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تبدیل وضعیت همدان
 از نارنجی به زرد

فامنین در وضعیت قرمز
معــــاون امور بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا از وضعیت زرد 

شهرستان همدان خبر داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان:

ابالغ 7۰ درصد اعتبارات عمرانی 
همدان برای نخستین بار

5۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی همدان

  رئیس ســــازمان برنامه و بودجه اســــتان همدان از ابالغ 70 درصد از منابع 
اعتبارات عمرانی استان همدان خبر داد و گفت: اعتبارات استانی امسال 

500 میلیارد تومان است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید اســــکندر صیدایی عصر دوشــــنبه بیان کرد: 
پروژه های هفته دولت به طور حتم بر معیشت و پویایی و توسعه استان 

اثرگذار است.

بررسی هگمتانه از وضعیت امروز محوطه سریخچال:

سرپل یخچال 
یا سرپل پارکینگ!

شهر همدان همانند سایر شــــهرها دارای ساختار منسجم فضایی است 
که از کوچک ترین عنصر کالبدی یعنی مسکن شروع می شود و به عناصر 
بزرگ تقســــیم می گردد. در این میان حلقه واســــط بافت های مســــکونی 
و ســــایر مراکز شــــهر را محالت شهر همدان تشــــکیل می دهند که حیات 

اجتماعی شهر به آنها وابسته است.
، از زمان های  مهم ترین عنصر شهری پس از مجموعه بازار و مرکزیت شهر
قدیم تاکنون محالت شــــهر همدان بوده است. به لحاظ شکلی و ساختار 
، مســــجد جامع، ســــراها،  ، بازار فضایــــی، محالت بــــر گرداگــــرد مرکز شــــهر

کاروانسراها و... با فاصله ای از 800 تا 1500 متر شکل گرفته بودند  ...

مرثیه ای برای روستای سنگی ایران که بافت سنگی اش از بین رفته است

»ورکانه« در آستانه خروج از صف ثبت جهانی
صفحه   3

رشد منفی آمار تولد 
برای چهارمین سال متوالی

غ نقش دالالن در گرانی مر
غ تخلف فروشگاه های حاشیه شهر در فروش مر

تالش مدرسه های غیر دولتی 
برای کالس های حضوری

)ع( تالش برای ثبت ملی مراسم شاهزاده علی اصغر

یانج و  یه شهر مر ثبت ملی تعز
ین مراسم سوم  روستای درگز

امام حسین)ع( و سنت سقایی 
در شهر همدان تاکنون

تحلیلی بر عملکرد داور »همدانی« 
شهرآورد جام حذفی

استقالل و پرسپولیس
با این داور خوب می بازند!

محرمی ویژه
مدیحه سرایی مداحان 

مقابل منزل شهدا و کوچه ها

گزیده ها

تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست ساالنه هیأت امنای بنیاد بوعلی سینا:

پیشبردبرنامهها بهرهگیریازفضاهایمجازیوعمومیدر
صفحه   4
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هگمتانه، گروه خبر همدان:  رئیس ســــازمان برنامه و بودجه اســــتان همــــدان از ابالغ 70 درصد از 
منابع اعتبارات عمرانی استان همدان خبر داد و گفت: اعتبارات استانی امسال 500 میلیارد تومان 

است.
به گزارش هگمتانه، سید اسکندر صیدایی عصر دوشنبه بیان کرد: پروژه های هفته دولت به طور 

حتم بر معیشت و پویایی و توسعه استان اثرگذار است.
صیدایی از ابالغ 70 درصد اعتبارات عمرانی اســــتان همدان برای نخســــتین بار از سوی دولت 
خبر داد و گفت: خوشــــبختانه موافقت نامــــه  پروژه ها با جدیت در حال انجام اســــت، تعدادی 
از پروژه ها که در ســــال 99 در اســــتان به اتمام می رســــد 100 درصد اعتبارات ایــــن پروژه ها داده 

می شود.
ی  لب ها قا ر  د ا  ر ن  ا همــــد ن  ســــتا ا ل  مســــا ا نی  ســــتا ا ت  ا ر عتبــــا ا عــــه  مجمو مــــه  ا د ا ر  د ی  و
م  عال ا ن  ما تو د  ر میلیــــا ر  ا یک هز د  و حــــد ا  ر ملی  ت  ا ر عتبــــا ا و  ن  ما تو د  ر میلیــــا  5 0 0 مختلــــف 

. د کر
کید بــــر اینکــــه امیدواریم تخصیــــص منابع  رئیــــس ســــازمان برنامــــه و بودجه همدان بــــا تأ
بتواند بســــتر را برای توســــعه، تولیــــد و زندگی بهتر برای مــــردم از همه جهــــات را مهیا کند، 
را به عنــــوان اولویت اقتصــــاد مقاومتی و جهــــش تولید  گــــردو  رگ سرشــــاخه کاری  وژه بز پر

کرد. معرفی  استان 

استان

ح آب رسانی به روستاها  ۸ طر
آماده افتتاح

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت 
آب و فاضالب استان همدان از افتتاح هشت طرح 
آب رسانی به روستاهای استان همدان هم زمان با 

هفته دولت خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــید هادی حسینی بیدار روز 
گذشــــته اظهار کرد: اســــتان همدان دارای یک هزار 
و 65 روســــتا اســــت که 790 روســــتا زیر پوشــــش 

آبفا هستند. خدمات شرکت 
وی ادامــــه داد: در حال حاضــــر 520 هزار و 545 نفر 
جمعیت روســــتایی اســــتان در قالب 165 هزار و 11 
آب و فاضالب بهره مند  خانوار از خدمات شــــرکت 

هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان از 
انجام هشت طرح  آب رســــانی به روستاهای استان 
خبــــر داد و گفت: آب رســــانی به روســــتای حمزه لو 
سفلی در شهرســــتان مالیر با اعتبار یک  میلیارد و 

516 میلیون ریال یکی از این پروژه هاست.
وی از آب رســــانی بــــه روســــتای گنبــــد بــــا اعتبار 3 
میلیــــارد و 799 میلیــــون ریــــال خبــــر داد و افزود: 
اصالح و استانداردســــازی انشــــعابات آب روستای 
ازناو بــــا اعتبار 2 میلیــــارد ریال از دیگــــر پروژه ها به 

شمار می رود.
حســــینی بیدار بــــه آب رســــانی به روســــتاهای علی 
آباد-حســــین آباد مالیر با اعتبــــار 57 میلیارد و 26 
میلیــــون ریال اشــــاره کــــرد و یادآور شــــد: حفاظت 
فیزیکــــی و فنس کشــــی مخزن پیرویــــالن مالیر با 
اعتبــــار 2 میلیــــارد و 200 میلیــــون ریال نیــــز در این 

هفته انجام می شود.
وی از آب رســــانی بــــه روســــتای نهــــران بــــا اعتبار 2 
ریــــال و تصفیه خانــــه فاضالب روســــتای  میلیــــارد 
ســــیمین با 2 میلیارد ریال خبــــر داد و تصریح کرد: 
زیر پوشــــش قرار دادن روســــتای دینارآباد با اعتبار 
2 میلیــــارد و 89 میلیــــون ریــــال از اعتبــــار ملی و 3 
میلیارد و 200 میلیون ریال از اعتبار استانی از دیگر 

پروژه هاست.

پلمب ۲3 واحد متخلف 
در حوزه سالمت

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر نظارت بر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از پلمب 23 مرکز 
غیر مجاز در همدان خبر داد و گفت: در 6 ماه اخیر 
23 مرکــــز غیر مجاز و متخلف حوزه ســــالمت با طی 

مراحل قانونی پلمب شدند.
گذشــــته  کریمی روز  گــــزارش هگمتانه، محمــــد  به 
اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا نظارت و بازرسی 
از مراکــــز ارائه خدمــــات درمانی در راســــتای ارتقای 

سالمت جامعه تشدید شده است.
وی بیان کرد: در این راســــتا بــــا بازدیدهای صورت 
گرفته طی 6 ماه اخیــــر 23 واحد غیر مجاز و متخلف 

در حوزه سالمت استان همدان پلمب شده اند.
مدیر نظارت بر درمان دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
سینا خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه شیوع 
کرونــــا نظارت های مــــا به صورت گســــترده در تمام 
اســــتان ادامه خواهد یافت و بــــا متخلفان برخورد 
جدی خواهد شــــد چرا که حفظ سالمتی مردم حائز 

اهمیت است.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی رعایــــت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی را در تمام مطب ها و مراکز ارائه خدمات 
گفــــت: در صــــورت عدم  درمانــــی الزم دانســــت و 
رعایت نــــکات الزم بــــا واحدهای متخلــــف برخورد 

قانونی صورت می گیرد.

ید 435 هزار تن گندم  خر
در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل شرکت غله و 
خدمات بازرگانی استان همدان از خرید 435 هزار و 

500 تن گندم تضمینی در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مســــعود بکایــــی از خرید 435 
هــــزار و 500 تن گنــــدم تضمینی تا دوم شــــهریور در 
همدان خبر داد و اظهار کرد: ارزش این میزان گندم 

خریداری شده یک هزار و 99 میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: 887 میلیارد تومان از مطالبات گندم 
کاران پرداخت شده و 211 میلیارد تومان باقی مانده 

است که میزان پرداخت 80.74 درصد است.
مدیرکل شــــرکت غلــــه و خدمــــات بازرگانی همدان 
بــــا بیان اینکــــه از مجمــــوع گندم خریداری شــــده در 
اســــتان، 16 هــــزار و 803 تــــن توســــط مراکــــز دولتی 
انجام شــــده اســــت گفت: 25 هزار و 890 تن توسط 
کارخانجات آرد، 210 هزار و 788 تن توسط سیلوهای 
توســــط  تــــن   20 و  هــــزار   182 و  خصوصــــی  بخــــش 
)تعاونی های روستایی( خریداری شده است. مباشر
وی با تأکید به خرید 435 هزار و 500 تن گندم تضمینی 
در ســــطح اســــتان تصریح کرد: 4 هزار و 757 تن نیز از 

سوی کارخانجات خرید توافقی انجام شده است.

خبـــر

جایــــزه تاریخ علم به دکتــــر پرویز اذکایی تعلق 
گرفت

جایزه تاریخ علم انجمن ایران پژوهی آمریکا  به دکتر 
پرویز اذکایی از چهره های نامــــدار همدان و ایران  و 

مورخ و حکیم همدانی تعلق گرفت.
دکتر اذکایی بیش از 400 مقاله و کتاب در حوزه های 
تاریخ، نسخه شناسی، کتاب شناسی، تصحیح متون 

و ... تألیف کرده است.

شنیدنی ها

استاندار همدان در جمع هیأت رئیسه سپاه انصارالحسین)ع(:

سپاه همواره حامی دولت
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 

سپاه و بسیج همواره حامی دولت بوده اند.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شاهرخی روز سه شنبه 
در جمع فرمانده و هیأت رئیســــه سپاه انصارالحسین)ع( 
اســــتان همدان افــــزود: ســــپاه در تمامی شــــرایط خاص 
کشــــور نقش آفرینی کرده و هم اینک هم در حوزه مقابله 
با تحریم ها، کمک به بخش های مختلف و تقویت روحیه 

مقاومت در بین مردم تالش می کند.
وی با بیان اینکه ویروس کرونــــا دنیا را دچار چالش کرده 
اســــت افزود: با همکاری و مساعدت کمیته های مختلف 
زیر مجموعه ســــتاد مقابله با کرونا به ویژه ســــپاه همدان 
که کار بازرســــی را بر عهده دارد، توفیق های خوبی کســــب 

شده است.
اســــتاندار همدان تالش در راســــتای خدمت بــــه مردم از 
جمله رزمایش کمک مؤمنانه را کار بزرگ ســــپاه و بســــیج 
دانســــت که این اقدام های شایســــته، بر محبوبیت این 

نیرو در بین مردم افزوده است.
شــــاهرخی ادامــــه داد: اخــــالص در رفتار و عملکرد ســــپاه 

موجب شــــده اســــت که خدمات این نیرو بــــه دل مردم 
بنشــــیند؛ به گونــــه ای که امروز ســــپاه پاســــداران انقالب 

اسالمی بیش از گذشته محبوبیت دارد.
حاکمیــــت  از  نمایندگــــی  بــــه  دولــــت  کــــرد:  اظهــــار  وی 
مســــؤولیت هایی بــــر عهده دارد کــــه در انجام آن، ســــپاه 
نیز خالصانه دولتمــــردان را یاری می دهد و در این راســــتا 
مســــؤوالن دولتی نیز باید فضا را برای نقش آفرینی سپاه 

فراهم کنند.
افــــزود: دولت و ســــپاه همانند یک  اســــتاندار همدان 
خانــــواده بــــا یــــک هــــدف مشــــترک هســــتند و یکی از 
بســــیجی  اســــالمی،  نظام  مســــؤوالن  افتخار  بزرگ ترین 

است. بودن 
شــــاهرخی اضافه کرد: مســــؤوالن اجرایی خود را وابســــته 
بــــه این تشــــکیالت می دانند و وجود صفــــا، صمیمیت و 
وفاق در شورای تأمین همدان موجب شده انرژی و توان 

مسؤوالن معطوف خدمت به مردم شود.
وی ادامه داد: وقــــت و انرژی مســــؤوالن متعلق به مردم 
اســــت و باید برای خدمت به مردم صرف شود و این تفکر 

خدمت رسانی به مردم در تمامی ارکان استان و مجموعه 
عزتمند ســــپاه و بســــیج جاری اســــت و این موجب شده 

کسی دنبال کاری به جز خدمت نباشد.

شــــاهرخی گفت: امروز فضا برای خدمت در استان فراهم 
اســــت و همه ارکان باید در بیان خدمات نظام و مجموعه 

کارهای صورت گرفته تالش کنند.

به نقل از ایرنا، شاهرخی افزود: سپاه و بسیج سرمایه هایی 
بــــرای تضمین آرامــــش و امنیت هســــتند و باید خدمات 

صورت گرفته توسط دالورمردان سپاه بیان شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:

ح جهش تولید تا پایان امسال بهره برداری از 63 طر
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون هماهنگــــی امور 
اقتصادی اســــتاندار همدان با اشــــاره به اجــــرای 63 طرح 
جهش تولید در این اســــتان گفت: ایــــن طرح ها با 10 هزار 
میلیــــارد تومان ســــرمایه گذاری مشــــترک دولت و بخش 

خصوصی تا پایان سال جاری به ثمر می نشیند.
به گزارش هگمتانه، ظاهر پورمجاهد شــــامگاه دوشــــنبه 
در گفت و گوی ویژه خبری با مردم اســــتان همدان اظهار 
کرد: 27 درصد از طرح های یاد شــــده در زمینه کشــــاورزی، 
40 درصد در عرصه صنعــــت و معدن، 16 درصد در بخش 

گردشگری و 17 درصد مربوط به خدمات است.
معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی اســــتاندار همدان به 
فراوانی طرح های جهش تولید در بخش صنعت و معدن 
اشــــاره کرد و گفت: هم اینک در شهرک جوکار یک هزار و 
400 میلیارد تومان ســــرمایه گذاری انجام شده و در حدود 
6 واحــــد صنایع معدنی مســــتقر در این شــــهرک صنعتی 
طرح های توسعه و فرآوری سنگ های معدنی با شتاب در 

حال اجرا است.
وی بــــا بیان اینکــــه به دنبــــال رعایت عدالت در اســــتقرار 
واحدهای تولیدی در همه مناطق اســــتان هستیم افزود: 
در هر منطقه به فراخور ظرفیت ها و اســــتعدادها، صنایع 
مختلف مستقر می شوند تا ضمن تحقق اشتغال و تولید 

از مهاجرت نیز جلوگیری شود.
بــــه گفته معــــاون هماهنگــــی امــــور اقتصادی اســــتاندار 
همدان میزان مشــــارکت بخش خصوصــــی برای احداث 
صنایع بیشــــتر از بخش های دیگر است به طوری که 85 
درصد ســــرمایه مورد نیاز توسط ســــرمایه گذاران و تنها 15 
درصد آن هم در بخش فراهم آوردن زیرساخت ها توسط 

دولت تأمین می شود.

3۰ میلیــــارد تومان رهاورد ســــفر معــــاون فناوری   �
رئیس جمهور به همدان

پورمجاهد با اشــــاره به اهمیت طرح هــــای دانش بنیان در 
محقق ســــاختن اهداف جهش تولید در اســــتان گفت: 

برخی از طرح ها با وجود کوچک بودن در تولید و اشــــتغال 
نقش بزرگی ایفا می کنند به طــــوری که با تولید یک قطعه 

کوچک نقشی کلیدی و اثرگذار دارند.
وی یادآوری کرد: ماه گذشته معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور به همدان سفر کرد که اختصاص 30 میلیارد تومان 

اعتبار به استان از رهاوردهای این سفر بود.
پورمجاهــــد بــــه حمایت های بی چــــون و چــــرای دولت از 
صنایع اســــتان خبر داد و گفت: تمــــام واحدهای صنعتی 
و تولیدی می توانند با نام نویســــی در ســــامانه بهین یاب 
تقاضای خود را بــــرای بهره مندی از تســــهیالت ویژه )بند 
الف تبصره 18( اعالم کنند و ســــهمی در توسعه اقتصادی 

استان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان باید 50 تا 60 درصد از مبلغ 
ســــرمایه گذاری را خودشــــان تقبل و بقیه را از تســــهیالت 

ارزان قیمت دولت استفاده کنند.
وی یادآوری کرد: توســــعه و ترویج کشت های گلخانه ای 
بــــه دلیل حفاظــــت از منابع آبــــی از طرح هایی اســــت که 

مشــــمول حمایت های دولت قرار می گیرد و براســــاس 
ســــند راهبــــردی اســــتان بایــــد ســــاالنه 70 هکتــــار بــــه 

گلخانه های موجود اضافه شود.
پورمجاهــــد بیان کــــرد: در مجموع 63 طــــرح در زمینه های 
مختلف بــــا صرف 10 هــــزار میلیارد تومان اعتبار در ســــال 
جاری به ثمر می نشــــیند تا شــــاهد تحقــــق مطالبات رهبر 

معظم انقالب و شعار امسال باشیم.
وی همچنیــــن از آغــــاز احــــداث 2 واحــــد دامــــداری بــــا 
ســــرمایه گذاری شســــتا در همــــدان خبــــر داد و گفت: 
زی و صنعتــــی  شــــرکت شســــتا در پنــــج طــــرح کشــــاور
اســــتان ســــرمایه گذاری می کنــــد کــــه در هفتــــه دولت 
6 هزار رأســــی آغاز  2 واحد دامــــداری  عملیــــات اجرایــــی

می شود.
به نقــــل از ایرنا، ظاهــــر پورمجاهد اظهار کرد: با مشــــارکت 
شســــتا در شهرســــتان قهاونــــد و جــــوکار مالیــــر 2 واحد 
دامداری 6 هزار رأســــی احداث می شود که تحول بزرگی در 

صنعت شیر استان ایجاد می کند.

نقش دالالن 
غ در گرانی مر

غ تخلف فروشگاه های حاشیه شهر در فروش مر

هگمتانه، گروه خبر همدان: براســــاس گزارشــــات مردمی 
ایــــن روزها مــــرغ با نرخ کیلویــــی 18 هزار تومان به دســــت 
مصــــرف کننده می رســــد و رئیــــس اتحادیه مــــرغ و ماهی 
همــــدان بیشــــترین تخلــــف در زمینــــه فروش مــــرغ را در 
فروشگاه های حاشیه شهر دانست و بر نقش دالالن در 

این زمینه تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، رئیس اتحادیــــه مرغ و ماهی همدان 
در واکنش به نقش دالالن در افزایش قیمت مرغ، گفت: 
از واحدهــــا خواســــته ایم دالالن را به ما معرفــــی کنند، اما 

تاکنون هیچ اقدامی نشده است.
جــــواد عاشــــوری اظهــــار کــــرد: هیــــچ گونــــه کمبــــودی در 
عرضه مرغ وجــــود ندارد و روزانــــه 50 تا 60 تن مــــرغ گرم در 

فروشگاه های شهر توزیع می شود.
وی با تأکید بــــر اینکه توزیع مرغ بر اســــاس مقدار فروش 
و نیاز فروشگاه ها انجام می شــــود، تصریح کرد: با توجه به 

میزان فروش هر فروشــــگاه مقدار مشــــخصی از مرغ را در 
اختیارشان قرار می دهیم. برخی انتظار دریافت مازاد دارند 
اما همین امر ســــبب فروش به واحدهای دیگر با قیمتی 

باالتر می شود.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان در پاســــخ به اینکه چرا 
بازار در روزهای جمعه با کمبود مرغ مواجه اســــت؟ گفت: 
در روز جمعــــه بار نمی آید، بنابراین مرغ هــــای باقی مانده از 

روز پنجشنبه در صبح تا ظهر جمعه به فروش می رسد.

را  بازار  وزانه  ر صــــورت  به  اینکه  بــــر  کید  تأ با  عاشــــوری 
تخلف  ین  بیشــــتر کرد:  اظهار  می کنیم،  کنتــــرل  و  رصد 
شــــهر  حاشــــیه  وشــــگاه های  فر به  مربــــوط  مشــــکل  و 
124 گزارش  آن را هم مردم باید به ســــامانه  اســــت که 

. هند د
به نقل از تســــنیم، وی افزود: هر فروشــــگاهی که مرغ را با 
قیمت بیشــــتر از نرخ مصوب 15 هزار و 750 تومان عرضه 

کند متخلف است و با آن برخورد قانونی می شود.

اهدای عضو 7 بیمار مرگ مغزی از ابتدای امسال
کرونا اعضای 3 مرگ مغزی را غیرقابل پیوند کرد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مســــؤول واحد فراهم آوری 
اعضا پیوندی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: 
اعضــــای 3 مرگ مغزی به دلیل کرونا قابلیت اهدا و پیوند 

را از دست داد.
به گــــزارش هگمتانه، مجید حمیــــدی از اهدای 22 عضو 
هفــــت بیمار مــــرگ مغزی طی امســــال در همــــدان خبر 

داد .
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه امســــال در اســــتان 10 مورد 
رضایــــت به اهدای اعضــــای بیماران مــــرگ مغزی ثبت 
شــــده اســــت اظهار کــــرد: عــــالوه بــــر این تعداد ســــه 
مــــورد نیــــز رضایت بــــه اهــــدای عضــــو داده بودند اما 

19 را نشــــان داد و دیگر پیوند  آزمایش های آنها کووید 
نشد. انجام 

10 مورد رضایت اخذ شــــده هفت  وی با بیــــان اینکه از 
اهدای  گفــــت:  اســــت  شــــده  انجام  موفقیت  بــــا  مورد 
اعضــــای هفت بیمــــار مرگ مغــــزی همــــدان در تهران 
22 عضو اهدا  بــــا موفقیت انجام شــــد که ایــــن تعــــداد 

کردند.
علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضا  فراهم آوری  واحد  مسؤول 
پزشــــکی ابن ســــینا عنوان کرد: اعضای ســــه بیمار مرگ 
مغزی متأسفانه به دلیل شرایط ناپایدار اهدا نشد چون 
در اتاق عمــــل، بین راه یا در اســــتان قبــــل از اعزام فوت 

کردند.
وی با اشــــاره به اینکه اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی 
از اولیل خرداد امســــال آغاز شــــده چرا که از اســــفندماه 
سال گذشــــته با شــــیوع بیماری کرونا متوقف شده بود 
گفت: خوشبختانه تعداد بیماران مرگ مغزی در استان 
کمتر شــــده زیرا ترددهــــا و در نتیجــــه تصادفات کاهش 

داشته است .
حمیدی گفت: امیدواریم شاهد هیچ مرگ  مغزی نباشیم 
امــــا اگر اتفاق افتــــاد می توان بــــا اهدای اعضای ســــالم به 
بیمارانی که در انتظار عضو هســــتند به آنان زندگی دوباره 

بخشید.

تبدیل وضعیت همدان از نارنجی به زرد
فامنین در وضعیت قرمز

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معاون 
امور بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی 
شهرســــتان  زرد  وضعیــــت  از  ابن ســــینا 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منوچهر کرمی گفت: 
تعداد موارد قطعی ابتال به کرونا در استان 
همــــدان به 3هــــزار و 538 نفر رســــیده و 

متأسفانه 467 نفر هم فوت کرده اند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه افــــراد دارای عالئــــم 
مرتبط با بیماری کرونا از حضور در مراسم 
افزود:  کنند،  خــــودداری  عمومی  عزاداری 

، رزن، نهاوند و همدان  شهرســــتان های اســــدآباد، بهار
 ، در وضعیــــت زرد، فامنیــــن در وضعیت قرمــــز و مالیر
کبودراهنــــگ و تویســــرکان در وضعیــــت نارنجــــی قرار 

دارند.
معاون امور بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
سینا با بیان اینکه استفاده از ماسک در تمامی اماکن 
برپایی مراســــم عزاداری توسط افراد الزامی است، اعالم 
، اسدآباد  کرد: تاکنون در شهرستان همدان 1536 نفر
، کبودراهنگ  ، تویسرکان 159 نفر ، بهار 264 نفر 102 نفر
، فامنین 42 نفر  ، نهاوند 380 نفر ، مالیر 600 نفر 214 نفر

و رزن و درگزین 131 نفر به بیماری کرونا مبتال شده اند.
وی با بیــــان اینکه تهویه و جریان هــــوا باید به خوبی در 
هیأت ها، مســــاجد و تکیه ها صورت گیرد، تصریح کرد: 
عزاداران و شــــرکت کنندگان در مراسم عزاداری ساالر 
شــــهیدان باید بطری آب، تســــبیح، مهر و کتاب دعای 
شخصی همراه داشته باشــــند و حداقل فاصله دو متر 
از یکدیگــــر را در تمامی اجتماعــــات و صفوف عزاداری 

رعایت کنند.
کرمی با بیــــان اینکه کروناویــــروس در 80 درصد موارد 
بدون عالمت یا با عالئم خفیف تا متوسط بروز می کند، 
خاطرنشــــان کــــرد: مهمترین علــــت بــــرای جلوگیری از 
دســــته روی هیأت ها پیشــــگیری از انتقال و تشــــدید 

بیماری کرونا به علت پیوســــتن افراد بــــدون عالئم به 
دسته های عزاداری است.

وی با بیــــان اینکه گروه های پرخطر مانند ســــالمندان، 
بیمــــاران مبتال بــــه بیماری های زمینه ای، زنــــان باردار و 
کودکان بهتر اســــت در منزل و با اســــتفاده از رســــانه 
ملی و فضــــای مجازی در عزاداری شــــرکت کنند، یادآور 
شــــد: نذورات به صورت کمک هــــای مؤمنانه یا کمک 
به کمیته امــــداد حضرت امام خمینی)ره( و بهزیســــتی 

صورت گیرد.
معاون امور بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا با اشــــاره به در پیش بودن تعطیــــالت دهه اول 
محرم و همچنین روزهای آخــــر هفته بیان کرد: با توجه 
به تداوم شــــیوع کروناویروس در سراســــر کشور مردم 
بهتر اســــت از سفر به سایر اســــتان ها خودداری کنند 
و در صورت ســــفر در هتل ها و مکان هایی که شــــیوه 

نامه های بهداشتی را رعایت می کنند، ساکن شوند.
کرمی با تأکید بر اینکه مســــافران برای حفظ ســــالمت 
خــــود و دیگر افــــراد باید از حضور بیش از حد در شــــهر 
و بــــازار خــــودداری کننــــد، گفت: ســــالمت خانــــواده و 
همشــــهریان در گــــرو رفتارهای بهداشــــتی مــــا بوده و 
اســــتفاده از ماســــک و رعایت کردن شــــیوه نامه های 

 در جلوگیری از ابتال تأثیرگذار است.
ً
بهداشتی قطعا

تالش مدرسه های غیر دولتی برای کالس های حضوری
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: دبیر 
آموزش و  کل  نــــام اداره  ســــتاد ثبت 
کرد:  پرورش اســــتان همدان اعــــالم 
در تالشــــیم تا در مدارس غیرانتفاعی 
هر  در  آنهــــا  دانش آموزان  تعــــداد  که 
کالس زیر 10 نفر اســــت، کالس ها به 

صورت حضوری برگزار  شود.
حمیدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
فتاحی بیان کرد: مدارس غیرانتفاعی 
برای اینکه تعداد دانش آموزانشــــان 
کم نشود، امسال سرمایه گذاری های 
هزینه ای و زمانی خود را بیشتر کردند 
و از تمام ظرفیت های خود اســــتفاده 

می کنند.
وی ادامــــه داد: تعــــداد دانش آمــــوزان در کالس هــــای 
 زیر 10 نفر است و 

ً
این مدارس در اســــتان همدان اکثرا

ما منتظر دســــتورالعمل ستاد اســــتانی مقابله با کرونا 
هســــتیم کــــه در صــــورت اجــــازه آنها کالس هــــای این 

مدارس به صورت حضوری برگزار شود.
فتاحی بــــا بیــــان اینکه فعالیــــت حضوری ایــــن مراکز 
توســــط مــــا رصــــد می شــــود تــــا شــــرایط بــــرای حضور 
شــــرایط  امســــال  افزود:  باشــــد،  مهیا  دانش آمــــوزان 
تحصیل در مدارس غیردولتی بهتر از مدارس دولتی 
اســــت چراکه کالس ها بسیار خلوت تر است و حضور 
دانش آموزان باعث می شــــود وضعیــــت تحصیل در 

مدارس غیردولتی بهتر شود.
وی در رابطــــه با افزایش شــــهریه مــــدارس غیرانتفاعی 
مطرح کرد: با توجه به شرایط تورمی و قانون باید شهریه 
این مدارس را 30 درصد افزایش می دادیم اما در ستاد 
تعیین شــــهریه و نظارت اســــتان تصمیم بر آن شد که 

شهریه زیاد افزایش پیدا نکند.
مســــؤول مشــــارکت های مردمــــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســــتان همدان ادامــــه داد: افزایش شــــهریه 
حــــدود 6 و 9 درصد بوده اما مدارســــی که شــــهریه آنها 

خیلی کم بود، احتمال دارد افزایش 30 درصدی شهریه 
را داشته باشند.

وی افــــزود: شــــاخص تعییــــن شــــهریه بــــا توجــــه به 
امکانات مدارس از ســــمت وزارت آموزش و پرورش 
تعیین می شود اما ما در اســــتان سقفی برای شهریه 
کردیم و ســــقف شــــهریه در مدارس ابتدایی  تعیین 
حــــدود چهــــار میلیــــون و 500 هزار تومــــان، مدارس 
500 هزار تومان  متوســــطه اول حدود پنج میلیون و 
500 هزار تومان  9 میلیون و  و مدارس متوسطه دوم 

است. شده  تعیین 
فتاحی تبیین کــــرد: تمــــام فعالیت های فــــوق برنامه و 
غیردرسی مانند کالس های چرتکه و رباتیک در مدارس 
ممنوع شــــده اســــت چراکــــه با توجــــه به شــــرایط فعلی 

دانش آموز زمان رسیدن به این کالس ها را ندارد.
به نقــــل از ایســــنا، دبیر ســــتاد ثبــــت نــــام اداره کل 
آموزش و پرورش اســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: 
برای ســــال تحصیلی پیش رو در تمــــام مقاطع، تولید 
محتوا در قالب ســــی دی و چاپ درســــنامه داشتیم 
تــــا تمام دانش آمــــوزان حتــــی در مناطــــق محروم که 
فاقد اینترنت هســــتند نیــــز بتوانند از این آموزش ها 

کنند. استفاده 

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان:

ابالغ 7۰ درصد اعتبارات عمرانی همدان 
برای نخستین بار

5۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی همدان
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3 شهرستان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: هشتم خردادماه سال 1396 
بود که طی نامه ای از سوی معاون رئیس جمهوری مراتب 
ثبت ملــــی بافت تاریخــــی روســــتای ســــنگی »ورکانه« به 

استاندار همدان ابالغ شد.
به گــــزارش هگمتانه، در قســــمتی از این نامــــه آمده بود: 
»این اثر تحت حفاظت و نظارت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری است و هرگونه دخل و تصرف 
یا اقــــدام عملیاتی کــــه منجر بــــه تخریب یــــا تغییر هویت 
آن شــــود، برابر قانون جرم محسوب می شــــود و مرتکب 
مشــــمول مجازات هــــای قانونــــی خواهــــد شــــد، مرمت و 
 با تأیید و نظارت این سازمان ممکن 

ً
بازسازی اثر هم صرفا

خواهد بود بنابراین خواهشــــمند اســــت دستور فرمایید 
مراتب جهت اطالع و اجرا به مقامات و مسؤوالن ذی ربط 

در استان ابالغ شود.«
این روستای 400 ســــاله که به علت بافت سنگی شهرت 
یافته، جاذبــــه ای منحصربفرد اســــت که هــــر بیننده ای را 
مجذوب خود می کند و می تواند هر گردشــــگری را به وجد 
آورد امــــا امروز بافت ســــنگی ورکانه در حــــال از بین رفتن 
است و اگر ساخت وســــازهای نامتعارف روستا به همین 
منوال پیش رود تا چند سال آینده اثری از آن نخواهد بود.

، در ساخت وســــازهای روســــتا مجبــــور به   � دهیــــار
چشم پوشی است

مدیرکل بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی استان همدان 
در این باره گفت: سال 82 مشــــاوران مجرب و کارآزموده 
اســــتانی و  ملی طرح بافت واجد ارزش روســــتای ورکانه را 
مطالعه کردند و بــــه تأیید و تصویب مراجع ملی رســــید و 
سال 85 اجرا و بهســــازی بافت واجد ارزش این روستا به 

اتمام رسید.
حســــن ظفری ادامه داد: پس از اتمام طــــرح آن  را به دهیار 
روســــتا تحویــــل دادیــــم و درخواســــت کردیم ســــاخت و 
ســــازهای خارج از قاعده اتفاق نیفتــــد و ضوابط، مقررات و 

قوانین رعایت شود.
وی بیان کرد: وقتی کسی پروانه ساخت وساز نمی گیرد و 
یا پروانه می گیرد و ضوابط را رعایت نمی کند، به سیســــتم 
دهن کجی می کند بنابراین یا سیاســــت ها غلط است و یا 
مجریان نمی توانند به وظایف خود عمــــل کنند و از انجام 

وظایفشان طفره می روند.
ظفری با اشاره به اینکه معماری روستا واجد ارزش است و 
به عنوان یک هویت فرهنگی، تاریخی، معماری باید حفظ 
شود، گفت: قدرت اجرایی در حفظ و نگهداری این بافت 

به هر علتی ضعیف است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه دهیار روســــتا مرجــــع صــــدور پروانه 

ساختمانی در ورکانه اســــت، توضیح داد: دهیار می تواند 
به بستگان اخطار دهد که با این شرایط حق ساخت وساز 
نداریــــد و باید به دادگاه و پاســــگاه برویــــد بنابراین مجبور 
به چشم پوشی اســــت چراکه می خواهد در روستا زندگی 
کند و ســــاختار اجتماعی و بافت اجتماعــــی این اجازه را به 

او نمی دهد.
ظفــــری با بیــــان اینکه 10 ســــال اســــت که این مســــئله را 
می گوییم، مطرح کرد: اشتباه رســــانه ها این است که فکر 
، وزیر راه و شهرســــازی  یا رئیس  می کنند من وزیر کشــــور
جمهــــورم، بنده در حــــد بنیاد مســــکن اســــتان همدان 

پاسخگو هستم.

بافت سنگی از بین رفته ورکانه باید برگردد  �
مدیرکل میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
استان همدان نیز گفت: بافت سنگی از بین رفته ورکانه 
باید برگردد و اگر دهیاری و شورا که مسؤول هستند ورود 

پیدا نکنند، مجبوریم پیگیری حقوقی کنیم.
علی مالمیر با اشــــاره به اینکه دو سال قبل با پیگیری های 
میراث فرهنگی بافت ســــنگی این روســــتا ثبت ملی شد، 
اظهار کرد: پس از ثبت به دهیار و شورا ابالغ و تأکید  کردیم 

که بافت روستا واجد ارزش است و  نباید از بین برود.
وی با بیان اینکه در این راســــتا جلسه ای هم در معاونت 
عمرانی اســــتانداری برگزار شــــد، ادامه داد: هر شخصی که 
مجوز ساخت و ســــاز در روســــتای ورکانه را صادر می کند 
باید از قبل از اداره میراث فرهنگی استعالم کند و ساخت 

و سازها براساس آن انجام شود.
مالمیر اظهار کرد: اهالی برای ساخت و ساز ملزم به رعایت 
ضوابط هســــتند، ناظر پروژه هم باید بر ســــاخت و سازها 
نظارت کند که طرح اجرا شــــود و متناســــب با آن پایان کار 

داده شود.
مدیــــرکل میراث فرهنگی اســــتان همدان بیــــان کرد: اگر 
دهیاری روســــتا پروانه ســــاخت و ســــاز را صادر کــــرده و از 
میراث اســــتعالم نکند و یا بدون مجــــوز کاری انجام گیرد 
مسؤولیت کنترل آن با میراث فرهنگی نیست و  دهیاری 

مسؤول است.
وی با اشاره به اینکه در روستای ورکانه ساخت و سازهایی 
انجام شــــده که به بافت آســــیب رســــانده اســــت، گفت: 
میراث فرهنگی پیگیر است دستگاهی که صدور مجوز و 
 نظارت را بر عهده دارد و دهیار به عنوان یکی از ارکان مهم 

آن محسوب می شود، طبق قانون پاسخگو  باشد.
مالمیر اضافه کرد: اعتقاد داریم اینگونه ســــاخت و سازها 
که اســــتعالم یا نظارت نمی شــــود، تخلف دهیاری است و 
 میراث فرهنگی موضوع تخلف دهیاری را پیگیری می کند.

وی توضیح داد: ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز در روســــتا 
طبق قانــــون 99 کنترل می شــــود و دهیار هــــم اگر تخلف 
کرده باشد از طریق مراجع ذیربط پیگیری می شود، میراث 
فرهنگــــی اگر از این کانال به نتیجه نرســــد مجبور اســــت 
اقدامــــات حقوقی علیــــه متقاضی که تخلف کرده اســــت، 

انجام دهد.
وی با بیــــان اینکه بنیاد مســــکن بــــه اهالی روســــتا برای 
ساخت و ساز تسهیالت ارائه می دهد، گفت: در جلسه ای 
که داشتیم قرار شد قسط آخر تسهیالت را بنیاد مسکن 

پس از اینکه نما کار شد، براساس ضوابط پرداخت کند.
مالمیر با بیان اینکه برای حفظ بافت ســــنگی ورکانه ملزم 
 ساخت 

ً
به رعایت ضوابط هستیم، خاطرنشان کرد: قطعا

نمای متناســــب با بافت سنگی ورکانه و حفظ آن هزینه بر 
اســــت اما چون ضابطه و قانون اســــت باید انجام شــــود 
بنابراین مشــــکالت مالی رافع مســــؤولیت صــــادر کننده 
مجوز و مجــــری که ضوابط حفظ نماهــــا را رعایت نمی کند، 

نیست.
مدیرکل میراث فرهنگی اســــتان همدان مطــــرح کرد: اگر 
دســــتگاه های متولــــی مانند بنیــــاد مســــکن، دهیاری و 
در صورت فراهم شــــدن شــــرایط میراث فرهنگی بتوانند 
به اهالی روســــتا کمک کننــــد که هزینه ها کمتر شــــود کار 

پسندیده ای است و باید به این سمت حرکت کنیم.

اهالی روســــتای  ورکانه توانایی اجرای نمای سنگی   �
ندارند

دهیار روســــتای هدف گردشــــگری »ورکانه« هم گفت: در 
حال حاضــــر اهالی روســــتای  ورکانه توانایــــی اجرای نمای 

سنگی را ندارند.
داود کــــزازی اظهــــار کــــرد: با توجه بــــه بارندگی های ســــال 
گذشته بسیاری از ســــاختمان های روستا خسارت دید و 

اهالی روســــتا از طرح سیل زدگی استفاده کردند و ساخت 
و سازها زیاد شد.

وی ادامه داد: مهرماه سال قبل مدیرکل میراث فرهنگی، 
مدیرکل دفتر امور روستایی، استانداری، معاون فرماندار 
و بخشــــدار بازدیدی از روستای ورکانه داشتند و مقرر شد 
تسهیالتی برای اجرای نمای ساخت و سازها درنظر گرفته 
شــــود و قرار شد بنیاد مسکن با همکاری میراث فرهنگی 

طرحی ارائه دهد.
کــــزاری اضافه کرد: اکثر ساخت وســــازهایی که از پارســــال 
آغاز شــــده، با توجه بــــه افزایش قیمت مصالــــح نیمه کاره 
مانده  و تا زمانی که نما اجرا نشــــود پایــــان کار نمی گیرند و 
اهالی روستا به این کار معترض هستند و می گویند وقتی 
داخل ســــاختمان تکمیل نشــــده چطور نما را با هزینه 30 

میلیون تومان اجرا کنیم؟
دهیار ورکانه با بیان اینکه در این راســــتا نامه نگاری هایی 
با میراث فرهنگی و بنیاد مســــکن انجــــام داده ایم، گفت: 
امیدواریم اعتباری درنظر گرفته و تســــهیالتی داده شود تا 
اهالی روســــتا نماها را اجرا کنند و بافت سنگی روستا هم 

حفظ شود.
وی با بیــــان اینکه در ســــاخت و ســــازهای جدید درب ها 
و پنجره هــــای چوبــــی که شــــکل قدیمی روســــتا بــــود به 
کار نمــــی رود، گفــــت: این کار هزینــــه خیلی زیــــادی دارد و 
مســــؤوالن باید از قبل فکــــری برای حفظ نمــــای قدیمی 

روستا می کردند.
کــــرد: ارگان هــــای مرتبــــط می توانســــتند  کــــزازی اضافــــه 
تســــهیالتی به اهالی روســــتا بدهنــــد تا ســــاختار قدیمی 
دســــت خورده نمی شد اما زمانی که نوســــازی انجام شود 
بافت روســــتایی از بین می رود، از طرف دیگر روستایی ها 
هم باید جای امنی برای زندگی داشــــته باشند و آیین نامه 

نظام مهندسی را رعایت می کنند.

بافت سنگی ورکانه از بین رفته است  �
مســــؤول اصطبــــل »مــــری لیلــــی« در روســــتای هــــدف 
گردشــــگری ورکانه هم گفت: از بین رفتن بافت ســــنگی 
ورکانه این روستا را از صف ثبت در یونسکو خارج می کند.
حامد کزاری اظهار کرد: کوچه های روســــتای سنگی ورکانه 
از چهار سال قبل تاکنون نابود شده است، این روستا در 
صف ثبت یونسکو بود که با شــــرایط موجود ثبتی وجود 

نخواهد داشت.
وی درباره ســــاخت و ســــازهای غیرمتعارف در این روستا 
بیان کرد: ســــاخت و ســــازهای ناهمگون با بافت ورکانه، 
کوچه هــــای بکر و زیبــــای آن را از بین بــــرده و از هر 10 خانه 
قدیمی پنج خانه از بین رفته اســــت، از طرف دیگر خانه ها 

عقب نشینی هایی کرده اند که نباید این اتفاق می افتاد.
این مهندس معمــــاری با تأکید بر اینکه در نمای خانه های 
این روستا باید نمای سنگ رگ چین کار شود که همخوان 
با بافت فعلی روســــتا باشــــد، گفت: بعضی  از اهالی روستا 
سنگ تخت کار  کرده اند که نمای فوق العاده زننده ای دارد.

وی توضیح داد: ســــال گذشــــته رئیس دیوان محاسبات 
استان در بازدید از ورکانه به میراث فرهنگی اخطاری مبنی 
بر حفظ روستا با بافت ســــنگی داد و پس از اخطار ایشان 

میراث فرهنگی تا حدی پیگیر شد.
به نقل از ایسنا، در پایان به نظر می رسد هیچ کاری از دست 
کســــی ساخته نیســــت چراکه مســــؤوالن اســــتان نه وزیر 
، دهیار که مجبور به چشم پوشی  هستند و نه رئیس جمهور
است و فقط شکایت و پیگیری حقوقی تنها راهکاری است 
که به ذهن مسؤوالن می رسد و مشخص نیست سرانجام 
چه کسی قرار است کمک کند تا هزینه های نماکاری و حفظ 
نمای سنگی »ورکانه« تأمین شود و ثبت این روستا از صف 

ثبت جهانی یونسکو خارج نشود.

با حضور سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری:

افتتاح 8پروژه در بهار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: با حضور »فرزانه« سرپرست 
معاونت امــــور عمرانی اســــتانداری، فرمانــــدار و جمعی از 
مدیران استانی و شهرســــتانی 8 پروژه در شهرستان بهار 

با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان افتتاح شد.
« شهر  ، ابتدا »پارک فجر به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
بهار در زمینی به مساحت 1200 مترمربع با اعتباری بالغ بر3 
میلیارد ریال و همزمان دیوار کشــــی محوطه آرامســــتان، 
، جدول گــــذاری و پیاده رو ســــازی با  رفــــوژ بلــــوار کشــــاورز

اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال افتتاح شد.
در ادامه یادمان شــــهدای شهر صالح آباد با ارتفاع 10 متر و 
شعاع 5 متر و اجرای ســــازه فوالدی، محوطه سازی، پیاده 
رو ســــازی، نصب روشــــنایی با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 
645 میلیون ریال افتتاح شــــد. همزمان 5 پروژه شــــامل 
پیاده رو سازی، ســــرویس بهداشتی، زیرسازی و آسفالت 

معابر با اعتباری بالغ بر 85 میلیارد ریال افتتاح شد.
در ادامــــه آموزشــــگاه »فاطمــــه الزهرا)س(« شــــهر صالح 
آباد افتتاح شــــد. این پــــروژه در زمینی به مســــاحت 2 هزار 
مترمربع و زیــــر بنا 1052 مترمربــــع دارای 13 اتاق و کالس با 
اعتبــــاری بالغ بــــر 2 میلیارد و 500 میلیــــون تومان از محل 
تخریب و بازسازی اداره کل نوسازی استان به بهره برداری 

رسید.
شرکت زرجام سازان غرب گستر نیز در زمینی به مساحت 
7 هزار مترمربع و زیر بنای 3 هــــزار مترمربع با تولید ظروف 
آلومینیــــوم به ظرفیــــت 700 تن ســــالیانه و اشــــتغالزایی 
45 نفــــر و ســــرمایه گذاری 9 میلیارد تومــــان از محل آورده 

شخصی افتتاح شد.
 ، در ادامه واحد تولیدی و بســــته بندی ادویه و خشــــکبار
قند و شــــکر و قهوه در زمینی به مســــاحت 2900 مترمربع 
و زیر بنــــای 1159 متر باتولید ســــالیانه 1715 تن با اعتباری 
بالغ بر 2 میلیارد و دویســــت میلیون تومان از محل آورده 

شخصی با اشتغالزایی 60 نفر به بهره برداری رسید.
مرکز خدمــــات غیردولتی شــــرکت تعاونی ســــیب زمینی 
کاران شهرســــتان بهار نیز در ساختمانی به مساحت 300 
مترمربــــع با اعتباری بالغ بــــر 5 میلیارد ریال بــــا هدف ارایه 
خدمــــات عمومی و تخصصــــی بهتر به بخش کشــــاورزی 
جهت ارتقــــا بهره وری تولید افتتاح شــــد. تعاونی ســــیب 

زمینی کاران دارای 3300 عضو می باشد.
« بــــه مســــاحت 2500 مترمربع و  ســــپس »بوســــتان مادر
اعتبار یــــک میلیارد و 250 میلیون تومــــان همزمان پروژه 
آســــفالت معابر زیرســــازی معابر جدول گــــذاری احداث و 

پوشــــش کانال احداث ســــاختمان غســــالخانه و احداث 
مجتمــــع فرهنگی آموزشــــی بانوان بــــا 12 میلیــــارد و 205 
میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شــــهرداری افتتاح 

و به بهره برداری رسید.

بازدید»فرزانه« از پروژه خیری حاج محمد علیزاده  �
سرپرســــت معاونت امور عمرانــــی اســــتانداری به همراه 
فرمانــــدار و مدیــــر آمــــوزش و پــــرورش شهرســــتان بهار 
همچنین از پروژه خیری حاج محمد علیزاده بازدید کردند.
در حاشــــیه ایــــن بازدید مهنــــدس فرزانه گفــــت: خیرین 

برای رضای خدا وارد کار شــــده اند و احداث آموزشــــگاه 12 
کالسه علیزاده در شهر بهار با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد 
تومان که توسط آزاده سرافراز حاج محمد علیزاده در حال 
ساخت است ســــتودنی اســــت و باید خیرین کمک حال 
دولــــت در ایــــن زمینه باشــــند چرا کــــه اعتبــــارات دولتی 

جوابگوی نیازها نیست.
وی گفت: این آزاده ســــر افــــراز در دوران دفاع مقدس در 
عرصه دفاع از میهن وارد شــــده و امروز هم در عرصه رشد 
و شکوفایی دانش آموزان شهرســــتان و نخبه پروری گام 

برداشته که اقدام این خیر گرانقدر ارزشمند است.

مرثیه ای برای روستای سنگی ایران که بافت سنگی اش از بین رفته است

»ورکانه« در آستانه
خروج از صف ثبت جهانی

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی تویسرکان خبر داد:

افتتاح 56۰ واحد مسکن روستایی در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر بنیاد مســــکن انقالب اسالمی تویســــرکان از افتتاح 560 واحد 

روستایی از محل اعتبارات بازسازی این شهرستان در هفته دولت خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، روح اهلل بهرامی در جمع خبرنگاران با اشــــاره به اینکــــه پس از تأمین اعتبارات 
در حوزه مســــکن روســــتایی از محل اعتبارات ســــیل تاکنون 418 واحد مســــکن را افتتاح کردیم 
اظهار کرد: از محل اعتبارات مقاوم ســــازی نیز 142 واحد مســــکن در روســــتاهای شهرستان آماده 

بهره برداری داریم.
وی مجموع واحدهای مقاوم ســــازی و بازســــازی شــــده قابل افتتــــاح در هفته دولــــت را 560 واحد 
مسکن اعالم کرد و گفت: احداث این تعداد واحد مسکونی از هفته دولت سال گذشته تاکنون با 

86 میلیارد و 800 میلیون تومان در سطح روستاها انجام شده است.
مدیر بنیاد مســــکن انقالب اســــالمی شهرســــتان تویســــرکان از افتتاح بهســــازی مرحله نخست 
روســــتایی کریم آباد با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان خبر داد و گفت: پروژه بهسازی این روستا 
شــــامل یک هزار و 500 متر جدولگذاری، 6 هزار و 500 مترمربع آســــفالت ریزی و 6 هزار و 500 مترمربع 

زیرسازی است.
وی از بهره برداری مرحله ســــوم بهسازی روستای والشــــجرد با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان از 
محل اعتبارات بنیاد مســــکن خبر داد و افزود: عملیات اجرایی پروژه بهســــازی روستای والشجرد 
با 800 متر جدولگذاری، 3 هزار و 500 مترمربع زیرســــازی و 3 هزار و 500 مترمربع آسفالت ریزی انجام 

شده است.
به نقل از فارس، بهرامی در پایان ســــخنانش یادآور شــــد: در مجموع بــــرای پروژه های قابل افتتاح 

شهرستان تویسرکان در هفته دولت 87 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه شده است.

ایجاد باغ مادری گردو 
در تویسرکان

ســــازمان  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مدیریت و برنامه ریزی همدان با اشاره به ایجاد باغ 
مادری گردو در تویسرکان با سرمایه گذاری چندین 
هدف  با  گردو  سرشاخه کاری  طرح  گفت:  میلیاردی 
ایجــــاد گونه پربــــازده، مقاوم در برابر ســــرما و تولید 

محصول یکسان اجرا می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید اســــکندر صیدایی بعد 
از ظهــــر روز گذشــــته در آییــــن افتتــــاح پروژه هــــای 
آبخیــــزداری تویســــرکان بــــا اشــــاره به اینکــــه محور 
برنامه ها در اســــتان توسعه پایدار است اظهار کرد: 
همه اجزا و عناصر توســــعه که در اســــتان می تواند 
بر زندگی مردم از جمله معیشــــت و اقتصاد اثرگذار 

باشد حائز اهمیت است.
وی شهرستان تویســــرکان را مهم از ابعاد مختلف 
دانست و افزود: تویسرکان عالوه بر اینکه مردمی 
متدیــــن بــــا اصالــــت و فعــــال و نماینــــده پیگیری 
از حیــــث توانمندی هایی چــــون اجرای طرح  دارند، 

سرشاخه کاری هم برای استان مهم است.
رئیــــس ســــازمان مدیریــــت و برنامه ریزی اســــتان 
همــــدان بــــا بیــــان اینکه نــــگاه اســــتان بــــه بحث 
اســــت  ملی  پوشــــش  و  حمایتــــی  سرشــــاخه کاری 
بیــــان کرد: بــــاغ مــــادری گــــردو در تویســــرکان را با 
ســــرمایه گذاری چندین میلیاردی ایجاد کردیم تا از 
حیث ژنتیکی گونه پربازده، مقاوم در برابر ســــرما و 
تولید محصول یکســــان با هدف تأمین کل کشور 

تولید شود.
کید بر اینکه چشــــم انداز آینده تویســــرکان  وی با تأ
تویســــرکان  کــــرد:  اظهــــار  می بینیــــم  روشــــن  را 
توانمندی هــــای زیــــادی در حوزه هــــای مختلــــف از 
جمله گردشــــگری، کشــــاورزی به ویژه باغداری و... 

دارد.
صیدایــــی بهره بــــرداری از هر قطره آب در کشــــور را 
کید کــــرد: پروژه های حوزه  حایــــز اهمیت خواند و تأ
آبخیــــزداری در هدایــــت، حفظ و بهره بــــرداری آب بر 
صیانت از منابع طبیعــــی و زندگی مردم از اثرگذاری 

باالیی برخوردار است.
آییــــن رئیــــس ســــازمان مدیریت و  پــــس از ایــــن 
برنامه ریزی اســــتان همدان در چادر عشایر منطقه 
)ع( حضــــور یافــــت و وضعیت امور  امامــــزاده ناصر

زندگی عشایر زحمتکش را جویا شد.
صیدایــــی عشــــایر را قشــــر تالشــــگر و جهادگر در 
عرصه تولید دانســــت و اظهار کرد: عشایر با تأمین 
نیازهای بخشــــی از تولیدات کشــــور سهم بسزایی 

در اقتصاد دارند.
وی با بیان اینکه همه باید قدردان عشایر و همت 
بلند آن ها باشــــیم تصریح کرد: مســــووالن استان 
و شهرســــتان باید نیازهای به حق عشــــایر را پاسخ 

دهند.

تولیــــد6 هــــزار تن گوشــــت قرمز در اســــتان   �
همدان توسط عشایر

مدیــــر امــــور عشــــایری اســــتان همدان هــــر چادر 
عشــــایری را نمونــــه اقتصــــاد مقاومتی دانســــت و 
افــــزود: 25 درصد یعنی یک چهارم از گوشــــت قرمز 
کشور و استان همدان را عشایر تنها با نیاز به مرتع 

می کنند. تأمین 
حســــین محمدی با بیــــان اینکه 10 درصــــد از مراتع 
استان با 470 هزار راس دام در اختیار عشایر است 
افزود: 6 هزار تن گوشــــت قرمز در اســــتان همدان 

توسط عشایر تولید می شود.
از فــــارس، سیدرســــول حســــینی فرماندار  به نقل 
تویســــرکان نیز در پایــــان این بازدیــــد از تأمین 50 
کیســــه آرد برای عشــــایر خبر داد و گفت: رسیدگی 
به نیازها و مشــــکالت عشــــایر را در دستور کار قرار 

می دهیم.

کشف 135 هزار ماسک 
قاچاق در نهاوند

انتظامی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گاهی  شهرســــتان نهاوند گفت: با تالش مأموران آ
شهرســــتان 135 هزار عدد ماســــک قاچاق توسط 

گاهی کشف شد. آ مأموران پلیس 
به گــــزارش هگمتانه، احمد ســــاکی با بیــــان اینکه 
گاهــــی شهرســــتان 135 هزار  با تــــالش مأمــــوران آ
پلیس  مأمــــوران  توســــط  قاچــــاق  ماســــک  عــــدد 
گاهی کشــــف شــــد اظهار کــــرد: مأمــــوران پلیس  آ
گاهی شهرســــتان نهاوند حیــــن کنترل محورهای  آ
نیســــان  خــــودرو  دســــتگاه  یــــک  بــــه  مواصالتــــی 

مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســــی از این خودرو، 135 هزار عدد 
ماســــک قاچاق که از یکی از اســــتان های مرکزی به 
قصــــد انتقال به یکی از اســــتان های همجوار حمل 
می شــــد، کشــــف و دو متهــــم در ایــــن خصوص با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانــــده انتظامی شهرســــتان نهاوند با اشــــاره به 
اینکــــه کارشناســــان ارزش امــــوال مکشــــوفه را 2 
میلیــــارد و 800 میلیون ریال بــــرآورد کرده اند گفت: 
از شــــهروندان در خواســــت می شــــود در صــــورت 
مشــــاهده هر گونه موارد مشــــکوک بــــا پلیس 110 
تماس بگیرند و پیشــــنهادات و انتقــــادات خود را 
 197 در خصوص عملکرد پلیس از طریق ســــامانه 

در میان بگذارند.

خبــــــر

افتتاح و کلنگ زنی
5۸ پروژه با اعتبار ۲۲6میلیاردی در رزن

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار رزن گفت: در 
هفتــــه دولت امســــال 58 پــــروژه عمرانی، کشــــاورزی 
و خدماتــــی با بیــــش از 226 میلیــــارد تومــــان اعتبار در 

شهرستان رزن کلنگ زنی و افتتاح می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید رضا ســــالمتی اظهــــار کرد: 
نظام جمهوری اســــالمی در ایران به رهبــــری بزرگمردی 
که جهــــان ماننــــد او را کمتر به خود دیــــده و همچنین 
جان فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، حرکت خود 
را آغاز کــــرد که در این میان، شــــهادت دو شــــخصیت 
فداکار اســــالم رجایی و باهنر که به آتش کین منافقان 
سوختند، فصلی از شــــهادت را به نام »هفته دولت« در 

تاریخ انقالب گشوده است.
وی با اشــــاره به برنامه هــــای شهرســــتان رزن در هفته 
دولت ســــال 99 مطرح کرد: امســــال به علت شــــیوع 
کروناویــــروس برگزاری مراســــم  هفتــــه دولت متفاوت 
بوده و برنامه ها براســــاس شــــیوه نامه های بهداشتی 
کــــه از طریــــق ســــتاد پیشــــگیری، کنتــــرل و مقابلــــه با 

کروناویروس ابالغ می شود، برگزار خواهند شد.
ســــالمتی از تشــــکیل 10 کمیته در شهرستان رزن برای 
برگــــزاری هرچه بهتر مراســــم  و برنامه های هفته دولت 
خبــــر داد و افزود: کمیتــــه عمرانی، امنیــــت، فرهنگی و 
هنری، ایثارگران، نظارت و بازرسی، تزئینات و پشتیبانی، 
بانوان، روستایی، ورزش و جوانان و بهداشت و روان با 

مسؤولیت مدیران ذیربط تشکیل شده است.
وی یکــــی از برنامه های مهم شهرســــتان رزن در هفته 
دولت را بهره بــــرداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
عمرانی در این شهرســــتان عنوان کرد و گفت: امسال 
58 پروژه عمرانی، کشاورزی و خدماتی در هفته دولت 

در شهرستان رزن کلنگ زنی و افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه این تعداد پروژه در مجموع با بیش از 
226 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد و یا عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شــــد، افزود: با بهره برداری از این 
تعداد پروژه زمینه اشتغال 457 نفر در شهرستان رزن 

فراهم خواهد شد.
فرماندار رزن در ادامه اعالم کرد: از این تعداد، 50 پروژه 
با اعتباری افزون بر 88 میلیارد و 900 میلیون تومان به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به دســــتگاه هایی که بیشترین پروژه های 
قابل بهــــره برداری در شهرســــتان را دارنــــد، ادامه داد: 
اداره برق 12 پــــروژه، دهیاری ها 9 پــــروژه، اداره ارتباطات 

هفت پروژه، جهادکشــــاروزی پنج پروژه، بنیاد مسکن 
انقالب اســــالمی چهار پروژه، فنی و حرفه ای چهار پروژه 
و اداره صمــــت و کمیته امداد امــــام خمینی)ره( بخش 
ســــردرود دو پــــروژه دارند کــــه در هفته دولــــت به بهره 

برداری می رسند.
سالمتی همچنین از بهره برداری هفت پروژه مخابراتی 
در شهرســــتان رزن بــــا بیــــش از پنــــج میلیــــارد تومان 
اعتبــــار در هفتــــه دولت خبــــر داد و گفت: بــــا توجه به 
شــــیوع کروناویروس و نیاز مردم بــــرای تأمین اینترنت 
پرســــرعت، بهره بــــرداری از این پروژه ها بــــرای افزایش 

خدمات دهی به مردم بسیار حائز اهمیت است.
آغاز عملیــــات اجرایی هشــــت پروژه  وی در ادامــــه از 
دیگــــر در هفتــــه دولــــت بــــا 137 میلیــــارد تومــــان در 
شهرســــتان رزن خبر داد و اظهار کرد: چهار پروژه اداره 
رفــــاه اجتماعی،  برق، جهادکشــــاورزی، تعــــاون، کار و 
تبلیغات اســــالمی، شبکه بهداشــــت و دهیاری ها هر 
کدام با یک پروژه عملیات اجرایی آنها در هفته دولت 

آغاز خواهد شد.
ســــالمتی در گفتگــــو بــــا ایســــنا، با بیــــان اینکــــه همه 
مســــؤوالن در بخش های آموزشــــی، فرهنگی، ورزشی، 
خدماتی و... باید اقدامات دستگاه های خود را به اطالع 
مردم برسانند، یادآور شــــد: هفته دولت فرصتی است 
که خدمات دولت به مردم ارائه و اطالع رســــانی شود تا 
از فعالیت های انجام شــــده دولت با وجود مشکالت 
مالــــی و تنگناهــــا مطلــــع شــــوند و امیدواریم بــــا تداوم 
خدمات رســــانی در سطح شهرســــتان روزبه روز شاهد 

توسعه بیشتر باشیم.
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استان4

مساجد 
مراکز انتقال فرهنگ

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همدان گفت: مســــاجد از گذشته تاکنون نه 
تنها محلی برای عبــــادت بلکه مکانی ارزشــــمند برای 
انتقــــال فرهنــــگ دینــــی و ارزش های واالی اســــالمی 

هستند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضــــا احســــانی گفــــت: 
عامل  مهمتریــــن  و  دارند  خاصی  قداســــت  مســــاجد 
نقــــش آفرینی در انتقــــال فرهنگ دینــــی و ارزش های 

واالی اسالمی هستند.
همدان  اســــتان  اســــالمی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
افــــزود: تبیین قداســــت و عظمــــت مســــجد، تکریم 
نیروهای فعال در مســــاجد، توجه به آبادانی معنوی و 
فرهنگی  محتوای  بهبود  برای  تالش  مساجد،  فیزیکی 
مســــاجد و ایجــــاد هماهنگــــی بیــــن متولیــــان دینی 

مکان های شریف باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مســــاجد ازصدر اســــالم کارکردهای 
قضایی  فرهنگی،  اجتماعی،  عبادی، سیاسی،  مختلف 
و آموزشــــی دارنــــد، اظهار کــــرد: این ویژگی ها مســــجد 
را محلــــی منحصر به فــــرد و مرکز آرامــــش و صیانت از 
انســــان ها و جامعه قرارداده و نقش مساجد را بیش 

از پیش نمایان می کند.
وی با اشــــاره بــــه اینکــــه بایــــد کارکردهای مســــجد بر 
اســــاس نیازهای مادی و معنوی اقشار مختلف مردم 
تبیین شود، بیان کرد: در مناسبت های مختلف ملی 
و مذهبی مســــاجد مکانی برای ترویج ارزش های دینی 

هستند.
احســــانی گفت: در ماه محرم هر ســــاله با سیاه پوش 
شدن مســــاجد و مکان های مذهبی و برگزاری مراسم 
مذهبی با هدف حفظ و ترویج فرهنگ دینی، برجسته 

سازی عناصر و انتقال پیام عاشورایی برگزار می شود.
مدیــــرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی همــــدان افزود: 
امســــال به دلیل شیوع ویروس کرونا اکثر برنامه های 
ماه محرم در بســــتر فضــــای مجازی برگزار می شــــود و 
برخی مســــاجد بــــا رعایت کامــــل نکات بهداشــــتی و 

دارند. برنامه هایی  اجتماعی  فاصله 

خبــــــر

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: میراث فرهنگــــی صنایع 
دســــتی و گردشــــگری اســــتان همدان در تالش است تا 

)ع( را ثبت ملی کند. مراسم شاهزاده علی اصغر
بــــه گزارش هگمتانــــه، آیین ماه های قمــــری که آیین های 
عاشــــورایی زیرمجموعه آن است، در گوشــــه و کنار ایران، 
با زندگی مردم پیوند خورده اند و در هر شهر و روستایی با 

روایت خاص خود برگزار می شوند.
این آیین ها در استان همدان به سبب پیشینه تاریخی و 
مذهبی از تنوع باالیی برخوردار اســــت و با گذر زمان جای 
خــــود را در دل مردمان ایــــن دیار باز کرده  بــــه طوری که در 
برخی از مناطق تصور عزاداری و  سوگواری امام حسین)ع( 

بدون برگزاری این آیین ها مشکل است.
کارشناس مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســــتان همدان در این باره می گوید: 
از شــــاخص ترین آیین های ماه محرم در اســــتان همدان 
که ثبت ملی شــــده، تعزیه شــــهر مریانج، تعزیه روســــتای 
درگزین، مراســــم سوم امام حسین)ع( و سنت سقایی در 

شهر همدان است.

فریبا نعمتــــی با بیان اینکــــه به تازگی نیز پرونــــده برگزاری 
)ع( را برای ثبــــت ملی آماده  مراســــم شــــاهزاده علی اصغر
کرده و به مرکز فرســــتاده ایم، توضیح می دهد: این مراسم 
همان برنامه نمادین شیرخوارگان است که حدود هفت 
ســــال است در سراسر کشــــور برگزار می شــــود، این رسم 
در همــــدان پیشــــینه طوالنــــی دارد و از قدیم االیــــام برگزار 
می شــــده اســــت بنابراین به علت قدمت طوالنی و ریشه 
داشــــتن در آداب و رسوم مذهبی همدانی ها قابلیت ملی 

شدن را دارد.
وی شــــاخص ترین مراســــم عزاداری در اســــتان همدان را 
مراسم ســــوم امام حســــین)ع( می داند و بیان می کند: در 
روز سوم شــــهادت سید و ســــاالر شــــهیدان هیأت های 
شــــاخص همدان ماننــــد هیأت های امامــــزاده یحیی)ع(، 
عباســــیه جوالن و... در میدان امام)ره( جمع می شــــوند و 

مراسم روز سوم را اجرا می کنند.
نعمتی ادامه می دهد: این مراســــم به این صورت اســــت 
که برخــــی هیأت ها کارهایی کــــه قوم بنی اســــد پس از به 
شــــهادت رســــاندن امام حســــین)ع( و خاندان مطهرش 

انجام داده اند را به صورت تعزیه و نمادین اجرا می کنند.
وی درباره سنت ســــقایی همدان هم شرح می دهد: این 
سنت قدیمی به همت مردان سیاه پوش و جام به دسِت 
عباسیه ها و حسینیه ها تا امروز زنده مانده است، سقاها 
با پــــای برهنه و خلــــوص و  فروتنی با ذکــــری حزن انگیز در 

دسته ها حرکت می کنند و به تشنگان آب می دهند.
نعمتــــی با بیــــان اینکه ســــقاهای همــــدان خــــود را مرید 
ســــقای دشــــت کربال می داننــــد، می گوید: آب بــــه عنوان 
یک عنصر مقــــدس و از مهمترین عناصر واقعه عاشــــورا 
محســــوب می شــــود و در حقیقــــت حضــــرت عباس)ع( 
و امام حســــین)ع( بــــه آب تقــــدس بخشــــیدند بنابراین 
عباس بن علی)ع( یکی از شخصیت های اصلی و  معنوی 
این مراســــم اســــت و آب دادن نیــــز به نوعــــی ادای نذر و 

احترام به شهدای کربالست.
استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  مردم شناسی  کارشناس 
همــــدان اضافه می کنــــد: ســــقاها از معدود دســــته های 
ســــوگواری هســــتند که هنــــوز هم لبــــاس آیینــــی به تن 
می کننــــد و هرگــــز بدون لبــــاس ویــــژه خود وارد دســــته 

نمی شوند و ذکر نمی گویند.
وی دربــــاره شــــاخصه های تعزیه مریانــــج توضیح می دهد: 
تعزیه مریانج بسیار مفصل است و اجرای آن چند روز طول 
می کشــــد، تعزیه خوانان در هر روز بنا به مناســــبت آن روز 
)ع(،  تعزیه اجرا می کنند، مثــــاًل تعزیه های حضرت علی اکبر
)ع(، حضرت قاســــم)ع(، تعزیه حر بن  حضرت علی اصغــــر
ریاحــــی و... در مریانج بــــا آب و تاب فراوان برگزار می شــــود 
همچنین آوردن لشکر و وسایل نمایشی مفصل و آتش 

زدن خیمه بســــیار زیبا نمادین اجرا می شود، عالوه بر این 
تمام خانه ها اقدام به نذری دادن می کنند.

نعمتی در گفتگو با ایســــنا، در رابطه با ویژگی ممتاز تعزیه 
روســــتای درگزین هم اظهــــار می کند: از گذشــــته  تاکنون 
تعزیــــه در این روســــتا به صورت مســــتمر و مــــداوم اجرا و 
سینه به ســــینه به فرزندانشان منتقل شده است، اهالی 
روســــتا ترک زبان هســــتند و نوحه ها و شعرهای تعزیه را با 

سوز و گداز خاصی می خوانند.

هگمتانه، گروه خبر همدان: نشســــت ســــاالنه هیأت امنای 
بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی ســــینا به ریاست وزیر فرهنگ و 
ارشــــاد اســــالمی و رئیس هیأت امنای این بنیاد در دفتر وزیر 
برگزار و برای اهداف و برنامه های علمی آن تصمیم گیری شد.

بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــیدعباس صالحی وزیــــر فرهنگ و 
ارشــــاد اســــالمی با تشــــکر از اعضای هیأت امنا که در شرایط 

گســــترش بیماری کووید-19 و با رعایت شیوه نامه ها در این 
نشست شــــرکت کرده اند، گفت: همه ما اعضای هیأت امنا، 
تعلق فلســــفی داریم و انتظار داریم کــــه برنامه های این بنیاد 
پرفروغ تر باشد؛ هر چند دچار کمبود منابع مالی در حوزه های 

مختلف هستیم.
رئیس هیأت امنای بنیاد بوعلی ســــینا افزود: برای معرفی هر 
چه بیشتر ابن سینا به نسل جوان و عموم مردم پویش های 
اجتماعــــی و درگیر کردن مردم در حوزه هــــای مختلف میراث 
ســــینوی در دســــتور کار قــــرار گیرد. در ســــال جــــاری اغلب 
برنامه های بنیــــاد، با بهره گیــــری حداکثری از فضــــای مجازی 

انجام و این رویکرد توسط شورای علمی پیگیری شود.
صالحی اضافه کرد: بایــــد جوری برنامه ریــــزی کنیم که فضای 
معرفی ابن ســــینا را از حوزه نخبگانی بــــه فضای فهم عمومی 
ســــوق دهیــــم و آن را مردمی تر کنیم. با تولیــــد قطعات کوتاه 
فیلــــم و نماهنگ در فضای مجازی، و بحث هایی از این قبیل 
می توان معرفی شــــیخ الرئیس در حــــوزه عمومی را فعال کرد. 
مردم در ایــــن حد با میــــراث علمــــی و فرهنگی ابن ســــینا در 
تماس هســــتند که او فرد بزرگی بوده اســــت و او را به عنوان 
یک خاطــــره تاریخی می شناســــند تا یک شــــخصیت حاضر و 
درگیر با زندگی فردی و اجتماعی فعلی خود. اینکه ابن ســــینا 
حضورش در زندگی جاری مردم احســــاس شود، نیازمند این 
اســــت که یکســــری از کارهایی کــــه به عنوان عمومی ســــازی 
ابن سینا مطرح است، انجام پذیرد و در کنار کارهای نخبگانی، 

کارهای عمومی سازی فرهنگی انجام شود.
وزیــــر فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی گفــــت: در حــــوزه فعالیت 
بین الملل نیز باید در برنامه های امسال توجه بیشتری شود. 
با ظرفیت هایی که در ســــازمان فرهنــــگ و ارتباطات و ایده ها 
و مراوداتی کــــه در آنجا وجود دارد، می تــــوان برش بین الملل 
معرفی ابن سینا را فعال کرد. ما می توانیم ابن سینا را با روایت 

و کارهای هنری خودمان به خارج از کشور معرفی کنیم.

دکتر صالحی همچنین خواســــتار فعال شدن هر چه بیشتر 
شــــورای علمی و اجرایی بنیــــاد با حضور اشــــخاص حقیقی و 
حقوقی شــــد و از مسؤوالن اســــتان همدان خواست در این 

زمینه کمک کنند.
 آیــــت اهلل محمدی: هیچ یک از مفاخر ایران در ســــطح   �

ابن سینا نیستند

آیــــت اهلل غیاث الدیــــن طه محمــــدی؛ رئیس بنیــــاد علمی و 
فرهنگی بوعلی ســــینا نیز گفت: آیا ما در بین مفاخر کشور در 
سطح جناب شــــیخ الرئیس کسی را داریم؟ من که شک دارم. 
بنده شش دانگ، مرید مالصدرا هستم؛ اما شهرت مالصدرا 
با شهرت جهانی و خدمات علمی شیخ الرئیس قابل مقایسه 
نیســــت. عالوه بر این، چهره هیچ کس از بــــزرگان ما به اندازه 
شــــیخ الرئیس تخریب نشــــده اســــت. تا آنجا پیش رفتند که 
گفتند مســــلمان نبوده، شیعه نبوده و کافر بوده است. ما با 
توجه به مضایق مالی شــــرمنده بوعلی هستیم و آن گونه که 

می خواهیم نمی توانیم کار انجام دهیم.
از شــــورای عالــــی انقالب فرهنگــــی و وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
اسالمی می خواهیم به ما رهنمود و طرح و برنامه بدهند که در 
شرایط فعلی کشور و جهان، انجام چه برنامه هایی برای بنیاد 

ضرورت دارد.
دبیــــر هیــــأت امنــــای بنیــــاد بوعلی ســــینا اضافه کــــرد: نباید 
بزرگداشت این شخصیت ها که مهمترین الگو برای بشریت 
هستند و با ظلمت جنگیده اند، به فراموشی سپرده شود. ما 
احتیاج داریم که کتابخانه تخصصی ابن ســــینا برای استفاده 
محققان داخلی و خارجی در آرامگاه بوعلی، دایر شود. در واقع 
جنبه های فلسفی و عرفانی و ابعاد متنوع دیگر شیخ الرئیس 

نسبت به بعد پزشکی ایشان برتری دارد.
آیــــت اهلل طه محمدی با اشــــاره به جنبه هــــای مختلف علمی 
بوعلی ســــینا گفت: ابن ســــینا از نظر پزشــــکی شــــهرت پیدا 
کرده  اســــت و متأســــفانه فیلســــوف بودن ایشــــان کمتر از 
پزشکی مورد توجه واقع شــــده است. عالمه حسن زاده آملی 
می فرمودند:  اگر یک نفر از نظر ســــیر و ســــلوک عملی، عارف 
کامل نباشد، نمی تواند نمط العارفین را بنویسد. بنیاد فضای 
نمایشــــگاهی و کتابخانــــه ای شایســــته ای در اختیــــار ندارد. 
متأســــفانه امروز حفظ آثار بوعلی ســــینا از حفظ ســــنگ و بنا 

کم ارزش تر است.

 شــــاهرخی: همــــدان قــــدر میــــراث شــــیخ الرئیس را   �
می داند

سیدســــعید شــــاهرخی اســــتاندار همدان نیز گفت: استان 
همدان قدر ظرفیت بزرگ میراث شــــیخ ابرئیس، بوعلی سینا 
را می دانــــد و همــــه مردم و مســــؤوالن برای این دانشــــمند و 

حکیم جهانی احترام ویژه قائل هستند. استان آمادگی دارند 
با تشــــخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اســــالمی عالوه بر تأمین 
منابع جاری توسط این وزارتخانه حدود 400 میلیون تومان به 
 ، فعالیت های بنیاد کمک کند. همچنین از برگزاری ســــمینار
چاپ کتاب و ســــایر برنامه هایی که بنیــــاد بخواهد ارایه کند، 

پشتیبانی می کنیم.
اســــتاندار همدان افزود: برای معرفی هر چه بیشتر ابن سینا، 
ســــازمان های مردم نهــــاد که با اســــتانداری همــــکاری دارند، 
می توانند در کنار بنیاد بوعلی ســــینا و با جهت دهی و زیر چتر 
این بنیاد فعال شوند. اگر با حضور تشکل ها و سازمان های 
و  علمــــی  کانون هــــای  عالقه منــــد،  جوانــــان  و  مردم نهــــاد 
دانشــــگاهی تشــــکیل دهیم، می توانیــــم در معرفی داخلی و 

خارجی ابن سینا اثرگذار باشیم.

 بلخاری: ابن سینا عقل فعال تمدن اسالمی است  �

حســــن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخــــر فرهنگی و عضو 
هیــــأت امناء نیز گفــــت: انجمن مفاخر می توانــــد در چاپ آثار 
و انتشــــارات بنیاد به صورت کامل همکاری داشــــته باشــــد، 
در شــــهریور ماه امســــال ده  عنوان از آثار بوعلی ســــینا مانند 
ظفرنامــــه با تصحیح دکتر غالمحســــین صدیقی کــــه در هزاره 
ابن ســــینا در ســــال 1333 چاپ شــــده و در بــــازار کتاب تمام 

شده اســــت، چاپ کرده ایم. طبیعیات، رســــاله نفس، رساله 
منطق، رســــاله جودیه، رســــاله در حقیقت و کیفیت سلسله 
موجودات، رگ شناســــی، کنوزالمعزمین، الهیات و پنج رساله 
دیگر نیز قرار اســــت چاپ شــــود. در روز ابن ســــینا مجموعه 
مقاالت چاپ شد که همه مقاالت ابن سینا در آن وجود دارد.
عضو هیأت امنای بنیاد بوعلی سینا اضافه کرد: انجمن آثار و 
مفاخر با افتخار تمام مواردی که بنیاد بوعلی سینا آماده کند، 
چاپ می کند و همیشــــه در کنار بنیاد خواهــــد بود. همانطور 
آیت اهلل طه محمدی فرمودند ابن سینا عقل فعال تمدن  که 
اسالمی است. سال گذشــــته در روز بزرگداشت بوعلی سینا 
در آرامگاه ایشــــان گفتم که امثال ابن ســــینا مــــا را از تفکرات 
داعشــــی نجات داده  اســــت. عقالنیتــــی که در کنــــار الهیات 
نورانی شیعه شــــکل گرفته اســــت. می دانیم که ابن سینا در 
رســــاله ای به نام رساله معراجیه که فوق العاده است، تعبیری 
در مــــورد حضرت علــــی )ع( دارند که در بین کل یــــاران پیامبر 
 به اندازه نام 

ً
مثل معقول اســــت در بین محســــوس. حقیقتا

و تأثیر ابن ســــینا در تمدن اســــالمی، برای ایشــــان کار نشده 
اســــت. 200-300 میلیون بودجه برای بوعلی سینا که بزرگ ما 

است و نمونه ای ندارد بسیار ناچیز است.
حســــن بلخاری در مــــورد کاربــــری میراثی ســــاختمان آرامگاه 
بوعلی ســــینا نیز گفت: در مورد بنای آرامگاه که انجمن آثار و 
مفاخر ساخته شده اســــت، بعد از انقالب به میراث فرهنگی 
ســــپرده شــــد. میراث فرهنگی هم به یک پروژه بــــه آنجا نگاه 
می کند نه به عنوان یک ماهیت فرهنگی. ای کاش می شد با 
ســــاز و کاری جدید انجمن مفاخر در مسائل فرهنگی بنا و نه 
مسائل ساختاری، نظارت می کرد. نامه ای به سازمان برنامه و 
بودجه کشور نوشته ایم که ساخت بناهای یادبود در کشور را 

 رها شده اند، ادامه دهیم.
ً
که اکثرا

 جوادی: به پایان نامه های سینوی جایزه داده شود  �
محســــن جوادی، معــــاون امــــور فرهنگــــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز گفت: معاونت فرهنگی می تواند در زمینه 
کمک های برنامه ای به بنیاد مســــاعدت نماید. شورای علمی 
این بنیاد می تواند طــــرح و برنامه های انتشــــارات خود را ارایه 
دهد و برخی از هزینه های آن توســــط ایــــن معاونت پرداخت 

شــــود. پیشــــنهاد می شــــود جایــــزه ای بــــرای پایان نامه های 
دانشــــجویان در نظــــر گرفتــــه شــــود و جوایز آن توســــط این 

معاونت تهیه شود.
عضو شــــورای علمی بنیاد بوعلی ســــینا ادامه داد: وضعیت 
امروز تحقیق و پژوهش ما بیشــــتر میراثی شده است. چاپ 
مجدد یک نســــخه قدیمی می تواند به صورت انتقادی انجام 
گیرد تا سهمی نیز در آینده علم داشته باشد. در بخش هایی 
از آثار ابن ســــینا در مجموعه های فارســــی می توانیم تصحیح 
انتقــــادی داشــــته باشــــیم. مجموعــــه منطق شــــفا بــــه زبان 
انگلیســــی در حال ترجمه است و تصحیح انتقادی در پاورقی 
هم آورده می شــــود. اما متأســــفانه ما هنوز در بخش فارسی 
و عربــــی مانده ایم. دکتر جوادی افزود: پیشــــنهاد می شــــود 
جایزه پزشــــکی یا حکمت ابن ســــینا برای جوانان اهدا شود. 
همچنیــــن می توان بــــرای فضای مجازی کلیــــپ و گزیده ای از 
جمالت ابن ســــینا؛ مثل کاری که غربی ها برای ویتکنشتاین 

انجام داده اند؛ برای استفاده راحت تر عموم تهیه کرد.

 نیکنام: ابن ســــینا را به دانشجویان خارجی پزشکی   �
معرفی کنید

نیکنــــام عضو فرهنگســــتان علــــوم پزشــــکی و نماینــــده این 
فرهنگستان در این نشست گفت: 804 دانشجوی خارج از 40 
کشور دنیا در دانشگاه علوم پزشــــکی تهران با هزینه شخصی 
خــــود در حال تحصیل هســــتند و به درصــــدی از آنها که نمرات 
باالتری دارند، بورس تعلق گرفته است. وی افزود: استعدادهای 
وسینا« جمع شده اند که با 

َ
درخشان این عده در گروهی به نام »ا

توجه به موقعیت مهم پزشکی آنها، برایشان برنامه های جنبی 
در نظر گرفته ایم. بنیاد می  توانــــد از حضور این افراد برای تبلیغ و 

معرفی شیخ الرئیس بهره برداری کند.

 زلفــــی گل: از ظرفیــــت فضــــای مجــــازی بــــرای معرفی   �
ابن سینا استفاده شود

زلفــــی گل بــــازرس بنیــــاد بوعلی ســــینا نیز گفت: پیشــــنهاد 
می کنم برای معرفی ابن ســــینا و برنامه های علمی از وبینارها 
که کم هزینه اســــت و از ســــایت های مجانی اســــتفاده شود. 
این روزهــــا که فضای مجــــازی جایگاه خاص خــــودش را پیدا 

کرده اســــت، می تــــوان از ایــــن امکان بهــــره برد. بنیــــاد ملی 
نخبگان یکسری جوایز دارد مانند جوایز شهید چمران، دکتر 
کاظمی آشــــتیانی، شــــهید احدی و... دارد، که بــــرای بنیاد هم 
می توان با رایزنی معاونت علمی و فناوری ریاســــت جمهوری 
بــــرای پایان نامه هــــای برتــــر در زمینــــه بوعلی سیناشناســــی 

جایزه ای، در نظر گرفت.

 احسانی: برای تدوین برنامه ها آمادگی داریم  �
احمدرضا احســــانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان 
نیز گفت: ما به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در اســــتان، این آمادگی را داریم که در بحث مطالعه و تدوین 
برنامه ها بــــا هماهنگــــی مجموعه های باالدســــتی، معاونت 
فرهنگی و انجمن آثار و مفاخر برای پویایی فعالیت های بنیاد 
کمــــک کنیم و با توجه به ظرفیت اســــتان در جهت اهداف و 

برنامه های بنیاد به شایستگی ورود پیدا کنیم.

 دارائی: برای ارایه خدمات علمی در مضیقه ایم  �
تــــوکل دارائی، رئیــــس روابط عمومی و امــــور بین الملل بنیاد 
بوعلی ســــینا با ارایه گزارشــــی گفت: به علت کمبــــود، قطع و 
جذب نکردن بودجه بنیاد توســــط میراث فرهنگی در ســــال 
97، کل منابع بانکی در این سال هزینه شده است. بنابراین 
در ســــال 98 هم با لحاظ اختصــــاص 50 درصد کمک مصوب 

مجلس، برنامه های شاخص بنیاد روی زمین مانده است.
رئیس روابــــط عمومی و امــــور بین الملل بنیاد بوعلی ســــینا 
افــــزود: بنیاد از نظر مــــکان برای کتابخانه و مرکز اســــناد خود 
در مضیقه اســــت و قرار بود گلخانه متروکــــه ای که در آرامگاه 

بوعلی است، در اختیار قرار گیرد.
وی با اشــــاره به گســــترش ویــــروس کرونا و محدود شــــدن 
اجرای برنامه های علمی و فرهنگی ایــــن بنیاد گفت: از طرفی 
همایش هــــای ملــــی و بین المللی بنیــــاد نیز تحت الشــــعاع 
ویــــروس کرونــــا قرار گرفتــــه اســــت و برنامه بزرگداشــــت روز 

ابن سینا در سال جاری نیز با محدودیت انجام شد.
دارائی در پایان خواستار مساعدت هر چه بیشتر استانداری، 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســــالمی همدان برای دستیابی به 

اهداف عالیه علمی و فرهنگی این بنیاد شد.

محرمی ویژه

مدیحه سرایی مداحان مقابل منزل شهدا و کوچه ها

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: محرم امســــال به دلیل 
شــــیوع ویروس کرونــــا موجــــب تغییرات بســــیاری در 
شــــیوه عزاداری هیأت های مذهبی کشور شده است و 
برخــــی از مداحان و هیأت ها نیــــز نوآوری هایی برای این 

کار داشته اند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محــــرم امســــال متفاوت ترین 
محرمی است که شاید تا به امروز در تاریخ وجود داشته 
اســــت. ویروس منحــــوس کرونا تمامــــی فعالیت های 
زندگی بشــــر را تحت تأثیر خود قرار داده اســــت. شــــاید 
هیچ کس گمان نمی کرد محرم هم تحت تأثیر کرونا قرار 

بگیرد و برای برگزاری آن دستورالعمل نوشته شود.
مجلــــس عــــزاداری ســــید و ســــاالر شــــهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحســــین)ع(  در سراسر کشــــور در فضای باز 
و محیط های غیر مســــقف آغاز  شــــده و باشکوه و نظم 

خاصی عزاداری ها بر گزار می شود.
محرم امســــال به دلیل شــــیوع ویــــروس کرونا موجب 
تغییرات بسیاری در شیوه عزاداری هیأت های مذهبی 
کشــــور شــــده اســــت و برخی از مداحان و هیأت ها نیز 
نوآوری هایی بــــرای این کار داشــــته اند و برخی مداحان 
در سراسر کشور با تکیه سیار در محالت  حاضر شده و 

برای مردم روضه خوانی می کنند.
با راه انــــدازی پویش »هــــر کوچه یک حســــینیه« هر روز 
مدیحه ســــرایی مداحان اهل بیت)ع( مقابل منزل یک 
شــــهید برگزار می شــــود. این مراســــم با بازخورد بسیار 
زیادی از سوی مردم والیی و انقالبی مواجه شده است.
به هر کوچه و خیابانی که ســــر می زنیم بساط عزاداری را 

پهن می بینیم و عده ای را مشغول به عزاداری.
در جای جای ایران اســــالمی هــــر روز ویــــژه برنامه ای در 
ایام محرم مقابل منزل یک شــــهید برگزار می شــــود و با 
بازخورد بســــیار زیادی از سوی مردم مواجه شده است. 

ایــــن ویــــژه برنامه بــــه خصــــوص در زنجــــان و اصفهان 
بازخورد بسیاری داشته است. 

شــــیوع ویروس منحوس کرونــــا زندگی تمــــام ایرانیان 
بلکه تمام جهانیان را با دگرگونی اساســــی روبه رو کرده 
است.گسترش فضای مجازی یکی از پیامدهای شیوع 
جهانی این ویــــروس بوده و از ســــوی دیگــــر تغییرات 
متعــــددی نیز در ســــبک زندگی ایرانیان شــــکل گرفته 

است.
هم زمان با ماه محرم و صفر اما عشــــق و ارادت ایرانیان 
به سیدالشهدا)ع( روزافزون شده و صرفا نحوه ابراز این 

عالقه به خاندان عصمت و طهارت تغییر کرده است.
محافــــل متعــــددی به صــــورت مجــــازی ایــــن روزها در 
حال برگزاری اســــت و از ســــوی دیگر طرح هر خانه یک 
حســــینیه و یــــا هر محلــــه یک حســــینیه نیز بــــا هدف 
جلوگیــــری از اجتماعاتی که ممکن اســــت خطراتی برای 
ســــوگواران به همراه داشته باشــــد در این زمینه دارای 

اهمیت است.
به نقل از تســــنیم، مداحان مطرح استانی و کشوری نیز 
این روزها با حضور در حاشــــیه شــــهرها دیــــن خود را به 

نوعی دیگر به حضرت اباعبداهلل)ع( ادا می کنند.

)ع( تالش برای ثبت ملی مراسم شاهزاده علی اصغر

ثبت ملی تعزیه شهر مریانج و روستای درگزین
مراسم سوم امام حسین)ع( و سنت سقایی در شهر همدان تاکنون

تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست ساالنه هیأت امنای بنیاد بوعلی سینا:

بهره گیری از فضاهای مجازی و عمومی 
در پیشبرد برنامه ها
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انعکاس RDSS تولید انبوه دستگاه تشخیص سریع کرونا

رشد منفی آمار تولد برای 
چهارمین سال متوالی

رئیــــس مرکز آمار ایران گفت: ایــــران از نظر جمعیت 
در جایــــگاه ســــوم منطقــــه، نهــــم آســــیا و هجدهم 
جهان اســــت و آمار موالید در کشور برای چهارمین 
ســــال متوالی رشــــد منفی پیــــدا کرده اســــت. روند 
رشــــد جمعیت همچنان کاهشی اســــت و حتی در 
مواردی توقف رشــــد جمعیت و منفی شدن آن نیز 

پیش بینی شده است.

نمکی: دقیقه 9۰ از کرونا گل 
خوردیم/ بار سفر نبندید

وزیر بهداشت گفت: خواهشــــم از مردم این است 
که عــــادی انگاری نکننــــد، باروبندیل ســــفر نبندند 
و در ایــــام محرم بــــه گونه ای عــــزاداری کننــــد که هم 
محرمی باشــــکوه داشــــته باشــــیم و هم هیچ عزادار 
امام حسین)ع( تب دار از مجلسی خارج نشود.این 
ویروس پیچیــــده، خطرناک و غیرقابــــل پیش بینی 
اســــت. کرونا می توانــــد در دقیقه 90 از گوشــــه های 
زمین به ما گل بزند و زد. آنچه که به ما گل زد، حاصل 

بی توجهی و عادی انگاری بیماری بود.

روح اهلل حسینیان درگذشت
رئیــــس مرکــــز اســــناد انقــــالب اســــالمی و نماینده 
ســــابق مجلس درگذشــــت. حجت االسالم روح اهلل 
حسینیان در سال 1334 در شهرستان آباده استان 
فــــارس متولد شــــد. او از آغاز دهه 60 وارد دســــتگاه 
قضایی کشور شد و به سمت قائم مقام دادستانی 
انقالب در مشــــهد و سپس دادســــتانی در دادگاه 
انقــــالب تهران رســــید. او همچنین ریاســــت یکی از 
شعب دادگاه ویژه روحانیت تهران را هم در کارنامه 
خــــود دارد. در ســــال 1376 وی پس از ســــیدحمید 
روحانی به ریاست مرکز اسناد انقالب اسالمی رسید 
و در سال 1384 به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت منصوب 
شــــد. نمایندگی تهران در مجالس نهم و دهم نیز از 

دیگر مسؤولیت های  وی بود.

آغاز واریز وام ودیعه مسکن 
به حساب متقاضیان

معاون وزیر راه و شهرســــازی گفت: واریز وام ودیعه 
مســــکن آغاز شــــد. از روز دوشــــنبه چند گــــروه وام 
ودیعه مســــکن را دریافت کردند؛ بیشــــترین تقاضا 
در تهران بوده اســــت. به طور تقریبی 700 تا 800 هزار 

خانوار مشمول وام ودیعه مسکن می شوند.

امضاء ۲۰۰ نماینده مجلس 
پای شکایت از زنگنه

»ابوترابی« نماینده نجف آباد گفت: شــــکایت از وزیر 
نفت به لحاظ ترک فعل وزیر تدوین شــــده اســــت و 
برای رســــیدگی تقدیم رئیس قوه قضائیه می شود. 
تعداد امضا های این شــــکایت به بیش از 200 امضا 
رسیده است. طرح استیضاح وزیر نفت نیز از سوی 
تعــــدادی از نمایندگان در مجلس کلید خورده که تا 
کنون بیــــش از 35 نماینده این اســــتیضاح را امضا 

کرده اند.

اجرای افزایش حق مسکن 
از تیرماه مصوبه شورای عالی 

کار بود
وزارت کار اعالم کرد: آخرین نشســــت شــــورای عالی 
کار مــــورخ 99/3/17 با حضور نماینــــدگان کارگری و 
کارفرمایی برگزار و با توافق ســــه جانبه، حق مسکن 
300 هــــزار تومانــــی کارگــــران تعیین و بر اجــــرای این 
مصوبه پــــس از تأیید هیــــأت وزیــــران از اول تیرماه 

تأکید شد.

کمتر از 1۰ درصد صادرکنندگان
تعهدات ارزی خود را ایفا کردند

رئیس ســــازمان توســــعه تجارت گفت: حدود 9.5 
درصــــد از صادرکننــــدگان در ســــال های 97 و 98 به 
طور کامــــل تعهدات ارزی خود را ایفــــا کرده اند که به 
موجب آن 13 میلیارد یورو به کشور بازگشته است.

کارگروه پایش رفتــــار تجاری، اختیاراتــــی برای اجرای 
قوانیــــن واردات و صادرات نســــبت به ســــوء رفتار 
صادرکننــــدگان دارد.در خصــــوص تعلیــــق یا ابطال 
کارت بازرگانی افــــرادی که ارز حاصل از صادرات خود 

را بازنگردانده اند تصمیم گیری می شود.

ورود به مازندران در روزهای 
تاسوعا و عاشورا ممنوع شد

براســــاس محدودیت های ترافیکی اعمال شــــده از 
، روزهای تاســــوعا و عاشورا  ســــوی پلیس راه کشور
تــــردد در جاده هــــای هــــراز و کنــــدوان از پایتخت به 

سمت مازندران ممنوع است.

اخبار کوتاه

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا تشریح کرد

« مدت بستری را کاهش می دهد  »رمدسیویر
ولی تأثیری در مرگ و میر ندارد

نتیجه آخرین تحقیقات ایرانی ها روی 7 داروی کرونایی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با تشــــریح نتیجه آخرین تحقیقات 
روی 7 داروی درمان کرونا گفت: به زودی سه گزارش دارویی به کمیته علمی ارائه می شود.

دکتــــر مصطفی قانعی با تأکید بر اینکه در حال حاضر یک دارو در شــــیوه نامه درمانی کرونا در ســــطح 
بین الملل وجود دارد، گفت: بر اساس آخرین جمع بندی 23 مطالعه روی چندین هزار بیمار در سطح 
بین المللی، تنها اتفاق دارویی که مرگ و میر و مدت بستری را کاهش می دهد »کورتون« است؛ تمام 

تحقیقاتی که روی زیر 100 نفر بودند کنار گذاشته شدند.
وی افزود: قبل از اعالم نتیجه این دارو، ما در ایران تأثیر این دارو در کاهش مرگ و میر و مدت بستری 
بیماران کرونایی را اعالم کرده بودیم که بعد از مدتی ســــازمان بهداشــــت جهانی نیز آن را تأیید کرد و 

اکنون هم در ایران مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا تأکید کرد: هیچ دارویی مرگ بیماران را کاهش نداده است. آخرین 

« نشان داد 3 و نیم روز مدت بســــتری را کاهش می دهد ولی  نتایج در خصوص داروی »رمدســــیویر
تأثیری در مرگ و میر ندارد.

قانعی افزود: البته از طرفی نتایج بین المللی داروی رمدیســــیور مشــــخص شــــده ولی در کشور هنوز 
نتایج آن مشخص نشده است. این دارو در مرحله اولیه طول بستری را کم می کند ولی باعث کاهش 

مرگ و میر بیماران کرونایی در مرحله نهایی بخش آی سی یو نمی شود.
وی با بیان اینکه همه داروها به غیر از کورتون تا کنون نشان داده اند که مرگ و میر را کاهش نمی دهد 
گفت: بقیه داروها در کاهش بســــتری تأثیر دارند، نتایج در خصوص »هیدروکسی کلروکین« نشان 

داد که شکایت بیمار را کمتر می کند.

خبــــــــر

ایران و جهان

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

ضمانت می دهیم نفوذی بر آژانس نیست 
ولی فشار هست

ایران و جهان: مدیرکل  هگمتانه، گروه 
گفت:  اتمی  انــــرژی  بین المللی  آژانــــس 
آژانس  بــــر  نفوذی  می دهیــــم  ضمانت 
نیست ولی فشار هســــت. تا جایی که 
بر  فشارها  این  نمی دهیم  اجازه  بتوانیم 

فعالیت ما تأثیر بگذارد.
انرژی  ســــازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر 
اتمی جمهوری اســــالمی ایــــران و رافائل 

گروســــی مدیرکل آژانس بین المللی انــــرژی اتمی دیروز 
)سه شــــنبه( پــــس از گفت وگو در محل ســــازمان انرژی 
اتمــــی در جمــــع خبرنــــگاران حاضر شــــده و به تشــــریح 

مذاکراتشان پرداختند.
گروســــی در این نشســــت بیان کرد:  افتخــــار برایم این 
اســــت که به ایران بازگشتم و آشنایی ما به خیلی وقت 

پیش برمی گردد.
وی افزود: دوستی و روحیه مصالحه و همکاری بین ما 
همیشه برقرار بود. قرار بود پارسال به ایران سفر کند به 

خاطر کرونا این امکان فراهم نشد.
گروسی گفت: دستوکار بسیار گسترده ای داریم امروز 
صبح بحث های فشــــرده ای داشــــتیم و امیدواریم این 

صحبت ها تداوم یابد. خوشــــحالم اینجا 
حضور دارم.

آژانس درباره برنامه هســــته ای  مدیرکل 
عربستان گفت: بین آژانس و عربستان 
رابطــــه ای قــــرار دارد و قرار اســــت برنامه 
عربســــتان تحــــت نظــــارت آژانــــس قرار 
بگیــــرد و برنامه  هایی در جریان اســــت و 

امیدواریم این نظارت ادامه یابد.
وی گفت:  یکســــری موضوعات بین ایران و عربستان 
اســــت که باید حل و فصل شــــود. همکاری بین ایران 
و آژانس ادامه داشــــته و من گرایش سیاســــی ندارم و 
قضاوت های آژانس براســــاس یافته های فنی اســــت. 
یکسری موضوعات اســــت که باید حل و فصل شود. 

برخی موارد پیش می آید که نیاز به شفاف سازی دارد.
مدیــــرکل آژانس گفــــت:  ضمانت می دهیــــم نفوذی بر 
آژانس نیســــت ولی فشار هســــت. تا جایی که بتوانیم 

اجازه نمی دهیم این فشارها بر فعالیت ما تأثیر بگذارد.
وی همچنیــــن عنــــوان کرد: آژانــــس براســــاس امیال 
مدیرکل عمل نمی کند براســــاس اســــناد ثبت شــــده 

اقدام می کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:

ح آبخیزداری و آبخوان داری در هفته دولت افتتاح 4 طر
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر *: مدیــــر کل منابــــع طبیعی 
وآبخیــــزداری اســــتان همــــدان گفت: 4 طــــرح بزرگ 
آبخــــوان داری هم زمان بــــا هفته دولت  آبخیزداری و 
امســــال در 4 حوضه آبخیز اســــتان بــــه بهره برداری 

می رسد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، اســــفندیار خزائی 
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اظهار کرد: 
آبخیزداری و  33700 میلیون ریال برای افتتاح4 طرح 
آبخوان داری اســــتان همدان از اعتبارات ملی هزینه 

شده است.
آبخیزداری  خزائی مهمترین رساالت اجرای طرح های 

را حفظ منابع پایه وحیاتی آب وخاک عنوان کرد.
وی ادامــــه داد: اعتبارات الزم بــــرای اجرای این 4طرح 
آماده افتتــــاح درهفته دولت امســــال، ازمحل اعتبار 

ملی تأمین شده است.
خزائــــی تصریح کرد: احــــداث بندهای کنترل ســــیل 
و رســــوب به حجــــم 3500 مترمکعب در حوزه ســــد 
، و احداث بند های کنترل سیل و رسوب  کالن مالیر
در حــــوزه گنبــــد شهرســــتان همدان بــــه حجم450 
مترمکعب و اجرای بند های کنترل ســــیل و رسوب 
در حوزه شهرســــتانه وکنجوران تویسرکان به حجم 
و  آبخیــــزداری  طرح های  ازجملــــه  5300مترمکعــــب، 
آبخوان داری آماده بهره برداری در هفته دولت است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان 
آبخــــوان داری  آبخیزداری و  افزود: اجــــرای طرح هــــای 

نقش مهمی در افزایش پوشــــش گیاهی، جلوگیری 
از فرسایش خاک، کاهش خسارت سیالب، تقویت 
ســــفره آب های زیرزمینی،بهبود ورونق کســــب وکار 

ایجاد خواهد کرد.
آبخیزداری اســــتان همدان  مدیرکل منابع طبیعی و 
بر لزوم تســــریع و اتمام اجرای پروژه هــــای آبخیزداری 
وآبخــــوان داری از محل صندوق توســــعه ملی تأکید 
کرد و اجرای طرح های منابع طبیعی را گامی مهم برای 

رسیدن به جهش تولید عنوان کرد.
خزائی با اشــــاره به اهداف ســــازمانی حفظ و حراســــت 
از اراضــــی ملی و طبیعی گفت: معتقدیم با مشــــارکت 
و همکاری تنگاتنگ مســــؤولین ومردم و احســــاس 
مسؤولیت تک تک کارکنان و کارشناسان می توان در 
راستای پیشــــبرد اهداف و برنامه ها به ویژه پروژه های 
صندوق توسعه ملی عملکرد مطلوب و موفقی داشته 

باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد:

در حال خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا هستیم
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیــــس کل بانک مرکزی 
گفت: در 4 مــــاه اول ســــال به خاطر شــــیوع کرونا رکودی 
در اقتصــــاد ایران اتفــــاق افتاد، ولی شــــاخص های ماهانه 
صنعت نشــــان می دهد که ما در حال خــــروج از این رکود 

مقطعی هستیم.
عبدالناصــــر همتی در برنامه رهیافــــت رادیو اقتصاد بیان 
کرد: اگرچه به ســــبب شــــیوع کرونا رکودی بــــرای اقتصاد 
کشور در ابتدای سال اتفاق افتاد ولی شاخص های نقطه 
به نقطه و ماهانه بخش صنعت نشان می دهد کشور در 

حال خروج از این رکود مقطعی است.
وی اظهــــار کــــرد: امیدواریم که بــــا روندی کــــه جلو می رود 

بتوانیم کارهای بهتری برای کشور انجام دهیم.
رئیس کل بانــــک مرکزی گفت: شــــرایط کشــــور در طول 
دو ســــال گذشــــته به گونه ای بود که مــــورد تهاجم یکی از 

قوی ترین اقتصادهای جهان قرار گرفت.
وی افــــزود: تحریم هــــای ظالمانه ای که علیــــه ملت ایران 
و کشــــور برقــــرار شــــد، بی ســــابقه ترین تحریــــم و فشــــار 
 در این فشار اقتصادی بانک مرکزی 

ً
اقتصادی بود، طبعا

به عنوان خط مقدم جنگ اقتصــــادی تمام تالش خود را 
انجام داد تا بتواند این فشــــار حداکثری دشمن را خنثی 
و همچنیــــن بتواند از به هــــم خوردن شــــاکله اقتصادی 

کند. کشور جلوگیری 
همتی ادامــــه داد: به لطف خدا و به کمک همــــکاران عزیز 
در نظام بانکی و بانک مرکزی توانســــتیم این دوره بسیار 

سخت را پشت سر بگذاریم که جای بسی مباهات دارد.
معظــــم  مقــــام  از  گفــــت:  مرکــــزی  بانــــک  کل  رئیــــس 
رهبــــری ممنون هســــتم چــــرا کــــه همــــواره حمایت ها و 
راهنمایی هایشان ســــرلوحه کار همه در این نهاد پولی و 

بانکی بوده است.
وی اضافه کرد: معظم له در این شرایط سخت حمایت ها 

و پشتیبانی های خوبی از بانک مرکزی داشته و دارند.
همتی ادامه داد: اگر نبود حمایت ها و پشــــتیبانی ایشان، 

 نمی توانستیم در این مسیر موفق باشیم.
ً
قطعا

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همیشه به خدمتگزاران 
خود در بانک مرکزی محبت و توجه داشته و دارند و از این 

بابت از ایشان بسیار ممنون هستیم.

رئیــــس کل بانک مرکزی گفت: با حمایت ایشــــان قدرت 
بیشــــتری پیدا می کنیم تــــا با کج رفتاری هــــا و توطئه هایی 
که علیه اقتصاد کشــــور اجرا می شــــود، بتوانیــــم قاطعانه 

مقاومت و مقابله کنیم.
وی افــــزود: خوشــــبختانه بانــــک مرکــــزی در ایــــن مدت 
اقدامات بزرگی در بخش ارزی و پولی، اصالح ســــاختار بازار 
پول، نظام بانکی، کنترل و تثبیت بازار ارز و حمایت از رشد 

اقتصادی کشور انجام داده است.
رئیس کل بانــــک مرکزی در بخش دیگری از ســــخنانش 
گفت: تســــهیالت بانکــــی در چهارماهه اول ســــال جاری 
نسبت به چهارماهه سال گذشته 67 درصد رشد داشته 

است.
وی ادامه داد: عالوه بر ســــپرده های بانکی اضافه شده که 
خرج تسهیالت شــــد، خیلی از اموال و دارایی های بانک ها 
که فروخته شــــده خرج تســــهیالت برای رونق تولید شده 
اســــت و ما خوشــــحال هســــتیم که به ملت عزیــــز اعالم 
کنیم کــــه در همین 4 ماه به خاطر شــــیوع کرونا رکودی در 
اقتصاد ایران در اوایل سال اتفاق افتاد، ولی شاخص های 
ماهانه صنعت نشان می دهد که ما در حال خروج از رکود 
مقطعی هســــتیم و امیدواریم با روندی که جلو می  رود ما 

بتوانیم کارهای بهتری را برای کشور انجام دهیم.
همتــــی همچنین از تشــــکیل کمیته نقدینگی در کشــــور 
خبرداد و گفت: این کمیته دو سال پیش در بانک مرکزی 

ایجاد شد و تاکنون 85 جلسه داشته و تصمیمات بسیار 
مهمی هم گرفته است.

وی همچنیــــن گفــــت: خوشــــبختانه رشــــد پایــــه پولی و 
نقدینگی در پنج ماهه ســــال جاری به خوبی کنترل شــــده 
اســــت و آثار این کنتــــرل را همه در تثبیــــت بازارهای مهم 

اقتصاد کالن کشور به خوبی مشاهده می کنند.
همتــــی بیان کــــرد: امیدوارم بــــا تــــداوم حمایت های مقام 
آینــــده کارهــــای خوبــــی برای کشــــور  معظــــم رهبــــری در 
انجــــام دهیم. اگــــر حمایت های مقام معظــــم رهبری نبود 
نمی توانستیم در این مسیر حرکت های محکم و اساسی 

را انجام دهیم.
رئیس کل بانــــک مرکزی گفــــت: عملیات بازار بــــاز بنا به 
تعریف ابزاری بــــرای خرید و فــــروش اوراق خزانه دولت در 
بازار بــــرای کنترل نقدینگی اســــت، یعنــــی در مواقعی که 
نقدینگی زیاد باشــــد بانــــک مرکزی برای فــــروش اوراق و 
جمــــع آوری نقدینگــــی ورود پیــــدا می کنــــد و به عکس در 
مواقعــــی کــــه نقدینگی کم باشــــد بانــــک مرکــــزی اوراق را 

خریداری و نقدینگی را به بازار تزریق می کند.
سیاســــت  یــــک  بــــاز  بــــازار  عملیــــات  کــــرد:  اضافــــه  وی 

پذیرفته شده در همه بانک های مرکزی دنیاست.
همتی اظهار امیدواری کرد که از این ابزار بتوان برای کنترل 

نقدینگی و مهار تورم در کشور به خوبی استفاده کرد.
همتــــی گفت: کنتــــرل نقدینگی و ثبات نرخ ســــود در بازار 
پول وجود دارد، بخشی به خاطر اجرای سیاست عملیات 

بازار باز است.
رئیــــس کل بانــــک مرکــــزی افــــزود: بــــازار متشــــکل ارزی 
به صورت آزمایشــــی طی یک ســــال پیش در کشــــور آغاز 

شده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: شاید به صورت رسمی 

اعالم نشده، اما این بازار در حال کار است.
همتی بیان کرد: بیــــش از 200 صراف و بانــــک در این بازار 

متشکل ارزی کشور عضو هستند.
وی بــــا بیــــان اینکه بازار متشــــکل ارزی یکــــی از ابزارهای 
خوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز اســــت، یادآورشد: 
این بازار هم نقش بسیار خوبی در تثبیت بازار ارز کشور 

داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه:

صدور احکام جدید برای اخاللگران ارزی و محتکران ماسک
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی قوه قضاییه در 
نشســــت با خبرنگاران آخرین اخبار حوزه قضایی را تشریح 

کرد و به سواالت نمایندگان رسانه ها پاسخ گفت.
غالمحســــین اســــماعیلی در نشســــت با خبرنــــگاران که 
پیش از ظهر دیروز برگزار شد با تبریک هفته دولت گفت: 
روز کارمنــــد را به همه کارمنــــدان در ادارات مختلف تبریک 

می گویم.
وی افزود: دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری 
برنامه هایی را جهت تحقق اهداف بردارد. قوه قضائیه بارها 
اعالم کرده است که برای حل مشــــکالت مردم می تواند با 

دولت همکاری کند.
اسماعیلی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی که قوه قضائیه 
در وصول معوقات بانکی انجام داد اقدام مناســــبی جهت 

حمایت قوه قضائیه از دولت بود.

صدور احکام حبس برای اخاللگران ارزی  �
ســــخنگوی قوه قضائیه به تداوم رســــیدگی به پرونده های 
اخاللگران نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: آرایی که 
در این رابطه صادره شــــده به شرح زیر است: به موجب رأی 
صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هفت نفر 
از متهمان و یکی از شــــرکت های تجاری مبادرت به قاچاق 
عمده ارز کرده بودند، مرتضی روحی نژاد به 8 ســــال حبس، 
امین روحی نژاد به 7 ســــال حبس، ایمان روحــــی نژاد به 10 
ســــال حبس، جواد فرخنده مقام به ده سال حبس، یاسر 
صابونی به 10 ســــال حبــــس، علیرضا برخوردار کاشــــانی به 
ده ســــال حســــین عطار جان نثار نوبری به ده سال حبس 
و شــــرکت تجاری امین تجارت خزر بــــه نمایندگی جعفر آذر 
توس به انحالل محکوم شــــدند. این متهمان نســــبت به 
اســــترداد ارزهای دریافتی یا پرداخت ما به تفاوت نرخ ریالی 

ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم محکوم شدند.
وی افزود: در دو فقره از پرونده هــــای اخیر مربوط به احتکار 
ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخالل 
در نظام اقتصادی به تحمل 7 سال حبس و پرداخت جزای 
نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک 
سال حبس، سید حســــن میر شجاع به شش ماه حبس 
محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به الستیک کرمعلی 
جزمه به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 
محمدرضا شهســــوار زاده به 5 ســــال حبس و پرداخت 6 

میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

هیچ شهری تبعیدگاه نیست  �
وی در خصــــوص تعــــدادی از شــــهرهای به عنــــوان تبعید 
گاه گفــــت: این مطلب غیر واقعــــی و مجعول بود. این خبر 
صحت نداشــــت و باید اعالم کنم از اقدامات بسیار خوب 
قوه قضائیــــه در اصالح قانون مجازات اســــالمی این شــــد 
که در ماده 23 قانون جدید دیگر هیچ شــــهری را به عنوان 
تبعیدگاه نمی شناســــیم. همه ایران ســــرای من اســــت و 
تفاوتی بین هیچکدام از شــــهرها در زمینه مسائل قضائی 

نمی شناسیم.

اگــــر رهاشــــدگی فضای مجــــازی توأم با ســــوءنیت   �
باشد، مصداق ترک فعل است

اســــماعیلی در خصوص رهاســــازی فضای مجازی و اینکه 
آیا قــــوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصــــد ورود به این 
موضوع را نــــدارد؟ گفت: شــــاهد رها شــــدگی در این حوزه 

هســــتیم و به عبارتی شــــاهد عقب ماندگی و عــــدم اجرای 
رهنمودهایی هستیم که برای سامان دهی فضای مجازی 
باید انجام شود اینکه با نگرش های سیاسی ما را به انسداد 
فضای مجازی محکوم می کنند درســــت نیســــت. حرف ما 
این است که ســــاماندهی باید در داخل کشور انجام شود. 
تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی مرکز 
ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شــــده و 
ما هم مجدانه پیگیر هســــتیم و مطالبه گر برای اینکه این 
مأموریت ها به نحو شایسته ای انجام شود. اگر به نتیجه ای 
رســــیدیم که این تعلل ها توأم با ســــوءنیت و مصداق ترک 
فعل باشــــد ابایی از انجام تکالیف قانونــــی خود نخواهیم 

داشت.

مجلس پرونده ویلموتس را به نام خود نزند  �
وی افزود: اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این 
موضوع قابل ســــاماندهی است. اســــماعیلی در خصوص 
شــــکایت تعدادی از نمایندگان مجلس در رابطه با قرارداد 
ویلموتس و اینکه آیا بازداشتی صورت گرفته است گفت: 
مدعی هســــتیم پیــــش از شــــکایت ها خود قــــوه قضائیه 
پیشــــگام بود و قبــــل از اینکه نمایندگان بــــه این موضوع 
ورود کنند، ســــازمان بازرســــی ورود کرد و اقدام ما را دیگران 
برداشــــت نکنند. گزارش بازرسی کل کشور واصل شد و بر 
مبنای این گزارش در دادسرای عمومی پرونده ای تشکیل 
شــــده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندان و 
اطالعاتی که ســــایر بخش ها از جمله مجلس و کمیسیون 
اصل 90 ارائه بدهند اســــتقبال می کنیــــم. این پرونده هنوز 
مراحــــل اولیه خود را طی می کند و نتایــــج آن را بعد از فرایند 

رسیدگی به مردم اعالم می کنیم.

 منتظــــر اعالم نظر دیــــوان عالی کشــــور در رابطه با   �
پرونده زم هستیم

ســــخنگوی قــــوه قضائیــــه در خصوص آخریــــن وضعیت 
پرونده زم گفت: منتظر اعالم نظر دیوان عالی کشور در این 
رابطه هستیم. اسماعیلی در خصوص پرونده طبری گفت: 
}روز  دادگاه در حال انشــــای رأی هســــت و چه بســــا امــــروز
گذشته{ صادر شــــود. منتظر تصمیم دادگاه در این رابطه 
هســــتیم. اســــماعیلی در خصوص تمدید استجازه رهبری 
در رابطه با دادگاه هــــای ویژه گفت: در این ارتباط در روزهای 
آینده خبرهای خوبی خواهیم داشــــت. مهم این است که 
روند رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار 

ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.
ســــخنگوی قوه قضائیــــه در خصوص تخلفات ســــازمان 
اســــتاندارد از جمله در پرونده های رامــــک خودرو و غیره، آیا 
گزارشی در سازمان بازرسی در خصوص سازمان استاندارد 
واصل شده است؟ گفت: در ارتباط با موضوعات مدیریتی 
آنجا اطالعی ندارم. ســــایر موضوعات را هم ارتباط با سازمان 
نمی دهیم در شــــوراهای شــــهر هم اگــــر اتفاقــــی بیفتد ما 
رســــیدگی می کنیــــم. در ارتباط بــــا اســــتاندارد موضوعات 
مختلفی داشتیم که در برخی از آنها بازرسی کل کشور ورود 
کرده اســــت که از جمله آنها بحث ذرت ها بود. در البرز و در 
خوزســــتان هم انبارهایی از ذرت را در حــــال توقیف داریم. 
برخی از افرادی هم که مرتکب جرایم شــــدند تحت تعقیب 
 این را موضوع سازمانی نمی بینیم. در 

ً
قرار گرفتند و ما الزاما

هر نهادی ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند در 
این سازمان هم متخلفینی شناسایی شدند.

 در مــــوج دوم کرونا هم بــــه زندانیان مرخصی های   �
ویژه اعطا شد

وی در خصــــوص آخرین اقدامات کرونایــــی قوه قضائیه در 
زمینــــه زندان ها گفت: بارها ادعا کردیم کــــه ما در این حوزه 
در دنیا حرف داریم و مدعی هســــتیم که در سایر کشورها 
درصــــدی از اقداماتی که در نظام زندانبانــــی ایران در جهت 
حفظ ســــالمت زندانیان انجام شــــده، لحاظ نشــــده است. 
هیچیک از کشــــورهای دنیــــا در دروان کرونا خدماتی که در 
زندان های ایران ارائه شده است، ارائه نکرده است. به لحاظ 
اینکه ما نقطه تراکم را داریم، مهار کرونا اهتمام بیشــــتری را 
می طلبد. از زمره این اقدامات اعطای مرخصی های کرونایی 
اســــت. در موج دوم کرونا هــــم به زندانیــــان مرخصی های 
، 87 هزار نفر از زندانیان به  ویژه اعطا شــــد و از 18 تیر تا امروز
مرخصی رفتند. عالوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده ای هم 
مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر 95 هزار نفر از مرخصی 

موج دوم کرونا استفاده کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که با توجه به 
تخصصی شــــدن دادگاه ها در دوره تحول آیا قوه قضائیه در 
خصوص تخصصی شــــدن وکالت برنامه ای داشته است؟ 
گفت: همانگونه که در سایر رشته ها تخصصی شدن مهم 
است در این حوزه ها هم مهم است. دادگاه ها را تخصصی 
کردیــــم و به قضاتــــی کــــه پرونده های تخصصی رســــیدگی 
می کننــــد، آموزش های تخصصــــی هم دیده انــــد. وکالت و 
کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی در جهت عدالت 
باید تخصصی شــــود و این پیشــــنهاد داده شده است. اگر 
امروز کســــی پرونده ای در ارتباط با موضوعات گمرکی دارد 
بداند این تعداد وکیل تخصص الزم در این حوزه را کســــب 

کردند و ما این را نیاز جامعه می دانیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اجاره بهای 
منازل مسکونی و دستورالعمل ستاد ملی کرونا در رابطه با 
تمدید اجازه نامه و صدور احکام تخلیه از ســــوی شوراهای 
حل اختالف گفت: در خود مصوبه در برخی از شقوق اجازه 
این کار داده شده است. همه مصوبه را ببینیم، این مصوبه 
حکم کلی نیســــت و در همان بندهایی لحاظ شده که اگر 
مستأجر تخلفی کند، نکاتی مطرح شده است. این موضوع 
ابالغ شده اســــت. رویه قوه قضائیه عمل به دستورالعمل 
صــــادره از معــــاون اول قوه قضائیــــه اســــت. مصداق ها را 
باید موردی بررســــی کرد. هر کجا تصمیم اشــــتباه باشد در 
فرایندهای قانونی راهکار اصــــالح فرایندهای قانونی وجود 
دارد. اسماعیلی در پاسخ به این ســــوال که با توجه به زیان 
دهی بازار سرمایه و تشویق به سرمایه گذاری در باب احیای 
عامه آیا قوه قضائیه ورود می کنــــد؟ گفت: موضوع بورس 
تخصصی اســــت و مســــئله اول مربوط به ســــازمان بورس 
است. تا کنون ورود خاصی نشده است اما هر کجا نیازمند 

 ورود می کنیم.
ً
ورود قضائی باشیم حتما



ســند کمپانی خودرو وانت  نیســان آبی رنگ به شماره 
 00C57098 پالک ایران18-291ط35 به شــماره شاسی 
به شماره موتور 00155909 به نام جواد خاوری به شماره 
ملی 3875279735 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

نظــر به اینکــه آقای زاهدیــن شــجاعیان فرزند علی به شــماره ملی 
3960844751 و با ارائه فرم شــهادت شهود مصدق دفتر اسناد رسمی 
شماره 52 نهاوند اظهار نموده مقدار ششدانگ پالک 2215 فرعی مفروز 
و مجزی از 1631 فرعی از 3 اصلی بخش 2 ثبت نهاوند که سند مالکیت 
تک برگی و به شماره سریال 905933 سری ج 98 تسلیم مالک گردیده 
و به علت نقــل و انتقال مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا به استناد ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب 
به شــرح فوق یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار یا محلی جهت عموم 
آگهی می گردد. لذا چنانچه کســی نسبت به صدور سند ماکیت المثنی 
اعتراض داشــته یا مدعی انجام معامله نزد خود او یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره ارسال در غیر اینصورت و پس از گذشت 

زمان مقرر سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
م.الف 684

آگهی سند مالکیت المثنی

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

چون آقای سعید افرا با وکالت از علی عطا شیراوند مالک ششدانگ پالک های 
1380 - اصلی و پالک 1 و 2 فرعی از 1380 اصلی و آقای سعید افرا مالک 
پالک هــای 1375 الی 1379 اصلی بخش یک برابر درخواســت 99-1121 
مورخ 1399/06/03 تقاضای صدور سند تک برگی پالک فوق را از این اداره 
نموده اند و برابر نامه شماره 1121-99 مورخ 1399/06/03 متقاضی مدعی 
می باشــد که مجاورین را نمی شناســد 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 اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ 
می گردد که در تاریخ شــنبه مورخ 1399/06/15 ســاعت 09:00 در محل 
وقوع ملــک واقع در نهاوند، کوچه گیان، راه روبرو دفتر شــماره 15 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 683

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

آگهی حصر وراثت

م.الف 300

آقای منصور مالئی دارای شناســنامه شــماره 10177 به شرح دادخواست 
به کالســه 364/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فتح اله ماللی به شناســنامه شماره 6107 
در تاریــخ 99/05/15 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت بــه: 1- منصور مالئی فرزند 
فتح اله به شــماره شناســنامه 10177 متولد 60/03/02 )فرزند( 2- فریبا 
ماللی فرزند فتح اله به شــماره شناسنامه 4040239830 متولد 73/08/06 
)فرزنــد( 3- طاهره ماللی فرزند فتح اله به شــماره شناســنامه 24 متولد 
62/01/05 )فرزند( 4- محســن مالئی فرزند فتح اله به شــماره شناسنامه 
1129 متولد 67/03/01 )فرزند( 5- محبوبه مالئی فرزند فتح اله به شــماره 
شناسنامه 4040063651 متولد 68/12/02 )فرزند( 6- زهرا شعبانی فرزند 
اســماعیل به شماره شناســنامه 8446 متولد 46/12/10 )همسر(. 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 اللجین

آگهی حصر وراثت

م.الف 302

خانم کبری صادقی دارای شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به کالسه 
111/262/99 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان چراغعلی صادقی به شناسنامه شماره 10 در تاریخ 99/03/24 
در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه 
منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند 
اناث متوفی  2- زینب صادقی فرزند چراغعلی به شــماره شناسنامه 440 صادره 
از بهار متولد 1345 فرزند اناث متوفی 3- حســینعلی صادقی فرزند چراغعلی به 
شــماره شناسنامه 7 صادره از بهار متولد 1336 فرزند ذکور متوفی 4- علی اکبر 
صادقی فرزند چراغعلی به شــماره شناســنامه 625 صادره از بهار متولد 1357 
فرزند ذکور متوفی 5- علی صادقی فرزند چراغعلی به شــماره شناســنامه 486 
صادره از بهار متولد 1349 فرزند ذکور متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 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 111 شورای حل اختالف صالح آباد

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/05         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/20

برابر رأی شــماره 139960326007000457 مورخه 1399/04/17 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علیرضا زارعی 
فرزند محمود به شماره شناســنامه 254 صادره از بهار در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی  به مساحت 36891/64 مترمربع پالک 1506 فرعی قسمتی از باقیمانده 
یک فرعی از 152 اصلی واقع در اراضی روســتای دســتجرد حــوزه ثبتی بهار بخش 
چهار همدان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی دانشــگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 281

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

برابــر رأی شــماره 99/413 مورخــه 99/05/03 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ارغوان بنیادی فرزند علی عســکر به شماره شناسنامه 103 صادره از آبدانان در 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 50003 مترمربع در قسمتی 
 از پالک 36 اصلی روســتای پیر شــمس الدین واقع در اسدآباد، اراضی روستای
پیر شــمس الدین خریداری از مالک رسمی آقای حجت اهلل جمور محرز گردیده 
اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالکصادر خواهد شد.

م.الف 151 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/21          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/05

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

نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000308 
مورخه 1399/03/27 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای محسن حمزه به شماره شناسنامه 9839 و 
کد ملی 3978383799 فرزند محمدعلی متقاضی پرونده کالسه 1397114426004000117 در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 131/06 مترمربع قسمتی از پالک 259 فرعی از یک اصلی 
واقع در بخش دو حوزه ثبت ملک تویسرکان، سرکان، خیابان شهید رضیئی خریداری مع الواسطه 
از آقایان مسعود شریفی و ابراهیم شریفی محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. 
در صورتی که شــخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به 
دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی 
می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز 
بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. 
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
م.الف 294 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/21          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/05

با ما همراه باشید

شماره4599 1399 5شـــهريور چهارشـــنبه

6
شروع بانوان ورزشکار هاکی 

همدان در دوران کرونا

هگمتانه، گروه ورزش: هیأت هاکی اســــتان همدان 
با رعایت کامل اصول بهداشتی یک دوره مسابقات 
هاکی پنج بانوان به مناســــبت گرامیداشــــت هفته 

دولت برگزار می کند.
هیأت هاکی استان همدان در نظر دارد با هماهنگی 
اداره ورزش و جوانــــان اســــتان همــــدان یــــک دوره 
مســــابقات دوســــتانه هاکــــی پنج بــــرای بانــــوان به 
مناســــب گرامیداشــــت هفتــــه دولت برگــــزار کند؛ 
لذا مقرر شــــد این مســــابقات با مشــــارکت بیش از 
پنجــــاه بازیکن در رده های ســــنی نوجوانان، جوانان 
و بزرگســــاالن در قالــــب چهــــار تیم از باشــــگاه های 
هاکی اســــتان همدان به نام های ابن ســــینا؛ شهید 
بهشــــتی؛کوثر و شــــهید شمســــی پــــور در ســــه روز 
متوالی از تاریخ چهارم شهریور ماه تا ششم شهریور 

ماه برگزار شود.
همچنیــــن الزم بــــه ذکــــر اســــت این مســــابقات به 
صورت دوره ایی برگزار می شود و در پایان مسابقات 
از تیم هایی کــــه مقام اول تا چهارم را کســــب کردند 

تجلیل می شود.
همچنین با توجه به شــــرایط به وجــــود آمده بیماری 
کرونا و در ارجعیت بودن ســــالمت جامعه ورزشــــی 
اســــتان؛ این مســــابقات بــــا رعایت تمامــــی اصول 

بهداشتی در حال برگزاری است.

« قهرمان مسابقات  »مالیر
والیبال بانوان شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: مســــابقات والیبال بانوان 
گرامیداشــــت هفته دولت با قهرمانــــی تیم والیبال 
الف شهرســــتان مالیر در ســــالن شــــهید بهشتی 

مجموعه ورزشی تختی به پایان رسید.
مســــابقات والیبــــال ویــــژه بانــــوان بــــه مناســــبت 
گرامیداشــــت هفته دولت به همت هیأت والیبال 
اداره  بانــــوان  ورزش  امــــور  مســــؤول  همــــکاری  و 
ورزش و جوانان شهرســــتان مالیر در سالن شهید 
بهشتی مجموعه ورزشــــی جهان پهلوان تختی این 

شهرستان برگزار شد.
تیم هــــای مالیر الف و ب , باشــــگاه تختــــی و پوریای 
ولــــی در رده ســــنی جوانان با رعایت کامل مســــائل 
بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در این 
دوره از مسابقات شرکت کردند و برای کسب مقام 
و رتبه برتر آن در سالن شهید بهشتی در دیدارهایی 

دوستانه و جذاب به مصاف هم رفتند.
در نهایت تیــــم مالیر الف مقام قهرمانــــی این دوره 
از مســــابقات را از آن خود کــــرد و تیم های مالیر ب و 
باشــــگاه تختی بــــه ترتیب به مقام های دوم و ســــوم 

دست پیدا کردند.

خبـــــر

ورزش

تحلیلی بر عملکرد داور »همدانی« شهرآورد جام حذفی

استقالل و پرسپولیس
با این داور خوب می بازند!

هگمتانه، گروه ورزش: پــــس از کش و قوس های فراوان 
و قهر و جنجــــال در کمیته داوران، »پیام حیدری« داور 34 
ساله کشورمان به عنوان داور شهرآورد نودوسوم معرفی 
و تعیین شــــد. پیام حیدری داور متولــــد 1365 در همدان 
اســــت که قضاوت هایش را از زیرگروه آغــــاز کرد و در این 
ســــال ها توانســــت با ســــپری کردن دوره های مختلف به 

یکی از داوران الیت کشورمان تبدیل شود.

16 سوت سرخابی!  �
پیام حیدری تاکنون 16 بار برای هر دو تیم سرخابی پایتخت 
سوت زده است. او اولین بار در تاریخ چهارشنبه 31 شهریور 
1395، ســــه ســــال و 11 ماه و 4 روز پیش یکــــی از دیدارهای 
پرسپولیس روبه روی سپاهان را سوت زد. و آخرین بار هم 
شانزدهمین بازی اش را در تاریخ 25 مرداد ماه درست 10 روز 

پیش برای استقالل مقابل پیکان سوت زد.

تهدید معروف حیدری!  �
مهمترین اتفــــاق داوری حیــــدری به ویژه ایــــن اواخر که 
هرگز تکذیب هم نشــــد هشــــداری بوده کــــه او پیش از 
بازی آخر اســــتقالل روبه روی پیکان به قایــــدی و دیاباته 
داده بود که اگــــر خودتان را بی دلیــــل در محوطه جریمه 
زمین بیندازید من متوجه می شوم. موضوعی که مهدی 
قایــــدی در گفت و گویی به آن اشــــاره کــــرده و از ناراحتی 

دیاباته هم خبر داده بود.

1۰ سوت آبی با 3 باخت!  �
اســــتقاللی ها در تاریخ های مختلف با ایــــن تیم به میدان 
رفته انــــد اولین بازی این تیم با ســــوت حیدری روز جمعه 
19 آذرماه ســــال 1395، در تبریز و مقابــــل تراکتور در لیگ 
شــــانزدهم بود که کمیته داوران او را بــــه عنوان داور دیدار 
حساس اســــتقالل در نظر گرفت. مسابقه ای که در پایان 
1-2 به ســــود تبریزی ها به پایان رســــید. استقالل در همه 
این ســــالها در لیگ برتر با ســــوت این داور 10 بار به زمین 
رفته که 3 برد، 4 مســــاوی و 3 باخــــت در کارنامه اش باقی 
مانده است. 11 گل زده و 10 گل در دیدارهایش با قضاوت 

این داور خورده است.

5 سوت قرمز با ۲ باخت!  �
ایــــن داور بلند قامت کــــه اولین بار در تاریخ چهارشــــنبه 
31 شــــهریور 1395 دیــــدار ســــپاهان و پرســــپولیس را در 
فوالدشــــهر اصفهان ســــوت زد از آن تاریخ 3 سال و 11 ماه 
و 4 روز گذشــــته و آخرین بار دیدار ســــرخ ها روبروی نفت 
مســــجد ســــلیمان را در لیگ برتر نوزدهم قضــــاوت کرد. 
آن مسابقه اول آذر ماه ســــال 1398 برگزار شد. او تاکنون 
تنها 5 بار برای پرســــپولیس ســــوت زده کــــه حاصل این 
5 مســــابقه 3 برد و 2 شکســــت بوده است. پرسپولیس 

هرگز با ســــوت زاهدی فر مساوی نکرده و در دربی حذفی 
هم قطعا باز هم بازی اش با تساوی به پایان نمی رسد.

هیچ سرخابی اخراجی نداشت!!  �
پیام حیــــدری در همه این ســــال ها هــــر بار بــــرای دو تیم 
اســــتقالل یا پرســــپولیس ســــوت زده هرگز هیــــچ یک از 
بازیکنــــان دو تیم را از زمین بازی اخراج نکرده اســــت. تنها 
دیــــداری که در آن یک بازیکــــن را از زمین بــــازی اخراج کرد 
مصاف اســــتقالل و پــــارس جنوبی جم در لیــــگ نوزدهم 
بود که فریبرز گرامــــی را در دقیقه چهــــارم وقت های تلف 
شده پایان بازی با اخطار دوم و سپس کارت قرمز از زمین 

بیرون فرستاد. مسابقه ای که استقالل در پایان حریفش 
را 0-2 شکست داد.

شهرآورد 93، دومین بازی حذفی!  �
پیــــام حیدری در رقابت هــــای جام حذفی تنهــــا یکبار برای 
اســــتقالل قضــــاوت کــــرده اســــت. مســــابقه مرحله یک 
هشــــتم نهایی این تیم روبه روی فجرسپاسی شیراز که در 
پایان 90 دقیقه دو تیم به تســــاوی 0-0 دست یافتند ولی 
در وقت های تلف شــــده اســــتقالل بــــا 3 گل وریا غفوری، 
داریوش شجاعیان و سجاد آقایی به برتری دست یافت. 

او هرگز دیدارهای پرســــپولیس در رقابت های جام حذفی 
را سوت نزده است.

1۲ و ششمین سوت سرخابی!  �
چهارشــــنبه ایــــن هفته بــــرای دوازدهمین بــــار دیدارهای 
تیم اســــتقالل را ســــوت می زند که به دلیل تعداد بیشتر 
ســــوتهایش بــــرای این تیم، مشــــخصا با نفــــرات این تیم 
و شــــرایط بازی شــــان بیشــــتر آشناســــت. او ششــــمین 
ســــوتش را هم برای پرســــپولیس می زند که پیشتر 5 بار 

دیدارهایش را قضاوت کرده است.

نصف برای پرسپولیس، نصف برای استقالل

پنج نشانه مثبت برای پیروزی در شهرآورد
هگمتانه، گروه ورزش: نود و ســــومین شهرآورد پایتخت 
در حالی برگزار می شود که هم پرسپولیس و هم استقالل 
نشــــانه های مثبتــــی را در خود دارنــــد تا این بــــازی را با برد 

پشت سر بگذارند.
»اگر با تفکــــر شکســــت وارد زمین شــــوید؛ هیچ وقت به 
برتری نمی رســــید.« به واســــطه همین جمله باید به شــــما 
بگوییم که اگر نســــبت بــــه عملکرد تیم مــــورد عالقه تان 
شــــک و تردید دارید یا مســــائل بیرونــــی را در رقم خوردن 
نتیجه نهایی شــــهرآورد 93 دخیل می دانید؛ این گزارش را 
نخوانید چون قرار است برای هر یک از 2 تیم پرسپولیس 
و اســــتقالل نکاتــــی مثبت را بازگــــو کنیم که با اتــــکا بر آن 
می توانند با روحیه بهتر به حریــــف ضربه بزنند و به فینال 

جام حذفی صعود کنند.
ابتدا به سراغ تیم میزبان می رویم؛ پرسپولیسی که مدافع 
عنوان قهرمان اســــت. یحیی برای تکــــرار دبل فصل قبل 
باید از ســــد اســــتقالل بگذرد. پنج نکته امیدارکننده برای 

سرخپوشان تهرانی پیش از دیدار برابر استقالل:

� : یک( اعتماد به نفس بیشتر
پرســــپولیس، قهرماِن چهار دوره اخیر لیگ برتر اســــت و 
از اعتماد به نفس باالیی در این مســــابقه برخوردار است. 
آنها با آرامش بیشــــتری نســــبت به رقیب خود وارد زمین 
می شوند و همین مساله می تواند روی عملکرد بازیکنان 
در داخل زمین مؤثر باشــــد. البته که کادر فنی باید تالش 
کند ایــــن اعتماد به نفس بــــاال منجر به ایجــــاد اعتماد به 

نفس کاذب و دست کم گرفتن حریف نشود.
� : دو(تحمل فشار کمتر

سرخپوشــــان تهرانی همان طور که گفته شــــد به واســــطه 
قهرمانی هــــای متوالی در لیگ و همچنیــــن جام حذفی، از 
آرامش بیشــــتری برخوردارند. آنها حتی اگــــر در این دیدار 
شکست بخورند، بازهم از سوی کسی بازخواسِت شدید 
نمی شــــوند و یا تغییــــرات عظیم در تیمشــــان رخ نخواهد 
داد. این در حالی اســــت که در اردوی اســــتقالل شــــرایط 
کامال متفاوت است. پرسپولیس در صورت قبول باخت 
می تواند فصــــِل داخلی خود را بازهم با یــــک جام قهرمانی 
تمام کند. فشــــارِ کمتر در راندمان بازیکنــــان تأثیر مثبتی 

خواهد داشت.
سه(دســــِت باز در تمامی خطوط و مدافع نداشتن  �

تیم حریف:
یحیــــی برای این بــــازی دســــتش کامال باز اســــت. نگرانی 
درباره احمد نوراللهی وجود داشــــت اما شــــماره هشــــت 
هم می تواند در زمین حضور داشــــته باشد. بدین ترتیب 
سرخپوشــــان در تمام خطوط نفرات مهم خــــود را دارند و 
دســــت یحیی برای چیدن ترکیب بازِ باز اســــت. نکته ای 
که تیم رقیب از داشتنش بی بهره است. در سوی مقابل 
پرسپولیس می تواند دلخوش به این باشد که آبی ها سه 
مدافع اصلی خود را به همراه ندارند و باید با نفرات جوان و 

کم تجربه شهرآورد را آغاز کنند.
(مدافع عنوان قهرمانی با رکوردهای جذاب: � چهار

پرسپولیس سال گذشــــته به عنوان قهرمانی جام حذفی 

رســــید و حاال لقب مدافع این عنوان را یدک می کشد. آنها 
981 روز اســــت که باختــــی در جام حذفی نداشــــته اند و در 
588 دقیقه اخیر نیز دروازه شان باز نشده است. این آمار 
و ارقــــام به خودی خود برد نمی آورند امــــا می توانند محرکه 
خوبی بــــرای بازیکنان و کادر فنی باشــــند تا آنهــــا را بهبود 

ببخشند.
پنج(بــــدون باخت در چهار شــــهرآورد به عالوه یک  �

: بازی اخیر
آخرین باخت پرســــپولیس در شــــهرآورد پایتخت به بازی 
برگشــــت لیگ هفدهــــم برمی گردد و پــــس از آن در چهار 
بــــازی به عــــالوه یک بــــازی در ســــوپرجام که برگزار نشــــد؛ 
پرســــپولیس بازنده نبوده و به سه برد و 2 تساوی رسیده 
است. سرخپوشان تهرانی به عبارتی دیگر 909 روز قبل به 
رقیب ســــنتی خود باخته اند و چیزی تا رسیدن به 1000 روز 

فاصله ندارند.
حاال به ســــراغ اســــتقالل می رویم. تیمی که بــــرای فتح یک 
جام در این فصل نیازمند پیروزی برابر پرسپولیس است. 
آبی ها انگیزه های بیشــــتری برای برد در این میدان دارند. 
این شــــما و این هــــم پنج نکتــــه امیدوارکننده بــــرای تیم 

آبی پوش پایتخت:
یک(1۰ بازی بدون باخت: �

فرهــــاد مجیدی و شــــاگردانش بعدز قبول شکســــت در 
برابر فــــوالد در اولین بازی بعد از تعطیلی کرونا، دیگر هیچ 
باختی را در لیگ و جام حذفی نداشــــتند و به پنج برد و پنج 
تساوی رسیدند. آبی ها با اتکا به این پشتوانه اعتمادساز 

بــــه میدان می رونــــد. تیمی کــــه کم کم بــــه نباختن عادت 
کرده است و باید دید مقابل پرســــپولیس این عدد به 11 

. می رسد یا خیر
دو(دروازه بانی که بهتر پنالتی می گیرد: �

اگر قــــرار باشــــد ضربات پنالتی مشــــخص کننــــده برنده 
این بازی باشــــد، باید شــــانش بیشــــتر را برای استقالل 
قائل بود چرا که سیدحســــین حســــینی برخالف بوژیدار 
رادوشــــوویچ گلر پنالتی گیری اســــت و بارها موفق شده 
رقبا را از فاصله 11 متری شکســــت دهد. حســــینی بعد از 
حامد لک و معراج اســــماعیلی بهتریــــن پنالتی گیر لیگ 

نوزدهم هم بود.
سه(بازگشت فرمانده: �

و  یزدانی  ســــیاوش  چشــــمی،  وزبه  ر اینکــــه  وجــــود  با 
خط  و  نمی رســــند  بازی  این  به  دانشــــگر  محمد  حتــــی 
اســــت  مواجه  جــــدی  مشــــکل  با  اســــتقالل  دفاعــــی 
فرهاد  بــــرای  خبر  ین  بهتر یمــــی  کر علــــی  رســــیدن  اما 
میانه  فرمانــــده  و   6 شــــماره  بــــود.  خواهــــد  مجیــــدی 
میــــدان اســــتقالل کــــه نمایــــش درخشــــانی در لیگ 
ابتدا  ز  ا می تواند  حــــاال  داشــــته  حذفی  جام  و  نوزدهم 
از اســــترس های  کمی  ود و  بــــرای تیمش به میدان بر

دهد. کاهش  را  مجیدی 
(خطرناک ترین خط حمله: � چهار

هرچقدر با شک و تردید درباره خط دفاع استقالل صحبت 
کردیم؛ باید با اطمینــــان و اقتدار از خط حمله آنها صحبت 
کنیم. ارســــالن مطهری مصدومیت را پشت سر گذاشته 

است؛ او در بازی برگشت شهرآورد در لیگ نوزدهم 2 گل 
به ثمر رساند و ســــتاره تیمش بود. مهدی قایدی و شیخ 
دیاباته هم با آمادگی باال برای این دیدار مهیا شده اند. این 
اولین شــــهرآورد شیخ اســــت و قایدی نیز مانند بازی اخیر 
2 تیم در پی درخششــــی دیگر است. هر ســــه نفر در این 
فصل عالی کار کردند و بهترین خط حمله لیگ را برای تیم 

تهرانی ساختند.
پنج(بازِی سرنوشت ساِز فرهاد: �

ایــــن بازی می تواند کلیــــِد آینده فرهاد مجیدی باشــــد. اگر 
او به موفقیت برســــد هم یــــک گام به عملــــی کردن قول 
دومش یعنی قهرمانی جام حذفی نزدیک می شــــود و هم 
جایگاه خود رابه عنوان سرمربی استقالل محکم می کند. 
برد فرهاد یعنی دیگر کســــی نمی تواند او را از ســــر جایش 
بلند کنــــد مگر اینکــــه خــــودش بخواهد بــــرود. باید دید 
مجیدی در دومین شــــهرآوردش در قامت ســــرمربی چه 
می کند؛ برد در شــــهرآورد قبلی در دقیقه 90 از کف او رفت 

... اما این بار
از طرفــــداران هــــر 2 تیــــم و همچنیــــن  در نهایــــت بایــــد 
فوتبال دوســــتان ایــــن خواهــــش را داشــــته باشــــیم که 
ذهنیــــت منفی را از خودشــــان دور کنند و با فــــراغ بال به 
اســــتقبال این شــــهرآورد بروند. از اتهام زدن های بی سند 
و دســــت های پشــــت پــــرده خــــود را جــــدا کنند و اســــیر 
توطئه های خیالی نشــــوند و دل به درخشش ستاره های 
داخــــل و کنار زمین ببندند؛ به امید یک شــــهرآورد جذاب 

و به یادماندنی.

؛ میز ورزش« در استان همدان اجرای پویش »میز کار
هگمتانه، گروه ورزش: معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، گفت: پویش »میز 

؛ میز ورزش« در استان همدان اجرا می شود. کار
؛ میز ورزش و همچنین  عباس قهرمانی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری پویش میز کار
مســــابقه کشوری دارت که به صورت مجازی برگزار خواهد شــــد، گفت: پویش »میز کار میز ورزش« 
باهدف افزایش تحرک کارمندان در محیط کار و همچنین افزایش روحیه نشاط و شادابی هم زمان 

با سراسر کشور در استان همدان برگزار می شود.

وی با اشــــاره به اینکه جامعه هدف در این پویش تمامی کارکنان ادارات و دســــتگاه های دولتی و 
خصوصی و شــــرکت ها هستند، گفت: عالقه مندان به شرکت در این پویش می توانند محتواهای 
تولیدی خود را از انجام حرکات ورزشــــی در محل کار از طریق شــــبکه های اجتماعی منتشــــر و برای 

ستاد برگزاری پویش به شماره تماس ارسال نمایند.
قهرمانــــی افزود: این پویش با همــــکاری اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان و کمیته ورزش 

کارمندی هیأت ورزش های همگانی از ابتدای شهریور تا 31 شهریور ادامه دارد.
وی ادامه داد: مسابقه کشــــوری دارت به مناسبت هفته دولت به صورت مجازی با حضور دو گروه 

15 نفر متشــــکل از آقایان و بانوان کارمند ادارات ششــــم و هفتم شــــهریور ماه هم زمان با سراســــر 
کشور به صورت حذفی برگزار خواهد شد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات دارت استانی 
با حضور 45 نفر در سال گذشــــته، گفت: تیم دانشگاه علوم پزشکی استان همدان سال گذشته 
مقام نخســــت اســــتان را کســــب کرد که با توجه به شــــیوع ویروس کرونا روند برگزاری مســــابقات 
متوقف شــــد. وی افزود: این دوره از مســــابقات نیز به  صورت مجازی با همکاری اداره کل ورزش و 

جوانان و هیأت انجمن های ورزشی استان همدان برگزار می شود.
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هگمتانه، گــــروه محله ما: نویســــنده کتــــاب »نام جاهای 
همــــدان« گفت: برای از بین رفتن بافــــت طبیعی همدان 
آن بســــیار  بافــــت ســــنتی محــــالت  و فرســــوده شــــدن 

اندوهگینم.
محالت شهر همدان از سال ها پیش در اشکال مختلفی 
شــــکل گرفتــــه و فضایی مناســــب برای ســــکونت اهالی 
را تشــــکیل داده بودنــــد. هر محلــــه دارای چمــــن، بافت 
مسکونی، مسجد، حمام و سایر عناصر کارکردی برای رفع 
نیازهــــای اهالی آن محله بود از جملــــه مغازه های نانوایی، 
قصابی، بقالی،  میوه فروشی، عطاری و... صاحبان مشاغل 
سیار و دوره گردان نیز بر حسب شرایط، برای ارائه خدمات 

به مراکز محــــالت مراجعــــه می کرده اند که از این دســــت 
مشــــاغل می توان به چاقــــو تیزکنی، حالجــــی، فروش آب، 

فروش شیر و... اشاره کرد.
در برخی محالت محصول و کاالیی خاص عرضه می شــــد 
کــــه نــــام آن محلــــه را تحــــت تأثیــــر آن نمونه عرضــــه کاال 
آن دســــت  می گذاشــــتند. محوطه ســــرپل یخچال نیز از 
محالت بوده که نام گذاری آن بر اســــاس عرضه یخ در این 

محوطه صورت گرفته است.
در ایــــن خصــــوص، میرهاشــــم میــــری، نویســــنده کتاب 
»نام جاهای همدان« کــــه از شــــهروندان همدانی قدیمی 
این دیار اســــت بــــه خبرنگار هگمتانه گفــــت: بیش از 100 

ســــال پیش در همــــدان یخچال هایی بــــرای تولید یخ در 
فصل زمستان وجود داشته اند که به دو صورت یخ را برای 

استفاده مردم در فصل تابستان تولید می کردند.
وی ادامــــه داد: یکــــی از آنهــــا یخچال های طبیعــــی بود که 
برف در شــــکاف کوه ها انبار می شــــد و در فصل زمستان 
یخ می بست ســــپس در خردادماه و با گرم شدن هوا آب 
می شــــد که رودخانه های پایین دســــت کــــوه حاصل آب 

شدن همان یخ ها در فصل زمستان بود.
کــــرد: ســــاختمان هایی نیز با  میرهاشــــم میــــری اضافــــه 
حوضچه های چندطبقه در شهر ســــاخته شده بودند که 
در فصل پاییز آب گیری می شــــدند و پس از یخ زدن ها در 

فصل زمستان، یخ ها را در فصل گرم می شکستند و به 
مردم عرضه می نمودند.

 تولید و عرضه یخ در محله سرپل یخچال  �
وی بــــا بیــــان اینکــــه چنــــد نمونــــه از ایــــن دســــت 
محله هــــای  در  یخچــــال  عنــــوان  بــــه  ســــاختمان ها 
همدان وجود داشــــت، اظهار کــــرد:  یکی از آن ها در 
ودخانه وجود داشــــت که  محلــــه ای در کنــــار یــــک ر
ودخانه زده شــــده بود و هر  ایــــن ر وی  بــــر ر پلی هم 
ودخانه و بارش هــــای فصل پاییز  آب این ر ســــال از 
آن  آب می شــــد و یخ  آن یخچال پر از  حوضچه هــــای 

در فصل گرما برای اســــتفاده مردم عرضه می گشت.
میــــری ادامــــه داد: به همیــــن علت نام این محله ســــرپل 
یخچال گذاشته شــــد؛ چراکه در آن محل تولید یخ در یک 
یخچال صورت می گرفت و آن محله به عنوان محل تولید 

یخ میان مردم شناخته شده بود.
وی با اشــــاره به اینکه ساختمان یخچال آن محوطه حدود 
80 ســــال پیش از بین رفت، اضافه کرد: آخرین نمونه این 
یخچال ها در محوطه سرپل شورین بود که آن هم تا سال 
1350 دایر بود اما با بیشــــتر شــــدن فعالیت کارخانه های 
یخ ســــازی مصنوعی آن ســــاختان هم نابود شــــد و دیگر 

یخچالی در همدان باقی نماند.
میرهاشــــم میری با بیــــان این مطلب که محوطه ســــرپل 
یخچال در قدیم یک محوطه مسکونی بود که مانند سایر 
محله هــــا مغازه هایی بــــرای رفع نیازمندی هــــای آن محله 
نیز داشت، ادامه داد: متأســــفانه محله ها گسترش پیدا 
کردند، یخچال ها از بین رفتند و حاال می بینیم که محوطه 
ســــرپل یخچال کاماًل تجاری شــــده و بازار بــــه محدوده آن 

گسترش یافته است.

 اتصال بازار به محله های مسکونی بافت محله را   �
از بین برده است

وی اتصــــال بــــازار به محله های مســــکونی و گســــترش 
مغازه ها در محله ای مانند ســــر یخچال را یکی از دالیل 

از بیــــن رفتــــن بافت ســــنتی محالت دانســــت و افزود: 
بــــرای از بین رفتن بافــــت طبیعی همدان و فرســــودگی 
بافــــت ســــنتی محله هــــای آن بســــیار اندوهگینــــم اما 
این اتفاقی اســــت که در بســــیاری از مناطق مســــکونی 

محالت ما رخ داده است.
میری اضافــــه کرد: برای مثال پارکینــــگ طبقاتی که در دل 
آقاجانی بیگ ساخته شــــد باعث شده  محله مســــکونی 
اســــت تعدادی از خانه های قدیمــــی آن محدوده تخریب 

شود و به جای آنها یک پارکینگ ساخته شود.
وی بــــا اشــــاره به اینکــــه چمن هــــا و محوطــــه اطراف آن 
حالــــت تجــــاری در محله هــــای قدیم را داشــــتند، گفت: 
را  آن منطقه  همــــان چمن ها نیازهــــای مــــردم و اهالــــی 
برطــــرف می کــــرد اما بــــا گســــترش محوطه هــــای تجاری 
داخل بافت محالت باعث شــــد خودرو های بیشــــتری 
به ایــــن محله ها تردد کننــــد و نیاز بــــه پارکینگ در این 

شود. احساس  محله ها 
میری اظهار کرد: راه اندازی پارکینگ در محله آقاجانی بیگ 
می تواند کمی از مســــأله ترافیک محوطه سرپل یخچال را 
برطرف کند اما باز هم باعث دســــت خورده شــــدن محله 

می شود و مشکالت را کاماًل حل نمی کند.

 تأســــیس فروشــــگاه فرهنگ در اوایل دهه 5۰ در   �
محوطه سر یخچال

میرهاشم میری همچنین به ساخت فروشگاه فرهنگیان 
همــــدان در اوایــــل دهه 50 در محوطه ســــر پــــل یخچال 
اشــــاره کرد و افــــزود: در اواخر دهــــه 40 بود که تأســــیس 
فروشــــگاه های تعاونی مصــــرف برای کارکنــــان ادارات به 
صورت یک بخشنامه ابالغ شد و هر اداره موظف شد برای 

کارکنان خود یک فروشگاه تأسیس کند.
وی ادامــــه داد: در آن ســــال ها بــــرای دسترســــی راحــــت 
فرهنگی ها به این فروشــــگاه آن را در مرکز شهر و نزدیک 
به بازار احداث کردند و گوشــــه ای از محدوده دبیرســــتان 
شهیدان حاجی بابایی را به تأسیس فروشگاه فرهنگیان 

همدان اختصاص دادند.
میری از وجود قبرســــتانی به نام قبرستان میرزاتقی در آن 
محدوده خبر داد و عنوان کرد: بخشــــی از این قبرســــتان 
با کشــــیدن خیابان تختــــی در ســــال 1307 از بین رفت و 
بخش دیگر آن هم برای تأســــیس دبیرستانی که امروز به 
نام دبیرستان شــــهیدان حاجی بابایی شناخته می شود و 
نیز درمانگاهی که امروز تبدیل به کلینیک دندانپزشــــکی 

شده است اختصاص یافت.
وی در پایــــان تأکید کرد: در مجمــــوع می توان گفت بافت 
سنتی شهرها به دلیل مصلحت شــــهر و یا جبر زمانه و یا 
هر دلیل دیگری دچار تغییر می شود و نمی توان جلوی آن 
را گرفت اما حفظ بخش هایی از این بافت سنتی و قدیمی 

وظیفه ای است که به دوش همه ماست.
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بررسی هگمتانه از وضعیت امروز محوطه سریخچال:

پل پارکینگ! پل یخچال یا سر سر

میرهاشم میری در گفتگو با هگمتانه:

از فرسودگی بافت سنتی
محالت همدان اندوهگینم

ساختمان یخچال در محوطه سرپل یخچال ۸۰سال پیش تخریب شده است

هگمتانه، گروه محله ما - راضیه مهری: شــــهر همدان 
همانند سایر شــــهرها دارای ساختار منسجم فضایی 
است که از کوچک ترین عنصر کالبدی یعنی مسکن 
شروع می شــــود و به عناصر بزرگ تقسیم می گردد. در 
این میان حلقه واســــط بافت های مســــکونی و سایر 
مراکز شــــهر را محالت شهر همدان تشکیل می دهند 

که حیات اجتماعی شهر به آنها وابسته است.
مهم تریــــن عنصــــر شــــهری پــــس از مجموعه بــــازار و 
، از زمان های قدیم تاکنون محالت شهر  مرکزیت شهر
همدان بوده است. به لحاظ شکلی و ساختار فضایی، 
، مســــجد جامع،  ، بازار محالت بــــر گرداگرد مرکز شــــهر
ســــراها، کاروانســــراها و... با فاصله ای از 800 تا 1500 متر 
شــــکل گرفته بودند که هنوز هم قسمت هایی از این 

محالت و مراکز آنها بر چهره شهر قامتی استوار دارند.
نیازها و عملکرد مشترک گروه های انسانی را می توان 
محــــالت  شــــکل گیری  عوامــــل  مهم تریــــن  از  یکــــی 
مســــکونی به عنــــوان واحدهای اجتماعــــی و کالبدی 

شــــهرها دانســــت؛ زیرا نیازهای اقتصــــادی، اجتماعی 
و امنیتــــی مردمــــان ایجــــاب می کــــرد کــــه خانوارهــــا و 
گروه های انســــانی به صورت مجتمع زندگی کنند و لذا 
عموم کســــانی که از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت 
می کردنــــد، در کوی یا محله ای خاص و در کنار یکدیگر 

به زندگی می پرداختند.

در پاره ای موارد این مهاجران و ساکنان، کاال یا خدمتی 
خــــاص را تولیــــد و ارائه می کردنــــد که محله بــــه نام آن 

اسم گذاری می شده است.
برای مثــــال چنین روایت شــــده اســــت کــــه به علت 
فروش یــــخ در محوطه ســــر یخچال این محلــــه به نام 

سریخچال یا سرپل یخچال نام گذاری شد.
اما برخی نیــــز می گوینــــد تولید یخ در ایــــن محوطه در 
ســــاختمانی به عنــــوان یخچــــال انجــــام می گرفته و به 
همین دلیل این مکان به نام سر یخچال اسم گذاری 

شده است.

 امــــروز خبــــری از یخ فروش ها در ســــر یخچال   �
نیست

وقتی از محوطه ســــرپل یخچال عبور می کنیم شــــاهد 
هیاهوی جمعیت و رفت و آمد مردم به سمت میدان 
اصلی شهر از سوی محوطه آقاجانی بیگ خواهیم بود. 
عبــــور و مرور و هیاهویی که کمتر شــــبیه به یک محله 

مسکونی است اما دیگر خبری از ساختمان یخچال و 
یخ فروش ها هم در این محوطه نیست.

شــــاید وجود مغازه هایــــی که آب میوه هــــای خنک به 
آن یخ فروش ها  دســــت مشــــتری می دهند یــــادی از 
را زنــــده کند اما رفــــت و آمد مردم در ایــــن محدوده به 
قدری زیاد اســــت که این مغازه ها نیز چندان به چشم 

نمی آیند.
سرپل یخچال حاال محوطه ای کاماًل تجاری شده است 
با انواع و اقسام مغازه ها که کاالهای مختلفی به مردم 
عرضه می کنند. از کاالهای تزئینی و کریستال گرفته تا 
نخ و ســــوزن و دکمه که همواره این محله را پرجنب و 

جوش نگه می دارد.
اتصال پیاده راه بوعلی از طریق این محله و محوطه به 
مسیر ســــواره باعث شده اســــت محوطه سر یخچال 
که برای  همیشه شــــاهد ترافیک خودرو هایی باشــــد 
پیدا کردن نزدیک ترین جای پــــارک به پیاده راه بوعلی 

در تالشند.

 محوطــــه ســــر یخچــــال تبدیــــل بــــه پارکینگ   �
خودروها شده است

یک محوطــــه مخروبــــه در محله ســــر یخچــــال هم به 
پارکینگ خودرو تبدیل شــــده تا فضای بیشتری برای 
ایــــن نیاز شــــهروندان همدانــــی اختصــــاص پیدا کند 
هرچند که ظاهر زیبایی ندارد و درخور گذشــــته و تاریخ 
محــــالت همدان نیســــت امــــا از آنجایی کــــه کل این 
محله و نیز محله آقاجانی بیــــگ به پارکینگ خودروها 
تبدیل شــــده اند تعریف چنین فضاهایی شاید کمی از 

پارکینگ شدن محله را تسکین بخشد.
کمتــــر ســــاعاتی از شــــبانه روز را می توان پیــــدا کرد که 
عبور و مــــروری در این محله قدیمی نباشــــد و یا پارک 
خودرو ها باعث ایجاد ترافیــــک و مزاحمت برای اهالی 

محله نگردد.
مســــعود حمیدی، رابط بســــیج و عضو شــــورای محله 
202 که شامل محدوده های ســــرپل یخچال، آقاجانی 
بیــــگ و امامزاده یحیی می شــــود در ایــــن خصوص به 
خبرنــــگار هگمتانه گفت: متأســــفانه محوطه ســــرپل 
یخچال کاماًل به پارکینگ بــــرای خودروی مغازه دارها و 
مشتری ها تبدیل شده و دیگر چهره محله مسکونی 

ندارد.
وی بــــا بیان اینکــــه در حــــال حاضر ایــــن محوطه یک 
محدوده تجاری محسوب می شود، اضافه کرد: مردمی 
که برای خرید به سمت میدان امام)ره( عازم می شوند 
خواسته یا ناخواسته مجبورند در این محدوده خودرو 
خود را پارک کنند و به همین دلیل همیشــــه شــــاهد 

ترافیک خودروها در این قسمت شهر هستیم.

ع   �  تمام کوچه های سر یخچال باید پارک ممنو
شوند

حمیــــدی بــــه مســــاحت پارکینــــگ طبقاتــــی در محله 
آقاجانــــی بیگ اشــــاره کرد و گفــــت: بعــــد از راه اندازی 
پارکینگ بایــــد در تمام کوچه ها و معابر محله ســــرپل 
یخچال و برخی کوچه های آقاجانــــی بیگ تابلوی پارک 
ممنــــوع نصب گردد تا خودرو ها دیگــــر جلوی منازل و 

مغازه ها پارک نکنند.
وی ادامــــه داد: عــــالوه بر مســــأله ترافیــــک خودروها 
و شــــلوغی محوطه ســــر یخچــــال مشــــکل دیگر این 
محله حضور افراد معتاد و پخــــش مواد مخدر در این 
محدوده بــــه جوانان و نوجوانان اســــت که باید هرچه 

زودتر پیگیری و مرتفع گردد.
وی افــــزود: با توجــــه به جمعیــــت زیاد جوانــــان محله 
آقاجانی بیــــگ نیاز به یک فضای تفریحی و ورزشــــی در 

این محله هم حس می شود.
مسعود حمیدی همچنین از وجود بیش از 60 شهید 
دفاع مقــــدس در این محله خبــــر داد و اضافه کرد: در 
شورای محله به دنبال این هســــتیم تا یادمان شهدا 
را بر روی برخــــی دیوار ســــاختمان ها در این محله اجرا 
کنیم و یاد شــــهدای محلــــه را همــــواره در دل اهالی و 
شــــهروندان همدانی کــــه از این محله عبــــور می کنند 

زنده نگه داریم.
لودگی هوای محله از پارک خودروها  �  آ

نماینــــده مجتمع هــــای مســــکونی در شــــورای محله 

آقاجانــــی بیــــگ نیــــز در ایــــن خصــــوص بــــه خبرنگار 
همه روزه شــــاهد حضور  متأســــفانه  گفت:  هگمتانه 
بیشــــمار خودروهــــا و پــــارک خودروها در ایــــن محله 
و محوطه ســــرپل یخچال هســــتیم و همین مســــأله 
لودگی هوا در این محدوده به شــــدت  باعث شــــده آ

زیاد باشد.
زهرا رســــتمی با بیان اینکه جای ســــاخت پارکینگ در 
دل محوطــــه مســــکونی و بین خانه هــــای قدیمی این 
محله نیست، افزود: وجود مغازه ها در محوطه سر پل 
یخچال و پــــارک خودرو مغازه دارها جلوی مغازه شــــان 
باعث ایجاد بخشی از ترافیک این محوطه است و حاال 

لودگی این خودرو ها را تحمل کنیم. ما باید آ
وی اضافه کرد: همان طور کــــه ورود خودرو به پیاده راه 
بوعلی ممنوع شد باید جلوی ورود خودروهای متفرقه 
به محوطه ســــرپل یخچــــال هم گرفته شــــود تا اندکی 

آرامش به این محدوده بازگردد.
رســــتمی با اشــــاره به اینکه بخشــــی از مغازه های این 
محوطه می تواننــــد به بازارچه ای خارج از محدوده ســــر 
یخچــــال منتقل گردنــــد، ادامه داد: با کــــم کردن تراکم 
بخش تجاری در این محله می توان ترافیک کوچه های 

آن را برطرف نمود.
وی همچنیــــن از رشــــد آپارتمان ســــازی در محله های 
شــــهر همدان ســــخن گفت و افزود: در تمام محالت 
شــــهر شــــاهد این هســــتیم کــــه خانه هــــای قدیمی و 
حیاط دار جای خــــود را به آپارتمان های چندین واحدی 
می دهنــــد و مدیریت این مجتمع های مســــکونی هم 
چالشــــی برای محله ها به وجود آورده که ممکن است 

منجر به بروز مشکالت اجتماعی در محله شود.

از   � زبالــــه  ســــطل  کمبــــود  و  معتــــادان  پرســــه   
مشکالت محله ۲۰۲

202 که  زهــــرا رســــتمی به دیگــــر مشــــکالت محلــــه 
آقاجانــــی بیگ و  شــــامل محوطه ســــرپل یخچــــال، 
امامزاده یحیی می شــــود اشــــاره کرد و گفت: پرسه 
افــــراد معتــــاد و پخــــش مواد مخــــدر بیــــن جوانان 
کمبود ســــطل زبالــــه در این محلــــه از جمله  و نیــــز 

هستند. ما  مشکالت 
وی اظهار کرد: در شــــورا بــــه دنبال این هســــتیم که از 
طریق نیــــروی انتظامی حضور افراد معتــــاد را در محله 
کم کنیم که در ایــــن خصوص پیگیری هایی هم انجام 

شده اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

 پــــارک خودروهــــا در کوچه هــــای ســــر یخچال   �
همچنان ادامه دارد

صــــدور مجوزهای تجــــاری به صورت بی رویــــه و بدون 
پیروی از اصول خاصی باعث شده رشد بخش تجاری 
در محوطه سرپل یخچال به شدت محسوس باشد و 
مردم برای پارک خودروها به محوطه سر یخچال هجوم 
می آورند و بر ترافیک این محله که امروز شکل تجاری 

به خود گرفته می افزایند.
تخریــــب خانه هــــای قدیمــــی بــــرای احــــداث پارکینگ 
طبقاتی در دل محله مســــکونی هم شــــاید مســــکنی 
باشــــد برای درد ترافیک این محدوده تاریخ دار از شهر 

همدان.
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فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

اصالحوتوسعهشبکهجمعآوریواصالحانشعاباتفاضالبدرحصارکویمطهریبهشمارهج/99/168
شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان )ســهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گزار پروژه اصالح و توســعه شبکه 
جمع آوری و اصالح انشــعابات فاضالب در حصار کوی مطهری با برآورد اولیه 13.472.905.057 ریال بر اساس فهرست بهای شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1399 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 آب و گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردي مناقصه 
و تحویل موقت یا قطعي همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دســتگاه اجرایي در کارهاي مرتبط پیشــین طي 5 ســال 

گذشته باشند )جهت دارندگان رتبه 5(، واگذار نماید. 
از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط که متقاضي شــرکت در مناقصه هســتند، دعوت مي شود با ارائه درخواست کتبي و فیش واریزي 
به مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 بابت خرید اسناد مناقصه در ساعت اداري از 

1399/06/04  لغایت 1399/06/12  به دفتر قراردادهاي این شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
 مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  494.187.152 ریال اســت که پیشنهاددهنده مکلف اســت معادل مبلغ سپرده، تضمین 
معتبر تســلیم یا مبلغ مذکور را به حســاب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001  واریز و یا چک بانکي تضمیني در 
وجه شرکت تهیه و یا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه نماید و  حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک 

بانکي و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. 
 به پیشــنهادهاي فاقد ســپرده، فاقد امضاء، مشــروط و پیشــنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شــود، 

سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.

 مهلت عودت اســناد تکمیل شــده مناقصه تا پایان وقت اداري مورخ 1399/06/22  و محل تحویل دبیرخانه شــرکت آب و 
فاضالب می باشد. پاکات ساعت 9 مورخ 1399/06/23 در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد.

 محل دریافت اســناد، تحویل و گشــایش پیشــنهادها: همدان،  میدان بیمه،  جنب اداره ثبت احوال،   شــرکت آب و فاضالب 
استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

این آگهي در پایگاه ملي مناقصات و سایت شرکت )www.hww.ir( درج شده است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.
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عکس روز
پیاده روسازی خیابان عمار توسط منطقه دو شهرداری - عکاس: مسعود عنبری

یادی از شهید حاج قاسم 
سلیمانی در پویش 

مطالعاتی »کتاب خوب«
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: پویــــش مطالعاتی »کتاب 
خوب« به منظور زنده نگاه داشتن یاد شهید سپهبد 
قاسم ســــلیمانی در اولین ماه محرم پس از شهادت 

او، برگزار می شود.
پویــــش مطالعاتی »کتــــاب خوب« بــــا محوریت کتاب 
« در ماه محرم و عزای ســــرور و ساالر  »ســــلیمانی عزیز
شــــهیدان، اباعبداهلل الحسین)ع(، از سوی انتشارات 

حماسه یاران برگزار می شود.
این پویــــش به منظور زنده نگاه داشــــتن یاد و خاطره 
شــــهید سپهبد قاســــم ســــلیمانی از 30 مردادماه، کار 
خود را آغاز کرده اســــت. زمــــان این پویــــش تا روز 13 
آبان 99 اعالم شــــده اســــت. انتشــــارات حماسه یاران 
هدف از برگزاری این پویش را گرامیداشت یاد شهید 
ســــلیمانی در اولین محرم و صفر پس از شــــهادت او 

عنوان کرده است.
از  بــــرای شــــرکت در این پویــــش پس  عالقه منــــدان 
« در بــــازه زمانی تعیین  مطالعه کتاب »ســــلیمانی عزیز
شــــده فرصت دارنــــد تا به بخش ســــؤاالت مســــابقه 
مراجعــــه و بــــا ثبــــت مشــــخصات فــــردی و همچنین 
کدملی خود به ســــؤاالتی که به صــــورت چهارگزینه ای 

طراحی شده است، پاسخ دهند.
این طــــرح، دومین پویش بعــــد از پویــــش مطالعاتی 
»تنها؛ زیر باران«)ســــردار شــــهید مهــــدی زین الدین( 

است که از سوی این ناشر برگزار می شود.
« به کوشش عالمه طهماسبی،  کتاب »ســــلیمانی عزیز
لیال موســــوی و مهدی قربانی نوشته شده است. این 
اثر تــــالش دارد خاطراتــــی متفاوت و خوانده نشــــده از 
شهید ســــپهبد قاســــم ســــلیمانی را به مخاطب ارائه 

کند.
« حاصل مصاحبه ها و خاطرات  کتاب »ســــلیمانی عزیز
شفاهی دوستان، همرزمان و آشنایان شهید سپهبد 
قاسم ســــلیمانی است که سعی شــــده است با قلمی 
ســــاده و به صورت مختصر نوشته شــــود. این کتاب، 
که  گوشــــه  هایی از ســــبک زندگی مردی است  بیانگر 
همیشه در صحنه جبهه مقاومت و در میدان یاری به 

مظلومان حضور داشت.

پویش

دزد جوان منقلب شده 
و پول را به صاحبش پس داد

در قرآن کریم آمده است: کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند 
مانند این اســــت که بــــذری می کارند که هفت خوشــــه می رویانــــد و در هر 
خوشه یکصد دانه باشد و خداوند برای هر کسی بخواهد و شایسته باشد 

دو یا چند برابر می کند.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: سخاوتمندی درخت عقل و خرد 

و قناعت ورزی نشانه نجابت است.
حکایــــت:  دزدی به خانه احمد خضرویه رفت، احمد او را زیر نظر گرفت ولی 
ســــروصدایی نکرد، چیزی گیر دزد نیامد. خواســــت دست خالی و مأیوس 
برگردد احمــــد او را صدا زد و گفت:  ای جوان وضویی بســــاز و نمازی بخوان 
با تو کاری دارم. دزد جوان چنین کرد. سپس احمد خضرویه مبلغی پول که 
نزد خودش داشت سخاوتمندانه به او داد. جوان دگرگون شده و از احمد 
خواســــت او را نزد خود برای ماندن بپذیرد. خضرویه پذیرفت، چنان جوان 
به راه راســــت هدایت شــــد و مرید احمد خضرویه شــــد که با اصرار پول را به 

احمد برگرداند.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

کوچه ِی سیدها

هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری قدیمی اســــت شــــهری با تاریخ و خاطراتی 
ســــالخورده کــــه اگر امــــروز در خیابان ها و کوچــــه پس کوچه هایش خــــوب بگردیم 
پیدایشــــان می کنیم. نام هریــــک از کوچه هــــا، محله ها و خیابان هــــای همدان وجه 
تســــمیه ای دارد که از گذشــــته های دور بر آنها به یادگار مانده اســــت. بسیاری از ما 
علت نامگذاری و حتی نام های قدیمی کوچه های همدان را یا از یاد برده ایم یا به کلی 
از آن بی خبریم. در این بخش تالش شده است معرفی مختصری از نام های قدیمی 

کوچه ها و خیابان های همدان قدیم صورت گیرد. 
کوچههایقدیمیشهرهمداناستکهبه کوچهیسیدهایکیاز
ســــاداتماننــــدابوالمعالیهاوعلوی علتاقامتچندخانوادهاز
سیاهپوشهاو...بهاينناممعروفشدهاست.اينکوچهاکنون

واقعشدهاست. اواسطخیابانباباطاهر در

 کوچه پس کوچه

عاشورا؛ حرکت عظیم مجاهدت آمیز 
در مبارزه با اشراف جدید

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: ماجــــرای عاشــــورا عبارت اســــت از یک 
حرکــــت عظیم مجاهدت آمیــــز در هر دو جبهه. هــــم در جبهه  مبارزه 
با دشــــمن خارجــــی و برونی؛ کــــه همان دســــتگاه خالفت فاســــد و 
دنیاطلبان چســــبیده به این دســــتگاه قدرت بودنــــد و قدرتی را که 
پیغمبر برای نجات انســــان ها اســــتخدام کرده بود، آنها برای حرکت 
له وسلم  در عکس مسیر اسالم و نبی مکرم اســــالم صلی اهلَلّ علیه وآ
می خواســــتند، و هم در جبهه  درونی، که آن روز جامعه به طور عموم 

بود. کرده  حرکت  درونی  فساد  همان  سمت  به 
... دوران ســــختی های اولیه ی کار طی شده بود. فتوحاتی انجام شده 
بود. غنایمی به دســــت آمده بود. دایره ی کشــــور وسیع تر شده بود. 
آنجا سرکوب شــــده بودند. غنایم فراوانی  دشــــمنان خارجی، اینجا و 
در داخل کشــــور به جریان افتاده بود. عده ای پول دار شــــده بودند 
و عــــده ای در طبقه ی اشــــراف قرار گرفتــــه بودند. یعنی بعــــد از آنکه 
اســــالم، اشــــرافیت را قلع وقمع کرده بود، یک طبقه ی اشراف جدید 
آمد. عناصری با نام اســــالم، با ســــمت ها  در دنیای اســــالم به وجود 
، پسر  و عناوین اســــالمی پســــر فالن صحابی، پســــر فالن یار پیغمبر
فالن خویشــــاوند پیغمبر در کارهای ناشایســــت و نامناســــب وارد 
شــــدند، که بعضــــی از این هــــا، اسم هایشــــان در تاریخ ثبت اســــت. 
کســــانی پیدا شــــدند کــــه برای مهریــــه ی دخترانشــــان، بــــه جای آن 
مهرالســــنه ی چهارصد و هشــــتاد درهمی که پیغمبــــر اکرم صلی اهلل 
له و ســــلم و امیر المؤمنین علیه الّســــالم و مسلمانان صدر  آ علیه و 
؛ یک میلیــــون مثقال  اســــالم مطــــرح می کردند، یــــک میلیون دینــــار
طالی خالص قــــرار دادند! چه کســــانی؟ پســــران صحابی های بزرگ، 
 مصعب بن زبیر و از این قبیل. وقتی می گوییم فاســــد شــــدن 

ً
مثــــال

دســــتگاه از درون، یعنی این. یعنی افرادی در جامعه پیدا شوند که 
به تدریج بیماری اخالقی مســــری خود دنیازدگی و شهوت زدگی را که 

متأسفانه مهلک هم هســــت، همین طور به جامعه منتقل کنند.
در چنین وضعیتی، مگر کســــی دل و جرأت یا حوصلــــه پیدا می کرد 
که به ســــراغ مخالفت با دســــتگاه یزید بن معاویه برود؟! مگر چنین 
چیــــزی اتفــــاق می افتاد؟ چه کســــی به فکــــر این بود که با دســــتگاه 
ظلــــم و فســــاد آن روز یزیدی مبــــارزه کند؟ در چنیــــن زمینه ای، قیام 

عظیم حســــینی به وجود آمد، که هم با دشــــمن مبــــارزه کرد و هم با 
روحیه ی راحت طلبی فســــادپذیر رو به تباهی میان مسلمانان عادی 
و معمولــــی. این مهم اســــت. یعنی حســــین بن علی علیه الّســــالم، 
کاری کــــرد که وجــــدان مردم بیدار شــــد. لذا شــــما می بینیــــد بعد از 
شــــهادت امام حســــین علیه الّسالم، قیام های اســــالمی یکی پس از 
دیگری به وجود آمد. البته ســــرکوب شــــد؛ اما مهم این نیســــت که 
حرکتی از طرف دشــــمن سرکوب شــــود. البته تلخ است؛ اما تلخ تر از 
آن، این اســــت که یک جامعه به جایی برســــد که در مقابل دشمن، 
حال عکس العمل نشــــان دادن پیدا نکند. این، خطر بزرگ اســــت. 
حســــین بن علی علیه الّســــالم، کاری کرد که در همــــه ی دوران های 
حکومــــت طواغیت، کســــانی پیدا شــــدند و بااینکــــه از دوران صدر 
اســــالم دورتــــر بودنــــد، اراده شــــان از دوران امــــام حســــن مجتبــــی 
علیه الّســــالم، برای مبارزه ی با دســــتگاه ظلم و فســــاد بیشــــتر بود. 

شدند. سرکوب  هم  همه 
از قضیه ی قیام مردم مدینه که به »حره« معروف است، شروع کنید 
، تا دوران بنی امیه و بنی  تا قضایــــای بعدی و قضایای توابین و مختار
عباس، مرتب در داخل ملت ها قیام به وجود آمد. این قیام ها را چه 
آورد؟ حســــین بن علی علیه الّسالم. اگر امام حسین  کسی به وجود 
علیه الّســــالم قیام نمی کــــرد، آیا روحیــــه  تنبلی و گریز از مســــؤولیت 
تبدیــــل بــــه روحیه  ظلم ســــتیزی و مســــؤولیت پذیری می شــــد؟ چرا 
می گوییم روحیه مســــؤولیت پذیری مرده بود؟ بــــه دلیل اینکه امام 
حســــین علیه الّســــالم، از مدینه که مرکز بزرگ زادگان اســــالم بود، به 
، فرزند خلفای صدر  ، فرزند عمــــر مکه رفت. فرزنــــد عباس، فرزند زبیر
اســــالم، همه ی این ها در مدینه جمع بودند و هیچ کس حاضر نشد 
در آن قیــــام خونیــــن و تاریخی، به امام حســــین علیه الّســــالم کمک 
کند. پس، تا قبل از شــــروع قیام امام حســــین علیه الّسالم، خواص 
هــــم حاضــــر نبودند قدمــــی بردارنــــد. اما بعــــد از قیام امام حســــین 
علیه الّســــالم، این روحیه زنده شد. این، آن درس بزرگی است که در 
ماجرای عاشــــورا، در کنار درس های دیگر بایــــد بدانیم. عظمت این 

است. این  ماجرا 
پاســــداران.1371/11/06 جمعیاز دیدار معظمانقابدر بیاناترهبر فرازیاز

وصیت شهید امیر امیرگان

در دعاها و مراسم خیر شرکت کنید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک بــــودی، زیر 
کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت 
جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره و آماج کدام گلوله 
برایمان نوشتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی با 
تمام وجودت جانت را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر 
و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

،  ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با عرض سالم خدمت آقا امام زمان روحی ارواحنا الفدا و 
نائب برحقش امام خمینی.

بــــه حکم وظیفه این وصیت نامه را هر چند که کوچکتر از 
آن هستم که سفارشی داشــــته باشم برایتان می نویسم 
همیشــــه در کارهایتــــان خدا را در نظر داشــــته باشــــید. 
دنیایتــــان را فــــداى آخرتتان کنید. ســــعی کنید موجبات 
خشــــنودى آقا امام زمــــان و امام خمینــــی را فراهم کنید. 
ســــعی کنید حتما حتی بــــراى یکبار و تا وقتــــی که کاالى 
عمرتان از دســــت نرفتــــه به جبهــــه بیاییــــد و معنویات 

جبهــــه را ببینیــــد در مــــورد نمــــاز دیگــــر نمی گویــــم زیرا 
پیغمبرمان گفتند هرکس نمازش را ســــبک بشــــمارد از 

شفاعت من در آن دنیا بی نصیب است.
ســــخن برادر بزرگترمان علی چیت  ســــازیان را همیشه در 
گوش داشــــته باشــــید که او که می گفت اگر مســــلمان 
هســــتید نگذارید رهبر پیرمان باز هم پشت میکروفون 
بــــرود و بگوید جبهه هــــا را خالــــی نگذارید. اگر ما ســــرباز 
خوبی باشــــیم وقتی که امام در چند ســــال قبل گفت به 

جبهه بروید باید می رفتیم.
از شما عاجزانه می خواهم که تفریحات ناسالم دنیا را رها 
کنید و تفریحات معنوى را بپســــندید. در دعاها و مراسم 
خیر شــــرکت کنیــــد و خالصه این حقیــــر را نیز بی نصیب 

نگذارید حتما بعد از نماز  دعایم کنید.
پدر و مادر عزیزم مرا ببخشید که نتوانستم برایتان فرزند 
خوبی باشم و خواســــته هایتان را برآورده کنم ان شاء اهلل 
مادرجان بعــــد از من فقط رضــــای خدا را در نظر داشــــته 
باشــــی و همانند فاطمه زهرا غم پرور باشــــی. در مزار من 
هرگز اشــــک نریزیــــد. فقط رضای خــــدا را در نظر داشــــته 
باشید و بدانید که این دنیا برای همه گذشته و می گذرد 

و به زودی در آن دنیا به هم می رسیم.
مادرم ســــعی کن همیشه در مراســــم دعا شرکت کنی و 

توشــــه آخرت برچینی تا در آن دنیا نیــــز همانند این دنیا 
ســــرافراز باشــــی. پدرجان مرا ببخش که نتوانستم آنطور 

که می خواستی باشم و فرزند خوبی برایت نبودم.
در خاتمه از شــــما می خواهم که امام عزیزمان را همیشه 
دعا کنید و موجبات خوشــــنودی آقا امــــام زمان را فراهم 
آوریــــد. هر چنــــد از دســــت دادن فرزند برای پــــدر و مادر 
و خواهــــر و برادر ســــخت اســــت ولــــی بــــه زودی باز هم 

همدیگر را مالقات خواهیم کرد.
ان شاء اهلل همه شما عاقبت بخیر شوید.

وصیتنامهشهیدامیرامیرگان

لطف تو
الهی!

نام تو ما را جواز
و مهر تو ما را جهاز

الهی! شناخت تو ما را امان
و لطف تو ما را عیان

الهی!
فضل تو ما را لوا

و َکَنف تو ما را مأوای
الهی! ضعیفان را پناهی

قاصدان را بر سر راهی

مؤمنان را گواهی
چه بود که افزایی و نکاهی؟

الهی
چــــه عزیز اســــت او کــــه تــــو او را 

خواهی
ور بگریزد، او را در راه آیی

طوبی آن کس را که تو، اورایی
آیا که تا از ما خود که رایی؟

برگرفتهازمناجاتنامه

خواجهعبدا...انصاری

به حق »یس«
به حق »یس« و »قرآن کریم«،

و به حق » طه و قرآن با عظمت«،
 ای کسی که در برآوردن

حاجت حاجتمندان توانایی،
 ای کسی که از درون افراد خبر داری،

ای بر طرف کننده ی گرفتاری ها،

 ای شادی بخش کسانی که غم زده اند،
 ای کسی که به افراد پیر ترحم می کنی، 

ای کسی که روزی طفل کوچک را می دهی،
 ای کسی که به تفسیر احتیاج نداری،

بر محمد و آلش درود فرست...
روزعاشورا برگرفتهازدعاىحضرتسیدالشهداعلیهالّسامدر

مسیر عاشورایی

عاشقانه

همه دان

ایستگاه آسمان

رازونیاز

نگ
َ

ُپِفل
دیاری  و  شــــهر  هــــر  لهجه  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شــــیرینی و جذابیت هــــای خــــاص خــــود را دارد. لهجــــه 
مردم همــــدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت که 
بســــیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم 
همــــدان میراث گرانبهائی اســــت کــــه از زبان های کهن 
ایرانــــی به یــــادگار مانده اســــت و کاربــــرد واژه های کهن 
در ایــــن لهجه بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های 
دســــتوری گویــــش همدانی یکــــی همان ابتدا به کســــر 

کردن، به هنــــگام تلفظ واژه هاســــت. دیگری در حالت 
اضافٔه اســــم ها بــــه ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم 
آخر اســــم مکسور می شــــود، و در مورد  شــــخص حرف 
اول شــــخص حرف آخر اســــم مضموم می شود، هنگام 
جمع بســــتن واژه ای با ها، اگر حرف یکی مانده به حرف 
آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود و بسیاری 
لهجه  مختــــص  که  دیگــــر  فرد  بــــه  منحصر  ویژگی هــــای 

همدانیست. شیرین 

در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن است 
گاه به فراموشــــی ســــپرده شــــده اند معنی و ترجمه شده 

است.
َپساکردن:جداکردن

َپساراسا:جروبحثکردنوسنگهاراواکندن
َپشام:ورمکردن،بادکردن

ِپشکاند:پاشید
نگ:بادکنک

َ
ُپِفل


