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معاون اقتصادی استاندار:

تأمین فراتر از نیاز اقالم اساسی برای نوروز
مردم صف نکشند

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :معـ ــاون هماهنگـ ــی امور
اقتصادی استاندار همدان گفت :اقالم و کاالهای اساسی
فراتـ ــر از میزان مصرف مردم این اسـ ــتان بـ ــرای عید نوروز
تأمین شده است و مردم با همکاری و پرهیز از ایجاد صف
مایحتاج خود را خریداری کنند.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،ظاهـ ــر پورمجاهد روز دوشـ ــنبه در
جلسه ستاد تنظیم بازار استان همدان اظهار کرد :اقالمی
مانند گوشت مرغ ،روغن ،شـ ــکر و میوه فراتر از نیاز مردم
اسـ ــتان برای شـ ــب عید تأمین شـ ــده و به تدریج وارد بازار
میشود.
وی از ذخیـ ــره سـ ــازی هـ ــزار و  200تـ ــن سـ ــیب و پرتقال در
سـ ــردخانههای اسـ ــتان خبر داد و گفت :این مقدار میوه
بـ ــا قیمت پایینتـ ــر از نـ ــرخ میانگین بازار به شـ ــیوهای که
برنامهریزی شـ ــده در مرکز اسـ ــتان و شهرسـ ــتانها توزیع
میشود و قابل افزایش نیز هست.
معـ ــاون هماهنگی امـ ــور اقتصادی اسـ ــتاندار همدان به

توزیع مرغ منجمد با هدف تنظیم و تعادل بخشـ ــی به بازار
اشـ ــاره کرد و افزود :روزانه  100تا ُ 120تن گوشـ ــت مرغ گرم و
منجمد در اسـ ــتان توزیع میشود تا به نیاز تمام قشرهای
مردم پاسخ داده شود.
به گفته او روزانه ُ 100تن روغن از نشـ ــانهای مختلف بین
فروشـ ــگاهها و واحدهـ ــای صنفی در حال توزیع اسـ ــت و
عامالن فروش برای جذب و انتقال سهمیه روغن استان
باید همت بیشتری داشته باشند.
پورمجاهـ ــد با بیان اینکه مصرف شـ ــکر در قنادیها برای
پخت شـ ــیرینی عید افزایش یافته خاطرنشـ ــان کرد :شکر
و قنـ ــد بخش صنـ ــف و صنعت و خانـ ــوار به میـ ــزان الزم
در انبارهای اسـ ــتان وجـ ــود دارد و به فراخـ ــور نیاز مصرف
کنندگان بین فروشـ ــگاه ها ،اصناف و واحدهای صنعتی
توزیع و پخش میشود.
وی تصریـ ــح کرد :اقالم اساسـ ــی مـ ــورد نیاز مردم بـ ــا تدابیر
صورت گرفتـ ــه تأمین شـ ــده و فرآیند عرضه و رسـ ــیدن به

با حفظ و نگهداری از مبلمان شــهری  ،خود را در داشــتن شهری زیبا
و ایمن ســهیم بدانیم.

دست مصرف کننده نیازمند سازماندهی قویتری است.
معاون هماهنگـ ــی امور اقتصـ ــادی اسـ ــتاندار همدان با
قدردانی از دسـ ــتگاههای متولی و تعزیرات حکومتی که از
ابتدای سـ ــال در امر نظارت و رصد بازار فعالیت داشتند،
خواسـ ــتار ادامه ایـ ــن فرایند با قـ ــدرت و توان بیشـ ــتر در
روزهای پایانی سال شد.
بـ ــه نقل از ایرنـ ــا ،او به هم اسـ ــتانیها اطمینـ ــان خاطر داد
در هیـ ــچ کـ ــدام از گروههای کاالیی کمبـ ــودی وجود ندارد
و مردم با صبر و شـ ــکیبایی و جلوگیری از تشـ ــکیل صف
مایحتاجشان را خریداری کنند.

در راستای پیشگیری از تخلف

پلمب ساخت و سازهای غیرمجاز در کارگاههای ساختمانی
هگمتانه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :مدیـ ــر پیشـ ــگیری و رفع
تخلفات شـ ــهری شـ ــهرداری همـ ــدان از پلمب سـ ــاخت
و سـ ــازهای غیرمجـ ــاز در کارگاههای سـ ــاختمانی شـ ــامل
مسـ ــکونی ،تجـ ــاری و باغـ ــات در راسـ ــتای پیشـ ــگیری از
تخلفات خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش روابط عمومـ ــی مدیریـ ــت پیشـ ــگیری و رفع
تخلفات شـ ــهری شـ ــهرداری همدان ،محمدعلی گلشن
ادامه داد :با عنایت به دستور دادستان عمومی و انقالب
همـ ــدان و نظریـ ــه مشـ ــورتی اداره حقوقـ ــی قـ ــوه قضایی،
شـ ــهرداری با اسـ ــتناد بـ ــه تبصره یـ ــک ماده صـ ــد قانون
شـ ــهرداریها و به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی
امـ ــکان پلمب (تعطیل) امالک دارای تخلفات سـ ــاخت و

سازهای غیرمجاز را دارد.
گلشـ ــن گفت :این امـ ــر پیـ ــرو مکاتبـ ــات و پیگیریهای
مجدانـ ــه چند ماهه مدیریت پیشـ ــگیری و رفـ ــع تخلفات
شـ ــهری شـ ــهرداری همدان با هدف جلوگیری از تخلفات
سـ ــاختمانی و تعیین تکلیف قطعی در کمیسـ ــیون ماده
صد اجرایی خواهد شد.
گلشن در همین راسـ ــتا اظهار کرد :با توجه به اخذ دستور
از مقـ ــام قضایی و بـ ــا هدف کاهش تخلفات سـ ــاختمانی
همه عملیاتهای سـ ــاختمانی غیرمجـ ــاز و بدون مجوز تا
تصمیم گیری پرونده در کمیسـ ــیون مـ ــاده صد ،پلمب و
هرگونه اقدام به ادامه سـ ــاخت و ساز به منزله فک پلمب
تلقی م یشـ ــود و طبق ماده  543قانون مجازات اسالمی

مشمول مجازات است.
مدیر پیشـ ــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان
ادامه داد :طبق این قانون هرگاه محلی یا چیزی برحسب
امـ ــر مقامات صالح رسـ ــمی مهر یا پلمب شـ ــده باشـ ــد و
کسـ ــی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی
مرتکب شـ ــود که در حکم محو یا شکسـ ــتن پلمب تلقی
شود متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
گلشن بیان کرد :از شـ ــهروندان همدانی خواهشمندیم
قبـ ــل از هرگونه سـ ــاخت و سـ ــاز در امالک خـ ــود اقدام به
اخذ مجوزات الزم از شـ ــهرداری مناطـ ــق چهارگانه کنند و
با همکاران ما در حوزه کنترل سـ ــاختمان همکاری الزم را
داشته باشند.

پیشبینی بهاری پربارش برای همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :سرپرسـ ــت ادارهکل
هواشناسـ ــی اسـ ــتان همـ ــدان گفـ ــت :بـ ــر اسـ ــاس
پیشبینیهـ ــای فصلی انتظار میرود که اسـ ــتان همدان
در فروردینماه و نیمه اول اردیبهشـ ــت  ،1400بارشـ ــی در
سطح استاندارد و فراتر از استاندارد را تجربه کند.
به گزارش هگمتانه ،حسین عابد روزگذشته با بیان اینکه
مقدار بارش اسـ ــتان همدان از ابتدای سال آبی ( اول مهر
 )1399تـ ــا  23اسـ ــفند  1399برابر بـ ــا  220میلیمتر بوده که
نسـ ــبت به بلندمدت  8میلیمتر افزایش بارش داشـ ــته
است اظهار کرد :بیشترین مقدار بارش استان در نهاوند
با  286میلیمتر بوده که البته نسـ ــبت بـ ــه بلندمدت 27
میلیمتر کاهش داشـ ــته و کمترین بارش در شهرستان

کبودراهنگ به میـ ــزان  176میلیمتر بوده کـ ــه  9میلیمتر
نسبت به بلندمدت بارش بیشتری را تجربه کرده است.
وی افـ ــزود :در بـ ــارش نقطهای(ایسـ ــتگاهی) رزن بـ ــا 310
میلیمتر بیشـ ــترین مقدار بارش و فامنین با  181میلیمتر
کمتریـ ــن مقدار بـ ــارش در ایسـ ــتگاههای اصلـ ــی را ثبت
کردند.
سرپرسـ ــت ادارهکل هواشناسی اسـ ــتان همدان تصریح
کـ ــرد :این در حالی اسـ ــت که بارش کشـ ــور در همین بازه
زمانی  108میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال قبل 37
و نسبت به بلندمدت  31درصد کاهش را نشان میدهد.
وی ادامه داد :در بین اسـ ــتانهای کشـ ــور البرز با  9درصد
افزایش بیشـ ــترین دریافت بارش را نسبت به بلند مدت

داشـ ــته و سیسـ ــتان و بلوچسـ ــتان با  92درصد کاهش،
نسـ ــبت به بلند مدت از شرایط بارشی نامناسبی برخوردار
است.
عابد تأکید کرد :بر اسـ ــاس بیشبین یهـ ــای فصلی انتظار
میرود که اسـ ــتان همـ ــدان در فروردین مـ ــاه و نیمه اول
اردیبهشـ ــت  ،1400بارشی در سـ ــطح اسـ ــتاندارد و فراتر از
استاندارد را تجربه کند.
وی تصریح کرد :پیشنهاد میشود که دستگاههای مرتبط
و مردم استان ،نهایت اسـ ــتفاده بهینه از آب به خصوص
شهـ ــای مرتبط با کشـ ــاورزی را در دسـ ــتور کار قرار
در بخ 
دهند زیرا نیاز اسـ ــت این نعمت الهی بـ ــرای آیندگان نیز
باقی بماند.

شــهردار ی همدان

رعایت فاصله اجتماعی
فاصله 1/5متری = مراقبت بیشتر از خود
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استان

تا پایان پنجمین روز ثبت نام

نامنویسی  345داوطلب شوراهای شهر
در استان همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :دبیر ســــتاد انتخابات استانداری همدان
گفت 345 :نفر تا پایان پنجمین روز ثبت نام داوطلبان برای شــــرکت
در ششــــمین دوره انتخابات شورای اسالمی شــــهر در این استان نام

یادداشت

نوروز
طلیعه امیدهای 1400
 صفورا کاظمیان
سـ ــال  1399رو به خاموشـ ــی م ـ ـیرود و میرود که
هرآنچه هدف ،هرآنچه تعالـ ــی ،هرآنچه پیشرفت
و هرآنچــــه پسرفت در آن رقم خورده دو دســــتی
به سـ ــال  1400تقدیم کند .تسـ ــلیم دیگری کردن،
گذاشتن و گذشتن رسم روزگار است.
آخرهای اسفند همه چیز به شـ ــماره میافتد حتی
تمیزکاریهـ ــا ،حتـ ــی خریدهـ ــا ،روز و شـ ــب انگار از
عمرمان نیسـ ــت .تا  4روز دیگـ ــر نفسهای کهنه
 100سـ ــاله جای خود را به بشارتهای ِنو نخستین
نوروز قرن میدهد و خوش بهحال روزگار!
سـ ــال  99بارهـ ــا و بارهـ ــا قلبمـ ــان را از ضربـ ــان
انداخــــت و یکجورهایی ضرباهنــــگ روزگارمان را
مختل کرد .ماها با هر نوسـ ــان قیمتی که امسـ ــال
کم هم نداشـ ــت ،جیبمان هی شـ ــور رفت ،اما با
این شوررفتگیها به کرات خندیدیم و به دفعات
از زمینخوردنها درس گرفتیم و باز سر پا شدیم
و حـ ــاال قلبمان بـ ــا ضربانهای پر بیـ ــم و امید به
سال  1400نگران است.
اگر وضع معیشـ ــتی نگذاشت چندان مهمانپذیر
باشـ ــیم اما یـ ــک مهمـ ــان ناخوانده بد سـ ــیرت و
صـ ــورت داشـ ــتیم مصـ ــداق همـ ــان مهمانـ ــی که
مثل نفـ ــس اگر بیرون نـ ــرود خفه میسـ ــازد .این
روزها خوب یا بد به این مهمان نحس یکسـ ــاله
عـ ــادت کردهایـ ــم ،دیگر مثـ ــل روزهای نخسـ ــت
همهگیـ ــری آمارهـ ــای ابتـ ــا و مرگ و میـ ــر را دنبال
نمیکنیم و با ماســــک هم اخت شدهایم .بسیاری
از هموطنانمـ ــان چنـ ــد روزی بـ ــا ایـ ــن بیمـ ــاری
همنشــــین بودند و کرونا به آنها باخت و برخی نیز
متأسفانه بازنده این همنشینی بودند.
امـ ــا بهـ ــار آمدنیسـ ــت؛ روزگار در انتظـ ــار بیمهـ ــا
و یأسهـ ــای آدمهـ ــا نمینشـ ــیند و از نـ ــو شـ ــروع
میکند؛ شــــاید ما هم به تقلید از روزگار اســــت که
خانههـ ــا و قالیهـ ــا را تکاندهایـ ــم ،کهنگیهـ ــا را نو
کردهایـ ــم و با دوندگی و زحمت زیـ ــاد خانمانمان
را مهیـ ــای پذیرایـ ــی از بهـ ــار کردهایـ ــم .در البهالی
کارهـ ــای دیگرمان گل و درخت کاشـ ــتیم ،سـ ــبزه
ریختیم تا مثل روزگار ،خانهمان آباد شود.
بـ ــاور داریم که بهـ ــاری نکو پیش روسـ ــت ،بهاری
پر از بشـ ــارت؛ بشـ ــارت تغییرات مثبت با انتخاب
درست در حیاتیترین مشارکت مردم برای آینده
ایران عزیز ،بشـ ــارت سالمتی با تولید واکسنهای
ایرانی کرونا و بشارت پیروزی زندگی بر مرگ!
حتما جشـ ــن نوروز ،جشـ ــن پیروزی انسـ ــانها بر
شـ ــدائد و دشواریهاسـ ــت و حاال پس از سـ ــالی
سـ ــخت ،ایرانیهـ ــا جشـ ــنی بزرگتـ ــر از همیشـ ــه
برپـ ــا خواهنـ ــد کـ ــرد و بـ ــا تصمیمهای درسـ ــت ،با
نوعدوسـ ــتی ،بـ ــا عش ـ ـقورزی بـ ــه طبیعـ ــت و بـ ــا
باورهای بـ ــه دور از خرافه و سرشـ ــار از عطر نبوت،
نور بر سراسر ایران عزیز خواهند پاشید.
بـ ــا پیـ ــروزی زندگـ ــی ،دوبـ ــاره دسـ ــتان یکدیگر را
خواهیـ ــم فشـ ــرد ،روبوس ـ ـیهای نـ ــوروزی دوباره
بـ ــه آیینهـ ــای عیـ ــد بازخواهـ ــد گشـ ــت و ترس از
فاصلههـ ــای نزدیـ ــک ،خواهد ریخت .سـ ــال 1400
بیتردید نویدبخش کامرواییهای ریز و درشـ ــت
بسیار است.
بهـ ــار  !1400بدون هیـ ــچ تردیدی تـ ــو را خوشآمد
میگوییم و یک ماهی هسـ ــت که مسیر آمدنت را
آباد کردهایم؛ کرم نما و فرود آ.

خبــر

صادرات  40میلیون دالر
صنایعدستی از همدان

راهاندازی بازارچه نوروزی صنایع دستی
مشروط به وضعیت زرد یا آبی همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون صنایعدسـ ــتی
میراث فرهنگی همدان گفت :طی سال  99تاکنون
بیش از  40میلیـ ــون دالر صنایعدسـ ــتی به صورت
رسمی و غیررسمی از همدان صادر شده است.
هاشـ ــم مظاهری روزگذشـ ــته با بیان اینکه صادرات
رسـ ــمی و غیررسـ ــمی صنایعدسـ ــتی در استان طی
سـ ــال  99تاکنـ ــون بیـ ــش از  40میلیـ ــون دالر بوده
اسـ ــت اظهار کرد :بیشـ ــترین میزان صادرات مربوط
به سفال است.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه طی سـ ــال  99از مبادی رسـ ــمی
و غیررسـ ــمی  28میلیـ ــون دالر صـ ــادرات سـ ــفال از
همدان داشـ ــتیم گفت :صادرات صنایعدسـ ــتی از
همدان عالوه بر سفال شـ ــامل منبت و چرم است
که به کشـ ــورهای غنا ،آذربایجان ،ترکیـ ــه ،امارات و...
بوده است.
معـ ــاون صنایع دسـ ــتی میراث فرهنگـ ــی همدان با
بیان اینکه اگر قرار باشـ ــد وضعیت استان در نوروز
 1400زرد و آبـ ــی باشـ ــد بایـ ــد بازارچه صنایعدسـ ــتی
راهانـ ــدازی کنیـ ــم گفت :فعـ ــا برپایی نمایشـ ــگاه و
فروشگاه صنایعدسـ ــتی به سـ ــتاد کرونا پیشنهاد
داده شـ ــده تا در صورت موافقت در تپه هگمتانه و
در کنار اماکن گردشگری برپا شوند.
وی یادآور شـ ــد :اگر قرار بر این باشد که همدان در
نوروز  1400پذیرای مسـ ــافر باشد ،در شهرستانها
و مرکـ ــز همـ ــدان نمایشـ ــگاه صنایعدسـ ــتی دایـ ــر
میشود.

نویسی کردند.
به گزارش هگمتانه ،ابوالقاسـ ــم الماسـ ــی اظهار کرد :ثبت نام ششمین
دوره انتخابات شورای اسالمی در اسـ ــتان همدان از  20اسفند آغاز شده
که در پنجمین روز  128داوطلب ثبت نام کردند.
مدیرکل دفتر سیاسـ ــی و انتخابات ا ســــتانداری همدان اضافه کرد:
 37نفر در روز نخسـ ــت 51 ،نفر در روز دوم 30 ،داوطلب در روز سوم
و  99داوطلب در روز چهارم برای حضور در شـ ــورای ا سـ ــامی شـ ــهر

ثبت نام کردند.
وی بیان کـ ــرد :در پنجمین روز از فرایند نام نویسـ ــی داوطلبان  52تن در
همدان 23 ،نفر در مالیر 10 ،نفر در نهاوند 6 ،نفر در تویسـ ــرکان 17 ،نفر در
اسدآباد ،هفت نفر در کبودراهنگ ،پنج نفر در رزن ،یک نفر در درگزین6 ،
نفر در بهار و یک نفر در فامنین ثبت نام کردند.
دبیر سـ ــتاد انتخابات اسـ ــتانداری همـ ــدان ادامه داد :هم اینک شــــمار
داوطلبـ ــان حضـ ــور در ششـ ــمین دوره انتخابـ ــات شـ ــورای اســــامی در

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

شهرســــتان همدان به  122نفر ،مالیر  71نفر ،نهاوند  29نفر ،تویسرکان 6
نفر ،اسدآباد  52نفر ،کبودراهنگ  18نفر ،رزن  9نفر ،درگزین  6نفر ،بهار 22
نفر و فامنین به  2نفر رسیده است.
الماســــی اظهار کرد 108 :تن از داوطلبان حضور در شــــورای شـ ــهر دارای
شــــغل آزاد 98 ،تن کارمنــــد 36 ،داوطلب بازنشســــته 27 ،نفر فرهنگی،
 12نفر اســــتاد دانشــــگاه 11 ،نفر بیکار ،پنج نفر طلبه و  48نفر دارای سـ ــایر
مشاغل هستند.

پیام شادباش شورا به مناسبت روز شهردار

تصویب جایگاه ویژه همدان
با استقرار دفتر یونسکو
دفتر یونسکو به نیروهای انقالبی سپرده شود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی با تأکید بر اینکه دفتر یونسکو به نیروهای انقالبی
سپرده شـ ــود ،تصریح کرد :وظیفه دفتر یونسکو تصویب
جایگاه ویژه همدان در یونسکو است.
بـ ــه گـ ــزارش خبرگزاری بسـ ــیج ،علـ ــی نیکزاد در نشسـ ــت
تخصصی با برخـ ــی از فعـ ــاالن حوزههای مختلف اسـ ــتان
همدان با بیان اینکه با گذشت  42سال از انقالب اسالمی
در کشور دو تفکر حاکم شده است ،اظهار کرد :تفکری که
میگوید ما نمیتوانیم مشکالت خود را حل کنیم و باید با
کدخدا صحبت کنیم و یک تفکر که هم میتوانیم و شدنی
است.
نیکزاد در خصوص اسـ ــتقرار دفتر یونسـ ــکو در همدان با
بیان اینکه وظیفه دفتر یونسـ ــکو تصویـ ــب جایگاه ویژه
همدان در یونسکو است ،گفت :دفتر یونسکو نمیتواند
سند  2030را اجرا کند.
نیکزاد تأکید کرد :فقط باید حواسـ ــتان باشـ ــد افراد معلوم
الحال در آن مستقر نشـ ــوند و به دست نیروهای انقالبی
سپرده شود و انقالبی عمل کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسـ ــامی در این باره توضیح

داد :دفتر یونسـ ــکو به نیروهای انقالبی سپرده شود تا اگر
بخواهند تحت عنوان پروژه تحقیقاتی عمل کنند جلو آن
گرفته شود.
گفتنی است در تاریخ یکم مهرماه  99با پیوستن شهرهای
تهران و اصفهان و بندر خمیر به شـ ــبکه شهرهای
جهانی
ِ
یونسـ ــکو 14 ،شـ ــهر ایرانی دارای جایگاهی جهانی شدهاند
و دفاتر یونسکو در شـ ــهرهای تهران ،اصفهان ،یزد و اخیرا
کرمانشاه راهاندازی شده است.
همچنین در سـ ــال  97اولین دفتر نمایندگی یونسکو در
ایـ ــران ،در یزد افتتاح شـ ــد .فرهنگ صلح و مـ ــدارا و اخالق
مـ ــداری از ویژگیهای مهـ ــم مردم ایران اسـ ــت که باید این
مؤلفههای مهم با افتتاح دفتر یونسـ ــکو در زمینه حقوق
بشـ ــر و حقوق شهروندی به عنوان الگو و فرهنگی غنی به
جهانیان معرفی شود.
در مورد راهاندازی دفتر منطقهای یونسکو در شهر تاریخی
همـ ــدان نیز باید گفـ ــت ،این امر سـ ــرآغاز معرفـ ــی جهانی
شـ ــدن همدان خواهد بود ،زیرا این شهر بخشی از هویت
و شناسنامه ایران است .بیشک تأسیس دفتر یونسکو
در همدان ،جزو فرصتهای بیبدیلی اسـ ــت که میتواند

استان همدان را در زمره مناطقی با غنای فرهنگی در جهان
مطرح کند.
تهـ ــای مدیریت
تالش بـ ــرای معرفـ ــی قابلیتها و ظرفی 
شـ ــهری ،معرفـ ــی بیش از پیـ ــش جاذبههای گردشـ ــگری
در یونسـ ــکو ،همکاری در راسـ ــتای تدوین شـ ــاخصهای
علمی،آموزشـ ــی و فرهنگی توسعه پایدار شهری ،انعکاس
تهـ ــای خالقانـ ــه و نوآورانه فرهنگـ ــی و همکاری در
فعالی 
تربیـ ــت نیروی انسـ ــانی متخصص ،از جمله رسـ ــالتهای
تعیین شده برای دفتر نمایندگی یونسکو در شهرهاست
و همکاری در معرفی بیشـ ــتر مفاخر و برگزاری بزرگداشت
مفاخـ ــر فرهنگـ ــی در چارچـ ــوب برنام ههـ ــای یونسـ ــکو و
بهرهگیـ ــری از توانمندیهای مراکز پژوهشـ ــی ،آموزشـ ــی،
فرهنگـ ــی از دیگـ ــر وظایف دفتـ ــر نمایندگی یونسـ ــکو در
شهرهاست.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

نبود مدیران دلسوز ،توانمند و خطرپذیر
از عوامل عدم حمایت واقعی از سرمایهگذار
هگمتانه ،گروه خبر همدان :نایب رئیس شورای اسالمی
شـ ــهر همدان گفت :بخش زیادی از دالیـ ــل عدم جذب
سـ ــرمایه و حمایـ ــت واقعـ ــی از سـ ــرمایهگذار عـ ــدم وجود
مدیران دلسوز ،توانمند و خطر پذیر است.
بـ ــه گـ ــزارش روابـ ــط عمومـ ــی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر
همـ ــدان ،ابراهیم مولوی در جلسـ ــه کمیسـ ــیون اقتصاد
سـ ــرمایهگذاری و گردشـ ــگری شورای شـ ــهر همدان یکی
از افتخـ ــارات دوره چهارم شـ ــورای را حمایت این شـ ــورا از
سـ ــرمایهگذاری برشـ ــمرد و گفت :در دوره چهارم شـ ــورای
اسالمی شـ ــهر همدان مسـ ــاعدتهای خوبی در راستای
تحقق سـ ــرمایهگذاری انجام شـ ــد و مصوبات تأثیرگذاری
برای اجرا به شهرداری اعالم شـ ــد که نمونه بارز آنها صدور
پروانه ساختمانی رایگان برای ساخت هتلهای جدید در
شهر در راستای حمایت از حوزه گردشگری است.
مولوی در این خصوص توضیح داد :بر این اسـ ــاس برای
حدود  13هتـ ــل پروانه رایگان صادر شـ ــد و شـ ــهرداری از
دریافت میلیاردها تومان درآمد منع شد تا زیرساختهای
گردشـ ــگری در همـ ــدان نوسـ ــازی و متحـ ــول شـ ــود ،اما

متأسفانه در شـ ــورای دوره پنجم به سـ ــرمایهگذاریهایی
همچون پـ ــروژه میـ ــدان میـ ــوه و تره بـ ــار بـ ــزرگ همدان،
مجموعه تفریحی گردشگری عصر طالیی ،پروژه باغ ویالها
و آپارتمانهای شرکت ابتاش ترکیه ،ایجاد دفتر یونسکو،
هوشمندسازی شـ ــهر همدان ،پیاده سـ ــازی معابر باقی
مانده میدان حضرت امام(ره) ،ساخت موزه شهری وسط
میدان حضرت امام(ره) ،آرام سـ ــازی بلـ ــوار ارم ،پروژه بزرگ
فرهنگی ،اداری ،تجاری ،ورزشی اسکای مال و ...مورد توجه
کافـ ــی قرار نگرفت و عمال در مدیریت شـ ــهری و اســــتانی
حمایت واقعی مشاهده نشد.
ابراهیم مولوی افزود :متأسفانه بخشی از سنگ اندازیها
و موانع در پیشـ ــبرد امور سـ ــرمایهگذاریها بهدلیل عدم
خطرپذیری مدیران شـ ــهری و استانی اسـ ــت چرا که مدیر
بومی دلسـ ــوز بوده و برای توسعه و آبادانی شهر و استان
تالش میکند.
وی اضافه کـ ــرد :اینکه اعالم م یشـ ــود همـ ــدان رتبه دوم
سـ ــرمایهگذاری کشور را دارد اینها تنها شـ ــعار و آمارسازی
بوده چرا که ما شاهد کاهش انگیزه حضور سرمایهگذاران

در این استان و نیز باال رفتن تمامی شاخصهای بیکاری
و مشکالت اقتصادی و اجتماعی هستیم.
وی با اشـ ــاره به دخالتهـ ــای بعضی از افـ ــراد و گروههای
غیرمتخصص تنگ نظر در امر سـ ــرمایهگذاریهای شـ ــهر
همـ ــدان که باعث عدم سـ ــرمایهگذاری و در نهایت عقب
ماندگی و توسعه نیافتگی کالن شهر همدان خواهد شد،
بیان کرد :در حالی که سرمایهگذاری موتور محرکه توسعه
شهری و منطقهای و رونق اقتصادی خواهد شد.
مولـ ــوی گفت :شـ ــهردار همـ ــدان بایـ ــد در صحن شـ ــورا
حضور یافته و در خصوص عدم تحقق ،پیشـ ــبرد یا اجرای
پروژههای سـ ــرمایهگذاری در همدان پاسـ ــخ گو باشـ ــد و
دالیـ ــل عدم تحقـ ــق این موضـ ــوع را به منتخبـ ــان مردم و
شهروندان همدانی توضیح دهد.

پیام تبریک شورای شهر همدان به مناسبت نوروز ١4٠٠
هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــید مسـ ــعود عسـ ــگریان،
رئیس شورای شهر همدان طی ارسال پیامی ،پیشاپیش
فرا رسیدن نوروز باستانی  ١4٠٠را شادباش گفت.
ط عمومی شـ ــورای اسالمی شهر همدان ،در
به گزارش رواب 
متن این پیام آمده است:
یا مقلب القلوب و االبصار ،یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال ،حول حالنا الی احسن الحال
اینـ ــک جامعـ ــه ایرانـ ــی در آسـ ــتانۀ ورود بـ ــه سـ ــده جدید
خورشـ ــیدی اسـ ــت و بهار ،چندی دیگر به دروازههای شهر
خواهد رسید.
نوروز ،تنها تکراری اسـ ــت که هیچگاه مالل آور نم یشـ ــود و
همواره با خود ،طراوت و تازگی را به ارمغان میآورد؛ از اینرو
شمیم نوروز همواره زمان تحول حاالت بوده است؛ تحولی
یهـ ــا و ناکامیها به
از خوب بـ ــه خوبتر .در هر حال کامیاب 
پایان رسید و دفتر روزگار ورق خورد و گردش روزگار ،سال نو
دیگری را به تقویم زندگی ما افزود.
در این روزگار سـ ــخت؛ بار سـ ــختیها و غم بزرگی بر مردم ما
ی کرونا و تحریمهای
تحمیل شد؛ اما ملت ما با وجود بیمار 
ظالمانـ ــه اقتصادی ،پایدار و اسـ ــتوار ماندند کـ ــه امیدواریم

سال  ،١4٠٠سـ ــالی پر از امید ،زندگی ،سازندگی و پیشرفت و
تعالی برای سـ ــرزمین کهن ایران و ملت عزیزمان باشد و در
سال جدید بر همه مشکالت فائق آمده و به روزهای بهتر،
سالم دهیم.
جای بسی خرسندی اسـ ــت که مدیریتشهری همدان در
ل  ١٣٩٩با وجود مسائل و مشـ ــکالت فراوان توانست
سا 
علیرغم تمامی مشکالت اقتصادی و بحران کرونا ،بخش
عمدهای از برنامههای خود را در حوزههای عمرانی ،خدماتی،
فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،گردشـ ــگری و زیرسـ ــاختی
محقق سـ ــازد و امیدوارانه بـ ــا برنامهریزی بهتر ،آمـ ــاده ارائه
خدمات بیشـ ــتر و بهتر برای شهر و شهروندان همدانی در
سال  ١4٠٠اسـ ــت .در این بین همراهی ،مشارکت و همدلی
مردم عزیز و همکاری مسؤوالن در راستای تحقق اهداف و
برنامههای مدیریتشهری موجب ارتقا سطح کمی و کیفی
خدمات خواهد شد.
یادآور م ی شود که سال  ٩٩و همچنین روزهای پایانی سال
 ،٩٨میهمان ناخواندهای به نام «کرونا» داشتیم و همچنان
«سـ ــامت» ،مسـ ــأله نخسـ ــت اسـ ــت؛ اما خوشـ ــبختانه
مدافعان سالمت ،خط مقدم این مسـ ــیر را ترک نکرده و با

قوت هر چه بیشتر پای کار هستند.
در این بین به تمامی پزشـ ــکان ،پرستاران و کادر پزشکی و
درمانی که در لحظات تحویل سـ ــال نو در کنار بیماران عزیز
ما هستند« ،خسته نباشید» گفته و برای تمامی بیماران در
سراسر کشور شفا و عافیت را طلب میکنم.
در اینبینبهمنظور پیشگیریاز شیوعبیماری کروناوحفظ
سالمتی مردم از تمامی ملت شریف ایران درخواست داریم
که در سـ ــفرهای نوروزی به اقصی نقاط کشـ ــور بهویژه شهر
همدان،رعایتتمامیشیوهنامههایبهداشتیرامدنظر قرار
دهندتااز اینتهدیدوبحرانبزرگبهسالمت،عبور کنیم.
بـ ــه نمایندگـ ــی از نماینـ ــدگان پارلمـ ــان شـ ــهری همدان،
فرارسیدن سال نو و بهار پرطراوت را به تمامی عزیزان تبریک
گفتـ ــه و در ایـ ــن روزهای نیـ ــک ،همراه با دعایـ ــی خاضعانه
از درگاه یگانه هسـ ــتی در سـ ــال جدید برای تک تک مردم
سرزمینمان؛ سالمتی ،شادکامی ،موفقیت و بهروزی و در
یک کالم احسنالحال را خواهانیم و امید است مردم عزیز
گزند غمها و دردها به دور باشند.
و سرزمین بزرگ ایران از ِ
نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همــــدان :ســــید مســــعود
عسگریان ،رئیس شـ ــورای شهر همدان طی ارسال
پیامی ،روز شهردار را شادباش گفت.
بـ ــه گـ ــزارش روابطعمومی شــــورای اســــامی شــــهر
همدان؛ در متن پیام آمده است:
«نامگذاری  25اسـ ــفندماه ،ســــالروز شهادت سردار
سـ ــرافراز و نامآور شـ ــهید مهــــدی باکری بــــه عنوان
روز شـ ــهردار ،حاکی از نقــــش شــــهرداران بهعنوان
کلیـ ــدداران شـ ــهرها در هماهنگی آهنگ توســــعه
شهری است.
بـ ــا توجه بـ ــه اینکـ ــه مدیریتشــــهری زیــــر ذرهبین
شـ ــهروندان رصد میشــــود ،معتقدم انتقــــادات و
پیشنهادات سازنده به پیشرفت هر چه بهتر شهر

کمک میکند؛ نامگذاری این روز ،بیشــــک فرصت
مناسبی است تا شــــهروندان از عملکرد و خدمات
این نهاد اجتماعی بهویژه حوزه ســــکانداری شـ ــهر،
آگاه شوند.
ضمــــن قدردانی و تجلیــــل از فعالیتهای خالصانه
و شــــبانهروزی خادمان مــــردم در مدیریتشـ ــهری
بهویژه آقای مهندس عباس صوفی ،شــــهردار شهر
همدان ،امید اســــت شــــاهد ارتقای هر چه بیشـ ــتر
سطح خدمترسانی به شهروندان همدانی باشیم.
اینجانــــب بــــه نمایندگــــی از اعضای شــــورای شـ ــهر
همدان ،فرارســــیدن  25اسفندماه ،روز شهردار را به
تمامی شــــهرداران استان بهویژه شــــهردار همدان،
تبریک میگویم».

آماده باش  120آ تش نشان
برای تأمین ایمنی آخرین چهارشنبه سال
هگمتانه ،گروه خبر همدان :سرپرست سازمان آتش
نشـ ــانی و خدمات ایمنی همدان گفــــت :برای تأمین
ایمنی شـ ــهروندان همدانی در شــــب چهارشنبه آخر
سال  120آتش نشـ ــان در وضعیت آماده باش کامل
قرار میگیرند.
به گـ ــزارش روابـ ــط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و
خدمـ ــات ایمنـ ــی شـ ــهرداری همــــدان ،ســــید صادق
پورسـ ــینا با بیان ایـ ــن مطلب افزود :در شــــب آخرین
چهارشـ ــنبه سـ ــال ،عالوه بر آماده باش ایستگاههای
ده گانـ ــه 6 ،گروه مجهز آتش نشــــانی در نقاط مختلف
شهر همدان استقرار خواهند یافت.
وی تصریح کرد :بر اسـ ــاس مصوبات طرح اســــتقبال
از بهار در شـ ــب چهارشــــنبه آخر ســــال جاری عالوه بر
آماده باش  10ایسـ ــتگاه آتش نشــــانی فعال در شهر
همدان خودروهای س ـــبک و ســــنگین آتش نشانی
به منظور تسـ ــریع در امداد رســــانی در  6نقطه از مراکز
تجمـ ــع احتمالی شـ ــهروندان مســــتقر خواهند شــــد
و گروههـ ــای آتش نشـ ــانان موتورســــوار نیز در شــــهر
گشت زنی خواهند داشت.
پورسـ ــینا با بیـ ــان اینکــــه مهمترین رویکرد ســــازمان
آتش نشـ ــانی حفـ ــظ ایمنــــی شــــهروندان و مقابله با
حوادث ناگواری اســــت که جان و مال آنــــان را تهدید
میکند خاطرنشـ ــان کرد :هرگونه بی توجهی به نکات
ایمنـ ــی در این شـ ــب میتواند خســــارات جانی و مالی
غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد.
وی از شـ ــهروندان درخواســــت کرد به دلیل شــــیوع
ویـ ــروس کرونـ ــا در جامعــــه ،بــــا رعایت نــــکات ایمنی
به کاهـ ــش حوادث در شــــهر کمــــک کننــــد و باعث
نشوند که زحمات کادر درمان در این روزهای سخت
دوچندان شود.
سرپرسـ ــت سـ ــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی
شــــهرداری همدان با اشــــاره به آماده بــــاش و حضور
مدیران ارشـ ــد عملیاتی در کنار آتش نشــــانان گفت:
در این شـ ــب عالوه بر آتش نشــــانان شیفت آماده از
نیروهای شـ ــیفتهای اســــتراحت نیز برای تأمین هر

چه بیشتر ایمنی شهروندان استفاده خواهد شد.
وی تصریح کــــرد :ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات
ایمنــــی همدان با چاپ و نصب بنــــر در نقاط مختلف
شهر  ،چاپ و نصب پوســــتر در اماکن پر تردد مانند
ادارات ،مراکز خرید و ناوگان اتوبوسـ ــرانی و همچنین
چاپ و توزیع بروشــــور با محتوای آموزشــــی و هشدار
دهنده اقدامات پیشــــگیرانهای را در آســــتانه شـ ــب
چهارشــــنبه آخر ســــال و روزهای پایانی سـ ــال انجام
داده است.
پورســــینا بــــه شــــهروندان توصیــــه کــــرد :همچـ ــون
ســــالهای گذشــــته با آتش نشــــانان همکاری الزم را
داشته باشــــند و در صورت بروز هرگونه حادثه ضمن
فاصله گرفتن از محل حادثه مراتب را به سـ ــامانه 125
اطالع دهند.
سرپرســــت ســــازمان آتــــش نشــــانی و خدمـ ــات
ایمنی شــــهرداری همــــدان در پایان خطــــاب به آحاد
شــــهروندان اظهار کرد :از پرتاب فشفشـ ــه ،موشک
و ســــایر مواد آتش زا بر روی شــــاخه درختان ،پشت
بــــام و بالکــــن منــــازل خــــودداری و از انداختن مواد
تحت فشــــار مانند کپســــول ،اســــپری حشـ ــره کش
و ...وســــایل شیشــــهای مانند شیشــــه آب و آمپول،
قوطیهــــای فلزی مانند اســــپری و کنســــرو به درون
آتش جدا پرهیز کنند.

افزایش  20درصدی
کرایه حمل و نقل جادهای تا  17فروردین

قیمت مر غ  20هزار و  400تومان
سهمیه گران فروشان قطع میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل تعزیرات حکومتی
همدان از قطع سـ ــهمیه مـ ــرغ گران فروشـ ــان خبر داد و
گفـ ــت :در حال حاضر قیمـ ــت مرغ گرم بـ ــه  20هزار و 400
تومان رسـ ــیده که اگر باالتر از این میزان به فروش برسد
برخورد الزم را با متخلفان خواهیم داشت.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،پیش از ظهـ ــر دیـ ــروز مدیر کل،
معاون اجرایی و کارشناسـ ــان تعزیرات حکومتی استان
با همـ ــکاری بازرسـ ــان سـ ــازمان صمت و اتـ ــاق اصناف
ضمن حضور میدانی در بـ ــازار همدان بر نحوه توزیع مرغ
نظارت کردند.
مدیـ ــرکل تعزیـ ــرات حکومتی همـ ــدان در حاشـ ــیه این
مراسـ ــم اظهار کرد :براسـ ــاس تصمیم سـ ــتاد تنظیم بازار
قیمت سراسـ ــری مـ ــرغ  20هـ ــزار و  400تومان اعالم شـ ــد
و طبق ایـ ــن تصمیم هـ ــر واحـ ــد صنفی باالتـ ــر از قیمت
عرضـ ــه کند عـ ــاوه بر جریمـ ــه نقدی ،واحـ ــدش پلمب و
سهمیهاش قطع خواهد شد.
داریـ ــوش جودکی با بیان اینکه قبال هـ ــر کیلو مرغ گرم به
قیمت  25هزار تومان عرضه میشـ ــد در ادامه با اشاره به
استقرار تیم سـ ــیار تعزیرات حکومتی در میدان امام(ره)

و نظارت بر بـ ــازار گفت :از مردم تقاضا داریم شـ ــکایات و
گزارشـ ــات خود را حضوری به تیم مستقر در میدان امام
خمینـ ــی(ره) و یا تلفن  32523442اداره کل اطالع دهند
تا در اسرع وقت نسبت به تخلفات رسیدگی کنیم.
وی بیان کـ ــرد :تلفن گویای  124و سـ ــامانه ،www.124.ir
سـ ــامانه پیامکی  300000135و وبـ ــگاه  ir.t135نیز آماده
دریافت نظرات ،انتقادات و شکایات مردم خواهد بود.

عاشوری :تفاوت قیمتی بین مر غ همدان با شمال
و مهاباد وجود ندارد
رئیـ ــس اتحادیه مـ ــرغ و ماهی همدان هـ ــم در گفتگویی
بیان کـ ــرد :تفاوت قیمتـ ــی بین مرغ همدان با شـ ــمال و
مهاباد وجود ندارد.
جواد عاشـ ــوری با بیان اینکه تمام فروشـ ــگاههای عرضه
مرغ موظ ـ ـف به رعایت نـ ــرخ مصوب مرغ هسـ ــتند اظهار
کـ ــرد :واحدهایی که نرخ مصوب را رعایـ ــت نکنند پلمب
میشوند.
وی بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه هیچ گونـ ــه کمبـ ــودی در تولید و
تأمین مـ ــرغ مورد نیـ ــاز مردم وجـ ــود نـ ــدارد تصریح کرد:

بازرسان اتحادیه و ســــازمان صمت با شدت بیشتری بر
بازار و نحوه توزیع این کاالی پر مصرف نظارت میکنند.
رئیس اتحادیه مــــرغ و ماهی همدان با بیــــان اینکه تمام
مرغهای موجود در بازار باید به نرخ مصوب عرضه شــــود
گفت :هیچ تفاوت قیمتی در نشانهای مرغ وجود ندارد
و مرغ شـ ــمال و مهابـ ــاد نیز باید به قیمـ ــت  20هزار و 400
تومان عرضه شود.
عاشـ ــوری با تأکید بر اینکـ ــه واحدهای متخلـ ــف و گران
فـ ــروش پلمب میشـ ــوند تصریح کرد :به عنـ ــوان جریمه
سهمیه مرغ این فروشگاهها را قطع میکنیم.
وی افزود :از مــــردم تقاضا داریم در صورت مشــــاهده
هرگونـ ــه گـ ــران فروشـ ــی و کمفروشـ ــی در واحدهـ ــای
عرضـ ــه مـ ــرغ ،موضـ ــوع را بـ ــه سـ ــامانه  124و سـ ــازمان
تعزیرات گزارش دهند.
بـ ــه نقـ ــل از تسـ ــنیم ،رئیـ ــس اتحادیـ ــه مـ ــرغ و ماهـ ــی
همدان از آرامــــش در بازار تخم مرغ خبــــر داد و گفت:
خوشـ ــبختانه بازار این کاال به ثبات رسـ ــیده و هر شانه
تخم مرغ با نرخ  29تا  33هزار تومان به دسـ ــت مصرف
کننده میرسد.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل راهداری و حمل
و نقـ ــل جادهای اسـ ــتان همــــدان گفت :نــــرخ کرایه در
بخـ ــش حمل و نقل جـ ــادهای عمومی مســــافر در این
اسـ ــتان ،در آستانه فرا رسیدن تعطیالت نوروزی حدود
 20درصد افزایش یافت.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،صفــــر صادقی راد روز دوشــــنبه
افزود :بر اساس روال سالهای گذشته ،به دلیل تردد
یک سر خالی اتوبوسها در تعطیالت نوروز ،نرخ بلیت
اتوبوس در ایام تعطیالت و سفرهای نوروزی  20درصد
افزایش مییابد.
وی اظهـ ــار کرد :در همیــــن ارتباط و بــــرای رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشــــتی ،فاصلهگذاری اجتماعی
و فعالیت ناوگان حمل و نقــــل عمومی ،اتوبوسها با
 50درصد ظرفیت ،اقدام به جابه جایی مسافر میکنند.
صادقـ ــی راد عنـ ــوان کـ ــرد :ایــــن افزایش قیمــــت تا 17
فروردین سال  1400ادامه دارد و پس از آن قیمتها به
نرخ قبلی باز میگردد.
وی تصریح کرد :صاحبان شــــرکتها ،مؤسسات حمل
و نقل مسافر و رانندگان موظف به رعایت این نرخها و

به دنبال آن رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی
و فاصلهگذاری اجتماعی هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان
خاطرنشان کرد :به دلیل شرایط کرونایی ،باید مسافرت
جادهای تنها با غربالگری مســــافران و رانندگان از طریق
ســــامانههای وزارت بهداشــــت برای شناسایی بیماران
احتمالی و ممانعت ورود و استفاده آنها از وسایل نقلیه
حمل و نقل جادهای مسافر انجام شود.
صادقی راد در رابطه با میزان تقاضای سفر در این روزها
نیز گفــــت :ناوگان اتوبوس برون شــــهری بـ ــا تقاضای
چندانی مواجه نیست و امســــال نسبت به سالهای
گذشــــته به دلیل شــــیوع کرونا تقاضای سـ ــفر کاهش
یافته اســــت هرچنــــد که نــــاوگان آمادگی کامـ ــل برای
خدمترسانی به مسافران را دارد.
وی یادآور شــــد :با توجه به امکان خرید اینترنتی بلیت،
همه امکانات برای فروش غیرحضوری فراهم اسـ ــت و
از این نظر مردم مشکلی ندارند و میتوانند بلیتهای
خود را از طریق اینترنت و وبگاههای مشــــخص و مجاز
شرکتهای مسافربری دریافت کنند.

شرکت تویسرکانی پیشتاز در طراحی
و اجرای بزرگترین ویدئووالهای کشور
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :شـ ــرکت بینالمللی پویـ ــش رایان داتیس
که در شـ ــهرک صنعتی تویسـ ــرکان در حال فعالیت اسـ ــت توانست با
نصب  64پنل  55اینچی ویدئـ ــووال پنتوس با ضخامت قاب 88صدم
میلیمتر رکورد جدیدی را ثبت کند.

بـ ــه گزارش هگمتانه ،این شـ ــرکت فعالیت خود را با تولیـ ــد ،توزیع و ارایه
خدمات پس از فروش منحصر به فرد در خصوص تجهیزات مداربسـ ــته
آغـ ــاز نمود و اکنـ ــون یکی از تولیدکنندگان پیشـ ــرو و حرف ـ ـهای در زمینه
دوربینهای مداربسـ ــته ،فنآوری تشـ ــخیص چهره (هوش مصنوعی)،
نمایشـ ــگرهای صنعتـ ــی ،صفحه نمایـ ــش صنعتی لمسـ ــی و ویدیووال
میباشد.
داتیـ ــس در طـ ــول فعالیت خـ ــود در تالش اسـ ــت با رویکـ ــردی علمی،
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کاربـ ــردی و نوآورانـ ــه در عرصـ ــه محصـ ــوالت امنیتی و ف ـ ـنآوری هوش
مصنوعی و همچنین با رویکرد مشـ ــتریمحوری و ارایه خدماتی منطبق
با نیاز مشـ ــتریان ،در س ـــطح ملـ ــی و بینالمللی گامی در راسـ ــتای ارتقای
خدمـ ــات تخصصی در حوزه فناوری بردارد .این شـ ــرکت بـ ــا بهرهمندی از
الگـ ــوی اقتصاد مقاومتی به دنبال ارتقای سـ ــطح تولید داخلی با کیفیت
باال ،قیمت پایین و ارایه خدمات منحصر به فرد در شهرستان تویسرکان
فعالیت دارد.

شهرستان

خبــر

تجلیل از اعضای ستاد برگزاری یادواره
 9شهید خلبان و  284شهید ارتش مالیر
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :معاون اسـ ــتاندار همدان و
فرماندار ویژه مالیر با تأکید بر اینکه برگزاری یادوار ه شهدا
همواره در دستور کار اسـ ــت افزود :اگرچه شیوع ویروس
کرونـ ــا نوع برگـ ــزاری را تحت تأثیر قرار داد ،امـ ــا در زنده نگه
داشـ ــتن یاد و خاطـ ــره شـ ــهدا در این شهرسـ ــتان ذرهای
کوتاهی نشده است.
به گزارش هگمتانه ،قدرت اهلل ولدی روز دوشنبه در آیین
تجلیل از اعضای ستاد یادواره  9شهید واالمقام خلبان و
 284شهید ارتش شهرسـ ــتان مالیر اظهار کرد :رسالت و
وظیفه خطیر کنونی همه ما تداوم راه و آرمانهای شـ ــهدا
اسـ ــت تـ ــا بتوانیم بـ ــا اقتـ ــدار در راه حفظ نظـ ــام جمهوری
اسالمی گام برداریم.
وی ادامه داد :شـ ــهدا قدرت نظام و انقالب هستند و باید
برای تداوم ایـ ــن راه نورانی ،آرمانهای امـ ــام خمینی(ره) و
شهدا را ادامه دهیم.
ولدی با قدردانی از تالشها و زحمات شبانهروزی اعضای
ستاد یادواره شـ ــهدای خلبان و ارتش این شهرستان در
آبان ماه سـ ــال گذشـ ــته اظهار کرد :برگزاری این یادواره با
حضور امیران ،سرداران و فرماندهان کشوری در تراز ملی
برگزار و در تاریخ این شهرستان ماندگار شد.
فرمانـ ــدار ویـ ــژه مالیـ ــر خانوادههـ ــای معظم شـ ــهدا و
همرزمـ ــان شـ ــهیدان را افتخاری بر این نظـ ــام و انقالب
دانست و ادامه داد :امروز در تداوم راه شهدا ،فرزندان
و همرزمان شـ ــهدا ،پا جـ ــای پای پدران و همسـ ــنگران
خود گذاشـ ــتهاند و این همـ ــان روحیه شـ ــهادتطلبی

و ایثار اسـ ــت کـ ــه در وجود ملـ ــت ایران نهادینه شـ ــده
است.
وی بیان کرد :امروز افتخار ما این اسـ ــت که پشـ ــت سـ ــر
والیت فقیه حرکت میکنیم و همانند شهدا هر کدام از ما
یک بسیجی هستیم.
امام جمعه مالیر نیز برگزاری یادواره شهدای خلبان و 284
شـ ــهید ارتش این شهرسـ ــتان را در سـ ــطح ملی دانست
و گفـ ــت :همرزمان و ه مسـ ــنگران شـ ــهدا در برگزاری این
یادواره سـ ــنگ تمام گذاشـ ــتند و با تمام دغدغه ،تالش و
اهتمامی که در برگزاری این یادواره داشتند ،حق خود را به
همسنگرانشان ادا کردند.
حجت االسـ ــام محمدباقر برقراری با بیان اینکه شهدای
خلبان از یک تراز علمی و معنوی برخوردار هسـ ــتند بیان
کرد :شـ ــهدای خلبان از نظر دشمنشناسـ ــی ،شجاعت،
ایمان ،قدرت ،امید و استکبارسـ ــتیزی هر کدام به تنهایی
یک مکتب بودند.
وی با بیان اینکه شـ ــهدای هشـ ــت سـ ــال دفاع مقدس
و همرزمـ ــان آنان امـ ــروز نمـ ــاد و تأییدی از  2لشـ ــکر الهی
هسـ ــتند که در یادواره شـ ــهدای خلبان و ارتش در سطح
ملی به نمایش گذاشـ ــته شـ ــد ،ادامه داد :شهدای خلبان
دنیا دیـ ــده و امام شـ ــناس بودنـ ــد و نیاز اسـ ــت به مردم
معرفی شوند.
رئیس اداره بنیاد شـ ــهید و امور ایثارگـ ــران مالیر نیز اظهار
کرد :در برگزاری یادواره شـ ــهدای خلبـ ــان و ارتش زحمات
زیادی کشـ ــیده شـ ــد و بـ ــا تـ ــاش مجموعه شهرسـ ــتان

پس از سالها صبر بر اثرات مجروحیت

جانباز سرافراز کبودرآهنگی به یاران شهیدش پیوست

ضرورت تسریع در راهاندازی
مجموعه تصفیه فاضالب
رودخانه روستای «ملحمدره»

و همراهی مسـ ــووالن اسـ ــتانی و کشـ ــوری ،این یـ ــادواره
باشکوه و بینظیر برگزار شد.
محمدابراهیـ ــم مـ ــرادی بـ ــا اشـ ــاره به  22اسـ ــفند سـ ــالروز
بزرگداشـ ــت شـ ــهدا افزود :بیـ ــش از  20برنامـ ــه همزمان
با هفته بزرگداشـ ــت شـ ــهدا در این شهرسـ ــتان در حال
برگزاری است.
وی دیدار با امام جمعه مالیر ،عطرافشــــانی گلزار شهدا،
دیدار و سرکشــــی از خانوادههای معظم شهدا ،برگزاری
مسـ ــابقات ورزشـ ــی و فرهنگـ ــی ،تجلیـ ــل از مروجـ ــان
فرهنگ ایثـ ــار و شـ ــهادت و برنامههـ ــای خاطرهگویی و

روایتـ ــی در فضای مجـ ــازی و غرس یکهـ ــزار و  100اصله
نهـ ــال به نام شـ ــهدای ایـ ــن شهرسـ ــتان را از جمله این
برنامهها عنوان کرد.
رئیس اداره بنیاد شـ ــهید و امور ایثارگران مالیر ادامه داد:
به منظور تکریم خانواده معظم شـ ــهدا ،برنامه سرکشـ ــی
از خانواد ههـ ــای شـ ــهدا از  22بهمن ماه آغاز شـ ــده و تا 22
اسفند ادامه یافت که در این مدت یکصد مورد سرکشی
با حضور مسـ ــووالن این شهرسـ ــتان از خانـ ــواده معظم
شهدا و جانبازان انجام شد.
مرادی همچنین به اجرای طرح پایش سـ ــامت جانبازان

قطع نخاع و والدین شـ ــهدایی که امکان بیرون آمدن آنها
از منزل وجود ندارد ،همزمان با هفته بزرگداشــــت شــــهدا
اشاره کرد که این طرح توسط سـ ــه پزشک انجام و تا پایان
سال ادامه دارد.
به نقـ ــل از ایرنا ،در ایـ ــن آیین از اعضای ســــتاد برگزاری
یادواره شـ ــهدای  9شـ ــهید خلبان و  284شهید ارتش
این شهرسـ ــتان که آبانماه سـ ــال گذشــــته برگزار شد،
تجلیل شد.
شهرسـ ــتان مالیر یکهزار و  100شــــهید واالمقام را تقدیم
انقالب اسالمی کرده است.

فرماندار اسدآباد خبر داد:

اسدآباد به هیچ وجه مسافر نمیپذیرد
آرامستان اسدآباد پنجشنبه و جمعه آخر سال مسدود میشود

هگمتانه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :یکی از جانبـ ــازان دفاع
مقـ ــدس کبودرآهنگ پس از سـ ــالها صبـ ــر بر اثرات
مجروحیت به خیل عظیم شهدای سرافراز پیوست.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه" ،حـ ــاج رضـ ــا شـ ــیخ بابایی"
یکـ ــی از جانبازان سـ ــرافراز روسـ ــتای ویـ ــان از توابع
بخش مرکـ ــزی شهرسـ ــتان کبودرآهنگ اسـ ــت که
پس از سـ ــالها تحمل درد و رنج جانبـ ــازی به یاران
شهیدش پیوست.
وی جزو اولین نفرات عضو شـ ــده در سـ ــپاه پاسداران
شهرستان کبودرآهنگ بوده است.

فرماندهـ ــی گـ ــردان بـ ــال تیـ ــپ  43امـ ــام علـ ــی(ع)
شهرستان مالیر از جمله مسؤولیتهای این رزمنده
سلحشور محسوب میشود.
شـ ــهید شـ ــیخ بابایی از جانبازان  25درصد شیمیایی
است که عالوه بر آن چندین مرحله مجروحیت دیگر
نیز در کارنامه خود دارد.
بـ ــه نقـ ــل از مهر ،ایـ ــن جانباز سـ ــرافراز اسـ ــام پس از
سـ ــالها تحمل رنج و درد بیماری تنفسی و همچنین
مشکالت کلیوی ناشـ ــی از این بیماری عصر یکشنبه
به یاران شهیدش پیوست.

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانـ ــدار اسـ ــدآباد گفت:
امکان هیچ گونه مسافرپذیری در اسدآباد وجود نداشته
و ممنوع است که در صورت مشاهده برخورد میشود.
به گزارش هگمتانه ،سعید کتابی دوشنبه  25اسفندماه
در ستاد مدیریت و پیشگیری از کروناویروس شهرستان
اسـ ــدآباد ،اظهار کرد :در حال حاضر شهرسـ ــتان اسدآباد
ً
در شـ ــرایط آبی بـ ــا وضعیتی کامال شـ ــکننده قـ ــرار دارد و
در این شـ ــرایط طـ ــرح هوشـ ــمند در رنگ بنـ ــدی آبی برای
شهرسـ ــتان همچنان در حال اعمال بوده و تداوم رعایت
شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی توسط شـ ــهروندان ضرورت
دارد.
وی با اشـ ــاره به قرار گرفتن در آسـ ــتانه پایان سال و حضور
مـ ــردم در آرامسـ ــتانها در پنجشـ ــنبه آخر سـ ــال افزود :با
توجه به شـ ــیوع کرونا و ممنوعیت تجمعات در پنجشنبه
و جمعه آخر سال آرامستان شهر اسدآباد مسدود بوده و
دارای محدودیت است.
فرماندار اسـ ــدآباد همچنین خاطرنشـ ــان کـ ــرد :چاپ هر
گونه اعالمیه نوعید و اشـ ــاره به زمـ ــان و مکان در اعالمیه
ممنوعیت دارد و به طور قطع با چاپخانه داران شهرستان
در این رابطه برخورد میشود.
وی بـ ــا تأکید بـ ــر کنترل و نظـ ــارت سـ ــتاد صیانت حقوق

شـ ــهروندی از وضعیـ ــت سـ ــالم بـ ــودن دسـ ــتگاههای
خودپرداز( )ATMسطح شـ ــهر یادآور شد :هر تاکسی تنها
اجازه سـ ــوار کردن دو مسـ ــافر در عقب خودرو را دارد و با
موارد تخطی از ایـ ــن مصوبه در صورت مشـ ــاهده برخورد
خواهد شد.
کتابی با اشـ ــاره بـ ــه عرضه مـ ــرغ در شهرسـ ــتان نیز مطرح
کرد :در راسـ ــتای عرضه مرغ الزم است نقاط توزیع و عرضه
کننده مرغ در شهرسـ ــتان افزایش یافته و در نقاط شلوغ
شهر نباشـ ــد چراکه این امر موجبات سوق دادن مردم به
سمت تجمع را ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامـ ــه بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه در وضعیـ ــت شـ ــرایط آبی
شهرسـ ــتان محدودیـ ــت تـ ــردد شـ ــبانه از سـ ــاعت  21به
بعد وجـ ــود دارد ،اضافه کرد :اصناف شهرسـ ــتان نیز باید
فعالیت خود را به ویژه در فروشـ ــگاههای بزرگ براسـ ــاس
آن هماهنگ کند.
ممنوعیت ورود خودروها با پالک مرتبط به شهرهای قرمز
و نارنجی به شهر اسدآباد و نیز ممنوعیت خروج خودروها
با پالکهای بومی به شـ ــهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی،
کهـ ــای مؤمنانه و ورود
تعطیلـ ــی گیم نت ها ،تـ ــداوم کم 
جدی شـ ــهرداری در بحث سدمعبر بازار شب عید از دیگر
مواردی بود که فرماندار به آن اشـ ــاره کـ ــرد و گفت :انتظار

اسـ ــت پلیس راهور در رابطه بـ ــا ورود خودروهای با پالک
شـ ــهرهای دارای وضعیـ ــت قرمز و نارنجی به شهرســــتان
اعمال قانون را با شـ ــدت و حدت دوچندان انجام داده و
حتی اگر نیاز بود به پارکینگ هدایت شوند.
به نقل از ایسنا ،کتابی در پایان در رابطه با صدور برگ تردد
خودرو نیز اظهار کـ ــرد :فرمانداری اســــدآباد فقط میتواند
بـ ــرای خودروهایی که متعلق به شهرســــتان اســــت برگه
تردد صـ ــادر کند و صدور برگ تردد تنها برای خودروهای با
پالک اسدآباد مقدور است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان:

حفظ تاالبها چرخههای زیستی و فرهنگی را حفظ خواهد کرد
معرفیبرگزیدگاندومینجشنوارهعکسوفیلممحیطزیستاستانهمدان

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی اسـ ــتانداری همدان گفت :اگـ ــر تاالبها حفظ
شـ ــوند ،روابط پیچیـ ــده فرهنگی کـ ــه به مـ ــرور زمان بین
جامعه محلی سـ ــاکن اطراف تاالبها شکل گرفته است
حفظ خواهد شـ ــد و حفظ ایـ ــن روابط در کنـ ــار حفظ تنوع
زیسـ ــتی میراث فرهنگـ ــی تاریخی ما را شـ ــکل داده و حائز
اهمیت است.
به گـ ــزارش هگمتانه و به نقـ ــل از روابط عمومـ ــی اداره کل
حفاظت محیط زیسـ ــت اسـ ــتان همدان ،مهرداد نادری فر
در مراسم اختتامیه دومین جشنواره عکس و فیلم محیط
زیست استان همدان که در اسـ ــتانداری برگزار شد ،گفت:
تاالبها سـ ــیما و منظر زیبای کره خاکی ما هستند و حفظ
تاالبها چرخههای زیستی و فرهنگی را حفظ خواهد کرد.
وی ادامـ ــه داد :برگزاری جشـ ــنواره عکـ ــس و فیلم محیط
زیسـ ــت این دوره با موضوع تاالبها و زیستگاههای آبی
اقدامـ ــی در راسـ ــتای معرفی و حفظ اکوسیسـ ــتم با ارزش
تاالبها و چرخههای زیستی و فرهنگی آن است.
نادری فر خواستار تداوم این جشـ ــنواره در سالهای آتی
شد و گفت :تحقق اهداف این جشنواره در راستای حفظ
محیط زیسـ ــت منوط بـ ــه برگزاری آن در فرآیندی مسـ ــتمر
است بنابراین نباید مقطعی به این موضوع نگاه کنیم.
وی حفظ محیط زیسـ ــت را تکلیف همگانی شـ ــهروندان
و سـ ــاکنان زمین دانسـ ــت و گفت :اگر این اتفاق نیافتد
توسعه پایدار هم اتفاق نمیافتد و توجه به محیط زیست
بیش از هر زمان دیگری در شرایط فعلی ملموس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیسـ ــت استان همدان:
کتاب آ ثار جشـ ــنواره عکس و فیلم محیط زیسـ ــت
همدان به چاپ میرسد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان اعالم کرد:
سال آینده کتاب آثار و گزارشات دومین جشنواره عکس
و فیلم محیط زیسـ ــت اسـ ــتان همدان به چاپ میرسد و
نمایشگاه مجازی آثار برتر برگزار میشود.
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محسن جعفری نژاد در مراسم اختتامیه دومین جشنواره
عکس و فیلم محیط زیست استان همدان گفت :اولین
دوره جشـ ــنواره عکس محیط زیست اسـ ــتان همدان در
خرداد ماه  1395برگزار شـ ــد و امسـ ــال با حمایت سازمان
حفاظت محیط زیسـ ــت و اسـ ــتان ،دومین دوره با اضافه
شدن بخش فیلم و آثار موبایلی به جشنواره برگزار شد.
وی ادامـ ــه داد :فراخـ ــوان این دوره از جشـ ــنواره  22بهمن
منتشر شد و تا پایان مهلت ارسال آثار  270اثر در  5محور
به دبیرخانه رسـ ــید که توسط هیأت داوران بررسی و نتایج
اعالم شد.
بهـ ــا و
وی ادامـ ــه داد :بـ ــا توجـ ــه بـ ــه مسـ ــئله مهـ ــم تاال 
زیسـ ــتگاههای آبـ ــی ،ایـ ــن دوره از جشـ ــنواره ویـ ــژه ایـ ــن
اکوسیسـ ــتمهای بی نظیر بود و آثار رسـ ــیده به دبیرخانه
همه با موضوع تاالبها و زیستگاههای آبی است.
وی خاطر نشـ ــان کرد :امیدواریم بتوانیم زیرسـ ــاختهای
الزم بـ ــرای مشـ ــارکت جوامـ ــع محلی در حفـ ــظ تاالبهای
استان همدان را فراهم کنیم که این مهم از تاالب آق گل
شروع خواهد شد.
وی اضافه کـ ــرد :اعتقاد داریم هنر میتواند کمک شـ ــایان
توجهی بـ ــه همه مسـ ــائل جامعـ ــه از جمله حـ ــوزه محیط
زیسـ ــت کند و محیط زیسـ ــت هیچگاه خـ ــود را از هنر جدا
ندانسته است.

وی حفاظت از ارزشهای محیط زیست را وظیفه همگانی
و عمومی دانسـ ــت و گفت :اگر همه بر این باور نباشـ ــیم
نسـ ــل آینده بـ ــا بحران فزاینـ ــده در عرصه محیط زیسـ ــت
مواجه خواهد شد.
مهـ ــدی آقایـ ــی گفت :دسـ ــتیابی بـ ــه شـ ــعار  80میلیون
محیطبـ ــان زمانـ ــی اتفاق میافتـ ــد که آگاهـ ــی و بینش در
حوزههای مختلف محیط زیست اتفاق بیافتد.
وی بیـ ــان کرد :اگر حفظ محیط زیسـ ــت بـ ــه ارزش عمومی
تبدیل شـ ــود ،میتوانیم امیدوار باشـ ــیم آگاهـ ــی و تغییر
رفتار در حوزه محیط زیسـ ــت رخ دهـ ــد و اتفاقهای خوب
محیط زیستی را در کشور شاهد باشیم.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت
محیط زیسـ ــت ادامه داد :بهره مندی از ظرفیت گسترده
هنر و رسـ ــانه یکی از مسـ ــیرهایی اسـ ــت که برای افزایش
سـ ــطح آگاهی عمومی مردم و ایجاد آن حساسـ ــیتی که به
دنبالش هستیم.
وی با قدردانی از برگزاری جشـ ــنواره عکس و فیلم محیط
زیسـ ــت اسـ ــتان همدان بیان کرد :عکسهـ ــا و فیلمها
یهـ ــا و مشـ ــکالت محیـ ــط زیسـ ــتی را به
میتواننـ ــد زیبای 
نمایش بگذارد و تلنگر جـ ــدی در اذهان به وجود بیاورند
و امیدواریـ ــم این رویـ ــداد تداوم یافته و در سـ ــطح ملی نیز
برگزار شود.

توجه به تاالبها ،سالمت مردم را رقم میزند
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت
محیط زیسـ ــت نیز گفت :توجه به حفظ و احیای تاالبها
اثـ ــر مسـ ــتقیم بر سـ ــامت مـ ــردم دارد و نمونـ ــه اش را در
خوزسـ ــتان دیدیم که بـ ــی توجهی به تاالبهـ ــا چه اثری بر
سالمت مردم بخشی از کشور داشت.
ژیال مهدی آقایی افزود :این بخشـ ــی از کارکرد تاالب است
که کانونهای گرد و غبـ ــار را از بین میبرد ،رونق اقتصادی
و فرهنگـ ــی جوامع اطراف تاالب نیز بخـ ــش دیگری از این
کارکردها است.

معرفـ ــی برگز یـ ــدگان دومین جشـ ــنواره عکس و
فیلم محیط زیست استان همدان
دومین جشـ ــنواره عکس و فیلم محیط زیسـ ــت استان
همـ ــدان ویـ ــژه تاالبهـ ــا و زیسـ ــتگاههای آبـ ــی اسـ ــتان
همـ ــدان ،هم زمان بـ ــا روز جهانـ ــی رودخانهها بـ ــا برگزاری
مراسـ ــم اختتامیه در استانداری همدان برگزیدگان خود را
شناخت.
هیأت داوران متشکل از افشین بختیار ،علی مهاجران و
علی ثقفی ،با صدور بیانیهای نفرات برگزیده این جشنواره
را اعالم کرد و علی مهاجران بـ ــه نمایندگی از هیأت داوران

جشـ ــنواره عکس و فیلم محیط زیست استان همدان با
قرائت بیانیه به صورت وبیناری و از طریق بسـ ــتر اینترنت
برگزیدگان را اعالم کرد.
در بخـ ــش اصلی عکس پدرام شـ ــوبیری نفر اول ،سـ ــتاره
چگینی دوم و محمد علی رونیاسی سوم شدند.
در بخش اصلی فیلم میثم ماه انباری رتبه نخست ،پدرام
شوبیری رتبه دوم و رضا زنگنه رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش محیطبان هیـ ــأت داوران بـ ــا قدردانی از مهدی
ضرغامی اکمل و یاسـ ــر خلیلی ،مقام نخسـ ــت را به مجید
کولی وند داد و مجتبی بحیرایی دوم شد.

در بخـ ــش فیلم تلفن همـ ــراه هیأت داوران بــــا قدردانی از
مجتبی عمارلو ،اثری را شایسته رتبههای اول و دوم و سوم
ندانست.
بخش عکس تلفن همراه نیز هیأت داوران ضمن معرفی
حسـ ــین مظاهری با اثر شایسته قدردانی ،اثری را شایسته
مقامهای اول و دوم و سوم ندانست.
دومین جشـ ــنواره عکس و فیلم محیط زیســــت استان
همدان ویژه تاالبها و زیستگاههای آبی استان با حضور
 270اثر در بخشهای عکس و فیلم اصلی ،عکس و فیلم
تلفن همراه و بخش محیط بان برگزار شد.

هگمتانه ،گــــروه شهرســــتان :معاون امــــور عمرانی و
برنامهریــــزی فرماندار اســــدآباد با اشــــاره بــــه فاضالب
رودخانه روســــتای گردشــــگری ملحمدره شهرستان
گفت :به علت اینکه روســــتای گردشگری ملحمدره
تحت پوشــــش آب و فاضالب شهرســــتان قرار ندارد
و انتقال فاضالب رودخانه این روســــتا به تصفیه خانه
شــــهر نیازمند اعتبــــار و هزینههای هنگفتی اسـ ــت،
تسریعدر راهاندازیپکیجتصفیهفاضالبرودخانهاین
روستا ضرورت دارد و ســــادهترین راه حل ممکن این
راهکار است.
به گزارش هگمتانه ،رشید آبیار یکشنبه 24اسفندماه
در کمیته پســــماند شهرســــتان اســــدآباد ،اظهار کرد:
برای راهاندازی پکیج تصفیه خانه باید توســــط مشـ ــاور
مطالعاتالزمجهت گیرد کهدر همینراستادر کمیته
ً
برنامهریزی ســــال آینده قطعا برای این طرح اعتبار الزم
پیش خواهد شــــد ضمن اینکه بــــرای مطالعات طرح
توسط مشاور نیاز اســــت دهیاری روستا نیز همکاری
الزمرااز اعتباراتمحلدهیاریهاداشتهباشد.
وی در ادامــــه بــــا اشــــاره به بحث ســــایت جدیـ ــد زباله
شهرســــتان تصریح کرد :در اســــتان همدان دو نقطه
ســــایت زباله شــــمالی و جنوبی درنظر گرفته شده که
شهرستان اســــدآباد نیز جزو ســــایت همدان خواهد
بود و باید زبالههای خود را به این ســــایت انتقال دهد
در صورتی که بنا بــــه اظهارات شــــهرداری در این رابطه
با مســــائل لجســــتیکی و مالی و تردد در گردنه مواجه
خواهد شد پس برای احداث ســــایت سوم زباله برای
زبالههای تویســــرکان و اســــدآباد در شهرســــتان باید
زیرساختها و دورنمای آینده آن نیز درنظر گرفته شود
وپاسخگویپیامدهای آنباشد.
آبیار با اشاره به قرار گرفتن شهرستان اسدآباد در محور
ارتباطی غرب کشــــور و وجود دو روســــتای گردشگری
ملحمــــدره و حبشــــی در اســــدآباد افــــزود :در رابطه با
زبالههای ساختمانی رها شده در حریم شهر باید اداره
حمل ونقل جــــادهای از حریم خود دفاع کــــرده و برای
جلوگیری از مخدوش شــــدن زیبایی چهــــره حریم راه
با اطالع رســــانی الزم از ایــــن امر جلوگیری کنـ ــد و برای
همیشهاینمشکلتعیینتکلیفشودضمناینکه
با شناســــایی افراد رهاکننده نخالههای ساختمانی در
حریم شهر با جرم انگاری و اعالم شدن موارد قانونی آن
میتوانبرخوردوباتعمیمعموماز تکرار چنینمواردی
جلوگیریکرد.
به نقل از ایســــنا ،معاون امــــور عمرانــــی و برنامهریزی
فرماندار اســــدآباد با بیان اینکه خوشبختانه در رابطه
با زبالههای عفونی مطبها در شهرســــتان مشکلی
وجود ندارد ،خاطرنشان کرد :در بحث طرح استقبال از
بهار دهیاریها با اطالع رســــانی الزم اهالی روستا را برای
شرکت این طرح و پاکســــازی ورودی و داخل روستاها
ترغیبوتشویقکنند.

دامداراننهاوند
پروانه چرای دام دریافت کنند

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره منابع طبیعی
نهاوند گفت :از آن جا که یکی از مشــــکالت نهاوند در
زمینه منابع طبیعی چرای بیرویه دام است ،دامدارانی
که قصد اســــتفاده از مراتع دارند حتما بایــــد پروانه چرا
بگیرند.
به گزارش هگمتانه ،حســــن قیاسوند اظهار کرد :یکی
از معضالت شهرستان نهاوند افزایش بیرویه دام در
مراتع است به گونهای که در برخی مواقع میزان حضور
دامبیشاز پنجبرابر ظرفیتموجودمراتعاست.
وی گفــــت :شهرســــتان نهاونــــد یکی از مراکـ ــز اصلی
استقرار عشــــایر با بیش از  300هزار رأس دام در سطح
استان است که در سطح 21سامانه عشایری گسترده
دارد.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعی نهاونــــد افــــزود :در مراکز
روســــتایی نیز بیــــش از  250هــــزار راس دام سـ ــبک و
سنگینتخمینزدهمیشودکهاینمیزانحجمبزرگی
اســــت که بار آن بر عهده مراتع اســــت ،همین مساله
باعثچرایبیرویهداماز ظرفیتموجودمیشود.
وی برداشــــت برخی از گونههای گیاهان خوراکی مانند
موسیر ودیگر گیاهانداروییرااز دیگر عواملتخریب
منابع طبیعــــی ذکر کــــرد و افزود :با شــــروع فصل بهار
هر روزه شــــاهد هجوم افراد متخلف به مراتع هستیم
که اقدام به ریشــــهکن کردن گیاهــــان دارویی از جمله
موســــیر کرده و باعث تخریب محیط زیســــت و منابع
طبیعی میشوند .وی با بیان اینکه بیشترین تخریب
در عرصههای منابع طبیعی در زمینه برداشت موسیر
صورت میگیرد گفت :گیاه موسیر از گونههای در حال
انقراض است که با ریشهکن کردن و درآوردن پیاز آن از
زیر خاک عالوه بر تخریب محیط زیست باعث نابودی
گونهآنمیشوند.
قیاسوند مراتع شهرستان نهاوند را سرشار از گیاهان
دارویــــی از جمله موســــیر ،ســــیر و تره کوهــــی و دیگر
گیاهان دارویی عنــــوان کرد و گفت :اگر روند تخریب و
ریشــــهکن کردن این گیاهان ادامه داشته باشد دیگر
شــــاهد رویش گیاهــــان دارویی و طبیعــــی در مراتع و
کوهستانهانخواهیمبود.
وی از اقدامــــات این اداره برای جلوگیــــری از کندن این
نوع گونــــه گیاهی خبر داد و افــــزود :با توجه به اهمیت
موضوع جلوگیری از تخریب مراتع کالسهای آموزشی
برایبهرهبردارانبرگزار شدهوعالوهبر آناز طریقتوزیع
رایگان بذر موسیر به کشاورزان اعالم کردیم که آن را در
اراضی کشاورزی کشــــت کنند زیرا این شیوه میتواند
درآمدزاییخوبیبرای آنهاداشتهباشد.
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استان

 98درصد پوشاک و کفش بازار همدان
"ایرانی"است
هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :عضو هیأت رئیسـ ــه اتـ ــاق اصناف همدان
گفت 98 :درصد از پوشـ ــاک ،کیـ ــف و کفشهای موجـ ــود در بازار همدان
مربوط به تولید داخلی است.
به گزارش هگمتانه ،احمد گازرانی اظهار کرد :با گرانی دالر و کاهش واردات

یادداشت میهمان

چرا شوراها در نزد افکار عمومی
دیگر جلوهای ندارد؟

اجناس خارجی در بازار سـ ــهم کاالهای ایرانی افزایش چشمگیری داشته
است .وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از  80درصد از تمام کاالهای
موجود در بازار مربوط به تولید داخلی است تصریح کرد :در زمینه پوشاک و
کیف و کفش بیش از  98درصد اجناس مربوط به تولید ایرانی است.
عضو هیأت رئیسـ ــه اتاق اصناف همدان با بیان اینکـ ــه کیفیت کاالهای
ایرانی نسـ ــبت به گذشته پیشـ ــرفت قابل توجهی داشـ ــته است ،گفت:
اجناس ایرانی هم از نظر کیفیت و قیمت دارای درجه بندی است.

امسال بازار خوبی نداشتهاند گفت :به همین منظور برای جذب مشتری
و خــــروج از حالــــت رکود اقــــدام بــــه دریافت ســــود کمتــــر در ازای فروش
بیشــــتر کردهاند .گازرانی با بیان اینکه اگر مردم و کســــبه نسبت به رعایت
شــــیوهنامههای بهداشــــتی و فاصلهگذاری اجتماعی ســــختگیر باشـ ــند
هیچگونه تعطیلی نخواهیم داشــــت اظهــــار کرد :به منظور پیشـ ــگیری از
ازدحام و شلوغی فروشگاهها ،بسیاری از مراکز خرید و واحدهای صنفی به
صورت یکسره فعالیت میکنند.

گازرانی با اشـ ــاره به اینکه شـ ــیوع کرونا خسـ ــارات مالی زیادی برای کسبه و
بازاریان ایجاد کرده است اظهار کرد :پس از یک سال کسادی و رکود در بازار
همدان ،چند روزی است شاهد رونق جزیی در بازار هستیم.
وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال مردم به دنبال خرید مایحتاج خود
هسـ ــتند تصریح کرد :بیشـ ــتر مردم به خاطر کاهش قـ ــدرت خرید خود به
دنبال خرید اجناس ارزان هستند.
عضو هیأت رئیسـ ــه اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه کسبه و بازاریان

ابالغ ریاست شهردار همدان بر کارگروه کمیته پدافند غیرعامل خدمات شهری و پشتیبانی استان
 مسلم مخفی

شورایهای اسـ ــامی شهر و روسـ ــتا عالوه بر انتخاب
شـ ــهردار و نظـ ــارت بـ ــر عملکـ ــرد او 33 ،وظیفـ ــه دیگر
از جملـ ــه بررسـ ــی و شـ ــناخت کمبودهـ ــا ،نیازهـ ــا و
نارساییهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی،
اقتصـ ــادی و رفاهـ ــی را در حـ ــوزه انتخابیـ ــه خـ ــود بـ ــر
عهدهدارند وظایف مهمی که بر کسی پوشیده نبوده
و همه میدانند تحول یک شـ ــهر یا روسـ ــتا بسـ ــته به
مدیریت ،فکر و عزم کسـ ــانی اسـ ــت که به عنوان نمایندگان مردم هر چهار سال
یکبار وارد پارلمان شـ ــهری یا روستایی م یشـ ــوند .با این وجود چرا شوراها توسط
مردم جدی گرفته نمیشوند؟
شوراهای اسالمی شهر و روستا میتواند عاملی مهم برای مشارکت مردم در اداره
امور شهرها ،افزایش اعتماد عمومی و گسـ ــترش رفاه و خدمات اجتماعی باشند
اما به نظر میرسـ ــد برخی از علل سـ ــبب شده شـ ــوراهای اسالمی شـ ــهر و روستا
آنچنانکه بایـ ــد در نزد افکار عمومـ ــی مهم جلوه نکند .شـ ــاید بتوان گفت عدم
آگاهی از اهمیت و نقش آن در زندگی شهر و روستا و تصمیمسازیهایی که در این
زمینه در شوراها صورت میگیرد ازجمله این علل است.
عالوه بر دلیل ذکر شـ ــده ،در سـ ــالهای گذشـ ــته و بر اسـ ــاس اعـ ــام نظر مراجع
نظارتی ،شـ ــهرداریها ازجمله نهادهایی بودهاند که متأسـ ــفانه اربابرجوع و مردم
باالترین نارضایتی را از عملکرد آنها داشـ ــتهاند .شـ ــاید همین مسئله سبب شده
مردمی که شاهد این معضل بودهاند بعد از برگزاری چند دوره انتخابات شوراها و
عدماصالح امور در شهرداریها به این نتیجه رسیده باشند که شوراها حداقل در
بعد نظارتی خود بر عملکرد شهردار و شهرداریها موفق عملنکردهاند.
و امـ ــا مطلب بعدی که سـ ــبب عدم اعتماد مردم به شـ ــوراها شـ ــده اسـ ــت و نیز
پیشبینی میشود که مشارکت مردم در انتخابات شوراها آنچنانکه باید اتفاق
نیفتد ،انتشار گزارش برخی فسـ ــادها و تخلفات توسط اعضای شوراهای اسالمی
شهر و روستاست که مؤید این مطلب نیز تأیید سخنگوی قوه قضائیه است که
چندی پیش از باال بودن میزان تخلفات در شوراها ابراز نگرانی کرد.
آنچه به نظر میرسـ ــد باید در فصل ثبتنام شوراهای اسالمی شهر و روستا اتفاق
بیفتد آن اسـ ــت که افراد صاحب نفوذ و دارای پایگاه اجتماعی در سـ ــطح هر شهر
یصـ ــاح و مورد اعتماد حقیقی مـ ــردم را ترغیب کنند تا
و روسـ ــتا نخبگان ،افراد ذ 
بـ ــا ثبتنام و ورود به عرصه انتخابات بتوانند شـ ــوراهایی بـ ــا کارکرد قابلقبول در
راستای حل مشکالت مردم و مدیریت صحیح شهر و روستا تشکیل دهند.
نکتـ ــه مهمتر اینکه باید دقت شـ ــود هیأت مرکـ ــزی نظارت بر انتخابات شـ ــوراها
که مراحل تائید صالحیت کاندیداهای شـ ــوراها را انجام میدهند به حساسـ ــیت
این نهاد دقت بیشـ ــتری کنند و افراد دارای حسن را سـ ــابقه تأیید کنند تا شاهد
شکلگیری نهادی پاک که دغدغه اولش خدمترسانی باشد ،محقق شود.
از سوی دیگر عزمی عمومی الزم اسـ ــت تا با بسترسازی و ارئه برنامههای مناسب
بار دیگر اعتماد مردم به شوراهای اسالمی شهر و روستا بازگردد که در این صورت
ً
یقینا شـ ــاهد مشـ ــارکت باال در انتخاب افراد و شکلگیری شـ ــوراهایی اثرگذار در
مدیریت شهر و روستا خواهیم بود.

هگمتانه ،گروه خبر همدان :در نشست کارگروه
تخصصـ ــی خدمات شـ ــهری و پشـ ــتیبانی پدافند
غیرعامل ،ابالغ ریاسـ ــت کارگـ ــروه کمیته پدافند
غیرعامـ ــل شـ ــهرداری در راسـ ــتای شـ ــرح وظایف
ذاتی شـ ــهرداری و کمیته پدافنـ ــد غیرعامل اعطا
شد.
نشسـ ــت کارگـ ــروه تخصصی خدمات شـ ــهری و
پشـ ــتیبانی پدافنـ ــد غیرعامـ ــل روز دوشـ ــنبه در
مرکز همایشهای قرآنی و بین المللی شـ ــهرداری
همدان برگزار شد.
مدیـ ــرکل پدافنـ ــد غیرعامـ ــل اسـ ــتان همـ ــدان
گفـ ــت :اجرای طرحهـ ــای جامع پدافنـ ــد غیرعامل
از موضوعـ ــات جدی و ضروری در شـ ــرایط کنونی
است.
پورحسـ ــینی افـ ــزود :پدافنـ ــد غیرعامل نیـ ــاز پایه
برای کشـ ــور در تمامـ ــی زمینهها اسـ ــت و تمامی

اقدامـ ــات و تصمیـ ــم سـ ــازیها باید متناسـ ــب با
اهداف و فعالیتهای آن به پیش برود.
معـ ــاون خدمات شـ ــهری شـ ــهردار همـ ــدان نیز
گفـ ــت :در ایـ ــن کارگروه ابـ ــاغ ریاسـ ــت کارگروه
کمیتـ ــه پدافند غیرعامل شـ ــهرداری در راسـ ــتای
شرح وظایف ذاتی شــــهرداری و کمیته پدافند غیر
عامل اعطا میشود.
وحیـ ــد علـ ــی ضمیر افزود :شـ ــرح وظایـ ــف کمیته
پدافنـ ــد غیرعامـ ــل شـ ــهرداریها بـ ــر اسـ ــاس
مصوبهها ابالغ شـ ــده اســــت که تعیین راهبردها
و سیاستهای اجرایی شـ ــهرداری در زمینههای
مرتبط با پدافند غیرعامل از آن جمله اسـ ــت.
وی اظهار کرد :کارگروه اسـ ــتانی پدافند غیر عامل
خدمات شـ ــهری و پشـ ــتیبانی به ریاست شهردار
همدان تشکیل میشود.
علـ ــی ضمیر عنـ ــوان کرد :بـ ــه منظور انجام شـ ــرح

وظایف کارگـ ــروه و تسـ ــریع در برنامهریزی نظارت
و پیگیری دقیقتر مقرر شـ ــد که برای شـ ــهرداران
مراکـ ــز شهرسـ ــتان هـ ــم ابـ ــاغ ریاسـ ــت کارگروه
خدمات شـ ــهری و پشتیبانی شهرسـ ــتان متبوع
آنهـ ــا صادر شـ ــود کـ ــه در ایـ ــن جلسـ ــه ابالغهای
صادره به همراه تشریح وظایف آنها به شهرداران
مراکز شهرستان اعطا شد.

تهیه طر ح جامع پدافنـ ــد غیرعامل همدان
در دستور کار است
معاون خدمات شـ ــهری شـ ــهردار همدان گفت:
تهیه طـ ــرح جامع پدافند غیرعامل شـ ــهر همدان
بـ ــه منظـ ــور پیشـ ــگیری و مقابله بـ ــا تهدیدات و
خطرهـ ــای احتمالـ ــی در دسـ ــتور کار قـ ــرار گرفتـ ــه
است.
وحیـ ــد علیضمیـ ــر افـ ــزود :بـ ــا توجـ ــه بـ ــه تمرکـ ــز

اقدام کنیم.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان گفت:
قــــرارداد پیمانکار طــــرح جامع پدافنــــد غیرعامل
شهر همدان منعقد و  90درصد کارهای آن انجام
شده است.
ایــــن مســــؤول اضافه کــــرد :بــــا انجام ا یـ ــن طرح
میتوانیــــم تهدیدهــــای احتمالــــی را کـ ــه جنبـ ــه
مخربانه در حوزه مدیریت شــــهری و حمل و نقل
دارد شنا س ـــایی کرده و برای مقابله با آنها اقدام
کنیم .
وی اضافه کرد :احکام مدیریت پدافند در سطوح
مختلف در شـ ــهرداری همدان صادر شده و شرح
وظایف آنهــــا احصا و ابــــاغ گردیده اسـ ــت و هم
اکنــــون میتوانیم خیلــــی از موضوعات را در حوزه
فناوری و مرکــــز کنترل ترافیک در شــــهر همدان
به صورت نقشـ ــه و فرایند پیگیری و رصد کنیم.

جمعیت در مرکز اســــتان ،برنامهریزی استراتژیک
در حوزه مدیریت شــــهری در دستور کار این نهاد
است.
وی خاطرنشـ ــان کــــرد :در این راســــتا بــــا توجه به
سـ ــکونت  30درصدی جمعیت اســــتان در مرکز
اسـ ــتان همدان ،طــــرح پدافنــــدی را از ســــال 97
تحـ ــت عنوان طــــرح جامــــع پدافنــــد غیرعامل در
شهر همدان در دستور کار قرار دادیم.
علـ ــی ضمیـ ــر گفت :مشــــاور این طــــرح انتخاب و
تمـ ــام کارهای آن در  6فصل تهیه و تنظیم شــــده
و بحثهـ ــای جمــــع آوری اطالعات و شناســــایی
تهدیدها و مخاطرات انجام شده است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :ســــعی کردیــــم بــــا جمــــع آوری
اطالعـ ــات و ارزیابــــی تهدیدهــــا برنامــــه ریــــزی
اسـ ــتراتژیک را در مدیریت شــــهری در دستور کار
قرار دهیم و با تعامل با اســــتانداری در این زمینه

یک جانباخته کرونا در روز یکشنبه

ُ 1800دز واکسن کرونا در همدان تزریق شد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــخنگوی دانشگاه
علوم پزشـ ــکی ابن سـ ــینا گفـ ــت :با فـ ــوت یک نفر
دیگر در روز یکشنبه مجموع متوفیان کرونا در این
استان از ابتدای همه گیری این ویروس تاکنون به
یک هزار و  551نفر رسید.
به گزارش هگمتانـ ــه ،محمد طاهری روز دوشـ ــنبه
افـ ــزود :همچنین با شناسـ ــایی  6بیمار جدید مبتال
به کووید  19در روز یکشـ ــنبه ،مجموع موارد مثبت
بسـ ــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون
در استان به  10هزار و  609نفر رسیده است.
طاهـ ــری اظهار کـ ــرد :تعـ ــداد مراجعان سـ ــرپایی به
اورژانس بیمارستانهای اسـ ــتان همدان با عالئم
تنفسی مشکوک به کرونا در روز یکشنبه  205مورد
بود که از این تعداد  39نفر در بخش عادی بستری
شدند.
مدیر روابط عمومی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن
سـ ــینا اضافه کرد :همچنین در حال حاضر  10بیمار
مبتال به کووید  19در بخش آی.سی.یو مراکز درمانی
این استان بستری هستند و وضعیت جسمی 24
بیمار وخیم گزارش شده است.

طاهری درباره آخریـ ــن وضعیت بیماران کرونایی در
شهرسـ ــتانهای اسـ ــتان همدان نیز گفت :شمار
بیمـ ــاران کرونایـ ــی بسـ ــتری از ابتدای همـ ــه گیری
ویروس کرونا تاکنون در بیمارسـ ــتانهای اسدآباد
 ،384بهار  ،625تویسرکان  ،674رزن  ،463درگزین
 ،200فامنین  188و کبودراهنگ  680نفر است.
وی افـ ــزود :همچنین یک هـ ــزار و  929نفر در مالیر،
یـ ــک هزار و  174نفـ ــر در نهاوند و چهارهـ ــزار و  10نفر
نیز در شهرسـ ــتان همدان به ایـ ــن ویروس مبتال و
بستری شده اند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
نیز گفت :تاکنون یک هزار وُ 800دز واکسـ ــن کرونا
در استان همدان تزریق شده است.
منوچهر کرمی با بیان اینکه تا دو روز گذشـ ــته  2هزار
و  800دز واکسـ ــن کرونا وارد استان شده بود ،اظهار
کرد :روز یکشـ ــنبه نیـ ــز یک هـ ــزار و  600دز جدید در
اختیار ما قرار گرفته است.
وی بـ ــا تأکید بر اینکـ ــه تاکنون یک هـ ــزار و  800دز از
واکس ـ ـنها به افـ ــراد گروه هدف وزارت بهداشـ ــت
تزریق شـ ــده اسـ ــت تصریح کـ ــرد :کارکنـ ــان بخش

آی سـ ــی یـ ــو و محـ ــل بسـ ــتری بیمـ ــاران کرونایی از
اولویتهای اول دریافت این نوع واکسن بودند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا
افزود :در حال حاضر واکسـ ــن کرونا بـ ــرای کارکنان
بخـ ــش اورژانـ ــس بیمارسـ ــتانها ،کارمنـ ــدان امور
بهداشتی ،کارکنان آزمایشگاه تشخیص کووید،19
جانبـ ــازان دارای شـ ــرایط خـ ــاص و مراکـ ــز نگهداری
سالمندان در حال تزریق است.
کرمی بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه گـ ــروه بیمـ ــاران خاص
در اولویت بعدی وزارت بهداشــــت قــــرار گرفته
اسـ ــت تصریح کرد :امیدواریـ ــم بتوانیم عملیات
واکسیناسـ ــیون بیمـ ــاران گـ ــروه هـ ــدف را آغـ ــاز
کنیم .
وی درباره عوارض احتمالی واکسن بیان کرد :همه
عوارض احتمالی به شـ ــکل روزانه در بیمارستانها
رصد و اطالعات آن در سامانه سیب ثبت میشود.
معـ ــاون بهداشـ ــتی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی ابن
سـ ــینا با اشـ ــاره به اینکه تیمهای بهداشـ ــتی برای
انجام عملیات واکسیناسـ ــیون به بیمارستانها و
محل تزریق اعزام میشوند گفت :دریافت واکسن

دورهمــــی خطر گردش ویــــروس و ابتال بـ ــه کرونا را
افزایــــش میدهد اظهار کرد :نگران شــــلوغی بازار و
آرامستانها در روزهای پایانی سال هستیم.

کرونا به معنای بیخیالی نســــبت به شیوهنامههای
بهداشتی نیست.
کرمی با بیـ ــان اینکه شــــرکت در هر گونــــه تجمع و
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

اردبیل
اصفهان
آذربایجان
شرقی
آذربایجان
غربی
بوشهر
جنوب کرمان
چهارمحال و
بختیاری

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

استان

شهرستان

عنوان شهرک

مساحت برای
فراخوان (مترمربع)

بیله سوار
خلخال
پارس آباد
پارس آباد
فریدن
هوراند
اهر
میاندوآب
خوی
سلماس
تنگستان
دیر
دشتستان
کهنوج

اسماعیل خان مالداشی
خوجین
مغان (فاز )2
مغان (فاز )4
دامنه
هوراند
اهر
مرکز آموزش
مهلذان
درشک
تنگستان
دیر
بویری
آب باریک

180,000
200,000
700,000
1,400,000
260,000
179,000
240,000
1,610,000
10,000
70,000
1,430,000
1,470,000
1,200,000
31,326

45

54

بروجن
بشرویه
بیرجند
خوسف
درمیان

زیرکوه

خراسان
جنوبی

سرایان

سربیشه

فردوس
قائن

42
43
44

نهبندان

46
47

استان

شهرستان

عنوان شهرک

مساحت برای
فراخوان (مترمربع)

خراسان
رضوی

کاشمر

ترشیز گلستان

290,000

کالته امام جمعه

490,000

درگز

خراسان
شمالی

مانه و
سملقان
مانه و
سملقان

ردیف

شرکت شهرکهای کشاورزی
تلفن88671116-17 :

جدول ب :فهرست مجتمعها و شهرکهای
دامپروری فراخوان شماره 99-12

2

امام رضا (فاز)3

200,000

امام رضا (فازهای1و)2

40,000

4

49

خوزستان

ایذه

نوترکی

20,000

5

50

سیستان و
بلوچستان

چابهار

زیردان (فاز اول)

1,200,000

6

51

زنجان

خدابنده

خمارک

150,000

7

48

شهرستان

عنوان شهرک

مساحت برای
فراخوان (مترمربع)

گرمی

آنگوتالر

100,000

اردبیل

مشکین
شهر

جغتای

400,000

آذربایجان
شرقی

مرند

مرند

1,586,000

سراب

سراب

212,000

بوکان

سریل آباد

320,000

بشرویه

ارسک

210,000

بیرجند

مارکوه

280,000

سربیشه

182,594

سیاهو

600,000

گیالن غرب

قروتک

160,000

هرسین

پریوه

6,000

اسدآباد

50,000
500,000

استان

1

3

آذربایجان
غربی

خراسان
جنوبی

52

استهبان

انجیرک ایج

130,000

8

53

زرین دشت

فجرایزدخواست

400,000

9

فسا

دودج آباد

280,000

10

بلداجی

30,000

55

ممسنی

چم گل

165,000

11

بشرویه
غنی آباد
خنگ (بارگاه زرشک) نوده
دشت بجد
دشت چهکند (بارگاه زرشک)
گلوند
محمدیه
درمیان
نوغاب(بارگاه زرشک)
تجنود
زیرکوه
زیرکوه (بارگاه زرشک) افین
همایون(بارگاه زرشک)
آیسک
سرایان
دشت گلندر (بارگاه زرشک)
سد سیاهو
سربیشه
سیاهو(بارگاه زرشک)
مرتع دشت
فردوس
اسفشاد (بارگاه زرشک)
چاهک(بارگاه زرشک)
خونیک سفلی (بارگاه زرشک)
قائن
کالته قصاب
وندیک (بارگاه زرشک)
محمدآباد علم2
احمداباد
نهبندان

69,000
200,000
30,116
1,023,225
498,413
385,806
172,009
83,700
159,050
904,985
230,033
123,394
45,548
400,000
400,000
40,657
1,950,000
72,000
320,000
310,000
116,000
60,000
35,492
50,000
125,000
496,939

56

قزوین

تاکستان

نودهک

66,890

12

ابرکوه

57

کرمان

ارزوئیه

چیل آباد

320,000

13

اشکذر

حاجی آباد

روانسر

ده باوکه

50,000

14

مهریز

خورمیزات

500,000

قصرشیرین

گندمبان

1,000,000

15

بفروئیه

480,000

کهگیلویه

دشت مازه طولیان

310,000

16

شهیدیه

480,000

گچساران

ماهور

280,000

17

ندوشن

420,000

208,581
300,000
80,000

58
59
60
61

فارس

کرمانشاه
کهگیلویه و
بویراحمد

62

ازنا

چشمه سلطان

400,000

63

الیگودرز

تختاب واشیان

100,000

64
65

لرستان

66
67
68

مرکزی

70

هرمزگان

69
71
72
73

همدان

74
75
76

یزد

یزد

میبد

6,486,594

جدول ج :فهرست مجتمعها و شهرکهای
شیالتی فراخوان شماره 99-12

الیگودرز

چغاگرگ

800,000

دورود

چغا بهرام
شب ماه

271,000

شب ماه ()2

450,000

1

خنداب

120,000

2

رودان

آبنما

530,000

3

بشاگرد

بارق

خنداب

کرمانشاه

جمع

420,000

بروجرد

سربیشه

ردیف

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت ،مساحت ،مستحدثات و وضعیت
موجود تعدادی از مجتمعها و شهرکهای کشاورزی (گلخانهای ،دامپروری و شیالتی) را با شرایط
زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرایطعمومی:
 1به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی (گلخانهای ،دامپروری و
شیالتی) واگذار خواهد شد.
 2واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساختها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود بهصورت
قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
 3حقتفکیکونحوهتفکیکشهرککشاورزی(گلخانهای،دامپروریوشیالتی)وقطعاتآنبرای
شرکتشهرکهایکشاورزیمحفوظاست.
 4نرخواگذاریتوسطکارشناسانرسمیدادگستریتعیینکهسی()30درصدآنهنگامانعقاد
قرارداد و مابقی حداکثر طی شش ( )۶قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت میشود.
 5متقاضیانبایستیعالوهبرتواناییفنیومالیبرایایجادزیرساختها،تواناییتأمینحداقلبیست
( )20درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی بهمنظور ایجاد سازهها را داشته باشند.
 6بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با
وضعیت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمیباشد.
 7متقاضیانموظفهستندبرنامهزمانبندیاجرایعملیاتتکمیلزیرساختهاوسازههارادر
قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
 8متقاضی تعهد مینماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا
در شهرک را برابر ضوابط ،طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.
 9عرصهموردواگذاریومستحدثاتآنمنحصر ًاجهتاحداثشهرککشاورزی(گلخانهای،دامپروری
و شیالتی) واگذار میگردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند.
 10از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره
به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضای طرفین رسیده اخذ میگردد.
 11صدور سند بهنام سرمایهگذار منوط به اتمام و به بهرهبرداری رساندن طرح در زمان تعیین
شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد میباشد.
 12براساس مفاد ماده ( )۶اساسنامه موضوع بندهای (الف ،ب ،ج ،ه ،ز) وظایف هدایت ،راهبری،
سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر توسعه زیرساختها و اداره امور مجتمعها و شهرکهای
کشاورزی (گلخانهای ،دامپروری و شیالتی) بر عهده این شرکت میباشد.
 13شرکتکنندگان در فراخوان میبایست آییننامههای مربوط به معامالت دولتی و نیز قانون
منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
 14پس از انعقاد قرارداد ،شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس
مجتمعهایاشهرککشاورزیبهسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستان(گلخانهای،
دامپروری و شیالتی) اقدام خواهد نمود.
 15در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
 16شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
 17هزینه درج آگهی در روزنامهها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
 18هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت
برعهدهسرمایهگذارانمنتخبخواهدبود.
 19متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی میبایست ظرف مدت یکماه
عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت
استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بهطور یکجانبه را خواهد داشت.
ب -شرایط اختصاصی:
 1دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
 2دوره آموزشی گذرانده شده (گواهینامه آموزشی مرتبط)
 3عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید)
 4احراز توانایی مالی (ارائه صورتحساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها)
 5سابقه فعالیتهای سرمایه گذاری
 6مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت
 7بومی استان بودن(ساکن در استان)
محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
متقاضیانمیتوانندازروزیکشنبهمورخ1399/12/24بهمدتشش()۶ماه،بامراجعهبهسایتشرکت
به آدرس www.apcp.irفرم ثبتنام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز
به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به
آدرس تهران ،خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر) ،نبش کوچه گیتا ،پالک  ،8دفتر مدیریت تملک و
واگذاری و یا دبیرخانه شرکت تحویل نمایند .ضمن ًا برای دریافت فرم ثبتنام به آدرس سایت شرکت
شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15روز یکبار درخواستهای سرمایه گذاران
جمع بندی و پس از تصویب هیأتمدیره شرکت به متقاضیان ابالغ میشود.

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی

استان

شهرستان

عنوان
شهرک

مساحت برای
فراخوان (مترمربع)

دیلم

تنوب

1,230,000

بوشهر
خراسان جنوبی

دشتی

زیارت

800,000

سربیشه

سیاهو

550,000

8,660,000

4

خوزستان

هندیجان

هندیجان

4,500,000

بندرعباس

شمیل

50,000

5

گلستان

گمیشان

گمیشان

۶0,000,000

مالیر

حرم آباد

3,529

۶

لنگه

مهرگان

80,000,000

رزن

عمان

2,000

7

چاهک

500,000

8

مروست

64,000

9

فدک

750,000

خاتم
میبد
جمع

36,412,693

واگذاری شهرک گلخانهای دامنه واقع در شهرستان فریدن
استان اصفهان به صورت اجاره میباشد.

هرمزگان

جاسک
بندرعباس
جمع

یکدارغربی

2,180,000

سدیج

1,000,000

حسنلنگی

۶00,000
150,8۶0,000

در خصوص شهرک شیالتی حسنلنگی متقاضی الزام ًا می بایست سهم
هزینههای احداث زیرساخت و تأسیسات مشترک عمومی را با قیمت ارزیابی
کارشناسی روز بهصورت نقدی پرداخت نماید.

سهم دستمزد در تورم
کمتر از 4درصد است

حداقل حقوق بازنشستگان باید 39درصد افزایش یابد
هگمتانه ،گروه ایـ ــران و جهان :نماینـ ــده کارگران در شـ ــورایعالی کار با
بیان اینکه "امیدواریم بهبهانه افزایش مزد قیمتها افزایش پیدا نکند"

اخبار کوتاه
اولیانوف:

آیا به مدارک بیشتری برای اثبات
شکست کامل سیاست فشار
حداکثری علیه ایران نیاز است؟
نماینده دائم روسیه نزد سـ ــازمانهای بینالمللی
مسـ ــتقر در ویـ ــن در صفحه توئیتر خود نوشـ ــت:
«بعضی مـ ــردم نمیتوانند از اشـ ــتباهات گذشـ ــته
درس بگیرنـ ــد .آیا ما به مدارک بیشـ ــتری نیاز داریم
تا شکسـ ــت کامل سیاسـ ــت فشـ ــار حداکثری را
نشان دهد؟ آیا شروط 12گانه پامپئو تحقق یافتند؟
نظرهای مخالفان برجام را نمیتوان جدی گرفت».
اولیانوف این توئیت را در واکنش به یادداشتی در
یکی از رسانههای عربی نوشت که نویسنده مدعی
شـ ــده بود تحریمها اهرمی مؤثر برای تسلیم کردن
ایران هستند.

 2وزیر به دادسرا میروند
دیوان محاسـ ــبات کشـ ــور اعـ ــام کرد :بـ ــا توجه به
گرانـ ــی برخی اقـ ــام غذایی از جمله گوشـ ــت مرغ و
محصـ ــوالت کشـ ــاورزی ،وزرای جهادکشـ ــاورزی و
صمت بـ ــه دادسـ ــرای دیـ ــوان محاسـ ــبات احضار
خواهند شـ ــد .توضیحات معاونـ ــان وزرا در چرایی
علل گرانیهای اخیر قانع کننده به حساب نیامد و
وزرای مربوطه نسبت به علل ناهماهنگیها و بروز
مشکالت معیشتی برای مردم و ترک فعل در این
زمینه ،باید پاسخگو باشند.

خطیبزاده:

آژانس در چارچوب فنی
اظهار نظر کند
سـ ــخنگوی وزارت خارجه گفت :موضوع نظارت بر
برنامههای هستهای ایران موضوع فنی و تکنیکی
است .ایران در چارچوب پادمان همه دسترسیها
را داده اسـ ــت و برخی دسترس ـ ـیها را در چارچوب
شـ ــیوهنامه الحاقی داده بود که با مصوبه مجلس
به حالت تعلیق درآمد.
توصیه من به آژانس این اسـ ــت کـ ــه در چارچوب
فنی اظهار نظر کند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز یکشنبه
گفته بود که به دنبال بازرس ـ ـیهای گسـ ــتردهتر در
ایران هستیم.

موفقیت مرحله حیوانی
 3واکسن جدید کرونا در ایران
رئیـ ــس هیـ ــأت مدیره گـ ــروه دارویی برکـ ــت گفت:
تولید واکسـ ــن دیانای در حال پیشرفت است و
مطالعات حیوانی آن به خوبی انجام شـ ــده است و
برای تست انسـ ــانی در حال بررسی است و در پایان
فروردین ،ظرفیت تولید دهها هزار واکسن دیانای
را داریـ ــم .تهیه واکسـ ــن از سـ ــلول مزانشـ ــیم نیز در
دسـ ــتور کار قرار دارد و این پروژه نیز هم روی موش
و هـ ــم روی میمـ ــون ،نتایج خوبی داشـ ــته اسـ ــت و
آنتیبادی خوبی ترشح شده است .واکسن mRNA
نیز روی حیوانات به خوبی جواب داده و پروپوزال آن
به سازمان غذا و دارو ارائه شده است.

برنج رکورددار افزایش قیمت
در بهمن ماه شد
براسـ ــاس جدیدتریـ ــن آمـ ــار از تغییـ ــرات قیمتـ ــی
کاالهای اساسـ ــی در بهمن مـ ــاه  99رکورد افزایش
قیمت به برنج با رشد  122درصد اختصاص دارد.
عالوه بر این در بهمن ماه امسال گوشت مرغ 77.1
درصد ،شـ ــکر  68.8درصد ،گوشت گوسفندی 35
درصد افزایش قیمت داشته است.

مشکل کم آبی در تابستان 1400
معـ ــاون راهبـ ــردی شـ ــرکت آب وفاضـ ــاب گفت:
بارندگیهای سـ ــال آبی جاری در برخی نقاط کشور
تـ ــا حدود  30درصـ ــد کاهش دارد و در تابسـ ــتان با
مشکل کم آبی روبهرو خواهیم شد.
با بروز بیمـ ــاری کرونا میزان مصرف آب کشـ ــور در
برخی مناطق تا  40درصد افزایش داشت.
میانگین سرانه مصرف خانگی در ایران  170لیتر در
شبانه روز است درحالی که این رقم در کشورهای
توسعه یافته  120تا  130لیتر است.

گفت :سهم دستمزد در تورم کمتر از 4درصد است.
علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره افزایش دستمزد
گفت :این دسـ ــتمزدی که برای  1400تعیین شد کفاف هزینههای زندگی
را نمیدهد اما بهخاطر مشـ ــکالت اقتصـ ــادی که در کشـ ــور وجود دارد,
بهناچار این رقم را پذیرفتیم ،امیدواریم دسـ ــتگاههای نظارتی کنترل بازار
را بهعهده داشته باشـ ــند تا قیمتها بهبهانه افزایش دستمزد چند برابر
نشود.

از مشکالت بازنشستگان حل شود.
نماینـ ــده کارگران در شـ ــورایعالی کار ادامه داد :تأثیر افزایش دســــتمزد
کارگـ ــران روی نرخ تـ ــورم کمتر از  4تـ ــا  5درصد اسـ ــت .امیدواریم بهبهانه
افزایش دسـ ــتمزد قیمتهـ ــا افزایش نیابـ ــد ،امیدواریــــم نهادهای ناظر
به این مسـ ــئله توجه کنند .دسـ ــتمزدی که تعیین شــــد به هیچ عنوان
حداقلهای زندگی کارگران را تأمین نمیکند .نمایندگان کارگران از مبلغ
تعیینشده دستمزد رضایت ندارند.

افتتاح بزرگترین کارخانه تولید واکسن کرونا
در منطقه

5

جهان
خبــر
ایران و

انعکاس
آغاز مرحله دوم و سوم تزریق واکسن «کوو ایران برکت»

محرز :واکسن ایرانی کرونا ،از امنترین واکسنهای تولیدشده در جهان است

هگمتانه ،گـ ــروه ایران و جهـ ــان :همزمان بـ ــا ورود اولین
واکسـ ــن ایرانی کرونـ ــا به مرحله نهایی تسـ ــت انسـ ــانی،
مرحله اول کارخانه تولید واکسـ ــن ایرانی کرونا با ظرفیت
3میلیون دوز در ماه ،از دیروز آغاز به کار کرد.
صبح دوشنبه در مراسـ ــمی با حضور محمد مخبر رئیس
سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان امـ ــام(ره) و جمعی از مسـ ــؤوالن و
ناظران پزشکی کارآزمایی بالینی ،مرحله دوم و سوم تست
انسانی"واکسـ ــن کوو ایران برکـ ــت" و همچنین فعالیت
بزرگترین کارخانه تولید واکسن در منطقه آغاز شد.
محمد مخبر رئیس سـ ــتاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
در این مراسـ ــم گفت :امروز سه خبر خوب و افتخارآمیز در
حوزه تالش نخبگان جوان کشـ ــور برای مبارزه با ویروس
منحـ ــوس کرونا برای مـ ــردم کشـ ــورمان داریـ ــم؛ خبراول
اینکه نتایج مرحله نخسـ ــت مطالعـ ــات کارآزمایی بالینی
واکسن "کوو ایران برکت" که روی  56داوطلب انجام شد،
توسـ ــط مراجع ذیصالح مورد تأیید رسـ ــمی قرار گرفت و
این واکسن توانسـ ــت در بحث ایمن بودن موفقیت 100
درصدی کسب کند.
مخبر به صدور مجوز از سـ ــوی وزارت بهداشت برای آغاز
همزمان مرحله دوم و سوم تسـ ــت انسانی این واکسن
اشـ ــاره و تصریح کرد :خبر خـ ــوش دوم ،صدور مجوزهای
الزم و آغـ ــاز فـ ــاز دوم و سـ ــوم کارآزمایی بالینی واکسـ ــن
ایرانی به ترتیب روی  300و  20هزار نفر در کشـ ــور از امروز
اسـ ــت که عالوه بر تهران در چند استان دیگر هم انجام
خواهد شد.
رئیـ ــس سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان امـ ــام(ره) در ادامـ ــه گفت:
سومین و مهمترین خبر خوش ما ،افتتاح و آغاز فعالیت
کارخانـ ــه تولید واکسـ ــن در شـ ــهرک دارویی شـ ــفافارمد
اسـ ــتان البرز اسـ ــت .امروز فاز اول ایـ ــن کارخانه فعالیت
خـ ــود را با تولیـ ــد  3میلیـ ــون دوز در ماه آغـ ــاز خواهد کرد
و امیدواریم تا اواسـ ــط بهـ ــار  1400و با افتتـ ــاح فاز دوم این

کارخانه ،ظرفیت تولید واکسـ ــن رابه  12تـ ــا  15میلیون دوز
در ماه برسانیم.
مخبر تأکید کـ ــرد :تا زمانی که حتی یـ ــک ایرانی باقی مانده
باشـ ــد که واکسـ ــن کرونا دریافت نکرده باشـ ــد ،اقدام به
صادرات واکسن نخواهیم کرد.
حمیدرضا جمشـ ــیدی رئیس گروه دارویی سـ ــتاد اجرایی
فرمان امام(ره) نیز در این مراسم گفت :با توجه به ظرفیت
عظیم ایجاد شـ ــده در شهرک دارویی برکت ،ستاد اجرایی
فرمان امام این آمادگی را دارد تا به سـ ــایر گروههای علمی
که در کشور اقدام به سـ ــاخت واکسن کرونا میکنند هم
برای تولید انبوه کمک کند.
وی افزود :تالشی که دانشمندان جوان ستاد اجرایی برای
ساخت واکسن از  6مسیر در طی یک سال کردند ،مسیر
جدیدی را در حرکت علمی کشـ ــور باز کرد و دستاورد این
تالشها تنها به مبارزه با کرونا محدود نخواهد شد.
جمشـ ــیدی در پاسـ ــخ به سـ ــوال یک خبرنگار فرانسوی
درخصوص علـ ــت وارد نشـ ــدن واکس ـ ـنهای اروپایی و
امریکایی به کشور بیان داشـ ــت :جدا از بحثهای علمی
و بیاعتمـ ــادی تاریخی ملت ایران ،در حـ ــال حاضر آمریکا
با وضع تحریمهای ظالمانه ،جلـ ــوی واردات داروهای الزم
برای بیماران ایرانی را هم میگیرد ،چطور باور کنیم که برای
افراد سالم ایرانی حاضر است به ما واکسن بدهد.
وی افـ ــزود :در یک مورد قرار بـ ــود دارویی را بـ ــرای گروهی از
کـ ــودکان از کرهجنوبی تهیه و وارد کنیم که از قضا مبالغی از
دارایـ ــی ایران هم در بانکهای کره وجود داشـ ــت ،اما اجازه
خرید و صادرات این دارو را به آن شرکت ندادند ،حاال چطور
باور کنیم که برای واردات واکسن حسن نیت دارند؟
مینو محرز عضو سـ ــتاد ملی مبارزه با کرونا و مسـ ــؤول تیم
نظارت بر مرحله مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت
نیز در این مراسم گفت :از امروز با افتخار میتوانیم بگوییم
ن در جهان
که پس از سـ ــالها ،ایـ ــران تولید کننده واکس ـ ـ 

است.
وی افـ ــزود :ایـ ــن افتخار تنهـ ــا به واکسـ ــن کرونـ ــا محدود
نم یشـ ــود و از امروز در این کارخان ه که ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) سـ ــاخته ،میتوانیم هر واکسن پیشـ ــرفته و مورد
نیـ ــازی را بسـ ــازیم و دیگر دسـ ــتمان را جلوی دیگـ ــران دراز
نکنیم.
محـ ــرز خاطرنشـ ــان کرد :واکسـ ــن کوو ایـ ــران برکـ ــت را از
امنترین واکس ـ ـنهای تولید شـ ــده در جهـ ــان میدانم
و بـ ــا توجـ ــه بـ ــه موفقیتی کـ ــه ایـ ــن واکسـ ــن در مقابله با
ویروسهای جهـ ــش یافته پیداکـ ــرده ،امیـ ــدوارم هرچه
سریعتر به دست مردم برسد.
وی افـ ــزود :از امروز به طور همزمان بـ ــا مرحله دوم ،مرحله
سوم تسـ ــت انسانی با تزریق واکسـ ــن روی  20هزار نفر در
سـ ــطح کشور آغاز میشود که در این مرحله افراد  18تا 75
سـ ــال مورد آزمایش قرار میگیرند و الزام اصلی این است
که ایـ ــن افراد درحال حاضـ ــر بیماری فعال کرونا نداشـ ــته
باشند.
وی در خصـ ــوص افراد زیر  18سـ ــال نیز تصریـ ــح کرد :برای
کودکان و افراد زیر  18سـ ــال و گروههای خاصی مانند زنان
باردار باید منتظر بمانیم تا پس از تأیید نهایی واکسـ ــن و
کسـ ــب مجوز جدید بتوانیم آزمایش برروی آنها را هم آغاز
کنیم.
گفتنی اسـ ــت در این مراسم یک زوج پزشک ،دکتر مهرناز
رسـ ــولینژاد اسـ ــتاد تمام دانشگاه علوم پزشـ ــکی تهران
یهـ ــای عفونی و دکتر سـ ــینا مرادمند
و متخصـ ــص بیمار 
متخصـ ــص قلب و عروق و اسـ ــتاد تمام دانشـ ــگاه علوم
پزشـ ــکی تهران به عنوان اولین داوطلبهای مرحله دوم
واکسن را دریافت کردند.
در ابتدای این مراسم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
در دیداری صمیمانه با  56داوطلب مرحله اول مطالعات
بالینی از آنان قدردانی و تجلیل کرد.

با حضور سرلشکر سالمی انجام شد؛

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهـ ــان :آیین رونمایی از شـ ــهر
موشـ ــکی جدید نیروی دریایی سـ ــپاه و الحـ ــاق تجهیزات
موشکی به این نیرو با حضور سرلشکر سالمی برگزار شد.
آییـ ــن رونمایی از شـ ــهر موشـ ــکی جدید نیـ ــروی دریایی
سپاه و الحاق تجهیزات موشـ ــکی به این نیرو صبح دیروز
با حضور سـ ــردار سرلشـ ــکر حسین سـ ــامی فرمانده کل
سپاه ،سـ ــردار علیرضا تنگسـ ــیری فرمانده نیروی دریایی
سـ ــپاه و جمعـ ــی از فرماندهان و مسـ ــؤولین عالـ ــی رتبه
نیروهای مسلح برگزار شد.
در شهر موشکی نیروی دریایی سپاه انبوهی از سامانهها
و موش ـ ـکهای کروز و بالسـ ــتیک بـ ــا بردهـ ــای متنوع به
نمایش درآمد.
همچنیـ ــن در آیین الحـ ــاق تجهیزات موشـ ــکی به نیروی
دریایی سپاه ،سامانهها و تجهیزات موشکی با قابلیتها
و ویژگیهای عملیاتی جدید اعم از شـ ــلیک دقیق از عمق
و محلهـ ــای پدافند غیرعامـ ــل ،پرتاب میـ ــن در بردهای
مختلـ ــف ،شـ ــلیک  360درجه ،شـ ــلیک در حـ ــال حرکت،
قدرت مقابله بـ ــا جنگ الکترونیک و افزایـ ــش برد و توان
تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه اضافه شد.

این تجهیزات توسـ ــط متخصصان توانمند کشـ ــورمان
در وزارت دفـ ــاع و پشـ ــتیبانی نیروهـ ــای مسـ ــلح،
شـ ــرکتهای دانـ ــش بنیـ ــان و بخشهـ ــای تحقیقاتی
ســــپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهـ ــان :رئیـ ــس جمهـ ــور بـ ــر
فسـ ــازی وزارت بهداشـ ــت در زمینـ ــه رونـ ــد
لـ ــزوم شفا 
واکسیناسـ ــیون براسـ ــاس اولویتهای تعیین شده در
سند ملی تأکید کرد.
حجتاالسـ ــام حسـ ــن روحانـ ــی رئیسجمهور با اشـ ــاره
بـ ــه اقدامـ ــات انجـ ــام شـ ــده در زمینـ ــه تهیـ ــه و تأمیـ ــن
واکسـ ــن خارجی کرونا از سـ ــوی وزارت بهداشـ ــت و همه
دستگاههایی که در این زمینه همکاری داشتهاند ،تأکید
کـ ــرد :اینکه توانسـ ــتهایم در شـ ــرایط سـ ــخت و نفس گیر
جنگ اقتصادی دشـ ــمن ،هـ ــم در زمینه تحقیـ ــق و تولید
واکسـ ــن داخلی و هم تهیه و تأمین واکسن خارجی مورد
نیاز کشـ ــور عملکرد موفقی داشـ ــته باشـ ــیم ،از افتخارات
ملت ایران است.

آقای سید حســین موسوی دارای شناسنامه شــماره  5029483111به شرح
دادخواســت به کالســه 112/9900612ح از این حوزه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جعفر موسوی به شناسنامه
شــماره  5029429310در تاریخ  1399/11/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگــی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر اســت به -1 :ســید
حســین موسوی فرزند ســید جعفر به شماره شناســنامه  9370متولد 1358
صادره از فامنین پسر متوفی  -2سیده مریم موسوی فرزند سید جعفر به شماره
شناســنامه  1320متولد  1365صادره از فامنین دختر متوفی  -3سیده فاطمه
موســوی فرزند سید جعفر به شماره شناســنامه  1339متولد  1349صادره از
فامنین دختر متوفی  -4خدیجه رجبی فرزند علیاصغر به شــماره شناســنامه
 4235متولد  1329صادره از فامنین همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشد ،از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مهدی رجبزاده  -رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

آقای علی صفائی دارای شناسنامه شماره  1563به شرح دادخواست به کالسه  112/9900631از
این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صفائی
به شناســنامه شــماره  266در تاریخ  1390/09/09در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر اســت به -1 :قربانعلی صفائی فرزند حسین به شماره
شناســنامه  1291و کد ملی  6479339673پســر متوفی  -2ابوالفضل صفائی فرزند حسین به
شماره شناسنامه  6479341902و کد ملی  6479341902پسر متوفی  -3محمود صفائی فرزند
حسین به شماره شناسنامه  1134و کد ملی  6479338103پسر متوفی  -4محمد صفائی فرزند
حســین به شماره شناســنامه  765و کد ملی  6479334841پسر متوفی  -5علی صفائی فرزند
حسین به شماره شناسنامه  1563و کد ملی  6479342364پسر متوفی  -6عباس صفائی فرزند
حســین به شماره شناســنامه  17و کد ملی  6479927311پسر متوفی  -7احمد صفائی فرزند
حســین به شماره شناسنامه  1041و کد ملی  6479337166پسر متوفی  -8اکرم صفائی فرزند
حسین به شماره شناســنامه  19و کد ملی  6479773500دختر متوفی  -9صغرا صفائی فرزند
حســین به شماره شناسنامه  6479334809و کد ملی  6479334809دختر متوفی  -10مریم
صفائی فرزند حســین به شماره شناســنامه  1292و کد ملی  6279339681دختر متوفی -11
فاطمه داودی فرزند جعفر به شماره شناسنامه  405و کد ملی  6479330651همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او باشد ،از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف  340مهدی رجبزاده  -رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف فامنین

واریز سود سهام عدالت تا پنجشنبه  28اسفند
هگمتانه ،گـ ــروه ایران و جهــــان :وزیر اقتصــــاد با بیان
اینکه تالش میکنیم سـ ــود ســــهام عدالــــت را به طور
کامل تا پنجشـ ــنبه واریـ ــز کنیم ،گفــــت :در مورد دامنه
نوسـ ــان بـ ــورس تصمیمگیری خواهد شــــد که از ســــه
حالت خارج نیست.
فرهاد دژپسـ ــند وزیراقتصاد در مورد واریز سود سهام
عدالت اظهارداشت :از  10روز قبل در تالشیم که سود
را از شـ ــرکتها بگیریـ ــم و قبل از عیــــد پرداخت کنیم.
سـ ــعی میکنیم چهارشـ ــنبه و پنجشنبه ســــود سهام
عدالت به حساب افراد واریز شود.
وز یـ ــر امـ ــور اقتصـ ــادی و دارایی بیان داشــــت :رقم
ً
سـ ــود عدد خوبی اسـ ــت؛ مثــــا برای یــــک خانواده
چهـ ــار نفره حـ ــدود  800هزار تومان واریز میشــــود.
میخواهیـ ــم آن را کامل به افــــراد بدهیم .میتوانیم
االن نفری  100هزار تومان بدهیم ،اما تالشـ ــمان این
اسـ ــت که تا آخر همین هفته به طور کامل پرداخت
شود.

 سه سناریو درباره دامنه نوسان بورس
وی در مــــورد اینکه دامنه نوســــان بــــورس تغییر کرده
اســــت ،تصریح کرد :قرار اســــت در جلسه شورای عالی
بورس تصمیمگیری شود .براســــاس مصوبه قرار شد
یک ماه پــــس از اجرای دامنــــه فعلی ،ارزیابی و بررسـ ــی
صورت بگیرد و در مورد آن تصمیم گیری شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد :حرفهایها دنبال این هستند
که از دامنــــه نامتقارن عبــــور کنیم .توده ســــهامداران
البته موافق نیستند .باید بحث شــــود که کدام دامنه
را انتخاب کنیم.
دژپســــند اظهار کــــرد :عدهای کــــه میگوینــــد از دامنه
نامتقارن عبور کنیم یک دیــــدگاه دیگری هم دارند که
دامنه نوسان به مثبت و منفی  10درصد برسد.
وی تضریح کرد :تصمیم گیری در مورد دامنه سه حالت
دارد؛ یا دامنه نوســــان نامتقارن یک مــــاه دیگر تمدید
میشــــود ،یا به حالت قبل برمیگردد و یا حالت جدید
مثبت و منفی باالتر در نظر گرفته خواهد شد.

اقدامات فناورانه اداره حراست
در جهت ایجاد شفافیت و کنترل فرآیندها بر پایه آی تی

ساخته شدهاند.
در پنجمین آیین الحاق تجهیـ ــزات رزمی به نیروی دریایی
سپاه از سامانههای موشکی که توانایی تغییر هدف پس
از شلیک را دارند نیز رونمایی شد.

دستور روحانی به نمکی درباره شفاف سازی روند واکسیناسیون
بر اساس اولویتها
وی پـ ــس از دریافـ ــت گـ ــزارش دسـ ــتگاههای ذیربـ ــط
درخصوص اقدامات انجام شـ ــده در مسیر تهیه و تأمین
واکسـ ــن مطمئن از کشورهای روسـ ــیه ،چین و هند ،در
پی نوشـ ــت این گزارش با قدردانـ ــی از تالشهای انجام
شـ ــده و همچنین تأکید بـ ــر تداوم پیگیریهـ ــا ،از وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت امور خارجه و
به ویژه سـ ــفیران ایران در این کشورها و همچنین بانک
مرکزی و سـ ــازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع ارزی
مـ ــورد نیاز برای تهیه واکسـ ــن مطمئـ ــن خارجی قدردانی
کرد.
رئیسجمهـ ــور همچنین بـ ــه وزیر بهداشـ ــت ،درمان و
آموزش پزشـ ــکی دسـ ــتور داد همانطور که در یک سال
گذشته تالش شـ ــده با ایجاد شـ ــفافیت و اطالع رسانی

خبــر

حسین مردانی در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر همدان:

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه

آگهی حصر وراثت

م.الف 341

وی ادامـ ــه داد :مطابق ماده  96قانون تأمین اجتماعی ,سـ ــازمان موظف
است که حقوق بازنشستگان خود را حداقل بهمیزان 39درصد افزایش
دهد اما بحث دیگر این اسـ ــت که قانون همسانسـ ــازی تصویب شده
ً
عمال
اسـ ــت و کف حقوق بازنشسـ ــتگان باید از حد قانونی کمتر نباشد .
شـ ــاید شـ ــاغالن بتوانند کسـ ــری دریافتی خـ ــود را برای تأمیـ ــن مخارج با
شغل دوم جبران کنند ،با مشـ ــکالتی که بازنشستگان دارند امیدواریم
مسـ ــؤوالن تأمین اجتماعی بهگونهای حقوق را افزایش دهند که بخشی
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و ارائـ ــه آمـ ــار دقیق از میـ ــزان شـ ــیوع و نحـ ــوه مقابله با
این بیماری به عنـ ــوان یکی از اصول و اسـ ــتانداردهای
پذیرفتـ ــه شـ ــده جهانـ ــی در فراینـ ــد مقابلـ ــه بـ ــا پاندمی
کووید 19بـ ــه عنوان یـ ــک اقـ ــدام اطمینانبخش عمل
شـ ــود ،در خصوص واکسیناسـ ــون نیز به همین شیوه
اقدام گردد.
روحانـ ــی تأکیـ ــد کـ ــرد :ضـ ــروری اسـ ــت که ملت شـ ــریف
طبـ ــق سـ ــند ملـ ــی تصویب شـ ــده درخصـ ــوص عملیات
واکسیناسـ ــیون ،در جریـ ــان جزییات این اقـ ــدام بزرگ نیز
قرار گیرند و با ایجاد شفافیت در این خصوص گامی دیگر
در راسـ ــتای اهتمام به دسترسی آزاد به جریان اطالعات در
دولت تدبیر و امید برداشته شود تا از بروز هرگونه تردید و
ابهامی در این زمینه جلوگیری گردد.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :مشــــاور شــــهردار ،مدیر
اداره حراسـ ــت و مدیر سیســــتم یکپارچه شهرسازی و
نوسـ ــازی شـ ــهرداری همدان ضمن تأکیــــد بر اهمیت
اقدامات پیشگیرانه با اصالح فرآیندها و ساختارسازی
در بدنه شـ ــهرداری و با بهره گیــــری از فناوری اطالعات
به تشـ ــریح مهمترین اقدامات شــــاخص انجام شده با
اسـ ــتفاده از توان فنی سـ ــازمانهای تخصصی از جمله
سازمان فناوری اطالعات در این اداره پرداخت.
حسـ ــین مردانی بـ ــا اعالم خبــــر راهانــــدازی مرکز پایش
و مانیتورینـ ــگ اداره حراسـ ــت در اقدامی کــــم نظیر در
سطح حراس ـ ـتهای کشـ ــور و نیز تقدیر و تشکر مدیر
حراسـ ــت و مشـ ــاور سـ ــازمان شــــهرداریهای وزارت
کشـ ــور توضیح داد :هدف از اجرای این پــــروژه کنترل،
تجزیه ،تحلیـ ــل و رصد جری ـــان دادههــــا در فرآیندهای
مکانیزه و سیستمی ،کنترل و صحت سنجی سالمت
دادههای ذخیره سـ ــازی شــــده در پایگاههای اطالعاتی
واقع در مرکز داده شهرداری و نیز پایش تصویری همه
محیطهای فیزیکی شـ ــهرداری و سطح شهر در جهت
اقدامات پیشگیرانه و سالم سازی محیط اداری و تردد
خودروهای عمومی شهر است.
مدیر اداره حراسـ ــت افزود :اجرای پروژه صحت سنجی
پروندههـ ــای شـ ــهرداری منطقــــه یک شــــامل بیش از
پنجاه و سـ ــه هزار پرونده و سه میلیون برگ سند قبل
از انجام اسـ ــکن پروندهها و ایجاد آرشیو الکترونیک از
دیگر اقدامات قابل توجه اداره حراست در جهت مهیا
نمودن زیرسـ ــاخت الزم در اجرای سیســــتم یکپارچه و
نیز پاالیش اسناد است.
مردانی در این جلسـ ــه با تأکید بر اهمیت سیســــتمی
شـ ــدن امور ،تسـ ــریع در اجــــرای فرآیندهــــای اداری به
خصوص اخذ پروانه سـ ــاختمانی و جلوگیری از هرگونه
سوء استفاده و جعل در اسناد شهرداری ،از آغاز اجرای
پروژه مهم سیسـ ــتم یکپارچه شهرســــازی و نوســــازی
شـ ــهرداری همدان توسط کارگروه ویژه اداره حراست و
حضور پیمانکار مربوطه خبر داد و تصریح کرد :با تالش
بی وقفـ ــه کارشناسـ ــان آی تی اداره حراســــت به زودی
شاهد عملیاتی شدن این پروژه خواهیم شد.

وی در ادامه ضمن تشــــریح دیگر اقدامات انجام شده
اداره حراست افزود :امکان صدور مجوز الکترونیکی و
مکان محور تعمیرات جزئی ،اساســــی و باغات نیز برای
اولین بار توســــط کارشناســــان آی تی اداره حراست در
شــــهرداری همدان ایجاد شده اســــت و با انجام تست
حراســــتی و تأیید خروجی مطلوب آن ،بــــه زودی پروژه
مذکــــور در اداره پیشــــگیری و رفــــع تخلفــــات شـ ــهری
(پلیس ساختمان) عملیاتی خواهد شد.
مشــــاور شــــهردار همــــدان در ادامــــه ضمن اشـ ــاره به
انتخاب اداره حراســــت شــــهرداری همــــدان به عنوان
حراســــت برتر اســــتان در ســــال  99به تشــــریح سـ ــایر
اقدامات انجام شــــده در این حــــوزه پرداخت و تصریح
کرد :با هدف صیانت از حقوق بیت المال و اسـ ــتفاده
بهینه از امکانات ،سیســــتمی کردن فرآیند خرید گل و
گیاه و تهیه و توزیع آســــفالت با هــــدف کاهش اعمال
نفوذ افراد و ایجاد شــــفافیت و صرفهجویی در دسـ ــتور
کار قرار دارد.
مردانــــی در پایــــان ضمن اشــــاره بــــه اقدامــــات خاص
حراســــتی که از کارهای معمول مجموعههای حراستی
اســــت به رویکرد اداره حراســــت شــــهرداری همدان بر
اهمیــــت اقدامــــات پیشــــگیرانه تأکیــــد و از راهاندازی
ســــامانه پیامکــــی " "30001458به عنوان پــــل ارتباطی
شهروندان خبر داد.

آگهی حصر وراثت

آقای محمدرضا حیدری مشــکور دارای شناسنامه شــماره  4040375246به شرح
دادخواســت به کالســه  785/99از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان نعمتاله حیدری مشکور به شناسنامه شماره 556
در تاریــخ  83/07/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حینالفوت
آن متوفی /متوفیه منحصر اســت به -1 :محمدرضا حیدری مشــکور فرزند نعمتاله
به شــماره شناســنامه  4040375246متولــد  79/07/18فرزنــد متوفی  -2امید
حیدری مشــکور فرزند نعمتاله به شماره شناســنامه  167متولد  66/08/02فرزند
متوفی  -3خدیجه حســینی پرند فرزند سید محمود به شماره شناسنامه  449متولد
 41/03/06همسر متوفی  -4مینا حیدری مشکور فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه
 4040203941متولــد  72/06/06فرزنــد متوفی  -5ناهید حیدری مشــکور فرزند
نعمتاله به شــماره شناسنامه  268متولد  67/11/28فرزند متوفی  -6فریبا حیدری
مشــکور فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه  4040158296متولد  71/01/24فرزند
متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 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 573
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با ما همراه باشید
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6

ورزش

خبــر

همدان رکورددار دورههای آموزشی
ورزش همگانی کشور
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :رئیـ ــس آکادمی آمـ ــوزش هیـ ــأت ورزشهای
همگانی همدان گفت :این استان رکورد دار برگزاری دورههای مربیگری
و کارگاههای دانش افزایی رشتههای زیرمجموعه ورزش همگانی کشور
است.

علیرضـ ــا نوروزی اظهـ ــار کرد :از ابتدای امسـ ــال تاکنون بیـ ــش از  20دوره
آموزشی به صورت برخط و حضوری برگزار شد.
وی اضافه کرد :حتی شیوع کرونا مانع از فعالیتهای آموزشی ورزشهای
همگانی همدان نشد و حتی به صورت برخط نسبت به برگزاری کالسها
و کارگاهها اقدام کردیم.
نـ ــوروزی بیان کـ ــرد :برگـ ــزاری نخســــتین کارگاه بازیهای رومیـ ــزی ،دوره
سـ ــاختارقامتی ،اولین کارگاه جامپینگ فیتنس بانـ ــوان ،دوره مربیگری

شاگردان طالیی منش بر بام لیگ  2ایران

حضور  2جودوکار همدانی
در اردوی تیم ملی

شهرداری همدان قهرمان نیم فصل شد

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش 2 :بانـ ــوی همدانی به اردوی
آماده سازی تیم ملی جودو کشور اعزام شدند.
فرزانه احـ ــدی راد و مریم بربط  2جودوکار مسـ ــتعد و
با سـ ــابقه همدانـ ــی در اردوی آماده سـ ــازی تیم ملی
حضور دارند.
ایـ ــن اردوی آماده سـ ــازی تا  27اسـ ــفندماه جاری به
میزبانی مشـ ــهد مقدس دایر اسـ ــت و ملی پوشان
جهت حضـ ــور در مسـ ــابقات قهرمانی آسـ ــیا آماده
میشوند.
تیم ملـ ــی جودو بانـ ــوان فروردیـ ــن ماه آینـ ــده عازم
مسـ ــابقات قهرمانی آسـ ــیا که بـ ــه میزبانی کشـ ــور
قرقیزستان برگزار میشود ،خواهد شد.
همپنین یوسف غالمی داور مطرح همدانی در جمع
 10داور برتر سوپر لیگ جودو کشور معرفی شد.

هگمتانه ،گروه ورزش :تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان در
هفته سیزدهم رقابتهای گروه یک لیگ دسته  2فوتبال
کشـ ــور با برتری مقابل علم و ادب تبریـ ــز عنوان قهرمانی
نیم فصل را کسب کردند.
در ایـ ــن دیـ ــدار که عصـ ــر دیـ ــروز دوشـ ــنبه بـ ــه میزبانی
ورزشـ ــگاه شـ ــهید حاجی بابایی مریانج برگزار شـ ــد ،تیم
شـ ــهرداری با یک گل میهمان خود علـ ــم و ادب تبریز را
شکست داد.
گل شهرداری همدان در دقیقه  89نیمه دوم به ثمر رسید
تا عالوه بر تصاحـ ــب صدرجدول ،قهرمان نیم فصل گروه
یک شوند.
شهرداری همدان پس از پایان نیم فصل اول با هفت برد،
پنج مساوی و تنها یک باخت در صدر ایستاد.
علم و ادب تبریز نیز به نخستین باخت خود در نیم فصل
اول رسید.
این تیـ ــم با  23امتیـ ــاز پس از شـ ــهرداری که بـ ــا  26امتیاز
صدرنشین شد ،در جایگاه دوم قرار گرفت.
شـ ــهرداری همدان با برگزاری جشـ ــن قهرمانی نیم فصل
راهی تعطیالت نوروزی شد.

دیدارهای حساس لیگ برتر
فوتبال کشور
به داوران همدانی سپرده شد
هگمتانه ،گروه ورزش :کمیته داوران فدراسـ ــیون از
سـ ــه داور همدانی برای قضاوت دیدارهای حساس
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال کشور دعوت کرد.
دیدار تیمهای سـ ــپاهان اصفهان و تراکتورسـ ــازی
تبریـ ــز در شـ ــرایطی چهارشـ ــنبه هفته جـ ــاری برگزار
م یشـ ــود که "پیام حیدری" داور همدانی این بازی را
قضاوت میکند .همچنین "مهـ ــدی الوندی" دیگر
داور همدانی به عنـ ــوان کمک داور دوم در این بازی
حضور خواهد یافت.
دیدار تیمهای پرسـ ــپولیس تهران و نفت مسـ ــجد
سـ ــلیمان را نیز "دکتر بیژن حیـ ــدری" از داوران بین
المللی همدان قضاوت میکند.
این مسـ ــابقه پنجشـ ــنبه هفتـ ــه جاری بـ ــه میزبانی
ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
کمـ ــک داور بیـ ــن المللـ ــی همـ ــدان نیـ ــز در هفته
شانزدهم لیگ برتر بانوان قضاوت میکند.
بهاره سـ ــیفی نهاوندی قرار اسـ ــت به عنوان کمک
داور اول دیـ ــدار تی مهـ ــای شـ ــهرداری بـ ــم و وچـ ــان
کردستان که امروز سه شـ ــنبه در بم برگزار میشود
را قضاوت کند.
دکتـ ــر بیژن حیـ ــدری ،پیام حیـ ــدری و بهاره سـ ــیفی
نهاوندی سـ ــه داور همدانـ ــی در فهرسـ ــت داوران
بینالمللی فوتبال در سال میالدی  2021قرار دارند.
همدان از جایگاه ارزندهای به لحـ ــاظ داوری در تاریخ
فوتبال کشور برخوردار است.
در حال حاضر  80داور همدانی در عرصههای ملی و
بینالمللیفوتبالقضاوتمیکنند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد:

بازرسی متوالی از اماکن
ورزشی کشور
عدم عرضه و تجویز دارو

هگمتانه ،گروه ورزش :رئیس فدراسـ ــیون پزشکی
ورزشـ ــی گفت :ناظران فدراسـ ــیون پزشکی ورزشی
تا سـ ــرحد توان در جهت حفظ سالمت ورزشکاران
تالش خواهند کرد.
غالمرضـ ــا نـ ــوروزی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اهمیـ ــت رعایت
شیوهنامههای بهداشـ ــتی در اماکن و باشگاههای
ورزشی ،گفت :سال  99در شرایطی رو به پایان است
که از ابتدای سال خانواده پزشکی ورزشی در سراسر
کشـ ــور عالوه بر پیگیری دیگر برنامهها و امور جاری
فدراسـ ــیون ،با دغدغـ ــه مندی در جهـ ــت نظارت بر
اجرای شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی گام برداشت ،در
این رابطه عالوه بر فعالیت گسترده افسران کنترل
سـ ــامت در مسـ ــابقات ورزشـ ــی 720 ،ناظر کمیته
نظارت بر سـ ــامت اماکن ورزشـ ــی حسب قوانین
و مقررات بر روند فعالیت باشـ ــگاههای ورزشـ ــی نیز
نظارتداشتند.
دکتر نـ ــوروزی با بیان اینکه با اهتمام سـ ــتاد مقابله
با کرونـ ــا در ورزش شـ ــیوهنامه بهداشـ ــتی فعالیت
باشگاهها و مراکز ورزشی تهیه شد و از طریق وزارت
بهداشـ ــت ،درمان و آموزش پزشـ ــکی ابالغ گردید،
خاطر نشـ ــان کرد :اطمینان داریم که باشـ ــگاه داران
محترم و همچنین ورزشکاران عزیز خود نیز نسبت
به اهمیت سالمت و همچنین قطع زنجیره انتقال
کرونا دغدغـ ــه الزم را دارند با این حـ ــال ناظران ما نیز
نظارت الزم را در این خصوص انجام میدهند.
وی افـ ــزود :در وهلـ ــه اول رعایـ ــت شـ ــیوهنامههای
بهداشـ ــتی ضـ ــد کرونا در باشـ ــگاههای ورزشـ ــی در
بازرس ـــیها مورد توجه قرار داشـ ــته اسـ ــت و در این
باره از ابتدای سـ ــال تاکنون بیش از  28هزار بازرسی
از باشـ ــگاههای ورزشی سطح کشـ ــور صورت گرفته
اسـ ــت و با هماهنگـ ــی ادارات کل ورزش و جوانان
در صورت مشـ ــاهده تخلف ،برخـ ــورد قانونی الزم با
باشگاهها صورت گرفته است.
رئیس فدراسـ ــیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد:
فدراسـ ــیون پزشـ ــکی ورزشـ ــی در عین حـ ــال دیگر
جنبههای حفظ سالمت ورزشـ ــکاران را مد نظر دارد
به عنوان مثال عدم عرضه ،تجویز و فروش مکمل
و داروها را نیز در باشگاهها رصد میکند.
نوروزی خاطر نشان کرد :از دیگر سرفصلهایی که در
این بازرس ـ ـیها مد نظر قرار دارد عضویت ورزشکاران
در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی
اسـ ــت چرا که این کمیته فرصتی برای جامعه ورزش
اسـ ــت تا در صـ ــورت بروز آسـ ــیب دیدگـ ــی بتوانند از
خدماتتخصصیفدراسیونبهرهمندشوند.

محمـ ــد رمضانی ،محمد رضا علی نقی ،ارشـ ــیا ذکاوت پور،
علیرضـ ــا عباسـ ــی ،امیر حسـ ــین بهرامی ،محمـ ــد مهدی
سوادی ،سید بهنام کشوری ،محمد امین میرزایی ،مهراد
زارعی ،پارسا عربیخواه ،پارسا رسولی
همچنیـ ــن در چارچـ ــوب لیگ نوجوانـ ــان کشـ ــور 2 ،تیم
اکباتان و شهرداری همدان به مصاف یکدیگر میروند.
این مسـ ــابقات در ورزشگاه شـ ــهید شمسی پور همدان
برگزار میشود.

روز سهشنبه (پنجم اسفند) آخرین روز این رقابتها با دو
دیدار بـ ــه میزبانی خانه والیبال تهران پیگیری شـ ــد که در
دیدار ردهبندی ،تیمهای ایرانشـ ــید چالوس و عقاب ملل
اردبیل برای کسب مقام سومی به مصاف یکدیگر رفتند
و نماینده چالوس با شکست سه بر دو حریف ،به نشان
برنز این رقابتها دست یافت.
در دیدار نهایی این مسابقات نیز ،تیمهای پاس گرگان و
مس رفسـ ــنجان به مصاف هم رفتند و نماینده گرگان با
شکست سه بر صفر حریف به مقام قهرمانی لیگ دسته
یک مردان سال  99دست یافت.
بدین ترتیب بیسـ ــت و نهمین دوره مسـ ــابقات والیبال
قهرمانی باشگاههای دسـ ــته یک مردان ایران جام سردار
شهید حاج قاسم سـ ــلیمانی که از  24آبانماه با حضور 18
تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شـ ــده بـ ــود ،پس از برگزاری
 159مسـ ــابقه ،بـ ــا قهرمانی پاس گـ ــرگان به پایان رسـ ــید.
پاس گرگان در این رقابتها  21بار به میدان رفت و بدون
شکست قهرمان شد.
تیمهای مس رفسـ ــنجان ،ایرانشـ ــید چالـ ــوس و عقاب
ملل اردبیل نیـ ــز مقامهای دوم تا چهـ ــارم این رقابتها را
از آن خود کردند .پاس گرگان و مس رفسنجان با کسب
مقام قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ دسـ ــته یک سال 99
سهمیه لیگ برتر سال  1400نیز دریافت کردند.
کمیته برگـ ــزاری رویدادها و مسـ ــابقات ردهبنـ ــدی نهایی
لیگ دسته یک مردان در سال  99را به قرار زیر اعالم کرد:
پاس گرگان
مس رفسنجان
ایرانشید چالوس
عقاب ملل اردبیل
*سروقامتان همدان
هوادار تهران
فوالد خراسان
زندهیاد باقرزاده
اشتاد سازه مشهد
صنایع اردکان
خوش سیما آمل
مقاومت بسیج
سامسونگ قائمشهر
ملوان تهران
شهرداری جوان ارومیه
رعد پدافند قم
تخت جمشید مرودشت
اسپورت هوشیار تبریز

پیروزی رسید.
بــــازی رفت  2تیم ســــه بــــر یک به ســــود تیـ ــم دیلمان
ســــلماس به پایان رســــیده بود و  2تیــــم در مجموع به
تساوی سه بر سه دست یافتند.
با این حال تیم شــــهرداری همدان به دلیل گل زده در
خانه حریف موفق به صعود به دور نهایی شد.
مهــــدی خانی و حســــین روحینــــا دو گل تیـ ــم جوانان
شهرداری در این بازی را به ثمر رساندند.

«اصغر جهانیان» عضو هیأت رئیسه فدراسیون
موتورسواری و اتومبیلرانی شد
هگمتانه ،گروه ورزش :طی حکمی از طرف مازیار نازمی
رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی «اصغر
جهانیان» به عنوان عضو هیأت رئیسه این فدراسیون
منصوب و معرفی شد.
در راستای هماهنگی و همگرایی با هیأت ها 7 ،رئیس
هیأت استانی در هیأت رئیسه فدراسیون حضور پیدا
کردند.
جمعی از روسـ ــای هیأتهای اســــتانی در فدراســــیون
موتورسواری و اتومبیلرانی حضور پیدا کرده و با رئیس
فدراسیون دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسـ ــه اصغر جهانیان رئیس هیأت استان به
همراه روسـ ــای هیأت خراسان رضوی ،سمنان ،گیالن،
فـ ــارس ،مازندران و آذربایجان شــــرقی بــــه عضویت در

پرونده لیگ دسته یک والیبال
با رتبه پنجمی سروقامتان همدان بسته شد
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :کمیتـ ــه برگـ ــزاری رویدادهـ ــا و
مسـ ــابقات ،ردهبنـ ــدی نهایـ ــی بیسـ ــت و نهمیـ ــن دوره
مسـ ــابقات والیبـ ــال قهرمانی باشـ ــگاههای دسـ ــته یک
مردان ایران جام سـ ــردار شـ ــهید حاج قاسم سـ ــلیمانی را
اعالم کرد.
لیگ دسته یک مردان سال  99روز شنبه یکم شهریورماه
در سالن استاد فارسـ ــی آکادمی ملی المپیک قرعهکشی
شد و مرحله مقدماتی این رقابتها با حضور  18تیم در دو
گروه به صورت متمرکز از  24آبانماه آغاز شد.
تی مهـ ــای شـ ــهرداری جـ ــوان ارومیـ ــه ،مس رفسـ ــنجان،
سـ ــروقامتان همـ ــدان ،مقاومت بسـ ــیج ،ملـ ــوان تهران،
مجتمـ ــع فـ ــوالد خراسـ ــان ،اشتادسـ ــازه،تخت جمشـ ــید
مرودشـ ــت و هـ ــوادار تهران در گـ ــروه الف با هـ ــم رقابت
کردند.
در گـ ــروه ب نیـ ــز تیمهای رعـ ــد پدافند قم ،سامسـ ــونگ
جویبار ،عقاب ملل اردبیل ،پـ ــاس گرگان ،صنایع اردکان،
ایرانشید چالوس ،خوش سیمای آمل ،مرحوم باقرزاده و
اسپرت هوشیار تبریز به مصاف هم رفتند.
مرحلـ ــه مقدماتـ ــی ایـ ــن رقابتها پـ ــس از برگـ ــزاری 144
مسـ ــابقه ،اول بهمنماه به پایان رسـ ــید و تیمهای مس
رفسـ ــنجان ،هوادار تهران ،سـ ــروقامتان همـ ــدان و فوالد
خراسـ ــان به عنوان تیمهای اول تا چهـ ــارم گروه یک راهی
مرحله پلیآف شدند.
در گروه دوم نیز تیمهای پاس گرگان ،عقاب ملل اردبیل،
ایرانشـ ــید چالوس و زندهیاد باقرزاده بـ ــه عنوان تیمهای
اول تا چهارم جدول به مرحله پلیآف صعود کردند.
مرحل ه پلیآف لیگ دسـ ــته یـ ــک مردان سـ ــال  99نیز از روز
پن جشـ ــنبه  16بهمنماه به صورت متمرکز و دو برد از سـ ــه
بازی در گرگان آغاز شـ ــد و  20بهمنماه با برگزاری  9مسابقه
به پایان رسـ ــید .در پایان این مرحلـ ــه تیمهای پاس گرگان،
مس رفسنجان ،ایرانشید چالوس و عقاب ملل اردبیل با
شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.
مرحله نیمهنهایی لیگ دسـ ــته یک مردان ایران نیز از روز
جمعه یکم اسـ ــفندماه بـ ــه میزبانی خانه والیبـ ــال تهران
آغاز شـ ــد و در ایـ ــن مرحلـ ــه ،تیمهای مس رفسـ ــنجان و
عقاب ملل اردبیل به مصـ ــاف یکدیگر رفتند و تیم پاس
گرگان که تا کنون شکسـ ــتی در این رقابتها نداشت ،با
ایرانشید چالوس روبهرو شد.
در پایـ ــان تیمهـ ــای پـ ــاس گـ ــرگان و مس رفسـ ــنجان با
شکسـ ــت حریفان خـ ــود بـ ــه دیـ ــدار نهایـ ــی راه یافتند و
تیمهای ایرانشید چالوس و عقاب ملل اردبیل نیز برگزار
کننده دیدار ردهبندی شدند.

صعود شهرداری همدان
به مرحله نهایی لیگ فوتبال جوانان کشور

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تیــــم شــــهرداری همدان به
مرحله نهایی رقابتهای لیگ فوتبال جوانان کشــــور
صعود کرد.
دور برگشـ ــت لیگ فوتبال جوانان کشــــور عصر دیروز
دوشـ ــنبه در شـ ــهرهای مختلــــف برگــــزار شــــد و تیــــم
شهرداری برابر دیلمان سلماس به پیروزی رسید.
در این دیدار که به میزبانی ورزشــــگاه شــــهید شمسی
پـ ــور همدان برگزار شـ ــد ،تیم شــــهرداری  2بــــر صفر به

صعود شهرداری همدان به مرحله سوم لیگ نونهاالن کشور
هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :تیم شـ ــهرداری همـ ــدان با برتری
مقابل شهبازطالیی زنجان به مرحله سوم لیگ نونهاالن
باشگاههای کشور صعود کرد.
در این دیدار که در ورزشـ ــگاه شهید شمسی پور همدان
برگزار شـ ــد ،شـ ــهرداری با نتیجه یک بر صفر برابر میهمان
خود به پیروزی رسید.
ارشـ ــیا ذکاوت پور در دقیقـ ــه  10بـ ــازی گل پیروزی بخش
شـ ــهرداری را به ثمر رساند تا این گل سـ ــه امتیازی جشن
صعودی برای شهرداری همدان باشد.
بازی رفـ ــت  2تیم در زنجان با تسـ ــاوی یک بـ ــر یک خاتمه
یافته بود.
شـ ــهرداری همدان در مجمـ ــوع  2دیدار رفت و برگشـ ــت
توانست با برتری مقابل شـ ــهباز زنجان راهی مرحله سوم
شد.
این رقابتها در رده سنی زیر  15سال برگزار میشود.
* ترکیب تیم زیر  15سال شهرداری همدان:
سرمربی :محمود خدابخشی
مربی :مجید محبی
مربی :احمد رهرو
سرپرست :مهدی شمسی پور
بازیکنان :محمد امین میرزایی ،مانی صباحی ،امیرمهدی
شـ ــکوفه افسـ ــر ،امیر رضا بیـ ــات ،امیرحسـ ــین جعفری،
ابوالفضل علی کرمی ،ابوالفضل رمضانی ،سـ ــینا شـ ــریفی،

آمادگی جسـ ــمانی ،آزمون مرحله هفت یوگا ،سـ ــمینار کراس ترینینیگ،
کارگاه طراحی تمرین و کارگاه تغذیه جزو مهمترین برنامهها بود.
وی اجـ ــرای طـ ــرح سـ ــاختار قامتـ ــی وزارت ورزش و جوانـ ــان را یکــــی از
دسـ ــتاوردهای مهم ورزش همگانی همدان در سـ ــال جاری دانســــت و
گفت :در این طرح هیأت همگانی اسـ ــتان سـ ــال موفقی را ســــپری کرد و
جزو برترینهای کشور بود.
رئیـ ــس آکادمی آمـ ــوزش هیأت ورزشهـ ــای همگانی همـ ــدان جایگاه

مربیان همدان در کشــــور را مطلوب دانست و گفت :تا پایان امسال نیز
یکصد مربی جدید به خانواده بزرگ مربیان همگانی این اســــتان افزوده
خواهند شد.
وی افزود :هم اکنــــون بیش از  2هزار و  500مربی در رشــــتههای مختلف
ورزشهای همگانی اســــتان همدان فعالیت دارند ضمن اینکه بیش از
 20هزار ورزشکار ســــازمان یافته داریم .همدان یکی از استانهای نمونه
در توسعه ورزشهای همگانی کشور است.

با ما همراه باشید

هیأت رئیسه فدراسیون درآمدند.
همچنین در پایان جلســــه که با حضور روسـ ــای بخش
موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد مصطفی پیردهقان
به عنوان رئیس کمیته موتور اندرو معرفی گردید.
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سردار شهید صوفی
مبتکر حماسه رژه  5لشکر همدان

همه دانا

پایی که بعد از  14سال بازگشت
معمار کادرسازی و سازماندهی رزمندگان

هگمتانه ،گروه همه دانا :محسـ ــن رضایی( فرمانده ارشد
دفـ ــاع مقدس) در خصوص رژه پنج لشـ ــکر گفته اسـ ــت:
یکـ ــی از چهرههای اسـ ــتان همـ ــدان بود ،در جنـ ــگ اعزام
باشـ ــکوه او خـ ــارج از تـ ــوان یک اسـ ــتان بود و بسـ ــیاری را
شگفتزده کرد ،برادرمان شهید حسن صوفی در این کار
مهم نقش مؤثری داشـ ــت .در روز رژه انبوهی از رزمندگان
حضور داشـ ــتند و عظمت حضورشان دو الی سه کیلومتر
بـ ــود فکر کنم امام (ره) سـ ــه بـ ــار این رژه را دیـ ــده بودند و
میخواستند این صحنهها تکرار شود.
شهریور سال  1377باالخره بعد از گذشت  14سال پایش
به همدان رسید14 .سال انتظار 14 ،سال صبوری14 ،سال
امید برای در آغوش کشیدن تابوتی که حضور دوبارهاش
بود ،گیرم به اندازه یک استخوان پا!
آن روزها گلزار شــــهدای همدان جا نداشت اندک جای
باقیمانـ ــده در گلـ ــزار شـ ــهدای همدان در همسـ ــایگی
برادران شـ ــهید بهادربیگی بود ،جایـ ــی کنار باغچه فقط
به اندازه پای صوفی...
زمسـ ــتان همـ ــدان سـ ــال  41خیلـ ــی سـ ــرد بـ ــود نـ ــوای
دلنشـ ــین اذان بر پشت بامهای پوشـ ــیده از برف ،خبر
از تولد کودکی خوش قدم مــــیداد که برکت حضورش
را پیشـ ــتر روانه کسـ ــب و کار "آقـ ــا جان" کرده بـ ــود .آقا
جـ ــان امـ ــا آن روز در خانه نبـ ــود نه فقـ ــط آن روز که عمر
آقا جان در جادهها طی میشــــد! یک اداره راه بود و یک
آقـ ــا محمدعلـ ــی صوفی .وقتـ ــی به خانه رسـ ــید و کودک
درشــــت اندام و َ
آرامش را دید زیرلب گفت" :اســــمش
حسن باشه"...

زندگی نامه شهید
شـ ــهید حسـ ــن صوفـ ــی هنگامی کـ ــه در سـ ــال 1341
امـ ــام خمینـ ــی(ره) درتـ ــدارک قیـ ــام الهی خـ ــود بود در
همدان چشـ ــم برجهان گشـ ــود .در طفولیت بیشـ ــتر
اوقات خـ ــود را در مجالس مذهبی و مراسـ ــم عزاداری
ائمه اطهـ ــار (ع) سـ ــپری نمود تـ ــا اینکه بـ ــرای تحصیل
قدم در مدرسـ ــه نهاد با پشـ ــت سـ ــر گذاشـ ــتن دوران
ابتدایی و دبیرسـ ــتان موفـ ــق به اخذ دیپلـ ــم با معدل
 19گردیـ ــد .در حالیکـ ــه زمینـ ــه بـ ــرای حضـ ــور او در
دانشـ ــگاه بسـ ــیار مسـ ــتعد بود اما وظیفـ ــه را در جای
دیگـ ــری میدیـ ــد و وجـ ــود خـ ــود را وقف مشـ ــکالت و
سـ ــختیهایی میدانسـ ــت کـ ــه از بـ ــدو پیـ ــروزی خون
بـ ــر شمشـ ــیر و حکومت اسـ ــامی هـ ــر روز بهنوعی قد
میکشـ ــیدند .بدین خاطر در سـ ــال  60با پیوسـ ــتن به
تشکیالت سپاه پاسـ ــداران به باختران جهت طی یک
دوره آموزشـ ــی عزیمت نمـ ــود .او بعـ ــد از اتمام مراحل
آموزشـ ــی به دلیل لیاقت و کاردانی ،ب ـ ـه عنوان ارزیاب
پادگان شـ ــهدای باختران انتخاب شـ ــد و بعد از مدتی
مسـ ــؤول ارزیابی پادگان گردید .سـ ــپس به تشخیص
مسـ ــؤولین ستاد سـ ــپاه منطقه  7سـ ــابق مسؤولیت
پرسنلی و سـ ــازماندهی تیپ ویژه شهدا به وی محول
شـ ــد .بعد از آن به سـ ــمت مسـ ــؤول پرسـ ــنلی سـ ــپاه
پاسـ ــداران انقالب اسـ ــامی همدان منصوب گردید و
پس از یک سـ ــال به فرماندهی بسیج سپاه پاسداران
انقالب اسـ ــامی برگزیده شـ ــد ،که در این مسؤولیت
نیز مانند گذشـ ــته خدمات ارزنده و شایستهای از خود

بازخوانی وصیتنامه شهید حسن صوفی

دنیا را همچون آزمایشگاهی دیدم

هگمتانه ،گروه همه دانا« :شـ ــهادت ،فنا شدن انسان
برای نیل به سرچشـ ــمه نور و نزدیک شدن به هستی
مطلق است .شـ ــهادت ،راهی است که شهید آگاهانه
و به خاطر هدفی مقدس و به تعبیر قرآن ”فی سـ ــبیل
اهلل” انتخاب میکند».
به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شـ ــهادت وصیتنامه
سردار شـ ــهید حسـ ــن صوفی؛ فرمانده سپاه همدان
منتشر میشود:
اللهم الرزقنى توفیق الشهاده فى سبیلک
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اینجانـ ــب حسـ ــن صوفى فرزنـ ــد محمد علـ ــى صوفى
شـ ــماره شناسـ ــنامه  467متولد  1341آستانه عزیمتم
به میدان عمل ،الزم دیدم مسـ ــائلم را بنویسـ ــم شاید
انشاءا ...توفیق حاصل شود به دیدار دوست بروم ،چرا
که در طول زندگانیم به ویژه در طول مدت فعالیتم در
سپاه پاسداران انقالب اسالمى دنیا را آزمایشگاه دیدم
و چون آزمایش میکنند باید بیشـ ــتر بکوشیم و هیچ
هدفى راضیـ ــم نمى کرد و هیچ مقصـ ــدى مرا قانع نمى
کرد ،اال مطلب اصلى.
در چنین مـ ــواردى الزم بـ ــود به دلیل ضـ ــرورت کارى،
سـ ــام هاى اضافى بدهـ ــم این را هم ضـ ــرورت ندیدم،
ولى دلم جاى دیگر بود ،و اصال روحم با اینها سـ ــازگارى
ندارد.
به هرحال فعال قبـ ــل از اینکه مطلب فرعى را بیان کنم
الزم اسـ ــت در مورد مسـ ــائل زندگانیم بگویـ ــم .پدر و
مادرم فراوان براى من زحمت کشیده اند به خصوص
مادرم که متأسفانه کارهاى سپاه اجازه نداد چند روزى
ایشان را به زیارت ببرم ولى از برادر عزیز و سرور گرامیم
درخواست دارم که ترتیبى دهد تا مادرم سالیانه یکبار
به زیارت برود ،همچنین از این مسـ ــئله که نتوانستم
دین خود را نسـ ــبت به پدر و مادرم ادا کنم ،از خداوند
سبحان و والدینم تقاضاى عفو دارم.
بنده در مـ ــدت خدمتم در سـ ــپاه هیچگونه سـ ــودى
به این نهـ ــاد خونبـ ــار و جوشـ ــیده از خون نداشـ ــتم.
هیچگونه چشم داشتى هم بعد از رحلتم ندارم .از پدر
و مادرم و از خواهران عزیزم و از جعفر و سـ ــعید و وحید
و عباس مى خواهم در صورتى که از من ناراحتى دیدند
عفو کنند.
از مـ ــادر عزیـ ــز و خواهرانم و سـ ــایر اقوام مـ ــى خواهم
حجاب اسـ ــامى را کامال رعایـ ــت نماینـ ــد ،از عباس و
جعفر و سـ ــعید مـ ــى خواهم بعد از رسـ ــیدن به سـ ــن
قانونـ ــى در جبهه هاى دفـ ــاع از انقالب ،جنـ ــگ یا غیر
جنگ حضور داشته باشند.

از پـ ــدر و مـ ــادرم مـ ــى خواهـ ــم بـ ــه خاطر نبـ ــودن من
هیچگونه غم و اندوهى نداشته باشد و براى سالمتى
رهبر زمانمان دعا کنند.
از پدر و مادرم میخواهم بعد از رحلتم با سـ ــینه سپر و
روحیه باز به جاى مراسم عزا جشن گرفته و لباس شاد
پوشیده و از خدا سپاسگزارى کنند به خاطر نعمتش
به خانواده ما.
همچنیـ ــن در مراسـ ــم بگوئیـ ــد مسـ ــئله اصلى جنگ
اسـ ــت و آرزو داشـ ــتم پیروزى اسـ ــام بر کفر صدامى را
خانواده شـ ــهدا و مفقودین ببینند که انشاءا ...تحقق
پیدا خواهد کرد.
از پدر و مادرم مى خواهـ ــم دعاى کمیل و نماز جمعه را
ترک نکنند و مراسـ ــم عزادارى حسین و ائمه(ع) را ترک
نکنند و بچهها را ترغیب کنند در مراسم شرکت کنند
چرا که رمز پیروزى توسل به حسین(ع) است در مورد
وسـ ــایل رفاهى که بنیاد شـ ــهید در اختیار خانواده ما
قرار مى دهد به هیچ وجه شـ ــما نگیرید و بنده به هیچ
وجه حاضر نیستم دولت جمهورى اسالمى که دولت
مستضعفین است تحت فشار قرار گیرد.
والسالم.
اللهم الرزقنى توفیق الشهاده فى سبیلک
العبد مشتاق الشهاده.
.63/12/25
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عصر خاطره

از هزاران تن ،یک تن صوفیاند
نشان داد .عضویت در سـ ــپاه و رشد فوقالعاده او در
مدت حضور سـ ــه سـ ــاله ،وی را به مسـ ــؤولیت ارزیابی
سـ ــپاهیان ،تئوریسـ ــین و مغز متفکر تیپ ویژه شهدا
و قائممقامی لشـ ــکر حضرت حجت(عج) رسـ ــاند و در
نهایـ ــت ابتـ ــکار ویژهاش منجـ ــر به تشـ ــکیل و رژه پنج
لشـ ــکر همدان شـ ــد که به گواه صاحبنظـ ــران پایهگذار
وجود سـ ــپاهیان حضرت محمد (ص) است.
شـ ــهید صوفـ ــی فرماندهـ ــی دالور ،مخلـ ــص و در عین
حـ ــال مدیری بـ ــا بینش قوی بـ ــود که در تعـ ــداد زیادی
از عملیاتهـ ــای تیـ ــپ ویـ ــژه شـ ــهدا در کردسـ ــتان از
جمله عملیاتهـ ــای دربندیخان -والفجـ ــر - 2والفجر5
 میمـ ــک و ...حضور مؤثـ ــر و فعالی داشـ ــت .او آخرینباری که بهسوی جبهه می شـ ــتافت ،هنگامی بود که با
چهرهای بشـ ــاش و شاداب جهت شـ ــرکت در عملیات
بدر اعزام گردید.
سـ ــردار رشید اسـ ــام شـ ــهید حسـ ــن صوفی در چنین
روزی یعنی بیسـ ــت و ششـ ــمین روز از اسفند سال63
در همان عملیات وقتی که دوشـ ــادوش بسـ ــیجیان و
رزمندگان امام به مقابله با تانکهای دشـ ــمن که قصد
پاتک به نیروهای اسالم را داشــــتند بر خاسته بود ،بعد
از  19سـ ــاعت حماسـ ــه آفرینـ ــی بـ ــی وقفـ ــه ،جانانه غزل
وصل را سـ ــرود و سـ ــر بر دامن محبوب خـ ــود ،تا عرش
اعلی خرامید.
حمیدرضا مشـ ــهوری در ارتباط با نقش حسـ ــن صوفی
در شـ ــکلگیری لشـ ــکر حضـ ــرت حجـ ــت (عـ ــج) چنین
میگویـ ــد :در بهمن  62لشـ ــکر حضرت حجـ ــت (عج) بر

اسـ ــاس تجربیات و قدرت فکری حسـ ــن صوفی شکل
گرفت .او در اثر همراهی و همـ ــکاری با ارکان تیپ ویژه
شهدا و کار کردن با شهیدان بروجردی ،کاظمی ،همت
و کاوه به چنـ ــان توانایی و تجربه رسـ ــیده بود که بتواند
یک لشکر را راهاندازی و ساماندهی کند.
سردار علی شـ ــادمانی از زمینههای مؤثر در شکلگیری
موضوع پنج لشـ ــکر توسط حسـ ــن صوفی میگوید :کار
بزرگ صوفی در سـ ــاماندهی لشـ ــکر حجت زمینهسـ ــاز
حرکـ ــت عظیم همـ ــدان در رژه پنج لشـ ــکر و  10لشـ ــکر
معروف این استان در س ـــالهای بعد شد ،یعنی اگر در
سـ ــال  63پنج لشـ ــکر در برابر فرمانده وقت سپاه و در
سال  64تعداد  10لشـ ــکر مجهز در همدان و در محضر
ریاسـ ــت جمهوری(حضرت آقا) رژه میروند باید ریشه و
مبنای آن را در حرکت حسـ ــن صوفی دیـ ــد در هنگامی
که مقدمات ایجاد لشـ ــکر حضرت حجـ ــت(ع) را تدارک
میدیده است.

محسـ ــن رضایـ ــی( فرمانـ ــده ارشــــد دفاع مقــــدس) در
خصوص رژه پنج لشـ ــکر گفته اســــت :یکی از چهرههای
اسـ ــتان همدان بـ ــود ،در جنگ اعزام باشــــکوه او خارج
از توان یک اسـ ــتان بود و بسیاری را شــــگفتزده کرد،
برادرمان شـ ــهید حسـ ــن صوفی در این کار مهم نقش
مؤثری داشـ ــت .در روز رژه انبوهــــی از رزمندگان حضور
داشـ ــتند و عظمـ ــت حضورشـ ــان دو الی ســــه کیلومتر
بود فکر کنم امام (ره) سـ ــه بار ایــــن رژه را دیده بودند و
میخواستند این صحنهها تکرار شود.
سـ ــردار حمید حسـ ــام نیز با اش ـــاره بــــه برنامهریزیهای
شایسـ ــته حسن صوفی و جذب نیروهای مؤثر در سپاه
توسـ ــط وی ،گفت :وی در سـ ــازماندهی نیروها نیز تبحر
خاصی داشت و قدرت سـ ــازماندهی او در تشکیل پنج
لشـ ــکر رزمی استان به عنوان خط مشــــی برای تشکیل
نیروی سپاه محمد رسول اهلل(ص) محسوب شد.
روحش شاد و یادش گرامی

"صوفی" روایت زندگی فرمانده خالق 23ساله!
هگمتانه ،گــــروه همه دانا :در مدرســــه او دانشآموز
مـ ــن بود و حاال مـ ــن نیـ ــروی او به حسـ ــاب میآمدم.
رفتار و کـ ــردارش را کـ ــه میدیدم متعجـ ــب بودم؛ آن
دانشآمـ ــوز نجیب و باوقـ ــار دیروز حاال در کسـ ــوت
فرمانده ،کارش را با سـ ــرعت انجام م ـ ـیداد تا نیروها
کمتر آسیب ببینند.
"صوفـ ــی" نـ ــام کتابی اسـ ــت که از سـ ــوی انتشـ ــارات
فاتحان به بازار نشـ ــر راه یافته اسـ ــت .ایـ ــن کتاب به
زندگی نامه شـ ــهید حسـ ــن صوفی از شهدای  8سال
جنگ تحمیلی میپردازد.
امیرحسین انبارداران ،نویسنده کتاب در مقدمه آن
چنین مینویسد:
«اواخـ ــر تابسـ ــتان  1388بـ ــرای اولین بار نـ ــام مبارک
شهید حسن صوفی را شــــنیدم .دوستان اهل قلم و
شـ ــیفتگان فرهنگ ناب دفاع مقدس محبت کردند
و پیشـ ــنهاد دادند کتابـ ــی را از خاطـ ــرات آن فرمانده
خـ ــاق که در  23سـ ــالگی الیق شـ ــهادت شـ ــده بود
آماده کنم.
سـ ــفرهای اولیـ ــه بـ ــه سـ ــرزمین دارالجهاد ،آشـ ــنایی
اجمالـ ــی بـ ــا تئوریسـ ــین نیـ ــروی انسـ ــانی و یکـ ــی از
بنیانگذاران تیپ ویژه شــــهدا ،خالق و مبتکر حماسه
رژه پنج لشـ ــکر همدان در سال  1363و نیز مشاهده
دفاتـ ــر قطـ ــوری کـ ــه بـ ــه عنـ ــوان یادداشـ ــتهای به جا
مانده از آن شـ ــهید عزیز در برابر نگاهـ ــم قرار گرفت،
این اندیشـ ــه را در وجـ ــودم تقویت کرد که با شـ ــهید
واالمقـ ــام ،بـ ــا برنامـ ــه و مخلصی مواجه شـ ــدهام .این
اندیشــــه وقتی بیش از پیش قوت گرفت که در موزه
گرانقدر دفاع مقدس همدان بخشــــی ویژه را منحصر
به موضوع رژه پنج لشـ ــکر و نقش ارزشمند مبتکر آن
حماسه مشاهده کردم.
کتاب شـ ــهید صوفـ ــی در  14فصل "تولـ ــد"" ،کودکی،
نوجوانـ ــی و خانـ ــواده"" ،انقـ ــاب"" ،دبیرسـ ــتان و
گروهکیهــــا" ،ارادت به امــــام (ره)"" ،ورود به ســــپاه"،
"ارزیابـ ــی پـ ــادگان شـ ــهدا"" ،پرسـ ــنلی تیپ شـ ــهدا"،
"پرسـ ــنلی سـ ــپاه همدان"" ،بسیج اسـ ــتان همدان"،
"قائم مقام لشـ ــکر حضرت حجت(عـ ــج)"" ،مبتکر رژه
پنج لشـ ــکر"" ،شـ ــهادت" و "تصاویر و اسـ ــناد" تهیه و
تدوین شده است.
در ایـ ــن کتـ ــاب ،شـ ــهید حسـ ــن صوفـ ــی از زبانهای
متفاوتی روایت میشـ ــود .در قسـ ــمتهایی از دیدگاه
برادر او محمدحســــین صوفی ،در جایی دیگر از زبان
خواهر و در بخشـ ــی دیگر از زبان همرزمان ،به تصویر

کشیده میشود.
با توجه بـ ــه مسـ ــؤولیتهای متفاوتی که شـ ــهید در
دوران حیات خود داشـ ــته و اهتمام او در این مسیر ،
سـ ــیره و زندگی او میتواند الگوی مؤثری برای جامعه
امروزی باشد.

فصل سوم :فصل انقالب
محمد حسـ ــین صوفـ ــی از برادر شـ ــهیدش در ارتباط
با قیام مردمـ ــی و اقدامات وی در روزهـ ــای تظاهرات
و پـ ــس از آن در صفحـ ــه  49این کتاب چنین سـ ــخن
میگوید:
یـ ــادم هسـ ــت قبـ ــل از انقالب ،او سـ ــوال بـ ــوداری از
روحانـ ــی روضه خـ ــوان هفتگـ ــی خانهمان پرسـ ــید که
آن بنده خدا را به وحشـ ــت انداخت و باعث شد وی
دیگر برای روضه خوانی به خانه مـ ــا نیاید .البته بعد از
پیروزی انقالب آن روحانی کار روضه خوانی را در خانه
ما از سر گرفت.
در ماههـ ــای منتهـ ــی بـ ــه پیـ ــروزی انقـ ــاب اسـ ــامی
مطالعات حسـ ــن آقا هم منظمتر و هدفمندتر شـ ــده
ً
بود؛ مـ ــا معموال کتب مـ ــورد نیازمـ ــان را در همدان از
آقای محمـ ــود دادفرما تهیـ ــه میکردیـ ــم ،او کتابهای
مذهبی و سیاسـ ــی مـ ــورد نیاز را م ـ ـیآورد؛ کتابهایی از
بازرگان و شـ ــریعتی و جالل آل احمد .کتابهای استاد
مطهری را هم میآورد .حسـ ــن آقا هم مشـ ــتری پر و پا
قـ ــرص کتابهای آقـ ــای دادفرما بود .یادم هسـ ــت که
کتاب تضاد دیالکتیـ ــک را بیش از بقیه کتب مطالعه
میکرد ،البته مطالعه قرآن هم برنامه همیشـ ــگیاش
بود.
فصل یازدهم :قائم مقام لشـ ــکر حجت(عج)
همچنیـ ــن محمدعلی کریمـ ــی مدیر دبیرسـ ــتان ابن
سـ ــینا همدان در سـ ــالهای بعـ ــد از پیـ ــروزی انقالب
اسـ ــامی از حضـ ــور دانشآموز سـ ــالهای نـ ــه چندان
دور خـ ــود در هیبت فرماندهی توانمنـ ــد در عملیات
تحریرالقـ ــدس خاطـ ــرهای خواندنـ ــی دارد کـ ــه در
صفحه 172کتاب این چنین آمده است:
در عملیاتـ ــی که حوالی سـ ــد دربندیخان عـ ــراق انجام
شـ ــد به عنوان بسیجی شـ ــرکت کردم ،در حال تخلیه
بودیم که ناگهان حسـ ــن صوفی را دیدم که به عنوان
فرمانـ ــده در آن عملیـ ــات حاضر بود .در حـ ــال پایین
آمـ ــدن از کوه بودم که از داخـ ــل اتومبیلش مرا دید و
توقـ ــف کرد ،از حال و روزم پرسـ ــید .برایـ ــش گفتم که

هگمتانــــه ،گروه همه دانا :شــــهید حســــن صوفی از
خیل هزارانی بود که راهش را به اشارتی دریافت و در
حالی که بیســــت و دو بهار بیشتر نداشت فرمانده
دلها بود و به نگاه یار ،به دلدار پیوست:
« از هزاران تن ،یک تن صوفی اند
ما بقی در سایه ی او میزیند »
عصـ ــر خاطـ ــره :ما بـ ــه امـ ــام و انقـ ــاب خیلی
بدهکاریم
بچه که بود ،بیماری خیلی ســــختی گرفــــت .امید به
ماندنش نداشــــتیم متوســــل به امام حسـ ــین (ع)
شدم؛ نذرش کردم.
خود آقا شفاش داد.
گفتــــم :بــــی جهــــت نیســــت ایــــن قــــدر عاشـ ــق
سیدالشهداست!
 *خواهر و مادر شهید
شــــب نوزدهم ماه مبارک رمضــــان  ،1357نیروهای
شهربانی حمله کرده بودند به مسجد میرزا داوود.
خبردار شد.
بایــــد بزنیم تــــو دهنشــــون ،تــــا دیگه به مسـ ــجد و
نمازگزارها توهین نکنند .جمعمان کرد.
ســــه تا کار داریم :تهیه ســــاح ،تعقیــــب و مراقبت،
عملیات انفجاری .اولی و دومی تقریبا" انجام شد.
بزرگترها ادامه کار را صالح ندانستند.
 *حمید عسگری
عاشــــق مــــادرش بــــود ،بــــی انــــدازه .خیلــــی احترام
میگذاشت.
ادبش زیاد بود .هیچکس را خالی خالی صدا نمیزد.
می گفت :حاج آقا ،مادر جان ،عباس جان...،
 *محمد حسین صوفی

قاطی نیروها بودهام و در حال تخلیه شــــدن هستیم.
اصـ ــرار کرد سـ ــوار اتومبیل فرماندهیاش بشــــوم .در
مدرسـ ــه او دانشآمـ ــوز من بود و حاال مــــن نیروی او
به حسـ ــاب میآمـ ــدم ،حـ ــرف فرمانده را قبــــول کردم
و کنـ ــارش نشسـ ــتم ،رفتار و کـ ــردارش را که میدیدم
متعجب بودم ،آن دانشآمـ ــوز نجیب و باوقار دیروز
حاال در کسـ ــوت فرمانـ ــده بهتر ی ـــن روش را در مورد
تخلیـ ــه نیروها به کار بسـ ــته بود ،کارش را با ســــرعت
انجام میداد تا نیروها کمتر آسـ ــیب ببینند.
احسـ ــاس میکردم بـ ــا تمام تـ ــوان عملیــــات تخلیه را
انجـ ــام میدهد ،همزمان با آن کار بــــه هلیکوپترهایی
که باالی سـ ــرش و در سـ ــطح منطقه پــــرواز میکردند
دسـ ــتورات الزم را صـ ــادر میکـ ــرد تــــا بــــرای انجــــام
مأموریتهـ ــای محولـ ــه هدایـ ــت و حمایــــت شــــوند.
او کارش را انجـ ــام میـ ــداد و مـ ــن لــــذت میبــــردم که
دانشآموز خوب مدرسـ ــه مان چنــــان فرمانده الیقی
شـ ــده که عملیـ ــات سـ ــنگین در محور منطقه ســــد
دربندیخان عراق را کنترل و هدایت میکند...
از دیگـ ــر ویژگیهـ ــای بـ ــارز این کتــــاب ،میتــــوان به
تصاویـ ــر و اسـ ــناد مربوط به شـ ــهید در پایــــان کتاب
اشاره نمود.
به نظر میرسـ ــد انتشـ ــار و ارائـ ــه این اثر بــــه طور حتم
نقطه آغازین شناختن و معرفی شهید حسن صوفی
بزرگ است.
امیرحسـ ــین انبارداران در پایـ ــان مقدمه خود توصیه
عارفانه حسن صوفی را در مسیر زندگانی مینویسد:
"فقـ ــط در صورتی کار پیشـ ــرفت میکند که مســــائل
برای خدا باشد".

درصدد بودیــــم که صوفی بشــــود فرمانده بسـ ــیج
همدان.
به کاوه گفتیم.
گفت :نمیشــــه .من خیلی با او کار دارم .نمیخوام از
دست بدمش.
دست به دامان فرماندهی کل سپاه شدیم ،تا کاوه
راضی شد.
 *حسین همدانی
 یک جوان کم ســــن و ســــال بی تجربه را فرستادیدبرای مسؤولیت واحد پرسنلی؟
طولی نکشید که فرمانده بسیج و مشاور فرماندهی
ســــپاه همدان ،حکم جانشــــینی فرماندهی لشـ ــکر
حضرت حجت ( عج ) را نیز دریافت کرد!
 *محمد حسین صوفی
نمازش با خضوع و خشوع بود.
هــــی تکــــرار میکــــرد و اشــــک میریخــــت .انـ ــگار
نمیخواست نمازش زود تمام بشه.
 *خواهر شهید
ماشین از سپاه ،کار برای ســــپاه؛ ولی پول بنزین را از
جیب خودش میداد.
گفتــــم :کار ما که شــــخصی نیســــت .چرا شـ ــما پول
میدید.
باز هم گفــــت :راه دوری نمیره .ما بــــه امام و انقالب
خیلی بدهکاریم!
 *هم رزم شهید
نامه پشت نامه ،با عنوانهای جعلی .پر از توهین و
تهمت و...
رنگ به صورتش نبود .کز کرده بود گوشۀ اتاق.
پرسید :جعفر! میگی با این بندۀ خدا چه کار کنیم؟
 زندان یا حداقل اخراج!مکثی کــــرد و گفــــت :میدونی چیه؟ مــــن که از حق
خودم گذشــــتم ،شــــما هم بزرگواری کن و گذشـ ــت
کن.
 *هم رزم شهید
چهل و هشت ساعته ،شاخ شمیران فتح شد.
بدون این که تلفاتی داشته باشیم.
از ابتکارات او بود در سال 62؛ طرح لبیک یا خمینی.
 *علی مددی
کارها را یکی یکی برام شــــمرد .حتی برنامههای چهل
روز بعد را هــــم گفت که این طوری بشــــه ،آن طوری
بشه...
نگفــــت کــــه میخواهد بــــرود خــــط .گفــــت میروم
کرمانشاه ،همین.
دو سه هفته بعد ،خبر شهادتش آمد.
 *پرزاد
برگرفته از کتاب همکیش موج-محسن صیفیکار
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معرفی

انتشار گزیدهای از اشعار
شاعران جهان در رثای
شهید حاج قاسم سلیمانی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه
فرهنگـ ــی :کتـ ــاب
«مـ ــرد میـ ــدان»،
گزیـ ــدهای از شـ ــعر
شـ ــاعران ایرانـ ــی و
خارجـ ــی در رثـ ــای
شـ ــهید حـ ــاج
قاسـ ــم سـ ــلیمانی
به انتخـ ــاب میالد
عرفانپور توسـ ــط
انتشارات مکتب حاج قاسم منتشر شد.
به نوشته تسنیم  ،از همان نخستین لحظات انتشار
خبر شـ ــهادت شهید سـ ــردار حاج قاسـ ــم سلیمانی
شـ ــاعران از جمله نخسـ ــتین هنرمندانـ ــی بودند که
با سـ ــرودههای خود به شـ ــهادت این سـ ــرباز رشید
جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان دادند ،صدها
شعر از شاعران جوان و گمنام گرفته تا شاعران چهره
و مطرح کشور سروده شد و شب شعرهای متعددی
در گوشه و کنار این سرزمین برگزار شد.
سرودن شـ ــعر در سوگ از دست دادن شهید سردار
حاج قاسم سلیمانی تنها اختصاص به شاعران ایرانی
نداشت بلکه شـ ــاعرانی از کشورهای مختلف از هند
و پاکسـ ــتان گرفته تا افغانسـ ــتان و لبنان و سـ ــوریه
نیز به سرودن اشـ ــعار مختلفی در رثای شهید قاسم
سلیمانیپرداختند.
این شاعران در شعرهای خود عالوه بر سوگ و مرثیه
به شخصیت حاج قاسم و جنبههای مختلف زندگی
او نیز پرداختند  ،حتی شـ ــعرها در موارد بسیاری رنگ
حماسـ ــی و خونخواهی نیز به خود گرفت .حاال میالد
عرفانپور به جمعآوری این اشـ ــعار در قالب کتابی با
عنوان «مرد میدان» پرداخته که توسـ ــط بنیاد شهید
سلیمانی منتشر شده است.
عرفانپور در مقدمه خود بر این کتاب مینویسـ ــد « :
صدها شعر از اصناف گوناگون شاعران ایران و جهان
در این مدت سروده شـ ــده است  ،گردآوری گزیدهای
ً
خواندنی و نسـ ــبتا جامع از این آثار ارزشمند ضرورتی
بود که زمینه تألیف این کتاب شد .در کتاب حاضر که
حاصل جستوجو و رصد بهترین سرودها برای این
شهید سرافراز است تالش شد ،بهترین و مؤثرترین
شعرها انتخاب شوند و صد البته محتمل است که از
آثار خوبی از چشم ما دور مانده باشد.
اگرچه بیان عظمت آن انسان شگفت  ،حتی به زبان
شعر هم دشـ ــوار اسـ ــت امیدواریم این محموعه به
خوبی جریان مبارک و خودجوش سرایش شعر برای
شهید حاج قاسم سـ ــلیمانی را بازتاب دهد و آنچنان
که شایسته است مخاطبان را به کار آید».
نپـ ــور و با
اشـ ــعار این کتاب به انتخـ ــاب میالد عرفا 
گردآوری محمدرضا شـ ــفیعی منتشـ ــر شـ ــده است،
مرتضی حیدری آل کثیر نیز کار ترجمه اشعار شاعران
عربزبان را بر عهده داشته است.
شـ ــعرهایی از شـ ــاعرانی چون احمد بیابایی ،سـ ــعید
بیابانک ـ ـی ،محمدرضـ ــا ترکـ ــی  ،مهـ ــدی جهانـ ــدار ،
محمدمهـ ــدی سـ ــیار قاسـ ــم صرافـ ــان ،محمدرضـ ــا
سـ ــهرابینژاد  ،علیمحمـ ــد مـ ــودب ،علی موسـ ــوی
گرمارودی ،یوسـ ــفعلی میرشـ ــکاک و ...در این کتاب
گردآوری شده است  ،در محجموع از  91شاعر ایرانی و
 19شاعر خارجی اشعاری گردآوری شدهاند.
انتشارات مکتب حاج قاسم این کتاب را در شمارگان
 1000نسـ ــخه در  272صفحه به قیمت  67هزار تومان
منتشر کرده است.
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برآمــــد بــــاد صبــــح و بــــوی نــــوروز

امام حسن علیه السالم:

بــــه کام دوســــتان و بخــــت پیــــروز

سالمترین دل ها ،دلی است که از شبهات پاک باشد.

مبــــارک بــــادت ایــــن ســــال و همــــه ســــال

تحف العقول.235 :

همایــــون بــــادت ایــــن روز و همــــه روز
سعدی

حرفهای صمیمی

 اعظم مهری
پنجرهها همیشه با خود جادویی خیال انگیز دارند .پنجرهها مثل دل
آدمها هسـ ــتند .گاهی به زمستانی میگیرند ،گاهی به بارانی میگریند،
گاهی به جوانهای شاد و خرسندند و گاهی به آمدن یاری،پر از اشتیاق
و شـ ــور میشـ ــوند .پنجرهها هم مانند آدمها هر کدامشـ ــان یک آواز
دارند ،یک ترانه ،یک طنین جاودانه.
چشمان پنجرهها همچون چشم آدمها عمق دارد ،ژرفایی رو به سوی
دنیایی خاص .هر کدامشـ ــان یـ ــک نگاه را به آدمهـ ــا هدیه میدهند،
پنجرهها هر کدامشان گوشهای از آسمانند.
این روزها پنجرهها دلشـ ــان شاد است ،لبخند میزنند ،هر کدامشان
دریچهای هسـ ــتند رو به بهار .این روزهای اسـ ــفند مـ ــاه ،این روزهای

وصیتنامه شهید محمدرضا اصیلی

عکس روز

به همت روابط عمومی ،آئین تبریک روز شهردار برگزار شد

حکایت پنجرههای اسفند

حدیث

پایان سـ ــال ،حکایتی دیگر دارند این دریچههای آبی .هر کدامشان را
دستی میگشـ ــاید تا غباری را بشوید ،تا نسـ ــیمی را به خانه راه دهد و
شیشه ی دلی را صیقل دهد.
هر کدامشـ ــان به شـ ــوقی باز میشـ ــوند و به ترانه ای ،هـ ــم رقص عطر
نرگسهای مسـ ــت میگردند .پنجرههای اسـ ــفند ماه این همزبانان
قدیمی با لبخند مهرشان ،روشـ ــنایی بهار را میتابانند بر سر ودوش
خانههای چشم به راه.
پنجرههای اسفند ماه شوق رهایی اند بر دستان بسته ی اتاقکهای
سرد .دروازههای مهرند و مژده رسان بهار نو اند.
حکایت این روزهای پنجرهها شـ ــنیدنی اسـ ــت .پنجرههای اسفند را
بگشایید تا نسیم بوزد بر خیال سبز خانه هاتان.

ایستگاه آسمان

براى جهاد فى سبیلاهلل از همه چیز گذشتیم حتى از بذل جان خود
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگی :کجای این خـ ــاک بودی،
زیر کدام آسـ ــمان ،آن لحظه که ایـ ــن کلمات از قلب
پرشـ ــورت جاری میشـ ــد؟ زیـ ــر آتش کـ ــدام خمپاره
وآمـ ــاج کدام گلولـ ــه برایم نوشـ ــتی حـ ــرف هایت را؟
چه حالی داشـ ــتی وقتی بـ ــا تمام وجـ ــودت جانت را
گذاشـ ــته بودی البـ ــای واژگان پرپر و مینوشـ ــتی از
عبورت؟ مینوشتی از افقهای گلگون ،از جوانههای
روییـ ــده در خاکهای تفتیده .تو مینوشـ ــتی و امروز
منم کـ ــه میخوانمش ،منـ ــم که صدای تو شـ ــده ام
در خوابهای سـ ــنگین دنیا .تو مینوشـ ــتی و امروز
مائیم که کلمات تو را فریادیم ،چشم هایت را بیداریم و دستانت را در
اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحسـ ــبن الذین قتلـ ــوا فى سـ ــبیل اهلل امواتا بل احیـ ــا عند ربهم
یرزقون
بـ ــا درود و سـ ــام بر آقا امـ ــام زمان مهـ ــدى موعود (عـ ــج) منجى عالم
بشـ ــریت و نایب بـ ــر حقش پیر جماران اسـ ــوه مقاومـ ــت و پیروزى و
با سـ ــام بر خانواده معظم شـ ــهدا که با ایثار فرزنـ ــدان خود از درخت
نونهال انقالب تا ظهور موالیمان مهدى حراست مىکنند.
و شـ ــهادت فوزى عظیم اسـ ــت که خداوند تنها بر بنـ ــدگان مخلص
خودش ارزانى میدارد پس بـ ــه درگاه خداوند التماس میکنیم و دعا
میکنیـ ــم ما را در ردیف بندگان خاص خـ ــودش قرار دهد و این هدیه
خداوندى را هم نصیب ما بفرماید.
ما براى احیا دین خدا بپا خاسـ ــتهایم ،براى جهاد فى سبیلاهلل از همه
چیز گذشـ ــتیم ،حتى از بذل جان خود چراکه ما رهروان راه حسین(ع)
و رهرو راه شهیدانمان هستیم؛ حسـ ــین(ع) و شهداى ما رفتند تا راه
هدایت بشـ ــریت را با خون خود گلگون و با سـ ــوختن چو شمع خود
روشن نمایند.
هدف مـ ــا پیروزى اسـ ــام و احیـ ــای احکام قـ ــرآن اسـ ــت و در این راه
شهادت را به جان میخریم چراکه معامله با خداى خود ،با خالق خود،
عین سعادت انسان است همانطور که امام حسین(ع) فرمود که اى
خدا اگر دین تو با کشته شدن من یارى میگردد ،پس اى شمشیرها
مرا دریابید.

کوزه اشک َ
سدن
ِ ِ

خدایـ ــا! بارالها! تو خود میدانـ ــى که من گنهکارم،
چقدر معصیت تـ ــو را کردم ،از تـ ــو طلب مغفرت
میکنم.
خدایـ ــا ،بارالها! تو خـ ــود میدانى که ما عاشـ ــقیم،
پس آنچنان آتش عشـ ــقى در دلمان جاى ده که
دیگر لحظهاى فراق تو را تحمل نکنیم.
من خیلى کوچکتـ ــر از آنم که بخواهم پیامى براى
ملتـ ــم بفرسـ ــتم ،آن هم ملتـ ــى کـ ــه آگاهانه پیرو
امامش اسـ ــت و بـ ــراى حفظ اسـ ــام از همه چیز
خود گذشته اسـ ــت لیکن فقط چند تذکر جهت
یـ ــادآورى میگویم که امام عزیز را تنها نگذارید ،اسـ ــام را یارى کنید که
خدا با یارىکنندگان اسـ ــت ،از رحمت خدا غافل نشوید ،در راه اسالم
هر چه سـ ــختى و مشـ ــکالت مىبینید شکر کرده و اسـ ــتقامت کنید
چراکه انسان در مواجهه با سختیها ساخته میشود و عظمت اسالم
را درک میکنـ ــد ،صحنههاى جنـ ــگ را همچنان پـ ــر نگهدارید که این
جنگ ،جنگ حق و باطل اسـ ــت و مسـ ــئله اسالم اسـ ــت و صحنهاى
براى آزمایش ما انسـ ــانهایى که خود را شیعه على (ع) و پیامبر (ص)
میدانیم ،پس سـ ــعى کنید از این امتحان الهى سـ ــربلند بیرون آیید،
شـ ــهدا را فراموش نکنید ،ارتباط خود را با خانواده شهدا بیشتر کنید
چراکه اینان جایگاهى بس عظیم نزد خداوند دارند.
پدرم و مادرم ،برادرم و خواهرانم ،از خداوند میخواهم به شـ ــما صبرى
عظیم عطا فرماید و خوشحال باشـ ــید از اینکه خداوند نظر رحمتى به
خانواده شـ ــما کرده و فرزند شـ ــما را براى قربانى در راه اسـ ــام برگزیده
اسـ ــت ،اگر دوسـ ــت دارید گریه کنید ،گریه کنید ولى به یاد شـ ــهداى
کربال گریه کنید ،به یاد علىاکبر و على اصغر حسـ ــین گریه کنید ،براى
شهداى مفقودتان گریه کنید که پدر و مادرشان نشانى از فرزندشان
ندارند تا بر سر قبر او عقده دل خالى کنند.
در پایـ ــان همگى شـ ــما را بـ ــه تقـ ــواى خالصانـ ــه در راه خـ ــدا دعوت
میکنیم .دوسـ ــتانم شـ ــما کـ ــه داغهاى بسـ ــیارى از دوسـ ــتانتان را
به دوش کشـ ــیدهاید ،مبادا از دفاع از اســــام خسته شــــوید ،مبادا
بگذارید بچهها از دور هم پراکنده شـ ــوند شــــما که خــــود راه خود را
مىدانیـ ــد نیازى به گفتن من حقیر نیسـ ــت ،شـ ــهداى بىمزار را هم
فراموش نکنید.

همه دان
است پرداخته میشود.
کوزه اشک َ
سدن :رسمی که در آن کوزههای شکسته را در پایان سال
ِ ِ
میشکستند.
جـ ــارو نرمه :جارویی که با آن چال کرسـ ــی را در مراسـ ــم خانه تکانی و
جمع کردن کرسیها میروبیدند.
ُ
ُ
جاروکله :جاروای که کهنه و کوتاه(کله) شـ ــده بود و در پایان سال در
مراسم چهارشنبه سوری سوزانده میشد.
سـ ــبزه ر َ
خدن :رسـ ــم کهن سـ ــبزه ریختن کـ ــه در آن دانههای گندم،
ِ
عدس ،ماش و غیره را میخیسـ ــاندند و برای پای سـ ــفره هفت سین
سبز میکردند.

هگمتانه ،گروه فرهنگی :همدان شـ ــهری با گذشـ ــتهای زیبـ ــا و دلنواز؛
شهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژههای کهن و سالخورده است .این
روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن ،خیلی وقتها یادمان میرود
پدربزرگها و مادربزگهایمان چگونه زندگی میکردند .خیلی از نوجوانان
و جوانان امروز کلمـ ــات متداول در همدان قدیم حتی به گوششـ ــان
نرسـ ــیده اسـ ــت.و باز هم این کلمات و واژههای قدیمی هسـ ــتند که
میتوانند خاطرات گذشـ ــته را زنـ ــده کنند برایمان و بـ ــه کمک جوانتر
هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته ی شهرشان.
با توجه به نزدیک شـ ــدن سـ ــال نو و بهار تازه ،در این بخش به معرفی
برخی واژهها که مربوط به روزهای پایانی سـ ــال در همدان قدیم بوده

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
ارائه خدمات مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب استان همدان به شماره ج99/298 /
شــرکت آب و فاضالب استان همدان (ســهامی خاص) در نظر دارد با عنوان دســتگاه مناقصه گزار  ،ارائه خدمات مرکز ارتباط با مشتریان
شرکت آب و فاضالب استان همدان  ،با برآورد اولیه  9.500.000.000ریال را به مدت یک سال به پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از اداره کارو
رضایتنامه از کارهای مشابه قبلی(طی 2سال گذشته) واگذار نماید.

شرکت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  375.000.000ریال است که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل این مبلغ  ،تضمین معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به
حساب سپهر بانک صادرات شماره  0101396197001واریز یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه ویا از مطالبات قطعی تائید شده نزد شرکت بلوکه
نماید و حسب مورد ضمانتنامه یارسید واریز وجه یا چک بانکی و یا گواهی مطالبات قطعی تائید شده را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشــنهادهای فاقد ســپرده  ،فاقد امضاء ،مشــروط وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ،سپرده های مخدوش،
ً
سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد ها  3ماه است.
مهلت عودت اسناد تکمیل شده مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  1400/01/16ومحل تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب می باشد .پاکات
در ساعت  9مورخ  1400/01/17در کمیسیون مناقصه در محل شرکت بازگشایی خواهد شد .
محــل دریافــت اســناد ،تحویل وگشــایش پیشــنهادها :همــدان  -میدان بیمه -جنــب اداره ثبت احوال -شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و
ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه  7:45تا ، 14:15پنجشنبه  7:45تا )13:15
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت ( ) www.hww.irدرج شده است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/25 :

تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/26 :

هگمتانـ ــه ،گروه فرهنگی :سـ ــتایشنگاری رهبر
انقالب بر کتاب «عصرهای کریسـ ــکان» ،نوشته
کیانـ ــوش گلـ ــزار راغب چندی پیش در مراسـ ــم
دهمین پاسداشـ ــت ادبیات جهـ ــاد و مقاومت
منتشر شد.
به نوشته تسنیم ،کتاب «عصرهای کریسکان»،
خاطرات آقای امیر سعیدزاده (سعید سردشتی)
تهـ ــای دوران پیـ ــش از انقـ ــاب و
از فعالی 
مجاهدتهای دفاع مقدس تا رنجهای اسـ ــارت
در زندانهای کومله و دموکرات است که به قلم
کیانوش گلزار راغب تدوین و توسـ ــط انتشارات
سوره مهر منتشر شده است.
در متن سـ ــتایش نگاری رهبر معظم انقالب بر
این کتاب آمده است:
بسم اهلل ّ
الرحمن ّ
الرحیم

دست گیر

ّ
جذاب ّ
تهیه شــــده اســــت؛ هــــم خود
ـ بسـ ــیار
ُ
ّ
سرگذشـ ــت این جوان آزاد ه کرد جذاب اســــت
و هم نوع نگارش صریح و کوتاه و بیحاشــــیهی
ُ
ــــرد طرفدار
کتـ ــاب .با اینکــــه نیروهــــای مبارز ک ِ
جمهوری اسالمی را از نزدیک دیده و شناختهام،
آنچـ ــه از فداکاریهای آنان در ایــــن کتاب آمده،
ً
برایـ ــم کامال جدیــــد و اعجابآور اســــت .نقش
ًّ
مادر و همســــر هم حقا برجسته است .دالوری
ـجاعت راوی و خانوادهاش ممتاز اســــت و
و شـ ـ
ِ
ُ
نیز برخی عناصر دیگــــر کردی که از آنان نام برده
شده اسـ ــت .در کنار این درخشــــندگیها ،رفتار
قسـ ــاوتآمیز و شــــریرانهی کســــان دیگری که
ُ
بدروغ از زبان مردم شریف کرد سخن میگفتند
نیز بخوبی تشــــریح شده اســــت .کتاب جامعی
ُ
اسـ ــت؛ تاریخ ،شــــرح حال ،شــــناخت قوم کرد،

رازونیاز

هگمتانه ،گروه فرهنگی :ای کارنده ی غم پشیمانی
در دلهای آشنایان
ای افکنده ی سوز
در دلهای تائبان
ای پذیرنده ی گناهکاران و معترفان
کس باز نیامد تا باز نیاوردی
و کس راه نیافت
تا دست نگرفتی
دست گیر ،که جز تو دستگیر نیست
در یاب که جز ز تو پناه نیست
و سوال ما راا جز تو جواب نیست
و درد ما را جز تو دارو نیست
و از این غم
ما را جز از تو راحت نیست.
آمدم با دو دست تهی
بسوختم بر امید روزبهی
چه بود اگر از فضل خود
بر این خسته دلم مرهم نهی؟

شناخت حوادث تلخ و شیرین منطقهی کردی
در اوایل انقالب ...در آذر  99مطالعه شد.

کتاب باز

"تنگنا"ی امیر ملکی در بازار کتاب
هگمتانه ،گروه فرهنگی :از مشــــخصات مهم کتاب تنگنا به نویسـ ــندگی
امیــــر ملکی ،نویســــنده همدانی که در ســــال جاری وارد بازار نشـ ــر شـ ــده
میتوان به کابرد اصطالحات همدانی در آن اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،البته روایت داســــتان ملکی در " تنگنا" خطی
اســــت و تیپسازی قهرمان داستان نیز تالش نویســــنده برای نزدیکی به
نثر نویسندگانی چون هوشنگ مرادی کرمانی را به ذهن متبادر میکند.
البته که در دنیــــای امروز خوانندگان ،پاراگرافی شــــده اند و همین موضوع
شــــاید امیــــر ملکــــی را در "تنگنا" بــــه ســــمت مختصرگویی برده اما شـ ــاید
پرداخت بهتر داستان ،خواننده را در همذات پنداری با شخصیت اصلی و
ناپخته "تنگنا" موفقتر میکرد.
به هر روی این داســــتان در  100صفحه با شــــمارگان  1000جلد از سـ ــوی نشر
آبدانان روانه بازار کتاب شــــده که خوانندگان میتواننــــد آن را با قیمت 42
هزار تومان تهیه کنند.

برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا ...انصاری

هنــوز تمــام نشــده!
هنــوز آدم میکشــه!
هنــوز بســتری میشــن!
هنــوز ....................
[کرونا در کمین است]

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

امور اجتماعی در رسته خدمات عمومی ،گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،حداقل سابقه یک کار مشابه وحداقل یک

و فیش واریزی به مبلغ  500/000ریال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره  0101396197001بابت خرید اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای این

«عصرهای کریسکان» کتابی مزین به ستایشنگاری رهبر معظم انقالب

کرونا

نوبت دوم (تاریخ انتشار)1399/12/26 :

ازکلیه پیمانکاران واجد شــرایط که متقاضی شــرکت در مناقصه هســتند دعوت می شــود از تاریخ  99/12/25لغایت  99/12/28با ارائه درخواست کتبی

میز مطالعه

بهزیســتی اســتان همدان در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات تخصصی به آســیب دیدگان اجتماعی را در اســتان همدان به
مؤسســات دارای صالحیت با توان تخصصی در زمینه کاهش آســیبهای اجتماعی با بهرهگیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
و با شماره مناقصه  2099000103000008برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
• مبلغ و نوع تضمین :میزان  2/880/000/000ریال (دو میلیارد و هشتصدوهشــتاد میلیون ریال) ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اداره کل بهزیستی دارای اعتبار سه
ماهه از تاریخ ( 1400/01/24تاریخ بازگشایی)
• تاریخ انتشار آ گهی :ساعت  8روز سهشنبه  26اسفند1399
• تاریخ دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت  19روز یکشنبه مورخه  1400/01/08از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانیwww.setadiran.ir :
• مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه  1400/01/23از طریق بارگذاری مدارک و مستندات و اسناد مناقصه در
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
مناقصهگران میبایســت ضمانتنامه بانکی را پس از بارگذاری از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت بصورت جداگانه و در پاکت سربسته تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه مورخه  1400/01/23تحویل دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان همدان نمایند.
• زمان بازگشایی و برگزاری کمیسیون مناقصه :ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ 1400/01/24
• مدت اعتبار پیشنهادات :سه ماه از تاریخ بازگشایی (از تاریخ )1400/01/24
جهت کسب اطالعات بیشتر مراجعه به معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی همدان واقع در میدان جهاد تلفن  38267082 -5و تلفن 38281111
عالقمندان به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شمارههای ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه021-41934 :
دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبتنام /پروفایل مزایدهگر" موجود است.
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