
سازمان حمل و نقل و ترافیک
شهرداری همدان

جناب آقای مهندس 

رضوانی جالل
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جناب آقای
 مهندس اکبـری

مدیریت محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان بهار

تبریک و تهنیت

شرکت سیمرغ واحد اللجین همدان

فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی را به جنابعالی و همکاران 
پرتالشــتان تبریک عرض نموده توفیــق روزافزونتان را 

آرزومندیم.

22

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا:

وژه میدان میوه  و تره بار همدان  پر
تعیین تکلیف شود

رئیس کل دادگستری استان همدان
در جمع شورای معاونین دادگستری:

حمایت قانونی از کودکان
و نوجوانان شدت می گیرد
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میشود شمارهبعدیروزنامههگمتانهشنبه31خردادماهمنتشر

  سال بیست و دوم    ۸ صفحه   روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ:  2۰۰۰  تومان

برگـــزیده ها

یه های نامتعارف بازار داغ شهر
زشی همدان  در باشگاه های ور

پیگیری نشان سازی تجاری
کشمش، سیر و گردو

هلو و شلیل، رازیانه و گشنیز
 دارای قابلیت نشان سازی

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف بیش از 93 کیلوگرم
مواد مخدر در همدان

اقامه نماز در بوستان های همدان
 16 ساله شد

نماینده ولی فقیه در استان همدان:
 سند مهندسی فرهنگی در همدان تدوین شود

حمید بادامی نجات عضو ستاد 
مرکزی کمیته اجرایی تفاهم نامه 

ورش وزارت آموزش و پر
و شورای عالی استان ها شد

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان:

توقف 40 ساخت و ساز غیرمجاز 
در باغ های همدان

مهمانی ها متهم اول کرونا
4

عکستزئینیاست۸

وژه های منطقه یک همدان: شهردار همدان در بازدید از پر

اجرای 105 پروژه عمرانی و خدماتی
 در منطقه یک، همسو با نیاز شهروندان

صفحه 2

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان خبر داد:

ساخت و نصب 5 پل عابر پیاده در شهر
خیز دالالن

 برای آلبالو و گیالس نهاوند
سودی که واسطه ها از جیب کشاورزان می ربایند

ســاالنه در شهرســتان نهاوند بیش از 3 هزارتن آلبالو و گیالس تولید 
می شود که بیشترین سود حاصل از آن به جیب دالل و واسطه ها می رود و 

آنچه که برای باغداران می ماند رنج و زحمت همیشگی است.
شرایط آب و هوایی معتدل کوهستانی و خاک مرغوب، چشمه ساران 
فراوان و سراب های پر آب سبب شــده شهرستان نهاوند خاکی حاصلخیز 
داشته باشد به گونه ای که هم اکنون 12 هزار هکتار از اراضی این شهرستان 

تحت کشت انواع محصوالت قرار دارد.

قطع یارانه عامل گرانی شکر
برخورد با ارسال کنندگان سهمیه شکر همدان به کرج

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان علت افزایش 
قیمت شکر در بازار را قطع یارانه دانســت. حمیدرضا متین گفت: در حال 
حاضر شــکر در بازار وجود دارد و با قیمت قبلی در فروشــگاه های بزرگ 

توزیع شده است. 

صفحه 4

صفحه 5

شهردار همدان تأکید کرد:

ضرورت تسهیل خدمات رسانی به جامعه ایثارگران
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: شــهردار همدان 
بر لزوم توانمندســازی جامعــه ایثارگــران تأکید 
کرد و گفت: سیاســت مدیریت شــهری استفاده از 
ظرفیت های ایثارگران در اداره امور و خدمات رسانی 

بهتر و مطلوب به این جامعه است.
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین 
الملل شــهرداری همدان، عباس صوفی در جلســه 
توانمندسازی ایثارگران شهرداری همدان، اظهار کرد: 
اولویت نخست مدیریت شهری خدمات رسانی به 
مردم است که در این میان خانواده های ایثارگران از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و معتقدم 
باید از ظرفیت های این عزیزان در اداره امور به نحو 

شایسته و مطلوب بهره برد.
وی ادامــه داد: خدمــات رســانی بــه جامعه 
ایثارگــران در دو حــوزه درون ســازمانی و برون 
سازمانی در دستور کار شهرداری همدان قرار دارد 
که در حوزه درون ســازمانی بر اساس تخصص و 
توانمندی های موجود از ظرفیت های این قشر در 
بدنه مدیریتــی و اجرایی تا حد امکان اســتفاده 

شده است.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه برون سازمانی نیز 
خدمات مختلف شناســایی و در حال نیازســنجی 
اســت، تصریح کرد: به دنبال ارتقای ســطح کمی 
و کیفی خدمات رســانی به خانواده های ایثارگران 
در حوزه های مختلف شــهری هستیم که در همین 
راســتا کارگروه هــای تخصصی با هــدف افزایش 
رضایتمنــدی و تســهیل امور بــه زودی راه اندازی 

خواهد شد.
شهردار همدان در این باره افزود: برگزاری مراسم 
تجلیــل از خانواده هــای معظم شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران از دیگر اقدامات برون ســازمانی به شمار 
می رود که در ســال های اخیر مورد توجه قرار گرفته 
اســت و در همین خصــوص بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته و در صــورت مهیا بودن شــرایط این 
آیین هــا ادامه خواهد داشــت، همچنیــن در حوزه 
زیباسازی نیز اجرای دیوارنگاره های منقش به چهره 
شهدا در میادین اصلی شهر صورت گرفته و به زودی 
نیز یادمان سرداران شهید همدان در باغ بهشت این 

شهر نصب و رونمایی خواهد شد.
مشاور مجمع ایثارگران شهرداری همدان نیز در 
این مراســم گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری و 
با درایت شهردار همدان شاهد اســتفاده از ظرفیت 
نیروهای خــالق و زبده در بدنه مدیریتی هســتیم 
که در این میــان نقش فرزندان جامعــه ایثارگری 
در اداره امــور پررنگ تر از گذشــته شــده اســت و 
خوشبختانه اکثر این افراد از تخصص و تعهد باالیی 

برخوردارند.
ناصر ورمزیــار افزود: توجه به حــوزه ایثارگران و 
برگــزاری آیین های مناســبتی در جهــت تجلیل و 
گرامیداشــت جایگاه جامعه ایثارگری در شهرداری 
همدان در ســال های اخیر اقدامی بســیار ارزشمند 
و اثرگذار اســت که قطعــًا با تشــکیل کارگروه های 
تخصصی در این بــاره می توانیم شــاهد اقدامات 
ماندگاری در این زمینه باشیم و در این باره قدردان 

شهردار همدان هستیم.
در ادامــه این جلســه ســایر اعضــای مجمع 
ایثارگــران شــهرداری همدان بــه بیــان نظرات و 

وضعیت موجــود ایثارگــران در شــهر پرداختند و 
اقدامات انجام شده در دو سال اخیر را بسیار مثبت 
ارزیابی کردند و تشــکیل کارگروه های تخصصی در 

این خصوص را بسیار راهگشا و مفید دانستند.

در پایان این جلســه، شــهردار همــدان بر لزوم 
تشــکیل کارگروه های تخصصی و برگزاری جلسات 
منظم در جهت توانمندسازی حوزه ایثارگران تأکید 
کرد و گفــت: تمامی درخواســت ها، مشــکالت و 

ظرفیت های قانونی در این حوزه باید توسط مجمع 
ایثارگران بــه صورت تخصصی احصا و نیازســنجی 
شــود تا شــاهد ارتقای ســطح خدمات رسانی و 
افزایش میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان باشیم.

وسی، عزا و مهمانی های خانوادگی بدون  رعایت شیوه نامه های بهداشتی است  بوط به عر ونا مر طبق اعالم شبکه بهداشت و درمان مالیر در یک ماه گذشته عامل 90 درصد مبتالیان کر
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حمید بادامی نجات عضو ستاد 
مرکزی کمیته اجرایی تفاهم نامه 

وزارت آموزش و پرورش و 
شورای عالی استان ها شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: حمید بادامی نجات 
عضو ســتاد مرکزی کمیته اجرایی تفاهم نامه وزارت 

آموزش و پرورش و شورای عالی استان ها شد.
به گزارش هگمتانه، حمیــد بادامی نجات نایب 
رئیس شورای عالی استان ها و شورای شهر همدان 
در حکمــی از ســوی علیرضا احمدی و محســن 
حاجی میرزایی به عضویت ســتاد مرکزی کمیته 
اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استان ها 

و آموزش و پرورش منصوب شد.
بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای 
عالی اســتان ها، در اقدامــی کم ســابقه علیرضا 
احمدی رئیس شورای عالی اســتان ها و محسن 
حاجی میرزایی وزیــر آموزش و پرورش در حکمی 
مشــترک حمید بادامی نجــات نماینده اســتان 
همدان و نایب رئیس شــورای عالی استان ها را به 
عضویت ســتاد مرکزی کمیته اجرایی تفاهم نامه 
مشــترک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی 

استان به مدت 2 سال منصوب کردند.
در این حکم آمده است:

به اســتناد بنــد »2_2« ماده »2« دســتورالعمل 
اجرایی تفاهم نامه مشترک وزارت آموزش و پرورش 
و شورای عالی استان ها مورخ 17 بهمن 1398 از تاریخ 
صدور این حکم به مدت دو ســال به عضویت ســتاد 
مرکزی کمیته اجرایی منصوب می شوید. با عنایت به 
اینکه تفاهم نامه همکاری با هدف بهره گیری از کلیه 
ظرفیت های موجود در شــوراهای آمــوزش و پرورش 
و شورای عالی استان ها منعقد گردید بی تردید حضور 
فعال و ارزشــمند جنابعالی در جلسات کمیته اجرایی 
و همکاری صمیمانه با سایر اعضا موجبات تحقق امر 
مشــارکت و اهداف ســند تحول بنیادیــن آموزش و 

پرورش را فراهم خواهد آورد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:
ثبت نام 5 هزار تولیدی برای 

تسهیالت کرونایی
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان همــدان گفت: تاکنون 
پنج هزار و 217 واحد در ســامانه پرداخت تسهیالت 

کرونایی ثبت نام کرده اند.
بــه گــزارش هگمتانه، احمــد توصیفیــان روز 
دوشــنبه در کارگروه اشــتغال همدان افزود: 804 
میلیارد تومــان اعتبار برای پرداخــت به بنگاه های 
آســیب دیده از بیمــاری کرونــا در این اســتان 

اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: فرآیند نام نویســی برای دریافت 
این تســهیالت از روز 24 خرداد در بانک های عامل 
آغاز شده است و 6 بانک دولتی و 9 بانک خصوصی 

برای پرداخت این تسهیالت تعیین شده اند.
توصیفیــان اضافه کــرد: بخش زیــادی از این 
تســهیالت به حمل و نقل شــهری و برون شهری 
که هر کــدام به عنوان یــک واحد ثبت شــده اند، 

اختصاص می یابد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان 
افزود: از تعــداد واحدهای تعیین شــده، نزدیک 
به 300 واحد با اشــتغال بیش از 10 نفر مشــمول 
دریافت تسهیالت کرونایی هســتند که در مجموع 
17 هزار تن را شــامل می شــود. وی ادامــه داد: 
این آمار بر اســاس پرداخت بیمــه خویش فرما و 

کارفرمایی تأمین اجتماعی دریافت شده است.
توصیفیان بیان کرد: افرادی که برای دریافت این 
تسهیالت پیامک دریافت نکرده اند یک هفته مهلت 

دارند تا برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کنند.
وی اظهار کرد: 11 هزار و 837 واحد در شهرستان 
همدان فعال است که تاکنون پنج هزار و 217 واحد در 

سامانه پرداخت تسهیالت کرونایی ثبت نام کرده اند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان 
ادامه داد: با این حســاب هفت هزار و 783 نفر در 

همدان تاکنون در این سامانه ثبت نام کردند.
توصیفیان با بیان اینکــه واحدهای باقی مانده 
تا شــنبه 31 خرداد مهلت ثبت نام در ســامانه کارا 
را دارند افزود: واحدهایی که برای جبران خســارت 
ناشــی از کرونا از بیمه بیکاری بــرای کارکنان خود 
اســتفاده نکــرده اند بــه ازای هر نیــرو می توانند 
تســهیالت دریافت کنند. وی گفت: امسال نزدیک 
به 217 میلیــارد تومان تســهیالت بــرای اجرای 
مرحلــه پنجم پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی 

روستایی به همدان تخصیص می یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی همدان با 
بیان اینکه پیش بینی شــده در ســال 99 نزدیک 
به 19 هزار و 450 شــغل در این استان ایجاد شود، 
اظهار کرد: در سه ماه گذشته برای چهار هزار و 658 
نفر اشــتغال زایی شده اســت که 24 درصد از این 

تعهد، تحقق یافته است.

خبــــــــر

رئیس کل دادگستری استان همدان
در جمع شورای معاونین دادگستری:

حمایت قانونی از کودکان و 
نوجوانان شدت می گیرد

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیس کل 
دادگستری استان همدان گفت: حمایت قانونی از 

کودکان و نوجوانان شدت می گیرد.
به گزارش هگمتانه، محمــد رضا عدالتخواه در 
شــورای معاونین دادگستری اســتان همدان با 
اشــاره به تصویب قانون کاهش مجازات حبس 
عنوان کــرد: عالوه بر سیاســت های کلــی نظام 
و دســتگاه قضایی، قانون موســوم بــه کاهش 
مجازات حبس، تأکید دیگــری بر ضرورت توجه 
کامل قضات به لزوم پرهیــز از اعمال حبس های 

غیر ضروری است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به ابالغ قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان 
در آینده نزدیک و مناســب و کارآمــد بودن این 
قانــون اظهار کــرد: خوشــبختانه در ایــن قانون 
تعاریف شفاف و مشخصی از مصادیق طفل، بلوغ 
و نوجوان ارائه شده اســت و برای دور نگهداشتن 
اطفال، کودکان و نوجوانــان از تأثیرات رفتارهای 
سوء اجتماعی زمینه ساز بزهکاری، نظیر فروش 
مواد دخانی به آنــان و یا خرید و فــروش مواد 
دخانی توســط آنان یا هرگونه معاونت و تسهیل 
در خودکشــی مجازات ها و ضمانت هــا اجراهای 

بازدارنده ای پیش بینی شده است.
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان با 
ارزیابــی مطلــوب از نتایج اجرای قانــون جدید 
عنوان کــرد: به زودی با ابالغ ایــن قانون حمایت 
قانونی و قضایی از کودکان و نوجوانان با شــدت 
و حدت بیشتری انجام خواهد شد و دادگستری 
کل اســتان همدان از هم اکنــون مترصد فراهم 
کردن شــرایط اجرای کامل و دقیــق این قانون 

است.

ابراهیم مولوی تأکید کرد:
ضرورت ارائه دستورالعملی 
برای تبدیل اسناد دفترچه ای 

به اسناد تک برگ

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: رئیــس مرکز 
مطالعات و پژوهش های شــورای اســالمی شهر 
همدان گفت: شهرداری دستورالعملی برای تبدیل 
اسناد دفترچه ای به اســناد تک برگ برای تسهیل 

در امور شهروندان ارائه دهد.
به گــزارش هگمتانه، ابراهیم مولوی با اشــاره 
به ابالغ بخشــنامه وزارت کشــور مبنی بــر اینکه 
هیچ دســتگاهی اجازه ارائه خدمــات به بندهای 
دفترچه ای ندارد و باید اســناد تک برگ باشــند، 
اظهار کرد: اخیرًا شــهرداری بر اســاس بخشنامه 
اداره ثبت اسناد به اسناد دفترچه  ای خدمات ارائه 
نمی دهد و تنها به ســند های تــک برگ خدمات 
ارائه می دهــد و این باعث نارضایتی شــهروندان 

شده است.
ابراهیم مولوی با بیان این که اخذ ســند تک 
برگ چندین ماه طول می کشــد، افزود: با توجه 
به اینکه صدور پروانه ســاختمانی زمان بر اســت 
می توان هم زمان با تشــکیل پرونــده برای این 
روند در شهرداری مراجعان را راهنمایی کرد که هم 
زمان برای اخذ سند تک برگ به اداره ثبت اسناد 

و امالک مراجعه کنند.
مولــوی در ایــن خصــوص توضیــح داد: در 
راستای تسهیل امور شــهروندان و ارائه خدمات 
مطلوب تــر بــه مــردم الزم اســت شــهرداری 
دســتورالعملی به شــهرداران مناطق چهارگانه و 
معاونت های مرتبط ابالغ کنــد که انجام هم زمان 
تشــکیل پرونده و شــروع روند صــدور پروانه و 
تهیه نقشــه های معماری ســازه تأسیسات برق 
و شهرســازی را تســریع کرده و با اخذ یک تعهد 
مالکان را برای تبدیل اسناد دفترچه ای به ادارات 
ثبت اســناد و امالک راهنمایی کنند تا هر دو کار 

هم زمان باهم انجام شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
همدان، وی اضافه کرد: ضمــن اینکه روند صدور 
پروانه ســاختمانی و نیز تبدیل اسناد دفترچه به 
اســناد تک برگی زمان بر بوده این دســتورالعمل 
باعث صرفه جویــی در وقت و زمان شــهروندان 

می شود.

خبــر
شهردار همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک همدان:

اجرای 105 پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه یک، همسو با نیاز شهروندان
هگمتانه، گروه خبر همدان: شــهردار همدان در 
بازدید از پروژه های منطقه یک همدان گفت: اجرای 
105 پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه یک، همسو 

با نیاز شهروندان است.
به گزارش هگمتانه، روز شنبه شــهردار همدان 
و مدیــر منطقه یــک شــهرداری از رونــد اجرای 

پروژه های این منطقه بازدید کردند.
عباس صوفی با اشــاره به اجــرای 105 پروژه 
عمرانی و خدماتی ســال 99 در شــهرداری منطقه 
یک عنوان کرد: یکی از شاخصه های مهم در اجرای 
پروژه ها همســویی آنها با نیاز شــهروندان است و 
توجه به این عامل مهم باعــث موفقیت مدیریت 

شهری در توسعه شهر است.
شهردار همدان گفت: مطابق با برنامه ریزی های 
صورت گرفته سعی شده اســت پروژه ها در تمامی 
حوزه ها به صــورت متوازن انجــام پذیرد و ضمن 
دستیابی به یک شهر پایدار، رضایت شهروندان را 

نیز به دست آوریم.
وی ادامه داد: همــواره مهم ترین درخواســت 
شــهروندان بهبود معابــر و خیابان هاســت که در 
بودجه ســال جاری پروژه هایی در جهت افزایش 
کیفیت و استانداردســازی آنها در نظر گرفته شده 

است.
شــهردار همدان افزود: همچنین بهبود فضای 
ســبز و احــداث پارک هــای جدید، زیباســازی 
فضــای شــهری، تملــک و بازگشــایی معابر پر 
ترافیک، احداث پارکینگ های عمومی و توســعه 
زیرســاخت های فرهنگــی و ورزشــی از دیگــر 
محل های هزینه کرد ســال 99 شــهرداری منطقه 

یک است.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان هم گفت: در 
سال گذشــته 95 پروژه عمرانی با موفقیت صورت 
پذیرفت و در ســال جاری با بودجه 1130 میلیارد 
ریالی درصدد آن هســتیم تا 105 پــروژه را تقدیم 

شهروندان کنیم.
مسعود دهبانی صابر عنوان کرد: در سال جاری 
240 میلیارد ریال بودجه در جهت بهبود طرح های 
عبور و مرور شــهری از قبیل آســفالت ریزی و لکه 
گیری معابر، اصالحات هندسی و زیرسازی معابر 

مختلف هزینه خواهد شد.
وی عنــوان کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
با تــالش هم زمان چهــار گروه آســفالت ریزی10 
هزار تن آســفالت ریزی در منطقه صورت پذیرفته 
است که از مهم ترین آنها می توان به خیابان شهید 
حقگویان، جاده قدیم دره مراد بیگ، میدان جهاد 

و خیابان میرزاده عشقی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در خیابان شــهید قهرمان نیز 

به منظور ارتقا ایمنی عبور و مرور شهروندان و بهبود 
ترافیک عملیات اصالح هندســی و آسفالت ریزی 
انجام شد، بیان کرد: سعی داریم در نقاطی که شهر 
دارای گره های ترافیکی است با استفاده از نظرات 

کارشناسی این اصالحات را ادامه دهیم.
دهبانــی صابر با بیان اینکه در ســال گذشــته 
شــهرداری منطقه یک 117 هزار مترمربع پیاده رو 
سازی و استاندارد ســازی انجام داد افزود: سعی 
داریم نهضت پیاده رو ســازی را ادامه دهیم و در 
ســال جاری نیز 153 میلیارد ریال بودجه به این 
امر اختصــاص یافته اســت که پیاده رو ســازی 
بلوار شــهید مصیب مجیدی، کوی خاتم، شکریه، 
پاســتور، شــهید احمدی روشــن، مهدیه و... از 

مهم ترین آنهاست.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان گفت: روان 
ســازی ترافیک با اســتفاده از تملک و بازگشایی 
معابر از روزهای ابتدایی ســال جــاری در منطقه 
با تخریب ســاختمان 33 واحدی در بلوار شــهید 
فهمیده آغاز شد و هم اکنون نیز معبری در خیابان 
پرســتار و فرشــچیان جهت کاهش هرچه بیشتر 
ترافیک این منطقه گردشــگری در حال بازگشایی 

است.
وی ابراز امیدواری کرد با بودجه 151 میلیاردی 
که در ســال جاری در نظر گرفته شــده است گام 
مهمی در جهت روانســازی ترافیک شــهر همدان 

برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه پیامدهای توسعه شهری 
و پیچیدگی هــای معضالت زیســت محیطی آنها 
موجودیت فضای ســبز و گســترش آن را اجتناب 

 ناپذیر کرده  است، گفت: توسعه و احداث پارک ها 
با اعتبار 152 میلیــارد ریالــی از اولویت های این 

منطقه است.
مدیر منطقه یک شــهرداری همــدان گفت: در 
حال حاظر اجرای پارک نواری کمال آباد و شهیدان 
دیباج کــه زیرســازی های آن صــورت پذیرفته و 
همچنین پارک نواری میدان بیمه از اســتادان تا 
بلوار سردار سلیمانی را در دســتور کار قرار دادیم و 
در زمینه بازســازی پارک ها و فضای سبز می توان 
به ترمیم و بازســازی پارک مردم، پــارک جوان، 
بلوار کاج، ترمیم محوطه مســیر گنجنامه اشــاره 
کرد. دهبانی صابر بیان کرد: عملیات اجرایی پارک 
جنگلی والیت نیز از هفته بعد آغاز خواهد شــد که 
ســعی داریم تا محیط طبیعی ایــن منطقه حفظ 
شده و با اجرای مناســب جاده های دسترسی در 

آن محیطی مفرح جهت خانواده ها احداث کنیم.
دهبانی صابر گفت: لزوم احــداث پارکینگ ها 
در شــهر بر کسی پوشیده نیســت و با احداث آنها 
مشکالتی که در حوزه شلوغی خیابان ها و ترافیک 
وجود دارد قابل حل شدن است به همین دلیل در 
سال جاری 110 میلیارد ریال بودجه جهت ساخت 
پارکینگ های عمومــی در نظر گرفته شــده که از 
مهم ترین آنها می توان به پروژه پارکینگ تاالر قرآن 

و پارکینگ پشت تاالر مرمر اشاره کرد.
مدیر منطقه یک شــهرداری همدان با اشاره به 
اهمیت مباحــث فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی از 
اعتبار 83 میلیارد ریالی این حوزه خبر داد و گفت: 
در ســال جاری شــهرداری منطقه یک از روزهای 
ابتدایی امسال عملیات اجرای چهار زمین ورزشی 

منطقــه را آغاز کرد کــه تا ابتدای فصل تابســتان 
آماده بهره برداری هستند. وی افزود: این زمین ها 
مناسب اســتفاده ورزش های چند منظوره بوده و 
ورزشکاران در رشــته های مختلف می توانند از آنها 

استفاده کنند.
وی گفت: همچنین پروژه تکمیل و تجهیز تاالر 
همایش های قرآنــی و بین المللی با پیشــرفت 
مناســبی در حال اجراســت که هم اکنــون بافت 

میانی این تاالر نیز نصب شده است.
خرید مخازن مکانیزه زباله های خشک و  تر در 
جهت فرهنگ سازی شهروندان از دیگر موارد این 

حوزه بود که دهبانی صابر به آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته توانستیم 
با الی روبــی رودخانه هــا و کانال هــای منطقه به 
خوبی از آب گرفتگی و طغیان آنها جلوگیری کنیم 
عنوان کرد: در ســال جاری نیز با هدایت آب های 
ســطحی منطقه از جمله منطقه زمانــی و جوادیه، 
دیوارکشی رودخانه دره مراد بیگ و الی روبی های 
منظم امیدواریم بتوانیم در فصل پر بارش شــاهد 

آسایش همشهریان باشیم.
دهبانــی صابــر از اجــرای پروژه های آرشــیو 
الکترونیکــی، پــل کابلــی، ترمیــم و بازســازی 
سرویس های بهداشتی منطقه، جداره سازی پیاده 
رو بوعلی، اجرای عملیات برق کشــی بوســتان ها 
و معابر و... در ســال جاری خبــر داد و از اعضای 
شورای اسالمی شهر و شــهردار که با حمایت های 
الزم باعث پیشــرفت پروژه های شــهر می شــوند 
و شــهروندانی که بــا مدیریت شــهری همکاری 

می کنند تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورا:

پروژه میدان میوه  و تره بار همدان تعیین تکلیف شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فنی عمرانی شــورای اســالمی شــهر همــدان بر 
تعیین تکلیف هر چه ســریع تر پروژه میدان میوه  و 

تره بار جدید شهر تأکید کرد.
بــه گــزارش هگمتانــه، علــی رحیمی فــر در 
کمیســیون فنی عمرانی شــورا، گفت: شــهرداری 
همدان باید بر اســاس وظیفه قانونی خود و برابر 
قوانین و مقررات در راســتای تعیین تکلیف پروژه 

میدان میوه  و تره بار جدید شهر همدان عمل کند.
وی با توجه به اینکه تمامــی مباحث مورد نظر 
سرمایه گذار در آیین نامه و شیوه نامه فروش لحاظ 
شد و مورد تصویب اعضای شورای شهر همدان نیز 
قرار گرفت؛ پیشنهاد داد: فســخ قرارداد شهرداری 
با کنسرسیوم پروژه ســاخت میدان میوه و تره بار 
جدید همدان باید به عنــوان آخرین راهکار مدنظر 
قرار گیرد، از این رو باید پیشنهاد کنسرسیوم مبنی 
بر رفع نگرانی حوزه ســرمایه گذاری در قبال تعهد 
فروش شــهرداری در صــورت مکاتبه های صورت 
گرفته، از سوی شهرداری به شــورای شهر همدان 

اعالم شود.
* کاوسی امید: شهرداری نباید تعهد فروش به 

سرمایه گذار بدهد
رئیس کمیسیون برنامه،  بودجه و مالی شورای 
شــهر همدان نیز با تأکید بر اینکه متأسفانه پروژه 
میدان میــوه و تره بــار جدید تاکنون پیشــرفتی 
نداشته و با روند پیش رو، پیشــرفتی هم نخواهد 
داشــت؛ گفت: تعیین تکلیف این پروژه شــهری 
باید از سوی شــهرداری بر اساس بندهای قرارداد، 

صورت پذیرد.
اکبر کاوســی امید اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
آیین نامه فروش به تصویب رسیده است، به صرفه 
و صالح شهرداری نیست که تعهد فروش را نیز به 

سرمایه گذار ارائه دهد.
* مولوی: ســرمایه گذار انگیزه و اراده ای برای 

تکمیل میدان  میوه و تره بار ندارد
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
شــهر همدان نیز گفت: هزینه صرف شده در پروژه 
میدان میوه و تره بار، بحث دیگری اســت و روند 

کار این پروژه هم بحث دیگری است.
ابراهیم مولوی افزود: روند پیشــرفت فیزیکی 
پروژه نشــان می دهد کــه ســرمایه گذار انگیزه و 
اراده ای برای تکمیل آن ندارد و عماًل این مجموعه 

بزرگ، سرمایه ای به پروژه تزریق نکرده است.
وی معتقد است: هر آنچه در قرارداد پیش بینی 
شده است، باید برای اتمام کار به منظور صالح شهر 

و شهرداری، انجام پذیرد.
مولوی با بیان اینکــه ضرر و زیان شــهرداری 
قابل محاسبه نیســت، با طرح این سؤال مبنی بر 
اینکه امســال با برآورد چه میزان سرمایه  احداث 
می شــود؟ گفت: قاعدتًا برآورد هزینه هــا با ده ها 
برابر افزایش مواجه است که با در نظر گرفتن 400 
درصد به عنوان جبران زمان پیشــرفت کار، باید در 

نظر گرفت.
وی با تأکید بر اینکه قطعًا با 400 درصد افزایش 
که باید در هزینه ها اعمال شود، ممکن است روند 
پیشرفت کار با مشکالت مالی، همراه باشد؛ معتقد 
اســت: طرف قرارداد مجموعه مدیریت شــهری از 
ابتدای امر در این پروژه که بــا 175 میلیارد تومان 
منعقد شده، بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسالمی 
بوده است که حتی با واگذاری به سرمایه گذار هم 

باید پاسخ گو باشد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
شــهر همدان در ادامــه تأکید کرد: ســرمایه گذار، 
پیمانکار و مجموعه بنیاد تعــاون ارتش جمهوری 
اسالمی باید پاســخ گوی ضرر و زیان وارد شده به 

شهر همدان باشند.
مولوی اظهــار کرد: ضرر و زیان وارد شــده به 
شــهر و منافع شــهروندان همدان باید توســط 
بنیاد تعاون ارتش و ســرمایه گذار به نحو ممکن 
جبران شود؛ در غیر این صورت برحسب ضمانت 
اجرایی آنان، شهرداری قادر اســت روند قانونی 
امور را پیش بگیرد و در این زمینه شــورای شهر 
هم مصوبــات الزم را برای اتمام قــرارداد در نظر 
خواهد گرفت تا ســرمایه گذار دیگری جایگزین 
شــود و هرچه ســریعتر عملیــات اجرایی آن به 

اتمام برسد.

وی به عنــوان نماینده منتخب مــردم همدان 
در پارلمان شــهری، از همــه شــهروندان به دلیل 
تأخیر غیرقابل توجیه پروژه میــدان میوه و تره بار 
عذرخواهی کرده و ابراز امیدواری کرد: این کوتاهی 
مدیران شــهری و اعضای شــورا بخشــیده شود؛ 
همچنین تمام همت خود را برای بازگشــت ضرر و 

زیان وارد شده به شهر به کار خواهیم گرفت.
* نوراله زاده: تأکید بر ریشه یابی مشکالت حوزه 

سرمایه گذاری
رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری 
شورای شــهر همدان نیز با تأکید بر آسیب شناسی 
و ریشه یابی مشکالت حوزه سرمایه گذاری، گفت: 
ســرمایه گذار را باید به دور از مباحث رابطه ای و بر 
اساس قوانین و مباحث اصولی و عقالنی، انتخاب 
کــرد و اینکه توانایــی مالی و اجرایی آنــان را نیز 

سنجید.
نرگس نورالــه زاده افزود: بایــد توانایی مالی و 
اجرایی کنسرسیوم پروژه ســاخت میدان میوه و 
تره بار جدید همدان مــورد بازنگری قرار گیرد تا در 

صورت مشاهده تخلف، با آنان برخورد شود.
وی با تأکیــد بر اینکــه مخالف ســرمایه گذار 
نیســتیم؛ گفــت: در صــورت ریشــه یابی حــوزه 
ســرمایه گذاری، مشــکالت آینده این حــوزه نیز 

برطرف خواهد شد.
* یوســفی: پروژه میدان  میوه و تره بار با نظر 

اعضای شورا تعیین تکلیف شود
معاون امــور زیربنایــی و حمل ونقل شــهری 
شــهرداری همدان نیــز در ادامه گفــت: 62 هزار 
مترمربع فضاهای عمومی و غرفه در سایت میدان 
میوه و تره بار جدید تعریف شــده کــه در آن زمان 
طبق برآورد های موجود، 167 میلیارد تومان اعتبار 
از سوی ســرمایه گذار و شــهرداری به منظور اتمام 

پروژه تعریف شده است.
عزیزاله یوســفی افزود: در حال حاضر با تورم 
موجود و با فرض حداقل بیــش از 50 درصد، نیاز 
ســرمایه این پروژه بــه 400 میلیــارد تومان هم 
می رسد؛ در حالی که پیشرفت فیزیکی این سایت 

از 2 تا 7 درصد مطرح می شود.

وی اظهار کرد: به طور قطع شــهریورماه امسال 
نیز به هدف گــذاری 50 درصد پیشــرفت فیزیکی 

سایت میدان میوه و تره  بار نخواهیم رسید.
یوسفی با توجه به اینکه آیین نامه و شیوه نامه 
 فروش غرفه های میدان میــوه و تره  بار در صحن 
شــورای شــهر همدان مصوب شــد؛ گفت: شاید 
اراده ای از ســوی ســرمایه گذار این پــروژه بزرگ 
شهری برای اتمام کار، وجود ندارد؛ در این صورت 
معتقدم نباید پروژه معطــل بماند و انتظار می رود 
بر اســاس نظر نهایی اعضای شورای شهر به عنوان 

سیاست گذار، تعیین تکلیف شود.
* درویشی: شهرداری تعهد دهد، میدان میوه 

و تره  بار 2 ساله احداث می شود
پیمانکار کنسرسیوم پروژه ساخت میدان میوه 
و تره بار جدید همدان نیز گفت: بــا توجه به اینکه 
این پروژه ســرمایه گذاری در پروژه میدان میوه و 
تره بار یزد دچار بحران شــد و به فروش نرســید، 
سرمایه گذار دغدغه عدم فروش غرفه های میدان  

میوه و تره بار همدان را دارد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان؛ درویشــی اظهار کرد: ســرمایه گذار تأکید 
دارد کــه مشــکل اعتباری از ســوی آنــان وجود 
ندارد؛ اما در صورت ارائه تضمین فروش از ســوی 
شــهرداری، این پــروژه در مدت زمان دو ســال 

احداث می شود.
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انعکاس رونمایی از سامانه صورت  وضعیت الکترونیک نرم  افزارهای 
جمع آوری و تفکیک پسماند شهرداری تهران

دلیل عدم واریز بیمه بیکاری 
افراد چیست؟

مدیرکل اشــتغال و بیمه بیــکاری وزارت کار 
گفت: از میان مشــموالن بیمه بیکاری اسفندماه 
ماه امســال که مقرر شد شماره حســاب خود را 
ارسال کنند، شــماره حســاب 91 هزار و 656 نفر 
مشکل داشت. شماره حساب برخی افراد مشکل 
داشته و با کدملی آنها همخوانی نداشت یا اینکه 
خارج از 6 بانک عاملی که اعالم شــد شماره شبا 

ارسال کردند.

کاهش 36 درصدی 
سرمایه گذاری خارجی 

در ایران
براســاس آنچه در جدیدترین گزارش آنکتاد 
آمده، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 
2019 با افت 36 درصدی نســبت به ســال قبل 
از آن به یــک میلیارد و 508 میلیون دالر رســید. 
ایران در سال 2019 توانســته یک میلیارد و 508 
میلیــون دالر ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
جذب کند. ایران در ســال 2018 بالغ بر 2 میلیارد 
و 373 میلیــون دالر ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی جذب کرده بود که به ایــن ترتیب میزان 
جذب سرمایه گذاری مســتقیم خارجی ایران در 
سال 2019 نسبت به سال قبل از آن 865 میلیون 
دالر معادل 36 درصد کاهش داشته است. جذب 
سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2018 نیز 30 

درصد افت کرده بود.

ترکیه مواضع نیروهای 
پ.ک.ک را در خاک عراق 

بمباران کرد
ارتش ترکیه یکشنبه شــب مواضع نیروهای 
حزب کارگران کردســتان، پ.ک.ک را در شــمال 
عراق هدف حمالت هوایی قــرار داد. وزارت دفاع 
ترکیه با اعــالم این خبر تصریح کــرد که بمباران 
چندین پایــگاه متعلــق بــه نیروهای کــرد در 
چارچوب عملیات »پنجه عقــاب« صورت گرفته 

است.

افزایش 15 تا 30 درصدی 
شهریه مدارس غیردولتی

رئیس مدارس غیردولتــی اظهار کرد: حداکثر 
شــهریه برای ســال تحصیلــی آینــده در مقطع 
ابتدایــی 12 میلیون تومــان، متوســطه اول 14 
میلیــون تومان و متوســطه دوم حداکثــر تا 17 
میلیون تومان است. میزان افزایش شهریه برای 
ســال تحصیلی آینده از 15 تا 30درصــد در نظر 
گرفته شده است. شــهریه هر مدرسه در سامانه 
mosharekatha.ir و ســامانه ســام مشخص 

شده است.

کاهش بدهی خارجی ایران
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده 
از ســوی بانک مرکزی در پایان اسفند 98 نشان 
می دهد، میــزان بدهی خارجی کشــور با کاهش 
نســبت به ماه های قبــل بــه 9031 میلیون دالر 
رسیده اســت. بر این اســاس میزان بدهی های 
کوتــاه مدت کشــور حــدود 1.5 میلیــارد دالر و 
بدهی های بلندمدت ایران نیــز 7.4 میلیارد دالر 
است. گفتنی است، معادل یورویی بدهی خارجی 

ایران حدود 8.1 میلیارد یورو است.

اعالم برنامه پیشنهادی برای 
ودیعه مسکن مستاجران 

تا 3 روز آینده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد این 
وزارتخانه بــرای تخصیص ودیعه اجاره بها در ســه 
روز آینده اعالم می شود. بر اساس آمار بیش از 18 
میلیون و 100 هزار خانوار شهری در کشور وجود دارد 
که از این تعداد، حدود 6 میلیون و 600 هزار خانوار، 
معادل 30.7 درصد مستاجر هستند. در استان های 
تهران، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، قم، کرمانشاه 

آمار اجاره نشینی باالی 40 درصد است.

رشد تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت کشور در سال 98 

به 1.1 درصد رسید
رشــد اقتصــادی بــدون نفــت کشــور )بــه 
قیمت های ثابت ســال 1390( در ســال 1398، 
براساس اعالم بانک مرکزی، به عدد 1.1+ درصد 
رســید. تولید ناخالص داخلی با نفت کشــور به 
قیمت پایه و )به قیمت های ثابت ســال 1390( 
در ســال 1398 نیز به عدد 6137.3 هزار میلیارد 
ریال رسید که نســبت به رقم مشابه سال قبل به 

میزان 6.5 درصد کاهش یافته است.

اخبــار کوتاه

شبکه آمریکایی سی ان ان:

شانس انتخاب دوباره ترامپ تنها 20 درصد است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: شبکه آمریکایی 
در گزارشــی تحلیلی و با توجه به میزان رضایت از 
رئیس جمهور آمریکا در ماه کنونی و مقایســه آن 
با 13 رئیس جمهور پیشــین این کشــور که برای 
دور دوم وارد رقابت های انتخاباتی شدند، شانس 

انتخاب دوباره وی را بسیار پایین دانست.
نظرســنجی ملــی »گالــوپ« که بــه تازگی 
انجام شد، نشــان داد 39 درصد مردم آمریکا از 
عملکرد »دونالد ترامــپ« به عنوان رئیس جمهور 
کشورشــان رضایت دارند، این در حالی است که 

57 درصد از عملکرد وی ابراز نارضایتی کرده اند.
نتیجه ایــن نظرســنجی، با میانگیــن نتایج 
نظرسنجی ها که نشــان می دهد درصد رضایت از 
وی در بین بزرگساالن و همینطور رای دهندگان به 
طور خاص کمتر از 40 درصد است، مطابقت دارد. 
اما هنوز 5 ماه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری 
باقیســت که زمان زیــادی برای تغییــر نتیجه 
رقابت های انتخاباتی محسوب می شود. در واقع 
نتیجه رقابت تنگاتنگ در نظرســنجی ها گاهی به 
شــکلی قابل توجه در روز انتخابــات تغییر کرده 

است.
اما تاکنون میزان رضایت از هیچ رئیس جمهور 
آمریکا در ماه ژوئن )ماه کنونی( نســبت به روز 
انتخابــات چندان دچار تغییر نشــده اســت. با 
توجه بــه نتایج کنونــی، به نظر می رســد میزان 
رضایت از رئیس جمهور آمریکا در انتخابات کمتر 
از 50 درصد باشــد و میزان رضایت خالص از وی 
)رضایت-نارضایتــی( در زمــان انتخابات منفی 
شــود. این مســئله می تواند برای ترامپ دردسر 
بزرگی ایجاد کند، زیرا میزان رضایت با شــانس 

انتخاباتی رابطه مستقیمی دارد.
تاکنون 13 رئیس جمهور آمریکا برای دور دوم 
ریاســت جمهوری رقابت کرده و در نتیجه از سال 
1940 نام آن ها در نظرسنجی های قبل از انتخابات 
بوده اســت. میانگین نتایج نظرســنجی گالوپ 
درباره رضایت از عملکرد آن ها بــا میزان رضایت 
پیش بینی شــده آن ها در روز انتخابات مقایسه 

شده است.
نتایج نشان داده به طور متوسط تنها 3 درصد 
میزان رضایــت تا روز انتخابات نســبت به نتایج 
نظرســنجی در ماه ژوئن افزایش داشــته است. 
این بدان معناســت که رضایت از ترامــپ نهایتًا 
می تواند به حدود 45 درصد برسد. میزان رضایت 
از ترامپ در انتخابات ســال 2018 که وی کنترل 
مجلس نمایندگان را از دســت داد و این مجلس 

به دست دموکرات ها افتاد، همین میزان بود.
میزان رضایــت خالص هــم همیــن روند را 
ســیر می کند. میانگین افزایش ایــن رتبه برای 
روسای جمهور پیشــین 6 درصد افزایش را تا روز 

انتخابات نشان داد. با توجه به این که این میزان 
برای ترامپ در حال حاضر منفی اســت، افزایش 
حدود 6 درصــدی، او را در روز انتخابات در رتبه 7 
تا 10 قرار می دهد که باز هم نشان دهنده نتایجی 
اســت که در انتخابات میان دوره ای ســال 2018 

اتفاق افتاد.
به گــزارش شــبکه آمریکایی »ســی ان ان«، 
از بین 13 رئیس جمهوری که مورد بررســی قرار 
گرفتند، تنهــا در دو مورد میــزان رضایت خالص 
از آن ها در 5 ماه مانده تا انتخابــات دچار تغییر 
زیادی شــد و توانســتند بیش از 10 درصد آن را 
تغییر بدهند. ترامپ هم بــه چنین نتیجه ای نیاز 

دارد تا این شاخص را مثبت کند.
سرنوشــت ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش 
»جو بایدن«، معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا 
کامــاًل بــه رتبــه رضایــت از وی بســتگی ندارد 
اما بســیار به آن وابســته اســت. بنابــر آخرین 
نظرسنجی »ســی ان ان/اس اس آراس«، بیش از 
90 درصد تأییدکنندگان ترامــپ گفتند که به وی 
رای خواهند داد. بنابر همین نظرســنجی، بیش 
از 90 درصد مخالفان وی هــم گفتند که به بایدن 

رای خواهند داد.
»ِنیت سیلور«، آماردان و سردبیر بالگ »فایو 
ترتی ایــت« تخمیــن می زنــد رئیس جمهوری 
که میــزان رضایت از وی در مــاه ژوئن 40 درصد 
است، تنها 20 درصد شانس پیروزی در انتخابات 
پیــش رو را دارد. تخمینــی کــه بــا مدل هــای 
پیچیده تری که شــاخص های زیــادی را در نظر 

می گیرند، مطابقت دارد.
پیــش از این »ان بی ســی« گــزارش داد در 
شرایطی که پنج ماه به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا باقی مانده، وضعیت رئیس جمهور آمریکا 

در نظرسنجی ها به وضعیت خطر رسیده است.
طبق این گــزارش، میانگین عملکــرد ترامپ 
در نظرســنجی »Real Clear Politics« به 42 
درصد رســیده که پایین ترین رقم از سال گذشته 
اســت. ترامپ به طور متوســط 8 درصــد از جو 

بایدن، نامزد حزب دموکرات عقب است.
ترامــپ در ســال 2016 نیز در نظرســنجی ها 
وضعیت چندان مناسبی نداشت اما نتیجه نهایی 

انتخابات از پیروزی او حکایت داشت.

       آخرین آمار کرونا در جهان

شمار مبتالیان به 8 میلیون نفر نزدیک شد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: روند 
افزایش آمــار مبتالیان بــه بیماری 
کوویــد-19 در حالــی 213 کشــور و 
منطقه در جهان را درگیر خود ساخته 
که این روند ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
کــه شــمار قربانیــان کروناویروس 

جدید، عامل بیماری کوویــد-19 به 435 هزار و 
593 نفر رســیده و تاکنون ابتالی هفت میلیون 
و 995 هزار و 877 نفر نیز بــه این بیماری تأیید 

شده است.
همچنین بنابر تازه تریــن آمارها تاکنون چهار 
میلیون و 112 هزار و 262 نفــر از بیماران مبتال به 

کووید-19 تاکنون بهبود یافته اند.
در حالی کــه تا چندی پیش اروپــا به یکی از 
مراکز شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل 

شــده بود امــا آفریقــا، هند و 
آمریکای جنوبــی به ویژه برزیل 
به کانــون جدیدی برای شــیوع 
ایــن ویــروس تبدیل شــده و 
ســازمان  جهانی بهداشــت نیز 
نســبت به وضعیت کشــورهای 
این منطقــه ابراز نگرانــی کرده 

است.
آمریکا همچنان درصدر فهرســت کشــورهای 
درگیــر بــا بیمــاری کووید-19 قــرار داشــته و 
بیشترین آمار قربانیان و مبتالیان به این بیماری 

را به خود اختصاص داده است.
از ســوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد 
مبتالیان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای 
گرفتند و برزیــل و انگلیس نیز پــس از آمریکا 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس را 

به خود اختصاص داده است.

رئیس قوه قضاییه:

بنای دستگاه قضایی برخورد بدون تبعیض بافساد است
هیچ پرونده ای زیر میز نداریم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضاییه 
گفت: هیچ پرونده ای زیر میز نداریم، همه پرونده ها 
زیر دســت قضات و درحال رســیدگی است. شایعه 
ســازی، دروغ پراکنــی و تهمت زنی به افــراد برای 

دادرسی عادالنه سم است و آن را مختل می کند.
آیت ا... رئیســی در جلســه شــورای عالی قوه 
قضاییه اظهار کــرد: بنای دســتگاه قضایی برخورد 

بدون تبعیض با فساد است.
وی افزود: هیچ پرونده ای زیــر میز نداریم، همه 
پرونده ها زیر دست قضات و درحال رسیدگی است. 
شــایعه ســازی، دروغ پراکنی و تهمت زنی به افراد 

برای دادرسی عادالنه سم است و آنرا مختل می کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: آشــفتگی در بازار 
مســکن، مردم باالخــص طبقات ضعیــف را دچار 
زحمت کرده اســت. ســواالتی درخصــوص تاخیر 
4ســاله اجرای قانــون مالیــات برخانه های خالی 
وجود دارد، اما آشفته بازار فعلی بازار مسکن اقدام 

فوری و جدی از سوی دولت می طلبد.
آیت ا... رئیســی خاطرنشــان کــرد: از قبل هم 
پیش بینی می شد اگر نقدینگی موجود در کشور به 
سمت تولید هدایت نشــود در حوزه مسکن و ارز و 

طال التهاب ایجاد خواهد کرد.

آیت هللا سید احمد خاتمی:

انتخابات 1400 فعال نباید در اولویت باشد
مسئله اصلی معیشت مردم است

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: امــام جمعه 
موقت تهــران گفت: مســئله انتخابات ریاســت 
جمهورِی ســال آینده بی تردید اولویت اول نیست 
و زمان طرح آن فراوان اســت و در زمان خودش 

مطرح خواهد شد.

آیت هللا ســید احمد خاتمی امــام جمعه موقت 
تهران، طی ســخنانی درباره مطرح شــدن موضوع 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 توسط برخی 
محافل سیاســی علیرغم فاصله زمانی یکســاله تا 
انتخابــات و هم چنین وجود مشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی برای مردم، اظهار کرد: آنچه در عرصه 
مدیریت کشــور مهم اســت و اولویت اول را دارد و 
می توان گفت که ضروریســت، ساماندهی معیشت 
مردم اســت و مبارزه با گرانی های مهار گسیخته که 

باید گفت لحظه به لحظه است.
وی افزود: مسؤوالن نظام اســالمی به ویژه قوه 
مجریه بایــد در این عرصه عاجل داشــته باشــند 
و رســانه ها و فضای مجــازی هم مســؤوالن را در 
عرصه حل مشکالت اساســی کمک کنند. از جمله 

عرصه های کمک این است که مســائل حاشیه ای 
را مسئله اصلی نسازند؛ مســئله انتخابات ریاست 
جمهورِی ســال آینده بی تردید اولویت اول نیست 
و زمان طرح آن فــراوان اســت و در زمان خودش 

مطرح خواهد شد.
امام جمعه موقت تهران تصریــح کرد: بنابراین 
آنان که دلسوز این کشــور هستند باید در این مقطع 
اولویت خــود را همان گونه که مقــام معظم رهبری 

فرمودند اقتصاد و فرهنگ بدانند.
آیت هللا خاتمــی ادامــه داد: ضمنــا برخی از 
حاشیه ســازان عمال در پی دوقطبی کردن کشور و 
در نهایت ریختن آب به آســیاب دشمنان هستند، 
از اهــل بصیــرت انتظار مــی رود کــه در این دام 

. یفتند ن

سخنگوی دولت:

تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت از سیاست های دولت است
هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: ســخنگوی 
دولت تولید بیشــتر مســکن برای مهار قیمت را از 
سیاست های دولت ارزیابی کرد و گفت: برای تأمین 
مســکن اقشــار کم درآمد طرح اقدام ملی مسکن 
تســریع می شــود و شــهرداری ها، بانک ها و سایر 

وزارتخانه های زیربط موظفند همکاری کنند.
»علــی ربیعــی« در خصوص افزایــش قیمت 
مسکن، گفت: مساله مســکن در چندین جلسه در 
ستاد اقتصادی دولت بحث و مقرر شد معاون اول 
رئیس جمهوری مسوولیت برای ساماندهی کنترل 
قیمت و بحث تصمیم گیری در مورد سیاست های 
تشویق تولید مســکن و موانع تولید آن کارگروهی 

تشکیل دهند و تصمیمات را اجرایی کنند.
ســخنگوی دولت با تأکید بــر برنامه های کوتاه 
مدت و بلند مدت بخش مســکن، گفــت: در کوتاه 
مدت در مــورد مســتاجران برنامه حمایتــی را در 
دستور کار خواهیم داشت که در صورت نهایی شدند 

خبر آن را به اطالع خواهیم رساند.
ربیعی یادآور شــد: به منظور زمینه سازی برای 
تأمین مســکن گروه های کم درآمد وزارت مسکن 
و شهرســازی مکلف شــد هم برای تأمین مسکن 
این گروه ها و هم برای جریــان پایدار تولید و رونق 
مســکن، طرح اقدام مســکن ملی را کــه با هدف 
گذاری 400 هزار واحد با ســرعت بیشــتری در این 
جهت پیگیری کند و تفاهم نامه دستگاهی جدی تر 
دنبال شود و ســایر وزارتخانه ها که گروه های هدف 
طرح ملی مسکن هســتند موظف شدند که در این 
زمینه همکاری کنند. بانک ها، وزارت اقتصاد، نیرو، 
شهرداری ها مکلف شــدند که همه تمهیدات الزم را 

برای 400 هزار واحد مسکن انجام دهند.
وی گفت: برای شاغلین، کارگران و بازنشستگان 
فاقد مســکن تفاهم نامه هایی با نهادهای مختلف 
از جمله ســتاد اجرایــی، وزارت دفــاع، آموزش و 
پرورش، تعاون و کار، رفاه و اجتماعی امضا شد که 
خود این دســتگاه ها حمایت خواهند کرد. بنابر این 
یکی از سیاســت های دولت تولید بیشــتر مسکن 

برای مهار قیمت است که سریع تر به ثمر بنشیند.
ربیعــی در ادامــه بــه تأمیــن مســکن برای 
دهک های کم درآمد اشــاره کرد و گفت: تفاهم نامه 
ساخت 200 هزار واحد در ســطح کشور برای تأمین 
مســکن دهک های کم درآمد با سازمان بهزیستی، 
 کمیته امــداد امام خمینــی)ره(، اوقاف، آســتان 
قدس، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی امضا شد.

ســخنگوی دولت افزود: همچنین برنامه هایی 
به منظور تأمین مســکن کارمندان دستگاه هایی که 
تقاضا ندادند و سایر دســتگاه ها هم از طریق اخذ 
مصوبه هیــأت دولت طراحی شــد و دولت مصوبه 
الزم را برای در اختیار گذاشــتن زمین انجام داد که 
آن هم برای پاســخ دادن به تقاضای واقعی اقدام 

خواهد شد.
ربیعی ادامــه داد: در اقــدام چهارم بــه منظور 
کاهش قیمت تمام شــده ساخت مسکن، در طرح 
اقدام ملی مســکن تفاهم نامه ای با وزارت کشور و 
ســازمان نظام مهندســی برای تفکیک و تقسیط 
هزینه هــای صدور پروانــه ســاختمانی و خدمات 

مهندسی منعقد شــده اســت. از طرف دیگر برای 
جاهایی که مجــوز صــادر می کنند و هزینــه دارد 
مذاکرات صورت می گیرد کــه بتوانیم این هزینه ها 
را پایین بیاوریم. حتی برای تقسیط هزینه مصالح 
ســاختمانی هــم اقداماتی صــورت می گیــرد که 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی گفت: بــرای طرح اقدام ملــی در دو مرحله 
تعداد یک میلیــون و 600 هزار متقاضــی از طریق 
ســامانه اقدام کردند که عملیات ثبت نام و پاالیش 
اینها انجام شــده و برای افتتاح حســاب و سپرده 
گذاری بــه بانک مســکن معرفی شــدند اینها در 

مراحل میان مدت هستند که دنبال خواهد شد.
ربیعــی در ادامه افــزود: با وجود شــرایط رکود 
عمیق در بازارهای معامالت و ساخت و ساز مسکن 
تسهیالت پرداختی توســط بانکها در این بخش 19 
درصد رشد داشته است و امروز هم تسهیالت جدید 
برای افرادی که بخواهند ســاخت و ساز کنند و در 
زمینه هایی که مشخص کردند فعالیت کنند از طریق 
بانک مرکزی همتی بتوانیم بــاز هم مقداری منابع 

در اختیار قرار دهیم.
ســخنگوی دولت یادآور شــد: ســال گذشــته 
بانک مســکن 26 هزار و 600 میلیارد تومان اعم از 
مشارکت مدنی و خرید جعاله تســهیالت داده که 
581 هزار فقره بوده اســت. بنابراین سیاست های 
پولی و حمایت های تســهیالت از اقداماتی بوده که 

دنبال شده است.
هایی را وزارت راه و  ت  ـ ـ س ا ی : س ت ـ ـ ف ی گ و
شهرســازی و صمــت به ســتاد اقتصــادی دولت 
پیشنهاد کردند ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت 
مسکن نســبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی 
به این حوزه هم تالش شــد و بانک مرکزی هم در 
این زمینه کمیته های مشــترک تشــکیل دادند. از 
جمله ایــن برنامه ها تأمین تقاضا با ایجاد چشــم 
انداز مثبت در ایجاد رونق در عرضه مســکن کوچک 
و متوسط بوده که به سهولت هم بتواند در دسترس 

اقشار کم درآمد باشد.
ســخنگوی دولــت افــزود: تســهیل در اجرای 
طرح های گســترده مسکن ملی یا مســکن اول با 

انتقال تســهیالت به متقاضیــان در چهارچوب بازار 
عرضه از جمله برنامه های مؤثر بــوده که در کنترل 

قیمت دنبال خواهد شد.
*بخشــی از افزایش قیمت مســکن ناشی از 

سرمایه های سرگردان است
ربیعــی ادامــه داد: بخشــی از افزایش قیمت 
ناشی از سرمایه های سرگردان در دست مردم بوده 
که امروز بورس بخش اعظمی از آنها را جذب کرده 
اســت. ولی اجرای سیاست هایی در سایر بخش ها 
که بتوانیم بخشی از نقدینگی را به خصوص در بازار 
مســکن کنترل و مدیریت کنیم تا ایــن نقدینگی 
دچار آشــفتگی بیشــتر نشــود بنابراین بــا اعمال 
سیاســت های دقیق پولی و مالــی در جهت گیری 
درســت خودش برای عدم فشــار به قیمت بخش 

مسکن مورد توجه قرار گرفت.
ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: وزارت راه و 
شهرســازی موظف به کنتــرل و مدیریــت هزینه 
ساخت مسکن شــد. اگر بتوانیم از منشا اصلی که 
مرحله ساخت اســت هزینه ها را کنترل کنیم قطعًا 
گام مؤثری در مدیریت قیمت مســکن برداشــته 

خواهد شد.
ربیعی گفت: تقاضای برخی اقشــار برای خرید 
مســکن صرفًا بــا هــدف ســرمایه گذاری صورت 
می گیرد چرا که می خواهند ارزش پول خود را حفظ 
کنند بنابراین مســکن خریداری می کنند، بنابراین 
به دنبال این هســتم که بتوانیم بورس مســکن را 
هم راه اندازی کنیم تا افرادی که مایل باشند بتوانند 

مساحت هم خریداری کنند.
*اراضی دولتی حریم شــهرها برای طرح اقدام 

ملی مسکن به وزارت راه واگذار می شود
وی در ادامه افزود: اراضی دولتی واقع شــده 
در محــدوده و حریم شــهرها به منظــور اجرای 
ماده 6 قانون ســاماندهی زمین و مســکن برای 
بهره برداری در طرح اقدام ملی مســکن به وزارت 
راه و شهرســازی واگذار خواهد شــد شــوراهای 
ذیربــط تصمیمــات الزم را خواهنــد گرفــت که 
بتوانیم زمین های جدید را برای ســاخت مسکن 

داشته باشیم.
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شهردار مالیر:
سامانه هوشمند »شهروند 
سپاری« راه اندازی می شود

هگمتانه، گروه شهرســتان: شــهردار مالیر از 
راه اندازی سامانه هوشمند »شــهروند سپاری« 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این ســامانه 
امکان صدور غیرحضوری اســتعالمات شهرسازی 
اعم از اســتعالم نقل و انتقــال و ادارات را برای 

شهروندان فراهم می کند.
به گزارش هگمتانه، حســین بابائی افزود: با 
توجه به سوابق مراجعات شهروندان به شهرداری، 
70 درصــد از این مراجعــات در زمینــه دریافت 
استعالمات شهرسازی از جمله استعالمات، نقل 
و انتقال و از اداراتی ماننــد بانک ها، دفترخانه ها 
و ادارات خدمات رســان شــامل برق، گاز، تلفن 
و... بود که بعد از طراحی این ســامانه خدمات به 

صورت برخط به شهروندان ارائه می شود.
وی اظهــار کرد: پــس از راه اندازی ســامانه 
شهروند سپاری، در ارائه الکترونیکی استعالمات 
شهرسازی این امکان را به مراجعان و شهروندان 
مالیری می دهد تا با مراجعه به پورتال شهرداری 
مالیر کلیــه مراحل ثبت و دریافت اســتعالمات 
را تا حصــول نتیجه بــه صــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری به انجام برسانند.
بابائی یادآور شد: ثبت درخواست توسط متقاضی، 
گرفتن تصدیق گواهی به صورت برخط، عدم نیاز به 
بازدیــد و مغایرت گیری از جمله مزایای اســتعالم 
الکترونیک است که با هدف تســریع و تسهیل در 
خدمات رسانی به شهروندان به صورت غیرحضوری، 
کاهش زمان پاســخگویی به درخواست، پرداخت 
عوارض و اخذ پاسخ استعالم به صورت برخط توسط 

متقاضی طراحی و اجرا می شود.
شهردار مالیر ادامه داد: طبق اطالعات آماری 
در این شهرداری و سایر شــهرداری های کشور، 
در وضعیــت کنونی مــدت زمان گرفتن پاســخ 
اســتعالم بین 30 تا 40 روز به طول می  انجامد 
و متقاضیــان بامراجعــه حضوری باید پاســخ 
اســتعالمات را از شــهرداری، اداره ثبت اسناد و 
دفتر خانه های اســناد رســمی پیگیری کنند که 
ا اجرای طرح »شهروند ســپاری« مدت زمان  ب
گرفتن پاســخ استعالم به 48 ســاعت کاهش 
می یابد و همــه مراحل گرفتن اســتعالم را هم 

متقاضی به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
بابائی با اشاره به قابلیت های سامانه »شهروند 
سپاری«، با بیان اینکه خدمات در این سامانه به 
صورت عمومی و اختصاصی ارائه می شود، افزود: 
خدمات اختصاصی کــه پس از احــراز هویت و 
ثبت نام کاربران انجام می شــود، شامل استعالم 
ادارات، نقل و انتقال، مشــاهده درخواســت ها و 

پرداخت های پیشین و جستجوی ملک است.
وی خاطرنشان کرد: خدمات عمومی نیز بدون 
نیاز به ثبت نام و شامل اعالم ضوابط ساخت و ساز 
ملک، محاسبه عوارض های صدور پروانه، نوسازی 
و صنفی، سوابق پرداختی عوارض، تصدیق گواهی، 

شهرنما و پیگیری درخواست است.
*مدارس مالیر »سبز« می شوند

شــهردار مالیــر در ادامه بیان کــرد: به همت 
ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهری 
شهرداری مالیر، طرح توســعه و تکمیل فضای 
ســبز مدارس بــا عنــوان »مدرســه ســبز« با 
حضورکارشناس ســازمان طی دو روز متوالی در 

دبستان های دخترانه سماء اجرا شد.
وی اظهار کرد: این طرح در راســتای اجرای 
مصوبه کمیته مطالعه و تحقیق این ســازمان و 
درباره انجــام فعالیت هــای فرهنگــی با هدف 
توسعه و تکمیل فضای سبز مدارس و زیبایی و 
طراوت فضای بصری از سال گذشته در مدارس 

سطح شهر اجرا می شود.
بابائی دانش  آموزان را »ســفیران ویژه« برای 
توسعه فضای ســبز در جامعه توصیف و تصریح 
کرد: در طرح مدرسه سبز، سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری با مشارکت دانش آموزان اقدام 
به توسعه و تکمیل فضای سبز مدارس می نماید 
لکن با توجه به وقوع انتشــار ویــروس کرونا این 
طرح بــدون حضــور دانش آمــوزان و بــا رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی اجرا شد و نیروهای 
سازمان اقدام به حذف علف های هرز، ساماندهی 

باغچه ها، کوددهی و کاشت گل های دائمی کردند.
*اجرای نهضت آسفالت در معابر شهر

شهردار مالیر در ادامه بیان کرد: به همت سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری شهرداری مالیر، درزها و 
ترک های آسفالت بلوارها، خیابان ها و معابر اصلی 
و پرتردد شهر با استفاده از دستگاه کمپرسور بادی 
ابتدا باز شده و سپس با استفاده از مواد پلیمری 

درزگیری شده و پر می شوند.
وی با اشاره به اینکه اعتبار 320 میلیون تومان 
برای تــراش تراش آســفالت در مناطــق 6گانه 
سطح شــهر نیز در نظر گرفته شــده که به تدریج 
عملیاتی و اجرا می شود، گفت: عملیات درزگیری 
آسفالت های سطح شهر در برخی از معابر تاکنون 
انجام شــده و قرار اســت در عملیاتی موسوم به 
نهضت آســفالت ســازمان عمران در ورودی های 
اصلی شهر، بلوارها، خیابان ها، مناطق 6گانه شهر 

و حفاری های سازمان آب نیز اجرا شود.
بابائی در گفتگو با ایســنا، با بیان اینکه برای 
اجرای این عملیات مقدار 1200 تن قیر و 10 هزار 
ُتن مصالح خریداری شــده است، گفت: در این 
عملیات مقــدار 20 هزار ُتن آســفالت به صورت 
دستی و فینیشر با اعتبار 7 میلیارد تومان تولید 
و پخش شــده و میزان 40 هزار متــر طول مواد 

پلیمری با 316 میلیون تومان تزریق می شود.

خبــر

واگذاری شهرک گلخانه ای 
»مهاجران« در انتظار

 رفع مشکل آب
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهاد 
کشاورزی شهرســتان بهار گفت: زیرساخت های 
شهرک گلخانه ای مهاجران با وســعت 20 هکتار 
و 27 واحد تولیدی آماده شــده و در صورت رفع 

مشکل آب، واگذار خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، عبدالحسین اکبری پیش از 
ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه گفت: 37 
واحد صنایع تبدیلی در شهرســتان بهار وجود دارد 
که 100 هزار تن محصول تولیدی این واحدها روانه 
بازار می شــود و بیشــترین صنایع تبدیلی در حوزه 

شوریجات و ترشیجات و رب گوجه فرنگی است.
اکبــری افزود: ســطح زیــر کشــت محصول 
سیب زمینی در شهرســتان بهار 6 هزار هکتار است 
و بیش از 250 هزار تن محصول ســیب زمینی در 
این شهرستان تولید می شود و عالوه بر آن بیش از 
300 هزار تن محصول سیب زمینی توسط کشاورزان 
بهاری، در خارج از استان تولید و برای نگهداری به 
انبارهای باالی صفر شهرستان عودت داده می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار عنوان کرد: 
بیش از 50 واحد ســردخانه بــاالی صفر با ظرفیت 
نگهداری 120 هزار تن محصول در شهرســتان بهار 
وجود دارد که نقش به ســزایی در کاهش ضایعات 

محصول ایفا می کند.
اکبری بــه تســهیالت پرداخت شــده در یک 
سال گذشته اشــاره کرد و گفت: در مجموع از محل 
تســهیالت روســتایی - عشــایری، تفاهــم نامه 
روستایی، منابع داخلی، مکانیزاسیون، رونق تولید، 
صندوق توســعه ملی، تبصره 18 تعــداد دو هزار و 
684 طرح به مبلغ 176 میلیارد تومان تســهیالت 
دریافت کرده اند که اشتغالزایی 434 نفر را به همراه 

دارند.
وی به اولویت ها و سیاســت های اصلی اشــاره 
کرد و گفت: توسعه ســامانه های نوین آبیاری برای 
اســتفاده بهینه از منابع آب و اعطای وام بالعوض 
به کشــاورزان در این راســتا و توســعه محصوالت 
گلخانه ای بــرای مدیریت مصــرف آب و افزایش 
عملکرد تولید محصول و اســتمرار کشــت از جمله 

سیاست های جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد: طی یکســال گذشــته برای 35 
هکتار متقاضی احداث گلخانه شناســایی و پروانه 
فعالیت صــادر و تعدادی برای دریافت تســهیالت 
به بانک معرفی شــده اند و پیش بینی می شــود تا 
پایان ســال 6 هکتار گلخانه در شهرســتان بهار به 

بهره برداری برسد.
به نقل از مهر، مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان 
بهــار گفــت: زیرســاخت های شــهرک گلخانه ای 
مهاجران با وســعت 20 هکتــار و 27 واحد تولیدی 
آماده شــده و در صــورت رفع مشــکل آب، واگذار 
خواهد شــد کمااینکه احــداث 11 هکتار شــهرک 

خصوصی گلخانه ای در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:
کشف بیش از 93 کیلوگرم 

مواد مخدر در همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
استان همدان از کشف مقدار 90 کیلو گرم تریاک، 
2 کیلو و 500 گرم هروئین و یــک کیلوگرم مواد 
روان گردان شیشــه طــی چند روز گذشــته در 

شهرهای همدان، کبودرآهنگ و رزن خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سردار بخشعلی کامرانی 
صالح پیش از ظهر دوشــنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: با تالش های اطالعاتی چند ماهه کارکنان 
پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان همدان بر 
روی یک باند تهیه و توزیع مــواد مخدر تریاک 
مشــخص شــد که اعضای این باند نســبت به 
انتقال مواد مخدر تریاک از اســتان های جنوبی 

به استان های مرکزی و غربی اقدام می کند.
وی افزود: با توجه به اشراف اطالعاتی ایجاد 
شده در یک عملیات مشــترک، کارکنان پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان با همکاری 
عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
کبودرآهنــگ، یک دســتگاه خــودرو متعلق به 
اعضای این بانــد را در شهرســتان کبودرآهنگ 
شناســایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن، 
85 کیلو گرم تریاک کشف، 2 متهم دستگیر و 2 

دستگاه خودرو سواری توقیف شد.
ســردار کامرانی صالح بیان کــرد: همچنین 
مأموران این پلیس با همکاری کارکنان انتظامی 
شهرســتان کبودرآهنگ باندی را که نســبت به 
انتقال و توزیع مــواد مخدر هروئین و شیشــه 
اقــدام می کــرد شناســایی و در یــک عملیات 
غافلگیرانه از خــودروی متهمان، یــک کیلوگرم 
مواد روان گردان شیشــه را کشــف، 3 متهم را 

دستگیر و یک دستگاه خودرو را توقیف کردند.
وی افــزود: 2 کیلــو و 500 گــرم هروئیــن 
در همــدان و 5 کیلو تریاک نیز در شــهر رزن از 
قاچاقچیــان کشــف و 2 قاچاقچی نیــز در این 

مدت دستگیر شدند.
به نقل از مهــر، فرمانــده انتظامی اســتان 
همدان با اشــاره به کشــف 93 و نیم کیلو گرم 
مواد مخدر سنتی و صنعتی و توقیف 4 دستگاه 
خودرو و دستگیری 7 متهم در این چند عملیات 
بیان کرد: اشــراف و تعامل اطالعاتی و استفاده 
از ظرفیت هــای موجود بــرای مبارزه بــا پدیده 
شــوم مواد مخدر دو عامــل مهــم در توفیقات 
اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان 

محسوب می شود.

خبــر

شهرستان

فرماندار نهاوند:

نهاوند از وضعیت قرمز خارج شود!
»سیامک  دانشور« سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان نهاوند شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار نهاوند گفت: 
با توجه به موج دوم  کرونا شــرایط دشواری پیش رو 
است و باید با پختگی بیشتر و افزایش نقاط قوت در 
کوتاهترین زمان شهرســتان نهاوند از وضعیت قرمز 

خارج شود.
به گزارش هگمتانــه، مراد ناصری بعــد از ظهر 
روز گذشــته در مراســم تودیع و معارفه سرپرست 
مدیریت شــبکه بهداشــت و درمان نهاوند با بیان 
اینکه یک  مرحله از بحران  کرونا با همکاری جمعی 
مدیریت شد، گزارشــی از اســتان های مجاور ارائه 
داد و اظهار کرد: شرایط شهرســتان نهاوند منحصر 
به فرد است و مدیریت شــرایط فعلی به ایثار و از 
خودگذشتگی بیشتری بستگی دارد. وی افزود: با 
توجه به موج دوم  کرونا شــرایط دشواری پیش رو 
است و باید با پختگی بیشتر و افزایش نقاط قوت 
در کوتاهترین زمان شهرســتان نهاوند از وضعیت 

قرمز خارج شود.

* تعریف سناریوی مشخص به منظور مقابله با 
کرونا برای هر دستگاه اجرایی

وی با اشــاره به اینکه مجموعه شهرستان برای 
مبارزه با ویروس کرونا در کنار مدیر شــبکه هستند، 
تصریح کرد: مدیر شبکه بهداشت ودرمان نهاوند باید 
برای هر دستگاهی سناریویی به منظور مقابله با کرونا 
تعریف کند. وی خاطر نشــان کــرد: نهاوند به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی در محاصره کرونــا قرار گرفته 
است و با هم بودن به تمام معنا شهرستان نهاوند را از 

این شرایط رها می کند.
* افزایش 50  هزار مترمربعی زیرساخت  درمانی 

نهاوند
مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان نهاوند نیز از 
افزایش بیش از 50  هزار مترمربعی زیرساخت های 

بهداشت و درمان شهرستان نهاوند خبر داد.
مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان نهاوند تأکید 
کرد: در راســتای جذب متخصصین، به روزرســانی 

تجهیزات، پروژه اورژانس و بلــوک زایمانی و مرکز 
جامع خدمــات فیــروزان اقدامات خوبــی در این 

شهرستان انجام شده است.
وی خدمات دندانپزشــکی ارائه شــده در سال 
اخیر را گســترده و ارزشــمند دانســت و با اشاره به 
اینکه وارنیش فلورایدتراپــی 20 تا 25 درصد کاهش 
پوسیدگی را موجب می شود، گفت: تمام  مراکز جامع 
خدمات سالمت با دفترچه های روستایی به صورت 

رایگان به گروه هدف خدمت رسانی کردند.
دارابی با تشــکر از اقدامات خیرخواهانه خیرین 
گفت: خیرین ســالمت نهاوند در خصوص کرونا از 
روزهای نخست بروز بیماری به خوبی عمل کردند و 

همگام  و پیش قدم تر  از مسؤوالن فعال بودند.
وی با بیان اینکه غربالگری خوبی طی سال های 
اخیر در شهرســتان نهاوند انجام شده، گفت: با سوق 
دادن خیرین به اقدامات خیرخواهانه در حوزه سالمت 

کمک های خوبی از این محل دریافت شده است.

* تالش جمعی در نهاوند برای خروج از وضعیت 
قرمز کرونا

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان نهاوند 
نیز با تشکر از اعتماد رئیس دانشــگاه برای اعطای 
مسؤولیت جدید و قدردانی از حمایت ها، پشتیبانی و 
راهنمایی مدیر شبکه پیشین درخواست کرد که این 

پشتیبانی ها همچون گذشته تداوم داشته باشد.
سیامک  دانشور ابراز امیدواری کرد: همه کارکنان 
شبکه و مسؤوالن شهرستان برای بهبود شرایط تالش 
کنند و با خدمت صادقانه با تکیه بر نقاط قوت برای 
رفع نقاط ضعف گام بردارند. به نقــل از فارس، وی 
با تأکید بر اینکه تمام تالش برای پیشــبرد اهداف 
بهداشت و درمان نهاوند انجام می شود، خاطر نشان 
کرد که با تالش جمعی شهرستان نهاوند از وضعیت 

قرمز به حالت عادی بازمی گردد.

گیالس نهاوند لبالو و  الن برای آ خیز دال
سودی که واسطه ها از جیب کشاورزان می ربایند

هگمتانه، گروه شهرســتان: ساالنه در شهرستان 
نهاوند بیــش از 3 هزارتن آلبالــو و گیالس تولید 
می شــود که بیشترین ســود حاصل از آن به جیب 
دالل و واســطه ها می رود و آنچه که برای باغداران 

می ماند رنج و زحمت همیشگی است.
به گزارش هگمتانه، شرایط آب و هوایی معتدل 
کوهستانی و خاک مرغوب، چشمه ساران فراوان 
و سراب های پر آب سبب شــده شهرستان نهاوند 
خاکی حاصلخیز داشــته باشــد به گونه ای که هم 
اکنون 12 هزار هکتار از اراضی این شهرستان تحت 

کشت انواع محصوالت قرار دارد.
این ظرفیت ســبب شده ســاالنه بیش از145 
هزار تن انواع محصوالت و میوه هــای باغی بهاره، 
تابســتانه و پاییــزی در این شهرســتان تولید و 
روانه بازار مصرف شود هرچند نبود صنایع تبدیلی 
مناسب و وجود دالل و واســطه ها، فضای فعالیت 
در این عرصه را به ســمت ســوق داده که کمترین 

سود عاید باغداران و کشاورزان نهاوندی شود.
کریم حاج بابا علی مدیر اداره جهاد کشــاورزی 
نهاوند با اشاره به تولید ساالنه نزدیک به 6 هزارتن 

آلبالو، گیالس و زردآلو در نهاوند اظهار کرد: ســاالنه 
تولیدآلبالــو، گیــالس و زردآلو پیــش رس نهاوند 
که رتبه نخســت تولید این محصوالت را در سطح 
اســتان همدان در اختیار دارد بیــش از 6هزار تن 
است ولی امسال به دلیل ســرمازدگی بهاره تولید 
این محصول به 3 هزارتن کاهــش یافته و به این 

دلیل قیمت آن گران تر شده است.
وی با بیــان اینکه کار برداشــت آلبالو، گیالس 
و زردآلــوی پیــش رس از 600 هکتــار از باغ های 
نهاوند آغــاز و روانه بازار مصرف داخل شهرســتان 
و اســتان های همجوار شده اســت افزود: سطح 
زمین های زیر کشــت باغ های آلبالو در نهاوند 180 

هکتار اســت که از این میزان160 هکتار بارور و 20 
هکتار غیربارور است.

حاج بابا علی با اعالم اینکه از هر هکتار به  طور 
متوسط 7 تن محصول و درمجموع تا پایان فصل 
هزار و 120 تن آلبالــو از باغ های نهاوند برداشــت 
می شــود، افزود: 80 هکتار از باغ هــای نهاوند زیر 
کشــت گیالس اســت که 65 هکتار آن بارور و 15 
هکتار آن غیربارور اســت که به طور متوســط از هر 
هکتار 8 تن گیالس و در مجموع 520 تن برداشت 

می شود.
به نقل از تســنیم، مدیر جهاد کشاورزی نهاوند 
با بیان اینکه بیشترین ســود محصوالت باغی به 
جیب دالل و واســطه ها می رود که سبب میشود 
زحمت کار بــرای تولید کننده و باغدار باشــد و از 
طرفی هــم مصرف کننــده با گرانــی قیمت انواع 
میوه روبه رو شــود اظهار کرد: در چند ســال اخیر 
برنامه ریزی هــای خوبــی انجــام شــد و چنــد 
ســردخانه و کارخانــه تولیــد آب میوه،کمپوت و 
خشــک کردن میوه در نهاوند راه انــدازی و یا در 

حال احداث است.

مهمانی ها متهم اول کرونا
طبق اعالم شبکه بهداشت و درمان مالیر در یک ماه گذشته عامل 90 درصد مبتالیان کرونا مربوط به عروسی، عزا و مهمانی های خانوادگی بدون  رعایت شیوه نامه های بهداشتی است

هگمتانه، گــروه شهرســتان: طبق اعالم شــبکه 
بهداشــت و درمان مالیر در یک ماه گذشــته 90 درصد 
افرادی که در این شهرســتان به ویروس کرونا مبتال و 
تست آنها مثبت اعالم شــد، مربوط به کسانی بود که 
در برنامه هایی همچون عروســی، عــزا و مهمانی های 
خانوادگی آن هم بدون توجه به فاصله گذاری اجتماعی 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی شرکت کردند.
به گزارش هگمتانه، شبکه بهداشت و درمان مالیر 
همچنین اعالم کرد کــه یک هفته بعد از ســفرهای 
پی در پی خرداد، در 2 روز آخر هفته گذشته تعداد آمار 
مبتالیان به کرونا در این شهرستان با یک ماه برابری 
می کند و کانون اصلی این اپیدمی و واگیری ســریع 
کرونا نیز برگزاری برنامه های عروسی و عزا، سفرها و 

مهمانی های خانوادگی است.
روند شــیوع ویروس کرونــا در شهرســتانی که 
وضعیت آن زرد اعالم شده، زنگ خطری است که در 
صورت رعایت نکردن موارد و شیوه نامه های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و شــرکت کردن در تجمع ها، 
این شــهر را جزو شــهرهای قرمز قــرار خواهد داد و 
بخش درمان فشــار مضاعفی را حتی قبل از شــروع 

موج دوم و آغاز فصل پاییز متحمل می شود.
در این باره معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری 
ویژه مالیر عصر یکشنبه در ســتاد پیشگیری، کنترل 
و هماهنگی مقابله با کرونا این شهرستان تأکید کرد: 
طبق روال قبــل برخی محدودیت هــا همچنان ادامه 
دارد و کمیته های 10 گانه ســتاد مقابله با کرونا به طور 
جدی باید اقدامــات خود را برای کنتــرل و مقابله با 

شیوع کرونا ادامه دهند.
حسین فارســی ضمن تأکید بر استمرار عملیات 
ضدعفونی معابــر و خیابان های ســطح شــهر در 2 
مرحله در شبانه روز از شــهردار مالیر خواست: تمرین 
ضدعفونی شهر همانند اوایل شیوع ویروس کرونا در 

روزهای آتی اجرا شود.
وی خطاب به اعضای ســتاد مقابله بــا کرونا در 
شهرستان گفت: شــما به عنوان ســفیران این ستاد 
مردم و خانواده های خود را نســبت بــه رعایت موارد 
بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی آگاه کنید و 
حساسیت ویژه ای بین مردم برای جلوگیری از شیوع 

دوباره ویروس کرونا ایجاد شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر 
کمک به انجام امــور و کارهای مــردم و مراجعان به 
ادارات توســط مدیران، فعالیت مستمر ایستگاه های 
ســالمت، تشــدید نظارت ها و کنترل بــازار، رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در نانوایی ها، ضدعفونی 

کردن سرویس های بهداشتی، رعایت نکات بهداشتی 
رانندگان تاکســی و ســوار کردن ســه سرنشین در 
تاکســی ها و برگزاری آزمون های مــدارس به صورت 
مجــازی را از دیگــر ضرورت ها برای مقابلــه با کرونا 

برشمرد.
فارســی بیان کرد: با توجــه به اینکــه آیین های 
عزا به روال گذشــته برگشــته و مردم بــدون رعایت 
موارد بهداشتی در آرامســتان ها حضور پیدا می کنند، 
محدودیت ها دوباره در آرامستان بهشت هاجر اعمال 

می شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت رســتوران ها و تاالرها 
طبق دســتور رئیس جمهــوری آن هم بــا 50 درصد 
ظرفیت و در شهرهایی که قرمز نیست گفت: فعالیت 
این اماکن در سطح شــهر باید رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و نظارت کامل از سر گرفته شود، در غیر این 

صورت برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
معاون سیاســی و اجتماعی فرمانــدار ویژه مالیر 
با تأکید بر اینکه شــهروندان در اوایل شیوع ویروس 
کرونــا و اعمــال محدودیت ها همراهــی و همکاری 
خوبی با ســتاد داشــتند تأکید کــرد: انتظــار داریم 
مردم تا شکســت کرونا همچنان یاریگر ما باشــند و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.
فارسی رعایت شــیوه نامه های بهداشتی را توسط 
تمامی دستگاه های اجرایی، اماکن مذهبی، اصناف، 
بازاریــان و اماکــن تفریحی و اقشــار مختلف مردم 
ضروری و اجباری دانست و اظهار کرد: اصحاب رسانه 
از طریق فضای مجازی و نشــریات ضــرورت رعایت 
نکات بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را به مردم 

گوشزد کنند.
وی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت دهیاران در آگاه 
سازی روستاییان تأکید کرد: مســووالن کمیته های 

ســتاد مقابله با کرونا روزانه گــزارش عملکرد خود را 
به ســتاد اعالم و مدیران دســتگاه ها نیز اقدامات و 
طرح های خود را برای مقابله با کرونا به ســتاد ارسال 

کنند.
*85 درصــد آلودگی به ویروس کرونا در مناطق 

شهری
مدیر شبکه بهداشــت و درمان مالیر نیز گفت: در 
خردادماه 90 درصد از افرادی که در این شهرســتان به 
ویروس کرونا مبتال شــدند، در برنامه هایی همچون 
عروسی و عزا و شرکت در مهمانی و یک جمع گروهی 

حضور پیدا کردند.
محســن ترکاشــوند افــزود: این در حالیســت 
که آیین هایی همچون نماز جمعه و ســایر مراســم 
مذهبی و فرهنگی تعطیل شــده، اما رفتارهای غیر 
ضروری که عامل آلودگی به ویروس کرونا است، آزاد 
شده و مراسم عروســی و خاکسپاری، سفر و حضور 
در پارک هــا و اماکن تفریحی به روال قبل برگشــته 

است.
وی کانون اصلی اپیدمی کرونا در خرداد امسال را 
برگزاری این آیین ها و افزایش حجم ســفرها عنوان 
و بیان کرد: اگر روند به همین شــکل ادامه پیدا کند، 
آســیب جدی به کادر درمانــی این شهرســتان وارد 

می شود.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان مالیر با بیان اینکه 
این شهرستان در پیشگیری، کنترل و مقابله با کرونا 
در مراحل اولیه کار الگــو و نمونه بود و خوب عمل کرد 
گفت: این در حالیست که پس از تعطیلی نیمه خرداد 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا در مالیر افزایش یافت 
و هم اکنون سه بیمارســتان امام حسین)ع(، مهر و 

دکتر غرضی این شهر درگیر است.
دکتر ترکاشــوند ادامه داد: مالیر در حال حاضر در 

شــرایط زرد اســت و چنانچه فاصله گذاری اجتماعی 
و شــیوه نامه های بهداشتی رعایت نشــود و مردم در 
مراســم ، تجمع ها، اماکن تفریحــی و مراکز خرید و 
مهمانی ها حضور پیدا کنند، ممکن اســت به شرایط 

قرمز برسیم.
وی یادآور شد: طبق آخرین آمار 85 درصد آلودگی 
به ویروس کرونا وارد مناطق شــهری شــده و 14.7 
درصد از مناطق روســتایی مالیر درگیــر این بیماری 
هستند که دهیاران و بهورزان در این زمینه خوب عمل 

کردند.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان مالیر با اشاره به 
انجام نمونه گیــری ویروس کرونــا در مرکز خدمات 
جامع ســالمت 16 ســاعته باغ گل بیان کرد: در این 
مرکز محدودیت فضا داریم که نیازمند اختصاص یک 

کانکس برای سرعت بخشی در نمونه گیری هستیم.
*استمرار کمک به تجهیزات درمانی بیمارستانی

رئیس بیمارستان امام حسین)ع( مالیر نیز اظهار 
کرد: شکل بیماری تغییر کرده و ویروس جهش یافته 
و این نگران کننده اســت و حساســیت ها نسبت به 
مقابله با ویروس و رعایت موارد بهداشتی باید چندین 

برابر شود.
آناهیتا هیربد بــا تأکید بر تغییر شــکل تبلیغات 
محیطی و شهری نسبت به آگاه ســازی مردم گفت: 
پس از فعالیت مجدد تاالرها و رســتوران ها با نصف 
ظرفیت، حتما نظارت الزم در برگزاری مراسم ها در این 
اماکن تشدید شود. وی با اشــاره به کمبود تجهیزات 
درمانی خواستار استمرار کمک ها طبق روال قبل شد و 
تأکید کرد: باید جلوی شیوع ویروس کرونا را بگیریم، 
چراکه اگر کادر درمان آســیب ببیند، هیچ جایگزینی 

برای کادر درمان نداریم.
رئیــس مرکز بهداشــت مالیر نیز گفــت: تاکنون 
در مرکــز خدمــات جامع ســالمت بــاغ گل مالیر از 
اردیبهشت تاکنون حدود 600 مورد نمونه گیری از افراد 

مشکوک به کرونا انجام شده است.
نیکو امجدی افزود: مراکز شــبانه روزی ســامن و 
ازندریان 2 مرکز معین غربالگری کرونا هســتند، اما 
نمونه گیری فقط در مرکز 16 ســاعته بــاغ گل مالیر 

انجام می شود.
وی نســبت به آغاز واکسیناســیون دانش آموزان 
پایه دهم و طرح سنجش پایه اول در تابستان هشدار 
داد و تأکید کرد: این امر یک بــار اضافی روی دوش 
کادر درمان اســت و ســه منطقه آموزش و پرورش 
شهرســتان باید مدیریت و برنامه ریزی الزم را در این 

زمینه داشته باشند.



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

م.الف 239
نظــر به اینکــه هیأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000130 مــورخ 1399/02/28 تصرفات مفــروزی و مالکانه آقای علی 
قربان احمدی فریازانی به شــماره ملی 3979514595 فرزند رشید متقاضی پرونده کالسه 
139711442600400133 در ششــدانگ یــک زمین مزروعی به مســاحت 45799/90 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 9 اصلی واقع در روستای جعفریه نوبرزن بخش 5 تویسرکان 
خریداری مع الواســطه از ابراهیم عبدالمالکی محرز گردیده اســت، لــذا مفاد رأی صادره به 
اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شــود و در صورتی که شخص یا اشــخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشــار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تســلیم و رسید عرض حال 
جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رســید را از دادگاه دریافت و به اداره 
ثبت تسلیم 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.

سیروس قلی زاده  ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
نوبت چاپ اول: 1399/03/12               نوبت چاپ دوم: 1399/03/27

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

م.الف 241
نظر به اینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان به موجب رأی شماره 139960326004000129 
مورخ1399/02/27 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای فرامرز غفاری پور به شماره ملی 5849946497 
فرزند صفدر متقاضی پرونده کالســه 139811442600400133 در 72 شعیر مشاع از 96 شعیر 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 247/40 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3557 اصلی 
واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک تویسرکان خیابان 24 متری کارگر، کوچه شهید سوری ضمناً مقدار 
24 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالک 3557 اصلی ثبت نگردیده که هیئت رأی به تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود داده اســت خریداری مع الواسطه از خداوردی بخشی محرز گردیده 
است، لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود و در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته 
باشــند از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 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 را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تسلیم 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.
سیروس قلی زاده  ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان
نوبت چاپ اول: 1399/03/12               نوبت چاپ دوم: 1399/03/27

با ما همراه باشید
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کمبود انسولین
پزشکان برای کوتاه مدت انسولین تجویز کنند

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معــاون غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا با بیان 
اینکه داروی انسولین از هفته گذشته توزیع شده 
اما به دلیل تحریم ها کم است گفت: پزشکان این 
دارو را کوتاه مدت تجویز کننــد تا همه بیماران از 

آن بهره مند شوند.
به گــزارش هگمتانــه، معاون غــذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در این خصوص 
اظهار کرد: انسولین در کشور بسیار کم است اما 
یک هفته ای می شــود که توزیع آن آغاز شــده 

است.
ایرج خدادادی با بیان اینکه داروی انسولین 
در اســتان نیز توزیع شــده اما به وفور نیســت 
گفت: پزشــکان هنگام تجویز داروی انسولین، 
مصرف های کوتاه مدت را بنویســند هرچند قبول 
داریم که بیماران دوست دارند داروی یک ماهه 
را تحویل بگیرند اما به دلیــل کمبود اگر بیماری 
مصرف یــک ماهه را دریافت کند ممکن اســت 

برخی بیماران با نبود این دارو مواجه شوند.
تجویزهــای  پزشــکان  تأکیــد کــرد:  ی  و
کوتاه مــدت را مد نظر قــرار دهند تــا برای همه 
بیماران امکان دسترســی به دارو فراهم شــود، 
بیماران نیز مراعات کننــد و اصرار به تحویل یک 
ماهه دارو نداشــته باشــند تا دیگر نیازمندان به 

دارو امکان درمان داشته باشند.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
ابن سینا با اشــاره به اینکه انسولین های قلمی 
در کشور بســیار کم و توزیع بسیار محدود است 
گفت: بــه دلیــل تحریم هــا و محدودیت های 
موجود دسترسی کشــور به انســولین قلمی با 

مشکل مواجه است.
وی در گفتگو بــا فارس، بیان کــرد: به دلیل 
کمبود انســولین در حال حاضر برای هر کدام از 
اســتان ها این دارو به میزان واقعی توزیع نشده 

زیرا مشکل کشوری است.

امسال قطعی آب نداریم

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت 
آب منطقــه ای همدان گفت: فصــل گرما میزان 
مصرف آب را افزایش داده اما تابستان امسال با 

قطعی آب در استان همدان روبرو نخواهیم شد.
به گــزارش هگمتانــه، منصور ســتوده اظهار 
کرد: تولید آب با توجه به وضعیت ســد اکباتان 
مشــکلی ندارد امــا در مورد مصرف مــردم باید 
دقت بیشتری داشته باشند و مصرف بهینه را در 

دستور کار خود قرار دهند.
وی با بیــان این کــه هیچ گونه مشــکلی در 
أمین آب شــرب شــهر همدان وجــود ندارد،  ت
گفت: بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته 
در تابستان ســال جاری هیچ گونه جیره بندی و 

قطعی آب نخواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان 
این که اوج مصرف تا اواخر تابستان ادامه خواهد 
داشت، عنوان کرد: در این زمان میزان مصرف آب 
30 درصــد افزایش می یابد، اما اگــر مردم دقت 

الزم را داشته باشند مشکلی پیش نخواهد آمد.
ستوده با اشاره به اینکه ســرریز سد اکباتان 
قطع شده است، گفت: حجم ســد اکباتان 34 
میلیون مترمکعب و 100 درصد حجم آن پر است 
و 1300 لیتر در ثانیه برای مصرف شــرب شــهر 

همدان برداشت می شود.
وی افزود: سد آبشــینه در حال حاضر دارای 
پنج میلیون مترمکعب آب اســت کــه در حال 

حاضر برداشتی از این سد انجام نمی گیرد.

خبــر

افزایش نگران کننده 
مبتالیان به کرونا در همدان

مسافران عامل طغیان کرونا

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: زنگ خطر 
افزایش تعداد ابتال به کرونا در اســتان به صدا در 
آمده و اگر مردم رعایت نکنند بــا بحران رو به رو 

می شویم.
به گــزارش هگمتانــه، منوچهر کرمــی اظهار 
کرد: کرونا هنوز تمام نشــده و بیشتر از هر زمان 

دیگری به همراهی مردم و مسؤوالن نیازمندیم.
وی با تأکید بر اینکه ورود مسافران به استان 
در تعطیالت عید فطر سبب بروز طغیان کرونا در 
همدان شــد، ابراز کرد: در اواخر اســفند و اوایل 
فروردین شــاهد اوج گرفتن آمار مبتالیان جدید 
کرونا در اســتان بودیم اما در اردیبهشــت ماه با 
رعایت مردم توانستیم به ســطح ثابتی از تعداد 
مبتالیان برسیم. در اردیبهشت ماه آمار مبتالیان 
روزانه اســتان کمتر از 10 نفر و در وضعیت ثبات 

بود.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با گالیه از اینکه مردم بازگشایی اصناف و 
مراکز خدماتــی را به معنای پایــان یافتن کرونا 
می دانند، اظهار کرد: همین باور غلط ســبب شد 
تا عده ای اقدام بــه برگــزاری میهمانی و حتی 

مجالس ترحیم و عروسی کنند.
کرمی بــا تأکیــد بر اینکــه در حــال حاضر 
منشــأ انتقال کرونا در اســتان مربوط به شرکت 
در دورهمی هــا و عــدم توجه به فاصلــه گذاری 
اجتماعی اســت، تصریح کرد: از مردم خواهش 
می کنیم حداقــل تا اواخر تیر مــاه از برگزاری و 

حضور در هر گونه میهمانی خودداری کنند.
وی با بیان اینکه همچنــان مردم را به رعایت 
بهداشــت فردی، استفاده از ماســک در اماکن 
عمومی، شست و شوی مرتب دست ها و اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی دعــوت می کنیم، گفت: 
اگر بیماری در فصل تابستان کنترل و مهار نشود 
بدون شــک موج گســترده آن در پاییز گریبان 

گیرمان خواهد شد.
*زرینی: 205 پرستار به کرونا مبتال شدند

رئیس نظام پرســتاری همدان نیز گفت: از 
ابتدای شروع کرونا در استان تاکنون 205 نفر از 
پرستاران شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی 

استان به کرونا مبتال شده اند.
هادی زرینی اظهار کرد: در روزهای گذشــته 
شــاهد افزایش تعداد مبتالیان جدید کرونا در 
اســتان بودیم که اگر این وضعیــت ادامه یابد 

نگران کننده است.
وی با بیان اینکه پرستاران با بیماران مبتال به 
کرونا و موارد مشکوک ارتباط نزدیک دارند، ابراز 
کرد: بنابراین پرستاران بیش از هر گروه دیگری 

در معرض ابتال به کرونا قرار دارند.
رئیس نظام پرســتاری همدان بــا تأکید بر 
اینکه خوشــبختانه تمام پرستاران مبتال به کرونا 
بهبود یافتند و تعــداد زیادی از آن هــا به ادامه 
خدمــت در بیمارســتان پرداختند، اظهــار کرد: 
کمبود تجهیزات حفاظت فــردی، کیفیت پایین 
برخی ماسک ها و ارتباط نزدیک با بیماران مبتال 
به کرونا از مهم ترین عوامــل ابتالی همکارانمان 

به ویروس کرونا بوده است.
زرینی با بیان اینکه پرســتاران برای حفاظت 
از خود مجبور به پوشــیدن لباس های مخصوص 
هستند، تصریح کرد: پرســتاران با پوشیدن این 
لباس ها در اســفند ماه احســاس گرما داشتند، 
حال که در فصل گرما به ســر می بریم تحمل این 
لباس ها آن هم در ســاعات طوالنی بسیار سخت 

است.
وی با تأکید بــر اینکه هنوز هیــچ خبری از 
افزایش حقوق و حتی اســتخدامی پرســتاران 
در کار نیســت، ابراز کرد: این خبر هــا را فقط از 
رسانه ها می شــنویم وگرنه در عمل هیچ خدمت 

جدیدی به پرستاران ارائه نشده است.
رئیس نظــام پرســتاری همــدان در گفتگو 
با تســنیم بیان کرد: از مردم می خواهم مراقب 
ســالمتی خود و اطرافیانشان باشــند و با ساده 
انگاری کرونا ســبب بیشــتر شــدن بیماری و 

خستگی بیشتر پرستاران نشوند.

خبــر اقامه نماز در بوستان های همدان 16 ساله شد
نماینده ولی فقیه در استان همدان: سند مهندسی فرهنگی در همدان تدوین شود

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: اقامــه نماز در 
بوستان های همدان 16 ســاله شد و با افتتاح طرح 

محراب سبز این رویه ادامه خواهد داشت.
به گزارش هگمتانه، نماینده ولی فقیه در استان 
همدان صبح دیروز در مراسم افتتاح طرح محراب 
ســبز، با تأکید بــر اینکه مســاجد پایــگاه اصلی 
برگزاری نماز جماعت اســت، گفت: بیشتر کارهای 
فرهنگــی جزیــره ای و بخشــی انجام می شــود 
که مناســب نیســت و ســندی هم برای فعالیت 

ارگان های متولی در این زمینه وجود ندارد.

آیت هللا حبیب هللا شــعبانی اظهار کرد: نوع نگاه 
حوزویان نسبت به شهرداری در بعد فرهنگی نگاه 
مثبتی است و لذا به این دلیل انتظارات بیشتری 

هم در این بین وجود دارد.
وی با اشــاره به سابقه 16 ســاله برگزاری نماز 
جماعــت در پارک های همدان، بیــان کرد: حضور 
اجتماعی در عرصه های مختلــف خود یک روش 
ایجابی امر به معروف اســت و ایــن برنامه که 16 
ســال در حال برگزاری اســت یکی از بهترین این 

اتفاقات است.
امام جمعــه همدان افــزود: البته متأســفانه 
نتوانسته ایم آن طور که باید این حرکت را در سطح 
ملی مطرح و منتشر کنیم و این اشکالی است که 

به این قضیه وارد است.
وی بــا تأکید بر اینکه مســاجد پایــگاه اصلی 

برگزاری نمــاز جماعت اســت، مطرح کــرد: باید 
مراقب باشــیم که با اجــرای این طرح مســاجد 
خلوت نشوند و جمعیت مســجد به پارک  ها سوق 
پیدا نکند، بلکه باید ســعی کنیم جمعیت جدیدی 

را برای حضور در نماز پارک جذب کنیم.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با بیان 
اینکه پارک هــا از ظرفیت خوبی بــرای تبلیغ و کار 
فرهنگی برخوردار هستند، عنوان کرد: طرح محراب 
سبز نباید صرفا برگزاری نماز جماعت باشد و باید 
شرایطی ایجاد شــود تا امام جماعت نیم ساعت 
قبل و نیم ســاعت بعد از نماز هم در محل حضور 

داشته باشد.
وی خواســتار تدوین ســند مهندسی فرهنگی 
در استان شد و گفت: بیشــتر کارهای فرهنگی به 
صورت جزیره ای و بخشی انجام می شود در حالی 

که اگر دغدغه منــدان در این عرصــه ورود کنند و 
یک سند مهندســی فرهنگی بومی شده در استان 
تدوین کنند، تمامی این مســائل را می توان در آن 

پیش بینی کرد.
آیت ا... شــعبانی تصریح کرد: خیلی از ارگان ها 
باید متولی فرهنگ باشــند اما به دلیل آنکه چنین 
سندی وجود ندارد کارها مشــخص نیست و لذا با 
انجام این کار می توان تمــام فعالیت های آن را در 

غالبی در شورای فرهنگ عمومی مطرح کرد.
به نقل از تســنیم، وی با بیــان اینکه هر پارک 
دارای مشــکالت مختص به خود اســت و نیازمند 
شناسایی و بررســی جداگانه هســتیم، گفت: به 
دلیل آنکه امسال با شــیوع ویروس کرونا مواجه 
هســتیم، بنابرایــن در رعایــت شــیوه نامه  های 

بهداشتی باید اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

گردو پیگیری نشان سازی تجاری کشمش، سیر و 
هلو و شلیل، رازیانه و گشنیز دارای قابلیت نشان سازی

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان گفت: نشان سازی 
کشمش، ســیر و گردو در اســتان در حال پیگیری 

است.
بــه گــزارش هگمتانــه، منصــور رضوانی جالل 
در جمع خبرنــگاران اظهــار کــرد: در هفته جهاد 
کشــاورزی امســال 47 طرح با 400 میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری و با ایجاد 689 فرصت شغلی در 

استان به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه این طرح ها شامل 21 طرح 
در بخش آب و خاک، هفت طــرح تولیدات دامی، 
پنج طرح شــیالت، پنج طــرح صنایــع تبدیلی، 6 
طرح در حوزه تولیدات گیاهی و ســه طرح در حوزه 
منابع طبیعی بهره برداری می شــود افزود: در استان 
برنامه هایی برای تحقق جهش تولید، ســند توسعه 
سه سال استان تدوین شده که کشت های گلخانه ای 

از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
تصریح کرد: طی 10 روز گذشــته با مصوبه ســتاد 
مقابله با کرونا افراد زیان دیده در حوزه کشــاورزی 
در رســته های مختلف اعــم از مرغداری ها، تولید 
ماهیان زینتی و گل های تزئینی مشمول حمایت 

می شوند.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه 25 درصد 
سیب زمینی کشور از استان همدان تأمین می شود 
و در واقع همدان بارانداز ســیب زمینی کشور است 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش از 175 هزار 
تن سردخانه فعال و بیش از 200 هزار تن سردخانه 

در حال ساخت در استان همدان وجود دارد.

رضوانی جالل با اشــاره به اینکه در گذشته 25 تا 
27 درصد از محصول ســیب زمینی افت داشت در 
حالی که امروز بیش از هفــت ماه این محصول در 
ســردخانه نگهداری می شــود و کمتر از پنج درصد 
افت دارد ادامه داد: نگهــداری محصوالت از نکات 

قابل توجه در زنجیره تولید محسوب می شود.
وی با تأکید بــر اینکه احــداث گلخانه یکی از 
راه های تحقق جهش تولید و سند راهبردی استان 
همدان است گفت: در ســال های گذشته هر سال 
هفت تا هشــت هکتــار گلخانه در اســتان اضافه 
می شــد در حالی که امروز این میزان به 70 هکتار 

در سال ارتقا پیدا کرده است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان 

با بیان اینکــه احداث 140 هکتــار گلخانه به بانک 
معرفی شــده که 110 هکتار آن مصوبــه گرفته و به 
بانک کشاورزی کشــور ارسال شــده است افزود: 
یارانــه  دوم و ســوم تخصیــص داده نشــده و با 
جلســاتی که معاون امــور اقتصادی اســتاندار و 
مسؤوالن داشــتیم قول داده شده به محض اینکه 
یارانه تخصیص داده شــود به پروژه های اســتان 

همدان پرداخت شود.
وی در ادامه از تولید 5 هزار تن کلزا در اســتان 
همدان خبر داد و اظهار کرد: این در حالی است که 
کشاورزان در اســتان به دلیل قیمت کلزا در قیاس 

با دیگر کشت ها رغبت کمتری در این زمینه دارند.
رضوانی جالل افزود: الگوی کشت و تقسیم بندی 

شهرستانی در استان صورت گرفته اما فرهنگ سازی، 
حمایت های خاص و قیمت از عواملی است که باعث 

می شود کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کلزا، اعالم 
به موقع قیمت کلزا و حمایت بیشــتر از کلزاکاران 
از اقدامات مورد نیاز در راســتای افزایش ســطح 
زیرکشت کلزا در استان همدان است تصریح کرد: 

کلزا محصول راهبردی کشور محسوب می شود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
با بیان اینکه برای جذب ســرمایه گذار در اســتان 
تمام مسؤوالن پای کار هستند گفت: سال گذشته 
بیش از 3 هزار شــغل در بخش کشــاورزی ایجاد 
شده و در سال جاری جهاد کشاورزی در این حوزه 

تعهد 2 هزار و 700 شغل را دارد.
به نقــل از فــارس، وی در پایان یادآور شــد: 
نشان ســازی کشــمش، ســیر و گردو در استان 
در حال پیگیری اســت و هلو و شــلیل شهرستان 
اسدآباد، رازیانه رزن و گشنیز نهاوند قابلیت نشان 

تجاری سازی دارد.

قطع یارانه عامل گرانی شکر
برخورد با ارسال کنندگان سهمیه شکر همدان به کرج

هگمتانه، گروه خبــر همدان: رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان علت افزایش 

قیمت شکر در بازار را قطع یارانه دانست.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضــا متین گفت: در 
حال حاضر شکر در بازار وجود دارد و با قیمت قبلی 

در فروشگاه های بزرگ توزیع شده است.
وی بــا بیــان اینکه و یارانــه ای به شــکر تعلق 
نمی گیرد، اظهار کرد: یارانه شکر برداشته شده و در 

حال حاضر کمبودی در زمینه شکر وجود ندارد.
وی درباره اینکه برخی از باربری ها سهمیه شکر 
اســتان را به سایر استان ها ارســال کردند، تصریح 
کرد: دو واحد در رزن و مالیر شکر سهمیه استان را 
به کرج ارســال می کردند که پرونده این واحدها به 

تعزیرات حکومتی ارسال و حکم صادر شد.
متین افزود: یک واحد عالوه بــر اینکه 200 تن 
شکر خارج شده از اســتان را برگرداند، جریمه نیز 

شد.
متین بــا تأکید بــر اینکه قند بــدون قیمت در 
بازار نداریم، اظهار کرد: قیمت هــر کیلوگرم قند در 
اســتان همدان 8900 تومان اســت که این قیمت، 

پایین ترین نرخ در کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه البته در فروشگاه رفاه قند 900 
گرمی به نرخ 10 هزار و 400 تومان عرضه می شــود، 
یادآور شد: قیمت قند بسته به شکر خریداری شده 
و هزینه حمل بار تعیین می شود و با توجه به اینکه 
حاشــیه ســود محدودی دارد مجبور هستیم برابر 

بارنامه صادرشده قیمت جدید بدهیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان حاشــیه ســود قند را 15 درصد دانســت و 
گفت: حاشیه سود قند برای عمده فروشی 3 درصد 
و برای خرده فروشــی 12 درصد بــه انضمام هزینه 

است.
متیــن با اشــاره به افزایــش کرایه حمــل بار، 
تصریح کرد: قیمت کرایه حمل بــار 20 تا 30 درصد 
و البته در برخــی کاالها 15 درصد افزایش داشــته 
اما متأسفانه ســلیقه ای عمل می شود و هر کاالیی 

تعرفه ای دارد و ناهمگون است.
وی با بیان اینکه در ناوگان حمل و نقل مشــکل 
داریم، گفت: در حال حاضر تعداد کامیون در کشور 
کم و بار زیاد است به همین علت به دنبال حمل بار 

از طریق ناوگان ریلی استان هستیم.
وی با تأکید بر وفور برنج در بازار، خاطرنشان کرد: 
برنج هندی در بازار همدان فراوان است و البته قیمت 

این کاال به علت حذف یارانه افزایش داشته است.
وی با اشاره به افزایش 76 درصدی قیمت برنج 
هندی در بازار، بیان کرد: در حــال حاضر قیمت هر 
کیلوگرم برنج هندی در بازار بین 13 هزار و 500 تومان 
تا 15 هزار و 500 تومان است که به علت افزایش نرخ 

دالر، 76 درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان اعالم کــرد: برنج ایرانــی افزایش قیمت 
زیادی نداشــته اســت و بین 2000 تا 3000 تومان 
افزایش داشــته و از نظر موجودی مشکلی وجود 

ندارد.
وی درباره تفاوت قیمت گوشت قرمز در مرکز 
استان با سایر شهرستان ها، گفت: قیمت گوشت 
منجمد در بــازار 8000 تومان افزایش داشــته به 
طوری که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد 
در بازار عمده فروشــی بین 58 تا 59 هزار تومان 
اســت و با قیمت 62 تا 63 هزار تومان به دست 

مصرف کننده می رسد.
متین گفــت: کمتریــن قیمت گوســفند زنده 
در بازار همدان 82 هزار تومان اســت و بزرگترین 
مشــکل قصابان ما این اســت که دو تا سه الشه 
می خرند و به همین علت گران تر از 82 هزار تومان 
برای قصاب درنظر گرفته می شود در حالی که اگر 
قصابان بیش از سه الشــه خریداری کنند قیمت 

تمام شده کمتر خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان در گفتگو با ایســنا، یادآور شــد: در حال 
حاضر قیمت ران پاک شده در بازار بین 115 تا 120 
هزار تومان و قیمت گوشت مخلوط 85 تا 87 هزار 

تومان است.
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بارعایت شیوه نامه های بهداشتی 
صورت می گیرد:

آغاز فعالیت تابستانی 
مدارس اسکیت همدان

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیــس هیــأت 
اسکیت اســتان همدان گفت: فعالیت مدارس 
اســکیت همدان در تابستان امســال با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی آغاز می شود.
مهدی مجیدی با اشاره به آغاز فعالیت های 
رشــته اســکیت اظهار کرد: روند کار امســال با 
شــیوع ویروس کرونا متفاوت تر شــده و باید 
فعالیت های ورزشــی خود را بــا رعایت اصول 
بهداشتی و دســتورالعمل های وزارت بهداشت 

آغاز کنیم.
وی افزود: طبق روند هر ســاله پیش از آغاز 
تابستان برنامه ریزی های هیأت برای برگزاری 
کالس های تابستانی انجام می شود که امسال 
نیز این جلســات را بــا حضور هیأت رئیســه 

اسکیت استان همدان برگزار کرده ایم.
رئیس هیأت اسکیت استان همدان با بیان 
اینکه رعایت مسائل بهداشــتی از اولویت های 
اصلی ما است، گفت: مدارس تابستانی کاماًل با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت خود را 

آغاز می کنند.
مجیدی عنــوان کرد: به طور قطع ســالمت 
ورزشــکاران برای ما از هر موضــوع دیگری با 
ارزش تر اســت و هیچ منافع دیگری را بر این 

موضوع اولویت نخواهیم داد.
وی با اشــاره به هیأت های شهرستانی بیان 
کرد: شهرســتان ها بازوی توانمند هیأت استان 
هستند و انتظار داریم در گسترش بیشتر رشته 
اســکیت در شهرســتان ها تــالش مضاعفی را 

شاهد باشیم.
رئیس هیأت اسکیت استان همدان عنوان 
کرد: نباید از قهرمان پروری در رشــته اسکیت 
غافل شــده و به همین چند ورزشکار شاخص 
خود بســنده کنیــم بلکــه باید اســتعدادیابی 

سرلوحه فعالیت های هیأت قرار بگیرد.
مجیدی با اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیت 
پیســت تپه عباس آباد همدان گفــت: با توجه 
به فضای باز این پیســت، یکی از ظرفیت های 
بسیار مهم در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا 

پیست عباس آباد همدان است.
وی افزود: انتظار داریم شهرســتان ها بیش 
از پیش فعالیت های خود را گسترش دهند و از 

ظرفیت های خود به خوبی بهره ببرند.

رکورد زنی قله »یال کبود« 
توسط کوهنورد نهاوندی

هگمتانه، گروه ورزش: حمیدرضا درویشــی 
سرپرســت اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: 
رکورد زنی قله یال کبود توسط »محسن سیف« 
بار دیگر موفق به ثبت رکورد خود در این رشــته 

ورزشی شد.
درویشی اظهار کرد: رکورد زنی قله یال کبود 
توسط محســن ســیف بار دیگر موفق به ثبت 

رکورد خود در این رشته ورزشی شد.
وی بیان کرد: قله یــال کبود در منطقه گرین 
از توابع شهرســتان نهاوند قرار دارد که از شمال 
غربی بــه ســراب گاماســیاب و از جنــوب به 

شهرستان الشتر و نورآباد منتهی می شود.
قله های برنجه،ســه کــوزان ومیــش پرور 
که همه در خط رأس گرین واقع شــده اســت 
در جنوب و روبه روی قله یال کبود چشــم انداز 

بسیار جالبی دارد.
منطقه دارای دو پناهگاه و یک جانپناه است 
که پناهگاه وجانپناه در ارتفــاع 3200متردارای 
چشــمه وپناهگاه دوم در ارتفاع 3500متر قرار 

دارد.
سرپرســت اداره ورزش و جوانــان نهاونــد 
افزود: محسن ســیف بار اول با زمان 2ساعت 
9دقیقه صعود کــرد و رکورد جدید با 1ســاعت 
54دقیقه در تاریخ 23خرداد ماه ســال جاری 

رکورد خود را جابجا کرد.

خبــر

تصویب کلیات طرح اشتغال 
قهرمانان ورزشی با بودجه 

200 میلیارد تومانی
هگمتانه، گــروه ورزش: به گفتــه رئیس مرکز 
مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش وزارت 
ورزش کلیات طرح اشتغال قهرمانان توسط وزارت 

کار به تصویب رسیده است.
عباس نظریان مادوانی رئیس مرکز مشارکت ها، 
سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش، با اعالم خبر تصویب 
کلیات طرح اشتغال قهرمانان ورزشی گفت: از نظر ما 
قهرمانان ورزشی که ســال های زیادی از عمر خود را 
برای اعتالی اهداف کشور گذاشته و روی سکو های 
ملی و بین المللی قرار گرفته اند، جزو نخبگان کشور 
هستند و از آن جایی که عمر دوران قهرمانی در ورزش 
کوتاه اســت می بایست برای اشــتغال آنها چاره ای 

اندیشیده می شد.
وی ادامه داد: در این راستا از سال گذشته در این 
مرکز بحث اشتغال و کارآفرینی همه ذی نفعان ورزش 
را مورد توجه قرار دادیم که بخش مهم و بزرگ این قشر 
قهرمانان ورزشی کشور هستند. ضمن این که اسناد 
باالدستی مثل سیاستهای کلی اشتغال هم بر توجه 

همه دستگاه ها به اشتغال ذینفعان خود تأکید دارد.
نظریان با بیان این که طرح اشــتغال قهرمانان 
ورزشی ذیل برنامه اشــتغال فراگیر وزارت کار است، 
اظهار کرد: در راستای این موضوع، طرح کسب و کار و 
اشتغال ورزشکاران را تدوین و به وزارت کار ارائه کردیم 
که خوشبختانه کلیات آن به تصویب رسید و قرار شد 
برنامه عملیاتی این طرح را نیز به زودی تدوین کنیم.

رئیس مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد 
ورزش در خصوص حمایت ها و تســهیالت این طرح 
از قهرمانان ورزشــی تصریح کرد: قهرمانان ورزشی با 
استعالم ما از معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
به وزارت کار معرفی خواهند شد و در آن جا از طریق یک 
بانک عامل، تسهیالتی جهت راه اندازی کسب و کارهای 

مرتبط با ورزش به آنها اعطا خواهد شد.
وی افــزود: راه اندازی باشــگاه ورزشــی، ایجاد 
کانون های گردشگری ورزشی، راه اندازی کارگاه های 
تولیدات ورزشــی، خدمات پس از فــروش کاالی 
ورزشــی و تولید محصوالت مجازی و نرم افزار های 
ورزشی پنج رشته شغلی هستند که قهرمانان ورزشی 
می توانند برای راه اندازی و اشتغال در آنها، درخواست 

تسهیالت کنند.
نظریان با بیان این که همه اعتبارات این موضوع 
ذیل بند الف تبصره 18 قانون بودجه کشور در موضوع 
اشتغال است، تصریح کرد: برای این طرح حدود 200 
میلیارد تومان پیش بینی شــده که حدود پنج هزار 

قهرمان ورزشی کشور شاغل خواهند شد.
وی هــدف از این طــرح را زمینه ســازی برای 
کسب و کار و اســتفاده از ظرفیت های قانونی برای 
ارائه تســهیالت و حمایت از قهرمانان ورزشی عنوان 
کرد و گفت: همچنین جهت دهی قهرمانان ورزشی 
برای ورود به اقتصاد ورزش به منظور حل معضالت 
بیکاری پس از دوران قهرمانــی یکی دیگر از اهداف 

این طرح است.

خبــر

خط و نشان  کشیدن های بی نتیجه در زورخانه پوریای ولی بهار
هگمتانه، گروه ورزش: زورخانه پوریای ولی 
شهرســتان بهار یکی از مراکز قدیمی ورزشی در 
این شهر است که چند ســالی است ورزشکاران 
این رشته دچار اختالفاتی در این مجموعه شده 
اند تا جایی که سال گذشته به دلیل باال گرفتن 
این اختالفــات و همچنین اســتعفای رئیس 
هیأت، درِ مجموعه ورزشــی به روی ورزشکاران 

بسته شد.
ســید عبدهللا مصطفــوی رئیــس هیأت 
باستانی شهرســتان در گفتگویی که پیش از 
این داشــت دلیــل اصلی اختالفــات را وجود 
هیأت مذهبی در کنار این هیأت ورزشی اعالم 
کرده و گفته بود که حجم گسترده فعالیت های 
هیأت مذهبی باعث به حاشیه رفتن ورزش در 
این مجموعه ورزشی شــده و به همین دلیل 

اختالفات این مجموعه باال گرفته است.
حامد وزیری یکی از ورزشکاران و باستانی 
کاران قدیمــی ایــن ورزش با اعالم پیشــینه 
ایجاد هیأت ورزش باستانی و همچنین هیأت 
مذهبی، پدرش علی وزیری را از پیشکسوتان 
این ورزش خطاب کرد که از ابتدا ریاست هیأت 

ورزش باستانی را عهده دار بوده است.
وی اظهار کرد: در سال 86 زورخانه پوریای 
ولی در اختیــار گروه اِن.اِی قــرار گرفت تا آنها 
جلســات خود را در این مکان برگزار کنند؛ اما 
این مســئله که حدود یک ســال و نیم ادامه 
داشــت، باعث شــد تا دیدگاه مردم نسبت به 

ورزشکاران باستانی کار تغییر کند.
*فعالیت هیأت ورزشــی و مذهبی هیچ 

منافاتی با هم نداشت
وزیری ادامه داد: پــس از نامه نگاری ها و 
تالش فــراوان زورخانه پوریای ولــی یک بار 
دیگر در اختیار ورزشکاران قرار گرفت؛ اما بازهم 
مردم دیدگاه خوبی نسبت به افرادی که به این 

زورخانه وارد می شدند نداشتند، به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم که یک هیأت مذهبی در قالب 
هیأت باستانی راه اندازی کنیم تا دیدگاه مردم 
نسبت به ورزشــکاران باســتانی تغییر کند و 

چنین نیز شد.
وی ادامه افزود: در سال 88 هیأت مذهبی 
غالمــان آل حیــدر در زورخانه پوریــای ولی 
تشکیل و در اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
ثبت شــد و فعالیت های بســیار خوبی در این 
ســال ها از برگزاری کالس های قرآن و احکام 
گرفته تا برگزاری اردوهای مشهد و قم و راهیان 
نور داشــتیم و ماحصل آن جوانی به نام شهید 
ســید میالد مصطفوی اســت که جان خود را 

برای دفاع از حرم فدا کرد.
ایــن باســتانی کار قدیمی انتخاب ســید 
عبــدهللا مصطفوی بــه عنوان رئیــس هیأت 
باســتانی را آغــاز اختالفات دانســت و گفت: 
مدتی بعد از تشــکیل این هیأت سید عبدهللا 
مصطفوی ریاســت هیأت ورزشــی را بر عهده 
گرفت و بعــد از آن اختالفات شــکل گرفت در 
صورتی که جوانان و نوجوانــان زیادی از طریق 
هیأت مذهبی به سمت هیأت ورزشی هدایت 
می شــدند و فعالیت ایــن دو کنــار هم هیچ 

منافاتی با هم نداشت.
وی به اختالفــات زمســتان 96 در تعمیر 
زورخانــه، هزینــه 40 میلیــون تومانی هیأت 
مذهبی در تعمیر آن، استعفای رئیس هیأت و 
متعاقب آن تعطیلی زورخانه در این سال اشاره 
و اظهار کرد: ســال گذشته دومین مرتبه ای بود 
که درِ زورخانه به روی ورزشکاران بسته می شد.

وزیری گفت: در ســال 96 طی جلســه ای 
توافــق کردیم که قســمت اداری و حســینیه 
این مجموعــه در اختیار هیــأت مذهبی قرار 
گیرد و همچنین روزهای فرد ســانس ورزشی 

ویژه هیأت مذهبی تعیین شــد و مقرر شــد 
در روزهای شــهادت و دهــه اول محرم نیز که 
فعالیت ورزشی صورت نمی گیرد، مجموعه در 

اختیار این هیأت قرار گیرد.
* شروع دوباره اختالفات با وقف یک منزل 

مسکونی به زورخانه
حامد وزیــری وقــف منزلی بــه زورخانه 
پوریای ولــی در ســال 97 را شــروع دوباره 
اختالفــات در این هیأت دانســت و گفت: در 
سال 97 خبردار شدیم که یک منزل مسکونی 
به زورخانه وقف شــده و رئیس هیأت بدون 
اطالع اداره ورزش و جوانــان اقدام به فروش 
آن کرده تــا هزینه آن را بــرای تعمیر زورخانه 
ببرد، ورزشــکاران که از این قضیه مطلع شده 
بودند خواســتار جوابگویی رئیــس هیأت در 
مورد جزئیات آن شدند و همین مسئله باعث 
ایجاد دوباره اختالفــات گردید به همین دلیل 
رئیس هیــأت اســتعفا داد و بار دیگــر اداره 

ورزش زورخانه را تعطیل کرد.
وزیری گفت: پس از مدتی یــک بار دیگر 
هیأت باستانی اســتان، مصطفوی را در مقام 
خود ابقا کرد و درِ مجموعه ورزشــی باز شد؛ اما 
از آن موقع به ما اجازه ورود بــه این مجموعه 
ورزشی را ندادند و ما مجبوریم در محیط هایی 
جداگانه بــه انجــام فعالیت هــای مذهبی و 

ورزشی خود بپردازیم.
علیرضــا صفــی زاده رئیــس اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان بهــار در این بــاره گفت: 
از زمانــی کــه مــن وارد اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بهار شده ام با این مسئله درگیر بوده 
و زمان و انرژی زیادی را برای حل این مسئله 
گذاشــته ام، بارها با این افراد جلسه داشتم تا 
اختالفات موجود بین افراد را حل کنیم اما این 
اختالفات بسیار ریشه ای اســت و امیدوارم به 

زودی این اختالفات حل شود.
*تعطیلی زورخانه تنها به دلیل اســتعفای 

آقای مصطفوی بود
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار 
در ادامه با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان 
مخالف کار فرهنگی در زورخانه نیســت؛ ادامه 
داد: هیأت غالمان آل حیدر از هیأت های فعال 
و شناخته شده شهرستان و حتی استان است 
برخی ســوء تفاهمات و حواشــی ایجاد شده 
موجب شــد برخی تصور کنند ما با این هیأت 

مشکل داریم اما این تصور اشتباه بود.
صفی زاده افــزود: طبق قانــون اگر این 
عزیزان قصد فعالیــت در مجموعه زورخانه 
را دارنــد باید مقید بــه قوانیــن زورخانه و 
هیأت ورزشــی باشــند و زمان فعالیتشان 
مشــخص باشــد چون مــکان یــک مکان 
کامــال ورزشــی اســت و در ایــن زمینــه 

محدودیت هایی وجود دارد.
وی با اشــاره به تعطیلی زورخانه در یک 
مقطــع گفت: بــر اســاس قانون هــر مکان 
ورزشی باید دارای یک مسؤول باشد و در آن 
مقطع با توجه به اســتعفای آقای مصطفوی 
این مکان فاقد مســؤول بود و تصمیم گرفته 
شــد تا زمان انتخاب رئیس جدید؛ زورخانه 
تعطیل شود که متأســفانه برخی این موضوع 
را به فعالیت هیــأت غالمــان آل حیدر ربط 
دادند و متأســفانه بــدون اطــالع از موضوع 
مقابل در زورخانه تجمــع کردند در صورتی که 
تعطیلی زورخانه تنها به دلیل استعفای آقای 

مصطفوی بود.
*هیات باســتانی استان ناگزیر به انتخاب 

مجدد مصطفوی شد
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
بهار در مورد ابقای رئیس هیأت باستانی گفت: 

زمانی که سید عبدهللا مصطفوی از ریاست هیأت 
استعفا داد به دلیل اختالفات هیچ کس حاضر 
به پذیرفتن ریاست هیأت باستانی نشد، حتی 
پیشنهاد ریاســت این هیأت به رئیس شورای 
شهر شد تا مســئله حل شــود ولی ایشان نیز 
ظرف مدت دو ساعت استعفا دادند و بسیاری از 
افراد شناخته شده شهرستان نیز حاضر به قبول 
این مسؤولیت نشدند و هیأت باستانی استان 

ناگزیر به انتخاب مجدد مصطفوی شد.
صفی زاده گفت: متأسفانه هیچ کسی حاضر 
به قبول مسؤولیت نمی شــود و اگر هم کسی 
پیش قدم شود با مخالفت این دو گروه مواجه 
می شود ضمن اینکه آقای مصطفوی نیز برای 

این مجموعه زحمت کشیده است.
رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
بهار افزود: این مشکل و اختالفات در سالیان 
اخیر نه تنها نتیجه ای نداشته است بلکه باعث 
از بین رفتن استعداد ها و سرمایه های انسانی 

شده است.
صفــی زاده در پایــان افــزود: هیــأت 
باستانی شهرستان بهار پیشکسوتان بزرگی 
چــون آقایــان صفرعلی وزیری؛ حســین 

برزگر؛ حافظ  شــالبافیان؛ ســید عبدهللا 
مصطفوی و بســیاری دیگــر از بزرگان 
ایــن ورزش را دل خــود دارد و حیــف 

بــا  مسائل اســت 
حاشیه ای 
رشته  این 

قدیمــی و کهــن 
کشور دچار افت شود.

بازار داغ شهریه های نامتعارف در باشگاه های ورزشی همدان
هگمتانــه، گــروه ورزش: این روزهــا همزمان 
با بازگشــایی باشــگاه های ورزشــی، بازار داغ اخذ 
شهریه های نامتعارف موجب اعتراض  ورزشکاران به 

ویژه در بخش بانوان شده است.
برخی باشگاه های ورزشــی همدان بدون توجه 
به قوانین اقدام به افزایش خودســرانه شهریه ها 
و تبدیل بســیاری از ســانس ها به عنوان آموزش 

خصوصی می کنند.
شــیوع ویروس کرونا اگرچه منجر به تعطیلی 
ســه ماهه باشــگاه ها شــد اما با وجود بازگشایی 
دوباره فضاهای ورزشــی، رغبت ورزشــکاران برای 

فعالیت در این مکان ها کاهش یافته است.
اغلب ورزشکاران از ترس ابتال به ویروس کرونا 
قید فعالیت در باشــگاه های ورزشــی را زده اند و 
همین مســاله باعث برهم ریختن نظام درآمدی 

باشگاه ها شده است.
بســیاری از ورزشــکاران در ماه هــای 
اخیر عادت به فعالیــت خانگی با آموزش 
از فضای مجازی کرده انــد و این رویه در 

حال تداوم است.
خالی شــدن باشــگاه ها و گرایش کم 
ورزشــکاران برای حضــور در این مکان ها 
از تــرس ابتــال بــه کرونا باعــث کاهش 
چشــمگیر درآمد مالکان این حوزه کسب 
و کار شده و مشــکالتی را برای آنها ایجاد 

کرده است.
همین مســاله امید باشگاه داران را به 
سمت و سوی کالس های خصوصی برده 
است و افزایش شهریه های نامتعارف در 

برخی باشگاه ها نیز قابل مشاهده است.
بــا گالیــه  ورزشــکاران  از  شــماری 
نسبت به متغیر بودن شــهریه باشگاه ها 
می گویند: وقتی برای نام نویســی مجدد 
مراجعه کرده ایم با 2 الی چند برابر شدن 

شهریه ها مواجه شده ایم.
آنان اظهار کردند: باشــگاه ها دلیل این افزایش 
شهریه ها را محدود شدن اجباری تعداد ورزشکاران 
هر ســانس به دلیل رعایــت فاصلــه اجتماعی و 
امکان برخــورداری بیشــتر از وســایل تمرینی و 

آموزش مربیان کالس ها عنوان می کنند.
این عــده دلیل اصلــی حضور دوبــاره خود در 
باشگاه های ورزشــی را ادامه برنامه تمرینی خود 
برای تناسب اندام و جلوگیری از برهم خوردن دوره 

آموزشی خود عنوان کردند.
در واقع آن دسته از ورزشکارانی که برنامه رژیم 
الغری دارند، در دوره حجم هستند و یا می خواهند 
تناســب و آمادگی خود را برای دوره پســاکرونا و 
حضور در میادین ورزشــی حفظ کنند، همچنان از 

حضور در باشگاه ها استقبال می کنند.
به گفته آنان، هر چند باشــگاه های ورزشــی 
بــه دلیــل تعطیلــی ماه هــای اخیــر متحمل 
خسارت های ســنگین مالی شــده اند اما دلیل 
نمی شــود که بــا افزایش بــی رویه شــهریه ها 

جبران شود.

* باشگاه ها در صدر خسارت های کرونایی
با این حال باشــگاه ها در صدر خســارت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری در 

حوزه ورزش قرار دارند.
حاال با بازگشایی بخشی از فعالیت های ورزشی 
نظیر باشگاه های خصوصی، بهانه افزایش اجاره بها 
نیز فراهم شده و اکنون چالش بزرگ را برای اجاره 

نشین های ورزشی ایجاد کرده است.
برخــی باشــگاه داران در این بــاره می گویند: 
مالکان همزمان با فعالیت دوباره ورزش، اقدام به 
افزایش اجاره بها کرده اند و این تصمیم مشکالت 

باشگاه داران را دوچندان کرده است.
به گفتــه آنان در شــرایطی که انتظــار می رفت 
مالکان حــال ناخوش باشــگاه داران را از تعطیلی 
چند ماه و خسارت های مالی درک کنند اما نه تنها 

اینگونه نبود بلکه حاال با بازگشایی مجدد، افزایش 
اجاره بها در سال جاری را هم شاهد هستیم.

شماری از باشــگاه داران عنوان کردند که میزان 
اجاره تعیین شــده توســط مالکان بین 25 تا 40 
درصد افزایش یافته است که از توان پرداخت خارج 

بوده و مشکالت عدیده را به وجود آورده است.
حاال باشــگاه داران در میان ماندن یا رفتن در 
وضعیت ســردرگمی قــرار دارند به طــوری که که 
برخی از آنها به دنبال واگذاری باشگاه و یا تعطیلی 

کامل فعالیت در این بخش هستند.
در این میان عده ای از باشگاه داران برای جبران 
خسارت ها و تأمین منابع مالی اقدام به راه اندازی 

سانس های خصوصی با شهریه های باال کرده اند.

البتــه هــر چنــد حضــور در این ســانس ها 
اختیاری اســت اما همچنان گالیه هایی بابت اخذ 

شهریه های باال نیز وجود دارد.
بازدیدهــای میدانی و شــواهد موجود نشــان 
می دهد که سانس های خصوصی بین 300 تا یک 
میلیون تومــان در ماه تعیین شــده و این نرخ ها 

بسته به مربی و موقعیت باشگاه متغیر است.
از سوی دیگر شــیوع کرونا باعث شده تا میل 
ورزشکاران به ویژه بانوان به حضور در باشگاه های 
کاهش یابــد و محدودیت های تعیین شــده نیز 
منجر به فعالیت بســیار کم ورزش دوســتان در 

محیط های باشگاهی شده است.
حتی در ســانس های عمومی نیز با وجود اینکه 
هنوز نرخ جدید شــهریه ها اعالم نشده اما هستند 
باشــگاه هایی کــه خودســرانه اقدام بــه افزایش 

تعرفه ها می کنند. به گفته آنان با شهریه های سال 
قبل و شرایط بحرانی پیش آمده، حتی اگر تعرفه ها 

افزایش یابد بازهم نمی توان هزینه ها را جبران کرد.
محدودیت اعمال شــده در حضور ورزشــکاران 
هر ســانس با توجه به شــیوه نامه های بهداشتی 
و رعایت فاصلــه اجتماعــی، باال بردن اجــاره بها 
توســط مالکان باشــگاه ها و کاهش چشــمگیر 
حضور ورزشــکاران و نیز توقع مربیان در افزایش 
دســتمزدها باعث ایجاد وضعیت نامطلوب در امور 

درآمدی باشگاه ها شده است.
باشگاه داران همچنین خواستار جبران بخشی 
از خســارت ها حداقل با اعطای تســهیالت بانکی 
شــدند، موضوعی که از 2 ماه قبل توسط مسووالن 

مطرح شده و هنوز اجرایی نشده است.
*تشکیل کمیته نرخ گذاری

سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
همــدان با اشــاره به تشــکیل 2 نشســت کمیته 
نرخ گــذاری در یک هفته اخیر گفــت: این کمیته 
با حضــور مســووالن ورزش اســتان، هیأت های 
مرتبط با باشگاه ها و نماینده باشــگاه داران و نیز 

کارشناسان ورزشی برگزار شد.
علی رشیدی افزود: هنوز تصمیم نهایی پیرامون 
تعیین نرخ جدید برای شــهریه باشــگاه ها نشده 

است و این مهم در حال بررسی کارشناسی است.
وی بیان کرد: به هر حال تمامی باشــگاه های 
ورزشــی از دوره شــیوع کرونا متحمل آسیب های 
مالی شــده اند و افزایش منصفانه در شــهریه ها 
باتوجه به این وضعیت و نیز شــروع ســال جدید 

باید لحاظ شود.
رشــیدی خاطرنشــان کــرد: حتی با 
افزایش شهریه ها با آن میزان که مدنظر 
است، باشگاه ها در تأمین هزینه ها هم با 

مشکل مواجه می شوند.
جوانــان  و  ورزش  اداره  سرپرســت 
همدان یادآور شد: به دنبال تدوین راهکار 
قانونی و مناسب برای فعالیت باشگاه ها 

و نحوه درآمدزایی آنان هستیم.
وی یادآور شد: سومین نشست کمیته 
نرخ گذاری باشــگاه های ورزشی در چند 
روز آینده برگــزار می شــود و امیدواریم 

بتوانیم به جمع بندی الزم دست یابیم.
*ممنوعیت افزایش خودسرانه شهریه 

باشگاه ها
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان 
نیز گفــت: افزایش خودســرانه شــهریه 
باشــگاه های ورزشــی ممنوع اســت و با 
متخلفان در ایــن زمینه برخــورد قاطع و 

قانونی می شود.
محســن جهانشــیر اظهــار کــرد: بــه تمامی 
هیأت های ورزشــی اعالم کرده ایــم که هیچ یک 
از باشــگاه ها حق افزایش خودســرانه شهریه ها را 

ندارند و بازرسی از این مکان ها انجام خواهد شد.
وی بیان کــرد: تاکنون دســتورالعملی مبنی بر 
افزایش نرخ شهریه سالن های خصوصی و دولتی 
در سال جاری توسط دستگاه ورزش ابالغ نشده و 

تغییر در شهریه ها ممنوع است.
جهانشیر خاطرنشان کرد: بر این اساس تغییر 
یا افزایش خودسرانه شهریه ها با عنوان هایی مانند 
ســانس خصوصی، نیمه خصوصی و ســایر موارد 

غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان همــدان: تغییر یا 
افزایش خودسرانه شــهریه ها با عنوان هایی مانند 
ســانس خصوصی، نیمه خصوصی و ســایر موارد 

غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.
مدیــرکل ورزش و جوانان همدان بیــان کرد: 
واحــد بازرســی اداره دســتگاه ورزش همدان به 

صورت مستمر این مهم را پیگیری خواهد کرد.
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روزهایفردسانسورزشی
ویژههیأتمذهبیتعیین
روزهای شددر شدومقرر

شهادتودههاولمحرمنیز
کهفعالیتورزشیصورت

اختیار نمیگیرد،مجموعهدر
گیرد. اینهیأتقرار



باشگاهدارانعنوانکردندکهمیزاناجارهتعیینشدهتوسط شماریاز
جبوده توانپرداختخار مالکانبین25تا40درصدافزایشیافتهاستکهاز

ومشکالتعدیدهرابهوجودآوردهاست.
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عملیاتهای هگمتانه،گروههمهدانا:یکیاز
بــزرگومهــمدالورمــرداناســتانهمــدانکــهدر
4 خردادمــاهســال66انجــامشــد،عملیــاتنصــر
مــاووت بــود.هــدفایــنعملیــاتتصــرفشــهر
بــود.  شــهر ایــن  بــر مشــرف ارتفاعــات و عــراق
شــرکتدر رزمنــدگاناســتانهمــدانعــالوهبــر
اینعملیات،مســؤولیتحفظایــنمنطقهرانیز
بهمــدتیــکســالبرعهــدهمیگیرنــدکهســردار
رضــامیرزایــیدالورمــرددوراندفــاعمقــدسواز
افتخاراتاســتانهمدانفرماندهــیخطوحفظ
طــولاینمدتبــهعهــدهمیگیرند. منطقــهرادر
نقــش تشــریح  در میرزایــی رضــا  جانبــاز  ســردار
ایــنعملیــاتونیز رزمندگاناســتانهمــداندر

حفظاینمنطقهعملیاتیچنینروایتمیکند:

کربــای  در  پــی  در  پــی  عملیات هــای  از  »بعــد 
5 در منطقــه شــلمچه، بــرادر حــاج مهــدی کیانــی، 
لشــکر 32 انصارالحســین )ع( را تحویل سردار حاج 
علــی شــادمانی داد و بــا شــروع کار فرمانــده جدید، 
مأموریت جدیدی به لشکر محول شد. در تاریخ 18 
فروردین ماه 1366به لشــکر 32 انصارالحسین )ع( 
اباغ شــد که از منطقه جنوب به غرب کشور برود و 

پس از اباغ نقل و انتقاالت شروع شد.
ســپاه  "توســط  شناســایی  عملیــات"  *انجــام 

انصارالحسین)ع( همدان
رفتیــم  چهارزبــر  شــهبازی  شــهید  اردوگاه  بــه 
و مقرمــان را در آنجــا برقــرار کردیــم. بعــد از اینکــه 
همه واحدهــا و گردان ها مســتقر شــدند به لشــکر 
اطاعــات،  نیروهــای  شــد  ابــاغ  انصارالحســین 
عملیــات و ســتاد را بــرای آمــاده ســازی عملیــات به 
منطقــه مــاووت عــراق اعــزام کننــد کــه ایــن کار هم 
انجــام شــد. بعــد از اینکــه منطقــه شناســایی شــد 
عملیــات نصــر 4 در تاریــخ 31 خــرداد مــاه 1366در 
گذاشــته شــد. در  اجــرا  بــه  عــراق  مــاووت  منطقــه 
واقــع ایــن عملیــات ادامــه عملیــات کربــای 10 بــود 
که بــا طراحــی و فرماندهی ســپاه در 4 محور بــه اجرا 
گذاشــته شــد و در ایــن عملیــات رزمندگان اســام 

موفق شدند به اهداف خود برسند.
*حفــظ منطقه عملیات نصر4 دشــوارتر از انجام 

عملیات بود
مســؤولیت حفــظ دســتاوردهای ایــن عملیــات 
را در منطقــه بــرده هــوش بــه عهــده مــا گذاشــتند. 
بنابرایــن مــا بعــد از آزادســازی منطقــه بــرده هوش 
ایــن مناطــق را کــه سراســر متشــکل از ارتفاعــات 
صعــب العبــور بــود، تحویــل گرفتیــم. بعــد از اینکه 
در خــط مســتقر شــدیم ســنگری نداشــتیم و خــط 
جاده مناسبی نداشــت! دشــمن در ارتفاعات گامو 
کــه بلندتریــن ارتفاعــات منطقــه بــه شــمار می آمــد 
مســتقر بــود و از آنجــا کل مواضــع مــا را در زیــر دیــد 
منطقــه  حفــظ  واقــع  در  داشــت.  خــود  تیــررس  و 

ســخت تر از انجام عملیــات بــود. عراقی ها با 
پاتک های پی در پی تاش می کردند مناطق 
از دســت رفته خود را دوباره بازپس بگیرند. 
در  انصارالحســین   32 لشــکر  رزمنــدگان 
چنین اوضایی هم باید سنگر می ساختند و 
هم جواب پاتک های دشــمن را میدادیم که 
حقیقتا بچه های ما فــداکاری کردند و با همه 
توان و در ســخت ترین وضعیت، آن منطقه 

را حفظ کردند.
 32 لشــکر  نیروهــای  کــه  زمانــی  از 
و  شــدند  منطقــه  وارد  )ع(  انصارالحســین 
عملیــات نصــر 4 انجــام شــد مــا در منطقــه 
بودیم و آخرین نیروهایی که منطقه ماووت 
عراق را ترک کردند نیروهای مــا بودند در کل 
می توان گفت ما حدود یک ســال در منطقه 

ماووت عراق حضور داشتیم.
در مرحله اول ما مســؤولیت محور ضلع جنوب 
شــرقی ماووت عراق را به عهده داشــتیم که شامل 
ارتفاعات بــرده هــوش، تپه هــای جنگلــی و تپه های 
دوقلو می شــد. زمانی که ما)لشــکر انصارالحسین( 
آن محــور را تحویــل گرفتیــم بــه لحــاظ گســتردگی و 
صعــب العبــور بــودن منطقــه و همچنیــن تســلط 
عراقی ها به منطقــه، دو مقر مجــزا برای کنتــرل بهتر 
محــور ایجــاد کردیم. مــن در محــور جلــو و در داخل 
دره مستقر بودم و یکی از معاونان بنده هم در مقر 
دومــی مســتقر بــود. رضــا محمدمیرزایی، مســعود 

عطایی و منوچهر احمدوند معاونین بنده بودند.
خالــی  دســت  بــا  همــدان  اســتان  *رزمنــدگان 

منطقه نصر 4 را حفظ کردند
در آن زمــان مــا ســخت ترین روزهــای خــود را در 
منطقــه ماووت عــراق ســپری می کردیم؛ مشــکات 
تدارکاتــی  وســایل  از  بســیاری  و  داشــتیم  فراوانــی 
و  العبــور  صعــب  مســیرها  بــود.  رفتــه  بیــن  از  مــا 
تــدارکات رســانی بــه ارتفاعــات دشــوار بــود. لشــکر 
انصارالحســین )ع( هر آنچه را که داشــت در منطقه 
مــاووت و در عملیات هــا و پدافندی هــا از دســت 
داده بــود. متأســفانه کمک هــا هــم از همــه طــرف 
متوقف شــده بود. و در آخر وضعیت مــا به گونه ای 
شــده بود که حتــی ابتدایی ترین امکانــات هم برای 
ما فراهم نمی شــد و رزمندگان به صورت مظلومانه 

و با دست خالی، آن مناطق را حفظ می کردند.
بــرده هــوش منطقــه  در خــط پدافنــدی محــور 
ماووت بودم کــه از همــدان تماس گرفتنــد و اطاع 
دادند جلســه ای اســت که بایــد در آن شــرکت کنم. 
فورا به همــدان آمدم و در ســاعت 8 صبــح روز بعد 

به مقر لشکر انصارالحسین )ع( رفتم.
بــا حضــور فرمانــده لشــکر "حــاج علــی  جلســه 
شــادمانی" شــروع شــد. همه فرماندهان در جلسه 
حضــور داشــتند، مــن هــم در گوشــه ای نشســته 
بودم. برادر علی چیت ســازیان وقتی که مرا دید آمد 
و کنارم نشست. بعد از سام و احوال پرسی گفت: 
" امــروز بعدازظهــر می خواهــم بــه منطقه مــاووت و 
به خط شــما بــروم. تو هــم بیا با هــم برویــم! "من به 
او گفتم: "دیشــب به همــدان رســیدم و می خواهم 
دو روز دیگــر بــروم " علــی آقــا گفــت: " مــن بــه قصد 
رفتن به مــاووت از خانواده ام خداحافظــی کرده ام و 
بایــد بعدازظهر بروم ". من ســعی کــردم او را متقاعد 
کنم تــا دو روز دیگر با هــم برویم؛ اما چیت ســازیان 
اصرار داشــت بعدازظهر همان روز بــه منطقه برود. 

من هــم بعــداز دو روز رفتم و به مقر محور رســیدم. 
به محض رســیدن به آنجا از معاون خود، برادر رضا 
محمــد میرزایی گــزارش منطقــه را خواســتم و او بی 
مقدمه گفت: " علی چیت سازیان شهید شد!" من 
یکباره مــات و مبهــوت ماندم و پرســیدم کــه چطور 
شــهید شــد؟ میرزایی گفــت:" چیــت ســازیان امروز 
صبح با دو نفر از بچه های اطاعات و عملیات آمد و 
از محور تپه های دو قلو بــه جلو رفت که در بین خط 
خودی و دشــمن بر اثر اصابت ترکش خمپاره 60 به 
شــهادت رســید و من به همراه رحم خدا مشکینی 

رفتیم و پیکرش را به عقب آوردیم".
*ماجــرای حضــور آیــت اهلل موســوی همدانی در 

خط مقدم جبهه ماووت
در خــط مقــدم منطقه مــاووت بودم کــه متوجه 
شــدم آیــت ا... موســوی همدانــی بــه منطقــه آمده 
می خواهنــد  کــه  دادنــد  پیغــام  ایشــان  اســت. 
رزمنده هــا را در خط مقــدم زیــارت کنند مــا در ابتدا 
مخالف بودیم اما ایشان می گفت:" مگر خون من 
رنگین تر از آن عزیزانی اســت که در جلوی دشــمن 

ایســتاده اند؟! با آمدن حاج آقــا به خط همه 
رزمنده ها روحیه گرفتند و نیروهای ســپاهی 
حــاج  دور  بــه  پروانــه  همچــون  بســیجی  و 
آقــا حلقــه زده بودنــد و حاج آقــا هــم متقابا 
بچه هــا را مــورد لطــف و محبــت خــود قــرار 
مــی داد. صبــح روز بعــد گروهــی از رزمنده ها 
بــه دیــدار حاج آقــا آمدنــد حــاج آقا موســوی 
همدانــی ســرگرم صحبــت بــا آن هــا بــود کــه 
ناگهــان خمپــاره ای از طرف دشــمن شــلیک 
شــد و در نزدیکــی مــا فــرود آمــد بافاصلــه 
خمپاره هــای دوم و ســومی هــم پشــت ســر 
هم آمــد و یکی از آنهــا به 10 متری مــا اصابت 
کرد مــن صحبت هــای حاج آقــا را قطــع کردم 
و ایشــان را ســوار بــر خــودروی تویوتــا کردم 
تعــدادی از بچه هــا هــم پشــت تویوتا ســوار 
شــدند ناگهان خمپاره بعدی پشــت خودرو 
مــا اصابــت کــرد و تویوتــا منهــدم شــد. تعــدادی از 
بچه ها که پشت ماشین ســوار شده بودند شهید 
و مجــروح شــدند و بنــده هــم بــه شــدت از ناحیــه 

پشت سر مجروح شدم.
پیــش  آقــا  حــاج  بــرای  مشــکلی  بیــن  ایــن  در 
نیامد اما مــوج انفجار خمپــاره 120 موجب ناراحتی 
ایشــان شــد و چندیــن بــار هــم ترکــش از بــاالی 

سرش عبور کرد.
من تا یــک ماه بیهــوش بودم. ترکــش تا هفت 
ســانتی متر از پشــت به داخل ســرم فرو رفته بود 
و بــه میدان بینایــی ام صدمه زده بــود عاوه برآن 
چنــد ترکــش هم بــه کتــف و دســتم اصابــت کرده 
بــود کــه یکبــار در ایــران و یکبــار در آلمان توســط 

پرفســور مجیــد ســمیعی تحــت عمل جراحــی قرار 
گرفتم.

مــا در دو مرحلــه در محــور بــرده هــوش کــه بــه 
ارتفاعــات بلنــد گامــو نزدیــک بــود حضــور داشــتیم 
و در یــک مرحلــه هــم بــا دســتور ســردار حــاج علــی 
شــادمانی محور ارتفاعات قشــن را تحویــل گرفتیم 
کــه در مجموع حدود یــک ســال در مناطق مختلف 

ماووت عراق حضور داشتیم.
*درخشــش ســردار علــی شــادمانی در منطقــه 

عملیاتی ماووت
ســردار حــاج علــی شــادمانی یکــی از فرماندهان 
شــجاع و مخلص دوران دفــاع مقدس اســت که در 
ســخت ترین اوضاع بیشــترین فداکاری ها را از خود 
به یــادگار گذاشــت به خصــوص در منطقــه عمومی 
مــاووت عــراق او بــا کم تریــن امکانــات بیشــترین 
کار را انجــام داد. ســردار شــادمانی در منطقــه غــرب 
کشــور جانباز شــد. او در جبهه های مختلف بارها تا 
مرز شــهادت پیش رفت. شــادمانی در حــال حاضر 
بــه عنــوان مســؤول معاونــت عملیــات ســتاد کل 
نیروهــای مســلح فعالیــت می کنــد و از افتخــارات 

استان همدان است.
*شــهادت 293 نفر از رزمندگان اســتان همدان 

در ماووت عراق
رزمنــدگان اســتان همــدان نزدیــک بــه 14 مــاه 
حضــور فعــال در ایــن مناطــق داشــتند و در طــول 
مدتی کــه رزمندگان اســتان همــدان در منطقه بانه 
و ماووت عراق حضور داشــتند 293 نفر به شهادت 
رســیدند و 700 نفــر هــم مجــروح شــدند کــه ســردار 
علــی چیــت ســازیان، محمــد امیــر چیــت ســازیان، 
سردار حاج حسن تاجوک، نوذر سلگی و... از جمله 

شهدای بزرگوار این مناطق هستند.
روحشان شاد و یادشان گرامی

در مجمــوع 8 لشــکر و دو تیــپ پیــاده از ســپاه 
شــامل  را  پیــاده  گــردان   31 جمعــا  کــه  پاســداران 
می شــد در عملیات نصر4 شرکت داشــتند که یکی 
از آنها لشــکر 32 انصارالحســین )ع( بود. همچنین 
را  عملیــات  ایــن  آتشــبار   11 و  توپخانــه  گــردان   5

پشتیبانی می کردند«.

یادنامههگمتانهبهبهانهسالگردعملیاتنصر4

همدان ع(  انصارالحسین) زمندگان  ر فداکاری 
عراق ماووت  صعب العبور  مناطق  حفظ  در 

رضامیرزایی:رزمندگانهمدانمظلومانهوبادستخالیمناطقراحفظکردند جانباز سردار

سرداِر همدانی
که در نصر  4 به شهادت رسید

چیتسازیان رشیداسالمشهیدامیر سردار
نوع عضویت: جهاد سازندگی

سمت: جهادگر
محل شهادت: ماووت

عملیات: نصر 4
شــهید امیــر چیــت ســازیان در روز بیســت و هفتــم مــرداد 
ســال 1339 در یکی از محات قدیمی شــهر همــدان متولد 

خ  گردیــد. دل او از همــان طفولیــت بــا انــوار حیــات بخــش معــارف الهــی روشــن شــد و با مکتب ســر
حســینی)ع( پیونــد خــورد. شــهید چیــت ســازیان دوران ابتدایــی را در دبســتان عــارف و تحصیــات 
راهنمایی را در مدرســه کشــاورز با موفقیت ســپری کرد، و وارد دبیرســتان ابن ســینا گردیــد. او ضمن 
تحصیل به کار و فعالیت نیز اهتمام می ورزید و به امر معاش خانواده کمک می کرد. دوران حضورش 
در دبیرســتان مصادف بود، بــا اوج جریانات انقــاب به همین خاطر بســیار فعال و مؤثــر در اقدامات 
ضد رژیم حضور داشــت به گونه ای که یک بار به دســت عوامل ساواک دســتگیر و تحت شکنجه های 
طاقت فرسا قرار می گیرد. بعد از پیروزی انقاب اســامی ابتدا وارد کمیته مبارزه با گران فروشی شده 
و سپس به نهاد تازه تأسیس جهاد ســازندگی می پیوندد. او در این ســازمان انقابی با عناوین مدیر 
داخلی، مســؤول واحد صنعتی، مسؤول واحد خدمات، مســؤول تعاونی جهاد و مسؤول تبلیغات و 

اعتبارات خدمات قابل توجهی ارائه کرد.
شهید امیر چیت ســازیان شــروع جنگ تحمیلی را فصل جدید حیات خود برمی شــمارد و با حضور در 
صحنه های مختلف دفاع مقدس جلوه  زیبایی از روح متعالی خویش را به نمایش می گذارد. او مدتها 
در جبهه ها بــه مجاهــدت پرداخــت تا آنکــه در آخریــن مأموریــت خــود در حالی کــه فرماندهــی گردان 

مهندسی رزمی فتح را بر عهده داشت به مقام بلند شهادت نائل گردید.
شهیدعلیماشاءاهللبیگی

زمانــی که حفــظ منطقــه عملیاتی نصــر 4 بر عهــده لشــکر 32 انصارالحســین )ع( گذاشــته شــد یکی از 
رزمندگانــی که کارهــای اصلی و کلیدی پشــتیبانی محــور را در اختیار داشــت و فــداکاری زیــادی از خود 
، علی ماشــاءاهلل بیگی بود. او مسؤولیت همه کارهای سخت و مهم  نشان داد سرباز شجاع و فداکار
از جمله رســاندن غذا و تدارکات به خط را )با وجود همه دشــواری ها و صعب العبــور بودن( به صورت 
داوطلب به عهــده گرفته بود و بــه اندازه چندیــن نفر کادر فعالیت داشــت. توانمندی وی بســیار باال 
بــود و همه پاســداران به او عاقه خاصی داشــتند. ســرانجام خــودروی علی ماشــاهلل بیگــی در هنگام 
رســاندن غذا به خط مقدم بر اثــر اصابت ترکش خمپاره منهدم شــد و خود او نیز به شــهادت رســید. 

وی اهل روستای ازندریان مایر بود و در زمان شهادتش یک فرزند دختر یک ساله داشت.
وقتی خبر شهادت او به بچه های محور رســید همه برای او از عمق جان متاثر شدند و جای خالی او تا 

مدت ها احساس می شد.

یاد یاران

گمنام« »حماسه های نامداران 
4 نصر تشریحنقشرزمندگانسپاهانصارالحسین)ع(در

هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: کتاب 
در  گمنــام«  نامــداران  »حماســه های 
نــگارش  بــه  1164 صفحــه و 10 فصــل 
درآمده اســت و حاصل 142 ماه حضور 
 70 جانبــازان  از  میرزایــی  رضــا  ســردار 
درصــد و پیشکســوتان دوران دفــاع 
مقــدس در جبهــه اســت. ایــن کتــاب 
ســه مرتبه توســط امیــران و ســرداران 
ارتشی و سپاهی مورد بازبینی و بررسی 

قرار گرفته و بعد از ســوی پژوهشــگاه علوم و معــارف دفاع مقدس برای چاپ تأیید شــده اســت و 
می توان گفت جامع ترین کتاب در حوزه دفاع مقدس اســت که به عملیات ها، فرماندهان، مناطق 

عملیاتی و هر آنچه که باید از جنگ بدانیم پرداخته است.
نویســنده در فصــل هفتــم این کتــاب بــا عنــوان »عملیات هــا در اســتان های کردســتان ایران 
و عــراق« به تشــریح عملیات نصــر4 و نقــش رزمندگان ســپاه انصارالحســین)ع( در ایــن عملیات 
می پردازد ضمن اینکه نویسنده در این کتاب به اسامی 293 شــهید استان همدان که در منطقه 

بانه و ماووت عراق به شهادت رسیدند نیز اشاره می کند.
عنوان:»عملیاتنصر4«

نویسنده: علی سمیعی
کتاب »عملیات نصر4« نوشته علی ســمیعی رزمنده دوران دفاع مقدس در 120صفحه به چاپ 
رسیده است و در ابعاد منطقه ای و جهانی به بررســی عوامل ایجاد عملیات می پردازد. این کتاب 
عاوه بر تشریح این عملیات به بررســی نقش رزمندگان سپاه قدس گیان در عملیات نصر4 نیز 

می پردازد.
مستندنصرآفرینان)نصر4(

این مســتند به تهیــه کنندگی و نویســندگی رحمــت انصاری و گویندگی حســین ســربلند مرور 
کوتاهی بر آنچه در عملیات نصر 4 گذشــت دارد و به دلیل بهره مندی از فیلم، عکس و موسیقی 
تأثیرگذاری بسیار باالیی دارد ضمن اینکه این مســتند از طریق وبگاه آپارات برای مخاطبان قابل 

مشاهده است.

معرفی

نابودی پایگاه »منافقین« با پیروزی در نصر4

هگمتانــه، گــروه همــه دانــا: در ایــن عملیــات عــاوه بــر شــهر مــاووت، ارتفاعــات ژاژیلــه، قشــن، 
یــال غربــی ارتفــاع گان، تپه دوقلــو )بالــوکاوه( و دشــت بالوســه نیــز آزاد شــدند. تکمیــل هدف های 
تصرف شــده در عملیــات کربای 10 و آماده شــدن منطقه شــمال ســلیمانیه برای عملیــات بعدی به 

، از دیگر نتایج مهم عملیات نصر 4 بودند. سمت ارتفاعات ازمر
همچنین برخــی یگان های ارتش عــراق از 20 تــا 80 درصد منهدم شــدند و چندین دســتگاه تانک 
و تعداد زیادی اســلحه ســبک، خمپاره انداز و مهمات بــه غنیمت گرفته شــدند و 100 تــن از نیروهای 

عراقی اسیر و 2200 تن از آنان کشته و زخمی شدند.
شــایان ذکر اســت بــا تصــرف شــهر مــاووت عــراق، پایــگاه منافقیــن در ایــن شــهر از بیــن رفت و 

مناطقی با وسعت 70 کیلومترمربع آزاد گردید.



  شهرداری همدان

  شهرداری همدان با اســتناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نســبت به فروش یک قطعه زمین مسکونی از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مشخصات نوع ملک و کاربریردیف
ثبتی

مساحت 
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
آدرسمزایده )ریال(

زمین مسکونی1
شهرک فرهنگیان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ریال23/445/450/000 ریال1/12180223/29) معبر 18 متری(

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

ی 99/04/07  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی ســینا نمایند. پایان وقت ادار
      2-متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شده را امضاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( 

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

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

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

      6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
      7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

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

نماید انتقال خواهد یافت .
      10- پیشنهادات رسیده در تاریخ  99/04/08 ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

آگهی مزایده
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نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی
ا

 شعبه استان همدان

نیکوکار ارجمند همین امروز منتظر حضور سبزتان هستیم
نباشـــــــــد... فردایـــــــــــــی  شایــــــــــــــد  و  است  دیـــــــــر  فـــــــــردا 

کارت: یق شماره  حمایت از طر

6 03 7  -  9 9 1 8  -  99 5 0  -  9 1 8 0
38 37 80 11 تلفن:    کلیوی شعبه استان همدان             یه حمایت از بیماران  انجمن خیر
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انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب اثر است و الزاما ديدگاه روزنامه نيست.

گر مخیر بکنندم به قیامــت که چه خواهی
دوســت ما را و همه نعمت فردوس شما را
گر ســرم می رود از عهد تو ســر بازنپیچم
تا بگویند پس از من که به ســر برد وفا را
سعدی

سه شنبه 27 خرداد 1۳۹۹    24 شوال 1441   16 ژوئن  2۰2۰  شماره 4541

امیرالمؤمنین امام علی)ع( فرمود:
لباس پنبه ای بپوشید که آن لباس 

رسول خدا)ص( و لباس ما است.
کافی، ج6، ص450

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰ 
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹   
۰۹۱۸۱۱۱۱۰۷۱
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز تپهباستانیهگمتانه کاوشدر

 
روی خط فرهنگ

ششمین دوره جشنواره ادبی خاتم فراخوان داد
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: جشــنواره خاتم 
داســتان کوتاه ویژه پیامبر رحمت)ص( فراخوان 
داد و شــرایط شــرکت در ششــمین دوره خود را 

منتشر کرد.
جشــنواره خاتم بــا موضوع داســتان و روایت 
داســتانی با الهام از ویژگی های شخصیتی و سیرۀ 
حضرت رســول اکــرم )ص( با توجه بــه نیازهای 
مخاطب و شرایط امروز جهان و مستند به اسناد و 

روایات معتبر برگزار می شود.
در فراخوان این جشــنواره اعالم شــده است: 
حجم آثار ارســالی حداکثــر 5 هزار کلمه باشــد. 
تألیف و ارســال آثار برای همۀ گروه های ســنی، 

پیــروان همة ادیــان و مذاهــب و بــه زبان های 
مختلف آزاد است.

آثاری که تنها از طریق پست و یا از طریق پایگاه 
 .doc.docx اینترنتــی جشــنواره در فرمت هــای
و پی. دی. اف به همراه نشــانی دقیق پســتی و 
الکترونیک، شــماره تلفن ثابت و همراه و شــرح 
حال کوتاهی از نویســنده ارســال شــود به بخش 

مسابقه راه می یابند.
آثاری به مســابقه راه می یابند که قباًل منتشــر 
نشده یا در سایر مســابقات ارائه نشده باشند. آثار 

ارسالی برگردانده نخواهد شد.
مهلــت ارســال 30 دی ماه 1399 اســت.آیین 

اختتامیه و تقدیم جوایز در اردیبهشت 1400 برگزار 
خواهد شد.

اطالعــات تکمیلی شــامل برخــی محورهای 
موضوعی داســتان و روایــت داســتانی، معرفی 
تعدادی از منابع معتبر و ســایر شرایط را در پایگاه 

اینترنتی جشنواره ببینید.
شــماره تمــاس دبیرخانــة جشــنواره خاتم: 
02122936140 داخلــی 115  ،    – 02122941807
www.jashnvarehkhatam. :نشــانی پایــگاه

com یا www.khatamfestival.com یا
www.khatamfestival.ir

 
خبـــر

مدیر اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان:

توقف 40 ساخت و ساز غیرمجاز در باغ های همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری همدان از صدور 40 اخطاریه 
توقف ســاخت و ســاز غیرمجاز برای باغ هــای اطراف 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد گلشن از افزایش نظارت 
بر ساخت و ســازهای باغ های محدوده دره مرادبیگ 
و ســیلوار همدان خبر داد و گفت: گشــت اختصاصی 

پلیس ساختمان راه اندازی شده است.
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان گفت: از ابتدای اردیبهشــت ماه سال جاری با 
راه اندازی گشت اختصاصی باغ ها به صورت آزمونه در 
دره مرادبیگ و ســیلوار نظارت بر ســاخت و سازهای 

مجاز و غیرمجاز در شهر همدان قوت گرفته است.
گلشــن اظهار کرد: ســاخت و ســازها در باغ های 
واقع در محدوده و حریم شــهر همــدان باید با مجوز 
انجام شود و برای اقداماتی از قبیل فنس کشی، کرت 
بندی، تــراس بندی، تعمیرات و نوســازی، تعمیرات 

جزئی و اساسی، ترمیم دیوار و دیوارکشی، احداث و 
مرمت بنا، نصب آالچیق و سایه بان، احداث انباری و 
سرویس بهداشتی، احداث اتاق کارگری و خانه باغی 

مجوز صادر می شود.
گلشن با بیان اینکه شــهروندان باید برای دریافت 
مجوز به شــهرداری منطقــه مراجعه کننــد، افزود: با 
توجه به گستردگی باغ های شــهر همدان در محدوده 
دره مرادبیگ و ســیلوار که به ترتیب دو هزار و 800 و 

یک هزار باغدار دارند لزوم توجــه به قوانین ضروری 
است.

وی تأکیــد کــرد: شــهروندان در صــورت رؤیــت 
هرگونه تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز با شماره 137 
شــهرداری همدان که به صورت 24 ساعته فعال است 
تماس بگیرنــد و در امر کنترل و نظارت بر ســاخت و 
سازهای باغات دره مرادبیگ و سیلوار عوامل انتظامی 

گشت اختصاصی این اداره را همراهی کنند.
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان با یادآوری اینکه خودروی گشــت به دوربین و 
جی پی اس و ردیاب مجهز اســت، گفت: طی یک ماه 
فعالیت این گشــت 96 مورد ضبط وســیله و 40 مورد 
اخطاریه صادر و فعالیت ســاخت و سازهای غیرمجاز 

تعطیل شده است.
به نقل از مهر، گلشن از شــهروندان درخواست کرد 
قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی و ســاخت و ساز 

مجوز الزم را از شهرداری دریافت کنند.

 
خبـــر

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان خبر داد:

ساخت و نصب 5 پل عابر پیاده در شهر
همدان:  خبــر  هگمتانه، گــروه 
مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری همدان گفت: پنج 
دستگاه پل عابر پیاده در نقاط حادثه 
خیز از معابر اصلی و پرتقاضای شهر 

همدان نصب می شود.
وحیــد غفــاری در گفتگــو بــا 
خبرنــگار هگمتانــه افــزود: یــک 
دستگاه از این پل های عابر در بلوار 
فاطمیه، حد فاصــل زیرگذر پیامبر 
اعظم )ص( تا تقاطع فرهنگ نصب 

می شود.
وی با ذکر این نکته که مهمترین 
موضــوع در جانمایی ایــن پل ها، 

لحاظ کردن موضوع حوادث مکرر است افزود: یکی 
دیگر از این سازه ها در بلوار والیت قبل از تقاطع غیر 
همسطح رسالت ایجاد خواهد شد که یکی از نقاط 

پر تردد عابران پیاده به شمار می رود.
غفاری در ادامه یادآور شــد: ســازه دیگری از 
پل هــای عابر پیاده در ابتدای بلوار ســردار شــهید 
سلیمانی از سمت تقاطع پیامبر اعظم)ص( نصب 

و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل ســازمان حمــل و نقــل و ترافیک 

شــهرداری همدان تصریــح کرد: چهارمین ســازه 
ترافیکی با کاربری پــل عابر پیاده در بلوار شــهید 
رجایی نرســیده به تقاطع غیر همســطح شــهید 
قهاری مقابل ســاختمان موسوم به دادگاه خانواده 

جانمایی و نصب می شود.
غفاری افزود: پنجمین ســازه عابــر پیاده هم 
در بلوار بهشــت همدان مقابل باغ بهشــت نصب و 

افتتاح می شود.
این مســؤول در ادامه خاطرنشان کرد: عملیات 

ساخت و تجهیز سازه های ترافیکی 
در این ســازمان به صــورت قرارداد 
مشــارکتی )بــی ُا تــی( اجرایــی 

می شود.
وی افزود: در راستای مقدمات 
و تسهیل و تمهید عملیات اجرایی 
این سازه ها جلسات ســه جانبه با 
حضور شــهردار همدان، مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان 
و مدیریت ســازمان حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری همدان برگزار و 
در خصوص جابجایــی خطوط برق 
دســتور اقدامات الزم صادر شــده 

است.
وی هزینــه هریــک از ســازه ها را دو میلیارد و 
500 میلیون ریال ذکر و اظهار کــرد: برای این پنج 
سازه افزون بر دوازده میلیارد و پانصد میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
غفــاری در پایــان خاطرنشــان کــرد: در حال 
حاضر 22 سازه پل عابر پیاده در شهر همدان مورد 
بازســازی، ســرویس دهی و نگهداری قرار دارند 
که از این بین 16 ســازه کاربری مکانیزه و 6 سازه 

کاربری پلکانی دارند.

 
ایستگاه آسمان

وصیت نامه شهید مصطفی احمدی

هر چه داریم از همین دعاها و راز و نیازها داریم
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: کجــای این خاک 
بودی، زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات 
از قلب پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام 
خمپاره وآماج کدام گلوله برایم نوشتی حرف هایت 
را؟ چه حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت 
را گذاشته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم کــه می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم کــه کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

بیداریم و دستانت را در اهتزاز،  ای جاودانه تاریخ!
بسم هللا الرحمن الرحیم

کتب علیکــم القتال و هو کره لکم و عســى ان 
تکرهوا شــیئا و هو خیرلکم و عسى ان تحبوا شیئا 
و هو شــرلکم وهللا یعلم و انتم ال تعلمون. ســوره 

بقره،آیه 212 الى 214
خداوند براى شــما جنــگ پیش آورد و شــما 
خیال می کنید این جنگ بد اســت و چه بســیار 
چیزها که شــما خیال می کنید بد است ولى خیر 
است و چه بسیار چیزهایی که شما خیال می کنید 

خوب است ولى شــر و بد اســت خداوند می داند 
ولى شما نمی دانید.

با درود و ســالم بیکــران به شــهداى کربالى 
حسینى و شهداى گمنام کشورمان که حسین گونه 
با کفر جنگیدند و به فیض شهادت رسیدند، با درود 
و ســالم به رهبر عزیزمان امام خمینــى که ما را از 
دریاى ظلمت به نور و نعمت ســوق داد اگر او قیام 
نکرده بود ما هنــوز در ظلمت ها به ســر مى بردیم 
پس برادران عزیــز او را تنها نگذاریــد و به نصایح 
او گوش فرادهید که به حــق نایب امام زمان)عج( 
هستند. چون به هر انســان مسلمانى واجب است 
که وصیت نامه اى بنویسد الزم دانستم چند سطرى 

وصیت نامه بنویسم.
با حمد و ســتایش از خداوند متعال که به همه 
ما توفیق داد در این زمــان روحانى و با معنویت و 
در زمان نایب امام زمان)عج( زندگى کنیم، چنین 

رهبرى ما را راهنمایى می کند.
با حمد و ســتایش فراوان خداوند متعال که به 
ما توفیق داد با ظالمــان و کفار جهانى رزم کنیم، ما 
تا آخرین نفســمان با آنها خواهیم جنگید، یا آنها 
را مى کشــیم و یا کشــته مى شــویم در هر حالت 

پیروز هســتیم، بنده لیاقت آن را ندارم براى امت 
شــهیدپرور ایران پیام بدهم ولى الزم دانستم چند 

جمله اى با برادران عزیزم صحبت داشته باشیم.
برادران عزیز تنور جبهه را همیشــه با شــرکت 
خودتان گرم نــگاه دارید. از آرمــان و خون هزاران 
شــهید عزیزمان و از ناموس و از کشــور خودمان 
دفــاع کنیــد و نگذاریــد کفــار خــون ایــن همه 
شــهیدانمان را پایمال کننــد. االن تمــام برادران 
حنظله وار وارد میدان جنگ می شــوند و با شیطان 
بــزرگ می رزمند و به شــهادت می رســند برادران 
گرامى در دعاهاى کمیل و توســل و زیارت عاشورا 
و نماز جمعه و تشــییع جنازه ها و برنامه ها فعاالنه 
شــرکت کنید. امام عزیزمان فرمودنــد، ما هر چه 
داریــم از همین دعاهــا و راز و نیازهــا داریم، اگر 
نماز جمعه ها خدایی نکرده خلوت باشــد دشمنان 
قســم خورده ما شــاد می شــوند حتما در مراسم  

مختلف شرکت کنید.
*شهید مصطفی احمدی دهم آذرماه 1340 در 
شهر همدان به دنیا آمد و تاریخ شهادت ایشان در 
مقابله با دشــمن بعثی اول اســفند 64 ثبت شده 

است.

با آموزش و بخشش
همه اهالی شهر ما توانگر شدند

در قرآن مجید آمده است: عده ای غذای خود را با اینکه خود به آن نیاز دارند 
به یتیم و اســیر و مســکین می دهند و می گویند ما به خاطر رضای خدا شما را 

اطعام می کنیم و هیچگونه پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: سخاوتمندی نشانه عقل و خرد 

و قناعت ورزی عالمت نجابت است.
حکایت: مردی از اهــل منبج با یکــی از اهالی مدینه برخورد کــرد و از او 
سؤال کرد اهل کجا هستی؟ او پاسخ داد: شهر مدینه، برای او تعریف کرد که 
کســی از اهل مدینه به نام حکم بن مطلب خدمت بزرگی به ما کرد. پرسید 
چه خدمتی؟ جواب داد: او در برهه ای به شهر ما آمد و علیرغم اینکه خودش 
دارایی نداشت ولی به ما کرم و بخشش به یکدیگر را آموخت و اهالی شهر ما 

با یادگیری و به کار بستن این ویژگی همگی ثروتمند و توانگر شدیم.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

پنجه آفتاب
اعظم مهری

کاریکلماتور جمالتی پرمحتوا، کوتاه و همراه با تشــابهات و طنازی های ادبی است که گاهی 

به جمله قصار می ماند، گاهی به شــعر شــانه می زند و گاهی به ضرب المثل نزدیک است. آنچه 

مسلم است، این گونه ی ادبی کاریکاتور کلمات اســت. به طور کلی آرایه های ادبی به کار رفته در 

کاریکلماتور بیشتر ساخت معنایی دارند تا ســاخت آوایی. کاریکلماتور در سال های اخیر جایگاه 

ویژه ای در ادبیات به دست آورده است و در عرصه های مختلف ادبی کار بردهای متفاوتی برایش 

ایجاد شده است. در این بخش جمالتی را به سبک کاریکلماتور می خوانید.

آب راهش را پیدا می کند، سنگ می ماند و تنهایی هایش.
پنجه آفتاب، صورت زمین خشکیده را خراش داد.

پروانه عاشق دوباره به پیله پناه برد.

سکوت درخت، فریاد رویش است.
جویبار، باری به زاللی آب داشت.

کاریکلماتور


