
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
)همراه با ارزيابي کيفی(

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان همدان م . الف  1603

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه های ذیــل را طبق فهارس بهاء تأسیســات مکانیکــی، ابنیه و تأسیســات برقی 
ســال 1399 از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )SETADIRAN.IR ( به مناقصه عمومی بگذارد. شــرکت کنندگان الزم است دارای 

گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه باشند.

مدت 
)ماه(

قرارداد محل تأمین اعتبار - سررسید اوراق تضمین )ریال( برآورد )ریال( عنوان پروژه / شماره ستاد ردیف

12 سرجمع تمامًا نقدی  1,258,000,000 25,151,955,477
احداث مدرسه خیری عظام 

خودرو فیروزان نهاوند 
)2099000275000036(

1

6 سرجمع  تمامًا اسناد اوراق خزانه اسالمی 909 از
محل اعتبارات ملی 736,000,000 14,700,754,398

زمین چمن مصنوعی فوتبال و 
محوطه سازی و دیوارکشی  مدرسه 

حیات طیبه  میرسید علی شهر 
همدان )2099000275000037(

2

5 سرجمع 4000 میلیون ریال نقدی از محل 
اعتبارات ملی خیری و اوراق آتی 431,000,000 8,616,294,815

تکمیل سلف سرویس 
مدرسه روستای ننج جوکار 

)2099000275000038(
3

 شرايط شرکت در مناقصه عمومی: 
 1- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه، بصــورت ضمانتنامه بانکی )که بایســتی ضمانتنامه ارائه شــده و پیشــنهاد قیمت تــا تاریخ 1400/03/05 اعتبار داشــته 
باشد.( و یا واریز  وجه نقد بشماره حساب 4065030607730240 )به شماره شبا IR 93-0100-0040-6503-0607-7302-40( نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران می باشد.
 2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/11/21 از ساعت 12:00 لغایت 99/11/25 تا ساعت 12:00خواهد بود.

 3- مهلت ارائه )بارگذاری( پاکت ها: از تاریخ  99/11/25 لغایت 99/12/05 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
 4- محــل تســلیم پاکــت )الــف( و پاکــت جداگانه شــامل کلیه اســناد و مــدارک مربوط بــه ارزیابی کیفــی،  دبیرخانه اداره کل نوســازی مدارس اســتان همدان 

می باشد.
 5- تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 رأس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مدیرکل خواهد بود.

 6- نشانی دستگاه مناقصه گزار : همدان، سی متری شکریه، 18 متری توحید، کوچه دوم، واحد امور قراردادها

ر ر و صالبت، امنیت پایدا انقالب اسالمی، نیرواهی مسلح جهادی، اقتدا

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان با اشاره به افزودن پلیمر آنتی استریپر  به آسفالت:

مقاومت آسفالت پل سردار همدانی 
تا کاهش 30 درجه ای دما

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســــازمان عمران 
شــــهرداری همدان گفت: به شــــهروندان اطمینان خاطر 
می دهیم که با افزودن پلیمر آنتی اســــتریپر آســــفالت پل 
ســــردار همدانی تــــا کاهــــش 30 درجه ســــانتیگراد مقاوم 

خواهد بود.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، مدیرعامل سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شــــهری شهرداری همدان از استحکام 
آسفالت تقاطع ســــردار همدانی با بهره گیری از پلیمر انتی 
اســــتریپر خبر داد و گفت: پلیمر شــــرکت تیس که بر پایه 
پلی اتیلن است برای افزایش مقاومت میل بر جهندگی، 
آســــفالت استفاده می شد  خزش، شیار افتادگی و تنش 

که به نتیجه مطلوبی رسیدیم.
وی بــــا بیان اینکه این پلیمر در بلوار ارم اســــتفاده شــــده 
اســــت، گفت: از فناوری های جدید ژئوسنستیک  ها برای 

کنترل ترک الیه  های زیرین استفاده شده است.
صباغی گفت: در نهایت از پلیمر آنتی اســــتریپر استفاده 
کردیــــم که نتیجــــه آن افزایش چســــبندگی قیر به ســــطح 
ســــنگدانه  ها و کاهش دمای تراکم بــــا توجه به وضعیت 
آســــفالت  ریزی اســــت که در این فصل در شــــهر همدان 

اتفاق افتاده است.
صباغــــی در ادامــــه افــــزود: هدف از اســــتفاده ایــــن پلیمر 
افزایش چسبندگی بین ســــنگدانه ها، باالبردن مقاومت 
آســــفالت در برابر کاهش دما و حتی جلوگیری از نفوذ آب 
در آسفالت است و از آنجا که این افزودنی تا کاهش دمای 
مورد نیاز به میزان 30 درجه سانتیگراد نیز مقاوم است به 

شــــهروندان اطمینان خاطر خواهیم داد که با اســــتفاده از 
این فرایند آســــفالت ریزی در فصل ســــرما نیــــز از کیفیت 

مطلوب برخوردار است.
صباغی گفــــت: از مزایای آنتی اســــتریپر می توان به جهت 
پوشش یکنواخت قیر در همه سطوح خشک و مرطوب 
و خاصیــــت اتصال دهندگی و چســــبندگی باال در مصالح 
از جمله قیر و ســــنگ دانه ها و ثبــــات حرارتی عالی هنگام 
ترکیب بــــا قیر در دمــــای 180 درجه ســــانتیگراد به عنوان 

پیوند دهنده و عامل ضد رطوبت اشاره کرد.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــــهری 
آسفالت در کارخانه  شهرداری همدان در خصوص تولید 
آســــفالت ســــازمان عمران نیــــز گفت: ســــازمان مجهز به 
یک کارخانه تولید آســــفالت گرم 120 تن در ســــاعت و یک 
آســــفالت جمع آوری شده از  کارخانه بازیافت تراشــــه  های 
شهر اســــت که تراشه  های جمع آوری شده با قیر و مصالح 

تکمیل کننده در فرایند بازیافت قرار می  گیرد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه همدان از شــــهرهای پیشــــگام در 
زمینه بازیافت آســــفالت در کشور است، عنوان کرد: برای 
این که آسفالت روی آســــفالت ریخته نشود و برای شیب  
بندی معابر شــــهری و استفاده از بازیافت آسفالت تراش 

آسفالت در شهر انجام می  شود.
صباغی افزود: به روزترین فناوری را در خصوص تجهیزات 
و ماشین  آالت پخش و توزیع آسفالت در استان همدان 

داریم.
وی بیان کرد: سازمان عمران از ابتدای سال تاکنون بیش 

از 181 هزار مترمربع 
آسفالت فرســــوده معابر را تراش داده و بعد از تراش برای 
اســــتفاده مجدد در کارخانه آســــفالت بازیافت شده و در 
مرحله تولید قرار گرفته و مجــــددا در اختیار گروه پخش و 

تسطیح قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در 
خصوص تولید آســــفالت در کارخانه های سازمان عمران 
گفت: در ســــال جاری تاکنون حدود 80 هزارتن آســــفالت 
در معابر شــــهر همدان به صورت کیفی پخش و تسطیح 

شده است.
صباغی با اشــــاره به اینکه در سال  های گذشته قیمت قیر 
چندان باال نبود، گفت: اما بــــا توجه به این که به یک ماده 
گران بها در صنعت تبدیل شــــده، استفاده بهینه از قیر را 

در دستور کار خود داریم.
صباغی گفت: تالش ما این است از مصالح و شرایط پخت 
کامال اســــتاندارد اســــتفاده کنیم که در راســــتای افزایش 
کیفیت آســــفالت شــــهر همدان، اســــتفاده از پلیمرهای 
مختلف در بخش توسعه سازمان تحت بررسی قرار گرفته 
است تا هر یک با توجه به شرایط دمایی همدان توانسته 
باشد حداقل رنج  های ما را اقناع کند و در این صورت ما به 

سمت استفاده از آن حرکت کرده ایم.
وی در خصــــوص فعالیت گروه لکه گیر آســــفالت افزود: 
سه دســــتگاه فالسک در شــــهر داریم که آســــفالت را در 
دمــــای تولید بدون این که با محیط تبادل حرارتی داشــــته 
باشــــد نگهداری می  کنــــد و با توجه به ایــــن اصل و با بهره 
گیری از فناوری لکه گیری آســــفالت به نحو مطلوب انجام 

می شود.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــــهری 
شهرداری همدان از راه اندازی یک دستگاه کارخانه جدید 
با ظرفیت 160 تن در ساعت در شهر همدان با فناوری روز 
در سال آینده خبر داد و گفت: آسفالت  های پلیمر سلولز 

در شهر اضافه شود.
وی بیان کــــرد: معدنی که غیرفعال بود بــــه منظور تأمین 
ســــنگدانه مصالح آســــفالت دوباره فعال شــــده است و 
امســــال درزگیری از آسفالت را خیلی جدی پیگیری کردیم 

تا مانع از نفوذ رطوبت به بستر زیرین شویم.
صباغی افزود: امسال حدود 98 هزار متر درزگیری در شهر 
داشــــتیم و به روزترین فنــــاوری را در خصوص تجهیزات و 
ماشین  آالت پخش و توزیع آســــفالت در استان همدان 

در اختیار داریم.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــــهری 
شهرداری همدان در پایان از همه محققان و پژوهشگرانی 
که در فرایند تولید آســــفالت صاحب نظر هستند دعوت 
کرد در این زمینه با سازمان تبادل دانش داشته باشند و 
در زمینه صنعتی سازی و بهبود کیفیت سازمان عمران و 

فضاسازی، شهرداری همدان را یاری کنند.

خبــر

صفحه     2

همدان دوباره زرد شد
بازگشت محدودیت ها در مناطق نارنجی و زرد

سردار فرجی: به دلیل نگرانی ها از شیوع کرونا در 
مطب ها با ویزیت گروهی بیماران برخورد جدی شود

40 بستری کرونا طی یک روز در استان همدان
بــــا افزایش آمــــار بیماران ســــرپایی کرونا در اســــتان وضعیــــت رنگ بندی 
، تویســــرکان، رزن و درگزین به نارنجی  همــــدان، مالیر و نهاوند بــــه زرد؛ بهار

تغییر کرد.
به گزارش هگمتانه، استاندار همدان روز شــــنبه در جلسه ستاد مقابله با 
کرونای اســــتان همدان، گفت: مهم ترین و اساســــی ترین اصل در راستای 
کسب موفقیت در مســــیر مبارزه با ویروس کرونا و حفظ سالمت عمومی 
مردم، تأکید بر اجرای 100 درصدی شــــیوه نامه های بهداشتی در میان همه 

اقشار و سطوح مختلف جامعه است.

صفحه     7

صفحه   7

دستورات بر زمین مانده
رهبر انقالب در باره دهه فجر

هگمتانه در مسیر جهانی شدن

اعتبار 21 میلیاردتومانی
برای آزادسازی حریم تپه هگمتانه

روز گذشــــته بــــا اختصــــاص 21 میلیــــارد تومان بــــرای آزادســــازی حریم تپه 
هگمتانــــه، گامی دیگــــر برای ایجاد زیرســــاخت ها در این منطقــــه تاریخی و 

فرهنگی در جهت ثبت جهانی برداشته شد.

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4731 شماره    2021 یه  فور  7   1442 جمادی الثانی   24   1399 بهمن ماه   19 یکشنبه 
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ه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان
با اشاره به افزودن پلیمر آنتی استریپر  به آسفالت:

مقاومت آسفالت پل سردار همدانی 
تا کاهش 30 درجه ای دما

2   
حه 

صف اکران پویانمایی »بوعلی سینا« 
در کنفرانس جهانی نمایش درمانی 4  

ه  
فح

ص نماینده ولی فقیه در استان همدان:

انتظارها از مجلس جدید
فعالیت به نفع مردم است

آب رسانی به 4 روستا و پروژه های دامداری، بهداشتی، صنعتی و فرهنگی در شهرستان همدان

افتتاح و کلنگ زنی هم زمان 10 پروژه
به همت شهرداری منطقه چهار انجام شد؛ افتتاح فرهنگ سرای نشاط

صفحه   2

تجلیل از برگزیدگان جوان ملی و 
بین المللی فیلم و عکس همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی اســــتان همدان از 
برگــــزاری آیین تجلیل از برگزیدگان جوان ملــــی و بین المللی حوزه فیلم و عکس در 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی با بیان اینکه این مراسم به مناسبت دهه فجر برگزار 

می شود گفت: در این مراسم از 31 فیلمساز و عکاس جوان تجلیل می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: این هنرمنــــدان جوان از ســــال 1395 تاکنون در جشــــنواره های 
مختلف بین المللی، ملی، منطقه ای و اســــتانی حائز رتبه شــــده اند. مدیرکل فرهنگ و 
، از 6 نفر از اعضای  ارشاد اسالمی استان همدان تصریح کرد: عالوه بر این در مراسم امروز

فعال دفاتر انجمن سینمای جوان نهاوند، تویسرکان و مالیر نیز قدردانی خواهد شد.
آیین تجلیــــل از برگزیدگان جوان فیلــــم و عکس همدان امــــروز 19 بهمن ماه در 
مجتمع فرهنگی هنری بوعلی ســــینا برگزار می شــــود و مراســــم به صــــورت زنده از 
farhang. طریق صفحه اینســــتاگرام اداره کل فرهنگ و ارشاد اســــالمی به نشانی

live@ پخش خواهد شد.
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همدان دوباره زرد شد
بازگشت محدودیت ها در مناطق نارنجی و زرد

ع کرونا در مطب ها با ویزیت گروهی بیماران  سردار فرجی: به دلیل نگرانی ها از شیو
برخورد جدی شود

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: بــــا افزایش آمــــار بیماران 
ســــرپایی کرونا در اســــتان وضعیت رنگ بندی همدان، 
، تویســــرکان، رزن و درگزین به  مالیر و نهاوند به زرد؛ بهار

کرد. نارنجی تغییر 
به گــــزارش هگمتانــــه، اســــتاندار همدان روز شــــنبه در 
جلســــه ســــتاد مقابله با کرونای اســــتان همدان، گفت: 
مهم تریــــن و اساســــی ترین اصــــل در راســــتای کســــب 
موفقیــــت در مســــیر مبــــارزه با ویــــروس کرونــــا و حفظ 
کید بــــر اجــــرای 100 درصدی  ســــالمت عمومی مــــردم، تأ
شیوه نامه های بهداشــــتی در میان همه اقشار و سطوح 

مختلف جامعه است.
سیدســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: بر اساس اعالم ستاد 
ملــــی کرونــــا و جدیدتریــــن بررســــی های انجام شــــده در 
، تویسرکان،  خصوص رنگ بندی شهرهای استان، »بهار
رزن و درگزیــــن« در وضعیــــت نارنجــــی، »همــــدان، مالیر 
و نهاونــــد« در وضعیــــت زرد و »فامنیــــن، کبودرآهنــــگ، 

آبی کرونا قرار گرفته اند. اسدآباد« نیز در وضعیت 
کید بر اینکه با توجه به تغییر رنگ بندی در برخی  وی با تأ
از مناطق اســــتان باید محدودیت های پیش بینی شده 
بر اســــاس این رنگ بندی اعمال شــــود، تصریح کرد: 50 
درصد کارکنــــان ادارات دولتی در مناطق دارای وضعیت 
نارنجــــی در محــــل کار حضــــور می یابنــــد همچنین گروه 

شغلی سه و چهار حق فعالیت ندارند.
مدارس،  شــــامل  آموزشــــی  واحدهای  افزود:  شــــاهرخی 
آموزشگاه های  عالی،  آموزش  مؤسســــات  و  دانشگاه ها 
خصوصی و حوزه هــــای علمیه در مناطــــق نارنجی به طور 
کامل تعطیل بوده و آموزش ها به صورت مجازی صورت 

می گیرد.
اســــتاندار همــــدان دربــــاره نحــــوه فعالیــــت واحدهــــای 
فرهنگــــی و اجتماعــــی بیان کــــرد: واحدهــــای فرهنگی و 
اجتماعی نظیر نمازهای جمعه، مســــاجد، مراسم مذهبی 
و مراســــم آیینــــی نیــــز در مناطــــق نارنجی به طــــور کامل 

است. تعطیل 
کید کرد: همچنین ورود خودروهای شخصی  شاهرخی تأ
با پالک بومی شــــهرهای نارنجی به ســــایر شهرها ممنوع 
اســــت همچنیــــن ورود خودروهــــای شــــخصی بــــا پالک 

غیربومی به شهرهای نارنجی تخلف محسوب می شود.
وی اظهار کرد: در مناطق زرد گروه های شــــغلی چهار حق 
فعالیت ندارند در عین حال دو ســــوم کارکنان در محل 

می یابند. حضور  فعالیت 
اســــتاندار همدان با بیان نقش و اهمیت توجه به شیوه 
نامه های بهداشــــتی در کاهش آمار مبتالیالن به کرونا از 
فرمانداران خواســــت با رعایت ضوابط پیش بینی شــــده 
در طرح جامع مدیریت هوشمند، مقررات را سخت گیرانه 

با هدف سفید شدن شهرستان اجرا کنند.
شــــاهرخی افزود: اصل و محور کار فرمانداران رعایت 100 
درصدی شیوه نامه های بهداشــــتی باشد تا شاهد تغییر 
رنگ بندی باشیم همچنین شاخص تنها میزان بستری 
و مرگ و میر بیماران کرونایی نباشــــد بلکه میزان رعایت 

گیرد. دستورالعمل های بهداشتی هم مدنظر قرار 
وی خاطرنشــــان کــــرد: معــــاون وزیر بهداشــــت، درمان 
و آموزش پزشــــکی در جلســــه دیروز ســــتاد ملــــی کرونا 
وضعیت اســــتان همــــدان در زمینــــه مقابله بــــا بیماری 
کووید 19 را مثبت و قابل قبول عنوان کرد، ضمن اینکه 
وزیر بهداشــــت نیز در تماســــی تلفنی از وضعیت کنونی 

استان در راستای مهار ویروس ابراز رضایت کرد.

ائمه جمعه و تبلیغات اسالمی نهایت همکاری را  �
با ستاد کرونا داشتند

اســــتاندار بــــا قدردانــــی از همــــکاری مــــردم بــــرای اجرای 
شیوه نامه های بهداشــــتی، بیان کرد: ائمه جمعه نهایت 
همکاری را با ســــتاد کرونا داشــــتند و تبلیغات اســــالمی 
اســــتان همدان حتی از برگزاری برخی مراسم با حضور در 

محل و توجیه افراد جلوگیری کرده است.
شــــاهرخی افــــزود: جامعه دینــــی و مذهبی از پیشــــتازان 
رعایــــت شــــیوه نامه هــــای بهداشــــتی هســــتند و لغــــو 
راهپیمایــــی 22 بهمن و برگزاری آن بــــه صورت خودرویی 
نشــــان از اهمیت پیشــــگیری از تجمــــع و نهادینه کردن 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی برای مقابله با ویروس 

کرونا است.
وی تأکیــــد کــــرد: مهمتریــــن اولویت مســــؤوالن بــــه ویژه 
فرمانداران جلوگیری از عادی انگاری اســــت و در این راستا 

باید بازرسی ها را به خصوص از ارگان های دولتی افزایش داد 
چرا که کارکنان این نهادها باید الگوی سایر افراد باشند.

راه های ورودی به آرامستان ها مسدود شود �
استاندار همدان گفت: با توجه به ازدحام مردم در مطب 
پزشــــکان و مراکز تعویض پالک و شــــماره گذاری خودرو 
انتظار می رود اقدام الزم برای پیشــــگیری از شــــیوع کرونا 
صورت گیرد در عین حال راه های ورودی به آرامستان ها 

به ویژه در شهرستان های نارنجی و زرد مسدود شود.

حیدری مقدم: آمار روبه افزایش بیماران سرپایی  �
مبتال به کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا هم بیان کرد: آمار 
مبتالیان به کووید 19 در این اســــتان از ابتدای همه گیری 

ویروس کرونا تاکنون به 29 هزار و 76 نفر رسیده است.
رشــــید حیدری مقدم اظهــــار کرد: مجموع مــــوارد مثبت 
بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونــــا تاکنون در 
اســــتان همدان به 10 هزار و 222 نفر و بیماران سرپایی 18 

هزار و 854 نفر رسیده است.

وی اضافــــه کرد: آمــــار بیماران بســــتری روند رو به رشــــد 
چندانی نداشــــته اســــت اما بیمــــاران ســــرپایی مبتال به 
کرونای هر شهرســــتان در مقایســــه بــــا وضعیت همان 

شهرستان در هفته گذشته رو به افزایش است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا افزود: بیماران 
سرپایی از نیمه اول مهر تا نیمه اول آبان به حداکثر رسید 
یعنی 73 درصد کســــانی که برای تســــت ســــرپایی آمدند 
مثبت بودند که االن این رقم به 20 درصد کاهش داشته 

است که کمترین میزان در نیمه دوم سال جاری است.
حیدری مقــــدم اضافه کرد: بــــا توجه به ارتبــــاط نزدیک بین 
بیماران سرپایی و بستری مثبت در بیمارستان ها، افزایش 
بیماران ســــرپایی پس از 2 هفته بعد آمار بیماران بســــتری 

مثبت و چهار هفته بعد آمار فوتی های کرونا باال می رود.
وی ادامــــه داد: نیمه دوم آبان امســــال روزانه 425 مورد 
نمونه گیری از مراجعان به مراکز 16 ساعته صورت گرفت 
که 250 مــــورد مثبت بودند که در نیمه اول بهمن از 280 
نمونه روزانه 57 مثبت بستری و سرپایی رسیده است و 
به طور میانگین به 11 بیمار مثبت بستری و 2 مورد فوتی 

در روز رسیده ایم.

رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا بیان کرد: آمار 
بیماران بســــتری 16 درصد افزایش داشته است که یکی 
از علل آن افزایــــش 30 درصدی بیماریابی اســــت با این 
وجــــود اغلب مبتالیان به این ویــــروس پیش از ورود به 

می شوند. شناسایی  بیمارستان 
حیــــدری مقدم، اظهار کرد: واکســــن کرونا برای گروه های 
سنی 18 تا 65 سال در نظر گرفته شد با این وجود تزریق 
آن برای مادران باردار و شــــیرده و کسانی که حساسیت 
دارند ممنوع اســــت همچنین 45 تا 60 روز پس از تزریق 

ُدز دوم این واکسن، ایمنی در بدن ایجاد می شود.
جانشــــین فرمانــــده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
همــــدان نیز گفــــت: نگرانی هایی درباره شــــیوع ویروس 
در مطب ها و ساختمان پزشــــکان پیاده راه بوعلی شهر 
همــــدان وجــــود دارد که باید بــــرای خــــودداری از ویزیت 

گروهی مراجعه کنندگان برخورد جدی صورت گیرد.
ســــردار مهدی فرجی افــــزود: طرح شــــهید ســــلیمانی با 
حمایت دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با قوت در 
حال اجراست و در این طرح سعی در بیماریابی، حمایت 

و نظارت جدی است.

آب رسانی به 4 روستا و پروژه های دامداری، بهداشتی، صنعتی و فرهنگی در شهرستان همدان

افتتاح و کلنگ زنی هم زمان 10 پروژه

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: هم زمان بــــا هفتمین روز از 
، 10 پروژه مختلف بهداشتی، کشاورزی و خدماتی  دهه فجر
با حضور حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در 
مجلس شــــورای اسالمی، سرپرســــت فرمانداری همدان، 
رئیس ســــازمان برنامه و بودجه استان همدان و مدیران 

استانی به بهره برداری رسید.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، سرپرســــت فرمانداری 
همــــدان در حاشــــیه افتتاح ایــــن پروژه ها، اظهــــار کرد: در 
هفتمیــــن روز از دهه فجر در شهرســــتان همدان 8 پروژه 
افتتاح و 2 پروژه کلنگ زنی شــــد که اعتبار آنها 24 میلیارد 

تومان بود.
محمدعلی محمدی در ادامه عنــــوان کرد: این پروژه ها در 
بخش های مختلف درمانی، بهداشتی، خدماتی، تولیدی، 

فرهنگی و آب رسانی افتتاح و کلنگ زنی شد.
وی بــــه کلنگ زنی پــــروژه احــــداث پایگاه خدمــــات جامع 
سالمت روســــتای سوالن اشــــاره کرد و با بیان اینکه این 
مرکز جمعیت 3 هزار و 540 نفر را پوشش می دهد، گفت: 
این پروژه در زمینی به مساحت 400 مترمربع اجرا می شود 
و موقوفــــه اهالی روستاســــت که اعتبــــار آن 900 میلیون 

تومان است.
سرپرســــت فرمانداری همدان در ادامه افزود: پروژه دیگر 
اجرای خط یک آب رســــانی به 4 روســــتا در منطقه امامزاده 

محسن   در راستای تأمین پایدار آب شرب است.

احمد قدیمی گرجایی، مدیر جهاد کشــــاورزی شهرستان 
همــــدان هــــم در حاشــــیه افتتــــاح یــــک واحــــد گاوداری 
و ســــردخانه دومنظــــوره آمونیاکــــی اظهــــار کــــرد: شــــیر از 
مؤلفه های مهم در سبد غذایی است و از همین رو جهاد 
کشاورزی سعی کرده است در این زمینه برنامه ریزی کند.

وی با اعالم اینکه شهرســــتان همــــدان ظرفیت تولید 45 
هزار تن شــــیر را داراست، تصریح کرد: در دهه فجر امسال 
چهلمین واحد پرورش گاو شــــیری در روستای امزاجرد در 

5 هزار متر و 3 هزار و 100 متر زیربنا به بهره برداری می رسد.
این مســــؤول افزود: ایــــن واحد 700 تن ســــاالنه ظرفیت 
تولید شیر دارد و عالوه بر آن ظرفیت تولید 16 تن گوشت 

و 28 رأس تلیسه یعنی 460 تن کود دامی را در سال دارد.
قدیمــــی گرجایی اظهار کرد: این واحد با آورده شــــخصی 3 
میلیارد و 200 میلیون و اشــــتغال زایی 7 نفر به بهره برداری 

رسید.
وی در ادامه در خصــــوص بهره برداری از واحد ســــردخانه 
دومنظوره آمونیاکی واقع در روستای انصاراالمام همدان، 
اظهار کرد: این پروژه با اشتغال زایی 15 نفر در مساحت 5 

هزار مترمربع به بهره برداری رسید.
قدیمــــی گرجایــــی بــــا اعــــالم اینکــــه ایــــن واحــــد ظرفیت 
نگهداری ســــالیانه 6 هزار تن محصوالت کشاورزی را دارد، 
عنــــوان کرد: میزان کل ســــرمایه گذاری طرح یــــک میلیارد 
تومان بوده کــــه میزان آورده متقاضــــی 6 میلیارد و میزان 

تسهیالت 4 میلیارد تومان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز به بهره برداری 
از پروژه بخش دیالیز جدید بیمارســــتان شــــهید بهشتی 
همدان در مســــاحت 500 مترمربع اشاره کرد و گفت: این 
پروژه دارای 26 تخت و 2 تخت ایزوله اســــت که دو میلیارد 

و 500 میلیون تومان اعتبار آن است.
رشــــید حیدری مقدم با اعالم اینکه تعداد دســــتگاه های 
دیالیز اســــتان از 85 دستگاه به 182 دســــتگاه ارتقا یافته 
است، عنوان کرد: از این تعداد 146 دستگاه فعال و بقیه 

در حالت ذخیره است.
وی تصریــــح کرد: تعــــداد تخت هــــای دیالیز بیمارســــتان 
شهید بهشــــتی 30 تخت بود که اکنون 26 تخت دیگر به 
آن اضافه می شــــود و در مجموع به 56 تخت می رســــد و از 
سوی دیگر با اضافه شدن دستگاه ها و تخت ها، بیماران 

دیالیزی دیگر دغدغه دیالیز 3 بار در هفته را ندارند.
این مسؤول بیان کرد: اســــتاندارد تخت دیالیز در جهان 
4 به یک اســــت که همدان قباًل 6 به یک بود که اکنون به 

4 به یک رسید.
محمدرضــــا بادامــــی، مدیرعامــــل شــــرکت شــــهرک های 
صنعتــــی همــــدان نیــــز در حاشــــیه بهره بــــرداری از طــــرح 
توسعه ای پروژه اســــتحصال پساب تصفیه خانه فاضالب 
شــــهرک صنعتی بوعلی همدان، اظهار کــــرد: تصفیه  خانه 
فاضالب شــــهرک صنعتی بوعلی در دهه 80 افتتاح شده 
اســــت که در دهه 90، این طرح بازسازی شد و طرح ارتقای 
آن انجام شد که می تواند 80 تا هزار مترمکعب فاضالب را 

در شبانه روز تصفیه کند.
وی با اشــــاره به اینکه این فاضالب صنعتی اســــت و انواع 
و اقســــام مواد شــــیمیایی در آن وجــــود دارد، تصریح کرد: 
می توان این پساب را در کشاورزی و صنایع استفاده کرد.

بادامی با اشــــاره به پروژه استحصال پســــاب عنوان کرد: 
بیش از 6 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شــــده است 
و می تواند 500 مترمکعب فاضالب را در شبانه روز تصفیه 
کند و ایــــن آب به عنوان آب صنعتــــی و در صنایعی که به 

مواد غذایی و بهداشت ربط ندارد، استفاده می شود.
هم زمان با پروژه های عنوان شــــده، مرکــــز خدمات جامع 
ســــالمت شــــهری ســــعدی واقع در کــــوی شــــهید مدنی 
بــــا اعتبــــار 2 میلیــــارد و 400 میلیون تومان و با پوشــــش 
جمعیــــت 7 هزار و 952 نفــــر و پایگاه شــــهری اورژانس با 
اعتبار 500 میلیون تومان در کنار این مرکز به بهره برداری 
رســــید و همچنین فرهنگ ســــرای نشــــاط در کــــوی کوثر 

افتتاح شد.

اکران پویانمایی »بوعلی سینا«  در کنفرانس جهانی نمایش درمانی
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: فیلم پویانمایــــی »بوعلی 
جهانــــی  اتحادیــــه  کنفرانــــس  نخســــتین  در  ســــینا« 

نمایش درمانی )دراماتراپی( به نمایش درآمد.
کنفرانس فصلی ســــال  گزارش هگمتانه، نخســــتین  به 
2021 اتحادیــــه جهانی نمایش درمانــــی در تاریخ 22 ژانویه 
بــــا حضــــور نمایندگانــــی از کشــــورهای یونــــان )نماینده 
اتحادیــــه اروپا(، آفریقای جنوبی، کنیا، اســــترالیا، آرژانتین، 
انگلســــتان، آمریکا، ســــریالنکا، ژاپن، تایوان، کانادا، کره 

جنوبی، هند و ایران برگزار شد.
کنفرانس  زمــــان  تعیین  موضوعات  کنفرانــــس  این  در 
 2022 در ســــال  که  حضوری بین الملــــل نمایش درمانی 
ویژه  به  بوعلــــی  پویانمایی  بررســــی  شــــد،  خواهد  برگزار 
بوعلی  توســــط  مالیخولیایی  شــــاهزاده  درمان  حکایت 
تولید  ایــــران  درمانی  نمایش  انجمن  توســــط  که  ســــینا 
بخش مستقل تصویری  راه اندازی  تصویب  بود،  شــــده 

شد. بررسی  جهانی،  انجمن های  برای 

همچنیــــن مقــــرر شــــد تحقیقاتی مشــــابه در خصوص 
کشــــورهای  در  نمایش درمانــــی  تاریخــــی  پیشــــینه 
انجام  عضو  کشورهای  نمایندگی های  توســــط  مختلف 

شود.
سال  فصلی  کنفرانس  ویدئو  نخســــتین  اســــت  گفتنی 
2021 اتحادیــــه جهانــــی نمایش درمانــــی بیســــت و دوم 
ژانویــــه با حضــــور نماینــــدگان 14 کشــــور از جمله ایران 

شد. برگزار 

40 بستری کرونا طی یک روز 
در استان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشــــگاه 
علوم پزشــــکی ابن سینا گفت: با فوت سه نفر دیگر 
از مبتالیــــان قطعی کوویــــد 19 در روز جمعه، شــــمار 
متوفیان کرونا در این اســــتان به یک هزار و 491 نفر 
رســــید و در روز جمعــــه 40 نفر در بیمارســــتان های 

استان به دلیل ابتال به کرونا بستری شدند.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز شنبه افزود: 
همچنین با شناســــایی چهار بیمــــار جدید مبتال به 
کووید 19 در روز جمعه، مجموع موارد مثبت بستری 
از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در استان 

همدان به 10 هزار و 225 نفر رسیده است.
مدیــــر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن 
ســــینا افزود: تعداد مراجعان ســــرپایی به اورژانس 
تنفسی  عالئم  با  همدان  اســــتان  بیمارســــتان های 
مشــــکوک به کرونا در روز جمعه 315 مورد بود که از 

این تعداد 40 نفر در بخش عادی بستری شدند.
سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: 
همچنیــــن در حال حاضر 13 بیمار مبتال به کووید 19 
در بخش آی.ســــی.یو مراکز درمانی اســــتان بستری 
هستند و وضعیت جسمی 34 بیمار وخیم گزارش 

شده است.
طاهری دربــــاره آخرین وضعیت بیمــــاران کرونایی در 
گفت: شــــمار  شهرســــتان های اســــتان همدان نیز 
بیمــــاران کرونایــــی بســــتری)از ابتــــدای همــــه گیری 
ویروس کرونا تاکنون( در بیمارســــتان های اسدآباد 
366، بهار 587، تویســــرکان 644، رزن 436، درگزین 
195، فامنین 178 و کبودراهنگ 652 نفر بوده است.

 ، وی افــــزود: همچنین یک هــــزار و 884 نفر در مالیر
یک هــــزار و 130 نفر در نهاوند و ســــه هزار و 878 نفر 
نیز در شهرســــتان همدان به ایــــن ویروس مبتال و 

بستری شده اند.

تاریخ شفاهی همدان 
دانشنامه می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: عضو شــــورای علمی و 
گفت: »دانشنامه  اجرایی دانشنامه استان همدان 
تاریــــخ شــــفاهی همــــدان« اقدامی بدیــــع و مکمل 
دانشنامه فرهنگ و تمدن استان است که منتشر 

خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، شــــهرام غفوری دیــــروز با بیان 
اینکه »دانشــــنامه تاریخ شــــفاهی همدان« اقدامی 
بدیع و مکمل دانشــــنامه فرهنگ و تمدن اســــتان 
است اظهار کرد: »دانشنامه تاریخ شفاهی همدان«، 
با محوریت تاریخ معاصر استان منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: این دانشنامه شامل دوره های اواخر 
، پهلوی اول، پهلوی دوم، انقالب اســــالمی و  قاجــــار
دفاع مقدس اســــت که در دســــتور کار حوزه هنری 

همدان قرار گرفت.
عضو شورای علمی و اجرایی دانشنامه استان همدان 
با بیان اینکه تاریخ شــــفاهی تفاوت عمیقی با خاطره 
نــــگاری دارد افزود: در تاریخ شــــفاهی مصاحبه کننده 
متخصص و مطلع، با ســــؤاالت دقیــــق تخصصی و از 
پیش طراحی شــــده بــــه مصاحبه با پیشکســــوت و 
ریش سفیدی می نشیند و سپس داده ها را تحلیل 

و اطالعات احصا شده را مکتوب می کند.
وی ضرورت تاریخ شفاهی اســــتان را در ثبت علمی 
تجارب پیشکســــوتان همدانی، قبل از نبودشــــان 
در بین ما دانســــت و تصریح کرد: متأســــفانه تاریخ 
شفاهی به روش علمی در اســــتان همدان کمرنگ 
اســــت و اگر این امر مهم به درســــتی و علمی انجام 
پذیــــرد بــــرگ زرینــــی در تاریــــخ معاصر اســــتان برای 

آیندگان خواهد بود.
غفــــوری انتخــــاب موضــــوع پژوهش و شناســــایی 
مصاحبه شــــوندگان مرجع را بسیار مهم دانست و 
گفت: مصاحبه گران این عرصه نیز باید اهل مطالعه 
و عالقمند به تاریخ معاصر اســــتان همدان باشند و 
حوزه هنری استان همدان نیز آموزش های الزم را به 

افراد واجدشرایط خواهد داد.
به نقل از فــــارس، وی تاریخ همدان را تاریخی پرفراز و 
نشیب و ارزشمند دانست و افزود: گستره فعالیت 
کادمیک در اســــتان همدان بسیار  تاریخ شــــفاهی آ
وسیع است و شامل تاریخ شــــفاهی مردم همدان، 
، ســــفال و چــــرم، فرهنگیان و آموزش  بازاریان و بازار
و پرورش، استادان و دانشــــگاه ها، نیروهای نظامی 
و انتظامی، مدیــــران و نمایندگان، مبــــارزان انقالب، 
ایثارگران و... می شود و عالقمندان فعالیت در این 
عرصه می توانند پیشــــنهادهای خود را به دبیرخانه 

دانشنامه استان همدان برای بررسی ارائه کنند.

خبــر

به همت شهرداری منطقه چهار انجام شد

افتتاح فرهنگ سرای نشاط
پارک نشاط بازسازی شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرهنگســــرای نشاط 
افتتاح و پارک نشــــاط در کوی کوثر بازسازی شد.

و  افتتاح  مراســــم  هگمتانه،  خبرنــــگار  گــــزارش  به 
بازســــازی  و  نشــــاط  فرهنگ ســــرای  از  بهره برداری 
پارک نشــــاط صبح روز گذشــــته با حضور محمدی 
حاجی بابایــــی  همــــدان،  فرمانــــداری  سرپرســــت 
شــــورای  مجلــــس  در  همــــدان  مــــردم  نماینــــده 
اســــالمی، صوفــــی شــــهردار همــــدان، ضرابی زاده 
و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش  کانــــون  مدیــــرکل 
نوجوانــــان همــــدان، یوســــفی نوید مدیــــر منطقه 
رئیس  فتحــــی  علــــی  همــــدان،  شــــهرداری  چهــــار 
کمیســــیون نظارت، بازرســــی و امور اداری شورای 
اسالمی شــــهر همدان و جمعی از مسؤوالن برگزار 

شد.
 یوسفی نوید: اولویت توازن و برقراری عدالت  �

نسبی در محالت کم برخوردار
مجیــــد یوســــفی نوید، مدیــــر منطقه 4 شــــهرداری 
فجر  دهــــه  ایــــام ا...  گرامیداشــــت  ضمن  همــــدان 
بــــا همــــت  و میــــالد حضــــرت زهــــرا)س( گفــــت: 
دســــتگاه های مربوطــــه تــــالش شــــده اســــت تــــا 
کم برخــــوردار افزوده  کیفیــــت زندگی در مناطــــق 
که در این  شود و علیرغم مشــــکالت و معضالتی 
مناطق وجود دارد ســــعی شده که توازن و عدالت 

شود. برقرار  محالت  این  در  نسبی 
وی افــــزود: اجــــرا و بازســــازی 12 پــــارک محله ای در 
که  کار قرار داشت  کم برخوردار در دستور  مناطق 
یکــــی از این موارد، پارک نشــــاط واقع در کوی کوثر 

بود. همدان 
4 مــــواردی چون  یوســــفی نوید گفــــت: در منطقه 
بــــه عنوان  آســــفالت ریزی و دیوارکشــــی رودخانه 
معضــــل مطرح بود کــــه اکنون انجام شــــده و برای 
مناسب سازی  پیاده روسازی،  افزایش  آینده  سال 
برنامه ریزی  همدان  بازار  از  بخشــــی  کیفی  ارتقای  و 

است. شده 
ضرابی زاده: آینده ساختنی است �

پــــرورش  کانــــون  مدیــــرکل  ضرابــــی زاده،  بهنــــاز 
فکری کــــودکان و نوجوانان اســــتان همــــدان نیز 
میالد  و  فجــــر  دهه  ایــــام ا...  گرامیداشــــت  ضمــــن 
کانــــون  گفــــت:  زهــــرا)س(  حضــــرت  باســــعادت 
از  یکــــی  نوجوانــــان  و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش 
ادارات و کتابخانه هایــــی اســــت کــــه بــــه صــــورت 
می دهد  انجام  را  نوجــــوان  و  کــــودک  کار  تخصصی 
و کارگاه هــــای مختلفی نیز برگــــزار می کند تا عالوه 
بر اســــتعدادیابی به پرورش ذوق و هنر و فرهنگ 
چراکه  بپــــردازد؛  ســــرزمین  ایــــن  فرزنــــدان  ادب  و 
ســــکان داران  و  کشــــور  مســــؤوالن  آنها  آینده  در 

هستند. اسالمی  انقالب  هدایت 
ضرابــــی زاده افــــزود: کتابخانــــه شــــماره 5 همدان 
12 هزار جلد کتاب در حوزه تخصصی کودک  دارای 
و نوجوان اســــت که یکی از بهترین کتابخانه های 
کودکان و نوجوانان با  شهر است و تالش شــــده 
بهره گیــــری از کتاب هــــای این کتابخانه به ســــوی 
آنان  آینــــده بهتری در انتظار  دانایی پیش بروند و 

باشد.

بازگشت منع تردد شبانه در همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس پلیــــس راهنمایی و رانندگی شهرســــتان همدان گفت: طرح 
اعمال ممنوعیت تردد از ســــاعت 21 تا ســــه بامداد، از شــــامگاه شــــنبه در شــــهر همــــدان اجرا و با 

متخلفان بر اساس قانون برخورد می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی روز شــــنبه افزود: با توجه به تغییر رنگ بندی وضعیت 
کرونا در اســــتان و ضرورت پیشگیری از شــــیوع این ویروس، اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه از 

شامگاه شنبه با حضور فعال عوامل پلیس راهور در شهر همدان آغاز می شود.

وی اظهــــار کرد: برخی از رانندگان بــــر این باورند که تنها از طریق مأموران راهور جریمه می شــــوند در 
حالی که بــــا فراهم کردن زیر ســــاخت ها و رفع برخی نواقــــص موجود، تخلف تردد شــــبانه از طریق 
دوربین های هوشــــمند نظارتی شــــهر ثبت و راننده خودروهای متخلف با پرداخت جریمه، اعمال 

قانون می شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت: همچنین در صورت اعالم و خواست 
ستاد اســــتانی مقابله با کرونا، مسیرهای منتهی به مناطق تفریحی و گردشگری نیز به عنوان معابر 

ُپرترافیک و پر تردد شهر مسدود می شود.
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کشف 4 ُتن قند تقلبی در همدان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، از کشف و ضبط چهار تن 

قند تقلبی از 2 فروشگاه عرضه محصوالت خوراکی در استان خبر داد.
گزارش ســــازمان صمت  کرد: حســــب  یــــوش جودکــــی« اظهار  گــــزارش هگمتانه، »دار بــــه 
ونــــده ای در  از دو واحــــد صنفی در همــــدان، پر تــــن قنــــد تقلبــــی  کشــــف چهــــار  مبنــــی بر 
کار  دســــتور  در  متخلفان  بــــا  برخورد  برای  موضــــوع  رســــی  بر و  تشــــکیل  حکومتی  یرات  تعز

گرفت. قرار  شعبه 

وی افزود: براســــاس اعالم معاونت غذا و دارو دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن  سینا، محموله کشف 
شده فاقد اســــتاندارد الزم برای مصرف بوده که شعبه هیأت بدوی تعزیرات حکومتی پس از احراز 
تخلــــف، متهمان را در مجموع به پرداخت 669 میلیون و 400 هــــزار ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســــتان همدان گفت: 12 هزار و 617 فقره پرونده در 9 ماه نخســــت 
امســــال در تعزیرات حکومتی اســــتان تشــــکیل شــــده که 10 هزار و 524 فقره در بخش کاال و 

خدمــــات، 724 فقره در بخش قاچاق کاال و ارز و یک هزار و 367 فقره نیز در بخش بهداشــــت، 
دارو و درمان بوده است.

جودکی از مردم اســــتان همدان خواست، در صورت مشــــاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه 
کاال، احتکار و گرانفروشــــی، مراتب را از طریق تلفن 32523442 اداره کل تعزیرات، تلفن گویای 
 t135.ir www.124.ir ســــازمان صمت، ســــامانه پیامکی 300000135 و یــــا تارنمای  124، ســــامانه 

کنند. گزارش 

بهره برداری از 51 پروژه عمرانی در تویسرکان
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: 51 پــــروژه عمرانی در 
پنجمیــــن روز از دهــــه مبــــارک فجر در شهرســــتان 

تویسرکان افتتاح شد.
به گــــزارش هگمتانه، ظهر پنجمیــــن روز از دهه فجر 
بــــا حضور نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلس، 
و  اســــتانی  مســــووالن  از  تعــــدادی  و  فرمانــــدار 
شهرستانی، 51 پروژه عمرانی افتتاح و به بهره برداری 

رسید.
آبرسانی به روستای رودآور )اتصال  طرح اجرای خط 
( شامل خط انتقال به طول 2.5 کیلومتربا  به شهر
لوله اتیلن سایز 125 میلیمتر توسط نماینده مردم 
تویسرکان افتتاح شــــد، عملیات اجرایی این پروژه 
با 200 میلیون تومان در ســــال گذشــــته آغاز شده 

بود.
همزمــــان طــــرح دوم آب و فاضالب اجــــرای خط برق 
ایســــتگاه پمپاژ شــــماره یــــک مجتمع فتــــح آباد در 
پنجمین روز از دهه فجر با پروژه روداور افتتاح شــــد، 
، نصب  پروژه شــــامل اجرای خط برق به طول60 متر
ترانــــس برق با اعتبار 145 میلیون تومان اســــت که 

طی دو سال اخیر اجرایی شده است.
ایســــتگاه پمپاژ با اجرای خط آبرسانی و فنس کشی 
مجتمع فتح آباد با مشــــخصات تجهیز چاه به عمق 
، ســــاخت  ، فنــــس کشــــی به طــــول 50 متر 100 متــــر
و تجهیــــز ایســــتگاه پمپــــاژ 50 متر معکبــــی، اجرای 

جداســــازی با لوله پلی اتیلن بــــا 450 میلیون تومان 
هم در این روز افتتاح شد. زمان آغاز عملیات اجرایی 

این پروژه سال 97 اعالم شده است.
طبــــق گفتــــه معــــاون بهره بــــرداری آب و فاضــــالب 
همــــدان 150 میلیون تومــــان برای خط بــــرق هزینه 
در  روســــتایی  آبرســــانی  مجتمــــع  اســــت؛6  شــــده 

شهرستان تویسرکان به مردم خدمات دهی دارد.
همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر همچنین 
دو پروژه شــــرکت توزیع نیروی برق بــــه بهره برداری 
رســــید، برق رســــانی بــــه چاه هــــای دیزلی فریــــازان با 
احداث 4 هزار و 200 متر شبکه فشار متوسط هوایی 

و اعتبار یک میلیارد تومان افتتاح شد.
بهره برداری از پروژه برق رســــانی بــــه باغات رودآور با 
احداث 2 هزار و 500 متر شبکه فشار متوسط هوایی 
و نصب ســــه دســــتگاه پســــت هوایی با قدرت 75 
کیلو ولت آمپر با صرف 800 میلیون تومان دومین 
پروژه شــــرکت توزیع برق بود که در این روز توســــط 

مسووالن افتتاح شد.
بــــه نقــــل از فــــارس، افتتــــاح نمونه واحد مســــکن 
روستایی بهســــازی و مقاوم سازی شده در روستای 
رودآور همزمــــان بــــا 45 واحد دیگر در روســــتاهای 
بخــــش مرکزی بــــا اعتبــــار بالغ بــــر 7 میلیــــارد و 130 
آورده  میلیون تومان از محل اعتبارات تسهیالت و 

متقاضی در این روز انجام شد.

اهدای اعضای کودک یک ساله به 3 بیمار
واحــــد  مســــوول  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا از نجات جان ســــه بیمــــار نیازمند پیوند 

عضو با اهدای اعضای کودک یک ساله خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید حمیدی از اهدای اعضای 
کودک یک ســــاله مرگ مغزی به ســــه بیمار نیازمند 
پیوند عضو در همدان خبــــر داد اظهار کرد: خانواده 

این کودک سخاوت بزرگی را رقم زدند.
وی بیان کرد: زنده یاد مهیار رضایی خوشــــجو یک ساله 
اهل و ساکن شهرستان همدان که به علت مسمومیت 
دارویــــی دچــــار مرگ مغزی شــــده بود با ســــخاوتمندی 

خانواده اش و رضایت کامل، اعضای بدنش اهدا شد.
مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا با اشــــاره به اینکــــه کبد، و 
کلیه های ایــــن کودک به بیماران نیازمند اهدا شــــد 
آن مرحوم بــــا این عمــــل همنوع  افــــزود: خانــــواده 

دوســــتانه و خدا پسندانه ســــه هم میهن را از مرگ 
حتمی نجات دادند.

وی خاطرنشان شد: معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا ضمن قدردانی از خانواده گرانقدر 
رضایی که در شرایط ســــخت تصمیم بزرگی گرفتند، 
از خداونــــد متعال علــــو درجات بــــرای روح بزرگ آن 
عزیز ســــفر کرده و صبر و شــــکیبایی در تحمل این 
مصیبت برای بازماندان به ویــــژه والدین عزیزش را 

مسئلت دارد.

نبود »ِگل ُرس«
دغدغه اصلی سفالگران اللجینی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: اللجین، شهر جهانی سفال 
یکــــی از قطب  های گردشــــگری اســــتان همدان اســــت، 
 این شــــهر به علت وجود خاک مرغوب در زمینه 

ً
اساســــا

ساخت سفال، کارگاه های سفالگری را در خود جای داده 
که در ســــال 95 به عنوان شهر ســــفال ایران ثبت جهانی 

شد.
به گزارش هگمتانه، سفالگری برای مردمان این خطه یک 
شغل برای امرار معاش و گذران زندگی محسوب می شود 
به طوری که امروزه بخش اعظمــــی از جمعیت اللجین در 
کارگاه  های خانگی به شیوه  سنتی به ساخت انواع ظروف 
ســــفالین کاربردی و تزئینی مشغول هســــتند و این هنر 
سبب  ساز شــــکوفایی منطقه از منظر گردشگری و به تبع 

آن رشد اقتصادی شهر و استان شده است.
در مقطعی ســــفالگران اللجینی از ورود سفال های چینی 
به فروشگاه های این شــــهر گالیه مند بودند و ابراز نگرانی 
داشتند که با ورود مســــؤوالن در زمینه ممنوعیت ورود 
کاالهای چینی به این شــــهر تاحدودی این نگرانی برطرف 
شــــد اما در این روزها کرونایی، افزایــــش هزینه های تولید 
و نبود گل مناســــب ســــفال دغدغــــه اصلی ســــفالگران 
اللجینی شــــده اســــت به طوری که با کاهش مسافران در 
این شــــهر جهانی بسیاری از ســــفال ها در فروشگاه های 
ســــفال خاک می خورد و سفالگران هم تولیدات خود را به 

صورت خام به سایر نقاط ارسال می کنند.
فقط 10 درصد ســــفال اللجین در این شــــهر رنگ و  �

لعاب می شود
یک سفالگر اللجینی با بیان اینکه فقط 10 درصد از سفال 
تولیدی شــــهر اللجیــــن در اللجیــــن رنگ و لعــــاب کاری 
می شــــود، اظهار کرد: کارگاه های لعاب اللجین به قیمت 
خیلــــی کمــــی ســــفال را از ســــفالگران می خرند کــــه صرفه 

اقتصادی ندارد.
علی ارغوانی خوب با اشــــاره به اینکه سفالگری را از کودکی 
آغاز کرده ام، گفت: ســــفالگری را با شاگردی در کارگاه های 
ســــفال اللجین آغاز کرده و در سن 18 ســــالگی به استاد 
کاری رسیدم و به تنهایی کارگاه سفالگری راه اندازی کردم.

وی با تأکید بر اینکه در گذشته سفالگران با سختی خاک 
ُرس را به گل تبدیل می کردند، افزود: در گذشته گل رس 
را با زحمت و سختی در کارگاه های سفال تهیه می کردیم و 
مانند امروز دستگاهی هم وجود نداشت و با پا گل را لگد 

می کردیم تا گل سفال به دست بیاید.
افزایش هزینه های تولید سفال �

این اســــتادکار ســــفال اللجین با بیان اینکه در سال های 
اخیر هزینه های تولید سفال بسیار افزایش داشته است، 
خاطرنشان کرد: گرچه در گذشــــته کارسفالگری با سختی 
همــــراه بود اما مواد اولیه ارزان بود به طوری که هزینه اولیه 
یک کوره 15 هــــزار تومانی، 2000 تومان بــــود اما االن هزینه 
کوره ای که هشــــت میلیون تومان برای ما ســــفال تولید 

می کنــــد، بیش از پنــــج میلیون تومان اســــت. هزینه های 
جانبی تولید ســــفال افزایش داشــــته به طــــوری که هزینه 
 زیاد 

ً
، برق، گاز و گل سفال نســــبت به گذشته واقعا کارگر

است.
وی با اشــــاره به اینکه اکثر سفارشــــات ســــفال اللجین از 
سایر استان هاست، ادامه داد: 10 درصد از سفال تولیدی 
در اللجین رنگ و لعاب کاری می شــــود و بیشــــتر ســــفال 
تولیــــدی اللجین بــــرای رنگ و لعاب به ســــایر اســــتان ها 
می رود. درســــت اســــت که اللجین شــــهر جهانی سفال 
اســــت و باید ســــفال تولیدی در همین شــــهر فــــرآوری و 
رنگ و لعاب شــــود اما قیمتی که کارگاه های رنگ و لعاب 
اللجین از ما ســــفال می خرند، بســــیار پایین است و برای 

کارگاه های تولیدی سفال صرفه اقتصادی ندارد.
فروش سفال های خام اللجین به استان های دیگر �

ایــــن ســــفالگر شــــهر جهانی ســــفال بــــا تأکید بــــر اینکه 
اســــتان های دیگر حداقل 40 درصد بیشتر از کارگاه های 
اللجین از ما خرید می کنند، یادآور شــــد: استان های دیگر 
ســــفال های ما را 40 درصد باالتر از کارگاه های اللجین از ما 
خریداری می کنند و به همین علت بیشتر تمایل داریم به 

مشتریان خارج از استان بفروشیم.
وی یکــــی از دالیــــل پایین بــــودن قیمت ســــفال خام در 
اللجیــــن را زیــــاد بــــودن تعــــداد کارگاه های تولید ســــفال 
دانســــت و بیان کرد: در اللجین تعداد کارگاه های سفال 
زیاد و تعداد کارگاه های رنگ و لعاب کم اســــت به همین 
علت کارگاه های لعاب تعیین کننده قیمت هستند و به 
 صرفه 

ً
قیمت پایین سفال را از کارگاه ها می خرند که واقعا

اقتصادی ندارد.
ارغوانی خــــوب با بیان اینکه 40 کارگاه ســــنتی ســــفال در 
شــــهر اللجین وجود دارد، گفت: در گذشــــته بیشتر نقاط 
شــــهر اللجین کارگاه سفال بود اما امروزه حدود 40 کارگاه 
باقی مانــــده و میراث فرهنگــــی زمانی وارد عمل شــــد که 

خیلی دیر شده و کارگاه های سفال تخریب شده است.
حفــــظ  � بــــرای  فرهنگــــی  میــــراث  دیرهنــــگام  ورود 

کارگاه های سنتی سفال
وی اظهار کرد: میراث فرهنگی از ســــال گذشــــته در زمینه 
حفظ و جلوگیری از تخریب کارگاه های سنتی اللجین ورود 
کرده که دیگر دیر است و برخی از کارگاه های سنتی تغییر 
پیدا کرده و از حالت ســــنتی خارج شده است. در شهرک 
ســــفال اللجین کار به صــــورت صنعتی و عمــــده کارهای 

لعاب کاری سفال در شهرک صنعتی انجام می شود.
این استادکار ســــفالگری درباره خروج سفال از اللجین به 
صــــورت خام، افزود: 30 تا 40 درصد از ســــفال خام اللجین 
به عراق صادر می  شود و به صورت خام مورد استفاده قرار 

می گیرد.
وی با بیــــان اینکه احداث کارگاه ســــفال در داخل شــــهر 
اللجیــــن ممنوع شــــده و از طرفی ایجاد کارگاه در شــــهرک 

سفال نیاز به ســــرمایه زیادی دارد، یادآور شد: کارگاه های 
سفال داخل شهر اللجین همچنان با مشکل گاز مواجه 
هســــتند به طوری که کارگاهی با ســــابقه 20 ساله هنوز گاز 
ندارد. البته در ســــال های گذشــــته شــــرکت گاز به تعداد 

محدودی از کارگاه های سفال گازرسانی کرد.
خاک رس اللجین رو به اتمام است �

ارغوانی خوب با اشــــاره به اینکه 245 کارگاه سفال داخل 
شــــهر اللجیــــن بــــدون گاز هســــتند و اســــتفاده از نفت 
ســــفید در کارگاه های ســــفال مضرات زیادی بــــرای افراد 
دارد، مطــــرح کرد: نبود گل ســــفال در اللجین یکی دیگر از 
مشکالت ســــفالگران اســــت به طوری که محیط زیست 
اجازه برداشــــت از خاک رس را به سفالگران نمی دهد و ما 
مجبوریم گل رس را از نقاط دیگر خریداری کنیم که قیمت 

آن هم روز به روز افزایش می یابد.
وی با اشــــاره به اینکه قیمت گل ســــفال نسبت به سال 
گذشته 40 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: خاک 
ُرس اللجیــــن رو به اتمام اســــت و اگــــر گل از جای دیگری 
تهیه شــــود هزینه های جانبی و حمل و نقــــل نیز افزایش 

پیدا می کند.
نبود سرمایه گذار برای ایجاد زنجیره سفال اللجین �

وی در پاســــخ به ســــوالی درباره ایجاد زنجیره تولید سفال 
در اللجیــــن گفت: ایجــــاد زنجیره برای کارگاه های ســــفال 
بسیار عالی اســــت اما ســــفالگران برای ایجاد یک زنجیره 
تولید ســــفال نیاز به ســــرمایه در گردش باالیــــی دارند که 
در حــــال حاضر چنیــــن ظرفیتی در اللجین وجــــود ندارد و 

سرمایه گذاری هم در این زمینه ورود نکرده است.
ارغوانی خوب با اشــــاره به دریافت مالیــــات از کارگاه های 
ســــفال، گفــــت: در قانــــون و حرف های مســــؤوالن گفته 
می شود صنایع دســــتی مشــــمول مالیات نمی شوند اما 

در عمل از کارگاه های صنایع دستی و سفال مالیات اخذ 
می  شود.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد از اللجینی ها ســــفالگر 
هستند، درباره ارتباط ســــفالگران با دانشگاه، یادآور شد: 
دانشــــجویان صنایع دســــتی از کارگاه ها بازدید می کنند و 
حتی به آنها آموزش هم داده می شــــود اما خیلی تمایلی به 

کار ندارند.
این استادکار سفال با اشاره به اینکه هر سال به دو یا سه 
نفر سفالگری را آموزش می دهم اما کسی اینجا نمی ماند، 
گفت: تمام تالشــــم این است که ســــفالگری را به جوانان 
و دانشــــجویان آموزش دهم تا این هنر برای نســــل های 
آینده حفظ شــــود. گذشتگان به ما آموزش دادند و ما هم 

باید به آیندگان آموزش دهیم.
ارغوانی خوب با بیان اینکه کرونا آثار منفی زیادی بر سفال 
اللجین گذاشــــته اســــت، تصریح کــــرد: کرونا اثــــر منفی بر 
گردشــــگران و فروش سفال داشــــته به طوری که فروش 
ســــفال به صــــورت چکی شــــده و نقدینگــــی کارگاه ها کم 
شده اســــت. با وجود کرونا خرید نقدی سفال از کارگاه ها 
کم شده و اکثر خریدها به صورت چکی با تأخیر چند ماهه 

انجام می  شود.
 تولید سفال های چینی در اللجین �

علی شریفی، لعاب کار سفال اللجین نیز گفت: اللجین به 
سمت صنعتی شدن خیز برداشــــته است و سفال هایی 
که از چین وارد می شد، امروز توســــط سفالگران اللجینی 

تولید می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه تحریم ها برای ســــفال خوب شــــده 
است، افزود: در زمینه ســــاخت سفال هایی با بدنه چینی 
و حرارت هــــای بــــاال تحریم هــــا مفید واقع شــــده اســــت و 

سفالگران به سمت تولید این نوع از سفال رفته اند.

وی با تأکید بــــر اینکه در حال حاضر ســــفالگران اللجینی 
توانســــتند ســــفال های چینی که بــــا 10 برابــــر قیمت وارد 
کشور می  شد را تولید کنند، بیان کرد: در شهرک صنعتی 
اللجین سفالگران نزدیک به سفال های چینی شده اند و 

شاید بتوان گفت با کیفیت 100 درصدی تولید می کنند.
این فعال ســــفالگری با اشــــاره به اینکه سفالگران اللجین 
در تولید سفال با بدنه چینی و حرارت های باال خوب پیش 
می روند، خاطرنشــــان کرد: تا 10 -15 ســــال آینــــده تولیدات 

 متفاوت و بهتر از امروز خواهد شد.
ً
سفال اللجین واقعا

شــــریفی با اشــــاره به رونــــد لعاب ســــنتی بر روی ســــفال، 
یادآور شــــد: در روش لعاب سنتی، ســــفال خام به صورت 
غرقاب لعاب می شــــود و در کوره های بــــا دمای 970 درجه 

سانتی گراد به رنگ فیروزه ای در می آید.
 90 درصد لعاب سفال وارداتی است �

وی با بیان اینکه لعاب های ســــنتی ســــفال حاوی سرب 
هســــتند، تصریح کرد: مــــواد اولیه لعاب هــــای آبی فیروزه 
از خــــارج وارد می شــــود به طوری که 90 تــــا 95 درصد لعاب 
ســــنتی وارداتی اســــت که با توجه به افزایش نــــرخ دالر بر 

قیمت تمام شده سفال اثر گذاشته است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه جوهر لعــــاب ســــفال های با بدنه 
چینــــی نیز از خارج وارد می شــــود اما در مشــــهد هم از این 
نوع لعاب وجود دارد، افزود: کرونا بر فروش سفال بسیار 
تأثیر گذاشته چراکه بیشــــتر سفال اللجین در مکان های 
گردشــــگری عرضه می شــــد که کاهــــش مســــافرت ها بر 
فروش ما تأثیر گذاشــــته اســــت. بــــه نقل از ایســــنا، این 
ســــفالگر با بیان اینکــــه 50 درصد از ســــفالگران اللجین 
تغییر شــــغل داده اند، اظهار کرد: در شرایط کرونا به علت 
کاهــــش فروش و افزایش هزینه های تولید شــــاید حدود 

50 درصد از سفالگران اللجینی تغییر شغل داده اند.

خروج فاضالب شهری همدان از روستای دستجرد اللجین؛ معضل بزرگ بهداشتی
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: خروجی فاضالب شــــهری 
همــــدان از روســــتای دســــتجرد عبور می کند کــــه امروزه 
به یک مشــــکل تبدیل شــــده اســــت و ضروری اســــت 

مسؤوالن شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، روســــتای دســــتجرد کــــه یکی از 
کیلومتــــری   9 در  و  اللجیــــن  شــــهر  توابــــع  روســــتاهای 
شهرســــتان بهار قــــرار دارد، دارای توانمنــــدی باالیی در 
ایجاد اشتغال پایدار است و می توان گفت از قطب های 

تولید پوشاک است.
این روســــتا با مشکل فاضالب دســــت به گریبان بوده 
و این مســــأله اهالی این روســــتا را با معضــــالت متعدد 

بهداشتی و زیست محیطی مواجه کرده است.
ساکنین روستای دســــتجرد مدتها اســــت با استشمام 
انــــواع بیماری هــــا از محل  بوی نامطبــــوع و گرفتــــاری به 
خروجی رودخانه فاضالب در نزدیکی محل سکونتشان 
اظهار گالیه دارند و برای حل مشــــکل خود از مسؤوالن 

کرده اند. متولی درخواست رسیدگی 
رضایــــی عضو شــــورای اســــالمی روســــتا در ایــــن زمینه 
می گویــــد: با توجه بــــه اینکه آب های ســــطحی به صورت 

فصلــــی در این رودخانــــه جریــــان دارد، و همچنین موارد 
، لذا ایــــن عوامل باعث ایجاد بوی بســــیار  انســــانی دیگر
بد شــــده و این امر نه تنها زندگی را بــــه کام اهالی منطقه 
تلخ کرده بلکه ســــالمت آنان را در معرض خطر قرار داده 

است.
وی با بیــــان اینکه دفع فاضــــالب در زمین در حال حاضر 
از کمتریــــن هزینه برخوردار اســــت ولی اثــــرات بدی برای 
آینده دارد، گفت: پســــماند در این منطقه روانه می شود 
که خواهشــــمندیم پوشــــش رودخانه را انجــــام دهند تا 
حداقل هم از صدمات جســــمانی جلوگیری شــــود و هم 

بوی بد را کاهش دهد.
عضو شورای اسالمی روستای دستجرد با اشاره به اینکه 
بــــرای پیگیری موضــــوع مراجعات متعدد به مســــؤوالن 
ادارات و دســــتگاه های متولی و رایزنی های فراوان انجام 
داده ایم، گفت: بارها گفتند که بودجه نیســــت و در طرح 
قرار ندارد انتظار می رود که مســــؤوالن برای رفع مشکل 

مردم این منطقه اقدامات شایسته ای انجام دهند.
از  پوشــــاننده  الیــــه  و  الیروبــــی  عــــدم  داد:  ادامــــه  وی 
مشــــکالت اصلی اســــت که بســــیار برای همســــایگان 

مشــــکل ایجاد کرده و باعث بروز بیماری در این منطقه 
است. شده 

آقــــای دســــتجردی کــــه از ســــاکنان نزدیک بــــه رودخانه 
اســــت گفت: رودخانه عمومی روســــتا که زمانی مسیری 
از سرچشــــمه های ســــیمینه  آب جاری شــــده  برای عبور 
رود بود یکــــی از راه هــــای انتقال بخشــــی از آب به اراضی 
انتقال  شاهراه  یک  به عنوان  امروزه  بوده،  پایین دســــت 
فاضالب شــــهری و بــــه نوعی مناطق باالدســــتی، شــــده 

است.
وی گفت: نزدیک بــــه 300 خانوار در این منطقه ســــاکن 
هســــتند و وقتــــی گرما می شــــود اصاًل دیگــــر نمی توانیم 

زندگی کنیم که بارها دچار بیماری شده ایم.
، انتظار مــــی رود در ایــــن برهــــه از زمان  بــــه نقــــل از مهــــر
کــــه بیماری هــــای مختلفــــی از قبیــــل کرونا گریبــــان گیر 
در  مشــــکالت  و  مــــوارد  اینگونــــه  و  شــــده  خانواده هــــا 
روســــتاها به ویژه روســــتای دســــتجرد که دچار مشکل 
رودخانــــه فاضــــالب شــــهری همــــدان نیــــز هســــتند که 
آورده مسؤوالن شهرستان  مشکالت بهداشتی را پدید 

توجه ویژه ای به این مطالبه اهالی داشته باشند.

2 کشته بر اثر سانحه رانندگی در همدان
پلیس  رئیس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
راه اســــتان همــــدان گفــــت: بر اثــــر برخورد 
یک دســــتگاه ســــواری پراید با تریلر در سه 
کیلومتری بعد از صالح آباد به ســــمت قروه 

سنندج 2 سرنشین پراید جان باختند.
به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیزی 
روز شــــنبه اظهــــار کرد: ســــاعت 23 شــــب 
گذشــــته یک دستگاه سواری پراید به علت 
حرکت خالف جهت در مســــیر صالح آباد با 
تریلــــر که از همدان به ســــمت قروه در حال 
تردد بود برخورد کــــرده و منجر به مرگ هر 2 

سرنشین این وسیله نقلیه شد.
از عوامل بروز ســــوانح  کرد: یکی  وی اضافه 
فوتی که این روزها نیز رو به افزایش اســــت 

حرکــــت خالف جهــــت خودروهــــا و رعایت نکــــردن حق 
تقدم هنگام ورود از فرعی به اصلی است.

رئیــــس پلیــــس راه اســــتان همــــدان افــــزود: بــــه منظور 
پیشــــگیری از بروز ســــوانح فوتی، دوربرگردان های آنتنی 
حذف شــــده و دوربرگردان ها در مســــافت باال از ورودی 

مسیر فرعی به اصلی ایجاد شده است.
وی ادامــــه داد: برخــــی رانندگان هنــــگام ورود از فرعی به 

اصلی برای ورود به خط برگشــــت برای اینکه مســــافتی را 
به منظور دور زدن نپیمایند خالف جهت وســــایل نقلیه 
در قسمت شــــانه خاکی و گاهی مواقع از سطح آسفالت 
حرکــــت کرده و در نزدیکترین دوربرگردان اصالح مســــیر 

می کنند.
از  شــــماری  همچنیــــن  کــــرد:  بیــــان  عزیــــزی  ســــرهنگ 
از فرعی به اصلی حــــق تقدم را  راننــــدگان هنــــگام ورود 

رعایــــت نکرده و عامل بروز ســــوانح 
می شوند. رانندگی 

وی گفــــت: روز گذشــــته در ســــانحه 
- تویســــرکان  دیگــــری که در جــــوکار
رخ داد بر اثــــر واژگونی ســــواری پراید 
جان  نقلیه  وســــیله  این  سرنشــــین 
خود را از دســــت داد که طبق بررسی 
کمربند  از  ایــــن سرنشــــین  پلیــــس، 

ایمنی استفاده نکرده بود.
رئیــــس پلیــــس راه اســــتان همدان 
سرنشینان  همه  استفاده  کرد:  بیان 
خودرو از کمربنــــد ایمنی هنگام تردد 
در جاده هــــای بــــرون شــــهری الزامی 
هنگام  سرنشینان  از  برخی  اما  است 
رســــیدن به پلیــــس راه اقدام به بســــتن کمربنــــد ایمنی 

می کنند.
ســــرهنگ عزیزی اضافه کرد: با توجه بــــه بارش باران هم 
اینــــک بســــیاری از جاده های برون شــــهری این اســــتان 
خیس و لغزنده اســــت و شب گذشــــته به علت ریزش 
برف در ارتفاعات، تردد از سه گردنه همه کسی، اسدآباد 

و سوباشی بدون زنجیرچرخ امکان پذیر نبود.

فرماندار رزن؛

رفع مشکل آب آشامیدنی 
37 روستای رزن

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار رزن گفت: 
مشکل آب آشامیدنی 37 روستای شهرستان رزن 

با تکمیل چهار مجتمع آبرسانی رفع شد.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید رضا ســــالمتی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ما حضور 
حماســــی مردم در انتخابات و مشــــارکت حماســــی 

مردم در صحنه های مختلف مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه رزن شــــرایط خوبی را در بین استان 
و کشــــور دارد، ادامه داد: برنامه دشمن فروپاشی از 

درون کشور بوده است.
فرمانــــدار رزن ادامــــه داد: یکــــی دیگــــر از جلوه های 
پشــــتوانه داشــــتن نظام این اســــت که در شرایطی 
کــــه حتــــی دارو را بر ما بســــته اند، ولــــی مردمی داریم 
که اعتقــــاد دارند به ایــــن راه و از اعتقادشــــان کوتاه 

نیامدند.
وی با اشــــاره به اینکه مردم با هدایت های حکیمانه 
رهبری انقالب اسالمی دشــــمنان را در عرصه تحریم 
مغلوب کرده انــــد، ادامه داد: دشــــمن امروز متوجه 

شده با ملتی ایستاده روبه رو است.
ســــالمتی با بیان اینکــــه وظیفه ما مســــؤوالن این 
اســــت که قدر این نعمت مــــردم را بدانیم، افزود: در 
آغاز کار ما در شهرستان هشت واحد تعطیل بودند 
و زیرساخت های شهرک صنعتی چندان آماده برای 

رشد فضای صنعتی شهرستان نبود.
وی ادامه داد: برخــــی واحدها موافقت اصولی گرفته 
بودند، اما فعالیت نمی کردند، در حوزه کشــــاورزی با 

چالش مهم الگوی کشت پرمصرف مواجه بودیم.
فرماندار رزن با بیان اینکه مبارزه با چاه های غیرمجاز 
دومین چالش ما بود که منابع ما را با مشکل مواجه 
کرده بود، گفت: برای کنارگذر و کمربندی کار خاصی 

در زمان آغاز کار ما انجام نشده بود.
ســــالمتی با بیــــان اینکه مــــا باید در شهرســــتان ید 
واحده می شــــدیم تا به موفقیت برســــیم، گفت: در 
بحث احیای واحدهای صنعتی شــــهرک صنعتی 11 
واحد تولیدی به طور کامل احیا شــــده است و فقط 

سه عدد واحدها در تملک بانک است.
وی از توســــعه چند واحــــد خبر داد و افزود: در ســــر 
درود بــــا چهــــار مجتمع آبرســــانی و زیرپوشــــش قرار 
گرفتن 37 روستا مشــــکل آب آشامیدنی روستاها 

رفع شد.
، فرماندار رزن از بهســــازی 45 روســــتا،  به نقل از مهر
آســــفالت 26 کیلومتر راه روستایی و ساخت هفت 
مدرســــه در دوره مدیریــــت خــــود در رزن خبر داد و 
افــــزود: پروژه بزرگ خرس ســــفید شــــمال کــــه با 60 
میلیون دالر و ســــرمایه گذار خارجی و اشــــتغال زایی 
300 نفر اســــت نیز در آســــتانه انجام مراحل اجرایی 

قرار دارد.

عمل جراحی ارتوپدی 
تحت بلوک عصبی اگزیالری 

در اسدآباد

درمــــان  معــــاون  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
از انجام عمل  دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد 
جراحی ارتوپــــدی تحت بلوک عصبــــی اگزیالری برای 

اولین بار در بیمارستان قائم )عج(خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، عاطفه ســــمایی از انجام عمل 
جراحی ارتوپــــدی تحت بلوک عصبــــی اگزیالری برای 

اولین بار در بیمارستان قائم )عج( خبر داد.
وی اظهار کــــرد: بــــرای بیمارانی که به دلیل شــــرایط 
جســــمی و بیماری های زمینه ای امکان بیهوشــــی و 
انجام عمل جراحی وجود ندارد، می توان از این روش 

استفاده کرد.
معاون درمان دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد 
خســــروی،  دکتــــر  اقدامــــات  از  قدردانــــی  ضمــــن 
متخصص بیهوشــــی و دکتر موالنایــــی، متخصص 
ارتوپدی بیمارســــتان گفت: اولین اقدام روی مردی 
40 ســــاله با سابقه آســــم و تنگی نفس شدید انجام 
شــــد که بــــه دلیل شکســــتگی دیســــتال رادیوس 

نیازمند عمل جراحی بود.
وی افزود: ابتال به آســــم شــــدید و شــــرایط نامساعد 
ریــــوی و تنگــــی نفس امــــکان بیهوشــــی عمومی را 
فراهم نمی کرد که با پذیرش خطر جراحی توسط این 
پزشــــکان جراحی بیمار بدون درد و در شــــرایطی که 

کامال هوشیار و بیدار بود صورت گرفت.
به نقــــل از فــــارس، وی بیــــان کرد: دو ســــاعت بعد 
هم چون بیمار هیچ گونه داروی مخدر و بیهوشــــی 
دریافت نکــــرده بود با حال عمومــــی خوب مرخص 

شد.

خبــر



به موجب پرونده اجرائی 9900451 موضوع ســند رهنی شــماره 124525 تنظیمی دفتر اســناد رســمی شــماره 4 نهاوند، بانک کشــاورزی فیروزان جهت وصول مبلغ 
732888821 ریال )هفتصدوسی ودو میلیون و هشتصدوهشتادوهشت هزار هشتصدوبیست ویک ریال( موضوع الزم االجرا و خسارت تأخیر الی یوم الوصول علیه آقای ارصالن 
کیانی و آقای مســیب ســلگی مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت، اجرائیه صادره به متعهدین ابالغ گردیده سپس بنا به تقاضای بســتانکار مورد وثیقه برابر نظریه مورخ 
1399/9/7 کارشــناس رســمی دادگستری مورد ارزیابی که ارزش و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد: ششــدانگ یک باب عمارت پالک 2552 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 3 حوزه ثبتی نهاوند اســتان همدان به مســاحت 135/1 سانتی مترمربع که به نام ارصالن کیانی فرزند حیدر سند مالکیت صادر گردیده بنا به اظهار کارشناس رسمی 
دادگستری: واقع در شهرستان نهاوند، شهر گیان و به قیمت 1/440/800/000 ریال )یک میلیارد و چهارصدوچهل میلیون هشتصد هزار ریال( ارزیابی گردیده و محدود است 
به حدود: شماال:ً در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول درب و دیوار به طول )2/51( دو متر و پنجاه ویک سانتیمتر به خیابان دوم دیواریست به طول )5/9( پنج 
متر و بیست ونه سانتیمتر به باقیمانده 15 اصلی سوم دیواریست به طول )8/49( هشت متر و چهل ونه سانتیمتر به باقیمانده 15 اصلی، شرقا:ً دیوار بدیوار به طول )12/00( 
دوازده متر به شــماره سیصدوسی وهشــت فرعی، جنوبا:ً دیواریست به طول )8/49( هشت متر و چهل ونه ســانتیمتر به باقیمانده 15 اصلی، غربًا: در سه قسمت که قسمت 
دوم آن جنوبی اســت اول دیواریســت به طول )5/97( پنج متر و نودوهفت ســانتیمتر به باقیمانده 15 اصلی دوم دیواریست به طول )3/35( سه متر و سی وپنج سانتیمتر به 

باقیمانده پانزده اصلی سوم دیواریست به طول )11/00( یازده متر به باقیمانده پانزده اصلی. 
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 1399/12/04 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی مزايده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 

م.الف 920
محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند 
تاريخ انتشار: 1399/11/19

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/19         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابر رأی شــماره 1399603266034001024 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همــدان - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه خداداد فرزند عبداله به شماره شناسنامه 1071 صادره 
از همدان در ششدانگ یک قطعه چهار دیواری محصور  به مساحت 253/52 
مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی واقــع در حومه بخش دو خریداری از 
مالک رسمی آقای ابوالحســن حصارخانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

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

م.الف 1589
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/19         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابر رأی شــماره 1399/1502 مورخه 1399/11/04 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یوســف کرمی فرزند حسن کرم به شماره شناســنامه 4114 صادره از - در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 159/69 مترمربع در قسمتی 
از پالک 51 فرعی از 2220 اصلی واقع در اســدآباد، کمربندی شــهدا خریداری 
با واســطه  از مالک رســمی مرحوم آقای صفرعلی قهرمانی محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، 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.

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

م.الف 467

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/19         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

برابر رأی شــماره 1399/1503 مورخه 1399/11/04 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
اردالن مقصودی فرزند ماشــااله به شــماره شناســنامه 248 صادره از - در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 159/69 مترمربع در قسمتی 
از پالک 51 فرعی از 2220 اصلی واقع در اســدآباد، کمربندی شــهدا خریداری 
با واســطه  از مالک رســمی مرحوم آقای صفرعلی قهرمانی محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، 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.

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

م.الف 465
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تويسرکان
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/19         تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/12/04

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004001030 مورخــه 1399/10/30 تصرفــات مفــروزی و مالکانه مهدی 
اشــترانی بــه شــماره ملــی 3978879522 فرزند محمد شــا متقاضی پرونده کالســه 
1398114426004000063 در ششــدانگ یــک باب ســاختمان به مســاحت 683/11 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 18 اصلی واقع در بخش 4 تویسرکان به آدرس: تویسرکان، 
روستای اشتران، کوچه شهید هوشنگ اشترانی خریداری از آقای خدمتعلی اشترانی انتقال 
ملک از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامــه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در 
صورتی که شــخص یا اشــخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار 
این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید عرض حال جهت 
ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. در غیر 
ایــن صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 
تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه 

خواهد داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تويسرکان

محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملك نهاوند م.الف 

احترامــاً نظر بــه اینکه برابر ســند انتقال شــماره 33815 مورخه 
1362/04/05 دفتر 19 نهاوند جنابعالی به عنوان معامل ششــدانگ 
پــالک 3507 اصلی بخش 1 نهاوند مع الواســطه به آقایان عبدالرضا 
بیات و محمدرضا شــادفر قطعی منتقل نموده اید و اینک مســاحت 
پــالک مذکــور از 2530 مترمربع بــه 25/2653 مترمربع به مقدار 
25/123 متر اضافه مســاحت داشته اســت که مابه التفاوت مساحت 
مورد انتقال به مبلغ 422 ریال توســط متعامل سند فوق به حساب 
صندوق ثبت به نام شــما تودیع گردید. مقتضی است جهت دریافت 
وجه مذکور با این اداره مراجعه نمائید. بدیهی اســت در صورت عدم 
مراجعه پس از گذشت ده سال به حساب دولت انتقال خواهد یافت. 

آقای حیدر شهبازی فرزند داربلوط 

م.الف 927

احترامــًا بدینوســیله از کلیه ســهامداران یــا نمایندگان قانونــی آنها دعوت 
طــور فوق العــاده شــرکت  بــه  عــادی  می شــود در جلســه مجمــع عمومــی 
مهندســین مشــاور هکمتانــه آب که رأس ســاعت 16 روز سه شــنبه مورخه 
99/11/28 در محــل دفتــر شــرکت واقــع در همدان، ســی متری ســعیدیه، 

مجتمع اداری -  تجاری سعیدیه تشکیل می گردد، شرکت فرمایید.
   دستور جلسه:  

• 1- اســتماع گــزارش هیأت مدیــره و بــازرس قانونــی شــرکت در مــورد 
عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 98/12/29 

• 2- تصویب ترازنامه و عملکرد سال مالی 1398
• 3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400

• 4- سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد.

گهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی آ
به طور فوق العاده

شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب )سهامی خاص(

هیأ ت مدیره شرکت مهندسین مشاور هکمتان آب

19 بهمن 1399    شـــماره 4731 یکشـــنبه   

4
: رئیس اتحادیه کانون های وکالی کشور

خود نظارتی را در کانون های وکال 
تشدید می کنیم

اتحادیه  رئیــــس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران گفت: 

خود نظارتی را در کانون های وکال تشدید می کنیم.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، جعفر کوشــــا روز 
پنجشــــنبه در نشســــت خبری اظهار کــــرد: برگزاری 
آزمون یکی از محورهای فعالیت کانون وکال اســــت 
که به طور معمول در آذرماه برگزار می شد اما امسال 
به علت شــــیوع کرونا به اســــفندماه موکول شــــده 

است.
وی با بیان اینکه برگزاری آزمون را به عهده ســــازمان 
ســــنجش قرار دادیم، ادامه داد: سؤاالت این آزمون 

استاندارد است و امنیت باالیی دارد.
رئیس اسکودا مطرح کرد: اگر قرار باشد وکالت فقط 
یک شغل صنفی باشــــد دیگر چرا باید وکال سوگند 
یاد کنند؟ درست است که حق الوکاله می گیرند اما 

معاضدت هم می کنند.
کوشا در ادامه با اشــــاره به حق الزحمه وکال بیان کرد: 
بــــرای انجام فعالیت های حقوقی تعرفــــه و آیین نامه 
داریم، هیچ وکیلی خــــارج از تعرفه نمی تواند هزینه ای 
دریافت کند و در امور غیرتعرفه ای مانند پرونده های 

کیفری حق الوکاله به صورت توافقی است.
وی بــــا بیــــان اینکه در حــــال حاضــــر 25 کانون وکال 
در کشــــور وجــــود دارد اظهــــار کــــرد: 60 هــــزار وکیل 
زیرنظر این کانون هــــا فعالیت می کنند و این کانون 
100 ســــال قدمــــت دارد و تــــالش می کنــــد در میان 

کانون های استانی وحدت رویه ایجاد کند.
کوشــــا در ادامــــه تصریح کــــرد: امنیت شــــغلی وکال 
بســــیار ضعیف اســــت، نیاز به حمایــــت و صیانت 
داریم و امیدواریم این نهاد را طوری سر پا نگاه داریم 

تا بتوانیم از حقوق عمومی مردم دفاع کنیم.
وی از فعالیــــت 100 هــــزار وکیــــل در قــــوه قضائیه و 
کانون وکال خبر داد و گفت: برخی پول تمدید پروانه 
وکالت خود را ندارند و شــــرایط به گونه ای نیست که 
ما کمبود وکیل داشته باشــــیم بلکه تعداد وکالیی 

که داریم در برابر پرونده های قضایی زیاد است.
وی بــــا بیان این کــــه طبق اصل 35 قانون اساســــی 
مردم حق انتخــــاب وکیل را دارند، خاطرنشــــان کرد: 
اگر طرحی ایجاد کنیم که داشتن وکیل در پرونده ها 
الزامی باشــــد می تواند مشکالت زیادی را حل و برای 

جوانان اشتغال زایی کند.
رئیس اسکودا در رابطه با وضعیت ارتباط این اتحادیه با 
قوای سه گانه اظهار کرد: کانون ها و اتحادیه در بسیاری 
از موارد منفعل بودند اما االن سیاستی که داریم فعال 
اســــت و تالش می کنیم خودمان طرحــــی ایجاد کنیم 
و لوایحــــی به دولت پیشــــنهاد بدهیم، با کمیســــیون 
حقوقی و قضایی مجلس نیز ارتبــــاط داریم اما با وجود 
اینکه از پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی آن 
خواستیم از ما در جلساتشان دعوت کنند و در شورای 
عالی قضایی شرکت کنیم که در عمل این اتفاق رخ نداد.

کوشــــا در رابطه بــــا مســــؤولیت تربیــــت وکال بیان 
کرد: تربیت وکال دو جانبه اســــت و توســــط ما و قوه  
قضائیه رخ می دهد. ما کارآموزی و کارگاه هایی برگزار 
می کنیم و قوه  قضائیه با در اختیار قرار دادن پرونده 

به آنها روند تربیت وکیل را ادامه می دهد.
از  درصــــد   40 کــــرد:  خاطرنشــــان  پایــــان  در  کوشــــا 
پرونده های ورودی به دســــتگاه قضایــــی مربوط به 
ســــوانح رانندگی، نداشــــتن گواهینامــــه و تخلفات 

بهداشتی است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:خبــر

انتظارها از مجلس جدید 
فعالیت به نفع مردم است

قوانین دست و پا گیر مانع »جهش تولید« است

وه خبر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در  هگمتانــــه، گر
کید بــــر اینکه قوانین دســــت و  اســــتان همدان بــــا تأ
گفت:  رگ تحقق شــــعار ســــال است  از موانع بز گیر  پا 
مردم  نفــــع  به  فعالیــــت  جدیــــد  مجلــــس  از  انتظارهــــا 

. ست ا
شــــعبانی  حبیب اهلل  آیــــت اهلل  هگمتانه،  گــــزارش  بــــه 
در دیــــدار بــــا نائب رئیس مجلس شــــورای اســــالمی، 
بــــا بیــــان اینکه مجلــــس یازدهــــم هــــم در عمل و در 
مجلس  یک  که  داده  نشــــان  انقالب  رهبر  فرمایشات 
انقالبی اســــت، اظهار کرد: اینکه رهبــــر معظم انقالب 
از  چه  مجلس  ایــــن  همانند  مجلســــی  کمتر  فرمودنــــد 
نظــــر انقالبی گری و چــــه از نظر افراد و چینش شــــکل 
گرفته اســــت، عالوه بر ایجاد مســــؤولیت های قانونی 
بــــرای نماینــــدگان، یک مســــؤولیت شــــرعی هم برای 

کرد. خواهد  ایجاد  مجلس 
ود: وقتــــی مقام معظــــم رهبری ایــــن مجلس  وی افــــز
را انقالبــــی می داننــــد، بایــــد نماینــــدگان مجلــــس نیز 
باشند  داشته  مراقبت  بســــیار  ویژگی  این  به  نســــبت 
وز بیشــــتری داشــــته  ایــــن انقالبی گــــری ظهور و بر که 

. شند با
امــــام جمعــــه همدان بــــا بیــــان اینکه در تــــوده مردم 
در  یع  ســــر تحوالت  انجــــام  مجلس  ایــــن  از  انتظــــارات 
کشــــور بود گفت: درســــت اســــت در واقعیت چنین 
مجلس  ایــــن  از  آنچه  اما  نیســــت،  امکان پذیر  چیــــزی 
با مــــردم و انجام  ود، همراهی مســــؤوالن  انتظــــار می ر

فعالیت هایی به نفع مردم اســــت.
کید بر اینکــــه این اتصــــاف، زمینه هایی برای  وی بــــا تأ
می کند،  ایجــــاد  مجلــــس  تخریب  جهــــت  در  عــــده ای 

و  مجلس  برای  که  مســــائلی  اوقات  گاهی  کرد:  عنوان 
وایای  ز از  آنکه  علــــت  به  و  می شــــود  ایجاد  نمایندگان 
تحلیل  و  تخریــــب  به  منجر  نمی شــــود،  دیده  مختلــــف 

اشتباه و ســــوء استفاده می شود.
بــــا اشــــاره  نماینــــده ولــــی فقیــــه در اســــتان همــــدان 
بــــه فرمایشــــات رهبــــر انقــــالب در دیــــدار بــــا جمعی از 
مداحــــان، یادآور شــــد: اینکــــه رهبر انقالب بــــر رعایت 
ادب و اخــــالق در گفتمــــان سیاســــی ما و توســــعه آن 
کید دارند، نشــــان دهنده اهمیت این مساله است. تأ
این  تــــا  اســــت  تالش  در  دشــــمن  کــــرد:  یــــح  تصر وی 
بنابراین  دهد،  جلوه  ناکارآمــــد  مجلس  یک  را  مجلس 
معنای  به  را  خودش  انقالبی گری  مجلــــس،  امیدواریم 

وز دهد. واقعــــی در جامعه ظهور و بر
امام جمعــــه همدان با بیان اینکــــه یکی از ویژگی های 
گفت:  آن اســــت  این مجلس، نظم برگزاری جلســــات 
حاکم  نظم  می شود  برگزار  مجلس  جلســــات  که  زمانی 
وز اجتماعــــی پیدا می  کنــــد و مردم  آن، ظهور و بــــر بــــر 

می کنند. مشاهده  را  این 
کید  وی در قســــمت دیگــــری از صحبت های خــــود با تأ
کارهای  از ســــخت ترین  گــــذاری یکــــی  بر اینکــــه قانون 
انحراف  که  قانونــــی  تدوین  کرد:  مطرح  اســــت  مدیریتی 
ایجاد نکند و مبتنی بر واقعیت باشــــد، کاری ســــخت و 
فنی اســــت اما مســــائلی نیز در این رابطه بایــــد مد نظر 

باشد.
ود: در بعضی از مبانی اســــالم،  آیــــت ا... شــــعبانی افــــز
کــــه ممکن بوده، کم شــــده  تــــا جایی  الزامی  قوانیــــن 
و دایــــره مباحــــات توســــعه یافته و الزامــــات زیادی را 

است. نکرده  ایجاد 

وی بــــا بیان اینکه یکی از تفاوت های اســــالم با ادیان 
دیگر در نحوه قانون گذاری و کاهش الزامات اســــت، 
به  قانون گذاری  در  تــــا  باید  نیــــز  مجلس  کــــرد:  عنوان 
اجتماعی  الزامــــات  ایجاد  چراکــــه  کند  توجه  مبنــــا  این 

گرفت. خواهد  را  کشور  توســــعه  سرعت  زیاد، 
قوانیــــن  همــــدان  اســــتان  در  فقیــــه  ولــــی  نماینــــده 
مصوبــــی که الزامــــات فراوانی را ایجاد کــــرده را مانع از 
رشــــد اقتصــــاد و عرصه تولیــــد دانســــت و اظهار کرد: 
کردن برخی  این مجلــــس می تواند اقدام به پیراســــته 
از قوانین گذشــــته کند و حتی اگــــر برخی از قوانین در 
کشور  نفع  به  نیز  شــــود  نســــخ  تولید  جهش  راســــتای 

بود. خواهد 
کید بر اینکه قوانین دســــت و پا گیر از موانع  وی بــــا تأ
از  گفــــت: در بعضی  رگ تحقق شــــعار ســــال اســــت  بز
کاری  نمی خواهد  مدیــــری  می کند  فکر  انســــان  موارد 
اســــت  قوانینی  گرفتار  مدیــــر  همان  اما  شــــود،  انجام 

کند. رها  قانون  دار  و  گیــــر  از  را  خودش  نمی تواند  که 
آیت ا... شــــعبانی یادآور شد: اگر اســــالم منطقه الفراغ 
را توســــعه داده اســــت، ما هــــم در قوانیــــن باید این 

موضوع را مد نظر داشــــته باشیم.
از  فــــارغ  باید  قوانیــــن  تصویــــب  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
عنوان  باشد،  جناحی  مباحث  و  رســــانه ای  فشــــارهای 
باشــــد،  نظر  مد  باید  قوانیــــن  تصویــــب  در  آنچه  کــــرد: 
وز مصوب  منافــــع و مصالح ملی اســــت، قانونی که امر
40 ســــال آینده در کشور اثر  می شــــود ممکن است تا 
داشــــته باشــــد و مانند تصمیم یک مدیر نیست که با 

کند. آمدن مدیر دیگــــر تغییر 
بایــــد  مجلــــس  ایــــن  گفــــت:  همــــدان  جمعــــه  امــــام 
از  فــــارغ  و  باشــــد  مــــردم  منافــــع  تامین کننــــده 
آنچــــه منافــــع جامعه اســــت را پیگیری  سیاســــی کاری 
مجلس  ایــــن  از  وز  امــــر بــــه  تــــا  کــــه  موضوعــــی  کنــــد، 

. یم ه ا ید د

از  امــــام)ره( بارهــــا حمایت  اینکــــه  بــــه  بــــا اشــــاره  وی 
کرده انــــد، اظهار  ومــــان و مســــتضعفان را مطــــرح  محر
که  اســــت  مراکز  بر  تمرکز  مــــا،  مشــــکالت  از  یکی  کرد: 
ایــــن عرصــــه برنامه  ود در  بــــا ور امیدواریــــم مجلــــس 

باشد. داشــــته  زدایی  تمرکز  برای  جامعی 
آیت ا... شــــعبانی بــــا بیان اینکــــه باید توجه بیشــــتری 
همــــدان  در  گفــــت:  شــــود،  اســــتان ها  از  برخــــی  بــــه 
وشــــیمی یــــک و نیــــم ســــال در تهیــــه مــــواد اولیه  پتر
وســــت، مــــوادی که در داخل کشــــور  وبر با مشــــکل ر
یا  و  افراد  از  بعضــــی  منافع  گاهــــی  اما  می شــــود،  تولید 
شــــرکت ها اجازه این کار را نمی دهد کــــه مجلس باید 

کند. ود  ور جدی  مسائل  این  در 
بین  در  وحــــدت  نیازمند  وز  امــــر اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
بین  وحدت  نتیجه  کرد:  عنوان  هســــتیم،  مســــؤوالن 
مســــؤوالن باید رفع مشــــکالت جامعه باشــــد و مردم 

کنند. مشاهده  را  آن  آثار 

یک مهندس عمران:

قرارگیری پروژه ای با زیربنای 90هزار متر در معبر 24 متری منطقی است؟
هگمتانه، گروه خبر همدان: یک مهندس عمران و مجری 
پروژه هــــای عمرانی با انتقاد از اهمال  بعضی از مســــؤوالن 
نسبت به پروژه »اسکای مال« گفت: چرا باید سرمایه گذار 
این پروژه قبل از دریافت مجوز شــــروع به ســــاخت و ساز 
کند آن هم با آســــیب ها و هزینه هایی که در آینده به شهر 

تحمیل می کند؟
به گــــزارش هگمتانه، مســــعود صالحی با اشــــاره به اینکه 
بزرگ ترین نقد بر پروژه »اســــکای مــــال« همدان تبعیضی 
اســــت که در مقابل دیگر پروژه های استان وجود داشته 
اســــت اظهار کرد: نگاه بــــه این پروژه کامــــال تبعیض آمیز 
است و به اسم حمایت از سرمایه گذار موارد قانونی در آن 

زیر پا گذاشته شده است.
وی بیــــان کــــرد: در تغییــــر کاربری ایــــن زمیــــن از اداری به 
تجاری که باید به کمیســــیون ماده »5« می رفت و تفکیک 
می شــــد، روند طی شــــده اما پیش نویس کمیته فنی این 
کمیســــیون نســــبت به تغییر کاربری و مصوبات، نکات 
دیگری داشــــته مبنی بر اینکه آنجا 30 تــــا 35 درصد تراکم 
داشته باشــــد، یعنی از 9 هزار متر 3 هزار متر ساخته شود 

و بقیه باید باز بماند.
عمرانــــی  پروژه هــــای  مجــــری  و  عمــــران  مهنــــدس  ایــــن 

اجتماعی  تأثیــــرات  همجواری،  ترافیک،  کرد:  خاطرنشــــان 
و فرهنگــــی نکاتی اســــت که در کمیســــیون »5« بررســــی 
می شــــود که کمیته فنی این کمیســــیون نیز بررسی فنی 
دارد و بعــــد پیشــــنهاد را به کمیســــیون می دهد، مدیران 
آن دســــتگاه ها نیز بر اســــاس این پیشــــنهادها نکاتی را 
تصویب می کنند کــــه این اتفاق در پروژه »اســــکای مال« 
نیفتاده و فقط در کمیســــیون تصویب شده بدون اینکه 

به نکات فنی نگاهی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه به خاطر حریم های امنیتی در خیابان 
شهیدان دیباج از تقریبا 20 سال پیش مردم منطقه اجازه 
نداشــــتند خانه های خود را بیش از ســــه طبقه بســــازند و 
این موضوع همچنــــان ادامه دارد گفت: آنها بیشــــتر از 9 
متر ارتفاع اجازه ســــاخت ندارند اما به یکباره یک پروژه ای 
به این شکل که سه طبقه 5 متری و یک همکف 5 متری 
جمعا 20 متر و دو طبقه مازاد بر آن نیز می دهند و می شود 
30 متر و نقشه های این پروژه حاکی از آن است که 31 متر 

ارتفاع دارد.
صالحی یادآور شــــد: این در حالی اســــت که مردم منطقه 
طی 20 ســــال گذشــــته به لحــــاظ مالی خیلی در خســــران 
بودند و نتوانســــتند خانه هــــای خود را بــــه آن میزانی که 

بسازند. می خواهند 
وی با اشــــاره به اینکه این تبعیض وارد اســــت و مردم هم 
این اتفاقات را می بینند افــــزود: طبق گزارش میدانی که از 
آن منطقه داشــــتیم مردم منطقه نســــبت به این مسئله 

بغض فرو خورده ای دارند.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه نکتــــه دیگر ایــــن اســــت که در 
مجتمع های تجاری بــــه هیچ وجه این تراکــــم را نمی دهند 
اما برای این مجتمع تبعیض قائل شــــده اند افزود: محل 
قرارگیری این پروژه نیز حرف دارد که باید کمیسیون ماده 
»5« آن را بررسی می کرد؛ باید دید محل قرارگیری یک پروژه 
حــــدود 90 هزار متــــر زیربنا در یک معبــــر 24 متری منطقی 

؟! است یا خیر
صالحــــی با بیــــان اینکــــه اکثر پروژه هــــای تجاری بــــزرگ در 
شــــهرهای بزرگ کشــــور بیرون شــــهر یا کنار شهر ساخته 
می شوند و یا با مرکز شهر حداقل 10 کیلومتر فاصله دارند 
گفــــت: این پروژه با مرکز شــــهر همدان حــــدود یک و نیم 

کیلومتر فاصله دارد و در معبر 24 متری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اشــــتباهاتی در کشــــور اتفــــاق افتاده و 
نمونــــه آن ایجاد پروژه »کوروش مال« در بزرگراه ســــتاری 
 ، تهران اســــت افزود: در یک بزرگراه با عرض معبر 60 متر

یــــک پروژه تجاری ایجاد شــــده که از پــــروژه 90 هزار متری 
»اسکای مال« هم کوچکتر است، با این قاعده که پروژه 
کوچکتــــر و زیربنــــا کمتر اســــت و در معبــــر 60 متری قرار 

گرفته است.
ایــــن مهندس عمــــران ادامــــه داد: گزارش های ســــازمان 
حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هر روز بدون استثنا 
در این بزرگراه مقابل پروژه این است که ترافیک سنگینی 
وجــــود دارد اما چطور می شــــود به پروژه 90 هــــزار متری در 
خیابان 24 متــــری در مرکز شــــهر همدان کــــه بزرگراه هم 
نیســــت یعنی یک گره ترافیکی ابتدای شــــکریه، چهارراه 
، ابتدای دیباج و ابتدای سعیدیه وجود دارد، اجازه  پاستور

ساخت در این فضا با این وسعت زیاد داده می شود؟
وی گفــــت: همجواری این پــــروژه با دو بیمارســــتان اتفاقا 
مزید بر علت اســــت که ایــــن پروژه در آنجا نباید ســــاخته 
شــــود، چون اگر به هر دلیلی خودروی اورژانس بخواهد از 
مســــیر میرزاده عشــــقی، چه از باال یا پایین و یا از شهیدان 
دیبــــاج و پاســــتور بیاید و بیمار را به بیمارســــتان ســــینا یا 
فرشــــچیان برســــاند، با ترافیک این پروژه مواجه اســــت و 

امکان حرکت نخواهد داشت.
صالحی افــــزود: به گفته صاحبــــان پروژه آنجــــا در روزهای 

پنجشنبه و جمعه حداقل 10 هزار نفر بازدیدکننده خواهد 
داشــــت و فرض بر این تعداد باشــــد، چه تعداد خودرو به 
این معبر اضافــــه می کند؟ حتی اگر پارکینــــگ هم تأمین 
کرده باشند، خودروها از خیابان میرزاده عشقی یا پاستور 
می خواهند داخل این مجتمــــع بروند و از این خیابان هم 
عبور می کننــــد که اگر یک آمبوالنس در ترافیک بماند چه 

کسی پاسخ گوست؟
این مهندس عمــــران با بیان اینکه 2 هــــزار و 500 میلیارد 
تومان از ســــرمایه مردم که می تواند هزاران مشــــکل را در 
شــــهر حل کند فقط باید برای تعریض خیابانی که در حال 
حاضر ضرورتــــی ندارد، هزینه شــــود گفــــت: از طرف دیگر 
اگر بخواهند تقاطع همســــطح ایجاد کنند که مشــــابه آن 
در شــــهر وجــــود دارد، نارضایتــــی زیادی ایجاد می شــــود و 
هزینه های زیادی خواهد داشت و مانند پل های شریعتی 

و تختی مشکل آفرین خواهد بود.
به نقل از فارس، وی خاطرنشان کرد: در طرح جامع شهری 
همدان خیابان هــــای اصلی حلقه اول پیــــاده راه خواهند 
شــــد و اصوال ایجاد پل شریعتی و تختی کامال اشتباه بوده 
و واقعــــا این همــــه هزینه های اشــــتباه کجا مــــی رود و چرا 

مدیریتی روی آن نیست؟!

امروز پایان بارش ها
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: در پی فعالیت 
یک موج ناپایدار در آسمان همدان، بارش باران بیشتر نقاط را فرا گرفت و موجب طراوت هوای این 

استان شد که تا امروز ادامه دارد.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز شــــنبه افزود: بر اســــاس بررســــی داده ها و 
، تمام ابری، همراه با بارش پراکنده باران و  نقشه های پیش یابی هواشناسی، آســــمان استان امروز

ریزش برف در مناطق کوهستانی، گاهی رعد و برق و وزش مالیم باد پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد: به دنبال بررسی نقشه های ماهواره ای، بیشتر بارش های این سامانه، در نیمه غربی 

و جنوبی رخ می دهد.
باقری شکیب عنوان کرد: این سامانه بارشی تا بعد از ظهرامروز در بیشتر نقاط استان فعال است 

و پس از آن به تدریج از سمت شرق خارج می شود.
وی اضافه کرد: بارش های باران این ســــامانه روز جمعه به اوج خود رسید و در ارتفاعات کوهستانی 

استان به صورت ریزش برف، نمایان شد.

کارشــــناس اداره کل هواشناســــی همدان ادامه داد: پس از خروج این سامانه، دمای هوای بیشتر 
نقاط استان بین سه تا پنج درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

وی بیان کرد: در روز جمعه شهر کرفس از توابع شهرستان درگزین با 30 میلیمتر بیشترین بارش 
اســــتان را داشته و در اسدآباد و ایستگاه باران سنجی دانشگاه بوعلی سینا همدان به ترتیب 28 و 

17 میلیمتر بارش ثبت شده است.
باقری شــــکیب خاطرنشــــان کرد: در روز جمعه، نهاونــــد و مالیر با 14 درجه ســــانتی گراد باالی صفر 

بیشترین و گل تپه با صفر درجه سانتی گراد، سردترین دمای استان را داشته اند.

استان
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5 ایران و جهان

شفاف سازی وزارت صمت
به جای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید وزارت صنعت، 
معــــدن و تجــــارت باید به جای حــــذف قیمت گذاری دســــتوری خــــودرو به دنبال شفاف ســــازی 

هزینه های سربار خودروسازان باشد.
ســــیدجواد حســــینی کیا درباره انتشــــار خبرهایی مبنی بر برگزاری جلســــه  کارگــــروه رفع موانع و 

جهش تولید با موضوع لغو قیمت گذاری دســــتوری خودرو، گفــــت: هرچند حذف قیمت گذاری 
دســــتوری اقدام مناسبی است اما از آنجا که در شــــرایط کنونی واردات خودرو در کشور ما ممنوع 
بوده و شرایط برای خودروسازان رقابتی نیســــت، با آزاد کردن قیمت ها، خودرو گران خواهد شد 

که این موضوع خواسته شرکت های خودروسازی است.
نماینده مردم ســــنقر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در کشــــورهایی که قیمت خودرو 
آزاد اســــت، واردات به راحتی انجام گرفته و تعرفه های آن نیز بســــیار پایین اســــت بنابراین نباید 
آنها را به عنــــوان الگو در نظر گرفت، افــــزود: اگر دولت به دنبال قیمت گذاری خودرو براســــاس 

عرضه و تقاضا اســــت باید راهکاری برای واردات و کاهش تعرفه واردات آن بیاندیشد.

خ ها با آزاد کردن قیمت خودرو � گرانی چهارچر
عضو کمیســــیون صنایــــع و معادن مجلــــس اضافه کرد: آزاد کــــردن قیمت خودرو در شــــرایطی 
که واردات ممنوع اســــت موجب افزایش افسارگســــیخته بهای چهارچرخ ها شــــده و افرادی که 

تاکنون نتوانســــتند خودرو خریداری کنند، خرید خودرو برای آنها به رویا تبدیل می شود.
این نماینــــده مردم در مجلــــس یازدهم با بیان اینکه بــــا آزاد کردن قیمت خودرو، ســــرمایه های 
ســــرگردان به سمت این بازار سوق داده شده و جوالن دالالن افزایش می یابد، ادامه داد: وزارت 
صنعت، معــــدن و تجارت باید به جای حذف قیمت گذاری دســــتوری به دنبال شــــفاف ســــازی 

هزینه های سربار خودروسازان باشد.

انعکاس
کشتار مردم تهران به دستور ژنرال هایزر آمریکایی در بهمن 57

سفیر ایران در مسکو:

هنوز هیچگونه اثر منفی از واکسن روسی کرونا 
گزارش نشده است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سفیر ایران در مسکو با 
بیان اینکه هنوز هیچگونه اثر منفی از واکســــن روسی 
کرونا گــــزارش نشــــده، گفت که در ســــفر تیــــم وزارت 
بهداشــــت به مســــکو درباره تولید مشــــترک واکسن 

گفت وگو خواهد شد.
»کاظم جاللی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو 
در اظهاراتی درباره واکســــن کرونا روســــی »اسپوتنیک 
وی« بــــا یادآوری ایــــن نکته که مــــن صاحب صالحیت 
نیســــتم که دربــــاره مســــائل علمی واکســــن صحبت 
کنم، عنوان کرد: در داخل روســــیه وزیر دفاع روسیه و 
بســــیاری از مسؤوالن روســــی از این واکسن استفاده 

کردند.
و  نظامــــی  وهــــای  نیر کــــه  نکتــــه  ایــــن  ذکــــر  بــــا  وی 
وســــیه هــــم واکســــینه  کادر پزشــــکی ر انتظامــــی و 
شــــدند، خاطرنشــــان کرد: تــــا این زمان که با شــــما 
از  منفی  اثــــر  هیچگونــــه  هنــــوز  می کنیــــم  صحبــــت 
حالی  در  اســــت  نرسیده  گوش  به  وســــی  ر واکسن 
کــــه خبرهایی از عــــوارض برخی واکســــن های دیگر 

می رسد. گوش  به 
سفیر ایران در مســــکو گفت: برخی کشورها از روسیه 
واکســــن خریــــداری کــــرده و برخــــی کشــــورها از جمله 
کشــــورهای اروپایی در حال مذاکره با روس ها هستند 

که از این واکسن استفاده کنند.
جاللــــی با بیــــان اینکه مــــا دو کار را با روس هــــا انجام 
می دهیــــم، اظهار کــــرد: کار اول خرید واکســــن و کار 
دوم تولید مشــــترک اســــت که ان شــــاءاهلل در هفته 
آینده که تیم وزارت بهداشــــت به ریاســــت معاونت 
دارو و غذای این وزارتخانه به مســــکو سفر می کنند، 
مذاکرات انجام می شــــود که بتوانیــــم به زودی تولید 

کنیم. آغاز  را  مشترک 
به نقل از فــــارس، هواپیمای ماهان حامل واکســــن 
کرونــــا که از فرودگاه مســــکو بارگیری کــــرده بود، روز 
پنجشــــنبه در فــــرودگاه امــــام خمینــــی )ره( به زمین 
کرونا  واکســــن  وارداتی  محمولــــه  اولین  و  نشســــت 

شد. بهداشت  وزارت  تحویل 
روز  خارجــــه  وزارت  ســــخنگوی  خطیــــب زاده  ســــعید 
دوشــــنبه در نشســــت هفتگی بــــا خبرنــــگاران گفته 
چندیــــن  و  رفته ایــــم  متعــــددی  مســــیرهایی  بــــود: 
برای  کواکس  کنسرســــیوم  از  واکســــن  دوز  میلیون 
ایران خریداری شــــده اســــت از ســــوی دیگر واکسن 
ایرانــــی - کوبایــــی خریــــداری شــــده و بعــــد از مراحل 
بالینــــی در داخل تولیــــد صورت می گیــــرد. با چین و 
هند گفت وگوهایی خوبــــی صورت گرفته و منتظریم 

شوند. سرعت وارد  که به 

روحانی در جلسات سران قوا 
متعهد به پذیرش اصالحات الیحه بودجه شده بود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیســــیون برنامه 
و بودجه مجلس گفت: آقای روحانی در جلســــه ای که 
با آقای قالیباف داشــــت، تعهد داده بــــود مجلس هر 

اصالحاتی صورت دهد را می پذیرد.
محســــن زنگنــــه عضــــو کمیســــیون برنامــــه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان معاون اول 
رئیس جمهور درباره رد کلیات الیحه بودجه در مجلس 
مبنی بر اینکــــه »اگر اینها بعد از آن نامه یک جلســــه با 
دولت می گذاشتند، مسائل حل می شد«،گفت: ما که 

هر روز با دولت جلسه داشتیم.
وی افزود: اگــــر منظور آقای جهانگیری جلســــه با آقای 
رئیس جمهــــور بود که باید بگوییــــم رئیس جمهور در 
جلســــات قانونی که باید شــــرکت می کرد نیز نیامده و 
معاونان خود را فرســــتاده است اما اگر منظور از جلسه 
تیم سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دولت است 
که باید بگویم که کمیســــیون تلفیق مجلس هر روز با 
حضور اکثر معاونان سازمان برنامه و بودجه مباحث را 
پیگیری کرده و جلســــات برگزار می شد، بنابراین اینکه 
گفته می شــــود اگر جلســــه ای با دولت می گذاشــــتند، 

خیلی جالب نیست.
زنگنه یادآور شــــد: البته آقای جهانگیری باید بداند که 
آقای روحانی به جلســــاتی که در سطح ســــران قوا برگزار 

شده نیز متعهد نبوده است.
عضو کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس بــــا تأکید بر 
این جمله که برخی ها می گویند چــــرا مجلس بودجه را 
در کمیســــیون تلفیق رد نکرد، گفت: از همان ابتدا که 
الیحه بودجه به مجلس تقدیم شد نظر مجلس درباره 
آن منفی بود چون مشــــکالت اساســــی در چهارچوب 
بودجه دیده می شــــد اما آقای روحانی در جلســــه ای که 
با آقای قالیباف داشــــتند و آقای نوبخت هم در اولین 
جلسه کمیســــیون تلفیق که ضبط شده آن هم وجود 
دارد قول دادنــــد که ما آمادگی داریم کــــه این بودجه را 
به مجلس بدهیــــم و مجلس هر اصالحی صورت دهد 
مورد قبول است و آقای روحانی هم تعهد داده بود که 

مجلس هر اصالحاتی صورت دهد را می پذیرد.
وی گفت: اعضای کمیســــیون تلفیــــق مجلس با این 
تعهد آقای روحانی به کلیات بودجه در این کمیسیون 
رأی دادنــــد و آن را تصویــــب کردنــــد اما در مســــیر یک 
ماهه ای که الیحه در کمیســــیون تلفیق بررسی می شد 
شــــاهد آن بودیم که هر بندی که ما تصویب می کردیم 
آقــــای روحانــــی علیــــه آن مصوبات  فردای همــــان روز 
صحبــــت می کند به عبارتــــی عماًل التــــزام عملی دولت 
به تعهداتی که در جلســــات متعدد قبل از آغاز بررسی 

بودجه داده بود، رعایت نشد.
زنگنه با اشــــاره به جلسه رأی گیری کلیات الیحه بودجه 
در صحــــن علنی مجلس گفــــت: علیرغــــم زحماتی که 
دوستان ما در کمیســــیون تلفیق به صورت شبانه روز 
بــــرای اصالح الیحــــه بودجه 1400 کشــــیدند امــــا باز هم 
ایرادات اساســــی ایــــن الیحه حل نشــــده بــــود چرا که 
بخشی از این ایرادات اساسی در کمیسیون حل شده 

بــــود و قرار بود بخش باقیمانــــده آن در صحن مرتفع و 
حل شود.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: سخن 
ما این بود که اگر این اصالحات را صورت دهیم دولت 
، چرا که  نسبت به اصالحات بودجه تمکین دارد یا خیر
براســــاس قانون دولت باید الیحه بودجه را بنویسد و 
سقف تغییرات الیحه بودجه توســــط مجلس از لحاظ 
قانونی محدود اســــت چرا که اگر تغییرات بیش از حد 
باشد شــــورای نگهبان می تواند آن را رد کند اما در یک 
صورت شــــورای نگهبان تغییرات اساســــی مجلس در 
الیحه بودجه را می پذیرد و آن این است که دولت اعالم 
کند تغییرات در الیحه بودجه را می پذیرد و اجرا می کند.
نخســــت  جلســــات  در  دولتی هــــا  کــــه  می گویــــد  وی 
کمیســــیون تلفیــــق که قرار بــــود درباره کلیــــات الیحه 
که  بودجه رأی گیــــری صورت بگیــــرد وعــــده می دادند 
اصالحات در الیحه بودجــــه 1400 را اجرا می کنند و حتی 
آقــــای نوبخت در این کمیســــیون این عبــــارت را به کار 
بردند که »دوستان تلفیق، شــــما به کلیات بودجه رأی 
بدهید و ما در کنار شــــما هستیم و هرگونه اصالحی که 
تشخیص دادید اعمال کنید و ما با دل و جان آن را اجرا 

می کنیم.«
عضو کمیســــیون برنامه و بودجه مجلس بــــا تأکید بر 
اینکــــه تصویب کلیــــات الیحه بودجه در کمیســــیون 
تلفیــــق به دلیل اعتماد مجلس بــــه دولت بود، گفت: 
اینکــــه مجلس را متهم می کنند که 2 ماه وقت کشــــور 
را گرفــــت، بایــــد بگوییــــم که مــــا وقت دولــــت و مردم 
را نگرفتیــــم بلکــــه ما براســــاس تعهدی کــــه دولت به 
 باید 

ً
 و قانونا

ً
، عرفــــا

ً
مجلس داده بود و آن تعهد شــــرعا

عملی می شــــد الیحه بودجه را تصویب، بررســــی و آن را 
اصالح کردیم، اگــــر همین امروز هم دولت تعهد بدهد 
که آنچه کــــه از مجلس بیرون می آید را اجــــرا و به قانون 
تمکیــــن کند، دولــــت دو هفته بعد همــــان الیحه را به 
مجلس برگرداند، گزارش کمیسیون تلفیق هم بر روی 
آن قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی این را دارد که به آن 
رأی بدهد اما مشکل این اســــت که دولت تمکین به 

اجرای اصالحات در الیحه بودجه 1400 نمی کند.

ح شفافیت« در مجلس یازدهم   سرنوشت »طر

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهان: طــــرح شــــفافیت آرای 
نمایندگان در آخرین جلســــه علنی مجلس رد شــــد؛ اما 
آرا از مجلس یازدهم نیست  این پایان مطالبه شفافیت 
و جریانــــی درون مجلــــس هم بــــرای تحقق ایــــن مطالبه 

تالش می کند.
آرای نمایندگان مجلس یکی از نخستین  طرح شفافیت 
طرح هایی بود که در مجلس یازدهم اعالم وصول شد و 
بعد از چند ماه بررســــی در مرکز پژوهش های مجلس و 
کمیســــیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس باالخره روز 
چهارشــــنبه گذشــــته در مجلس به رأی گذاشته شد اما 

نشد. تصویب 
به ایــــن ترتیب کلیات طــــرح اصالح مــــوادی از آئین نامه 
داخلــــی مجلــــس شــــورای اســــالمی تحت عنــــوان طرح 
شــــفافیت آرای نمایندگان روز چهارشــــنبه 15 بهمن ماه 
بــــا 153 رأی موافــــق، 63 رأی مخالــــف و 12 رأی ممتنــــع از 

مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه علنی رد شد.
ایــــن طرح نیاز  کــــه رئیس مجلــــس توضیح داد  آنچنان 
آرای نماینــــدگان داشــــت کــــه رأی الزم را  بــــه دو ســــوم 
نیاورد. بر اســــاس ماده 117 آیین نامه داخلی که نصاب 
رأی گیــــرى در مجلس، کمیســــیون، کمیته و شــــعبه در 
مــــوارد مختلــــف را تعیین کــــرده، در مورد اصــــالح آیین 
نامه داخلی مجلس اکثریت دو ســــوم نمایندگان حاضر 
برای به تصویب رســــیدن، الزم اســــت. بر این اســــاس 
آرای نمایندگان تنها ســــه رای مثبت تا  طرح شــــفافیت 

داشت. فاصله  شدن  تصویب 

ح شفافیت به  �  جمع آوری امضا برای بازگشت طر
دستور کار مجلس

بالفاصلــــه بعــــد از رد این طرح خبــــر از نامــــه 50 نماینده 
مجلس به هیأت رئیسه مجلس برای بررسی مجدد طرح 
آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید؛  شــــفافیت 
نامــــه ای که در آن عالوه بر درخواســــت رای گیری مجدد، 
اعمال ماده 120 و 121 آیین نامه هم برای طرح پیشــــنهاد 
شــــده بود تا رای گیری هم شفاف شده و به صورت قیام 

و قعود برگزار شود.
مــــاده 130 آیین نامــــه داخلی مجلس ناظر بر این اســــت 
که اگر طرحــــی مورد تصویب مجلس یا کمیســــیون  هاى 
موضوع اصل هشــــتاد و پنجم )85( قانون اساسی واقع 
نشــــد بدون تغییر اساسی تا شــــش ماه دیگر نمی  توان 
 به مجلس پیشــــنهاد نمــــود مگر با تقاضاى 

ً
آن را مجددا

کتبی پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.
همچنیــــن مــــاده 120 می گوید: هــــرگاه حداقــــل 10 نفر از 
نمایندگان به  جاى اســــتفاده از دستگاه الکترونیکی و یا 
قیام و قعود رأى علنی با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدا بدون 
بحث نسبت به درخواســــت، رأى  گیرى به عمل می  آید و 

درصورت تصویب درخواســــت، اصل موضــــوع با ورقه و 
به طور علنی به رأى گذاشته می  شود.

بــــر اســــاس ایــــن مــــواد همچنیــــن اســــامی موافقیــــن، 
مخالفین و ممتنعین و کســــانی که در رأى  گیرى شرکت 
نکــــرده و یا بعد از اعــــالم أخذ رأى از تاالر خارج شــــده  اند، 
بدون اینکه در جلســــه قرائت شــــود، درصورت مشروح 

مذاکرات مجلس ثبت می  گردد.

ح شفافیت با اصالحاتی به صحن بر می گردد � طر
از  و  اصفهــــان  مــــردم  نماینــــده  مقتدایــــی  عبــــاس 
امضاکننــــدگان نامه به هیأت رئیســــه بــــرای طرح مجدد 
آرا در صحــــن علنــــی مجلــــس در ایــــن مورد  شــــفافیت 
آرای  بــــه اینکه موضــــوع شــــفافیت  می گویــــد: با توجــــه 
نماینــــدگان مبحث قابــــل توجهی در مجلس اســــت و 
آن حساســــیت الزم را داشــــتند اما  عمده نمایندگان به 
برخــــی معتقد بودند طــــرح موجود نمی توانــــد جوابگوی 
اهداف شفافیت آرا باشد اما ما معتقد بودیم طرح فعلی 
می توانــــد زمینه شــــفافیت آرا در همیــــن مجلس فراهم 

کند اما در نهایت طرح با اختالف سه رأی تصویب نشد.
ایــــن نماینده مجلس یــــادآوری می کنــــد: از همان لحظه 
که عــــدم رای به طــــرح در مجلس قطعی شــــد تعدادی از 
نمایندگان به این فکر افتادند که با اســــتفاده از ظرفیت 
قانونی آیین نامه مجددا روند بررســــی طرح شــــفافیت آرا 
در صحن علنــــی را پیگیری کنند و به ایــــن منظور حدود 
50 نفــــر از نمایندگان با اســــتناد به مــــواد 130 آیین نامه 
داخلــــی مجلس و همچنین مــــواد 120 و 121 آیین نامه ای 

کردند. تنظیم 
کید  وی کــــه خود یکــــی از امضاکننــــدگان نامه اســــت تأ
می کند کــــه این نماینــــدگان مصرانه به دنبــــال پیگیری 
درخواســــت خود و طرح مجدد شــــفافیت آرا در مجلس 

هستند.
نمایندگان  برخی  پیشنهاد  می گوید:  همچنین  مقتدایی 
این است که رای گیری در این خصوص هم از شفافیت 
باالیی برخوردار باشد و به همین دلیل در همین نامه با 
اســــتناد به مواد 120 و 121 درخواست رای گیری به صورت 

آرا مطرح کرده ایم. قیام و قعود را برای طرح شفافیت 
وی دربــــاره تمهیداتی که این نماینــــدگان برای جلوگیری 
از تکرار شــــرایط مشــــابه و عدم رأی آوری طرح شــــفافیت 
آرا اندیشــــیده اند نیــــز تصریح می کند: تــــالش کرده ایم با 
مذاکره، طرح را بــــه گونه ای تنظیم کنیم کــــه نظر اجماعی 

درباره آن ایجاد شود.
نماینده اصفهان در پاســــخ به اینکه آیا طرح  با اصالحات 
 حدی از 

ً
کیــــد می کند: حتمــــا به صحــــن برمی گردد هم تأ

اصالحــــات در آن انجــــام خواهد شــــد تا نظــــر نمایندگان 
جلب شود.

این نماینــــده مجلس یــــادآوری می کند که شــــفافیت از 
یازدهم  مجلس  نمایندگان  که  اســــت  عملیاتی  مباحث 

 از آن حمایت خواهند کرد.
ً
دنبال می کنند و قطعا

جریانــــی فعــــال در مجلس برای به ثمر رســــیدن  �
شفافیت

نماینــــده اصفهــــان می گویــــد: آنچــــه از فضــــای عمومی 
مجلس برداشــــت کردم این است که در اصل شفافیت 
آرا و نظــــر مثبت دارند امــــا این که کدام طــــرح رأی بیاورد 
مورد اختالف اســــت و تالش می کنیم هــــم با اصالحاتی 
با باالترین حد اجماع برای موضوع شــــفافیت پیشنهاد 

دهیم.
وی می گوید: جریان فعالی در مجلــــس داریم که مطالبه 
شــــفافیت آرا که منطبق با مطالبه به حق مردم اســــت را 

می کنند. دنبال 

ج نشــــده  �  شــــفافیت از دســــتور کار مجلس خار
است

در همیــــن حــــال محمدحســــین فرهنگــــی ســــخنگوی 
هیأت رئیســــه مجلس شــــورای اســــالمی روز شــــنبه 18 
بهمن ماه در نشست خبری خود که در مجلس شورای 
اســــالمی برگزار شد توضیح داد که در طرح شفافیت آرای 
نمایندگان تنها با ســــه رأی نصاب دو سوم برای این طرح 

حاصل نشد.
او یادآور شــــد: برخی روزنامه ها نوشــــتند بــــه دلیل اینکه 
مغایــــر آیین نامه بــــوده رأی نیــــاورده در حالــــی که طبق 
قانون اساســــی برای هر آنچه مربوط به آیین نامه اســــت 

نصاب دو سوم تعیین شده است.
فرهنگی بیان کرد: کســــر ســــه نفر و عــــدم رأی آوری این 
طــــرح به معنی خارج شــــدن آن از دســــتور کار نیســــت و 
آیین نامه راهکارهایی پیش بینی کرده که از آن استفاده 
می شــــود. همچنین برخــــی نگرانی هــــای نمایندگان هم 
در بررســــی رفع خواهد شــــد و تالش مان این اســــت که 

موضوع شفافیت حتما به نتیجه برسد.

که با شفافیت مخالف نیستند �  مخالفانی 
عالوه بر اینکه شــــفافیت آرا در مجلس یازدهم تنها سه 
رای تا تصویب فاصله داشت، مخالفت ها با کلیات طرح 
نیــــز چندان از جنــــس مخالفت با اصل طــــرح نبود بلکه 
کید داشــــتند که این طرح نیاز به شــــفافیت  مخالفــــان تأ
و فراگیــــری دارد. بــــرای نمونه عبدالحســــین روح االمینی 
کید داشــــت: بنده هم  نماینده مردم تهران در مجلس تأ
با شــــفافیت آرا موافق بوده و هســــتم، اما ایــــن طرح نیاز 
به فراگیری و توســــعه دارد. مثال چــــرا رأی به هیأت دولت 
باید شــــفاف باشــــد اما رأی بــــه هیأت رئیســــه مجلس و 
کمیسیون ها شفاف نباشد؟ رفع معایب و نواقص طرح 

و کارشناسی قوی تر باالترین رأی را خواهد آورد.
بــــه نقل از فــــارس، محمدحســــین فرهنگی ســــخنگوی 
هیأت رئیســــه مجلس شــــورای اســــالمی هم در جریان 
آرای نمایندگان در صحن علنی  بررســــی طرح شــــفافیت 
توضیح داد: طرح شــــفافیت آراء، یک طرح صیانتی است 
و می توانــــد باعــــث افتخــــار ایــــن دوره مجلــــس و همه 
آن بیاید،  نمایندگان شــــود اما اگــــر عباراتــــی در احــــکام 

می تواند باعث ایجاد عوام گرایی نمایندگان شود.
پیــــش از این الیاس نادران گفته بــــود که تصویب طرح 
رای  همین  و  اســــت  دشوار  نمایندگان  آرای  شــــفافیت 
نفی ولــــو با اختالف 3 رای یــــک نقطه منفــــی در کارنامه 
عملکرد مجلس یازدهم محســــوب می شود و حکایت 
از همیــــن دشــــواری دارد امــــا تــــالش نماینــــدگان برای 
بازگرداندن طرح به مجلس نشــــان می دهد این طرح به 

است. نرسیده  بست  بن 

افزایش دو برابری شـــهرهای نارنجی طی چند روز گذشته
لزوم الکترونیکی شـــدن خدمات پرمخاطب سازمان ها

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی 
ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا گفــــت: تعداد 

رسید. شهر   36 به  نارنجی  شهرهای 
ســــتاد  ســــخنگوی  رئیســــی  علیرضــــا 
ین  آخر دربــــاره  ونــــا  کر بــــا  مقابلــــه  ملــــی 
تصمیمــــات ایــــن ســــتاد بــــرای مقابله با 
ونــــا اظهــــار کــــرد: پنجــــاه وششــــمین  کر
ونا با  جلســــه ســــتاد ملــــی مقابلــــه بــــا کر
حضــــور مســــؤوالن برگزار شــــد، مباحثی 
این  در  یافته  جهــــش  وس  ویــــر قبیل  از 
رســــی قــــرار گرفــــت. در  جلســــه مــــورد بر
این  آفریقا  و  ژاپن  انگلیس،  کشــــورهای 
وس مشــــاهده شــــده اســــت شیوع  ویر
انگلیس  ماننــــد  کشــــورها  برخــــی  در  آن 

و آمریــــکا افزایــــش زیادی داشــــته اســــت هرچند این 
ایــــن  و  کرده انــــد  آغــــاز  را  واکسیناســــیون  کشــــورها 
که  باشــــد  حواســــمان  باید  می دهــــد  نشــــان  موضوع 

کنیم. رعایت  را  بهداشــــتی  شیوه نامه های 
وی افــــزود: شــــیوع کرونای جهــــش یافتــــه در ژاپن نیز 
در وضعیــــت قرمــــز قرار گرفتــــه و 70 درصــــد تخت های 
بیمارســــتانی این کشــــور پر شــــده است، کشــــور ما بر 
دارند  زیــــادی  مشــــکالت  که  دیگــــر  کشــــورهای  خالف 
در شــــرایط خوبــــی قــــرار دارد و بایــــد تــــا قبل از شــــروع 
بتوانیم  تا  کنیم  رعایت  را  شــــیوه نامه ها  واکسیناسیون 

باشیم. داشته  آرامی  نوروز  عید 
کرونــــا ادامــــه داد:  بــــا  ســــخنگوی ســــتاد ملــــی مقابله 
امســــال سومین ســــالی اســــت که در تعطیالت عید با 
خوشــــبختانه  هســــتیم،  رو  روبه  مختلفــــی  پدیده هــــای 
هنوز شــــهر قرمز نداریم و شــــهرهای نارنجــــی که 18 بود 
امروز به 36 شــــهر رسید و شــــهرهای زرد که 130 بود به 

178 رســــید و شــــهرهای آبی نیز با روند کاهشی به 236 
شهر رســــیده اســــت. خیز بیماری در برخی از استان ها 
آغاز شــــده اســــت و باید زدن ماسک،  به صورت مالیم 
تهویه مناســــب و با پرهیــــز از حضــــور در تجمعات جلو 

بگیریم. را  بیماری  خیز 
وی با بیان اینکه اســــتان های هرمزگان، خوزستان یزد 
لرســــتان  و  غربی  آذربایجان  گلســــتان  مازندران  گیالن 
بایــــد بیشــــتر رعایت شــــیوه نامه ها را داشــــته باشــــند 
36 شــــهر رســــیده  گفــــت: تعداد شــــهرهای نارنجی به 
که  است  شده  پراکنده  مختلف  اســــتان های  و  اســــت 
موارد  افزایش  به  توجه  با  می دهد  نشــــان  موضوع  این 
آنها افزایش داشــــته  ابتــــال درجه میــــزان همه گیری در 

است.
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا افــــزود: در دنیا 
کردن خدمات  که الکترونیکــــی  یکبار دیگر ثابت شــــد 
می توانــــد کمــــک کننــــده باشــــد و خدمات پرتکــــرار که 

مــــردم مجبورنــــد به صــــورت حضــــوری مراجعه 
کنند غیر حضوری شــــود و تا پایان ســــال 1399 
ســــه  شــــوند  موظــــف  اجرایــــی  دســــتگاه های 

خدمت پــــر مخاطب را الکترونیکی کنند.
وی با اشــــاره  بــــه وضعیت برگــــزاری امتحانات 
دانشــــجویان گفــــت: امتحانات دانشــــجویانی 
دارند  عملــــی  امتحانــــات  و  عملــــی  کالس  کــــه 
آن دانشــــگاه باشــــند و نیاز به  چنانچــــه بومی 
و  زرد  شــــهرهای  در  باشــــند  نداشــــته  خوابگاه 
آبــــی با رعایت شــــیوه نامه ها برگزار می شــــود و 
امتحانــــات دیگر به صــــورت غیرحضوری برگزار 
همچنان  البــــرز  و  تهــــران  اســــتان  بود.  خواهد 
وضعیت  ایــــن  و  دارند  قــــرار  زرد  وضعیــــت  در 
شــــکننده است. اســــتان های گیالن گلستان 
مســــافرپذیر  شــــهرهای  و  دارند  تردد  منــــع  مازندران  و 
مثل اصفهان کیش قشــــم شیراز و مشــــهد منع تردد 

است. برقرار 
کشــــور  وارد  واکســــن  محموله  اولین  ود:  افــــز رئیســــی 
وع  ریق شــــر بر اســــاس اولویت هــــا تز شــــده اســــت و 
خواهد  مــــا  دســــت  به  بعدی  محموله های  و  می شــــود 
رســــید، خوشــــبختانه این واکســــن مورد تأیید اســــت 
 91.6 واکســــن  این  که  کرد  تأییــــد  نیز  لنســــت  مجله  و 
ســــنی  وه های  گر تمام  بــــرای  و  دارد  اثربخشــــی  درصــــد 
قابل اســــتفاده اســــت و این واکســــن ایمن اســــت و 
واکســــن  دریافت  متقاضی  وپایی  ار کشــــورهای  اغلب 
هســــتند. واردات واکســــن از ســــبد کواکــــس در حال 
پیگیــــری اســــت و امیدواریــــم طــــی چنــــد مــــاه اینــــده 
واکســــن تولید داخل نیز به دســــت ما برسد، واکسن 
سرم ســــازی رازی فردا یا پس فردا وارد مرحله انســــانی 

شد. خواهد 

وزیر صمت: نصف خودروها 
احتکار می شود

رزم حسینی گفت: علی رغم اجرای طرح های مختلف 
همچون قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین 
شرایط نیز حدود 50 درصد خودروهای فروش رفته 
 در برخــــی انبارها 

ً
گارانتی شــــان باطل شــــده و صرفا

نگهداری می شــــوند تا با افزایش کاذب قیمت ها به 
حفظ سرمایه عده ای کمک کند.

موج چهارم نزدیک تر شد
تغییر معنــــادار رنگ بندی کرونایی در نقشــــه ایران 
نشــــان می دهد کــــه احتمــــاال بایــــد خیلــــی زودتر از 
برآوردهای گذشته منتظر آغاز موج چهارم همه گیری 

باشیم.
ظرفیــــت برخــــی از مراکز درمانــــی به دلیــــل مراجعه 
بیماران بیشتر نســــبت به هفته قبل تکمیل شده 

است.

جهانگیری: تأخیری در خرید 
واکسن کرونا نداشته ایم

معاون اول رئیــــس جمهور گفت: دولــــت در هیچ 
مقطعی به دلیل گران بودن واکســــن خارجی تأخیر 

در خرید واکسن انجام نداده است.
با وجود تمام فشارهای مالی برای تأمین واکسن به 
دلیل اهمیت سالمت مردم هیچ محدودیت مالی 

وجود ندارد.
مقطع طوالنی آمریکایی ها مزاحمت ایجاد می کردند 
و اجــــازه جابه جایی پــــول را نمی دادنــــد و به محض 
بی اثر کردن ایــــن مزاحمت ها پول منتقل شــــد؛ به 

همین دلیل توافق ما با خریداران عقب افتاد.

ابتال به آنفلوانزا به صفر رسید
رئیس جمعیت هالل احمر اعالم کرد: هر ســــال ما 
با ویــــروس آنفلوانزا روبه رو بودیم که خوشــــبختانه 
امسال به دلیل استفاده از ماسک و همراهی مردم 
این بیماری مطرح نبود و هیچ موردی گزارش نشده 

است.

تصمیمات جدید سازمان 
بورس برای بهبود معامالت

»دهنوی« رئیس ســــازمان بــــورس گفت: صندوق 
توسعه بازار ســــرمایه می تواند برای تأمین مالی تا 3 

هزار میلیارد تومان اقدام کند.
همچنین ضریب تعدیل ســــهام و حــــق تقدم آن در 
معامالت اعتباری از 45 درصد به 60 درصد افزایش 

می یابد.
دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام 

خزانه بازنگری می شود.

آمریکا: هنوز گامی 
برای بازگشت به برجام 

برنداشته ایم
سخنگوی کاخ سفید اذعان کرد: دولت هنوز گامی 
برای بازگشــــت به برجام برنداشــــته و فعــــاًل در حال 
مشــــورت با متحدان خود به منظور تصمیم گیری در 

این زمینه است.
آمریکا در خصوص  نشســــت شــــورای امنیت ملی 
بررســــی چگونگی بازگشــــت به برجام بدون حضور 
بایدن برگزار می شود و قرار نیست در این نشست 

تصمیمی اتخاذ شود.

ممنوعیت تردد خودروهای 
غیربومی به چند استان

پلیــــس راهــــور اعالم کــــرد: تــــردد خودروهــــای غیر 
بومی به اســــتان های مازندران، گیالن، گلســــتان و 
، بندرعباس،  شــــهر های مشــــهد، اصفهان، شــــیراز
، جزیره قشــــم و کیش به دلیل مسافر پذیر  بوشهر

بودن ممنوع است.
رانندگانــــی که بــــه این مصوبــــه توجه نکننــــد مبلغ 

پانصد هزار تومان جریمه خواهند شد.

بازداشت 11 ایرانی به اتهام 
ورود غیرقانونی در مرز آمریکا

مأمــــوران گشــــت مرزی آمریــــکا اعــــالم کردند، عصر 
دوشــــنبه 5 زن و 6 مرد بــــا تابعیت ایرانــــی را هنگام 
ورود غیرقانونــــی به خــــاک ایاالت متحده در شــــهر 
ســــن لوئیس ایالت آریزونا بازداشــــت کــــرده و برای 

انجام مراحل قانونی به مرکز یوما انتقال داده اند.

جشنواره موسیقی فجر 
مجازی شد

با توجه به شرایط بیماری کرونا و محدودیت های حضور 
مخاطبان در ســــالن های اجرای موســــیقی با تصمیم 
 ، ســــتاد سی و ششــــمین جشــــنواره موســــیقی فجر

اجراهای این دوره جشنواره مجازی پخش می شود.
در  فجــــر  موســــیقی  جشــــنواره  ششــــمین  و  ســــی 
بخش هــــای رقابتــــی و غیررقابتــــی از 28 بهمن تا 3 

اسفندماه برگزار می شود.

اخبار کوتاه
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درخشش کاراته کاهای 
ناشنوای همدانی در 

شانزدهمین دوره مسابقات 
بین المللی کاراته ایران زمین

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیــــأت ورزش های 
ناشنوایان از کسب 1 نشان طال و 1 نشان برنز توسط 
کاراته کاهای ناشــــنوای همدانی در مســــابقات بین 

المللی کاراته خبر داد.
علی زیوری با اشــــاره به برگزاری شــــانزدهمین دوره 
مســــابقات بین المللــــی کاراتــــه ایران زمیــــن که به 
صورت مجازی از تاریخ 9 تا 10 بهمن ماه برگزار شد، از 
کسب 1 نشــــان طال توسط فاطمه ملکوتی و 1 نشان 
برنز توســــط زهــــرا ملکوتــــی کاراته کاهای ناشــــنوای 

همدانی در این دوره از رقابت ها خبر داد.
رئیس هیأت ورزش های ناشنوایان استان همدان، 
افزود: درخشــــش مقتدرانه خانم ها فاطمه ملکوتی 
و زهرا ملکوتــــی کاراته کاهای ناشــــنوای همدانی در 
مســــابقات بین المللی کاراته ایران زمین و کســــب 
1 نشان طال و 1 نشــــان برنز در این دوره از مسابقات 
بین المللــــی کاراتــــه ناشــــنوایان، نشــــان دیگری از 
شایســــتگی ها و توانمندی های جوانان رشــــید این 
سرزمین اســــت. اهتزاز پرچم باشکوه کشورمان به 
میمنت این پیــــروزی برگ زرین دیگــــری در کارنامه 

جوانان عزیز ما خواهد بود.
وی افــــزود: ضمن تقدیر و تشــــکر از مریــــم بهرامی 
مربی گرانقدر کاراته ناشــــنوایان استان همدان، این 
حضور افتخــــار آمیز را به همه ملت ورزش دوســــت 
کل  کشــــورمان، به خصــــوص حمید ســــیفی مدیر 
ورزش و جوانان اســــتان همــــدان تبریک و تهنیت 
عــــرض نمــــوده و از درگاه خداونــــد متعــــال عزت و 
ســــربلندی هر چه بیشــــتر را برای همگان مسالت 

دارم.

سبزپوشان پاس چشم 
انتظار حمایت مسووالن

خطر لغو بازی مقابل مس شهربابک!

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تیم پاس همــــدان در این 
هفته هــــا اوج گرفته و با کســــب 7 امتیــــاز از 3 بازی 
، خود را بــــه عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود  اخیر
به لیگ دسته یک معرفی کرده است، اما متأسفانه 
در شرایطی که تیم پاس، کادرفنی و بازیکنان خود را 
مهیای یک رقابت سخت با تیم دوم جدول در شهر 
بابــــک می کند، وعده های مســــؤوالن بــــه مدیریت 

باشگاه، عملی نشده است.
بیــــش از 2 میلیــــارد تومــــان در ایــــن مدت توســــط 
مدیرعامل باشــــگاه پاس هزینه شــــده، اما تاکنون 
ریالی از طریق مســــؤوالن اســــتان به این تیم تزریق 
تعهدهــــای  و  وعده هــــا  برخــــالف  اســــت،  نشــــده 
داده شده هیچگونه اقدامی برای تسویه بدهی های 
گذشــــته پاس صورت نگرفته، بــــه دلیل بدهی های 
ســــنگین مجوز بــــازی تیم پــــاس، بــــا پیگیری های 
حاجی بابایی نماینده همــــدان در مجلس و صوفی 
رئیس هیــــأت فوتبال اســــتان، بازی به بــــازی صادر 
می شود و ممکن اســــت در همین بازی حساس با 
مس شــــهربابک مجوز بازی صادر نشود، از ابتدای 
فصــــل تاکنون تنهــــا 10 درصد از قــــرارداد کادرفنی و 
بازیکنان پرداخت شــــده ) در حالی که بیشتر تیم ها 
پیــــش از آغاز فصــــل 25 درصد قراردادها را تســــویه 
کردنــــد( و بر اســــاس اعــــالم عوامل باشــــگاه اگر تا 
قبل از ســــفر به کرمان 15 درصد از قرارداد بازیکنان 
پرداخت نشود، تیم در این بازی حاضر نخواهد شد.

، تیم پاس هم اکنون که در مســــیر  مســــؤوالن عزیز
برد قرار گرفته نیازمند یاری سبزتان است، اما اگر قرار 
نیســــت کمکی به این تیم شود، رسما اعالم کنید تا 
باشــــگاه و هواداران بدانند کســــی در استان حامی 
و دلســــوز تیمشــــان نیســــت و مدیرعامل باشگاه 
و کادرفنــــی و بازیکنان تکلیف خــــود را بدانند و اگاه 
باشــــند که در این مســــیر ناهموار و ســــخت تنهای 

تنها هستند.
بــــه اذعان افــــراد قابــــل اعتمــــادی کــــه در تمرین و 
مسابقات تیم حضور مستمر دارند، این کادرفنی و 
این بازیکنان ظرفیت این را دارند که این تیم را پس 
از سال ها به لیگ یک رهنمون سازند، اگر این مهم 
میســــر نشــــد بی تردید مقصر مســــؤوالنی هستند 
که برخالف وعده ها کوچکترین حمایتی از باشــــگاه 

پاس نکردند.

خبــر

حواشی مانع از پیروزی 
شهرداری مقابل فوالد اهواز

طالیی منش: حضور در پنج تیم برتر را تا نیم فصل هدفگذاری کرده ایم

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم شــــهرداری همدان 
گفت: حواشی و بدشانســــی مانع از پیروزی تیم ما مقابل 

فوالدنوین اهواز بود و باخت تلخ را رقم زد.
رضــــا طالیی منــــش اظهار کــــرد: حضــــور تماشــــاگران در 
تــــا  از روی نیمکــــت  ورزشــــگاه و حواشــــی تیــــم حریــــف 
وقت کشــــی در میدان بازی سبب شــــد تا آن طور که باید 

نتوانیم تمرکز فنی بر این مسابقه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: دیدار ســــختی را پشــــت سر گذاشتیم و به 
هیچ عنوان شایســــته باخت نبودیم چرا که گل حریف به 
دلیل عدم تمرکز شــــاگردانم به ثمر نشســــت و در ســــایر 

دقایق بازی مسلط بر توپ و میدان بودیم.
طالیی منش خاطرنشــــان کــــرد: در دقیقه نخســــت بازی 
حتی می توانستیم به گل برسیم اما تمرکز در زمین وجود 
نداشت و در نیمه دوم هم موقعیت های خوبی داشتیم 

که منجر به گل نشد.
ســــرمربی شــــهرداری همدان افــــزود: کم تجربگــــی برخی 

بازیکنان ســــبب شــــد تا نتوانیم پیروز از ایــــن بازی خارج 
شــــویم و حریف با همان یکبار خلق موقعیت مســــابقه را 

به سود خود برد.
وی افــــزود: در مجمــــوع از عملکــــرد تیم راضی هســــتم و 

بازیکنان باید از این تجربه سخت درس بگیرند.
طالیی منش در خصوص مشــــکل گلزنی مهاجمان این 
تیم با وجود موقعیت های پرشــــمار در بازی های گذشته 
گفت: مــــا قبل از نیم فصل موفق بــــه جذب مهاجم تمام 
عیــــار نشــــدیم هر چنــــد این مشــــکل در فوتبال کشــــور 
وجود دارد ضمــــن اینکه یکی دو مهاجم تیم نیز همچنان 

مصدوم هستند.
وی افزود: تیم شــــهرداری در گروه مرگ قــــرار گرفته و تمام 
تالش ما در این اســــت که تــــا نیم فصل جــــزو 5 تیم اول 
بــــا اختالف امتیاز کم باشــــیم و ســــپس در تعطیالت نیم 
فصل براساس وضعیت فنی تیم بتوانیم چند مهره مؤثر 

و جدید به خصوص در خط حمله جذب کنیم.

سرمربی شهرداری همدان یادآور شد: حضور در جمع پنج 
تیم اول تــــا نیم فصل جایگاه مطلوبی به شــــمار می رود و 

این هدفگذاری در دستور کار کادر فنی قرار دارد.

تیم شــــهرداری همدان در حال حاضر با 12 امتیاز از هفت 
بــــازی در رده پنجم جــــدول گــــروه یک لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور قرار دارد.

شــــاگردان طالیی منش در هفته هشتم لیگ دسته دوم 
، جمعه 24 بهمن ماه جاری میزبان آواالن  فوتبال کشــــور

کامیاران هستند.

ورزشکار اسدآبادی قهرمان زورخانه ای کشور شد
هگمتانــــه، گروه ورزش: ورزشــــکار اســــدآبادی از کســــب 
رتبه نخســــت کشــــوری خود در رشــــته ورزش باستانی و 

زورخانه ای خبر داد.
جعفر نوری گفت: در مســــابقات منطقه چهار غرب کشور 
که با حضور منتخبین استان های کرمانشاه، همدان، خرم 
آباد، ایالم و کردســــتان به میزبانی شهرســــتان قروه در 13 
بهمن ماه برگزار شــــد موفق به کسب رتبه نخست کشور 
در ورزش پهلوانی و زورخانه ای شــــدم و بــــه فینال اولین 
دوره مســــابقات چندجانبه کشــــور در رشــــته میل گیری 
ســــنگین جام فجر شهید حاج قاسم ســــلیمانی راه یافتم 
که مســــابقات فینال در 23 بهمن ماه به میزبانی شهر ری 

برگزار خواهد شد.
وی خــــود را اصالتا اســــدآبادی و 32 ســــاله معرفــــی کرد و 
افزود: در ســــن 10 سالگی در ســــال 77 به ورزش پهلوانی 
و زورخانــــه ای روی آوردم و در ســــن 20 ســــالگی به صورت 

حرفه ای در رشته ورزشی فعالیت داشته ام.
نوری با بیان اینکه تاکنون 10 مقام کشوری را در مسابقات 
قهرمانی رشــــته کباده و میل گیری سنگین کسب کرده 
ام و 2 ســــال به تیم ملی دعوت شدم خاطر نشان کرد:طی 
3 سال در لیگ برتر کشــــور عضو تیم شهرداری اردبیل و 
عمران پویش کردســــتان رکــــورددار 70 کیلو در وزن خود 

بوده ام.
وی با اشــــاره به 30 مقام قهرمانی استانی و قهرمانی لیگ 
یادآور شــــد: قرار بــــر برگزاری مســــابقات آســــیایی در کره 
جنوبی بود که به دلیل شــــیوع کرونا فعال این مسابقات 
منتفی شــــده که در صورت برگزاری قرار بر شرکت بنده در 

این مسابقات خواهد بود.
رئیس هیأت ورزش زورخانه ای اســــدآباد در ادامه با بیان 
اینکه ورزش پهلوانــــی و زورخانه ای یــــک جریان فرهنگی 
محســــوب می شــــود، اظهار کرد: همواره وجهه فرهنگی، 
پهلوانــــی و فعالیت های اعتقادی این رشــــته ورزشــــی بر 

بخش ورزشی آن چربیده است.
نوری با اشــــاره به اینکه در این رشــــته ورزشی سنتی برد و 
باخــــت معنایی ندارد، تصریح کرد: این رشــــته یک رشــــته 
ورزشی تأثیرگذار نسبت به سایر رشته های ورزشی بوده و 
همین امر موجب ترغیب بنده به سمت این ورزش شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ورزش زورخانه ای نمونه بارز یک 
کار جمعی بــــا وحدت و هماهنگی بوده و روحیه فردگرایی 
درآن معنــــا ندارد، اظهــــار کرد: با توجه بــــه فعالیت جمعی 
ورزش پهلوانی، اخالق و منش های پسندیده و ستودنی 
آن، تقویت فرهنگ ســــازی این رشــــته ورزشــــی در سطح 

جامعه نیاز است.

نوری با تأکید بر تقویت رشته ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
در جامعه، افزود: شهرســــتان اسدآباد در رشته پهلوانی و 
زورخانه ای در اســــتان همدان پیشــــتاز بوده و بسیاری از 
ورزشکاران این رشــــته حائز رتبه های باالیی در مسابقات 

استانی و کشوری بوده  و هستند.
نوری تعداد ورزشــــکاران ورزش زورخانه ای و پهلوانی این 
شهرســــتان را 100 نفر برشمرد و یادآورشــــد: سال گذشته 
میزبانی مسابقات بزرگساالن ورزش زورخانه ای و پهلوانی 
انفــــرادی را برای شهرســــتان گرفتیم که ایــــن رویداد برای 
شهرستان بی ســــابقه بود و برای اولین بار در شهرستان 

برگزار گردید و در این مسابقه تیم اسدآباد اول شد.
این ورزشکار اسدآبادی خاطرنشــــان کرد: شهید ابراهیم 
شعبانی تنها شهید اسدآبادی در استان همدان بوده که 
در این رشــــته فعالیت داشته و با اخالق و منش پهلوانی 
در زمان حیــــات و پس از حیات الگویی بــــس ارزنده برای 

ورزشکاران به ویژه جوانان و نوجوانان بوده است.
وی با اشــــاره به وجود باشگاه زورخانه ای در شهر اسدآباد 
افــــزود: این باشــــگاه زورخانه ای درحال حاضــــر به نام این 

شهید بزرگوار مزین است.
وی یادآورشد: این شــــهید بزرگوار در رویکرد نوین ورزش 

پهلوانی شهرستان از نقش مؤثری برخوردار بوده است.

معرفی قهرمانان اسکواش بانوان همدان
اســــکواش  رقابت های  قهرمانان  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
بانوان همدان گرامیداشــــت دهه مبارک فجر روز شنبه با 

برگزاری یک دوره مسابقه معرفی شدند.
در این دوره از مســــابقات 18 ورزشــــکار دختــــر به میزبانی 
دیواره کورت مجموعه اســــکواش شــــهید شمسی پور با 

هم رقابت کردند.
رئیس هیأت اســــکواش همدان در این باره اظهار کرد: در 
این مسابقات و در رده ســــنی کمتر از پانزده سال پرنیان 

صلواتیــــان، پارمیدا خوشــــندی و باران حســــنی همگی از 
همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.

15 سال  اســــداهلل ربانی مهر افزود: در رده ســــنی باالی 
نیــــز زهــــرا ملکی مقام نخســــت را کســــب کــــرد، فاطمه 
رســــولی ثمر دوم شد و نسترن صفی نی بر سکوی سوم 

گرفت. قرار 
وی بیــــان کــــرد: همچنین در رده ســــنی باالی 30 ســــال 
مولود اصفهانی عنوان نخســــت را به دســــت آورد، سارا 

صفایی در جایگاه دوم ایستاد و راحله محمدی نیز سوم 
شد.

ربانی مهر اضافه کرد: این نفرات برگزیده همگی از همدان 
بودنــــد و به دلیل محدودیت هــــای کرونایی صالح بر این 
بود تعداد ورزشــــکار کمتر و منتخب بهترین ها شــــرکت 

کنند.
هم اکنــــون بیش از 200 ورزشــــکار در رشــــته اســــکواش 

همدان فعالیت دارند.

شیراک صدرنشین لیگ برتر فوتبال همدان شد
هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم شــــیراک بــــا برتری مقابل تیم قعرنشــــین کوالک ســــرخ تویســــرکان، 

صدرنشین لیگ برتر فوتبال استان همدان شد.
در هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال همدان، تیم شیراک با پیروزی 2 بر صفر برابر کوالک سرخ 

تویسرکان و با کسب چهار امتیاز از 2 بازی صدرنشین شد.
تیم مهر همدان نیز با پیروزی 2 بر صفر برابر تیم ســــتاره  ســــرخ تویســــرکان چهار امتیازی شــــد و با 

تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت

تیم تاالروحدت یکی از مدعیان این دوره از مسابقات سه بر یک مقابل علم و ادب شکست خورد 
تا متحمل باخت سنگین شود.

علم و ادب با این برد قاطع توانست به رتبه سوم جدول صعود کند.
دیدار تیم های صنایع دستی اللجین و پاســــارگادنوین نهاوند نیز در حالی که با تساوی یک بر یک 

ادامه داشت، به دلیل برخی مسایل نیمه تمام باقی ماند.
این رقابت ها به صورت مجتمع به میزبانی ورزشگاه شهید شمسی پور همدان برگزار می شود.

تیم قهرمان لیگ برتر استان همدان جواز حضور در لیگ دسته سه فوتبال کشور را کسب می کند.

بازخوانی پرونده حوادث ناگوار در ارتفاعات الوند
زمستان تلخ برای کوهنوردی همدان

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: تا چشــــم کار می کنــــد اینجا 
برف است و دیگر هیچ، تنها صحنه ای که خودنمایی 
می کند، مادری با چادرســــیاه اســــت که در حال ضجه 
زدن اســــت و مدام چنــــگ در دامان بــــرف می اندازد، 
گویــــی به دنبــــال چیــــزی یا کســــی اســــت، ارزش آن 

گم گشته را از شــــیون هایش می تواند فهمید.
بلــــه مــــادری در جســــتجوی فرزند دلبنــــدش در دل 
ده ها متر برف است، برفی که چند داغ بر دل مادران 
این ســــرزمین نهاده، نخســــتین آن که در تاریخ ثبت 
شــــده، ریزش بهمن در ســــال 68 اســــت که منجر به 
مــــرگ »هادی ســــاعدی« و »صادق زمانی« در پشــــت 
قلــــه کالغ الن در همــــدان شــــد. آن روزهــــا کوه های 
همدان شــــاهد چندین روز ریزش برف شدید همراه 
با ســــرمای شــــدید بود و کوهســــتان به شدت آماده 
شــــدید  ســــرمای  علت  به  چراکه  بــــود  بهمــــن  ریزش 

برف ها خشــــک بوده و بهم نچسبیده بودند.
بهمن داغ بعدی را در ســــال 75 بــــاز هم در کالغ الن 
همــــدان بر دلها گذاشــــت، ســــه نفــــر از کوهنوردان 

به نام هــــای »حمید فرخــــی«، »تورج شــــیری« و »داود 
از طــــرف دوزخ دره به طرف  رضایــــی« هنــــگام عصــــر 
پناهــــگاه کالغ الن می رونــــد که به علت بــــدی هوا و 

کمی دید از مســــیر منحرف و درگیر بهمن می شوند.
از  کوهنوردان  از  وه  گــــر یــــک   80 ســــال  در  ادامه  در 
پناهــــگاه کالغ الن از مســــیر کیوارســــتان بــــه طرف 
یزش  ر علــــت  به  کــــه  می شــــوند  یر  ســــراز گنجنامــــه 
بهمــــن »محمــــود مختــــاری« جان خود را از دســــت 

. هد می د
90 در محل  را در ســــال  چهارمیــــن بهمــــن همــــدان 
پیســــت اســــکی تاریکدره تجربه کردیم. آن سال برف 
بهمن  ریزش  بــــرای  مســــاعدی  زمینه  و  باریده  زیادی 
فراهم شده بود. در یک روز با آفتابی شدن هوا در روز 
جمعه 14 بهمن ماه و رفتن اســــکی بازان برای اسکی 
از بهمن های  کردن پیســــت اســــکی یکــــی  آمــــاده  و 
باالدســــت پیست اســــکی ریزش می کند و یک مربی 
آزادیــــان« و »اکبر ســــماوات«  اســــکی به نــــام »فــــؤاد 
همراه با ماشــــین پیســــت کوب و یک اســــکی باز به 

نــــام »فرهــــاد آقاجانی« به همراه همســــرش »ســــمیه 
قهرمانــــی« در عمق زیــــاد بهمن مدفون می شــــوند و 
تــــالش برای بیــــرون آوردن آنها چندیــــن روز به طول 
می انجامد به طوریکه از ســــه دســــتگاه بیل مکانیکی 
برای برداشتن برف استفاده شــــده و باالخره اجساد 

در عمق بیش از پنج متر یافت می شــــوند.
 همزمــــان با ریــــزش بهمن در 

ً
حادثــــه دیگــــری تقریبا

پیســــت اســــکی تاریک دره اتفاق می افتــــد. دو گروه 
16 نفری و هشــــت نفری از کوهنوردان اسدآباد قصد 
اثــــر ریزش  که بر  کرکــــس را داشــــتند  صعود بــــه قله 
آنها  700 متر به پایین پرتاب شــــدند، دو نفر از  بهمن 
بر اثر ضربات وارده زخمی شــــدند و دو نفر به نام های 
»ســــعید فریدونی« و »محمدرضا مطلبی« بر اثر شدت 
جراحــــات و احتمــــااًل خفگی زیــــر برف جان خــــود را از 

دادند. دست 
رئیــــس هیــــأت کوهنوردی اســــتان همــــدان، درباره 
مناطــــق مســــتعد ســــقوط بهمــــن در همــــدان اظهار 
کرد: معمواًل جبهه شــــمالی کوهســــتان ها بهمن خیز 
است و همدان هم از این قاعده مستثنی نیست به 
طوریکه جبهه شــــمالی حتی رأس الوند هم مســــتعد 

است. بهمن  ریزش 
از این مناطق  اینکه بعضــــی  بــــا بیان  گوهری  علیرضا 
کوهنــــوری بوده و بعضی نیســــت،  در مســــیر نرمال 
تصریــــح کــــرد: قبــــل از اینکه بــــا بحث بهمــــن مواجه 
کوهنوردان و طبیعت  که  کید بر این اســــت  شویم تأ
آموزش هــــا و دوره های مدنظر  گردان پیش از صعود 
را بگذرانند و ابتدا بهمن را بشناســــند. در این زمینه 
چندیــــن دوره آموزشــــی رســــمی و غیررســــمی بهمن 
شناســــی، نجات در بهمن، شناســــایی برف و یخ و... 
را داریــــم که هر ســــال برگزار می کنیم. گذشــــته از این 

تشــــکیل بهمن بستگی به نوع بارش هم دارد.
وی بــــا بیان اینکه امســــال نــــوع بارش ها بــــا توجه به 
اینکه بــــرف خوبی نیامــــده، اگر برف ســــنگین بیاید، 
کــــرد: یکی  کید  مســــتعد ریزش و خطرناک اســــت، تأ
از بین بردن  کــــه باعث بهمــــن می شــــود،  از مواردی 

مراتع توســــط عشــــایر و چرای بی رویه بــــوده و بعضی 
آتش  از کوهنوردنماهــــا نیــــز هســــتند که گون هــــا را 
می زنند و این موضوع یکــــی از دالیل ایجاد بهمن در 

است. مختلف  شیب های 
گوهــــری دربــــاره تاریخچــــه ریــــزش بهمن در اســــتان 
همــــدان بیان کرد: در همــــدان از اواخر دهه 60 بحث 
بهمــــن جدی شــــد و کوهنــــوردان ما با بحــــث بهمن 
حادثه  نخســــتین  شــــناختند.  را  آن  و  شــــدند  درگیــــر 
بهمن مربوط به سال 68 اســــت به طوریکه بهمن در 
از  کوهنورد شد، بعد  کالغ الن موجب مرگ دو  مسیر 
آن در ســــال 75 در کالغ الن ســــقوط بهمن مرگ سه 
نفر را رقم زد. ســــال 90 هم در پیســــت اسکی سقوط 
بهمــــن ناشــــی از یــــک مدیریت غلــــط را داشــــتیم که 

دادیم. دست  از  را  نفر  چهار  متأسفانه 
وی افــــزود: بعد از این حوادث موضــــوع بهمن جدی 
کالس ها  کوهنوردان  گاه ســــازی  آ شد و در راســــتای 
و کارگاه هــــای آموزشــــی متعددی داشــــتیم به طوری 
که بــــاالی 100 کارگاه و کالس عملی و تئوری طی 5-4 
ســــال اخیر برگزار کردیم و در حال حاضر شناخت در 

شده است. کامل و خوب  کوهنوردی  حوزه 
رئیس هیأت کوهنوردی اســــتان همــــدان درباره این 
موضوع کــــه تنها راه جلوگیری از ســــقوط بهمن نصب 
بهمن شــــکن ها هســــتند که بعد از ســــقوط بهمن در 
ســــال 90 این اتفاق در تاریک دره صورت گرفته است، 
توضیح داد: بهمن شــــکن هیچ تأثیــــری در جلوگیری 
از ســــقوط بهمن ندارد، در واقع چیزی به اســــم بهمن 
شکن و بهمن گیر نداریم و در علم قدیم تصور غلطی 
گاهی و اطالع رســــانی  بوده اســــت. تنهــــا چیز بحــــث آ
اســــت که مناطق بهمــــن خیز در کوهپایه ها و مســــیر 
مشخص شود متأســــفانه در این زمینه ضعف داریم. 
اگر در مسیر گنجنامه بیلبوردی نصب شود و مناطق 

بهمن خیز مشخص باشد، خود تلنگری است.
وی در پایــــان بــــا بیــــان اینکه خوشــــبختانه در مســــیر 
صعود بــــه قله الونــــد نقاط بهمــــن خیز نداریــــم، مطرح 
کــــرد: در منطقه تاریک دره، جــــاده تاریک دره، بعد از قله 

یخچال، قله کالغ الن، قله قزل ارسالن، قله دائم برف و 
 بهمن خیز است.

ً
شیب های شمالی استان اکثرا

برگرفته از گزیده طرح درس نجات و بهمن شناســــی: 
 رانش بهمن بــــه دو صورت در هنگام بارش و 

ً
عموما

انواع مختلفی  که دارای  از بارش شــــکل می گیرد  بعد 
چــــون بهمــــن بــــرف تختــــه ای، بهمن برف پــــودری، 
بهمن برف پوســــته ای و بهمن برف بهاره است. یکی 
وش ها بــــرای مقابله بــــا بهمن، دوری  از ســــاده ترین ر
کردن از مکان هایی اســــت که امــــکان ریزش بهمن 
آن ها زیاد اســــت. کوه های پر از برف با دامنه های  در 
که وقوع بهمن  از محل هایی اســــت  شــــیب دار یکی 
بســــیار محتمل است. به طور مشــــخص دامنه هایی 
با شــــیب 35 تا 40 درجه که مملو از برف هستند برای 

مستعدند. بسیار  بهمن  سقوط 
بــــرای مقابله با بهمــــن دهان خود را بپوشــــانید، نفس 
کشیدن اصل اول است. از هر روشی که در زمان وقوع 
بهمــــن به ذهنتان می آیــــد برای نجــــات از بهمن کمک 
بگیریــــد. پــــا کوبیدن، لگد زدن، حرکتی شــــبیه شــــنای 
پروانــــه و هــــر کاری که شــــما را یک قدم به زنــــده ماندن 
نزدیک می کنــــد. برخالف باور عمومی کــــه بر رها کردن 
کوله پشــــتی تأکید می کند، اگر یک کوله بر پشت خود 

دارید، بهتر است آن را نزد خود نگه دارید.
، 15 دقیقــــه ی ابتدایــــی گرفتار شــــدن در  طبــــق آمــــار
بهمــــن، بهترین زمان نجــــات یافتن اســــت. اگر این 
زمان به 20 دقیقه برســــد، احتمــــال زنده ماندن به 30 

می یابد. کاهش  درصد 
بــــرای افزایش احتمال  به لطف فنــــاوری، روش هایی 
زنــــده مانــــدن هنــــگام ریــــزش بهمــــن وجــــود دارد. 
 )avalanche beacon( اســــتفاده از ترنســــیور بهمــــن
بهترین ابزار برای مقابله با بهمن اســــت. این وسیله 
بــــه امدادگران کمک می کنــــد تا شــــما را ردیابی کنند 
بنابرایــــن بهتر اســــت از آغاز فرآینــــد کوهنوردی این 
وســــیله را بــــه خود متصــــل کنیــــد. ناگفتــــه نماند که 
، نباید شــــما را از رعایت نــــکات ایمنی هنگام  این ابزار

کند. غافل  کوهنوردی 

دونده نابینای همدانی عازم مسابقات امارات شد

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت نابینایان و کم 
بینایــــان همدان گفــــت: یک دونده و مربــــی نابینا و 
کم بینای این اســــتان در ترکیب تیم ملی کشورمان 
بامــــداد دیروز شــــنبه عازم مســــابقات بیــــن المللی 

امارات شدند.
ســــمیه ســــهیلی اظهار کرد: دوومیدانی کاران نابینا 
و کــــم بینا بــــرای کســــب ســــهمیه ورودی بازی های 
پارالمپیک توکیــــو و تأیید کالس بندی ســــاعت دو 

بامداد دیروز عازم امارات شدند.
وی اضافه کــــرد: علی نجیمی دونده ماده دوی هزار و 
پانصد متر تنها نماینده ملــــی پوش همدان در این 

رقابت ها است.
ســــهیلی یادآور شــــد: همچنین مهدی رحیمی یکی 
از مربیان مطرح و باتجربه همــــدان نیز در قالب کادر 

فنی تیم ملی به این مسابقات اعزام شده ست.
المللــــی  بیــــن  مســــابقات  کــــرد:  خاطرنشــــان  وی 
پارادوومیدانی برای کســــب سهمیه ورودی بازیهای 

پارالمپیک توکیو و تأیید کالس بندی پزشــــکی از 18 
تا 26 بهمن جاری در شهر فزاع امارات برگزار می شود.

رئیس هیأت نابینایان و کــــم بینایان همدان افزود: 
نجیمــــی یکــــی از شــــانس های اصلــــی برای کســــب 

سهمیه پارالمپیک به شمار می رود.
همــــدان یکــــی از قطب هــــای اصلــــی دو ومیدانــــی 

نابینایان و کم بینایان کشور است.
نجیمی نماینده همدان ســــابقه کســــب نشان های 

رنگارنگ آسیایی و بین المللی را دارد.
گفتنی اســــت؛ هدی اوالد )پرتابگر دیســــک و وزنه(، 
(، هاجر صفرزاده  علی نجیمی)دونــــده دو 1500 متــــر
(، مسعود حیدری )پرتابگر  )دونده دو 400 و 1500 متر
(، و  دیسک و وزنه(، مهدی مرادی )دونده دو 200 متر
ســــامان پاکباز )پرتابگر وزنه و دیســــک( دوومیدانی 

کاران نابینا و کم بینا اعزامی به امارات هستند.
ابراهیم مؤمنی و مهدی رحیمی هدایت این تیم را در 

امارات بر عهده دارند.
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هگمتانه در مسیر جهانی شدن
یم تپه هگمتانه اعتبار 21 میلیاردتومانی برای آزادسازی حر

هگمتانه، گروه اندیشه: روز گذشته با اختصاص 21 میلیارد تومان برای آزادسازی حریم تپه هگمتانه، 
گامی دیگر برای ایجاد زیرســــاخت ها در این منطقه تاریخی و فرهنگی در جهت ثبت جهانی برداشته 

شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، روز گذشــــته تخصیص تملک هگمتانــــه به مبلغ 21 میلیارد تومان ابالغ 

شد تا با ایجاد زیرساخت ها در این منطقه تاریخی گامی دیگر در جهت ثبت جهانی آن برداشته شود.

برای ثبت جهانی تپه هگمتانه، برنامه های مختلفی در ایــــن عرصه اعم از مطالعات و احیای گذرهای 
فرهنگــــی و طراحــــی جداره ها باید پیگیری شــــود که در قالب پروژه هــــای بازآفزینی با مشــــارکت راه و 

شهرسازی، شهرداری و استانداری در حال انجام است.
همچنیــــن بازار منتهــــی به ایــــن منطقه نیــــز نیاز بــــه مطالعاتــــی دارد که ایــــن اقدامات بــــرای ایجاد 
زیرســــاخت های جهانی شدن این منطقه ضروری اســــت و با تخصیص اعتبار 21 میلیارد تومانی برای 

آزادسازی حریم تپه هگمتانه این اقدامات سرعت خواهد گرفت.

کنترل ساالنه 270 مترمکعب سیالب در همدان با آبخیزداری
هگمتانه، گــــروه خبر همدان - زهرا ذوالفقاری: معاون 
آبخیــــزداری منابــــع طبیعی اســــتان همــــدان گفت: با 
آبخیــــزداری ســــاالنه 270 مترمکعــــب در هر  عملیات 

هکتار کنترل سیالب انجام شده است.
معــــاون آبخیــــزداری منابع طبیعی اســــتان همدان در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه در این خصوص بیان کرد:  
طرح های آبخیزداری از ســــال 1371 در اســــتان همدان 
شروع شــــده که به صورت مدون در تشکیالت وزارت 

جهاد کشاورزی وارد شد.
محمدمهــــدی آرتیمانی با اعالم اینکــــه 700 هزار هکتار 
مطالعــــات اجرایی آبخیزداری در اســــتان انجام شــــده 
اســــت، افزود: از این مقدار نزدیک بــــه 300 هزار هکتار 
اجرایی شده است که شامل عملیات های مکانیکی، 

بیومکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی است.
قالــــب  در  عملیات هــــا  ایــــن  گفــــت:  ادامــــه  در  وی 
گاویونی، مالتــــی، بندهــــای خاکی،  بندهایــــی چــــون 
در  و  استان  شهرســــتان های  همه  در  خشــــکه چینی 

آبخیزها اجرا می شود. حوزه 
آرتیمانــــی به اجرای عملیات های کپــــه کاری، بذرکاری، 
آبخیزداری  نهال کاری در راســــتای اجــــرای طرح هــــای 
اشــــاره و بیان کرد: طی سال های 97، 98 و 99 جهش 
بســــیاری در حــــوزه اعتبارات این طرح ها در کشــــور و 
اســــتان به دســــتور رهبر انقــــالب رخ داد بــــه گونه ای 
کــــه اعتبارات این 3 ســــال برابر با اعتبارات 20 ســــال 

گذشته این طرح ها بود.

ایــــن مســــؤول با اشــــاره بــــه اینکــــه در ســــال 97، 17 
هزار هکتــــار و در ســــال 98، 32 هزار هکتــــار عملیات 
آبخیزداری در اســــتان انجام شــــد، تصریح کــــرد: برنامه 
اجرایــــی برای ســــال جــــاری 14 هــــزار هکتار اســــت که 
تاکنون 60 درصد آن محقق شــــده و اعتبار 24 میلیارد 
تومان برای آن از صندوق توســــعه ملــــی در نظر گرفته 

شده است.
آرتیمانی با تأکید بر ضرورت اجرای عملیات آبخیزداری 
بــــرای حفظ منابــــع آب و خاک در اســــتان، تصریح کرد: 
آبخیــــزداری 3 عمل اصلی را انجام می دهد که شــــامل 
کنترل ســــیالب اســــت بــــه گونــــه ای که ســــاالنه 270 
مترمکعب در هر هکتار کنترل ســــیالب با اجرای این 

طرح انجام شده است.
وی به تولید آب نیز در اجرای طرح آبخیزداری اشاره کرد 
و گفت: ســــاالنه می توان با انجــــام عملیات آبخیزداری 
81 مترمکعــــب آب را جمــــع و تولیــــد کــــرد کــــه باعث 
آب زیرزمینی، قنات ها، آبشخورهای  تغذیه سفره های 

کشاورزی و دامداری می شود.
آرتیمانی همچنین به کنترل رسوبات، فرسایش خاک 
و... نیز اشــــاره کرد و افــــزود: با ایجاد ســــدهای خاکی و 
مخازن بزرگ ســــاالنه 2 تن در هکتار رسوب جمع آوری 

می شود و رطوبت خاک افزایش می یابد.
ایــــن مســــؤول همچنین بــــه تولیــــد علوفه بــــا انجام 
عملیــــات آبخیــــزداری اشــــاره و اظهار کرد: ســــاالنه 100 
کیلوگرم علوفه در هکتار تولید شده است که این کار 
با انجام عملیات آبخیزداری در قالب مدیریت قرق و... 

انجام می شود.
آرتیمانــــی بــــه کنتــــرل 3 میلیــــون مترمکعــــب آب در 
سیالب ســــال 98، اشــــاره و عنوان کرد: اکنون تعداد 
خیران آبخیزداری زیاد شــــده و کشاورزان و روستاییان 
اســــتقبال زیــــادی از عملیات آبخیــــزداری دارند و خود 

داوطلب اجرای آن هستند.
وی جایــــگاه اســــتان همــــدان در اجــــرای عملیــــات 
آبخیزداری در کشــــور را متوســــط اعالم و بیان کرد: به 
آب و هوایی اســــتان، فصل کاری زیاد  دلیل شــــرایط 
کار  کاهش سرعت  نیست و همین موضوع موجب 

می شود.

دستورات بر زمین مانده رهبر انقالب در باره دهه فجر
 به هیچ کدام عمل نکرد

ً
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تقریبا

هگمتانه، گروه اندیشــــه: در این متن دستورات کمتر 
شــــنیده شــــده رهبر معظم انقالب در رابطه با برگزاری 
دهه فجر  در تاریخ 69/10/11 خطاب به اعضای شــــورای 
 به 

ً
هماهنگی تبلیغات اســــالمی را می خوانید که تقریبا

هیچ کدام عمل نکردند.
رهبر انقالب فرموده اند: در دهه فجر سخنرانی و دعوت 
از مسؤوالن را کنار بگذارید و جلساتی که برپا می شود، 
باید شــــاد باشــــد. اواًل، جشــــن دهه  فجر باید از صورت 
جشن دولتی خارج بشود. البته می گویید کارهایی هم 
کرده اید، راســــت هم می گویید؛ اما این کار نشده و باید 
بشود. من می دانم که شما خیلی تالش کرده اید؛ اما آن 

کاری که باید بشود، نشده است.
 ، مــــن یک بار در نماز جمعه گفتم کــــه برگزاری دهه  فجر
بایــــد مثل برگزاری جشــــن نیمه  شــــعبان باشــــد. حاال 
ببینیــــد چه طور تبلیغاتی الزم اســــت، چه طــــور فیلمی 
بایــــد بســــازید، چه طور ســــخنرانی باید بشــــود و چه کار 
باید بکنید. اینها دیگر به عهده  شــــما - یعنی شــــورای 
هماهنگی تبلیغات - است. بنشینید روی این قضیه 
کار کنیــــد. چــــه کار باید بکنیــــد که وقتی آدم در شــــب 
بیستم و بیست ویکم و بیست ودوم بهمن به خیابان 
می رود، همه جا پرچم زده باشــــند و فقط سر در ادارات 

پرچم و چراغ نباشد؟
این تشکیالت بایســــتی مردمی بشــــود، تا مثل نیمه  

شــــعبان برگزار گردد. خودتان می دانید کــــه برای نیمه  
شعبان، هیچ کس به کســــی نمی گوید که بیایید طاق 
نصــــرت ببندید. اگر هم یــــک روز بگویند نبندید، مردم 
تشــــنه تر می شــــوند که ببندند و به هر قیمتی هست، 

می خواهند آن را برپا بدارند. همت اصلی، این است.
، فیلم ها و ســــریال هایی که به مناسبت دهه  فجر 

ً
ثانیا

ساخته می شود، باید یادآور خاطره های خوش انقالب و 
نشــــان دهنده  حضور مردم و حل شدن آنها در انقالب 
باشد و بدآموزی نداشته باشد. البته در گذشته، گاهی 
بدآموزی هایی در آنها بــــود که من حاال جزییاتش را رها 
می کنم و وارد آن نمی شوم. این فیلم ها باید صحنه های 
تظاهــــرات ضد امریکایــــی و ضد اســــرائیلی را زنده کند. 
در گذشــــته، این نکات را به صدا و ســــیما هم گفته ام و 
 این 

ً
برادرانی که از صدا و سیما در این جا هستند، حتما

موارد را منعکس کنند. خاطره  امام، بیش از همیشــــه، 
در دهــــه فجــــر و بیســــت ودوی بهمــــن اســــت. حتی 
بیشتر از مراسم ســــالگرد رحلت امام، این بزرگداشت 
نشــــان دهنده  شــــخصیت آن بزرگوار اســــت. این، در 
حقیقت والدت امامت در این کشــــور است؛ به همان 
معنایی که خود امام و اســــالم برای ما ترسیم کرده اند. 
قبل از آن، امام رهبر مبــــارزه و نهضت بودند؛ ولی از روز 
ورود به کشــــور و تشــــکیل دولت اســــالمی، اماِم امت 

اسالمی شدند. این، مهمتر از خاطره  درگذشت است.

، راهپیمایی روز بیست ودوم بهمن باید با عظمت 
ً
ثالثا

انجام بگیرد. مواظب باشید که قبل از روز بیست ودوم 
بهمن، یــــک راهپیمایی یا تجمعی - ولو کوچک - انجام 
نگیــــرد. در ذهنتان باشــــد که این گونــــه راهپیمایی ها 
را ممنوع کنیــــد. اگر فالن گروه می خواهــــد در فالن جا 
راهپیمایی کند، بعد از بیســــت ودوم بهمن باشد. روز 
بیســــت ودوم بهمن، باید ناگهان همه  کشــــور منفجر 

بشود و مردم به خیابان ها بریزند.
البته هر ســــال مراســــمی هســــت؛ اما تأمین کننده  آن 
مقصودی کــــه در ذهن خــــود آقایان بــــوده و ما هم به 
همان مقصود نظر داریم، نبوده و یا کمتر بوده اســــت. 
بعضــــی از مســــاجد، خوب بــــوده و بعضــــی هم خوب 
نبوده اســــت. مســــاجد عمده  شــــهرها - تهران و بقیه  
شهرستان ها - باید فعال بشوند. سخنرانی و دعوت از 

مسؤوالن را کنار بگذارید.
جلســــاتی که برپا می شــــود، باید شاد باشــــد. شیرینی 
بدهند، شربتی بدهند، مداحی شعر بخواند، شعرا شعر 
بخوانند و یک نفر هم صحبت مختصری بکند، اشکالی 
 ، ندارد. همین قدر مردم بدانند که به مناسبت دهه  فجر
شــــب یک چراغ در این جا روشن است و دسته دسته 
بیایند و برونــــد. اگر این کار را بتوانید ان شــــاءاهلل انجام 
بدهید، حایز اهمیت است. البته از قشرهای مختلف - 

 از علما - خیلی باید کمک بگیرید.
ً
مخصوصا

ضیافت »حاج جالل« در نشست مجازی
هگمتانه، گروه خبر همدان: ویژه برنامه ضیافت شهدا با 
محوریت کتاب حاج جالل و با حضور خانواده شــــهیدان 
 ، حاجی بابایی، ریاســــت ســــازمان تبلیغات اسالمی کشور
معــــاون هماهنگ کننــــده قــــرارگاه خاتم االنبیــــا، رئیس 
کمیســــیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــــور و نویســــنده کتاب در 

فضای مجازی برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، در این نشســــت جالل حاجی بابایی 
و همســــرش افروز که دو فرزند خود را تقدیم اســــالم کرده 
اند به بیان خاطراتشان از شــــهیدان علیرضا و ابوالقاسم 

حاجی بابایی پرداختند.
سردار شادمانی: خانواده شهدا تابلوی نمایان ایثار  �

و خدمت سخاوتمندانه
معاون هماهنگ کننــــده قرارگاه خاتم االنبیا با بیان اینکه 
خانواده شهدا تابلوی نمایان ایثار و فداکاری و در معرض 
دیدگان بشــــریت هســــتند گفت: باید عظمــــت خانواده 
بزرگ شــــهیدان را در طول تاریخ به گوش نســــل هایی که 

بعدها به دنیا خواهند آمد، برسانیم.
سردار علی شــــادمانی با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب 
اســــالمی طوفان مهیبی از خصومت ها و کج اندیشــــی ها 
در مقابــــل انقــــالب ما صف آرایــــی کرد گفت: جــــز لطف و 
)ع(، آنچه انقالب  عنایت پروردگار و نگاه ویژه ائمــــه اطهار
و دســــتاوردهای آن را قوی تر کرده، ایستادگی و مقاومت 

خانواده های شهدا و خون شهیدانشان است.
ســــردار شــــادمانی با بیان اینکه کتاب »حــــاج جالل« یک 
ادبیات زالل، فعال، صریح و صادقانه اســــت اظهار کرد: در 
معرفی این دستاورد همه آن چیزی که در زبان مبارک حاج 
جالل جاری شــــده، صحت دارد؛ بایــــد در معرفی خانواده 
شــــهیدان به ویــــژه خانــــواده شــــهیدان حاجی بابایی که 

انقالبی و والیتمدار هستند حرکت کرد.
وی تصریح کــــرد: آنچه بر علیرضا حاجی بابایی گذشــــت و 
جهاد دوســــاله او که در مقابل دیدگان ما ترسیم شد باید 

بیان و در تاریخ ثبت و ضبط شود.
حاجی بابایــــی: کار برای انقالب اعتقاد همیشــــگی  �

»حاج جالل« است
برادر شــــهیدان حاجی بابایی نیز با بیــــان اینکه پدر و مادر 
شهیدان حاجی بابایی از هیچ مقام و مسؤولی توقع ندارند 
و تنها برای حفظ ارزش هــــای انقالب گام برمی دارند گفت: 
ما هرچه داریم باید قربانی انقالب کنیم اما انقالب را قربانی 

هیچ کس نکنیم.

حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: در عملیات رمضان که 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده محور بودند، از 
همدان برای عملیات رمضان طلب کمک می کنند، پس 
از عملیات ســــردار ســــلیمانی گفتند اگر نیروهای همدان 
نبودند و ســــد راه نیروهای صدام نمی شــــدند ما محاصره 

می شدیم.
وی افزود: در این عملیــــات علیرضا حاجی بابایی فرمانده 
نیروهای همدانی بود و به شهادت می رسد، صدام هم به 
تالفی این عملیات و بروز خســــارت به بعثی ها نماز جمعه 
همــــدان را بمباران کرد که حاج جالل و مادرش نیز ترکش 

می خورند.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاســــبات مجلس 
شــــورای اســــالمی با بیان اینکه در عملیات رمضان همه 
فرماندهان شــــهید شــــدند اظهار کرد: ســــردار سلیمانی 
مســــؤولیت محور را بر عهده داشــــت و زمانی که در سال 
1397 بــــه همــــدان آمدنــــد، خواســــتار دیدار حــــاج جالل 
شــــدند و اعالم کردند که تنها یک چای لیوانی که رمزی در 

بچه های جبهه بود در خانه برای او آماده کنند.
وی بــــا بیــــان اینکه پــــس از این اتفاق ســــردار ســــلیمانی 
گروهی را برای تهیه کتاب خاطــــرات حاج جالل به همدان 
فرســــتادند گفت: حاج جالل و حاج خانــــم زحمات زیادی 
کشــــیدند و هرگز اجازه ندادند پول حرام وارد زندگی شان 

شود، این دو بزرگوار هیچ توقعی از کسی ندارند.
حاجی بابایی با اشــــاره به اینکه نویسنده کتاب هم مدتی 
با حاج آقا و حــــاج خانم زندگی کرد و دختر آنها شــــد ادامه 
داد: حاج جالل و حاج خانم هشت سال عزادار بودند و دو 

پسر و دو داماد آنها شهید شدند.
بــــرادر شــــهیدان حاجی بابایی با بیــــان اینکــــه داماد حاج 
جــــالل مقابــــل چشــــمانش ترکــــش می خورد و شــــهید 
می شــــود خاطرنشــــان کرد: رهبــــر انقالب نیز در ســــفر به 
اســــتان همدان حاج جالل و خانواده را دیدند و نام شهید 

حاجی بابایی را آوردند.
وی افــــزود: حــــاج جالل همیشــــه اعالم می کــــرد باید برای 
انقــــالب کار کنیم بــــه طوری کــــه وقتی می خواســــتم وزیر 
آموزش و پرورش شــــوم با ایشــــان برای مشــــورت تماس 
گرفتــــم و گفتنــــد اگــــر فکــــر می کنیــــد آنجا بیشــــتر مفید 
هســــتید، برویــــد، در تمام مــــدت نمایندگی هــــم تاکنون 

نشده که برای بنده در جایی تبلیغ کرده باشند.
برادر شــــهیدان حاجی بابایــــی با بیان اینکــــه حاج جالل و 
خانمش دنبال مقام و پول نیســــتند تصریح کرد: تنها به 

دنبال این هستند که ارزش های انقالب را بازگو نمایند به 
طوری که هیچ کمکی را از بنیاد شــــهید هم قبول نکردند، 
حــــاج آقا در حــــال حاضر خودشــــان همــــه کارهــــا را انجام 

می دهند.
وی درباره شهید ابوالقاسم حاجی بابایی هم گفت: پیش 
از عملیات والفجر 8 که در حال حرکت به ســــمت منطقه 
بودیــــم، یک وعده غذا ســــر راه خوردیم که متوجه شــــدم 
شهید ابوالقاسم با حقوق خود که 2 هزار و 700 تومان بود، 

هزینه غذا را پرداخت کرده است.
حاجی بابایی اظهار کرد: حدود 30 ســــال هیــــچ اقدامی به 
طور شــــخصی و خانوادگی برای این شــــهدا انجام ندادیم، 

زمانی دیگران ورود کردند اما ما اقدامی نکردیم.
: کتاب های دفاع مقدس در دانشگاه ها  � مختارپور

و مدارس تدریس شود
دبیرکل کتابخانه های عمومی کشــــور هــــم در این برنامه 
با بیان اینکه این کتاب و این خانواده نمونه برجســــته ای 
از خانواده معظم شــــهدا هســــتند اظهار کرد: رهبر معظم 
انقالب تصریح کردند نســــبت به مادران شهدا تولیدات 
هنری و فرهنگی بســــیار کمــــی صورت گرفتــــه و باید این 
ظرفیت بیشتر مورد استفاده نویســــندگان و هنرمندان 

قرار گیرد.
علیرضا مختارپور افــــزود: به عنوان نمونــــه در کتاب حاج 
جالل ویژگی های بسیاری چون رزق حالل، جهد و تالش، 
بیان صادقانه را می بینیم که همه آنها درس بزرگی برای ما 

است.
وی تصریــــح کرد: نویســــنده با قلم شــــیوای خود مطالب 
را بیــــان کرده و ایــــن کتاب از همــــان روز اول مــــورد توجه 
و مطالعــــه و اقبــــال قرار گرفــــت و امیدواریم کــــه این نوع 
کتاب هــــا در کتاب های درســــی ما و در دانشــــگاه ها ورود 

کند.
حجت االســــالم قمــــی: مبلغان ارزش هــــای کتاب  �

»حاج جالل« را ترویج کنند
رئیس ســــازمان تبلیغات اسالمی کشور هم گفت: کتاب 
»حاج جالل« یکی از بــــرکات بزرگ و شــــجره طیبه خانواده 

شهداست.
کرد: خانواده شــــهدا  حجت االســــالم محمد قمی اظهــــار 
رسالت بزرگ و تاریخی را بر عهده دارند، از فضیلت، نعمت 
و مجاهدت بزرگی برخوردار هستند و همین کتاب یکی از 

جلوه های مجاهدات این خانواده است.
وی افــــزود: این کتاب یکــــی از برکات خانواده شــــهیدان 

حاجی بابایی اســــت و این نهضــــت باید صدبرابر شــــود، 
اســــتان همدان شــــهدای بزرگی را پــــرورش داده و تقدیم 

کشور کرده است.
وی افزود: به مبلغان اعالم کردیم که کتاب »حاج جالل« را 
مطالعه و ارزش های آن که برگرفته از ارزش های اســــالمی، 

انقالبی و مکتب امام است را ترویج کنند.
زارعــــی: کتــــاب »حــــاج جــــالل« یکــــی از بزرگ تریــــن  �

تراژدی های ایران معاصر است
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســــتان همدان نیز افزود: 
بی شک حضور ارزشــــمند خانواده شهیدان حاجی بابایی 
و حاج جالل به عنوان راوی کتاب، برکت این برنامه است.
عاطفه زارعی ادامه داد: قصه »حاج جالل« را کتاب در قلب 
خود ثبت کرد تا امروزی ها و آیندگان بدانند در گوشه ای از 
دنیا مرد و زنی پس از پیمان بستن با عشق راهی را پشت 
سر گذاشــــتند و از صبر و بردباری کوهی ساختند که الوند 

بر آن غبطه می خورد.
وی خاطرنشــــان کرد: کتاب  »حاج جالل« یا بهتر است آن 
را غمنامه افروز بخوانیم یک داســــتان ســــاده نیست که 

نویسنده در گوشه ای از اتاق آن را از تفکرات خود ساخته 
باشــــد بلکه واقعیتی است که شنیدن آن دلی می خواهد 
به وسعت شجاعت بی مثال مردان و زنانی که ذکر برخی 

از آنها در این کتاب آمده است.
زارعی گفت: کتاب با نثری روان خاطرات حاج جالل حاجی 
بابایــــی را روایــــت می کند که خــــود و خانــــواده اش طاقت 
نیاوردند تجاوز دشمن به خاک وطن را تاب آورده و گام در 

راه جبهه های جنگ گذاشتند.
وی افزود: حاج جالل کــــه چند ترکش را با خود به غنیمت 
آورد، جگرگوشه هایش را در همان سرزمین های مقدس 
باقی گذاشــــت تا با زخم های تنش مرهم زخم های مادری 
باشد که پســــران رشــــیدش را تقدیم راهی ارزشمند کرده 

است.
مدیــــرکل کتابخانه هــــای عمومــــی همدان با بیــــان اینکه 
»حاج جــــالل« با تمام زخم های بــــدن و روحش باید مرهم 
دردهــــای دختر و خواهرش می بود که همســــران خود را از 
دســــت داده بودند اظهار کرد: کتــــاب »حاج جالل« یکی از 
بزرگ تریــــن تراژدی هایی اســــت که ایــــران معاصر در خود 

ثبت کرده است.
نظری گیالنده: حاج جالل خود را وقف خانواده اش  �

کرده است
نویســــنده کتــــاب »حــــاج جــــالل« نیــــز بــــا بیــــان اینکه از 
زمانــــی که تدویــــن کتاب را آغــــاز کردم با ورود بــــه خانواده 
حاجی بابایی وارد دنیایی جدید شدم که آن را تجربه نکرده 
بودم خاطرنشــــان کــــرد: در این خانواده هنوز بســــیاری از 
آرمان هایی که شــــاید امروز کمرنگ تر شــــده باشد، حفظ 

شده است.
لیــــال نظری گیالنده با بیــــان اینکــــه این خانــــواده با دیگر 
خانواده هایی که دیده بودم، تفاوت داشت گفت: هر گاه 
احساس نیاز می شد من از اردبیل راهی همدان می شدم 
تا مصاحبه های الزم را بگیرم و آنها را به گذشته های دور باز 

می گرداندم و چشم های آنها را  تر می کردم.
وی با اشــــاره به اینکه حاج جالل خود را وقف خانواده اش 
کرده اســــت اظهار کرد: در این کتاب هرگز درشــــت گویی 
نکردیم بلکه درســــت گویی کردیم و ســــپس این کتاب 

آماده شده است.

انقالب پر شکوه 57 در همدان به روایت تصویر



فراخوان مناقصه های عمومي يک مرحله ای
نوبت دوم )تاريخ انتشار: 1399/11/19(

تاريخ انتشار نوبت دوم:  99/11/19 تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/18  

  شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجرای پروژه های ذیل  بر اساس فهارس بهای سال 1399 را به 
پیمانکارانی که دارای گواهینامه صالحیت بهره برداری از شبکه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نیرو یا گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور در رشــته آب )حداقل پایه 5( و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشــند، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت )ســتاد( واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکات از طریــق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/18

هزینه خرید اســناد مناقصه: مبلغ   500،000 ریال اســت که میبایســت به حســاب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب 
استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/11/18 لغایت 1399/11/23 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/12/04 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/12/05 سالن جلسات مناقصه گزار.

موضــــــــــــــوعمناقصه
شماره فراخوان در سامانه 

ستاد
مبلغ برآورد )ريال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآيند ارجاع 

کار )ريال(

ساعت 
بازگشايی

ع/99/209-3

برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، 
نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی 

منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، 
توزيع و پايدارسازی شبکه های آب شرب 

روستايی شهرستان مالير

209900700100010219.431.193.650971.559.6839

ع/99/263

برونسپاری راهبری ، بهره برداری ، 
نگهداشت ، توسعه ، بازسازی و بهسازی 

منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، 
توزيع و پايدارسازی شبکه های آب شرب 

روستايی شهرستان کبودراهنگ

209900700100010316.570.538.790828.526.9409:30

 مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرایند ارجاع کار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع کار را طبق  بند الف ماده 6 آییــن نامه تضمین معامالت 
دولتــی بــه شــماره123402/ت50659ه  مــورخ 1394/09/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت 
در پاکــت الک و مهــر شــده حداکثــر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/12/04 به دبیرخانه شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان به نشــانی مندرج در فراخوان 

تحویل و رسید دریافت شود.
 نشــانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شــنبه تا چهارشــنبه 7:45 تا 

14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
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حدیث

امام حسن)ع( به راحتی دعوت بینوایان
 را پذیرفت

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: بندگان خدای 
رحمان کســــانی هســــتند که در روی زمین به فروتنی مشی می کنند 

و چون جاهالن ناروا خطابشان کنند سالمی گویند و درمی گذرند.
پیامبر مکرم اســــالم)ص( فرموده اند: شــــیرینی عبادت در تواضع و 

فروتنی است.
حکایت: روزی امام حسن مجتبی علیه السالم از محلی عبور می کرد 
با چند تن از بینوایان که در حال خوردن نان خشــــک بودند برخورد 
کرد آنان با دیدن حضرت وی را به همســــفره گی دعوت کردند، امام 
بالفاصله دعوت آنان را پذیرفته و با آنان همســــفره شد، وقتی بلند 
شــــدند فرمودند » همانــــا خداونــــد متکبر فخر فروش را دوســــت 

ندارد«.
بلندی از او یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تخــــت شهنشــــاهان، شــــد ســــرنگون از ما
مــــا از  الله گــــون  شــــد  آزادی،  دامــــان 
قرآنیــــم و  اســــالم  و  آزادی  حافــــظ  مــــا 
انســــانیم معــــراج  و  آســــایش  پــــی  در  مــــا 
حمید سبزواری

امام صادق علیه السالم:

با شرافت ترین مرگ ها
کشته شدن با شهادت است.

، ج 100، ص ۸، روایت 4 بحاراالنوار

مسیر

ایستگاه آسمان

عکس روز

پیاده روی به سمت امامزاده پایگاه روستایی شهیده آقایی حوزه حضرت مریم - تربیت بدنی ناحیه همدان مکتب سیاسی امام خمینی)ره(

اعتقاد راسخ و صادقانه حضرت امام )ره( به نقش مردم
سیاســــی  مکتب  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
امام دارای شــــاخص هایی اســــت... }یکی از این 
شاخص ها{، اعتقاد راســــخ و صادقانه به نقش 
مردم است؛ هم کرامت انسان، هم تعیین کننده 
بودن اراده ی انســــان. در مکتب سیاســــی امام، 
هویت انســــانی، هــــم ارزشــــمند و دارای کرامت 
اســــت، هم قدرتمند و کارساز اســــت. نتیجه ی 
ارزشــــمندی و کرامت داشــــتن این است که در 
اداره ی سرنوشــــت بشــــر و یک جامعه، آراء مردم 
باید نقش اساســــی ایفا کند. لذا مردم ساالری در 
مکتب سیاسی امام بزرگوار ما - که از متن اسالم 
گرفته شده است - مردم ساالرِی حقیقی است؛ 
مثل مردم ســــاالری آمریکایی و امثال آن، شعار و 

فریب و اغواگرِی ذهن های مردم نیست.
مردم با رأی خود، با اراده ی خود، با خواســــت خود 
و با ایمان خود راه را انتخاب می کنند؛ مسؤوالِن 
خود را هم انتخاب می کنند. لذا دو ماه از پیروزی 
انقالب نگذشته بود که امام اصل نظاِم برآمده ی 
از انقــــالب را به رأی مردم گذاشــــت. شــــما این را 
مقایســــه کنید با رفتاری که کودتاگران نظامی در 
دنیا می کنند، رفتاری که حکومتهای کمونیستی 

می کردند، و رفتاری که امروز آمریکا می کند.
امروز آمریکا بعد از پانزده ماه که با اشغال نظامی 
عــــراق را گرفته اســــت، هنوز به مردم این کشــــور 
اجــــازه نمی دهد که بگویند بــــرای حکومِت خود 

چه چیز و چه کســــانی را می خواهنــــد. نماینده ی 
ســــازمان ملل دیروز مصاحبه می کند و می گوید 
چون آمریکایی ها در عراق حضــــور نظامی دارند، 
بایــــد رأی حاکــــم آامریکایــــی در انتخــــاب عناصر 
دولت مراعات شود! دموکراسی اینها این است. 
نام دموکراسی، اغواگری است. دموکراسی حّتی 
در کشورهای خودشــــان هم، یک مردم ساالری 
حقیقــــی نیســــت؛ جلوه فروشــــی به وســــیله ی 
تبلیغات رنگین و پولهای بی حســــابی است که 

در این راه خرج می کنند؛ لذا آراء مردم گم است.
در مکتب سیاســــی امــــام رأی مردم بــــه معنای 
واقعی کلمه تأثیر می گذارد و تعیین کننده است. 
این، کرامت و ارزشمندی رأی مردم است. از طرف 
دیگر امام با اتکاء به قدرت رأی مردم معتقد بود 
که بــــا اراده ی پوالدین مردم می شــــود در مقابل 
همــــه ی قدرت های متجــــاوز جهانی ایســــتاد؛ و 
ایســــتاد. در مکتب سیاســــی امام، مردم ساالری 
از متن دین برخاســــته اســــت؛ از »امرهم شوری 

ذی
ّ

بینهم« برخاسته است؛ از »هو ال
ا ّیــــدک بنصره و بالمؤمنین« برخاســــته اســــت. 
عده یــــی  نگرفته ایــــم.  وام  کســــی  از  را  ایــــن  مــــا 
می خواهنــــد وانمــــود کننــــد که نقش مــــردم در 
اداره ی حکومتها را بایــــد غربی ها بیایند به ما یاد 
بدهند! غربیها خودشان هنوز در خم یک کوچه 
گرفتارند! همیــــن امریکایی ها و همین مدعیان 

دموکراسی، دیکتاتورهایی از قبیل محمد رضای 
پهلوی را - که ســــی وپنج ســــال در این مملکت 
دیکتاتــــوری مطلق داشــــت و قبــــل از او پدرش 
حدود بیست ســــال در این کشــــور دیکتاتوری 
کــــرد - در آغوش گرفتند و پشــــتیبانی کردند و از 
آنها حمایت کردند. اینها طرفدار دموکراسی اند؟! 
دروغ می گویند. هر کس می خواهد دموکراســــی 
اینها را ببیند، بــــه عراق برود. برود رفتــــار آنها را با 
مردم مظلوم افغانستان ببیند. برود دموکراسِی 
آمریکایی را از حمایت بی دریغ امریکا از شــــاروِن 
آنها این اســــت؛  جنایتــــکار ببیند. دموکراســــی 
مــــا از اینها دموکراســــی یاد بگیریــــم؟! اینها برای 
انســــان نقــــش و ارزش قائلنــــد؟ شــــما ببینید 
امــــروز در فلســــطین چــــه فجایعــــی دارد اتفــــاق 
آیا  آیا فلســــطینی ها انسان نیســــتند؟  می افتد. 
صاحب سرزمین خود نیســــتند؟ آیا حق ندارند 
رأی و عقیده داشــــته باشــــند؟ امروز زشت ترین 
و  عــــراق  و  فلســــطین  در  رفتــــار  فجیع تریــــن  و 
افغانســــتان - و قبل از این در بسیاری از مناطق 
دیگــــر - دارد صــــورت می گیــــرد؛ آن وقت همان 
کسانی که این رفتارهای زشت را انجام می دهند، 
خجالت نمی کشند و ادعای دموکراسی می کنند!
رئیس جمهــــور آمریکا وقیحانــــه ادعا می کند که 
رسالت گسترش دموکراسی در دنیا و خاورمیانه 
دموکراســــی  می کنــــد!  ســــنگینی  او  دوش  بــــر 

آنهــــا را در زندان هــــای امثــــال ابوغریــــب - که در 
عــــراق و گوانتانامو کم هم نیســــتند - مردم دنیا 
دارند می بینند. این، دموکراســــی و حقوق بشــــر 
آنهاست! بسیار غافالنه است اگر کسی در داخل 
جوامع ما و در میان امت اســــالمی خیال کند که 
غربی ها باید بیایند به ملت های ما دموکراســــی و 
مردم ساالری یاد بدهند! ما توقع داریم گویندگان 
و نویســــندگانی که از انصاف برخوردار هســــتند، 
طــــوری حرف نزننــــد و طوری ننویســــند که گویی 
امروز آنهــــا دارند به مــــردم ما پیام مردم ســــاالری 
می دهند. مردم ســــاالری را امام آورد؛ مردم ساالری 
را انقالب آورد. در کشــــوری کــــه در طول قرن های 
متمادی، جز در برهه های بســــیار کوتاه - که مثل 
یک لحظه گذشــــته اســــت - معنای رأی و اراده ی 
مــــردم را نمی دانســــتند )مــــا در طــــول عمر خود 
چشــــممان به صندوق رأی نیفتاده بود! برای رأی 
مردم ایران کسی ارزش قائل نبود و دیکتاتورها در 
تمام دوران حکومِت خود بیشترین بی اعتنایی 
را بــــه مردم مــــا می کردنــــد( امام و انقــــالب و نظام 
اســــالمی ما مردم ســــاالری را آورد. عده ایی طوری 
حرف می زنند که گویــــا ما تازه داریــــم وارد میدان 
مردم ساالری می شویم! این بی انصافی نیست؟ 

این چشم بستن بر روی حقیقت نیست؟
بیانات رهبر معظم انقالب 

در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1383.03.14

وصیت شهید جعفر خواستان

مردم به شعار "ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند" عمل کنید 
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آسمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایت را؟ 
چه حالی داشــــتی وقتی با تمام وجودت جانت را 
گذاشــــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی 
از عبــــورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگــــون، از 
جوانه هــــای روییــــده در خاک هــــای تفتیــــده. تو 
می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم که 
صدای تو شده ام در خواب های سنگین دنیا. تو 
می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، 
، ای  چشم هایت را بیداریم و دستانت را در اهتزاز

جاودانه تاریخ!
اناهلل و انا الیه راجعون

با درود به روان پاک شــــهیدان انقالب اسالمی 
که با خون پــــاک خود نهال آزادی را آبیاری کردند 
و ســــالم بــــه رهبــــر کبیــــر انقــــالب و بنیان گذار 

جمهوری اسالمی ایران، امام خمینی.

من ســــرباز وظیفه جعفر خواســــتان در منطقه 
کردستان مشغول مبارزه با ضدانقالب هستم 
و تمــــام آرزویم شــــهادت در راه اهــــداف انقالب 

برومند ایران است.
از شــــما جوانــــان ایــــن کشــــور می خواهــــم که 
ادامه دهنده راه این شــــهیدان بــــه خون خفته 

باشید و یاد این شهیدان را زنده نگهدارید.
راه  اســــتوار  و  مقــــاوم  قهرمان پــــرور  ملــــت  اى 
شــــهیدان را ادامه دهیــــد و این پیــــر جماران و 
رهبر مســــتضعفین جهان را یار و یاور باشــــید و 
در مقابل تمام مشــــکالت جنگ تحمل داشته 

باشید که خداوند با صابران است.
بدانیــــد تمــــام آبرو و شــــرف ایــــران و اســــالم در 
گــــرو همیــــن جنــــگ تحمیلی اســــت اگــــر این 
خوانده  اســــالم  فاتحه  بخورد  شکســــت  جنگ 
شده اســــت، باید به شــــعارهایمان جامه عمل 
بپوشانیم که گفتیم ما اهل کوفه نیستیم امام 

تنها بماند.

همه باید قدر نعمت هاى جنگ را بدانیم زیرا این 
جنگ هم یک نعمتی اســــت کــــه خداوند ما را به 
کفه آزمایشی گذاشته و بدانید که خداوند در هر 
زمان قومی را براى یارى کردن دینش برمی گزیند 
اگر آن قوم به پــــا نخیزند و از دیــــن خدا حفاظت 
نکنند خداوند قوم دیگــــرى را مأمور می کند ولی 
قوم اولــــی به هالکت می رســــد بــــه همین خاطر 
شــــکرگزار خدا باشــــید و از دین خدا پشــــتیبانی 
کنید که خداوند وعــــده داده نصرت و پیروزى با 

اسالم است.
مفقودیــــن  و  شــــهدا  خانواده هــــاى  اى  شــــما 
چنانکه  نمردنــــد  شــــما  دلبنــــدان  کــــه  بدانید 
خداونــــد می فرمایــــد: تصور نکنیــــد آنهایی که 
آنها  در راه خدا کشته می شــــوند مرده اند بلکه 
زنده انــــد و نزد خداى خود روزى می برند. شــــما 
سرتان را باال بگیرید در مقابل دشمنان اسالم 
که خون شــــهیدان شما نهال اسالم را پرورش 
داده اســــت و آنهــــا به مــــوالى خویش ســــرور 

شهیدان حسین بن علی رســــیدند و خداوند 
بــــه شــــما صبر و اجــــر عظیــــم عنایــــت فرماید. 
خداوند مادران شــــهیدان ما را بــــا زینب کبرى 

انشاءا... فرمایند  محشور 
از پــــدرم می خواهــــم که اگــــر من به ایــــن درجه 
شــــهادت نائل آیم مــــرا در آرامگاه شــــیخان قم 

دفن بکند.
مادرم و  ای برادر و  ای خواهرم از شــــما می خواهم 
بــــرای من گریــــه نکنید بلکــــه باید افتخــــار کنید 
کــــه چنین فرزند یا برادری داشــــتید کــــه در راه به 
ثمر رســــیدن این انقالب شــــکوهمند به درجه 
رفیع شــــهادت نائل گشــــت؛ از شــــما دوستان 

مــــرا  کــــه  می خواهــــم 
خودتــــان  بزرگــــی  بــــه 
طلــــب  و  ببخشــــید 
آمرزش برای من کنید.

وصیتنامه 

شهید جعفر خواستان

مسابقه کتابخوانی

با خانواده بخوانیم
هگمتانه، گروه فرهنگی: سومین مسابقه کتابخوانی 
انتشــــارات مدرســــه بــــه مناســــبت ســــالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با موضوع »با خانواده بخوانیم« برگزار 

می شود.
در سلســــله مســــابقات کتابخوانی، این بار انتشارات 
« و »  مدرســــه بر مبنای محتوای دو کتــــاب »جادوی دژ
« برای گروه ســــنی نوجوان و بزرگســــال مسابقه  تلنگر
برگزار کرده و برای برگزیدگان جایزه نقدی درنظر گرفته 

است.
« نوشــــته جعفــــر توزنده جانــــی، روایــــت  »جــــادوی دژ
داســــتانی از زندگــــی میرمهنا، دزد دریایــــی معروف در 
زمان کریم خان زند اســــت که وارد مبارزه با هلندی ها 
«نوشــــته حمیــــد گــــروگان نگاهــــی بــــه  شــــد. »تلنگر

سبک های جاری زندگی در جامعه دارد.
عالقه مندان به شرکت در مســــابقه می توانند نسخه 
« را بــــه همراه  « و » تلنگر کاغــــذی کتــــاب »جــــادوی دژ
کد شــــرکت در مســــابقه از فروشــــگاه های انتشارات 
مدرســــه و همچنین فروشــــگاه مجازی آن به نشــــانی 

enmabazar.ir تهیه کنند.
عالوه بر این نسخه الکترونیک و صوتی این کتاب ها 
در برنامه هوشــــمند بوفــــه و فیدیبو موجود اســــت. 
زمان مســــابقه 12 بهمن مــــاه تا 20 اســــفند ماه 1399 
است. همچنین با پایان مسابقه، در روز21 اسفند ماه 
ســــال جاری همزمان با روز مبعث رســــول اکرم )ص( 
برگزیدگان انتخاب و جوایز نفیســــی براساس کسب 

امتیاز و به قید قرعه به آنها اهداء می شود.
کتاب خوانی به عنوان یک راهبرد  برگزاری مســــابقات 
ترویــــج فرهنــــگ کتــــاب و کتابخوانــــی در انتشــــارات 
مدرســــه مطرح اســــت. پیشتر مســــابقه ای بر اساس 
آب« به مناســــبت ســــوگواری ســــاالر  کتاب»مــــاه در 
شــــهیدان و مســــابقه ای دیگــــر بر اســــاس محتوای 
کتاب»امام خمینی« به مناســــبت چهلمین ســــالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی برگزار شده بود.
سومین مســــابقه کتابخوانی انتشــــارات مدرسه از 12 

بهمن ماه تا 20 اسفند ماه برگزار می شود.
؛ همراه بــــا پویش کتاب خوانی  � در ایــــام اهلل فجر

» »کتاب شارژ
« با  دور جدیــــد پویــــش کتاب خوانــــی »کتــــاب شــــارژ
محوریت کتــــاب »آن مرد با باران می آیــــد« از 12 بهمن 

1399 آغاز می شود.
« با  ســــومین دوره پویــــش کتاب خوانی »کتاب شــــارژ
همکاری انتشارات کتابستان معرفت، مرکز رسانه ای 
شــــیرازه و مؤسســــه خانه کتاب و ادبیات ایــــران از 12 
بهمن 1399 آغاز شــــده و تا 12 اردیبهشت 1400 ادامه 

دارد.
جوایز نقــــدی ایــــن دوره از پویــــش مطالعاتی »کتاب 
« بیش از 200 میلیون ریال است که به برگزیدگان  شارژ

اهدا خواهد شد.
« با  ایــــن دوره از پویــــش کتاب خوانی »کتاب شــــارژ
محوریــــت کتــــاب »آن مرد با بــــاران می آیــــد« به قلم 

وجیهــــه ســــامانی برگــــزار خواهد شــــد. ایــــن کتاب 
داســــتان زندگــــی پرماجــــرای خانــــواده ای از طبقــــه 
متوســــط در دوران نهضــــت اســــالمی مــــردم ایران 
آن در مقطــــع هفدهم  را روایــــت می کنــــد و وقایــــع 
شــــهریور تا بیست  و ششم دی ماه 57 رخ می دهد. 
بهــــزاد،  داســــتان،  ایــــن  اصلــــی  شــــخصیت  و  راوی 
نوجوانــــی 13 ســــاله اســــت و نویســــنده داســــتانی 
جــــذاب و پرکشــــش را بــــرای مخاطــــب بــــه نگارش 

درآورده است.
این کتاب در ســــال 97 در جشــــنواره شــــهید اندرزگو 
مورد تقدیر قرار گرفت و در ســــال 98 نیز به ستایش 
نگاری رهبر انقالب مزین شــــد. متن ستایش نگاری 
رهبــــر انقالب بر کتاب »آن مرد با بــــاران می آید« به این 

شرح است:
بسمه تعالی

بســــیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشــــته شــــده 
آخر مبارزات نشــــان  اســــت. تصویری که از ماه هــــای 
می دهد، درســــت و روشن و واقعی اســــت. به گمان 
من همه جوا ن ها و نوجوان های امروز به خواندن این 
کتاب و امثــــال آن نیاز دارند. از نویســــنده کتاب باید 

تقدیر و تشکر شود ان شاءاهلل.
عالقه منــــدان بــــرای تهیــــه کتــــاب می تواننــــد عدد 
از  یــــا  کــــرده و  ارســــال   50005460 بــــه شــــماره  را   3

کنند. کشور تهیه  وشی های سراســــر  کتاب فر

ماجرای ورود یک جوان به زندان اوین در »الجورد«
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: کتاب »الجــــورد«، ماجرای 
ورود یک جوان به زندان اوین اســــت. او که از اعضای 
ســــازمان مجاهدین خلق اســــت با اسداهلل الجوردی 
روبه رو می شــــود و این ســــرآغاز ماجــــرای رمان الجورد 

است.
جنگی که در روزگار کنونی ما شکل گرفته است بیش 
از آن کــــه جنگ فیزیکی و ســــخت افزاری باشــــد جنگ 
روایت ها و جنــــگ اراده ها اســــت. در جنگ روایت ها 
آن چه اتفاق می افتد در برابر آنچه که روایت می شود و 

به چشم مخاطب می رسد ارزش چندانی ندارد.
در چنین شرایطی و در کوتاه ترین مدت ممکن، جای 
جالد و شهید عوض می شود. جنگیدن در این جنگ، 
نه با شلیک گلوله و پرتاب موشک که با قلم فرسایی 

و فشردن دکمه های صفحه کلید انجام می گیرد.

انتشــــارات کتابســــتان معرفــــت بــــا انتشــــار کتــــاب 
»الجورد« قدم در این راه گذاشــــته است. رمان الجورد 
به نویســــندگی اکرم صادقی روایت گر بخشی از زندگی 

شهید اسداهلل الجوردی است.
اسداهلل الجوردی از شاگردان شهید بهشتی و شهید 
مطهری بــــود. او از اعضــــای مرکزی جمعیــــت مؤتلفه 
اســــالمی و حــــزب جمهوری اســــالمی بود. بــــا پیروزی 
انقالب اسالمی به ریاست زندان اوین رسید و سپس 
دادســــتان تهران شــــد. ایشــــان تالش فراوانی جهت 
مبارزه با گروه های جنگ طلب و چپ گرا مثل سازمان 
منافقین، ســــازمان پیکار و... در دوران دادســــتانی و 

ریاست زندان اوین داشت.
کتاب »الجــــورد«، ماجــــرای ورود یک جــــوان به زندان 
اوین اســــت. او که از اعضای سازمان مجاهدین خلق 

اســــت با اســــداهلل الجوردی روبــــه رو می شــــود و این 
سرآغاز ماجرای رمان الجورد است.

انتشــــارات  توســــط  254صفحــــه  در  الجــــورد  رمــــان 
کتابستان معرفت منتشر شده است.

لوچه شد آِش آ

؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزها در پس گذر زمان و ایجــــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان 
مــــی رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونــــه زندگی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانــــان امروز کلمــــات متداول در همــــدان قدیم حتی 
به گوششــــان نرســــیده اســــت و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی 
هستند که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمان و به کمک 
جوان تــــر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در گذشــــته 

شهرشان.
در ایــــن بخش به معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آّســــین باال زد: آستین باال زد. یعنی برای انجام کاری آماده شد. اقدام به 

کاری نمود. معموال برای امر ازدواج به کار می رود.
لوچه شــــد: به غذایــــی که ترش و غیر قابل خوردن باشــــد گفته  آِش آ

می شود.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون-
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

خبرنامه

میز مطالعه


