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آگهی مزایده )نوبت اول( - چاپ اول
ح جــدول ذیــل از  دفترموقوفــات مبیـــن در نظــر دارد؛تعــداد 8 واحــد اداری خــود واقــع در شهرســتان همدان،خیابــان طالقانی،تقاطــع فرهنگ،مجتمــع ایــران زمیــن را بــه شــر
گــذار نماید. لــذا از کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط و عالقمنــد دعوت بــه عمل می آیــد در ایام هفته )شــنبه تا پنجشــنبه(  طریق برگــزاری فراخــوان عمومی به اجــاره وا

 از ساعت 9 الی 19 تا تاریخ 99/11/15 جهت دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به واحد مدیریت مجتمع تجاری اداری ایران زمین مراجعه نمایند.
ح داده شده است.  سایر اطالعات و شرایط در اســناد مزایده شر

 در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با تلفن 02166736615 تمــاس حاصل فرمایند.
کلیه پیشــنهادات مختار می باشــد. گهی به عهــده برنده فراخوان بوده و این دفتر در رد یا قبول   هزینه چاپ این آ

دفتر موقوفات مبـیــــــن

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین استان همدان

تبریک و تهنیت

آقای علی والی راستی جناب 
را  جنابعالی  انتصاب  جنتی؛  محمد  سید  پاسدار  سرهنگ  ماندگار  مجاهدت های  و  خدمات  از  تقدیر  ضمن 
به جانشین فرماندهی تیپ ۳۲ انصارالحسین )ع( تبریک عرض نموده، دوام توفیقات آن جناب را از محضر 

وحدانی خداوند متعال خواستاریم.
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لیگ دسته یک والیبال کشور 4  
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ص استاندار همدان خواستار شد:
برخورد با سرچشمه های قاچاق کاال 

پیش از مراکز عرضه
نباید شاهد عرضه کاالی قاچاق در مغازه ها و فروشگاه ها باشیم
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مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان مدعی شد:

قطع طبابت یا مهاجرت درصورت 
شکایت مردم از قصور پزشکان

خبــر

صفحه     4

راهپیمایی موتوری و خودرویی
در یوم اهلل 22 بهمن

حجت االسالم فاضلیان: برگزاری برنامه های 
دهه فجر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

صفحه  ۲

کتاب آغاز نمایشگاه مجازی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: حضور ۲0 ناشر همدانی در نمایشگاه از یکم تا ششم بهمن ماه

صفحه  4

صفحه   ۲

به همت موکب رسانه ای صدا و سیمای مرکز همدان و موکب رسانه ای سیدالشهدا)ع( انجام شد

یع 1000 بسته معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا توز

بازگشایی مدرسه ها از امروز
حضور در کالس ها اختیاری است

دوم  و  اول  پایــــه  درس  کالس هــــای 
ابتدایــــی، مدارس بــــا کمتــــر از 50 نفر 
کارگاهــــی  کالس هــــای  و  جمعیــــت 

فنی وحرفــــه ای  هنرســــتان های 
بــــا  شــــهرهای  در  کاردانــــش،  و 
از  اســــتان،  زرد  و  آبــــی  وضعیت 

امروز بازگشایی می شود.

صفحه  7

ح بازآفرینی  مشاور معماری طر
مرکز محالت همدان در گفتگو با هگمتانه:

عبور خودرو های غیربومی 
مشکل اساسی محله کبابیان

امــــروز بــــا رشــــد جمعیــــت و افزایــــش رونــــد 
شهرنشینی، شــــهرها با مشکالت بسیاری 

مواجه شــــده اند که تأثیر این مشکالت بر 
محالت شــــهری کــــه در واقع هســــته اولیه 

تشکیل دهنده شــــهرها هستند بیشتر به 
چشــــم می خورد. یکی از مهم ترین معضالت 

و مشــــکالت شــــهری، از بین رفتن 
پایداری در محالت شهرهاست.

جملــــه  از  نیــــز  همــــدان  شــــهر 
شــــهرهای کهن و دارای محالت 

متعدد بوده که امروز  ...

۲4 بیمار جدید به تعداد 
کرونایی های همدان اضافه شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
ســــینا گفت: با شناســــایی 24 بیمار جدید مبتال به کووید 19 در روز 
دوشنبه، مجموع موارد مثبت بستری از ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا تاکنون در استان همدان به 10 هزار و چهار بیمار رسیده است.
به گــــزارش هگمتانه، محمد طاهری اظهار کرد: شــــمار جانباختگان 
بیماری کووید 19 اســــتان همدان در روز دوشــــنبه چهار نفر بود که 
در مجمــــوع از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون به یک هزار و 

449 نفر رسید.
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: تعداد 
مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارســــتان های همــــدان با عالئم 
تنفســــی مشکوک به کرونا در روز دوشــــنبه 256 نفر بوده که از این 

تعداد 26 نفر در بخش عادی بستری شدند.
وی اضافه کــــرد: 17 بیمار مبتال بــــه کووید 19 در بخش آی.ســــی.یو 
مراکز درمانی استان بستری هســــتند و وضعیت جسمی 36 بیمار 

نیز وخیم گزارش شده است.
طاهری درباره آخرین وضعیت بیماران کرونایی در شهرستان های 
استان نیز گفت: شــــمار بیماران کرونایی بســــتری از ابتدای همه 
گیری ویــــروس کرونا تاکنون در بیمارســــتان های اســــدآباد 363، 
بهار 574، تویســــرکان 624، رزن 412، درگزین 178، فامنین 175 و 

کبودراهنگ 635 نفر بوده است.
، یک هزار و 116نفر  وی افزود: همچنین یک هزار و 861 نفــــر در مالیر
در نهاوند و ســــه هزار و 797 نفر نیز در شهرســــتان همدان به این 

ویروس مبتال و بستری شده اند.

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسری 
قرآن و عترت تا 15 بهمن

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: 
درخواســــت های  بــــه  توجــــه  بــــا 
از  عالقمندان  اســــتقبال  و  مکرر 
نوزدهمین دوره آزمون سراسری 
قرآن و عترت، مهلت ثبت نام تا 

15بهمن ماه تمدید شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، بــــا توجه 
و  مکــــرر  درخواســــت های  بــــه 
بــــرای  عالقمنــــدان  اســــتقبال 
دوره  نوزدهمیــــن  در  حضــــور 
عترت،  و  قرآن  سراســــری  آزمون 
15بهمن  تــــا  نــــام  ثبت  مهلــــت 
نوزدهمین  شــــد.  تمدیــــد  مــــاه 
قــــرآن  سراســــری  آزمــــون  دوره 
و عتــــرت، امســــال بــــا توجــــه به 
اول  نیمه  کرونا،  ویروس  شیوع 
اســــفندماه بــــه صــــورت مجازی 

برگزار خواهد شد.
آزمون  نوزدهمیــــن  نــــام  ثبــــت 
از روز  سراســــری قرآن و عتــــرت 

دهم دی ماه آغاز شــــده و تا 15بهمن ماه ادامه دارد. زمان برگزاری آزمون نیز نیمه اول اســــفندماه 
اعالم شــــده اســــت. قرآن آموزان برای حضور در آزمون می توانند به ســــامانه quranedu.ir مراجعه 

. کنند
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استان۲

بازگشایی مدرسه ها از امروز
حضور در کالس ها اختیاری است

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیــــرکل آموزش و پرورش 
اســــتان همدان گفت: مدارس این اســــتان کــــه به دلیل 
پیشــــگیری از شــــیوع ویروس کرونا تعطیل شــــده بود و 
آموزش ها به صــــورت غیرحضــــوری ارائه می شــــد از امروز 
چهارشــــنبه یکم بهمن با نظر شــــورای مدرسه بازگشایی 

می شود.
به گزارش هگمتانه، محمد پورداود روز سه شــــنبه افزود: 
بر اساس تصمیم ســــتاد ملی مقابله با کرونا، کالس های 
درس پایــــه اول و دوم ابتدایــــی، مــــدارس بــــا کمتــــر از 50 
نفــــر جمعیــــت و کالس هــــای کارگاهــــی هنرســــتان های 
فنی وحرفه ای و کاردانش، در شــــهرهای با وضعیت آبی و 

زرد استان، از امروز بازگشایی می شود.
وی تصریح کرد: بازگشــــایی این مدارس با تصمیم شورای 
مدرســــه و والدین دانش آموزان صورت می گیرد و حضور 

در کالس درس به طور کامل اختیاری است.
پــــورداود با بیــــان اینکــــه کالس هــــای حضــــوری نباید با 
تعــــداد بیــــش از 10 دانش آموز برگزار شــــود، خاطرنشــــان 
کرد: بازگشــــایی مدارس بــــه گونه ای طراحی شــــده تا ارائه 
آموزش هــــای هم زمــــان مجــــازی در شــــبکه شــــاد، برای 

معلمان و دانش آموزان، تداخل نداشته باشد.
پورداود با اشــــاره به اینکه در زیســــت بوم جدید، فرآیند 
آموزش و پرورش دچار دگرگونی شــــده اســــت، عنوان 
90 درصد دانش آموزان اســــتان همدان در ســــال  کرد: 
آموزش و  تحصیلی جاری در بســــتر شبکه شــــاد فرایند 

می گیرند. فرا  را  پرورش 
، توزیع  10 درصد باقی مانــــده نیز کیــــد کرد: بــــرای  وی تأ
درس نامه، حضــــور معلم در مدارس و ارائه برنامه های 
گرفته شده است  رادیو و تلویزیون درنظر  از  آموزشــــی 
و اگر مشکلی باشــــد تالش داریم تا کمبودها را جبران 

. کنیم
آموزش و پرورش اســــتان همدان خاطرنشــــان  مدیرکل 
مجــــازی  آمــــوزش  آمــــار  میدانــــی  بازدیدهــــای  در  کــــرد: 
دانش آمــــوزان گــــردآوری شــــده اســــت و ناظــــران حضور 
مدیــــران و معلمان در مدارس و کالس ها را رصد می کنند 
و در شبکه شاد مدیران مدارس و مناطق، بر روند آموزش 

مجازی نظارت کامل دارند.
پورداود اظهار کرد: محتوای دینی بارگذاری شده در شبکه 
شــــاد، در زمینه مســــائل قرآن، دین و عترت، متناسب با 

آموزش های مجازی صورت گرفته است.
مثلث  ضلــــع  ســــه  را  خانواده  و  اجتمــــاع  مدرســــه،  وی 
ونــــا مثلث  ود: در دوران کر تربیتــــی عنوان کــــرد و افــــز
عنوان  به  خانواده ها  و  دارد  جریــــان  مدارس  در  تربیتی 
ضلــــع اصلی ایــــن مثلث، به خوبی بــــه کمک آموزش و 

آمدند. ورش  پر
مدیرکل آموزش و پرورش همدان با بیان اینکه میانگین 
نمره های امتحانات نهایی دانش آموزان اســــتان همدان 
در سال تحصیلی 1399-1398، بیش از یک نمره افزایش 
داشــــته اســــت، گفت: این افزایــــش نمره نشــــان داد، در 

دوران کرونــــا و ارائــــه آموزش مجــــازی، کیفیت آموزشــــی 
همچنان جریان دارد.

2 هزار تبلت هوشــــمند  وی با اشــــاره به اینکه تاکنون 
و  تهیه  خیران  مشــــارکت  و  ورش  پر و  آموزش  توســــط 
در اختیار دانش آموزان قرار گرفته اســــت، اظهار کرد: 
کمیته  500 تبلــــت هوشــــمند نیز توســــط  ســــه هزار و 

دانش آموزان  بــــه  و  تهیــــه  خمینــــی)ره(  امــــام  امــــداد 
یــــر پوشــــش این نهــــاد اهدا شــــده اســــت و در نظر  ز
500 تبلت هوشــــمند دیگــــر نیز بین  2 هــــزار و  داریــــم 

کنیم. یع  توز دانش آموزان 
پورداود تصریح کرد: 25 بســــته تحولی در راســــتای اجرای 
ســــند تحول بنیادیــــن آموزش و پرورش به اســــتان ابالغ 

شده است که طرح های "خوانا"، "مدرسه پژوهنده"، "کوچ" 
و "فهک" از مهم ترین آن هاست.

وی با اشــــاره به اینکه طــــرح "خوانا" زبان فارســــی را تقویت 
می کند، تصریح کرد: زبان فارســــی هویت ملی ما و میراث 
گران بهای ایرانیان است که باید با اجرای دقیق این طرح، 

آن را زنده  نگه داریم.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان:

فعالیت 411 تیم حمایت 
از کرونایی ها در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس بســــیج جامعه 
پزشکی استان همدان از فعالیت 411 تیم حمایت از 
بیماران کرونا در همدان خبر داد و گفت: این تیم ها 
تاکنون 2 هزار و 446 بســــته معیشتی بین بیماران 
کرونایی اســــتان توزیــــع و از ورود آنها بــــه تجمعات 

جلوگیری کرده اند.
بــــه گزارش هگمتانــــه، حمید بهرامی خو با اشــــاره به 
اقدامات صورت گرفتــــه در مدیریت و کنترل کووید 
19 در طرح شــــهید سردار ســــلیمانی اظهار کرد: این 
طرح محله محور و خانواده محور بــــود و طبق برنامه 

»هر خانواده یک پایگاه سالمت« پیش رفت.
وی هدف از اجرای این طرح را مدیریت و قطع زنجیره 
انتقال کرونا با بهره گیری از توان و مشارکت مردمی، 
هماهنگی بین بخشی، بهره گیری از نیروهای بسیج 
و داوطلب دانســــت و گفت: برای اجرای هر چه بهتر 
طرح اتاق فکر در مرکز استان، شهرستان و محله ها 

تشکیل شد و کار پیش رفت.
رئیس بســــیج جامعه پزشــــکی اســــتان همــــدان از 
مشارکت سه تیم مراقبتی، حمایتی و نظارتی سخن 
گفت و افزود: تیم های مراقبتی متشکل از نیروهای 
خانه های بهداشــــت، جمعیت هالل احمر و بسیج 
هســــتند که محله بــــه محله با مراجعــــه حضوری به 
منازل یا با برقراری تمــــاس تلفنی اقدام به بیماریابی 

می کنند.
وی از تشــــکیل 607 تیم مراقبتی در استان خبر داد 
و بــــا بیان اینکه این تیم توانســــته 103 هــــزار و 674 
نفر را در قالب 26 هــــزار و 538 خانوار غربالگری کند 
تأکید کرد: 50 تیم مراقبت در منزل شــــامل پزشک 
و پرســــتار نیز تشکیل شده که با شناسایی بیماران 
مبتال به ویروس کرونا، مراقبت در منزل، تجویز دارو 
و ایزوله و جداســــازی بیمــــار از خانواده را با دســــتور 

پزشک انجام می دهند.
بهرامی خو با اشــــاره به فعالیت نقاهتگاه هایی برای 
پذیــــرش آن دســــته از مبتالیان به کرونــــا که امکان 
ایزوله و جداســــازی آنهــــا در میان خانواده نیســــت 
افزود: خوشــــبختانه تاکنون ایــــن نقاهتگاه ها مورد 

استفاده قرار نگرفته است.
وی بــــا با بیــــان اینکه 411 تیم حمایتی در اســــتان 
تشــــکیل شده است خاطرنشــــان کرد: این افراد 
ونا، به  کر از شــــیوع بیمــــاری  به منظــــور جلوگیری 
وزمره خود را  افــــرادی که تــــوان تأمین مایحتــــاج ر
ندارنــــد کمک می کننــــد چراکه برخــــی از مبتالیان 
ونا سرپرســــت و نان آور خانوار هســــتند و  بــــه کر
نیــــاز به قرنطینه و عدم حضــــور در اماکن عمومی 

دارند.
رئیس بســــیج جامعه پزشــــکی اســــتان همــــدان از 
فعالیت یک هــــزار و 664 نیــــرو در تیم های حمایتی 
خبــــر داد و گفــــت: این افــــراد تاکنون 2 هــــزار و 446 
بسته معیشــــتی بین بیماران کرونایی استان توزیع 

کرده اند.

فک پالک ۲۸ خودروی دودزا در همدان

برخورد با خودروهای 
بدون معاینه فنی

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرســــتان همدان گفت: 28 خودروی دودزا به 
دنبال اجرای طرح برخورد با وســــایل نقلیه آالینده در این 

شهرستان شناسایی و فک پالک شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی روز سه شنبه 
بیــــان کرد: برای پیشــــگیری از افزایش آلودگــــی هوا، طرح 
برخورد بــــا خودروهای دودزا از اواســــط هفته گذشــــته در 
دســــتور کار مأموران پلیس راهــــور قرار گرفت تــــا از تردد 

خودروهای آالینده هوا جلوگیری شود.
وی اظهار کرد: طرح برخورد بــــا خودروهای دودزا در فصل 
زمستان به علت پایداری هوا و باال رفتن آلودگی، با جدیت 
بیشتری اعمال می شود و در این راستا خودروهای دارای 

نقص فنی فک پالک می شود.
رئیس پلیــــس راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان 
بیان کرد: با اجــــرای این طرح چندین خودروی ســــواری و 
وانت بار و یک دســــتگاه مینی بوس متعلق به دستگاه 

دولتی در شهرستان همدان فک پالک شد.
ســــرهنگ جمالی با بیان اینکه تردد بــــا خودروهای دودزا 
طبق قانــــون ممنوع اســــت افــــزود: خودروهایی که فک 
پالک می شــــود اجازه جابجایی بار و ســــوار کردن مسافر را 
ندارنــــد بلکه تنها مجاز به رفتن به تعمیــــرگاه و رفع نقص 

فنی هستند.
وی اضافــــه کرد: در برخی از اســــتان های واقــــع در مناطق 
گرمسیر نقش موتورسیکلت ها در آلودگی هوا زیاد است 
اما در همــــدان به علت برودت هوا و کاهش اســــتفاده از 
موتورسیکلت در فصل زمستان این قبیل وسایل نقلیه 

نقشی در آلودگی هوا در فصل های سرد سال ندارند.
وی گفــــت: طرح برخورد با خودروهــــای بدون معاینه فنی 
در شهرستان همدان آغاز شده و رانندگان بدون معاینه 
فنی مکلــــف به مراجعه به مراکز معاینه فنی برای بررســــی 
وضعیت ایمنــــی و نواقــــص احتمالــــی خــــودرو و رفع آن 

هستند.

خبــر

آغاز نمایشگاه مجازی کتاب
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

حضور ۲0 ناشر همدانی در نمایشگاه از یکم تا ششم بهمن ماه

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان گفت: نمایشــــگاه 
مجــــازی کتاب از یکم بهمن مــــاه آغاز به کار کرده و تا 

داشت. خواهد  ادامه  بهمن   6
به گــــزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی اظهار کرد: 
امســــال بــــه دلیل محدودیت های ناشــــی از شــــیوع 
بیمــــاری کرونــــا، امــــکان برگــــزاری نمایشــــگاه بیــــن 
کتاب تهران و نمایشــــگاه های استانی وجود  المللی 
نداشــــت؛ به همین دلیل خانه کتاب و ادبیات ایران 
بــــه درخواســــت معاونت امــــور فرهنگــــی وزارت  بنا 
فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اقدام به طراحی و راه اندازی 

کرد. کتاب«  مجازی  »نمایشگاه 
وی با بیــــان اینکه در این ســــامانه فرآیند جســــتجو، 
ناشران  دسترسی  و  کتاب  ارســــال  و  خرید  مشاهده، 
به پنــــل کاربری خود تعریف شــــده اســــت، افزود: در 
این نمایشــــگاه، کتاب های منتشــــر شــــده از ســــال 
1392 تاکنون عرضه شــــده و ســــفارش و خرید کتاب 

است. انجام  قابل  ساعته   24 صورت  به 
کید بــــر اینکه کتاب های عرضه شــــده  احســــانی با تأ
تهــــران  کتــــاب  مجــــازی  نمایشــــگاه  نخســــتین  در 
20 درصــــدی در اختیــــار خریــــداران قرار  بــــا تخفیــــف 
می گیــــرد، تصریح کــــرد: ســــامانه بن خریــــد کتاب به 
نشــــانی bon.tibf.ir برای ثبت درخواست یارانه خرید 
کتاب توســــط متقاضیان و مشموالن طراحی شده و 
کد ملی  کتاب بــــه صورت »اعتبار خریــــد« به  ارائه بن 
متقاضیان اختصاص می یابــــد، لذا برای ثبت نام نیاز 

نیست. وجه  واریز  به 
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان 
ســــقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشــــجویان 
200 هــــزار تومان عنــــوان کــــرد و گفت: از  و طــــالب را 
ایــــن مبلغ 60 درصــــد، معادل 120 هزار تومان ســــهم 
40 درصد،  مشارکت دانشــــجویان و طالب اســــت و 

معادل 80 هزار تومان ســــهم معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی با مشــــارکت بانک 

ایران است. صادرات 
کتاب  ید  خر عتباری  ا نه  ا یار ســــقف  ود:  افز احسانی 
تومان  هــــزار   400 هم  علمی  هیــــأت  اعضــــای  برای 
 200 صد، معــــادل  5 در 0 ز ایــــن مبلــــغ  اســــت کــــه ا
درصد،   50 و  علمی  هیأت  عضو  ســــهم  تومان  هزار 
معاونت  برعهــــده  نیــــز  تومان  هــــزار   200 معــــادل 
امــــور فرهنگــــی وزارت فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی 

. ست ا
کیــــد کرد: با توجــــه به بودجه اختصــــاص یافته  وی تأ
و ســــقف اعتبــــاری تعیین شــــده بــــرای هر اســــتان، 
اولویت ثبت نام با متقاضیانی اســــت که زودتر ثبت 

کرده اند. نام 
20 ناشــــر همدانی در نمایشگاه مجازی  وی از حضور 
کتــــاب خبر داد و اظهــــار کرد: دوســــتداران کتاب در 
این نمایشــــگاه اقدام به خرید مجازی کتاب خواهند 
کــــرد و عالقمندان بــــرای خرید کتاب های مــــورد نیاز 
book.icfi. خود می توانند به ســــامانه فــــروش کتاب 

کنند. مراجعه   ir

استانداردسازی 
1۸00 انشعاب فرسوده آب شهری همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: معاون بهره بــــرداری و 
توســــعه آب شــــرکت آب و فاضالب اســــتان همدان از 
استانداردســــازی و تعویــــض یک هزار و 800 انشــــعاب 

فرسوده آب شهری همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضــــا نیکــــداد پیش از 
ظهــــر دیروز بــــا بیان اینکــــه جلوگیــــری از هدررفت آب 
تأسیســــات  استانداردســــازی  و  بازســــازی  تعویض،  با 
فرسوده امکان پذیر است اظهار کرد: اصالح و بازسازی 
332 رشته انشــــعاب و تعویض 2 هزار و 440 دستگاه 
کنتور معیوب مشــــترکان در بخش شــــهری عملیاتی 

شد.
وی به نشــــت یابی در 284 کیلومتر شبکه توزیع آب در 
بخش شهری اشــــاره کرد و گفت: در راستای جلوگیری 
از هدررفت منابع آبی، بازســــازی و نوسازی بیش از پنج 
کیلومتر لوله های شــــبکه توزیع آب در بخش شهری و 

3.5 کیلومتر در بخش روستایی عملیاتی شد.
معاون بهره برداری و توسعه شــــبکه آب شرکت آب و 
فاضالب همدان به بازســــازی و نوســــازی 2.3 کیلومتر 
لوله فرسوده خط انتقال در بخش روستایی خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در سال جاری اجرای 7.3 کیلومتر خط 

انتقال آب در بخش روستایی نیز محقق شد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ منابع آبی موجود در اولویت 
اقدامات ما قــــرار دارد بیــــان کرد: به همیــــن منظور در 
ســــال جاری شناســــایی یک هزار و 38 رشته انشعاب 
، قطع 491 رشــــته از انشــــعابات و تبدیل 533  غیرمجاز
رشــــته انشــــعاب غیرمجاز بــــه مجاز در بخش شــــهری 

عملیاتی شد.
نیکــــداد در بخــــش دیگری از ســــخنانش به توســــعه 
شــــبکه توزیع و نصب انشــــعابات جدید اشــــاره کرد و 
گفت: بر همین اســــاس توسعه 9.65 کیلومتر شبکه 
توزیع در بخش روســــتایی، نصب 7 هزار و 280 رشــــته 
انشــــعاب برای مشــــترکان جدید شــــهری و نصب دو 
هزار و 390 رشته انشعاب مخصوص مشترکان جدید 

روستایی مدنظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جداســــازی آبیاری فضای ســــبز از آب 
شهری از جمله اقدامات اثرگذار در راستای حفظ منابع 
آبی اســــت عنوان کرد: در همین راســــتا جداســــازی 6 

رشته آب فضای سبز از آب شهری محقق شد.
آب  آب شرکت  معاون بهره برداری و توســــعه شــــبکه 
و فاضــــالب همــــدان در ادامه به دیگــــر اقدامات انجام 
شــــده اشــــاره کرد و گفت: نصب 418 کیلو وارخازن در 
تابلوهای برق در بخش شــــهری و 7 کیلو وار در بخش 

روستایی طی سال جاری عملیاتی شد.
نیکــــداد با اشــــاره به استانداردســــازی چهار دســــتگاه 
تابلوهای برق در بخش شهری و 82 دستگاه در بخش 
روستایی خاطرنشــــان کرد: در سال 99 سامانه اسکادا 
در دو روســــتا، یک کیلومتر خط انتقــــال برق در بخش 
روســــتایی و ایجاد دو باب پســــت برق هوایی با قدرت 

75 کیلوولت آمپر در بخش روستایی اجرایی شد.
وی در پایان از تعمیر و تعویض 10 دســــتگاه ترانس در 
بخش روستایی و تکمیل و بازسازی سامانه اسکادا در 

99 روستا طی سال جاری خبر داد.

سرهنگ »علی والی راستی« جانشین فرمانده تیپ3۲ انصارالحسین)ع( شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: در مراسمی با حضور فرمانده 
سپاه انصارالحســــین)ع( همدان، ضمن تقدیر از زحمات 
ســــرهنگ »جنتی بصام«، ســــرهنگ »علی والی راســــتی« 
به عنوان جانشــــین فرمانده تیپ32 انصارالحســــین)ع( 

استان همدان معرفی شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آییــــن تکریم و معارفه جانشــــین 
فرمانــــده تیــــپ 32 انصارالحســــین)ع( با حضور ســــردار 
ســــپاه  فرمانــــده  مجیــــدی  مظاهــــر  پاســــدار  ســــرتیپ 
انصارالحســــین)ع(، ســــردار بهاریــــان فرمانــــده تیپ 32 
انصارالحســــین)ع( و فرماندهــــان و کارکنــــان این یگان 

برگزار شد.

سردار مجیدی: حوادث اخیر آمریکا آغاز اضمحالل  �
آن است

فرمانده ســــپاه انصارالحسین)ع( اســــتان همدان در این 
مراســــم گفت: حمایــــت از امام زمان)عــــج( و والیت عصر 
مهمتریــــن رســــالت و درس مکتب فاطمی اســــت و این 
درس مهمترین سرمشــــق و نقشــــه راه پاسداران والیت 

بوده و خواهد بود.
ســــردار مظاهر مجیــــدی با گرامیداشــــت ایــــام فاطمیه و 
شهادت حضرت زهرا)س( این ایام را فرصتی مغتنم برای 
مطالعه و معرفت و انس با این شــــخصیت عظیم دینی و 
معرفتی دانست و اظهار کرد: حضرت زهرای مرضیه)س( 
بهتریــــن الگو بــــرای ســــربازان و پاســــداران والیــــت برای 

والیتمداری و حرکت در مدار حقانیت و والیت است.
فرمانده سپاه انصارالحســــین)ع( استان همدان با اشاره 
به حساســــیت مقطــــع کنونی انقالب اســــالمی ایــــران در 
منطقه بیان کرد: گام دوم انقالب و حوادث اخیر در منطقه 
و جهان رســــالت و مســــؤولیت سپاه پاســــداران را خطیر 
ساخته و باید آمادگی الزم را برای حرکت و کارهای بزرگ در 

جامعه سپاه و بسیج ایجاد کرد.
وی تصریــــح کــــرد: ایــــن افزایش کمــــی و کیفــــی آمادگی و 
پیوستگی بســــیجیان و نیروهای مسلح دشمن را ناامید 

کرده و شکست خواهد داد.
سردار مجیدی به حوادث اخیر آمریکا اشاره و خاطرنشان 
کرد: اینها زمزمه ها و آغاز اضمحالل و غرق شــــدن آمریکا و 
محو شــــدن او از عرصه قدرت جهانی است و به طور قطع 

این موضوع تحقق خواهد یافت.
وی تالش های مذبوحانه عناصر منافقین و فتنه در کشور 
را گوشــــزد و تأکید کرد: طبیعی است، به تعبیر رهبر انقالب 
هرچه به قله نزدیک تر شــــویم سختی راه بیشتر شود و این 
تالش ها و فتنه ها برای مانع شدن از رسیدن کشور و ملت 

ایران به جایگاه رفیع خود در منطقه و جهان است.
همــــدان،  اســــتان  انصارالحســــین)ع(  ســــپاه  فرمانــــده 
قــــرار گرفتن در کنــــار مــــردم در ســــختی ها را از مهمترین 
اولویت های سپاه دانست و گفت: فلسفه وجودی سپاه 
حمایت و کمک به مردم به عنوان رکن اساسی انقالب در 

برابر سختی ها و مشکالت در عرصه های گوناگون است.
ســــردار بهاریان، فرمانده تیپ انصارالحسین)ع( همدان 
نیز در این مراسم گزارشــــی از توانمندی ها و فعالیت ها و 
ســــطح آمادگی های رزمی دفاعی تیپ انصارالحســــین)ع( 

همدان ارائه کرد.
در ایــــن مراســــم از خدمات و تالش های ارزنده ســــرهنگ 
پاســــدار ســــیدمحمد جنتی بصــــام تقدیر به عمــــل آمد و 
ســــرهنگ پاســــدار علی والی راســــتی به عنوان جانشین 
فرمانــــده تیــــپ 32 انصارالحســــین )ع( اســــتان همدان 

معرفی شد.
گفتنــــی اســــت؛ ســــرهنگ والــــی راســــتی، پیــــش از این 
)ع(، فرماندهی  فرماندهی گردان 155 حضــــرت علی اصغر
محور منطقه مرزی در اســــتان کرمانشــــاه و مســــؤولیت 

معاونت عملیات تیپ 32 را بر عهده داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان مدعی شد:

قطع طبابت یا مهاجرت درصورت شکایت مردم از قصور پزشکان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل پزشــــکی قانونی 
اســــتان همدان با بیان اینکه مردم در هر عارضه به دنبال 
خطاکار هســــتند در حالی که عارضه پزشــــکی مســــئله ای 
اســــت کــــه در کتاب هــــای معتبر علمــــی بیان شــــده اما 
پزشــــکان ایرانی خیلی تحت فشــــار هســــتند، ادامه داد: 
وقتی قانونی وجود نداشــــته و فشــــار روی پزشــــکان زیاد 
باشــــد، تبعات بدی برای ســــالمت مــــردم دارد چراکه کادر 
پزشــــکی ترجیح می دهند مهاجرت کنند و یا دیگر طبابت 
نکننــــد، از طرفی گرایش افراد برای ورود به این رشــــته کم 
می شــــود.در تمام دنیا پزشک خطاکار وجود دارد اما مردم 
باید بداننــــد وقوع یک عارضه پــــس از انجام عمل جراحی 

نتیجه قصور پزشکی نیست.
به گــــزارش هگمتانه، ارتین کمالی با بیان اینکه دو اصطالح 
عارضــــه و خطا با یکدیگر متفاوت هســــتند و عارضه جزئی 
از هر کار پزشــــکی اســــت، مطرح کرد: هیچ جراحــــی در دنیا 
نمی تواند ادعا کند که عارضه ای در جراحی نداشته است. در 
واقع زمانی عارضه به خطا و قصور پزشــــکی تبدیل می شود 

که نحوه برخورد با آن اشتباه باشد.
وی با اشــــاره به اینکه مردم در هر عارضــــه به دنبال خطاکار 
هســــتند در حالی که عارضه پزشکی مسئله ای است که در 
کتاب های معتبر علمی بیان شده اما پزشکان ایرانی خیلی 
تحت فشار هستند، ادامه داد: وقتی قانونی وجود نداشته 

و فشار روی پزشکان زیاد باشد، تبعات بدی برای سالمت 
مردم دارد چراکه کادر پزشــــکی ترجیــــح می دهند مهاجرت 
کنند و یا دیگــــر طبابت نکنند، از طرفی گرایــــش افراد برای 

ورود به این رشته کم می شود.
وی در رابطــــه بــــا نحــــوه بررســــی پرونده های شــــکایت از 
پزشــــکان، توضیــــح داد: از آنجایــــی کــــه قانون تأســــیس 
سازمان نظام پزشکی مقدم بر پزشکی قانونی بوده اغلب 
پرونده ها اول برای آنها ارســــال می شود. ما هم در جلسه 
هســــتیم اما فقط یک حق رأی داریم و در پایان، نظر اصلی 
را دادســــتان و نظام قضایــــی می دهند. در بررســــی قصور 
پزشکی نظر کارشناسی مهم است، ما طرف حق هستیم 

و با هیچ کس تعارفی نداریم.
کمالــــی در ادامــــه دربــــاره تحویــــل جســــد بــــه دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی برای آموزش و تشــــریح توسط دانشجویان، 
گفت: در یک سال و دو ماه اخیر که بنده مدیریت پزشکی 
قانونی اســــتان را به عهده داشــــتم، درخواستی از دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا بــــرای تحویل جســــد بــــه آن ها 
نداشــــتیم. تحویل جسد شــــرایط خاصی دارد و رضایت دو 
فرد از اولیای دم الزم است و تحویل اجساد مجهول الهویه 

نیز دستورالعمل خاص خود را دارد.
وی با بیان اینکه براســــاس طرحی که داریم مایل هســــتیم 
ســــاختمانی جنب آرامستان برای تشــــریح اجساد داشته 

باشــــیم، توضیح داد: ایــــن کار وجهه شــــهر را بهتر می کند 
 در مرکز شــــهر قــــرار داریــــم و حضور 

ً
چراکــــه مــــا االن تقریبا

اطرافیان متوفی باعث ترافیک و شــــلوغی می شــــود اما اگر 
سالن تشریح در کنار آرامســــتان باشد برای خود مردم هم 

راحت تر است.
وی با اشاره به اینکه پزشکان تمایل کمی برای کار در پزشکی 
قانونی دارند، بیان کرد: با وجود تالش زیادی که در ســــازمان 
پزشکی قانونی کشور بابت دریافتی پزشکان انجام شده و با 
توجه به سختی کار و شرایط و محدودیت هایی که وجود دارد، 

پزشکان اقبال کمتری به کار در پزشکی قانونی دارند.
مدیــــرکل پزشــــکی قانونی اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
کمبود پزشک قانونی در اســــتان داریم، مطرح کرد: در حال 
حاضر حدود شش پزشک داریم که امسال چهار پزشک را 
از آزمون استخدامی جذب می کنیم و اضافه شدن این افراد 

60 درصد نیاز استان را تأمین می کند.
به نقل از ایسنا، وی در رابطه با طرح دادپزشک نیز مطرح 
کرد: راه انــــدازی این طرح بــــه منظور ســــاماندهی گواهی 
فــــوت افراد بود و بنابــــر این طرح فقط افــــرادی می توانند 
پزشــــکی  متخصص  که  باشــــند  داشــــته  جســــد  معاینه 
قانونی باشند. و هزینه دریافت شده برای این طرح طبق 
تعرفه ای اســــت که اسفندماه هر ســــال اعالم می شود و 

یک استاندارد کشوری دارد.

معافیت 33 مددجوی کمیته امداد امام )ره( از خدمت سربازی
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: قائم مقام کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان همدان گفت: با هدف کاهش بخشی 
از مشــــکالت زنان سرپرســــت خانــــواده، 33 جوان تحت 
حمایــــت کمیته امداد امــــام خمینــــی)ره( از انجام خدمت 

سربازی معاف شدند.
گــــزارش هگمتانــــه، قاســــم یارمحمــــدی در خصوص  به 
بهره منــــدی خانواده هــــای تحــــت حمایــــت این نهــــاد از 
تســــهیالت معافیت از خدمــــت وظیفــــه عمومی گفت: 
در 9 ماه امســــال 33 فرزنــــد مددجوی تحــــت حمایت، از 
تســــهیالت معافیت نظام وظیفه عمومی بهره مند شدند 
تا از این طریق بتوانند وارد چرخه اشــــتغال و تولید شده و 

به رفع مشکالت خانواده کمک کنند.

یارمحمــــدی بیان کرد: بر اســــاس قانون، یکی از پســــران 
زنان سرپرســــت خانوار و تنهــــا فرزند پســــر خانواده های 
مددجویی که دارای ســــه خواهر باشند از خدمت سربازی 

معاف می شوند.
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان با 
بیان اینکه این تســــهیالت یکــــی از ابزارهای حمایتی مؤثر 
برای توانمندســــازی خانواده های تحت حمایت این نهاد 
است، گفت: هدف از اعطای معافیت سربازی به فرزندان 
خانواده  مددجویــــان، کمک به توانمندســــازی خانواده و 

کاهش مشکالت آنان است.
وی افــــزود: این افــــراد به محض دریافــــت کارت معافیت، 
می توانند با اســــتفاده از مشاوره های شغلی، آموزش های 

فنی و حرفه ای رایگان و دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
وارد بازار تولید و کسب وکار شوند.

بخشودگی جرائم تسهیالت معوق مسکن
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر شعب بانک مسکن استان همدان گفت: بخشودگی 6 درصد 
خالص جرائم تسهیالت به نسبت واریز نقدی در قالب طرح »مهر اندیش« آغاز شده و تا 20 اسفند 

ادامه دارد.
بــــه گزارش هگمتانه، رســــول مالمیر روز ســــه شــــنبه بیان کرد: میــــزان مطالبات بانک مســــکن از 
مشــــتریان این بانک به 270 میلیارد تومان رســــیده و از این نظر رتبه دوم را بین بانک های اســــتان 

همدان بعد از بانک کشاورزی به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشــــان کرد: با توجه به قرار داشتن در هشــــتاد و دومین سالروز تأسیس بانک مسکن و 
پیش رو بودن دهه مبارک فجر طرح تشــــویقی برای بخشــــودگی جرائم مشتریان بانک مسکن در 

نظر گرفته شده است.
مدیر شــــعب بانک مســــکن اســــتان همدان اضافه کرد: با توجه به شــــرایط بد اقتصادی ناشــــی از 
شیوع کرونا و نامناســــب بودن وضعیت معیشتی مردم، بانک مسکن این بسته تشویقی را برای 

مشتریان دارای بدهی معوق در نظر گرفته است.
مالمیــــر بیان کرد: در طــــرح مهر اندیش در صــــورت واریز نقدی هــــر میزان از مطالبــــات غیر جاری 

تســــهیالت پرداختی همچنین مطالبات مربوط به ضمانت نامه های ضبط شده، 6 درصد از خالص 
جرایم محاسبه شده به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد.

وی یادآوری کرد: پیشــــتر مشــــتریان بدهکار در صورت پرداخت کل بدهی مشــــمول بخشودگی 
می شــــدند اما هم اینک به منظور کمک به مردم، در صورت پرداخت بخشی از بدهی آنها می توانند 

از مزایای این بسته تشویقی بهره مند شوند.
مدیر شــــعب بانک مسکن اســــتان همدان ادامه داد: تســــهیالت پرداختی توسط این بانک ُخرد 

بوده بنابراین بدهکار دانه درشتی نداریم.
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3 شهرستان

بدهی 31 میلیارد تومانی مشترکان گاز در مالیر

بهره مندی 99.9 درصد جمعیت مالیر از نعمت گاز
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس شــــرکت گاز شهرســــتان مالیر بــــا بیان اینکــــه 99.9 درصد از 
جمعیت شــــهری و روســــتایی شهرســــتان مالیر از نعمــــت گاز بهره مند هســــتند گفــــت: بدهی 

مشترکین حدود 31 میلیارد تومان است.
بــــه گزارش هگمتانه، جهانگیر ملکی با بیان اینکه در حال حاضر از 213 روســــتای این شهرســــتان 
201 روســــتا از نعمت گاز بهره مند هســــتند اظهار کرد: همزمان با دهه فجر نیز کلنگ گازرســــانی به 

روستای خوش آباد به زمین زده می شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه 230 میلیون تومان اعتبار از منابع شــــرکت گاز برای بین طرح در نظر 
گرفته شده اســــت گفت: 99.9 درصد از جمعیت شهری و روستایی شهرستان مالیر از نعمت گاز 

بهره مند هستند.
رئیس شرکت گاز شهرستان مالیر با اشــــاره به اینکه روستاهای باالی 20 خانوار و کمتر از 20 خانوار 
از نعمت گاز بهره  مند هســــتند و مابقی روســــتاها نیز خالی از ســــکنه اند مصرف ساالنه گاز در این 

شهرستان را 370 میلیون مترمکعب عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مشترکان گاز باید نســــبت به صرفه جویی در مصرف گاز و رعایت الگوی مصرف 
همراهی الزم را داشــــته باشند از وجود 111 هزار مشــــترک در مالیر خبر داد و گفت: بدهی مشترکین 

حدود 31 میلیارد تومان است.
ملکــــی در پایان ســــخنانش با اشــــاره به طرح رایــــگان بهــــای گاز مصرفی برای مشــــترکین کم 
مصــــرف گفــــت: این طرح کــــه در حال اجراســــت بــــرای مشــــترکین کم مصرف بــــه میزان 200 
مترمکعب در ماه های فصول ســــرد در نظر گرفته شــــده که امیدواریم مردم با رعایت الگوی 

شوند. طرح  مشمول  مصرف 

فرماندار بهار خبر داد:

 »   نقشه حریم سیاسی »بهار
اصالح می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار بهار گفت: به 
دنبــــال پیگیری هــــا و اقدامات ســــردار طالیی نیک، 
معاون پارلمانــــی وزیر دفاع که بــــه نمایندگی از وزیر 
دفــــاع، عضو کمیســــیون تقســــیمات سیاســــی در 
وزارت کشور است، پس از چندین سال 250 هکتار 
به حریــــم و تقســــیمات سیاســــی شهرســــتان بهار 

افزوده شد.
به گــــزارش هگمتانه، احســــان قنبــــری اضافه کرد: 
نقشــــه حریم سیاســــی بهار که به تازگی ابالغ شده، 
کامل تر  که پیگیری ها برای  دارای مشکالتی اســــت 

شدن خطوط و مرز سیاسی ادامه دارد.
وی با ابرازخرسندی از اقدامات انجام شده، تصریح 
کــــرد: پس از گذشــــت چندین ســــال از مســــتقل 
شــــدن فرمانــــداری بهــــار 250 هکتــــار بــــه اراضــــی 
شهرســــتان بهار افزوده شده اما از ابالغ طرح فعلی 
راضی نیســــتیم و پیگیر حل مشــــکالت باقیمانده 

خواهیم بود.
فرماندار بهار اضافه کرد: آن قســــمت هایی که ابراز 
می شــــود هم اکنون جزء محدوده همدان اســــت، 
از 20 ســــال پیش در محدوده شهرســــتان همدان 
قرار داشــــت که در تالش برای اصالح نقشه جدید 

هستیم.
کــــرد: مــــردم شهرســــتان بهــــار نگران  کیــــد  وی تأ
نباشــــند چراکه ما در کنار مردم هســــتیم و نقشــــه 
اصالحی مورد وثــــوق فرمانداری بهار و شــــهرداری 
بهــــار توســــط مدیرکل دفتر سیاســــی تقســــیمات 
کشــــوری اســــتانداری همدان پذیرفته شده و برای 
انجام اصالحات به وزارت کشور ارسال خواهد شد 
و قول مســــاعد برای انجام اصالحات در کوتاه ترین 

زمان داده شده است.
بــــه نقل از ایســــنا، قنبری مطــــرح کرد: بــــا توجه به در 
پیش بودن انتخابــــات، برخی از نامزدهای احتمالی، 
انجام  انتخاباتــــی  تبلیغــــات  راســــتای  در  اقداماتــــی 
می دهنــــد و قســــمتی از ایــــن پیگیری هــــا، ربطی به 

دلسوزی برای مردم بهار ندارد.
وی اظهار کرد: دلســــوزان شــــهر بهــــار در صورتی که 
صحبت های مــــا را قبول ندارنــــد می توانند در مورد 
اتفاقــــات صــــورت گرفته، از ســــردار طالیــــی نیک به 
عنوان فرزنــــد بهار ســــوال کنند که با وجــــود اینکه 
حاجــــی بابایی، نماینــــده مردم همــــدان در مجلس 
موافق کاهش حریم سیاســــی همدان و افزودن آن 
به بهــــار نبود، با رایزنی هــــای مکرر او را قانــــع کرد تا از 

موضع سرسختانه خود کوتاه بیاید.

تخفیف 30 درصدی عوارض 
شهرداری نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار نهاوند از اعمال 
تخفیف 30 درصــــدی عوارض شــــهرداری نهاوند به 

مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد حسین پور اظهار کرد: به 
منظور گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقــــالب شــــکوهمند اســــالمی با تصویب شــــورای 
شــــهر تخفیف 30 درصدی عوارض شــــهرداری برای 

شهروندان نهاوند اعمال می شود.
وی افــــزود: مدت زمان اجرای ایــــن مصوبه از ابتدای 
بهمن ماه به مدت یک ماه اســــت که شــــهروندان 
می توانند با مراجعه به دایره شهرداری از این فرصت 
بهره مند شــــده و نســــبت به پرداخــــت بدهی خود 

اقدام کنند.
طرح  ایــــن  اینکه  بــــه  اشــــاره  با  نهاونــــد  شــــهردار 
شــــامل تمــــام عــــوارض و بهــــای خدماتــــی به جز 
101 قانون  100، کمیسیون ماده  کمیســــیون ماده 
و اســــت گفــــت:  شــــهرداری ها و عــــوارض خــــودر
وندان در پرداخت  همــــکاری و مشــــارکت شــــهر
به موقــــع عــــوارض موجب می شــــود تــــا مدیریت 
گام هــــای  خــــود  برنامه هــــای  اجــــرای  در  شــــهری 

بردارد. سریع تری 
به نقل از فــــارس، وی اظهار کرد: بــــا توجه به تجارب 
همــــه ســــاله از شــــهروندان درخواســــت داریــــم به 
منظور پرداخت بدهی خود از روزهای ابتدای اعمال 
تخفیف به شهرداری مراجعه کرده و آن را به روزهایی 
پایانی که باعث تجمع مراجعه کنندگان در شهرداری 

می شود موکول نکنند.

خبـــــــر

وضعیت بحرانی کرونا در کمین تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرستان: تویسرکان که از ابتدای شیوع 
ویروس کرونــــا، وضعیت های مختلــــف کرونایی را تجربه 
کرده و امروز در شرایط زرد کرونایی قرار دارد ممکن است 
به دلیل عدم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی از سوی 
مردم و عــــادی انگاری شــــرایط بــــار دیگر در شــــرایط قرمز 

کرونایی قرار گیرد.
به گــــزارش هگمتانه، این روزها وضعیــــت زرد کرونایی در 
تویســــرکان از جهتی امید بخش و خوشــــحال کننده و از 

جهتی بیم آور و هشدار دهنده است.
امید بخش اســــت زیرا نشــــان می دهد روند ابتالی افراد 
به کرونا و بســــتری شــــدن آنهــــا در بیمارســــتان کاهش 
محسوسی داشــــته و بیم آفرین و هشــــدار دهنده است 
زیرا شــــاهد برخــــی رفتارهای فــــردی و اجتماعی در ســــطح 
شهرستان هستیم که هیچ ســــنخیتی با شیوه نامه های 

بهداشتی ندارند.
در روزهای اخیر وزیر بهداشت، معاونان وی و مسؤوالن 
بلنــــد پایه حوزه بهداشــــت و درمان کشــــور بــــه صراحت 
هشــــدار داده اند که ممکن اســــت در بهمن و اسفندماه 
پیــــش رو شــــاهد جهــــش و خیز مــــرگ آور کرونا باشــــیم 
 آرام کرونایی در 

ً
بنابراین مردم نباید فریب شــــرایط نســــبتا

حال حاضر را بخورند.
با این حال متأســــفانه در شهرســــتان تویســــرکان مانند 
بســــیاری دیگر از نقاط کشــــور شــــاهد کم توجهی، ساده 
انگاری بخشی از مردم نســــبت به رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی و اوج گیــــری دوبــــاره ســــفرها و دورهمی های 

خانوادگی و فامیلی هستیم.
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا به طور رســــمی اعالم 
کرده که 75 درصد عامل ابتال به کرونا در چند ماه  اخیر در 
استان همدان، برگزاری دورهمی های خانوادگی و فامیلی 
اســــت و این نشــــان از عمق ســــاده انگاری برخی افراد در 

مورد کنترل ویروس مرگبار کرونا دارد.

شهرســــتان تویســــرکان در چند ماهه گذشته برای مدت 
 طوالنی و نگران کننده ای در وضعیت بحرانی، قرمز 

ً
نسبتا

و نارنجــــی کرونایی قرار داشــــت و به خوبی نشــــان داده با 
توجه به ورود مسافران در مقاطع مختلف زمانی، مستعد 

برگشت به وضعیت خطرناک کرونایی است.
فرماندار تویســــرکان که تــــا چندی پیش در جلســــه های 
رسمی ســــتاد مدیریت کرونای این شهرســــتان از میزان 
باالی اســــتفاده مردم از ماسک ســــخن می گفت در عین 
حال تصریح کرد که مردم تویســــرکان به هیــــچ وجه نباید 
تصور کنند که کرونا تمام و مهار شــــده و دیگر خطری آنها 

را تهدید نمی کند.
سید رســــول حســــینی اظهار کرد: اگر مردم و مسؤوالن 
نسبت به رعایت و نظارت بر شــــیوه نامه های بهداشتی 
بی توجهی نشان دهند بدون تردید دوباره شاهد شیوع 
آن خواهیم  گسترده کرونا در شهرستان و تبعات منفی 

بود.
وی افزود: نظارت و بازرسی بر فعالیت اصناف و واحدهای 
تولیدی در تویســــرکان خوب و امیدوار کننده اســــت اما 
حتــــی در شــــرایط زرد کرونایی هم باید این رونــــد نظارتی با 

قدرت از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا کند.
حســــینی تصریــــح کــــرد: بــــا اینکــــه مدیریت مســــؤوالن 
شهرســــتان از اثر گــــذاری باالیی در اوج گیــــری و یا کنترل 
کرونا اثر گذار اســــت اما در نهایت این مردم هســــتند که 
بیشــــترین اثر گذاری را در روند شیوع گسترده یا مدیریت 

و کنترل کرونا از خود نشان می دهند.
وی با اشــــاره به معضل تجمع مردم در دفاتر پیشــــخوان 
متذکر شــــد: گرچه این مشــــکل مختص به شهرســــتان 
تویسرکان نیست اما باید برای حل آن تدابیر کارشناسی 

اندیشیده شود.
ســــپاه  فرمانــــده  جانشــــین  کــــه  اســــت  حالــــی  در  ایــــن 
انصارالحسین)ع( همدان به صراحت اعالم کرده که یکی 

از مهمترین دالیل شیوع بیشــــتر ویروس کرونا در نقاط 
مختلف اســــتان همدان، تجمع مردم در دفاتر پیشخوان 

است.
مدیــــر مرکــــز بهداشــــت تویســــرکان نیــــز بــــا اشــــاره بــــه 
فعالیت هــــای کمیته هــــای چنــــد گانــــه کنتــــرل کرونا در 
شهرستان تویســــرکان در قالب طرح سردار شهید قاسم 
سلیمانی اظهار کرد: سعی کردیم از لحاظ مختلف آموزشی 
و فرهنگ ســــازی و اقدامات مؤثر تست گیری و بیماریابی 
به ســــمت و ســــوی جلوگیری از اوج گیری دوباره کرونا در 

شهرستان تویسرکان حرکت کنیم.
مهدی کریمی مشاور افزود: اکنون امکان تست گیری به 
روش نوین که حداکثر ظرف نیم ســــاعت تا چهل دقیقه 
پاســــخ تســــت کرونا را مشــــخص می کند در شهرســــتان 
تویســــرکان فراهم شــــده که امــــکان بیماریابــــی فعال و 

گسترده را فراهم کرده است.
به نقل از تسنیم، وی متذکر شد: قبل از ایجاد این امکان 
، پاســــخ  برای تســــت گیــــری از افراد مشــــکوک و مورد نظر
تســــت کرونای افراد دیر اعالم می شــــد و همین موضوع 
می توانســــت روند و نوع درمان را تا حدی تحت تأثیر خود 
قرار دهد و در نهایت شــــاهد بــــروز ابتالی برخــــی افراد به 

واسطه کرونایی های دیر تشخیص داده شده باشیم.

همدان، مالیر و کبودرآهنگ؛ بیشترین متقاضیان 
ح توسعه مشاغل خانگی طر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس جهاددانشــــگاهی 
اســــتان همــــدان از ثبت نــــام 2180 همدانــــی در »طرح 
ملــــی مشــــاغل خانگــــی« براســــاس ظرفیــــت تعریف 
شــــده از ســــوی وزارت تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی خبر 
داد و گفت: همــــدان، مالیر و کبودرآهنگ بیشــــترین 

متقاضیان این طرح بوده اند.
به گــــزارش هگمتانه، علــــی کالنترنیا با اشــــاره به اینکه 
ســــهمیه تعیین شــــده برای اســــتان همدان 2100 نفر 
است، خاطرنشــــان کرد: ثبت نام سامانه ای این تعداد 
به طور کامــــل در وبگاه inhb.ir انجــــام گرفته و در حال 
حاضر ثبت نام به صورت مازاد بر آمار تعیین شــــده در 

حال انجام است.
وی بیان کرد: طرح ملی مشــــاغل خانگی با همکاری دو 
مجموعــــه وزارت تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی به عنوان 
کارفرمای طــــرح و جهاددانشــــگاهی به عنــــوان مجری 
طرح در قالب ســــه مرحله در 31 استان در حال انجام و 

پیگیری است.
کالنترنیــــا بــــا بیــــان اینکــــه در مرحله نخســــت طرح 11 
رشــــته در اســــتان شناسایی شــــد، گفت: خیاطی، چرم 
دوزی، مینــــاکاری، قالیبافــــی، تابلو فــــرش بافی، منبت 
کار چاقویی، کیک و شــــیرینی پزی، ویراســــتاری متون، 
مترجمــــی کتــــاب و مقالــــه، برنامــــه نویســــی و انیماتور 
ظرفیت های شناســــایی شــــده در اســــتان همدان در 

حوزه مشاغل خانگی است.
وی اشــــاره ای به آمار ثبت نام کنندگان در رشــــته های 
مختلف طرح داشــــت و مطــــرح کرد: طبــــق آخرین آمار 
رشته خیاطی با 667 متقاضی، رشــــته چرم دوزی با 219 
متقاضی و رشــــته میناکاری بــــا 185 متقاضی به ترتیب 

سه رشته پرمتقاضی در استان هستند.
رئیس جهاددانشــــگاهی واحد همدان بــــا بیان اینکه 

بیشــــترین آمــــار ثبت نــــام کننــــدگان در طــــرح بانوان 
هســــتند، یادآور شــــد: در طرح ملی توســــعه مشــــاغل 
خانگی ســــهم آقایان تا به امروز 376 نفر و بانوان 1801 

نفر بوده است.
کالنترنیــــا در ادامــــه یــــادآور شــــد: بیشــــترین ثبت نام 
کنندگان طرح در استان به ترتیب در شهرهای همدان 
بــــا 1253 متقاضی، مالیر با 228 متقاضی و کبودراهنک 

با 159 متقاضی هستند.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام متقاضیان همچنان ادامه 
دارد، گفت: همزمان با اتمام مرحله اول، مرحله دوم طرح 
با موضوع »آمــــوزش و توانمندســــازی« در قالب ارزیابی 
و استعدادســــنجی متقاضیان و پیشــــرانان، مشاوره و 

هدایت متقاضیان آغاز شده و در حال انجام است.
« مهمترین بخش  کالنترنیــــا اظهار کرد: »اتصال به بــــازار
این طــــرح و به عنــــوان مرحله ســــوم طرح ملی توســــعه 
مشــــاغل خانگــــی در نظر گرفته اســــت کــــه در آن افراد 
متقاضی پس از کسب مهارت در رشته انتخابی، توسط 

پیشرانان)کارآفرینان موفق( جذب بازارکار می شوند.
وی خاطرنشــــان کرد: کســــب و کار و مشــــاغل خانگی 
یکی از زمینه های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و 
از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های 
توســــعه  در  می توانــــد  کــــه  اســــت  خانگــــی  و  ُخــــرد 

زیرساخت های هر کشور و ملتی اثرگذار باشد.
وی با اشــــاره به اینکه امروزه کســــب و کارهای خانگی 
به عنوان راهــــکاری مهم برای ایجاد اشــــتغال و درآمد 
در سراســــر جهان محسوب می شــــود، گفت: با توجه 
به ظرفیتی کــــه در حوزه مشــــاغل خانگــــی و تولیدات 
بومی وجود دارد این مهــــم می تواند یکی از راهکارهای 
مهم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و به طور خاص 

افزایش درآمد و ثروت در جامعه باشد.

راه اندازی مرکز معاینه فنی 
خودرو؛ مطالبه چندین ساله 

اسدآبادی ها
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: از نظر کارشناســــان حوزه 
ترافیک، علل بروز سانحه های رانندگی را می توان در چهار 
عامل انسانی، راه، وســــیله نقلیه و شرایط اقلیمی تقسیم 
بندی کــــرد، از این رو یکــــی از راه های کاهــــش تصادفات 

بررسی منظم و دوره ای وسایل نقلیه است.
به گــــزارش هگمتانه، پلیــــس راهنمایــــی و رانندگی چند 
سالیست که برای تشــــخیص میزان سالم بودن خودرو، 
داشــــتن معاینه فنــــی را برای راننــــدگان الزامی کــــرده و به 
قطع معاینــــه فنی خودرو یکــــی از راهکارها بــــرای کاهش 
حوادث رانندگی و حفظ جان سرنشینان به شمار می رود 
و این مهم یکی از اصلی ترین عوامل کاهش آلودگی هوا، 
افزایش ایمنی خودرو و امنیت آمد و شد در جاده هاست.
اســــدآباد یکی از شهرســــتان هایی اســــت که با جمعیت 
100 هــــزار و 901 نفری و با حدود 100 هزار دســــتگاه خودروی 
ســــبک فاقد مرکــــز معاینه فنی بــــوده و ایــــن امر موجب 
شــــده تا رانندگان خودروهای ســــبک برای اخذ و دریافت 
معاینــــه فنی خــــود به ناچــــار به دیگــــر شهرســــتان های 
همجوار و یــــا مرکز اســــتان مراجعه کنند کــــه در این بین 
اتالف وقت، صــــرف هزینه های جانبی، خطــــرات تردد راه، 
مشــــکالت زیســــت محیطی و صرف ســــوخت بیشــــتر از 
جمله دغدغه های آنها بوده و وجــــود مرکز معاینه فنی به 
مطالبه ای چندین ســــاله از ناحیه مردم شهرستان مبدل 
شــــده اســــت ضمن اینکه وجود این مرکز در شهرستان 
از نقش مؤثری در اشتغال و اقتصاد شهرستان برخوردار 

خواهد بود و نباید از این مؤلفه مهم نیز غفلت کرد.
یکــــی از رانندگان خودرو در اســــدآباد در این بــــاره با بیان 
اینکه برای اخذ معاینه فنی خودروی سبک در شهرستان 
اســــدآباد ناچاریم به مرکز استان یا یکی از شهرستان های 
مجاور برویم، اظهار کرد: این امر جدای از خطرهای موجود 
در مســــیر و اتالف وقت، میزان قابــــل توجهی هزینه های 

سوخت و سایر هزینه های جانبی را به ما تحمیل می کند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، خودروهای فاقد معاینه 

فنــــی ممنوعیــــت تــــردد در شــــهرها دارند، گفــــت: با این 
محدودیت ها جدای از آن که برای اخذ مدرک معاینه فنی 
باید به شهرستان های همجوار مراجعه کرد، سرگردانی در 
صفوف طوالنــــی مرکز معاینه فنی دیگر شهرســــتان ها بر 
دغدغه های ما افزوده و در این رابطه درخواست پیگیری 

سریع موضوع از سوی متولیان امر را داریم.
کید بر اینکه وجود  یک شهروند اسدآبادی دیگر نیز با تأ
مرکز معاینــــه فنی در شهرســــتانی چون اســــدآباد با 100 
روستا و با دارا بودن خودروهای سبک و سنگین بسیار 
از ضرورت ویژه ای برخوردار اســــت، مطــــرح کرد: در زمان 
مراجعه بــــه مراکز معاینــــه فنی خودروهای ســــبک دیگر 
شهرســــتان ها در صورتــــی که یکــــی از چرخ هــــای خودرو 
دارای نقــــص فنی باشــــد، به ناچــــار برای رفــــع نقص باید 
 به شهرســــتان بازگشــــته و با مرتفــــع کردن نقص 

ً
مجددا

موجــــود دوبــــاره مراجعه کنیــــم که این امــــر اتالف وقت 
زیادی به بار می آورد.

یکــــی دیگر از مالکان خودرو نیز در ادامه با اشــــاره به نبود 
مرکــــز معاینه فنی خودرو در شهرســــتان و از ســــوی دیگر 
جریمه شــــدن به علت نداشــــتن برگه معاینه فنی گفت: 
نبود مرکز معاینه فنی خودرو در اســــدآباد موجب شــــده 
تا مالکان وســــایل نقلیه بــــرای معاینه فنــــی خودرو خود 
و نصب برچســــب بــــه شهرســــتان های اطــــراف از جمله 
همــــدان، کنگاور و ســــنقر مراجعه کننــــد و گاهی به علت 
مســــافت های دور و مشغله شغلی برخی از این خودروها 
در مراحــــل مختلف به خاطر نداشــــتن معاینه فنی جریمه 
می شوند که انتظار می رود با توجه به جمعیت شهرستان 

نسبت به راه اندازی مرکز معاینه فنی اقدام شود.
غالمی یادآور شــــد: مردم وقتی بــــرای دریافت برگه معاینه 
فنــــی بــــه شهرســــتان های همجــــوار مراجعــــه می کنند با 
صف طوالنــــی دریافت کننــــدگان این برگه مواجه شــــده 
و گاهــــی ســــاعت ها بــــرای گرفتــــن معاینه فنــــی در صف 
 باید برای تســــت مجدد یک روز 

ً
معطل می شــــوند و بعضا

دیگر مراجعه کنند که مشــــکالت زیادی برای آنها به ویژه 
شاغالن ادارات در پی دارد.

فرمانــــده انتظامی شهرســــتان اســــدآباد هــــم در ادامه با 
اشــــاره به وجود 100 هزار خودروی ســــبک در شهرســــتان 
اسدآباد اظهار کرد: به نسبت جمعیت 100 هزار و 900 نفری 
 به ازای هر نفر یک دســــتگاه خودروی 

ً
شهرســــتان تقریبا

ســــبک در شهرســــتان وجود دارد و عالوه بر آن، بیش از 
4500 تا 5000 هزار خودروی ســــنگین و نیمه ســــنگین نیز 

در شهرستان موجود است.
سرهنگ افشین یاری با بیان اینکه متأسفانه شهرستان 
اســــدآباد فاقد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک است، 
گفت: وجــــود مرکــــز معاینه فنــــی خودروهای ســــبک در 
شهرستان عالوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان اسدآبادی 
نقــــش مؤثــــری در کاهــــش اتــــالف وقــــت، جلوگیــــری از 
مشــــکالت زیســــت محیطی، کاهــــش نقــــص خودروها، 
ترددهای غیرضرور در محورهای مواصالتی شهرســــتان و 
پیشگیری از هر گونه خطرات و سوانح رانندگی در تردد به 
دیگر شهرستان ها برای دریافت برگه معاینه فنی خودرو 

خواهد داشت.

وی احــــداث مرکــــز معاینــــه فنــــی خودروهای ســــبک را از 
نیازهای اساســــی این شهرســــتان برشــــمرد و یادآور شد: 
بــــا راه انــــدازی این مرکــــز خدمات رســــانی بــــه خودروهای 
شهرستان به راحتی انجام شده و خودروهای شهرستان 
در دیگر شهرســــتان های همجوار به ناچار در صف انتظار 

باقی نمی مانند.
شــــهردار اســــدآباد نیــــز در رابطــــه با رونــــد پیگیــــری مرکز 
معاینه فنی خودروی ســــبک توســــط بخش خصوصی در 
شهرستان مطرح کرد: شهرداری چندین سال پیش برای 
تحقــــق این مطالبه به حــــق مردم برای پیگیــــری راه اندازی 
مرکز معاینه فنی خودروی ســــبک اقدام کــــرد که البته به 
علت عدم ورود شهرداری ها به ساخت این مراکز این امر 

عماًل از سوی شهرداری متوقف شد.
علیرضــــا فعله گری افزود: به همین علت دو ســــال پیش 
شــــهرداری با فراخــــوان عمومــــی ایــــن بــــار از متقاضیان 
بخش خصوصی برای راه انــــدازی مرکز معاینه فنی دعوت 
به عمــــل آورد و بعداز اعــــالم فراخوان و تشــــکیل پرونده 
برای متقاضیــــان، انتخاب فرد متقاضــــی را در حضور همه 
متقاضیان و نمایندگان فرمانداری، دادســــتانی و سازمان 

بازرســــی انجام داد کــــه البته فرد انتخاب شــــده باید دارای 
شرایطی از جمله داشــــتن فضای خدماتی برای ایجاد مرکز 

معاینه فنی در شهرستان می بود.
وی در ادامــــه بــــا بیان اینکــــه راه اندازی مرکــــز معاینه فنی 
خودروهای ســــبک پــــس از آن در اســــدآباد به مشــــکل 
حقوقی برخورد و این شــــکایت به دیــــوان عالی رفت و تا 
دو هفته پیش منتظر پاســــخ دیوان عالی کشــــور بودیم، 
خاطرنشــــان کرد: دو هفته پیش رأی دیوان اعالم شــــد و 
کارشناســــان اســــتانداری در حال بررســــی راه اندازی مرکز 

معاینه فنی شماره یک شهرستان هستند.
به نقل از ایســــنا، امیدواریم تا پایان سال ضمن راه اندازی 
مرکز معاینه فنی شماره یک، مسووالن ذیربط شهرستان 
راه اندازی مرکــــز معاینه فنی خودروهای ســــبک شــــماره 
دو بخــــش خصوصــــی شهرســــتان را نیــــز در دســــتور کار 
برنامه هــــای 1400 خود قرار دهند و بــــا این میزان جمعیت 
و خودروهای ســــبک مطالبه چندین ساله اسدآبادی ها را 
به نحو احسن مرتفع کنند و با این رهاورد ضمن تسهیل 
ارائه خدمات هر چه بهتر به شــــهروندان، اشتغال جوانان 

شهرستان را در این بخش رقم زنند.

یک سال کار عمرانی برای ساخت »دیوار چین« از طرف شهرداری مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار مالیر از احداث پروژه 
بخشــــی از »دیوار چین« در مجموعه گردشگری- تفریحی 
مینی ورلــــد مالیر خبر داد و گفت: شــــهرداری مالیر پروژه 
ســــاخت نماد دیوار چین به طول 115 متر را که امسال در 
مجموعه مینی ورلد آغاز به کار کرده بود، به زودی به اتمام 

می رساند.
به گزارش هگمتانه، حســــین بابایی با اشــــاره به ماهیت 
اصلی دیوار چین، افزود: دیوار چین در امتداد مرز شمالی 
این کشــــور قرار گرفته اســــت، طول امــــروزی این دیوار در 
حدود بیش از 7000 کیلومتر بوده و در طول چندین قرن 
و از به هم پیوســــتن دیوارهای کوچکتر به شکل امروزی 
خود درآمده، تاریخچه ســــاخت این دیوار به بیش از 2000 

سال پیش بازمی گردد.
وی اظهــــار کرد: تکمیل دیوار چیــــن در دوره های مختلف 
ســــبب شــــده که هر بخش آن تفاوت های قابل توجهی 
با ســــایر بخش ها داشــــته باشــــد، به طور کلی طراحی این 
دیوار نشان دهنده هنر سنتی کشور چین بوده و بخش 
عظیمی از تاریخچه کشــــور چین درون ایــــن دیوار نهفته 

است، ســــازندگان دیوار چین در دوران های مختلف برای 
تکمیل آن از مصالحی مانند ســــنگ، خاک و آجر استفاده 

کرده اند.
شــــهردار مالیر با بیان اینکه ما نیز برای ساخت این نماد 
در شــــهر مالیر از همین مصالح اســــتفاده کرده ایم، ادامه 
داد: ارتفــــاع دیوار چین در اکثر بخش هــــا 10 متر و در برخی 
قســــمت ها حدود 5 متر و در شــــهر پکن حدود 7.8 متر 
اســــت، پهنــــای آن در بیشــــترین قســــمت ها 5 متر و در 
کمترین قســــمت ها 4 متر است. در واقع در نماد ساخته 
شده در مجموعه مینی ورلد شــــهر مالیر میانگین ارتفاع 
دیوار ساخته شده توسط شهرداری حدود 5 متر و عرض 

آن 3 متر تخمین زده می شود.
وی در ادامــــه بــــه گســــترش ســــرانه ابنیــــه فرهنگــــی بــــا 
ســــاخت پروژه فرهنگی- تجاری میدان اســــتاندارد مالیر 
اشــــاره و خاطرنشــــان کرد: شــــهرداری مالیر در راســــتای 
توانمندســــازی محالت هدف بازآفرینــــی مالیر و به منظور 
افزایش شاخص های فرهنگی اقدام به ساخت مجموعه 

فرهنگی- تجاری میدان استاندارد کرده است.

بابایــــی با بیــــان اینکه ایــــن مجموعه در ســــه طبقه درنظر 
گرفته شــــده و دارای هفت دهنه مغــــازه در طبقه همکف 
با کاربــــری بازار میوه و تــــره بار محله ای اســــت، گفت: این 
پــــروژه با زیربنای هــــر طبقه حدود 600 مترمربع در دســــت 
ســــاخت اســــت که حدود 65 درصد پیشــــرفت فیزیکی 
داشــــته و به منظور فعالیت های فرهنگی ساکنان محله 
)ســــرجو( در میدان اســــتاندارد درنظر گرفته شده  جویبار

است.
شــــهردار مالیــــر در ادامه اظهــــار امیدواری کرد: ســــاخت 
اینگونه پروژه ها در محالت حاشــــیه شــــهر به ارتقای امور 
فرهنگی، هنری و مشــــارکت شــــهروندان مالیری در امور 

شهری کمک شایانی کند.
وی در بخــــش دیگــــری از آغــــاز عملیــــات ســــاخت پروژه 
چندمنظوره شهرداری مالیر در میدان بهارستان خبر داد 
و گفت: شهرداری مالیر با توجه به گسترش شهرنشینی 
و نیــــاز به زیرســــاخت های الزم، اقدام به ســــاخت پروژه ای 

چندمنظوره در میدان بهارستان می کند.
بابایی با اشــــاره به اینکه این پروژه شــــامل یک ایســــتگاه 

آتش نشانی، سایت مدیریت بحران، چند دهنه مغازه و... 
است، افزود: این پروژه با مساحتی حدود 16 هزار مترمربع 
تاکنــــون 25 درصــــد پیشــــرفت فیزیکــــی دارد و در مرحله 

فنداسیون و دیوارکشی است.
ون جمعیت  وزافز وی در پایــــان بیان کرد: با افزایــــش ر

نیازســــنجی های  و  شهرنشــــینی  گســــترش  و  شــــهری 
صــــورت گرفتــــه ما را بر آن داشــــت تا در این قســــمت 
شــــهر اقدام به ســــاخت این مجموعه کنیم تا ساکنان 
آن  مســــتقر در این محله و محــــالت همجوار از مزایای 

شوند. مند  بهره 



محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/02

به استناد ماده 12 اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 17 و 56 و 59 و 64 آیین نامه 
مذکور آگهی پالک های زیر واقع در بخش یک حــوزه ثبتی نهاوند جهت اطالع عموم 

آگهی می گردد: 
1- پالک 4696 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند تحت عنوان ششدانگ 
کوچه متروکه را آقای علی کولیوند به شماره ملی 3961273529 درخواست ثبت نموده است.

2- پالک 4697 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند تحت عنوان ششدانگ 
داالن را خانم فریده مقیمی به شماره ملی 3961641749 در خواست ثبت نموده است. 

لذا آگهی نوبتی امالک مورد درخواســت در دو نوبت به فاصله یک ماه )سی روز( منتشر می گردد 
چنانچه طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک کشور هر کس نسبت به پالک های فوق اعتراض 
دارد، اعتراض کتبی خود را از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت نود روز تســلیم اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان نهاوند نموده و چنانچه دعوایی قبل از انتشــار اولیــن اعالن نوبتی فی مابین 
متقاضی ثبت و دیگری در دادگاه مطرح باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف مدعی گواهی معشر 
بر جریان دعوی اخذ و ظرف مدت مذکور به ثبت محل تحویل نمائید و اال حق او ســاقط خواهد 
شد. ضمناً حقوق ارتفاقی مورد درخواست در موقع تعیین حدود منظور تا اگر معترضی باشد، طبق 

مقررات در مدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود درخواست اعتراض بدهد. 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 حوزه ثبتی شهرستان نهاوند 

م.الف 879
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
 تاریخ انتشار: 99/11/01

به اســتناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالک کشور تحدید حدود پالک 3894 
اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان نهاوند بنا به درخواست آقای ابوذر دکامی وکیل خانم 
راحله صالح برابر وکالتنامه شــماره 33438 مورخ 1399/04/09دفتر اسناد رسمی شماره 
1309 تهران و درخواست وارده به شماره 1372/ن/99 مورخ 1399/7/7 این اداره به شرح 

ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
پالک 3894 اصلی بخش یک ثبت شهرستان نهاوند به مالکیت یک سهم مشاع از پنج سهم 
پالک مذکور را آقای شــمس الدین صالح مالک بوده سپس برابر گواهی حصر وراثت شماره 
183 مــورخ 1369/02/24 دادگاه نهاوند فوت نموده و آقای ابوذر دکامی به وکالت از خانم 
راحلــه صالحی احد از ورثه نامبرده تقاضای تحدید حــدود ملک مورثی موکل خود را برابر 
وکالتنامه فوق الذکر نموده اســت تاکنون تحدید حدود نگردیده و تاریخ تحدید حدود فوق 
روز چهارشنبه مورخ 1399/11/28 ساعت 10 صبح می باشد. لذا مراتب به موجب ماده 14 
و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالک فوق الذکر به وســیله این آگهی اعالم می شود 
روز و ســاعت مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند. چنانچه هر یک از 
صاحبــان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد، تحدید حدود 
بــه عمل آمده و واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به حــدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد 
تحدید تا یک ماه بعد از تنظیم صورتجلسه تحدید حدود از طریق اداره ثبت اسناد و امالک 

نهاوند پذیرفته می شود.

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان نهاوند  

م.الف 884

پری الوندی - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
تاریخ انتشار: 99/11/01

بدینوســیله بــه: 1- اعظم نظری کــرد خوردی، نــام پدر: حســینعلی، تاریخ 
تولد: 1350/03/04 شماره ملی 3931248313 2- خدامراد براتی کرد خوردی، 
نام پــدر: محمد، تاریــخ تولد: 1344/03/14، شــماره ملــی: 3931244921 
)وراث مرحوم خســرو براتی کرد خوردی( ابالغ می شود خانم نازنین چهاردولی 
حســن آبادی )زوجه( جهت وصول مبلــغ 7.370.000.000 ریال )مبلغ تقویم 
ریالی 100 عدد ســکه تمام طال بهار آزادی( به اســتناد مهریه مندرج در ســند 
ازدواج شــماره 15838-1397/10/26 دفتر رسمی ازدواج شماره 7 مالیر علیه 
شــما اجراییه صادر نمــوده و پرونده اجرایی به کالســه 9900147 در این اجرا 
تشــکیل شده و طبق گزارش مأمور پســت، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی
شماره 139904026781000136

م.الف 415
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
 تاریخ چاپ: 99/11/01

چون آقای ولی محمد فراهانی فرزند ابوالقاســم با ارائه دو برگ 
فرم استشهاد محلی که امضای گواهان در دفتر 40 مالیر مورد 
گواهی واقع گردیده، اعالم نموده که ســند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی 376 فرعی از 20 اصلی به شماره سریال 149246 
ســری مفقود گردیده، لذا مراتب جهت صدور سند المثنی در 
یک نوبت روزنامه منتشر می گردد. چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند نزد خود می باشد، به مدت ده روز مدارک 
کتبی خود را به این اداره ارائه نماید. در غیر این صورت نسبت 
بــه تقاضای مالک اقدام و ســند اولیه از درجه اعتبار ســاقط 

می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت
پالک ثبتی 376 فرعی از 20 اصلی

م.الف 414

کامران متقی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد
 تاریخ انتشار: 99/11/01

نظــر به اینکه آقای علی ســلطان الوندی نجات فرزند حســن بــا ارائه 2 برگ 
استشــهادیه محلی مصدق به مهر دفتر  اسناد رسمی 102 اسدآباد مدعی است 
که یک جلد ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه مسکونی تحت پالک ثبتی 
1428 فرعــی از 71 اصلــی ذیل ثبت 38544 دفتــر 265 صفحه 374 واقع در 
شهرســتان اسدآباد، شهر آجین به شماره چاپی 323670 که سند مالکیت اولیه 
به دلیل آتش ســوزی از بین رفته، تقاضای المثنی نموده است.  برابر نامه شماره 
931570 مورخه 1393/11/07 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اســدآباد در 
قبال چهارصدوپنجاه میلیون ریال بازداشت می باشد. لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض کتبی خود ر ا تسلیم نماید. در 
صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه 
اصل ســند مالکیت ارائه نشود، ســند مالکیت المثنی به نام مالک )علی سلطان 

الوندی نجات( صادر و تسلیم خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت

م.الف 441

#ماسک بزنیم
برای سالمتی یکدیگر

4716 1399    شـــماره  1 بهمن  چهارشـــنبه   

استان4

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معاون 
سیاســــی، امنیتی و اجتماعی اســــتاندار 
کاری  را  موتــــوری  راهپیمایــــی  همــــدان 
جدید دانســــت و از اعضای ســــتاد دهه 
فجر خواســــت کارگروه ویــــژه راهپیمایی 
تشــــکیل دهنــــد تــــا بــــا تقســــیم کار و 
را در  برنامه ریــــزی راهپیمایی خودرویــــی 

چند نقطه برگزار کنیم.
به گزارش هگمتانــــه، مصطفی آزادبخت 
روز سه شنبه در نشست اعضای ستاد 
دهه فجر اســــتان همــــدان اظهــــار کرد: 
روســــتاها  در  اســــالمی  انقالب  خدمات 
برجســــته و پربــــار بــــوده و در این مدت 
خدمات بی نظیری توسط دستگاه های 

مختلف ارائه شده است.
معاون سیاســــی، امنیتــــی و اجتماعی اســــتاندار همدان با 
بیان اینکه انعکاس دســــتاوردهای انقالب ضروری است 
اضافه کرد: رمز موفقیت ملت ایران در انقالب اســــالمی بر 
سه محور استوار بود که مهمترین آن اسالم به عنوان دین 

آزادی و رهایی بخشی است.
آزادبخــــت تأکید کرد: رهبــــری امام راحل و خلف شایســــته 
ایشــــان و انعــــکاس و انتقــــال مفاهیــــم اســــالم از ســــوی 

روحانیت از دیگر رموز پیروزی انقالب اسالمی است.
معاون سیاســــی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان افزود: 
روحانیان بهترین انتقال دهنده و ترویج کننده دین مبین 
اسالم و مردم ایران نیز بهترین دریافت کننده این پیام بودند.

آزادبخت ادامه داد: وحدت و هماهنگی نیاز ضروری جامعه 
است و در دهه فجر باید نسبت به ترویج وحدت و عمل به 

مبانی دین مبین اسالم تالش کرد.
وی با بیان اینکه دهه فجر انقالب اسالمی، به اسالم، ایران و 
بهت داد گفت: ایران اسالمی تنها 

ُ
ملت این کشور ارزش و ا

کشوری اســــت که دولت های شرقی و غربی، صهیونیسم 
و مرتجعین منطقه علیه آن متحد شــــدند امــــا این نیروی 

خدایی بر جبهه کفر و طاغوت غلبه کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان اضافه 
کرد: دهه فجر امسال مصادف با قدرتمندی نیروی انقالب 
اسالمی اســــت و این به معنای این است که هر چه شهید 

می دهیم انقالب قوی تر می شود.

وی یکی دیگر از خدمات برجســــته انقالب اسالمی را دادن 
نقش و جایگاه به بانوان عنوان کرد و افزود: انقالب الگوی 

جدیدی از بانوان را به جامعه معرفی کرد.
آزادبخــــت افــــزود: محدودیت های کرونایی باعث نشــــود 
رســــالت خــــود را فرامــــوش کنیــــم بلکــــه بایــــد بــــا رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی برنامه های دهه فجر را به نحو 

مطلوب انجام داد.
وی راهپیمایی موتوری را کاری جدید دانســــت و از اعضای 
ستاد دهه فجر خواست کارگروه ویژه راهپیمایی تشکیل 
دهند تا با تقســــیم کار و برنامه ریزی راهپیمایی خودرویی را 

در چند نقطه برگزار کنیم.
حجت االســــالم فاضلیان: برگزاری برنامه های دهه  �

فجر در همدان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان 
هم گفت: برنامه های دهه فجر امســــال با توجه به شــــیوع 
کرونا بر اســــاس شیوه نامه های بهداشــــتی ابالغی از سوی 

ستاد کرونا برگزار می شود.
حجت االسالم »سید حسن فاضلیان« اضافه کرد: امسال 
با توجه به شرایط کرونایی باید برای دهه فجر برنامه ریزی کرد 
بنابراین دهه فجر تعطیل شــــدنی نیست بلکه بر اساس 

شرایط و مقتضیات باید برنامه ها را پیش برد.
وی افــــزود: شــــعار دهــــه فجــــر چهــــل و دومین ســــالگرد 
پیروزی انقالب اســــالمی »انقالب اسالمی، والیت پذیری و 

ایستادگی، پیشرفت و بالندگی« انتخاب شده است.

تبلیغات  هماهنگــــی  شــــورای  رئیــــس 
اســــالمی اســــتان همدان اظهار کرد: روز 
شــــمار دهه فجر امســــال مشخص و 22 
کارگروه برای بزرگداشت برنامه های دهه 

فجر در استان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: دهه فجر امسال با والدت 
مقام  بزرگداشــــت  و  زهــــرا)س(  حضرت 
زن و روز مــــادر هم زمان اســــت که باید با 
تلفیق این 2 جشن ملی و مذهبی مراسم 

باشکوهی برگزار کرد.
حجــــت االســــالم فاضلیان افــــزود: دهه 
فجر یادآور همه خواسته ها، خروش ها و 
برکاتی است که مردم در این ایام داشتند 
بــــه ویژه مــــردم مؤمن همــــدان در روز 21 
بهمن با محوریت شــــهید آیت ا... مدنی از ورود تانک های 

دشمن جلوگیری کردند.
وی گفت: یکی از برکات نظام اســــالمی وجود امام راحل به 
عنــــوان بنیانگذار این مکتــــب بوده و در ادامــــه آن رهبری 
هوشــــمندانه آیت ا... خامنــــه ای و همه کســــانی که در این 
42 ســــال تالش کردند و همچنین فجر آفرینانی که قبل از 
پیروزی انقالب از ســــال 42 با حضور در رکاب امام راحل این 

انقالب را به ثمر رساندند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان 
با گرامیداشت یاد شهدا و علمای بزرگ بیان کرد: سرداران 
و علمای بزرگ در پیروزی این انقالب نقش مهمی داشتند 
چرا که با حرکت در تداوم مسیر انقالب استکبار را به ناتوانی 

و عجز کشاندند.
حجت االسالم فاضلیان با تأکید بر اینکه هر دستگاه باید 
یک برنامه شــــاخص برای دهه فجر داشته باشد از مدیران 
و رؤســــای کارگروه های ســــتاد دهه فجر خواست عالوه بر 
معرفــــی دبیران کارگروه ها، گــــزارش برنامه های پیش بینی 

شده برای این دهه را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: دشــــمنان انقــــالب بارها اعــــالم کردند که 
نمی گذاریــــم مــــردم ایران چهل ســــالگی انقالب را جشــــن 
بگیرند اما هــــم اینک اســــتکبار در خفت و خواری به ســــر 
می برد و به فرموده مقام معظم رهبری »آنچه که دشــــمنان 
در سال 88 می خواستند بر سر ما بیاورند در سال 99 بر سر 

خودشان آمد«.

به همت موکب رسانه ای صدا و سیمای مرکز همدان و موکب رسانه ای 
سیدالشهدا)ع( انجام شد

توزیع 1000 بسته 
معیشتی بین آسیب دیدگان کرونا

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: به همــــت موکب 
رســــانه ای صــــدا و ســــیمای مرکز همــــدان و موکب 
رسانه ای سیدالشهدا)ع( 1000 بسته معیشتی میان 

افراد کم بضاعت آسیب دیده از کرونا توزیع شد.
به گزارش هگمتانه، در ســــالروز شهادت حضرت 
فاطمــــه )س(، بــــه همــــت موکب رســــانه ای صدا 
رســــانه ای  موکــــب  و  همــــدان  مرکــــز  ســــیمای  و 
 1000 همدانی  شــــهید  موقعیت  سیدالشــــهدا)ع( 
بســــته معیشــــتی در قالــــب کمک هــــای مؤمنانه 
میان افراد کم بضاعت و آســــیب دیدگان از کرونا 

شد. توزیع 
این 1000 بسته معیشتی شــــامل 5کیلوگرم برنج، 5 
کیلوگرم ســــیب زمینی،رب گوجه فرنگی، ماکارونی، 
، ســــویا، چای، ماســــک  انگشــــت پیچ، خامــــه، پنیر
و قنــــد بود کــــه در راســــتای تبیین و تبلیــــغ این امر 
خداپســــندانه در جامعه و با هدف اشــــاعه فرهنگ 
علوی و دستگیری از افراد کم بضاعت و نیازمندان 

جامعه انجام شد.
در این مراســــم آیت ا... طه محمــــدی نماینده مردم 
همدان در مجلــــس خبرگان رهبری بــــا اعالم اینکه 
اجرای چنین برنامــــه ای آن هم در صدا و ســــیما بی 
نظیر اســــت گفــــت: از مدیــــر کل و اعضــــای موکب 
رســــانه ای صدا و ســــیما در اجرای این طــــرح آن هم 

در سال روز شــــهادت حضرت صدیقه طاهره)س( 
قدردانی می کنم.

دکتــــر دهقان نیری مدیــــرکل صدا و ســــیمای مرکز 
همدان هم با اشاره به اینکه در این طرح که با تالش 
موکــــب رســــانه ای صدا و ســــیمای مرکــــز همدان و 
موکب سیدالشــــهدا)ع(، موقعیت ســــردار شهید 
حاج حســــین همدانی انجام شــــد، کارکنــــان صدا و 
ســــیمای مرکز همدان یک روز از حقوق خود را برای 
این اقــــدام خیرخواهانه اختصاص دادنــــد افزود: در 
ســــالروز شــــهادت حضرت فاطمه)س( این حرکت 
جهادی و خودجوش بــــه منظور کمک مالی و ایجاد 
بسترســــازی اطالع رســــانی و ایجاد فضایی مناسب 
بــــرای ترویج، تبیین و تشــــویق مــــردم دارالمؤمنین 

همدان انجام شده است.
ســــردار صداقتی مســــؤول موکب سیدالشهدا)ع( 
هم خاطرنشــــان کــــرد: در این طرح یک هزار بســــته 
معیشــــتی شــــامل 11 قلم اجناس خوراکــــی و دیگر 

اقالم مورد نیاز خانوارها میان نیازمندان توزیع شد.
گفتنــــی اســــت ایــــن برنامه معنــــوی به همــــراه ذکر 
مصیبــــت خاندان اهل بیــــت)ع( به شــــکل زنده از 
شبکه استانی صدا و ســــیمای مرکز همدان پخش 
و بسته ها هم تا عصر روز یکشنبه میان خانواده ها 

توزیع شد.

فراخوان اولین پویش تصویرسازی از آداب و سنن اقوام ایرانی
هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان از انتشــــار 
فراخوان اولین پویش تصویرســــازی از ظرفیت های نشــــاط و شــــادی در آداب و ســــنن اقوام و 

داد. خبر  ایرانی  جامعه 
بــــه گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی با بیان اینکــــه این پویش با هدف ایجــــاد زمینه تفکر 
و تأمل عمومی درباره مســــائل و موضوعــــات دارای اولویت عرصه فرهنگی و اجتماعی کشــــور 
راه اندازی شــــده، اظهار کرد: کمک به افزایش ســــهم تولیدات داخلــــی در فضای مجازی، جلب 
مشــــارکت و بهره گیری از ظرفیت های عمومی کاربران برای تولید و نشــــر محتوای متناســــب با 

فرهنگ اســــالمی ایرانی در فضای مجازی، ارتقا نقش مــــردم در تولید و مصرف فرهنگی و کمک 
به جریان های فرهنگی ملی و منطقه ای و ارتقا ســــطح آموزش ها و اطالع رســــانی عمومی درباره 

مســــائل فرهنگی و هنری از دیگر اهداف این پویش است.
کید بــــر اینکه پویش در قالب ســــه بخــــش متن، تصویــــر و ویدئو برگزار می شــــود،  وی بــــا تأ
؛ عکس، لوح  گفت: در بخش متن؛ مقاله، قطعه ادبی، شــــعر و داســــتانک در بخــــش تصویر
و اینفوگرافــــی و در بخش ویدئو موشــــن گرافی، فیلم کوتاه و پویانمایــــی در دبیرخانه پویش 

می شود. پذیرفته 

آثار برای اولین  مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان خاطرنشــــان کرد: دریافت 
آداب و ســــنن اقوام و جامعه ایرانی از  پویش تصویرســــازی از ظرفیت های نشاط و شادی در 
10 اســــفند ادامه خواهد داشت. بر اســــاس برنامه ریزی های انجام  آغاز شــــده و تا  یکم بهمن 
23 اســــفندماه برگزار  شــــده مراســــم اختتامیه این پویــــش، معرفی و تجلیــــل از برگزیــــدگان 

شد. خواهد 
 ir.www.hamedan1عالقمندان برای کســــب اطالع بیشــــتر و ارســــال آثار می توانند به نشــــانی

کنند. مراجعه 

ح "همسفره  اجرای طر
با همسایه"در همدان

مجمــــع  دبیــــر  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
همدان  اســــتان  دانشــــجویی  بســــیج  جهادگران 
از اهــــدای 100 جفــــت کفــــش بــــه نیازمنــــدان بــــه 
اجرای  و  زهــــرا)س(  حضرت  شــــهادت  مناســــبت 

طرح "همســــفره با همسایه"در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، علی معتبرنیا روز گذشــــته از 
100 جفــــت کفش به کــــودکان و نوجوانان  اهدای 
دختر به مناســــبت شــــهادت حضــــرت زهرا)س( 
خبــــر داد و اظهــــار کــــرد: ایــــن اقدام توســــط گروه 

جهادی شــــهید حاج حسین همدانی انجام شد.
وی با اشــــاره به اینکه به همین مناسبت در طرح 
 20 دفتری  حســــاب  همســــایه"  با  "همســــفره  ملی 
خانواده نیازمند تســــویه شــــد گفت: این مبالغ تا 

شد. تسویه  تومان  هزار   250 خانوار  هر  سقف 
دبیر مجمع جهادگران بســــیج دانشجویی استان 
همــــدان بــــا بیــــان اینکــــه در عصر روز شــــهادت 
مردم  بین  فرهنگی  بســــته   500 زهرا)س(  حضرت 
توزیع شــــد افزود: یک دسته گل نرگس، نیم کیلو 
شله زرد، یک عدد پیکسل منقش به نام حضرت 
3 عدد کیک در قالب  5 عدد ماسک و  زهرا)س(، 

شد. توزیع  فرهنگی  بسته 
وی خاطرنشــــان کرد: این اقدامات به همت گروه 
جهــــادی شــــهید حاج حســــین همدانی و بســــیج 
صورت  همــــدان  صنعتی  دانشــــگاه  دانشــــجویی 

گرفته و تا هر زمان که نیاز باشــــد ادامه دارد.

ح  بهره برداری از چهار طر
اورژانس همدان در دهه فجر

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان:   رئیــــس اورژانس 
پیش بیمارســــتانی و مدیریــــت حوادث دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفــــت:  هم زمــــان با دهه 
مبارک فجر چهار طرح اورژانس در شهرســــتان های 

همدان، مالیر و نهاوند بهره برداری می شود.
به گزارش هگمتانه، حبیب معصومی روز سه شنبه 
اظهــــار کــــرد: عملیــــات احــــداث ســــاختمان جدید 
اورژانس در منطقه کوی شهید مدنی با 600 میلیون 
تومان اعتبار در ســــه طبقه از ســــال گذشــــته آغاز و 

آماده بهره برداری شده است.
وی اضافــــه کرد: پیش از ایــــن اورژانس منطقه کوی 
شهید مدنی در بیمارســــتان آتیه )تأمین اجتماعی( 
مســــتقر بود اما هم اینک تجهیــــزات و نیروی آن به 
طبقه نخست ساختمان جدید منتقل شده است 
و در طبقه دوم و ســــوم مرکز بهداشــــت به مراجعان 

خدمات می دهد.
مدیریــــت  و  پیش بیمارســــتانی  اورژانــــس  رئیــــس 
حوادث دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا با بیان 
اینکه زمین این طرح توســــط راه و شهرسازی تأمین 
شــــده اســــت گفت: 10 پایگاه شــــهری و پنج پایگاه 

امداد جاده ای در شهرستان همدان فعال است.
معصومی بیان کرد: ســــاختمان جدیــــد اورژانس در 
فارســــبان نهاوند نیز آماده بهره برداری شده است 
که برای تکمیل این ســــاختمان نوساز در یک طبقه 

600 میلیون تومان هزینه شده است.
وی یادآوری کرد: پیشــــتر نیروهای پایــــگاه امدادی 
اورژانس فارسبان در سه کالس درس یک مدرسه 
تعطیل مســــتقر بودند اما با تأمین زمین از ســــوی 
شورای روستا، ساخت این ساختمان در دستور کار 
قرار گرفت و هم اینک 2 پایگاه شهری و چهار پایگاه 

امداد جاده ای در نهاوند فعال هستند.
مدیریــــت  و  پیش بیمارســــتانی  اورژانــــس  رئیــــس 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه داد: 
پایگاه سه شهری شهرســــتان نهاوند نیز دهه فجر 

امسال بهره برداری می شود.
معصومــــی افزود: بــــرای تأمین تجهیزات مــــورد نیاز 
این پایگاه اورژانس که در مکان استیجاری متعلق 
به فنی و حرفه ای مســــتقر اســــت 60 میلیون تومان 

هزینه شده است.
وی اضافه کرد: پایگاه جدید شماره چهار شهرستان 
مالیــــر نیز آمــــاده بهره برداری شــــده کــــه تاکنون 60 
میلیون تومان برای تجهیز و 40 میلیون تومان برای 

نوسازی این طرح هزینه شده است.
مدیریــــت  و  پیش بیمارســــتانی  اورژانــــس  رئیــــس 
حوادث دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا بیان کرد: 
6 ساختمان اورژانس در دست اجرای استان همدان 
شــــامل 2 پایــــگاه در شهرســــتان های فامنین، یک 
پایگاه در کبودراهنگ، 2 پایگاه در مالیر و یک پایگاه 

در رزن تا خرداد سال آینده بهره برداری می شود.
معصومــــی اضافه کرد: بــــه دنبال برگــــزاری آزمون در 
24 بهمن ســــال جاری 73 نیروی جدید در اورژانس 
اســــتان همدان جذب می شوند که ورود این تعداد 
نیرو به مجموعه اورژانس مشکالت ناشی از کمبود 
نیروی انســــانی را رفع کرده همچنین به اســــتاندارد 
یعنی هشــــت نفر به ازای هر پایگاه اورژانس نزدیک 

می شویم.

خبــر

راهپیمایی موتوری و خودرویی در یوم اهلل 22 بهمن
حجت االسالم فاضلیان: برگزاری برنامه های دهه فجر با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

استاندار همدان خواستار شد:

برخورد با سرچشمه های قاچاق کاال پیش از مراکز عرضه
نباید شاهد عرضه کاالی قاچاق در مغازه ها و فروشگاه ها باشیم

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همدان خواســــتار 
شــــد: همدان برای قاچاقچیان کاال ناامن شــــود و برخورد با 

سرچشمه های قاچاق کاال پیش از مراکز عرضه صورت گیرد.
به گزارش هگمتانه، سید سعید شاهرخی عصر سه شنبه 
در نشست اعضای کمیســــیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســــتان همدان گفت: 
برخــــورد با قاچاق کاال و قاچاقچیان پیش از ســــطح عرضه 
باید از سرچشــــمه صورت گیرد تا شــــاهد کاالی قاچاق در 

مغازه و فروشگاه نباشیم.
وی افــــزود: دســــتگاه های مســــؤول باید منابــــع و منافذ 
قاچاق را شناســــایی کــــرده و بــــا متخلفان از سرچشــــمه 

برخورد کنند.
وی تأکید کرد: باید به ســــراغ انبارهــــا و گلوگاه های قاچاق 
کاال رفت و این اســــتان را ناامن کرد تا همدان محل امنی 

برای عرضه کاالی قاچاق نباشد.
اســــتاندار همدان ادامه داد: مســــدود کــــردن گلوگاه های 
فساد مستلزم اشراف اطالعاتی و فعالیت های گسترده بر 
روی باندها است تا شاهد ورود هزاران قلم کاال به استان و 

توزیع تدریجی آنها در بین مغازه ها و فروشگاه ها نباشیم.
شــــاهرخی اظهار کــــرد: اعضــــای کمیته هــــای زیرمجموعه 
کمیســــیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بــــر مبارزه با 
قاچــــاق کاال و ارز اســــتان همــــدان با کار دقیــــق و برگزاری 
نشســــت های تخصصی مستمر به مقابله علمی با پدیده 

قاچاق بروند.
وی اضافه کــــرد: نیــــروی انتظامی که مســــؤولیت کمیته 
اطالعــــات و عملیــــات به آن محول شــــده نقــــش مهمی 
در برخــــورد بــــا قاچاقچیــــان دارد و هنر مجموعــــه فعاالن 
در این نیرو و ســــایر نهادهــــای همکار به جــــای برخورد با 
فروشندگان ُخرد، قاچاقچیان عمده و دانه درشت است.
کمیســــیون  از مســــؤوالن دبیرخانه  اســــتاندار همــــدان 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

همدان خواســــت برخی از دغدغه ها و نقدها را به ویژه در 
زمینه خودروهای »شوتی« به ستاد مرکزی منتقل کنند.

شــــاهرخی اقدام دادگســــتری همدان در زمینه تشــــکیل 
پرونده قضایی مبنــــی بر »تحصیل مال نامشــــروع« برای 
عرضه کنندگان ســــهمیه ســــوخت خودروهــــا در جایگاه 
ســــوخت از طریق در اختیار گرفتن کارت ســــوخت برخی 

وسایل نقلیه از جمله تاکسی ها را ستود.
وی با بیان اینکه آثار ســــوء قاچــــاق کاال در همه نظام های 
اقتصادی مشخص و روشن اســــت افزود: قاچاق کاال آثار 
منفی بر روی رونق تولید و اشــــتغال دارد همچنین الزمه 
تحقق شعار ســــال مبارزه جدی، ســــازمان یافته و قوی با 

پدیده شوم قاچاق است.
اســــتاندار همدان از اعضای کمیته اطالع رســــانی ســــتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و دیگر رســــانه ها خواســــت آثار منفی 
قاچاق را برای مردم تبیین و تشــــریح کنند تا افکار عمومی 

با مسؤوالن در مقابله با این پدیده شوم همراه باشد.
و  صمــــت  ســــازمان  همــــکاری  کــــرد:  تأکیــــد  شــــاهرخی 
جهادکشــــاورزی با ســــایر دســــتگاه ها به ویژه تعزیرات و 
دادگســــتری بســــیار با اهمیت اســــت چرا کــــه در صورت 
شــــکل گیری یک نگاه مشــــترک در مورد برخــــورد با این 

معضل عرصه برای فعالیت قاچاقچیان تنگ تر می شود.
عرصــــه  در  فعــــال  قاچاقچیــــان  ردیابــــی  داد:  ادامــــه  وی 
حامل های انرژی و ســــوخت کار دشــــواری نیست و باید 
عــــالوه بر برخــــورد با فرد متخلف مســــیر عبــــور خودروی 
قاچاقچی بررسی و این مســــیرها برای آنها مسدود، کور و 

ناامن شود.
اســــتاندار همدان وحــــدت و همدلی مســــؤوالن را عامل 
کسب رتبه های برتر این استان در مقابله با پدیده قاچاق 
کاال دانست و افزود: البته کسب رتبه برتر به معنای نبود 
مشکل نیســــت بلکه کمترین مشکل در همدان وجود 

دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی:

غ بسته بندی لغو الزام عرضه تخم مر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان دامپزشکی 
کشــــور از لغو دســــتورالعمل الزام عرضه تخم مرغ بســــته 
بندی خبــــر داد که چندی پیش به فروشــــگاه های عرضه 

مواد غذایی ابالغ شده بود.
به گزارش هگمتانه، علی صفر ماکنعلی با بیان اینکه برنامه 
ملی ارتقا کیفیت تخم مرغ چندی پیش با بررسی کمیته های 
تخصصی، تنظیم و ابالغ شــــد اظهار کرد: ایــــن برنامه ایجابی 
بــــوده و نباید دســــتورالعمل مربوط به آن به صورت ســــلبی 
تنظیم می شــــد به این معنا که برای کسانی که تخم مرغ را به 
صورت بسته بندی عرضه می کنند باید مزایایی قائل شویم 
نه اینکه عرضه تخم مرغ به صورت بسته بندی را اجباری کرده 

و از عرضه فله ای این محصول جلوگیری کنیم.
وی ادامــــه داد: تدوین برنامــــه ارتقا کیفیــــت تخم مرغ که 
، وزارت  برنامه ای مشترک میان سازمان دامپزشکی کشور
بهداشت و تشکل های عرضه تخم مرغ است از مدت ها 
پیش آغاز شــــده و مقرر شــــده بود از تاریخ اول بهمن ماه 

ارائه تخم مرغ به صورت بسته بندی الزامی شود.
ماکنعلی تصریح کرد: اما سازمان دامپزشکی کشور به عنوان 
یکی از راهبردهای خود این موضوع را در دستور کار دارد که هیچ 

برنامه ارتقا کیفیت و بهبود به صورت سلبی و اجباری نباشد.
وی گفت: در همین راســــتا در عرضــــه تخم مرغ به صورت 
بســــته بندی هم هیچ اجباری وجود نــــدارد و این موضوع 
به صــــورت کتبی به تمام اســــتان ها اعالم شــــده و تمامی 
تخم مرغ های تولیدی در مزارع مرغ تخم گذار دارای پروانه 
بهداشــــتی می توانند مانند گذشته در اشکال مختلف به 

بازار عرضه شوند و در دسترس مردم قرار گیرند.
بر اســــاس این گزارش و پس از ابالغ اجباری شدن عرضه 
تخــــم مرغ به صورت بســــته بنــــدی، انتقادات بســــیاری از 
ســــوی مردم و واحدهــــای صنفی مطرح شــــد و این طرح را 
بهانه ای برای افزایش قیمــــت تخم مرغ بیان کردند، چون 
 قیمت تخم مرغ بســــته بندی در حال حاضر حدود 

ً
تقریبا

30 تا 40 درصد گران تر از تخم مرغ فله ای عرضه می شود.
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5 ایران و جهان

انتقادات صریح قالیباف از سوء مدیریت دولت در بازار سرمایه
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شــــورای اســــالمی گفت: چطور ممکن اســــت وقتی 
قیمت ارز باال می رود، بازار ســــرمایه دچار آســــیب شــــود و وقتی قیمت ارز کاهــــش می یابد همین 

آسیب وجود داشته باشد، این جز سوء مدیریت است؟
جلســــه فوق العاده کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سرمایه با حضور فرهاد دژپسند وزیر 

اقتصاد و قالیباف اصل رئیس سازمان بورس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که در جلســــه فوق العاده کمیسیون اقتصادی حضور داشت، 

گفت: در ماه های گذشــــته مجلس یازدهم به صورت  مداوم مسئله بورس را پیگیری  کرده است و 
هر اختیار و ابزاری که وزیر اقتصاد و ســــازمان بورس نیاز داشتند به آن ها داده شد اما بازار سرمایه از 
ســــوء مدیریت رنج می برد. وی افزود: 40 روز پیش هم به وزیر اقتصاد گفتم بازار سرمایه دچار سوء 
مدیریت اســــت و باید اصالح شــــود اما این بازار کماکان دچار همان آســــیب است؛ چطور ممکن 
اســــت وقتی قیمت ارز باال می رود بازار سرمایه دچار آسیب شود و وقتی قیمت ارز کاهش می یابد 

هم این آسیب وجود داشته باشد؟ این جز سوء مدیریت است؟

رئیــــس مجلس، ادامــــه داد: رئیس دولت رســــما از مردم دعوت کــــرده و به آن هــــا اطمینان داده 
اســــت، مردم باید این بودن دولت را احساس کنند. قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم وظیفه 
خود می داند از مردم در بازار ســــرمایه دفاع و حمایت کند، گفت: اگــــر اعتماد مردم باز نگردد چطور 

می توانیم انتظار داشته باشیم آن ها سرمایه های شان را به بازار سرمایه بیاورند؟
رئیس مجلس تأکید کرد: این موضوع را در جلســــه شــــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســــران قوا 

حتما پیگیری خواهم کرد.

انعکاس
عملیات هوابرد تیپ 55 هوابرد نیروی زمینی ارتش در رزمایش بزرگ اقتدار 99

روز سخت ظریف در مجلس وزیر خارجه دو کارته شد

وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه 
و تجارت بین الملل تغییر یابد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: نشســــت علنی مجلس 
در آخرین روز دی ماه 1399 برگزار و با توجه به عدم اقناع 
نمایندگان از پاســــخ های وزیر خارجه به سوال دو تن از 

نمایندگان، دو کارت زرد به ظریف داده شد.
نشســــت علنــــی روز سه شــــنبه، 30 دی مــــاه مجلس 
شورای اسالمی با حضور 207 نفر از نمایندگان آغاز شد.

ســــوال نماینده مردم مشــــهد و پاکدشــــت از وزیر امور 
خارجه بــــه عنوان اولین دســــتور کار دیــــروز مجلس در 
ادامه نشست علنی، توسط سیدناصر موسوی الرگانی 
عضو هیأت رئیســــه مجلس قرائت شــــد و محمدجواد 
ظریف پاســــخ داد اما نمایندگان از پاســــخ وزیر به سوال 
کریمی قدوسی درباره علت تالش برای مذاکره با آمریکا 
ســــه هفته پس از شــــهادت سردار شــــهید حاج قاسم 
ســــلیمانی و توضیحات وی در پاســــخ به ســــوال فرهاد 
بشیری در خصوص ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم 
اســــتفاده از این ظرفیت عظیم، قانع نشدند و ظریف دو 
کارت زرد در جلسه دیروز از مجلس یازدهم دریافت کرد.
محمــــد جــــواد ظریــــف در دوران تصدی بــــر وزارت امور 
خارجه دو کارت زرد از مجلس شورای اسالمی دریافت 
کرده که این دو کارت زرد از طرف مجلس یازدهم به وی 

داده شده است.
در ادامه نشســــت علنی 30 دی ماه قوه مقننه، رئیس 
مجلــــس پــــس از ایــــراد توضیحــــات ظریف به ســــوال  
نماینده پاکدشــــت در خصوص دیپلماسی اقتصادی، 
گفت: بحث من در گذشــــته هم این بود که نام وزارت 
امــــور خارجــــه را بــــه وزارت امــــور خارجه و تجــــارت بین 
الملل تغییــــر دهیم، البتــــه احتیاج به قانون اســــت و 
باید مورد بررســــی قــــرار گیرد تا اصول بســــتن قرارداد و 
انجام معامالت خارجی را وزارتخانه های تخصصی انجام 
دهند. مجلس شــــورای اسالمی هم این آمادگی را دارد 

که همکاری های الزم را صورت دهد.

 وزارت امــــور خارجــــه بــــه وزارت امــــور خارجه و  �
تجارت بین الملل تغییر یابد

محمدباقر قالیبــــاف نیز پس از صحبت های بشــــیری 
نماینــــده ســــوال کننــــده و ظریــــف وزیــــر امــــور خارجه 
درخصوص دیپلماسی اقتصادی گفت: اینکه وزارتخانه 

امور خارجه موضوعات را تقسیم بندی و بخش بندی و 
بخش معاونت اقتصادی را ایجاد کرده است، همانطور 
که آقای بشــــیری اشــــاره کردند این یک گامی به سمت 

پیشبرد مسائل اقتصادی کشور است.
به نقل از خانه ملــــت، وی افزود: فکــــر می کنم این کار 
نیازمند این اســــت که عالوه بر ســــتاد در بخش حوزه 
ثبت، در مجموعه ســــفارتخانه نیز این اتفاق رخ دهد و 
این موضوع دنبال شــــود. عالوه بر این، نگرش وزارت 
امور خارجه که در موضوعات امنیتی و سیاســــی است 
که باید به سمت موضوعات اقتصادی و سیاسی برود 

و این بخش را در اولویت قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بحث من در 
گذشته هم این بود که نام وزارت امور خارجه را به وزارت 
امــــور خارجه و تجارت بیــــن الملل تغییــــر دهیم، البته 
احتیاج به قانون اســــت و باید مورد بررســــی قرار گیرد، 
اینجا منظور نیست که وزارت خارجه کار تجارت را انجام 
دهد، سفرا و وزارتخانه های بسیاری از دولت های دیگر 
نقش اساســــی در پیگیری، بازاریابــــی و ارتباطات حوزه 
تجارت بین الملل را پیگیــــری می کنند. در واقع اصول 
بستن قرارداد و انجام معامالت خارجی را وزارتخانه های 
تخصصی باید انجام دهند. اگر دولت الیحه ای داشــــته 
باشد و نظر وزارت امور خارجه باشد که تبدیل به وزارت 
امور خارجه و تجارت بین الملل شود، مجلس شورای 
اســــالمی ایــــن آمادگــــی را دارد که همکاری هــــای الزم را 

صورت دهد.

روحانی:

شورای عالی بورس برای صیانت از حقوق 
سرمایه گذاران تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: 
رئیس جمهور گفت: شــــورای عالی 
بــــورس باید بــــرای حفظ تعــــادل در 
بازار سرمایه و شــــفافیت و صیانت 
تصمیمات  سرمایه گذاران  حقوق  از 

الزم را اتخاذ و اجرایی کند.
در یکصد و نود و هفتمین جلســــه 
دولت  اقتصادی  هماهنگی  ســــتاد 
ریاســــت  بــــه  سه شــــنبه  روز  کــــه 
روحانــــی  حســــن  حجت االســــالم 
وزیــــر  شــــد،  برگــــزار  رئیس جمهــــور 
امــــور اقتصادی و دارایی گزارشــــی از 
تحوالت بازار ســــرمایه ارائــــه کرد که 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور پــــس از این گزارش تأکید کرد: شــــورای 
عالــــی بورس بایــــد برای حفظ تعــــادل در بازار ســــرمایه 
ســــرمایه گذاران  حقــــوق  از  صیانــــت  و  شــــفافیت  و 

تصمیمات الزم را اتخاذ و اجرایی کند.
در ایــــن جلســــه همچنیــــن وزیــــر بهداشــــت، درمان 
و آمــــوزش پزشــــکی گزارشــــی از تأمین و توزیــــع دارو و 
تجهیزات پزشــــکی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی بابت 
مصارف کاالهای دارویی و تجهیزات پزشــــکی ارائه کرد 

که پس از تبادل نظر درباره آن تصمیم گیری شد.
براســــاس این گزارش به منظور کنتــــرل قیمت دارو و 
تجهیزات پزشکی و شــــفافیت در حوزه توزیع و مقابله 
با سوءاســــتفاده ها در این زمینه، تمام فهرســــت های 
ثبت ســــفارش ارســــالی به بانک مرکزی و تخصیص ارز 
در وبگاه ســــازمان غذا و دارو بارگذاری می شود تا همه 
فعاالن این عرصه به آن دسترســــی داشــــته و مصرف 
کننده، وارد کننده و فروشــــنده از فرآیند تولید و عرضه 

دارو و تجهیزات پزشکی اطالع داشته باشند.
کید بــــر اهتمام دولــــت در زمینه تأمین  روحانــــی با تأ
و  درمــــان  و  بهداشــــت  بخــــش  ضــــروری  نیازهــــای 

سالمت مردم، گفت: دولت برای اختصاص ارز مورد 
نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشــــکی اولویت خاصی 

است. قائل 
وی شــــفافیت فرآینــــد تأمیــــن و توزیــــع دارو را امــــری 
ضــــروری خواند و با اشــــاره بــــه راهبــــرد کالن دولت و 
برنامه ریزی هــــای صــــورت گرفته بــــرای افزایش تولید 
در حــــوزه دارو و تجهیــــزات پزشــــکی، گفــــت: دولت 
سیاســــت اصلی خود را در این حوزه بــــر مبنای تولید 
دارو در داخــــل کشــــور قــــرار داده و به همیــــن دلیل 
خوشــــبختانه در ســــال جاری مصارف ارزی در واردات 
دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به ســــمت تولید 

داخل سوق داده شده است.
در ادامه این جلســــه وزیــــر صنعت، معــــدن و تجارت 

گزارشی از تأمین کاالهای اساسی ارائه کرد.
براســــاس ایــــن گــــزارش بــــا اقدامــــات انجام شــــده در 
خصوص تولید و واردات روغن خوراکی، نیاز مصرفی و 

ذخیره راهبردی روغن تأمین شده است.
رئیس جمهــــور پس از این گزارش دســــتور داد برای 
ترخیــــص و حمــــل و توزیــــع روغــــن فوریت های الزم 

گردد. اعمال 

توسط یک شرکت دانش بنیان؛

گاز طبیعی به مناطق صعب العبور کشور رسید
هگمتانه، گروه ایران و جهان: شرکتی 
ایستگاه  از  اســــتفاده  با  دانش بنیان 
گاز طبیعی فشرده، این  تأمین کننده 
ماده حیاتی را به شهرها و روستاهای 
صعب العبــــور  مناطــــق  و  کوچــــک 

رساند.
یکــــی از مجموعه های فناوری اســــت 
که در زمینــــه تولید و تأمیــــن مخازن 
موفق  می کند  فعالیت  فشــــار  تحت 
تأمین کننــــده  ایســــتگاه  ایجــــاد  بــــه 
ایســــتگاه  و  فشــــرده  طبیعــــی  گاز 
به  گازرســــانی  برای  ســــرویس دهنده 

مناطق صعب العبور شد.
به گفتــــه نوید خاصه بــــاف مدیرعامل 
این شــــرکت دانش بنیان، در برخی از 

شــــهرهای کوچک، روســــتاها و یا مناطق صنعتی به دلیل 
جمعیــــت کــــم، صعب العبور بودن یا ســــایر مشــــکالت، 
احداث خطــــوط انتقال گاز امری بســــیار دشــــوار و هزینه بر 

است.
وی افــــزود: در روش ایســــتگاه تأمین کننــــده گاز طبیعی 
فشــــرده، این ماده حیاتی توســــط تریلر حامــــل مخازن گاز 
طبیعی فشرده به مناطق فاقد گاز منتقل می شود. در این 
، روستا یا منطقه صنعتی سرویس گیرنده  روش برای شهر
یک شــــبکه داخلی لوله کشی تعبیه می شــــود که توسط 

یــــک پایانه به مخازن گاز طبیعی فشــــرده متصل اســــت. 
این مخازن حاوی گاز طبیعی فشــــرده توسط خودروهایی 
مستقر در ایســــتگاه مبدا بارگیری شده و به مناطق مورد 

نظر ارسال می شوند.
ایــــن فعــــال فنــــاور ادامــــه داد: در ایــــن روش گاز طبیعی 
فشرده به وســــیله تریلرهای حاوی مخازن مخصوص سی 
ان جی به مناطــــق فاقد خط لوله گاز حمل و پس از تقلیل 
فشار در ایستگاه مقصد به شــــبکه داخلی گاز آن منطقه 

متصل می شود.

وی بــــا اشــــاره بــــه مزایای ایــــن نوع 
گازرســــانی، گفت: اجرای این طرح از 
ارســــال گاز مایع به صورت کپسول 
صنعتی  و  خانگــــی  مصــــارف  بــــرای 
جلوگیــــری می کنــــد کــــه ایــــن امر با 
توجــــه بــــه کمبــــود منابــــع گاز مایع 
شــــمار  به  مطلوب  امری  کشــــور  در 

ود. می ر
تأکیــــد  دانش بنیــــان  فعــــال  ایــــن 
کرد: بســــیاری از روســــتاهای حاشیه 
مصارف  و  زمســــتان  بــــرای  جنگل ها 
خانگی از سوخت های فسیلی مانند 
نفت و گازوئیل اســــتفاده یــــا با قطع 
را رفــــع می کنند.  درختــــان نیاز خــــود 
روش  ایــــن  از  اســــتفاده  بنابرایــــن 
گازرســــانی، فوایــــد زیســــت محیطی نیز به دنبــــال خواهد 

داشت.
خاصه بــــاف همچنین بیان کرد: در این طــــرح، گاز طبیعی 
در مناطــــق دارای خط لوله به ایســــتگاه مــــادر می رود و در 
آنجا به صورت فشــــرده درمی آید. سپس به داخل مخازن 
موجود بر روی تریلرهای حمل گاز تزریق و ذخیره می شود. 
گاز طبیعی فشــــرده توسط تریلر به محل مصرف )که فاقد 
خط لوله گاز اســــت( انتقال می یابد و بعد از کاهش فشار 
به شبکه توزیع تزریق و به مصرف کننده تحویل می گردد.

تی به تولید انبوه می رسد واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماه آ
آغاز سومین مرحله تست انسانی

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امــــام)ره( با بیــــان اینکه هیچ یــــک از 14 داوطلب 
واکسن کرونا عوارض نداشــــته اند، گفت: حال داوطلبان 
خوب است و سومین مرحله تزریق نیز انجام خواهد شد؛ 
با ادامه این روند ظرف سه ماه آتی به تولید12 تا 14 میلیون 

دز واکسن ایرانی خواهیم رسید.
، رئیس ســــتاد اجرایی فرمــــان امام)ره(، صبح  محمد مخبر
« در حاشــــیه آئین رونمایی از محصوالت جدید در  »دیروز
حوزه مکمل ها مــــواد اولیه دارویی و داروهای ایورمکتین 
و موکوسیل که در شــــهرک دارویی برکت البرز برگزار شد 
در جمع خبرنگاران، گفت: واکســــن کرونا ایرانی که توسط 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( طبق شیوه نامه های اعالمی 
وزارت بهداشــــت ساخته شده و خوشــــبختانه تا امروز که 
دو مرحله از آن طی شــــده اســــت روند خوبی را پشت سر 

گذاشته ایم.
رئیس ســــتاد اجرایی فرمان امام)ره( با بیــــان اینکه امروز 
ســــومین مرحله از واکســــن کرونا ایرانی اجرایی می شود، 
تصریح کرد: در این میان 56 داوطلب دیگر واکسن ایرانی 

را تزریق خواهند کرد.

مخبــــر در خصــــوص وضعیــــت 14 نفری که پیــــش از این 
تست واکســــن ایرانی کرونا بر روی آنان انجام شده است 
هم گفــــت: 14 نفــــری که تا االن واکســــن تزریــــق کرده اند 
حالشان خوب اســــت و هیچ عوارضی نداشته اند و بیش 
از آنکه تصور می کردیم جواب داده واکســــن حتما جواب 

خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در مبحث دیگری تولید آزمایشگاهی 
واکســــن در دســــتور کار ســــتاد اجرایی قرار گرفته است، 
ادامــــه داد: این واکســــن نیز قبل از عید قربــــان به مرحله 

تست انسانی خواهد رسید.
این مقام مســــؤول در رابطه با واکســــن کرونا تولید انبوه 
را مهم برشمرد و یادآور شد: واکســــن وقتی اثر دارد که در 
اختیار مردم قرار گیرد؛ ســــعی داریم در این رابطه تا یک ماه 
آتی تولید را به سه میلیون دز در ماه برسانیم، با ادامه این 
روند ظرف چهار ماه آینده به تولید 14 میلیون دز واکسن 

در یک ماه خواهیم رسید.
مخبــــر با اشــــاره به اینکه ابتدای شــــیوع بیمــــاری در حوزه 
تأمین ماســــک مشــــکل وجود داشــــت، گفت: زمانی در 
خصوص تولید انبوه ماســــک صحبــــت کردیم اما عده ای 

آن را شعار برشــــمردند، حاال شاهدیم که فقط 100 میلیون 
ماســــک در انبارهــــای کشــــور وجــــود دارد، در در بحــــث 

ونتیالتور هم همین شرایط برقرار است.
وی اضافه کرد: در ابتدای کشــــورهای بیگانه به ما تســــت 
ســــریع ندادند اما شــــاهدیم باز هم با تالش متخصصان 
داخلی کمتر از دو هفته کیت تشخیص کرونا ساخته شد 
و امروز به جایی رســــیده ایم که بیش از نیاز کشــــور تولید 

انجام می شود.

در تولید واکسن هم پیشتاز خواهیم بود �
وی خاطرنشان کرد: بحث واکسن را در کشور به نقطه ای 

خواهیم رساند که بیش از نیاز تولید کنیم.
وی در ادامــــه در خصــــوص تولیــــد دارو در کشــــور هم 
گفــــت: یکــــی از جهت گیری هــــای جدی ســــتاد در چند 
سال گذشــــته بحث پر کردن خال داروهایی است که در 
کشــــور تولید نمی شــــود. االن 97 درصد داروهای مورد 
کشور تولید می شود و سه درصد واردات داریم  نیاز در 
ولی این ســــه درصد 35 درصد قیمت تمام شده دارو را 

می دهد. تشکیل 

سخنگوی دولت:

هیچ پیامی از تیم بایدن دریافت نکردیم
جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــخنگوی دولت گفت: ما هیچ پیامی 
از طرف تیم بایــــدن دریافت نکردیم و تا 
زمانی کــــه اطمینان پیــــدا نکنیم آمریکا 
بــــه تعهداتش عمــــل می کنــــد، هر نوع 

مذاکره ای بی معناست.
علی ربیعی ســــخنگوی دولت صبح روز 
پاسخ  در  خبری  نشســــت  در  سه شنبه 
به ســــوالی مبنی بر اینکــــه آیا در صورت 
بازگشــــت آمریکا به برجــــام، ایران آماده 
مذاکرات بعدی درخصوص موضوعات 
موشــــکی را دارد؟، اظهــــار کــــرد: تمرکــــز 
ما احیــــای کامــــل برجام از ســــوی همه 
داریم  انتظــــار  اســــت.  توافق  طرف های 

تمرکز دولت جدیــــد آمریکا هم جلب اعتمــــاد ایران از راه 
انجام کامل و فوری تمام تعهداتشان باشد.

ســــخنگوی دولت گفت: موضــــع ایران درباره بازگشــــت 
امریــــکا به برجــــام بارها اعالم و تکرارشــــده اســــت. دولت 
آمریــــکا بایــــد ابتــــدا تعهــــدات خــــود را براســــاس برجام و 
قطعنامــــه 2231 انجام دهد و این تنها مســــیر پیش روی 

دولت جدید آمریکاست.
ربیعی تأکید کرد: ضمن اینکه مــــا هیچ پیامی از طرف تیم 
بایــــدن دریافت نکردیم و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم 
که آمریکا ضمن بازگشــــت بی قید و شــــرط بــــه تعهدات 
خودش به این مــــوارد قانونی به طور کامــــل عمل نکند، 

 بی معناست.
ً
مذاکره اساسا

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص کاهش قیمت 
، گفــــت: افکار  دالر و نقــــش دولت در دســــتکاری نرخ ارز
عمومی خیلی خوشــــحال اســــت که نرخ ارز پایین می آید. 
افــــرادی که در بازار بــــه نوعی فعالیت دارنــــد و همه مردم، 
دالیل افزایش نــــرخ ارز را می دانند. تحریم یک دلیل اصلی 
بوده اســــت. منابع مالی ما و عرضــــه و تقاضای ما به دلیل 
تحریم بهم خورده اســــت. وقتی این عامل برداشته شود 

نرخ ارز پایین می آید.
 حرف 

ً
ســــخنگوی دولــــت گفت: برخــــی تحلیل هــــا، صرفا

چنــــد نفر از سیاســــیون اســــت که متأســــفانه دل شــــان 
نمی خواسته اســــت که تغییری در روابط بین الملل ایجاد 
شــــود و حتی از این تغییرات نگران بودند. امروز این افراد 
با سیاه دیدن شــــرایط، فکر می کنند دولت ارزی در اختیار 

داشته است.
، براســــاس مبانی بنیــــادی بازار  ربیعی گفــــت: روند نرخ ارز

شــــکل می گیرد، لــــذا براســــاس آنچه طی دو ســــال و نیم 
گذشــــته شــــاهد آن بودیم، فشار ناشــــی از تحریم ها عدم 
امــــکان انتقال ارز به دالیل توامــــان تحریم و اف ای تی اف 
، به خصوص تشــــدید  و به هم خوردن عرضه و تقاضای ارز
، عوامل مؤثر و  انتظــــارات در افزایــــش قیمت کاالهــــا و ارز

تعیین کننده بوده است.
که ما  وی ادامه داد: هیچ جلســــه ای در دولــــت نبوده 
آن تالش صورت  نگران افزایش نرخ ارز نباشــــیم، و در 
نگیــــرد که به هر نحوی نــــرخ ارز باید پاییــــن بیاید. این 
آدم  معدودی  تعــــداد  که  اســــت  که  بدبینانه ای  نــــگاه 
می رفت  انتظار  طبیعــــی  طور  به  می کنند.  القا  سیاســــی 
وکــــش کــــردن  وج از شــــوک بــــا فر در مرحلــــه اول خــــر
انتظــــارات، افزایــــش نــــرخ ارز نیــــز به ســــمت تعادل و 
و  آرائ ترامپ ر ارزش اقتصادی حرکــــت کند. همین که 
احساس  ارز  نرخ  در  تأثیرش  شــــد،  گذاشــــته  ضعف  به 
آمریــــکا ناامنــــی ایجــــاد  کــــه ترامــــپ در  شــــد. همیــــن 
کــــه تحریم با  کــــه اطمینان حاصل شــــد  کــــرد و همین 
و  اســــت  خورده  شکســــت  گرفته  صــــورت  تالش های 
مقاومــــت مردم نتیجه داده اســــت، اثــــرش در جامعه 

شد. گذاشته 
ســــخنگوی دولت گفــــت: در مرحله بعدی با دسترســــی 
بهتر بانــــک مرکزی بــــه منابع مســــدودی خــــود و امکان 
مدیریت مؤثرتر در بازار ارز و کاسته شدن از تقاضا و پاسخ 
بــــه نیازهای واقعی، نــــرخ ارز کنترل خواهد شــــد. اصاًل این 
وظیفه دولت است که نه با ابزارهای مداخله گرانه که نظم 
بازار را بهم بزنــــد، اما تالش می کنند که عرضه و تقاضای ارز 
را کنتــــرل کنند. این تــــالش برای امروز نیســــت و ربطی به 

انتخابــــات هیچ کجا ندارد بلکه تالشــــی 
اســــت که از روز اول دولــــت مورد توجه 

ستاد اقتصادی دولت بوده است.
ربیعــــی گفــــت: افراد عــــادی هــــم امروز 
بــــا نبــــودن ترامــــپ و  کــــه  می فهمنــــد 
شکست فشــــار حداکثری و فروریختن 
ارز  کاذب  و  شــــکننده  قیمت  تحریم ها، 
 به ســــمت تعادل و اصلی 

ً
و سکه قطعا

خود نزدیک خواهد شــــد. ما امیدواریم 
چســــبندگی قیمــــت را از بیــــن ببریم تا 
ســــایر قیمت کاالها بتواننــــد به قیمت 

واقعی خود برگردند.
 مربوط 

ً
وی افــــزود: نرخ ارز و طــــال صرفا

بلکه  نیســــت  درونی  متغیرهــــای  بــــه 
متغیرهای برونی هم مؤثر اســــت. من خواهش می کنم 
با عینک سیاســــی این موضوع را نبینیم زیرا روح و روان 
آزرده اســــت و  جامعه بــــه اندازه کافــــی از تحریم و کرونا 

نکنید. آزرده  را  آن  بیشتر 
ســــخنگوی دولــــت گفــــت: عــــده ای نمی خواهند نقش 
دولت را ببینند. طی 3 سال گذشته در حالی که عده ای در 
داخل مشغول تخریب بودند، دولت در کنار مردم، ضمن 
مقاومت در برابر فشارهای ترامپ براساس یک سیاست 
مقاومتی مانع از وقوع برخی پیش بینی هایی که درباره آن 
شــــنیدیم که گفتند ایران تورم ونزوالیــــی و اقتصاد ویران 

خواهد داشت.
، ربیعی گفــــت: به زندگی مردم فشــــار وارد  به نقــــل از مهر
شــــد اما ما نشکستیم. زندگی مردم به سختی گذشت اما 
اقتصــــاد ما آنچنان که آمریکا انتظار داشــــت و عده ای هم 
در داخل پیش بینی می کردند، فرونپاشید. اینها در سایه 

تدابیر دولت در کنار مردم بود.
ســــخنگوی دولت در پاســــخ به ســــوالی مبنــــی براینکه 
بــــا وجود اینکــــه دولت و آقــــای رئیس جمهــــور همواره 
از منتقــــدان خواســــته اند که بــــه طور شــــفاف بودجه را 
بررســــی کنند و اعالم آمادگی دولت برای بررسی بودجه، 
کاری  پنهان  مدعــــی  تلفیق  کمیســــیون  اعضــــای  برخی 
دولت در بودجه شــــده اند و گفته اند که هرکسی بیشتر 
به قــــدرت متصل بوده، بودجه بیشــــتری دریافت کرده 
 در هیچ 

ً
اســــت، پاســــخ دولت چیســــت؟، گفت: واقعا

دوره ای، در بررســــی الیحه بودجه با این حجم از ادبیات 
غیــــر اقتصــــادی و غیــــر کارشناســــی و سیاســــی روبه رو 

نبودیم.

وزیر اقتصاد تقصیر ریزش 
بورس را گردن وزیر صمت 

و رئیس کل بانک مرکزی 
انداخت

فرهــــاد دژپســــند در جلســــه کمیســــیون اقتصادی 
مجلس با بیان این که مســــؤول صنعــــت بانکداری 
وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی گفت: ابزار مناسب 
در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی 
نرخ بهره بین بانکی ناگهان شــــبانه به باالی 20 درصد 

می رسد این موضوع روی بازار اثر می گذارد.

آقای روحانی، صدای مردم 
ستمدیده در بورس را بشنوید

محســــن رضایی دبیــــر مجمع تشــــخیص مصلحت 
نظام در صفحه شــــخصی خود در توئیتر نوشت: آقای 
روحانی در پاسخ به نگرانی اقتصاددانان گفته بود "پنبه 
در گــــوش خود بگذارید که خبرهای مثبت بورس ما را 

 خود چنین کرده است.
ً
نشنوید"، ظاهرا

یک مسلمان پنبه را از گوش رئیس جمهور درآورد که 
صدای مردم ستمدیده را بشنود.

ربیعی: بودجه از اختیارات دولت 
است مجلس تغییرش ندهد

ســــخنگوی دولت اعــــالم کــــرد: بودجــــه از اختیارات 
دولت و رئیس جمهور است و نباید الیحه بودجه به 

طرح مجلس تغییر داده شود.
ما امیدواریم با تعامالت بین مجلس و دولت بودجه ای 

با تفاهم و با هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم.
در غیر این صورت، اگر به زمینه های اجرایی توجه نشود 

دولت در اجرا با مشکل مواجه می شود.

برای دفاع دستمان بر روی 
ماشه است

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: برای دفاع از مردم 
کشور دستمان بر روی ماشه است.

برای قوی بودن باید با دشمنان بزرگ کشتی گرفت و 
در قلب نبرد ایستاد.

بدون ایســــتادگی، هیچ ملتی بــــه اعتقاداتش مؤمن 
نمی شود. اعتقادات در میدان مستحکم می شود و 

جنگ، پرورشگاه ایمان و باور ملت ایران بود.

سی ان ان: آمریکا مصداق 
مرگ دموکراسی است

وبگاه شــــبکه خبری »ســــی ان ان« اعالم کــــرد: برای 
عده ای اکنــــون آمریکا به مصداقی بــــرای نحوه مرگ 

دموکراسی تبدیل شده است.
مــــا از همه طرف ها می خواهیم خشــــونت را رد کرده 
و از ابزارهــــای قانونــــی برای رســــیدگی به شــــکایات 

استفاده کنند.

سیاست های جدید بایدن 
در قبال ایران

یک منبــــع نزدیک بــــه »جو بایــــدن« اعالم کــــرد: اگر 
ایران بــــه پایبندی به توافق بازگردد مــــا هم به آن باز 

می گردیم؛ این نخستین گام خواهد بود.
بازگشت به توافق اولیه کف سیاست دولت بایدن 

در قبال ایران است نه سقف آن.

افزایش وام ازدواج
طبق مصوبه کمیســــیون تلفیق، بناســــت رقم وام 

ازدواج در سال 1400 افزایش یابد.
طبق این مصوبه برای پسران زیر 25 سال و دختران 
زیر 23 ســــال، وام ازدواج برای هر یــــک از زوجین 100 

میلیون تومان است.
وام ازدواج برای سایر زوجین که شرایط سنی فوق را 

ندارند، 70 میلیون تومان است.

"من زنده هستم" 
ترند اول توئیتر ایران شد

، هشتگ "من زنده هستم" در توئیتر و  در روزهای اخیر
فضای مجازی داغ شده است؛ این هشتگ با بیش از 

8 هزار توئیت، ترند اول توئیتر در ایران شد.
این هشتگ به دفاع از حق حیات جنین های بی دفاع، 
بررسی آسیب های پزشــــکی و روانی سقط جنین برای 
مادران، بررســــی چالش های فرهنگــــی و اجتماعی در 

دفاع از مادر و جنین می پردازد.

توقف تزریق واکسن کرونای 
"مدرنا" در کالیفرنیا 

به دلیل واکنش های شدید
طبق هشدار مقامات پزشکی ایالت کالیفرنیا در آمریکا, 
آلرژیک  تزریق واکســــن مدرنا به دلیل واکنش هــــای 

شدید متوقف شد.
مقامات بهداشتی در شهر سن دیگو اظهار کردند که 

واکنش های آلرژیک در افراد شدید بوده است.
در بخشــــی از بیانیه  مقامات بهداشتی آمده است: 
» به دلیل احتیــــاط فراوان ما توصیــــه می کنیم که از 
CDC و  تزریق واکســــن مدرنا تا انتشار بررســــی های 

FDA امتناع شود.«

اخبار کوتاه



محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/01         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/02

طبق دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و ماده 59 آیین نامه 
قانون ثبت اینک نام کسانی که در سه ماهه چهارم سال 1398 که نسبت 
به امالک واقع در بخش چهار همدان درخواست ثبت نموده اند که ترتیب 
به شرح ذیل می باشــد. این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر 
خواهد شــد و واخواهی به آن از نخســتین روز انتشار به مدت 90 روز 

خواهد بود.
1- پــالک 383 فرعــی از 244 اصلی بخش چهار همدان واقع در روســتای 
طاسران آقای محســن یعقوبی فرزند امیرعلی به شماره ملی 4020028818 
نسبت به یک سوم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک واحد بره پرواری به 

مساحت 619/88 مترمربع.
بنابرایــن طبق ماده 169 قانون ثبت هر کس نســبت بــه امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی دارد،  آن را از نخســتین روز انتشار تا 90 روز به این اداره تسلیم 
نمایند. چنانچه قباًل بین متقاضی و معترض دعوایی در دادگاه مطرح بوده باشد، 
معترض می بایســت گواهی مبنی بر جریان دعوایی از دادگاه اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید.

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ

م.الف 351

دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اســدآباد در نظر دارد 
مناقصه عمومی انجام امور نظافت و خدمــات جنبی به متراژ 19000 مترمربع 
در ماه در بیمارســتان قائم)عج( به شماره ثبت 2099091275000011 را از طریق 

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

جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
 مهلت دریافت اســناد مناقصه از ســایت از تاریخ 99/11/01 لغایت ســاعت 19 روز 

سه شنبه مورخه 99/11/07 می باشد.
 مهلت ارائه قیمت های پیشنهادی در سایت از تاریخ  99/11/08 لغایت ساعت 14 روز 

شنبه مورخه 99/11/18 می باشد.
 زمان بازگشــایی پاکت ها از طریق سامانه ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 99/11/19 

می باشد.

 تضمین شــرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 435/000/000 
ریال که حداقل ســه ماه اعتبار داشته باشــد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در 
وجه دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسدآباد )دقیقاً به نام موضوع 
مناقصه( یا ضمانتنامه های صادر شــده از مؤسســات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از 
بانک مرکزی و یا واریزی وجه نقد به شــماره حســاب سپرده 239593768 بانک رفاه 
شــعبه اســدآباد و کد اقتصادی 411559961735 و شناسه ملی 14007004442 و 

کدپستی 6541843186 می باشد.
 تضمین شــرکت در مناقصه را در پاکت )الف( ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت 
بارگــذاری و اصــل آن را طبق زمان اعاده پیشــنهاد به آدرس: اســدآباد، میدان امام 
خمینی)ره(، دانشکده علوم پزشکی و خدمات پزشکی اسدآباد به واحد حراست تحویل 

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

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

حاصل فرمایند.

امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبادم.الف 451

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

در کالســه اجرایی 980288 ا ج م طی دادنامه صادره از دادگاه اللجین آقای محمد شریفی قطب 
فرزند اسمعیل محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 845.644.292 ریال علی الحساب در حق خواهان 
و نیز پرداخت نیمعشر در حق صندوق دولت که با توجه به درخواست و معرفی مال غیرمنقول از 
سوی شــخص ثالث آقای علیرضا شریفی قطب جهت استیفای محکوم به لذا این اجرا مطابق ماده 
114 قانون اجرای احکام مدنی نســبت به فروش ملک توقیفی واقع در اللجین، روستای دینارآباد 

به میزان محکوم به از طریق مزایده اقدام خواهد نمود.

مشخصات مال غیرمنقول و نظریه کارشناسی:
ششــدانگ یک باب منزل مسکونی دارای ســند ثبتی 554 فرعی از 147 اصلی واقع در روستای 
دینارآباد، بن بســت چمران 2، درب ســوم به نام علیرضا شــریفی قطب به متراژ عرصه 326/42 
مترمربع در اعیانی در دو طبقه که طبقه همکف به مساحت تقریبی حدوداً 206 مترمربع به عنوان 
انبار با ارتفاع بیش از 4 متر،  طبقه اول به عنوان مسکونی به مساحت حدوداً 120 مترمربع دارای 
هال، پذیرایی و آشــپزخانه و دو خواب با سازه اسکلت فلزی با مصالح کف سرامیک و موکت دیوار 
اندود گچ مطلوب با قدمت باالی 5 سال ساخت با کیفیت ساخت مطلوب با نمای سیمان و طبقه 

دوم آجر بدون نما دارای امتیازات چهارگانه و در حال حاضر در تصرف علیرضا شریفی قطب.
بــا توجه به مســاحت و موقعیت و نوع کاربری و با در نظر گرفتن ســایر عوامــل مؤثر در ارزیابی 
و بــدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشــخاص حقیقی و حقوقــی ارزش فعلی ملک به مبلغ 
11.190.000.000 ریال معادل یک میلیارد و یکصدونوزده میلیون تومان توسط کارشناس رسمی 
دادگستری قیمت گذاری شده اســت که به میزان محکومه به و هزینه های اجرایی فروخته خواهد 

شد.
زمان و مکان مزایده:

زمان روز دوشنبه مورخه 1399/11/20 از ساعت 11 الی 11:30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگاه اللجین واقع در خیابان مهدیه، دادگاه اللجین برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش مال تعرفه شــده از قیمت پایه شــروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. از برنده مزایده10 درصد فی المجلس دریافت و الباقی 
ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بدیهی است در صورت انصراف خریدار مبلغ واریزی به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
برگــزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازدید فراهم گــردد. هزینه های نقل و انتقال تابع 
شرایط عمومی معامالت می باشــد و سایر هزینه ها اعم از مبلغ قطعی و غیرقطعی تا تاریخ مزایده 
به عهده محکوم علیه و متصرف کنونی می باشد. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی مبلغ 10 درصد 
ثمن معامله می بایست توسط شــرکت کنندگان طی چک بین بانکی به دفتر اجرا در زمان مزایده 

تحویل نمایند که در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

م.الف 490

آگهی مزایده )نوبت اول(

دفتر اجرای احکام مد نی دادگاه اللجین

آگهی حصر وراثت

م.الف 491

خانم اکرم قلی پور دارای شناســنامه شــماره 1530 به شــرح دادخواست به کالسه 
440/99ش112ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان غالمرضا قلی پور به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 1396/09/11 در 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
است به: 1- محمدرضا قلی پور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 337 متولد 1364 
فرزنــد متوفی 2- کاظم قلی پور فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 1404 متولد 
1348 فرزند متوفی 3- عباس قلی پور فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 1577 
متولد 1356 فرزند متوفی 4- حســن قلی پور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 27 
متولد 1361 فرزند متوفی 5- زهرا قلی پور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1484 
متولد 1352 فرزند متوفی 6- اکرم قلی پور فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 1530 
متولد 1354 فرزند متوفی 7- مرضیه قلی پور فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 
1405 متولد 1349 فرزند متوفی 8- گلباغی طلب نور فرزند حســینعلی به شــماره 

شناسنامه 1117 متولد 1348 همسر توفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 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.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

با ما همراه باشید

4716 1399    شـــماره  1 بهمن  چهارشـــنبه   

ورزش6

حضور داور همدانی در پنجره  
سوم انتخابی جام آسیا

آســــیا طــــی مکاتبه ای  هگمتانه، گروه ورزش: فیبا 
رســــمی به فدراســــیون بســــکتبال ایران از 3 داور 
بیــــن المللــــی ایرانی برای قضاوت در پنجره ســــوم 
از ســــری مســــابقات انتخابــــی جام آســــیایی 2021 

کرد. دعوت 
گزارش روابط عمومی فدراســــیون بســــکتبال؛  به 
فیبــــا آســــیا از محمــــد دوســــت، صــــادق قنبری و 
بــــرای قضــــاوت در پنجره ســــوم  "هــــادی ســــالم" 
انتخابــــی جــــام آســــیایی 2021 دعوت کــــرد. پنجره 
سوم در کشــــورهای فیلیپین، ژاپن و بحرین برگزار 

می شود.
بر ایــــن اســــاس، محمــــد دوســــت بــــرای قضاوت 
دیدارهــــای گــــروه ب در ژاپــــن، صادق قنبــــری برای 
قضاوت رویدادهای گروه دی و اف در منامه بحرین 
و هادی ســــالم جهــــت قضاوت رویدادهــــای گروه آ 
و ســــی در کالرک ســــیتی فیلیپین حضــــور  خواهند 

داشت.
انتخابی  مســــابقات  پنجره ســــوم  اســــت  گفتنی 
 27 با  برابر  یــــه  فور  23 تا   15 یــــخ  تار ز  ا آســــیا  جام 
برگزار  حباب  صــــورت  به  اســــفندماه   5 تا  بهمن 

. د می شو
تیــــم  ملی کشــــورمان در گــــروه ای ایــــن رقابت ها به 
مصــــاف قطــــر میزبان حبــــاب گروه ای و  عربســــتان 

سعودی خواهد رفت.
سالم از داوران برجســــته بسکتبال کشور و استان 

همدان است.

خبــر

مالیر میزبان مسابقات چهار جانبه بسکتبال استان
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســــت هیأت بسکتبال شهرســــتان مالیر از برگزاری مسابقات چهار جانبه 
بســــکتبال اســــتان در دو بخش آقایان و بانوان گرامیداشــــت دهه مبارک فجر در سالن شهید بهشتی 

ورزشگاه تختی شهرستان مالیر خبر داد.
نعیمی ضمن عرض تســــلیت به مناسبت شــــهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و تقدیر و 
تشــــکر از همکاری و حمایت های مســــؤول اداره ورزش و جوانان و هیأت بســــکتبال استان و مدیریت 

سالن شهید بهشــــتی در خصوص برگزاری این مســــابقات گفت: مســــابقات چهار جانبه بسکتبال به 
مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر با هماهنگی های انجام شده و با اخذ مجوز ستاد مبارزه با 

ویروس کرونا در سالن شهید بهشتی ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
وی در ادامــــه افزود: این مســــابقات در دو بخش آقایــــان و بانوان برگزار خواهد شــــد و چهار تیم در هر 
بخش از سراســــر استان با توجه به شــــرایط برگزاری در این مسابقات شــــرکت خواهند کرد و در سالن 

شهید بهشتی در دیدارهایی دوســــتانه زیر نظر ناظرین و داوران استانی این مسابقات به مصاف هم 
رفت. خواهند 

نعیمــــی در پایــــان صحبت هــــای خود هــــدف از برگــــزار ی این مســــابقات را تحول مجــــدد در ورزش 
بســــکتبال و آمادگی ورزشکاران این رشته ورزشــــی و انتخاب تیم برای حضور در مسابقات کشوری 

دانست. کرونا  پسا  در 

هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم پاس اگرچه امســــال با صرف 
هزینه های بیشــــتر بــــه دنبــــال آرزوی پنج ســــاله مبنی بر 
صعود به لیگ یک فوتبال کشور اســــت اما تا به اینجا در 

فصل جاری لیگ 2 موفق عمل نکرده است.
دســــت یابی به ســــه امتیاز از چهار بــــازی کارنامه ضعیف 
مهدی پاشــــازاده ســــرمربی تیم پاس تا پایان هفته چهارم 
بوده و او بــــا طرح بهانه های مختلف مقصــــر این ناکامی را 

دیگران جلوه داد.
همین مســــاله باعث شد تا سرپرســــت تیم پاس قربانی 
بهانه جویی مهدی پاشــــازاده قرار بگیرد و از ســــمت خود 
کنار رفت و حاال همگان منتظر شــــروع دوباره مسابقات 
هستند تا مشخص شــــود دلیل واقعی ناکامی این تیم ار 

فصل جدید لیگ 2 چیست.
مســــووالن اجرایی همدان در فصل جــــاری حمایت همه 
جانبــــه از این تیم داشــــته اند و ضمــــن تأمین هتل محل 
اقامــــت بازیکنان، زمین تمرین و بــــازی و امکانات رفاهی، 
قراردادهای این فصل نیز به نسبت سال قبل هرگز قابل 

مقایسه نبوده و افزایش چشمگیری داشته است.
آنها بــــه توانایی و تجربه مهدی پاشــــازاده اعتماد کرده اند 
اما تاکنون نتوانســــته پاســــخ این حمایت هــــا و اعتمادها 
را بدهــــد و در بازی امروز نیــــز باید با شــــرایط متفاوت برابر 

شاهین بندرعامری قرار بگیرد.
تســــاوی و باخت مقابل این تیم بندرنشین قطع به یقین 
با انتقادهــــای فراوان مواجه خواهد شــــد چــــرا که پاس با 
صرف هزینه های هنگفت، بــــه دنبال صعود به لیگ یک 

است.
پاســــی ها تا پایان هفته چهارم براســــاس تفکــــر تاکتیکی 
مهدی پاشــــازاده، هنوز طعم شــــیرین پیــــروزی را به خود 
ندیده اند و از دســــت دادن امتیاز در این مسابقه خانگی 

باعث دور شدن از کورس مدعیان می شود.
این تیــــم هم اکنون با ســــه امتیــــاز در رده یازدهم جدول 

چهار تیمی گروه ب لیگ 2 قرار دارند.

ضعف گلزنی پاشنه آشیل پاس �
پاسی ها در حالی از ایســــتگاه چهارم لیگ 2 عبور کرده اند 
که ســــهم این تیــــم از گلزن های گروه ب تنهــــا 2 گل بوده 

است.
در شــــرایطی که مهاجمــــان پاس در این چهــــار بازی با فقر 
گلزنی مواجه هســــتند، مدافع و هافبک پــــاس 2 گل این 

تیم را به ثمر رسانده اند.
شــــاگردان مهدی پاشــــازاده اگرچه همواره میــــل به بازی 
هجومی داشــــته اند اما تاکتیک این تیم تا به اینجا موفق 
عمل نکرده و حاال او قصد دارد سیستم تیمش را مقابل 

شاهین بندرعامری تغییر دهد.
از دســــت دادن موقعیت ها نــــه تنها فشــــار روحی روانی 
مهاجمــــان پاس را افزایش داده بلکه باعث شــــده تا این 

تیم نتواند در امتیازگیری موفق عمل کند.
اغلب موقعیت های گلزنی پاســــی ها در آخرین ضربات به 
ســــمت دروازه حریف با بی دقتی مهاجمــــان همراه بوده 
اســــت و همین مســــاله نیز موجب شــــده تا بــــه اینجا به 

پیروزی نرسند.
مقداد اکبرخواه، داود ســــعادتی و موســــی شــــهبازی سه 
مهاجم اصلی تیم پاس به شمار می روند که تاکنون موفق 

به گلزنی نشده اند.

بندرعامری، فرصتی برای بازگشت به لیگ �
شــــاهین بندرعامــــری حریــــف پــــاس در بازی ایــــن هفته 
توانســــته با یک برد، 2 تســــاوی و یک باخت در رتبه هفتم 

جدول رده بندی گروه ب لیگ 2 قرار بگیرد.
این تیم در این چهار بازی گذشــــته موفق به ســــه گل زده 

شده اما در مقابل چهار گل دریافت کرده است.
عامری ها به لحاظ گل خورده جزو تیم های ضعیف دفاعی 
به شمار می روند و این مشــــکل می تواند شانس پاس را 

برای رسیدن به پیروزی در بازی خانگی دوچندان کند.
تیمی که به تازگی راهی لیگ 2 شــــده و اغلب بازیکنان این 

تیم بومی و تستی هستند.
با این حال فراتر از انتظار ظاهر شــــده و اکنــــون با 5 امتیاز 

باالتر از پاس میلیاردی قرار گرفته است.
آنهــــا در بــــازی خــــارج از خانــــه تاکنــــون موفق بــــه پیروزی 
نشــــده اند و شکســــت 2 بر صفر مقابل شــــهدای بابلسر 
بدترین نتیجه کسب شده این تیم در لیگ 2 بوده است.
بــــا این حــــال تســــاوی بــــدون گل هفته قبــــل برابر مس 
شــــهربابک صدرنشــــین پرادعای گروه ب نتیجه مطلوب 
برای شــــاهین بندرعامری محســــوب می شــــود تــــا اینکه 

بتواند با شرایط بهتر مقابل پاس قرار بگیرد.

پاشازاده فرصت اشتباه ندارد �
هــــواداران پاس بــــا انتقــــاد از عملکــــرد این تیم تــــا پایان 

هفته چهارم، مهدی پاشــــازاده را مقصر اصلی این ناکامی 
می دانند.

آنها تصور این را داشتند که با صرف هزینه های باال و سپردن 
سکان تیم به مهدی پاشازاده که به نوعی گران قیمت ترین 
سرمربی لیگ 2 در فصل جاری محسوب می شود، این تیم 

از همان ابتدا در جمع مدعیان صعود باشد.
حاال به هر دلیلی پاشــــازاده موفق به این مهم نشــــده و 
هــــواداران به هیچ عنوان نمی پذیرند کــــه این روند ادامه 

یابد.
پاشازاده در پایان هفته دوم لیگ 2 در جمع اعضای کانون 
هواداران باشگاه پاس عنوان کرد که به او 5 بازی فرصت 
بدهند تا در صورت عدم کسب نتایج مطلوب، از این تیم 

جدا شود.
حاال هواداران منتظر هفته پنجم هستند تا عملکرد این 

مربی مبنی بر نتیجه گیری در لیگ را مشاهده کنند.
تیــــم تحت هدایــــت او در صــــورت برتری در بــــازی مقابل 
شــــاهین بندرعامری به اواســــط جدول گــــروه ب صعود 
می کند اما تساوی و شکســــت در این بازی چه بسا پاس 

را قعرنشین گروه کند.
شاهین بندرعامری نیز در تالش برای کسب امتیاز از این 

بازی و صعود به رتبه های باالتر جدول است.
دیدار 2 تیم پاس و شاهین بندرعامری از هفته پنجم لیگ 
دســــته 2 فوتبال کشور امروز چهارشــــنبه از ساعت 14 در 

ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار می شود.

شهرداری به دنبال صدرنشینی �
تیم شهرداری همدان نیز در هفته پنجم لیگ دسته دوم 

فوتبال کشور میهمان ایرانجوان بوشهر است.
ایــــن دیدار چهارشــــنبه یکم بهمــــن ماه از ســــاعت 14 در 

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.
شــــهرداری همدان با تســــاوی هفته قبل هشت امتیازی 
شــــد و به دلیل تفاضل کمتر در رده دوم جدول گروه یک 

لیگ دسته 2 فوتبال قرار دارد.
تیم اسپادالوند تهران نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل 
گل کمتر نســــبت به شهرداری در رده ســــوم جدول این 

گروه ایستاده است.
تیــــم امید گناوه با هشــــت امتیاز و به دلیــــل تفاضل گل 
بهتــــر صدرنشــــین گروه الــــف رقابت های لیگ دســــته 2 

فوتبال کشور است.

جدال مرگ و زندگی پاس در ایستگاه پنجم لیگ ۲

شهرداری به دنبال صدرنشینی

سلطان کلین شیت فوتبال ایران:

در پاس همدان شکوفا شدم
ســــلطان  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
کلین شــــیت فوتبال ایران با ابراز 
دســــتمزدی  شــــرایط  از  ناراحتــــی 
در بخــــش زنــــان گفــــت: تفاوت 
دســــتمزد بیــــن زنــــان و مــــردان 
بســــیار زیاد اســــت و فقط عشق 
و عالقــــه دختــــران به این رشــــته 
اســــت که باعث شده آن را ادامه 

بدهند.
آبان 98 بود  فصل گذشــــته و در 
که پیــــام نیازمند بــــا 935 دقیقه 
کلیــــن  رکــــورددار  نخــــوردن  گل 
شیت در لیگ برتر شد اما دو ماه 
بعد در بخش زنان نیز یک رکورد 
خاص ثبت شــــد. زهــــرا خواجوی 
بــــا گل نخــــوردن در 953 دقیقه 

رکــــورددار کلین شــــیت فوتبــــال ایران شــــد و نیازمند 
را پشــــت سرگذاشــــت. دروازه بــــان جوان تیــــم وچان 
کردســــتان موفق شد با ثبت رکورد خیره کننده نه تنها 
خودش را بلکه فوتبال زنان را نیز برسرزبان ها بیندازد. 
او حاال با عنوان ســــلطان کلین شیت فوتبال ایران در 

تیم ذوب آهن اصفهان توپ می زند.
زهرا خواجوی، دروازه بان تیم ملی نهاوندی و باشــــگاه 
ذوب آهــــن دربــــاره نحوه فوتبالیســــت شــــدن و البته 
مشکالت دختران در این بخش صحبت کرد که شرح 

این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

فوتبال زنان از ناشناخته بودن تا عادی شدن �
زهــــرا خواجــــوی درابتــــدای صحبت هــــای خــــود درباره 
تیم هایی که پیــــش از عضویت در ذوب آهن در آن ها 
بازی می کرد، گفت: من 21 ساله هستم و به زودی وارد 
آهــــن در تیم های  22 ســــالگی می شــــوم. قبل از ذوب 
پــــاس همدان، اشــــترانکوه ازنا،شــــهرداری بــــم، وچان 

کردستان، راه یاب ملل کردستان بازی کردم.
او در پاسخ به اینکه چگونه پست دروازه بانی را انتخاب 
کرده اســــت؛ گفت: من ابتدا در هندبال و فوتسال کار 
می کردم و بعد به تیم ملی زیر 14 ســــال دعوت شــــدم 
اما در تیم دفاع آخر بــــودم. زمانی که در "پاس همدان" 
بازی می کردم یک روز ســــرمربی من را در پست دروازه 
بانی گذاشــــت که اصال راضی نبودم امــــا در ادامه واقعا 
از عملکرد خودم احســــاس رضایت می کردم و به نوعی 
شکوفا شــــدم و به این ترتیب در همین پست ماندم. 
حس می کنم این یک اســــتعداد ذاتــــی بود چرا که من 

اصال تمرینی برای دروازه بانی نداشتم.
خواجوی با بیان اینکه برخالف گذشــــته امروز فوتبال 
بازی کردن زنان امری عادی تلقی می شــــود، اظهار کرد: 
زمانــــی که مــــن فوتبــــال را در کودکی و نونهالــــی انجام 
می دادم، فوتبال زنان برای همه مردم ناشــــناخته بود. 
در واقع همــــه در بخــــش مــــردان آن را پذیرفته بودند 
امام اصال توقع این را نداشــــتند که یک دختر در ســــن 

پاییــــن یا حتــــی فوتبالیســــت های بزرگســــال آن زمان 
در این رشــــته فعالیت کنند. اصال ایــــن دیدگاه وجود 
نداشــــت که یک خانم بتواند فوتبال بازی کند و خیلی 
خوشــــحالم که این دیدگاه تغییر کرد و همه توانستند 

این موضوع را هضم کنند و فوتبال زنان عادی شود.

راه طوالنی فوتبال زنان برای پیشرفت �
خواجوی درباره شــــرایط فوتبال زنان ایران تصریح کرد: 
متأســــفانه فوتبال زنــــان ایران بــــه جایگاهی کــــه باید 
نرســــیده است و فکر می کنم راه دشــــوار و طوالنی هم 
پیــــش رو دارد. فوتبــــال زنان ایــــران باید بــــه جایگاهی 
برســــد که اعتبــــار و ارزش فراوانی داشــــته باشــــد تا ما 

بتوانیم حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
او در ادامــــه افزود: ما مدت هاســــت کــــه در تیم ملی 
اردو و بــــازی نداریــــم که نتیجه اش حــــذف از رنکینگ 
فیفا شــــد. اگر قرار به پیشــــرفت باشــــد باید اردوهای 
مداوم و برنامه ریزی درســــت داشته باشیم. باور کنید 
زنــــان فوتبالیســــت می تواننــــد در مســــابقه های بین 
المللی جایگاه خوبی را به دســــت بیاورنــــد اما باید به 
آن ها بها داد و حداقل مســــیر پیشــــرفت را برایشــــان 
همــــوار کــــرد. تیم هایی مثــــل ذوب آهــــن می آیند و از 
فوتبال زنان حمایت می کنند اما فدراســــیون هم باید 
بــــا برنامه ریزی صحیح برای پیشــــرفت تیــــم ملی قدم 
بردارد. ما چند فصل اســــت که شاهد پیشرفت لیگ 
زنان هستیم و اصال شــــرایط به مانند قبل نیست که 
از ابتدا یک تیــــم بیاید و همه را ببرد و قهرمان شــــود. 
بســــیاری از تیم هــــا تا هفته هــــای پایانی برای کســــب 
قهرمانی و نایب قهرمانی تالش می کنند و این نشان 
دهنده پویایی لیگ اســــت. همین نشان می دهد که 
اســــتعداد و توانایی الزم برای موفقیــــت تیم ملی هم 

آن اهمیت داده شود. وجود دارد فقط باید به 

اتوبوس وســــیله حمل و نقل تیم های لیگ برتر  �
فوتبال زنان!

خواجــــوی بــــا رکوردشــــکنی که 
گذشــــته داشت عالوه بر  سال 
اینکه خودش مــــورد توجه قرار 
گرفت باعث شــــد فوتبال زنان 
شود  دیده  قبل  از  بیشــــتر  هم 
بــــه توانایی هــــای زنان  و همــــه 

بیاورند. ایمان  فوتبالیست 
او در ایــــن باره گفــــت: در تمام 
ام  گفته  خــــودم  صحبت هــــای 
که بــــا وجود ثبت رکــــورد به نام 
من اما همه تیم در آن ســــهیم 
دیگر  بازیکنان  بــــدون  و  بودند 
هرحال  به  بود.  نشدنی  امر  این 
تمام پیام ها باعث دلگرمی من 
و تمام فوتبالیســــت ها شد چرا 
دیده  می توانیم  فهمیدیــــم  که 
شــــویم. واقعا در آن زمان صحبت هــــای زیادی در این 
باره شد و لقب هایی را هم به من دادند که عقاب زنان 

آسیا برای من از همه دوست داشتنی تر بود.
او دربــــاره ســــختی هایی کــــه برای رســــیدن بــــه جایگاه 
فعلــــی خود متحمل شــــده اســــت، گفت: مــــن خیلی 
ســــختی کشــــیدم و اینکــــه واقعــــا بقیــــه بازیکنان هم 
خیلی مشــــکالت دارند. تفاوت دســــتمزد بین فوتبال 
زنان و مردان خیلی زیاد اســــت و بــــه نظرم فوتبال زنان 
فقــــط به خاطر عشــــق دختران ادامه پیدا کرده اســــت. 
واقعا هزینه ای که انجــــام می دهیم با درآمدی که داریم 
مطابقــــت ندارد. برای مثال ســــقف قــــرارداد حدود 100 
میلیون اســــت. یا حتــــی تیم ها مجبورند همه شــــهرها 
را با اتوبــــوس بروند و این خیلی دشــــوار اســــت. تمام 
بازیکنان با خســــتگی راهی بازی می شوند مثال یک تیم 

با اتوبوس از سنندج به بوشهر می رود!

مادرم برای اشتباهاتم گریه می کند! �
خواجوی درباره نقش خانواده اش در موفقیت هایی 
کــــه بــــه دســــت آورده، گفــــت: دوری در ســــن پایین 
برای مــــن و خانواده ام ســــخت بــــود و دلتنگی گاهی 
باعث می شــــد که از مسیر دور شــــوم اما جایی هم که 
آن ها مــــن را مجبور  خودم نمی خواســــتم ادامه بدهم 
شــــب های  همیشــــه  من  بدهم.  ادامه  کــــه  می کردند 
بــــازی به مادرم زنگ می زنم و بعد از بازی هم به او زنگ 
می زنم. گاهی پیش آمده که به خاطر اشــــتباهات من 

است! کرده  گریه 
آهن به نســــبت دیگر  او با بیان اینکه باشــــگاه ذوب 
تیم ها اهمیت بیشــــتری به بخش زنان خود می دهد، 
آهن یک تیم ریشــــه دار بــــا قدمتی  گفت: تیــــم ذوب 
50 ســــاله اســــت که در فوتبال ایران و آســــیا شناخته 
شده اســــت. خوشــــحالم که در تیمی بازی می کنم که 
به فوتبال زنان اهمیت می دهد. به نظر من باشــــگاه 
هرکجا که الزم بود برای پیشــــرفت زنان قدم برداشته 

و این جای تشکر دارد.

صعود سروقامتان به دور نهایی لیگ دسته یک 
والیبال کشور

هگمتانه، گــــروه ورزش: تیم والیبال ســــروقامتان به دور 
نهایی لیگ دسته اول کشور صعود کرد.

در بــــازی دیروز سه شــــنبه تیم ســــروقامتان ســــه بر صفر 
ارومیه را شکســــت داد تا صعودش به لیگ یک مسجل 

شود.
نماینــــده همدان امــــروز در آخرین بازی بــــرای عنوان دوم 

سومی گروه خود به مصاف هوادار می رود.
سروقامتان در دور رفت سه بر دو هوادار را شکست داده 

بود.
تیم ســــروقامتان همدان تاکنون یازده برد و چهار تساوی 

را به دست آورده است.
گفتنی اســــت 18 تیم در دو گروه 9 تیمی در دور مقدماتی 

شرکت دارند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان:

با لشکری از محروم و مصدوم به بوشهر رفته ایم
به بازیکنان جایگزین باور دارم

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری 
همــــدان گفت: در هفتــــه پنجم لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشور برابر ایرانجوان بوشهر بسیاری از بازیکنان خود را به 

دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نداریم.
رضا طالیی منش در گفتگو با هگمتانه با اشاره به تساوی 
دقایق پایانی هفته گذشته برابر اســــپاد تهران اظهار کرد: 
جلــــوی تیم هایی کــــه ضد فوتبــــال بازی می کنند بســــیار 
سخت می توان بازی کرد اما ما در نیمه اول و دوم فوتبال 

مالکانه و زیبایی ارائه دادیم.
وی افزود: بعد از 10 نفره شــــدن مان در دقایق پایانی کمی 
تمرکز خود را از دســــت دادیم و در فوتبال اگر تمرکز الزم را 

نداشته باشید جریمه می شوید.
ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان با بیــــان اینکه از 
نحوه بازی در دیدار برابر اسپاد تهران راضی هستم، گفت: 
از بازی زیبای بازیکنان مان راضی هســــتم امــــا از نتیجه به 

دست آمده اصال راضی نیستم.
طالیی منش خاطرنشان کرد: اینگونه بازی ها تجربه خوبی 
برای مــــا و بازیکنان بوده کــــه به ما نشــــان می دهد باید از 
موقعیت های به دســــت آمده نهایت استفاده را ببرید در 

غیر این صورت فوتبال شما را جریمه خواهد کرد.
وی با اشــــاره به دیدار امروز تیم فوتبال شهرداری همدان 
برابر ایرانجوان بوشــــهر بیان کرد: تیم فوتبــــال ایرانجوان 
بوشــــهر از تیم های فوتبالی و با قدمت گــــروه ما بوده که 

فوتبال بسیار زیبایی را ارائه می دهند.

طالیی منش افــــزود: این تیم در این فصــــل هزینه خوبی 
انجــــام داده و از بازیکنــــان باتجربــــه و لیگ برتــــری و لیگ 
دســــته اولی ســــود می برد و به طور قطع دیدار ســــختی در 

پیش داریم.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با بیان اینکه برای 
کسب نتیجه به بوشهر سفر کرده ایم، بیان کرد: به دنبال 
این هستیم تساوی خانگی هفته گذشته را جبران کنیم و 

برای مان فرقی نمی کند به مصاف چه تیمی می رویم.
وی خاطرنشــــان کرد: با قدرت برای کسب 3 امتیاز خارج از 

خانه خواهیم جنگید.
ســــرمربی تیم فوتبــــال شــــهرداری همــــدان با اشــــاره به 
محرومــــان و مصدومــــان این تیــــم گفــــت: آرمین طالیی 
منــــش، محمــــد باالونــــد، حامــــد میرزایــــی را بــــه دلیــــل 
مصدومیــــت در اختیار نداریم و میثم زمانــــی نیز به دلیل 
دریافت کارت قرمز در دیدار برابر اســــپاد تهران این هفته 

نمی تواند ما را همراهی کند.
سرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان عنوان کرد: اما به 
اعتقاد من ما یک تیم هســــتیم و نبود چند بازیکن خللی 
در کار ما ایجاد نمی کند به بازیکنان جایگزین ایمان دارم و 

مطمئن هستم بهترین عملکرد را خواهند داشت.
گفتنی اســــت؛ تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در هفته 
پنجم لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور امروز چهارشــــنبه 
یکم بهمن ماه از ســــاعت 14 میهمان ایرانجوان بوشــــهر 

است.
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7 محله ما

هگمتانــــه، گروه محلــــه ما: حمــــام، در تاریخ 
ایران قدمتی سه هزار ســــاله دارد. نظافت و 
پاکیزگی از دیرباز جزو اصول و آیین اعتقادی 
و مذهبی ایرانیان به شمار می رفت. قدمت 
ســــاخت حمــــام در ایــــران به پیــــش از دوره 
از  گردد. پس  فرمانروایی هخامنشیان برمی 
اسالم آوردن ایرانیان، حمام کردن به عنوان 
آنها قرار  یکــــی از فرایض دینی مــــورد توجــــه 
گرفت. اغلب حمام ها را پیرامون مســــاجد و 

در مسیر بازار یا مرکز شهر می ساختند.

حمام ها از جمله بناهای مهم شهری  �
بوده اند

حمــــام از جملــــه ابنیه مهم شــــهری بوده که 
معمــــواًل در مراکز محالت و یا در مجاور راســــته های بازار و 
یا گذرهای اصلی احداث می شده و از آنجایی که استحمام 
شــــامل مراحل مختلفی است، لذا حمام های سنتی ایران 
دارای فضاهایــــی بــــا عملکردها و خصوصیــــات متفاوت 

بوده اند.
ســــامانه تنظیم شــــرایط محیطی در حمام به گونه ای بوده 
که حــــرارت و رطوبت به ترتیــــب از هشــــتی ورودی و بینه 
)نیمه گرم و نیمه مرطوب( به صحن حمام و گرمخانه )گرم 
 به خزینه حمام )بســــیار گرم و بســــیار 

ً
و مرطــــوب( و نهایتا

مرطوب( بیشتر می شده، لذا این فضاها هر یک مستقل 
بوده و تنها از طریق داالن های باریک و غیرمســــتقیم و یا 

هشتی های کوچکی با یکدیگر ارتباط داشته اند.

سلسله مراتب فضاهای مختلف حمام �
ترتیب سلسله مراتب فضاهای مختلف حمام به گونه ای 
بوده که مشــــتریان ابتدا پس از دخول به حمــــام و گذر از 
داالن و هشــــتی ورودی، وارد بینــــه حمام می شــــدند. این 
قسمت حکم ورودی حمام را داشته و از سایر قسمت ها 

مجلل تر بوده و تزیینات بهتری داشته است.
ســــپس جهت اســــتحمام، کفش هــــا را کنده و آنهــــا را در 

قسمت کفش کن که در زیر سکوی سربینه 
ســــربینه  وارد  و  می دادنــــد  قــــرار  می باشــــد 
ســــکویی  مانند  قســــمت  این  می شــــدند. 
اطراف بینه را احاطه کرده و مشتریان لباسها 

را در آنجا کنده و در گوشه ای قرار می دادند.
 وارد بینه شده و 

ً
پس از بســــتن لنگ مجددا

بعد از گذشتن از یک داالن که به نام »میان 
« معروف اســــت وارد گرمخانه می شدند.  در
قســــمت میان در معمــــواًل از طریق یک و یا 
دو راهروی مجزا، به مســــتراحها و اطاق های 

تنظیف ارتباط داشتند.
اطاق تنظیــــف یا نظافتخانــــه جهت نظافت 
بدن، حنابنــــدی و حجامت مورد اســــتفاده 

قرار می گرفته اســــت. فضای میان در معمــــواًل به صورت 
هشــــتی و یا یک داالن باریک و دارای ارتباط غیرمســــتقیم 
با بینه، گرمخانه، مســــتراح و اطاق تنظیف بوده و عالوه بر 
مسیر ارتباطی عملکرد آن جدایی تبادل حرارتی و رطوبتی 
و همچنین بصری بین قســــمتهای مختلــــف حمام بوده 

است.
پس از عبور از گرمخانه، و باال رفتن از چند پله، مشــــتریان 
از یــــک ورودی کوچک بــــه صــــورت دوال وارد خزینه حمام 
می شــــدند. فضای خزینه گرمترین و مرطوبترین قسمت 
حمام اســــت و لذا صرف نظر از ورودی کوچــــک آن، کاماًل 

محصور می باشد.
در کف گوشــــه ای از خزینه و گاهی در وسط آن دیگی بزرگ 
به نام تیان )پاتیل( قرار داشته. در زیر تیان، کوره حمام که 
به نام های تون، آتشــــدان و گلخن نیز معروف اســــت قرار 
داشته است. مشتریان حدود چند دقیقه و یا گاهی تا نیم 
ســــاعت در خزینه می ماندند تا بدن خیــــس بخورد. پس 
از آن به گرمابه مراجعه کرده و شــــروع به شستشوی بدن 
 وارد خزینه شده و 

ً
می کردند. بعد از شســــتن بدن، مجددا

خود را پاک کرده و آب می کشیدند.
پس از اتمام اســــتحمام از همان مســــیری که آمده بودند 

باز می گشتند و پس از گذشتن از گرمخانه و میان 
، وارد بینه شده از پله های اطراف بینه باال رفته و  در
پاهای خود را در حوض کوچکی که آب جاری در آن 
روان بوده، آب کشــــیده و به قسمت سر بینه وارد 
می شدند. در این هنگام متصدی حمام به آنها دو 
لنگ می داده کــــه یکی را دور کمــــر و دیگری را روی 
دوش انداخته و خود را خشک می کردند. در خاتمه 
لباس را پوشــــیده و پس از پرداخت پول، از طریق 

هشتی ورودی خارج می شدند.

احیــــا ارزش های فراموش شــــده با مرمت و  �
تغییر کاربری بناهای قدیمی

امروزه با توجه به گســــترش شهرنشــــینی و زندگی 
جدیــــد، توجه مــــردم و جامعــــه به چنیــــن بناهای 
قدیمی و بافتهای ارزشمند تاریخی کمتر شده است. یکی 
از بهترین روش ها برای احیاء ارزش های فراموش شــــده 
این بناها، بررسی آســــیب ها، تغییر کاربری، احیا و مرمت 

آنها می باشد.
اگر عوامل مخل و آسیب های بنا شناخته شود، حفاظت 
بنــــا، مرمت، اســــتحکام بخشــــی بنــــا و احیــــای آن بهتر و 

سریعتر انجام خواهد شد.
از جملــــه این بناهای ارزشــــمند که نیازمنــــد احیا و مرمت 
می باشــــند می توان به حمام هــــای قدیمی اشــــاره کرد که 

متأسفانه اکثرا مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند.
از نمونه های این حمام هــــا می توان به حمام محله تاریخی 
کبابیــــان در شــــهر کهن همدان اشــــاره نمود، کــــه نمونه 
زیبایی از بناهای تاریخی حمام ها می باشد و درحال حاضر 
سعی شده اســــت با بررسی آسیب ها و مرمت آن، هویت 
بخشــــی به این مجموعه انجــــام گیرد و بــــا تعریف کاربری 

جدید، شاهد ماندگاری بیشتر این بنا باشیم.

ثار ملی � ثبت حمام کبابیان در فهرست آ
حمــــام کبابیــــان شــــهر همــــدان در خیابــــان شــــریعتی و 
محدوده چهارراه کبابیــــان و یکی از محله های تاریخی این 
شهر واقع شده که دوره ساخت آن مربوط به اواخر 
قاجار اســــت. این حمام در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.
حمــــام کبابیان دارای قســــمت های ورودی، حمام 
ســــرد، رخت کن و جاکفشی، حمام گرم، تون حمام، 
خزینه و دستشــــویی های قدیمی، لوله کشی های 
متعلق بــــه دوران قاجــــار و دارای اتاق های ضربی با 

طراحی های ساروج و ستون های سنگی است.
تزئینات این بنا شــــامل آجرکاری، آهک بری، کاشی 
کاری ســــنتی و... اســــت که در نوع خود بسیار زیبا 
و دیدنی می باشــــد و ظرفیــــت این حمــــام به گونه 
ایســــت که می تواند محل مناســــبی را برای جذب 

گردشگران فراهم کند.

هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا - راضیــــه مهری: امــــروز با 
رشــــد جمعیت و افزایش روند شهرنشــــینی، شهرها 
با مشــــکالت بســــیاری مواجه شــــده اند که تأثیر این 
مشکالت بر محالت شــــهری که در واقع هسته اولیه 
تشــــکیل دهنده شهرها هســــتند بیشــــتر به چشم 
می خــــورد. یکــــی از مهم ترین معضالت و مشــــکالت 

شهری، از بین رفتن پایداری در محالت شهرهاست.
شــــهر همدان نیــــز از جمله شــــهرهای کهــــن و دارای 
محالت متعدد بوده که امروز با این مشکالت دست 
و پنجــــه نرم می کنــــد و بافــــت تاریخی و ســــنتی آن در 
معرض خطرات زیادی قرار گرفته و تاکنون بســــیاری از 
بناهــــا و خانه های تاریخی بافت قدیمــــی محالت آن از 
میان رفته است. بنابراین بازآفرینی مرکز محله ها باید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

محله کبابیان موقعیت  خاص شهری �
مشــــاور معماری طــــرح بازآفرینــــی مرکز محالت شــــهر 
همدان و مدیرگروه شهرســــازی دانشگاه بوعلی سینا 
در این رابطه به خبرنگار هگمتانه گفت: محله کبابیان 
در یک موقعیت خاص شــــهری قرار گرفته و متأسفانه 
خیابان های شــــریعتی و خواجه رشــــید ارتباط بخشی از 

این محله با قطعات اطراف آن را از بین برده اند.
حســــن ســــجادزاده با اشــــاره به تبعیت 
الگــــو و اســــتخوان بندی ایــــن محلــــه از 
ســــاختار مرکزی و غیرخطــــی اضافه کرد: 
در مرکــــز محله کــــه عمری بیــــش از 160 
ســــال دارد و قدمــــت آن به زمــــان قاجار 
مهم  عناصر  وجــــود  شــــاهد  بازمی گردد 
محالت از جمله حمام، مســــجد، بازارچه، 

بافت مسکونی و... هستیم.
وی با اشاره به وجود خانه های قدیمی و 
زیبا در محله کبابیان همچون خانه های 

از  تعــــدادی  متأســــفانه  افــــزود:  میرابیــــان  و  ســــتاری 
خانه های قدیمــــی از جمله خانه اخالصــــی که بدنه آن 
یکــــی از جداره های مرکــــز محله را تشــــکیل می داد در 

حال حاضر کاماًل تخریب شده اند.

 اجرای ســــرای محله در زمین خانه های تخریب  �
شده کبابیان

ســــجادزاده به اجرای پروژه ای با عنوان سرای محله در 
فضای خالی زمین های خانه های تخریب شــــده محله 
کبابیان اشــــاره کرد و گفت: این پروژه در جهت ایجاد 
هندسه گذشته محله و تعریف عملکردها و خدمات 
مرکز محله در آن صورت می گیرد که بهتر است اصول 

و ویژگی های آن به معناری امروز نزدیک باشد.
 سنتی 

ً
وی با تأکید بر جلوگیری از ساخت و ساز مطلقا

و تکــــراری در این مجموعه ادامــــه داد: این پروژه نباید 
در رقابت با بناهای ســــنتی واقع در محلــــه کبابیان و 
به صورت تقلیدی انجام پذیرد بلکه بهتر است نمود 
امروزی معماری در آن دیده شود و ارتباط الزم با بافت 

سنتی را برقرار نماید.
این استاد دانشــــگاه اضافه کرد: یکی از اصول طراحی 
در بافت های تاریخی این اســــت که ضمــــن احترام به 
سنت باید ردپایی از روح زمانه را در آن مد نظر قرار داد.

حسن ســــجادزاده با بیان اینکه در اجرای سرای محله 
کبابیــــان نیز بایــــد معماری امــــروزی بــــدون رقابت با 
بناهای ســــنتی اطراف آن صــــورت گیرد، افــــزود: برای 
قرار دادن یــــک دانه در بافت باید پیونــــد و اتصال آن 
با اطراف ایجاد شــــود بنابراین ســــرای محلــــه کبابیان 
هــــم باید پیوند و ارتباط کاملی بــــا خود محله و بناهای 

تاریخی اطرافش برقرار نماید.
وی اضافه کرد: سرای محله باید بتواند بخشی از فضاها 
و عملکردهای محلی را پشتیبانی کند و معماری آن به 
شــــکل متصل با بناهای اطراف خود بوده و در مصالح 
آن از مصالــــح خانه هــــای تخریب شــــده مانند ســــنگ 
دیوین و آجر قرمز یا بهمنی اســــتفاده شــــود که یادآور 

هندسه اصیل و واقعی این مرکز محله باشد.

 محله کبابیان را تحت تأثیر ترافیک قرار ندهیم �
مشــــاور معماری طــــرح بازآفرینی مرکز محالت شــــهر 
همــــدان بر لــــزوم اجــــرای مالحظــــات ترافیکــــی برای 
بازآفرینی محلــــه کبابیان تأکید کــــرد و گفت: 
متأســــفانه یکی از مشــــکالت اساســــی امروز 
غیربومی  ماشــــین های  عبور  کبابیــــان  محله 
کــــه مزاحمت زیــــادی برای  از این فضاســــت 

ساکنین محل ایجاد کرده است.
اینکــــه اجرای  بــــا بیــــان  حســــن ســــجادزاده 
ســــرای محله کبابیــــان نباید منجــــر به جذب 
خودروهــــای بیشــــتری بــــه این محله شــــود، 
اضافه کرد: محلــــه کبابیان نبایــــد تحت تأثیر 

ترافیک و عبور و مرور خودروها قرار گیرد.

حمام کبابیان 
یخی برای جذب گردشگران ظرفیتی تار

ح بازآفرینی مرکز محالت همدان در گفتگو با هگمتانه: مشاور معماری طر

عبور خودرو های غیربومی 
مشکل اساسی محله کبابیان

میرهاشم میری در گفتگو با هگمتانه:

کبابیان محله ای موصوف به اعیان
هگمتانه، گروه محله ما : مهم ترین عنصر شهری از زمان های 
، محالت  قدیم تاکنون پس از مجموعه بازار و مرکزیت شــــهر
شهر همدان بوده است که به لحاظ شکلی و ساختار فضایی 
، مسجد جامع، سراها، کاروانسراها  ، بازار بر گرداگرد مرکز شهر
و... با فاصله ای از 800 تا 1500 متر شــــکل گرفته بودند که هنوز 
هم قســــمت هایی از ایــــن محالت و مراکز آنها بر چهره شــــهر 

قامتی استوار دارند.
کبابیــــان، یکــــی از قدیمی ترین و معروف ترین محالت شــــهر 
همــــدان نیــــز از جملــــه محله هایی اســــت کــــه مانند ســــایر 
بافت هــــای قدیمی ایــــن شــــهر در معرض تغییــــر و تحوالتی 
قرار گرفتــــه اما تا امروز هویت و اصالت خــــود را حفظ کرده و از 
معدود محله هایی اســــت که همچون گذشته رونق داشته و 

نام و شکل محله همچنان زنده نگه داشته شده است.

 محله کبابیان از معروف ترین محله های همدان �
میرهاشم میری، نویســــنده کتاب »نام جاهای همدان« در این خصوص 
به خبرنگار هگمتانه گفت: محله کبابیان یکی از معروف ترین محله های 
شــــهر همدان اســــت که به محل اعیان موصوف بوده است. وی با بیان 
اینکه خوشــــبختانه این محله چندان تخریــــب نگردیده و بازارچه آن کم و 
بیش باقی مانده اســــت، اضافه کرد: صاحب جراب الحکمه نام این محل 
را »کمال البیان« می داند و آن را به اســــم یکی از قضات همدان منســــوب 

می کند.
میرهاشــــم میری با اشــــاره به اینکه بعضی کبابیان را محلــــه کباب خورها 
 به اعیان نشــــین بودن 

ً
معرفی می کننــــد، افزود: این وجه تســــمیه ظاهرا

ســــاکنان این محــــل توجه دارد امــــا برخی دیگــــر می گویند قومــــی به نام 
»کاکابیت« در آن می زیســــته اند و همین لفظ در گــــذر زمان به »کبابیان« 
تبدیل گشته اســــت. وی ادامه داد: دکتر اذکایی با استناد به دیاکونوف 
معتقد اســــت کــــه طایفــــه »کبابی« منســــوب بــــه »کبابا« یــــا »کبابیش« 
کردســــتانی در محله ســــکونت یافته اند و دلیل آن را وجود خاندان های 

اردالن کردتبار در این محل می داند.

 ارتباط محله کبابیان با سایر محالت قدیمی همدان �
میرهاشــــم میــــری در خصوص راه هــــای ارتباطــــی محله کبابیان با ســــایر 
محله های قدیمی شــــهر نیز گفت: این محله از طریق کوچه امام جمعه به 
محله دوگوران متصل می شــــد که چمنی وسیع نزدیک به خیابان پاستور 
فعلی بود، اما با کشیده شدن بلوار خواجه رشید و احداث خیابان پاستور 

این اتصال از بین رفت.
وی با بیان اینکه کوچه صابونی ها و کوچه ذوالریاســــتین در شرق این 
محلــــه قرار دارنــــد، اضافه کرد: در حــــال حاضر کوچــــه صابونی ها به نام 
کوچه کبابیان نام گذاری شــــده که محور اتصال محله کبابیان با محله 

است. کوالنج 
میری به اتصال محله کبابیان از طریق کوچه ســــراپیچی به بلوار خواجه 
رشید اشاره کرد و افزود: امروزه ضلع شــــمالی محله کبابیان به خیابان 
شــــریعتی و ضلع جنوبی آن به بلوار خواجه رشــــید محدود شده است 
و از ســــمت ضلع شــــرقی محله مســــیرهای ارتباطی به پیاده راه بوعلی 

وجود دارد.

 دو مسجد بزرگ و کوچک در محله کبابیان �
این نویســــنده همدانی از وجود دو مســــجد در محلــــه کبابیان خبر داد و 
گفت: دو مســــجد بزرگ و کوچک کبابیان در این چمن وجود داشتند که 
مســــجد بزرگ یا مســــجد اعظم کبابیان هنوز در جوار چمن کبابیان باقی 

است اما مسجد کوچک از میان رفته است.
وی ادامه داد: مســــجد کوچک کبابیان مسجدی بود که در غرب محله 
قرار داشــــت و با احــــداث بلوار خواجه رشــــید کاماًل از بیــــن رفت اما در 
همان سال مســــجدی به نام مسجد یزدان توســــط یک خانم نیکوکار 
وبــــه روی محلــــه کبابیان  آن ســــوی بلوار و درســــت ر در کوچــــه ای در 

شد. ساخته 
میرهاشــــم میری به وجود چشــــمه ای در چمن کبابیــــان و در نزدیکی 
مســــجد اشــــاره کرد و امروز دیگــــر اثری از آن نیســــت و گفــــت: حمام 
کبابیان نیز در این محله و درســــت پشت مســــجد اعظم کبابیان قرار 
داشــــته که در حال حاضر مرمت شده اســــت و یکی از آثار تاریخی شهر 

می آید. حساب  به  همدان 
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1- مناقصه گزار: شــرکت ســهامی پشــتیبانی امور دام کشــور- اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان همدان به شناســه ملی 14002771736 و شــماره اقتصادی 
 411113673771

به نشانی: همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی، اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
 کد پستی 99813-65199 تلفن: 1-34373960 نمابر: 34373829

2- موضوع تجدید مناقصه: واگذاری امور خدمات، پذیرایی و دبیرخانه - اداره کل پشــتیبانی امور دام اســتان همدان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شماره فراخوان 2099001014001052

شناســه   IR  900100004001039806370564 شــماره  حســاب  بــه  نقــد  وجــه  واریــزی  فیــش  اصــل  کار:  ارجــاع  فرآینــد  در  شــرکت  تضمیــن  نــوع   -3
907203965100000000000000000017 بانــک مرکــزی بــه نــام ســپرده - خزانــه داری کل یــا ضمانتنامه بانکی به نــام مزایده گذار  )کلیــه بانک ها بجز بانک 
سرمایه، تجارت، ایران زمین( و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 

مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت )الف( الک و مهر شده تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1399/11/12 به مناقصه گذار تسلیم گردد.
4- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  420.000.000 )چهارصدو بیست میلیون ریال(به نام اداره کل پشتیبانی و امور دام استان همدان.

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/02

2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1399/11/12
3-5- مهلت تحویل پاکت )الف( محتوی اصل تضمین: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1399/11/12

4-5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 1399/11/13 واقع در نشانی مناقصه گذار
6- خریــد اســناد: متقاضیــان شــرکت در  تجدیــد مناقصــه می تواننــد پــس از واریــز مبلــغ 500.000 ریــال )غیرقابــل اســترداد بــه شــماره حســاب بانــک مرکزی 
IR310100004001039804006087 شناســه 377039865203900800000000000173 بــه نــام خزانــه داری کل از طریــق ســامانه ســتاد( در  زمان مهلت 

دریافت اسناد )ردیف 1-5 آگهی( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت نمایند.
7- فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500.000 ریال خرید اسناد به همراه پاکت )الف( به دبیرخانه کمیسیون معامالت استان تحویل گردد.

8- مراحل برگزاری تجدید مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در تجدید مناقصه محقق 

سازند.
تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه روز پنجشنبه تاریخ 1399/10/30 می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در  اسناد تجدید مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

چاپ دوم: چهارشنبه 1399/11/01 چاپ اول: سه شنبه 1399/10/30  

کمیسیون معامالت

فراخوان تجدید مناقصه عمومی )شماره 99/65(

14
83

ف  
.ال

م

کشاورزی

)چاپ دوم(
تاریخ انتشار: 99/11/01   

یــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.    شــهرداری همــدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت بــه فروش یــک  قطعــه زمیــن مســکونی از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند.  

مشخصات ثبتینوع ملک و کاربریردیف
مساحت 

)مترمربع(
کل مبلغ کارشناسی 

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(
آدرس 

10/20379264/50137/540/000/00010/000/000/000زمین مسکونی معبر 10متری1
استادان 18متری 
میالد کوچه آبشار

شرایط شرکت در مزایده:  
 1- متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معــادل رقم مذکــور ضمانتنامه بانکی با اعتبار ســه ماهه و 
یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/11/12  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یــا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت) الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  90% وجه پیشــنهادی اقــدام و 10% الباقی هنگام 

تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقدًا به حساب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشد. در صورت عدم واریز 

نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- متراژ زمین 264/50 مترمربع به ابعاد شــمااًل بــه طول 13/85 متر به کوچه 10 متری، شــرقًا به طــول 19/10 متر به پالک مجاور، جنوبــًا به ابعاد 13/85 
متر به پالک مجاور، غربًا به طول 19/09 متر به پالک مجاور از پال ک 20379 بوده که شــهرداری متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت شــش ماه ســند ثبتی آن را 

تحویل خریدار نماید. ضمنًا قبل از نقل و انتقال سند و با تنظیم قرارداد واگذاری امکان صدور پروانه ساختمانی میسر می باشد.
 10- انتقال سند بعد از انجام تشریفات قانونی )ثبتی( متعاقبًا به برنده  مزایده  ابالغ می گردد  و برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ 
شــهرداری  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده ( اقدام نماید. در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید. 
ضمنًا سند به نام برنده مزایده و یا هر شخص دیگری که برنده مزایده وی را کتبًا با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت .

 11- پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/11/13 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

 w
w
w

.h
a
m

e
d
a
n

.i
r

گهی  مزایده آ

م. الف  1487 شهرداری همدان

 1399 1 بهمن ماه  چهارشـــنبه 
 ۲0۲1 انویه  ۲0  ژ     144۲ 6 جمادی الثانـــی 
4716 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

می خواستم بگویم جای من بنشین 
که نرم تر است

( بال و پرت را  هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: )ای پیامبر
برای مؤمنین پائین بیاور )تواضع کن(.

حضرت امــــام رضــــا)ع( فرموده اند: تواضــــع و فروتنی دارای مراتبی اســــت، 
مرتبه ای از آن این است که انســــان موقعیت و جایگاه خویش را شناخته 
و بیش از آن متوقع نباشد، دیگر اینکه با مردم طوری رفتار کند که دوست 

دارد با خودش رفتار کنند.
حکایت:

 یکــــی از بزرگان نقل می کنند چند ســــال پیش در مشــــهد خدمت مرحوم 
فقید حضرت عالمه طباطبایی رضوان ا... تعالی علیه رسیدم آقا روی تشکی 
به توصیه پزشــــک نشســــته بودند بالفاصله با دیدن بنده از جا بلندشده 
و فرمودند بنشــــین جای من با شــــما کاری دارم، عرض کردم خیر آنجا جای 
شماســــت خالصه با اصرار مرا جای خویش نشاند گفتم خب بفرمایید چه 

کاری داشتید؟ فرمودند »می خواستم عرض کنم آنجا نرم تر است«.
گرفتند صدر آنــــان  در این حضرت 
را فروتــــر نهادنــــد قــــدر کــــه خــــود 
چــــو خواهی کــــه در قدر واال رســــی
ز یــــک شــــب تواضــــع به باال رســــی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

جز تو پناهی نیست
ای کارنده غم پشیمانی

در دل های آشنایان
ای افکنده سوز

در دل های تائبان
ای پذیرنده گناهکاران و معترفان

کس باز نیامد تا باز نیاوردی
و کس راه نیافت
تا دست نگرفتی

، که جز تو دستگیر نیست دست گیر
در یاب که جز ز تو پناه نیست

و سوال ما را 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؟
برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری

 راز و نیاز

کــــرد ریــــاض جــــان مــــه و ســــال مــــرا غــــم 
مــــرا خوشــــحال  دل  نــــدارد  ئینــــه  آ
مــــی دارد دوســــتم  کــــه  بــــس  ز  صیــــاد 
بســــته اســــت در آغــــوش قفــــس بــــال مرا
خاقانی

 

امام صادق )علیه السالم(:

وقتی برادر مسلمانی پیش انسان بیاید و نیاز خود را 
ح کند، اگر انسان به کمک او برخیزد مثل کسی است  مطر

که در راه خدا جهاد نماید.
مستدرک، ج ۲، ص 407

 ایستگاه آسمان

 خبرنامه

عکس روز

آغاز عملیات تسطیح و زیرسازی به منظور دیوار کشی ضلع شمالی سایت دفن زباله همدان
وصیت شهید مهدی خدایاری

در مشکالت صبور باشید و بر خدا توکل کنید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، 
آن لحظــــه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش 
کدام خمپــــاره وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه 
حالی داشــــتی وقتی با تمــــام وجودت جانت را گذاشــــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز منم که 
می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــــم هایت را 

، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال تحســــبن الذین قتلو فــــی ســــبیل اهلل امواتا بل احیــــا عند ربهم 
یرزقون

پدر جان اگر روزی شما را ناراحت کردم مرا ببخشید مادر عزیزم از شما 
می خواهم حاللم کنی و هرگز نگویی که مهدی شهید شده بلکه بگو 
مهدی را در راه حسین بن علی)ع( ســــرور آزادگان داده ام. از خدا صبر 
بخواه و به خدا بگو خدایا این قربانی را از من قبول کن و من از مهدی 

راضی هستم و شما هم از مهدی راضی باش.
خواهران عزیزم زینب گونه باشــــید و برایم گریه نکنید، به دوســــتان و 
آشنایان بگویید تسلیت نگویند و تبریک بگویند و از شما خواهران 

مهربان و مظلوم تنها خواهشی که دارم مرا حالل کنید.
برادرم اگر من شهید شدم اسلحه مرا به زمین نگذار و تا آخرین نفس 

با دشمن بجنگ.
خدایا عمر امام ما را مثل آفتاب بلند کن،  ای مردم برای امام دعا کنید 

و در مقابل مشکالت صبور باشید.

تا 1۲ بهمن مهلت دارید

در مسابقه کتابخوانی »مالک زمان« شرکت کنید
هگمتانه، گروه فرهنگی: مسابقه کتابخوانی »مالک زمان« ویژه اولین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی از سوی فرهنگسرای خاوران برگزار 

می شود.
رئیــــس فرهنگســــرای خاوران بــــا گرامیداشــــت یاد و خاطره شــــهید 
ســــلیمانی بیان کرد: مســــابقه کتابخوانی »مالک زمــــان« ویژه اولین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگرفته از کتاب مالک زمان است 
که بیش از 50 داســــتان زیبا از زندگی و مجاهدت های ســــردار رشــــید 
اســــالم حاج قاسم سلیمانی و داســــتان هایی از مالک اشتر را در خود 

جای داده است.
اســــماعیل قضات لــــو ادامــــه داد: امیرالمؤمنیــــن)ع( در نهج البالغه 
توصیه های مهمی به فرمانده ســــپاه خود، مالک اشتر کرد که محدود 
به مکان و زمان خاصی نبود.در زمان ما هم مالک اشــــتر دیگری پا به 
عرصــــه نهاد و توصیه های موالی زمان را عملی کرد که در کتاب مالک 
زمان، زندگی این دو بزرگوار با هم تطبیق داده شده است. وی افزود: 
عالقه مندان برای شــــرکت در این مســــابقه می توانند تا 12 بهمن ماه 
با ورود به وبگاه khavaran.farhangsara.ir سواالت را دریافت کرده و 

پاسخ های خود را به شماره پیامک 2000183715 ارسال کنند.
قضات لو با بیان اینکه خرید کتاب با تخفیف امکان پذیر است، اظهار 
کرد: عالقه منــــدان برای تهیه این کتاب می تواننــــد از طریق درگاه های 

تلفنی 09913092942 و 33717751 و لینک اقدام به خرید نمایند.
وی خاطرنشــــان کرد: پنج جایزه نقــــدی 200 هزار تومانــــی و تابلوهای 
کاشــــی نفیس به 5 نفر از افــــرادی که باالترین امتیاز را کســــب کنند، 

تعلق خواهد گرفت.
او یادآور شــــد: قرعه کشــــی پانزدهم بهمــــن ماه همزمــــان با والدت 

حضــــرت زهــــرا ســــالم اهلل علیهــــا به صــــورت زنــــده از طریــــق صفحه 
 farhangsara.khavaran اینستاگرام فرهنگسرای خاوران به نشــــانی 

، 22 بهمن ماه ارسال می شود. برگزار و جوایز
عالقه مندان برای کســــب اطالعات بیشتر می توانند به فرهنگسرای 
خاوران واقع واقع در خیابان خاوران، ســــه راه هاشم آباد مراجعه کنند 

و یا با شماره تلفن 33015423 تماس بگیرند.

دیدگاه امام خمینی )ره( درباره حقوق بشر چه بوده است؟
هگمتانه، گروه فرهنگی: محمد روشن، رئیس پژوهشکده 
حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی در برنامه تلویزیونی 
مصیــــر گفت: امــــام خمینــــی )ره( حقــــوق بشــــر را مبتنی بر 

شناخت انسان می داند.
 » چهلمین قسمت از فصل جدید از برنامه تلویزیونی»مصیر
کاری از گــــروه اجتماعــــی شــــبکه چهــــار ســــیما، 28 دی ماه 
با موضوع »اندیشــــه حقوقــــی امام خمینــــی )ره(« بــــا اجرای 

محمدمهدی ابراهیمی نصر روی آنتن رفت.
فصــــل جدید برنامــــه تلویزیونی مصیــــر با هــــدف بازخوانی 
و نقد اندیشــــه متفکران اســــالمی، به بررســــی ابعــــاد فکری 
اندیشــــمندان بزرگی چــــون؛ آیــــت ا... جوادی آملــــی، عالمه 
طباطبایی، امام خمینی )ره( و… می پردازد و تا کنون به بررسی 
اندیشــــه های آیت ا... مهــــدوی کنی، آیت ا... مصبــــاح یزدی، 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی، شهید سید مرتضی آوینی، آیت ا... 
ســــید منیرالدین حسینی، شهید ســــید محمدباقر صدر و 

آیت ا... طالقانی پرداخته است.
مهمــــان ایــــن قســــمت از برنامه، محمــــد روشــــن، رئیس 

پژوهشکده حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی و استاد 
دانشگاه، درباره دیدگاه امام خمینی )ره( به حقوق بشر بیان 
کرد: امام خمینی )ره( حقوق بشر را مبتنی بر شناخت انسان 
می داند. ایشان می گویند حقوق بشر را اسالمی می تواند پایه 
گذاری کند که سرانش کســــی مانند علی بن ابی طالب )ع( 
اســــت. هنگامی که در زمان جنگ از ایشان راجع به حمالت 
بیولوژیکی می پرســــند به هیچ وجه قبــــول نمی کنند. ما در 
قــــرآن هم می بینیم که انســــان به ما هو انســــان ارزش دارد. 
یکی از حقوق بشــــری ما حق حیات اســــت. هر تعریفی که از 
انسان داشته باشــــیم در دیدگاه ما به حقوق بشر تأثیرگذار 
اســــت اما وقتی از حق حیات می گوییم دیگر اهمیتی ندارد 
که این انسان مسلمان است یا نه. حق حیات ذاتی است و 

نمی توانیم آن را بستانیم.
روشــــن ادامــــه داد: این دیدگاه هــــا منجر بــــه تدوین قانون 
اساســــی هر کشــــور می شــــود. بعد از تخاصم های مختلف 
در ســــطح جهان، ملت ها به این نتیجه رســــیدند که قانونی 
بین المللــــی تصویب کنند که نامش شــــد اعالمیه جهانی 

. حال اینکه این قانون تا چه حد اسالمی است  حقوق بشــــر
بحث دیگری است. بســــیاری از اندیشمندان معتقدند که 
تعارضاتی از نظر حقوق بنیادیــــن دارند. به نظر من مبعوث 

شدن پیامبران برای شناساندن حقوق انسانی است.
این استاد دانشگاه درباره حقوق زنان در اندیشه امام خمینی 
)ره( گفت: ایشان در سخنانشان صراحتا به تساوی حقوق 
زن و مرد اشــــاره می کنند. ایشــــان می گویند بــــرای زن ابعاد 
مختلف وجــــود دارد و برای مــــرد و به طور کلی برای انســــان. 
ایــــن ورقه صوری نازل ترین مرتبه اســــت. به نظر من آنجایی 
که گفتیم زن نمی تواند قاضی شــــود قابل گفت و گو است. 
ایشان معتقدند که اســــالم به زنان جایگاه داد و آنها را برابر با 
مردان قرار داد. قبل از اســــالم به زن ارث نمی رسید و مادر به 
اوالد ذکور می رسید. این تساوی حقوق بدیهی هستند که 

رد آنها دلیل می خواهد نه اثبات آن.
روشــــن درباره فرمان 8 ماده ای امام خمینی )ره( شرح داد: به 
نظر من امام در سال 61 دیدند که ما از اقتدار الزم برخورداریم 
و حاال الزم اســــت که برخی نازیبایی هایــــی که تبدیل به رویه 

شــــده اند را اصالح کنیم و این فرمان را صادر کردند که برخی 
حقوق بنیادین را هم داراست. قانون اساسی تصویب شده 
و الزم االجرا بوده اســــت. اما به نظر ایشان برخی خودشان را 
فراتر از قانــــون می دانند و نظر خودشــــان را اعمال می کنند. 
در گزینش ها و دادرســــی ها شــــاهد تعدی هایی بــــوده اند. 
امام خمینی )ره( فرمان را صادر می کنند و به واسطه آن افراد 
قدرتمندی برکنار شــــده اند. وقتی بعد از ســــه سال اینطور از 
قانون تعدی می شده اســــت، االن هم بعد چهل سال باید 
نگرانی هایی وجود داشته باشد. امام خمینی )ره( می گویند 
که مردم باید در خانه هایشــــان در امان باشــــند. در کســــب 
و تجارتشــــان مطمئن باشــــند. دولت اســــالمی باید مردم را 
در همه چیز مطمئن کند. ایشــــان می گوینــــد اگر می بینید 
جایی خال قانونی هســــت، قانون گذاری کنید نه اینکه با نظر 
شــــخصی عمل کنید. قاضی باید استقالل داشته باشد و به 

مردم آرامش بدهد.
روشن درباره حریم خصوصی بیان کرد: در بند 6 فرمان امام در 
این باره صحبت شده است. هرچند که در قانون اساسی هم 

آمده است ولی امام باز هم تأکید می کنند. احترام مال مردم و 
احترام حقوق مردم را دوباره یادآوری و تأکید می کنند. رعایت 
حقوق اقلیت اهمیت زیادی دارد. انقالبی گری و ضابطه گری 

باید از هم تفکیک می شد که در این فرمان انجام شد.
محمد روشن در پایان ادامه داد: نکته مهم دیگر فرمان امام 
خمینی )ره(جبران اشــــتباه و ضررهای وارده اســــت. ایشان 
می گویند که دولت ها باید در برابر تصمیم هایش مسؤول 
باشد همچنین قاضی اگر در رأی خود باعث آسیب به کسی 
شود و اشــــتباه کرده باشد باید پاســــخگو باشد. این جبران 
اشتباه در قانون اساســــی هم آمده است. در واقع اگر قانون 
اساســــی مالک روابط و عملکــــرد افراد بود نیــــازی به چنین 
فرمانی نبود اما امام خمینی )ره( به خوبی تشخیص دادند که 
این تأکیدات الزم است و به نظر بنده اکنون هم نیاز به چنین 

فرمانی داریم.
در بخش هــــای دیگر برنامــــه، معرفی کتاب، ســــخنان امام 

خمینی )ره( نیز پخش شد.

از »یدو« و »پسر دلفینی« 
تا جشنواره فیلم فجر

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: فیلم ســــینمایی »یدو« 
بــــه تهیه کنندگی محمدرضا مصبــــاح و با هنرنمایی 
ستاره پســــیانی در نقشــــی متفاوت ســــاخته شده 

است.
گفت وگویی  اثــــر در  کارگــــردان این  مهدی جعفری 
اظهــــار کــــرد: از آنجا کــــه خاطــــرات نوجوانــــی من در 
خوزســــتان با وقایع ایــــن دوران گره خورده اســــت 
همیشــــه خود را موظف می دانســــتم که اگر کاری از 
دستم بر می آید برای ثبت این واقعیت ها و نمایش 
چهره ی نسل جوانی که در آن زمانه زیسته اند، انجام 
دهم. شــــاید به همیــــن خاطر فیلم »یــــدو« را در این 

خطه  دوست داشتنی ساخته ام.
فیلــــم  ایــــن  ســــاخت  مشــــکالت  دربــــاره   وی 
که  می کنیم  زندگی  شــــرایطی  در  کرد:  خاطرنشــــان 
هر نــــوع کار عادی کــــه قبال در هر زمینــــه ای انجام 
می دادیم در دوران کرونــــا برای مان تبدیل به یک 
چالش و حرکت جدید شــــده اســــت. ظاهرا ما هم 
آموزه های قبلِی  از  تا برخــــی  در این دوران ناچاریم 
حرفه خــــود را کنار بگذاریم و با نگاه و روند دیگری 

بسازیم. فیلم 
جعفــــری گفت: پیش از هر چیز خدا را شــــاکرم که به 
ما این توفیق را داد که در ســــخت ترین شرایطی که 
در تمام طول عمــــر حرفه ای خود تجربــــه کرده بودم 
یعنــــی در گرما و رطوبت باالی تابســــتان آبادان و در 
دوران سخت کرونا توانســــتیم بدون هیچ حادثه یا 
اتفاق ناگواری فیلم ســــینمایی »یدو« را به سرانجام 

برسانیم.
نســــخه نهایی فیلم ســــینمایی »یدو« به کارگردانی 
دلفینــــی«  »پســــر  پویانمایــــی  و  جعفــــری  مهــــدی 
دبیرخانه  بــــه  خیراندیــــش  محمــــد  کارگردانــــی  بــــه 
شــــده  تحویل  فجر  فیلم  جشــــنواره  ســــی ونهمین 

است.
اکبــــر اودود، ســــعید آلبوعبادی، میــــالد صویالوی، 
محمدمهدی آلبوعلی، ریحانه آریامنش، عبدالحلیم 
تقلبی، حســــین پوریده، رضا نــــوری، طاهره نیک آزاد، 
مســــعود جاللی، معید رامــــی، مائده رامی، یاســــین 
مســــعودی، احمد مســــافری و... دیگر بازیگران این 

فیلم سینمایی هستند.
 آماده شدن »پسر دلفینی« پس از ۲ سال �

پویانمایی سینمایی »پسر دلفینی« به نویسندگی و 
کارگردانی محمد خیراندیش و تهیه کنندگی محمد 
امین همدانی در ســــی و نهمین جشنواره فیلم فجر 

به نمایش درخواهد آمد.
همچنین همزمــــان با اعالم حضور ایــــن پویانمایی 
ســــینمایی در جشــــنواره فیلم فجر از پوستر ایرانی 

این اثر نیز رونمایی شد.
پســــر دلفینــــی تازه تریــــن محصول ســــازمان هنری 
رســــانه ای اوج اســــت که پس از طی حدود 2 سال از 

تولید آماده نمایش شد.
»پســــر دلفینی« تاکنون با اســــتقبال شرکت های 
خارجــــی از کشــــورهای مختلــــف برای مشــــارکت 
و شــــده  وبه ر اثر ســــینمایی ر ایــــن  و پیش خریــــد 

است.
: عوامل ساخت این پویانمایی عبارت است از

تهیه  خیراندیــــش،  محمد  کارگــــردان:  و  نویســــنده 
کننــــده: محمد همدانــــی، کارگردان هنــــری: مهدی 
فارســــی، کارگــــردان فنــــی: مصطفــــی شــــاهمردانی، 
اســــدالهی،  داود  اســــماعیلی،  علیرضا  مدیرتولیــــد: 
: ســــعید گرمابــــدری، سرپرســــت  سرپرســــت رنــــدر
عبدی،  بهــــزاد   : آهنگســــاز رهبری،  جــــالل  انیمیت: 

مجری طرح: آسمان خیال
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