
همـکاری و مسـاعدت بی شـائبه شـما و پرسـنل خـدوم آن مدیریـت با 
مجتمـع آموزشـی درمانـی بعثـت را ارج می نهیـم و قـدردان تالش های 
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سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری همدان

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به فروش موارد ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر اقدام  نماید.

متراژ عنوانردیف
مبلغ پایه کارشناسی آدرس)مترمربع(

)ریال(
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 

)ریال(

یک قطعه زمین 1
45/700/000/0002/285/000/000ابتدای شهرک فرهنگیان304/72مسکونی 1/11126

23/925/200/0001/200/000/000همکف ازآرامگاه بوعلی، مجتمع سینا46/01واحد تجاری 25/2

17/704/800/000900/000/000همکف ازآرامگاه بوعلی، مجتمع سینا27/66واحد تجاری 39

21/948/000/0001/100/000/000همکف ازآرامگاه بوعلی، مجتمع سینا36/58واحد تجاری 424

16/285/240/000820/000/000طبقه چهارم - واحد 13 مجتمع سینا58/58واحد اداری 513

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت )الف( و بصورت الک ومهر شده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
الف: رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره 0100827682450 بانک شهر شعبه مرکزی در وجه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان.

ب: ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان )مدت اعتبار پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.(
پ: اسناد خزانه یا اوراق مشارکت

 محل دریافت و تحویل اسناد: همدان، خیابان تختی،  جنب بانک قوامین، دبیر خانه سازمان عمران  و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان
    تلفن 32514444 -081   فکس: 081-32527999 

 مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی مورخ  99/11/08 لغایت ساعت  14  روز یکشنبه  مورخ   99/11/19 می باشد.
 زمان بازگشایی پاکت های مزایده ساعت 17 روز دوشنبه مورخ  99/11/20  در محل شهرداری مرکزی همدان می باشد. حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها 

بالمانع می باشد.
تبصره 1: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

تبصره 2: هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
تبصره 3: سایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

تبصره 4: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
تبصره 5: پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است .

تبصره 6: شرایط پرداخت: 
  پرداخت بصورت نقدی و همزمان با انعقاد قرارداد و یا تهاتر فقط با پیمانکاران سازمان بوده و موضوع مزایده با امضای قرارداد تحویل و به قبض خریدار می رسد.

  جهت ردیف های 2 تا 5  )80% ( بصورت نقدی پس از اعالم برنده )کتبی(  و ) 20 %( الباقی در زمان تحویل وصول می گردد. زمان تحویل واحدها اردیبهشت ماه سال 
1400  می باشد. انتقال سند به نام خریدار بعد از آماده شدن سند انجام خواهد شد.

تبصره 7: روی پاکتها، مشخصات پیشنهاددهنده شامل؛ مشخصات ملک مورد نظر ، نام ، نشانی و شماره تماس پیشنهاددهنده درج گردد.
تبصره 8: مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانونی، ظرف حداکثر هفت روز کاری حاضر به انعقاد قرارداد نشــود، به نفع ســازمان عمران و باز آفرینی 

فضاهای شهری ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابالغ سازمان، بدین نحو عمل خواهد شد.
تبصره 9: به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا پس از مهلت قانونی باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 10: شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد. ضمنًا متن آگهی فوق در سایت شهرداری همدان و سازمان عمران وبازآفرینی 
  http://ets.hamedan.ir  .شهری به آدرس ذیل موجود می باشد
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همدان برگزیدگان خود را شناخت 2   
حه 

صف

: آیت اهلل شعبانی در نشست ائمه جمعه استان همدان با استاندار

مطالبه حل مشکالت مردم 
در  خطبه های نماز جمعه
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حه 

صف بلوار فاطمیه و زیرگذر صدا و سیما 
ایمن می شود

یادداشت

خبـــــــــر
صفحه   2

چالش های مرگ آفرین

صفحه   4

لغو یک هفته ای
منع تردد شبانه در همدان

همین صفحه  

صفحه   7

در رقابت با  200 کالنشهر از 5۸ کشور جهان

شهرداری همدان برنده اول جایزه جهانی » خشت طالیی«
ح پیاده راه های شهر همدان) مبلمان شهری( با همت معاونت خدمات  شهری به این مسابقه ارائه شده است صفحه   2طر

رئیس نظام پزشکی همدان:

معضل ساختمان های پزشکان 
غیراستاندارد همدان

شلوغی مطب ها و مراکز خرید در نتیجه عادی انگاری کرونا

رئیــــس ســــازمان نظــــام پزشــــکی همــــدان دربــــاره غیراســــتاندارد بــــودن 
ساختمان های پزشــــکان، اظهار کرد: این ساختمان ها بدون هرگونه مجوز 

و دخالت نظام پزشکی ساخته می شود.
به گزارش هگمتانه، علیرضا مدرکیان با اشــــاره به عادی انگاری کرونا اظهار 
کرد: اگرچه وضعیت شهرســــتان های اســــتان به رنگ آبی و زرد درآمده اما 

این موضوع به معنای تمام شدن کرونا و عادی بودن شرایط نیست.

لزوم حفظ بافت محله کبابیان 
با رعایت اصول نوشهرگرایی

وقتــــی صحبــــت از محله های قدیمــــی شــــهری و ســــاختمان های قدیمی 
گاه بــــه ســــمت کوچه  بــــا معمــــاری ســــنتی می شــــود، ذهن مــــا ناخــــودآ
پس کوچه هــــای باریک با دیوارهای آجــــری و آدم های پیــــاده ای می رود که 
از این معابر رد می شــــوند و با پای پیاده به مقصد می رســــند و تمام راه های 

ارتباطی محله ها را بدون ماشین های امروزی طی می کنند

اهدای تبلت به 500 دانش آموز همدانی کم برخوردار
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مرکز آمار ایران 500 دســــتگاه 

تبلت به دانش آموزان کم برخوردار استان همدان اهدا کرد.
به گزارش هگمتانه، ظهر دیــــروز در آیینی با حضور رئیس 
و معــــاون مرکز آمار ایــــران، مدیرکل آمــــوزش و پرورش و 
ذیحساب استان 500 دستگاه تبلت به دانش آموزان کم 

برخوردار استان همدان اهدا شد.
جواد حســــین زاده رئیس مرکز آمار ایران در این مراســــم 

بــــا بیان اینکه توجه و رســــیدگی به دانش آمــــوزان مناطق 
محــــروم از اهمیت باالیــــی برخوردار اســــت گفت: اهدای 
تبلت بــــه دانش آموزان کــــم برخوردار در راســــتای تحقق 

عدالت آموزشی و فرهنگ  سازی مورد توجه است.
مدیــــرکل آمــــوزش  و پــــرورش اســــتان همــــدان نیــــز بــــا 
قدردانــــی از این اقدام اظهــــار کرد: این مهم عــــاوه بر آثار 
مســــتقیم و زمینه ســــازی برای بهره مندی دانش آموزان از 

برنامه های آموزشی و پرورشی در بستر شبکه شاد، نوعی 
فرهنگ سازی است.

محمــــد پورداود بــــا بیان اینکه با شــــیوع بیمــــاری کرونا و 
ضرورت آموزش و پرورش در بســــتر فضای مجازی سعی 
کردیم با کمک خیران کــــه معلمان نیز جزیی از آنها بودند 
در تهیه تبلت و گوشــــی برای دانش آمــــوزان کم برخوردار 

نهایت تاش خود را داشته باشیم.

رئیس نظام پزشکی همدان:

معضل ساختمان های پزشکان غیراستاندارد همدان
شلوغی مطب ها و مراکز خرید در نتیجه عادی انگاری کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان نظام پزشکی 
همــــدان دربــــاره غیراســــتاندارد بــــودن ســــاختمان های 
پزشکان، اظهار کرد: این ساختمان ها بدون هرگونه مجوز 

و دخالت نظام پزشکی ساخته می شود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، علیرضــــا مدرکیــــان بــــا اشــــاره 
به عــــادی انــــگاری کرونــــا اظهار کــــرد: اگرچــــه وضعیت 
آبــــی و زرد درآمده اما  شهرســــتان های اســــتان به رنگ 
این موضوع به معنای تمام شــــدن کرونا و عادی بودن 

نیست. شرایط 
وی با بیان اینکه از هفته گذشــــته شــــاهد شلوغی اماکن 
عمومی، مراکز خرید و مطب های پزشکی هستیم، تصریح 
کرد: هرگونــــه تجمع و ازدحــــام جمعیت زمینــــه بروز موج 

جدید بیماری کرونا را فراهم می کند.
رئیس ســــازمان نظام پزشــــکی همدان با تأکیــــد بر اینکه 
وقتــــی تعداد مراجعــــه کننده در مطب های پزشــــکی زیاد 
می شــــود کنترل آن دشوار اســــت، عنوان کرد: بسیاری از 
مطب ها و ساختمان پزشکان استانداردهای الزم مربوط 
به تهویه هوا و فضای مناسب برای رعایت فاصله بیماران 

از یکدیگر را ندارند.
مدرکیان از تشــــدید نظارت بر مطب ها خبــــر داد و گفت: 
ورود افــــراد بدون ماســــک بــــه مطب ها ممنوع اســــت و 
نوبت دهی آن ها نیز باید به صــــورت تلفنی و غیرحضوری 

باشد.
وی با تأکید بر اینکه شــــرایط فعلی استان شکننده است 

و با هرگونه عادی انگاری شرایط ممکن است به وضعیت 
قرمز کرونا بازگردیم، تصریح کرد: بیشــــترین حجم مراجعه 
بیماران به مطب های پزشــــکی مربوط به رشته های زنان و 

زایمان و ارتوپدی بوده است.
از  گایــــه  بــــا  رئیــــس ســــازمان نظــــام پزشــــکی همــــدان 
غیراستاندارد بودن ســــاختمان های پزشکان، اظهار کرد: 
این ســــاختمان ها بــــدون هرگونه مجــــوز و دخالت نظام 

پزشکی ساخته می شود.
مدرکیان افزود: بیشتر ســــاختمان های پزشکان همدان 
با عنوان واحد مســــکونی ســــاخته شــــده و پــــس از آن به 
ساختمان پزشکان تبدیل می شــــود. این ساختمان ها از 

نظر تجهیزات ایمنی بسیار ضعیف است.

همدان، مالیر و کبودراهنگ رکورددار بیماران کرونایی استان
ســــخنگوی  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت:  کرونای اســــتان همدان  ســــتاد مدیریت 
کبودراهنگ  شهرســــتان های همدان، مایــــر و 
بیشــــترین بیماران کرونایی بســــتری و همدان، 
رزن، درگزیــــن و نهاوند بیشــــترین آمار مبتایان 

سرپایی را به خود اختصاص دادند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مهرداد نــــادری فــــر روز 
ســــه شــــنبه اظهار کرد: به دنبال افزایش شــــمار 
مبتایان به کرونا در اســــتان همدان نشســــت 
کمیته های تخصصی برای تدوین برنامه مناسب 
به منظور پیشــــگیری از ورود به موج جدید کرونا 

برگزار شد.
وی اضافه کرد: بیشترین نگرانی مســــووالن کمیته ها در 
رابطه با احتمال افزایش شــــیوع کرونا در مطب پزشکان، 
کلینیک هــــا و داروخانه هــــا، دفاتر پیشــــخوان، بانک ها، 
مراکز شماره گذاری، سالن های ورزشی، خانه مسافرهایی 
که مجازی و خیابانی مســــافر جذب می کنند، قلیان سراها 

و فروشگاه های زنجیره ای بود.
سخنگوی ســــتاد مدیریت کرونای اســــتان همدان بیان 
کــــرد: مهمترین مطالبــــه کمیته های زیر مجموعه ســــتاد 
کرونــــا فعــــال شــــدن فضــــای مجازی بــــا هــــدف افزایش 
تبلیغــــات محیطی بــــا تولید محتــــوای جــــذاب و جدید از 

عملکرد بیمارستان ها و مراکز درمانی بود.

نادری فر بیان کرد: اعضای کمیته اقتصادی ستاد کرونای 
اســــتان همدان نیز خواســــتار تمدید مهلت نام نویســــی 
در ســــامانه »کارا«، تمدیــــد بخشــــودگی مالیاتــــی اصناف 
آســــیب دیده از کرونا، فعال کردن اصناف تعطیل شــــده 
با تقویت شــــیوه نامه های بهداشــــتی با هــــدف جلوگیری 
از بروز خســــارت به مشــــاغل، معافیت و تخفیف عوارض 
شهرداری، تداوم و تشدید بازرسی ها، تعیین ظرفیت غذا 

خوری و تاالر پذیرایی ها شدند.
وی اضافه کرد: دهیاران نیز باید همانند روزهای نخســــت 
شــــیوع کرونا به این موضوع با حساســــیت توجه کنند و 
بسیاری از شــــیوه نامه ها دوباره از ســــوی دانشگاه علوم 

پزشکی بازنگری و مجدد اباغ شود.

استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
همــــدان اظهار کــــرد: با توجه به شــــرایط 
کرونایــــی و افزایــــش رویکــــرد توســــعه 
خدمات الکترونیک انتظار می رود مجوز 
الزم بــــرای خدمــــات الکترونیــــک صادر 

شود.
نادری فر تأکید کرد: بــــا توجه به احتمال 
اســــتمرار بیماری کرونــــا از مراکز علمی و 
دانشــــگاه ها انتظار می رود برای افزایش 
تــــاب آوری اجتماعی راهــــکار ارائه دهند 
همچنین از شــــیوه جدید فرهنگ سازی 
و رعایت شیوه نامه های بهداشــــتی با استفاده از ظرفیت 

هنرمندان استفاده شود.
وی ادامــــه داد: رســــانه ها اقدامــــات خــــوب بــــرای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی را به تصویر بکشند و نسبت به 

ترویج سبک زندگی با کرونا اقدام کنند.
به نقل از ایرنا، نادری فر اســــتفاده از تــــوان افراد ذی نفوذ 
بــــرای اطاع رســــانی و فرهنگ ســــازی، برخورد بــــا ناقضان 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی و اســــتفاده از ظرفیت شبکه 
شــــاد در آموزش و پــــرورش و ارائــــه تدبیری بــــرای تعیین 
تکلیف تسهیات تکلیفی بانک ها را از دیگر خواسته های 
کمیته هــــای زیرمجموعه ســــتاد کرونای اســــتان همدان 

دانست.

کبابیان محلـه 
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: آیت اهلل شعبانی در نشست ائمه جمعه استان همدان با استاندار

مطالبه حل مشکالت مردم در  خطبه های نماز جمعه
ع کرونا، ائمه جمعه، هیأت های مذهبی و تبلیغات اسالمی بیشترین همکاری را با ستاد کرونا داشتند شاهرخی: در دوران شیو

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: نماینده ولی فقیه در اســــتان 
همدان گفت: مطالب ارائه شــــده در خطبه های نماز جمعه به 
معنای تخریب نیست، چراکه چنین مبنایی در بین ائمه جمعه 
وجود نــــدارد و لذا از روی نقد به مطالبه گری و رســــاندن صدای 

مردم و مشکات آنها به مسؤوالن اقدام می کنیم.
به گزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی ظهر دیروز در 
نشست ائمه جمعه استان با اســــتاندار همدان با بیان اینکه 
وحدت موجود در اســــتان، محصول تعامل بین مســــؤوالن 
اســــت، اظهار کرد: هر چه این تعامل و گفت وگو ها صمیمی تر 
و شفاف تر باشد، منافع بیشتری برای استان خواهد داشت و 

باعث وحدت بیشتری در استان می شود.
وی با بیان اینکه ائمه جمعه باید با نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسامی هم جلساتی داشته باشند گفت: ائمه جمعه به 
لحاظ شــــرایطی که دارند، دارای ارتباط بیشتری با مردم هستند و 

می توانند صدای مردم و درد دل های آنها را انعکاس دهند.
امام جمعه همدان بــــا تأکید بر اینکه همه ما خــــود را ملتزم به 
قانــــون می دانیم بیان کرد: هیچ وقت آنجایــــی که قانون اجازه 
دخالت قانونی به مــــا ندهد ورود نخواهیم کــــرد و این یک امر 
روشــــن اســــت و مطالب مطرح شــــده در خطبه ها تنها از باب 

مطالبه گری و بیان مشکات مردم است.

وی افــــزود: مطالب ارائه شــــده در خطبه ها بــــه معنای تخریب 
نیســــت، چراکه چنین مبنایی در بین ائمه جمعه وجود ندارد 
و لــــذا از روی نقــــد بــــه مطالبه گری و رســــاندن صــــدای مردم و 

مشکات آنها به مسؤوالن اقدام می کنیم.
آیــــت اهلل شــــعبانی با اشــــاره بــــه اینکــــه در خطبه هــــا اصل بر 
اخاق محوری است، عنوان کرد: هر آنچه به ضرر مردم باشد ما 
از آن اجتناب خواهیم کرد، بنابراین انتقادهای مطرح شده هیچ 
کدام از باب جناح بندی و یا دعوای سیاسی نیست چراکه آن را 

به نفع مردم نمی دانیم.
وی با گایه از ضعف در نظارت هــــا، اظهار کرد: در بین بعضی از 
مدیــــران کل و یا حتی زیرمجموعه ها و الیه های زیرین شــــاهد 
هستیم که در نظارت ها ضعف هایی وجود دارد و کار به درستی 
انجام نمی شود، بنابراین الزم است تا مدیران باالدستی نسبت 

به این موضوع مراقب باشند و تذکرات الزم را ارائه کنند.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان با بیان اینکه بیشترین 
مراجعــــات به دفاتــــر ائمه جمعه موضوع معیشــــت اســــت، 
گفت: در شــــرایط فعلی کشــــور مســــاله اول مردم، معیشت 
اســــت و برای رفع این مشکل الزم اســــت تا همه دستگاه ها 
و نیروهــــا تــــاش بیشــــتری انجام دهنــــد. به نقــــل از فارس، 
وی با تأکیــــد بر اینکه اصــــل، منافع مردم اســــت، مطرح کرد: 

ایــــن آمادگی در بین ائمــــه جمعه وجود دارد تــــا هر جا دولت 
احساس به کمک داشته باشد، ما حضور داشته باشیم و در 

راستای منافع مردم به خدمت رسانی بپردازیم.
ع کرونــــا، ائمــــه جمعــــه،  � شــــاهرخی: در دوران شــــیو

هیأت هــــای مذهبــــی و تبلیغات اســــالمی بیشــــترین 
همکاری را با ستاد کرونا داشتند

سید سعید شاهرخی اســــتاندار همدان نیز در این نشست 
اصلی ترین مأموریت مســــؤوالن در نظام اســــامی را خدمت 
گزاری بی منت برای مردم دانســــت و اظهار کرد: کســــی که در 
رفتار و یــــا عقیده خود بر خــــاف این موضوع رفتــــار کند هم 

دنیای خود را باخته و هم آخرت خود را.
وی افــــزود: در صورتی می توانیم در عرصه خدمت رســــانی به 
مردم موفق باشــــیم که در راســــتای وحدت، همدلی، وفاق و 

خدمت گزاری صادقانه به مردم حرکت کنیم.
اســــتاندار همدان با بیــــان اینکــــه در جابه جایی هــــا اصل بر 
شایسته ساالری است، مطرح کرد: در جابه جایی ها به دنبال 
آن هستیم تا با روش اعتدال گرایانه با تمام گروه ها در تعامل 
باشــــیم، اما اجازه دخالت در عزل و نصب هــــا را نخواهم داد، 
چرا که آن وقت فرد منصوب شــــده نماینده یک فرد یا جناح 

خاص است نه نماینده همه مردم.

وی با اشــــاره به اینکه باید شکرگزار وحدت موجود در استان 
باشــــیم، گفت: با حضور آیت ا... شــــعبانی وحــــدت خوبی در 
اســــتان حاکم اســــت و این وحــــدت و آرامش حاکــــم را باید 

نعمتی مهم بدانیم.
شاهرخی با تأکید بر اینکه جایگاه امام جمعه، جایگاهی حساس 
و رفیع اســــت، عنوان کرد: باید از ائمه جمعه استان نیز به دلیل 
آنکه تریبون های نماز جمعه استان، تریبون هایی وحدت بخش 
است، تقدیر ویژه ای داشته باشــــیم. وی با بیان اینکه در دوران 
شیوع کرونا، ائمه جمعه، هیأت های مذهبی و تبلیغات اسامی 
بیشترین همکاری را با ســــتاد کرونا داشته اند، مطرح کرد: تمایز 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در قشــــر مذهبی ما، نشان 

دهنده نقش دیــــن داری در فرد و نظم بخشــــیدن در رفتار فرد 
مؤمن است که در این مدت به خوبی نمایان شد.

اســــتاندار همدان با اشــــاره به اینکه در رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی و همراهی با ستاد کرونا روحانیت پیشگام بود، اظهار 
کرد: حضــــور و عملکرد مؤثر رهبر معظم انقــــاب در محور های 
مختلف و حمایت ایشــــان و نمایندگان ایشــــان در استان ها از 

تصمیمات ستاد، به الگویی کامل تبدیل شده است.
وی بــــه انتخابات نیز اشــــاره و اظهــــار کرد: با خــــدای خود عهد 
بســــته ایم که به صورت قانون منــــد و بی طرفانــــه انتخابات را 
برگزار کنیم و با کمک هم تاش کنیم تا انتخاباتی با مشارکت 

حداکثری را شاهد باشیم.

در رقابت با  200 کالنشهر از 5۸ کشور جهان

شهرداری همدان برنده اول جایزه جهانی » خشت طالیی« 
ح پیاده راه های شهر همدان )مبلمان شهری( با همت معاونت خدمات  شهری به این  طر

مسابقه ارائه شده است

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: عصر روز گذشــــته پنجمین 
دوره جایزه جهانی خشــــت طایی به ایستگاه پایانی خود 
رســــید که شــــهرداری همدان در رقابت با مسکو و تهران 

رتبه نخست این دوره از جایزه جهانی را از آن خود کرد .
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، عصر دیــــروز پنجمین دوره 
جایزه جهانی خشت طایی با معرفی شهرداری همدان به 

عنوان رتبه نخست این جایزه جهانی به کار خود پایان داد.
شهرداری همدان از میان دویست کانشهر از 58 کشور 
جهان به رقابت پرداخت که دست آخر به انتخاب نهایی 
داوران رســــید و با سه شــــهر مسکو از روســــیه و تهران از 
ایران به نامزدی برای کســــب مقام اول نائــــل آمد و از این 
میان برگزیده و مفتخر به دریافت تندیس خشت طایی 

و لوح تقدیر شد.
گفتنی اســــت طرح پیاده راه های شــــهر همدان )مبلمان 
شهری( به همت معاونت خدمات شهری به این مسابقه 
ارائه شده اســــت. که رتبه اول جایزه جهانی خشت طایی 
را کســــب کرد. در ادامه این خبر به معرفــــی جایزه جهانی 

خشت طایی می پردازیم.
دوره های جایزه جهانی خشت طالیی �

تاکنــــون پنج دوره جایزه جهانی خشــــت طایــــی تهران، از 
ســــال 1393شمســــی )م2014( به ابتکار مرکز ارتباطات و 
امور بین الملل شــــهرداری تهران، هم زمان با بزرگداشت 
( در کان شهر تهران  روز جهانی شهرها )9 آبان / 31 اکتبر
برگزار شــــده اســــت. این رویداد بین المللی، در راســــتای 
هم افزایی مشارکت شــــهرها، جهت دستیابی به توسعه 
شــــهری و ترویج تجارب موفق جهانی پایه گذاری شــــد. در 
این راســــتا سازمان ها و ســــمن های بین المللی گوناگون 
UCLG,UCLG-,Metropolis ,Un-habitat, walk21 از جمله

MEWA,ISOCARP, با دبیرخانــــه جایزه همکاری کرده اند. 
 ، در دوره های مختلف عاوه بر برگزاری رقابت و داوری آثار
با توجه به مقتضیات و ضرورت های جهانی جاری در زمان، 
دبیرخانه رویداد برنامه هــــای جانبی با موضوعاتی خاص را 

در دستور کار قرار می دهد.
نخســــتین دوره ایــــن جایــــزه )1393(، در حــــوزه "مدیریت 
شــــهری" در مقیاس ملی و بــــا تأکید بر پروژه هــــای عمرانی 
شــــهر تهران و تقدیر از ســــه پروژه برگزار شــــد و مهمانان و 
اندیشمندان حوزه شهری، در نشستی تخصصی، پیرامون 

موضوع "توسعه شهری" به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دومیــــن دوره جایــــزه )1394(، با تأکید بر موضــــوع "جهان-

محلی" در 8 محور برگزار شد. در این رقابت 330 پروژه شهری 
از سراسر جهان، توسط داوران ارزیابی و به 24 پروژه منتخب، 
جوایزی اهدا شــــد. در این دوره نشســــت های تخصصی نیز 
با حضور اندیشــــمندان بین المللی در دو موضوع " جهان-

محلی" و " خواهر خوانده های شهری" برگزار گردید.
ســــومین دوره جایزه )1395(، با همکاری گسترده تر بین 
المللــــی در 7 محــــور برنامه ریزی شــــد که با انجــــام فرایند 
داوری و بررســــی بیش از 400 پروژه، با نظر هیأت داوران، از 
24 پروژه تقدیر شــــد. در این دوره، دو نشست تخصصی 
با حضور اساتید دانشــــگاه و حرفه مندان در موضوعات 
"شــــهر هوشــــمند" و "تاب آوری" برپا شــــد و برگزاری دوره 
چهارم، با توجه به تغییرات مدیریتی کان صورت پذیرفته، 

برای دو سال به تعویق افتاد.
"شــــهرهای  شــــعار  بــــا   )1398( جایــــزه  دوره  چهارمیــــن 
هوشــــمند، تاب آور و زیســــت پذیر برای همه" در 7 محور 
تخصصــــی تعریف و بــــا ارزیابی 289 پروژه ثبت نام شــــده، 
به انجام رســــید. هم زمان با چهارمیــــن دوره جایزه جهانی 
خشــــت طایــــی تهــــران، از نمــــاد شــــهرهای دوســــت و 
خواهرخوانده تهران با هدف گسترش تعامل، هم زیستی 

و صلح جهانی، در برج میاد تهران رونمایی شد.
برگزاری پنجمین دوره جایزه )1399(، با شــــعار " شــــهرهای 
سالم؛اقدامات محلی، اثرات جهانی " در 7 محور برنامه ریزی 
شد. با توجه به شــــیوع ویروس کووید19 در سراسر جهان، 
رویداد با همراهی اندیشــــمندان سراسر جهان و به صورت 
برخط برگزار شــــد و تبادل نظر در نشســــت های تخصصی 

پیرامون موضوع پاندمیک شهری بود.
جایزه "خشت طالیی" شهرداری تهران وارد تقویم  �

بین المللی شد
بر اســــاس اعام مشــــاور شــــهردار تهران جایزه خشــــت 
طایی شــــهرداری تهران برای نخســــتین بــــار وارد تقویم 

بین المللی شد.
غامحســــین محمدی در نشســــت خبری پنجمین دوره 
جایزه جهانی خشــــت طایی گفت: برنامه خشت طایی 
از جمله جایزه هایی اســــت کــــه رفته رفته قــــوام می یابد و 
برگــــزاری جایزه هــــای بین المللی اثر زیــــادی در توجه به آن 
دارد. موفق شــــدیم دوره پنجم را با وجود ســــختی ها برگزار 
کنیــــم و امید داریــــم با برگزاری ایــــن برنامه ها آثــــار آن را در 

طبقه بندی های بین المللی برای تهران ببینیم.
بهتریــــن  از  تقدیــــر  جهانــــی  جایــــزه  ایــــن  افــــزود:  وی 
دستاوردهای شــــهری برای تهران است. مثل این رویداد 
در دنیا در بخش های مختلفی انجام می شــــود مثل جایزه 
گوانجو امســــال برای نخستین بار خشــــت طایی هم در 

تقویم بین المللی قرار آمده است.
محمدی با اشــــاره بــــه داوری این جایزه جهانــــی گفت: نگاه 
داوران در این حوزه ســــخت گیرانه است و پروژه هایی مورد 
توجه هســــتند که رویه ساز هســــتند و می تواند زندگی بشر 
را در شــــهرها تغییر دهد. به هر حال کانشهرها مشکات 
یکســــانی دارند و راه حل های آن برای همه کاربــــرد دارد ما در 
جایزه جهانی می گردیم بهترین راه حل ها را به جهان معرفی 
کنیــــم.  جایزه جهانی ای برای پژوهش هــــا هم برگزار خواهیم 

کرد. کیفیت جایزه ها هم نسبت به قبل بیشتر شده است.
مشاور شــــهردار تهران درباره میزان آثار دریافتی نیز افزود: 
امســــال 541 اثــــر را دریافت کردیــــم که 245 داخلــــی و 296 
خارجی بود و آثار خارجی از 194 شــــهر و 58 کشــــور دریافت 
شــــد و طبق محورهای هفت گانه بیشــــترین آثار و پروژه ها 
در معماری و شهرســــازی و میراث فرهنگی بود که نشــــان 
دهنده رویکرد خشــــت طایی است. در حوزه کووید 19 که 
محور ویژه بــــود 44 اثر داخلی و 16 اثــــر بین المللی دریافت 
شد. بیشترین اثر داخلی از استان آذربایجان شرقی دریافت 
شد و در مناطق تهران هم منطقه 16 بیشترین اثر را داشت.

رویکــــرد و اهــــداف پنجمیــــن دوره جایــــزه جهانی  �
خشت طالیی

پنجمین دوره جایزه جهانی خشــــت طایی تهران تاش 

کرد تا با بررسی و مطالعه پروژه های کوچک و بزرگ مقیاس 
اجــــرا شــــده در دوره پاندمی شــــهری طی 6 ماه گذشــــته و 
ارزیابی راه حل های مدیران شــــهری جهت حفظ سامت 
شهروندی در شهرها بتواند ســــناریوهای ممکن و بومی 
مؤثر بر روندهای موفق را به کمک مشارکت هیأت علمی 

و تجربه مدیران شهری، استخراج و تبیین کند.
پنجمین دوره جایزه جهانی خشت طایی تهران با تأکید بر 

حوزه صلح و سامت، در محورهای هفتگانه ذیل برگزار شد:
1- معماری، شهرسازی و حفاظت از میراث فرهنگی

ارتقــــا هویت بصــــری؛ احیا معمــــاری و شهرســــازی بومی؛ 
تأکید بر شهرسازی انسان محور و حفظ مقیاس انسانی؛ 
اولویــــت حرکت پیــــاده، ایمنــــی و امنیت و حمــــل و نقل 
غیرموتــــوری؛ بهبــــود کیفیــــت فضاهای شــــهری؛ ارتقای 
اصول و روش  های طراحی و ســــاخت  و ســــازهای شهری؛ 
مرمت و بهســــازی بافت  های فرسوده؛ بازآفرینی و احیای 

هویت تاریخی؛
، تاب  آوری و زیست  پذیری شهری 2- توسعه پایدار

حفاظــــت از منابــــع طبیعــــی و مدیریت روابــــط نظام  های 
انســــانی و زیســــت محیط  هــــا؛ تبییــــن نگرشــــی جامع از 
پایــــداری در همه ابعاد؛ توجه به کارایــــی انرژی و انرژی  های 
، مدیریت پسماند و پاکیزگی  پاک؛ گسترش فضای ســــبز
شــــهری؛ کاهش آســــیب  پذیری در مواجهه با بحران  های 
طبیعی و انســــان ســــاخت؛ ارتقا توانایی شــــهر در جذب، 
انطباق و پاســــخ گویــــی به تغییــــرات نظام  های شــــهری؛ 
مدیریت کارآمد در بحران  های بهداشــــتی؛ حفظ سامت 
شــــهروندان؛ حمایت از تنوع و تکثر فرهنگی و شیوه  ها و 

الگوهای زیست.
3- توســــعه زیرســــاخت  ها، حمل  و نقــــل عمومی و 

خدمات شهری
توســــعه زیرســــاخت  های فنــــی، عمرانی و خطــــوط ریلی و 
آب،  زیر زمینی؛ توســــعه زیرســــاخت  های خدماتــــی مانند 
فاضــــاب، اینترنت و غیره؛ توســــعه؛ ارتقــــا کیفی خدمات 
بهداشــــتی، پســــماند، آرامســــتان  ها و غیره؛ توســــعه و به 

روزرسانی فضاهای تفریحی و گردشگری.
و  و توســــعه فرهنگــــی  4- مشــــارکت شــــهروندان 

اجتماعی شهر
بسترسازی جهت افزایش تعامات اجتماعی و مشارکت 
شــــهروندان؛ تبلــــور امید و نشــــاط اجتماعی در شــــهرها؛ 
ترویج ارزش  های اخاقی و فرهنگ  های بومی شهروندی؛ 

آموزش، توانمندســــازی و بهبــــود مهارت  هــــا و رفتارهای 
شهروندی؛ تشکیل شــــبکه  های تعاملی ارتباطات میان 
شــــهروندان و ذینفعان؛ تقویت اعتماد عمومی؛ تقویت 

. هویت محله  ای، بومی و دینی شهر
5- نوآوری، فن اوری و شهر هوشمند

بــــر  بــــا روش هایــــی مبتنــــی  رفــــع چالش  هــــای شــــهری 
فناوری های نوین، خاقانه، هوشــــمند و پیشــــرفته؛ ارتقا 
میزان بازدهــــی در حوزه زندگی شــــهری؛ جریان پیوســــته 
خدمات شــــهری شــــبانه  روزی به شــــهروندان؛ توســــعه 
زیرســــاخت  های فنــــاوری ارتباطــــات و اطاعات شــــهری 
و ســــامانه  های هوشــــمند تصمیــــم  گیری، برنامــــه  ریزی، 
مدیریت و حکمروایی شــــهری؛ تعامل و اشتغال نوآورانه 

. در شهر
6- اقتصاد شهری، سرمایه  گذاری و کارآفرینی

تعریــــف هویــــت اقتصادی بــــرای شــــهرها در زمینــــه  های 
گوناگــــون صنعــــت، مذهب، مــــد و لباس، غــــذا، ورزش و 
غیره بر اســــاس ظرفیت  های بالقوه؛ افزایــــش همکاری و 
؛ توسعه فرصت  های مشارکت  رقابت  پذیری اقتصاد شهر
؛ توسعه استارت آپ ها  اقتصادی و سرمایه  گذاری در شهر
؛  و کســــب و کارهای مبتنی بر فناوری  های نوین در شــــهر

پایدارسازی درآمدهای و منابع مالی شهرداری  ها.
7- حکمروایی محلی، برنامه  ریزی و مدیریت شهری
افزایــــش شــــفافیت، تمرکززدایی و مشــــارکت مردمی در 
مدیریت؛ به روز رســــانی برنامه  ها با استفاده از روش  های 
نویــــن؛ توجه به انســــجام و یکپارچگی مدیریت شــــهری؛ 
توســــعه دولت الکترونیک شهری؛ توسعه ارتباطات بین 
 المللی و دیپلماســــی شهری؛ اســــتفاده از مدل  های کمی 
نوین و پیشــــرفته در برنامه  ریزی و تصمیم  سازی؛ تقویت 

مدیریت محلی با نگرش از پایین به باال؛
مالک های داوری و ارزیابی جایزه جهانی �

ارزیابی پروژه های ثبت نام شــــده در جایزه جهانی خشــــت 
طایی تهــــران، در یک فرایند دو مرحله ای و توســــط هیأت 

داوان و حداقل با 3 دوره داوری برای هر اثر به انجام رسید.
معیار ارزیابی پروژه ها �

1.فراگیری و دسترسی:
همه شــــمولی اجتماعــــی و اقتصادی و ایجــــاد فرصت ها و 

مزایای عادالنه برای همه شهروندان
2.پایداری و تاب آوری:

توجه جامع به ابعاد مختلف توســــعه پایدار و مقاوم سازی 

برای مقابله با بحران های طبیعی و انسان ساخت
3.زیست پذیری:

، افزایــــش رضایت و فرصت  ارتقــــا کیفیت زندگی در شــــهر
تجربه شــــهروندان از زندگی شــــهری؛ افزایش دسترســــی، 
، توجه به  تعامات اجتماعی و تعلق خاطر نســــبت به شهر
، ابزار معیشت، گفتگو و  حق شهروندان نسبت به شــــهر

ارزش گذاری متقابل بین شهروندان
4.خاقیت و نوآوری:

بهره گیــــری از روش های منحصــــر به فرد و نویــــن در طرح 
مسأله، اهداف، تدوین فرایند، طراحی یا اجرا

5.بهره وری:
بازدهی حداکثــــری در بهره برداری از منابع انســــانی و مالی؛ 
استفاده از شــــیوه های کارآمد و اقتصادی و دست یابی به 

نتایج و دستاوردهای ارزشمند، ضروری و مهم
6.تکرارپذیری:

قابلیــــت تعمیم و تکرارپذیری در ســــایر شــــهرها و با حفظ 
هویت بومی

7.ضرورت و اهمیت:
توجــــه به ضــــرورت موضــــوع در مقایســــه با نیــــاز جامعه و 
چالش های روز جهانی، اهمیــــت جایگاه پروژه در مقابله با 

مشکات
8.جهان اندیشی و جهان گرایی:

توجه به ارتباطات بین الملل و به کارگیری راهبرد اندیشــــه 
جهانی در بهره برداری

9.درون زایی و محلی گرایی:
تکیه بر ظرفیت های درونی، هویت و فرهنگ بومی و محلی 

شهرها و شهروندان
10.شفافیت:

ایجاد جریان آزاد اطاعات و سامانه ها و فرایند های شفاف و 
در دسترس و به رسمیت شناختن نقش نظارتی و کنترل 

اجتماعی شهروندان، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها
11.مشارکت پذیری:

گاه سازی، دانش افزایی و توانمندسازی شهروندان، توجه  آ
به مسؤولیت پذیری و ایجاد همبستگی اجتماعی

12.مستندسازی و ارائه تجارب:
توجه به انتشــــار اطاعات و ایجاد بستر الزم برای معرفی به 
مخاطبان از جمله جوامع دانشــــگاهی و حرفه ای و فرصت 
شناخت از طریق شبکه های اجتماعی، وبسایت ها و سایر 

مراکز توزیع اطاعات.

مرگ آفرین چالش های 
کاظمیان  � صفورا 

هنــــوز بیــــش از چهــــار مــــاه از چالــــش مومــــو و 
احتماالتی در مورد دو قربانی نوجوان آن در ایران 
نمی گــــذرد که چالشــــی دیگر در فضــــای مجازی 

جان یک دختربچه 10 ساله را در ایتالیا گرفت.
چالش ها، دعــــوت عمومی به انجام کاری ویژه در 
فضای مجازی هستند که معموال سلبریتی ها به 

آن دامن می زنند.
نوعی  چالش ها  انــــواع  انداختــــن  راه  روزهــــا  این 
بــــه روز بودن، لیبل داشــــتن یا مدافــــع انواع حق 
که نماد منورالفکری اســــت تلقی  و حقوق هایی 
می شود. البته قشــــر زیرین تر این نوع چالش ها 
جذب مخاطب بیشــــتر برای انــــواع فعالیت های 

اقتصادی با درآمدهای عجیب و غریب است.
آن قدر چالش ها زیاد شــــده و تب آن دامن مردم 
را گرفتــــه که حتی گوش افرادی که ســــر و کاری با 
آشناســــت.  آن ها  فضای مجازی ندارند نیز با نام 
مثا بعید است نام چالش های نهنگ آبی یا آب 
سرد را کسی نشنیده باشــــد، چالش مومو که از 
این دو معروف تر هم شد و ذهن مادر و پدرهای 

نوجوانان را درگیر خود کرد.
کید  امــــا همان قدر کــــه در مورد چالــــش مومو تأ
می شــــد که وجود خارجــــی ندارد چالــــش جدید 
واقعــــی واقعی اســــت. تیک تاک همــــان چالش 
جدید اســــت کــــه به تازگــــی مرگ یــــک دختربچه 
10 ســــاله ایتالیایــــی را بــــه آن نســــبت می دهند. 
تیک تاک یک شبکه اجتماعی چینی است که به 
بســــیار  موزیک ویدئوهای  می دهد  اجازه  کاربران 
کوتاه 3 تا 60 ثانیه ای بســــازند. بــــه تازگی در این 
شــــبکه اجتماعی یک چالش جدید به راه افتاده 
که کاربــــران را تشــــویق می کند لحظــــات مرگ بر 
اثر خفگــــی را تجربه کنند. حضــــور در این چالش 
برای نوجوانان زیر 13 ســــال ممنوع اســــت. این 
passout" و  بازی خطرناک که به عنــــوان "چالش 
دارد  سعی  می شود،  شناخته  نیز   "fainting "بازی 
کاربران را تشــــویق کند برای لحظاتی نفس خود 
را حبس کنند که متأســــفانه این دختر 10 ســــاله 
اهل پالرمو، تحت تأثیر این چالش سعی می کند 
با گــــره زدن یک پارچه دور گــــردن خود برای چند 
ثانیــــه خفگــــی را تجربه کند که همیــــن چند ثانیه 
موجــــب مرگ مغــــزی او می شــــود و خانواده اش 
اعضای او را اهدا می کننــــد. در پی این اتفاق تلخ 
و تکان دهنده مقامات ایتالیا دسترســــی کاربران 

زیر سن قانونی به تیک تاک را محدود می کنند.
در ایران نیز مدتی قبل کارگروه تعیین مصادیق 
محتــــوای مجرمانه این برنامه را مســــدود کرده و 

حتی با فیلترشکن نیز قابل استفاده نیست.
این درســــت است که آســــیب این چالش ها به 
آســــیب فضای مجازی  از نمونه های  عنوان یکی 
روی نوجوانان شــــدیدتر است و بازتاب بیشتری 
هــــم دارد اما ایــــن دلیــــل نمی شــــود از خزندگی 
آســــیب ها در زندگی افراد بزرگســــال  پنهان این 

بپوشیم. چشم 
طبــــل  بــــر  بیشــــتر  چــــه  هــــر  برخــــی  این روزهــــا 
خروس هــــای  دم  می کوبنــــد  روشــــن فکری 
بی اخاقی شــــان هــــم بــــه همــــان میــــزان از زیــــر 
بغلشــــان بیــــرون می زند کــــه یکــــی از مهمترین 
مجازی  فضــــای  بی اخاقی ها  ایــــن  ایجاد  عوامل 
عادی ســــازی  بــــا  کــــه  اســــت  لجام گســــیخته 
پــــن، حریم هــــای اخــــاق را هــــر چه 

ُ
زندگی هــــای ا

کرده  کرده و وجدان ها را ســــرکوب  بیشــــتر خرد 
است.

شــــاید بــــرای عــــده ای باورپذیــــر نباشــــد که یک 
نوجوان با تحریکات فضای مجازی به اســــتقبال 
مرگ بــــرود اما باید پذیرفت که انســــان ها طبایع 
مختلفــــی دارنــــد و برخی به شــــدت تلقین پذیر و 
زودباورانــــد و جز دنبالــــه روی ایــــده دیگری برای 
آســــیب های  زندگــــی ندارند پــــس در مواجهه با 
فضای مجازی باید مواظب ســــن و سال کاربران 
بــــود و از تفاوت های فردی نیز نباید غافل شــــد. 
در این میان وظیفه والدین بســــیار ســــنگین تر 
آن ها باید وقت خود را با فرزندانشــــان  اســــت و 
که با ایجاد ســــرگرمی های  کنند  طوری هماهنگ 
دم دســــتی از حضــــور بی مــــورد و طوالنــــی مدت 
فرزندان در فضای مجــــازی جلوگیری کنند. نگاه 
به اینترنت و فضای مجــــازی به عنوان نعمتی که 
موجب شــــده فرزندان کمتر مزاحم پدر و مادرها 
باشــــند تبعات جبران ناپذیری دارد که متأسفانه 
برخی با این نگاه ســــبک زندگی خود را به سمت 

سقوط به پرتگاه برده اند.
قطعا پیشگیری از آســــیب ها نیاز به عزم جمعی 
نمی تــــوان  و  دارد  نهــــاد  چندیــــن  همــــکاری  و 
آســــیب ها را تنهــــا از چشــــم پــــدر و مادرها دید 
ولی خانــــواده مهمتریــــن رکن تربیــــت فرزندان 
اســــت و مقوله تربیت با پیچیده شــــدن شرایط 
زندگــــی فراز و فرودهــــا و رمز و رازهای بیشــــتری 

می کند. پیدا 
مخلص کام این که در مواجهه با فضای مجازی 
هم نوجوانان و هم بزرگساالن را باید دریافت و 
که  دررفته ای  زهــــوار  زندگی   ســــبک  اصاح  برای 
فضای مجــــازی به برخی که تعدادشــــان هم کم 
گماشــــت و  کــــرده باید همت  نیســــت تحمیل 
به فکــــر راه چاره بود؛ چراکه متأســــفانه قصورها 
بسیاری  از  پیشگیری  برای  را  زمان  شده  موجب 
از دســــت بدهیم و ناچاریم با صرف  آســــیب ها 
نابســــامانی ها  اصاح  فکر  بــــه  گزاف  هزینه های 

باشیم.

یادداشت

با حمایت شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان و با همت اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان برگزار شد:

تقدیر از 40 دانش آموز خالق در پویش »رفیق خوشبخت من«
هگمتانه، گروه خبر همدان: در مراسمی که روز دوشنبه به 
همت اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان استان و 
شهرداری همدان برگزار شــــد از 40 دانش آموز برتر پویش 

»رفیق خوشبخت من« تجلیل شد.
به گزارش هگمتانه، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شــــورای اســــامی شــــهر همدان ضمن ابراز خوشحالی از 
حضور در جمع دانش آمــــوزان گفت: با اطمینان می گویم 
که بصیرت، تاش و پشــــتکار شــــما زمینه ساز پیشرفت 
کشور عزیزمان خواهد بود و قطعا شما عزیزان از نخبگان، 

مدیران و فرهیختگان آینده هستید.
اکبر کاووســــی امید با اشــــاره بــــه اینکه حاج قاســــم، هم 
قهرمان وطن و هــــم قهرمان امت اســــامی بود، گفت: 
همگی باید به جامعه مهدوی و تمدن نوین اسامی فکر 
کنیم و بزرگ و جهانی بیندیشــــیم و بــــا مد نظر قرار دادن 

سیره حاج قاســــم همانند او مجاهد و سرباز خوبی برای 
والیت باشیم.

وی همچنین گفت: از شــــما و همــــه دانش آموزان نخبه 
همدانی دعوت می کنم در مرکز نوآوری شهرداری همدان 
حضور پیدا کنید و با ارائه راهکار و روش های مناسب و با 
همفکری، مسائل فرهنگی و مشکات مدیریت شهری 

را حل و فصل کنیم.
در ادامــــه نیــــز رئیــــس ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی و 
ورزشــــی شــــهرداری همدان گفــــت: در بهمن مــــاه مرکز 
نوآوری شــــهرداری همدان افتتاح خواهد شــــد که شــــما 
دانش آموزان می توانیــــد ایده های خاقانه خود را در این 
مرکز شکوفا کنید و با شرکت در کارگروه های مختلف در 
موضوعات مختلف ایده پردازی کنید و با ارائه راهکارهای 

مفید گره گشای مسائل مختلف شهرمان باشید.

روح اهلل وجدی هویدا همچنین با قدردانی از اجرای موفق 
این پویش، گفت: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
همــــدان آمادگــــی دارد در اجــــرای برنامه هــــای مختلــــف 
فرهنگــــی و اجتماعی میزبان فعاالن ایــــن عرصه به ویژه 

اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزان باشد.
معــــاون واحــــد بــــرادران اتحادیــــه انجمن های اســــامی 
دانش آموزان اســــتان همدان نیز گفت: در ایام سالگرد 
شــــهادت ســــردار حاج قاسم ســــلیمانی پویشــــی به نام 
»رفیق خوشــــبخت من« برگزار شد که 380 دانش آموز از 

سراسر استان در این پویش شرکت کردند.
محمدصالح زارعی ضمن تشــــکر از حمایت های شورای 
اسامی شهر و شهرداری همدان گفت: دانش آموزان با 
انتخاب هشتک هایی مرتبط با شهادت سردار سلیمانی 
و فضاســــازی پس زمینه و انتخاب موقعیت مناسب به 

عکاســــی پرداختند و در نهایت خــــود دانش آموزان هم 
قضــــاوت این پویش را برعهده گرفتنــــد که در این میان 
40 تصویر از خاقانه ترین ایده ها و عکس ها، برنده نهایی 

پویش »رفیق خوشبخت من« شد.

به نقل از روابط عمومی شــــهرداری منطقه چهار همدان، 
40 هدیه توسط شهرداری منطقه چهار تهیه شده بود که 
در پایان این مراســــم با اهدای این جوایز از 40 دانش آموز 

برتر در این پویش تقدیرشد.

بلوار فاطمیه و زیرگذر صدا و سیما ایمن می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان گفت: با توجه 
به فراوانی تصادف در بلوار فاطمیه و زیرگذر صدا و ســــیمای شــــهر همدان ایمن سازی این 2 معبر 

در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ فرخ جمالی روز ســــه شنبه اظهار کرد: بلوار فاطمیه حدفاصل میدان 
13 آبان تا تقاطع پیامبر اعظم)ص( یکی از حادثه خیزترین معابر شهر همدان محسوب می شود که 

عابران زیادی در این مسیر دچار جراحت یا فوت شدند.

، دفتر فنی اســــتانداری،  وی اضافه کرد: روز گذشــــته بازدیــــدی با حضور کارشناســــان پلیس راهور
فرمانداری و شهرداری صورت گرفت که تداخل خودرو و عابر و اختاف سطح ارتفاع عامل باال بودن 

میزان سوانح در این نقطه حادثه خیز عنوان شد.
رئیــــس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان بیان کرد: با ســــاخت پل عابر پیاده در 
بلوار فاطمیه توســــط شهرداری میزان سوانح منجر به فوت و جرح عابران در این مسیر کاهش 

یابد.

ســــرهنگ جمالی افزود: زیرگذر صدا و ســــیما از مســــیرهای حادثه خیز شــــهر همدان محســــوب 
می شود که بارها شــــاهد تصادف زنجیره ای و برخورد خودرو با حفاظ های حاشیه پل، پیش از ورود 

به زیرگذر بودیم.
، اســــتانداری، فرمانداری و شــــهرداری نیز اقدام به بررســــی  وی بیــــان کــــرد: نمایندگانی از راهور
وضعیت زیرگذر کردند که مقرر شــــد نظرهای کارشناســــی برای ایمن ســــازی این قسمت داده 

شود.
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کشف دستگاه استخراج ارز دیجیتال در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی تویسرکان از کشف 6 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

در تویسرکان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد معصومی از کشــــف 6 دستگاه اســــتخراج ارز دیجیتال »بیت کوین« در 
این شهرســــتان خبر داد و اظهار کرد: پس از کســــب اخبار و اطاعاتی مبنی اســــتخراج ارز دیجیتال 
توسط افراد ســــودجو در شهرستان تویســــرکان، بررسی موضوع در دســــتور کار مأموران پلیس و 

اطاعات قرار گرفت.

وی با اشــــاره به اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطاعاتــــی و فنی محل تولید ارزهای دیجیتالی 
را در مرغداری یکی از روســــتاهای شهرستان شناســــایی کردند افزود: در بازرسی از محل مورد نظر 
با انجام هماهنگی  الزم قضایی و همکاری شــــرکت توزیع نیروی برق 6 دســــتگاه ماینر استخراج »ارز 

دیجیتال« کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با اشــــاره به دســــتگیری و معرفی متهم به مرجع قضایی 
خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز باالی نیروی برق برای استفاده از دستگاه ماینر متهم از برق یارانه ای 

واحدهای صنعتی اقدام به فعالیت های غیرقانونی استفاده می کرده است.

وی از کشف محموله قاچاق تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی با اجرای طرح مبارزه با قاچاق خبر داد 
گاهی شهرستان با رصد اطاعاتی در ایست  و گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آ
و بازرسی پاسگاه دو منظوره از یک دســــتگاه پراید تعداد 5 هزار و 900 عدد تجهیزات پزشکی و 200 

عدد انواع لوازم آرایشی قاچاق کشف کردند.
معصومی با اشــــاره به اینکه کارشناســــان ارزش محموله کشف شــــده را بیش از 80 میلیون ریال 
برآورد کردند یادآور شد: در همین راستا خودرو متوقف و دو نفر متهم دستگیر و به دادسرا معرفی 

شدند.

اصالح ایستگاه پمپاژ 
تصفیه خانه فاضالب اسدآباد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: معاون بهــــره برداری 
و توســــعه فاضاب شــــرکت آب و فاضاب استان 
همــــدان از اصــــاح ایســــتگاه پمپــــاژ تصفیــــه خانه 
فاضاب اســــدآباد خبــــر داد و گفــــت: ظرفیت این 
،معادل  تصفیه خانه 10 هزار و 500 مترمکعب در روز

120 لیتر بر ثانیه است.
به گــــزارش هگمتانه، فرهاد بختیاری فر با اشــــاره به 
اصاح ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضاب اسدآباد 
، اظهارکرد: این  با صــــرف 500 میلیون تومان اعتبــــار
تصفیه خانه ســــال 1389 به بهره برداری رســــید که بر 
اســــاس افق تعریف شــــده 80 هزار نفــــر از جمعیت 

شهر اسدآباد را تحت پوشش دارد.
وی با بیان اینکه همزمان با افزایش نزوالت جوی در 
فروردین و اردیبهشت ماه سال 97 با افزایش حجم 
ورودی فاضاب به تصفیه خانه مواجه شدیم،تصریح 
کــــرد: با توجــــه بــــه بارش های یاد شــــده، متأســــفانه 
آب  ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضاب اسدآباد زیر 
رفت که در آن زمان به صورت مقطعی و موقت اقدام 

به اصاح شد.
وی با تأکید براینکه رفع خطر در مواقع بحرانی نیازمند 
اقدامات اثرگذار و پایدار است، یادآورشد: خوشبختانه 
با تاش همکاران مــــا و مطابق برنامه ریزی های انجام 
شــــده، خریــــداری تجهیزاتی نظیــــر تابلو بــــرق، درایو، 
لجنکش های قوی، شیرآالت و لوله اتصاالت از محل 

اعتبارات جاری امکان پذیر شد.
معاون بهره برداری و توســــعه فاضاب شــــرکت آب 
و فاضاب اســــتان همدان با اذعان بــــه اینکه پس از 
اصاح صورت گرفته و افزایش تعداد پمپ ها از ســــه 
به پنــــج پمپ و بهره گیــــری از تجهیــــزات برقی جدید، 
درصورت شدت گرفتن بارندگی ها با مشکل مواجه 
نخواهیم شد،تأکید کرد: ظرفیت این تصفیه خانه 10 
هزار و 500 مترمکعــــب در روز معادل 120 لیتر بر ثانیه 

است.
به نقل از روابط عمومــــی آبفای همدان بختیاری فر در 
پایان با اشاره به مســــاحت 36 هکتاری تصفیه خانه 
بیــــان کرد: ایــــن تصفیه خانه بر اســــاس راه اندازی دو 
مــــدول طراحی شــــده که تــــا کنون یک مــــدول آن به 
بهره بــــرداری رســــیده و در صــــورت تأمیــــن اعتبارات 

مدول دوم در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.

اهدای 35 تخته فرش 
به زوج های جوان در نهاوند

خیرین  مجمع  مسؤول  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
شهرســــتان نهاوند از اهدای 35 تخته فرش توسط 
خیرین برای زوج های جوان در این شهرســــتان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، علی کاویانــــی اظهار کرد: هفته 
گذشته از سوی برادران امیدی تعداد 10 تخته فرش 
12 متــــری بــــه ارزش 45 میلیــــون تومان و از ســــوی 
حجت جهانیان تعــــداد 25 تخته فــــرش 6 متری به 
ارزش حدود 40 میلیون تومان بــــه این مجمع اهدا 
شــــد تا به عنوان جهیزیــــه به زوجیــــن نیازمند داده 

شود.
وی افزود: مجمــــع خیرین ازدواج نهاونــــد از ابتدای 
تشــــکیل تا کنون بــــا همکاری خیرین شهرســــتان 
اقدامــــات خوبی را انجــــام داده و امســــال به عنوان 
مجمع برتر اســــتان معرفی شد که با حضور مدیرکل 
ورزش و جوانــــان اســــتان از اعضــــای هیــــأت مدیره 

تجلیل به عمل آمد.
مســــؤول مجمــــع خیریــــن شهرســــتان نهاونــــد با 
بیــــان اینکــــه فعالیت های مجمــــع خیرین طی یک 
سال گذشــــته تحت تأثیر کرونا در مقایسه با سال 
گذشته  سال های  کرد:  اضافه  بوده  کمتر  گذشــــته 
و قبل از شــــیوع کرونا فعالیت مجمع بیشــــتر بود 
و ما هر ســــاله در هر ســــه ماه یکبار مراسم گلریزان 
را برای جمــــع آوری کمکهای مردمی برگزار می کردیم 
کــــه متأســــفانه به علت شــــیوع کرونا این مراســــم 

محدود شده است.
وی گفت: با توجــــه به فراخوان ایــــن مجمع مبنی بر 
کمک به زوجیــــن نیازمند تاکنون بیــــش از یک هزار 
و 200 نفــــر از خیرین ســــطح شهرســــتان، اســــتان و 
تهران عضو مجمع شده و مساعدت های مالی را به 

اشکال مختلف با این مجمع داشته اند.
به نقل از فارس، کاویانی افزود: در این راستا در سال 
جاری تاکنون در یک مرحلــــه تعداد 17 جهیزیه تهیه 
و بــــه زوجین نیازمند اهدا شــــده و در نظر اســــت به 
میمنت سالگرد پیروزی انقاب اسامی یک مرحله 
دیگر تعــــداد 34 جهیزیه دیگر بــــه زوجینی که قبا 

نام نویسی کرده اند اهدا شود.
وی ایجــــاد اتــــاق عقــــد در محــــل مجمع بــــه منظور 
خوانــــدن خطبه عقــــد را از جمله اقدامــــات ابتکاری 
در  ازدواج  دفتــــر  ســــه  بــــا  کــــرد:  اظهــــار  و  برشــــمرد 
شهرستان هماهنگ شده و کارهای دفتری و اجرای 
عقــــد در این محل به  صورت رایــــگان برای زوج های 
متقاضی کــــه توانایی پرداخت هزینــــه ندارند، انجام 

می شود.

خبـــــــر

کشف ادوات صید و زنده گیری پرندگان در نهاوند
حفاظت  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
محیــــط زیســــت شهرســــتان نهاونــــد از برخــــورد بــــا 
شکارچیان متخلف و کشف ادوات صید و زنده گیری 
پرندگان طی دو عملیات یگان حفاظت محیط زیست 

در مناطق طبیعی این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان همدان مهرداد سلگی 
با بیان این خبر گفت: در یک عملیات 5 قطعه سهره 
طایی وحشــــی و 4 قطعه بلدرچین وحشــــی کشــــف 
و ضبــــط و شــــکارچیان متخلف به دســــتگاه قضایی 

معرفی شدند.
، یگان حفاظت  ســــلگی ادامه داد: طی عملیات دیگر
محیط زیست شهرستان نهاوند طی گشت و کنترل 
روزانه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 
زیســــت در نهاوند، موفق به جمع آوری ادوات و آالت 
زنده گیری ســــهره طایی پیش از اقدام شروع به صید 

و زنده گیری شدند.
وی بیــــان کرد: در ایــــن عملیات 2 ســــهره طایی،یک 

رشــــته دام زنده گیری پرندگان، یک عدد قفس چوبی 
و یک قفس فلزی کشــــف و توقیف شــــد و متخلفان 

متواری شدند.
قضایی  دســــتگاه  هماهنگــــی  بــــا  گفــــت:  ســــلگی 
دســــتگیری افراد متخلف در دستور کار قرار گرفته 

است.
خاطرنشان می شود طبق ماده 10 قانون شکار و صید، 
شــــکار و صید جانوران وحشــــی بدون پروانه ممنوع 
بــــوده و متخلفان به حبــــس یا جزای نقــــدی محکوم 

می شوند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی محیط زیستی در فامنین

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
از برگــــزاری  محیــــط زیســــت شهرســــتان فامنیــــن 
مسابقه کتابخوانی از کتاب "تو زمینی، من زمینم" به 

مناسبت هفته هوای پاک خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســــتان همدان سیده 
فاطمه موســــوی در دیدار با مسؤول کتابخانه های 
عمومــــی شهرســــتان فامنیــــن گفــــت: برنامه های 
با مشارکت عمومی  کتابخوانی  اثرگذار  مشــــترک و 
در حوزه محیط زیســــت می تواند در نهادینه کردن 
داشــــته  تأثیر  زیســــت  محیط  از  حفاظــــت  فرهنگ 

باشد.
معرفی  نشســــت های  کــــرد:  پیشــــنهاد  موســــوی 
کتاب هــــای محیــــط زیســــتی، پویش هــــا و اجــــرای 

طرح هــــای کتابخوانی بــــا موضوع محیط زیســــت در 
شهرستان فامنین گسترش یابد.

کتاب های  در ادامه این دیــــدار مجموعه منتخــــب 
سبز به کتابخانه عمومی فامنین اهدا شد.

برگــــزاری مســــابقه کتابخوانــــی محیــــط زیســــتی به 
مناســــبت هفته هوای پاک از دیگر تصمیمات این 

جلسه بود.
بر ایــــن اســــاس مســــابقه کتابخوانی از کتــــاب "تو 
زمینی، من زمینــــم" تا 15 بهمن ادامــــه دارد و عاقه 
مندان می توانند از طریق پیام رســــان های اجتماعی 
به شماره 9184095071 و 9182044166 فایل کتاب 

و سوال ها را دریافت و پاسخنامه را ارسال کنند.
خاطرنشــــان می شــــود به نفــــرات برتر بــــه قید قرعه 

جوایزی اهدا می شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان همدان:

پرداخت 29 میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال خرد روستایی 

در اسدآباد و نهاوند
تمرکز ستاد اجرایی فرمان امام)ره( بر اشتغالزایی

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــرکل ســــتاد اجرایی 
فرمــــان حضرت امــــام)ره( اســــتان همدان با بیــــان اینکه 
طرح اشــــتغالزایی خرد روســــتایی برای افراد تحت تکلف 
و مســــتقر در روســــتاها در نظر گرفته شده است گفت: تا 
کنون 29 میلیارد تومان تســــهیات اشــــتغال خرد در دو 
شهرستان اســــدآباد و نهاوند با کارمزد 4 درصد پرداخت 

شده است.
به گزارش هگمتانه، سید جواد حجازی با بیان اینکه طرح 
اشتغالزایی خرد روستایی در شهرســــتان های اسدآباد و 
نهاوند آغاز شده است اظهار کرد: در شهرستان اسدآباد 
20 رســــته شــــغلی همچون فعالیت در حوزه دام ســــبک 
آبزیــــان، صنایع  و ســــنگین، پرورش بوقلمــــون، پرورش 
تبدیلی، خدمات فنی و صنایع دســــتی در نظر گرفته شده 

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه این 20 رســــته شــــغلی بــــه منظور 

اشــــتغال خرد خانگــــی روســــتایی برنامه ریزی شــــده تا از 
مهاجرت روســــتاییان از زادگاه خود جلوگیری شود یادآور 
شد: از مزایای این طرح می توان به خودکفایی روستاییان 

و درآمدزایی اشاره کرد.
مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اســــتان 
همــــدان از آغاز اجرای طرح اشــــتغالزایی خرد روســــتایی 
، تویســــرکان و کبودراهنگ در  در شهرســــتان های مایر
ســــال آینده خبر داد و گفت: جامعه هــــدف این طرح در 
روســــتاها و بر مبنای زیرساخت های شــــغلی هر منطقه 

است.
وی با اشــــاره به اینکه تســــهیات این مشاغل بین 5 تا 
40 میلیون تومــــان با کارمزد چهار درصد تعیین شــــده 
اشتغالزایی  تســــهیات  فقره   460 تاکنون  افزود:  است 
17 میلیارد تومــــان پرداخت  خرد در اســــدآباد معــــادل 

است. شده 

کیــــد بر اینکه یک مجری و چهار تســــهیل گر  حجازی با تأ
از ابتــــدای پرداخت وام و تا حصــــول نتیجه نهایی وظیفه 
نظــــارت و همراهی این مشــــاغل خرد را بر عهــــده دارند 
تصریــــح کــــرد: در شهرســــتان نهاونــــد نیــــز 340 نفر در 

روســــتاها شناســــایی و 12 میلیارد تومان تســــهیات با 
تنفس ســــه مــــاه تا یــــک ســــال و بازپرداخت پنج ســــاله 

پرداخت شده است.
به نقل از فارس، وی در پایان ســــخنانش بــــا بیان اینکه 

این طرح برای افراد تحت تکلف و مســــتقر در روســــتاها 
در نظر گرفته شــــده اســــت متذکر شــــد: در حــــال حاضر 
این طرح در شهرســــتان اسدآباد به صورت صد درصدی 

محقق شده است.

ح هادی در روستاهای رزن پیش بینی 210 میلیون اعتبار برای بازنگری طر
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرماندار رزن 
از پیش بینــــی 210 میلیــــون تومــــان اعتبــــار 
بــــرای بازنگــــری طرح هــــادی در روســــتاهای 

شهرستان رزن خبر داد.
ســــامتی  ســــیدرضا  هگمتانه،  گــــزارش  به 
6 بهمن ماه در جلســــه بررســــی  دوشــــنبه 
در  غیرمجــــاز  ســــازهای  و  ســــاخت  رونــــد 
ساخت  عوامل  مهمترین  رزن،  شهرستان 
در  محــــدوده  از  خــــارج  و  غیرمجــــاز  وســــاز 
زمین،  بــــودن  کــــم  را  روســــتاها  و  شــــهرها 
گرانــــی زمیــــن و از طرفــــی طوالنــــی بــــودن 
فرآیند اخذ مجوز ســــاخت و ســــاز دانست 
بازنگری طرح هادی  امســــال برای  افزود:  و 

در روســــتاها 210 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده 
است.

فرماندار رزن اظهار کرد: در ســــال آینده 20 روستایی که در 
طرح هــــادی کمبود زمیــــن دارند، طرح هــــادی آنها مجددا 

مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی بــــا بیــــان اینکه حکم اجرا نشــــده در مــــورد قلع و قمع 
واحدهای غیرمجاز در شهرستان رزن نداریم، خاطرنشان 
کــــرد: خوشــــبختانه میزان تخلفات ســــاخت و ســــازها در 

شهرها و روستاها باال نیست.
ســــامتی با بیان اینکه عدم اطاع مردم از قوانین ساخت 
وســــاز چه در محدوده شــــهرها و روســــتا و چــــه در اراضی 
کشــــاورزی مشــــکاتی را برای ســــامانه اداری و خود مردم 

ایجاد کرده اســــت، گفت: دستگاه های صادرکننده مجوز 
در این زمینه برای مراجعه کنندگان اطاع رسانی کنند.

فرماندار رزن در پایان بیــــان کرد: ادارات صادرکننده مجوز 
ســــاخت و ســــاز و دهیاران در صورت مشاهده ساخت و 
ســــاز غیرمجاز اخطاریه هــــای الزم برای ســــازندگان را صادر 

کنند تا از ساخت وساز غیرمجاز جلوگیری شود.
شیوع کرونا در میان بی تفاوتی مردم رزن �

فرمانــــدار رزن همچنیــــن گفت: عادی انگاری نســــبت به 
ویــــروس کرونا یکــــی از عوامــــل اصلی شــــیوع بیماری در 

شهرستان رزن است.
سامتی در جلسه ستاد پیشــــگیری، کنترل و هماهنگی 
مقابلــــه بــــا کروناویروس شهرســــتان رزن، با بیــــان اینکه 

است،  اولویت  در  مردم  ســــامت 
اظهار کرد: متأسفانه برخی اصناف 
و ادارات شیوه نامه های بهداشتی 
 
ً
حتمــــا کــــه  نمی کننــــد  رعایــــت  را 

بازرسی ها با جدیت بیشتری انجام 
می شود.

وی بــــا بیان اینکــــه هــــر بانکی که 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 
نکند، آن بانک پلمب خواهد شد، 
مطرح کرد: یکی از محل های شیوع 
ویــــروس کرونا همین تجمعات در 

بانک ها هستند.
فرمانــــدار رزن خاطرنشــــان کــــرد: 
اصناف موظف هستند به کســــانی که ماسک نمی زنند 
خدمــــات ارائه ندهند که در صــــورت ارائه خدمات واحد 

شد. خواهد  پلمب  صنفی 
رئیس اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن هم 
گفت: متأســــفانه وضعیت شهرســــتان رزن از نظر شیوع 
ویروس کرونا روز به روز بدتر می شود که در صورت تداوم 

همین روند شاهد بحرانی شدن وضعیت خواهیم بود.
به نقل از ایسنا، دکتر مجید موانیه ئی یادآور شد: دورهمی 
خانوادگــــی، حضــــور در تجمعــــات، عــــدم رعایت شــــیوه 
نامه هــــای بهداشــــتی و مهمتــــر از همه بــــی تفاوتی مردم 
نســــبت به این ویروس مهمترین عامل شیوع ویروس 

کرونا در این شهرستان است.

فعالیت کمیته تخصصی بانوان و دفاع مقدس در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس کمیته تخصصی زنان 
و دفــــاع مقــــدس از راه اندازی هیــــأت اندیشــــه ورز بانوان 

شهرستان اسدآباد تا پایان امسال خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، لیــــا امیدی اظهــــار کــــرد: هیأت 
اندیشــــه ورز بانوان اســــدآبادی بــــه عنــــوان اولین هیأت 
اندیشه ورز بانوان اســــتان در حوزه دفاع مقدس با هدف 
اشــــتغال، فعالیت هــــای مختلــــف فرهنگــــی، اجتماعی، 
هنری،رسانه... از تمامی اقشــــار بانوان در حال عضوگیری 
بوده و تا پایان سال راه اندازی و فعالیت خود را آغاز خواهد 

کرد.
وی با اشاره به شــــهید "محمد رســــول رضایی" شهید 13 
ســــاله اسدآبادی به عنوان شهید شــــاخص ملی سال 99 
در قشــــر دانش آموزی، گفت: اخیرا کتاب »محمد رســــول 
آن مرد کوچک« با موضوع زندگینامه و مجموعه خاطرات 
شهید "محمد رســــول رضایی" به قلم "فاطمه بگ زاده" با 
حضور جمعی از مســــؤوالن، خانواده شــــهید و نویسنده 

کتاب در مسجد جامع اسدآباد رونمایی شد.
امیــــدی همچنیــــن از تألیف کتاب "نبض الله ها" شــــامل 

خاطــــرات زنــــان شهرســــتان در حــــوزه دفاع مقــــدس به 
نویسندگی "فاطمه بگزاده" خبر داد و یاد آور شد: اسدآباد 
در حوزه دفاع مقدس توسط نویســــندگان فاخر این دیار 
قرار بــــه تألیف پنج کتاب داشــــت که حمایت حوزه نشــــر 
اســــتان و عاقه نویســــندگان باعث شــــد 13 جلد کتاب 
درباره شهدای اسدآباد در دست تألیف باشد که تاکنون 
هشت مورد آن رونمایی شده و تألیف کتاب نبض الله ها 

نیز به اتمام رسیده است.
رئیــــس کمیتــــه تخصصی زنــــان و دفاع مقدس افــــزود: از 
کتاب های رونمایی و تألیف شده تاکنون تمامی کتاب  ها 
به غیــــر از یک کتــــاب به نویســــندگی بانوی اســــدآبادی " 

فاطمه بگ زاده" انجام گرفته است.
امیــــدی کتابهــــای به یــــادت می مانــــم، قصه هــــای من و 
، عطرمریم،  ، آن ســــوی دیــــوار آقا بــــزرگ، به من بگــــو مادر
خواب هایــــی از بهشــــت، محمد رســــول آن مــــرد کوچک 
و نبــــض الله ها را به نویســــندگی فاطمه بــــگ زاده و کتاب 
»مهمان اروند« به نویسندگی پروانه شفیعی نیا را از جمله 
کتاب های به نویســــندگی بانوان نویســــنده حــــوزه دفاع 

مقدس شهرستان اســــدآباد برشمرد که امسال رونمایی 
و تألیف شده اند.

وی همچنین با بیــــان اینکه امســــال 150 میلیون تومان 
اعتبــــار از محل اعتبارات شهرســــتانی در راســــتای تألیف 
کتب حوزه دفاع مقدس اختصاص داده شد، خاطر نشان 
کرد: امســــال غرص 403 نهال به یاد403 شهید واال مقام 
اســــدآباد در حوزه کمیته تخصصی زنــــان و دفاع مقدس 
شهرســــتان در دســــت برنامه قــــرار دارد کــــه در ماه جاری 
غرص 200 اصله نهال توســــط همسران و مادران شهدای 
شهرســــتان در گردنه اسدآباد انجام شــــد و تا پایان سال 

غرص مابقی نهال نیز انجام می گیرد.
امیدی در ادامه با اشــــاره به اینکه توســــط حوزه تخصصی 
زنــــان و دفاع مقدس شهرســــتان نشســــت کتاب خوان 
بانوان اسدآبادی در حوزه دفاع مقدس با دعوت از بانوان 
بومی صاحب تألیف برگزار شد،تصریح کرد: در نمایشگاه 
تخصصــــی امســــال دفــــاع مقــــدس شهرســــتان بانوان 
اسدآبادی کمیته تخصصی زنان و دفاع مقدس به عنوان 

راویان فتح حضور فعاالنه ای داشتند.

ارسال 240 اثر به جشنواره استانی هنرهای تجسمی نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرستان نهاوند از ارســــال 240 اثر به جشنواره 

استانی هنرهای تجسمی این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، امیــــر بحیرایی ظهر دیــــروز در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: 240 اثر هنری خوشنویســــی و دیگر 
رشته های هنرهای تجسمی به دبیرخانه جشنواره استانی 
« بــــه میزبانی نهاونــــد برگزار  که امســــال با موضــــوع »نماز

می شود ارسال شده است.
وی با بیــــان اینکه کار فراخوان آثار هنری برای شــــرکت در 
جشنواره اســــتانی هنرهای تجســــمی از دو ماه پیش آغاز 
و مهلت ارســــال آثار نیز تا 30 دی ماه تعیین شد افزود: تا 
پایان مهلت فراخوان جشــــنواره، در بخش خوشنویسی 
مجموعا 113 اثر از 78 هنرمند به دبیرخانه ارســــال شد که 
50 اثر آن در شاخه نستعلیق، 42 اثر شکسته نستعلیق، 

14 اثر نسخ و هفت اثر نیز ثلث بوده است.

مدیر اداره فرهنگ و ارشــــاد اسامی شهرستان نهاوند با 
اشــــاره به اینکه در بخش هنرهای تجســــمی نیز مجموعا 
130 اثر از 85 هنرمند به دبیرخانه جشــــنواره ارســــال شده 
اســــت اضافه کرد: 124 اثــــر آن از 76 هنرمنــــد وارد بخش 

مسابقه شده است.
وی بیشترین شــــرکت کنندگان در رشته خوشنویسی را 
از همدان، نهاوند و مایر و در بخش هنرهای تجســــمی را 
نیز از شهرستان های همدان و نهاوند عنوان کرد و گفت: 
مراســــم اختتامیه این جشــــنواره روز 12 بهمن به صورت 
مجازی و با حضور تعداد محدودی از شــــرکت کنندگان در 

این شهرستان برگزار می شود.
کیــــد کرد: در مراســــم  بحیرایــــی در پایــــان ســــخنانش تأ
محمدتقی  از  تجســــمی  هنرهــــای  جشــــنواره  اختتامیــــه 
قیاسی اســــتاد هنر خوشنویسی نهاوند تجلیل به عمل 

می آید.

مردم بدون دغدغه 
نسبت به ثبت نام سجام اقدام کنند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون سیاســــی امنیتی و 
اجتماعی فرماندار اســــدآباد گفت: ثبت نام سجام توسط 
مــــردم برای دریافت ســــود ســــهام عدالــــت محدودیت 
زمانی ندارد و طبق اســــتعام صورت گرفته تا شــــش ماه 
وقت ثبت نام وجود خواهد داشت مردم بدون دغدغه 

و استرس نسبت به ثبت نام سجام اقدام کنند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمــــزه عبدکونــــد در نشســــت 
الکترونیکی)دفاتــــر  خدمــــات  دفاتــــر  هماهنگــــی 
پیشخوان( و رؤسا شــــعبه های بانکی با اشاره به ازدحام 
جمعیت در دفاتر پیشــــخوان سطح شهرســــتان، اظهار 
کرد: اقناع ســــازی، اطاع رســــانی و توجیه مردم نســــبت 
به عدم محدودیت زمانی ثبت نام ســــجام توســــط مردم 
برای دریافت ســــود ســــهام عدالــــت باید توســــط دفاتر 
پیشــــخوان به نحو مطلوبی صورت گیرد تــــا با این اقناع 
ســــازی و اطاعات صحیح از بار ازدحام دفاتر پیشخوان و 

نیز دغدغه های مردم کاسته شود.
آبــــی شهرســــتان تصریح کرد:  وی با اشــــاره به وضعیت 
وضعیت شهرســــتان در حالت شــــکننده ای قرار دارد و 

در صــــورت هرگونه عــــادی انگاری به طورقطع شــــرایط به 
وضعیت قبل باز خواهد گشت.

کید بــــر تــــداوم رعایت شــــیوه نامه های  عبدکونــــد بــــا تأ
بهداشــــتی و فاصله گذاری های اجتماعــــی و نیز نظارت و 
بازرســــی های مســــتمر ســــتاد صیانت و دیگر گروه های 
نظارت بر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در ســــطح 
شهرســــتان، خاطرنشــــان کرد: با توجه به ازدحــــام دفاتر 
پیشــــخوان و لزوم رعایــــت فاصله گــــذاری اجتماعی باید 
ثبت نام ســــجام طبق نوبت دهی افــــراد مراجعه کننده و 
پذیرش حداکثر پنج نفر در سالن اجتماع دفاتر خدمات 

گیرد. انجام  الکترونیک 
وی با تأکید بر عدم ارائه خدمات به مشتریان و مراجعین 
بدون ماسک توسط متصدیان بانک ها و دفاتر پیشخوان 
و ضدعفونی محیط دفاتر پیشخوان و باجه های بانک ها، 
تصریــــح کرد: بــــرای رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
اســــتفاده از دســــتگاه های نوبت دهی پدالی و استفاده از 
دستگاه های لیزری و پدالی ضدعفونی دست در بانک ها 

ضرورت دارد.



آگهی حصر وراثت

م.الف 305

خانم کبری ســعیدی دارای شناســنامه شــماره 5029466460 به شرح 
دادخواســت به کالســه 112/9900516ح از این حوزه درخواست گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان احمد حیدری به 
شناسنامه شماره 5029459812 در تاریخ 1392/12/06 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- امیرحافظ حیدری فرزند احمد به شماره شناسنامه 5020195634 
متولد 1389 صادره از فامنین پسر متوفی 2-  ستایش حیدری فرزند احمد 
به شماره شناســنامه 5020217336 متولد 1392 صادره از فامنین دختر 
متوفی 3- کبری ســعیدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 7629 متولد 
1354 صادره از فامنین همســر متوفی 4-  خدیجه قره باغی فرزند قدرت اله  
به شــماره شناســنامه 3990 متولد 1322 صــادره از فامنین مادر متوفی. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد، از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

م.الف 502

آقای محمد گلزاری هویدا دارای شناســنامه شماره 10205 به شرح دادخواست به کالسه 
653/99ش112ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحســین گلزاری هویدا به شناسنامه شماره 2059 در تاریخ 85/04/07 
در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه منحصر 
است به: 1- صغرا خانم پورکریم فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 3336 متولد 1309 
همســر متوفی 2- توکل گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 43 متولد 
1334 فرزند متوفی 3- منیژه گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 5737 
متولد 1330 فرزند متوفی 4- بهزاد گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 
10204 متولد 1350 فرزند متوفی 5- خیراله گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره 
شناســنامه 4051741478 متولــد 1342 فرزند متوفی 6- بیت اله گلــزاری هویدا فرزند 
محمدحسین به شماره شناســنامه 4050963930 متولد 1345 فرزند متوفی 5- محمد 
گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 4050978857 متولد 1351 فرزند 
متوفی 6- داراب گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 8720 متولد 1346 
فرزند متوفی 7- اســداله گلزاری هویدا فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 19 متولد 
1342 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان م.الف  1524

آگهي مناقصه 
شــهرداری همدان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي نســبت به واگذاري كلیه امور خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز فضای سبز 

شهر همدان برای مدت یک سال ازتاریخ  99/12/01 لغایت 30 /1400/11با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقي اقدام نماید.
 1- مبلغ سپرده تضمین شــركت درمناقصه مذكور براســاس مبلغ جدول ذیل به صورت واریز نقدي ، ضمانتنامه بانکي مي باشــد.  ضمناً حساب شماره 

0100785699009 نزد بانک شهر شعبه مركزی به نام  شهرداری همدان جهت واریز اعالم مي گردد.
 2- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/11/08 لغایت 99/11/18  جهت اخذ اوراق مناقصه به امور قراردادها سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری همدان  واقع در میدان رسالت ، بلوار والیت ، روبروی كالنتری 15 مراجعه نمایند .
 3- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را ازتاریخ نشراین آگهی تا پایان وقت اداري مورخ 99/11/18 تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس 

میدان آرامگاه بوعلی ، نمایند.
 4- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد . 

 5- كلیه هزینه های نشر آگهی ودیگر هزینه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود.
 6- زمان قرائت پیشنهادها روزدوشنبه مورخ 99/11/20 ساعت 17 در محل شهرداری همدان خواهد بود.

 7- شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 8- متقاضیان می بایست دارای گلخانه )مركز تولید گل و گیاه( به منظور تولید و نگهداری گونه های مندرج در موضوع قرارداد باشند.

 9- عواقب ناشــی از ورود هرگونه آفت یا بیماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و شــهرداری مسئولیتی در قبال آن 
ندارد.

 10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
11- جهت كسب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و یا به ســایت WWW.hamedan.ir  مراجعه 

نمائید.
 12- شركت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان می باشد.

 13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ف
دی

خرید و تامین گونه های گیاهی مورد نیاز درخت ، درختچه ، گلهای فصلی ر
مبلغ تضمین سپرده )ریال(محل تأمین اعتباربرآورد به ریالنشایی و گلدانی ، بذر )مطابق با تعداد و کیفیت مندرج در اوراق مناقصه (

1/628/600/000شهرداری همدان 32,572,000,000فضای  سبزمنطقه یک  1

1/168/525/000شهرداری همدان 23,370,500,000فضای سبزمنطقه دو2

1/227/870/000شهرداری همدان 24,557,400,000فضای سبزمنطقه سه3

1/150/250/000شهرداری همدان 23,005,000,000فضای سبزمنطقه چهار4

4722 1399    شـــماره  8 بهمن  چهار شـــنبه   

4
لغو یک هفته ای منع تردد شبانه در همدان

بیشترین ابتال به کرونای استان به نسبت جمعیت در درگزین
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان با بیان 
اینکــــه محدودیت تــــردد در همدان به مــــدت یک هفته 
برداشــــته می شــــود افزود: چنانچــــه این اقــــدام طبق آمار 
سبب افزایش شــــمار مبتایان به کرونا شود به طور حتم 
محدودیت شــــبانه از ســــاعت 21 تــــا چهار بامــــداد دوباره 

اعمال می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شاهرخی روز سه شنبه 
در جلسه ســــتاد مدیریت کرونا استان همدان بیان کرد: 
با وجــــود اینکه 22 بهمــــن یکی از بزرگ تریــــن رویدادهای 
کشــــورمان به شــــمار می رود اما بزرگداشــــت این آیین به 
خاطر حفظ بهداشــــت و ســــامت عمومی جامعه بدون 
برگزاری هرگونه تجمع خواهــــد بود و راهپیمایی به صورت 

موتوری و خودرویی صورت می گیرد.
وی اضافــــه کــــرد: بــــا توجه بــــه تأیید برگــــزاری موتــــوری و 
خودرویی مراسم یوم اهلل 22 بهمن نباید افرادی در گوشه 
و کنار اقــــدام به تجمــــع و حرکتی کننــــد و هرگونه تجمعی 
وجاهت قانونــــی ندارد بنابرایــــن فرمانداران بــــرای اجرای 

مصوبات نظارت الزم را داشته باشند.
اســــتاندار همدان با قدردانی از همــــکاری گروه های مرجع 
نظیر ائمه جمعه و جماعت در زمینه پیشــــگیری از شیوع 
کرونا یادآوری کرد: ســــال های گذشته مراسم  محرم و صفر 
و مناسبت های مذهبی با شور و حال زیادی برگزار می شد 
اما امســــال ائمه جمعه، روحانیان و علمــــای حوزه علمیه 
با درک صحیح از شــــرایط در زمینه آیین هــــای عزاداری روز 
تاســــوعا و عاشــــورا، دهه فاطمیه، محــــرم و صفر همکاری 

خوبی با ستاد مدیریت کرونا داشتند.
وی با بیــــان اینکه وضعیت آبی به معنــــای پایان ویروس 

کرونا نیست اظهار کرد: وضعیت فعلی شکننده است و 
به طور حتم هرگونه غفلت و بی توجهی به شیوه نامه های 
بهداشتی زمینه را برای بازگشت به شرایط بحرانی گذشته 
و بــــروز موج چهارم شــــیوع ویروس و افزایــــش آمار ابتا و 

مرگ و میر ناشی از آن فراهم می کند.
وی تأکیــــد کــــرد: در این صــــورت احتمال قــــرار گرفتن در 
وضعیت نارنجی کرونایی زیاد اســــت بنابراین اســــتفاده 
از ماســــک، حضور نیافتــــن در تجمــــع ها، برگــــزار نکردن 
جلسه های غیر ضروری و رعایت فاصله اجتماعی در همه 

شرایط الزم است.
شــــاهرخی از فرمانداران خواست درباره مدیریت ویروس 

کرونا اقدام ها و کنترل های الزم را انجام دهند.
استاندار همدان ادامه داد: به منظور حفظ سامت و جان 
مردم باید بــــا نظارت و اعمال قانون اجــــازه تجمع، برگزاری 
عروســــی و عزا بــــا جمعیت انبــــوه داده نشــــود و تاالرها و 
غذاخوری ها نیز طبق شیوه نامه با 25 درصد ظرفیت مجاز 

به فعالیت هستند و در صورت تخلف پلمب می شوند.
شــــاهرخی با بیان اینکــــه محدودیت تــــردد در همدان به 
مدت یک هفته برداشــــته می شــــود افــــزود: چنانچه این 
اقدام طبق آمار ســــبب افزایش شــــمار مبتایان به کرونا 
شود به طور حتم محدودیت شــــبانه از ساعت 21 تا چهار 

بامداد دوباره اعمال می شود.
ولی شــــیوع  وند نز ود: متوقف شــــدن ر شــــاهرخی افــــز
بــــه معنای بد بودن شــــرایط  ونا در اســــتان همدان  کر
 ، نیســــت؛ هم اینــــک چهار شهرســــتان همــــدان، بهار
آبــــی قرار دارند و همه  فامنین و اســــدآباد در وضعیت 
فعالیت ها با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی در این 

می گیرد. صورت  شهرستان ها 

حیدری مقدم:طغیان کرونا در روستای بابانظر �
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا هم گفت: ابتا به 
ویروس کرونا ناشی از شــــرکت در اجتماعات این استان 

در 2 هفته گذشته روند افزایشی داشته است.
رشــــید حیدری مقدم اظهــــار کرد: با آبی شــــدن وضعیت 
کرونایی در برخی از شهرستان ها شاهد افزایش تجمع ها 
بودیم که ایــــن عامل موجب افزایــــش 13 درصدی موارد 

ابتا به علت شرکت در اجتماعات شد.
وی با بیان اینکه سهم تماس درون خانگی کاهش یافته 
است اظهار کرد: ســــهم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در 
بروز کرونا 2.3 درصد بود که با چهار برابر رشــــد به هشت 

درصد رسیده است.
رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا ادامــــه داد: 
همچنین سهم تماس شغلی بین کارکنان ادارات در بروز 
کرونا کاهشی اســــت و به علت سردی هوا نقش سفر در 
شیوع این ویروس نیز از 2.3 درصد به صفر رسیده است.
حیدری مقدم گفت: اســــتان همدان از یک ماه گذشــــته 
شــــاهد ســــیر نزولی کرونا بوده و هم اینک آمــــار بیماران 
بســــتری مثبت از ابتدای همه گیری این ویروس تا پایان 
روز دوشنبه به 10 هزار و 97 بیمار و بیماران سرپایی مثبت 

به 18 هزار و 317 نفر رسیده است.
وی با بیــــان اینکه کرونا جان یــــک هــــزار و 460 بیمار را در 
همدان گرفت افزود: 23 هزار و 877 بیمار به علت عائم 
حاد تنفسی به بیمارســــتان مراجعه کردند که 10 هزار و 97 
نفر بــــه علت ابتا به کرونا بســــتری شــــدند همچنین 42 

هــــزار و 143 نفر به مراکز ســــرپایی مراجعه کردند که نتیجه 
آزمایش بیش از 18 هزار نفر مثبت بود.

رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: هم اینک 
در شهرستان اســــدآباد وضعیت کرونا قابل قبول است 
با این وجود باید آمار بیماریابی را برای جلوگیری از سرایت 

آن به اطرافیان بیمار و همه گیری، افزایش داد.
وی ادامه داد: بیماری کرونا در شهرســــتان بهار به صورت 
خفیف افزایش یافته است در تویسرکان نیز آمار بیماران 
فوتی رو بــــه افزایش اســــت بنابراین بایــــد بیماریابی را به 

صورت جدی افزایش داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تأکید کرد: جبهه 
جنگ ما خانه بهداشت است چرا که با شناسایی بیماران 
در این بخش شاهد خلوت شدن بیمارستان و موفقیت 

برنامه های بهداشت و درمان می شویم.
حیدری مقــــدم ادامه داد: نگرانی هایی درباره شهرســــتان 
رزن و درگزیــــن وجــــود دارد و در رزن شناســــایی بیمــــاران 
ســــرپایی رو به افزایــــش بوده و شــــاهد طغیــــان کرونا در 

روستای بابانظر بودیم.
وی یادآوری کرد: میزان ابتا به کرونا در شهرستان درگزین 
با توجه به جمعیــــت 40 هزار نفری آن زیاد اســــت چرا که در 

زمستان شب نشینی روستاییان بیشتر شده است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: وضعیت 
کلی اســــتان همدان بیانگر این اســــت که در شهرستان 
فامنیــــن کمترین میزان بــــروز تجمع را داشــــته و درگزین 

بیشترین امار ابتا را به نسبت جمعیت دارد.
حیدری مقــــدم با عنوان اینکه شــــاخص ســــرایت پذیری 
کرونــــا در همــــدان 88 صدم و مجمــــوع بیمار ســــرپایی و 
بســــتری 1.1 صدم اســــت افزود: هــــم اینــــک 271 بیمار در 
بیمارســــتان های این استان بستری هستند که 44 نفر از 

آنها در بخش آی.سی. یو هستند.

جشنواره ادبیات داستانی بسیج همدان برگزیدگان خود را شناخت
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس بســــیج هنرمندان 
اســــتان همدان از معرفی برگزیدگان جشــــنواره ادبیات 

داستانی بسیج همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، رســــول کرمی دیروز در با بیان اینکه 
دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان همدان 
برگزیدگان خود را شــــناخت اظهار کرد: این جشــــنواره در 
دو بخش بزرگساالن )گروه های ســــنی باالی 17 سال( و 

نوجوانان )کمتر از 17 سال( برگزار شد.
وی گفــــت: جشــــنواره در بخــــش اســــتانی و در قالــــب 
داســــتان کوتاه در 6 موضــــوع راز های ارغوانــــی )روایت 

مــــردان و زنــــان حماسه ســــاز دفــــاع مقــــدس(، مکتب 
ســــلیمانی )شــــهید واالمقام ســــردار ســــلیمانی، مدافع 
شکســــت  بالندگــــی  )اقتــــدار  تولیــــد  جهــــش  حــــرم(، 
تحریم های ظالمانه( و الفبای ایثار )مدافعان ســــامت(، 
زخم های شعله ور )افشــــای جنایت های ایادی استکبار 
جهانــــی، مقاومت مــــردم مظلوم فلســــطین، ســــوریه و 
عراق( و سبک زندگی اســــامی ایرانی )مسجدمحوری و 
تحقق محله اسامی، حجاب و عفاف و عدالت محوری، 
رشــــد جمعیت، فرزنــــدآوری و تحکیم بنیــــاد خانواده و 

مصرف کاالی ایرانی برگزار شد.

رئیس بســــیج هنرمندان اســــتان همدان با بیان اینکه 
مونــــا   ، کار صیفــــی  محســــن  از  متشــــکل  داوران  گــــروه 
اسکندری و کژال عسگری، از بین آثار ارسالی، برگزیدگان 
و نفــــرات شایســــته تقدیــــر را در دو بخش بزرگســــاالن و 

نوجوانان را معرفی کردند آنها را بدین شرح عنوان کرد.
داستان های برگزیده در بخش بزرگساالن: �

1. مقــــام اول تعلق گرفت به فاطمه بگزاده برای اثر »دنیا را 
تکان میدهم«

2. مقام دوم تعلق گرفت به ســــمانه مســــتقیمی برای اثر 
»مثل رودابه برای زال، مثل ملیزاند برای پلئاس«.

3. مقام ســــوم تعلق گرفت به معصومــــه کریمی برای اثر 
»فقط 10 دقیقه کافیست«

)بدون  بزرگســــاالن  بخــــش  در  تقدیــــری  داســــتان های 
اولویت(:

1. سید میثم موسویان برای اثر »رهایی تیله ها«
2. الهه حسینی شعار برای اثر »رهایی«

3. زهرا حسینی برای اثر »شاهد«
4. فاطمه فامیل تخمه چی برای اثر »از آخر مجلس شهدا 

را چیدند«
داستان های برگزیده در بخش نوجوان:

1. مقام اول تعلق گرفت به یاســــمین زهرا شــــکل آبادی 
برای اثر »زیتون های کال«

2. مقــــام دوم تعلق گرفت به یلدا پاشــــایی بــــرای اثر »من 
همرو جواب کردم«

3. مقام ســــوم تعلق گرفت به کیمیــــا کامرانی کیا برای اثر 
» »یکی به جای سه نفر

داستان های تقدیری در بخش نوجوان )بدون اولویت(:
1. سارا حداد همدانی برای اثر »زیارت مرز ندارد«

2. سما غامعلیئی برای اثر »یک اتفاق عجیب«
3.الهه شعبانلو برای اثر »اسیر رحمت«.

استان

آب رسانی از روستای فقیره به چشین 
در دهه فجر

استاندارد سازی انشعابات آب روستای ده دلیان در دهه فجر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان از افتتاح و کلنگ زنی 

18 پروژه آب و فاضاب با اعتبار 126 هزار و 522 میلیون ریال در دهه فجر خبر داد.

به گزارش هگمتانه، ســــید هادی حسینی بیدار روز گذشته با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
آبفا در ایام اهلل دهه فجر اظهار کرد: امســــال نیز همچون سالیان گذشته پروژه هایی به بهره برداری 
می رســــد که از آن جمله می توان به ترمیم حوضچه و تکمیل ابنیه و تاسیسات اکسیاتور شماره 5 

با صرف 20 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اجرای بخش دوم خط انتقال آب تالوار به ینگجه نیز در فهرســــت پروژه های قابل 
افتتاح در بهمن ماه ســــال جاری قرار دارد عنوان کرد: این پروژه با صرف 6 هزار و 356 میلیون ریال 

اعتبار به بهره برداری می رسد.

حســــینی بیدار در ادامه به پروژه اجرای شــــبکه داخلی و استاندارد ســــازی انشــــعابات آب روستای 
ده دلیان شــــهر همدان اشــــاره و بیان کرد: این پروژه نیز با هزینه 2 هــــزار و 111 میلیون ریال اعتبار از 

محل اعتبارات ملی طی ایام اهلل دهه فجر سال جاری بهره برداری می شود.
وی همچنین با بیان اینکه بازســــازی شــــبکه های فرســــوده نیز همواره در دستور کار شرکت بوده 
است گفت: در همین راستا اصاح و بازسازی شبکه آب روستای نهران با صرف 325 میلیون ریال 
از محل اعتبارات استانی عملیاتی شده است و آب رسانی از روستای فقیره به چشین  در دهه فجر 

انجام خواهد شد.

ع جرم دادگستری استان همدان: معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقو

ج از کشور مانع شناسایی مجرمان سایت های قمار سرورهای خار
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون قضایی، اجتماعی 
و پیشــــگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان 
بیان کرد: بــــا وجود ورود دســــتگاه قضایــــی و نیروی 
انتظامی در خصوص ســــایت های شــــرط بندی و قمار 
شناســــایی مجرمان با مشــــکاتی مواجه اســــت زیرا 
ِسرور بسیاری از این ســــایت ها در خارج از کشور اداره 

شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی رسیم.
به گــــزارش هگمتانــــه، عباس نجفــــی با بیــــان اینکه 
و  مجــــازی  فضــــای  در  اینترنتــــی  کاهبرداری هــــای 
شــــبکه های مختلــــف ارتباطــــی در تمام دنیــــا تبدیل 
به یک معضل شــــده اســــت اظهــــار کرد: با توســــعه 
کاهبرداری های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر 
شــــیوه های فریبکارانــــه، قانون مصوب ســــال 1367 

پاسخ گوی نیاز امروز نبود.
معاون قضایــــی، اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم 
دادگســــتری اســــتان همدان فزود: براســــاس قانون 
هرکس در بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال 
دیگری شــــده، اموال را از حساب کســــی خارج کند و یا 
با فریب باعث شــــود افراد با تمایل خودشــــان اقدام 
به واریز وجه نقــــد کنند، با عنوان کاهبرداری اینترنتی 
محســــوب شــــده و مجــــازات ســــنگینی را بــــرای این 

اشخاص دیده شده است.
وی توســــعه وبگاه هــــای شــــرط بندی در دهــــه اخیر را 
از تهدیــــدات اساســــی در فضــــای مجازی دانســــت و 
گفت: در برخی کشــــورها اساسا شرط بندی فاقد ایراد 

اســــت اما در بیشــــتر کشــــورها به دلیل تبعات سوء 
اقتصادی ناشــــی از این موضوع حداقل از باب رعایت 
نظم عمومی جرم انگاری شــــده و با قمار و شرط بندی 

برخورد جدی می کنند.
نجفی ادامه داد: در مجموع شرط بندی یکی از راه های 
کســــب درآمد نامشــــروع و نامعقول اســــت و منشأ 
درآمد حاصل شده از کار یا خدمت مشخصی نیست 
از طرفی نیز این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم 
و احتمالی بســــته می شود و احتمال زیان در آن بسیار 

زیاد است.
وی ابراز کرد: در قوانین بر اساس مبانی فقهی و عقلی 
در مــــواد 705 تــــا 711 قانون مجازات اســــامی بخش 
تعزیرات مصوب سال 75 قانون گذار شش ماده را به 
این موضوع تخصیص داد، مطابق قانون قمار بازی با 
هر وسیله ممنوع و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس 

یا تا 74 ضربه شاق محکوم می شوند.
معاون قضایــــی، اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم 
دادگســــتری اســــتان همــــدان ادامــــه داد: در صورت 
تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند 
و هرکــــس آالت و وســــایل مخصوص بــــه قماربازی را 
بخرد یا بســــازد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا ســــه 
ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال 
جزای نقدی محکوم می شــــود همچنین برای افرادی 
کــــه مراکز فیزیکی را برای شــــرط بندی دایــــر کرده تا دو 

سال حبس، پلمب محل و شاق دیده شده است.

وی با بیان اینکــــه این قوانین بیشــــتر ناظر بر فضای 
فیزیکی اســــت و پاســــخ گوی نیازهای امــــروز جامعه 
نبوده اســــت عنوان کرد: براســــاس مــــاده 25 قانون 
جرایم رایانــــه ای قانون گــــذار بیان کــــرده »هر کس به 
هر نحــــوی بســــتری را برای ســــایت های قمــــار بازی و 
شــــرط بندی ایجاد یا ســــایت یا نرم افزاری را طراحی کند 
تا به نحــــوی دیگــــران را ترغیب کرده تــــا تحت عنوان 
حق عضویــــت مبالغــــی را پرداخت کننــــد و از این راه 
فرد مؤسس ســــایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و 
پول های مردم را غارت کند به 91 روز تا 1 ســــال یا جزای 
نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر 

دو مجازات محکوم خواهد شد«.
نجفی خاطرنشــــان کــــرد: باتوجــــه به آثار مخــــرب این 
موضوع دادستان کل کشور سال گذشته بخشنامه 
5 بندی صادر کرد تا دادســــتان ها با اســــتفاده از همه 
ظرفیت های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی 
)جرایم رایانه ای( با شــــدت برای شناسایی و برخورد با 
این افراد اقدام کنند و نیز ضابطان قضایی نیز مکلف 
شدند با شــــدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا 

سریعا مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شوند.
وی تصریــــح کــــرد: با وجــــود ورود دســــتگاه قضایی و 
نیروی انتظامی در خصوص سایت های شرط بندی و 
قمار شناسایی مجرمان با مشکاتی مواجه است زیرا 
ِسرور بسیاری از این ســــایت ها در خارج از کشور اداره 

شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

دولت از قیمت گذاری بلیت اتوبوس های بین شهری کنار کشید
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــورای عالــــی ترابری با 
هماهنگی ســــازمان حمایت، مصوب کرد از این پس 
قیمت بلیت اتوبوس های بین شــــهری از نرخ گذاری 
دستوری خارج شــــده و به صورت رقابتی ولی با نظارت 

وزارت راه باشد.
به گزارش هگمتانه، شــــورای عالی ترابری با هماهنگی 
سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت 
اتوبوس های بین شــــهری از نرخ گذاری دستوری خارج 

شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد. 
در نشست 215 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور 
بــــا حضــــور محمد اســــامی، وزیــــر راه و شهرســــازی و 
مشــــارکت اعضا و مدعوین به صورت غیرحضوری )از 

طریق ویدئو کنفرانس( برگزار شد.
اســــامی در این نشســــت، ضمن تســــلیت سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد 
، اظهار  کشــــور ســــازی نظــــام حمل ونقل لجســــتیک 
کرد: مهم ترین هدف دشــــمن در اعمــــال تحریم ها و 
رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش 
توان و قابلیت جمهوری اســــامی ایران و از بین بردن 

اعتماد مردم به نظام است.
وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه 
قابلیت لجستیک و حمل ونقل کشور را در دو بخش 
کاال و مســــافر افزایــــش داده و از ایــــن طریــــق عــــاوه 

بــــر مقابله بــــا تحریم ها، ســــهم مؤثری در شــــکوفایی 
اقتصادی کشور داشته باشیم.

وزیر راه و شهرســــازی تصریح کــــرد: مهم ترین وظیفه 
شــــورا حمایت و حراســــت از این میــــراث و ارتقای آن 
است که بدون داشــــتن حمل ونقل کارآمد، مؤثر و با 
قیمت های مناســــب و رقابتی نمی تواند نقش خود را 

ایفا نماید.
بــــه گفتــــه وی هــــدف از متعادل ســــازی قیمت ها نیز 
جلوگیــــری از اضمحــــال ظرفیــــت، کیفی تــــر شــــدن 
قابلیت ها، ارائه خدمات مطلوب تر و افزایش بهره وری 

است.
، در این نشســــت پس از بحث و بررسی  به نقل از مهر

تصمیمات زیر اتخاذ شد:
بلیــــت  نــــرخ  تعییــــن  پیشــــنهادی  دســــتورالعمل 
حمل ونقل عمومی مســــافر جاده ای توســــط سازمان 
راهــــداری و حمل ونقــــل جاده ای )ارســــالی طــــی نامه 
شــــماره 71.83388 مورخ 99.06.26( که در نشست 
مورخ 99.07.22 کمیســــیون فرعی شورا ارائه و اصاح 
، بدین  شده بود، مطرح و خاصه ای از فرآیند انجام کار

شرح بیان شد:
با عنایت به مکاتبات وزیر راه و شهرســــازی به معاون 
 02.100.46465 شــــماره  )نامــــه  رئیس جمهــــور  اول 
مورخ 99.04.28( و پاســــخ ارســــالی ســــازمان حمایت 

شــــماره  )نامــــه  تولیدکننــــدگان  و  مصرف کننــــدگان 
31607.99.370 مــــورخ 99.05.19 بــــه وزارت صمت(، 
مبنــــی بر حاکمیــــت مکانیــــزم عرضه و تقاضــــا در این 
زمینــــه و حداقل بروز تخلــــف به دلیل وجــــود رقابت 
و همچنیــــن اعمــــال نظــــارت و کنتــــرل الزم توســــط 
نهادهــــای دولتی با هــــدف کمک به توســــعه ناوگان 
جاده ای  حمل ونقل  نرخ گــــذاری  جاده ای،  حمل ونقل 
برون شــــهری مســــافر از فهرســــت کاالهــــا و خدمات 
مشــــمول قیمت گذاری حذف می گردد و تعیین نرخ 
بلیت حمل ونقل عمومی مســــافر جاده ای بر اساس 
دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی 
صــــورت می گیرد، مشــــروط بــــر اینکه دســــتورالعمل 
مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب 
شــــود. پس از بحــــث و تبادل نظر با توجه به همســــو 
نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به 

، مقرر شد: شکل ساده تر و روان تر
1- اعضا نظرات خــــود را به صورت مکتوب ظرف مدت 

یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
2- ســــازمان راهــــداری و حمل ونقل جــــاده ای با توجه 
به نظرات اعضا، نســــبت به بازنویســــی دستورالعمل 
با هدف حمایت بیشــــتر از حقــــوق مصرف کنندگان، 
ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده 

و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعام نماید.
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5 ایران و جهان

تجلیل رهبر انقالب از برجستگی های علمی، فنی و اخالص 
شهیدفخری زاده

هگمتانه، گروه ایران و جهان: خانواده دانشــــمند برجســــته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور شهید 
محسن فخری زاده عصر روز دوشنبه با رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کردند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تجلیل از برجســــتگی های علمی و فنی شــــهید فخری زاده و 
حضور سخت کوشانه آن دانشــــمند عالی مقام در میدان علم و عمل، گفتند: علّو مقامی که خداوند 
با شــــهادت به آن بزرگوار عطاء کــــرد، مزد زحمات و اخــــاص کم نظیر او بود و این مقــــام با هیچ یک از 

مقام های دنیوی قابل مقایســــه نیست. رهبر انقاب اســــامی، عظمت یافتن نام شهید فخری زاده 
در میان عموم مردم و ابراز تأســــف بسیاری از جوانان از ناشــــناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر 
آثار اخاص شــــهید دانستند. ایشان همچنین گفتند: همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و 
از خداونــــد می خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل های شــــما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید 
، همسر و فرزندان شهید فخری زاده  حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید. در این دیدار
با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشــــنگر رهبر انقاب اســــامی پس از ترور شهید فخری زاده، تبیین 

جریان فکرِی شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.

انعکاس
دیدار خانواده دانشمند شهید فخری زاده با رهبر انقالب

تأثیر رشد صادرات نفت بر تأمین ارز
همه 9 میلیارد دالر ارز کاالهای اساسی در 10 ماه تأمین شد

گاه با اشاره به  هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک مقام آ
روند رو به افزایش صادرات نفــــت و فرآورده های نفتی 
کشور گفت: همه 9 میلیارد دالر ارز مورد نیاز برای خرید 
کاالهای اساســــی در طول ســــال 99، تا پایــــان دی ماه 
تأمین شده است و تا پایان سال مشکلی برای تأمین 

کاالهای اساسی وجود ندارد.
گاه نشــــان می دهد حجم صادرات  پیگیری از مقامات آ
نفــــت و فرآورده هــــای در ماه های اخیــــر روند صعودی 
داشته است و به باالترین سطح در دوران بعد از تحریم 

رسیده است.
صادرات نفــــت و فرآورده های نفتی که در اواخر ســــال 
گذشته و اوایل امسال به  شــــدت کاهش یافته بود از 
مهر ماه بهبود پیدا کرد و این روند افزایشــــی تا دی ماه 

ادامه داشته است.
اســــتفاده از شــــیوه های جدید بــــرای فــــروش نفت و 
استفاده از افرادی که در فروش نفت در شرایط تحریم 
تجربــــه دارند بــــه افزایش صــــادرات نفــــت کمک قابل 

توجهی کرده است.
گاه در این باره گفت: »همــــه 9 میلیارد دالر  یک مقــــام آ
ارز مورد نیاز برای خرید کاالهای اساســــی در طول سال 
99، تا پایان دی ماه تأمین شــــده است و تا پایان سال 

مشکلی برای تأمین کاالهای اساسی وجود ندارد.«
پیگیری ها نشــــان می دهد ارز حاصــــل از فروش نفت 
و فرآورده هــــای نفتی به شــــیوه های جدیــــدی منتقل 
، مانــــع از بلوکه  می شــــود و ایــــن روش های انتقــــال ارز

شدن پول های ایران شده است.
عباس قبادی، دبیــــر کارگروه تنظیم بــــازار نیز به تازگی 
با اشــــاره به اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز گفته 
اســــت: »بانک مرکزی تمام ارز مورد نیاز سال 99 و آنچه 
کــــه در برنامه بــــوده را تأمین کرده اســــت و بــــه ما برای 

تأمین ارز ســــه ماه آینده قول داده انــــد. به طوری که به 
ما اعام کرده اند خرید های مورد نیاز سه ماه اول سال 
آینده را انجام دهیم و اعام کرده اند که ارز مورد نیاز سه 
ماه اول ســــال را تأمین کرده اند و به موقع نیز پرداخت 

می شود.«
به نقل از فارس، در ســــال گذشــــته و اوایل امســــال 
بانک مرکــــزی برای تأمیــــن ارز 4200 تومانــــی کاالهای 
اساســــی از ســــامانه نیمــــا ارز حاصل از صــــادرات را به 
قیمــــت نیمایی خریــــداری و به واردکننــــده به قیمت 
اقــــدام هم موجب  4200 تومــــان تحول مــــی داد. این 
افزایــــش تقاضا در بازار ارز و هم رشــــد نقدینگی و پایه 
پولی می شــــد. اما با افزایش منابع حاصل از صادرات 
نفــــت و فرآورده های نفتــــی هم بانک مرکــــزی دیگر از 
نیما تقاضــــای ارز نمی کند و هم پایه پولی از این ناحیه 

نمی یابد. افزایش 
کاهش تقاضا در سامانه نیما ناشی از افزایش صادرات 
نفــــت و فــــرآورده روی کاهــــش نســــبی قیمــــت ارز در 

ماه های اخیر نیز تأثیرگذار بوده است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی خبر داد؛

پیش بینی افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان
هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهان: مدیرعامل ســــازمان 
تأمیــــن اجتماعــــی کشــــور از پیش بینــــی افزایش 25 

درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد.
مصطفی ســــاالری پیش از ظهر سه شنبه در نشست 
کارگروه تســــهیل و رفع موانع تولید اظهار کرد: تاکنون 
32 میلیارد از کارگاه های مختلف در سطح کشور طلب 
داریم و اگر بتوانیم این مبلغ را دریافت کنیم می توانیم 
تا مدت دو ســــال 15 درصــــد حقوق بازنشســــتگان را 

افزایش دهیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور اذعان کرد: 
اســــتان قزوین در جایگاهی است که با حضور مدیران 
و مسؤوالن فعال ســــابق و امروزی با کمترین حمایت 
بیشــــترین کارکرد را داشــــته کــــه طبــــق برنامه ریزی ها 
و تصمیمــــات انجام شــــده پیــــش از آغاز ســــال جدید 

اقدامات چشم گیری اجرایی خواهد شد.
ایــــن مقام مســــؤول ابراز کــــرد: برنامٔه ســــازمان تأمین 
اجتماعی کشور به گونه ای اســــت که منابع آن از طریق 
وصول های کارفرما و کارگر دریافت می شــــود و در حال 
حاضر حــــدود 46 میلیون جمعیت را تحت پوشــــش 
خود قرار داده که نسبت به تعهدات خود وظایفی را نیز 

به عهده دارد.
وی گفــــت: دو اصــــل مهمی که الزم اســــت ســــازمان 
تأمین اجتماعی نســــبت به تعهدات خود اعمال کند 
اســــتفاده صحیــــح از منابع و کافی بودن حــــق دریافتی 

بازنشستگان و مستمری بگیران است.
حــــدود 11 میلیــــون جمعیت از ســــازمان تأمین  �

اجتماعی حقوق می گیرند
ســــاالری تصریح کــــرد: حــــدود 11 میلیــــون جمعیت از 
ســــازمان تأمین اجتماعی حقوق می گیرنــــد و دریافت 
به موقع حقــــوق این افراد برای ما بســــیار حائز اهمیت 
که تأخیــــر چندســــاعته در پرداخت  اســــت به گونه ای 
حقوق این اشخاص می تواند اسباب نگرانی و دغدغه 
شــــود و در این خصوص بارها پیش آمــــده که ما برای 
جلوگیــــری از تأخیــــر پرداخــــت حقوق بازنشســــتگان، 
ازکارافتــــادگان و دریافت کنندگان  مســــتمری بگیران، 

بیمه بیکاری وام های چندروزه دریافت می کنیم.
وی ادامــــه داد: در حال حاضر در نظــــر داریم تا با حذف 
دفترچــــه بیمه خدمات درمانــــی، مراجعیــــن بتوانند با 
ارائه کد ملی خدمــــات درمانی دریافت کنند و با این کار 

تسریع بیشتری در امور درمانی انجام خواهد شد.
ایــــن مقام مســــؤول ابــــراز کــــرد: نســــخه الکترونیکی 
جایگزینی بــــرای دفترچه هــــای بیمه تأمیــــن اجتماعی 
به صــــورت برون خــــط بوده تــــا در تمــــام شــــرایط برای 

مراجعین کارآمد باشد.
وی افزود: با توجه به آنچه که در تعهدات ما مطرح شده 
حقوق بازنشســــتگان باید حداقل زندگی راحتی را برای 
فرد رقــــم بزند و حداقل تأمین کننده نیازهای اساســــی 

باشد.
ســــاالری تأکید کرد: افراد تحت پوشــــش بیمه تأمین 
اجتماعــــی نبایــــد نگــــران تأمیــــن هزینه هــــای ناگهانی 
درمان، ازدواج و تحصیل فرزندان باشــــند و این جزئی از 
تعهدات ما است که بتوانیم در عرصه های مختلف نیز 
این افراد تحت پوشش را حمایت کنیم، اگر در این امر 

کوتاه کنیم شاهد آسیب افراد خواهیم بود.
ایــــن مســــؤول عنــــوان کــــرد: حمایت و پوشــــش 66 
، نیازمند همــــکاری و همراهــــی نهادهای  میلیون نفــــر
مختلف اســــت و ما بــــرای تصویب برخــــی از قوانین و 
مصوبــــات نیازمند همکاری نماینــــدگان مجلس برای 

خدمت رسانی بهتر نیز هستیم.
 میزان افراد تحت پوشــــش بیمه در کشــــور 53  �

درصد است
وی ادامــــه داد: میــــزان افــــراد تحت پوشــــش بیمه در 
استان قزوین 63 و در ســــطح کشور حدود 53 درصد 
اســــت کــــه نســــبت بیمه شــــدگان اســــتان قزوین به 
بیمه شــــدگان ســــطح ملی با توجه بــــه صنعتی بودن و 

وجود واحدهای تولیدی بیشتر است.
ســــاالری گفت: اگر نتوانیم خدمات خوبــــی را در اختیار 
کارگــــران قرار دهیم و کارگــــران و کارفرمایــــان را با توجه 
به شــــرایط سخت معیشــــتی دچار دغدغه کنیم یعنی 

نتوانسته ایم مسؤولیت خود را به خوبی انجام دهیم.
وی گفــــت: در حال حاضر ســــه میلیــــون و 600 هزار نفر 
بازنشســــته تحت پوشش ســــازمان تأمین اجتماعی 
هســــتند که با خانــــواده آن ها به 11 میلیــــون نفر تحت 

پوشش قرارگرفته اند.

یح مواضع دستگاه قضا  تشر
پیرامون فضای مجازی

حکم نهایی پرونده »مهدی جهانگیری« صادر شد
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی قــــوه قضاییه 
تأکیــــد کــــرد: قــــوه قضاییــــه در دوره تحول، هیچ رســــانه، 
خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال 
مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های 

اجتماعی نیست.
روز  قضاییــــه  قوه  ســــخنگوی  اســــماعیلی  غامحســــین 
سه شــــنبه 7 بهمن در سی و هشــــتمین نشست خبری، 
بار دیگــــر از تاش هــــا و زحمات و جان فشــــانی های کادر 
پزشــــکی پرستاری و درمانی کشــــور در مقابله و مواجهه با 

ویروس کرونا تشکر و قدرانی کرد.
کاهش 11 درصــــدی آمار پرونده هــــای مانده در ده  �

ماهه ابتدایی امسال
اســــماعیلی گفت: بررســــی عملکرد واحد های قضایی در 
دهه ماهه اول امســــال که توام با شــــیوع ویــــروس کرونا 
بود در مقایســــه با ده ماهه سال گذشته، بیانگر آن است 
که در دهه ماهه ســــال قبل، هفت میلیون و 453 هزار و 
247 پرونده وارده یکتا به دادگستری ها داشته ایم که این 
عدد، در ده ماهه امسال، 7 میلیون 648 هزار و 623 فقره 

افزایش دو و شش دهم درصدی داشته است.
اسماعیلی با اشــــاره به آمار رسیدگی به پرونده های مانده 
خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده های مانده از سال 
قبل نیز در پایان ماه دهم ســــال گذشته، عدد موجودی 
پرونده ها 4 میلیون و 41 هزار و 935 فقره پرونده بوده که 
این رقم امروز به 3 میلیون و 596 هزار و 319 فقره کاهش 
پیدا کــــرده و 11 درصد از پرونده هــــای موجودی، با کاهش 

روبرو شده است.
 قوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری  �

و پیام رسانی را مسدود نکرده است
وی تأکید کرد: قــــوه قضاییه در دوره تحول، هیچ رســــانه، 
خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال 
مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های 

اجتماعی نیست.
اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسؤوالن این حوزه به 
دادسرا و فضاسازی رسانه ای، به بیان توضیحاتی پرداخت 
و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روزها و در این 
پرونده، تعقیب می نماید در راســــتای دفاع از حقوق مردم 
برای استفاده ســــالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به 
شــــکایات فراوان مردم و سازمان های مردم نهاد مبتنی بر 
نگرانی های شدید از وضعیت شــــیوع اعمال مجرمانه به 
ویژه رها گذاشتن دســــت قاچاقچیان ساح و مواد مخدر 

و کاهبرداران در فضای مجازی است.
ســــخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز ویروس هایی 
بــــه مراتب بدتر از ویــــروس کرونا و مصادیــــق مجرمانه ای 
، کاهبرداری های  مانند خرید و فروش ســــاح، مواد مخدر
گســــترده شــــبکه ای، تبلیغ خودکشــــی به ویژه در نسل 
جوان و نوجــــوان در این فضــــا بیداد می کند کــــه به هیچ 

عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست.
 اقــــدام قضایــــی انجام شــــده ناظر بر ســــاماندهی،  �

مدیریــــت و پاالیــــش فضــــای مجــــازی از مصادیــــق 
مجرمانه است نه انسداد آن

اســــماعیلی گفت: اقدام قضایی انجام شــــده و ســــخنانی 
کــــه برخی از مقامات قضایی در روز هــــای اخیر بیان کردند 
همگی ناظر برســــاماندهی، مدیریــــت و پاالیش این فضا 
از مصادیــــق مجرمانه اســــت نه انســــداد فضــــای مجازی؛ 
ضمن اینکه مواضع رســــمی دستگاه قضا آن است که در 
فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو 

در تریبون رسمی اعام می دارد.
وی ادامه داد: انتظار بر این است که همانگونه مسؤوالن 
بهداشت و درمان جامعه از اولین روز های شیوع ویروس 
کرونــــا در مقابلــــه با ایــــن ویروس بــــه میــــدان آمدند و در 
ماه های اخیر با اجرای طرح شــــهید ســــلیمانی و غربالگری 
افراد، تاش کردنــــد و توفیقات خوبی به دســــت آوردند، 
مســــؤوالن مربوط در حوزه فضای مجازی نیز نســــبت به 
ســــاماندهی، مدیریت، بومی ســــازی و پاالیش این فضا از 
مصادیق مجرمانه اقدام و نسبت به قصور و کوتاهی های 
خویش در عدم اجرای قوانین و مقررات، پاسخگو باشند.

اســــماعیلی تأکیــــد کــــرد: وظیفــــه دادســــتانی، تعقیب و 
رسیدگی به اتهامات و اعمال مجرمانه، قصور و کوتاهی ها 
و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است؛ البته در 
رابطه با شــــخص موردنظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح 
است که در ادامه وفق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد 
شد و نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص می شود 

که آیا ما فرد را مقصر و مجرم می دانیم یا نمی دانیم.
وی افزود: درخواست ما از سیاســــیون جامعه این است 
کــــه فرافکنی و هــــراس افکنی نکنند و مقابلــــه با تخلف را 
مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم می دانند دوران دوگانه 
ســــازی های مجعــــول و وارونه نمایی ها گذشــــته اســــت 
و شــــاهد عملکــــرد مردمی قــــوه قضاییــــه در دوره تحول 

بوده اند و انشاءاهلل این رویکرد تداوم خواهد داشت.
حکم نهایی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری  �

صادر و ابالغ شد
اســــماعیلی در ادامه در پاســــخ به ســــوالی مبنی بر آخرین 
وضعیت پرونده مهدی جهانگیــــری، گفت: حکم نهایی 
در خصوص این پرونده صادر و اباغ شــــده و برای اجرا نیز 
ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری 
بــــه جرم قاچاق حرفــــه ای ارز به مبلغ 607 هــــزار و 100 یورو و 
همچنیــــن 108 هزار دالر و با ارزش ریالــــی 26 میلیارد و 821 

میلیون و 480 هــــزار ریال به لحاظ خــــروج غیرقانونی ارز از 
کشــــور به تحمل دو ســــال حبس و ضبط ارز قاچاق شده 
و جــــزای نقدی 4 برابر بهــــای ریالی ارز قاچــــاق یعنی 4 برابر 
26 میلیارد ریال محکوم شده اســــت؛ عاوه بر آن به جرم 
تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 456 میلیارد و 216 
میلیون و 750 هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و 
رد مال یعنی همین 456 هزار میلیارد ریال محکوم شــــده 

است.
وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط 
با خــــودداری از ارائه اطاعات واقعی به ســــازمان بورس به 
تحمل 74 ضربه شــــاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز 
هم به تحمل 74 ضربه شــــاق محکومیــــت یافته بود که 
دادگاه تجدیــــد نظر یک مورد از 74 ضربه شــــاق را تعلیق 
کــــرد و مورد دیگر 74 ضربه شــــاق را بــــه 50 میلیون ریال 
جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شاق عمًا منتفی 
اســــت، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل 
2 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده  است.

صــــدور حکــــم پرونده قاچــــاق گســــترده خودروی  �
خارجی تجملی

اســــماعیلی گفت: عاوه بر آن در پرونده قاچاق گسترده 
54 هزار خودرو خارجی تجملی از طریق قاچاق وارد کشــــور 
کرده بودند، حکم دادگاه صادر شــــده و محکومیت های 
ســــنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از 
متهمان صادر شده اســــت. از آنجایی که این حکم دارای 
مجازات اعدام است و قطعی نیســــت، اسامی متهمان و 
جزییات آن را به بعد از رســــیدگی دیوان عالی کشور و بعد 

از نهایی شدن دادنامه موکول می کنیم.
پرونده رئیس پیشین ســــازمان خصوصی سازی،  �

منتهی به صدور رأی شد
ســــخنگوی قوه قضاییه بیان داشــــت: در رابطه با پرونده 
خصوصــــی ســــازی، پرونــــده رئیــــس پیشــــین ســــازمان 
خصوصــــی ســــازی، منتهی بــــه صــــدور رأی شــــد. در این 
پرونــــده هم خــــود شــــخص و هم یکــــی از شــــرکت های 
خصوصی سازی محکوم شده اســــت. به لحاظ قانونی که 
منــــع مداخله کارکنان دولت در معامــــات را انجام داده و 
خریــــدار از کارکنان دولت بــــوده، دادگاه رأی به ابطال یکی 
از خصوصــــی ســــازی ها داده اســــت. مورد دیگــــری را برای 
رسیدگی، به هیأت داوری ارجاع داده است. هنوز حکم آن 
قطعی نیســــت و جزییات آن را بعد از قطعیت حکم اعام 

خواهم کرد.
صــــدور  � بــــا  خــــودرو  سفارشــــات  ثبــــت  پرونــــده 

کیفرخواست به دادگاه ارسال شد
وی ادامــــه داد: همچنین پرونده قدیمــــی مربوط به ثبت 
سفارشــــات خودرو که پرونده مشــــهوری اســــت، اخیرا با 
صدور کیفرخواســــت به دادگاه ارســــال شــــده و به زودی 

جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
اســــماعیلی تأکید کرد: اراده قوه قضاییه در رســــیدگی به 
مفاســــد اقتصادی با جدیت ادامه دارد، البته هیچ یک به 
معنای آن نخواهد بود که خصوصی ســــازی بایستی مورد 

کم توجهی و بی مهری قرار گیرد.

واکسیناسیون گروه های پرخطر دهه فجر آغاز می شود
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی دولت گفت: 
با نهایی شــــدن قرارداد تأمین واکســــن، واکسیناسیون 

گروه های پرخطر در دهه فجر آغاز خواهد شد.
علی ربیعی ســــخنگوی دولت روز ســــه شنبه در نشست 
خبــــری، با بیان اینکه بــــا رفتن دولت ترامــــپ جهان نیز از 
حالت تنش خارج شــــده و شــــرایط جدیــــد در فضای بین 
المللی ایجاد شــــده اســــت، گفــــت: فراموش نکــــرده ایم 
کانون توجه شــــرور آمریکایی، ایران عزیز ما بود و متحدان 

منطقه ای او نیز از هیچ توطئه ای فرو نگذاشتند.
وی افزود: ایران در این میان با مقاومت مردم به رغم همه 
ســــختی ها و رنج هایی که تحمل می کردنــــد و تاش های 
دولت در بی اثر کردن تحریم، با ثبات و استوار باقی مانده 
اســــت و به لطف الهی در مســــیر رشد و توســــعه هم قرار 

گرفته است.
وی در رابطه با اقدامات دولت در مسئله کرونا، تأکید کرد: 
ابتدا الزم است در مورد کرونا به این نکته اشاره کنم که با 
توجه به تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دولتی که 
دست کم ادعا دارد برخاف دولت قبلی ضد علم نیست 
و ادعــــا می کند در مبارزه با کرونا خــــوب عمل خواهد کرد، 
انتظــــار می رود انتقــــال منابع ارزی متعلق به خــــود ایران را 
برای مبارزه با کرونا و گسترش ســــامت و تأمین غذا آزاد 
نماید و تحریم بانکــــی برای اتصال منابع ارزی به ســــرعت 

پایان یابد.
سخنگوی دولت افزود: تاکنون 100 میلیون نفر در جهان 
مبتا به کرونا شده و مرگ و میر از دو میلیون نفر گذشته 
اســــت. کرونا همچنــــان قربانــــی می گیــــرد. ویروس های 
جهــــش یافته و کشــــنده در برخی نقاط جهان مشــــاهده 
شده است. در تهران نیز بستری شده های سنین 5 تا 17 

ساله افزایش یافته است.
امیــــدوارم اواخر بهار یا تابســــتان مردم از واکســــن  �

کرونا استفاده کنند
ربیعــــی با بیــــان اینکه واکســــن موضــــوع مهــــم در افکار 
عمومی است، گفت: مراحل ســــاخت سه واکسن ایرانی 
در بنیاد برکت، انســــتیتو رازی و انستیتو پاستور به خوبی 
به پیش می رود و امیدواریم که در اواخر بهار یا تابســــتان 
سال آینده مردم ما از واکسن ایرانی که کاما در دسترس 

عموم خواهد بود استفاده کنند.
وی اضافه کرد: با نهایی شــــدن قرارداد تأمین واکســــن، 
واکسیناســــیون گروه هــــای پرخطــــر در دهــــه فجــــر آغاز 

خواهد شد.
ســــخنگوی دولت با بیان اینکه خوشــــبختانه هیچ شهر 
قرمــــزی در کشــــور وجود نــــدارد و فقــــط 19 شــــهر نارنجی 
هســــتند، گفت: در حال حاضر موقعیت کشــــور در مهار 
بیماری ســــتودنی اســــت و قابل قیــــاس با اروپــــا و دیگر 
کشورها نیست اما کماکان خطر عدم رعایت شیوه نامه و 
تجمع های غیر ضرور و نیز غفلت از خطر شیوع ویروس یا 

جهش یافته از اروپا و ایجاد موج جدید وجود دارد.
برنامه ای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد �

ربیعی در ادامه این نشســــت در پاسخ به سوالی در رابطه 
بــــا اینکه آیا از طرف دولت »بایــــدن« برنامه ای برای مذاکره 
و تماس با ایــــران وجود دارد؟ گفــــت: در حال حاضر هیچ 
گفتگــــو یا تماســــی با دولــــت جدیــــد آمریکا نداشــــتیم و 
همچنــــان منتظر مواضع رســــمی دولت آمریــــکا در نحوه 
بازگشــــت به تعهــــدات ایــــن کشــــور و لغــــو تحریم های 
غیرقانونی به عنوان جــــزء جدایی ناپذیری از این تعهدات 

هستیم.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه فعًا هیچ برنامه ای بــــرای مذاکره با 
آمریــــکا وجود ندارد و هرگونه پیشــــرفتی در ایــــن رابطه به 
آمریکا در بازگشــــت به تعهداتش مطابق  گام های عملی 
قطعنامه 2231 بســــتگی دارد، تصریح کرد: البته الزم است 
بگویم آمریکا تا ابد زمان نخواهد داشــــت و پنجره فرصت 
نــــه تنها برای آمریــــکا بلکه برای اعضــــای اروپایی برجام نیز 
در عمل به تعهداتشان بســــیار محدود است. امیدواریم 

قبل از بغرنج تر شدن مسائل دولت آمریکا تصمیمات و 
اقدامات عملی را برای اثبات حســــن نیت و اعتمادسازی 

در پیش گیرد.
ربیعی در پاسخ به ســــوال دیگری مبنی بر اینکه جمعی از 
نماینــــدگان مجلس به دنبال عدم اجــــرای صحیح قانون 
تأمیــــن کاالهای اساســــی یــــا همــــان یارانه معیشــــتی، از 
دولت به کمیســــیون اصل 90 مجلس شــــکایت کردند 
و معتقدنــــد چرا دولت به طور واضح بیــــان نمی کند که به 
چند نفر و به چه شکلی خدمات یارانه ها ارائه شده است؟ 
تصریح کرد: خوشبختانه پیشرفت های فناورانه در دنیای 
، کاربرد فناوری اطاعات جهت ارائه خدمت به مردم  امروز
و همچنین ایجاد شفافیت است و تهیه و صحت و سقم 

گزارش ها را باال برده است.
وی با بیان اینکه فلســــفه دولت الکترونیک ســــهولت و 
استفاده از فناوری اســــت، اظهار کرد: پیشتر در خصوص 
یارانه معیشــــتی گفتم که بر اســــاس بررســــی های وزارت 
تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعــــی بیــــش از 9 میلیــــون نفــــر 
مشــــمولین کمیته امداد امام)ره( و بهزیســــتی براساس 

طرح کلی، نفری 120 هزارتومان دریافت می کنند.
ســــخنگوی دولت اضافه کرد: پیشــــتر در خصوص یارانه 
معیشتی گفتم که بر اساس بررسی های وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بیش از 9 میلیون نفر مشــــمولین کمیته 
امداد و بهزیستی براساس طرح کلی، نفری 120 هزارتومان 
دریافت می کنند. عاوه بــــر آن 9 میلیون نفر هم، تاکنون 
بــــه حــــدود 26 میلیون نفر نیــــز یارانه یکصد هــــزار تومانی 

پرداخت شده است و الباقی نیز انجام خواهد شد.
اولین قدم های محدودســــازی بازرســــان مربوط به  �

شیوه نامه الحاقی؛ هفته اول اسفند
ســــخنگوی دولت در رابطه بــــا اینکه ایــــران دقیقا در چه 
تاریخی اقدام به کاهش ســــطح دسترسی بازرسان آژانس 
به سایت های هسته ای خود خواهد کرد؟ افزود: براساس 
زمان اباغ قانون از ســــوی مجلس شورای اسامی، اولین 
قدم های محدودسازی بازرسان مربوط به شیوه نامه های 

الحاقی در هفته اول اسفند ماه آغاز می شود.
ربیعــــی اظهار کــــرد: البتــــه باید توجه داشــــته باشــــیم که 
بازرســــی های مربوط به توافقنامه پادمانی همچنان پابرجا 
خواهنــــد ماند و عمده بازرســــی ها و دوربین هــــا مربوط به 
این توافقنامه پادمانی اســــت که طبق روال ادامه خواهد 

یافت.

سربازان فرزندان ما 
و مأمور اجرای قانون هستند

ســــخنگوی قوه قضاییه با اشاره به درگیری نماینده 
مجلس و ســــیلی او به صورت ســــرباز مأمــــور راهور 
گفت: سمت ها مجوزی برای نقض قوانین نیست 
و اتفاقا از این افراد انتظار بیشــــتری می رود تا قانون 

را رعایت کنند.
همچنین ســــربازان اوال فرزندان ما هســــتند و ثانیا 
ســــربازان وطن و مأمــــوران اجرای قانون هســــتند و 

احترام به مجریان قانون الزم است.
کســــی نباید نســــبت به مجری قانون بــــی احترامی 
کنــــد، اما متقابــــا مجریان قانون بایــــد اجرای قانون 
را بــــا صابت و بــــدون تبعیض اجرا کننــــد و نباید در 

مواجهه با افراد مرتکب توهین شوند.

برنج وارداتی ایران 1.5 برابر 
گرانتر از میانگین قیمت 

جهانی است!
طبــــق آمارهای گمرک ایران در 9ماهه امســــال 777 
هزار تن برنج خارجی به ارزش نزدیک به 708 میلیون 

دالر وارد کشور شده است.
، میانگین قیمت هر تن برنج وارداتی  طبق این آمــــار
به ایران 923 دالر اســــت، این درحالی است که طبق 
آمارهــــای جهانــــی و همچنین آمارهای ارائه شــــده از 
ســــوی شــــرکت بازرگانی دولتی ایران، میانگین هر 
تن برنج وارداتی از کشورهای هند، پاکستان، تایلند، 
اروگوئه و ویتنام در ماه  اخیــــر حدود 450 تا 500 دالر 

بوده است.
البته در ســــطح جهان برنج های با قیمــــت باالتر نیز 
وجود دارد اما ایــــن برنج ها به نــــدرت وارد بازار ایران 

می شوند.

اجرای مرحله دوم
ح شهید سلیمانی طر

رئیس کمیته کشــــوری اپیدمیولــــوژی کرونا گفت: 
در مرحله دوم اجرای طرح شــــهید سلیمانی درصدد 

رسیدن به صفر مورد مرگ هستیم.
اجــــرای این طرح به همراه محدودیت  ها باعث شــــد 
بیش از 15 اســــتان  ، در یک بازه زمانی یک تا 15 روزه، 

هیچ مرگ  ومیری ثبت نکنند.

شکایت رئیس جمهور از 
نمایندگان مجلس به هیأت 

نظارت نیامده است
غضنفرآبــــادی، ســــخنگوی هیــــأت نظارت بــــر رفتار 
نماینــــدگان بیــــان کرد: تاکنون شــــکایتی از ســــوی 
آقای رئیس جمهور به صورت مســــتقیم  شــــخص 
از نمایندگان بــــه هیأت نظارت بر رفتــــار نمایندگان 

واصل نشده است.
تعــــدادی از وزرا و معاونان رئیــــس جمهور از برخی از 
نمایندگان شکایت هایی را به هیأت نظارت بر رفتار 
نماینــــدگان ارجــــاع داده اند که در حال بررســــی آنها 

هستیم.

اذعان به ناتوانی 
سپر موشکی اسرائیل

ســــپر  ناتوانی  بــــه  بی بی ســــی  امنیــــت  کارشــــناس 
موشکی اسرائیل در مقابل موشک ها و پهپادهای 

ایرانی اعتراف کرد.
اگر ایران صد یا صدها موشــــک بالســــتیک شلیک 

کند، گنبد_آهنین نمی تواند با آنها مقابله کند.
موشک ها و پهپادهای انتحاری ایران نشان داده اند 
که می توانند به طور دقیق مواضع دشــــمن را هدف 

قرار دهند.

آغاز مرحله دوم تست واکسن 
کوو ایران برکت از چند هفته 

آینده
، رئیس ســــتاد اجرایــــی فرمان حضرت  محمد مخبر
امــــام)ره( گفــــت: تا ایــــن لحظه تمام مراحل تســــت 
انســــانی واکســــن "کوو ایــــران برکت" بــــه بهترین و 

ایمن ترین وجه جواب داده است.
امیدواریم تا آخر ســــال 2 تا 3 میلیون دوز واکســــن 
تولیــــد کنیــــم، احتماال دربهار ســــال آینــــده بتوانیم 
واکسن را به صورت انبوه در اختیار مردم قرار دهیم.

نفتکش توقیفی ایران در 
مسیر جزیره »باتام« اندونزی

کــــرد  اعــــام  اندونــــزی  ســــاحلی  گارد  ســــخنگوی 
نفتکش هــــای ایرانی و پانامایی که بــــه اتهام انتقال 
غیرقانونــــی نفــــت در آب هــــای این کشــــور توقیف 
شــــدند، برای تحقیقات بیشتر در جزیره »باتام« لنگر 

می اندازند.
این نفتکش ها در جریان یک گشــــت زنی معمولی 
توقیــــف شــــدند. برخــــی از خدمــــه در نفتکش هــــا 
می ماننــــد امــــا باقــــی در کشــــتی گارد ســــاحلی برای 
پاسخگویی در جریان تحقیقات بازداشت شده اند.

اخبار کوتاه

خبــر
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آغاز لیگ برتر فوتبال استان 
پس از ماه ها وقفه

هگمتانه، گــــروه ورزش: فصل جدید لیگ برتر فوتبال 
همدان پــــس از چند ماه وقفه به دلیل شــــیوع کرونا، 
با پیگیری و مســــاعدت عباس صوفی رئیس هیأت 
فوتبال استان و اخذ مجوزهای قانونی، آغاز خواهد شد.

در اولین بازی تیــــم علم و ادب همــــدان به مصاف 
صنایع دســــتی اللجین می رود و تــــاالر وحدت نیز با 

شهدای باباعلی دیدار می کند.
مسووالن برگزاری لیگ برتر استان از داوران مطرح و 

ملی برای این مسابقات استفاده کرده اند.

 برنامه مســــابقات لیگ برتر فوتبال اســــتان  �
همدان

هفته اول
پنجشنبه 9 بهمن 99  �

علم و ادب همدان- صنایع دستی اللجین
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 12
: حجت قپانوری)نهاوند( داور

کمک داور اول: رسول صالحی)نهاوند(
کمک داور دوم: مسعود امیری)نهاوند(

داور چهارم: سجاد کیانی)نهاوند(

9 بهمن 99  �
تاالر وحدت همدان- شهدای باباعلی

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 15

: امید جمشیدی)همدان( داور
کمک داور اول: بهروز عالمی)همدان(

کمک داور دوم: سامان سحاب منش)همدان(
داور چهارم: علی نیکو) همدان(

جمعه 10 بهمن ماه  �
مهر همدان- پاسارگاد نهاوند

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 12

) : حسین عارفی)مایر داور
) کمک داور اول: مجید حبیبی)بهار

) )مایر کمک داور دوم: میثم ترک جوکار
) داور چهارم: عرفان ملکی)مایر

جمعه 10 بهمن 99  �
کوالک سرخ تویسرکان- ستاره سرخ تویسرکان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
: محمد امیر نژاد)رزن( داور

)رزن( کمک داور اول: سیدنعمت میرغفار
کمک داور دوم: امین سخایی)رزن(

داور چهارم: علی نیکو)همدان(

پرواز شهرداری به رتبه دوم لیگ 2خبــر

شاگردان طالیی منش
بدون باخت در جمع مدعیان 

می تازند
هگمتانه، گروه ورزش: تیم شــــهرداری همــــدان در هفته 
ششــــم رقابت های لیگ دســــته دوم فوتبال کشور برابر 

محتشم تبریز به برتری ارزشمند دست یافت.
در این بازی که عصر دیروز سه شنبه به میزبانی ورزشگاه 
شــــهید حاجی بابایی مریانج برگزار شــــد، تیم شهرداری با 

یک گل محتشم تبریز را بدرقه کرد.
تک گل ارزشــــمند این بازی توســــط امیرحسین سوری در 

دقیقه 15 به ثمر رسید.
شــــهرداری چی ها با این پیروزی 12 امتیازی شدند و به رتبه 

دوم جدول صعود کردند.
شاگردان طایی منش هم اکنون با سه برد و سه تساوی 
و بدون شکســــت پس از امیدگنــــاوه 14 امتیازی، در رده 

دوم جدول قرار گرفته اند.

، حســــین کاظمی، ساســــان جعفری کیا،  علیرضــــا مالمیر
، محمــــد بیرانوند،  پیمــــان حشــــمتی، محمد عباس تبــــار
میثم زمانی، امیرحسین ســــوری، امیرحسین پورقاسمی، 
ســــیدمحمد امیــــن ناصرالدینی و مهران غفــــوری ترکیب 

اصلی تیم شهرداری در این بازی را تشکیل دادند.
تیم محتشــــم تبریز نیز بــــا ترکیب عباس شــــیروند، فرزاد 
یوســــفی، میثم پورفرخی، علی ناصری، بهزاد صادقی، رضا 
نجاری، حسن فتح اهلل زاده، بهنام احسانی، جواد صمدی، 

علی اصغر اعرابی، سعید شکیب در این بازی حاضر شد.
نماینده تبریز با این شکست تلخ به رتبه دوازدهم جدول 

سقوط کردند.
شــــهرداری چی ها ســــه شــــنبه آینده میهمان فوالدنوین 

اهواز خواهند بود.

پاس به دنبال دومین برد و فرار از نیمه دوم جدول!
هگمتانه، گروه ورزش: تیم پاس همدان در شرایطی امروز 
چهارشــــنبه در هفته ششــــم رقابت های لیگ دسته دوم 
فوتبال کشــــور میهمان شــــهید قندی یزد است که برای 

نزدیک شدن به جمع مدعیان محکوم به برد است.
شــــاگردان مهدی پاشــــازاده امروز و از ساعت 14 در یزد به 
مصاف تیمی می روند که شــــرایط مشابه پاس دارد و هر 2 

تیم به دنبال سه امتیاز هستند.
پاســــی ها پس از چهار هفتــــه ناکامی در کســــب پیروزی، 
هفتــــه قبل توانســــتند مقابل تیــــم نه چنــــدان قدرتمند 

شاهین بندر عامری چهار بر یک به پیروزی برسند.
هر چند این پیــــروزی روحیه تیمی پاس را متفاوت از قبل، 
پرنشاط کرد اما جایگاه این تیم چندان در جدول تغییری 

نیافت.
از دســــت دادن امتیازها در پنج بازی نخســــت باعث شد 
تا اختاف امتیاز این تیم با صدرنشــــینان جدول گروه ب 

افزایش قابل توجهی داشته باشد.
حاال آنها باید در بازی های باقی مانده به دنبال برد باشــــند 
ضمــــن اینکه باالنشــــین های جدول بــــه خصوص مس 
شــــهربابک و نفــــت امیدیه نیــــز برابر حریفان خــــود پیروز 

نشوند.
پاســــی ها هم اکنون از پنج بازی صاحب سه تساوی، یک 
برد و یک شکســــت شــــده اند و با 6 امتیــــاز در رده هفتم 

جدول قرار دارند.
مس شــــهر بابک صدرنشین جدول گروه ب نیز همراه با 
نفت امیدیه 13 امتیازی هستند و نیروی زمینی با 11 امتیاز 

در مکان سوم قرار دارد.

پیروزی تنها راه خروج از بحران �
برد هفته گذشــــته تیم پاس مقابل شــــاهین بندرعامری 
بوشهر ســــبب شــــد تا این تیم از هجمه انتقاد و اعتراض 
هواداران خارج شــــود تا کمی در حاشیه امنیت قرار بگیرد 

اما این نتیجه هرگز پایان کار نیست.
تیمی که هدفش صعود به لیگ یک کشــــور اســــت، تنها 
با صدرنشــــینی تا پایان مســــابقات می توانــــد به این مهم 
دســــت یابد در غیر این صــــورت حتی مانــــدن در جایگاه 

دومی هم تفاوتی با قعرجدول ندارد.
پاســــی ها تا به اینجا نســــبت بــــه حریفان مدعــــی گروه ب 
امتیازهای بسیاری از دست داده اند و اگر این روند ادامه 
یابــــد، پاس با هزینه های هنگفت صرف شــــده در ســــال 

جاری، به بدهکارترین تیم لیگ 2 نیز تبدیل می شود.
کســــب پیروزی در دیدارهای باقی مانــــده می تواند پاس 
را از ایــــن وضعیت خارج کند در غیر ایــــن صورت بازهم با 

اعتراض های گسترده همراه خواهد بود.
اختــــاف امتیاز فعلی پــــاس با صدر جــــدول هفت امتیاز 
است که می توان با تاش بیشتر این فاصله را جبران کرد 

منتهی باید به پیروزی برسد.
بازی هــــای پاس در لیگ امســــال برابر حریفانی اســــت که 
پیشــــتر با تیم مس شــــهربابک صدرنشــــین گروه دیدار 

می کنند و همین مساله سختی را به آنها تحمیل می کند.
تمامــــی تیم هایی که تا این هفته مقابل مس شــــهربابک 
شکســــت خورده اند، توانســــتند پاس را شکست دهند 
و شــــرایط به گونه ای اســــت که مســــی ها هر هفته که برابر 
حریفــــان خود پیروز می شــــوند، آن تیم ها هفتــــه بعد برابر 

پاس به دنبال جبران ناکامی هستند.
شهید قندی یزد حریف تیم پاس در این هفته هم یکی از 

قربانیان تیم مس شهربابک در هفته گذشته بود.
حــــاال نماینده یزد بــــه دنبال جبران شکســــت هفته قبل 
برابر مس شهر بابک است و می خواهد از این میزبانی به 

نحو احسن استفاده کند.
سه امتیاز حیاتی �

شــــاگردان پاشــــازاده به خوبی می دانند که تنها راه نزدیک 
شدن به جمع مدعیان، پیروزی در این بازی مهم است.

ســــرمربی پاس تمامی بازیکنان خــــود را در اختیار دارد تا با 
ترکیب کامل گام به میدان بگذارد.

او 20 بازیکن را همانند همیشــــه رهسپار بازی های خارج از 
خانه کرده است و سفرهای هوایی و بهترین هتل اقامتی 
جزو خواســــته هایی بوده که پاســــی ها برای او تأمین کرده 

اند تا بهانه ای باقی نماند.
سه امتیاز این بازی برای تیمی که برای صعود بسته شده، 
بسیار حایز اهمیت اســــت هر چند تغییر آنچنانی در رتبه 
جدول پیدا نمی کنند اما حداقل به باالنشــــین ها نزدیک 

می شوند.
پاســــی ها در صورت برتری در این بازی 9 امتیازی می شوند 
و شاید 2 پله در جدول صعود کنند که البته به سایر نتایج 

بستگی دارد.
پیــــروزی در این بازی خــــارج از خانه می توانــــد باعث تداوم 
برتری پاس باشــــد ضمن اینکه فضای انتقادی هواداران 

را آرام می کند.
پاشــــازاده بــــه خوبــــی می دانــــد هــــواداران فقــــط صعــــود 

می خواهنــــد بنابراین از دســــت دادن امتیــــاز در هر بازی 
دردسرساز می شود.

آنها پس از برد در بــــازی هفته قبل پاداش دریافت کردند 
و اکنون مدیرعامل باشــــگاه پاس وعــــده داده در صورت 
پیروزی در برابر شهیدقندی یزد نیز پاداش ویژه پرداخت 

خواهد شد.
شهیدقندی یزد، تیمی زخم خورده �

تیم شــــهید قندی یزد نیــــز تا بــــه اینجا نتوانســــته انتظار 
هوادارانش را برآورده کند.

ایــــن تیم وضعیت مشــــابه پاس را ســــپری می کند با این 
تفاوت که از 5 بازی صاحب یک برد، یک تســــاوی و ســــه 

شکست شده است.

شــــاگردان وحید مظاهری به خوبی می دانند که شکست 
آنهــــا در جــــدول رده بنــــدی  در برابــــر پــــاس، وضعیــــت 

مسابقات را وخیم می کند.
آنها با چهــــار امتیاز در رده دهم جدول ایســــتاده اند و چه 

بسا با یک شکست به قعر جدول سقوط کنند.
شکســــت در بازی هفته گذشــــته نیز جایگاه مظاهری در 
ســــرمربیگری شــــهیدقندی یزد را متزلزل کــــرده و حاال او 

محکوم به برتری مقابل تیم پاس است.
ایــــن تیم بازیکنان خوبی را امســــال جذب کرده اســــت و 

مسووالن یزد توقع صعود دارند.
با این حــــال جدال دو تیم در هفته ششــــم لیگ 2 جذاب 
خواهد بود و باید دید امروز چه نتیجه ای رقم خواهد خورد.

اعالم اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر

»پیام حیدری« قاضی استقالل - نفت مسجد سلیمان شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: بــــا اعام 
داوران  اســــامی  داوران،  کمیتــــه 
دیدارهــــای  در  کننــــده  قضــــاوت 
فوتبال  برتر  لیگ  ســــیزدهم  هفته 

مشخص شد.
در  کننده  قضاوت  داوران  اســــامی 

این رقابتها به شرح زیر است:
جمعه 10 بهمن 99 �

آهــــن  ذوب  مازنــــدران-  نســــاجی 
اصفهان

محمد رضا اکبریان - فرهاد مروجی 
- عبــــاس پورحیدری - موســــی مه 

آبادی
کمــــک داور اضافی 1 و 2: علی بای - 

کیوان علیمحمدی
: فریدون اصفهانیان ناظر

نفت مسجد سلیمان - استقال
پیام حیدری - علیرضا ایلــــدرم - هیوا بهمنی - مهدی 

شفیعی
کمــــک داور اضافــــی 1و2: روح الــــه شــــریفی - مصطفی 

بینش
: محسن قهرمانی ناظر

سایپا - گل گهر سیرجان
کوپال ناظمی - ســــعید قاســــمی - براتعلــــی مولوی - 

حسین گلشنی
کمــــک داور اضافی 1و2: محمد باقر پــــور باقر - مهدی 

جبرئیلی
: علیرضا یزدانی ناظر

شنبه 11 بهمن 99 �
تراکتور - آلومینیوم اراک

کمیل غامــــی - رامین بابایی- محمد شــــاکر - احمد 
کاظم لو

کمک داور اضافی 1و2: وحید صالحی - رضوان سرشار
: نادر جعفری ناظر

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان
مرتضی منصوریان - یعقوب سخندان - 

نجف پناهی - بهزاد پناهی
کمــــک داور اضافی 1و2: حســــین زیاری - 

وحید زمانی
: حیدر شکور ناظر

پرسپولیس تهران - ماشین سازی تبریز
علــــی صفایــــی - ســــعید علینژادیــــان - 

حسن انتظاری - مهدی سیفی
کمک داور اضافی 1و2: امیر عرب براقی - 

مسعود حقیقی
: حاتم بک پور ناظر

فــــوالد مبارکه ســــپاهان- شــــهر خودرو 
مشهد

موعود بنیــــادی فر - تورج عیــــوض محمدی - محمد 
رسول ذورقی - محمد علی پورمتقی

کمک داور اضافی 1و2: عباس راکی - فرهاد امینی
: رحیم رحیمی مقدم ناظر

فوالد خوزستان - پیکان تهران
محمد رضا تــــارخ - امیر محمد داود زاده - اســــماعیل 

احمدی - علی اکبر عظیم پور
کمــــک داور اضافــــی 1و2: حســــین زمانــــی - مهــــرداد 

خسروی
: اسماعیل صفیری ناظر

مدیرکل ورزش همدان:

به دنبال ایجاد ظرفیت اشتغال برای قهرمانان هستیم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانــــان 
همدان گفت: به دنبال ایجاد ظرفیت اشــــتغال برای 
قهرمانان ارزنده میادین مهم بین المللی هســــتیم تا 

از توانمندی آنها در توسعه ورزش بهره مند شویم.
حمید سیفی در دیدار با ملی پوشان همدانی دوچرخه 
ســــواری کشــــور گفت: جذب قهرمانان ارزنده ورزشی 
در دســــتگاه های اجرایی و بخــــش خصوصی فرصت 
بسیار خوبی را در جهت بهره مندی از خاقیت و توان 

آنها ایجاد می کند.
وی بیــــان کــــرد: هم اکنــــون در حــــال تکمیــــل بانک 
اطاعاتی از قهرمانان ارزنده اســــتان هستیم و در حد 
توان و قوانین جاری نســــبت به جــــذب قهرمانان در 

سطوح مختلف اقدام می کنیم.
ســــیفی دغدغه امــــروز قهرمانان ورزشــــی را اشــــتغال 

گذاشــــت مشــــکات،  گفــــت: نخواهیم  دانســــت و 
آسیب  ورزشکاران و قهرمانان استان همدان را دچار 

کند.
وی با اشــــاره به اینکه مشــــکات موجود حل  شدنی 
اســــت و نباید تمرکزی که ملی پوشــــان روی تمرینات 
دارند، از بین برود، گفت: امور پشــــتیبانی ورزشکاران 
را باافتخــــار انجــــام می دهیــــم و نخواهیــــم گذاشــــت 

مشکات ورزشکاران را دچار آسیب کند.
مدیــــرکل ورزش همــــدان بــــا تأکید بر تاش بیشــــتر 
در توســــعه ورزش دوچرخه ســــواری بــــه خصوص در 
قهرمان پروری یادآور شــــد: خوشبختانه بهنام آرین و 
پریسا مجنونی مســــیر موفقی را در پیش گرفته اند و 
باید از این فرصت به دســــت آمده در ترکیب تیم ملی 

به نحو احسن استفاده کنند.

رئیــــس هیــــأت دوچرخه ســــواری همدان نیــــز گفت: 
هدف ما جذب قهرمانان دوچرخه سواری استان برای 
فعالیــــت به نام کهن دیــــار هگمتانه اســــت و در این 
راستا هرآن چه در توان داشــــته باشیم به کارخواهیم 

گرفت.
رامین تاج بخشــــیان با تأکید بر اینکــــه باید قهرمانان 
ملی پوش دوچرخه ســــواری بر مســــابقات و کســــب 
موفقیت تمرکز کنند، گفت: امیدواریم با حمایت های 
اســــتاندار و مدیرکل ورزش و جوانان همدان بتوانیم 

زمینه حل دغدغه ورزشکاران استان را فراهم کنیم.
بهنــــام آرین و پریســــا مجنونی ملی پوشــــان دوچرخه 
ســــواری اســــتان همــــدان بــــرای حضــــور قدرتمند در 
مســــابقات قهرمانی آسیا و کسب ســــهمیه المپیک 

آماده می شوند.

این دیگر فوتبال نیست، "باشگاه مشت زنی" است
لیــــگ  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
هــــواداران،  غیــــاب  در  ایــــران  برتــــر 
سپری  را  خود  روزهای  خشــــن ترین 
مســــابقه ای  هر  در  تقریبــــا  می کند. 
شاهد درگیری بازیکنان هستیم که 
حاال به کنار زمین هم منتقل شده و 

مربیان هم وارد ماجرا شده اند!
تنش و درگیری در لیــــگ برتر ایران 
در  اســــت.  رســــیده  خــــود  اوج  بــــه 
مســــابقات  اکثر  در  اخیر  هفته های 
برخوردهــــای شــــدیدی میــــان کادر 
فنی و بازیکنان تیم ها در دیده شد. 
نمونه این رفتارهــــا در بازی های گل 
، ماشین سازی - نفت  گهر - تراکتور

مسجد سلیمان، اســــتقال - پرسپولیس، استقال 
- ســــایپا، پرســــپولیس - فــــوالد و... دیــــده شــــده که 

محرومیت هایی را هم به دنبال داشته است.
سکانس آخر این درگیری ها در بازی تراکتور و گل گهر 
ســــیرجان بود که بازیکنان دو تیم بعد از سوت پایان 
بازی باشــــگاه فوتبال را با "باشگاه مشت زنی" اشتباه 
گرفتنــــد و با مشــــت و لگد به جان هــــم افتادند. چند 
هفته قبــــل نمونه ایــــن تصاویــــر در تبریــــز و در بازی 
ماشین ســــازی و نفــــت اتفــــاق افتاد که مشــــت های 

سنگینی روی سر و صورت بازیکنان فرود آمد.
بــــازی  درگیری هــــای خشــــن در  ایــــن  نمونــــه دیگــــر 
ماشین ســــازی و نفت مسجدسلیمان رخ داد که بعد 
از سوت پایان مســــابقه، بازیکنان دو تیم به خصوص 
دروازه بــــان نفــــت و مدافــــع ماشین ســــازی وارد یک 
دعوای واقعی شــــدند و تا می توانســــتند همدگیر را از 
مشــــت های خود بی نصیب نگذاشــــتند و در نهایت 

هر کدام یک جلسه محروم شدند.
همچنــــان با وجــــود محرومیت ها و جرایــــم مختلف، 
هیچ اتفاقی در راســــتای کاهــــش درگیری ها فیزیکی 
و کامــــی صورت نگرفتــــه و حتی رفته رفتــــه، در حال 
افزایــــش اســــت و گاهی کار بــــه جاهــــای باریک و زد 
و خورد شــــدید کشــــیده می شــــود. حال تصور کنید 
ایــــن درگیری هــــا در شــــرایطی صــــورت می گرفت که 
هواداران هم در ورزشــــگاه حضور داشتند و چه بسا 
اتفاقاتی نظیر آنچه در سال های گذشته در بازی های 
پرســــپولیس - ســــپاهان یــــا پرســــپولیس - تراکتور 
صورت می گرفت که هواداران هــــم همراه با بایکنان 
و مربیــــان، وارد درگیری می شــــدند و جان چند نفر به 

می افتاد. خطر 
بــــا این حــــال، در شــــرایطی کــــه فعــــا هــــواداران هم 

اقــــدام  حداقــــل  و  ندارنــــد  حضــــور  ورزشــــگاه  در 
تحریک کننده ای از سوی ســــکوهای ورشگاه صورت 
نمی گیــــرد، تنــــش و درگیــــری در لیــــگ برتر ایــــران به 
اوج خود رســــیده اســــت. این حجم از درگیری نشان 
دهنده یک بحران جدی در فوتبال است که به جرأت 
می توان گفت در باالترین ســــطح فوتبال دنیا به هیچ 
وجه دیده نمی شــــود. حتی در حساس ترین بازی های 
اروپایــــی و میان دشــــمنان دیرینه از جملــــه بازی های 
منچســــتریونایتد - لیورپول در انگلیــــس یا آ.اس رم 
و التســــیو در ایتالیــــا هم خبــــری از درگیــــری مربیان و 

بازیکنان دو تیم نیست.
پایان آدرس غلط از سوی متولیان فوتبال �

در این بین، ســــهیل مهدی اظهارنظر جالبی داشــــته 
که در نوع خود قابل تامل اســــت چــــون تا قبل از این 
متولیان فوتبــــال معتقد بودند فشــــارهای هواداری 
از جمله عوامل شــــکل گیری درگیری های خشــــن در 
مسابقات اســــت و بارها مسؤوالن و عوامل فرهنگی 
بــــرای کنترل ســــکوهای ورزشــــگاه مصاحبــــه کردند 
اما غیبــــت اجباری هواداران در ورزشــــگاه و اســــتمرار 
درگیری هــــا میان عوامل دو تیم، یــــک تلنگر جدی به 
متولیان فوتبال زده که مشکل از جای دیگری است.

رئیــــس کمیته مســــابقات لیگ گفته: همیشــــه فکر 
می کردیــــم تنش هــــا از ســــکوها بــــه زمیــــن منتقــــل 
می شــــود. تصور ما بر این بود که فشــــارهای هواداری 
و حمایت هــــای هــــواداران از تیمشــــان بــــرای پیروزی 
باعث ایجاد اســــترس در بازیکنان و مربیان می شــــود 
و درگیــــری شــــکل می گیرد امــــا دیدیم که مشــــکل از 
جای دیگری است. ما باید به سمت اصاحات برویم. 
بایــــد عوامل کنار و داخل زمین رفتار حرفه ای داشــــته 

باشند.

وی با اشــــاره به رشــــد ناگهانی 
مربیان  و  بازیکنان  قراردادهای 
اتفاقی  کــــه هیــــچ  در شــــرایطی 
و  اخاقــــی  مســــائل  حــــوزه  در 
گفت:  است  نداده  رخ  حرفه ای 
دســــتمزدها،  افزایش  با  همراه 
فوتبالیســــت ها  رفتارهای  باید 
می بینیم  ما  شود.  حرفه ای  هم 
که مســــابقات کیفیــــت خوبی 
رعایت  اخاقی  مسائل  اما  دارد 
نمی شــــود. مــــا رفتــــار دوگانه از 
می دهیــــم.  نشــــان  خودمــــان 
مســــابقات  در  مثــــال  طــــور  به 
بین المللی و به علت مســــائل 
درگیــــری  و  تنــــش  وارد  بازیکنــــان  ســــخت گیرانه، 
، کادر فنــــی و بازیکنان به  نمی شــــوند اما در لیــــگ برتر

راحتی با تیم مقابل درگیر می شوند.
اذعان این مقام مســــؤول به وجود ایرادهای حرفه ای 
در میــــان مربیان و فوتبالیســــت ها، بــــه چندین دهه 
آدرس غلط دادن برای پاک کردن صورت مساله پایان 
داد. حــــاال مســــؤوالن برگزاری مســــابقات و همینطور 
عوامــــل تیم ها از مدیــــر تا مربی و بازیکــــن باید از خود 
بپرســــند که چه اتفاقــــی افتاده کــــه فوتبــــال ایران در 
منجــــاب درگیــــری و فحاشــــی به حریف درگیر شــــده 

است؟
 فوتبال به اضافه فنون کشتی کج �

نــــرخ بــــاالی درگیــــری و فحاشــــی در مســــابقات لیگ 
برتــــر و همینطــــور انتقــــال ایــــن موضــــوع از داخــــل 
زمیــــن بــــه نیمکت ها در شــــرایطی اســــت کــــه فیفا و 
کنفدراســــیون های فوتبــــال در حــــال وضــــع قوانین 
ســــخت گیرانه ای بــــرای کاهش تنش هــــا و پرداختن 
بــــه متن فوتبال هســــتند. ادامــــه این رونــــد در ایران 
و افزایــــش درگیری ها در مســــابقات بی شــــباهت به 
ویدیویی هایی نیســــت کــــه هر چند وقت یــــک بار از 
یک مسابقه فوتبال در دسته چندم مسابقات بیرون 
می آید و بازیکنان و عوامل مختلف مسابقه به شدت 

در حال اجرای فنون فنی و کشتی کج هستند.
بی توجهی مدیــــران باشــــگاه ها و همینطور فراموش 
این مساله از سوی مربیان و وارد شدن آن ها به بطن 
درگیری ها، یک هشدار جدی اســــت که فوتبال ایران 
مســــیر درســــتی را طی نمی کند و دیر یا زود از کشوری 
کــــه دارای کیفیــــت فنی قابــــل قبول در آسیاســــت، 
به کشــــوری بــــا فوتبال خشــــن و بازیکنــــان و مربیان 

بی اعصاب شناخته خواهد شد!

دعوت از 2 بانوی همدانی به اردوی تیم ملی
هگمتانه، گروه ورزش: مرحله جدید اردوی تیم ملــــی تفنگ و تپانچه از 9 بهمن با حضور 16 تیرانداز 

آغاز خواهد شد.
دور جدید اردوی تیم ملی تیراندازی از 9 بهمن تا یکم اســــفند در ســــالن های فدراسیون تیراندازی 
برگزار خواهد شــــد. در این مرحله از اردو در ماده تپانچه بادی هانیه رســــتیمان از مازندران، گلنوش 
ســــبقت الهی از اصفهان، مینا قربانــــی از همدان، جواد فروغی از ایام، وحیــــد گل خندان از فارس، 

محمد رســــول عفتی از کرمانشاه و ســــجاد پورحسینی از گیان نفراتی هســــتند که زیر نظر مربیان 
تمرینات خود را پیگیری می کنند.

، نجمه خدمتی از خراســــان جنوبی، آرمینا صادقیــــان از ایام، فاطمه  همچنیــــن در ماده تفنگ نیــــز
، مه لقا جام بزرگ از همدان، مهیار صداقت از تهران، حســــین باقری از اصفهان،  کرم زاده از بوشــــهر
امیرمحمــــد نکونام از تهــــران، پوریا نوروزیان از ایام و امیرســــیاوش ذوالفقاریان از ســــمنان نفراتی 

هستند که به این اردو فراخوانده شدند.
تیراندازی ایران شــــش ورزشکار المپیکی در دو رشته تفنگ و تپانچه دارد که خود را برای مسابقات 
المپیک 2020 آمــــاده می کنند. نجمه خدمتی، مهیار صداقت، فاطمه کــــرم زاده و آرمینا صادقیان در 
رشــــته تفنگ و هانیه رســــتمیان و جواد فروغی در تپانچه اســــامی المپین های تیــــم ملی تیراندازی 

است. اردوی قبلی تیم ملی تپانچه پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسیده بود.
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7 کبابیان محلـه 
محله ما

لزوم حفظ بافت محله کبابیان با رعایت اصول نوشهرگرایی
هگمتانــــه، گروه محلــــه ما - راضیه مهــــری: وقتی صحبت 
از محله های قدیمی شــــهری و ســــاختمان های قدیمی با 
گاه به سمت  معماری ســــنتی می شــــود، ذهن ما ناخودآ
کوچه پس کوچه هــــای باریک با دیوارهای آجری و آدم های 
پیاده ای می رود که از این معابر رد می شوند و با پای پیاده 
به مقصد می رسند و تمام راه های ارتباطی محله ها را بدون 

ماشین های امروزی طی می کنند.
معمــــاری ســــنتی و معابــــر و گذرگاه های محلی »مســــأله 
اساسی شــــهرهای قدیمی ما بودند که به اعتقاد بسیاری 
از فعــــاالن حــــوزه شــــهری و معمــــاری، به ارزش شــــهرها 
می افزوده انــــد، در حالــــی که امــــروز بزرگراه هــــا و بلوارهای 

عریض و معماری آشفته مدرن، از ارزش آنها می کاهد.

محات انبوه و پیاده مدار در ســــال های گذشته به عنوان 
جایگاه های امن برای ســــکونت اهالی بــــه دور از هرگونه 
هیاهوی امروزی شهرها شناخته می شد که در حال حاضر 
اکثر آنها دســــتخوش تغییرات فراوانی شده و با از دست 
دادن حالــــت پیاده مــــداری و تبدیل شــــدن معابر آنها به 
گذرگاه پهن ماشین ها دیگر آن وضعیت امن سابق خود 

را ندارند.
 نابــــودی هویــــت محالت با رشــــد بی رویه شــــهری  �

مبتنی بر شهروند سواره
رشــــد بی رویه و پراکنده شــــهری کــــه مبتنی بر خــــودرو و 
شــــهروند ســــواره صورت گرفته اســــت تاکنون منجر به از 
دســــت رفتن و نابودی هویت محات قدیمی شهرها به 
خصوص محله های شــــهر کهن همدان شده است که از 
جمله آنها می توان به آسیب دیدن محله های ارزشمندی 

چون کلپا، جوالن، کبابیان و... اشاره کرد.
در دنیای امروز نمی توان نقش پررنگ پیشرفت فناوری 
در حوزه هــــای مختلف را نادیــــده گرفت؛ بنابراین رشــــد 
شــــهرها به دور از پیشــــرفت فناوری نیز امری غیرممکن 
می باشــــد که دســــت یافتنی نیســــت. بر همین اساس 
الزم اســــت رونــــدی در پیــــش گرفته شــــود کــــه در کنار 
این پیشــــرفت ها و گســــترش ماشــــینی شــــدن زندگی 
، هویت های فرهنگــــی و تاریخی همچــــون هویت  بشــــر
آنها  محله هــــای قدیمی زنــــده باقی مانــــده و از تخریــــب 

آید. جلوگیری به عمل 
بافــــت  � در  نوشــــهرگرایی  اصــــول  رعایــــت  لــــزوم   

محله های قدیمی
محله های قدیمی شــــهر همدان نیز نیازمند اجرای چنین 
روندی هستند تا هویت آنها در کنار رشد و پیشرفت های 
جدید حفظ شــــود و از بین نرود. از جمله محله کبابیان که 
از محات قدیمی و معروف شــــهر همــــدان و دارای بافتی 
ارزشمند و مرکز محله ای است که در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است.
توســــعه شهرنشــــینی در بافــــت چنیــــن محاتــــی باید بر 
مبنای اصــــول خاصی تحت عنوان نوشــــهرگرایی صورت 
گیرد تا آســــیبی به بافت و بناهای تاریخی آن وارد نشود. از 
جمله مهم ترین اصولی که باید در این زمینه رعایت شود 

قابلیت پیاده روی و حفظ آن در سطح بافت محله است.
نوشــــهرگرایی معتقد اســــت تقویت حرکت پیاده در یک 
بافت موجــــب ســــرزندگی و پویایی آن شــــده و می تواند 
حیــــات دوباره ای به زندگی ســــاکنان ببخشــــد. اهالی یک 

محلــــه در درجه اول بــــه دنبال حس آرامــــش و امنیت در 
محل زندگی خود هســــتند و کاهش عبــــور خودروها، به 
ویژه ماشین های غیربومی آن محل، از معابر بافت محله 

باعث می شود این حس در بین ساکنان تقویت شود.
این امر در محله های قدیمی شــــهر همدان از جمله محله 
کبابیان چندان مورد توجه قرار نگرفته و امروز شاهد این 
هســــتیم که کوچه پس کوچه های محات قدیمی شــــهر 
همدان به عنوان محل پــــارک خودروها و معابر آن محلی 
برای عبور ماشــــین ها شــــده اند و امنیت و آرامشــــی برای 

ساکنان محله باقی نگذاشته اند.
شــــبکه ترافیکی پیوســــته و برخوردار از سلســــله مراتب 
روشــــن بــــه عنــــوان عضــــوی جدایی ناپذیــــر در اصــــول 
نوشهرگرایی دیده می شــــود که باید در گستره وسیعی از 
محات و بافت های قدیمی شهری همچون بافت محله 
کبابیــــان مورد توجه قرار گیرد و با تعریف شــــبکه ترافیکی 
درجه بنــــدی شــــده بــــرای فضاهــــای مختلــــف آن جلوی 

آسیب های وارده به محله گرفته شود.

 حفظ و تقویت ساختارهای ســــنتی در مرکز محله  �
کبابیان

یکی دیگر از اصول مهم نوشــــهرگرایی که باید در مرکز محله 
کبابیان شهر همدان نیز رعایت شود تأکید بر حفظ و تقویت 
ســــاختار ســــنتی و وجود فضاهای عمومــــی در مرکز محله 
است که با افزایش تراکم در بافت و ارائه خدمات گوناگون با 

فواصل کم از یکدیگر در سطح محله قابل اجراست.
مرکــــز محله کبابیــــان که بازارچــــه، حمام و مســــجد آن در 
فهرســــت آثار ملی ثبت شــــده اســــت یکی از مراکز محله 
قوی در محات شــــهر همدان اســــت که تاکنون شــــکل 
گذشــــته خود را تا حد زیادی حفظ کرده و به غیر از تخریب 
خانه هــــای بزرگ قدیمی آن محدوده که مدتی پیش انجام 

گرفت، آسیب جدی دیگری ندیده است.
تقویت این ساختار ســــنتی و تعریف فضایی همسان اما 
مطابق با معماری امروز جامعه در این مرکز محله می تواند 
هویت فرهنگی و تاریخی محلــــه کبابیان را بیش از پیش 

حفظ کند.

 لزوم حفاظت از بناهای تاریخی بافت محله کبابیان �
حفــــظ و تقویــــت فضاهای عمومــــی هماننــــد پیاده راه ها، 
میادیــــن، پارک هــــا و فضاهــــای تجمع در کنــــار حفاظت از 
بناهای باارزش تاریخــــی موجود در بافــــت از دیگر اصول 
نوشهرگرایی است که رعایت آنها در بافت محله کبابیان 

نیز الزامی است.
بناهــــای تاریخی و معماری ســــنتی ما بخشــــی از فرهنگ 
اصیــــل مردمان گذشــــته و قســــمتی از هویــــت تاریخی 
شــــهر ماســــت که حفاظت از آنها اهمیــــت ویژه ای دارد. 
مشــــارکت ســــاکنین و اهالــــی محــــل در ایــــن رابطــــه و 
، یکی  همچنین توجه ویژه مسؤوالن شــــهری به این امر
 رسیدن به اهداف بیان 

ً
از نکاتی است که بدون آن قطعا

می شود. شده غیرممکن 
بنابراین حفظ مرکز محله کبابیان و ســــایر محات قدیمی 
شــــهر همدان در گرو همکاری و توجه مردم و مســــؤوالن 
اســــت که باید نســــبت به فرهنگ ســــازی در ایــــن زمینه 

تاش بیشتری انجام داد.

چالش های رفتاری شهروندان در محله های قدیمی
هگمتانه، گروه محله ما : شــــهرها مانند بافت های زنده 
پیوسته در حال تغییر و تحول می باشند. با توجه به روند 
افزایش جمعیت و توسعه روزافزون فناوری در کشورهای 
در حال توسعه سرعت این تغییر و تحوالت به طور چشم 
گیری در حال افزایش است. واضح است که این تغییرات 
طرح های از پیش اندیشــــیده ای را طلب می کنند و دیگر 
اینکه لزوم دقــــت به خصوصیات فضایی با توجه به رفتار 
شهروندان در این طرح ها امری مهم و قابل توجه می باشد.
در ایــــن بین محله هــــای قدیمــــی و بناهــــای تاریخی نیز 
دستخوش تغییرات گسترده ای شــــده و ممکن است 
دچار تخریب و یا بالعکس دچار تحوالت مثبت شــــده و 
پس از مرمت و نوسازی، تغییر کاربری داده و به شکلی که 

شایسته و درخور قدمت آنهاست مورد توجه قرار گیرند.
با بررســــی فضای محله کبابیان، با توجــــه به این تغییر و 
تحوالت شهری، می بینیم که اهالی و ساکنان محل نیز 
تحت تأثیر این تغییــــرات قرار گرفته و از نظــــر رفتاری در 

مبحث رفتار شهروندان دچار چالش هایی شده اند.
تغییر بافت قدیمی شــــهر با تغییر روند زندگی  �

اهالی
همچنیــــن تغییــــر در رونــــد زندگــــی اهالی به ویــــژه در 
محله های قدیمی باعث شــــده است فضای محله نیز 
تحت تأثیــــر قرار گرفتــــه و منجر به شــــکل گیری برخی 

تغییرات در بافت قدیمی محله و شهر شود.
یکی از کســــبه مرکز محله کبابیان که به گفته خودش 
مــــدت 35 ســــال اســــت در ایــــن محلــــه و بازارچه آن 
مشــــغول به کســــب و کار اســــت در این خصوص به 
خبرنگار هگمتانه گفت: متأســــفانه دوران گذشته به 
پایان رسیده و حاال زمانه آپارتمان نشینی است که روی 

همه شهروندان تأثیرات زیادی گذاشته است.
حاج رضا نســــترن کــــه در محله کبابیان بــــه حاج رضای 
نجــــار معــــروف اســــت در ادامــــه 
افزود: قدیمی های این محله اکثرا 
فوت شــــده اند و خانه های بزرگ و 

زیبایشــــان در ورثه قرار گرفته و خیلی ها هم به جای آن 
خانه های قدیمی آپارتمان های جدید ساخته اند.

وی با اشــــاره بــــه تخریب چند خانه قدیمی که بخشــــی 
از جداره مرکز محله کبابیان را شــــامل می شــــد گفت: 
متأسفانه آن خانه های تاریخی بزرگ از بین رفتند و حاال 
مدتی است که زمین مقابل بازارچه خالی مانده و چهره 

نامناسبی برای محله کبابیان ساخته است.
حاج رضا نســــترن با تأکید بر لزوم حفاظــــت از بناهای 
قدیمــــی و تاریخــــی بــــه منظور حفــــظ فرهنــــگ و تاریخ 
شهرمان افزود: خوشــــبختانه حمام و بازارچه کبابیان 

مرمت شده اند و جلوی تخریبشان گرفته شد.
وی اضافه کرد: حمام این محله بنایی تاریخی است که 
مربوط به دوره قاجار اســــت و آن طور که می گویند قرار 
است مثل حمام محله حاجی به رستوران سنتی تغییر 

کاربری دهد.
پارک ماشــــین ها در محله کبابیــــان مایه عذاب  �

اهالی
این پیرمرد 82ســــاله به وجود نانوایــــی، بقالی، قصابی، 
نجاری، مســــجد و حمام در مرکز محله کبابیان اشــــاره 
کرد و گفت: خوشبختانه هنوز هم کسب و کار در این 
محله رونق دارد اما عبور بیــــش از حد خودرو ها و پارک 
خودروهایی که متعلق به اهالی این محل نیســــت در 

این محله مایه عذاب ما شده است.
وی با بیان اینکه نباید اطراف بناهای تاریخی مثل حمام 
کبابیان اجازه پارک خوردو داده شود ادامه داد: در حالی 
که شــــاهدیم دیوار مقابل حمــــام و همچنین محوطه 
روبروی بازارچه در مرکز محله کبابیان علنا به پارکینگ 

خودروها مبدل گشته اند.
حاج رضا نســــترن با اشــــاره به اتصال مراکز محله های 
شــــهر همدان به یکدیگر در سال های گذشته گفت: 
ما ســــاکن همین محله کبابیان بودیم اما با کشــــیدن 

که بلوار خواجه رشید باغچه و زمین های ثابتیان 
ژاندارمری پیش می رفت  تا سمت 

از بیــــن رفتند و خیلی از 
از  خانه ها 

جمله خانه سجادی ها و رضوی ها تخریب شدند.
وی اضافه کرد: درست است که نمی توان جلوی خیابان 
کشی ها را گرفت اما باید تعادل را بین محله های قدیمی 
و خیابان هــــای جدید حفظ کــــرد تا شــــاهد از بین رفتن 

محله های تاریخی شهرمان نباشیم.
کم رنگ شدن هویت محالت زیر سایه آپارتمان  �

نشینی
یکی دیگر از ســــاکنان قدیمــــی محله کبابیــــان نیز که 
مدت 17 ســــال اســــت در ایــــن محل زندگــــی می کند 
در این خصوص بــــه خبرنگار هگمتانــــه گفت: زندگی 
در محله هــــای قدیمی لطــــف و صفای خاصــــی دارد اما 
متأسفانه گسترش آپارتمان سازی و تخریب خانه های 
حیــــاط دار قدیمی باعث شــــده هویت محــــات ما کم 

رنگ تر از سابق شود.
احمد موســــوی با اشــــاره به اینکه در گذشته اهالی در 
مرکز محله تمــــام مایحتاج خود را خریــــداری می کردند 
و رفت و آمد ها بســــیار محدود تر از امــــروز بود افزود: 
گســــترش شهرنشــــینی و افزایــــش خیابان ها باعث 
آسان تر شود  شده دسترســــی مردم به تمام محله ها 
و همین مســــاله موجب شــــده افــــراد غیــــر بومی هر 
محلــــه به راحتی در آن محل عبور و مــــرور کنند و گاها 
مشکاتی را برای ساکنین ایجاد نمایند که ازجمله آن 

پارک خودروها در معابر است.
وی با تأکید بر اینکه رفتار شــــهروندان هم با تعییرات 
شــــهری دچار تغییر و تحوالت گوناگونی شــــده است 
اضافــــه کــــرد: محلــــه کبابیــــان از محله هــــای اصیل و 
معــــروف شــــهرهمدان اســــت که امــــروز بســــیاری از 
ســــاکنان آن اصالتا اهل این محلــــه نبوده و تصوری از 

زندگی در محله های قدیمی را نیز ندارند.

عضو هیأت امنای مسجد کبابیان در گفتگو با هگمتانه:

محله کبابیان نیازمند بوستانی در شأن قدمتش

هگمتانــــه، گروه محلــــه ما: از گذشــــته های دور وجود 
مســــاجد به عنــــوان کانون های تجمــــع در بافت های 

شهری و روستایی دیده می شده است. 
در تاریخ شــــهرهای اسامی ســــه عنصر اصلی محله، 
مســــجد و بازار همواره نقش تعیین کننده در رشــــد 
و تکامل شــــهر ها داشــــته اند و در این میان مساجد 
نقش کلیدی در شــــکل گیری مراکز محلی در شهرها 

را دارا بوده اند.
در بافت های تاریخی همواره شــــاهد این بوده ایم که 
وسعت محله و موقعیت قرارگیری مساجد به شکلی 
بــــوده که مجموعــــه محله را تحت پوشــــش قرار داده 
و مســــجد به عنوان عنصر شــــاخص محله شــــناخته 

می شده است.
در واقع می توان گفت همیشه مساجد و حسینیه ها 
از ارکان بســــیار مؤثر در ترویج و اشــــاعه مذهب و امور 
فرهنگــــی در هر محله و منطقه بــــوده اند. در هر یک از 
محله های شــــهر همدان نیز مساجدی وجود دارد که 

از آنها به عنوان مسجد محله ای یاد می شود.
مســــجد محله کبابیان نیز یکی از مســــاجد قدیمی و 
تاریخ دار شهر همدان اســــت که قدمت آن به دوران 
قاجار باز می گردد و در فهرســــت آثــــار ملی ایران نیز به 
ثبت رسیده است. این مسجد از ارکان اساسی چمن 
و مرکز محله کبابیان می باشد که به نام مسجد اعظم 

کبابیان معروف است.
قدمت 200 ساله مسجد کبابیان �

عضو هیــــأت امنای مســــجد اعظم کبابیــــان و یکی از 
اهالی قدیمی این محله در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
با اشــــاره بــــه قدمــــت 200ســــاله این مســــجد گفت: 

مادربزرگ من از سال 1302 در این محله ساکن بوده و 
خود من نیز از کودکی در همین محل که از محله های 

قدیمی شهر همدان است بزرگ شده ام.
مهدی صفایی مســــجد کبابیان را یکی از مساجد پویا 
و کهن شــــهر همدان خواند و افزود: این مســــجد به 
همراه مســــجد محله ذوالریاســــتین و مســــجد محله 
کوالنج، مثلث طایی را در مرکز شهر ساخته اند که به 

لحاظ مذهبی و تاریخی مثال زدنی است.
وی به فعالیت و مشارکت خوب اهالی محله کبابیان 
در اجرای مراســــم و برنامه های مســــجد اشــــاره کرد و 
ادامه داد: ایــــن محله با وجود چنین مســــجد تاریخی 
و فعالی، یکــــی از محله های فرهنگی و مذهبی شــــهر 
همدان به حســــاب می آید که باید بافت و ســــاختاری 

شایسته و درخور آن داشته باشد.
بالتکلیفی زمین خالی محله کبابیان در شــــان  �

محله نیست
صفایی با ابراز گایــــه از باتکلیف ماندن زمین خالی 
که در جــــوار مرکز محلــــه کبابیان قــــرار دارد و پدتی از 
آن می گذرد، افزود: باتوجه  تخریب خانه های واقع در 
بــــه قدمت محله کبابیــــان، این باتکلیفی در شــــان 
محله نیســــت و اهالی انتظار دارنــــد این فضای خالی 
به بازارچه ســــنتی و یا بوســــتانی برای تفریح کودکان 

محله تبدیل شود.
وی با اشــــاره به کمبود فضای سبز و یا پارک و محوطه 
بازی برای کــــودکان در این محله ادامــــه داد: کبابیان 
یکی از محله های توریستی شهر همدان است که نیاز 

به یک فضای سبز مناسب دارد.
صفایی همچنین به ایجاد مزاحمت ماشین های پارک 

شده در سطح محله کبابیان برای اهالی اشاره نمود و 
بیان کرد: اینکه در اطراف مســــجد موانع پاســــتیکی 
قرار داده اند تــــا جلوی پارک خودروهــــا را بگیرند اصا 
جلوه خوبی نــــدارد، در حالی که می توان با یک محوطه 

سازی زیبا این کار را انجام داد.
وی از وجــــود درختان کهن و قدیمی در چمن کبابیان 
خبر داد و اضافه کرد: ما بایــــد این میراث گرانقدر را که 
از گذشته به ارث برده ایم، به دست نسل های بعدی 
برســــانیم ک شــــامل بناهای تاریخی، درختان کهن و 

فرهنگ اصیل ما می باشد.
فعالیت های مسجد کبابیان در شهر همدان �

عضو هیأت امنای مســــجد کبابیان در ادامه سخنان 
خود به فعالیت های این مســــجد و کانون خادم یاران 
رضوی اشاره کرد و گفت: حدود 5 سال است که این 
کانون زیر نظر آســــتان قدس رضوی در مسجد اعظم 
کبابیان تشــــکیل شــــده و طی این مدت توانسته ایم 
حدود 700 نفر از خانواده های محروم و یا زیارت اولی را 

به سفر مشهد مقدس بفرستیم.
مهــــدی صفایی از ارائه کاس های مشــــاوره حقوقی و 
نیز مشــــاوره خانواده و همچنین حضور چند پزشک 
در مسجد برای خدمت رسانی به اهالی محل خبر داد 
و افزود: مســــجد کبابیان در مناســــبت های مذهبی 
همچون ایــــام محرم و صفر و ایــــام فاطمیه برنامه های 

مختلفی با حضور جوانان محل برگزار می کنیم.
وی با اشــــاره به کمک رسانی مسجد به افراد ساکن در 
حاشــــیه شــــهر اضافه کرد: ما به این خانواده ها تحت 
عنوان خانواده های هدف و مهمان رضوی رســــیدگی 

می کنیم.
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اجاره انبار

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان همدان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نســبت به اجاره یک باب انبار  به مساحت حدود 355 
مترمربع از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای ودر بستر  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( اقدام  نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده 
از "دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی نرخ هــای پیشــنهادی" از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت شــرکت کننــدگان در مزایــده در صورت عــدم عضویت قبلــی، مراحل ثبــت نام در ســایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند. 
  1- شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه:   5099001539000002     روز چهار شنبه مورخ   99/11/08

 2- نام و نشانی برگزارکننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اســتان همدان به آدرس: میدان امام حسین)ع(، ابتدای خیابان اراک
 3- هزینه خریداسناد مزایده: مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

 4- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از  روز   چهارشنبه   مورخ    99/11/08   لغایت ساعت   19:00    روز    دوشنبه   مورخ 99/11/13
 5- آخرین مهلت ارائه نرخ  پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19:00 روز  پنجشنبه  مورخ 99/11/23 
      • الزم به ذکر  است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30 روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

 6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز شنبه مورخ 99/11/25   ساعت 9:00 در سالن جلسات استان می باشد.
 7- مبلــغ و نــوع تضمیــن فرآینــد ارجــاع کار : مبلــغ 55/500/000 ریــال اســت کــه بــه دو صــورت ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی بــه 
شــماره حســاب شــبای IR250100004001039704005791 نــزد بانــک مرکــزی از طریــق دســتور پرداخــت ســاتنا بــا شناســه واریــز 30 کاراکتــری 

362039765263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.
 8-  آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شــرکت در فرآینــد ارجاع کار: اصل تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع )الف(عالوه بر بارگزاری در ســامانه، می 
بایستی به صورت فیزیکی و در  پاکت دربســته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز  پنجشنبه مورخ  99/11/23  به دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
• متقاضیان شرکت در مزایده  می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی، از انبار  در زمان تعیین شده بازدید نمایند.

• مهلت بازدید از ساعت 8:00 صبح الی  14:00 از روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 لغایت روز سه شنبه مورخ  99/11/14
ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تمــاس با  شــماره  تلفــن 22- 08132646720   به  آدرس اینترنتــی شــرکت www.assc.ir  و آدرس  

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir  نیز مراجعه فرمائید.

شرکت خدمات حمایتي کشاورزي استان همدانم . الف  1519

شماره تماس پشتیبانی سامانه: 021-41934
)تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان  به شماره  08138271409(
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

تا اعضای بدن سالمی دارید 
با آنها گناه نکنید

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: شــــما چــــون امر به 
معروف و نهی از منکر می کنید بهترین امتی هستید که خلق شده اید.

حضرت امام محمد باقر علیه الســــام فرموده اند: با امر به معروف و نهی از 
منکر است که اموال به ناحق گرفته شده به صاحبانش بازگردانده و زمین 

آباد می شود و کارها سامان می یابد.
حکایت: یکی از علما وقتی قرار می شــــد بر میتی نمــــاز بخواند اگر مرد بود 
می گفت روی دســــت، پا و صورتش را باز می کردنــــد و به حاضران می گفت 
ببینید پاهای او دیگر حرکتی ندارد تا شما دارای حرکت هستید به محل بد 
پا نگذارید، ببینید دیگر دهان و زبان گویایی ندارد تا شــــما دارای زبان گویا 

هستید غیبت نکنید و بد و خاف نگویید.
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آخر بی نهایت

گاهم ده یارب دل پاک و جان آ
، مهر تو ما را جهاز الهی نام تو ما را جواز

شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان
الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی

مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آنکس که تو خواهی
الهی ای خالق بی مدد و  ای واحد بی عدد

ای اول بی هدایت و  ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و  ای باطن بی سیرت

ای مهربان بر خایق عذر های ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر
و بر عیب های ما مگیر که تو قوی و ماحقیر

از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت

راز و نیاز

تــــرا نیســــت  نهایتــــی  مگــــر  هجــــر  ای 
تــــرا نیســــت  غایتــــی  وصــــل  وعــــدٔه  وی 
زاری هــــزاران  صــــد  بــــه  مــــرا  عشــــق  ای 
تــــرا کفایتــــی نیســــت  ایــــن  کشــــتی و جــــز 
انوری

امام حسن عسکری علیه السالم:

پارساترین مردم آن کسی است
 که در مورد شبهات توقف کند

) از انجام آنچه نسبت به آن شبهه دارد بپرهیزد (.
»أعیان الّشیعة، ج 2، ص 42«

سی نما

مسیر

میز مطالعه

عکس روز
ج میالد شهرداری همدان برنده اول جایزه جهانی » خشت طالیی«  - تهران بر

رویش های انقالب
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: بعد از چهل ســــال شــــما می بینید جوان 
مؤمن مســــلمان که نه امام را دیده اســــت، نه انقاب را دیده است، 
نه دوران دفاع مقّدس را دیده اســــت، نه آن حماســــه ها را از نزدیک 
دیــــده، اّما امروز بــــا روحیه  انقابــــی، مثل همان جــــواِن اّوِل انقاب 
-مثل هّمت و خّرازی و بزرگانی از این قبیل- می رود وســــط میدان و 
با عاقه، با احساس مسؤولّیت، با شجاعت تمام در مقابل دشمن 

می ایستد.
، از لحاظ انگیزه از جوان  اینکه من می گویم جوان های مؤمِن امــــروز
اّول انقاب اگر جلوتر نباشــــند عقب تر نیســــتند، یعنــــی این. اینها 
رویش هــــای انقابند. این معجزه  انقاب اســــت، ایــــن معجزه  نظام 
که می تواند همان روحیه هــــای ُپرتاش  جمهوری اســــامی اســــت 
و قــــوی و فوالدین را بازآفرینی کند به شــــکل همین شــــهدای امروز 

شــــما؛ اینها مایــــه  افتخارنــــد، اینها ســــتون های این انقــــاب و این 
کشــــورند؛ جوان های شما هستند که این کشــــور را نگه داشته اند، 
جوان های شــــما؛ این خون های پاِک برزمین ریخته  هستند که مانع 
، مثل دوران  شــــده اند که مســــتکبرین عالم، آمریــــکای جنایــــت کار
ط بشود؛ اینها نگذاشــــتند، جوان های 

ّ
طاغوت بر این کشور مســــل

شــــما نگذاشــــتند. اگر این شــــهادت ها نبود، اگر این شــــجاعت ها 
نبود، اگر ایــــن صبرهای پدر و مادرها و همســــرها نبود، معلوم نبود 
وضع کشور چگونه میشد، معلوم نبود این کشور بتواند در مقابل 
این جبهه  مســــتکبر ایســــتادگی کند. ایســــتادگی کردیم چون این 
کشــــور جوان هایی مثل شما داشــــت؛ و همچنان جوانها هستند؛ 

ت هم قدر اینها را می داند.
ّ

مل
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهدا 1397/09/21

زندگی با امثال علی آقا

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: »دلیل« دفتــــر یاد کرد و 
مرور خاطرات یکی از نوابغ ناشــــناخته دفاع مقدس 
اســــت. روایت حماســــه نابغه اطاعــــات عملیات، 
شــــهید علی چیت ســــازیان که به قلم حمید حسام 
به نگارش درآمده اســــت؛در این اثر خاطرات از زبان 
راویان متعدد روایت شــــده و خواننده را به ســــمتی 
می برد که با قوس زندگی شــــهید علی چیت سازیان 

از طفولیت تا شهادت، گام به گام همراه می شود.
در ادامه خاطراتی را از زبان همسر این شهید بزرگوار 

به نقل از کتاب می خوانیم.
»آمد خواســــتگاری،  با یه لباس سبز ســــپاه،  دایی ام 

گفت: می دونی ایشون کیه؟
گفتم: نه

آقــــا ســــال ها توی  گفــــت: فرمانــــده ماســــت. علی 
جبهه س،  چند بارم مجروح شده، از حرف های دایی 
و بقیه فامیا فهمیدم که ایشــــون یه جوان معمولی 
نیســــت. اگرچه توی حرفاش سادگی و اخاص موج 

می زند. ازم پرسید نظرت چیه؟
گفتم: با یه مرد مثل علی آقــــا زندگی کردن ولو چند 

روز بهتر از زندگی مستمر با غیر اوست!

سر گذاشته بود روی دیوار �
دزفول یا بمباران می شــــد یا موشک زمین به زمین 
کوچه هــــا رو صاف می کرد. علی آقا هم یکســــره توی 

جبهه بود. خیلی دلتنگ بودم.
دم صبــــح بلند شــــدم وضو بگیــــرم برای نمــــاز که یه 
سایه ای رو پشت در حس کردم. با احتیاط الی در رو 
باز کردم دیدم علی آقا آمده ســــر گذاشته روی دیوار 
و خوابیده! گفتم چرا اینجا؟! گفت: نصف شــــب بود 

رسیدم نمی خواستم بیدارت کنم«.

عصر خاطره

خ« از »ماه بی بی« تا »خانه ماهر
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: فیلم تاریخی »ماه بی بی« به کارگردانی امین 

اصانی به زودی مقابل دوربین می رود.
آنطــــور که روابط عمومی فیلم ســــینمایی »ماه بی بــــی« خبر داده، این 
فیلم که اثری تاریخی است به کارگردانی امین اصانی با اخذ مجوزهای 

الزم در خانه بروجردی های شهر کاشان ساخته می شود.
پیش تولیــــد این فیلم کــــه از چندی پیش آغاز شــــده بــــود؛ به پایان 

رسیده است اما انتخاب بازیگران همچنان ادامه دارد.
، محمود نظرعلیان، حمیرا نونهالی، مریم  تاکنون محمد صدیقی مهــــر
بوبانی و ســــتایش مرشــــد )بازیگر خردســــال( به عنوان بازیگران این 

فیلم انتخاب شده اند.
در خاصه داستان »ماه بی بی« که با حمایت مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی ساخته خواهد شد، آمده است: همسر جوان تاجری 
ســــالخورده در خانه ای قجــــری زندگی می کنــــد، فرزند کوچــــک او گم 
می شود و پسران بزرگ تاجر در پی راندن زن پدرشان از خانه برمی آیند. 

این خانه آبستن ماجراهای مسحورکننده ایست...
خ �  خانه ماهر

فیلم »خانه ماهــــرخ« به کارگردانی شــــهرام ابراهیمــــی و تهیه کنندگی 
مشترک محمد محمدی و شهاب حسینی تولید شده است.

پوســــتر این فیلم که متقاضی حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر است، چند روزی است که رونمایی شده است.

طراحی این پوستر را محمد قوام برعهده دارد و در خاصه داستان آن 
آمده است: »ماهرخ که مشــــغول بازی در اولین فیلمش است، وارد 
خانه می شود و توسط همســــرش کیوان و دوستاِن مشترکشان، به 
مناســــبت تولدش غافلگیر می شــــود. حجم برف شــــادی روی سر و 
هیکل ماهرخ بیش از حد است، کیوان به او نزدیک می شود و همین 
که برای روشــــن کردِن شــــمِع روی کیک فندک می زنــــد، ماهرخ آتش 
می گیرد. کیوان به اتهام به آتش کشــــیدِن ماهرخ، دادگاهی می شود 

 کیوان به دلیل 
ً
و شبهات و ســــواالِت متعددی مطرح می شود. ظاهرا

حســــادت یا مخالفتش با ماهرخ بــــرای بازی در فیلــــم چنین بایی را 
سرش آورده است. همین حسادت یا شبهات، داستان را به مسائل 

اجتماعِی پیرامون سینما سوق می دهد.«
آتنه فقیه نصیــــری، امیررضــــا دالوری، الهام نامی، رضــــا نجفی، رحمان 

ل آقا برخی بازیگران این فیلم هستند. باقریان و مهری آ

مناجات نامه  های مادرانه در گلزار شهدا

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »راز جعبه آینه« که توسط 
انتشــــارات راه یار منتشــــر شــــده، کنکاشی اســــت برای 
آینه ها به عنوان یکی از  لودگی جعبــــه  درک و توصیف رازآ

نمادها در گلزار شهدا.
کتــــاب »راز جعبه آینه«، نوشــــته محمدجواد مدرســــی که 
توســــط انتشارات راه یار منتشر شــــده، با بینشی نزدیک 
به مفهــــوم نشانه شناســــی و نه با تبعیــــت از این روش، 
مجموعه نشــــانگان ظاهــــری جعبه آینه های مزار شــــهدا 
از قبیل »مکان مندی فقــــدان«، »پنجره«، »پرده«، »آینه«، 

»گل ها«، »اشیای مقدس« و... را بازخوانی کرده است.
نویســــنده ایــــن کتــــاب، تــــاش دارد روایــــت حضوری و 
صمیمانــــه اش از فضــــای محیطــــی گلزار شــــهید و اجزای 
آینه آن گونــــه که عموم مــــردم آن را درک  نمادین جعبــــه 
کرده انــــد، به موضوعــــی علمــــی و تطبیق مشــــاهدات با 
نظریه ها فروکاســــته نشــــود و برای اولین بــــار از »واکنش 
مادرانه بــــه جنگ« ســــخن می گوید. مریــــم حنطه زاده در 

یادداشتی به این کتاب پرداخته و نوشته است:
»تاکنــــون بــــرای جعبه ای کــــه معمــــواًل روی قبر شــــهید 
قــــرار دارد، نام هــــای مختلفی به کار رفته اســــت؛ نام هایی 
همچون ویترین، قاب، پنجره، جعبه و... اما من این شــــئ 
را، به دلیل پیشینه لغوی و نســــبت معنایی اش »جعبه 

می نامم.« آینه« 
عنــــوان کتــــاب را که دیــــدم، بی درنگ مجذوبش شــــدم. 
همه خاطرات خــــوش زیارت گلزار شــــهدای تهران پیش 
چشــــمم آمد؛ لذت ایســــتادن جلوی قاب های شــــهدا و 
پرســــه زدن های بی هــــدف در میــــان مزارها. آدمــــی انگار 
همیشــــه کمتــــر فرصــــت می کنــــد تــــا دربــــاره جنبه های 
زیبایی شناســــانه آنچــــه کــــه او را غــــرق در لــــذت معنوی 
نــــگاه اول، این بهشــــتی  می کند، بیندیشــــد. شــــاید در 
بــــودن فضای گلزار شــــهدا را فقط مربوط بــــه حضور خود 
شــــهدا بدانیم، اما باید از خود بپرسیم چرا برای زائرانی که 
قبر شــــهیدی خاص را مــــورد نظر ندارنــــد، فضای معنوی 
گلزارهــــای قدیمی بــــا آنچه که گلزارهای بازســــازی شــــده 

می نامندشان، این قدر متفاوت است؟
»به مســــئله زنده بودن شــــهید از دو منظر می توان نگاه 

کــــرد: اول از منظــــر ایمانــــی و دوم، از منظــــر آرزومندانــــه. 
منظر ایمانی، همان ایمان مذهبی به بشــــارتی اســــت که 
خداونــــد در قرآن به زنده بودن کســــی داده کــــه در راه او 
آرزومندانه نیز وجهی ساختاری  کشته شده است. منظر 
و نشانه شناســــانه دربــــاره زنده بودن شــــهید اســــت که 
آن را بهتــــر از هــــر جایی می تــــوان در جعبه آینــــه یافت... 
عمود بودن، نشــــانه زنده بودن اســــت. آنچه برپا باشــــد 
اســــتوار و زنده اســــت. برعکس، آنچه افقــــی و در حالت 
خوابیده باشــــد، با مــــرگ همخوان اســــت. بخش اموات 
هر قبرســــتان، بــــا نظم تکرارشــــونده و ســــنگ قبرهای از 
 ، پیش آماده، مؤّید فراموشــــی و مرگ اســــت. سر هر قبر
 ، هیچ چیز کافه کننده تر از این نیســــت که جز سنگ قبر
چیز دیگری در آن اطراف نباشــــد. خاصه اینکه سنگ قبر 
هم کامًا به شــــیوه صنعتی و »انبوه سازی شده« ساخته 
شــــده باشد... آنچه زنده است، رشــــد می کند و آنچه رشد 
می کند، قد برمی افرازد. درختی که برافراشــــته است، زنده 
آینه نیز به عنوان نشانه ای از عمود بودن،  است... جعبه 

بهترین گواه برای زنده بودن شهید است.«
»راز جعبــــه آینه« کنکاشــــی اســــت بــــرای درک و توصیف 
لودگی جعبه آینه هایی که مهم ترین تفاوت دو فضای  رازآ

گلزارهای قدیمی و بازسازی شده را رقم زده اند.
آن  آینــــه، دلیل کافی برای ســــخن گفتن از  »وجود جعبه 

اســــت. جعبه آینه بــــا همــــه ویژگی هایــــش، فراخوانی به 
انســــان اســــت که در برابرش بایســــتد، به آن نگاه کند و 
ســــرانجام با او به گفت وگو بنشــــیند... هر آنچه در جعبه 
آینــــه می گذرد، در درجــــه اول دیدنی اســــت. همین وجه 
آینه  اسنادی و در دسترس بودن اســــت که میان جعبه 
و ایدئولــــوژی جنگ تمایــــز می گذارد. جعبــــه آینه به جای 
هر آشــــکار کردنی، بیشــــتر در پی پنهان کردن است. هر 
جعبــــه آینه به طــــرزی اســــتعاری، نوعی »مناجــــات نامه« 
کامًا شــــخصی و  گفت وگو  اســــت. در این مناجات نامه 
بیان ناپذیر اســــت. جعبــــه آینه، مناجات نامــــه ای به زبان 
زنانه اســــت و درست از همین روســــت که به نظام زبانی 
آینــــه، همواره  مســــلط تن نمی دهد. زبــــان مادرانه جعبه 

زبانی محجوب، با اندکی میل به خودنمایی است.«
ویژگی ویترینی و قاب  عکس های شهدا، بخش مشترک 
جعبه آینه هاســــت. شــــاید همین مســــئله باعث شــــده 
آن را بــــه بازنمایی عکس  تا بازســــازی کنندگان، معنــــای 
شــــهدا تقلیل دهند و به جای آن، سنگ قبرهای افقی )و 
گاهی همراه با نشانک های ســــنگی عمودی( با حکاکی، 
تصویر شــــهید را در بازسازی های خود به کار ببرند. این در 
حالی اســــت که لطف جعبه آینه ها به عناصری چون قاب 
عکس، آینه، گل و پرده های ســــاده توری آنها و چیدمانی 
است که یادآور دست مهربانی است که از آن ها مراقبت 
لودگی بی حدی که در این ترکیب ها  می کند. زیبایی و رازآ
وجــــود دارد را، هرگــــز نمی توان در شــــباهت کپی شــــده 

یافت. جدید  سنگ قبرهای 
، همچــــون پنجره ای بر ما جلوه می کند.  »جعبه آینه از دور
گاهی از درون این جعبه آینه، ما  میل به برقراری ارتباط و آ
را به ســــمت آن می کشاند. با نزدیک شــــدن به جعبه آینه 
در می یابیــــم کــــه چیــــز زیــــادی از درون آن پیدا نیســــت، 
، فضــــای داخل جعبه  زیــــرا پــــرده ای از جنس تور یــــا حریر
آینه را پوشــــانده اســــت. مــــا از برخورد با پرده ســــرخورده 
نمی شــــویم، زیــــرا می دانیم که این پرده، حجاب نیســــت 
که یکســــره بپوشاند، بلکه تجلی است )هم وسیله تجلی 
و هم خــــود تجلی(. می دانیم که در اینجا آشــــکار شــــدن 
 پنهان 

ً
یک باره نیســــت و آنچه پشــــت ایــــن پرده ظاهــــرا

شــــده، در واقع دارد خود را به ما نشان می دهد؛ آن هم نه 
با وانهادگی، بلکه با تجلی.

آنچه پشــــت این پرده حضــــور دارد، ذره ذره خــــود را بر ما 
آشــــکار می کند و چون خیال ما در دیدن پیشــــتاز است، 
آنچه پشــــت پرده اســــت، نزد ما نــــه به پایان می رســــد و 
آینه  نه هیــــچ گاه تمام و کمال حاضــــر می شــــود.... جعبه 
را به خــــود می خواند.  با نمــــای پنجره ماننــــدش انســــان 
جهانی آن ســــوی پنجره )درون پنجره( است. این جهان، 
ایــــن پنجره که پــــرده ای از تور بر آن افتــــاده، هر چند به ما 
می گوید که ما نامحرمیم، اما دعوت گرانه این را می گوید. 

آنجا جهان شهید است.«
»راز جعبــــه آینــــه« بــــا تصاویــــر زیبا و گویــــا، غبــــار از چهره 
لــــود جعبه آینه هــــا و عشــــق و محبــــت نهفتــــه در  خاک آ
آنهــــا کنار می زنــــد و زیبایی ســــرمدی  چیدمــــان تک تک 
گلزارهای قدیمی شــــهدا را به رخ می کشد؛ باشد که پیش 

آنکه دیرتر شود، گنج هایمان را دریابیم. از 

»راز جعبه آینه« با تصاویر زیبا و گویا، 
لود جعبه آینه ها  غبار از چهره خاک آ
و عشق و محبت نهفته در چیدمان 
تک تک آنها کنار می زند و زیبایی 
سرمدی گلزارهای قدیمی شهدا را به 
خ می کشد؛ باشد که پیش از آنکه  ر
دیرتر شود، گنج هایمان را دریابیم.


