
قای دکتر جناب آ

احمد محمدی راستی 

تبریک و تهنیت

کبودراهنگ موجب  خبــر مســرت بخش انتصــاب جنابعالــی به عنــوان شــهردار 
خرســندی فــراوان شــد. امیــد اســت در ســایه الطــاف الهــی و بــه مــدد تــوان و 
والیتمــدار  شــهر  توســعه  موجبــات  داریــم،  ســراغ  جنابعالــی  از  کــه  پشــتکاری 
که شایسته شهروندان فهیم این دیار است، فراهم آورید.  کبودراهنگ را  آنگونه 

توفیق روز افزون شما را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستارم.

عباس صوفی - شهردار همدان

گردد. متقاضیان محترم  ح جدول ذیل اعالم می  ک ســتاد با تســهیالت ویژه به شــر ک و مســتغالت ســازمان اموال و امال برگزاری صد و دومین مزایده کتبی سراســری امال
خ 99/12/25 از ســاعت 8 الی 11  خ 99/12/24 همه روزه بجز ایام تعطیل از ســاعت 8 الی 17 و روز دوشــنبه مور خ 99/12/14 تا پایان روز یکشــنبه مور می توانند از روز  پنجشــنبه مور
گاهی می رســاند  ح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شــرایط ودریافت فرم ثبت نام مزایــده به محل ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آ کت به شــر گشــایی پا  در محــل باز

ً
صبــح )صرفــا

اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

همدان، میدان بعثت، ابتدای بلوار بعثت، ساختمان سبز ، طبقه فوقانی بانک تجارت             • تلفن تماس: 9-38222658-081      • دورنویس: 081-38220065

  مالحظات:  
• 1- اخذ درخواســتهای پیشــنهادی به همراه فرم شــرکت در مزایده و اصل یک فقره چک بانکی )چک تضمینی( در وجه سازمان اموال و امالک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( به 
شناســه ملی 14009467512 بدون پشــت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملک  از روز  پنجشــنبه مورخ 99/12/14 الی روز یکشنبه مورخ 99/12/24 در ساعات تعیین شده صورت 

می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ 99/12/25 از ساعت  8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.
• 2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد: 

تخفیف پرداخت نقدیحصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط ....(زمان تحویل ملکحصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(

17 %70 % در اقساط 30 ماهه10 %20 %د
تبصــره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشــند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلــغ 10% زمان تحویل ملک، همزمان با حصه نقدی اخذ 

خواهد شد.
تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 

نقدی به شرح جدول فوق می گردد.
• 3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

• 4- پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
• 5- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شــرکت در مزایده الزامی اســت. بدیهی اســت هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع یا 

عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.
• 6- شــایان ذکر اســت کلیه امالک عرضه شــده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ســتون مالحظات و یا فرم الحاقیه قید گردیده، ششدانگ می باشد )متراژ مندرج در ستون 

عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(.
• 7- بازگشایی پاکت های ارائه شده در روز دوشنبه مورخ 99/12/25 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

• 8- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
• 9- شایان ذکر است مهلت تهیه فرم شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  10/30 صبح روز دوشنبه مورخ 99/12/25 درمحل تعیین شده می باشد.

• 10- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج در روز )سه شنبه مورخ 99/12/26( در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید 
و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد. 

)مهلتشرکتدرمزایدهازروزپنجشنبهمورخ99/12/14تاساعت11صبحروزدوشنبهمورخ99/12/25میباشد.(
 لیست امالک  )به شرح ذیل(

شماره آدرسردیف
متراژ کاربرینوع ملکپرونده

عرصه
متراژ 
شرایط مبلغ پایه مزایدهاعیان

توضیحاتپرداخت

1
نهاوند، شهرک حیدری، میدان سیدالشهدا، بلوار 

نهم دی، جنب دادگستری، خیابان حکمت، 
کوچه های حکمت  1 و 2 روبروی 

د135154/040/000/000تجاریزمین585

ک بصورت مزایده گهی فروش امال ک ستادآ سازمان اموال و امال

ک ستاد سازمان اموال  و امال

)نوبت دوم(

جناب آقای دکتر 

احمد محمدی راستی
کبودراهنگ که مبّین مراتب  انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به  سمت شهردار 
تعهد و شایستگی شماست را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدواریم در 

راستای خدمت به مردم شریف کبودراهنگ موفق و مؤید باشید. 

سید مسعود عسگریان - رئیس شورای شهر همدان
و اعضای شورای اسالمی شهر همدان

تبریک و تهنیت

بــا نهایــت تأســف و تأثــر مصیبــت وارده را بــه جنابعالی تســلیت 
كــرده غفــران  عــرض می نمایــم. از خداونــد بــزرگ بــرای آن ســفر 
واســعه الهــی و بــرای بازماندگان محتــرم صبری جمیــل و اجری 

جزیل را مسئلت  دارم.
عباس صوفی - شهردار همدان

جناب آقای

محمود حـضرتی
مشاور محترم شهرداری همدان

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای 
و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحوم  آن 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم. 

جناب آقای

محمود حـضرتی
مشاور محترم شهردار همدان بزرگوارتان اخوی  درگـــذشت  تأســـف  و  تأثــــر  نهایت   با 

خدمت  را  حضرتی  اسماعیل  حاج  اسالم  سرافراز  جانباز 
و  تبارک  خداوند  از  نموده  عرض  تعزیت  و  تسلیت  شما 
تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

همکار محترم جناب آقای

حاج محمود حضرتی
مشاور محترم شهردار همدان

پیشکسوت محترم مطبوعات 

که  کبودراهنگ  انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان شهردار 
کارآمدی شماست را تبریک عرض نموده، موفقیت و  بیانگر تعهد، 

سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

جناب آقای دکتر
 احمد محمدی راستی

شورای اسالمی شهر همدانروزنامه هگمتانه روزنامه هگمتانه

خبــر

ممنوعیت ورود خودروی 
شهرهای نارنجی و قرمز به همدان

پذیرش مسافر به شرط رعایت شیوه نامه ها

صفحه     5

صفحه  4

صفحه  2

رهبر انقالب راه مقابله با دشمنان 
و محافظت از مؤمنان را تبیین کردند:

تواصی به صبر 
و بصیرت

خبرنگار هگمتانه،اول بخش 
مصاحبه جشنواره رسانه ای ابوذر

زهرا کریمی عفیف خبرنگار روزنامه هگمتانه رتبه نخســــت بخش مصاحبه 
جشنواره استانی ابوذر را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، مراســــم اختتامیه جشــــنواره رســــانه ای ابوذر 
عصر ســــه شــــنبه با معرفی نفرات برتر در بخش های یادداشــــت و مقاله، 

، گزارش و گزارش تصویری برگزار شد، مصاحبه، خبر

نماینده مردم همدان و فامنین در جمع معتمدین محالت همدان اعالم کرد:

پایان 1400 پایان مشکالت آب و فاضالب حاشیه شهر
: آبفای استان همدان در چابک ترین وضعیت بین استان های کشور قرار دارد حسینی بیدار

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4756 شماره    2021 مارس   13   1442 رجب   29   1399 اسفند ماه    2 3 شنبه  
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حه

صف انصراف پاس همدان 
از جام حذفی 4  

ه  
فح

ص اعضای هیأت های اجرایی 
انتخابات 1400 در شهرستان همدان 

مشخص شد 

5  
ه  

فح
ص امام جمعه همدان:

مسؤوالن نظارت کنند 
تا مردم مشکالت نداشته باشد

صفحه  2

بررسی چالش های حفظ منابع طبیعی در ششمین هم اندیشی 
مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

افزایش بی رویه قیمت میوه در بازار و تنگی دست باغدار

« تا »گنج دالل« سوء تدبیر از »رنج باغدار
صفحه  3 صفحه  5
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شنبه   23  اسفند 1399    شماره 4756

استان2

نماینده مردم همدان و فامنین در جمع معتمدین محالت همدان اعالم کرد:

پایان 1400 پایان مشکالت
آب و فاضالب حاشیه شهر

: آبفای استان همدان در چابک ترین وضعیت بین استان های کشور قرار دارد حسینی بیدار

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــامی از پیگیری ها به 
منظور رفع تمامی مشــــکات مرتبط با حوزه تاسیســــات 
و شــــبکه های جمع آوری فاضاب شــــهر همدان تا پایان 

سال 1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آبفای اســــتان همدان، حمیدرضا 
حاجی بابایی در جلســــه ای که در سالن جلسات شرکت 
آب و فاضاب استان، با حضور مدیر عامل آبفای استان، 
معاونیــــن و اعضا مجمــــع معتمدین والیتمــــدار و کارآمد 
محات همدان برگزار شد، ضمن اشاره به یکپارچه سازی 
دو مجموعه آبفای شهری و روســــتایی عنوان کرد: پیش 
از این اقدام آبفای روســــتایی اعتبارات الزم را نداشــــت اما 
امروز با دســــتور ادغام دو مجموعه برنامه ریزی های خوبی 
برای شــــهر همدان، بخش مرکزی، قهاوند و شهرســــتان 

فامنین انجام شده است.
وی بــــا بیان اینکه مــــن عاقه مند به مدیرانی هســــتم که 
آب و فاضاب اســــتان برای  همانند مدیرعامل شــــرکت 
جذب اعتبارات ملی تاش کنند، گفت: اگر دو تا سه مدیر 
در اســــتان باشــــد که از اعتبارات ملی به خوبی اســــتفاده 
می کنــــد، یکــــی از آنها مدیرعامــــل آبفای اســــتان همدان 

است.
حاجی بابایی با اذعان به اینکه با پیگیری مدیران اعتبارات 
به سمت استان سرازیر می شود، بیان کرد: خوشبختانه با 
تاش دوســــتان در آبفای استان مدول دوم تصفیه خانه 
فاضاب همدان فعال شــــد و در حال حاضر 1280 لیتر در 

ثانیه تصفیه و بازیافت فاضاب انجام می شود.
وی با بیان اینکه نهضت خوبی به منظور خدمت رســــانی 
به مــــردم راه افتاده اســــت، اظهار کــــرد: در بحث فاضاب 
شهر همدان تصفیه خانه ها در حال فعالیت هستند و با 
ایجاد شبکه های جمع آوری فاضاب در مسیر روستاهای 
محــــور امامــــزاده محســــن مشــــکات بهداشــــتی تقریبا 

20روستا مرتفع خواهد شد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه پیمــــان نامه هــــای خوبی بــــه منظور 
خدمت رســــانی به مردم با شــــرکت آب و فاضاب استان 
منعقد شــــده اســــت، عنوان کرد: به دنبال این هســــتیم 
که ســــال 1400 هیچ گوشــــه ای از شــــهر همدان مشــــکل 

تاسیسات فاضاب نداشته باشد.

حاجــــی بابایی بار دیگر بــــا اذعان به اینکه حســــینی بیدار 
مدیرعامل آبفای اســــتان به درستی یکی از مدیران موفق 
اســــتان اســــت، خاطرنشــــان کرد: مجموعه آبفای استان 

مجموعه ای موفق و اثرگذار است.
وی با بیان اینکه در بحث رفع مشکات فاضاب جورقان 
قهاوند، فامنیــــن و همدان با قــــدرت ورود پیدا کرده ایم، 
عنوان کــــرد: بایــــد در ســــال 1400مشــــکلی در زمینه آب، 

فاضاب،گاز و برق نداشته باشیم.
وی با تأکیــــد بر اینکه باید پیمانــــی همگانی به منظور رفع 
مشکل مردم وجود داشــــته باشد بیان کرد: خوشبختانه 
 ، طی ســــال های گذشته مشکات آب مســــیر جاده مایر

گره چقا و روستای ده پیاز مرتفع شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی در ادامه 
ســــخنانش با اشــــاره به اینکه ما به دنبال تسهیل شرایط 
زندگی مردم هســــتیم گفت: بر همین اســــاس و مطابق 
مصوبــــه مجلــــس آب، برق و گاز مشــــترکینی کــــه الگوی 
مصرف را رعایت کنند رایگان خواهد شــــد که بر اســــاس 
بررســــی های انجام شــــده پیش بینی می شــــود یک سوم 

جمعیت همدان شامل این نوع از بخشش ها شوند.
وی عنوان کرد: به دنبال این هســــتیم که در ســــال 1400 
در بحث تاسیســــات آب و فاضاب هیچگونه مشــــکلی 

نداشته نباشیم.
در ادامــــه مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضــــاب اســــتان 
همــــدان نیز در این جلســــه با اشــــاره به اینکــــه در حال 
آوری  حاضر جمعیت تحت پوشــــش شــــبکه های جمع 
فاضــــاب در کشــــور 50 درصــــد اســــت گفــــت: ایــــن در 
شــــرایطی اســــت که هم اکنون 90 درصد از حاشــــیه شهر 
همدان تحت پوشــــش خدمات شــــبکه های جمع آوری 

هستند. فاضاب 
ســــید هادی حســــینی بیدار با بیــــان اینکه ما بــــه دنبال 
پوشــــش 100 درصــــدی در حوزه شــــبکه های جمــــع آوری 
فاضــــاب هســــتیم، عنــــوان کــــرد: با توجــــه بــــه توانی که 
در مجموعــــه آبفــــای اســــتان ســــراغ داریم و بــــا عنایت به 
کمک هــــای نمایندگان مردم همدان در مجلس شــــورای 
اسامی توانستیم آورده خوبی برای استان داشته باشیم.

وی بــــا اذعان به اینکــــه اقدامات خوبی در ســــال جاری در 
راستای خدمت رسانی به مشترکین انجام شد، بیان کرد: 

از جمله این اقدامات می توان انجام مطالعات در راستای 
جذب ســــرمایه گذاران بخــــش خصوصی بــــه منظور بهره 

گیری از پساب تصفیه خانه فاضاب اشاره کرد.
حســــینی بیــــدار با بیــــان اینکه بــــا اقدامات انجام شــــده، 
کار ویــــژه ای در حوزه فاضاب انجام شــــده اســــت، گفت: 
فاضابی کــــه از همدان به تصفیه خانــــه انتقال می دهیم 
در ســــه مرحله مورد تصفیه و در دو بخش مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی با بیــــان اینکه در حال حاضر پســــاب تصفیه شــــده 
توســــط تصفیه خانــــه همدان بــــه پتروشــــیمی هگمتانه 
اســــاس  همیــــن  بــــر  کــــرد:  عنــــوان  می شــــود،  تزریــــق 
خوشــــبختانه در مجموعــــه مذکــــور جــــذب نیــــرو اتفاق 
افتاده اســــت ضمن اینکه در پتروشــــیمی ابن سینا نیز 
4.5 میلیون مترمکعب از پســــاب تصفیه شــــده به این 

مجموعه اختصاص خواهد یافت.
وی بــــا بیان اینکــــه بهــــره گیری از پســــاب تصفیــــه خانه 
آبــــی زیرزمینی می شــــود، عنوان کرد:  موجب حفظ منابع 
خوشبختانه با توجه به اقدامات صورت گرفته، سطح آبی 
زیر زمینی در فامنین و کبودراهنگ مثبت شــــده اســــت 
و طی ســــال های آتی مشــــخص می شــــود که چــــه انقاب 

عظیمی از این رهگذر اتفاق افتاده است.
حســــینی بیدار همچنین با اشــــاره به اینکه پــــروژه ایجاد 
شــــبکه های جمــــع آوری فاضــــاب قهاونــــد را بــــه جد در 

حال پیگیری هســــتیم بیان کــــرد: خط انتقــــال فاضاب 
شهر فامنین امسال تمام می شــــود ضمن اینکه قرارداد 
تخصیص 2 میلیارد تومان اعتبار به منظور ایجاد شــــبکه 

جمع آوری فاضاب در این شهر منعقد شده است.
وی افزود: تصفیه خانه فاضاب شهر فامنین نیز وارد فاز 
اجرایی شده است، ضمن اینکه در 10 روستای حاشیه ای 
شــــهر همدان نیز در حــــال ایجاد شــــبکه های جمع آوری 

فاضاب هستیم.
وی از افتتاح تاسیســــات و شــــبکه جمع آوری فاضاب 5 

روستا در سال آتی خبر داد.
همــــدان  اســــتان  فاضــــاب  و  آب  شــــرکت  مدیرعامــــل 
همچنیــــن از افتتــــاح مــــدول دوم تصفیه خانــــه فاضاب 
همدان در ســــال جاری خبــــر داد و گفــــت: در حال حاضر 
ظرفیت تصفیــــه 1280 لیتر در ثانیه فاضاب توســــط این 

تصفیه خانه وجود دارد.
وی همچینین عنوان کرد: بخش لجن فعال تصفیه خانه 

فاضاب همدان در ابتدای سال آتی افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه به بخشــــی از اقدامات انجام شده در تصفیه 
خانه اکباتان همدان اشــــاره کرد و گفت: خوشــــبختانه با 
تــــاش همکاران ما در شــــرکت آب و فاضاب 150 لیتر در 

ثانیه به ظرفیت آب شرب همدان افزوده شد.
وی در بخش دیگری از ســــخنانش خطاب به اعضا مجمع 
معتمدین والیتمــــدار و کارآمد محات همدان که در این 

جلسه حضور داشــــتند،گفت: ما با اعتقاد در اینجا حضور 
داریم تا با تمام توان به مشکات مردم رسیدگی کنیم.

حسینی بیدار ادامه داد: اقدامات بزرگی در حوزه فاضاب 
استان انجام شده که به دنبال این هستیم تا پایان سال 
1400 صد درصد شــــهر همــــدان از خدمات و تاسیســــات 

فاضاب برخوردار شوند.
وی با تأکید بر اینکه هرجا الزم باشد ما برای خدمت رسانی 
به مردم آماده هســــتیم، عنوان کــــرد: نمایندگان مردم در 

محات کمک کار ما در خدمت رسانی به مردم هستند.
وی همچنین ضمن اشــــاره به مجموعــــه اقدامات انجام 
شــــده در زمینه جداســــازی فاضــــاب از رودخانه ها بیان 
کرد: البتــــه در این رابطه اقدامات خوبــــی در کوی رضوان، 
جانبازان و دره مرادبیگ انجام شــــده و البته مابقی امور در 

دست انجام است.
حسینی بیدار با اشــــاره به اقدامات مثبت معاونت بهره 
برداری و توسعه فاضاب آبفای استان عنوان کرد: در نظر 
داریم با اولویت بندی مشــــکات همه محــــات را مرتفع 

کنیم.
وی همچنین از هزینه کرد 5 میلیارد تومان در سال جاری 

در حوزه آب و فاضاب کوی نبوت همدان خبر داد.
حســــینی بیــــدار در نهایــــت از بازدیــــد از محــــات و رفــــع 
مشــــکات آب و فاضاب این محات طــــی روزهای باقی 

مانده از سال جاری و سال آتی خبر داد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا تأکید کرد:

استقبال از نوروز 1400 در شهرداری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون 
خدمات شــــهری شورای اسامی شــــهر همدان 
تأکید کــــرد: با توجه بــــه بحران کرونــــا، اقدامات و 
فعالیت هــــای متعــــدد و متنوع طرح اســــتقبال 
از نــــوروز در شــــهرداری همدان بــــا رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی و به نحو مطلوب تری با 

هدف خدمت رسانی به مردم، اجرایی خواهد شد
.به گزارش روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر 
همدان؛ کامــــران گردان در جلســــه کمیســــیون 
خدمات شهری شورا خطاب به شهرداری همدان، 
گفــــت: در طرح اســــتقبال از نوروز 1400 شــــهر باید 
آراســــتگی، طــــراوت و نشــــاط خاصــــی به ویــــژه در 
محوطه آرامگاه بوعلی سینا رعایت شود. وی با ابراز 
امیدواری مبنی بر اینکه نوروز 1400 را با گذر از بحران 
کرونا بگذرانیم؛ اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورا، 
یک ســــوم نمادهای نوروزی باید ماندگار شوند که 

امسال این مهم اجرایی خواهد شد.
گــــردان؛ هماهنگــــی، همراهــــی و ترغیــــب عموم 
شــــهروندان به منظور حفظ نظافت شــــهر و پاک 
سازی محیط شــــهری در آستانه سال جدید؛ انجام 
اقداماتی در شــــهر به منظور مبارزه با بیماری کرونا؛ 
انجــــام اقداماتی در شــــهر به منظور پاکیزه ســــازی، 
زیباسازی، ایمن سازی، تلطیف روحیه شهروندان 
و... در آغاز سال نو و همچنین ارائه خدمات بهینه 
به شــــهروندان در زمینه های خدمات شــــهری را از 
جمله اهداف طرح اســــتقبال از فصل بهار و نوروز 

1400 برشمرد.
: شهرداری به استقبال بهار 1400  �  علی ضمیر

می رود
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان هم با 
اشــــاره به آغاز طرح اســــتقبال از بهار 1400، گفت: 
این طرح تا پایــــان 13 فروردین ماه 1400 ادامه دارد 
و اقدامــــات و فعالیت های متعــــدد و متنوعی با 
، زیباسازی، ایمن سازی  هدف حفظ نظافت شهر
و تلطیف روحیه شــــهروندان در آســــتانه ســــال 

جدید پیش بینی شده است.
وحیــــد علی ضمیر افــــزود: در همین راســــتا طرح 
دیگری به صــــورت نمادین با عنــــوان هفته پاک 
ســــازی از 16 الی 21 اسفندماه 99 با قوت بیشتری 

اجرا می شود.
وی افــــزود: شستشــــو، پــــاک ســــازی و بهســــازی 
، الی روبی تمامی انهار رو باز و سرپوشــــیده،  معابر
جلوگیری از سد معبرهای ساختمانی، جمع آوری 
ماشین های اسقاطی در معابر و محات، افزایش 
زمان و توان جمــــع آوری زباله و رنگ آمیزی و تعمیر 
مخازن زباله در شهر و... از جمله برنامه های اجرایی 

طرح استقبال از بهار در شهر همدان است.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان افزود: 
، شست  ترمیم و لکه گیری آسفالت سطح معابر
، جمع آوری  وشو و رنگ آمیزی تمامی جداول شهر
مصالح مازاد پروژه های عمرانی، جلوگیری از صدور 
مجوز حفاری ها توسط معاونت فنی مناطق نیز از 
دیگر اقدامات اجرایی این طرح در آســــتانه فصل 

بهار و تعطیات نوروز 1400 است.
علی ضمیــــر ادامــــه داد: آماده باش 10 ایســــتگاه و 
100 نیروی عملیاتی و اداری آتش نشــــانی در شب 
چهارشنبه پایان ســــال و استقرار گروه عملیاتی در 
، بنر و بروشــــور هشدار ایمنی  ، چاپ پوستر شــــهر
در خصوص چهارشنبه پایان سال، استقرار اکیپ 
عملیاتی سیار و خودروی عملیاتی در اماکن شلوغ 
و پر تراکم برای امداد رســــانی احتمالی و به موقع در 
هفته پایانی سال و گشت زنی آتش نشانان موتور 
سوار در شب چهارشنبه آخر سال و روز سیزدهم 
فروردیــــن در شــــهر و اماکــــن حســــاس از دیگــــر 
اقدامات شهرداری همدان در راستای اجرای طرح 

استقبال از بهار است.
وی با اشــــاره به فعال بودن شبانه روزی تیم های 
حمل زباله و دســــتگاه های ســــیمی تریلر حمل 
پسماند و جاروب های خیابانی در ایام تعطیات 
، گفــــت: با توجــــه بــــه افزایش حجــــم این  نــــوروز
پســــماندها در روزهای پایانی سال و آغاز سال نو، 
فعال کردن ایستگاه های بازیافت به صورت یک 
سره از ســــاعت 9 الی 18 و تعویض پسماندهای 
خشک شهروندان با اقامی نظیر انواع شوینده 
هــــا، کیســــه زبالــــه و نمــــک؛ فعالیت خــــودروی 
جمع آوری پســــماندهای خشــــک در 2 شیفت و 
آماده ســــازی محل دفن پسماندها برای پذیرش 
آماده باش ناوگان برف روبی  زباله ها و همچنین 

برای پاک ســــازی معابر از بارش هــــای احتمالی از 
دیگــــر اقدامات ســــازمان مدیریت پســــماند در 

راستای اجرای طرح استقبال از بهار است.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان اعام 
کرد: با توجه به شــــیوع بیماری کرونــــا، تجهیزات 
بوستان ها شــــامل نمادهای پارک، لوازم ورزشی، 
ســــرویس های بهداشــــتی، ســــطل های زبالــــه و 
نیمکت ها، تأسیســــات، مبلمان شــــهر مستمر 

همانند گذشته ضدعفونی می شود.
علی ضمیر تأکیــــد کــــرد: در همین ارتبــــاط و برای 
، آماده ســــازی بستر  ایجاد زیبایی بصری در شــــهر
کاشت گل ها و درختان، عملیات باغبانی، کاشت 
گل های فصلی در بلوارها و پارک ها، گلدان گذاری 
در رفیوژهــــا و میادیــــن، رفع نقص و رنــــگ آمیزی 
ســــرویس های بهداشــــتی، رنگ آمیــــزی آبنما ها، 
آماده ســــازی و تنظیف ســــرویس های بهداشتی 
، فعال ســــازی آبنماها، توزیع بیش از 8 هزار  شــــهر
، نصب نمادهای نوروزی با  نهال مثمر و غیر مثمر
، رنگ آمیزی مبلمان و نمادهای  موضوع عید نوروز
شــــهری، اجرای آذین بندی و نورپردازی در شهر و 
معابر اصلی و اجرای کلیپ ویدئو مپینگ در جداره 

میدان امام خمینی)ره( نیز انجام می شود.
به گفته وی، امسال به واسطه همه گیری ویروس 
کرونــــا اقداماتی بــــرای جلوگیــــری از عدم شــــیوع 
ویروس از جمله اعمال ممنوعیت برپایی چادر در 
پارک ها و بوستان ها و خودداری از اسکان مسافر 

در مکان های اقامتی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان افزود: 
ایجاد غرفه های توزیع سبزه و ماهی قرمز در هشت 
، جانمایی و استقرار چادر و داربست و  نقطه از شهر
توزیع میوه دولتی در غرفه های توزیع میوه نوروزی 
، نظارت بر  تحت نظارت ســــازمان در 30 نقطه شهر
وانت بارها، طرح ویژه عرضه مایحتاج شــــهروندان 
در 5 بازارچــــه محلی، نظارت و بازدید کارشناســــان 
ســــازمان بر محصــــوالت عرضــــه شــــده و رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در روز بازارهــــا و مراکز 
تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل شهری، 
دیگر تمهیدات پیش بینی شده برای اجرای طرح 

استقبال از بهار در شهر همدان است.

ممنوعیت ورود خودروی 
شهرهای نارنجی و قرمز 

به همدان
پذیرش مسافر به شرط رعایت شیوه نامه ها

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون سیاسی امنیتی 
استاندار همدان با تأکید بر اینکه همدان برای شرایط 
مختلف کرونایــــی در نوروز 1400 آماده اســــت گفت: 
تردد خودروی پاک های غیربومی شهرهای نارنجی و 

قرمز به همدان ممنوع است.
به گزارش هگمتانــــه، مصطفی آزادبخت در خصوص 
برنامــــه اســــتانداری همدان بــــرای ایام نــــوروز و ورود 
مســــافران اظهار کــــرد: برنامه ما مطابق با سیاســــت 
ســــتاد مقابله باکرونا و اجرای مصوبات آن اســــت اما 

تصمیماتی نیز بنا به شرایط زمان گرفته می شود.
وی بــــا بیان اینکه اگــــر وضع بیمــــاری کرونا به همین 
منوال باشــــد تردد به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع 
است اما برای حضور در شهرهای دارای وضعیت زرد 
و آبی مشــــکلی وجود ندارد گفت: تاکنون مصوبات 
بر این موضــــوع پیش رفته و تصمیمات نیز منوط به 

وضعیت کنونی شهرهاست.
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همــــدان با بیان 
اینکــــه با تدابیری که در اســــتان اتخاذ شــــده برای هر 
گونه شــــرایط احتمالی آماده ایم افزود: اگر شرایط رو به 
بهبودی برود، می توانیم پذیرش مســــافر هم داشته 
باشــــیم، کما اینکه اکثر شهرستان های استان دارای 
وضعیت زرد هستند و حضور مســــافر در آن مانعی 
نــــدارد. وی ضمن تقدیــــر از مردم اســــتان همدان به 
منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همراهی با 
ستاد مقابله با کرونا گفت: بیشترین سرایت پذیری 
ویروس بــــه خاطر دورهمــــی خانوادگی بــــا 67 درصد 
اســــت و اجتماعات عامل دوم سرایت ویروس با 23 

درصد گزارش شده است.
آزادبخت افزود: پاک شــــهرهای قرمــــز و نارنجی حق 
ورود به شــــهرهای دیگر را ندارند و قرار است ورودی 

همدان را برای تردد ساکنان این استان ها ببندیم.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه مســــافرانی کــــه وارد همدان 
می شوند باید رعایت کامل نکات بهداشتی را داشته 
باشند افزود: اگر هتل ها در صورت مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مجاز به فعالیــــت در ایام نوروز بودند، 
باید شــــیوه نامه های بهداشــــتی را رعایــــت کنند و در 
صــــورت اعام تعطیلی هتل هــــا، فعالیت آنها تخلف 

خواهد بود.
بــــه نقــــل از فــــارس، آزادبخــــت بــــا بیــــان اینکــــه اگر 
شیوه نامه های بهداشــــتی رعایت نشوند و تغییری 
شــــود،  ایجــــاد  اســــتان  رنگ بنــــدی  وضعیــــت  در 
شــــد  خواهــــد  اعمــــال  بیشــــتری  محدودیت هــــای 
اظهار کرد: بــــا توجه به اینکه اســــتان همدان مقصد 
گردشــــگری اســــت، ضــــرورت دارد شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی به صورت ویژه مــــورد توجه قــــرار گرفته و 

رعایت شوند.

در اقدامی نو از سوی اداره پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 

صورت گرفت

تقدیر از کسبه نمونه  سرگذر

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشــــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان خبر داد: در اقدامی 
نو از ســــوی اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری 

شهرداری همدان از کسبه نمونه سرگذرتقدیر شد.
به گــــزارش روابط عمومی مدیریت پیشــــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان، محمدعلی گلشن 
گفت: این امر پیرو تاش و کوشش کسبه قانونمند 
ســــر گذر در راســــتای رعایت حد و حریم واحد تجاری 
، مردم داری، رعایت انصاف در عرضه میوه  خود در بازار
، رعایت نظافت محیط کار و همکاری  و تره بار و خواربار
با کارکنان واحد رفع ســــد معبر اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان برگزار شد. گلشن 
ادامه داد: در همین راستا از دو تن از کسبه نمونه سر 
گذر به نام های حمید وزیری مطلوب و قاسم یونسی 
به رســــم ادب تقدیر و تشــــکر به عمل آمد. وی اظهار 
کرد: ضمن تشــــکر از کســــبه قانونمند که با عوامل 
اجرایی واحد رفع سد معبر و انضباط شهری همکاری 
کردنــــد از همه کســــبه خواهشــــمندیم در راســــتای 
بهبود فضای بازار برای مردم و دیگر واحدهای تجاری 

همکاری الزم را با کارکنان این حوزه داشته باشند.

خبــر

احداث مجموعه خدماتی وزارت نفت در همدان 
پیگیری می شود

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: طی نشســــتی 
در فرمانداری همدان با حضور نماینده مردم 
همدان در مجلس شورای اسامی و مدیران 
ذیربط اســــتان هماهنگی و پیگیری احداث 
مجموعه اداری، فرهنگی، ورزشــــی و خدماتی 

در زمین انبار نفت همدان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانــــداری همدان، 
فرماندار همدان در این نشســــت با اشاره به 
ضرورت تعادل بخشــــی و توازن منطقه ای در 
اقصی نقاط شــــهر همدان گفت: بــــا توجه به 
انتقال انبار نفت همدان به خارج شهر اجرای 
طرح جایگزین در این مجموعه متناســــب با 
نیاز مردم ضمن بهبود وضعیت کنونی و ایجاد 
ارزش افــــزوده می توانــــد در خدمــــات دهی به 

شهروندان مؤثر باشد.
محمدعلی محمدی افزود: طبق بررسی های 
به عمل آمده تاکنون دو بار احداث مجموعه 
ورزشــــی در زمین انبار نفت همدان توســــط 
مســــؤوالن وقــــت پیش بینــــی و کلنگ زنی 

شده اما به هر دلیلی اجرایی نشده است.
وی با قدردانی از پیگیری های انجام شــــده 
توســــط دکتر حاجی بابایی در جهت اجرای 
برخــــی از طرح هــــای اثــــر گذار با مشــــارکت 
قــــرارگاه خاتــــم در همدان اضافــــه کرد: در 
جهت احــــداث طرح مجموعــــه خدماتی در 
همکاری  بــــا  نیز  همدان  نفــــت  انبار  زمین 
نماینــــدگان  و  محلــــی  ذیربــــط  مدیــــران 
موضــــوع از طریــــق وزارت نفــــت پیگیــــری 

می شود.
نماینــــده مردم همدان در مجلس شــــورای 
اســــامی نیز در این نشســــت گفت: زمین 
بــــرای اجرای  انبــــار نفــــت ســــابق همــــدان 
چند طرح مد نظــــر قرار گرفته و بــــرای اجرای 
برای  که  اســــت  شــــده  جانمایی  پروژه هایی 

مردم قابل استفاده باشد.
حمیدرضــــا حاجــــی بابایــــی افــــزود: احداث 
مجموعه اداری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی 
توســــط وزارت نفت می توانــــد باعث تحول 

در این منطقه از شهر و خدماتی قابل توجه 
برای شهروندان باشد.

وی با اشــــاره به مشــــکل کمبود ساختمان 
اداری شــــرکت پخــــش فرآورده هــــای نفتــــی 
آن در خیابــــان  همــــدان و قصــــد بازســــازی 
بوعلی تصریح کرد: با جلب مشــــارکت سایر 
سرمایه گذاران و تهاتر احداث مجموعه اداری 
و خدماتــــی در زمیــــن انبار نفت همــــدان را با 

همکاری مدیران ذیربط پیگیری می کنیم.
در ایــــن نشســــت هماهنگــــی اولیه جهت 
فرهنگی،  اداری،  مجموعــــه  احداث  پیگیری 
ورزشــــی و خدماتــــی در زمیــــن انبــــار نفــــت 
همدان با حضور دکتر حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان در مجلس شــــورای اســــامی، 
فرماندار همدان، مدیرکل راه و شهرســــازی 
پخــــش  شــــرکت  مدیرعامــــل  اســــتان، 
فرآورده هــــای نفتــــی اســــتان، مدیــــر عامل 
شــــرکت گاز اســــتان، شــــهرداری و شــــورای 

اسامی شهر به عمل آمد.

استرداد لوازم ضبط شده شهروندان تا 2۸ اسفند 1399
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشگیری 
و رفع تخلفات شــــهری شــــهرداری همدان از 
اســــترداد لوازم ضبط شده شــــهروندان تا 28 

اسفند سال 1399  خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت پیشگیری 
و رفع تخلفات شــــهری شــــهرداری همدان، 
محمدعلــــی گلشــــن با بیــــان ایــــن مطلب 
که  لــــوازم ضبط شــــده ای  کرد:  خاطرنشــــان 
در ســــاخت و ســــازهای غیر مجاز و یا مغایر 
کنترل  با مجــــوزات صــــادره توســــط واحــــد 
ســــاختمان اداره پیشــــگیری و رفع تخلفات 
شــــهری ضبط و به انبــــار مرکزی شــــهرداری 
منتقــــل شــــده در صــــورت ارائــــه مجــــوز به 

شهروندان بازگردانده می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق دستور صادره 
، رفع  از دادستان همدان در صورت اخذ مجوز

تخلف توســــط مالکین و یا تعیین تکلیف در 
کمیسیون ماده صد در ایام پایانی سال جاری 
تا تاریخ 28 اســــفند ماه، شهروندان همدانی 
می توانند بــــا مراجعه به واحــــد ترخیص این 

لوازم خود را دریافت کنند.
مدیــــر پیشــــگیری و رفــــع تخلفات شــــهری 
شهرداری همدان در همین راستا اظهار کرد: 
مالکان با توجه کامل به شــــرایط اشاره شده 
با در دســــت داشتن مدارک شناسایی خود 
و مجوزات صادره از ســــوی شــــهرداری های 
بــــه واحد ترخیــــص اداره  مناطــــق چهارگانه 
پیشــــگیری و رفع تخلفات شــــهری واقع در 
تقاطع کارشــــناس مراجعه کرده و تجهیزات 

خود را تحویل بگیرند.
وی یــــادآور شــــد: اســــترداد لــــوازم از تاریــــخ 
1399/12/29 لغایــــت 1400/01/14 بــــه دلیل 

انبــــار گردانــــی طبق ســــال های قبــــل انجام 
نخواهد شد.

همدانــــی  شــــهروندان  از  افــــزود:  گلشــــن 
خواهشمندیم با رعایت قوانین و مقررات قبل 
از شروع هرگونه عملیات ساختمانی اقدام به 
اخذ مجوز از شــــهرداری کرده و ایــــن اداره را در 

کنترل ساخت و ساز غیرمجاز یاری کنند.

ثبت نام 37 داوطلب انتخابات شوراهای اسالمی در استان همدان تاکنون
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: دبیر ســــتاد انتخابات اســــتانداری همدان 
گفــــت: در نخســــتین روز از ثبــــت نام داوطلبــــان، 37 داوطلب شــــورای 
اسامی شهر در این استان نام نویسی کردند که بیشترین سهم مربوط 

به شهر همدان با 11 نفر است.
به گزارش هگمتانه، ابوالقاســــم الماســــی روز پنجشــــنبه اظهار کرد: نام 
نویســــی داوطلبان انتخابات شــــورای اسامی شــــهر هم زمان با سراسر 

کشــــور از 20 اســــفند در این اســــتان آغاز شده و 26 اســــفند ماه به پایان 
می رسد.

کرده زن هســــتند  2تن از داوطلبان نام نویســــی  وی با بیــــان اینکه 
34 نفــــر به صورت  37 نفر ســــه داوطلــــب غیرحضوری و  ود: از  افــــز
حضــــوری نام نویســــی کردنــــد در حالی کــــه شــــرایط و امکانات الزم 

برای نام نویســــی غیر حضوری و اینترنتی در شــــهرها فراهم است.

ت  با نتخا ا د  ســــتا صلی  ا ی  هــــا کید تأ ز  ا یکــــی   : د کر مه  ا د ا ســــی  لما ا
و  ســــب  منا و  فــــی  کا ت  ا تجهیــــز  ، م ز ال ی  فضــــا ن  د کــــر هــــم  ا فر
ت  با نتخا ا ینــــد  ا فر ر  د تســــهیل  ی  ا بــــر هر  ما و  نمنــــد  ا تو ی  هــــا و نیر

. ست ا
کیــــد بر  بــــا تأ مدیــــرکل سیاســــی و انتخابــــات اســــتانداری همــــدان 
از اتاف وقت و  ورت نام نویســــی غیرحضــــوری برای پیشــــگیری  ضر

ونا ادامه داد: مســــؤوالن باید نســــبت به اطاع رسانی در  شــــیوع کر
کنند. اقدام  زمینه  این 

بــــه نقل از ایرنا، وی ادامــــه داد: در غیر این صورت با آغاز نام نویســــی 
شوراهای اسامی روســــتا به علت دسترسی کم روســــتاییان نسبت 
به شهرنشــــین ها به تلفن هوشــــمند با افزایش مراجعه حضوری برای 

می شویم. مواجه  نام  ثبت 
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افزایش بی رویه قیمت میوه در بازار و تنگی دست باغدار

« تا »گنج دالل« سوء تدبیر از »رنج باغدار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: داســــتان این روزهای گرانی 
میوه داســــتان »کی  بــــود، کی بــــود؟ من نبودم!« اســــت، 
افزایش بی رویه قیمت میوه در بازار و تنگی دست باغدار 
بی اختیار ذهن ها را متوجه واســــطه ها می کند، دالالنی که 
نابرده رنج، گنــــج می یابند و تولیدکننــــده و مصرف کننده 

ناراضی از قیمت ها به ناچار به این شرایط تن داده   اند.
به گزارش هگمتانــــه؛ این روزها می توان باغداری را دید که 
صبح تا غروب میان درخت هــــا عرق جبین می ریزد و قد و 
باالی نهال ها را به امید اینکه محصولی پرثمر دهد، ورانداز 
می کند. آب را روان می دهــــد و گاهی تنه درختان را نوازش 
می کنــــد، دیگر هر کدام از آنها تنها چوب و برگ نیســــتند، 
بلکــــه به مثابه فرزندانــــی برای باغبان می ماننــــد که باید از 

محصول آن بهره ببرد و به تماشایش بنشیند.
رنج ها بر او گذشته است که درختی تنومند بارور شود، اما 
درست در لحظه ای که این داستان شیرین باید به خوبی 
تمام شود، تراژدی رخ می دهد. درختان محصوالت خود را 
جواب کردند و باید روانه بازار شــــوند در همین حین سر و 
کله خریداران )بخوانید دالالن( پیدا می شــــود و با قیمتی 
که می گویند، آب سردی بر سر باغدار می ریزند البته اینجا 
پایان ماجرا نیست، کافیست باغبان محصول زحماتش 
را در بازار ببیند که به چندین برابر قیمت عرضه می شــــود، 
رنج را او برده و گنج نصیب فرد دیگری می شود، اما آن فرد 
کیست؟ سوالی که پاسخ دادن به آن کاری ساده و آسان 

نخواهد بود.
پای صحبت دست اندرکاران هم که می نشینی نمی دانند 
دقیقا ایــــن دالل که می گویند، کیســــت! ماجرای باغدار و 
دالل این شعر کهن فارسی را دگرگون کرده چنان که چند 

صباحی است »نابرده رنج گنج میسر می شود«!.

»پول« محصول باغدار را می خرد �
یک کشــــاورز پیشکســــوت و موفق همدانی در پاسخ به 
چرایــــی گرانی قیمــــت میوه گفت: داســــتان امروز قیمت 
میوه همان داستان قدیمی »کی بود کی بود؟ من نبودم!« 
است اگرچه در روزهای نزدیک به عید زمان مناسبی برای 

این طرح مسئله نیست.
ابوالقاسم ســــوزنچی با بیان اینکه اقتصاد کشور به غیر از 
مسئله تحریم ها با مقررات اشتباه که توسط کارشناسان 
غیر کارشــــناس وضع شــــده دچــــار تحریم داخلی اســــت 
افــــزود: در هیچ کجای دنیا برای میوه نرخ تعیین نمی کنند 
و قیمت میوه بر اســــاس نظام عرضه و تقاضا مشــــخص 

می شود.
وی با تأکیــــد بر اینکه پول محصول باغدار را از ســــر زمین 
خریداری می کند و هیــــچ ارگانی این روند را کنترل نمی کند 

تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد کشاورز فنا شده است.
این کشــــاورز همدانی به فعالیت حســــاب و کتاب شده 
واسطه ها در سراسر دنیا اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه 
در ایران واسطه ها بی حساب و کتاب فعالیت می کنند و 

هر روز شاهد بیشتر شدن واسطه گری هستیم.
وی خاطرنشــــان کرد: یک زمان برای نرخ میوه پیشنهادی 
ارائــــه دادم بــــه ایــــن ترتیــــب کــــه روزانــــه در برنامه هــــای 
صبحگاهی رادیــــو و تلویزیون از میدان بار نرخ توزیع میوه 
و سبزیجات اعام شــــود که مردم در جریان نرخ این اقام 

باشند اما مورد توجه و استقبال قرار نگرفت.
فروش محصوالت از روی اجبار �

عضو هیأت مدیــــره اتحادیه باغــــداران ایــــران در این باره 
 واســــطه گران محصول را از باغدار خریداری و با 

ً
گفت: اکثرا

قیمت خودشان به بازار عرضه می کنند.
محمدرضا نهاوندی با بیان اینکه در زمان برداشــــت میوه 
اغلب با قیمت کــــم محصول را از باغــــدار می خرند افزود: 
کشاورزان معمواًل گرفتار مشــــکات مالی هستند و باید 
امرار معــــاش کنند بنابرایــــن از روی اجبار مفت محصول 

خود را به دالالن می فروشند.
 قیمت 

ً
وی با اشــــاره به اینکه محصوالت کشاورزی اساسا

مشــــخصی مثل کاالهای دیگر ندارد تصریح کرد: امسال 
ســــیب لبنان زرد 4 تا 5 هــــزار تومان و ســــیب لبنان قرمز 
بیــــن یک هزار و 500 تا 2 هزار تومــــان روی درخت در فصل 

برداشت خرید و فروش شد، البته کیفیت و ریز و درشتی 
محصول باعث تفاوت جزئی در قیمت می شود.

مدیرعامــــل تعاونــــی باغــــداران نهاونــــد متذکر شــــد: اگر 
محصــــول را روی زمیــــن پیش خریــــد کنند قیمــــت کمتر 
خواهد بود به نحوی که قیمت ســــیب زرد 3 هزار تومان و 

سیب قرمز یک هزار تومان فروخته شد.
وی از ایجاد شــــرایطی که میوه به صورت مســــتقیم عرضه 
شود ســــخن به میان آورد و یادآور شد: در مجموع به نظر 
می رســــد باید از این بخش حمایت شــــود و دولت کمک 
مالــــی دهد به طــــور مثال ســــردخانه هایی ایجــــاد کند که 

محصول تحت نظارت خرید و فروش شود.

نظارت روی کاغذ! �
یک باغــــدار همدانی از نبود نظارت بــــر روند قیمت گذاری 
و خرید و فــــروش میوه یاد کرد و به کنایه گفت: اگر نظارت 
روی کاغذ هم باشــــد جای امیــــدواری دارد اما متأســــفانه 

مسؤوالن نظارت الزم را ندارند و بازار رها شده است.
هادی یارمحمدی اضافه کرد: ســــال گذشته سم مورد نیاز 
24 هزار تومان بود در حالی که امســــال به 124 هزار تومان 
رســــید در حالی که محصــــوالت ما به این میــــزان افزایش 

قیمت نداشته و از قافله گرانی جا مانده است.
وی با تأکید بر اینکه مســــؤوالن با نظارت می توانند حامی 
کشــــاورزان و باغداران باشــــند ادامه داد: اگــــر دولتمردان 
دست کشاورزان را نگیرند کشاورز با افزایش چند برابری 

قیمت نهاده ها، سموم و کود شیمیایی فلج می شود.
این باغدار همدانــــی عنوان کرد: باغــــدار و مصرف کننده 
از وضعیت قیمت ها رضایــــت ندارند البته دالالن در این 
میــــان نقش آفرینی می کننــــد و نابرده رنــــج، صاحب گنج 

می شوند.

باز هم واسطه ها �
معاون امور بازرگانی ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 
همــــدان نقش واســــطه ها را بین باغــــدار و مصرف کننده 
مؤثــــر دانســــت و افزود: ســــود عمده دســــترنج کشــــاورز 
نصیب واسطه ها می شــــود اما اینکه عامل و باعث و بانی 

این اتفاق چه مرجعی است جای بحث و بررسی دارد.
آقایار فراشــــی به فروش محصول در زمان برداشت اشاره 
کرد و متذکر شــــد: باغــــدار زمان برداشــــت، محصول را به 
قیمت 3 تــــا 4 هزار تومان روی درخت می فروشــــد چرا که 
باغداران باید هرچه ســــریعتر محصول را بــــه پول تبدیل 
کننــــد تا امــــور زندگانی شــــان بچرخد از طرفی هــــم امکان 
نگهــــداری و دپو میــــوه را ندارند از همین رو واســــطه ها با 

کمترین قیمت ممکن محصول را خریداری می کنند.
وی با بیان اینکــــه مرجعی باید زیرســــاخت های الزم برای 
کشــــاورز و باغدار را ایجاد کند خاطرنشــــان کرد: باغداران 
بــــرای نگهــــداری محصــــول را ندارنــــد و  زیرســــاخت الزم 

واسطه گران هم از این شرایط بهره برداری می کنند.
معاون امور بازرگانی ســــازمان صنعت، معــــدن و تجارت 
همدان با تأکید بــــر اینکه روز به روز عرصه به کشــــاورزان 
تنگ تر می شــــود و به ســــختی نان خود را درمی آورند بیان 
کرد: اگر سازوکاری توسط دولت تعریف شود که این روند 
تسهیل و زیرســــاخت فراهم شود تا حدودی مشکل رفع 

خواهد شد.

شاید صادرات علت گرانی باشد �
یکــــی از بنکداران میــــدان تره بار همدان به تشــــریح روند 
خرید و فــــروش میوه پرداخت و عنوان کــــرد: اغلب زمان 
برداشــــت محصول، کشــــاورزان توانایی دپــــو و نگهداری 
ندارند لذا افرادی که شــــرایط نگهداری محصوالت باغی را 

دارند اقدام به خرید می کنند.
ســــیدعباس وفــــا با بیــــان اینکــــه قیمت ســــیب درختی 
امســــال بین 3 هزار تا 5 هزار تومان بــــود ادامه داد: برخی 
از شــــهرها مثل دماوند، مراغه و میانه محصول مرغوب تر 
و باکیفیت تــــری دارند و ممکن از نظر قیمتی تفاوت جزئی 

داشته باشند.
وی بــــه عوامل مؤثــــره در قیمت توزیع میوه اشــــاره کرد و 

گفت: عواملی چون سبد میوه، پوشال، کاغذ گراف، کرایه 
حمل، ریز و درشــــتی میوه و هزینه نگهداری در سردخانه 
تأثیر به ســــزایی در قیمت نهایی میوه دارد و در نهایت هر 

کیلو سیب درختی 10 هزار تومان در بازار عرضه می شود.
ایــــن بنکدار میدان تره بار همدان متذکر شــــد: با توجه به 
گرانی هــــا هر کیلو میوه حدود 5 هــــزار تومان هزینه جانبی 
دارد که واســــطه ها متحمل هزینه های جانبی می شوند و 

دست آخر قیمت افزوده می شود.
وی با تأکید بر اینکه در ســــال جاری پرتقال کیلویی 3 هزار 
تومــــان روی درخت به فروش رســــید اضافه کــــرد: اغلب 
باغــــداران خطر ذخیــــره و نگهــــداری را به جــــان نمی خرند 
 در زمــــان برداشــــت به واســــطه ها 

ً
و محصــــول را دقیقــــا

می فروشند.
وفــــا بــــه نکته قابــــل توجــــه صــــادرات محصــــوالت باغی 
اشــــاره کرد و افزود: صــــادرات بی رویه پرتقال و ســــیب به 
کشــــورهایی چون روسیه و کشــــورهای همسایه افزایش 
قیمت را در پی داشــــت در حالی که باید کارشناســــان نیاز 
داخل را برآورد و مازاد محصول را در مبادی صادراتی عرضه 

کنند.
وی از برهــــم خوردن تعادل بین عرضــــه و تقاضا یاد کرد و 
ادامه داد: اســــم صادرات که روی محصولی گذاشته  شود 
تعادل بین عرضــــه و تقاضا از بین مــــی رود چراکه در تمام 

دنیا قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند.
این بنکدار یادآور شــــد: تا زمانی که دولت در فرآیند خرید 
و فروش میــــوه دخالت نکرده بود روال بهتری داشــــتیم 
اما متأســــفانه از زمانی که دولت ورود کرد باعث افزایش 
قیمت شد چراکه تصمیم گیری ها اغلب کارشناسی شده 

صورت نمی گیرد.

صادرات تنظیم کننده قیمت در بازار داخل �
معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
همــــدان در این بــــاره گفت: امســــال بــــه دلیــــل بیماری 
منحوس کرونا کشــــورهای مجــــاور ماه ها مرزها را بســــته 
نگــــه داشــــتند و هیچ وارداتی نداشــــتند و چه بســــیاری از 
کشــــورها که بــــرای واردات محدودیت های ســــختگیرانه 

اعمال کردند.
داریوش ســــرحدی با بیان اینکه با وجود مرزهای بســــته 
داشــــتیم  دغدغه  کشــــاورزی  محصوالت  صــــادرات  برای 
اضافــــه کرد: صــــادرات میوه هر ســــاله با حجم کــــم و زیاد 
بر اســــاس تناژ تولیدی کشــــور انجام می شــــود چراکه اگر 
صادراتی در میان نباشــــد بــــا حجم زیــــادی از محصوالت 
مازاد در داخل روبه رو خواهیم شد که منجر به ضرر و زیان 

کشاورز و باغدار می شود.
وی به صادرات محصوالت کشــــاورزی به عنوان بخشــــی 
از صادرات غیرنفتی کشــــور اشاره کرد و متذکر شد: دامن 
زدن به افزایش قیمت در بــــازار مصرف و اینکه موضوع را 
تماما متوجه صادرات کنیم اصا صحیح نیســــت، برخی از 
افراد ســــودجو در بازار میوه و تره بار عملکرد خودشان را با 

صادرات محصوالت کشاورزی توجیه می کند.
معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
همدان خاطرنشان کرد: صادرات تنظیم کننده قیمت در 
بازار داخل اســــت بنابراین اگر صادرات میوه باعث گرانی 
 کارگروه تنظیم بازار کشــــور محدودیت 

ً
در بازار بــــود حتما

صادرات را در دستور کار قرار می داد.
وی ادامــــه داد: به منظــــور تنظیم بازار داخــــل، جلوگیری از 
ضرر و زیــــان تولیدکننــــده و جلوگیــــری از پرداخت هزینه 
اضافی توســــط مصرف کننده در برخــــی از مقاطع صادرات 

برخی از اقام محدود و یا آزاد شده است.
به نقل از فارس، سرحدی صادرات را یکی از منابع درآمد ارزی 
کشور دانست و بیان کرد: اگر صادرات از دالیل گرانی میوه 
 کارگروه تنظیم بازار کشور تدبیری 

ً
محسوب می شــــد حتما

اندیشیده و صادرات میوه را محدود می کرد.
وی در پایــــان یادآور شــــد: فاصله قیمتی کــــه بین قیمت 
محصول باغــــدار تا عرضه بــــه مصرف کننده وجــــود دارد 
متوجه صادرات نیســــت چراکه محصوالت صادراتی روی 

زمین باغدار با قیمت باالتری خرید و فروش می شود.

بازار روز جدید در نهاوند 
راه اندازی می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــهردار نهاوند از راه اندازی بازار روز جدید 
در این شــــهر خبر داد و گفت: این طرح با اعتبــــار 600 میلیون تومان و با 

مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود.
« اظهــــار کرد: با توجــــه به نیاز  بــــه گــــزارش هگمتانه، »محمد حســــین پور

شــــهروندان نهاونــــدی به بــــازار روز احداث مکانــــی برای ایــــن منظور در 
دستور کار شــــهرداری قرار گرفته و با مشارکت بخش خصوصی در حال 

انجام است.
وی با اشــــاره به مزایای این طرح تصریح کرد: احداث بازار روز هم در رونق 
کســــب و کار و معیشت مردم مؤثر است و در زیباسازی سیمای شهری 

نیز نقش دارد.
شــــهردار نهاوند افــــزود: بازار روز جدید شــــهرداری نهاوند بــــا 50 غرفه در 

مســــاحت 600 مترمربع در چهارراه ابوذر و در کوچه حاج  خدارحم احداث 
می شود تا برای همه مردم قابل دسترسی باشد.

حســــین پور مهمترین هدف ایجاد روز بازارها را حفظ حقوق شهروندی 
ذکر کرد و گفت: با احداث بازار روز کاالی با کیفیت و قیمت مناســــب در 

اختیار مردم قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: بازار روز نهاوند به ســــاماندهی دستفروشان پراکنده 

در گوشه و کنار شهر نیز کمک می کند.

حســــین پور همچنین از حــــذف زوائد بصری در ســــطح شــــهر به منظور 
اســــتقبال از بهار خبر داد و گفت: جمع آوری تابلوها و بنرهای غیرمجاز از 

اقداماتی است که در این راستا انجام می شود
شــــهردار نهاونــــد از صاحبــــان واحدهای تجاری و صنوف ســــطح شــــهر 
، ضمن احترام به حقوق  خواســــت با رعایت قانون و عدم ایجاد سدمعبر
شــــهروندی به افزایش زیبایی سیما و منظر شــــهر گردشگرپذیر نهاوند 

کمک  کنند.

خرید و فروش گونه های جانوری و گیاهی 
ع وحشی ممنو

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان نهاوند با بیان اینکه خرید و فروش 
گونه هــــای جانــــوری و گیاهی وحشــــی در پایان ســــال 
ممنوع اســــت گفت: با افــــراد متخلف برخــــورد قانونی 

می شود.
به گزارش هگمتانه، مهرداد ســــلگی اظهار کرد: با توجه 
به خریدهای غیر متعارفی که توســــط برخــــی افراد برای 
شــــروع ســــال جدید صورت می گیرد، خریــــد و فروش 
هر نوع گونه های جانوری و گیاهی وحشــــی در روزهای 
پایانی ســــال و به ویژه در فصل بهــــار ممنوع بوده و در 
صورت مشــــاهده با متخلفان برخورد قاطــــع و قانونی 

می شود.
وی با بیان اینکه آبزیان نقش مؤثری در حفظ زیســــت 
بــــوم طبیعــــی دارند گفــــت: صید بــــی رویــــه گونه های 
جانوری بــــه ویژه جانــــوران کمیاب موجــــب انقراض و 
بر هم زدن شــــرایط طبیعــــی و مطلوب ایــــن گونه های 

جانوری خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند 
افــــزود: برخــــی افرادفرصت طلب و ســــودجو با ســــوء 
گاهی مردم و با توجه ایام پایانی سال که  اســــتفاده از ناآ
مردم خود را برای آغاز ســــال جدید آماده می کنند اقدام 
بــــه عرضه و فروش برخــــی گونه های جانــــوری و گیاهی 

وحشی در حال انقراض می کنند.
وی گفت: خریــــد و فروش گونه های جانــــوری از جمله 
مار آبی، الک پشت، سمندر و گونه های گیاهی وحشی 
نظیر موســــیر و دیگر انواع کمیاب در ایام پایانی ســــال 

و فصل بهارتوســــط افرادســــودجو بیشــــتر مشــــاهده 
می شود که این اقدام غیرقانونی و ممنوع است.

ســــلگی در این خصوص گفــــت: خرید و فــــروش این 
گونه ها بیشــــتر در حاشــــیه خیابان به راحتی مشــــهود 
است که ما از شــــهروندان عزیز انتظار داریم در راستای 
حفاظــــت از محیط زیســــت از خرید و فــــروش آبزیان و 

گونه های گیاهی وحشی خودداری کنند.
وی بیــــان کــــرد: در صورت مشــــاهده هرگونــــه خرید و 
فــــروش گونه هــــای جانوری و گیاهی وحشــــی بــــا افراد 
متخلــــف، طبــــق مفاد مــــاده 10 قانــــون شــــکار و صید 
برخورد قانونی و قاطع خواهد شــــد و از شهروندان عزیز 
خواهشمندیم در صورت مشاهده تخلف موضوع را از 

طریق تماس با 1540 اطاع رسانی کنند.

کمک 120 میلیون تومانی مردم نهاوند 
برای بازسازی عتبات عالیات

جــــذب  مســــؤول  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشارکت های مردمی ستاد عتبات عالیات شهرستان 
نهاوند گفــــت: مردم نهاوند امســــال با وجود شــــرایط 
کرونایــــی 120 میلیون تومــــان وجه نقد برای بازســــازی 

عتبات عالیات اهدا کردند.
به گــــزارش هگمتانه، امراهلل ســــلیم پور اظهــــار کرد: در 
ســــال جاری بــــه ویژه در ســــه ماهه چهارم ســــال مردم 
شهرســــتان نهاوند با اهدای کمک هــــای خود پرچمی 
را که ســــردار شهید ســــلیمانی در این راه برافراشته بود 
را زمین نگذاشــــتند و با اهدای کمک های نقدی و غیر 

نقدی خود را در این امر مقدس سهیم کردند.
وی افزود: در همین راســــتا به واســــطه نــــذورات مردم 
شــــهر نهاوند و شــــهرهای فیروزان و گیــــان که تحویل 
خادمین سیدالشهدا)ع( شد مبلغ 120 میلیون تومان 
جمع آوری کردیم و به حســــاب ســــتاد عتبــــات عالیات 

استان واریز شد.
مسؤول جذب مشــــارکت های مردمی ســــتاد عتبات 
عالیات شهرســــتان نهاوند گفت: عاوه بر کمک های 
نقدی، یک واحد مســــکونی به مســــاحت 90 مترمربع 
اهدایی خانواده حاج علیمراد درویشی نیز به این ستاد 
واگذار شــــد کــــه مبایعه نامه آن به نام عتبــــات عالیات 

صادر شد.
وی گفت: تعدادی از نیکوکاران نیز میزان 11 مترمربع از 
صحن عقیله بنی هاشم یا صحن مطهر حضرت زینب 
)س( بــــه مبلغ 44 میلیــــون تومان را خریــــداری کرده و 
مطابق با دســــتورالعمل بــــرای آنها ســــند افتخار صادر 

شده است.
سلیم پور به دیگر کمک های اهدایی مردم شهرستان 
اشــــاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که از طریق ســــتاد 
عتبــــات عالیــــات انجام می شــــود خرید خشــــت طا یا 
آســــمانی برای داخل صحن هــــای مطهر  خشــــت های 
اســــت که در ایــــن زمینه طی ســــال جاری 17 خشــــت 

آســــمانی جمعا بــــه مبلــــغ 51 میلیون تومان از ســــوی 
تعدادی از مردم خریداری شــــده که سند افتخار آنها نیز 

به خیرین تحویل شده است.
وی بــــا قدردانــــی از کارهای خیــــر نیکــــوکاران گفت: به 
منظــــور قدردانی از اقدامــــات نیکوکارانــــه خیرین یک 
خشــــت طا و یک متر از صحن عقیله بنی هاشم برای 
خیری که منزل مســــکونی به ســــتاد اهدا کــــرده در نظر 

گرفته شده است.
بــــه نقــــل از فــــارس، ســــلیم پور از پرداخــــت وام قرض 
الحســــنه برای افــــرادی که بخواهند خشــــت طــــا و یا 
زمین صحن عقیله بنی هاشــــم را خریــــداری کنند خبر 
داد و گفــــت: طبق هماهنگــــی با بانک رســــالت، افراد 
عاقه مند به خرید خشــــت طا می تواننــــد با پرداخت 
20 هزار تومان در این بانک حســــاب باز کرده و مبلغ 4 
میلیون تومان وام بدون سود و بدون ضامن با مدت 
پرداخت بلندمدت دریافت و به امر خرید خشــــت طا 

اختصاص دهند.

: فرماندار مالیر

نمایندگی گمرک مالیر
 به اداره تبدیل می شود

همدان  اســــتاندار  معاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
و فرمانــــدار ویــــژه مایر از مســــتقل شــــدن گمــــرک این 
شهرســــتان خبر داد و گفت: طبق قول مســــاعد معاون 
امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در ســــفر به 
، نمایندگی گمرک این شهرســــتان بــــه اداره تبدیل  مایر

خواهد شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، »قــــدرت اهلل ولدی« در نشســــت 
شورای هماهنگی مدیران اســــتانی وزارت امور اقتصادی 
« مدیــــرکل دفتر امور  و دارایــــی با حضور »شــــهروز برزگــــر
مجلــــس وزارت اقتصــــاد و دارایــــی، افزود: ارتقــــای گمرک 
مایر یکی از مصوبات مهم این نشست بود که به زودی 

محقق می شود.
وی با اشــــاره به ظرفیت های ویژه مایــــر در حوزه صادرات 
بیان کرد: این شهرســــتان با دارا بودن 11 هــــزار هکتار باغ 
، ســــاالنه قادر بــــه تولید بیش از 240 هــــزار ُتن انگور  انگور
و بیش از 40 هزار ُتن کشــــمش اســــت و 70 واحد فرآوری 

کشمش در مایر فعال است.
فرماندار ویژه مایر تأکید کرد: با وجود ظرفیت های باالی 
مایر در حوزه انگور و کشــــمش و اینکه این شهرســــتان 
به اندازه یک اســــتان ظرفیــــت صادرات به ویــــژه در حوزه 
کشــــمش دارد، تبدیــــل نمایندگی گمرک بــــه اداره یکی از 

ضروریات بود.
ولدی همچنین حمایت برای بخشــــودگی جرائم شرکت 
بافتینــــه و بافتســــان را از دیگــــر درخواســــت ها در ایــــن 
نشست عنوان کرد و گفت: شــــرکت بافتینه و بافتسان 
تنها شــــرکتی اســــت که 95 درصد پارچه ماسک و لباس 
بیمارستانی را در ایران تولید می کند و واحدی با این حجم 

از تولید در سطح کشور نیاز به حمایت جدی دارد.
وی یادآور شــــد: شرکت بافتینه و بافتســــان امسال در 2 
مرحله در 6 ماهه ســــال و ایام دهــــه فجر در هر مرحله طرح 
توسعه خود سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی انجام داده 

است و باید برای حل مشکات آن تاش شود.
معــــاون اســــتاندار همــــدان همچنیــــن احــــداث 2 باب 
مدرســــه در روســــتاهای ایــــن شهرســــتان را از تعهدات 
شــــورای هماهنگی بانک های اســــتان دانســــت و ادامه 
داد: احــــداث ایــــن 2 بــــاب مدرســــه در ســــال 1400 جزو 
تعهدات اجتماعی بانکها اســــت که مقرر شد در دستور 

کار قرار گیرد و اجرایی شود.
رئیس اداره صنعــــت، معدن و تجارت مایــــر نیز به دیگر 
مشــــکات و نیازهــــای واحدهــــای تولیــــدی و صنعتی در 
حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: طرح سیلیکو منگنز 
لوتوس آدلی با 56 درصد پیشــــرفت فیزیکی، اواخر سال 

آینده به بهره برداری می رســــد و نیازمند تأمین نقدینگی با 
مبلغ 6 میلیارد تومان است.

کامران زنگنه همچنین خواستار رفع مشکل بخشودگی 
آذرخش، بدهی ارزی شرکت  جریمه شرکت فروسیلیس 
شــــمش منیزیم غرب پارس، تعهد ارزی بــــرای واحدهای 
فرآوری کشــــمش، اختصاص تســــهیات با نرخ سود کم 

بهره به واحدهــــای فعالی همچون مبل و منبت، خیاطان 
و خبازی ها و رفع مشکل توقف بیمه قالیبافان شد.

وی افزود: شرکت معادن سرمک نیز به دلیل قرار گرفتن 
در منطقه حفاظت شده، جواز تاســــیس و بهره برداری به 
طرح توســــعه آن داده نمی شود که نیاز است این مشکل 

هر چه سریعتر حل شود.

به نقل از ایرنا، در این نشســــت همچنیــــن مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان همدان به مشکات و مطالبات 
این حوزه در سطح استان اشاره کرد و پرداخت تسهیات 
به واحدهای صنفی این شهرســــتان برای جبران خسارت 
کرونا از دیگر درخواست هایی بود که از سوی رئیس اتاق 

اصناف مایر مطرح شد.

تولید ماهانه 70 هزار تن 
سیمان در نهاوند

کارخانه  مدیرعامــــل  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
ســــیمان نهاوند از تولید ماهانه 70 هزار تن سیمان 
در این واحد صنعتی خبر داد و گفت: این محصول 
بــــه قیمــــت مصوب بــــه فروش می رســــد کــــه برای 
جلوگیــــری از افزایش قیمت باید بــــر فرآیند حمل  و 

نقل و بازار نظارت بیشتری انجام شود.
به گــــزارش هگمتانه، »مجتبی فرونچــــی« اظهار کرد: 
اگر نظارت ها در حوزه حمــــل  و نقل و بازار در نهاوند 
تقویت شــــود بی تردید می توان قیمت ها را کنترل و 

منطقی کرد.
وی با بیان اینکه شــــرکت ســــیمان نهاونــــد با تمام 
ظرفیت در حال تولید است، افزود: تمام محصوالت 
این واحد به فروش می رســــد و بــــا برنامه ریزی انجام 
شده در اسفندماه به تمام تقاضاهای رسیده، پاسخ 

می دهیم.
مدیرعامــــل کارخانه ســــیمان نهاوند دربــــاره علت 
تفاوت قیمت سیمان در شــــهر نهاوند نیز تصریح 
کــــرد: این محصــــول در کارخانه بر اســــاس نرخ های 
مصــــوب به فروش می رســــد اما پــــس از این مرحله 

نیازمند رسیدگی است.
فرونچی گفــــت: 10 یا 15 درصد تولیــــدات کارخانه در 
این شهرســــتان مصرف می شــــود و بخــــش اعظم 
محصــــوالت مــــا بــــه اســــتان های همجوار ارســــال 
می شــــود. کارخانه ســــیمان نهاوند یکی از هزار و 66 
واحد صنعتی اســــتان همدان اســــت که مشــــغول 

فعالیت هستند.

بازدید رئیس مجمع 
نمایندگان کارگران استان 

همدان از کارگاه های اللجین

مجمــــع  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نماینــــدگان کارگران اســــتان همــــدان از کارگاه های 
تولید صنایع دســــتی اللجین؛ شــــهر جهانی سفال 

بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه، در این بازدید موانع ومشکات 

"تولید" مورد بررسی قرار گرفت.
اهم مشــــکات در ایــــن حــــوزه را می تــــوان به عدم 
نظــــارت بر مجوزهای اخذ شــــده در رشــــته مورد نظر 

هنرمندان بر شمرد.
الزم بــــه ذکر اســــت که گاهــــی بر خاف مجــــوز اخذ 
شــــده اقدام به تولید محصوالت در رشــــته های غیر 
تخصصی خــــود می نمایند که این امــــر باعث بر هم 

زدن تعادل عرضه و تقاضا در این بازار می باشد.

تش سوزی خانه  مهار آ
مسکونی با حضور به موقع 

تش نشانان آ

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: حضــــور بــــه موقع و 
ســــرعت عمل آتش نشــــانان همــــدان باعث مهار 
و جلوگیــــری از گســــترش آتش ســــوزی یــــک خانه 

مسکونی در حصار امام خمینی)ره( شد.
به گــــزارش روابط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان ســــاعت 14 و31 
دقیقه سه شنبه 19 اسفند در پی تماس شهروندان 
با ســــامانه 125 همــــدان مبنی بر آتش ســــوزی یک 
منزل مســــکونی بافاصله 3 گروه ویــــژه عملیاتی از 
ایســــتگاه های مرکز و فرهنگ به نشانی اعام شده 

در محله حصار امام خمینی)ره( اعزام شدند.
آتش نشــــانان که در کمترین زمان ممکن به صحنه 
حادثــــه رســــیده بودند در بررســــی اولیه مشــــاهده 
کردند قســــمتی از یک منزل مســــکونی دچار حریق 
شده و تاش ســــاکنان آن برای مهار آتش به دلیل 
ناآشــــنایی با اصول اطفاء حریق باعث گسترش آن 

گردیده است.
با مشــــاهده وضعیــــت صحنه بافاصلــــه عملیات 
اطفاء حریق آغاز شد و آتش نشانان با سرعت عمل 
و اقدام اصولی دقایقی پس از شروع عملیات موفق 
شــــدند با مهار آتش ســــوزی مانع از ســــرایت آن به 

سایر قسمت های ساختمان شوند.
الزم به ذکر اســــت در ایــــن عملیات عــــرض کم معبر 
منتهی به محل حادثه شرایط دشــــواری برای رسیدن 
خودروهای آتش نشانی به مکان موردنظر ایجاد کرده 
بود اما آتش نشانان با اتخاذ تدابیر مناسب توانستند 
در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانند 

و از بروز یک حادثه بزرگ جلوگیری کنند.

خبــر
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نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با نایب رئیس دوم مجلس:

انتخاب یک فرد انقالبی 
دغدغه مردم باشد

به استان همدان در بخش اعتبارات ملی بیشتر توجه شود
نیکزاد: تمام هم و غم هیأت رئیسه مجلس این است 

که چطور سربازی رهبر انقالب و نوکری مردم را کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان بــــا تأکید بر اینکه انتخاب یک فرد انقابی دغدغه 
مردم باشد گفت: مردم خادمان خود و کسانی که تنها در 

پی وعده دادن هستند را تشخیص می دهند.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در دیدار 
با علی نیکــــزاد نایب رئیــــس دوم مجلس با بیــــان اینکه 
اقامه قســــط و اجتناب از طاغوت برنامه تمام انبیای الهی 
برای تحقق بندگی در برابر خدای متعال بوده است اظهار 
کرد: هر حرکت اجتماعی سیاسی باید ناظر بر این اهداف 

دینی باشد.
وی با بیان اینکــــه مجلس نیز برای قانون گــــذاری باید در 
این مســــیر حرکت کند گفت: قرآن کریــــم مردم را موظف 
می داند برای اقامه قســــط در میدان باشند و انتخاب یک 
فرد انقابی در انتخابات آتی باید مورد نظر مردم و دغدغه 

آنها باشد.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا تقدیر از موضع 
مجلــــس در تصویــــب قانــــون اقــــدام راهبردی بــــرای لغو 
تحریم هــــا تأکید کــــرد: تاریخ ثابت کــــرده، هــــرگاه ملتی از 
دشمن ترس به خود راه داده با مشکات بسیاری مواجه 

شده است.
وی با بیــــان اینکه اقــــدام راهبردی لغو تحریم هــــا که رهبر 
انقــــاب نیــــز از آن به عنوان یــــک قانون خوب نــــام بردند 
مبتنــــی بر آموزه هــــای دینی اســــت، گفت: طی 42 ســــال 
گذشته دشمن به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام بوده 

و هست، این دسیسه تمامی ندارد و باید هوشیار بود.
آیــــت ا... شــــعبانی تبیین و تشــــریح دســــتاوردهای نظام 
جمهوری اســــامی به مــــردم را یــــک ضرورت دانســــت و 
با بیان اینکــــه حضور مســــؤوالن در بین مــــردم منجر به 
اعتمادســــازی می شــــود گفــــت: انقابی بــــودن به حرف 
نیســــت بلکه باید اقدامات، نگاه و اندیشه فرد مبتنی بر 

آموزه های نهج الباغه باشد.

وی بــــا تأکید بر اینکه فرد انقابی باید در دســــترس مردم 
باشــــد گفت: وقتی دشمن احســــاس کند یک مجموعه 
انقابی شکل گرفته اســــت هجمه خود را علیه آن شدت 

می بخشد پس باید بیشتر مراقب بود.
نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا انتقاد از ضعف 
نگرش مســــؤوالن به موضوع فرهنگ در دوران گذشته 
تاکنون اظهــــار کرد: بیشــــتر تمرکز افراد بــــر فعالیت های 
اقتصادی بــــوده در حالــــی که بــــرای موفقیــــت در عرصه 

اقتصاد باید عرصه فرهنگ تقویت و اصاح شود.
مردم  رفاه  و  پیشرفت ها  اگرچه  اینکه  به  اشــــاره  با  وی 
42 ســــال گذشــــته افزایش یافته اما احساس رفاه  در 
کاهش یافته اســــت عنــــوان کرد: متأســــفانه فرهنگ 
در طــــول این ســــال ها مــــورد غفلت قــــرار گرفته و در 
عرصــــه سیاســــی، اقتصــــادی و مدیریتی جــــدی گرفته 

. د نمی شو
آیت ا... شعبانی با بیان اینکه تا فرهنگ تبدیل به دغدغه 
مســــؤوالن نشــــود هر چه در عرصه اقتصاد تاش کنیم 
موفق نمی شــــویم گفت: فرهنگ و اقتصــــاد باید همراه با 

هم دیده شود و کنار هم رشد کند.
وی گفــــت: اگر چه در برخی دولت هــــا فرهنگ مورد توجه 
قرار گرفته اما در مجموع در عرصه فرهنگی نگاه ضعیف تر 
بوده است به طوری که حتی در انتخابات و مناظره افراد در 

بخش فرهنگی، مسائل اقتصادی بیان می شد.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیــــان اینکه نگاه 
انقابــــی جدای از نــــگاه فرهنگی نیســــت، رشــــد بینش 
سیاســــی در بین مردم را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: 
مردم خادمان خود و کســــانی که تنهــــا در پی وعده دادن 
هســــتند را تشــــخیص می دهند و می دانند چه کسی کار 

. می کند و چه کسی خیر
وی خطاب بــــه نایب رئیس دوم مجلــــس اظهار کرد: باید 
به اســــتان همدان در بخش اعتبارات ملی بیشــــتر توجه 

شود چراکه هنوز به نقطه مطلوب در بخش بهره مندی از 
بودجه های ملی دست نیافته است.

نیکزاد: به اســــم »واگــــذاری« بیت المال را به غارت  �
برده اند

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسامی نیز در این دیدار 
با بیــــان اینکه مجلس در بودجــــه 1400 از تولید به معنای 
واقعی حمایت کرده است گفت: نمایندگان در تبصره 18 
بیش از 32 هزار میلیارد تومان برای تولید و اشــــتغال قرار 
داده اند و در بخش محرومیت زدایــــی نیز 20 هزار میلیارد 

تومان اختصاص داده ایم.
علــــی نیکزاد بــــا بیان اینکــــه دشــــمنان به دنبــــال القای 
 
ً
ناکارآمدی نظام در بین مردم بودند کــــه این رویکرد اخیرا
از ســــوی آنها شــــدت گرفته بود اظهار کرد: انتصاب فردی 
دغدغه منــــد در رأس قوه قضائیه و تشــــکیل مجلســــی 
انقابی باعث ظهور و بروز اتفاقات خوبی در کشــــور شــــد 
و امیــــدواری در بیــــن مردم را بــــاال برد کــــه همین موضوع 

مسؤولیت ما را چندین برابر کرده است.
وی بــــا بیــــان اینکه رهبــــر انقاب عنــــوان »انقابــــی« را به 
ایــــن مجلس اعطا کردند گفت: معتقــــدم حضور دو گروه 
جوانان و افرادی که ســــال ها در کشــــور کارهای سنگین 
اجرایــــی انجــــام داده بودند باعث شــــد تا افتخــــار عنوان 

انقابی به این مجلس داده شود.
نایــــب رئیس دوم مجلس شــــورای اســــامی با اشــــاره به 
، چندین  ، 9 وزیر اینکه امروز در مجلس یازدهم 11 استاندار
، معاون رئیس جمهور و غیره به عنوان نمایندگان  سفیر
مردم انتخاب شــــده اند ادامــــه داد: عاوه بــــر آن تعدادی 

از نماینــــدگان در این مجلس مشــــغول خدمت به مردم 
هستند که سابقه نمایندگی در چهار یا پنج دوره را دارند.

وی با بیان اینکه تمام هم و غم هیأت رئیسه مجلس این 
است که چطور سربازی رهبر انقاب و نوکری مردم را کنند 
گفت: دغدغه ما این اســــت کاری اثرگذار در عرصه بهبود 

معیشت مردم انجام دهیم.
نیکزاد با اشــــاره به اینکه هر کمیسیون چند کار مهم را در 
دســــتور کار خود قرار داده اســــت بیان کرد: در این راستا 
کمیســــیون امنیت ملی با قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم هــــا از منافع و عزت ملت ایران دفــــاع کرده و به این 

موضوع افتخار می کنیم.
وی گفت: دولت به جــــای دور زدن قانون اقدام راهبردی 
لغو تحریم ها، باید با استفاده از این ظرفیت جایگاه قوای 
جمهوری اسامی را به دشمن نشــــان می داد و از آن برای 

مقابله با زورگویی  غرب و آمریکا استفاده می کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اســــامی با تأکید بر اینکه ما 
نمایندگان مجلس بر این قانون اصــــرار داریم اظهار کرد: 
رهبر معظم انقاب نیز از اقــــدام راهبردی لغو تحریم ها به 
عنوان یک قانون خــــوب یاد کردند و فرمودند دولت باید 

از آن تبعیت کند.
وی با بیــــان اینکه در ســــفرهای اســــتانی خود با بررســــی 
واگذاری پروژه هــــا به بخش خصوصی متوجه شــــدیم که 
بیت المــــال را به غــــارت برده اند گفت: فردی کــــه کارخانه 
هفت تپــــه را تملــــک کــــرده اســــت، طبق گفتــــه معاونت 
اطاعات سپاه ابر کیس ارزی کشور است همان فردی که 

یک میلیارد و 400 میلیون دالر گرفت و کاری انجام نداد.
نیکزاد با تأکید بر اینکه مطمئن باشــــید ایــــن فرد به این 

کارخانه نیز رحم نخواهــــد کرد ضمن اینکه امروز تولیدات 
هفت تپــــه از 70 هزار تن به کمتر از 4 هزار تن کاهش یافته 
است، گریزی به وضعیت پروژه کشت و صنعت مغان زد 
و تأکیــــد کرد: امام خمینی)ره( در مقطعی فرمودند اگر این 
مرکز به درســــتی اداره شود می تواند نیاز کشــــور را تأمین 
کند آن وقت برخی چنین مرکــــزی را به ثمن بخس واگذار 

کردند.
وی تأکید کرد: در بخش بودجه نیــــز اگرچه دولت عنوان 
کرد که وابســــتگی کشــــور به نفت را به 23 درصد رسانده 
اســــت اما در واقعیت با برخی اقدامــــات دولت در بودجه 

1400 این بخش به بیش از 45 درصد می رسید.
نایب رئیس مجلس شورای اســــامی در خصوص اقدام 
نمایندگان بــــرای حذف ارز 4200 تومانــــی و بازی دولت در 
این زمینــــه عنوان کرد: ایــــن ارز برای مــــردم ارزانی رقم نزد 
چراکــــه طبق آمار رســــمی تــــورم کاالهای اساســــی بیش از 

کاالهای غیر اساسی بوده که با ارز آزاد وارد کشور شدند.
وی بــــا بیان اینکه نظــــر مجلس از حــــذف ارز 4200 تومانی 
، قــــرار دادن ریال در  و تعییــــن نــــرخ 17500 تومان بــــرای ارز
برابر دالر نبود گفت: مجلس می خواســــت بــــا این اقدام 
مابه التفاوت دو نرخ رابه صورت نقدی یا بن کارت به مردم 

بدهد که محقق نشد.
نیکزاد با بیــــان اینکه مجلس در بودجــــه 1400 از تولید به 
معنای واقعی حمایت کرده اســــت بر لــــزوم توجه به تفکر 

انقابی و مدیریت جهادی تأکید کرد.
به نقل از فــــارس، وی گفت: تاش مجلــــس برای بهبود 
معیشت مردم اســــت و باید تمام مدیران و مسؤوالن با 

مدیریت جهادی در این مسیر قدم بردارند.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام)ره( 
استان همدان:

ح"شفا" برای جذب خّیران سالمت طر
خدمات درمانی به 179۸ بیمار خاص و سخت درمان مددجو

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون حمایت و ســــامت خانواده کمیته 
امداد امام)ره( اســــتان همدان گفت: در »طرح شــــفا« افراد نیکوکار برای 
حمایت مالی از بیماران می توانند به مراکز کمیته امداد امام)ره(در استان 

مراجعه کنند. به گــــزارش هگمتانه، علی بحیرایی با بیان اینکه از یک هزار 
، تعــــداد 234 بیمار خــــاص و یک هزار و 560 بیمار ســــخت  و 798 بیمــــار
درمان هســــتند اظهار کرد: بیماری های خاص شامل ام  اس، هموفیلی، 
تاالســــمی، دیالیز و بیمــــاران پیوند کلیــــه و بیماری های ســــخت درمان 

شامل انواع سرطان، دیابت و بیماران زمین گیر و... است.
وی با اشــــاره به حمایت این نهاد از بیماران مطرح کرد: هزینه های شیمی  
درمانی و پرتو درمانی بیماران در صورت داشــــتن پوشــــش بیمه مکمل 
کمیته امداد امام)ره( به صورت کامل از سوی این نهاد پرداخت می شود 

و در صورت اســــتفاده از بیمه سایر مؤسسات درمانی در زمینه پرداخت 
فرانشیز به آن ها کمک می شود.

معاون حمایت و سامت خانواده کمیته امداد امام)ره( استان همدان 
بــــا بیان اینکه بیمــــاران زمین گیر به  تنهایی توانایی انجام امور شــــخصی 
خــــود را ندارند بیان کــــرد: ماهیانــــه 150 هــــزار تومان عاوه بــــر کمک به 
، به  حســــاب این  پرداخت فرانشــــیز و خرید تجهیزات پزشــــکی مورد نیاز

بیماران واریز می شود.
وی بــــا عنوان ایــــن مطلب که بیماران خاص و ســــخت درمــــان به علت 

هزینه های باالی درمان نیازمند حمایت خّیران هســــتند گفت: در »طرح 
شفا« افراد نیکوکار برای حمایت مالی از بیماران می توانند به مراکز کمیته 

امداد امام)ره(در استان مراجعه کنند.
بحیرایــــی بــــا بیان اینکه هــــم اکنــــون 234 بیمار خاص شــــامل 92 بیمار 
دیالیزی، 40 بیمــــار پیوند کلیــــه، 11 بیمار هموفیلی، 7 بیمار تاالســــمی و 
84 بیمــــار ام اس تحت حمایت این نهاد هســــتند گفــــت: امیدواریم با 
مشــــارکت مســــؤوالن، دســــتگاه های اجرایی، مردم خّیــــر و نیکوکاران 

بتوانیم شرایط زندگی بیماران را به بهترین نحو ممکن بهبود بخشیم.

استان

اعضای هیأت های اجرایی انتخابات 1400 در شهرستان همدان مشخص شد 

هگمتانه، گروه خبر همدان:   اعضــــای هیأت های اجرایی 
انتخابات 1400 در شهرستان همدان مشخص شد .

به گــــزارش روابط عمومــــی فرمانــــداری همــــدان، فرماندار 
همــــدان از برگزاری جلســــه معتمدین و انتخــــاب اعضای 
هیأت هــــای اجرایی انتخابات 1400 در شهرســــتان همدان 

خبر داد و گفت:
نشســــت انتخاب اعضای هیأت های اجرایی سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسامی شهرستان همدان با حضور معتمدان، 
رؤســــا و اعضای هیأت های نظارت اســــتان و شهرستان و 
سایر اعضای اداری هیأت اجرایی در شامگاه چهارشنبه در 

تاالر قرآن تشکیل شد.
محمدعلی محمدی در این نشست با قدردانی از تعامل و 
همکاری هیأت های نظارت در تأیید معتمدین پیشنهادی 
هیأت های اجرایی گفت: در ترکیب معتمدان پیشنهادی 
هیأت اجرایی اقشــــار مختلف شهرســــتان به ویژه فعاالن 
، حــــوزه علمیه و روحانیت، مدیران با  انقاب، اصناف و بازار

تجربه، خانواده شهدا و ایثارگران مد نظر قرار گرفت.

وی با اشــــاره به ضــــرورت مقید بودن به اخــــاق در برگزاری 
انتخابات افزود: اعضای هیــــأت اجرایی فارغ از هرگونه نگاه 
حزبی، جناحی و ســــلیقه ای با حفظ بی طرفی باید در جهت 

انجام وظایف قانونی تعیین شده اقدام کنند.
فرماندار همدان برگزاری انتخابات ســــالم و صیانت از آرای 
مــــردم را از مهمترین اهداف مجریان انتخابات برشــــمرد و 
تصریح کــــرد: با عنایت خداوند و همکاری شــــما امیدواریم 
ضمن فراهم نمودن زمینه حضور آحاد مردم شاهد برگزاری 
انتخاباتی پر شور باشیم. در ادامه این جلسه پس از برگزاری 
انتخابات داخلی اعضای هیأت های اجرایی ســــیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات 

شوراهای اسامی شهرستان همدان انتخاب شدند.
در اجرای مواد 38 و 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری و 
تبصره های ذیل آن اعضای هیأت اجرایی سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان همدان به شرح 

ذیل مشخص شد:
محمدعلــــی محمــــدی فرمانــــدار و رئیس هیــــأت اجرایی، 
حســــن خانجانی موقر دادســــتان همدان، بهروز محمدی 

مهر رئیــــس دادگاه عمومی و انقاب شهرســــتان همدان 
و بابــــک بختیاری مدیر ثبت احوال شهرســــتان همدان به 
عنوان اعضــــای اداری هیأت اجرایی، محمدجواد ســــیفی، 
مجیــــد صفدریان، عبدالحســــن مــــرادی، محمــــود کتابی، 
، مرتضی فامنین نژاد، حســــین  محمدصادق پارســــا مهــــر
آذرتکین، علی ســــهرابی بیدار و معصومــــه ابراهیمی هژیر 
 ، بــــه عنوان اعضای اصلــــی هیأت اجرایی و محمد رســــتگار
محســــن ســــاغرچی، ســــید محمدحسن حســــینی پارسا، 
محســــن معصوم علیزاده و ســــید محمدعلــــی ملیحی به 
عنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی سیزدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.
همچنین در اجرای مواد 35 و 36 قانون انتخابات شوراهای 
اســــامی و تبصره های ذیل آن در این جلسه هیأت اجرایی 
ششــــمین دوره انتخابات شوراهای اســــامی شهرستان 

همدان به شرح ذیل مشخص شد:
محمدعلی محمدی فرماندار و رئیس هیأت اجرایی، بابک 
بختیاری مدیر ثبت احوال شهرســــتان همــــدان و محمد 
باب الحوائجــــی رئیس آموزش و پــــرورش ناحیه 2 همدان 
به عنوان اعضای اداری هیأت اجرایی، محمد جواد ســــیفی، 
مجیــــد صفدریان، عبدالحســــن مــــرادی، محمــــود کتابی، 
، مرتضی فامنین نژاد، حســــین  محمدصادق پارســــا مهــــر
آذرتکین، و معصومه ابراهیمی هژیر به عنوان اعضای اصلی 
، محسن  ، محمد رستگار هیأت اجرایی و علی سهرابی بیدار
ســــاغرچی، سید محمدحســــن حسینی پارســــا و محسن 
معصوم علیزاده به عنوان اعضای علی البدل هیأت اجرایی 
ششــــمین دوره انتخابات شوراهای اســــامی شهرستان 

همدان انتخاب شدند.
الزم بــــه ذکر اســــت طبــــق توافق وزارت کشــــور با شــــورای 
نگهبــــان و هیأت نظارت بر انتخابات شــــوراهای اســــامی 
؛ معتمدین هیأت های اجرایی در انتخابات ریاست  کشــــور
جمهوری سیزدهم، ششمین دوره شورای اسامی و اولین 
میــــان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شــــورای اســــامی 

مشترک خواهند بود.

نبود نظارت یکپارچه بر ناوگان حمل و نقل عمومی
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: امروزه حمل و نقل یکی از 
مهمترین دغدغه های شهری است که هم شهروندان 
و هم مســــؤوالن با آن مرتبط هستند و سعی در اجرای 

بهینه آن در شهر دارند.
حمل و نقل عمومی از اصلی ترین و اساســــی ترین رکن 
حمل و نقل اســــت. اتوبوس، تاکســــی درون شهری و 
بین شــــهری، آژانس های کرایه و تاکســــی های اینترنتی 
از جمله ناوگان حمــــل و نقل عمومی به شــــمار می آید 
که متأســــفانه تعدد نظارت و عدم یکپارچگی نظارت بر 
خدمات حمل و نقــــل عمومی مشــــکات عدیده ای را 

برای شهروندان به همراه دارد.
نظارت شــــهرداری بر خدمات تاکســــیرانی و اتوبوسرانی 
شــــهری تاحدودی این گــــروه از ناوگان حمــــل و نقل را 
ســــاماندهی کرده اســــت و نظارت اتحادیه صنف حمل 
و نقــــل و تاکســــی های تلفنی نیز تاحدودی مشــــکات 
پیش آمده در بخش تاکسی های تلفنی را مرتفع کرده و 

این گروه حمل و نقل را برای خانواده ها ایمن و مطمئن 
نموده است.

ورود فن آوری و اینترنت در سامانه حمل و نقل �
سال های سال این روش خدمات رسانی ادامه داشت 
تا اینکه فن آوری جای خــــود را در عرصه حمل و نقل باز 
کرد و بخش دیگر حمل و نقل عمومی در طیف بســــیار 
گسترده ظاهر گشــــت و با تبلیغات و فعالیت مستمر 
تعــــداد خیلی زیادی از راننــــدگان را در قالب کاربر راننده 
به کار گرفت و اینکه رانندگان از چه طریقی گزینش و به 

کارگیری می شوند جای بحث دارد.
با ظهور تاکســــی های اینترنتی موج اعتراض تاکسیرانان و 
آژانس های کرایه اوج گرفــــت و گذر زمان آژانس های کرایه 
را برآن داشــــت تا به جهت سازگاری و بهره برداری از شرایط 
موجــــود و توجه بــــه اقبال عمومــــی مردم از تاکســــی های 
اینترنتی در صدد برآمدند تا با طراحی ســــامانه خاص برای 

 
ً
خود آژانس مســــافران اینترنتی را افزایش دهند که بعضا
تا حدودی موفق شــــدند. اما بعد از گذشت زمان به دلیل 
تبلیغات و کدهای تخفیف پی در پی یکی از تاکســــی های 
اینترنتی دیگر رقبا از صحنه حذف و یا کمرنگ شــــدند و در 
حال حاضر یکی از تاکســــی های اینترنتی حرف اول و آخر را 
در حمل و نقل اینترنتی می زند که در اینجا به نقد و بررسی و 

تحلیل عملکرد تاکسی های اینترنتی می پردازیم.
بهره بــــردن از فن آوری هوشــــمند در حمل و نقل یکی از 
مهمترین رخدادهایی اســــت که باید به آن با دید مثبت 
نگریســــت و مســــافر با بهره گیری از یک برنامه به راحتی 
می تواند دغدغه حمل و نقل خود را حل کند، که بســــیار 
خوب است. ولی اینکه تا چه مقدار بر اینگونه تاکسی ها 

نظارت می شود، جای بحث دارد.

عــــدم مدیریت برخــــط و صحیح در تاکســــی های  �
اینترنتی

با گشــــت و گذاری در شــــهر و گفتگــــو با کاربــــر رانندگان 
عمده ترین مشکل این ســــامانه را نبود مدیریت صحیح 
و برخط بر آن دانســــته اند. بیشــــتر کاربر رانندگان از پایین 
بودن قیمت ها و هزینه های سفر گایه داشتند و با اشاره 
به اینکه به جهــــت نیاز مالی به این ســــمت روی آوردند و 
اینکه متأســــفانه با توجه به رشــــد صعودی و تورم موجود 
در جامعه، تاش روزانه آنها جواب گوی هزینه ها نیســــت 
همچنین پایین بودن هزینه های سفر نیشتری بر زخم دل 
آنهاســــت تا جایی که اظهار کردند حتی کرایه یک مسیر و 
طی مسافت حداقل 5 کیلومتری حتی هزینه خرید یکی از 

کوچک ترین تنقات کودکان را برابری می کند.

عدم نظارت در قیمت گذاری �
عــــدم کنتــــرل و نظــــارت بــــر قیمــــت گــــذاری کرایه هــــای 
تاکســــی های اینترنتی باعث سردرگمی مســــافران و کاربر 
رانندگان شده اســــت، به صورتی که یک مسیر معین در 

طول شبانه روز چند نوع قیمت دارد و این مسئله باعث 
نارضایتی مسافران شده است. از سوی دیگر رانندگان نیز 
از عدم ثبات قیمت ســــفر گایه دارند و ناچیز بودن هزینه 

سفر دلیل عمده نارضایتی رانندگان است.

نداشتن پشتیبانی و دفتر استانی �
یکی دیگــــر از علل نارضایتی مســــافران عدم دسترســــی 
ارتباطی با مدیران مجموعه است. تعطیلی دفتر مجموعه 
در همــــدان به بهانه شــــیوع کرونا نیز مزید برعلت شــــده 
است و تنها راه ارتباطی با پشتیبانی مجموعه از طریق برخط 
و یا تنها شماره پشتیبانی است که گاه باید کاربران راننده 
بیش از 10 الی 20 دقیقه پشت خط باشند. غیرفعال شدن 
بی مورد راننــــدگان یکی دیگر از عمده نارضایتی کاربران 
راننده است که این امر دسترسی رانندگان را برای انجام 
ســــرویس مســــدود می کند و برای راه انــــدازی مجدد با 

تعطیلی دفتر استان کاری نشدنی است.

خبرنگار هگمتانه
اول بخش مصاحبه 

جشنواره رسانه ای ابوذر

کریمی عفیف  هگمتانه، گروه خبــــر همدان: زهــــرا 
خبرنــــگار روزنامــــه هگمتانه رتبه نخســــت بخش 

مصاحبه جشنواره استانی ابوذر را از آن خود کرد.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، مراســــم اختتامیه 
جشنواره رســــانه ای ابوذر عصر سه شنبه با معرفی 
نفــــرات برتــــر در بخش هــــای یادداشــــت و مقاله، 
، گــــزارش و گزارش تصویــــری برگزار  مصاحبــــه، خبر

شد،
در این مراســــم پیشکســــوتان عرصه اطاع رسانی 
اســــتان، اعضــــای هیأت مدیــــره خانــــه مطبوعات 
همدان، مســــؤول بســــیج رسانه اســــتان و حاجی 
بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس 

شورای اسامی حضور داشتند.
در این جشــــنواره 110 اثر به دبیرخانه استانی ارسال 
شــــد که از بین این آثــــار 15 اثر برگزیده شــــدند و به 
مرحله کشــــوری راه یافتند که زهــــرا کریمی عفیف از 
بخش  نخســــت  رتبه  توانســــت  هگمتانه  روزنامه 

مصاحبه را به خود اختصاص دهد.

توقف صدور دفترچه 
بیمه سالمت از اردیبهشت

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بیمه سامت 
اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه هنــــوز دفترچه های 
بیمه ســــامت چاپ می شــــود گفــــت: بــــرای اینکه 
بیمه شدگان با مشکات زیادی مواجه نشوند، سعی 
کردیم فعا کاربرد دفترچه را در همدان حذف کنیم تا 

از اردیبهشت چاپ دفترچه نیز متوقف شود.
به گزارش هگمتانه، سعید فرجی با اشاره به موضوع 
حذف دفترچه های بیمه  ســــامت در همدان اظهار 
کرد: این موضوع که دفترچه هــــای بیمه تا چه زمانی 
چاپ می شــــود و حذف به چه صــــورت خواهد بود، 

سوال بسیاری از بیمه شدگان است.
وی گفت: به هر حال بخشــــی از بیمه شدگان دارای 
دفترچه هســــتند و برای دریافت خدمــــات به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند و بخشی هم دفترچه ندارند 
و با مشــــکاتی مواجه هســــتند و گاهی هم امکان 
ایجاد چالش هایی برای مؤسسات درمانی دولتی و 

دانشگاهی و غیر آن وجود دارد.
مدیرکل بیمه سامت استان همدان با بیان اینکه 
الزام قانونــــی برای بیمه ســــامت ارائــــه خدمات به 
صورت الکترونیک است و بخشــــی از کار به حذف 
دفترچه برمی گردد گفت: برای اینکــــه در ابتدای کار 
به مشــــکل برنخوریم رویکرد تغییر کرده و هم زمان 
دفترچه چاپ و در اختیار مردم قرار می گیرد؛ مصرف 
کاغــــذ در این مدت کم نشــــده اما قرار اســــت آن را 

کاهش داده و به تدریج متوقف کنیم.
وی با اشــــاره بــــه اینکه طبــــق اعام ســــازمان بیمه 
ســــامت باید طــــی تدابیــــری، اوایل اردیبهشــــت 
چاپ دفترچه متوقف شــــود تا به ســــمت حذف آن 
پیش رویم خاطرنشــــان کرد: رویکرد ما در استان به 
خصوص طی ماه هــــای اخیر حذف کاربــــرد دفترچه 

بوده است.
فرجــــی تصریــــح کــــرد: طبق ایــــن تصمیم بــــا وجود 
اینکه دفترچه در دســــت بیمه شــــده وجود دارد اما 
از همــــکاران پزشــــک و مراکز دولتی و دانشــــگاهی 
خواســــتیم تا حد امکان از آن اســــتفاده نکنند و به 

صورت الکترونیکی خدمات ارائه شود.
وی عنــــوان کــــرد: این درخواســــت در بخــــش دارو، 
خدمات پاراکلینیک، آزمایش و رادیولوژی و نیز ارجاع 
در ســــطح یک که دفترچه ها در اختیار بیمه شدگان 
روستایی قرار می گیرد و افراد به مراکز جامع مراجعه 
می کنند، ارائه شــــده تا از آن استفاده نکنند و آماده 

باشند اردیبهشت ماه حذف شود.
مدیرکل بیمه ســــامت اســــتان همدان بیان کرد: 
سعی داریم در ارائه خدمت به بیمه شدگان مشکلی 
ایجاد نشود و این اطمینان خاطر را می دهیم که تمام 
خدمات ارائه و ثبت می شــــود؛ اگرچه گاهی ممکن 
اســــت در انتقال دیتا و دیگر مسائل مشکل باشد 
امــــا تعامل و همکاری مــــا به نحوی خواهــــد بود که 

ضرری متوجه همکاران  نشود.
وی تأکیــــد کرد: اگر پزشــــکان به هــــر دلیلی در ثبت 
الکترونیکی نسخ مشکل داشتند اما خدمت ارائه 
دادند ما ســــعی می کنیم حق الزحمه آنهــــا را به نحو 

کامل پرداخت کنیم.

خبــر

تالش برای توانمندسازی مهارتی آسیب دیدگان 
اجتماعی

ارتقــــا  منظــــور  بــــه  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
صاحیت های فنی و حرفه ای و توانمندســــازی مهارتی 
آســــیب دیدگان اجتماعــــی تفاهم نامه ســــه جانبه ای 

منعقد شد.
بــــه گــــزارش روابــــط عمومــــی اداره کل آمــــوزش فنی و 
حرفه ای اســــتان همــــدان، ایــــن تفاهم نامــــه با هدف 
توانمندســــازی و ارتقا دانش آسیب دیدگان اجتماعی 
به امضــــای مدیر کل آمــــوزش فنی و حرفه ای اســــتان 
و  اجتماعــــی  معــــاون  و  قضایــــی  معــــاون  همــــدان، 
پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری اســــتان و رئیس 

کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد استان رسید.
مدیــــرکل آمــــوزش فنــــی و حرفــــه ای اســــتان همدان 
گفت: اســــتفاده از توانمندی های آموزشــــی، مهارتی و 
امکانــــات و تجهیــــزات فنی و حرفه ای جهــــت افزایش 
آســــیب دیدگان  صاحیت هــــای فنــــی و حرفه ای بــــه 

اجتماعی از موضوعات مهم این تفاهم نامه است.
وهب مختــــاران هــــدف از انعقاد ایــــن تفاهــــم نامه را 

ایجاد اشــــتغال مولد برای نســــل جوان و قشر آسیب 
پذیر جامعــــه عنوان کرد و افزود: توســــعه بســــترهای 
اشــــتغال کارجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی 
در حوزه های درخواســــتی به صورت مشــــارکتی از دیگر 

موضوعات تفاهم نامه تعریف شد.
مختــــاران در خصــــوص تعهــــدات مشــــترک اداره کل 
آمــــوزش فنی و حرفــــه ای، دادگســــتری کل اســــتان و 
آزاد افزود: بررسی  آموزشگاه های  کانون انجمن صنفی 
نیاز های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، اجرای دوره های 
بازنگری اســــتانداردهای شــــغلی،  آموزشــــی، تدوین و 
برگزاری آزمــــون، اعطای گواهینامــــه، تعیین صاحیت 
آموزش  مربیان مطابق بــــا قوانین و مقررات ســــازمان 
، بیمه مسؤولیت مدنی گروه های  فنی و حرفه ای کشور
هدف از دیگر تعهدات مشــــترک این تفاهم نامه ســــه 

جانبه است.
وی بیان کــــرد: مدت اعتبار ایــــن تفاهم نامــــه از تاریخ 

انعقاد یک سال است.
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رهبــــر معظم انقاب اســــامی در خجســــته عیــــد مبعث 
پیامبر مکرم اسام)ص(، اهداف این هدیه بزرگ پروردگار 
، اســــتقرار عدالت و ایجاد  را »حکمرانی الهی، رشــــد بشــــر
حیــــات طیبــــه« خواندنــــد و با اشــــاره به ضــــرورت منطقی 
برپایی نظام سیاســــی برای تحقق این اهداف بسیار بزرگ 
 ، افزودند: انقاب اسامی به ابتکار و شجاعت امام بزرگوار
خط بعثت نبی مکــــرم را احیا کرد و بــــه همین علت مورد 
دشمنی مستمر اشرار عالم قرار گرفته است که »بصیرت 
و استقامت در صراط مســــتقیم«، این دشمنی ها را ناکام 

خواهد گذاشت.
حضــــرت آیت اهلل خامنــــه ای با تبریک عیــــد نورانی مبعث 
گفتند: در بعثت همه پیامبران، اهداف الهی بزرگی وجود 
داشــــته که در رأس آنها توحید و ســــپس تزکیــــه و تعلیم 
انسان ها، اســــتقرار عدالت و ایجاد حیات طیبه به معنای 
رشــــد و شــــکوفایی عقل و علم، آرامش روحی، آســــایش 
مــــادی، امنیت محیط زندگــــی، رفاه و شــــادکامی و باالتر از 

همه تکامل معنوی بشر است.

 با بیان 
ً
رهبر انقاب با تأکیــــد بر اینکه اهداف بعثت صرفا

محقق نمی شــــود، افزودند: پیامبران برای این امر بســــیار 
 این 

ً
مهم باید مناسبات اجتماعی ایجاد می کردند که طبعا

امر نیز قدرت و نظام سیاسی می خواهد.
آیات متعدد قرآن،  حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به 
هدف پیامبران از ایجاد نظام سیاسی را حکمرانِی منبعث 
از کتاب خدا و احکام الهی برشــــمردند و گفتند: اســــتقرار 
آیین حکمرانــــی نیازمنــــد راهبری، مدیریــــت و فرماندهی 
است که این مسؤولیت بسیار سنگین بر دوش پیامبر 

قرار دارد.
ایشــــان افزودنــــد: در نگاه توحیــــدی، دیــــن برنامه جامع 
زندگی انســــان در همه ابعاد فردی، اجتماعی و سیاســــی 
است و به همین دلیل به فرموده قرآن مجید، اشرار عالم، 
مفسدان، مســــتکبران، استعمارگران و غارتگران در همه 
ادوار تاریــــخ در مقابل آیین عدالت بخش و ضدظلم الهی 

ایستاده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره بــــه خصومت ظالمان 

جهان با جمهوری اســــامی ایران خاطرنشان کردند: امروز 
هم نظام اســــامی کــــه در تبلیغــــات جبهه مســــتکبران، 
اسام سیاســــی نامیده می شــــود آماج همه گونه حمله و 
توطئه است چرا که توانســــته برای تحقق حکمرانی الهی، 
حکومت تشکیل و به ملت بزرگ عزیز ایران هویت دینی 

و اسامی دهد.
ایشــــان، با تأکید بر اینکه نباید تعریف جامع قرآن از دین 
را بــــه اعمال عبادی و فــــردی تقلیــــل داد، افزودند: بعثت 
، امــــواج برانگیختگی و تحرک و تــــاش را در جامعه  پیامبر
صدر اسام به همراه آورد و به فرموده امیر مؤمنان، پیامبر 
خاتم برای هــــر درد و بیماری افراد و جامعــــه، دارو و مرهم 
، هرگاه الزم بود حدود و مجازات  داشــــت و در این مســــیر

اسامی را نیز اعمال می کرد.
آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشــــان، انقاب  حضرت 
اسامی را احیاگر مضمون بعثت در دوره معاصر توصیف 
، شــــجاعت، اندیشــــه  کردند و گفتند: امام بزرگوار با ابتکار
بلند و فداکاری توانســــت خط مســــتمر بعثت نبوی را پر 

رنگ کند و جامعیت و ابعاد سیاســــی و اجتماعی اسام را 
نشان دهد.

ایشــــان بــــا تأکید بــــر اینکه انقاب اســــامی به پیــــروی از 
، و همراه  بعثت نبوی، در مقابل ظلم، استبداد و استکبار
مظلومان بوده، افزودند: با تشــــکیل نظام اسامی همان 
حوادث و شــــرایطی که برای پیامبران روی داد، اتفاق افتاد 
م در مقابل ملــــت ایران صف 

َ
و اشــــرار و مســــتکبرین عال

کشیدند.
رهبــــر انقاب اســــامی بــــه تحریــــف و دروغ گویــــی جبهه 
اســــتکبار نیــــز اشــــاره کردنــــد و گفتنــــد: آنها بــــه دروغ در 
تبلیغات خود می گفتند جمهوری اسامی با تمام دنیا سرِ 
ناسازگاری و ستیزه دارد درحالی که نظام اسامی بر اساس 
تأکیدات قرآن، فقط در مقابل کسانی قرار دارد که با ملت 
ایران دشــــمنی می کنند و با بقیه ملت ها و کشــــورها از هر 

آیین و نژادی روابط دوستانه دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــــاره به استمرار دشمنی ها 
با نظام اســــامی، تأکید کردنــــد: برای مواجهه با دشــــمِن 
فعــــال به دو عنصر مهم »بصیرت« و »صبر و اســــتقامت« 

نیاز است.
ایشــــان افزودند: بصیرت به معنای آن است که انسان در 
شناخت راه درست دچار اشــــتباه نشود و صبر هم یعنی 

استقامت و پافشــــاری در پیمودن صراط مستقیم که اگر 
این دو عنصر وجود داشــــته باشد، دشــــمن نمی تواند به 

اهداف خود برسد.
ایشــــان الزمه حفــــظ ایــــن دو خصوصیت مهــــم را، وجود 
»جریان تواصی« در جامعه برشمردند و گفتند: اگر زنجیره 
توصیه به صبر و حق در میان مردم برقرار باشد، احساس 
ناامیدی، تنهایی و ضعِف اراده در جامعه به وجود نمی آید 

و جرئت اقدام نیز از بین نخواهد رفت.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی 
دشــــمن در جنگ نرم، از بین بردن زنجیره تواصی اســــت، 
خاطرنشــــان کردند: قطــــع جریان تواصی بســــیار خطرناک 
است و جوانان به عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند 

چنین اتفاقی بیفتد.
آیــــت اهلل خامنــــه ای گفتنــــد: در این جنــــگ نرم،  حضرت 
جوانان باید با استفاده از فرصت فضای مجازی، در جامعه 

امیدآفرینی و توصیه به ایستادگی و بصیرت کنند.
رهبــــر انقاب اســــامی وارونه نمایی حقایــــق را یکی دیگر 
از شــــگردهای دشمن در جنگ نرم برشــــمردند و با اشاره 
به نمونه هایــــی از دروغ گویی های آشــــکار افزودند: مردم 
مظلوم یمن شــــش ســــال اســــت که با چراغ سبز دولت 
آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی و غذایی و دارویِی 

دولــــت ســــنگدل و ظالــــم ســــعودی هســــتند و صدای 
اعتــــراض هیچ یــــک از مجامــــع بین المللــــی و دولت های 
مدعی غربی بلند نشــــده اما حــــاال که مردم پر اســــتعداد 
یمن، با ســــاخت یا تهیه برخی وســــایل دفاعی به حمات 
دشمن پاسخ می دهند، صدای اعتراض و مامت، حتی از 
طرف ســــازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل 

زشت تر از اقدامات آمریکا است.
»در اختیــــار داشــــتن بزرگ تریــــن زرادخانه اتمی و کشــــتار 
220 هزار نفر به وســــیله بمــــب اتم و در عیــــن حال ادعای 
مخالفت با ســــاح کشــــتار جمعــــی«، »حمایــــت از دولت 
سعودی که مخالف خود را با اّره تکه تکه می کند و در عین 
«، و »ایجاد و حمایت  حال ادعای طرفداری از حقوق بشــــر
از گروه های تروریســــتی همچون داعش و قرار دادن پول 
و امکانات رســــانه ای مدرن و فراهم کــــردن زمینه فروش 
نفت ســــوریه به وســــیله آنها و در عین حال ادعای مبارزه 
با تروریســــم« مصادیق دیگری از وارونه نمایی های دولت 

آمریکا بود که رهبر انقاب به آنها اشاره کردند.
حضــــرت آیــــت اهلل خامنه ای بــــا اشــــاره به بغــــض و کینه 
آمریکایی هــــا از حضور منطقه ای ایــــران، گفتند: جمهوری 
اســــامی در هر جا از منطقه، چه ســــوریه و چــــه عراق وارد 
شده، برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست 
و رضایت آن دولت و به صورت مستشــــاری بوده است، 
درحالی که آمریکایی ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و 

پایگاه نظامی درست کرده اند.
 باید 

ً
رهبر انقاب اســــامی تأکید کردند: البته آمریکا حتما

عــــراق را تخلیه کند چــــرا که این قضیه خواســــت و قانون 
عراقی ها اســــت و ســــوریه را نیز باید هر چــــه زودتر تخلیه 

کنند.
گرانبهای  امانــــت  قبــــال  در  همــــگان  وظیفــــه  ایشــــان 
، شــــناخت دشــــمن و  انقــــاب را تواصــــی به حق و صبر
ایســــتادگی و تســــلیم نشــــدن در مقابــــل آن و اعتماد 
نکــــردن بــــه آن دانســــتند و در پایان با اشــــاره به بیش 
از یک ســــال تاش و مجاهــــدت مجموعه های درمانی 
در مقابلــــه با بــــای همه گیــــر کرونا، گفتند: الزم اســــت 
هم بنــــده و هم آحاد مردم، ســــپاس قلبی خود را از این 

کنیم. دعا  آنها  برای  و  ابراز  عزیزان 

بررسی چالش های حفظ منابع طبیعی 
در ششمین هم اندیشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: ششــــمین جلسه نشست 
هم اندیشــــی مرکــــز مطالعــــات و پژوهش هــــای شــــورای 
اســــامی شــــهر همدان بــــا موضــــوع طبیعــــت همدان؛ 
ســــتانده ها و داده ها با بررســــی تأثیرات دست  سازه های 

انسانی برگزار شد.
 ما به سمت باورهایمان عمل می کنیم �

به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، رئیس مرکــــز مطالعات 
شورای اسامی شــــهر همدان با اشاره به اتفاقات اخیر که 
طی ســــال های گذشــــته در دره گنجنامه افتاده و اتفاقاتی 
کــــه ممکن اســــت در آینــــده در دســــتور کار قــــرار بگیرد، 
درباره شــــرایط فعلی دره گنجنامه و برنامه ریزی برای حفظ 
آن گفت: شــــهر همدان شهر کامًا کوهســــتانی است و 
در دامنه کوه باشــــکوه الوند قرار گرفته و بخشــــی از تاریخ 
همدان در مرکز شــــهر و بخشــــی در کوهســــتان همدان 
اســــت و هوای خوب و فضای مناســــب عواملی بوده که 
به کمک آن همدان معرفی می شــــود. رضوان سلماســــی 
بیان کرد: یکی از ارکان مهم توســــعه پایدار محیط زیست 
و حفظ محیط زیست اســــت که بتوانیم داشته های امروز 
که به صورت میراث به ما سپرده شده از آن نگهداری و به 

آیندگان منتقل کنیم.
وی در ادامــــه گفــــت: امــــروز اگــــر تصمیم مناســــب برای 
داشــــته هایمان نگیریــــم در آینــــده باید بــــه تک تک مردم 
شــــهر و کشورمان پاســــخ گو باشــــیم. هر مکانی ظرفیتی 
برای بارگذاری دارد و هر فضای طبیعی تأثیراتی را بر محیط 
اطراف می گذارد که هرکــــدام از اینها تحت تأثیر قرار بگیرد 

اثرات مطلوبش نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.
وی بــــه افزایش 7 یــــا 8 درجــــه گرمایــــی دره گنجنامه طی 
سال های گذشته اشــــاره کرد و افزود: یکی از دالیلی که به 
واســــطه آن شــــهر همدان تحت تأثیر قرار گرفته افزایش 

دمای 7 یا 8 درجه ای آن بوده است.
سلماسی گفت: شهر همدان یک شهر گردشگری است 
و همدان به واسطه گردشگری اش باید معرفی شود و اگر 
ما داشته هایی که داریم از دست بدهیم دیگر چیزی برای 

عرضه به گردشگران نخواهیم داشت.
وی به ایجاد ســــازه های متفاوت در دره گنجنامه نیز اشاره 
کرد و افزود: با ایجاد ســــازه های متفــــاوت در دره گنجنامه 
موجب افزایش ترافیک خواهد شد و در مسیر دسترسی 
از گنجنامــــه تا میدان میشــــان موجــــب رانش های اتفاق 
افتــــاده و درخــــت کاری هــــای غیراصولــــی صــــورت گرفته 

موجب بروز آسیب خواهد شد.
مجذوبی اســــتاد دانشــــگاه و از پژوهشــــگران برجســــته 
استان گفت: در کشورهای خارجی با احداث جاده محیط 
زیســــت را تخریب نمی کنند اما در همدان با ترانشــــه های 
عظیم برای جاده کشــــی و کارهای تفریحی موجب تخریب 

محیط زیست گردیده اند.
 در جهت ساماندهی ورودی های 

ً
وی در ادامه گفت: اخیرا

، پیاده راه ها و... دانشــــگاه قراردادهایی را با شورای  شــــهر
شهر و... در جهت انجام پژوهش های دانشگاهی صورت 
داده است و اینکه مســــؤوالن پذیرفتند که باید در انجام 

کارها پژوهش صورت گیرد قدم بزرگی است.
وی گفــــت: پژوهش یعنــــی ما کارهایی را انجــــام دهیم که 
مجهوالتی را کشــــف کنیم و راه حل هایی را بیابیم و به آن 

عمل کنیم.
وی به ســــاخت و سازهای غیرمجاز در دره های همدان نیز 
اشاره کرد و گفت: چه کسی مسؤول رسیدگی به ساخت 

و سازهای غیرمجاز در این مکان هاست.
ســــجادزاده نیــــز در رابطه با ســــاخت و ســــازها و تأثیر آنها 
در بخش شهرســــازی همدان گفت: شــــاید بهتر باشــــد 
به جای آن کــــه بگوییم چه کاری انجام شــــده بگوییم چه 

 دخالت های ما در بســــیاری از 
ً
کارهایــــی نباید کرد، اتفاقــــا

حوزه ها آسیب به محیط زیست می زند، در چند سال اخیر 
موضوع خزندگی در بافت در طبیعت همدان مطرح بوده 

است.
وی در ادامه گفــــت: میراث و منابع طبیعی هزاران ســــاله 
شــــهر را در عرض چند ســــال داریم مصرف می کنیم. ما به 
جــــای آن که بگوییم همدان شــــهر تاریخ و تمدن اســــت 
باید بگوییم همدان شــــهر تاریخ و طبیعت اســــت. ما در 
ایــــن حوزه متأســــفانه قــــدر داشــــته هایمان را نمی دانیم. 
داشــــته هایی همچون دره های شــــهر که از الوند نشــــأت 
می گیرد و اســــتخوان بندی شــــهر همدان بر اســــاس آن 

دوره ها بوده است.
سجادزاده به همدان که جزء تاب آورترین شهرهای جهان 
اســــت اشــــاره کرد و افزود: جانمایی شــــهر و همسازی و 
تعامل در شــــهر همدان بســــیار باالســــت و همدان جزء 
تاب آورترین شــــهرهای جهانی است و ما باید تمرکزمان بر 

این باشد که داشته های شهرمان را حفظ کنیم.
وی به پیشــــنهاداتی در این رابطه نیز اشــــاره کرد و افزود: 
یکی از پیشــــنهادات در همین زمینه طرح جامع توســــعه 
محیط زیســــت توسط دانشــــگاه تهیه شــــود و در رابطه با 
بحث گنجنامه مطالعه پژوهشی صورت گیرد. یکی دیگر 
از پیشنهادات جانمایی درســــت پارک ها و فضاهای سبز 

است که عدالت زیست محیطی ساماندهی شود.
وی همچنیــــن به پیشــــنهاد برقراری دو شــــورا در همدان 
یکی کمیته بافت و دیگری کمیته محیط زیســــتی اشــــاره 

کرد که مسائلی را بررسی و رصد کند.
ســــجادزاده گفت: بهترین اهــــرم ارتقا حساســــیت مردم 

است وگرنه با اهرم فشار کاری صورت نمی گیرد.
بهراملو یکی دیگر از کارشناســــان اســــتان گفت: هر نوع 
ســــازه همچون راه، ســــازه، ســــد و... که احداث می شــــود 
 به جایی آسیب زده می شــــود و اگر ما به طبیعت 

ً
مطمئنا

ضربه بزنیم طبیعت نیز به ما ضربه می زند.
افــــزود:  و  داد  را  اســــتانی  کارگاه  برگــــزاری  پیشــــنهاد  وی 
مطالعــــات در اســــتان بــــه صــــورت کارگاه اســــتانی برگزار 
می شــــود و کارگاه هــــا در بحــــث آسیب شناســــی تغییــــر 
کاربری ها در مناطق مختلف شهر همدان که به شدت در 

حال رشد است ورود پیدا کنند.
 طی نامه ای از سوی دادستانی، دیوارکشی 

ً
وی افزود: اخیرا

و فنس کشــــی جزء تغییر کاربری محســــوب نمی شــــود و 
همین امر موجب تشــــدید ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز 

می شود.
وی گفت: پیشنهاد می شود هر ســــازه که می خواهد اجرا 
شــــود مطالعه تحقیقاتی همه جانبه از بحث کشــــاورزی و 
محیط زیســــتی تا بافت تاریخی و... روی آن انجام شــــود و 
کمیته تلفیقی با حضور نمایندگان صورت پذیرد و در این 
راستا از سازمان های مردم نهاد نیز بهره گرفته تا کمبودها 

در بحث نظارت جبران شود.
* نظام حاکمیتی استان استراتژی برای حفظ منابع  �

طبیعی و حفظ محیط زیست ندارد
کل پدافند غیرعامل بســــیجیان اســــتان  فرخی رئیــــس 
گفت: در طول مطالعات در ســــه دهه گذشــــته در استان 
متأســــفانه نظام حاکمیتی اســــتان اســــتراتژی برای حفظ 
منابع طبیعی و حفظ محیط زیســــت ندارد و آنچه که منابع 
طبیعی و محیط زیســــت را تخریب می کند مردم نیســــتند 

بلکه نظام حاکمیتی است.
وی گفــــت: بــــا مطالبه گــــری در بحــــث تخریــــب باغــــات 
شــــهرداری، جهاد کشــــاورزی و منابع طبیعی آسیب های 
بازرســــی برای این موضوع راه اندازی کــــرد و هدفمان این 
بود که نظام حاکمیتی همدان استراتژی برای حفظ باغات 
و فضای ســــبز ندارد. نوار اول ســــبز همدان در دهه 70 با 
احداث شــــهرک ها و نوار دوم ســــبز همدان نیز 15 ســــال 

است که در حال تخریب است.
فرخــــی در ادامه افزود: پیشــــنهاد ما در میــــراث فرهنگی، 
منابــــع طبیعی و جهاد کشــــاورزی پهنه های مناطق ســــبز 
تعریف کنیم و پیشــــنهاد دیگر مناطق ویژه گردشــــگری 
در طرح جامع جانمایی کنیم و مناطق ویژه گردشــــگری در 
اطراف شــــهر همدان درســــت کنیم که اقتصاد همدان را 

متحول خواهد کرد.
در این جلســــه یکــــی از نمایندگان ســــازمان های مردمی 
حضور داشت و گفت: وقتی وارد شهر همدان می شویم 
با تبلیغــــات مجتمع گنجنامــــه »از هیچ برایتــــان همه چیز 
ســــاخته ایم« روبه رو می شویم در صورتی که گنجنامه خود 

دارای جاذبه گردشگری است. الوند دارای هزاران چشمه، 
طبیعــــت زیبا و آثار تاریخی و گوناگونــــی جانوری و ظرفیت 

ورزشی و طبیعت گرایی زیباست.
وی بــــه عریض ســــازی منطقه، ســــاخت هتل، ســــاخت و 
ســــازهای بی رویه و... که اتفاق افتاده اشــــاره کرد و افزود: 
هیــــچ مطالعاتــــی در زمینه ظرفیت زیســــت محیطی الوند 

صورت نگرفته است.
وی افزود: پیشــــنهاد تهیه گزارش جامع زیســــت محیطی 
)SOE( کــــه داشــــته های زیســــت محیطی شــــهر همدان 
مشخص شود تهیه شــــود که این طرح در تمام شهرهای 
ایران تهیــــه گردیده اســــت و مراکــــز تفکری کــــه قابلیت 
تأثیرگذاری دارد ایجاد شــــود و سازمان های مردمی در کنار 

مردم مطالبه گری کند.
گردشــــگری  ضیایی مهر رئیس انجمن صنفی راهنمایان 
اســــتان همدان نیز در این جلســــه گفت: اگر قرار باشــــد 
کاری صورت گیرد با حفظ توســــعه محیط زیست و با حفظ 

مطالعات دانشگاهی باشد.
وی افزود: در خصوص ورود مســــافر به گنجنامه با کمبود 
پارکینگ مواجه هستیم که خود شهرداری برای پارکینگ 
گنجنامه برنامه ای نداشــــته اســــت. آیا بــــرای حفظ کتیبه 

گنجنامه مسؤوالن تدابیری اندیشیده اند؟
ضیایی مهــــر گفت: وقتــــی مدیریت اســــتان نگاهش به 
ســــمت توســــعه بلوار ارم و گنجنامه اســــت مردم هم به 

همین سمت می آیند.
وی در رابطه با پیست اســــکی همدان گفت: چرا پیست 
اســــکی همدان از اواخر مهــــر تا اواخر فروردیــــن به دلیل 
مناسب سازی نشدن جاده بســــته می شود؟ مگر نه این 
اســــت که همدان جزو 3 پیســــت گردشــــگری برتر کشور 
است. در زمان برف باید از پیست اسکی خدمات به مردم 

و گردشگران ارائه شود.
سلماســــی در انتهــــا بــــه جمع بنــــدی پیشــــنهادات برای 
جلســــات و پیگیری های آتی پرداخت و افزود: قرار اســــت 
امروز با یک مطالعه علمی و دقیق راهکار مناســــبی را پیدا 
کنیم تا آسیب های اتفاق افتاده جبران شود. آنچه به نفع 
شهر همدان است تصمیم گیری بر اساس نظرات علمی 

و کارشناسی است.

امام جمعه همدان:

مسؤوالن نظارت کنند تا مردم مشکالت نداشته باشد
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان تأکید 
کرد: مســــؤوالن برنامه های خوبی برای بازار شب عید 
ارائه کرده اند، در ایام عید نوروز مسؤوالن نظارت کنند 
که مردم مشکاتی نداشته باشد و اگر تصمیم هایی که 
گرفتند را اجرا کنند، قطعا چالش های کمتری پیش رو 

خواهد بود.
بــــه گزارش هگمتانــــه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی در 
خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه همدان در جمع 
نمازگزاران در حســــینیه امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
امروز ما بــــه برکت پیامبر گرامی اســــام در راه الهی قرار 
داریــــم اظهار کرد: بشــــر برای قرار گرفتــــن در راه صحیح 
باید به تعالیم پیامبران توجه کند و این نعمت برای ما 
اســــت که محبت اهل بیت)ع( را خداوند در دل ما قرار 

داده است.
وی با تأکیــــد بر لزوم توجه به وحــــدت در جامعه، محور 
اول وحدت را نفــــی غیر از خدا دانســــت و تصریح کرد: 
در گام اول بایــــد شــــرک را نفی کنیم و فردی را شــــریک 
خداوند قرار ندهیم، محور بعدی وحدت در این است 

که یکدیگر را استثمار و استعمار نکنیم.
امام جمعــــه همدان با اشــــاره به اینکه نبایــــد برخی در 
عالم ریاســــت و ارباب گری کنند ادامه داد: هر سه دین 
یهودیت، مســــیحیت و اســــام باید بــــر محور وحدت 

حرکت کنند.
آنچــــه آیــــت اهلل سیســــتانی فرمودنــــد، همــــان  �

آرمان های جمهوری اسالمی است
وی با اشــــاره به ســــفر پاپ به عراق و دیــــدار با آیت اهلل 
سیستانی خاطرنشــــان کرد: آیت اهلل سیستانی در این 
دیدار بر نقش بــــه ایمان به خدا و غلبه بر مشــــکات، 
مبارزه با بی عدالتی ها، مقابله با ســــتم و سرکوب مردم، 
درد و رنــــج مردم منطقه به خاطر جنــــگ و لزوم توجه به 
زنده بودن آرمان های فلســــطین تأکید داشتند چرا که 
برخی به دنبال عادی ســــازی مســــئله فلسطین و رژیم 

صهیونیستی بودند.
برخی بیهوده به دنبال ایجاد دوگانگی بین قم و  �

نجف هستند
آیت اهلل شــــعبانی با بیان اینکه در فضای رســــانه های 
بین المللی برخی به دنبال ســــوء استفاده از این دیدار 
بودند گفت: آنچه آیت اهلل سیســــتانی فرمودند، همان 
آرمان های جمهوری اسامی اســــت و برخی بیهوده به 

دنبال ایجاد دوگانگی بین قم و نجف هستند.
اســــالم اجــــازه جنــــگ نمی دهــــد و نمی خواهد  �

خشونت در منطقه رواج داشته باشد
وی با اشــــاره به اینکه بیگانگان به دنباله ســــکوالریزه 
شدن خاورمیانه هستند اظهار کرد: افرادی که به بهانه 
صلح می آیند و ســــکوالریزه شــــدن را دنبــــال می کنند، 
اشــــتباه می کننــــد و می خواهنــــد القا کنند که اســــام 
سیاســــی آرامش را بر هم زده، در صورتــــی که این تفکر 
اشــــتباه اســــت و هرگز اســــام به دنبال جنــــگ نبوده 

است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه پیامبر گرامی اسام با 
قبایل یهودی صلح کردند و عهدنامه نوشتند و زمانی 
که آنها عهد را شکســــتند، اخراجشــــان کردنــــد افزود: 
اســــام اجازه جنگ نمی دهد و نمی خواهد خشونت در 

منطقه رواج داشته باشد.
رژیم هــــای  � از  نســــازد،  را  داعــــش  امریــــکا  اگــــر 

کودک کش حمایت نکند، صلح برقرار می شود
وی خطاب به پاپ که در جستجوی صلح است تصریح 
کــــرد: برای صلــــح در منطقه به آمریــــکا بگویید به وطن 
اصلی خود بازگردد، چراکه اگر امریکا داعش را نســــازد، 
کودک کش حمایــــت نکند، صلــــح برقرار  از رژیم هــــای 

می شود.
آیت اهلل شــــعبانی بــــا بیــــان اینکه بــــرای صلــــح باید با 
اســــتعمار مبارزه کرد، گفت وگوی ادیان را امری عقانی 
دانســــت و با بیان اینکه بر اســــاس محورهای وحدت 
قرآنــــی گفت وگو می کنیم گفــــت: دوقطبی های کاذب 
راه به جایی نمی برد؛ آنهایی کــــه این دوگانگی را دنبال 

می کنند آشنایی کامل با مرجعیت شیعیان ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش 
بودن عیــــد اظهار کرد: مســــؤوالن برنامه هــــای خوبی 
برای بازار شــــب عید ارائــــه کرده اند، در ایــــام عید نوروز 
مســــؤوالن نظارت کنند که مردم مشــــکاتی نداشته 
باشــــد و اگر تصمیم هایی که گرفتند را اجرا کنند، قطعا 

چالش های کمتری پیش رو خواهد بود.
امام جمعــــه همدان با اشــــاره به اینکه در نــــوروز مردم 
حتما باید رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی را مد نظر 
قرار دهند تصریح کرد: استان همدان در شرایط خوبی 
قرار دارد و همــــه باید رعایت کنند کــــه این وضعیت از 

بین نرود.
به نقل از فارس، وی با اشاره به زندانی بودن برخی افراد 
از مردم و خیرین خواســــت با کمک هــــای خیرخواهانه 
خود برای آزادی آنها وارد شــــوند و خانواده های آنها را از 

غم و ناراحتی نجات دهند.

به همراه 14 کشور دیگر جهان؛

همکاری ایران و چین برای تشکیل ائتالفی جهت مقابله 
با تحریم ها

هگمتانه، گروه ایران و جهان: شــــانزده کشور جهان از 
جمله ایران، چین و کره شــــمالی خواستار تشکیل یک 
ائتــــاف برای دفاع از منشــــور ملل متحــــد و همچنین 
مقابله با تهدید به استفاده از زور و تحریم های یکجانبه 

شدند.
رویترز در گزارشــــی نوشــــت: جمهوری اسامی ایران به 
همراه 15 کشــــور دیگر جهان از جمله چین در تاشند 
تا ائتافی برای دفاع از »منشــــور ملل متحد« و مقابله با 
تحریم ها و ِاعمال زور یکجانبه یا تهدید به اســــتفاده از 

آنها تشکیل دهند..
نام این ائتاف جدید »گروه دوســــتاِن مدافع منشــــور 
ملل متحد« است و اینکه این ائتاف جدید در معرفی 
طرح خود نوشته اســــت: »هم اکنــــون چندجانبه گرایی 

تحت هجمه بی ســــابقه ای قرار گرفته که این تهدیدی 
برای صلح و امنیت جهانی است«.

، آنگــــوال، باروس،  ایــــران، چین، کــــره شــــمالی، الجزایر
بولیــــوی، کامبــــوج، کوبا، اریتــــره، الئــــوس، نیکاراگوئه، 
فلســــطین، ســــنت وینســــنت و گرنادین ها، سوریه و 

ونزوئا بنیان گذاران این گروه هستند.
در بخش دیگری از ســــند این گروه آمده اســــت: »دنیا 
شــــاهد توســــل روزافرون به یکجانبه گرایی اســــت که 
نمود آن در اقدامات انزواگرایانه و خودســــرانه ای مانند 
توســــل به اقدامات جبری یکجانبه یا خروج از توافقات 
مهــــم و ســــازمان های چندجانبــــه و همچنیــــن تاش 
در جهــــت تضعیف تاش هــــای حیاتی بــــرای مقابله با 

چالش های جهانی و مشترک قابل مشاهده است«.

خبــر

رهبر انقالب راه مقابله با دشمنان و محافظت از مؤمنان را تبیین کردند:

تواصی به صبر و بصیرت

 از روز اول انقــــالب بــــا اینکه جمهوری   �
اســــالمی خیلی گذشــــت کرد نســــبت به 
بیگانــــگان و دیگــــران، توطئه  هــــا علیــــه 
ع شــــد؛ بیش از  جمهوری اســــالمی شرو
آمریکا بعد هــــم دیگران. دو عنصر  همه 
مهم بــــرای مواجهه  با این دشــــمنی الزم 
. چنانچــــه این  اســــت: بصیــــرت و صبــــر
دو عنصــــر وجود داشــــت، دشــــمن هیچ 
کاری نمی توانــــد بکند. اگــــر چنانچه صبر 
و تواصــــی به حــــق و بصیــــرت در جامعه 
وجــــود داشــــته باشــــد ایــــن جامعــــه به 
آســــانی دســــتخوش تحــــرکات دشــــمن 

نخواهد شد.

 کار دشــــمن وارونه نمایــــی حقیقــــت و   �
دروغگویی در باب حقیقت است. شش 
ســــال اســــت که همدســــت عرب آمریکا 
دارد مردم مظلوم یمن را در خانه و خیابان 
بمبــــاران  مدرسه شــــان  و  بیمارســــتان  و 
می کند. بــــه مجرد اینکــــه از طرف یمنی ها 
کاری انجام می گیرد فریــــاد تبلیغات اینها 
بلند می شود، سازمان ملل هم می گوید. 
واقعا زشتی کار سازمان ملل در این زمینه 
از کار آمریــــکا بدتــــر اســــت. آن را بــــه خاطر 
شــــش ســــال بمباران محکوم نمی کنند 
این را به خاطــــر اینکه در مواقعی دفاعی از 
خودش کرده و این دفاع کارگر شده این را 

مالمت می کنند.

 آمریــــکا بزرگتریــــن زرادخانــــه  اتمی در   �
دنیا اســــت. تنها دولتی که بمب اتم را تا 
حاال بــــه کار برده. 220 هزار نفــــر را در یک 
روز قتل عام کرده. آمریــــکا از مجرمی که 
مخالف خودش را با اره تکه تکه می کند، 
حمایــــت می کند و بعــــد می گوید که من 
طرفــــدار حقــــوق بشــــر هســــتم. داعش 
را آمریــــکا خــــودش ایجــــاد کــــرد، امــــا به 
بهانــــه  وجــــود داعش در عراق و ســــوریه 
پایگاه نظامی درســــت می کنند. بایستی 
که  کننــــد  آمریکایی هــــا عــــراق را تخلیــــه 
خواســــت خــــود عراقی هاســــت، قانــــون 
 بایستی زودتر 

ً
آنهاست؛ ســــوریه را حتما

. تخلیه کنند؛ هر چه زودتر



چــون بــر اســاس صــورت مجلــس شــماره 2852 مورخه 
1399/11/30 و نقشــه ذیل این آگهی و برابر تأییدیه شــماره 
8/9229 مورخه 99/11/26 جهاد کشــاورزی شهرستان رزن و 
طبق ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع، رأی 
افراز به شــماره 3017 مورخــه 1399/12/09 یک باب چهار 
دیواری )جهت احداث یک واحد گوســفند داشتی( به مساحت 
1906 )یک هزار و نهصدوشش مترمربع( واقع در اراضی کهریز 
بغاذی، پالک اصلی 194 بخش پنــج همدان، حوزه ثبتی رزن 
به نام اســماعیل خان آبادی فرزند ابراهیم، صادر گردیده است. 
لذا مراتب طبق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد الزم االجرا جهت 
اطالع تمام مالکین مشاعی و اشخاص ذوالحقوق منتشر/ اخطار 
می گــردد تا در صورت لــزوم با مراجعه به اداره ثبت اســناد و 
امــالک رزن و مالحظــه نقش و صورتمجلس افــرازی مربوطه 
چنانچه به نظریه افرازی صادره اعتراضی داشــته باشند، ظرف 
مدت10 روز از تاریخ انتشار/ ابالغ آگهی، اعتراض خود را به دفتر 
دادگاه شهرســتان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. بدیهی است 
در صورت عدم تســلیم اعتراض نســبت به صدرو سند مالکیت 

قطعه افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد.

آگهی اعالن نظر افراز

م.الف 201
حسین حیدری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رزن
تاریخ انتشار: 1399/12/23

شنبه   23  اسفند 1399    شماره 4756

ورزش6

برتری اکباتان مقابل 
شهرداری در لیگ نوجوانان

تیــــم اکباتان همــــدان در بازی رفت لیــــگ مناطق 
نوجوانان کشور مقابل شهرداری همدان به برتری 

رسید.
ایــــن تیم توانســــت دو بر یــــک مقابل شــــهرداری 

همدان به پیروزی برسد.
امیرحسین  صباحی شکیب دقایق 73 و 85 برای 
تیم اکباتان به ســــرمربیگری حجت دستنبو گلزنی 

کرد.
اکباتانی هــــا در شــــرایطی به مصاف تیم شــــهرداری 
رفتند که شهرداری همدان در محوطه 18قدم این 
تیم به پنالتی رسید و در نیمه اول تیم حریف یک بر 

صفر به رختکن رفت.
دســــتنبو مربی اکباتان در بین دو نیمــــه نیز موارد 
فنی الزم را به بازیکنان انتقال داد و با تعویض های 
به موقع، تیم اکباتان موقعیت های زیادی را مقابل 
دروازه شــــهرداری ایجــــاد کرد و توانســــت در نیمه 
دوم با دو گل توســــط امیر حسین صباحی شکیب 
بــــر روی حرکت تیمی در دقیقه هــــای 73و 85 تیم 
اکباتان از میزبان پیشــــه بگیرد و بــــا همین نتیجه 
نوجوانان اکباتان شــــهرآورد همدان را به نفع خود 

رقم بزند.
بازی برگشــــت سه شــــنبه 26 اســــفند در ورزشگاه 

شهید شمسی پور برگزار خواهد شد.

تساوی ارزشمند زیر پانزده 
ساله های شهرداری در زنجان

در دور دوم مســــابقات مناطق کشور نونهاالن زیر 
15 سال، تیم شــــهرداری مقابل میزبان خود شهباز 

طایی زنجان به تساوی با ارزش دست یافت.
دقیقه 15 بازی این شهبازها بودند که از روی ضربه 
ایستگاهی به گل رســــیدند و 5 دقیقه بعد با پاس 
گل سینا شــــریفی بازیکن مســــتعد و توانمند تیم 
شــــهرداری و با تمام کنندگی عالــــی محمد رمضانی 
توانست گل مســــاوی را وارد دروازه شــــهباز کند، 
نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید، نیمه دوم 
این تیم شهرداری بود که توپ و میدان را در اختیار 
گرفت و با حمات متعدد دروازه شهباز ها را هدف 
گرفت ولی چاشنی شانس با این تیم همراه نبود و 

بازی با نتیجه 1 بر 1 به پایان رسید.
بازی برگشت روز یکشــــنبه 24 اسفند در ورزشگاه 
شــــهید شمســــی پور همدان برگزار خواهد شــــد و 
تکلیف تیم صعــــود کننده به مرحلــــه بعد در این 

بازی مشخص خواهد شد.

الزام به ضدعفونی شدن 
رختکن ورزشگاه 

شهید شمسی پور
دبیــــر هیــــأت فوتبــــال همــــدان گفت: براســــاس 
تنظیمی  برنامــــه  طبق  فوتبــــال  فدراســــیون  اعام 
ذیل در خصوص برگزاری مســــابقات لیگ دســــته 
اول الزم اســــت کلیه باشــــگاه های ورزشــــی که در 
تاریخ های مشــــخص شــــده تمرین دارند 2 ساعت 
قبل ازبرگــــزاری مســــابقات باهماهنگی علی بالی 
سرپرســــت زمیــــن وکمتیــــه مســــابقات زمیــــن را 
دراختیار نماینده فدراســــیون جهــــت ضدعفوفی 

رختکن ها و برگزاری مسابقه قرار دهند.
شــــهرداری  نونهــــاالن  اســــفندماه   24 یکشــــنبه 

همدان- شهباززنجان 14،30
شهرداری،هیات  جوانان  ماه  اســــفند   25 دوشنبه 

فوتبال سلماس 14،30
نوجوانــــان  اســــفندماه   26 شــــنبه  ســــه 

اکباتان،شهرداری همدان 14،30
این مســــابقات در ورزشــــگاه شــــهید شمسی پور 

برگزارخواهد شد
کمتیه مسابقات نسبت به تعیین نماینده هیأت 
در معیت نماینده فدراســــیون 24 ســــاعت قبل از 

برگزاری مسابقات اقدام نماید.

کوتاه از فوتبال همدان

درخشش بانوان کوراش 
همدان در مسابقات کشوری

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بانــــوان رشــــته کوراش 
همدان در مســــابقات قهرمانی کشــــور و انتخابی 

تیم ملی خوش درخشیدند.
کوراش  قهرمانــــی  رقابت هــــای  دوره  هشــــتمین 
آزاد اسامی  که به میزبانی دانشگاه  کشور  بانوان 
بجنــــورد برگــــزار شــــد، با نشــــان آوری ســــه بانوی 

همدانی به پایان رسید.
در وزن منهــــای 52 کیلوگــــرم ایــــن رقابت ها لیا 
سیاهپوشــــی از همــــدان به نشــــان نقره دســــت 
یافــــت و در وزن منهــــای 70 کیلوگــــرم نیــــز زینب 

جلیل وند از همدان بر سکوی سوم ایستاد.
صبــــا  کیلوگــــرم   78 منهــــای  وزن  در  همچنیــــن 

کرمعلی از همدان نشان طا را به دست آورد.
تیم منتخب همدان نیز در بخش تیمی این دوره 
از مسابقات بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت.

ایــــن ســــه ورزشــــکار همدانــــی بــــا درخشــــش در 
مسابقات کشوری برای حضور در اردوی تیم ملی 

شدند. انتخاب 
نفــــرات برگزیــــده کــــوراش بانــــوان کشــــورمان به 
مسابقات داخل سالن آســــیا و مسابقات جهانی 

»گوا« هند اعزام می شوند.

خبـــر

پاس به کادر فنی 
فصل قبل رسید

قدردانی هواداران از رئیس هیأت فوتبال همدان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: میثم ناصرنژاد- پــــس از کش و 
قوس فراوان و 10 روز باتکلیفی پاس در انتخاب سرمربی 
جدید، باالخره قرعه به نام احمد جمشــــیدیان و کادر فنی 

فصل قبل پاس افتاد.
درخواســــت حاجــــی بابایــــی نماینــــده مــــردم همدان و 
از هیــــأت مدیره  فامنین در مجلس شــــورای اســــامی 
از بین علــــوی یا  انتخــــاب ســــرمربی جدیــــد  بــــر  مبنــــی 
جمشــــیدیان ســــبب شــــد تــــا قرعــــه در نهایت بــــه نام 

بیفتد. جمشیدیان 
علوی درخواســــت پاســــی ها بــــرای حضــــور در همدان را 
رد کــــرد چرا کــــه نامش به عنــــوان سرپرســــت تیم فوالد 
کنفدراسیون  به  آســــیا  باشگاه های  جام  برای  خوزستان 
فوتبــــال آســــیا )ای اف ســــی( ارســــال شــــده و نمی توان 

تغییری را ایجاد کرد.
براین اساس امیر عظیمی مدیرعامل پاس نیز پنجشنبه 
گذشــــته با علــــی قربانی مربــــی فصل قبل پــــاس دیداری 
حضــــوری برگزار کرد و ســــپس این مربی رهســــپار تمرین 

سفید و سبزپوشان شد.
قرار است امروز شــــنبه احمد جمشیدیان و سایر اعضای 

کادر فنی تیم به تیم ملحق شوند.
پنجشــــنبه و جمعــــه گذشــــته نیز علــــی قربانی بــــه همراه 
علیرضا رضایــــی و محمدرضــــا کیانی تمرین تیــــم پاس را 

برگزار کردند.
گفته می شود بهمن طهماســــبی و سجاد بیگی به همراه 

جمشیدیان به تمرین پاس ملحق خواهند شد.

نقش کلیدی صوفی در آرامش پاس �
از هفته گذشــــته تا به امروز شاهد بودیم که آقایان صوفی 
و عظیمی به خواست هواداران پاس جامه عمل پوشانده 
و باب مذاکره با گزینه های مورد درخواســــت آنها را به اجرا 

گذاشت.
عباس صوفی اگرچه نقش مستقیم در تصمیم گیری تیم 
پاس ندارد اما هرزمان که مسووالن ارشد استان خواسته 

اند، به مسایل پاس ورود پیدا کرده است.
مخصوصا در شــــرایطی که پاس در وضعیــــت بحرانی قرار 
گرفتــــه بود و حواشــــی امــــان تیــــم را بریده بــــود، صوفی با 
ورود به موقع توانســــت ضمــــن برقراری آرامــــش در تیم، 
مدیرعامل پاس را نیز در ســــمت و سوی فضای همدلی و 

اتحاد سوق دهد.
امیــــر عظیمــــی نیز به واســــطه درخواســــت هــــواداران، به 
برقراری این اتحاد و همدلی قوت بخشــــید و اکنون پاس 

در ثبات روحی روانی خوبی قرار دارد.
قطعا تغییرات می تواند شوک روحی خوبی در تیم باشد و 

پاس را در مسیر موفقیت قرار دهد.

گیری مسووالن  امیدواریم خواســــته هواداران و تصمیم 
باعث شــــود تا ضلع اصلــــی تیم که بازیکنان هســــتند نیز 
در نــــوک پیکان رقابت پاس در لیگ 2، شــــلیک موفق به 

اهداف پیش رو داشته باشند.
 قدردانی هواداران از مسووالن �

هواداران پاس مراتب ســــپاس و قدردانــــی خود را از امیر 

عظیمی مدیرعامل باشگاه، عباس صوفی رئیس هیأت 
فوتبــــال، دکتر حاجــــی بابایــــی نماینده مــــردم همدان و 
فامنین در مجلس، سیدســــعید شــــاهرخی اســــتاندار و 
حمید ســــیفی مدیــــرکل ورزش و جوانــــان بابت توجه به 
خواســــته هــــواداران و اعتماد بــــه کادر فنــــی فصل قبل 

اعام داشتند.

هدف گذاری قایقران همدانی برای کسب سهمیه المپیک
هگمتانه، گروه ورزش: قایقران همدانی برای کســــب ســــهمیه المپیک توکیو، از روز پنجشنبه در 

اردوی تیم ملی قایقرانی حضور یافت.
دور جدید اردوی تیم ملی روئینگ از روز پنجشنبه به میزبانی دریاچه آزادی دایر شده است.

کیمیا زارعی تنها قایقران همدانی حاضر در این اردوی تیم ملی اســــت. مسابقات کسب سهمیه 
روئینگ المپیک توکیو اردیبهشت ماه ســــال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. به همین 

منظور تیم ملی روئینگ کشــــورمان برای حضور موفق در مسابقات انتخابی المپیک دور جدید 
تمرینات خود را با حضور 6 پارو زن در 2 بخش آقایان و بانوان آغاز کرده اســــت. ســــولماز عباســــی 
مربی و هما خاتمی کمک مربی اردو تهران هســــتند. کیمیا زارعی پیش از این در مســــابقات لیگ 
برتر کشور حایز نشان شده بود. این ورزشکار همدانی سابقه کسب نشان در بازی های آسیایی 

را نیز دارد و اکنون شانس اصلی ورزش همدان برای کسب سهمیه المپیک به شمار می رود.

انصراف پاس همدان از جام حذفی
هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس همدان با توجه به مشکات مدیریتی اش از جام حذفی انصراف داد.
پاسی ها که با کسب یک پیروزی خود را به مرحله  یک شانزدهم جام حذفی رسانده بودند، تصمیم 
گرفتند که از این مســــابقات انصراف دهند تا پارس جنوبی حریف این تیم به مرحله یک هشــــتم 

جام حذفی صعود کند.
بنابراین بازی این تیم مقابل پارس جنوبی جم دسته یکی که در مرحله  قبلی نود ارومیه را شکست 

داده بود برگزار نشد و شاگردان محمد نصرتی بدون انجام مسابقه به مرحله  بعدی راه پیدا کردند.

در گلریزان خیران ورزش همدان تحقق یافت

جمع آوری 42 میلیون تومان 
برای آزادی زندانیان غیرعمد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیــــأت ورزش های 
همگانــــی همــــدان گفــــت: 42 میلیــــون تومــــان برای 
آزادســــازی زندانیــــان محکوم بــــه دیه از ســــوی خیران 

ورزش دوست جمع آوری شد.
هادی ســــبزواری اظهار کرد: این اقدام در قالب پویش 

نذر رهایی و به صورت گلریزان برگزار شد.
وی اضافه کرد: در اجرای این پویش ورزشکاران باستانی 
و پهلوانــــی نیز بــــه اجرای نمایــــش پرداختند و شــــاهد 

استقبال چشمگیر خیرین ورزش همگانی بودیم.

رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان خاطرنشان 
کرد: این مراســــم شــــامگاه چهارشــــنبه به مناســــبت 
مبعــــث رســــول اکــــرم )ص( در زورخانه پهلــــوان علی 

میرزای همدانی برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی از زندانیان 
بــــه خاطر جرائم غیر عمد و مقادیر بســــیار اندک در بند 
هســــتند، گفت: کوچکترین کمک مالی منجر به آزادی 
این زندانیان می شــــود و این گلریزان با کمک خیران و 

مسؤوالن به طور قطع ادامه خواهد یافت.

ح شد: در نشست مدیرکل ورزش با اعضای ورزش شهروندی مطر

حفظ زمین فوتبال 60 ساله حصار همدان نیازمند راهکار قانونی
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان 
همدان گفت: حفــــظ زمین فوتبال 60 ســــاله محله حصار 
شــــهر همدان نیازمند راهــــکار قانونی و عزم مســــووالن 

اجرایی است.
حمیــــد ســــیفی در دیــــدار با اعضــــای ورزش شــــهروندی 
شــــهرداری همــــدان اظهــــار کــــرد: ایــــن زمین میعــــادگاه 
ســــتاره های فوتبال همدان بوده و اکنون نیز بســــیاری از 

تیم های فوتبال محات در این زمین تمرین می کنند.
وی بیــــان کرد: انتظــــار می رود مســــووالن اجرایی همدان 
با بررســــی و اقدام الزم اجــــازه ندهند این زمیــــن که دارای 
چمن طبیعی بوده و توســــط اهالی محل حفظ و نگهداری 

می شود، تغییر کاربری داده شود.
ســــیفی با تأکید بر اینکــــه حوزه حقوقی دســــتگاه ورزش 
اســــتان آماده بررســــی راهکارهای قانونی در حل و فصل 
 ، این مشکل است، گفت: سایر نهادها نظیر شورای شهر

شهرداری و دستگاه های مرتبط نیز باید همکاری کنند.
وی، وجود دهکده ورزش محات در جاده رباط همدان به 
وســــعت 20 هکتار را ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه 
فضای ورزش شــــهر دانســــت و گفــــت: آمــــاده همکاری 
در زمینه مطالعات مهندســــان عمرانی دســــتگاه ورزش 

استان در نقشه این طرح هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: توسعه 
ورزش شهروندی بســــیار حایز اهمیت است و به عنوان 

بازوی توانمند ورزش استان مورد توجه قرار دارد.
وی افزایش ســــرانه ورزشی را بسیار مهم دانست و گفت: 
دســــتگاه های اجرایــــی اســــتان می توانند در ایــــن زمینه 
تعامل الزم را داشــــته باشــــند و ما نیز آماده ارایه مشــــاوره 

کارشناسانه به آن ها هستیم.
ســــیفی با اشــــاره به اینکه در مدت 6 ماهه اخیر با اندکی 
فکرکــــردن و انتخــــاب راه صحیــــح بســــیاری از موانــــع و 

مشــــکات حقوقــــی اداره کل ورزش و جوانــــان اســــتان 
همــــدان با درنظرگرفتن آســــایش و آرامــــش و همچنین 
رضایتمندی مردم رفع شــــده اســــت، گفــــت: نیاز ورزش 
و ورزشــــکاران اســــتان همدان را می دانیم و همواره برای 
ارتقــــاء ظرفیت ها با همراهی مســــؤولین ارشــــد اســــتان 

می کنیم. تاش 
وی در ادامه تصریح کرد: هدف ما خدمت به مردم است 
همچنان کــــه درگذشــــته این مهــــم را معنا کــــردم امروز 
نیز چه مســــؤول باشــــم و چه نباشــــم قلبم برای استان 
همدان و مردم این دیار می تپد و از هیچ تاشــــی فروگذار 

نخواهم بود.
مســــوول ورزش شــــهروندی همدان نیز دراین جلسه با 
قدردانی از همکاری خوب دســــتگاه ورزش استان گفت: 
احیای زمین های فوتبال محات به خصوص زمین چمن 

حصار و دیزج از اهداف اصلی ورزش شهروندی است.
ســــعید پناه آبادی افزود: به دنبال توسعه زیرساخت های 
ورزش شهروندی برای استفاده عموم مردم هستیم و در 

این بین زمین های ورزشی در پارک ها ایجاد شده است.
دبیــــر ورزش شــــهروندی همــــدان نیز در ادامــــه گفت: 
ورزش  دبیرخانــــه  نیــــز  و  عضویــــت  ســــامانه  زودی  بــــه 
استان  اجرایی  مســــووالن  حضور  با  همدان  شهروندی 

می شود. رونمایی 
مرتضی کوکبی افزود: هدف ما رشــــد و توســــعه ورزش در 
بین عموم مردم به صورت محله به محله است و بیش از 

یکصد برنامه را برای سال آینده تدوین کرده ایم.
وی خاطرنشــــان کــــرد: به طــــور قطع ورزش شــــهروندی 
تحول بســــیار عظیمــــی را در ورزش خانه بــــه خانه ایجاد 
می کند و تمام ظرفیت ایجاد شــــده برگرفته از توانمندی 
نیروی انســــانی و متخصص ورزش در ســــطح محله های 

همدان است.

چرایی وداع »هادی چوپان« با دنیای قهرمانی
وه ورزش: نفــــر ســــوم مســــتر المپیا در  هگمتانــــه، گــــر
که وی  ودهنــــگام با دنیــــای قهرمانی دارد  حالی وداع ز
وی خود گایه داشــــت  بارها از کوه مشــــکات پیش ر
اما تاکنون کســــی واکنشی نســــبت به آن نشان نداده 

است.
نام مســــتر المپیا برای ایرانیان با نام هــــای بزرگانی مانند 
فیل هیث، دوریــــان یتس، رانی کلمــــن و... همراه بود و 
تصور اینکــــه روزی یک ایرانی بتوانــــد در الس وگاس در 
برابر دیدگان تماشــــاگران بتواند بسیاری از بزرگان را کنار 
بزند و نشــــان برنز را از آن خود کند سخت بود؛ اما جوان 
شــــیرازی با اراده و تمرکز بر برنامه های مســــتمر توانست 
این رویا را محقق کند و نشــــان برنز مســــابقات 2019 را از 
آن خود کرد، مدالــــی که از »هادی چوپــــان« یک قهرمان 
ملی ســــاخت اما افتخارآفرینی وی در بین حواشی و اخبار 

متعدد بسیاری از رشته های ورزشی گم شد.
ورزشکار ایرانی که سال گذشته در قلب آمریکا با عنوان 
گــــرگ ایرانی توانســــته بود در جایگاه ســــوم قــــرار گیرد و 
امسال نیز در این پیکارها چهارم شد، بعد از بازگشت به 
ایران از مشــــکات پیش روی این عنوان سخن به میان 
آورد و شــــاید بــــا مصاحبه های خود به دنبــــال آن بود که 
ســــیگنال های الزم را به مسووالن ورزش و حامیان مالی 
ارســــال کند. او از ســــختی ها گفت و نوشت، سختی های 
راه اعــــزام چوپان به گونه ای بود کــــه وی در گفت وگویی 
اعام کرد: برای گرفتن روادید 6 چشــــم ضعیف شد سه 
چهره پیر شــــد و هزاران مو ســــفید شــــد. چهار سال روز 
و شــــب از بین رفــــت و میلیون هــــا تومان هزینه شــــد تا 
روادید صادر شــــود. من و هادی و مهدی )مربیان او( پیر 
شــــدیم تا روادید گرفتیم. در کنار مشــــکات اخذ روادید 
شــــرایط اقتصادی ام خوب نیســــت و تأمیــــن هزینه های 
زندگی ســــخت و طاقت فرســــاتر از تمرینات بدنســــازی 
اســــت اما با این وجود اهتزاز پرچم ایران در مستر المپیا 
به من حس بزرگی داد حســــی که می خواهم آن را از خود 

جدا نکنم.

اما با وجود این مشــــکات، گرگ ایرانی اعام کرد تا زمانی 
که در توان داشته باشــــد برای ایران افتخارآفرینی خواهد 
کرد. او حتی در ســــال 2020 که عنوان چهارم مستر المپیا 
را کســــب کرد از پیشــــنهادهای خارجی ســــخن به میان 
آورد. بــــا مطرح شــــدن مشــــکات پیــــش روی چوپان در 
رســــانه های داخلی برخی تصور می کردند که فدراســــیون 
بدنســــازی و پرورش اندام اقدامــــات الزم را برای برطرف 
کردن آن انجــــام خواهد داد اما بعد از نزدیک به 2 ســــال 
گایه گرگ ایرانی از نامایمتی ها ادامه دارد و او در نهایت 
بــــه خاطر این مشــــکات از دنیای قهرمانــــی خداحافظی 

کرد.
انتظــــار خبر خداحافظی گرگ ایرانــــی از دنیای قهرمانی در 
حالی اســــت که تا پیش از چوپان هیچ ایرانی نتوانســــته 
بود در جمع 10 نفر برتر مستر المپیا قرار گیرد و او دومین 
آسیایی بود که از این آوردگاه نشان صید کرد، نشانی که 
شــــاید تکرار آن در آینده راحت نباشــــد و نام چوپان برای 
ســــال ها به عنوان یکی آســــیایی در تاریخ مســــتر المپیا 

ثبت شود.
 » این مشــــکات در حالی اســــت کــــه »ناصــــر پورعلی فر
رئیس سابق فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کمک 
به ایــــن ورزشــــکار ملی را وظیفه فدراســــیون ندانســــت 
و »عبدالمهــــدی نصیــــرزاده« رئیس کنونی فدراســــیون 
نیز وعده داد که نگاه ویژه ای به نفر ســــوم مســــتر المپیا 
داشــــته باشــــد. او در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: چوپان 
یکــــی از افتخارات ورزش ایران اســــت و به عنوان رئیس 
فدراســــیون از تمام اختیــــارات خود برای کمــــک به او در 

کرد. زمینه های مختلف استفاده خواهم 
به نقــــل از ایرنا، وعده نصیرزاده هــــر چند نوید بخش آن 
بود که قهرمان ملی ایران به راحتی بر دغدغه های پیش 
رو غلبــــه می کند اما تاکنــــون خبری از تحقــــق این وعده 
در هیچ رســــانه ای منتشر نشــــده و متن بلند باالی گرگ 
ایرانی در فضای مجازی نشــــان از آن دارد که وی بیش از 

گذشته نیاز به کمک دارد تا بر مشکات غلبه کند.
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7 پزشکی 
و سالمت

هگمتانه گزارش می کند:

اعتماد مردم
 به واکسن وطنی کرونا

هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــامت - زهــــرا ذوالفقاری: 
عملیات برای ســــاخت دارو و واکسن برای درمان بیماری 
کووید-19 از همان نخستین روزهای شیوع این ویروس 
در نقــــاط مختلــــف جهــــان آغــــاز شــــد و غول هــــای بزرگ 
داروسازی برای تولید هرچه سریع تر واکسن این بیماری با 
هم به رقابت پرداختند، به طوری که اکنون نزدیک به 230 
شرکت دارو سازی در حال ساخت واکسن کرونا هستند، 
که شــــرکت های داروســــازی ایرانی هم در این بین عقب 
ننشســــته اند و پروژه های مختلف تولید واکسن کرونای 

ایرانی در کشور توسط محققان در حال پیشرفت است.
در این راستا 8 پروژه فعال است، اما در کنار واکسن های 
خارجی، موضوع اعتماد به واکســــن کرونــــای ایرانی مطرح 
شــــد که بر اســــاس آمارهای اعام شــــده بیش از نیمی از 

جامعه به این واکسن اعتماد داشتند.
ورود بیماری هــــای غیر منتظــــره به زندگی بشــــر و تهدید 
جان هزاران انســــان، محققــــان را وادار به تولیــــد داروها و 
واکســــن هایی کرده تا زندگی جریان داشــــته باشــــد. تب 
تیفوئید، مننژیت، ســــیاه ســــرفه، فلــــج اطفــــال، اوریون، 
ســــرخک، هپاتیــــت ب، ابــــوال و … از جملــــه بیماری هایی 
هســــتند که واکســــن آنها ســــاخته شــــده و در دسترس 
اســــت. تولید هر یک از این واکسن ها صد سال، هشتاد 

سال، پنجاه سال، سی سال و…زمان برده است.
اما پاندمی یک ســــاله کرونا کاری کرد که ســــاخت واکسن 
برای آن رکورد بزند به طوری که با گذشــــت یک ســــال از به 
وجود آمدنش، چندی اســــت که ساخت و تولید واکسن 
کرونا در کشــــورهای مختلف و همچنین ایران آغاز شــــده 

است.
ســــازمان جهانی بهداشــــت اعام کرد کــــه در حال حاضر 
بیش از 230 شــــرکت داروســــازی در نقاط مختلف دنیا در 
حال ساخت واکسن کرونا هســــتند و 60 واکسن مرحله 
آزمایش های بالینی روی انســــان را طی می کند که 20 مورد 
از آنهــــا به مراحل نهایی آزمایش رســــیده اند و حداقل 85 
آزمایش روی حیوانات  واکســــن در مرحله پیش بالینی و 

فعال  است.
« و »بایون تک«،  سه واکسن شرکت های داروسازی »فایزر
کســــفورد« در حــــال حاضر مجوز اســــتفاده  »مدرنــــا« و »آ
اضطــــراری را گرفته انــــد و واکسیناســــیون در بیش از 40 

کشور آغاز شده است.
تزریــــق واکســــن فایزر بــــا حاشــــیه های فراوانــــی از جمله 
عوارضــــی همچــــون فلج صــــورت همراه بــــوده و مرگ هم 
گزارش شــــده تــــا جایی کــــه چندین کشــــور تزریــــق آن را 

متوقف کردند.
رژیم صهیونیستی نیز درمورد واکسن فایزر هشدار داده 
و اعام کرده که واکسن کووید19 فایزر در برابر شاخه های 
جدید ویــــروس کرونا مقــــاوم نیســــت و مصونیت ایجاد 

شده توسط یک دوز آن کمتر از میزان اعام شده است.
دولت نــــروژ نیز پرونده مرگ 23 ســــالمندی که واکســــن 
فایــــزر دریافت کــــرده بودند را بررســــی می کنــــد همچنین 
حداقل یک مرگ در ژاپن در پی تزریق این واکســــن اعام 
شــــده و در فناند 32 مورد عوارض جانبی تزریق واکسن 

فایزر گزارش شده است.
در ایران نیز شرکت های داروسازی و واکسن سازی اقدام 
به تولید واکسن کرونا کرده اند، که به گفته تولیدکنندگان 
آن مراحــــل آزمایش بالینی را با موفقیت ســــپری کرده و با 
قاطعیت اعام می شــــود که در برابر کرونای انگلیسی نیز 

پاسخ گو است.
در کنار تولید واکسن های خارجی و خبر موفقیت ایران در 
تولید واکسن، ســــخنان زیادی در بین افراد جامعه مطرح 

شد.
برخی افراد، معتقد بودند که اگر این واکســــن کارایی الزم 
را داشــــته باشــــد، قطعا از آن اســــتقبال خواهند کرد، عده 
دیگــــری در این رابطــــه اذعان کردند، آنچــــه حاصل تاش 
متخصصان کشــــورمان است جای غرور و به خود بالیدن 

دارد.
بعضی ها هم گفتند، روزگاری که ما ایرانی ها بوعلی ســــینا 
و ابوریحان و رازی داشــــتیم، غربی ها الفبای پزشکی را هم 
نداشــــتند. ایرانــــی می تواند واکســــن بســــازد. خودتحقیر 

نباشیم.
با این حال عده ای از افراد جامعــــه هم بودند که اظهار بی 

اعتمادی به واکسن تولید داخل می کردند.
عده دیگری نیز گفتند که تنها در صورتی به واکسن ایرانی 
اعتمــــاد خواهند کرد که مســــؤولین پیش از مــــردم آن را 

تزریق کنند.
به همین منظور گفتگویی را بــــا افراد جامعه در خصوص 

اعتمــــاد به واکســــن ایرانــــی کرونا و نظــــرات آنهــــا در این 
خصوص داشته ایم.

خانــــم میانســــال همدانی به خبرنــــگار هگمتانــــه، در این 
خصوص گفت: از اینکه می بینم ایران نیز موفق به ساخت 

واکسن کرونا شده است بسیار خوشحال هستم.
ژاله علــــوی اظهار کرد: من نمی دانم چــــرا بعضی می گویند 
که ایران توان ساخت واکســــن را ندارد، چطور کشورهای 
خیلی پایین تر از ایران توانســــته اند واکسن کرونا را تولید 

کنند، اما ایران نتواند.
وی با اشــــاره به ســــابقه پزشــــکی در ایران گفــــت: ایران از 
گذشته ها دارای محققان پزشــــکی همچون بوعلی سینا 
بوده، و با این پیشــــینه و ریشــــه تاریخی، به طور قطع ایران 

زمینه ساخت واکسن کرونا را دارد.
وی بیان کرد: اگر به ما بگویند از بین واکسن ایرانی کرونا و 
واکسن خارجی یکی را انتخاب کنید، ما به طور قطع ایرانی 

را انتخاب می کنیم.
فائزه محمــــدی یکی از شــــهروندان همدانی هــــم در این 
خصوص گفت: شــــنیده ام که واکســــن ایرانــــی که بنیاد 
برکت ساخته است، از تمام واکســــن هایی که برای کرونا 

ساخته شده، بهتر است.
وی عنوان کرد: هر روز منتظر شــــنیدن یک خبر خوش در 
آغاز مرحله واکسیناســــیون گســــترده واکسن  خصوص 

ایرانی هستیم.
وی در مورد اعتماد به واکســــن ایرانی کرونا گفت: هر چه 
باشــــد بهتر از واکسن های خارجی است که نمی دانیم چه 
عوارضی دارد، مــــن به هم وطن های خــــودم در این زمینه 
اعتمــــاد می کنــــم و می دانم بــــه دنبال منافع مردم شــــان 

هستند.

محمــــدی گفــــت: هــــر روز اخبــــاری را مبنــــی بــــر عوارض 
خاطــــر  همیــــن  بــــه  می شــــنویم،  خارجــــی  واکســــن های 

نمی توانیم به واکسن خارجی اعتماد کنیم.
وی در ادامه ســــخنانش اظهار کرد: زمانی که می خواستند 
واکســــن فایــــزر بخرند، اســــترس گرفتــــه بودیــــم که این 
واکسن عوارض دارد و هنوز جواب نداده است، اما وقتی 

رهبر انقاب خرید آن را ممنوع کرد خیالمان آسوده شد.
این شــــهروند همدانی گفت: بهتر است به دانشمندان 
خودمان اعتماد داشته باشیم تا اینکه به دیگران اعتماد 

کنیم.
خانــــم جان فدا،کــــه بیمار ام اس اســــت، در ایــــن رابطه در 
گفتگــــو با خبرنــــگار هگمتانه گفت: از 15 ســــال قبل این 
بیماری را دارم و از داروهای ام اس ایرانی اســــتفاده می کنم 
و بــــا افتخار و با اعتمــــاد و خیال راحت اگر واکســــن ایرانی 

باشد، من استفاده خواهم کرد.
پرویــــن طالبی یک شــــهروند دیگر نیــــز در این خصوص 
اظهار کرد: واکســــن کرونای ایرانی، نشان توان مملکت و 

اقتدار ماست.
علــــی فاطمی نایــــب رئیس انجمــــن داروســــازان ایران در 
گزارشــــی که در خبرگزاری مهر آمده است، به سابقه خیلی 
طوالنی ایران در ســــاخت واکســــن اشــــاره کــــرده و گفته 
اســــت: ایران از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار اســــت 
و ســــال های زیادی اســــت که سابقه ســــاخت واکسن و 

مایه کوبی را داریم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بــــه معیارهای مورد نیاز برای 
داشتن یک واکســــن اســــتاندارد تصریح کرد: متغیرهای 
مختلفی برای دسترســــی به یک واکسن استاندارد وجود 

دارد.

فاطمی بــــه شــــرایط نگهداری واکســــن به عنــــوان اولین 
مؤلفه یک واکســــن اســــتاندارد اشــــاره کــــرد و گفت: هر 
کشوری باید شرایط نگهداری واکسن ها را بر اساس تأیید 
آزمایشگاه های خودش مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، به ایمنی و اثربخشی 
واکسن ها اشــــاره کرد و افزود: ایمنی واکسن یعنی اینکه 
عاری از انواع باکتری ها و عفونت ها و همچنین مواد تب زا 
باشد، وجود مواد تب زا در واکسن می تواند با عارضه برای 

افراد همراه باشد.
فاطمی با اشاره به برخی افزودنی ها در ساخت واکسن ها 
گفت: ممکن اســــت در مواردی شاهد اضافه کردن مواد 
افزودنی به واکســــن ها باشــــیم کــــه می تواند منشــــأ بروز 
عــــوارض برای عده ای شــــود، بنابراین، ایمنــــی محصول از 

درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
نایــــب رئیس انجمــــن داروســــازان ایــــران، به اثربخشــــی 
واکســــن اشــــاره کرد و افزود: نقش واکسن این است که 
ایمنــــی فرد را در مقابل عامل بیمــــاری زا، بیدار می کند و به 

مقابله با عامل خارجی می پردازد.
فاطمی در پاســــخ به این ســــوال که مردم چگونــــه باید به 
واکسن ســــاخت داخل اعتماد کنند، گفت: برای ساخت 
و تولید واکسن در هر کشوری، نهاد نظارتی وجود دارد که 
این مسؤولیت در کشــــور ما بر عهده سازمان غذا و دارو 
است. تأیید یک محصول در ســــازمان غذا و دارو به هیچ 
عنوان تحت تأثیر نام و نشــــان محصول قــــرار نمی گیرد و 
اصواًل با کد مجهول به دســــت پژوهشگر می رسد تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
فاطمی گفت: وقتی واکســــن بــــه بازار می آیــــد، نباید هیچ 

گونه نگرانی بابت استفاده از آن وجود داشته باشد.

تأثیر ویژه ورزش بر مقابله با ویروس کرونا
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: عضو هیأت علمی دانشکده علوم 
ورزشی دانشگاه فردوسی از افزایش ســــطح سلول های ایمنی خون افراد 

با ورزش خبر داد.
به نوشته ایسنا، حمیدرضا طاهری در خصوص فعالیت های بدنی و تأثیر 
ورزش بر بیماری کرونا اظهار کرد: انســــان در طول شــــبانه روز به اکسیژن، 
غذا، خواب و حرکت نیازمند اســــت. گرچه سه مورد اول بافاصله پس از 
آنکه خللی در وجودشــــان ایجاد شود واکنش نشــــان می دهند، اما نبود 

حرکت و ورزش در زندگی روزمره انســــان ها بعــــد از مدتی بافاصله خود را 
نمایــــان می کنند. وی افزود: ورزش و فعالیت هــــای بدنی در مورد بیماری 
کرونــــا و مقابله با آن می تواند کارکردهای مختلفی داشــــته باشــــد. یکی از 
این کارکردها، فیزیولوژیک اســــت. ســــطح ســــلول های ایمنی خون افراد 
با داشــــتن تحرک الزم افزایش پیدا می کند و افزایش ســــطح ایمنی باعث 
مقاومت در برابر هر ویروسی می شــــود. بنابراین افراد می توانند با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، فعالیت های بدنی را جزو برنامه های اصلی زندگی 
خود قرار دهند. عضو هیأت علمی دانشــــکده علوم ورزشــــی دانشــــگاه 
فردوسی خاطرنشــــان کرد: برای ابتا به ویروس کرونا فرقی بین ورزشکار 

و غیر ورزشکار نیست و همگان ممکن است در معرض این بیماری قرار 
بگیرند، اما کسانی که عارضه شدیدتری را تجربه می کنند و یا بیماری منجر 
به فوت آن ها می شود، ســــطح فعالیت های بدنی پایین تری دارند؛ یعنی 
ســــطح ســــلول های ایمنی خون پایینی دارند. وی ادامه داد: یکی دیگر از 
مزایای فعالیت بدنی و ورزش، کارکرد اجتماعی آن است. شرایط متفاوت 
زندگی در مدت زمان شیوع کرونا نشان داد، افراد حتی در ارتباط با خانواده 
خود، از مهارت های ارتباطی و اجتماعی کافی برخوردار نیستند. قبل از آغاز 
شیوع کرونا به دلیل اینکه اعضای خانواده ســــاعت های زیادی را در کنار 
هم نبودند، این مســــاله زیاد مشهود نبود، اما امروز با توجه به اینکه افراد 

خانــــواده در کنار هم قرار دارند و شــــرایط خاصی را تجربــــه می کنند، ورزش 
گاهی بدنی افــــراد را افزایش و از  می تواند آرامــــش، اعتماد به نفس، خود آ
طرفی دیگر ترس را نســــبت به بیماری کرونا کمتر نماید. معاون فرهنگی 
اجتماعی و دانشــــجویی دانشــــگاه فردوســــی در مــــورد اثــــرات تعطیلی 
ورزشــــگاه ها و مســــابقات ورزشــــی و کاهش هیجانات اجتماعی عنوان 
کرد: در گذشــــته افراد با حضور در ورزشــــگاه ها و تماشــــای ورزش زمانی از 
اوقات فراغت خود را به این کار اختصاص می دادند، ولی امروز تماشاچی 
تلوزیونی افزایش یافته و این موضوع، ســــکون و بی تحرکی افراد را بیشتر 

کرده است که قطعا یک آسیب به شمار می رود.

افزایش شیردهی مادر 
سبب ایمنی نوزاد در دوران 

کرونا می شود

هگمتانه، گروه پزشــــکی و سامت: محمد راوری 
عضو کمیته کشــــوری تغذیه با شــــیر مادر گفت: 
در دوران کرونا، زمان شــــیردهی بــــه نوزادان باید 
افزایــــش یابــــد زیــــرا ایمنی کــــودک با شــــیر مادر 
تقویت می شــــود و در برابــــر این پاندمــــی ایمنی 

می کند. پیدا 
کانال سامت، وی ادامه داد: با وجود  به نوشته 
کرونا، هیچ  از شــــیوع ویروس  گذشت یک سال 
پژوهشــــی حکایــــت از انتقــــال ایــــن ویــــروس از 
طریق شــــیر مادر ندارد. حتی مشــــاهده شده که 
شــــیر مادر در تماس با ویــــروس، باعث نابودی 

می شود. آن 
وی گفت: نوزاد باید با شــــیر مادر تغذیه کند زیرا 
هــــم باعث پیشــــگیری از ابتا به کرونا می شــــود 
بــــه این  ابتــــای مادر  اینکــــه در صــــورت  و هــــم 
ویروس، آنتی بادی در بدن او ترشــــح می شود که 
از طریق شــــیر به نوزاد منتقل شده و از ابتای او 

می کند. پیشگیری 
عضو کمیته کشــــوری تغذیه با شــــیر مــــادر بیان 
کــــرد: در دوران کرونــــا، شــــیردهی بــــه کــــودکان 
با شــــیر مادر  کودک  باید طوالنی تر شــــود، ایمنی 
تقویت می شــــود و در برابــــر این پاندمــــی ایمنی 

می کند. پیدا 
راوی گفت: مــــادران مبتا به کرونا نباید از انتقال 
ویروس از طریق شــــیردهی بترسند و فقط باید تا 

شود. رعایت  بهداشتی  نکات  هفته  دو 

بدانیم

در محضر بوعلی سینا

هگمتانــــه، گــــروه پزشــــکی و ســــامت: بیــــداری 
اشــــتها را زیــــاد می کنــــد و چــــون مــــواد را تحلیل 
از بین  را  نیــــرو  می برد، گرســــنگی می آورد و چون 

می دهد. کاهش  را  هضم  می برد، 
هر نوع پهلوبه پهلو شــــدن در بین حالت خواب 

است. نامطلوب  بسیار  بیداری  و 
بیداری در تمــــام کنش های خود برعکس خواب 
اســــت. لیکن اگر بیداری از حد بگذرد، مزاج مغز 
به هــــم می خــــورد و به نوعــــی خشــــکیدن مبتا 
می شــــود و ناتوان می گردد. در نتیجــــه به نیروی 
عقــــل اختال روی مــــی آورد، اخاط می ســــوزند و 

می کنند. بروز  شدید  بیماری های 
کتاب اول قانون؛ ترجمه هژار؛ ص218

یبوست
مادر تمام بیماری ها

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: یبوست به 
200 بیماری وقتی به موقع ســــم از  تنهایی یعنــــی 
بدن خارج نشــــد ســــموم بر می گردد داخل خون 
و خــــون هم که همه جا مــــی رود و همه جا را دچار 

می کند. مشکل 

عوامل ایجاد یبوست: �
1.آب بیــــن غذا خوردن)از نیم ســــاعت قبل تا دو 

ســــاعت و نیم بعد از غذا نوشیدنی میل نکنید(
نگهدارنده ها و  افزودنی  2.مواد 

3.غذای مانده شده شب و روز قبل
4.چای و قند و شکر

5.فشار اعصاب در تشدید یبوست مؤثر است.
6.پرخوری

تضعیف ایمنی بدن در پی خواب نامناسب �
بــــه نوشــــته کانــــال ســــامت، متأســــفانه یکی از 
کننده ایمنــــی، تغییر زمان خواب  موارد تضعیف 
افراد اســــت، برخی خانواده ها تا حدود ساعت 3 
بامداد بیدار هســــتند و در مقابل، ظهر از خواب 
بیــــدار می شــــوند که ایــــن عمل باعــــث ضعیف 

می شود. بدن  ایمنی  شدن 
همچنیــــن در بعضی موارد کــــم خوابی را در افراد 
 توصیه می شــــود برای 

ً
شــــاهد هســــتیم که حتما

تقویت ایمنی بدن؛ مــــدت زمان خواب و بیداری 
کنید. را در طول شبانه روز اصاح  خود 

دانستنی ها

تغذیه در دوران کرونا چقدر اهمیت دارد؟
1- تنهــــا مواد مورد نیــــاز را خریداری 
کنید خیلــــی از افراد بــــه این دلیل 
کــــه بایــــد در دوران قرنطینه مدت 
زیــــادی را در خانه بماننــــد، بیش از 
اندازه مورد نیازشــــان خرید می کنند. خرید بیش از اندازه از 
روی نگرانی و ترس، می تواند عواقب منفی مانند باال رفتن 
قیمت  مواد غذایی، اســــراف و توزیع نابرابر آنها را در کشور 

به همراه داشته باشد.
به نوشــــته مجله ســــامتی دکتر کرمانی، مهم اســــت که 
عــــاوه بر نیاز های خود، نیاز دیگــــران را نیز در نظر بگیرید. 
مــــواد خوراکی کــــه از قبل در خانــــه دارید را بررســــی کرده و 
فقــــط آنچه که نیــــاز دارید بخرید. ممکن اســــت فکر کنید 
که به خاطر ماندن طوالنی مــــدت در منزل به مواد غذایی 
بیشتری نیاز دارید، اما بهتر است از آنچه که قبا خریداری 
کرده ایــــد، اســــتفاده کنیــــد. مــــواد غذایی که زود فاســــد 
می شــــوند را به اندازه ی همیشــــه و به مقدار کم خریداری 
کنید. بــــا این روش می توانید از هــــدر رفتن غذا جلوگیری 

کنید و به بقیه افراد نیز فرصت خرید را بدهید.
2- ابتــــدا از مــــواد غذایی فاسد شــــدنی اســــتفاده کنید 
مصرف مواد غذایی تــــازه ای که تاریخ انقضاء کوتاه مدتی 
دارند و سریع فاسد می شــــوند را در اولویت قرار بدهید. 
اگر برای خرید مواد غذایی تازه مانند میوه ها، سبزیجات، 
لبنیــــات دسترســــی راحتی داریــــد، ابتــــدا از همین مواد 
غذایی اســــتفاده کنید و بعد ســــراغ مــــواد غذایی دیگر 
که فاسدنشــــدنی هســــتند بروید. میوه ها و ســــبزیجات 
یخ زده نیــــز به اندازه نوع تازه ی آنها مــــواد مغذی و مفید 
دارند. در صورت نبود مواد غذایی تــــازه می توانید از نوع 
یخ زده آنها نیز اســــتفاده کنید. بــــرای دوری از هدر رفتن 
غــــذا، می توانید هر آنچه کــــه از مواد غذایــــی باقی ماند را 

کنید. فریز 
3- غذای خانگی بپزید در مواقع عادی بســــیاری از افراد به 
خاطر مشغله کاری فرصت کافی برای پخت غذای خانگی 
را ندارنــــد و غذای آمــــاده می خورند. حاال که بــــه اجبار خانه 

نشین شــــده اید و وقت بیشــــتری را در خانه می گذرانید، 
بهتر اســــت وقت بگذارید و غذای خانگی درســــت کنید. 
بسیاری از دستور پخت های سالم و خوشمزه را می توانید 
اینجــــا پیدا کنید. بــــا خوراکی هایی که در دســــترس دارید، 
غذای جدید درست کنید. به یاد داشته باشید که دستور 
غذاهای ســــالم را انتخاب کنید تا سامت تان را در دوران 

کرونا بهبود ببخشید.
4- به اندازه غذا بخورید شــــاید برایتان مشــــکل باشد که 
اندازه مناسب غذا را مشــــخص کنید مخصوصا زمانی که 
خودتان غذا را آماده می کنیــــد. در خانه ماندن برای مدت 
طوالنی به خصــــوص اگر تنها باشــــید می تواند به پرخوری 
و ریزه خواری منجر شــــود. به دنبــــال راهنمایی برای میزان 
مصرف مواد غذایی باشــــید. این راهنماها به شما کمک 
می کنند تا مواد غذایی سالم را بشناسید و اندازه مناسب 
برای مصــــرف آنها را بدانید. با اســــتفاده از ایــــن راهنماها 
مقــــدار غذای مــــورد نیــــاز را برای بزرگســــاالن مشــــخص 
می کنید. توجه داشته باشید که کودکان به مقدار کمتری 

از غذا نیاز دارند.
وش صحیــــح نگهداری مواد غذایی را بشناســــید  5- ر
مواد  نگهــــداری  و  پز  و  پخــــت  صحیح  وش  ر دانســــتن 
غذایی برای ســــالم نگه داشتن آنها بسیار مهم است. 
تنها غذایی ســــالم محسوب می شــــود که درست نگه 
غذایی  دیگران  و  خــــود  برای  که  زمانی  می شــــود.  داری 

وش صحیــــح پخــــت و پــــز و نگهــــداری  می پزیــــد، بــــه ر
وش هــــای صحیــــح در  از ر کنیــــد. اســــتفاده  آن توجــــه 
نگهداری و پخت غذاها از مســــمومیت غذایی و دیگر 
می کند. موارد  آن پیشــــگیری  بــــه  بیماری هــــای مربوط 
از  زیر نکات اصلی برای اســــتفاده و نگهداری درســــت 
ابزارهای  و  آشــــپرخانه  دســــت ها،  اســــت.  غذایی  مواد 
آشــــپزی را تمییز نگه داریــــد. موادغذایی خام را از پخته 
جــــدا کنید، بــــه خصوص گوشــــت خام و مــــواد غذایی 
تازه. غــــذا را کامل بپزید. از خام خواری دوری کنید. غذا 
را در دمای مناســــب نگــــه داری کنید. دمای مناســــب 

5 درجه  جهــــت پخت و یــــا نگهداری غــــذا پایین تــــر از 
از  60 درجه ســــانتی گراد اســــت.  از  ســــانتی گراد و باالتر 
آب تصفیه شــــده و مواد غذایی خام ســــالم و مطمئن 
کنید. با رعایت پنج نکته باال هنگام پخت یا  اســــتفاده 
بیماری های  از  بســــیاری  از  می توانید  غذاهــــا  نگهداری 
کنید. مربوط به غذا و مسموســــیت غذایی پیشگیری 
6- مصــــرف نمــــک را محــــدود کنیــــد در دوران قرنطینه 
ممکــــن اســــت ماننــــد قبــــل میــــوه و غذاهای تــــازه در 
دســــترس تان نباشــــد و به همین خاطر بیشــــتر از قبل 
سراغ غذاهای کنســــروی، کمپوت و یا یخ زده بروید. این 
غذاها اصوال مقدار زیادی نمک دارند. سازمان بهداشت 
جهانــــی توصیــــه می کنــــد روزانــــه کمتــــر از 5 گــــرم نمک 
اســــتفاده کنید. ســــعی کنید آن دســــته از مواد غذایی را 

انتخاب کنید که نمک افزودنی نداشــــته و یا میزان نمک 
آن کم باشــــد. همچنیــــن می توانید بــــرای رهایی از نمک 
اضافه شــــده به مواد غذایی کنســــروی، قبــــل از مصرف 
آنها را با آب و صابون بشــــویید. به یاد داشــــته باشید که 
ترشی ها و خیارشور مقدار زیادی نمک دارند. سعی کنید 
به غذای خود نمکــــی اضافه نکنید. برای دوری از مصرف 
بیش از انــــدازه نمک، نمکدان را از ســــر ســــفره حذف و 
طعم غذاها را با ادویه های متنوع و گیاهان خشک شده 

کنید. جبران 
7- مصــــرف شــــکر را محدود کنید ســــازمان بهداشــــت 
جهانی اعام کرده افراد بزرگســــال بایــــد کمتر از 5 درصد 
انــــرژی روزانه مورد نیاز خــــود را از مصرف شــــکر دریافت 
کننــــد. اگر نیاز بــــه خوردن یــــک خوراکی شــــیرین دارید، 
میوه های تازه و خشــــکی را که شــــکر افزودنی نداشــــته 
باشــــد در اولویت قرار دهید. اگر هوس خوراکی یا دســــر 
دیگــــری را کرده اید، مطمئن شــــوید قند کمــــی دارند و یا 
مقدار کمی از آنها را نوش جان کنید. گزینه های کم چرب 
را انتخــــاب کنیــــد چرا که غذاهــــای پرچرب اصــــوال مقدار 
زیــــادی قند دارند. هنــــگام پخت غذا و یا درســــت کردن 
نوشــــیدنی حواس تان به مقدار شــــکر و یا عســــلی که به 

آنها اضافه می کنید، باشد.

لکسی تایمیا جهان بی روح یا آ
هگمتانه، گروه پزشکی و سامت: 
قســــمت  هیجانــــات،  و  عواطــــف 
مــــا  روان  و  ذهــــن  از  جدانشــــدنی 
هســــتند. بدون احساسات وجود 
انســــانی بی معنا و حتی غیر ممکن اســــت. توانایی 
درک احساســــات دیگران و ابراز متناسب احساس 
بــــه افراد یــــا چیز هایی کــــه در اطراف ما اســــت، برای 

برقراری ارتباط انسانی فرد به فرد ضروری است.
به نوشــــته مجله پزشکی سامتی ســــیب، آلکسی 
تایمیا یا نارســــایی احساســــی یک اختــــال در روان 
پزشکی است که مشــــخصه آن ناتوانی فرد در حوزه 
احساســــی و عواطف اســــت. ده درصد مردم جهان 
دچار این بیماری هستند. این بیماری در نوجوانان 
می توانــــد بــــا کاهش شــــدید در ابراز احساســــات و 
ناتوانی در ایجاد ارتباط با هم کاســــی و یا دوســــتان 
خود همراه باشــــد. پس تشــــخیص و درمــــان آن در 

سنین نوجوانی و کودکی اهمیت زیادی دارد
همانطور که اشاره شد فردی که آلکسی تایمیا دارد، 
در بیان و توصیف احساسات انسانی دچار مشکل 
اســــت. ویژگی های اصلی این افراد، ناتوانی در درک 
احساســــات دیگران مانند عشــــق، غــــم و ناراحتی، 
شــــادی و هیجان است. همچنین فرد مبتا قادر به 
بیان کامی احساســــات خودش نیست یا قادر به 
تجربه عینی احساســــات مختلف نمی باشد. عائم 
دیگر کــــه معموال در ایــــن بیماران دیده می شــــود، 
خشــــم ناگهانــــی، حساســــیت پذیــــری، زودرنجــــی 
باال و عــــدم کنتــــرل تکانه های حرکتی اســــت. بیمار 
همچنین ممکن اســــت احساس خود را به صورت 
نا به جــــا یا غیر متعارف در جامعه ای که در آن زندگی 

می کند نشان دهد.

ع کلی تقســــیم   � لکســــی تایمیــــا بــــه دو نــــو آ
می شود:

نوع اولیه این بیماری توســــط برخی روان شناســــان 
بــــه عنوان یــــک نوع تیپ شــــخصیتی مســــتقل در 
نظر گرفته شــــده اســــت. این نوع از آلکســــی تایمیا 
در دوران کودکی به دنبال آزار جنســــی یا مشکات 
روحــــی در زندگی کودک شــــکل گرفته و بــــه مرور با 
گذشــــت زمان به جزئی از شــــخصیت فــــرد تبدیل 
می شود. نقش ژنتیک در این بیماری، پر اهمیت در 

نظر گرفته شده است.
نوع ثانویه آلکســــی تایمیا به عقیده روان شناسان، 
یک واکنش دفاعی به فشــــار های روحی، افسردگی 
و اضطــــراب اســــت کــــه ممکــــن اســــت در اختال 

افسردگی پس از حادثه یا PTSD دیده شود.
این نارســــایی احساســــی با تعدادی از مشــــکات 
روان شــــناختی ارتباط دارد. به عنــــوان مثال ارتباط 
نزدیکــــی میان این بیمــــاری و اختاالت اضطراب و 
افسردگی دیده شده اســــت. برخی از دانشمندان 
بر این باور هســــتند که منشــــا ذهنی افسردگی با 
لکسی تایمیا مشترک اســــت و این دو اختال در  آ

مواردی همزمان در فرد بــــروز می کند. ولی معموال 
آینده  فرد مبتــــا به ایــــن نارســــایی احساســــی در 
استعداد ابتا به افسردگی شدید را خواهد داشت. 
همچنیــــن افکار خودکشــــی می تواند فــــرد مبتا را 
آزار دهد. تحقیقات نشــــان می دهــــد بیماران مبتا 
بــــه وضعیت های روان شــــناختی متفــــاوت مانند 
افســــردگی، مصــــرف مواد مخــــدر یا اســــکیزوفرنی 
لکســــی تایمیا شــــوند، ریسک  در صورتی که دچار آ
باالیی برای خودکشــــی خواهند داشت. همچنین 
لکســــی تایمیا خود را با  در مواردی ممکن اســــت آ
اعمال خشونت علیه افراد و نادیده گرفتن حقوق 
دیگران نشــــان دهد کــــه می تواند تبعــــات قانونی 

برای فرد داشته باشد.
گاهی  لکســــی تایمیا، فرد قادر به آ از آنجایی که در آ
پیدا کردن از حاالت درونی خود نیســــت، این افراد 
گاه نیســــتند و بنابراین  آ به مشکات درونی خود 
درمان این اختال را شــــروع نمی کنند. به طور کلی 
لکســــی تایمیا بسیار سخت است  درمان اختال آ
و باید بــــا حمایت های خانوادگی و اجتماعی زیر نظر 

متخصصین و روان شناسان انجام بگیرد.
تقویــــت  بــــه  وابســــته  اختــــال  کــــردن  برطــــرف 
احساسات در فرد است، بنابراین از بیمار خواسته 
می شــــود که بیشــــتر به وقایع و احساسات اطراف 
خود توجه کنــــد، عواطف خود را روزانه یادداشــــت 
کند و آنها را به خاطر بســــپارد، کتاب ها و فیلم های 
احساســــی تماشــــا کنــــد و دســــت بــــه خاقیت و 
پــــرورش مهارت های فردی خــــود بزند. روش گروه 
درمانی باید توســــط روان شــــناس بــــا تجربه در نظر 
گرفته شــــود. درمان دارویی پذیرفته شده ای برای 
لکســــی تایمیا وجود ندارد و درمان این اختال در  آ
بیشــــتر مواقع به صورت غیر دارویی اســــت با این 
حــــال نتایج تحقیقات نشــــان می دهد که هورمون 
در  مفیــــدی  نقــــش   )Oxytocin( توســــین  اکســــی 

بهبود این اختال دارد.
اکسی توســــین هورمونی اســــت که در سلول های 
عصبی در مغز ساخته و ذخیره شده و در مواقع لزوم 
ترشح می شود. اکسی توســــین همچنین به عنوان 
هورمون عشق و احساس در انسان شناخته شده 
است. دیده شــــده اســــت که تجویز اســــپری بینی 
اکسی توســــین در افراد با اختال آلکسی تایمیا به 
سامت ادراکی آنها و بهبود عائم کمک و اطمینان 
و ارتباط اجتماعی این افراد کمک می کند. همچنین 
اکســــی توســــین باعث بهبود عائم اصلی آلکسی 
تایمیا، یعنــــی ناتوانی در بیان احســــاس، ناتوانی در 
تشــــخیص احســــاس و ناتوانی در ســــهیم شدن با 

احساسات دیگران می شود.
ســــخن آخر اینکه تشــــخیص دقیق و به موقع این 
بیماری بســــیار حایز اهمیت بوده و در روند درمانی 
آن تأثیر بســــزایی دارد. اگر کودک یــــا نوجوانی دارید 
کــــه عایم ایــــن بیماری را نشــــان می دهــــد حتما به 

روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید.

بدانیم تازه های 
پزشکی و 

سالمت
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حدیث

ابلیس می گوید، فرد بخیل 
و غیر سخاوتمند را دوست دارم

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: مؤمنین در عین نیاز 
شخصی، مایحتاج خود را به نیازمندان بدون هیچگونه منتی می بخشند.

رســــول مکرم اسام)ص( فرموده اند: فرد ســــخاوتمند به خدا، به مردم و به 
بهشت نزدیک است.

حکایت: 
حضرت یحیی فرزند زکریای نبی)ع( ابلیس را دید و ســــؤال کرد چه کسی را 
دوست داری و چه کسی را دشمن؟ ابلیس گفت: پارسای بخیل را دوست 
دارم، کــــه او جان همــــی کند اما بخل، همــــه عملش را باطل کند و فاســــق 
بخشــــنده را دشمن می دارم چون ســــخاوتش در نهایت او را به توبه در نزد 

پروردگار می کشاند.
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو

واندر دل عاشق درآ پروانه شو پروانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

هم طبــــع ملول گشــــت از آن شــــعر چو آب
هــــم رغبــــت از آن شــــراب چون آتــــش ناب
بتــــاب نیــــز  شــــاهدان  ز  عنــــان  تــــو  دل  ای 
شــــراب و  شــــعر  و  شــــاهد  ورای  کاریســــت 
انوری

حضرت زهرا سالم اهلل علیها:

اگر به آنچه تو را به آن فرمان می  دهیم عمل کنی و از آنچه 
. برحذر می  داریم دوری کنی، از شیعیان مایی و ااّل هرگز

: ج 6۸، ص 155 بحار األنوار

 ایستگاه آسمان

 سی نما

عکس روز
ح استقبال از بهار در شهر همدان کاشته می شود بیش از 3 میلیون گل در اجرای طر وصیت شهید جعفر خواستان

در برابر همه مشکالت تحمل داشته باشید که خدا با صابران است
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این 
خاک بودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظه 
که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری 
می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره وآماج 
کدام گلوله برایم نوشتی حرف هایت را؟ 
چه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجودت 
جانت را گذاشــــته بودی البــــای واژگان 
پرپر و می نوشتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک هــــای تفتیــــده. تــــو می نوشــــتی 
و امــــروز منــــم کــــه می خوانمــــش، منم 
که صــــدای تــــو شــــده ام در خواب های 
ســــنگین دنیــــا. تــــو می نوشــــتی و امروز 
مائیم کــــه کلمات تو را فریادیم، چشــــم 
در  را  دســــتانت  و  بیداریــــم  را  هایــــت 

، ای جاودانه تاریخ! اهتزاز
اناهلل و انا الیه راجعون

با درود به روان پاک شهیدان انقاب اسامی 
که با خون پاک خود نهال آزادی را آبیاری کردند 
و ســــام به رهبر کبیــــر انقــــاب و بنیان گذار 

جمهوری اسامی ایران، امام خمینی.
من سرباز وظیفه جعفر خواستان در منطقه 
کردســــتان مشــــغول مبارزه بــــا ضدانقاب 
هستم و تمام آرزویم شهادت در راه اهداف 

انقاب برومند ایران است.
از شــــما جوانان ایــــن کشــــور می خواهم که 
ادامه دهنده راه این شهیدان به خون خفته 

باشید و یاد این شهیدان را زنده نگهدارید.
اى ملــــت قهرمان پــــرور مقاوم و اســــتوار راه 
شــــهیدان را ادامه دهید و این پیر جماران و 
رهبر مستضعفین جهان را یار و یاور باشید 
و در مقابــــل تمام مشــــکات جنگ تحمل 

داشته باشید که خداوند با صابران است.
آبرو و شــــرف ایران و اســــام در  بدانید تمام 
گــــرو همین جنــــگ تحمیلی اســــت اگر این 
جنگ شکست بخورد فاتحه اسام خوانده 
شده است، باید به شعارهایمان جامه عمل 
بپوشــــانیم که گفتیم ما اهل کوفه نیستیم 

امام تنها بماند.
همه باید قدر نعمت هاى جنگ را بدانیم زیرا 
این جنگ هم یک نعمتی اســــت که خداوند 
مــــا را به کفه آزمایشــــی گذاشــــته و بدانید که 
خداوند در هر زمان قومــــی را براى یارى کردن 
دینش برمی گزیند اگر آن قوم به پا نخیزند و از 
دین خدا حفاظت نکنند خداوند قوم دیگرى 
را مأمــــور می کند ولــــی قوم اولــــی به هاکت 
می رسد به همین خاطر شکرگزار خدا باشید و 
از دین خدا پشتیبانی کنید که خداوند وعده 

داده نصرت و پیروزى با اسام است.
شــــما اى خانواده هــــاى شــــهدا و مفقودین 
بدانیــــد که دلبندان شــــما نمردنــــد چنانکه 
خداوند می فرماید: تصــــور نکنید آنهایی که 
در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه آنها 
زنده اند و نزد خداى خود روزى می برند. شما 
ســــرتان را بــــاال بگیرید در مقابل دشــــمنان 
اسام که خون شهیدان شما نهال اسام را 
پرورش داده اســــت و آنها بر موالى خویش 
سرور شــــهیدان حســــین بن علی رسیدند 
و خداوند به شــــما صبر و اجر عظیم عنایت 
فرمایــــد. خداوند مادران شــــهیدان مــــا را با 

زینب کبرى محشور فرمایند انشاءا...
از پــــدرم می خواهم که اگر من بــــه این درجه 
آرامگاه شیخان قم  شهادت نائل آیم مرا در 

دفن بکند.
شــــما  از  خواهــــرم  و  ای  بــــرادر  و  ای  مــــادرم 
می خواهــــم برای من گریه نکنیــــد بلکه باید 
افتخــــار کنیــــد کــــه چنیــــن فرزند یا بــــرادری 
داشتید که در راه به ثمر رسیدن این انقاب 
شــــکوهمند به درجــــه رفیع شــــهادت نائل 
گشــــت؛ از شما دوســــتان می خواهم که مرا 
به بزرگی خودتان ببخشــــید و طلب آمرزش 

برای من کنید.

با حضور میرطاهر مظلومی و مهدی نامداری؛

غ بیست میلیونی« وارد پیش تولید شد »مر
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم ســــینمایی »مرغ بیســــت میلیونی« به 

کارگردانی حامد صلح میرزایی وارد مرحله پیش تولید شد.
فیلم ســــینمایی »مرغ بیســــت میلیونی« به تهیه کنندگی قدرت اهلل 
صلح میرزایی و کارگردانی حامد صلح میرزایی در حال حاضر در مرحله 
پیش تولید قــــرار دارد و با انتخاب کامل عوامــــل و بازیگران به زودی 

مقابل دوربین خواهد رفت.
این فیلم ماجــــرای دو جوان جویــــای کار را روایت می کنــــد که در این 

مسیر موقعیت های طنز و کمیکی گریبانشان را می گیرد.
تاکنــــون حضور میرطاهــــر مظلومی و مهــــدی نامــــداری در این پروژه 

قطعی شده است.
: مدیر تصویربرداری:  دیگر عوامل »مرغ بیســــت میلیونی« عبارتند از
فرهاد محمــــودی، مدیر صدابــــرداری: علیرضا پاک نهاد، طــــراح گریم: 
فرزانه جدیــــد، طراح صحنه و لبــــاس: مایا امیدی، دســــتیار کارگردان: 

علیرضا غفران، منشــــی صحنه: شــــقایق صادق، مدیر تولید: ســــینا 
حسنی کیا و مدیر روابط عمومی: فرشته ملک محمود.

»کلبه خاطرات«
یک نویسنده پرماجرا در کتابفروشی ها

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: انتشــــارات علمی و فرهنگی 
کتاب »کلبــــه خاطرات؛ بداهه هــــای بی پیرایه« را به قلم 
»تونی جــــات«، نویســــنده بریتانیایی و بــــا ترجمه فرزام 

امین صالحی منتشر کرد.
چــــاپ نخســــت کتــــاب »کلبــــه خاطــــرات؛ بداهه های 
فــــرزام  ترجمــــۀ  بــــا  جــــات  تونــــی  نوشــــته  بی پیرایــــه« 

امین صالحی منتشر شد.
تونی جات در دوم ژانویه 1948 در لندن به دنیا آمد و در 
گوست 2010 در منهتن نیویورک درگذشت. او  ششم آ
در معرفی خــــودش گفته بود: »من خودم را اول از همه 
معلــــم تاریخ می دانم، بعد نویســــنده تاریــــخ اروپا، بعد 

مفسر امور اروپا.«
وی پس از این که در ســــال 1972 مــــدرک دکتری خود 
را گرفــــت، تــــا ســــال 1978، تاریخ مدرن فرانســــه درس 
می داد. پس از دوره ای کوتاه که در دانشــــگاه کالیفرنیا 
تاریخ اجتماعی تدریس کرد، به انگلســــتان بازگشــــت، 
امــــا در 1987 به نیویورک نقل مکان کرد. جات ســــه بار 
ازدواج کــــرد کــــه دو ازدواج اول به شکســــت انجامید. 
ازدواج ســــومش بــــا تاریخ شــــناس آمریکایــــی، جنیفر 

هومنس بود.
همین اطاعات دم دســــتی از زندگی روزمره تونی جات 
می تواند به ما ایــــن نوید را بدهد که اندیشــــمند با فراز 
 خاطرات جذابی بــــرای تعریف 

ً
و نشــــیبی چنین، حتمــــا

کــــردن دارد. او در پیشــــگفتار کتــــاب گفته اســــت که 
نمی خواســــته این کتاب را منتشــــر کنــــد: »هرگز قصد 
انتشــــار مقاالت این کتاب کوچک را نداشتم و فقط به 
خاطر دل خودم شــــروع به نوشــــتن آن ها کردم و البته 
ش که به مــــن اصرار کرد 

َ
به تشــــویق تیموتی گارتــــون ا

درون گرایی روزافزون افکارم را به فرصت بدل کنم.«
خوانــــدن خاطرات یا ذهن نگاری ها بــــرای مخاطب عام 
جدا از لذتی که بــــه همراه دارد، خواننده را به تماشــــای 
منظره ای می نشــــاند که شاید هیچ گاه در زندگی واقعی 

خود، آن را تجربه نکند.
از تونی جات پیش از این چند کتاب به فارســــی ترجمه 
شده اســــت: از جمله کتاب »شــــر زمین را درمی نوردد« 
بــــا ترجمٔه فــــرزام امین صالحــــی در انتشــــارات علمی و 
فرهنگی و کتاب »بار مسؤولیت« باز هم با ترجمٔه فرزام 

امین صالحی در انتشارات نگاه.
بداهه هایــــی  خاطــــرات؛  »کلبــــه  کتــــاب  از  بخشــــی  در 

بی پیرایه« چنین می خوانیم:
»من در سال1948 در انگلســــتان به دنیا آمدم، آن قدر 
دیــــر که از خدمت ســــربازی کــــه تا چند ســــال پیش تر 
 14 : مرسوم بود خاص شوم، اما به موقع برای تب بیتلز

" را به بازار عرضه کردند.  ساله بودم که آنها "دوستم بدار
سه سال بعد ســــر و کله اولین مینی ژوپ ها پیدا شد: 
آن قدر بزرگ شــــده بودم که مزایــــای آن ها را درک کنم و 
آن قدر جــــوان بودم که از این مزایا برخوردار شــــوم. من 
در دوران رونــــق، امنیت و آرامش بزرگ شــــدم و از این 
رو وقتی درســــال 1968، 20 سالم شــــد، سر به شورش 
برداشــــتم و مثل خیلی از اعضای نســــل طوفــــاِن زاد و 
ولد، با ناهمرنگی ام همســــاز شدم. بی شک، دهۀ 1960 
وقت خوبی برای جوانی بود. همه چیز انگار با ســــرعتی 
بی ســــابقه تغییر می کرد و گویا دنیا زیر سلطه جوان ها 
بود]...[. از یک سو، دســــت کم در انگلستان، دگرگونی 

می توانست گمراه کننده باشد.
ما به عنوان دانشجو، با جار و جنجال، با حمایت دولت 
کارگری از جنگ لیندن جانســــون در ویتنام، مخالفت 
می کردیم. من دســــت کم یکی از ایــــن اعتراض ها را در 
کمبریج، به دنبال ســــخنرانی دنیــــس هیلی، وزیر دفاع 
وقت در آنجا به خاطر دارم. ما ماشین او را تا بیرون شهر 
تعقیب کردیم. یکی از دوســــتان من که حاال با کمیسر 
عالی اتحادیه اروپــــا در امور خارجه ازدواج کرده اســــت، 
روی کاپوت پرید و با عصبانیت به پنجره ها کوبید. تازه 
بعد از اینکــــه هیلی فلنگ را بســــت فهمیدم که چقدر 
دیر شده بود. شام کالج چند دقیقه بعد شروع می شد 

و ما نمی خواستیم آن را از دست بدهیم.«
کلبــــۀ خاطرات؛ بداهه هایــــی بی پیرایه اثــــر تونی جات 
با ترجمــــۀ فــــرزام امین صالحــــی را انتشــــارات علمی و 
فرهنگــــی به تازگی با شــــمارگان هزار نســــخه و در 204 
صفحه منتشــــر کرده و قیمت پشت جلد آن 33 هزار 

تومان است.

شیرینی آمرزش
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست،

و مرا از گناهان نگاهدار
و به فرمانبرداری وادار

و حسن انابت را روزیم کن،
، و به توبه پاکم ساز

و با نگهداری خود تأییدم کن،
و به عافیت روبراهم نمای،

و شیرینی آمرزش را به من بچشان،
و مرا رها شده عفو

و آزاد گشته رحمت خود قرار ده،
و برات ایمنی از خشم خود برایم بنویس،

و مرا هم اکنون نه در آینده
به آن ایمنی و نشانه ای در آن

به من معرفی کن
که به آسانی آن را دریابم،

زیرا که این کار برای تو
در جنب قوتت دشوار نیست.

و ترا در قدرتت دچار مشکلی نمی سازد،
و تو بر هر چیز به منتهی درجه قدرت داری.

برگرفته از صحیفه سجادیه

 رازونیاز

انتشار فراخوان مسابقه  
فیلمنامه و نمایشنامه 

کودک و نوجوان

پنجمیــــن  فراخــــوان  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
مســــابقه  فیلمنامه و نمایشــــنامه کودک و نوجوان 
به مناســــبت 50 ســــالگی فعالیت های سینمایی و 
تئاتری کانــــون پرورش فکری کــــودکان و نوجوانان 

منتشر شده است.
مســــابقه فیلمنامه و نمایشــــنامه کودک و نوجوان 
اســــتعدادهای  کشــــف  و  شناســــایی  هــــدف  بــــا 
خــــاق و تبــــادل دســــتاوردهای حــــوزه  فیلمنامه و 
نمایشنامه نویســــی ایــــران و ایجاد فرصــــت ارتباط و 
تبادل تجربــــه در زمینه های مختلف هنر ســــینما و 

تئاتر کودک و نوجوان برگزار می شود.
بر همین اســــاس از تمامــــی فعاالن ســــینما و تئاتر 
دانشجویان  فارغ التحصیان،  پیشکسوتان،  ایران، 
و جوانان عاقه منــــد این عرصه دعوت شــــده تا در 

این رویداد فرهنگی و هنری شرکت کنند.
پنجمین مســــابقه  فیلمنامه و نمایشنامه  کودک و 
نوجــــوان در 2 مرحله صورت می گیــــرد به گونه ای که 
ابتدا طرح های ارســــالی با توجه به شــــرایط مســــابقه 
آثار برتــــر معرفی  از ســــوی هیأت انتخاب بررســــی و 
می شــــود و در مرحله دوم صاحبان آثار برتر یک ماه 
فرصت دارند تا نســــخه اصلی فیلمنامه )سینمایی 
و فیلم کوتاه(، نمایشــــنامه و پویانمایی )داســــتانی 
کوتاه( خود را برای داوری نهایی به دبیرخانه مسابقه 

ارسال کنند.
بر اســــاس فراخوان موضوع این مسابقه در بخش 
آزاد، در حــــوزه »اقتباســــی« از  »تألیفــــی« با موضــــوع 
آثــــار چاپ شــــده کانــــون پــــرورش فکری کــــودکان 
بــــا  وطــــن«  »قهرمانــــان  بخــــش  در  و  نوجوانــــان  و 
، مهربان  موضوع های )اســــطوره من، همچون پــــدر
و زندگی شهید سردار حاج قاســــم سلیمانی( اعام 

شده است.
عاقه منــــدان بــــه شــــرکت در پنجمیــــن مســــابقه  
فیلمنامــــه و نمایشــــنامه کــــودک و نوجــــوان تا 15 
فروردین سال1400 فرصت دارند به پایگاه اینترنتی 
مســــابقه بــــه نشــــانی cinema.kpf.ir مراجعــــه و آثار 
خود را در قالب فایــــل pdf بارگذاری و فرم ثبت نام را 

تکمیل کنند.
همچنین زمان اعام آثــــار راه یافته به مرحله دوم 31 
فروردین و زمان ارســــال آثار راه یافتــــه به دبیرخانه تا 
10 خرداد اعام شده است و برگزیدگان نهایی روز 10 

تیر 1400 معرفی می شوند.
متقاضیان شــــرکت در این رویــــداد فرهنگی هنری 
گاهی از شــــرایط و مقررات می توانند به پایگاه  برای آ
خبری کودک و نوجوان به نشانی kanoonnews.ir و 

پرتال کانون به نشانی kpf.ir مراجعه کنند.
نمایشــــنامه  و  فیلمنامه  مســــابقه  پنجمین  دبیری 
کــــودک و نوجــــوان کانــــون پــــرورش فکــــری را امیر 

مشهدی عباس بر عهده دارد.

فراخوان

لیشمه
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری 
شــــیرینی و جذابیت های خاص خــــود را دارد. لهجه 
مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت 
که بســــیار دلنشــــین و دوســــت داشــــتنی ست. 
لهجه مــــردم همدان میراث گرانبهائی اســــت که از 
زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
ایــــن لهجه بیانگــــر این موضوع  کهن در  واژه های 
گویــــش همدانی  اســــت. از ویژگی های دســــتوری 
یکــــی همان ابتدا به کســــر کردن، به هنــــگام تلفظ 
واژه هاســــت. دیگــــری در حالت اضافٔه اســــم ها به 
ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف 
آخر اسم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حــــرف آخر اســــم مضموم می شــــود، هنــــگام جمع 
بســــتن واژه ای با ها، اگر حرف یکــــی مانده به حرف 
آخر فتحه باشد تبدیل به کسره می شود و بسیاری 
ویژگی های منحصر به فــــرد دیگر که مختص لهجه 

همدانیست. شیرین 
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن 
است گاه به فراموشی ســــپرده شده باشند معنی و 

ترجمه گشته است.
زینجیل: زنجیر

چوق:چوب
لیشــــمه: چوب خشــــکی کــــه از درختــــان جدا 

می کنند.
ِلشــــِگه کردن: شکســــتن و خرد کــــردن چوب 

تش خشک برای ریختن در آ
قاتماقه: پینه

همه دان


