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مالیر قطب دامپروری غرب کشور میشود

برپایینمایشگاههیأتهایحسینی
در پیاده راه بوعلی

مهدی افتخاری در گفتگو با هگمتانه:

خبرنگار تحقیقینیاز امروز رسانه
روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ ۲۰۰۰ :تومان

خب ــر

حکم استاندار همدان برای ریاست عباس صوفی بر کمیسیون پشتیبانی و خدمات شهری

شهرداری همدان پشتیبان پدافند غیرعامل استان
صفحه 2

ادامه طر ح نذر خون تا اربعین
مدیرکل انتقال خون همدان گفت :امسال با توجه به شیوع کرونا ،طرح نذر خون
تا اربعین حسینی ادامه دارد و مردم برای مشارکت در این طرح خداپسندانه تنها
به روز عاشورا اکتفا نکنند.
صفحه 4

یک استان چشم انتظار اجرای عدالت
از سوی ارکان نظارتی فدراسیون فوتبال

سرنوشت «پاس»
در گرو اقدام مسووالن

با لغو مراســــم قرعه کشی پنجشنبه گذشته مرحله پلی اف لیگ  ،2بارقههای
امید در دل هزاران هوادار تیــــم پاس مبنی بر عدالت محوری پیرامون
اتفاقات هفته پایانی لیگ  2زنده شد.
اتفاقات بازی تیمهای چوکای تالش و شهرداری
بندرعبــــاس قطعــــا از دیــــد هیچ یــــک از اهالی
فوتبــــال پنهــــان نمانــــده و حساســــیتها
را بــــه اوج خــــود رســــانده اســــت تــــا جایی که
ســــتارههای فوتبال کشــــور را نیز به اظهارنظر
وا داشته است.
صفحه 6

سود حاصل از صادرات چرم
در همدان میتواند
محرک چرخ اقتصاد باشد
نماز ظهر عاشورا مسجد جامع همدان  -عکس  :ایمان حامیخواه

صنعــــت چــــرم هنــــر دیرینه مــــردم شــــهر دباغخانــــه ایران بــــوده که
امــــروز بــــه کمرنگتریــــن فعالیــــت اقتصــــادی در ا ســــتان همـ ــدان
تبدیــــل شــــده و شــــاید تــــا دهههــــای آینــــده بــــه
فراموشــــی سپرده شود.
ســــبقه تاریخی همــــدان گویای این اســــت که چرم
جزء وجودی شــــهر همدان بوده و نیــــازی به معرفی
آن به عنوان چرم همدان ندا شـ ــته و هرجای ایران
تکهای چرم به فروش میرسید ...

همدان یکپارچه لبیک یا حسین

(ع)

اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت آیتاهلل شعبانی
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صفحه 7

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)
به تاریخ 99/06/03

عاشوراکهبهپایانمیرسد،کارزینبتازهشر وعمیشود.

مــااهالــیرســانه،زینـبواردر شــبســومشــهادتامامحســین؟ع؟
گــرد هــممیآییــم تــادر  عــزای ســیدو ســاالر شــهیدانومصائــب
خواهــرشحضــرتزینــب؟س؟نالــهســردهیــموبگرییــم.

سخنران:

ݡی
حضرتآیتاهللشعبانــ
(نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعههمدان)

ݡی
رجٮــــــ
حاجحسین ݓݭ

سایر مشخصات:
 -1اجاره پارکینگ عمومــی جنب کالنتری به مســاحت تقریبی 1700متر مربــع ماهیانه  48/000/000ریــال و پیش پرداخت
 150/000/000ریال می باشد.
 -2مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شــنبه ( 1399/06/22ساعت  )14:00به شهرداری می باشد و
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -3چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به
نفر دوم واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 -4پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد.
 -5به پیشنهادات مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشائی  3ماه می باشد.
 -7هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
 -8تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ یکشنبه  1399/06/23راس ساعت  10صبح در دفتر کار شهردار می باشد.
 -9شرکت کنندگان می بایســت اصل پاکت الف (تضمین ) را به دبیرخانه شهرداری ارسال و ســایر مدارک (پاکت ب و ج) را به
صورت الکترونیک و از طریق سامانه تدارکات ارسال نمایند.

م.الف 229

مداح:

شهرداری مالیر در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره /531ش/5/م مورخه  1399/05/07شورای اسالمی شــهر نسبت به اجاره
پارکینگ عمومی جنب کالنتری  11خیابان شــهدا از طریق نشــر آگهی مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی
اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا پایان وقت اداری روز
شنبه  1399/06/22به همراه مبلغ  28/800/000ریال بابت سپرده پارکینگ (واریز به حساب 10/2767836/1بانک رسالت
شعبه مالیر ) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر (جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه
و کارت ملی و اشــخاص حقوقی کپی اساســنامه به همراه آخرین تغییرات) و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی از طریق ســامانه
تدارکات دولت ارسال نمایند و الزاما می بایست اصل ضمانتنامه شرکت در مزایده تحویل دبیرخانه شهرداری مالیر گردد.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم  081-32226061داخلی  122تماس حاصل نمایند و یا می توانند
اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  setadiran.irدریافت دارند.

حسین بابایی -شهردار مالیر

تاریخ انتشار1399/06/10 :

رعایت پروتکلهای بهداشتی و همراه داشتن ماسک الزامی است

دوشنب ـ ــه ۱۰شــهریور ۱۳۹۹
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لطفاً ببندید

روابط عمومی
سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری همدان
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استان

گفتگو
مهدی افتخاری در گفتگو با هگمتانه:

خبرنگار تحقیقی
نیاز امروز رسانه

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل اطالعرسـ ــانی
معاونـ ــت پیشـ ــگیری از وقوع جـ ــرم قـ ــوه قضائیه،
خبرنگار تحقیقی را نیاز جامعه امروز برشمرد.
مهدی افتخاری به خبرنـ ــگار هگمتانه گفت :جریان
سـ ــازی رسـ ــانهای در راسـ ــتای اصالح جامعه وظیفه
اساسی اصحاب رسانه است.
این مقام اجرایی در دستگاه قضایی در ادامه گفت:
دانش افزایی در حوزه اقتصـ ــاد که نیاز امروز جامعه
ماست جزو مهمترین اقدامات الزم در زمینه آگاهی
بخشی برشمرده میشود.
افتخـ ــاری افزود :جامعه رسـ ــانهای کشـ ــور از کمبود
خبرنگاران تحقیقـ ــی رنج میبرد چرا کـ ــه اگر خبرنگار
تحقیقی با شـ ــناخت فرصتها و تهدیدات عملکرد
حرفهای از خود نشـ ــان دهد میتوانـ ــد ناجی جامعه
باشد.
وی بیـ ــان کرد :اگر خبرنـ ــگار تحقیقی بـ ــه تعداد الزم
تربیـ ــت کرده بودیـ ــم اکنـ ــون میتوانسـ ــتیم از این
ظرفیت دانـ ــش بنیان در کنتـ ــرل و هدایت جامعه
نهـ ــای اقتصادی اسـ ــتفاده کاربردی
امـ ــروز در بحرا 
نماییم.
مدیرکل اطالعرسـ ــانی معاونت پیشـ ــگیری از وقوع
جرم قوه قضائیـ ــه تصریح کرد :خبرنـ ــگاران به مثابه
دیدبـ ــان آگاه بایـ ــد به نقـ ــش تاریخی خود مسـ ــلط
باشـ ــند و هشـ ــدارهای به موقـ ــع را در گوش جامعه
نجوا کنند.
وی همچنین با ذکر چند شـ ــاهد مثال خاطرنشـ ــان
کـ ــرد :پیشـ ــگیری ،بارزتریـ ــن شـ ــیوه مواجهـ ــه بـ ــا
ناهنجاریهای اجتماعی است که این مهم مستلزم
آگاهی بخشی رسانهای است.
مهدی افتخـ ــاری ضمن بیان این مطلـ ــب گفت :با
تربیت خبرنـ ــگاران تحقیقی میتوان افق پیش روی
بشر را افقی امیدبخش و روشن ترسیم کرد بنابراین
از دست اندرکاران امر انتظار میرود در حوزه آموزش
علمـ ــی و عملی خبرنـ ــگاران زبده و متبحـ ــر تحقیقی
همت گمارند.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:

قدرتهای بزرگ نمیخواهند
ترقی ایران را ببینند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :نماینـ ــده مردم همـ ــدان در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی تأکید کرد:
قدرتهای بزرگ نمیخواهند ترقی ایران را ببینند.
به گزارش هگمتانه ،حمیدرضا حاجی بابایی در آیین افتتاح شـ ــرکت تولیدی پایا سپهر الوند گفت:

حکم استاندار همدان برای ریاست عباس صوفی بر کمیسیون پشتیبانی و خدمات شهری

شهرداری همدان پشتیبان
پدافند غیرعامل استان

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نخستین کارگروه پشتیبانی
و خدمات شـ ــهری پدافند غیرعامل استان همدان برگزار
شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـ ــهرداری
همدان ،نخسـ ــتین کارگروه پشـ ــتیبانی و خدمات شهری
پدافنـ ــد غیرعامـ ــل اسـ ــتان همدان بـ ــا موضوع بررسـ ــی
کلیات دسـ ــتورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان در
حوزه خدمات شـ ــهری و بـ ــا حضور مدیـ ــران و نمایندگان
دستگاههای مختلف اجرایی در مرکز همایشهای قرآنی
و بین المللی برگزار شد.
 جعفری :حـ ــوزه پدافند غیرعامل نیازمند اقدامات
دقیق کارشناسی و برنامه محور است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان،
در این جلسـ ــه اظهار کرد :کارگروه «پشـ ــتیبانی و خدمات
شـ ــهری پدافند غیرعامل اسـ ــتان همدان» یـ ــک کارگروه
عملیاتی است که تحقق اهداف و موضوعات آن نیازمند
اراده جدی تمامی اعضا اسـ ــت و باید بر اسـ ــاس سـ ــاختار
سازمانی تعریف شده ،حرکت کند.
سـ ــید حسـ ــین جعفـ ــری تصریـ ــح کـ ــرد :اداره کل پدافند
غیرعامل اسـ ــتان همدان به صورت جـ ــدی در این حوزه
ورود کرده اسـ ــت که حوزه خدمات شهری به عنوان یکی
از مهمتریـ ــن کارگروههای این اداره کل به شـ ــمار میرود
و تحقق اهداف ،برنامهها و چشـ ــم اندازهـ ــای آن بیش از
پیش ضروری است.
وی ضعـ ــف جلسـ ــات گذشـ ــته در ایـ ــن حـ ــوزه را عـ ــدم
برنامهریـ ــزی مناسـ ــب برشـ ــمرد و گفـ ــت :حـ ــوزه پدافند
غیرعامـ ــل نیازمند اقدامـ ــات دقیق کارشناسـ ــی و برنامه

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسؤول مشارکتهای
مردمـ ــی و امور مـ ــددکاری مجمع خیرین سـ ــامت
همدان از توزیع  60سـ ــبد غذایی بیـ ــن خانوادههای
زیر پوشش این مجمع خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،حمید شاکریصفت از توزیع 60
سـ ــبد غذایی بین خانوادههای زیر پوشش مجمع
خیرین سالمت خبر داد و گفت :این اقالم در قالب
طرح «طعم مهربانی» در ایام عزاداری سـ ــید و سـ ــاالر
شهیدان ابا عبداهلل الحسین(ع) توزیع شد.
وی ارزش هر بسـ ــته سـ ــبد غذایی را  300هزار تومان
عنوان کـ ــرد و با بیان اینکه  18میلیـ ــون تومان برای
تهیه این اقالم هزینه شده است گفت :اقالم غذایی
شامل گوشت گرم گوسفندی ،برنج مرغوب ایرانی،
روغن مایع ،رشته پلویی ،خرمای مرغوب ،آب میوه و
شیر پاستوریزه و مواد بهداشتی بود.
مسـ ــؤول مشـ ــارکتهای مردمی و امـ ــور مددکاری
مجمـ ــع خیریـ ــن سـ ــامت همدان بـ ــا بیـ ــان اینکه
شـ ــماره کارت بانکـ ــی مجمـ ــع خیریـ ــن سـ ــامت
 6037991199528096اسـ ــت و خیـ ــران میتواننـ ــد
از این طریـ ــق به بیماران کمک کنند گفت :شـ ــماره
 08138254107پاسـ ــخ گـ ــوی مـ ــردم نیکاندیـ ــش
اسـ ــت ضمن اینکه مـ ــردم میتوانند بـ ــا مراجعه به
مجمع خیرین سالمت نیز کمکهایی به نیازمندان
داشته باشند.

محور است که تنها به مرحله اقدام خالصه نمیشود بلکه
تدابیر الزم و ضروری توسـ ــط اعضای کارگروههای مختلف
بایسـ ــتی پیش از وقوع هر حادثهای اندیشـ ــیده شود که
در سـ ــاختار جدید این حوزه عملیاتیتر شـ ــده اسـ ــت که
در همین راسـ ــتا بایـ ــد تمامی موضوعات مطروح شــــده و
مصوب در کارگروههای مختلف به تمامی شهرسـ ــتانها
نیز تسری پیدا کند.
 پورحسینی :عملکرد مدیریت شهری همدان در
حوزه پدافند غیرعامل قابل تقدیر است
مدیرکل پدافند غیرعامل اسـ ــتانداری همدان نیز در این
کارگروه ضمن تشـ ــریح دستورالعمل اجرایی جدید ،موارد
فنی و اجرائی مورد نظر دسـ ــتگاههای عضو را مطرح کرد و
گفت :شـ ــهرداری همدان طی سـ ــالهای اخیر و در حوزه
پدافند غیرعامل برنامه محور و به صورت جدی ورود کرده
است که عملکرد مدیریت شـ ــهری همدان در این حوزه
قابل تقدیر است.
پورحسـ ــینی در ادامـ ــه افـ ــزود :اداره مدیریـ ــت بحــــران،
پدافنـ ــد غیرعامل و محیط زیسـ ــت شـ ــهرداری همدان
مانورهای زیــــادی را در ایــــن حوزه برگزار کرده اســــت و
در کنـ ــار آن سـ ــازمان آتـ ــش نشـ ــانی و خدمـ ــات ایمنی
شــــهرداری نیز با برگزاری دورههای آموزشــــی برای آتش
نشـ ــانان فعالیت مثبتی در این زمینه داشته است که
باید این دورههای آموزشــــی ادامه داشــــته باشــــد تا در
مواقع لزوم بتوانیم با کمتر یـ ــن چالشها از بحرانهای
احتمالی عبور کنیم.
  صوفی :تحلیل وضع موجود بر اساس دادههای
آماری موجود ،مبنای فعالیت اعضای کارگروه است

هگمتانه ،گروه خبر همدان :شـ ــهردار همـ ــدان با تقدیر از
غیرت و ایثار آتش نشانان همدان گفت :ایمنی شهری از
اولویتهای شهرداری است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،عبـ ــاس صوفی در شـ ــورای اداری و
عملیاتی سـ ــازمان آتش نشـ ــانی با تأکید بـ ــر جایگاه ویژه
آتش نشـ ــانی در مجموعه مدیریت شهری همدان گفت:
آتش نشـ ــانی همدان همـ ــواره جزو سـ ــازمانهای خوب
آتش نشانی کشور بوده است.
وی بیان کرد :گاهی یک مأموریت آتش نشـ ــانان از لحاظ
اهمیت با کل تالش مجموعه شهرداری برابر است.

وی بـ ــا تقدیـ ــر از ایثار و غیـ ــرت مثال زدنی آتش نشـ ــانان
در عملیاتهـ ــای مختلف به خصـ ــوص در مأموریتهای
حسـ ــاس تصریح کرد :سـ ــازمان آتـ ــش نشـ ــانی همدان
همواره در زمره سازمانهای آتش نشانی خوب در کشور
بوده است.
صوفی با اشـ ــاره به روند توسـ ــعه شـ ــهر همـ ــدان و تغییر
وضعیت و شرایط خدمات رسانی در شرایط فعلی و آینده
افزود :توجه به ایمنی شـ ــهری و مجموعه آتش نش ـــانی از
اولویتهای شهرداری همدان است.
شـ ــهردار همدان با بیان اینکه در کنار به روز رسانی و ارتقا
تجهیزات و ماشـ ــین آالت سـ ــازمان باید به وضعیت رفاه
کارکنان نیز توجه ویژه داشـ ــت تصریح کرد:هر اقدامی که
باعث بهبود وضعیت معیشـ ــتی و رفاهی آتش نشـ ــانان
شود مورد تأیید و حمایت شهرداری است.
 علی ضمیر :امکانات بایـ ــد عادالنه در اختیار همه
کارکنان سازمان آتش نشانی قرار گیرد
معاون خدمات شـ ــهری شـ ــهردار همدان و سرپرسـ ــت
سـ ــازمان آتش نشـ ــان و خدمات ایمنی شـ ــهرداری نیز در
ایـ ــن نشسـ ــت از خدمات بیاناتـ ــی در زمان ریاسـ ــت این
سـ ــازمان تقدیر و تشـ ــکر کرد و بـ ــا تأکید بر ارتقـ ــای توان
عملیاتـ ــی مجموعه آتش نشـ ــانی گفت :در حـ ــوزه تأمین

چالشها باشیم.
این مقام مســــؤول در ادامه گفت :تحلیل وضع موجود بر
اســــاس دادههای آماری موجود ،مبنای فعالیت اعضای
این کارگروه اســــت که باید در جلســــات تخصصی بعدی
گزارشات خود در این زمینه را ارائه دهند.
در ادامه این جلســــه طرح قطار شــــهری همدان به عنوان
یکــــی از موضوعــــات پیــــش رو در حوزه خدمات شـ ــهری
مطرح شــــد و برخی از اعضــــا به بیان نقطه نظــــرات خود در
این خصوص پرداختند که در نهایت مقرر شــــد با تصمیم
مشــــاور طرح جامع شــــهر همدان این موضوع پیگیری و
نهایی شود.
در ادامه این نشســــت و با حکم سید سعید شاهرخی
ا ســــتاندار همدان ،عباس صوفی شــــهردار کالنشـ ــهر
همــــدان بــــه عنــــوان «رئیــــس کارگــــروه پشـ ــتیبانی و
خدمــــات شــــهری پدافنــــد غیرعامل اســــتان همدان»
منصوب شد.

موضوعات هر کدام از سازمانهای عضو موظف هستند
فعالیتهـ ــا و اقدامـ ــات الزم را در ســــایر شهرســــتانها
پیگیری و اجرا کنند.
صوفی اضافه کرد :ارتباط اعضای این کارگروه بایســــتی
به صورت مسـ ــتقیم باشـ ــد تا در مواقع ضروری و بدون
فوت وقـ ــت بتوانیـ ــم اقدام ـــات الزم را در برابر حوادث
احتمالـ ــی پیشبینـ ــی کنیم و عملکــــرد مطلوبی در این
زمینه داشته باشیم.
شــــهردار کالنشــــهر همدان برگزاری دورههای آموزشی و
مانورهـ ــای مختلف در این خصوص را ضروری دانســــت
و گفت :برگزاری دورههای آموزشــــی و اجــــرای مانورهای
عملیاتی در باال بردن میزان آمادگی ســــازمانها و نیروها
بسـ ــیار حایز اهمیت اسـ ــت ،لذا همه اعضا این کارگروه
ملزم هسـ ــتند بـ ــا برگزاری ایـ ــن دورهها تــــوان عملیاتی و
اعتمـ ــاد به نفـ ــس نیروهـ ــا را در باالترین ســــطح ممکن
حفظ کنند تـ ــا در مواقع بحران احتمالی شــــاهد کمترین

مشکالت صادرکنندگان از زبان معاون استاندار:

ایمنی شهر از اولویتهای شهرداری

صادرکنندگان بدهکار نمیتوانند تسهیالت بگیرند
تجهیزات و ماشـ ــین آالت برنامههای مؤثری طی روزهای
گذشته آغاز شده است.
وحید علـ ــی ضمیر برگزاری جلسـ ــه مشـ ــترک با شـ ــهردار
همـ ــدان و مسـ ــؤوالن وزارت کشـ ــور بـ ــرای تهیه ابـ ــزار و
تجهیزات مـ ــورد نیـ ــاز را از جمله این اقدامات برشـ ــمرد و
افزود :بـ ــا توجه به نیـ ــاز روز افزون شـ ــهر همـ ــدان یکی از
تهـ ــای سـ ــازمان آتش نشـ ــانی و خدمـ ــات ایمنی
اولوی 
همدان نردبان هیدرولیک باالی  50متر است.
وی با اشـ ــاره به برنامهریزی برای تأسـ ــیس یک ایسـ ــتگاه
جدیـ ــد در جـ ــاده تهـ ــران و بلوار شـ ــهید همدانـ ــی گفت:
پیگیریهای اولیه برای این موضوع انجام شـ ــده و با مهیا
شدن شرایط اجرایی میشود.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان
با اشـ ــاره به اقدامات انجام شـ ــده برای رفـ ــاه کارکنان طی
روزهای گذشـ ــته تصریح کرد :امکانات رفاهی و سـ ــازمانی
باید عادالنه تقسـ ــیم شـ ــود و نباید در اختیار افراد خاص
قرار گیرد.
در ادامـ ــه ایـ ــن نشسـ ــت معاونـ ــان و فرماندهان ارشـ ــد
سـ ــازمان با ارایه گـ ــزارش از اقدامات انجام شـ ــده نظرات و
پیشـ ــنهادات خود را برای بهتر شـ ــدن وضعیت و ارتقای
سطح ایمنی شهر ارائه کردند.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون اقتصادی استاندار
همدان با برشمردن مشــــکالت صادرکنندگان گفت:
صادرکنندگان بدهکار نمیتوانند تسهیالت بگیرند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،ظاهــــر پورمجاهد با بیــــان اینکه
عمـ ــده مشـ ــکل اقتص ـــادی تعهــــد ارزی اســــت اظهار
کـ ــرد :تعـ ــدادی از صادرکننــــدگان از بازارچههای مرزی
محصوالت کشـ ــاورزی صادر کــــرده و پــــول آن را ریالی
دریافت کردهاند که دولت خواســــتار بازگشــــت آن به
صورت ارزی است.
وی بیان کـ ــرد :وقتـ ــی صادرکننده پول صــــادرات را به
صورت ریالی دریافت کرده ،اگر بخواهد ارزی برگرداند به
مشکل برمیخورد چون یا باید ارز نیمایی بگیرد و باید
یـ ــا ارز را به قیمت باال خریــــداری کند و این ضعف تعهد
ارزی است.
معاون اقتصادی اسـ ــتاندار همدان ادامــــه داد :بر این
اسـ ــاس با بانک مرکزی صحبت کردیــــم و مکاتباتی با
امضای اسـ ــتاندار داشـ ــتیم اما چون مشکل کشوری
است ،هنوز برطرف نشده است.
وی با تأکیـ ــد بر اینکه این موضــــوع باید تعیین تکلیف
شـ ــود گفت :این در حالی اســــت که تعدادی از واحدها
در  6ماه اول سـ ــال  97نمیدانســــتند باید در ســــامانه

ت کنند هرچند ســــامانه هـ ــم دچار
صادراتشــــان را ثبــــ 
مشکل بود و باید مساعدتی کرد این مشکل حل شود.
پورمجاهــــد با بیــــان اینکه این مشــــکل باعث شـ ــده
صادرکننده بدهــــکار بوده و نتواند تســــهیالت بگیرد
گفت :این مشــــکل باعث شــــده صادرکننـ ــده نتواند
ماشــــینآالت یا مواد اولیــــه خود را از گمرکات کشـ ــور
خارج کند.
وی یادآور شــــد :صادراتی که در گمــــرک همدان مانده
است را طی صحبت با دادســــتانی آزاد میکنیم اما آنها
که در سایر گمرکات کشور است را نمیتوان کاری کرد.

برگزاری جشنواره ایدهپردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :معاون هماهنگ کننده
سـ ــپاه انصارالحسـ ــین(ع) همدان از برگزاری جشنواره
ایدهپردازی تعلیم و تربیت در دوران کرونا خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ مصطفی رسـ ــتمی از
برگزاری جشنواره ایدهپردازی تعلیم و تربیت در دوران
کرونا خبـ ــر داد و اظهار کـ ــرد :این جشـ ــنواره به همت
سازمان بسـ ــیج فرهنگیان و با مشارکت اداره آموزش
و پـ ــرورش و دانشـ ــگاه فرهنگیـ ــان ویـ ــژه فرهنگیان،
دانشگاهیان ،دانشـ ــجویان ،معلمان و دانشآموزان
برگزار میشود.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه این جشـ ــنواره با هدف بـ ــه کارگیری
حداکثری ظرفیت معلمان و فرهنگیان در راستای تعلیم
و تربیـ ــت در ایام کرونا برگزار م یشـ ــود ،تصریـ ــح کرد :این
جشـ ــنواره در راستای کمک به دسـ ــتگاه اصلی تعلیم و

تربیت کشور در دوران کرونا و شرایط مشابه ،شناسایی
نقاط ضعف آموزش مجازی ،ارائـ ــه راهکارهایی برای رفع
نواقص و همچنین احصا تجربیـ ــات ،ایدهها و راهکارها
برای ارتقا آموزش مجازی برگزار میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالحسین(ع) همدان
در خصـ ــوص محورهـ ــای اصلـ ــی جشـ ــنواره تأکیـ ــد کرد:
«یادگیریمؤثر»«،تقویتزیرساختها»«،الگوهایتربیتی
مؤثر نظام آموزشـ ــی»« ،مدیریت نظام آموزشـ ــی در شرایط
کرونا» و «سـ ــایر موضوعات مرتبط و قابـ ــل طرح» از جمله
محورهایجشنوارهاست.
وی در توضیح بخشهای محور یادگیری مؤثر جشنواره
شهـ ــای «یادگیری
عنوان کـ ــرد :این محور شـ ــامل بخ 
مؤثر در دوران کرونا»« ،ارزشـ ــیابی مؤثر در آموزشهای
غیرحضوری»« ،نقش خانـ ــواده در تربیت و یادگیری» و

افتتاح  2مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در همدان
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :همزمان با گرامیداشـ ــت
هفته دولـ ــت ،دو مجتمع خدماتی رفاهـ ــی بین راهی در
استان همدان به بهرهبرداری رسید.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،مد یـ ــرکل را هـ ــداری و حمل و
نقل جـ ــاد های ا سـ ــتان همدان در حا شـ ــیه مراسـ ــم
بهره بـ ــرداری از این دو مجموعه با ا شـ ــاره بـ ــه اینکه
را ها نـ ــدازی مجتمعهـ ــای خدما تـ ــی رفا هـ ــی بینراهی
نقـ ــش مؤ ثـ ــری در تأمین ایمنی مسـ ــافران و کاهش
آ مـ ــار تصاد فـ ــات دارد ،اظهـ ــار کـ ــرد :بهبـ ــود کیفیت
خدمات این مجتمعها عالوه بر آن که به گسـ ــترش
صنعـ ــت گرد شـ ــگری کمـ ــک میکند ،گا مـ ــی مؤثر در
جهت کاهش حـ ــوادث جـ ــاد های و افزایش ضریب
ایمنی را هها است.
مصطفی پناهنده ،خسـ ــتگی و خوابآلودگی رانندگان
را از مهمتریـ ــن علـ ــل تصادفـ ــات جـ ــادهای عنـ ــوان و

شـ ــهردار همدان نیز در ابتدای این جلسه گفت :مدیریت
شـ ــهری همـ ــدان فعالیت در حـ ــوزه پدافند غیرعامـ ــل را از
سالهای گذشته در دستور کار جدی خود قرار داده است
و در همیـ ــن رابطـ ــه ادارهای نیز با شـ ــرح وظایف مشـ ــخص
راهاندازی شـ ــده اسـ ــت که برگزاری چندین دوره آموزشی و
انجام مانورهای مختلف در این حوزه را شاهد هستیم.
عباس صوفی تصریح کرد :در تشـ ــکیل کارگروه تخصصی
پدافنـ ــد غیرعامل پشـ ــتیبانی خدمات شـ ــهری اسـ ــتان،
نیازمند شـ ــرح وظایف مشـ ــخص با حضـ ــور اعضای ثابت
هستیم تا بتوانیم اهداف و چشم اندازهای مورد نظر را به
درستی محقق کنیم.
وی در ادامـ ــه ایـ ــن کارگروه تخصصـ ــی بیان کـ ــرد :در این
کارگـ ــروه عملیاتـ ــی بایـ ــد تمامـ ــی اقدامـ ــات و برنامههای
مورد نظـ ــر؛ قبل و حین اتفاقات و پیشـ ــامدهای احتمالی
اندیشـ ــیده شـ ــود و وظایـ ــف هـ ــر کـ ــدام از سـ ــازمانها
و دسـ ــتگاههای عضـ ــو تعریـ ــف شـ ــود کـ ــه در کنـ ــار این

شهردار همدان:

خبـــر

خانوادههای زیر پوشش
مجمع خیرین سالمت سبد
غذایی گرفتند

مـ ــردم ایران با پیروی از مکتب امام حسـ ــین (ع) زیر بار زور نمیروند و برخورد مسـ ــتکبران زورگو با
ایران از همین امر نشأت میگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شـ ــورای اسالمی با بیان اینکه کم کاریها را
توجیه نمیکنیم اما تحریمهای کنونی بی سـ ــابقه است یادآور شد :این شرکت تولیدی گوشهای از
توان یک ایرانی دلسـ ــوز و متعهد اسـ ــت که پا به عرصه تولید گذاشته و به کشور ،معیشت مردم و
اشتغال جوانان کمک میکند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسـ ــامی افزود :امروز در کشور مشکل اقتصادی شدید

است و ما باید از این معبر عبور کنیم و اقتصاد
ایران را با مردم دانش محــــور و تمدن محور به
جایگاه حقیقی خود برسانیم.
وی با بیان اینکه قدرتهای بزرگ نمیخواهند
ترقی ایـ ــران را ببینند اظهار کــــرد :به لطف الهی
کشتی انقالب در سختترین شرایط با قدرت
در حال حرکت و پیشروی است.

خاطرنشـ ــان کرد :جذب و هدایت مسافران جادهای به
داخـ ــل مجتمعهای خدماتی رفاهـ ــی بینراهی بهمنظور
بهرهمندی از یک اسـ ــتراحت کوتاهمدت و اسـ ــتفاده از
امکانات داخـ ــل مجتمعها از اهمیـ ــت باالیی برخوردار
است.
وی افزود :مجتمع خدماتی رفاهی نگین دشـ ــت موسی
آبـ ــاد در محـ ــور اسـ ــدآباد  -موسـ ــی آباد توسـ ــط بخش
خصوصی با اعتبار سه و نیم میلیارد تومان در زمینی به
مساحت  7هزار مترمربع احداث شده است.
مدیـ ــرکل راهـ ــداری و حمـ ــل و نقل جادهای اسـ ــتان
همدان درباره بهرهبـ ــرداری از مجتمع خدماتی رفاهی
جـ ــدی امیـ ــن پـ ــور در کیلومتـ ــر  7محور اسـ ــدآباد -
کرمانشـ ــاه نیز ابـ ــراز کرد :بـ ــرای این طرح نیـ ــز مبلغ 7
میلیـ ــارد تومـ ــان از محل تسـ ــهیالت بانکـ ــی و آورده
شخصی هزینه شده است.

«رسانه ،فضای مجازی و یادگیری مؤثر» میشود.
رستمی «توانمندی معلمان در بهرهگیری از ابزار رسانه
و فضای مجـ ــازی»« ،مهارتهای آی سـ ــی دی ال و تأثیر
آن بـ ــر نقش معلمـ ــان و دانشآمـ ــوزان در یادگیری» و
«شبکه شـ ــاد ،سـ ــامت و امنیت دانشآموزان» را نیز
مورد توجه این جشنواره دانست و تأکید کرد :ایدههای
دانشـ ــجویان و دانشآمـ ــوزان ،اید ههـ ــای آزاد ،نوآورانه،
خـ ــاق ،پویـ ــا و مؤثر بـ ــرای آمـ ــوزش و پـ ــرورش از دیگر
موضوعات مرتبط و قابل طرح در جشنواره است.
وی با بیان اینکه در این جشـ ــنواره آسیبشناسـ ــی پسا
کرونا و تجارب زیسـ ــت نیز مورد تأکید قرار گرفته اسـ ــت،
افزود«:مدیریتزماندر آموزشهایمجازی»«،برنامهریزی
کارآمد آموزشــــی و درسی»« ،شناســــایی و رفع آسیبهای
نظام آموزشی در شــــرایط کرونا» و «کرونا و شکاف آموزش

یادگیری»از دیگر موضوعاتجشنوارهاست.
معـ ــاون هماهنگ کننـ ــده ســــپاه انصارالحســــین(ع)
همـ ــدان در تشـ ــریح محـ ــور «الگوهــــای تربیتــــی مؤثــــر
نظام آموزشـ ــی» بیـ ــان کـ ــرد :در این محور از جشــــنواره
بخشهای «همسـ ــویی جریان تربیت خانواده و تعلیم
و تربیت رسـ ــمی»« ،نقش انجمن اولیا و مربیان»« ،تأثیر
سـ ــواد رسـ ــانه و فضای مجازی بر کارکرد نقش معلمان
و تربیت دانشآمـ ــوز» و همچنین « وظیفهشناســــی و
احساس مسـ ــؤولیت معلمان در شــــرایط کرونا» مورد
توجه قرار گرفته است.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه جشـ ــنواره در قالــــب نماهنــــگ،
پویانمایـ ــی ،موش ـ ـنگرافیک ،نقاشــــی ،کاریکاتــــور و
پیشـ ــنهادات برگـ ــزار میشـ ــود ،گفــــت :عالقهمندان
برای شـ ــرکت در جشـ ــنواره میتوانند آثار خود را تا روز

چهارشنبه  12شــــهریور ماه جاری از طریق سامانه ملی
 www.sci.cbo.irارسال کنند.
رســــتمی با اشــــاره به اینکه به نفــــرات برتر جشـ ــنواره
ایدهپــــردازی تعلیــــم و تربیــــت در دوران کرونــــا جوایز
نفیس به همراه لوح تقدیــــر با اعطای گواهی معتبر به
صورت کشــــوری اهدا خواهد شـ ــد ،یادآوری کرد :عاله
بــــر این اعطای گواهی با امتیاز فرهنگی برای دانشـ ــجو
معلمان ،گواهی شــــرکت در جشــــنواره ویژه اسـ ــاتید،
فرهنگیــــان و دانشآموزان ،اختصــــاص امتیاز ضمن
خدمت بــــه همه فرهنگیان شــــرکت کننــــده نیز اهدا
میشود.
وی خاطرنشــــان کرد :شــــرکت کنندگان برای کسـ ــب
اطالعات بیشــــتر میتوانند با شماره  08132529294و
 09182069686تماس بگیرند.

تغییر وضعیت«نهاوند» از زرد به «هشدار »!

وی با بیان اینکه در همین راسـ ــتا و به منظور پیشـ ــگیری از افزایش مجـ ــدد آن به مدت یک هفته،
محدودیتهای کرونایی در شـ ــهر نهاوند اعمال میشود گفت :متأسفانه به علت برداشته شدن
برخی محدودیتها ،کاهش اقدامات پیشگیرانه ،حضور گسترده مردم در تجمعها و بیتوجهی به
شیوهنامههای بهداشتی ،نهاوند در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
فرماندار نهاوند افزود :با توجه به تعطیالت ایام محرم و ورود مسـ ــافرانی از سـ ــایر شهرها به نهاوند
به مدت یک هفته ،محدودیتهایی در نهاوند اعمال م یشـ ــود که تداوم آن بسـ ــتگی به وضعیت
کرونا در این شهرستان دارد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت شیوهنامههای بهداشتی از سوی مردم و کارکنان ادارات گفت :استفاده

فرماندار :اعمال مجدد محدودیتهای کرونایی

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرماندار نهاوند از تغییر وضعیت این شهرسـ ــتان از زرد به هشدار به
خاطر عدم رعایت شیوهنامههای بهداشتی خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،مراد ناصری روز شـ ــنبه اظهار کرد :به خاطر باال رفتـ ــن تعداد مبتالیان به کرونا،
شهرستان نهاوند از وضعیت زرد به هشدار تغییر یافت و بر این اساس محدودیتهایی در سطح
شهر برقرار میشود.

از ماسـ ــک در همه ادارات شهرسـ ــتان ،الزامی بوده و همه کارمندان باید از ماسک استفاده کنند و
عدم رعایت آن ،به منزله غیبت است ،ارائه خدمات به ارباب رجوع نیز منوط به زدن ماسک است.
ناصری تأکید کرد :اگر مردم نسـ ــبت به هشـ ــدارهای کرونایی بی تفاوت باشــــند ما نمیتوانیم این
ویروس را کنترل و ریشـ ــه کن کنیم بنابراین از مردم میخواهیم شـ ــیوهنامههای بهداشــــتی اعم از
زدن ماسک ،شست و شوی مداوم دستها و فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند.
وی افزود :همانگونه که مردم نهاوند توانستند با رعایت موارد بهداشتی وضعیت نهاوند را از قرمز
به زرد تغییر دهند این بار نیز انتظار میرود با درک شـ ــرایط نسـ ــبت به حضور در تجمع غیر ضروری
خودداری کرده و سالمتی خود و دیگران را به خطر نیندازند.
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شهرستان

خبـ ـ ــر

سنتهای عزای حسینی در کهنشهر نهاوند

افتتاحکارخانهتولید
مواد شوینده در نهاوند
با اعتبار  11میلیارد تومان

از «شالاندازی»
تا «چهل منبران»

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :آیین عـ ــزاداری محرم در
شهرسـ ــتان نهاونـ ــد ،دروازه ورود اسـ ــام بـ ــه ایـ ــران ،از
گذشـ ــته تاکنـ ــون از شـ ــور و هیجـ ــان معنـ ــوی خاص و
عشق و ارادت به سید و ساالر شهیدان برخوردار بوده
و همه ساله دلهای مشـ ــتاق امام حسین(ع) را بیشتر
از قبل به خود جلب میکند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،واقعه عاشـ ــورای حسـ ــین (ع)
قرنهاسـ ــت در جـ ــان و دل شـ ــیعیان و آزادیخواهـ ــان
جهان سـ ــینه بـ ــه سـ ــینه منتقـ ــل میشـ ــود ،در همین
چارچـ ــوب آئینهـ ــای عـ ــزاداری در جـ ــای جـ ــای میهن
اسـ ــامی نیز با شـ ــیوههایی خـ ــاص و با عظمـ ــت برگزار
میشـ ــود ،شـ ــیوههایی که هر یـ ــک برگرفتـ ــه از مکتب
عاشـ ــورا و سـ ــنتهای هر دیار و منطقه اسـ ــت و فصل
مشــــترک آنها زنده نگه داشتن واقعه کربالست.
در ایـ ــن میـ ــان آئینهـ ــای عـ ــزاداری مـ ــاه محـ ــرم ،در
شهرسـ ــتان نهاونـ ــد کـ ــه مهد عالمـ ــان دینی اسـ ــت از
گذشـ ــتههای دور براسـ ــاس آداب و سـ ــنن حسـ ــینی
بـ ــوده و هسـ ــت و همه سـ ــاله با شـ ــور و حـ ــال خاصی
برگزار میشــــود که گویای ارادت خاص مــــردم این دیار
به سید و سـ ــاالر شهیدان است ،امسـ ــال کرونا سبک
عزاداری را تغییر داده اما در این مجال به بررســــی برخی
از آیینهـ ــای عـ ــزاداری ایـ ــن منطقـ ــه از سـ ــالهای دور
میپردازیم.
نهاونـ ــد از نظـ ــر فرهنگ و آداب و سـ ــنن در مـ ــاه محرم
دارای جایگاه خاصی اسـ ــت و مردم این شهرسـ ــتان بر
این باورند که یکی از همسـ ــران امام حسـ ــین(ع) به نام
بـ ــی بی شـ ــهربانو از این دیار اسـ ــت .آن گونـ ــه که گفته
میشـ ــود پیـ ــش از تشـ ــکیل هیأتهـ ــای حسـ ــینی در
نهاونـ ــد ،عزاداریها به صـ ــورت صنفی برگزار میشـ ــد و
کاسبان هر صنف در دســــتههای عزاداری جمع شده و
در محالت مخصوص عزاداری میکردند.
در ایـ ــن خصـ ــوص محمدجعفـ ــر شـ ــهبازی از فعـ ــاالن
فرهنگـ ــی و عضـ ــو هیـ ــأت امنـ ــاء هیـ ــأت حسـ ــینی
«دوخواهـ ــران» میگوید :تا قبل از تشـ ــکیل هیأتهای
حسـ ــینی گلشـ ــن ،میـ ــدان و دوخواهـ ــران بـ ــه عنـ ــوان
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قدیمیتر یـ ــن هیاتهای نهاونـ ــد ،عزاداریها به صورت
صنفی برگزار میشـ ــد بـ ــه گونهای کـ ــه در محلههایی که
اصناف مختلف حضور داشـ ــتند دسـ ــتههای سینه زنی
تشکیل و اقدام به عزاداری میکردند.
برای مثال آنگونـ ــه که من به یاد دارم و بـ ــزرگان ما نقل
کرده اند هیأتهـ ــای عزاداری در محالت قدیمی شـ ــهر
تشـ ــکیل میشـ ــد که بر گرفتـ ــه از نام صنف مشـ ــخصی
ماننـ ــد هیأت «گیوهکشها» ،هیـ ــأت «خیاطان» ،هیأت
«لحافدوزان» و ســــایر صنوف بود که با شروع ماه محرم
در محالت مختلف عزاداری و سـ ــینهزنی میکردند.
عـ ــاوه بـ ــر ایـ ــن در گذشـ ــته هیأتی هـ ــم به نـ ــام هیأت
«کـ ــودکان» وجود داشـ ــت که همه آنها سـ ــنی حدود 10
سال داشـ ــتند که در یک محله قدیمی تشکیل شده و
روزها در ساعت خاصی عزاداری میکردند.
یکـ ــی دیگر از سـ ــنتهای عـ ــزاداری در این شهرسـ ــتان
سـ ــنت بازارخوانی بود بدین گونه که با شـ ــروع ماه محرم
چندین نفر با در دسـ ــت داشـ ــتن بلندگوهای سـ ــیار در
بازار نهاوند به راه میافتادنـ ــد و روضهخوانی میکردند و
همین مساله مردم را برای شروع ماه محرم آماده میکرد.
در ایـ ــن منطقه همانند دیگر مناطق کشـ ــور آئینهایی
عـ ــزاداری برگزار میشـ ــود که برخـ ــی آنها همانند سـ ــایر
شـ ــهرهای ایران دارای مشـ ــابهتهایی بوده و برخی از
سـ ــنتهای دیگر نیز خاص ایـ ــن منطقه اسـ ــت ،البته
طی سـ ــالیان اخیر و به مـ ــرور زمان برخی از سـ ــنتهای
عـ ــزاداری نیـ ــز دسـ ــتخوش تغییـ ــرات و یـ ــا فراموشـ ــی
شدهاند ،اگرچه امسـ ــال با شـ ــیوع بیماری کرونا شاهد
بودیم این مسـ ــاله بسـ ــیاری از مناسـ ــبتها را کمفروغ
و حتـ ــی بـ ــه تعطیلی کشـ ــاند اما عاشـ ــقان حسـ ــینی در
شهرسـ ــتان ایـ ــن بـ ــار نیز بـ ــا رعایـ ــت شـ ــیوهنامههای
بهداشــــتی و برگزاری مجالس عزای حسینی در مدارس
و فضای باز نگذاشــــتند مجالس عزای امام حسین(ع)
کم فروغ و یا تعطیل شوند.
در اینجـ ــا بـ ــه مهمتر یـ ــن آئینهـ ــای مـ ــاه محـ ــرم در
شهرسـ ــتان نهاوند کـ ــه برخـ ــی از آنها حتی قبـ ــل از ماه
محرم شروع میشوند اشاره میکنیم.

 مراسم شالاندازی و «رخصت یا موال»
در شـ ــب اول ماه محرم در نهاوند مراسـ ــم سنتی سیاه
پوشـ ــی «رخصت یا مـ ــوال» که همـ ــراه با شـ ــالاندازی و
پوشـ ــیدن عبـ ــای مشـ ــکی بـ ــرای بـ ــزرگان و پهلوانان و
مرشـ ــدان اسـ ــت هرسـ ــاله با حضور صدها نفر همراه با
مراسـ ــم قرائت قـ ــرآن ،مداحی ،سـ ــخنرانی و بـ ــه صدا در
آوردن زنگ عزا توســــط پیرترین مرشــــد نهاوند در گود
زورخانه پوریای ولی در نهاوند اجرا میشود.
در این مراســــم به هر نفر میهمانی که از در وارد سالن و
گود زورخانه میشــــود همراه با نواختن نوای نی و ضرب
زنگ عزا یک عدد شــــال ســــیاه رنگ اهدا میشود و در
مرحلـ ــه بعد به مداحـ ــان ،پهلوانان و مرشـ ــدان قدیمی
نیز یک دسـ ــت عبای مشـ ــکی رنگ همراه با شال سیاه
داده میشود.
محمدتقـ ــی شـ ــهبازی از محققیـ ــن و جامعهشناسـ ــان
شهرسـ ــتان در رابطه با فلسـ ــفه برگزاری این مراسـ ــم در
زورخانـ ــه میگوید :از آنجاییکـ ــه زورخانهها با نام موالی
متقیان عجین شــــده ،عزاداران حســــینی و ورزشکاران
پهلوانی بـ ــرای رخصت از امـ ــام علی(ع) بـ ــه منظور اذن
ورود به ایــــام محرم و عــــزاداری فرزندش در شــــب اول

دوســت داریــد شــهر همــدان
در ســال  1420چگونه باشــد؟
«همدان؛ شهر همه ما  ....نظرات شما  ....آینده شهر ما»

فـراخـــوان جلــب مشــارکت مردمــی در برنامــه
راهبــردی  -عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان
شهروندان گرامی:

محـ ــرم در زورخانـ ــه نهاوند جمع میشـ ــوند و با خواندن
اشـ ــعار مذهبی و اجرای آئین ورزشی به صورت نمادین
خود را برای عزاداری آماده میکنند.
در ایـ ــن مراسـ ــم تمام گـ ــود زورخانـ ــه با پارچه مشـ ــکی
سـ ــیاهپوش میشـ ــود و پیشکسـ ــوتان با بستن شال
و لباس سـ ــیاه به نشـ ــانه عزا به اجرای بخشی از ورزش
زورخانهای میپردازند.
در ایـ ــن مراسـ ــم عـ ــاوه بـ ــر پیشکسـ ــوتان محلـ ــی از
پیشکسـ ــوتان و نامآوران باسـ ــتانیکار دیگر شهرهای
کشـ ــور دعوت میشـ ــود و ذاکران اهل بیت(ع) همراه
با ضـ ــرب زورخانه اشـ ــعاری را در رثای امام حسـ ــین(ع)
میخوانند.
برگـ ــزاری این مراسـ ــم در گذشـ ــته در بین ورزشـ ــکاران
پهلوانـ ــی مرسـ ــوم بود کـ ــه طی سـ ــالیانی به فراموشـ ــی
سـ ــپرده شـ ــد که با تالشهای صورت گرفته چند سال
اسـ ــت مراسـ ــم اذن دخول به ماه محرم تحـ ــت عنوان
رخصت یـ ــا موال در نهاونـ ــد برگزار شـ ــده و میهمانانی از
فدراسـ ــیون ورزشهـ ــای زورخان ـ ـهای و پهلوانی در این
مراسم شرکت میکنند.

 آئین چهل منبران
«چهل منبر» نام مراسمی اسـ ــت که غروب روز تاسوعا
و شـ ــب عاشـ ــورا در یکی از محالت قدیمـ ــی نهاوند که
به «کوچه سـ ــیدان» معروف اسـ ــت و قبال محل زندگی
سادات شـ ــهر بوده ،اجرا میشود و پس از گذشت یک
قرن هنوز از طرفداران بسیاری برخوردار است به طوری
که نه تنها سـ ــاکنان شـ ــهر که آنها نیز که کوچیدهاند؛
هر سـ ــال در چنیـ ــن روزی بـ ــه نهاوند آمـ ــده و بیرق عزا
برمیافرازند.
و اما پیشـ ــینه این مراسـ ــم مذهبی برمیگردد به اینکه
در سـ ــالیان دور بـ ــه دلیل کوچکی شـ ــهر و کـ ــم بودن
جمعیت ،دسـ ــتههای عزاداری نهاوند در سـ ــه دسـ ــته
خالصه میشـ ــدند که از مسـ ــجد میدان و درب سرداب
و حسینیه گلشـ ــن حرکت کرده و در طول مسیر بر سر
و سینه میزدند.
این دسـ ــتهها بیشـ ــتر از خانههای معتمـ ــدان ،خانها
و سـ ــادات شـ ــهر حرکـ ــت کـ ــرده و سـ ــپس به سـ ــمت
کوچـ ــه سـ ــیدان روانه میشـ ــدند ،ایـ ــن مراسـ ــم ابتدا از
مسـ ــجد حاجآقا تراب آغاز میشـ ــود و در داخل مسجد،

سـ ــینیهایی گذاشته شده که مردم در داخل آن ،شمع
روشـ ــن میکنند و این کار در خانههای اطراف مســــجد
که هنوز معماری سـ ــنتی خود را حفظ کردهاند نیز انجام
میشود.
آیین چهـ ــل منبر ،یکی از آیینهای عاشــــورایی منحصر
به نهاوند اسـ ــت که سکوت شــــرکتکنندگان ،فضای
حزنانگیـ ــز و بافـ ــت کهن کوچه ســــیدان از ویژگیهای
آن به شمار میآید.
عصر تاسـ ــوعا ،آن هنگام که ش ـــهر از تردد دســــتههای
عزاداری خلوت شـ ــود ،مردم نهاوند ،شــــمع به دســــت
گرفته و در سـ ــکوت به سـ ــمت کوچه ســــیدان حرکت
میکنند.
در گذشـ ــته این محله که شـ ــامل چندیــــن کوچه تو در
تو و باریک و محل زندگی سـ ــادات شهر بود؛ بین مردم
از تقـ ــدس و احترام خاصـ ــی برخوردار بــــود .از همینرو
غروب روز تاسـ ــوعا پـ ــس از انجام عــــزاداری در هریک از
این خانهها ،جایی را برای روشن کردن شمع اختصاص
میدادنـ ــد؛ تعداد ایـ ــن خانههـ ــا  40تا بود و بــــه همین
دلیل هم ،این مراسـ ــم «چهل منبر » نامیده شد.
هنوز هم با وجود آنکه تعداد زیادی از ســــادات شــــهر از
این محله رفتهاند؛ بسـ ــیاری با اعتقاد به برآوردهشــــدن
نذرشـ ــان در ایـ ــن آیین حضـ ــور یافته و چهل شــــمع در
چهل خانه روشـ ــن میکنند با این نیت که سال بعد در
صورت برآوردهشـ ــدن حاجت با چهل شمع نذر خود را
ادا کنند.
مـ ــردم بر مبنـ ــای اعتقـ ــادات خ ـــود ،شــــمع را کلید حل
مشکالتشـ ــان میدانند و بـ ــر مبنای همیــــن اعتقاد به
مراسـ ــم «چهل منبر» و یا «سـ ــقاخانه» اعتقاد میورزند.
مردمان نهاوند به قول خودشان حاجت زیاد گرفتهاند
از چهل منبری که عصرهای تاســــوعا ،لبالب میشود از
شـ ــمع و کوچه سـ ــیدان را لبالب میکنند از چهرههایی
محزون و امیدوار که شـ ــمع به دســــت در ســــکوت راه
میپیمایند.
به نقل از فارس ،سـ ــاکنان چهـ ــل خانه(البته حاال کمتر
از چهـ ــل خانـ ــه منبـ ــر دارد) در این کوچه سیدنشــــین
قدیمـ ــی و خاننشـ ــین قدیمـ ــی ،عصرهای تاســــوعا در
خانهشـ ــان را باز میگذارند و با روی بــــاز  ،غریبهها و گاه
آشنایانی که شـ ــمع به دست ،دور منبرهای چوبی حلقه
میزنند را به شـ ــربتی میهمان میکنند.

بــه منظــور مشــارکت در ترســیم چشــمانداز برنامــه بیســت ســاله شــهر و شــهرداری

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :در هفته دولت امســــال
بیش از  54پروژه در شهرسـ ــتان نهاوند کلنگ زنی و یا
افتتاح شد که سـ ــرمایهگذاری بیش از  50درصد از آنها
توسط کار آفرینان بخش خصوصی انجام شده است.
به گزارش هگمتانه ٬در چند سال اخیر بخش خصوصی
در ایجاد کارگاه و کارخانههای تولیدی و بنگاههای زود
بـ ــازده به خوبی ورود کرده و بـ ــه کمک دولت در جهت
ایجاد اشتغال و تولید آمدند.
این بار نیز در آخرین روز از هفته دولت با حضور معاون
وزیـ ــر صمت مراسـ ــم افتتـ ــاح بزرگتریـ ــن کارخانه مواد
شوینده با سرمایهگذاری  11میلیارد تومانی آغاز شد.
به همت یک خانـ ــواده کارآفرین در نهاوند بیش از هزار
شغل در کارخانههای متعددی مانند روغن ،آرد ،تولید
برق از گاز ،کارخانه مواد شـ ــوینده ،و استخر و تاالر شهر
فیروزان ایجاد شده است.
مالک کارخانه روغن نگین نهاونـ ــد اظهار کرد :تا وقتی
که زنده هستم در راه خدمت به مردم و کشورم خواهم
بود و هر روز که یک شغل ایجاد میکنم چرا که اینگونه
احساس میکنم تیری به قلب آمریکا زدهایم.
فرماندار نهاوند در مراسـ ــم افتتـ ــاح کارخانه تولید مواد
شـ ــوینده اظهار کـ ــرد :این پروژه بـ ــا اعتبـ ــار  110میلیارد
ریـ ــال در روسـ ــتای گردیان نهاونـ ــد و با حض ـــور یزدان
سـ ــیف معـ ــاون وزیـ ــر صنعـ ــت و مدیرعامل شــــرکت
مادرتخصصی ایران ،علیرضا شـ ــهبازی نماینده نهاوند
در مجلـ ــس ،توماسـ ــی سرپرسـ ــت بانک ملی اســــتان
همدان،متین رئیس صنعت معدن تجارت اســــتان و
فرماندار و امام جمعه نهاوند افتتاح شد.
ناصری افـ ــزود :بخـ ــش خصوصی به خوبـ ــی در نهاوند
ورود کرد و این کارخانه در  7کیلومتری شـ ــهر فیروزان
نهاوند زمینه اشـ ــتغال  37نفر به صورت مســــتقیم را
آماده کرده است.
فرمانـ ــدار نهاوند گفـ ــت :واحد تولیدی گریـ ــن توربین
ماندگار نهاونـ ــد با سـ ــرمایهگذاری  110میلیـ ــارد ریالی و
ظرفیـ ــت تولید  20هزارتن در مسـ ــاحت  5هزار مترمربع
کلنـ ــگ زنی شـ ـ ِـد ایـ ــن واحد تولیـ ــدی توسـ ــط بخش
خصوصـ ــی کـ ــه دارای مجتمـ ــع کشـ ــت و صنعت خزل
(روغن نگین) و کارخانه آرد نهاوند نیز هستند به بهره
برداری خواهد رسـ ــید و همچون گذشـ ــته سهم قابل
توجهـ ــی را در ایجـ ــاد اشـ ــتغال شهرسـ ــتان نهاوند ایفا
خواهد کرد.

 بخش خصوصی با کمـ ــک دولت نقش بزرگی در
کارآفرینیدارند
علیرضـ ــا شـ ــهبازی در آئیـ ــن کلنگزنی واحـ ــد تولیدی
کاسـ ــیت نهاوند با اشـ ــاره به ظرفیتهای شهرستان
نهاونـ ــد در حوزههای کشـ ــاورزی ،صنعـ ــت ،دامداری٬
دامپروری ،گردشـ ــگری اظهار کرد :همه ما باید با کمک
سـ ــرمایهگذاران بخـ ــش خصوصی با ایجـ ــاد واحدهای
تولیدی در شهرستان نهاوند سـ ــبب ایجاد اشتغال و
توسعه نهاوند شده است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اخـ ــذ مجـ ــوز احـ ــداث گاوداری 6هزار
راسـ ــی شـ ــرکت شسـ ــتا در نهاونـ ــد ،گفت :ایــــن پروژه
فرصت بسـ ــیار خوبی برای ایجاد اشـ ــتغال و توســــعه
در شهرسـ ــتان با اسـ ــتفاده از ظرفیتهای مســــتعد و
امکانات موجود است.
به نقـ ــل از تسـ ــنیم ،نماینده مردم نهاونـ ــد در مجلس
شـ ــورای اسـ ــامی تصریح کرد :با شـ ــناختی که از برخی
خانوادههـ ــای کار آفریـ ــن در نهاونـ ــد دارم میدانــــم
مجموعـ ــه آنها در حـ ــال تبدیل به یـ ــک هلدینگ بزرگ
اسـ ــت و ماهم در توسعه و ارتقای این واحدها هم برای
توسـ ــعه اشـ ــتغال شهرسـ ــتان هم تولید و در نهایت
پیشـ ــرفت شهرسـ ــتان حمایت خـ ــاص خـ ــود را انجام
میدهیم.

مالیر قطب دامپروری غرب کشور میشود

همــدان ،میتوانیــد بــا مراجعــه بــه لینــک پیوســت شــده ذیــل ،نظــرات و
ً
پیشــنهادات خــود را در فــرم نظــر ســنجی ثبــت نمائیــد .لطفــا بــا

کلنگ پروژه گاوداری  6000رأسی مالیر به زمین خورد

مراجعــه بــه ســایت  2040.hamedan.irو تکمیــل
فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه
برنامهر یــزی دقیــق و غنیتــر یــاری
نمائیــد.

دبیرخانــه تهیــه و تدویــن
برنامــه راهبــردی -عملیاتــی
شــهر و شــهرداری همــدان

2040.hamedan.ir
چشمانداز شهر زمانی اعتبار مییابد که در تدوین آن ِصدای تمامی
گروههای ذینفع شنیده شود.

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :هفته گذشته و در پنجمین
روز از هفتـ ــه دولت ،با حضـ ــور نمایندگان مـ ــردم مالیر در
مجلس ،اسـ ــتاندار همدان ،مدیرعامل شرکت هلدینگ
صنایع عمومی تأمین ومدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی(شسـ ــتا) ،کلنگ احـ ــداث گاوداری 6000
رأسـ ــی در مالیر به زمین زده شد تا سرآغاز تحولی عظیم در
عرضه رونق دامداری و اشتغالزایی در این منطقه باشد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،شـ ــرکت گاوداری مـ ــارد شـ ــیر از
شـ ــرکتهای وابسـ ــته به تأمین اجتماعی متولی احداث
گاوداری  6000رأسـ ــی دام ُمولد در شهرستان مالیر است.
این پروژه با  4000میلیارد ریال اعتبار احداث میشـ ــود و با
بهرهبرداری از این طرح حدود  300نفر شـ ــاغل میشـ ــوند،
شرکت مالرد شیر نیز تعهد کرده که در مدت یکسال این
طرح را تکمیل کرده و به بهره برداری برساند.
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر در این مراسم،
با بیان اینکه عملیات اجرایی گاوداری  6000رأسی دام مولد با

سرمایهگذاری 400میلیاردتومانبهوسیلهشرکتشستادر
این شهرستان آغاز شــــد ،گفت :این طرح بزرگ اقتصادی در
زمینی به مسـ ــاحت  60هکتار در بخش جوکار مالیر احداث
و تمامی اقدامات الزم برای اجرای این طرح انجام شده است.
قـ ــدرت اهلل ولـ ــدی افـ ــزود :طبق برنامــــ ه زمانبنــــدی طرح
گاوداری  6000رأسی مالیر تا دهه فجر امسال تکمیلشده
اسـ ــت و به بهرهبرداری میرسد و زمینه اشتغالزایی  300نفر
را ایجاد میکنـ ــد .وی اظهارکرد :عالوه بر این یک واحد بزرگ
گاوداری چهار هزار رأسی دام مولد نیز توسط شرکت کشت
و صنعت پـ ــگاه همدان قرار اسـ ــت در این شهرســــتان با
سرمایهگذاری  280میلیارد تومان احداث شود.
این مقام مسـ ــؤول خاطرنشـ ــان کرد :در حــــال حاضر دو
واحد صنعتی گاوداری شـ ــرکت پگاه و بنیاد مستضعفان
انقالب اسـ ــامی در مجموع با ظرفیــــت  4000رأس در این
شهرسـ ــتان در حـ ــال فعالیـ ــت اســــت که بــــا تکمیل دو
طـ ــرح دیگر ،این میـ ــزان ظرفیت به  14هــــزار رأس افزایش

مییابد با بهرهبرداری از این طرحهای بزرگ ،مالیر به قطب
دامپروری غرب کشور تبدیل میشود.
ولدی ظرفیتهــــای مالیــــر در زمینههای تولیــــد انگور و
کشمش ،مبل منبت ،معادن ســــیلیس ،تولید ماسک
و شــــیر را جهانی عنوان کرد و گفت :رویکــــرد ما رفع موانع
موجــــود در حــــوزه صنعــــت ،معــــدن ،کشــــاورزی و ایجاد
اشتغال پایدار است و تمامی شرایط و بسترهای الزم برای
سرمایهگذاری در این شهرستان مهیاست.
به نقل از ایســــنا ،فرماندار مالیر با بیــــان اینکه با راهاندازی
دامداری  6000رأسی با سرمایه گذاری شستا مالیر به قطب
دامپروری منطقه تبدیل میشــــود ،مطــــرح کرد :حمایت از
سرمایه گذاران وظیف ه دولتمردان و دستگاههای اجرایی
بوده و خوشبختانه در راستای تحقق شعار جهش تولید
در ســــال  99و اطاعــــت از منویــــات مقام معظــــم رهبری،
تاکنون ســــرمایهگذاریهای خوبی در ســــطح شهرستان
مالیر صورت گرفته است.

دوشنبه
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استان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :امسـ ــال در محرمی ویژه
همدان یکپارچه لبیک یا حسین(ع) شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،شـ ــور حسین(ع) خاموشی
ناپذیر اسـ ــت و خون امام حسـ ــین(ع) به گونهای در تمام
هستی جاری اسـ ــت که همه کائنات را به جواب « هل من
ناصر ینصرنی» وا داشته و این جنبش و این شور و شعور
هر سـ ــاله در روز تاسوعا و عاشورای حسـ ــینی نمایانتر از
دیگر روزهای سـ ــال کل یوم عاشـ ــورا و کل ارض کربال را به
تصویر میکشد.
دارالمؤمنین همدان نیز روزهای پر از حب حسـ ــین(ع) را
پشت سـ ــر میگذارد و این مهر روزافزون به فرزند شهید
فاطمه زهرا(س) همـ ــدان را یکپارچه عزادار شـ ــهید کربال
کرده است.
در این محـ ــرم ویژه هیأتهای حسـ ــینی و مردم اسـ ــتان
همـ ــدان با رعایـ ــت دقیق شـ ــیوه نامههای بهداشـ ــتی به
سوگ ساالر شهیدان نشستند و در فضاهای باز با برپایی
تکیه و مراسـ ــم قرائت زیارت عاشورا نگذاشتند تاسوعا و

همدان یکپارچه
لبیک یا حسین(ع)
اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت آیتاهلل شعبانی

عاشـ ــورایی خاموش بدون شور و شـ ــعور حسینی پشت
سر گذاشته شود.
در شب عاشورا مردم اسـ ــتان همدان هم نوا با کل ایران
فریاد لبیک یا حسـ ــین(ع) سردادند تا به مادرشان فاطمه
زهرا(س) بگویند فرزند شهیدش تنها نیست و هرگز او را
بدون یاور نخواهند گذاشت.
در روز عاشورا نیز کرونا باعث نشد سوگواری برای شهدای
کربال تعطیل شـ ــود و مردم اسـ ــتان همـ ــدان و هیأتهای
حسینی بار دیگر با شور و شـ ــعور حسینی ثابت کردند که
شـ ــیعه یعنی تفکر و مردم شـ ــهیدپرور همدان با حضور پر
تفکر خود در عزای سـ ــاالر شهیدان اثبات کردند ملت امام
حسین(ع) بودن یعنی عمل با تفکر در راه امام حسین(ع)
و رعایت توصیههای خادمانشان در ستاد مقابله با کرونا.
دیروز با توجه به اینکه بر اسـ ــاس دسـ ــتور ستاد مقابله با
کرونا دسـ ــته روی در همدان ممنوع بود مقابل مسـ ــجد
امام رضا(ع) در خیابان میرزاده عشـ ــقی گروهی از عزاداران
با رعایت شـ ــیوه نامههای بهداشتی مشغول سینه زنی و

نوحه خوانی بودند و گـ ــروه دیگری نیز با فاصله در ابتدای
خیابان مهدیه تکیهای برپا کرده بودند و با زنجیر زنی نوای
یا حسین(ع) سر داده بودند.
در امامـ ــزاده عبـ ــداهلل نیـ ــز همیـ ــن رویه وجود داش ـــت و
دستهها بدون حرکت با رعایت فاصله اجتماعی به نوحه
خوانی برای به خون خفتگان دشت کربال مشغول بودند.
نماز ظهر عاشـ ــورا ،نماز بندگی و سرسـ ــپردگی به ســــید و
ساالر شهیدان امام حسین(ع) نیز ظهر دیروز در مسجد
جامع همدان برگزار شد.
تهـ ــای حسـ ــینی در اقدامی قابـ ــل توجه
همچنیـ ــن هیأ 
بسـ ــتههای نذری برای توزیع آماده کردند که محتوای این
بسـ ــتهها را گوشـ ــت و برنج و در برخی موارد چای خشک
تشـ ــکیل میداد و تمـ ــام افرادی کـ ــه برای روز تاسـ ــوعا و
عاشورا نذر داشتند سعی کردند نذورات خود را به سمت
کمکهای مؤمنانه سوق دهند و آنهایی که امکان تغییر
نذر نداشـ ــتند با کمک آشـ ــپزخانههای کمیته امداد امام
خمینـ ــی(ره) بـ ــا رعایت شـ ــیوه نامههای بهداشـ ــتی ادای

برپایی نمایشگاه هیأتهای حسینی در پیاده راه بوعلی

ادامه طرح نذر خون تا اربعین

شهردار همدان از نمایشگاه پیاده راه بوعلی بازدید کرد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :بـ ــه همت شـ ــهرداری
همـ ــدان نمایشـ ــگاه موقـ ــت هیئـ ــات حسـ ــینی شـ ــهر
همـ ــدان در پیـ ــاده راه بوعلـ ــی برپـ ــا شـ ــد که عصـ ــر روز
تاســــوعا عباس صوفی شهردار همدان با همراهی سید
عباس موســــوی مدیر پیاده راههای شــــهرداری از این
نمایشگاه بازدید کرد.
بـ ــه گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،ایـ ــن نمایشـ ــگاه
کـ ــه بـ ــه همـ ــت شـ ــهرداری همـ ــدان و بـ ــرای نمایش
توانمندیهـ ــای هیأتهـ ــای حسـ ــینی برگـ ــزار شـ ــد در
پیـ ــاده راه بوعلـ ــی و پیـ ــاده راه میـ ــدان حضـ ــرت امام
خمینی (ره) همدان برگزار شد.
نمادهای محرم و آداب و رسوم مردم همدان در عزاداریها
بـ ــا نمایش عکـ ــس و ارائه بخشـ ــی از وسـ ــایل عـ ــزاداری
اباعبداهلل الحسـ ــین علیه السـ ــام در این نمایشـ ــگاه در
معرض دید عموم قرار گرفت.
گفتنی اسـ ــت پخش صوت دمامه زنی و موسیقی آئینی و
نغمههای محرم از جمله برنامههای جنبی این نمایشگاه
بوده است.
گفتنـ ــی اسـ ــت شـ ــهرداری همـ ــدان در سـ ــالهای اخیـ ــر
هـ ــم زمان بـ ــا مناسـ ــبتهای مختلف تاریخـ ــی ،مذهبی و
اعیاد از پیاده راههای شـ ــهر به منظور بسـ ــط و گسـ ــترش
برنامههای فرهنگی اسـ ــتفاده برده اسـ ــت که این ویژگی
بارز کارکردهای پیوسـ ــت فرهنگی پروژههای شهرداری را
نمایان میکند.

نذر کردند و باید گفت امسـ ــال سـ ــال بهره مندی بیشتر
نیازمندان از نذورات عاشورایی بود.
 اقامه نماز ظهر عاشورا در همدان
نمـ ــاز ظهـ ــر عاشـ ــورا به یـ ــاد آخریـ ــن نماز سـ ــید و سـ ــاالر
شـ ــهیدان امام حسـ ــین(ع) و یـ ــاران وفادارش بـ ــا رعایت

دستورالعملهای بهداشتی در حیاط مسجد جامع شهر
همدان اقامهشد.
هیأتهای سـ ــوگوار و عاشـ ــقان امام حســــین (ع) پس از
شـ ــنیدن اذان ظهر از بلندگوهای شهر دست از عزاداری
کشـ ــیدند و این فریضه واجـ ــب را با رعایت شــــرایط اعالم

شده از سوی ستاد مقابله با کرونا در صحن مسجد جامع
همدان بــــه امامت نماینده ولــــی فقیه در اسـ ــتان و امام
جمعه شهر همدان اقامه کردند.
نمازگــــزاران در این آیین با اســــتفاده از ماســــک و رعایت
فاصله گذاری شرکت کردند.

هر اهدا کننده با خون اهدایی خود جان سه نفر را نجات میدهد

در همین زمینه شهرداری منطقه چهار همدان نیز مقابل
سـ ــاختمان اداری خود یعنی میدان امامزاده عبداهلل شهر

همدان به شـ ــبیه سـ ــازی نهـ ــر علقمه پرداخـ ــت که توجه
عابران و شهروندان زیادی را به خود معطوف کرد.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :مدیـ ــرکل انتقال خون
همدان گفت :امسال با توجه به شـ ــیوع کرونا ،طرح نذر
خون تا اربعین حسینی ادامه دارد و مردم برای مشارکت
در این طرح خداپسندانه تنها به روز عاشورا اکتفا نکنند.
به گزارش هگمتانه ،افشــــین محمدی روز شنبه افزود:
طرح نذر خـ ــون از ابتدای ماه محرم تا اربعین حسـ ــینی
در پایگاه انتقال خون همدان و مالیر برای کســــانی که
مایل بــــه اهدای خون خود در قالب نذر هســــتند ،اجرا
میشود.
وی با اشـ ــاره بـ ــه اینکه امسـ ــال به منظور پیشـ ــگیری از
انتقال ویروس کرونا پایگاه سیار اهدای خون راهاندازی
نشد ،اظهار کرد :امسـ ــال با اهدا کنندگان ثابت تماس
گرفته شـ ــد تا اجرای نذر خود را به روزهای آتی که کراجعه
کننده کمتری داریم ،موکول کنند.
وی عنوان کـ ــرد :در هدف گذاری صـ ــورت گرفته تالش
داریم عالوه بر تأمین خون مورد نیاز اسـ ــتان ،بخشـ ــی از
نیاز استان تهران را نیز تأمین کنیم.
مدیرکل انتقال خون همدان گفت :هفته گذشـ ــته 260
واحد و از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و  750واحد
خون ،به تهران منتقل شده است.
وی افـ ــزود :برنامه نذر اهدای خون امسـ ــال بـ ــا یاد و نام
شـ ــهدای مدافعان و دفاع مقدس در وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی آغاز به کار کرد.

محمدی تأکید کرد :امسـ ــال عالوه بــــر نذر اهدای خون،
بهبود یافتگان از کرونا نیز پالســــمای خــــود را به منظور
نجات و درمان مبتالیان به کرونا اهدا میکنند.
وی اضافه کرد :بنابراین از اهداکنندگان خون در روزهای
محرم و صفر و همچنین از اهداکنندگان بهبود یافتگان
پالسـ ــما میخواهیم برای اهدای خون و پالسما به مراکز
انتقال خون در استان مراجعه کنند.
محمدی افزود :تاکنون  195اهدا کننده پالســــما توسط
افرادی که از کرونا بهبود یافتهاند داشتیم که  148واحد
از این میزان توزیع بیمارستانی شده است.
مدیرکل انتقال خون همـ ــدان گفت :ادامه داد :در مراکز
انتقال خون پالسـ ــمای تهیه شــــده را به بیمارســــتانها
تحویـ ــل میدهنـ ــد و از هر بهبــــود یافته  500سی.ســــی
پالسـ ــما دریافت میشـ ــود و همه مراحل اهدای پالسما
در شرایط استریل و بهداشتی و با وسایل یکبار مصرف
انجام میشود.
محمدی خاطرنشـ ــان کرد :پزشــــکان معالج مبتالیان به
کرونا در بیمارستانها از طریق بانک خون بیمارستانها
درخواست پالسما میکنند و پالســــما برای آنها منتقل
میشود.
مدیرکل انتقال خون همدان افزود :مشــــارکت در طرح
نذر خون باعث م یشـ ــود خون اهداکننــــدگان در زمان
مورد نیـ ــاز بیماران برای آنها مورد اســــتفاده قرار گیرد ،در

حالی کــــه حجم زیاد اهدای خــــون در مواقع خاصی چون
تاسوعا و عاشورا فقط موجب هدررفت خون با توجه به
اندک بودن عمر مفید خون میشود.
محمــــدی اظهــــار کرد :در چند ســــال گذشــــته بـ ــا اطالع
رسانی و فرهنگ ســــازی در بین شهروندان به خصوص
اهداکنندگان مستمر این نذر فقط در روزهای تاسوعا و
عاشورا انجام نشده و تا پایان صفر ادامه داشته است.
مدیرکل انتقال خون همدان تأکید کرد :هر اهدا کننده
با خــــون اهدایی خــــود جان ســــه نفر را نجــــات میدهد
چــــرا که پالکــــت برای بیمــــاران ســــرطانی ،پالسـ ــما برای
عملهای جراحی و ســــوختگی ،گلبــــول هم جهت زنان
باردار ،نوزادان و بیماران ارثی خونریزی شــــونده استفاده
میشود.
محمدی بــــا بیــــان اینکــــه بیمــــاران نیازمند خـ ــون تازه
هســــتند ،گفــــت :مشــــخصات افــــرادی که مـ ــاه محرم
سالهای گذشته برای اهدای خون مراجعه کردند ثبت
شــــده و برای آنها پیامکهایی بــــرای مراجعه نکردن در
روزهای تاســــوعا و عاشــــورا و موکول کردن نذر خون به
روزهای دیگر ارسال شده است.
وی افزود :این رویه هشــــت ســــالی اســــت کـ ــه اجرایی
میشود و تاکنون آثار مثبتی در کاهش مراجعه عزاداران
به مرکز انتقال خون داشته اســــت با این وجود نیازمند
فرهنگ سازی هستیم.

عکسها :خبرگزاری بسیج

روحانی:

اقدامات الزم برای تهیه و آزمایش واکسن کرونا
در داخل کشور انجام شود
هگمتانــــه ،گروه ایــــران و جهان :رئیسجمهــــور گفت :با توجه به اخبار ســــاخت واکســــن کرونا در برخی
کشورها ،اقدامات الزم برای تهیه و آزمایش واکسن در داخل کشور انجام شود.
حجتاالسالم حســــن روحانی رئیسجمهور دیروز یکشنبه در گفتگو با ســــعید نمکی ،وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشــــکی ،با اشــــاره به اخباری در خصوص دســــتیابی برخی کشــــورها به واکسن کرونا،

اخبار کوتاه

تشکر وزیر کشور از مردم برای
اجرای شیوهنامههای بهداشتی
در عزاداریهای محرم
عبدالرضـ ــا رحمانـ ــی فضلی گفت :ضمن تسـ ــلیت
این ایـ ــام سـ ــوگواری حضـ ــرت سیدالشـ ــهدا(ع) به
بقیـ ــه اهلل االعظم(عـ ــج) و رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب و
همـ ــه آزادیخواهان جهان و هموطنـ ــان عزیز از همه
زنان و مردان میهن اسـ ــامی که به نـ ــدای فراخوان
رهبر فرزانـ ــه و رئیس جمهور محترم و سـ ــایر علما و
کارشناسـ ــان در رعایت شـ ــیوهنامههای بهداشتی
لبیک گفته و عمق حماسـ ــه واقع بینانه حسـ ــینی را
به نمایش گذاشتند تشکر کرده و از خداوند متعال
عـ ــزت و عافیت ایـ ــران اسـ ــامی در ظـ ــل توجهات
حضرت حق تعالی را خواستارم.

امروز آخرین مهلت ثبت نام بدون
آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
مهلت ثبـ ــت نام بدون آزمون (ویژه اسـ ــتعدادهای
درخشـ ــان) مقاطـ ــع کارشناسـ ــی ارشـ ــد و دکتـ ــری
تخصصی سال  99دانشگاه آزاد اسالمی ،ساعت 24
امروز دوشنبه  10شهریورماه پایان مییابد.

اجرای نوبتدهی اینترنتی
در تمام مراکز شمارهگذاری خودرو
در تهران
سـ ــرهنگ علی محمدی،رئیس مرکز شـ ــمارهگذاری
پلیـ ــس راهنمایـ ــی و رانندگی ناجا گفت :با دسـ ــتور
ریاسـ ــت پلیس راهـ ــور ناجـ ــا و با هدف گسـ ــترش
خدمات الکترونیکـ ــی نیروی انتظامـ ــی ،طرح نوبت
دهی اینترنتـ ــی برای حضور در مراکـ ــز تعویض پالک
به مرحله اجـ ــرا درآمد که در جریـ ــان آن ابتدا ظرفیت
یک سالن از دو مرکز تعویض پالک خاوران در شرق
تهران و میثم در غرب تهران و سپس تمام ظرفیت
مراکز تعویض پالک اتحاد در تهرانپارس و الغدیر در
یافت آباد به نوبتدهی اینترنتی اختصاص یافت.

ارسال الیحه تأمین امنیت زنان
به دولت ظرف یک ماه آینده
معصومه ابتکار ،معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهـ ــوری گفت«:الیحه تأمین امنیت زنـ ــان در برابر
خشونت» هم اکنون به کمیسـ ــیون لوایح برگشته
اسـ ــت و در آنجا در حال بررسی است؛ بنابر این هیچ
چیـ ــزی قطعـ ــی نیست.خوشـ ــبختانه اجماعی بین
دسـ ــتگاهها دربار ه این الیحه وجـ ــود دارد و نگاهها به
آن مثبت است و امیدواریم انشاءاهلل نتیجه بگیریم.

کروناویروس تا  3هفته در مخاط
بینی کودکان باقی میماند
بر اسـ ــاس یک بررسی جدید که در کره جنوبی انجام
شـ ــده ،ویروس کرونـ ــا میتواند تا سـ ــه هفته داخل
مخاط بینی کودکان باقی بماند.

تغییر رشته فرزندان هیأت علمی
ممنوع شد
با ابالغ بخشـ ــنامه جدید تغییر رشته فرزندان هیأت
علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از مهر
ماه سال جاری ممنوع شد.

دســــتور داد هر چه ســــریعتر اقدامات الزم برای خرید این واکســــن و انجام مراحل آزمایشی و تشخیصی
معمول انجام شود تا در صورت امکان هر چه سریعتر اقدامات مؤثر در این زمینه در کشور آغاز شود.
رئیس جمهــــور در ادامه افزود :با توجه گســــتردگی موج دوم شــــیوع بیماری کویید ،19وزارت بهداشـ ــت ،باید
تمهیداتالزمبرایجلوگیریاز خستگیوفرسودگیکادر درمانیکشور رافراهمکردهودر صورتلزومنسبتبه
آموزشسریعتر نیروهایجدیدوجایگزینیآنان،اقداماتالزمراانجامدهد.روحانیتأکیدکردکهالبتهمهمترین
نکته در این زمینه آن است که مردم با رعایت دقیق شیوهنامههای بهداشتی مانع از ایجاد زحمت مضاعف و
در نتیجه خســــتگی و فرسودگی برای حافظان و مدافعان سالمت کشور شوند که بیش از  6ماه است در خط
مقدممبارزهبابیماریکروناایثارگرانهحضور دارند.روحانیرفتار متدینانهومتعهدانهمردمدر برگزاریشکوهمند
ومتفاوتسوگواریهایشان،همراهبارعایتدقیقشیوهنامههایبهداشتیرابرآمدهاز فرهنگغنیدینیمردم

سید حسن نصراهلل:

در کنار همه مبارزان علیه اشغالگرى مىمانیم

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سید حسن نصراهلل دبیرکل
حزب اهلل لبنان طی سـ ــخنانی در روز عاشـ ــورای حسـ ــینی
گفت :گزینه مکتب کربال روشـ ــن و قاطعانه و قوی اسـ ــت:
هیهات من الذله .این موضع روز دهم کربال است.
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان طبق رسم همه
ساله در روز عاشورای حسینی در خصوص فلسفه قیام امام
حسین(ع)ونیز تحوالتروز منطقهسخنرانیمیکند.
سـ ــید حسـ ــن نصراهلل در ابتـ ــدای سـ ــخنانش با اشـ ــاره
به بیمـ ــاری کرونا کـ ــه همه دنیـ ــا را درگیر کـ ــرده از خداوند
خواست ،این بیماری را از همه ملتهای جهان دور کند و
ابراز امیدواری کرد که مراسم عاشورای سال آینده را مانند
همه سالهای گذشته قرار دهد.
وی افزود :امسـ ــال روز دهـ ــم محرم به ویـ ــژه در لبنان غم
انگیزتر است .میدانها و خیابانها که از دوستداران اهل
بیت و عزادران موج میزد امروز بـ ــه دلیل کرونا که جهان
را در برگرفته ،خالی اسـ ــت .این مراسـ ــم هر سال منحصر
به فرد و تصویری از حضور ملت وفادار و آگاه و دوسـ ــتدار
خداوند و رسـ ــول اهلل(ص) بود از خداوند میخواهیم این
بیماری را از تمام ملتهای جهان دور کند تا بتوانیم سال
آینده مانند همه سالهای گذشته مراسم را برگزار کنیم.
وی با اشـ ــاره به عاشورای حسـ ــینی و روز شهادت سرور و
ساالر شـ ــهیدان گفت :به پیامبر (ص) به عنوان صاحب
واقعـ ــی این عزاداری و کسـ ــی که برای حسـ ــین (ع) در روز
تولد و پیش از شهادتش گریست ،تسلیت میگویم.
سید حسن نصراهلل ادامه داد :امام حسین(ع) دو موضع
را بـ ــه نمایش گذاشـ ــت ،اول هنگامی کـ ــه باطل منطق و
سیاستش را در برگرفته است و حق به موضوعی عجیب
و محکوم تبدیل م یشـ ــود .در آن زمـ ــان از تمام مؤمنان و
آزادگان انتظـ ــار میرود موضعی اعتـ ــراض آمیز اتخاذ کنند
که تا شهادت پیش برود .وقتی باطل تمام مسائل مردم
را در برمیگیرد ،چه زندگیای؟
دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود :موضع دیگر اینکه سـ ــلطه
جویان و اشـ ــغالگران دو گزینه را مطرح میکنند یا پذیرش
لهـ ــای ذلت بار یا جنگ تحمیلـ ــی و پذیرش تبعات
راه ح 
آن .گزینـ ــه مکتب کربال روشـ ــن و قاطعانه و قوی اسـ ــت:
هیهات من الذله .این موضع روز دهم کربال است.

 آمر یـ ــکا به دنبال غـ ــارت ثروتهای نفتـ ــی و گازی و
دارایی مردم منطقه است
وی ادامه داد :موضع دوم فقط فلسـ ــطین نیسـ ــت بلکه
سراسـ ــر منطقهای اسـ ــت که در آن زندگـ ــی میکنیم و به
سرنوشـ ــت ملتها و حکومتها و گزینههای آن مربوط
م یشـ ــود و آنجا نیز بین حق و باطل کشمکش در جریان
اسـ ــت .ملتها و حکومتهایی که به دنبال زندگی آزاد و
شرافتمدانه هستند و میکوشـ ــند ثروتهای نفتی و آبی
آن را برای این منطقه حفظ کنند ،نماینده حق هسـ ــتند و
تالش دارند مردم اختیار تصمیمات خود را داشته باشند
و آمریـ ــکا نیـ ــز نماینده باطـ ــل و به دنبال سـ ــلطه جویی و
تحمیـ ــل حکومتها و غـ ــارت ثروتهای نفتـ ــی و گازی و

دارایی مردم منطقه است .او آشکارا نماینده باطل است.
نصراهلل گفت :در کشـ ــمکش کنونی منطقـ ــه ،دو موضع
کامال روشن شامل کشمکش بین حق و باطل در جریان
اسـ ــت .اول فلسـ ــطین اشـ ــغالی است که اسـ ــرائیل این
سرزمین را از سال  1948به اشغال در آورده است و عالوه
بر این بلندیهای جوالن و کشتزارهای شعبا و کفر شوبا
را اشـ ــغال کرده اسـ ــت .این همان باطل آشکار است که
بدون هیچ ابهامی شاهد آن هستیم.
وی افزود :اشـ ــغال و غصب و مصادره حقوق با توسـ ــل به
زور ،باطل اسـ ــت .ملت فلسطین در سراسر سرزمین خود
از «دریا تا نهر» صاحب حق است و جوالن حق ملت سوریه
است و ملت لبنان نیز در سرزمین خود صاحب حق است.
برخی با توسل به زور و کشتار و گرسنه نگاه داشتن و تحریم
اقتصادی به دنبال تحمیل اشغالگری هستند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد :در رویارویی با این باطل
برخی به حق توسل جسته و برای احقاق آن مبارزه میکنند
که همان نیروهای مقاومت در برابر این اشغالگری هستند
تهـ ــا و جنبشهای مقاومت شـ ــکل
و از کشـ ــورها و مل 
گرفتهانـ ــد .ما در حزب اهلل و مقاومت اسـ ــامی در روز دهم
محـ ــرم به پایبندی قاطعانه خود بر مخالفت با این رژیم و به
رسمیت نشـ ــناختن آن حتی اگر تمام دنیا آن را به رسمیت
بشناسـ ــند ،تأکیـ ــد میکنیم .امـ ــکان ندارد مـ ــا این باطل
واضح روشـ ــن و مصادره سرزمین و حقوق و مقدسات را به
رسمیت بشناسیم .ما در کنار تمام کسانی که رودروی این
رژیم غاصب ایستادهاند ،میمانیم.

 خواسـ ــتار دولتی هسـ ــتیم کـ ــه اوضـ ــاع اقتصادی
کشور را سروسامان دهد
وی در بخـ ــش دیگـ ــری از سـ ــخنانش به مسـ ــائل داخلی
لبنان پرداخت و افزود :نکته دیگر اینکه در سطح منطقه
و داخلی شاهد فراخوان و دعوتهایی هستیم که تحت
عنوان پاسـ ــخگویی به خواستهها و مطالبات ملت لبنان
در جریان اسـ ــت حال آنکه مردم و دولت خواست و اراده
خود را بیان میکنند.
در اینکه این دعوتها منحصر به فرد و برحق است هیچ
بحثی نیسـ ــت ،خواسـ ــته ما در لبنـ ــان همـ ــواره مبتنی بر
این بوده اسـ ــت که دولت و تمام نهادهای آن ،خواسـ ــت
و مطالبـ ــات مردم را به شـ ــکل عملی و واقعـ ــی بیان کنند
و اینجاسـ ــت که باید به روشنی سـ ــخن گفت زیرا مغلطه
اصلی همین جاست.
وی در خصوص مسـ ــائل داخلی لبنان و تشکیل دولت
جدید این کشـ ــور اظهار کـ ــرد :نکتـ ــه اول موضوع دولت
اسـ ــت .امیدواریم فردا فراکسـ ــیونهای پارلمانی بتوانند
نامـ ــزدی را کـ ــه از مقبولیـ ــت الزم و قانونی برای تشـ ــکیل
دولت جدیـ ــد برخوردار اسـ ــت ،معرفی کنند .مـ ــا نیازمند
دولتی هسـ ــتیم که بتوند اوضاع اقتصادی را سروسامان
دهد و بازسازی کشـ ــور و اصالحات را کلید بزند .ما طرفدار
سـ ــوق یافتن در این مسـ ــیر تـ ــا انتهای آن هسـ ــتیم و در
بیرون بردن کشور از خأل چه با تعیین نخست وزیر و چه از
طریق تشکیل دولت شرکت خواهیم کرد.
 اسـ ــرائیل برتری نظامـ ــی را برای خـ ــود میخواهد/
عادی سازی امارات محکوم است
دبیرکل حـ ــزب اهلل لبنان در بخش دیگری از سـ ــخنانش
به توافق عادی سـ ــازی امارات با رژیم صهیونیستی اشاره
کرد و گفت :اسرائیل با دسـ ــتیابی امارات به هواپیماهای
اف  35مخالف اسـ ــت زیرا به هیچ ملتی اطمینان ندارد و
برتری نظامی را ضمانتی برای خود میداند .این است نحوه

هادی یونسی عطوف -رئیس ثبت اسناد و امالک بهار

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک

برابــر رأی شــماره  139960326007000368مورخــه  1399/03/22هیأت
موضوع قانون تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای
محمد مهری فرزند عبدالمحمد به شــماره شناســنامه  20915صادره از بهار در
اعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  270/62مترمربع پالک 11053
فرعی قسمتی از پالک  458فرعی از  139اصلی واقع در بهار ،بخش چهار همدان
خریــداری با قولنامه عادی از خانم کبری قاســمی ضابط محرز گردیده اســت.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود.
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/25 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139560326005003115مــورخ  1395/12/19هیأت موضوع
قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
مســلم نادری فرزند موسی به شماره شناسنامه  17و به شماره ملی 3962268790
صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  170مترمربع قسمتی
از پالک شماره  5فرعی از  3871اصلی واقع در بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان
علیمرادیان ،کوچه ایرانخودرو حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی نظرعلی
ساکی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 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 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 562

محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار نوبت اول1399/05/25 :

اهدای خون در روز عاشورا

«هیهات من الذلة» پیام عاشورای حسینی(ع) است

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

م.الف 293

ایران و جهان

5

انعکاس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/10 :

دوشنبه

وتعهدشاننسبتبهمسائلانسانیونوعدوستیتوصیفکردواظهار کرد:امیدوارمدر مردمدر تماممراسمها
و آیینهای پیشرو در ماههای محرم و صفر همچنان دســــتورالعملهای بهداشتی را به همین شکل دقیق
رعایتکنندتاکسیدر نتیجهشرکتدر آیینهایسوگواریامامحسین(ع)بهبیماریکرونامبتالنشود.رئیس
جمهور همچنیندر واکنشبهابراز نگرانیوزرایبهداشتو کشور از موججدیدسفرهایتابستانیدر روزهای
تعطیل اخیر گفت :کسانی که در تعطیالت اخیر به سفر رفتهاند ،نباید اجازه دهند ،عدم رعایت شیوهنامهها از
سویایشان،باعثاوج گیریمجددشیوع کویید 19شدهوبر زحماتشبانهروزیوطاقتفرسای کادر درمانی
در مقابلهباموجدومشیوعکروناتأثیر منفیبگذارد.روحانیتصریحکرد:کسانیکهبهسفر رفتهاندبایدبارعایت
دقیقدستورالعملهایبهداشتی،فاصلهگذاریاجتماعیوپرهیز از حضور در اماکنشلوغ،مانعاز واردشدن
آسیببهموفقیتیشوندکهدر مهار موجدومبیماریکروناحاصلشدهاست.

 10شـــهريور  1399شماره 4601

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/10 :

برابر رأی شــماره  99/530مورخه  99/05/27هیأت اول موضوع قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر شمســی فرزند
حبیباله به شــماره شناســنامه  148صادره از اسدآباد در  4دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  280/06مترمربع در قسمتی از پالک 1855
اصلی واقع در اسدآباد ،خیابان کاشانی ،کوچه شهید جمور خریداری با واسطه از مالک
رســمی وراث لطفعلی قهرمانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 173

تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/25 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139960326005000326مــورخ  1399/05/08هیأت موضوع
قانون تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دلشــاد سیف
فرزند محمدحسن به شــماره شناسنامه  24و به شماره ملی  3962735518صادره
از نهاوند در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  498/22مترمربع قسمتی از
پالک شــماره  213فرعی از  3871اصلــی واقع در بخش یک ثبت نهاوند که حقوق
ارتفاقی ندارد خریداری مشاعی مالک برابر سند انتقال اجرایی شماره  143172مورخ
 1398/11/05دفتر  3نهاوند که تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز
گردیده اســت .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 داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 658

محمدعلی جلیلوند  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

تاریخ انتشار نوبت اول1399/05/25 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/10 :

برخورد با کسانی است که به سمت آن خزیدهاند .صلح در
مقابل ذلت و ننگ و توهین .اقدام امارات خدمت مجانی
به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر رژیم صهیونیستی است .این موضع امارات
محکوم است و ما باید آن را محکوم کنیم.

 نتانیاهو آبروی مسؤوالن اماراتی را ُبرد
در خصوص وضعیت منطقهای نیـ ــز وظیفه دارم امروز در
دهمیـ ــن روز از محرم بگویـ ــم که امروز روز بـ ــر زبان آوردن
حق و محکـ ــوم کردن تمام تالشهایی اسـ ــت که برای به
رسمیت شناختن اسرائیل از سوی هر گروه یا شخصیت
و یا حزبی جریان دارد .ما بار دیگر مواضع مسؤوالن اماراتی
و کسانی را که به سمت این گزینه حرکت کردند ،و از روابط
پنهانی به علنی سـ ــوق یافتهاند ،محکـ ــوم میکنیم .حتی
نتانیاهـ ــو آبروی برخی از مسـ ــؤوالن اماراتـ ــی را حفظ نکرد
و نتانیاهـ ــو با تأکید بـ ــر اینکه ملحق کـ ــردن کرانه باختری
همچنان در دستور کار کابینه او قرار دارد ،آبرویشان را برد.
 پیروزی از آن محور مقاومت است
دبیرکل حـ ــزب اهلل لبنان پیروزی را از آن محور مقاومت در
منطقه دانست و گفت :در این نبرد ،همانطور که همواره
در لبنان و فلسـ ــطین پیـ ــروز بودهایم ،همـ ــه مقاومان در
یمن پیروز میشوند و سـ ــوریه و عراق نیز بر داعش پیروز
شـ ــدند همانطور که ایران در جنگ و ایسـ ــتادگی و ثبات
قدم پیـ ــروزی را از آن خـ ــود کرد .آینده این کشـ ــمکش در
فلسـ ــطین و منطقه پیروزی اسـ ــت که در راه اسـ ــت .یکی
از نشـ ــانههای اقتدار این محور این اسـ ــت کـ ــه با جنگی
گسـ ــترده و جهانی روبه رو شـ ــد و از آن پیروز بیرون آمد و
این چیزی است که در آینده تحقق خواهد یافت.
مقاومت نماینده حق در این کشـ ــمکش است و آمریکا
نماینده باطل اسـ ــت کـ ــه ثروتهای منطقه را زیر سـ ــلطه
خود در آورده و به غارت میبرد و ملتهای ما را در بیکاری
و جهـ ــل و بیسـ ــوادی و نیز گرسـ ــنگی و بیمـ ــاری و ترس
گهـ ــای داخلـ ــی رها کـ ــرده اسـ ــت .در روز کربال فقط
و جن 
میتوانیـ ــم بگوییم که ما در کنار حق و مبارزان و مدافعان
حق و رو در روی باطل آمریکایی هستیم.
 تصمیم واقعی جنگ یمن در اختیار آمریکاست
سید حسن نصراهلل در ادامه سخنانش به جنگ یمن اشاره
کرد و گفت :وقتی به نشـ ــانههای این تجاوز آمریکا به منطقه
خودنگاهمیکنیم،شاهدتالشبرایتحمیلسیاستهای
خودبر فلسطینهستیمومیبینیم کهجنگعلیهیمن که
از شـ ــش سال پیش آغاز شد بخشـ ــی از این سیاستهای
تحمیلی است که عربستان و امارات ابزار آن در تأمین مالی و
خریدسالحهستنداماتصمیمواقعیدر اختیار آمریکااست
کهبهدنبالادامهاینجنگهااست.
وی با اشـ ــاره به تحریمهای اقتصادی علیه ملت سوریه و
نیز دشـ ــمنی آمریکا با نظام جمهوری اسالمی ایران تأکید
کرد :تحریم و محاصره سـ ــوریه و قانون قیصر و اشغالگری
آمریـ ــکا در شـ ــرق فـ ــرات و بـ ــه منظـ ــور غارت مسـ ــتقیم
میدانهای نفتی سـ ــوریه در جریان است .حمایت آمریکا
از نظامهای سـ ــلطه جو و پیش از همه درد و رنجی که برای
ملت بحرین به بار آورده است و وقاحت در سلطه جویی
بر عراق و غارت ثروتهای آن از بزرگترین نشانههای این
تجاوز و زیاده خواهی اسـ ــت که دشـ ــمنی مداوم با ایران از
زمـ ــان پیروزی انقالب اسـ ــامی در ایـ ــران و جنگ و تحریم
و توطئههـ ــای منطق ـ ـهای و بیـ ــن المللی همگـ ــی جزئی از
سیاست حمایت آمریکا از نظامهای سلطه جو است.

خبـ ـ ـ ــر

انتقاد نماینده ساری از «عدم کنترل مسافرت
به شهرهای شمالی»

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس گفت :قبل از
تعطیالت از مردم خواستیم که به شهرهای شمالی سفر
نکنند ،مردم بـ ــه این نکات گوش نکردند .با اینکه ورود

به ســــاحل دریاها ممنوع بود اما عده زیادی به سـ ــاحل
رفتند.وضعیت شیوع کرونا قبل از تعطیالت قرمز نبود،
اما تجمع اخیر مسافران وضعیت را وخیم خواهد کرد.

کدام استانها در وضعیت قرمز و هشدار کرونا هستند؟
اسـ ــتانهای تهران ،مازنـ ــدران ،گیالن ،قــــم ،اصفهان،
خراسـ ــان رضوی ،آذربایجان شــــرقی ،کرمان ،خراســــان
شـ ــمالی ،سـ ــمنان ،یزد ،زنجان و قزویــــن در وضعیت
قرمـ ــز قـ ــرار دارند.اسـ ــتانهای آذربایجان غربــــی ،البرز،

فارس ،لرســــتان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر ،کرمانشاه،
کهگیلویــــه و بویراحمــــد ،خراســــان جنوبــــی ،مرکـ ــزی،
ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،گلســــتان و خوزسـ ــتان در
وضعیت هشدار قرار دارند.

رئیس کل بانک مرکزی:

افزایش موقتی نرخ تورم کنترل شد
تحریمها نفس پایانی را میکشد

هگمتانه ،گـ ــروه ایران و جهان :رئیس کل بانک مرکزی
تأکید کـ ــرد :افزایش موقتی نرخ تورم در ماههای ابتدای
ً
سال ،که عمدتا ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات
بود بـ ــا اقداماتی که درحال انجام اســــت،کنترل شــــده
است.
عبدالناصـ ــر همتـ ــی رئیـ ــس کل بانــــک مرکــــزی طــــی
یادداشـ ــتی در صفحه شـ ــخصی خود در فضای مجازی
نوشـ ــت :تالش مداوم برای ایجاد بی ثباتی در بازارهای
پولی و ارزی کشور از سوی آمریکا و همدستان او تازگی
ندارد،هدف همه این اقدامات ،بخصوص در یک سال
اخیر ،ایجاد انتظارات منفی درمردم برای به زانو درآوردن
اقتصادکشور بوده است.
علیرغم اینکه این فشـ ــارها مشــــکالت و سختیهایی
برای مـ ــردم ایجاد کـ ــرده ،ولی،بطور قطع نتوانســــته به
اهداف اصلی خود برسد .با تدابیر متخده ،القای انفجار
نقدینگـ ــی و ابر تـ ــورم از طریق تحریک انتظــــارات نیز ،با
ناکامی مواجه شده است.
افزای ـ ـش موقتی نرخ تورم در ماههای ابتدای ســــال ،که
ً
عمدتا ناشـ ــی از شـ ــیوع کرونا و تحریک انتظارات بود،با
اقداماتی که درحال انجام اســــت،کنترل شــــده اســــت
و تالش جدی بـ ــرای نیل به هدف تورمی اعالم شــــده،
انجام و استمرار خواهد داشت.
نیازهای اساسی کشـ ــور به نحو مطلوبی تأمین شده و

نیازهــــای ارزی ،هم از طریق منابع بانــــک مرکزی و هم از
سامانه نیما ،درحال تأمین است ،و علیرغم افت قابل
مالحظــــه درآمدهای دولــــت از فروش نفــــت ،با کمک
صادرکنندگان تالشگر ،تأمین ارز برای کاالهای ضروری
و مواد اولیه درجریان است.
بانــــک مرکــــزی ،برنامههــــای خــــود را ،بر اســــاس ادامه
تحریمهای آمریــــکا تنظیم کردهاســــت و این اطمینان
را داریم کــــه نفسهای پایانی تحریمهــــا و دولت فعلی
آمریکا نیــــز نمیتواند به برنامههای مــــا درحفظ پایداری
بازارها آسیبی وارد کند.
بانــــک مرکزی ایــــران اولویت خود را بــــر تقویت ثبات و
جلوگیری از نوســــانات ناشی از ســــفته بازی و کمک به
پایداری و شــــکوفایی اقتصادوتولید قرار داده است و
با رصد مســــتمر متغیرهــــای کالن اقدامات ضروری در
بازارهای پول و ارز ،انجام خواهد داد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک

کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک

برابر رأی شماره  99/495مورخه  99/05/20هیأت اول موضوع قانون تعیینتکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور زارعی
فرزند نجفعلی به شماره شناسنامه  721صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی آبی به مســاحت  62502/93مترمربع در قسمتی از پالک 1/1
اصلی روستای پیفانج واقع در اسدآباد ،اراضی روستای پیفانج خریداری از مالک
رســمی آقای محمدعلی عزیزی و غیره 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 داشته باشند ،میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 157

تاریخ انتشار نوبت اول99/05/26 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/10 :

آگهی حصر وراثت

خانــم فریبا حاتمی فرید دارای شناســنامه شــماره  819به شــرح دادخواســت به
کالســه 111/243/99ش از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان خدایار حاتمی فرید به شناســنامه شــماره  517در تاریخ
 1399/04/07در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی/
متوفیه منحصر است به -1 :متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوقالذکر فرزند
انــاث متوفی  -2احمد حاتمی فرید فرزند خدایار به شــماره شناســنامه  183متولد
 1359صــادره از همــدان فرزند ذکور متوفی  -3محمد حاتمــی فرید فرزند خدایار
به شــماره شناسنامه  841متولد  1353صادره از بهار فرزند ذکور متوفی  -4رحمت
حاتمی فرید فرزند خدایار به شــماره شناسنامه  17متولد  1363صادره از بهار فرزند
ذکور متوفی  -5فرحناز حاتمی فرید فرزند خدایار به شــماره شناسنامه  855متولد
 1357صادره از حوزه مرکزی بهار فرزند اناث متوفی  -6فوزیه حسینی فرزند علیاکبر
به شــماره شناســنامه  3765متولد  1331صادره از حوزه مرکزی بهار همسر متوفی
والغیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشــد ،از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 839

رئیس حوزه شماره  111شورای حل اختالف صالحآباد

برابــر رأی شــماره  99/502مورخــه  99/05/20هیــأت اول موضــوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای منصور زارعی فرزند نجفعلی به شــماره شناسنامه  721صادره از اسدآباد
در ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت  60160/31مترمربع در
قســمتی از پالک  1/1اصلی روســتای پیفانج واقع در اسدآباد ،اراضی روستای
پیفانج خریداری از مالک رســمی آقای احمدعلی خلوصی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود.
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م.الف 155

تاریخ انتشار نوبت اول99/05/26 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/06/10 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  139960326034000507مورخه  1399/05/13هیأت موضوع قانون
تعیینتکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک همدان  -ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید میثم کشوردوستی
همدانی فرزند ســید حسن به شماره شناســنامه  12504صادره از همدان در یک باب به
مساحت  81/63مترمربع تحت پالک  1/12331واقع در حومه دو همدان خریداری از مالک
رسمی آقای پوریا سماواتی و خانم لیال رضایی محرز گردیده است .حقوق ارتفاقی ندارد .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
توضیحات :نام خانوادگی متقاضی «کشوردوستی همدانی» صحیح میباشد.
م.الف 836

موسی حنیفه  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان

تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/25 :

دوشنبه
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ورزش

خبـــــر

زمین فوتبال ساحلی
هدیه مجموعه علیمرادیان
نهاوند به ورزشکاران

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :زمین فوتبال سـ ــاحلی
مجموعـ ــه ورزشـ ــی علیمرادیان نهاونـ ــد با حضور
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به بهره
برداری رسید.
محسـ ــن جهانشـ ــیر در آیین نکوداشت مرحوم
بابـ ــک علیمرادیـ ــان فرزنـ ــد خیـ ــر نیکاندیـ ــش
حسـ ــین علیمرادیـ ــان که بـ ــا حضور امـ ــام جمعه
نهاونـ ــد ،نماینـ ــده مـ ــردم نهاونـ ــد در مجلـ ــس
شـ ــورای اسـ ــامی برگـ ــزار شـ ــد ضمـ ــن تسـ ــلیت
تاسـ ــوعای حسـ ــینی و تقدیر از همراهی نماینده
مـ ــردم نهاونـ ــد در مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی و
امامجمعـ ــه نهاونـ ــد در راسـ ــتای اجـ ــرای هرچـ ــه
بهتـ ــر برنامهها و سیاس ـ ـتهای اداره کل ورزش
و جوانان اسـ ــتان همدان در شهرسـ ــتان ،گفت:
امیدواریـ ــم بتوانیم هـ ــر آنچه شایسـ ــته ورزش و
جوانان نهاوند اسـ ــت را به ارمغان بیاوریم.
وی با اشـ ــاره به جایگاه خانـ ــواده علیمرادیان در
توسـ ــعه ورزش نهاونـ ــد ،گفت :خیـ ــر بزرگی چون
آقای علیمرادیان قلبشـ ــان بـ ــرای خدمت میتپد
و تار یـ ــخ نمیتواند اسـ ــم این عز یـ ــزان را از صفحه
روزگار محو کند.
جهانشـ ــیر  ،افـ ــزود :امیدواریـ ــم با یـ ــاری خداوند
هرچه که شایسـ ــته اسـ ــت برای ما رقـ ــم بخورد و
پرچم ایـ ــن نظام با دسـ ــتان مبارک مقـ ــام معظم
رهبـ ــری بـ ــه صاحـ ــب اصل ـ ـیاش حضـ ــرت امـ ــام
زمان(عج) برسد.
گفتنـ ــی اسـ ــت در ادامـ ــه ایـ ــن مراسـ ــم مدیرکل
ورزش و جوانـ ــان اسـ ــتان همـ ــدان بـ ــه همـ ــراه
نماینـ ــده مـ ــردم نهاونـ ــد در مجلـ ــس شـ ــورای
اسـ ــامی ،معـ ــاون فرمانـ ــدار نهاونـ ــد و جمعـ ــی
از مدیـ ــران شهرسـ ــتان و اعضـ ــای سـ ــمنهای
جـ ــوان نهاونـ ــد از خانه باسـ ــتانی بازدیـ ــد و زمین
فوتبال سـ ــاحلی مرحـ ــوم بابـ ــک علیمرادیان را به
بهرهبـ ــرداری رسـ ــاندند .درحال حاضر توسـ ــعه و
فعال شـ ــدن رشـ ــته فوتبـ ــال ،کشـ ــتی و والیبال
سـ ــاحلی و همچنین کبدی در دستور کار ورزش
و جوانان شهرستان نهاوند است.

نشان برنز جایزه بزرگ کشور
بر گردن دونده رزنی

هگمتانه ،گروه ورزش :مسـ ــابقات جایزه بزرگ دو و
میدانی در مجموعه آفتاب انقـ ــاب تهران با حضور
 150ورزشکار از سراسر کشور برگزار شد.
رقاب 
تهـ ــای دو ومیدانـ ــی جایزه بزرگ بـ ــا حضور 150
ورزشکار از سراسر کشور برگزار و شرکت کنندگان در
موارد مختلف دو و میدانی با هم به رقابت پرداختند.
«علی عالمـ ــی» قهرمان با تجربه و بنـ ــام دو و میدانی
شهرسـ ــتان رزن در ماده دو  800متر شـ ــرکت کرده
و پـ ــس از رقابـ ــت پژمان یارولـ ــی با زمـ ــان  1:50:84از
کرمانشاه ،امید امیریان با زمان  1:52:14از سیستان
و بلوچستان و علی عالمی با زمان  1:52:15از استان
همدان توانسـ ــت با اختالف یک صدم ثانیه نشان
برنز این دوره از مسـ ــابقات را برای اسـ ــتان همدان و
شهرستان رزن کسب کند.

چگونه پوکی استخوان
را با ورزش درمان کنیم؟

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :درمان پوکی اسـ ــتخوان با
انجـ ــام ورزش و حـ ــرکات اصالحی و نیـ ــز فیزیوتراپی
امکان پذیر است.
پوکی اسـ ــتخوان است بیماری است که در آن تراکم
استخوان کم شـ ــده و استحکام آن کاهش مییابد،
بنابراین باعث تغییر در ساختار استخوان میشود
و خطر شکستگی اسـ ــتخوان را افزایش خواهد داد.
ساختار نرمال استخوان حفره حفره و نازک میشود
و توانایی تحمل نیروهایی که هر روزه بر اسـ ــتخوان
وارد میشود کمتر میشود.
تشخیص پوکی اسـ ــتخوان به این صورت است که
شکسـ ــتگیهای ناشـ ــی از بیماری پوکی استخوان
میتوانند شـ ــدید باشـ ــند ،باعـ ــث درد شـ ــوند و بر
کیفیت زندگی فرد اثر گذار باشـ ــند .شکستگیهای
ناشـ ــی از پوکی اسـ ــتخوان بیشتر در سـ ــتون مهره
(فروپاشـ ــی مهرههای سـ ــتون فقرات) ،شکستگی
لگن ،مچ دسـ ــت و معموال به دنبـ ــال زمین خوردن
ایجاد میشوند.

تیم کوثر قهرمان مسابقات هاکی همدان شد

هگمتانه ،گروه ورزش :مسـ ــابقات هاکی بانوان اسـ ــتان همدان پـ ــس از مدتی وقفه به دلیل
شـ ــیوع کرونا با رعایت شیوهنامههای بهداشـ ــتی برگزار شـ ــد و تیم کوثر عنوان قهرمانی را به
دست آورد.
نخسـ ــتین دوره مسـ ــابقات هاکـ ــی بانوان همـ ــدان به مناسـ ــبت گرامیداشـ ــت هفته دولت
و پس از شـ ــیوع ویروس کرونا به میزبانی ورزشـ ــگاه شـ ــهید بهشـ ــتی این شـ ــهر برگزار شد و
باشگاه کوثر با کسـ ــب  9امتیاز مقام نخست را به دست آورد.

در این مسـ ــابقات تیم باشگاه شـ ــهید شمسی پور با کسـ ــب  6امتیاز به مقام نایب قهرمانی
رسـ ــید و تیم باشـ ــگاه ابن سـ ــینا با سـ ــه امتیاز عنوان سـ ــوم را کسـ ــب کرد .در ایـ ــن دوره از
مسـ ــابقات  50بازیکن در ردههای سـ ــنی نوجوانان ،جوانان و بزرگسـ ــاالن در قالب چهار تیم
از باشـ ــگا ههای هاکی همدان رقابت دا شــــتند .رئیس هیأت هاکی همدان در این باره گفت:
این دوره از مسـ ــابقات با رعایت کامل شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی اجرایی شد .حسین ترابی
افزود :همدان از ظرفیتهای بالقوه در ورزش هاکی برخوردار اســــت و با حمایت مســــووالن
میتوانیم شـ ــاهد رونق این ورزش با رعایت شیوهنامههای بهداشـ ــتی در عصر کرونا باشیم.

یک استان چشم انتظار اجرای عدالت از سوی ارکان نظارتی فدراسیون فوتبال

سرنوشت «پاس»
در گرو اقدام مسووالن
هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :میثم ناصرنژاد -با لغو مراسـ ــم
قرعه کشـ ــی پنجشـ ــنبه گذشـ ــته مرحله پلی اف لیگ ،2
بارقههای امیــــد در دل هزاران هوادار تیــــم پاس مبنی
بر عدالـ ــت محوری پیرامون اتفاقـ ــات هفته پایانی لیگ
 2زنده شد.
اتفاقـ ــات بـ ــازی تیمهـ ــای چـ ــوکای تالش و شـ ــهرداری
بندرعبـ ــاس که قطعـ ــا از دید هیچ یـ ــک از اهالی فوتبال
پنهـ ــان نمانده و حساسـ ــیتها را به اوج خود رسـ ــانده
اسـ ــت تا جایی که سـ ــتارههای فوتبال کشـ ــور را نیز به
اظهارنظر وا داشته است.
لغـ ــو به یکبـ ــاره مراسـ ــم قرعه کشـ ــی مرحلـ ــه پلی آف و
موکول کــــردن آن به وقتی دیگر این امیــــد را ایجاد کرد
که فدراسیون بررســــی پرونده اتفاقات هفته پایانی را در
دستور کار قرار داده است.
حواشـ ــی هفتـ ــه پایانی جـ ــای هرگونـ ــه تصمیـ ــم گیری از
سـ ــوی ارکان نظارتـ ــی و اخالقـ ــی فدراسـ ــیون را فراهـ ــم
سـ ــاخته اسـ ــت چرا که اتفاقات پیش آمده مجال دفاع
کردن را ندارد.
همـ ــگان میدانند که تیم پـ ــاس به پاکی و اسـ ــتقامت
توانسـ ــت نتایج درخشـ ــانی را در لیگ به دسـ ــت آورد و
اگرچه تـ ــاوان غیبت  2تیم در جریان مسـ ــابقات مقابل
خود را از ســــوی مدعیان فوتبال پاک یدک میکشد اما
عاری از هرگونه تخلف و با سـ ــربلندی توانسـ ــته اسـ ــت
کارنامهای سرشــــار از جوانمردی و ســــرافرازی را به ثبت
برساند.
هـ ــر چند برخـ ــی مدعیـ ــان فوتبال پـ ــاک سـ ــعی دارند با
تشـ ــویش اذهان عمومـ ــی مبنی بر چرایـ ــی عدم حضور
تیمهـ ــای ایران جـ ــوان بوشـ ــهر و ملی حفـ ــاری اهواز در
بازی مقابل پاس بــــا ادعاهای واهی و خالف واقعیت و
نیز فرافکنی ،از فشـ ــارانتقادها علیه خود کاسته و افکار
اهالـ ــی فوتبال را گمـ ــراه و از گزندها در امان باشـ ــند اما
آنچه عیان است...
حاال با گذشـ ــت چند روز از لغو مراسـ ــم قرعه کشی پلی
آف و ورود کمیتههـ ــای انضباطـ ــی و اخالقـ ــی به پرونده
هفتـ ــه پایانی لیگ  2با توجه به مسـ ــتندات ارایه شـ ــده،
این توقع ایجاد شـ ــده که فدراسـ ــیون عدالـ ــت را برقرار
کند.
همچنین از مسـ ــووالن اجرایی اسـ ــتان نیز تقاضا شده
تا ضمن پیگیری پرونده شکایت باشگاه پاس ،احقاق
حـ ــق کرده و اجـ ــازه ندهنـ ــد ناپاکیهای فوتبـ ــال به این
جریان رسیدگی رخنه کند.
پاس فرزند همیشـ ــگی فوتبال همدان و هبه شـ ــده به
شــــهدای گرانقدر دیار الوندنشــــینان است و هواداران
پرشـ ــور تیم ایـ ــن انتظار به حـ ــق را دارند که مسـ ــووالن
اجرایی اسـ ــتان سـ ــکوت اختیار نکـ ــرده و پیگیریهای
الزم را داشته باشند.
هـ ــواداران پاس صرفا به دنبال حق تضییع شـ ــده تیمی
هسـ ــتند که در این سـ ــالها بنا بـ ــه نامالیمتی ها ،رنگ
خوشــــی به خود ندیده و بی صبرانه چشم به راه صعود
دوخته اند.

  مرور پرونده هفته پایانی لیگ 2
اتفاقهـ ــای هفتـ ــه پایانـ ــی رقابتهـ ــای گـ ــروه ب لیگ
دسـ ــته دوم فوتبال کشور با مطرح شـ ــدن ادعای تبانی
و درخواسـ ــت برخی تیمهـ ــا مبنی بـ ــر ورود کمیتههای
نظارتـ ــی فدراسـ ــیون بر نتایج مسـ ــابقات باعث شـ ــد تا
قرعه کشـ ــی پلیآف نیز تا اطالع ثانوی انجام نشود.

اگرچه امســــال حرف و حدیث در حواشی لیگهای برتر
و یک کشور را کمتر شـ ــاهد بودهایم اما در هفته پایانی
لیـ ــگ  2و در گروه ب این مسـ ــابقات همچنان شـ ــاهد
حاشیههای داغ هستیم.
بحث تبانی همچنان موضوعی اسـ ــت که با وجود چند
روز از پایان مسابقات لیگ دســــته دوم فوتبال کشور ،
همچنـ ــان مورد پیگیری چند تیم قرار دارد.
هر چنـ ــد هنوز کمیتههـ ــای نظارتی فدراسـ ــیون فوتبال
بـ ــر صحـ ــت تبانـ ــی در لیـ ــگ  2اظهارنظـ ــر نکردهاند اما
واکنشهـ ــا پیرامـ ــون اتفاقهـ ــای عجیب هفتـ ــه پایانی
گروه ب به خصوص در فضای مجازی بازتاب دارد.
ماجـ ــرای گلهای دریافتـ ــی تیم شـ ــهرداری بندرعباس
مقابـ ــل چوکای تالـ ــش در هفته پایانی گـ ــروه ب لیگ 2
موضوعـ ــی بود که بـ ــا واکنـ ــش تیمهایی نظیـ ــر پاس و
مس شهربابک مواجه شد.
پاس ـ ـیها معتقـ ــد هسـ ــتند صحنههـ ــای گل دریافتی از
سوی شــــهرداری بندرعباس عجیب بوده و این گلها
برحسب اتفاق به ثمر نرسیده است.
حتی برخی چهرههای سرشـ ــناس فوتبـ ــال نظیر حنیف
عمران زاده ،رحمان احمدی ،ســــیاوش اکبرپور ،مهدی
رحتمی ،مرتضی تبریزی و سـ ــایر فوتبالیستهای مطرح
کشـ ــور نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.
پاس ـ ـیها معتقـ ــد هسـ ــتند صحنههـ ــای گل دریافتی از
سوی شــــهرداری بندرعباس عجیب بوده و این گلها
برحسب اتفاق به ثمر نرسیده است.
هر چند در این بین مسووالن  2باشگاه چوکای تالش
و شــــهرداری بندرعباس نیز ادعاهای مطرح شده را بی
اســــاس خوانده و بهانهای برای نتیجه نگرفتن پاسیها
عنوان داشتند.
دروازه بـ ــان تیـ ــم شـ ــهرداری بندرعبـ ــاس نیز سـ ــاعاتی
پـ ــس از پایان این مسـ ــابقه در فضای شـ ــخصی خود در
اینسـ ــتاگرام به کم کاری برخـ ــی بازیکنان تیمش در این
بازی اشاره کرده است.
پـ ــس از آن بود کـ ــه صحنه گلهای دریافتی شـ ــهرداری
بندرعبـ ــاس مقابـ ــل چوکای تالش دسـ ــت به دسـ ــت
در فضـ ــای مجازی بازتـ ــاب یافت و برخی از شـ ــبکههای
پرمخاطب اجتماعی نیز منتشـ ــر کردند.

  چرایی اعتراضها
اعتراضهای گســــترده به دیدار تیمهای چوکای تالش
و شــــهرداری بندرعباس از زوایای مختلف برای حریفان
دارای اهمیت بود.
پاسیها حریف چوکا برای صعود به لیگ یک محسوب
میشـ ــدند و اگر چوکا در مقابل شـ ــهرداری بندرعباس
به برتری نمیرسـ ــید و پاس میتوانسـ ــت سردار بوکان
را شکسـ ــت دهـ ــد ،نماینـ ــده همدان موفق بـ ــه صعود
مستقیم به لیگ یک شده بود.
حـ ــاال با این برد چـ ــوکا ،پاس باید در پلـ ــی آف به مصاف
تیـ ــم دوم گروه یـ ــک برود و تیـ ــم برنده راهـ ــی لیگ یک
خواهـ ــد شـ ــد .بنابراین اگـ ــر چـ ــوکا در این مسـ ــابقه به
نتیجه الزم دســــت نیافته بود ،پاس به صورت مستقیم
روانه لیگ یک شده بود.
براسـ ــاس مـ ــاده  73آیین نامـ ــه انضباطی فدراس ـــیون
فوتبـ ــال بـ ــه موضـ ــوع تبانـ ــی پرداختـ ــه اسـ ــت و اینکه
تشـ ــخیص قصور در تبانی منجر به سقوط تیم به دسته
پایینتر میشود.
شـ ــایعه تبانی در بازی چوکا و شـ ــهرداری بندرعباس نیز

«ایافسی» مجوز حضور تماشاگران
در لیگ قهرمانان آسیا  2020را داد

هگمتانه ،گروه ورزش :کنفدراسـ ــیون فوتبال آسـ ــیا
اعـ ــام کرد :ادامـ ــه مسـ ــابقات لیگ قهرمانان آسـ ــیا
 2020با حضور تماشاگران برگزار میشود.
نشـ ــریه «الوطن» قطر خبر داد کنفدراسیون فوتبال
آسیا تصمیم گرفته ادامه مسـ ــابقات لیگ قهرمانان
آسـ ــیا  2020که بـ ــه میزبانی قطـ ــر برگزار میشـ ــود را با
حضور تماشاگران برگزار کند.
طبق اعالم کمیته برگزاری مسـ ــابقات ،قرار اسـ ــت در
هر بازی  20تا  30درصد ظرفیت ورزشـ ــگاهها میزبان
هواداران فوتبال باشد .البته این حضور تماشاگران
در ورزشـ ــگاه بـ ــا رعایت شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی

خواهد بود.
بـ ــرای اسـ ــکان تیمهـ ــای حاضـ ــر در لیـ ــگ قهرمانان
آسـ ــیا هـ ــم  10هتل تـ ــدارک دیده شـ ــده تـ ــا تیمها در
مدت حضور در دوحه آنجا ســــکونت داشته باشند.
همچنیـ ــن برای هر تیـ ــم اتوبوسهایی بـ ــرای انتقال
آنها به ورزشـ ــگاه و هتل درنظر گرفته شده که هر بار
ضدعفونی میشود.
اسـ ــتقالل ،پرسـ ــپولیس ،سـ ــپاهان و شـ ــهرخودرو
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسـ ــیا هسـ ــتند.
قرار اسـ ــت ایـ ــن مسـ ــابقات از تاریخ  24شـ ــهریور به
میزبانی دوحه آغاز شود.

به همین دلیل مطرح اسـ ــت که پاسیها سعی دارند با
متقاعد کـ ــردن کمیتههای نظارتی فدراسـ ــیون فوتبال،
به هدف صعود مستقیم برسند.
امـ ــا تیم مس شـ ــهربابک که در رده سـ ــوم جدول گروه
ب قرار گرفته اسـ ــت نیـ ــز بازتاب دهنده حواشـ ــی بازی
صدرنشین جدول است.
آنها نیز صحنههای گل چوکا به شـ ــهرداری بندرعباس
را سـ ــوال برانگیـ ــز میداننـ ــد .مس ـ ـیها امیدوارنـ ــد در
صورت صحت ادعاهـ ــا مبنی بر تبانی در این مسـ ــابقه،
امکان حضورشان در پلی آف مهیا شود.

 عواقب تبانی در فوتبال
در برنامه این هفته فوتبـ ــال برتر که اقدام به نمایش
گل دوم چـ ــوکا بـ ــه تیم شـ ــهرداری بندرعبـ ــاس کرد،
احمد جمشـ ــیدیان سـ ــرمربی پاس همدان در ارتباط
تلفنـ ــی ضمـ ــن احتـ ــرام بـ ــه تیم چـ ــوکا و حتـ ــی تبریک
صعـ ــود این تیم به لیگ  2خوا سـ ــتار برر سـ ــی این گل
از سوی کمیته اخالق شد.
هم چنیـ ــن وحیـ ــد رضایی سـ ــرمربی شـ ــهر بابک هم
مدعی شـ ــد تبانی از این واضحتر وجود ندارد.
برا سـ ــاس ماده  73آییـ ــن نامه انضباطی فدرا سـ ــیون
فوتبـ ــال بـ ــه مو ضـ ــوع تبا نـ ــی پرداخته ا سـ ــت و اینکه
تشـ ــخیص قصـ ــور در تبانی منجـ ــر به سـ ــقوط تیم به
دسته پایینتر میشود.
در آخر یـ ــن حکم صـ ــادره از سـ ــوی کمیته ا سـ ــتیناف
یکـ ــی از تیمهـ ــای صعـ ــود کننده بـ ــه لیگ بر تـ ــر  ،به 2
د سـ ــته پایینتر یعنی لیگ د سـ ــته دوم سقوط یافت.
ا گـ ــر ا یـ ــن تخلـ ــف از جا نـ ــب مسـ ــووالن نظار تـ ــی
فدرا سـ ــیون فوتبـ ــال محـ ــرز شـ ــود ،آن وقت ا سـ ــت
که پاس مسـ ــتقیم را هـ ــی لیگ یک میشـ ــود و مس
شـ ــهربابک نیز باید به پلی آف برود.
البتـ ــه اثبات تبا نـ ــی نیز به راحتی میسـ ــر نمیشـ ــود و
باید مدارک و ا سـ ــناد کا فـ ــی بـ ــرای قطعیت آن وجود
داشته با شـ ــد .با این حال عزم پا س ـ ـیها برای بررسی
و ر سـ ــیدگی به این ماجرا و تشـ ــکیل پرونده از سوی
مسووالن فدراسیون جدی است.
موضوعی که مسـ ــووالن با شـ ــگا ههای چوکای تالش
و شـ ــهرداری بندرعباس به شـ ــدت رد کـ ــرده و ضمن
ا سـ ــتقبال از پیگیـ ــری الزم بـ ــرای عملکـ ــرد تیمهـ ــا و
نتا یـ ــج به د سـ ــت آمده در لیگ  ،2خوا سـ ــتار برر سـ ــی
نتایج تیـ ــم پاس به خصوص در مقا بـ ــل تیمهای ملی
حفـ ــاری و ا یـ ــران جـ ــوان بو شـ ــهر شـ ــدند و اینکه چرا
این  2تیم در برا بـ ــر نماینده همـ ــدان در زمین حضور
نیا فتند .

 ترمز لیگ  2کشیده شد
بـ ــا ا عـ ــام کمیته مسـ ــابقات ســــازمان لیگ؛ مراســــم
قرعه کشـ ــی مرحله پلـ ــی آف رقابتهای لیگ د ســــته
دوم باشگا ههای کشـ ــور تا اطالع ثانوی لغو شد.
مهـ ــرداد شـ ــفیعی راد مسـ ــوول برگــــزاری مســــابقات
لیگ د سـ ــته دوم کشـ ــور با ارســــال نامه به  2باشگاه
پاس همدان و شـ ــهرداری آ ســــتارا تیمهــــای راه یافته
بـ ــه مرحله پلـ ــی آف لیـ ــگ  2اعــــام کرد :در را ســــتای
برر سـ ــی بر خـ ــی مـ ــوارد مشـ ــکوک و شــــبهه برانگیز در
رقابتهـ ــای لیـ ــگ د سـ ــته دوم باشــــگا ههای کشــــور
تو سـ ــط کمیتـ ــه انضباطی و ارکان قضایی فدرا ســــیون
فوتبـ ــال و بـ ــا نظـ ــر ا یـ ــن نهــــاد و مراجــــع قضایــــی در
فوتبـ ــال ،مراسـ ــم قر عـ ــه کشــــی مرحله پلــــیآف لیگ
د سـ ــته دوم که قـ ــرار بـ ــود پنجشــــنبه گذ شــــته برگزار
شـ ــود تا اطالع ثانوی لغو شد.
علـ ــی قرایی رئیـ ــس هیأت فوتبال کرمان با اشــــاره به
اتفا قـ ــات رخ داده در بـ ــازی چوکا تالش و شــــهرداری
بندرعبـ ــاس در رقابتهای لیگ د ســــته دوم فوتبال
کشـ ــور اظهار کـ ــرد :شـ ــخصا بــــا روســــای کمیتههای
انضبا طـ ــی و اخالق فدرا سـ ــیون فوتبال رایزنی کرد هام
که حقـ ــی از هیچ تیـ ــم و نمایندگان ا ســــتان کرمان در
این لیگ ضایع نشود.
وی ادا مـ ــه داد :خواهان ر سـ ــیدگی فوری بـ ــه اتفاقات
و مسـ ــائل مربوط به لیگ د ســــته دوم فوتبال کشــــور
و شـ ــرایط بهو جـ ــود آمده ب ـــرای تیم مس شــــهربابک
بهعنـ ــوان یکی از نماینـ ــدگان ا ســــتان کرمان در این
لیگ هستیم.
قرا یـ ــی گفـ ــت :همچنین ط ـــی نامههایــــی جداگانه به
کمیتههـ ــای یاد شـ ــده ،مراتــــب اعتراض به مســــائل
مطرح شده ،در لیگ د سـ ــته دوم فوتبال کشور اعالم
شده است.
پیشـ ــتر نیـ ــز عباس صو فـ ــی رئیــــس هیــــأت فوتبال
همـ ــدان در نامهای به فدرا ســــیون اعالم کــــرده بود:
کمیتـ ــه اخالق ضمن برر سـ ــی موشــــکافانه اتفا قهای
بـ ــازی چـ ــوکای تا لـ ــش و شــــهرداری بندرعبــــاس ،بــــا
متخلفـ ــان برخورد قاطع کند.
بـ ــه گفتـ ــه عبـ ــاس صوفی هــــم اکنــــون شــــاهد نقطه
مهم مبـ ــارزه بـ ــا اتفا قهای ناپــــاک در فوتبال کشــــور
هسـ ــتیم و کمیتـ ــه اخالق ایــــن فرصــــت را دارد که با
برخورد قاطعا نـ ــه با متخلفان بازی چوکا و شــــهرداری
بندرعبـ ــاس ،ریشـ ــه ا یـ ــن اتفا قهــــای ناجوانمردانه را
قطع کند.
وی مدعی شـ ــد :صحنههای گل بازی چوکای تالش و

شـ ــهرداری بندرعباس برای هر بیننــــده حاوی ناپاکی
برخی در فوتبال اســــت کــــه باید با این افــــراد برخورد
قانونی صورت بگیرد.
صوفی معتقد اســــت :کمیته اخــــاق اگر برخورد قاطع
و قانونی با تخلفهای این بازی دا شــــته با شـ ــد دیگر
هیچ فــــردی به خــــود اجــــازه نمیدهد که ا یـ ــن چنین
فوتبال را آلوده کند.
با ایــــن اوصاف با یــــد منتظــــر ما نــــد و دید آ یـ ــا بازهم
شــــاهد برمــــا شــــدن دســــتهای آلــــوده در فوتبال
کشور خواهیم بود.

 مسووالن عدالت را از فدراسیون مطالبه کنند
کانــــون هــــواداران باشــــگاه پــــاس در بیانی ـ ـهای از
مســــووالن اجرایــــی ا ســــتان خواســــت تــــا عدا لـ ــت،
پیرامون جایــــگاه این تیم در قبــــال اتفاقات به وقوع
پیو ســــته در هفتــــه پایانــــی لیــــگ  2را از فدرا سـ ــیون
فوتبــــال مطالبه کنند.
در این بیانیه آمده است:
«مسووالن گرانقدر ا ســــتان همدان اتفاقات رخ داده
در بــــازی چــــوکا تالــــش و شــــهرداری بندرعبـ ــاس در
رقابتهــــای لیگ د ســــته دوم فوتبال کشـ ــور موجی
از واکنشهــــا را به دنبــــال داشــــت و کمیته اخالق و
انضباطی پیرو این حواشــــی ،ضمن لغو مراسـ ــم قرعه
کشــــی پلی آف لیگ  ،2بررســــی پرو نــــده تخلفات را در
دستور کار قرار داده است.
لذا باشــــگاه پــــاس اعــــم از مدیریــــت ،کادر فنی ،امور
رسانهای و کانون هواداران برحســــب وظیفه نسبت
به شــــفاف ســــازی اتفاقــــات هفتــــه پایانــــی در فضای
مجازی و ر سـ ــانهها اقدام نمود.
حاال نوبت مســــووالن گرانقدر اســــت تا برای برقراری
عدالــــت و احقــــاق حقوق تیم پــــاس ا قــــدام عاجالنه
را در اولو یـ ــت قـ ــرار داده و مراتب را از طر یـ ــق مراجع
ذ یصالح در فدرا ســــیون پیگیری نمایند.
بدون ترد یــــد هرگونه کوتاهــــی در ایــــن مطالبه گری،
ناد یــــده گرفتــــن ما هها زحمــــات اعضای تیـ ــم خواهد
بــــود و ظلم بزرگــــی در حق هــــواداران متعصـ ــب تیم
محسوب میشود.
قطعــــا مســــووالن گرانقدر ا ســــتان که همـ ــوار حامی
همیشــــگی تیم پاس بوده و هســــتند ،هم اکنون نیز
با اشــــراف کامل به حقانیت ایــــن تیم ،پیگیری الزم را
در دستور کار قرار خواهند داد.
هــــواداران فوتبــــال همــــدان چشــــم انتظـ ــار ا قـ ــدام
دلســــوزانه مســــووالن در پیگیری حــــق تیم پاس در
فدرا سـ ــیون فوتبال خواهند بود».

تجلیل ورزش بهار از بازیکن ارزشمند و لیگ برتری اللجین

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :سرپرسـ ــت اداره ورزش و
جوانـ ــان بهـ ــار در مراسـ ــمی از «حمید گلـ ــزاری» بازیکن
ارزشـ ــمند اللجینی و تأثیر گذار مس رفسـ ــنجان تجلیل
کرد.
حمید گلـ ــزاری هافبـ ــک اللجینی تیم مس رفسـ ــنجان
با ثبـ ــت  13گل و ارسـ ــال  7پـ ــاس گل یکـ ــی از بهترین
بازیکنان لیگ یک امسـ ــال لقب گرفت و نقش مهمی
در صعود مس رفسـ ــنجان به لیگ برتر داشت.

گلزاری کـ ــه سـ ــابقه حضـ ــور در تیمهای ملــــوان؛ فوالد
خوزسـ ــتان و الوند همدان را در کارنامه خود دارد فصل
قبل نیز نقش بهسـ ــزایی در صعود گل گهر به لیگ برتر
داشـ ــت و از ارکان اصلی این باشگاه محسوب میشد.
سرپرسـ ــت ورزش و جوانان بهار در این مراســــم گفت:
شهرسـ ــتان بهـ ــار اسـ ــتعدادهای خوبی در ســــطح اول
فوتبـ ــال کشـ ــور دارد و این فصل محمدرضا ســــلیمانی
در سـ ــایپا و حمید گلزاری در مس رفســــنجان عملکرد

درخشانی داشتند.
وی ضمن آرزوی سالمتی برای زارعی مدیرعامل ذوب و
فلزات افزود :باید با همدلی و تـ ــاش مضاعف بتوانیم
بازیکنان بیشــــتری را به فوتبال کشور معرفی کنیم.
در این مراسم که روسـ ــای هیأت فوتبال بهار و اللجین
و جمعــــی از پیشکســــوتان این رشــــته ورزشـ ــی حضور
داشــــتند با اهدا لوح و تندیس از حمیـ ــد گلزاری تجلیل
به عمل آمد.

دبیر اتاق تعاون استان همدان:

پیگیری احداث شهرک کیف و کفش چرم در همدان

هگمتانه ،گروه اقتصاد مقاومتی  -هانیه امیرکهریزی :دبیر اتاق تعاون اســــتان همدان از ایجاد شــــهرک
کیف و کفش چرم در همدان خبر داد و گفت :با توجه به سابقه همدان در تولید چرم و وجود هنرمندان
و عالقه مندان در این حوزه اقدام به تأسیس شهرک چرم در همدان کرده ایم.
رحمان نادی در ادامه تصریح کرد :ســــال گذشته نیز با سفر هیأت تجار از اقلیم کردستان قراردادی مبنی بر
صادرات تولیدات چرمی اســــتان به اقلیم کردستان عراق منعقد شده و محصوالت به صورت طبقه بندی

شده به عراق صادر میشود .وی با بیان اینکه این قراردادها باعث ایجاد رونق تولید و تقویت اقتصاد استان
بوده اســــت اظهار کرد :استان همدان تعامالت بســــیار خوبی با بازار عراق برقرار کرده به گونهای که در حال
حاضر  4هزار شرکت از استان همدان در بازار عراق بازاریاب داشته و محصوالت به عراق صادر میشود.
وی در ادامه با اشـ ــاره به اینکه اتحادیه کیف و کفش چرم اسـ ــتان همدان در حوزه تولیدات و صادرات
بازار قدرتمندی دارد خاطرنشــــان کرد :در نظر داریم تا با ایجاد شــــهرک کیف و کفش چرم به قدرت این
مجموعه کمک کنیم و در حال حاضر به دنبال ایجاد هرچه سـ ــریعتر این مجموعه در اســــتان همدان
هســــتیم .رئیــــس اتحادیه کیــــف و کفش چرم همــــدان نیز از معرفی زمین شــــهرک خبــــر داد و گفت:

اقدامات اولیه در خصوص مکان شــــهرک انجام شــــده و به دنبال اجرایی شــــدن آن به صورت قطعی
هســــتیم .احمد گازرانی گفت :با توجه به اینکه تحویل و ساخت شهرک زمان و هزینه ویژهای را شامل
میشــــود باید اعالم کنیم که در شــــرایط کرونا و تضعیف بــــازار فروش ،متقاضیان تـ ــوان ثبت مکان و
ســــاخت و ســــاز را نداشــــته و در اولیت فرصت پس از تحویل ساخت و ســــازها با همراهی مسؤوالن
اســــتان ساخت آن آغاز میشــــود .وی همچنین تأکید کرد :اســــتان همدان با توجه به پیشینه تاریخی
خود در حوزه تولیدات چرم نیازمند این شــــهرک بوده تا بار دیگر به گذشــــته خود بازگردد و هنرمندان
در این حوزه فعالیت خود را به صورت جدی آغاز نمایند.

هگمتانـ ــه ،گروه اقتصـ ــاد مقاومتی :صنعـ ــت چرم هنر
دیرینـ ــه مردم شـ ــهر دباغخانه ایران بـ ــوده که امروز به
کمرنگتر یـ ــن فعالیـ ــت اقتصادی در اسـ ــتان همدان
تبدیل شـ ــده و شـ ــاید تا دهههای آینده به فراموشـ ــی
سپرده شود.
سـ ــبقه تاریخی همدان گویای این اسـ ــت که چرم جزء
وجودی شـ ــهر همدان بـ ــوده و نیازی بـ ــه معرفی آن به
عنوان چـ ــرم همدان نداشـ ــته و هرجای ایـ ــران تکهای
چرم به فـ ــروش میرسـ ــید همه خود واقـ ــف بودند که
چـ ــرم مربوط به شـ ــهر دباغخانـ ــه بـ ــوده و از مرغوبیت
باالیـ ــی برخوردار اسـ ــت و در زمـ ــان احـ ــداث کارخانه
چرمسـ ــازی در اسـ ــتان همدان چرم همدان به عنوان
کاالی تجملـ ــی و با قیمت بسـ ــیار زیادی در کشـ ــور به
فروش میرسیده است.
بـ ــا توجـ ــه بـ ــه فرآینـ ــد تولیـ ــد چـ ــرم از پوسـ ــت موجود
در دامپروریهـ ــا و بـ ــه اصطـ ــاح همان چرم سـ ــنتی از
مرغوبیـ ــت باالیـ ــی برخوردار اسـ ــت و کاالهـ ــای تولید
شـ ــده از این نوع چـ ــرم در بازار روز با قیمـ ــت باالیی به
فروش میرسد و طالبان خاص خود را دارد.
در گذشـ ــته در همـ ــدان  3محلـ ــه دبـ ــاغ خانـ ــه وجـ ــود
داشـ ــته که بـ ــا نامهای دباغ خانه سـ ــنگ شـ ــیر  ،آقایی
و قانتـ ــور پابرجا بوده انـ ــد و در این دبـ ــاغ خانهها 150
معازه دباغـ ــی فعالیت میکرده اند.
امـ ــروز دباغ خانه آقایـ ــی هنوز پابرجا بـ ــوده و تولیدات
چرمـ ــی در همـ ــدان در بـ ــازار قدیمـ ــی همـ ــدان و در
راسـ ــتای موتابخانه به فروش میرسد که در این راستا
سـ ــراهای قدیمی به قوت خود باقی هستند.
در همیـ ــن خصـ ــوص بـ ــه موتابخانـ ــه و بـ ــه سـ ــراغ
قدیمیتر یـ ــن حجره دار راسـ ــتا رفته تـ ــا از حال و هوای
هنر دیرینه اسـ ــتان جویا شویم.
حسـ ــن علیزاده از قدیمیهای بازار موتابخانه گفت :از
سـ ــال  68وارد حرفه چرم دوزی شده و راه  70ساله پدر
خـ ــود را ادامه داده تا این هنر در اسـ ــتان زنده مانده و
نفس بکشد.
وی با بیـ ــان اینکه لوازم سـ ــاخته شـ ــده در کارگاهها از
چـ ــرم طبیعی بوده اظهار کرد :بـ ــه جز کفش و لباس هر
نوع وسـ ــیله نظامی ،شـ ــکاری ،تزیینی و انواع کیفها را

تولید میکنیم.
وی همچنیـ ــن تصر یـ ــح کـ ــرد :در حـ ــال حاضـ ــر  8تا 10
نفـ ــر مسـ ــتقیم و حدود  100نفـ ــر غیر مسـ ــتقیم در این
مجموعـ ــه در حـ ــال فعالیت هسـ ــتند و در ایام کرونا و
تعطیلیهـ ــا همه نیروهـ ــای کار خود را حفـ ــظ کرده ایم
ز یـ ــرا در زمان فروش و بازار خـ ــوب نیروهای کار با تمام
قـ ــوا در کارگاهها فعالیـ ــت کرده و در زمـ ــان رکود بازار
اقدام به تعدیل کردن آنها امری آسـ ــیب زا بوده که در
این خصوص از سـ ــرمایه خود حقوق نیروها را داده ایم
تا بیکار نشـ ــوند و در کنار مجموعه بمانند.
وی با بیـ ــان اینکـ ــه در دو مجموعـ ــه کارگاهی خود دو
نوع چـ ــرم سـ ــنتی و صنعتـ ــی را در کنـ ــار یکدیگر داریم
افزود :در گذشـ ــته همـ ــدان هم به نـ ــام انبارخانه ایران
شـ ــناخته شده و در زمان امیرکبیر چرم همدان به اروپا
متأسفانه این حرفه در حال نابودی است
زیرا استاد کار خبره در این کار باقی نمانده
و شاگردان به دنبال این حرفه نیامده اند و
اینهایی که دارند کار میکنند حرفهای نیستند
و بیشتر به دنبال درآمد روزمره هستند و هیچ
نگاه سرمایهای و اقتصادی بزرگ به این حرفه
نیست.
صادر شد و اروپا اسـ ــتقبال خوبی کرد و مردم همدان
همه وارد کار چرم شـ ــدند و حرفه مردم همدان به چرم
تبدیل شـ ــد و پس از چند سـ ــال پـ ــدرم وارد این حرفه
شـ ــده و با این حرفه تاکنون زندگی کرده است.
علیـ ــزاده اظهـ ــار کرد :چرم از همدان شـ ــروع شـ ــد و به
تبریز و تهران رفت اما امروز در این اسـ ــتانها شهرک
چرم تاسـ ــیس شـ ــده و همـ ــه سـ ــولههای چـ ــرم فعال
هسـ ــتند امـ ــا در همـ ــدان دبـ ــاغ خانههـ ــا نیـ ــز در حال
تعطیل شدن هستند.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه بیشـ ــتر کارهـ ــای تولید شـ ــده به
اسـ ــتانهای دیگـ ــر صـ ــادر میشـ ــود گفـ ــت :پـ ــس از
سـ ــفارش گیـ ــری تولیـ ــدات به شـ ــهرهای دیگـ ــر ایران
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مقاومتی

خب ــر

سود حاصل از صادرات چرم در همدان
میتواند محرک چرخ اقتصاد باشد
ارسـ ــال شـ ــده و آن شـ ــهرها اقـ ــدام بـ ــه صـ ــادرات به
کشـ ــورهای دیگر با نام تجاری خودکـ ــرده ضمن اینکه
به تازگی چند مشـ ــتری از کشـ ــور عراق به همدان آمده
و کارهای کارگاههای مارا مسـ ــتقیم به عراق میبرند.
این تولیدکننده چرم در استان همدان افزود :ما برای
مغـ ــازه چیزی تولید نمیکنیم و پس از سـ ــفارش گیری
تعدادی از نمونههای تولید شـ ــده را بـ ــرای نمایش به
مغازه میآوریم تا با ذائقه مشـ ــتری آشنا شویم.
وی ادامـ ــه داد :متأسـ ــفانه این حرفه در حـ ــال نابودی
اسـ ــت زیرا اسـ ــتاد کار خبره در این کار باقـ ــی نمانده و
شـ ــاگردان به دنبال این حرفه نیامـ ــده اند و اینهایی
کـ ــه دارنـ ــد کار میکنند حرفهای نیسـ ــتند و بیشـ ــتر به
دنبال درآمد روزمره هسـ ــتند و هیچ نگاه سرمایهای و
اقتصادی بزرگ به این حرفه نیسـ ــت.
علیـ ــزاده بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه نظارتی روی چـ ــرم همدان
نیسـ ــت خاطرنشان کرد :مسؤوالن اسـ ــتان قیمتها
و دباغی این سـ ــرمایه اسـ ــتانی را به حال خود گذاشته
اند و صنعت سـ ــود آور اسـ ــتان میتواند با این شیوه
از بین برود.
وی افـ ــزود :مشـ ــتری از بانـ ــه کار چرم اسـ ــتان همدان
را خر یـ ــداری کـ ــرده و به عنـ ــوان کار خارجـ ــی به فروش
میرسـ ــاند که اگـ ــر حمایتی از لحـ ــاظ تبلیغـ ــات از چرم
همدان شـ ــود نشـ ــان تجاری ملی چرم همـ ــدان مانند
سـ ــابق شـ ــهرت مییابد ز یـ ــرا همدان زیرسـ ــاختهای
تولید این محصول را دارد.
وی اعـ ــام کرد :به خاطـ ــر عالقه به ایـ ــن کار کارگاهها را
حفظ کـ ــرده و با تولیـ ــدات انبـ ــوه در کارگاههـ ــا به فکر
صـ ــادرات هسـ ــتیم و تالش کـ ــرده ایم چـ ــرم همدان را
زنده نگه داریم.
مسـ ــؤول کارگاه تولیـ ــدی دیگـ ــری در روسـ ــتای یکن
آبـ ــاد که به صورت تخصصـ ــی در تولید کیفهای اداری
و دانشـ ــگاهی فعال اسـ ــت در گفت و گو بـ ــا هگمتانه
از فعالیـ ــت 7نیروی کار بـ ــه صورت مسـ ــتقیم در این
مجموعه خبر داد و گفت :در ایام شـ ــیوع کرونا چندین
بار بـ ــه دلیـ ــل بیمـ ــاری کار مجموعـ ــه تعطیل شـ ــده و
مجدد بـ ــا همراهی همه فعاالن تولیـ ــد را آغاز کرده ایم
و اجازه تعطیلـ ــی کارگاه را به صورت مداوم نداده ایم.
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مدیرعامل کارخانه چرم شهباز:

سرمایهای به نام چرم همدان

احسـ ــان باغیان همچنین خاطرنشان کرد :بزرگترین
مرجع فروش کارگاه بازار شـ ــب عید بود کـ ــه با تعطیلی
میـ ــزان ذخیـ ــره انبارهـ ــا را بـ ــاال بـ ــرده کـ ــه امیدواریم با
فـ ــروش محصـ ــوالت تولیـ ــد شـ ــده گام کوچکـ ــی در
چرخش چرخ اقتصاد استان برداریم.
وی از فعالیـ ــت چنـ ــد فروشـ ــگاه در شـ ــهرهای دیگـ ــر
توسـ ــط این مجموعه خبر داد و اعـ ــام کرد :بزرگترین
مرکز فـ ــروش محصـ ــوالت چرمی اسـ ــتان همـ ــدان در
تهران بــــوده و تولیدات برای فروش به نمایشــــگاه در
تهران صادر میشود.
رئیـ ــس اتحادیه کیف و کفش چرم اسـ ــتان همدان نیز
در گفت و گو بـ ــا هگمتانه از فعالیت  1000واحد صنفی
در ایــــن حوزه خبر داد که حدود  10درصد آن به صورت

تخصصی از چرم اسـ ــتفاده میکنند.
احمـ ــد گازرانـ ــی همچنیـ ــن خاطرنشــــان کرد :امســــال
توجـ ــه ویژهای به حوزه چرم در اســــتان همدان شــــد و
مقرر شـ ــد در نمایشـ ــگاه صنعت که قرار بود در مرداد
ماه برگزار شـ ــود تصمیمـ ــات به فعــــاالن در این حرفه
اعالم شـ ــود که با لغو نمایشـ ــگاه به دلیل شیوع کرونا
تصمیم گیریها به زمان دیگر موکول شــــد.
وی همچنیـ ــن تصریح کرد :امســــال کســــب و کارهای
اسـ ــتان بـ ــه ویـ ــژه در کارگاههای تولیــــد چــــرم متأثر از
رکود بازار شــــب عید ضربه بزرگی خورده و برای جبران
آن تولیدکننـ ــدگان ناچار هسـ ــتند با قدرت بیشــــتری
مسـ ــایل اقتصـ ــادی را مدیر یـ ــت و شــــیو ههای جدید
فروش را جایگزین روشهای گذ شــــته کنند.

هگمتانــــه ،گــــروه اقتصــــاد مقاومتــــی :مدیرعامـ ــل
بزرگترین کارخانــــه چرم همدان از چــــرم همدان به
عنوان سرمایه اســــتانی نام برد و گفت :چرم همدان
از نظر نوع و کیفیت در کشور بی نظیر بوده و با توجه
به مرغوبیت آن به عنوان سرمایه استان میتوان از
آن نام برد.
ساســــان شــــهباز در گفتگو با خبرنگار هگمتانه ،از
فعالیت  50ساله خانواده شــــهباز در این حوزه خبر
داد و گفــــت :بیش از  40ســــال اســــت که پوسـ ــت
همدان در کارخانههای اســــتان فراوری شده و برای
تولیــــد محصوالت چرمی به ســــایر اســــتانها صادر
میشود و خود همدانیها چیزی از آن را نمیبینند.
وی افزود :در حال حاضر  25نیرو به صورت مستقیم
در کارخانــــه چــــرم شــــهباز فعالیت میکننــــد تا چرم
تکمیل شده را در اختیار سایر استانها قراردهند.
ساسان شهباز با اشاره به عالقه خود و پیگیریهای
مســــتمر در ایــــن حوزه تصریــــح کرد :بســــیار طالب
آن هســــتیم که بتوانیم با جذب ســــرمایهگذار ،چرم
تولید شــــده را به محصوالتی همچون لباس نظامی،
کفش و غیــــره مبدل کرده و همــــدان را صاحب نام
محصوالت چرمی کنیــــم اما چرم را برای تولید لباس
نیروی انتظامی و خلبانها در اختیار شهرهای دیگر
قرار میدهیم.
وی عدم اســــتقبال از نظــــر فرهنگی در ایــــن حوزه را
عامــــل مهم خروج چــــرم از همدان برشــــمرد و گفت:
چرم شــــهباز  12کارگاه تولیدی داشــــته که امروز همه
آنها به صورت تعطیل و نیمــــه تعطیل درآمده و فقط
یک کارخانه مستمر فعالیت خود را ادامه داده است.
مدیرعامــــل کارخانه چرم شــــهباز ،همــــدان را اولین
و بهتریــــن چرم در ایران دانســــت و افــــزود :در حال
حاضر کیف چــــرم در همــــدان با تولید و اسـ ــتقبال
خوبی مواجه شده اما ما آمادگی آن را داریم که سایر
محصوالت را به بهترین وجه تولید کنیم.
وی از اســــتقبال ســــرمایهگذاران مختلــــف در حوزه
تولیدات محصوالت چرمی در اســــتان همدان خبر
داد و عنــــوان کرد :تا کنون افــــراد مختلفی از داخل و
خارج ایران اعالم آمادگی کرده اند اما در همدان برای
جذب آنها روی بازی نمایان نشده است.
وی در پایان یادآور شــــد :اگر بتوانیم مانــــع خروج چرم
فراوری شده در کارخانهها و دباغیهای استان به خارج
اســــتان شــــده و محصوالت چرمی را نیز در کارگاههای
همدان تولید کنیم اســــتان همــــدان میتواند قطب
تولیدچرمومصنوعاتچرمیکشور باشد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان:

همدان قطب چرم کشور
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه اقتصـ ــاد مقاومتـ ــی :معـ ــاون صنایع
دسـ ــتی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــی ،صنایع دسـ ــتی و
گردشـ ــگری اسـ ــتان همـ ــدان با بیـ ــان اینکـ ــه همدان
قطب چرم کشور اسـ ــت گفت :از گذشته چرم همدان
پوسـ ــت دباغی شـ ــده بـ ــود که در حـ ــال حاضـ ــر نیز در
استان پوسـ ــت دباغی شده موجود است و به فروش
میرسد.
هاشـ ــم مظاهـ ــری در گفتگـ ــو بـ ــا خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه
خاطرنشـ ــان کـ ــرد :دو نـ ــوع چـ ــرم در اسـ ــتان همـ ــدان
بـ ــرای تولید محصـ ــوالت چرمی موجود اسـ ــت که چرم
صنعتی بیشـ ــتر در دسـ ــترس تولیدکنندگان است و
چرم سـ ــنتی مقداری در بازار کم شـ ــده و بـ ــه راحتی در
دسـ ــترس تولیدکنندگان نیست.
وی در ادامـ ــه تصر یـ ــح کـ ــرد :در حـ ــال حاضـ ــر  4کارگاه
دباغی در جـ ــاده مالیر همدان فعال هسـ ــتند که چرم
تولید شـ ــده در این کارگاهها پاسـ ــخ گوی نیاز اسـ ــتان
نیز نبـ ــوده و مقداری چرم از اسـ ــتا نهای همجوار وارد
استان میشود.
معـ ــاون صنایعدسـ ــتی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــی،
صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان در ادامه
با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه مصنوعـ ــات چرمی همـ ــدان یکی
از رشـ ــتههای اصیل ،سـ ــنتی و شـ ــاخص مـ ــا در عرصه
صنایعدسـ ــتی محسـ ــوب میشـ ــود ،گفـ ــت :طبـ ــق
تقسـ ــیمات کشور در حوزه صنایعدستی در هر استان
رشـ ــتههای شـ ــاخصی وجود دارد که از ایـ ــن نظر  ،چرم
همدان جزو شاخصهاست.

مظاهـ ــری با تأکید بر اینکه رشـ ــته چرم ،خاص اسـ ــتان
همدان اسـ ــت ،تشـ ــریح کـ ــرد :حتی در شـ ــهر همدان
منطق ـ ـهای بـ ــا عنـ ــوان چرمسـ ــازی وجـ ــود داشـ ــته که
همچنان نام آن حفظ شدهاست.
وی با اشـ ــاره به اینکـ ــه کار در حوزه چـ ــرم به دو روش
صنعتی و سـ ــنتی انجام میشـ ــود ،ابراز کرد :کارگاههای
چرم سـ ــنتی ما از آنجاییکه جوامع مدرنتر و اسـ ــتفاده
از ماشـ ــینآالت در ایـ ــن هنـ ــر بیشـ ــتر شـ ــده ،دچـ ــار
دگرگونی شدهاست.
معـ ــاون صنایعدسـ ــتی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــی،
صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان بـ ــا بیان
اینکـ ــه دیگر ابـ ــزارآالت مورد اسـ ــتفاده در ایـ ــن حرفه
هنـ ــری دسـ ــتی نیسـ ــتند ،خاطرنشـ ــان کـ ــرد :چـ ــرم نیز
همچـ ــون دیگـ ــر محصـ ــوالت ،ماشـ ــینی و صنعتـ ــی
شد هاست.
مظاهری با اشـ ــاره به اینکـ ــه برخی عنـ ــوان میکنند که
کارگاههـ ــای چرم از رونق افتاده امـ ــا واقعیت اینگونه
نیسـ ــت ،ادامه داد :مصنوعات چرمـ ــی همدان از بین
نرفتهاند بلکـ ــه تغییر ماهیـ ــت دادهاند و درواقع ،چرم
دیگر بهصورت سـ ــنتی دباغی نمیشود.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه البته همچنان تعـ ــداد محدودی از
واحدهای تولید چرم به روش سـ ــنتی فعال هسـ ــتند،
تصر یـ ــح کـ ــرد :درواقع این روزهـ ــا واحدهایـ ــی که برای
تولید محصول خود از چرم صنعتی اسـ ــتفاده میکنند
بیشتر شد هاست.
معـ ــاون صنایعدسـ ــتی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــی،

صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان با تأکید
بـ ــر اینکـ ــه نمیتـ ــوان گفـ ــت کـ ــه ایـ ــن واحدهـ ــا جـ ــزء
صنایعدسـ ــتی نیسـ ــتند چراکـ ــه برای فعالیـ ــت خود از
ایـ ــن معاونت مجوز الزم را دریافـ ــت کردهاند ،یادآوری
کـ ــرد :چیـ ــزی در حدود یـ ــک هـ ــزار و  900نفـ ــر در حوزه
صنعت چرم اسـ ــتان همدان شاغل هستند.
مظاهـ ــری با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در حال حاضـ ــر بخش
اعظمـ ــی از بازارچـ ــه موتـ ــاب خانـ ــه در بازار همـ ــدان به
واحدهـ ــای تولیـ ــد مصنوعات چرمـ ــی اختصاص دارد،
عنـ ــوان کرد :با توجه به اینکه ایـ ــن محصوالت تولیدی
در حـ ــوزه چرم ،کاربردی هسـ ــتند همـ ــواره بازار فروش
خود را دارند.
وی در پاســــخ به این ســــؤال که چرا چرم همدان نشان
ندارد ،گفت :این اشـ ــتباه است که رشـ ــتههای مختلف
را با یکدیگر ترکیب کنیـ ــم؛ بهعنوان مثال برخی عنوان
میکننـ ــد که در حـ ــال حاضر چـ ــرم تبریز نشـ ــان تجاری
است درحالیکه تبریز تنها در زمینه تولید کفش دارای
نشـ ــان بوده حالآنکه تولید کفش جزو صنایعدسـ ــتی
محسوب نمیشــــود چراکه اداره و اتحادیه مجزا دارد که
حتی زیر پوشـ ــش صنایعدستی نیز نیستند.
معـ ــاون صنایعدسـ ــتی اداره کل میـ ــراث فرهنگـ ــی،
صنایعدسـ ــتی و گردشـ ــگری اسـ ــتان همدان با تأکید بر
اینکه چرم همدان در کل کشور دارای نشان تجاری خاصی
اسـ ــت ،تأکید کرد :بهواقع همدان در حوزه صنایعدستی
جزو پنج استان برتر کشور محسوب میشود.
مظاهری با تأکید بـ ــر اینکه تغییـ ــر ماهیت مصنوعات

چرمی در همدان طبیعی اســــت ،اظهار کرد :این رشته
نیز همچون دیگر ر شـ ــتههای صنعتی در حال تغییر و
دگرگونی است.
وی با اشــــاره به اینکه مــــا مدافع صنایعد ســــتی اصیل
سـ ــنتی هسـ ــتیم پس تمام توان خود را بـ ــر این اصل
قرار داد هایــــم در واکنش به این انتقاد که این مقوله با
تغییر ماهیت واحدهای تولید چرم سـ ــنتی در تناقض
اسـ ــت ،افزود :گرچه واحدهـ ــای تولید چـ ــرم بهصورت
سـ ــنتی کاهش پیداکرده اما اسـ ــتفاده از چرم صنعتی
در واحدهای تولید چرم روبه فزونی اسـ ــت بهنحویکه
در این بخـ ــش دارای نشـ ــان تجاری ثبتشـ ــده «چرم

همدان» هستیم.
معـ ــاون صنایعدسـ ــتی اداره کل میــــراث فرهنگــــی،
صنایعدسـ ــتی و گردشگری اســــتان همدان در پاسخ
به این سـ ــؤال کـ ــه برای تقویـ ــت جایگاه چــــرم همدان
چـ ــه رویکردی را دنبـ ــال میکنید ،اذعان کــــرد :برگزاری
کالسهـ ــای آموزشـ ــی در خصــــوص چــــرم ســــنتی،
نمایشـ ــگاه و بازارچههـ ــا در کنـ ــار اماکــــن گردشــــگری
ازجملـ ــه فعالیتهای ما در خصــــوص تقویت این هنر
صنعت است.
مظاهری در پاسـ ــخ به این سؤال که تا چند سال پیش
واحدهـ ــای دباغـ ــی سـ ــنتی در همــــدان فعال بــــود اما

امــــروز این فضا از رونــــق افتاده ،تصریــــح کرد :در حال
حاضــــر نیــــز همچنان تعــــدادی واحد دباغــــی در جاده
مالیر چرم تولید میکنند.
معــــاون صنایعد ســــتی اداره کل میــــراث فرهنگـ ــی،
صنایعدستی و گردشگری اســــتان همدان با اشاره به
اینکه در حال حاضر  950واحد چرم در کل اســــتان هم
در فضای صنعتی و هم ســــنتی فعال هستند ،یادآوری
کرد :این واحدها همگی دارای مجوز از صنایعد سـ ــتی
هســــتند زیرا تمامــــی عملیاتــــی که بر روی چــــرم انجام
میدهند بهصورت دستی اســــت و تنها مواد اولیه آن
یعنی چرم در کارخانهها فرآوری میشــــود.

انواع چرم و نحوه تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی
هگمتانه ،گروه اقتصاد مقاومتی :تشخیص چرم طبیعی
از مصنوعی ،همواره دغدغه خریداران محصوالت چرمی
بوده است .امروزه نیز با پیشرفت فناوری و صنایع ،این
کار دشـ ــوارتر شده اسـ ــت .با ما همراه باشید تا در ادامه
راههای تشـ ــخیص چرم طبیعـ ــی از مصنوعی را بررسـ ــی
کنیم.
به نوشـ ــته ساعد نیوز ،حتما برای شـ ــما هم پیش آمده
کـ ــه برای خرید کفش ،کیف ،کاپشـ ــن ،دسـ ــتکش یا هر
محصـ ــول چرمی دیگر به فروشـ ــگاه رفتـ ــه ولی در اصل
بودن چرم تردید دارید .تشـ ــخیص چـ ــرم طبیعی از انواع
چرم مصنوعی در بسـ ــیاری موارد بسیار دشوار است به
ویژه زمانی که چرم تبدیل بـ ــه کاالی نهایی نظیر کیف و
کفش شـ ــده باشـ ــد .گرانتر بودن قیمت چرم طبیعی
نسـ ــبت به چرم مصنوعـ ــی همواره یکـ ــی از چالشهای
خریـ ــداران این گونـ ــه مصنوعات میباشـ ــد .عدم اطالع
خریداران از ماهیت واقعی چرم ممکن اسـ ــت ،موجب

سوءاستفاده برخی فروشـ ــندگان قرار گیرد و محصولی
را بـ ــا قیمت غیر واقعـ ــی و گرانتر به شـ ــما عرضه کنند.
با پیشـ ــرفت فنـ ــاوری سـ ــاخت چرم مصنوعـ ــی در دهه
اخیر و مشـ ــابه سازی سـ ــاختار آن با چرم طبیعی ،امکان
تشخیص و تمایز بین انواع چرم ،نیاز به تجربه و تخصص
ویژه دارد .اخیرا چرمهای مصنوعی به بازار عرضه شـ ــده
اند که به دلیل اسـ ــتفاده از مواد کالژنی سازنده پوست،
زیر دست و لمسـ ــی مشـ ــابه چرم طبیعی دارند .حتی با
استفاده از اسانسهای ویژه چرم طبیعی میتوان بویی
مشابه چرم را در محصول پلیمری ایجاد کرد .روشهای
زیادی برای تمایز و تشخیص انواع چرم از یکدیگروجود
دارد که شـ ــاید در مرحله اول نتوان با یک یا دوروش به
ماهیت اصلی چرم دسـ ــت یافت ولی استفاده توامان از
چند روش شناسـ ــایی همیشه کمک یار خواهد بود .در
ادامه ،انـ ــواع و ویژگیهای چرم را توضیـ ــح داده و راههای
تشخیص چرم مصنوعی از طبیعی را بازگو خواهیم کرد.

چرم به طور عمده به دو دسته تقسیم میشود:
چرم سـ ــبک :معموال بـ ــه چرمهایی گفته م یشـ ــود که از
پوست گوسفند ،بز و مانند آن به دست میآید.
چرم سـ ــنگین :بـ ــه طـ ــور معمول بـ ــه چرمهایـ ــی گفته
میشودکه از پوسـ ــت گاو ،گاومیش ،شـ ــتر و مانند آن
استحصال شده است.
البتـ ــه محصوالت دیگری از پوسـ ــت حیوانات سـ ــاخته
م یشـ ــود ،مانند :جیر ،نبوک ،اشـ ــبالت یـ ــا محصوالت
جدیدتری چون دبل فیس ،کرک ،ناپالن ،روستیک و …
چرم :برای تولید آن از سطح روی پوست ـ پس از زدودن
مو ـ استفاده میشود .بعد از مرحله دایکراست ،که رنگ
نفوذی مورد نظر در آن تأمین شده است ،طی عملیات
فینیشینگ،رنگ توسـ ــط پیستولههای خودکار بر روی
آن پاشـ ــیده میشود .در حال حاضر حالل اکثر رنگها و
الکهای مصرفی در تولید چرم ،آب است.
جیر :از الیه زیر پوسـ ــت حیوان ،به دست میآید .تولید

جیـ ــر با توجـ ــه به نـ ــوع سـ ــفارش ،ممکن اسـ ــت تحت
عملیات شیمیایی و مکانیکی مختلفی قرار گیرد.
نبوک :از روی پوست به دست میآید .همان سطحی که
موی حیوان روی آن میروید.
 چگونه میتوان چرم طبیعی را تشخیص داد؟
برای تشـ ــخیص چرم طبیعی میتوان از حواس پنجگانه
استفاده کرد:
 1حس بینایی :رویـ ــت رنگ چرم ،خـ ــواص ظاهری چرم،
طبیعت ظاهری چرم (رگهها ،جای زخمهای چرم و غیره)
 2حـ ــس بویایی :تشـ ــخیص بـ ــوی طبیعی چـ ــرم و یا بد
ساخته شدن چرم که بوی بدی همراه دارد.
 3حس شنوایی :شـ ــنیدن صدای خشکی ،نرمی و زبری
چرمها همراه با تشخیص بقیه خواص.
 4حس المسـ ــه :مهمترین راه تشـ ــخیص چرم اسـ ــت،
نرمی ،لطافت ،زیر دسـ ــت چرم ،فینیشـ ــینگ ماهرانه و
غیره.

اما بـ ــا پیشـ ــرفت صنعت چـ ــرم مصنوعی ،تشــــخیص
سـ ــریع چرم طبیعی به آسـ ــانی امکان پذیر نیســــت ،اما
چـ ــرم طبیعی را میتوان با شـ ــاخصههایی مثل بوییدن،
توجه به تفاوت سایه و روشـ ــن رخ چرم در قسمتهای
مختلف ،نازک و ضخیم شـ ــدن پوســــت ،رویت عواملی

طبیعی مانند محل لک ،آبله ،جوش ورگ شــــخیص داد
و البته نرم و نازک بودن چرم دلیل مرغوبیت آن نیست.
بــــا ایــــن همــــه خریــــد از تولیدکنندههــــای نامــــدار و
فروشــــگاههای معتبــــر ،بهترین تضمین بــــرای طبیعی
بودن و اصالت چرم است.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،ورز ش ــی صبح ا س ــتان همدان
دو ش ــنبه  10شهریور 1399
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مسیر عاشورایی

چطور میشود که چنین
واقعهای رخ دهد؟
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :یـ ــک وقـ ــت دربـ ــار ه
عبرتهای ماجرای امام حسـ ــین (ع)صحبتهایی
کردم و گفتم که ما از این حادثه ،غیر از درسهایی
که میآموزیم؛ عبرتهایی نیز میگیریم« .درسها»
به ما میگویند که چه بایـ ــد بکنیم؛ ولی «عبرتها»
به ما میگویند که چه حادث ـ ـهای ّاتفاق افتاده و چه
واقعهای ممکن است ّاتفاق بیفتد .عبرت ماجرای
امام حسـ ــین(ع) این است که انسـ ــان فکر کند در
تاریخ و جامعهی اسـ ــامی؛ آن هـ ــم جامعهای که در
رأس آن ،شـ ــخصی مثل پیامبر خدا  -نه یک بشـ ــر
معمولـ ــی  -قـ ــرار دارد و این پیامبر ،ده سـ ــال با آن
قدرت فوق ّ
تصور بشـ ــری و با ّاتصـ ــال به اقیانوس
الیزال وحـ ــی الهی و با حکمـ ــت بیانتها و بیمثالی
که از آن برخـ ــوردار بود ،در جامعـ ــه حکومت کرده
اسـ ــت و بعد بـ ــاز در فاصلهای ،حکومـ ــت علی بن
ابیطالـ ــب بر همین جامعه جریان داشـ ــته اسـ ــت
و مدینـ ــه و کوفه ،به نوبـ ــت پایگاه ایـ ــن حکومت
عظیم قـ ــرار گرفتهاند؛ چه حادث ـ ـهای ّاتفاق افتاده و
چه میکروبی وارد کالبد این جامعه شده است که
بعد از گذشـ ــت نیم قرن از وفات پیامبر و بیسـ ــت
سـ ــال از شـ ــهادت امیرالمؤمنین علیهما ّ
السالم،
در همیـ ــن جامعـ ــه و بیـ ــن همیـ ــن مردم ،کسـ ــی
مثل حسـ ــین بـ ــن علی را بـ ــا آن وضع به شـ ــهادت
میرسانند؟!
چه ّاتفاقی افتـ ــاد و چطور چنیـ ــن واقعهای ممکن
اسـ ــت رخ دهد؟ آن هم نه یک پسر بینام و نشان؛
بـ ــل کودکی کـ ــه پیامبـ ــر اکـ ــرم ،او را در آغوش خود
میگرفـ ــت ،بـ ــا او روی منبـ ــر میرفت و بـ ــرای مردم
صحبت میکرد .او پسری بود که پیامبر دربارهاش
فرمود« :حسـ ــین ّ
منـ ــی و انا من حسـ ــین» .رابطهی
بیـ ــن این پدر و پسـ ــر ،ایـ ــن گونه مسـ ــتحکم بوده
است.
آن پسـ ــری که در زمـ ــان حکومـ ــت امیرالمؤمنین،
یکـ ــی از ارکان حکومـ ــت در جنگ و صلـ ــح بود و در
سیاست مثل خورشیدی میدرخشید.
آن وقـ ــت ،کار آن جامعه به جایی برسـ ــد که همین
انسـ ــان بارز و فرزنـ ــد پیامبر ،بـ ــا آن عمـ ــل و تقوا و
شـ ــخصیت فاخر و عـ ـ ّـزت و بـ ــا آن حلق ـ ـهی درس
در مدینـ ــه و آن همـ ــه اصحـ ــاب و یـ ــاران عالقهمند
و ارادتمنـ ــد و آن همه شـ ــیعیان در نقـ ــاط مختلف
دنیای اسالم را با آن وضعیت فجیع محاصره کنند
و تشـ ــنه نگه دارند و بکشـ ــند و نـ ــه فقط خودش،
بلکه همهی مردانش و ّ
حتی بچهی ش ـ ـشماهه را
قتل عـ ــام کنند و بعد هم زن و بچ ـ ـهی اینها را مثل
اسرای جنگی اسیر کنند و شهر به شهر بگردانند.
قضیه چیسـ ــت و چه ّاتفاقی افتـ ــاده بود؟ این ،آن
عبرت است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پاسداران1374/10/05 .
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روزی کــــه شــــد بــــه نیــــزه ســــر آن بزرگــــوار

امام صادق علیه السالم:

بر حسین علیه السالم پنج سال گریسته شدّ .ام جعفر کالبی
ّ
(ام البنین) ،برای حسین علیه السالم مرثیه میسرایید و
میگریست تا این که چشمانش نابینا شد.

خورشــــید ســــر برهنــــه برآمــــد ز کوهســــار
موجی بــــه جنبش آمــــد و برخاســــت کوه کوه
ابــــری بــــه بــــارش آمــــد و بگریســــت زار زار
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محتشم کاشانی

ایستگاه آسمان

حدیث

عکس روز

نصب بنر  ۳۵۰متری با شعار ما ملت امام حسینیم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی  ،توسط شهرداری منطقه دو با همکاری گردان رزمی
جهادی  ۱۶۶امام حسین (ع) همدان تیپ ۳۲انصارالحسین(ع) در محل پل سردار همدانی

وصیت شهید جواد پیری

کارهایتان وسیله رسیدن به خدا باشد
در دفاع از انقالب پایدار باشید

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگی :کجـ ــای این خاک بودی ،زیر کدام آسـ ــمان ،آن
لحظه که ایـ ــن کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری م یشـ ــد؟ مینوشـ ــتی از
افقهای گلگون ،از جوانههای روییده در خاکهای تفتیده .تو مینوشتی
و امروز منم کـ ــه میخوانمش ،منم که صدای تو شـ ــده ام در خوابهای
سنگین 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
با سـ ــام به یگانه منجی عالم بشـ ــریت مهدی موعود و نایب بر حقش
و رزمندگان اسـ ــام .خدمـ ــت پدر و مادر عزیزم دعا و سـ ــام میرسـ ــانم.
امیدوارم حالتان خوب باشـ ــد و در همه حال مدافع راستین این انقالب
باشـ ــید و پیروان این انقالب که همان انقالب مهدی اسـ ــت .عزیزان در
زندگیتان همیشه در نظر داشته باشید که هرکس بخواهد با این انقالب
مخالفت کند نابود میشود ،این انقالب مال مستضعفین است و باید
تمام اقشـ ــار مختلف جامعه مدافـ ــع این انقالب باشـ ــند و اجازه ندهند
مـ ــزدوران خارجی و داخلـ ــی در این انقالب رخنه کننـ ــد .خداوندا من از تو
تشـ ــکر میکنم مرا به این سعادت رسـ ــاندی که بتوانم در راه تو که همانا
بهترین راههاست خدمت کنم ،امیدوارم مرا در این زندگی چند ساله که

نافرمانی تو را کردهام ببخشی .خداوندا! تو بخشندهای و مهربانی و نسبت
به مخلوقات خود رحیم و رحمـ ــان پس من از تو میخواهم مرا در این راه
که به خاطر تو قدم برداشـ ــتهام یاری کنی بتوانم تا آخرین قطره خون خود
در راه تو نثار کنم .خداوندا! همان طـ ــور که علی(ع) میگوید خدا من تو را
فقط به خاطر خدائیت میپرسـ ــتم نه به خاطر بهشـ ــت و یا گریز از جهنم
من هم این راه را فقط برای تو برگزیـ ــدهام .پدر و مادر عزیزم اگر خداوند به
من توفیق شهید شدن عطا کرد شما مبادا از خود ناراحتی نشان دهید و
منافقین از این ناراحتی شما استفاده کنند ،همیشه از این انقالب دفاع
کنید و همیشه پایدار باشید؛ اگر کسی در این دنیا شهید شد بدانید که
شـ ــهادت همانند گذرگاه مابین دو شهر است که انسـ ــان را از این دنیا
بـ ــه آن دنیا میبرد .بهراسـ ــتی قران کریم در آیه و ال تحسـ ــبن الذین قتلوا
فی سبیل اهلل ....میفرماید کسـ ــانی که در راه خدا کشته میشوند خیال
نکنید که مردهاند بلکه زندهاند و نزد خدای خود روزی میخورند .سخنی
با جوانان :سعی کنید تمام کارهایتان وسیله باشد نه هدف و تنها و تنها
هدفتان خدا باشد حتی در درس و مدرسه رفتن.
وصیتنامه شهید جواد پیری
منبع :خبرگزاری فارس

هنر دیرین

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

همه دان

خاتمکاری

النفس
دینگ ِ
ِ
هگمتانه ،گروه فرهنگی :لهجه ی هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیتهای خاص
خــــود را دارد .لهجــــه مردم همدان نیز از آن دســــته گویشهایی ســــت که بســــیار
دلنشین و دوست داشتنی ســــت .لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که
از زبانهای کهن ایرانی به یادگار ماندهاســــت و کاربرد واژههای کهن در این لهجه
بیانگــــر این موضوع اســــت .از ویژگیهای دســــتوری گویش همدانــــی یکی همان
ٔ
اضافه اسمها
ابتدا به کســــر کردن ،به هنگام تلفظ واژههاســــت .دیگری در حالت
به ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور میشود ،و

هرچند خودشان بســــیار نیازمند باشــــند .حضرت امام علی علیهالسالم
فرمودهانــــد :ایثارگری ،نکوترین نیکوکاری و نشــــانه باالترین مرتبه ایمان
اســــت .حکایت :یکی از فرزندان شــــیخ رجبعلی خیاط از متقین مشـ ــهور
در منزل
نقــــل میکند روزی پدرم دســــتور داد یــــک گونی برنج اعــــاء را به ِ

در مورد اول شخص حرف آخر اســــم مضموم میشود ،هنگام جمع بستن واژهای
با هــــا ،اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره میشــــود و

دلیل این کار را از پدر پس از انجام سؤال کردم ،پدرم فرمود :چون این آقا
ً
ورشکست شده ضمنا امشب میهمان دارد میخواهم نزد آنها شرمنده

بســــیاری ویژگیهای منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

هگمتانــــه ،گــــروه فرهنگی :خاتــــم کاری یکــــی از هنرهای دســــتی کهن در
ســــرزمین ماســــت .خاتم ترکیبی اســــت از چند ضلعیهای منظم با تعداد
اضالع متفاوت که با اســــتفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگهای مختلف
تشکیل میشــــود .پنج ،شش ،هفت ،هشــــت یا ده ضلعی است .خاتم از
هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت
و حوصله زیــــاد دارد .تعریــــف خاتــــم کاری در دایره المعارف فارســــی «هنر
آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک ،با مثلثهای کوچک آمده
اســــت .طرحهای گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی
بوده اســــت.این اشــــکال هندســــی را با قراردادن مثلثهــــای کوچک در
کنار هم نقش بنــــدی میکنند .مثلثها را از انواع چوب ،فلز و اســــتخوان
میســــازند .هرچه مثلثها ریزتر وظریفتر باشــــند ،خاتم مرغوبتر است.
در یک طرح خاتم ،برای ســــاختن کوچکترین واحد هندســــی ،حداقل سه

در قرآن کریم آمده است :آنها (ایثارگران) دیگران را بر خود مقدم میدارند

کســــی بردم که از ثروتمندان بود! که این خواست پدر باعث تعجبم شد،

در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشی سپرده

مثلث و بــــرای بزرگترین آن ،حداکثر چهارصد مثلث بــــه کار میرود ».این
هنر به شــــیوه امروزی قبل از صفویه و در عهد اســــتیالی ایلخان مغول بر
ایران ایجاد شد .برخی دیگر از محققان نیز معتقدند که خاتم کاری در دوره
دیلمان در ایران و در شهر شــــیراز پایه گذاری شد و در عصر صفویه به اوج
شکوفایی رسید ،زیرا از طرفی حمایت حکومت از هنرمندان و از دیگر سو
ایجاد روابط بازرگانی با کشورهای دور و نزدیک به گسترش هنر خاتم کمک
کرد .در ایران پیش از ظهور اسالم گونهای خاتم سازی رواج داشته و شیوه
کار آن چنیــــن بوده که از چوب یکرنــــگ مکعبهایی به اضالع چهار میلی
متــــر میبریدند و با طرحهــــای گوناگون روی صفحــــهای نصب و میخکوب
میکردند و این شــــیوه تا چند قرن پس از اسـ ــام هم متداول بوده است.
در حال حاضر منبری خاتم کاری شــــده با این روش در مسجد جامع عقیق
شیراز وجود دارد که بیش از هزار سال از زمان ساخت آن میگذرد .ابزار کار

برنج اعالء برای ورشکسته
نامرغوب برای خودمان

برنجی با قیمت پایین تهیه کرد.

میلیچ :گنجشک
النفس :االکلنگ
دینگ ِ
ِ
دوالبه :کمد دیواری
ِوندیک :پنجره
سانجو :دل درد

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان همخانه شو همخانه شو
باید که جمله جان شــــوی تا الیق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو

در این هنر عبارتند از گیره فلزی ،تیز سـ ــوهان ،چکش ،گاز انبر ،اره ســــیم ساب
دار ،مثلث ســــاب ،مغــــار ،متر فلزی ،خط کــــش ثابت و خط کش تیــــردار ،گونیا
و پرگار .از مواد و مصالح خاتم سـ ــازی میتوان به چـ ــوب :چوب فوفل ،آبنوس،
عناب ،شــــاه چوب ،آزاد ،بقم ،نارنج و چوب شمشاد .همچنین فلز :مفتولهای
طالیی یا نقره ای ،مس ،برنج ،آلومینیوم و استخوان :استخوان ساق پا و دست
شتر یا اسب ،عاج فیل ،اسـ ــتخوان مصنوعی اشاره کرد .خصوصیات یک خاتم
و مرغوب :صاف بودن ســــطح کار و خالــــی نبودن هیچ جــــای خاتم .یکنواخت
بودن رنگ و مصالح به کار رفته در ســــاخت خاتم عدم تغییر در رنگ و شـ ــکل

آگهی مناقصه عمومی

نشــــود و این در حالی بود که همانروز پـ ــدرم برای مصرف منزل خودمان

مشخص نبودن ترمیم کاریها و بتونه کاریها در سطح کار قرینه بودن تمامی
گلها و اشــــکال درســــطح کار و زوایا و اضالع دقیق و مهندسی بودن اساس و
سـ ــاختمان طرح که تمامی ابعاد با هم همسـ ــان ،قرینه و یک اندازه باشــــند که
البته اگر شاسـ ــی طرح دقیق نباشـ ــد بهترین خاتم نیز بر روی آن نما و جلوهای
ندارد و کل طرح را از بین میبرد به همین جهت است که یک هنرمند خاتم ساز
باید یک نجار چیره دســــت هم باشد .رنگ کاری و روکش دادن ماهرانه و بدون
خدشه محصول هر چه ریزتر بودن نقشها ومثلثهای خاتم.
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برآورد اولیه
(میلیون
ریال)

مبلغتضمین
شرکت
درمناقصه
(میلیونریال)

مدت
پیمان
(ماه)

رشته و حداقل
پایه مورد نیاز

فهرست بهاي پایه برآورد
اولیه

مبلغ فروش
اسناد (پرداخت
درسامانه)

نوع مناقصه

تجدید مناقصه عملیات اجرایي احداث جدولگذاري و پیاده رو سازي شهرک
صنعتي بوعلي 2

42,118

2,100

8

ابنیه ()5

ابنیه-99راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي همراه با
ارزیابي کیفي

1399/06/23

تجدید مناقصه عملیات اجرایي پروژه احداث زیرسازي و آسفالت شهرک صنعتي
بهاران فاز2

27,100

1,355

6

راه ()5

راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/24

تجدید مناقصه عملیات اجرایي پروژه اجراي آسفالت معابر شهرک صنعتي غذایي بهار

10,671

533

6

راه ()5

راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/24

تجدید مناقصه عملیات اجرایي احداث شبکه داخلي گاز شهرک صنعتي بهاران
(فاز)2

11,000

550

4

تاسیسات ()5

قیمت مقطوع-خطوط لوله
گاز شهري-98گاز رساني
به صنایع 98

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/24

عملیات اجرایي پروژه اجراي زیرسازي  ،آسفالت و کانال دفع آبهاي سطحي ناحیه
صنعتي صالح آباد

29,800

1,490

8

راه ()5

راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/25

عملیات اجرایي پروژه اجراي احداث مخزن بتني  500متر مکعبي به همراه فنس
کشي و ایستگاه پمپاژ

10,500

525

6

آب ()5

نام پروژه

آخرین مهلت
بارگذاري
پیشنهادات

تاریخ بازگشایي
پیشنهادات

1399/06/24

ابنیه -99تاسیسات
مکانیکي-99تاسیسات
برقي -99شبکه جمع آوري
و انتقال فاضالب-99انتقال
و توزیع آب روستایي 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/25

عملیات اجرایي پروژه اجراي جدولگذاري شهرک صنعتي مالیر2

8,855

442

7

راه ()5

راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/25

عملیات اجرایي پروژه اجراي زیرسازي  ،جدولگذاري و آسفالت شهرک صنعتي ویان

25,550

1,277

7

راه ()5

راه و باند 99

1/000/000

عمومي یک مرحله اي

1399/06/23

1399/06/25

خالصه شرایط شرکت در مناقصه
 -1کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات
الکترونیکي دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد.
 -2نوع تضمین شــرکت در مناقصه :به استثناء تضمینهاي معتبر
م.الف 828

موضوع آئیننامــه تضمین براي معامــالت دولتي ،هیچگونه ســند و
اوراق دیگري بابت سپرده شرکت در مناقصه مورد قبول نمي باشد
و در صورت عدم رعایت  ،پیشنهاد رد مي شود.
 -3شــماره حســاب  4001107906376300به نام خزانهداري
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/10 :

کل -تمرکز وجوه ســپرده داخلي شرکت شــهرکهاي صنعتي استان
همدان نزد بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران براي واریز سپرده
شرکت در مناقصه.
 -4حضور شــرکت کنندگان در جلسه بازگشــائي پاکات مناقصه با
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/06/11 :

ارائه معرفینامه کتبي ،آزاد است.
 -5سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است .
 -6براي کسب اطالعات بیشتر با تلفنهاي 081- 38235806- 8
امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان

