
قابل توجه بیمه شدگان محترم بیمه سالمت 

جناب آقای دکتر فرجی
مدیرکل محترم بیمه ســالمت استان همدان با حضور در مرکز سامد 

استانداری همدان 
پاسخگوی سواالت مردمی 

) شکایات ، پیشنهادات ، 
گزارشات و ... ( انتقادات ، 

به صورت تلفنی از طریق   
شماره تلفن 111  می باشند.

روز سه شنبه 99.3.20
 از ســاعت 9  الی  10.30

با نهایت تأســف و تأثر مصیبت وارده را خدمت شــما تســلیت عرض 

شــکیبایی  و  صبــر  و  مغفــور  مرحــوم  آن  روح  شــادی  می نماییــم. 

بازماندگان را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.

کارکنان شهرداری همدان

مصیبت وارده را خدمت شــما و خانواده محترمتان تســلیت عرض 

شــکیبایی  و  صبــر  و  مغفــور  مرحــوم  آن  روح  شــادی  می نماییــم. 

بازماندگان را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.

روابط عمومی شهرداری منطقه 2

قای مهندس رنجبران جناب آ
جناب آقای مهندس رنجبران

مدیر محترم بازرسی شهرداری منطقه 2

32

رئیس شورا توصیه کرد:

همت همگانی برای پیشگیری
ونا در همدان وس کر  از ویر

پیام رهبر انقالب به کارکنان نفت کش های اعزامی به ونزوئال

حرکت شما جهادی بود
کشور را سرافراز کردید

  سال بیست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  تومانسه شنبه 2۰ خرداد ۱399    ۱7 شوال ۱44۱   9 ژوئن  2۰2۰  شماره 4535

برگـــزیده ها

موفقیت پالسما درمانی  4 بیمار
با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 

و قرارگاه جهادی شهید »سلیمانی«

یع 61 بسته معیشتی توز
وشندالن نیازمند  بین ر

فرماندار اسدآباد اعالم کرد:

شناسایی زمین های اجاره ای 
پرآب بر محصوالت 

فرماندار کبودرآهنگ:

وچاله فر تهدید 
در دشت کبودرآهنگ

طی سال گذشته صورت گرفت:

200 هکتار جنگل کاری
در تویسرکان

اظهار نظر دبیر خانه کارگر همدان درباره ناتوانی 
مسؤوالن از افزایش حقوق کارگران

شرایط را به 10 سال قبل 
برگردانید

ونا ین آسیب کر بیشتر
به رشته شنا رسید

وژه های منطقه چهار همدان:  علی فتحی در بازدید از پر

توانمندسازی حاشیه شهر طی 3 سال معادل 50 سال گذشته
۱

عکس : عبدالرحمن رأفتی2

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

افتتاح بازارچه های  دست آفرین در شهر
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان گفت: 
مراسم افتتاحیه بازارچه های دســت آفرین شهرداری همدان خوشه میناکاری 

فردا در فرهنگسرای والیت برگزار می شود.
روح هللا وجدی هویدا در گفتگــو با خبرنگار هگمتانه با اشــاره بــه افتتاحیه 
بازارچه های دســت آفرین شــهرداری همــدان اظهار کــرد: مراســم افتتاحیه 
بازارچه های دست آفرین شهرداری همدان خوشه میناکاری چهارشنبه 21 خرداد 

ماه از ساعت 17 در فرهنگسرای کسب و کار والیت همدان برگزار می شود.

صفحه 2

معطلی 5 ساله تعهد 1000 میلیارد تومان 
سرمایه  گذاری شستا در همدان 

تعلل شسـتا
صفحه 5

باالترین تسهیالت و سپرده ها در تهران و پایین ترین در کهگیلویه و بویراحمد
هگمتانه، گــروه خبر همدان: آمــار بانک مرکزی 
از افزایش 27.5 درصدی مانده ســپرده ها و 24.3 
درصدی مانده تســهیالت بانکی در پایان بهمن ماه 

98 نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
به گــزارش هگمتانــه، گزارش بانــک مرکزی از 
وضعیــت کل مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی 
و ارزی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری در پایان 
بهمن ماه ســال 1398 حاکی از آن است که مانده 
کل ســپرده ها بالغ بر 25780.6 هزار میلیارد ریال 
شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 5557.5 
هزار میلیارد ریال )27.5 درصد( و نسبت به پایان 
سال قبل معادل 5107.3 هزار میلیارد ریال )24.7 

درصد( افزایش نشان می دهد.

بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانــده 13735.7 هزار میلیارد ریــال و کمترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

69.1 هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بالغ بر 18120.6 هزار میلیارد 
ریال است که نســبت به مقطع مشــابه سال قبل 
3546.7 هــزار میلیــارد ریــال )24.3 درصد( و 
نسبت به پایان سال قبل 3030.4 هزار میلیارد ریال 
)20.1 درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ 
تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده 11469.6 
هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد معادل 66.7 هــزار میلیارد 

ریال است.

شایان ذکر است نسبت تســهیالت به سپرده ها 
بعد از کســر ســپرده قانونی 78.4 درصد است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، 
بــه ترتیــب 1.8 و 2.9 واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد. نسبت مذکور در استان تهران 92.3 درصد 

و استان کهگیلویه و بویراحمد 108.8 درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده اســت که یکی از علل 
مهم باال بودن رقم تسهیالت و ســپرده ها در استان 
تهران اســتقرار دفاتر مرکزی بســیاری از شرکت ها 
و مؤسســه های تولیدی سایر اســتان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها توســط 
شعب بانک ها و مؤسسه های اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

علی فتحی در بازدید از پروژه های منطقه چهار همدان:

توانمندسازی حاشیه شهر طی 3 سال معادل 50 سال گذشته
هگمتانه، گروه خبــر همدان: رئیس کمیســیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شــهر همدان در بازدید 
از پروژه هــای منطقه چهار همدان گفت: طی 3 ســال 
گذشته در مناطق توانمندســازی به اندازه 50 سال کار 

شده است.
به گزارش هگمتانــه، علی فتحی 
در ایــن دیــدار در خصــوص پروژه 
بوستان عقیل در منطقه چهار همدان 
گفــت: ایــن پــروژه 2 هــزار و 500 
مترمربع است که 500 میلیون تومان 
برای آن هزینه شــده اســت و زمین 
ورزشی آن 600 مترمربع است که 300 

میلیون تومان هزینه برداشته است.
فتحی به اجرای یــک هزار و 500 
تن آسفالت در معابر اطراف بوستان 
اشــاره و بیان کرد: یکی از مشکالت 
این محــل فاضالب بود کــه پس از 
جمع آوری فاضالب آســفالت صورت 

گرفت.
وی با اشــاره به اینکه این محله 
پشــت آگاهی اسالمشهر است که در 
زمان انتخابات فیلمــی از این محل 
تهیــه شــد و در رســانه های معاند 
پخش شــد که حدود 500-600 خانه 
اطراف آن نه آب، نه گاز و نه فاضالب 
داشــتند و نه آســفالت، گفت: اینجا 
یک حلبی آباد بود که طی این دو، سه 
سال این محله رشد کرد و انشعابات 
آن انجام شــد دو، ســه کوچه باقی 
مانده بود که اکنون در حال آســفالت 

است.

فتحی عنوان کرد: تنها مشــکل در اینجاست طرح 
تفصیلی اســت که امیدوارم این محله از طرح باغات 

خارج و به طرح مسکونی تبدیل شود.
فتحــی در بازدیــد از پــروژه بوســتان زندگی در 
اسالمشهر عنوان کرد: درصد خیلی زیادی از مواد مخدر 

شــهر از اینجا پخش می شــد که ضرورت ایجاد پارک 
احساس شــد و ســال گذشــته این پروژه اجرا شد و 
تملک و احداث انجام شــد و این محلــه جزء یکی از 
آلوده ترین نقاط شهر بود که به صیفی آباد مشهور است 
ولی متأســفانه محل فعلی اینجا محــل پخش مواد 
مخدر است و اگرچه نیروی انتظامی 
به این محل سرکشی می کند اما کافی 
نیست و این محل امنیت خوبی ندارد 
اما خوشحالیم توانســتیم در یکی از 
محروم ترین نقاط شهر پارک احداث 
کنیم اما بحث ماده مخــدر هنوز هم 

شیوع دارد.
وی بــه پروژه های اجرا شــده در 
حصار امــام، اسالمشــهر، منوچهری 
و... در منطقــه چهــار اشــاره و بیان 
کرد: طی 3 سال گذشــته در مناطق 
توانمندســازی به اندازه 50 سال کار 
شده اســت و این چیزی نیست جز 
زحمات شورا و شــهرداری که به این 

مناطق توجه ویژه داشتند.
فتحــی اظهار کــرد: حــدود 200 
هزار نفــر از جمعیت همــدان در این 
مناطق هستند که اطراف شهر است و 
خدمت برخی از آن مانند حصار امام 
و تپه خضر به 600 ســال می رسد که 
متأســفانه به دلیل کم توجهی تبدیل 
به حاشــیه شــهر شــدند و استادان 
و... تازه به شــهر اضافه شــده اند و 
امیدواریم این مناطق طوری توانمند 
شــوند که دیگر بــه آن پایین شــهر 

نگوییم.

سازمان خصوصی سازی مطرح کرد:

مقصر جاماندن از سهام عدالت فناوری اطالعات است!
ســازمان  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
خصوصی ســازی اعــالم کــرد: در زمــان ثبت نام 
مشموالن سهام عدالت ســامانه اطالعاتی استان ها 
به صورت »دایــال آپ« بود و این نقص باعث شــد 

اطالعات بخشی از مشموالن وارد سامانه نشود.
به گزارش هگمتانه، ســازمان خصوصی سازی با 
انتشار مطلبی در پایگاه اطالع رسانی خود در واکنش 
به مطلب برخی رسانه ها با عنوان »1.8 میلیون نفر به 
خاطر قصور تعاونی ها، از ســهام عدالت جاماندند« 
اعالم کرد: همانگونه کــه قباًل هم بارها اعالم شــده 
اســت در زمــان ثبت نام و شناســایی مشــموالن 
ســهام عدالت در دهه 80 به دالیــل مختلف، برخی 
از مشــموالنی که فرآیند اولیه ثبت نام را انجام داده 

بودند در فهرست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند.
در آن زمان ســامانه اطالعاتی استان ها به صورت 
»دایــال آپ« بــا ســامانه مرکزی ارتباط داشــت 
و همیــن نقص باعث شــد تا اطالعات بخشــی از 
مشموالن نهایی نشود. عالوه براین، تأخیر برخی از 
تعاونی ها برای ارســال اطالعات مشموالن به ستاد 
مرکزی ســهام عدالت نیز باعث شــد تا تعدادی از 

افراد مشمول نهایی نشوند.
با توجــه به اینکــه اطالعات مشــموالن ســهام 
عدالت از ســال 1385 الی 1391 از سوی شرکت های 
تعاونی سهام عدالت به صورت متناوب برای سازمان 
خصوصی سازی ارســال شــده و بعضًا مراحل ثبت 
نهایی دنبال نشده است، برخی افراد از فهرست نهایی 

جامانده اند. لذا این جمله کــه قصور تعاونی ها باعث 
شده افراد ثبت نهایی نشوند قویًا تکذیب می شود.

به نقل از تسنیم، برهمین اســاس و با توجه به 
تقاضای انبــوه جاماندگان، اقدامــات هم زمانی در 
دولت و مجلس برای تعییــن تکلیف این بخش از 
جامعه در حال انجام است. در همین راستا سازمان 
خصوصی سازی در حال رایزنی برای پوشش دوباره 
افراد جامانده از سهام عدالت است و در صورتی که 
دولت یا مجلس در این زمینــه و از مجاری قانونی 
طرحی را به تصویب برســانند امکان اعطای سهام 
عدالت بــه این جامانــدگان وجود خواهد داشــت 
و تأکید می شود ســازمان خصوصی ســازی صرفًا 

مجری طرح توزیع سهام عدالت است.

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

جمع آوری قلیان از مراکز  گردشگری

»میر سید علی همدانی«
وج اسالم در آسیای میانه مر

صفحه 7
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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

افتتاح بازارچه های
 دست آفرین در شهر

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: 
مراسم افتتاحیه بازارچه های دست آفرین شهرداری 
همدان خوشه میناکاری فردا در فرهنگسرای والیت 

برگزار می شود.
روح هللا وجدی هویــدا در گفتگــو بــا خبرنگار 
هگمتانــه بــا اشــاره بــه افتتاحیــه بازارچه های 
دست آفرین شــهرداری همدان اظهار کرد: مراسم 
افتتاحیه بازارچه های دست آفرین شهرداری همدان 
خوشه میناکاری چهارشنبه 21 خرداد ماه از ساعت 
17 در فرهنگسرای کسب و کار والیت همدان برگزار 

می شود.
وی افزود: بیش از 80 کارگاه میناکاری از شــهر 

همدان در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان با اشاره به عرضه این محصوالت 
گفت: هفتــه آینده محصــوالت ایــن کارگاه ها در 
بازارچه ای در پیاده راه بوعلی همدان برای شهروندان 

عرضه خواهد شد.
وجدی هویدا خاطرنشــان کرد: بــه دنبال این 
هستیم تا سایر محصوالت صنایع دستی را نیز در 
فرهنگسرای کسب و کار به صورت نمایشگاهی برای 

رونق این صنایع عرضه کنیم.
وی با اشاره به فرهنگســرای کسب و کار والیت 
بیان کــرد: فرهنگســرای کســب و کار والیت برای 
نخستین بار در کشور در همدان پیرو شعار سال رهبر 

انقالب در زمینه تولید ملی ایجاد شد.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان عنوان کرد: در فرهنگسرای والیت 
کارگاه های تخصصی مهارت آموزی از جمله نوآفرین 
ها، کلینیک کسب و کار، تسهیل گری حوزه اشتغال 
با مشــارکت آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد 

امام خمینی )ره( برگزار می شود.
وجدی هویدا با بیــان اینکه ایجاد خوشــه های 
اشتغال در فرهنگسرای کســب و کار موضوع مهمی 
اســت، گفت: ما به دنبال این هســتیم صفر تا صد 
مهارت آموزی را در اختیار کسانی که دنبال کسب و کار 
هستند قرار دهیم تا بتوانیم با اتصال این فرهنگسرا 
به شورای اجتماعی محالت خانواده های بی بضاعت، 

بد سرپرست و بی سرپرست را توانمند کنیم.
وی افزود: در حال حاضر 12 شــورای اجتماعی 
محالت در همدان فعال شــده که تا پایان شهریور 
به 68 محله خواهد رســید کــه امیدواریم بتوانیم 
ارتباط خوبی میان شــوراهای اجتماعی محالت و 

فرهنگسرای کسب و کار والیت ایجاد کنیم. 

به همت معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

جمع آوری قلیان از مراکز 
گردشگری

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معــاون خدمات 
شهری شــهردار همدان از جمع آوری قلیان از مراکز 

تفریحی و بوستان ها خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، وحید علــی ضمیر بیان 
کرد: با توجه به تبصره یک بند 2 مــاده 55 قانون 
شــهرداری ها و مطالبات مردمی، روز یکشــنبه ١٨ 
خرداد مــاه با حمایــت قاطع دادســتان همدان و 
دســتگاه انتظامی به همت اداره پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری همدان و با همکاری اداره 
اماکن شهرســتان، یگان امداد و کالنتری شکریه، 
اداره بهداشت شهرســتان، سازمان ســیما، منظر 
و فضای ســبز شــهری با عرضه غیرمجاز قلیان در 
اماکن عمومی به خصــوص پارک ها برخورد جدی 
انجام شــد. وی گفت: این امر با توجه به شــیوع 
دوباره ویروس کرونا و در راســتای برخورد با عرضه 
غیرمجاز قلیان در محور گردشگری گنجنامه، محور 
عباس آباد، بوســتان ارم، بلوار ارم، بلــوار جوان به 

مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: شهرداری همدان در راستای حمایت 
از ســالمت خانــواده و حفظ حقوق شــهروندی با 
هرگونه عرضه و فروش قلیــان در پارک ها و اماکن 

عمومی برخورد می کند.
وی تصریح کرد: شهرداری همدان برای برقراری 
نظم و انضباط شــهری نیازمند همــکاری و تعامل 

شهروندان و دستگاه های اجرایی است.

خبــــــــر

53 طرح کشاورزی
 آماده بهره برداری

اشتغال زایی برای 315 نفر

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان همــدان از افتتاح 53 
طرح کشاورزی به مناسبت گرامیداشت روز جهاد 

کشاورزی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، منصور رضوانی جالل اظهار 
کرد: شــش طرح تولیدات گیاهــی به ارزش 63 
میلیون و 433 هزار ریال در هفته جهادکشاورزی 
در اســتان همدان افتتاح خواهد شد که برای 27 

نفر اشتغال زایی به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین در این هفته 21 طرح 
آب و خاک بــا 64 میلیــون و 788 هــزار ریال 
ســرمایه گذاری در اســتان به بهره برداری خواهد 

رسید که برای 215 نفر اشتغال زایی در پی دارد.
رضوانی جالل با اشــاره به افتتــاح پنج طرح 
تولید آبزیان در اســتان همدان، ادامــه داد: پنج 
طرح تولید آبزیان بــا 24 میلیون و 100 هزار ریال 
سرمایه گذاری در استان افتتاح می شود که برای 

10 نفر اشتغال زایی خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
خاطرنشــان کــرد: در هفته جهاد کشــاورزی در 
اســتان همدان پنج طــرح صنایع کشــاورزی به 
ارزش 148 میلیــون و 100 هزار ریال با اشــتغال 

زایی 32 نفری به افتتاح می رسد.
رضوانی جــالل در پایان یادآور شــد: 16 طرح 
تولیدات دامی با سرمایه گذاری 84 میلیون و 200 
هزار ریالی و اشــتغال زایی 31 نفــری به افتتاح 

خواهد رسید.

اظهار نظر دبیر خانه کارگر همدان درباره ناتوانی 
مسؤوالن از افزایش حقوق کارگران

شرایط را به 10 سال قبل 
برگردانید

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیــر خانه کارگر 
استان همدان گفت: هر ساله دستمزدهای واقعی 
به کارگران داده نمی شــود و باید دستمزد کارگران 

مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش هگمتانه، چنگیــز اصالنی بیان کرد: 
دســتمزدی که برای کاگران در شــورای عالی کار 
مصوب شــده مورد قبول کارگران نیســت چراکه 
براساس شــرایط موجود در کشــور تعیین نشده 

است.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید 
چهار میلیــون و 737 هزار تومان می شــد، اظهار 
کرد: افرادی که این تصمیم را گرفتند خودشــان 

هم نمی توانند با این میزان حقوق زندگی کنند.
وی تصریح کرد: باید حقوق و دستمزد کارگران 
به گونه ای باشــد که بتواند زندگی را تأمین کند در 
شرایطی که شهر همدان شــهری صنعتی نبوده و 

درآمدی در این شهر برای کارگران وجود ندارد.
وی با بیان اینکــه حقوق و دســتمزد کارگران 
بایــد براســاس نرخ تــورم باشــد، یادآور شــد: 
دســتمزد کارگران باید براساس تورم باشد و حتی 
اگر افزایش 26 درصدی واقعیت داشــته باشــد 

براساس مزایای حاشیه ای محاسبه شده است.
اصالنی با تأکید بر اینکه کارگــران باید با آبرو 
زندگی کننــد، ادامه داد: مســؤوالن اگــر حقوق 
کارگران را افزایش نمی دهند بایــد تورم را کنترل 

کنند و شرایط را به 10 سال قبل برگردانند.
دبیر خانه کارگر اســتان همدان بــا بیان اینکه 
افزایش 26 درصدی آن هم با حســاب حاشیه ها 
انصاف نیســت، افزود: هشــت نفر از 9 نفری که 
درباره حقوق و دســتمزد کارگــران تصمیم گیری 
می کننــد، کارفرمایان و صاحبان زر و زور هســتند 
و می خواهند همه کاســه و کوزه ها را برسر کارگران 

بشکنند.
وی در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه هر 
ســاله دســتمزدهای واقعی بــه کارگــران داده 
نمی شــود، گفت: عرضه و تقاضا باید دســتمزد را 
تعیین کنــد و کارخانه هایی کــه وضعیت خوبی 
دارنــد می تواننــد تــا 40 درصد هــم حقوق ها را 

افزایش دهند اما این کار را نمی کنند.

خبــر

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان:

سپاه پیگیر حل مشکالت مردم
هگمتانــه، گروه خبر همــدان: فرمانده ســپاه 
انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: سپاه استان 

دغدغه مشکالت مردم را دارد.
به گــزارش هگمتانه، ســردار مظاهــر مجیدی 
با اشــاره به آغاز بــه کار مجلس یازدهــم با تأکید 
بر اینکــه انتظــارات امام خمینــی)ره( از مجلس 
باید عملی شــود، اظهار کرد: با وجــود افرادی که 
در مجلــس یازدهم انتخاب شــده اند امید در این 
مجلس بیشتر شده و امیدواریم نمایندگان بتوانند 

بر روی محورهای اصلی نظام برنامه ریزی کنند.
وی به ســخنرانی اخیــر محمدباقــر قالیباف 
رئیس مجلس شــورای اسالمی اشــاره و عنوان 
کرد: رئیس مجلس در ســخنرانی اخیــر خود به 
بســیاری از موضوعات و مشــکالت کشــور اشاره 
کرد و بر ریشــه کنی فقر در جامعه تأکید داشت که 

امیدواریم این مهم محقق شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
با بیان اینکه کاهش رشــد جمعیت کشور یکی از 
اشــکاالت و موضوعات مهم اســت که باید به آن 
توجه شــود، اضافه کرد: رئیس مجلس شــورای 
اســالمی طی ســخنرانی خود نیز به این موضوع 
اشاره کرد و این موضوع جزو نخستین برنامه هایی 
بود که وی به آن توجه کــرد و در برنامه های اصلی 

قرار داد.
وی عنوان کرد: باید مشوق هایی را فراهم کنیم 
تا رشــد جمعیت در کشــور به وجود آیــد و آینده 
کشــور را طوری رقم بزنیــم که این نظــام دارای 
نیروی انســانی جوان باشــد چراکه اگر به سمت 
کهولت برویم به طور قطع توانمندی از کشور گرفته 
می  شــود و این یکی از موضوعات مهم و واجباتی 

است که مجلس باید به آن بپردازد.
ســردار مجیدی با بیان اینکه ســپاه اســتان 

دغدغه مشــکالت مردم را دارد، خاطرنشــان کرد: 
مجموعه ســپاه اســتان طی چند روز گذشــته با 
نمایندگان اســتان در مجلس شــورای اســالمی 
جلسه ای برگزار و مشکالت استان و کشور را مطرح 
و بازگو کردند تا به عنوان مســأله محوری برای آنها 

برنامه ریزی و مشکالت رفع شود.
وی بر ضرورت معرفــی فرهنگ وجودی و احیا 
منش و تفکر امــام)ره( تأکید و بیان کــرد: بر ما 
واجب اســت که در ایام ســال و به خصوص ایام 
ارتحال امام)ره( فرهنگ وجودی ایشــان را برای 
نســل جوان و آیندگان تبیین کنیم چراکه نســل 
جدید ســال های حیات امام خمینی)ره( را درک 
نکرده اند و شناخت درستی نیز از شخصیت ایشان 

ندارند.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
یادآور شد: با توجه به شــرایط و تهدیدهایی که در 

راســتای هدف قرار دادن انقالب اسالمی به وجود 
می آید باید شــخصیت و فرهنگ وجــودی امام 
راحل را به عنوان الگو به نسل جوان معرفی کنیم تا 

بتوانیم بر این تهدیدها و توطئه ها غلبه کنیم.

رئیس شورا توصیه کرد:

همت همگانی برای پیشگیری از ویروس کرونا در همدان
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: رئیس شــورای 
اســالمی شــهر همدان گفت: با توجه به ارائه آمار 
وضعیت بحران ویروس کرونا از سوی مسؤوالن امر 
به عنوان زنگ خطر جدی، توصیه می شــود حداکثر 
تالش خود را به منظور رعایت مباحث بهداشــتی و 
طرح فاصله گذاری اجتماعی برای دور شدن از این 

ویروس منحوس، داشته باشیم.
بــه گــزارش هگمتانــه، کامــران گــردان در 
شــانزدهمین جلســه صحن شــورا، اظهــار کرد: 
متأسفانه وضعیت استان و شــهر همدان در حوزه 
بحران ویروس کرونا خوشایند نیســت و با ادامه 
این روند، قطعًا از خط زرد عبور کرده و به ســمت 

خط قرمز در حال پیش روی هستیم.
وی افزود: انتظار می رود مســؤوالن اســتانی 
وضعیت بحرانی پیــش رو را با تقویت طرح فاصله 

اجتماعی، جدی تر بگیرند.
رئیس شــورای شــهر همدان همچنین گفت: 
در این شــرایط بحرانی وضعیــت اقتصادی حوزه 
اتوبوس رانی و تاکســیرانی هم مناســب نیست ؛ 
اما به اجبار باید خطوط مختلف در راســتای حفظ 
رعایت طرح فاصله  گــذاری اجتماعی، اســتفاده 
اجباری از ماســک، کاهش توقف در ایســتگاه و 
کاهش مســافر توجیه شــوند و به منظــور جبران 
بخشی از خسارت های مالی نیز اقدامات عاجالنه 

صورت گیرد.
*عسگریان: واگذاری مراکز فرهنگی_ورزشی 

شهرداری باید در اختیار شهروندان باشد
رئیس کمیسیون نظارت،  بازرسی و امور اداری 
شورای اسالمی شــهر همدان نیز در این جلسه با 
اشــاره به طرح واگذاری مراکز فرهنگی و ورزشی 
شــهرداری به بخش خصوصی، گفــت: واگذاری 
مراکز فرهنگی_ورزشی شــهرداری همدان باید در 

اختیار عموم شهروندان باشد.
ســید مســعود عســگریان اظهار کرد: اعضای 

شــورای شــهر با واگــذاری این مراکــز به بخش 
خصوصی و مدیریت آن در دســت مــردم، موافق 
هســتند؛ اما نباید هــدف را صرفه جویــی بودجه 

اسمی شهرداری برای ایجاد منابع، در نظر گرفت.
عسگریان با بیان اینکه در بودجه ریزی سال 99 
تمامی مباحث حوزه فرهنگی لحاظ شــده است، 
افــزود: ورزش و فعالیــت همگانی از شــعارهای 

اساسی انتخاباتی تمامی اعضای شورا بوده است.
وی یــادآور شــد: در واگــذاری تصدی گــری 
شــهرداری به بخش خصوصی، اشــتباه است که 

مجموعــه ظرفیت شــهرداری به تعــداد خاص یا 
عام واگذار شود، ســپس هزینه و درآمد آن برای 
ســازمان  فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
لحاظ شود؛ زیرا مراکز فرهنگی و ورزشی به منظور 
استفاده عموم شهروندان ایجاد شده است و نباید 

نگاه درآمدزایی به این مراکز داشته باشیم.
عســگریان اظهار کرد: می توان بــا فعال کردن 
تشــکل های فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه در 
فرهنگســراها، اقداماتــی را انجــام داد؛ اما باید 
جزئیات این واگذاری ها کاماًل شــفاف و مشخص 

باشد.

وی با بیان اینکه نگرانی ما بر این اســت که به 
اسم مشارکت و تفاهم نامه مردمی، کار اختصاصی 
انجام شود، گفت: ممکن است اهدافی که اعضای 
شــورا برای عمــوم مــردم پیش بینــی و تدوین 
کرده اند، بــه انحصار اشــخاص و گروه های خاص 
درآید و این مهم بر خالف اهداف و نظرات اعضای 

شورای اسالمی شهر است.
آیندگان،  امانــت  از  * سلماســی: حفاظــت 

خواسته های شهروندان از شورای شهر است
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 

اسالمی شــهر همدان هم در نطق پیش از دستور 
صحن شــورا گفت: بــا توجه به نقش اساســی و 
تأثیرگذار کوهستان الوند در محیط زیست منطقه 
و ســالمت و کیفیت زیستی شــهروندان، مراقبت 
و حفاظــت از این موهبــت الهی به عنــوان امانت 
آیندگان، از خواسته های اساســی شهروندان این 

شهر از نمایندگان خود در شورای شهر است.
رضوان سلماســی اظهار کرد: به اســتناد ماده 
2 قانون »تعاریف محدوده و حریم شــهر، روستا 
و شــهرک و نحوه تعیین آن« و محدوده و حریم 
تعریــف شــده در طرح جامــع و تفصیلی شــهر 

همدان، بخشی از کوهستان الوند در حریم شهر و 
بخشی خارج از حریم واقع شده است.

وی افــزود: همانگونه که طبق قانــون، نظارت 
و حفاظت از کوهســتان الوند و بــا توجه به حریم 
تعریف شده، قسمتی به عهده شهرداری و قسمت 
دیگر بر عهده دیگر دســتگاه های ذیصالح از جمله 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان است، 
بهترین مرجع پاسخ گویی به سؤاالت حوزه صدور 
مجوزها برای اقدامات صورت گرفته و مالکیت نیز 

در منطقه فوق، مراجع ذی صالح به شمار می آیند.
سلماســی همچنین گفت: با توجــه به نقش 
نظارتی شورای اسالمی شهر و موارد یادشده، اداره 
کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان و 
شــهرداری باید فرآیند تصویــب و تأیید اقدامات 
صورت گرفته و مستحدثات منطقه گنجنامه، به طور 
خاص از گنجنامه تــا میدان میشــان را ظرف دو 

هفته آینده به شورا اعالم کنند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، وی افزود: از سوی دیگر با توجه به شرایط 
موجود، ضــرورت بازدید از منطقــه گنجنامه برای 
ارزیابی و ســنجش اطالعات دریافتی در شــرایط 
کنونی، احساس می شود؛ از این رو باید هماهنگی 
برای بازدید از گنجنامه تا دشــت میشان با حضور 
اعضای شــورا، مدیران کل راه و شهرسازی و منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان، فرماندار و شــهردار 

همدان صورت پذیرد.

با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و قرارگاه جهادی شهید »سلیمانی«

توزیع 61 بسته معیشتی بین روشندالن نیازمند
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: معــاون قرارگاه 
جهادی شهید »حاج قاسم ســلیمانی« در همدان 
گفت: با مشارکت و همکاری ســتاد اجرایی فرمان 
امام )ره( اســتان همدان و قرارگاه جهادی شــهید 
»حاج قاسم ســلیمانی« تعداد 61 بسته معیشتی 
تهیه و بین روشندالن آسیب دیده از کرونا در همدان 

توزیع شد.
به گــزارش هگمتانه، مرتضی امیری با اشــاره به 
اهمیت کمک و دستگیری از محرومان و مستضعفان 
اظهار کرد: در دین ما به این موضوع اشاره شده است 
که همواره یار و یاور مستضعفان و محرومان باشید و 
این مطلب هم در سیره و رفتار ائمه معصومین )ع( و 

اولیای الهی نیز نمود پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر انقالب در نیمه شعبان 
با توجه به مشکالت اقتصادی ایجاد شده به دلیل 

شــیوع بیماری کرونا، ســفارش به دســتگیری و 
کمک به محرومان و نیازمندان کردند و به برگزاری 
رزمایش مواســات و کمک مؤمنانه اشاره داشتند 
که در همین راستا شاهد لبیک سازمان ها، نهادها، 
گروه هــای جهــادی و مردمی به ایــن فرمان ولی 
امر مســلمین بودیم و نتیجه آن برگزاری رزمایش 

مواسات و کمک مؤمنانه در سرتاسر کشور بود.
معاون قــرارگاه جهادی شــهید »حاج قاســم 
ســلیمانی« در همدان اظهار کــرد: در همین زمینه 
طی چندیــن مرحله قرارگاه جهادی شــهید »حاج 
قاسم سلیمانی« با همکاری ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( اســتان همــدان اقدام به تهیــه و توزیع 
بسته های معیشتی بین خانواده های آسیب دیده 

از کرونا کرده است.
وی با اشــاره به تهیه 300 بســته معیشــتی به 

ارزش 100 میلیون تومان با همکاری ســتاد اجرایی 
فرمان امــام )ره( اســتان همدان بیان کــرد: این 
بسته ها شــامل هفت قلم کاالی ضروری از جمله 
10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگــرم مرغ، 2 بطری روغن، 
یک قوطی رب، 3 بسته ماکارونی، یک کیلو نخود و 
یک کیلو لوبیا است که به ارزش هر بسته 320 هزار 

تومان تهیه شده است.
امیری با بیان اینکه 61 بسته معیشتی با همکاری 
این قرارگاه بین روشندالن آسیب دیده از کرونا توزیع 
شد، گفت: انجمن روشندالن اســتان همدان تعداد 
350 خانواده روشــندل را زیر پوشش قرار داده است 
و با توجه به شــیوع بیماری کرونا و ایجاد مشکالت 
اقتصادی، قرار بر این شــد که قرارگاه جهادی شهید 
»حاج قاســم ســلیمانی« از خانواده هایی که دچار 

مشکالت عدیده ای شده اند حمایت کند.

وی افــزود: طبق بررســی های صــورت گرفته 
مشــخص شــد که تعداد 61 خانواده از این تعداد 
دارای اولویــت حمایت هســتند، با توجــه به این 
موضوع رایزنی های الزم با ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( استان انجام شــد و توانستیم تعداد 61 بسته 
معیشــتی به ارزش 20 میلیون تومان تهیه و بین 

این خانواده ها توزیع کنیم.
به نقــل از خبرگزاری بســیج، معاون قــرارگاه 
جهادی شهید »حاج قاسم ســلیمانی« در همدان 
گفت: تمام هدف قــرارگاه جهادی شــهید »حاج 
قاسم ســلیمانی« محرومیت زدایی با تفکر ایجاد 
شــغل و توانمندسازی خانواده ها اســت و به یاری 
خداونــد به زودی شــاهد اجرایی شــدن برخی از 
طرح های اقتصــادی این قرارگاه در شــهر همدان 

خواهیم بود.

موفقیت پالسما درمانی 4 بیمار
اهدای 26 واحد پالسما توسط بهبودیافتگان کرونا

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل انتقال 
خون اســتان همدان گفت: تاکنون پالسما درمانی 
بر روی 4 بیمار در همدان انجام شــده که نتایج آن 

مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
به گزارش هگمتانه، افشین محمدی اظهار کرد: 
با توجه به اینکه هنوز دارو و واکســن مؤثری برای 
مقابله با ویروس کرونا ساخته نشــده، بهترین و 
نتیجه بخش تریــن نوع درمان کرونا در کشــور ما 

پالسما درمانی است.
وی با بیان اینکه از ماه گذشــته تهیه پالســما 
از بهبودیافتــه گان کرونا را در همــدان آغاز کردیم، 

ابراز کرد: حداقل روزانه یک اهدا کننده پالســما را 
پذیرش می کنیم.

مدیرکل انتقال خون اســتان همــدان با بیان 
اینکــه تاکنون 26 واحد پالســمای خون توســط 
بیماران بهبودیافته اهدا شده اســت، گفت: حتمًا 
باید یک ماه از زمان بهبودی کامــل بیماران مبتال 

گذشته باشد.
محمدی با اشــاره به اینکه در روزهای گذشته 
مجوز استفاده از پالسما در درمان بیماران کرونایی 
همدان صادر شــد، تصریح کرد: پالسما درمانی در 
شرایطی اثربخش اســت که بیمار به مرحله شدید 

و حاد بیماری نرسیده باشد.
وی بــا تأکید بر اینکــه بهترین زمــان انجام 
پالســما درمانی در 24 ســاعت اول تشخیص و 
بســتری بیمار در بیمارســتان اســت، ابراز کرد: 
این نوع درمان برای بیمارانی اســت کــه نیاز به 

بستری دارند.
مدیرکل انتقال خون اســتان همــدان با بیان 
اینکه از همه بهبودیافتــگان بیماری کرونا دعوت 
می کنم به شــکرانه سالمتیشــان در امر اهدای 
پالسما شرکت کنند، اظهار کرد: در موقع پذیرش 
اهداکننــدگان تمامــی آزمایشــات الزم از آن ها 

گرفته می شود.
محمدی با تأکید بر اینکه محدودیت خاصی 
در نگهداری پالســمای خون وجود ندارد، گفت: 
هر فرد بهبودیافته می توانــد حداقل ماهی یک 
بار پالســمای خونــش را برای درمــان بیماران 

کرونایی اهدا کند.
وی در گفتگو با تســنیم، با بیــان اینکه برخی 
به اشــتباه تصور می کنند اهدای پالســما ســبب 
کم خونی و ضعف بدنی در آن ها می شــود، اعالم 
کرد: اهدای پالســما به هیچ عنوان سبب بروز کم 

خونی نخواهد شد.
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انعکاس امتحانات پایان ترم دوره متوسطه

وام یک میلیونی جاماندگان 
پرداخت می شود

معاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون کار 
و رفــاه اجتماعی گفــت: زمان ثبت نــام برای 
درخواســت دریافت وام 1 میلیــون تومانی را 
برای خانواده هایی که ســیم کارت های خود را 
دیر دریافت کردند، تمدید کــرده بودیم. امروز 
20 خرداد وام هــای یک میلیــون تومانی را به 

جاماندگان پرداخت می کنیم.

یارانه نقدی خرداد امشب 
واریز می شود

یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی خردادماه 
ساعت 24 امروز سه شنبه 20 خرداد به حساب 

سرپرستان خانوار واریز می شود.

کشف 5 هزار خودروی
 بدون پالک در کشور

رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجا 
گفت: بالغ بر 5 هزار خودرو ظــن به احتکار در 
اســتان های تهران، فارس، اصفهــان، البرز و... 
کشف شد. 300 خودرو کشف شده بدون پالک 
تک مالکی هستند و هفته گذشته مالکان شان 
با ارائه مدارک شناســایی و اســناد خودروها، 
آنها را تحویل گرفتند.ســردار مقیمی با اشاره به 
کشف تاکسی های بدون پالک در پارکینگ ها و 
عدم عرضه آن ها در بازار، اظهار کرد: در گذشــته 
مشاهده شد 500 تاکسی عرضه شــده به بازار 
نیامــد و از طرفی جامعه نیاز مبرم به تاکســی 
و استفاده از ظرفیت تاکســیرانی داشت که بنا 
به دالیلی از عرضه این کاال در جامعه خودداری 
شد. سازمان تاکســیرانی باید پاسخگوی این 
پرســش باشــد که چرا این خودروهــا در بازار 

عرضه نشده است.

مهلت 2 هفته ای 
برای متقاضیان پیامکی 

مسکن ملی
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی گفت: هشــتصدهزار نفر از طریق 
پیامک در طرح مســکن ملی ثبت نــام کرده 
اند. از 13 خرداد بــه متقاضیانی کــه از طریق 
پیامک ثبت نام کرده اند اعالم شد تا به ادارات 
کل جهت تکمیل اطالعات خــود مراجعه کنند. 
به جهت جلوگیری از ازدحام در ادارات کل طبق 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته روز و ســاعت 
مراجعه تمامی متقاضیان مشــخص شده تا از 
ازدحام در ادارات کل جلوگیری شــود. کل بازه 
زمانی که برای این موضوع در نظر گرفته شــده 

2 هفته است.

پرداخت تسهیالت کرونایی 
کسب و کارها از شنبه آینده

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعــاون گفــت: بنگاه های اقتصــادی متقاضی 
دریافت تســهیالت کرونایی که پرونــده آنها به 
بانک معرفی شده از شنبه آینده تسهیالت شان 
پرداخت می شــود. 2 میلیون و 200 هزار بنگاه 
اقتصادی به طور جدی از شــیوع بیماری کرونا 
آســیب دیدند کــه 6 میلیون اشــتغال را در بر 

می گیرد.

پرداخت وام 6 میلیون 
تومانی به تاکسیرانان

تاکســیرانی های  اتحادیــه  مدیرعامــل 
پیگیری هــای  بــا  گفــت:  شــهری کشــور 
صورت گرفته و در راســتای مصوبات ســتاد 
ملــی مقابله بــا ویــروس کرونا و بــا هدف 
حمایــت از کســب و کارهای آســیب پذیر، 
تســهیالت 6 میلیون تومانی به تاکســیرانان 

تعلق خواهد گرفت.

8 میلیون مبتال به دیابت
 در ایران

رئیس هیأت مدیره انجمن دیابــت ایران با 
اشاره به اینکه حدود 8 میلیون مبتال به دیابت در 
ایران زندگی می کنند، گفت: فعال در حال حاضر در 
داروهای پایین آورنده قندخون تولید داخل چه 
به شکل تزریقی و چه به شکل خوراکی کمبودی 
نداریم، اما در برخی از نشان های تجاری و داروها 
ممکن است مشکلی وجود داشته باشد که دلیل 
آن هم به وجود تحریم ها بازمی گردد. در ماه های 
قبل از طریق انجمن های مردم نهاد نامه ای برای 
سازمان ملل فرســتادیم و بیان کردیم تحریم ها 
چه مشــکالت عظیمی برای بیمــاران ما ایجاد 

می کند.

اخبــار کوتاه

سخنگوی دولت:

حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
 2 میلیون و 850 هزار تومان می شود

برنامه ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی دولت 
با بیان اینکه ســتاد ملی کرونا در آخرین جلسات 
خود چشــم انداز پایانی برای کرونــا تصور نکرد، 
گفت: این چشم انداز به ما می گوید که نباید خللی 

در زندگی اقتصادی مردم ایجاد شود.
علی ربیعــی ســخنگوی دولت در نشســت 
هفتگی خود با اصحاب رسانه گفت: کماکان کرونا 
مسأله اصلی تمامی جوامع است و آثار اقتصادی 

کرونا در غالب کشورها در حال جریان است.
وی ادامه داد: با توجه به اعالم ســریع شیوع 
کرونا در کشور توســط دولت، کارنامه قابل قبولی 

را مردم و دولت در جهان نشان دادند.
ربیعی با بیان اینکه ستاد ملی کرونا در آخرین 
جلســات خود چشــم انداز پایانی بــرای کرونا 
تصور نکرد، گفت: این چشــم انداز به ما می گوید 
که نباید خللی در زندگی اقتصــادی مردم ایجاد 
شــود. اقتصادهای با رشــد باال هــم در اجرای 
سیاســت های اقتصادی در زمان کرونا مشــکل 

دارند.
* مرگ و میر کرونا با شــیب رو به پایین در 

حرکت است
ســخنگوی دولت اظهار کرد: شــیوه نامه های 
ســخت گیرانــه و نظــارت ســخت گیرانــه از 
سیاســت های این دوران است. ما وظایفی چون 
تأمین نیازهای بهداشت، استمرار خدمات اصلی 
جامعه، تأمین کاالهای اساســی و پیشگیری از 
غافل گیری در موج های جدید را توامان در دولت 

دنبال می کنیم.
وی تصریح کرد: شــیب مرگ و میر حاصل از 

کرونا با شیب رو به پایین در حرکت است.
ربیعی بــا تأکید بر اینکه ایــران آمادگی کامل 
تبادل زندانیان را دارد، اظهار کرد: مسؤولیت تعلل 

در این زمینه بر عهده آمریکا است.
سخنگوی دولت در مورد تالش دولت در زمینه 
دولت الکترونیک گفت: با اقدامات انجام شده از 
سه میلیون مراجعه حضوری به ادارات جلوگیری 

و کیفیت خدمات افزایش یافت.
وی با تأکید بر کاهش ثبت شــرکت ها از 72 
روز به 72 ساعت گفت: سیاست گسترش دولت 

الکترونیک و رفع موانع تولید تا 1400 ادامه دارد.
* برنامــه ای برای افزایش قیمــت گازوئیل 

نداریم
ربیعی تصریح کرد: کاری به مسائل انتخابات 
آمریــکا نداریــم و آن مربوط به مســائل داخلی 
آمریکا است، اینکه چه کسی رای بیاورد بنای ما 
نیســت، بنای ما منافع ملی است. در صورتی که 
آمریکا قصــد مذاکره دارد پای میــز گفت و گو با 

حضور دیگر کشور ها بیاید.
ســخنگوی دولت در مورد گزینه وزارت صمت 
نیز، گفت فهرســتی از افراد تهیه شده است. در 
دوران سرپرســتی هم بــا افت فعالیــت روبه رو 
نبودیم و اقدامات خوبی انجام شده است، پیش 

از موعد مقرر گزینه دولت بــرای وزارت صمت به 
مجلس معرفی می شود.

وی در پاسخ به ســوالی مورد اینکه آیا دولت 
برنامــه ای برای افزایــش قیمــت گازوئیل دارد، 
گفت: خیر برنامه ای در ایــن زمینه نداریم و طبق 
قانون بودجه هــم برنامه ای بــرای این موضوع 

نداریم.
* حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 

2میلیون و 850هزار تومان می شود
ربیعی با تأکید بر اینکه زندگی مردم در دوران 
تحریم سخت شده اســت، اظهار کرد: احتماال در 
جلسه آخر این هفته حداقل حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی، دو میلیون و هشــتصد و پنجاه 
هزار تومان خواهد شــد. قطعا امســال بنا داریم 

همسان سازی حقوق را دنبال کنیم.
* بیماریابــی فعــال، علــت افزایــش آمار 

مبتالیان به کرونا است
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی مبنی 
بر اینکه طبق نظر برخی کارشناســان بهداشــتی 
احتمال ورود به اوج دوم و ســوم بیماری کرونا 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: نظر کارشناسان این 
است که ما هنوز در موج اول کرونا هستیم، هیچ 
اوجی نداریم، لذا افزایش تعداد کشف مبتالیان 
را موج دیگری محسوب نمی کنیم. علت افزایش 

مبتالیان به کرونا بیمار یابی فعال است.
وی ادامه داد: تست های ما به روزی 25 هزار 
رســیده است. هر اســتانی که شــبیه خوزستان 
شــود ما در آنجا به تصمیمات ســخت گیرانه باز 
می گردیم. مشــارکت مــردم در خوزســتان زیر 
50 درصد در مبارزه با کرونا بوده و مراســم عزا و 

شادی را دسته جمعی برگزار کردند.
ربیعی در پاســخ به این پرســش که آیا دلیل 
خاصی دارد جلسه ســران قوا از زمان حضور آقای 
قالیباف در ریاســت مجلــس برگزار نمی شــود، 
خاطرنشــان کرد: مگر چند روز است آقای قالیباف 
تشــریف آوردند؟ ما از اینجا به ایشان خیر مقدم 
عــرض می کنیم، جلســات هماهنگی ســران قوا 
برخی مواقع یک ماه هم برگزار نمی شود، خیر دلیل 
خاصی ندارد و این جلسات باید دارای دستور باشد.
* جزئیاتی از آتش سوزی های اخیر در کشور

سخنگوی دولت در مورد اینکه آیا درباره آتش 
سوزی های اخیر افرادی دســتگیر شده یا خیر، 
گفت: 103 مورد آتش ســوزی ســهل انگارانه و 
آگاهانه) عمدی( بوده که 150 نفر تحت ســوال و 
جواب قرارگرفته و ده درصــد از اینها عمدی بوده 
است، البته بهتر اســت آمار را قوه قضاییه اعالم 

کند تا دقیق تر باشد.
ربیعی همچنیــن تأکید کرد: نحــوه پرداخت 
یارانه به موالید جدید طبق سنوات گذشته است، 
مسأله این است که قرار شد بررسی خانواده هایی 
که یارانه را دریافت نمی کننــد برعهده وزارت رفاه 

باشد.

پیام رهبر انقالب به کارکنان نفت کش های اعزامی به ونزوئال

حرکت شما جهادی بود، کشور را سرافراز کردید

هگمتانــه، گروه ایران و جهــان: حضرت آیت هللا 
خامنه ای در پیامی خطاب به کارکنان نفت کش های 
ایرانی اعزامی بــه ونزوئال، فرمودند: حرکت شــما 

حرکتی جهادی بود؛ کشور را سرافراز کردید.
حضرت آیــت هللا خامنه ای رهبــر معّظم انقالب 

اسالمی در پیامی از زحمات کارکنان نفت کش های 
ایرانی اعزامی به ونزوئال قدردانی کردند.

متن پیام حضرت آیت هللا خامنه ای بدین شرح 
است:

»بسم هللا الرحمن الرحیم
به همه شــما عزیزان، کاپیتان و کارکنان کشتی 
خداقوت می گویم. کار بزرگی کردید. حرکت شــما 

حرکتی جهادی بود. کشور را سرافراز کردید.
ان شاءهللا موفق باشید.«

*رمضــان عبــدهللا عنصری بســیار صــادق و 
ارزشمند بود

ایشــان همچنیــن در پیامی دیگر درگذشــت 
مجاهد مقاوم دکتر رمضان عبدهللا را تسلیت گفتند.

حضرت آیــت هللا خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اسالمی در پیامی درگذشــت مجاهد مقاوم رمضان 

عبدهللا را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبــر معظم انقالب اســالمی به این 
شرح است:

»بسم هللا الرحمن الرحیم
درگذشــت برادر مجاهــد و مقاوم، آقــای دکتر 
رمضان عبدهللا را به ملت عزیز فلســطین و به همه  
مجاهدانی که دل در گرو مســأله  فلســطین دارند 
و بخصوص به ســازمان فــداکار »جنبــش جهاد 
اسالمی فلسطین« و نیز به خانواده  آن فقید سعید 
تســلیت عرض می کنم. جریان مقاومت فلسطین 
عنصر بســیار صادق و ارزشــمندی را از دست داد، 
امیدوارم با هدایت و کمک الهی، تالش های جهادی 
جانشــینان شایســته ای کــه راه مجاهدانی چون 
فتحی شــقاقی و رمضان عبدهللا را دنبال می کنند، 

این ضایعه را جبران کند. وهللا ولّی التوفیق.
سّیدعلی خامنه ای
19 خرداد 99«.

دستور آیت اهلل رئیسی برای بازگرداندن مفسدان متواری به کشور
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه 
به دادســتان کل کشــور و معــاون بین الملل قوه 
قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفســدان 

متواری به کشور دستور داد.
آیت ا... رئیســی در جلســه روز گذشته شورای 
عالی قوه قضاییه با تأکید به دادســتان کل کشــور 
و معاون بیــن الملل قــوه برای پیگیــری مجدانه 
بازگرداندن مفســدین متواری به خارج ازکشــور، 
گفت: کســانی که در معرض اتهامند خود را تسلیم 
عدالت کنند و بداننــد که گریــزی از چنگ عدالت 

نخواهند داشت.
وی بــا طــرح این ســئوال کــه چــرا برخی از 

کشــور های غربی پناهــگاه مجرمین و مفســدین 
شده اند؟، اظهار کرد: یکی از مصادیق بی عدالتی و 
ظلم های بزرگ به بشــریت، پناه دادن به مفسدین 
اقتصــادی و پول های حرام آن ها توســط برخی از 
کشــور های مدعی مبارزه با فساد ســازمان یافته و 

پولشویی است.
آیت ا... رئیســی در واکنش به گزارش دادستان 
کل کشور در خصوص خبرســرقت اطالعات کاربران 
یکی از اپراتور های تلفن همــراه گفت: »دارندگان« 
اطالعات کاربران درفضای مجازی نسبت به تأمین 
امنیت و صیانــت از اطالعات مــردم و حفظ حریم 

خصوصی آن ها مسؤولند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشــان کــرد: صیانت از 
حریم خصوصی مردم درفضای مجازی به عنوان یک 

حق عامه توسط دادستان کل کشور پیگیری شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون:

703 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند
بخش عمده ریزش نیروی کار در اسفند 98 بود

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: مدیرکل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: تعــداد افرادی که تا بــه امروز در 
ســامانه درخواســت بیمه بیــکاری وارد و ثبت نام 
کرده اند، 840 هزار و 944 نفر اســت که از این تعداد 
703 هزار و 430 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری 

شده اند.
مســعود بابایی مدیرکل حمایت از مشــاغل و 
بیمه بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
گفت وگویی اظهار کرد: تعداد افرادی که تا به امروز 
در سامانه درخواســت بیمه بیکاری وارد و ثبت نام 
کرده اند 840 هزار و 944 نفر است که از این تعداد 
703 هزار و 430 نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری 

شده اند.
وی افزود: عمــده ریزش نیروی کار در کشــور 
مربوط به اســفند ماه سال گذشــته است که 372 
هزار و 891 نفر کار خود را از دست دادند. این تعداد 
بر اســاس آمار و ارقــام بانک اطالعاتی ســازمان 
تأمین اجتماعی مشــمول دریافت بیمــه بیکاری 
شــناخته شــدند. فایل تکمیلی این عزیزان برای 
ویرایش نهایی در اختیار ســازمان تأمین اجتماعی 

قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت بیمه بیکاری از 

دیروز آغاز شده اســت، افزود: فهرست این تعداد 
بــرای پرداخت بیمه بیــکاری در اختیار ســازمان 
تأمین اجتماعی قرار داده شــد که ســازمان پس 
از پاالیش نهایی اعالم کرد 241 هزار نفر مشــمول 
هستند چون 130 هزار نفر کسانی بودند که کارفرما 
برای آنان فهرست بیمه اســفند ماه سال 98 را رد 

کرده بود.
بابایی اظهار کرد: وقتی حق بیمه از ســوی کار 
فرما برای فردی واریز می شــود به منزله اشــتغال 
اســت بنابراین این عزیزان از فهرســت ســازمان 
تأمین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری حذف 

شدند.
وی ادامه داد: برای 241 هزار نفر پیامک ارسال 
شده که وارد سامانه شده و شــماره حساب بانکی 
خــود را درج کنند. برای این افراد 12 ســاعت وقت 
تعیین شــد که این کار را انجام دهند. مهلتی که در 
نظر گرفته شــده بود 110 هزار نفر به سامانه مراجعه 
و شماره حســاب بانکی خود را ثبت کردند. شماره 
حســاب ها به ســازمان تأمیــن اجتماعــی جهت 
پرداخت بیمه بیکاری ارسال شــد البته این دلیلی 
نشــد عزیزان دیگری که ثبت شماره حساب نکرده 
اند از فهرست خارج شوند. این پیش فرض در نظر 
گرفته شدکه فردی شــاید مطلع نبوده یا در شش 

بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی شماره حساب 
نداشته و مستلزم افتتاح حســاب است از این رو 
ورود شماره حساب از سوی مشــموالن به سامانه 

قطع نشده است.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداخت بیمه 
بیکاری متفاوت از شرایط قبل اســت، گفت: در ادوار 
سابق ســازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند )ب( 
ماده 7 قانون بیمه بیکاری مبلغ مقرری را محاسبه و 
پرداختی ها انجام می شد اما االن پرداختی ها از ناحیه 
خزانه داری کل است یعنی سازمان تأمین اجتماعی 
شماره حساب افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری را 
از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی جمع آوری و به 
سازمان برنامه و بودجه ارسال می کند تا این سازمان 
شــماره ها را در اختیار خزانه داری کل برای پرداخت 
قرار دهد. سه شنبه هفته قبل اعالم شد که این شماره 
حساب ها قابل واریز نیست و باید شماره شبای بانکی 
افراد باشد. شماره شبای بانکی 110 هزار نفر مشمول 
دریافت بیمه بیکاری اخذ و در اختیار خزانه داری کل 
قرار گرفته است اما نه از میزان مبلغ پرداختی و نه از 
میزان محاسبه بیمه بیکاری ما هیچ اطالعی نداریم 
چون همه این کارها را خود خزانه داری کل انجام داده 

است.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر مشاور در امور 
اطالع رســانی دولت اردن ضمن رد اشــغال اراضی 
فلسطینی توسط صهیونیســت ها، تأکید کرد چنین 

اقدامی باعث افزایش تنش در منطقه خواهد شد.
»امجــد العضایلــة« وزیــر مشــاور در امــور 
اطالع رســانی دولت اردن بار دیگر تأکید کرد که این 

کشور مخالف الحاق اراضی فلسطین است.
العضایله بــه پایگاه خبری »عربــی-21« گفت 
که موضع پادشــاهی اردن »واضح و ثابت، مبنی بر 
عدم پذیرش الحاق )اشغال( هر ]بخش از[ اراضی 

اشغالی فلسطین است«.
وی تالش رژیم صهیونیستی برای الحاق مناطق 
گســترده ای از کرانه باختــری را »مخالف حقوق و 
قوانین بین الملل« دانســت و تأکید کرد که چنین 

اقدامی، »نابودی فرصت های صلح« است.
این مسؤول فلســطینی ادامه داد: »این اقدام 
خطرناک و بی ســابقه، راهکار دو دولتــی را نادیده 
می گیــرد، باعث افزایــش درگیری می شــود و در 

راستای حمایت از دولت واحد است«.
العضایله بــر این باور اســت که الحــاق اراضی 

فلســطینی، آرمــان ملت فلســطین بــرای آزادی 
و تشــکیل کشــوری مســتقل در اراضی 1967 به 
پایتختی قدس شــرقی بر اســاس قطعنامه های 

بین المللی را از بین می برد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد، اردن، » اقدامات 
الزم را برای حمایت از برادران فلسطین و حمایت از 

منافع ملی آنان انجام خواهیم داد«.
در پایان آوریــل گذشــته، بنیامیــن نتانیاهو 
نخســت وزیر و »بنی گانتس« رهبر حزب »آبی-

ســفید« رژیم صهیونیســتی توافــق کردند که در 
اوایل جوالی، اشغال مناطق گســترده ای از کرانه 
باختری را آغــاز کنند که شــامل دره اردن و همه 
شهرک های صهیونیست نشــین در کرانه باختری 

است.

رئیس پلیس فتا پایتخت:

خرید و فروش حواله خودروهای ثبت نامی غیر قانونی است
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس پلیس فتا 
پایتخت گفت: افرادی که در قرعه کشــی ثبت نامی 
خودرو قبول شده و حواله خودرو را بفروشند، تحت 

پیگرد قضایی قرار می گیرند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا 
پایتخت با اعالم خبر فوق اظهــار کرد: هرگونه خرید و 
فروش حواله خودروهای پیش فــروش در وبگاه ها، 
شبکه های اجتماعی و وبگاه های خرید و فروش کاماًل 

غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی ادامــه داد: یکــی از شــرایط شــرکت های 

خودروســاز در پیش فــروش اخیر خــودرو، عدم 
برخورداری خودروها از قابلیت صلــح و انتقال آنها 
به نام شــخص دیگری اســت متأســفانه پس از 
قرعه کشــی در وبگاه های خرید و فروش شاهد آن 
بودیم بازار خرید و فروش این حواله ها داغ شــده 
اســت که این موضوع در رصد پلیس فتا بوده و با 

این افراد برخورد خواهد شد.
این مقام انتظامــی بیان داشــت: بعضی افراد 
ســودجو در فضای مجازی با تبلیغات و درج آگهی 
مانند: »فرم درخواســت پر کنید و خودروی خود را 

خارج از نوبت تحویل بگیرید« سعی در کالهبرداری 
از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به شــهروندان توصیه 
کرد: به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی های افراد 
کالهبــردار در وبگاه ها و کانال هــای اجتماعی خرید 
و فروش خــودرو را نخورده و حتما از منابع رســمی 
و معتبر اقدام به ثبت نام و خرید خــودرو کنند و در 
صورت مواجهه بــا این گونــه کالهبرداری ها از طریق 
 www.cyberpolice.ir وبگاه پلیس فتا به نشــانی

مرکز فوریت های سایبری اطالع رسانی کنند.

قالیباف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 
را به دولت ابالغ کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس مجلس 
شــورای اســالمی قانون کاهش مجازات حبس 

تعزیری را به دولت ابالغ کرد.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی، طی نامه ای به حســن روحانی رئیس 

جمهور، سه قانون را ابالغ کرد.
بر این اســاس، قانون کاهش مجازات حبس 
تعزیــری، قانون حمایــت قضائــی و بیمه ای از 
مأموران یــگان حفاظت محیط زیســت و جنگل 
بانــی و قانــون موافقتنامه خدمات )ســرویس 
های( هوایــی دو جانبــه بین دولــت جمهوری 

اسالمی ایران و دولت کشور کویت ابالغ شد.

اردن:

از برادران فلسطینی حمایت می کنیم
مخالف اشغال اراضی فلسطین هستیم
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1454 مالیری مشمول 
دریافت بیمه بیکاری

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی شهرســتان مالیر درباره 
بیمه بیکاری کرونا، گفــت: بیمه بیکاری در این 
راستا مشمول کارخانه ها، کارگاه ها و مغازه هایی 
می شــود که با شــیوع کرونا تعطیل شده اند و 
جزء رسته هایی هستند که طبق قانون مشمول 

بیمه بیکاری می شوند.
به گزارش هگمتانه، غالمرضــا کارگر با بیان 
اینکه این افراد شامل کســانی هستند که قبل 
از این بحــران حداقل یک مــاه بیمه پرداخت 
کرده و رابطه کارگری و کارفرمائی داشته باشند، 
اظهار کرد: این افراد 30 روز فرصت داشــتند که 
در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی ثبت نام کننــد و کد رهگیری از طریق 

پیامک برایشان ارسال شده باشد.
وی با بیــان اینکــه بعــد از بررســی برای 
مشــموالن یک پیامک با مضمون »در دســت 
بررســی اســت« و یک پیامک به منظور اعالم 
شماره حساب و نام بانک ارســال شده است، 
ادامه داد: کسانی که معترض هستند می توانند 
به واحد بیمــه بیــکاری، واقــع در 24 متری 
ظهیری، ساختمان تعاون ســابق مراجعه کرده 
و مدارک الزم را برای بررســی بیشــتر تحویل 

همکاران ما دهند.
رئیــس اداره کار، تعاون و رفــاه اجتماعی 
شهرستان مالیر خاطرنشان کرد: بعد از بررسی 
انجام شــده در شــهر ازندریان از 20 نفری که 
برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند 
20 نفر، در شــهر جوکار از 33 نفر ثبت نامی 24 
نفر و در شهر ســامن از 135 نفر متقاضی بیمه 

بیکاری 121 نفر مشمول شناخته شدند.
وی با بیان اینکه در مالیر نیز از 1634 نفری 
که در ســامانه بیمه بیکاری وزارت کار ثبت نام 
کرده اند، 1289 نفر مشــمول شناخته شده اند، 
افزود: در مجمــوع در بحث کرونا، 1454 نفر در 
سطح شهرستان مالیر مشــمول دریافت بیمه 

بیکاری هستند.
کارگر در گفتگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه 
پرونــده و وضعیت ایــن افراد توســط وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی بررســی می شود و 
تصمیم گیرنده نهایی فرا اســتانی است، گفت: 
تمام تالش ما این اســت که کلیه مشــموالن 
طبق قانــون از مزایای بیمه بیــکاری بهره مند 

شوند. 

آبرسانی به عشایر نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــدار نهاوند 
گفت: براســاس مطالبه عشــایر، احداث چهار 
پــروژه مخــزن ذخیــره آب 50 مترمکعبــی و 
اجرای شبکه آبرســانی در چهار سامانه عشایری 

شهرستان نهاوند در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، مراد ناصری دوشنبه 19 
خردادماه در بازدید از ســامانه عشایری منطقه 
خشکاخوره تازناب با حضور مدیر امور عشایری 
استان و جمعی از مســؤوالن شهرستان نهاوند 
اظهار کــرد: براســاس مطالبه عشــایر احداث 
چهار پروژه مخزن ذخیــره آب 50 مترمکعبی و 
اجرای شبکه آبرســانی در سامانه عشایری دره 
مهدی اسدآباد، جنگه گنبدکبود، هفت چشمه و 
خوشکاخوره تازناب با اعتبار یک میلیارد و 200 

میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار نهاونــد با بیان اینکه امــروز پروژه 
آبرســانی به ســامانه عشایری خوشــکاخوره 
تازناب به بهره برداری رسید، ادامه داد: هدف از 
اجرای این پروژه ها دسترسی آسان و استفاده 
از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای خانوار 

عشایر است.
وی افــزود: ایــن پروژه ها توســط اداره امور 
عشایری شهرستان با شبکه گذاری 2500 متر در 
هر سامانه و 110 انشعاب به بهره برداری می رسند 
که در این چهار ســامانه عشــایری بیش از 110 
خانوار از عشایر کوچ رو شهرستان مستقر هستند.

رئیس امور عشایری شهرســتان نهاوند نیز 
گفت: شهرســتان نهاوند از نیمه اول اردیبهشت 
ماه تا اوایل آبان ماه در 21 ســامانه عشــایری 
شهرســتان میزبــان 1500 خانــوار از عشــایر 
غیربومی است که از استان های ایالم، لرستان 

و خوزستان به این شهرستان کوچ می کنند.
سیدابوالقاســم بنی هاشمی بیان کرد: مراتع 
شهرســتان نهاوند 93 هزار و 581 هکتار است 
که با توجه به رشــته کوه زاگرس در شهرستان 
نهاوند و مراتع غنی شهرســتان حدود 60 درصد 
از کل عشایر اســتان همدان در این شهرستان 

مستقر می شوند.
به نقل از ایســنا، وی در پایان خاطرنشــان 
کرد: عشــایر این شهرستان ســاالنه 4000 تن 
گوشــت قرمز و 800 تن مشــتقات لبنی اعم از 
شیر، کشک، پنیر، دوغ، ماســت و پشم تولید 

می کنند.

خبــر

فرماندار اسدآباد اعالم کرد:
شناسایی زمین های 

اجاره ای محصوالت پرآب بر

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد با 
تأکید بر شناسایی زمین های اجاره ای در راستای 
کشــت محصوالت پرآب بر گفت: کشاورزانی که 
زمین خود را به قیمت باال برای کشت محصوالت 
پرآب بر اجاره می دهند باید شناســایی شــده و 
جهادکشاورزی با توجه به آســیب های وارده به 
سفره های زیرزمینی آنها را از حمایت خود خارج 

کند.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشی دوشنبه 
19 خردادمــاه در کارگــروه امــور اقتصــادی و 
تولیدی شهرستان اســدآباد، با اشــاره به رتبه 
نخست اســتانی شهرستان اســدآباد در کشت 
کلزا اظهار کرد: سطح زیرکشــت امسال کلزای 
شهرســتان افزون بــر 520 هکتار بــود که در 
اثر عوامــل طبیعی چون تگرگ و ســرمازدگی 
با مســاحی انجام شــده از طریــق GPS این 
میزان ســطح به 292 هکتار کاهش داشته که 
پیش بینی می شــود از این میزان سطح حدود 

900 تا 1000 هکتار محصول برداشت شود.
وی با اشــاره به هدف گذاری کشــت 1800 
هکتــاری کلزا در ســند راهبردی ســه ســاله 
شهرستان اســدآباد افزود: در صورت برداشت 
1000 تن محصول در سال جاری از مزارع کلزای 
شهرستان در حدود 55 درصد از سند راهبردی 
سه ساله شهرستان در این راستا محقق خواهد 

شد.
درویشــی به ضــرورت راه انــدازی اتحادیه 
کشــاورزان کلزا کار در این شهرستان تأکید کرد 
و یادآور شد: با راه اندازی این اتحادیه می توان 
در حفــظ و تقویــت ایــن محصــول و ترغیب 
کشاورزان به کشــت این دانه روغنی راهبردی 

کم آب بر اقدام کرد.
وی با اشــاره به مراقبت، حفظ و حراست از 
مزارع سطح شهرســتان با توجه به فرارسیدن 
گرما و احتمال هر گونه حریق و آتش ســوزی 
مــزارع گفــت: در همین راســتا شــهرداری، 
بخشــداری ها، جهادکشــاورزی، دهیاران و... 
آمادگی کامل را برای ضریب اطمینان بیشتر در 

این رابطه داشته باشند.
درویشــی در ادامــه از آغاز برداشــت جو از 
مزارع شهرســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
در ســال جاری برداشــت 108 هزار تن گندم و 
جو از بیــش از 34 هزار و 500 هکتــار از مزارع 
شهرستان پیش بینی شده که باید با مهیا کردن 
سیلوهای ذخیره سازی و حمایت از کشاورزان 
گندم کار مانع خروج گنــدم تولیدی منطقه به 

خارج از شهرستان شد.
وی با بیان اینکه سال گذشــته 15 هزار تن 
گندم از شهرســتان خارج شــد، تصریح کرد: 
امســال باید با برنامه ریزی های دقیق در زمان 
خرید گندم با همــکاری اداره غلــه موجب به 
حداقل رســیدن این میزان خروجــی گندم از 

شهرستان شویم.
درویشی با اشــاره به ظرفیت 108 هزار تنی 
انبار و ســیلوهای این شهرســتان در راســتای 
ذخیره ســازی غالت امسال شهرســتان اظهار 
کرد: در حال حاضر شهرستان اســدآباد دارای 
سه ســیلوی رســمی در مجموع با ظرفیت 92 
هزار تــن و انبارهای اتحادیه تعاون روســتایی 
با 16 هزار تن ظرفیت بوده که این تعداد ســیلو 
و انبــار اتحادیه هــا برای ذخیره ســازی غالت 

امسال شهرستان پیش بینی شده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد هم 
گفت: امســال در 16 هزار هکتار از اراضی جو و 
گندم شهرستان مبارزه با سن مادر و سم پاشی 
صورت گرفته و در 3000 هکتــار از مزارع مبارزه 
با پوره سن انجام شــده که پیش بینی می شود 
این میزان مبارزه با پوره ســن به 4500 هکتار 

افزایش یابد.
سقراط بیرنگ با اشــاره به توزیع 9450 تن 
کود بین کشاورزان اســدآبادی از ابتدای سال 
زراعی تاکنون اضافــه کرد: از ایــن میزان کود 
توزیع شــده حدود 4925 تن به کــود بهاره و 
4525 تــن به کــود پاییزه اختصاص داشــته 

است.
به نقل از ایســنا، وی در پایان بیان کرد: در 
طرح سرشــاخه کاری درختان گــردو و باغات 
شهرستان امســال 8490 پیوندک در 21 هکتار 
از باغات شــامل 2053 درخت صورت گرفت که 
نســبت به تعهد طرح در ســند راهبردی 353 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

خبــر
فرماندار کبودرآهنگ:

تهدید فروچاله در دشت کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار کبودرآهنگ 
با اشاره به وضعیت بحرانی دشت کبودرآهنگ گفت: 
ریزش های جوی بخشی از دغدغه ها را رفع کرده اما 
اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد با تشــدید کمبود 

آب خطر ایجاد فروچاله وجود دارد.
به گــزارش هگمتانه، حجت الــه مهدوی عصر 
یکشــنبه در نشســتی با مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای همدان با تأکید بر اینکه مدیریت آب در 
شرایط کنونی ضروری اســت؛ عنوان کرد: انسداد 
چاه های غیــر مجاز باید بــا تمام قــوت انجام و 

اجرایی شود.

وی با اشــاره به بحرانی بودن وضعیت دشــت 
کبودرآهنگ گفت: با توجه به مشکل کمبود شدید 
آب و ایجــاد فروچاله ها ریزش های جوی ســال 
جاری بخشــی از دغدغه هــا را رفع کــرده اما اگر 
مدیریت مصرف انجام نشــود همچنان مشکل و 

خطر وجود دارد.
مهدوی گفــت: نصــب کنتورهای هوشــمند 
در چاه هــای کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از 
راهبردهــای مدیریت مصــرف بهینه آب در این 
شهرســتان ضروری اســت و باید مــورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
همدان نیز با تقدیر از فرمانــدار کبودرآهنگ بابت 
تخصیص اعتبــار در این حوزه گفــت: کبودرآهنگ 
تنها شهرســتانی اســت کــه فرمانــدار آن اعتبار 
خوبی را برای حوزه آب منطقــه ای در نظر گرفته و 
وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه آب منطقه ای 

کبودرآهنگ رو به بهبود است.
منصور ســتوده تأکید کــرد: از ابتــدای اجرای 
طرح احیا و تعادل بخشــی از ســال 93 تاکنون 
تعداد 4 هزار و 29 حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب 
صرفه جویی شده بیش از 272 میلیون مترمکعب 

و عمق انســداد 138 هزار متر در اســتان همدان 
مسدود شده است.

ســتوده افزود: در مجموع تعداد 4 هزار و 781 
دســتگاه کنتور هوشــمند آب و برق نیــز بر روی 

چاه های مجاز نصب شده است.
به نقل از مهر، وی با یــادآوری اینکه تعهد آب 
منطقه ای استان همدان برای نصب کنتور در سال 
98 طبق سند راهبردی توســعه استان تعداد 550 
دستگاه بوده اســت، گفت: بیش از 594 دستگاه 
نصب شد که پیشرفت 108 درصدی نسبت به تعهد 

نصب را نشان می دهد.

3650 مسکن روستایی در نهاوند بازسازی و مرمت می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: اگر چه وقوع سیل 
منازل مسکونی بســیاری از مردم به ویژه شهرستان 
نهاوند را تخریب کرد اما این اتفاق ســبب شــد با 
همت مســؤوالن نهضت مرمت و بازسازی مسکن 
روستایی در استان همدان آغاز شــود، نهضتی که 
مطابق آن 3 هزار و 650 مســکن روستایی نهاوند 

بازسازی می شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، در ماه های اســفند و 
فروردین مــاه ســال 98 و 99 منازل روســتایی و 
شــهری نهاوند از سیالب خســارت فراوانی دیدند 
به طوری کــه فقط در ســال 98 به 4 هــزار و 550 
واحد مســکن روستایی نهاوند خســارت وارد شد 
موضوعی که سبب شد برای بازسازی آنها بیش از 

287 میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
امسال نیز به دلیل بارش های بسیار به 2 هزار و 
500 واحد مسکونی روستایی در شهرستان نهاوند 
خســارت 10 تا 100 درصدی وارد شد پس بازسازی 
مجدد این واحــد در دســتور کار نهادهای مربوطه 

قرار گرفت.
مدیر بنیاد مسکن انقالب اســالمی شهرستان 
نهاوند اظهار کــرد: امســال 3 هــزار و 650 واحد 
مسکن روستایی و شهری خســارت دیده سیالب 
از محل اعتبارات ســتاد بازســازی و طــرح ویژه 
نوسازی مسکن کشــور نهاوند احداث، بازسازی و 

تعمیر می شوند.
علیرضــا نثــاری گفــت: امســال هــزار واحد 
مســکن روســتایی در قالب طرح ویژه نوســازی 
مســکن روســتایی و 2 هزار و 650 واحد احداثی 
که به دلیل بارندگی های شــدید دچار آسیب شده 
بودند در قالب ستاد بازســازی این شهرستان، در 

سطح روستاها و 4 شــهر این شهرستان احداث و 
بازسازی می شوند.

*بیشترین خسارت سیالب 2 سال گذشته در 
شهرستان نهاوند بود

همچنین حســن ظفری مدیرکل بنیاد مسکن 
اســتان همدان در جریــان بازدیــد از واحدهای 
مســکونی در حال احــداث روســتای دره میرزا 
شهرســتان نهاوند اظهار کرد: بیشــترین خسارت 
سیالب های دو سال پیش مربوط به نهاوند بوده و 
بیشترین اعتبارات به این شهرستان و روستاهای 

آن اختصاص یافته است.
ظفری گفــت: عملیــات بازســازی واحدهای 
مســکونی در حال احداث روســتای دره میرزا به 
 عنوان یکی از 62 روســتای منطقه در سطح بسیار 

وسیعی در حال انجام است.

*نهضت احداث مرمت و بازســازی مســکن 
روستایی در استان آغازشده است

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان با اشاره به این که امسال در استان همدان 
انقالبی در بحث مسکن روســتایی رخ داده است، 
افزود: بیش از 715 میلیارد تومــان برای احداث 
و بازسازی مســکن های روســتایی متأثر از سیل 
اختصاص یافت که پس از وقوع سیل و فروکش 
کردن مخاطــرات آن اجرای 18 هــزار و 771 فقره 
واحد احداثی، تعمیری و معیشــتی بررســی و به 

تصویب رسید.
وی گفــت: 100 درصــد اعتبــارات اختصاص 
داده شــده در پی وقوع ســیل در اختیار استان 
قرار گرفت و 110 میلیارد تومان کمک بالعوض در 
استان همدان به حساب متقاضیان واجد شرایط 

نیز واریز شد.
ظفری با بیــان اینکــه در بخش بازســازی و 
تعمیر ابنیه فنی شامل پل ها، مســیل و غیره نیز 
30 میلیارد تومــان اعتبار اختصاص یافته اســت 
اظهار کرد: بر اســاس این مصوبه در استان، سهم 

شهرستان نهاوند 9 میلیارد تومان بود.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان بــا اعــالم اینکه بنیــاد مســکن انقالب 
اســالمی ســاالنه نزدیک به چهار هزار مسکن را 
بهســازی و نوســازی می کندعناون کرد: عملیات 
اجرایی 500 واحد مســکن روســتایی با استفاده 
از تســهیالت بانکی و آورده متقاضیــان به عنوان 
برنامه امســال این بنیــاد از محــل منابع ملی، 
استانی و تســهیالت بانکی به عنوان جهش تولید 

امسال آغاز  شده است.
علیرضــا شــهبازی نماینــده مــردم نهاوند در 
مجلس شــورای اســالمی هم گفت: با تمام توان 
در خدمت مردم برای دفاع از بودجه شهرستان در 

مجلس هستم.
وی با اشــاره به نقش مسکن در ایجاد اشتغال 
برای جوانــان اظهار کرد: اولویــت اصلی من رونق 
کســب  و کار و ایجاد اشتغال اســت و اگر کارهای 
بنیاد مسکن و ساخت  و سازها شروع شود بخشی 
از بیکاری در نهاوند برطرف می شــود و روستاها و 

شهر نیز نوسازی می شود.
به نقل از تســنیم، نماینده مــردم نهاوند گفت: 
همه مســؤوالن شهرســتان در تالش هســتند تا 
روند پرداخت وام به روســتائیان و آسیب دیدگان 
از سیالب تسریع شود و من نیز در مجلس پیگیر 

آن خواهم بود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

پروژه های مهم نهاوند غیرفعال است

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اسالمی  با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر اغلب پروژه های شهرستان غیر فعال هستند 
گفت: همانگونه که قبال هم اعالم کرده ام پروژه های 
مهم نهاوند مانند چهارخطه کــردن محور نهاوند به 
فیروزان، جاده نهاوند گیان، ایســتگاه راه آهن و سد 
گرین بنا به گفته پیمانکاران آنها در حال حاضر غیر 

فعال هستند.
به گــزارش هگمتانه، علیرضا شــهبازی با بیان 

اینکه برای توســعه نهاونــد همدلی و وفــاق باید 
جایگزیــن تعصبــات و اختالفــات شــود گفت: 
پروژه های مهم نهاوند مانند: چهارخطه کردن محور 
نهاوند به فیروزان، جــاده نهاوند گیان، ایســتگاه 

راه آهن و سد گرین باید زودتر انجام شود.
وی اظهار کرد: برای پیشــبرد امور شهرستان و 
جبــران عقب ماندگی های گذشــته الزم اســت که 
همدلی و وفاق جایگزین تعصبات و کارشــکنی ها 

شود.
وی گفــت: یکــی از تهدیداتــی کــه همــواره 
فضای شهرســتان را تحت تأثیر قرار داده و باعث 
عقب ماندگی در بخش های مختلف شــده، وجود 
اختالفات بی اســاس بوده که باعث از دست رفتن 

فرصت ها شده است.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلس شــورای 
اســالمی با بیــان اینکه بایــد در شــرایط کنونی 
همدلــی و وحدت بیــن مردم و مســؤوالن جای 

تعصبات بیهوده را بگیرد افزود: شهرستان نهاوند از 
شهرهای تاریخی و با سابقه مدنیت باالست که از 
ظرفیت های زیادی در بخش های مختلف انسانی 
و طبیعی برخوردار اســت اما تاکنون نتوانسته در 

خور شان خود توسعه یابد.
وی با بیــان اینکه بــرای خدمت بــه مردم و 
شهرســتان نهایت تــالش خود را بــه کار می بندم 
اضافه کرد: هدف من خدمت به مردم اســت و در 

این راستا به دنبال انجام کار هستم.
شهبازی نقد ســازنده را عاملی برای بهبود امور 
دانست و افزود: من با تمام وجود از نقد منصفانه 
و صادقانه اســتقبال می کنم اما انتظار دارم قبل از 
بیان و یا انتشار هر گونه مطلب از صحت و یا سقم 

آن مطمئن شوند.
وی با بیان اینکه در کنار نقد باید در جایی که کار 
خوب انجام می شود آن را نیز بیان کنیم تأکید کرد: 
همه باید تالش کنیم پروژه هــای تولیدی راکد در 

شهرستان فعال و موانع آن برطرف شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی 
بــا تأکید مجــدد بر اینکــه در حال حاضــر اغلب 
پروژه هــای شهرســتان غیر فعال هســتند گفت: 
همانگونه کــه قبال هم اعــالم کــرده ام پروژه های 
مهم نهاوند مانند چهارخطه کــردن محور نهاوند به 
فیروزان، جاده نهاوند گیان، ایستگاه راه آهن و سد 
گرین بنا به گفته پیمانکاران آنها در حال حاضر غیر 

فعال هستند.
وی در گفتگو با فارس، تصریح کرد: البته ما به 
دنبال آن نیستیم که کسی را مقصر اعالم کنیم زیرا 
علت غیر فعال بودن ایــن پروژه ها عدم تخصیص 

اعتبار الزم بوده است.
شــهبازی در پایان افزود: مردم باید واقعیت ها 
را بدانند لذا تالشــمان بر این اســت که از راه های 
مختلف کارها را پیگیری کرده تــا طرح ها را فعال 

کنیم.

طی سال گذشته صورت گرفت:

200 هکتار جنگل کاری در تویسرکان
در تشکیل سازمان های مردم نهاد ضعیف ترین شهرستان هستیم

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان از 
انجام 200 هکتار جنگل کاری طی سال گذشته خبر 
داد و گفت: وضعیت اعتبارات عمرانی تویسرکان در 

سال جاری مطلوب نیست.
به گزارش هگمتانه، ســید رســول حسینی در 
ستاد مدیریت بحران، با اشاره به اینکه شهرستان 
تویسرکان با اقلیمی مناسب، کوهپایه ها و دشت ها 
در اســتان، منابع طبیعی منحصر به فــردی دارد 
اظهار کرد: نباید در صیانت از این استعدادهای بکر 
خدادادی تعلل کنیم چراکه این امر عالوه بر ایجاد 
خســارات جبران ناپذیر، تعادل بین مراتع و دام را 

برهم می زند.
وی با بیــان بر اینکه همه مــا از حیث اخالقی، 
شــرعی و قانونی موظف به اطالع رسانی به جامعه 
مخاطب خود در نگهداری از منابع طبیعی هستیم 
گفت: اطالع رسانی با بکارگیری از ابزار رسانه ا ی به 
ویژه بهره مندی از فضای مجازی با هدف حفظ 88 

هزار هکتار منابع طبیعی در دستور کار قرار گیرد.
فرماندار تویسرکان با اشــاره به طرح ارائه شده 

از ســوی اســتاندار مبنی بر جنگل کاری یک هزار 
هکتاری در ســطح استان خاطرنشــان کرد: سهم 
تویســرکان 100 هکتار بــود که بالغ بــر 200 هکتار 
جنگل کاری توســط منابع طبیعی در شهرســتان 

انجام شد.
وی با تأکید بــر اینکه محدودیــت منابع مالی 
و امکانات همانند کل کشــور شــامل شهرســتان 
تویســرکان می شــود افزود: متأســفانه در توزیع 
اعتبارات استان، سهم شهرســتان خیلی مطلوب 
نیســت؛ در شــورای برنامه ریزی و توسعه استان 
اعبتارات عمرانــی ما در مرحلــه اول 8.8 میلیارد 

تومان اعالم شد.
حســینی با تأکید بــر اجرایی شــدن مصوبات، 
بر اطالع رســانی به موقع و ســریع از حوادث توسط 
دهیاران بــه منظور جلوگیــری از فراگیر شــدن آن 
اضافه کرد: ما در تشــکیل ســازمان های مردم نهاد 
ضعیف ترین در اســتان هستیم، بخشــداران طرح 
»یک روستا، یک سمن« را در شهرستان در دستور 

کار خود قرار دهند.

*بسیج همگانی برای پیشــگیری از حریق در 
جنگل ها ومراتع تویسرکان

مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان نیز با اشــاره به اینکه طبق قانون مدیریت 
بحــران، عــالوه بــر دســتگاه های اجرایی بخش 
خصوصی هم باید ورود کند اظهــار کرد: تالش ما 
بر هم افزایی بــرای حفظ منابع طبیعی اســت نه 

جزیره ای عمل کردن.
اســفندیار خزایی ارزش جنگل و مراتع را خیلی 

زیــاد و حائز اهمیت دانســت و به وجود ســه گونه 
گیاهی در استان از جمله انواع گون و آویشن الوند که 
در ایران بی نظیر است، اشاره کرد و افزود: بیشترین 

عسل تولید شده از انواع گون و از مراتع است.
وی با اشــاره به اینکه مراقبت از منابع طبیعی 
را هر فــردی باید از خودش آغاز کنــد، ممانعت از 
آتش ســوزی  مراتع و منابع طبیعــی نیازمند یک 
فرهنگ ســازی اســت تأکید کرد: آتش ســوزی 

عمدی 10 سال حبس دارد.



 1- واگــذاری اجــاره 2 ســاختمان )فضــای آموزشــی(  بــا کاربــری آموزشــی با مشــخصات 
مندرج در نظریه کارشناس رسمی دادگستری واقع در مرکز تخصصی مکانیک آیت اهلل 
موســوی همدانی ، همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
دو کارگاه مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000002  حدود 
520 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، سال اول 
ماهیانه 15,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 18,750,000 ریال ، ســال سوم ماهیانه 
23,437,500 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 686,250,000 ریال تعیین می گردد و 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 68,625,000 ریال می باشد.  
محــل بازدید: همــدان - شــهرک مدنــی - جــاده ربــاط - جنب دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد همدان .

3 -  واگــذاری اجــاره 1 کارگاه آموزشــی بــا کاربــری آموزشــی بــا مشــخصات منــدرج در 
نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــماره دو 
)اندیشه( شهرستان همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشی برای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل :
کارگاه مذکور با کاربری آموزشی و به شــماره مزایده 5099000107000008  حدود 110 متر 
مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه سال ، ســال اول ماهیانه 
8,000,000 ریال ، ســال دوم ماهیانه 9,600,000 ریال ، سال سوم ماهیانه 11,520,000 
ریال ، کل اجاره بها برای ســه ســال 349,440,000 ریال تعیین می گــردد و مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده 34,944,000 ریال می باشد.  
محل بازدیــد: همــدان - ابتدای شــهرک مدنــی - ابتــدای ورودی خضر - جنــب جهاد 

دانشگاهی- مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو )اندیشه( همدان .

5 - واگــذاری اجــاره مرکــز آمــوزش و اشــتغال روســتای کــوزره بــا کاربــری آموزشــی بــا 
مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری واقــع در ابتــدای ورودی 
روستای کوزره بخش قهاوند به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشی برای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
مرکز مذکور با کاربری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000004  عرصه حدود 
1580 متر مربع ، مســتحدثات 299 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای 
مدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانه 6,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانــه 7,500,000 
ریال ، ســال ســوم ماهیانه 9,500,000 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 276,000,000 

ریال تعیین می گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 27,600,000 ریال می باشد.  
محــل بازدیــد: همــدان - بخــش قهاونــد - ابتــدای ورودی روســتای کــوزره - مرکــز 

آموزش و اشتغال روستای کوزره .

7 - واگذاری اجاره مرکز آموزش و اشــتغال گل تپه - کبودراهنگ با کاربری آموزشی با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشــناس رسمی دادگســتری واقع در ابتدای ورودی گل 
تپه به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان سه ســال، ثبت شده در 

سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
مرکــز مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000005  عرصــه 
حــدود 1606 متــر مربــع ، مســتحدثات 322 متــر مربــع و قیمــت پایــه کارشناســی :  اجــاره 
ماهیانــه بــرای مــدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانــه 11,000,000ریــال ، ســال دوم 
ماهیانــه 13,000,000 ریــال ، ســال ســوم ماهیانــه 14,500,000 ریــال ، کل اجــاره بهــا 
برای ســه ســال 462,000,000 ریال تعیین می گــردد و مبلــغ تضمین شــرکت در مزایده 

46,200,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: گل تپه- ابتدای ورودی گل تپه - مرکز آموزش و اشتغال گل تپه .

2 - واگذاری اجاره 2 کارگاه آموزشــی )گلخانه( با کاربری آموزشی با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای شــماره 
یک شهرســتان همدان به صورت اجــاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان ســه 

سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل :
دو کارگاه مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000001  حــدود 
320 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، ســال اول 
ماهیانــه 8,000,000 ریــال ، ســال دوم ماهیانــه 9,600,000 ریال ، ســال ســوم ماهیانه 
11,520,000 ریــال ، کل اجاره بها برای ســه ســال 349,440,000 ریال تعییــن می گردد و 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 34,944,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: همــدان - کیلومتــر 5 جاده کرمانشــاه - ابتدای مریانــج - مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای شماره یک همدان .

4 -  واگــذاری اجــاره فضــای آموزشــی )زمیــن بایــر( بــا کاربــری آموزشــی بــا مشــخصات 
مندرج در نظریه کارشناس رسمی دادگستری واقع در مرکز تخصصی مکانیک آیت اهلل 
موســوی همدانی ، همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
فضای مذکــور )زمین بایر( با کاربری آموزشــی و به شــماره مزایــده 5099000107000003  
حدود 2350 متــر مربع و قیمــت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، 
ســال اول ماهیانه 3,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 3,600,000 ریال ، ســال ســوم 
ماهیانــه 4,320,000 ریــال ، کل اجــاره بها برای ســه ســال 131,040,000 ریــال تعیین می 

گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 13,104,000 ریال می باشد.  
محــل بازدید: همــدان - شــهرک مدنــی - جــاده ربــاط - جنب دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد همدان .

6 -  واگذاری اجــاره یک بــاب کارگاه آموزشــی با کاربری آموزشــی با مشــخصات مندرج 
در نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری واقــع در مرکــز تخصصــی متالــوژی اســدآباد، 
شهرســتان اســدآباد به صــورت اجاره بــا حفــظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان ســه 

سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
  5099000107000007 مزایــده  شــماره  بــه  و  آموزشــی  ی  کاربــر بــا  مذکــور  کارگاه 
حــدود 857 متــر مربــع و قیمــت پایــه کارشناســی :  اجــاره ماهیانــه بــرای مدت ســه 
 16,250,000 13,000,000ریــال ، ســال دوم ماهیانــه  ســال ، ســال اول ماهیانــه 
ریــال ، ســال ســوم ماهیانــه 20,312,500 ریــال ، کل اجــاره بهــا بــرای ســه ســال 
مزایــده  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  گــردد  مــی  تعییــن  ریــال   594,750,000

59,475,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: شهرستان اسدآباد - شهرک شهید خزایی - 18 متری نیایش.

8 -  واگذاری اجاره یک باب کارگاه آموزشــی با کاربری آموزشی با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
کبودراهنگ به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان ســه سال، ثبت 

شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
کارگاه مذکور با کاربری آموزشــی به همراه تجهیزات رشــته جوشــکاری و به شماره مزایده 
5099000107000006  حدود 48 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای 
مدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانه 10,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 13,000,000 
ریال ، سال ســوم ماهیانه 18,000,000 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 492,000,000 

ریال تعیین می گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 49,200,000 ریال می باشد.  
محل بازدیــد: شهرســتان کبودراهنگ - میــدان والیت - جنب دانشــگاه پیــام نور  - 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ.

مزایده گذار: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان
موضوع مزایده : واگذاری فضاهای آموزشی با استفاده به صورت اجاره به شرح ذیل:

آگهی مزایده عمومی )اجاره( نوبت اول

     توضیحات مهم :
 شایان ذکر اســت تمامی شــرایط ، مشــخصات ، ابعاد ، تجهیزات و ســایر خصوصیات کلیه موارد مزایده که به 
گذار خواهــد گردید و نمونه قــرارداد ، به طور کامل و تفکیک شــده در اســناد مزایــده بارگذاری  صورت اجــاره وا
شده و در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت  »ســتاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir  قابل رویت 

و دسترسی می باشد . 

     نحوه ، زمان و محل دریافت اسناد موارد مزایده: 
مهلــت دریافــت اســناد مزایــده ازتاریــخ   20/ 1399/03  لغایــت  1399/03/25  از طریــق ورود به ســامانه تــدارکات 

الکترونیکی دولت  »ستاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir«  می باشد.

     زمان بازدید از موارد مزایده :
مهلت بازدید از مکان مــورد مزایــده در ســاعات اداری از  20/ 1399/03  لغایــت  1399/03/25  بــه آدرس های ذکر 

گهی و صرفًا در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری مقدور می باشد.  شده در این آ
      نحوه ، زمان و محل ارائه اسناد مزایده

تاریــخ    از  اســتان  ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  بــه  شــرایط  واجــد  متقاضــی  توســط  مزایــده  اســناد  ارائــه 
 1399/03/26  لغایــت  04/07/ 1399  از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  »ســتاد« بــه آدرس اینترنتی

 »www. Setadiran.ir«مذکور مقدور می باشد.
کلیه اســناد مزایــده از تاریــخ   1399/03/26  لغایــت  04/07/ 1399  باید در ســامانه تدارکات  الزم به توضیح اســت 
کت الف حاوی  گــردد ، و صرفا پا گذاری  الکترونیکی دولت  »ســتاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir«بار 

اصل ســپرده شــرکت در مزایده و یا ضمانت نامه معتبر بانکــی ظرف زمان تعیین شــده فوق الذکر بــه دبیرخانه اداره 
گردد .  کل تحویل 

کت های پیشنهادات : گشایی پا      تاریخ بازبینی و باز
 روز دو شــنبه   1399/04/08 ســاعت  10 صبــح در ســالن جلســات اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان همدان 

خواهد بود.
     تضمین :

کننــده در مزایده  به  کار بصــورت واریز نقدی  صرفًا توســط شــخص شــرکت  میزان  تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع 
شــماره حســاب 4065018707730160 نزد بانــک مرکزی و یــا ارائه ضمانــت نامه معتبــر بانکی به میــزان مبالغ فوق 

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدانالذکر می باشد . 

تاریخ چاپ آگهی
نوبت اول  1398/03/20
نوبت دوم    1398/03/21  
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هگمتانــه، گروه خبــر همــدان - صفورا 
کاظمیــان: در حالی از اعالم ســرمایه گذاری 
یک هزار میلیــارد تومانی شســتا در همدان 
پنج سال می گذرد که با توجه به اعالم معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان این 
طرح ها همچنان در ابتــدای راه و در گیرودار 

روند اداری و بازبینی ها هستند.
شرکت ســرمایه گذاری ســازمان تأمین 
اجتماعی که بــه اختصار »شســتا« نامیده 
می شــود از بزرگترین حوزه های کاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب می آید 
که در ســال 1365 به منظور حفــظ و ارتقای 
ارزش ذخایر ســازمان تأمیــن اجتماعی با 
سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تأسیس شد و 
در سال های بعد در طی چند مرحله مبادرت 

به افزایش سرمایه کرد.
شســتا با بیش از 100 هــزار میلیارد ریال 
دارایی و ســهامداری در بیش از 170 شرکت 
بزرگ، وابســته به تأمین اجتماعی به عنوان 
پشتوانه اقتصادی این سازمان درآمده است.

سال 1393 محمدناصر نیکبخت، استاندار 
وقت همدان در جلســه ای با مدیــر عامل و 
اعضای هیأت مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
ســازمان تأمین اجتماعی کشــور )شســتا( 
عنوان کرد این شــرکت موافقــت اولیه خود 
را در اجرای طرح های صنعتــی و معدنی در 

همدان اعالم کرده است.
همچنین شرکت ســرمایه گذاری سازمان 
تأمین اجتماعی آمادگی خــود را برای آماده 
ســازی منطقه ویژه اقتصادی جهــان آباد و 
ســایر طرح های اقتصادی اســتان همدان 
اعالم کــرده بود و بــر همین اســاس طرح 
تولید منیزیم از دولومیت نهاوند، منطقه ویژه 
اقتصادی جهان آباد و طرح احداث هتل هما 
در همدان به ارزش ســه هزار و 500 میلیارد 
ریال از توافق های ســفر رئیس جمهوری به 
استان همدان در شــهریور ماه 94 بود که به 
عنوان اولین ســرمایه گذاری سازمان تأمین 
اجتماعی در همدان محسوب و مردم استان 
همدان چشــم انتظــار اجرای ایــن طرح ها 

هستند.
نمونه هایــی از منیزیــم نهاونــد بــرای 
کشــورهای آلمان و ایتالیا فرســتاده شده و 

اقدام های اولیه برای ســاخت ایــن کارخانه 
انجام شده است.

مرداد ســال 96 نماینده مــردم نهاوند در 
مجلس دهــم در گفتگویی از آغــاز عملیات 
احداث کارخانــه منیزیم نهاونــد خبر داده و 
بابیان اینکه بــرای احداث کارخانه شــمش 
منیزیم در نهاوند نمونه هایی از منزیم نهاوند 
برای کشورهای آلمان و ایتالیا فرستاده شده 
و اقدام های اولیه برای ســاخت این کارخانه 
انجام شده تأکید کرده ســاخت این کارخانه 
به زودی آغاز می شود و با بهره برداری از این 
کارخانه برای 500 نفر اشتغال ایجاد می شود.

طبق وعده حســن بهرام نیا تمام مراحل 
عملیات ســاخت ســاختمان ایــن کارخانه 
که با ظرفیت برداشــت 12 هزار تن شــمش 
منیزیم در ســال، قابلیت افزایش برداشــت 
تا 50 هزار تــن در ســال را دارد باید طی 30 
ماه انجام می شــد و این در حالی اســت که 
احداث کارخانــه منیزیم نهاونــد از مصوبات 
ســفر رئیس جمهور به همدان در ســال 94 

بوده است.
تحقق یــا بر زمیــن ماندن ایــن وعده را 
از ظاهرپورمجاهــد معــاون امــور اقتصادی 
استاندار همدان جویا شــدیم که وی در این 
گفتگو اظهار کرد: کارخانه منیزیم نهاوند یکی 
از طرح های شســتا در همدان اســت که در 

دست اجرا است.
بر اساس توضیحات پورمجاهد همچنان 
نمایندگان شســتا در حال بازدیــد از معدن 
این طرح هســتند و ســه مرتبه برای بازدید 
به نهاوند آمده انــد در حالی که این طرح یک 

مصوبه شش ساله بوده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه معــدن این 
طرح مشخص شــده اســت، گفت: یکی از 
شرکت های تحت مدیریت شستا پیگیر این 

پروژه است.
* دامــداری درگزین در حال ســاخت و 

دامداری مالیر درگیرودار کارهای اداری
شســتا  ســرمایه گذاری های  دیگــر  از 
راه اندازی دو واحد دامداری در همدان است 
به طوری که یازدهم مهرماه ســال گذشــته با 
حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، عملیــات اجرایی بزرگترین 

گاوداری غرب کشور با سرمایه گذاری شرکت 
شستا در شهرستان درگزین به عنوان یکی از 
طرح های بزرگ در بخش کشــاورزی استان 

همدان آغاز شد.
طبق بررســی ها میــزان ســرمایه گذاری 
برای احداث این گاوداری ســه هزار میلیارد 
ریال اســت و با اجرای این طــرح برای 400 
نفر به صورت مســتقیم و 700 نفــر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود.
کار ســاخت دامداری 6 هزار رأســی در 
شهرســتان درگزین آغاز شــده و دیگر واحد 
دامداری که شرکت شســتا پیگیر راه اندازی 

آن در استان همدان است در مالیر راه اندازی 
خواهد شد

ظاهر پورمجاهد پیرامون وضعیت اجرای 

این طرح نیز بدون اشــاره به زمــان پایان و 
بهره برداری از دامداری ها گفت: کار ســاخت 
دامداری 6 هزار رأسی در شهرستان درگزین 
آغاز شــده و دیگر واحد دامداری که شرکت 
شســتا پیگیر راه اندازی آن در استان همدان 

است در مالیر راه اندازی خواهد شد.
اما طبق پیگیری هــا با اتمــام و افتتاح 
دامــداری 6000 رأســی مالیــر که شــرکت 
شســتا 130 میلیارد تومان بــرای این طرح 
ســرمایه گذاری می کنــد بــرای 300 نفر در 

شهرستان مالیر اشتغال ایجاد خواهد شد.
پورمجاهد با اشــاره به راه اندازی دامداری 

در مالیر به عنــوان دومین دامداری شســتا 
بیان کرد: مکان این دامداری جانمایی شده 

و استعالم ها گرفته شده است.
* تفاهم هــای اولیــه بــرای راه اندازی 

دامداری مالیر انجام شده است
وی توضیح داد: تفاهم هــای اولیه برای 
راه انــدازی دامــداری مالیــر انجام شــده و 
نمایندگی شرکت شســتا در شهرستان مالیر 
مستقر شــده و کارهای اداری و اجرایی آن را 

دنبال می کند.
پروژه ســیلیکون متــال یکــی دیگر از 
طرح های شســتا در همدان اســت که این 
پــروژه نیز هنــوز در ابتــدای راه مانــده و تا 
رسیدن به نتیجه راهی طوالنی در پیش دارد.

بر اساس تفاهم نامه های اولیه این طرح 
با رقم ســرمایه گذاری 300 میلیارد تومان در 
شهرستان مالیر اجرا خواهد شد و طبق اعالم 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت همدان، 

یــک معدن پشــت معــادن ســرمک برای 
طرح ســیلیکون متال در محدوده روستای 
بابارئیس مالیر در نظر گرفته شده که در حال 
حاضر حدود 40 تا 50 هزار ُتن ذخیره معدنی 

سیلیس موجود در سطح خاک دارد.
* معدن مالیر بازبینی شده است

معاون اقتصادی اســتاندار همدان درباره 
ســرانجام طــرح ســیلیکون متال کــه قرار 
بود در مالیر پیگیری شــود نیز عنــوان کرد: 
نمایندگانی از تهران قبــل از تعطیالت نوروز 
از این طرح بازدید داشــتند و معدن مالیر را 

بازبینی کرده اند.
وی بــا بیــان اینکه مــواد معدنــی این 
طرح بــرای آزمایش برده شــده تشــریح 
کرد: شــرکتی در حال پیگیــری این طرح 
اســت و همچنین محل کارخانه و معدن نیز 

مشخص شده است.
از زمان سفر ریاست جمهوری به همدان 
که ساخت هتل هما در همدان، استحصال 
منیزیــم از دولومیــت در نهاونــد و ایجاد 
منطقــه ویژه اقتصــادی جهان آباد توســط 
شــرکت های هلدینگ تخصصی ســازمان 
تأمین اجتماعی )شســتا و هگتا( مصوب 
شــد تا امروز اســتان همدان با جدیت به 
دنبال انجام آن بــوده اما در این راســتا با 
مشکالتی دســت و پنجه نرم کرده که گاهی 

مانع اجرا بوده اند.

* حجت االســالم فالحی: هنوز شــاهد 
اتفاقی در منطقه اقتصادی جهان آباد نیستیم

نماینده مردم همــدان در مجلس یازدهم 
نیز با بیــان اینکــه منطقه ویــژه اقتصادی 
»جهان آبــاد« در اســتان همــدان فرصت 
ارزشمندی برای سرمایه گذاری است، گفت: 
تأمین آب و برق این منطقه مشــکل دارد در 
حالی که در صورت تأمین این زیرساخت ها و 
فعال شدن منطقه محرومیت در این منطقه 

رفع خواهد شد.
حجت االسالم احمدحسین فالحی افزود: 
منطقــه ویژه اقتصــادی جهان آبــاد به علت 
دسترســی به آزادراه و موقعیــت جغرافیایی 
خــاص در حوزه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
بســیار تأثیرگذار خواهد بود اما پروژه منطقه 
ویژه اقتصادی جهان آباد، سال هاست بر زمین 
مانده و بارها در رسانه ها پیرامون آن گفته شده 
اما هنوز اتفاقــی رخ نداده که ایــن پروژه به 

نتیجه برسد.
وی گفــت: منطقه ویــژه اقتصادی جهان 
آباد ســال 83 مصوبه ســفر مقــام معظم 
رهبری به همدان بوده و در ســفر دوم هیأت 
دولت به همدان تصویب شده اما هنوز شاهد 

اتفاقی در اجرایی شدن آن نیستیم.
این در حالی اســت که طبــق گفته امیر 
خجســته نماینده همــدان در مجلس دهم 
مقرر بــود صنایع ســنگین در منطقــه ویژه 

اقتصــادی جهان آبــاد بــا یک هــزار هکتار 
مســاحت ایجاد و برای 30 هزار نفر شــغل 

ایجاد شود.
* در سال جهش تولید، پروژه ها زمین گیر 

نباشند
آنچه مسلم است از اعالم سرمایه گذاری 
یک هزار میلیــارد تومانی شســتا در همدان 
5 ســال می گذرد و با توجه بــه اعالم معاون 
اقتصادی اســتاندار این طرح ها همچنان در 
اول راه و در گیر و دار روند اداری و بازبینی ها 
هســتند کمااینکه هتــل هما هــم همچنان 

بالتکلیف است.
البته با توجه بــه اینکه ســازمان تأمین 
اجتماعی از استان همدان ســاالنه رقم قابل 
توجهی از محــل پرداختی بیمه هــا بهره مند 
می شــود ضرورت بازگشــت این درآمدها و 
صرف آن بــرای منفعت عمومی احســاس 
شــده و اســتان انتظار دارد مصوبات ســفر 
ریاســت جمهــوری به همــدان بــا تعجیل 

بیشتری به سرانجام برسد.
مســوالن باید برای زمین گیری پروژه ها 
دســت کم در ســال جهش تولید چــاره ای 
بیندیشند که به نظر می رسد یکی از راهکارها 
عدم تعریف پروژه جدید برای اســتان باشد 
و امیدواریــم اجــرای پروژه ها بــا توجه به 
اشتغال زایی سرعت گیرد تا استان همدان از 

مزایای این سرمایه گذاری ها بهره مند شود.

معطلی 5 ساله تعهد 1000 میلیارد تومان سرمایه  گذاری شستا در همدان 

تعلل شسـتا

ح تولید منیزیم از دولومیت  طر
نهاوند، منطقه ویژه اقتصادی 

ح احداث هتل هما  جهان آباد و طر
در همدان به ارزش سه هزار و 500 

میلیارد ریال از توافق های سفر 
رئیس جمهوری به استان همدان 

در شهریور ماه 94 بود که به عنوان 
اولین سرمایه گذاری سازمان تأمین 

اجتماعی در همدان محسوب و 
مردم استان همدان چشم انتظار 

ح ها هستند. اجرای این طر



هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مدیرکل 
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
همدان بیــان کرد: مراتع کوهســتان الوند 
و بخش هــای مهمی از آن بحرانی هســتند 

چراکه پوشش گیاهی مناسبی دارند.
به گــزارش هگمتانه، اســفندیار خزایی 
گفت: ســال 95 حدود 500 هکتار از مراتع 
اســتان همدان در آتش ســوخت که این 
آمار با تالش های صورت گرفته در سال 96 
به 40 هکتار کاهش یافت اما در ســال 97 
حدود 77 هکتار از مراتع استان همدان در 

آتش ســوخت که این عدد در سال 98 به 
200 هکتار افزایش یافت.

افزایــش  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آتش ســوزی ها آب وهوا نقش مهمی دارد، 
گفت: زمانی کــه بارندگی ها در فروردین ماه 
اتفــاق می افتــد و تداوم نداشــته باشــد 
پراکنــش بارندگــی تــری و تازگــی را از 
گونه های تازه رشد کرده یک ساله می گیرد 
و زمانی کــه عشــایر وارد اســتان همدان 
می شــوند این گیاهان یک ســاله خشک 
می شــوند و دیگر چرا نمی شــوند که این 

موضوع عرصــه را برای آتش ســوزی مهیا 
می کند.

وی گفت: امســال به واســطه بارش ها 
وضعیــت پوشــش گیاهی مراتع اســتان 
همدان عالی است اما باید دقت کنیم تا در 
حفظ مراتع کوتاهی صورت نگیرد و در این 
زمینه از مردم کمــک می خواهیم در حفظ 
طبیعت در کنار ما باشــند تا طبیعت برای 

نسل آینده نیز باقی بماند.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
استان همدان با بیان اینکه اگر یک هکتار 
عرصه مرتعی آتــش بگیرد تنــوع گونه ای 
دچار مشکل می شود و سال های متعددی 
و حتی در برخــی مواقع تا 50 ســال باید 
صبر کرد تــا به حالت اول بازگــردد که این 
وضعیت خوبی نیســت، گفــت: مناطق و 

مراتع استان همدان به سه بخش بحرانی، 
نیمه بحرانی و ســبز تقسیم شده است که 
در این میان فامنین ســبز است و تابه حال 

آتش سوزی در آن رخ نداده است.
*کوهستان الوند بحرانی است

خزایی با بیان اینکه کوهســتان الوند و 
بخش های مهمــی از آن بحرانی هســتند 
چراکه پوشش گیاهی مناسبی دارند، گفت: 
بر اســاس پیش بینی های صــورت گرفته 
10 گروه اطفــای حریق مهیا و آماده شــده 
به طوری که حتی در روزهای تعطیل هم 24 

ساعته فعال هستند.
وی با بیان اینکه خــارج از این موضوع 
ســازمان های دیگر هم به کمــک آمده اند 
و مجموعــه مدیریــت بحران اســتانداری 
همدان با تشــکیل جلســه به دســتگاه ها 

اجــرای مــاده 15 قانون مدیریــت بحران 
را ابالغ کرد، گفت: بر اســاس این ماده در 
شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه 
خدمات و امکانات دســتگاه ها و نهادهای 
دولتــی و عمومــی غیردولتــی به تنهایی 
کافی نبوده و یــا ارائه آن ها زمان بر باشــد 
به نحوی که احتمال وقوع خســارات جانی 
و مادی وجود داشــته باشــد، بخش های 
خصوصی و تعاونی موظف هستند خدمات 
و امکانــات موجودشــان را به درخواســت 

رئیس ستاد ارائه دهند.
خزایی با اشــاره به اینکــه نزدیک ترین 
افراد بــه طبیعــت در زمان وقــوع حادثه 
آتش ســوزی روســتاییان و کشــاورزان و 
مرتــع داران هســتند، گفت: تالش شــده 
ناظران بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی 

بخش ها و شهرســتان ها و محیط زیســت 
آمــوزش داده شــوند و هم افزایی صورت 

گرفته تا مشکالت به حداقل ممکن برسد.
مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
استان همدان با بیان اینکه برنامه ریزی ها 
بــه صورتی اســت کــه در صــورت امکان 
»جایــگاه فرود بالگــرد« در مراتــع ایجاد 
می شود، گفت: در این راســتا وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح با همکاری 
ســازمان جنگل ها تفاهم نامــه ای به امضا 
رســانده که اگر اتفاقی رخ دهــد و نیاز به 

بالگرد باشد این کار انجام خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه پارســال بیشــترین 
وسعت آتش سوزی در مراتع استان همدان 
طی سه سال اخیر را شــاهد بودیم، گفت: 
برای مبارزه با آتش سوزی مراتع درخواست 

خریــداری پهپــاد را از ســازمان جنگل ها 
داشــتیم تا آن را در اختیار استان همدان 
قرار دهند و قول تأمین آن داده شده است 
اما در حــال حاضر از پهپاد محیط زیســت 
اســتفاده می کنیم که بــا ورود پهپاد منابع 
طبیعی و آبخیزداری از آن استفاده خواهد 

شد.
خزایــی گفــت: بیــش از 95 درصــد 
آتش سوزی ها به عامل انسانی وابسته است 
چراکه برخی فکر می کنند اگر بوته خاری در 
حاشــیه جاده وجود دارد باید آن را آتش زد 
درحالی که این خار ازلحــاظ مرتع و جنگل؛ 
گونه پیشاهنگ و پیشرو است و خداوند آن 
را ایجاد کرده که در شــرایط سخت استقرار 
پیدا کند و با ایجاد سایه و رطوبت گونه های 

دیگری در سایه آن رشد کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان:

بحرانی بودن مراتع کوهستانی الوند
مراتع فامنین تاکنون آتش سوزی نداشته است



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

م.الف 62

برابر رأی شماره 99/168 مورخه 99/02/25 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم االهه محمودی فرزند نصرتعلی به شماره شناسنامه 8164 صادره 
از تهران در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11/07 مترمربع به شماره پالک 494 اصلی واقع 
در اســدآباد، بازار قدیم، پایین تر از مســجد جامع خریداری از مالک رسمی آقای سیف اهلل فیضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالکصادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

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

م.الف 79
برابر رأی شــماره 99/236 مورخــه 99/03/08 هیأت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مقصود صمدی فرزند نصرت اله به 
شــماره شناسنامه 1859 صادره از اسدآباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
89/88 مترمربــع پالک 107 فرعی از 22 از 1725 اصلی واقع در اســدآباد، خ جانبازان، 
نرســیده به ترمینال روســتایی، کوچه بن بســت خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی 
جباری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

آگهی دعوت به افراز
م.الف 58

آقای محســن نیکوکی سرایی مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4 فرعی از 86 
اصلی بخش 2 مالیر واقع در قریه عباس آباد درخواســت افراز ســهم مشاعی خود را از 
این اداره نموده است و اعالم نموده است، از آدرس تعدادی از مالکین مشاعی بی اطالع 
است. لذا در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به موجب 
این آگهی به ســایر مالکین مشاعی و مالکین پالک های مجاور و کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقــی که خود را در امر افــراز ذینفع می دانند، ابالغ می گــردد با توجه به اینکه 
عملیات افراز در مورخه 99/03/25 رأس ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک شروع 
و به عمل خواهد آمد، در تاریخ و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. 
بدیهی اســت عدم حضور آنها مانع از انجام عملیات ثبتی نخواهد شــد. این آگهی در 

یک نوبت منتشر می شود.

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

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

م.الف 74
برابر رأی شماره 99/235 مورخه 99/03/08 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری صفری فرزند قربان به شــماره شناسنامه 1042 صادره از 
اســدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 171/30 مترمربع در قسمتی از پالک 66 
اصلی واقع در اسدآباد، بلوار 22 بهمن، کوچه شهید سرمدی چراغی خریداری با واسطه از مالکان 
رســمی آقایان یداهلل مؤذن، سیف اهلل ظهیری، عبداهلل زهری، حمداهلل زیوری محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم 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.

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/04

تاریخ انتشار:

1399/03/20

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بامداد بویان آریا 
در تاریخ 1399/02/24 به شماره ثبت 915 به شناسه ملی 14009142085 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارائه خدمات بازرگانی و تجارت وتولیدو تهیه وتوزیع وپخش وارادت وصادرات تجهیزات پزشکی مصرفی و کاالهای مجاز وگشایش اعتبارات وال سی واخذ 
وام واعتبارات بانکی بصورت ارزی وریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی برای شرکت نزد بانکها وترخیص کاال ازگمرکات داخلی واخذ واعطای نمایندگی و ایجاد شعب و 
دفاتر نمایندگی ،بازاریابی)غیرهرمی وغیرشبکه ای وغیراینترنتی(و ارائه خدمات برپایی غرفه وشرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وبین المللی وشرکت در کلیه مناقصات 
وپیمانها ومزایدات دولتی وخصوصی و انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان همدان ، شهرســتان بهار ، بخش اللجین ، شــهر اللجین، محله خیابان امام خمینی ، 
خیابان 15خرداد ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6533155371 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی کیانی منش به شماره ملی 3874116166 دارنده 40000 ریال سهم الشرکه آقای حسین عباسی به شماره ملی 4051004708 
دارنده 960000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسین عباسی به شماره ملی 4051004708 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن 
عباســی به شــماره ملی 4051834905 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضاء 
مجاز درکلیه موارد اعم از چکها و سفته ها و بروات و اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور بانکی و قراردادها وعقود بعهده آقای حسین عباسی )رئیس هیات مدیره ( به تنهایی 
که همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدانفعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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ضرورت های مقابله با »کرونا« در ورزش

هگمتانه، گروه ورزش: جامعه ورزش برای مقابله 
با شیوع کرونا و جلوگیری از ابتال به این ویروس، 

باید موارد متعددی را رعایت کند.
از جمله عالئــم ابتال به ویــروس کرونا تب، بدن 
درد، خستگی، تنگی نفس است و لمس سطوح 
آلوده، ترشــحات تنفســی افراد آلــوده از جمله 

راه های انتقال ویروس به شمار می رود.
کرونا ویــروس خانواده بزرگــی از ویروس ها و از 
زیر مجموعه کروناویریده ها هستند که از ویروس 
ســرماخوردگی معمولــی تا عامــل بیماری های 
شدیدتری همچون ســارس، مرس و کووید 19 یا 
همان کرونا ویروس جدید را شــامل می شــود و 
راه های انتقال کووید 19 تنفس ذرات پخش شده 
از عطسه و ســرفه، ورود ذرات تنفســی از طریق 
مخاط چشم و دهان، استفاده از وسایل مشترک 
آلوده مانند قاشق، لیوان و بشــقاب و نیز تماس 

دست آلوده با چشم، بینی و دهان است.
به منظور پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا در 
ورزش، فدراســیون پزشــکی ورزشــی به موارد 
متعددی اشاره کرده و از آن ها به عنوان بایدهای 
مقابله با کرونا در ورزش نام برده که در ادامه آورده 

شده است:
*بهداشت غذایی
- پخته شدن غذا

- شست و شوی میوه
- عدم مصرف سبزیجات خام

*سفرهای ورزشی
- همراه داشتن ماسک و دستکش

- همراه داشتن ضدعفونی کننده الکلی
- داشتن گواهی سالمت پزشکی

*بهداشت تنفسی
- حاضر نشدن در اماکن عمومی

- اســتفاده از دســتمال با آرنج هنگام عطسه و 
سرفه

*پارک ها
- رعایت فاصله مناسب 1.5 تا 2 متری

- استفاده از دستکش هنگام ورزش با تجهیزات 
ورزشی

*محیط باشگاه
- تهویه مناسب

- ضدعفونی سطوح
- ضد عفونی وسایل ورزشی

*راه های افزایش ایمنی
- حفظ آرامش
- خواب کافی

- فعالیت ورزشی منظم
- تغذیه سالم

- ماندن در منزل
عالوه بــر این پیش تــر، راه های پیشــگیری از 
ویروس کرونا نیز تشــریح شده بود که مجددا به 

آن ها اشاره می کنیم:
- در طــول روز، به دفعــات دســت ها را با آب و 

صابون حداقل به مدت ٢٠ ثانیه بشویید.
- اگر آب و صابون در دسترس نبود، از ضدعفونی 

کننده های الکلی دست استفاده کنید.
- از تماس دســت نشسته با چشــم ها، بینی و 

دهان خودداری کنید.
- هنگام سرفه یا عطســه، جلوی دهان و بینی را 
با دســتمال بگیرید و بالفاصله آن را داخل سطل 
زباله بیندازید و اگر دســتمال نداشتید، از باالی 
آرنج خود استفاده کنید یا درون یقه خود عطسه 

یا سرفه کنید.
- از تمــاس نزدیــک بــا کســانی کــه عالئــم 

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارند، پرهیز کنید.
- وسایلی را که مدام استفاده و لمس می شوند، 

حتما ضدعفونی کنید.
- اگر کوچک ترین عالئم سرماخوردگی احساس 

کردید، در منزل استراحت کنید.
- گوشت و تخم مرغ را پیش از خوردن، کامال بپزید.

- از تماس بدون محافظت با حیوانات وحشی یا 
دام ها پرهیز کنید.

- در سالن ورزشی دارای تهویه مناسب ورزش کنید.

حضور 2 مربی همدانی در دوره تخصصی 
آنالیزوری فوتبال

هگمتانه، گــروه ورزش: »حمید یــادگاری« و 
»رضا اردوئیان« مربیان جوان و آینده دار همدانی 
در دوره تخصصی آنالیزوری فوتبال شرکت کردند و 

هر دو موفق به اخذ مدرک دوره با نمره عالی شدند.
این دوره در تهران به مدت یک هفته با مدرسی 
فرزاد حبیب الهی و مهبد حبیب الهی برگزار گردید.

فرزاد و مهبد حبیب الهی هر دو دارای مدرک یوفا 
و آنالیزوری تخصصی فوتبال از کشور ایتالیا هستند.

گفتنی است فرزاد حبیب الهی به مدت دو سال 
کمک مربی و آنالیزور باشگاه پرسپولیس تهران در 
زمان برانکو بود و هم اکنون آنالیزور تیم ملی عمان 
است. مهبد حبیب الهی نیز مؤسس و مدیر وبگاه 
yazdah.net وبــگاه تخصصــی آنالیز لیگ های 

حرفه ای فوتبال دنیا از جمله لیگ ایران است.

پیشنهاد برگزاری المپیک 2020 توکیو
بدون حضور تماشاگر

هگمتانه، گــروه ورزش: یک مقام ارشــد در 
کمیته بین المللی المپیک عنوان کرد که پیشنهاد 
برگزاری بازی هــای المپیک 2020 توکیو پشــت 

درهای بسته مطرح شده است.
»پیــر اولیویه بکرز ویجانت« یکــی از اعضای 
بلندپایه کمیته بین المللــی المپیک اعالم کرد در 
صورتی که شیوع کرونا ادامه داشته باشد، تصمیم 
نهایی درباره برگزاری بازی های 2020 توکیو در بهار 

سال 2021 اتخاذ خواهد شد.
وی در مصاحبه بــا روزنامــه Avenir با ابراز 
اطمینــان از اینکه المپیــک برگزار خواهد شــد، 
گفت که حتی پیشــنهاداتی درخصوص برگزاری 
این بازی ها پشــت درهای بســته و بدون حضور 

تماشاگر مطرح شده است.

خبــر

4 ورزش صبحگاهی مناسب
اســکوات پرشــی، النچ، شــنای ســوئدی و 
کوهنورد چهار تمرین ورزشــی اســت کــه برای 

صبحگاه بسیار مناسب است.
بســیاری از افراد صبح زود بعد از بیدار شدن 
از خواب برای نیرو بخشــیدن بدن و فــرار از بی 
حالی بعد از خواب و چون وقت کافی برای ورزش 
صبحگاهی ندارنــد از مواد کافئیــن دار همچون 
چایی، قهوه و نسکافه استفاده می کنند، درحالی 
که با چند حرکت ورزشی ســاده اما مفرح و نیرو 
بخش می توان روز بهتری داشــت و احســاس 
شادی، نشــاط و پر انرژی بودن کرد، در حالی که 

فقط نیاز به چند دقیقه وقت دارد.
این برنامــه تمرینــی را با گرم کردن شــروع 
می شود، سپس ســه ِســت از تمرینات را انجام 
دهید و در ِســت اول، 45 ثانیــه تمرین را انجام 
داده و 20 ثانیه بین هر حرکت اســتراحت کنید، 
در ِســت دوم 45 ثانیه تمرین را انجام داده و 15 
ثانیه بین هر حرکت اســتراحت کنید و در ِســت 
سوم نیز 45 ثانیه تمرین را انجام داده و 10 ثانیه 

بین هر حرکت استراحت کنید.
*گرم کردن بدن

برای گرم کردن بــدن تمرین زانو بلند را ســه 
ِست متوالی به مدت 45 ثانیه انجام داده و بین 
هر ِســت 20 ثانیه اســتراحت کنید، توجه داشته 
باشید که زانوها تا ارتفاع لگن باال آورده شوند اما 
ما پیشنهاد می شــود ابتدا با حرکات بهتری بدن 

را گرم کنید.
*اسکوات پرشی

بــرای انجام ایــن تمرین که تمــام بدن را 
درگیــر می کنــد در وضعیت حرکت اســکوات 
بایســتید و پاهــا به انــدازه عرض لگــن باز 
باشند. حرکت اســکوات را انجام داده و پایین 
بروید و با فشــار دادن پاها و حرکت به سمت 
باال بــه هوا پرش کنید و ســپس فــرود آمده 
و حرکت اسکوات پرشــی را بدون وقفه تکرار 

. کنید
*النچ

دیگر حرکت ورزشــی این برنامه، برای تقویت 
عضالت پا مفید است. بایستید و یک گام بلند به 
جلو بردارید و ســپس زانوها را خم کرده تا حدی 
که ساق پای جلو عمود بر زمین و ساق پای عقب 
موازی با زمین باشــد، در نهایت به وضعیت اول 
برگشــته و حرکت را با پای دیگــر انجام دهید و 
باید بدانید که این حرکت یــک تمرین کلی برای 

بدن است.
*شنای سوئدی

روی چهــار دســت و پــا رو به زمیــن قرار 
بگیرید و وزن بدن روی هر چهار نقطه تقســیم 
شــود و بدن از ســر تا پنجه پاهــا در یک خط 
مســتقیم باشــند، در عین حال آرنج ها را خم 
کرده و بدن را به ســمت پایین ببرید و با فشار 
دســت ها به زمین آرنج ها را راســت کرده و به 
وضعیت اولیه برگردید. شــنا ســوئدی نه تنها 
مخصــوص عضــالت اندام های فوقانی اســت 
بلکه عضالت تنــه و اندام های تحتانــی را نیز 

درگیر می کند.
*کوهنورد

در وضعیت شــنای ســوئدی قــرار بگیرید و 
دست ها مســتقیم زیر شانه ها باشــند. در طول 
انجام حرکت عضالت شکم را سفت و محکم نگه 
دارید و هیچ گونــه تغییری در وضعیت بدن نباید 
صورت گیرد و یک پــا را از زمین جــدا کرده و به 
داخل سینه بکشید، ســپس پا را به وضعیت اول 
برگردانده و روی زمین بگذارید و حرکت را با پای 

مخالف انجام بدهید.

شورای ورزش همگانی همدان؛ در انتظار خروجی مثبت!ورزش همگانی
هگمتانه، گروه ورزش: میثم ناصرنژاد- نشست 
شــورای ورزش همگانــی همــدان در حالی طی 
ســال های اخیر برگزار شــده که خروجی مثبت و 
تأثیرگذاری نداشــته و تنها به ارایه توضیحات چند 

دستگاه اجرایی محدود شده است.
در نشســت هایی که انتظــار رفتــه و می رود 
رویکرد راهبردی و اثرگذار برای آینده ســالمت و 
تندرســتی مردم با ترویج ورزش هــای همگانی 
در دســتور کار اعضا قــرار بگیرد، تنهــا خروجی 
این شــورا ارایه توضیحات چند دســتگاه اجرایی 

پیرامون فعالیت همگانی در حوزه ورزش است.
در این شــورا کــه انتظــار می رود اثربخشــی 
عملکرد دســتگاه های عضو شورا و بحث و بررسی 
در راســتای تدوین برنامــه راهبردی بــه منظور 
جذب مشــارکت حداکثری جمعیت اســتان در 
توســعه ورزش همگانی را شاهد باشــیم، تنها به 
ارایه آماری از فعالیت درون ســازمانی چند ارگان 

اجرایی اکتفا شد.
آمارهایی که نشــان داد بیشــتر با هدف رفع 
تکلیف بوده و هیچ یک از دســتگاه های عضو در 
راستای سند چشم انداز توســعه ورزش همگانی 

برنامه مدونی ارایه نکردند.
این در حالیســت که بر اســاس آمارها، نرخ 
مشــارکت همدانی هــا در ورزش همگانــی باالتر 
از میانگین کشــوری اســت و این مهم می طلبد 
که مســؤوالن اهتمام ویژه و اثرگذارتــر از قبل را 

در توســعه و ترویج ورزش در بیــن عموم مردم 
داشته باشند.

آنچه کــه در نشســت شــورای ورزش همگانی 
همدان دیده شده، پرداختن دســتگاه های گزارش 
دهنده مبنی بــر فعالیت درون ســازمانی آن هم به 
صورت پراکنده و بدون تدوین راهبردی مشخص بود.

متأسفانه برخی مســؤوالن نیز در قامت رئیس 
هیأت همگانی شهرستان ها در این نشست ظاهر 
شدند و گزارش ارایه شده آنها صرفا فعالیتی بود که 
هیأت های همگانی در تقویم سالیانه تدوین کرده 

و همه ساله به صورت منظم در حال اجرا است.
در واقــع این نشســت هیــچ گونــه خروجی 
اثرگذار و الگوســاز به همراه نداشــت و به شورای 

هم نشینی و غیرکاربردی تبدیل شده بود.
هنوز با گذشت سال ها از ترویج و سازماندهی 
ورزش همگانــی در همدان، منشــور ورزش های 
همگانی تدوین نشــده و راهبرد مشــخصی برای 

این هدف تعیین نشده است.
در منشــور ورزش های همگانی، حق پرداختن 
به ورزش بــرای همه افــراد، توســعه اجتماعی، 
انســانی و فرهنگی از طریق ورزش، همکاری بین 
مقام های دولتی و سازمان های غیردولتی، امکان 
دسترسی همگان به محیط طبیعی و امکانات الزم 
برای تفریح و اســتراحت و نیاز به افراد متخصص 
در زمینه برنامه ریزی و مدیریت ورزشی، به عنوان 

یک اصل اساسی مورد توجه است.

بنابرایــن می طلبد بــا بهره منــدی از تجارب و 
دانش کارشناسان خبره دانشگاهی، پیشکسوتان 
و صاحب نظران عرصه ورزش های همگانی در کنار 
رســانه ها، توســعه ورزش همگانی در قالب طرح 

پژوهشی و راهبردی مورد تدوین قرار بگیرد.
از ســوی دیگر انتظار می رود با شــرح وظایف 
برای دستگاه های اجرایی و تشــکیل کمیته های 
برنامه محور، برگزاری نشســت شــورای ورزش 

همگانی تخصصی تر، پربار و اثربخش باشد.
طبق آمارهــای موجــود، در حــال حاضر 23 
درصــد از جمعیــت اســتان همــدان در ورزش 
همگانی فعالیت دارند که این رقم تا ســال 1400 

باید به بیش از 50 درصد برسد.
ورزش همگانــی تنها مشــارکت عمــوم مردم 
نیســت بلکه نیاز اســت تــا حوزه هــای مختلف 
از جملــه ورزش کارگــری، نظامــی و انتظامــی، 
دانشــگاهی، مدارس و ســایر اقشــار نیز برنامه 

محور عمل کنند.
همچنین توجه جدی به ترویج ورزش همگانی 

در بین بانوان نیز بسیار حایز اهمیت است.
توجه به این نکته که از میــان 800 هزار بانوی 
اســتان همدان هم اینک یکصد هزار بانو فعالیت 
ورزشــی دارند نیــز بر ضــرورت ترویــج ورزش 
همگانــی در بین ایــن قشــر تأثیرگــذار جامعه 

می افزاید.
بی تردید برای تحقق سندچشــم انداز توسعه 

ورزش همگانی در اســتان همدان نیاز اســت تا 
ضمن فراهم ســازی امکانات کیفی و کمی برای 
اقشــار مختلف جامعه بــه ویــژه دانش آموزان، 
دانشــجویان، کارگران، بانوان، معلوالن و قشر کم 
درآمد، افزایش ظرفیت امکانات و منابع موجود و 

توزیع عادالنه آن نیز تأمین شود.
بهــره منــدی از ظرفیــت بالقوه رســانه های 
جمعــی بــرای آگاه ســازی جامعــه بــه ویژه 
خانواده ها بر ضرورت فعالیت ورزشــی در ســبد 
زندگی روزانــه، طراحی و اســتقرار نظام نظارت، 
ارزیابــی و کنترل ورزش همگانی در شهرســتان 
ها، حمایــت از ایجاد ســازمان های مــردم نهاد 
در توســعه ورزش همگانی و بهــره گیری از فن 
آوری هــای نوین در آمــوزش و ترویــج ورزش 
همگانی در چارچوب ســند چشــم انداز توسعه 
حایز اهمیت اســت؛ موضوعی که انتظار می رود 
به عنــوان یــک راهبرد کلیدی توســط شــورای 

ورزش همگانی همدان دنبال شود.
همچنین پیشنهاد می شود در چارچوب شورای 
ورزش همگانی نســبت بــه راه انــدازی آکادمی 
ملی ورزش هــای همگانی و تفریحی در اســتان، 
حمایت از کانون های توســعه سالمت، تشکیل و 
راه اندازی کانون های اســتعدادیابی و مشاوره ای 
و نیز راه اندازی مراکز غنی ســازی اوقات فراغت 
مردم با آموزش و فعالیــت ورزش های همگانی 

اقدام شود.

بیشترین آسیب کرونا به رشته شنا رسید
هگمتانه، گروه ورزش: دبیر هیأت شــنا شیرجه 
و واترپلوی اســتان همدان گفت: اغلب رشته های 
ورزش حرفه ای به دلیل انتشار ویروس کرونا آسیب 

دیدند که رشته شنا یکی از مهمترین آنها است.
حامد جلیلوند با اشاره به خصوصیات و شرایط 
تمرین ورزشــکاران رشته شنا، شــیرجه و واترپلو 
افزود: علیرغم دســتاوردهای مهــم این هیأت در 
سالهای گذشته و درخشش ورزشــکاران مستعد 
این هیأت در عرصه ورزش قهرمانی متأســفانه با 
انتشار ویروس کرونا و محدودیت های اعمال شده 
و مراقبت های الزم در این زمینه تمرینات گروهی 

و انفرادی تا کنون تعطیل شده است.

وی تصریح کرد: شرایط تمرینی رشته های شنا 
پایه به صورتی اســت که بیشــترین خطر سرایت 
وجود دارد و سالمتی ورزشکاران مهمترین رکن در 
حرفه و اخالق تعریف شــده است، قاعدتا چاره ای 
جز انتظار بهبود شــرایط تا از بیــن رفتن ویروس 

منحوس کرونا نیست.
جلیلوند در ادامه یادآور شد: هیأت شنا، شیرجه 
و واترپلوی اســتان همدان با همه تالشــی که در 
سالهای گذشــته داشــته و با کمترین برخورداری 
از حمایتهــای اداره کل ورزش و جوانــان بــه کار 
خــود ادامه داده و بــرای رده های مختلف ســنی 
برنامه های متنــوع در زمینه بازآمــوزی مربیان و 

آموزش عالقمنــدان رقم زد لیکــن محدودیت ها 
مانع از پیشرفت کار نشد.

وی فقــدان اســتخر آموزشــی بــرای تمرین 
عالقمندان را از کاستی های جدی این رشته ورزشی 
بیان کرد و تأکید کرد: بالفاصله بعد از عادی شــدن 
شــرایط تمرینات و آموزشها از ســر گرفته خواهد 
شد اما به ورزشکاران حرفه ای رشته شنا شیرجه و 
واترپلو تأکید شــده ضریب آمادگی جسمانی خود 
را در ایــام کرونایی با انجام حــرکات و نرمش های 
هوازی و همچنین تمرینات مخصوص بدنســازی 
باال نگهدارند تا روح و جســم و اخالق ورزشی آنان 

مثل همیشه پویا و با نشاط باقی بماند.
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»میر سید علی همدانی«؛ مروج اسالم در آسیای میانه
هگمتانه، گروه همــه دانا: اســتان همــدان از دیرباز مهد 
پرورش علما، فضال، عارفان، مشــاهیر و بزرگان بســیاری بوده 
است. روزنامه هگمتانه در راستای تکریم، پاسداشت و زنده نگاه 
داشــتن این مفاخر و بزرگان این بار به معرفی »میرســید علی 

همدانی« عارف بزرگ و اندیشمند اسالمی می پردازد:
میر ســید علی همدانی )714-786ق( معروف به شــاه 
همــدان و ملقب به امیر کبیــر، عارف اهل همــدان از خاندان 
ســادات حســینی بود و به دلیل تأثیرش در گسترش اسالم 
در بخش هایی از شــبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی 
یافــت. وی از بــزرگان طریقه کبرویــه بود و بعــد از مرگش 
پیروانش را همدانیــه می خواندند. محبــت و عالقه به امامان 
شــیعه، در اندیشــه وی، مانند بســیاری از عرفا و متصوفان، 

نمایان است.
بر اســاس شــواهدی که در برخی از آثار وی وجــود دارد، 
گروهی او را شــیعه دانســته اند، هــر چند ایــن موضوع بین 
پژوهشــگران مورد اختــالف اســت. ســفر وی و گروهی از 
پیروانش را به کشمیر در سده هشــتم میالدی از عوامل نشر 
تشــیع در این ســرزمین به شــمار می آورند. میر ســید علی 
همدانی، که از او آثار زیادی به نثر و شــعر فارسی باقی مانده، 
یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه 
قاره  هند بــود. او طرفداران زیادی در کشــمیر دارد و خانقاهی 
که محل ســکونتش بوده، زیارتگاه است. از آنجا که قبر وی در 
تاجیکســتان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده 

است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود.
ترویج دین مبین اســالم و تبلیغ و انجــام وظایف الهی و 

انســانی هدفی مقّدس بود که ســید علی در ســفر و حضر با 
اصرار و اســتواری آن را تعقیب می کــرد و محورهایی را برای 
عملی ســاختن آن در پیش گرفت: تدریس معارف اسالمی و 
اصول اعتقادی، تربیت شــاگردانی که هر کدام مبّلغی دانشور 
بودند، تشــکیل مجالس وعظ و خطابه، برپا کردن حوزه هایی 
برای تهذیب نفوس و رویش فضایل اخالقــی، آموزش دادن 
به ُمبّلغــان و واعظان و ایجاد ســازمانی وســیع و منظم برای 
رســاندن پیام توحید به طالبــان حقیقت، اهتمــام به احیای 
عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکــر و مقاومت در برابر 

مفاسد.
استاد شــهید مرتضی مطهری می نویسد: »یکی 
از کسانی که در کشمیر به اســالم خدمت کرده 
است، میر ســید علی همدانی بوده. این مرد 
بزرگ کــه از مفاخر اســالمی اســت هزارها 
شــاگرد در کشــمیر تربیت کرده که هر کدام 
برای خود اســتاد شــدند. مقام ســید علی 

همدانی هنوز در کشمیر محترم است«.
اّولین مدرســه علوم دینی در کشمیر به دست 
این مبّلغ توانمند ساخته شد، سید علی همدانی 
در کشــمیر کتابخانه ای تأســیس کرد و در این 
مکان بســیاری از منابع علوم و معارف اســالمی 
را به زبانهای عربی و فارســی فراهم ساخت. این 
کتابخانه اهمیت شــایان توجهی به دســت آورد و 
شــخصیت های علمی و فرمانروایان منطقه از آن 

بازدید به عمل می آوردند.
*زندگی نامه

ســید علی بن شــهاب 
الدین حســن همدانی، 
یــا   713 ســال  در 
بــا  همزمــان   714
ســلطنت  دوران 

اولجایتو)703-716( در شــهر »همدان« زاده شــد. نسبش 
را چنین بر شــمرده اند: علی بن شــهاب الدین بن محمد بن 
علی بن یوسف بن محب بن مشــرف بن محمد بن جعفر بن 
عبیدهللا بن محمد بن علی بن حســن بن جعفــر بن عبیدهللا 
حســین بن امام زین العابدیــن)ع(. مادرش نیــز از علویان 

)سادات( بود و فاطمه نام داشت.
خاندان وی از سادات حسینی بودند. پدرش از بزرگان شهر 
همدان بود. بر اســاس برخی روایات وی حاکــم همدان بوده 
است، مسئله ای که به نظر برخی از پژوهشگران صحیح نیست 
و احتمال می رود پدر ســید علی، نه حاکم همدان بلکه رئیس 
این شــهر بوده که مقامی موروثی در خانــدان علویان همدان 
بوده است. به هر ترتیب آنچه مسلم است اینکه پدر و خاندان 

سید علی، از بزرگان و ثروتمندان شهر همدان بودند.
*سفرها

بیشتر زندگی میر ســید علی همدانی به سفرهای طوالنی 
گذشت. شــرح حال نویسان نقل کرده اند که او ســه بار دنیا را 
سیر کرد. سفر حج، ســفر در شــهرهای داخل ایران و سفر به 
ماوراءالنهر و هندوستان و ســیالن از جمله سفرهای میر سید 
علی بــود که منابع شــرح حال نــگاری از اتفاقــات عجیب و 

دشواری هایی که بر او در این سفرها گذشت خبر داده اند.
میر سید علی در میانه قرن هشتم از همدان به ماوراءالنهر 
رفت و در شــهر ختالن اقامت کرد. علت سفر وی به این دیار را 
هرج و مرج سیاســی و اجتماعی ســال های بعد از فروپاشی 
حکومــت ایلخانــان در پی درگذشــت آخرین حکمــران این 
سلســله ابو ســعید بهادر خان )736ق.( دانســته اند. وی در 

ماوراءالنهر مریدان زیادی پیدا کرد به قــدری که تیمور لنگ را 
که در آن دوران بر ماوراء النهر ســلطه یافته بــود از نفوذ او به 
وحشــت انداخت. نقل کرده اند که گروهی از فقها و علما که از 
محبوبیت ســید علی آزرده بودند قصد جانــش را کردند و به 
او زهــر خوراندند و نزد ســلطان از او بدگویی کردنــد. برخی از 
پژوهشگران این بدگویی ها را با تمایالت شیعی میر سید علی 
همدانی بی ارتباط نمی دانند. میر ســید علی بعد از اینکه به نزد 
تیمور لنگ فراخوانده شــد و با او دیدار کرد از ماوراءالنهر خارج 

شد و به کشمیر سفر کرد.
*میر سید علی در کشمیر

نخستین سفر میر سید علی به کشمیر در سال 774 قمری 
بود. درباره اینکه در این سفر تنها بوده یا همراه با مریدان اطالع 
دقیقی در دســت نیست. میر ســید علی در کشمیر نامه هایی 
به شاهان اطراف نوشــت و آنان را به »اسالم« و رعایت احکام 
شــرعی دعوت کرد. سفر دوم ســید به کشــمیر به سال 781 
انجام شد. وی در این ســفر با 700 تن از مریدانش همراه بود. 
میر سید علی در محله عالء الدین پوره در شهر سرینگر ساکن 

شد و در آنجا مریدان زیادی را تربیت کرد.
گسترش تشــیع در کشــمیر و گســترش زبان فارسی در 
این دیار را از نتایج اصلی ســفر ســید علی همدانی به کشمیر 
دانسته اند. از دیگر نتایج این سفر رونق هنرها و صنایع دستی 
ایرانی در این منطقه بود. ظاهرا این هنرها از سوی همراهان و 

مریدانی که همراه سید علی بوده اند و برای 
ر  ا مــر ا
ش  معا

به  یــک  هر 
کاری مشغول 

بوده انــد، در کشــمیر 
رواج یافته است. خود 
میر ســید علی نیز به 

شــغل 

کاله بافی روزگار می گذراند. بدین ترتیــب صنایع گوناگونی از 
ایران به کشــمیر منتقل شد و با حمایت ســالطین در کشمیر 
رونق گرفــت. از جمله صنایعــی که پیش از ســید علی نیز در 
کشــمیر وجود داشــت و با ورود وی جانی تازه یافت، صنعت 

شال بافی بود که در جهان شهرت داشت.
*درگذشت

سید علی همدانی به سال 786قمری در حالی که از کشمیر 
خارج شــده بود و راهی ترکســتان بود در پاخلی بدرود حیات 
گفت. بعد از مرگش مریدانش،  پیکرش را به ختالن برده و در 

آنجا به خاک سپردند.
زیارتگاه های مختلفی منســوب به ســید علی همدانی در 

شهرهای مختلف وجود دارد:
مقبره وی امروزه در کشــور تاجیکستان در شهر کوالب قرار 
دارد. بنای مقبره در مجموعه ای فرهنگی در باغی قرار گرفته که 
تعدادی از فرزنــدان و نوادگانش نیز دفن شــده اند و زیارتگاه 
تعداد زیادی از مردم تاجیکســتان است. این مجموعه شامل 
کتابخانه ای بــا کتاب های خطی قدیمی از آثار میر ســید علی 

است.
در شهر ســرینگر کشــمیر نیز خانقاه معال که محل اقامت 
وی بوده امــروزه نیز همچنــان زیارتگاه مســلمانان و پیروان 

طریقت های عرفانی است.
گفتنی است به پیشنهاد ایران و تاجیکستان و به مناسبت 
هفتصدمین سالگرد تولد میر ســید علی همدانی، نام وی در 
تقویم مشاهیر ســال 2014-2015 یونسکو ثبت شده است. به 
همین مناسبت مراسم بزرگداشــتی با همت سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی و کمیســیون ملی یونســکو و همکاری 
نهادهای فرهنگی دیگر، در سوم آبان 1393 در موزه ملی ایران 

برگزار شد.
همچنین در 20 و 21 آبان ماه سال 1394 نخستین همایش 
بین المللی میر سید علی همدانی در شــهر همدان و با همت 

دانشــگاه پیام نــور و همکاری 
اســتانداری و مراکــز علمی و 

پژوهشی متعدد برگزار شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

منابع:

http://fa.wikishia.net

http://www.shabestan.ir

اذکایــی، پرویز، مــروج اســالم در ایران 

صغیر، احوال و آثار میر ســید علی همدانی به 

انضمام رســاله همدانیه، انتشارات دانشگاه 

بوعلی ســینا با همــکاری انتشــارات 

مسلم همدان، 1370ش.

مسلک میرسیدعلی
هگمتانه، گروه همه دانا: ســید علــی همدانی، از بزرگان 
طریقه عرفانــی کبرویه به حســاب می آمــد. او را از عرفای 
متشــرع دانســته اند که بنابر تعبیر قدما جمــع میان علوم 
ظاهری و باطنی بود و با اینکه اهل تصوف بود، در آثارش بر 

لزوم رعایت و پایبندی به شرع تأکید داشت.
تعلیــم و پــرورش او را در کودکی دایی اش ســید عالء 
الدین بر عهده داشت که خود میر ســید علی او را از اولیاء 
هللا دانسته اســت. در بســیاری از منابع این عالء الدین را 
همان عالء الدوله ســمنانی از عرفای مشــهور، دانســته اند 
که از نظر برخی از پژوهشــگران صحیح نیســت و نسبتی 
بین عالء الدوله ســمنانی با میر ســید علی همدانی وجود 
نداشته است. از مهم ترین استادان سید علی شیخ محمود 
مزدقانی بود که شــاگرد عالء الدوله ســمنانی و از مشایخ 
طریقه کبرویه بود. بدین ترتیب سید علی از پیروان طریقه 
کبرویه بــود و بعدها خود شــیخ این طریقه شــد. از دیگر 
اساتید او باید از شــیخ اخی علی دوستی سمنانی و قطب 

الدین نیشابوری نام برد.
از جمله شــاگردان و مریدان وی که همــراه وی بودند 

می توان به افراد زیر اشاره کرد:
نور الدین جعفر رستابازاری بدخشــی )740-797( که 
تذکره ای به نام خالصــه المناقب در احوال میر ســید علی 

نگاشت.
علیشــاهی  ارامشــاه  امیــر  بــن  اســحاق  خواجــه 
ختالنی)731-827( که بعد از سید جانشین وی شد. این 
طریقه بعد از ابو اسحاق به دو شاخه تقسیم شد،  شاخه ای 
به نام ذهبیه نام بردار شد و شاخه  دیگر که منسوب به سید 

محمد نوربخش بود، نوربخشیه لقب گرفت.
عبدهللا بن شیخ رکن الدین شیرازی

برهان الدین بن عبدالصمد
قوام الدین بدخشی
عالء الدین حصاری

باباکاء شیرازی
شمس الدین بدخشی

محمد طالقانی
محمد سرای ایستی

*تشیع میر سید علی
درباره تشیع سید علی همدانی نزد نویسندگان اختالف  
نظرهایی وجود دارد. برخی از آثار ســید، رنگ و بوی سنی 
دارد. از جمله کتاب ذخیره الملوک که سیاســتنامه ای است 
که برای شاهان ماوراء النهر نوشته شده و در نظریه سیاسی 
بر سیاق نظر اهل سنت نگاشته شده است، هر چند برخی، 
در همین کتاب نیز برخی شــواهدی از تشــیع نویسنده آن 
یافته اند. در برخی رســائل دیگر او از جمله رساله اعتقادیه 
و رساله ای در باب علماء دین نیز شواهدی بر سنی بودنش 
وجود دارد بــرای نمونه در این رســائل او بهترین صحابه را 
خلفای راشــدین دانســته و احکام را بر روش فقه شافعی 
ذکر می کند، قرآن را غیر مخلوق می داند و شورش بر حاکم 

ظالم را جایز نمی داند.
از ســوی دیگر برخی از آثار او، احتمال تشــیع وی را به 
ذهن می آورد. از جمله این آثر »الموده فــی القربی و اهل 
العباء« اســت که مجموعه ای از احادیــث در فضیلت اهل 
بیت)ع( اســت. بــا توجه به همیــن آثار، برخی از شــرح 
حال نگاران به صراحت وی را در زمره شــیعیان به حساب 
آورده اند. برای نمونــه آقا بزرگ طهرانــی در الذریعه به نقل 
از قاضی نورهللا شوشــتری - که کتابی در زندگی نامه سید 
علی نگاشــته اســت - کتاب موده فی القربی را دلیلی بر 
تشیع میر ســید علی دانسته اســت. از دیگر آثار منسوب 
به او که احتمال تشــیع وی را مطرح می کنــد می توان به 
رساله های انسان الکامل و اســرار وحی اشاره کرد. اینکه در 
زندگی نامه ها به دشــمنی برخی از علما با وی اشــاره شده 
و نیز برخی از شــواهد دیگر که در آثارش یافت می شــود و 
همچنین اثری کــه وی در مریدانش در گرایش به تشــیع 
داشته، از دیگر شواهدی است که برخی از نویسندگان را بر 

آن داشته تا تردید در تشیع وی را جایز ندانند.

ین »ذخیرة الملوک«مفصل تر
ین اثر میرسیدعلی و مشهورتر

هگمتانه، گروه همه دانا: آثار متعددی از میر سید علی به جای مانده که 
درباره موضوعات گوناگون عرفانی، اعتقادی و ادبی نگاشته شده است. 
بیشتر آثار وی به زبان فارسی است و چند رساله به زبان عربی دارد. جز 
ذخیره الملوک بیشتر آثار سید علی همدانی، رساله های کوتاه است. در 

زیر فهرستی از بخشی از این آثار ارائه می شود:
*رساله های فارسی:

ذخیره الملوک؛ که مفصل ترین و مشــهورترین اثر او و سیاستنامه ای 
است که بیشتر مطالب آن ترجمه احیاء علوم دین غزالی است.

مرآة التائبین؛ در موضوع توبه
سیر الطالبین؛ در آداب سلوک عرفانی

رساله اعتقادیه؛ در معرفت خدا
مشارب االذواق؛ شرح قصیده میمیه ابن فارض

رساله ده قاعده؛ راه های رسیدن به خدا
رساله منامیه؛ در کیفیت خیال و مراتب خواب و رویا

رساله حل مشکل؛ در موضوع عرفانی
واردات امیریه؛ مناجات و کلمات قصار

رساله درویشیه؛ در ضرورت سرسپردن به پیر در طریقت عرفانی
رساله فتوتیه؛ در شرح فتوت
رساله ذکریه؛ در تفسیر اذکار

رساله عقل؛ در معنا و فضیلت و مراتب عقل
رساله فقریه؛ درباره اولیا و احوال آنان

اسرار وحی؛ مکالمات پیامبر با خدا در شب معراج
چهل حدیث؛

رساله چهل مقام صوفیه؛
رساله حقیقت ایمان؛ مطالب عرفانی و خداشناسی

رساله  موچلکه؛ در توضیح این حدیث که ما من حرف من القرآن اال و 
له ستون الف فهم

رساله حق الیقین؛ تفسیر آیه لله ملک السماوات و االرض
نوریه؛ در آداب عرفانی

رساله تلقینیه؛ درباره تزکیه نفس
رساله همدانیه؛ توضیح مسائل عرفانی

رساله بهرامشاهیه؛ نصیحت بهرام بدخشانی
رساله عقبات؛ حقیقت ایمان
وجودیه؛ درباره وجود مطلق

چهل اسرار یا غزلیات؛ شامل مجموعه ای از غزلیات سید
منهاج العارفین؛ پند نامه

*رساله های عربی:
اسرار النقطه؛ اسرار حروف

رساله در باب علما دین؛ درباره اقســام علما که اصحاب حدیث، فقها 
و صوفیه اند

رساله صفه الفقراء؛ در شرح فقر
اربعین امیریه؛ چهل حدیث

ذکریه عربیه؛ فضیلت ذکر
رساله انسان الکامل؛ مباحثی در وحدت وجود

اورادیه؛ در بیان فضیلت و لزوم اوراد و اذکار
الموده فی القربی؛ احادیث پیامبر درباره فضیلت اهل بیت

حل الفصوص؛ در شرح فصوص الحکم
*میر همدان

کتاب »میر همدان« را پرویز اذکایی تالیف کرده 
و این کتاب حــاوی احوال، آثــار و آرای میر 

سیدعلی همدانی به انضمام پنج رساله وی 
است.

این کتــاب در پنج فصل تدوین شــده و 
منابع این کتــاب برگرفته از نوشــته های 

مریدان، مالزمان و هم روزگاران، نوشته های 
به دست آمده از تذکره نویسان و نویسندگان 

ســده های ٩ تــا 14 و در نهایــت برگرفتــه از 
نوشته های معاصران است.

نوشته های معاصران مبتنی بر منابع گذشته و به همراه 
اطالعات تاریخی، جغرافیایی، رجالی - مقامات و 

استدراک های عرفان پژوهی است.

خانقاه محل اقامت میر سید علی در کشمیر

مقبره میر سید علی همدانی در تاجیکستان

آثـــار



  شهرداری همدان

  شــهرداری همدان با اســتناد مجوزهای اخذ شــده در نظر دارد نســبت به فروش 4 قطعه زمین مســکونی از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
آدرسمزایده )ریال(

زمین مسکونی1
شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ریال24/537/000/000 ریال1/12173258/29) معبر 8 متری دوبر(

زمین مسکونی2
شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ریال30/798/000/000 ریال1/12184256/65) معبر 8 متری دوبر(

زمین مسکونی3
شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ریال23/650/000/000 ریال1/12179248/96) معبر 8 متری(

زمین مسکونی4
شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ریال23/764/000/000 ریال1/12171237/64) معبر 8 متری دوبر(

   شرایط شرکت در مزایده :
      1- متقاضیــان مــی بایســت مبلــغ ســپرده را بــه حســاب 100785561712 نــزد بانــک شــهر واریــز و یا معــادل رقــم مذکور 
ضمانتنامــه بانکی بــا اعتبار ســه ماهــه و یا اوراق مشــارکت بــی نام و یا اســناد خزانــه را در پاکــت الــف قــرار داده و حداکثر تا 

ی 99/03/31  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی ســینا نمایند. پایان وقت ادار
      2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( 

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

اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم سند در دفترخانه از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
      4- برنــده مزایده مکلف اســت وجــه مورد معاملــه را نقدا به حســاب شــهرداری واریز نمــوده و هیچگونــه تهاتــری قابل قبول 
نمی باشد در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر ســپرده برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط و برابر مقررات  

اقدام خواهد گردید.   
      5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

      6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
      7-شــرکت  در مزایــده بــه منزله قبول شــرایط و آییــن نامه هــای مالی شــهرداری بوده و شــرکت کننــدگان ملزم بــه رعایت آن 

می باشند. 
      8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

      9- حداکثر زمان انتقال سند از تاریخ برگزاری مزایده یک ماه بوده و برنده مزایده مکلف است ظرف مهلت مذکور جهت انتقال 
ســند و واریز الباقی وجه ) 10% باقیمانده( اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و سپرده برنده مزایده ضبط خواهد گردید 
ضمنا ســند بنام برنــده مزایده و یا هرشــخص دیگــری که برنــده مزایــده وی را کتبا بــا رضایت نامه محضــری به شــهرداری معرفی 

نماید انتقال خواهد یافت .
      10- پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/04/01 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

آگهی مزایده
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یادی از وثاق، هنرمند مردمی همدانی
هگمتانه، گروه فرهنگی: محمودی وثاق یکم اسفندماه 1330 در شهر همدان 
در محله کوچه باغچه متولد شــد. او پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان علوی 
به استخدام اداره پست تلگراف شهرســتان رزن درآمد و تا سال 80 مشغول به 

خدمت بود.
از دوران کودکی عاشق نویســندگی، قصه گویی و بازیگری بود و آرزو داشت 

روزی لهجه  شیرین همدانی را به مردم جهان بشناسد.
او فعالیت هنری اش را از سال 1362 با حضور در نمایش رادیویی آئین ها و 
آواهای بومی آغاز کرد و همچنین به اجرای برنامه های رادیویی اعم از ایســفا، 
موج مهربانی، گنج نامه، رادیو محله و دادا همدانی از شــبکه سراســری جوان 

پرداخت.
وی از سال 1364 وارد ســیمای همدان شــد و در برنامه های مختلفی از 
جمله مســتند آبادی، یادش بخیر قدیم ها، بگو ماه برآید، یک ســبد ستاره و 

مجله فرهنگی ایفای نقش کرد.
15 برنامه از این تاریخ گوی همدانی از طریق شــبکه جــام جم برای مردم 
اروپا پخش شد و در یکی از برنامه هایی که ســاخته بود به نام عشق )ع( در 

کشور رتبه برتر را کسب کرد.
محمودی وثاق بیش از 30 نمایش اعم از رســتم و ســهراب، آی کچل ها 
و کوســه گلین را اجرا کرد و با اجرای نمایش عروســکی کوســه گلین یکی از 
آئین های سنتی همدان در جشــنواره تئاتر بین المللی مبارک در استان تهران 

برتر شناخته شد.
از خصوصیات بارز محمودی وثاق که دســت نوشــته های زیادی در زمینه 

آداب و ســنن بومی و قدیمی مردمان همدان دارد، این است که در هر فرصتر 
و نشســت عام و خاص و حتی دیدارهای چهره به چهره با مردم شهر، امثال 
و حکم بزرگان و علمای دین و ایران را با لهجه شــیرین همدانی بازگو کرده و 

مخاطبان خود را به وجد و شور می آورد.
یکی دیگر از خصوصیات وی این بود که هنگام ورود به هر محفل با صدای 
رسا، ابیات شیرین و نکات آموزنده از گفتار شاعران و ادیبان را بر زبان می آورد 
و قبل از نشستن در جایگاه خود با حاضران از هرطبقه و سن و سال خوش و 

بش و مهرورزی می کرد.
علی اکبر محمودی وثاق، خادم فرهنگ و ادب همدان و شــاعر همدانی به 

علت عارضه قلبی در سن 63 سالگی درگذشت.

زنان دیکتاتورها

هگمتانه، گــروه فرهنگی: مخاطب در کتــاب »زنان دیکتاتورهــا« با چهره 
دیگری از دیکتاتور عراق آشــنا می شــود؛ چهره ای که در پشــت خشونت ها و 

استبداد او کم و بیش پنهان و مخفی مانده است.
»زنان دیکتاتورها«، نوشــته دایان داکرت، پژوهشــگر، است که با ترجمه 
محمدعلی عسگری از سوی نشــر پیدایش روانه کتاب فروشی ها شده است. 
داکرت در این اثر تالش دارد تا جنبه ای کمتر پرداخته شده از زندگی تعدادی 
از دیکتاتورهای قرن حاضر را بــه مخاطب معرفی کند؛ وجهــی که همواره در 
هاله ای از غبار قــرار دارد: دیکتاتورها در زندگی شخصی شــان چگونه  بوده اند؟ 

روابط خانوادگی شان چطور بود؟ و....
بخشــی از این کتاب به زندگی صدام از زاویه ای دیگر می پردازد. صدام در 
این فصل از زبان همسران و معشوقه هایش معرفی می شود. مخاطب در این 

بخش از کتاب با چهره دیگری از دیکتاتور عراق آشــنا می شــود؛ چهره ای که 
در پشــت خشــونت ها و اســتبداد او کم و بیش پنهان و مخفی مانده است. 
روایت های نقل شــده در این بخش از زمانی که صــدام معاون رئیس جمهور 
بود، آغاز و تا زمان مــرگ او ادامه می یابد؛ روایت هایی کــه هرکدام یک وجه 

مشترک دارند: استبداد.
بخش هایی از این کتاب به دســتگیری، محاکمه و ســرانجام ساعت های 
پایانی دیکتاتور عراق اختصاص دارد. در این بخــش می خوانیم: زمان دادگاه 
صدام نزدیک می شد. صدام تمایل داشــت با چهره خوبی ظاهر شود. تالش 
کرد آن تصویری را که موقع دســتگیری از او پخش شــده بــود، کاماًل از خود 
دور کند. مدیریت زندان لباســی را برای او آورد که بــرای حضور در دادگاه بود. 
اما صدام آن را نپســندید. گروهان رابرت آلیس تصمیم گرفت لباس دیگری 
برای او تدارک ببیند که زیبا باشــد. به این ترتیب صدام در حالی که لباسی با 

طراحی کریستین دیور داشت، برای محاکمه در دادگاه حاضر شد.
چند ماه بعد قاضی حکم نهایی را قرائت کرد. بــه موجب این حکم بود که 
صدام در تاریخ 5 نوامبر سال 2006 اعدام شــد. رئیس جمهور عراق از نوشتن 

هر چیزی که تخفیف دهنده سنگینی این حکم باشد، پرهیز کرد.
روز آخر چند پیراهن ســفید و جلیقه سیاه و یک بسته ســیگار کوبایی و 

دفتر شعرش را جمع کرد و خواست آنها را در اختیار رغد قرار دهند....
»زنان دیکتاتورها« را نشــر پیدایش در 549 صفحه و بــه قیمت 94 هزار 

تومان منتشر کرده است.

عکس روز عقاب استپی-  مالیر  - عکس هگمتانه

فیلم سینمایی
 »صبح نزدیک«

آماده اکران

هگمتانه، گــروه فرهنگی: فیلم ســینمایی 
»صبح نزدیک« که قبل از آن با »شهابی از جنس 

نور« عنوان شده بود آماده اکران است.
به نوشــته باشــگاه خبرنگاران پویــا، فیلم 
ســینمایی »صبــح نزدیــک« با بــازی امین 
زندگانی و چندتن از بازیگــران عرب، تیزر خود 

را منتشر کرد.
این فیلم به کارگردانی محمدرضا اسالملو و 
تهیه کنندگی سیدحامد محســن پور درباره یک 
خبرنگار و مستندســاز اســت که در سفر خود 
به یکــی از کشــورهای منطقه درگیــر حوادث 
و اتفاقاتی می شــود. تم این فیلــم با موضوع 

حوادث آخرالزمان در منطقه مرتبط است.
قبل از این، فیلم مذکور با عنوان »شهابی از 
جنس نور« در جشنواره فجر سال 1392 اکران 
داشــت که البته نســخه ناقصی از فیلم حاضر 

بود.

 سی نما
ایستگاه آسمان

وصیت نامه شهید احمد خانی

زمانه ای برای تبلور دوباره نور اسالم
پیروزی و نصرت از آن دین خداست

هگمتانه، گــروه فرهنگی: کجــای این خاک 
بودی، زیر کــدام آســمان، آن لحظــه که این 
کلمــات از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر 
آتش کــدام خمپاره وآمــاج کدام گلولــه برایم 
نوشــتی حرف هایت را؟ چه حالی داشتی وقتی 
با تمام وجودت جانت را گذاشــته بودی البالی 
واژگان پرپر و می نوشــتی از عبورت؟ می نوشتی 
از افق هــای گلگــون، از جوانه هــای روییده در 
خاک هــای تفتیده. تو می نوشــتی و امروز منم 
که می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام در 
خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشــم هایت را 
بیداریــم و دســتانت را در اهتــزاز،  ای جاودانه 

تاریخ!
بسم رب الشهدا و الصدیقین

من المؤمنین رجــال صدقوا مــا عاهدوا هللا 
علیه فمنهم من قضــى نحبه و منهم من ینتظرو 

ما بدلوا تبدیال
به نام هللا پاســدار حرمت خون شهیدان و با 
درود بر امام زمان حضرت بقیه  هللا )عج( و نایب 
خاص و برحقش حضرت امام خمینى و امت به 

پا خواسته و حزب هللا.
اینک که امر جهاد و دفــاع از دین مقدس و 
متعال اســالمى واجب واجبات و در رأس تمام 
عبــادات و از مهمترین امورات و میــزان زهد و 
عبادت به شــمار مى آید به راستى چه معامله اى 
به از اینکه انســان برترین کاال را در بهترین بازار 
به عالی ترین قیمــت یعنى بهشــت به فروش 

رساند؟
ســپاس خداوندى را کــه به ما ایــن توفیق 
عنایت فرمود تا در صف آنان باشــیم که منادیان 
نور و یاوران اســالم و لبیک گویان پیام امامشان 

هستند.
چگونه شــکر این نعمت ها را به جاى آوریم 
که در زمانه اى به بلوغ رســیده ام که اسالم بار 

دیگر در تبلــور نور و جلــوه اى متعالــى چهره 
کرده و موســى روزگار عصاى نبوت در دســت 
و بــار امامت بــر دوش مکر مــکاران و نیرنگ 
سیاســت پیشــگان ســیاه اندیش را نقــش 
بر آب کرده و مــا را فرمــان داده در راه تعالى 
انســانیت و احیاى مکتب نبوت و گســترش 
امامت و اجراى عدالت دســت بر قبضه سالح 
بریم و در چکاچک شمشــیرها و استوار ماندن 
گام ها بر فــوق گام هاى ســتم فــرود آییم و 
دژخیمان ســتمگر را درس عبــرت آموزیم و با 
تکثیر حــزب هللا اهریمنان شــب را بر هم زنیم 
و آرامش و خیال ســپاه را وحشــت و هراس 

مبدل سازیم.
پیــروزى و نصــرت از آن دین خداســت و 
تحقق آن در گرو اطاعــت از امر ولى خدا؛ من به 
حقانیت آل محمد)ص( و بــه امامت روح خدا 

ایمان آورده ام.
پدر و مــادر و برادرانم در تشــییع جنازه من 
شــرکت کنید؛ خیلى ناراحت نباشــید و افتخار 
کنید چون براى اســالم و قرآن و امام خمینى و 
وطنم جان داده ام اما وصیت من به پدر و مادرم 
این اســت که تا مى توانند با هم خوب باشند و 

دنباله رو انقالب و امام عزیز.
وصیــت دیگر من بــه برادرم این اســت 
که درســش را بخوانــد و دنبالــه رو انقالب 
و امــام باشــد، در آخــر از شــما خانــواده 
محتــرم مى خواهم به وصیت نامــه من عمل 
کنیــد؛ موفقیت شــما را از خداونــد متعال 

خواستارم.
خدایا خدایــا تا انقــالب مهــدى خمینى را 

نگهدار.
*شــهیدمحمد احمدخانى ســوم فروردین 
1343 در تویســرکان بــه دنیا آمــد و در تاریخ 
هشــتم مرداد 67 در حوادث ناشــى از درگیرى 

مستقیم با دشمن به شهادت رسید.

پس از سال ها بهره مندی از نعمت نخواستم 
یک تلخی را به رخ شما بکشم

در قرآن کریم آمده اســت: اگر شــکرگزاری کنید بر نعمت شما خواهم افزود 
ولی اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.

رسول معظم اســالم حضرت محمد مصطفی)ص( فرموده اند: وقتی پروردگار 
برای قومی خوبی بخواهد عمرشان را دراز و زبانشان را به شکرگویی باز می کند.

حکایت: اربابی به غالمش سیبی داد که تناول کند،  غالم شروع کرد با میل تمام 
سیب را بخورد چنان نشان داد که خیلی خوشمزه است ارباب دلش خواست و 
بخشی از سیب را گرفت خودش بخورد متوجه شد که سیب تلخ و بدمزه است! 
از غالم پرسید: این سیب را چگونه می  خوردی؟! غالم گفت: عمری شما به بنده 
خدمت های زیادی کردید و غذاهای خوبی دادین شایسته ندیدم این بار که باب 

میلم نیست چگونگی این سیب تلخ را به رخ شما بکشم.
نکته: دنیا و پدیده های آن تلخ و شیرین دارد نباید در مواجهه با کمی سختی 

و تلخی روزگار علیه آن اقدام کنیم.
نفس می نیارم زد از شکر دوست              که شکری ندانم که در خورد اوست

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

یادش به خیر قِدیما!
یادش به خیر ِقدیما چه روزگاری داشتیم

ِدس ِپِلمان آچوق بود، ِکسبی و کاری داشتیم
ِحیاطامان ُگنده بود، دلباز و دل زنده بود
میان خانه هامان ما آب جاری داشتیم

َبخچه و ِحوض و ِمودار، دوگوِلمان ِسِر بار
بو ِاشِکنه می آمد، ما ُقل ناهاری داشتیم

َپلو دادام و ِننه م نه غصه بود و نه غم
ِسرانه ی اسم ِبوا ما اعتباری داشتیم

بی دنگ و فنگ و راحت می رفتیمان فالحت
ِبساط چای َعَلم بود، سنتور و تاری داشتیم

ِکی ِانَقَذر ُاتول بود، شوفر َدس به ُرل بود
دو تا درشکه بود و َچنتایی گاری داشتیم

گفِتش یکی هنرور، وثاق بینویس به دفَدر
یادش به خیر ِقدیما چه روزگاری داشتیم

علی اکبر محمودی وثاق

همه دان


