
)نوبت دوم( آگهی مزایده

جمعیت هالل احمر استان همدان در نظر دارد سالن ورزشی واقع در جمعیت هالل احمر شهرستان 
همدان به آدرس: همدان، شهرک مدنی، میدان نبوت، جمعیت هالل احمر شهرستان همدان را با 
بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )مزایده( به صورت اینترنتی به باالترین قیمت 

پیشنهادی به صورت اجاره واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاضا می شــود ضمن بازدید از مکان مورد نظر در آدرس 
فوق االشــاره، از ســاعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 99/04/17 لغایت ســاعت 19 روز شنبه 
مورخه 99/04/28، جهت دریافت اســناد مزایده ارائه پیشــنهاد به وبگاه تدارکات الکترونیکی 

دولت )مزایده( به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است

اجاره سالن ورزشی واقع در جمعت هالل احمر شهرستان همدان 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38241020-081 رئیس شعبه 
جمعیت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده الکترونیکی 

جمعیت هالل احمر اســتان همدان در نظر دارد یک بــاب مغازه واقع در همدان، میدان جهاد، خیابان 
جهان نما، جنب سالن ورزشی تختی، جمعیت هالل احمر استان همدان، با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )مزایده( به صورت اینترنتی با شرایط زیر به باالترین قیمت پیشنهادی به صورت 
اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم در این مزایده تقاضا می شود ضمن بازدید از مکان مورد 
نظر در آدرس فوق االشــاره، از ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخه 99/04/17 لغایت ساعت 19 
روز شنبه مورخه 99/04/28، جهت ارائه پیشنهاد به وب گاه تدارکات الکترونیکی دولت )مزایده( 

به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
1- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد مزایده وصول گردد، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
2- به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- جمعیت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
4- سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

اجاره یک باب مغازه واقع در جمعیت هالل احمر استان همدان 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 99

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 081-38247942 
کارشناس امور قراردادها جمعیت هالل احمر استان همدان تماس حاصل نمایند.
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مدیرکل ورزش و جوانان استان
ح کرد: در دیدار با سرپرست روزنامه هگمتانه مطر

ظرفیت روزنامه هگمتانه 
برای اعتالی ورزش همدان

رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

ع بدون ماسک ارباب رجو
خدمات دریافت نمی کند

  سال بيست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قيمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  تومانسه شنبه  ۱7 تير ۱399    ۱5 ذی القعده  ۱44۱   7 جوالی  2۰2۰  شماره 4557

نقش دالورمردان سپاه همدان در خنثی کردن کودتای»نقاب«

شد خفه  نطفه  در  که  کودتایی 
گروهــی از نظامیــان وفادار به رژیم پهلوی تالش داشــتند 

در تابستان سال 1358، کودتایی با نام »نقاب« 
کــه بعــدا به »کودتــای نوژه« معروف شــد را با 
هــدف بازگردانــدن شــاپور بختیــار و نابودی 

نظــام نوپــای جمهــوری اســالمی، 
دهند.آغــاز  انجــام 

پایــگاه  از  کودتــا 
هوایــی شــهید نــوژه 
همــدان برنامه ریزی 
بــه  و  بــود  شــده 
همیــن دلیل پس 

از  ...
7 صفحه 

برگـــزیده ها

84درصد درآمد همدان
 از مالیات

مالیاتی درآمدهای  درصدی   100 تحقق  پیش بینی 

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

منع ورود موتورسواران  
به پیاده راه بوعلی

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان:

با ماسک از اتوبوس و تاکسی 
استفاده کنید

دبیر هماهنگی ستاد مقابله با کرونا در همدان:

امکان بازگشت محدودیت  ها 
وجود ندارد

قاچاق معکوس 
ماسک های ایرانی

طی سال جاری:

پلمب 14 آرایشگاه زنانه 
در اسدآباد
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مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان:

خمینی)ره( امام  رویکرد  مسؤوالن  بر  مردم  نظارتی  نقش  افزایش 
کنند یابی  ارز را  مسؤوالن  عملکرد  رسانه ها 

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل تبلیغات 
اســالمی همدان نقش نظارتی مردم بر مســؤوالن را 
ازجملــه برنامه هــای امــام )ره( و مقــام معظم رهبری 
دانســت و گفــت: ایــن اتفــاق ســبب می شــود مردم 
نقش نظارتــی و هدایتی خود را به خوبی بازی کنند و 

ج شوند. اجازه ندهند مسؤوالن از مسیر خار
به گزارش هگمتانه، حجت االســالم محمدهادی 
نظیــری، ظهــر دیــروز در جمــع رســانه ها اظهــار کــرد: 
تک تــک مــا بــه خاطــر دغدغه ای کــه نســبت به نظام 
اســالمی داریــم در فضاهــای خدمتــی قرارگرفته ایــم، 
نقــش  ایــن عرصــه  و فعــاالن  رســانه ها  مــن  ازنظــر 
دیدبانی برای شناســایی و کشف مسائل در جامعه 
دارند که البته فعاالن این بخش در اســتان همدان 

ضعیف عمل می کنند.
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی همــدان بــا تأکیــد بر 
اینکه اگر رسانه تحلیلی درست، باالدستی و منطبق 
با ســاختار نظامی اســالمی داشته باشد، می تواند در 
جامعه بســیار اثرگذار باشــد، گفت: اگر مســؤولی در 
فضای کالن یا اســتان بخواهد طراحی داشــته باشد 
چگونــه  منطقــه  آن  رســانه ای  دید بــان  ببینــد  بایــد 

مسائل را رصد کرده و بیان می کند.
وی وظیفه دوم رســانه ها را تبیین و نشــان دادن 
نتیجــه کارهــا، تحلیــل و ارزیابــی برنامه هــا و عملکرد 
مدیــران دانســت و عنــوان کــرد: مــن به عنــوان یک 
ح ها  مســؤول بایــد بدانــم کــه رســانه ها برنامــه و طر
را رصــد کــرده و نتیجــه آن را بررســی تحلیــل و تبیین 
می کننــد؛ این دیــدگاه قطعا باعث بهبــود عملکرد و 

تصمیم گیری های مدیریتی می شود.

نظیری افزایش نقش نظارتی مردم بر مســؤوالن 
مقــام  و  )ره(  امــام  اهــداف  و  برنامه هــا  ازجملــه  را 
اتفــاق  ایــن  کــرد:  بیــان  و  دانســت  رهبــری  معظــم 
ســبب می شــود مردم نقــش نظارتــی و هدایتی خود 
را به خوبــی بازی کرده و نگذارند مســؤوالن از مســیر 

ج شوند. انقالب خار
وی نقش رسانه ها را در افزایش نظارت همگانی 
در جامعــه و تبییــن آن بــرای مــردم اثرگــذار و مهــم 
دانســت و ابراز کرد: ما معتقدیم رســانه های استان 
باید بســیار دقیق و موشــکافانه عملکــرد ما را مورد 
نقــد و ارزیابــی قــرار داده و منتشــر کننــد چراکــه این 
کار را ســبب تعالــی خــود دانســته و از آن اســتقبال 

می کنیم.
دربــاره  همــدان  اســالمی  تبلیغــات  مدیــرکل 
اقدامــات و برنامه هــای ایــن نهــاد در ماه هــای آینده 
اظهار کرد: در حال حاضر مناسبت مهم و کلیدی ما 
در ماه ذی الحجه، عید غدیر اســت به همین منظور 
نیــز بیــش از 6 هفتــه اســت کــه ســتادهای مردمــی 
بزرگداشت عید غدیر در جامعه شکل گرفته است.

وی توضیــح داد: در تالشــیم تــا امســال بــا توجــه 
از ظرفیــت  بــا اســتفاده  کنونــی جامعــه  بــه شــرایط 
گروه هــای مردمی یک غدیــر متفاوت را رقم بزنیم به 
همین مناسبت نیز بیش از 16 کارگروه در این حوزه 

فعال شده اند.
نظیــری دربــاره برنامه هــای مــاه محــرم و صفر نیز 
بیان کرد: با توجه به اینکه احتمااًل در ماه های آینده 
کمــاکان بــا مشــکل بیمــاری کرونــا دســت به گریبان 
هســتیم برنامه های این دو ماه را منطبق بر شــرایط 
کرونایــی تنظیــم کــرده و می خواهیــم از برنامه هــای 
برنامه هــای  بــه  بســته  فضــای  در  اجتماع محــور 

متفاوت در فضای باز پیش رویم.
در  نهــاد  ایــن  برنامه هــای  دیگــر  تشــریح  بــا  وی 
مناســبت های پیــش رو تصریــح کرد: در تالشــیم به 
دلیــل شــرایط موجــود در جامعــه در ماه هــای محرم 
و صفــر الگوهــای جدیــد مثــل هیأت هــای کوچــک 

خیابانی را راه اندازی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اســالمی همدان مردمی بودن 
ســتاد اعتــکاف و اربعیــن در اســتان همــدان را جزو 
ســتادهای کم نظیــر مردمــی در کشــور اعــالم کــرد و 
افــزود: می خواهیــم بــرای بزرگداشــت عیــد غدیر نیز 
چنیــن تجمعــی شــکل گرفته و کارهــا کامــاًل مردمــی 

انجام شود.
وی تصریح کرد: ما تمرین خوبی در ستاد مردمی 
مقابلــه بــا کرونــا داشــتیم ســتادی کــه مصداقــی از 
تشکیل یک ساختار مردمی هدفمند بود به همین 
دلیــل نیــز پیشــنهاد می کنــم از ظرفیــت ایــن ســتاد 

مردمی در فضاهای مختلف استفاده شود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش با کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

مدارس در  کاال  قاچاق  با  مبارزه  فرهنگ سازی 
همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
در  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  فرهنگ ســازی 

مدارس پیگیری می شود.
به گزارش هگمتانه، در راســتای فرهنگ 
سازی برای پیشــگیری از قاچاق کاال، تفاهم 
پــرورش  و  آمــوزش  میــان  همــکاری  نامــه 
اســتان همــدان و کمیســیون برنامه ریــزی، 
ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  و  هماهنگــی 
اســتان با حضور پورداود مدیرکل آموزش و 
پرورش اســتان و مومیوند دبیر کمیسیون 

مذکور به امضا رسید.
بر اســاس ایــن گزارش، ایــن تفاهم نامه 

در چهارچــوب اهــداف، سیاســت ها و وظایف هر دو 
دســتگاه و پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین ستاد 
مرکــزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آموزش و پرورش 

برای گســترش همکاری هــای آتی و اعتــالی فرهنگ 
عمومی به امضا رسید.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: همــکاری در اجرای 

 ، ارز و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه  کالن  برنامــه 
گاهــی عمومــی در  ارتقــای ســطح دانــش و آ
زمینه پیامدهای قاچاق کاال و ارز و همکاری 
و  تربیتــی، پرورشــی  کالن  برنامــه  اجــرای  در 
آموزشــی بــا هــدف تأثیرگــذاری بــر مخاطبان 
از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.

آمــوزش  میــان  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
بــا قاچــاق  کمیســیون مبــارزه  پــرورش و  و 
کاال و ارز بــا هــدف فرهنــگ ســازی مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز بین دانش آموزان، تبیین و 
معرفــی مصادیق کاالی قاچــاق در تبلیغات 
و محتوای آموزشــی، ترویج و ارتقای فرهنگ 
ظرفیــت  از  اســتفاده  داخــل،  تولیــد  کاالی  مصــرف 
گروه هــای مرجــع و تأثیرگــذار در امــر تقبیــح فعــل و 

مصرف کاالی قاچاق منعقد شده است.

هگمتانه5  : عکس 

کرونا ابتالی چند مدیر ارشد همدان به 
کرونا به  مبتال  همدانی   2062 کرونا تاکنون                               اثر  بر  203 همدانی  مرگ    

بهناز ضرابی زاده با حضور در دفتر هگمتانه:

3 عروسک غول پیکر مرّوج سالمت
ویژه نامه کودکانه »هگمتانه« ظرفیتی برای رشد کودکان و نوجوانان

فرماندار همدان:

شهر  به  روستا  سه  الحاق 
است باقی  خود  قوت  به 

فرمانــدار همــدان تأکیــد کرد: الحاق ســه روســتا به 
شهر به قوت خود باقی است.

ج خبر  به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، پیرو در
بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت  نامــه  مکاتبــه 
نماینــدگان  مخالفــت  خصــوص  در  نظــام 
بــه  الحــاق ســه روســتا  بــا  مجلــس و شــوراها 

همــدان، فرمانــدار همــدان طــی تماســی بــا 
تحریریــه روزنامــه هگمتانــه گفت: با 

توجــه بــه اظهارنظر برخی  ...

استقبال باال، کتاب »حمید حسام« 
را به چاپ دوم رساند

خاطرات زنان از جنگ تحمیلی، الیه جدیدی از مسائل اجتماعی

8 صفحه 

2 صفحه 

فرهنگ در شهر 
ضمیمه رایگان روزنامه امروز
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کاهش شدید تقاضای خرید 
لوازم خانگی

هگمتانه، گروه خبر همــدان: رئیس اتحادیه 
لــوازم  خانگی همــدان از کاهش شــدید تقاضای 

خرید لوازم خانگی خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، امیــر خانجانی بــا بیان 
اینکه لــوازم خانگی مانند دیگر کاالهای مصرفی 
دچار افزایش قیمت شده است گفت: تقاضای 
خریــد از ســوی مــردم بــه شــدت کاهــش یافتــه 

است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر بــازار لوازم 
خانگــی در رکود عمیق به ســر می برد اظهار کرد: 
در بــازار کاالهــای خانگی کمبــودی نداریم چراکه 
تقاضــای خرید از ســوی مصرف کننده به شــدت 

کاهش پیدا کرده است.
نیــز  خانگــی  لــوازم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
همچــون دیگــر کاالهــای مصرفی دچــار افزایش 
قیمــت شــده اســت افــزود: بــازار لــوازم خانگــی 
بــا توجــه به اینکــه ایــن کاال اولویت خریــد مردم 
نیســت مگــر در مواقــع ضــروری و از طرفــی هــم 
شــیوع بیمــاری کرونا برگزاری مهمانی و عروســی 
را مختل کرده دچار اختالل و رکود ســخت شده 

است.
بــا  همــدان  لوازم خانگــی  اتحادیــه  رئیــس 
تأکیــد بر اینکه قدرت خرید مردم نیز به شــدت 
کاهــش پیــدا کرده اســت تصریح کــرد: تعدادی 
از اعضــای ایــن صنــف بــه ویــژه مســتأجران بــه 
ســمت و ســوی ورشکســتگی و تعطیلی رفته و 
تعــدادی دیگــر در حــال جمع آوری کســب و کار 

هستند. خود 
وی بــا بیــان اینکه ســرمایه بازاریــان در حوزه 
لــوازم خانگــی کفاف شــرایط موجــود را نمی دهد 
چراکــه در صورت فروش هر یــک از اقالم امکان 
جایگزینی آن وجود ندارد ادامه داد: در بســیاری 
از کاالهــا امــکان خریــد و فــروش وجــود دارد اما 
در صنــف لــوازم خانگــی تنهــا در صــورت نیــاز و 
تقاضا بازار فعال اســت و خرید و فروش صورت 

می گیرد.
اشــاره  بــا  فــارس،  بــا  گفتگــو  در  خانجانــی 
کاالهــای  ورود  ممنوعیــت  از  پــس  اینکــه  بــه 
لــوازم خانگــی بــه کشــور بــه تولیــد داخــل روی 
آورده شــد بیــان کــرد: برخــی از قطعــات از دیگر 
کشــورها وارد می شــود و داخل مونتــاژ و تولید 
نهایــی می شــود و اغلــب بــا نشــان های داخلــی 

می شود. فروخته 

خبـــــر

حجت االسالم فالحی نماینده همدان در مجلس:

مجلس هنوز به حوزه مسکن 
ورود نکرده است

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: نماینــده مردم 
همــدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی با 
بیــان اینکه مجلــس هنوز در حوزه مســکن ورود 
نکــرده اســت، گفــت: بحث هایــی در کارگروه های 
مســکن  بــاب  در  چگونــه  کــه  دارد  وجــود  دیگــر 
سیاســت گذاری شــود امــا مربوط بــه صحن علنی 
 در حــوزه مســکن ورود 

ً
نیســت و مجلــس رســما

نکرده است.
حجت االســالم  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
احمدحسین فالحی با اشاره به اینکه کارشناسان 
کارهایــی در حوزه مســکن انجام می دهنــد، اظهار 
کــرد: مباحثی درباره اینکه چگونه در باب مســکن 
سیاســت گذاری صورت بگیــرد از جمله مالیات بر 
ح  خانه هــای خالــی توســط کارگروه های دیگــر مطر

شده است.
وی دربــاره خانه هــای 25 متری نیــز تصریح کرد: 
ح نکرده اســت،  مســکن 25 متــری را مجلس مطر
امــا  باشــد  بــوده  نماینــده ای  اظهــارات  در  شــاید 

ح نکرده است. مجلس مطر
فالحــی در پاســخ بــه اینکــه مجلس چــه زمانی 
قرار اســت در زمینه مســکن ورود داشــته باشــد، 
مجلــس  رئیــس  بــا  جلســه ای  در  داد:  ادامــه 
ح شــد امــا  بحث هایــی در رابطــه بــا مســکن مطــر
اینکــه چــه زمانــی ورود شــود، مربــوط بــه تصمیــم 

هیأت رئیسه مجلس است.
شــورای  مجلــس  در  همــدان  مــردم  نماینــده 
پذیــرش  ســهمیه های  بازنگــری  دربــاره  اســالمی 
دانشجو هم گفت: نخستین جلسه کمیسیون با 
وزیر علوم ممکن است طی این هفته برگزار شود 
انجــام  ایــن جلســه  و صحبت هــای مقدماتــی در 
خواهــد گرفت و طــی هفته های آینده کمیســیون 

وارد این مباحث می شود.
وی دربــاره تغییــر زمــان کنکــور سراســری نیــز 
ح کرد: درباره زمان کنکور سراســری تصمیمی  مطر
فقــط  و  نشــده  گرفتــه  آمــوزش  کمیســیون  در 
موضوع نهضتی ها بوده که بحث هایی با وزیر شد 
تــا آزمــون را تا 20 تیرمــاه به تأخیر بیندازند و ســطح 
آزمــون را آســان کنند تــا افراد بتواننــد حدنصاب را 

کسب کنند.
اینکــه  بیــان  بــا  ایســنا،  بــا  گفتگــو  در  فالحــی 
پیش بینــی می کنــم درصد باالیــی در آزمــون نهضت 
ســوادآموزی قبــول شــوند، خاطرنشــان کــرد: افرادی 
کــه در ایــن آزمــون قبول شــوند اســتخدام آموزش و 
پرورش می شــوند و کســانی که رد شوند با آموزش و 
پرورش ارتباط خواهند داشــت اما اســتخدام رسمی 

نمی شوند.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

منع ورود موتورسواران
 به پیاده راه بوعلی

سرپرســت  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
شــهرداری  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
همــدان از منــع ورود موتورســواران بــه پیاده راه 

بوعلی خبر داد.
وحید غفاری در گفتگو با خبرنگار هگمتانه گفت: 
با هدف احترام به حقوق شهروندی همدانی ها و در 
راســتای پاسداشــت »شــهر انســان محــور« از ورود 
وســایل نقلیه از جمله موتور ســیکلت به پیاده راه 

بوعلی ممانعت به عمل می آید.
ترافیــک  سرپرســت ســازمان حمــل و نقــل و 
شهرداری همدان، با ذکر انجام اقدامات بازدارنده 
در ایــن خصــوص گفــت: پیــاده راه بوعلــی محلــی 
برای گشــت و گذار خانواده و شــهروندان و محلی 
آرامــش فکــری و روانــی شــهروندان اســت  بــرای 
کــه همــه وظیفــه داریــم بــرای رعایــت حریــم روانی 

شهروندان تالش کنیم.
غفــاری گفت: از این رو تردد موتورســیکلت در 
پیــاده راه بوعلــی ممنــوع اســت و مبــادی ورودی 

این نوع از وسایل نقلیه مسدود شده است.
وی هماهنگــی بــا پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
را از اقدامــات مؤثــر و بازدارنــده برشــمرد و تصریح 
کرد: ورود غیرقانونی به پیاده راه با موتورسیکلت 

شامل جریمه و اعمال قانون خواهد شد.
خواســت  شــهروندان  از  پایــان  در  غفــاری 
شــهرداری را در ارتقــای کیفیــت زندگی شــهروندی 

یاری رسانند.

خبــــــــر

همدان خبر 

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی 
شــهر همــدان تأکیــد کــرد: شــورای شــهر و شــهرداری 
همدان بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا در راستای 
الزامی شــدن اســتفاده از ماســک در ادارات، بانک ها و 
مراکز عمومی، از 15 تیرماه امسال هیچ گونه خدماتی به 

ارباب رجوع بدون ماسک ارائه نخواهند داد.
در  گــردان  کامــران  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بیست وچهارمین جلسه صحن شورا با تأکید بر اینکه 
در راستای پیشــگیری از شیوع ویروس کرونا برگزاری 
جلسات شورا و شهرداری باید به حداقل برسد، گفت: 
بر اساس اعالم بهداشت جهانی بهترین راه مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، رعایت فاصله  گذاری ها، استفاده 
از ماســک و شست وشــوی مرتب دست هاســت که 
در ایــن بیــن، اســتفاده از ماســک، 87 درصــد انتقــال 

ویروس را کاهش می دهد.
ادامــه ضمــن تبریــک روز شــهرداری ها و  وی در 
دهیاری هــا، اظهار کرد: شــهرداری ها در گذشــته جزو 
نهادهایــی بودنــد کــه بیشــترین نارضایتــی مردمی را 
داشتند؛ اما امروز این نارضایتی ها با همت مجموعه 
مدیریت شــهری کاهــش یافتــه و انتظــار مــی رود در 
راســتای هــر چه بهتر شــدن ارائــه خدمــات، گام های 

مؤثری برداشته شود.

افــزود:  همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
هســتند  گســترده ای  فعالیــت  دارای  شــهرداری ها 
کــه در ســال های اخیــر عــالوه بــر فعالیــت خدماتــی، 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز انجام می دهند؛ 
خدماتــی،  نهــاد  بــه  شــهرداری ها  اســاس،  ایــن  بــر 
اجتماعی و فرهنگی تبدیل شــده اند و این اقدامات، 

قابل قدردانی است.
ح فاصله گذاری   � بادامی نجات: تأکید بر رعایت طر

اجتماعی و استفاده از ماسک در ناوگان حمل ونقل 
عمومی

همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس  نایــب 
ح فاصله گذاری  هــم در ایــن جلســه بــر رعایــت طــر
خطــوط  در  ماســک  از  اســتفاده  و  اجتماعــی 
حمل ونقــل عمومــی به ویــژه اتوبوس های شــهری 
تأکیــد کرد و گفت: در این زمینه با توجه به شــرایط 
ماســک  تأمیــن  بــه  نســبت  بایــد  خودروهــا  تــردد 
بــرای اســتفاده شــهروندان در بخــش حمل ونقــل 

عمومــی اقدام عاجل صورت گیرد.
حمید بادامی نجــات همچنین بر تعیین تکلیف 
اپراتورهــای  از  یکــی  مخابراتــی  دکل  جانمایــی 
افــزود:  و  کــرد  تأکیــد  اعتمادیــه،  در  مخابــرات 
امــر  ایــن  اجــرای  رونــد  در  تســریع  و  مکان یابــی 

ایــن دکل دارای مجــوز  زیــرا نصــب  ضــرورت دارد، 
اســاس  بــر  هرچنــد  اســت؛  شــهرداری  ســوی  از 

دســتورالعمل های موجود، صادر نشده است.
مولوی: ایجاد آرامستان دیگری در شهر به منظور   �

لزوم خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان همدانی
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای شــورای 
اســالمی شهر همدان هم با اشاره به عکس العمل 
رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان مبنی 
بــر اعــالم موضــع شــورای شــهر در حــوزه مدیریــت 
خیریــه  امــور  و  اوقــاف  رئیــس  گفــت:  آرامســتان، 
همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای  نظــر  شهرســتان، 
مبنی بــر واگذاری مدیریت آرامســتان به شــهرداری 
همــدان را نمی پذیــرد و ایــن مهم را دخالــت در امور 
آرامســتان برمی شــمرد؛ در حالی که مدیریت و اداره 
آرامســتان ها در تمامــی مراکــز اســتان ها در اختیــار 

مدیریت شهری است.
دلیــل  بــه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  مولــوی  ابراهیــم 

گســتردگی کهن شهر همدان و لزوم خدمات رسانی 
آرامســتان  همدانــی،  شــهروندان  بــه  مطلوب تــر 
دیگــری در شــهر ایجــاد شــود؛ اظهــار کــرد: شــورای 
شــهر بایســتی شــهرداری همدان را مکلف کند تا با 
تغییر شرایط 20 تا 30 هکتار از اراضی متعلق به خود، 
، اقدام کند  نسبت به ایجاد آرامستان دیگر در شهر
تــا مقــررات مدیریت شــهری در ایــن حــوزه اعمال و 

بخشی از دغدغه شهروندان برطرف شود.
 مدرسه جنت تعیین تکلیف شود  �

وی در ادامــه گفــت: باغ و عمارت جنــت با 17 هزار 
مترمربــع مســاحت کــه در دهــه 60 و 70 خورشــیدی 
مدتی به عنوان مدرســه ابتدایی فعال بوده؛ باید هر 

چه سریع تر تعیین تکلیف شود.
مولوی معتقد است: استانداری، میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری و همچنین اداره کل راه و 
شهرســازی در کنار شهرداری باید به منظور تسریع در 
روند امور، تفاهم نامه ای با مالکان این عمارت تاریخی، 

منعقــد کننــد و بــا اهدای زمیــن معوض بــه مالکان و 
جلب رضایت آنان در راستای تملک این بنای ماندگار 
و ثــروت تاریخی_ فرهنگی به عنوان یک اقدام ماندگار 
به منظور تأسیس موزه مردم شناسی اقدام کنند و در 

اختیار شهروندان همدانی قرار دهند.
 کاوسی امید: شهرداری، اراضی الحاقی به شهر را   �

خریداری کند
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــورای اســالمی شــهر 
همــدان، رئیــس کمیســیون برنامــه،  بودجــه و مالــی 
شورای اسالمی شهر همدان نیز با توجه به اینکه گویا 
قرار اســت طرح جامع تا پایان امسال به نتیجه برسد 
و اراضــی مختلفــی بــه محــدوده شــهر الحــاق خواهد 
شــد؛ پیشــنهاد داد: انتظار می رود شهرداری با اعمال 
مباحث فنی و کارشناســی شــده، نسبت به خریداری 
اراضــی مورد نظر به منظور حــذف دالالن در این حوزه، 
اقــدام کند که این مهم می تواند به عنــوان آورده طرح 

جامع برای شهرداری همدان محسوب شود.

فرماندار همدان:

روستا  سه  الحاق 
خود  قوت  به  شهر  به 
است باقی 

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: فرمانــدار همــدان 
تأکیــد کــرد: الحاق ســه روســتا به شــهر به قــوت خود 

باقی است.
ج خبــر  بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، پیــرو در
مکاتبــه نامــه بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
و  مجلــس  نماینــدگان  مخالفــت  خصــوص  در 
شــوراها با الحاق ســه روســتا به همــدان، فرماندار 
همــدان طی تماســی بــا تحریریه روزنامــه هگمتانه 
در  افــراد  برخــی  اظهارنظــر  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 

علی آبــاد  قاســم آباد،  روســتاهای  الحــاق  خصــوص 
طبــق   1398 ســال  ابتــدای  در  کــه  حســن آباد  و 
ابــالغ  اســتان همــدان  بــه  وزیــران  مصوبــه هیــأت 
شــده تاکنــون هیچ تغییــری در ایــن تصمیم اتفاق 
نیفتــاده و مصوبــه فــوق همچنــان بــه قــوت خــود 

الزم االجراست. و  باقی 
حســین افشــاری با اشــاره به الــزام رعایــت موازین 
قانونی در همه امور افزود: بر اساس قانون مصوبات 
هیــأت دولــت بایــد نصب العیــن همــه دســتگاه ها و 
نهادهــا قــرار گیــرد و هرگونه رســیدگی بــه اعتراضات و 
دعاوی حقوقی در رابطه با هر نوع مصوبه تعیین شده 
 در صالحیــت دیــوان عدالــت 

ً
در هیــأت دولــت صرفــا

اداری است.
همــدان  شهرســتان  تأمیــن  شــورای  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: تاکنــون هیــچ تصمیــم یــا تغییــری 
در مصوبــه توســط ایــن دیــوان بــه شهرســتان ابــالغ 

نشــده و کمــاکان مصر بر اجــرای قوانین و تصمیمات 
هیــأت دولت هســتیم. فرماندار همدان تأکیــد کرد: از 
تاریــخ تصویــب ایــن مصوبــه مجموعه دســتگاه های 
خدمات رسان در استان برای طراحی الحاق و چگونگی 
ترســیم فضاســازی شــهری در روســتاهای قاســم آباد، 
حســن آباد و علی آبــاد برنامه ریزی هــای جامعــی را ارائه 
 با 

ً
 آغاز شــده اســت کــه تماما

ً
و عملیــات اجرایی بعضا

نیت گسترش عدالت متوازن در توسعه شهری برای 
همدان بوده است.

افشــاری افــزود: اقدامات بازدارنده، پیش دســتانه 
و توســعه محور در ایــن روســتاها بــا هدف دسترســی 
مناطــق کمتربرخــوردار از امکانــات عمومــی و زندگــی 
مدنی در دســتور کار قرار گرفتــه و حمایت های قانونی 

از این اقدامات همواره جاری بوده است.
وی همچنین از همه دســت اندرکاران خدمت گزار 
به مردم خواســت با هم  افزایی و مشــارکت حداکثری 

در ارائــه خدمــات بــه عمــوم مــردم همراهــی داشــته 
باشند.

بــر اینکــه هیچگونــه  بــا تأکیــد  فرمانــدار همــدان 
تغییــری در مصوبــه 1398 هیــأت وزیــران در خصوص 
الحاق روســتاهای حسن آباد شــورین، علی آباد پشت 
شــهر و قاســم آباد دهســتان هگمتانه بخــش مرکزی 
شهرســتان همــدان بــه شــهر همــدان ایجــاد نشــده 
اســت، گفــت: بــر اســاس قانــون مــالک عمــل کلیــه 
دســتگاه های اجرایــی، نهادهــا و ســازمان ها همیــن 
مصوبه است و هرگونه تخلف از آن پیگرد قانونی دارد 

و مشمول مجازات خواهد شد.
 جلســه ای در مرکــز آمــوزش 

ً
گفتنــی اســت، اخیــرا

سیاســت گذاری مجمع تشــخیص مصلحــت نظام در 
خصوص بررســی ابعاد و پیامدهای ادغام روســتاهای 
حــوزه مرکــزی همــدان برگــزار شــده اســت کــه جنبــه 

پژوهشی داشته است.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

ع بدون ماسک ارباب رجو
یافت نمی کند خدمات در

کرونا به  همدان  ارشد  مدیر  چند  ابتالی 
مرگ 203 همدانی بر اثر کرونا تاکنون                           2062 همدانی مبتال به کرونا

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رشــید حیــدری 
مقــدم رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ابن ســینا 
بــا بیان اینکــه برخی از مدیــران اســتان همدان به 
کرونا مبتال شــده اند افزود: مدیرانی از استانداری، 
دســتگاه های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، راه 

و شهرسازی و دادگستری به کرونا مبتال شده اند.
به گــزارش هگمتانه، روز گذشــته خبرگزاری هااز 
زبــان رشــید حیــدری مقــدم از ابتــالی چنــد مدیــر 

استان به کرونا خبر داد.
از نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس  یکــی 
شــورای اســالمی نیز بــه دلیــل کرونا در آی ســی یو 
بستری است. بر اساس این گزارش، خوشبختانه 
و  نیســتند  بدحــال  مبتــال  مدیــران  از  هیچ کــدام 

نیــاز بــه بســتری نداشــتند و در مجمــوع کارمندان 
دســتگاه های اجرایــی چهــار درصــد افراد آلــوده به 

کرونا را تشکیل می دهند.
با توجه به اعالم رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
از  بایــد  شــهروندان  می رســد  نظــر  بــه  ســینا  ابــن 

مراجعات غیرحضوری به ادارات پرهیز کنند.
در همیــن راســتا خبرنــگار هگمتانــه گفتگویی 
بــا معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی ابن 

سینا داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با اشــاره بــه اینکه از ابتدای اســفندماه کــه موج همه 
گیری کرونا در اســتان شروع شــده تاکنون 2 هزار و 62 
نفر به این بیماری مبتال شده اند، گفت: 203 همدانی بر 

اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
منوچهــر کرمی در گفتگــو با خبرنگار هگمتانه با 
اعالم اینکه شمار مبتالیان کرونا در استان همدان 
به 2 هزار و 62 نفر رسیده است، اظهار کرد: از ابتدای 
اســفندماه سال گذشته تاکنون تعداد مبتالیان به 
بیمــاری کرونــا از مــرز 2 هــزار نفــر در اســتان همدان 
گذشــت و متأســفانه 203 نفر در استان جان خود را 

بر اثر این بیماری از دست داده اند.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد 500 
نفــر بــا تشــخیص بالینــی و مشــکوک بــه کرونــا در 

بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند، عنوان 
کرد: اکثر موارد مبتال به کرونا در چند روز اخیر بر اثر 
شــرکت افراد در مراســم عزا و عروســی و تجمعات، 

دورهمی ها و تماس در ادارات بوده است.
کرمــی بــا تأکیــد بــر اســتفاده از ماســک و حفــظ 
فاصلــه اجتماعی از شــهروندان خواســت تا نکاتی 
چون شستن دست ها، پرهیز از روبوسی و دست 
دادن، ایجــاد گــردش هــوا در محیط هــا و پرهیــز از 

 رعایت کنند.
ً
ترددهای غیرضروری را حتما

وی در ادامــه در خصــوص اعمال محدودیت ها 
ســتاد  کــه  محدودیت هــا  مهمتریــن  کــرد:  اظهــار 
اســتانی مقابلــه بــا کرونــا قــرار داده اســت، اجباری 
شــدن استفاده از ماسک در فضای بسته، ادارات، 

پیشخوان های دولت، بانک ها و... است.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ابــن ســینا بــا تأکید بــر نظارت مســتمر و شــدید بر 
روی ایــن مراکــز بیــان کــرد: نکتــه دیگــر در اعمــال 
محدودیت هــا، زمان بنــدی و نوبت دهــی در دفاتــر 
پیشــخوان دولت اســت به صورتی کــه حداکثر دو 
برابــر افراد پشــت باجه، در داخــل و بقیه در بیرون 

باشند تا نوبتشان برسد.
وی اظهار کرد: الزام ادارات، صنوف و اتحادیه ها 
گــذاری  رعایــت فاصلــه  از ماســک و  بــه اســتفاده 

اجتماعی از دیگر محدودیت هاست.
کرمــی بــا تأکید بــر ممنوعیت برگــزاری مراســم در 
تاالرها، هتل ها و... عنوان کرد: رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی باید با قدرت ادامه داشته باشد.
آمــوزش  و  حساس ســازی  بــر  مســؤول  ایــن 
مردم هم تأکید کرد و افزود: با هماهنگی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت، غرفه هایی بــرای عرضه 
بــه  مــردم  آســان  دسترســی  راســتای  در  ماســک 

ماسک نیز ایجاد شده است.
کرمی به فعالیت مراکز 16 ساعته برای راهنمایی 
و کمک به افراد با عالئم بیماری نیز اشاره و عنوان 
در  مبتالیــان  خانــواده   بیــن  ماســک  توزیــع  کــرد: 
 ، قرنطینــه خانگــی، پیگیری احــوال اطرافیــان بیمار
نظارت گســترده و مســتمر در کارخانجات و غیره از 

جمله اقدامات است.
وی از شــهروندان درخواســت کــرد: در صــورت 
داشــتن عالئم تنفســی چون گلودرد، سرفه، تنگی 

نفس، تب به مراکز 16 ساعته مراجعه کنند.
بهداشــتی  نــکات  رعایــت  بــر  تأکیــد  بــا  کرمــی 
در مــراودات اجتماعــی تصریــح کــرد: مراکــز جامــع 
سالمت در استان نیز آماده راهنمایی شهروندان 
خیابــان  در  دیبــاج  مرکــز  همــدان  در  و  هســتند 

کمال آباد آماده خدمت رسانی به مردم است.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان:

با ماسک از اتوبوس و تاکسی استفاده کنید
عمومی نقل  و  حمل  ناوگان  در  فاصله گذاری  رعایت 

سرپرســت  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
شــهرداری  مســافر  و  بــار  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
همدان از رعایت شــیوه نامه های وزارت بهداشت 
در ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خبر داد و 
گفت: شهروندان با سازمان حمل و نقل همکاری 
 از 

ً
کنند و برای اســتفاده از اتوبوس و تاکســی حتما

ماسک استفاده کنند.
صبــح  الونــدی  رحیــم  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
یکشــنبه در نشســت هــم اندیشــی کــه بــه منظور 
فرهنگ سازی برای استفاده شهروندان از ماسک 
جهت حفظ ســالمتی آنان برگزار شــد اظهــار کرد: از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور این سازمان 
نســبت بــه ایمنــی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 

اقدام کرده که می توان به ضدعفونی و شستشوی 
مســتمر ناوگان حمل و نقل، دفاتر تاکســی تلفنی، 
تاکســی ها  اتوبوس هــا،  اتوبــوس،  ایســتگاه های 
و پایانه هــای مســافربری و همچنیــن توزیــع اقــالم 

بهداشتی بین رانندگان اشاره کرد.
ح فاصلــه  وی ادامــه داد: بــا شــروع اجــرای طــر
، این ســازمان اقدامات  گــذاری اجتماعی در کشــور
ح در ناوگان حمل  الزم را در خصوص اجرای این طر

و نقــل عمومــی به ویــژه در اتوبوس هــا انجام داده 
و برای حفظ ســالمتی شــهروندان محل نشســتن 
هر مسافر در صندلی را هم مشخص کرده است.

 الونــدی خاطرنشــان کــرد: به منظور پیشــگیری 
از انتشــار ویــروس کرونــا تمــام تــوان خــود را به کار 
ح فاصلــه گذاری اجتماعی را  بــرده ایم تا بتوانیم طر
در ناوگان حمل و نقل شهر همدان اجرایی کنیم.

در ایــن نشســت هریــک از مســؤوالن اجرایــی 
عملکــرد،  نحــوه  از  گــزارش  ارائــه  ضمــن  ســازمان 
مــواردی را بــه منظــور هرچــه بهتــر شــدن شــرایط 
و  نواقــص  شــدن  برطــرف  بــه  و  شــدند  یــادآور 
نارســایی ها همچنیــن تهیــه و نصــب بنــر بــر روی 

اتوبوس و محل های پرتردد تأکید شد.
رحیم الوندی در پایان از شهروندان درخواست 
کرد با ســازمان حمــل و نقل همــکاری کنند و برای 
از ماســک   

ً
تاکســی حتمــا و  اتوبــوس  از  اســتفاده 

اســتفاده کننــد چون غلبــه بر این ویــروس در گرو 
مشارکت شهروندان است.
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انعکاس برداشت انگور از تاکستان های غزاویه خوزستان

اعالم واریز اولین حقوق 
نمایندگان مجلس

حســین جاللــی، نماینــده مردم رفســنجان و 
انــار )کرمــان( گفــت: اولیــن حقــوق نمایندگی 11 
میلیون تومان واریز شــده به عالوه 200 میلیون 
تومــان بابــت مســکن و 20 میلیــون تومــان هم 
بــرای ســایر هزینه هــا به حســاب ما واریز شــده 

است.

دستمزد امسال کارگران
 قرار نیست بازنگری شود

وزیــر کار در مــورد اینکه آیا دســتمزد کارگران 
 ، در نیمــه دوم ســال بازنگــری می شــود یــا خیــر
گفــت: امســال روند تصویب مزد طوالنی شــد و 

همین روال ادامه خواهد یافت.

قاچاق معکوس 
ماسک های ایرانی

ایــران  داروســازان  انجمــن  رئیــس  نایــب 
گفــت: کنتــرل و نظــارت بــر روی زنجیــره تأمیــن 
ماســک در اختیار ســازمان غذا و دارو اســت.در 
شهرســتان ها مشکل توزیع ماسک وجود دارد 
و نظام توزیــع تکافوی نیــاز را نمی کند.خبرهایی 
می رسد مبنی بر اینکه در حوزه ماسک به دلیل 
، قاچــاق معکوس  اختــالف قیمــت و گرانــی دالر

وجود دارد.

ع صادرات ماسک فعال ممنو

دبیر کارگروه مقابلــه با کرونای وزارت صمت 
گفــت: طبق مصوبــه جدید، فعال صــادرات انواع 

ج از کشور ممنوع اعالم شد. ماسک به خار

غ لغو کلیه مجوزهای صادرات مر

 ، بــازار تنظیــم  ســتاد  مصوبــه  اســاس  بــر 
کلیــه مجوزهــای صــادر شــده از ســوی اتحادیــه 

غ ملغی شد. تخصصی در خصوص صادرات مر

هتل ها با 5 تا 15 درصد 
ظرفیت کار می کنند

رئیــس اتحادیــه هتــل داران گفــت: در حــال 
حاضــر هتل ها با وجود تخفیف 50 تا 60 درصدی 
15 درصــد  تــا   5 بــا  فقــط  بــرای جــذب مهمــان، 
ظرفیت خود فعالیت می کنند. تا 10 روز گذشــته 
و قبــل از اینکــه دوبــاره اوضــاع شــیوع کرونــا به 
شــکل فعلی و حاد شود ســطح اشغال هتل ها 
بــه 15 تــا 25 درصــد هم رســید اما دوبــاره اوضاع 
هنــوز  هتل هــا  از  گرفت.تعــدادی  نزولــی  رونــد 
اقدام به بازگشــایی نکرده اند و بقیه هم فقط با 

یک چهارم ظرفیت کار می کنند.

سهام عدالت 532 هزار تومانی
 15 میلیون و 543 هزار تومان شد

ســهام  ارزش  لحظــه ای  اســتعالم  ســامانه 
ِبــه روز شــد و ارزش ســهام عدالــت بــا  عدالــت 
ارزش اولیــه 532 هــزار تومانــی بــه 15 میلیــون و 

543 هزار تومان رسید.

سهام عدالت جدید 
ح پیشنهادی مجلس در طر

 به چه کسانی می رسد؟
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
ح جدیــد مجلــس، ارائــه  گفــت: بــر اســاس طــر
ســهام عدالــت در قالبــی جدیــد بــه جامانــدگان 
دارای دعــوت نامــه، افرادی که در ده ســال اخیر 
تحت پوشش ســازمان های حمایتی قرار گرفته 
انــد و ســایر دهک هــای کم درآمد تعلــق خواهد 
گرفت.ممکــن اســت مشــمولین جدیــد بــه ده 

میلیون نفر نیز برسد.

شرایط بازنگری 
در قیمت خودرو کارخانه

رئیــس شــورای رقابت گفــت: خودروســازان 
خ  نــر تغییــر  بــا  می تواننــد  یکبــار  مــاه  ســه  هــر 
را  قیمت هــا  در  تجدیدنظــر  درخواســت  تــورم 
داشــته باشــند.بر همین اســاس خودروسازان 
درخواست خود را با استناد به هزینه های تولید 
به وزارت صمت ارسال می کنند و این وزارتخانه 
خ تــورم بخشــی از بانــک  اقــدام بــه دریافــت نــر
خ تورم بخشــی  مرکــزی می کند.بعد از دریافت نر
از بانــک مرکــزی محاســبات انجــام و اگــر الزم به 
تغییــرات قیمتــی بود اعمــال خواهد شــد.البته 
دســتورالعمل  براســاس  بایــد  موضــوع  ایــن 
بــازار  تأییــد ســتاد تنظیــم  بــا  و  رقابــت  شــورای 

صورت گیرد.

اخبار کوتاه

نامه امام خامنه ای در پاسخ به »هنیه«:

ایران از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
یغ نخواهد کرد در

هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک رسانه عرب 
زبــان محتــوای نامه رهبــر معظم انقالب اســالمی 
در پاســخ بــه نامــه رئیس دفتــر سیاســی جنبش 

حماس را منتشر کرد.
شــبکه المیادیــن بــا انتشــار خبــری، بــه نامــه 
هنیــه«  »اســماعیل  بــه  پاســخ  در  انقــالب  رهبــر 
رئیس دفتر سیاســی جنبش حماس، پرداخت و 
نوشــت: رهبر معظــم انقالب در ایــن نامه خطاب 
به هنیه خاطرنشــان کردند: مرقومــه جنابعالی در 
خصوص تحوالت اخیر در عرصه فلسطین عزیز را 
بــا دقت مالحظه کــردم. از اینکــه حرکت مقاومت 
فلســطین با مجاهدت و ایســتادگی خــود در برابر 
توطئه هــای آمریکا و رژیم صهیونیســتی موجبات 
ضعــف و ناکامــی آنهــا را فراهــم آورده و در مقابل، 
عــزت و ســربلندی امت اســالمی را باعــث گردیده 
اســت خداونــد متعال را شــکر می گزارم و از شــما 

مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم.
ایشــان در ادامــه فرمودنــد: دشــمن زبــون که 
در عرصه میدانی شکســت های غیر قابل جبرانی 
متحمل شــده است راهبرد توســعه طلبی خود و 

تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با فشار 
اقتصــادی و محاصره غزه مظلوم و آنگاه با نیرنگ 
ح صلح و ســازش دنبــال می نماید و  مذاکــره و طــر
لکــن جریــان مقاومــت و ملت شــجاع فلســطین 
بــا منطــق عقــل و تجربه تهدیــد و تطمیــع آنها را بر 
نتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی 
خود مســیر عزت و شــرف را رقم زده و از این پس 
هــم در همیــن صــراط مســتقیم حرکــت خواهــد 
 حفظ هوشــیاری، وحدت و 

ً
کرد. ان شــاء اهلل قطعا

یکپارچگی مردم و جریان های فلسطینی در خنثی 
سازی نقشه های شوم دشمن مؤثر بوده و جلب 

نصرت الهی را به همراه خواهد داشت.
کردنــد:  خاطرنشــان  انقــالب  معظــم  رهبــر 
بــه حکــم  جمهــوری اســالمی همچــون گذشــته 
وظیفه دینی و انســانی و مبتنی بر اصول ارزشــی 
انقــالب اســالمی از هیچ کوششــی بــرای حمایت 
از مــردم مظلــوم فلســطین و اســتیفای حقــوق 
آنان و هم چنین دفع شــر رژیــم جعلی و غاصب 
امیــدوارم  کــرد.  نخواهــد  دریــغ  صهیونیســتی 
پــروردگار متعال بر عزت و قدرت شــما بیافزاید.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

مجلس به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها با قانون جدید است

رئیــس  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفت: 
ریاســت  انتخابــات  برگــزاری  دنبــال  بــه  مجلــس 

جمهوری و شوراها با قانون جدید است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها 
و امــور داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، بــا بیان 
اینکه ســال آینــده انتخابــات ریاســت جمهوری و 
شــوراها را در پیــش داریم،گفــت: دولــت بایــد بــا 
توجه به بحث کرونا و احتمال درگیر بودن کشــور 
تمهیــدات  ویــروس  ایــن  بــا  انتخابــات  زمــان  در 
الزم بــرای برگــزاری ایــن انتخابــات را از همیــن االن 

بیندیشد.
وی بــا بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد که 
برگــزاری انتخابات به تعویق بیفتد،ادامه داد: طبق 

قانون باید انتخابات در موعد مقرر برگزار شود.
نماینــده یــزد در مجلــس تصریح کــرد: اگر الزم 
باشــد دولت باید ضمــن در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم، صندوق هــای رای را اگــر تــا آن زمــان ویروس 

کرونا از بین نرفته باشد، افزایش دهد.

جــوکار بــا بیــان اینکه ســال آینــده همزمــان با 
انتخابــات  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
شــورا ها نیــز بایــد برگــزار شــود کــه نظــارت آن بــا 
مجلس اســت، اظهار کــرد: در مجلس یازدهم به 
دنبــال اصالح قانون انتخابات شــوراها و ریاســت 
جمهــوری هســتیم تــا بتوانیــم بــر اســاس قانون 

جدید این انتخابات را برگزار کنیم.
برگــزاری  بــرای  وی دربــاره تمهیــدات مجلــس 
انتخابــات شــوراها گفــت: پــس از اصــالح قانــون 
انتخابــات تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری انتخابات 

شوراها از سوی مجلس فراهم خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش:

مدارس از 15 شهریور بازگشایی می شوند
هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: وزیر آموزش و 
پــرورش با اشــاره بــه اینکه مدارس از 15 شــهریور 
بــاز می شــوند، گفت:کیفیت برگــزاری کالس ها به 

صورت حضوری و غیرحضوری تعیین می شود.
زمــان  بــه  اشــاره  بــا  محســن حاجــی میرزایــی 
ســتاد  تصمیــم  کــرد:  اظهــار  مــدارس  بازگشــایی 
ملی کرونا مبنی بر بازگشــایی مــدارس از تاریخ 15 
شهریور ماه است و ما تابع تصمیمات ستاد ملی 

هستیم.
وی افــزود: کیفیت برگــزاری کالس ها به صورت 
حضوری و غیرحضوری متناســب با رعایت شرایط 

شیوه نامه های بهداشتی تعیین می شود.
حاجی میرزایی گفت: چنانچه موج دوم شیوع 
کرونا که در آن قرار داریم، تشــدید شود و تصمیم 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تغییر کند امکان تغییر 

زمان بازگشایی مدارس نیز وجود دارد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به نخســتین 
نشست کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
یازدهم خاطرنشــان کرد: این نشست که با حضور 
شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد 
ح و نقطه نظرات نمایندگان و  و مباحث مهمی مطر

مسؤوالن آموزش و پرورش تبادل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بدهی دولت به تأمین اجتماعی به زودی پرداخت می شود
بازنشستگان به  تسهیالت  تومان  میلیون   50 ساالنه  پرداخت 

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در جمــع خبرنــگاران از افزایــش 11 
برابری ســرمایه بانــک رفاه کارگران خبــر داد و گفت: 
قــرار شــد بخشــی از بدهــی مسجل شــده دولــت به 

تأمین اجتماعی پرداخت شود.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  شــریعتمداری  محمــد 
اجتماعــی در حاشــیه وبینــار بین المللــی تعــاون در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد: قرار شد بخشی از بدهی 
مسجل شــده دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی پرداخت 
کــه منتظــر مصوبــه هیــأت دولــت هســتیم  شــود 
و میــزان آن نیــز بعــد از تصویــب در هیــأت دولــت 

مشخص می شود.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: 
با واگذاری 10 درصد از سهام شستا در بورس، ارزش 
بــازار 10 درصد افزایش یافت و میزان ارزش بازار این 
شــرکت نیــز از 150 هــزار میلیــارد تومــان بــه 260 هزار 

میلیارد تومان افزایش یافت.
افزایــش ســرمایه بانــک رفــاه از محــل فــروش   �

سهام شرکت های تأمین اجتماعی
تیرمــاه   11 در  گفــت:  همچنیــن  شــریعتمداری 
از  کشــور  ســیمانی  هلدینــگ  بزرگتریــن   99
زیرمجموعه هــای تأمین اجتماعی بــه ارزش 23 هزار 
میلیــارد تومــان عرضــه اولیه شــد که در ایــن عرضه 
شــرکت  هم وطنانمــان  از  نفــر  میلیــون   4.5 اولیــه 
کردند و به هر فرد تا ســقف 500 هزار تومان سهام از 

بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور رسید.
وی گفت: منابع این عرضه اولیه صرف اقدامات 
زیربنایــی  اقدامــات  از  یکــی  کــه  می شــود  زیربنایــی 
افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران است که سرمایه 
ایــن بانک که در خدمت کارمندان و بازنشســتگان 
تومــان  میلیــارد   200 از  دارد،  قــرار  اجتماعــی  تأمیــن 
بــه 2 هــزار و 200 میلیــارد تومــان افزایــش می یابــد و 
تســهیالتی کــه بــه بازنشســتگان پرداخت می شــود 

نیز افزایش خواهد یافت.
پرداخــت ســاالنه 50 میلیون تومان تســهیالت   �

خرید به بازنشستگان
بــه  بهتــر  خدمــات  بــرای  گفــت:  همچنیــن  وی 

بازنشســتگان  تکمیلــی  بیمه هــای  بازنشســتگان، 
توسعه پیدا می کند و باشگاهی برای بازنشستگان 
فراهم می شــود که بازنشســتگان بانک رفاه را از آن 
خود بدانند و مشــکالت مالی آنها با تســهیالت این 

بانک برطرف شود.
براســاس  کــه  گفــت  هــم  را  ایــن  شــریعتمداری 
طرحی ساالنه تا سقف 50 میلیون تومان تسهیالت 
خریــد به بازنشســتگان با اقســاط 36 ماهه و ســود 
15 درصد اعطا می شــود تا قشــر بازنشســته شــرایط 

مطلوب تری از نظر زندگی پیدا کنند.
تالش برای ارتقای حداقل حقوق بازنشستگان

وی همچنیــن گفت: قرار اســت با مصوبه هیأت 
امنــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی، امســال بــرای بار 
بازنشســتگان  حقــوق  جنبــی  مــوارد  از  برخــی  دوم 
بازنشســتگان  خریــد  قــدرت  تــا  دهیــم  افزایــش  را 
تقویــت شــود و ایــن افزایــش مــوارد غیــر از حقــوق 
بازنشستگان امسال برای دومین بار اجرا می شود.
راســتای  در  گفــت:  همچنیــن  تعــاون  وزیــر 
تأمیــن  بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی 
مصوبــه  حداقــل  ارتقــای  بــرای  تــالش  اجتماعــی، 

بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام می شود.
دارایی هــای دولــت در قبــال بدهی ها بــه تأمین   �

اجتماعی واگذار می شود
همچنیــن  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
گفــت: در پــی دســتور رئیس جمهــور بــرای پرداخت 
تأمیــن  ســازمان  بــه  دولــت  مســجل  بدهی هــای 

اجتماعی، این کار در دســتور قرار گرفته و بخشــی از 
دارایی های دولت در قبال بدهی به تأمین اجتماعی 
بــه ایــن ســازمان پرداخــت می شــود کــه میــزان این 

بدهی بعد از مصوبه هیأت دولت اعالم می شود.
کمــک  مــورد  در  همچنیــن  شــریعتمداری 
بیمــاران  بــه  اجتماعــی  تأمیــن  بیمارســتان های 
کرونایــی گفــت: بعد از بیمــاری کرونا، 27 هــزار نفر از 
مبتالیــان به کرونــا در بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
زیرنظــر تأمیــن اجتماعــی بســتری شــدند و میــزان 
فوتی های کرونایی در این بیمارســتان ها به نسبت 

استاندارد کشور کمتر بوده است.
دعوت پیامکی از کســب وکارهای آســیب دیده   �

از کرونا
وزیر تعاون همچنین در مورد شناســه کســب و 
کارهــای آســیب دیده از کرونــا گفت: برخی از کســب 
بــه ماهیت شــان در شــرایط کرونــا  کــه بنــا  و کارهــا 
آســیب دیدنــد یــا کســب و کارهایــی کــه بــا دســتور 
ســتاد ملی کرونا تعطیل شــدند شناســایی شــده و 
همچنین کســب و کارهایی که در 14 رســته شــغلی 
مصوب ستاد کرونا بوده اند، اطالعات آنها در اختیار 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــوده کــه ایــن اطالعــات 
بــه اپراتورهــای تلفــن همــراه اعــالم شــده و از طریق 
پیامــک بــه ایــن افــراد اطــالع داده می شــود تــا بــرای 
گرفتــن وام کســب و کارهــای کرونایــی بــه بانک هــا 

مراجعه کنند.
شــریعتمداری این را هم گفت: رئیس جمهور به 
خاطر تأخیر ارسال پیامک به کسب و کارها کرونایی 
تذکــر داده و قــرار شــد اپراتورهای تلفــن همراه برای 
باقــی مانده دارندگان مشــاغل آســیب دیده از کرونا 

پیامک برای دریافت وام ارسال کنند.
وزیــر تعاون همچنین در مورد تقویت دســتمزد 
کارگــران گفت: شــورای عالی کار طبــق قانون مکلف 
اســت ســاالنه در مــورد حداقــل دســتمزد کارگــران 
تصمیم گیری کند که امسال حداقل حقوق کارگران 
مــورد  از عیــد مشــخص شــد و همچنیــن در  بعــد 
حق مســکن کارگران تصمیم گیری شــد تا دســتمزد 

کارگران قدری تقویت شود.

ایران و جهان

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

هستیم کرونا  علت  به  جوانان  فرزندآوری  و  ازدواج  کاهش  نگران 
امــور  معــاون  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
جوانان با اشــاره به تعویق مراســم عروسی جوانان 
ع ویــروس کرونا گفت: نگــران ازدواج  بــه علت شــیو
زمــان  بــه  ع  موضــو ایــن  اگــر  و  هســتیم  جوانــان 
نامعلومــی موکــول شــود، تبعــات منفــی کــه یکی از 

خ می دهد. آنها کاهش فرزندآوری است ر
محمد مهدی تندگویان روز گذشته در نشست 
مجازی و برخط با معاونین امور جوانان اســتان های 
تشــریح  موضــوع  بــا  کــه  جوانــان  و  ورزش  وزارت 
برنامه هــای هفته ازدواج برگزار شــد، افــزود: خیلی از 
زوجیــن نیــز به دلیــل تــرس از کرونا فرزنــدآوری را به 

تاخیر انداخته اند که مشکل زا خواهد بود.
وی بــه اقدامات معاونت امور جوانان در دوران 
کرونا اشــاره کرد و گفت: چنــد کار خوب در دوره ای 
حــوزه  در  شــد  ورزش  تعطیلــی  باعــث  کرونــا  کــه 
جوانــان انجــام گرفت و ما پا به پــا و یا حتی جلوتر از 
ورزش فعالیت هــای خوبــی انجام دادیــم که از این 
بابت از معاونین جوانان اســتان ها تشکر می کنم.

تندگویان تصریح کرد: امســال معاونت جوانان 
بــا افتخــار توانســت رزمایشــی ملــی در جهــت یاری 
کــه  کنــد  برگــزار  آســیب پذیــر  اقشــار  بــه  رســاندن 
گــزارش ایــن رزمایــش بزرگ بــا امضــای وزیر ورزش 
و جوانــان بــه مقام معظــم رهبری و رئیــس جمهور 
نیــز ارائه شــد و دســتاورد بزرگ و خوبــی برای حوزه 

جوانان بود.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای هفتــه ازدواج ســال 
گذشــته، گفت: ســال 98 برنامه های هفته ازدواج با 
نوآوری هــای خوبی که با تغییر نگرش در ســتاد ملی 
این هفته داشت، روبه رو بود و دستاوردهای خوبی 
داشــت کــه یکــی از ایــن دســتاوردها حضــور مؤثــر 
خیریــن در حوزه ازدواج بود که پس از آن پیشــنهاد 
ح  تشــکیل مجمــع ملــی خیریــن ازدواج را هــم مطــر
کردیــم و توافقات آن با وزارت کشــور صورت گرفت، 
هیأت رئیســه آن ها تشــکیل و به صورت رســمی کار 

خود را آغاز کرد.
تندگویــان بــا بیــان ایــن کــه اســتفاده از ظرفیــت 
خیریــن و پویــش عمل خیــر در ازدواج محــور هفته 
ازدواج امسال است، افزود: پویش »ازدواج جوانان 
با همراهی خیران« باید راه اندازی شــود که مطمئنم 
با همت معاونان جوانان و با همان قدرت رزمایش 
»همــت جوانانــه، کمــک مؤمنانــه« در هفتــه ازدواج 

هم کارهای خوبی انجام خواهد شد.
همچنــان  کرونــا  بحــران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تبدیــل  آمادگــی  بایــد  اســتان ها  گفــت:  باقیســت، 
برنامه ها و جلسات حضوری به برنامه ها و جلسات 
مجــازی را داشــته باشــند تــا در صــورت قرمــز اعــالم 
شــدن اســتان، برنامه ها تعطیل نشــوند و برنامه ها 
و جلســات حضــوری را بــه ســمت فضــای مجــازی و 

جلسات برخط ببرند.
معاون امور جوانان با اشــاره به تعویق مراســم 
عروســی جوانــان بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا 
گفــت: نگــران ازدواج جوانــان هســتیم و اگــر ایــن 

موضــوع بــه زمــان نامعلومــی موکول شــود تبعات 
خ  منفــی کــه یکی از آنهــا کاهش فرزندآوری اســت ر
می دهد. خیلی از زوجین نیز به دلیل ترس از کرونا 
فرزنــدآوری را بــه تاخیــر انداختــه انــد کــه مشــکل زا 

خواهد بود.
بــدون تشــریفات را  وی فرهنــگ شــروع زندگــی 
مــورد توجــه قــرار داد و افــزود: ایــن موضــوع اقــدام 
خوبــی اســت و بایــد بــرای آن فرهنــگ ســازی کــرد. 
توصیــه ما این اســت که جوانان بدون تشــریفات و 
تجمــالت وارد زندگی شــوند و بایــد به یک فرهنگ و 
آداب جدیــدی در ایــن خصــوص برســیم کــه در این 
صــورت خیلــی از هزینه هــای تشــریفات و تجمــالت 
کمــک  زندگــی  اول  در  جوانــان  بــه  و  حــذف  ازدواج 

خواهد شد.
تندگویان همچنین به موضوع وام ازدواج اشاره 
کرد و گفت: اســتان به اســتان مسائل آن را پیگیری 
می کنیــم و از معاونــان جوانــان می خواهیم اگر راجع 
بــه عدم پرداخــت وام بــه دلیل مشــکالت تضامین 
و  نبایــد در ســه مــاه اســفند98  کــه  یــا اقســاطی  و 
فروردیــن و اردیبهشــت 99 کســر می شــد، تخلفــی 

صورت گرفته است گزارش دهند.
او بــه مراکز مشــاوره ازدواج و خانواده اشــاره کرد 
و گفــت: ایــن مراکــز ســال گذشــته افزایــش خوبــی 
 دو برابــر قبــل افزایــش داشــت. 

ً
پیــدا کــرد و تقریبــا

مشــاورین و روانشناسان این مراکز هم در موضوع 
کرونــا کمک هــای بســیار خوبــی کردنــد و امیدواریم 
از ظرفیــت ایــن مشــاورین و روانشناســان در هفته 

ازدواج استفاده شود.
فرهنــگ  خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  تندگویــان 
و  مشــاوران  نیــز  تشــریفات  بــدون  ازدواج  ســازی 
خانــواده  و  ازدواج  تخصصــی  مراکــز  روانشناســان 

می توانند کمک شایانی به جوانان داشته باشند.
معــاون امــور جوانــان گفــت: امیدواریــم بعــد از 
هفتــه ازدواج گــزارش آماری خوبــی از ازدواج جوانان 
و افزایــش زندگی هــای جدیــد بــه تفکیک اســتان ها 

داشته باشیم.

وی در خصــوص انتخابــات مجمــع ملــی جوانــان 
نیــز گفــت: مجبــور هســتیم بــه دلیــل ادامــه بحران 
کرونــا ایــن انتخابــات را هــم در بســتر مجــازی برگزار 
کنیم و استان ها باید دقت کنند با کمترین حاشیه 

انتخابات برگزار شود.
اشــاره  ازدواج  هفتــه  شــعار  بــه  تندگویــان 
و  شــعار  در  رویــه  وحــدت  بایــد  گفــت:  و  کــرد 
دســتورالعمل های ابالغــی رعایــت شــود. البتــه هــر 
اســتان می تواند با توجه به آداب و رســوم و فرهنگ 
خــاص اقوام خــود، برنامه هــا و فعالیت هــای خود را 
بــر آن اســاس انجام دهــد اما وحدت رویه در شــعار 
هفتــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار بگیــرد. تأکیــد مــا روی 
موضوع ســادگی ازدواج و احیای ســنت هایی اســت 

که این سادگی را ترویج می کند.
وی بــا اشــاره به راه انــدازی خانــه ازدواج یا عقد در 
برخــی اســتان ها گفت: از این موضوع نیز اســتقبال 
می کنیــم و خــوب اســت که اســتان ها با اســتفاده از 
ظرفیــت خیریــن و یا دفاتر مشــاوره بتوانند مراســم 
اولیــه و ســاده ازدواج را برای کســانی که تمکن مالی 

ندارند در این خانه ها انجام دهند.
معــاون وزیر ورزش و جوانــان گفت: امیدوارم در 
هفتــه ازدواج هماهنگــی بیــن نهادها را بــا مدیریت 
معاونان امور جوانان داشــته باشیم و با مدیریت و 
وحدت منابع شــاهد باشــیم که نیازمندان واقعی از 

کمک ها برخوردار شوند.
تندگویــان در خصــوص قانــون تســهیل ازدواج 
نیــز گفــت: ایــن قانــون 14 ســال پیــش ابالغ شــده 
اختیــار  از  االن  و  نکــرده  اجــرا  را  آن  قبلــی  و دولــت 
ج شــده اســت این موضــوع 24 متهــم دارد  مــا خار
آن هیــچ  کــه وزارت ورزش و جوانــان و مســؤوالن 
ح دادیم  اتهامی ندارند. اما خود ما وارد شدیم و طر
امیــدوارم  و  کردیــم  ح  مطــر مختلفــی  بحث هــای  و 
بتوانیــم قانونی جدید تهیه کنیم که به نفع جوانان 
باشــد. در ایــن زمینــه نیــز کارهــا را شــروع کردیــم و 
در حــال پژوهش بــرای تغییر قانون قبلی تســهیل 

ازدواج جوانان هستیم.
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نماینده مردم نهاوند در مجلس:

اصالح قوانین مالیاتی در مجلس
درشت ها دانه  مالیاتی  فرار  از  جلوگیری 

مــردم  نماینــده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بــه  مجلــس  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  در  نهاونــد 
طــور جــدی بــر اصــالح قوانیــن مالیاتــی کار خواهد 
مالیاتــی  فــرار  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  گفــت:  کــرد 
دانه درشــت ها بایــد در قوانین مربوطــه اصالحاتی 

صورت گیرد.
بــه گــزارش هگمتانــه، علیرضــا شــهبازی اظهــار 
کــرد: معموال به علت نقص قانون مالیات عمدتا از 
قشــر کارمند و کاسبان گرفته می شود و افرادی که 
دارای درآمدهای کالنی هســتند از پرداخت مالیات 

فرار می کنند.
وی افــزود: ســازمان امــور مالیاتــی بایــد در ایــن 
زمینــه بــا همکاری مجلس قانــون مالیاتی را اصالح 
کند که مجلس نیز با جدیت به دنبال این مســاله 

است.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس به 
مشــکالت موجــود در ایــن خصــوص اشــاره کــرد و 
گفــت: در حــال حاضر در زمینــه دریافــت مالیات از 
سوی افرادی که دارای درآمدهای کالن هستند نیز 
خــأ قانونــی داریم و ممیزی هم وجود ندارد که الزم 

است این دو نقیصه برطرف شود.
وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط کنونــی کــه میزان 
درآمدهــای نفتــی دولــت بــه واســطه تحریم هــا بــه 
شــدت کاهش یافته الزم اســت جلوی فرار مالیاتی 
گرفته شود اظهار کرد: در شرایط کنونی که سیاست 
کاهش اتکای اقتصاد کشــور به درآمدهای نفتی در 
دســتور کار مســؤوالن و برنامه ریزان قــرار دارد الزم 
اســت افــرادی که از پرداخــت مالیات فــرار می کنند 

شناسایی شده و از آنها مالیات گرفته شود.
کنونــی  اینکــه در شــرایط  یــادآوری  بــا  شــهبازی 

برخــی افــراد ســودجو و فرصت طلــب از راه خریــد و 
، طــال، خریــد و فروش زمین و ســاخت و  فــروش ارز
ســاز صاحب درآمدهای سرشــاری شــده اند افزود: 
در حــال حاضــر افــرادی هســتند کــه از ایــن راه هــا 
درآمدهــای هنگفتــی را بــه دســت آورده انــد امــا بــا 
توجــه بــه اینکه قانونــی در ایــن زمینه وجــود ندارد 

هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وی افــزود: در ایــن خصــوص الزم اســت با وضع 
قانــون افــرادی کــه در اینگونه کارها فعال هســتند 
مابه التفــاوت  و  افــزوده  ارزش  از  و  شناســایی 
قیمت هــای ارز و یــا ســاخت و ســاز امــالک مالیات 

دریافت شود.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در 
ایــن خصــوص تصریح کــرد: البته پرداخــت مالیات 
باید شــامل کســانی باشــد که خرید و فروش ملک 

را برای کســب ســود انجــام می دهند نه افــرادی که 
خرید مسکن را برای زندگی کردن دارند.

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  فــارس،  بــا  گفتگــو  در  وی 
از  مالیــات  دریافــت  زمینــه  در  قطعــا  مجلــس 
افــراد بــا درآمــد بــاال قوانینــی را به تصویــب خواهد 
رســاند افــزود: مجلــس هنــوز در آغــاز کار اســت و 
فعالیت هایش به شــکل محسوس شروع نشده 
اســت امــا بــا توجه به خــأ قانونی کــه در این مورد 
وجود دارد بــه طور جدی بر اصالح قوانین مالیاتی 

کار خواهد کرد.

شد بهره برداری  کبودرآهنگ  دادگستری  ساختمان 
ســاختمان  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
دادگســتری شهرستان کبودراهنگ به نام سپهبد 
شــهید »قاسم ســلیمانی« مزین و با حضور رئیس 
کل دادگســتری همــدان، فرمانــدار کبودراهنــگ و 

مسووالن شهرستانی بهره برداری شد.
کل دادگســتری  رئیــس  گــزارش هگمتانــه،  بــه 
ابعــاد  بیــان  بــه  آییــن  ایــن  در  همــدان  اســتان 
شخصیتی شــهید ســلیمانی پرداخت و اظهار کرد: 
مردم ایران شهدای زیادی تقدیم این انقالب کرده 
اســت اما برخی شهدا به جهت مراتب مجاهدت و 

اخالص دارای رتبه باالیی هستند.
محمدرضــا عدالتخــواه افــزود: شــهید ســپهبد 
قاســم ســلمیانی عالوه بر ایجاد امنیت، به واسطه 
ایجاد یک مکتب به نام مکتب سلیمانی برای این 

مردم حایز جایگاه و اهمیت است.
وی ادامه داد: شــهید ســلیمانی دانش آموخته 
مکتــب امــام راحل)ره( و رهبر معظــم انقالب بود و 
این شــاگرد به درجه اســتادی نائل سپس صاحب 

یک مکتب شد.
بیــان  اســتان همــدان  کل دادگســتری  رئیــس 
کــرد: باید در دادگســتری ها از روح بلند این شــهید 

واالمقــام الهام و مــدد گرفت همچنین ارباب رجوع 
و شــاکیان پرونــده بــا نگاه بــه این نــام و منزلت به 
جای پیگیری شکایت، خود را در مقام قضاوت قرار 

دهنــد و در صــورت نداشــتن حقی بــا عذرخواهی از 
طرف مقابل با یکدیگر مصالحه کنند.

عدالتخواه با بیان اینکه شاگرد این مکتب باید 
تأثیر گذاری باالیی داشته باشند اضافه کرد: وجود 
ویژگی هــای برجســته ای همچون اخــالص در عمل 
و خــود را هیچــگاه ندیــدن، موجب شــد که شــهید 

سلیمانی صاحب یک مکتب شود.
کــه  افــرادی  خداونــد  ســنت  طبــق  افــزود:  وی 
عمــل صالــح انجــام می دهند و ایمان بــه خدا دارند 

محبوب قلوب قرار می گیرند.
بــا  می تواننــد  افــراد  همــه  گفــت:  عدالتخــواه 
هماننــد  صالــح  عمــل  انجــام  و  عمــل  در  اخــالص 
ســردار ســلمیانی تأثیــر گــذار باشــند و یــک مکتب 

ایجاد کنند.
به نقل از ایرنا پیش از این ســاختمان جدید و 
اصلی دادگســتری اســتان همدان در بلوار شــهید 
ســلیمانی)بعثت( نیــز بــه نــام ایــن شــهید بزرگوار 

نامگذاری شده بود.

: استاد اقتصاد دانشگاه ملی مالیر

بازگشت اقتصاد جهانی به ثبات قبل از کرونا 5 سال زمان می برد
اقتصــاد  اســتاد  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
دانشگاه ملی مالیر با اشــاره به شرایط سخت ایجاد 
شــده بــر اثــر کرونــا در حــوزه اقتصــادی گفــت: بــرای 
بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط ثبات قبل از شیوع 
این ویروس، یک دوره کمتر از پنج ساله را باید در نظر 

گرفت.
به گزارش هگمتانه، دکتر محمد پیری اظهار کرد: 
این در حالیســت که اثرات اجتماعی و حتی روانی آن 
غیر قابل تصور است و بازگشت به شرایط قبلی برای 

این حوزه ها شاید چند برابر زمان نیاز داشته باشد.
وی افــزود: در حقیقــت تمرکز کشــورها در مرحله 
نخســت شــیوع بیمــاری، بــه مدیریــت و در ادامه به 
مهار آن بوده است، ولی مراکز تحلیل اقتصادی دنیا 
همچون بانک جهانی، افت شــدید در درآمد افراد که 
در نهایت به افت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها 

منجر می شود، را مد نظر داشتند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه ملی مالیر بیان کرد: 
قرنطینه شدن تقریبا نیمی از جمعیت جهان، عالوه 
بر آنکه فعالیت های صنعتی در بسیاری از کشورها را 
به مرز تعطیلی کشاند، باعث کاهش تولید ناخالص 

داخلی جهان به عدد 3.9 درصد خواهد شد.
پیری ادامه داد: البته همین کاهش حتی با شرایط 

وخیم تری برای کشورهای در حال توسعه نیز با توجه 
به زیرساخت های نامناسب و اقتصاد تک محصولی 
پیش بینی شــده اســت و کشــور ما نیز از این قاعده 
مســتثنی نیســت و کاهش فعالیت هــای اقتصادی 
تولیدی و خدماتی، دولتی و خصوصی، فشار زیادی را 

بر تمام آحاد مردم وارد کرده است.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ملــی مالیر ادامــه داد: 
تعیین اثرگذاری خاص بیماری کرونا بر هر اســتان یا 
منطقه از کشــور بر اســاس توانمنــدی و مزیت های 

خــاص آن قابــل بررســی اســت و اســتان همــدان با 
شــرایط خــاص جغرافیایــی و آب و هــوای مناســب 
در ایــام عیــد نــوروز و فصــل بهــار، همــواره میزبــان 
هموطنــان و مســافران خارجی بــوده و مراکز اقامتی 
و ســیاحتی و بخــش خدمــات مربوطــه نیــز بــا توجه 
بــه شــرایط بیمــاری یکــی از مهمتریــن بخش هــای 

آسیب دیده از این بیماری است.
دکتر پیری خاطرنشان کرد: با توجه به بازار مناسب 
مبلمــان در اســتان همــدان و نبــود زیرســاخت های 

مناســب فــروش مجازی در حــال حاضر، و همچنین 
تمرکــز بــر حضــور مشــتریان، ماننــد جشــنواره های 
تابستان مالیر، این بیماری بدون شک تأثیر زیادی بر 

تولید این محصول راهبردی استان خواهد داشت.
گســترش  بــا  کرونــا  ویــروس  کــرد:  اظهــار  وی 
بــدون حــد و مــرز خود و نیــز حمله به مراکــز ثروت و 
قــدرت، نشــان داد کــه بشــر در قــرن بیســت و یکم 
بســیار بی دفاع، گرفتار و مســتاصل است، واقعیت 
ایــن اســت کــه بــه انــدازه مرمــوز و ناشــناخته بودن 
خــود ویــروس کــه هــر روز زوایــای تــازه ای از اثــرات و 
واکنش های آن بر دانشمندان علم پزشکی روشن 
حوزه هــای  در  کرونــا  شــیوع  پیامدهــای  می شــود، 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی واضــح و 

روشن نیست.
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ملــی مالیــر در گفتگــو 
بــا ایرنــا، اضافــه کــرد: البتــه در کنــار اثرهــای کلــی بــه 
تمــام ارکان یــک جامعــه، بایــد تبعات روحــی و روانی 
آن بــه این نســل بشــر نیــز مطالعه و بررســی شــود، 
هزینه هــای بســیار زیــاد کشــورهای مختلــف بــرای 
مقابله با این بحران باعث کاهش توانایی کشــورها 
در یــک دوره حداقل کوتاه مدت) در برخی کشــورها 

بلندمدت تا 15 ساله( خواهد شد.

شهرستان

انجام 14 هزار پیوندک سرشاخه  گردو در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســتان: 
گیاهــی  تولیــدات  اداره  رئیــس 
جهــاد کشــاورزی مالیــر از انجام 
14 هزار پیوندک سرشــاخه  های 
گردو در مالیر طی سال گذشته 

و امسال خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســید 
مهــدی میرباقــری بــا اشــاره بــه 
در  مالیــر  شهرســتان  اینکــه 

تولید انواع محصوالت کشــاورزی جایگاه خوبی 
را در استان دارد اظهار کرد: در حال حاضر مالیر 
، گردو، آلبالو و گیالس، بادام و...  در تولیــد انگور

رتبه اول و دوم را کسب کرده است.
وی با اشــاره به اینکه بعد از تویسرکان مالیر 
در تولیــد گــردو رتبــه دوم اســتان را دارد افــزود: 
باال بردن کیفیت محصوالت کشــاورزی و اصالح 
باغــات و اراضــی از اولویت های جهاد کشــاورزی 

این شهرستان است.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
مالیــر بــا بیــان اینکه در راســتای ســند راهبردی 
پیونــد  بــرای  مالیــر  شهرســتان  تعهــد  اســتان 
سرشــاخه های گــردو ســاالنه 7 هــزار مــورد بــود 
گفــت: ســال گذشــته و امســال 14 هــزار و 860 
مــورد پیونــدک سرشــاخه کاری گــردو در باغــات 

مالیر انجام شد.

شــروع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فروردین مــاه  اواخــر  از  پیوندک هــا 
شــروع و 6 گــروه در ایــن زمینــه در 
مناطق مختلف شهرستان فعالیت 
داشــتند گفــت: ایــن طــرح توســط 
کارشناســان و بخــش خصوصــی و 

مشارکت مردم انجام شد.
میرباقــری بــا بیــان اینکــه ایــن 
ح با هــدف اصالح باغــات گردو  طــر
انجام می شــود و یک اولویت است تصریح کرد: 
ح بعد از سه سال به باردهی می رسد که  این طر
یکی ازمهمترین مزایای آن این است که ارقامی 
کــه پیوند زده می شــود دیــرگل ده هســتند و در 

برابر سرمای بهاره مقاومت دارند.
مغــز  بــاالی  کیفیــت  و  ســفیدی  گفــت:  وی 
گــردوی تولیــد شــده و میــزان محصــول بیشــتر 
ح اســت کــه امیدواریم  از دیگــر مزایــای ایــن طر
بــرای  بیشــتری  رغبــت  باغــداران  و  کشــاورزان 

اصالح باغات گردو داشته باشند.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
مالیــر در گفتگــو بــا فارس بــا بیان اینکــه 3 هزار 
و 631 هکتــار از اراضــی مالیــر زیــر کشــت گــردو 
اســت خاطرنشــان کــرد: امســال در مناطقــی از 
شهرســتان در باغــات گــردو شــاهد ســرمازدگی 

بهاره و آسیب به محصول بودیم.

طی سال جاری:

پلمب 14 آرایشگاه زنانه در اسدآباد
اتــاق  رئیــس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
آرایشــگاه  اصنــاف اســدآباد از پلمــب 14 واحــد 
زنانه از ابتدای ســال تاکنون در این شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: ایــن واحدهــا بــه علــت عــدم 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی با بازرسی ها و 

نظارت های انجام گرفته پلمب شدند.
به گــزارش هگمتانــه، موســی رضا غفاریان با 
تأکیــد بــر اینکــه آرایشــگاه های زنانه اســدآباد از 
ح کرد: با  پذیرفتــن عروس خودداری کننــد، مطر
آرایشــگاه های پذیرای مشتری عروس برخورد و 

نسبت به پلمب آرایشگاه اقدام می شود.
کارت  گونــه  هــر  چــاپ  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
عروســی و ترحیــم در ســطح شهرســتان ممنوع 
اســت، افــزود: بــا چاپخانه هایــی کــه نســبت به 
چــاپ کارت عروســی و ترحیم اقــدام کنند عالوه 
چاپخانــه  اتحادیــه  بــا  چاپخانــه  بــا  برخــورد  بــر 

شهرستان نیز برخورد خواهد شد.
غفاریــان بــا اشــاره به پلمــب 9 بــاب چاپخانه 
از ابتــدای ســال تاکنــون در اســدآباد بــه علــت 
چــاپ کارت هــای عروســی و ترحیم تصریــح کرد: 
تاکنــون چهــار مغــازه گل فروشــی نیــز بــه علــت 
گل آرایی و تزیین ماشــین عروس پلمب شــده 
که در همین راســتا با توجه بــه محدودیت های 
اعــالم شــده در شهرســتان گل فروشــی ها بایــد 

از تحویــل هر گونه ماشــین عــروس برای تزیین 
خودداری کنند.

نظــارت  و  بازدیــد  تشــدید  از  همچنیــن  وی 
نانوایی هــای ســطح شهرســتان خبــر داد و  بــر 
یــادآور شــد: در حــال حاضر براســاس مصوبات 
ســتاد کرونای شهرستان بازدید از نانوایی ها به 
صورت ویژه در راســتای رعایت شــیوه نامه ها در 

دست انجام قرار دارد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکه شهرســتان 
اســدآباد دارای 3100 واحــد صنفــی در قالــب 17 
اتحادیه است که از این تعداد 2760 واحد فعال 
بــوده و فعالســازی مابقــی در دســت اقــدام قرار 
دارد، خاطرنشــان کــرد: اتاق اصناف شهرســتان 
طی ســه ماهه ابتدای امســال 460 مورد بازرسی 
و 35 مــورد گشــت مشــترک بــا ســایر ادارات از 
واحدهای صنفی ســطح شهرســتان انجام داده 
کــه این مــوارد بازدید و گشــت منجر بــه جریمه 

51 واحد و صدور 147 مورد اخطار شده است.
رئیــس اتــاق اصنــاف اســدآباد در گفت وگو با 
ایســنا، از پلمــب 35 واحــد صنفی شهرســتان در 
سه ماه ابتدای امسال خبر داد و اظهار کرد: این 
واحدهای صنفی به علت نداشتن پروانه کسب 
و یــا ســرپیچی از دســتورات ســتاد کروناویروس 

شهرستان در مدت فوق پلمب شده اند.

پیش بینی خرید 45 هزار 
تن گندم مازاد کشاورزان 

اسدآبادی
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اسدآباد 
از پیش بینــی خریــد 45 هــزار تن گندم مــازاد بهره 
بــرداران اســدآبادی توســط مراکز خریــد گندم این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی دوشــنبه 
16 تیرمــاه در حاشــیه بازدیــد از مراکــز خریــد گنــدم 
شهرســتان اســدآباد، اظهــار کــرد: از پنجــم تیرماه 
ع سطح شهرستان آغاز شده  برداشــت گندم مزار
و مراکــز خریــد گنــدم از 6 تیرمــاه فعالیــت خــود را 
برای تحویل گندم تولید شــده شهرســتان شروع 

کرده اند.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون مراکــز خریــد گنــدم 
اســدآباد بیــش از 5200 تــن از گندم برداشــت شــده 
ع شهرســتان را تحویــل گرفتــه انــد،  امســال مــزار
تصریــح کــرد: ســال گذشــته 34 هــزار تــن از گنــدم 
تولیــدی شهرســتان توســط مراکــز خریــد خریداری 
شــد که امســال با افزایش 10 درصدی اضافه خرید 
گندم مازاد پیش بینی می شود مراکز خرید 40 تا 45 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنند.
و  انبارهــا  خالــی  ظرفیــت  میــزان  درویشــی 
ســیلوهای ذخیــره گنــدم اســدآباد را 90 هــزار تــن 
آرد،  اعــالم کــرد و افــزود: در حــال حاضــر کارخانــه 
ســیلوی ظفــری و تعاونــی روســتایی موســی آبــاد 
به عنــوان مراکز خریــداری گندم در حــال خریداری 
گنــدم تولیــدی شهرســتان بــوده کــه بــه زودی دو 
مرکز خرید گندم دیگر نیز در دهســتان چهاردولی 
و کلیایــی روســتاهای حســن آبــاد امــام و طویــالن 

سفلی فعال می شود.
وی تعــداد بهره برداران گندم شهرســتان را 7000 
نفر برشمرد و خاطرنشان کرد: از 110 کمباین ورودی 
به شهرســتان در حال حاضر 65 کمباین برداشت 

ع سطح شهرستان را انجام می دهند. گندم از مزار
یــادآور  از ایســنا، درویشــی در پایــان  بــه نقــل 
ع امســال  شــد: بیــش از 18 هــزار هکتــار از مــزار
شهرســتان به کشــت گندم دیم و آبی اختصاص 
داشــته کــه براســاس پیش بینی ها از ایــن میزان 

ســطح 65 هزار تن گندم برداشت خواهد شد.

طی 3ماهه گذشته

معدوم کردن 2400 کیلو مواد 
خام دامی فاسد در مالیر

متخلف واحد   22 پلمب 
اداره  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
دامپزشــکی مالیر با بیان اینکه بیش از 2 هزار 400 
کیلــو مواد خام دامی فاســد در مالیــر جمع آوری و 
معدوم شــد از پلمــب 22 واحد متخلــف و معرفی 
62 مورد به تعزیرات حکومتی در ســه ماه گذشته 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی قلی زاده با بیان اینکه 
روزانــه  صــورت  بــه  دامپزشــکی  اداره  بازدیدهــای 
و مســتمر از مراکــز عرضــه مــواد خــام دامــی انجام 
می شــود اظهــار کــرد: روزانــه دو گــروه بیــن 30 تا 40 

مورد بازرسی از مراکز مختلف دارند.
وی با بیان اینکه طی ســه ماه گذشــته 2 هزار و 
413 مورد بازدید در مالیر از مراکز عرضه مواد خام 
دامی انجام شــده اســت گفت: تعداد بازرسی های 
صــورت گرفتــه از خودروهــای حمــل مواد خــام نیز 

طی این مدت یک هزار و 786 مورد بوده است.
مدیــر اداره دامپزشــکی مالیــر بــا اشــاره به طی 
سه ماه گذشته 47 مورد نمونه برداری و 311 مورد 
آزمایــش از مواد خــام دامی و لبنــی در مالیر انجام 
شــده است اضافه کرد: در ســه ماه گذشته 2 هزار 
و 405 کیلــو انــواع مــواد خام فاســد دامــی در مالیر 

جمع آوری و معدوم شد.
از پلمــب 22 واحــد متخلــف و معرفــی 62  وی 
مــورد بــه تعزیــرات حکومتــی در ســه ماه گذشــته 
خبــر داد و افزود: در ایــن مدت چهار مورد پرونده 

نیز به دادگاه معرفی شده است.
و  تاالرهــا  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  قلــی زاده 
رســتوران ها نیز نظارت ها به صورت مستمر انجام 
می شــود و عــالوه بــر آن نیــز مســوول فنــی مقیــم 
داریــم اظهــار کــرد: بــر ورود و خــروج مــواد خــام در 
رســتوران ها نیز نظارت الزم انجام و با موارد تخلف 

برخورد می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــوردی از انتقــال کرونا 
از دام به انســان مشــاهده نشــده اســت افزود: با 
ایــن وجود از مــردم می خواهیم از مــواد خام دامی 

استاندارد و پاستوریزه استفاده کنند.
مدیر اداره دامپزشــکی مالیــر از انجام 124 هزار 
طــی  مالیــر  در  دام   واکسیناســیون  مــورد   873 و 
امســال خبــر داد و گفــت: در ایــن زمینــه 47 هــزار 
گوســفند و بــز در برابر بیمــاری آبلــه، 25 هزار راس 
گوسفند در برابر بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچــک و 28 هزار بــره و بزغاله در برابر بیماری تب 
مالــت و 620 قــالده ســگ در برابــر بیمــاری هــاری 

واکسینه شدند.
بــه نقل از فــارس، وی با بیان اینکه سمپاشــی 
در  نیوکاســل  بیمــاری  برابــر  در  نیــز  واحدهــا 
روســتاها در حال انجام است گفت: تا پایان سال 
واکسیناســیون دام هــا در برابــر ســایر بیماری هــا 

انجام می شود.

خبــــــــر

شهردار اللجین:

مستند شهر جهانی سفال 
ساخته شد

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: شــهردار اللجین 
گفت: مســتند شهر جهانی ســفال با عنوان »دیار 

« ساخته شد. ماندگار
بــه گــزارش هگمتانــه، حمیــد محبــی ظهــر روز 
شــدن  آمــاده  از  خبرنــگاران  جمــع  در  گذشــته 
اظهــار  مســتند شــهر جهانــی ســفال خبــر داد و 
کرد: در راســتای معرفــی توانمندی ها، ظرفیت ها، 
منطقــه  و  ســفال  جهانــی  شــهر  قابلیت هــای 

اللجین این مســتند ساخته شد.
شــد  ســعی  مســتند  ایــن  در  افــزود:  وی 
جغرافیایــی،  موقعیــت  اللجیــن  گردشــگری 
تاریخچــه، ابنیــه تاریخــی، مناظــر طبیعــی، اماکــن 
اشــتغال،  صنایع دســتی،  مذهبــی،  و  متبرکــه 
شــهری،  نماد هــای  و  یادمان هــا  مردم شناســی، 
بوســتان ها، مراکــز رفاهــی و کشــاورزی بــه همــه 
هموطنــان و دیگــر کشــورها از طریق شــبکه های 

ملی و برون مرزی معرفی شــود.
شــهردار اللجیــن بیــان کــرد: ایــن مجموعه در 
« از شــبکه  هــای افــق، دو،  قالــب »دیــار مانــدگار
آنونــس  آمــوزش  و مســتند، جهانــی جــام جــم و 
شــبکه های  اســت«،  ایــران  »اینجــا  تلویزیونــی 
و  انگلیســی  عربــی،  فارســی،  فیلــم  آی  نســیم، 
نماهنگ تلویزیونی ایران ما پخش خواهد شــد.

توســط  مجموعــه  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مؤسســه فیلم سازی سیمانمای ماندگار ساخته 
شــده اســت افزود: امیدواریم با ساخت و پخش 
ایــن مجموعــه بتوانیــم اللجین را بیــش از پیش 

به دنیا معرفی کنیم.

دادستان رزن:

بنگاه های معامالتی متخلف 
جریمه  می شوند

زن کمبود زمین در ر
هگمتانه، گروه شهرستان: دادستان عمومی 
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  رزن  شهرســتان  انقــالب  و 
صاحبخانه هــا مجــاز به افزایــش 15 تــا 20 درصدی 
اجــاره بهــا هســتند، اعالم کــرد: برخورد چکشــی با 
مســکن مهــر و نبــود جایگزین مناســب بــرای آن 
موجــب ایجــاد بحــران افزایــش قیمــت مســکن 

شده است.
به گزارش هگمتانه، علی محمدی دوشــنبه 16 
تیرمــاه در ســتاد تنظیم بازار شهرســتان رزن که با 
هدف بررســی وضعیت گرانی اجــاره بهای منازل و 
قیمت زمین های مسکونی برگزار شد، اظهار کرد: 
توجه به حل مشــکل گرانی از مهمترین مطالبات 
کــه  از حقــوق عامــه محســوب می شــود  مــردم و 
برنامه هــای  مهمتریــن  از  یکــی  آن  بــه  رســیدگی 

دستگاه قضا است.
وی افــزود: صاحبخانه هــا اجــازه افزایــش اجاره 
بهــا بیــش از 15 تــا 20 درصــد را ندارنــد و بنگاه های 
معامالتــی نبایــد بیشــتر از ایــن درصــد معامله ای 
ثبــت کننــد و بــه هیــچ وجــه مســتأجرها زیــر بــار 
ج از میزان تعیین شده نروند. افزایش قیمت خار

دادســتان شهرســتان رزن با اشــاره به اینکه بر 
رونــد ثبــت معامــالت در بنگاه هــا نظــارت خواهد 
شــد و در صورت مشــاهده تخلف بنــگاه متخلف 
متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود،  جریمــه 
بــرای برخــی افــراد مجــوز صــدور بنــگاه معامــالت 
ملکی صادر شــده اســت که شایســتگی الزم برای 

راه اندازی بنگاه ندارند.
وی بــا بیــان اینکــه برخورد چکشــی با مســکن 
مهــر و نبــود جایگزیــن مناســب بــرای آن موجــب 
ایجاد بحران افزایش قیمت مســکن شده است، 
گفــت: دولــت طــی دو ســال اخیــر ایــن رویکــرد را 
بــرای ایجــاد  کــرده و در حــال برنامه ریــزی  اصــالح 

مساکن جدید است.
ح کــرد: در شــهر رزن با مشــکل  محمــدی مطــر
کمبود زمین مواجه هســتیم به طــوری که از چهار 
بــه مرحلــه  اقــدام دو شــهرک  شــهرک در دســت 
واگذاری رســیده و دو شــهرک دیگــر روند واگذاری 

آن زمانبر است.
ذیربــط  ادارات  از  رزن  شهرســتان  دادســتان 
درخواست کرد تا با دخالت در روند ساخت و ساز 
و ایجــاد مشــوق هایی برای زمین داران ســاخت و 

ساز را در شهر رزن رونق دهند.
مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  وی  ایســنا،  از  نقــل  بــه 
 از 

ً
آن را دارنــد، حتمــا هــر زمینــی کــه قصــد خریــد 

شــهرداری اســتعالمات الزم را تهیــه کــرده ســپس 
اقــدام به خریــد آن کنند، تأکید کرد: برای جلوگیری 
، خریداران زمین  از کالهبــرداری و فروش مال غیــر
 اســناد اصلی زمیــن و کــد رهگیری 

ً
یــا ملــک حتمــا

تهیه کنند.

خبــــــــر



آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 127
برابر رأی شماره 139960326006000396 مورخه 1399/03/20 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عزیزطال 
دهقانی برما  فرزند شیرعلی به شماره شناسنامه 313 صادره از خرم آباد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 162/64 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رسمی آقای حیدر زندیه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/17             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/05/01

مفقود شده
برگ سبز پراید مدل 96 سفیدرنگ به شماره پالک 
424ط39ایران18 به نام اکرم سراقی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.  

مفقود شده
سند موتورسیکلت هیرمن 125cc رنگ مشکی مدل 1388 به شماره 
موتور 3211958 و  شــماره تنه NFZ***125c8843852 به نام 
سعید کورشی استوار به شماره ملی 3875653432 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.  

تأسیس مؤسسه غیرتجاری هیئت ورزشی هندبال استان همدان
در تاریخ 1398/12/25 به شــماره ثبت 975 به شناسه ملی 14009053654 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد.
1- موضوع: 1- برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه کمی و کیفی رشته ورزشی 
هندبال اســتان همدان )از سنین پایه تا حرفه ای( و تالش در راه ایجاد ساختار 
مدرن نظیر آکادمی ورزشــی هندبال اســتان همدان و مؤسسات آموزشی رشته 
ورزشی هندبال اســتان همدان 2- رعایت مفاد اساسنامه جهانی، کنفدراسیون 
آســیا و فدراسیون ورزشــی هندبال ج.ا.ا 3- تالش در جهت تعمیم، گسترش و 
توسعه پایدار رشته ورزشــی هندبال استان با بکارگیری مربیان و کشف، جذب 
و پرورش اســتعدادها و نظارت و کنترل برنامــه و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در امور رشــته ورزشــی هندبال استان همدان 4- 
برنامه ریزی در جهت جلب نظر و مشــارکت مقامات و مسئولین استان و تکریم 
پیشکســوتان و نام آوران اســتان با هدف الگوســازی برای جوانان 5- نظارت بر 
امر توســعه باشــگاه داری در سطح استان و تشــویق بخش خصوصی در جهت 
سرمایه گذاری در رشته ورزشــی هندبال استان همدان و ایجاد زمینه مشارکت 
مردمی و کمک های داوطلبانه 6- ایجاد زمینه و بســتر ســازی مناســب جهت 
افزایش توان مالی هیأت اســتان 7- تالش در جهت ارتقا ســطح دانش مربیان، 
داوران و دســت اندرکاران رشته ورزشــی هندبال استان همدان در سطح استان 
بر اســاس استانداردهای بین المللی و ملی از طریق تدوین برنامه جامع آموزشی 
و با هماهنگی کمیته آموزش فدراســیون 8- کوشش در بهره برداری از خدمات 
داوطلبانه مردم جهت پیشــبرد در رشته ورزشی هندبال استان همدان و ترغیب 

و حمایت آنان در حدود قوانین و مقررات
»ثبت موضوع مؤسسه مذکور بمنزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.«

2- مدت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی: اســتان همدان، 
شهرستان همدان، بخش مرکزی، شــهر همدان، محله شکریه، خیابان میرزاده 
عشقی، خیابان 20 متری ورزش، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 6516748197  
4- اولین مدیران: آقای مهدی اســفندیاری صالح با کدملی 3992110168 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ) رئیــس هیئت(، خانم مژگان ملکی 
کمازانی با کدملی 3930257068 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره و عضو 
اصلی )نایب رئیس(، آقای علی موالئی با کدملی 3990668765 به ســمت عضو 
اصلی هیئت مدیره )دبیر هیئت( و خانم پریسا فتحیان باکدملی 3873986231 
به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانــه دار هیئت، اعضای هیئت مدیره برای 
مدت چهار ســال انتخاب گردیدند. 5- دارندگان حق امضاء: به استناد تبصره 
3 ماده 12 اساســنامه کلیه مکاتبات عادی اداری )غیر تعهدآور( با امضای رئیس 
هیئت و در غیــاب وی، نایب رییس یا دبیر هیئت انجام می پذیرد و همچنین به 
اســتناد تبصره 1 ماده 16 اساســنامه امضاهای مجاز اسناد بانکی و اوراق بهادار 
و تعهــدآور هیئت با امضــای ثابت خزانه دار و امضــای رئیس هیئت و در غیاب 
رئیس هیئت، نایب رئیس و در غیاب نایب رئیس، دبیر هیئت، قابل اقدام اســت. 

6- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
7- روزنامه هگمتانه جهت درج آگهی های هیئت انتخاب گردید. به استناد مجوز 
شــماره 226/2/12497 مورخ 1398/08/11 اداره کل ورزش و جوانان اســتان 

همدان آگهی گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 905686

شهرداری صالح آباد همدان در نظر دارد جایگاه CNG خود را از طریق مزایده کتبی و بصورت استیجاری با شرایط ذیل 
به مدت یکســال به پیمانکاران واجد شــرایط )لیست تأیید شده شرکت های مجاز شرکت نفت از جایگاه های CNG( و 

با شرایط ذیل واگذاری نماید.
 1-  متقاضیان می بایست مبلغ90/000/000ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب 0104567590006 

به نام سپرده شهرداری صالح آباد همدان نزد بانک ملی به صورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی ارائه  نمایند. 
 2- متقاضیان می بایســت جهت شــرکت در مزایده و دریافت اســناد مزایده از تاریخ انتشــار آگهی تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 1399/04/24 به سایت setadiran.ir و یا به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.
 3- مبلغ پیشنهادی براساس اجاره ماهیانه قیمت کارشناسی مبلغ 150/000/000 ریال می باشد.

 4- به مبلغ پیشنهادی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه  گردد.
 5- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا پایان مراحل انعقاد قرار داد با برنده مسترد نمی گردد. شایان ذکر است، در صورتی 

که برندگان حاضر به انعقاد قرار داد نگردند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.

 7-  هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 8-  شــرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت اخذ اســناد مزایده و کســب اطالعات بیشــتر به ســایت ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( و یا به امور مالی شهرداری مراجعه  فرمایند.
 

آگهی مزایده 
)مرحله سوم - نوبت دوم (

CNG جایگاه
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ه باشید
ما همرا

با 

صاحبخانه  گرامی!
وضعیــت اقتصــادی خوب نیســت و شــما 
هم حتماً مشــکالت خــاص خــود را دارید. 
مســتأجرت در بهتریــن وضعیت، از شــما 

خیلی ضعیف تر است؛ 

با هم مهربان باشیم
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15 مالباخته کالهبرداری 
خودرو

شدند دستگیر  کالهبرداری  باند  اعضای 

فرمانــده  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
مالباختــه   15 از  همــدان  اســتان  انتظامــی 
کالهبــرداری خــودرو خبــر داد و گفــت: مأموران 
گاهی موفق به شناســایی و دستگیری  پلیس آ
بانــد کالهبــرداران فــروش خودرو بــه ارزش یک 

میلیارد و 500 میلیون تومان شدند.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســردار علــی کامرانــی 
صالــح روز دوشــنبه در تشــریح این خبــر گفت: 
اینکــه  بــر  مبنــی  پرونــده ای  تشــکیل  از  پــس 
فــردی 36 ســاله فعــال در بازار صنعتــی همدان 
بــا همدســتی چنــد نفر اقــدام بــه تبلیــغ فروش 
می کننــد  دولتــی  قیمــت  از  پایین تــر  خــودرو 
رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار قــرار 

گرفت.
وی اضافه کرد: اعضای این باند با بهره گیری 
از بــازار ملتهــب خــودرو، معرفــی خود بــه عنوان 
نماینــده شــرکت های فروش خــودرو و تعهد به 
تحویــل 45 روزه وســیله نقلیه مبلــغ هنگفتی از 

مالباختگان دریافت کرده بودند.
فرمانــده انتظامی اســتان همــدان بیان کرد: 
در تحقیقــات مأمــوران مشــخص شــد، 15 فــرد 
مالباختــه در مجموع یک میلیارد و 500 میلیون 
تومــان به متهــم پرداخت کردنــد و فرد متخلف 
بــا تغییــر مــکان و خاموش کــردن تلفــن همراه 

متواری شده است.
ســردار کامرانــی صالــح ادامــه داد: بــا دعــوت 
از همــه مالباختــگان و تحقیقــات در محل هــای 
تردد و ســکونت متهم و با تعامل و استعالم به 
عمــل آمده، محــل اختفــای وی شناســایی و در 
یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و به پلیس 

گاهی همدان منتقل شد. آ
بــه نقــل از ایرنا، وی بیــان کــرد: در تحقیقات 
فنــی پلیــس متهم بــه کالهبرداری با همدســتی 
2 نفــر دیگر اعتراف کرد که بــا هماهنگی قضائی 
همدســتان وی نیــز دســتگیر و بــا قــرار قانونــی 

مناسب روانه زندان شدند.

خبــر

دبیر هماهنگی ستاد مقابله با کرونا در همدان:

امکان بازگشت 
محدودیت  ها وجود ندارد

دبیــر  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
هماهنگــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در همــدان 
محدودیت هــای  بــه  بازگشــت  امــکان  گفــت: 
پیشــین وجــود نــدارد بنابرایــن مردم بــا رعایت 
ع  بهداشــت فــردی و اجتماعــی نباید بــه موضو

ع کرونا بی تفاوت باشند. شیو
بــه گــزارش هگمتانــه، مهــرداد نادری فر ظهر 
دیروز در نشســت خبری بــا بیان اینکه موضوع 
کرونــا در کارگــروه اجتماعــی و ســالمت اســتان 
ح  قبل از اعالم  رسمی این بیماری در کشور مطر
شــد اظهار کرد: از زمان تشــکیل ســتاد اســتانی 
کرونــا تاکنــون تعــداد 30 جلســه تشــکیل شــده 

است.
ســتاد  مختلــف  کمیته هــای  فعالیــت  از  وی 
استانی کرونا شامل کمیته اطالع رسانی، عملیات 
روانی، بهداشت و درمان، مشارکت های مردمی، 
کمیتــه بهداشــت محیط و بازرســی تشــکر کرد و 
گفــت: در کنــار زحمــات بخــش درمــان موضــوع 
ورود مــردم برای مقابله با کرونا بســیار بااهمیت 
است چراکه این ویروس جامعه بشری را تهدید 
می کنــد و الزم اســت برای مقابله بــا آن با جدیت 

اقدام شود.
دبیــر هماهنگــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در 
همــدان بــا تأکیــد بــر اینکه بایــد دغدغــه مردم 
کــرد:  اظهــار  یابــد،  افزایــش  کرونــا  بــه  نســبت 
امــکان بازگشــت بــه محدودیت هــای پیشــین 
وجود ندارد بنابراین مردم با رعایت بهداشــت 
کرونــا  شــیوع  بــه  نبایــد  اجتماعــی  و  فــردی 

بی تفاوت باشند.
کادر  بیمارســتان ها،  کــرد:  خاطر نشــان  وی 
درمانــی، تجهیــزات و امکانــات بــه طــور کامــل 
بــرای مواجهــه با کرونــا آمادگی دارند و مشــکل 
جــدی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد امــا نیازمند 
بخش هــای  و  مــردم  همیــاری  و  همــکاری 

هستیم. مختلف 
بــا  بایــد  بخش هــا  همــه  افــزود:  نادری فــر 
همکاری مناســب روند کنترل و مهار بیماری را 
ادامه دهند و از رســانه ها درخواســت می کنیم 
برای ورود تمام قد به این موضوع تالش کنند.

خبـــــــــر

محیط بان همیار  کارت  اهدای 
همدان دادگستری  کل  رئیس  به   

هگمتانــه، گروه خبر همدان: در آســتانه والدت 
امــام رضــا)ع( و روز محیــط بــان کارت همیــار محیط 
بان به رئیس کل دادگســتری اســتان توســط مدیر 

کل محیط زیست استان اهدا شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، مدیــرکل حفاظــت محیط 
زیســت اســتان همدان بــا اعالم این خبــر افزود: به 
مناســبت والدت با ســعادت امام هشتم شیعیان 
امــام رضا )ع( و روز محیط بــان و به پاس زحماتی که 

مجموعــه دادگســتری اســتان در حفــظ و حراســت 
از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی اســتان متحمل 
شــده انــد، کارت همیــار محیط بــان بــه محمدرضــا 

عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان اهدا شد.
ایــن مراســم در جلســه شــورای  گفتنــی اســت 
ح  حفــظ حقوق بیت المال در امور اراضی پس از طر
پاره ای موضوعات زیســت محیطــی مربوط به انفال 

استان اهدا شد.

84درصد درآمد همدان از مالیات
پیش بینی تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی

امــور  مدیــرکل  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
مالیاتی اســتان همدان با بیان اینکه ســال گذشته 
84 درصــد درآمد کل اســتان از طریق مالیات تأمین 
شــده اســت گفت: امســال پیش بینی می شود که 

درآمدهایی مالیاتی 100 درصد محقق شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، محمــد دلشــادی بــا بیان 
اینکــه از ســال 1396 امــور مالیاتی به طــور 100 درصد 
الکترونیکی شــده اســت اظهار کرد: حضور مؤدیان 
الکترونیکــی شــده و بــه زودی ابــالغ نیــز بــه صــورت 
الکترونیکــی خواهد شــد تــا مراجعه آنهــا به حداقل 

ممکن برسد.

وی تصریــح کــرد: در قانون اظهارنامــه مالیاتی به 
صاحبــان مشــاغل تــا 31 مــرداد، اشــخاص حقوقــی 
ســه  افــزوده  ارزش  شــهریورماه،   31 تــا  شــرکت ها 
ماهه اول بهار تا 15 شهریور برای تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی فرصت داده شده است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان همدان با اشاره به 
اینکه در طول چهار سال گذشته درآمدهای مالیاتی 
به صورت 100 درصد محقق شــده است خاطرنشان 
کرد: سال گذشته 83 درصد از درآمدهای پیش بینی 
شــده کل اســتان از محــل وصــول مالیــات در نظــر 
گرفته شــده بود، به طوری کــه از 866 میلیارد تومان 

درآمــد اســتان، 721 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان 
ســهم مالیــات می شــود و در نهایــت 741 میلیــارد 
تومان وصول شــد که 19 میلیــارد تومان آن بیش از 

میزان پیش بینی شده بود.
وی بــا بیان اینکه از 100 درصد درآمد کل اســتان 
در ســال گذشــته 97 درصــد محقــق شــد گفــت: بــا 
توجــه بــه وصولــی کــه در اســتان محقــق شــد، 84 
درصــد درآمــد حاصــل شــده کل اســتان را مالیــات 

تأمین کرده است.
وی با بیان اینکه در بخش مشــاغل 112 درصد 
مالیات محقق شــده که بیشــترین بخش وصولی 

مالیات در استان همدان است تصریح کرد: البته 
مالیاتــی  درآمــد  بیشــترین  افــزوده  ارزش  بخــش 
مصرف کننــدگان  توســط  کــه  می شــود  شــامل  را 

پرداخت شده است.
بــه نقــل از فارس، دلشــادی با اشــاره بــه اینکه 
بخــش خصوصــی 126 میلیــارد تومــان مالیــات در 
تومــان  میلیــارد   122 کــه  پرداختــه  گذشــته  ســال 
بخــش  در  داد:  ادامــه  پرداختنــد  مشــاغل  را  آن 
شــماره گذاری خودرو میزان مالیــات کاهش یافته 
امــور  کل  اداره   42 بیــن  همــدان  اســتان  اســت 

مالیاتی کشــور رتبه بیستم را دارد.

بهناز ضرابی زاده با حضور در دفتر هگمتانه:

3 عروسک غول پیکر مرّوج سالمت
نوجوانان و  کودکان  رشد  برای  ظرفیتی  »هگمتانه«  کودکانه  ویژه نامه 

مهــری:  اعظــم   - همــدان  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
مدیــرکل کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
اســتان همدان از ساخت سه عروسک غول پیکر در 

کانون خبر داد.
بــه گزارش خبرنــگار هگمتانه، بهناز ضرابــی زاده با 
حضــور در دفتر روزنامه هگمتانــه اظهار کرد: ضمیمه 
کــودک روزنامه هگمتانه می توانــد محمل خوبی برای 
اســتفاده از ظرفیــت بــاالی هنــری اســتان همــدان در 

عرصه کودک و نوجوان باشد.
وی افــزود: نشــریه کودکانه با انتشــار آثــار کودکان 
و نوجوانان اســتان همدان باعث تشــویق و حمایت 

آنها می شود.
ضرابــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه 29 مرکــز کانــون در 
اســتان همدان فعالیت دارند، گفــت: ورود ویژه نامه 
کودکانه به قفســه نشــریه مراکز اتفاق خوبی اســت و 
می تواند برای اعضای فعال کانون بسیار مفید باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از فعالیت هــای  کــرد: یکــی  اســتان همــدان تصریــح 
کانــون، حال خوش زندگی اســت که از ســال گذشــته 
آغاز شده و مهارت های هشت گانه زندگی را به بچه ها 

آموزش می دهد.
وی ادامــه داد: ایــن مهارت هــا بــرای ورود بچه هــا 

شــامل  و  اســت  مؤثــر  بســیار  آینــده  در  جامعــه  بــه 
مهارت هایی مثل حس معنویت، جرأت، شــاد بودن، 
خوش بیــن بــودن و اعتمــاد بــه نفــس اســت کــه بــه 

شیوه های خالق به بچه ها آموزش داده می شود.
این نویسنده نامدار همدان یادآور شد: یکی دیگر 
، راه اندازی پیک  از فعالیت های کانون در روزهای اخیر
سالمتی در همدان است که ماسک زدن و محافظت 
شخصی را به کودکان و نوجوانان و خانواده ها آموزش 

می دهد.
ســه  راســتا  همیــن  در  کــرد:  اضافــه  ضرابــی زاده 
عروســک غول پیکــر 5 متری در کانون ســاخته شــده 
کــه این عروســک ها یک مادربــزرگ و دو دختر و پســر 
هســتند که با ماسک در شهر می چرخند و شعار من 

ماسک می زنم را به جامعه آموزش می  دهند.
وی در خصــوص انتخاب نام های این عروســک ها 
ل الره که یک نام همدانی به معنی 

ُ
نیز گفت: نام های گ

چشــم اســت و آجــی هم کــه مادربزرگ گفته می شــده 
برای این عروسک ها انتخاب شده است.

شــاعر  از  ترانــه ای  داد:  ادامــه  ضرابــی زاده  بهنــاز 
همدانــی آقــای بکتاش با موســیقی ســاخته شــده در 
کانــون توســط این پیک اجرا می شــود تا بــه بچه ها در 

خصوص ماسک زدن آموزش دهد.

وی افزود: این پیک در شهرک ها و شهرستان های 
اســتان هم حاضر می شــود و امیدواریم بتواند هرچه 

بیشتر محافظت شخصی را به جامعه آموزش دهد.
پــرورش  کانــون  کــرد: در  ضرابــی زاده خاطرنشــان 
فکــری کــودکان و نوجوانــان با توجه به شــرایط کنونی 
شــکل  دو  بــه  جهــان،  و  کشــور  در  کرونــا  شــیوع  و 
در  یکــی  می شــود؛  داده  ادامــه  کانــون  فعالیت هــای 
ســامانه مجازی که کــودکان و نوجوانــان می توانند به 
صورت رایگان در آن عضو شــوند و از کارگاه ها به ســه 

شکل بدون زمان، برخط و استانی بهره ببرند.
وی ادامــه داد: در کانون 30 کارگاه مجازی کشــوری 
با اساتید بسیار برجسته و نام آشنا به عنوان مربی در 
حوزه هــای فرهنگــی، هنــری و ادبی به بچه هــا آموزش 
ارائــه می دهند. مدیرکل کانون همــدان اظهار کرد: دو 
کارگاه مجازی برای کودکان با نیازهای ویژه در سامانه 
مرکزی مجازی کانون به بچه ها آموزش های مختلف از 

جمله کاردستی و نوشتن خالق ارائه می دهد.
 8 هــم  حضــوری  ســامانه  در  کــرد:  اضافــه  وی 
فعالیت رایگان به متقاضیان ارائه می شــود که اغلب 
کتاب محور هستند و شامل مواردی همچون معرفی 
و نقــد کتــاب، روخوانی، آشــنایی با مفاخر و مشــاهیر، 
آشــنایی با اقوام، مهارت خوب شنیدن و خوب گفتن 

و آشنایی با قرآن و حدیث می شود.
بهنــاز ضرابــی زاده تأکید کــرد: فعالیت هــای کانون 
از 44 فعالیــت بــه 62 فعالیــت ارتقا داده شــده اســت 
و حــال خــوش زندگی یکــی از این فعالیت هاســت که 
بــه بچه ها ارائه می شــود. وی با بیان اینکــه امیدواریم 
گفــت:  شــوند،  آگاه  کانــون  فعالیت هــای  از  بچه هــا 
داســتان،  تئاتــر،  خوشنویســی،  طراحــی،  نقاشــی، 
پویانمایی و قصه گویی در کارگاه های کانون آموزشــی 
داده می شــود. وی تصریح کــرد: همکاران ما در کانون 
همدان ســاخت دو عروســک غول پیکــر دیگر و چهار 

سرویس کودک را نیز در دست ساخت دارند.
و  کــودکان  بــاالی  تــوان  بــه  اشــاره  بــا  ضرابــی زاده 
نوجوانــان و ضــرورت پرورش آنها گفت: ماه گذشــته، 
در جشــنواره خاتــم یــک برگزیــده کشــوری از کانــون 
همدان داشــتیم و امیدواریم استعدادهای بچه ها با 
اســتفاده از آموزش های کانون شــکفته شــود و همه 

بچه ها از این آموزش ها آگاه شوند و بهره ببرند.
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جهانشــیر  محســن  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
گذشــته  روز  همــدان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
روزنامــه  سرپرســت  شــیرمحمدی  مصطفــی  بــا 
هگمتانــه، جمشــید نــادی مدیــر امــور بازرگانــی و 

دبیر صفحه ورزشی روزنامه دیدار کرد.
روابــط  تقویــت  راســتای  در  کــه  دیــدار  ایــن  در 
دوجانبــه روزنامــه هگمتانــه بــا دســتگاه ورزش و 
جوانان همدان برگزار شد، طرفین بر انعقاد تفاهم 

نامه همکاری فی مابین تأکید کردند.
مدیــرکل ورزش و جوانان همــدان در این دیدار 
گفــت: هگمتانــه بــه عنــوان یکــی از با ســابقه ترین 
نشــریات همــدان، ظرفیــت بالقــوه ای برای رشــد و 

اعتالی ورزش استان ایجاد کرده است.
محســن جهانشیر با تمجید از عملکرد روزنامه 
هگمتانــه در بازتــاب اخبــار ورزشــی اســتان گفــت: 
ورزش  اعتــالی  و  رشــد  حامــی  همــواره  هگمتانــه 
اســتان بوده و نقدهای منتشــر شده نیز منصفانه 

و در راستای کمک به ورزش بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه از همــکاری متقابــل بــا 

روزنامه هگمتانه اســتقبال می کنیم، گفت: انعقاد 
تفاهــم نامــه می توانــد مســیر همــکاری دو جانبــه 
را همــوار ســازد بــه ویــژه اینکــه در حــوزه ورزش و 

جوانان از ظرفیت های بسیار خوبی برخورداریم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان، همفکــری 
عامــل  مهمتریــن  را  ورزش  بــا  رســانه  همدلــی  و 
در رشــد و پیشــرفت ایــن حــوزه دانســت و گفــت: 
خوشــبختانه همــدان از ظرفیــت بســیار خوبــی در 

حوزه رسانه ورزش برخوردار است.
ایــن  در  نیــز  هگمتانــه  روزنامــه  سرپرســت 
نشســت گفت: ســرویس ورزشــی روزنامه باتجربه 
و مســلط به امور ورزش اســت و همواره در مســیر 
پیگیــری دغدغــه ورزشــکاران و رونق بخشــیدن به 

این عرصه قلم می زند.
مصطفی شیرمحمدی افزود: با وجود تنگناهای 
تــداوم  را  روزنامــه  چرخــه  ایــم  توانســته  اقتصــادی 

ببخشیم و انتظار ما نگاه حمایتی مسووالن است.
وی بــا بیــان اینکــه نســبت بــه راه انــدازی حــوزه 
کــودک در روزنامــه اقــدام شــده اســت، گفــت: این 

آمادگــی را داریــم کــه در حــوزه ورزش کــودک نیــز از 
همکاری الزم از سوی دستگاه ورزش برای آموزش 

به مخاطبان بهره مند شویم.
شــیرمحمدی با اشــاره به ظرفیت گســترده ابزار 
فنــاوری اطالعــات روزنامه هگمتانه در شــبکه های 
در  ورزش  دســتگاه  گفــت:  اینترنتــی  و  اجتماعــی 
آموزش هــای  نیــز  و  بهتــر  رســانی  اطــالع  راســتای 
مجــازی بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا می توانــد از ایــن 

بستر ایجاد شده بهره مند شود.
جوانــان  و  ورزش  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 

همــدان نیــز گفــت: هگمتانــه میعــادگاه پــرورش 
بزرگان خبر ورزشــی اســتان همدان است و سابقه 

درخشانی در حوزه ورزش دارد.
بســیار  تعامــل  افــزود:  چاروســایی  حمــداهلل 
مطلوبــی بــا روزنامــه هگمتانــه در بازتــاب اخبــار و 
گزارش هــای ورزشــی داریم و عملکرد بســیار خوبی 

را در این زمینه شاهد هستیم.
روزنامــه  ورزش  حــوزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هگمتانه از مخاطبان پرشمار برخوردار است، گفت: 
آماده هرگونه همکاری با روزنامه هگمتانه هستیم.

داد نشان  را  تصویرش  پرسپولیس  گلزن  که  همدانی  شهید 

از  پــس  ترابــی  گــروه ورزش: مهــدی  هگمتانــه، 
گلزنــی مقابــل شــاهین بوشــهر در بازی ایــن هفته 
به یکی از شــهدای هشت سال دفاع مقدس ادای 

احترام کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیست و سوم 
لیــگ برتر به مصاف شــاهین بوشــهر رفــت و با یک 
گل پیــش اســت. در ایــن بــازی مهدی ترابــی پس از 
گلزنی، تصویر یک شهید دفاع مقدس را نشان داد.

نام این شــهید، محمد شاملو است که در سال 
1366 در منطقــه مهــران شــهید شــد. وی در ســال 
1344 در شــهر مالیــر به دنیا آمد و در 22 ســالگی به 

درجه رفیع شهادت رسید.
شــهید شــاملو یکــی از ورزشــکارانی بــود کــه در 

عرصه فوتبال هم حضور داشت.
 ترابی: شهدا هرگز نباید فراموش شوند  �

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت که با چند 
پیشنهاد خارجی مواجه شده اما تمام تمرکز او روی 
موفقیــت بــا پرســپولیس در فصــل جاری و کســب 

عنوان قهرمانی در لیگ برتر است.
برابــر  پرســپولیس  دیــدار  در  کــه  ترابــی  مهــدی 

شــاهین شــهرداری بوشــهر تــک گل ســه امتیــازی 
سرخپوشان پایتخت را به ثمر رساند درباره مسائل 

مختلف صحبت کرد.
بازی با شاهین بوشهر چطور بود؟  �

بازی ســختی بــود و برابر تیمی بــازی می کردیم که 
بیشــتر دفاع می کرد و دنبال استفاده از ضدحمالت 
ســخت تر  کارمــان  هــم  کامیابی نیــا  اخــراج  بــا  بــود. 
شــد ولی خوشــحالم کــه در نهایت ســه امتیاز مهم 
گرفتیــم. ایــن بــرد در ادامــه راه خیلــی بــه مــا کمــک 

خواهد کرد.
در ایــن بازی باز هم برای پرســپولیس گل ســه    �

امتیازی زدی.
خوشــحالم کــه بــرای پرســپولیس گل زدم ولــی 
مهمتــر از همه این بود که ســه امتیــاز را گرفتیم. در 
ادامه راه کار ســختی در پیــش داریم و حاال خودمان 

را آماده می کنیم تا به مصاف ماشین سازی برویم.
فکــر می کنــی پرســپولیس در تبریــز هــم پیروز   �

شود؟
پیش بینی ســخت است ولی ما به چیزی جز برد 

فکر نمی کنیم.
بعــد از گل زدن بــه شــاهین پیراهنــی را نشــان   �

دادی که عکس شهید محمد شاملو روی آن بود، 
در این مورد توضیح می دهی؟

شــهدا هرگــز نباید فراموش شــوند و مــا مدیون 
آنهــا هســتیم. در مــورد ایــن شــهید که عکســش را 
نشــان دادم باید بگویم که او یک فوتبالیســت بود 
و اســتعداد بســیار خوبی داشــت. این شــهید اهل 
شــهر همــدان اســت و از طریــق یکــی از دوســتانم 

در مــورد او چیزهای زیادی شــنیدم. حتی شــنیده ام 
شــهید شــاملو گل هــای قیچی برگــردان زیــاد می زد. 
بایــد همیشــه شــهدا را یاد کنیــم. به دعای پــدران و 
مــادران شــهدا نیاز داریــم چون آنها به خــدا نزدیکتر 

هستند.
با تساوی ســپاهان برابر ســایپا شانس زیادی   �

برای قهرمانی دارید...
خوشــبختانه موقعیــت خوبــی داریــم ولــی هنوز 
بازی هــا  ادامــه  در  بایــد  اســت.  تمــام نشــده  لیــگ 
بیشــترین امتیاز را بگیریم. اگر با یک اختالف خوب 

قهرمان شویم لذت بیشتری دارد.
قهرمــان   � دیگــر  بــرد  چنــد  بــا  می کنــی  فکــر 

می شوید؟
احتماال سه برد.

مبتال شدن برخی از بازیکنان استقالل و فوالد   �
بــه کرونا با اعتراض این تیم ها مواجه شــده و حتی 

ح است. شایعه تعطیلی لیگ مطر
بازیکنــان  و  کنیــم  رعایــت  خودمــان  بایــد  اول 
اختیــار  یــا 5 ســاعت در  از 4  روز بیشــتر  در طــول 
باشــگاه ها نیســتند. به هرحال این شــرایط سخت 
ایجاد شــده و باید همه چیــز را تا حد امکان رعایت 

کنیم.
قرار است فصل آینده از پرسپولیس بروی؟  �

صحبت کردن در مورد آینده خیلی زود است.
اما گفته می شود چند پیشنهاد خارجی داری.  �

پیشــنهاد کــه دارم و این پیشــنهادها به دســت 
مدیربرنامه هایــم رســیده اما فعال لیگ تمام نشــده 
و تمام تمرکز من روی پرســپولیس اســت. دوســت 

دارم بــا ایــن تیــم یــک قهرمانی دیگــر را در لیــگ برتر 
تجربه کنم.

در   � می توانــد  هــم  عربــی  تیم هــای  در  حضــور 
برنامه های تو قرار داشته باشد؟

فعال که چیزی مشخص نیست و نمی توانم االن 
در مورد آینده حرف بزنم.

اعــالم   � پرســپولیس  مســؤوالن  پیــش  مدتــی 
برانکــو  علیــه  صفحــه ای   1300 دفاعیــه  کــه  کردنــد 
پیشکســوتان  از  خیلــی  داده انــد.  ارائــه  فیفــا  بــه 
مســؤوالن  از  ع  موضــو ایــن  بابــت  پرســپولیس 
باشگاه انتقاد کردند. نظر تو در این مورد چیست؟

مــن اطالعــات زیــادی در ایــن زمینــه نــدارم امــا 
اگــر ایــن موضوع صحت داشــته باشــد بایــد بگویم 
کــه کار درســتی صــورت نگرفتــه اســت. برانکــو برای 
پرســپولیس افتخارات زیادی به دســت آورد و بارها 
دل هــواداران را شــاد کرد. این بی معرفتی اســت که 
باشــگاه پرســپولیس علیــه برانکــو اقــدام کنــد، او از 
باشــگاه طلــب دارد و حقــش اســت کــه پولــش را 

بگیرد.
و   � پرســپولیس  بازیکنــان  اعتــراض  ماجــرای 

مطلبی که در اینستاگرام منتشر کردید چه بود؟
ما می دانیم مشکالت مالی وجود دارد ولی چیزی 
که بچه ها را ناراحت می کند این اســت که تالشــی از 
طرف باشــگاه برای حل مشــکالت مالی نمی بینیم. 
امیــدوارم  و  شــنیدیم  وعــده  فقــط  مــدت  ایــن  در 
مشــکالت برطرف شــود. هواداران پرسپولیس هم 
بداننــد که نهایت تــالش خودمان را بــرای موفقیت 

تیم به کار خواهیم گرفت.

ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش کجاست؟
ع دو هفتــه ای  هگمتانــه، گــروه ورزش: بــا شــرو
لیگ برتر فوتبال ایران، التهابات ناشــی از اســتمرار 
وســیع  ع  شــیو دلیــل  بــه  مســابقات  تعطیلــی  یــا 
ویــروس در بیــن برخــی تیم هــا بــه حداکثر رســیده 
اســت، امــا بــا ایــن حــال خبــری از ســتاد مقابلــه بــا 

گسترش کرونا در ورزش نیست!
با شــیوع ویروس کرونا در کشــور ستادی تحت 
عنوان »ســتاد مقابله با گســترش کرونا در ورزش« 
تشــکیل شــد تــا مســائل مربــوط بــه ورزش ایــران 
را در جــدال بــا پیامدهــای ناشــی از ایــن ویــروس 
ورزشــی،  رشــته های  تکلیــف  مــورد  در  و  پیگیــری 
تمرینــات و مســابقات تصمیم گیری کنــد و تاکنون 
در 18 مقطــع زمانــی تصمیمات مختلفــی را در رابطه 
با فعالیت های ورزشــی و اماکن ورزشــی اتخاذ کرده 

است.
امــا سرنوشــت ورزش کشــور از 15 اســفندماه 
ســال گذشــته تاکنون تعطیلــی، تعویــق و در ادامه 
بازگشــایی پلکانی بوده است. در این بین بسیاری 
از رشــته های ورزشــی تکلیف لیگ  خود را مشخص 
از  معــدودی  تعــداد  مســابقات  تنهــا  و  کرده انــد 
تصمیــم  بــا  فوتبــال  جملــه  از  ورزشــی  رشــته های 
نهایــی متولیــان ورزش کشــور مجددا از ســرگرفته 
شد و هم اکنون در شرایطی هستند که استمرار یا 

عدم اســتمرار آنها با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
در هاله ای از ابهام قرار دارد.

فوتبــال از جمله رشــته هایی اســت کــه طی یک 
هفتــه اخیــر بســیار دردسرســاز شــده و همانطــور 
کــه شــمار مبتالیــان و مــرگ و میــر ناشــی از شــیوع 
ویــروس در جامعــه مجــددا افزایــش یافته اســت، 
شاهد سیل مبتالیان به این ویروس در تیم هایی 
نظیر فوالد خوزستان و استقالل تهران هستیم که 
به ترتیب با 16 و 13 مبتال در لیگ برتر فوتبال ایران 

رکورددار هستند.
ســتاد مقابله با گســترش کرونــا در ورزش که تا 
پیــش از ایــن به صورت مســتمر جلســات مربوطه 
را برگــزار و تصمیمــات ســریالی را در حــوزه فعالیــت 
رشــته ها و اماکن ورزشی اتخاذ می کرد، طی روزهای 
اخیــر در موضع انفعالی قرار گرفته اســت و با توجه 
به اینکه فوتبال ایران تنش ها و حواشــی بســیاری 
را بــه دلیل شــیوع گســترده ویــروس در بین برخی 
تیم هــای لیــگ برتــری تجربــه می کنــد، تصمیــم بــه 
ســکوت گرفته و مشخص نیســت چه زمانی قصد 

ورود و مداخله نسبت به این مسئله را دارد.
به طور حتم فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ 
در ایــن زمینــه تابــع تصمیمات کالن اتخاذ شــده از 
سوی مسؤوالن باالدستی هستند و نه تنها شروع 

ج است  لیگ بلکه تعطیلی آن نیز از اختیار آنها خار
و صرفــا می توانند گــزارش وضعیت موجــود را ارائه 
کنند تا از این طریق ستاد مقابله با گسترش کرونا 
در ورزش در جریــان امــور قــرار گرفتــه و پــس از آن 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا نیــز از وضعیــت مطلع 
شــود و در نهایت نســبت به تعطیلی لیگ یا ادامه 

آن تصمیم گیری کنند.
ایــن در حالــی اســت که روز گذشــته نیــز مهدی 
و  قهرمانــی  ورزش  توســعه  معــاون  نــژاد-  علــی 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان در مورد وضعیت 
شــدن  مثبــت  وجــود  بــا  فوتبــال  لیــگ  برگــزاری 
تســت کرونــا چندیــن فوتبالیســت، اعــالم کــرد که 
ادامــه فوتبــال بســتگی بــه شــرایط پیــش رو دارد، 
آن  اســاس  بــر  کــه  شــده  طراحــی  شــیوه نامه ای 
مســابقات برگــزار می شــود و اگــر تیمــی 25 درصــد 
نفراتش کرونا داشته باشند تیم قرنطینه می شود؛ 
در نهایــت نیــز تصمیــم گیــری در مــورد کلیت لیگ 
به ســتاد ملــی مقابله با کرونــا برمی گــردد و اگر این 
ســتاد وضعیت را به گونه ای ببیند که باید از ادامه 

آن جلوگیری شود، حتما این اتفاق می افتد.
در عیــن حال ســهیل مهدی- مســؤول برگزاری 
مســابقات ســازمان لیــگ فوتبــال نیــز اعــالم کرده 
اســت کــه تمامــی تصمیمــات بــا ســازمان پزشــکی 

فدراســیون فوتبــال گرفتــه می شــود و اگــر تخلفــی 
باشــد باشــگاه ها جریمــه می شــوند؛ اظهاراتــی کــه 
بــه  نســبت  بیشــینه ای  اعتمــاد  می دهــد  نشــان 
تیم هــای لیــگ برتــری و نتایــج تســت های آن هــا از 
سوی سازمان لیگ وجود ندارد که چنین اظهاراتی 

ح شده است. از سوی سازمان لیگ مطر
اعضــای اصلــی ســتاد مقابلــه بــا گســترش کرونا 
در ورزش، شــامل مســؤوالن ارشــد وزارت ورزش و 
جوانان، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و نیز مسؤوالن فدراسیون پزشکی ورزشی می شود 
و انتظــار مــی رود همانگونه که قبل از شــروع مجدد 
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال نســبت به مســائل 
مرتبــط با این رشــته ورزشــی ورود به موقع داشــتند 
و حتی در یک مقطع زمانی ترمز تصمیم خودســرانه 
تیم هــا را بــه دلیــل آغــاز بــدون مجــوز تمرینــات در 
ابتــدای فروردیــن ماه ســال جاری کشــیدند، در این 
برهــه زمانــی نیــز بــه موقــع ورود کــرده و نســبت بــه 
وضعیتــی کــه فوتبــال ایــران و به ویــژه لیــگ برتر به 
آن مبتال شــده است، تصمیم گیری کنند، چرا که به 
طور حتم حتی اگر ستاد ملی مقابله با کرونا بخواهد 
در مــورد فوتبــال ایــران تصمیــم گیری کنــد نیازمند 
ارائــه گزارش هــای مربوطــه از ســوی ســتاد مقابله با 

گسترش کرونا در ورزش است.

آغــاز تمرینات گلف بازان در حضور مدیرکل ورزش
و  ورزش  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
جوانــان اســتان به همــراه رئیس روابــط عمومی از 

تمرینــات گلف همدان بازید کردند.
محســن جهانشــیر و حمداله چاروسایی مدیر 
روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 

همــدان از تمرینات گلف بازدید کردند.
علــی اصغر ســالوند رئیس هیأت گلف اســتان 
و  موجــود  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  همــدان 
ســایت  تعطیلــی  پــی  در  کرونــا  بیمــاری  شــیوع 

امــکان  جــاری  ســال  در  گلــف  مینــی  تخصصــی 
انجــام تمرینــات مینی گلف وجود نــدارد بنابراین 
بــا برنامه ریزی هایــی کــه بــا اعضــای هیــأت انجــام 
دادیم کوشــش کردیم آموزش رشــته گلف را آغاز 

. کنیم
بــه تجربه هــای قبلــی  بــا توجــه  کــرد:  وی بیــان 
اولیــه  آمــوزش  بــرای  را  ارم  بلــوار  در  واقــع  زمینــی 
کــه فعــال  ایــم  کــرده  و تمرین هــای گلــف انتخــاب 
مــا  بازیکنــان  و  اســت  مــا  بــرای  مــکان  بهتریــن 

کامــل  رعایــت  بــا  مختلــف  ســنی  رده هــای  در 
بــا  مناســب  فاصلــه  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
مربیگــری محمــد علی قاســمی تحت آمــوزش قرار 

گرفته اند.
رئیــس هیــأت گلف اســتان افــزود: بــا توجه به 
ایــن کــه بازیکنــان از حداقــل امکانــات و وســایل 
آموزشــی برخوردار هستند پیشــرفت چشمگیری 
داشــته اند و با عالقه و اشــتیاق فــراوان تمرین ها 

را انجام می دهند.

محسن جهانشیر نیز پس از بازدید از تمرینات 
نحــوه  از  رضایــت  و  خرســندی  ابــراز  ضمــن  گلــف 
تمرینــات گلــف اعــالم کرد: هیــأت گلف همــدان در 
رشــته گلف نیز مانند مینی گلف، وودبال و بهکاپ 
ظرفیت هــای خیلــی خوبــی دارد لــذا نیاز بــه احداث 
و راه انــدازی زمیــن اختصاصی گلف کامال احســاس 
اســتانداری  همــکاری  بــا  امیدواریــم  و  می شــود 
همدان و ســایر دســتگاه های اســتان به این مهم 

دست یابیم.

»امیر عظیمی« مدیرعامل 
باشگاه پاس شد

نشســت  در  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
مســووالن اجرایــی اســتان پیرامــون تیــم پاس، 
امیر عظیمی به عنوان مدیرعامل باشــگاه پاس 

منصوب شد.
امیــر عظیمی پیشــتر نیــز ســابقه مدیرعاملی 
باشگاه پاس را داشت و در آن مقطع حمایت بی 

نظیر از این تیم کرد.
عظیمــی قرار اســت ظرف امــروز یا فردا رســما 
معارفــه شــود و در مقابــل تصمیمی بــر تغییر در 

امور فنی تیم ندارد.
اینکــه  باوجــود  نیــز  اخیــر  روزهــای  طــی  وی 
از  بخشــی  بــود  نشــده  قطعــی  هنــوز  حضــورش 

مشکالت تیم پاس را برطرف کرد.

حذف چرخه انتخابی از گزینش 
رقابت های جهانی 2020

هگمتانــه، گروه ورزش: جلســه کادرهای فنی 
تیم هــای ملی کشــتی فرنگــی و آزاد بزرگســاالن با 
حمید ســوریان نایب رئیس فدراســیون کشــتی 

برگزار شد.
ارائــه  منظــور  بــه  کــه  مشــترکی  جلســه  در 
مــورد  در  مناســب  راهکارهــای  و  پیشــنهادات 
چگونگــی برنامه هــای تیم های ملی بزرگســاالن و 
گزینــش نفــرات بــا توجه بــه تقویم فنی مشــروط 
شــرایط  قــراردادن  لحــاظ  بــا  و  جهانــی  اتحادیــه 
بحرانــی برگزار شــد، محمــد بنا ســرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگی، محســن کاوه مدیــر فنی تیم های 
ســرمربی  محمــدی  غالمرضــا  آزاد،  کشــتی  ملــی 
تیــم ملــی کشــتی آزاد، ابراهیــم مهربــان و بهــروز 
آزاد و فرنگــی  حضرتــی مربیــان تیم هــای کشــتی 
حضــور داشــتند و نفــرات حاضــر پیشــنهادات و 
راهکارهای خود را ارائه داده و در مورد آن بحث و 

بررسی صورت گرفت.
ح شــده در این جلسه  یکی از موارد مهم مطر
با توجه به شــرایط بحرانی، کســب مجوز از ســتاد 
ملــی مبارزه با کرونا و همچنین مشــخص شــدن 
برگزاری قطعی مسابقات از سوی اتحادیه جهانی 
کشتی برای برنامه ریزی به جهت شروع تمرینات 

بود.
از دیگــر موارد عنوان شــده فرصــت کم لحاظ 
شــده تا شــروع مســابقات جهانی و عــدم امکان 
اجــرای چرخــه انتخابــی بــود و پیشــنهاد شــد کــه 
مبنــای انتخاب کشــتی گیران طبق ضوابط ســال 

گذشته باشد.
اولویــت حفــظ  گرفتــن  بــا در نظــر  همچنیــن 
ســالمتی کشــتی گیران بــه دلیل شــیوع ویروس 
کرونــا، در مورد شــرایط برگزاری تمرینات با رعایت 
و  بحــث  نیــز  بهداشــتی  شــیوه نامه های  کامــل 
تبــادل نظر شــد. بر این اســاس برآینــد نتایج این 
جلســه به صــورت مکتــوب جهت تصمیــم گیری 
بــه رئیس فدراســیون کشــتی ارائه خواهد شــد تا 
بــا بررســی ها و تمهیــدات الزم، نســبت بــه اتخــاذ 

تصمیم نهایی اقدام شود.

بازدید از فعالیت رشته های 
پینگ پنگ و دوومیدانی

هگمتانه، گروه ورزش: از فعالیت رشــته های 
پینگ پنگ و دو ومیدانی توسط سرپرست اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان همدان بازرســی به 

عمل آمد.
و  اماکــن  از  بازرســی  برنامه هــای  راســتای  در 
فضاهــای ورزشــی شهرســتان همــدان در جهت 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی توسط مربیان 
و ورزشــکاران، از روند فعالیت رشته های ورزشی 
رشــیدی  توســط  دوومیدانــی  و  پنــگ  پینــگ 
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  سرپرســت 
به اتفاق نماینده هیأت پزشــکی ورزشــی اســتان 

بازرسی به عمل آمد.
العمل هــای  دســتور  نــکات  بازرســی  ایــن  در 
بهداشــتی مــورد بررســی قــرار گرفــت و در برخــی 
را  مربوطــه  مــوارد  شــده  ذکــر  رشــته های  مــوارد 
رعایــت نکــرده بودند که آموزش هــای الزم جهت 

رفع نواقص داده شد.

خبـــــــــــــــر

چتر حمایتی ورزش مالیر 
بر سر جانبازان، معلوالن 

و نابینایان
رئیــس  دیــدار  در  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران شهرســتان مالیر 
و  معلولیــن  جانبــازان  هیأت هــای  رؤســای  و 
نابینایــان بــا ســپهری نیــا حمایــت همــه جانبــه 
اجرایــی  دســتگاه های  همــکاری  بــا  ورزش  از 
شهرســتان عنــوان و مــورد بحــث و تبــادل نظــر 

قرار گرفت.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رؤسای 
نابینایــان در  هیأت هــای جانبــازان معلولیــن و 
دیــدار بــا ســپهری انتصــاب وی بــه سرپرســتی 
اداره ورزش و جوانــان و دهــه کرامــت را تبریــک 
گفتند. در این دیدار مسائل و مشکالت ورزش 
جانبــازان و معلولیــن و نابینایــان مــورد بحث و 
گفتگــو قــرار گرفــت و هیأت ها حمایت ســپهری 
ورزشــی  رشــته های  پیشــرفت  جهــت  در  را  نیــا 
تحت پوشــش و تســهیل دسترســی این قشــر 
از جامعه را به امکانات ورزشی خواستار شدند.

اداره  سرپرســت  نیــا  ســپهری  رضــا  حمیــد 
ورزش و جوانــان شهرســتان مالیــر نیــز ضمــن 
عــرض خیــر مقــدم و تبریــک والدت با ســعادت 
امــام رضــا )ع( اظهــار کــرد: خدمــت بــه جانبازان 
ســربلندی  عــزت،  بــرای  کــه  ســرافرازی  و  عزیــز 
از  خــاک  و  آب  ایــن  از  دفــاع  و  مــردم  امنیــت  و 
جــان خــود گذشــتند و همچنیــن عزیزانــی که با 
توجــه بــه معلولیت های جســمی پــا در میادین 
ورزشــی گذاشــتند و اثبات کردند کــه معلولیت، 
مایــه  و  شــرعی  وظیفــه  نمــی آورد  محدودیــت 

افتخار می دانم.

رئیس هیأت مدیره باشگاه استقالل:

مگر می شود بازیکنان ما کرونا 
غ بگویند؟ نداشته باشند و درو

هگمتانه، گــروه ورزش: رئیس هیأت مدیره 
باشگاه استقالل گفت: مگر می شود بازیکنان 

غ بگویند. ما کرونا نداشته باشند و درو
روز  از نشســت  اســماعیل خلیــل زاده بعــد 
در  اســتقالل  باشــگاه  مدیــره  هیــأت  گذشــته 
مــورد  در  نشســت  گفــت:   خبرنــگاران  جمــع 
مســائل مختلف و همچنین بحث کرونایی که 
بازیکنان ما مبتال شــدند برگزار شد و محوریت 

جلسه روی این موضوع بود.
وی در پاســخ بــه این ســؤال که آیــا در مورد 
مطالبات شــفر و اســتراماچونی صحبت شــد یا 
، گفت: هنوز نه، چیزی در این مورد عنوان  خیر

نشد.
رئیــس هیــأت مدیــره باشــگاه اســتقالل در 
خصــوص اینکــه موضــع ایــن باشــگاه در قبال 
ابتــالی بازیکنــان ایــن تیــم بــه کرونــا چیســت، 
عنــوان کــرد: همــه می داننــد بازیکنان مــا کرونا 
شــروع  از  قبــل  باشــد  یادتــان  اگــر  و  گرفتنــد 
بــه خبرنــگاران گفتــم  بازی هــا مقابــل باشــگاه 
کــه خــود من نیــز به ایــن ویروس مبتال شــدم. 
متأســفانه کســی حــرف مــن را گوش نکــرد و با 
وجــود اینکه اعالم کردم مخالــف برگزاری ادامه 
بازی ها هســتم ولی دیدید که تیم ما در بازی ها 
فدراســیون  می دانســتیم  چــون  کــرد.  شــرکت 
تصمیم گیرنــده اســت اطاعــت کردیــم هــر چند 
دیگــر  باشــگاه های  کــه  هســتید  شــاهد  شــما 
دچــار مشــکل شــدند و خود مــا نیــز درگیر این 

موضوع هستیم.
خلیــل زاده در خصوص اینکه بر ســر تســت 
کرونــای بازیکنــان کــه زیر نظر وزارت بهداشــت 
یا مســؤولین باشــگاه اســتقالل صــورت گرفته 
آمــده،  وجــود  بــه  زیــادی  وحدیث هــای  حــرف 
گفــت: کرونــا یــک ویــروس اســت کــه بــه بــدن 
بــدن  در  روزی  بازیکنــان منتقــل شــده وچنــد 
می مانــد یــا در معــده یــا در گلــو و یــا در بینــی 
می ماند و ایجاد مشــکل می کند. اینکه چگونه 
تشــخیص داده می شــود طبیعتــا با آزمایشــات 

خون ولوله های بینی است.
وی افــزود: مــن یــک ســؤال دارم، نمی دانــم 
می کننــد  ادعــا  و  ندارنــد  بــاور  عــده ای  چــرا 
می شــود  مگــر  نگرفتنــد.  کرونــا  مــا  بازیکنــان 
ایــن  بــه  مــا کرونــا نداشــته باشــیم و بگوییــم 
ویــروس مبتال شــده ایم. تصمیم گیــری در این 
زمینه بر عهده فدراســیون اســت و آنها باید به 

این مسائل رسیدگی کنند.
رئیــس هیــأت مدیــره باشــگاه اســتقالل بــا 
تأکیــد بــر اینکــه مشــکل این باشــگاه بــا کارگزار 
قبلــی حل شــده و رونــدکاری کارگــزار جدید روی 
غلطــک افتــاده اســت، گفت: خیلی از مســائل را 
آقای سعادتمند در جریان هستند و او می تواند 
پاســخ ســؤاالت شــما را بدهــد. در هــر زمینــه ای 

سوال داشته باشید او پاسخگو خواهد بود.
علیــه  نظــری  حجــت  گفــت  خبرنــگاری 
پرسپولیســی ها موضع گیــری کــرده و آیــا دلیــل 
گذشــته{  }روز  امــروز نشســت  در  او  غیبــت 
اظهــار نظــر تند علیه باشــگاه رقیب اســت؟ که 
خلیــل زاده در واکنــش بــه این موضوع پاســخ 
داد: اگــر نظــری صحبتــی انجــام داده از خودش 
باشــگاه  مدیــر  بــا  امــروز  او  ولــی  کنیــد  ســؤال 

هماهنگ کرد و در جلســه غایب بود.

خبـــــــــــــــر
ح کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان در دیدار با سرپرست روزنامه هگمتانه مطر

ظرفیت روزنامه هگمتانه 
برای اعتالی ورزش همدان
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و   � مبــدأ  همــدان  نــوژه«  شــهید»  شــکاری  پایــگاه 
محور عملیات

انتخــاب پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه همــدان بــه 
عنــوان مبــدأ و محــور عملیــات، علیرغــم مرکزیــت و 
حساســــیت تهــران از آن جهــت بــود کــه کودتاگــران 
بیم آن داشــتند که در روز عملیات پس از نخســــتین 
پروازهــا مــردم به پایــگاه هوایی مهرآباد هجــوم برند و 
امکان ادامه عملیات را از بین برده، کودتا با شکست 
مواجــه شــود. پایگاه نــوژه بدین منظور انتخاب شــــد 
کــه هــم دارای هواپیماهــای کافــی بود و هم بــه تهران 
ج از شهر قرار داشت و عالوه  نزدیک بود و هم خار
عناصــر  اینهــا  بــر 

مســتعد و قابــل جذبی نیــز برای کودتاگران داشــت و 
برخــی از ســران کودتا نظیر تیمســار محققی، تیمســار 
ج  ســعید مهدیون، ســروان حمید نعمتی، سروان ایر
ایــران نــژاد و... نیــز در گذشــته در آن پایگاه مشــغول 
بــه خدمــت بــوده انــد و از ایــن جهت بــا این پایــگاه و 
شاغالن در آن آشنایی الزم را داشتند. لذا بنا بر دالیل 
فــوق پایگاه هوایی شــهید نوژه در 60 کیلومتری شــهر 
همدان و در کنار شــهر کبودراهنگ برای شروع کودتا 

انتخاب شد.
افشای کودتا  �

اســــناد گویای آن است که کلیه برنامه ها تا قبل از 
کودتا طبق برنامه پیش رفته بود تا آنکه درســــت سه 
روز قبــل از موعــد کودتــا یکــی از خلبانــان که برای 
همــکاری انتخــاب 
در  بــود،  شــده 
تهــران با ســروان 
نعمتــی  حمیــد 
می کنــد.  مالقــات 
حمیــد نعمتی به او 
مأموریــت  می گویــد 
تــو بمباران بیت امام 
اســت و ما می توانیم 
را  نفــر  میلیــون   5 تــا 
گویــا خلبــان  بکشــیم. 
مقابــل  در  شــده  یــاد 
نــوع مأموریــت و کثــرت 
کشــتار مــردم غافلگیر و 
مــردد می شــود، امــا بــه 
دلیــل تــرس از ســــران 
نمی دانســــت  کودتــا 
وی  بکنــد.  بایــد  چــه 
موضــوع  شــب  آن 
کودتا را با مادرش 

در میــان می گــذارد و مــادر وی کــه بــه شــدت ناراحــت 
شــده بــود در پاســخ می گویــد: تــــو نه تنهــا نباید ایــــن 
بــه انقالبیــون خبــــر دهــی و  را بکنــی، بلکــه بایــد  کار 
جلــوی ایــن کار را بگیــری کــه اگــر غیــر از ایــن باشــد 
شــیرم حاللــت نیســت. این ســخن موجب شــد تا در 
نخســتین دقایق بامداد چهارشــنبه خلبان یاد شــده 
تصمیــم خــود را بگیــرد و بــا پذیــرش احتمــال کشــته 
شــدن توســط ســران کودتــا، ماجــرای کودتــا را افشــا 
کنــد. او پــــس از پرس و جوهای مختلــف، حدود اذان 
صبح خــــود را به منزل آیت ااهلل خامنه ای می رســاند و 
ماجــرا را بازگــو می کند. مقام معظم رهبــری این واقعه 
را چنیــن تعریــف می کننــد: حــدود اذان صبــح دیــدم 
کــه در منــزل مــا را به شــــدت می زنند. مــن رفتم دیدم 
می گویند یک ارتشــــی آمده و با شــــما کار واجبی دارد. 
، با حال کســــل و  دیــدم یــک نفــر تکیه داده بــه دیــوار
آشــفته و خسته سرش را فرو برده. گفتم: شــما با من 
کار دارید؟ بلند شــد و گفت: بله. گفتــــم: چکار دارید؟ 
گفــت: کار واجبــی دارم و فقــــط به خودتــان می گویم... 
من به حرفش حســــاس شــدم... احتمال این بود که 
سوءنیتی داشته باشــد اما دیدم نمی شود به حرفش 
گوش نداد... یک جایی گوشــــه حیاط نشستیم... آثار 
بیخوابی و خیابانگردی و خستگی و هیجان در او پیدا 
بــود. خالصه آنچــه گفت این بود که در پایگاه همدان 
کودتایــی  بــر  تصمیمــی  و  شــده  تشــــکیل  اجتماعــی 
گرفته و پول هایی به افراد زیادی داده اند، به خود من 
هــم پــول داده انــد... قرار اســــت جمــاران و چند جای 
دیگــر را بمبــاران کنیــم. پرســــیدم: کی قرار اســت این 
کودتا انجام شــود؟ گفت: امشب. من دیدم مســــئله 
خیلــی جدی اســــت و بایــد آن را پیگیری کنــم. در این 
بیــن ایــن احتمال را می دادم که یک سیاســــت باشــد 
و بخواهنــد مــا را ســرگرم کنند، اما در عیــن حال اصل 
قضیه آن قدر مهم بود که با وجود این احتماالت الزم 
بــود آن را پیگیری کنیم. چند ســــاعت پس از افشــای 
کودتا به وســیله خلبان یادشــــده، یکی از درجه داران 
تیــپ 23 نوهــد نیز به کمیتــه مســــتقر در اداره 
مراجعــه  مشــترک  ســــتاد  دوم 
افشــای  از  پــس  و  می کنــد 
کودتا و اعتــراف به اینکه قرار 
اســــت به همــراه عده ای دیگر 
در براندازی جمهوری اســــالمی 
شــرکت کنــد، یــک پاکــت حــاوی 
ح عملیات کودتا را در  بخشی از طر
اختیــار کمیتــه فوق قــرار می دهد و 
به این ترتیب به فاصله چند ساعت 

اقدام به »ضد کودتا« می شود و انقالب در برابر خطری 
گاه می شود. که در چند قدمی اش کمین کرده بود آ

ضدکودتا  �
در زمــان ضــد کودتــا ســتادی مرکــب از واحدهــای 
اطالعات سپاه همدان، گروه مهندسی سپاه همدان، 
انجمــن اســالمی نیــروی هوایــی، تعــدادی از کارکنــان 
نــام »ســتاد  بــه  تیــپ نوهــد  نیــروی زمینــی و  مؤمــن 
خنثــی ســازی کودتا« تشــکیل شــد و عملیــات مقابله 
بــه ســرعت در دو محــور  الوقــوع،  بــا کودتــای قریــب 
ح ریزی شــــد. چرا  پــارک اللــه و پایــگاه شــــهید نوژه طــر
کــه پــارک الله محــل تجمــع 40 نفــر از خلبانانــی بود که 
می بایســت با اتوبوس به پایگاه هوایی نوژه رفته و به 
دیگــر خلبانان کودتا بپیوندند. عمــده نیروهای به کار 
گرفته شــده برای خنثی ســازی کودتا، در پایگاه شهید 
نــوژه متمرکز شــد و عملیــات مربوط به پایــگاه نوژه در 
ج پایــگاه بــه اجــرا گذاشــــته  دو قســمت داخــل و خــار
شــــد. و نهایتا ایــن حادثه در حالی که هنــوز به مرحله 
انجام نرســــیده بود، در نطفه با شکســت مواجه شد؛ 
هر چند که ســران شــاخه نظامی، سیاسی و پشتیبانی 
کودتا یعنی بنی عامری، قادســی و قربانی فر با حمایت 

ج از کشور گریختند. ضدانقالب به خار
اطالعیــه ای  طــی  نقــاب  ســازمان  بعــد،  مــاه  دو 

مسؤولیت اقدام به کودتا را پذیرفت.
نقش سپاه همدان در خنثی کردن کودتا  �

ســپاه  وقــت  فرمانــده  نــوروزی«  »طایفــه  ســعید 
پاســداران اســتان همدان چنین روایت می کند:» یک 
روز داغ تیرمــاه بــا مســؤولین ســپاه اســتان در اتــاق 
فرماندهــی نشســته بودیم که مســؤول واحــد دژبانی 
آمــد و گفــت دو نفــر از تهــران آمده انــد و بــا شــما کار 
دارند...آنهــا گفتنــد کــه پایــگاه شــهید نوژه قرار اســت 
امشــب توســط یــک شــبکه برانــداز ســلطنت طلــب 
تصرف شود!...بعد از گفتگو به آنها قبوالندم که خیلی 
دیــر به ما خبر دادید اما بــا این حال کل امکاناتمان را 
بســیج می کنیــم بعد هم ســریع به کلیــه نیروها آماده 
 بــاش دادیــم گفتیم کســی از ســاختمان ســپاه بیرون 
نــرود بچه هــای ذخیــره  ای کــه در ادارات کار می کردنــد 
و بــا ســپاه ارتبــاط داشــتند را هــم فراخواندیــم بــا ایــن 
اقدام توانستیم حدود 50-60 نفر نیرو جمع آوری کنیم 
حتــی فرصت نداشــتیم بــرآوورد نیرو کنیم و هر کســی 
می آمــد بــرای مأموریتــی اعزامــش می کردیم...بیشــتر 
نیروهایمان را به ســمت کارخانه شــن و ماســه)محل 
تجمــع کودتاچیــان( متمرکــز کردیــم تــا آنجــا را تحــت 
کنتــرل کامــل خودمــان داشــته باشــیم بعــد تــا جایی 
کــه در توانمــان بــود بــا کمــک پلیــس راه گشــت های 

جــاده ای راه انداختیــم. تعدادی از بچه هــا را نیز داخل 
روســتاها فرســتادیم تا به روســتاییان بگویند مراقب 
تــردد غریبه هــا باشــند...تعدادی دیگــر از بچه هــا را به 
داخــل پایگاه نــوژه فرســتادیم و به آنها گفتیــم: اگر ما 
را  پایــگاه موفــق شــویم و عناصــر  توانســتیم بیــرون 
دســتگیر کنیم کــه فبهاالمراد! ولی اگر موفق نشــدیم 
شما هر کسی اعم از مرد، زن، پیر یا جوان که خواست 
بــه هواپیماها نزدیک شــود را بی امــان بزنید...دیدیم 
یــک استیشــن دارد از طــرف پایگاه نوژه بــه ما نزدیک 
می شــود عالمــت دادیــم کــه بایســتد امــا ناگهــان بــا 
ســرعت زیــادی از آنجــا دور شــد خودروی ما فرســوده 
بــود و مــال آنهــا قــوی و نو!می دانســتیم کــه بــه آنهــا 
نمی رســیم من یک کلت کالیبر45 داشــتم به ســمت 
خــودرو شــلیک کــردم خــودرو متوقف شــد بــا احتیاط 
آن  نزدیــک رفتیــم دیدیــم کــه همگــی دررفتنــد تــوی 
تاریکی دیگر نتوانســتیم آنها را پیدا کنیم...ما تا صبح 
تــوی جاده ســاوه دنبــال عناصر کودتاچی می گشــتیم 
بعــد هــم برگشــتیم پایــگاه شــهید نــوژه و یکــی یکــی 

عوامل کودتا را دستگیر کردیم«.
امــام خمینــی کــه علیرغم لــو رفتن کودتــا حاضر به 
ترک جماران نشدند در سخنانی پرشور و انقالبی پس 
از خنثــی ســــازی کودتــا در تاریــخ 20 تیر 1359،در اشــاره 
گاه در کودتــا می فرمایند:  بــه همراهی چند روحانــی ناآ
توطئه ای که معلوم اســت چنانچه موفق به کشفش 
هــم نشــده بودیــم و قیــام هــم کــرده بودند، مــردم آن 
را خفــه می کردنــد... مــا از ایــن امــور نمی ترســــیم. ما از 
قشرهای خودمان می ترسیم. شــــما صنف روحانیت، 
همــه »ایدهم ااهلل تعالی«، اگــر چنانچه کارهایی خدای 
نخواسته انجام دهید که از چشم ملت بیفتید ولو در 
درازمــدت، آن روز اســت کــه دیگر فانتوم الزم نیســت 
خــود ملت شــــما را کنار می زنند و ملــت هم بی هادی 
آنهــا... بــرای چندیــن  کاری نمی توانــد انجــام بدهــد و 
ســال دیگر هم که باشد کارشان را آن وقت می توانند 
انجــام بدهند. من خوفم از این اســــت که ما نتوانیم، 
روحانیت نتواند آن چیزی که بر عهده اوســت صحیح 
انجام دهد... یکی از نقشــه های مهم این اســت که... 
روحانیــت را از ملــت جــدا کننــد... تــرس از فانتوم هــا 
نداشــــته باشــید. تــرس از آمریــکا و شــوروی نداشــته 
باشید. آن روز باید ترس داشته باشید که شما پشت 

کنید به اسالم، پشت کنید به مساجد.
نتیجه  �

کودتای آمریکایی به اصطالح«نجات انقالب ایران« 
در کنــار مداخــالت و صدهــا توطئــه سیاســی، نظامــی، 
امنیتــی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک دیگر حاکی 

از خصومــت همه جانبه آمریکا نســبت به ملت ایران 
و انقــالب اســالمی اســت، مــردم انقالبــی و خداجــوی 
کشــورمان با تمسک به اســالم و ایمان به خداوند، در 
ســایه پیــروی از والیــت مطلقــه فقیه این توطئــه را نیز 
ماننــد ســایر تهدیــدات و فتنه هــای اســتکبار جهانــی 

نقش بر آب کرد.
کودتــای نــوژه اولین حرکــت براندازانه مســتکبران 
نیــز  آن  آخریــن  و  نبــوده  اســالمی  انقــالب  مســیر  در 
نخواهد بود و نشان می دهد که آمریکا نه تنها تحلیل 
و شــناخت درســتی از اوضــاع داخلی ایران نــدارد بلکه 
ح هــا و برنامه هایش نیز به تعبیــر امام خمینی)ره(  طر

احمقانه و بسیار ناشیانه است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: در کتاب » دســت خدا بر نقاب « که توســط 
مرکز اســناد انقالب اســالمی منتشــر شــده اســت در رابطه با نقش ســپاه 
همــدان و همافــران انقالبی پایگاه شــهید نوژه در خنثی ســازی کودتا آمده 
اســت: انهدام عناصر کودتا در منطقه  پایگاه هوایی شــهید نوژه به وسیله  
ســپاه همــدان آن قــدر از پیچیدگــی خاص، زمــان اندک و ســرعت عمل باال 
برخوردار بود که با توجه به توان و استعداد کودتاگران و برنامه ریزی دقیق 
آن هــا بــرای تصرف پایــگاه هیچ عامل دیگری غیر از معجــزه و توکل بر ذات 
باری تعالی نمی  توانســت در پشتیبانی از نیروها و پاسداران انقالب در دفع 

این فتنه، ثمرساز باشد.
وضعیــت بحرانــی پیش آمــده و خطــر احتمالــی ســقوط پایــگاه هوایــی 
شــهید نــوژه آن قدر بــرای فرماندهی ســپاه همدان جدی بود کــه در همان 
دقایــق اولیــه  تشــکیل شــورای فرماندهــی، توجــه اعضــا بــر روی نیروهایی 
موجــود، کــه در پــادگان آموزشــی ســپاه همــدان مشــغول گذرانــدن دوره  
آموزشــی بودنــد، جلب شــد. ســردار علــی شــادمانی فرمانده  وقــت پادگان 

آموزشی ابوذر سپاه همدان در این خصوص می گوید:
»بعد از ظهر روز هجدهم تیر بود که برادر طایفه نوروز با من که مسؤول 
آمــوزش پــادگان ابوذر بودم تماس گرفت و اعالم کرد که به تعدادی نیروی 
توانمنــد، ورزیــده و چاالک نیاز دارم و فوری و بدون اتالف وقت نیروها را به 
پایگاه سپاه بفرست. من هم به سرعت تعداد نه نفر از نیروهای ورزیده و 

از نظر جسمانی توانمند را به مقر سپاه فرستادم«.
کــه در عملیــات  پاســداران همــدان،  نیروهــای ســپاه  از  بابــک رضایــی 

خنثی سازی کودتا حضور فعال داشت، در خاطرات خود می گوید:
»در آن زمان در اســلحه خانه ســپاه، بیشتر اســلحه ها »ژ3« بود، هرچند 
تعــدادی اســلحه  یــوزی نیز وجود داشــت و حتی یــک قبضه اســلحه ام پی 
آلمانی در کنار دیگر ســالح ها به چشــم می خورد؛ اما تعداد ژ3 بیشــتر بود. 
فشــنگ این اســلحه نیز بیشــتر از اســلحه های دیگر بود؛ اما به دلیل آنکه 
مدت زیادی از این اســلحه ها اســتفاده نشده بود، به تنظیف و روغن کاری 
نیاز داشــت. این کار با ســرعت زیاد به وســیله  نیروها ی مســتقر در پایگاه 
انجــام گرفــت. ســپس بــا خشــاب گذاری و تقســیم ســالح ها، تمــام نیروها 
 هفتاد 

ً
مســلح شــدند. مجمــوع بــرادران شــرکت کننده در عملیــات تقریبــا

نفــر بودنــد. دو دســتگاه بیســیم نیــز در اختیــار خــودرو فرماندهــی و تیــم 
عمل کننده در محل تجمع کودتاگران قرار گرفت«.

در کنار نیروها و تیم های عمل کننده  سپاه از تعدادی از همافران انقالبی 
پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه نیز اســتفاده شــد. ایــن افــراد که بــا تماس های 
پنهانــی نیروهای ســپاه با آن هــا در داخل پایگاه متوجه اوضاع شــده بودند، 
به عنوان نیروهای عمل کننده از داخل پایگاه هوایی به یاری نیروهای سپاه 
شــتافتند و بــرای درگیــر شــدن احتمالی یــا دســتگیری نیروهــای کودتاگر در 
داخــل پایــگاه منتظر دســتور بودند. مشــکل اساســی نیروهــای ضربت و یا 
همافران انقالبی در داخل پایگاه، نداشتن اسلحه و مهمات بود. چند نفر از 
همافران و افســران انقالبی که از سوی نیروهای سپاه شناخته شده بودند 
و در بیرون پایگاه حضور داشتند، از طریق تماس تلفنی و حضور به موقع در 
پایگاه سپاه همدان در جریان توطئه قرار گرفتند و به کمک برادران سپاهی 
خود آمدند و مقدمات ورود به پایگاه هوایی را فراهم کردند. امیر ســیاوش 
مشیری از خلبانان وقت پایگاه شهید نوژه در خاطرات خود از شکل حضور 

در پایگاه در کنار برادران سپاه می گوید:
»در نیــروی هوایــی از همــان آغازیــن روزهــای پیــروزی انقــالب اســالمی، 

و  درجــه دار  و  همافــر  بــرادران  از  افســران انقالبی، دست تعــدادی 
بــه تشــکیل انجمــن اســالمی زدنــد. ایــن 

نیروهای جوان و انقالبی در حفظ و حراست از انقالب و نگهبانی و امانتداری 
از ادوات و تجهیزات این نیرو در پایگاه های مختلف در کشــور با هوشــیاری 
و از ســِر خلوص و خضوع، به پاســداری از تجهیزات و ســالح های مســتقر در 
پایگاه هــا می پرداختنــد. در عین حال مراقب بودنــد که مبادا عوامل نفوذی 
دشــمن و معاندیــن بــا انقــالب و نهضت اســالمی مــردم ایــران در ارتش به 
تخریب یا صدمه  رساندن به تجهیزات ارزشمند این نیرو اقدام کنند و یا در 

فکر توطئه ای برآیند.
در جریــان کودتــای نقــاب )نــوژه( گــروه ضربــت بــرادران انجمن اســالمی 
پایگاه شــهید نوژه به یاری برادران خود در ســپاه شتافتند و به محض اطالع 
از موضــوع بــا تیــم عملیاتی ســپاه، راهــکار ورود به پایــگاه، همراه با ســالح و 
مهمات را بدون اطالع دژبانی مستقر در ورودی به پایگاه به انجام رساندند«.

کنتــرل و شناســایی ها، ســتوان یار محمداســماعیل  ایــن  از  در یکــی 
قربانــی اصل، یکــی از نیروهای خدوم و انقالبی و از بــرادران همافر نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی به درجه  رفیع شــهادت نائل شد. نامش 
به عنــوان تنهــا شــهید عملیــات خنثی ســازی در کودتــای نقــاب ثبــت و 

ضبط شده است.

نقاب شبکه  سازمانی  ساختار 
کسی بود؟ کودتای نقاب چه  طراح و فرمانده نظامی 

هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: »محمدباقــر بنی عامــری« معــروف به »احســان« و با نــام مســتعار »امید 
احمــدی« از افســران رکــن 2 ارتــش در زمان شــاه بــود که بــه ژاندارمری مأمور شــده بود. او کــه مهم ترین 
نیــروی شــاخه ی نظامــی بــود بــا توجــه بــه ارتباطاتــش حــدود 50 نفــر از مأمــوران سرگشــته ی ســاواک را 
جمــع آوری کرد. بنی عامری با اســتفاده از ســوابقش در رکــن 2 و اطالعات ارتش، ابتدا هســته ی اطالعاتی 
کودتا را ترتیب داد تا بتواند حداکثر اختفا، ســازماندهی و ســرعت در تصمیم و اقدام را بنماید. »عطااهلل 
بای احمدی« از مهم ترین افســران ضداطالعات ارتش شاهنشــاهی هم از همــکاران اصلی کودتای نوژه 

بود که سال ها پیش در دوبی کشته شد.
»اکــرم بــای احمــدی« خواهــر عطــااهلل بــای احمــدی از جملــه همــکاران ایــن کودتا بــود که دســتگیر و 
محاکمــه شــد. »قمر الملوک حجازی« بیوه ی یکی از افســران گارد شاهنشــاهی کــه در روز 21 بهمن 1357 
در نبرد با مردم کشــته شــد، به عنوان همســر موقــت بنی عامری همواره او را همراهــی می کرد. »عزیزقلی 
محمدیان« از افراد ســاواکی بود که به دلیل تخصص فنی برای راه اندازی رادیو به کار گرفته شــده بود. در 

ساختار سازمانی نقاب، محمدباقر بنی عامری رهبر نظامی کودتا بود.
مهم ترین هدف کودتاگران، نیروی هوایی بود و در این راستا »سعید مهدویون« نخستین فرمانده ی 
نیروی هوایی ارتش در دولت موقت که پس از یک روز توســط سرلشــکر »محمد ولی قرنی« بازنشســت 
شــد و »آیــت ا... محققــی«، فرمانــده ی پایــگاه هوایی شــاهرخی )شــهید نــوژه( در رژیــم پهلوی کــه ابتدای 
پیــروزی انقــالب حدود 6ماه زندانی شــد، برای عملیات نقاب جذب گردیدنــد. اما موفقیت کودتاچیان در 

تأمین نیرو از کادر نیروی هوایی به واسطه ی ورود »ناصر رکنی« بود.
وی به لحاظ ویژگی های فردی و تحرک فوق العاده با بسیاری از خلبانان آشنایی داشت و این موجب 
، خلبان  گردیــد کــه بتوانــد بــه ســهولت افــراد مورد نظــر را شناســایی و بــه کودتــا مرتبط ســازد. فرد دیگــر
، 40نفــر خلبان و همافــر فنی از پایــگاه یکم  اخراجــی، »حمیــد نعمتــی« بــود. وی توانســت در عــرض 30روز
هوایــی مهرآبــاد در تهــران و پایگاه ســوم هوایی نوژه در همدان را جذب نماید. یکــی از علل بازده ی باالی 

فعالیت حمید نعمتی، تشکیل تیمی از خلبانان ضدانقالب با محوریت او پیش از ارتباط با کودتا بود.
بنی عامری که پس از ناکامی در کودتا موفق به فرار از ایران شــد در روز سه شــنبه 27 بهمن 1394 در 

شهر لندن درگذشت.

فرمان امام)ره( درباره نحوه رفتار
 با بازماندگان کودتای نوژه:

کودتاچیان نوژه در  خانواده 
کنند دامان اسالم با رفاه زندگی 

هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: ســال 59 ســال 
کلکســیون بحران ها اســت. تنهــا چند ماه پس 
از پیــروزی انقــالب اســالمی، بحران هــای بزرگــی 
یکــی پــس از دیگــری دامــان جمهــوری اســالمی 
همچــون  بحران هایــی  می گیــرد.  را  نفــس  تــازه 
کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، اغتشاشات قومی 
و شــورش های مســلحانه ایــران همــه یکجــا بــر 
کشــور تحمیــل می شــود. مدیــر مقابله بــا همه 
ایــن بحــران هــا، امــام خمینــی اســت. او در کنار 
صــدور فرمان هــای قاطــع بــرای رفــع مشــکالت، 
بــه رحمــت و عطوفــت اســالمی توجــه ویــژه ای 
نشــان می دهــد. نمونه ای از ایــن توجهات ویژه 
را می تــوان در پاســخ امــام)ره( بــه نامــه شــهید 
جــواد فکوری وزیر دفاع وقت در تاریخ 12 بهمن 
1359 یافت. امام در این نامه کوتاه می نویسد:» 
نــوژه در دامــان اســالم و  خانــواده کودتاچیــان 
ملــت اســالمی بــا رفــاه زندگــی کننــد و ســعادت 

خویش را در دنیا و آخرت تأمین نمایند «.

نقش دالورمردان سپاه همدان در خنثی کردن کودتای»نقاب«

که در نطفه خفه شد کودتایی 
هگمتانــه، گــروه همه دانــا: گروهــی از نظامیان وفادار به رژیم پهلوی تالش داشــتند در تابســتان ســال 
1358، کودتایــی بــا نــام »نقاب« که بعــدا به »کودتای نوژه« معروف شــد را با هدف بازگرداندن شــاپور بختیار 
و نابــودی نظــام نوپــای جمهــوری اســالمی، انجــام دهند.آغــاز کودتــا از پایــگاه هوایــی شــهید نــوژه همــدان 
برنامه ریــزی شــده بــود و بــه همین دلیل پس از کشــف و ســرکوب به »کودتای نوژه« شــهرت یافــت. آژانس 
جاسوســی آمریکا »ســیا« به »کودتای نوژه« امید زیادی بســته بود و آن را ضربه نهایی و قطعی بر پیکر نظام 

نوپای جمهوری اسالمی می پنداشت و اهمیت آن را بیش از تجاوز نظامی صدام ارزیابی می کرد.

ج در جریان آن به کار گرفته شــود در تاریخ  این کودتا، از لحاظ تجهیزات نظامی که قرار بود از داخل و خار
کودتاهــای جهــان بی ســابقه بود و امیــد به موفقیت کودتــا تا بدان حد بود کــه حتی اعالمیه پیــروزی آن نیز 
آمــاده شــده و خانــه ای نیز بــرای انتقــال شــریعتمداری)از مراجع تقلیــد آن زمان( بــه تهران اجاره شــده بود. 
شــریعتمداری باید در این خانه مســتقر می شــد و بــه عنوان »رهبر مذهبــی«! کودتا، آن را تأییــد می کرد. اما 
علی رغم تالش کودتاگران، این توطئه قبل از عملیاتی شــدن، کشــف و خنثی شد. آنچه در ادامه می خوانید 

مختصر این ماجرا از شکل گیری تا شکست را شامل می شود:

دست خدا بر نقاب

همافرانی که به یاری نیروهای سپاه شتافتند
بود؟ کسی  چه  کودتا  خنثی سازی  عملیات  شهید  تنها 



  شهرداری همدان

شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمین مسکونی  از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
آدرسدر مزایده )ریال(

زمین مسکونی  معبر 10متری - 1
بلوار بعثت، کوچه میالد4/1940202/2170/800/000/0003/500/000/000قطعه شماره 7

زمین مسکونی معبر 10متری 2
بلوار بعثت، کوچه میالد4/1940205/9372/000/000/0003/500/000/000دوبر  - قطعه شماره 3

   شرایط شرکت در مزایده :
 1- متقاضیان می بایســت مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شهر واریز 
و یا معادل رقــم مذکور ضمانتنامــه بانکی با اعتبار ســه ماهه و یا اوراق مشــارکت بــی نام و یا 
اســناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده و حداکثــر تا پایان وقــت اداری 99/4/29  تحویل 

دبیرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا  نمایند.
 2- متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر 
یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیــل و در پاکت )ج( 

قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3- برنده مزایــده مکلف اســت حداکثر ظــرف هفــت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجــه مزایده 
نسبت به واریز 90% وجه پیشــنهادی اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از 

برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
 4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقداً به حســاب شــهرداری واریز نموده و 
هیچگونه تهاتری قابل قبول نمی باشــد. در صورت عدم واریز نقدی وجــه مورد معامله در موعد 

مقرر سپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
 5- به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهرداری خواهد 
ماند. 

 7- شــرکت  در مزایــده بــه منزلــه قبــول شــرایط و آیین نامه هــای مالــی شــهرداری بوده و 
شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
 9- پس از فراهم شــدن مقدمات انتقال ســند و ابالغ آن به برنده مزایده، وی  مکلف اســت 
ظرف  یک هفته  جهت انتقال ســند و واریز الباقی وجــه )10% باقیمانده( اقــدام نماید در غیر 
اینصورت مزایده ابطال و ســپرده برنده مزایده ضبــط خواهد گردید. ضمناً ســند به نام برنده 
مزایده و یا هرشــخص دیگری که برنده مزایده وی را کتباً با رضایت نامه محضری به شــهرداری 

معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
 10- پیشنهادات رســیده در تاریخ 99/4/30  ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی 

مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

آگهی مزایده
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دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مشارکت همگانی

فراخوان مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط به شماره ج/99/138  

شركت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد اموال زير را از طريق مزايده عمومي 
به فروش برساند  متقاضيان مي توانند با همراه داشــتن فيش بانكي به مبلغ 500/000 ريال واريزي به 
حساب سپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 جهت تهيه اســناد مزايده به دفتر قراردادهای 

شركت آب و فاضالب استان همدان به آدرس مندرج در فراخوان مراجعه نمايند.

زمان خريد اسناد : ساعت اداري از مورخ  1399/04/17 لغايت 1399/04/24
 زمان بازديد : ســاعت اداري از مورخ 1399/04/17 لغايــت 1399/05/04 )بازديد خريداران اســناد مزايده از مورد 

مزايده صرفاً با نامه مدير امور مالی شركت آب و فاضالب استان همدان امكان پذير خواهد بود.(
 آخرين مهلت تحويل پيشنهادها : 1399/05/04

  زمان گشايش پيشنهادها : 1399/05/05 ساعت 9
پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ ســپرده ، تضمين معتبر تســليم يا مبلغ مذكور را به حساب سپهر بانک صادرات 
شــماره 0101396197001  واريز و يا چک بانكي تضميني در وجه شــركت تهيه ويا از مطالبات قطعی تائيد شــده نزد 
شركت بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانتنامه يارســيد واريز وجه يا چک بانكي و يا گواهی مطالبات قطعی تائيد شده را 

ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد ســپرده ، فاقد امضاء، مشروط وپيشــنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، 
سپرده هاي مخدوش، ســپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چک شــخصي و نظاير آن، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.       
محل دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشــنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب 

استان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
 اين آگهي در سايت پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت آب و فاضالب استان همدان درج شده است .

قیمت کارشناسی مقدار )تقریبی(مورد مزایدهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در مزایده 

)ریال(
توضیحات/ محل

360001.440.000.00072.000.000 کیلوگرملوله چدن1

صورت ریز لوازم، پیوســت 
و  بــوده  مزایــده  اســناد 
لیســت، آهــن آالت  مطابــق 
اســقاط آبیــاران  در محــل 
مجتمــع فرهنگــی ورزشــی 
بلــوار  در  واقــع   آبیــاران 
محــل  در  مابقــی  و  بعثــت 
انبــار واقع در جــاده تهران،     
می باشــد. گمــرک  کوچــه 

526352.105.400.000105.270.000 کیلوگرمآهن آالت2

5600010.080.000.000392.400.000 کیلوگرمالکترو پمپ شناور3

100050.000.0002.500.000 کیلوگرمشیر آالت چدن4

60024.000.0001.200.000 کیلوگرمچدن اسقاط5

18219.000.00010.950.000 دستگاهالکترو پمپ6

2000120.000.0006.000.000 کیلوگرمپالستیک و پلی اتیلن7

1450.000.00022.500.000 دستگاهباالبر هیدرولیکی8

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/17             تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/18

)نوبت اول(

استقبال باال، کتاب »حمید حسام« را به چاپ دوم رساند
اجتماعی مسائل  از  جدیدی  الیه  تحمیلی،  جنگ  از  زنان  خاطرات 

هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »مهاجر سرزمین 
آفتاب«، تازه ترین اثر حمید حســام با استقبال خوب 

مخاطبان به چاپ دوم رسید.
اثــر  تازه تریــن  آفتــاب«،  ســرزمین  »مهاجــر  کتــاب 
حمید حســام است که با همکاری مسعود امیرخانی 
 در دســترس عالقه منــدان بــه خاطــرات دفــاع 

ً
اخیــرا

مقــدس قــرار گرفتــه اســت، ایــن کتــاب هم زمــان بــا 
فعالیــت نمایشــگاه کتــاب مجــازی انتشــارات ســوره 

مهر چند روز پس از رونمایی به چاپ دوم رسید.
اســتقبال خــوب از کتــاب حمیــد حســام موجــب 
شــد چاپ اول آن به اتمام برســد و چاپ دوم این اثر 

عرضه می شود.
این کتاب، روایتی است از زندگی تنها مادر شهید 
کونیکــو  خانــم  مقــدس،  دفــاع  ســال  هشــت  ژاپنــی 
یامأمــورا کــه بعــد از ازدواج بــا یــک ایرانــی، نــام »ســبا 
بابایــی« را انتخــاب می کنــد، در این کتــاب از زندگی پر 

فراز و نشــیب خود ســخن گفته اســت: از زمانی که با 
همراهی و همدلی همســرش با اســالم آشنا می شود 
تــا دورانــی کــه وارد ایران می شــود و شــاهد اتفاقات و 
حوادث متعددی از جمله قیام خرداد 42 و در نهایت 

پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی است.
حســام کــه تجربــه خوبــی در خاطره نویســی دفــاع 
ثــار متعــددی از او از جملــه  مقــدس دارد و تاکنــون آ
« و »وقتی مهتاب گم شــد« منتشــر  »خداحافظ ســاالر
آفتــاب«  ســرزمین  »مهاجــر  می گویــد  اســت،  شــده 

متفاوت ترین اثر اوست.
او معتقــد اســت خاطــرات زنان از جنــگ تحمیلی، 
الیه جدیدی از مسائل اجتماعی دهه 60 را پیش روی 

مخاطب می گذارد.
وی در مراسم رونمایی از این کتاب گفت: خاطرات 
کونیکو یامأمورا »سبا بابایی« دربرگیرنده مجموعه ای 
شــاید  اســت.  بی بدیــل  و  شــگفت انگیز  اتفاقــات  از 

ســادگی  بــه  را  زندگــی  ســال   80
 265 کتــاب  یــک  در  نمی تــوان 
صفحــه ای نوشــت، امــا وقتی به 
دو ســاحت کتاب نگاه می کنیم، 
عالقه منــدان  کــه  کســانی  بــرای 
جــذاب  هجرت انــد،  موضــوع 
اســت. از طرفی جذابیت بیشــتر 

ایــن کتــاب هجرت معنایــی اســت کــه راوی از ژاپن به 
ایران و با ورود به دین اسالم، آن را برمی انگیزد.

ســرزمین  »مســافر  کتــاب  جــذاب  نــکات  بــه  وی 
آفتــاب« اشــاره کــرد و عنوان کــرد: در شناســنامه هیچ 
کسی غیر از خانم یامأمورا نام مادر شهید ژاپنی نوشته 
نشــده است و هیچ شــخص ژاپنی غیر از ایشان کارت 
بســیج مســتضعفین نــدارد، همیــن چنــد موضــوع و 
مصداق کافی است که بدانیم ما با یک موضوع بسیار 
جذاب در کتاب مهاجر سرزمین آفتاب روبرو هستیم.
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عاقــالن نــزد  بدنامی ســت  چــه  گــر 

را نــام  و  ننــگ  نمی خواهیــم  مــا 

غــرور بــاد  ایــن  از  چنــد  درده  بــاده 

را نافرجــام  نفــس  ســر  بــر  خــاک 

حافظ
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امام علی علیه السالم:

صدقه و وقف دو ذخیره اند، آنها را برای روز خودشان 
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عکس روز مسابقات دوچرخه سواری حلقه های صالحین ناحیه همدان

حضرت زهرا)س( برای همه خیرخواهی کرد 
برای خودش چیزی نخواست

در قــرآن کریــم آمــده اســت: آنهــا دیگــران را بــر خــود مقــدم می دارنــد هرچنــد 
خودشان بسیار نیازمند باشند.

، نکوترین نیکوکاری و باالترین  حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: ایثار
مرتبه ایمان است.

حکایــت: امــام حســن مجتبــی)ع( نقــل می فرماینــد: در دوران کودکــی شــبی 
نظاره گر نماز شب خواندن مادرم )حضرت زهرا سالم ا... علیها( بودم. متوجه 
شــدم ایشــان یکایک مســلمین را دعــا می کند اما با کمال تعجــب دیدم برای 
خــود دعایــی نکــرد! فردا از مادر ســؤال کردم چرا در نماز همــه را دعا کردی اما 

برای خودت دعایی نکردی؟ پاسخ دادند: پسرم، اول همسایه سپس خود.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

جاده خیال
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: کاریکلماتــور نثر اســت. بــازی زبانی دارد تــا بتوانــد گفتنی ها 
را دیدنــی کنــد. کاریکلماتــور طنــز دارد و از نظــر معنایــی، صراحت دارد. از چنــد معنایی 
، معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دســتی هاست.  واژه ها ســود می برد. کاریکلماتور
ســابقه ای در ادبیــات کهــن بــه عنــوان یک ژانــر ندارد. امــا می شــود نمونه هایــی در نثر 
و نظــم از آن پیــدا کــرد. جمــالت در ایــن نــوع از نثــر بــا ذهــن خواننــده بــازی می کننــد و 
اندیشــه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ســتون جمالتی به ســبک کاریکلماتور 

آورده شده است.

دل المپ سوخته هرگز روشن نمی شود.
پنجره خیال زیاد که باز بماند، سر آدم را سرما می زند.

اتوبوس خراب، مسافر جاده خیال شد.
دلش نابینا شد، کورعشقی گرفت.

درختان لب برکه با انعکاسشان در آب هم خنک می شوند.

کاریکلماتور

وصیت نامه شهید علی اکبر استهری

شدم آشنا  حقیقی  زندگی  معنای  با 
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیــر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمــات از قلب 
تــش کــدام خمپــاره  پرشــورت جــاری می شــد؟ زیــر آ
وآمــاج کــدام گلولــه برایــم نوشــتی حــرف هایــت را؟ 
چــه حالــی داشــتی وقتی بــا تمــام وجــودت جانت را 
می نوشــتی  و  پرپــر  واژگان  البــالی  بــودی  گذاشــته 
از  گلگــون،  افق هــای  از  می نوشــتی  عبــورت؟  از 
تــو  تفتیــده.  خاک هــای  در  روییــده  جوانه هــای 
می نوشــتی و امــروز منم کــه می خوانمــش، منم که 
صــدای تو شــده ام در خواب هــای ســنگین دنیا. تو 
می نوشــتی و امروز مائیــم که کلمات تــو را فریادیم، 
،  ای  چشــم هایت را بیداریــم و دســتانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!
تعرفنــی  لــم  ان  فانــک  نفســک  عرفنــی  اللهــم 
نفســک لــم عــرف رســولک اللهــم عرفنــی رســولک 
فانــک ان لــم تعرفنــی رســولک لــم اعــرف حجتــک 
اللهــم عرفنی حجتــک فانک ان لــم تعرفنی حجتک 

ظللت عن دینی.

اى خــدا تــو مــرا بــه خــود بشــناس کــه اگــر بــه 
شــناخت.  نخواهــم  را  رســولت  نفرمائــی  خویــش 
اى خــدا تــو رســولت را بــه مــن بشناســان وگرنــه 
تــو حجتــت  حجتــت را نخواهــم شــناخت. خدایــا 
را بــه مــن بشناســان وگرنــه از دیــن خــود گمــراه 
چــه  پــروردگارا،  پــاک  معبــودا،  شــد.  خواهــم 
باشــکوه  چــه  و  جمالــت  جلــوه گاه  زیباســت 
اســت نمایشــگاه جاللــت. در حیرتــم اى خداونــد 
بی همتــا کــه این منم کــه افتخار راز و نیاز در این 

ســاعت با تو نصیبم شد.
آرى اى رب اعــالى مــن؛ ایــن منم ولــی نه آن من 
کــه روزگار بس طوالنی مرا از دامــان مهر و محبتت 
گرفتــه در بیابــان بــی ســر و تــه و ســراب آب نمــاى 
زندگــی حیوانــی رهایم ســاخته بود. ایــن همان من 
مشــتاق به دیــدار شــکوه و جالل و جمال توســت 
کــه معناى زندگی حقیقی را براى من آشــنا ســاخت 
و چه آشــنایی شــیرین و روح افزایی در این لحظات 
کــه شــعاع خورشــید کمــال اعــال بــر ســطوح روحــم 

تابیــدن گرفته و جز نور و جهــان نورانی چیزى دیگر 
نمی بینــم می فهمــم که مرده ُبدم زنده شــدم گریه 
ُبــدم خنــده شــدم، دولــت عشــق آمد و مــن دولت 

پاینده شدم.
خــداى مــن! اى خداى مهربــان من! آیــا این منم 
کــه نام تــو را بر زبانم مــی آورم؟ این منم کــه خدا خدا 
بــرون و درون  پــروردگار مــن! اى دانــاى  می گویــم؟ 
مــن! پیــش از ایــن بــر آن بــودم کــه بــراى وصــول به 
دارم  پیــش  در  دراز  و  دور  بــس  راه هــاى  بارگاهــت 
باید مســافت ها طی کنــم و از منزلگاه هاى خطرناک 
و ناپدیــد بگــذرم حــاال می فهمــم کــه مــن از گل آدم 

شنیدم بوى تو راه ها پیموده ام تا کوى تو.
پــس خواهــم لب ببنــدم و خاموش بنشــینم باز 
همان امواج اســت که با نفس هاى آتشــینم سر به 
بارگاهت می کشد و در منزل اناالیه راجعون می آرمد 
ســخن زیــاد اســت امــا کیســت کــه بفهمد چــه خبر 

است در این مملکت؟
بخشی از وصیتنامه شهید علی اکبر استهری به نقل از  خبرگزاری فارس

ایستگاه آسمان


