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قابل توجه شهروندان گرامی

 عوارض معوقه
 جرائم ماده صد

سال 1398و قبل از آن 

جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری منطقه دو مراجعه فرمایید

روابط عمومی شهرداری منطقه 2 همدان

شهرداری و شورای اسالمی شهر مریانج

تبریک و تهنیت

بـا کمـال مسـرت و افتخـار انتصـاب حضرتعالـی را کـه نمـاد بـارزی از 
توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، 
تبریـک عـرض مینمائیم. امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد 
اهداف عالی نظـام و خدمت به همشـهریان عزیز موفق و سـربلند باشـید.

جناب آقای مهندس فرهاد فرزانه
معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان

هدایت فاضالب بازار
و خیابان باباطاهر

 به تصفیه خانه

با هدف رونق بخشی به کسب و کار 
و تسهیل در رفت و آمد انجام گرفت:

هدیه 500 میلیونی 
منطقه چهار شهرداری 

به کسبه خیابان دباغ خانه

همدان 8 درجه سرد می شود

دالالن بالی جان بازار 
سیب نهاوند

ایجاد صنایع تبدیلی راه حل جلوگیری 
از خام فروشی

یک سال و نیم از وعده مدیرکل گذشت؛

پیکر رها شده 
»یخدان میرفتاح« در مالیر

گزیده ها
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مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران:

خ باروری در ایران  نر
کمتر از سطح جانشینی است

18 تا 30 ساله ها 
نیمی از جان باختگان سوانح رانندگی

عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت 
در صدر جان باختگان حوادث جاده ای
مدیــــرکل راهــــداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان 

همدان گفت: 18 تا 30 ساله ها نیمی از جان باختگان 
تشــــکیل  را  همــــدان  اســــتان  در  رانندگــــی  ســــوانح 

گــــزارش هگمتانــــه، مصطفی  می دهنــــد. به 
کنفرانس  ویدئــــو  در  دیروز  ظهــــر  پناهنده 
برنامه ریزی دهه ایمنی که با هدف افزایش 

ایمنی و کاهش سوانح و حوادث رانندگی 
در جاده ها، نام گذاری شده است.

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با هگمتانه:

بازآفرینی و بازگرداندن آرامش 
ضرورت مرکز محله کهن ُکلپا

تمام شــــهرهای تاریخی ایران دارای بافت و ساختاری 
قدیمی و بــــاارزش بوده انــــد که طی گذشــــت زمان 
دچار تغییــــرات و تحوالتــــی شــــده اند. از جمله این 
شــــهرها می توان شــــهر تاریخی همدان را نام برد که 

و  است  بوده  بسیاری  قدیمی  محالت  دارای 
آن محله ها در دل شهر  امروز تعداد کمی از 

باقــــی مانده اند. یکــــی از محله های قدیمی 
که هنوز چمن و مرکز محله  شهر همدان 

آن پا برجاســــت و نام خــــود را حفظ کرده 
است.

حجت االسالم فالحی در واکنش به سخنان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

نبود نیروی واجد شرایط بومی صحت ندارد
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حاجی بابایی، نماینده مجلس در صحن شورا:

تبدیلمیشود همدانبهقطبفرهنگیکشور
زمین مناسب برای پردیس سینمایی و موزه هنرهای معاصر تعیین تکلیف شود

 عسگریان، رئیس شورا: تأکید بر همت شورای پنجم برای اعتالی فرهنگ شهر
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استان همدان در شرایط هشدار جدی

کرونا جان 618 همدانی را گرفت
بهداشــــتی  معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابــــن ســــینا گفت: اســــتان 
همدان در بدترین شــــرایط و گسترده ترین موارد شیوع 

از تیر قرار دارد. کرونا 
به گزارش هگمتانه، منوچهر کرمی با اعالم هشــــدار جدی 
و وضعیــــت قرمز در اســــتان همدان، گفت: شــــرایط این 

اســــتان در زمینه شــــیوع و ابتال به کرونا بســــیار خطرناک 
اســــت و حتی اوج تعداد بیماران کرونایی بستری شده در 

تیر ماه امسال هم به این تعداد نرسیده است.
وی بیان کرد: تا روز یکشــــنبه در شهرستان های همدان 
، مالیر 864، نهاوند 466، بهار 304، کبودراهنگ  1895 نفر
301، تویســــرکان 223، اســــدآباد 114 و در فامنیــــن 68 نفر 

بیمار جدید شناسایی شدند.
معاون بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا با 
اعالم اینکه در حال حاضر تعداد موارد مثبت کرونا از بین 
بیماران بســــتری در اســــتان به 4 هزار و 612 بیمار رســــید، 
گفت: از آغاز شــــیوع کرونا تاکنون، تعدا فوت شــــدگان در 

استان همدان به 618 نفر رسید.

ج  از مرز به همدان دومین محموله کمک پزشکان خّیر خار
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: معاون درمان دانشــــگاه 
علوم  پزشــــکی ابن ســــینا از اهدای تجهیزات پزشکی به 
بیمارســــتان های همدان توسط پزشکان خارج از کشور 

داد. خبر 
از اهدای  ابراهیــــم جلیلی دیــــروز  گــــزارش هگمتانه،  به 
تجهیزات پزشــــکی به مراکز درمانی استان توسط خیران 
خارج از کشــــور خبر داد و اظهار کرد: دومین کمک های 
اروپا و امریــــکا به همدان  ایرانی ســــاکن  پزشــــکان خّیر 

شد. انجام 
وی بیان کــــرد: تعــــدادی تجهیزات بیمارســــتانی مرتبط با 
درمان بیماران کرونایی توسط خیران ایرانی خارج از کشور 

به منظور استفاده در بیمارستان های استان به دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا اهدا شد.

معاون درمان دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا ضمن 
قدردانــــی از ایــــن اقدام نیک گفــــت: این خیــــران با وجود 
سکونت در خارج از ایران به یاد هموطنان خود هستند و 

ما قدردان آنها هستیم.
وی بیــــان کــــرد: این دســــتگاه ها شــــامل پنج دســــتگاه 
ســــی.پی.آ.پی، یــــک دســــتگاه ســــونوگرافی پرتابل، پنج 
دســــتگاه تب ســــنج و ســــه عــــدد عینــــک طبــــی و یــــک 
عــــدد پالس اکســــیمتری اســــت که بــــرای اســــتفاده به 
)عــــج(  عصر ولــــی  و  همــــدان  بعثــــت  بیمارســــتان های 

تویسرکان تحویل داده شد.
از مردم خواســــت رعایت شــــیوه  اینکه  جلیلــــی ضمن 
ود:  افز دهند  قــــرار  توجه  مــــورد  را  بهداشــــتی  نامه های 
وس  ویر به  شــــدن  لوده  آ از  پیشــــگیری  راه  اصلی ترین 
از ماســــک و رعایت فاصلــــه اجتماعی  ونا اســــتفاده  کر

است.
وی خاطرنشــــان کــــرد: اولین کمک خیران خارج از کشــــور 
اردیبهشت ماه ســــال جاری بود که شــــامل دو دستگاه 
الکتروشــــوک، چهار دســــتگاه ساکشــــن جراحــــی پرتابل 
و دو دســــتگاه مانیتورینــــگ رنگی عالئــــم حیاتی تحویل 

بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان نهاوند شد.

187 خانوار مددجوی کمیته امداد امام)ره( صاحب خانه شدند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کمیتــــه امداد 
امام)ره( اســــتان همدان بیان کرد: 179 خانوار روستایی و 
8 خانوار شــــهری تحت حمایت این نهاد در 6 ماه امسال 

صاحب سرپناه مناسب شده اند.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه بابیان اینکه ســــاخت 
مسکن 179 خانوار روســــتایی تحت حمایت این نهاد در 
سال 99 به پایان رسیده است و صاحب مسکن مناسب 
شــــده اند، گفت: 57 واحد در مناطق محروم و 122 واحد در 

منطقه غیر محروم احداث شده است.
ترکمانه با اشــــاره به این مطلب که احــــداث این واحدها 13 
میلیارد و 901 میلیون تومان هزینه دربر داشته است، ادامه 
داد: این مبالغ از طریق اعتبارات دولتی، زکات، تســــهیالت 
صندوق امداد والیت، صدقات، تسهیالت سایر بانک ها و 

آورده خود مددجویان پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان همدان همچنین از 
احداث و ساخت 8 واحد مسکونی دیگر برای مددجویان 

شــــهری خبر داد که بــــا پرداخــــت 160 میلیــــون تومان به 
اتمــــام رســــیده و کلید آن نیــــز تحویل مددجویان شــــده 
است و ادامه داد: مســــاحت واحدهای ساخته شده برای 

مددجویان به صورت میانگین بین 60 تا 70 متر است.
وی در ادامه بابیان اینکه یک واحد نیمه تمام شــــهری نیز 
توسط این نهاد امسال به پایان رسید، ادامه داد: ساخت 
5 واحــــد نیمه تمام روســــتایی نیز در مناطــــق غیر محروم 

استان به پایان رسیده است.
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18تا30سالههانیمیاز
جانباختگانسوانحرانندگی

عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت 
در صدر جان باختگان حوادث جاده ای

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســــتان همدان گفت: 18 تا 30 
ســــاله ها نیمی از جان باختگان ســــوانح رانندگی در 

استان همدان را تشکیل می دهند.
گزارش هگمتانه، مصطفــــی پناهنده ظهر دیروز  به 
که با  کنفرانــــس برنامه ریزی دهــــه ایمنی  در ویدئو 
هــــدف افزایش ایمنی و کاهش ســــوانح و حوادث 
اســــت،  شــــده  نام گــــذاری  جاده هــــا،  در  رانندگــــی 
جانباختگان  از  توجهــــی  قابــــل  درصد  کــــرد:  اظهار 
و  پیــــاده  عابــــران  بــــه  مربــــوط  جــــاده ای  حــــوادث 

است. موتورسیکلت سواران 
از  درصــــد   50 حــــدود  متأســــفانه  کــــرد:  بیــــان  وی 
جان باختگان نیز جوان و دارای ســــنی بین 18 تا 30 
سال هســــتند و عدم اســــتفاده از کاله ایمنی نیز بر 
افزایش شــــدت جراحات و مرگ موتورسواران تأثیر 

زیادی دارد.
وی افــــزود: از طرف دیگر ایــــن جان باختگان و افراد 
جــــزو نیروهای مولــــد و جوان کشــــور هســــتند که 
نبودشــــان بدون شک خســــارات جبران ناپذیری بر 

کشور تحمیل می کند.
مدیــــرکل راهداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان 
همــــدان ادامــــه داد: یکــــی از طرح های مهــــم حوزه 
حمل و نقل استان، اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبان 
موتورسیکلت است که هر ســــاله در قالب برگزاری 
دوره های آموزشی و توزیع اقالم ایمنی در استان اجرا 

می شود.
وی با بیان اینکه در سال 98 بیش از 600 کاله ایمنی 
بین راکبان موتور ســــوار توزیع شــــده اســــت، یادآور 
شد: پارسال طرح های پنج گانه ارتقای ایمنی شامل 
ایمن سازی در زمینه آشکارسازی کامیون ها، ادوات 
کشاورزی، وانت بارها، عابران پیاده و موتورسیکلت 

سوارها انجام شده است.
پناهنــــده در ادامــــه بــــا تأکید بــــر اینکه در راســــتای 
آمــــوزش و ترویــــج رعایت نــــکات ایمنی بــــه منظور 
کاهش ســــوانح و حوادث جاده ای با دســــتگاه های 
، پلیس راه،  مرتبــــط از جمله جمعیــــت هالل احمــــر
اورژانــــس، صــــدا و ســــیما، آمــــوزش و پــــرورش و... 
هماهنگی های الزم انجام شده است، ابراز کرد: همه 
گروه های مختلف مردم بــــه نحوی از جاده ها و راه ها 
اســــتفاده می کنند و همچنین از حوادث و ســــوانح 

جاده ای مستثنی نیستند.
وی تأکید کــــرد: نام گذاری 14 تا 25 آبان ماه به عنوان 
دهه ایمنی راه ها فرصت بســــیار مناسبی را در اختیار 
ما قــــرار داده تا با آمــــوزش و ترویج نــــکات ایمنی در 
جهت افزایــــش ایمنی و کاهش ســــوانح و حوادث 

رانندگی قدم مؤثری را برداریم.
مدیرکل راهداری استان همدان بیان کرد: ما باید از 
دوران کودکی رعایــــت قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی را به فرزندانمان آموزش دهیم که در همین 
زمینه ایــــن اداره کل با اعــــزام کارشناســــان خود به 
مدارس حاشیه راه ها و دیگر مدارس اقدام به توزیع 
بســــته های آموزشــــی و ایمنی در بین دانش آموزان 

می کند.
آرام ســــازی ترافیک های  وی افــــزود: آشکارســــازی و 
عبوری در محورهای مواصالتی استان، توزیع کتابچه 
و بروشور آموزشی و اقالم تبلیغی و همچنین نصب 
تبلیغات محیطــــی از دیگر اقدامات انجام شــــده به 

منظور هفته ایمنی است.

هدایت فاضالب بازار
و خیابان باباطاهر 

به تصفیه خانه
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: معــــاون بهره برداری 
و توســــعه فاضالب شــــرکت آب و فاضالب همدان 
از هدایــــت فاضــــالب بــــازار و خیابــــان باباطاهــــر به 

تصفیه خانه خبر داد.
به گزارش هگمتانه، فرهاد بختیاری فر دیروز از پایان 
عملیات اجرایی بخشــــی از خطــــوط اصلی فاضالب 
شــــهر همدان از میدان باباطاهر تا میدان سپاه خبر 
داد و اظهــــار کرد: عملیات اجرایی بخشــــی از خطوط 
اصلی فاضالب زیر حوزه کلکتور سی شهر همدان با 
لوله پلی اتیلن 800 میلیمتر به طول 500 متر با عمق 
متوســــط ســــه ونیم متر با ســــاخت 5 فقره منهول 

بتنی به پایان رسید.
وی افزود: با اجرای این کلکتور فاضالب مناطق بازار 
، همچنین فاضالب کانال  همدان، خیابان باباطاهر
ســــنتی زیر حوزه هایی که قبــــال به رودخانــــه تخلیه 
می شد، جمع آوری و به تصفیه خانه فاضالب همدان 

هدایت شد.
و  آب  فاضــــالب  توســــعه  و  بهره بــــرداری  معــــاون 
احداث  دلیــــل  به  کــــرد:  اضافه  همــــدان  فاضالب 
تقاطــــع غیرهمســــطح در میدان ســــپاه همچنین 
تأسیســــات زیرســــاختی متعدد در این منطقه در 
صــــورت عدم اجــــرای ایــــن کلکتور در ایــــن مقطع 
زمانــــی بعد از احــــداث پل، اجــــرای کلکتور ممکن 
نبــــود و هزینه هــــای فراوانــــی را بــــه شــــرکت آب و 

می کرد. تحمیل  فاضالب 
وی اضافه کرد: با پیگیری های فراوان حوزه معاونت 
بهره بــــرداری و توســــعه فاضالب و امور آبفای شــــهر 
همدان عملیــــات اجرایی با زمان مناســــب و بدون 
وارد آمدن خســــارت به تأسیســــات زیرســــاختی به 

پایان رسید.

خبــر

استاندار همدان تأکید کرد:

تالش شهرداران برای جذب سرمایه گذار

گفت:  همدان  اســــتاندار  همدان:  خبر  وه  گر هگمتانه، 
شــــهرداران بایــــد بــــا اســــتفاده از مشــــاوران باتجربه و 
دعوت از ســــرمایه گذار جایگاه شــــهر را ارتقا دهند و در 

باشند. درآمدزا  کارهای  فکر 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، سیدســــعید شــــاهرخی عصــــر 
همیــــاری  ســــازمان  شــــورای  نشســــت  در  یکشــــنبه 

ود: مدیریت شهری  شهرداری های اســــتان همدان افز
، اندیشــــه و تدبیر اســــت و بــــا پول حل  بــــر مبنای فکر

. د نمی شو
تنگاتنــــگ  ارتبــــاط  صــــورت  در  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
کم  کوتاهی و  شــــهرداران با مردم، کمبودها به حساب 
تمامی  انجام  ود:  افز نمی شــــود،  گذاشــــته  شما  توجهی 

از  بیشتر  نباید  شــــهرداری  از  وندان  شــــهر درخواســــت 
بکشد. طول  ماه  یک 

اســــتاندار همدان از شــــهرداران خواســــت در مالقات 
چهــــره به چهره و گفت و گو با مردم در محافل مختلف 
و با اســــتفاده از فضــــای مجازی و ظرفیت شــــبکه های 

اســــتانی مردم را از عملکرد خود باخبر کنند.
شــــاهرخی در ادامه خاطرنشــــان کرد: آمریکا و استکبار 
وج از برجام تصور داشــــتند در طول ســــه  جهانــــی با خر
را  ایــــران  اقتصادی  و  سیاســــی  نظــــام  می تواننــــد  مــــاه 
تنومند  درخــــت  ریشــــه های  به  توجه  با  اما  وپاشــــند  فر

انقالب به هدف خود دســــت نیافتند.
شــــاهرخی ادامــــه داد: پاســــخ ملــــت مــــا بــــه تأســــی از 
کیــــدات رهبــــر انقالب، مقاومــــت در برابــــر قلدری و  تأ
ورگویی اســــت زیرا ما برای اســــتقالل کشــــور خون ها  ز
ودگــــذر دنیا،  وز بــــه خاطــــر لذت هــــای ز دادیــــم و امــــر

نمی گیریم. نادیده  را  ارزش ها 
تعطیلــــی   ، اســــتکبار هــــدف  کــــرد:  عنــــوان  شــــاهرخی 
وش نرفتــــن نفــــت  واحدهــــای تولیــــدی کشــــور و فــــر
بــــود، اما ظرفیت بــــزرگ جمهوری اســــالمی با دور زدن 

آنها را محقق نکرد. تحریم ها نقشــــه های 
وی کشــــور را در یــــک جنــــگ ناجوانمردانــــه اقتصادی 
ود: ارکان  که بــــر ما تحمیل شــــده توصیــــف کرد و افــــز
آحــــاد مــــردم در شکســــت محاصره  مختلــــف نظــــام و 

دارند. نقش  دشمن 
و  ود دار اســــتاندار همدان با بیان اینکه اجازه ندادن ور
و پول به کشــــور پلیدترین تصمیمی اســــت که در کاخ 
ســــفید گرفته شده که شدیدترین فشارها را به مردم و 
ود: با همت مســــؤوالن،  تولیدکننده تحمیل کرده، افز

وی دوش مردم کم شود. این فشــــار باید از ر
شدید  هجمه  و  تحریم ها  شــــرایط  کرد:  عنوان  شاهرخی 
را در تنگنای مالــــی، اقتصادی و  ونا، مــــردم  کر وس  ویر
ســــالمت قرار داده که اگــــر همت بلند دولــــت نبود با 

می کرد. برابری  بزرگ  فاجعه  یک 
ونا  به گفتــــه وی درایت رئیس جمهور و ســــتاد ملی کر
در اهمیت به معیشــــت در کنار ســــالمت مردم و طرح 
کمک  مــــردم  وضع  بهبــــود  در  ســــالمت،  نظــــام  تحول 

است. داشته  شایانی 
با  وزه  امــــر خواســــت  مســــؤوالن  از  همدان  اســــتاندار 

خدمــــات حداکثــــری، فشــــارهای حداکثــــری اقتصادی 
و اجتماعــــی به مــــردم را کاهش دهند و در این راســــتا 
جایــــگاه رفیــــع شــــهرداری در بهبــــود محیــــط زندگــــی، 
بهبود فضای کســــب و کار و خدمــــات عمومی در همه 
وانی مردم نقش بســــزایی دارد. زمینه ها، در تخلیه بار ر

مجیــــدی: پیشــــرفت 25 درصدی مجتمــــع تجاری  �
مسکونی بلوار بعثت

اســــتان  شــــهرداری های  همیاری  ســــازمان  مدیرعامل 
همــــدان نیــــز گفت: بــــا حمایــــت و همراهی اســــتاندار 
20 ماه گذشــــته در ســــازمان انجام  اقدامات مؤثری در 
الت  آ از فعال شــــدن واحد ماشــــین  که می توان  شــــد 
از تعطیلی و تأمیــــن پنجاه درصد هزینه های جاری  بعد 

برد. نام  آن،  درآمد  محل  از  سازمان 
ح  طر  : د ا د مه  ا د ا ی  مجیــــد ی  مهد  ، نــــا یر ا ز  ا نقل  بــــه 
ل  ســــا که  بعثت  ر  ا بلــــو نی  مســــکو ی  ر تجــــا مجتمــــع 
ن  آ یی  ا جر ا ت  عملیــــا  ، نــــه ا و پر فتــــن  گر بــــا  شــــته  گذ
یکی  فیز فت  پیشــــر صــــد  ر د  2 5 ن  کنــــو تا  ، شــــد ز  غا آ
ن  ما ز ســــا ی  ا بــــر جهــــی  تو بــــل  قا ه  د و فــــز ا ش  ز ر ا و 

. ست ا شته  ا د

با هدف رونق بخشی به کسب و کار و تسهیل در رفت و آمد انجام گرفت:

هدیه 500 میلیونی منطقه چهار شهرداری به کسبه خیابان دباغ خانه
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــــهرداری منطقه 
چهــــار همدان با هدف رونق بیشــــتر کســــب و 
کار در خیابــــان دباغ خانه و تســــهیل در رفت و 
آمد خودروها با هزینــــه 500 میلیون تومان این 

خیابان را آسفالت کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، مســــؤول ناحیــــه یک 
شــــهرداری منطقه چهــــار همــــدان درخصوص 
گفت:  دباغ خانــــه  خیابــــان  آســــفالت   عملیات 
با توجــــه به اینکــــه ایــــن خیابــــان از معابر مهم 
دسترســــی شــــهروندان به بازار همدان اســــت 
و روزانه زیــــر بار ترافیــــک پرحجمی قــــرار دارد، با 
تصمیم مدیــــر منطقــــه در اولویــــت پروژه های 

آسفالت شهرداری منطقه چهار قرار گرفت.
در  اینکــــه  بــــر  تأکیــــد  بــــا  ذوالفقــــاری  عرفــــان 
انتهــــای این خیابــــان پارکینگ بــــزرگ اکباتان و 
راســــته بازارهای مهمی از جمله راسته فلسطین 
و حسین خانی قرار دارد، بنابر درخواست اهالی 
و کســــبه، شــــهرداری منطقه چهار با هزینه 500 
میلیون تومان این خیابان و برخی از کوچه های 

منشعب را آسفالت  کرد.
وی به ترافیک پرحجم و ازدحام زیاد شهروندان 
در روزهای هفته اشاره کرد و گفت: با هماهنگی 
دســــتگاه های ذیربط این خیابان در روز جمعه 
بســــته شــــد و در دو روز متوالی این عملیات به 

اتمام رسید.
ذوالفقاری درخصوص هزینــــه این پروژه گفت: 

ایــــن عملیات بــــا 800 تن آســــفالت و مبلغ 500 
میلیون تومان به کسبه این خیابان هدیه شد 
و امید اســــت در رونــــق کســــب و کار آنان مؤثر 

واقع شود.
چهار  منطقــــه  شــــهرداری  یک  ناحیه  مســــؤول 
همــــدان اضافه کــــرد: وقتــــی شــــهروندان تأثیر 

خدمت رســــانی شــــهرداری را در زندگــــی خــــود 
احساس کنند، به طور قطع با پرداخت به موقع 
عــــوارض، شــــهرداری را در ایــــن مســــیر بیش از 

گذشته یاری خواهند کرد.
ذوالفقاری در پایان با قدردانی از همه مردم شهر 
آنان خواســــت برای استفاده بهتر و  همدان، از 

، از کنده کاری های  باکیفیت از آســــفالت معابــــر
بی مــــورد و نمک پاشــــی در زمســــتان جلوگیری 
کنند تــــا همه بتواننــــد مدت بیشــــتری از معابر 
شــــهر اســــتفاده بهینه کنند که دراین صورت از 
هدررفت بیت المال در ترمیم و بهسازی مجدد، 

جلوگیری خواهد شد.

حجت االسالم فالحی در واکنش به سخنان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

نبودنیرویواجدشرایطبومیصحتندارد
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم همدان و 
فامنیــــن در مجلــــس در خصــــوص اظهــــار نظــــر مدیرکل 
آمــــوزش و پرورش مبنــــی بر تصمیــــم وزارتخانــــه بر جذب 
معلمان غیربومی در همدان گفت: مدیرکل در این زمینه 
تــــک روی نکند، تصمیم مجمــــع نمایندگان و اســــتاندار بر 
جذب نیروهــــای بومی بوده و وزارت آمــــوزش و پرورش نیز 

دستورالعملی خالف آن صادر نکرده است.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحســــین فالحی 
دیروز با اشاره به اظهارنظر مدیرکل آموزش و پرورش استان 
مبنی بر تصمیــــم وزارتخانه بر جذب معلمــــان غیربومی در 
همــــدان اظهار کــــرد: مجمع نماینــــدگان اســــتان با حضور 
اســــتاندار جلسه ای در این زمینه داشتند و در آن جا ضمن 
بحث و بررســــی موضوع، قرار شــــد این معلمان در استان 

خود جذب و مشغول به کار شوند.
وی بــــا بیان اینکــــه قرار شــــد جایگزین ایــــن 42 نفر نیروی 

غیربومی از نیروهای بومی اســــتان باشــــند گفت: به اندازه 
کافی نیروی حق التدریســــی و آموزشــــیاران نهضت داریم و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
نماینده مــــردم همــــدان و فامنیــــن در مجلس شــــورای 
اسالمی گفت: بهتر اســــت مدیرکل آموزش و پرورش در 
این زمینه تک روی نکند زیرا مجمع نمایندگان اســــتان و 
استاندار تصمیم نهایی و البته به مصلحت استان در این 

زمینه را گرفته اند.
وی افزود: جالب اینکه طی برگزاری جلســــه با مسؤوالن 
وزارت آموزش و پرورش نسبت به این تصمیم اعتراضی 
نشد و این وزارتخانه نیز هیچ دستورالعملی در خصوص 
لزوم به کارگیــــری نیروی غیر بومی برای اســــتان همدان 

ارائه نکرد.
حجــــت االســــالم فالحی در خصــــوص اظهارنظــــر مدیرکل 
آموزش و پرورش مبنی بر اینکه بر اساس ماده 67، افرادی 

کــــه تا قبل از تاریخ 26 مهر ســــال 1391 در آموزش و پرورش 
ســــابقه تدریس دارند می توانند به عنوان نیروی کار جذب 
شوند که حتی یک نفر هم در همدان این شرایط را نداشت 

گفت: این موضوع صحت ندارد.
وی در ادامه ســــخنانش در تشریح این مطلب بیان کرد: با 
توجه به طرح دوفوریتــــی مجلس احتمال دارد افرادی که در 
آزمون قبول نشدند و یا جامانده ها جذب آموزش و پرورش 
شــــوند که البته در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد 

که با آزمون باشد یا بدون آزمون.
بــــه نقل از فــــارس، نماینده مردم همــــدان و فامنین در 
مجلس با اشــــاره بــــه حضور تعــــداد زیــــادی از معلمان 
دارای ســــابقه تدریس تا قبــــل از 92 در دفتر وی گفت: 
این افــــراد در آزمون جامانده بودند که بــــا توجه به طرح 
دوفوریتــــی به احتمــــال قوی مشــــکلی در جــــذب نیرو 

داشت. نخواهیم 

فرمانده حوزه شهدای اصناف سپاه ناحیه همدان:

روانه کمک های مؤمنانه به سوی دانش آموزان نیازمند
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده حوزه شــــهدای اصناف ســــپاه ناحیه 
همدان از اهدای بسته های آموزشی به دانش آموزان آسیب دیده از کرونا 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد عابدی با اشــــاره به برگزاری رزمایش کمک های 
مؤمنانــــه اظهار کرد: خیــــران و نیکوکاران بــــا توجه به بازگشــــایی مدارس 

، گوشی های هوشــــمند و تبلت های دانش آموزی  برای تهیه نوشــــت افزار
کمک های نقدی خود را در اختیار مراکز قرار می دهند تا در اولین فرصت در 

اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
 ، وی گفت: در این رزمایش تهیه بســــته های فرهنگی شــــامل لوازم تحریر
کیف، کفش و پوشــــاک برای دانش آموزان بی بضاعت مدارس استثنایی 

در نظر گرفته شده است.
فرمانده حوزه شهدای اصناف سپاه ناحیه همدان افزود: در این راستا 50 
بسته معیشتی که شــــامل مواد غذایی و بهداشتی بود بین خانواده های 

دانش آموزان یکی از مدارس استثنایی همدان توزیع شد.
وی ادامه داد: 80 بسته کامل به ارزش 250 هزار تومان که هر بسته شامل 

کیف و نوشت افزار های ایرانی اسالمی است و با نام شهدا و تصاویر آن ها 
تهیه شده بود نیز به دانش آموزان اهدا شد.

عابدی با اشاره به کمک های مؤمنانه به دانش آموزان آسیب دیده از کرونا 
در همدان عنوان کرد: توزیع بســــته های معیشتی و آموزشی همچنان به 

طور مستمر ادامه دارد.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

پنجمین سالگرد شهادت شهید »همدانی« 
در حسینیه امام خمینی)ره(

محسن رضایی سخنران مراسم

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده سپاه 
ناحیــــه همدان گفــــت: پنجمین ســــالگرد 
شــــهادت ســــردار شــــهید »حاج حســــین 
همدانــــی« و شــــهدای مدافع حرم اســــتان 
همــــدان روز چهارشــــنبه 16 مهــــر مــــاه در 

همدان برگزار می شود.
پاســــدار  ســــرهنگ  هگمتانه،  گــــزارش  به 
همراه  مراســــم  این  کرد:  اظهار  بقایی  علی 
بــــا برنامه های متنوع با حضور مســــؤوالن 

و مــــردم شــــهیدپرور اســــتان همــــدان در 
با  همــــدان  خمینــــی)ره(  امــــام  حســــینیه 
رعایــــت تمام شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
هــــم زمــــان با نمــــاز مغــــرب و عشــــا برگزار 

می شود.
فرمانــــده ســــپاه ناحیــــه همدان بــــا بیان 
سرلشــــکر  مراســــم  این  ســــخنران  اینکه 
تشــــخیص  مجمع  دبیر  رضایی،  محســــن 
مصلحت نظام اســــت، گفــــت: حوزه های 
برای  نیــــز  بســــیج  رده های  بــــا  مقاومــــت 
قافله  شــــهادت  ســــالگرد  گرامیداشــــت 
ســــاالر مدافعان حــــرم، حبیب ســــپاه هر 
کــــدام برنامه ای را پیش بینــــی کرده و اجرا 

کرد. خواهند 
برنامه هــــای  دیگــــر  از  کــــرد:  تصریــــح  وی 
سالگرد شهادت شــــهید همدانی برگزاری 
برنامه هــــای یادواره در فضــــای باز با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی است.

بــــا هماهنگــــی هیأت  کــــرد:  ابــــراز  بقایــــی 
رزمنــــدگان نیــــز برنامــــه ای در شهرســــتان 
بــــا توجه بــــه نقش محــــوری که ایشــــان در 
تأسیس هیأت رزمندگان ثاراهلل داشته اند 

خواهیم داشت.
وی گفــــت: همچنین بــــا نام و یاد شــــهید 
اســــالمی؛  انقالب  شــــهدای  و  »همدانــــی« 
بــــه همــــت جامانــــدگان اربعین حســــینی 
بیــــن  مؤمنانــــه  کمک هــــای  بســــته های 
نیازمندان و خانواده های بی بضاعت توزیع 

می شود.
فرمانده ســــپاه ناحیه همدان خاطرنشــــان 
کــــرد: بــــا هماهنگــــی رســــانه ها بازخوانــــی 
خاطــــرات هــــم رزمــــان شــــهید »همدانی« 
از  که  و دوســــتان ایشــــان انجام می شــــود 
برنامه هــــای پیش بینــــی شــــده شــــهادت 
ســــردار شــــهید »حــــاج حســــین همدانی« 

خواهد بود.

فرماندار همدان:

سیل برگردان غربی شهر در اولویت ساخت باشد

فرماندار  همــــدان:  خبــــر  گروه  هگمتانــــه، 
برگردان  ســــیل  احــــداث  گفــــت:  همدان 
ویژه  اهمیت  ما  برای  همدان  شــــهر  غربی 
آن  دارد و اقدامات انجام شده برای اجرای 
با اولویت شهر جورقان در دستور کار قرار 

می گیرد.
افشــــاری  حســــین  هگمتانه،  گــــزارش  به 
پیشگیری،  ستاد  جلسه  در  دوشنبه  ظهر 
هماهنگی و پاســــخ به بحران شهرســــتان 
همــــدان گفــــت: طی فصــــل تابســــتان در 
بســــیاری از نقــــاط کشــــور شــــاهد آتــــش 
مدیریت  عملکرد  اما  بودیم  ســــوزی هایی 
پیشگیری  در  همدان  شهرســــتان  بحران 
و کنترل آتش ســــوزی های احتمالی خوب 

بود.
وی بــــا توجه به گــــزارش عملکرد اقدامات 
مهــــار  راســــتای  در  همــــدان  شــــهرداری 
ســــیالب در شــــهر همدان افزود: احداث 
برای  همدان  شــــهر  غربی  برگردان  ســــیل 
مــــا اهمیت ویــــژه دارد و در جلســــات آتی 

نیــــز بررســــی اقدامــــات ســــه شــــهر دیگر 
شهرســــتان همــــدان بــــا اولویــــت شــــهر 

جورقان در دستور کار قرار می گیرد.
وم  کیــــد بــــر لــــز فرمانــــدار همــــدان بــــا تأ
دســــتگاهی  بین  حداکثــــری  هماهنگــــی 
مواجهه  در  کــــرد:  عنوان  بحران  حین  در 
اولویت  افــــراد  جان  نجــــات  بحران ها  بــــا 
نخســــت بــــوده و بــــه دنبــــال آن باید به 
دنبــــال کاهــــش خســــارت های احتمالی 
باشــــیم و هیــــچ اختــــالف نظــــری نبایــــد 
داشــــته  اجرایی  دســــتگاه های  بیــــن  در 

. شیم با
آمادگــــی تجهیزات و  کید بــــر لزوم  وی با تأ
الت برای بهره گیری در شــــرایط  ماشــــین آ
 97 بحرانی افزود: نقاطی در ســــیل ســــال 
داشــــتیم و گاهــــی بــــرای رفــــت و آمــــد به 
روســــتایی مجبور بودیم از قایق استفاده 
کنیــــم کــــه بایــــد قبــــل از وقــــوع بارش ها 

اقدامات الزم انجام شده باشد.
، افشــــاری با اشــــاره به  بــــه نقــــل از مهــــر

جانمایــــی مراکز اســــکان موقت توســــط 
همدان  شــــهر  در  احمر  هــــالل  جمعیت 
اســــکان  مکان  جانمایــــی  کــــرد:  اظهــــار 
کفایــــت نمی کنــــد و بایــــد تمهیدات الزم 
بــــرای تأمین خدمات مورد نیاز اســــکان 
یافتگان در شــــرایط اضطراری پیش بینی 

شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان:

550 هکتار زراعت چوب تعهد امسال همدان
، گونه سازگار زراعت چوب صنوبر

منابع  مدیرکل  همــــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
آبخیــــزداری همدان صنوبــــر را گونه  طبیعی و 
ســــازگار زراعت چــــوب در همدان دانســــت و 
گفت: تعهــــد مصوب زراعت چوب در ســــال 
جاری 550 هکتار است که با تحقق آن، سرانه 

فضای سبز استان افزایش می یابد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، اســــفندیار خزائی روز 
کرد: اجرای این طرح، نیازمند  دوشــــنبه اظهار 
تولیــــد و پرورش نهال های مرغوب و با رشــــد 
ســــریع اســــت بنابراین در ســــال جاری تولید 
بیــــش از یک میلیــــون اصلــــه نهال با رشــــد 
ســــریع صنوبر در نهالســــتان قدس مالیر در 

برنامه های این اداره کل قرار گرفته است.
وی درباره چرایی انتخاب گونه صنوبر برای زراعت 
در همدان بیان کرد: تمایل مردم و بهره برداران 
برای کشــــت این گونه و صنایع برای خرید آن در 
کنار سازگاری صنوبر با شــــرایط اقلیمی همدان 

عامل اصلی زارعت صنوبر در همدان است.
مدیــــرکل منابع طبیعی و آبخیــــزداری همدان 
یــــادآوری کــــرد: در دیگــــر اســــتان ها از گونــــه 
اکالیپتــــوس و دیگــــر گونه های »چــــوب ده« 
نیز استفاده می شــــود اما این گونه ها نسبت 
به ســــرما مقاوم نیســــتند بنابراین در همدان 

زراعت صنوبر بیشتر مورد اقبال مردم است.
خزائی ادامــــه داد: با توجه به اینکه نهــــال مورد نیاز 

برای زراعت صنوبر تأمین شده هم اینک در حال 
شناسایی متقاضیان هستیم و این افراد می توانند 
برای دریافت نهال صنوبر به منظور زراعت در عرصه 

مورد نظر اقدام و درخواست کنند.
وی گفت: نهال صنوبر بر اســــاس هدف زارع 
مبنی بر زراعت چوب با قطر کم یا زیاد کشــــت 
شــــده و در صورت نیاز به چوب بــــا قطر کم در 
ســــه یا چهار سالگی نهال نسبت به برداشت 
آن اقدام کرده و برای نهال با قطر باال در سنین 
باالتــــر یعنی هشــــت تا 10 ســــالگی برداشــــت 

صورت می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اظهار 
کــــرد: به دنبال اجــــرای طرح زراعت چــــوب در هر 

هکتار یک هزار و 300 اصله نهال غرس می شود.
وی افزود: نهال ها به صورت مشارکتی با مردم 
و یــــا در عرصه ملی کاشــــته می شــــود و نقش 
مهمــــی در افزایــــش تولیــــد چــــوب و بازدهی 
مهمــــی در صنعــــت مبــــل و منبــــت و تغییر 

معیشت بهره برداران منطقه دارد.
خزائی یکی از مســــایل مهــــم در زراعت چوب 
را نگهداری و رســــاندن آن به مرحله برداشت 
دانســــت و یادآوری کرد: زراعت چوب نه تنها 
کمک کار طرح تنفس جنگل اســــت، بلکه به 
تأمین منابع معیشــــتی مردم و بهبود فضای 

سبز شهری نیز کمک می کند.
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هگمتانه، گروه شهرســــتان: گرانــــی نهاده ها و هزینه های 
فراوان در کنار نبود صنایع تبدیلی و وجود واســــطه ها که 
با کمترین زحمت حاصل دســــترنج کشاورزان را می خرند 
و با چندین برابر قیمت در بازار می فروشــــند از مشکالت 

بازار سیب است.
به گزارش هگمتانه، شهرســــتان نهاوند در جنوب استان 
همدان به عنــــوان قطب تولیــــدات زراعــــی و باغی نقش 
مهمی در تولید اســــتان همدان دارد و با توجه به کیفیت 
آب مناســــب محصــــوالت بســــیار باکیفیتی را  زمین ها و 

تولید و روانه بازار مصرف می کند.
ایــــن روزها برداشــــت محصول باکیفیت و زیبای ســــیب 
نهاوند شــــروع  شــــده اســــت و تا حــــدود یک مــــاه آینده 
ادامه دارد و حاصل یک ســــال زحمت کشــــاورزان نهاوند 

برداشت می شود.
در شهرســــتان نهاوند ارقام مختلف ســــیب وجود دارد و 
برداشت می شــــود تا بخشــــی از آن به مصرف شهرستان 
برســــد و بخشــــی نیــــز در ســــردخانه های ایــــن منطقــــه و 

شهرهای اطراف انبار شود.
باغــــداران نهاونــــدی ســــاالنه بیــــش از 110 هزار تــــن انواع 
محصوالت باغی را تولیــــد می کنند ولی این حجم از تولید 
در ســــال های زیادی کام کشاورزان را شــــیرین نمی کند و 
سود حاصل این زحمات در اختیار کشاورز قرار نمی گیرد و 
در جیب واسطه هایی که کمترین زحمت را برای محصول 

می کشند، قرار می گیرد.
ســــاالنه بیش از 650 هزار تــــن انواع محصــــوالت زراعی و 
باغی در این شهرســــتان تولید می شود که 11 درصد تولید 
اســــتان اســــت که در صورت ســــاماندهی و ایجاد صنایع 

تبدیلی اشتغال زایی بسیار خوبی خواهد داشت.
تولید 35 درصد ســــیب اســــتان توســــط باغداران  �

نهاوندی
مــــراد ناصری فرمانــــدار نهاونــــد در این رابطــــه گفت: این 
شهرســــتان درزمینٔه تولید محصوالت کشــــاورزی و باغی 
ظرفیت هــــای بســــیار زیــــادی دارد و محصــــوالت زیــــاد و 

باکیفیتی تولید می کند.
وی اظهار کرد: در این شهرســــتان بیــــش از 13 هزار هکتار 
باغ وجــــود دارد و محصول ســــیب نیز یکی از بیشــــترین 
تولیــــدات محصــــوالت باغــــی در شهرســــتان اســــت که 

برداشت آن شروع شده است.
توســــط  اســــتان  ســــیب  درصــــد   35 افــــزود:  ناصــــری 
کشــــاورزان نهاوندی تولید می شود و برای ایجاد صنایع 
بــــا ســــرمایه گذاران همکاری  آمادگی داریــــم تا  تبدیلــــی 

. کنیم
وی به دیگر مشــــکل باغــــداران نهاوند مبنــــی بر کمبود 
ســــردخانه ذخیره میوه گفت: باوجود اینکه مجوز احداث 
ســــردخانه صادرشــــده اســــت ولی بازهــــم در این بخش 
ظرفیت خالی داریم و باوجود 3 ســــردخانه درگذشته ولی 

باز کمبود احساس می شود.
فرمانــــدار نهاونــــد ادامه داد: در ســــال گذشــــته دو مجوز 
احداث ســــردخانه صادرشــــده و یکی از آن ها با 50 درصد 
پیشرفت در حال کار اســــت که با تکمیل آن ها بخشی از 

مشکالت حل می شود.
وی بیان کــــرد: در بخش ایجاد ســــردخانه حــــدود 20 هزار 
تن ظرفیــــت خالی داریــــم و از همه ســــرمایه داران دعوت 
می کنیــــم برای ایجاد ســــردخانه و احــــداث صنایع تبدیلی 
به شهرســــتان بیایند و هرگونه همکاری نیاز باشــــد انجام 

می دهیم.
هزینه های زیاد، واسطه ها و خام فروشی بالی جان  �

سیب نهاوند
علی بخشی از باغداران روستای شعبان نهاوند می گوید: 
هزینه های نگهداری باغ سیب بسیار زیاد است و قیمت 
سم و کود افزایش یافته چون باغ سیب را باید چند نوبت 
سم پاشی کرد و هزینه های فراوانی روی دست کشاورزان 

می گذارد.
 کیفیت خوبی دارد و اگر 

ً
وی ادامه داد: سیب نهاوند واقعا

ســــودی هم می کند باید برای باغداران زحمت کش باشد 
چون حاصل تالش یک ســــاله آن ها اســــت و سیب این 
منطقه به دلیل کیفیت به شــــهرهای هم جوار هم ارسال 

می شود.
این باغــــدار نهاوندی افزود: در زمان برداشــــت نیز یا باید 
باغ را به قیمتی پایین تر بفروشــــیم به واســــطه ها که آن ها 
هم پول زیادی نمی دهند یا باید با هزینه های زیاد و فراوان 

خودمان محصول را برداشت کنیم.
وی ادامه داد: هزینه های خرید ســــبد میوه هم بسیار زیاد 
شــــده اســــت و دو عدد از این ســــبدها را باید در حدود 10 

هزار تومان بخریم که جعبه های بزرگ تر قیمت بیشــــتری 
دارنــــد و به این هزینه ها مبلغ حمل ونقــــل و کارگری را هم 

باید اضافه کرد.
علی بخشــــی گفــــت: در نهاوند هم ســــردخانه کفاف این 
حجم از سیب را نمی دهد و کســــانی که می خواهند میوه 
را ذخیره و در ایام عید بفروشــــند اگر جایی نباشــــد باید در 
سردخانه های شهرهای اطراف میوه سیب را ذخیره کنند.

ضرورت احداث سردخانه در نهاوند �
وی درخواســــتی از مســــؤوالن دارد و می گوید: از کســــانی 
که می تواننــــد کاری کنند می خواهیم در این شهرســــتان 
سردخانه احداث کنند تا کشاورزان کمتر مشکل داشته 

باشند و اگر می توانند صنایع تبدیلی را هم ایجاد کنند.
این باغــــدار نهاونــــدی افزود: اغلب کشــــاورزان از قشــــر 
آسیب پذیر جامعه هستند و میوه خود را خام می فروشند 
ولــــی درصورتی کــــه کارخانه مثــــاًل کمپوت ســــازی در این 

شهرستان باشد این سود در شهرستان می ماند.
تولید 40 هزار تن سیب در نهاوند �

کریم حــــاج باباعلــــی رئیس جهــــاد کشــــاورزی نهاوند نیز 
گفت: ارقام جدید سیب در شهرستان کاشته شده است 

و محصوالت متنوعی در این منطقه پرورش می باید.
وی اظهــــار کــــرد: رتبه نخســــت تولید ســــیب در اســــتان 
همدان در اختیار باغداران نهاوندی اســــت و باید بتوانیم 

از این ظرفیت استفاده کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی نهاوند افزود: بیش از 2 هزار و 500 
هکتار از باغات نهاوند مربوط به محصول سیب هستند 

که در حدود 40 هزار تن سیب تولید می کنند.
وی در خصــــوص خام فروشــــی و نبود صنایــــع تبدیلی در 
نهاوند گفــــت: ایجاد کارگاه های فــــرآوری و صنایع تبدیلی 
زمینه ســــاز شــــکوفایی اشــــتغال در این بخش اســــت و 
امیدواریم این اتفاق در نهاوند بیفتد و شاهد خام فروشی 

سیب نباشیم.
صنایع تبدیلی نیاز باغداران نهاوند �

به نقل از عصر همدان؛ باوجود برداشت محصول سیب 
باکیفیــــت در نهاوند به نظر می رســــد مســــؤوالن ارشــــد 
استانی و شهرستانی باید به صورت عملی گام های مثبت 
و مهمی در راســــتای ایجاد صنایع تبدیلی در شهرســــتان 
بردارند تا ایجاد اشتغال و شــــکوفایی اقتصادی را در این 

منطقه شاهد باشیم.

هرچنــــد میزان تولید محصول ســــیب امســــال به دالیل 
مختلف ازجمله بارش تگرگ از سال های قبل کمتر است 
ولی همین میزان نیز می تواند زمینه ساز اشتغال و تولید 
شود و کام کشاورزان نهاوندی را شیرین کند درصورتی که 
اراده ای برای کم کردن هزینه ها و افزایش ســــود باغداران 

نهاوندی باشد.
در کنار برداشــــت محصول باکیفیت ســــیب در نهاوند، 
میوه “پــــای درختی ” آن نیز به قیمت 500 تومان به فروش 
می رســــد تا برای مصارف کمپوت و آبمیوه گیری استفاده 
شــــود که توجــــه به این بخش نیــــز مهم خواهــــد بود و در 
صورت ایجــــاد کارگاه هــــای میــــوه خشــــک کنی و فرآوری 
می تواند در این بخش نیز زمینه ســــاز اشــــتغال شــــود و 

ارزش افزوده ای چند برابری داشته باشد.
باغــــداران نهاوندی باوجــــود هزینه های فــــراوان و وجود 
واســــطه ها نیازمند ایجــــاد صنایع تبدیلی هســــتند و این 
درخواست ها را به مســــؤوالن نیز اعالم کردند تا بخشی از 
این سختی هایی که درزمینٔه برداشت محصول می کشند 
جبران کند و دست واســــطه ها را از محصوالت کشاورزان 

نهاوندی کوتاه کند.

پلمب 7 واحد صنفی متخلف در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: فرمانده انتظامی شهرستان مالیر از پلمب هفت واحد صنفی متخلف 

در طرح مبارزه با کرونا در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر سلگی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح بازدید از اماکن و واحدهای 
صنفی با رویکــــرد افزایش نظم و رعایت قانون و اصول بهداشــــتی در واحدهــــای صنفی، مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومی در گشــــت مشترک با کارشناســــان بهداشت و درمان و اتاق اصناف 

از کافی نت ها، گیم نت ها و صنوف آبلیموگیری بازدید کردند.
وی افزود: در این زمینه در راستای حفظ سالمت مردم تعداد هفت واحد صنفی متخلف که اصول 

بهداشتی را مراعات نکرده بودند، پلمب شدند.
فرمانــــده انتظامی مالیر بــــا بیان اینکه مهمتریــــن انتظار پلیس از صنوف، عــــزم حداکثری برای 
احترام به قانون، حفظ ارزش های اســــالمی و رعایت دستورالعمل هاســــت تصریح کرد: در این 
شــــرایط حفظ سالمت مردم برای همه ما حائز اهمیت است و با هر نوع تخلف به شدت برخورد 

می شود.
وی در ادامه با اشــــاره به دســــتگیری یک سارق سابقه دار موتورســــیکلت در مالیر گفت: به دنبال 
وقوع یک فقره ســــرقت موتورسیکلت از جلوی ساختمان پزشکان، مأمورین کالنتری 11 بالفاصله 

در صحنه حاضر شــــدند و بــــا انجام کار اطالعاتی، مخفیگاه ســــارق را شناســــایی و طی هماهنگی با 
دستگاه قضا، این فرد را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

ســــلگی با اشاره به اینکه طی استعالم صورت گرفته مشخص شــــد این فرد سابقه دار است افزود: 
مجرم به دو فقره سرقت موتورســــیکلت اعتراف کرد که اقدام الزم به منظور کشف موتورسیکلت 

مسروقه توسط مأمورین در دست پیگیری است.
وی در خاتمه ضمن تقدیر از دســــتگاه قضائی در راســــتای حمایت قاطعانــــه از پلیس در برخورد با 

مجرمان تصریح کرد: برخورد پلیس با مجرمان بسیار جدی خواهد بود.

قاچاق کشفسیگار
همدان بارعلوفهدر از

تعزیرات  مدیــــرکل  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
حکومتــــی همدان گفت: 2 میلیــــون و 800 هزار نخ 
ســــیگار خارجی جاسازی شــــده زیر بارعلوفه از یک 

کامیون در این شهر کشف و ضبط شد.
به گــــزارش هگمتانه، داریوش جودکی در تشــــریح 
این خبــــر بیان کــــرد: فردی بــــا بارگیری بیــــش از 2 
میلیــــون و 800 هزار نخ ســــیگار خارجــــی قاچاق به 
ارزش تقریبــــی 2 میلیــــارد تومان در زیر بــــار علوفه 
یک دســــتگاه کامیون قصد انتقال این محموله از 

استان های غربی به سمت همدان را داشت.
وی اضافــــه کــــرد: متهم در گلــــوگاه شــــهید زارعی 
انتظامی همدان به دام پلیــــس افتاد و پرونده وی 
هم اکنون در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق 
کاال و ارز مســــتقر در گلوگاه شــــهید زارعی در حال 

رسیدگی است.
کشف تجهیزات بهداشتی قاچاق �

گفت: حسب  مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان 
گزارش های رســــیده و گالیه مــــردم مبنی بر تخلف 
برخــــی از فروشــــندگان اقــــالم بهداشــــتی مربــــوط 
بــــه کرونا، بــــا حضور رئیس شــــعبه ویــــژه تخلفات 
بهداشــــتی تعزیــــرات حکومتــــی همــــدان و تیمی 
متشــــکل از کارشناسان دانشــــگاه علوم پزشکی 
دفتر یکی از شــــرکت های تأمیــــن کننده تجهیزات 

پزشکی بررسی شد.
جودکی اضافه کرد: در بازرســــی از این محل مقادیر 
زیادی انواع دســــتکش و مواد ضدعفونی به ارزش 
بیــــش از 45 میلیون تومان کشــــف و مدیرعامل 

این شرکت احضار شد.
وی ادامه داد: مدیر این شــــرکت نســــبت به اعالم 
موجــــودی انبار بــــه دانشــــگاه علوم پزشــــکی بی 
توجهی کرده و ضوابط توزیع اقالم بهداشــــتی مبنی 
بــــر اینکه اولویت توزیع این کاالهــــا با مراکز درمانی 

است، را رعایت نکرده بود.
کرد:  بیــــان  مدیرکل تعزیــــرات حکومتــــی همدان 
شــــعبه پنجم این اداره کل پس از جری تشریفات 
قانونی و صدور رای مقتضی، این شرکت را عالوه بر 
ضبط کاال به پرداخت بیــــش از 45 میلیون تومان 
جزای نقدی در حق دولت محکــــوم کرد که پس از 
تأیید در شــــعبه تجدید نظر و قطعیت رأی پرونده 

هم اکنون در اجرای احکام در حال اجراست.
جریمه قاچاقچی دیسک و صفحه خودرو �

گزارش ســــازمان  کــــرد: بر اســــاس  جودکی بیــــان 
صنعت، معدن و تجارت همدان در جریان بازرسی 
از انبار یک فروشــــگاه 20 عدد صفحه کالچ کامیون 
بــــه ارزش بیــــش از 97 میلیــــون تومان کشــــف و 

پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی افزود: شعبه پنجم این اداره کل متهم را عالوه 
بر ضبط کاال بــــه پرداخت بیش از 11 میلیون تومان 
جزای نقدی در حق دولت محکــــوم کرد که پس از 
تأیید در شــــعبه تجدیدنظــــر و قطعیت رای پرونده 

هم اکنون در اجرای احکام در حال اجرا است.
به نقــــل از ایرنا، مدیرکل تعزیــــرات حکومتی همدان 
از شهروندان خواســــت در صورت مشاهده هرگونه 
تخلــــف مراتــــب را از طریــــق تلفــــن 32523442 اداره 
کل، تلفن گویای 124 و ســــامانهir.124.www سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و تارنمای ir.t135 اعالم کنند.

کسبرتبهدومکشوریالگوهای
تدریستوسطمعلم برتر

نهاوندی
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر آموزش و پرورش 
نهاوند گفــــت: معلم نهاوندی رتبه دوم کشــــوری 

الگوهای برتر تدریس را به دست آورد.
به گــــزارش هگمتانه، محمدحســــین دارایی اظهار 
کرد: در شــــانزدهمین جشنواره سراسری الگوهای 
برتر تدریس که همه ساله در دروس مختلف برگزار 
می شود معلم نهاوندی دوره دوم متوسطه موفق 

شد رتبه دوم کشوری را به دست آورد.
مــــدارس  معلــــم  خدارحمــــی«  »الدن  گفــــت:  وی 
متوســــط دخترانه دوره دوم با ارائه شیوه ای جدید 
در تدریــــس "تفکر و ســــواد رســــانه ای" بــــه مرحله 
کشــــوری راه یافته و در این مرحلــــه رتبه دوم را از آن 

خود کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان نهاوند افزود: با 
توجه به اینکه جشــــنواره در دو بخش حضوری و غیر 
حضوری برگزار می شود این همکار فرهنگی توانست 

در بخش غیر حضوری رتبه برتر را کسب کند.
وی با بیان اینکه تمرکز بر مهارت حرفه ای و ارتقای 
شایســــتگی معلمان از اهداف برگزاری جشــــنواره 
تدریس برتر اســــت افزود: برگزاری این جشــــنواره 
می تواند به ارتقای شایستگی، صالحیت و مهارت 

حرفه ای معلمان منجر شود.
دارایی بــــا تأکید بر به روز بودن نظام تعلیم و تربیت 
گفت: در دنیای امروز باید تعلیم و تربیت را از روش 
سنتی به شــــیوه جدید تغییر و گرایش به جستجو 
را در دانش آموزان افزایش دهیم تا آنها بر اســــاس 

نیازهای امروز جامعه تربیت شوند.
به نقل از فارس، وی با بیان اینکه ســــه رکن محتوا، 
آمــــوزش و تدریس  کنجــــکاوی و رابطــــه در فرآیند 
وجود دارد گفت: در نظام آموزشی قدیم 80 درصد 
از فرآینــــد تدریــــس به منبــــع یادگیری یــــا محتوا، 10 
درصــــد بــــه کنجــــکاوی و 10 درصد بــــه پیوند معلم 
بــــا دانش آموز اختصاص داشــــت در حالــــی که در 
نظام جدید آموزشــــی 50 درصد از فرآیند آموزشی و 
تدریــــس به کنجکاوی، 25 درصد بــــه رابطه معلم و 

دانش آموز و 25 درصد به محتوا اختصاص دارد.

خبــــــر

»اشترمل« تویسرکان 
در مسیر تبدیل به روستای ملی منبت

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره میــــراث 
فرهنگی تویســــرکان بابیان اینکه امســــال روســــتای 
»اشــــترمل« تویســــرکان نامــــزد عنوان روســــتای ملی 
منبت شده است؛ گفت: جلســــه دفاع از این عنوان 

27 مردادماه انجام شده و منتظر تأییدیه آن هستیم.
به گزارش هگمتانه، اســــحاق ترکاشوند با بیان اینکه 
در سال جاری به سبب شیوع ویروس کرونا جشنواره 
مبل و منبت روســــتای »اشترمل« برگزار نشد، عنوان 
کرد: این جشنواره طبق ابالغ ستاد مقابله با کرونا لغو 

شد.
وی بــــه وضعیت مبــــل و منبــــت و تولید ایــــن نوع از 
صنایع دســــتی در شهرستان تویســــرکان اشاره کرد و 
افــــزود: در حال حاضــــر در حوزه مبــــل و منبت تعداد 
چهار هزار و 751 کارگاه فعال درتویسرکان وجود دارد 
که تعداد هفت هزار و 700 نفر در این کارگاه، مشغول 

به کار هستند.
رئیس میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی 
شهرســــتان تویســــرکان عنوان کرد: ســــال گذشــــته 
شهرستان تویسرکان عنوان شهر ملی مبل و منبت 
را کسب کرد و در ســــال جاری نیز روستای »اشترمل« 
نامزد کســــب عنوان روســــتای ملی منبت اســــت که 
جلســــه دفاع از آن 27 مردادماه ســــال جاری به انجام 

رسیده و منتظر تأییدیه آن هستیم.
ترکاشــــوند در ادامــــه از ثبت نــــام تعــــداد 99 پرونــــده 
درخواســــت تســــهیالت کرونا در حوزه گردشــــگری و 
صنایع دســــتی شهرستان تویســــرکان در سامانه کارا 
خبــــر داد و گفت: تاکنون 41 فقره تســــهیالت به مبلغ 
490 میلیون تومان به این متقاضیان پرداخت شــــده 

است.

و  گردشــــگری  فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس 
صنایع دســــتی شهرســــتان تویســــرکان در گفتگو با 
گردو، مبل  مهر یادآور شــــد: امسال جشــــنواره های 
و منبت و فرش دســــتباف که در شــــهر تویســــرکان 
برگزار می شد نیز به ســــبب شیوع ویروس کرونا لغو 
و جشــــنواره های جانبــــی دیگر مانند جشــــنواره آش 

لو و عسل نیز به همین سبب برگزار نشد. محلی، آ

حرکت موکب امام رضا)ع( مریانج به سوی کمک های مؤمنانه
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مســــؤول موکب امام 
موکب  فعالیت هــــای  گفــــت:  مریانج  شــــهر  رضا)ع( 
امام رضا)ع( در اربعین ســــال جاری ســــمت و سوی 
کمک هــــای مؤمنانه به خــــود گرفته تا پیــــام این روز 

بزرگ به فراموشی سپرده نشود.
بــــه گــــزارش هگمتانه، نــــادر پورســــبزی با اشــــاره به 
فعالیت هــــای موکب امــــام رضا)ع( شــــهر مریانج در 
ایــــام اربعین اظهار کــــرد: با توجه به ممنوعیت ســــفر 
به عــــراق در ایام اربعین، این موکــــب به جای حرکت 
به ســــمت کربال، در حال حرکت به سوی کمک های 

است. مؤمنانه 
وی ادامــــه داد: در نظر داریم تا در شــــب اربعین، 400 
بســــته غذایی را بیــــن خانواده هــــای نیازمنــــد توزیع 
کنیم تا نشــــان دهیــــم راه اربعیــــن و مکتب آن هنوز 

باز است.
گفت:  مســــؤول موکب امام رضــــا)ع( شــــهر مریانج 
تمهیــــدات و برنامه ریزی هــــا انجــــام شــــده و اعضای 
موکب در حال تهیه و بســــته بندی اقالم این سبدها 
هســــتند تا با یــــاری خداوند متعــــال بتوانیــــم یاریگر 

باشیم. نیازمند  خانواده های 
وی از خدمــــات موکب امــــام رضا)ع( در شــــهر کربال 
ســــخن گفت و یادآور شــــد: این موکب بــــه مدت 6 
سال در شــــهر کربال طی 10 روز پذیرای زائران حضرت 
اباعبداهلل)ع( بوده که امسال در راستای فرمایشات 

رهبری و دســــتورات ســــتاد ملــــی مقابله بــــا کرونا در 
را در راســــتای  ایــــران مانــــده و فعالیت هــــای خــــود 

کرده است. کمک های مؤمنانه برنامه ریزی 
پورســــبزی ادامه داد: این موکب بــــه عنوان اولین و 
مجهزترین موکب اســــتان همدان همه ساله در ایام 
اربعین در هر وعده غذایی بالــــغ بر 3 هزار پرس غذا 
و اســــکان شــــبانه روزی یک هزار و 500 نفر را برعهده 

داشت.
وی در ادامــــه اربعیــــن را حرکتــــی بــــی نظیــــر در تاریخ 
عنــــوان کــــرد و عنــــوان داشــــت: اربعیــــن حســــینی 
توانســــته ملت های مسلمان را منســــجم و دل ها را 

حول محور اهل بیت)ع( جمع کند.
مسؤول موکب امام رضا)ع( شــــهر مریانج بیان کرد: 
اجــــازه نمی دهیم فرهنگ اربعین در ســــایه کرونا قرار 
گرفته و از بین برود بلکه پیام عاشورا و اربعین بیش 

از هر سالی ترویج خواهد یافت.
وی تصریح کرد: اربعین حســــینی نمــــودی از حق در 
برابر باطل و فرصتی برای اظهار حقانیت امام حسین 

)ع( است.
پورســــبزی در گفتگو با فارس خاطرنشان کرد: مانور 
خودرویــــی موکــــب امام رضــــا)ع( در راســــتای کمک 

مؤمنانه نیز در سطح شهر مریانج انجام خواهد شد.

یک سال و نیم از وعده مدیرکل گذشت؛

پیکر رها شده »یخدان میرفتاح« در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: در حالی یک سال و نیم 
از تخریــــب »یخدان میرفتاح« مالیر بــــر اثر بارش های 
سیل آسا می گذرد که همچنان کمبود اعتبارات مانع 
از مرمــــت این بنای تاریخی شــــده و تعمیر آن معطل 

400میلیون تومان اعتبار است.
به گزارش هگمتانه، یخدان میرفتاح بنایی به شــــکل 
گنبد بوده که از آجر ســــاخته شــــده و در مســــیر بلوار 

مالیر به بروجرد قرار دارد.
ارتفاع بنا از کف تا گنبد 12 متر و از ســــطح تا منبع ذخیره 
یخ چهار متر و دارای دو ورودی اســــت که یکی به شکل 
دهلیز بــــوده و مخصوص ریزش و تخلیــــه یخ و دیگری 
که محل رفت وآمد است، با پلکانی به قسمت انتهایی 

یخدان و محل برداشت یخ منتهی می شود.
یخدان میرفتاح در مالیر 25 اســــفند 1379 با شــــماره 
ثبت 3242 به عنــــوان یکی از آثار ملــــی ایران به ثبت 
رســــیده اما فروردین ماه 1398 بر اثر بارش های سیل 
آســــا یخدان میرفتاح که از آثار دوره قاجاریه به شــــمار 

می رود به علت شدت بارش ها فرو ریخت.
پس از ریزش یخدان میرفتاح پیگیری های مستمری 
برای بازسازی بنا و مرمت آن صورت گرفت اما تاکنون 

اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیــــس اداره میراث فرهنگــــی، گردشــــگری و صنایع 
دستی شهرســــتان مالیر در خصوص وضعیت فعلی 
این میراث فرهنگی بیان کرد: یخــــدان میرفتاح مالیر 
دارای دو بخــــش اســــت کــــه قســــمتی در دل خاک و 
سنگی است که ســــالم مانده و در آن یخ می ریخته اند 
و ماه ها نگهداری می شــــده و قســــمتی شــــامل گنبد 
بوده که وظیفه سایه بان و تبادل هوا را برعهده داشته 

است.
ابراهیم جلیلی در ادامه افزود: سال گذشته اقداماتی 
چــــون حصارکشــــی، فتوگرامتری، تهیه طــــرح مرمت، 
، اقدامات  خریــــد بخش اصلــــی از مصالح مــــورد نیــــاز
مربوط بــــه حفاظت فیزیکــــی و نگهبانــــی و طرح های 

آسیب شناسی بنای یخدان میرفتاح به انجام رسید.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع 
دستی شهرســــتان مالیر عنوان کرد: از سال گذشته 
تاکنون از محل مدیریت بحران و یا اعتبارات استانی 
برای مرمــــت یخدان میرفتــــاح اعتبار خاصــــی در نظر 

گرفته نشده است.
جلیلی بــــا بیان اینکه بــــرای مرمت یخــــدان میرفتاح 
افزون بر 700 میلیون تومان اعتبار نیاز است، عنوان 
کرد: تاکنون 300 میلیون تومان آن از محل اعتبارات 
متوازن و از ســــوی فرمانداری مالیر تأمین شده و نیاز 
است تا اعتبارات اســــتانی و از محل مدیریت بحران 

نیز به این امر اختصاص داده شود.

مرمت یخــــدان میرفتــــاح در نیمه راه چشــــم   �
انتظار اعتبار

وی با اشــــاره به اینکه بــــا اعتبــــار 300 میلیون تومانی 
، اقداماتی چــــون آواربرداری، خریــــد مصالح و  مذکــــور

برداشتن الیه های الحاقی و غیره را در پیش گرفتیم، 
افــــزود: هم اکنــــون برای ادامــــه روند مرمــــت یخدان 
میرفتاح نیازمند اعتبارات استانی و اعتباراتی از محل 

مدیریت بحران هستیم.
رئیــــس اداره میــــراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع 
دســــتی شهرســــتان مالیر بــــا تأکید بر اینکــــه میزان 
تخریب یخدان میرفتاح 45 درصد بوده است، گفت: 
هم اکنون 55 درصد از رونــــد مرمت یخدان میرفتاح 
باقی مانده اســــت و منتظــــر تأمین اعتبــــار برای این 

موضوع هستیم.
وضعیــــت مرمت بنــــای تاریخی یخچــــال میرفتاح در 
حالی پس از گذشــــت یکســــال و نیم از بارش سیل 
آســــا و تخریب آن هنوز به نیمه راه نیز نرسیده است 
که 22 فروردین ماه ســــال گذشته و درست وقتی که 
دو هفتــــه از رخداد ایــــن اتفاق می گذشــــت مدیرکل 
میراث فرهنگی همدان در نشســــتی بــــا خبرنگاران 

قول مرمت این بنا در کمترین زمان ممکن را داد.

به مردم اطمینان می دهم که این بنا به زودی   �
مرمت و احیا خواهد شد

علی مالمیر با تأکید بر اینکه در اداره کل به ســــرعت 
پیگیر مرمت این اثر هســــتیم و جلســــه شورای فنی 
را به همــــراه متخصصین و مشــــاورین دانشــــگاهی 
برگزار شــــده تا هرچه بهتر بتوانیم کار مرمت آن را آغاز 
، همدان و ایران اطمینان  کنیم، گفــــت: به مردم مالیر
می دهــــم که این بنا به زودی و با بهره بردن از بهترین 
اصول ســــنتی معماری و روش های مــــدرن مرمت و 

احیا خواهد شد.
، اطمینان بخشی مدیرکل میراث فرهنگی،  به نقل از مهر
گردشگری و صنایع دستی استان همدان به مردم مبنی 
بر مرمت این بنا به گونه ای بود که تصور می شد در کمتر 
از سه ماه بنا به شکل اول خود بازخواهد گشت اما آنچه 
امروز مشاهده می شود با تصورات فاصله ای بسیار دارد 

که جای بسی سوال است.
گفتنی است اوائل شهریورماه سال جاری نیز هادی 
بیگی نــــژاد نماینده مــــردم مالیر در مجلس شــــورای 
اســــالمی در دیدار بــــا وزیر میــــراث فرهنگــــی از قول 
مســــاعد وی برای تأمین اعتبار یخــــدان میرفتاح خبر 

داده بود.

دالالنبالیجانبازار
سیبنهاوند

ایجاد صنایع تبدیلی راه حل جلوگیری از خام فروشی
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افتتاح مرکز جامع سرطان قبل از سال 1400
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون توســــعه مدیریت و منابع دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
گفت: مرکز جامع ســــرطان همدان واقع در بیمارستان بعثت، سومین کار مشترک این دانشگاه و 
بنیاد مرحوم فرشچیان است که به همت مجمع خیران آغاز شده است و قبل از سال 1400 افتتاح 

می شود.
به گزارش هگمتانه، فریبرز نیاستی افزود: برای ساخت این مرکز درمانی تخصصی تاکنون حدود 70 
میلیارد تومان هزینه شــــده و مرحله نخست این طرح حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بر 

اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی افتتاح می شود.
وی اظهار کرد: اهدای دستگاه های شــــتاب دهنده به مرکز جامع سرطان همدان با دستور معاون 

وزیر بهداشت و درمان رایگان خواهد بود.
نیاســــتی خاطرنشــــان کرد: ارائه خدمات درمانــــی به بیماران ســــرطانی همــــدان و منطقه غرب 
کشــــور از اهداف کالن این طرح اســــت و با ارائه خدمات باالی یک قرن برای مردم همدان باقی 

ماند. خواهد 

ناظــــر طرح مرکز جامع ســــرطان همدان نیز گفت: بــــا تخصیص بودجه دولتی و همت مســــؤوالن، 
این طرح تا ســــال 1400 آماده بهره برداری خواهد بود و مردم منطقه از خدمات مرکز سرطان با تعرفه 

دولتی بهره مند خواهند شد.
محمود حصاری ادامه داد: این مرکز دارای سطح سه از لحاظ وزارت بهداشت و باالترین سطح مراکز 

سرطان همراه با بهترین و مجهزترین امکانات است.

دستگاههایبرتر تجلیلاز
اقامهنماز در

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: پیش از ظهــــر دیروز 
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همدان در مراســــم 
، با بیان اینکه  تجلیل از دســــتگاه های برتر در امر نماز
خداونــــد در قرآن اهل نماز بودن را زمینه ســــاز حذف 
فحشــــا و منکر از جامعــــه مطرح می کنــــد، اظهار کرد: 
عکس این موضوع نیز صادق اســــت و در جامعه ای 
که فحشــــا در آن توســــعه پیــــدا کند، گویــــای تضییع 

شدن نماز در آن است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی  
افزود: یکی از ویژگی های جامعه ای که در ساختارهای 
شــــاهد  آن  در  و  شــــده  مشــــکل  دچــــار  مختلــــف 
ناهنجاری ها هستیم، تضییع شدن و جدی نگرفتن 

نماز در آن جامعه است.
امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکــــه منکرات تنها 
بحث حجاب نیســــت، مطرح کرد: شاید بتوان گفت 
امروز در جامعه بزرگ ترین منکر این اســــت که ارباب 

رجوعی در اداره کارش راه نیفتد.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات کار ارباب رجوع مشکل 
قانونی دارد که قابل حل نیســــت، اما برخورد با همه 
مردم باید همانطور باشــــد کــــه اگر آشــــنایی در اداره 
می آید و او را برای انجام کار راهنمایی می کنیم صورت 

می گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه 
باید مســــأله نماز در جامعه جدی گرفته شــــود، بیان 
کرد: بزرگ ترین کار فرهنگی این اســــت که نماز جدی 
گرفته شــــود چرا که با این کار دیگر نیــــازی به برخی از 

مسائل نخواهیم داشت.
وی با بیــــان اینکه در اداراتی که نماز در آن جدی تر گرفته 
می شــــود و مدیر شــــخصا حضــــور دارد، کارهــــا بهتر و 
تسهیل گری ها بیشتر صورت می گیرد، عنوان کرد: همه 
مســــؤوالن و مدیران در فضایی لغزنده در حال حرکت 

هستند، چرا که این خاصیت مسؤولیت است.
آیت ا... شعبانی ادامه داد: این میز ها متعلق به کسی 
نیست همان طور که امروز ما آمدیم، فردا افراد دیگر 
پشــــت این میزها خواهند نشســــت، امــــا آنچه مهم 
است و من و شما به آن نیاز داریم، توجه به خودمان 

است.
وی با اشــــاره به اینکه اگــــر اداره ما دســــتگاه اول هم 
شــــود اما خودمان به خودمان توجه نکنیم، سرمان 
کاله رفتــــه اســــت، گفت: مســــأله اصلی این اســــت 
که، خود مدیر و مســــؤوالن نیازمنــــد خلوت و اخالق 
هســــتند و آنچه می توانــــد در این مســــؤولیت به ما 

کمک کند، نماز است.
امــــام جمعه همــــدان با تأکیــــد بر اینکه شــــرط توجه 
مجموعه ای به نماز این اســــت که مســــؤول آن اداره 
نسبت به نماز اول وقت توجه ویژه ای داشته باشد، 
مطرح کــــرد: حضور مدیــــران در نمــــاز ادارات قطعا در 
این که دیگــــران هم بیشــــتر در نماز حضور داشــــته 
باشــــند تأثیر خواهد گذاشت و باعث رضایت مندی 

و پیشرفت در کار می شود.
وی با اشــــاره بــــه نحوه برخــــورد امام علــــی)ع( با بیت 
المال بیان کرد: زمانی که حضــــرت بیت المال را بین 
مردم تقســــیم می کرد حتی یک خرمای له شده در ته 
بیت المال را هم تقسیم می کرد و از تضییع شدن آن 

جلوگیری می کردند.
از  برخــــی  عملکــــرد  از  گالیــــه  بــــا  شــــعبانی  آیــــت ا... 
، مطرح کرد:  دســــتگاه های فرهنگی در موضوع نمــــاز
انتظار بیشــــتری از دســــتگاه های فرهنگی در این امر 
وجود دارد و شایســــته نیســــت دســــتگاهی که خود 
متولــــی کار فرهنگی اســــت جــــزو دســــتگاه های برتر 

حضور نداشته باشد.
گفتنی اســــت در این مراســــم  اســــتانداری، حفاظت 
آمــــوزش فنی و  محیــــط زیســــت همــــدان، اداره کل 
آمــــوزش و پرورش همــــدان جزو  حرفه ای اســــتان و 

دستگاه های برتر بودند.

همدان8درجهسردمیشود

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناسی همدان گفت: از امروز دمای هوای نقاط 
مختلف استان کاهش می یابد و در آخر هفته، هوای 

سرد در انتظار همدانی ها است.
گزارش هگمتانه، محمدحسن باقری شکیب روز  به 
دوشــــنبه افزود: تا چند روز آینده با سرد شدن هوا در 
برخی از نقاط اســــتان همدان گاهی دما به صفر درجه 
سانتیگراد می رســــد و دما بین هفت تا هشت درجه 

سانتیگراد تا پایان هفته کاهش می یابد.
گذشــــته در  وی ادامــــه داد: در ســــامانه بارشــــی روز 
کرفس، شــــیرین ســــو و درگزین به میزان چهارمیلی 
متــــر و در همدان بیش از یک میلــــی متر بارش باران 
گزارش شده اســــت و در اغلب نقاط استان بارش ها 

کمتر از چهارمیلی متر است.
باقری شــــکیب گفت: امروز در برخی مناطق احتمال 
بارش هایی به صورت رگبــــار موقتی و پراکنده و از روز 
چهارشــــنبه در بخش هایی از شــــمال اســــتان انتظار 

بارش های خفیف وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه 
در ساعات بعدازظهر هم وزش باد شدید پیش بینی 
می شــــود ادامه داد: روز یکشنبه سرعت وزش باد در 

فامنین تا 50 کیلومتر بر ساعت رسید.
باقــــری شــــکیب اضافه کــــرد: تغییرات دمــــای هوای 
همــــدان در روز یکشــــنبه بین هشــــت تــــا 28 درجه 
ســــانتیگراد در نوســــان بــــود و همــــدان بــــه نوعــــی 

خنک ترین ایستگاه گزارش شده است.
 24 در  اســــدآباد  و  نهاونــــد  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
ســــاعت گذشــــته با 29 درجــــه ســــانتیگراد گرم ترین 

شهرستان های استان گزارش شدند.

خبــر
حاجی بابایی، نماینده مجلس در صحن شورا:

تبدیلمیشود همدانبهقطبفرهنگیکشور
زمین مناسب برای پردیس سینمایی و موزه هنرهای معاصر تعیین تکلیف شود / عسگریان، رئیس شورا: تأکید بر همت شورای پنجم برای اعتالی فرهنگ شهر

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده مــــردم همدان 
و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای اســــالمی با بیــــان اینکه 
همراهی هــــای مدیــــران اســــتان زمینه بهبود و ســــرعت 
پیگیری هــــای ملی و کشــــوری را مهیا کرده اســــت، گفت: 
پایتخــــت تاریــــخ و تمدن ایــــران زمین به قطــــب فرهنگی 
کشور تبدیل می شــــود؛ زیرا همدان باید در حد آوازه خود 

از مبانی توسعه، بهره مند شود.
در  حاجی بابایــــی  حمیدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
چهل وهفتمیــــن صحن شــــورای شــــهر همدان بــــا بیان 
، قدرتمند و  اینکه شــــورای پنجم، امور شهری را منسجم تر
پرشتاب تر دنبال می کند؛ اظهار کرد: در مجموع اقدامات 
بزرگی در شــــهر همدان در حال انجام است و شورای شهر 
در سال پایانی دوره پنجم می تواند بسیار تأثیرگذار باشد؛ 
البته در سال پایانی دولت و شــــورای شهر قرار گرفته ایم، 
اما روند پیشروی استان و شهر همدان همراه با همگامی 

مسؤوالن استان و شهر بسیار قابل توجه است.
وی با تأکید بر اینکه یکپارچگی مسؤوالن استان برای رفع 
مشــــکالت قابل توجه است و در حال حاضر ناهماهنگی 
وجود ندارد؛ گفت: در کنار این جورچین قدرتمند، شورای 
، رکن اساســــی از ســــاختار هماهنگی و کنار هم  شــــهر نیز

بودن، محسوب می شود.
حاجی بابایی بر احیای پروژه هــــای راهبردی موزه هنرهای 
، تاالر بزرگ شــــهر و پردیس ســــینمایی تأکید کرد  معاصر
و گفــــت: این پروژه هــــای فرهنگی به عنوان نیاز اساســــی 
اســــتان از الزامــــات و ابــــزار شــــهر متمدن و گردشــــگری 
محسوب می شــــوند؛ در حالی که حدود 13 سال از توقف 

این پروژه ها می گذرد و بالتکلیف مانده اند.
وی با تأکید بــــر اینکه در حوزه جانمایــــی طرح های اثرگذار 
حداکثر دقت نظر الزم را داشته باشید تا آسیب زا نشوند؛ 
درخواســــت کرد: تعیین زمین مناســــب بــــرای پروژه های 
پردیس ســــینمایی و موزه هنرهای معاصر هرچه سریع تر 

تعیین تکلیف شود.

 جذب اعتبــــار 35 میلیــــاردی برای مــــوزه  هنرهای  �
معاصر

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاســــبات مجلس 
شــــورای اســــالمی از پیگیری جــــذب اعتبــــار 35 میلیارد 

تومانی برای موزه  هنرهای معاصر شهر همدان خبر داد.
، گفت: انتظار  حاجی بابایی خطاب به اعضای شورای شهر
می رود اقدامات اجرایی شــــهر را به شــــهرداری بسپارید و 
بــــرای رفع چندین اقــــدام راهبردی تمرکز کنیــــد که در این 

صورت شهر متحول می شود.
وی خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان، 
شورای شهر و شهرداری همدان درخواست کرد با جدیت 
تمام برای ســــاخت پروژه هــــای فرهنگی شــــهر به میدان 
بیایند و برای تکمیــــل و بهره بــــرداری پروژه های مورد نظر 

همت کنند.
حاجی بابایی با بیان اینکه وضعیت معیشــــتی، اقتصادی 
و ملــــی حاکم در کشــــور مناســــب نیســــت؛ اظهــــار کرد: 
خوشــــبختانه از ایــــن منظــــر وضعیــــت اســــتان همدان 
مناســــب اســــت؛ از این رو در ایــــن موقعیت بایــــد موانع 
پروژه های ملی مورد نیاز شــــهر و اســــتان که با مشکالت 
اعتباری، زمیــــن و یا اختالف دســــتگاه های اجرایی همراه 

هستند، پیگیری و حل شود.

ح جامع و تفصیلی مناسب نداریم �  نقشه راه و طر
نماینده مردم همــــدان و فامنین در مجلــــس در ادامه با 
تأکید بر اینکــــه جاذبه های تاریخی، گردشــــگری و طبیعی 
همدان ارزشمند است؛ معتقد اســــت: مرز این مناطق را 

باید تعریف کنیم.
حاجی بابایی افزود: متأســــفانه نقشــــه راه و طــــرح جامع و 
تفصیلی مناســــب نداریم؛ از این رو در صــــورت نبود آنها، 
برنامــــه دیگری برای ما تــــدارک خواهند دید و با مشــــکل 

روبه رو می شویم.

 بیمارستان هزار تخت خوابی ویژه بانوان شود �
هــــزار  بیمارســــتان  پــــروژه  گفــــت:  همچنیــــن  وی 
تخت خوابی که همدان را در حوزه بهداشــــت، سالمت 
و درمــــان به قطب منطقه تبدیــــل می کند، باید در حوزه 
گردشگری ســــالمت هم مورد توجه ویژه قرار گیرد، زیرا 
عالوه بر ســــایر اســــتان ها، کشــــورهای هم جــــوار را هم 

داد. خواهد  پوشش 
حاجی بابایی با بیــــان اینکه بیمارســــتان فاطمیه همدان 
باید کنار گذاشــــته شود؛ پیشــــنهاد داد: بیمارستان هزار 
تخت خوابــــی می توانــــد در حوزه تخصصی بانــــوان به ارائه 
خدمــــات بپردازد و بخــــش کوچکی از آن را هــــم به مردان 

اختصاص دهند.
نماینده مــــردم همدان در مجلــــس در ادامه با اشــــاره به 
مدیریــــت واحد شــــهری، معتقد اســــت: مدیریت شــــهر 
همدان باید تا قله الوند در اختیار مدیریت شــــهری باشد؛ 
از این رو انتظار می رود تعیین تکلیف پروژه جاده برگشت 

گنج نامه هم مورد توجه قرار گیرد.
حاجی بابایــــی افزود: در حــــوزه اظهارنظر بــــرای اجرای طرح 
مسیر برگشت گنج نامه متخصص نیستم، اما قطعا برای 
، تعریف خاصــــی دارند که کارشناســــان امر به  این مســــیر

هرگونه جمع بندی برسند، مخالفت نمی کنم.
وی همچنیــــن بــــا تأکید بــــر پیگیری جدی برای ســــاخت 
استخر شیرجه و شنای بین المللی در شهر همدان، بیان 
کــــرد: این پروژه عالوه بر اینکه در ســــفر رهبر انقالب مورد 
تصویب قــــرار گرفت، در مجلس هم ردیــــف ملی دارد و از 

بودجه های دولتی بهره مند خواهد شد.
حاجی بابایی ادامــــه داد: با توجه به اینکــــه مطالعات قطار 
شهری همدان از سوی شــــهرداری صورت گرفته است و 
اعتبار آن نیز وجود دارد؛ بر این اســــاس ضروری اســــت با 

کمک هم برای سال آینده خط نخست آن را ایجاد کنیم.

 پیوندی بین شهر و فن آوری ایجاد شود �
وی اعــــالم کرد: نیاز اســــت پیوندی بین شــــهر و فن آوری 
ایجاد شود که در این زمینه شورا و شهرداری همدان باید 

بیش از گذشته ورود پیدا کنند.
این نماینده مجلــــس با بیان اینکه مســــکن در همدان 
با معضــــالت فراوانــــی مواجه اســــت که در گذشــــته های 
دور مســــاحت شــــهر همدان را از هزار و 600 کیلومتر به 5 
هــــزار و 700 کیلومتر کاهــــش داده اند؛ گفــــت: با توجه به 
اینکه جمعیت به ســــرعت روبه افزایش است؛ متأسفانه 
همدان در حوزه آمار نفوس مسکن، 20 سال ضربه خورد.
حاجی بابایی معتقد است: شهرداری همدان باید در حوزه 
تملک اراضی برای 30 سال آینده برنامه ریزی کند تا همراه 
با طــــرح اقتصادی مناســــب، هم درآمد شــــهرداری تأمین 

شود و هم مشکالت گرانی مسکن اوج نگیرد.
وی در پایان با تأکید بر اجرای ضوابط طرح شــــهر دوستدار 
کودک در شهر همدان، ابراز امیدواری کرد بتوانیم شهری 

امن برای کودکان داشته باشیم.

 عســــگریان: تأکیــــد بر همت شــــورای پنجــــم برای  �
اعتالی فرهنگ شهر

رئیس شــــورای شــــهر همدان هم در این جلســــه صحن 
شــــورا، گفت: در راســــتای اعتــــالی فرهنگ شــــهر همراه 
بــــا هم افزایــــی و تعامل مطلــــوب، تالش خواهیــــم کرد تا 
به منظور تســــهیل و پیگیری امور شــــهر به ویــــژه در حوزه 

فرهنگی تمام توان خود را به کار گیریم.
سید مســــعود عســــگریان ابراز امیدواری کرد مشکالت 
احداث پردیس ســــینمایی، موزه هنرهــــای معاصر و تاالر 
شــــهر در شــــهر همدان که بــــه عنــــوان رویکردهای مهم 
فرهنگی، نیاز شــــهر محسوب می شــــوند، تعیین تکلیف 
شــــوند تــــا از اعتبــــارات ملــــی برای اجــــرای ایــــن طرح های 

اثربخش فرهنگی بهره مند شویم.
وی از تعیین تکلیــــف زمیــــن بــــرای پردیس ســــینمایی و 
مــــوزه هنرهــــای معاصر خبــــر داد و از شــــهردار و مدیرکل 
مبحث  کرد  درخواســــت  همدان  اســــتان  راه وشهرسازی 

زمین این دو مجموعه فرهنگی را تعیین تکلیف کنند.
رئیس شورای شــــهر همدان همچنین با اشاره به مصوبه 
شــــورا در خصوص بافت تاریخی شهر همدان، اظهار کرد: 
در این زمینه طی دیداری با معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار همدان، مطرح شد که طرح اولیه میراث فرهنگی 
در زمینــــه بافت تاریخی شــــهر دارای ایرادات و اشــــکاالتی 
اســــت که مغایرت های ناهمگونی را در ساخت وســــاز ها 

ایجاد خواهد کرد.

ح پارک  �  کاوســــی امید: پیوســــت های اقتصادی طر
آمادای دیده شود

نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان هم در این جلســــه 
با اشــــاره به طرح پــــارک آمادای )تپــــه پیســــا( در منطقه 4 
شــــهرداری همدان، گفت: این طرح عالوه بر منطقه مورد 

، نشان مناسبی در غرب کشور خواهد بود. نظر
اکبر کاوســــی امید ادامه داد: باید پیوست های اقتصادی 
این طرح فرابخشی دیده شــــود که در صورت هم اندیشی 
و هم فکری، تمام 60 هکتار این پارک تملک خواهد شد و 

به زودی به مرحله اجرایی خواهد رسید.
وی در ادامه با تأکید بــــر اینکه در بحث نرم افزاری فرهنگ 
مشــــکل جدی داریم؛ اظهار کرد: در صداوســــیما به دلیل 
کمبود بودجه مناسب، شاهد ناسازگاری برخی مباحث با 

فرهنگ و تمدن نوین اسالمی هستیم.
کاوسی امید معتقد اســــت: اگر قصد داریم به جامعه ای با 
تمدن نوین اســــالمی برسیم؛ باید زیرســــاخت ها را فراهم 

کنیم.
وی با اشــــاره به تحویل زمین رایگان از ســــوی شــــهرداری 
آموزشی حیات طیبه،  همدان برای ســــاخت مجتمع های 

ابراز امیــــدواری کرد در تفکیک اراضی ارتش، زمین دیگری 
برای ساخت این مدرســــه در نظر گرفته شود تا صاحب 3 

مدرسه حیات طیبه در شهر همدان باشیم.

 مولوی: پیشــــنهاد الحاق حداقــــل 2 تا 3 هکتار به  �
محدوده شهر

ســــخنگو و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای 
شهر همدان هم در ادامه این جلسه با طرح این پیشنهاد 
که باید حداقل 2 تا 3 هزار هکتار به محدوده شهر همدان 
الحاق شــــود تا مشــــکل مســــکن و گرانی آن حل شــــود؛ 
 باید اراضی متعلق به دولت و شهرداری 

ً
گفت: البته صرفا

مورد نظر قرار گرفته و به محدوده شــــهر اضافه شــــود تا از 
سوءاستفاده دالالن جلوگیری شود.

ابراهیــــم مولوی با بیان اینکه باید توســــعه متوازن و همه 
جانبه نگر در شهر رخ دهد؛ گفت: در مسیر جاده سدهای 
اکباتان و آبشینه اراضی بایر و دیم وجود دارد که می تواند 
مورد اســــتفاده بــــرای احداث مســــکن انبوه قــــرار گیرد تا 

مشکل زمین و مسکن در کهن شهر همدان حل شود.
وی افزود: باید پیش از اینکه طرح جامع شــــهر همدان در 
شــــورای عالی شهرســــازی و معماری کشور مورد تصویب 
قرار گیرد، برای گســــترده شدن شــــهر همدان اقدام کنیم 

که شاید بخشی از گرانی زمین و مسکن حل شود.
مولوی اظهار کرد: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا در شــــهر 
همدان محدود اســــت؛ باید تصمیم گیری های اساســــی 
برای افق آینده چند دهه شــــهر همدان داشــــته باشــــیم 
تا یک شــــهر آباد و توســــعه یافته، زیبا و دوست داشتنی 

داشته باشیم.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه طــــرح مســــکن مهر در کشــــور 
ســــیماومنظر خوبی به شــــهرها بخشــــید؛ اما این مهم در 
شــــهر همدان رخ نداد؛ گفت: انتظار می رود حفظ سیما و 
منظر شــــهر در طرح جدید اقدام ملی مســــکن مورد توجه 

قرار گیرد.

 ضوابــــط میــــراث، جمعیت بافــــت تاریخــــی را تهی  �
خواهد کرد

سخنگوی شورای شهر همدان در ادامه با تأکید بر اینکه 
دمیدن روح زندگی در کالبد فرسوده شهر ضروری است؛ 
گفت: در صورت بازآفرینی و باززنده سازی شهر می توانیم 

شرایط نابسامان موجود را تغییر دهیم.
مولوی معتقد است: مشــــکالتی که ضوابط دست وپاگیر 
میــــراث فرهنگی در شــــهر همدان با محوریــــت عدم ارائه 
مجوز ســــاخت بــــرای ســــاکنان و... ایجاد کــــرده، موجب 

خواهد شد که بافت تاریخی شهر خالی از سکنه شود.
وی با اشــــاره بــــه اینکه بلــــوار آیــــت ا... کاشــــانی و خیابان 
پاســــداران دارای قدمت تاریخی نیســــتند، امــــا جزو بافت 
تاریخی شهر محسوب می شــــوند؛ گفت: توجیه منطقی از 
ســــوی میراث فرهنگی با محوریت ضوابــــط بافت تاریخی 
شــــهر مطرح نشــــده اســــت تا کارشناســــان شهرسازی را 

همراه آنان سازد.

 اعالم موافقت مجدد با الحاق روستاها در راستای  �
نیل به عدالت اجتماعی

مولوی همچنین با اشــــاره به ارائه طرح »بررسی مجدد نامه 
الحاق روستاهای حسن آباد، علی آباد و قاسم آباد به شهر 
همــــدان«، گفت: این طــــرح با محوریت اعــــالم موافقت با 
الحاق روســــتاهای مورد نظــــر و با تأســــی از مصوبه هیأت 
وزیران و انجام خدمات شهری و توجه به مناطق الحاقی و 
ارائه خدمات بهینه و مطلوب این مناطق و ارائه امتیازات 
و تخفیفــــات مناطــــق توانمندســــازی در راســــتای نیل به 
عدالت اجتماعی مورد موافقت اکثریت اعضای شــــورای 

شهر همدان قرار گرفت.
به گفته وی؛ بر اساس این طرح، شهرداری همدان مکلف 
به تأمین اعتبــــار الزم بــــرای ارائه خدمات مطابق با شــــرح 
وظایف قانونی همانند ســــایر نقاط شــــهر به روســــتاهای 

فوق الذکر است.
مولــــوی تأکید کــــرد: تمــــام امتیــــازات توانمندســــازی به 
روستاهای فوق الذکر بر اساس ماده 27 دفترچه عوارض 
محلی ســــال 99 شــــهرداری همدان، به این مناطق تعلق 

می گیرد.

 قراباغی: تأکید بر ورود دادســــتان برای آزادســــازی  �
حریم رودخانه گنج نامه

رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شــــورای شــــهر همدان هم در ادامه جلســــه گفت: سال 
پایانــــی فعالیت دولــــت دوازدهم فرصت مناســــبی برای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام است.
آزادسازی حریم رودخانه  حسین قراباغی با تأکید بر اینکه 
گنج نامــــه ضروری اســــت، افــــزود: مدیران دســــتگاه های 
متولی کمک دهند که بازگشــــایی این حریم صورت گیرد 
تا مردم بتواننــــد از طبیعت زیبای این رودخانه اســــتفاده 

کنند.
وی همچنین از دادستان درخواست کرد همانطور که در 
بازگشــــایی کوچه باغ ها اقدامی جهــــادی صورت گرفت، بر 
اســــاس قانون در آزادســــازی حریم رودخانه از گنج نامه به 

عباس آباد هم ورود جدی داشته باشند.
قراباغی با تأکید بــــر اینکه اقدامات بــــزرگ نیازمند همت 
تمامی مسؤوالن اســــت؛ گفت: اجرای طرح بوستان 240 
هکتاری اکباتان، پروژه بزرگی است که مدیریت شهری به 
تنهایــــی نمی تواند در این زمینه موفق عمل کند؛ از این رو 
سایر دستگاه های اجرایی و شــــرکت های خدمات رسان 

هم باید همسو با شهرداری و شورا حرکت کنند.

 سلماســــی: هویــــت تاریخــــی شــــهر را بر اســــاس  �
داشته هایش تقویت کنیم

عضو شــــورای شــــهر همــــدان نیز گفــــت: تقویــــت حوزه 
فرهنگی شــــهر همدان ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب 
می شــــود؛ این درحالی است که ظرفیت های قابل توجهی 

هم در همدان وجود دارد.
رضوان سلماســــی معتقد اســــت: در صورتی کــــه بتوانیم 
هویــــت تاریخــــی و طبیعــــی شــــهر همــــدان را بر اســــاس 
داشــــته های آن تقویت کنیم، این شــــهر در سطح ملی و 

بین المللی بیشتر مطرح  خواهد بود.

ح شــــهر  �  ضرورت حمایت نمایندگان مجلس از طر
دوستدار کودک

وی در ادامــــه با اشــــاره به کســــب امتیــــاز پایلوت شــــهر 
دوســــتدار کودک و اینکه باید همدان به شــــهری ایمن و 
ســــبز دوســــت دار کودک، خانواده محور و مشــــارکت جو 
تبدیل شــــود؛ گفــــت: همدان موفق شــــد بین ٧٠ شــــهر 
متقاضــــی، در کنار ١١ شــــهر دیگر منتخب »پایلوت شــــهر 
دوستدار کودک« شود که این مهم خیز جدی در راستای 
کســــب عنوان و نشان شــــهر دوســــتدار کودک از سوی 

یونیسف محسوب می شود.
سلماسی اظهار کرد: باید این مهم را باور داشته باشیم که 
ســــرمایه گذاری برای کودکان، پرسودترین نوع آن به لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســــت و نتایج آن همیشه 

در جامعه ماندگار خواهد ماند.
وی ادامــــه داد: در ایــــن حــــوزه بــــه حمایــــت نمایندگان 
آیندگان بســــازیم؛ از  مجلس نیــــاز داریم تا شــــهر را برای 
بــــا متخصصان امر  این رو ضمن بهره گیــــری و هم فکری 
بایــــد اقدامات الزم برای تطبیق با شــــاخص ها و توقعات 

یونیسف انجام شود.
این عضو شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه طرح شهر 
، با حمایت و  دوستدار کودک به عنوان برند فرهنگی شهر
پیگیری کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورا محقق شد؛ 
اظهار کرد: فضاســــازی در تمامی حوزه های شهری به ویژه 
پروژه هــــای عمرانــــی با محوریت ضوابط شــــهر دوســــتدار 
کودک ضروری اســــت؛ از ایــــن رو این الزام بایــــد در تمامی 

پروژه های شهری به صورت جدی دیده شود.

 پهنه بندی  شهر بر اساس منظر شهری باشد �
سلماســــی در ادامــــه بــــا تأکیــــد بر اینکــــه همــــدان دارای 
جاذبه های طبیعی و تاریخی منحصر به فردی است؛ اظهار 
کــــرد: دامنه الوند همدان نیز باید به عنوان منظر شــــهری 

دیده شود که جاذب گردشگری هم محسوب می شود.
این عضو شــــورای شــــهر افزود: باید پهنه بندی ها در طرح 
جامع شــــهر همدان بر اســــاس منظر شــــهری در دستور 
کار قــــرار گیــــرد؛ در صورتی کــــه در حال حاضر بر اســــاس 
، ارتفاع داده می شود و شــــرایط ویژه شهر همدان را  معابر

تحت الشعاع قرار می دهد.

 گنج نامه نیاز به مطالعات اساسی تر دارد �
وی بــــا تأکید بر اینکه اجرای طرح جاده برگشــــت گنج نامه 
آسیب بزرگی برای شهر همدان خواهد بود؛ گفت: با توجه 
به اینکه گنج نامه، یکی از نقاط کلیدی شهر همدان است 
که حفظ شــــرایط فعلی آن با محوریت جذب گردشــــگری 
ضروری محســــوب می شــــود، از این رو باید پیشــــنهادات 

پروژه های این منطقه همراه با مطالعات دقیق تر باشد.
سلماســــی با تأکید بر اینکه منطقه گنج نامه به عنوان یک 
منطقه  راهبردی، ریه های شهر همدان محسوب می شود؛ 
بــــا حضور  ادامــــه داد: خوشــــبختامه مطالعات بســــیاری 
کارشناســــان مطرح در مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های 
شــــورای شــــهر همدان بــــا محوریت بررســــی طــــرح جاده 
برگشــــت گنج نامه صــــورت پذیرفت که طی بررســــی های 

کارشناسی، مورد نقد همگان هم قرار گرفت.
وی با تأکید بــــر اینکه حضور جمعیت بیش از ظرفیت آن 
منطقه بر اساس مطالعات صورت گرفته، آسیب زاست؛ 
درخواســــت کرد طرح جاده برگشــــت گنج نامه بر اساس 
کارشناســــی  مطالعه  مــــورد  منطقه،  بالقــــوه  ظرفیت های 
دقیق تر قرار گیرد تا این منطقه بیش از این نابود نشــــود؛ 
زیرا جاده ســــازی موجب کاهش ترافیک و رفع مشکالت 
موجود نمی شود و خود جاذب جمعیت و مخرب خواهد 

بود.

 احسانی: حوزه فرهنگ را تنها نگذارید �
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی اســــتان همدان هم در 
، حوزه فرهنگ را تنها  این جلسه اظهار کرد: مسؤوالن امر
نگذارند تا آنچه شایســــته مردم و اســــتان همدان است، 

انجام دهیم.
احمدرضا احسانی ابراز امیدواری کرد بتوانیم با هم افزایی، 
تعامــــل، تفاهــــم و مســــاعدت، موجب شــــویم مجموعه 
فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی استان در راســــتای خدمت به 

مردم و توسعه شهر و استان همدان قدم بردارد.
وی معتقد اســــت: متولی حوزه فرهنگ، ارشــــاد اسالمی 
اســــت؛ اما باید نگاه فرابخشی در این حوزه داشته باشیم 
تا ســــایر مجموعه ها هم در راســــتای تحقق اهداف مورد 

، کمک دهند. نظر
احســــانی با اشاره به مباحث بودجه ســــالیانه حوزه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: حدود 25 دستگاه اجرایی 
از بوجه وزارت ارشــــاد استفاده می کنند که در مجموع یک 

بیست وششم سهم شامل حوزه فرهنگ می شود.
وی تأکید کرد: در خصوص پروژه های فرهنگی شــــهر نیاز 
داریم تا شورای شــــهر همدان و شهرداری همانند سابق، 
ارشاد اســــالمی را یاری دهند؛ زیرا بخشی از فرهنگ هم به 

حوزه شورای شهر باز می گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از شورای 
شــــهر همدان درخواســــت کرد در حــــوزه تعیین تکلیف 
زمیــــن برای احــــداث مــــوزه هنرهــــای معاصــــر و پردیس 

سینمایی ورود جدی داشته باشند.
احســــانی اظهار کرد: حدود 11 ســــال از تعریف و تخصیص 
بودجه این پروژه های فرهنگی در شهر می گذرد و استان 
همدان متضرر شده اســــت که در صورت تعیین تکلیف 
این پروژه ها، مجدد تعریف خواهند شد؛ زیرا ردیف بودجه 
آنان هم برقرار است و برندی برای استان همدان خواهند 

بود.
وی از پیگیری هــــای اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی 
استان برای بازگشت جشــــنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجــــوان از اصفهان به شــــهر همدان خبــــر داد و گفت: 
اینگونــــه جشــــنواره های بین المللی آورده بســــیار مهمی 
 صرف زیرساخت های 

ً
برای استان خواهد داشت که قطعا

فرهنگی شــــهر در راســــتای توســــعه فرهنگی شــــهر هم 
خواهد شد.

ج از  �  حســــینی: تأکیــــد بــــر الحــــاق زمین هــــای خــــار
محدوده به شهر

مدیرکل راه و شهرســــازی اســــتان همدان هــــم در ادامه با 
بیان اینکــــه در حوزه زمیــــن دارای محدودیت هســــتیم، 
گفــــت: برای طرح اقــــدام ملی مســــکن حــــدود 600 تا 700 
هکتار زمین برنامه ریزی شده اســــت که امیدواریم به ثمر 

بنشیند.
داریوش حســــینی؛ از ثبت نام 16 هزار شــــهروند همدانی 
در طرح اقدام ملی مســــکن خبــــرداد و افــــزود: تعهد این 
مجموعــــه 2 هــــزار مســــکن بــــوده اســــت؛ اما بر اســــاس 
بــــرای تمامــــی ثبت نامی ها،  دســــتورالعمل ابالغــــی باید 

مسکن احداث شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان؛ 
وی درخواســــت الحاق زمین های خارج از محدوده شــــهر 
همدان را با هدف تأمین زمین مناســــب بــــرای طرح ملی 
مســــکن و ســــایر حوزه های مورد نظر مطرح کرد و گفت: 
بهترین گزینه برای تعریف شــــهر جدید به منظور توســــعه 
شــــهر همدان و ایجاد رغبت برای مردم، مناطقی است که 

چشم اندازهای مناسب ایجاد شده است.
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مراسم تشییع و بدرقه دومین شهید مدافع سالمت استان فارس
سوء استفاده برخی 

شرکت های هواپیمایی
 بلیت ترکیه  را 20 میلیونی کرد!

رئیس هیأت مدیره انجمــــن صنفی دفاتر خدمات 
مســــافرت هوایــــی و جهانگــــردی گفــــت: بــــه نظر 
از شرکت های هواپیمایی  که باز هم برخی  می رسد 
 
ً
سوء اســــتفاده کرده و در یک هفته گذشته مجددا
قیمت هــــای بلیــــت این مســــیر را از پنــــج میلیون 
تومان بــــه 20 میلیون تومان افزایــــش داده اند که 
این موضــــوع به صورت غیرقانونــــی و خارج از عرف 
بود ولی متأســــفانه در ایــــن زمینه هیچ رســــیدگی 
صــــورت نگرفت. متأســــفانه در این بین بســــیاری 
از مســــافران به ســــرعت اقدام به خرید بلیت های 
متفرقه در مســــیر ترکیه کردند، به مردم پیشــــنهاد 
می کنیم که برای سفر به کشور ترکیه عجله نکنند، 
یک ماه دیگر هــــم تحمل کنند و فریــــب تبلیغات 

بیجا را نخورند.

مرز ایران 
خط قرمز جنگ قره باغ!

ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه کشــــورمان گفت: 
ایران به همه طرف ها اعالم کرد مســــیر نظامی برای 
حل و فصل این منازعــــه چند دهه ای وجود ندارد. 
ضمن احترام بــــه حاکمیت ارضی آذربایجان باید هر 
چه زودتر درگیری های نظامی متوقف شــــود. ایران 
آمــــاده کرده که با مشــــورت بــــا آذربایجان  طرحی را 
همســــایگان  و  منطقه  دولت های  و  ارمنســــتان  و 
پیگیری خواهد شــــد. طرفین مناقشه عدم تعرض 
به غیرنظامیان را با دقــــت رعایت کنند و بدانند که 
ایران نمی تواند درگیری را در مرزهای خود و تعرض 
به خاکــــش را تحمل کنــــد، اینها جزو خطــــوط قرمز 
ایران اســــت که مرزهــــای ایران حتی مــــورد تعرض 

گاهانه و غیرعمدی قرار نگیرد. آ نا

60درصد بیکاران 
سرپرست خانوارند

58.4درصدمتقاضیانبیمهبیکاریمستاجرند

روزبــــه کردونــــی، رئیس مؤسســــه عالــــی پژوهش 
جدیدترین  اســــاس  بــــر  گفت:  اجتماعــــی  تأمیــــن 
متقاضیان  از  مؤسســــه  ایــــن  »نظرســــنجی«  نتایج 
 60 هســــتند،  بیکار  همچنــــان  که  بیــــکاری«  »بیمه 
58.4 درصد  درصد بیکاران سرپرســــت خانــــوار و 

مستاجرند. هم  بیکاری  بیمه  متقاضیان 

»1430« از هر 10 نفر ایرانی 4 نفر 
سالمند هستند!

»بهــــزاد خلیلــــی« پژوهشــــگر جمعیــــت و خانواده 
گفت: در ســــال 1430 از هــــر 10 نفر 4 نفر ســــالمند 
خواهند بــــود! »پدرام کاویــــان« مدیرگروه جمعیت 
اندیشــــکده ایتــــان نیز افــــزود: در آینــــده اگر روزی 
حتی 8 میلیون بشــــکه نفــــت بفروشــــیم، قادر به 
20 میلیون ســــالمند نیستیم، لذا الزم  رسیدگی به 
است این وجه پررنگ شــــود که مردم خودشان به 
عالمی  »مسعود  باشند.  سالمندی شان  دوره  فکر 
نیسی« جامعه شناس نیز اظهار کرد: در مورد رابطه 
اقتصاد دانش بنیان با جمعیــــت نیز باید بگوییم 
کــــه فناوری را جوانان توســــعه می دهنــــد و جوانان 
با کمیت بــــاال این اتفاق را رقم می زنند؛ شــــرکت ها 
همگــــی به نیــــروی کار نیــــاز دارند و اگر نیــــروی کار 
وجود نداشته باشد، هیچ خودرویی تولید نخواهد 

شد!

بازگشت دالر 
به کانال 26هزار تومان

قیمت دالر در صرافی های بانکی با کاهش نسبت 
بــــه قیمت هــــای پایانــــی روز کاری دیروز دوشــــنبه 
26 هزار و 950 تومان تعیین شــــده اســــت. قیمت 
فروش یــــورو نیز با کاهش نســــبت به قیمت های 
پایانــــی روز کاری یکشــــنبه معــــادل 31 هــــزار و 600 

تومان است.

کووید 19 ریشه کن نخواهد 
شد

دکتــــرای بهداشــــت عمومی و جمعیت دانشــــگاه 
بریتیش کلمبیا گفت: کووید 19 ریشه کن نخواهد 
شــــد. ویروس کرونــــا خیلی "جهــــش ژنتیکی" پیدا 
نمی کنــــد. ابتالی همزمان به دو بیمــــاری آنفلوآنزا و 
کرونا تقریبــــا احتمال پایینــــی دارد. به نفع ویروس 
لوده کند به دوران قبل  اســــت که افراد بیشتری را آ
از کرونا برخواهیم گشــــت اما نــــه در چند ماه آینده 
عالئــــم کوویــــد 19 می تواند ماه هــــا در افــــراد ادامه 

داشته باشد.

اخبار کوتاه

ایرانوجهان

نماینده مجلس:

ح اصالح قانون انتخابات با اراده مجلس به 1400 می رسد طر
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: یکی از طراحان طرح اصالح قانون انتخابات گفت که این طرح با اراده 

نمایندگان مجلس به 1400 می رسد.
حســــینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شــــهر و از طراحان طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در گفتگویی گفت: ما کلیات این طرح را مطالعه و تأیید کردیم اما درباره جزئیات 

آن باید بحث و بررسی بیشتری شود.

وی گفت: این طرح اکنون در مرحله پیشــــنهاد کمیسیون ها و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار 
دارد.

حاجی دلیگانی در پاســــخ به این ســــؤال که آیا طرح اصالح قانون انتخابات به 1400 می رســــد، گفت: 
طبیعی اســــت که اگر اراده ای در مجلس برای تصویب این طرح وجود داشته باشد طرح در مجلس 
تأیید می شود و به 1400 خواهد رســــید؛ البته باید نظر شورای نگهبان را هم لحاظ کرد. اگر شورا این 

طرح را تأیید نکند مجلس باید اشــــکاالت شورای نگهبان را هم 
برطرف کند که در این صورت کار مقداری سخت خواهد شد.

وی در پایان گفت: البته باید دید نظر نمایندگان درباره این طرح 
چیســــت و این طرح در صحن علنــــی چگونه مورد بررســــی قرار 

خواهد گرفت.

4500 معدن در کشور غیرفعال است
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: معاون امــــور معادن و 
صنایع وزارت صمت بــــا بیان این که حدود 11 هزار پروانه 
بهره بــــرداری معدن صادر شــــده که حــــدود 4500 مورد 
آن غیر فعال اســــت گفت: برخی از معادن به این دلیل 

تعطیل شده که ماده معدنی آن ها خریدار ندارد.
بهــــرام شــــکوری، رئیس کمیســــیون معــــادن و صنایع 
آهن  اتــــاق بازرگانــــی با اشــــاره به اینکه ســــنگ  معدنی 
بــــه دلیل  کاربــــرد ندارد و  هماتیتــــی در صنعت فــــوالد 
، به صــــادرات آن نیاز  مــــازاد بودن تولیــــد آن در کشــــور
اســــت، اظهار کرد: این صنعت در کشور اشتغال ایجاد 
کرده، اما بــــه دلیل نگرانی از بابت اینکه ممکن اســــت 
محصول پرعیار بجای کم عیار صادر شــــود و یا احتمال 
بــــروز خطا در گمــــرک، امضا هــــای طالیی در نظــــر گرفته 

است. شده 
وی افزود: ایــــن درحالی اســــت که چنین رونــــدی ایجاد 
اشــــکال می کنــــد و بهتر اســــت از ظرفیت هــــای نظارتی 
ظرفیــــت  و  بازرســــی  ســــازمان های  جملــــه  از  دیگــــری 

تشکل های صنفی استفاده شود.
شکوری تصریح کرد: به صرف اینکه ممکن است گمرک 
خطا کنــــد نباید ما سرنوشــــت یک صنعت را به دســــت 
اشخاص بســــپاریم، بلکه الزم اســــت نظارت ها بر عهده 

یک سیستم گذاشته شود.
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت 
صمت در پاســــخ به این موضوع اظهار کــــرد: اینکه تیک 
زدن )تائیــــد نهایی صــــادرات( بجای وزارتخانــــه بر عهده 
گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به 

معنی حذف امضا های طالیی نخواهد بود.

وی افــــزود: برای حذف امضای طالیی ضروری اســــت که 
سامانه به طور کامل الکترونیکی و شفاف شود.

اســــماعیلی اضافه کــــرد: در چنین ســــاختاری در صورت 
کاهش کیفیت ســــنگ یــــا افزایش آن، بطــــور اتوماتیک 
تائیــــد یــــا رد انجــــام می شــــود و اشــــخاص در آن دخیل 

بود. نخواهند 
شکوری در بخش دیگری از برنامه تیتر امشب یکشنبه 
شــــب با بیان اینکه بیش از 93 درصد سنگ های تزئینی 
در داخل کشور مصرف می شــــود و تنها 5 تا 7 درصد آن 
بصورت خام صادر می شــــود، اظهار کرد: کل صادرات ما 
به 350 میلیون دالر نمی رسد در حالی که صادرات ترکیه 

5 میلیارد دالر بوده است.
وی صادر نشــــدن ســــنگ خــــام را ظلم در حــــق معادن 
دانســــت و گفت: بــــا ارز حاصله ســــرمایه بــــرای آیندگان 

فراهم می شود.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی  رئیس 
افــــزود: ایتالیــــا بــــه عنــــوان مهد ســــنگ فراوری شــــده، 
تجهیزات و ســــنگ خام 22 درصد ســــنگ خود را بصورت 
خام صادر می کند و ترکیه نیز 75 درصد ســــنگ تولیدی 

خود را صادر می کند.
کید کرد: ما باید با توجه به میزان ذخایر خود،  شــــکوری تأ
آینده مــــاده معدنی و شــــرایط خودمان دربــــاره صادرات 

سنگ خام تصمیم بگیریم.
در ادامــــه این گفتگو، اســــماعیلی، معاون امور معادن و 
صنایع وزارت صمت با اشــــاره به دســــتور رئیس جمهور 
مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شــــده، اظهار کرد: 
مفهــــوم این امــــر این بود کــــه وقتی معدنــــی وجود دارد 

که قابلیت اســــتخراج و نیز پروانه بهره بــــرداری دارد، اما 
تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد.

اسماعیلی افزود: حدود 11 هزار پروانه بهره برداری معدن 
صادر شده که حدود 4500 مورد آن غیر فعال است.

وی درباره دالیل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: 
برخــــی از این معادن با مســــائل مربوط بــــه منابع طبیعی 
درگیرنــــد و مثال اســــتخراج بخش اولیه معــــدن به پایان 
رســــیده و برای ادامه کار به اصطالح به ســــینه کار جدید 
نیاز اســــت که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را الزم 

دارد.
معاون امور معــــادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی 
از معادن تعطیل نیز با مشکالت زیست محیطی مواجه 
شــــده اند، به این شــــکل که منطقه ای کــــه معدن در آن 
قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعالم شده و معدن برای 

ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع 
فراوری نیــــاز دارند، امــــا معدن توان ایجــــاد این بخش را 

ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.
وی افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شــــده 
آن ها خریــــدار ندارد و یــــا قیمت فعلی  که ماده معدنــــی 

مقرون به صرفه نیست.
معاون امور معــــادن و صنایع وزارت صمت گفت: گاهی 
نیز دارنده پروانــــه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را 

ندارد.
کید رئیس جمهور و اهتمام  اســــماعیلی تصریح کرد با تأ
وزیر صمت تمام این معادن که در اصطالح حبس شده 

اند تعیین تکلیف می شوند.

با توجه به افزایش شدید قیمت ها؛

وزیر شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن را داد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: وزیر راه و شهرســــازی از 
ارائه پیشــــنهاد افزایش ســــقف تســــهیالت مسکن به 

بانک مرکزی خبر داده است.
محمد اســــالمی وزیــــر راه و شهرســــازی در گفت وگویی 
از ارائه پیشــــنهاد افزایش سقف تســــهیالت مسکن به 

بانک مرکزی خبر داده است.
وی افزود: ما پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیالت 
آن  خرید مســــکن ارائه کرده ایم. البته بسته تأمین مالی 
باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارائه شود؛ تا این بانک 

نظر خــــود را اعــــالم نکنــــد، نمی توانیم در مــــورد افزایش 
تســــهیالت  افزایش  کنیــــم.  تصمیم گیــــری  تســــهیالت 
آیا بانک مرکزی می تواند  مسکن به این بستگی دارد که 

. منابع آن را تأمین کند یا خیر
وضعیت  یــــن  آخر خصوص  در  شهرســــازی  و  راه  یر  وز
70 هــــزار واحد  60 تا  کــــرد:  مســــکن مهــــر نیــــز اظهار 
کــــه با واگذاری  مســــکن مهر در حال تکمیل اســــت 
ونــــده مســــکن مهــــر تــــا پایان امســــال بســــته  آن پر

. د می شو

به گفته اســــالمی، مجموع مسکن مهر که در دولت های 
نهم و دهم شروع شد، 2 میلیون و 200 هزار واحد بود که 
تا شــــروع دولت یازدهم، 700 هزار واحد مســــکن مهر به 

مردم تحویل شده بود.
کیــــد کــــرد: در حــــال حاضــــر عــــدد تحویلــــی به 2  وی تأ
30 هــــزار واحــــد رســــیده اســــت. در واقــــع  میلیــــون و 
تاکنــــون، یــــک میلیــــون و 330 هــــزار مســــکن مهر در 
دولت های یازدهم و دوازدهم تکمیل و واگذار شــــده 

است.

؛ مهلت پیش پرداخت برای واکسن کرونا تا 18 مهر

محموله های جدید واکسن آنفلوآنزا در ُشرف ورود به کشور
وه ایران و جهان: ســــخنگوی سازمان  هگمتانه، گر
آخریــــن وضعیت تأمین و  و ضمن اعالم  غــــذا و دار
وخانــــه ها، گفت: در  آنفلوآنزا در دار توزیع واکســــن 
واکســــن  واردات  برای  بانکی  و  زی  ار تبادالت  حوزه 
آنفلوآنزا مشــــکالتی وجود داشــــت کــــه اکنون حل 
خواهند  کشــــور  وارد  تدریج  به  محموله ها  و  شــــده 

. شد
آخریــــن وضعیت  ، درباره  کیانوش جهانپــــور دکتــــر 
آن در داروخانه ها،  آنفلوآنزا و توزیع  تأمین واکســــن 
گفــــت: محمولــــه اول واکســــن آنفلوآنــــزا تأمین و از 
چندی پیش توزیع آن در شــــبکه بهداشــــت کشور 
آغاز شــــد و اکنون در شبکه بهداشــــتی توزیع شده 

است.
وی افــــزود: محموله هــــای بعــــدی واکســــن آنفلوآنزا 
که وارد شــــود، بعد از رفــــع نیاز کامل نیــــاز گروه های 
اولویت دار در شــــبکه بهداشــــتی و مراکز بهداشت 
شــــامل کادر بهداشــــت و درمــــان، مادران بــــاردار و 
بیماران خــــاص، ســــپس در داروخانه ها برای ســــایر 

افراد نیازمند و متقاضی توزیع خواهد شد.
جهانپور درباره مشــــکل نقل و انتقــــال ارزی که برای 
تأمیــــن واکســــن آنفلوآنــــزا وجود داشــــت، گفت: در 

حــــوزه تبــــادالت ارزی و بانکی برای واردات واکســــن 
آنفلوآنزا مشــــکالتی وجود داشــــت که در حال حاضر 
حل شــــده و محموله ها به تدریج وارد کشور خواهد 

شد.
آنفلوآنزا  2.5 میلیون دوز واکسن  با بیان اینکه  وی 
در شــــبکه بهداشــــتی توزیع می شــــود، اظهــــار کرد: 
معمــــوال هر محمولــــه ای به میــــزان 2 میلیون دوزی 
وارد کشــــور می شــــود و مجموعــــا بنــــا شــــده که 16 

میلیون دوز واکســــن آنفلوآنزا را برای امسال تأمین 
کنیم. وقتی واکســــن وارد کشــــور شــــود، بالفاصله 
برچســــب گذاری شــــده و توزیــــع می شــــود. در حال 
در  آنفلوآنزا  واکســــن  جدیــــد  محموله هــــای  حاضــــر 

هستند. کشور  به  شدن  وارد  شرف 
جهانپــــور همچنین درباره وضعیــــت پیش پرداخت 
به ُکوَوکس که مجموعه زیر نظر ســــازمان بهداشت 
جهانی است تا در صورت تولید واکسن کرونا بتواند 
عرضــــه آن را به کشــــورهای جهان ســــاماندهی کند، 
گفت: بانک مرکزی باید تا 18 مهر ماه پیش پرداخت 
مربوط به تأمین واکســــن کرونا به ُکوَوکس پرداخت 

کند.
وی ادامــــه داد: بعــــد از انجــــام پیش پرداخــــت باید 
منتظر بود تا ببینیم ســــازمان جهانی بهداشت کدام 
واکســــن را برای بیماری کرونا تأیید می کند. ســــپس 
فرایند تولید انبوه این واکســــن را پیگیری کرده و در 

ُکوَوکس توزیع می کنند. مکانیزم 
کید کــــرد: توزیع  ســــخنگوی ســــازمان غــــذا و دارو تأ
واکسن کرونا از طریق کووکس هم بر اساس میزان 
تولید شــــده واکســــن بوده و اولویت ارائــــه آن هم با 

گروه های پرخطر و در معرض خطر است.

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران:

ایران نرخباروریدر
سطحجانشینیاست از کمتر

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: مدیــــرکل دفتر جمعیت 
مرکز آمار ایــــران، با عنــــوان این مطلب که نــــرخ باروری در 
کشــــور کمتر از ســــطح جانشینی اســــت، گفت: 19 درصد 

جمعیت سالمند کشور تنها زندگی می کنند.
« شــــبکه  علــــی اکبــــر محــــزون، در برنامــــه »روی خط خبر
خبر ســــیما، با عنــــوان این مطلــــب که تا ســــه دهه دیگر 
26 درصــــد کل جمعیــــت کشــــور ســــالمند خواهــــد بود، 
افزود: شــــاخص های مختلفی برای اجرای سیاســــت های 

فرزندآوری در نظر گرفته می شود.
وی اظهــــار کــــرد: یکــــی از بندهــــای سیاســــت های کلــــی 
جمعیت، تکریم ســــالمندان بود تا مشــــخص شــــود چه 

میزان از سالمندان در کنار خانواده خود زندگی می کنند.
محزون افزود: بر اســــاس سرشــــماری های انجام شده، 
آمار زندگی سالمندان در کنار خانواده ها  در حال حاضر 
از 90 درصد در دهه های گذشــــته بــــه 81 درصد کاهش 

است. یافته 
وی با بیان اینکه تا ســــال 1400 آمار سالمندان کشور از مرز 
10 درصــــد کل جمعیت عبور خواهد کرد، گفت: طبق روند 
فعلی در سال 1420 حدود 19 درصد جامعه ایران سالمند 
خواهد بود و تا 1430 این رقم حدود 26 درصد خواهد بود.

آمــــار ایران، این  به گفته مدیــــرکل دفتر جمعیــــت مرکز 
ارقام نشــــان می دهد که در ســــه دهه آینــــده یک چهارم 

جمعیــــت کشــــور ســــالمند خواهنــــد بود کــــه علت آن 
بــــه دلیل  جایگزین نشــــدن نســــل به نســــل جمعیت 

کاهش فرزندآوری است.
وی تصریح کرد: همه آمارها نشــــان می دهد که نرخ باروری 
کمتر از ســــطح جانشــــینی اســــت و پدر و مادرهــــا حتی به 

تعداد خودشان، یعنی دو نفر نیز فرزندآوری نمی کنند.
محــــزون گفــــت: در حــــال حاضــــر بــــه ازای هر یــــک نفر 
، حدود 11.5 نفر از جمعیت کشــــور  ســــالمند در کشــــور
در ســــطح کار قرار دارد اما در سال 1430 این رقم به 3.2 

می یابد. کاهش  نفر  دهم 

اگر اقدامی نکنیم تمام شاخص های جمعیتی کشور 
به وضعیت "بحرانی" می رسند!

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیته مطالعات 
سیاست های جمعیتی شــــورای  عالی انقالب فرهنگی 
گفت: اگر همین روند کاهشی نرخ رشد جمعیت ادامه 
پیدا کند و تغییری در برنامه های جمعیتی کشور ایجاد 
نشود، در دهه های آینده، تمام شاخص های جمعیتی 

از وضعیت هشدار به وضعیت بحرانی می رسند!
دکتــــر محمد جــــواد محمــــودی با اشــــاره بــــه خطرات 
ســــالمندی جمعیت ایران" اظهار کرد: فزونی ســــرعت 
رشد جمعیت ســــالمند در مقایســــه با رشد جمعیت 
افزایــــش تعــــداد و ســــهم  کشــــور و پیش بینــــی  کل 
( در سال های  سالخوردگان )جمعیت 60 سال و باالتر
آتی، ضرورت برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مســــائل 

مربوط به این گروه از جمعیت را ضروری می سازد.
وی ادامه داد: این تحول بزرگ مســــتلزم توســــعه قابل  
مالحظه اقدامات حمایتی و تأمینی اســــت؛ سالمندی 
جمعیــــت همچنیــــن چالش هایــــی را بــــرای دولت ها 
، پرداخت  پیرامون مراقبت های بهداشــــتی مــــورد نیاز
حق بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی جمعیت رو 

به تزاید سالمندان فراهم خواهد کرد.
رئیــــس کمیتــــه مطالعــــات و پایــــش سیاســــت های 
کرد:  جمعیتی شــــورای  عالی انقالب فرهنگــــی تصریح 
بنابراین اگر همین روند کاهشــــی نرخ رشــــد جمعیت 
ادامه پیدا کند و تغییری در سیاســــت ها و برنامه های 
جمعیتی کشور ایجاد نشــــود، در دهه های آینده، تمام 
شــــاخص های جمعیتی از وضعیت هشدار )وضعیت 
کنونــــی( به وضعیــــت بحرانی می رســــند؛ بررســــی های 
آنها  علمی و نیز تجربیات کشــــورهایی که نرخ بــــاروری 
به زیر حد جایگزینی رســــیده است، نیز نشان می دهد 
مجموعه اقدامــــات و برنامه هایی که بــــرای ارتقای نرخ 
بــــاروری و افزایش رشــــد جمعیــــت در طــــی دهه های 
گذشته اجرا کرده اند، نتوانسته به راحتی نرخ باروری را به 

بیش  از حد جایگزینی و یا در حد آن برساند!
وی افــــزود: مطابــــق پیش بینی ســــازمان ملــــل، ایران 
آینــــده ای نزدیک، بیشــــترین افزایش جمعیت  نیز در 
سالخورده را خواهد داشــــت؛ بر اساس پیش بینی که 
در ســــناریوی حد متوســــط ســــازمان ملل انجام  شده 
اســــت )بازنگری شــــده در ســــال 2015( تا ســــال 2025 
)1404(، نزدیــــک 12  درصــــد از کل جمعیــــت ایــــران در 
سنین باالی 60 ســــال قرار خواهد گرفت و این نسبت 
تــــا ســــال 2050 )1429( بــــه نزدیــــک 31  درصــــد خواهد 
رســــید یعنی کمی کمتر از یک سوم کل جمعیت ایران 

سالخورده خواهند بود!
محمودی با تأکیــــد بر لزوم انجام اقدامــــات فوری برای 
افزایش رشــــد جمعیت متذکر شــــد: در این رابطه باید 
حاکمیــــت، دولت و مجلس اقدامات زیر را در دســــتور 

کار قرار دهند:
-تســــریع در تصویــــب طرح جامــــع جمعیــــت و تعالی 

خانواده و تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای آن
-پیگیری اجرای قوانین مرتبــــط با موضوع جمعیت در 
قانون برنامه ششــــم و تأمین اعتبــــارات الزم در قانون 

بودجه سال1400
بــــا توجه اینکــــه »ســــتاد جمعیــــت و تعالــــی خانواده 
به منظــــور  فرهنگــــی  انقــــالب  عالــــی  شــــورای   »
سیاســــت گذاری جامــــع، برنامه  ریزی، هدایــــت، ایجاد 
هماهنگــــی بین بخشــــی، نظــــارت کالن بــــر برنامه ها، 
اقدامــــات راهبــــردی و ارزیابــــی عملکــــرد مربــــوط بــــه 
وزارتخانه ها و دســــتگاه های اجرایی ذیربط و نهادهای 
عمومی و نیز بســــیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر 
در تحقــــق سیاســــت های کلی جمعیت و اســــناد باال 
کشور  فرهنگی  مهندســــی  نقشه  سند  به ویژه  دستی 
را در دســــتور کار قرار دارد، حمایت از این ســــتاد برای 

پیشبرد بهتر امور ضروری است.

شاکری نماینده تهران:

دولت برنامه ای برای برون رفت از مشکالت ندارد
کشور دچار بی برنامگی شده است

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نماینده تهــــران در 
مجلس معتقد است که اداره کشور دچار بی برنامگی 
شــــده اســــت و دولــــت برنامــــه ای بــــرای برون رفت از 

مشکالت ندارد.
اقبــــال شــــاکری نماینــــده تهــــران در مجلس شــــورای 
اسالمی، با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
در چند وقت اخیر و تأثیر آن بر قیمت مســــکن گفت: 
متأسفانه در چند وقت اخیر بازارها رها شده و از تسلط 

و کنترل دولت خارج شده است.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته با مسؤوالن وزارت 
صنعت درباره گرانی های اخیــــر به ویژه در حوزه مصالح 
ساختمانی جلساتی داشــــتیم که در آنها مشخص بود 
که مدیــــران وزارت صنعت در حالت انفعالی قرار دارند، 
ادامه داد: قدرت خرید مردم از ســــال گذشته تا به امروز 
حدود یک ســــوم شده اســــت و دولت هم برای ترمیم 

این موضوع فکری ندارد.
عضو کمیســــیون عمران مجلس شــــورای اســــالمی 

تصریــــح کــــرد: برخــــی مدیران دولتــــی انتظــــار دارند 
کــــه مجلس برنامــــه ارائه کند تــــا آنها اجــــرا کنند و از 
مجلس  کــــه  صورتی  در  شــــویم  خارج  فعلی  شــــرایط 
کند و مجلس  ارائه  ناظر اســــت و باید دولت برنامه 

کند. نظارت  آن  بر 
اینکه  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  مجلــــس  در  تهــــران  نماینــــده 
وضعیت  از  ون رفــــت  بر برای  برنامه ای  هیــــچ  دولت 
کشــــور  اساســــی  مشــــکل  کرد:  اظهار  نــــدارد،  فعلی 
وز ایــــن اســــت کــــه دچــــار بی برنامگــــی شــــده  امــــر
نهــــاد  در  را  خــــودش  هــــم  رئیس جمهــــور  اســــت 
خــــارج  و  اســــت  کــــرده  حبــــس  ریاســــت جمهوری 

نمی شــــود تا بیاید و مشکالت مردم را ببیند.
وی ضمن انتقاد از فاصله قیمتــــی بین بازار و کارخانه 
گفــــت: دالل هــــا در شــــرایط فعلــــی بــــازار را مدیریت 
می کنند و هیچ فرد یا ســــازمانی بــــر این اوضاع نظارت 
و کنترل ندارد امروز اقتصاد کشــــور بــــه گونه ای اداره 

می شود که ضد مردم است.

نماینده مردم اراک در مجلس:

جهش تولید را جدی نگرفته اند
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: نماینــــده مردم اراک در 
مجلس شورای اسالمی گفت: دولت و رئیس جمهور 
برنامه ای برای حل مشــــکالت اقتصادی مــــردم و مهار 

گرانی ندارند.
محمدحســــن آصفری، با انتقاد از مشکالت اقتصادی 
و گرانی هــــای شــــدید، گفت: متأســــفانه شــــاهد گرانی 
و بازارهــــای افسارگســــیخته ای در کشــــور هســــتیم و 

بسیاری از کاالها روز به روز گران تر می شوند.
وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور باید به مشــــکالت 
اقتصادی مــــردم توجه داشــــته باشــــد و از نزدیک پای 
مشــــکالت و درِددل مردم بنشــــیند، بیان کرد: مردم با 
مشــــکالت جدی از حیث گرانی مواجه هستند و برخی 
از آنان با یارانه 45 هزار تومانی زندگی خود را می گذرانند 
و اگر یارانه آنان قطع شود، زندگی برای آنان به هیچ وجه 

امکان پذیر نیست.
نماینــــده مــــردم اراک در مجلس شــــورای اســــالمی با 
تأکید بر اینکه در این شــــرایط بایــــد تولید داخلی رونق 

بگیــــرد، تصریح کــــرد: هفت ماه از ســــال 99 گذشــــته 
اســــت اما هنوز هیچ وزارتخانه ای برنامــــه خود در حوزه 
 می بینیم که 

ً
جهش تولید را ارائه نکرده اســــت و بعضا

کارخانه ها تعطیل یا نیمه تعطیل می شوند.
آصفری با اشاره به اینکه دولت هیچ برنامه ای برای مهار 
گرانی ندارد، گفت: برخی از کاالها هیچ ارتباطی با قیمت 
، قیمت  ارز ندارند امــــا می بینیم که با افزایش قیمت ارز
این کاالها نیز به شدت افزایش می یابد که جای تأسف 

دارد.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت بــــا یکدیگر هماهنگ 
نیســــتند و هیچیک از آنان برنامه ای بــــرای برون رفت 

کشور از مشکالت اقتصادی ندارند.
نایب رئیس کمیســــیون امور داخلی کشــــور و شوراها 
اظهــــار کرد: رئیــــس جمهور بــــه حوزه اقتصــــادی ورود 
نمی کند و باید از وی ســــؤال کنیم که چه کاری مهم تر از 
سروســــامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور وجود 

دارد که خودش را مشغول به آن موضوع کرده است.
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به شــماره ثبت 3131 و شناســه ملی 10860462486 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 1401/02/20 
تعیین گردیدند: آقای بهرام انجمنیان به شماره ملی 3871282480 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای سهراب انجمیان به شماره ملی 
3871011649 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و آقای احمد 
مصباح به شــماره ملی3874775496 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء دو نفر از سه 
نفرعضو هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با 

امضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سپید شیمی غرب
) شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان 1012069

کارت دانشــجویی به نام محمد رضایــی فرزند منوچهر به 
شماره ملی 0021281246 به شماره دانشجویی 9512980019 
دانشگاه بوعلی ســینا رشته عمران واحد کبودراهنگ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

چــون وراث مرحوم ولی اهلل درویشــی به وکالت آقــای محمدرضا نهاوندی 
مالکین مشــاعی از ششــدانگ پالک 3417 اصلی بخش یــک نهاوند برابر 
درخواست آگهی شماره 1159/ن/99 مورخ 1399/05/25 تقاضای در قالب 
صدور ســند تک برگی پالک فوق را از ایــن اداره نموده و متقاضی در موعد 
مقرر مراجعه ننموده اند و مدعی می باشــند که مجاورین را نمی شناســند و 
دسترســی به مالکین ندارند، لذا به استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های 
ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و 
همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی الزم االجرا به کلیه 
مالکیــن مجاور پالک فوق الذکــر ابالغ می گردد که در روز یکشــنبه مورخ 
1399/08/27 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، خیابان 
حافظ، کــوی دو آبه، پالک 48. عدم حضور مالکین مشــاعی مانع از انجام 
عملیات نقشه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد در همین 

روزنامه درج می گردد. 
م.الف 711

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز شــماره 99/174436 مورخه 99/03/12 معاونت بهره وری اقتصادی 
سازمان مرکزی، اجرای پروژه مجتمع مسکونی نور را به آدرس: همدان، اعتمادیه، خیابان بهاءالملک، کوچه حکمت 2، پالک ثبتی 10/23983 
در قالب مشارکت مدنی از طریق برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید. لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی دارای گواهی صالحیت فنی 
و مجوز انبوه سازی یا پیمانکاری با توان مالی و مدیریتی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک فراخوان تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخه 99/07/21 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان واقع در بلوار شهید مدنی، محوطه آقاجانی بیگ 

مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند.
  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان 1.850.000.000 ریال )یک میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون ریال( در قالب ضمانتنامه بانکی می باشد.

 زمان و مهلت دریافت اسناد: 99/07/10 لغایت 99/07/21
 مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 99/08/08 

 تاریخ گشایش پاکات: روز شنبه مورخه 99/08/10 
 مهلت اعتبار پیشنهادها از تاریخ صورتجلسه انتخاب سرمایه گذار برنده پانزده روز می باشد.

 کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی روزنامه و نصب بنر و حق الزحمه کارشناسی به عهده برنده فراخوان می باشد.

آگهی فراخوان مشارکت در ساخت دو مرحله ای

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان

پروژه مجتمع مسکونی نور

م.الف 998

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/30

برابــر رأی شــماره 99/798 مورخــه 99/07/12 هیــأت اول موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد زیوری زیرک فرزند نوراله به شــماره شناســنامه 5371 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 268/39 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1725/21 اصلی واقع در اسدآباد، بلوار جانبازان، کوچه باهنر 13 خریداری 
باواســطه از مالک رســمی آقای ســید محمد قبادی محرز گردیده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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.

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

م.الف 273

با ما همراه باشید

)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 99/07/15

4632 1399  شماره  15  مهــــــر  سه شـــنبه   

ورزش6

مدیرعامل تیم پاس همدان:

سرمربیتیمپاسبهزودیمشخصمیشود
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل باشگاه پاس همدان با بیان اینکه در حال صحبت با چند گزینه 
برای سرمربیگری تیم هســــتیم، گفت: فعاًل نمی توانیم نامی از این افراد ببریم چون هنوز به توافق 

قطعی نرسیدیم اما طی چند روز آینده سرمربی تیم مشخص خواهد شد.
امیر عظیمی بیان کرد: توافق قطعی با هیچ فردی برای سرمربیگری و جذب بازیکن جدید نداشتیم 

اما توانستیم بازیکنان فصل قبل که مدنظر باشگاه بودند را حفظ کنیم.
عظیمــــی تصریح کرد: بــــا چند بازیکــــن جدید صحبت کردیم و منتظریم پس از مشــــخص شــــدن 

سرمربی با نظر او اقدام به جذب بازیکن کنیم.
وی در رابطــــه با امــــکان حضور بازیکنان پایه تیــــم پاس در تیم اصلی، توضیح داد: ممکن اســــت با 
نظر سرمربی و تســــت هایی که او خواهد گرفت، بازیکنانی را از تیم پایه برای بازی در تیم بزرگساالن 

انتخاب کنیم.

مدیرعامل باشــــگاه پاس همدان خاطرنشان کرد: تاکنون حمایت ها از تیم پاس خیلی خوب بوده 
و بازیکنان تیم ما جزء معدود تیم هایی بودند که 80 درصد مبلغ قرارداد فصل قبل خود را گرفتند.

عظیمی ادامه داد: 20 درصد مابقی قرارداد بازیکنان نیز جریمه آنها برای عدم صعود به لیگ دســــته 
یک بود و بــــا توجه به این تصمیم، تیم پــــاس برای فصل قبل به هیچ فردی بدهکار نیســــت و اگر 
طلبکاری وجود دارد برای فصول گذشــــته بــــوده که اداره ورزش در حال پیگیــــری این موضوعات 

است.

نحوه بارگیری کربوهیدرات ها

چگونگی افزایش انرژی بدن

هگمتانه، گروه ورزش: کربوهیدرات ها منابع اصلی تأمین 
انــــرژی بدن هســــتند و عمدتا بــــه انواع پیچیده و ســــاده 
تقسیم می شوند. کربوهیدرات ها شامل حبوبات، غالت 
و سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، نخود و ذرت 
هســــتند؛ کربوهیدرات های ســــاده نیز عمدتا در میوه ها، 
آبنبات و ســــایر شیرینی ها  ، قندهای ســــاده مانند  شــــیر
، کربوهیدرات ها به  یافت می شــــوند. در فرآیند هضم نیــــز
اجزای سازنده شکســــته و وارد جریان خون می شوند تا با 
ورود به ســــلول ها به تأمین انرژی کمک کنند، قند نیز به 

صورت گلیکوژن در کبد ذخیره می شود.
افزایش ذخایر انرژی �

بر اساس این مطلب که از ســــوی کیمیا معینی افشاری، 
کمیته ســــالمت فدراسیون پزشــــکی ورزشی تهیه  عضو 
شــــده و در اختیار قرار گرفته آمده است: عضالت مقادیر 
کمــــی گلیکوژن را برای تأمین انرژی کافی در حین فعالیت 
ورزشــــی ذخیره می کنند و در صورتی که فعالیت ورزشــــی 
بیــــش از 90 دقیقــــه به طــــول بینجامد، ذخایــــر گلیکوژن 
عضالت کاهش می یابد و ممکن اســــت باعث خستگی 
و کاهش عملکرد جســــمانی شــــود، این درحالی اســــت 
که بــــا بارگیــــری کربوهیــــدرات می توانیــــد ذخایر انــــرژی را 
افزایــــش دهید کــــه در نهایت برای مــــدت طوالنی تری به 

فعالیت های استقامتی بپردازید.
بارگیری کربوهیدرات �

از  پیــــش  هفتــــه  یــــک  معمــــوال  کربوهیــــدرات  بارگیــــری 
فعالیت های شدید اســــتقامتی انجام می شود. یک تا سه 
روز پیــــش از تمرین، مســــابقه و رقابــــت می توانید میزان 
کربوهیــــدرات دریافتی را 8 تا 12 گرم بــــه ازای هر کیلوگرم از 
وزن بدن افزایش و در این دوران توصیه می شود مصرف 

غذاهای چرب را کاهش دهید.
نیاز بــــه کربوهیدرات به میــــزان کالری مــــورد نیاز و هدف 
تمرینی بســــتگی دارد، میزان توصیه شــــده کربوهیدرات 
برای بســــیاری از ورزشــــکاران پنج تا هفت گــــرم به ازای هر 
کیلوگرم از وزن بدن اســــت، امــــا نیاز بــــه کربوهیدرات در 
ورزشــــکاران استقامتی ممکن اســــت به 12 گرم به ازای هر 

کیلوگرم وزن بدن نیز افزایش یابد.
انتخاب میان وعده برای بارگیری کربوهیدرات �

120 گرم نان، حدود 50 گــــرم کربوهیدرات و 260 کیلوکالری 
انرژی برای بدن فراهم می کند، یک لیوان )240 ســــی سی( 
شــــیر کم چــــرب، 18 گــــرم کربوهیــــدرات و 125 کیلوکالری 
انرژی دارد و با مصرف 360 میلی لیتر شیرکاکائو کم چرب، 
می توانید 46 گــــرم کربوهیــــدرات و 285 کیلوکالری انرژی 

برای بدن تأمین کنید.
بایــــد بدانیــــد کــــه 2 قاشــــق غذاخــــوری عســــل، 35 گــــرم 
کربوهیــــدرات و 128 کیلوکالــــری انرژی دارد، یــــک عدد موز 
متوســــط 27 گرم کربوهیــــدرات و 105 کیلوکالری انرژی برای 
بدن فراهم می کند، یک فنجان غالت صبحانه با کشمش 
و بادام، حدود 74 گرم کربوهیدرات و 360 کیلوکالری انرژی 
، حاوی 55 گرم کربوهیدرات و  دارد، 360 میلی لیتر آب انگور
225 کیلوکالری انرژی است و ماست میوه ای کم چرب، 47 

گرم کربوهیدرات و 250 کیلوکالری انرژی دارد.
بارگیــــری کربوهیدرات می تواند به تأمین انرژی بیشــــتر در 
ورزش های اســــتقامتی کمک کند و به دنبال آن خستگی 
کاهش و عملکرد ورزشــــی افزایش می یابد. با این وجود، 
بارگیری کربوهیــــدرات برای همه افراد به یــــک اندازه مؤثر 
آمادگی  نیســــت و اثربخشــــی بارگیــــری کربوهیدرات بــــه 
جســــمانی، میزان هیدراتاسیون و شــــدت فعالیت بدنی 

بستگی دارد.
برای ورزشــــکاران مــــرد بارگیری کربوهیــــدرات، به افزایش 
ذخایر گلیکــــوژن عضالت حتــــی تا 100 درصد نســــبت به 
سطح اولیه، منجر می شــــود و ممکن است زنان ورزشکار 
بــــرای بهره مند شــــدن از مزایای بارگیــــری کربوهیدرات به 
اندازه مردان نیاز داشته باشــــند که کالری دریافتی خود را 
افزایش دهند. در حین تمرین نیز توصیه می شود به ازای 
هر یک تا 2 ســــاعت، 30 تا 60 گرم کربوهیدرات به شــــکل 
نوشیدنی های ورزشــــی، میوه ها و آبنبات ها مصرف شود 
و هــــم چنین مصرف غذاهای غنــــی از کربوهیدرات بعد از 

ورزش استقامتی فراموش نشود.
عوارض جانبی احتمالی �

بــــه نقــــل از ایســــنا، بارگیــــری کربوهیــــدرات بــــرای همــــه 
ورزشــــکاران استقامتی توصیه نمی شــــود و ممکن است 
اثرات نامطلوبی مانند مشــــکالت گوارشــــی و تغییرات در 

قند خون را به همراه داشته باشند.

کمک ارزشمند جامعه ورزش 
قصاص از رهاییاصغر

هگمتانه، گــــروه ورزش: دیه مرد میانســــالی که در یک 
حادثه مرتکب قتل شده بود، با کمک جمعی از خیران 
و پویش گســــترده قهرمانان کشــــتی، دکتر بدن ســــاز 
ایرانــــی مقیم آمریــــکا و یک مربی فوتبال تأمین شــــد و 

به این ترتیب او از مرگ فاصله گرفت.
ایــــن فــــرد  17 ســــال قبــــل در جریــــان یــــک درگیــــری 
باعث مرگ جوانی شــــده اســــت. براســــاس محتویات 
پرونده اصغر ســــال 1382 ســــوار بر موتور سیکلت در 
خیابان های شهرستان شوشــــتر در حال رانندگی بود 
که ناگهان با یک خودروی ســــواری تصادف کرد. پس از 
این حادثه رانندگی، اصغر و راننده ســــواری با هم درگیر 
شدند. راننده سواری با یک چوب دستی که از اتومبیل 
خود بیرون آورده بــــود، به اصغر حمله کرد و ضرباتی زد. 
اصغر که عصبانی شده بود، در یک لحظه چوب دستی 
را از راننده سواری گرفت و چند ضربه به راننده خودروی 
سواری وارد کرد. یکی از ضربات اصغر به جمجمه راننده 

سواری برخورد کرد و او را به حالت کما برد.
، راننده ســــواری بر اثر جراحت وارد شــــده  پس از 17 روز
بــــه جمجمــــه اش در بیمارســــتان جان باخــــت و اصغر 
نیز متواری شــــد. این متهم هشت سال قبل از سوی 
مأموران پلیس دســــتگیر شــــد. بــــا محاکمــــه حکم بر 
قصاص او صادر شــــد و رأی صادره نیز مــــورد تأیید قرار 
گرفت تا اینکه با مذاکره اولیای دم و مســــؤوالن زندان 
اولیای دم قبــــول کردند در قبال دریافــــت دیه رضایت 
بدهند. ایــــن مبلغ یک میلیارد تومان تعیین شــــد؛ اما 

خانواده اصغر از عهده تأمین آن برنیامدند.
آنها با فروختن اموالی که داشــــتند، توانســــتند بخشی 
از دیــــه را تأمین کننــــد. در این مدت خیــــران نیز کمک 
کردند و در نهایت 800 میلیون تومان تأمین شــــد؛ اما 
اصغر همچنان 200 میلیــــون تومان تا دوری از قصاص 
فاصله داشــــت. با انتشار این خبر در یک رسانه جمعی 
از کشــــتی گیران از  جمله حمید سوریان و حسن یزدانی 
با انتشــــار این گزارش در صفحات اینستاگرام شــــان از 
مردم درخواســــت کمک کردند. 35 میلیــــون تومان از 
این مبلغ جمع آوری شده بود و یک بدنساز ایرانی که در 
آمریکا زندگی می کند، با امیــــر قلعه نویی تماس گرفت 
و از او خواســــت جزئیات بیشــــتری از زندگی این جوان 
در اختیار او قرار دهد کــــه در نهایت امیر قلعه نویی نیز 
در تمــــاس با حمید ســــوریان موضوع را پیگیر شــــده و 
در نهایت با کمک حمید ســــوریان، حسن یزدانی، امیر 
قلعه نویــــی و توضیحات آنها، این فــــرد تصمیم گرفت 
مابقــــی دیه را نیــــز یک جا پرداخــــت کنــــد. در نهایت با 
واریــــز مبلغ 147 میلیون و 660 هــــزار تومان مابقی مبلغ 
دیه نیــــز تأمین و یک میلیارد کامل شــــد. به این ترتیب 
اصغر از قصاص دور شــــد و دوباره به زندگی بازگشت. 
در چند روز گذشــــته حمید ســــوریان، حســــن یزدانی، 
علیرضــــا رضایــــی، محمد طالیــــی، غالمرضــــا محمدی، 
علی اکبــــر دودانگه، یونس امامــــی، محمد علی گرایی و 
علیرضا کریمی ورزشــــکارانی بودند که برای نجات جان 
اصغر تالش زیادی کردنــــد و در نهایت امیر قلعه نویی 
و و دوست بدنسازش در این امر خیر شرکت کردند و 

اصغر را از مرگ نجات دادند.
خانــــواده اصغر با تشــــکر فــــراوان از مــــردم و خیران که 
برادرشــــان را به آنها برگرداندند، از پویش اهالی کشتی 
تشــــکر کردند. خواهر اصغر در این بــــاره گفت: مادر ما 
زنده نماند که مهربانی مــــردم را ببیند؛ اما دعای خیر ما 
کشــــتی  دالورمردان  و  هم وطنان مان  بدرقه  همیشــــه 

ایران است که برادرمان را به ما برگرداندند.

کارشناس قضایی عربستان:

پرسپولیسوایافسی
کردهاند نقضقانون

بازی باید 3 بر صفر شود!
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس ســــابق کمیته انضباطی 
فدراســــیون فوتبال عربســــتان گفت: پرســــپولیس و 
کنفدراســــیون فوتبال آســــیا قوانین را نقــــض کرده اند 
و دیدار با النصر در یک صورت باید 3 بر صفر به ســــود 

این تیم شود.
»ایمن الرفاعی« رئیس سابق کمیته انضباطی و کمیته 
اخــــالق فدراســــیون فوتبال عربســــتان در مصاحبه ای 
النصــــر  باشــــگاه  شــــکایت  خصــــوص  در  تلویزیونــــی 
عربســــتان از پرســــپولیس بعــــد از پایــــان مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: من استدالل محکم 
و قانع کننده ای ندارم که بگویم النصر در این شکایت 
علیه پرسپولیس صد درصد پیروز می شود اما آنچه که 

در اختیار دارم، دو فرضیه است.
وی افزود: نخســــتین فرضیه حاکــــی از نقض مقررات و 
ممنوعیت باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا است. در 
این صورت، بر اســــاس ماده 30 قوانین کنفدراسیون 
فوتبال آســــیا و مــــاده 56 کــــه جریمه نقدی را شــــامل 
می شود، نتیجه از تیم برنده گرفته می شود و بر اساس 
ماده 20 آیین نامه کنفدراســــیون آسیا، آن تیم با نتیجه 
3 بر صفر بازنده می شود در حالی که ای اف سی قوانین 

را نقض کرده است.
رئیس ســــابق کمیتــــه انضباطی و اخالق فدراســــیون 
فوتبال عربســــتان تأکید کرد: فرضیه دوم ســــه حالت 
دارد. اولین حالت این اســــت که باشگاه ایرانی قرارداد 
بازیکنانش را یــــا قبل از محرومیت و به درســــتی ثبت 
کرده و یا قباًل مبالغی برای جریمه پرداخت کرده اســــت 

که در این صورت، تصمیم قطعی محسوب می شود.
الرفاعــــی خاطرنشــــان کــــرد: حالت دوم این اســــت که 
پرســــپولیس از یک مرجع باالتر قضایــــی چه در دادگاه 
تجدیدنظر چه دادگاه عالــــی ورزش تصمیم به لغو این 
حکــــم می گیرد کــــه در این صــــورت ثبــــت بازیکنانش 

معتبر شناخته می شود.
وی گفت: حالت ســــوم که ممکن اســــت تردیدهایی 
در آن باشــــد این اســــت که اگر کنفدراســــیون فوتبال 
آســــیا پرســــپولیس را از این تصمیم قضایی خارج کرد 
که حق اســــتثنا ندارد، در این صورت همه می دانند که 
حکم قضایی لغو نشــــده و منتفی اســــت مگر با حکم 
. رئیس ســــابق کمیتــــه اخالق و انضباطی  قضایی باالتر
فدراســــیون فوتبال عربســــتان یادآور شــــد: امــــروز اگر 
کنفدراســــیون آســــیا به دلیل شــــرایط کرونا یا مقررات 
استثنایی پرسپولیس را برای ثبت قرارداد بازیکنانش 

مستثنی کرد، قوانین را نقض کرده است.
الرفاعی در پایان گفت: اعتراض باشگاه النصر مطابق با 
نظام بین المللی و قانون فیفا کاماًل معتبر است و تیم 

ایرانی قوانین را نقض کرده است.

خبــر

حضور بازیکنان گلف همدان در چالش روز جهانی پیاده روی
هگمتانه، گــــروه ورزش: بازیکنان هیأت گلف همدان 

در چالش روز جهانی پیاده روی شرکت کردند.
علی اصغر ســــالوند رئیس هیأت گلف استان گفت: 
نظر به برگزاری چالش روز جهانی پیاده روی از ســــوی 
انجمــــن بیــــن المللی تفیســــا ) TAFISA( در راســــتای 
بهبود ســــالمت عمومی و اعتالی نام کشور عزیزمان 
ایران در ســــطح جهان، از بازیکنان خود دعوت کردیم 

که در چالش فوق شرکت نمایند.
وی ادامه داد: در همین راستا در خالل انجام تمرینات 
گلــــف در بخــــش آقایــــان بازیکنــــان اقــــدام بــــه تهیه 
فیلم طبق دســــتورالعمل های پیشــــنهادی از سوی 

کامل موارد بهداشــــتی  گلف با رعایــــت  فدراســــیون 
نمودنــــد به طوری که بازیکنان با در دســــت داشــــتن 
برگه امدادی پیاده روی را آغاز کرده و با دادن آن به فرد 

دیگری او را جهت ادامه زنجیره ترغیب کردند.
در پایان ســــالوند خاطر نشــــان کــــرد: همچنین جهت 
اطــــالع رســــانی و تشــــویق تمامــــی بازیکنان با ارســــال 
اطالعیــــه ای در فضای مجــــازی و کانال رســــمی هیأت 
گلف همدان در رابطه با چالــــش روز جهانی پیاده روی 
و دستورالعمل های مربوطه در خصوص تهیه و انتشار 

فیلم در این راستا به نحو مطلوبی اطالع رسانی شد.
هشــــتگ های  از  اســــتفاده  اســــت  گفتنــــی 

پســــت های  در   #iranwwd و   #worldwalkingday
بارگذاری شــــده جهت شــــرکت در قرعه کشی الزامی 

است.

تیم  ملی 
امروز به تاشکند می رود

هگمتانه، گروه ورزش: محل و ســــاعت برگــــزاری دیدار 
دوستانه تیم ملی ایران مقابل ازبکستان مشخص شد.

ملی پوشان ایران روز پنج شنبه 17 مهر در نخستین 
دیدار تدارکاتی خود در اردوی مهر ماه، از ساعت 18 
)به وقت محلی( در ورزشگاه 35 هزارنفری پاختاکور 
آرایی  تاشــــکند برابــــر تیم ملــــی ازبکســــتان صــــف 

خواهند کرد.
پیش تر قــــرار بود این دیــــدار در ورزشــــگاه بنیادکار 
برگزار شــــود اما با تصمیم فدراســــیون ازبکســــتان 

محل برگزاری به ورزشگاه پاختاکور تغییر کرد.
( با  تیم ملی ســــاعت 15 امــــروز )سه شــــنبه 15 مهر
هواپیمای بوئینــــگ 737 هواپیمایی تابان از تهران 
به تاشکند اعزام می شــــود. ملی پوشان در تاشکند 

در هتل اینترکنتیننتال مستقر خواهند شد.

خزانکرونایی موفقیتدر بهار
ورزشهمدان

هگمتانه، گروه ورزش: این روزها در حالی که شــــیوع کرونا 
منجر به تعطیلی اجباری باشــــگاه های ورزشی سطح شهر 
همدان شــــده است، ورزشکاران این اســــتان در میادین 

قهرمانی کشور خوش می درخشند.
موج شــــیوع ویروس کرونا همچنان پابرجا است و ورزش 
جزو پرزیان ده ترین حوزه ها به سبب تعطیلی های مداوم 

ناشی از خطرهای احتمالی به شمار می رود.
هر چنــــد در دوره پاندومی کرونا کمتر ورزشــــکاری به این 
ویروس مبتال شــــد امــــا همچنان در صــــدر تعطیلی های 

ستاد مقابله با کرونا قرار دارد.
با ایــــن حال کرونــــا باعث نشــــد فعالیت ورزشــــکاران در 
فضاهای روباز به تعطیلی کشیده شود و قهرمانان ورزش 
اســــتان با وجود محدودیت ها توانســــته انــــد در میادین 

کشوری به موفقیت های ارزنده دست یابند.
گام های طالیی دونده های همدانی �

دونده های همدانی در مسابقات کشوری یک نشان طال 
و دو برنز کسب کردند.

تیــــم دو و میدانــــی بانــــوان و آقایان اســــتان همــــدان در 
مسابقات کشوری یک نشان طال و 2 برنز کسب کردند.

در مسابقات دوومیدانی کشور که به میزبانی تهران برگزار 
شــــد، »زینب احدی« در 10 کیلومتر پیاده روی با زمان 55 

دقیقه و 38 ثانیه موفق به کسب نشان طال شد.
در بخش مردان نیز علی عالمــــی در دوی ماده 800 متر با 
زمان یک دقیقه و 50 ثانیه و 73 صدم ثانیه نشــــان برنز را 

به دست آورد.
همچنین خوشــــان برزه ای در ماده  10 هــــزار متر با زمان 31 

دقیقه و 59 ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت.
سومی قایقرانی بانوان �

مســــابقات قهرمانی کشــــور و انتخابی تیــــم ملی روئینگ 
بانوان به میزبانی دریاچه آزادی برگزار شد و تیم همدان بر 

سکوی سوم ایستاد.
در پایان رقابت ها تیم تهران با کســــب 22 امتیاز قهرمان 
شــــد، تیم گیالن با 17 امتیاز با توجه به کســــب نشان طال 
نائب قهرمان شــــد و همدان با 17 امتیاز جایگاه سوم را به 

خود اختصاص داد.
همچنین در بخــــش انفرادی و در مــــاده رویینگ تکنفره 
ســــنگین وزن مریم کرمی از همدان به نشــــان برنز دست 

یافت.
افتخارآفرینی پارکورکاران همدانی �

ســــه تن از پارکور کاران همدان در مسابقات "مسترکت" 
و در رده حرفــــه ای موفق به کســــب نشــــان های رنگارنگ 

شدند.
در ایــــن رقابت ها که به میزبانی تهران برگزار شــــد، مجتبی 

مخدومی در رده حرفه ای عنوان قهرمانی را کسب کرد.
جواد ســــماعی دیگر پارکــــورکار همدانی توانســــت در رده 

حرفه ای نشان نقره را کسب کند.
همچنیــــن سیدهاشــــم حســــینی در رده نیمــــه حرفه ای 

عنوان سومی را به دست آورد.

پاسخ رئیس فدراسیون پیرامون وضعیت قایقران همدانی
گفت:  هگمتانه، گروه ورزش: رئیس فدراسیون قایقرانی 
قایقرانان تشــــنه حضور در مســــابقات بودنــــد بنابراین از 

برگزاری مسابقات قهرمانی ایران رضایت داشتند.
علیرضــــا ســــهرابیان دربــــاره اینکــــه مســــابقات قایقرانی 
قهرمانی ایــــران در شــــرایط کرونایی بدون مشــــکل برای 
، بیــــان کرد: نحــــوه برگزاری  فدراســــیون برگزار شــــد یا خیر
مســــابقات قهرمانــــی ایران بــــا توجه بــــه بازخوردهایی که 
گرفتــــم، رضایت بخش بــــود. داوران، هــــالل احمر و دیگر 

کارکنان در برگزاری مسابقه سنگ تمام گذاشتند.
ســــتاد مقابله بــــا کرونا در ورزش و فدراســــیون پزشــــکی 
ورزشــــی هم نیروهــــای متخصص خــــود را اعــــزام کردند و 
بــــر امنیت جانــــی ورزشــــکاران نظــــارت داشــــتند. در کل 

مسابقات در امنیت کامل برگزار شد.
او افزود: قایقرانان نیز تشــــنه رقابت بودند. از ورزشکاران 
گرفته تا روسای هیأت ها همه زحمت کشیدند و استانها 
کرونای ورزشــــکاران  آزمایش  با وجود مشــــکالت، هزینه 
خــــود را پرداخت کردند و توانســــتند آنها را به مســــابقات 

بفرستند.
ســــهرابیان در مورد تعداد نفراتی که قرار اســــت به اردوی 
تیم ملی دعوت شــــوند نیز گفت: قرار اســــت کمیته فنی 
به همراه مربیان تیم ملی جلســــه ای بگذارند و با توجه به 

رکوردهایی که ثبت شده نفراتی را دعوت کنند.
ســــهرابیان در پاســــخ به این پرســــش که برگزاری اردو در 
شــــرایط مبــــارزه با کرونــــا هزینه بــــر اســــت و از این جهت 
فدراسیون مشکل مالی ندارد، تأکید کرد: 100 درصد همه 
فدراسیون ها مشکل مالی دارند اما باید برنامه ریزی کنیم 
چون اگــــر می خواهیــــم در المپیک نماینده شایســــته ای 

داشته باشــــیم و در مسابقات کسب ســــهیمه المپیک 
گردشگر نباشیم، باید آماده شــــویم. الزمه آن نیز برگزاری 
اردوها اســــت. برگزاری اردوها هزینه دارد کــــه طبیعتا باید 
آن را بپردازیم. باید همانند ســــال گذشته از وزارت ورزش، 
کمیته ملــــی المپیــــک و حامیــــان مالی کمــــک بگیریم تا 
بتوانیم ورزشکاران را در اردو نگه داریم و نباید دست روی 

دست بگذاریم.
رئیس فدراســــیون قایقرانی در پاســــخ به پرسش دیگری 
مبنــــی براینکــــه نفراتی کــــه در انتخابــــی تیم ملــــی حضور 
، تصریح  نداشتند، شانسی برای دعوت به اردو دارند یا خیر
کرد: من در این زمینه دخالتــــی نمی کنم. البته صحبت بر 

این بود همه باید در مســــابقه انتخابی تیم ملی شــــرکت 
کنند. دو، ســــه نفری نتوانســــتند به دالیلی شرکت کنند 
که با استان های آنها مکاتبه می شــــود تا ادله خود را بیان 
کنند و ســــپس نظر کارشناســــی کمیته فنی و مربیان تیم 

ملی برای من اولویت است.
او در مورد بازگشت آرزو حکیمی قایقران همدانی به کانادا 
نیز گفت: آرزو حکیمی مانند ســــال گذشته برای تحصیل 
به کانادا رفته اســــت. من با او صحبت کرده ام و اعالم کرد 
که تمرین کردن آنجا سخت است با این حال کم و بیش 
تمرین قایقرانی دارد و قول داده خود را آماده نگه دارد و در 

انتخابی نهایی تیم ملی حتما شرکت کند.
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می توان در فضای تخریب شده در کلپا با استفاده 
از کف سازی و اجرای سازه های موقت به برگزاری 

آیین های مذهبی،  سنتی و فرهنگی همچون 
اجرای تعزیه ها در ایام سوگواری محرم، اجرای 

برنامه هایی تحت عنوان سنت پهلوانی و یا اجرای 
تئاترهای فرهنگی پرداخت.

محلهما

هگمتانه، گروه محلــــه ما - راضیه مهری: تمام شــــهرهای 
تاریخــــی ایران دارای بافت و ســــاختاری قدیمــــی و باارزش 
بوده اند که طی گذشــــت زمان دچار تغییــــرات و تحوالتی 
شــــده اند. از جملــــه این شــــهرها می تــــوان شــــهر تاریخی 
همــــدان را نام برد که دارای محالت قدیمی بســــیاری بوده 
اســــت و امروز تعداد کمی از آن محله ها در دل شهر باقی 

مانده اند.
یکی از محله های قدیمی شــــهر همــــدان که هنوز چمن و 
مرکز محله آن پا برجاســــت و نام خود را حفظ کرده اســــت 
محله کهن کلپاست که از جمله محالت فاخر و ارزشمند 

شهر همدان به حساب می آید.

 تخریب ناشیانه محله کلپا یک فاجعه بود  �
دکتر حســــن ســــجادزاده، مدیرگروه شهرسازی دانشگاه 
بوعلــــی ســــینا در گفتگو با خبرنــــگار هگمتانــــه، به وجود 
عناصــــر اصلی یک مرکــــز محله در محله کلپا اشــــاره کرد و 
گفت: محلــــه کلپا نیز مانند ســــایر محالت ســــنتی دارای 
بازارچه، چمن، مسجد، حمام و... بوده است که متأسفانه 

حمام این محله به شکل ناشیانه ای تخریب شد.

وی تخریب حمام محله کلپا را یک فاجعه دانست و اضافه 
کــــرد: این فضای تاریخی می توانســــت امــــروز مانند حمام 
محله حاجی به عنوان یک ســــفره خانه مــــورد بهره برداری 
قرار گیرد و یا به شــــکل یک مــــوزه تاریخی و فرهنگی حفظ 

شود.
ســــجادزاده با بیــــان اینکــــه مالکیــــت حمام محلــــه کلپا 
خصوصی است و دست دولت و میراث فرهنگی در این 
زمینه بســــته اســــت، ادامه داد: در حالت آرمانی می توان 
حمام را از روی اســــناد و نقشــــه های قدیمی آن بازســــازی 
نمود و در حــــاالت دیگر می توان از این محوطه برای انجام 

فعالیت های مذهبی و فرهنگی استفاده کرد.

 مرمت خانه نائینی به عنوان سرای محله  �
وی از وجــــود خانــــه نائینی بــــه عنوان یک عنصــــر مهم در 
محله کلپا یاد کرد و گفت: پیشــــنهاد شــــده این خانه که 
در حال مرمت اســــت به عنوان سرای محله در نظر گرفته 

شود.
ســــجادزاده به تهیه طرح بازآفرینی محله کلپا در سال 93 و 
94 اشاره کرد و افزود: خانه نائینی یا مدرسه صالحان یکی 

از بناهای ثبت شــــده میراث فرهنگی اســــت که در ضلع 
جنوبی چمن کلپا واقع شــــده و دارای اتاق ها، ســــه دری ها 
و حیاط زیبا با ابعاد بزرگی اســــت و در این طرح آمده است 
که از این فضا به عنوان ســــرای محله شــــامل کانون های 

فرهنگی استفاده شود.
وی اظهار کرد:  هنوز طرح مشخصی برای این بنای تاریخی 
اجرا نشــــده اما مرمت جداره آن به انجام رســــیده است و 
مابقی جداره ســــازی محله در طرح بازآفرینی محله کلپا مد 

نظر است.

 به دنبــــال ایجاد فضاهــــای فرهنگــــی در مقیاس   �
محله باشیم

این استاد دانشــــگاه با اشــــاره به اینکه همدانی ها محله 
کلپا را به عنوان یک محله فرهنگی در شــــهر می شناسند، 
ادامه داد: باید فضاهای فرهنگی و مذهبی بیشــــتری برای 
محله کلپا تعریف شــــود و به دنبال ایجــــاد این فضاها در 

مقیاس محله باشیم.
حسن ســــجادزاده بر لزوم گســــترش و ارتقا فعالیت های 
مذهبی و فرهنگی در محله کلپا تأکید کرد و افزود: این امر 

نیاز به تعریف فضاهایی دارد که درخور این محله باشند.
وی به محوطه تخریب شــــده حمام محله کلپا اشاره کرد و 
گفت: این محوطه در حال حاضر فضایی رها شــــده است 
که استخوان بندی و هندسه محله را تحت تأثیر قرار داده 

و از بین برده است.
ســــجادزاده اضافه کرد: این فضا می تواند بــــه عنوان یک 
فضای ســــبز و یا یک فضای عمومی فرهنگــــی یا مذهبی 
دیده شــــود که برای بســــیاری از فعالیت ها مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی ادامــــه داد: می تــــوان در فضای تخریب شــــده در کلپا 
با اســــتفاده از کف ســــازی و اجــــرای ســــازه های موقت به 
برگــــزاری آیین های مذهبــــی،  ســــنتی و فرهنگی همچون 
اجرای تعزیه ها در ایام سوگواری محرم، اجرای برنامه هایی 
تحت عنوان سنت پهلوانی و یا اجرای تئاترهای فرهنگی 

پرداخت.
ســــجادزاده گفت: در حال حاضر این فضــــا به محوطه ای 
بــــرای پارک خودروها تبدیل شــــده و این مســــأله امنیت 

محله را تحت تأثیر قرار داده است.

 لزوم پیاده راه سازی مرکز محله کلپا  �
مدیرگروه شهرســــازی دانشــــگاه بوعلی ســــینا بــــا بیان 
اینکه اکثر خودروهای پارک شــــده در این فضا متعلق به 
مراجعان دادســــرا و دادگستری اســــت که در دو سر این 
محله واقع شده اند، افزود: متأسفانه وجود این دو مکان 
مشــــکالتی را برای محله شــــکل داده اند کــــه از جمله آنها 

تردد بیش از حد خودروها از مرکز محله است.
سجادزاده بر لزوم پیاده راه سازی مرکز محله کلپا به منظور 
جلوگیری از تــــردد و عبور و مرور خودروهــــا در این محوطه 
تاریخی تأکید و ابراز کرد: سرعت عبور خودرو ها از این محله 
به  ترافیک  و 

وجود آمده از پارک خودروی مراجعان دادسرا و دادگستری 
در زمین تخریب شــــده حمام یک معضل بزرگ برای محله 
اســــت که با پیاده راه ســــازی مرکز محله و جلوگیری از عبور 
خودروهــــا می توان این مشــــکل را به صــــورت کوتاه مدت 

برطرف نمود.
وی اضافه کرد: برای رفع این مشــــکل به صورت درازمدت 
باید جابه جایی دادســــرا و دادگستری را در دستور کار قرار 

داد؛ چراکه این دو برای اهالی محله جلوه خوبی ندارند.

آرامش را به چمن کلپا برگردانیم  �
سجادزاده با اشاره به اینکه گره ترافیکی خودرو مراجعان 
دادسرا و دادگســــتری آرامش را از چمن کلپا گرفته است، 
ادامه داد: باید با احیای چمن ها، مبلمان شهری، جداره ها 
و... آرامــــش را بــــه محالت همــــدان بازگردانیــــم و نظارت 
دقیقــــی بر مرمت و بازآفرینی محالت داشــــته باشــــیم، نه 

اینکه با کارها به صورت پیمانکاری برخورد نماییم.
وی همچنین به وجود پارک و کتابخانه شــــهیدان حجازی 
در ضلع شــــمالی محله کلپا اشــــاره کرد و گفــــت: به دلیل 
برگزاری آیین های مذهبی همــــواره جلوه های زیبایی را در 
این محله شــــاهد بوده ایم که باید بیشــــتر از قبل به آنها 

بپردازیم.
ســــجادزاده با بیــــان اینکه چشــــمه ها و 

قنات هایــــی نیــــز در ایــــن 

محله وجود داشته اند که دیگر اثری از آنها دیده نمی شود، 
افزود: هــــر محله در واقع محیطی برای اهلیت بخشــــی به 
یک واحد اجتماعی است که با تخریب عناصر آن به تدریج 
این اهلیــــت از بین مــــی رود، بنابراین باید جلــــوی از بین 
رفتن عناصر مهم و شــــاخص محالت را بگیریم تا بتوانیم 

هویت محله ها را حفظ نماییم.
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گزارش هگمتانه از فعالیت  مراکز فرهنگی  تربیت محور در محله کلپا:

تربیتمحوریوفرهنگمداری مسجدومحلهکلّپامرکز
محله های قدیمی شهر همدان که دارای بافتی با ارزش 
بوده اند، مانند قلب تپنده شــــهر به حســــاب می آیند 
که امــــروزه برخی از آنها کارکرد هــــای اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی خود را از دســــت داده اند. احیا این محالت 
ســــنتی و فراهم آوردن شرایطی برای حضور و مشارکت 
همــــگان در ایــــن فرآیند، نیاز بــــه برخی عوامــــل دارد تا 
چرخــــه فعالیت پویا را در این مناطق بــــه راه اندازد. این 
عوامــــل در ابعاد مختلفی تعریف شــــده اند که از جمله 
آنها چهار بعد اجتماعــــی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، 

فضایی و زیست محیطی است.
محلــــه تاریخ دار و کهن کلپا در شــــهر همــــدان نیز برای 
حفــــظ پویایی خود به چنین رویکردی نیــــاز دارد و از آنجا 
که بعد اجتماعی فرهنگی در محله کلپا اولویت بیشتری 
را به خود اختصــــاص داده، بنابراین توجه به مســــائل و 
موضوعات اجتماعــــی و فرهنگی با تقویت مشــــارکت 

اهالی می تواند در محله کلپا پررنگ تر دنبال شود.
یکی از عناصر مهم برای احیای فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعــــی در محله ای که به عنوان یک محله مذهبی و 
فرهنگی شناخته می شود وجود کانون ها و مؤسسات 
فرهنگی-قرآنــــی اســــت کــــه می تواند در حفظ و رشــــد 

هویت محله بسیار تأثیرگذار باشد.
در محله کلپا نیز در نزدیکی مسجد مسلم ابن عقیل و 
چمن کلپا، فرهنگسرای کودک و خانواده با حمایت های 
شــــهرداری همدان تحت عنوان مادرســــرای تابان و نیز 
مؤسســــه فرهنگی قرآن و عتــــرت انوارالزهرا ســــالم اهلل 
علیها به شــــکل دو پایــــگاه فرهنگی-مذهبــــی در حال 

فعالیت در گستره محله و شهر در این حوزه هستند.

لزوم ارتقا فرهنگ از محدوده محله تا کل جامعه �
مسؤول فرهنگسرای کودک و خانواده که کمتر از یک 
ســــال اســــت فعالیت خود را در محله کلپا شروع کرده 
در این خصوص بــــه خبرنگار هگمتانه گفت: باال بردن 
گاهــــی و فرهنگ خانواده و بــــه دنبال آن ارتقا  دانش، آ
فرهنگ در ابعاد وسیع تر یعنی جامعه، از جمله اهداف 
ما در این فرهنگســــرا است که از محدوده محله کلپا و 
اهالی آن آغاز می شــــود و تا شهر همدان و حتی استان 

ادامه پیدا می کند.
طاهره نامیان با اشاره به حمایت های سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــــهرداری همــــدان و مشــــارکت اهالی کلپا 
در برگــــزاری برنامه های مختلف این فرهنگســــرا افزود: 
اکثــــر اهالــــی ایــــن محلــــه در مراســــمی کــــه در اعیاد و 
مناسبت های خاص، توســــط فرهنگسرای مادرسرای 

تابان برگزار می شود، استقبال خوبی دارند.
وی بــــر تأثیرگذاری مباحث تربیتــــی و باال بردن فرهنگ 
جامعه از طریق برگزاری چنیــــن برنامه هایی در محالت 
تأکیــــد کرد و ادامــــه داد: تا امروز بازخوردهــــای خوبی از 
اهالــــی محله کلپا داشــــته ایم بنابرایــــن می توان گفت 
وجود فرهنگســــراها و مؤسســــه های فرهنگی-قرآنی 
گاهی مردم، برای هر محله  تربیت محور به منظور ارتقا آ

ضروری است.

فعالیت فرهنگســــرای کودک و خانواده تابان با  �
محوریت تربیتی، فرهنگی و آموزشی

نامیان بــــه فعالیت های انجام گرفته در فرهنگســــرای 
کــــودک و خانــــواده اشــــاره کــــرد و گفــــت: محوریــــت 
برنامه های ما در این مؤسسه، اصول تربیتی، فرهنگی 
و آموزشــــی هســــتند کــــه به طور خــــاص بــــرای مادران 
و کــــودکان و به شــــکل عمومــــی برای تمامــــی اعضای 

خانواده تعریف شده اند.
وی بــــاال بردن ســــطح دانش مــــادران و انجــــام کارهای 
فرهنگی برای کودکان را ازجمله مهم ترین کارهای این 
مرکز خوانــــد و افزود: در کالس های ایــــن مرکز با انجام 
بازی های آموزشی، تربیت اســــالمی کودکان را همراه با 
نشــــاط، به صورت غیرمســــتقیم، پایه ریزی می کنیم و 
 
ً
با برپایی کالس های ویژه برای خانــــواده ها، مخصوصا

مادران، آنها را با این شیوه تربیتی آشنا می سازیم.
طاهــــره نامیان اضافه کــــرد: در این مؤسســــه محیطی 
بــــرای بــــازی آزادانه بچه ها همــــراه با هم بازی هایشــــان 
فراهم شــــده که مادران نیز در کنــــار آنها تحت آموزش 
قــــرار می گیرند و مشــــکالت تربیتی فرزندان به شــــکل 

چشمگیری کاهش پیدا می کند.
وی با اشــــاره به شــــرایط امروز جامعه تحت تأثیر شــــیوع 
ویروس کرونا و حضــــور کمتر مراجعان به این مجموعه 
بــــا توجه به این شــــرایط گفــــت: در حال حاضــــر از حیاط 
مؤسسه برای برگزاری کالس ها با رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی نیز استفاده مناسبی می شــــود با این وجود 

کالس های ما همچنان به قوت خود باقی هستند.
وی ادامــــه داد: یکی از مســــائل روز جامعه ما آمار باالی 
طالق اســــت که با برگــــزاری کالس های مشــــاوره برای 
زوج های جوان در هر محله می توان از بروز آسیب ها در 

این زمینه جلوگیری نمود.

اهالــــی کلپــــا بــــرای امــــور فرهنگــــی پیــــش قدم  �
می شوند

مؤسســــه فرهنگی قرآن و عترت انوارالزهرا)س( نیز که 
20ســــال ســــابقه فعالیت در محوطه کلپــــا را دارد، یکی 
دیگر از فضاهایی اســــت که در حفــــظ پویایی محله در 

بعد اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسیاری داشته است.
معاون برنامه ریزی و ارزشــــیابی مؤسســــه انوارالزهرا در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه بر تالش این مؤسسه برای 
تربیت نیروی مؤمــــن و انقالبی تأکید کرد و گفت: برای 
انجــــام کارهای فرهنگــــی، خود مردم باید فعال شــــوند 
و خوشــــبختانه اهالــــی محلــــه کلپا بــــرای فعالیت های 

فرهنگی پیش قدم می شوند.
دکتر محمدمهدی ســــیفی بــــا بیان اینکــــه اهالی این 
بــــرای حضــــور در پایگاه های  محله اســــتقبال خوبــــی 
مســــاجد دارند اضافه کــــرد: رنگ و بوی این اســــتقبال 
شــــاید نسبت به ســــال های دهه 60 متفاوت باشد اما 
همچنان پر رنگ دنبال می شود و اهالی مؤمن نسبت 
به انجام امور فرهنگی و مذهبی به شــــدت احســــاس 

دین می کنند.
وی افــــزود: تمرکز ما بــــر روی مدارس ایــــن منطقه قرار 
دارد باعث جذب بسیاری از نوجوانان به فعالیت های 

فرهنگی و قرآنی شده است.

به دنبال تربیت نیروی مؤمن و انقالبی هستیم �
ســــیفی به فعالیت ها و برنامه های مؤسسه انوارالزهرا 
اشــــاره کرد و ادامه داد: این مؤسســــه که فعالیت خود 
را از ســــال 79 شروع کرده، یک مؤسســــه قرآنی تربیت 

محور اســــت که ســــعی در ایجاد فضایی بــــرای تربیت 
اســــالمی نیروهــــای مؤمــــن و انقالبی دارد و بــــه دنبال 
تربیــــت مدیــــران تشــــکیالتی بــــا مســــؤولیت پذیری 

باالست.
وی بــــا اشــــاره بــــه تعریــــف کمیســــیون هــــا، واحدها و 
معاونت های مختلف در این مؤسسه افزود: جلسات 
قرآن و عترت تربیت محور مؤسســــه برای چهار مقطع 
شــــکوفه هــــا، نونهــــاالن، نوجوانــــان و جوانــــان برگزار 
می شــــود و ثبت نام کنندگان از ســــال ســــوم ابتدایی 
تا ســــال چهــــارم دانشــــگاه می توانند بــــرای حضور در 

کالس ها اقدام کنند.
ســــیفی با بیان اینکه اعضای مؤسســــه از ســــال سوم 
آزمون کمک مربی گری  آماده شــــرکت در  دبیرســــتان 
گفت: جوانان خودشــــان مربی نسل جدید  می شوند 
می شوند تا مسؤولیت پذیری را در کنار مدیریت تجربه 
کنند. وی به برگــــزاری برنامه هــــا در زمینه های مختلف 
مانند تربیت بدنی، هیأت هــــای قرآنی، اردویی، کتاب و 
فرهنگ مطالعه، هنر و رسانه و... در مؤسسه انوارالزهرا 
اشاره کرد و ادامه داد: احکام و مباحث اخالقی در تمام 
جلســــات ما با نگاه تربیتی به صورت غیرمستقیم برای 

پویندگان تبیین می شود.
وجود پایگاه ها و تعریف فضاهای فرهنگی در محالت 
شــــهر همدان، که شــــهری تحت عنوان پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران اســــالمی اســــت، قطعا تأثیرات بسزایی 
در رشــــد و ارتقا فرهنگی و اجتماعی شهروندان خواهد 
داشــــت؛ محله کلپا نیز که محله ای فرهنگی محسوب 
می شــــود می تواند با حمایت مســــؤوالن در این زمینه 
فعالیــــت خوبی داشــــته باشــــد و در باال بردن ســــطح 

گاهی جامعه نقش مؤثری داشته باشد. فرهنگ و آ

 

سجادزاده: همدانی ها محله کلپا را به 
عنوان یک محله فرهنگی می شناسند 

پس باید فضاهای فرهنگی و مذهبی 
بیشتری برای آن تعریف شود.

 محوطه حمام تخریب شده کلپا، در 
حال حاضر فضایی رها شده است که 

استخوان بندی و هندسه محله را از 
بین برده است.

شهیدان سید جعفر و سید محمدباقر حجازی

هگمتانه، گروه محله ما: شــــهید معلم »سیدجعفر 
»ســــیدمحمدباقر  تخریبچــــی  شــــهید  و  حجــــازی« 
حجــــازی« دو تن از شــــهدای شــــهر همــــدان و مایه 

افتخار اهالی محله کلپا هستند.
شهید سیدجعفر حجازی در تاریخ 2 آذر سال 1341 و 
شهید ســــید محمدباقر حجازی در تاریخ 15 شهریور 
ســــال 1349، فرزندانی از تبار مصطفی)ص(، از پدری 
با ایمان به نام ســــید جواد و مادری با تقوی، در شهر 

همدان و در محله کلپا چشم به جهان گشودند.
سید جعفر در مســــائل عبادی بسیار دقیق بود به 
مســــتحبات و مکروهــــات اعمال شــــدیدا اهمیت 
میداد. او جبهه را بزم عارفانه اولیاءاهلل می دانســــت 
و رزمنــــدگان را بــــه "غنچه هــــای نو گشــــوده بهاری" 
تشــــبیه می کــــرد کــــه از محفــــل گلهای پرپر شــــده 
گلستان انقالب با قطرات شبنمی که بر مژگانشان 

می نشیند طراوتی نو به درون انسان می بخشند.
سیدجعفر در زمستان سال 60 عازم جبهه شد و در 
گردان کمیل در منطقه سومار و عملیات مسلم بن 

عقیل 2 سمت فرماندهی گروهان را عهده دار بود.
او مجموعــــا 7 بــــار و هر بــــار به مدت یک تا ســــه ماه 
در جبهه ها حضــــور یافت. از رفقای نزدیک شــــهید 
می توان حسن ترک را که از دوران دبیرستان با سید 
جعفر مانــــوس بود و به فاصلــــه 60 روز زودتر از او به 

شهادت رسید نام برد.
سید جعفر در عملیات والفجر 6 از ناحیه پا به شدت 
مجروح گشت. جراحت و سپس قطع شدن عصب 
پا سبب شد که وی تا آخرین روز عمر با آتل راه برود.

در  پنجشــــنبه،  شب  ســــرانجام 
الزمان)عج(  صاحــــب  عملیات 
در تاریخ 11 اردیبهشــــت ســــال 
1365، و در منطقه عملیاتی فاو، 
با اصابت یک خمپاره، ترکشــــی 
گلوی سیدجعفر را درید و دعای 

شهادتش را مستجاب کرد.
پس از شــــهادت او بچه ها دفتر 
اش  پشتی  کوله  از  را  خاطراتش 
بیرون آوردند. در آن نوشته بود 
»خدایا مــــرا مثل علی اصغر امام 

». حسین علیه السالم بپذیر
ســــید محمدباقر حجازی هم در 

تاریخ 8 خرداد سال 1367 شربت شهادت را نوشید 
تا نام و یــــادش به عنوان شــــهید تخریبچی و یکی از 
شــــهدای واالقدر دفــــاع مقدس در ذهــــن و خاطره 

مردم همدان به ویژه اهالی محله کلپا زنده بماند.

گزیده ای از وصیت نامه شــــهید ســــیدجعفر  �
حجازی

"برادران عزیز در این دنیا بسی تفکر کنید. به اعماق راه 
جوئید تا طریق هدایت و سعادت را یافته و در اغوش 
عشــــق و رحمت های الهی سیراب شــــوید. با بزرگان و 
پیشوایان و عارفان انس گیرید تا گره های ناگشودنی را 
گشوده یافته و غذاهای خام را جویده به کام آورید. خود 
را به تهذیب نفس تمرین دهید و در کسب علم کوشا 

باشید تا با این دو بال به پرواز در ملکوت بپردازید.
مادر عزیــــز چهره پر مهرت را از دور میبوســــم. انقدر 
بــــر من زحمت کشــــیدی که هــــر گاه تــــو را می دیدم 
شرمسار بودم و خودم را گنهکار احساس می کردم. 
مادر تــــو با قلبی مملــــو از ایمان در گهــــواره خانه مرا 
پروریــــدی. بعــــد از خداحافظــــی خصوصــــا از تو مادر 

گرامی حاللی می طلبم.
پدر عزیز با عرض تشکر از زحمات و رنج هایت بیش 
از هــــر چیز از تربیتی که به من دادی قدردانی می کنم 
و من لیاقــــت این را نــــدارم که بیــــش از این کالمی 
بگویم. شما خانواده را با قرآن و دعا و نماز شبها نور 

بخشیدید تا شاید ما نیز سودی جوئیم."
در این نوشــــتار از مطالب وبگاه سپهرصبوری و نیز پایگاه اطالع رسانی 

فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شده است.

آبروی محله

مدیرگروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با هگمتانه:

لپا
ُ
ک کهن محله آرامشضرورتمرکز بازگرداندن و بازآفرینی
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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

  1399 15  مهــــــر  سه شنبه 
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برای فقیه، مالئکه آسمان و اهل زمین و وحوش 
و طیور و ماهی های دریا استغفار می کند.
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حدیث

عکس روز
مراسم تجلیل از دستگاه های برتر استان در حوزه اقامه نماز

وصیتنامه شهید حسین زینلیان

افتخار کنید پسرتان
سرباز اسالم است

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک بودی، 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کــــدام گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ 
چــــه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجــــودت جانت را 
گذاشــــته بودی البــــالی واژگان پرپر و می نوشــــتی 
از  گلگــــون،  افق هــــای  از  می نوشــــتی  عبــــورت؟  از 
تــــو  تفتیــــده.  خاک هــــای  در  روییــــده  جوانه هــــای 
می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، منم که 
صدای تو شده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
، ای  چشــــم هایت را بیداریم و دســــتانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پس از عرض ادب و درود و سالم بر آخرین فرستاده 
بــــزرگ، خاتم المرســــلین حضــــرت محمــــد  خــــداى 
مصطفی)ص( و ســــالم و درود بر تنهــــا منجی عالم 
بشــــریت حضرت حجت ابن الحســــن العســــکرى 
صاحب الزمان)عــــج( و نایب بر حقش حضرت امام 
خمینی و درود بر تمام شــــهداى اسالم به خصوص 
شــــهداى جنگ تحمیلی که شــــجاعانه جنگیدند و 

شجاعانه شهید شدند.
این وصیت نامه ســــرباز دین و اســــالم و قرآن سرباز 
دیــــن و وطن اســــت؛ آرى پــــدر و مادر عزیــــزم افتخار 
کنید فرزندتان ســــرباز دین و اسالم و میهن شده و 
شهید شده، آرى آن روزى که لباس افتخار و مقدس 
ســــربازى را بــــر تن پوشــــیدم آن لباس کفنــــم بود و 
افتخار می کنم این لباس را پوشــــیده ام و از خداوند 
بزرگ همیشــــه می خواســــتم که خدایا رستگارم کن 

حاال به خداى کعبه که رستگار شدم.
اى پــــدر و مادر و خانــــواده ام هیچ دوســــت ندارم به 
خاطر کشــــته شــــدن من گریه کنید براى آنهایی که 
بدنشــــان قطعه قطعه شــــده هنــــوز در صحنه نبرد 
افتاده گریــــه کنید بــــرای آنهایی که مفقودالجســــد 

هستند گریه کنید.
اى پــــدر و مادرم افتخار کنید پســــرتان در راه اســــالم 
کشــــته شــــده از مردم شــــهیدپرور ایران تقاضا دارم 
همچنان که جبهه را پر نگاه داشته اید پر نگهدارید.

برادر کوچکم تو باید وقتی که بزرگ شــــدى اســــلحه 
مرا بردارى، در آخر از تمام اقوام و دوستان و آشنایان 

حاللیت می طلبم. والسالم
منبع: خبرگزاری فارس

ایستگاه آسمان

زیارتاربعیِن یکجملهدر
امامحسینعلیهالّصالهوالّسالم

خالصه نهضت حسینی

هگمتانه، گروه فرهنگی: یک جمله در زیارت اربعیِن 
امام حســــین علیه الّصاله والّسالم ذکر شده است 
که مانند بســــیاری از جمالت این زیارت ها و دعاها، 

بسیار ُپرمغز و در خور تأّمل و تدّبر است...
آن جملــــه این اســــت: »و بــــذل مهجته فیــــک«.)1( 
این زیارت اربعین اســــت؛ منتهــــا فقره های اّول آن، 
دعاست که گوینده این جمالت خطاب به خداوند 
متعال عرض می کنــــد: »و بذل مهجته فیک«؛ یعنی 
حســــین بن علی، جــــان و خون خــــود را در راه تو داد؛ 
»لیســــتنقذ عبادک من الجهالــــة«؛ )2( تا بندگان تو 
را از جهل نجات دهد؛ »و حیــــره الّضالله«؛ )3( و آنها 
را از ســــرگردانِی ناشــــی از ضاللــــت و گمراهی برهاند. 
این یک طــــرف قضیــــه، یعنی طــــرِف قیــــام کننده؛ 

حسین بن علی علیه الّسالم است.
طرف دیگر قضیه، در فقره بعدی معرفی می شــــود: 
»و قد توازر علیه من غّرته الدنیــــا و باع حّظه باالرذل 
األدنــــی«؛ )4( نقطه مقابل، کســــانی بودند که فریب 
زندگــــی، آنها را بــــه خود مشــــغول و دنیــــای ماّدی، 
زخارف دنیایی، شــــهوات و هواهــــای نفس، از خود 
بی خودشــــان کرده بود؛ »و باع حّظه باالرذل األدنی«؛ 
ســــهمی را کــــه خــــدای متعال بــــرای هر انســــانی در 
آفرینــــش عظیم خود قرار داده اســــت -این ســــهم 
عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت- 
به بهای پســــت و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته 

بودند. این، خالصه نهضت حسینی است.
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران  01/26/ 1379

پی نوشت
1( مصباح المتهجد: 788
2( مصباح المتهجد: 788
3( مصباح المتهجد: 788
4( مصباح المتهجد: 788

مسیر

اگر فرمانده نیم خیز راه برود
نیروهایش سینه خیز می روند 

در قرآن مجید آمده اســــت: وای بر کم فروشــــان، آنان که وقتی برای خود 
وزن و پیمانــــه می کنند به طور کامل حق خود را می گیرند ولی هنگامی که 

برای دیگران پیمانه و وزن می کنند کم می گذارند.
حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده اند: حتی با کسی که با تو با انصاف 

عمل نمی کند شما با او به انصاف رفتار کن.
حکایــــت: فرمانــــده شــــهید زین الدین کــــه در دوران دفــــاع مقدس 
همســــرش را به اهواز آورده بــــود، آفتاب نزده از خانــــه بیرون می رفت. 
روزی صدای پایش را شنیده، نزدش رفتم عرض کردم: مهدی جان تو 
دیگر عیالوار شده ای، کمی بیشتر مراقب خودت باش. جواب داد که 
چکار کنم مســــؤولیت بچه های مردم را در گردن دارم. گفتم: الاقل در 
ســــنگر فرماندهیت بمان، یکســــره به خط مقدم نرو. مهدی گفت: اگر 
فرمانده نیم خیز راه برود، نیروهایش ســــینه خیز می روند، اگر بماند در 

می رود. خانه  هایشان  به  بقیه  سنگرش، 
جهان پادشاها به انصاف کوش

ز جام عدالت می صاف نوش

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

میز مطالعه

»پرچمدار کوچک من« چاپ پنجمی شد

مادرانه ای برای تربیت حسینی کودکان
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: در آســــتانه فرارســــیدن اربعین حســــینی 
و با اســــتقبال مخاطبــــان، ویرایش جدیــــد کتاب »پرچمــــدار کوچک 
من«؛ تجربه های خالقانه مادران در تربیت حســــینی کودکان توســــط 

انتشارات راه یار تجدید چاپ شد.
با استقبال مخاطبان در روزهایی که به دلیل شیوع کرونا رویدادهای 
فرهنگی با رکود مواجه شــــده اســــت، کتاب »پرچمــــدار کوچک من«؛ 
تجربه هــــای خالقانه مادران در تربیت حســــینی کــــودکان که ویرایش 
 » جدید آن، اوایل محرم منتشــــر شــــده بود، توسط انتشــــارات »راه یار

تجدید چاپ شد.
»پرچمدار کوچک من« که می توان آن را جــــزو اولین کتاب ها در حوزه 
تجربه نگاری ســــبک زندگی ایرانی-اســــالمی عنوان کــــرد، تالش هایی 
مادرانه را روایت می کند که در موقعیت هــــای متفاوت، به دنبال یک 
هدف مشــــترک بوده اند: تعامل با کودک و پیوند دادن فرزندانشــــان 
به سیدالشــــهدا)ع(. در ایــــن کتاب، 66خاطره از ابتــــکارات و تجربیات 
خالقانــــه مادران ایرانی و غیرایرانی در کنار تصویرســــازی های مرتبط در 

جهت تربیت حسینی کودکان آمده است.
در مقدمه این کتــــاب درباره انگیزه تدوین و نــــگارش آن می خوانیم: 
»تربیت همــــان حرکت اســــت. یعنی جایــــی که هســــتیم، راضی مان 
نمی کنــــد. می خواهیــــم بهتر باشــــیم و این وضعیت را اصــــالح کنیم. 
حرکت از هر موقعیتی که هستیم، رو به قرب الهی. اما معنای واضح و 
، برای تربیت فرزندم چکار کنم  روشن تقرب به خدا چیست؟ مِن مادر
که از جایی که هســــت، یک گام بردارد و به خدا نزدیک شود؟...نزدیک 
خدا، یعنی نزدیک حســــین)ع( و نقطه ای هر چه دورتر از دشــــمنان او. 

تربیت یعنی دســــت کودک را گرفتن و از تاریکی ها به ســــوی منبع نور 
و گرمای حســــین)ع( حرکت کردن؛...اگر بخواهیم تربیت فرزندانمان 
را در حرکت به ســــمت خدا، بیمــــه کنیم، باید او را در این کشــــتی وارد 
کنیــــم و از دریای ظلم و طاغوت نجات بدهیــــم... فرصت محرم و صفر 
و دغدغه تربیت حســــینی، موضوعی مشترک میان مادرانی است که 
حب حســــین در جان و دلشان ریشه دارد و می خواهند خانواده شان 
زیر چتر این محبت، قد بکشــــد. بنابراین همین خواســــته مشــــترک، 

انگیزه ای شد برای اشتراک گذاری تجربه مادران ایرانی و غیرایرانی.«
عالوه بر تجربیــــات و ابتکارات مادران برای تربیت حســــینی کودکان، 
 اشــــتراک تجارب نباشــــد و تجربه های مادران 

ً
بــــرای اینکه کتاب، صرفا

بتواند در ســــطح وســــیع تری مورد اســــتفاده قرار بگیرد، ســــعی شده 
 ، است در قالب 11 یادداشت، بین تجربه مادر و تأمالت علمی اهل نظر

گفتگویی برقرار شود.
کتاب »پرچمــــدار کوچک من« که تحقیــــق و مصاحبه های آن برعهده 
، مریم حالج بوده  ، زینب غالم پور سمانه آتیه دوســــت، فاطمه فرخی فر
و نگارش آن، توســــط فریده الیاســــی فرد صورت گرفته، در 124صفحه، 
شــــمارگان 1000 نســــخه و با قیمت 15هزار تومان راهی بازار نشر شده 

است.
عالقه منــــدان بــــرای تهیه ایــــن کتاب  کــــه به همــــت انتشــــارات  »راه 
« منتشــــر شــــده، عالوه بر کتاب فروشــــی ها، می توانند بــــا از طریق  یار
مراجعــــه صفحــــات مجازی این ناشــــر بــــه نشــــانی Raheyarpub @ یا 
وبــــگاه ammaryar.ir و یــــا تماس بــــا شــــماره های 02142795454 و 

02537746490 اقدام کنند.

13 پیشنهاد برای جاماندگان اربعین
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: پویش مردمــــی »به پای دل« 
با توجه به حضور نداشــــتن زائران ایرانــــی در راهپیمایی 
اربعین حسینی امســــال به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
راه اندازی شــــد. این پویش 13 پیشــــنهاد برای مردم در 

این ایام دارد.
پویــــش مردمی »بــــه پای دل« بــــا توجه به عــــدم امکان 
حضــــور زائــــران ایرانــــی در راهپیمایی اربعین حســــینی 
امســــال به دلیل شــــیوع ویروس کرونا در سطح جهان 
و در پی تصمیم دولت عراق و ســــتاد ملــــی کرونا ایران، 
راه اندازی شد و با دریافت نظرات کارشناسی و مشورت 
با فعاالن حوزه اربعین، 13 پیشــــنهاد را به مردم ارائه کرد 

تا در این ایام به جای زیارت، این برنامه را اجرایی کنند.
مقام معظم رهبری نیز در ســــخنرانی خود به مناســــبت 
هفتــــه دفاع مقــــدس فرمودند که امســــال مــــردم برای 
زیارت اربعین تابع دســــتورات ســــتاد ملی کرونا باشند و 
از راه دور زیارت کنند. این پیشــــنهادها می تواند فضای 
کشــــور به خصوص فضای مجازی را اربعینی و بســــتر را 

برای بهره مندی ایرانیان از این زیارت فراهم کند.
این پیشنهادها به شرح زیر است:

برگزاری روضه و حضور در مجالس توسل �
برپایی روضــــه خانگی و حضــــور در مجالس توســــل به 
اهل بیت )علیهم السالم( هم از مصادیق احیای شعائر 
ل اهلل اســــت. با  و هم فرصتی برای یادآوری ذکر مصائب آ
توجه به شــــرایط پیش آمده در استان تهران، می توانید 
این مراسم را به صورت زنده )Live( برای اقوام نیز پخش 

کنید.
نصب پرچم َسر َدر �

نصب پرچم سر در منزل یا خانه  خود و پوشیدن لباس 
عزا در ایام سوگواری اهل بیت)ع(، کاری پسندیده است 

که می توانید در این روزها، انجام دهید.
تغییر پروفایل �

فضــــای مجازی هــــم می تواند درگاهی باشــــد بــــرای ابراز 
ارادت به ســــاحت مقدس اهل بیت )علیهم الســــالم(. 
بنابراین بــــا تغییر پروفایل، می توان فضا را به دســــمت 

اربعین تغییر داد
پخت نذری �

این روزها که ممکن است مراســــم  کم تری برگزار شود، 
پخت نذری و تقســــیم آن بین همسایه، دوست و آشنا، 
کاری پســــندیده است. هم چنین می توانید این اطعام را 

به نیازمندان نیز اهدا کنید.
نذر فرهنگی �

ویــــروس کرونــــا، شــــاید بعضی هــــا را برای پخــــت نذری 
در معذوریــــت قــــرار دهد. بنابرایــــن می توان بــــا اهدای 
نذری هــــای فرهنگی مثــــل خرید و پخــــش کتاب، کتب 
ادعیه، کارت های زیارت و هدایای فرهنگی، نذر فرهنگی 

را رواج دهید.
انجام اعمال فردی �

هرجا که هســــتید، می توانید با امام )علیه السالم( حرف 
زده و درددل کنیــــد. چــــون او، صــــدای ما را می شــــنود و 
از حال مان، باخبر اســــت. تــــا جایی کــــه فرمودند: حتی 
می توانی فقــــط لب هایت را حرکت بدهی و با ما صحبت 
کنی! از دیگــــر اعمالی کــــه می توان انجــــام داد، خواندن 

زیارت اربعین، حوالی ظهر است.
نشر پست های اربعینی �

حاال که مجــــال زیارت اربعین و کربال نیســــت، می توانید 
خاطرات، عکس ها و تجربیات خود از این سفر را منتشر 
کنید تا هم مروری باشــــد بر روزهــــای زیارت و هم فضای 
مجازی را معطر به کلمات و واژه هایی کنید که از محبت 

سیدالشهدا سخن می گوید.
تماشای الیو از حرم �

گســــترش رســــانه، کار را تا حد زیادی برای ما آسان کرده 
اســــت. کافی ا ســــت تلفن همراه هوشــــمند یــــا رایانه و 
، پخش زنده  حرم های  اینترنت داشته باشیم تا از راه دور
، به  اهل بیت)ع( را ببینیم و دیدار تازه کنیم. برای این کار

وبگاه رسمی حرم امام حسین مراجعه کنید.
داستان گویی �

خانواده را دور هم جمع کنیم و به زبان ســــاده برای جمع 
، داســــتان هایی از زندگی اهل بیــــت و یا ماجرای  حاضــــر
اربعیــــن را بیان کنیــــد. خصوصا برای کــــودکان، هنگام 

خواب، می تواند جذاب باشد.
ختم قرآن ساده �

خواندن ســــه قل هواهلل، ثواب یک بار ختــــم قرآن کامل 
، با ایــــن روش، بارها قرآن را ختم  را دارد. می توانید در روز
کنیــــد و ثواب آن را به امــــام زمان )علیه الســــالم( تقدیم 

کنید.
حضور در بقاع متبرکه �

راه کربال، گرچه دور اســــت و فرصت نیست، اما می توان 
بــــا حضــــور در حــــرم امــــام رضــــا )علیه الســــالم(، جناب 
عبدالعظیم حســــنی یا بقاع متبرکه در محل زندگی خود 
در روز اربعیــــن، زیارت ایــــن روز را هم بخوانیــــد. یادمان 
باشد هرجا که باشیم، با مدد گرفتن از اهل بیت و بردن 

نام شان، آنان، بیش از پیش به ما نظر می کنند.
زیارت امام حسین )علیه السالم( از دور �

امام صادق )علیه السالم( فرمودند: اگر می خواهی از راه 
، سیدالشــــهداء را زیارت کنی و مورد قبول باشد، روز  دور
جمعه یا هر روز دیگری، غسل کن، لباس پاکیزه بپوش، 
به بام یــــا بلندترین نقطه  خانه برو، رو به قبله بایســــت و 
بخوان: الســــالم علیک یا موالی و ابن موالی و سیدی و 

ابن سیدی...
بــــه  آن  دســــتور  و  دعــــا  ایــــن  کامــــل  دریافــــت  )بــــرای 

مفاتیح الجنان مراجعه کنید(
ج و خواندن نماز استغاثه � دعا برای فر

در عصــــر غیبــــت، در گرفتاری هــــا و ســــختی های بزرگ، 
با مــــدد گرفتــــن از امام زمــــان )علیه الســــالم(، دعا برای 
ســــالمتی، فرج شــــان و خواندن نماز اســــتغاثه، می توان 
ارتباط قلبی برقرار کرد که این، سیره  علمای بزرگ شیعه 

نیز بوده است.
در کیفیت نماز استغاثه به امام زمان آمده است: نمازی 
دو رکعتی اســــت که بهتر اســــت در رکعــــت اول، بعد از 
حمد، ســــوره فتــــح و در رکعت دوم، بعد از حمد، ســــوره 

نصر را بخوانید.
بعــــد از آن، زیــــر آســــمان بایســــتید و رو به قبلــــه، دعای 
سالم اهلل الکامل التام... را قرائت کنید. پس از آن، دعا و 

درخواست حاجت کنید.

خبــر

، دارای طاق های  به طورکلی پوشــــش ســــقف تمام قســــمت های بــــازار
ضربی و گنبدی آجری اســــت و نورگیرهایی در سرتاسر آن و در دو طرف 

است. شده  تعبیه  حجره ها 
بــــازار قدیمی مالیر در 1355 با شــــماره 3/1286 در فهرســــت آثار ملی و 

است. رسیده  ثبت  به  ایران  تاریخی 

همین حوالی

؛ اصالتی ماندگار بازار قدیمـــی مالیر
بازار های ســــالخورده  از  بازار مالیــــر یکی  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: 
اســــتان همدان اســــت. مورخان بر ایــــن باورند که قدمت هســــته 
اولیــــه بازار مالیــــر به زمان شــــیخ الملوک؛ شــــیخ محمدعلــــی میرزا 
که شامل  دولتشــــاه فرزند فتحعلی شاه، بانی شــــهر مالیر می رسد 
یک بــــازار اصلی، دو بازار فرعی، تعدادى ســــرا و منزل مســــکونی در 

است. اطراف 
بازار اصلی از یک بازار طویل شــــمالی - جنوبی و یک بازار شــــرقی - 
غربی تشکیل شــــده که در محلی به نام چهار سوق با گنبدى بزرگ 

می کنند. قطع  را  یکدیگر  آن  فراز  بر 
چهــــار قســــمت این بــــازار به چهــــار محله شــــهر منتهی می شــــود. 
ورودى بازار در خیابان بروجردى قرار دارد. چندین تیمچه و ســــرا در 
دو جهت این بازار وجود دارد که پاره اى از آن  ها چون ســــراى خان و 

است. برخوردار  بیشترى  ارزش  از  لحاف دوزها 
تیمچه اى نیز در قســــمت غربی بازار واقع شــــده اســــت که ســــقف 

گنبدى بزرگی دارد. یکی از تیمچه ها به بازار اصلی متصل اســــت.
بازار فرعی دوم در قســــمت مســــجد شــــیخ الملوک واقع شــــده و با 

چند انحنا به بازار طولی متصل می شــــود.
ســــبک معماری این بازار اصیل و سنتی است و ســــخت تحت تأثیر 
الگوهــــای بازار دوره صفویــــه و زندیه همچون بازار وکیــــل قرار گرفته 

است.
بازار قدیمی مالیر به شــــیوه خطی و طبیعی ساخته شده و دارای در 
ورودی اســــت. بازار اصلی در دوره شــــیخ الملوک بنا شده و افرادی 
چون مهرعلیخان و ابوالقاســــم خان نوری و میرفتاح آن را گسترش 

داده اند.


