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خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط و شـکوفایی مسـئلت داریـم.

جناب آقای ابراهیم جهانیان

پژمان محمدی
نماینده دفتر دکتر حاجی بابایی

)نماینده مردم شریف همدان در مجلس شورای اسالمی(

تقدیر و سپاس     

صداقـت و پاکـی سرچشـمه رزق وروزی حـال اسـت کـه باعـث مـی شـود 
همـواره در کسـب معـاش خـود از واژه حال یـک هدف بـرای خود بسـازیم .

و اینک جای دارد از 

کـه صداقـت و راسـتی در زندگـی ایشـان  عجیـن شـده بـه پـاس اقـدام 
ارزنـده اش )عـودت مبلـغ میلیونـی برداشـت شـده از کارت بانکـی خریدار( 

قدردانـی کنیـم.
 از خداونـد منـان آرزوی سـامتی و  توفیـق روزافـزون را داریـم. بـه پـاس 
قدردانـی از سـوی رئیس سـازمان  مشـاغل شـهری لـوح تقدیری بـا امضای 

شـهردار تقدیـم آقـای آذری گردیـد.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری

و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان

جناب آقای

سید حشمت اله آذری
کاسب محترم روزبازار هفتگی پنجشنبه های شهرک فرهنگیان
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ص استاندار همدان:
تعامل مدیران با ائمه جمعه 

خدمت رسانی به مردم 
را بیشتر می کند
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صف نوجوان همدانی با پس اندازش 
یک زندانی آزاد کرد
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شهردار همدان:

سیمای ورودی های همدان 
ساماندهی می شود

شــــهردار همدان گفت: شــــأن تاریخی و فرهنگی همدان باید حفظ گردد و 
این مهم در زیبا سازی ورودی ها ارزش گزاری می شود.

بــــه گــــزارش هگمتانــــه، شــــهردار همــــدان عصر روز گذشــــته در جلســــه 
اختصاصی بهسازی ورودی های پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین گفت: 
هر ســــال یکی از گذرگاه های ورودی همدان را به طور اساســــی ساماندهی 

کنیم.
عباس صوفی در ادامه افــــزود: جایگاه همدان در عرصه های مختلف ملی 
و منطقه ای رفیع و مهم اســــت بنابراین تمام مســــاعی خــــود را برای ارتقای 

شایستگی های شهری همدان به کار خواهیم گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هیچ عاملی نباید موجب بی انگیزگی در پیگیری 
امور اداره شهر باشد لذا تا آخرین لحظه های خدمت گزاری به فکر پیشرفت شهر 

در مدار توسعه خواهیم بود و این عهدی است که با شهروندان بسته ایم.

بنیاد برکت 70 مدرسه 
در استان همدان می سازد

مدیرکل نوسازی و توســــعه و تجهیز مدارس استان همدان از ساخت 70 
مدرسه از سوی بنیاد برکت در همدان خبر داد و گفت: تاکنون 50 مدرسه 

تحویل داده شده و 20 مدرسه نیز در دست احداث است.
به گزارش هگمتانه، محمدحسین مرادی از افتتاح مسجد بنیاد برکت در 
روستای نهران استان همدان خبر داد و اظهار کرد: این مسجد به صورت 
هم زمان با 100 مدرســــه و 350 مسجد بنیاد برکت در سراسر کشور افتتاح 

شد.
وی با اشــــاره به اینکه این مراســــم با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی؛ 
رئیــــس دفتر مقــــام معظم رهبری، رئیس ســــتاد اجرایــــی فرمان حضرت 
امام)ره(، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور 

به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد  ...

- ویژه عملکرد سیمای شهر
شهرداری منطقه چهار همدان
ضمیمه رایگان روزنامه امروز

امام جمعه همدان در دیدار مدیران منابع طبیعی استان:

ضرورت مراقبت از الوند
صفحه  ۲با فراهم سازی زمین ارزان در شمال شرق همدان مانع از بین رفتن باغات همدان شویم

گران فروشی و کم فروشی 
صدرنشین تخلفات اصناف

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

تالشمان ساختن شهری تاب آور و پایدار است
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون خدمات شــــهری 
شــــهردار همدان گفت: تــــاب آوری این روزهــــا به دغدغه 
مهمی برای شهرها تبدیل شده است؛ به طوری که توجه 
و پرداختن به آن در شــــهرها به خصوص شهرهای حادثه 

خیز حائز اهمیت است.
به گــــزارش هگمتانه، وحید علی ضمیــــر در گفت و گویی 
افزود: شهرداری نقشــــی کلیدی در جامعه بازی می کند و 
مســــؤولیت نگهداری و توسعه زیرســــاخت ها را برعهده 
داشته و خدمات اساســــی و ضروری را برای جامعه فراهم 
می کند. وی اظهار کرد: توانایی شهرداری ها نقش اساسی 
در تداوم عملکرد در زمان مواجهه با بحران ها و تأثیر قابل 
توجهی بر مدت زمانی رفع بحران ها دارد و در صورت تداوم 
تاب آوری شهرداری ها در برابر چالش ها و بحران ها جوامع 
نیــــز توان مقاومت در مقابل بحران ها را خواهند داشــــت 
لذا تاب آوری شــــهرداری ها در برابر چالش هــــا و بحران ها 
امری حیاتی اســــت و این تاب آوری موجب تضمین بقای 

خود و جامعه خواهد شد.
معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همــــدان با اشــــاره به 
شیوع ویروس کرونا و ضرورت باال بردن تاب آوری گفت: 
افزایش دانش و مهــــارت شــــهروندان در برابر درک خطر 
ویروس کرونا و کاهش خطر پذیری آن از ویژگی مهم یک 
شــــهر با تاب آوری و انعطاف پذیری در دوران کرونا است 
و این تاب آوری نیازمند مدیریت یکپارچه و واحد شــــهری 

است.
وی اظهــــار کــــرد: انعطــــاف پذیری یا تــــاب آوری شــــهر در 
مواجهــــه بــــا کرونــــا یــــک مفهــــوم جدیــــد در مطالعات و 

برنامه ریزی شهری و شهرسازی است.
علی ضمیر عنوان کرد: انعطاف پذیری شــــهری به توانایی 
نظام شهری در راستای مقاومت و مقابله با ویروس کرونا 
و مخاطرات آن تعبیر می شــــود و طراحی شهر می تواند به 
عنوان عاملی در خلق فضای شهری تاب آور در مواجهه با 

ویروس کرونا مؤثر باشد.
وی بــــا بیان اینکــــه در دهه های اخیــــر افزایش جمعیت 
در شــــهرها عــــاوه بر اینکه یــــک پدیده مهــــم و پیچیده 
اســــت مشــــکات و ناهنجاری های اجتماعی زیادی را در 
فضاهای شــــهری ایجاد کرده اســــت، اضافه کرد: در این 
میان توجه به مخاطرات از موضوعات مهم در حوزه های 
برنامه ریزی و طراحی شــــهری به ویژه در مدیریت بحران و 

خطرپذیری، افزایش ایمنی و کیفیت زندگی است.
وی شهر را بستر وقوع حوادث دانست و خاطرنشان کرد: 
شناخت فضاهای شــــهری و طراحی مناسب آن اهمیت 
زیــــادی در برنامه ریزی شــــهری دارد و راهکاری اســــت که 
نیازهای شــــهروندان را در پیشــــگیری، مقابله و اقدامات 

پس از بحران برآورده می سازد.
وی بیان کرد: در برخورد بــــا بحران ها با رویکرد برنامه ریزی 
و طراحــــی شــــهری توجه بــــه انعطــــاف پذیری شــــهری در 
ارتقای کیفی فضاهای شــــهری و در نتیجه کیفیت زندگی 
شهروندان بسیار مهم و مؤثر است از این رو در ایام کرونا 

تاب آوری شهری می تواند گزینه های متعددی را در جهت 
مقابله و کاهش خطرپذیری در بحران های شــــهری فراهم 

کند.
معاون خدمات شهری شهردار همدان گفت: تاب آوری یا 
انعطاف پذیری شــــهری در روزهای شیوع و گسترش کرونا 
به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده ضمن آنکه همه 
گیری کرونا ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را 
تحت تأثیر قرار داده و تعامات اجتماعی شــــهروندان را نیز 
به حداقل رسانده اســــت که این مطلب نشان از اهمیت 

ویژه آن است و توجه به آن را دو چندان می کند.
به نقل از ایرنــــا، وی بیان کرد: وقوع بحــــران کرونا فرصتی 
اســــت که در برنامه ریزی و مدیریت شــــهری تامل کنیم و 
به انعطاف پذیری شــــهری در جهت ترمیم ســــاختارهای 
شــــهری و اجزا و عملکردهــــای اساســــی آن در مواجهه با 
خطرات ویروســــی و ناهنجاری ها توجه داشــــته باشــــیم و 
آمادگی خود را در ســــایه همدلی و مشارکت همه مردم به 

باالترین سطح برسانیم.

مصرف کاالهای قاچاق کشف شده در کارگاه های فنی و حرفه ای همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: دبیر ســــتاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اســــتانداری همدان گفت: با انعقــــاد تفاهم نامه 
بین کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق 
کاال و ارز و آموزش فنی و حرفه ای همدان، برخی از کاالهای 
مکشوفه قاچاق موجود در انبار اموال تملیکی استان در 

کارگاه های فنی و حرفه  ای استفاده می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، حبیــــب مومیوند روز یکشــــنبه 
برنامه ریزی،  کمیســــیون  نامه  تفاهم  انعقاد  جلســــه  در 
هماهنگــــی و نظارت بر قاچــــاق کاال و ارز و آموزش فنی 
و حرفــــه ای همدان افزود: مهمترین هــــدف این تفاهم 
نامه، تعامــــل، همکاری و مشــــارکت در طراحی و اجرای 
فعالیت هــــای نظــــام یافتــــه در زمینه  های مــــورد توافق 
توانمندی  های  و  ظرفیت  هــــا  از  متقابــــل  بهره  گیــــری  با 
موجود طرفین در راســــتای تحقق اهــــداف تفاهم  نامه 

است.

وی افــــزود: ارتقای فرهنگ عمومــــی، تقبیح مصرف کاالی 
قاچاق، گفتمان  ســــازی در زمینــــه پیشــــگیری و مبارزه با 
قاچــــاق کاال و ارز با بهــــره  گیری از ظرفیت  هــــای طرفین از 

دیگر اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.
مومیونــــد با تأکید بــــر ضرورت اولویت بخشــــی و تقویت 
گاهی بخشی و فرهنگ  سازی در پیشگیری  ظرفیت  های آ
کــــرد:  اضافــــه  ارز  و  کاال  قاچــــاق  بــــا  هدفمنــــد  مقابلــــه  و 
گاهی بخشی و انجام تبلیغات هوشمندانه  جریان سازی، آ
برای ایجاد حساســــیت، ارتقای نقش آفرینی و مشــــارکت 
مؤثر گروه  های هدف، مدیران و افکار عمومی نســــبت به 
پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز و آثار سوء و مضرات 

آن ضروری است.
دبیر ســــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســــتانداری همدان 
اظهار کــــرد: تولید محتــــوای فرهنگی، دینــــی، اجتماعی و 
رســــانه   ای با اهداف، سیاســــت  های پیشــــگیری و مقابله 

با قاچاق کاال و ارز در راســــتای حمایــــت از تولید و مصرف 
کاالی با کیفیت داخلی مورد تأکید است.

مومیونــــد تعهدات کمیســــیون مبــــارزه با قاچــــاق کاال و 
ارز اســــتانداری همــــدان را تاش برای تخصیــــص برخی از 
کاالهای مکشــــوفه قاچاق موجود در انبار اموال تملیکی 
اســــتان بــــرای آموزش  هــــای فنــــی و حرفــــه  ای، تأمیــــن و 
پشــــتیبانی محتوایی، علمی و اطاعاتی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان همدان در زمینه پیشگیری و مبارزه 

با قاچاق عنوان کرد.
وی بیان کرد: دعــــوت از نمایندگان فنــــی و حرفه ای برای 
حضور در کمیســــیون اســــتانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
آن همچنین انجام هماهنگی های الزم  کارگروه  های ذیل 
به منظــــور بهره  بــــرداری اداره کل آموزش فنــــی و حرفه ای 
اســــتان از ظرفیت  های مراکز فرهنگی، رســــانه   ای، هنری، 

آموزشی و تحقیقاتی از دیگر تعهدات است.
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حضور شورای قضایی استان همدان 
در پارک فرامنطقه ای اکباتان

صفحه  ۲

عباس صوفی - شهردار همدان

جناب آقای دکتر دلشادی 
مدیر کل محترم امور مالیاتی استان همدان

ضایعه درگذشت سبیه گرامیتان موجب تألم و تأثر فراوان گردید.
اینجانــــب این فقدان جانکاه را به جنابعالی و ســــایر بازماندگان تســــلیت عرض 
نموده از درگاه وحدانی خداوند متعال بــــرای آن مرحومه طلب آمرزش و مغفرت 

مسالت دارم.
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استان۲

استاندار همدان:

اقدامات الزم برای تکمیل پروژه های 
عمرانی حوزه علمیه انجام می شود

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
اقدامات الزم برای تکمیل پروژه های عمرانی حوزه علمیه 

انجام می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی روز یکشنبه 
در نشســــت بررســــی پروژه های عمرانی حوزه های علمیه 
استان همدان، گفت: شــــهرداری ها در ساخت و تکمیل 
طرح های عمرانی حوزه های علمیه استان به صورت جدی 

و فعال مشارکت داشته باشند.
شــــاهرخی تصریح کرد: اعتبــــار موردنیاز بــــرای پروژه حوزه 
علمیه شهرســــتان های بهار و کبودراهنــــگ نیز به زودی 

تأمین و برای تکمیل کار پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، اعتبار مورد نیــــاز برای پروژه های حوزه علمیه 
شهرســــتان های کبودراهنگ و بهار حــــدود یک میلیارد 
و 500 میلیــــون تومان اســــت که ایــــن مبلــــغ تأمین و به 

پیمانکار پرداخت می شود.
اســــتاندار همدان گفت: تکمیل پروژه های عمرانی حوزه 
علمیــــه در اولویــــت مدیریــــت اجرایی اســــتان قــــرار دارد 
و درایــــن زمینــــه اقدامات الزم بــــرای تأمیــــن و تخصیص 

اعتبارات موردنیاز انجام خواهد شد.
وی افزود: حــــوزه علمیه بایــــد برای جذب اعتبــــارات ملی 
اقدام کند و در حوزه اســــتانی نیز کمک های مالی برای دو 

پروژه حوزه علمیه در شهرهای کبودرآهنگ و بهار را انجام 
خواهیم داد.

آیت ا... موســــوی اصفهانی: تحصیــــل 1700طلبه در  �
حوزه های علمیه استان همدان

مدیر حوزه علمیه اســــتان همدان نیز گفت: بیش از یک 
هزار و 700 طلبه در سال تحصیلی جاری مدارس حوزه های 

علمیه استان همدان مشغول به تحصیل هستند.
استان  افزود:  اصفهانی  موســــوی  ســــیدمصطفی  آیت ا... 
همدان دارای 16 مدرسه علمیه فعال است که با تکمیل 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی دردســــت اجرا، مدارس 

حوزه در استان افزایش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: حدود چهار میلیــــارد و 500 میلیون تومان 
اعتبار در ســــال های اخیر برای اجــــرای پروژه ها و طرح های 
عمرانــــی حوزه علمیه اســــتان همدان اختصــــاص یافته و 

هزینه شده است.
آیــــت ا... موســــوی اصفهانــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه این 
اعتبــــار  تأمیــــن  مشــــکل  حــــل  منظــــور  بــــه  نشســــت 
همدان  اســــتان  علمیه  حوزه هــــای  عمرانی  پروژه هــــای 
9 پروژه عمرانی نیمه تمام در  برگزار شده اســــت، گفت: 
که  حوزه های علمیه اســــتان همدان درحال اجراســــت 

آنها نیازمنــــد تأمین اعتبارات  تکمیل و بهره بــــرداری از 
است. موردنیاز 

ح طوبی  � آیت ا... شعبانی: ســــند زمین مربوط به طر
هنوز صادر نشده است

نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان نیز در این جلسه 
گذشته  سال  اکباتان  سد  گفت: یک زمین در محدوده 
و با عنوان طرح طوبی برای احیا و توســــعه منابع طبیعی 
آن صادر  که هنوز ســــند  به حــــوزه علمیه واگذار شــــده 

است. نشده 

آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی افــــزود: بر اســــاس توافق 
حاصل شــــده، طرح عمرانی حوزه علمیه شهرستان های 
بهــــار و کبودراهنــــگ بــــا مشــــارکت پیمانــــکار بخــــش 
خصوصی اجرا و تکمیل می شــــود و اعتبارات هزینه شده 

موردنیاز به پیمانکار پرداخت می شود.

امام جمعه همدان در دیدار مدیران منابع طبیعی استان:

ضرورت مراقبت از الوند
با فراهم سازی زمین ارزان در شمال شرق همدان مانع از بین رفتن باغات همدان شویم

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همــــدان بــــا تأکید بــــر اینکــــه مراقبــــت از الوند بــــه عنوان 
شناســــنامه همدان بســــیار ضروری اســــت گفت: گاهی از 
موارد اقداماتی صورت می گیرد که در ظاهر قانونی است اما 
در اصل در حال ضربه زدن به منابع طبیعی موجود اســــت 

که باید مراقب بود.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شعبانی عصر شنبه 
در دیدار با مدیران منابع طبیعی استان، با بیان اینکه دین 
اسام بر محافظت از منابع طبیعی بسیار تأکید دارد اظهار 
کــــرد: روایاتی که از پیامبر گرامی اســــام و اهل بیت علیهم 
الســــام در رابطه با موضوع درخت کاری و محیط زیســــت 
وجود دارد، همه آنها تأکید بر توجه دین اسام به محافظت 

از این نعمت الهی است.
وی با تأکید بر اینکه از منظر اســــام میزان تصرف در اموال 
طبیعی تنها در حالت ضروری باید صورت گیرد، مطرح کرد: 
تا جایی که امکان دارد و اولویتی وجود ندارد، نباید به منابع 

طبیعی آسیب وارد شود.

امام جمعه همدان بــــا تقدیر از اقدامات صــــورت گرفته در 
راســــتای حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز در 
همدان، عنوان کرد: در این حــــوزه یکی از ضرورت ها، توجه 
به فرهنگ ســــازی در جامعه است و الزم است که حفاظت 
از محیط زیست را به عنوان یک دغدغه اصلی در بین مردم 

تبیین کنیم.
وی با بیان اینکه تصرف بی رویه در طبیعت آســــیب هایی 
را با خــــود به همــــراه دارد، گفت: همانند موقوفــــه ای که در 
دستان ما قرار دارد و باید از آن مراقبت کنیم، منابع طبیعی 
نیز امانت الهی در نزد ما اســــت و باید ضمن مراقبت، آن را 
در اختیار نسل های آینده قرار دهیم و فراموش نکنیم که 
اگر این امانت تخریب شود، حق دیگران و نسل های آتی از 

بین رفته است.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان در ادامه با اشــــاره به 
طرح تفصیلی شــــهر همدان، اظهار کرد: زمانی که توســــعه 
شــــهری را مطرح می کنیم، نباید به سمتی حرکت کنیم که 
منابــــع موجود از بین برود، بلکه می توان در شــــهر همدان 

زمین هــــای ارزان قیمتــــی را در محدوده شــــمال شــــرقی در 
اختیــــار شــــهروندان قــــرار داد و مانع از بین رفتــــن باغ های 

مناطق دیگر همدان شد.
وی با گایــــه از تبدیل زمین هــــای منابع طبیعــــی به منزل 
مســــکونی، مطرح کرد: اســــامی کــــه حتی اجــــازه قطع یک 
درخــــت را به این ســــادگی نمی دهد، چگونــــه می توانیم در 
مقابل از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی بی تفاوت 

باشیم.
شــــعبانی تصریح کــــرد: البته بخشــــی از مســــائل مربوط به 
حفاظت از منابع طبیعی، با فرهنگ سازی اتفاق نمی افتد و 

نیازمند وجود قوانینی در این حوزه هستیم.
به نقل از تســــنیم، وی با تأکید بر اینکــــه مراقبت از الوند به 
عنوان شناسنامه همدان بسیار ضروری است، عنوان کرد: 
گاهی از مــــوارد اقداماتی صورت می گیرد که در ظاهر قانونی 
اســــت، اما در اصــــل در حال ضربــــه زدن بــــه منابع طبیعی 
موجود اســــت و لذا باید مراقب چنین مسائلی به صورت 

جدی باشیم.

شهردار همدان:

سیمای ورودی های همدان ساماندهی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: شهردار همدان گفت: شأن 
تاریخــــی و فرهنگی همدان باید حفظ گــــردد و این مهم در 

زیبا سازی ورودی ها ارزش گزاری می شود.
به گزارش هگمتانه، شــــهردار همدان عصر روز گذشــــته 
در جلسه اختصاصی بهسازی ورودی های پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران زمین گفت: هر ســــال یکــــی از گذرگاه های 

ورودی همدان را به طور اساسی ساماندهی کنیم.
عبــــاس صوفــــی در ادامــــه افــــزود: جایــــگاه همــــدان در 
عرصه های مختلــــف ملی و منطقه ای رفیع و مهم اســــت 
بنابراین تمام مســــاعی خود را برای ارتقای شایستگی های 

شهری همدان به کار خواهیم گرفت.
وی همچنین خاطرنشــــان کرد: هیچ عاملی نباید موجب بی 
انگیزگی در پیگیری امور اداره شهر باشد لذا تا آخرین لحظه های 
خدمت گزاری به فکر پیشرفت شهر در مدار توسعه خواهیم 

بود و این عهدی است که با شهروندان بسته ایم.
صوفی ســــپس به لــــزوم حفــــظ انســــجام ارگانیک صحه 
گذاشــــت و تصریح کرد: هر یک از نهادهــــای زیرمجموعه 
شــــهرداری وظیفه محولــــه در طرح ســــاماندهی وضعیت 
مبادی ورودی را به خوبی انجام دهد تا از مجموع تاش ها 

برآیند مطلوبی حاصل شود.
معاون معماری و شهرسازی شــــهردار همدان نیز در این 

نشست گفت: برای ســــاماندهی مبادی ورودی شهر دو 
افق کوتاه مــــدت و دراز مدت تعریف شــــده تا در هر پان 

بتوان اقدامات مؤثر درخور شأن همدان صورت پذیرد.
امیر فتحیان نســــب افزود: میادین موجــــود در بدو ورود 
مسافران و گردشگران باید از طراحی حرفه ای و اجرای ویژه 

برخوردار باشد.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار نیز گفت: ســــاماندهی 
فضای ســــبز و ســــیما و منظر شــــهری در مبــــادی ورودی 
اهمیت خاصی دارد و ســــازمان سیما، منظر و فضای سبز 

با همپوشــــانی شهرداری مناطق ســــه و چهار به این مهم 
خواهد پرداخت.

وحید علــــی ضمیــــر ادامــــه داد: جدول گذاری ها توســــط 
معاونــــت فنــــی مناطق انجام می شــــود همچنیــــن پیاده 
روســــازی و امور فنی و عمرانــــی را انجام خواهنــــد داد و در 
عطف این اقدامات، زیباسازی، ایجاد فضای سبز و جداره 

سازی در دستورکار ما قرار دارد.
گفتنی اســــت این نشســــت به میزبانی شهرداری منطقه 

سه همدان و با حضور مدیران شهری برگزار شد.

تکمیل سایت جدید نمایشگاه بین المللی همدان شتاب می گیرد
ع به ساخت 1000 واحد پارکینگ سایت جدید نمایشگاه بین المللی همدان شرو

شــــرکت  مدیرعامــــل  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
نمایشــــگاه های بین المللی اســــتان همدان از شتاب در 
تکمیل سایت جدید نمایشــــگاه و شروع به ساخت 1000 
واحد پارکینگ سایت جدید نمایشگاه بین المللی استان 

همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، در دنیــــای امروز یکــــی از بزرگ ترین 
پایگاه هــــای اقتصادی هــــر منطقه نمایشــــگاه آن منطقه 

است.
بی شــــک افزایش زیرســــاخت های این نوع نمایشگاه ها 
می تواند به توســــعه همه جانبه اقتصــــادی منطقه کمک 

شایانی کند.
شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی اســــتان همدان نیز 
در این اندیشــــه اســــت و به همت مدیرعامل جوان این 
مجموعــــه بر آن اســــت تا بــــا حمایت اســــتاندار همدان و 
هیأت مدیره گام های بلند و پرشــــتابی را بــــرای تکمیل و 

آغاز به کار سایت جدید نمایشگاه بردارد.
مدیرعامل شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی اســــتان 

همدان در ایــــن خصوص گفــــت: خوشــــبختانه با وجود 
مسائل و مشکات اقتصادی در سال جاری تاش شده 
ضمن برگزاری برخی نمایشگاه ها با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی، گام های مهمــــی در روند تکمیل پــــروژه بزرگ 
سایت جدید نمایشــــگاه واقع در جنب فرودگاه همدان 

صورت پذیرد.
حمیــــد گلی پور افزود: برآنیم تا با تکمیل زیرســــاخت های 
مرحلــــه اول این پروژه و اســــتقرار در آن اقدامات تکمیلی 

مراحل بعدی را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: با تکمیل و بهره برداری از این نمایشــــگاه بر 
اساس پیش بینی های فنی و امکاناتی امیدواریم بتوانیم 
شــــاهد یک نمایشــــگاه آزمونه بین المللی در غرب کشور 

باشیم.
مدیرعامل شــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی اســــتان 
همدان گفت: با ســــاماندهی و آماده سازی پارکینگ 1000 
واحدی، این پارکینگ طی یک ماه آینده تکمیل می شود و 
آماده بهره بــــرداری خواهد بود که این نویدی برای ظرفیت 

خودروهای  پارکینــــگ  خــــوب 
آینــــده  در  بازدیدکننــــدگان 

نزدیک است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: عــــزم بر 
تکمیل  به  نسبت  تا  است  آن 
ظرفیــــت  از  بهره بــــرداری  و 
هرچه  اســــتان،  نمایشــــگاهی 

زودتر ســــایت جدید مورد اســــتفاده قرار گیرد، امری که از 
کید ویژه استاندار و شهردار  ضروریات اســــتان و مورد تأ

نیز هست.
به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســــتان همــــدان، گلی پور تصریــــح کرد: در زمینه ســــایت 
جدید نمایشگاه که شامل 9 هزار مترمربع است طی سال 
جــــاری بیش از 17 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــــده 
بود که 10 میلیارد از این مبلغ از طریق دریافت تســــهیات 
و هفت میلیارد آن از طریق افزایش ســــهام سهام داران در 

حال تأمین و هزینه است.

حضور شورای قضایی 
استان همدان در پارک 

فرامنطقه ای اکباتان
هگمتانه، گروه خبر همدان: شورای قضایی استان 
همــــدان بــــه مناســــبت روز درخــــت کاری در پــــارک 

فرامنطقه ای اکباتان حضور یافتند.
کل  رئیــــس  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
دادگســــتری استان همدان در حاشــــیه این مراسم 
به ترویج فرهنگ درخت کاری اشــــاره کرد و گفت: با 
فرهنگ سازی و اقدام عملی در بخش های مختلف 
در جهــــت حفظ و نگهداری و توســــعه فضای ســــبز 

کوشا باشیم.
محمدرضا عدالتخواه افــــزود: در زمینه درخت کاری 
باید به مقوله اقلیم منطقه نیز توجه داشــــت که چه 

نوع درختانی با اقلیم منطقه مطابقت داشته باشد.
عدالتخواه گفت: بخشــــی از آرا محاکــــم کیفری برای 
جرایــــم ســــبک و خرد به شــــرط اینکه آثــــار اجتماعی 
منفی نداشته باشــــد مجازات های جایگزین حبس 

در نظر می گیرد.
عدالتخــــواه در این بــــاره ادامــــه داد: تاکنون بیش از 
300 هــــزار ســــاعت خدمــــات عمومی رایــــگان صادر 
شده اســــت که مجازات جایگزین حبس در جهت 
همکاری با شهرداری، منابع طبیعی و محیط زیست 

و بخش های دیگر مورد استفاده بوده است.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان بــــه تغییر 
کاربری اراضی نیز اشــــاره کرد و گفت: در جهت حفظ 
و نگهداری اراضــــی که در شــــهر در اختیار نهادهای 
عمومی و دولتی است باید در آن درخت کاری شود 
و اراضی که در اختیار اشــــخاص اســــت بــــا پرداخت 
تســــهیات در جهــــت حفــــظ و نگهــــداری باغــــات 

کوشید و از تغییر کاربری آنها جلوگیری کرد.
وی گفت: این حرکت به ابتکار شورای حفظ حقوق 
 
ً
بیت المال دادگستری اســــتان انجام شده که غالبا
مســــؤوالن و متولیان امر عضو این شــــورا هستند 
و امیدواریــــم بتوانیم بــــا مداومت بر ایــــن کار مانع 
از تغییــــر کاربری ها شــــویم و به طبیعــــت به عنوان 

بستری برای زندگی همه احترام بگذاریم.
گفــــت: برنامه ریــــزی اولیه  دادســــتان همدان نیــــز 
کاشــــت نهال در فضای ســــبز کناره ســــد اکباتان از 
سوی شــــورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری 

استان و به همت شهرداری همدان است.
حســــن خانجانی افــــزود: امــــروز همه مســــؤوالن و 
مدیرانی که عضو شــــورای حفظ حقــــوق بیت المال 
هستند در این برنامه شرکت کردند و از شهرداری و 
منابع طبیعی برای فراهم آوردن زمینه انجام این کار 

قدردانی می کنیم.

رئیس مرکز بهداشت همدان:

سالمندان و معلوالن 
آسایشگاه ها واکسن کرونا 

دریافت می کنند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز بهداشت 
شهرســــتان همــــدان گفــــت: بــــه زودی عملیــــات 
واکسیناسیون سالمندان در مراکز نگهداری و برای 

معلوالن در آسایشگاه ها انجام می شود.
به گزارش هگمتانه، محمــــد خیراندیش اظهار کرد: 
تزریق واکســــن کرونــــا برای گروه هــــای هدف وزارت 

بهداشت از 21 بهمن در همدان آغاز شده است.
وی تصریــــح کــــرد: تیم های بهداشــــتی مــــا در واحد 
پیشــــگیری و مبارزه با بیماری ها به بیمارستان های 
شــــهر اعزام شــــده و عملیات واکسیناســــیون را بر 
اســــاس اولویت هــــای اباغ شــــده از ســــوی وزارت 

بهداشت انجام می دهند.
رئیس مرکز بهداشــــت شهرســــتان همدان با بیان 
اینکه نخستین گروه از اولویت دریافت واکسن کرونا 
مربوط به کارکنان بخش آی ســــی یو بیمارســــتان ها 
است، عنوان کرد: اولویت بعدی مربوط به کارمندان 
بخش عفونی بیمارســــتان ها و پس از آن هم نوبت 

کارکنان آزمایشگاه کووید است.
خیراندیــــش بــــا اشــــاره به اینکــــه واکســــن کرونا در 
دو مرحلــــه بــــا فاصلــــه 21 روز از اولیــــن تزریــــق برای 
افراد انجام می شــــود اظهار کرد: بــــه زودی عملیات 
واکسیناسیون سالمندان در مراکز نگهداری و برای 

معلوالن در آسایشگاه ها انجام می شود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه افــــراد خیال نکننــــد با تزریق 
واکســــن کرونــــا می توانند عمل به شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی را کنــــار بگذارنــــد، تصریح کــــرد: در هیچ 
بهداشتی  دستورالعمل های  به  بی توجهی  شرایطی 

را توصیه نمی کنیم.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان در بخش 
دیگری از گفت و گو به شلوغی بازار و اماکن عمومی 
در روزهای پایانی ســــال اشــــاره کرد و افــــزود: هرچه 
میزان حضور افراد در تجعمات بیشــــتر باشــــد خطر 

گستردگی و گردش ویروس نیز بیشتر می شود.
خیراندیش بــــا بیان اینکه در هفته گذشــــته رد پای 
ویــــروس کرونای انگلیســــی در همدان پیدا شــــده 
اســــت اظهار کرد: بــــا توجه به عائم حاد و شــــدیدتر 
ویروس انگلیســــی نســــبت به کرونای چینی، مردم 
باید بیش از پیش نسبت به رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی اقدام کنند.
اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی  تســــنیم،  از  نقــــل  بــــه 
محدودیت های تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد 
در همدان برقرار است گفت: روابط درون خانوادگی 
و شرکت در هرگونه مهمانی و تجمع باید به حداقل 

برسد.

خبــر

نوجوان همدانی با پس اندازش یک زندانی آزاد کرد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه 
13 ســــاله همدانی با  اســــتان همدان گفت: نوجوان 
اهدای مجموع مبلغ پس انداز شــــخصی خود به این 
آزادی یــــک زندانی 40 ســــاله بدهکار  ســــتاد، موجب 

شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، یــــداهلل روحانــــی منــــش روز 
یکشــــنبه اظهــــار کرد: این مرد 40 ســــاله بــــرای تأمین 
نیازهای مالی و خرید لوازم راه اندازی کسب و کار خود 
14 میلیون تومان از فردی قــــرض می کند که به دلیل 
ناتوانــــی در بازپرداخــــت و شــــکایت شــــخص طلبکار 

زندانی شده بود.
وی افزود: در همین ارتباط نوجوان 13 ســــاله همدانی 

بــــا اطاع از موضوع و به نیــــت آزادی یک زندانی جرایم 
مالی، مجموع پس انداز خود را به ســــتاد دیه اســــتان 
هدیه کــــرد که بــــا پرداخــــت این مبلــــغ به طلبــــکار و 
آزاد و به آغوش  رضایت وی، فــــرد بدهــــکار از زنــــدان 

بازگشت. خانواده 
روحانــــی منش گفــــت: 260 زندانی جرائــــم غیرعمد در 
11 ماه نخســــت امســــال با کمک خیران و تاش های 
آغوش  ســــتاد دیه اســــتان همدان، آزاد شــــده و بــــه 

بازگشتند. خانواده 
به گفته وی، در حال حاضر 252 زندانی جرائم غیرعمد 
شــــامل محکومان مالــــی، نفقه، مهریه و دیه ناشــــی از 

سوانح در زندان های استان همدان به سر می برند.

گران فروشی و کم فروشی صدرنشین
 تخلفات اصناف

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار همدان از جریمه 25 میلیارد تومانی 
واحدهای صنفی متخلف در اســــتان خبر داد و گفت: 
گران فروشــــی، کم فروشــــی،  عمده تخلف ها مربوط به 

تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور است.
به گــــزارش هگمتانه، ظاهــــر پورمجاهد روز یکشــــنبه 
اظهار کرد: و گفت: روند بازرســــی و نظــــارت بر عملکرد 
کســــبه و بازاریان با هدف ایجاد ثبــــات قیمت ها و رفاه 
شــــهروندان در روزهای پایانی ســــال با قوت و جدیت 

بیشتر دنبال می شود.
وی ادامــــه داد: بر اســــاس آخریــــن آمار 11 هــــزار و 924 
پرونــــده از ابتدای ســــال جــــاری تاکنون برای کســــبه و 
بازاریان متخلف اســــتان تشکیل شده که هشت هزار 
و 538 پرونده آن منجر بــــه محکومیت و صدور حکم 
پرداخــــت جریمه 25 میلیــــارد تومانی متخلفان شــــده 

است.
وی افزود: عمده تخلف ها مربوط به گران فروشــــی، کم 
فروشــــی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور 

اســــت که در جریان نظارت و بازرســــی بر فعالیت های 
کســــبه و بازاریان اســــتان همدان شناسایی و منجر به 

تشکیل پرونده تخلف شده است.
معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی اســــتاندار همدان 
گفت: ســــه هزار و 731 مورد شکایت نیز تا پایان بهمن 
ماه در سامانه 124 گزارش و ثبت شده که موارد اعامی 
توســــط بازرســــان ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 

استان همدان بررسی و رسیدگی شده است.
پورمجاهد به توزیع مستمر اقام مورد نیاز مردم مانند 
گوشــــت مرغ و روغن در اســــتان همدان اشــــاره کرد و 
افزود: از 5 تا 16 اســــفندماه جاری به طور متوسط روزانه 
150 تن گوشت مرغ در استان توزیع شده که این روند 

تا پایان سال همچنان ادامه دارد.
پورمجاهد خاطرنشــــان کرد: با جذب ســــهمیه استان 
و عرضه مداوم روغــــن مایع و جامد در فروشــــگاه ها و 
واحدهای توزیع شاهد فروکش کردن تب خرید روغن 
هستیم و چنانچه مردم از خرید مازاد بر نیازشان پرهیز 

کنند، هیچ کمبودی دراین زمینه نخواهیم داشت.
به گفته وی، تعاونی های مصــــرف کارگری و کارمندی و 
نهادهای حمایتی کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی هم 
اقام مورد نیاز افراد زیرمجموعه خود را در سطح وسیع 

تأمین و توزیع می کنند تا از فشار بازار کاسته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســــتاندار همدان به 
مردم اطمینــــان خاطر داد که کمبــــودی در روند تأمین 
کاالهای اساســــی و مایحتاج آنها برای ایام پایان سال و 
تعطیات نوروز وجود ندارد و چنانچه با مشکل صنفی 
مواجه شدند موارد تخلف و یا پیشنهادات خود را برای 

پیگیری به سامانه 124 گزارش کنند.
معاون اســــتاندار گفت: 24 جلســــه ســــتاد تنظیم بازار 
اســــتان همدان طی ســــال جــــاری در اســــتان همدان 
تشــــکیل و 235 طرح با هدف رفع مشــــکات موجود 
و تأمین و توزیع به موقع اقام اساســــی در این ســــتاد 

مصوب، اباغ و اجرایی شده است.

تاب آوری در دستور کار شهرداری  و شورای شهر همدان قرار گیرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسامی شهر همدان گفت: 
شهرداران و شــــوراهای شــــهر تاب آوری را به عنوان بخشی از دستور کار 

توسعه سیاسی و پایدار خود در اولویت قرار دهند.
به گزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عســــگریان روز جمعه با بیان اینکه 
شهرداری همدان دبیرخانه شهرهای تاب آور کشور است، افزود: کاهش 
خطرپذیری بایا می تواند فرصتی ماندگار در شــــوراها و شهرداری ها باشد. 

وی اظهار کرد: توجه به ایمنی و محافظت از محیط زیست، شرایط اجتماعی 
و اقتصــــادی را بهبود می بخشــــد و مقابله بــــا متغیرهــــای آب و هوایی در 
آینــــده از جمله این امور اســــت و جامعــــه ای مرفه تر و ایمن تــــر از قبل را به 
یادگار می گذارد. رئیس شورای اسامی شــــهر همدان گفت: شهرداران و 
شوراهای شهر با اتکا به مزایای سرمایه گذاری در کاهش خطرپذیری بایا، 
ممکن اســــت رویکرد افزایشــــی را برای اولویت بندی کاهش خطرپذیری 

بایا با هدف پشتیبانی از سایر برنامه های پیشگیری و ایمنی مانند ایمنی 
جاده ها، ایمنی شــــهروندان، مدیریت منابع آب و یا ســــازگاری با آب و هوا 
 » اتخاذ کنند. عسگریان گفت: تصمیم هایی که شهر را به »شهری تاب آور

مبدل کند در کاهش خطرپذیری بایا مؤثر است.
گاهی  رئیس شــــورای اســــامی شــــهر همدان عنوان کــــرد: باال بــــردن آ
و اســــتفاده از دانــــش، اعــــم از علمــــی و محلــــی، در شــــیوه های کاهش 

خطرپذیــــری بایا و حصــــول اطمینان از ارتقــــا و ارزش قائل شــــدن برای 
ظرفیت های محلی از دیگر مسائلی است که باید به آنها توجه شود.

به نقل از ایرنا، دبیرخانه کشــــوری شــــهرهای تاب آور دی ماه امســــال با 
هدف پیشــــگیری از مخاطــــرات و مقابله بــــا حوادث احتمالــــی و متمرکز 
کردن تــــاب آوری در حــــوزه برنامه ریزی راهبــــردی در شــــهرداری همدان 

راه اندازی شد.
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بهره برداری از کتابخانه روستای ینگی کند مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: کتابخانه عمومی پاســــارگاد 
روســــتای ینگی کنــــد مایر با حضــــور مدیرعامــــل بانک 
پاســــارگاد، معاون سیاســــی و امنیتی اســــتاندار همدان 
و جمعی از مســــووالن محلی روز یکشــــنبه و در ســــالروز 
بــــه  کشــــور  عمومــــی  کتابخانه هــــای  نهــــاد  تاســــیس 

رسید. بهره برداری 
به گــــزارش هگمتانه، معاون اســــتاندار همدان و فرماندار 
ویــــژه مایــــر در آییــــن بهره بــــرداری از کتابخانه روســــتای 
ینگی کند اظهــــار کرد: انجــــام کارهای فرهنگــــی همچون 
احداث کتابخانه حرکتی ماندگار در راستای ترویج فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی است.
قدرت اهلل ولدی افزود: در همین راستا، استان همدان 
و شهرســــتان مایــــر به یــــک کارگاه بزرگ ســــازندگی در 
شــــده  تبدیل  فرهنگی  و  اقتصادی  مختلــــف  حوزه های 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان نیز دراین 
آیین گفت: بانک پاســــارگاد هشــــت کتابخانه در استان 
همدان احداث کرده که امروز 2 کتابخانه آن در روســــتای 

ینگی کند و روستای سیدشهاب تویسرکان افتتاح شد.
عاطفه زارعی افزود: اســــتان همدان در مجموع دارای 117 
کتابخانه شامل 70 باب شهری و 46 باب روستایی است.

به گفته وی، بیش از یک میلیون و 400 هزار نســــخه منابع 
اطاعاتی در کتابخانه های عمومی اســــتان همدان وجود 

دارد.
مدیــــرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همــــدان افزود: 
کتابخانــــه پاســــارگاد روســــتای ینگی کند بــــا 130 مترمربع 

مســــاحت و داشــــتن 2 هزار و 500 جلد کتاب بــــا اعتباری 
معادل 800 میلیون تومان احداث شده است.

شهرســــتان مایــــر دارای 23 بــــاب کتابخانــــه شــــهری و 
روستایی با حدود 210 هزار نســــخه کتاب و بیش از 11 هزار 

عضو فعال است.

برگزاری جشن 1000 شغلی بنیاد برکت اسدآباد در سال 1400
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون امــــور عمرانی و 
 1000 از برگزاری جشــــن  برنامه ریــــزی فرمانــــدار اســــدآباد 
شــــغلی بنیاد برکت این شهرســــتان در ســــال 1400 خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، لیا امیدی شــــنبه 16 اســــفندماه در 
کارگروه اشتغال و برنامه ریزی شهرستان اسدآباد، اظهار 
کرد: بنیاد برکت در ســــال گذشته در 24 روستای هدف 
اسدآباد 300 شغل و در ســــال جاری با اعتبار 24 میلیارد 
تومان در 34 روســــتای شهرستان 600 شغل ایجاد کرده 
که در ســــال آینده بعد از ماه مبارک رمضان جشــــن 1000 

شغلی بنیاد برکت در شهرستان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ســــال آینده بنیاد برکت قصد بر آن 
دارد تا تمام روســــتاهای باالی 50 خانوار را تحت پوشش 
طرح اشــــتغالزایی ســــحاب بنیاد برکت قرار دهد، افزود: 
طبق هماهنگی های انجام شــــده بنیاد برکت و بخشدار 
پیرســــلمان شــــهر آجین مرکز بخش پیرســــلمان نیز به 
عنوان جمعیت زیــــر 5000 نفر تحت پوشــــش این طرح 

قرار خواهد گرفت.
معاون امــــور عمرانــــی و برنامه ریــــزی فرماندار اســــدآباد 
آینــــده بنیاد برکت  همچنین خاطرنشــــان کرد: از ســــال 
بر آن اســــت طرح هــــای بنگاه محور در حــــد 500 میلیون 

تومان را به صورت ُخرد در سطح شهرستان ایجاد کند.
از اقدامات ارزنده انجام شــــده  وی با اشــــاره به برخــــی 

کرد:  تصریــــح  اســــدآباد  شهرســــتان  در  برکــــت  بنیــــاد 
توزیع  با  مؤمنانــــه  کمک های  طــــرح  مرحله  چهار  اجرای 
از  دیده  آســــیب  نیازمندان  بیــــن  حمایتی  بســــته   3000
2000 کیف  ونا، اجرای طرح مشــــق احســــان و توزیــــع  کر
لــــوازم تحریر بیــــن دانش آمــــوزان نیازمند، ســــاخت  و 
ویس بهداشتی در شــــش منزل مسکونی  حمام و سر
سه  ساخت  آباد،  شــــمس  و  حبشی   ، چنار وســــتاهای  ر
ومان، ســــاخت مســــجد و  بــــاب منزل مســــکونی محر
مدرســــه ســــاخت مدرســــه وندرآباد و افتتــــاح طرح در 
آغــــاز عملیات  1400، ســــاخت مســــجد چــــارق و  مرداد 
50 بیمار صعب  1400، حمایــــت از  آن در ســــال  اجرایی 
العــــاج، حمایــــت از کشــــت دیــــم، تعمیــــر و ســــاخت 
خانه هــــای عالم از جملــــه اقدامات ارزنده انجام شــــده 

بنیاد برکت در این شهرســــتان می توان برشمرد.

پرداخت 600 میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی  �
به بهبودیافتگان از اعتیاد اسدآباد

امیــــدی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای ســــال تاکنون 
بر  ون  افز اعتبــــاری  با  اشــــتغالزایی  تســــهیات  مورد   12
600 میلیــــون تومان بــــه بهبودیافتــــگان از اعتیاد این 
بانک ها  همــــکاری  بــــا  بهزیســــتی  توســــط  شهرســــتان 
29 بهبودیافته  پرداخت شده است، خاطرنشــــان کرد: 
ون بر 2.5  از اعتیــــاد شهرســــتان نیــــز بــــا اعتباری افــــز

اشــــتغالزایی  تســــهیات  نوبــــت  در  تومــــان  میلیــــارد 
هســــتند که پرداخت تســــهیات این افراد در دســــت 

دارد. قرار  اقدام 
وی همچنین با بیان اینکه ســــهمیه امسال شهرستان 
اســــدآباد در اشــــتغال 1389 نفــــر بوده کــــه از این میزان 
ســــهمیه تاکنون 1571 نفر برابر با 115 درصد محقق شده 
اســــت، اظهار کرد: اداره آموزش فنی وحرفه ای اسدآباد با 
225 درصد پیشــــرفت تنها دســــتگاه اجرایی شهرستان 
بوده که بیشــــترین اشــــتغال را در ســــامانه رصد به ثبت 

رسانده است.
اشــــتغال  ســــهمیه  میزان  اســــدآباد  فرمانــــدار  معــــاون 
خانگی این شهرســــتان را 500 میلیون تومــــان با تحقق 
صددرصدی برشــــمرد و اضافه کرد: ســــهمیه تسهیات 
اشــــتغال روســــتایی شهرســــتان افزون بر 33 میلیارد و 
200 میلیــــون تومان بــــوده که تاکنون از این تســــهیات 
نیز افزون بر 23 میلیــــارد و 680 میلیون تومان پرداخت 

شده است.
به نقل از ایســــنا، امیدی در پایــــان بیان کرد: طرح های 
وری، میــــراث فرهنگــــی و  زی، دامپــــر گلخانــــه، کشــــاور
صنعتــــی از جملــــه طرح هایــــی بــــوده که با اســــتفاده از 
اسدآباد  وســــتاهای  ر ســــطح  در  وســــتایی  ر تسهیات 
وستایی نیز در  اجرایی شــــده و چندین طرح اشــــتغال ر

است. اقدام  دست 

نصب 30 نماد نوروزی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار مایر با اشــــاره به 
اجرای طرح اســــتقبال از بهار شــــهرداری در آستانه سال 
نو گفت: در ایــــن زمینه 30 نماد جدید تــــا نوروز در معابر 
و بوستا ن های شــــهر نصب می شود و نماد های قدیمی 

نیز تعمیر خواهد شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حســــین بابایــــی ظهر دیــــروز در 
جمع خبرنــــگاران با بیــــان اینکه یکــــی از اولویت های ما 
در شــــهرداری اتمــــام پروژه های نیمه تمام قبل از شــــروع 
پروژه جدید اســــت اظهار کرد: مجموعه مینی ورلد یکی از 
مهمترین پروژه هایی به شــــمار می رود که به جد در حال 

انجام است.
وی با بیــــان اینکه این پروژه از ســــال 87 در 48 هکتار و 
در امتداد مجموعه بام مایر و جاده ســــامت آغاز شده 
است گفت: 138 اثر شاخص تاریخی، ملی و جهانی مانند 
دیوار چین، آرامگاه حافظ، برج ایفل، تخت جمشید، برج 
پیزا، میدان شــــهدا با کتیبه های ایثار و شــــهادت، گنبد 
آبشار و  قابوس، مجســــمه های جزیره ایســــتر شــــیلی و 
، بنــــای تاریخی کاخ خورشــــید و... در مقیاس  اهــــرام مصر

یک دهم در حال اجرا و نصب است.
شــــهردار مایر با بیان اینکــــه در مجموعه بــــام مایر نیز 
تعــــدادی از پروژه هــــای این مجموعه شــــامل رســــتوران 
جزیــــره و متل ها در حــــال تکمیل و انجام اســــت گفت: 
یکی از این پروژه ها هتل نیمه کاره پارک ســــیفیه اســــت 
که دو طبقه آن تعیین تکلیف شــــده و در شرف واگذاری 

آن هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ســــرانه فضای ســــبز مایر 
21 مترمربع اســــت، توســــعه فضــــای ســــبز را از برنامه های 
همیشگی شــــهرداری دانســــت و گفت: با همکاری اداره 
منابع طبیعی طرح کاشــــت بذر گونه های گیاهی مقاوم به 
شرایط نامساعد محیطی در بیش از 10 هکتار از زمین های 

ضلع غربی مجموعه تفریحی بام مایر اجرا شده است.
بابائی از راه اندازی گرمخانه بانــــوان خبر داد و گفت: یک 
پناهگاه نیز به منظور نگهداری سگ های بدون صاحب 
احــــداث کردیــــم و با اجــــرای این طــــرح کنتــــرل جمعیت 

حیوانات مضر شهری را مد نظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: ماهیانه هزینه زیادی صرف تهیه دارو، غذا 

و نگهداری این سگ ها می شود، البته انجمن حمایت از 
حیوانات نیز کمک هایی و خدماتی را به ما ارائه می دهد.

شــــهردار مایر با اشــــاره به اجرای طرح اســــتقبال از بهار 
شــــهرداری در آســــتانه ســــال نو گفت: در این زمینه 30 
نماد جدید تا نوروز در معابر و بوســــتا ن های شهر نصب 

می شود و نماد های قدیمی نیز تعمیر خواهد شد.
کرد:  معاون خدمات شــــهری شــــهرداری مایر نیز بیان 
در زمینــــه اجرای پــــروژه مطالعاتی طرح جامــــع جمع آوری 
آب های ســــطحی با هــــدف کاهش خطرپذیری شــــهر در 
مقابل سیاب های شــــهری بعد از شناســــایی و بررسی 
وضعیــــت موجــــود و مشــــکات ســــطح شــــهر بعــــد از 

بارندگی ها، سیل بند شمال شهر را احداث کردیم.
به نقل از فارس، مجتبی داوری با بیان اینکه این ســــیل 
بند زیر کوه گرمه و باالی جاده سامت احداث شده و تا 
کانال شــــهرک ادامه دارد و آب های سطحی و سیاب را از 
شــــهر خارج می کند، افزود: این اقدام بسیاری از حوادث 
را در نطفه خفه کرده و اجازه خســــارت بــــه مناطق پایین 

دست را نمی دهد.

راه اندازی »سینما مردم« در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: رابط جشــــنواره فیلم عمار در نهاوند با اشاره به 
راه اندازی »سینمامردم« گفت: مجموعه جشنواره عمار به منظور بهره مندی 
مردم در شهرها و مناطقی که سینما ندارند بخشی را با عنوان »سینما مردم« 

راه اندازی کرده که می تواند جای خالی سینما را در نهاوند پر کند.
به گزارش هگمتانه، اکرم حیدری در حاشــــیه اکران فیلم »دیدن این فیلم 
جرم اســــت« اظهار کرد: ایــــن فیلم از جملــــه فیلم های خوب و ارزشــــی پر 

مخاطب است که در نهاوند همزمان با تهران و مراکز استان ها به نمایش 
در آمده اســــت. وی با بیان اینکه اســــتقبال مردم از این فیلم خوب بوده 
است افزود: با توجه به اســــتقبال خوب مردم از پخش این فیلم، تا کنون 
ســــه مرحله در محل کانون بســــیج با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و 

استفاده از ظرفیت یک سوم سالن به نمایش درآمده است.
رابط جشــــنواره فیلم عمــــار در نهاوند گفت: مجموعه جشــــنواره عمار به 
منظور بهره مندی مردم در شــــهرها و مناطقی که ســــینما ندارند بخشــــی 

را با عنوان »ســــینما مردم« راه اندازی کرده که می تواند جای خالی ســــینما 
را در نهاونــــد پر کند. وی با بیان اینکه مرکزیت »ســــینما مــــردم« در کانون 
بســــیج قرار دارد افزود: البته با وجود اینکه مرکز ســــینما مــــردم در کانون 
بســــیج قرار دارد اما با درخواست مردم روســــتاها در مساجد و پایگاه های 
مقاومت روســــتایی نیز فیلم هــــای مد نظــــر را اکران می کننــــد. حیدری با 
اشــــاره به اینکه اکران فیلم در هر هفته یک بار انجام می شود گفت: هفته 
گذشته مستند داستانی بســــیار جذاب "دیوانگی" با جمعی از خانواده ها، 

مشاوران تحصیلی و دانش آموزان در ســــینما مردم اکران شد. وی افزود: 
این مســــتند، داســــتان دارنده رتبه دوم کنکور سراسری است که در حال 
تحصیل در دانشگاه شریف است که موضوع آن می تواند به دانش آموزان 
و خانواده هــــا و همچنین مشــــاوران مدارس در امر کنکور کمک شــــایان 
توجهی داشته باشد. رابط جشنواره فیلم عمار در نهاوند گفت: با توجه به 
این مســــاله طی هماهنگی هایی که با آموزش و پرورش به عمل آمده، قرار 

است این فیلم به صورت برخط برای مشاوران پخش شود.

تشدید پایش 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فامنین

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره دامپزشــــکی 
شهرســــتان فامنیــــن از اجــــرای طرح تشــــدید پایش و 
مراقبــــت بیمــــاری آنفلوانــــزای فــــوق حاد پرنــــدگان در 
فامنیــــن خبر داد و گفت: کنترل و جلوگیری از انتشــــار 
ویــــروس بیمــــاری آنفلوآنــــزای فــــوق پرنــــدگان در گرو 

تشخیص سریع این بیماری در اولین کانون است.
به گــــزارش هگمتانه، محمود مشــــهوری از اجرای طرح 
آنفلوانزای فوق حاد  تشــــدید پایش و مراقبت بیماری 
پرندگان با همکاری ادارات ذیربط بهداشــــت و محیط 
زیســــت در روســــتاها و تاالب های شهرستان فامنین 

خبر داد.
وی با اشاره به اجرای این طرح در مرغداری های صنعتی 
و طیــــور بومــــی گفت: فصــــل ســــرما و وجــــود بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی کشورهای جهان 
و آلودگی طیور بومی و وحشی و نیز مهاجرت پرندگان 
آزاد به کشــــور خطر شــــیوع این بیمــــاری را در بین طیور 

بومی و صنعتی افزایش می دهد.
رئیس اداره دامپزشــــکی شهرســــتان فامنین کنترل و 
جلوگیری از انتشار ویروس بیماری در منطقه را در گرو 
تشخیص سریع این بیماری در اولین کانون دانست و 
گفت: دیده وری و پایش پرندگان وحشــــی در تاالب ها 
و روســــتاها و واحدهای صنعتی پرورش طیور موجود 
در اطراف این مکان ها تا شــــعاع 10 کیلومتری توســــط 

تیم های مشــــترک و یا انفــــرادی ادارات حفاظت محیط 
زیست و دامپزشــــکی می تواند در تشخیص سریع و به 

موقع این بیماری مؤثر باشد.
وی آموزش را مهمترین رکن در پیشــــگیری دانســــت 
و افــــزود: کاس های آموزشــــی توجیهی پیشــــگیری از 
بیماری آنفلوآنزای پرندگان در ســــطح شهرستان برگزار 
شــــده و بهورزان و مســــووالن خانه  های بهداشــــت در 

این دوره شرکت کردند.
آموزش های الزم  مشهوری بیان کرد: در این کاس ها 
در خصوص بیمــــاری و نحوه همکاری با دامپزشــــکی، 
اعام وجود خطرات بیمــــاری و مراقبت های آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان ارائه شده است.
وی از مرغداران خواست برای پیشگیری از بروز و شیوع 
بیمــــاری آنفلوانزای فوق حــــاد پرنــــدگان در واحدهای 
تولیدی خود با رعایت حداکثری ضوابط امنیت زیستی 
و قرنطینه ای از هرگونه مبادله و ورود نهاده ها و خوراک 

 خودداری کنند.
ً
طیور از دیگر مرغداری ها جدا

به نقل از فارس، رئیس اداره دامپزشــــکی شهرســــتان 
فامنیــــن گفــــت: مرغــــداران در صــــورت مشــــاهده هر 
گونه الشــــه پرندگان و ماکیان بدون آنکه این الشــــه را 
بررسی کرده و یا به آنها دســــت بزنند موضوع را به اداره 

دامپزشکی اطاع دهند تا اقدام الزم صورت گیرد.

کشف 46 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رزن
استان  انتظامی  جانشین  شهرستان:  گروه  ژهگمتانه، 
همدان از کشــــف 46 دستگاه اســــتخراج ارز دیجیتال 
قاچــــاق به ارزش چهــــار میلیارد و 600 میلیــــون ریال در 
شهرســــتان رزن خبــــر داد و گفت: در ایــــن ارتباط یک 
متهم دســــتگیر و با تشــــکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا زارعی روز شــــنبه در 
تشــــریح این خبر اظهــــار کرد: به دنبال اطــــاع مأموران 
گاهی شهرســــتان  مبارزه بــــا قاچــــاق کاال و ارز پلیس آ
رزن مبنی بر اســــتخراج غیر قانونــــی ارز دیجیتال )بیت 
کوین(، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

گاهی و  وی ادامــــه داد: در تحقیقات گســــترده پلیس آ
انجــــام کار اطاعاتی دقیق، یک انبار کــــه در آن اقدام به 
اســــتخراج ارز دیجیتال به صورت غیر قانونی می شد در 

یکی از مناطق شهرستان رزن شناسایی شد.
آمــــاده برخورد بــــا افراد  ســــرهنگ زارعی گفت: پلیس 
ســــود جو و آســــیب زننــــدگان بــــه امنیــــت، آرامش و 
اقتصاد جامعه اســــت و در همین راستا از شهروندان 
درخواســــت می شــــود هر گونه موضوع مشــــکوک را از 
طریق تلفــــن 110 به پلیس گــــزارش کنند و پیشــــنهاد 
و انتقادهــــای خــــود را در خصــــوص عملکــــرد کارکنان 

انتظامی با تلفن 197 در میان بگذارند.
ح نوروزی تعزیرات حکومتی � آغاز طر

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: طرح نظارتی 
ویژه نــــوروز با همکاری دســــتگاه های نظارتــــی ازجمله 
ســــازمان صنعــــت، معــــدن و تجــــارت، اتــــاق اصناف، 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی، دامپزشــــکی آغــــاز و تا 15 

فروردین سال آینده ادامه داد.
داریوش جودکی اضافــــه کرد: تعزیرات حکومتی عاوه 
بر رســــیدگی بــــه پرونده ها و صــــدور حکــــم، حمایت از 
 ، ، سالم ســــازی فضای کسب و کار اقشار آســــیب پذیر
نظارت برتوزیــــع کاال وخدمات، در طــــرح نوروزی حضور 
مؤثر و حداکثری در بازار برای برخورد با اخال گران دارد.
کــــرد: روزانــــه هشــــت تیــــم در اســــتان و  وی اضافــــه 
شهرســــتان ها با آغاز طرح نوروزی تعزیرات از ســــاعت 
هشت صبح تا ساعت 18 عصر آماده خدمت رسانی به 

شهروندان هستند.
پلمــــب ۲ کافی شــــاپ همدان به خاطــــر برگزاری  �

جشن تولد
معــــاون اجتماعــــی انتظامــــی اســــتان همــــدان گفت: 
مأموران اداره اماکن 2 کافی شــــاپ را بــــه علت برگزاری 
جشــــن تولد، رعایت نکردن ضوابط شرعی و بهداشتی 

و همچنین عرضه قلیان پلمب کردند.
حسین بشری در تشریح این خبر بیان کرد: با توجه به 
شرایط خاص حاکم بر کشور و احتمال شیوع ویروس 
کرونــــا در اینگونــــه اصناف، پلیــــس اماکن اســــتان با 
همکاری اداره بهداشــــت به صورت شبانه روزی از این 
واحدهــــا بازدید داشــــته و در صورت مشــــاهده تخلف 
عاوه بر پلمب برای متصدی پرونده قضایی تشــــکیل 

می دهد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و شیوه نامه های 
بهداشــــتی توســــط اصناف افزود: اخیرا یک »گیم نت« 
نیز در شــــهر همدان بــــه علت رعایت نکــــردن ضوابط 

انتظامی و پایبند نبودن به تعهدات قبلی پلمب شد.

توزیع 110 تن روغن در رزن
صمت  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانــــه، 
وغــــن  ر تــــن   110 از  بیــــش  گفــــت:  زن  ر شهرســــتان 
شــــده  یع  توز زن  ر شهرســــتان  در  اخیر  مــــاه  یک  در 

. ست ا
به گزارش هگمتانه، محمد ســــهیلی در جلســــه ستاد 
تنظیــــم بازار این شهرســــتان اظهار کــــرد: خروج مرغ از 

استان همدان همچنان ممنوع است.
وی با بیان اینکه در صورت مشــــاهده هر گونه تخلف 
متخلفیــــن بــــه تعزیــــرات حکومتــــی معرفــــی خواهند 
شــــد، افزود: بیش از 110 تن روغن در یــــک ماه اخیر در 

شهرستان رزن توزیع شده است.
رئیــــس اداره صنعت، معــــدن و تجــــارت رزن اضافه 
کرد: از اول اســــفند ماه توزیع روغن توسط شرکت ها 

در حال انجام است.
وی از انجام بیش از هشــــت هزار و 600 مورد بازرسی 
زن از ابتدای ســــال  از واحدهای صنفی شهرســــتان ر
تاکنــــون خبــــر داد و گفــــت: در این بازرســــی ها 642 
پرونــــده تخلــــف تشــــکیل و واحدهــــای متخلــــف به 
600 میلیــــون تومان جزای  پرداخت پنــــج میلیــــارد و 

شدند. محکوم  نقدی 

استاندار همدان:

تعامل مدیران با ائمه جمعه 
خدمت رسانی به مردم 

را بیشتر می کند
مشکالت اللجین بررسی می شود

گفت:  همــــدان  اســــتاندار  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
روحانیــــان بــــا توجه بــــه جایگاهی کــــه در جامعــــه دارند 
محل رجــــوع مردم هســــتند و بر همین اســــاس تعامل 
مدیــــران دســــتگاه های اجرایی بــــا ائمه جمعــــه موجب 

خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم می شود.
به گزارش هگمتانه؛ ســــید سعید شــــاهرخی روز گذشته 
در دیدار با حجت االســــام محققی امــــام جمعه اللجین 
افزود: عاوه بر ارتباط  مستمری که مدیران دستگاه های 
اجرایی با مردم به طور مســــتقیم یا از طریق وسایل ارتباط 
جمعی و دیگر شــــیوه های مختلف دارند، حضور و ارتباط 

آن ها با ائمه جمعه می تواند مؤثر واقع شود.
وی با بیان اینکه در اســــتان همدان ســــعی شده تا بین 

دســــتگاه های اجرایی و ائمه جمعه، چه در مرکز استان و 
چه در شهرســــتان ها تعامل و ارتباط خوبی وجود داشته 
باشد ادامه داد: محاسن بســــیاری در گفت وگو و ارتباط 
مســــتمر مدیران دســــتگاه های اجرایی با ائمه جمعه در 

استان وجود دارد.
شاهرخی با اشــــاره به اهمیت ارتباط و تعامل ارکان نظام 
در نهادهــــا و ســــازمان های مختلــــف در اســــتان گفت: 
اگــــر مدیــــران دســــتگاه های اجرایی بــــا نماینــــدگان یا با 
ائمــــه جمعه اســــتان و شهرســــتان تعامــــل و گفت وگو 
نداشــــته باشند، موجب دلســــردی مردم نسبت به حل 

مشکاتشان خواهد شد.
کید بر اهمیت مســــائل شــــهر اللجین  وی در ادامه با تأ

گفــــت: در ماه هــــای آینــــده جلســــه ای با شــــورای اداری 
ضــــروری،  حوزه هــــای  در  مؤثــــر  مدیــــران  و  شهرســــتان 
هماهنگ و تشــــکیل می شــــود تا مســــائل و مشکات 

شهر اللجین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اســــتاندار همدان اظهار کرد: با توجه به نقشه جامع شهر 
اللجین در کمیســــیون مــــاده صد، به دنبــــال افزایش و 
گســــترس بلوک  جدیــــدی به شــــهر اللجین هســــتیم و 

سعی می شود در این امر تسریع صورت گیرد.

به نقــــل از ایرنا، اســــتاندار همدان با همراهــــی مصطفی 
آزاد بخت معاون سیاســــی و امنیتی اســــتانداری با ائمه 
جمعه صالح آبــــاد، مهاجران، اللجین و کبودرآهنگ دیدار 

و گفت وگو کرد.

توزیع 1۲00 بسته معیشتی 
توسط یک سمن 

در کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر مؤسســــه مردم 
از  کبودراهنگ  شهرســــتان  عاطفه های  آبشار  نهاد 
توزیع 1200 بســــته معیشتی در سال جاری به ارزش 

350 میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آســــیه قدســــی با اشــــاره به 
فعالیت هــــای ایــــن مؤسســــه مطــــرح کرد: خــــدا را 
شــــاکریم که بــــه همت خیریــــن و نیک اندیشــــان 
کبودراهنگ توفیق خدمت رســــانی و  شهرســــتان 
کمک به مستضعفان و محرومان جامعه را از سال 

94 در این شهرستان پیدا کرده ایم.
وی اظهار کــــرد: افراد تحت حمایت این مؤسســــه 
300 خانــــوار در ســــطح  از  در ســــال جــــاری بیــــش 
شهرستان کبودراهنگ بوده و برای حمایت از این 
عزیزان برایشان تشکیل پرونده داده شده است.

قدســــی درباره کمک هــــا و اقدامات این مؤسســــه 
از ابتــــدای ســــال جاری بیــــان کرد: از ابتدای ســــال 
جاری بیش از 1200 بســــته معیشتی به ارزش 350 
میلیون تومان در بیــــن خانواده های محروم توزیع 

شده است.
وی حمایــــت از دانش آموزان بــــرای ادامه تحصیل را 
بسیار پســــندیده دانست و افزود: با هدف حمایت 
از دانش آمــــوزان نیازمنــــد بــــرای ادامــــه تحصیــــل از 
ابتدای ســــال تاکنون بیش از 600 بسته لوازم تحریر 
به ارزش هر بسته 200 هزار تومان توزیع شده است.

قدســــی از اهدای چندیــــن فقره کمــــک جهیزیه به 
نوعروســــان نیازمند در این شهرســــتان خبر داد و 
افزود: به مناسبت والدت با سعادت امام علی)ع( 
و بــــه همــــت خیرین نیــــک اندیش این مؤسســــه 
چندین فقــــره کمک جهیزیه بــــه ارزش 60 میلیون 
تومان به 15 نوعروس نیازمند در این شهرســــتان 

اهدا شد.
وی با اشــــاره به حمایت خیریــــن و همت نیروهای 
آبشــــار عاطفه ها در مناســــبت های مختلف افزود: 
در اعیاد و مناســــبت های مذهبــــی و مهم به ویژه 
ایــــام محرم و صفر بیــــش از 1200 ُپرس غذای گرم در 

بین نیازمندان توزیع شده است.
قدســــی با اشــــاره به در پیش بودن ایام عید نوروز 
و لــــزوم توجه بــــه نیازمندان مطرح کرد: بــــا توجه به 
در پیش بودن عیــــد نوروز و وضعیــــت اقتصادی 
جامعه بیــــش از 200 جفت کفــــش و 100 عدد چادر 
مشکی به خانواده های نیازمند اهداء شده است.

کید بــــر دســــتگیری از محرومــــان جامعه  وی بــــا تأ
بیان کرد: ســــاخت یک باب منزل مســــکونی و دو 
ســــرویس بهداشــــتی، آزادی یک زندانی و کمک به 
بیماران صعــــب العاج از دیگــــر فعالیت های این 

مؤسسه در سال جاری بوده است.

اسدآبادی ها به کرمانشاه 
نروند

دانشــــکده  رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
علوم پزشکی اســــدآباد با اشــــاره به وضعیت کرونا 
در اســــتان کرمانشــــاه و مراوده بســــیار شهروندان 
از  کنگاوری هــــا  و  کرمانشــــاهی ها  بــــا  اســــدآبادی 
اسدآبادی ها خواســــت از ترددهای غیرضرور به این 

شهرها خودداری کنند.
به گزارش هگمتانه، ایــــرج صالحی اظهار کرد: در حال 
حاضر اســــدآباد تنها شهرســــتان اســــتان همدان با 
وضعیت آبی و در شرایط کامًا شکننده بوده که برای 
حفظ و ثبات این وضعیت همچنان نیازمند پرهیز و 
خودداری از برگزاری مراســــم  تجمعی و دورهمی های 
خانوادگی و نیز تداوم و استمرار رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی توسط شهروندان است.
وی با اشــــاره به وضعیت کرونا در استان کرمانشاه 
و مراوده بســــیار شــــهروندان اســــدآبادی با استان 
کرمانشــــاه و بــــه ویژه شهرســــتان کنگاور افــــزود: از 
شهروندان اسدآبادی درخواست داریم از ترددهای 
غیرضــــرور به این اســــتان برای حضور و شــــرکت در 
دورهمی های خانوادگی و یا هر گونه مراسم  تجمعی 
خودداری کرده و برای حفظ شــــرایط نسبت به موارد 

محدودیت ها پایبند باشند.
صالحــــی در ادامه از توزیــــع 20 هزار ماســــک رایگان 
در شهرستان اســــدآباد از 20 اســــفندماه خبر داد و 
تصریح کرد: با توجه به نزدیک شــــدن به پایان سال 
و شــــلوغی بازار شب عید دانشــــکده علوم پزشکی 
شهرســــتان قصد دارد با همکاری مراقبان سامت 
دانشــــکده از 20 اســــفندماه تا پایان ســــال نسبت 
به توزیع 20 هزار ماســــک رایــــگان بین جامعه هدف 
کمیته امداد امام)ره(  مددجویان نهادهای حمایتی 
و بهزیستی و نیز در هفته بازارها و بازارروزها و در بازار 

شب عید اقدام کند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه 
در سه روز گذشــــته شهرستان اسدآباد خوشبختانه 
اســــت،  نداشــــته  پذیــــرش  و  بســــتری  از  مــــوردی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد بیماران مثبت 

در سه روز گذشته در شهرستان صفر بوده است.
بــــه نقل از ایســــنا، وی همچنین با اشــــاره بــــه اینکه 
تاکنون مــــوردی از کرونا انگلیســــی در شهرســــتان 
گزارش نشــــده اســــت، بیان کرد: با توجــــه به اینکه 
در اســــتان کرمانشــــاه مــــواردی از کرونا انگلیســــی 
اسدآبادی  شــــهروندان  است  نیاز  شــــده  مشاهده 
نســــبت به تردد خود به این اســــتان حتــــی المقدور 
خودداری و پرهیز کننــــد در ضمن ورود خودروهای 
با پاک خوزســــتان به این شهرســــتان ممنوع اعام 

شده است.

خبــر



درتاریخ 1399/12/11 به شــماره ثبت 1044 به شناسه ملی 14009856318 
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
نام: ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان موسسه غیرتجاری موضوع 
فعالیت: تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، 
مقررات، آئین نامه ها، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که 
در جهت رســیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته 
میشود. سازمان نظام مهندسی ساختمان که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان به عنوان سازمان استان شناخته میشود و با عضویت مهندسان حوزه آن 
اســتان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، 
عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیســات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک 
باشند، تشکیل می گردد. ســازمان نظام مهندسی استان دارای شخصیت حقوقی 
مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر 

انتفاعی می باشد.. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: اســتان همدان، شهرســتان همدان، بخش مرکزی، شــهر همدان، 
محلــه اعتمادیه، خیابان عمار، کوچه کوشــا، پالک 0، طبقه همکف کدپســتی 

6515961679 دارایی شخصیت حقوقی 0 ریال نقدی
مدیران آقای شهرام احمدی به شماره ملی 0056975465 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای علی حقایق به شماره ملی 3873422182 و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال، خانم زهرا کمری به شماره ملی 
3873901145 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای وحید 
آقامحمدی به شــماره ملی 3874486907 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 3 سال، خانم سپیده حیدری سنگستانی به شماره ملی 3874495353 
و به ســمت خزانه دار به مدت 3 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 3 ســال، آقای محمدرضا توکلی به شماره ملی 3874617491 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره 
به مدت 3 ســال، آقای خسرو افکار به شــماره ملی 3874648575 و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 ســال، آقای ســعید یاسینیان به شماره ملی 
3874888754 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای فرهاد 
فرهادی به شــماره ملی 3932701925 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 3 سال و به سمت دبیر هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای سعید یزدانی به 
شــماره ملی 3961805210 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال، آقای سید محمدجعفر نقیبی به 
شماره ملی 3979206874 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 

و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادهای عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
به امضاء آقایان دکتر سعید یزدانی به سمت رئیس هیأت مدیره و مهندس شهرام 
احمدی به سمت خزانه دار و عضو هیأت اداره کننده همراه با مهر مؤسسه معتبر 

می باشد.
بازرســان: آقای محمدرضا حیدری به شــماره ملی 3359032942 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 3 سال و آقای کاظم قالر به شماره ملی 3874802728 به 

سمت بازرس اصلی به مدت 3 سال.
روزنامه کثیر االنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی حصر وراثت

م.الف 452

آقای اسداهلل مســلم خانی حمید دارای شناســنامه شماره 745 به 
شرح دادخواست به کالسه 113/9901311 از این حوزه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محبوبه 
سادلجی به شناســنامه شــماره 3520 در تاریخ 1386/12/15 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ 
متوفیه منحصر است به: 1- صونا قرقانی به شماره شناسنامه 7388 
دختر متوفیه 2- زهری خراقانی به شــماره شناسنامه 6904 دختر 
متوفیــه و به غیــر از نامبردگان وارث دیگری نــدارد. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد، از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی حصر وراثت

م.الف 453

آقای حســن شوندی دارای شناســنامه شماره 121 به شــرح دادخواست به کالسه 
113/9901369 از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حبیب اهلل شــوندی به شناسنامه شــماره 6254 در تاریخ 
1399/12/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ 
متوفیه منحصر اســت به: 1- محمود شوندی به شــماره شناسنامه 153 پسر متوفی 
2- حسن شوندی به شماره شناسنامه 121 پسر متوفی 3- حسین شوندی به شماره 
شناسنامه 4020022801 پسر متوفی 4- رقیه شوندی به شماره شناسنامه 11941 
دختر متوفی 5- شــهال شوندی به شــماره شناســنامه 71 موالید دختر متوفی 6- 
مهناز شوندی به شماره شناسنامه 12801 دختر متوفی 7- کبری شوندی به شماره 
شناسنامه 12802 دختر متوفی 8- ناهید شوندی به شماره شناسنامه 1 دختر متوفی 
9- جمیله قاسمی به شماره شناسنامه 7191 زوجه دائمی متوفی و غیر از نامبردگان 

وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی حصر وراثت

م.الف 334

آقای محمد شــاکری دارای شناسنامه شماره 5029568328 به شرح دادخواست به 
کالســه 112/9900613 از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدجعفر شــاکری به شناسنامه شماره 5029561587 
در تاریــخ 1391/10/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- محمد شاکری فرزند محمدجعفر به شماره 
شناسنامه 979 متولد 1359 صادره از فامنین پسر متوفی 2- ابوالقاسم شاکری فرزند 
محمدجعفر به شــماره شناســنامه 553 متولد 1343 صادره از فامنین پسر متوفی 
3- تقی شــاکری فرزند محمدجعفر به شماره شناســنامه 700 متولد 1351 صادره 
از فامنین پســر متوفی 4- نبی شــاکری فرزند محمدجعفر به شماره شناسنامه 835 
متولد 1352 صادره از فامنین پســر متوفی 5- ذبیح شــاکری فرزند محمدجعفر به 
شماره شناســنامه 836 متولد 1354 صادره از فامنین پسر متوفی 6- فاطمه جلیلی 
پیروز فرزند قربانعلی  به شناسنامه 378 متولد 1322 صادره از فامنین همسر متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

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

مهدی رجب زاده - قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

م.الف 335

خانم عذرا ربانی دارای شناســنامه شــماره 1283517043 به شرح دادخواست به کالسه 
112/9900595 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان محمدابراهیم امینی کسبی به شناسنامه شــماره 3933655943 در تاریخ 
1399/09/24 در اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/ 
متوفیه منحصر اســت به: 1- سودابه امینی کسبی فرزند محمدابراهیم به شماره شناسنامه 
8790 متولــد 1357 صادره از تهران مرکزی دختر متوفی 2- مریم امینی کســبی فرزند 
محمدابراهیم به شماره شناســنامه 35 متولد 1360 صادره از تهران مرکزی دختر متوفی 
3- فاطمه امینی کســبی فرزند محمدابراهیم به شــماره شناســنامه 6342 متولد 1364 
صادره از تهران مرکزی دختر متوفی 4- مرضیه امینی کسبی فرزند محمدابراهیم به شماره 
شناسنامه 22703 متولد 1365 صادره از تهران مرکزی دختر متوفی 5- امیرمحمد امینی 
کســبی فرزند محمدابراهیم به شماره شناســنامه 5561045172 متولد 1386 صادره از 
تهران اسالم شهر پسر متوفی 6- عذرا ربانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 1758 متولد 

1349 صادره از اصفهان همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مهدی رجب زاده - قاضی شعبه 112 شورای حل اختالف فامنین

چون آقایان علی یار ســاکی و شاه حسین جهانیان هر کدام به میزان دو 
شعیر و هشتادوسه دویستم شعیر مشاع از چهار شعیر و هشتادوسه صدم 
شعیر مشــاع از هشتاد شعیر مفروز ششــدانگ یک قطعه زمین آبی زار 
پالک 239 فرعی از 3871 اصلی بخش یک نهاوند را مالک می باشــد و 
برابر تقاضانامه شماره 2085/ن/99 مورخ 99/12/03 تقاضای افراز مقدار 
مذکور را از این اداره نموده اند و متقاضیان مدعی می باشــند که به بقیه 
مالکین مشــاعی دسترسی ندارد لذا به اســتناد ماده 3 آئین نامه افراز و 
برابر ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی به کلیه مالکین مشاعی افراد 
حقیقــی و حقوقی ابالغ می گردد که در تاریخ سه شــنبه 1400/01/17 
ساعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان دکتر حسابی 
حضور یابند. بدیهی است عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز 
نمی گردد و چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد، در همین روزنامه درج و 

مدت اعتراض آن 10 روز می باشد. 
م.الف 977

آگهی دعوت به افراز 

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/03         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/18

برابــر رأی شــماره 139960326034001151 هیــأت اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سعید شیریان پناه فرزند احمد به شماره شناسنامه 2025 صادره از همدان 
در یک قطعه باغ  به مســاحت 2581 پــالک 11- اصلی واقع در حومه بخش دو 
خریداری از مالک رســمی آقایان حبیب اله فیض مهذب و عزت اله میزرائی ادب 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 1668

باشــید همراه  ما  با 

دو شنبه    18  اسفند 1399    شماره   4753

4
۸ ابتالی جدید به کرونا در استان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با اشــــاره به 8 ابتای جدید به کرونا در استان همدان گفت: تعداد موارد 
مثبت ابتا به کرونا از ابتدای شــــیوع این ویروس در استان همدان به 10 

هزار و 548 نفر رسید.
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمــــد طاهــــری روز گذشــــته اظهار کــــرد: تعداد 
مراجعان سرپایی به اورژانس بیمارستان ها با عائم تنفسی مشکوک به 

کرونا طی روز شــــنبه در همدان 190 مورد بوده که از این تعداد 26 مورد در 
بخش عادی و 9 نفر در بخش آی ســــی یو بستری هستند و حال 27 نفر 

وخیم گزارش شده است.
 10 از ابتدای بیمــــاری تاکنون  ابتــــا  ود: تعداد مــــوارد مثبت  افــــز وی 
548 مورد، تعداد مــــوارد مثبت جدید هشــــت مورد بوده و  هــــزار و 
متأســــفانه تعــــداد موارد فوت بــــا 3 مورد جدید به یــــک هزار و 539 

است. یافته  افزایش  مورد 
ســــخنگوی دانشگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا در رابطه با آمار ابتا به 
 ، 380نفر کرد: در شهرستان اســــدآباد  کرونا در شهرســــتان ها عنوان 
 ، ، درگزیــــن 199 نفر ، رزن 457 نفر ، تویســــرکان 670 نفــــر بهــــار 622 نفر
 ، ، مایر یک هــــزار و 921 نفر ، کبودراهنگ 673 نفــــر فامنیــــن 184 نفــــر
، همدان 3 هزار و 997 نفر و خارج از اســــتان  نهاوند یک هزار و 166 نفر

شده اند. مبتا  بیماری  این  به  نفر   279
وی در پایان سخنانش ضمن اینکه از مردم خواست نسبت به رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی جدی باشــــند گفت: برگزاری دورهمی های 
خانوادگی و حضور در تجمع باعث افزایش ابتا به این بیماری می شود 
کــــه مردم باید برای حفظ ســــامتی خود و عزیزانشــــان از ایــــن برنامه ها 

کنند. پرهیز 

استان

پلمب مرکز غیرمجاز آموزش 
کمک پرستاری در همدان

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیر نظارت و اعتبار 
بخشــــی معاونت درمان دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا از پلمب مرکز غیرمجــــاز آموزش کمک 

پرستاری در همدان خبر داد.
بــــه گزارش هگمتانه، محمد کریمــــی بیان کرد: یک 
زوج بــــدون مجوز اقــــدام به راه اندازی یــــک مرکز در 
شــــهر همدان برای آموزش نحوه تزریق، پانسمان 
و بانداژ کرده بودند و از هر نفر برای شــــرکت در این 

دوره 800 هزار تومان دریافت می کردند.
وی اضافــــه کرد: پس از برگزاری این دوره آموزشــــی 
2 روزه، مســــؤول این مرکز اقدام بــــه صدور مدرک 
شناســــایی دوره کوتاه مدت بــــرای افراد می کرد که 
با وجود گذشــــت کمتر از یک هفته از فعالیت آن، 
این مرکز شناسایی و با هماهنگی پلیس اماکن و 

تعزیرات حکومتی پلمب شد.
مدیــــر نظــــارت و اعتبار بخشــــی معاونــــت درمان 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا ادامــــه داد: 
همچنیــــن فرد متخلفــــی با معرفی خــــود به عنوان 
دندانپزشــــک و دایر کردن مطبی در یکی از نقاط پر 
تردد شــــهر همدان اقدام به مداخله در امر پزشکی 

می کرد.
سرکشــــی های  دنبــــال  بــــه  داد:  ادامــــه  کریمــــی 
محسوس و نامحســــوس صورت گرفته این واحد 
متخلف شناســــایی و پلمب شــــد و بــــا جمع آوری 
لوازم این مطب فهرســــتی از مشخصات افرادی که 
پیش این فرد اقدام به معاینه و ترمیم دندان کرده 

بودند به دست آمد.
وی تأکیــــد کــــرد: مداخلــــه در امور پزشــــکی یکی از 
تخلف هایی اســــت که بخش بهداشت و درمان با 
آن مواجه بوده که بیشــــتر مواقــــع مراجعان به این 
پزشــــکان قابی دچــــار عارضه های جبــــران ناپذیر 

می شوند.
درمان  معاونت  بخشــــی  اعتبار  و  نظــــارت  مدیر 
کرد:  اضافه  ســــینا  ابن  پزشکی  علوم  دانشــــگاه 
آشــــکار  بــــا وجــــود سرکشــــی مســــتمر و نظارت 
از  امــــا  مطب هــــا  فعالیــــت  ونــــد  ر بــــر  پنهــــان  و 
وندان درخواســــت می شــــود در صــــورت  شــــهر
مواجهــــه بــــا تخلــــف بهداشــــتی موضــــوع را بــــه 
در  واقع  دانشــــگاه  درمــــان  بر  نظارت  مدیریــــت 

دهند. گزارش  کاشانی  آیت ا...  بلوار 
وی بیان کرد: واحد متخلف کــــه در خیابان مهدیه 
همدان بود با هماهنگی های صورت گرفته با اداره 
اماکن و تعزیرات حکومتی شناسایی و پلمب شد. 
و افراد خاطــــی جهت طی مراحل قانونــــی به مراجع 

ذی صاح معرفی شدند.
مدیر نظــــارت بر درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی 
ابن ســــینا در راستای ارتقای ســــامت شهروندان 
و برخورد با متخلفان هیچگونه مماشــــاتی نخواهد 
کرد و بر اســــاس قانــــون با متخلفان حــــوزه درمان 

برخورد خواهد کرد.

خبـــــــــــــر

کاشت نهال یادبود شهدای 
مدافع سالمت در بیمارستان بعثت

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: نهــــال یادبود شــــهدای 
مدافع ســــامت استان همدان روز یکشــــنبه و هم زمان 
بــــا گرامیداشــــت هفته منابــــع طبیعی در آیینــــی با حضور 
معاون استاندار و جمعی از مســــؤوالن محلی در محوطه 

بیمارستان بعثت غرس شد.
بــــه گزارش هگمتانــــه، معاون هماهنگی امــــور اقتصادی 
اســــتاندار همدان در این آیین بر ترویج فرهنگ کاشــــت 
نهال و درخت کاری برای حفاظــــت از منابع طبیعی تأکید 
کرد و گفت: موضــــوع منابع طبیعی، درخت و کشــــاورزی 
بســــیار حیاتی و مهم است و حفظ منابع طبیعی به عنوان 

سرمایه ای ارزشمند باید مورد توجه همگان باشد.
ظاهر پورمجاهد اظهــــار کرد: مشــــارکت و همکاری مردم 
با مســــؤوالن در زمینــــٔه حفظ و احیای منابــــع طبیعی یک 
ضــــرورت اســــت و حفاظت از انفــــال باید به یــــک دغدغه 

عمومی تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش و نهادینه کردن فرهنگ 
، اظهار کرد:  حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز
منابــــع طبیعی نظیر جنگل هــــا و مراتــــع از مصادیق بارز و 

آشکار نعمات الهی و مواهب خدادادی هستند، بنابراین 
وظیفه حفظ، احیــــا و آبادانی این منابع بر عهده آحاد مردم 

و مسؤوالن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: 
کاشــــت یک میلیون اصله نهال در اســــتان همدان هم 
زمان با هفته گرامیداشــــت منابع طبیعــــی اقدامی مهم و 
ارزشــــمند اســــت چراکه اجرای این برنامه هــــای ترویجی و 
فرهنگی نقش مؤثری در تقویت و نهادینه شدن فرهنگ 
درخت کاری و مســــؤولیت پذیری اجتماعی برای حفاظت 
از منابــــع طبیعــــی دارد. پورمجاهد افزود: ســــنت حســــنه 
کاشــــت نهال به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
مدافعان سامت نیز به عنوان اقدامی برای ارزش گذاری 
فرهنگ ایثار و خدمت، نشــــانه قدرشناســــی عموم مردم 
از تاش شــــبانه روزی و فــــداکاری کادر درمــــان برای حفظ 
بهداشت و سامت عمومی جامعه و همچنین ماندگاری 

خدمت و ایثار این عزیزان خواهد شد.
مدیــــرکل منابع طبیعــــی و آبخیزداری اســــتان همدان نیز 
در ایــــن آیین گفت: ســــومین روز هفته منابــــع طبیعی با 

عنوان »منابع طبیعی، فرهنگ و رســــانه« نام گذاری شده، 
بنابراین به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه 
و 2 شهید مدافع سامت اســــتان همدان، چندین اصله 

درخت در محوطه بیمارستان  بعثت کاشته شد.
اســــفندیار خزائی کاشت نهال به یاد شــــهدا را احیا کننده 
فرهنگ ایثار و شــــهادت دانســــت و افــــزود: همچنان که 

کادر درمان در راه مبارزه بــــا بیماری کرونا از جان خود برای 
حفظ ســــامتی مردم گذشــــتند ما نیز مکلفیم در حفظ و 

حراست از منابع طبیعی شبانه روز تاش کنیم.

نصب دوربین و ناامن سازی اماکن تجمع متخلفان 
راهکارهای جلوگیری از جرم

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معــــاون قضایی دادگســــتری همدان 
بر لزوم شناســــایی، احصا فضاهای بی دفــــاع و مکان های مخروبه در 
راســــتای جلوگیری از تجمع معتادان، سارقان و رفع بسترها و عوامل 

کید کرد. بروز جرم در جامعه تأ
به گــــزارش هگمتانه، عباس نجفی در جلســــه پیشــــگیری، مقابله و 
کاهش ســــرقت های خشــــونت آمیز در اســــتان امنیت را بزرگ ترین 
نعمت جمهوری اســــامی دانســــت و اظهار کرد: قانون پیشگیری از 
جرم یک تکلیف همگانی و فرا قوه ای اســــت و در همین راســــتا باید 
بســــترها و عوامل بــــروز جرم و ایجــــاد ناامنی در جامعه شناســــایی و 

مرتفع شود.
وی با تأکید بر لزوم شناســــایی، احصا فضاهــــای بی دفاع و مکان های 
مخروبه در راســــتای جلوگیری از تجمع معتادان، سارقان و رفع بسترها 
و عوامــــل بــــروز جرم در جامعــــه افزود: اینگونــــه اماکن بایــــد با تعیین 
اولویــــت مناطقی با فراوانی جرم به وســــیله دســــتگاه های مربوطه و با 

تعیین بازه های زمانی معقول شناسایی و پاک سازی شود.
معاون قضایی دادگســــتری همدان بــــا بیان اینکه باید در راســــتای 
پیشــــگیری از جــــرم نقاط کــــور و تاریک نیز شناســــایی و نســــبت به 
نصب روشــــنایی اقدام شــــود گفت: هشــــدارهای قانونی نیــــز باید با 
تهیه و توزیع بروشــــور و اطاع رســــانی در فضای مجــــازی به اصناف و 
مراکز حساســــی مانند بانک ها و طافروشی ها اعام شود تا با نصب 
تجهیزات ایمنی و دوربین های مداربســــته و اتخاذ اقدامات وضعی از 

آید. بروز جرم سرقت پیشگیری به عمل 
ایــــن مســــؤول عنوان کــــرد: آمــــوزش مهارت هــــای کنترل خشــــم و 
خــــودداری افراد از حمل ســــاح های ســــرد تأثیر بســــزایی در کاهش 

خشم و آثار آن در جامعه دارد.
وی مطرح کــــرد: برگزاری کارگاه های کنترل خشــــم، اطاع رســــانی در 
فضای مجــــازی و تبلیغــــات محیطــــی پیرامون این موضوع توســــط 
دســــتگاه های متولــــی از جمله شــــهرداری نیز می  توانــــد در این امر 

باشد. راهگشا 
وبین های شــــهری و طرح  نجفی با بیــــان اینکه تقویت و تکمیل در
پایــــش تصویــــری در جهــــت ناامن کــــردن محل بــــرای متخلفان و 
وز جرم از اهمیت باالیی برخوردار اســــت اظهار کرد:  جلوگیری از بر
بــــا این کار به راحتی می توان تخلفات را از طریــــق مرکز مانتیورینگ 

کرد. پیگیری 
وی با اشــــاره به اینکه در راســــتای پیشــــگیری از وقوع جرم باید تمامی 
دستگاه با همه توان و ظرفیت خود پای کار بیایند و با تعامل و تاش 
در راســــتای رفع ایرادات و مشــــکات قدم بردارند، عنوان کرد: نباید با 
گاهی  اینگونه مسائل با نگاه قهری و ســــلبی برخورد شود بنابراین با آ

بخشی در جامعه و رفع نقاط ضعف باید مشکات را ریشه کن کنیم.

انتشار واژه نامه همدانی
اثر هادی گروسین

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون فرهنگی حوزه هنری همدان از انتشــــار کتاب 
واژه نامــــه همدانی ســــندیتی بر گفتــــار و گویش همدانی اثر هادی گروســــین خبر 
داد. به گزارش هگمتانه، تیمور آقامحمدی روزگذشــــته اظهار کرد: کتاب »واژه نامه 
همدانی« ســــندیتی بر گفتار و گویش همدانی، کاری از هادی گروســــین به عنوان 
بیست و سومین اثر دانشنامه استان همدان از سوی حوزه هنری به چاپ رسید.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری اســــتان همدان با بیــــان اینکه کتاب »واژه 
نامه همدانی« فرهنگ واژه ها و اصطاحاتی به گویش همدانی است گفت: این 
کتاب پس از سال ها با افزوده ها، اصطاحات و مدخل های جدید به همت گروه 

دانش نامه همدان منتشر شده است.
وی کتــــاب »واژه نامــــه همدانــــی« را دارای 678 صفحــــه و چهار فصــــل اعام کرد و 
افزود: فصل نخســــت به کلیاتــــی نظیر ویژگی های دســــتوری گویــــش همدانی، 
افعــــال، مصدرها و اصــــوات اختصــــاص دارد و در فصــــل دوم، واژگان همدانی به 
ترتیب الفبایی درج شده اســــت. تیموری فصل سوم را گزیده امثال و اصطاحات 
و فصل چهارم را داســــتان های مثل گونه بیان کرد و گفت: نویســــنده کتاب با 56 
ســــال تحقیق میدانی و گــــردآوری تک تک واژه ها، ضــــرب المثل ها، اصطاحات و 
کنایات، یادگار نیم قرن عشــــق و شــــوریدگی به فرهنگ زادگاهــــش همدان را در 
کتاب »واژه نامه همدانی« به چاپ رســــانده است. وی با اشــــاره به اینکه واژگان و 
، در گستره شهرستان همدان کاربرد  مدخل های گردآوری شده در کتاب حاضر
، یــــک منبع کاربردی به شــــمار می آید تصریح کــــرد: واژه ها و  دارنــــد و از این منظر
گویش ها، شناســــنامه ای تاریخی از سرگذشت هر قومی است که شناخت آن را 

به همراه دارد، شناختی که افروختن چراغ عبرت از افق های دور و نزدیک است.
آقامحمدی با بیان اینکه هنوز در زبان فارســــی، شــــناخت نامه و فرهنگی جامع 
که دارای همه ویژگی های تاریخی و فرهنگی تمام مناطق ایران باشد وجود ندارد 
اظهار کرد: از خصوصیات دانش نامه هــــای مناطق مهم فرهنگی ایران همچون 

»همدان«، گردآوری و نگهداشت عناصر و موارد این فرهنگ جامع است.

اهدا ۲00 میلیون تومان 
هزینه مراسم ترحیم 

به نیازمندان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مســــؤول امــــور مــــددکاری و 
مشــــارکت های مردمی مجمع خیرین ســــامت همدان گفت: 
200 میلیون تومان هزینه مراســــم ترحیم بــــه نیازمندان همدان 

اهدا شد.
به گزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت اظهار کرد: با شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا و محدودیت های اعمال شــــده، خیران همدان 
تاکنــــون 200 میلیون تومــــان هزینه برگــــزاری مراســــم ترحیم را 
به مجمع خیرین ســــامت ســــپردند تــــا خرج بیمــــاران نیازمند 

سخت درمان شود.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 108 میلیــــون تومان از این مبلــــغ به خرید 
تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز بیماران سخت درمان اختصاص 
یافته است گفت: 92 میلیون تومان نیز برای تهیه سبد غذایی و 

درمان بیماری های سخت درمان هزینه شده است.
مسؤول امور مددکاری و مشــــارکت های مردمی مجمع خیرین 
سامت همدان با درخواســــت از خیران برای کمک به بیماران 
ســــخت درمان افزود: مجمع خیرین سامت همدان قصد دارد 
با ساماندهی خیرات پایان ســــال مردم و خیران تعداد 200 سبد 
غذایی و بهداشــــتی به خانواده بیماران ســــخت درمان نیازمند 

اهدا کند.
وی بــــا بیان اینکه این مراســــم هم زمــــان با عید مبعــــث برگزار 
می شــــود عنوان کــــرد: ارزش هر ســــبد 350 هزار تومان اســــت 
و مــــردم و خیران می توانند بــــرای تحقق این کار خداپســــندانه، 
خیرات و نذورات پایان ســــال خود را به حســــاب مجمع خیرین 

سامت واریز کنند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.
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طبق اعالم همتی

سود بین بانکی به 19.7 درصد 
کاهش یافت

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیــــس کل بانک مرکزی گفت: در پایان 
هفته گذشــــته بــــا اقداماتی کــــه بانک مرکــــزی در مدیریت بیــــن بانکی 
خصوصا اســــتفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ ســــود بین 

بانکی به 19.7 درصد کاهش یافت.

عبدالناصر همتی در یادداشــــتی نوشــــت: نتایج مقدماتی محاســــبات 
آمــــاری بانــــک مرکزی نشــــان می دهد رشــــد ســــه ماهــــه ســــوم تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی حدود 7/10 درصد و رشــــد 9 ماهه آن حدود 8 
درصد بوده است که این گزارش از تداوم رشــــد بخش حقیقی اقتصاد 

می کند. حکایت 
وی افزود: در پایان بهمن ماه رشــــد 12 ماهه پول 56.9 درصد و رشــــد 12 
ماهه شبه پول 35.3 درصد شد. رشد 12 ماهه پول در مهرماه نیز 88.6 

درصد و در دی ماه 63.8 درصد بود. رشــــد 12 ماهه شبه پول در مهر ماه 
28.1 درصد و در دی ماه 34.3 درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی 

از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات تورمی است.
همتــــی ادامــــه داد: بــــا توجه به کاهــــش انتظــــارات تورمــــی )که یکی 
صادر  زی  ار حواله هــــای  معامــــات  نــــرخ  کاهــــش  آن،  نشــــانه های  از 
کننــــدگان عمــــده به کانال 22 هــــزار تومان به ازای هــــر دالر در پایان 
ورت افزایش  هفتــــه گذشــــته در ســــامانه نیما اســــت( و عــــدم ضــــر

نرخ ســــود، برنامه بانک مرکــــزی برمبنای قرار دادن نرخ ســــود حول 
است. سود  نرخ  داالن  میانگین 

طبق گفتــــه وی، در پایان هفته گذشــــته بــــا اقداماتی کــــه بانک مرکزی 
در مدیریت بین بانکی خصوصا اســــتفاده از عملیــــات ریپو انجام داد، 
میانگیــــن نرخ ســــود بین بانکی بــــه 19.7 درصد کاهــــش یافت. بانک 
مرکــــزی بــــرای پرهیــــز از افزایش نرخ ســــود به دنبــــال اجــــرا و نظارت بر 

محدودیت رشد ترازنامه بانک ها است.

پاسخ رئیس جمهور روسیه 
به پیام رهبر معظم انقالب

سفیر روســــیه در ایران در دیدار با علی اکبر والیتی 
مشــــاور امور بین الملل رهبر انقاب، پیام پوتین 
در پاســــخ به پیام اخیر مقام معظم رهبری را تقدیم 

کرد.
لوان جاگاریان ســــفیر روســــیه در ایــــران در دیدار 
با علی اکبر والیتی مشــــاور امــــور بین الملل رهبر 
انقــــاب، پیــــام والدیمیــــر پوتین رئیــــس جمهور 
روسیه در پاســــخ به پیام اخیر مقام معظم رهبری 

را تقدیم کرد.
پیــــام رهبر معظــــم انقــــاب در جریان ســــفر اخیر 
محمدباقــــر قالیبــــاف رئیــــس مجلــــس شــــورای 
بــــه مســــکو، تحویــــل نماینــــده پوتین  اســــامی 

)رئیس مجلس دوما( شده بود.

۲5 اسفند رنگ  بندی جدید 
شهرها اعالم می  شود

سخنگوی ستاد کرونا گفت: در حال حاضر اغلب 
مراکز اســــتان ها به ســــمت نارنجی شــــدن پیش 
می روند و این خطرناک اســــت. رنگ  بندی شهرها 
25 اســــفند اعام شــــده و هر هفته به  روزرســــانی 

می  شود. توصیه می  کنیم مردم به سفر نروند.
وزیر کشــــور نیز اعــــام کرد: به جز شــــهرهای قرمز 
و نارنجی با رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی 
منعی برای سفر وجود ندارد. توصیه ما این است 
که در ایام نوروز کمترین ســــفر با بیشترین میزان 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی انجام شود.

تودیع سعید محمد از قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( سپاه

با حکم فرمانده کل ســــپاه ســــردار ســــرتیپ دوم 
پاسدار ســــید حسین هوشی ســــادات به سمت 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه 

منصوب شد.
از زحمات  کل سپاه همچنین با قدردانی  فرمانده 
و تاش های ســــردار ســــرتیپ دوم پاســــدار دکتر 
ســــعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی قرارگاه 
ســــازندگی خاتــــم االنبیــــا)ص( وی را بــــه عنــــوان 

مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.

آسیب پذیری  زاکانی: اف ای تی اف 
ایران را چندبرابر می کند

گفــــت:  مجلــــس  پژوهش هــــای  مرکــــز  رئیــــس 
اف ای تی اف کمکــــی به رفع تحریم ها و انتقال پول 
به کشــــور نمی کنــــد بلکه بنــــدی به پــــای اقتصاد 
چندبرابــــر  را  مــــا  آســــیب پذیری  و  اســــت  کشــــور 

می کند.
در واقع با پذیرش آن و به اصطاح شفاف ســــازی، 
دست های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم ها 
برای دشمن رو می کنیم و هیچ عقل سلیمی این 

را نمی پذیرد.

تصمیم گیری  برای  بلینکن: 
توپ در زمین ایران است

صفحــــه توئیتــــر وزارت خارجــــه آمریــــکا بــــه نقل از 
آنتونــــی بلینکن نوشــــت: در خصــــوص مذاکرات 
هســــته ای با ایران ما به صراحت اعام کرده ایم که 
باز اســــت. برای تصمیم گیری  مسیر دیپلماســــی 

توپ در زمین ایران قرار دارد، اگر موافق است.

صحبت درمانی و همدردی 
با کارگران فایده ندارد

دیگر  گفت:  کار  شــــورای  دســــتمزد  کمیته  رئیس 
صحبــــت درمانــــی و همــــدردی دربــــاره وضعیت 
دشــــوار معیشــــت کارگران فایده نــــدارد. گام اول 
افزایش دســــتمزد، جبران افزایش یک میلیون و 
955 هزار تومانی هزینه ســــبد معیشــــت کارگران 

در سال 99 است.
اگــــر کارفرماها و دولت به عنــــوان کارفرمای بزرگ 
کنند، تازه  را جبــــران  بخواهند این مابــــه التفاوت 
قدرت خرید از دســــت رفته کارگران در ســــال 99 

جبران می شود.

دستور روحانی برای کاهش 
آستانه سال نو قیمت ها در 

رئیــــس جمهور گفــــت: دولت در اجــــرای تذکرات 
مقــــام معظم رهبری در مدیریــــت قیمت کاالهای 
اساســــی، برنامه هایــــی را در نظر گرفته اســــت که 
امیدوارم با همکاری اصنــــاف و بخش خصوصی، 
بــــه ســــرعت اجرایی شــــود و با ســــوء اســــتفاده و 

گرانفروشی خاطیان برخورد شود.
وزارت صمت موظف اســــت با طراحی های ویژه و 
زنجیره  مسیر  کردن  کوتاه  ضمن  الوصول  ســــریع 
تولید تــــا توزیــــع و عرضه گســــترده میــــوه و مواد 
غذایی به همراه شــــفافیت اطاعات در ایام سال 
نــــو و همچنین مــــاه مبارک رمضان بــــرای کاهش 

قیمت ها اقدامات الزم را انجام دهد.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

بمباران گسترده »صنعاء« توسط سعودی ها
جنگنده هــــای  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
عربستان ســــعودی شــــهر »صنعاء« پایتخت یمن را 
آن چنــــد انفجار متعدد  بمباران کردند کــــه به دنبال 

پیوست. وقوع  به  شهر  این  در 
بــــه  همچنــــان  ســــعودی  عربســــتان  جنگنده هــــای 
سلسله تجاوزات خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه 
یمن ادامــــه می دهند. آخرین اخبــــار حاکی از بمباران 

است. سعودی ها  توسط  صنعاء  شهر  شدید 
عربســــتان  جنگنده های  گــــزارش،  ایــــن  اســــاس  بر 
ســــعودی نقاط مختلف صنعاء را به شــــدت بمباران 
کردند. رســــانه های یمنــــی اعام کردند کــــه به دنبال 
از شــــهر  ایــــن حمات صــــدای چنــــد انفجار شــــدید 

است. رسیده  گوش  به  صنعاء 
یمن  پایتخت  بــــه  ســــعودی ها  تجاوزکارانه  حمــــات 
در حالی اســــت کــــه نیروهــــای مقاومت این کشــــور 

همزمــــان پیروزی های متعــــددی را در نبرد راهبردی 
شــــهر مــــأرب محقــــق ســــاخته اند. در همین راســــتا 
نیروهــــای یمنــــی موفق شــــدند کنتــــرل بلندی های 
راهبردی »حمــــه ذیاب« واقع در شــــمال غرب مأرب 
را به دســــت بگیرند. ایــــن نیروها هــــم چنین کنترل 
بلندی های النضود در جبهه العلم در شــــمال مأرب 

گرفتند. دست  به  را 
در جریــــان عملیــــات نظامــــی نیروهــــای یمنــــی علیه 
عناصر وابســــته به دولت دست نشــــانده عربستان 
و ائتــــاف متجــــاوز ســــعودی تعــــداد زیــــادی از این 
عناصر به هاکت رســــیده یا زخمی شدند. همچنین 
اخیــــرا، منابــــع یمنی از ادامــــه درگیری های ســــنگین 
با  یمن  مردمی  کمیته هــــای  و  ارتــــش  نیروهای  میان 
نیروهای وابســــته به دولت دست نشانده سعودی 

دادند. خبر 

آزاد شدن 3 میلیارد دالر 
از منابع ایران در کره جنوبی، عراق و عمان

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: عضو هیــــأت مدیره اتاق 
بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی سه میلیارد دالر از منابع 

ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد.
ســــید حمیــــد حســــینی در مــــورد موافقت آمریــــکا با 
آزادســــازی منابع ایــــران در بانک تجارت عــــراق، گفت: 
با توجه بــــه اطاعاتی که از منابع لبنانــــی، عراقی و غربی 
داشــــتم دو روز پیش خبر موافقت آمریکا با آزادسازی 
بخشــــی از منابع ارزی ایــــران در عــــراق را توئیت کردم و 
براســــاس اطاعات واصله اعام کردم کــــه آمریکا با آزاد 
سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده 

و حتی چند تراکنش نیز انجام شده است.
عضو هیأت مدیــــره اتاق بازرگانی ایــــران و عراق با بیان 
اینکــــه اگرچه پس از انتشــــار ایــــن مطلــــب الجزیره در 
توئیتــــی از قــــول منابع عراقی آزاد ســــازی پــــول ایران را 
انکار کــــرد و یکی از رســــانه های داخلی مدعی شــــد که 
فقط با همکاری دو کشور گشایش هایی ایجاد شده و 
مجوز آمریکا را منکر شد اما با توجه به اطاعاتی موثقی 
که داشــــتم مطئمن بودم که آمریکا با آزادســــازی ســــه 
میلیارد دالر از منابع ایران در کره جنوبی، عمان و عراق 

موافقت کرده است.
وی با بیان اینکه بعد از این تکذیب ها، مشــــاور نخست 

وزیر عــــراق اعام کرد که واشــــنگتن اجازه داده بخشــــی 
از وجوه ســــپرده شــــده تهــــران در بغــــداد بــــرای اهداف 

بشردوستانه استفاده شود.
مشاور نخســــت وزیر عراق: واشنگتن اجازه داد. بخشی 
از وجوه ســــپرده شــــده تهــــران در بغــــداد بــــرای اهداف 

بشردوستانه استفاده شود.
حسینی با بیان اینکه بخشی از منابع آزاد شده برای تأمین 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشورمان استفاده خواهد شد، 
گفت: اخیرا یک محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد 

شده که نتیجه آزاد سازی این منابع است.
وی با تأکید بر اینکه آزاد سازی بخشی از منابع کشورمان 
در عــــراق حاصــــل پیگیری هــــای رئیــــس قــــوه قضائیه 
کشورمان در ســــفر به عراق و همچنین رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر نیرو اســــت، گفت: البته پیرو سفر اخیر وزیر 
امور خارجه عراق به کشورمان بحث آزاد سازی منابع ایران 

توسط عراق نیز مطرح شد.
حســــینی افزود: مقامات عراقــــی در تماس های مکرر به 
دنبال دریافت چراغ ســــبز از ســــوی آمریــــکا در این رابطه 
بودند که این موضوع نهایتا به سرانجام رسید و در نتیجه 
آنها نیز اعام کردند بخشــــی از منابــــع از طریق بانک های 

مختلف آزاد سازی شده است.

وزیر دفاع:

صهیونیست ها غلط اضافه کنند حیفا و تل آویو را با خاک 
یکسان می کنیم

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: وزیر دفــــاع گفت: 
صهیونیســــت ها بداننــــد که اگــــر غلط اضافــــه کنند با 
اشاره فرماندهی معظم کل قوا تل آویو و حیفا را با خاک 

یکسان می کنیم.
امیــــر ســــرتیپ امیر حاتمــــی وزیر دفــــاع و پشــــتیبانی 
نیروهــــای مســــلح در ســــیزدهمین جشــــنواره جوان 
ســــرباز حضرت علی اکبر که صبح روز گذشــــته در مرکز 
همایش های امام علی )ع( شــــهرک امــــام خمینی )ره( 
برگزار شــــد طی ســــخنانی اظهار کــــرد: جوانــــی و دوران 
مقدس ســــربازی جایــــگاه بســــیار باالیــــی دارد و این 
جشــــنواره به نام مســــتقیم متبرک جوان امام حسین 
)ع( حضرت علی اکبر )ع( اســــت. الگــــوی ماندگار برای 

همه نسل ها.
امیر حاتمی ادامــــه داد: در دنیای امروز قدرت در جهاِن 
حاکم جز زبان زور نمی فهمد و اگر کسی قدرت نداشته 

باشد در ضعف خواهد ماند.
وزیر دفاع گفت: قدرت نرم جمهوری اسامی ایران ابعاد 
مختلفی دارد که از وجوه آن می شود به قدرت منطقه ای 
جمهوری اسامی ایران اشــــاره کرد. گروه های مقاومت 
میوه قدرت نرم جمهوری اســــامی ایران هستند که در 
یمن، عراق، سوریه و لبنان حضور دارند و طعم این میوه 

را رژیم صهیونیستی به خوبی چشیده است.
وی ادامــــه داد: رژیــــم صهیونیســــتی تا ســــال 1357 و 
پیروزی انقاب اســــامی بــــا آرزوی واهی نیــــل تا فرات 
هــــر روز ظلم بیشــــتر می کــــرد و ســــرزمین های خود را 
توســــعه می داد اما از لحظــــه پیروزی انقاب اســــامی 
همــــه توســــعه های او متوقف شــــد و نه تنها توســــعه 
سرزمینی آنها متوقف شــــد و هیچکس او را در منطقه 
نمی خواهــــد. همه ملت های منطقــــه از این رژیم متنفر 
هستند و آنها خودشــــان بهتر این موضوع را می دانند 
و به همین دلیل مجبور شــــده اند دور ســــرزمین های 

اشغالی دیوار بکشند.

وزیر دفاع با اشاره به تهدیدات سران رژیم صهیونیستی 
علیه ایران، گفت: گاهی اوقات از ســــر اســــتیصال این 
رژیم ادعاهای واهــــی را مطرح می کند و غلــــط بزرگ تر از 
دهانشــــان مطرح می کنند و جمهوری اسامی و ایران 
بزرگ را به زعم خودشان تهدید می کنند. روشن است 

که این سخنان از سر استیصال است.
امیر حاتمــــی گفت: رهبر معظــــم انقــــاب و فرماندهی 
معظــــم کل قــــوا در همان ســــال هایی که آنهــــا همین 
غلط های زیادی را می کردند فرمودند رژیم صهیونیستی 
دشــــمن اصلی ما نیســــت آنها حتی در اندازه جمهوری 
اسامی ایران نیستند و می دانند و اگر نمی دانند بدانند 
که اگر غلط زیادی از آنها سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک 
یکســــان می کنیم. این امر فرماندهــــی معظم کل قوا با 

دقت اجرا شده و تبدیل به طرح شده است.
امیر حاتمی تأکیــــد کرد: اگر غلط اضافی از آنها ســــر بزند 
خودشان می دانند و اگر نمی دانند بدانند که این بیانات 
مقام معظم رهبری تبدیل به طرح شــــده است و فرمان 
ایشان اجرا خواهد شد من با آنها توصیه و تأکید می کنم 

که حتی در زبان هم این غلط های زیادی را نکنند.
وزیــــر دفــــاع و پشــــتیبانی نیروهای مســــلح در بخش 
دیگری از ســــخنان خود به اهمیت نیروی انســــانی در 
موفقیت ســــازمان اشاره کرد و گفت: شــــور و اشتیاق 
جوانان ما با رشــــادت خود در دفاع مقدس توانستند 
بعــــد از یک دوره که پادشــــاهان ناالیق ضعــــف را برای 
کشور ما داشتند، با رشادت خود عزت و افتخار را برای 
کشــــور ما به ارمغان آوردند و نگذاشتند وجبی از خاک 

کشور در تصرف دشمن باشد.
وی دوران ســــربازی را دوران بسیار مقدسی دانست و 
گفت: جوانان ما باید با الگو پذیری از حضرت علی اکبر 
)ع(، با بصیرت و شجاعت خود را آماده کنند، همانگونه 
که شــــهدای ما با الگو پذیری از حضرت علی اکبر )ع( به 

ما ثابت کردند که این الگو دست یافتنی است.

خبــر

جزئیات فرمول عادالنه مجلس برای افزایش حقوق 1400 کارمندان

صدای نجومی بگیران درآمد
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: درحالی که 
بر اســــاس فرمول افزایش حقوق مجلس 
شورای اســــامی سقف رشــــد حقوق ها در 
ســــال آینــــده 2.5میلیــــون تومان اســــت، 
برخی نجومی بگیران نسبت به این مصوبه 

معترض شده اند.
در الیحــــه اولیــــه بودجه کــــه نیمــــه آذر ماه 
بــــه مجلــــس شــــورای اســــامی ارائه شــــد 
افزایــــش 25درصــــدی حقوق بــــرای تمامی 
حقوق بگیران لحاظ شــــده بــــود. در مرحله 
اول کمیســــیون تلفیق نیــــز همین فرمول 

افزایش حقوق را تأیید کرد.
اما در مرحله بعــــد و پس از رد کلیات الیحه 

در صحن علنــــی مجلس باز هــــم دولت بــــر فرمول خود 
یعنی افزایــــش 25درصدی حقوقهــــا تأکید کــــرد، در این 
مقطع با مطرح شــــدن پیشــــنهاد جدیــــد در صحن علنی 
مجلــــس، کمیســــیون تلفیــــق از یک فرمــــول جدید برای 
افزایش حقوق کارمندان دولت و دســــتگاه های عمومی 

رونمایی کرد.
بر این اساس ســــقف 2 میلیون و پانصد هزار تومانی برای 

افزایــــش حقوق هــــا در ســــال 1400 در نظر گرفته شــــد که 
براســــاس آن حقوق های بــــاالی 10 میلیون تومــــان بعد از 
افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به 

آنها اضافه شود.
به موجــــب مصوبــــه کمیســــیون تلفیــــق و صحــــن علنی 
مجلس، 25 درصد افزایش حقوق مشــــروط به این است 
که میزان افزایش حقوق هیچ شــــخصی نســــبت به سال 

1399 از 25 میلیون ریال بیشتر نشود.
گفتنــــی اســــت، کمیســــیون تلفیــــق برای 
دولت  کارکنان  دســــتمزد  نابرابری  کاهش 
کاهش  اینکه  اول  برداشــــت،  بلنــــدی  گام 
ســــقف مجمــــوع دریافتــــی از 21 بــــه 15 برابر 
حداقل حقوق نکته دوم نیز محدود شدن 
رشد 25درصدی حقوق ها به زیر 10میلیون 
تومان و پلــــکان معکوس برای حقوق های 
باالتر بود، در نهایــــت این فرمول در صحن 

علنی مجلس تصویب شد.
اما درحالی که بر اســــاس فرمــــول افزایش 
حقوق مجلس سقف رشــــد حقوق ها 2.5 
میلیون تومان اســــت برخی نجومی بگیران 

نسبت به این مصوبه مجلس معترض شده اند.
مجلس شــــورای اســــامی عمًا افزایش حقــــوق پلکانی را 
برای مدل افزایش حقوق سال آتی لحاظ کرده است، یعنی 
افــــراد و کارکنانــــی که دریافتــــی پایین تری دارنــــد از افزایش 
بیشتری بهره مند می شــــوند ولی در آن سمت کارمندانی 
که حقوقهای بسیار باال و چند ده میلیونی دریافت می کنند 

افزایش دریافتی کمتری خواهند داشت.

چرا اروپایی ها از معرفی قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام عقب نشستند؟
رویه قابل تشــــخیص درباره کشورهای غربی این است که 
هرگاه ایران بر مواضع خود ایستادگی کرده است دستگاه 
محاسباتی غرب دچار اخال شــــده و مجبور شده است از 

مواضع غیرعقانی و زورگویانه اش کوتاه بیاید.
کشــــورهای اروپایی طرف ایران در توافق هســــته ای برجام 
به تازگــــی اعــــام کردند از معرفــــی قطعنامــــه توبیخی علیه 
ایران در شــــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فعًا 

منصرف شده اند و این قطعنامه را معرفی نخواهند کرد.
تصمیــــم کشــــورهای اروپایی بــــرای معرفی ایــــن قطعنامه 
بعــــد از تصمیم ایران برای متوقف کــــردن اجرای داوطلبانه 
شــــیوه نامه الحاقــــی طبق مفــــاد مصوبه مجلس شــــورای 
اســــامی برای لغو تحریم ها و صیانــــت از منافع ملت ایران 

صورت گرفت.
جمهــــوری اســــامی ایران از ابتــــدا این را مشــــخص کرد که 
مفهوم این اقدام کشــــورهای غربی، ادامه جنگ اقتصادی 
دولــــت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور پیشــــین آمریکا در 
لباس دیپلماسی است. »سعید خطیب زاده«، سخنگوی 
وزارت امــــور خارجــــه دوشــــنبه هفتــــه پیش در نشســــت 
خبری گفت: »دیپلماســــی یک مفهوم است و نمی توان با 
اسم دیپلماســــی، جنگ کرد، نمی توان با اسم دیپلماسی 
سیاست فشار حداکثری دولت پیشین علیه ملت ایران را 
ادامه داد، نمی توان با اسم دیپلماسی نزدیک دو ماه تمامی 
مســــیرهای ارســــال غذا و دارو را مثل دولت قبلی مسدود 

کرد.«
جنگ، در لباس دیپلماســــی البته رویه کهنه کشــــورهای 
غربی در مواجهه با کشــــورهای ناهمســــو با سیاست های 
کان غــــرب بــــوده و آنها همواره از پیشــــنهاد دیپلماســــی 
به عنوان گزینه ای برای تکمیل فشــــار استفاده می کنند. از 

نگاه طرف های غربی، پیشــــنهاد مذاکره حین اعمال فشار 
راهبردی است که از یک ســــو در طرف مقابل تفرقه داخلی 
، توپ را به زمین طرف مقابل  ایجاد می کند و از ســــوی دیگر
می اندازد و آنها را در معرض فشــــار مضاعف افکار عمومی 
قرار می دهد. با این حال، رویه قابل تشخیص دیگر درباره 
کشورهای غربی این است که هرگاه ایران بر مواضع خود 
ایســــتادگی کرده است دســــتگاه محاســــباتی غرب دچار 
اخال شــــده و مجبور شده اســــت از مواضع غیرعقانی و 

زورگویانه اش کوتاه بیاید.
مثــــًا در دوران ریاســــت جمهوری »جورج دبلیــــو بوش«، او 
علی رغم همه اقدامات خصمانه از تاش برای براندازی نرم 
گرفته تا تاش برای ایجاد اغتشاشات مذهبی ـ قومی برای 
جلوگیری از پیشــــرفت برنامه هســــته ای ایران سرانجام در 
ســــال های پایانی دولتش به این نتیجه رسیده بود که باید 
با مســــئله غنی ســــازی ایران کنار آمد، عاوه بــــر این، دیگر 
کشورهای گروه 1+5 هم به همین نتیجه رسیده بودند، این 
چیزی اســــت که »جان کری«، وزیر خارجه اســــبق آمریکا در 

کتاب خاطراتش آن را فاش کرده است.
کری می نویسد: »موضع آمریکا برای مدت طوالنی این بود 
که هرگونه غنی سازی هرچند هم غنی سازی خیلی محدود 
مانعی بر ســــر راه توافق است؛ اما شــــریکان ما در گروه 5+1 
به صورت متفق القول این موضع را کنار گذاشــــته تصمیم 
گرفتنــــد به طور خــــاص به ایــــران چیزی که دیگر کشــــورها 
داشــــتند انجام می دادند، داده شــــود. از نظر آنها )شــــرکای 
آمریــــکا در 1+5( باید دربــــاره غنی ســــازی در آینده صحبت 
شــــود تا ایرانی ها مذاکرات را جدی بگیرند. من همچنین از 
گفت و گوهای خصوصی ام فهمیدم که به رغم موضع علنی 
دولت بــــوش، این دولــــت در خفا و به صــــورت خصوصی 

موافق ایده )غنی ســــازی ایران( بود هرچند آنها هرگز درباره 
اینکه ســــاختار یا ســــطوح )غنی ســــازی( چگونه باشــــد، به 

جمع بندی و نتیجه نرسیدند«.
در ماجرای قطعنامه ضدایرانی که ســــه کشور اروپایی قصد 
داشتند علیه ایران معرفی کنند نیز ایران به وضوح مواضع 
و اقدامات خــــود در واکنش به این گام غیرســــازنده را برای 

طرف های مقابل تشریح و بر آن پافشاری کرد.
»کاظم غریب آبادی«، سفیر و نماینده دائم کشورمان درباره 
اقدامات انجام شــــده برای تشــــریح مواضع ایران در صورت 
پیشــــبرد قطعنامــــه ضدایرانی گفــــت: »در تمــــام رایزنی ها، 
پیام هــــا و مکاتبــــات، به صراحت گفته شــــد کــــه تصویب 
قطعنامه را اقدامی مخرب بر ســــر راه روابط و همکاری های 
ایران و آژانس می بینیم کــــه از جمله، موجب توقف تفاهم 

مشترک اخیر ایران و آژانس نیز خواهد شد.«
عقب نشــــینی اروپایی ها از صــــدور این قطعنامــــه از منظر 
مقایســــه رفتارشــــان پس از خروج آمریکا از برجام هم قابل 
بررسی است، در آن مقطع، کشورهای اروپایی احتمااًل از آن 
جهت که مطمئن بودند ایران اقدامی در واکنش به نقض 
 به دادن وعده 

ً
عهد آنها انجام نخواهد داد تا یک سال صرفا

و وعیــــد و انجام پاره ای اقدامات نمادین بدون اثرات عملی 
روی آوردند.

به طور خاصــــه، مهم ترین نتیجه ای کــــه از وضعیت فعلی 
می توان گرفت این است که اصرار ایران بر مواضع و منافع 
اصولی همیشه باعث اخال در دستگاه محاسباتی طرف 
غربی می شــــود و آنها را به عقب نشســــتن از زورگویی های 
غیرمنطقــــی وادار می کنــــد، در مقابل، نرمــــش در واکنش 
همیشــــه آنها را به سمت پیشــــروی در ســــلطه و زورگویی 

سوق می دهد.

روحانی:

اروپا به بی عملی نسبت به برجام پایان دهد
فعال شدن برجام منوط به لغو تحریم ها است

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهور با اشــــاره به 
ســــابقه عضویت ایرلند در شــــورای امنیت ســــازمان ملل 
و مشــــی بی طرفانه این کشــــور تأکید کرد: شــــورای امنیت 
می بایســــت در برابــــر دولت قبلــــی آمریــــکا به دلیل نقض 

قطعنامه برخورد مناسب انجام می داد.
حجت االسام حســــن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه 
،" ســــایمون کاوونی" وزیر امور خارجه ایرلند، ضمن  در دیدار
اعــــام آمادگی ایران برای همکاری بــــا نهادهای بین المللی 
برای حل وفصل بحران های منطقه، تأکید کرد: بهترین راه 
برای حل مشکات با همکاران اروپایی در سطوح مختلف 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مذاکرات مبتنی بر احترام 

متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است.
روحانی با اشــــاره به شکست تحریم های غیرقانونی و فشار 
حداکثــــری آمریکا علیه ملــــت ایران و اعتــــراف دولتمردان 
جدید این کشــــور به این موضوع، اظهار کرد: فعال شــــدن 
برجام به عنوان یک توافــــق چندجانبه بین المللی منوط به 
لغو تحریم ها از ســــوی آمریکا و ایفــــای تعهدات کامل همه 

اعضا است.
رئیس جمهور با انتقاد از بی عملی و بی تحرکی اروپا نسبت 

به تعهدات برجامی، افزود: جمهوری اسامی ایران متعهد 
بــــه برجام و حفظ آن و تنها طرفی اســــت که بــــرای آن هزینه 
پرداخته اســــت اما ایــــن وضع نمی تواند به همین شــــکل 
تداوم یابد و برای حفظ و احیای برجام اجرای کامل قطعنامه 
2231 شــــورای امنیت سازمان ملل از ســــوی همه اعضای 
برجــــام ضروری اســــت. روحانــــی در ادامه با اشــــاره به اقدام 
ایران در توقف اجرای شــــیوه نامه الحاقی براساس مصوبه 
مجلس شــــورای اســــامی، تأکید کرد: به رغم توقف اجرای 
شــــیوه نامه الحاقی، ایران همچنان مصمــــم به همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان 
براســــاس توافــــق صورت گرفتــــه اســــت. رئیــــس جمهور 
خاطرنشــــان کرد: ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم های 
غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست 
، بافاصله اقدامات جبرانی خود را منطبق با  تهدید و فشار

مفاد برجام انجام دهد و به تعهدات خود عمل کند.
دکتر روحانــــی همچنین در ایــــن دیدار توســــعه و تعمیق 
روابــــط تهــــران ـ دوبلیــــن در همــــه زمینه ها به ویــــژه روابط 
اقتصادی و تجاری را خواســــتار شــــد و با تأکید بر استفاده از 
همه ظرفیت های موجود در این زمینه، ابراز کرد: دو کشــــور 

ظرفیت های استفاده نشــــده زیادی در همه ابعاد دارند که 
باید برای استفاده از آن تاش کرد.

وزیر امــــور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشــــاره به نقش 
این کشور به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان 
ملل برای 2 سال آتی و جایگاه تسهیل گری در اجرای برجام 
و قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد، گفت: خروج ترامپ از 
توافق برجام یک اشــــتباه تاریخی بود و دولت جدید آمریکا 

مصمم به بازگشت به برجام است.
ســــایمون کاوونی با اعــــام اینکه "برجــــام را به عنوان یک 
توافق بین المللی برای صلح بســــیار ارزشــــمند می دانیم"، 
افــــزود: ما تمــــام تاش خــــود را بــــرای حفظ برجــــام انجام 
خواهیــــم داد و حاضریم هر نقش ممکن را که می تواند به 
بهتر شدن شــــرایط و آغاز دوباره گفتگوهای همه اعضای 
برجــــام کمک کنــــد، ایفا کنیم. وزیــــر امور خارجــــه ایرلند با 
اشــــاره به تغییرات ایجادشــــده در دولت آمریکا و تمایل 
دولتمردان این کشــــور برای بازگشــــت به برجــــام،  اضافه 
کرد: با شرایط جدید فرصت مناسبی برای مذاکره و گفتگو 
ایجاد شده اســــت که باید از آن به عنوان ملزم شدن همه 

اعضا به اجرای برجام استفاده کنیم.

جهانپور اعالم کرد؛

تأمین بیش از 1۸0 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تا پایان 1400
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــازمان غذا 
و دارو از واردات، تولیــــد مشــــترک و تولیــــد داخلی بیش 
از 180 میلیون دوز واکســــن کرونا در یک ســــاله نخست 
واکسیناسیون همگانی علیه کووید 19 در کشور خبر داد.

، افــــزود: برنامه جامع  کیانوش جهانپور بــــا اعام این خبر
واکسیناســــیون علیه کوویــــد 19 در ایران بــــا پیش بینی 
شــــرایط احتمالی، 4 مســــیر مــــوازی برای تأمین واکســــن 
موردنیاز کشور را از ابتدا مدنظر قرار داده بود که با پیگیری 
، بیش از 180 میلیون دوز واکسن  و پیشبرد هر 4 مســــیر
در عرض یکســــال در اختیار بســــیج ملی واکسیناسیون 

قرار خواهد گرفت که فراتر از برآورد نیاز کشور است.
واکسیناســــیون علیــــه کرونــــا در ایــــران، همگام با  �

برنامه های پیش بینی شده

وی ادامه داد: چهار راهبرد خرید مستقیم، واردات از مسیر 
ساز و کار کوواکس، تولید مشترک و تولید داخلی واکسن، 
با موفقیت در ســــطح پیش بینی شده جریان دارد و بر این 
اساس، برنامه یک ساله واکسیناسیون علیه کرونا در ایران 
حتی زودتر از موعد پیش بینی شــــده و برنامه ریزی شــــده 
به پایان خواهد رســــید. رئیس مرکــــز روابط عمومی و اطاع 
رسانی وزارت بهداشــــت در ادامه اظهار کرد: تا این لحظه 21 
میلیون دوز واکســــن کرونا از مسیر خرید مستقیم و سبد 
کوواکس خریداری شــــده که بــــه تدریج طبــــق برنامه زمان 
بندی شده و توان تولید تولیدکنندگان وارد کشور خواهد 
شــــد، همچنین، تولید مشــــترک 40 میلیون دوز واکسن 
طبق برنامه و امکانات موجود، تأمین بخشــــی از واکســــن 
مورد نیاز کشــــور را بر عهده خواهد داشــــت و البته حداقل 

120 میلیون دوز واکســــن در ســــال 1400 در داخل کشور در 
مؤسسات و شرکت های مختلف، در قالب انتقال دانش 
، بیش از 

ً
فنــــی و یا تولید کامــــًا داخلی خواهد شــــد و جمعا

180 میلیون دوز واکســــن تا پایان سال 1400 تأمین خواهد 
شــــد که فراتر از نیاز کشور در این برهه خواهد بود. جهانپور 
ادامــــه داد: طبق برنامه و بــــرآورد قبلی، حــــدود 120 میلیون 
دوز واکســــن برای رسیدن به نقطه هدف در سال نخست 
واکسیناسیون مورد نیاز اســــت و با توجه به این موضوع، 
عمًا در بازه زمانی کمتر از یکســــال و تا پایان سال میادی 
جاری، این تعداد واکسن فراهم شده و ایران می تواند عاوه 
بر تأمین و تکمیل نیاز خود در بسیج ملی واکسیناسیون، 
در کنار ســــایر ملل و جوامعــــی که نیازمند واکســــن کرونا 

باشند، قرار گیرد.

انعکاس
رونمایی از نسخه جدید سالح انفرادی »مصاف«
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مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

حمایت باشگاه پاس
 از تکواندو بانوان بهار

هگمتانــــه، گروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان گفت: بــــا توجه بــــه اینکــــه تکوانــــدو بهار 
دارای قهرمــــان ارزنــــده ای می باشــــد آمادگی داریم 
خانــــه تخصصی تکوانــــدو را با مشــــارکت خیرین و 

سرمایه گذاران در بهار احداث نماییم.
اعضای هیأت تکواندو شهرستان بهار با مدیرکل 

ورزش و جوانان استان دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که مدیرعامل باشــــگاه پاس همدان 
و رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان بهــــار نیــــز حضور 
داشــــتند، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
با بیان این که تکواندوی بهار در کشــــور و اســــتان 
صاحب جایگاه اســــت اظهار کرد: شهرستان بهار 
ظرفیــــت بســــیار خوبــــی در ورزش دارد و در اکثــــر 

رشته های ورزشی دارای قهرمان است.
وی با تقدیــــر از تاش های امیر عظیمی مدیرعامل 
پاس گفت: باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان 
یک ظرفیت چندجانبه اســــت که بایــــد با برنامه ای 
 عملیاتی پیشروی کنیم تا بتوانیم تیم های ورزشی 
همچــــون تکواندو دختران بهار را نیــــز در لیگ برتر 

حمایت کنیم.
سیفی تصریح کرد: اعتقاد دارم باشگاه پاس نه تنها 
در فوتبال بلکه در سایر رشته ها به ویژه رشته های 
نشــــان آور و صاحب جایگاه می تواند کمک کند و 

بسیار مؤثر باشد.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان در خصــــوص 
در  بهــــار  تکوانــــدو  هیــــأت  اعضــــای  درخواســــت 
خصوص احداث خانــــه تخصصی تکواندو گفت: با 
توجه به اینکه تکواندو بهار دارای قهرمان ارزنده ای 
آمادگی داریم خانه تخصصی تکواندو را با  می باشد 
مشارکت خیرین و ســــرمایه گذاران در بهار احداث 
نماییم و در این راستا به زودی بازدیدی از مجموعه 
ورزشی شهید سلیمانی بهار صورت خواهد گرفت.

وی در خصــــوص جذب حامی مالی و ســــرمایه گذار 
برای ورزش اســــتان گفــــت: جلســــات خوبی برای 
حضور بخش خصوصــــی در ورزش صورت گرفته و 
در حال حاضر با حامیان مالی در راســــتای حمایت 
از رشته های مختلف ورزشــــی رایزنی شده که نتایج 

خوبی در آینده نزدیک پدیدار خواهد شد.

سروقامتان همدان 
در جایگاه سوم لیگ 

دسته یک نوجوانان کشور

هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــــگاه های دسته یک کشور رده سنی نوجوانان 
پســــر جام ســــردار شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی 
که از روز شــــنبه نهم اســــفندماه با حضــــور 13 تیم 
بــــه میزبانی ســــالن 9 دی تهران )مقاومت بســــیج 
مقداد( آغاز شــــده بــــود، با قهرمانی سامســــونگ 

قائمشهر به پایان رسید.
آخرین  تیم سامسونگ قائم شهر در ســــی امین و 
دیدار این مســــابقات برای کســــب مقام قهرمانی 
به مصاف مقاومت بســــیج تهران رفت و در پایان 
با شکســــت ســــه بر یک به مقام قهرمانی دســــت 

یافت.
قائمشهری ها با ترکیبی بومی و بهره گیری از نفراتی 
جوان و جویای نام موفق شــــدند کاری بزرگ انجام 
دهند و در دیدار نهایی با پیروزی در ست های اول، 
ســــوم و چهارم با امتیاز های 25 بر 23، 25 بر 21 و 25 
بر 19 و تنها با واگذاری ست دوم صاحب گردن آویز 

طا شوند.
تیم های سروقامتان همدان و عقاب ملل اردبیل 
در دیدار رده بندی این مسابقات برای کسب مقام 
ســــومی به مصاف هــــم رفتند و نماینــــده همدان 
با شکســــت ســــه بر دو حریف به این مقام دست 

یافت.
کادر فنی تیــــم والیبال نوجوانان پســــر ایران نیز بر 
این رقابت ها نظارت داشتند تا بهترین بازیکنان را 

به اردوی آماده سازی این تیم دعوت کنند.
دسته  باشــــگاه های  قهرمانی  والیبال  مســــابقات 
یک کشور رده سنی جوانان پسر جام سردار شهید 
حاج قاســــم سلیمانی از روز سه شنبه 19 اسفندماه 

به میزبانی تبریز آغاز خواهد شد.

خبــر
نبرد گوش شکسته ها برای رسیدن به میدان ملی

کشتی همدان 
نیاز به پوست اندازی دارد

هگمتانه، گروه ورزش: نفرات برتــــر اردو انتخابی نوجوانان 
و جوانان اســــتان همدان که به میزبانی همدان برگزار شد، 

معرفی شدند.
حمیدرضا یاری با اشــــاره به برگزاری اردوی انتخابی کشــــتی 
نوجوانــــان و جوانــــان اســــتان همــــدان، اظهــــار کــــرد: این 
مســــابقات جهت انتخاب نفرات برتر اوزان مختلف و اعزام 
به مســــابقات انتخابی نوجوانان و جوانان کشــــور روزهای 

پنجشنبه و جمعه هفته گذشته برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه این مسابقات زیر نظر مستقیم رئیس، 
ارکان، کادر فنی و قهرمانان و پیشکســــوتان کشتی کشور 
همچــــون تورج ظفری برگزار شــــد، گفت: نفــــرات برتر اصلی 
نوجوانان در اوزان مختلف به ترتیب حسین فرجی در وزن 
45 کیلوگرم از همدان، ســــاالر کتابی و امیرعلی شعبانی در 
وزن 48 کیلوگرم از همدان، محمد امین رحیمی در وزن 51 
 ، کیلوگرم از همدان، سینا زندی در وزن 55 کیلوگرم از مایر
امیرحسین سیف فیض الهی و یونس شفیعی در وزن 60 
کیلوگرم، روح اهلل کوچعلــــی در وزن 65 کیلوگرم از همدان، 
امیرحســــین عظیمی جم در وزن 71 کیلوگــــرم و ابوالفضل 
کمرونــــد در وزن 71 کیلوگــــرم از نهاونــــد، عبــــاس زندیه در 
، محمدمهدی ســــلیمی در وزن 92  وزن 80 کیلوگرم از مایر
کیلوگرم از اســــدآباد، علی ابوالفتحــــی در وزن 110 کیلوگرم از 

نهاوند هستند.
رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همــــدان، افــــزود: در بخش 
نوجوانان نیز رضا مشهوری و محمد علیزاده از نهاوند، آرین 
، محمدرضا گرجی و میــــاد باقری از همدان  رضایی از مایر

به عنوان 5 کشتی گیر ذخیره به اردوی انتخابی راه یافتند.
از  مربــــی   3 نوجوانــــان  رده  در  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 

شهرستان های همدان، مایر و نهاوند به انتخاب و معرفی 
هیأت های شهرستان در اردو حضور می یابند.

یاری گفت: میاد عبدی راد در وزن 57 کیلوگرم از همدان، 
، علی قپانوری  داریوش ولــــی زاده در وزن 61 کیلوگرم از مایر
در وزن 65 کیلوگــــرم از نهاونــــد، امیــــر رحمانــــی در وزن 70 
کیلوگــــرم از همــــدان، علــــی رضایــــی در وزن 74 کیلوگرم از 
همدان، حسین رسولی از فامنین و محمد مهدی اصغری 
از بهــــار در وزن 79 کیلوگرم، مهدی حاجیلوئیان در وزن 92 
کیلوگرم از همدان، ســــیاوش گمــــار از همدان و حمیدرضا 
شــــاهیده در وزن 97 کیلوگرم، محمد مهدی زنگنه در وزن 
125 کیلوگــــرم از تویســــرکان و مهدی یــــادگاری در وزن 74 
کیلوگرم نفرات برتر راه یافته رده سنی جوانان به مسابقات 

انتخابی کشور هستند.
وی تصریح کرد: در رده ســــنی جوانان نیز 4 مربی از همدان، 

فامنین و نهاوند به همراه تیم اعزام می شوند.
رئیس هیأت کشتی اســــتان همدان در پایان خاطرنشان 
کرد: معرفــــی و حضور افراد نامبرده بــــه منزله حضور قطعی 
نیســــت بلکه ممکن اســــت با نظر کادر فنی حین برگزاری 

اردو مجددا تغییراتی ایجاد شود.
 کشــــتی همــــدان بــــا برنامه ریزی جدیدی پوســــت  �

اندازی می کند
صدای سوت مســــابقات بعد از حدود یکسال از گذشت 
خیمه سنگین ویروس کرونا بر این ورزش در خانه کشتی 

همدان با قالب جدیدی به صدا درآمد.
بعد از گذشــــت حدود یکســــال از شــــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی کشتی در سراسر کشور مسابقاتی را تحت عنوان 
انتخابی نوجوانــــان و جوانان اســــتان در راســــتای اعزام به 

مســــابقات انتخابی تیم ملی برگزار و نفــــرات برتر نیز اعام 
شدند.

اما برگزاری مســــابقات و اردوی این دو رده سنی برای اولین 
دوره پس از گذشت 18 ماه از مدیریت جدید هیأت استان 
بدون حضور ســــرمربیان برگزار شد که مدیریت این دوره از 
اردوها را تورج ظفری مربی اســــبق تیم ملی در رده های سنی 
مختلف و مســــعود مصطفی جوکار مربی تیم ملی جوانان، 
امید و بزرگســــاالن برعهده داشــــتند که با نظم و برنامه ای 
جدید شروعی متفاوت در راستای شکوفایی استعداد های 
کشتی همدان و نزدیک شــــدن به دوران اوج این استان را 

داشتند.
ظفری که از مربیان مطرح کشــــتی اســــتان همدان و کشور 
می باشــــد در کارنامــــه مربی گــــری خود در ســــطح اســــتان 
قهرمانــــان بزرگــــی را در مســــابقات جهــــان و آســــیا، ملی  و 
بین المللــــی با جامعه ورزش تحویل داده اســــت، ظفری در 
خارج از استان حدود 20 سال مربی تیم های ملی در رده های 

سنی مختلف بوده است.
اما مســــعود مصطفی جوکار دیگر مربی استان همدان نیز 
از مربیان مطرح و ارشد تیم ملی حدود 10 سال مربی گری در 
رده های ســــنی مختلف را در کارنامه خود به یدک می کشد 
و در آخریــــن میدان پیــــش از کرونا مربی تیم ملی کشــــتی 
بزرگساالن ایران در مسابقات جهانی و آسیایی بوده است.
ظفری با ارزیابی و زیر نظر داشــــتن کشــــتی گیران نوجوانان 
و جوانان نیاز مبرم کشــــتی گیران را به مسائل فنی اولویت 
برنامه های کاری خود قرار می دهد و به فنی بودن کشتی گیر 
معتقــــد اســــت، مربی اســــبق تیم ملــــی کشــــتی آزاد ایران 

اردوهای آموزش فن را در رأس کار خود می داند.
در ادامه مســــعود مصطفی جوکار که در کنار مربی   گری  تیم 
ملی از مربیان ســــازنده کشتی استان همدان می باشد رفع 
اشــــکال و نواقص، تاکتیــــک پذیری و مرور فــــن با کیفیت 
باالی کشــــتی گیران را در برنامه اصلی خود می داند و برنامه 
کوتاه مدت کشتی استان را موفقیت در مسابقات انتخابی 

تیم ملی نوجوانان و جوانان عنوان می کند.
جوکار شــــرط رهایی از فاصلــــه گرفتن دوران وفور کشــــتی 
استان را منوط به حضور بزرگانی ازجمله تورج ظفری، محمد 
نظری، غام مــــوذن، علیرضا مخزنی و دیگر بــــزرگان در کنار 
کشــــتی و تــــاش شــــبانه روزی و پر انــــرژی 4 الی 5ســــاله را 
می داند و معتقد است با عدم اجازه ورود حاشیه به کشتی 

استان می توانیم به روز های اوج دهه 80 برسیم.
اما در قالب جدیــــد برنامه ریزی های مدون هیأت اســــتان 
سرمربیان پیشین  کشتی استان که متشکل از قهرمانان 
بزرگ اســــتان بودند در کنار تیم برای بهره بردن از علم شان 

حضورخواهند داشت.
اما اگــــر بــــزرگان و دوســــتداران کشــــتی اســــتان خواهان 
پیشــــرفت کشــــتی در دیار قهرمانــــان جهــــان و المپیک 
هســــتند باید خیلــــی ســــخت گیر تر از قبل عمــــل کنند و 
همچنین برنامه ریزی جدید کشتی استان را به صورت ویژه 

حمایت کنند.

هشت تساوی و رتبه ششمی پاس
رکورددار تساوی در لیگ ۲ کشور

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفته دوازدهــــم رقابت های لیگ دســــته دوم 
فوتبال کشــــور با یک تســــاوی دیگر برای پاس همراه شــــد تــــا نماینده 

همدان رکورددار مساوی در این مسابقات باشد.
پاســــی ها عصر دیروز یکشــــنبه در دیــــدار مقابل شــــمس آذر قزوین به 
تســــاوی بدون گل دست یافت تا با هشت تســــاوی در کنار 2 پیروزی و 

یک شکست در رده ششم جدول رده بندی گروه ب قرار بگیرد.
در این بازی که به میزبانی ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد، 

پاسی ها باوجود چند موقعیت گلزنی موفق به پیروزی نشدند.
فتاحی،  عرفــــان  داوودی،  میاد  واحــــدی،  اشــــکان  رمضانیان،  محمد 
 ، امین کاشــــفی، رســــول رضایی، ســــیامک رضایی، میاد حســــن پور

محمد اجاقی، موســــی شــــهبازی و رضا ایار برای پــــاس در این بازی به 
رفتند. میدان 

 ، همچنین جــــواد جلیلی، فریور محبی، محمد حســــن، مهدی کشــــاورز
شــــایان غامی، علی پور اسماعیل، سید ایمان موســــوی، بهنام محمد 
زمانی، ســــید مجتبی حســــینی، علی غامی و مصطفی سیدی در ترکیب 

تیم شمس آذر قزوین در این بازی بودند.
شــــمس آذر قزویــــن با ایــــن تســــاوی 13 امتیازی شــــد و در رده دهم 

ایستاد. جدول 
پاس در شــــرایطی که کادر فنی این تیم جدا شــــده اند، تنها با محمدرضا 

کیانی مربی گلرها و بومی خود در این دیدار حاضر شد.

جام اخالق لیگ برتر در دستان تیم کاراته سردار شهید همدانی کبودرآهنگ
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیرفنــــی تیم 
کاراته سردار شهید همدانی کبودرآهنگ، 
همدانی  شــــهید  سردار  کاراته  گفت:تیم 
کبودراهنگ جام اخــــاق لیگ برتر کاراته 

کشور را کسب کرد.
همدانــــی  شــــهید  ســــردار  کاراتــــه  تیــــم 
از اســــتان در  بــــه نمایندگی  کبودراهنگ 

لیگ برتر کاراته کشور حاضر شد.
 ، اهلل کــــرم شــــهگل بــــا اعــــام ایــــن خبر
گفت: ایــــن تیــــم در بــــازی اول برابر تیم 
که  رفســــنجان  مــــس  صنعت  متمــــول 
اکثــــر بازیکنانش اعضای تیــــم ملی ایران 
بودند صــــف آرایی نمود که در بخش کاتا 
تیم صنعت مس رفســــنجان 7-0 از تیم 

سردارشهیدهمدانی پیش افتاد.
وی ادامه داد: بازیکنان باغیرت تیم سردارشهیدهمدانی 
در بخش مبارزه توانستند تیم پرقدرت مس رفسنجان 
را شکســــت دهند اما در مجموع امتیــــازی کاتا و مبارزه 

تیم مس برنده شد.
مدیرفنی تیم کاراته سردار شهید همدانی کبودرآهنگ، 
تیــــم  بازیکنــــان  از  یکــــی  بازی هــــا  از  یکــــی  در  گفــــت: 
سردارشهیدهمدانی برابر علیرضا فرجی)عضو تیم ملی 
در المپیک جوانان( از تیم مس رفسنجان 8-6جلو بود 

ولی داوران وقت نگه دار به اشتباه 20ثانیه اضافه گرفته 
و در این 20ثانیه بازیکن مــــس 3 امتیاز می گیرد و برنده 
بازی می شــــود،در حالی که تیم همــــدان اعتراض کتبی 
خــــود را تقدیم رئیــــس کمیته داوران فدراســــیون ایران 
می نماید،رئیس کمیته داوران با گفتن اینکه شما کمی 
دیر اعتراض کردید و اینکه حق با شماســــت ولی قانون 
دست مارا بسته اجازه نمی دهد تیم بومی سردارشهید 

همدانی برنده کل بازی شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه این تیــــم بومــــی اکثــــرا از بچه های 

خــــود کبودراهنــــگ می باشــــند کــــه بــــا 
انگیــــزه تمــــام در این مســــابقات حاضر 
بــــازی دوم تیــــم  می شــــوند، گفــــت: در 
کامل  با اقتدار  ســــردار شــــهیدهمدانی 
تیم خراسان رضوی را که بازی به صورت 
صداوسیما  ورزش  شــــبکه  از  مستقیم 
با  اما  داده  شکســــت  می شــــد  پخــــش 
توجه به شکست مجموع برابر مس به 

دور بعد راه پیدا نمی کند.
شــــهگل تصریــــح کــــرد: در پایــــان تیم 
ســــردار شــــهید همدانــــی جــــام اخاق 
ایــــن مســــابقات را از دســــت حــــاج آقا 
طباطبایــــی رئیــــس فدراســــیون کاراته 

ایران دریافت کرد.
وی اعضــــای کادر فنی تیم را محمدداودی سرپرســــت، 
ســــرمربی  ناصرســــلطانی  مدیرفنی،  شــــهگل  کــــرم  اهلل 
معرفــــی کرد و گفــــت: در آخر از ســــیفی؛مدیرکل ورزش 
و  برنامــــه  همدان،وفایی؛معــــاون  اســــتان  جوانــــان  و 
بودجه اســــتانداری همدان،قراگوزلو رئیس اداره ورزش 
و جوانــــان شهرســــتان کبودراهنــــگ، بابایــــی رئیــــس 
ورزش های روستایی و عشایری و همه عزیزانی که برای 
اعزام این تیم بومی به مســــابقات لیگ برتر کاراته کشور 

زحمت کشیدند تشکر و قدردانی می کنیم.

ابراز رضایت سرمربی تنیس روی میز بانوان از عملکرد نابغه همدانی
هگمتانه، گروه ورزش: سرمربی تیم ملی 
تنیس روی میز بانوان بــــا ابراز رضایت از 
شــــرایط دو بازیکن این تیم بــــرای حضور 
در میادین کســــب ســــهمیه گفــــت: ندا 
شهســــواری نســــبت به چهار سال قبل 
آماده تــــر اســــت و شــــیما صفایــــی هــــم 

وضعیت خوبی دارد.
حمیــــده ایرانمنــــش بــــا یــــادآوری اینکه 
ندا شهســــواری و شــــیما صفایی )نابغه 
تنیــــس همــــدان( دو عضــــو تیــــم ملــــی 
تنیس روی میز به قطر ســــفر می کنند تا 
آماده حضور در میادین کســــب سهمیه 
المپیک شــــوند در مورد روند تمرینی آنها 
و شرایطی که برای حضور در این رقابت ها 

دارند، توضیحاتی داد.
وی بــــا یــــادآوری اینکه ســــومین و آخریــــن اردوی آماده 
سازی ملی پوشان تنیس روی میز از 27 بهمن ماه آغاز 
شــــد و به صورت متوالی تا امروز ادامه خواهد داشــــت، 
خاطرنشان کرد: جلسات تمرینی ندا شهسواری و شیما 
صفایی روزانه در دو نوبت پیگیری شــــد. از 10 اسفندماه 
هــــم تمریناتشــــان را بــــه صورت مشــــترک بــــا بازیکنان 

ترکیه ای دنبال کردند.
ســــرمربی تیم ملی تنیس روی میز ادامــــه داد: بازیکنان 
قزاقســــتانی از حریفان اصلی بازیکنان ما در مســــابقات 
قطر هســــتند. بازیکنان ترکیه ای هم بر اساس شباهتی 
که سبک بازی آنها با بازیکنان قزاقستانی دارد، انتخاب 
شــــدند. خوشــــبختانه از حضور آنهــــا در ایران بــــه نتایج 

خوبی هم برای کسب آمادگی بیشتر رسیدیم.
ایرانمنش با یادآوری اینکه تیمش راهی قطر می شــــود، 
تصریح کرد: طبق آنچه از سوی برگزارکنندگان مسابقات 
به آن تأکید شــــده، بــــه محض ورود به قطر باید تســــت 
کرونا بدهیم، ســــپس 48 ســــاعت در قرنطینه باشــــیم 
و بعــــد از آن اجازه تمریــــن پیدا می کنیــــم. بدین ترتیب 
فرصت چهار روزه داریم برای اینکه بتوانیم تمرینات مان 

را در قطــــر دنبــــال کنیم ســــپس دیدارهای مــــان را برای 
کسب سهمیه المپیک آغاز کنیم.

وی با یادآوری اینکه مسابقات گزینشی المپیک جهان 
)24 تا 27 اســــفندماه( زودتر از مسابقات گزینشی آسیا 
)28 تا 30 اسفندماه( برگزار می شود، گفت: ابتدا قرار بود 
مسابقات گزینشــــی جهان بعد از مســــابقات گزینشی 
آســــیایی برگزار شــــود اما با تصمیم فدراســــیون جهانی 
زمان ایــــن رقابت ها تغییر کرد. این جابــــه جایی برای ما 
خوب بود چرا که بازیکنان ایرانی برای کســــب ســــهمیه 
در مصاف با حریفان جهانی خود شــــانس زیادی ندارند 
اما از رقابت بــــا آنها می توانند بــــرای آمادگی بهتر جهت 

رویارویی با حریفان آسیایی خود استفاده کنند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در پاسخ به این 
پرسش که »برای بانوان پینگ پنگ باز ایران و عملکرد 
آنها در کسب ســــهمیه المپیک چه پیش بینی ای شده 
اســــت؟« گفت: حضــــور در میادین کســــب ســــهمیه 
المپیک اولین حضور بازیکنان ما بعد از یک سال و سه 
ماه است. آنها طی این مدت در هیچ میدان بین المللی 
شرکت نداشتند. تنها مسابقاتی که بازیکنانمان در آن 
شرکت داشــــتند، لیگ باشــــگاهی بود. همین مسئله 

شرایط را تا حدی سخت کرده است.
نــــدا  البتــــه  شــــد:  یــــادآور  ایرانمنــــش 
شهسواری نســــبت به چهار سال قبل 
که بــــرای المپیک ریو کســــب ســــهمیه 
کــــرد و در ایــــن رویــــداد حاضر شــــد، به 
لحــــاظ روحــــی و آمادگــــی بدنی شــــرایط 
خیلی بهتــــری دارد. شــــیما صفایی هم 
شــــرایط خوبی دارد. در کل ایــــن دو نفر 
که با  به خصوص با تمرینات مشــــترکی 
بازیکنان ترکیه ای داشــــتند، کامًا آماده 
شرایط  اما  هستند  مسابقات  در  حضور 
مســــابقات و روز بازی هــــا هــــم تعییــــن 

کننده است.
 نســــبت 

ً
وی تأکیــــد کــــرد: من شــــخصا

به کســــب ســــهمیه المپیک امیدوار هســــتم اما هیچ 
چیز مشــــخص و قطعی نیســــت. بــــه هر حــــال خیلی از 
آنالیزهایی که نسبت به حریفان مان داشتیم بر اساس 
شــــرایط آنها در دوره قبل از کرونا بوده است در حالی که 

شرایط امروز آنها هم مهم و تعیین کننده است.
ایرانمنــــش همچنیــــن در مورد دلیل اعزام نشــــدن ندا 
شهســــواری و شــــیما صفایی بــــه تورنمنت هــــای بین 
المللی قطر که نوشــــاد و نیما عالمیان در آنها شــــرکت 
دارند، گفت: بازیکنان بر اســــاس رنکینگ جهانی اجازه 
حضور در این تورنمنت ها با پیدا می کردند. از این حیث 
ندا شهسواری شــــرایط اعزام را داشت اما شیما صفایی 
نه؛ همین مســــئله مشــــکل ساز شــــده بود چراکه باید 
مدت زمان چنــــد روزه یک بازیکن ما درگیر مســــابقات 
 باید کنار او قــــرار می گرفتم اما 

ً
می شــــد و من هم قاعدتا

یک بازیکــــن دیگر نه؛ به همین دلیــــل تصمیم گرفتیم 
هــــر دو بازیکــــن در ایــــران بماننــــد و اردوی مشــــترک با 

ترکیه ای ها داشته باشند.
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ابراز امیدواری کرد که 
اعــــزام اعضای این تیم به قطر با کســــب نتیجه موردنظر 

همراه شود.

رونمایی از پیراهن مزین به نام شهید 
»محمد شاملو«

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هیأت فوتبال شهرســــتان 
مایر در راســــتای ارج نهادن به مقام واالی شــــهدا و 
مقام و جایگاه پیشکســــوتان طی مراسمی از پیراهن 
این تیم مزین به نام شــــهید واالمقام محمد شــــاملو 

کرد. رونمایی 
فوتبال  هیأت  توســــط  ماندگار  و  فرهنگی  اقدامی  در 
شهرســــتان مایر با همــــکاری کمیتــــه فرهنگی این 
هیــــأت در راســــتای ارج نهادن به مقام واالی شــــهدا 
و مقام و جایگاه پیشکســــوتان این رشــــته ورزشی از 
به  مزین  شهرستان  این  پیشکســــوتان  تیم  پیراهن 
نام شــــهید واالمقام محمد شاملو در چمن ورزشگاه 
5000 نفــــری ســــردار شــــهید حــــاج مرتضــــی روحیان 

شد. رونمایی 
در این مراســــم بــــا حضور ریاســــت و اعضــــاء هیأت 

فوتبــــال شهرســــتان مایــــر با اهــــداء لوح ســــپاس 
و پیراهــــن جدیــــد ایــــن تیــــم از زحمات و تاشــــهای 
ورزش  و  فوتبــــال  عرصــــه  در  کــــه  پیشکســــوتانی 
از هیچ تاشــــی مضایقه نکردند تجلیل و  شهرستان 

آمد. عمل  به  تقدیر 
به  ســــم  ا مر یــــن  ا ن  یــــا پا ر  د ســــت  ا کــــر  ذ ن  یا شــــا
چنــــد  ی  شــــها تا و  ت  حمــــا ز ز  ا نــــی  ا د ر قد س  پــــا
ن  ســــتا شهر ل  تبا فو صــــه  عر ر  د ند  ســــفو یو هــــه  ما
شــــی  ز ر و شــــته  ر ین  ا ر  د ر  گا ند ما و  نــــو  لی  تحو کــــه 
هنگی  فر ی  مینه هــــا ز ر  د ســــنی  ی  ه ها د ر م  تمــــا ر  د
و  ن  ســــتا شهر ســــطح  ر  د شــــی  ز ر و و  شــــی  ز مو آ  ,
ء  ا هد ا با  ســــت  ا ه  مد آ د  جو و به  ن  آ بع  تا ی  بخشــــها
ل  تبــــا فو صــــه  عر ن  تا پیشکســــو ســــط  تو گل  ج  تــــا

. مد آ عمل  به  یــــر  تقد و  تجلیل 

جزئیات محدودیت های سراسری ورزشی تا اطالع ثانوی
محدودیت ها   ، اولین بار برای  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
و تعطیلی های ورزشی سراســــر کشور در هفته جاری 
هماننــــد هفته گذشــــته خواهــــد بود و شــــاهد هیچ 
تغییــــری در ایــــن رابطــــه تا اعــــام بعــــدی رنگ بندی 

شــــهرها از نظر شیوع ویروس کرونا نخواهیم بود.
طبــــق جــــدول گروه هــــای شــــغلی، مراکــــز تمریــــن و 
دو،  شــــغلی  گــــروه  در  ورزشــــی  مســــابقات  انجــــام 
اســــتخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی سه 
و باشگاه های ورزشــــی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 

شده اند. تعیین  چهار  شغلی  گروه  عنوان 
بر اســــاس آخرین اعام ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا، 
در اســــتان خوزستان 11 شــــهر از نظر شیوع ویروس 
 ، کرونــــا در وضعیت قرمز قرار دارند که شــــامل اهواز
، دزفول، دشــــت  ، خرمشــــهر آبــــادان، بندرماهشــــهر
، کارون و هویزه  ، شــــادگان، شوشتر آزادگان، رامهرمز
اســــت و عاوه بر این در سطح کشور 32 شهر از نظر 
251 شــــهر  شــــیوع این ویروس در وضعیت نارنجی، 
آبی قرار داشتند. در وضعیت زرد و 154 در وضعیت 

ورزش در مناطق قرمز �
بنابرایــــن تا زمان اعــــام رنگ بندی جدید شــــهرها از 
نظر شــــیوع ویــــروس کرونــــا، همانند هفته گذشــــته 
شــــاهد تعطیلــــی مشــــاغل دو، ســــه و چهــــار یعنــــی 
تعطیلــــی مراکــــز تمرین و انجام مســــابقات ورزشــــی، 

ورزشــــی  باشــــگاه های  سرپوشــــیده،  اســــتخرهای 
ورزش های پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو 
و نیز باشــــگاه ورزشی سالنی در 11 شهرستان آبادان، 
، دزفول،  ، رامهرمز ، خرمشــــهر ، بندر ماهشــــهر اهــــواز
، کارون، هویزه و شادگان  دشــــت آزادگان، شوشــــتر
که از نظر شــــیوع ویروس کرونا در استان خوزستان 

بود. خواهیم  قرمز 

ورزش در مناطق نارنجی �
در وضعیــــت نارنجــــی یــــا ســــطح هشــــدار 2 کــــه 32 
شــــهر یا شهرســــتان جــــزو ایــــن محدوده هســــتند، 
محدودیت های مشــــاغل ســــطح 3 و 4 در آن ها اجرا 
می شود؛ بنابراین اســــتخرهای سرپوشیده به عنوان 
گروه شــــغلی سه و باشــــگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخــــورد از جملــــه کشــــتی، کاراتــــه و جــــودو و نیــــز 
باشگاه ورزشــــی ســــالنی به عنوان گروه شغلی چهار 
در مناطــــق نارنجی مجــــاز به فعالیت تــــا اعام جدید 

. نیستند

ورزش در مناطق زرد �
در  نیــــز  شهرســــتان   251 اعــــام،  طبــــق  همچنیــــن 
وضعیت زرد قرار دارند که ســــطح شــــغلی 4 در آن ها 
محدود خواهد شــــد که شامل باشــــگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخورد از جمله کشــــتی، کاراته و جودو 

است. سالنی  ورزشی  باشگاه  نیز  و 

موافقت با ساخت زمین  گلف در مجموعه شهید مفتح
هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس و اعضــــای هیأت گلف 
با مدیرکل و معاون اداره کل ورزش و جوانان اســــتان 
همــــدان جلســــه ای در خصــــوص اجرای طرح توســــعه 

ورزش گلف برگزار کردند.
کمیته روابط عمومی هیأت  سمیرا حسینی مســــؤول 
گلف استان بیان کرد: در این جلسه که در دفتر حمید 
ســــیفی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان همدان 
برگزار شــــد ســــالوند پس از تشــــریح عملکــــرد هیأت 
گلف با طــــرح موضوعاتی درباره توســــعه و گســــترش 
رشــــته گلف اعام کرد، با توجه به رشــــد چشمگیر آمار 
ورزشکاران در سالهای اخیر نیاز به ساخت و راه اندازی 
زمین گلف در همدان به شــــدت احساس می شود که 
امیداوریم با همکاری اداره ورزش و جوانان استان این 

امر محقق شود و آرزوی دیرینه ورزشکاران رشته گلف 
به واقعیت بپیوندد.

در این نشست حمید ســــیفی مدیر کل اداره ورزش و 
جوانان اســــتان نیز با اظهار رضایــــت از عملکرد هیأت 
گلف خاطر نشــــان کرد: هیأت گلف یکی از هیأت های 
پویا و فعال در بین هیأت های ورزشی استان می باشد 
و در نظر داریم زمینی به مساحت تقریبی پنج هکتار در 
مجموعه ورزشی شــــهید مفتح همدان جهت ساخت 
زمین گلــــف اختصاص دهیم. وی بــــا توجه به ظرفیت 
هیأت گلف اســــتان و فعالیت های خــــوب این هیأت 
افــــزود، بیش از پیش هیأت گلــــف را حمایت خواهیم 
کرد و هدف ما توســــعه ورزش همگانــــی و قهرمانی در 

سطح استان می باشد.
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7 اندیشه

هگمتانه، گروه اندیشه: رهبر انقاب در دیدار فرماندهان 
نیروی هوایی و پدافند ارتش )19/11/99( درباره سیاست 
جمهــــوری اســــامی در مورد برجــــام فرمودنــــد: »آن طرفی 
که حــــق دارد بــــرای ادامــــه ی کار برجام شــــرط معّین کند 
ت هم این اســــت که ایران از اّول به تمام 

ّ
ایران اســــت. عل

تعّهدات برجامــــی خودش عمل کرد، جمهوری اســــامی 
به تمامــــی تعّهدات برجامی عمل کــــرد؛ آنها نقض کردند. 
ما حق داریم برای ادامه ی برجام شرط بگذاریم و این شرط 
را هم گذاشــــتیم و گفتیــــم و هیچ  کس هــــم از آن عدول 
نخواهــــد کرد؛ و آن این اســــت که اگــــر میخواهند ایران به 
تعّهدات برجامی -که چند تعّهــــد آن را لغو کرده- برگردد، 
ً لغــــو بکند؛ آن هم نــــه به زبان  ّ

بایــــد آمریــــکا تحریمها را کا
و روی کاغــــذ که بگویــــد لغو کردیم؛ نه، بایســــتی در عمل 
تحریمها را لغو کنند و ما راســــتی آزمایی کنیم و احســــاس 
کنیم که درســــت تحریمها لغو شــــده، آن وقــــت ما هم به 
این تعّهــــدات برجامی برمیگردیم؛ این سیاســــت قطعی 
جمهوری اســــامی اســــت و مورد اّتفاق مسؤوالن کشور 
هم هســــت و از این سیاست بر نخواهیم گشت.« پایگاه 
اطاع رســــانی KHAMENEI.IR ذیل پرونده »حرف قطعی« 
موضع جمهوری اســــامی در زمینــــه ی تحریم ها و برجام را 
در گفت وگو با آقای محمود واعظــــی، رئیس دفتر رئیس 

جمهور بررسی می کند.

رهبر انقالب در بیانات اخیرشــــان سیاست قطعی  �
جمهوری اســــالمی در مســــئله تحریم هــــا و برجام را 
تبیین کردنــــد. پیش از ایــــن هم تصریــــح کردند که 
مســــئله   ما بازگشــــت آمریکایی ها به برجام نیست، 
بلکه رفع تحریم هاســــت. ارزیابی شــــما از این اعالم 

موضع قطعی نظام چیست؟
آنچه که رهبر انقاب در ارتباط با شــــرایط امروز ما نســــبت 
به برجــــام فرمودند، اصولی اســــت که ایشــــان همواره در 
گذشــــته هم روی آن تأکید داشــــتند. بنای قطعی دولت 
به ویــــژه رئیس جمهــــور در ارتبــــاط با موضوعــــات کلیدی 
 اصــــول کار و 

ً
و مهم کشــــور بــــر این بوده اســــت که حتما

تصمیم گیری براســــاس رهنمودهای رهبر انقاب باشد. 
همین کار را ایشان اصرار و تاش داشتند که در رابطه ی با 
برجام اجرا کنند. طبیعی است که سیاستگذاری و خطوط 
کلی مهم است و کســــانی که در سطوح دیگر می خواهند 
در عمــــل ایــــن سیاســــت را اجرا کننــــد، ممکن اســــت با 
محدویت هایــــی مواجــــه شــــوند. البته تــــاش  آن ها هم 
اجرایی شدن سیاست مورد نظر نظام هست، ولی ممکن 
اســــت در عمل نتوانند به همه ی عاقه مندی هایشــــان 

برسند.
فرمایشــــات اخیر ایشــــان هم شــــفاف و هم دقیق بود و 
تأکید داشتند که در کشور یک صدایی وجود دارد. به نظر 
می رسد با این موضع هم در داخل، هم در خارج، هم برای 
آمریکا یی ها هیچ بهانه ای باقی نمی گــــذارد که بخواهند از 
اختافات داخلی برای رســــیدن به اهدافشــــان استفاده 

کنند.
بعد از خروج آمریکا از برجام، عاوه بر تحریم های هسته ای، 
موارد بســــیار زیادی تحریم با عناوین غیرهســــته ای به ما 
تحمیل شــــد. رهبر انقاب هم فرمودند اگــــر آمریکایی ها 
بدون رفــــع تحریم هــــا بخواهند بــــه برجــــام برگردند، حتی 
به جای سود ممکن اســــت برای ما ضرر هم داشته باشد. 

از نظر فنی این موضوع چگونه قابل تحلیل است؟
برجــــام به خودی خود، ارزشــــی ندارد. برجــــام موقعی ارزش 
پیــــدا می کند که ما منافع نظــــام را در آن ببینیم. اگر آمریکا 

به برجام برگردد و تعهداتــــش را انجام ندهد، این امکان را 
 
ً
پیدا می کند که در قطعنامه  2231 تأثیرگذار باشــــد. دقیقا
همان کاری کــــه آقای ترامپ می خواســــت انجــــام بدهد. 
حتی در نیویورک جلســــه   ای با ریاست خودش در شورای 
امنیت سازمان ملل تشکیل داد تا بتواند از نفوذ ریاست 
و فشــــار بر دیگران علیه ما اســــتفاده کند؛ چــــون از برجام 
خارج شده بودند. اگر آمریکایی ها می توانستند از سازوکار 

 به ضرر ما می شد.
ً
قطعنامه ی 2231 استفاده کنند، قطعا

آمریکا باید اّول به تعهداتش عمــــل کند. البته اروپایی ها 
هم  باید به تعهداتشان عمل کنند. آن ها در دوران ترامپ 
می گفتند ما می خواهیم بــــه تعهداتمان عمل کنیم، ولی 

فشار دولت آمریکا نمی گذارد.
موضــــوع دیگر اینکه آن ها تعهــــدات برجامی دارند و تمام 
مواردی که در برجام نوشته شده است، باید رعایت شود. 
تعهدات دیگری هم هســــت. ما همــــه  تحریم هایی که در 
چهار سال گذشته توســــط ترامپ علیه مان اعمال شده 
را هــــم غیرقانونــــی می دانیم و معتقدیم بایــــدن باید به 20 
ژانویه  2017 برگردد. از نظر ما تمام تحریم هایی که به دالیل 
مختلف در این چهار سال اعمال شده، به هیچ وجه، پایه و 
اساس ندارد. ممکن است آن ها بگویند ما این تحریم ها 
را تحت عنوان تروریســــم، حقوق بشــــر یا عناوین دیگری 
اعمال کردیم، ولی ما می دانیم که آن ها به بهانه  هسته ای، 

این کارها را کردند.
از  به نوعــــی  بایــــد  مــــا  هــــم  راســــتی آزمایی  بــــا  ارتبــــاط  در 
برگشتنشــــان اطمینــــان پیــــدا کنیــــم؛ یعنــــی برگشــــتن  
آن ها به برجام موقعــــی از نظر ما قابل قبول اســــت که به 
تعهداتشــــان برگردنــــد. یعنی آنچه که آن هــــا اعام و اباغ 
می کنند، اگر در عمل انجام نشــــود، مــــا هم در عمل کاری 
انجام نمی دهیم. ما اآلن ابزاری داریم که از این ابزارها برای 
اطمینــــان پیداکردن می توانیم اســــتفاده  کنیــــم. مثًا اگر 
تحریم بانکی ما را بردارند، بانک مرکزی ما بتواند بگوید که 
پول جا به جا شده است. اگر تحریم نفتی ما برداشته شود، 
کشــــورهایی که با وزارت نفت ما قرارداد بســــته اند، دیگر 

تحت فشار آمریکا نباشند و بتوانند نفت بخرند.

به جــــز بحــــث رفــــع تحریم هــــا و بازگشــــت آمریکا  �
بــــه برجــــام، خســــارات  وارده در ایــــن چند ســــال نیز 
ح اســــت. با خــــروج آمریــــکا از برجام، خســــارات   مطر
و عدم النفع هــــای مهمی به مــــا وارد شــــد. البته این 
موضــــوع اّول ما نیســــت و بحث اصلی رفــــع تحریم 
اســــت، ولــــی در میان مدت بایــــد در دســــتور کار قرار 
بگیــــرد. برنامه  دولــــت در این زمینه چیســــت و چه 
رویکردی برای مطالبه  خســــارات  وارده در دستور کار 

دارید؟
مســــئله  خســــارت موضوع مهمی است. خســــارت ایران 
به دلیــــل مســــائل اقتصــــادی و فشــــار گرانــــی روی مردم 
ملمــــوس بــــود. آقــــای رئیس جمهــــور هم در ســــخنرانی 
بیست ودو بهمن اشــــاره کردند که همه  مردم کشورهای 
دنیا و مردم آمریــــکا از ترامپ عصبانــــی بودند، ولی جرأت 
ابــــرازش را نمی کردنــــد که بــــه مــــردم ایــــران بدهکارند. ما 
ایســــتادیم و همه  اقداماتــــی که الزم بود را انجــــام دادیم و 
نتیجه اش حذف او شــــد؛ اّما همان طور کــــه رهبر انقاب 
فرمودنــــد، ما بایــــد در مرحله  بعد این طلبکاری را داشــــته 
باشــــیم و حفظ کنیــــم. برای ایــــن کار هم باید ســــازوکاری 
داشته باشــــیم، چراکه فقط ما خسارت ندیدیم. بسیاری از 
کشورهایی که می خواهند با ما همکاری اقتصادی داشته 

باشند، به دلیل فشارهای آمریکا خسارت دیدند.

بایدن در ســــخنرانی ای  کــــه در وزارت خارجه شــــان  �
 عجله ای 

ً
داشت اشاره ای به بحث برجام نکرد؛ ظاهرا

بــــرای این موضــــوع ندارنــــد. از طرف دیگــــر بعضی از 
مؤثریــــن اطــــراف بایدن صحبت از بحث موشــــکی و 
حضور منطقه ای جمهوری اسالمی دارند و به مسئله  
آمریکا به برجــــام پیوند می زننــــد. موضع  بازگشــــت 
جمهوری اســــالمی را در ایــــن زمینه چگونــــه ارزیابی 

می کنید؟
موضــــع مــــا این اســــت که برجــــام بــــه هیچ چیــــزی پیوند 
نمی خورد. ما دو نکته  روشن در این باره داریم؛ اواًل ما برای 
مدت طوالنی با مجموعه ای در ارتباط با مسئله  هسته ای 
مذاکره کردیم و به یک نتیجه ای رسیدیم. ما به یک توافقی 
رســــیدیم و دوباره راجع به توافق مان مذاکــــره نمی کنیم؛ 

یعنی توافق همین است که قبًا انجام شده.
 برجام به هیچ چیز وابســــته نیســــت؛ یعنــــی ارتباطی 

ً
ثانیا

به بحث موشــــکی نــــدارد. ضمن اینکه موضــــع دولت در 
بحــــث موشــــکی همــــواره این بوده اســــت که بخشــــی از 
قدرت ایران و بخشــــی از توانایی های ماست و تحت هیچ 
شرایطی قابل مذاکره نیست. این موضع روشن ماست. 
آن هــــا حرف های دیگری هــــم راجع به منطقــــه می زنند. ما 
خودمــــان راجع به منطقه داریم مذاکره می کنیم و بیشــــتر 
از آن ها ثبات، صلح و همکاری بین کشــــورها در منطقه را 
می خواهیم؛ اّما آنچه که مربوط به قدرت و مســــائل داخلی 
کشــــورمان اســــت را معامله نمی کنیم و حاضر نیســــتیم 

راجع به این موضوعات صحبت کنند.

یکــــی از کلیدواژه های پرتکرار رهبــــر انقالب در این  �
چند ســــال، »تجربه  برجام« اســــت و ایشــــان در مورد 
آن خیلــــی صحبــــت کردند. اگــــر ما بخواهیــــم با نگاه 
درس و عبــــرت تاریخی به برجام نــــگاه کنیم، در نظام 
حکمرانی مان چطور می توانیم از این تجربه استفاده 

کنیم؟
هر تجربه ای هم به ما، هم به کســــانی که عمل کردند و هم 
بــــه آیندگان درس می دهــــد. اّولیــــن درس برجام هم این 
است که این خودباوری را باید به ما بدهد که ایران یک تراز 
قدرت است که می تواند با قدرت های بین المللی بنشیند 
و مذاکره کند، بایســــتد و اهداف خودش را محقق کند. ما 
همیشه اعتقاد داشــــتیم که غنی سازی حق ماست، ولی 
وقتی آن هــــا هم می گویند غنی ســــازی حق ایران اســــت، 
نشان می دهد که ما توانستیم جریان را به گونه ای هدایت 
کنیــــم که نتیجه اش قطعنامه 2231 بشــــود و این قدر هم 
محکم باشد که آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت 

با همه  قدرت و نفوذش نتواند کاری کند.

؟ � از نظر نقاط ضعف چطور
وقتــــی در پیمانی مــــوارد مورد نظــــر را به دســــت نیاورید، 
نقطه ضعف می شود و ممکن است طرف مقابل راه هایی 

را مثل مکانیزم ماشه باز کند.
همان موقــــع هم بحث هــــای مختلفی بود که اگر کســــی 
برجام را نقض کــــرد، چه کار کنیم. پیشــــنهادات مختلفی 
بود. یــــک پیشــــنهادی هم که همــــان موقع مطــــرح بود، 
تشکیل یک گروه سه جانبه متشکل از یک نفر از ما، یک 
نفر از آن ها و یــــک نفر هم بی طرف باشــــد. البته آن موقع 
ایــــن نگرانی  هم بــــود که با توجــــه به قدرت بیشــــتر آن ها 

ممکن است نفر بی طرف را بتوانند تحت فشار بگذارند.
فارغ از مناقشات جناحی و گفت وگوهای سیاسی داخلی 
که نســــبت به برجام وجود دارد، به نظر شــــما نمی شــــد با 
طمأنینه  بیشتری در انعقاد برجام عمل می کردیم؟ به نظر 

شما شتاب زدگی در انعقاد برجام به ما ضربه نزد؟
در ایــــن دولت از ســــال 92، خیلــــی زمان برد تا بــــه نتیجه 
رسید. البته مذاکره ی سخت و پیچیده ای  بود و ابعاد فنی 
و سیاسی  زیادی داشــــت، ولی فقط ما نبودیم که از توافق 

درس آموختیم، بلکه آن ها هم آموختند.
 آقایان 

ً
شــــناختی هم که من از تیم مذاکره کننده مشخصا

دکتر ظریــــف، دکتر تخت روانچــــی، دکتر عراقچــــی و دکتر 
صالحی دارم، آن ها را آدم های مسلمان، متدین، دلسوز و 
ملی می دانم و مرید و عاقه مند به رهبر انقاب هســــتند. 
این افراد کسانی نیستند که خدای ناکرده با تعجیل کاری 
انجام بدهند و رهنمودها یا سیاســــت های ایشان اعمال 
نشود. ممکن اســــت که در عمل فکر می کردند کاری که 
دارند می کنند عین همان چیزی است که به آن ها منتقل 
شــــده. اراده ای که دولت و شــــخص آقــــای رئیس جمهور 

داشت، همواره تاششان این بود که این ها انجام شود.

توصیــــه و تذکر مهمــــی که رهبر انقــــالب در بیانات  �
اخیرشان به مسؤولین و مردم داشتند، »اتحاد ملی« 
بود. ترجمان اتحاد ملی در سیاســــت خارجی چگونه 
اســــت؟ نگاه  شما به مســــئله ی اتحاد ملی از زاویه ی 
دیپلماسی و پرهیز از مواضع ناهمگون در سیاست 

خارجی کشورمان چگونه است؟
همواره هم امام راحل)ره( ، هــــم رهبر انقاب روی وحدت 
کلمه و انســــجام تأکید داشــــته و دارنــــد. حکمرانی خوب 
به وحــــدت کلمه نیــــاز دارد. اختاف نظر همه جا هســــت؛ 
حتی در یــــک خانواده هم بیــــن چند بــــرادر و خواهر راجع 
بــــه مســــئله ای اختاف نظــــر هســــت، ولــــی مهــــم حفظ 

بینشــــان  محّبــــت  و  صمیمیــــت  و  خانــــواده  شــــاکله ی 
اســــت. اختاف نظر وجود دارد، ولی خانــــواده را فدای این 

اختاف نظر نمی کنند.
اگر حکومــــت را به عنوان یــــک خانواده  ببینیــــم، همه ما 
به عنوان اجــــزای این خانواده برای اینکــــه بتوانیم بهتر به 
مردم  خدمت کنیم، هیچ مسئله ای نداریم که در اتاق های 
دربسته نظراتمان را در میان بگذاریم. اگر بین قوا اختافی 
وجــــود دارد، فصل الخطاب رهبر انقاب اســــت. بنابراین، 
در کشــــوری که بن بســــت نــــدارد و می توانــــد مهم ترین 
موضوعاتش را با تفســــیر قانون اساســــی یا رهنمودهای 
 نبایــــد دوصدایی وجود 

ً
رهبــــر انقاب حــــل کند، قاعدتــــا

داشــــته باشــــد به گونه ای که مردم احســــاس کنند که در 
حاکمیت شکافی هست.

ممکن اســــت در داخل ما یک ســــری چیزهــــا را بپذیریم. 
باالخره در انتخابات کســــی که می خواهد انتخاب شــــود، 
این حــــّق را دارد که در زمان رقابت هــــای انتخاباتی بگوید 
که بعضــــی از کارهای دولــــت قبلی را قبــــول دارد یا ندارد؛ 
ولــــی آدرس غلــــط دادن، دوصدایــــی و موضع گیری هــــای 
این چنینی در رابطه با سیاســــت خارجی را ســــّم می دانم. 
ما دشــــمن داریم و با هرکشوری که مذاکره می کنیم، حتی 
اگر همســــایه ی ما باشــــد، باالخره رقیب ماســــت. ما باید 
به گونــــه ای با آن ها مذاکره کنیم که بتوانیم با پشــــتوانه ی 
حمایت نظام مان یک مذاکره ی قوی داشــــته باشــــیم که 

روی حرف ها و مواضعمان حساب  کنند.
وقتــــی رهبــــر انقاب جلســــه  خاص با ســــران ســــه قوه و 
مســــؤولین نظام گذاشــــتند و در ســــخنرانی علنی  19 دی 
نکاتــــی را فرمودند، به ایــــن دلیل بود که سیاســــت نظام 
همین اســــت و باید خودمــــان را با این سیاســــت تنظیم 

کنیم.

براساس تجربه  خود در سال های حضور در دولت  �
اگــــر از نکات و توصیه هــــای رهبر انقــــالب در حوزه ی 
مذاکرات هســــته ای و دیپلماســــی بحثــــی به نظرتان 

می رسد بفرمایید.
دوران  در  چــــه  بــــودم،  خارجــــه  وزارت  در  کــــه  دورانــــی  در 
ریاســــت جمهوری و چه رهبری، نکات و دستورات ایشان 
در رابطه با سیاســــت خارجی، خیلی دقیق، تعیین کننده و 
مهــــم بود. در ارتباط با برجام هم ایشــــان همواره در دوران 
مذاکرات، شکل گیری برجام و دوران چهارساله ی ترامپ، 
تیزبینی و ظرافت هایی نســــبت به چگونگی موضع گیری 
 دولت ترامــــپ از ایران 

ً
داشــــتند که دشــــمن و مشــــخصا

آدرس غلط نگیرد و فشــــار یا جنگ اقتصــــادی روی ما اثر 
نگذارد.

هگمتانه، گروه اندیشــــه: مرحوم عامه مجلســــی در کتاب 
، باب پنجم ذیل احوال مؤمن آل فرعون، روایتی  بحاراألنوار
را از ابــــن عباس نقــــل می کند]1[ که نبی اکــــرم )ص( فرمود: 
َبٌة« وقتی من در شــــب  ْت ِبــــی َراِئَحٌة َطّیِ ْســــرَِی ِبی َمّرَ

ُ
ا أ ّمَ

َ
»ل

معراج به آســــمان ها رفتم، بوی خوشــــی استشمام کردم. از 
جبرئیل پرســــیدم ایــــن بوی خوش چیســــت؟ عرض کرد: 
ْواَلُدَها« این بو، رائحه آرایشگر 

َ
»َهِذِه َماِشــــَطُة آِل ِفْرَعْوَن َو أ

آل فرعون و فرزندانش اســــت. در همان جا جبرئیل امین، 
داســــتان این مخدره بزرگوار را برای نبی اکــــرم )ص( تعریف 
کرد. ظاهرا این آرایشگر آل فرعون و دربار او، همسر مؤمن 
آل فرعون بوده است. روزی در هنگام آرایشگری برای دختر 
فرعون، وســــیله ای که به دست داشــــت بر زمین می افتد 
و هنگامــــی که می خواهد آن را بردارد، ذکر شــــریف »بســــم 
اهلل« را بر زبان جاری می کند. وقتی دختر فرعون این اســــم را 
می شنود، می گوید »اهلل« کیســــت؟ پروردگار ما که فرعون 
اســــت؛ پدر من پروردگار اســــت. او در جــــواب می گوید: نه، 
پروردگار من خدای موسی است. البته باید روایات ماحظه 
شــــود و در این باره تفقه شــــود، اما محتمل اســــت که این 
واقعه بعد از شهادت مؤمن آل فرعون باشد. چون حسب 
روایات، مؤمــــن آل فرعون خزانه دار فرعون بوده و ســــالها 
ایمانش را کتمــــان کرده )َیْکُتُم ِإیَماَنــــُه(]2[ اما بعد از اینکه 
ماجرای َسَحره و اعتراف آنها به حقانیت حضرت موسی )ع( 

محقق شد، او نیز ایمان خود را اظهار کرد و همراه با سحره به 
شهادت رسید. شاید همسر او نیز بعد از شهادت او، خود 
را موظف به اعام موضع دیده و لذا بر ســــر موضع توحیدی 
خود ایســــتاد. در نتیجه، فرعون اعام کــــرد اگر تو به خدای 
موســــی اعتقاد داری، تو را با تمام فرزندانت آتش خواهم زد! 
دستور داد آتشــــی در تنور افروختند و در مقابل چشم این 

مخدره الهی، تک تک فرزندانش را در تنور آتش انداختند.
 وقتی نوبت به نوزاد شــــیرخوارش رسید، او به تکلم در آمد 
« به خودش شــــک  َحّقِ

ْ
ل

َ
ی ا

َ
ِک َعل اْه ِإّنَ ّمَ

ُ
و گفــــت: »ِاْصِبرِی َیا أ

راه مده و صبر کــــن و بر همین مدار حق باقی بمان. نهایت 
امر او و نوزادش را نیز در تنور آتش انداختند. اینها مخدراتی 
هستند که بوی خوش آنها در آسمانها پیچیده است. این 
 ، عظمت فعل و موضع گیری شــــان در مقابل دستگاه کفر
آســــمان ها را معطر کرده و نام و یادشان را در تاریخ جاودان 
کرده؛ بــــه نحوی که در مقامــــات روحانی نبی اکــــرم )ص( در 

معراج نیز ذکر و یاد آنها برقرار است.
در مباحث گذشــــته بیان شد که اســــاس مأموریت انبیاء 
و اوصیــــای الهی، »موضــــع گیری در مقابل دســــتگاه کفر و 

« اســــت و معجزات نیز  به تزلــــزل در آوردن قدرت ائمه کفر
به عجزدرآورنــــده قدرت مــــاء و مترفین و مســــتکبرین و 
طواغیت اســــت. انبیاء الهی در ابتدای بعثت خود در یک 

فضای راحت و ساده و پر از صلح و صفا قرار نداشتند.
 این طور نبوده که جمع بزرگی نشســــته باشــــند و به انبیاء 
بگویند شــــما که ادعــــا دارید، بیاییــــد و توضیحاتی در مورد 

اعتقادات حقه بفرمایید تا ما گوش دهیم.
 بعد هم بگویند: »عجب! چه اســــتدالالت خوبی بود! چرا تا 
به حال ما به این حقائق توجه نداشــــتیم« و سپس مؤمن 

بشوند.
، انبیاء الهی وقتی مبعوث شــــدند، در مقابل جامعه   خیر
مادی و نظم حاکم بر آن قرار گرفتند. فرعون ها و نمرودها 
برای خودشان دستگاه ساخته بودند، فدایی و جان برکف 
تربیت کرده بودند، نیرو جمع کــــرده بودند، طبقه حاکم و 
محکوم ساخته بودند و بشریت را به استعمار و استحمار 
و اســــتثمار خــــود در آورده بودند تا با بیگاری کشــــیدن از 
مــــردم، بهتر و راحت تر به اهواء خود برســــند. لــــذا تا زمانی 
که این نظم و این قدرت مادی نشــــکند، مردم قلوبشان 

به ســــوی حق منعطف نمی شــــود بلکــــه در اوج ظلماتی 
که طواغیــــت و ائمه کفر ایجاد کرده انــــد، گرفتارند. افکار و 
روحیاتشــــان در آن نظم مادی گرفتار شــــده و درگیر قوت 
الیموتی هستند که اگر سلطان اجازه دهد، بتوانند اندکی 
از دســــترنج خود بردارند تا زندگــــی را بگذرانند. لذا در قرآن 
کریــــم از زبان کفار خطــــاب به انبیاء الهی آمده اســــت: »َما 
« )هود/91( ما خیلی از حرف های شما 

ُ
ا َتُقول َنْفَقُه َکِثیًرا ِمَمّ

را نمی فهمیم! چون ارتکازات و افکار و روحیات متناسب 
با نظم مادی شــــکل گرفته و پرورش یافته و آن جامعه نیز 

اسیر قدرت ائمه کفر است.
انبیــــاء الهی با آیــــات و معجــــزات و موضع گیری های الهی 
به ســــوی قــــدرت و نقطه کانونی دســــتگاه کفــــر مبعوث 
می شــــدند تا آنها را به شکســــت و عجز بکشانند و پس از 
روشن شــــدن حقانیت انبیاء الهی، این امکان برای مردم 
ایجاد می شود تا جرأت کرده و از حول نمرودها و فرعون ها 

پراکنده شوند و بر محور نبی الهی جمع شوند.
 این مأموریت ســــخت و پیچیده و دشوار بدون همراهی 
همه جانبه ی مخدراِت انبیــــاء و اولیای الهی ممکن نبوده 

ل فرعون بود. عفت و  اســــت که یک نمونه آن ماشــــطه آ
عطوفت انقابی او آنقدر عظمــــت دارد که نبی اکرم )ص( 
در شب معراج، با اثر فعل ایشان و رایحه معطرش مواجه 
می شــــود. اگر بخواهیم از تمــــام مخدرات انبیــــاء الهی در 
طــــول تاریخ بــــه محوریت حضــــرت زهــــرا )س( الگوگیری 
 در عبادات فــــردی چون نماز 

ً
کنیــــم، نباید آنهــــا را منحصرا

و روزه و حجاب و تربیت فرزند و همســــرداری تعریف کرد! 
اگرچه این بزرگواران در تمــــام احکام فردی نیز در باالترین 
ســــطح ممکن انجــــام وظیفــــه می کردند اما ُبعــــد اصلی و 
هویت اصلی شــــخصیت آنها باید به همراهــــی با انبیاء و 
اولیای الهــــی در دفاع از توحید و شکســــتن نظم مادی و 
ضربه به قدرت دســــتگاه کفر تعریف شــــود. البته دفاع از 
کلمه توحید در مقابل دســــتگاه کفر که قدرت مستقر بر 
ارواح و افکار و اجســــاد بوده، سراســــر ریسک و خطر بوده 
است. در واقع دفاع از پرســــتش خدای متعال یک حکم 
اعتقادی اســــت و بر همه احکام فقهی حاکم و از همه آنها 
اشرف است و در مبحث گذشته بیان شد که در هر دوره 
از تاریخ، این حکم اعتقادی یک شکل خاص پیدا می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد13، صفحه163. ]1[. بحار األنوار

، آیه 28.  ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َیْکُتُم ِإیَماَنُه...« سوره غافر
ٌ

 َرُجل
َ

]2[. »َوَقال

معاون مالی و پشتیبانی نیروگاه خبر داد:

کاشت 50 هزار اصله درخت در نیروگاه 
شهید مفتح

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: معاون مالی و پشــــتیبانی نیروگاه شــــهید 
مفتح از کاشــــت 50 هزار اصلــــه درخت در نیروگاه خبــــر داد و گفت: این 
طــــرح هم زمان با هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری یعنی از 15 لغایت 
22 اسفند و روز بزرگداشــــت شهدا یعنی روز 22 اسفند در نیروگاه شهید 

مفتح اجرا می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، بیژن مدبــــری عنوان کــــرد: یکی از رســــالت های 
اجتماعی نیروگاه، حفظ و صیانت از محیط زیســــت و بســــت و گسترش 

فضای سبز است.
وی با اشــــاره به اینکه در سال گذشته بیش از 20 هزار درخت در 8 هکتار 
زمین کاشته شــــد، اظهار کرد: امســــال و هم زمان با هفته منابع طبیعی 
و روز بزرگداشــــت شهدا، طرح کاشــــت 50 هزار اصله درخت در زمینی به 

مساحت 20 هکتار به اجرا در می آید.
مدبری در خصوص نوع ایــــن درخت ها اعام کرد: اکثــــر این درخت ها از 
نوع صنوبر هســــتند و بر اساس نقشه راهی که ترســــیم شده، با رعایت 

استانداردهای کشاورزی کاشته می شوند.
معاون مالی و پشــــتیبانی نیروگاه بــــا بیان اینکه عملیات آماده ســــازی 
و کاشــــت درخت  هــــا را آغــــاز کردیم، گفت: چــــون تعــــداد درخت ها زیاد 
اســــت، امکان اینکه همه این درخت ها در یک روز کاشــــته شود، وجود 

ندارد؛ چراکه زیرســــازی، آماده سازی و چاله کنی این درخت ها زمان زیادی 
می گیرد.

به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح، مدبری 
در پایان اضافه کرد: آماده سازی زیرساخت ها آغاز شده است و درخت ها 
کاشته می شود و به همین مناسبت در هفته منابع طبیعی و در آستانه 
روز شــــهدا مراســــمی با حضور جمعی از مســــؤوالن اســــتان همدان در 

نیروگاه برگزار می شود.

منزلت مادر حضرت موسی و حضرت آسیه ؟اهع؟  در همراهی با پیامبر الهی
حجت االسالم محمدصادق حیدری

برجام و رفع تحریم ها در گفت وگو با محمود واعظی

برجام به خودی خود
ارزشی ندارد

مسؤولیت خطیر متکفران 
اسالمِی حوزه و دانشگاه

عملیاتی سازی اسالم ناب �
کــــردن مفاهیــــم معرفتــــی  دغدغــــه »عملیاتــــی 
اسام« سابقه دیرینی در اندیشه حضرت آیت ا... 
خامنــــه ای دارد. از دوران جوانــــی کــــه می گفتنــــد 
»معــــارف و دســــتگاه فکــــری اســــامی از تجرد و 
ذهنیت محض خارج گشــــته و ناظــــر به تکالیف 
عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد.« )مقدمه 
طرح کلی اندیشــــه اســــامی در قرآن( تاکنون که 
کیــــد می کننــــد »عناویــــن و مفاهیــــم معرفتی  تأ
اســــام، جنبه ی عملّیاتــــی و ترجمــــه ی عملّیاتی 
پیدا کنــــد و عمل به آنها ممکن و رایج بشــــود.« 

1399.12.04

 ضــــرورت به روزرســــانی نرم افــــزاِر حکومت  �
اسالمی

این نــــگاه در حقیقت نشــــان دهنده کشــــش 
مفاهیم معرفتی در اداره نظام اســــامی اســــت. 
که  ]اســــت[  نیازهایی  از  »یکــــی  نــــگاه  ایــــن  لذا 
همه ی  و  اســــامی  جوامع  همــــه ی  ابتــــاء  مورد 
دارند  نیاز  آن  به  و  اســــت  اســــامی  کشــــورهای 
و بخصــــوص کشــــور عزیــــز ما کــــه بحمــــداهلل با 
آن نیــــاز دارد.«  نظام اســــامی اداره میشــــود به 
1399.12.04 بــــا این توصیف، در نظام اســــامی 
آرمانــــی را، یک ســــرمنزلی را در  الزم اســــت »یک 
نظــــر بگیریــــم و تعریف کنیم و برای رســــیدن به 
کنیم، و در این  کامل  برنامه ریزی  ســــرمنزل،  آن 
راه عمــــل کنیــــم.« 1393.12.21 از طرفــــی، بــــرای 
رســــیدن به این آرمانها ابزارهایی الزم است؛ لذا 
ابزارهای  و  وســــایل  این  »بایستی  اسامی  نظام 
رســــیدن را که جزو مفاهیم معنوی و منظومه ی 
معرفتِی اســــام است، جســــتجو کند، پیدا کند، 
اینها را عملّیاتــــی کند و راه بیفتد.« 1399.12.04 
به بیــــان بهتــــر »این یــــک نرم افزار اســــت برای 
حکومــــت  اســــامی.  حکومــــت  ســــخت افزار 
اســــامی را به عنوان سخت افزار در نظر بگیرید، 
اگر نرم افزار مناســــب خودش را نداشــــته باشد، 
همــــه   1399.12.04 نمیخــــورد.«  کار  هیــــچ  بــــه 
آموختن مفاهیم  اینها به این دلیل اســــت کــــه 
معرفتی و ارزشــــهای اســــامی »بخشی از اسام 
اســــت؛ بخــــش دیگــــرِ اســــام عبارت اســــت از 
جامعه«  متــــن  در  حقایــــق  ایــــن  کــــردِن  محّقق 
کســــی  آن  دین  »عاِلــــم  اساســــا  و   1398.02.18
برای  و  فرامیگیــــرد  را  دیــــن  معــــارف  که  اســــت 

1398.02.18 میشود.«  میدان  وارد  آن  تحّقق 
نظــــام  فعالیــــت  دامنــــه  گســــترش  طرفــــی،  از 
نیازهای  و  مســــائل  پیدایــــش  باعث  اســــامی، 
جدید می شــــود. لذا نظام اســــامی »بــــه همین 
آن  را،  نرم افــــزار  آن  کــــه  دارد  احتیــــاج  تناســــب 
مجموعه ی معنــــوی را نو به نو تجدید حیات کند 
، نظام  1399.12.04 همین امــــر کنــــد.«  بــــه روز  و 
عقبه ی  اینکــــه  به  میکند  »نیازمنــــد  را  اســــامی 
فکــــرِی تغذیه کننده ی نظام هم گســــترش پیدا 
کند. آن عقبــــه ی فکری ای که نظــــام را دارد جلو 
از انحرافش جلوگیری  میبرد و تغذیه میکنــــد و 
مفاهیم  بایــــد  بشــــود،  تقویــــت  بایــــد  میکنــــد، 
جدیــــد مطرح بشــــود.« 1399.12.04 این، همان 
فضــــای  »از  کــــه  اســــت  خطیــــری  مســــؤولیت 
صاحب نظــــر و متفّکر ِبِجد باید مطالبه بشــــود و 

1399.12.04 بگیرد.«  انجام  باید  کار  این 

و  � حــــوزه  نخبــــگان  خطیــــر  مســــؤولیت   
دانشگاه

»تشــــکیل نظام اســــامی کــــه داعیــــه دار تحّقق 
زندگی  صحنه هــــای  همه ی  در  اســــامی  مقّررات 
است، وظیفه یی استثنایی و بی سابقه بر دوش 
 1371.08.24 اســــت.«  نهــــاده  علمیــــه  حــــوزه ی 
طبیعت  بــــه  اســــامی  جمهوری  »نظام  طرفــــی  از 
خود، نظامی وابســــته ی به علمای دین اســــت.« 
1370.11.30 لــــذا »حــــوزه ی علمیــــه بایــــد نظــــام 
اســــامی را از خــــود بدانــــد و برای تکمیــــل و رفع 
نقص آن، همه ی کوشــــش خود را مبذول کند.« 
1379.07.14 به همین دلیــــل فضا و علمای ما 
باید »مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش 
می آید، از لحاظ فقهی مشــــخص کنند... بعد این 
بحث ها می آید دســــت روشــــنفکران و نخبگان 
اینها  دانشــــگاهی،  غیر  و  دانشــــگاهی  گوناگون 
را بــــه فرآورده هائــــی تبدیــــل میکننــــد کــــه قابل 

استفاده است.«  1390.06.17 
»اگر مــــا مجموعــــه ی روحانّیــــون و اهــــل علم و 
کســــانی کــــه در مســــائل دینــــی کار میکنند، در 
همــــه ی مســــائل خودمــــان ایــــن را هــــدف قرار 
بدهیم... موّفقّیت های زیادی خواهیم داشت.« 

1393.12.21

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل نوســــازی و توسعه 
و تجهیز مدارس اســــتان همدان از ســــاخت 70 مدرســــه 
از ســــوی بنیاد برکت در همدان خبر داد و گفت: تاکنون 
50 مدرســــه تحویل داده شــــده و 20 مدرسه نیز در دست 

احداث است.
از افتتاح  گــــزارش هگمتانــــه، محمدحســــین مــــرادی  به 
مســــجد بنیاد برکت در روســــتای نهران اســــتان همدان 
خبر داد و اظهار کرد: این مســــجد به صــــورت هم زمان با 

100 مدرســــه و 350 مســــجد بنیاد برکت در سراسر کشور 
افتتاح شد.

وی با اشــــاره بــــه اینکــــه این مراســــم با حضــــور آیت اهلل 
محمــــدی گلپایگانی؛ رئیــــس دفتر مقــــام معظم رهبری، 
رئیــــس ســــتاد اجرایی فرمــــان حضــــرت امــــام)ره(، وزیر 
آمــــوزش و پرورش و رئیس ســــازمان نوســــازی مدارس 

کشــــور بــــه صــــورت ویدئوکنفرانــــس برگزار شــــد گفت: 
مســــجد نهران با صد مترمربع زیربنا با اعتبار یک میلیارد 
و 250 میلیون ریال از محل اعتبارات بنیاد برکت ساخته 

شده است.
مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان همدان خاطرنشان 
کرد: نظارت بر اجرای این طرح بر عهده اداره کل نوســــازی 

مدارس بود و پس از ساخت تحویل مردم روستای نهران 
شد.

وی با اشاره به تعهد به ســــاخت 70 مدرسه از سوی بنیاد 
برکت در اســــتان همدان عنوان کرد: تاکنون 50 مدرســــه 
تحویــــل داده شــــده و 20 مدرســــه نیز در دســــت احداث 

است.

بنیاد برکت 70 مدرسه در استان همدان می سازد

مبحث سوم
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)نوبت دوم(

شهرداری اللجین به اســتناد ماده /13 آیین نامه مالی شــهرداری ها و مجوز شماره 2047-2052/م/ش شورای شــهر اللجین در نظر دارد نسبت 
به فروش چهار قطعه از زمین های خود اقدام نماید. شــر کت کنندگان می توانند با توجه به شــرایط ذیل پیشــنهاد خود را به انضمام فیش واریزی 
سپرده به حساب سیبای شماره 0106885349009 در پاکت در بسته و الک و مهر شــده تا سه شنبه مورخه 99/12/26 به دبیرخانه شهردرای 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط:

 قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.
 شهردرای در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد، به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، مشروط، مخدوش یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهند شد.

 برنده مزایده موظف اســت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شــهرداری جهت واریز مبلغ کل بهای ملک مورد نظر به صورت نقد 
به حساب شهرداری مراجعه ، در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

  سپرده نفرات اول تا ســوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. پیشــنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخه 99/12/27 
بازگشایی و قرائت خواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 2-34522061 )081( تماس حاصل نمایید.

قیمت پایه هر کدام بر حسب هر مترمربعمتراژ هر یکمبلغ سپرده هر کدامزمین مورد نظرردیف

47.500.000 ریال475.000.000200 ریال4 قطعه زمین در ابتدای بلوار معلم، راه قدیم دستجرد1
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
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 زیر نظر شــــورای نویسندگان
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز
دیدار مدیران منابع طبیعی استان همدان با آیت ا... حبیب اهلل شعبانی

شیخ انصاری همه روزه به نوعی 
خدمت مادرش می رفت

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: جز خدا را نپرستید و به 
، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان کمک کنید. پدر مادر

حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: حفظ نعمت ها از طریق صله رحم 
و ارتباط به خویشاوندان محقق می گردد.

حکایت: 
عامه شــــیخ انصــــاری پس از جلســــه درس همــــه روزه خدمــــت مادرش 
می رســــید و ضمن احوال پرســــی به نوعی مثل مــــزاح کردن او را خشــــنود 
می ســــاخت ســــپس به ســــایر امور می پرداخت وقتی مــــادرش به رحمت 
خدا رفت در کنار جنازه اش سخت می گریســــت، برخی گفتند شما در این 
موقعیت واال صحیح نیســــت تا این اندازه برای ایشان اشک بریزید، شیخ 

انصاری به آنان گفت: گویا شما از مقام مادر بی اطاع هستید.
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

تــــو دِر  نثــــاِر  یــــک  بهشــــت،  هشــــت  ای 
تــــو دِر  داِر  پــــرده   ، ســــپهر هفــــت  وی 
منیــــر خورشــــیِد  جامــــه،  کبــــود  و  زرد  خ  ر
تــــو دِر  غبــــاِر  ذرٔه  سرگشتــــــــــــٔه 
سعدی

امام علی علیه السالم:

بـار خـدایا تو خود خوب می دانی که تالش و کوشش ما برای 
کشمکش قدرت و فزون خواهی ثروت و... نبود و انگیزه ای جـز 

بازگشت شعائر دین تو و ایجاد اصالح در سرزمین های تو نبوده 
است، تا بندگان مظلومت، امنیت و آسـایش یـابند و حدود و حقوق 

به تعطیل کشیده شده ات به اجرا در آیند.
نهج البالغه، الخطب: 1۲9

برف می نامد
هگمتانه، گروه فرهنگی: مســــتند »برف می نامد« بــــه کارگردانی مرجان 

خسروی و تهیه کنندگی مهدیه سادات محور تولید شده است.
در خاصه داستان این مستند آمده است: مینا زنی جوان است که سه 
فرزند دختر دارد و حاال 9 ماهه باردار است، او در اقلیمی زندگی می کند که 

داشتن فرزند پسر یک امتیاز محسوب می شود...
: پژوهشگر و کارگردان:  عوامل مســــتند »برف می نامد« عبارت اســــت از
، مجری طرح:  مرجان خسروی باِلدی، تهیه کننده: مهدیه ســــادات محور
، تدوین: سجاد ایمانی،  : محمد قلی پور میاد خسروی باِلدی، تصویربردار
: مجید یوســــفی، طراحی و ترکیب صدا:  موسیقی: ســــتار اورکی، صدابردار
: علی نــــوروزی، مدیر تولید: ناصر قائدی،  آرش قاســــمی، اصاح رنگ و نور
تولید و حمل و نقل: روح اهلل یوســــفی، علی خسروی، پخش فیلم: میاد 
خســــروی بالدی این مســــتند چندی پیــــش موفق به دریافــــت جایزه 
بهترین فیلم  بخش بلند جشنواره بیگ اســــکای آمریکا شد. این فیلم 
پیش از این، منتخب جشــــنواره ای دفا نیز شده بود. فیلم برف می نامد 
از بین 10 فیلم نامزد در این بخش، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم 
این جشنواره شد. جشنواره »بیگ اسکای« یکی از مهم ترین رویدادهای 
کادمی اســــکار اســــت و مســــتند »برف  جهانی مســــتند و مــــورد تأیید آ
می نامد« اولین مســــتند ایرانی اســــت که موفق به دریافت جایزه از این 

جشنواره شده است.

مستند

فُرخَدم، خوِدَمم 
َ
تیشی که ا  آ

َ
ا

ُسخَدم

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گــــذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی 
وقتها یادمان می رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان 
چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان و جوانان 
امــــروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیــــم حتی به 
گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و 
کــــه می تواننــــد خاطرات  واژه های قدیمی هســــتند 
گذشــــته را زنده کننــــد برایمان و به کمــــک جوان تر 
هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفی برخــــی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده است و 

پرکاربرد پرداخته می شود.
فُرخَدم، خوِدَمم ُسخَدم: از آتشی 

َ
تیشــــی که ا  آ

َ
ا

کــــه افروختم، خودم هم ســــوختم. یعنــــی بدی های 
انسان، دامن گیر خودش هم می شود. در اصطاح 
مشــــابه گفته می شــــود؛ چاه مکن بهر کســــی، اول 
خودت آخر کســــی. یا خودم کردم که لعنت بر خودم 

باد.
تیش:   خاِکَســــر آ

َ
تیــــش خاِکَســــر َعَمل میا، ا  آ

َ
ا

از آتــــش خاکســــتر حاصــــل می شــــود، از خاکســــتر 
آتش. یعنی ممکن اســــت از پدری فهمیده و کوشا 
فرزندی کودن و تنبل بار آید و عکس آن هم امکان 
پذیر اســــت. در اصطاح مشــــابه گفته می شود؛ کارا 

همیشه لوچه.
تیشش گرم ِنشدیم، دوِدَشم کوِرمان کرد: از   آ

َ
ا

آتشش گرم نشدیم، دودش هم ما را کور کرد. یعنی 
به امید ســــود آمدیم، اما ضرر هم کردیم. در اصطاح 
مشابه گفته می شود؛ ابروشه ُدُرس ِنکرده، چِمَشم 

کور کرد.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی 
تالیف محمد علی نوریون- انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

وصیت شهید رضا حاجی میرزایی

ادامه دهنده راه شهدا باشید
هگمتانه، گروه فرهنگی: رفتار و گفتار شهدا 
بهترین سرمشــــق و ســــرلوحه برای جوانان 
امروز اســــت. یکــــی از منابع در دســــترس در 
این عرصه وصیت نامه های شهداســــت که 
به عنــــوان گنجینه ای ارزشــــمند در اختیار ما 

قرار گرفته است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــــا درود و ســــپاس فــــراوان بر پــــدر و مادر و 
بــــرادر و خواهــــر عزیزم و بــــا درود فــــراوان بر 
جانباختــــگان حقیقــــت و میهن و بــــا درود 
فــــراوان بر بازمانــــدگان و وارثان اســــتقال و 
آزادی و هم چنین کسانی که از آزادی و شرف 

و ناموس و حیثیت و استقال این مملکت 
دفاع می کنند.

وصیت نامه من به شرح زیر است:
پس از مرگ مــــن ناله و بی تابی نکنید که این 
دنیا ماندنی نیســــت، من مرگ باشــــرف را بر 
زندگی کردن با ذلت و خواری برتری دادم؛ من 
عاشق شهادتم و جز این راهی دیگر را انتخاب 
نمی کنــــم. ای امت حزب اهلل بــــرای موفقیت 
و پیروزی اســــام و رزمندگان دعــــا کرده و آنها 
را یاری برســــانید، برای شــــما عزیزانم صبوری 
را از خداونــــد پــــس از شــــهادتم خواســــتارم و 

می خواهم ادامه دهنده راه شهدا باشید.

اعترافات ادمین کانال داعش در ایران به چاپ سوم رسید
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: چاپ ســــوم "مار و 
پله"، داســــتان زندگی ادمیــــن کانال داعش 
کتاب، توسط  در ایران هم زمان با زمســــتانه 
انتشارات شهید کاظمی روانه کتابفروشی ها 

شد.
تاکنــــون کتاب های متنوعی دربــــاره اعضای 
گروهک داعش نوشته شده، ولی هیچ کس 
کــــه در ایران  کانال هــــای داعش  از ادمیــــن 
فعالیت می کرد، خبری ندارد. کسی نمی داند 
این ادمین می تواند یک زن بیســــت و چند 
ســــاله باشــــد، زنی کــــه مادر دو ســــه تــــا بچه 
قــــد و نیم قد اســــت. زنی که بــــا دو بچه راهی 
آنجا زندگی کرده و  افغانستان شــــده، مدتی 
بعد دست بچه هایش را گرفته و از سرزمین 
داعش فرار کرده و به ایران برگشــــته است. 
زنــــی ریزنقش با قد کوتاه که می تواند در یکی 
از استان های شــــرقی، غربی یا جنوب شرقی 

کشور سکونت داشته باشد.
"مار و پله" کتابی براســــاس واقعیت، روایت 
جذابــــی از زندگــــی "خانــــم ادمیــــن" اســــت، 
عنصر پیوســــتی گروهک داعــــش! زنی که از 
لذت  داعش،  کشــــتار  دلخراش  صحنه های 
می برد و فکر می کند دیدن اجرای حکم دین، 
خوب است. زنی که وقتی دستگیر می شود، 
مطرح  داعش  امیران  درباره  جالبی  اعترافات 

می کنــــد. ایــــن کتــــاب را بخوانیــــد و ببینید 
داعشــــی ها به چه چیزهایی فکــــر می کنند و 

چه چیزهایی برای شان ارزش دارد.
برشی از کتاب:

حســــن از فیســــبوک و بــــه واســــطه یکــــی از 
دوســــتانش به دولت اســــامی وصل شــــد 
و توانســــت اعتماد ســــران داعــــش را جلب 
و مســــؤولیت خبرگزاری اعمــــاق را بر عهده 

بگیرد.
دولت اسامی عراق و شام، خبرگزاری اعماق 
را داشــــت، اما فقط به زبان عربی، خبر منتشر 
می کرد. در آن زمان وارد جنگ ســــوریه شده 
بود، کم کم از شــــهرهای عراق، شام، آفریقا و 
دیگر مناطق ســــر درآورد و به قول خودشان 

شد: "دولت اسامی فی کل مکان!"
زمانی کــــه داعش با عنوان "دولت اســــامی 
عراق و شــــام" اعام موجودیت کرد و ارتش 
آزاد هــــم در ســــوریه می جنگیــــد، حســــن و 
دوســــتانش، طرفدار همه گروه های مخالف 
دولت ســــوریه بودند. اینها را خودش به من 
گروهی  گفت. می گفــــت: من تو فیســــبوک 
دارم بــــرای کارهــــای جماعت تبلیغــــی به نام 

 الی اهلل"...
ً
"داعیا

چاپ ســــوم مــــار و پلــــه، داســــتان امنیتی بر 
اساس زندگی ادمین کانال داعش در ایران 

در قطــــع رقعــــی و 404 صفحه به قلــــم فائقه 
میرصمدی توســــط انتشارات شهید کاظمی 

روانه بازار شد.
عاقه منــــدان جهــــت تهیه و ســــفارش این 
کتــــاب می تواننــــد از طریــــق وبــــگاه رســــمی 
نشــــانی  بــــه  کاظمــــی  شــــهید  انتشــــارات 
وبــــگاه  یــــا  و   nashreshahidkazemi.ir
manvaketab.ir و همچنین از طریق ارســــال 
نام کتاب به ســــامانه پیام کوتاه 3000141441 

کتاب را تهیه کنند.

به مناسبت روز بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی

مبارزی خستگی ناپذیر
اســــدآبادی  ســــیدجمال الدین  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
دین مدار  اندیشــــمندی  و  اجتماعــــی  مصلح  فیلســــوف، 
محســــوب می شــــود؛ شــــخصیتی مطرح در جهان اسام 
گاهی از علــــوم اســــامی، عرفان و فلســــفه از  که ضمــــن آ
علــــوم جدید و دانش هــــای غربی و ماهیت مناســــبات و 
معادله هــــای جهانی باخبر بود و تاش هــــای مؤثری برای 

اتحاد اسام انجام داد.
سیدجمال الدین اسدآبادی مشــــهور به افغانی در 1254 
قمری بــــه دنیا آمــــد. اصل و منشــــأ او مجهــــول و مکتوم 
مانده و به دلیل اینکه شهرتش افغانی بود، جمعی او را از 
اســــدآباد کابل و از سادات حسینی کنر مقیم افغانستان 
می داننــــد و گروهــــی نیــــز از جملــــه لطف اهلل اســــدآبادی، 
خواهرزاده ســــید، او را از مردم اســــدآباد همدان می دانند. 
در کودکی به ســــرعت در علوم اسامی متبحر گشت و در 
علم حکمت، ریاضی، نجوم و... دســــتی پیدا کرد و در علم 
تاریخ اطاعات کافی به دســــت آورد و در 10 سالگی از قرآن 

مجید و مقدمات فارغ شد.
سفر از قزوین تا خراسان �

ســــید در همان کودکی به همراه خانواده اش نخســــت 
بــــه قزویــــن و ســــپس به تهــــران رفــــت و پــــس از مدتی 
عــــازم عتبــــات متبرکه عــــراق شــــد و در نجــــف و کربا به 
تحصیــــل پرداخت و دوباره به ایران بازگشــــت اما پس از 
آنجا  مدتی ســــکونت در بوشــــهر به هند رفت. مدتی در 
سکونت داشت و بعد به مکه رفت و در خصوص اتحاد 
مســــلمانان دنیا با علما و روســــای مذهبــــی مذاکره کرد. 
ســــید از مکه برای بار دوم به نجــــف و کربا رفت و پس از 
زیارت به عزم خراســــان و افغانستان از عراق بیرون رفت، 
سه شب در وطن مالوف خویش اسدآباد توقف کرد و از 
آنجا عازم تهران شد. چندماهی در آن شهر ماند. سپس 

به خراسان رفت.
سکونت در افغانستان �

اسدآبادی در خراسان هم ماندگار نشد و به افغانستان 
رفــــت. در آنجــــا بــــا امیــــر کابــــل مصاحبت و ندیم شــــد. 
نزدیــــک به پنــــج ســــال در آن مملکت ســــکونت اختیار 
کرد، مدتی مشــــاور و همکار نزدیک دوست محمد، امیر 
افغانســــتان بود و پس از درگذشت او و درگیری و جنگ 
میان جانشینش شــــیرعلی و فرزندان دوست محمد به 
هواخواهی یکی از پســــران دوســــت محمد؛ یعنی محمد 
اعظــــم برخاســــت. محمد اعظم از شــــیر علی شکســــت 
خورد و به ایران گریخت و در تهران درگذشــــت اما ســــید 
در افغانســــتان ماند و به واســــطه حق گویی خود، مورد 
انتقــــام شــــیرعلی واقع نشــــد، ســــرانجام بعــــد از مدتی از 

افغانستان به عزم حج خارج شد.
از استقبال تا اخراج از استانبول �

ســــیدجمال در افغانســــتان هــــم دوام نیــــاورد و به هند 
رفت. یک مــــاه در هند اقامت داشــــت و در حبل المتین 
مقاله هایی درباره اتحاد هند و مســــلمانان می نوشت اما 
به دلیل فشــــار مأموران انگلیسی در آنجا نماند و به مصر 
رفــــت. در آنجا 40 روز در مدرســــه الجامع االزهــــر با علمای 
آنجا دیدار کرد. در این ســــفر با شــــیخ محمــــد عبدو مفتی 
مصر آشــــنا شــــد و پس از مدتی بــــه اســــتانبول رفت. در 

آنجــــا از او پذیرایــــی گرمی به عمل آمد اما پــــس از مدتی به 
مناسبت گشایش دارالفنون استانبول که قرار بود، مرکز 
اشــــاعه علوم و فنون جدید باشد، سخنرانی هایی از طرف 
تجددخواهان در موضوعات گوناگون برای همگان برگزار 
شد و سید که به عضویت شورای عالی آموزشی منصوب 
شــــده بود، یکی از این ســــخنرانی ها را در باب پیشــــرفت 
علــــوم صناعــــان ایــــراد کرد که همین ســــخنرانی دســــت 
آویزی برای شــــیخ االسام فهمی افندی و دیگر روحانیون 
ارتجاعــــی عثمانــــی فراهم کــــرد و بهانــــه ای مغتنــــم برای 
آموزشی  برانگیختن احساســــات مذهبی برضد نظام تازه 
برای او به وجــــود آورد و در نتیجه اندکی پس از این واقعه 

سید از استانبول اخراج شد.
تاسیس محفل وطنی �

ســــید پس از اخراج از اســــتانبول به قاهره رفت و در االزهر 
مشــــغول تدریس شــــد و نقش مهمی در جنبش میهن 
پرســــتانه مصریان بر ضد دخالت های انگلیس و فرانسه 
ایفا کرد و در آنجا انجمنی به نام محفل وطنی تاسیس کرد. 
روز به روز به افراد انجمن افزوده می شــــد و در اندک زمانی 
این محفل، شــــهرت جهانی به دســــت آورد اما بیش از 10 
ماه از عمر محفل وطنی نگذشته بود که سروصدایی بلند 
شد و منجر به انحال آن شد. سرانجام به دلیل تحریکات 
انگلیسی ها و مخالفت بعضی از شخصیت های محافظه 

کار االزهر و عده ای از وزراء، سید از مصر اخراج شد.
تألیف رساله نیچریه �

پس از اینکه سیدجمال از مصر اخراج شد به خیال اتحاد 
اســــام به هند رفت و در آنجا رســــاله نیچریــــه را در دهریه 
نوشــــت که در بمبئی چاپ شــــد و در آنجــــا تاریخ االفغان 
را بــــه عربی انشــــاء کرد. ســــید در بخش آخــــر نیچریه، این 
بحث به میان می آورد که ملت ها را از گزند نیچریان؛ یعنی 
دهریون، پیروان مشــــرب اصالت طبیعت در امان دارد و 
به طور کلی انسان را به سعادت رساند و هیچ دینی مانند 
اسام براســــاس محکم متقن قرار نگرفته است اما سید 
در آنجا هم با مخالفت انگلیســــی ها مواجه شد و به لندن 

و سپس پاریس رفت.
فعالیت برای اتحاد اسالم در پاریس �

ســــیدجمال هنگامی کــــه در پاریس اقامت داشــــت در 
زمینه اتحاد اســــام فعالیت هایی انجام داد. یکی از این 
فعالیت های نشــــر روزنامه عروه الوثقی بــــه زبان عربی و 
فرانســــه بود که بر روی اتحاد جامعه مسلمانان و حمله 
به مقاصــــد دولت های اســــتعمارگر تکیه داشــــت اما با 

آن داد. فشار انگلیس، دولت فرانسه حکم به تعطیلی 
در همین ایــــام مقامات انگلیس در صــــدد بر آمدند تا از 
اندیشه اتحاد اســــام سید به ســــود مقاصد استعماری 
خود بهــــره برداری کننــــد. هنگامــــی که فهمیدنــــد، او با 
مهدی متمهدی سودانی مکاتبه دارد از وی خواستند تا 
واســــطه صلح میان او و انگلیســــی ها شود. بدین منظور 
سید را به لندن فرا خواندند اما چون از او بیمناک بودند، 
رهایش کردند و ســــید جمــــال به پاریس بازگشــــت و از 
آنجا به طرف نجد، قطیف و ســــپس یمــــن حرکت کرد تا 
خافت اســــامی متمدنی در آن نواحی بــــه وجود آورد و 
 ایــــران، ترکیه و 

ً
اســــباب اتحاد میان مســــلمانان عموما

کند. فراهم  افغانستان 
ورود مجدد به ایران �

سیدجمال که در کشــــورهای مختلف برای اتحاد اسام 
تــــاش می کرد و بــــار دیگر وارد ایران شــــد. نخســــت با 
اســــتقبال ناصرالدین شــــاه همراه بود اما پس از مدتی 
آزادی خواهی و مشروطه طلبی دعوت کرد. به  مردم را به 
همین دلیل شــــاه به او توجهی نکرد و ســــید به روسیه 
آنجا کوشــــش کرد تــــا زمامداران روســــیه را به  رفت. در 
اتحاد با ملت های مســــلمان و حملــــه به هند وادارد اما 
لمان  آ رهســــپار  نیافت،  توفیقی  خــــود  مقاصد  در  چون 
شــــد. در همانجا بود که ناصرالدین شاه او را دعوت کرد 
که دوباره به ایران بیاید و سید بار دیگر به ایران آمد اما 
بی پروا از فســــاد دولت و غفلت شــــاه سخن می گفت. 
به همین دلیل هم از ایران اخراج و به طرف مرز عثمانی 

رفت.
انتشار روزنامه ضیاء الخافقین �

ســــید جمال الدین به بصره و سپس لندن رفت و در آنجا 
روزنامه ضیاء الخافقین را منتشر کرد و در هر شماره آن با 
امضای »السید الحسینی« مقاله های تندی بر ضد شاه و 
دولت ایران منتشــــر کرد اما پس از مدتــــی این روزنامه به 
وسیله انگلیسی ها تعطیل شــــد و سید جمال به دعوت 

سلطان عبدالحمید راهی استانبول شد.
البته عبدالحمید دوم، امید داشت از نفوذ سید در میان 
ملل اســــامی به ســــود احیای خافت عثمانی اســــتفاده 
کند. سید نیز انجمنی از دانشمندان شیعه مذهب ایرانی 
و دیگران تشکیل داد و در آن انجمن به فعالیت پرداخت 
اما مدتی بعد علمای سنی به ویژه ابوالهدی افندی قاضی 
القضات اســــتانبول که خود را نخســــت از طرفداران سید 
نشــــان می داد، نزد ســــلطان عثمانی از او بدگویی کرد که 

سرانجام سیدجمال زیر نظر گرفته شد.
تألیفات �

از ســــیدجمال آثاری به جای مانده که از آن جمله می توان 
رســــله رد نیچریه)فارســــی(، تتمه البیان فــــی تاریخ افغان 
)عربی(، مقــــاالت ضیاء الخافقین و عــــروه الوثقی )عربی(، 
مقاالت جمالیه که از نوشته های او جمع آوری شده است، 

اشاره کرد.
همچنین خاصه ای از تاریخ ساطین ایران هم از تقریرات 
سید به وســــیله فرصت الدوله شیرازی جمع آوری شده و 
فصل مربــــوط به مذهب بابی در دایره المعارف بســــتانی 

چاپ بیروت را نیز سید نوشته است.
درگذشت �

در ایامی که ســــیدجمال در اســــتانبول بود، ناصرالدین 
شاه به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی از شاگردان سید 
جمال الدین کشته شد. دولت ایران از مقامات عثمانی 
خواســــت تا ســــید و یاران ایرانی او از جمله شــــیخ احمد 
آقا خان کرمانــــی و میرزا حســــن خان خبیر  روحی، میــــرزا 
الملک را در مرز بــــه مأموران ایرانی تســــلیم کند. دولت 
عثمانی درخواست اســــترداد ســــید را رد کرد اما یاران او 
را در مرز بــــه نمایندگان ایــــران تحویل داد اما ســــرانجام 
خود ســــید جمال الدین نیز در اســــتانبول مسموم و به 

شهادت رسید.

 ایستگاه آسمان

 میز مطالعه

مناسبت


