنا اگر جنازه من به دســــت شــــما نرسید 
افســــوس نخورید که جســــم انســــان ارزش 
ندارد بلکه روح اســــت کــــه ارزش دارد، ارزش 
آن شهید بیشتر اســــت که چون پیکر سرور 
شهیدان حســــین بن علی)ع( و همراهانش 
در صحــــراى کربال در بیابان مانــــد. تمام آرزوى 
من این بود که شــــاید بتوانم راه حسین )ع( 
و نیکنام هــــا و مرادیــــان و ســــعید را بپیمایم 
امید اســــت که بعد از من شــــما هم بتوانید 
راه شــــهیدان را بپیمائید، چون شما در قبال 

خون شهیدان مسؤول هستید.
مادر مرا می بخشــــی که زود به جبهه رفتم زیرا 
این وظیفه شــــرعی من بود کــــه هر کارى که از 
مــــن در آن جا برمی آید بایــــد آن را انجام دهم؛ 
به قول شــــهید ناصر نیکنام در حالی که روى 
صندلــــی چرخدار بــــه عملیات می رفــــت به او 
کنید،  که شما بهتر اســــت استراحت  گفتند 
ایشــــان گفتند که از دست من تا جائی که کار 

برآید و کوتاهی کنم خیانت کرده ام.
به امید پیروزى اسالم بر کفر و به یاد شهیدان 
دست بر دعا برمی داریم و با هم دعا می کنیم. 

خدایا از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر بیافزا.
وصیت نامه شهید حمید حجه فروش

منبع: خبرگزاری فارس

ثار ترجمه شده به کشور ضرورت توجه به هجمه فرهنگی  ناشی از ورود آ

سوژه های پرداخته نشده بسیاری در ادبیات کشور داریم
هگمتانه، گروه فرهنگی: در زمان حاضر داســــتان انقالب 
بــــرای گروه ســــنی نوجــــوان خیلی کم نوشــــته می شــــود؛ 
در حالی که ضروری اســــت نوجــــوان امروز نیــــز از ماجرا و 
گاه شــــود. آنها بایــــد بدانند که در  چرایــــی وقوع انقــــالب آ
زمان پهلوی چه فشــــاری روی دوش مردم بوده است. در 
ســــال های اخیر هجمه هایی در فضای مجازی ایجاد شده 
اســــت که فضای دوران پهلوی را فضای مناسب و خوبی 
توصیف می کند؛ به طوری که گاه این طور القا می شــــود که 
»کاش در آن دوران زندگی می کردیم«؛ در حالی که این طور 
نبود و مردم در ســــختی و تنگنا بوده اند و به همین دلیل 

هم دست به انقالب زدند.
در یکی از کتاب هایم به نام به این موضوع اشــــاره کرده ام؛ 
در »تونل ســــوم« دوست داشــــتم مخاطب این طور فکر 
نکند که انقالب تنها در تهران و ورامین رخ داده و در بقیه 
شهرهای کشــــور هیچ خبری نبوده اســــت. نمی خواستم 
مخاطب نوجوان فکــــر کند که انقالب تنهــــا دغدغه یک 
قشر خاص بوده اســــت. با روایت داستان در بستر شهر 
کرمانشــــاه، قصد داشــــتم بگویم که پیروزی انقالب حتی 
در دورتریــــن نقاط ایران و حتی در نقاط مرزی دغدغه مردم 
بود. مردم از دست فشــــار و خفقان دوران پهلوی خسته 
بودنــــد و همه مردم دوســــت داشــــتند که رژیــــم پهلوی 

سرنگون شود.

تعدد کارهای ترجمه، عرصه را برای انتشــــار کارهای تألیفی 
تنگ کرده اســــت، در زمــــان حاضر بیشــــتر کارهای حوزه 
کتاب نوجوان، ترجمه اســــت و با توجه به کمیت و ازدیاد 
کتاب هــــای ترجمه ای در این بخش، به حــــوزه تألیف ظلم 
و اجحاف می شــــود. تولید اثر که مدنظر خودمان باشــــد و 
با فرهنگ جامعه ایرانی ســــازگار باشد، کم داریم. وقتی به 
فروشــــگاه ها می رویم با انبوهی از کتاب های ترجمه شده 
در بخش های مختلف بزرگسال، کودک و نوجوان مواجه 

می شویم.
ایــــن حجــــم از کتاب هــــای ترجمه شــــده بــــر زندگــــی و کار 
نویســــنده ایرانــــی نیــــز تأثیرگــــذار خواهد بــــود. وقتی مِن 
نویســــنده وقت می گذارم و کتابی را منتشر می کنم، برای 
چاپ کتابم دغدغه دارم و ناشــــر به ســــختی قبول می کند 

تــــا آن کار را چاپ کند، امــــا وضعیت در مــــورد کتاب های 
 به چاپ 

ً
ترجمه شــــده متفاوت اســــت. ناشــــران عمومــــا

این دســــته از آثــــار روی خوش نشــــان می دهنــــد و چاپ 
این دســــته از آثار راحت است. این شــــرایط بر انگیزه من 
نویســــنده تأثیرگذار خواهد بود و ممکن است نویسنده 
به این فکر کند که وقت و انرژی کمتری بگذارد و به سمت 
ترجمه آثار برود. نویسندگانی را سراغ دارم که انتخاب خود 

را در این زمینه تغییر داده و به سمت ترجمه آثار رفته اند.
هجمه فرهنگــــی ای که از طریق کارهای ترجمه شــــده وارد 
کشــــور می شــــود، در نهایت آســــیب زا خواهد بــــود. اآلن 
زمانــــی اســــت که نویســــندگان بایــــد مقابل این شــــرایط 
مقاومت کنند و به تولید اثر متناســــب بــــا فرهنگ ایران 
بپردازند. من منکر ارزش کتاب های ترجمه شده نیستم و 
نمی گویم اصاًل نباید هیچ کار ترجمه شده ای وارد بازار نشر 
شود، منظور این اســــت که این شرایط ضابطه مند باشد. 
موضوعــــات مختلفی در حــــوزه تاریخ، فرهنــــگ و ادبیات 
ما وجود دارد که به آن پرداخته نشــــده اســــت، سوژه های 
پرداخته نشــــده بســــیاری داریم، چرا نباید به این دسته از 
موضوعات و آثار بها داده شــــود و به جــــای آن، کتاب های 

ترجمه شده پررنگ تر شوند؟
»بخشی از گفتگوی خبرگزاری تسنیم با فاطمه الیاسی 

نویسنده کتاب »تونل سوم«.

گمشده لب دریا
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مؤلــــف در »گمشــــده لــــب 
دریــــا« ماهی گیری را به مخاطب مشــــتاق به اشــــعار حافظ 
می آمــــوزد؛ او به جای اینکه به شــــرح همه ابیــــات بپردازد، 
روشــــی را به مخاطب در تحلیل ابیات آموزش می دهد که 
خواننده با تکیه بر آن می تواند به درک و دریافت درســــتی 

از اشعار حافظ دست یابد.
و  پژوهشــــگران  میــــان  گذشــــته  دهه هــــای  طــــی  حافظ 
شــــارحان، جایگاه ویژه ای داشــــته اســــت. آثــــار متنوع و 
آثارش منتشــــر شــــده  متعددی درباره خواجه شــــیراز و 
کــــه هریک تالش داشــــته اند تا از وجهی به آثــــار و آرای او 
بپردازنــــد، اما کیفیت کارهای ارائه شــــده همانند کمیت 
آنها، همواره مناسب نبوده است. شمار آثاری که مشابه 
هم بوده و گاه حرف جدیدی برای مخاطب نداشــــته اند، 
کــــم نبــــوده اســــت. در این میــــان انتشــــار آثــــاری چون 
»گمشــــده لب دریا« دریچــــه جدیدی به روی مشــــتاقان 
ادبیات فارسی و عالقه مندان شعر حافظ گشوده است.
تقی پورنامداریان که می توان او را پژوهشــــگری بی قیل و 
قال نامید، در این اثر با رویکردی جدید، ویژگی های شــــعر 
حافظ را موشــــکافی کرده است؛ به گونه ای که مخاطب در 
، همانند دیگر آثــــار پورنامداریان، با مطالب دقیق،  این اثر

جدید و متنوع مواجه می شود.
معنــــی و زمینه های آن در جهان شــــعر حافــــظ، صورت و 
، ســــاختار و بررسی  ظرایف هنری در شــــعر خواجه شــــیراز
پیوند معنایی و تأویل، شــــعر کالســــیک و شــــعر حافظ و 

همچنین تفســــیر و تأویل نخســــتین غزل از دیــــوان او از 
جمله موضوعاتی اســــت کــــه مؤلف در این کتــــاب به آن 

پرداخته است.
برخی از منتقدان بر این باورند که »گمشــــده لب دریا« را 
می توان شرحی فشــــرده بر گزیده ای از ابیات و غزل های 
دیوان حافظ دانســــت؛ زیرا نویسنده در جای جای کتاب 
و گاه به مناســــبت بحث های مختلف به شــــرح و تأویل 
ابیــــات فراوانی پرداخته اســــت. تعدادی از ابیات شــــرح 
شــــده از نوع ابیاتی اســــت که به قولــــی »بحث برانگیز یا 
دیریاب« شــــناخته شــــده و تعدادی دیگــــر نمونه هایی 
از ابیاتــــی که نمودار ظرایف و لطایف شــــعر حافظ اســــت 
و نویســــنده کتاب ســــعی کرده آن ظرایــــف و لطایف را با 

رویکردی گاه متفاوت بازنمایی کند.
از مهمتریــــن ویژگی های »گمشــــده لب دریا« این اســــت 
کــــه مؤلف ماهی گیــــری را به مخاطب مشــــتاق به اشــــعار 
حافظ می آمــــوزد؛ او به جای اینکه به شــــرح تک تک ابیات 
و غزل های خواجه شــــیراز بپردازد، روشــــی را به مخاطب در 
تحلیل ابیات آموزش می دهد کــــه خواننده پس از آن نیز 
با تکیه بر این روش ها می تواند به درک و دریافت درستی 

از آرا و ابیات دیوان حافظ دست یابد.
پورنامداریــــان در ایــــن کتاب بــــر ســــر موضوعاتی بحث 
می کند که اســــاس شــــناخت از شــــعر حافظ را شــــامل 
 ، می شود. یکی از موضوعات جالب و خواندنی در این اثر
تأویل پذیــــری ابیات و به اصطالح خوانــــش هرمنوتیکی 

آن و شــــباهت ها و تفاوت های ســــاختار ابیات غزل های 
شــــاعر با ســــاختار آیــــات قــــرآن کریم اســــت کــــه بیانگر 
 ، آیات وحی است. در این بحث اخیر تأثیرپذیری شاعر از 
پورنامداریــــان آرای محققــــان و پژوهشــــگران دیگر را رد 

می کند و نظر جدیدی را ارائه می دهد.
مؤلــــف عنــــوان کتــــاب را زیرکانه از یکــــی از ابیــــات حافظ 

انتخاب کرده است:
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد...
انتشــــارات ســــخن به تازگی چاپ ششــــم از این اثــــر را به 
قیمت 88 هزار تومان در دســــترس عالقه مندان به شعر 

خواجه شیراز قرار داده است.

ایستگاه آسمان

درنگ

اشعار حافظ


