
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

شهروندان محتـرم هنگام عملیات سمپاشی دقت فرمایید؛

   کلیه پنجره ها را بسته و از قراردادن مواد غذائی پشت پنجره ها خودداری نمایید.
   از پارک خودرو در مسیرهای سمپاشــی خودداری نمایید و با پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضای سبز 

شهری نهایت همکاری را داشته باشید.

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو همدان

و  لیاقـت  کارآمـدی  تعهـد،  بیانگـر  کـه  جنابعالـی  شایسـته  و  بجـا  انتخـاب 
شایسـتگی های برجسـته آن برادر گرامـی در صحنه هـای خدمت صادقانـه به نظام 
و میهن اسـامی اسـت تبریک عرض نمـوده، موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه 

خداوندمنـان مسـئلت داریـم. 

جناب دکتر 
حمیدرضا حاجی بابایی

ریاست محترم کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

 انتصاب به جا و شایســته جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان را تبریک عرض نموده، 

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوندمنان مسئلت داریم.

جنابعالی  انتخاب  مســرت بخش  خبر 
بعنوان ریاست کمیسیون تلفیق برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اسامی مایه 
خرســندی شــد. بدیهی است، حضور 

نخبگان و فرهیختگان همدان در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور مایه 
مباهات پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین خواهد بود.

ضمن عرض تبریک و تهنیت، برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون داریم.

جناب آقای مهندس 

رحیم الوندی
جناب آقای دکتر

حاجی بابایی

شرکت  سیاحتی علیصدرروابط عمومی شهرداری منطقه سه همدان

سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری همدان

رانندگی بین خطوط یعنی احترام
به حقوق شهروندان

58

مدیرعامل مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان:
ورود جبهه فرهنگی انقالب 
به حوزه تخصصی 
تربیت کودک و نوجوان

دبیر ستاد مردمی غدیر استان همدان:
تشکیل ستاد مردمی غدیر 

برای جبران کم کاری ها
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برگـــزیده ها

خودتنبیهی از عوامل 
کاهش فرزندآوری

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:
رشد تهاجمی

 رفتار ویروس کرونا

بازگشایی کتابخانه های 
عمومی با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی

الزام استفاده از ماسک برای 
کارکنان دولت

 در نهاوند و اسدآباد

افزایش پورت های اینترنت 
پرسرعت در مخابرات همدان

تأخیر 2 ساله برق رسانی
 به باغ های حیدره

حسینی: باغ داران و شرکت برق تعهد بدهند که راه 
و شهرسازی اجازه جابه جایی تیرهای برق را دارد

پاک سازی منطقه آمادای 
در چند مرحله

ساماندهی موتورسیکلت های 
مسابقه ای 250 سی سی

 در همدان
عکس : هگمتانه۲

صفحه 5

ضرب و شتم خبرنگار همدانی 
از سوی کارکنان هتل امیران

چند روز قبل یکی از خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی همدانستان به دلیل انعکاس خبر تخلف یکی از 
هتل های همدان در دوران قرنطینه کرونا، توسط عوامل آن هتل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

صفحه 3

دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

پول 5 محموله بنزین صادراتی به ونزوئال 
دریافت و به خزانه واریز شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پول بنزین صادراتی به ونزوئال تحت 

عنوان شرکت پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت به خزانه واریز شد.
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر 
مقام معظم رهبری با بیان اینکه »برای دریافت پول بنزین های فروش رفته به ونزوئال مشکلی 
نداریم« گفت: پول 5 نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده اســت. وی با اشاره به توان 
صادرات فرآورده های نفتی ایران به ســایر کشــور ها افزود: برای فروش فرآورده های نفتی 

مشکلی نداریم که مصداق بارز آن ارسال 5 نفتکش ایرانی حامل بنزین به کشور ونزوئال است.

رئیس کل دادگستری استان همدان:

دریافت گزارش  مردمی فساد
 با سامانه 1580

اگر ضرب و شتم خبرنگار همدانی جنبه عمومی جرم داشته باشد بررسی می شود
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صنایع تبدیلی ظرفیتی 
برای مشاغل خانگی

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیر صنایع 
تبدیلی و غذایی جهاد کشــاورزی همدان گفت: 
کسانی که قصد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی 
و غذایی را دارند، در صورت داشــتن سرمایه کم، 
می توانند از طریق اخذ مجوز مشاغل خانگی وارد 
این عرصه شوند و یا با واحدهای بزرگتر فرآوری 

قرارداد بسته و از امکانات آنها استفاده کنند.
به گــزارش هگمتانه، حســن محمــدی با 
مساعد دانســتن شــرایط آب و هوایی همدان 
برای کشــت و تولید گل محمدی، بیان کرد: در 
حال حاضر 2 واحد فــرآوری گیاهان دارویی به 
ویژه گل محمدی در شهرهای مالیر و بهار فعال 
اســت و حدود 600 تن گالب در ایــن 2 واحد 

فرآوری می شود.
وی گفــت: ایــن 2 واحــد را دارای ظرفیت 
باالیی در فــرآوری گیاهــان دارویی دانســت 
که برای گالب گیــری از دیگر واحدهــا نیز گل 

خریداری می کنند.
وی افزایش سطح زیر کشت گل محمدی و 
به موازات آن ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری را 

از مهمترین اولویت های این سازمان برشمرد.
مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی جهــاد 
کشــاورزی همــدان فعالیــت واحد فــرآوری 
گیاهــان دارویــی و تولید انــواع دم نوش های 
گیاهی، میوه های خشک، اســانس و عرقیات 
در بســته بندی های زیبا در شــهر درگزین را از 
دیگر واحدهــای فــرآوری فعال این اســتان 
عنوان و بیان کــرد: در ایجاد صنایــع تبدیلی و 
غذایی به دنبال جذب ســرمایه گذار هستیم و 
80 درصد سرمایه گذاری به صورت تسهیالت به 

متقاضیان واگذار می شود.
محمدی ادامه داد: چنانچــه منابع اعتباری 
ارزان قیمت به مــا ابالغ شــود، آماده ایم برای 
فــرآوری گیاهــان دارویــی اعتبــارات الزم را 

پرداخت کنیم.
به گفته وی در حال حاضر 138 واحد صنایع 
تبدیلی و غذایی با پیش بینی ســرمایه گذاری 
یک هــزار و 100 میلیــارد تومــان با پیشــرفت 
فیزیکی باالی 30 درصد در دســت اجرا اســت 
و پیش بینی می شــود از این تعــداد حدود 30 
واحد تا پایان امســال بهره بــرداری و بقیه تا 2 

سال آینده تکمیل شود.
محمدی گفــت: از ایــن تعــداد 130 واحد 
صنایــع تبدیلی و غذایی اســتان همــدان در 
شهرستان مالیر است و بیشــترین تعداد این 
واحدها همچون کشمش، شوری و ترشی جات 

و خیار شور را به خود اختصاص داده است.
*تکمیل 30 واحد صنایــع تبدیلی و غذایی 

در همدان
مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی جهــاد 
کشــاورزی همدان خاطرنشــان کرد: به دنبال 
کیفی ســازی، به روزرســانی و بهره منــدی از 
فناوری های روز و اســتفاده از بسته بندی های 

زیبا در این واحدها هستیم.
محمدی بــا بیان اینکــه در حــوزه گیاهان 
دارویــی نیازمند توســعه واحدهــای فرآوری 
هســتیم گفت: نگاه ما در تولید گیاهان دارویی 
ملی، فراملی و صادرات اســت و واحدهایی که 
جدید احــداث شــده اند، باید به دنبال نشــان 

سازی تجاری و توسعه بازار خود باشند.
وی با ســودآور دانســتن صنایع تبدیلی و 
غذایی در کشور به ویژه اســتان همدان تأکید 
کرد: طی هفت تا هشــت ســال گذشته شاهد 

رشد باالیی در ایجاد این واحدها بودیم.
او بر این باور اســت که صنعت گل محمدی 
نوپا است و جای رشــد باالیی دارد و با توجه به 
کم آب بر بودن این گیاه، سودآوری باالیی دارد و 
اگر سطح زیر کشت این محصول در استان باال 
برود، واحدهای بزرگتری برای فرآوری احداث 

خواهد شد.
مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی جهــاد 
کشاورزی همدان پیشنهاد کرد: کسانی که قصد 
ســرمایه گذاری در صنایع تبدیلــی و غذایی را 
دارند، در صورت داشــتن سرمایه کم، می توانند 
از طریق اخذ مجوز مشــاغل خانگــی وارد این 
عرصه شــوند و یا با واحدهــای بزرگتر فرآوری 

قرارداد بسته و از امکانات آنها استفاده کنند.
محمــدی در گفتگو با ایرنا، یادآور شــد: در 
زمینه احداث واحدهای جدید فرآوری گیاهان 
دارویی، عرقیات، ســیب زمینی، سیر و میوه از 
متقاضیان استقبال کرده و با آسان سازی روند 
بروکراسی اداری و پرداخت تسهیالت به آنها در 

ایجاد این واحدها کمک می کنیم.

خبــــــــر

خودتنبیهی از عوامل کاهش 
فرزندآوری

صفورا کاظمیان
انســان بر پایه ســاز و کار پاداش و تنبیه می آموزد 
و اصالح می شــود. دریافت پاداش رفتــار او را تقویت 
می کند و استمرار می بخشــد و تنبیه رفتار انسان را در 
اصطالح خاموش کرده و به ســمت فراموشــی و عدم 

تکرار سوق می دهد.
این ویژگی یعنی آموختن بر اساس پاداش و تنبیه 
از اشتراکات انسان و حیوان است. برای آموزش دادن 
به حیوانات نیز از ســاز و کار تشــویق و تنبیه استفاده 
کرده رفتار ویژه ای را بــا پاداش دادن تقویت می کنند و 
در مقابل احتمال تکرار رفتار دیگــری را با تنبیه از بین 

می برند.
در جوامع امــروز دولت هــا مشــوق هایی را برای 
شــهروندان خود در نظــر می گیرند تا بر اســاس آن 
رفتارهــای مطلــوب شــهروندی را در مــردم تقویت 
کنند. حتی برای کتاب خوانی مشــوق ها و جوایزی در 
نظر می گیرند تا ســرانه مطالعه را باال ببرند و سمت و 
سوی درستی به مطالعات کتاب خوان ها بدهند. بحران 
جمعیت و مشــوق های فرزندآوری یکــی از مصادیق 
اســتفاده دولت ها از ســاز و کار پاداش برای دور کردن 

کشور از سالخوردگی است.
بماند که مشــوق ها در این زمینه به درستی اعمال 
می شود یا نه، بماند که اقدامات کافی است یا نه و بماند 
که تنبیه هایی که از سوی دولت برای فرزندآوری در نظر 
گرفته می شود از همه مشــوق ها قوی تر است و آنها را 

خنثی می کند.
در این بین مردم نیز عالوه بر تصمیم ســازی های 
دولت بــرای خــود پاداش هــا و تنبیه هایــی در نظر 
می گیرند که در تداوم رفتارشان مؤثر است. سبک های 
فرزندپروری که پــدر و مادرهــا برمی گزینند می تواند 
فرزندآوری را تقویت و یا خاموش کند. یکی از عواملی 
که سبب گریز از فرزندآوری می شود سبک پر دردسر و 
بسیار پرخرج و نفس گیر فرزندپروری است که امروزه 
در جامعه ما رواج پیدا کرده اســت، سبکی که در سایه 
تبلیغات رنگارنگ انواع کالس ها و مدارس با آزمون های 
ویــژه و آموزش هــای پرطمطــراق جای خــود را بین 

خانواده ها باز کرده است.
نتیجه این ســبک فرزندپروری، ظهور انسان های 
مصرف گرایــی اســت که در اطــراف خــود می بینیم، 
کودک انســان هایی با ســن تقویمی 30 ســال و گاه 
بیشتر که هنوز دســت در جیب پدر و مادر خود دارند و 
در هیچ زمینه ای نمی توانند خودکفا و مســتقل باشند. 
همین سبک تربیتی مصرف گرا تنبیه بسیار قوی برای 
والدین است که آنها را از داشتن فرزندان بیشتر گریزان 
می کند. البته نگهداری از حیوانات نیز جایگزینی برای 

فرزندآوری شده است.
آنچه در سایه تبلیغات مخرب بر سر جامعه ما آمده 

آن چیزی نیست که در جوامع دیگر رخ می دهد.
بر اساس یافته های روان شناسی استقالل درآمدی 
از ســن 18 ســالگی و کاهش حمایت های والدین از 
فرزندان از این ســن به بعد زمینه ســاز ترقی جامعه و 
پیشرفت های مالی، شغلی و تحصیلی است که در این 

مؤلفه کشور ما دچار عقب افتادگی روزافزون است.
والدین بایــد بیاموزند که حمایت هــای افراطی و 
به تاخیــر انداختــن ورود فرزندان بــه عرصه پیچیده 
زندگی اجتماعی برای سالمت و پیشرفت فرزندانشان 
مخرب اســت و دولت نیز باید مقابل تبلیغات مخرب 
و ســبک های فرزندپــروری غلط کــه موجب کاهش 

فرزندآوری است بایستد.

یادداشت روز

مهلت 15 روزه استاندار به مدیران
طرح های مهم به بنیاد برکت 

معرفی شود
هگمتانه، گــروه خبر همدان: اســتاندار همدان با 
تأکید بر اینکه بنیاد برکت می تواند در منطقه اقتصادی 
جهان آباد ســرمایه گذاری کنــد، مهلــت 15 روزه به 
مدیران داد تا با تشکیل کمیته ای طرح های مهم را به 

بنیاد برکت معرفی کنند.
به گزارش هگمتانه، ســید سعید شــاهرخی در 
جلسه بررســی مشــارکت بنیاد برکت در طرح های 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی اســتان همدان گفت: 
بنیاد برکــت تاکنون نقــش مهمــی در فقرزدایی و 
محرومیت زدایی در گوشه و کنار کشور ایفا کرده است.

وی با بیــان اینکــه اســتان همدان در بیشــتر 
شــاخص ها و حوزه های مختلف از میانگین کشوری 
نیز باالتر اســت گفت: در راستای توسعه از ظرفیت ها 
و توانایی بنیاد برکت در استان در زمینه های مختلف 

استفاده می شود.
شاهرخی با بیان اینکه می توان با سرمایه گذاری در 
طرح ها و ظرفیت های در نظر گرفته شده، شغل های 
خرد و خانگی را پوشش داد، گفت: طرح هایی که نیاز 
جدی استان همدان باشند با اهداف مشخص تدوین 

و به بنیاد برکت معرفی می شوند.
وی با یادآوری اینکه طرح های کالن با اشــتغال 
زایی قابل توجه در اســتان همدان آماده واگذاری به 
بخش خصوصی است، گفت: باید کمیته ای تشکیل 
شــود و به مدت 15 روز، پروژه ها و طرح های مهم و 

قابل واگذاری را به بنیاد برکت معرفی کند.
اســتاندار همدان گفت: بنیاد برکــت می تواند با 
مطالعه بر روی منطقه اقتصادی جهان آباد طرح های 

پیشنهادی خود را برای سرمایه گذاری مطرح کند.
وی گفــت: بنیاد برکــت می توانــد، در طرح های 
عام المنفعــه، ســاخت بیمارســتان و مدرســه نیز 

سرمایه گذاری داشته باشد.

خبــــــــر

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیس کل 
دادگستری اســتان همدان مبارزه با فساد درونی 
را از دیگر اهداف اعالم کرد و با تأکید بر اینکه ســر 
ســوزنی اغماض در این خصوص صورت نمی گیرد، 
عنوان کرد: مردم می توانند با شــماره تماس 1580 
گزارشــات خود را در مورد مفاســد و کارچاق کن ها 

اعالم کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، محمدرضــا 
عدالتخــواه ظهــر دوشــنبه در نشســت خبری به 
مناســبت هفته قوه قضائیه، با اشــاره بــه تعداد 
پرونده هــای ورودی به دادگســتری اظهــار کرد: 
در ســال 97، تعــداد 297 هزار پرونــده ورودی به 
مجموعه دادگستری استان بود که از این تعداد 292 

هزار پرونده مختومه و تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 98 هم تعداد 307 
هزار پرونده ورودی داشــتیم، عنوان کــرد: از این 
میزان 314 هزار پرونده رسیدگی و تعیین تکلیف 
شــده که برخالف ســال قبل 9 هزار پرونده مثبت 

کار کردیم.
این مســؤول با بیان اینکه در ســه ماه ســال 
جاری 65 هزار پرونده وارد دادگســتری اســتان 
شده است، اظهار کرد: با این وجود که در این مدت 
ایام نوروز و کرونا هم پیش رو بــود، از این تعداد 

پرونده همین مقدار هم مختومه شــده است و با 
این اوصاف عملکرد استان در مجموعه دادگستری 

مثبت است.
عدالتخــواه با اعالم اینکه در خصوص شــورای 
حل اختالف هــم در ســال 97، تعــداد 109 هزار 
پرونده وارد ســامانه شــورای حل اختالف شــده 
اســت، بیان کرد: از ایــن تعداد 108 هــزار پرونده 

مختومه و یک هزار پرونده منفی است.
وی در همین خصوص اضافه کرد: در سال 98 
هم 113 هزار پرونده وارد به شــورای حل اختالف 
بود که از این تعداد 110 هزار پرونده مختومه شــده 

است.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان با بیان 
اینکــه در حال حاضــر دادگاه حقوقی اســتان 14 
شعبه اســت، ابراز کرد: در شــعب حقوقی تعداد 
پرونده ها از میانگیــن 170 پرونــده در ماه به 120 
پرونــده ورودی کاهش یافته اســت کــه با توجه 
به فضای ایجاد شده کیفیت رســیدگی بهتر شده 
اســت و دادگاه تجدیدنظر هم از 11 شــعبه به 18 
شعبه ارتقا یافته که میزان پرونده ها از 170 پرونده 
هر شعبه به 105 پرونده کاهش یافته که نتیجه آن 

سرعت در رسیدگی است.
عدالتخواه بــه جابه جایــی بیــش از 90 مورد 
از همــکاران قضایــی اشــاره و بیــان کــرد: این 
جابه جایی ها به پیشــنهاد اســتان و بــا موافقت 

رئیس قوه قضاییه است.
وی به جابه جایی 6 دادســتان اشــاره کرد و با 
تأکید بر جوان گرایــی در انتخاب ها و جابه جایی ها 
و اســتفاده از نیروهای انقالبی در دادســتانی ها و 
رؤسای دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از اهداف 
ما حبس زدایی و اســتفاده از مجــازات جایگزین 

حبس است.
عدالتخــواه بــا بیان اینکــه 30 درصــد جرایم 
در کشــور زبانی بوده و با تأکید بــر اینکه تا پایان 
امسال رویکرد دستگاه قضایی استان در خصوص 
مجازات جایگزین حبس اظهار کرد: البته مجازات 
جایگزیــن حبس بــرای جرایــم ســبک اعمال 

می شود.
وی افــزود: متأســفانه باید گفت که اســتان 
همدان باالترین آمــار زندانیان را در غرب کشــور 
دارد که این موضوع به رویکرد حبس محور اشــاره 

می کند.
عدالتخواه به صــدور حکم 4050 هزار ســاعت 
مجازات جایگزین حبس از نــوع خدمات عمومی 
رایگان اشــاره و بیان کرد: ســتاد تألیف قلوب نیز 
برای مصالحه بین شــاکیان راه اندازی و دو کمیته 
مصلحیــن و معتذرین نیــز ذیل آن فعال شــده 

است.
وی در پاســخ به ســؤال خبرنــگار هگمتانه در 
خصوص ضرب و شــتم یکی از خبرنگاران توســط 

عوامل هتل امیران و حمایت از وی و پیگیری جنبه 
عمومی جرم، اظهار کرد: البته بنده دقیق در جریان 
ماجرا نیســتم و نمی دانم کدام خبرنگار است و آیا 
در این جمع حضور دارد یا نه، اما قانون تفاوتی بین 
خبرنگاران و عموم مردم نمی گــذارد و طبق قانون 
اگر ضرب و شتم وی جنبه جرم داشته باشد جنبه 
عمومی آن نیز پیگیری می شود و اگر این خبرنگار 
در روند دادرسی احســاس کرد دادرسی ناصحیح 

است می تواند به ما مراجعه کند.
وی در ادامه ســخنانش با اشــاره بــه اینکه در 
حوزه اقتصــادی نیز توفیقات خوبی حاصل شــده 
اســت، عنوان کرد: ما می توانیم با همکاری فعاالن 

اقتصادی مجتمع ویژه اقتصادی را راه اندازی کنیم.
عدالتخــواه مبارزه با فســاد درونــی را از دیگر 
اهداف اعالم کرد و با تأکید بر اینکه ســر ســوزنی 
اغماض در این خصوص صــورت نمی گیرد، عنوان 
کــرد: مــردم می توانند با شــماره تمــاس 1580 
گزارشــات خود را در مورد مفاســد و کارچاق کن ها 

اعالم کنند.
وی با بیــان اینکه مردم می تواننــد بدون ذکر 
نام و نشــان موارد را در یک نامه تایپ شــده به 
دادگســتری اعالم کنند، در مورد سؤال خبرنگاران 
در خصوص پرونــده اختالس گمــرک و نماینده 
ســابق مردم بهار و کبودراهنــگ در مجلس گفت: 
پرونده ویژه برای این دو تشــکیل شده و پرونده 
نماینــده بهــار و کبودراهنگ در تهران رســیدگی 

می شود.
وی در مــورد گرانــی مســکن هم گفــت: این 
موضوع را باید راه و شهرســازی و دولت و متولیان 
امر پیگیری کنند و ما به عنوان مکمل نقش داریم 
و بی شــک اگر برای اجاره ندادن خانه های خالی 

مالیات بگذارند، خانه ها اجاره می رود.

تأخیر 2 ساله برق رسانی به باغ های حیدره
حسینی: باغ داران و شرکت برق تعهد بدهند که راه و شهرسازی اجازه جابه جایی تیرهای برق را دارد

هگمتانه، گروه خبر همدان - زهرا ذوالفقاری: بر 
اساس گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان 
مشکل برق رســانی به باغات حیدره در صورت تعهد 
باغ داران و شرکت برق مبنی بر اینکه راه و شهرسازی 

اجازه جابه جایی تیرهای برق را دارد حل می شود.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، بــاغ داران حیدره 
همدان، چند سال است برای برق رسانی به باغات 
حیدره با مشکل مواجه هستند و در کش و قوس 
قوانین بین شرکت توزیع برق اســتان و اداره راه 
و شهرســازی همدان باقی مانده اند و بالتکلیف از 

روشن شدن وضعیت برق رسانی باغات هستند.
چندی پیش باغ داران حیدره باالی شهر همدان 
با مراجعه به دفتر روزنامه هگمتانه از مشــکلی که 
در رابطه با برق رســانی به باغات حیدره داشــتند 
ســخن گفتند و از این رســانه درخواست پیگیری 

مشکلشان را داشتند.
قضیه از این قرار اســت که تقریبًا سه سال قبل 
باغ داران حیدره برای برق رسانی به باغات به شرکت 
برق استان مراجعه می کنند و پس از پیگیری ها و 
پرداخت هزینه از ســوی باغ داران قرار می شود این 
شــرکت برای برق رســانی به باغات اقدام کند، اما 
پس از جاگــذاری چندین دکل بــرق این عملیات 
متوقف می شــود و با گذشت چندین ســال از این 
موضوع علیرغم مراجعه بسیار این باغ داران، تالش 

آنها بی نتیجه مانده و بالتکلیف هستند.
از همیــن رو گفتگویی را با مســؤوالن شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان داشــتیم تــا موضوع 

بررسی شود.
معاون فروش و خدمات مشــترکین شــرکت 

توزیع نیــروی برق اســتان همــدان در گفتگو با 
خبرنــگار هگمتانه با بیــان اینکه شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان با توجه به نوع منطقه 
تعهداتی را بر عهده دارد، گفت: کل همدان را به سه 
بخش شــهر، روســتا و خارج از محدوده تعریف 
می کنیم و بر اساس این سه تقسیم بندی تعهدات 

ما تعریف می شود.
ســعید فریدونی اضافه کرد: در داخل شــهر و 
روســتا تمام تعهدات از احداث شــبکه تا ترانس 
برق و... بر عهده خود شــرکت توزیع برق اســتان 

همدان است.
وی در ادامه افزود: در مــورد خدمات خارج از 
محدوده شهر و روستا شرکت توزیع برق مبلغی را 
بابت هزینه انشعاب می گیرد و تعهدات مورد نیاز 
اعم از خــط و ترانس با خود متقاضی اســت و در 
شــهر هزینه بابت خدمات یک میلیون و 500 هزار 
تومان است ولی هزینه انشعاب خارج از محدوده 

300 هزار تومان محاسبه می شود.
وی با بیان اینکه باغات حیدره نه در شــهر و نه 
در روســتا بلکه خارج از محدوده هســتند، عنوان 
کرد: شرکت توزیع برق اســتان مناطقی را که نیاز 
به خط و ترانــس بود را طراحی و آمــاده کرد و بنا 
شد باغ داران ادامه اقدامات را انجام دهند و کار که 

تمام شد از شرکت، انشعاب برق بگیرند.
فریدونی اظهار کــرد:  برای اینکه کار ســریع تر 
انجام شــود باغ داران گفتند که ایــن تعهد خط و 
ترانس را شرکت برق استان همدان انجام بدهد و 

ما هزینه آن را پرداخت می کنیم.
این مســؤول تصریح کرد: شــرکت توزیع برق 

اســتان پس از انعقاد قرارداد و طــی مراحل، کار 
را شــروع کرد و مجوزهای الزم را اخــذ کردیم اما 
با شــروع کار دستور توقف از ســوی مقام قضایی 
به ما ابالغ شــد مبنی بر اینکه مناطقــی که در آن 
شبکه احداث می شــود در اراضی ملی قرار دارد و 
اراضی ملی ضوابط خاص خود را دارد که در اختیار 
راه و شهرســازی اســت و حاال یا باید حق انتفاع 

خریداری گردد و یا اینکه ضوابط آن رعایت شود.
فریدونی اظهار کرد: اکنون نزدیک به دو ســال 
اســت که این قضیه درگیر رفع موانع اراضی ملی 

است چون تیر برق ها در اراضی ملی قرار دارد.
وی در پاســخ به اینکه آیا راه و شهرسازی باید 
در این زمینه اقدام کند، عنوان کرد: راه و شهرسازی 
اقدامی نباید بکند، بلکه اراضی ملی اختیارش با راه 
و شهرسازی است و حال اگر قرار است در آن محل 
تیر برقی زده شود باید اجازه آن یا با خریداری یا به 
شیوه دیگر گرفته شود و به هر حال باید این مشکل 

را متقاضیان پروژه یعنی باغ داران حل کند.
فریدونــی تصریح کــرد: متقاضیــان باید این 
مشــکل را حل کنند و ســپس مــا تعهــد را اجرا 

می کنیم.
وی توضیح داد: باغ داران می گویند جاده ای که 
کشیده شده از قبل موانع اراضی ملی را پشت سر 
گذاشته  و مجوز دارد و تیرهای برق هم در حاشیه 
همین جاده قرار دارد، اما راه و شهرسازی می گوید 
حتی اگر یک تیر برق هم وارد اراضی ملی شــده 

باشد تکلیف آن باید مشخص شود.
فریدونی عنوان کرد: در حــال حاضر قوانین راه 
و شهرســازی اجازه ادامه کار را نمی دهد و شرکت 

توزیــع برق اســتان برای برق رســانی بــه باغات 
آمادگی کامــل دارد و به محض اینکــه مجوز حل 

شود این کار را انجام می دهیم.
در ادامه برای روشن شدن موضوع گفتگویی با 

مدیرکل راه و شهرسازی همدان داشتیم.
داریوش حسینی، در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، 
با بیان اینکــه نقطه ای کــه باید به باغــات حیدره 
برق رسانی شود، جزء اراضی ملی است، عنوان کرد: 
این زمین از آن دولت اســت و به هیچ عنوان یک 

دستگاه نمی تواند در آن جابه جایی انجام دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان عنوان کرد: این 
منطقه در حریم بوده و باغ داران باید به شرکت برق 
تعهد بدهند و شــرکت برق باید به راه و شهرسازی 
تعهد بدهد که اگر طرح این منطقه آماده شد و نیاز 
به جابه جایی و برداشتن تیر برق بود آن را بردارند.

حسینی با تأکید بر اینکه شرکت توزیع نیروی 
برق استان باید تکلیف را روشــن کند، عنوان کرد: 
راه و شهرســازی طبق ضوابط و قانون در خصوص 

اراضی ملی عمل می کند.

پاک سازی منطقه آمادای در چند مرحله

هگمتانه، گــروه اندیشــه: مدیر منطقــه چهار 
شــهرداری همــدان از برخــورد قانونــی الزم بــا 
اسکان های غیرمجاز در محوطه آمادای )تپه پیسا( 

همدان در چندین مرحله خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری همدان،  مجید یوســفی نوید با تأکید بر 
اینکه با هرگونه اسکان غیرمجاز و رفتارهای خارج 
از عرف در مناطق شــهری برخورد قانونی می شود، 
اظهار کرد: حفظ سالمت جامعه و شهروندان یکی 

از مهمترین وظایف مدیریت شــهری است که در 
همین راستا و با توجه به برخی رفتارهای خارج از 
عرف و مغایر با زندگی شهرنشــینی توسط عده ای 
از افراد، طرح پاک ســازی مناطق آلوده و ُپرخطر 
در منطقه چهار شهرداری همدان در دستور کار قرار 

گرفت.
وی در این بــاره تصریح کرد: منطقــه آمادای 
)تپه پیســا( یکی از مناطق ُپرخطر در شهر همدان 
محســوب می شــود که به تازگی شــاهد اسکان 

غیرمجاز عده ای از عشــایر در ایــن منطقه بودیم 
که مشــکالت عدیده ای را برای شهروندان از لحاظ 

بهداشتی رقم زده بود.
مدیر منطقه چهار با بیان اینکــه در این منطقه 
شاهد تخریب فضای ســبز و سیما و منظر شهری 
بودیم، گفت: با پیگیری های شهرداری منطقه چهار 
و با هماهنگی صورت گرفته با دادســتان همدان و 
تعامل و همکاری نیروی انتظامی، این تپه در چند 

مرحله پاک سازی شد.

یوســفی نویــد ضمــن تقدیــر از همراهــی و 
مشارکت مناســب شهروندان در پیشــبرد اهداف 
و توســعه منطقه، گفت: از شــهروندان درخواست 
داریم نســبت به تخریب ســیما، منظــر و فضای 
ســبز منطقه حساسیت بیشتری داشــته باشند و 
در صورت مشــاهده هرگونه رفتار هنجارشــکنانه و 
اقدام غیرقانونی، مراتب را از طریق ســامانه 137 
شهرداری همدان اطالع رسانی کنند تا برخوردهای 

قانونی و الزم در این زمینه صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان:

دریافت گزارش  مردمی فساد
 با سامانه 1580

اگر ضرب و شتم خبرنگار همدانی جنبه عمومی جرم داشته باشد بررسی می شود
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انعکاس ورود پیکر 192 شهید تازه تفحص شده از مرز شلمچه

شناسایی خانه های خالی
 تا 2 ماه آینده تمام می شود

معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی گفت: 
وزارت راه و شهرســازی درحــال اســتخراج و 
بارگــذاری اطالعات مربوط بــه خانه های خالی 
در ســامانه امالک و اسکان اســت و تا دو ماه 
آینده ســازمان امور مالیاتــی می تواند بر مبنای 
این اطالعات قبض های مالیات مســکن خالی 
را صادر کند. اســتخراج و ثبت اطالعات مربوط 
به خانه های خالی کار آســانی نیســت و شاید 
به همین دلیل این مصوبه از ســال ١٣٩٥ روی 

زمین مانده بود.

انتخاب روش مدیریت 
مستقیم سهام عدالت

 توسط 20 میلیون نفر
سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی ســهام عدالت با بیان اینکه شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی بــرای درج در تابلوی 
بورس منتظر اقدام شورای عالی بورس، سازمان 
خصوصی سازی و سازمان بورس هستند، گفت: 
تاکنون 20 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم 

سهام عدالت را انتخاب کردند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
2 ماه تمدید شد

معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان 
مشــاغل )اشــخاص حقیقی( تا پایان مرداد و 
اشخاص حقوقی تا پایان شهریور فرصت دارند. 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را به 

صورت الکترونیکی به سازمان تسلیم کنند.

بیمه بیکاری فروردین 
مربوط به کرونا واریز شد

مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تأمین 
اجتماعی با اشاره به واریز مقرری بیمه بیکاری 
فروردین ماه اظهــار کرد: طبــق هماهنگی های 
صــورت گرفته و ارائه فهرســت 338 هــزار نفر 
از بیمه شــدگان ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
مرحله اول به ســازمان برنامه و بودجه، مقرری 
بیمــه بیــکاری دوران کرونا برای ایــن افراد در 
فروردین ماه واریز شــده اســت. البته فهرست 
دیگری شامل 107 هزار نفر از بیمه شدگان بیکار 
متأثر از ویروس کرونا تهیه شــده که فهرســت 
مذکور به ســازمان برنامه و بودجه ارســال شده 
اســت و طی چند روز آینده نسبت به واریز مبلغ 
مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا این افراد اقدام 

خواهد شد.

افزایش انفجار مخازن 
»سی ان جی« 

بعد از سهمیه بندی بنزین
محســن جوهری، رئیــس هیــأت مدیره 
انجمن صنفی ســی.ان.جی اظهار کــرد: بعد از 
ســهمیه بندی قیمــت بنزین، شــاهد افزایش 
چشــم گیر انفجار مخازن خودروهای گازســوز 
غیراستاندارد و تلفات جانی و مالی این حوادث 
در جایگاه هــای ســی.ان.جی بوده ایــم نیاز به 
تسهیل فرآیندهای تعریف شــده و حمایت از 
دارندگان این خودروها، جهت انجام بازرســی و 
آزمون مخــازن آنها و جلوگیــری از بروز حوادث 
و آســیب های جانی و مالی احتمالی به مردم و 

جایگاه ها است.

تعیین تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت تا ماه آینده

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
برنامه ریزی کرده ایم تا بررســی طرح دوفوریتی 
جاماندگان ســهام عدالت تا دو هفتــه آینده در 
کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد. این احتمال 
وجود دارد که تا یــک ماه آینده ایــن قانون در 
مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابالغ 

شود.

افزایش 15 تا 26 درصدی 
حقوق مستمری بگیران 

تأمین اجتماعی
بــا تصویــب هیــأت وزیــران، مســتمری 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی در ســال 1399 افزایش یافت. حقوق  
امسال برای دریافت کنندگان حداقل مستمری 
و سایر افرادی که به نســبت پرداخت حق بیمه 
برقرار شده است به میزان 26 درصد و برای سایر 
سطوح باالتر از حداقل مســتمری به میزان 15 
درصد مســتمری آنان در پایان اسفند ماه سال 
1398 به عــالوه مبلغ ثابت یــک میلیون و 660 

هزار و 140 ریال افزایش می یابد.

اخبــار کوتاه

دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

پول 5 محموله بنزین صادراتی به ونزوئال 
دریافت و به خزانه واریز شد

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: عضو مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام گفت: پــول بنزین 
صادراتی بــه ونزوئال تحت عنوان شــرکت پخش 
فرآورده های نفتی و وزارت نفت به خزانه واریز شد.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رئیس گــروه اقتصادی دفتــر مقام معظم 
رهبری با بیان اینکه »برای دریافت پول بنزین های 
فروش رفته به ونزوئال مشکلی نداریم« گفت: پول 5 

نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز شده است.
وی با اشــاره بــه تــوان صــادرات فرآورده های 
نفتی ایران به ســایر کشــور ها افزود: برای فروش 
فرآورده های نفتی مشکلی نداریم که مصداق بارز آن 

ارسال 5 نفتکش ایرانی حامل 
بنزین به کشور ونزوئال است.

پاســخ  در  آقامحمــدی 
به این ســؤال که »با وجود 
تحریم های بانکــی و تبادل 
مالی در جهان چطــور مبلغ 

فروش بنزین به ونزوئال را دریافــت کرده ایم؟« 
گفت: برای دریافت پــول بنزین های فروش رفته 
به ونزوئــال مشــکلی نداریم و پــول 5 نفتکش 
ارسالی به خزانه کشور واریز شده است. این رقم 
تحت عنوان شــرکت پخش فرآورده های نفتی و 

وزارت نفت در خزانه قرار می گیرد.

خبــر

سر نخ یک ترور

کوتاهی در بازداشت و تحویل متهم در رومانی
جسد غالمرضا منصوری -متهم دریافت 500 
هزار یورو رشــوه از متهمان پرونده اکبر طبری- 
در هتــل دوک پایتخت رومانی پیدا شــد. خبر 
را اولین بار خبرنگار رادیو فردا )رســانه رســمی 

سازمان سیا( منتشر کرد.
بالفاصله بدون کمترین تحقیقات ادعا شد که 
»او خود را از پنجره به پایین پرت کرده است«! 
منصوری به درخواست ایران، تحت تعقیب بود؛ 
اما اینتر پــل و دولت رومانی در اســترداد متهم 
تعلل کردنــد. همچنین در حفاظــت از متهم نیز 

آشکارا و تعمدا کوتاهی صورت گرفته؛ چرا؟
پلیــس رومانی می گوید جســد در مقابل دِر 
ورودی البی و »داخل هتل« پیدا شده نه بیرون 
آن. وکیل منصــوری گفته »خانــواده منصوری 
آخرین بــار ســاعت 11 روز جمعه بــا او تماس 
داشــته  و حالش مســاعد بوده اســت. برنامه 
واتس آپ منصوری دســتکم تا ساعت 15 و 15 

دقیقه ]به وقت تهران[ فعال بوده است«.
این ماجرا با ابهامات بســیار مواجه اســت. 
این که ماجرا خودکشــی بوده، یــا متهم به قتل 
رسیده است؟ او اگر می خواست خودکشی کند، 
همین چند روز قبــل، از طریق پیــام تصویری 
اعالم نمی کرد به ایران بر می گردد و به ســفارت 
ایران هم مراجعه نمی کرد. آیا او پس از آن پیام 
تصویری ارعاب شده است؟ یا این که ترور شده 
اما طوری صحنه ســازی شــده که خودکشی به 

نظر برسد؟
اگر ماجرا قتل و ترور باشــد، بایــد دید چه 
کســانی از آن ســود می برند؟ منصــوری متهم 
نهم پرونده فســاد طبری اســت؛ مفســد دانه 
درشــتی که به همت دســتگاه قضایــی به پای 
میز محاکمه کشــانده شده اســت. قطعا حضور 
منصوری در دادگاه می توانســت به روشن شدن 

ابعاد فساد طبری و هم دستانش کمک کند.
بر خالف مردم و نظام، دو طیف مایل نیستند 
این پرونده به سرانجام برســد: یکی متهمان و 
آلودگان پرونــده، و دوم ضد انقــالب که مایلند 

موضوع را به استخوان الی زخم تبدیل کنند.
عنایت دارید مفســدی مانند دانیال زاده )با 
چند هزار میلیــارد بدهی بانکی( که رشــوه های 
هنگفت به طبری داده، همان کســی است که به 
حســین فریدون دستیار ســابق رئیس جمهور 
رشــوه کالن داده بود. بنابراین ما با یک شــبکه 

فساد به هم متصل رو به رو هستیم.
اما از شــبکه آلوده به مفاســد اقتصادی که 
بگذریم، به نظر می رسد ســرویس های امنیتی 
و جاسوســی برخی دولت هــای متخاصم، ذی 
نفع اصلی و بزرگ مــرگ )ترور( متهم منصوری 

باشند.
اوال این اتفــاق دقیقا زمانــی رخ داد و مثل 
توپ صدا کرد که ســه طــرف اروپایــی برجام، 
خیانت را کامل کــرده و قطعنامه ضد ایرانی را در 

»آژانس« به تصویب رسانده بودند.
بنابراین، زمان حساســیت افــکار عمومی و 

واکنش قاطع دولت ایران بود. اما انتشــار خبر 
خودکشــی )!( توانســت اذهان عمومــی را تا 
حدود زیادی در ایران منحرف کند و خبر خیانت 
اروپا را به حاشیه بیندازد )شــبیه تأثیر نارنجک 
صوتی یا دود زا(. سانســور خبر خیانت اروپا در 
صفحه اول نشــریات زنجیره ای، سندی بر این 

ادعاست.
ثانیا اروپا و آمریکا و صهیونیســم بین الملل 
طی هفت ســال اخیر به واســطه نفوذ زدگی و 
انفعال بخش هایی از دولت و مجلس، توانستند 
خســارت های بزرگی به ایــران و محور مقاومت 

وارد کنند.
آنها طی یک ســال اخیر شاهدند که به اعتبار 
تالش هــای صادقانه و مصمم رئیس دســتگاه 
قضایی، امید و اعتماد بــه بخش بزرگی از مردم 
باز گشــته، چنان که همزمان با ســقوط شــدید 
مقبولیت تکنوکرات های غربگرا، محبوبیت آقای 
رئیســی به شــکل چشــمگیری افزایش یافته 

است.
در ادامه همیــن روند احیای امیــد و اقدام، 
انتخابات مجلــس به روی کار آمــدن نیروهای 
منتســب به انقالب انجامید و از نگاه دشــمن، 
می توانــد گام دوم بــرای تقویــت بنیــه افکار 
عمومی و احیــای روحیه کار و تــالش با منطق 
»ما می توانیم« شود و به خانه تکانی اساسی در 

دستگاه اجرایی در سال آینده بینجامد.
در چنین شــرایطی، دشــمن از هیچ اتفاقی 
که بتواند مانع روند شفاف ســازی امور و جلب 
اعتماد عمومــی در خدمــت »قوی شــدن« و 
»واکسینه شدن کشور« در مقابل تهدیدها شود، 

دریغ نمی کند.
هدف کلی، القای ناتوانی در حل مشــکالت و 
چالش هاســت؛ فرقی هم نمی کند به واسطه به 
هم ریختن بازار توسط تروریست های اقتصادی 
باشد، یا خرابکاری و ایجاد حوادث امنیتی، و یا 
عملیات گسترده رســانه ای برای غبار آلود کردن 

فضا و شبهه دار کردن ذهن مردم.
یک احتمال جدی در ماجرای »مرگ/قتل« 
متهــم غالمرضا منصــوری، حــذف او در جهت 
مســئله دار کردن ذهن مردم نســبت بــه اراده 
نظام برای مبارزه با فســاد اســت. به ویژه این 
که طرف غربــی برای چندمین بار، در اســترداد 
متهمان متــواری پرونده فســاد اقتصــادی به 
ایران تعلل ورزیده و حتی در گذشــته کارشکنی 
هم کرده اســت. به راســتی چرا متهم در خاک 
اروپا نه بازداشت شد و نه بالفاصله تحویل ایران 

گردید؟!
مشــابه این رفتار کارشــکنانه، قبال در پرونده 
محمود رضا خاوری، مرجان شیخ االسالمی و... 
رخ داده است. همچنین است ممانعت استرداد 
جنایتکاران ســازمان منافقین توسط دولت های 
اروپایی. راستی می دانســتید از پایگاه منافقین 

در آلبانی تا رومانی، خیلی فاصله ای نیست؟!
»محمد ایمانی«

دیدگاه

مدیرعامل شرکت مپنا:

ایران جزو 5 کشور برتر نیروگاه ساز جهان شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل شرکت 
مپنا با بیان اینکه ایران در ساخت نیروگاه جزو پنج 
کشور نخست دنیاست، گفت: ما تنوعی از ماشین ها، 
انواع توربین، ژنراتور و سامانه کنترل را می سازیم و 
هیچ تجهیز نیروگاهی نیســت که برای ما غیرممکن 

باشد.
عباس علی آبادی در حاشــیه مراســم امضای 
تفاهم نامه احداث مرحله دوم نیروگاه برق خرم آباد 
در بنیاد مستضعفان و در جمع خبرنگاران گفت: به 
لطف خدا در تولید برق و تجهیزات مربوط به آن در 

وضعیت بسیار خوبی هم قرار داریم.
وی بــا بیان اینکــه اســتان لرســتان از جمله 
اســتان هایی بود که نیروگاه برق نداشت و گیرنده 
برق بود، گفت: لرســتان از این پــس به عنوان یک 
استان مولد، سهم شایان توجهی از نیاز برق خود را 
تأمین می کند و در برخی مواقع می تواند برق صادر 

کند.
علی آبادی اضافه کرد: با احداث واحد های جدید 
در استان لرستان، این استان به صادر کننده برق به 

شبکه سراسری تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکــه اگر منابع مالی تأمین شــود 
بخش دوم مرحله نخســت نیــروگاه خرم آباد، به 
پیک تابستان ســال آینده می رسد، گفت: این یک 
اقدام جهادی است و امسال که سال جهش تولید 

است، ان شاءهللا محقق خواهد شد.
علی آبادی با بیان »باید از هم اکنون تا تابستان 
سال آینده، سه واحد جدید را در خرم آباد راه اندازی 
کنیم« افزود: اقتصــاد برق در کشــور ما وضعیت 

خوشی ندارد، ما در کشــور برق را به قیمت واقعی 
عرضه نمی کنیم؛ چرا که سیاســت کشور تأمین برق 
برای مردم است و باید از سایر محل ها جبران شود.

وی با بیان اینکــه واحد های بخــار و گاز مرحله 
دوم، در ســال 1401 آماده بهره بــرداری خواهد بود، 
گفت: لرســتان هم اکنون تأمین برق خود را تا 320 

مگاوات انجام می دهد و این عدد بزرگی است.
علی آبــادی ادامــه داد: لرســتان هم اکنون در 
بســیاری از ایام، برق خــود را تولیــد می کند و در 
برخی روز ها نیز می تواند صادر کند؛ ضمن اینکه در 
بعضی ســاعات اوج مصرف، ممکن اســت گیرنده 
باشــد و با احــداث مرحلــه دوم، صادرکننده هم 

خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه صنعت برق مقدمــه و مبدأ 
همه توسعه هاســت، گفت: با صنعت برق می شود 

توسعه های بعدی را در استان لرستان رقم زد.

علی آبادی با اشــاره به منابع آبی خوب اســتان 
لرستان افزود: این موضوع به مردم لرستان فرصت 
می دهد که در موقعیتی بهتر نســبت به گذشته، به 

یک شرایط صنعتی ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در صنعت برق ســرمایه گذاری 
بســیار بزرگی صورت گرفته اســت، گفت: سازمانی 
تشکیل  شده که امروز با بزرگان این صنعت در دنیا 

رقابت می کند.
مدیرعامل مپنا با بیان »تــالش می کنیم که در 
تعامل با دنیا عمــل کنیم« افــزود: در اقتصاد این 
صنعت اگر مانعی وجود نداشــته باشــد، در بخش 

فنی آن مانعی نیست.
علی آبادی گفت: بیــش از 60درصد نیروگاه های 
کشور را مپنا ساخته است و این نیروگاه ها امروز در 

مدار تولید هستند.
وی بــا بیان اینکــه مپنــا در کشــور های دیگر 
نیز نیروگاه ســاخته اســت، افزود: در عمان، عراق، 
ســوریه، اندونزی، پاکســتان و نقاط مختلف دنیا 

نیروگاه ساخته ایم.
مدیرعامل مپنا اضافه کرد: این نیروگاه ها ایرانی 
هستند و پرچم جمهوری اســالمی بر فراز آن ها به 

اهتزاز درآمده است.
وی با بیان اینکه در ســاخت نیــروگاه، ایران در 
میان پنج کشــور نخســت جهان اســت، گفت: ما 
تنوعی از ماشــین ها، انواع توربین، ژنراتور و سامانه 
کنترل را می سازیم و هیچ تجهیز نیروگاهی نیست 
که برای تأمین آن با مشــکل مواجه شویم؛ ضمن 

اینکه تحریم هم هیچ مانعی به وجود نخواهد آورد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم:

قطع وام ازدواج به بهانه سن »خالف شرع و قانون« است
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: نماینده مجلس 
یازدهم شــورای اســالمی گفت: قطع وام ازدواج به 
بهانه سن، خالف شرع و قانون است و از این دست 
اقدامات ضد قانون و تضییع حقوق مردم ایران زیاد 

از این دولت مشاهده کرده ایم.
بعــد از آنکه فراکســیون زنان مجلــس دهم و 
معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در 

ممنوعیــت ازدواج هــای زیر هجده 
ســال و طرح حداقل افزایش سن 
ازدواج ناکام مانــد و رویای تحقق 
اسنادی چون سند 2030 یونسکو که 
در آن افراد زیر هجده ســال کودک 
و ازدواج های زیر این ســن، ازدواج 
کــودکان نامیده می  شــد، به محاق 
رفت دولــت دوازدهــم در حرکتی 
محیر العقــول وام ازدواج را بــرای 
ازدواج هایی کــه زیر هجده ســال 
تمام و باالی چهل انجام می شــوند 

را متوقف کرد!
سال گذشــته نیز ســلطانی فر، 

وزیر ورزش و وجوانان در حرکتی غیرعلمی نیز سن 
جوانی را باالی 18 سال اعالم کرده بود.

حجت االســالم نصرهللا پژمانفر؛ عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس دهم و نماینــده مجلس یازدهم 
شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه امر ازدواج و 
تشکیل خانواده در کشــور دارای مشکالت و موانع 
زیادی اســت،گفت: این تصمیم دولت یک اقدام 
غیرمنطقی اســت؛ کســانی که دیر ازدواج کرده اند 
با توجه به شــرایطی اقتصادی ســختی که وجود 
دارد یا مشــکالتی که داشته اند، دســت به ازدواج 
در ســنین باالتر زده اند یا جوانانی هستند که قصد 
ازدواج زیر ســن 18 ســال را دارند که بخش قابل 

توجهی از ازدواج های موفق کشور زیر سن 18 سال 
رقم می خورد لذا این تصمیم دولت، اتفاق بســیار 
بدی است و موجب جلوگیری از بسیاری ازدواج ها 
و محرومیــت مردم ایــران از حقــوق قانونی خود 

می  شود.
وی در مورد شــرعی بودن چنیــن مصوبه ای در 
هیأت دولت متذکر شد: این مصوبه دولت برخالف 

شرع است چرا که کسی نمی تواند برای ازدواج سن 
تعیین و به بهانه ســن، حداقل امکانات ازدواج را از 
مردم ســلب کند؛ مطابق با شرع و عرف در بسیاری 
از شــهرها و روســتاهای ما، ازدواج زیر 18 ســال 
صحیح اســت همچنین جمعیت قابــل توجهی از 
مجردها، سن شان باالتر از 35 ســال است و هنوز 
به دالیــل مختلف شــرایط ابتدایی ازدواج دســت 
نیافته اند امــا همچنان قصــد ازدواج دارند، چنین 
مصوبه ای در دولــت از متن جامعــه و نیازهای آن 

فاصله زیادی دارد.
حجت االســالم پژمانفــر افــزود: ایــن موضوع 
برخالف قانون هم هســت؛ در جایی کــه ما قانون 

تسهیل ازدواج را برای همه ایرانیان داریم و مطابق 
با آن دولت موظف به تأمین مســکن بدون هزینه 
به مدت ســه ســال برای زوجین تازه ازدواج کرده 
اســت و طبق اصل 10 قانون اساســی، همه قوانین 
و عملکرد دستگاه ها و سازمان های مختلف باید در 
جهت تقویت خانواده باشــد و هر مصوبه یا قانونی 
که به خانواده آسیب برساند ملغی و باطل است لذا 
چنین مصوبات درونی دولت اصالت 
قانونــی ندارد کــه بخواهد بــه دنبال 

اجرایی شدن باشد.
وی در مــورد علت اتخــاذ چنین 
تصمیمــی در هیأت دولــت تصریح 
کــرد: نخســتین بــاری نیســت که 
رفتارهای خــالف قانون و شــرع در 
دولت آقــای حســن روحانــی رخ 
می دهــد و از ایــن دســت اقدامات 
ضد قانون، ضــد خانــواده و تضییع 
حقوق مردم ایران زیــاد از این دولت 

مشاهده کرده ایم.
حجت االســالم پژمانفــر یــادآور 
شد: در تذکری که برای دولت فرســتاده ام از آقای 
روحانی خواســته ام که این موضوع را خالف قانون 
اعالم بداننــد همچنین بــا دســتگا ه های نظارتی 
مکاتبه کرده ام که باید این مصوبه هیأت دولت لغو 

شود و اجازه اجرا نداشته باشد.
با توجه بــه تصمیمات دولــت دوازدهم اعم از 
قطع یارانــه متولدین جدید در کشــور و قطع وام 
ازدواج های زیر ســن 18 ســال و باالی 40 ســال 
به نظر می رســد نه تنها هیچ دغدغــه ای برای حل 
مشــکالت تشــکیل خانواده در ایــن دولت وجود 
ندارد که اراده ای قوی بــرای ممانعت از آن در حال 

فعالیت است.

وزیر بهداشت:

بیش از 90 درصد گرفتاری ها »روحی و روانی« است
هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: وزیر بهداشــت 
گفت: بیــش از 90 درصد از گرفتاری هــای امروز ما 

گرفتاری های روحی و روانی است.
سعید نمکی وزیر بهداشــت در ششمین جلسه 
کمیسیون توســعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی 
در نظام سالمت با اشــاره به اهمیت و جایگاه قرآن، 
اظهار کرد: خیلی از سالها که قرآن می توانست تأثیر 

زیادی در کشــور بگذارد، به خوبــی روی این کتاب 
آســمانی کار نکردیم.نوع قرائت ما از قــرآن باید در 
نسل جوان متحول شود. از همه همکاران و دلسوزان 
قران تقاضا دارم یکبار برگردیم و ببینیم چه به دست 
آورده ایم. وزیر بهداشــت اضافه کرد: باید ببینیم که 
چه کنیم که همه با هم ســطح جدیدی از معرفت به 
قرآن را به خوبی در نسل جوان دنبال کنیم. این یک 

سرمایه گذاری است و هزینه کردن نیست. نمکی با 
تأکید بر اینکه یکی از اطبا بزرگ روح، قرآن اســت، 
گفت: امروز روزی اســت که باید جایــگاه قرآن در 
سالمت معنوی مورد توجه قرار گیرد در زمانی که ما 
آنقدر اضطراب و تشویش داریم؛ چرا که بیش از 90 
درصد از گرفتاری های امروز ما گرفتاری های روحی 

و روانی است.

کرونا جان 119 نفر دیگر را در ایران گرفت
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: تاکنون 
207 هــزار و 525 نفر در کشــور به طــور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده اند و با فوت 119 نفر تا ظهر 
روز گذشته، شــمار جان باختگان کرونا در کشور به 9 

هزار و 742 نفر رسید.
سیما سادات الری روز گذشــته درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعــی به ویروس کرونا در کشــور 
و موارد فوت ناشــی از این ویروس بیــان کرد: تا 
ظهر دیروز )2 تیر 1399( و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، دو هــزار و 573 بیمار جدید 

مبتال به کووید19 در کشور شناســایی شد که هزار 
و 319 مورد بستری شدند. با این حساب، مجموع 

بیماران کووید19 در کشور 207 هزار و 525 رسید.
وی ادامه داد: متأســفانه در طــول این مدت، 
119بیمــار کووید 19 جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جــان باختگان این بیمــاری تاکنون به 9 

هزار و 742 نفر رسید.
معاون وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون 
166 هــزار و 427 نفر از بیماران، بهبــود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شــده اند. همچنین 2898 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شــدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
الری بیان کرد: تاکنون یک میلیون و 449 هزار 
و 420 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: استان های 
خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی 
در وضعیت قرمز و اســتان های فارس و کرمان در 
آســتانه وضعیت هشــدار قرار دارند. در طول این 
مدت 8 استان کشــور هیچ موردی از فوت ناشی 
از کووید19 نداشــتند و در 4 استان فقط یک مورد 

فوت بیمار کووید19 ثبت شده است.
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جذب 9 میلیارد تومان برای بهسازی
 روستاهای نهاوند

بنیاد  رئیــس  هگمتانه، گروه شهرســتان: 
مســکن انقالب اســالمی نهاوند با بیان اینکه 
گردش مالی احداث مسکن در نهاوند طی سال 
98 بالغ بــر 800 میلیارد تومان بوده اســت از 
جذب 9 میلیارد تومان برای بهســازی روستاها 

خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، علیرضا نثــاری در 
شورای مســکن شهرســتان نهاوند اظهار کرد: 
ســال گذشــته یکی از بی نظیرترین سال های 
فعالیت عمرانی بخش مســکن شهرستان بود 
که بــر اســاس آن 800 میلیارد ریــال گردش 
مالی در زمینه ساخت و ســاز مسکن به وقوع 

پیوست.
وی افزود: این رقم از محل تســهیالت ارائه 
شــده و کمک های بالعوض دولــت در جریان 
سیل سال گذشــته، طرح ویژه ساخت مسکن 
روســتایی و همچنین آورده های مردم در این 
زمینه تأمین شــده و در بخش مسکن هزینه 

شده است.
رئیــس بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
نهاوند افزود: بخش عمده ایــن گردش مالی 
در شهرســتان به منظور تهیه مصالح مورد نیاز 
هزینه شــده که در حال حاضر ادامه داشــته و 
تأثیر خوبی در ایجاد اشتغال سطح شهرستان 

داشته است.
وی به اقدامات صورت گرفته در خصوص 
بازســازی واحدهای آســیب دیده از ســیل 

گفت: در جریان ســیل فروردین ماه ســال 
گذشــته خســارات عمــده ای به مســاکن 
شــهری و روســتایی وارد شــد که بیش از 
4 هزار و 200 مســکن شــهری و روســتایی 

آسیب دیدند.
نثاری بــا بیان اینکه قبل از شــروع مراحل 
بازسازی و تعمیر اماکن آســیب دیده 12 هزار 
بازدید از ســوی کار شناســان مربوطه صورت 
گرفته افزود: پــس از بازدیدهای صورت گرفته 
2 هزار و 619 واحد احداثی،  یــک هزار و 649 
واحد تعمیری و یک هزار و 76 واحد معیشتی 
شناســایی و در دست ســاخت قرار گرفت که 
تاکنون بیش از 90 درصد کارها انجام شــده و 

مابقی نیز در دست اقدام است.
وی با اشــاره به اینکــه برای احــداث این 
واحدها مبلغ 40 میلیون تومان به هر متقاضی 
وام پرداخت شــد و 15 میلیون تومــان نیز به 
صورت بالعوض به واحدهای آسیب دیده داده 
شــد از جذب 9 میلیارد تومــان اعتبار عمرانی 

برای بهسازی روستاها خبر داد.
به نقــل از فــارس، رئیس بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی نهاوند افزود: در سال جاری 9 
میلیارد تومان اعتبار عمران روســتایی به این 
شهرســتان اختصاص یافت که در زمینه دیوار 
ســازی مســیل آب 14 روســتای شهرستان 
هزینه شــده که تا کنون این طــرح 65 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار مریانج خبر داد:

سم پاشی درختان مریانج با استفاده از سم »پالیزین«
هگمتانه، گروه شهرســتان: شــهردار مریانج 
گفت: انجام عملیات سمپاشــی با اســتفاده از 
سم پالیزین، سبب می شود که عالوه بر نداشتن 
آسیب های زیست محیطی هیچ گونه آسیبی به 

شهروندان نیز نرسد.
به گزارش هگمتانه، محسن معصوم علیزاده 
با اشــاره به آغــاز عملیات سم پاشــی درختان 
ســطح شــهر مریانج، اظهار کرد: در راســتای 
پیشــگیری از طغیان شــته ها، کنتــرل آفات 
گیاهی، حذف آالینده ها و بهبود شادابی و رشد 
درختان و همچنین حفاظت از محیط زیســت 
عملیات سمپاشــی درختان این شــهر در حال 

انجام است.
وی ادامــه داد: سمپاشــی درختــان بــا 
رعایت کامــل اصول فنــی و با اســتفاده از 
ســموم پایه ارگانیک با دســتگاه توربوالینر 
توســط واحد ســیما، منظــر و فضای ســبز 
شــهری شــهرداری مریانج و پیمانــکار این 

واحد انجام می شود.
شهردار مریانج از اجرای عملیات سمپاشی 
درختان سطح شهر با استفاده ازسم »پالیزین« 
خبــر داد و گفــت: ســم پالیزیــن محتــوی 
صابون های غلیظ گیاهــی و صمغ های گیاهی 
است که در از بین بردن آفات نباتی و همچنین 
زدودن چربی و همچنین گــرد و خاک بر روی 

برگ درختان تأثیر گذار است.
وی اضافه کــرد: شستشــوی درختــان با 
ســم پالیزین باعث افزایش ســطح ســالمت 

و زیبایی درختان، ایجاد سرســبزی و طراوت، 
حفــظ و احیای فضای ســبز، کنتــرل آفات و 
بیماری های گیاهی و پاک شدن تاج درختان از 
آلودگی هایی نظیر گرد و غبار و سموم شیمیایی 

می شود.
معصوم علیزاده تصریح کرد: ســم پالیزین 
یک حشــره کش طبیعی و کامال بی خطر برای 
انسان و محیط زیســت بوده و در از بین بردن 
آفات های مکنده مانند شته ها و کنه ها نیز تأثیر 

گذار است.
وی افــزود: در ســال های گذشــته جهــت 
کنتــرل آفات از ســمومی همچــون کنفیدور و 
متاسیستوکس اســتفاده می شد که با توجه به 
خطرناک بودن این سموم برای محیط زیست 
و حشرات مفید نظیر زنبورها بر آن شدیم تا از 

یک سم جدید استفاده کنیم.
شــهردار مریانج یــادآور شــد: در نهایت با 
مشــورت گرفتن و همفکری کارشناســان این 
شهرداری با کارشناســان فضای سبز شهرداری 
تهران که سالهای گذشته از سم پالیزین جهت 
کنترل آفات استفاده کردند تصمیم بر این شد 
که امســال جهت کنترل آفات از سم پالیزین 

استفاده کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: انجــام عملیــات 
سمپاشــی با اســتفاده از این ســم، ســبب 
می شــود که عالوه بر نداشــتن آســیب های 
زیســت محیطــی هیــچ گونــه آســیبی به 

شهروندان نیز نرسد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:
رشد تهاجمی

 رفتار ویروس کرونا
مردم بی تفاوت نباشند

هگمتانــه، گروه شهرســتان: معــاون درمان 
دانشکده علوم پزشــکی اســدآباد با بیان اینکه 
ضرباهنگ ابتال به بیماری کرونا در روزهای اخیر 
تندتر شده اســت گفت: رفتار ویروس کووید 19 

رشد تهاجمی داشته است.
به گزارش هگمتانه، پیش از ظهر روز گذشــته 
معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی اسدآباد از 
بخش کرونا در بیمارســتان این شهرستان بازدید 

کرد.
عاطفــه ســمائی در حاشــیه این مراســم با 
ابراز نگرانــی از بی توجهی همشــهریان نســبت 
به توصیه های بهداشــتی اظهار کرد: متأســفانه 
با شــیوع بیمــاری کرونــا و وضعیــت قرمز در 
اســتان های پیرامون و بی تفاوتی مردم نسبت به 
شیوع دوباره بیماری، ضرباهنگ ابتال در روزهای 
اخیر تندتر شده اســت. وی تصریح کرد: بررسی 
الگوی بیماری از اسفندماه تاکنون و مقایسه رفتار 
ویروس در ایام گذشــته با چند روز اخیر نشــان 
می دهد متأسفانه رفتار بیماری به شدت تهاجمی 
شــده که در افراد با بیماری زمینه ای، مرگ و میر 

بسیار باالیی خواهد داشت.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد 
خاطرنشان کرد: بســیاری از بیماران تنها مواجهه 
احتمالی را در مراسم  عروســی داشته اند و جای 
ناراحتی است که مردم با حضور لجام گسیخته در 
میهمانی ها، عزیزان خود را به ســرازیری بیماری 

سوق می دهند.
به نقل از فارس، وی با تأکید به اینکه باالترین 
علت افزایش شــیوع در کل کشــور، شــرکت در 
مراسم جشن و عزاست گفت: حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک برای عموم مردم به 

خصوص در فضاهای بسته اکیدا توصیه می شود.

رسیدگی به 276 پرونده 
تخلف در نهاوند

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس اداره 
تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند گفت: به 276 
پرونده تخلف کاال و خدمات، بهداشــتی و قاچاق 

توسط تعزیرات نهاوند رسیدگی شد.
به گزارش هگمتانه، قاســم بــازدار اظهار کرد: 
طی سه ماه گذشته مجموعا 276 فقره پرونده از 
284 فقره پرونده ارجاعــی به تعزیرات حکومتی 
مورد رسیدگی قرار گرفت که منجر به صدور حکم 
برای آنها شــد. وی گفت: این تعــداد پرونده ها 
در ســه حوزه کاال و خدمات، قاچــاق کاال و امور 
بهداشتی بوده که از سوی دستگاه های مربوطه به 

این اداره ارجاع شده است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند 
با تشریح پرونده های بررسی شده است بیان کرد: 
در سه ماهه گذشته تعداد پرونده های کاال و خدمات 
که از ســوی اداره صمت و اتاق اصناف به تعزیرات 
شهرستان ارجاع شده 95 فقره بوده که 92 فقره آن 

مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: عمده تخلفات صورت گرفته در این 
بخش، گرانفروشــی، عدم درج قیمت، عدم ارائه 
فاکتور، احتکار و دیگر موارد بوده که پس از بررسی 
تمام پرونده هــا برای متخلفیــن 325 میلیون و 

330 هزار ریال جزای نقدی صادر شده است.
بازدار اظهار کرد: طی مدت یاد شده 26 پرونده 
از 31 پرونده قاچاق کاال که از سوی پلیس آگاهی 
شهرستان به این اداره ارسال شده مورد رسیدگی 

قرار گرفت که منجر به صدور جزای نقدی شد.
وی تخلفــات صــورت گرفتــه در پرونده های 
قاچاق کاال را شــامل قاچاق کولر گازی، ماشــین 
موتورسیکلت،  لباسشویی، ماشین ظرفشــویی، 
سیگار خارجی، آجیل و پوشاک دست دوم عنوان 
کرد و افــزود: در این زمینه پس از رســیدگی به 
تخلفات فوق 10 میلیارد و 998 میلیون و 26 هزار 

ریال جزای نقدی برای متخلفین صادر شد.

خبــر

در آینده نزدیک انجام می شود؛
اجرای طرح آتش نشان 
افتخاری در روستاهای 

اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســتان: شهردار اسدآباد از 
اجرای طرح آتش نشان افتخاری روستاهای این 
شهرستان برای نخستین بار در آینده نزدیک خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، علیرضا فعله گری اظهار 
کرد: هر ســاله با آغاز فصل گرما شــاهد آتش 
ســوزی در مراتــع و زمین های کشــاورزی در 
روستاهای شهرســتان هســتیم که شناسایی 
زودهنگام و ســرعت عمل در اطفــاء حریق در 
بســیاری از موارد می تواند از بروز آتش سوزی 

جلوگیری کند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــر همین اســاس 
دوره آموزشــی اطفاء حریــق در زمینه آموزش 
ســازمان های مردم نهــاد در مواقــع بحرانی با 
همکاری واحد آتش نشــانی شــهرداری برگزار 
خواهد شــد که برای اجرای ایــن کارگاه و طرح 
آتش نشــان افتخاری نیاز است دهیاران اطالع 
رسانی گسترده ای در روستاهای خود انجام داده 

و افراد عالقمند را شناسایی کنند.
وی داشــتن ســالمت جســمی و روحــی 
برای همکاری، تســت ورزش، داشــتن روحیه 
ایثارگری و فداکاری برای کمک به روســتائیان، 
حضور مســتمر برای شــیفت بندی دهیاران به 
صورت آماده باش بــرای همه روزهای ســال، 
تسلیم تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم انتظار برای 
هرگونه حق و حقوق مالی و تعهدات استخدامی 
و معرفی توســط دهیاران برای حداقل دو برابر 
ظرفیت را از شــرایط پیشــنهادی آتش نشانان 

افتخاری عنوان کرد.
فعله گری یادآور شــد: آموزش اطفاء حریق 
منازل مسکونی، آموزش اطفاء حریق انبارهای 
علوفه، مــزارع و منابع طبیعی، آمــوزش اطفاء 
حریق به وســیله پمپ های مخزنی 400 لیتری 
سمپاش تراکتوری، آموزش اقدامات اولیه برای 
جلوگیری از گسترش بیش از حد حریق و نحوه 
ارتباط با مرکز آتش نشــانی عنــوان دوره های 

آموزشی اطفاء حریق بوده که برگزار می شود.
به نقل از ایسنا، شهردار اسدآباد با بیان اینکه 
این طرح در سطح کشــور برای نخستین بار در 
شهر اسدآباد اجرا خواهد شد، مطرح کرد: ظرف 
یک ماه آینده این دوره های آموزشی برگزار شده 
و پس از آزمــون کار و ارائه گواهینامــه افراد در 
تابستان سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهند 

کرد.

ردِّ رشوه توسط پلیس 
مالیری

کاهش 15درصدی انواع سرقت
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
شهرســتان مالیر از رد رشــوه بیش از 11 میلیون 
تومانی توسط یکی از مأموران پاکدست در مالیر 

خبر داد.
به گزارش هگمتانــه، ســرهنگ محمدباقر 
سلگی تشریح کرد: به دنبال کسب اخباری مبنی 
بر توزیع موادمخدر توسط یکی از توزیع کنندگان 
ســابقه دار در یکی از روســتاهای شهرســتان، 
بالفاصله بــا هماهنگی دســتگاه قضایی و طی 
انجام کار اطالعاتی دقیق، مخفیگاه این سوداگر 
مرگ توسط مأموران پاسگاه زمان آباد شناسایی 
و در یک عملیات ضربتی توســط مأموران این 

یگان دستگیر شد.
وی اظهار کرد: در بازرسی به عمل آمده از وی، 
مقادیری موادمخدر شیشــه و هروئین کشــف 
شد که با تشکیل پرونده در طی مراحل معرفی 
به دستگاه قضایی، فرد توزیع کننده موادمخدر 
با ارائه یک کارت عابر بانــک حاوی 10 میلیون و 
900 هــزار تومان به همراه 130 هــزار تومان وجه 
نقد درخواست چشم پوشی مأمور گشت، از این 

اقدام پلید و مجرمانه خود کرد.
ســلگی با بیان اینکه این پیشنهاد بالفاصله 
توســط مأمور پاکدســت رد، صورت جلســه ای 
تنظیم و به همراه ســایر مســتندات در پرونده 
تحویل مراجع قضایی شــد، افزود: اقدام مثبت 
و حس وظیفه شناسی کارکنان خدوم پلیس در 
واقع نماد احساس مسؤولیت و داشتن وجدان 
کاری بسیار باال در انجام مقتدرانه مأموریت های 

خطیر حوزه برقراری نظم و امنیت است.
فرمانــده انتظامــی مالیــر از شــهروندان 
که همیشــه پشــتیبان، همــراه و همــگام با 
خدمت گــزاران خــود در فرماندهــی انتظامی 
بوده و هســتند، خواســت تا هر گونه انتقادات، 
پیشنهادات و شــکایات و تقدیر خود را از طریق 
شماره تلفن 197، دفتر نظارت همگانی بازرسی 
پلیــس مالیر ارائــه دهند تــا مــورد مطالعه و 

بررسی های کارشناسی قرار گیرد.
وی در ادامــه از کاهــش 15 درصــدی انواع 
سرقت در یک ماه گذشــته در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: با تالش شبانه 
روزی مأمــوران یگان های اجرایی شهرســتان 
مالیر، در یک ماه گذشــته شاهد افزایش کشف 
15 درصدی کشــف انواع جرائم در مقایســه با 

مدت مشابه سال قبل بودیم.
سلگی در گفتگو با ایســنا، خاطرنشان کرد: به 
منظور برخورد قاطعانه با مجرمان و متخلفان و نیل 
به باالترین سطح امنیت و بهبود مستمر در افزایش 
ضریب امنیت شهروندان، این روند با عزمی راسخ 

و بدون وقفه در دست پیگیری است.

خبــر

شهرستان

الزام استفاده از ماسک برای کارکنان دولت در نهاوند و اسدآباد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونــا، فرمانداران شهرســتان های نهاوند 
و اسدآباد بر الزام اســتفاده از ماسک برای مدیران و 

کارکنان ادارات این شهرستان ها تأکید کردند.
به گزارش هگمتانه، فرماندار نهاوند گفت: بحران 
کرونا به مراتب سخت تر و خشــن تر از هر بحرانی 
است و عادی کردن شرایط کرونا کار اشتباهی است، 
ما در نهاوند نگران خود کرونا نیستیم، مشکل اصلی 
ما رعایت نکردن بهداشــت فردی و شیوه نامه های 

بهداشتی است.
مراد ناصری شــامگاه یکشــنبه یکم تیرماه در 
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان نهاوند، بیان 
کرد: خطر کرونا جدی است و افرادی که به مراسم 
عزا و عروسی دیگران می روند مطمئن باشند، بهای 

سنگینی بابت این کار خود پس می دهند.
وی با بیان اینکه بحران کرونا به مراتب سخت تر 
از هر بحرانی است، افزود: از آنجایی که این بحران 
جهانــی شــده، داریم بــه آن عــادت می کنیم اما 
متأسفانه در نهاوند به جای عادت، شرایط را عادی 

کردیم و این یعنی خطر.
ناصری با اشاره به اینکه تمام مدیران و کارکنان 
ادارات، الزامی است از ماسک استفاده کنند، افزود: 
باید بپذیریم در شرایط کرونا، شرایط خیلی خاص 
است، خطر کرونا بســیار جدی اســت، مردم اگر 

بدانند و باور کنند با همان خودرویی که در مراســم 
عروسی شــرکت می کنند با همان خودرو روانه باغ 
بهشت خواهند شــد، بحران و خطر کرونا را جدی 

خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه به یک تیم بازرســی توانمند و 
پای کار برای نظارت در شــرایط بحــران نیاز داریم، 
اظهار کرد: بخشــداران، دهیاران را پــای کار بیاورند 
تــا بحران هــا مدیریت شــود و از امــروز به مدت 
ســه هفته، هر روز ســه اداره برای اطالع رســانی و 
آگاه ســازی خطر کرونا به مردم برنامه ریزی شود و 

اطالع رسانی پیام خطر کرونا را باید جدی گرفت.

*اصحاب رســانه در اطالع رســانی خطر کرونا 
جدی تر عمل کنند

فرمانــدار نهاوند با بیــان اینکه بایــد از ظرفیت 
رســانه ها برای هشــدار و اطالع رســانی به مردم 
استفاده شود و اصحاب رسانه به طور جدی تر ورود 
کنند، یادآور شد: رســانه ها از طریق پزشکان عالئم 
هشدار را به مردم گوشــزد کرده و نکات بهداشتی و 
عالئم و پیشــگیری های جدی را به مردم آموزش 

دهند و بیان کنند.
فرماندار اسدآباد نیز گفت: در حال حاضر استفاده 
از ماســک توســط کارکنان ادارات و دســتگاه های 

اجرایی شهرستان اسدآباد الزامی است.
مجید درویشی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه اســدآبادی ها اســتفاده از ماســک 
را خودجوشــانه همگانــی کنند، اظهار کــرد: مردم 
شهرســتان اســدآباد در زمینه کنترل بیماری کرونا 
به ویژه با راه اندازی پویــش »در خانه می مانم« و 
»ســیزده در خانه« خوش درخشــیدند کــه برای 
همگانی کردن خودجوش اســتفاده از ماســک به 
منظور پیشــگیری از ایــن بیمــاری و حفظ ثبات 

شرایط شهرستان به ادامه این همکاری نیازمندیم.
*پیشنهاد راه اندازی پویش جدید در اسدآباد

درویشی با پیشنهاد راه اندازی خود جوش پویش 
»ماســک من از تو محافظت می کند، ماســک تو 
از من« در شهرستان اســدآباد عنوان کرد: راه اندازی 
این پویش نقش مؤثری در همگانی شدن سریع و 
خود جوش استفاده از ماسک در شهرستان خواهد 
داشــت و ســالمت جامعه را در مقابل این بیماری 
ارتقا می بخشــد و وضعیت با ثبات اسدآباد را حفظ 
می کند. وی با تأکید بر لزوم اســتفاده از ماسک در 
اماکن عمومی گفت: بر اساس مطالعات دانشمندان 
با استفاده گسترده از ماسک دیگر نیازی به قرنطینه 
کامل نیســت و تنها با تعطیل نگه داشــتن برخی 
تجمعات یا مراکز پرخطــر و رعایت فاصله اجتماعی 

می توان جلوی موج دوم را گرفت.

رئیس دادگستری نهاوند:

پرونده های معوق و مسن تعیین تکلیف می شوند
افزایش 8 درصدی پرونده های ورودی به دادگستری نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دادگستری 
نهاونــد از افزایش هشــت درصــدی پرونده های 
ورودی به دادگســتری خبر داد و گفت: یک هزار و 
284 پرونده معــوق داریم که حــدود 80 درصد 
مربوط به اجرای احکام اســت که ســعی می کنیم 

تمام آنها را تا پایان تابستان تعیین تکلیف کنیم.
به گــزارش هگمتانــه، یونس طرهانــی بعد از 
ظهر روز گذشــته در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
ســال گذشــته 42 هزار و 214 فقــره پرونده وارد 
دادگستری شهرستان نهاوند شــده که در مقایسه 
با تعداد 39 هزار و 39 پرونده ســال 97 از رشــد 

هشت درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود: این در حالی است که سال گذشته با 
وجود کمبود کادر قضایــی اقدامات خوبی در زمینه 
پیشــگیری از وقوع جرم و ورود پرونده داشته ایم 
و بدون اینکه هزینه های اضافه بــه مردم تحمیل 
شود به خواســته های مورد نظرشــان دست پیدا 

کرده اند.
رئیس دادگستری نهاوند با تشریح نوع دعاوی 
و اقدامــات صورت گرفتــه گفت: یکــی از دعاوی 
عمده در سطح شهرستان که 10 درصد پرونده های 
ورودی شهرستان را تشــکیل می دهد فک پالک 
خــودرو بوده که برای رفع این مشــکل در ســطح 
استان و شهرســتان تدبیری اندیشیده شده تا بر 
اساس آن شــخص بدون مراجعه به دادگستری، 
به پلیس راهور مراجعه کرده و تقاضای فک پالک 

خودرو را داشته باشد.
وی به اجرای طرح ها و برنامه های پیشــگیری 
از وقــوع جرم اشــاره کــرد و افــزود: بــه منظور 
پیشگیری از وقوع جرم؛ نهادهای داوری به منظور 
صلح و ســازش در سطح شهرســتان فعال شدند 
که نمونه آن در دعاوی مربــوط به خودرو و امالک 
بوده که بر اساس آن مقرر شده شــرط داوری در 

قراردادهای منعقده لحاظ شود.
طرهانــی افــزود: در ایــن رابطه ما در ســطح 
شهرســتان دو مؤسســه داوری داریــم که یکی 
مربوط به امــور کشــاورزی و دیگــری مربوط به 

مؤسسه عمومی است.
وی استفاده از ظرفیت شــوراهای حل اختالف 
برای حل دعاوی را از دیگر راهکارهای پیشــگیرانه 
عنوان کــرد و گفــت: در ســال 97 چهــل درصد 
پرونده هایی که در شوراهای حل اختالف مختومه 
شده اند منجر به سازش شــده که این رقم در سال 

گذشته به 45 درصد رسیده است.
رئیس دادگســتری نهاوند اجــرای طرح های 
پیشــگیرانه را در حل بســیاری از دعــاوی مؤثر 
دانســت و عنوان کــرد: عملکرد این شهرســتان 
در حــوزه پیشــگیری باعــث شــد کــه در کنــار 
شهرســتان های مالیر و بهار به عنوان شهرستانهای 

فعال استان معرفی شود.
*تعیین تکلیف پرونده های معوق و مسن

وی در ادامه تعیین تکلیــف پرونده های معوق 
و مسن را یکی از سیاست های جدید قوه قضائیه 
عنوان کــرد و افزود: یکــی از برنامه هــای جدید 
دســتگاه قضایی بحث تعیین تکلیف پرونده های 
معوق و مسن که یک ســال از تاریخ تشکیل آنها 

گذشته است.
طرهانی به عملکرد شهرستان در این خصوص 
اشاره کرد و افزود: در سه ماهه پایانی سال گذشته 
2 هزار و 426 پرونده معوق، تعیین تکلیف و مورد 
رسیدگی قرار گرفت و در سه ماهه امسال نیز 530 

فقره دیگر تعیین تکلیف شد.
وی افــزود: در حــال حاضر یک هــزار و 284 
پرونده معوق داریم که بخش عمده ای از آنها یعنی 
حدود 80 درصد مربوط به اجرای احکام اســت و 
تمام تالش ما این اســت که این تعداد را تا پایان 

سه ماهه تابستان تعیین تکلیف کنیم.
رئیس دادگستری نهاوند به عمده ترین جرایم 
شهرســتان اشــاره کرد و گفت: در زمینــه جرایم 
پرتکرار ســرقت تعزیــری، ضرب و جــرح عمدی 
و توهین به اشــخاص عــادی بیشــترین جرایم 
شهرســتان و در بحث امــور حقوقــی و مدنی نیز 
مطالبه وجه و طــالق توافقی از جمله بیشــترین 

جرایم بوده است.
وی در خصوص آمار طــالق و ازدواج نیز اظهار 
کرد: در سال گذشته مجموعا یک هزار و 404 فقره 
ازدواج و 441 فقره طالق در نهاوند ثبت شده که به 
ازای 18/3 ازدواج یــک مورد طــالق صورت گرفته 

است.
*کشف 30 کیلو مواد مخدر

طرهانــی در این زمینه گفت: این یک هشــدار 
جدی به نهادهای فرهنگی و خانواده هاست که در 
این زمینه هوشیار باشــند و نسبت به این موضوع 

حساسیت به خرج دهند.
وی در ادامــه به اولویت ها و برنامه های ســال 
جاری دســتگاه قضایی شهرســتان اشــاره کرد و 
گفت: یکی از اولویت های اصلی ما در سال جاری 
بحث مبارزه با مواد مخدر است که در این زمینه با 

جدیت بیشتری ورود خواهیم کرد.
رئیس دادگستری نهاوند عضو افزود: در زمینه 
کشــفیات مواد مخدر طی ســه ماه گذشــته 300 
درصد افزایش کشــفیات مواد مخدر در مقایســه 
با مدت مشابه ســال گذشته داشــتیم به گونه ای 
که در سه ماه اول ســال گذشته 9 کیلو مواد مخدر 
کشف شده که این میزان امسال به حدود 30 کیلو 

رسیده است.
وی با هشــدار بــه توزیع کنندگان مــواد مخدر 
گفت: افرادی که در منزل شــخصی خود اقدام به 
فروش مواد مخــدر کنند بدانند ایــن قانون وجود 

دارد که می توان نسبت به ضبط منزل مسکونی نیز 
اقدام کرد.

*کشــت گیاه خشخاش و شــاهدانه در برخی 
روستاها

طرهانی از کشــت گیاه خشــخاش و شاهدانه 
در برخی روســتاها خبر داد و گفت: ســال گذشته 
در ســطح برخی روســتاها افراد مبادرت به کشت 
شاهدانه و خشــخاش می کردند که بخشی از آنها 

کشف شدند.
وی خطــاب بــه دهیــاران و اعضای شــورای 
اســالمی روســتاها گفت: همه دهیاران و اعضای 
شــوراهای اســالمی روســتاها وظیفــه دارنــد 
موضوعات مربــوط به مواد مخــدر را در حوزه خود 
بررســی و گزارش کنند که در صــورت عدم گزارش 

برخورد قضایی با آنان صورت می گیرد.
رئیس دادگســتری نهاوند برخورد بــا اراذل و 
اوباش و مفاســد را از دیگر برنامه های اصلی قوه 
قضاییه عنوان کرد و گفت: مقابله با تضییع کنندگان 
حقوق مردم از مطالبــات مقام معظــم رهبری و 
رئیس قوه قضائیه است که در این زمینه با کسانی 
کــه بخواهند در بخش هــای مختلف بــه ویژه در 
عرصه های منابع طبیعی، آب هــای زیرزمینی و یا 
مراتع حقوق مردم را نادیــده بگیرند برخورد جدی 

صورت می گیرد.
به نقــل از فــارس، وی در پایان بــا تأکید بر 
ضرورت ایجاد امنیت و آرامش در ســطح جامعه 
گفت: یکــی از دالیلی کــه بعضا باعــث ناامنی در 
سطح جامعه می شــود وجود اراذل و اوباش است 
کــه در این زمینــه ضمن برخــورد قاطع بــا آنان، 
سیاست دســتگاه قضایی شهرستان این است که 
برای مقابله با برهم زنندگان آرامش مردم مجازات 
تبعید نیز در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه 

هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.

چاره اندیشی برای معضالت 
جاده امامزاده محسن)ع(

با آسفالت شدن جاده خاکی و قدیمی امامزاده 
کوه )امامزاده محسن( مشکالت متعددی برای ما 

اهالی این منطقه ایجاد شده است از  جمله:
آلودگی محیط زیســت، ترافیک و ســروصدای 
گردشــگران، مزاحمت های رفتاری در رانندگی، لذا 
تقاضا داریم که مســؤوالن مربوطه به این معضالت 

توجه و رسیدگی کنند.
این باغ ها و زمین ها ممّر معاش ما هستند که با 
این اوضاع و احوال، هر آن احتمال آتش سوزی هم 
وجود دارد پس خواهش داریم که نگذارید همزمان با 
آسفالت شدن این جاده، مردم زحمتکش این چند 

روستا دچار مشکالت و زحمت مضاعف شوند.
با سپاس بسیار  - جمعی از اهالی منطقه

صدای مردم
hegmataneh.newspaper@gmail.com



آگهی حصر وراثت
م.الف 73

آقای محمد فرهادی دارای شناســنامه شماره 60 به شرح دادخواست به 
کاســه 111/9900240ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کاظم فرهادی به شناســنامه 
شماره 6079 در تاریخ 99/03/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثــه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- محمد 
فرهادی به شماره شناسنامه 60 پسر متوفی 2- مریم فرهادی به شماره 
شناســنامه 9899 دختر متوفی 3- خدیجه فرهادی به شماره شناسنامه 
23 دختر متوفی 4- معصومه فرهادی به شماره شناسنامه 10739 دختر 
متوفی 5- عفت جباری به شماره شناسنامه 5683 همسر دائمی متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف کبودراهنگ

آگهی حصر وراثت
م.الف 165

خانم مهرانگیز رحیمی دارای شناسنامه شماره 7646 به شرح دادخواست 
به کاســه 111/108/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیف اله رحیمی به شناسنامه 
شــماره 1549 در تاریخ 1391/10/21 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- 
متقاضی گواهی حصر وراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند اناث متوفی 
2- صفی اله رحیمی فرزند ســیف اله به شــماره شناسنامه 5461 متولد 
1342 صــادره از حوزه مرکزی بهار فرزند ذکــور متوفی 3- یداله فرزند 
سیف اله به شماره شناسنامه 6605 متولد 1352 صادره از حوزه مرکزی 

بهار فرزند ذکور متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

با ما همراه باشید

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

م.الف 246
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
اداره ثبت اســناد و اماک تویسرکان به موجب رأی شــماره 139960326004000128 مورخه 1399/02/27 
تصرفات مفروزی و مالکانه آقای همت زنگنه به شــماره ملی 5849584110 فرزند یداله متقاضی پرونده کاســه 
13961144260040025 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 105276/22 مترمربع که برابر 
نامه شــماره مورخه 1398/10/30 اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای تویسرکان مقدار 2372/65 مترمربع جزء 
نوار کاربری و مقدار 1657/52 مترمربع آن جزء حریم جاده می باشــد و جهت عبور تأسیســات زیربنایی از جمله 
آب، برق و گاز ... می باشــد و ساخت وســاز در این محدوده و حریم قانونی آن ممنوع و بعد از اخذ مجوز از وزارت 
راه وشهرســازی و مراجع ذیصاح امکان پذیر است قســمتی از پاک شماره 22-اصلی واقع در روستای قلعه نو ن 
بخش 5- تویسرکان خریداری مع الواسطه از گلمراد زنگنه محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 
3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی 
که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواســت تقدیم و رسید آن را به ثبت محل 
ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/19           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/03

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

م.الف 245
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000131 
مورخــه 1399/02/28 تصرفــات مفروزی و مالکانــه آقای محمدابراهیم مالکی به شــماره ملی 
3979564673 فرزند حســن متقاضی پرونده کاســه 13961144260040060 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1022168/99 مترمربع قسمتی از پاک 7- اصلی واقع در 
روســتای نقده بخش 5- تویسرکان که برابر نامه شماره گ6051/040/61 مورخه 1399/02/22 
شرکت گاز استان همدان ملک از ضلع غربی دارای چهار متر و از ضلع شرقی دو متر دارای حریم 
بوده و منع ساخت وســاز دارد. لذا مفاد رأی صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص 
یا اشــخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشــته باشــند، از تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه 
دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی 
دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند 
گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون 
توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور ســند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/19         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/03
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افزایش پورت های اینترنت 
پرسرعت در مخابرات همدان
برنامه ریزی و تجهیزات مخابرات در دستان 

متخصصان بومی

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر دیتا مخابرات 
منطقه همدان از افزایش پورت های نصب شــده ای 
دی اس ال در اســتان خبر داد و گفــت: میزان این 
پورت ها در ســه ماه امســال به 2 هزار و 224 مورد 

رسیده است.
به گزارش هگمتانه، افشین جاودانی هما با اشاره 
به وضعیت اینترنت مخابرات اســتان اظهار کرد: با 
توجه به شــرایط بحرانی کرونا طی سه ماه اول سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تفاوت 

زیادی در مصرف اینترنت شاهد بودیم.
وی یکــی از معیارهای ســنجش پیشــرفت را 
سنجش میزان مصرف اینترنت عنوان کرد و گفت: 
مقایسه رشــد حوزه دیتا در زمینه های سخت افزار و 
نرم افزار در زمانی مشخص نســبت به مدت مشابه 
آن در گذشــته می تواند میزان پیشرفت و رشد یک 

جامعه در این حوزه را نشان دهد.
مدیر دیتا مخابــرات منطقه همــدان بیان کرد: 
طبق آمار به دســت آمده از مخابرات منطقه همدان 
حوزه اینترنت جهش چشمگیر و قابل اعتنایی طی 
یک سال گذشته داشته که مقایسه سه ماه نخست 
امســال با مدت مشابه ســال گذشــته مؤید این 
موضوع است. وی با بیان اینکه در خصوص نرم افزار 
و سخت افزار پیشرفت محسوسی را شاهد هستیم 
افزود: متوســط پهنای بانــد مصرفی در ســه ماه 
ابتدای سال گذشته در اســتان 6GB/s بوده که در 
 10.30GB/s سه ماه نخست امســال این میزان به

رسیده است.
جاودانی همــا با اشــاره بــه اینکــه در نصب و 
راه اندازی و تجهیزات ســخت ا فزاری دیتا شــامل 
ســوییچ و دی اس ال ای ام شــاهد ارتقا از هشت 
مورد بــه 62 مــورد بوده ایــم تأکید کــرد: نصب و 
راه انــدازی کارت و ماژول نیز نســبت به ســه ماه 
نخست ســال گذشته رشد چشــمگیری داشته که 
سال گذشته 39 مورد و امسال 86 مورد بوده است.

وی تعداد پورت های نصب شده ای دی اس ال 
را در سه ماه ســال گذشــته 864 مورد و امسال 2 
هزار و 224 مورد عنوان کــرد و افزود: وی دی اس 
ال از 64 عدد در سال گذشته به 80 مورد در امسال 

ارتقا یافته است.
مدیر دیتا مخابرات منطقه همــدان تأکید کرد: 
تمام طراحــی، برنامه ریــزی، نصــب و راه اندازی 
تجهیزات توسط نیروهای متخصص و بومی استان 

همدان صورت گرفته است.

مسابقه عکس نوشت
جهاد عرصه سالمت

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیس بســیج 
هنرمنــدان اســتان همــدان از برگزاری مســابقه 
سراســری »عکس نوشــت جهاد عرصه ســالمت« 

توسط انجمن عکس این سازمان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، رســول کرمی دیروز با اشاره 
به برگزاری مسابقه سراســری »عکس نوشت جهاد 
عرصه سالمت« توسط انجمن عکس سازمان بسیج 
هنرمندان اســتان اظهار کرد: کرونــا و ایام قرنطینه، 
کارکنان و کادر درمان، جهادگــران داوطلب در امداد 
و پاک سازی و کمک به قشر محروم، فعالیت های 
ارگان های اداری در حفظ سالمت شهروندان، آموزش 
از راه دور در ایام قرنطینه، قطع زنجیره انتقال کرونا، 
کمک مؤمنانه و ســایر موضوعات مرتبط با موضوع 
سالمتی در ایام قرنطینه و موضوع کرونا از محورهای 

این مسابقه است.
وی با بیان اینکه شــرکت تمام هنرمندان کشور 
در این مســابقه آزاد است گفت: شــرکت کنندگان 
می تواننــد حداکثــر روی 10 عکــس مرتبــط بــا 
موضوعات مســابقه، متن روایی خود را که حداکثر 
400 کلمه باشد را به نگارش درآورند و در قالب فایل 

وورد ذخیره و همراه عکس مورد نظر ارسال کنند.
رئیس بســیج هنرمندان اســتان همدان ادامه 
داد: عکس های انتخابی برای نوشــتن متن روایی 
می تواند رنگــی یا مونوکروم و با هر قالبی باشــد و 
باید به صــورت یک فایل عکــس 1500pix )نهایت 
اندازه ضلع بزرگ( )حداقل 1200pix( و حجم فایل 

عکس حداکثر 4 مگابایت ارسال شود.
وی گفت: در صورت استفاده از عکس های سایر 
عکاســان برای بخش عکس نوشــت، رعایت تمام 
حقوق مادی و معنوی عکس بهره برداری شــده به 
عهده شرکت کننده اســت و برگزارکننده مسؤولیتی 

در این خصوص ندارد.
کرمی با بیان اینکه شــرکت کننده در مســابقه 
به عنوان مالک اثر شــناخته می شــود و مسؤولیت 
هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر از عهده دبیرخانه 
مســابقه خارج اســت اظهار کرد: برگزارکننده حق 
استفاده از آثار را برای چاپ در کتاب، بروشور، لوح 
و... را با ذکر نام هنرمند خواهد داشت و ارسال آثار 

به معنای پذیرش تمام مقررات این مسابقه است.
وی جوایز مســابقه را شــامل اهدای 10 میلیون 
ریال به نفــر اول، 7 میلیون ریال بــه نفر دوم و 5 
میلیون ریال به نفر ســوم عنوان کرد و گفت: عموم 
عالقمندان می تواننــد آثار خــود را از طریق واتس 
اپ بــه شــماره 09365317788 و یا به نشــانی 
ارسال   yahoo.com@1395.honarالکترونیکی

کنند.
رئیس بســیج هنرمندان اســتان همدان مهلت 

ارسال آثار را تا 30 شهریورماه عنوان کرد.

خبــر

بازگشایی کتابخانه های 
عمومی با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیرکل 
کتابخانه های عمومی اســتان همــدان گفت: 
کتابخانه های عمومی اســتان همدان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی بازگشایی شد.
به گزارش هگمتانه، عاطفه زارعی ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای استفاده 
از خدمات کتابخانه های عمومی رعایت شــیوه 
نامه های بهداشتی ضروری است اظهار کرد: در 
حال حاضر امکان اســتفاده از تاالر های مطالعه 

به صورت محدود فراهم شده است.
وی با بیــان اینکه افراد باید گواهی ســالمت 
خــود را از ســامانه salamat.gov.ir دریافت و 
چاپ شــده و یا عکس آن را به کتابدار ارائه کنند 
تصریح کرد: استفاده از ماسک در فضای کتابخانه 
الزامی اســت و قطعًا از ورود افرادی که از ماسک 

استفاده نمی کنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان 
با اشــاره به اینکه اعضا فقط از میــز و صندلی 
که توســط کتابدار برای آنان مشــخص شــده 
باید اســتفاده کنند تأکید کــرد: ورود به مخزن 
کتاب ممنوع اســت بنابراین افــراد می توانند 
پس از جستجو کتاب مورد نظر خود در سامانه 

samanpl.ir آن را از کتابدار درخواست کنند.
وی با بیــان اینکــه عضویــت در کتابخانه 
صرفــًا از طریــق پیش ثبــت نام در ســامانه 
انجام می شــود اظهار کرد: هرگونــه تجمع در 
کتابخانه های عمومی ممنوع است، ضمن اینکه 
بخش نشــریات و کودک و نوجــوان تا اطالع 
ثانوی تعطیل بــوده و تنها والدیــن می توانند 

نسبت به امانت کتاب برای کودکان اقدام کنند.
زارعی با اشــاره به اینکــه هیچگونه جریمه 
دیرکردی به کتاب هــای امانتی تعلق نمی گیرد 
و مدت استفاده از کتاب از دو هفته به یک ماه 
افزایش یافته اســت تصریح کرد: فعالیت های 
فرهنگی کتابخانه های عمومی توسط کتابداران 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دنبال 

می شود.

ضرب و شتم خبرنگار همدانی از سوی کارکنان هتل امیرانخبــر
هگمتانه، گروه خبر همــدان: چند روز قبل یکی 
از خبرنگاران پایگاه خبری تحلیلی همدانســتان به 
دلیل انعکاس خبر تخلف یکی از هتل های همدان 
در دوران قرنطینــه کرونا، توســط عوامل آن هتل 

مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، در روز 28 
خردادماه امســال، یکی از خبرنــگاران همدان که 
در پایگاه خبری تحلیلی همدانســتان در خصوص 
تخلف هتــل امیــران در دوران ممنوعیت پذیرش 
مســافر در زمان شــیوع بیماری کرونــا خبری را 
انعکاس داده بود، توســط مدیر و عوامل این هتل 

مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
ایــن جریــان در حالی اســت که خبرنــگاران 
بنا بــر حرفه خود، موظــف به پیگیری مســائل و 
مشــکالت اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی و بازگو 
کردن مشکالت مردم و جامعه هســتند و یکی از 
رســالت های اصلی آنها توجه به سالمت اجتماعی 
مردم جامعه اســت و به عنوان چشم بیدار جامعه 
محسوب می شوند و علیرغم تمام مشکالت حاضر 
می شوند در راه رســالت خبرنگاری جان و امنیت 

خود را در معرض خطر قرار دهند.
در همین خصــوص گفتگویی را بــا خبرنگاری 
که مــورد ضرب و شــتم عوامل هتل قــرار گرفت، 

داشتیم.
محمدحســین فرهادیان مدیرمســؤول پایگاه 
خبری تحلیلی همدانســتان، به خبرنگار هگمتانه 
گفــت: بنده ســردبیر ســابق باشــگاه خبرنگاران 
دانشــجو و دانشــجوی دکترای روابــط بین الملل 

هستم.
وی ادامه داد: پــس از اینکــه دوران قرنطینه 
کرونایی آغاز شــد و مســؤوالن بر روی سفرها و 
پذیرش مسافر حساس شــدند، بنده خودرویی را 
با پالک تهران و شــمایل مسافر را دیدم که از هتل 
امیران خارج شــد و از آن تصویر گرفتم و مطلبی 
منتشر کردیم که به نظر می رسد در یکی از هتل ها 

مسافر هست.
فرهادیــان در این زمینــه اضافه کــرد: یکی از 
آقایان که با هتل ارتباط دارد بــه بنده پیامک زدند 
که این طور نیست و هتل امیران در قرنطینه است 

و آن خودرو هم خودروی اقوام است.
وی افزود: به این ترتیب ما عکس را برداشتیم 
و مطلب منتشر کردیم که هتل اذعان داشته است 

که ما به قرنطینه پایبند هستیم.
وی اظهار کــرد: از ایــن موضوع دومــاه و نیم 
گذشــت، و روز چهارشنبه هفته گذشــته در منزل 
یکی از اقوام که تعمیرکار نیز داشتند حضور داشتم 
که عوامل هتل امیران به ســراغ بنده آمدند و هنوز 
گفتگویی مطرح نشده نگهبانشــان به بنده لگد زد 
و من با تلفن همراه می خواســتم فیلم بگیرم که 
دوباره یک لگد دیگــر دریافت کردم و وقتی دیدند 
که فیلــم می گیرم عقب رفتنــد و مدیر هتل گفت 

فیلم نگیر.
فرهادیان عنوان کرد: یک نفــر دیگر هم لباس 
هتل را پوشیده و چند نفر بودند که وقتی گوشی را 
در جیب گذاشــتم من را به زمین انداختند و مورد 

ضرب و شتم قرار دادند.
فرهادیان ادامه داد: به پزشکی قانونی مراجعه 
کردم و به مراجع قضایی رفتیم و شکایت کردیم و 

پرونده تشکیل دادیم.

وی عنوان کرد: اما موضوعــی که وجود دارد 
این اســت که قباًل اتفاق افتاده بود که خبرنگار 
را در محل گــزارش مورد توهیــن و یا ضرب و 
شــتم قرار دهند اما اینکه بعد از گذشــت چند 
ماه از یک خبر که چندان هم اهمیت نداشــت 
بیایند و محل ســکونت آن خبرنگار را پیدا کنند 
و وی را مورد ضرب و شــتم قــرار دهند، جای 

تعجب دارد.
وی با بیان اینکه وقتی افرادی امنیت خبرنگار 
و خانــواده اش را به هم بریزنــد بدعت خطرناکی 
اســت، گفت: این موضوع باید از جنبه عمومی هم 
بررسی شــود تا کســی به خود اجازه ندهد امنیت 
یک خبرنگار را به هم بریزد و این انتظار را داریم که 
مراجع قضایی و دولتی ماننــد میراث فرهنگی که 
تاکنون سکوت کرده اســت این را پیگیری کنند در 

حالی که هتل ها زیر نظر میراث فرهنگی هستند.
وی اظهار کرد: ما به دنبال درگیری نیستیم اما 

اینکه نباید افراد فکر کنند کــه می آیند، می زنند و 
فرار می کنند و بعــد با یک عذرخواهــی و یا تنبیه 
کوچک موضوع را تمام می کنند کــه البته در مورد 

بنده عذرخواهی هم صورت نگرفته است.
فرهادیان عنوان کــرد: باالخره ایــن افراد باید 
تنبیه شــوند و طوری نباشــد که بــا رضایت دادن 
این کارها تکرار شــود و بگویند با ثروتشان و یک 

عذرخواهی و رضایت حل می شود.
وی با اشــاره به اینکــه بحث هــای حقوقی به 
صورت جــدی پیگیری می شــود، اظهــار کرد: ما 
خبرنگاران به دنبال آگاهی بخشی و اصالح امور از 
طریق قلم هســتیم، اما اینکه این موضوع پیش 

بیاید یک بدعت است.
گفتنی است بیانیه خانه مطبوعات در این خصوص 

را هم خبرگزاری های اســتان و کانال هــای خبری کار 

کردند و رادیو ایران نیــز با این خبرنــگار در این زمینه 

مصاحبه کرده است.

دبیر ستاد مردمی غدیر استان همدان:

تشکیل ستاد مردمی غدیر 
برای جبران کم کاری ها

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: دبیــر 
ســتاد مردمی غدیر اســتان همــدان گفت: 
فعالیت های اســتان در زمینه عیــد غدیر خم 
طی سالیان گذشــته چشمگیر نبوده و واقعیت 
این اســت که ما برای غدیــر کاری نکرده ایم، 
به همین علت ســتاد مردمی غدیر به ریاست 
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان تشکیل 

شد.
به گــزارش هگمتانــه، مهــدی صلواتیان 
روز دوشــنبه در جلسه مردمی ســتاد غدیر 
اســتان همدان که با هدف احیــای مردمی 
ســنت های عیــد والیــت و امامــت امیــر 
المؤمنین علــی)ع( در مرکز جلســات تاالر 
قــرآن برگزار شــد، ادامــه داد: در گذشــته 
صفحــات زیــادی تحــت عنــوان گــزارش 
توســط ادارات و هیأت ها دربــاره برگزاری 
برنامه هــای عیــد غدیــر تهیه می شــد اما 
امســال تصمیم بر این اســت کــه فعالیت 
وســیعی انجام دهیم تــا اندکــی در مقابل 

باشیم. سربلند  امیرالمؤمنین)ع( 
وی دربــاره نحــوه فعالیــت این ســتاد 
مطرح کرد: جای پرچمــی با مضمون غدیر و 
امام علی)ع( در شهر خالی اســت بنابراین 
تصمیم گرفتیم با نصب پرچم و فضاســازی 
شــهری به صورت نمادی بــرای مردم یک 
دغدغــه در رابطه بــا غدیــر و امیرالمؤمنین 
امام علی)ع( ایجــاد کنیم بنابراین در تالش 
هســتیم با همکاری هیأت ها، تشــکل ها، 

اصناف و خیران این کار را انجام دهیم.
دبیر ســتاد مردمی غدیر اســتان همدان 
با اشــاره به اهمیــت نصب پرچم در شــهر 
اضافه کرد: در بخش های علمی، رســانه ای، 
مجازی، اطعــام و افطار، کــودک و نوجوان 
نیز فعالیت داریم، در روز عیــد غدیر اطعام 

خواهیم داشت.
صلواتیان با بیــان اهمیت واحد خواهران 
ســتاد مردمــی غدیــر توضیــح داد: واحد 
خواهران ظرفیت بســیار باالیــی دارد که به 

تأثیر خانم ها در جامعه باز می گردد.
مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانواده 
اســتانداری همدان نیز در این جلســه بیان 
کرد: از شــما کمک می خواهم چراکه در این 

حوزه واقعًا نیاز به کمک مردمی داریم.
ربیعــه علی محمدی دربــاره نصب پرچم 

بــرای این روز بیــان کرد: از کودکــی به یاد 
داریم در عزای امام حســین)ع( پرچم، در 
جشن ها و میالدها پرچم شــادی و در دهه 
فجر پرچم جمهوری اســالمی نصب می شد 
اما از وقتی که خانه ها آپارتمانی شــد امکان 

نصب پرچم ها از بین رفت.
پرچم هایــی  روی  داد:  پیشــنهاد  وی 
که قرار اســت در شهر نصب شــود احادیث 
درج شــود همچنین در دهه علوی شعارها و 
رفتار علوی را تبلیــغ کنیم و وارد پویش های 
مردمی ماننــد پویش های آشــتی خانواده 
و خوش اخالقــی در شــبکه های اجتماعی 
شــویم تا در جامعه شــیعه علوی از هر پنج 
ازدواج، 3.8 طالق، خشــونت های خیابانی 

و خشونت در خانواده و... نداشته باشیم.
دبیر واحد خواهران ســتاد مردمی غدیر 
اســتان همدان نیز درباره این ستاد توضیح 
داد: متأســفانه فکر می کنیم مسؤولیت این 
مراســم  به عهده نهادهای دولتی اســت اما 
غدیر یک نهاد دولتی نیســت و ستاد غدیر 
یک ســتاد مردمــی بــوده و کار مردمی نیز 

همواره موفقیت آمیز بوده است.
زهرا علــی بخشــی ادامه داد: بــا وجود 
اهمیت فضاســازی زیبا، نبایــد توجه صرف 
بــه ظواهــر داشــته باشــم و بایــد کمیت 
فعالیت هــا را نیز بــاال ببریم. ما بــه عنوان 

شیعه وظیفه داریم تبلیغ را ادامه دهیم.
گفتنی است در این جلســه پیشنهاداتی 
از جمله آذین بستن شــهر، برگزاری برنامه 
نقالی در پارک ها، تهیه محتوای رســانه ای، 
فعالیــت در شــبکه های اجتماعی و آموزش 
به کــودکان نیــز از ســوی فعــاالن مردمی 

مطرح شد.
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راستی آزمایی مشخصات 
کشتی گیران در وبگاه جدید 

فدراسیون

وبــگاه جدیــد  هگمتانــه، گــروه ورزش: 
فدراســیون کشــتی با حضور مهــدی علی نژاد 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش افتتاح شد.

مراســم رونمایی از وبگاه جدید فدراسیون 
کشتی با حضور مهدی علی نژاد معاون ورزش 
قهرمانی وزارت ورزش و مســؤوالن فدراسیون 

کشتی برگزار شد.
مســؤول طراحی وبگاه جدید فدراســیون 
کشــتی نیز توضیحاتی درباره نحوه انجام کار و 

قابلیت های وبگاه ارائه کرد.
وبگاه جدید فدراســیون کشــتی پس از 13 

سال روز یکشنبه بارگذاری شد.
همچنین طبق هماهنگی فدراسیون کشتی 
با سازمان ثبت احوال، مشخصات دقیق تمامی 
کشــتی گیران که قصد حضور در مســابقات را 
دارند در سامانه فدراسیون ثبت خواهد شد و در 

دسترس خواهد بود.
همچنین طراحی کارت جدید برای کشــتی 
گیــران و صدور برخــط آن از دیگــر طرح های 

جدید فدراسیون کشتی است.

نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا
بعد از حکم نهایی پرونده 

ویلموتس ناگفته ها 
را مطرح می کنم

شرایط میزبانی در آسیا در حال تغییر است

هگمتانــه، گــروه ورزش: نایــب رئیــس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا گفت: بــا توجه به 
اینکه پرونده ویلموتس در حال رســیدگی است 
و هجمه های نادرستی صورت گرفته بعد از حکم 

ناگفته ها را مطرح می کنم.
مهدی تــاج عنوان کــرد: شــرایط میزبانی 
رقابت هــای آســیایی در بخش هــای مختلف 
در حال تغییر اســت و این تغییرات در هیأت 
رئیسه ای اف ســی در حال بررســی و تصویب 
است. فدراسیون کشــورمان در صورت تصویب 
و ابالغ، باید شرایط اعالم شده را جهت میزبانی 
رعایت کند تا ان شالله فرصت های بیشتری در 

آینده حاصل شود.
رئیس سابق فدراسیون کشور، درباره پرسش 
داریوش مصطفوی در یــک برنامه تلویزیونی از 
وی عنوان کرد: در هنگام افتتاح حســاب بانکی 
مارک ویلموتس در ترکیه، از طرف فدراســیون 
تنها خزانه دار و یک مترجم حضور داشــتند. در 
آن زمان فرد دیگری کــه مدیر برنامه بازیکنان و 
مربیان دیگر بوده و بنده هیچ شناختی از ایشان 
نداشــته و نــدارم و ارتباطی هم با فدراســیون 
فوتبال در آن زمان نداشــته، حضور یافته که در 
همان مقطع توســط خزانه دار پیگیری و علت 
را جویا شــدم و در گــزارش وی، جهت مقامات 

رسمی و پیگیری کننده نیز اعالم شده است.
وی ادامــه داد: براســاس رویــه جــاری در 
پرونده های مطروحه نزد فیفا چنانچه شــخصی 
موفق به دریافت اقســاط دســتمزد خود نشود 
می تواند با ارســال اخطاریه و اعطای یک فرصت 
مبادرت به فسخ و مطالبه مبلغ قرارداد و خسارات 
مربوطه کند و این رویه در مورد بسیاری از مربیان 
و بازیکنان خارجی رخ داده است که خوشبختانه 
در قــرارداد ویلموتس بند هایی وجــود دارد که از 
اجرایی شــدن این رویه جلوگیــری خواهد کرد. 

البته نظر نهایی با فیفا است.
تاج افزود: در خصوص قرارداد ویلموتس از 
جمله مبلغ و مدت قرارداد و انتخاب ویلموتس 
و وجــه پرداخت شــده هجمه های نادرســتی 
صورت گرفتــه که با توجــه به این کــه پرونده 
در حال رســیدگی اســت، بعد از حکــم نهایی 
ویلموتس ناگفته هایی مطرح اســت که جهت 

استحضار مردم عزیزمان اعالم خواهد شد.

خبــر

راهکارهای مسؤوالن 
برای کاهش مرگ و میر 

دوچرخه سواران در جاده ها

هگمتانه، گــروه ورزش: نمایندگان ارگان های 
مختلف راهکارهای خود را بــرای کاهش حوادث 

جاده ای دوچرخه سواران ارائه کردند.
فدراســیون دوچرخه سواری جلســه ای را به 
منظور ارائــه راهکارهای مناســب جهت کاهش 
حوادث درون شــهری و برون شــهری دوچرخه 
سواران در ســطح ایران برگزار کرد. در این جلسه 
نماینــدگان ارگان های مختلف حضور داشــتند و 

مصوبات آن نیز به شرح زیراست:
*برگزاری کالس های آموزش قوانین راهنمایی 
و رانندگی به ورزشــکاران حرفــه ای و همگانی با 

همکاری نیروی انتظامی در سطح ایران
*وزارت کشــور، راهکارهــای زیر ســاخت و 
ایجاد مسیر های دوچرخه را از طریق شهرداری ها 

پیگیری کند.
*شــهرداری ها جهت نصب تابلو و بنر رعایت 
فاصله یک و نیم متری با دوچرخه ســواران، در 

سطح ایران اقدام کنند.
*در برنامه ها و توصیه های ایمنی و آموزشی 
ناجا در صدا و ســیما، رعایت فاصلــه یک و نیم 
متری با دوچرخه ســواران آموزش داده شــود و 
با نصب بنر در شهرها فرهنگ ســازی بین آحاد 

مردم صورت گیرد.
*اطالع رسانی رعایت فاصله یک و نیم متری 

با دوچرخه سواران از طریق صدا و سیما
*ایجــاد مســیرهای دوچرخــه بــا بودجه 

شهرداری ها توسط وزارت کشور پیگری شود.
*در شهرداری های کل کشور آموزش همگانی 
بــا هماهنگــی فدراســیون دوچرخه ســواری و 

هیأت های استانی صورت گیرد.
*تهیه بروشور مشــترک با وزارت کشور، ناجا 
و شهرداری در اسرع وقت انجام و به عموم مردم 

اطالع رسانی شود.
*بخشــنامه هایی که از طریق وزارت کشور به 
شهرداری ها اعالم می شود یک نسخه از آن نیز به 

فدراسیون ارسال شود.
*هماهنگــی الزم با صدا و ســیما در رابطه با 

توسعه ورزش همگانی صورت گیرد.
در این جلسه مسؤوالن فدراسیون و نمایندگان 
وزارت کشــور، پلیس راهور، رئیس اداره تصادفات 
بزرگ، نماینده شهرداری و نماینده دفتر فرهنگی و 
توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش حضور داشتند.

برای نخستین بار در ورزش کوهنوردی شهرستان مالیر:

برگزاری دوره آموزشی
 برف و یخ

هگمتانه، گــروه ورزش: میرزایی رئیس هیأت 
کوهنوردی شهرســتان مالیــر از برگــزاری دوره 
آموزشی برف و یخ در منطقه پیست اسکی تاریک 

دره استان همدان خبر داد.
میرزایی در خصوص برگــزاری این دوره اظهار 
کرد: بــه همت اعضــاء و کمیته آمــوزش هیأت 
کوهنوردی این شهرســتان و برگزاری جلســات 
و اخذ مجوز الزم از فدراســیون کوهنــوردی, دوره 
آموزشی برف و یخ برای نخســتین بار در ورزش 
کوهنوردی شهرســتان مالیر در منطقه پیســت 

اسکی تاریک دره استان همدان برگزار شد.
وی در ادامه افــزود: تعداد ده نفــر از جوانان 
مســتعد و عالقمند در این دوره شــرکت کردند 
و به مدت ســه روز در روزهای پایانی خرداد ماه 
ســال جاری با موفقیت آن را به پایان رسانده و 
آموزش های الزم را هم به صورت تئوری و هم به 

صورت عملی فرا گرفتند.
میرزایی در ادامه صحبت هــای خود تصریح 
کرد و گفت: سعید عریان پور و وحید محمودی از 
اساتید فدراسیون کوهنوردی کشور , مدرسی این 

دوره را بر عهده داشتند.
شــایان ذکر اســت شــرکت کنندگان در این 
دوره آموزشــی از ســوی فدراســیون کوهنوردی 
کشور موفق به کســب گواهینامه آموزشی برف و 
یخ خواهند شــد که یکی از دوره های پیش نیاز 

مربیگری کوهنوردی است.

خبــر
ساماندهی موتورسیکلت های مسابقه ای 250 سی سی در همدان

هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان، گفت: ساماندهی موتورسیکلت های 

مسابقه ای 250 سی سی در استان همدان آغاز شد.
محســن جهانشــیر در جلســه ســاماندهی 
موتورســیکلت های بــاالی 250 سی ســی هیأت 
اتومبیل رانــی و موتورســواری اســتان همدان که 
با حضور جهانیــان رئیس این هیــأت، نمایندگان 
دســتگاه های امنیتی و انتظامی برگزار شد، اظهار 
کــرد: خوشــبختانه دســتگاه های ذی صــالح در 
راســتای اجرای این مهم اقدامــات الزم را انجام و 

دستورالعمل اجرایی آن نیز ابالغ شده است.
وی بابیان اینکه جلسه فوق در راستای همکاری 
هرچه بیشتر برای تسریع در روند اجرای کدگذاری 
موتورسیکلت های باالی 250 سی سی ورزشکاران، 
است گفت: در حال حاضر امکان تردد موتورسیکلت 
با حجم موتور بیشــتر از 250 سی ســی با توجه به 

محدودیت های موجود در شهرها وجود ندارد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان با 
تأکید بر اینکــه اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
همدان و هیأت موتورسواری تابع قوانین و ضوابط 
اجرایی کشــور اســت، گفت: درواقع بخشی از این 
موتورســیکلت ها در اســتان فاقد ســند مالکیت 
هســتند که با توجه به اینکــه قانون گــذار برای به 

رسمیت شــناخته شــدن آن برای بهره برداری در 
مسابقات اشاره کرده اســت می توانیم با بهره گیری 
از توان دســتگاه محترم قضایی این مهم را هویت 

ببخشیم.
وی بابیــان اینکه در خصــوص تــردد این نوع 
موتورســیکلت از درِ منزل تا پیســت نیز باید برابر 

دستورالعمل های شورای امنیت ملی و شورای تأمین 
استان عمل شــود، گفت: وظیفه همه حفظ سالمت 

جامعه با بکارگیری از اهرم های قانونی است.
جهانشــیر تصریح کرد: ورزشــکاران درخواست 
خود جهت کدگذاری موتورسیکلت های دارای سند 
مالکیــت رســمی را بــه اداره کل ورزش و جوانان 

تحویل دهند تا اقدامات الزم بــا هماهنگی هیأت، 
دستگاه های امنیتی و انتظامی و استانداری انجام 

شود.
وی افزود: مباحث مطرح شــده برای بهتر برگزار 
شدن برنامه ها با سالمت و نشــاط هرچه بیشتر و 

بهتر در جامعه است.
در ادامــه نیــز اصغــر جهانیان رئیــس هیأت 
موتورسواری و اتومبیل رانی استان همدان تصریح 
کرد: هیأت موتورسواری و اتومبیل رانی همواره تابع 

قوانین بوده و خواهد بود.
وی افزود: امروز ســاماندهی موتورسیکلت های 
با حجم موتور بیش از 250 سی ســی برای حضور 
در  قهرمان پــروری  همچنیــن  و  مســابقات  در 
استان ضروری اســت چراکه اغلب مســابقات با 
موتورسیکلت های 250 سی ســی و یا باالتر برگزار 

می شود.
رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیل رانی استان 
همدان بابیان اینکه آماده همکاری همه جانبه برای 
هویت بخشــی به موتورســیکلت های مســابقات 
با دســتگاهی ذی ربــط هســتیم، گفــت: هیأت 
اتومبیل رانی اســتان همدان در حــال حاضر آماده 
حضــور در برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشــی 

استان است.

380 باشگاه همدانی 
در انتظار نرخ جدید شهریه!

هگمتانــه، گــروه ورزش: موضــوع تعیین نرخ 
خدمات 380 باشــگاه  ورزشی در اســتان همدان به 
معضلی دیرینه تبدیل شــده تا جایی که باشگاه داران 
همدانی به بهانه غیرمنصفانــه بودن تعرفه خدمات از 

نرخ تعیین شده پیروی نمی کنند.
داســتان نرخ گذاری باشــگاه های ورزشــی در 
پایتخت تاریــخ و تمدن ایــران زمین هر ســاله با 
حاشــیه های زیادی همراه اســت که در نهایت نیز 
باشــگاه داران از نرخی که مصوب می شــود رضایت 
ندارنــد و همین موضوع باعث می شــود تا شــاهد 

تخلفات زیادی در این زمینه باشیم.
یکی از مشــکالت اصلی در نرخ گــذاری خدمات 
باشگاه های ورزشی همدان عدم درجه بندی باشگاه ها 
اســت تا جایی که این موضوع باعث به وجود آمدن 

معضالت بسیاری شده است.
*لزوم درجه بندی باشگاه با نسخه بومی شهر

به اعتقاد کارشناسان این عرصه گام نخست برای 
حل معضل نرخ گذاری باشگاه های ورزشی در همدان 
باید درجه بندی باشگاه با نسخه بومی این شهر باشد 
چراکه در اســتان های دیگر نظیر تهــران و اصفهان 
درجه بندی ها با شاخص های آن استان ها انجام شده 

و این الگوها در همدان قابل اجرا نیست.
باید شــاخص خاصی در همدان اجرا شود تا در 
درجه بندی باشگاه ها عدالت مناسب برقرار شود کما 
اینکه اگر این درجه بندی باشــگاه های ورزشــی در 
همدان اعمال شود به طور قطع بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.
نرخ خدمات باشــگاهی که از وســایل ورزشی و 
آموزشی درجه یک، مکان مناســب و سایر امکانات 
رفاهی در کنار مربی درجه یک اســتفاده می کند به 
طور قطع باید با باشگاه داری که امکانات ضعیف تری 
ارائه می دهد متفاوت باشد اما عدم این تفاوت باعث 
شــده تا شــاهد تخلفات بســیاری در زمینه گرفتن 

شهریه هایی بیشتر از نرخ مصوب باشیم.
صــد البتــه در نرخ گذاری ها همانطــور که منافع 
باشــگاه داران باید در نظر گرفته شــود حفظ حقوق 
مصرف کننده نیز از نکاتی است که کمیته نرخ گذاری 
باید آن را در نظر بگیرد و خــارج از توان عرف جامعه 

این نرخ گذاری نباید انجام شود.

آنچه در بررسی ها به دســت آمده اینکه هر ساله 
این نرخ گذاری هــا جنبه نمادین و نمایشــی دارد و 
اغلب به این نرخ ها عمل نمی شود و اداره کل ورزش 
و جوانان نیز به عنوان متولــی و ناظر بر این تخلفات 
چشم پوشی می کند و یا اصاًل نظارتی بر اجرای قانون 

نرخ مصوب انجام نمی دهد.
هر ســاله خانواده های همدانی در فصل تابستان 
از وضعیت باشگاه های ورزشــی گالیه دارند و عنوان 
می کنند هر باشگاه ورزشــی برای خود نرخ مصوبی 
دارد و هیچ گونه نظارتی بر باشگاه های ورزشی وجود 

ندارد.
امســال نیــز ویــروس کرونــا باعث شــده تا 
باشــگاه داران بیشتر به ســمت برگزاری کالس های 
خصوصی بروند کــه این نوع برگــزاری کالس نیز به 
هیچ وجه نرخ قانونی ندارد و در سانس های عمومی 
نیز محدودیت هایی در تعداد ورزشکاران ایجاد شده و 
باید باشگاه داران مواد ضدعفونی کننده و ماسک را در 
اختیار ورزشکاران قرار دهند که همین مسائل باعث 
شده تا شاهد تخلفات بیشتر در عدم دریافت شهریه 

قانونی باشیم.
*دخــل و خرج باشــگاه داران همدانــی با هم 

نمی خواند
یکی از باشگاه داران همدانی با اشاره به هزینه های 
جاری باشــگاه ها اظهار کــرد: اکثر قریــب به اتفاق 
باشــگاه داران همدان مســتأجر هســتند و در نقاط 

مختلف شهر اجاره می دهند.
احمدی افــزود: در کنار این اجاره های ســنگین 
هزینه های مربی، منشــی، آب، برق، گاز و نگهداری 
لوازم باشــگاه را در نظر بگیرید که بــه طور میانگین 
ماهیانه یک باشگاه معمولی در منطقه متوسط شهر 
با اجاره بها حداقل 9 تا 10 میلیون تومان هزینه جاری 

دارد.
این باشگاه دار همدانی با بیان اینکه دخل و خرج 
باشگاه داران با هم نمی خواند، گفت: نرخ شهریه ها در 
همدان بسیار پایین اســت و جوابگوی دخل و خرج 
باشگاه ها نیســت و ادامه این روند منجر به تعطیلی 

باشگاه های شهر خواهد شد.
احمدی اضافه کرد: امســال هم شاهد تعطیلی 
چندین ماهــه فعالیت هــای ورزشــی بودیم و از 

طرف دیگر تمامــی هزینه های مــا از جمله اجاره 
بها چندین برابر شــده و باید بازنگری اساســی در 

نرخ گذاری ها صورت بگیرد.
وی با اشــاره به لزوم درجه بندی باشــگاه ها در 
همدان بیان کرد: یک باشــگاه ورزشی به طور مثال 
در کوی شــهید مدنی همدان ماهیانه بین 3 تا 4 
میلیون تومان اجــاره پرداخت می کند و باشــگاه 
دیگر در سعیدیه، بلوار شهید سلیمانی و نقاط دیگر 
شــهر به طور میانگین باالی 10 میلیون تومان اجاره 
پرداخت می کنند و باید در شــهریه ها تفاوت هایی 

وجود داشته باشد.
این باشــگاه دار همدانی عنوان کرد: امکاناتی که 
باشگاه ها ارائه می دهند نیز با یکدیگر بسیار متفاوت 
بوده و از این نظر باید یک خط کش و معیاری برای 

درجه بندی باشگاه ها در همدان وجود داشته باشد.
*نظارتی بر باشــگاه های ورزشــی همدان وجود 

ندارد
یکــی از شــهروندان همدانی نیــز با اشــاره به 
نبود نظارت بر باشــگاه های ورزشــی همــدان اظهار 

کرد: متأســفانه به طور قطع می گویــم به هیچ وجه 
نظارتی بر باشگاه های ورزشــی همدان وجود ندارد و 
هیچکس به تخلفات باشــگاه های استان رسیدگی 

نمی کند و هر ساله این معضل وجود دارد.
علیرضا مختــاری افزود: نظارتی بــر اجرای نرخ 
مصوب باشگاه ها در همدان وجود ندارد و هر باشگاه 
با معیار خود هر مبلغی که بخواهد به عنوان شــهریه 
دریافت می کند مــا کاری به پایین یــا غیرمتعارف 
بودن نرخ گذاری نداریم اما وقتی نرخی تصویب شد 

باید از آن تبعیت کرد.
وی با بیان اینکه نظارت ها باید مستمر باشد، بیان 
کرد: هر 3 ماه یک بار سرکشی به باشگاه ها که نظارت 
نیســت بلکه باید نظارت ها مداوم و روزانه و حداقل 
ماهیانه چندین مرتبه باشــد ولی اداره کل ورزش و 

جوانان استان از این نظر کوتاهی می کند.
مختاری خاطرنشــان کــرد: در حالی کــه گفته 
می شــود باید نرخ نامه مصوب در ورودی باشگاه ها 
نصب شــود و عدم نصب نرخ تخلف است اما هیچ 
باشــگاهی زیر بار ایــن موضوع نمــی رود همچنین 
باشــگاه های دولتی و هیأت های ورزشی نباید پول 

نقد دریافت کنند که در این زمینه نیز تخلف می شود.
این شهروند همدانی با بیان اینکه تیغ قانون در 
زمینه برخورد با متخلفان برنده نیست، گفت: نباید 
به یک تذکر کتبی بسنده شــود و باید باشگاه داران 
از قانون ترس داشــته باشــند تا حقوق شهروندان 

ضایع نشود.
وی افزود: امیدواریــم اداره کل ورزش و جوانان 
استان همدان حفظ حقوق شهروندان و ورزشکاران را 

نیز از اولویت های خود قرار دهد.

رئیس مجمع خیرین ورزش همدان:

ضرورت توسعه نقاط کم برخوردار
هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیــس مجمع 
خیرین ورزش یار همدان گفت: توســعه نقاط 
کم برخوردار از امکانات ورزشی را مدنظر داریم و 

سیاست مجمع براین پایه استوار است.
هادی ســبزواری اظهــار کرد: شناســایی 
نقاط کم برخوردار از فضاها و امکانات ورزشــی 
رویکرد مجمع خیرین است و تاکنون در برخی 
مناطق نظیر روستای ارزانفود نسبت به ساخت 

سالن چندمنظوره اقدام شده است.
وی با بیــان اینکه اخذ مجوزهــای قانونی 
ساخت وساز توســط خیرین در حوزه ورزش 
نیاز بــه دوندگی نــدارد و مســوولیت انجام 
تمامی مراحل را با همکاری دســتگاه ورزش 
اســتان برعهده داریــم، افزود: از مشــارکت 
خیرین و ســرمایه داران در ســاخت وســاز 
فضاهای ورزشــی در سطح اســتان استقبال 
می کنیــم و هیچ گونه دغدغــه ای برای صدور 

مجوزهای قانونی وجود ندارد.
سبزواری اضافه کرد: مجمع خیرین ورزش 
یار اســتان همدان انجام تمامــی مراحل اخذ 
مجوزهای ســاخت  و ســاز و نیز عملیات های 
عمرانی را برعهــده دارد و خیرین در این زمینه 

دغدغه ای نخواهند داشت.
وی با تأکیــد بر لــزوم راه انــدازی مجمع 
خیرین ورزش یار در ســطح شهرهای مختلف 
اســتان همدان گفت: این مجمع در راســتای 

کمک به توسعه ورزش گام بر می دارد.

رئیس مجمــع خیرین ورزش یــار همدان 
یــادآور شــد: اولویــت ایــن مجمــع تکمیل 
طرح های نیمه تمام ورزش اســتان اســت و 
صندق مالی – اعتباری خیریــن نیز راه اندازی 
شــده تا برآوردهــای الزم بــرای تکمیل این 
طرح ها با توجه به ســهم آورده موجود داشته 

باشیم.
وی استقبال خیرین اســتان از عضویت در 
این مجمع ورزشــی را مطلوب دانست و گفت: 
خیریــن ورزش یار چــراغ راه توســعه ورزش 

استان هستند.
مجمع خیریــن ورزش همــدان از دهه 80 

راه اندازی شده است.
این مجمع تاکنون در تکمیــل و راه اندازی 
بیش از 20 مجموعه ورزشــی در سطح استان 

مشارکت داشته است.

»همدان«، استاِن معین ورزش اسکواش غرب کشور
هیأت  رئیــس  ورزش:  هگمتانــه، گــروه 
اســکواش اســتان همدان گفت: طبق تصمیم 
رئیس فدراسیون اســکواش؛ همدان به عنوان 

استان معین اسکواش غرب کشور معرفی شد.
اســدهللا ربانی مهــر با اشــاره بــه معرفی 
اســتان همدان به عنوان اســتان معین غرب 
کشــور اظهار کرد: بر اســاس تصمیم شورای 
راهبردی فدراسیون اســکواش و تقسیم بندی 
منطقه ای، اســتان همــدان به عنــوان معین 
اســتان های غرب و جنــوب غرب کشــور در 

ورزش اسکواش انتخاب شد.
وی افزود: این تصمیم بر اســاس پیشنهاد 
شــورای راهبردی توســعه همگانی فدراسیون 
اســکواش با هدف متمرکز کــردن فعالیت ها 
اتخاذ شــده و اســتان های کشــور به 5 گروه 
تقسیم و 5 استان به عنوان استان های معین 

انتخاب شدند.
رئیس هیأت اســکواش اســتان همدان با 
اشاره به اســتان های تحت پوشــش همدان 
گفت: اســتان ها غرب کشور شــامل همدان، 
ایــالم، خوزســتان،  کرمانشــاه، کردســتان، 
لرســتان، چهارمحال بختیــاری و کهگیلویه و 
بویر احمد است که اســتان همدان معین این 
گروه خواهد بود و همدان به همراه 4 اســتان 
معیــن دیگر به عنــوان عضو کمیتــه همگانی 
شــورای راهبردی فدراسیون اسکواش انتخاب 

شدند.
ربانی مهر اضافــه کرد: بــه زودی دبیرخانه 

استان های غرب کشــور را فعال خواهیم کرد و 
برنامه هایی در جهت تقویت و همچنین ارتباط 
و تعامل این استان ها با همدیگر در دستور کار 
خواهیم داد و حتی برنامه هایی چون برگزاری 
جشنواره ها و نشست های تخصصی منطقه ای 

را برنامه ریزی خواهیم کرد.
وی بــا بیان اینکــه این اقدام فدراســیون 
می توانــد باعــث تعامــل و همکاری بیشــتر 
هیأت هــای اســتانی و اجــرای برنامه هــای 
مشــترک توسط اســتان ها باشــد، بیان کرد: 
با همــکاری و تعامــل هیأت های اســتانی با 
یکدیگر شاهد رشد رشته اســکواش در کشور 

خواهیم بود.
رئیــس هیأت اســکواش اســتان همدان 
عنوان کــرد: همچنین بــا معین قــرار گرفتن 
اســتان همدان باید منتظر تحول بسیار بزرگی 

در رشته اسکواش استان همدان باشیم.

در حالی که گفته می شود باید نرخ نامه 
مصوب در ورودی باشگاه ها نصب شود 
و عدم نصب نرخ تخلف است اما هیچ 
باشگاهی زیر بار این موضوع نمی رود،
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هگمتانه، گروه همــه دانا: روزنامــه هگمتانه 
 ، مشــاهیر بزرگداشــت  و  تکریــم  راســتای  در 
، علمــا و بــزرگان اســتان همــدان ایــن بار  مفاخــر
بــه معرفــی محقــق، نویســنده و عالــم وارســته 
همدانــی  موســوی  محمدباقــر  ســید  آیــت اهلل 

می پردازد.
تولد: 1304 شمسی
محل تولد: همدان

وفات: 1379 شمسی
: حــرم مطهــر حضــرت فاطمــه معصومــه  مــزار

سالم اهلل علیها
: 75 سال عمر

     والدت
موســوی همدانی  ســیدمحمدباقر  آیــت ا... 
از عالمــان وارســته و از محققیــن و نویســندگان 
در  شمســی   1304 ســال  در   ، معاصــر برجســته 
دیــده  ســیادت  و  دانــش  بیــت  در  و  همــدان 
آیــت ا... ســیدهادی  پــدرش  بــه جهــان گشــود. 
و  معــروف  عالمــان  از  گروســی،  موســوی 
بــود.  همدانــی«  »آخونــد  علمیــه  حــوزه  مــدرس 
چنیــن  در  را  کودکــی  دوران   ، ســیدمحمدباقر
و  دانــش  و  معنویــت  عطــر  آن،  از  کــه  فضایــی 
بــه مشــام می رســید، تنفــس و رشــد  فضیلــت 

نمود.
     تحصیالت

آمــوزش قــرآن و تحصیــالت  ایشــان پــس از 
ابتدایی، بــه فراگیری علوم دینــی پرداخت. مدتی 
در اوایــل تحصیــل روزهــا در بــازار کار می کــرد و 
شب ها در مدرســه علمیه مرحوم آخوند، نزد پدر 
و دیگر اســاتید درس می خواند. آیت ا... موسوی 
بــا اشــاره بــه خاطــرات دوران تحصیــل خــود در 
همــدان می گویــد: »تــا کتــاب مغنــی را در همدان 
خواندم، آن گاه به ابوی گفتــم: می خواهم معمم 
بشــوم. بعضی مرا از این کار بازداشــتند، ولی من 
عالقه شــدید داشــتم که لباس روحانی بپوشــم. 
جشــن   ، شــهر محتــرم  تجــار  از  یکــی  ســرانجام 
باشــکوهی برپا کــرد و تمام علمای شــهر همدان 
را دعــوت نمود. همــه حاضران بــه اتفــاق گفتند: 
، پــدرت می باشــد و  پاک تریــن عالــم دینــی شــهر
گذاشــتن عمامــه را بــه پــدرم محــول کردنــد. او 
هنگام عمامه گذاری فرمود: »مرا بــه خیر تو امید 
نیســت، شــر مرســان!« پرســیدم: آقــا ایــن چــه 
توصیه ای بود؟ فرمود: »اگر ما حالوت و شــیرینی 
اســالم را بــا رفتــار کــج خودمــان خــراب نکنیــم، 
خیلــی خــوب اســت. جــرم کســی که بــا دیــن خدا 
برای رســیدن بــه دنیایش بــازی کند، جرم بســیار 

سنگینی است.«
     هجرت به قم

ایشــان در ســال 1320 شمســی بــرای زیــارت 
حرم ملکوتــی حضرت امــام علی بن موســی الرضا 
هنــگام  و  گردیــد  مشــهد  عــازم  علیه الســالم 
مراجعت در قــم توقف کــرده و از نزدیــک با حوزه 
علمیــه قــم و درس و بحــث طــالب آشــنا شــد. 

آیــت ا...  موســوی در این مــدت چنــان عالقه مند 
بــه حــوزه علمیــه قم شــد کــه تصمیــم گرفــت در 
این شــهر مانــدگار شــده و ادامه تحصیــل دهد، 
از ایــن رو در مدرســه دارالشــفا حجــره ای گرفــت 
و بــا انــدک شــهریه ای کــه از طــرف بعضــی مراجع 
تقلیــد آن  زمــان پرداخــت می شــد، شــبانه روز به 
درس و بحــث علمــی ادامــه داد. وی بــا اشــاره به 
وضــع معیشــتی خــود در آن زمــان می گویــد: »در 
، مجموع شــهریه ای که می دادند شــش  آن عصر
تومان بــود و آن هــم، با خریــداری نان خالــی تمام 
می شــد.« ایشــان مدتــی بعــد بــه خاطــر بیمــاری 
بــرادرش و مــداوای او ناچــار بــه تهران مســافرت 
کرد. این سفر سه ســال و اندی طول کشید و در 
این مدت از اســاتید معروف تهران استفاده برد 

و وقفه ای در درس و بحثش ایجاد نشد.
     مراجعت مجدد به قم

بیش از سه ســال از اقامــت ایشــان در تهران 
عالی قــدر  زعیــم  یافــت  اطــالع  کــه  می گذشــت 
جهان تشــیع حضــرت آیت ا... العظمــی بروجردی 
ایــن  شــنیدن  بــا  آمده انــد.  قــم  بــه  قدس ســره 
، اســتادش مرحــوم شــیخ عبدالــرزاق قائنی  خبــر
عازم قم شــد. ناگزیــر آیت ا... موســوی نیــز به قم 
بازگشــت. ایشــان ضمــن مصاحبــه ای می گویــد: 
»وقتــی اســتادم مرحــوم شــیخ عبدالــرزاق قائنــی 
که روحانی فوق العاده وارســته ای بود به قم آمد، 
من هم به ناچار به قم آمدم. استادم آقای قائنی 
می فرمــود: با بــودن آقــای بروجــردی در قــم، من 

دیگر در تهران نمی مانم.«
آیت ا... موســوی، بقیه دروس ســطح را در نزد 
اســاتید معروف قــم ادامه داد. ســپس در درس 
ج فقــه و اصــول آیت ا... العظمی بروجــردی و  خــار
دیگر اســاتید شــرکت نمــود و بهره هــای فراوانی 
بــرد. ایشــان هم زمــان بــا تحصیــل بــه تدریــس 
متــن  و  داشــت  اشــتغال  نیــز  حــوزوی  دروس 
تدریــس  عــده ای  بــرای  را  جواهر الــکالم  کتــاب 
ح و توضیــح مــی داد  می کــرد و ابهامــات آن را شــر
جلــد   22 تألیــف  تدریــس،  ایــن  محصــول  کــه 
کتاب بــه نــام »الهدایــت الی المرام مــن مبهمات 

جواهرالکالم« است.
     مبارزات سیاسی

اســالمی  انقــالب  آغــاز  از  موســوی  آیــت ا... 
فــراز  از  بســیاری  در  شمســی   1342 ســال  در 
خمینــی  امــام  کنــار  در  انقــالب  فرودهــای  و 
از  وی  داشــت،  حضــور  قدس سره الشــریف 
در  و  می رفــت  شــمار  بــه  راحــل  امــام  شــاگردان 
نشــر افــکار انقالبــی بنیان گــذار انقالب اســالمی 
پرتــالش و کوشــا بــود. ایشــان قبــل از ســال 42 
نیــز از دوران طلبگــی بــا فدائیــان اســالم ارتبــاط 
صفــوی  نــواب  شــهید  جلســات  در  و  داشــت 
شــرکت می کرد. پــس از پیــروزی انقالب اســالمی 
در مســؤولیت های مختلفــی کــه از جانــب امــام 
محــول  همدانــی  موســوی  آیــت ا...  بــه  خمینــی 
اوایــل  در  ایشــان  نمــود.  وظیفــه  انجــام  گردیــد 

پیروزی انقالب مسؤولیت پاســخ به نامه ها را در 
دفتر حضــرت امــام در قم برعهــده گرفــت، و این 
وظیفــه تا آن هنــگام که امــام در قم بودنــد ادامه 
یافت، مدتی نیز از طرف حضرت امام مسؤولیت 

امامت جمعه شهر »نراق« را برعهده گرفت.
     بر کرسی وعظ و ارشاد

و  تحقیقــات  کثــرت  بــا  موســوی  آیــت ا... 
اشــتغاالت علمــی کــه داشــت هیــچ گاه از وظیفه 
تبلیغ دین و بیان حــالل و حرام الهــی غافل نبود 
و در ماه هــای محرم و صفر و رمضــان و تعطیالت 
تابســتان،  ســفرهای تبلیغــی به مناطــق مختلف 
کشور انجام می داد. در ســال های دفاع مقدس، 
بارهــا بــه مناطــق جنگی ســفر کــرد و با حضــور در 
کنــار رزمنــدگان اســالم، موجــب تقویــت روحیــه 

آنان می شد.
     ویژگی های اخالقی

و  اخالقــی  نظــر  از  علمــی،  جهــات  بــر  عــالوه 
بــه  بی توجهــی  و  پارســایی  و  زهــد  نیــز  معنــوی 
عناویــن و مظاهــر مــادی از ویژگی هــای آن عالــم 
و  ساده زیســتی  روحیــه  همیــن  بــود.  فرزانــه 
غ از هیاهوی  بی آالیشــی، باعث شــده بود تــا فــار
دنیا، منشــأ خدمات فراوان اجتماعــی و فرهنگی 

گردد.
دیگــر  از  همنوعــان  بــه  محبــت  و  خدمــت 
همدانــی  موســوی  اســتاد  اخالقــی  ویژگی هــای 
بــود. بســیار خوش اخــالق، عاطفــی و بامحبــت 
بود. بــه گونــه ای کــه تحســین و اعجــاب دیگران 
را برمی انگیخــت. ایشــان در یکــی از خاطراتــش 
می گویــد: »در یکــی از ســفرها بــه مکــه، بــه امیــد 
آن که خداوند حــج مرا بپذیــرد و مرا از خــدام حرم 
قرار دهــد، تصمیــم گرفتــم نهایت تــالش و توان 
خــود را برای خدمــت به زائــران به کار گیــرم. روزی 
دیدم یک نفــر خارجــی ســال خورده در ســرزمین 
منــی بــر اثــر پیــری و ضعــف و تشــنگی در کنــاری 
افتاده و کسی به فریادش نمی رســد. نزد او رفتم 
و او را بلنــد کــرده و بــه محــل اقامت خــود آوردم. 
آب بــه او نوشــاندم، ســر و صــورت و پاهایــش را 
شســتم، تا این کــه حالش خوب شــد، بعــد به او 
گفتم: اگــر می خواهیــد، می توانیــد برویــد. گفت: 
می خواهم ســاعتی در این جا باشــم، تا انسانیت 
را در شــما بنگــرم. او از این عمل انســانی، بســیار 
شــادمان بود. به گونــه ای که مرا نــزد کاروان خود 
برد، بســیار از من تمجید کرد، سپس مرا به مصر 
دعوت کرد، من هم قول دادم و ســال بعد که به 
حج رفتــم از آن جا بــا هواپیما بــه مصر رفتــم و به 
منزلش که در محلــه »بوالق« قاهره قرار داشــت 
رفتــم. اســتقبال گرمــی از مــن کــرد و یــک هفتــه 
مــرا در مصــر نگــه داشــت و مــرا بــه دیــدار اماکن 

فرهنگی و تاریخی برد.
یکی دیگر از ویژگی آیت ا... موســوی همدانی، 
پشت کار و اســتقامت بود. این روحانی پرتالش، 
را  اســتفاده  نهایــت  فراغت هــا،  و  فرصت هــا  از 
می بــرد. حتــی در ســفر حــج، فرصتــی کــه پیــش 

، ادامــه مــی داد.  می آمــد بــه کار ترجمــه و تفســیر
شبانه روز مطالعه می کرد و می نوشت.

نوشــتن  مشــغول   ، عمــر آخــر  ســال های  در 
حاشــیه بر جواهر الکالم بود که برخی از بزرگان از 
همت بلنــد و تالش مداوم ایشــان در آن ســن و 

سال تعجب می کردند.
رابطــه معنــوی و  آیــت ا... موســوی همدانــی 
عرفانی بسیار خوبی با خاندان عصمت و طهارت 
علیهم السالم داشــت. هماره در جلسات روضه 
و توســل شــرکت می کــرد و خــود نیــز جلســات 
روضه و توســل هفتگی برقرار می کــرد. به هنگام 
ذکــر مصیبــت شــدیدًا متأثــر شــده و بلنــد گریــه 
می کرد. هر وقــت به زیارت امام رضا علیه الســالم 
می رفــت، بــا پــای برهنــه بــه ســمت حــرم حرکــت 
می کرد و می فرمود: نــذر کــرده ام، پابرهنه به حرم 
برایــش خیلــی مشــکل  زمانی کــه  در  لــذا  بــروم. 
بود پابرهنــه بــرود، از رفتــن به مشــهد صرف نظر 

می کرد.
     کرامت عجیب

خاطراتــش  از  یکــی  در  موســوی  آیــت ا... 
می گوید: »بــرای حــج به مکه مشــرف شــدم و هر 
روز در مســجدالحرام بــه ترجمه تفســیر المیزان 
و عبــادت و قرائــت قــرآن اشــتغال داشــتم. هــر 
وقت که گرسنه می شــدم به بازار می رفتم، اندکی 
غذا می گرفتم و خود را ســیر می کردم و شــب هم 
روی قطعه کارتونی در بــازار می خوابیدم. هوا گرم 
بــود. بــا قطعــه مقوایــی، خــود را خنک می کــردم. 
پــس از مراســم حــج بــه مدینــه مشــرف شــدم، 
یکــی از دوســتان، مرا بــه خانه خــود دعــوت کرد. 
در آن جــا یک کودک مشــغول بازی بود. دوســتم 
کــودک  چیســت؟  نامــت  پرســید:  کــودک  آن  از 
پاسخ نداد. من به دوســتم گفتم: نام این کودک 
تقــی اســت! ناگهــان در همانــدم مــادرش آمــد و 
خطاب به آن کودک گفت: »تقی بیا« شــگفت زده 
شــدم که چگونه به این حالــت رســیده ام. وقتی 

کــه بــه ایــران مراجعــت کــردم، ایــن حادثــه را در 
منزل مرحــوم آیــت ا... ســیدجالل طاهر شــمس 
گفتــم، در همیــن وقــت  ایشــان  بــه  گلپایگانــی 
کــه ســنش در حــدود یک ســال و نیــم  کودکــی 
بــود پــرده را کنــار زد و وارد اتــاق شــد، آقــای طاهر 
شــمس از من پرســید: نام این کودک چیست؟ 

گفتم: احمد. گفت: آری نامش احمد است!
     برآورده شدن سه حاجت

از  یکــی  بــه  همدانــی  موســوی  آیــت ا... 
از  یکــی  در  »مــن  بــود:  گفتــه  بســتگانش 
الهــی  درگاه  از  حاجــت  ســه  حــج  ســفرهای 
آوردن  دســت  بــه  وســیع،  »خانــه  خواســتم: 
عصــر  امــام  بــا  مالقــات  و  خالــص  یمنــی  عقیــق 
حاجــت  دو  بــه  عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف.« 
اول و دوم رســیدم. امــا در مــورد حاجــت ســوم 
فقــط فرمود: »وقتــی کنار کعبــه رســیدم و با خانه 
خدا رو به رو شــدم، زبانم بند آمد. هرچه خواستم 
بــا خــدا راز و نیــاز کنــم نتوانســتم. ناگهــان دیدم 
شــخصی ظاهــرًا عــرب، در کنار مــن ایســتاده و راز 
و نیاز می کنــد گــوش دادم، دیــدم با زبــان فصیح 
عربی با خدا راز و نیاز کرد و کلماتش مثل همین 
دعاهایــی بود کــه در کتــاب دعاهــا از معصومین 

علیهم السالم نقل شده است.«
     رحلت

عمــری  از  پــس  ســرانجام  موســوی  آیــت ا... 
خدمــات و تحقیقــات علمــی در هفتــم دی مــاه 
1379 فرمــان حق را لبیک گفته و بــه دیدار اجداد 
طاهرینش نایــل گردید. پیکر پــاک آن عالم ربانی 
بــا حضــور و تجلیــل علمــا، شــاگردان و گروه های 
مختلــف مــردم تشــییع گردیــد و در حــرم مطهــر 
بــه  ســالم اهلل علیها  معصومــه  فاطمــه  حضــرت 

خاک سپرده شد.
»رحمت و رضوان خدا بر او باد.«

ـــــــــــــــــــــ
منابع:

-وبگاه دانشنامه اسالمی
-پایگاه اطالع رسانی حوزه

-خبرگزاری فارس

آشنایی 30ساله آیت اهلل موسوی 
همدانی با عالمه طباطبایی

همــه  گــروه  هگمتانــه، 
جلــدی   40 ترجمــه  دانــا: 
گرانســنگ  تفســیر  فارســی 
ثــار  آ از  یکــی  المیــزان 
آیــت ا...  مرحــوم  مانــدگار 
موســوی  محمدباقــر  ســید 
همدانــی بــوده که از ایشــان 

به یادگار مانده است.
موسوی  آیت ا... 
این که  بر  عالوه  همدانی، 
فقیه  و  مدرس  محقق، 
زبردست  نویسنده ای  بود، 
آثار  و  بود  نیز  توانمند  و 
به  را  مکتوبی  ارزشمند 

آثار  جمله  از  گذاشت.  یادگار  به  خود  از  عربی  و  فارسی  زبان های 
قلمی ایشان که باعث شهرت وی گردید، ترجمه تفسیر گران قدر 
المیزان است. از توفیقات آیت ا... موسوی، آشنایی با مفسر کبیر 
قرآن کریم، عالمه طباطبایی قدس سره الشریف بود. حدود« 34« 
فلسفی،  عرفانی،  فیوضات  از  و  بود  آشنا  عالمه  با  نزدیک  از  سال 
و  گردید  بهره مند  ایشان  کماالت  سایر  و  قرآنی  علوم  و  اخالقی 
تفسیر ارزشمند المیزان را تحت نظر عالمه به فارسی روان و شیوا 

ترجمه کرد.
ایشــان در ایــن زمینــه می گویــد: »پــس از آن کــه تفســیر المیزان 
)که حــدود 20 جلــد عربی تألیف شــد( تــا ده جلــد آن به قلــم فضالی 
محترم به فارســی ترجمه شــد، مرحوم عالمــه جلد یازدهم بــه بعد را 
 ، به حقیر واگــذار نمود. پس از ترجمه جلد چهلم یعنی همه تفســیر
نظر ایشــان این شــد که به منظور یک نواختــی ترجمــه، ده جلد اول 
را دوبــاره این جانــب ترجمه کنــم... پــس از ترجمه به محضــر عالمه 
می رفتــم و ایشــان متــن تفســیر خــود را بــه دســت می گرفــت. مــن 
ترجمه آن را برایشــان می خواندم و بــا این مقابله، مرحوم اســتاد به 
طور مکرر از من تشــکر می کردند و می فرمودند: »زحمتی که شما در 
، تحمل کــرده و می کنیــد، خیلی بیشــتر از زحماتی اســت که  ایــن کار

من در متن آن، تحمل می نمودم.«
استاد موســوی همدانی از آن روزهای خوش که با مرحوم عالمه 
طباطبایــی رضوان اهلل تعالی علیــه بــوده خاطراتــی نیــز نقل کــرده که 
جالــب اســت می فرمــود: »وقتــی در محضــر عالمه بــه آیــات رحمت 
یا غضــب می رســیدیم، ایشــان دگرگــون می شــد و گاهی سرشــک از 
دیدگانش جــاری می گردیــد. در ایــن مواقع می کوشــید مــن متوجه 
نشــوم، با این حــال، در یکی از روزهــا، بی اختیــار با صــدای بلند گریه 
طوالنــی نمود.« ایشــان با اشــاره بــه خاطره دیگــری می گویــد: »روزی 
برای مقابله ترجمــه المیزان به محضر عالمه طباطبایی قدس ســره 
رفتم، بــه من فرمــود: بــرادرم از تبریز بــرای مــن نامه نوشــته و در آن 
تذکر داده کــه یکی از بــزرگان با روح پــدرم ارتباط پیدا کــرده و پدرم به 
او فرموده: »من از همه فرزندانم راضی هســتم، ولی آن پســرم که در 
قم اســت )یعنی عالمه طباطبایــی( با این کــه دارای امکانات بســیار 
اســت، چیــزی از آن هــا را بــرای من نفرســتاده اســت. ســپس عالمه 
فرمــود: »بــر همیــن اســاس تصمیــم گرفتــه ام ثــواب تألیف تفســیر 

المیزان را به پدرم اهدا کنم و تو گواه باش که من چنین نمودم.«
مــن هم بــه عالمــه عــرض کــردم: شــما نیــز گــواه بــاش کــه ثواب 

ترجمه این تفسیر را به پدر و مادرم اهدا کردم.«
اســتاد موســوی همدانی دربــاره ســرآغاز آشــنایی خود بــا عالمه 
طباطبایــی نیــز می  گوید: »آقــای عالمــه طباطبایــی در ســال 1325 به 
قم آمــد. و من در ســال 1326 یــک روز در مدرســه فیضیه، ایشــان را 
در حال نماز دیدم، از رفقا پرسیدم که این آقا کیست؟ گفتند: آقای 
طباطبایی اســت و اســتاد فلســفه اســت. برای ســؤالی خدمتشان 
رســیدم. عرض کردم: این نظریه انیشتین دانشــمند معروف غربی 
که می  گوید: به طور کلی هیچ قاعــده کلی در علوم وجود ندارد، تا چه 
اندازه صحیح اســت؟ فرمــود: ایــن نظریه خــودش را باطــل می  کند؛ 
زیــرا آیا خــود ایــن ســخن کلیــت دارد یــا نــه؟ در هــر دو صــورت خود 
را ابطال می  کنــد. من از این جــواب خوشــم آمــد و از آن تاریخ مرتب 
خدمتشــان می  رســیدم، در درس تفســیر و اســفار ایشــان شــرکت 
می  کــردم. یــک روز هم بــرای صــرف ناهار دعــوت مــرا پذیرفتنــد و به 
منزل ما آمدند و از آن تاریخ با ایشــان آشــنایی نزدیک پیدا کردم. در 
رابطه با تفســیر قرآن، من به طــور مکرر از عالمه شــنیدم می  فرمود: 
از صدر اســالم تاکنون، علمای گذشــته ما در زمینه تفســیر زحمات 
زیادی کشــیدند امــا با توجــه بــه اهمیت قــرآن، بــه نظر مــن تاکنون 
کاری صورت نگرفته اســت، مگر این کــه در آینده علمــا تحقیقاتی را 

پیرامون تفسیر قرآن انجام دهند«.

اثر ماندگار یادنامه هگمتانه برای عالم وارسته همدانی:

آیت ا... سیدمحمدباقر موسوی همدانی
تفسیر40جلدی»المیزان« فارسی  مترجم 

گزیده ایی از نصایح و رهنمودهای آیت ا... موسوی همدانی

تا می توانید با روی گشاده با مردم برخورد کنید
 1. همیشه خواسته حق را بر خواسته خودمان مقدم بداریم.
2. حتی به اندازه یک چشم به هم زدن، از خدا غافل نباشیم.

3. هنگام غذاخوردن، برای خشــنودی خدا بخورید تا عبادت به شــمار آید، به این نیت که چنین 
غذایی، موجب توانایی برای کسب علم و معرفت و خدمت به دین خدا و بندگان الهی می شود.

، رضــا، توکل بــه خدا،  ، خــود را بــه زیورهــای فضایــل انســانی و کمــاالت ماننــد: صبــر 4. روز بــه روز
تواضع، قناعت و... بیشتر بیآرایید.

5. تا می توانید به علمای دیــن احترام نمایید که موجب برکات فراوان اســت و از اهانت و بی احترامــی به آن ها بپرهیزید 
که باعث نکبت در دنیا و آخرت می شود.

6.- حتی یک دقیقه از عمر گرانمایه خود را هدر ندهید.
7.- هرگــز نماز شــب را ســبک نشــمرید و تــا می توانیــد بــا روی گشــاده با مــردم برخــورد کنیــد. حد اقــل هفته ای یــک بار 

کتاب هایی را که در آن احادیث خاندان عصمت علیهم السالم است، مطالعه نمایید.



بیمارستان آتیه همدان  به عنوان مزایده گذار در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی 
مراجعین بیمارستان آتیه به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه افراد ذیصالح دارای پروانه 
کســب معتبر و یا دارای مجوزهای فعالیت دعوت می گردد از تاریخ نشــر این آگهی با مراجعه 
 www.setadiran.ir :به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ســتاد( به نشانی الکترونیکی
نسبت به دریافت اســناد مزایده اقدام نمایند. سپرده شرکت در مزایده بایستی از طریق درگاه 
الکترونیکی سامانه ســتاد واریز گردد. تسلیم پیشنهادات و کلیه مراحل انجام مزایده از طریق 
ســامانه مذکور انجام می گیرد. لذا الزم است تا افراد متقاضی شرکت در مزایده در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مزایده محقق ســازند. مضافًا این که مدارک پاکات »الف و ب« در سامانه ستاد قابل 

بارگذاری می باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت ثبت نام و عضویت: 021-41934

و دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده)ریال(موضوع مزایدهشماره ثبت حراج در سامانه ستاد

63/000/000اجاره پارکینگ3099050290000003

مهلت دریافت اسناد حراج از سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 99/04/03
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 11 مورخ  99/04/04  از طریق سامانه

زمان برگزاری حراج: شنبه 99/04/04  از ساعت 9 صبح الی 11 از طریق سامانه
اعالم برنده مزایده مورخ 99/04/04 ساعت 12 صبح و مهلت زمانی پذیرش برنده 24 ساعت

دکتر سمیرا  نوری - ریاست بیمارستان آتیه همدان

آگهـی حـراج

م.الف 450

دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اســدآباد در نظر دارد 
 مناقصــه عمومی تأمین نیروهای پشــتیبانی و خدماتی )38 نفر( در ســال

1400-1399 در بیمارســتان قائم)عج( به شماره ثبت 2099091275000002 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
 مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســایت از تاریخ 99/04/04 لغایت ســاعت 19 روز 

سه شنبه مورخه 99/04/10 می باشد.
 مهلت ارائه قیمت های پیشنهادی در سایت از تاریخ  99/04/11 لغایت ساعت 14 روز 

شنبه مورخه 99/04/21 می باشد.
 زمان بازگشــایی پاکت ها از طریق سامانه ساعت 11 روز یکشنبه مورخه 99/04/22 

می باشد.

 تضمین شــرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 960/000/000 
ریال که حداقل ســه ماه اعتبار داشته باشــد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در 
وجه دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسدآباد )دقیقاً به نام موضوع 
مناقصه( یا ضمانتنامه های صادر شــده از مؤسســات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از 
بانک مرکزی و یا واریزی وجه نقد به شــماره حســاب سپرده 239593768 بانک رفاه 
شــعبه اســدآباد و کد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 و 

کدپستی 6541843186 می باشد.
 متقاضیان الزم اســت تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت )الف( سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیشــنهاد به آدرس: اسدآباد، 
میدان امام خمینی)ره(، دانشــکده علوم پزشــکی و خدمات پزشــکی اسدآباد به واحد 

حراست تحویل نمایند.
 هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشــتر به آدرس اسدآباد، میدان امام خمینی)ره(، 
مدیریت امور پشــتیبانی و رفاهی مراجعه یا با شــماره تلفن 33117451-081 تماس 

حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
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خبـــر

در کمیته اطالع رسانی ستادکرونا مطرح شد:

اطالع رسانی ها درباره کرونا تقویت شود
هگمتانه، گروه فرهنگی: مســؤول کمیته اطالع 
رسانی ستاد مدیریت کرونا اســتان همدان تأکید 

کرد: اطالع رسانی ها درباره کرونا تقویت شود.
به گزارش هگمتانه، اسداله ربانی مهر در جلسه 
این کمیته با تشــکر از همکاری خوب رســانه های 
استان با ستاد مقابله با کرونا گفت: کرونا ادامه دارد 
و از رسانه ها انتظار داریم در جهت آگاهی بخشی به 

جامعه اخبار کرونا را در اولویت قرار دهند.
ربانی مهر با تأکید بر اینکــه عدم رعایت فاصله 
گذاری یعنی رســیدن به وضعیت قرمز و افزایش 
آمار ابتال، گفت: انعــکاس اخبار کرونا بر اســاس 
واقعیت هــا و به دور از مســائل حاشــیه ای باعث 

آگاهی مردم و رعایت اصول بهداشتی می شود.
وی بیان کرد: فاصله گذاری؛ استفاده از ماسک، 

شســتن دســت ها و بهداشــت فردی مهم ترین 
توصیه ها بــرای کنترل و مبارزه با کرونا اســت و از 

رســانه ها درخواســت داریم در این زمینه همچون 
گذشته ورود جدی و تأثیرگذار داشته باشند.

 
تماشاخانه

مستند ورزش ایران
هگمتانه، گروه فرهنگی: جواد خیابانی گزارشگر 
فوتبال از ساخت فیلم مســتند تاریخ ورزش ایران 
با بهره گیری از منابع ســازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران خبر داد.
به نوشــته فــارس، جــواد خیابانــی مجری، 
کارشناس و گزارشگر فوتبال که برای تحقیق درباره 
ساخت فیلم مستند تاریخ ورزش از منابع موجود 
در سازمان و اســناد کتابخانه ملی بهره برده است، 
توضیح داد: برای ســاخت مســتند ورزش ایران 
سال های سال است که در حال تحقیق هستم و در 

مراحل مختلف نیاز به منابع و اسناد داشتم.
این مجری و کارشــناس فوتبال ادامه داد: برای 
ساخت مستند درباره شخصیت های ورزشی مانند 
غالمرضا تختی، پرویز خســروانی و حتی تیم هایی 
مثل شاهین، پرسپولیس، استقالل و یا حتی قبل تر 

از آن بازی های مربوط به دوران صفویه، مانند چوگان 
و یا حتی موضوع جذابی مانند تاسیس فوتبال در 
ایران و راه اندازی باشگاه های فوتبال، اعزام تیم ملی 
برای مسابقات و بسیاری دیگر از موضوعات جذاب 

ورزشی نیاز به منابع غنی و اسناد معتبر بود.
وی ادامه داد: کتابخانه ملی ایران در حوزه اسناد 
کاغذی به عنوان یک مرجع مطرح اســت و از منابع 
موجود در این سازمان توانستم برای انجام پژوهش 
استفاده کنم. در این راســتا منابع موجود در آرشیو 
ملی هم کمک کرد تا پایه هــای پژوهش و تحقیق 

تاریخ مستند ورزش ایران پر قدرت ظاهر شود.
خیابانــی بیان کــرد: این فیلم مســتند تحت 
عنوان تاریخ ورزش ایران از تولیدات شــبکه ســه 

سیما است که روی آنتن خواهد رفت.
این مجری، کارشناس و گزارشگر فوتبال با اشاره به 

این مطلب که اسناد مربوط به ورزش در ایران به خوبی 
ثبت و ضبط نشده اســت،  گفت: زمانی که تحقیقات 
مربوط به ساخت این مســتند را شروع کردم متوجه 
ضعف در ثبت و ضبط آثار مربوط به ورزش ایران شدم.

وی ادامه داد: به دنبال کمبود منابع به ســازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران مراجعه کردم.

این مجری و کارشناس ورزش درباره جزئیات 
این فیلم مستند گفت: در حال حاضر 5 سال است 

که به صورت جدی روی این موضوع کار می کنم.
وی ادامــه داد: مســتند تاریخ ورزش ایــران در52 
قســمت 60 دقیقه ای در حال تهیه اســت و تا کنون 12 
قسمت از آن تکمیل و ساخته شده است و از قسمت 13 
وقایع سال های 1330 مطرح می شود. در این بخش به 
غالمرضا تختی، تیم شاهین، پرویز خسروانی و خیلی از 

اتفاقات دیگر پرداخته می شود.

چون رازدار نیستی مقام خوبی نداری

در قرآن کریم آمده است:  ای کســانی که ایمان آورده اید محرم اسراری غیر از 

خود انتخاب نکنید چون مخالفان از ایجاد هرگونه شر و فسادی درباره شما کوتاهی 

نمی کنند.

حضرت امام صادق علیه الســالم فرموده اند: راز تو بخشی از خون توست، پس 

نباید در رگ های غیر از خودت جریان یابد.

حکایت: یکی از عرفا که قدرت مشاهده درون و ملکوت افراد را داشت با فردی 
برخورد کرد که ویژگی های خوبی داشــت از جمله وقتی خــود را در جوار این عارف 

دید از جایگاه خودش سؤال کرد. عارف در جواب به درخواست او گفت: شما خیلی 

دل ســوخته هســتی و ریاضت های زیادی را متحمل شــده ای ولی دستت خالی 

است! آن فرد پرســید: چرا؟ عارف پاســخ داد: چون دهانت چفت و بست ندارد و 

اسرار را حفظ نمی کنی.

دانه ها چون در زمین پنهان شود       سّر آن سرسبزی بستان شود

زر و نقره گر نبودی در نهان               پرورش کی یافتندی زیر کان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

یلدا
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم سینمایی »یلدا« ســومین ساخته بلند مسعود 
بخشــی پس از حضور در جشــنواره های مختلف خارجی هم زمان با بازگشــایی 
سینماهای کشور از اول تیرماه، در ســینماهای »هنر و تجربه« اکران خود را آغاز 

می کند.
داســتان این فیلم در مورد مریــم کمیجانی زن جوانی اســت که به دلیل 
قتل شوهرش به مرگ محکوم شده اســت. او در شب یلدا به استودیوی یک 
برنامه زنده تلویزیونی آورده شــده اســت تا از طرف تنها فرزند مقتول یعنی 
مونا ضیا بخشــیده شــود اما مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت صحنه این 

برنامه هر 2 زن جوان را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می دهد.
صدف عسگری، بهناز جعفری، بابک کریمی، آرمان درویش، فروغ قجابگلو، 
فرشته حسینی، زکیه بهبهانی، حسن جودکی، رامونا شاه، محمد ساربان، کمال 
هاشمی، بهرام افشار، فقیهه سلطانی و با حضور فرشــته صدرعرفایی بازیگران 

فیلم »یلدا« هستند.
»یلدا« از 27 آگوســت )پنجشنبه 6 شــهریور( در آلمان و ســوییس و از 7 اکتبر 

)چهارشنبه 16 مهر( در فرانسه و سپس در سایر کشورهای اروپا اکران می شود.

سی نما

 
خبــر

مدیرعامل مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک و نوجوان:

ورود جبهه فرهنگی انقالب به حوزه تخصصی تربیت کودک و نوجوان
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: مدیرعامل مرکز 
تخصصی تربیت اســالمی کودک و نوجوان از ورود 
جبهه فرهنگی انقــالب به حــوزه تخصصی تربیت 

کودک و نوجوان خبر داد.
حجت االســالم شــورا قصری فر بــا حضور در 
تحریریه روزنامه هگمتانه، از اهداف متعالی مرکز 
تخصصی تربیت اســالمی کودک و نوجوان استان 
همدان سخن گفت و تصریح کرد: پیرو فرمایشات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر ایفــای نقش مردم در 
حرکت رو بــه جلوی جامعه اســالمی و با توجه به 
دغدغه نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان درمورد ضرورت ورود جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی به مبحث تربیت کودکان و نوجوانان بر آن 
شدیم تا با تأسیس نهادی مردمی به تربیت طیف 

سنی کودک و نوجوان در استان ورود کنیم.
مدیرعامل مرکز تخصصی تربیت اسالمی کودک 
و نوجوان در ادامه یادآور شــد: این نهاد با پرهیز از 
تصدی گری و موازی کاری بــا ترکیب هیأت مدیره 
مردمی و انقالبی با همراهی آمــوزش و پرورش و 
بهزیســتی وارد فضای جدی اجرایی در راســتای 
اهداف از پیش ترسیم شــده حرکت خواهد کرد و 
از سایر دستگاه های مربوطه در قالب هیأت امنای 

این مرکز بهره مند خواهد شد.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: این موضوع به 
حدی اهمیت داشــت که آیت ا... شعبانی نماینده 
ولی فقیه در استان همدان با تخصیص ساختمان 
پیشین دفتر نمایندگی ولی فقیه برای استقرار این 
مرکز عمالً حمایت و هدایت کار را وارد مرحله جدی 

تری کرد تا فعالیت های تعریف شــده زیر ســقف 
محکمی شکل بگیرد.

حجت االســالم قصــری فــر در ادامــه افزود: 
همانگونه که مــردم در رخدادهــای طبیعی مانند 
ســیل و زلزلــه و ســایر اتفاقــات ســعی در رفع 
محرومیت ها دارنــد، در موضوعات تربیتی نیز نیاز 
به حضور جدی مردم است تا مانند همه همدلی ها 
در ایــن زمینه نیز شــاهد رویارویــی فرصت ها در 

مصاف با تهدیدها باشیم.
گفتنی اســت امروز طــی مراســمی، با حضور 
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان 
و با همراهی مدیران ارشــد اجرایــی و نیز فعاالن 
فرهنگی مرکــز تخصصی تربیت اســالمی کودک 
و نوجوان در دفتر ســابق نمایندگــی ولی فقیه در 

استان افتتاح و فعالیت خود را شروع می کند.

 

 میز مطالعه
»شازده کوچولو«  را با ترجمه مصطفی رحماندوست بخوانید

هگمتانه، گــروه فرهنگی: »شــازده کوچولو« با 
ترجمه مصطفی رحماندوســت در قطــع جیبی از 

سوی قدیانی منتشر شد.
به نوشــته فارس، کتاب »شــازده کوچولو« اثر 
»آنتوان دوســنت اگزوپری« با ترجمه »مصطفی 

رحماندوست« در قطع جیبی منتشر شد.
این کتاب به بیش از 250 زبان و گویش ترجمه 
شده و با فروش بیش از 200 میلیون نسخه یکی از 
پرفروش ترین کتاب های تاریخ محسوب می شود. 
این کتاب بــه عنوان بهتریــن کتاب قــرن 20 در 

فرانسه انتخاب شده است.
ســال 1935، هواپیمــای ســنت اگزوپری، که 
برای شکســتن رکورد پرواز بین پاریس و سایگون 
تالش می کــرد، در صحــرای بــزرگ آفریقا دچار 
نقص فنی شــد و به ناچار در همان جــا فرود آمد. 
همین سانحه دستمایه الهام شــازده کوچولو شد 
که در آن شــخصیت قهرمان داســتان، خلبانی بی 
نام، پس از فرود در بیابان با پســر کوچکی آشــنا 
می شود. پسرک به خلبان می گوید از اخترکی دور 
دســت می آید و آنقدر آنجا زندگی کــرده که روزی 

تصمیم می گیرد برای اکتشــاف اخترک های دیگر 
خانه را ترک کند. او هم چنین بــرای خلبان از گل 
ســرخ محبوبش می گوید که دل در گرو عشــق او 
دارد. خلبان و شــازده چاهی را می یابنــد که آنها را 
از تشــنگی نجات می دهــد اما در نهایت شــازده 

کوچولو...
کتاب »شازده کوچولو« جزو کتاب های برگزیده 
نخســتین جشــنواره کتاب برتر انجمــن فرهنگی 

ناشــران کتاب کودک و نوجوان سال 1385 است. 
مؤسســه انتشــارات قدیانی این کتاب را در نوبت 
چاپ اول، تیراژ 3300 نســخه با قیمت 15000 هزار 

تومان در اختیار عالقه مندان قرار داد.
این کتاب در سال های گذشته با ترجمه هایی از 
محمد قاضی و احمد شــاملو در بــازار ایران عرضه 

شده بود.
مصطفی رحماندوست اصالتی همدانی دارد.


