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صفحه 2

عملکرد شهرداری همدان در بین
سایر شهرداریها قابل قدردانی است

سال بیست و دوم

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

خبــر

فرماندار همدان هشدار داد:

برخورد بدون اغماض با ناقضان محدودیتها
مشاغل گروه شغلی  2فقط تا ساعت  18اجازه فعالیت دارند

گزیدهها

ارتقای حقوق بانوان به ویژه خانه داران
مورد توجه جدی مجلس باشد

فاضالب ادارات و شرکتهای
بلوار فرودگاه
عامل بوی نامطبوع جاده تهران

صفحه 2

آمادگی شهرداری
برای مواجهه با بارندگی

نگران مسائل مالی نباشید

ناتوانی شرکت برق از
جابجایی سریع تیرهای برق
وسط کندرو بلوار ارتش

صفحه 4

در بازدید دکتر فالحی و تعدادی از مسؤوالن مطرح شد:

پایان احداث موزه منطقهای
همدان؛ خرداد 1400

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

شهردار همدان در بازدید از اردوی آماده سازی
تیم فوتبال شهرداری

صفحه 2

آیتا ...شعبانی درباره پروژه اسکای مال:

از فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون
حمایت میکنم

بادامینجات ،رئیس کمیسیون بودجه شورا:

مدیر حوزهعلمیهخواهراناستانهمدانخطاببهنمایندگانمجلس:

در بازدیــــد نماینده مردم همدان از موزه منطقهای غرب کشــــور از پایان
احداث این پروژه در خرداد سال آینده خبر داده شد.
به گــــزارش هگمتانه ،حجت االســــام احمدحســــین فالحــــی نماینده
مردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای اســــامی در حاشیه بازدید
از موزه منطقهای همدان با همراهی فرماندار همدان و مدیرکل میراث
فرهنگی اســــتان ،با بیان اینکه این پروژه جزو پروژههای کم نظیر کشور
اســــت اظهار کرد :موزه منطقــــهای همدان هم در مخــــزن و هم کلیت
پروژه دارای طراحی و ویژگیهای خاصی اســــت کــــه آن را منحصر به فرد
کرده است.

سرمربی سابق پاس همدان
درگذشت

صفحه 8

گزارش هگمتانه از محوطه پیچ زندان و زیارتگاهی در آن حوالی:

اقداماتی که بازدارنده نبود و کرونایی که همچنان میتازد!

خاتونیه نقطه ارتباط
خیابان بین النهرین و پیچ زندان

اختصاص صددرصدی
بیمارستان دکتر غرضی مالیر
به بیماران کرونایی

از خیابــــان بیــــن النهریــــن و محله دورودآبــــاد در ضلــــع جنوبی میدان
آرامــــگاه بوعلی که به ســــمت خیابــــان میرزاده عشــــقی و جنوب غربی
آرامگاه پیش میرویم ،از کنار مســــجد شــــریف الملک و
بازارچهای که در گذشته کنار این مسجد وجود داشته
میگذریــــم و به کوچهای میرســــیم که به نام
کوچــــه خاتونیــــه معروف و
مزین به نام مبارک شــــهید
موانیهای است .این کوچه
بــــه زیارتگاهــــی منتهــــی
میگردد به نام خاتونیه.

آموزش مجازی
پیشدبستانیهایجامانده
در همدان
آغاز به کار مرکز جامع
درمان اعتیاد

صفحه 2

تبریک و تهنیت

صفحه 7

جناب آقای رضا ابرار خرم

جنابآقایدکتردهقاننیری

معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری همدان

مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز همدان

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای شما و سایر
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
مجید درویشی  -فرماندار اسدآباد

جنابآقایمهندسمعراجیفر
معاونت محترم سیمای مرکز همدان

درخشش صدا و سیمای مرکز همدان به عنوان یکی از سه سیمای برتر کشور در برنامههای «ج» و «د» و همچنین یکی از پنج سیمای برتر
در تولید و پخش و انتخاب در مجموع به عنوان یکی از هفت سیمای برتر کشور موجب غرور و مباهات گردید.
بیشک این توفیق بزرگ در ســایه مدیریت توانمند و پرتوان شما عزیزان به بار نشسته است .ضمن تبریک این موفقیت خدمت شما و
مجموعه پرتالش صدا و سیمای مرکز همدان ،برای شما توفیق بیش از پیش از درگاه احدیت مسئلت دارم.

عباسصوفی-شهردارهمدان

آگهیارزیابیکیفیمناقصهشماره99-31یکمرحلهای

(نوبت دوم)
تاریخ انتشار99/08/21 :

(شماره مجوز)1399.4452 :

شرکتملیگازایران

شرکتگازاستانهمدان

موضوع مناقصه :انجام کارهای ساختمانی ،برقی و مکانیکال ایستگاه  CGSدهفول نهاوند

(سهامیخاص)

شرحمختصرکار:

 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 4.663.144.000چهار میلیارد و ششصدوشصتوسه میلیون و یکصدوچهلوچهار هزار) ریال میباشد.

 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 233.157.000دویستوسیوسه میلیون و یکصدوپنجاهوهفت هزار) ریال میباشد.
 -3مدت اجرای پروژه  240روز میباشد.
 -4متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irباشند.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  7روز از مورخه  1399/08/17ساعت  15مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی
به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  13روز یکشنبه 1399/09/09از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن،38260571-4 :

درگذشت

38261075-8

آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :

استاد رحیم نداف

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

فراخوان مناقصه

دبیر دبیرستانهای همدان

موجب تأثر و تأسف فراوان گردید .استاد نداف از جمله یاران نهضت امام خمینی(ره) ،مبارز و مجاهد انقالبی در عصر ستمشاهی،
رزمنده پرتوان دوران دفاع مقدس و به واقع سرباز راستین امام و رهبری بود و در عین حال به عنوان دبیری وارسته و دلسوز در
مسیر كمال انسانی و ترویج صفات الهی در جامعه گام برمیداشت.
ضمن تسلیت درگذشت این معلم دلسوز به عموم همشهریان عزیز ،بویژه جامعه فرهنگی همدان و خانواده معزز ایشان ،از
درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و برای آن معلم ارزشمند علو درجات مسألت مینماییم.

شورای اسالمی شهر همدان

دورنویس081-38256207 :

(نوبت دوم)
تاریخ انتشار 1399/08/21 :

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان همــدان در نظر دارد مناقصــه عمومی عملیــات نهال کاری در راســتای اجــرای طرح های
خــاص بیابانزدایــی (مقابله بــا بیابانزایی) شهرســتان کبودراهنــگ طبق جــدول ذیل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نمایــد .کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا کت هــا از طریق
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در
صورت عدم عضویــت قبلی ،مراحــل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/08/19می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:15مورخ 1399/08/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:15مورخ 1399/09/04
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  9:00صبح مورخ 1399/09/05

عباس صوفی  -شهردار همدان

شهرستان

موضوعپروژه

سطحکل

مبلغبرآورداولیه

مدتاجرا

مبلغتضمینشرکت

225

6.707.577.600

7

337.000.000

(هکتار)

(ریال)

(ماه)

درمناقصه(ریال)

عملیات نهال کاری در راســتای اجرای
طــرح های خاص بیابانزدایی (مقابله با

درگذشت استاد رحیم نداف

کبودراهنگ

بیابانزایی)

دبیر دلسوز و نمونه دبیرستانهای همدان را به

طالبان علم و دانش و اهل بصیرت تسلیت عرض نموده و از درگاه وحدانی خدای متعال آرامش ابدی
برای ایشان مسئلت داریم.

روزنامه هگمتانه

رتبهوپایه
پیمانکار

حداقل 5
کشاورزی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
آدرس :همدان ،بلوار فلسطین ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ،امور قراردادها (تلفن)081-34222288 :
آ گهی نوبت اول 1399/08/19:

آ گهی نوبت دوم 1399/08/21 :

انــرژی برق یکــی از حیاتیترین نیازهای انســان معاصر ا ســت ،قدرش را بدانیم.
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استان

خبــر

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان خطاب به نمایندگان مجلس:

ارتقایحقوقبانوانبهویژهخانهدارانموردتوجهجدیمجلسباشد
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :مدیر حوزه علمیه خواهران اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره به تالشهای
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در ارتقای احقاق حقوق زنان ،گفـ ــت :انتظار میرود کـ ــه مجلس تالش
بیشتری در راستای قانون گذاری برای زنان جامعه به ویژه بانوان خانه دار داشته باشد.
به گزارش هگمتانه ،ام کلثوم امیدی در دیدار با حجت االسالم احمدحسین فالحی ،نماینده مردم
همدان و فامنین در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی ،در حوزه علمیه خواهران اسـ ــتان همدان با اشاره

به حضور این اسـ ــتاد حوزه و دانشـ ــگاه در مجلس ،بیان کرد :زنان به لحاظ کمـ ــی نیمی از جامعه را
تشـ ــکیل میدهند و تربیت کننده نیم دیگر نیز هسـ ــتند ،بنابراین بزرگتریـ ــن نقش تربیتی یک
جامعه را بر عهده دارند تا بتوانند نیروهای کارآمد و مفید به اجتماع تحویل دهند و اگر دچار انحراف
شوند ،جامعه به انحطاط کشیده میشود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان با اشاره به تالشهای مجلس شورای اسالمی در احقاق
حقوق زنان ،افزود :انتظار میرود که مجلس تالش بیشـ ــتری در راسـ ــتای قانـ ــون گذاری برای زنان
جامعه به ویژه بانوان خانه دار داشته باشد.

وی اظهـ ــار کرد :یکــــی از موانع بزرگ بر ســــر راه
موفقیـ ــت بانوان طلبــــه و حوزههــــای علمیه
خواهـ ــران عدم تثبیــــت جایــــگاه واقعی آنان
اسـ ــت که این امر عالوه بر تالش و کوشــــش
خود طالب خواهر و نهادهای حوزوی بانوان،
نیازمنـ ــد توجه جدی مســــؤوالن کشــــوری و
استانی است.

بادامینجات ،رئیس کمیسیون بودجه شورا:

تداوم بارندگیها

عملکرد شهرداری همدان
در بین سایر شهرداریها
قابل قدردانی است

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :کارشـ ــناس اداره کل
هواشناسـ ــی همدان گفت :سـ ــامانه ناپایداری که از
ابتدای هفته جاری بارش خود را در آسـ ــمان همدان
آغاز کرده اسـ ــت ،تـ ــا روز جمعه در بیشـ ــتر نقاط این
استان فعالیت میکند.
به گزارش هگمتانه ،محمدحسن باقری شکیب روز
سهشنبه افزود :بر اساس بررسی نقشههای پیش
یابی هواشناسی ،آسمان استان امروز ،نیمه ابری تا
تمام ابری ،همراه با بارش پراکنده باران ،گاهی رعد و
برق و همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :بـ ــه دنبـ ــال بررسـ ــی نقش ـ ـههای
شهـ ــای ایـ ــن سـ ــامانه ،در
ماهـ ــوارهای ،بیشـ ــتر بار 
ساعتهای بعد از ظهر و شبانگاهی رخ میدهد.
باقری شکیب با اشاره به اینکه سرعت حرکت این
سـ ــامانه و بارشهـ ــای آن ضعیف اسـ ــت و بیشـ ــتر
موجب ابرناکی آسـ ــمان م یشـ ــود ،افـ ــزود :رطوبت
این بارشها از طریق سـ ــامانهای از سمت جنوب و
دریای خلیج فارس و همچنین سـ ــرمای آن از طریق
سامانهای از سمت شمال غرب تأمین میشود.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه در سـ ــاعتهای بعـ ــد از ظهر،
احتمـ ــال بارشهـ ــای پراکنده این سـ ــامانه افزایش
مییابد ،عنوان کـ ــرد :بارشهای باران این سـ ــامانه
دیشب به اوج خود رسید.
کارشـ ــناس اداره کل هواشناسی همدان ادامه داد:
به دنبال فعالیت این سـ ــامانه دمای هوای بیشینه
بیشتر نقاط استان بین سه تا پنج درجه سانتی گراد
افزایش مییابد.
وی افـ ــزود :پیشبینـ ــی میشـ ــود این سـ ــامانه در
بهترین حالت روزانه نزدیک به پنج میلیمتر در نقاط
مختلف این استان بارش داشته باشد.
باقری شـ ــکیب عنوان کرد :در  24سـ ــاعت گذشته
اسدآباد با هفت میلیمتر بیشـ ــترین بارش استان
را داشـ ــته و در همدان  2میلیمتر بارش ثبت شـ ــده
است.
کارشناس اداره کل هواشناسـ ــی همدان گفت :در
 24سـ ــاعت گذشـ ــته نهاوند با  20درجه سانتیگراد
بـ ــاالی صفـ ــر بیشـ ــترین و گلتپـ ــه بـ ــا پنـ ــج درجـ ــه
سـ ــانتیگراد باالی صفـ ــر ،کمترین دمای اسـ ــتان را
داشتهاند.
وی اظهـ ــار کرد :دمـ ــای کمینه هوای همـ ــدان در 24
ساعت گذشـ ــته هفت درجه سانتیگراد باالی صفر
و بیشینه دمای هوای این شهر  12درجه سانتیگراد
باالی صفر به ثبت رسیده است.

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :رئیس کمیسـ ــیون برنامه،
بودجه و مالی شورای اسالمی شهر همدان از آغاز جلسات
بررسی ششدوازدهم بودجه سال  99شهرداری همدان
در شـ ــورا خبر داد و گفت :عملکرد شـ ــهرداری همدان در
بین سایر شهرداریها قابل قدردانی است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،حمیـ ــد بادامینجات در جلسـ ــه
بررسی ش ـ ـشدوازدهم بودجه سال  99شهرداری ،گفت:
بررسی ششدوازدهم بودجه سـ ــال  99شهرداری یکی از
اساس ـ ـیترین مباحث حوزه مدیریتشهری است که در
این جلسات هم به دنبال شناسایی نقاط ضعف و قوت
مدیریتشهری هستیم تا در حوزه اجرایی ،اصالح شود.
بادامینجات با بیان اینکه عملکرد دو مجموعه شـ ــورای
شـ ــهر و شـ ــهرداری بههم گره خورده اسـ ــت؛ اظهـ ــار کرد:
ً
اگر شـ ــهرداری به درسـ ــتی عمل کند ،قطعا نشاندهنده
این مهم اسـ ــت که عملکرد شـ ــورا خوب بوده است و اگر
شورای شهر ،خوب اقدام کند ،حرکت شهرداری میتواند
پیشرو باشد.

آغاز جلسات بررسی ششدوازدهم بودجه شهرداری همدان

در «پازل همدلی»
سهیم شوید

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسؤول روابط عمومی
و امور فرهنگی ادارهکل بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان
از سـ ــهم  200میلیون تومانـ ــی همدانیها در پویش
«پازل همدلی» خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حجتاهلل حاتمـ ــی اظهار کرد:
پویش «پازل همدلی» در راسـ ــتای تهیه لوازم تحریر
برای دانشآموزان بوده و قرار اسـ ــت در این پویش
برای  60هزار دانشآموز تحت پوشـ ــش بهزیسـ ــتی
بسته لوازم تحریر تهیه شود.
وی با بیان اینکه این بسـ ــته شامل کیف ،نوشت
افزار و دفتر اسـ ــت کـ ــه در اختیـ ــار مددجویان قرار
میگیرد ،تصریح کرد :این پویش یک ماهی اسـ ــت
کـ ــه آغاز شـ ــده و تـ ــا پایان آبـ ــان ماه ادامـ ــه خواهد
داشت.
مسـ ــؤول روابط عمومـ ــی و امور فرهنگـ ــی ادارهکل
بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان بیان کرد :در قالب این
طرح یک جورچین به شـ ــکل نقشـ ــه ایران طراحی و
سـ ــهم هر اسـ ــتان در آن مشخص شـ ــده که سهم
استان همدان  20هزار قطعه است.
حاتمـ ــی با بیـ ــان اینکه تاکنـ ــون 6هـ ــزار و  200قطعه
توسـ ــط خیران استان خریداری شـ ــده و ارزش ریالی
هـ ــر قطعه  10هزار تومان اسـ ــت ،مطرح کـ ــرد :پس از
تکمیل قطعـ ــات این جورچیـ ــن که نـ ــام خریدار هر
قطعه نیز روی آن نوشـ ــته شـ ــده ،قرار اسـ ــت از این
نماد در جای مناسبی از ایران به عنوان پازل همدلی
ایرانیان رونمایی شود.
وی با بیان اینکه از هم استانیهای عزیز میخواهیم
همانطور که همیشـ ــه ما را همراهـ ــی کردند با خرید
یک یا چند قطعه در این کار خیر ما را همراهی کنند،
اعالم کـ ــرد :برای خریـ ــد قطعات ایـ ــن جورچین باید
بـ ــه وبـ ــگاه  /https://puzzlehamdeli.irمراجعه و با
تکمیل اطالعات یک قطعه را به نام خود ثبت کرده
و در این پویش شرکت کنند.
مسـ ــؤول روابط عمومی و امـ ــور فرهنگی ادارهکل
بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان در پایـ ــان اذعان کرد:
ً
مشارکت هم استانیها در این پویش صرفا برای
مددجویـ ــان اداره کل بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان
است و هر قطعه کد و سریال خاص خود را دارد و
افراد میتوانند وضعیـ ــت قطعات خود را پیگیری
کنند.

به گفته وی؛ بر اساس شواهد موجود ،شهرداری همدان
طی  2تا  3سـ ــال گذشـ ــته در بسـ ــیاری از مباحث نسبت
به شـ ــهرهای همتراز و برخی کالنشـ ــهرها ،جلوتر اسـ ــت؛
بهگونهای که اگر بتوانیم این عملکردها را با شـ ــاخصه ،به
عدد تبدیل کنیم ،این ادعا به راحتی اثبات میشود.
بادامینجـ ــات افزود :حـ ــوزه درآمد شـ ــهرداری و حوزههای
مختلف توسـ ــعهای در شـ ــهر همدان بر اسـ ــاس بررسی
کلیات ش ـ ـشدوازدهم بودجه سـ ــال  1399شـ ــهرداری،
بسـ ــیار مناسـ ــب بـ ــوده و عملکـ ــرد مجموعـ ــه در حـ ــوزه
عمرانی ،خدمات شـ ــهری و فرهنگـ ــی قابلقبول بوده که
ً
خوشبختانه این مهم در جامعه هم کامال ملموس است.
رئیس کمیسـ ــیون برنامه ،بودجه و مالی شـ ــورای شـ ــهر
همدان افزود :طبیعی است که انتقاداتی هم به سیستم
شهرداری وجود داشته باشد؛ البته کارکرد مجموعه بزرگی
مانند شـ ــهرداری همـ ــدان که بودجه عمرانـ ــی آن چندین
برابـ ــر بودجه عمرانی اسـ ــتان همدان اسـ ــت و همـ ــراه با
تعداد باالی نیروی انسانی به ارائه خدمات گسترده اقدام

میکنـ ــد ،جای تأمـ ــل دارد و قابل مقایسـ ــه بـ ــا هیچ یک از
دستگاههای اجرایی استان نیست.
بادامینجات معتقد است :ممکن اسـ ــت در مسیر ارائه
خدمات در شهر ،ایراداتی هم وجود داشته باشد که قطعا
جلسـ ــات مختلف بهمنظور رفـ ــع این ایرادات ،تشـ ــکیل
میشود و عملکرد مثبت را هم اطالعرسانی خواهیم کرد.
وی افزود :طی بررسـ ــی جزئیات و مؤلف ههـ ــای مورد نظر در
بودجه ،نقاط قوت و ضعف را مشخص کرده و در راستای

ناتوانی شرکت برق از جابجایی سریع تیرهای برق
وسط کندرو بلوار ارتش

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :مدیر امـ ــور برق همدان از
ناتوانی شرکت برق از جابجایی سریع تیرهای برق وسط
کندرو بلوار ارتش خبر داد.
ایـ ــرج صابری در گفتگـ ــو با خبرنـ ــگار هگمتانه در رابطه
بـ ــا جابجایی شـ ــبکههای توزیع برق بلـ ــوار ارتش که به
واسـ ــطه اجرای پـ ــروژه بازگشـ ــایی باند کندرو توسـ ــط
شـ ــهرداری ،گفت :این پروژه توسط منطقه  4شهرداری
انجام شـ ــده و بخشـ ــی از تجهیزات شـ ــبکههای برق در
حریم این پروژه قرار گرفته که نیاز به احداث  3کیلومتر
شـ ــبکه فشـ ــار متوسـ ــط و ضعیـ ــف جدیـ ــد و برکناری
شـ ــبکه موجـ ــود و همچنیـ ــن جابجایـ ــی  6دسـ ــتگاه
ترانسـ ــفورماتور اسـ ــت و با برقرار کردن شـ ــبکه جدید
شبکه قدیمی برکنار شود.
ایرج صابری اضافه کرد :با توجه به اینکه شـ ــبکه موجود
وظیفـ ــه تأمین برق کـ ــوی ولی عصر(عـ ــج) (دیزج) ،کوی
اسالمشـ ــهر ،حصارعلی آباد از فیدرهای سـ ــیما و کوی
رضوان را دارد انجام جابجایی به صورت هم زمان امکان
پذیر نیسـ ــت و در اینجا بایـ ــد به این نکته مهم اشـ ــاره
داشـ ــته باشـ ــم که براسـ ــاس ضوابط و قوانین هر گونه
تعریض و بازگشـ ــایی که در محدوده شـ ــهر به واسـ ــطه
اجـ ــرای پروژههـ ــای عمرانی توسـ ــط شـ ــهرداری صورت
میگیرد ،وظیفه جابجایی و اصالح شبکهها و تجهیزاتی
که در نتیجه این بازگشـ ــاییها در حریم معابر به صورت

غیراستاندارد قرار گرفته با دستگاه متولی پروژه است.
وی عنـ ــوان کرد :هـ ــر گونه جا بـ ــه جایی که به واسـ ــطه
تعریض و بازگشـ ــایی صورت بگیرد ،شـ ــرکت برق تنها
نقـ ــش ناظـ ــر را دارد که بلـ ــوار ارتش هم از ایـ ــن قاعده
مستثنی نیست.
وی بیان کرد :این بدان معناست که شرکت توزیع باید
در اینگونه موارد اقدام بـ ــه تهیه طرح رفع حریم و معرفی
پیمانکاران تعیین صالحیت شـ ــده کند و شهرداری نیز
با به کارگیری پیمانکار و با هماهنگی و نظارت شـ ــرکت
توزیع برق اقدام به جابجایی شـ ــبکهها و تجهیزاتی که در
حریم پروژهها واقع شده اند میکند.
این مسؤول ابراز کرد :خوشبختانه با همکاری و تعامل
بسـ ــیار خوبی کـ ــه بین شـ ــرکت توزیـ ــع بـ ــرق و مناطق
چهارگانه شـ ــهرداری وجود دارد این مهـ ــم در حال اجرا
اسـ ــت که جـ ــا دارد بنده در همیـ ــن جا مراتـ ــب تقدیر و
تشکر خود را از شهردار همدان اعالم کنم.
صابری با بیان اینکه شهرداری منطقه  4همدان ،با350
میلیون تومان یک سـ ــری تیرهای برق را خریداری کرده
اسـ ــت ،گفت :در صورتی که شـ ــهرداری اقـ ــدام به تهیه
اجناس مورد نیاز پروژه کند ،شـ ــرکت برق کار را شـ ــروع
میکند.
رئیس پلیس راهـ ــور همدان هم در گفتگـ ــو با خبرنگار
هگمتانه با تأکید بر اینکه بخشی از ترددهای استان به

رفع یا بهبود آنها اقدام خواهیم کرد.
رئیـ ــس کمیسـ ــیون برنامه ،بودجه و مالی شــــورای شــــهر
همدان در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه هزینههای جاری
امسـ ــال بهویژه در حقوق و مزایای نیروی انســــانی شــــاهد
افزایش قابل توجهی بودهایم؛ خطاب به مدیران شهرداری
درخواسـ ــت کرد :بر اسـ ــاس قانــــون افزایش حقــــوق برای
تمامی کارکنان قراردادی ،شرکتی و ...تأمین شود.
به نقل از روابطعمومی شـ ــورای اســــامی شــــهر همدان؛

بادامینجــــات با تأکید بر بررســــی جــــدی تبصرههای ذیل
بودجه شــــهرداری که مــــورد نظر شــــورای شـ ــهر همدان
بود ،گفت :شــــهرداری همدان در این حوزه میتوانسـ ــت
عملکرد بهتــــری را ارائه دهد .البته چندین اولویت شـ ــورا
مورد توجه ویژه شــــهرداری قرار گرفته؛ اما در چندین مورد
دیگر از جملــــه در تأمین مالی و انعقــــاد قراردادهای حوزه
فناوری دارای ضعف جدی بوده اســــت که باید بر اساس
تأکیدات فراوان شورا ،در این حوزه هم بیشتر کار شود.

فرماندار همدان هشدار داد:

برخورد بدون اغماض با ناقضان محدودیت ها

مشاغل گروه شغلی  2فقط تا ساعت  18اجازه فعالیت دارند

غرب کشور از بلوار ارتش انجام میشود ،اظهار کرد :این
مسـ ــیر با توجه به اهمیتی که دارد نیازمند ایمن سـ ــازی
است.
سرهنگ علی فکری گفت :مسیری ورودی باید در این
بلوار تعریف شـ ــود و آنچه کـ ــه اکنون وجـ ــود دارد مورد
تائید نیسـ ــت چون حالـ ــت گـ ــم دارد و خودروهایی که
وارد م یشـ ــوند چون به مسیر آشـ ــنایی ندارند ،مسیر را
رد میکنند و سـ ــپس ناچار به دنده عقب میشوند که
خطرآفرین است.
این مسـ ــؤول در نهایت بر اهمیت ایمن سازی مسیر و
بازگشایی و ساماندهی معبر تأکید کرد.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :فرماندار همدان هشدار داد:
با ناقضان محدودیتها بدون اغماض برخورد میشود.
به گزارش هگمتانه ،حسـ ــین افشاری گفت :گروه شغلی
 2فقط میتوانند تا سـ ــاعت  18فعالیت کنند و در صورت
نقض این مصوبه برخورد قانونی صورت میگیرد.
افشاری اظهار کرد :براساس تصمیم ستاد کرونا از ساعت
 18در شـ ــهر همدان همه مشــــاغل به جز مشاغل سطح
یک تعطیل هستند.
وی بیان کرد :طبق مصوبه ستاد ملی کرونا مشاغل سطح
یک شـ ــامل داروخانههـ ــا ،مطب پزشــــکان و کلینیکها،
نانواییها و واحدهـ ــای عرضهکننده مواد خوراکی ،میوه و
ترهبار و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای که خدمات ضروری
به مردم ارائه میکنند ،محدودیتی برای فعالیت ندارند.
فرمانـ ــدار همدان تصریح کرد :مشــــاغل گروه شــــغلی  2تا
سـ ــاعت  18فعالیت دارند و مشاغل گروه  3و  4همچنان

تعطیل هستند.
وی با تأکید بر اینکه محدودیت تردد در بلوار ارم و مسـ ــیر
گنجنامه به اجرا در میآید گفت :همچنین از امروز نظارت
تشــــدید میشــــود و با متخلفان بدون اغمــــاص برخورد
قانونی صورت میگیرد.

آغاز به کار مرکز جامع درمان اعتیاد

معاون خدمات شهری شهردار همدان:

آمادگی شهرداری برای مواجهه با بارندگی
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :معاون خدمات شـ ــهری
شـ ــهردار همدان اظهـ ــار کرد :بـ ــا توجه به هشـ ــدارهای
سـ ــازمان هواشناسـ ــی مبنی بر بارش باران از روز شنبه
هفته جاری ،تمامـ ــی نیروهای خدمات شـ ــهری و آتش
نشانی شـ ــهرداری در حالت آماده باش به سر میبرند تا
در صورت بروز مشکل ،اقدام کنند.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،وحید علـ ــی ضمیر گفـ ــت :برای
مقابلـ ــه بـ ــا آب گرفتگی در شـ ــهر  550نفـ ــر از نیروهای
خدمات شهری شهرداری در حالت آماده باش هستند
و تجهیزاتی همچون ماشـ ــین آالت مکانیزه سـ ــنگین،
سـ ــبک و پمپهای خودمکش در نقاط مختلف شـ ــهر
برای مواقع مـ ــورد نیاز اسـ ــتقرار دارند و به شـ ــهروندان
ایـ ــن اطمینـ ــان را میدهیم که تمام مسـ ــیل هـ ــا ،انهار،
رودخانهها و کانالهای آب به طور مداوم رصد میشوند
تا هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
علی ضمیر ادامه داد :برای مدیریت سیالب و پیشگیری
از وقوع مخاطرات احتمالی به ویـ ــژه با توجه به تغییرات
اقلیمـ ــی به وجود آمده که سـ ــبب افزایش بارندگیهای
رگباری در مدت زمان کوتاه و با شـ ــدت زیاد شده است
و در راسـ ــتای تاب آوری ،اقدامات پیشـ ــگیری و آمادگی
شهرداری همدان شـ ــامل الی روبی و پاک سازی حدود
 14کیلومتر از رودخانهها و مسـ ــیلها چندین نوبت در

طول سـ ــال به صورت دسـ ــتی و همچنین با استفاده از
ماشین آالت انجام شده است.
وی افزود :همچنین پاک سـ ــازی نهریها و کلکتورهای
هدایـ ــت آبهای سـ ــطحی به صـ ــورت مسـ ــتمر در طی
سـ ــال توسط واحدهای خدمات شـ ــهری مناطق ،اجرای
طرحهای جمع آوری و هدایت آبهای سـ ــطحی با توجه
بـ ــه اولویتهـ ــای موجود در سـ ــطح مناطق شـ ــهرداری
همدان و بر اسـ ــاس مطالعات بازنگری طرح جامع جمع
آوری و هدایت آبهای سـ ــطحی شـ ــهر همدان توسط
واحدهای فنی مناطق صورت میگیرد.
علی ضمیر یادآوری کـ ــرد :جمع آوری برگهای پاییزی نیز
به صورت روزانه برای جلوگیری از آب گرفتگی کانالها و
جویها انجام میشود.
معـ ــاون خدمات شـ ــهری شـ ــهردار همدان بیـ ــان کرد:
همچنین محلههایی که در سالهای گذشته به واسطه
بارش باران دچار آب گرفتگی شده اند ،مورد بررسی قرار
گرفتند تا اگر بارندگی شـ ــدیدی صورت گیرد شهر دچار
مشکل نشود.
این مسـ ــؤول با بیـ ــان اینکـ ــه رفع کامل مشـ ــکل آب
گرفتگـ ــی معابر امـ ــری بسـ ــیار پرهزینه و زمانبر اسـ ــت،
افـ ــزود :شـ ــهروندان میتوانند با رعایت مـ ــواردی چون
پرهیز از رهاسـ ــازی زباله در معابـ ــر ،جویها و کانالهای

شهر ،مانع از انباشت و انسداد کانالهای دفع آبهای
سـ ــطحی و مسیلها شـ ــوند؛ چراکه این موضوع نه تنها
زحمـ ــت نیروهـ ــای خدماتی شـ ــهرداری را چندیـ ــن برابر
میکند ،بلکه مشکالت بسـ ــیاری را نیز برای آنها فراهم
میکنـ ــد کـ ــه آبگرفتگی معابـ ــر در زمـ ــان بارندگیهای
شدید از آن جمله است.
وی در پایـ ــان اعـ ــام کـ ــرد :شـ ــهروندان میتواننـ ــد در
صورت بروز مشـ ــکل یا آب گرفتگی منازل با مرکز ارتباط
مردمی  137یا شـ ــماره  125مرکز فرماندهی آتش نشانی
شـ ــهرداری همدان تمـ ــاس بگیرنـ ــد تا در اسـ ــرع وقت
نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ساخت مسکن ملی در همدان آغاز خواهد شد
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :معاون مسـ ــکن اداره
کل راه و شهرسـ ــازی اسـ ــتان همـ ــدان با بیـ ــان اینکه
 1400واحـ ــد مسـ ــکن در طـ ــرح اقدام ملی مسـ ــکن در
شهر همدان احداث خواهد شــــد ،گفت :پیمانکاران
انتخاب شــــدند و قول دادند در هفته جاری در محل
مستقر شوند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مجید صالحی با اشـ ــاره به اینکه
طرح اقـ ــدام ملی مسـ ــکن در سـ ــه کـ ــوی فرهنگیان،
شـ ــهید مدنی و شـ ــهید بهشـ ــتی درنظر گرفته شـ ــده

ً
اســــت ،اظهار کرد :اخیرا به دستور اســــتاندار همدان
قسـ ــمتهایی بـ ــه مسـ ــاحت  680هکتـ ــار بـ ــه شـ ــهر
همدان الحاق شده است.
وی تصریح کرد :این میزان اراضی الحاق شده ذخیرهای
برای مسـ ــکن شهر همدان خواهد بود و برای جلوگیری
از سودجوییها اعالم نمیشود.
این مسـ ــؤول با بیان اینکه با پروژههـ ــای خودمالکی
ً
قطعا تعداد مسـ ــکن ملی در همدان بیشـ ــتر خواهد
شـ ــد ،افزود :عالوه بر مسـ ــکن تعریف شـ ــده در راه و

شهرسـ ــازی ،تعدادی از پـ ــروژه طرح ملی مسـ ــکن به
صورت خودمالکی است.
به نقل از ایسـ ــنا ،صالحی بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه امیدواریم
بتوانیم تا سـ ــال آینده تعـ ــدادی از مسـ ــکن اقدام ملی
را آمـ ــاده کنیم ،خاطرنشـ ــان کـ ــرد :سـ ــتاد اجرایی فرمان
حضـ ــرت امـ ــام(ره) شـ ــروع بـ ــه طراحی نقشـ ــه کـ ــرده و
پیمانـ ــکاران قـ ــول داده انـ ــد در هفتـ ــه جـ ــاری در محل
مسـ ــتقر شـ ــوند و عملیات گودبرداری و آماده سازی را
انجام دهند.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :سرپرســــت معاونت امور
فرهنگی و پیشگیری بهزیسـ ــتی استان همدان از آغاز به
کار مرکز جامـ ــع درمان و بازتوانی اعتیــــاد خبر داد و گفت:
این مرکز از  18آبان  50نفر را پذیرش کرده است.
به گزارش هگمتانه ،شجاع احسانی روز سه شنبه با بیان
اینکـ ــه فرایند درمـ ــان و بازتوانی معتــــادان در این مراکز تا
یک سـ ــال به طول میانجامد افزود :در مراکز جامع درمان
اعتیاد ،برنامـ ــه اختصاصی برای هر فرد با توجه به شــــرایط
اجتماعی و براساس «مدیریت مورد» صورت میگیرد.
وی در خصـ ــوص فراینـ ــد کار ایــــن مرکز گفــــت :چهار ماه
نخسـ ــت براسـ ــاس برنامـ ــه مراکــــز بهبود میــــان مدت و
مراکز اقامتی ،افراد وارد مرحله ســــم زدایی شــــده و تحت
درمانهای جسمی ،روانی و اجتماعی قرار میگیرند.
سرپرسـ ــت معاونـ ــت امـ ــور فرهنگــــی و پیشــــگیری
بهزیسـ ــتی اسـ ــتان همدان افزود :بعد از سم زدایی هم
فرد بهبـ ــود یافته براسـ ــاس درمان ســــرپایی و با کمک
گروههـ ــای خودیـ ــار ،به مـ ــدت هشــــت ماه به شــــکل
سـ ــرپایی تحـ ــت نظر طـ ــرح مدیریت مورد ،در جلســــات

آموزشی شرکت خواهد کرد.
احســــانی با اشــــاره به اینکه بعــــد از دوره یک سـ ــاله افراد
بــــی ســــرپناه و بــــدون خانــــواده بــــرای اســــکان بـ ــه مراکز
توانمندســــازی ارجاع داده میشــــوند ،گفت :اگر این افراد
پیش از اعتیاد شغل داشته و شغل خود را از دست داده
باشند با کمک مددکار به شغل قبلی خود باز میگردند و
ســــایر افراد نیز با مهارت آموزی در مراکز به اشتغال پایدار
دست پیدا میکنند.
وی اظهــــار کرد :مرکز جامــــع درمان و بازتوانــــی دارای نظام
پرهیز مدار و داوطلبانه اســــت و فردی کــــه وارد این مرکز
میشــــود نباید دارویــــی مصرف کند تا بتوانــــد از خدمات
بعدی مرکز استفاده کند.
سرپرســــت معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی
اســــتان همدان با تأکید بر اینکــــه در رویکرد درمانی مراکز
جامع درمــــان اعتیــــاد نقش خانــــواده پر رنگتر اسـ ــت،
خاطرنشــــان کــــرد :با ایــــن الگــــوی درمانی زمینـ ــه تلفیق
اجتماعی معتادان و بازگشــــت آنها به خانــــواده و جامعه
فراهم میشود.

رئیس حفاظت محیط زیست همدان:

 6ماه حبس برای مالک مرغداری آالینده
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :رئیس حفاظــــت محیط
زیسـ ــت شهرسـ ــتان همدان از صدور شــــش ماه حبس
تعزیری بـ ــرای یـ ــک واحد متخلــــف دامی در شهرســــتان
همدان خبرداد.
به گزارش هگمتانه ،پیمان زرین گفت :یک واحد مرغداری
علیرغـ ــم دریافـ ــت اخطاری ههــــای متعــــدد به دلیــــل دفع
غیراصولی فضوالت دامی و ترتیــــب اثر ندادن رفع آلودگی،
به مراجع قضایی معرفی و حکم قضایی برای وی صادر شد.
رئیس حفاظت محیط زیست همدان گفت :این متخلف
با تخلیـ ــه و دفـ ــع غیـ ــر اصولی فضــــوالت دامــــی موجب
آلودگ یهـ ــای محیـ ــط زیسـ ــت و تهدید علیه بهداشــــت
عمومی شـ ــده بود کـ ــه پـ ــس از اخطاریههــــای متعدد به

دادســــرا معرفی و پس از رسیدگی به تخلف ،وی به شش
ماه حبس تعزیری و رفع آلودگی محکوم شد.
زریــــن افزود :مطابق مــــاده 688قانون مجازات اسـ ــامی هر
اقدامی که تهدید علیه بهداشــــت عمومی باشـ ــد و موجب
آلودگی محیط زیست شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب
آشــــامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ،دفع غیر بهداشتی
فضوالت انســــانی و دامی و مواد زائد ،ریختن مواد مسـ ــموم
کنندهدر رودخانهها،زبالهدر خیابانهاو کشتار غیرمجاز دام،
استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانههای
فاضالب برای مصارف کشــــاورزی ممنوع اســــت و مرتکبان
چنانچه طبق قوانین خاص مشــــمول مجازات شـ ــدیدتری
نباشندبهحبستایکسالمحکومخواهندشد.

برنامههای روز جوانان هالل احمر در مالیر

هگمتانه ،گروه شهرستان :سرپرست جمعیت هالل احمر مالیر گفت :با اجرای طرح آمران سالمت
در مالیر بیش از  6هزار نفر از خدمات تیمهای هالل احمر بهرهمند شدند.
به گزارش هگمتانه ،حمید عرفییگانه با گرامیداشت هفتاد و سومین سال تاسیس سازمان جوانان
هـ ــال احمر در جمعیت مالیـ ــر اظهار کرد :جوانان سـ ــرمایهها و بازوان محکـ ــم جمعیت هالل احمر
هستند و به عنوان یک مشاور ارزشمند در اجرای برنامهها جمعیت هالل احمر را یاری میکنند.
وی بـ ــه برنامههای هفته گرامیداشـ ــت سـ ــالروز سـ ــازمان جوانان هالل احمر اشـ ــاره کـ ــرد و گفت:

چهارشـــنبه  21آبان  1399شـــماره 4658
عضوگیـ ــری از عالقمندان ،برگـ ــزاری پویش «من محمد(ص) را دوسـ ــت دارم» و برگزاری مسـ ــابقه
عکاسی از طرح آمران سالمت از جمله این برنامههاست.
سرپرسـ ــت جمعیت هالل احمر شهرسـ ــتان مالیر دیدار با خانواده معظم شهدا و مسؤولن ارشد
شهرستان را از دیگر برنامهها برشـ ــمرد و افزود :از تعدادی از اعضای فعال در برنامههای مختلف از
جمله طرح آمران سالمت تقدیر خواهد شد.
وی با بیان اینکه همزمان با فرارسـ ــیدن سـ ــالروز سـ ــازمان جوانان هالل احمر اعضا در پیشگیری از

بیماری کرونا با طرح آمران س ـــامت حضور داشـ ــتند تصریح کرد :طرح از پنجم آبان شروع شده و تا 15
آبان ادامه داشـ ــت .عرفی با اشاره به اینکه در این طرح  11تیم ثابت 28 ،تیم سیار و یک سمن همکاری
کرده که جمعا  35تیم همکاری کردهاند اضافه کرد :در این طرح یکهزار و  230عدد ماســــک و  13لیتر
مایع ضدعفونیکننده توزیع شد و  6هزار و  877نفر از مردم از خدمات تیمها بهرهمند شدند.
به نقل از فارس ،وی خاطرنشان کرد :تیمها در بازار ،تعویض پالک ،فروشگاهها ،نانواییها ،بانکها و
معابر و خیابانهای اصلی شهر مالیر و....فعالیت داشته اند.

ریزش چاه جان کارگر
مالیری را گرفت

اختصاص صددرصدی بیمارستان
دکتر غرضی مالیر به بیماران کرونایی
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :کرونـ ــا همچنـ ــان میتازد و
قربانـ ــی میگیرد و خیل کثیر مـ ــردم در هراس بخشهای
خبری کانالهای مختلف به سـ ــر میبرند ،گویی اخبار این
روزها به نوعی «فوبیا یا هراس زدگی» مبدل شـ ــده است؛
ترسی شـ ــدید و طوالنی و اضطرابی که  9ماه است به جان
مـ ــردم جهان افتـ ــاده و در اینجـ ــا ایران ،اسـ ــتان همدان و
شهرستان مالیر هیچ کس در امان نبوده و نیست.
بـ ــه گزارش هگمتانه ،اکنون که شـ ــمار ثبت آمار مبتالیان
روزانـ ــه به بیش از  10هزار نفر رسـ ــیده و شـ ــمار قربانیان به
باالی  450نفر در روز رسـ ــیده است ،باید اذعان داشت با
«شکسـ ــت یکسری سیاس ـ ـتهای غلط» در امر کنترل و
مهار این ویروس سرکش مواجه بوده ایم.
برخـ ــی از متخلفـ ــان در صنـ ــوف مختلـ ــف با جـ ــان مردم
بـ ــازی کردنـ ــد ،عـ ــدم کنترلهای بـ ــه موقع و عـ ــدم اعمال
سـ ــختگیریهای بازدارنـ ــده از سـ ــوی مسـ ــؤوالن ذیربط،
عـ ــدم تعطیلی اماکن عمومـ ــی و ادارات به مـ ــدت معین،
بازگشـ ــایی مـ ــدارس ،فعالیـ ــت زیرزمینی آرایشـ ــگاههای
مردانـ ــه و زنانـ ــه ،برپایی مراس ـ ـ م متعـ ــدد عروسـ ــی ،عزا و
دورهمیهای خانوادگی ،سـ ــفرهای غیرضـ ــروری مردم به
اسـ ــتانهای قرمز و عدم رعایت اصول بهداشـ ــتی توسط
اصناف و مردم ،همه و همه سـ ــبب شد تا با وجود تالش
شبانه روزی و مجاهدت قابل ستایش و شهادت طلبانه
کادر درمان ،شـ ــدت تاخت و تاز کرونا جهشـ ــی چشمگیر
پیدا کند و ترس و واهمـ ــه از این ویروس به جان همگان
بیفتد.
متأسـ ــفانه در «مالیـ ــر» ظرفیـ ــت بیمارسـ ــتانها در حال
تکمیـ ــل اسـ ــت و بیـ ــش از  200بیمـ ــار کرونایی بسـ ــتری
شـ ــده اند ،شـ ــمار مبتالیان رو به افزایش بـ ــوده و با وجود

 136واحد تولیدی تحت نظارت استاندارد مالیر
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس اداره استاندارد مالیر
گفـ ــت :در حـ ــال حاضر  136واحـ ــد تولیـ ــدی و خدماتی در
صنایع مختلف زیر نظارت استاندارد مالیر هستند.
به گزارش هگمتانه ،داریوش خالقی اظهار کرد :نامگذاری
«روز ملـ ــی کیفیـ ــت» فرصتـ ــی بـ ــرای تجلیـ ــل از زحمات و
شهـ ــای تولیدکننـ ــدگان فعـ ــال و پیشـ ــرو در عرصه
تال 
کیفیت اسـ ــت و به بنگاههایی که موفق به احراز شـ ــرایط
اخذ جایزه شوند جایزه ملی کیفیت اعطا میشود.
وی افـ ــزود :محصـ ــول کیفیـ ــت مقـ ــارن بـ ــا زمانـ ــی اتفاق
میافتد که یک سـ ــازمان تمام برنامهریزیها ،فعالیتها و
فرآیندهای ارائه خدمت و یا محصول را به صورت پیوسته
همراستا با خواست مشتریان پیش ببرد.
رئیس اداره اسـ ــتاندارد مالیر گفت :واحدهای تولیدی که
در عرصه کیفیسازی قدم برمیدارند تالشهای مضاعفی
در راسـ ــتای پیاد هسـ ــازی اسـ ــتانداردهای تولید شـ ــده و
فعالیتها و برنامهریزیهای دقیقی را در استفاده از منابع
مختلف شـ ــامل مواد ،نیروی انسانی ،تجهیزات ،فضاهای
کاری ،منابع مالی و دیگر منابع به کار میگیرند تا در نهایت
موفق به ارائه محصول و یا خدمت منطبق با استانداردها
و خواست مشتریان شوند.
وی افـ ــزود :در این راسـ ــتا رعایت معیار مصـ ــرف انرژی به
عنوان یکی از موضوعات با اهمیـ ــت در رعایت الزامات و
ارتقای بهرهوری مد نظر بوده و پیوسـ ــته سـ ــعی در رعایت
معیار مصرف انرژی با هدف ارتقـ ــای بهرهوری ،حفاظت از
منابع انرژی و همچنین حفاظت از محیط زیسـ ــت صورت
میپذیرد.
خالقی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه امروز حوزه اسـ ــتاندارد حد و مرز
نمیشناسـ ــد و در هرحوزه و هر نقطـ ــه میتواند اثربخش
باشـ ــد گفت :هـ ــر مدیریتـ ــی و اقتصادی بتوانـ ــد کیفیت

را مبنـ ــای کار خـ ــود قرار دهد قطعـ ــا میتواند بهـ ــرهوری و
اثربخشی را باال ببرد.
وی تصریح کرد :در شهرسـ ــتان مالیر نیز با توجه به ارتقای
سـ ــطح دانش عمومی تولیدکنندگان کاال و خدمات طی
سـ ــالیان گذشته و اسـ ــتفاده از کارشناسان متخصص در
امر تولید ،سـ ــعی مضاعفی در ارتقای کیفیت فرآوردهها در
حال انجام است.
رئیـ ــس اداره اسـ ــتاندارد مالیر اضافه کـ ــرد :در حال حاضر
واحدهـ ــای تولیدی و خدماتی کـ ــه در حوزه ایـ ــن اداره زیر
نظارت استاندارد هستند شامل  136واحد تولیدی بوده
که در صنایع مختلف شامل ساختمانی و معدنی ،غذایی
و کشـ ــاورزی ،برق و الکترونیک ،نسـ ــاجی و بسـ ــتهبندی،
خودرو و نیرو محرکه ،انگ فلزات گرانبها ،ایمنی ،سـ ــامت
و محیـ ــط زیسـ ــت ،شـ ــیمیایی ،مکانیک و فلزشناسـ ــی و
مهندسی پزشکی فعال هستند.
وی افزود :طی چندین سـ ــال گذشـ ــته تالش گستردهای
بـ ــرای اسـ ــتقرار سـ ــامانههای معیـ ــار مصـ ــرف انـ ــرژی در
واحدهای انرژیبر شهرستان صورت گرفته که از اهمیت
به سـ ــزایی در ارتقـ ــای بهرهوری و حفاظت محیط زیسـ ــت
برخوردار است.

مهار آ تشسوزی منزل مسکونی در 18متری ذوالفقار

هگمتانه ،گروه شهرستان :آتش سوزی منزل مسکونی در
18متری ذوالفقار با تالش آتش نشـ ــانان  3ایسـ ــتگاه مهار
شد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــاعت  18:30روز دوشـ ــنبه سامانه
125همدان گزارشی از وقوع آتش سوزی در طبقه نخست
مجتمع مسکونی در 18متری ذوالفقار دریافت و در کمتر از
چهار دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.
با دریافـ ــت این گـ ــزارش بالفاصله با توجه به حساسـ ــیت
موضوع پورسینا سرپرست سازمان ایمنی و خدمات آتش
نشانی شـ ــهرداری همدان به همراه معاونین با مشایعت
پنج گروه ویژه عملیاتی از ایسـ ــتگاههای مرکـ ــزی 19،و 12به
نشانی اعالم شده اعزام و آتش نشـ ــانان در کمترین زمان
ممکن خود را به محل حادثه رسانده و در بررسیهای اولیه
مشاهده کرده بودند که واحد طبقه اول دچار حریق شده و
دود بسیار غلیظی دیگر طبقات را فرا گرفته است.

با توجه به زمان بروز حادثه سـ ــاکنان زیادی درشرایط بسیار
ناایمن قـ ــرار گرفتـ ــه بودند لذا آتش نشـ ــانان بـ ــه دو گروه
تقسیم شـ ــدند که یک گروه از آتش نشـ ــانان با استفاده از
چند لوله آبدهی شـ ــعلههای آتش را کامال مهار کرده گروه
دیگر با اسـ ــتفاده از تجهیزات تنفسـ ــی به طبقـ ــات رفته و
مشـ ــغول جسـ ــتجو برای نجات ساکنان شـ ــدند و تمامی
ساکنان را به خارج از ساختمان انتقال داده شدند.
پس از ایمنسازی کامل صحنه آتش سوزی،آتش نشانان
محل حادثه را تـ ــرک کرده و جهت ادامه خدمترسـ ــانی به
ایستگاه محل خود باز گشتند.
به نقل از روابط عمومی سـ ــازمان آتش نشـ ــانی و خدمات
ایمنی شهرداری همدان ،در این عملیات 17نفر از ساکنان
از منزل مسـ ــکونی به بیرون سـ ــاختمان انتقال داده شده
و دو کودک خردسـ ــال تحویل عوامل فوریتهای پزشکی
شدند.

شهرستان

خبــر

اقداماتی که بازدارنده نبود و کرونایی که همچنان میتازد!

گشتهای بازرسی مشترک که به همت فرمانداری ،اداره
صمت و اتاق اصناف برگزار شـ ــده اما همچنان هسـ ــتند
افـ ــرادی که بی مهابا و بدون تـ ــرس از به خطر افتادن جان
خود و اطرافیان بدون ماسک در اجتماع حاضر میشوند،
«ناقل سـ ــالم» هسـ ــتند و به کرونا دهن کجـ ــی میکنند،
غافـ ــل از اینکه همیـ ــن حوالی نفسهای بی شـ ــماری به
شماره میافتد و تنهایی در سایه غفلت آنها زیرخروارها
آهک و خاک به سردی میگراید!
مقرر شـ ــد از روز گذشته -سه شنبه  20آبان -به مدت یک
ماه از ساعت  18به بعد فعالیت کسبه و بازار ممنوع شود،
این مصوبه برای  10شهرستان استان الزماالجراست و 16
تیم بازرسـ ــی که نظارتهای میدانی خود را در سطح شهر
آغاز کردهاند ،با حساسیت نسبت به ممنوعیت فعالیت
کسبه و بازار تا ساعت  18عصر در مالیر اقدام میکنند.
***اقدامات در «بهشت هاجر» بازدارنده نبوده است
معاون سیاسـ ــی اجتماعـ ــی فرماندار مالیر بـ ــا بیان اینکه
اقدامـ ــات و تصمیمـ ــات اتخـ ــاذ شـ ــده در بهشـ ــت هاجر
تاکنـ ــون بازدارنده نبـ ــوده و وضعیت نابسـ ــامانی در این
مکان حاکم است ،تأکید کرد :باید تصمیمات جدی اتخاذ
شود.
حسـ ــین فارسـ ــی در جلسـ ــه سـ ــتاد مقابلـ ــه بـ ــا کرونای
شهرسـ ــتان مالیر ،با بیان اینکه باید با هماهنگیهایی با
پلیس ،اجازه پارک خودرو در محدوده بهشت هاجر داده
نشود ،تصریح کرد :در آرامستانها به جز  15نفر برای کفن
و دفن به کسی اجازه ورود داده نشود.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه برخـ ــی از مـ ــدارس غیرانتفاعی و
آموزشـ ــگاههای کنکـ ــور بـ ــه شـ ــکل زیرزمینـ ــی کار انجام
ً
میدهند که باید با متخلفان شـ ــدیدا برخورد شود ،گفت:
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از  20آبان تمام مراکز غیرضروری به جز اصناف ارائهدهنده
مایحتاج مردم از ساعت  6عصر تعطیل شدند.
فارسـ ــی با بیان اینکه بیش از  200نفر در بیمارستانهای
شهرسـ ــتان به علت کرونا بسـ ــتری هسـ ــتند و همه باید
برای مقابلـ ــه با این بیمـ ــاری پـ ــای کار بیایند ،اظهـ ــار کرد:
بیمارسـ ــتان دکتـ ــر غرضی مالیـ ــر صددرصد بـ ــه بیماران
کرونایـ ــی اختصاص یافتـ ــه و دیگر به بیمـ ــاران عادی ارائه
خدمات نمیکند.

 اکثر خانوادههای مالیر ،درگیر کرونا
مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر نیز با بیان اینکه 105
بیمار کرونایی در بیمارستان غرضی 86 ،بیمار کرونایی در
بیمارستان امام حسـ ــین(ع) و  12بیمار نیز در بیمارستان
مهر بسـ ــتری هسـ ــتند ،گفت :ظرفیت بیمارسـ ــتانهای
شهرسـ ــتان مالیـ ــر در حـ ــال تکمیـ ــل شـ ــدن اسـ ــت و
بیمارسـ ــتان غرضی مالیر به صوررت  100درصد به بیماران
کرونایی تعلق گرفته است.
دکتر محسـ ــن ترکاشـ ــوند ادامه داد :همانند سـ ــایر نقاط
کشور در وضعیت بدی از این بیماری قرار داریم و بهترین
راه مقابله با کرونا پیشـ ــگیری اسـ ــت چراکـ ــه هیچ دارویی
برای این بیماری اثرگذاری الزم را ندارد.
وی افـ ــزود :پیشـ ــنهاد مـ ــا بـ ــرای مقابله بـ ــا کرونـ ــا ایجاد
محدودیتهای اثرگذار و تعطیلی کلی دو تا سـ ــه هفتهای
اسـ ــت چراکه پیشبینی میشـ ــود با موج جدیـ ــد بیماری
کرونـ ــا در نیمه دوم آذرماه و دی مـ ــاه با وضعیت خطرناک
تری مواجه شـ ــویم که با توجـ ــه به شـ ــیوع آنفلوآنزا اوضاع
وخیمتر میشود.

 با «بازی کنندگان با جان مردم» مسامحه نکنید
یکـ ــی از شـ ــهروندان مالیـ ــری کـ ــه بـ ــرای خرید بـ ــه یکی از
فروشگاههای بزرگ شهر مراجعه کرده بود ،با ابراز نگرانی
از افزایـ ــش شـ ــمار قربانیان در سـ ــایه عـ ــدم برخورد جدی
مسـ ــؤوالن ،مطرح کرد :مدیـ ــران اجرایی باید به شـ ــدت و
جدیتر برخورد کنند.
مریم کمالـ ــی که مادر سـ ــه دانشآموز و خانه دار اسـ ــت،
با بیـ ــان اینکـ ــه همین چنـ ــد روز پیـ ــش محلـ ــه امامزاده
عبداهلل(ع) مراسم عروسی برگزار شد ،گفت :در خیابانها
تعداد زیادی از عابران ماسـ ــک نمیزنند و یا ماسکهایی
که بـ ــر صـ ــورت دارند فرسـ ــوده و پوسـ ــیده شـ ــده و باید
تعویض شود.
وی بـ ــر لزوم آمـ ــوزش صحیح رعایت اصول بهداشـ ــتی به
خانوادهها و شـ ــهروندان مالیری تأکید کـ ــرد و ادامه داد:
کاش خیرین پای کار بیایند و طی چند مرحله بین محالت
پایین شهر ماسک و موادضدعفونی کننده توزیع کنند.
کمالی با اشـ ــاره به اینکه در ستاد کشـ ــوری مبازره با کرونا
مقرر شد اصناف و مردمی که از ماسک استفاده نمیکنند
جریمه شـ ــوند و یا مغازههای متخلف پلمب شود ،افزود:
در مالیر چند نفر جریمه شده اند؟
وی با بیـ ــان اینکه همچنان شـ ــماری از کاسـ ــبان مالیری
ماسـ ــک نمیزنند و یـ ــا بهداشـ ــت را رعایـ ــت نمیکنند ،از

مسؤوالن خواست با مسامحه با این افراد برخورد نکرده
و مغازهها و اماکـ ــن متخلف را برای مــــدت معینی پلمب
کنند نه اینکه پس از دو یا سه روز بازگشایی شود و به کار
خود بپردازد.
ایـ ــن شـ ــهروند مالیـ ــری بـ ــه فعالیــــت یکســــری صنوف
غیرضـ ــروری مثـ ــل « قهوه فروش ـــی ها» در مالیر اشــــاره و
خاطرنشـ ــان کرد :اکثر این مغازهها از  8صبح باز هستند،
شـ ــاغالن در آنها ماسـ ــک نمیزن ـــد و در طــــول روز تعداد
ً
زیادی از جوانان به ایـ ــن مغازهها مراجعه کرده که قطعا به
کرونا آلوده میشوند.
وی با اشـ ــاره به اینکه بازرسـ ــان یک ماه اســــت از اصناف
و اماکـ ــن عمومی مالیـ ــر بازدید میکنند و برخــــی از اماکن
پلمب شده که جای تقدیر دارد ،تصریح کرد :این اقدامات
بازدارنده کافی نیسـ ــت ،اگـ ــر کافی بود آمــــار روزانه اینقدر
افزایش نمییافت ،جالب است در فامنین کل مبتالیان
 122نفر بوده اما در مالیر این رقم به بیش از  1400رســــیده
که هشداردهنده است.
به نقل از ایسنا ،در شهرستانهای اسدآباد  227نفر ،بهار
 435نفر ،تویسـ ــرکان  449نفر ،رزن  281نفــــر ،درگزین 121
نفر ،فامنیـ ــن  122نفر ،کبودراهنـ ــگ  463نفر ،مالیر 1442
نفر ،نهاونـ ــد  847نفر و همدان  2956نفــــر به کرونا مبتال
شده اند.

رئیس اداره منابع طبیعی اسدآباد خبر داد:

آغاز بذرکاری  80هکتاری گیاهان دارویی در مراتع ترخینآباد

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان اسـ ــدآباد از آغاز بذرکاری گیاهان
دارویی در مراتع روستای ترخین آباد خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،بهزاد شـ ــاهمرادی اظهـ ــار کرد :در
بـ ــذرکاری گیاهـ ــان دارویی مراتـ ــع روسـ ــتای ترخین آباد
بـ ــذرکاری  80هکتار گیـ ــاه دارویی گلرنـ ــگ در برنامه قرار
دارد که در این راسـ ــتا پیمانکار طرح کار خود را آغاز کرده
است.
وی همچنیـ ــن افـ ــزود :بذرپاشـ ــی گیاهـ ــان مرتعـ ــی به
میزان  150هکتار در روسـ ــتای حبشـ ــی از دیگـ ــر برنامه
منابع طبیعی شهرسـ ــتان بوده است که پیمانکار طرح
مشخص شده و به زودی برنامه خود را در این راستا آغاز
خواهد کرد.
شـ ــاهمرادی با بیـ ــان اینکـ ــه منابعطبیعی اسـ ــدآباد در
راستای سیاس ـ ـتهای ادارهکل منابعطبیعی استان و
سـ ــازمان جنگلها و آبخیزداری کل کشـ ــور بـ ــا تأکید بر
چهار محور اساسی حفظ ،احیاء ،توسـ ــعه و بهرهبرداری
انجـ ــام وظیفه میکند ،گفـ ــت :امسـ ــال  300هکتار قرق
بیولوژیـ ــک مراتـ ــع در داخـ ــل شهرسـ ــتان در مناطـ ــق
شـ ــیالندر ،کمـ ــک سـ ــفلی ،شـ ــهراب و گردنـ ــه توسـ ــط
منابع طبیعـ ــی انجام گرفت که با توجه بـ ــه بارندگیهای
فروردین و اردیبهشـ ــت سال جاری و سـ ــال بارانی -99
 99و پوشـ ــش گیاهی باالی این مراتع با بازدیدهایی که
دفتر فنی سـ ــازمان از این مراتع داشـ ــت ،برای جلوگیری

از هر گونه آتش سـ ــوزی در اواخر خردادماه امسال برای
تعلیف و چرای دام عشایر آزادسازی شد.
وی خاطرنشـ ــان کرد :قـ ــرق مراتع یکی از سـ ــهلترین و
مؤثرترین روشهای احیاء و اصالح مراتع به شمار میآید
که با هدف تقویت پوشش گیاهی ،تولید بذر ،حفاظت
خـ ــاک ،حمایت و نگهـ ــداری از دیگر پروژ ههـ ــای احیاء و
اصالح مطالعه و بررسی پوشش گیاهی صورت میگیرد.
شـ ــاهمرادی در ادامـ ــه خاطرنشـ ــان کـ ــرد :شهرسـ ــتان
اسـ ــدآباد با وسـ ــعت  1195کیلومترمربـ ــع دارای  59هزار

هکتـ ــار اراضی ملی بوده که از این میــــزان  53هزار و 819
هکتار به صورت مرتع است.
وی در گفتوگـ ــو با ایسـ ــنا ،در رابطه با توســــعه زراعت
چوب در سـ ــطح شهرسـ ــتان براســــاس ســــند راهبری
یادآور شــــد :در اسفندماه سال گذشــــته  60هزار اصله
نهـ ــال صنوبر بین مـ ــردم و کشــــاورزان توســــط منابع
طبیعی در همین راسـ ــتا برای کشت الگویی توزیع شد
ً
که این برنامه قطعا در اسـ ــفندماه سال جاری نیز انجام
خواهد گرفت.

کشف  2انبار کاالهای احتکاری و دستگیری  3متهم در اسدآباد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :فرمانـ ــده انتظامـ ــی
شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد از کشـ ــف دو انبـ ــار کاالهـ ــای
احتکاری و دسـ ــتگیری سـ ــه محتکر روغـ ــن خوراکی و
نهادههای دامـ ــی به ارزش بیش از سـ ــه میلیارد ریال
در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سرهنگ افشین یاری گفت :در پی
انجام اقدامات فنی و اطالعاتی مأموران پلیس اطالعات
و امنیت شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد و اطالع از احتکار مقدار
زیادی روغن خوراکی و نهادههای دامی در شهرسـ ــتان،
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشـ ــاره به شناسـ ــایی محل دقیق احتـ ــکار کاالها
و انجـ ــام هماهنگیهای قضائی ،افـ ــزود :مأموران در دو
عملیات ضربتی از محلهای مورد نظر بازرسـ ــی به عمل
آوردند.
سـ ــرهنگ یاری گفت :در این راسـ ــتا در نتیجه بازرسی از
منـ ــزل فردی در شهرسـ ــتان که اقدام بـ ــه احتکار روغن
خوراکی کرده و با بسـ ــته بندی غیر بهداشتی به صورت
غیر مجـ ــاز اقدام بـ ــه فروش آنهـ ــا میکرد 6 ،تـ ــن روغن
خوراکی با مارکهای مختلف کشف و نامبرده دستگیر
شد.
وی بیان کـ ــرد :در ادامـ ــه مأموریـ ــت در بازرسـ ــی از انبار
علوفهای در خارج از شـ ــهر که اقدام بـ ــه انبار نهادههای
دامی به صورت غیر مجاز میکرد 126 ،تن یونجه ،کنجاله
سـ ــویا ،خوراک مرغی ،جـ ــو و کاه را کشـ ــف و  2نفر در این
رابطه دستگیر شدند.
سـ ــرهنگ یـ ــاری با بیـ ــان اینکه در بررسـ ــی انجام شـ ــده
مشخص شـ ــد محمولههای مکشوفه در سامانه جامع
سـ ــازمان صمت ثبت نشـ ــده اسـ ــت ،عنوان کرد :برابر

خود ،از آنها خواسـ ــت هر گونه موارد مشکوک را با تلفن
 110با پلیس در میان بگذارند.

اعالم کارشناسـ ــان ارزش محمولههای کشف شده سه
میلیارد و 500میلیون ریال برآورد شده است.

 افزایش  15درصدی کشف سرقت در فامنین
فرما نـ ــده انتظامی شهر سـ ــتان فامنیـ ــن از افزایش
 15در صـ ــدی کشـ ــف ا نـ ــواع سـ ــرقت و افزا یـ ــش 19
درصدی د سـ ــتگیری سـ ــارقان از ابتدای سال جاری
در مقایسـ ــه بـ ــا مدت مشـ ــابه سـ ــال قبـ ــل در این
شهرستان خبر داد.
سـ ــرهنگ علی حسـ ــن حیدری گفت :با اقدامات انجام
شـ ــده توسـ ــط مأموران انتظامی شهرسـ ــتان فامنین از
ابتدای سال جاری تاکنون شـ ــاهد افزایش  15درصدی
کشف انواع سرقتها در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل بودهایم.
سـ ــرهنگ حیـ ــدری با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در ایـ ــن مدت
دسـ ــتگیری سـ ــارقان  19درصد افزایش داشـ ــته است،
ضمن تأکید به شهروندان در نگهداری اموال و وسایل

 دسـ ــتگیری سـ ــارق لوازم داخل خودرو و کشف
خودروی سرقتی در همدان
فرمانـ ــده انتظامـ ــی شهرسـ ــتان همدان از دســــتگیری
یک سـ ــارق لوازم داخل خودرو و کشــــف یک دســــتگاه
خودروی سرقتی خبر داد.
سـ ــرهنگ جمشـ ــید باقری گفت :مأموران شهرســــتان
همـ ــدان حین گشـ ــت زنی به یــــک دســــتگاه خودروی
سواری پراید مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف
کردند.
وی افزود :پس از بررسی مدارک و استعالم شماره پالک
مشخص شـ ــد ،خودرو سـ ــرقتی اســــت و مأموران این
وسیله نقلیه را به همراه راننده آن به مقر انتظامی انتقال
دادند.
وی افزود :متهم در بازجوییهای فنی به سرقت خودرو
و سـ ــرقت داخل خودرو اعتراف کرد و در بررسی به عمل
آمده مشـ ــخص شـ ــد ،نامبرده چند روزی است از زندان
آزاد شده و در مرخصی میباشد.
به نقل از مهر ،فرمانده انتظامی شهرســــتان همدان با
اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی
به مرجع قضائی معرفی شد ،به شهروندان توصیه کرد
با رعایت اقدامات پیشـ ــگیرانه و توجه به هشــــدارهای
پلیسی ضمن پیشـ ــگیری از سرقت برای ایجاد امنیتی
پایدار در شهرســــتان با پلیس همکاری کرده و هرگونه
اطالعات و اخبـ ــار را در این زمینه بــــه مرکز فوریتهای
پلیسی  110اعالم کنند.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :سرپرســــت سـ ــازمان
آتش نشــــانی و خدمات ایمنی مالیــــر از ریزش چاه
عمیــــق و فوت یک نفــــر کارگر بر اثر ایــــن حادثه خبر
داد.
به گزارش هگمتانه ،حســــین روســــتائی اظهار کرد:
روز دوشنبه  19آبان رأس ساعت  15:35دقیقه طی
تماس تلفنی یکی از شهروندان با سامانه  125آتش
نشانی ،ریزش سقف کوره چاه عمیق در حال کندن
به روی یک کارگر در ته چاه ،اطالع داده شد.
ً
وی افــــزود :بــــه محض اطالع ســــریعا و بــــدون فوت
وقت یک دستگاه خودروی سنگین امدادونجات
با تجهیزات کامل همراه امدادگران سازمان به محل
حادثه اعزام شــــد و مأمــــوران به محض رسـ ــیدن با
رعایت اصول ایمنی ابتدا ســــه پایه مخصوص رفتن
به داخل چاه را نصب کردند.
روســــتائی بیان کرد :در این عملیات یــــک امدادگر به
درون چاه رفت و مشاهده کرد یک نفر کارگر که درون
ً
چاهی به عمق حدودا  15متر در حال کندن کوره بوده
ناگهان به علت ریزش ســــقف کوره و خاک زیاد ،در دم
فوتشدهاست.
سرپرست ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی
مالیر خاطرنشان کرد :امدادگران به وسیله تونیک،
فرد فوت شده را به خارج از چاه انتقال دادند ،جسد
این کارگر توسط نیروهای  115معاینه و پس از تأیید
فوت به بهشت هاجر انتقال داده شد.

برگزاری مسابقه کتابخوانی
مجازی «حرمان هور » در مالیر

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :رئیــــس اداره
کتابخانههــــای عمومــــی مالیــــر از برگزاری مسـ ــابقه
کتابخوانی «حرمان هور» (دستنوشتههای شهید
احمد رضا احدی) در فضای مجازی همزمان با هفته
کتاب خبر داد.

به گزارش هگمتانه ،ســــید مهدی آخشیک با اشاره
به آغاز هفته کتاب و کتابخوانــــی اظهار کرد :با توجه
به شرایط موجود و بیماری کرونا برنامههای امسال
هفتــــه کتابخوابی با محدودیت و بیشــــتر در فضای
مجازی برگزار میشود.
وی از برگــــزاری مســــابقه کتابخوانــــی« ،حرمان هور»
(دستنوشــــتههای شــــهید احمدرضا احـ ــدی) در
فضــــای مجازی خبــــر داد و گفــــت :این مسـ ــابقه به
صورت برخط برگزار میشود.
رئیــــس اداره کتابخانههــــای عمومــــی مالیـ ــر افزود:
ایــــن مســــابقه از روز  20آبان ماه تا ششــــم آذرماه به
مناســــبت هفته کتاب و هفته بســــیج بــــا همکاری
اداره کتابخانههای عمومی مالیر و مســــجد علی بن
ابیطالب(ع) برگزار میشود.
وی با بیان اینکه برنامههای فرهنگی دیگر نیز برای
هفته کتاب در مالیر پیشبینی شــــده است افزود:
امیدواریم بــــا همکاری کتابداران ایــــن برنامهها را در
فضای مجازی نیز داشته باشیم.
آخشــــیک در ادامه گفت :با توجه به شیوع ویروس
کرونــــا فعالیتهــــای اداره کتابخانههــــای عمومـ ــی
شهرســــتان مالیر همسو با سیاستهای کلی نهاد
کتابخانههای عمومی کشــــور در فضــــای مجازی در
حال برگزاری است.
وی بــــه مجازی شــــدن برنامههای این نهــــاد از زمان
شــــیوع ویروس کرونا اشــــاره اظهــــار کــــرد :برگزاری
نشســــتهای مجــــازی کتابخوان ،بزرگداشـ ــت روز
کشتی ،بزرگداشت عالمه امینی ،بزرگداشت عالمه
مجلسی و ...در فضای مجازی برگزار شده است.
رئیــــس اداره کتابخانههــــای عمومی مالیــــر برپایی
نمایشگاه مجازی کتاب ،معرفی متنی کتاب توسط
همــــکاران و انعکاس در فضای مجازی در راسـ ــتای
تولیــــد محتوای فرهنگــــی ،معرفی تصویــــری کتاب
توســــط همــــکاران و اعضــــا و معرفی صوتــــی کتاب
توسط کتابداران را از دیگر اقدامات این اداره از زمان
شیوع کرونا دانست.
وی در ادامــــه از راهانــــدازی صفحههــــای مجـ ــازی در
شــــبکههای اجتماعی و ایجاد وبالگ برای دسترسی
بهتر شــــهروندان و آسانســــازی ارتبــــاط مخاطبان
بــــا کتابخانههــــای عمومــــی و برگــــزاری مسـ ــابقات
کتابخوانــــی از زمان شــــیوع کرونا در فضــــای مجازی
خبر داد.
آخشــــیک در پایان با اشــــاره به وجــــود  22کتابخانه
عمومــــی در مالیر گفــــت :از این تعــــداد  10کتابخانه
کتابخانههای روســــتایی و  12مورد نیز شهری است
و حدود  12هزار نفر عضو این کتابخانهها هستند.

فاضالب ادارات و شرکتهای
بلوار فرودگاه عامل
بوی نامطبوع جاده تهران

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نشسـ ــت هم اندیشی
در خصوص مدیریت فاضالب تولیدی بلوار شـ ــهید
همدانی به سمت شـ ــهر جورقان با حضور مدیر کل
حفاظت محیط زیست استان ،مسؤوالن واحدهای
صنعتی و نمایندگان ادارات مسـ ــتقر در این مسـ ــیر
برگزار شد.
به گزارش هگمتانه ،به دنبال شـ ــکایتهای متعدد در
خصوص انتشـ ــار بوی نامطبوع در محور جاده تهران و
دستور قضایی دادسـ ــتان همدان در خصوص بررسی
و برطرف نمودن این معضل ،نشست هم اندیشی با
موضوعمدیریتفاضالبهایتولیدیبهعنوانیکیاز
کانونهای انتشار بوی نامطبوع در محور بلوار فرودگاه
به سـ ــمت شـ ــهر جورقان ،در اداره کل حفاظت محیط
زیستاستانهمدانبرگزار شد.در ابتدایایننشست
مدیـ ــر کل حفاظـ ــت محیط زیسـ ــت اسـ ــتان همدان
اظهار کرد :بر اسـ ــاس طرح اعالمی از سوی شرکت آب و
فاضالب همدان ،شبکه جمع آوری فاضالب تا نزدیکی
فرودگاهوجـ ــوددارد کهباهمکاریواحدهایصنعتیو
دستگاههای اجرایی مستقر در مسـ ــیر بلوار فرودگاه،
جمع آوریفاضالبتولیدیوبهتبع آنبخشیاز انتشار
بوینامطبوعاینمسیر کنترلخواهدشد.
جعفری نـ ــژاد ضمن اشـ ــاره بـ ــه اشـ ــخاص حقیقی و
حقوقـ ــی دارای ابنیـ ــه و تاسیسـ ــات مسـ ــتقر در این
مسیر تأکید کرد :این واحدهای تولیدی و ادارات باید
نسبت به خرید انشعاب و همچنین انجام عملیات
اصالحی بر روی خروجیهای فاضـ ــاب اقدام نموده
و شـ ــرکت آب و فاضالب شهرسـ ــتان همدان نیز بر
اجرای ایـ ــن موضوع نظـ ــارت دقیق و جـ ــدی خواهد
داشت و گزارشات مربوطه به دسـ ــتگاه قضا را اعالم
خواهد نمود .گفتنی است در شرایط کنونی فاضالب
تاسیسات مستقر در این محور یا از طریق یک کانال
خصوصی متعلق به چند واحـ ــد صنعتی به رود خانه
جورقـ ــان تخلیه م یشـ ــود و یـ ــا اینکه منبـ ــع پذیرنده
فاضالب ایـ ــن واحدها چاه جاذب اسـ ــت که درهردو
صورت مغایر با ضوابط و قوانین است.

کشف و پلمب
چند انبار احتکار در همدان
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :مدیـ ــرکل تعزیرات
حکومتی اسـ ــتان همدان از کشف و پلمب چند انبار
احتکار در همدان خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،داریوش جودکی از کشـ ــف و
پلمب چنـ ــد انبار احتکار در همدان خبـ ــر داد و اظهار
کرد :قـ ــرارگاه مقابله بـ ــا تخلفات اقتصـ ــادی تعزیرات
حکومتی همدان با همراهی اداره اطالعات و سازمان
صمـ ــت در بازرسـ ــی چندین انبـ ــار در بـ ــازار مرکزی و
حاشیه شهر و یک منزل مسکونی کشف کردند.
وی به کشف قریب به  40هزار بسته پوشک بچه140 ،
حلقه السـ ــتیک خودروی سـ ــواری و  2هزار ورق ام دی
اف جمعا به ارزش بیش از  56میلیارد ریال اشـ ــاره کرد
و گفت :انبارها پلمب و بـ ــرای مرتکبان پرونده تخلف
تشـ ــکیل شـ ــد .مدیرکل تعزیرات حکومتی اسـ ــتان
همدان بیان کرد :اجناس مکشوفه با نظارت سازمان
صنعت،معدنوتجارتدر شبکهرسمیتوزیعخواهد
شد .وی یادآور شـ ــد :مردم میتوانند گزارشهای خود
را بـ ــه تلفـ ــن  32523442اداره کل و تلفن گویای 124و
سـ ــامانه  www.124.irو وبگاه  t135.irاعـ ــام کنند تا در
اسرعوقتبهتخلفاترسیدگیکنیم.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :نماینده ولی فقیه در اسـ ــتان همـ ــدان تأکید کـ ــرد :از فعالیت
اقتصادی در چارچوب قانون حمایت میکنم.
به گـ ــزارش هگمتانه ،آیتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی در پاسـ ــخ به خبرنـ ــگاران در خصوص اجرای

پروژه اسـ ــکای مال در شـ ــهر همدان گفت :تدوین پیوسـ ــت فرهنگی بـ ــرای تمامی پروژههای
اقتصادی و عمرانی استان ،الزم و ضروری است.
وی بـ ــا تأ کید بـ ــر اینکـ ــه از هیچ پـ ــر وژه اقتصادی خا صـ ــی در ا سـ ــتان حمایت ویژ های

آموزش مجازی
پیشدبستانیهای جامانده در همدان

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :معاون آمـ ــوزش ابتدایی
اسـ ــتان همدان از آغاز طرح پوشـ ــش سراسـ ــری آموزش
رایگان و مجـ ــازی نوآموزان دوره پیشدبسـ ــتانی همدان
خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،معصومه خدابند هلـ ــو از اجرای طرح
پوشش سراسری آموزش رایگان و مجازی نوآموزان دوره
پیشدبستانی در اسـ ــتان خبر داد و اظهار کرد :از آنجا که
به دلیل شیوع کرونا ،مانند سـ ــالهای گذشته استقبال
چندانی از ثبتنام پیشدبسـ ــتان ی نداشـ ــتیم ،به همین
خاطر طرح سراسـ ــری آمـ ــوزش رایگان و مجـ ــازی نوآموزان
دوره پیشدبستانی اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه سـ ــال گذشـ ــته  21نوآمـ ــوز ثبتنام کرده
بودند و امسال تنها در شهریورماه  6هزار نفر زیرپوشش
قرار گرفتند گفت :گذراندن دوره پیشدبسـ ــتانی توسط
نوآموزان به ویـ ــژه نوآموزان مناطق محـ ــروم و کمبرخوردار
بسیار مهم و ضروری است و نباید نادیده گرفته شود.
معاون آموزش ابتدایی اسـ ــتان همدان با بیان اینکه این
شرایط تنها در اسـ ــتان همدان نبود و در کشور ایجاد شد
و اسـ ــتقبالی از ثبتنام پیش دبسـ ــتانی صورت نگرفت
افزود :چون دوره پیشدبسـ ــتانی نوآموزان را برای حضور
در مدرسـ ــه و دریافت آموزشهای الزم آمـ ــاده میکند ،بر
همین اسـ ــاس وزارت آموزش و پرورش طرح ملی آموزش
رایگان مجازی پیشدبستانی را پیشنهاد داد.
وی با بیـ ــان اینکه این طرح مورد تأکیـ ــد معاونت آموزش
ابتدایی اسـ ــتان اسـ ــت و هدف جذب نوآموزانی اسـ ــت
که در هیچ یک از پیش دبسـ ــتانیها ثبتنـ ــام نکردهاند
خاطرنشـ ــان کرد :در این خصـ ــوص اطالعرسـ ــانی الزم به

مدیران مدارس و کارشناسـ ــان انجام شـ ــده و قرار است
آنهـ ــا از طریق اطالعرسـ ــانی و پایگاههای بهداشـ ــت تمام
نوآموزان در محدوده ثبتنامی خود را شناسایی و جذب
کنند.
خدابندهلو شناسایی ،جذب و حضور حداکثری نوآموزان
در نظام آموزشـ ــی و ایجـ ــاد وحدت رویه ،توسـ ــعه عدالت
آموزشـ ــی بـ ــرای تمام نوآمـ ــوزان به صـ ــورت رایـ ــگان و غیر
حضـ ــوری را مهم عنـ ــوان کرد و گفـ ــت :رشـ ــد همهجانبه
کودکی و یادگیری پیشنیازهای ورود به دبستان از طریق
آمـ ــوزش والدین و نوآمـ ــوزان با توجه به شـ ــرایط موجود از
مهمترین اهداف اجرای طرح یاد شده است.
وی با اشاره به اینکه ثبتنام و آموزش در پیشدبستانی
اجباری نیسـ ــت و به همین خاطر معلم رسمی به آموزش
پیشدبسـ ــتانی تعلق نمیگیرد بیان کرد :در این راستا از
سـ ــوی وزارتخانه هر یک از مناطق آمـ ــوزش و پرورش یک
مدرسـ ــه تعریف شـ ــدند و تمام نوآموزانی که از این طریق
شناسایی میشوند در کدها ثبتنام میشوند.
معاون آموزش ابتدایی اسـ ــتان همـ ــدان تصریح کرد :در
شـ ــرایط کرونایی ،آمـ ــوزش مجـ ــازی نوآموزان در دسـ ــتور
کار قـ ــرار گرفته اسـ ــت تـ ــا کودکانی که موفق بـ ــه ثبت نام
در سـ ــامانه سنادنشـ ــدهاند و نمیتواننـ ــد بـ ــا حض ـــور در
مدرسـ ــه فعالیتهای علمی را دنبال کننـ ــد ،آموزشها و
مهارتهای الزم را به صورت رایگان دریافت کنند.
وی با بیان اینکه به سـ ــه شـ ــیوه آموزش نوآموزان پیش
دبسـ ــتانی را در دسـ ــتور کار قرار دادهایم گفت :گروه اول
نوآموزان پیشدبستانی هسـ ــتند که میتوانند از فضای
مجازی اسـ ــتفاده کننـ ــد به نحوی کـ ــه آنهـ ــا در گروههای
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هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :مدیـ ــرکل کتابخانههای
عمومی اسـ ــتان همدان گفت :کتابخانههای اسـ ــتان هر
ساله با فرارسیدن هفته وحدت ویژه برنامههای متفاوتی
برای تعمیـ ــق باورهای دینـ ــی برگزار میکنند که امسـ ــال
با توجه به شـ ــیوع کرونـ ــا یکهزار و  500برنامـ ــه در فضای
مجازی برگزار شد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،عاطفـ ــه زارعی صبح دیـ ــروز در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :هر سال با فرارسیدن هفته وحدت
ویژهبرنام ههـ ــای فرهنگـ ــی کتاب محور با هـ ــدف تعمیق
باورهای دینی و شـ ــناخت بیشـ ــتر اعضا با شـ ــخصیت و
سـ ــیره رسـ ــول خدا(ص) در  116کتابخانه عمومی اسـ ــتان
برگزار میشـ ــود اما امسال به دلیل شـ ــیوع بیماری کرونا
همه برنامهها در فضای مجازی برگزار شد.
وی افـ ــزود :البته امسـ ــال یک تفاوت دیگری نیز داشـ ــت
که باعث شـ ــد این برنامهها با قوت بیشـ ــتری برگزار شود
و آن اهانتی بود که در کشـ ــور فرانسه به پیامبر اکرم(ص)
صورت گرفت.
مدیـ ــرکل کتابخانههـ ــای عمومـ ــی همدان تصریـ ــح کرد:
کتابداران کتابخانههای عمومی اسـ ــتان تمام تالش خود
را به کار بسـ ــتند تا پیام مهربانی و صلح پیامبر اسالم(ص)
را که بزرگترین معجزهاش کتاب اسـ ــت به وسیله همان
کتاب به گوش همگان برسانند.
وی ادامه داد :در این برنامهها زندگی پیامبر اکرم(ص)،
رفتـ ــار و اقدامـ ــات آن حضرت بـ ــه طور گسـ ــترده مورد

بررسـ ــی قرار گرفت و تالش شـ ــد تا تصویری روشـ ــن و
واقعی از پیامبر گرامی(ص) و دین مبین اسالم ترسیم
شود.
زارعـ ــی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :در ایـ ــن برنام ههـ ــا کـ ــودکان و
نوجوانان مـ ــورد توجه قرار گرفتند و کتابهای مناسـ ــب
آنها به راههای مختلف معرفی و مورد بررسی قرار گرفت.
کهـ ــزار و  500برنامـ ــه در کتابخانهها
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه ی 
برگـ ــزار شـ ــد گفـ ــت :سـ ــه برنامه شـ ــب شـ ــعر بـ ــا حضور
ت کتاب خوان با محوریت
شاعران شاخص 150 ،نشس ـ ـ 
شـ ــخصیت ،سـ ــیره و زندگی حضـ ــرت رسـ ــول(ص)136 ،
جلسـ ــه مطالعاتی بـ ــه صـ ــورت برخـ ــط در کتابخانهها69 ،
فعالیت مناسـ ــبتی با حضور افراد شـ ــاخص 304 ،معرفی
بهـ ــای کتابخانهها بـ ــه صورت برخط در شـ ــبکههای
کتا 
مجازی ،برگزاری  65مسـ ــابقه فرهنگی شـ ــامل مسابقات
کتابخوانی ،روزنامه دیواری و  15جلسه نقد کتاب بخشی
از این برنامهها بوده است.
مدیـ ــرکل کتابخانههای عمومـ ــی همدان بـ ــه برپایی 250
نمایشـ ــگاه شـ ــامل نمایشـ ــگاه کتاب با موضوع حضرت
رسـ ــول(ص) و امـ ــام صـ ــادق(ع) و برگزاری  15نشسـ ــت
نمایشـ ــنامهخوانی نیز اشـ ــاره کرد و افـ ــزود :در این میان
کودکان و نوجوانان بیشـ ــتر مـ ــورد توجه کتابـ ــداران قرار
گرفتنـ ــد و برنامههای متنوعی برای آنان شـ ــامل  250ویژه
برنامه شـ ــامل قصهگویی ،نقاشـ ــی ،کتابخوانی ،ساخت
کاردسـ ــتی ،روزنامه دیـ ــواری و ...با موضـ ــوع هفته وحدت

نجـــــار:

 2.5میلیون خانه روستایی نیاز فوری به بازسازی دارند

 پنج مؤلفه مهم برای یک ساخت و ساز امن
وی با اشـ ــاره به اهمیت ساختوسـ ــاز بناهای مسکونی
اظهار کـ ــرد :ما در بحث ساختوسـ ــازباید بـ ــه پنج مؤلفه
مکانیابی ،آزمایش خاک ،مصالح استاندارد ،کارگر ماهر و
نظارت داخلی توجه کنیم.
رئیـ ــس سـ ــازمان مدیریت بحران کشـ ــور تأکید کـ ــرد :اگر
مکانیابی سـ ــاخت بنا درسـ ــت باشـ ــد و خاک به درستی
ً
آزمایش شـ ــود که کارفرمـ ــا بداند دقیقا بـ ــر روی چه خاکی
بایـ ــد بنا را ایجاد کند ،مصالح هم اسـ ــتاندارد باشـ ــد ،کارگر
ماهری ایـ ــن مصالح را مونتاژ کند و ناظـ ــری هم بر روند کار

برگزار شد.
وی تصریـ ــح کـ ــرد 240 :محتـ ــوا در صفحـ ــات مجـ ــازی بـ ــا
هشـ ــتگهای من عاشـ ــق محمدم ،من محمد را دوست
دارم ،یا محمد ،رحمه للعالمین ،رسـ ــول مهربانی ،اسـ ــام
دیـ ــن مهربانی ،توهین بـ ــه پیامبران ممنـ ــوع ،اللهم صل
علی محمـ ــد و آل محمـ ــدI love muhammad P.H.U.H، ،
 muhammad for allو محمد فرسـ ــتاده مهربانی(هشتگ
اختصاصـ ــی) تولید شـ ــده کـ ــه در صفحـ ــات کتابخانهها

منتشر شده است.
زارعی افزود :هـ ــم زمانی هفته وحدت با ایــــام هفته کتاب
فرصتی اسـ ــت برای همه ما که با تعمــــق در کتاب الهی و
کتب برجسـ ــته دیگر که راه درک و فهم بهتر پیام حضرت
محمد(ص) را برای ما فراهم میکند ،از فلسفه وجود دین
اسالم بیشتر آگاهی یابیم.
وی تصریح کرد :استمرار امور فرهنگی در هر شرایطی یکی
از الزمههـ ــای تعمیق اصـ ــول و مبانی دین اســــام و البته

شــــناخت پیامبر گرامی حضرت محمد(ص) اسـ ــت تا هر
فردی به تناســــب خود پیام خداوند را دریافت و در زندگی
خود به کار گیرد.
مدیــــرکل کتابخانههای عمومی اســــتان همـ ــدان افزود:
بعثت نبی مکرم اســــام(ص) الگو و اســــوه بـ ــی بدیلی از
رفتار و کردار الهی است که باید به انسان شناسانده شود
تا بهتر بتواند به مقام واالی خود که ظرفیتاش در وجود
او گنجانده شده ،دست یابد.

آگهیدعوتازمجاورین

چون خانم عشرتالسادات سیف موسوی احدی از ورثه مرحوم صغرا موسوی
مالک مشــاعی از ششدانگ پالک یک فرعی از  2195اصلی بخش یک برابر
درخواست آگهی شماره /1529ن 99/مورخ  1399/08/15تقاضای در قالب
صدور ســند تکبرگی پالک فوق را از ایــن اداره نموده و متقاضی در موعد
مقرر مراجعه ننمودهاند و مدعی میباشــند که مجاورین را نمیشناســند و
دسترســی به مالکین ندارند ،لذا به استناد کد  914مجموعه بخشنامههای
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحتدار کردن اســناد مالکیت و
همچنین ماده  18آییننامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزماالجرا به کلیه
مالکیــن مجاور پالک فوقالذکــر ابالغ میگردد که در روز یکشــنبه مورخ
 1399/09/16ساعت  9صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند ،میدان پای
قلعه ،گوشه سرتل ،کوچه جنب نانوایی شایسته .عدم حضور مالکین مشاعی
مانع از انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگــردد .چنانچه نیاز به آگهی مجدد
باشد ،در همین روزنامه درج میگردد.
م.الف 769

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رأی شــماره  1399/877مورخه  1399/08/07هیــأت اول موضوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
مهرداد کرمی خاکریز فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه  778صادره از اسدآباد
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  200مترمربع در قسمتی از پالک
 2198اصلی واقع در اســدآباد ،شــهرک ســید احمد ،فاز دو ،چهارراه پاسارگاد،
کوچه غربی خریداری با واســطه از مالک رســمی آقایان کرم رحمانی و نقدعلی
رحمانی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امال ک

کارگر نظارت داشته باشد ،ما یک بنای مستحکم خواهیم
داشت که در حوادث به راحتی آسیبپذیر نخواهد بود.
نجـ ــار ادامـ ــه داد :اگر مصالح درسـ ــتی به کار گرفته شـ ــود،
اما کارگر ماهر نباشـ ــد و مصالح را به درستی مونتاژ نکند،
همین مسـ ــئله نقطه ضعف میشود و در حوادث شاهد
تخریبهای باالیی خواهیم بود.
وی با گالیه از عدم نظارت صحیح و دقیق نظام مهندسـ ــی
و شهرسـ ــازی در ساختوسـ ــازها گفـ ــت :علیرغـ ــم آنکه
مأموریت نظارت با نظام مهندسـ ــی و شهرداری است ،اما
توجه چندانی به آن نمیشـ ــود و متأسـ ــفانه در این نقطه
ً
دچار ضعف هسـ ــتیم البته مـ ــا دائما این مـ ــوارد رارصد و
پیگیری میکنیم.
به نقل از مهر ،رئیس سـ ــازمان مدیریت بحران کشـ ــور در
پایان یادآور شـ ــد :در محلهایی که خانههای روسـ ــتایی
بازسازی یا نوسازی شـ ــدهاند و حتی بناهای اصولی ایجاد
شـ ــده ،زلزله  6.2ریشـ ــتری رخ داده ولی حتـ ــی یک نفر هم
آسـ ــیب ندیده اسـ ــت .همچنین در جاهایی ایـ ــن موارد
رعایت نشده و با زلزلههایی با ریشتر پایینتر ،آسیبهای
جبرانناپذیری را شاهد بودهایم.

م.الف 308

تاریخ انتشار نوبت اول99/08/21 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/06 :

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابــر رأی شــماره  - 139960326005000553مــورخ  1399/07/19هیأت
اول موضــوع قانون تعیینتکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اســداهلل ظفری به شــماره شناسنامه  1629و به شماره ملی
 3960844026صادره از نهاوند فرزند علیمحمد ششــدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  2100مترمربع قسمتی از پالک  613فرعی از  - 4اصلی بخش دو
حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی
محمدزمان فریادرس محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 725

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستاننهاوند
تاریخانتشارنوبتاول99/08/05:تاریخانتشارنوبتدوم99/08/21:

آ گهی حصر وراثت
آقای روحاله رضایی مظفر دارای شناســنامه شــماره  1282به شرح دادخواست به کالسه
 522/99از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شــادروان نصرتاله رضایی مظفر به شناسنامه شــماره  5در تاریخ  99/06/12در اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر اســت به-1 :
میالد رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شماره شناسنامه  4040314476متولد 76/09/10
فرزند متوفی  -2صفیه ســلطانی کمالیه فرزند الهیار به شــماره شناســنامه  655متولد
 39/06/05همســر متوفی  -3رضا رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شــماره شناسنامه 76
متولد  65/02/14فرزند متوفی  -4روحاله رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شماره شناسنامه
 1282متولد  58/01/30فرزند متوفی  -5علیاصغر رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شماره
شناســنامه  4040026500متولد  68/05/30فرزند متوفی  -6محسن رضایی مظفر فرزند
نصرتاهلل به شماره شناسنامه  4040125363متولد  1370/03/26فرزند متوفی  -7مهدی
رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شــماره شناســنامه  29متولــد  61/09/09فرزند متوفی
 -8زهرا رضایی مظفر فرزند نصرتاهلل به شــماره شناسنامه  1190متولد  56/01/30فرزند
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 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.
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 مصـ ــوب شـ ــد سـ ــاالنه  200هـ ــزار خانه روسـ ــتایی
نوسازی شود
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به مصوبات
دولـ ــت در سـ ــال  87گفـ ــت :در سـ ــال  87دولـ ــت وقت
تصمیم گرفت ساالنه  200هزار واحد مسکونی روستایی را
نوسازی کند البته این اتفاق هم افتاد و حدود دو میلیون
خانه و روستا در آن سال نوسازی شدند.
وی افـ ــزود :مـ ــردم و دیگر نهادهـ ــا حدود  500هـ ــزار خانه
روستایی را نوسازی کردند و در مجموع  2.5میلیون خانه
روستایی بازسازی و نوسازی شده است.
نجار بیان کرد :طبق آخرین سرشـ ــماری نفوس و مسکن،
در کشـ ــور حدود  5میلیـ ــون و  400هزار واحد مسـ ــکونی

  2.5میلیون خانه روسـ ــتایی باید هرچه سـ ــریعتر
نوسازی شوند
رئیس سـ ــازمان مدیریت بحران کشـ ــور با اشـ ــاره به لزوم
هر چه سـ ــریعتر نوسـ ــازی و بازسـ ــازی  2.5میلیـ ــون خانه
روستایی گفت :ما به شـ ــدت پیگیر این مسئله هستیم
که نوسازی و بازسـ ــازی  2.5میلیون خانه روستایی انجام
شود؛ موارد را هم به دولت و هم مجلس پیشنهاد داده و
حتی از آنها خواستهایم که با سازوکارهای تشویقی از خود
مـ ــردم و نهادهایی که عالقهمند به شـ ــرکت در این حوزه
هستند ،دعوت به عمل آید.
نجار گفت :اینکه تأکید میشـ ــود باید هر چه سریعتر 2.5
میلیون خانه روسـ ــتایی بازسازی شود ،به دلیل آن است
کـ ــه اگر حادثهای پیـ ــش آمد ،تلفات زیادی در بر نداشـ ــته
باشـ ــد چـ ــرا کـ ــه در مکانهایی کـ ــه خانههای روسـ ــتایی
بازسازی و نوسازی و طبق اصول و قاعده ساخته شدهاند،
حوادث و تلفات چه جانی و مالی به حداقل رسیده است.

آموزشهایی به اولیا ارائه میشود.
وی با اشـ ــاره به اینکـ ــه آموزشهای این گروه نســــبت به
گروه قبلی کمتر است چون نوآموزان نمیتوانند تکالیف
خود را در اینجا ارائه دهند اولیا خود نظارت میکنن د گفت:
اولیا میتواننـ ــد به صورت هفتگی نیز با مدیر مدرســــه در
ارتباط باشند تا تکالیف ارائه شده مشکلی نداشته باشد.
معاون آموزش ابتدایی اسـ ــتان همدان عنــــوان کرد :اگر
نیاز به ارائه بازخورد یا بازآموزی مطلبی است مدیر مدرسه
با ارتباطی که با مربی دارد به آنها بازخورد میدهد.
وی با بیان اینکه گروهی از نوآموزان در روســــتاها هستند
و بـ ــه اینترنت و گاهی شـ ــبکه اســــتانی دسترســــی ندارند
افزود :نوآموزان در اینجا از طریق مدیر مدرســــه شناسایی
میشـ ــوند و درسنامههای تهیه شده به صورت فصل به
فصل از سوی مدیران به اولیا ارائه میشود.
خدابندهلو با اشــــاره به اینکه آموزش اولیا و نوآموزان در
این درسـ ــنامهها دیده شـ ــده است خاطرنشــــان کرد :در
اینجا نیز اولیا برای ارائه بازخورد با مدیر مدرسه در ارتباط
هستند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه هدف ما این اســــت کــــه از ابتدای

آذرمــــاه آموزشهــــا مجــــازی نوآمــــوزان آغــــاز و تـ ــا پایـ ــان
اردیبهشــــت ادامه داشــــته باشــــد گفت :فعال در مرحله
ثبتنام هســــتیم و کدهای ارائه شده از سوی وزارت برای
ثبتنام دانشآموزان نیز از روز گذشته فعال شده است.
معاون آمــــوزش ابتدایی اســــتان همدان با بیـ ــان اینکه
یکــــی از اهداف این طــــرح آمادگی نوآموزان بــــرای ورود به
پایه اول و هدف دوم ســــنجش آنها برای پایه اول اسـ ــت
افزود :وقتی نوآموزان وارد ســــامانه ســــناد شدند از طریق
پایگاههــــای ســــنجش روزانــــه بــــرای  20نفر از آنهـ ــا نوبت
ســــنجش مشــــخص میشــــود تا اولیای فرزندانشـ ــان را
به پایگاههای بهداشــــتی بــــرده و با رعایــــت پروتکلهای
بهداشتی برای پایه اول سنجش شوند.
وی با بیان اینکه سنجش از دو طریق انجام میشود یکی
در پایگاههــــای بهداشــــتی و دوم از طریق انجـ ــام تکالیف
آموزش پیشدبســــتانی گفت :یکی از اهداف این است
دانشآمــــوزان دارای اختــــال یادگیــــری قبــــل از ورود به
دبســــتان شناســــایی و تحــــت آموزشهــــای پایگاههای
اختالف یادگیری قرار گیرند تا مشکالت موجود برطرف و
در پایه اول به راحتی از آموزشها استفاده کنند.
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هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس سازمان مدیریت بحران
کشـ ــور از نیاز فوری  2.5میلیون خانه روستایی به نوسازی
خبر داد و گفت :اینکه در زلزله اخیر ترکیه تعداد کشـ ــتهها
کمتر از  200نفر بود به دلیل ساخت و ساز امن بود.
به گـ ــزارش هگمتانه ،اسـ ــماعیل نجـ ــار اظهار کـ ــرد :برای
بسـ ــیاری از افراد این سـ ــوال پیش میآید که چرا در زلزله
 6.2ریشـ ــتری تلفات چندانی نداشتهایم؟ برخیها تحلیل
کردهاند که اگر زلزله ترکیـ ــه در ایران میآمد ،تلفات جانی و
مالی بیشتری داشتیم .باید اعالم کنم خانههای روستایی
که نوسـ ــازی شـ ــدهاند ،از نظر وقوع زلزلـ ــه وضعیت خوبی
دارند و گاهی زلزله  6.2ریشـ ــتری در مناطق بازسازی شده
اتفاق افتاده ولی مانند ترکیه خسـ ــارت جانی یا مالی در بر
نداشته است.
وی ادامـ ــه داد :اگـ ــر بتوانیـ ــم تمامی خانههای روسـ ــتایی
و ناایمـ ــن کشـ ــور را بازسـ ــازی کنیـ ــم و به طـ ــور کلی بحث
ساختوسـ ــاز را مورد تأکید قرار دهیـ ــم ،آن زمان میتوان
ادعا کـ ــرد که ما هم مثـ ــل ترکیه یا دیگر کشـ ــورها با وقوع
زلزلههای با ریشتر باال خرابی نخواهیم داشت.

وجـ ــود دارد و از این تعداد 2.5 ،میلیون واحد بازسـ ــازی و
نوسازی شده و  2.5میلیون خانه روستایی داریم که باید
عملیات نوسازی و بازسازی برای آن انجامشود.

کالسـ ــی دسـ ــتهبندی و یـ ــک مربـ ــی برایشـ ــان تعریـ ــف
م یشـ ــود و روزانه از طریق استان محتواهای آموزشی برای
شهرستانها و مناطق ارسال میشود.
خدابند هلـ ــو با بیان اینکـ ــه نوآموزان این مطالب ارسـ ــالی
روزانـ ــه را آمـ ــوزش میبیننـ ــد و حتمـ ــا بایـ ــد اولیـ ــا در کنار
نوآموزان حضور داشته باشـ ــند افزود :در نیم ساعت هم
آموزشهایی برای نوآموزان و هم اولیای آنها در نظر گرفته
شده است.
وی با اشـ ــاره به اینکه در هر مطلب ارائه شده هدفهایی
نهفته است خاطرنشـ ــان کرد :روزانه نیم ساعت آموزش
مجازی بـ ــرای نوآمـ ــوزان اسـ ــت کـ ــه در هفته از شـ ــنبه تا
چهارشنبه دو و نیم سـ ــاعت برای نوآموزان و سه آموزش
 15دقیقهای نیز برای اولیای آنها انتخاب شده است.
معاون آموزش ابتدایی اسـ ــتان همدان با بیان اینکه 45
دقیقـ ــه آموزش به صـ ــورت یک روز در میان بـ ــرای اولیای
دانشآمـ ــوزان ارائـ ــه م یشـ ــود تأکید کـ ــرد :بعـ ــد از اینکه
محتواها ارائه شـ ــد و نوآموزان آنهـ ــا را دریافت و تکالیف را
انجام دادند ،در قسمت "تکالیف من" میتوانند تکالیف
خود را برای مربی بارگذاری کنند.
وی ادامـ ــه داد :مربـ ــی روزانه تکالیـ ــف را بررسـ ــی و به آنها
بازخورد میدهد و حضور و غیاب نوآمـ ــوزان نیز هر روز در
کالس نظارت میشود.
خدابندهلـ ــو بـ ــا بیـ ــان اینکه آمـ ــوزش دیگر بـ ــه صورت
تلویزیونـ ــی اسـ ــت کـ ــه در آن هـ ــر روز نیـ ــم سـ ــاعت به
نوآمـ ــوزان آمـ ــوزش داده میشـ ــود افـ ــزود :نوآمـ ــوزان
محتواها را از طریق شـ ــبکه آموزش و سـ ــیمای اسـ ــتان
دریافـ ــت میکنند کـ ــه  15دقیقه یـ ــک روز در میان هم
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از فعالیت اقتصادی در چارچوب قانون حمایت میکنم

در خانــه ماندن یکی از بهترین روشهای پیشــگیری
از ابتال به ویروس کرونا اســت.
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آیتا ...شعبانی درباره پروژه اسکای مال:

نـ ــدارم ،بیــــان کــــرد :حمایــــت مــــن از تولیــــد و فعالیتهــــای اقتصــــادی در چارچوب
قانون است.
امام جمعه همدان ادامه داد :مسـ ــؤوالن و متولیان ا سـ ــتان وظیفه دارند در برابر سؤاالت
و شـ ــبهات مردم در خصوص اجرای پروژ ههای عمرانی و اقتصادی به صورت شــــفاف پاسخ
گو باشند.
آیتا ...شــــعبانی گفت :مدیران و مســــؤوالن ذیربط باید با هرگونه تخلف قانونی به سـ ــرعت و
طور قاطع برخورد کنند.

روحانی:

همکاری با سازمان شانگهای
را ادامه میدهیم
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیـ ــس جمهور گفت :ملـ ــت آمریکا
واکنـ ــش جهـ ــان بـ ــه قلدرمآبـ ــی ،قانونگر یـ ــزی ،نقـ ــض تعهـ ــدات

اخبار کوتاه

سرعت یافتن ترخیص
 1.3میلیون تن کاالی
اساسی و مواد اولیه
در این روزها

بینالمللی ،تهدید و تحریم دیگر ملتها را به خوبی شـ ــنید و تصمیم
به تغییر گرفت.
حجت االسـ ــام حسـ ــن روحانی رئیـ ــس جمهور در نشسـ ــت مجازی
سـ ــران کشـ ــورهای عضو سـ ــازمان همکاری شـ ــانگهای بـ ــه میزبانی
«والدیمیـ ــر پوتیـ ــن» رئیـ ــس جمهـ ــور روسـ ــیه گفـ ــت :بازگشـ ــت به
قانونمداری ،مقررات و تعهدات شــــناخته شــــده بین المللی ،احترام
به حقـ ــوق ملتها و جبـ ــران خسـ ــارت وارده از الزامات ترمیـ ــم اعتبار

جهانی آمریکاست.
رئیـ ــس جمهـ ــور در ایــــن نشسـ ــت همچنین با بیـ ــان اینکـ ــه ایران
همـ ــواره بـ ــر سیاسـ ــت اصولی خـ ــود در تقویـ ــت حسـ ــن همجواری،
ایجـ ــاد اعتماد و گفتگو با همسـ ــایگان در حوزههایی چون اورآسـ ــیا،
خلیجفـ ــارس ،جنـ ــوب و غرب آسـ ــیا تأکید دارد ،اظهارداشـ ــت :ما به
همـ ــکاری با شـ ــرکای خـ ــود و سـ ــازمان همـ ــکاری شـ ــانگهای جهت
مقابلـ ــه مؤثر با تروریسـ ــم ،افراطگرایـ ــی و قاچاق مـ ــواد مخدر ادامه

سخنگوی قوه قضائیه:

سـ ــخنگوی وزارت بهداشت گفت :کرونا از ظهر روز
دوشـ ــنبه تا ظهر روز گذشـ ــته جـ ــان  453هموطن
دیگر را گرفته است .سیما سادات الری سخنگوی
وزارت بهداشـ ــت گفت :از ظهر روز دوشنبه تا ظهر
روز گذشـ ــته  20آبان  1399و بر اسـ ــاس معیارهای
قطعـ ــی تشـ ــخیصی 10 ،هـ ــزار و  339بیمـ ــار جدیـ ــد
مبتـ ــا به کووید 19در کشـ ــور شناسـ ــایی شـ ــد که
سـ ــه هزار و  88نفر از آنها بسـ ــتری شـ ــدند.مجموع
بیماران کووید 19در کشـ ــور به  703هزار و  288نفر
رسـ ــید .متأسـ ــفانه در طول این مدت 453 ،بیمار
کووید 19جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  39هزار و  202نفر رسید.
الری عنـ ــوان کـ ــرد :خوشـ ــبختانه تـ ــا کنـ ــون 530
هـ ــزار و  694نفـ ــر از بیمـ ــاران ،بهبـ ــود یافتـ ــه و یا از
بیمارسـ ــتانها ترخیـ ــص شـ ــده انـ ــد 5584.نفر از
بیماران مبتال به کووید 19در وضعیت شـ ــدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

قیمت گذاری تایر آزاد شد

تعیین تکلیف الستیکهای
در حال فساد

با مصوبه سـ ــتاد تنظیم بازار ،قیمت گذاری تایر آزاد
شد .در عین حال ،در مورد الستیکهای سنگینی
کـ ــه تاریخ مصـ ــرف آنهـ ــا در حـ ــال اتمام اسـ ــت نیز
تصمیم گیری شـ ــد.بر اسـ ــاس مصوبه جدید ستاد
تنظیم بازار ،السـ ــتیکهای سـ ــواری تولید شده با
مواد اولیه ارز نیمایی ،در چارچوب ضوابط سازمان
حمایـ ــت مصـ ــرف کننـ ــدگان و تولیدکننـ ــدگان،
مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع)
ً
در سـ ــامانه جامع تجارت ثبت شـ ــود ،رأسـ ــا توسط
واحدهای تولیدی قیمت گذاری شوند.
همچنیـ ــن مقـ ــرر شـ ــد السـ ــتیکهای سـ ــنگین
وارداتـ ــی بـ ــا ارز  4200تومانی با قیمتهـ ــای تعیین
شده (مطابق محاسـ ــبات سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان) از طریق سـ ــامانه جامع
تجارت و یا حواله سـ ــازمان راهـ ــداری و حمل و نقل
جادهای استانها به فروش برسد.

احتمال باال گرفتن دعوای حقوقی؛

تاخیر در انتقال قدرت،
ستاد بایدن را عصبانی کرد

یکـ ــی از اعضـ ــای کارزار انتخاباتی بایـ ــدن میگوید
گزینـ ــه طرح شـ ــکایت از بابت کارشـ ــکنی مقامات
دولت ترامـ ــپ در تسـ ــهیل روند انتقـ ــال قدرت،
در دسـ ــت بررسـ ــی اسـ ــت.روز دوشـ ــنبه روزنامه
واشنگتن پسـ ــت مدعی شـ ــد که «امیلی مورفی»
مدیـ ــر اداره خدمـ ــات عمومـ ــی دولـ ــت ترامـ ــپ از
امضـ ــای نامهای که به تیم جـ ــو بایدن نامزد مدعی
پیـ ــروزی رقابت  ،2020اجـ ــازه میدهـ ــد کار انتقال
قـ ــدرت را به طور رسـ ــمی آغـ ــاز کند ،امتنـ ــاع کرده
است.
روز گذشـ ــته نیز ،رویترز به نقل از یک منبع وابسته
بـ ــه کارزار انتخاباتـ ــی بایـ ــدن ،نوشـ ــت :تیـ ــم نامزد
دموکرات انتخابـ ــات  2020آمریکا ،در حال بررسـ ــی
اقـ ــدام حقوقـ ــی علیـ ــه اداره خدمـ ــات عمومی کاخ
سـ ــفید از بابت تعلل در آغاز فراینـ ــد انتقال قدرت
است.
بایـ ــدن با توجـ ــه به برتـ ــری آرای مردمـ ــی و الکترال،
اعـ ــام پیروزی کـ ــرده حـ ــال آنکـ ــه دونالـ ــد ترامپ
رئیسجمهـ ــور فعلی آمریکا و نامـ ــزد جمهوریخواه
ایـ ــن دور از رقابتها ،بـ ــا طرح اتهـ ــام تقلب ،حاضر
به پذیرش شکسـ ــت نیسـ ــت و تهدید کرده که به
دیوان عالی شکایت خواهد کرد.
دعوای حقوقی مدعیان قـ ــدرت در آمریکا در حالی
باال گرفته که در گوشه و کنار این کشور ،مخالفین
و موافقیـ ــن ترامـ ــپ دسـ ــت بـ ــه تظاهراتهـ ــای
اعتراضـ ــی میزننـ ــد و انتظـ ــار میرود کـ ــه ناآرامیها
شدت بیشتری به خود بگیرد.
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انعکاس

شکایت دولت از  150شخصیت

تدوین کرد اما  15ماه اسـ ــت که این الیحه در دولت نهایی
نشده اسـ ــت؛ زمانی که این الیحه در قوه قضائیه بود برخی
روزانه سـ ــینه چاک بودند کـ ــه باید زودتر اقدام شـ ــود پس
امیدواریم تعجیل کنند و هر چه سریعتر آن را برسانند.
  پرونـ ــده اراذل و اوبـ ــاش در دادسـ ــرا و دادگاه بـ ــه
شعب ویژه ارجاع میشود
اسماعیلی با بیان اینکه باور داریم امنیت شهروندان خط
قرمز اسـ ــت ،اظهار کرد :به هیچ وجه اجـ ــازه نمیدهیم افراد
شـ ــرور و اراذل و اوبـ ــاش ،امنیت شـ ــهروندان را به مخاطره
بیندازند و بـ ــرای برخورد با ایـ ــن افراد باید قاطع ،سـ ــریع ،در
چارچوب ضوابط و قانون و با شدت برخورد شود.
وی اضافـ ــه کرد :تشـ ــکیل قـ ــرارگاه ،هماهنگ یهـ ــا را زیاد و
رسـ ــیدگی را سـ ــریع میکند و بر همین اسـ ــاس مقرر شـ ــد
پرونده اراذل و اوباش در دادسـ ــرا و دادگاه به شـ ــعب ویژه
ارجاع شود.

سـ ــخنگوی گمرک گفـ ــت 1.35 :میلیون تن کاالی
اساسـ ــی ،در جریان ترخیص از گمرکات قرار گرفت.
سیدروح اهلل لطیفی با اشـ ــاره به روند ترخیص کاال
از گمـ ــرکات کشـ ــور اظهار کرد :در حـ ــال حاضر یک
میلیـ ــون و  35هزار تن کاالی اساسـ ــی ،مواد اولیه
تولید و ضروری در حال ترخیص از گمرکات کشـ ــور
است .وی افزود :طبق آمارها روزانه به طور متوسط
 4هـ ــزار تن روغـ ــن در حال طـ ــی کردن تشـ ــریفات
گمرکی برای ورود به بازار است.سـ ــخنگوی گمرک
با اشـ ــاره بـ ــه کاالهـ ــای در جریان ترخیـ ــص تصریح
کرد :این کاالها شـ ــامل ذرت ،انواع حبوبات ،برنج،
ماسـ ــک ،پارچـ ــه ،موبایـ ــل ،انـ ــواع بذرهـ ــا ،قطعات
ماشـ ــین آالت تولیـ ــد و کامپیوتـ ــر و وسـ ــایل و
تجهیزات پزشکی است.

شناسایی 10هزار و 339بیمار جدید

ایران و جهان

ادامه آموزشهای مجازی

عفو  157محکوم امنیتی

ورود روزانه  4هزار تن روغن به بازار

کرونا جان  453هموطن
دیگر را گرفت

خواهیم داد.
روحانی در ادامـ ــه گفت که جمهوری ا سـ ــامی ایران بــــه عنوان یکی
از مهمتریــــن مجاری انتقــــال انرژی و یکی از شــــاهراههای مواصالتی
در منطقه بــــا برخورداری از منابع غنی انرژی ،دستر سـ ــی به دو دریای
مهـ ــم و موقعیت سوقالجیشـ ــی بینظیـ ــر  ،قادر به تأمیــــن نیازهای
زیربنایی بسـ ــیاری از کشـ ــورهای منطقه و اعضای سازمان شانگهای
میباشد.

چهارشـــنبه  21آبان  1399شـــماره 4658

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سخنگوی قوه قضائیه گفت:
در دوره  18ماهـ ــه اخیر مسـ ــؤولیت رئیس قـ ــوه قضائیه تا
امروز فقط در حوزه زندانیان حدود  40هزار نفر مشمول عفو
قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر
کاهش مجازات حبس داشتهاند.
غالمحسین اسـ ــماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای
سـ ــی و پنجمین نشسـ ــت خبری خود با اصحاب رسـ ــانه،
اظهار کرد :در کشـ ــور ما آمار مبتالیان و جانباختگان کرونا
در هفتههای اخیر سـ ــیر صعودی داشـ ــته اسـ ــت .عبور از
این بحـ ــران نیازمند اتخـ ــاذ تصمیمهای قاطع و منسـ ــجم
حاکمیتی ،همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی،
اقناع افکار عمومی و همکاریهای مردم محور است.
وی ادامـ ــه داد :قوه قضائیـ ــه به خصوص دادسـ ــتانها در
سراسـ ــر کشـ ــور هم خود را همکار و هم حامی و پشتیبان
اجرای مصوبات سـ ــتادهای ملی و اسـ ــتانی مقابله با کرونا
میدانند و هم ناظر بر حسـ ــن انجام وظایف و مأموریتها
هستند.

  در مورد توهیـ ــن به رئیسجمهـ ــور تاکنون اعالم
شکایتی به دادسرای تهران نشده است
اسـ ــماعیلی با بیان اینکه هرگونه توهیـ ــن را خالف قانون
و اخـ ــاق میدانیم ،گفـ ــت :توهین هـ ــم جرم و هـ ــم دور از
شئون انسانیت است .وی با بیان اینکه به موارد مجرمانه
برابر ضوابـ ــط قانونی رسـ ــیدگی میکنیـ ــم ،اضافه کـ ــرد :در
مورد توهین بـ ــه رئیسجمهور تاکنون اعالم شـ ــکایتی به
دادسـ ــرای تهران انجام نشده اسـ ــت و اینکه در دادسرای
ویژه روحانیت شکایتی صورت گرفته یا خیر ،اطالع ندارم.

  جزئیات عفو  3780نفر
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد با پیشنهاد ریاست قوه
قضائیه ،رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات  3780نفر از
محکومان موافقت کردند.
وی ادامه داد 2301 :نفر از زندانیان آزاد شـ ــدند؛  157محکوم
امنیتی از محکومانی که اتهاماتی تبلیغ علیه نظام ،اجتماع
و تبانی شـ ــرکت در اغتشاشات سـ ــالهای  97 ،96و 1398
و سـ ــالهای قبل از آن را داشـ ــتند مـ ــورد عفو قـ ــرار گرفتند
همچنین  16نفر از اتباع کشورهای اسالمی عفو شدند.

ت دولت فعلی از شخصیتهای حقیقی
   150شکای 
و حقوقی
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد :در دولت فعلی از ناحیه
دولت بیش از  150مورد شکایت از شخصیتهای حقیقی
و حقوقی داشتیم ،البته عدد افراد بیش از این تعداد است
چون در برخی پروندهها از تعدادی از افراد شـ ــکایت شـ ــده
است.
وی تصریح کرد :بخش عمدهای از این شـ ــکایات رسیدگی
شده و بخشی دیگر هم در جریان رسیدگی است.

 پایان رسـ ــیدگی بـ ــه پرونـ ــده اتهامی شـ ــرکتهای
«آرمان پرشین پارس» و «کارما»
سـ ــخنگوی قـ ــوه قضائیه بیـ ــان کرد :بـ ــه پرونـ ــده اتهامی
شـ ــرکتهای «آرمان پرشـ ــین پارس» و «کارما» که از 1379
نفر از هموطنان کالهبرداری کردند ،رسیدگی شد و به پایان
رسید.
وی ادامه داد« :سیاوش نیک جعفریان» به تحمل  10سال
حبس تعزیری ،پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده
است؛ «محسن نیک جعفریان» به تحمل  10سال حبس،
جزای نقـ ــدی و رد مال« ،داریوش نیک جعفریان» به تحمل
 5سال حبس محکوم شـ ــد و دادگاه حکم به انحالل این
شرکتها و انتشار محکومیت صادر کرده است.

  آخرین وضعیت پرونده  250صادرکننده ارز
اسـ ــماعیلی در ارتباط با پرونده  250صادر کننده ارز ،گفت:
با همکاری خـ ــوب بانک مرکزی و دادسـ ــرای تهـ ــران و قوه
قضائیه بیش از  11میلیارد یورو از ارزهای ناشـ ــی از صادرات
پتروشیمی رفع تعهد ارزی شده است.
وی ادامه داد :در مورد سـ ــایر شکایات ،پیگیریهای جدی
انجام شده اسـ ــت و بیش از  3.5میلیارد یورو از این قبیل
افراد رفع تعهد ارزی شـ ــده است و جمعا  14.5میلیارد یورو
ارز ناشی از صادرات رفع تعهد شد.

  آخریـ ــن اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با شـ ــرکت
هفت تپه
اسـ ــماعیلی درباره آخریـ ــن اقدامات قوهقضائیـ ــه در ارتباط
با شـ ــرکت هفت تپه ،با بیان اینکه رسـ ــیدگیهای قضایی
در حال انجام اسـ ــت ،گفت :بـ ــه جهت حمایـ ــت از تولید،
اشتغال و اسـ ــتیفای حقوق کارگان هفت تپه از ناحیه قوه
قضائیه اقدامات متعدد انجام شـ ــده است .وی با اشاره به
اینکه برگزاری جلسـ ــات متعدد با مقامات اجرایی ،امنیتی
و قضایی انجام شـ ــده اسـ ــت ،افزود :دادسـ ــتان کل کشور
در مجموعه هفت تپه حضور و پیگیر یافتن راهکاری برای
پرداخت معوقات این مجموعه شـ ــد .سخنگوی دستگاه
قضـ ــا ادامـ ــه داد :با این اقدامـ ــات ،حقوق معوقـ ــه کارگران
پرداخت شده اسـ ــت و االن پرداخت حقوق کارگران بهروز
است؛ نه تنها از تعطیلی این مجموعه جلوگیری شد بلکه
باعث شد فصل کشت تداوم پیدا کند .کارخانجات اورهال
شده است و کارگرانی به سر کار خود بازگشتند.
  رسیدگی به پرونده «گوهرناز » قم به کجا رسید؟

سخنگوی دسـ ــتگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی
بـ ــه پرونده گوهرناز قـ ــم ،اظهار کرد :مدیـ ــران این مجموعه
مبـ ــادرت به کالهبرداری از سـ ــه هـ ــزار نفر در اسـ ــتان قم و
استانهای همجوار کرده بودند.
وی با بیان اینکه پرونده با صدور کیفرخواسـ ــت به دادگاه
ارسال شـ ــده اسـ ــت ،افزود :اموال توقیف شـ ــده به میزان
بدهیهانیست.

 مهریه حقوق مسلم زوجه اسـ ــت و باید پرداخت
شود
سـ ــخنگوی دسـ ــتگاه قضـ ــا اظهـ ــار کـ ــرد :در بازدیـ ــد از
مجتمع خانـ ــواده سیاس ـ ـتها و تدابیر قـ ــوه قضائیه تا
حـ ــدودی بیان شـ ــد .وی با بیـ ــان اینکه مهریـ ــه حقوق
مسـ ــلم زوجه و دین مسلم زوج اسـ ــت و باید پرداخت
شـ ــود ،گفت :مواردی که برخـ ــی از آقایـ ــان تمکن مالی
دارند و پرداخت نمیکنند ،بایــــد پرداخت دین صورت
بگیرد و (در صورت پرداخت نشــــدن دیــــن) این افراد
باید بازداشت شوند.
اسـ ــماعیلی اضافه کرد :آنچه در مورد عدم بازداشت مطرح
شده صرفا در مواردی است که زوج تمکن پرداخت ندارد و
اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا
اقساطی مهریه را ندارد ،فرد بازداشت نمیشود.
  انتقاد سـ ــخنگوی قـ ــوه قضائیه از نهایی نشـ ــدن
الیحه صیانت از حقوق بانوان
سخنگوی قوه قضائیه گفت :بهترین دفاع از حقوق بانوان،
تحکیم حقوق خانواده است و میشود با ابزارهای مشاوره
مانع گسست خانواده و تضییع حقوق بانوان شد.
وی ادامه داد :قوه قضائیه الیحه صیانت از حقوق بانوان را

  تمهیدات قوه قضائیه برای شرایط حاد کرونایی از
زبان سخنگوی دستگاه قضا
اسـ ــماعیلی در ارتباط با آخرین تمهیدات قوه قضائیه برای
شرایط حاد کرونایی بیان کرد :هیچ یک از واحدهای قضایی
را تعطیل نکردیم و تعطیل نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :در سال  99سامانههایی را راهاندازی کردیم .در
هشـ ــت ماهه اول امسال بیش از  500هزار نفر از مراجعین
به دادگسـ ــتری ،اقدامات خود را غیرحضـ ــوری انجام دادند
و نیم میلیون نفر دیگر با بهرهگیری از سـ ــامانههای نوبت
دهی به موقع مراجعه کرده و به موقع کارشان انجام شد.
سـ ــخنگوی قوه قضائیه افزود 220 :هزار الیحه از ناحیه وکال
از سامانههای خودکاربری وکال به دادگاهها ارسال شد؛ 25
هزار دادرسـ ــی الکترونیک در این ایام انجـ ــام دادیم و ارتباط
تصویری با زندانها برقرار کردیم که بیش از  20هزار جلسـ ــه
برگزار شد.
  توضیحاتـ ــی دربـ ــاره برگـ ــزاری دادگا ههـ ــای جرایـ ــم
سیاسی
سـ ــخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با دادگاههای سیاسـ ــی
و پروندههایـ ــی ماننـ ــد پرونـ ــده زاکانـ ــی گفـ ــت :تـ ــا کنون
پروندههایی بـ ــه دادگاههای جرایم سیاسـ ــی ارجاع شـ ــده
اسـ ــت .وی ادامـ ــه داد :در ارتباط با دو پرونـ ــده ،حکم صادر
شده که غیرقطعی اسـ ــت و یک دادگاه دیگر هم در آذرماه
برگزار میشود.
  از آغاز سـ ــال تاکنون  819واحد صنعتـ ــی احیا و به
چرخه تولید بازگشت
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از برنامههای تحولی ما کمک
به تولید و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانهها بوده است،
اظهار کرد :ما برای فعال شـ ــدن کارخانههایی که غیر فعال
شـ ــده بودند هم کار کردیم و از آغاز سـ ــال  99تـ ــا امروز 819
واحد صنعتی که تعطیل شـ ــده بودند احیا شد و به چرخه
تولیدبازگشتند.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :بیش از  27000شـ ــغل بـ ــرای کارگران این
واحدهای صنعتی ایجاد شده است و سال گذشته هم که
 1000واحد تولیدی را احیا کردیم.
  سیاسـ ــت قوه قضائیه درباره عودت سـ ــپردههای
مردم
سـ ــخنگوی قوه قضائیه گفت :سیاسـ ــت ما این است که
بدون تصمیم قضایی ،سپردههای مردم را عودت بدهیم و
معطل دادگاه نشویم.
وی ادامه داد :سـ ــپرده تمام سـ ــپرده گذاران تا سـ ــقف یک
میلیارد تومان بازگردانده شـ ــده اسـ ــت؛ ارقـ ــام باقی مانده
ارقام باالی یک میلیارد تومان است که عدد سپرده گذاران
محدود اما ارقام سپرده شده زیاد است.
  پرونـ ــده ادعـ ــای نفـ ــوذ بـ ــرای تأییـ ــد صالحیـ ــت
نمایندگان به کجا رسید؟
سـ ــخنگوی دسـ ــتگاه قضا گفت :در رابطه با پرونده ادعای
نفـ ــوذ بـ ــرای تأییـ ــد صالحیـ ــت نماینـ ــدگان پروندههایی
تشکیل و در برخی موارد رای صادر شده است و تاکنون 4
نفر محکوم شده اند که یک سـ ــال و نیم 20 ،سال 15 ،ماه از
جمله احکام صادر شده در این موارد است.
وی ادامـ ــه داد :در برخی مـ ــوارد هم ادعاهـ ــای بدون دلیل
مطرح شده بود که رسـ ــیدگی شـ ــد .باید بگویم همه اینها
ادعای نفوذ بود و هیچکـ ــس از این طریق تأیید صالحیت
نشـ ــد .این افـ ــراد از نامزدهایی که تأیید صالحیت نشـ ــده
بودند ،کالهبـ ــرداری میکردند؛ افـ ــراد مورد اشـ ــاره در روند
انتخابات هیچ نقشـ ــی نداشـ ــتند و خود شـ ــورای نگهبان
پیگیر جدی این کالهبرداری بود.

آغاز طر ح شهید سلیمانی بسیج برای مقابله با کرونا
هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهـ ــان :طرح تکمیلـ ــی مقابله با
کرونا توسط بسیج تحت عنوان «طرح شهید سلیمانی»
بعدازظهـ ــر روز گذشـ ــته (سهشـ ــنبه) بـ ــا حضـ ــور رئیس
سازمان بسیج مسـ ــتضعفین به صورت ویدئوکنفرانس
در سراسر کشور آغاز شد.
رئیس سـ ــازمان بسیج مسـ ــتضعفین در آیین آغازبهکار
طرح مقابله بـ ــا کرونا ،گفت :همـ ــه ظرفیتها در خدمت
مردم قـ ــرار خواهد گرفت و این طرح مردم پایه اسـ ــت اما
از باالترین سـ ــطح علمی برخوردار است که فرهیختگان
خبره و ّ
اطبای ّ
مبرز در تهیه آن مشارکت داشته اند.
سـ ــردار غالمرضـ ــا سـ ــلیمانی رئیـ ــس سـ ــازمان بسـ ــیج
مسـ ــتضعفین بعدازظهر سهشـ ــنبه  20آبان در آیین آغاز
بـ ــه کار طرح تکمیلی مبارزه با کرونا در اسـ ــتان خراسـ ــان
رضوی که به صـ ــورت ویدئوکنفرانس برگزار شـ ــد ،اظهار

کـ ــرد :این طرح تحـ ــت عنوان طرح شـ ــهید سـ ــلیمانی به
منظور قطـ ــع زنجیره ویروس کرونا با توافق با وزیر محترم
بهداشـ ــت به عمل آمده و از کنار مضجع نورانی علی ابن
موسـ ــی الرضا (ع) آغاز شد و انشاهلل این طرح در سراسر
کشور اجرا خواهد شد.
وی افـ ــزود :امیدواریـ ــم بـ ــا بکارگیری همـ ــه ظرفیتهای
اسـ ــتانها کـ ــه در قـ ــرارگاه مشـ ــترک بسـ ــیج و وزارت
بهداشت راهبری خواهد شد ،شاهد نتیجهبخش بودن
آن باشیم.
سـ ــردار سـ ــلیمانی با بیـ ــان اینکـ ــه گروههـ ــای تخصصی
مسـ ــتقر میشـ ــوند و در امتداد آنها پایگاههای سالمت
که تشـ ــکیل شـ ــدهاند انجام وظیفه خواهنـ ــد کرد ،ادامه
داد :همه ظرفیتهـ ــا در خدمت مردم قرار خواهد گرفت
و ایـ ــن طرح هم مـ ــردم پایه اسـ ــت اما از باالترین سـ ــطح

علمی برخوردار اســــت و همه فرهیختگان خبره و ّ
اطبای
ّ
مبرز در تهیه این طرح مشارکت داشته اند.
رئیس سـ ــازمان بسیج مسـ ــتضعفین گفت :این طرح با
توجه به تواناییهای موجود در کشـ ــور و شبکه مویرگی
که بسـ ــیج در سراسر کشور دارد ،انشـ ــاهلل اگر به دقت
اجرا شـ ــود در یک فاصلـ ــه زمانی پیشبینی شـ ــدهای ،به
امید خداوند متعال شـ ــاهد شـ ــیب نزولی ابتال خواهیم
بود و در مدت چهارمــــاه ویروس به مرحله مهار و کنترل
قرار میگیرد تا اقدامات بعدی انجام شود.
سـ ــردار سـ ــلیمانی با بیان اینکه پشـ ــتیبانی همه جانبه از
بیماران در منزل از جمله اهداف این طرح اسـ ــت ،عنوان
نشـ ــاهلل پس از خراسـ ــان رضوی الگوی پیاده شده
کرد :ا 
در این استان در سراسر کشـ ــور آغاز خواهد شد .البته در
سایر استانها هم زمینه اجرای این طرح آغاز شده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران:

مسؤول پیگیری تخصیص ارز نهادهها
در وزارت کشاورزی هنوز مشخص نیست!

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :یک مقام مسؤول گفت:
مسؤولیت تنظیم بازار عمده نهادههای دامی از وزارت
صمت به وزارت جهاد منتقل شــــد اما هنوز مشخص
نشـ ــده کدام یـ ــک از ادارات ایــــن وزارتخانه مســــؤول
پیگیری تخصیص ارز نهادههای دامی است.
به نقـ ــل از اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور،
عبـ ــاس حاجـ ــی زاده گفت :بــــر اســــاس مصوبه هیأت
دولت و سـ ــتاد تنظیم بازار وظایــــف تخصیص ارز ثبت
سـ ــفارش نهادههای دامـ ــی از وزارت صمــــت به وزارت
جهاد کشـ ــاورزی منتقل شده اســــت اما هنوز متولی
و مجری معرفـ ــی واردکننـ ــدگان به بانــــک مرکزی برای
تخصیص ارز مشخص نشده است.
دبیـ ــر اتحادیـ ــه واردکننـ ــدگان نهادههــــای دام و طیور

ً
ایران افزود :در زمان جابجایی مســــؤولیتها ،معموال
فرآیندهای اجرایی دچار سکته و توقف تا انتقال کامل
وظایف و تعییــــن واحدهای مســــؤول و اجرایی جدید
میشوند.
حاجــــی زاده بــــا تأکید بــــر عدم توقــــف در رونــــد تأمین
کاالهای اساســــی کشــــور تصریح کرد :برای جلوگیری از
ایجاد وقفه در تأمین کاال باید در اسرع وقت مسؤول یا
مســــؤولین اجرایی و وظایف آنها در فرآیندهای اجرایی
تعیین و معرفی شوند.
دبیر اتحادیــــه واردکنندگان نهادههــــای دام و طیور ایران
خاطرنشانکرد:تسریعرونددر تعیینواحداجراییجهت
پیگیری تخصیــــص ارز میتواند فرآینــــد تأمین کاالهای
اساسیموردنیاز کشور راسرعتبیشتریببخشد.

وزیر راه و شهرسازی:

قیمت مسکن در حال کاهش است
اما متأسفانه چسبندگی قیمت داریم

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :وزیر راه و شهرســــازی
گفت :اخبـ ــار و رویدادهایـ ــی را مشــــاهده میکنیم که
حاکی از آن است که قیمت مســــکن روند نزولی را طی
میکند.
محمد اسالمی در حاشیه مراســــم الحاق  122دستگاه
ناوگان تولید داخل به شـ ــبکه ریلی در جمع خبرنگاران
درباره قیمت بلیت هواپیما با اشــــاره به جلســــاتی که
در این خصـ ــوص در حال برگــــزاری اســــت ،اظهار کرد:
افزایـ ــش قیمت بلیـ ــت هواپیما نداشــــتیم و نرخ نامه
و فهرسـ ــتی که طبق آن قرار بود تــــا  150درصد افزایش
قیمتها اعمال شود ،متوقف شد.
وی با تأکید بر اینکه شـ ــرکتهای هواپیمایی از سقف
قیمتی بلیتها عبور نکرده و گزارشــــی مستند در این
باره نداریم ،ادامه داد :شـ ــرکتهای هواپیمایی را ملزم
کردهایم تا در فروش صندلی هواپیما ســــقف  60درصد
ظرفیـ ــت را رعایت کنند و یــــک صندلی خالــــی کنار هر
مسافر باشد.

 پروازهای چارتری متوقف شد
وزیـ ــر راه و شهرسـ ــازی بـ ــا تأکید بر اینکه شــــرکتهای
هواپیمایی زیـ ــر کف قیمتی رقابــــت میکردند که ما در
راسـ ــتای رعایت فاصله گذاری اجتماعــــی ،این موضوع
را هم متوقـ ــف کردیم گفت :شــــرکتهای هواپیمایی

دربــــاره افزایــــش قیمت بلیــــت هواپیما با اسـ ــتناد به
افزایــــش قیمت ارز ،درخواســــتهایی داشــــتند که ما
اعالم کردیم این نرخهای ارز واقعی نیست و باید اجازه
دهند نرخ ارز متعادل شود.
وی افزود :اجــــازه تکــــرار پروازهای چارتــــر را نمیدهیم،
البتــــه پرواز چارتــــر در دنیا پذیرفته شــــده و وجود دارد؛
اما مشــــکل پروازهای چارتری که جلوی آنها را گرفتیم،
این بود کــــه پروازهای برنامهای ،ســــلفخری میشـ ــد
و چارترکننــــده با توجــــه به اقتضائات زمانــــی نرخگذاری
میکرد و در کنسلیها هم پول مسافر برنمیگشت.

 قیمت مسکن کاهش مییابد
اســــامی دربــــاره تأثیــــر کاهش قیمــــت ارز بــــر قیمت
مسکن ،بیان کرد :از سال  97تا کنون قیمت مسکن
نظیر ســــایر کاالها متأثر از تحوالت ارزی افزایش یافت
و بــــا ریزش قیمــــت ارز و طــــا ،باید قیمتهایـ ــی که با
ارز افزایــــش قیمت داشــــتهاند ،برگردند اما متأسـ ــفانه
چسبندگی قیمتی هم وجود دارد.
وی تأکیــــد کرد :همان طور که قیمــــت خودرو با کاهش
قیمت ارز برگشت ،باید دیگر قیمتها هم که بی دلیل
باال رفته بودند و متأثــــر از عرضه و تقاضا نبودند ،برگردد؛
اخبار و رویدادهایی را مشــــاهده میکنیم که حاکی از آن
است که قیمت مسکن روند نزولی را طی میکند.

توافق جدید آ تشبس در قرهباغ

روسیه نیروی حافظ صلح اعزام میکند
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :نخســــتوزیر ارمنستان
از امضـ ــای توافق جدید بـ ــا رهبران روســــیه و جمهوری
آذربایجـ ــان برای پایـ ــان جنگ در منطقه مورد مناقشــــه
"قرهباغ" خبر داد.
به نقـ ــل از رویتـ ــرز ،نیکـ ــول پاشــــینیان ،نخســــتوزیر
ارمنسـ ــتان شـ ــامگاه دوش ـــنبه در بیانیــــهای اعالم کرد
بـ ــا والدیمیـ ــر پوتین ،رئیـ ــس جمهوری روســــیه و الهام
علیاف ،رئیس جمهوری آذربایجــــان درخصوص پایان
دادن به جنـ ــگ و درگیـ ــری در منطقه قرهبــــاغ به توافق
رسیده است.
وی این تصمیم را "بسیار سخت و دردناک" توصیف کرد
و خطاب به مردم کشورش گفت :تصمیم "خیلی خیلی
دشواری" را برای خودم و شما گرفتم؛ تا حدی دردناک که
شخصا قادر به توصیفش نیستم اما این تصمیم بنا بر
ی افرادی که از
تحلیلهای عمیق از اوضاع نظامی و ارزیاب 
آن درک بهتری دارند ،اتخاذ شد.
پاشـ ــینیان اعالم کرد :این پیروزی نیســــت ،اما تا وقتی
که خودتـ ــان به بازنده بـ ــودن در جنگ اعتــــراف نکنید،
شکست هم نخواهد بود.
از سـ ــوی دیگـ ــر کاخ کرملیـ ــن در بیانیهای بــــا تأیید این
مطلب اعـ ــام کـ ــرد کـ ــه رهبــــران روســــیه ،آذربایجان و
ارمنستان بیانیهای مشترکی را برای آتش بس در منطقه
قره باغ امضا کردند.
بر اساس توافق جدید ،آذربایجان مناطقی از قره باغ را که
در طول درگیری تصرف کرده اســــت ،حفظ خواهد کرد.
ارمنستان اما توافق کرده است که طی چند هفته آینده
از چندین منطقه عقب نشینی کند.
در متن منتشر شده این توافق ارمنستان توافق کرده
است که از همه مناطقی که طی درگیری تصرف کرده بود
تا  10روز دیگر ،یعنی بیستم نوامبر ،عقبنشینی کند.

 اعزام نیروهای روسی به قره باغ
همچنین وزارت دفاع روســــیه اعالم کــــرده که نیروهای
حافظ صلح به منطقه قرهباغ اعزام میکند.
ایــــن وزارتخانه اعالم کــــرد نیروهای حافظ صلح شـ ــامل
 1960نظامی به همراه  90خودروی زرهی و  380تجهیزات
نظامی دیگر خواهند بود.
این نیروها در نقاط بازرسی در امتداد خط مرزی در قره باغ
مستقر خواهند شد و مرکزی فرماندهی را برای نظارت بر
آتش بس ایجاد خواهند کرد.
بر اســــاس توافق صورت گرفته کنترل منطقه آغدم تا 20
نوامبر در کنترل نیروهای آذربایجان قرار میگیرد.
همچنین ارمنســــتان منطقه کلبجر را تا  15نوامبر (پنج
روز دیگر ) و منطقه الچین را تا اول دسامبر با استفاده از
مســــیر عبوری الچین  -به عرض  5کیلومتر  -که اتصال
میان قره باغ با ارمنستان است ،ترک میکند.
مرکــــز جدیــــد صلحبانی بر اجــــرای آتشبــــس در قرهباغ
نظــــارت خواهد کــــرد .باکو و ایــــروان همچنیــــن تبادل
زندانیان و اجساد کشتهشدگان را انجام میدهند.
رئیس جمهــــوری آذربایجان همچنین از ســــاخت یک
جاده بین نخجوان و آذربایجان خبر داد.
بر اســــاس توافق صورت گرفته ارمنستان پذیرفته که از
همه مناطقی که طــــی درگیری تصرف کرده بــــود تا  10روز
دیگر ،یعنی بیستم نوامبر ،عقبنشینی کند.
در این توافقنامه عالوه بر زمان بندی خروج نیروهای
ارمنســــتان و مســــیر خروج آنها ،آمده «دو طرف ظرف
مدت سه ســــال برای احداث یک مســــیر ترافیکی در
امتــــداد داالن الچین کـ ــه خانکندی (اسـ ــتپاناکرت-
مرکــــز قرهبــــاغ) و ارمنســــتان را مرتبط میکنــــد» اقدام
خواهند کرد.
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سرمربی سابق پاس همدان
درگذشت

هگمتانه ،گروه ورزش :محمود یاوری پیشکسـ ــوت
فوتبال کشـ ــور و سرمربی سـ ــابق تیم پاس همدان
براثر کرونا درگذشت.
محمد یاوری برادر سـ ــرمربی اسبق تیم ملی فوتبال
ایـ ــران و پاس همدان در این بـ ــاره گفت :محمود به
دلیل ابتال به ویروس کرونا در گذشت.
محمود یاوری یکـ ــی از قدیمیترین پیشکسـ ــوتان
فوتبال ایران بود که سابقه مربیگری سپاهان ،ذوب
آهن ،فجر سپاسـ ــی ،برق شـ ــیراز ،شـ ــاهین بوشهر،
تراکتورسـ ــازی تبریز ،ابومسلم مشـ ــهد ،صبای قم،
اسـ ــتقالل اهواز ،پاس ،استیلآذین ،راهآهن و مس
کرمان اشـ ــاره کرد .او همچنیـ ــن در رده ملی در تیم
جوانان و تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سـ ــرمربی
فعالیت داشته است .وی در سال  89و در مقطعی
سرمربی تیم پاس همدان شده بود.
روحش قرین رحمت الهی

امکان حضور
 17نامزد ریاست در
انتخابات فدراسیون فوتبال!
هگمتانه ،گروه ورزش :تغییرات جدید در اساسنامه
فدراسـ ــیون فوتبال با افزایش شمار اعضای مجمع
همراه خواهد بـ ــود که رابطه مسـ ــتقیمی با افزایش
نامزدهای ریاست فدراسیون هم خواهد داشت.
اساسـ ــنامه تأییدشده فدراسـ ــیون فوتبال از سوی
فیفـ ــا بهعنوان اساسـ ــنامه پیشـ ــنهادی به اعضای
مجمع ارسـ ــال شـ ــده تا در صورت تأیید در مجمع 8
آذر مـ ــاه ،انتخابات فدراسـ ــیون فوتبال طبق همین
اساسنامه برگزار شود.
ابتدا و در بند یک اساسنامه که چالش برانگیزترین
بخش آن بوده ،آمده اسـ ــت« :فدراسـ ــیون فوتبال
جمهـ ــوری اسـ ــامی ایران مؤسس ـ ـهای مسـ ــتقل،
غیرانتفاعـ ــی ،غیردولتی و دارای شـ ــخصیت حقوقی
اسـ ــت که مطابق مقررات جمهوری اسـ ــامی ایران
و برای مدت نامحدود تشـ ــکیل شـ ــده است» .این
ً
تعریف از سـ ــوی فیفا تأیید شده و عینا برای اعضای
مجمع ارسـ ــال شـ ــده اسـ ــت ،اما با توجه به قوانین
داخلی بعید به نظر میرسـ ــد اساسنامه فدراسیون
فوتبال با چنین تعریفی به تأیید برسد .همانطور که
پیش از این هم صحبت شـ ــده ،فدراسیون فوتبال
و فیفـ ــا به توافق رسـ ــیدهاند که تعریف فدراسـ ــیون
طبق اساسنامه قبلی نهاد عمومی غیردولتی باشد
و پس از برگـ ــزاری انتخابـ ــات ،فیفا یک سـ ــال زمان
خواهد داد تا ایـ ــن قانون توسـ ــط دولت و مجلس
اصالح شود و بند فعلی به تأیید برسد.
تغییرات زیادی در جزئیات و کلیات اساسنامه ایجاد
شده است که میتوان نکات را ریز به ریز بررسی کرد،
اما در مسائلی که مربوط به انتخابات است ،شرایطی
ایجاد شده که میتوان انتخابات پیش رو را جذاب و
البته رقابتی کند.
یکی از مسائل تأثیرگذار در انتخابات افزایش تعداد
اعضای مجمع اسـ ــت که تعداد نفـ ــرات از  75نفر به
 89نفر افزایش یافته است .این افزایش هم مربوط
به حضور مربیان تیمهای ملی در ردههای مختلف،
مربیان تیمهـ ــای ملی بانوان و کاپیتانهاسـ ــت که
باعث فوتبالیتر شدن مجمع خواهد شد.
از طرفی شـ ــرایط ثبتنام برای انتخابات فدراسـ ــیون
فوتبال ،بیشـ ــترین و بهترین تأثیر را در اساسـ ــنامه
داشته است .اینکه محدودیت سنی وجود ندارد و
دیگر نیاز به داشتن مدرک تحصیلی برای ریاست یا
عضویت در هیأت رئیسه نیست و سابقه مدیریتی
ورزشی چهار سـ ــاله برای حضور در انتخابات کفایت
میکند .حـ ــاال فوتبالیهـ ــا چگونـ ــه میتوانند بدون
داشـ ــتن سـ ــابقه مدیریتـ ــی وارد انتخابات شـ ــوند؟
سـ ــابقه مدیریتی برای اهالی فوتبال معادلسـ ــازی
شـ ــده اسـ ــت که از جمله آنها برای بازیکنـ ــان چهار
سال سـ ــابقه بازی در لیگ حرفهای مردان یا زنان در
فوتبال یا فوتسـ ــال است .سـ ــابقه بازی در تیمهای
ملی آقایان و بانوان فوتبال و فوتسـ ــال هم معادل
چهار سال سابقه مدیریتی خواهد بود.
مربیان فوتبال نیز میتوانند با سـ ــابقه چهار سـ ــال
مربیگـ ــری در لیگ حرفهای یا مربیگـ ــری تیم ملی ،در
انتخابات شـ ــرکت کنند .شـ ــرایط برای داوران نیز به
این صورت اسـ ــت که قضاوت در چهار سـ ــال لیگ
حرفهای آقایان یا بانوان یا حداقل چهار سال حضور
در لیسـ ــت داوران بینالمللی به آنها اجازه ثبتنام
در انتخابات را خواهد داد.
نکته تغییـ ــر یافتـ ــه دیگر کـ ــه مربوط بـ ــه انتخابات
میشـ ــود ،گرفتن امضای تأییدیـ ــه از اعضای مجمع
برای ثبتنام است .پیش از این رئیس میبایست
 10امضـ ــا از اعضـ ــای مجمع میگرفت که حـ ــاال با پنج
امضا نیز شـ ــرایط بـ ــرای ثبتنـ ــام مهیا میشـ ــود .بر
این اسـ ــاس در صورت تأیید اساسـ ــنامه در مجمع
آتی ،برای نخسـ ــتین بار حداکثر  17نامـ ــزد میتوانند
به منظور رقابت برای کسـ ــب کرسـ ــی ریاسـ ــت وارد
انتخابات فدراسیون فوتبال شوند.
پیش از این با توجه به ضـ ــرورت دریافت حداقل 10
امضـ ــا از اعضای مجمع ،همچنین بـ ــا توجه به تعداد
اعضای مجمـ ــع حداکثر امـ ــکان ورود هفـ ــت نامزد
ریاست به انتخابات وجود داشت.
با توجـ ــه به افزایش تعداد اعضـ ــای مجمع به  89نفر
و با دریافـ ــت پنج امضای تأیید از اعضا ،همزمان این
امکان وجود دارد که حداکثر  17نامزد مجوز ورود به
مجمع برای ریاست فدراسیون را دریافت کنند.
باید دید در صورت تأیید اساسـ ــنامه در مجمع  8آذر
ماه ،آیـ ــا فوتبالیها عالقهای به حضـ ــور در انتخابات
نشـ ــان خواهند داد یا نه ،چرا کـ ــه تغییر این قوانین
حضور آنها را سـ ــهولت بخشـ ــیده و میتواند باعث
افزایش جذابیت انتخابات نیز شود.

چهارمی کماندار همدانی در مسابقات درون اردویی تیم ملی

هگمتانه ،گروه ورزش :در ادامه ســــومین مرحله اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان ،مســــابقات
درون اردویــــی در دو رشــــته ریکرو و کامپونــــد و در  2بخش زنـ ــان و مردان انجـ ــام و نفرات برتر
معرفی شدند.
اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از دهم آبان ماه در سـ ــایت آزادی در حال برگزاری است.
مسـ ــابقات درون اردو یـ ــی بین نفـ ــرات حاضر برگزار شـ ــد و در پایان به نفـ ــرات برتر جوایزی
اهدا شد.

در بخش ریکرو مردان می ـــاد وزیری ،امین پیرعلی،صادق اشـ ــرفی و محمد صادق کبودانی به
ترتیب عنوان اول تا چهارم را به دست آوردند.
در رشــــته کامپوند محمد صالح پالیزبان اول شـ ــد ،دانیال حیدرزاده به مقام دوم رسید و آرمین
پاکزاد و کیارش فرزان سوم و چهارم شدند.
زهرا نعمتی در بخش ریکرو زنان عنوان نخسـ ــت را کسـ ــب کرد رویا نوریان دوم شـ ــد ،سوگند
رحمانی و شیوا شـ ــجاع مهر (از همدان) نیز به عنوان سوم و چهارم معرفی شدند.

در ر شـ ــته کامپو نــــد هــــم شــــیرین
ریحا نـ ــی ،آرزو طاهریــــان و فاطمــــه
عز یـ ــزی نیز بــــه ترتیب اول تا ســــوم
شد ند .
این اردو تا  22آبان مــــاه در تهران ادامه
دارد.

تدبیر ورزشی
برای توسعه روستایی همدان
هگمتانه ،گروه ورزش :قـ ــرار دادن ورزش به عنوان محور
توسـ ــعه روسـ ــتایی تدبیری بـ ــود که ایـ ــن چش ـ ـمانداز را
گسترش داد و م یشـ ــود در آینده نخبگان ورزشی زیادی
به کشور معرفی کرد.
نام روستا و زندگی در آن با مشـ ــاغل پایه مانند کشاورزی
و دامداری گره خورده است ،مشـ ــاغلی که از ساکنان این
مناطق ،مردمان سخت کوشی ساخته است.
بنا بر یک تعریف؛ توسـ ــعه روسـ ــتایی ،راهبردی است که
برای بهبـ ــود زندگـ ــی اقتصـ ــادی و اجتماعی روسـ ــتاییان
تدوین شدهاست .در این شـ ــیوه از توسعه هم مسائل
اقتصادی و هم مسـ ــائل اجتماعی مـ ــورد توجه قرار گرفته
اسـ ــت .اگر ورزش بـ ــه عنوان یـ ــک فعالیـ ــت اجتماعی و
راهکاری بـ ــرای گذراندن اوقات فراغت در روسـ ــتا تعریف
شـ ــود باید گفت توسـ ــعه این مقولـ ــه میتواند در بخش
اجتماعی مورد تأکید قرار گیرد .در این شـ ــیوه از توسـ ــعه
ورزش بـ ــه عنـ ــوان یک کنـ ــش اجتماعی باید بـ ــه گونهای
مورد توجه قرار گیرد که همه استعدادهای ورزشی بالقوه
موجود در روستا را به بالفعل تبدیل نماید.
اهمیت توسـ ــعه روسـ ــتایی با محور فعالیتهای ورزشی
موجب شـ ــد تا دولت در هفت سـ ــال گذشـ ــته گامهای
مؤثری در زمینه توسـ ــعه روسـ ــتایی بـ ــردارد؛ گامهایی که
میتواند سـ ــرآغازی بـ ــر توسـ ــعه همهجانبه ایـ ــن مناطق
باشـ ــد .این توسـ ــعه در حالی بود که دولتهای پیشین
با پرداخت تسـ ــهیالت زود بازده سـ ــعی بر آن داشت تا با
درگیر کردن این جامعه به اشتغال در بخشهای سنتی،
زمینه را برای پیشـ ــگیری از مهاجرت روسـ ــتاییان به کالن
شهرها فراهم کند.
یکی از مهمترین دسـ ــتورالعملهای دولت برای توسعه
ورزشـ ــی روسـ ــتایی افتتاح خانه ورزشی روسـ ــتایی بود که
اکنون شـ ــمار آنها از پنج هزار عبور کرده اسـ ــت .گشایش
این مراکز ورزشـ ــی در محیط روستایی هر چند در گذشته
مورد توجه قرار گرفته بود ،اما تسریع در آن در دولت تدبیر
امید به خدمتی در جهت توسـ ــعه ورزش و ایجاد عدالت
اجتماعـ ــی در محیط روسـ ــتایی تبدیل شـ ــد .در این طرح
سـ ــاختمان یا مرکزی از سـ ــوی دولت در محیط روستایی
برای خانه ورزش ساخته نمیشود بلکه فدراسیون ورزش
روسـ ــتایی و بازیبومی محلـ ــی با بهره گیـ ــری از اماکن غیر

تکمیل و راهاندازی خانه ورزش
روستایی یکی از اولویتهای دستگاه
ورزش همدان است که باید ضمن
سرعت بخشیدن در روند اجرایی آن ،در
سال آ تی شاهد بهره برداری حداکثری از
خانههای ورزشی باشیم.
فعال و بدون استفاده و پس از مرمت نسبی ،این اماکن
به شورای اسالمی روستاها و دهیاریها تحویل میشوند
تا براسـ ــاس مسـ ــؤولیت خود ،اداره خانههای ورزش را به
عهـ ــده بگیرنـ ــد و خدمات ورزشـ ــی الزم را ،بـ ــرای جوانان و
نوجوانان روستا مهیا کنند.
در شـ ــش ماهه نخسـ ــت سـ ــال  1399بیـ ــش از  600خانه
ورزش روستایی در سراسر کشـ ــور افتتاح شد و با افتتاح
 450خانه ورزش روسـ ــتایی در هفته تربیت بدنی شـ ــمار
این خانهها در هشت ماه اول سال از مرز هزار عبور کرد.
بنا به گفته «عبدالحمید احمدی» تا پایان دولت دوازدهم،
هفت هزار و  500خانه ورزش روستایی افتتاح خواهد شد.
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش
و جوانان این مهم را در مجمع سـ ــاالنه فدراسیون ورزش
روستایی و بازیهای بومی و محلی اعالم کرد.
توسـ ــعه ورزش با ایجاد خانه ورزش روسـ ــتایی تنها اقدام
دولت برای ایجاد بسـ ــتر مناسب ورزشـ ــی در روستا نبود،
بلکه وزارت ورزش و جوانان با برگزاری المپیاد جام خوشه
چیـ ــن گام مهمی بـ ــرای سـ ــاماندهی ورزش ایـ ــن مناطق
برداشت .این جشنواره در  2بخش زنان و مردان با حضور
ورزشکاران روستایی اسـ ــتانهای مختلف در پنج مرحله
برگزار و مرحله نهایی و کشـ ــوری آن نیز در دهه فجر سال
1398برگزار شـ ــد .بنا به گفته «رضـ ــا حجتی» مدیرکل دفتر
توسـ ــعه ورزش روسـ ــتایی ایده برگزاری ایـ ــن رقابت بزرگ
توسط «مسعود سـ ــلطانیفر» وزیر ورزش و جوانان ارائه و
با پشتیبانی مالی و اداری شخص وزیر به سرانجام رسید.
جام خوشهچین برای نخسـ ــتین بار در پنج رشته فوتبال،
والیبال و طنابکشـ ــی (تیمی) ،دوومیدانی ،چوب کشـ ــی

و هفتسـ ــنگ مهارتی (انفرادی) در بخش زنان و مردان
در 31استان برگزار شد.
دیگر اقـ ــدام مهم دولـ ــت تدبیـ ــر و امید ،بحـ ــث آموزش
رشـ ــتههای تخصصی در مناطق روسـ ــتایی بـ ــود .در نگاه
نخسـ ــت افتتاح چند هـ ــزار خانه ورزش روسـ ــتایی بدون
توجه به مسـ ــاله آموزش و اسـ ــتعدادیابی نمیتوانسـ ــت
کارایی مفید را برای جوانان این مناطق داشـ ــته باشـ ــد اما
وزارت ورزش و جوانان در تازهترین اقدام خود ،با تشکیل
کمیتـ ــه ورزش روسـ ــتایی در فدراسـ ــیونهای تخصصی
موافقت کرد.
«عباسعلی اکبری» سرپرسـ ــت فدراسیون بومی محلی در
این زمینه گفت:بخشـ ــی از ورزش روسـ ــتایی به بازیهای
بومی و محلی بـ ــر میگردد و بخش دیگـ ــر آن ورزشهای
نوینی اسـ ــت کـ ــه روز بـ ــه روز تعـ ــداد آنان در دنیا بیشـ ــتر
خواهد شد .برای ترویج این رشتههای مدرن باید اقدامات
تخصصی صورت گیرد و این اقدامات توسط کارشناسان
فدراسـ ــیون تخصصـ ــی بایـ ــد انجام شـ ــود .با گسـ ــترش
ورزش در روسـ ــتایی  2هدف مهم توسـ ــط وزارتخانه و زیر

همدان در حسرت میزبانی لیگ دسته یک والیبال مردان

شهردار همدان در بازدید از اردوی آماده سازی
تیم فوتبال شهرداری

سروقامتان به مشهد پرواز میکنند

نگران مسائل مالی نباشید

هگمتانه ،گروه ورزش :شـ ــهردار همدان بـ ــا بیان اینکه
تیـ ــم فوتبال شـ ــهرداری همدان مـ ــورد حمایت اعضای
شورای اسالمی شـ ــهر همدان و مدیریت شهری است،
گفت :بازیکنـ ــان تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان نگران
مسائل مالی نباشند.
عبـ ــاس صوفـ ــی در بازدیـ ــد از تمرینـ ــات تیـ ــم فوتبـ ــال
شهرداری گفت :امسال سیاست مدنظر حمایت کامل
از تیم فوتبال بزرگساالن شهرداری همدان است.
وی افزود :بعد از چندین سـ ــال حضور در لیگ دسـ ــته
دوم فوتبال کشـ ــور بـ ــه این نتیجه رسـ ــیدهایم که دیگر
صالح نیسـ ــت در این لیـ ــگ فعالیت کنیم و امسـ ــال
هدف ،صعود تیم فوتبال شـ ــهرداری همـ ــدان به لیگ
دسته اول فوتبال کشور است.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه فوتبال همـ ــدان از ظرفیـ ــت باالیی
برخوردار اسـ ــت ،بیان کرد :در تشـ ــکیل تیمهای شـ ــهر
باید از ظرفیت بومی اسـ ــتان استفاده شود و امسال نیز
با تمام مشـ ــکالت مالی تالش میکنیم دغدغه مالی در
تیم فوتبال شهرداری همدان وجود نداشته باشد.
شـ ــهردار همدان عنوان کرد :اگر سـ ــال گذشته غفلت
صورت نمیگرفت تیم فوتبال شهرداری ظرفیت صعود
داشت و میتوانسـ ــت به این موفقیت برسد بنابراین
بایـ ــد در این فصل بازیکنان تالش خـ ــود را چندین برابر
کننـ ــد و باغیـ ــرت و تعصب بـ ــرای نام فوتبـ ــال همدان
بجنگند تا در پایان فصل جشن صعود بگیریم.

صوفـ ــی با اشـ ــاره بـ ــه حمایـ ــت مدیریت شـ ــهری از تیم
فوتبـ ــال شـ ــهرداری همـ ــدان گفـ ــت :بازیکنـ ــان نگران
مسـ ــائل مالی و پشـ ــتیبانی نباشـ ــند ،اعضای شـ ــورای
اسالمی شهر و مدیریت شهری در کنار مدیرکل ورزش
و جوانان اسـ ــتان حمایتهای الزم را از این تیم در طول
فصل خواهند داشت.
معاون مالی شهرداری همدان نیز در این دیدار گفت :به
کادرفنی جدید تیم فوتبال شهرداری که از مفاخر استان
هسـ ــتند تبریک عرض میکنم و امیدوارم فصل خوبی را
همراه با صعود به دسته باالتر پشتسر بگذارند.
رضاابرارخرمافزود:ایناطمینانرامیدهم کهدر طولفصل
بازیکنانوکادرفنینگرانمسائلمالینباشندودر حمایت
از تیمفوتبالشهرداریهمدانکوتاهینخواهیمکرد.
 هر بازی در فصل پیشرو برای ما یک جنگ تمام
عیار است
سـ ــرمربی تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان نیز گفـ ــت :از 20
روز پیـ ــش اردوی تیم فوتبال شـ ــهرداری همـ ــدان به طور
شبانهروزیبرقرار استوتمریناتتیمراپیگیریمیکنیم.

در حاشیه فهرست تیم ملی فوتبال

انتقادها و اتهامها ،درست یا نادرست؟
هگمتانه ،گروه ورزش :سـ ــرمربی کروات تیم ملی فوتبال
در دومیـ ــن اردوی تیمش بـ ــا اتهاماتی از قبیـ ــل ارتباط با
داللها و ایجنتهای فوتبالی مواجه شـ ــده که در صورت
صحت میتواند دودمان هر مربی را به باد دهد.
اگر چه حدودا  9ماه از آغاز مربیگری اسکوچیچ میگذرد و
او انتقادات از نحوه انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی
را پشت سر گذاشـ ــته اما مرد کروات به تازگی چالشهای
واقعی را تجربه میکند؛ چالشـ ــی که در گذشـ ــته به سـ ــراغ
قدیمیتـ ــر و برخـ ــی بزرگتـ ــر از او یعنی ک ـ ـیروش ،برانکو،
ویلموتـ ــس ،بالژویچ ،ایویـ ــچ و حتی مربیـ ــان وطنی مانند
مایلیکهن ،قلعهنویی ،پروین و ...هم رفته است.
انتخاب فهرست محدودی از بازیکنان یکی از چالشهای
همیشـ ــگی مربیان تیم ملی است که وظیفه تکمیل پازل
فکری سـ ــرمربی را برعهده دارند .شـ ــاید این یک موهبت
بزرگ باشـ ــد که شـ ــمار بازیکنان آماده و در دسترس برای
تیم ملی زیاد از حد باشـ ــد اما چه کسـ ــی اسـ ــت که در این
شرایط از چالش واقعی یعنی انتقاد به فهرست بازیکنان
دعوت شده جان سالم به در ببرد.
  اسـ ــکوچیچ در اول راهـ ــی کـ ــه برانکـ ــو و کیروش
رفتهاند

مجموعههای آن دنبال خواهد شد.
وی ادامـ ــه داد :هـ ــدف اول وزارت ورزش و جوانــــان ایــــن
اسـ ــت که فقر حرکتی و برخی از آســــیبهای آن در روستا
زدوده شـ ــود و در ادامـ ــه با شناســــایی اســــتعدادها راه را
برای معرفی نخبگان ورزشی روســــتا به ورزش ملی فراهم
کنیـ ــم .در صـ ــورت تحقـ ــق این مهــــم عدالت ورزشــــی در
مناطق روستایی نیز برقرار میشود .با موافقت «مسعود
سـ ــلطانیفر» وزیـ ــر ورزش و جوانــــان ،فدراســــیونهای
تخصصی موظف شـ ــدند گزارش خود را در زمینه توســــعه
ورزش در روستا در اختیار وزارتخانه قرار دهند.
به نظر میرسـ ــد که نگاه دولت به فعالیتهای روستایی
تنها بر روی مشـ ــاغل سنتی نیست بلکه تزریق هیجان و
پرورش نخبه از طریق ورزش بــــه راهبری امیدبخش برای
این منطقه تبدیل شده است که به زودی سطح پوشش
آن تمام مناطق روستایی را در برخواهد گرفت.
تجهیز بیـ ــش از یکصد خانه ورزش روسـ ــتایی در
همدان
در سال جاری ایجاد یکصد خانه ورزش روستایی در سطح

همدان در دستور کار است و البته سال گذشته  90خانه
ورزش روستایی در سطح این استان تجهیز شد.
تجهیــــز خانههــــای ورزش روســــتایی در نقاطـ ــی صـ ــورت
میگیرد که جزو مناطق کمتر برخوردار هستند.
خانههای ورزش روســــتایی در مکانهای بدون استفاده
شــــامل مدارس ،حمامهای قدیمی و متروکه ،سـ ــولهها و
انبارهای واقع در روستاها راهاندازی میشوند.
تکمیــــل و راهانــــدازی خانــــه ورزش روســــتایی یکـ ــی از
اولویتهای دستگاه ورزش همدان است که باید ضمن
سرعت بخشــــیدن در روند اجرایی آن ،در سال آتی شاهد
بهره برداری حداکثری از خانههای ورزشی باشیم.
در مجموع خانههای ورزش روســــتایی بــــا هدف کاهش
آسیبهای اجتماعی ،توســــعه ورزش روستایی ،افزایش
نشــــاط و شــــادابی و پرکــــردن اوقــــات فراغــــت جوانان و
نوجوانان در روســــتاها ســــاخته و تجهیز میشوند ضمن
اینکــــه افزایش ســــرانه ورزش در روســــتاها حائز اهمیت
است و دستگاه ورزش استان نیز توجه ویژه به این حوزه
دارد.

همزمان با آغاز دومین اردوی تیم ملی ،دراگان اسکوچیچ
فهرسـ ــتی را اعـ ــام کـ ــرده کـ ــه در آن ،بازیکنانـ ــی ماننـ ــد
سـ ــردار آزمون ،مهدی طارمـ ــی ،علیرضـ ــا بیرانوند ،علیرضا
جهانبخش ،مهدی ترابی ،سـ ــامان قدوس ،محمد محبی
غایب هسـ ــتند و خودش به مشـ ــکالت پیرامـ ــون درباره
عدم دعـ ــوت از آنها اقـ ــرار کرده اسـ ــت اما وریـ ــا غفوری،
اشـ ــکان دژاگـ ــه ،رامیـ ــن رضاییـ ــان ،حامد لک ،مســــعود
شـ ــجاعی ،محمدرضا خانزاده و ...بازیکنانی هسـ ــتند که تا
قبل از حضور این سـ ــرمربی کـ ــروات ،مهرههای ثابت تیم
ملـ ــی بودنـ ــد و غیبت این همـ ــه بازیکـ ــن در اردوی اخیر،
منتقدانی خواهد داشت.
نخسـ ــتین اتهام به همـ ــه مربیان تیم ملـ ــی حداقل در دو
دهه گذشـ ــته ،همکاری با داللها یـ ــا ایجنتهای فوتبال
اسـ ــت .از برانکو ایوانکوویچ گرفته تـ ــا کارلوس کیروش
این وضعیت را تجربه کردهاند .نمیتوان انتظار داشت که
اسکوچیچ با این شائبه مواجه نشود که او هم در دعوت
از برخی بازیکنان از برخی مشـ ــاورانش کـ ــه مدیر برنامه یا
ایجنت فوتبالی هم هسـ ــتند ،خط گرفته و شـ ــاید ریالی یا
دالری هم عاید او شده است.
برای یادآوری باید گفت که در هر دورهای بازیکنانی بودند

رضا طالییمنش افزود :در این  20روز بیش از  38جلسه
صبح و بعدازظهر تمرینات را پشتسر گذاشتهایم.
وی با بیان اینکه امیدوارم فصل خوبی پیشرو داشـ ــته
باشـ ــیم ،اضافه کرد :در این فصل از نخسـ ــتین دیدار هر
بازی برای ما حکم یک جنگ تمام عیـ ــار را دارد و هر دیدار
برای کسـ ــب  3امتیاز وارد میدان خواهیم شد همچنین
بازی خانگی و خارج از خانه برای ما تفاوتی نخواهد داشت.
سـ ــرمربی تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان عنـ ــوان کرد:
حضور کادر مدیریتی توانمند در کنار تیم برای ما موجب
دلگرمی بـ ــوده و باعث م یشـ ــود تا با خیال آسـ ــوده در
میدان فوتبال حضور پیدا کنیم.
طالییمنش با اشـ ــاره به ظرفیت بومی فوتبال همدان
گفت :هدف در ابتدا حمایـ ــت از بازیکنان بومی بوده و
در حال حاضر بیش از  90درصـ ــد بازیکنان بومی جذب
شـ ــدهاند و همواره اعتقادم حمایـ ــت از بازیکنان بومی
بوده است.
تیـ ــم فوتبال شـ ــهرداری همـ ــدان در لیگ دسـ ــته دوم
فوتبال کشور فعالیت میکند.

که هدف انتقادات قرار گرفتند و شـ ــائبه داللی با سرمربی
تیـ ــم ملی دربـ ــاره حضـ ــور آنها وجـ ــود داشـ ــت .در دوره
برانکو بیشترین انتقادات به حضور بازیکنان نظیر جالل
کاملیمفرد ،محمد علوی ،علی بداوی ،ستار زارع و ...بود.
این فهرسـ ــت را باید بـ ــا کارلوس کیروش هـ ــم تکمیل
کرد کـ ــه بعـ ــد از دسـ ــتاوردهای گوناگـ ــون در تیـ ــم ملی
از جملـ ــه دو بـ ــار حضـ ــور متوالی در جـ ــام جهانـ ــی و ارائه
بازیهای بسـ ــیار خوب مقابل تیمهای آرژانتین ،پرتغال
و اسـ ــپانیا ،همچنان با اتهـ ــام داللی مواجه بـ ــود .آخرین
مورد محمدحسـ ــین کنعانیزادگان بود کـ ــه میگفتند از
طریق داللها به تیم ملی راه یافته اما حاال نه تنها تبدیل
به ستون اصلی خط دفاعی پرسپولیس شده که در تیم
ملی جایگاه ثابتی دارد.

  اسکوچیچ به وعدهات عمل کن
اسـ ــکوچیچ تافتـ ــه جـ ــدا بافته نیسـ ــت که از ایـ ــن قبیل
مسـ ــائل جان سـ ــالم به در ببرد و انتظار داشته باشد برای
همه انتخابهایش دسـ ــت بزنند و او را تحسـ ــین کنند.
تنهـ ــا راه باقی مانده برای اسـ ــکوچیچ همان راهی اسـ ــت
که مربیان قبلی رفتند؛ او بایـ ــد در گذر زمان ثابت کند که
انتخابهایـ ــش توانمندتـ ــر از چیزی بودند کـ ــه طرفداران
فوتبال تصور میکنند.
بهـ ــای او بـ ــا واکنش منفـ ــی بازیکنان سـ ــابق تیم
انتخا 
ملی از جمله اشـ ــکان دژاگه و وریا غفوری هم مواجه شده

هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :مشـ ــهد به عنوان شــــهر میزبان
جدیـ ــد دور رفت گـ ــروه الف در لیگ دســــته یــــک مردان
کشور ،جایگزین همدان شد.
بیسـ ــت و نهمیـ ــن دوره از مســــابقات والیبــــال قهرمانی
باشـ ــگاههای دسـ ــته یک مردان ایران ،جام سردار شهید
حاج قاسم سلیمانی با حضور  18تیم در دو گروه مقدماتی
آغاز خواهد شد.
تی مهـ ــای شـ ــهرداری جـ ــوان ارومیــــه ،مس رفســــنجان،
سـ ــروقامتان همـ ــدان ،مقاومت بســــیج ،ملــــوان تهران،
مجتمع فوالد خراسـ ــان ،اشتادســــازه و هــــوادار تهران در
گروه الف این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.
در گروه ب نیـ ــز ،تیمهای رعـ ــد پدافند قم ،سامســــونگ
جویبار ،عقاب ملل اردبیل ،پـ ــاس گرگان ،صنایع اردکان،
ایرانشید چالوس ،خوش سیمای آمل و هوشیار تبریز به
مصاف هم میروند.
پیشتر کمیته برگزاری رویدادها و مســــابقات فدراسیون
والیبـ ــال ،برنامه مرحله نخس ـــت دور رفــــت متمرکز لیگ
دسـ ــته یک مـ ــردان کشـ ــور را اعالم کــــرده بود و قــــرار بود
مسـ ــابقات گروه الف به میزبانی همدان برگزار شــــود ،اما
تیم سـ ــروقامتان همدان از میزبانی این رقابتها به علت
دریافت نکردن مجوز استانی ،انصراف داد.
بر این اسـ ــاس ،تیم اشتادس ـــازه مشــــهد با کسب مجوز
ستاد اسـ ــتانی مقابله با کرونا ،مســــؤولیت میزبانی گروه
الـ ــف لیگ دسـ ــته یـ ــک مـ ــردان در مرحله نخســــت دور

مقدماتــــی را به دســــت آورد .ورود تیمها به این شـ ــهر روز
جمعه  23آبانماه خواهد بود و مسابقات از روز شنبه 24
آبانماه آغاز میشود.
مسابقات گروه ب نیز بر اســــاس برنامه اعالم شده قبلی
به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد.
ســــاعت برگزاری دیدارها در دو شهر مشهد و اردبیل  14و
 30دقیقه و  17و  30دقیقه است و تیمهای شرکتکننده
در لیگ دســــته یک ،روزهای  28 ،27 ،25 ،24و  30آبانماه
بازی دارند و روزهای دوشــــنبه و پنجشنبه  26و  29آبان نیز
زمان استراحت خواهند داشت.
در این مرحلــــه ،هر تیم  5دیدار برگــــزار میکند و پس از
اســــتراحتی دو هفتهای برای ادامه مســــابقات و مرحله
دوم دور رفــــت ،بــــه شــــهر میزبــــان جدید هر گـ ــروه که
متعاقبا اعالم خواهد شــــد ،ســــفر میکند تا سـ ــه دیدار
دیگر خود را پیگیری کند.

اسـ ــت و قطعا با گذر زمان مخالفان بیشــــتری هم خواهد
داشت که همه این مسائل باعث نگرانی است و ممکن
اسـ ــت همانند گذشـ ــته نه چنــــدان دور ،باز هــــم به خاطر
عالقهمندیهای رنگی فوتبالدوستان ،دو قطبی عجیبی
در تیم ملی ایجاد شود.
اسـ ــکوچیچ در نخستین نشســــت خبری خود به عنوان
سـ ــرمربی تیم ملـ ــی درباره انتقــــادات از ســــوی مربیان و
بازیکنان و احتمال قرار گرفتن برخی در فهرســــت سیاه
او ،صراحتا اعالم کرد که نه فشــــار رســــانهها برای انتخاب
بازیکـ ــن را میپذیـ ــرد و نـ ــه درهــــای تیمملــــی را بــــه روی
انتقـ ــادات خواهد بسـ ــت و هیچ گاه انتقــــاد بازیکنانش
باعث ایجاد فهرسـ ــت سـ ــیاه در مســــیر انتخابهایش
نخواهد شـ ــد« :هیچکس نمیتواند مرا بخرد .فهرســــت
سیاه هم ندارم .همه افرادی که در خانواده بزرگ فوتبال
ایـ ــران فعالیت میکننـ ــد ،میتوانند درباره تیــــم ملی نظر
بدهند و انتقـ ــاد کنند .با افـ ــراد منتقد با احتــــرام برخورد
میکنم».
تهـ ــای او در نخسـ ــتین روزهــــای مربیگــــری ،قــــرار
صحب 
نیست فراموش شود و به نوعی سوگندنامه او به عنوان
سـ ــرمربی تیم ملی اسـ ــت .او برای موفقیت در ایران ،ابتدا
بایـ ــد خـ ــودش را از هر گونه مســــائل حاشــــیهای از جمله
حضور مدیربرنامهها و ایجنتها در اطراف تیمش مصون
نگ ه دارد که اگر جز این شود ،کالهش پس معرکه خواهد
بود .او بعد از این اسـ ــت کـ ــه میتواند تیمــــش را برای هر

رقابتی ســــختی آماده کند و با موفقیت در بازیهای بزرگ،
احترام فوتبال دوستان ایرانی را برای خود بخرد.
با تمام این مسائل ،یک نکته بســــیار مهم وجود دارد که
شاید دلیل اصلی روانه شدن سیل انتقادات به فهرست
تازه تیم ملی هم از همین ناشــــی شــــود؛ این که اگر قصد
اســــکوچیچ جوانگرایی ،تغییــــر فضا ،تزریق خـ ــون تازه به
تیــــم ملی ایجــــاد انگیزه در ســــایر بازیکنانی که زیر سـ ــایه
ملیپوشــــان قرار گرفتهاند بود ،چرا این زمــــان را برای این
هدف انتخاب کرد؟
تیــــم ملی چند مــــاه دیگر بایــــد در چند دیدار حسـ ــاس و
ســــخت برابر عــــراق ،بحریــــن ،هنگکنگ و کامبـ ــوج قرار
بگیرد که دو مورد نخســــت بســــیار دشــــوار خواهند بود.
بنابراین عقل ســــلیم حکم میکند که در بازی دوسـ ــتانه
خوب و بــــا کیفیتی مثــــل دیدار بــــا بوســــنی ،از بازیکنانی
استفاده شود که بیشترین توان و تجربه را برای دیدارهای
انتخابی جام جهانی دارند .اکنون چه زمانی برای استراحت
دادن به لژیونرهای با تجربه تیم ملی اســــت؟ قرار است در
کدام اردو یا بازی دوســــتانه  -تا شــــروع دیدارهای انتخابی
جام جهانی  -از آنها استفاده شود تا تیم ملی به هماهنگی
کامل و ایدهآل برسد؟
بــــا در نظر گرفتن این مــــورد خاص ،باید گفت که بیشـ ــتر
انتقادها از فهرســــت تیم ملــــی کامال وارد اسـ ــت اما باید
امیدوار بود که اتهامها به ســــرمربی و سایر ارکان تیم ملی
درست نباشد.

چهارشـــنبه  21آبان  1399شـــماره 4658

آبروی محله

محله ما

شهید علیرضا غفاریان

محلـه خاتونیه

شهید علیرضا غفاریان متولد بیستم فروردین سال  1341در همدان بود.
او در تاریخ بیست و دوم فروردین سال  1362در زندان ابوغریب بصره به فیض شهادت نائل امد.

103

گزارش هگمتانه از محوطه پیچ زندان و زیارتگاهی در آن حوالی:

خاتونیه نقطه ارتباط خیابان بین النهرین و پیچ زندان
نگارنده رسـ ــاله عراق عجم در عهده ایلخانان در باب اصل
بنـ ــای خاتونی ههـ ــا معتقد اسـ ــت که ایـ ــن بناها بـ ــه دوران
مغولهابازمیگردد.
از منظـ ــر گردشـ ــگری این منطقـ ــه دارای فضـ ــای طبیعی و
مصنوعی پارک میباشد و نماز جماعت ،مراسم دعا و زیارت
و قرائـ ــت زیارتنامـ ــه در آن اجرا م یشـ ــود و همچنین دارای
صندوق نذورات است که درامد آن عمدتا صرف امور جاری
امامزاده میشود.

هگمتانه ،گـ ــروه محله مـ ــا  -راضیه مهـ ــری :از خیابان بین
النهرین و محله دورودآبـ ــاد در ضلع جنوبی میدان آرامگاه
بوعلی که به سـ ــمت خیابان میرزاده عشقی و جنوب غربی
آرامگاه پیـ ــش میرویم ،از کنار مسـ ــجد شـ ــریف الملک و
بازارچهای که در گذشـ ــته کنار این مسـ ــجد وجود داشـ ــته
میگذریم و به کوچهای میرسـ ــیم که به نام کوچه خاتونیه
معروف و مزین به نام مبارک شـ ــهید موانیهای است .این
کوچه به زیارتگاهی منتهی میگردد به نام خاتونیه.
محوطـ ــه خاتونیـ ــه در واقـ ــع نقطـ ــه ارتباطـ ــی بیـ ــن خیابان
بینالنهرین و خیابان میرزاده عشقی و منطقهای به نام پیچ
زندان اسـ ــت که در حال حاضر تقاطع کارشناس نامگذاری
شده است .این محوطه به دلیل وجود بقعه خاتونیه(ع) در
محلهدورودآبادچنیننامیبهخودگرفته،زیارتگاهیکهپس
از تعریـ ــض کوچهای که در آن واقع اسـ ــت ،از خیابان میرزاده
عشـ ــقی دیده م یشـ ــود .از میانه کوچه خاتونیـ ــه ،کوچهای
منشعبمیشود کهبهطرفدوگورانمیرفتهاست(چمن
دوگوران با احداث خیابان پاسـ ــتور کامال از بین رفته است).
اینشاخهراامروزهبهنامشهیدبیاتیمیشناسند.

  زیارتـ ــگاه خاتونیه(ع) عمدتا مورد اسـ ــتقبال زنان
است
اهالی معتقدند که این امامزاده فرزند امام موسیبن جعفر
ً
علیهالسـ ــام اسـ ــت .این زیارتگاه عمدتا توسط زنان مورد
استقبال قرار میگیرد و مردان کمتر و بسیار به ندرت به این

محل میآیند .برگزاری جلسات زنانه همچون زیارت عاشورا
و قرائت قرآن بطور متوالی در این مکان دیده میشود.
گفت ه میشود که زیارتنامه قبلی این امامزاده و سنگ قبر آن
که تاریخ این بقعه بر روی آن نگاشـ ــته شده بود ،به سرقت
رفته اسـ ــت؛ زیرا اراضی و موقوفاتی داشته که در این اسناد
موجود بوده؛ اما برای پنهان گذاشـ ــتن اراضی و خانههایی
موقوفی که ساخته شده است ،آن را به سرقت بردهاند.
این امامزاده به لحاظ تاریخی و آثارباستانی از شهرت آنچنانی
برخوردار نیسـ ــت .میگویند این امامزاده نسل در نسل در
دست خاندان ابوالمعالی بوده است.

  معماری امامزاده خاتونیه(ع)
دیوار ههـ ــای بقعه سـ ــاده و بدون هـ ــر گونه پیرایه اسـ ــت.
بقعهی مستطیل شـ ــکل در سـ ــال  1369تجدید بنا شده
اسـ ــت و در حدود  13در  7متر مسـ ــاحت دارد .وضوخانه و
نمازخانه از جمله امکاناتی است که در اطراف آن وجود دارد.
در گذشته در این بقعه ضریح کوچکی به سبک خانهمربع
شده نصب کرده بودند ،اما اکنون ضریح آن فلزی است و از
ضریح قبلی اطالعات درستی در دست نیست.
مرقـ ــد و حـ ــرم دارای گچبـ ــری سـ ــادهای اسـ ــت کـ ــه بعدها
رنگکاری شده و ضریح در وسط آن قرار گرفته است .گنبد
آن فلزی است و قطری حدود  2متر دارد.
داخل حرم دارای گچبری زیبا ،آئینهکاری ظریف و کتیبهای از
آیات قرآنی است که چندان خوانا نیست.

  زمینهای فالحت ،منطقهای وسیع باالدست پیچ
زندان
از کنار بقعه خاتونیه(ع) و بوسـ ــتان خاتونیه که در جوار این
زیارتگاه کوچک است میگذریم و پس از طی مسیر کوتاهی
از کوچهای به نام کوچه شـ ــهید علیرضا غفاریان به خیابان
میرزاده عشقی و پیچ این خیابان که معروف به پیچ زندان
است میرسیم.
البته پیش از آن که خیابان میرزاده عشـ ــقی در کار باشـ ــد
آنجا زمینهای زراعی و بیشـ ــه زارهایی بـ ــود متعلق به اداره
فالحت (کشاورزی) ،که منطقهای وسیع را شامل میشد به
نام منطقه فالحت.
ایـ ــن منطقه در انتهـ ــای خیابانی بـ ــه نام خیابـ ــان فالحت،
باالدست پیچ زندان ،قرار داشت که از ضلع جنوبی خیابان
میرزاده عشقی در پیچ زندان منشعب میشد و تا زمینها
و بیشههای متعلق به اداره فالحت امتداد مییافت.
البته با احداث هنرسـ ــتان فنی در خیابان فالحت ،نام این
خیابان به خیابان شـ ــهیدان دیباج شـ ــهرت یافت .بعضی
هم جهت اسـ ــتقرار هنگ ژاندارمری در اینجا ،به آن خیابان
ژاندارمـ ــری میگفتند .هنرسـ ــتان و این خیابـ ــان که امروزه
تبدیل به بلوار شده اسـ ــت ،به نام خیابان شهیدان دیباج
از شـ ــهدای دوران مبـ ــارزات خونبار مـ ــردم دارالمجاهدین
همدان مزین شده است.
در حال حاضر برای رسـ ــیدن بـ ــه آرامگاه بوعلی از سـ ــمت
خیابان میرزاده عشقی و پیچ زندان که در انتهای زمینهای
فالحت قرار دارند باید از محوطه خاتونیه گذشت.

به دو پیچ نود درجهای نزدیک به هم میرسـ ــد ،سـ ــپس در
همـ ــان جهت امتداد مییابد؛ چون ایـ ــن دو پیچ در مقابل
زندان سـ ــابق شـ ــهر واقع بود ،ایـ ــن منطقه به پیـ ــچ زندان
معروف شد.
اعمال نفوذ یکی از خاندانهای سرشـ ــناس شهر که خانه
شان در مسیر خیابان قرار گرفته بود ،موجب پیدایش این
دو پیچ شد .چراکه خانه آنها مانع کشیدن مسیر مستقیم
خیابان شـ ــده و در نهایت برای احداث خیابـ ــان دو پیچ در
این قسمت ایجاد شده است تا خانه تخریب نگردد .پس
از خیابان کش ـ ـیها و با گسـ ــترش شهر به سـ ــمت باغ ها،
مغازه داران زیادی هم در پیچ زندان مشـ ــغول به کسب و
کار شـ ــدند .یکی از قدیمیترین آنها فروشـ ــگاه نیشابوری
است.

  30سـ ــال پیـ ــش دیـ ــوار زندان تـ ــا وسـ ــط خیابان
میرزاده عشقی میآمد
سیدکاظم نیشابوری یکی از قدیمیترین کسبه پیچ زندان
است که بنا به گفته خودش بیش از  35سال

هگمتانه ،گروه محلـ ــه ما  -راضیه مهـ ــری :در خیابانها و
کوچـ ــه پس کوچههای شـ ــهر همدان کـ ــه راه میرویم ،در
هر محلـ ــه ای ،با کانونهـ ــا و مؤسسـ ــات فرهنگی مواجه
میشویم که برپایی و فعالیت آنها نشان از فرهنگ کهن
این دیار دارد و دلیلی اسـ ــت بر نامگذاری این شهر به نام
پایتخـ ــت تاریخ و تمدن که بدون پشـ ــتوانه غنی فرهنگی
ممکن نخواهد بود.
در خیابـ ــان میرزاده عشـ ــقی نیز ،با گـ ــذر از پیچ زنـ ــدان ،از
کوچه شهید علیرضا غفاریان که به سمت خاتونیه و بین
النهرین میرویم ،تابلوی "موسسـ ــه فرهنگی آزاده شهید
اکبر قاسـ ــمی" و همچنین "موسسـ ــه تشـ ــکل پیام آوران
ایثار" به چشـ ــم میخورند که روزنامه هگمتانه با مسؤول
این مؤسسـ ــه گفتگویی حول فعالیتهای آنها داشـ ــته
است.
مسؤول مؤسسـ ــه پیام آوران ایثار و رئیس هیأت مدیره
مؤسسه فرهنگی شهید قاسـ ــمی ،با اشاره به فعالیت 4
سـ ــاله این دو مؤسسـ ــه در محدوده پیچ زندان و محوطه
خاتونیـ ــه گفت :مؤسسـ ــه پیـ ــام آوران ایثـ ــار مجموعهای
کشوریسـ ــت که بـ ــه صـ ــورت ملی بـ ــه ثبت رسـ ــیده و ما
مسؤول دفتر استانی آن در همدان هستیم.
سـ ــیدجعفر دعوتی ،آموزش و تربیت راویان و سـ ــخنوران

  بقعه خاتونیه(ع) در غربت خاصی به سر میبرد
وی در رابطـ ــه بـ ــا فعالیـ ــت ایـ ــن مؤسسـ ــات فرهنگی در
نزدیکـ ــی زیارتـ ــگاه خاتونیه(ع) نیـ ــز گفت :ایـ ــن منطقه از
مناطق قدیمی شهر همدان اسـ ــت و وجود این امامزاده
قدیمی در ایـ ــن محل برکت بزرگی اسـ ــت که متأسـ ــفانه
آن طـ ــور که شایسـ ــته به ایشـ ــان پرداخته نشـ ــده و بقعه
خاتونیه(ع) در غربت خاصی به سر میبرد.
مسؤول مؤسسه تشـ ــکل پیام آوران ایثار از ارادت مردم
آن محـ ــل به خانم خاتونیه(ع) سـ ــخن گفـ ــت و ادامه داد:
امـ ــروزه این بقعه اکثـ ــرا برای مردم همین ناحیه شـ ــناخته
شده است در حالی که در گذشـ ــته بسیاری از همدانیها

  کاهش ترافیک با تعریف فضای سـ ــبز میانه پیچ
زندان
در حــــال حاضر رونــــق کســــب و کار در این نقطه از شـ ــهر
همدان که معروف به پیچ زندان اســــت بنا به گفته کسبه
آن خوب میباشــــد و مغازه دارها از کاسبی خود تاحدود ی
رضایت دارند.
طراحی فضای ســــبز در میانه پیــــچ زندان و ایجاد مسـ ــیری
انحرافــــی در مقابــــل مغازهها کــــه عمدتا محلی بــــرای پارک
خودرویکسبهویامشتریانآنهاست،اینموقعیتراایجاد
کردهکهمسالهترافیکناشیاز پارکماشینها،در اینناحیه
کمتر دیده شود و کسبه نیز از این موضوع
رضایتداشتهباشند.

زورق خاطرات

فعالیت مؤسسات فرهنگی
در محلهای با پشتوانه غنی فرهنگی
را ،از جمله اهداف این مؤسسـ ــه دانست و افزود :در حال
حاضر  140نفر راوی و سـ ــخنور عضو مجموعـ ــه پیام آوران
ایثار در اسـ ــتان همدان هسـ ــتند که حـ ــدود  60نفر آنها از
شهروندان همدانی میباشند.
وی اضافـ ــه کرد :ایـ ــن مؤسسـ ــه فعالیتهـ ــای فرهنگی
گسـ ــتردهای دارد که برپایی نشستهای گروهی و صنفی
از جمله آنهاست.
دعوتی همچنیـ ــن در خصوص زمینه فعالیت مؤسسـ ــه
فرهنگی آزاده شـ ــهید اکبر قاسـ ــمی گفت :این مؤسسه
توسـ ــط تعـ ــدادی از آزادگان دفـ ــاع مقـ ــدس بـ ــا محوریت
شهید قاسمی شکل گرفته اسـ ــت و هدف آن پرداختن
به شـ ــهدایی است که در اسـ ــارت به فیض شهادت نائل
آمده اند.
وی ادامـ ــه داد :در ایـ ــن مؤسسـ ــه بـ ــه دنبال شناسـ ــایی
شهدای غریبی هستیم که در اسـ ــارت شهید شده اند تا
بتوانیم به چاپ زندگـ ــی نامه و گردآوری آثار آنها و نیز تهیه
مسـ ــتند کوتاهی برای هریک از این شهدای بزرگ دست
پیدا کنیم.
رئیس هیأت مدیره مؤسسـ ــه فرهنگی آزاده شـ ــهید اکبر
قاسمی درخصوص علت برپایی این مؤسسه بر محوریت
شهید قاسـ ــمی گفت :این شهید بزرگوار بیسیم چی حاج

خیابــــان میرزاده عشــــقی خبر داد و گفت :قلعهای بسـ ــیار
وسیع در امتداد راه شوســــه و در اراضی معروف به شکریه
قرار داشــــت که سالها مرکز ستاد ژاندارمری همدان بود و
بعدها ترکیب آن به هم خورد.
ســــیدکاظم نیشــــابوری با بیان اینکه همه منطقه سمت
راست خیابان میرزاده عشقی قبال همان قلعه ی کهنه بود
افزود :بخشــــی از دیوارها و تعدادی از برجهای قلعه کهنه را
خراب کردنــــد و ادارات گوناگونی را در آنجــــا ایجاد نمودند از
جمله دبیرستان امام خمینی(ره) (پهلوی سابق) ،ورزشگاه،
اداره غله ،زندان ســــابق ،اداره دخانیات و بیمارستان روان
پزشکی.

اعمال نفوذ یکی از خاندانهای سرشناس
شهر که خانه شان در مسیر خیابان قرار
گرفته بود ،موجب پیدایش این دو پیچ
شد .چراکه خانه آنها مانع کشیدن مسیر
مستقیم خیابان شده و در نهایت برای
احداث خیابان دو پیچ در این قسمت ایجاد
شده است تا خانه تخریب نگردد .پس از
خیابان کشیها و با گسترش شهر به سمت
باغ ها ،مغازه داران زیادی هم در پیچ زندان
مشغول به کسب و کار شدند .یکی از
قدیمیترین آنها فروشگاه نیشابوری است.

 پیـ ــچ زنـ ــدان ،دو پیچ نـ ــود درجه در مقابـ ــل زندان
سابق شهر
خیابان میرزاده عشـ ــقی که از سـ ــمت ایسـ ــتگاه بوعلی یا
همان میدان جهاد در جهت غرب آغاز م یشـ ــود ،در میانه

سـ ــتار ابراهیمی بودند که در دی ماه  1365به اسـ ــارت در
میآیند و پس از تحمل شکنجههای بسیار در همان اتاق
شکنجه و در دوران اسارت به شهادت میرسند.
سـ ــیدجعفر دعوتی با بیان اینکه شـ ــهید قاسمی دارای 5
فرزند بودند و در محوطه سـ ــرگذر مغازه خیاطی داشـ ــتند
افزود :زندگی نامه و نحوه شهادت ایشان به الگویی برای
ما تبدیل شـ ــده و از طریق این شـ ــهید عزیز در مؤسسـ ــه
توانسـ ــته ایم شـ ــهدای غریـ ــب دیگری را هم شناسـ ــایی
نماییم.

است که در این منطقه مشغول به فعالیت است.
از او دربـ ــاره این محل و تغییراتش نســــبت به ســــالهای
گذشته پرسیدم .آقای نیشابوری با اشــــاره به اینکه زندان
سابق شهر همدان در این منطقه بود گفت :به خاطر وجود
زندان بود که این پیچ معروف شد به پیچ زندان.
وی قدمـ ــت زندان را مربوط به دوره رضاشــــاه خواند و ادامه
داد :البته دیوارهای زندان تا وسـ ــط خیابان میرزاده عشقی
آمده بودند و اینجا خیابان باریکی بود ،اما با تعریض خیابان
که حدود  30سـ ــال پیش انجام شــــد ،زندان عقب نشینی
کرد و خیابان میرزاده عشقی هم عریضتر شد.
نیشـ ــابوری بـ ــه وجـ ــود تیمارسـ ــتان در ایــــن منطقــــه در
سـ ــالهای گذشـ ــته اشـ ــاره کرد و افزود :بعدهــــا آنجا را به
بیمارستان سـ ــینا اضافه کردند و حاال هم قرار است جای
زندان یک هایپرمارکت بزرگ برپا کنند.
وی ادامـ ــه داد :قدیمترهـ ــا همـ ــدان محــــدود و کوچــــک
و
نهـ ــای زراعــــی بود
بـ ــود ،روبـ ــروی زنـ ــدان زمی 
چشـ ــمهای که متعلق به آقای نوبری بود اما
امروز همه زمینها تبدیل به شـ ــهر شده
و همـ ــه باغـ ــات و چشـ ــمهها از بین
رفتهاند.
این کاسـ ــب همدانی از وجود
قلعه ی کهنه در سـ ــمت
راست
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خیابان میرزاده عشقی
بخشی از حیات حماسی همدانیان
برای ادای نذورات خود به این مکان میآمدند.
دعوتی با اشـ ــاره بـ ــه گذراندن دوران کودکـ ــی خود در این
محـ ــل افزود :ایـ ــن زیارتـ ــگاه حیاطـ ــی بزرگ و چشـ ــمهای
جوشان داشت که حاال تبدیل به بوستان شده و چشمه
نیز خشکیده است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :یـ ــادم میآید خانمـ ــی در همیـ ــن کوچه
خاتونیه مبادرت به پخت و تهیه سمنو میکرد و اهالی طی
مراسم خاصی سـ ــمنوی نذری را هم میزدند اما االن رنگ
و لعـ ــاب چنین کارهایـ ــی در این محـ ــل و بقیه محلههای
قدیمی به فراموشی سـ ــپرده شده و محلهها صفای قدیم
را ندارند.
سـ ــیدجعفر دعوتی با بیان اینکه اکنون با گذر زمان بافت
سـ ــنتی محالت از بین رفتـ ــه اند افزود :در حـ ــال حاضر در
محوطه خاتونیه فقط بقعه خاتونیه(ع) به شـ ــکل قدیمی
باقی مانده اسـ ــت و اکثر اهالی یا جابجا شـ ــده اند یا از دنیا
رفته اند.
وی در پایـ ــان اظهار کـ ــرد :در مقابل کوچـ ــه خاتونیه زندان
قدیم و تیمارستانی قرار داشت که خیلی از اهالی غیربومی
به دلیل مراجعه به این دو مـ ــکان نذورات خود را به بقعه
خاتونیـ ــه(ع) اهدا میکردند اما بـ ــا جابجایی این دو مکان
مراجعه کنندگان نیز کمتر شدند.

هگمتانـ ــه ،گروه محله ما :خیابان میرزاده عشــــقی برای مــــردم همدان یادآور وقایع مهمی اســــت از روزهای انتظار
پشت درهای بیمارستان امام خمینی(ره) برای خبر گرفتن از وضعیت مجروحان تظاهرات تا دانشآموزان شهید
دبیرسـ ــتان امام تا روز قدس و ورزشــــگاهی یکپارچه خون و نماز جمعههایی پرشــــکوه از حضور مردمی شـ ــجاع و
نستوه.
خیابان میرزاده عشـ ــقی فقط یک خیابان با چند درخت و خانه نیست این خیابان بخشی از خاطره همدان است
بخشی از حیات حماسی همدانیان.
در حال حاضر خیابان میرزاده عشــــقی به لحاظ ظاهری مشــــکل خاصی ندارد اما در میانه این خیابان و درست در
محوطه پیچ زندان ،قطعه زمینی قرار دارد که مدت هاســــت پس از انتقال زندان از این زمین به خارج شــــهر ،خالی
مانده است.
هرچند مدتی اسـ ــت که در محل ســــابق زندان ســــاخت و ســــازی کلید خورده تا عملیات اجرایی یکی از بزرگترین
پروژههای تجاری واقع در منطقه پیچ زندان همدان آغاز شود.
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باید با هم بسازید

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :باید با هم بسـ ــازید .هر جا
سازش بد باشـ ــد ،اینجا خوب است .شما از همدیگر
به تدریج چیزهایی را کشف خواهید کرد .انسان اول
که نگاه میکند ،همه اش ُحسـ ــن میبیند؛ اما وقتی
وارد م یشـ ــود ،به نقایص ،کمبودهـ ــا و ضعفهایی
میرسـ ــد؛ اینها را دو طرف یواش یـ ــواش در یکدیگر
کشـ ــف میکنند ،که این مسـ ــائل نبایستی موجب
سردی شود؛ باید با اینها بسازید؛ چون باالخره نه مرد
ایده آل آنچنانی بی عیب در همه عالم پیدا میشود و
نه زن بی عیب .بنابراین اگر رفتار تندی ،بداخالقی در
وهله یی و کم کاری دیدید ،باید بسازید؛ منتها با زبان،
بـ ــا مالیمت و با مهربانی .البته ایـ ــن مطلب را من هم
بـ ــه مردها بگویم و هم به زنها ،که زنها در این زمینهها
قویتر از مردهایند .این آقایان که میبینید ماشاءاهَّلل
با این یال و کوپال! اینها همه اش ظاهر است .جسم
قوی است؛ اما از لحاظ پیچیدگی ذهنی در زمینههای
احساسـ ــی و عاطفی ،زن قویتر از مرد اسـ ــت؛ قدرت
تحملش زیاد و راهها را بلد اسـ ــت .در ورزش کشتی،
کشـ ــتیگیری که دستپاچه اسـ ــت ،با هیاهو به طرف
دیگری حملـ ــه میکند؛ اما حریف کـ ــه تحمل میکند
و نقطه ضعفش را پیدا میکنـ ــد ،ناگهان ضربه را بر او
وارد میکند .طبیعت اغلب زنها چنین اسـ ــت .البته
ممکن اسـ ــت بعضی از زنها اینطور نباشند و بعضی
از مردها هم آنطـ ــور .غرض ،خانمها بهتـ ــر میتوانند
در این مصاف دوسـ ــتانه بر عوامل سردی و ...با یک
مقدار کوتاه آمدن ،با یک مقدار خوش اخالقی کردن
و با ابزارهایی که هست ،فایق بیایند و مرد را بکشانند
به آن جایی که بایـ ــد قرار بگیرد ،تا انشـ ــاءاهَّلل زندگی،
زندگی شیرینی شود.
به تشـ ــریفات خیلـ ــی اهمیـ ــت ندهید .ایـ ــن که من
گفته ام اگر مهریه بیشـ ــتر از این مقدار باشـ ــد ،عقد را
نمیخوانم ،از باب این نیسـ ــت که اگر مهریه بیشـ ــتر
از این مقدار باشـ ــد ،عقد باطل اسـ ــت؛ نه ،اگر شـ ــما
ً
مهریه را هزار برابر این مقدار ،مثال چهارده هزار سـ ــکه،
قرار بدهید ،عقد باطل نیسـ ــت و عقد درست است؛
منتها عقد یک معامله انسانی است و معامله دلها
و جانهاسـ ــت ،که اگر پای پول و ثروت به میان آمد،
تبدیل میشود به معامله یی بازاری؛ مثل این است
که کاالیی را داریم میگیریم و میدهیم .خب این کاال
چیست ،کیست؟ من میخواهم جلوی این را بگیرم
که در چشم و هم چشمی نیفتد .یک عده که مقداری
پول دارند ،به فکر بیفتنـ ــد که مهریههای گزاف تهیه
کنند ،بعد هم با جهیزیه سـ ــنگین از آن طرف همراه
شود .آن خانم بگوید همسایه مان ،خواهرش ،دختر
عمویـ ــش و ...فالن جـ ــور جهیزیه برده ،اگـ ــر ما نبریم،
بد م یشـ ــود .اینها را رها کنید و نـ ــگاه کنید به نیازها و
همان حد الزم معمول؛ از آن حدود تجاوز نشود.
بیانات رهبر انقالب در مراسم عقد و ازدواج 1383/03/20

کتاب باز

«حاجی غیربازاری»
در بازار کتاب
هگمتانه ،گروه فرهنگی :کتاب سـ ــفرنامه حج سجاد
محقق با عنوان «حاجی غیر بـ ــازاری» روانه بازار کتاب
شـ ــد .نشـ ــر قو کتاب یادداش ـ ـتهای روزانه سـ ــجاد
محقق از سفر حج را با عنوان «حاجی غیربازاری» روانه
بازار کتاب کرد .این یادداش ـ ـتها که روزنوشتهای
سفر محقق به حج تمتع در سال 1397است  ،پیش از
انتشارکتاب همزمان با ایام حج تمتع سال  97در یکی
رسـ ــانهها به صورت روزانه منتشر شـ ــده است .این
یادداش ـ ـتها در  26فصل از ماجـ ــرای تصمیم مولف
برای رفتن به سـ ــفر حج و اتفاقات پیـ ــش از آن آغاز و
تا آخرین طواف در مکه مکرمـ ــه اداره دارد .مهمترین
ویژگی این سفرنامه که آن را خواندنی کرده است زبان
و نثری است که محقق در خلق آن به کار برده است.
محقـ ــق در این کتـ ــاب در مقام نویسـ ــنده تصویری
جذاب و بدون روتوش از خـ ــود به عنوان یک حاجی
ایرانی به نمایش کشـ ــیده است و یادداشتهایش
را بـ ــه سـ ــمت خلـ ــق یـ ــک روزنوشـ ــت فلسـ ــفی و یا
مردمشناسانه پیش نبرده است.
این کتاب و نثرش روایتی بسیار خودمانی و دلنشین
که به قول نویسـ ــنده نه ذوق عرفانی ویژهای دارد و نه
قرار است چیزی بیشـ ــتر از آنچه موضوع روایت است
را به مخاطب نشـ ــان دهد ،با این همه هنر نویسـ ــنده
در این یادداش ـ ـتها ،حرکت کردن به سـ ــمت عمق
معنایی ،مکانها ،موقعیتها و حس حاکم بر اماکن
متبرکهای اسـ ــت که نویسـ ــنده در آن طی این سفر به
سر میبرد .در بخشی از این کتاب میخوانیم :فاصله تا
نماز عشا را رفتم برای زیارت پیامبر(ص) .مسیر عبور از
جلوی مزار پیامبر ،خیلی شلوغ بود.همان طور که روی
نوک پا با فشـ ــار جمعیت هل داده م یشـ ــدیم شروع
کردم به سـ ــام دادن .اصال یکی از سختیهای مدینه،
همیناست.نمیدانیاینجاکهرسیدیبایدبهحضرت
صدیقه(س)هم سـ ــام کنی یا نه؟ اصال سرت را کدام
سمت باید بگیری؟ به نام دختر رسولاهلل بخوانیش
یا همسـ ــر امیرالمؤمنین؟ مادر حسـ ــنین یا حضرت
محسن؟ مادر پهلو شکسته یا سیلی خورده؟ الحول
وال قوه اال بااهلل .به اینها که فکر میکنی نفست حبس
میشود و چشمهایت خیس .مشکل مدینه همین
است .همیشـ ــه همین بوده .مدینه نه جای سفرنامه
نوشتن است نه جای حرف زدن .مدینه به اندازه تمام
عالم روضه دارد .هرچقدر دوسـ ــت داری بخوان .تمام
نمیشود .از باب بقیع زدم بیرون »...این کتاب در 157
صفحه و با قمیت  28هزار تومان از سوی نشر قو روانه
بازار کتابشدهاست.

دل هر که صید کردی نکشــــد ســــر از کمندت
نــــه دگــــر امیــــد دارد کــــه رهــــا شــــود ز بنــــدت
بــــه خدا کــــه پــــرده از روی چو آتشــــت برافکن

پیامبر اکرم (ص):

از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید ،زیرا
اطاعت از حاکم الهی مایه «وحدت امت اسالم» است.
امالی مفید ،جلد  ،۱ص  ،۱۴مجلس  ،۲حدیث ۲
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حدیث

عکس روز
جمع آوری خزان پاییزی از معابر شهری توسط نیروهای خدمات شهری

در بازدید دکتر فالحی و تعدادی از مسؤوالن مطرح شد:

پایان احداث موزه منطقهای همدان؛ خرداد 1400
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :در بازدید نماینـ ــده مردم همدان از موزه
منطقهای غرب کشـ ــور از پایان احداث این پروژه در خرداد سال آینده
خبر داده شد.
به گزارش هگمتانه ،حجت االسـ ــام احمدحسـ ــین فالحـ ــی نماینده
مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از
موزه منطقهای همدان بـ ــا همراهی فرماندار همدان و مدیرکل میراث
فرهنگی استان ،با بیان اینکه این پروژه جزو پروژههای کم نظیر کشور
اسـ ــت اظهار کرد :مـ ــوزه منطقهای همدان هم در مخـ ــزن و هم کلیت
پروژه دارای طراحی و ویژگیهای خاصی اسـ ــت که آن را منحصر به فرد
کرده است.
حجت االسالم فالحی خاطرنشان کرد :خوشـ ــبختانه اعتبار این پروژه
برای تجهیزات و سـ ــاختمان کامل شـ ــده اسـ ــت و امیدواریم با جذب
کامل اعتبارات ،موزه منطقهای همدان به زودی به بهره برداری برسد.
وی با اشـ ــاره به اهمیت گردشـ ــگری تصریح کرد :حوزه گردشـ ــگری در
کنار کشـ ــاورزی یکی از محورهای توسعه استان همدان است که باید
به این مبحث توجه ویژهای شود.
نماینـ ــده مردم همدان در مجلس گفت :هرکجـ ــا که مدیران بومی ما،
عزم و اراده کار داشـ ــتند توانسـ ــته اند در شـ ــرایط تحریم کارهای بزرگی
انجام دهند.
در ادامه فرمانـ ــدار همدان هم درخصوص این پـ ــروژه اظهار کرد:

این پروژه جزء  5پروژه اثرگذار در غرب کشـ ــور اسـ ــت و همانگونه
که اشـ ــاره شـ ــد گردشـ ــگری یکی از محورهای مهم توسعه استان
است.
حسـ ــین افشـ ــاری خاطرنشـ ــان کرد :نقطه قوت این پـ ــروژه پیمانکار
توانمند آن است پروژه پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم بتوانیم تا
سال آینده موزه را بهره برداری کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی صنایع دسـ ــتی و گردشـ ــگری استان همدان
هم بیان کرد :مخزن امن موزه منطقهای غرب کشور قابل بهره برداری
است.
علی مالمیر گفت :مخزن امن موزه منطقهای غرب کشـ ــور قابل بهره
برداری است و موزه در زیر بنای 8هزار و  500مترمربع و  1800متر مخزن
امن احداث شـ ــده و یکـ ــی از مهمتریـ ــن پروژههای فرهنگی اسـ ــتان
همدان است.
مالمیر عنوان کرد :با توجه به تالشهای انجام شـ ــده مخزن امن موزه
منطقه غرب کشـ ــور هم اکنون قابل بهره برداری اسـ ــت و ظرفیتی که
برای حفظ آثار میراث منقول اسـ ــتان و غرب کشور لحاظ شده در این
موزه آماده نگهداری است.
مدیـ ــرکل میراث فرهنگی اسـ ــتان همدان گفت :بـ ــا اعتبارات تعیین
شده فعالیت پروژه عمرانی موزه منطقه غرب کشور تا خرداد ماه سال
آتی ادامه و اسکلت و ساختمان موزه به اتمام خواهد رسید.

سی نما

اکران برخط فیلم «آبادان یازده »60
هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگی :اکران برخط فیلم سـ ــینمایی «آبادان یازده »60
محصول سازمان اوج از  12آبان آغاز شده است.
اکـ ــران برخط فیلم سـ ــینمایی «آبـ ــادان یـ ــازده  »60به کارگردانـ ــی مهرداد
خوشبخت از  12آبان آغاز شد.
ا کـ ــران بر خـ ــط ا یـ ــن فیلـ ــم از طر یـ ــق پلتفر مهـ ــای اینترنتــــی
«فیلمگـ ــردی»« ،لنـ ــز » و «تما شـ ــاخانه» و بـ ــا تخفیـ ــف و یـ ــژه انجام
میشـ ــود .همزمان با آ غـ ــاز اکران برخط این فیلـ ــم از تیزر جدید آن
نیز رونما یـ ــی به عمل آمد.
علیرضـ ــا کمالـ ــی ،حسـ ــن معجونـ ــی ،ویـ ــدا جوان ،شـ ــبنم گـ ــودرزی،
حمیدرضـ ــا محمـ ــدی و نـ ــادر سـ ــلیمانی در «آبادان یـ ــازده  »60ایفای
نقش میکنند.
غیرت
تازهترین محصول سـ ــازمان هنری رسانهای اوج ،روایتی متفاوت از
ِ
مردم آبادان در شکست حصر این شهر در ابتدای جنگ با عراق است.
این فیلم موفق به دریافت سـ ــیمرغ مقاومت از جشـ ــنواره سیوهشتم
فیلـ ــم فجر شـ ــد و در میـ ــان  5فیلم برتـ ــر آرای تماشـ ــاگران ایـ ــن دوره از
جشنواره قرار گرفت.

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

آماده مرگ باشیم
تضمینی بر ماندن یک روزه هم نیست
هگمتانه ،گروه فرهنگی :در قرآن مجید آمده است :هیچ کس جز به فرمان
الهی نمیمیرد ،این سرنوشتی تعیین شده برای همه است.
حضرت امام هــــادی علیهالســــام فرمودهاند :همواره به یاد داشـ ــته باش
هنگامی را که پیش روی خانوادهات در بستر مرگ افتادهای و از کسی حتی
طبیب هم کاری برنمیآید.
حکایت:
یکی از بزرگان در مسجد ســــخنرانی کوتاهی داشت ولی بسیار قابل توجه
بود ،او در پله نخست منبر نشست و خطاب به جماعت حاضر سؤال کرد:
ً
هرکس از شــــما میداند قطعا تا شب زنده اســــت از جا برخیزد ،کسی بلند
نشد ،سپس گفت:ای مردم هرکس خود را برای مرگ آماده کرده برپا خیزد،
باز هم کســــی برنخاست .گفت :شگفتا از من و شــــما با اینکه اطمینانی به
ماندن یک روزه هم نداریم ولی برای رفتن خود را آماده نکردهایم!
سالها این مرگ طبلک میزند
گوش تو بیگاه جنبش میکند

ایستگاه آسمان
وصیت شهید معراج سرخوشنهاد

مادرم صفات اخالقى من
حاصل روش تربیتى صحیح شماست
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک بـ ــودی ،زیر
کدام آسـ ــمان ،آن لحظه که این کلمات از قلب پرشـ ــورت
جاری م یشـ ــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآمـ ــاج کدام گلوله
برایم نوشـ ــتی حرف هایـ ــت را؟ چه حالی داشـ ــتی وقتی با
تمام وجودت جانت را گذاشـ ــته بودی البالی واژگان پرپر
و مینوشـ ــتی از عبورت؟ مینوشتی از افقهای گلگون ،از
جوانههـ ــای روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشـ ــتی و
امروز منم که میخوانمش ،منم که صدای تو شـ ــده ام در
خوابهای سـ ــنگین دنیا .تو مینوشتی و امروز مائیم که
کلمات تو را فریادیم ،چشم هایت را بیداریم و دستانت را
در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ان اهلل اشـ ــترى من المؤمنین اموالهم و انفسـ ــهم به ان
لهم الجنه و یقاتلون فى سبیل اهلل فیقتلون و یقتلون.
با سالم و درود فراوان به پیشگاه مقدس ولى عصر(عج)
و با درود و سـ ــام بر نایب بر حقش امام خمینى و با سالم
به ارواح طیبه شهداى گرانقدر از صدر اسالم تاکنون.
هر انسـ ــانى روزی با این دنیاى پر از فریـ ــب و نیرنگ وداع
خواهد گفت ولى خوشـ ــا به حال بـ ــرادران و خواهرانى که
زینبگونه زیستند و حسینگونه شهید شدند.
مـ ــادرم صفات اخالقـ ــى من حاصـ ــل روش تربیتى صحیح

شماسـ ــت .از تو خواهش مىکنم پس از شهادت من دو
رکعـ ــت نماز بخوانى و از ته دل از خـ ــدا برایم طلب مغفرت
کنى مـ ــادرم مرا حالل کن مى دانم که غم از دسـ ــت دادن
فرزند براى یک مادر سـ ــخت اسـ ــت ولى مگر خون من از
خون علىاکبر و علىاصغر حسین(ع) رنگینتر است.
مادرم خوشـ ــحال بـ ــاش کـ ــه فرزنـ ــدت از میـ ــان راههاى
بىارزش مادى راه رسـ ــیدن به حد نهایى تکامل انسان را
برگزید.
و امـ ــا پـ ــدر عزیـ ــزم وقتـ ــى بـ ــه چهـ ــره خسـ ــته و دسـ ــتان
چروکخوردهات نگاه مىکنم شرم و خجالت تمام وجودم
را فرا مىگیرد و از اینکه نتوانسـ ــتم پسـ ــر خوبى براى شما
باشم و دسـ ــت پینه بسـ ــتهات را بوسـ ــه زنم در پیشگاه
خداوند متعال شـ ــرمندهام مرا حالل کـ ــرده و برایم طلب
مغفرت کنید.
اما برادران و خواهران عزیزم خوشحال باشید که برادرتان
راه حسـ ــین(ع) را برگزید و با اعتقاد به هدف امامش پا به
عرصه میدان نهاد و خط سـ ــرخ شـ ــهادت را انتخاب کرد و
حسینگونه شهید شد.
مرا حالل کنید و از قوم و خویشـ ــان برایم طلب مغفرت و
بخشش و حاللى بگیرید.

رشکت توزیع نیروی ربق
استان همدان

از قــــراردادن
یخچـــال و فریــــزر
در مجاورت دستگاههای گرمازا
مثل اجاق گاز ،آبگرمکن ،شوفــاژ
و زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

وصیتنامه شهید معراج سرخوشنهاد

مستند

رونمایی از مستند «کمیته»
در چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی:
مستند سـ ــینمایی «کمیته» با
محوریت روایتی از فعالیتهای
کمیتههـ ــای انقـ ــاب اسـ ــامی
است.
مسـ ــتند سـ ــینمایی «کمیته»
بـ ــه کارگردانـ ــی عبدالحسـ ــین
بدرلو با موضـ ــوع فعالیتهای
کمیتههـ ــای انقـ ــاب اسـ ــامی
ساخته شده است.
کمیتـ ــه انقـ ــاب اسـ ــامی یـ ــا
کمیتههـ ــای انقالب اسـ ــامی،
اولین سازمان نظامی راهاندازی
شـ ــده ،پـ ــس از وقـ ــوع انقالب
اسالمی در سال  1357بود ،که
در تاریخ  23بهمن  1357با پیام امام خمینی(ره) تأسیس
شـ ــد و در سـ ــال  1370پـ ــس از تصویب قانون تشـ ــکیل
نیروی انتظامی ،منحل و با ادغام سـ ــازمان آن با شهربانی
و ژاندارمـ ــری ،نیـ ــروی انتظامـ ــی جمهوری اسـ ــامی ایران
تأسیس شد و سـ ــیر تحولی این سازمان از آغاز تا پایان در
مجموعه مستند «کمیته» روایت میشود.

کارگردانـ ــی این مسـ ــتند توسـ ــط
عبدالحسـ ــین بدرلـ ــو صـ ــورت
گرفتـ ــه و تهیـ ــه کنندگـ ــی آن را
مصطفی فتاحی بر عهده داشـ ــته
اسـ ــت در این پروژه احمد خلیل
اول تصویربـ ــردار ،عبدالحسـ ــین
مخلص آبـ ــادی تدویـ ــن ،مهدی
نعمتالهـ ــی نویسـ ــنده گفتـ ــار
فیلم ،علیاصغر اسحاقی گرافیک
و بهنام احمدخانی مدیر تولیدی
کار را بر عهده دارند.
مسـ ــتند «کمیته» عـ ــاوه بر یک
تک قسمت سـ ــینمایی در چهار
قسـ ــمت  40دقیق ـ ـهای نیز تولید
نمایش
شـ ــده و قرار است اولین
ِ
تلویزیونی این مجموعه مسـ ــتند در سالروز ایام تأسیس
کمیتهها باشد.
مسـ ــتند «کمیته» بـ ــه تهیهکنندگـ ــی مصطفـ ــی فتاحی و
کارگردانی عبدالحسـ ــین بدرلو به سـ ــفارش خانه مستند
ُ
حرم تهیه و
انقالب اسـ ــامی توسط مرکز هنری رسـ ــانهای م ِ
تولید شده و محصول سازمان هنریرسانهای اوج است.
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