
شورای اسالمی شهر همدان

اتاق  رئیس  نایب  سمت  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتخاب 
تبریک و تهنیت عرض  مشترک ایران و سوریه صمیمانه 
نموده امید است در سایه الطاف الهی همچون گذشته شاهد 

موفقیت های روز افزون شما باشیم.

جناب آاقیمهندس زربدست

با کمال مســرت وافتخار انتخاب شایســته حضرتعالی را به سمت نایب 
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه که سمبل بارزی از توانایی و تجارب 
ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیر جنابعالی می باشد تبریک عرض نموده 
و برایتان همتی مملو از توکل الهی در جهت رشــد و اعتالی فعالیت های 

برون مرزی بخش خصوصی از خدای متعال مسالت می نماییم.

سرور گرانقدر جناب آقای

مهندس علی اصغر زبردست

دبیرکل و کارکنان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی همدان

انتخاب شایسته حضرتعالی را به سمت نایب رئیس اتاق مشترک ایران 
و ســوریه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده امید اســت همچون 

گذشته شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم.

روزنامه هگمتـانه

جناب آقای مهندس  زبردست

انتخاب شایســته جنابعالی را صمیمانــه تبریک و تهنیت 
عرض نموده امید است در سایه مدیریت توانمند شما شاهد 

موفقیت های بیش  از پیش ورزش استان باشیم.

شورای اسالمی شهر همدان

جناب آقای مهندس

سید مصطفی موسوی 
رئیس هیأت کبدی استان همدان
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فراخوان واگذاری 
واحدهای سرمایه گذاری 
قابل معامله

کامران گردان:

ورود ستاد تنظیم بازار 
در نرخ گذاری 

کرایه تاکسی و اتوبوس 
به ضرر مردم است
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گـــزيده اخبـــار

صفحه 5

صفحه 3

صفحه 7

فرصت های پیش روی همدان 
در سوریه

پس از شکســت مفتضحانه داعش در منطقه و 
مهار جانانه این جرثومه ترور و جنایت در کشورهای 
اسالمی، حاال نوبت به بازسازی و از سرگیری دوران 

آرامش برای این بالد فراهم می شود.
اما آنچه در این میــان حائز اهمیــت می نماید 
تأکید بر نقش محوری ایران و مجاهدان و مدافعان 
جان بر کف ایرانی اســت که مرز و بوم کشــورهای 
اســالمی را همچون مرز و بوم میهن خود دانســته 
و با رشــادت های فراوان موجبــات زوال و نابودی 
داعش را فراهم آورده اند چه آن کــه در این عرصه 
نام سرداران بزرگ اسالم همچون شهید حاج قاسم 
ســلیمانی به عنوان یک ابر قهرمــان در دل تاریخ 

حک شد.

میدان داری رزمندگان همدان 
در عملیات غرورآفرین 

صاحب الزمان)عج(
درخشش سرداران شهید »حاج ستار 

ابراهیمی« و »علی چیت سازیان«
شهادت 416 تن از رزمندگان استان همدان

تشریح رویکرد شهرداری همدان در خصوص کرونا در 
کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کالن شهرها

جبران کسری بودجه 
شهرداری همدان با بسته های 

سرمایه گذاری
افزایش سهم هوشمندسازی شهرها 

در بودجه شهرداری ها

استاندار همدان:

تولیدی های غیرفعال
 احیا می شوند

پاس 25 میلیون محکوم شد!

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان:

ایجاد سرویس بهداشتی 
پیش ساخته در کوی فرهنگیان

ثبت نام کنکور سراسری 99 
تمدید شد

کشف بیش از53 کیلوگرم 
موادمخدر در همدان

سید مصطفی موسوی 
سکاندار هیأت کبدی شد

ورزش همدان در اسناد 
و کتابخانه ملی غرب کشور 

آرشیو می شود

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان

وقوع برخی جرایم 
توسط مسافربرهای شخصی

عکس: هگمتانه

فراخوان واگذاری واحدهای سرمایه گذاری قابل معامله
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: پذیره نویســی 
واگذاری باقیمانده سهام دولتی در بانک های ملت، 
تجارت، صــادرات و بیمه های البــرز و اتکایی امین 
از طریــق پذیره نویســی واحدهای ســرمایه گذاری 
)صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس( آغاز 

شد.
به گــزارش هگمتانه، قرار اســت ســهام دولت 
در تعــداد 9 شــرکت دولتــی در رســته های انرژی 
)پاالیشگاه و پتروشیمی(، مالی )بانک ها و بیمه ها( 
و صنایع فلزی و معدنــی در بورس به صورت فراگیر 
عرضه شود تا همه مردم با اعمال تخفیف هایی )در 
مرحله اول و فقط بــرای یک بــار( در دو گروه 20 و 
25 درصدی با ســقف خریــد 2 میلیــون تومان به 
ازای هر نفر بتوانند ســهام عرضه شــده را خریداری 
کنند که در این راستا ســید ناصر محمودی مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان طی گزارشی 

شرایط این پذیره نویسی را اعالم کرد.
بر اســاس این گزارش، در اجرای جــزء )2( بند 
)الف( تبصره )2( قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
وزارت امور اقتصادی و دارایــی به نمایندگی از دولت 
جمهوری اســالمی ایران قصد دارد باقیمانده سهام 
خود در بانک های ملت، تجارت و صــادرات ایران و 

بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار کند.
بر این اســاس 16 هــزار و 500 میلیــارد تومان 
باقیمانــده ســهام دولــت در ســه بانــک و دو 
شــرکت بیمه ای فوق الذکــر در قالب یــک صندوق 
ســرمایه  گذاری قابل معامله در بــورس )ETF( با 

عنوان »واسطه گری مالی یکم«، عرضه می شود.
این گــزارش می افزاید: ســرمایه گذاری برای هر 
شخص حقیقی از ده هزار تومان تا دو میلیون تومان 
تعیین شده اســت همچنین پذیره نویسی برای هر 

فرد دارای کد ملی امکان پذیر است.
محدودیت ســنی برای متقاضیان وجــود ندارد 
)هر ایرانــی دارای کد ملــی یک بار اجــازه ثبت نام 
دارد( و این پذیره نویســی صرفًا شــامل اشــخاص 
حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در 

پذیره نویسی شرکت کنند.
بر اســاس این گزارش، شــروع پذیره نویســی 
از تاریــخ 14 اردیبهشــت جــاری بــوده و پایــان 

پذیره نویسی 31 اردیبهشت امسال خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: سرپرست خانوار 
می تواند برای اعضای خانواده پذیره نویسی کند، اما 
به ازای هر کد ملی می توانــد ثبت نام و پرداخت ها را 

انجام دهد.
همچنین سهام شرکت های دولتی که قرار است 
بــه زودی در بورس عرضه شــود تا دو مــاه پس از 
پذیره نویســی، قابلیت فروش در بورس اوراق بهادار 
تهران را ندارد و این شــرایط برای همه پذیره نویسان 

این سهام، یکسان است.
بر اســاس ایــن گــزارش، اشــخاص دارای کد 
معامالتی )کــد بورســی( از طریــق کارگزاری های 
بورس و ســامانه های برخط معامالتی و درگاه های 
غیرحضــوری و حضــوری بانک هــای منتخــب و 
برای اشخاص فاقد کد بورســی از طریق درگاه های 
غیرحضوری و حضوری بانک هــای منتخب صورت 

می پذیرد.
درادامه این گزارش آمده اســت: بانک های ملی، 
سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، 
صادرات و قرض الحسنه مهر ایران بانک های منتخب 

جهت پذیره نویسی هستند.
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، جز در 
موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانک ها و 

کارگزاری ها جدًا پرهیز شود.
بر اســاس این گــزارش، چنانچــه متقاضی به 
درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که 
در آن بانک فاقد حساب است مراجعه نماید، بانک ها 
مکلف به پذیرش وی و دریافت اطالعات مطابق بند 

)8( این دستورالعمل هستند.
همچنین اطالعات مورد نیاز برای پذیره نویســی، 
اقالمــی از جمله نام، نــام خانوادگی، شــماره ملی، 
تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه 

می باشد.
بر این اساس، داشتن کد معامالتی )کد بورسی( 
برای پذیره نویســی الزامی نیست. لیکن متقاضیان 
برای انجام معامله این واحدها که از 2 ماه به بعد از 
تخصیص امکان پذیر است، می توانند جهت دریافت 
کد بورســی مطابق رویه های شــرکت سپرده گذاری 

مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
در این گــزارش آمده اســت: افراد برای کســب 
اطالعــات بیشــتر در خصوص ایــن فراخــوان به 
پورتال وزارت اقتصاد www.mefa.ir، شــبکه اخبار 
www.shada. )اقتصادی و دارایــی ایران )شــادا
ir و پایــگاه اطالع رســانی صندوق ســرمایه گذاری 
www. واسطه گری مالی یکم )ETF( قابل معامله

mefa..etf.ir مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، قیمت سهام تشکیل دهنده 
واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق در روز آغــاز 
پذیره نویســی، متوســط قیمت ســهام در سی روز 
گذشته )منتهی به انتشار این آگهی( با احتساب 20 
درصد تخفیف بند )1( اســت و تخفیف 20 درصد به 
این منظور می باشــد که اگر بازار تا 20 درصد نوسان 
کرد مردم ضرر نکنند و این تخفیف فقط یک بار داده 

می شود.

مرغ 9000 تومان شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه مرغ 
و ماهی همدان از کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ در 
بازار خبر داد و گفت: مرغ در همدان 9000 تومان شد.

به گــزارش هگمتانــه، جواد عاشــوری با بیان 
اینکه قیمت مرغ در همدان به 9000 تومان رسیده 
اســت، اظهار کرد: قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار 
همدان کاهش یافته به طوری کــه درحال حاضر 
قیمت مــرغ از 9000 تا 10 هزار و 500 تومان اســت 
اما تقاضا برای خرید مرغ در همدان کاهش یافته 

است.
وی با اشــاره به اینکه مرغ های سایر استان ها 
با قیمت 11 هزار تومان به دســت مصــرف کننده 
می رسد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر وضعیت 

مرغ از نظر کمیــت در بازار همــدان عالی بوده اما 
تقاضا کم است.

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همــدان با ادعای 
اینکــه تخم مــرغ در همــدان به صــورت کیلویی 
فروخته می شود، یادآور شــد: قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ در بازار همدان از 7هــزار و 200 تا 7هزار و 

300 تومان بوده است.
وی با اشــاره بــه کاهــش قیمت تخــم مرغ 
در بــازار، ادامــه داد: قیمت تخم مــرغ به صورت 
شــانه ای که در ماه گذشــته 20 تا 22 هزار تومان 

بوده، به 15 تا 18 هزار تومان رسیده است.
عاشوری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ 
کمبودی از نظر موجــودی مرغ، تخم مرغ و ماهی 

در استان وجود ندارد، یادآور شد: در حال حاضر در 
بازار همدان ماهی قزل آال با قیمت 30 تا 32 هزار 

تومان فروخته می شود.

2

شهردار همدان خبر داد:

راه اندازی سامانه اطالعات مکانی شهر

5
شهردار همدان در بازدید از مجتمع آموزشی درمانی بعثت:

وضعیت مناسب همدان در کرونا نتیجه زحمات مدافعان سالمت
5

بازگشایی محدود مساجد در شب های قدر
اولویت برگزاری مراسم در فضای باز با رعایت فاصله حداقل یک متر
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افزایش سرقت های ُخرد 
با شیوع کرونا

70 درصد سارقان ُخرد معتادان هستند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون اجتماعی 
فرماندهــی انتظامی اســتان همــدان از کاهش 
سرقت های مهم از ابتدای شیوع کروناویروس در 
همدان خبر داد و گفت: متأســفانه در این مدت با 

افزایش سرقت های ُخرد مواجه بوده ایم.
به گزارش هگمتانه، حسین بشری اظهار کرد: 
در ایــام شــیوع کروناویروس ســرقت های مهم 
شامل ســرقت منزل، مغازه، خودرو کاهش یافته 
اما سرقت های ُخرد مانند سرقت قطعات خودرو 

و جیب بری افزایش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه حدود 70 درصد سارقان 
ُخرد معتادان هســتند، بیان کرد: در حال حاضر 
معتادان در حال جمع آوری  هســتند اما به علت 
شــیوع کروناویروس در زمان کوتاهــی این افراد 
کمتر دستگیر می شــدند و همین باعث افزایش 

سرقت های خرد شد.
بشــری با تأکید بر اینکــه در شــرایط فعلی 
مردم باید مراقب اموال خود باشــند، یادآور شد: 
اگر همشــهریان موارد ایمنی و مراقبتی را رعایت 
کنند هم به حفظ امــوال خود کمک کرده اند و هم 

با پلیس همکاری داشته اند.
وی با بیــان اینکه خوشــبختانه در این مدت 
جرائم خشن نداشــته ایم، گفت: دیروز باندی از 
سارقان دســتگیر شدند که 6 دســتگاه خودرو را 
سرقت کرده اند، این باند در کمتر از 10 ثانیه دست 
به سرقت خودرو  می زده اند بنابراین رعایت نکات 
ایمنی مانند قفل پدال، محل پــارک، دزدگیر و... 

به مردم توصیه می شود.
بشــری در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه 
در ســال گذشــته همدان جزء سه اســتان برتر 
کشور در حوزه امنیت شــناخته شد، تصریح کرد: 
در حال حاضر نیز همدان نســبت به استان های 
دیگر وضعیت خوبی دارد و ســرقت های ُخرد هم 
با همکاری مردم کاهــش خواهد یافت همچنین 
از همشــهریان تقاضا داریم اگر موردی مشاهده 

کردند با فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند.

تجهیز بیمارستان 
قلب فرشچیان به اکو 
کاردیوگرافی 3 بعدی

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مرکز آموزشــی 
درمانی قلب و عروق فرشــچیان به دســتگاه اکو 

کاردیوگرافی 3 بعدی مجهز شد.
به گزارش هگمتانه، با مســاعدت های رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا و معاون توسعه 
و معاون درمان این دانشــگاه، دفتر مشارکت های 
مردمی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و رئیس و 
مدیر این مرکز ورود اولین دستگاه اکوکاردیوگرافی 
3 بعدی در منطقه غرب کشــور به مرکز آموزشــی 

درمانی قلب و عروق فرشچیان محقق شد.
بر اســاس این گزارش، با ورود این دســتگاه 
مرکز قلب فرشــچیان جزو مراکز پیشرفته قلب 
و عروق کشور قرار خواهد گرفت و گامی بزرگ در 
راستای ارتقای درمان و تشــخیص بیماری های 

قلبی عروقی در استان برداشته خواهد شد.

خبـــر

فرصت های پیش روی همدان 
در سوریه

مصطفی شیرمحمدی

پــس از شکســت مفتضحانــه داعــش در 
منطقه و مهار جانانه این جرثومــه ترور و جنایت 
در کشورهای اســالمی، حاال نوبت به بازسازی و 
از ســرگیری دوران آرامش برای ایــن بالد فراهم 

می شود.
اما آنچه در این میان حائــز اهمیت می نماید 
تأکید بر نقــش محــوری ایــران و مجاهدان و 
مدافعان جان بر کف ایرانی اســت که مرز و بوم 
کشــورهای اســالمی را همچون مرز و بوم میهن 
خود دانســته و با رشــادت های فراوان موجبات 
زوال و نابودی داعش را فراهم آورده اند چه آن که 
در این عرصه نام ســرداران بزرگ اسالم همچون 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی به عنوان یک ابر 

قهرمان در دل تاریخ حک شد.
پــس از گذشــت ایــام جنــگ و ارعــاب در 
کشورهایی نظیر عراق و ســوریه و تحقق آرامش 
حاال نوبت بازســازی اســت و البته در این مقطع 
نیز ایران می تواند همچنان پشتیبان کشور سوریه 
باشد چرا که قرابت های مذهبی و آرامانگرایانه ای 
وجود دارد که سبب اســتحکام روابط و مراودات 

مختلف است.
در چند روز گذشته تشکیل اتاق بازرگانی ایران 
و ســوریه و انتخاب رئیس اتاق بازرگانی استان 
همدان به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و سوریه در محافل خبری پردازش و مخابره شد 
تا بهانه ای برای توجه بــه مقوله مهم فرصت های 

اقتصادی و فرهنگی باشد.
در کــوران تحریم هــای ظالمانــه و فشــار 
اقتصادی آمریــکا و تالش غرب بــرای منزوی 
ساختن ایران، فرصت های اینچنینی برای ایران 
و مخصوصًا اســتان همدان می تواند مایه تحقق 
جهــش تولیــد و پیامدهای مثبــت اقتصادی، 

صنعتی و حتی فرهنگی شود.
بدون شــک اگر نقــش محوری علــی اصغر 
زبردست که از مدیران کارکشته استان از گذشته 
تا حال بوده با خرد جمعی و اراده تصمیم سازان 
اســتان از نهادهای مختلف اجرایی، اقتصادی، 
فرهنگــی و ســایر نهادهــای نقــش آفرین در 
معــادالت را در کنار هم داشــته باشــیم زمینه 

توفیقات مهمی فراهم خواهد شد.
امروزه کشورهای هم نظر در مناسبات چاره ای 
جز پدیدار کردن زمینه فرصت از بســتر تهدیدها 
ندارند و در این میان اســتان همــدان می تواند 
در عرصه تحریم ها با اســتقرار پل بازرگانی میان 
همدان و دمشــق هم فرصت توسعه اقتصادی و 
رونق بازار و هم فرصت اشتغالزایی برای جوانان 
را رقم زند چه بســا در این ورطه امــکان احیای 
هدف گردشــگری زیارتی میان ایران و ســوریه 

بازآفرینی شود.

يادداشت مديرمسؤول

  عصر امروز عباس صوفی شــهردار همدان 
برای پاسخگویی به 21 سوال مطرح شده از سوی 
برخــی از اعضای شــورای شــهر در صحن علنی 

پارلمان شهر حاضر می شود.
گفتنی اســت اعضای شورای اســالمی شهر، 
مدیــران شــهرداری و خبرنگاران در این جلســه 

حضور می یابند.

خط آزاد

استاندار همدان:

تولیدی های غیرفعال احیا می شوند
هگمتانه، گــروه خبر همدان: اســتاندار همدان 
گفت: واحدهای تولیدی غیر فعال اســتان همدان 

احیا می شوند.
به گزارش هگمتانه، سید ســعید شاهرخی در 
جلســه بررســی سیاســت های اقتصادی ابالغی 
وزارت کشــور در راستای اجرای شــعار سال، بیان 
کرد: واحدهای تولیدی غیرفعال استان همدان در 
راستای تحقق جهش تولید احیا و به چرخه تولید 

اضافه می شود.
شاهرخی بر توجه دســتگاه ها به موضوع مهم 

تولید تأکید کرد.
وی گفت: هرگونه اقدامی در حــوزه پروژه های 
اقتصادی در نظر گرفته شده در استان، باید مطابق 

سیاست های اقتصادی ابالغی باشد.
اســتاندار همدان گفت: دســتگاه های اجرایی 
اســتان همدان که در جهش تولیــد نقش مؤثری 

دارند بایــد در چارچوب سیاســت های اقتصادی 
ابالغی با برنامه ریزی حرکت کنند.

شــاهرخی افزود: واحدهای تولیدی غیرفعال 
استان همدان در راستای تحقق جهش تولید احیا 

و به چرخه تولید اضافه می شود.
وی در ادامه با بیــان اینکه طبق برنامه ریزی 
بخــش  آب  مصــرف  بایــد  صــورت گرفتــه 
کشاورزی تا پایان ســال 1400 حدود 10درصد 
کاهــش یابد، گفت: شــیوه آبیــاری 85درصد 
اراضــی مســتعد در اســتان همــدان آبیاری 
مکانیزه اســت و این یک فرصت برای توســعه 

کشاورزی است.
اســتاندار همدان از سیاست های اولویت دار در 
اســتان همدان را توجه به تولید و سرمایه گذاری 
برشــمرد و گفت: ســرمایه گذاری انجام شــده در 
استان همدان در سال 98بیشتر از پیش بینی های 

در نظر گرفته شده بود.
شــاهرخی اضافــه کــرد: اولویــت مدیــران 
اســتان همدان جلب ســرمایه گذار و رفــع موانع 

سرمایه گذاری در استان است.

کامران گردان:

ورود ستاد تنظیم بازار در نرخ گذاری کرایه تاکسی و اتوبوس به ضرر مردم است
ابالغ نرخ گذاری کرایه تاکسی و اتوبوس توسط ستاد تنظیم بازار خالف قانون است

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: رئیس شــورای 
اســالمی شــهر همدان  با بیان اینکه نرخ گذاری 
کرایه تاکســی و اتوبــوس طبق قانــون از وظایف 
شوراهاســت، اضافه کرد: ورود ستاد تنظیم بازار در 
این امر باعث موازی کاری شده و این به ضرر مردم 

است.
به گزارش هگمتانــه، کامران گردان در جلســه 
صحن شــورا که با موضــوع بازنگری نــرخ کرایه 
تاکسی و اتوبوس که با حضور معاون برنامه ریزی 
و امور عمرانی فرماندار همدان و نماینده ســازمان 
صنعت معدن و تجارت اســتان برگزار شد، افزود: 
نرخ هــای جدیــد کرایــه تاکســی ها در کمیتــه 
نرخ گذاری با حضور نمایندگان رانندگان تاکســی، 
شورا و شهرداری و سازمان صنعت معدن و تجارت 
تهیه و تدوین شــد و در نهایت پس از بررســی در 
صحن شورا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی 

به کمیته انطباق و ستاد تنظیم بازار ارسال شد.
گردان با اشــاره بــه ابالغ نــرخ جدیــد کرایه 
تاکســی و اتوبوس توســط ســتاد تنظیم بازار به 
معاونت تاکسیرانی و اتوبوسرانی یادآور شد: طبق 
بند 27 قانــون شــوراها نرخ گذاری حمــل و نقل 
درون شــهری بر عهده شوراهاســت و ابــالغ کرایه 
جدید توسط ســتاد تنظیم بازار خالف قانون بوده 

است و بایستی مجددًا به شورا ارسال می شد.
گردان یادآور شد: در ســال های گذشته توسط 
دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا نظرسنجی از 
معیشت و فعالیت رانندگان تاکسی داشتیم که در 
نتیجه، آنها در زمان بازنشستگی چیزی عایدشان 

نمی شود.
به گفته گردان نرخ گذاری اولیه برای تاکسی در 
همدان از ابتدا پایین بوده اســت و با این افزایش 
30 درصدی چیــزی عاید این قشــر زحمت کش 

نمی شود.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان با اشاره به 
بحران شیوع ویروس کرونا و آسیب های ناشی از 
این ویــروس، اظهار کرد: متأســفانه در این زمینه 

بعضی از مشاغل آســیب دیده اند که از جمله آنها 
تاکسیرانان هســتند که در حال حاضر در راستای 
فاصله اجتماعی و پیشــگیری از ابتال به ویروس 
کرونا همچنان کمتر از ظرفیت تاکسی ها جابجایی 
مســافر دارند لذا این موضــوع باید مــورد توجه 

مسؤوالن باشد.
کامران گردان با بیان اینکــه در امر نرخ گذاری 
منافع مردم و تاکســی دار در نظر گرفته می شود، 
اضافه کرد: در حال حاضر 3هزار و 500 تاکسی در 
شهر فعالیت دارند که میانگین حدود 13 هزار نفر 
جمعیت خانواده تاکسی داران هستند که معیشت 

آنها از این محل تأمین می شود.
گردان بــا بیان اینکــه در امر نرخ گــذاری باید 
منصفانه عمل کرد، یادآور شــد: شــورا با توجه به 
شــرایط اقتصادی کنونی نــرخ کرایه تاکســی و 
اتوبوس را متعادل مصوب کرد، اما متأســفانه این 
نرخ جدید توسط ســتاد تنظیم بازار کاهش یافته 
و بدون ارجاع به شورا، به تاکسیرانی و اتوبوسرانی 

ابالغ شده است.
وی همچنین با اشــاره به فعالیت اتوبوس های 
درون شهری، یادآور شــد: بیشترین بخش حمل 
و نقل عمومی اتوبوس به بخش خصوصی واگذار 

شده اســت و اقدامات مؤثر در جابجایی مسافران 
را دارد بایستی کمک های الزم برای ادامه فعالیت 

آنها انجام شود.
کمــک  بــرای  شــورا  مصوبــه  *مولــوی: 
معیشــتی به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 

شهر
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان هم با بیان اینکه رانندگان 
تاکســی و اتوبوس از اقشــار زحمتکــش جامعه 
هســتند، اظهار کرد: رانندگان حمل و نقل عمومی 
حتی در حوزه درون شــهری تمــام اندوخته ها و 
جان خود را در مســیر خدمت گزاری صرف کرده و 

باید قدردان زحمات آنان بود.
ابراهیم مولــوی افــزود: تغییــرات در قیمت 
حامل های انرژی اگر کل خدمات کشــور را تحت 
تأثیر قــرار می دهد امــا افزایش کرایه تاکســی و 
اتوبوس همه خدمات را تحت تأثیر قرار نمی دهد، 
بر این اساس نباید در نرخ گذاری کرایه تاکسی و 
اتوبوس به گونه ای عمل کنیم که نارضایتی مردم را 
به دنبال داشته باشد چرا که در حال حاضر با نرخ 
ارائه شــده در بعضی از خطوط و محورها رانندگان 
تاکســی به دلیل نداشــتن پول خرد با مشــکل 

دریافت کرایه مواجه هستند.
مولوی اضافه کرد:  شورای اسالمی شهر همدان 
به دلیل بحران به وجود آمده شیوع ویروس کرونا 
کمک های معیشــتی بــرای تاکســیرانان در نظر 
گرفته که از جملــه آنهــا پرداخت 500 هزار تومان 
وام بالعوض،  500 هــزار تومان بــرای رانندگان و 
کمک رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی و نیز 
رایگان کردن ســوخت گازوئیل طــی دو ماه برای 

اتوبوس های بخش خصوصی مصوب کرده است.
*کریمی: کرایه تاکســی و اتوبوس درســتاد 

تنظیم بازار کارشناسی نشده کاهش یافت
در ادامــه مدیر معاونــت تاکســیرانی و حمل 
و نقل بار و کاالی شــهرداری همدان با بیان اینکه 
پنج جلســه برای نرخ گذاری کرایه جدید تاکسی 
تشکیل شده اســت، گفت: در این جلسات در امر 
نرخ گذاری تمامی جوانب را در نظر گرفتیم و نرخ 
جدید پس از بررســی های کارشناســانه در جلسه 
کمیته نرخ گذاری برگزاری ســپس ســتاد تنظیم 

بازار به شورا ارسال و در نتیجه به تصویب رسید.
میــالد کریمی اضافــه کرد:  پــس از تصویب 
نرخ کرایه تاکسی در صحن شــورا متأسفانه این 
مصوبه در ستاد تنظیم بازار بدون توجه به مباحث 

کارشناسی نرخ ها کاهش یافته و ابالغ نهایی شد.
وی با بیان اینکه در نرخ گذاری کرایه تاکســی به 
رانندگان این قشر زحمتکش منصفانه برخورد نشده 
است، یادآور شد: الزم است نرخ ابالغ شده بازنگری 

شود و به صورت کارشناسی شده مصوب شود.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر 
همدان، وی بــا بیان اینکه راننــدگان ناوگان حمل 
و نقل عمومی شــهر همدان از جمله تاکسی های 
خطــوط و ون ملزم بــه رعایــت فاصلــه گذاری 
اجتماعی هســتند، گفت: بــا محدودیت در حمل 
سرنشین براساس طرح رعایت فاصله اجتماعی، 
افزایش ناچیــز کرایه ها عمال رانندگان تاکســی و 
اتوبوس درآمــدی نخواهند داشــت و همان کرایه 

سال گذشته را دریافت می کنند.

شهردار همدان خبر داد:

راه اندازی سامانه اطالعات مکانی شهر
هگمتانه، گــروه خبر همدان: شــهردار همدان از 
راه اندازی ســامانه زیرســاخت اطالعات مکانی در 

شهرداری همدان خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری همــدان، امــروزه توجه ویــژه به عدم 
استفاده از ســامانه های نرم افزاری مالکانه و غربی 
غیرایمن بسیار ضروری است و موفقیت سازمان ها 
در گرو جمع آوری و به روزرســانی نظام مند داده ها، 
تحلیل آنهــا و برنامه ریزی دقیق ممکن اســت و از 
سوی دیگر داده ها و اطالعات مکانی از مهمترین و 
زیرســاختی ترین نوع از داده ها، جهت برنامه ریزی 
کالن و ســازمانی اســت که در همین راستا سامانه 
»زیرســاخت اطالعات مکانــی«)SDI( در دنیای 
فناورانه امروز نقش بســـزائی در رشـــد و توسـعه 
پایدار شهرها و باالبردن بهره وری سازمان ها به ویژه 

دستگاه های خدمات رسان ایفا می کند.
از ابتدای دوره مدیریت عباس صوفی شــهردار 
همدان شــاهد توجه بیش از پیش بــه مباحث و 
موضوعات فناورانه در حوزه هــای مختلف مدیریت 
شهری در راستای تسهیل امور، نظام مند شدن امور 
ســازمان و خدمات رســانی بهتر به مردم با هدف 
رضایتمندی عمومی هستیم که در همین راستا روز 
گذشته قرارداد اجرای سامانه »زیرساخت اطالعات 
مکانــی« )SDI( به عنــوان یکــی از ضروری ترین 
موضوعات در حوزه فناوری در شــهرداری همدان به 

امضا رسید.
شــهردار همدان در آییــن امضای قــرارداد این 

ســامانه اظهار کرد: تحقق شــهر هوشــمند نیازمند 
اســتفاده از ظرفیت هــای فناوری هــای نویــن در 
عرصه هــای مختلف اســت کــه مدیریت شــهری 
همدان در دو ســال اخیر بــه این موضــوع توجه 
ویژه ای داشته اســت و معتقدم باید از ظرفیت های 

این حوزه به نحو مطلوب بهره برد.
عباس صوفی بیــان کرد: خدمات شــهری باید 
به صــورت روزانــه و برخــط در دســترس عموم و 
کارشناسان حوزه ها قرار گیرد و با بارگذاری و تحلیل 
روزانه اقدامــات و فعالیت ها شــاهد افزایش بهره 

وری در اداره و اجرای امور باشیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه رویکرد تعاملی در 
بدنه مدیریت شهری برای پیشــبرد اهداف فناورانه 
مهیا اســت، افزود: اجرای ســامانه »زیرســاخت 
اطالعات مکانی« به عنوان یکی از فناوری های نوین 
از ملزومات مهم و اثرگذار در اداره شــهرها است که 
شهرداری همدان نیز به این حوزه نگاه ویژه ای دارد 
و طبق بررســی ها و کارشناســی های صورت گرفته 
درصدد هســتیم برای اولین بار در کشور، داده های 
حوزه فضای سبز را در این سامانه بارگذاری کنیم و 
از قابلیت ها و نتایج مثبت آن بــه نحو مطلوب بهره 
مند شویم و سطح کمی و کیف خدمات و همچنین 

میزان رضایتمندی عمومی را ارتقا دهیم.
معاون خدمات شــهری شــهردار همدان نیز در 
این باره گفــت: تحقق زیرســاخت های فناورانه در 
شــهرداری همدان ضروری اســت چرا که الیه های 
مختلف مدیریت شهری را در بر می گیرد و بایستی 

به صورت برخط و برون خط خدمات را از این حوزه 
دریافت کنیم.

وحید علــی ضمیــر بــا بیــان اینکه ســامانه 
»زیرســاخت اطالعات مکانــی« قابلیــت زیادی 
برای شهروندان و کارشناســان دارد، افزود: با تأکید 
شــهردار همدان مطالعــات اجرای این ســامانه از 
سال 97 شــروع شــد که در حوزه خدمات شهری 
و ســازمان های زیــر مجموعــه می توان با دســته 
بندی و بارگــذاری داده ها در این ســامانه و تحلیل 
آنها و دریافت اطالعات طبقه بندی شــده توســط 
کارشناســان در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات 

رسانی بهره برد.
وی ضمــن تشــریح قابلیت ها و مزایــای این 
ســامانه، تصریح کــرد: در حوزه های فضای ســبز، 
مدیریت بحران، مبلمان شــهری، وضعیت آسفالت 
معابر، ساماندهی مشاغل شــهری، زیبا سازی و... 
می توان از قابلیت های این ســامانه به نحو مطلوب 
اســتفاده کرد که بر اســاس اطالعات دریافتی این 
ســامانه تنها در تعداد محدودی از شهرها استفاده 
شــده اســت و شــهرداری همدان جزء نخستین 
کالنشهرهای کشور به شمار می رود که این سامانه را 

راه اندازی خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهردار همدان نیز استفاده از این سامانه را ضروری 
برشــمرد و گفت: رویکرد شــهردار همدان در حوزه 
فناوری بســیار مثبت است و طی ســال های اخیر 
در تهیه و تدویــن بودجه نیز به حــوزه فناوری نگاه 

ویژه ای شده است که نتایج مثبتی را رقم زده است.
مرتضی حضرت زاده این سامانه را تکمیل کننده 
ســامانه جی آی اس شــهرداری همدان دانست و 
گفت: حــوزه خدمات شــهری بخش قابــل توجه 
خدمات رســانی مدیریت شــهری را در بر می گیرد 
که این ســامانه می تواند در بهبود وضعیت خدمات 
دهی به مردم مؤثر باشد، چرا که یکی از دغدغه های 
مهم در حوزه های مختلف، قــدرت تصمیم گیری و 
تحلیل داده ها است که این ســامانه این فرصت را 
برای مدیران فراهم می کند تــا عملکرد بهتری را از 

خود نشان دهند.
وی تصریح کرد: با اســتفاده از این ســامانه در 
پیش بینی بودجه و همچنین بودجه ریزی عملیاتی 
اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و کاهش هزینه ها 
و اجــرای تصمیمات کارشناســی شــده را شــاهد 

خواهیم بود.
سرپرست ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری همدان نیز در این جلســه گفت: امروزه 
ورود مدیریت شــهری به حوزه فناوری انکارناپذیر 
اســت چرا که توسعه شــهرها و ارتقای سطح کمی 
و کیفــی خدمات در گــرو تحلیل داده هــا و اتخاذ 
تصمیمات کارشناســی و طبقه بندی شــده اســت 
که ایــن موارد ضــرورت اســتفاده از ســامانه ها و 
فناوری های نوین در حوزه هــای مختلف را بیش از 
پیش تبیین می کند که خوشبختانه شهردار همدان 
نسبت به این موضوع دغدغه مند است و این ادامه 

کار را راحت تر می کند.

ســامانه  بســتر  افــزود:  ســلیمی  ســیامک 
»زیرســاخت اطالعات مکانی« بیــش از 200 الیه 
جی آی اس را در اختیار شــهروندان قــرار خواهد 
داد و کمک شــایانی در تحلیل داده ها در حوزه های 
مختلف رقم می زنــد تا در مرحله اجــرا و عملیاتی 
شدن، شــاهد خدمات رســانی بهتر و شایسته به 

شهروندان باشیم.
مجری اجرای این سامانه نیز در ادامه این جلسه 
اظهار کرد: رویکرد مثبت مدیریت شهری همدان در 
اجرای سامانه های نوین در مباحث شهری شایسته 
تقدیر است و انتظارات معقولی را از سوی شهرداری 

همدان در این حوزه شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ســافا بیان کرد: 
ابزار، اطالعات و نیروی انســانی ســه عامل اصلی 
برای اجرای دقیق این پروژه اســت که خوشبختانه 
شــهرداری همدان در این زمینه موفــق عمل کرده 

است و در سرعت بخشیدن به اجرا و دست یابی به 
اهداف مورد نظر بستر مناسبی را فراهم کرده است.

احسان فرشــادی افزود: ســامانه »زیرساخت 
اطالعــات مکانــی« یکــی از دســتاورد های نوین 
این شرکت دانش بنیان اســت که پیش از این در 
شــهرداری های تبریز، ســمنان، کرمانشــاه، اهواز، 
کاشان و همچنین شــرکت آبفای استان همدان و 
برخی دیگر از شــرکت های خدمات رســان کشــور 
اجرا شده اســت و موفقیت های خوبی را رقم زده و 

رضایتمندی نیز به همراه داشته است.
در ادامــه ایــن جلســه تعــدادی از مدیــران 
ســازمان های مجموعــه مدیریت شــهری همدان 
به بیان نیازها، درخواســت ها و مشــکالت موجود 
در حــوزه کاری خود پرداختند و اجــرای دقیق این 
ســامانه را در پیشــبرد اهداف مورد نظر ســازمان 

ضروری دانستند.

خبر همدان
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جدید ترین آمار مبتالیان، 
بهبودیافتگان و جانباختگان 

بیماری کرونا در ایران
دکتــر جهانپور ســخنگوی وزارت بهداشــت 

گفت: تا دیروز ٢٢ اردیبهشــت 1399 و بر اساس 

معیارهای قطعی تشــخیصی 1683 بیمار جدید 

مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد. مجموع 

بیماران کووید19 در کشــور به 109286 نفر رسید. 

متأســفانه در این مدت، 45 بیمار کووید19 جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به 6685 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 

87422 نفــر از بیماران، بهبــود یافته و ترخیص 

شــده اند. 2703 نفر از بیماران مبتال به کووید19 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند. تاکنون 601 هزار و 324 آزمایش تشخیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.

آغاز ثبت نام کارفرمایان 
برای دریافت وام کرونایی

 از روز چهارشنبه
مدیرکل توســعه اشــتغال وزارت کار گفت: 

کارفرمایان از چهارشــنبه همین هفته می توانند 

برای دریافت تســهیالت کرونایی به تدریج در 

ســامانه کارا ثبت نام کنند. بنگاه های مشــمول 

دریافت وام کرونایی، 13 رســته شغلی هستند 

که اســامی آنها اخیرًا از ســوی بانــک مرکزی 

به روزرسانی شد.

* وام تمام بنگاه های مشمول ظرف مدت 2 
ماه پرداخت می شود

فعال بــودن بنــگاه و عدم تعدیــل نیرو، دو 

شــرط اصلی بهره مندی 13 رسته شغلی مذکور 

از وام کرونایی اســت. برای بنگاه های با نیروی 

شــاغل کمتر از 50 نفــر، 70 درصــد حمایت در 

قالب پرداخت دســتمزد خواهد بود و 30 درصد 

به عنوان ســرمایه در گردش در نظر گرفته شده 

اســت. برای بنگاه های بزرگ تر نیز 50 درصد به 

عنوان دســتمزد و 50 درصد به عنوان سرمایه در 

گردش منظور شده است.

ثبت نام کنکور سراسری 99 
تمدید شد

سخنگوی سازمان ســنجش آموزش کشور 

گفت: مهلت مجدد ثبت نام و امکان مشــاهده 

و ویرایــش اطالعــات بــرای داوطلبــان کنکور 

سراسری ســال 1399 فراهم شد. این دسته از 

داوطلبان در بازه زمانی یکشــنبه 28 اردیبهشت 

تا چهارشنبه 31 اردیبهشت پس از مطالعه دقیق 

دفترچــه راهنمای ثبت نام می توانند نســبت به 

ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

نرخ محصوالت ایران خودرو 
10 درصد و سایپا 23 درصد 

افزایش می یابد
رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعالم کرد: با 

توجه به شــرایط موجود، فرمول و دستورالعمل 

تنظیم قیمت به ســتاد تنظیم بازار ارسال شده 

اســت و براســاس آن، به طور متوســط قیمت 

خودروهــای ایران خــودرو 10 درصــد و قیمت 

خودروهای ســایپا 23 درصــد افزایش خواهد 

یافت.

شرایط جدید فروش خودرو 
اعالم شد

عباس قبادی، دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: 

در جلسه روز گذشته ســتاد تنظیم بازار موضوع 

کیفیت خــودرو، تولیــد خودروســازان، روش 

فروش و قیمت گذاری در دستور کار قرار گرفته 

است. طبق تصمیم گیری انجام شده قرار است 

که هر کد ملی امکان ثبت نام یک خودرو داشته 

باشــد و متقاضی نیز نباید سن کمتر از 18 سال 

داشته باشد. همچنین ســند فروش خودرو در 

رهن باقی خواهد ماند و شرایط خودرو در بحث 

احتــکار نیز مورد تأکید اســت و دســتگاه های 

نظارتی نظارت های الزم بر بازار را خواهند داشت. 

هر متقاضی که ظرف سه سال گذشته با کد ملی 

خود اقدام به خریــد خودرو کرده باشــد دیگر 

اجازه خرید نخواهد داشت.

انعکاساخبــار کوتاه اندر احواالت کرونا و پراید 100میلیونی
 به مرگ می گیریم تا به تب راضی شن!

ايران و جهان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

اصالح حداقل دستمزد کارگران این هفته بررسی می شود
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: رئیس ســازمان 
بازرسی گفت: بر اســاس پیگیری های صورت گرفته 
و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد 
شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و 
موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش 
حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

حجت االســالم درویشــیان رئیس ســازمان 
بازرسی کل کشور به ارائه گزارشی از وضعیت بازار 
خودرو پرداخت و گفت: شــرکت های خودروساز 
از اسفند ماه سال گذشــته هیچ اعالمی مبنی بر 
فروش فوری نداشــته اند. در مــرداد ماه 1397 
نیز به مدت یک ســال تصمیم گیری درباره قیمت 
خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده و عماًل شورای 
رقابت از گردونه قیمت گذاری کنار گذاشته شد. با 
این که مدت یک ساله مذکور بیش از 6 ماه است 
که اتمام یافته، شــورای رقابــت همچنان در این 
فرآیند دخیل نیســت؛ در حالی که قیمت گذاری 

پیشــنهادی این شــورا با آنچه به صورت رســمی 
اعالم شده، اختالف فاحش دارد.

وی ادامه داد: در جلســه ای که با وزیر صمت 
برگزار شــد، مقرر شــد این وزارتخانــه اختیارات 
شــورای رقابت در قیمت گذاری خــودرو را با قید 

فوریت همچون گذشته به این شورا بازگرداند.
*اصالح حداقل دســتمزد کارگران در ســال 

1399 در دستور شورای عالی کار
رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور در بخش 
دیگری از ســخنانش با اشاره به پیگیری های این 
سازمان درباره مطالبه افزایش دســتمزد کارگران 
در سال 99 گفت: بر اســاس پیگیری های صورت 
گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، 
مقرر شد شــورای عالی کار در هفته جاری تشکیل 
جلســه داده و موضوع افزایش حداقل دســتمزد 
کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری 

را در دستور کار قرار دهد.

بازگشایی محدود مساجد در شب های قدر
اولویت برگزاری مراسم در فضای باز با رعایت فاصله حداقل یک متر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کشــور درباره برگزاری مراسم پرفیض لیالی 
قدر طی اطالعیه شماره 12 خود تأکید کرد: مراسم معنوی 
قدر در سراسر کشور به جز استان های شدیدا درگیر برگزار 

می شود.
شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشــور درباره 
برگزاری مراسم پرفیض لیالی قدر طی اطالعیه شماره 
12 خود تأکید کــرد: بر اســاس اعالم رســمی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، مراسم معنوی 
شــب های قدر، با همت ائمه محترم جمعه و جماعت 
در سراسر کشور، به استثناء استان های شدیدًا درگیر، 
مانند خوزستان و سایر مصادیقی که ستاد ملی مقابله 
با کرونا، یا کمیته های استانی، متشکل از نمایندگان ولی 
فقیه، اســتانداران و دانشگاه های علوم پزشکی تعیین 

خواهد کرد، برگزار خواهد شد.
در بخشی از این اطالعیه آمده است: »بدیهی است 
این امر به مفهوم بازگشــایی مســاجد و مصلی ها در 
مناطق غیر سفید نخواهد بود و تا اطالع ثانوی، محدود 
و منحصر به شــب های پربرکت قدر است و پس از آن، 
ادامه برگزاری نمازهای جمعــه و جماعت، تابع تدابیر 
ســتاد ملی مقابله با کرونــا در تعیین مناطق ســفید 

می باشد.
متن اطالعیه شماره 12 شورای سیاستگذاری ائمه 

جمعه کشور بدین شرح است:
»اطالعیه شــماره 12 شورای سیاســتگذاری ائمه 

جمعه کشور
برگزاری مراسم معنوی شب های قدر در مساجد و 

مصلی ها
مردم مؤمن و انقالبی ایران اسالمی؛

با اهدای ســالم، ارادت و آرزوی قبولــی طاعات و 
عبادات در ماه مبارک رمضان، به استحضار می رسانیم 
بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، مراسم معنوی شــب های قدر، با همت ائمه 
محترم جمعه و جماعت در سراســر کشور، به استثناء 
اســتان های شــدیدًا درگیر، مانند خوزســتان و سایر 
مصادیقی که ســتاد ملی مقابله با کرونا، یا کمیته های 
استانی، متشــکل از نمایندگان ولی فقیه، استانداران و 
دانشگاه های علوم پزشکی تعیین خواهد نمود، برگزار 

خواهد شد.
بدیهی است این امر به مفهوم بازگشایی مساجد و 
مصلی ها در مناطق غیر ســفید نخواهد بود و تا اطالع 
ثانوی، محدود و منحصر به شب های پربرکت قدر است 
و پس از آن، ادامه برگزاری نمازهای جمعه و جماعت، 
تابع تدابیر ســتاد ملی مقابله با کرونا در تعیین مناطق 

سفید می باشد.
انتظار می رود خواهران و برادران روزه دار و کارگزاران 
مســاجد و مصلی ها، با مراعات کامــل ضوابط تدوین 
شــده که در دســترس عموم قرار دارد و توجــه به آثار 
شرعی مترتب بر هرگونه سهل انگاری در این زمینه که 
موجبات ضمان در برابر آسیب دیدگان را فراهم خواهد 
نمود، برای فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم برای 
پیشــگیری از انتشــار بیماری کووید19، قدرت تعاون 
دینی مؤمنین را به نمایش بگذارند و با قانون پذیری، 
به اطمینان خاطر رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( از 
اهتمام شما بزرگواران در رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی عینیت ببخشند.
در پایان، با عنایت بــه اقامه مجدد نمازهای جمعه 
و جماعت در مناطق ســفید، که با استقبال شما مردم 

شــریف، صحنه هایی زیبا و قابل تحســین از حضور، 
همراه با دقــت و رعایت دســتورالعمل بهداشــتی و 
الزامات ســالمت محیط در مســاجد و مصلی ها را از 
هفته گذشته رقم زده است، پروردگار متعال را شاکریم 
و به کارگشایی دعا، تضرع و توسل شما مردم شریف، 
خصوصًا در شب های پربرکت قدر، برای دفع بال چشم 

امید داریم«.
*جزئیات پروتکل بازگشایی مساجد در شب های 

قدر
معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
دســتورالعمل بازگشــایی مســاجد و برگزاری مراسم 

شب های قدر را ابالغ کرد.
در این بخشنامه که روز دوشــنبه با امضای علیرضا 
رئیســی، معاون بهداشــت، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی ابالغ شــده، آمده است: با توجه به فرا 
رســیدن شــبهای معنوی قدر، اهمیت برگزاری دعا و 
نیایش در این شــبها و فرمایشات مقام معظم رهبری 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین بر اساس جلسه 
21 اردیبهشت 99 مقرر شد که مراسم معنوی شب های 
قدر با رعایت کامل و دقیق راهنماهای بهداشتی و فاصله 
گذاری در مســاجد برگزار شــود و با رعایت مواردی که 
در این ابالغیه آمده اســت، می تواننــد »صرفا« در این 

شب ها این مراسم را برگزار کنند.
بر اساس این بخشنامه،اولویت برگزاری مراسم در 
فضای باز مساجد با رعایت فاصله حداقل یک متر بین 
افراد است. در صورت نبود فضای باز برگزاری مراسم در 
داخل شبستان مساجد با 25 درصد ظرفیت به حالت 
صف نماز با رعایــت فاصله حداقل یــک متر می تواند 

انجام شود.
رعایت تهویه مناســب در محل های بســته مانند 
شبستان الزامی است و اطالع رســانی از سوی هیأت 
امنای مساجد و بســیج محل مبنی بر حضور نیافتن 
بیماران خــاص و بیماری های زمینه ای بــا خطر باال و 

همچنین کودکان و سالمندان در مراسم انجام شود.
همچنیــن از هرگونــه پذیرایــی و توزیــع نذورات 
جدا خودداری شــود و مــدت زمان برگزاری مراســم 
حداکثر باید دو ساعت باشد. بر اساس این بخشنامه، 
جلسات مداحان مشهور می تواند در فضاهای باز مانند 
ورزشگاه ها با 25 درصد ظرفیت و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی برگزار شود.
همچنین از برگزاری مراســم در مساجدی که طبق 
راهنمای فاصله گذاری حداقل امکانات را ندارد خودداری 
شــود. هیأت امنا، روحانی مســاجد و بسیج، مسوول 
نظارت بر حسن اجرای برنامه برگزاری مراسم شب های 
قدر در مساجد هستند. مرکز امور مساجد نیز هماهنگی 
الزم را با مســاجد برای اجرای راهنماهای بهداشتی و 
مفاد این نامه را داشته باشند. حضور تمام افراد در محل 
برگزاری مراسم باید با ماسک و دستکش باشد و افراد 
شرکت کننده الزم است ســجاده، مهر، قرآن، مفاتیح و 
چادر نماز شــخصی )مخصوص بانوان( خود را همراه 

بیاورند.
دانشــگاه های علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی از طریــق معاونت های بهداشــتی دانشــگاه 
نسبت به نظارت دقیق و تشدید بازرســی اقدام کنند. 
البته برگزاری مراســم شــب های قدر در اســتان های 
شدیدا درگیر از جمله خوزستان مشمول این بخشنامه 
نمی شود و در این استانها از برگزاری مراسم خودداری 

می شود.

تشریح جزئیات حادثه شناور کنارک

شهادت 19 تن از کارکنان نیروی دریایی ارتش
هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: روابط عمومی 
نیــروی دریایی ارتــش جمهوری اســالمی ایران 
چگونگی بروز حادثه برای یکی از شــناورهای سبک 
در منطقــه عمومی آب هــای جاســک و چابهار را 

تشریح کرد.
در اطالعیه روابــط عمومی نداجا آمده اســت: 
عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین 
انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای 
نیروی دریایی ارتش در آبهای جاســک و چابهار، 
شناور پشــتیبانی ســبک کنارک دچار حادثه شد 
و تعدادی از دریــادالن نیروی دریایــی به فیض 

شهادت نائل آمدند.
پس از ایــن حادثــه تیم های امــداد و نجات 
دریایی در فاصله کوتــاه در محل حضــور یافته و 
مجروحان و شــهدا را از شــناور تخلیه و به مراکز 
درمانی منتقــل کردنــد. گفتنی اســت نیرو های 
مســتقر در شــناور مذکور رشــادت مثال زدنی در 

نجات جان همرزمان خود به خرج دادند.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعالم کرده: 
تعداد شــهدای این حادثــه 19 تن بــوده و تعداد 

مجروحان نیز 15 نفر است که در وضعیت مناسبی 
به سر می برند.

بر اســاس این گــزارش شــناور حادثه دیده 
کنارک طــی عملیاتی برای بررســی های فنی به 

محل اسکله دریایی منطقه منتقل شده است.
روابــط عمومی نیــروی دریایــی ارتش ضمن 

تســلیت به خانواده های شهدای این شــناور، بر 
آمادگی دفاعی و روحیه شــهادت طلبــی کارکنان 
غیور دریایی ارتــش تأکید و عنوان کرده اســت، 
انتظار می  رود تا بررسی دقیق تیم های کارشناسی 
حاضر در محل حادثــه، از هرگونه گمانه زنی در این 

خصوص پرهیز شود.

آیت هللا رئیسی:

نظام تولید و توزیع خودرو نیاز به جراحی دارد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه 
گفت: به وزیر صمــت گفته ام نظام تولیــد و توزیع 
خودرو در کشــور نیاز به جراحی دارد و نباید در نحوه 
فروش خودرو به گونه ای عمل کرد که هیزمی بر آتش 

داللی باشد.
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی در جلسه دیروز 
شورای عالی قوه قضاییه با تبریک والدت با سعادت 
امام حسن مجتبی )ع(، آن حضرت را جلوه کرامت، 
عقالنیت و ایستادگی در راه خدا و صبر و مقاومت را از 

آموزه های ایشان دانست.
رئیس قوه قضاییــه گفت: مردم ما در شــرایط 
دشوار شیوع ویروس منحوس کرونا با تأسی از امام 
مجتبی )ع(، هم در ایســتادگی در میدان صیانت از 
سالمت جامعه و هم در کمک مؤمنانه به نیازمندان 
و دستگیری و گره گشــایی از زندگی یکدیگر خوش 

درخشیدند.
*قاطع و خستگی ناپذیر با قاچاق مبارزه می کنیم
آیت هللا رئیسی با اشــاره به بیانات مقام معظم 
رهبری دربــاره الزامات و اقتضائــات جهش تولید، 
بر لزوم برنامه ریزی برای اجرای فرامین ایشــان از 
سوی همه دستگاه ها تأکید و سه مأموریت مهم قوه 

قضاییه در این زمینه را تبیین کرد.
رئیــس قــوه قضاییــه »مبــارزه بــا قاچــاق 
ســازمان یافته« را از دغدغه هــای همیشــگی مقام 
معظم رهبری دانست و گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند 
تصمیمات اصولی در بخش های پولی و بانکی است تا 

قاچاق کاال برای قاچاقچی صرف نکند.
آیت هللا رئیســی در همین راستا به نشست اخیر 
خود با مسؤوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره 
کرد و افزود: همه دستگاه ها کارنامه ای در زمینه مبارزه 
با قاچاق دارند، اما ارائه آمار کافی نیست و برای کسب 
توفیق در این زمینه، نیازمند سازوکار های دقیق و یک 
سلســله اقدامات هماهنگ در بخش های مختلف 

اجرایی و اطالعاتی و قضایی هستیم.
رئیس قوه قضاییــه با تأکید بر مبــارزه قاطع و 
خســتگی ناپذیر همکاران دســتگاه قضا با قاچاق 
سازمان یافته و رســیدگی به پرونده های مربوط به 
آن، ابراز امیدواری کرد همه دستگاه ها در پایان سال 
جاری کارنامه قابــل قبولی از تــالش برای کاهش 

قاچاق در کشور ارائه دهند.
آیت هللا رئیســی در این خصوص به واردات بی 
رویه کاال نیز اشــاره کرد و گفــت: واردات بی رویه در 
کشــور از موانع جدی رونق و جهش تولید است و با 
ایجاد مانع برای عرضه محصــوالت داخلی در بازار، 

فضای کسب وکار را مختل می کند.
*دادگاه های تجاری به زودی تشکیل می شوند

رئیس قوه قضاییــه، دومین موضــوع محوری 
بیانات مقام معظم رهبری را »تشــکیل دادگاه های 
تجاری« عنــوان کــرد و گفــت: اگر قاضــی ما در 
دادگاه هــای تجــاری رای خــود را بر اســاس نظر 
کارشناســان بازار و فعاالن اقتصادی صادر کند، بی 

تردید رای او از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
آیت هللا رئیســی با تأکید بر این که نگاه تجاری و 
اقصادی و نگاه متخصصانه به پرونده ها، به تصمیم 
سازی و تصمیم گیری درســت و صدور رای متقن 
کمک می کند و تأثیر مستقیمی بر فضای کسب وکار 
مردم نیز خواهد داشــت، از تشــکیل قریب الوقوع 
دادگاه های تجاری در تهران و مراکز استان ها و برخی 

شهرستان ها خبر داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: این که قاضی از مشورت 
و نظرات کارشناسان استفاده کند، نه خالف استقالل 
قضایی اســت و نــه آن را مخــدوش می کند بلکه 
مشــورت هم از آموزه های دینی مــا و هم از اصولی 
است که در قانون به آن تأکید شده و موجب تقویت 

آرای صادره از سوی قضات می شود.
*جایگزینی اسناد رســمی با اسناد عادی برای 

تثبیت حق مالکیت در دستور کار قوه قضائیه
آیت هللا رئیســی ســومین موضوع مورد تأکید 
مقام معظم رهبری را »حقــوق مالکیت« عنوان کرد 
و با اشاره به دغدغه مندی خود در این زمینه از زمان 
حضــورش در دســتگاه قضایی اعالم کرد: از ســال 
گذشته کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که 
قرار است حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال نظرات 

کارشناسی خود را درباره این موضوع ارائه کند.
رئیس قوه قضاییه، »جایگزینی اسناد رسمی با 
اســناد عادی« را از محوری ترین مسائل در تثبیت 
مالکیــت دانســت و از معاونت حقوقی دســتگاه 
قضا خواســت که این موضوع را تا حصول نتیجه 
پیگیری کند تا با عملیاتی شــدن هرچه ســریع تر 
این کار، مشــکالت مربوط به تثبیــت مالکیت در 

کشور برطرف شود.
*نظام توزیع و تولید خودرو نیازمند جراحی است

آیت هللا رئیســی در همین زمینه به دغدغه مردم 

از افزایــش قیمت خودرو اشــاره کرد و با اشــاره به 
نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف کننده از این 
وضعیت، تأکید کــرد: نظام تولیــد و توزیع خودرو 
نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای 

شعله ور شدن آتش دالالن شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که امروز اصالح 
وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر 
شــد: به وزیر پرتــالش صمت گفتم که الزم اســت 
نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه های 

مختلف مورد بازنگری قرار گیرد.
*دستگاه قضا قاطعانه با اخاللگران برخورد کرده، 

اما الزم است نظامات دالل پرور اصالح شود
آیت هللا رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان 
در رسانه ها می گویند باید با دالالنی که نظام تولید و 
نظام بازار را مختل می کنند برخورد شود و مردم هم 
می بینند که دســتگاه قضایی قاطعانه با اخاللگران 
نظام تولید و توزیــع و نظــام ارزی و پولی و بانکی 
برخورد می کنــد، اما ایــن برخورد هــا اصالح کننده 

نظامات نیست.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان 
کرد که تا دولت اقدام به اصالح برخی ســازوکار های 
اجرایی نکند، از درون نظام هــای مالی و بانکی و ارز 
و طال و همچنین نظام تولید و توزیــع، افراد دالل و 

اخاللگر بیرون می آید.
آیت هللا رئیسی به استقبال گسترده مردم از بازار 
بورس اشــاره کرد و ادامــه داد: امــروز رونق گرفتن 
بازار بورس برای همه نشــاط  آور است، ولی اگر این 
نقدینگی در این بازار به ســمت تولید نرود و بورس 
بازی و آفــات آن مــورد توجه قرار نگیــرد، طبعا در 
آینده مشکل آفرین خواهد بود که یکی از تبعات آن 

افزایش پرونده های قضایی است.
*با وجود تالش آمریــکا، امروز ابتکار عمل در 

دست مجاهدان در میدان منطقه است
رئیــس قــوه قضاییــه در بخش دیگــری از 
ســخنانش با اشــاره به اظهارات آمریکایی ها برای 
الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی گفت 
که چنیــن اقدامی قطعًا موجب شــکل گیری یک 
انتفاضه جدید در سراســر ســرزمین های اشغالی 
و منظقه می شــود که آمریکا و اشــغالگران قدس 

شریف را پشیمان خواهد کرد.
آیت هللا رئیسی تصریح کرد: اگر تا دیروز میز های 
مذاکره تعیین کننده مســائل مربوط به فلسطین و 
منطقه بود، امروز ابتکار عمل در دست جبهه مقاومت 
و مجاهــدان در میدان اســت و آن ها هرگــز اجازه 
نمی دهند تصمیمات و نیت های پلید مســتکبران 

تحقق یابد.

وزیر صنعت برکنار شد
حکم روحانی برای سرپرستی »مدرس خیابانی«

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس جمهور با 
صدور حکمی حســین مدرس خیابانی را به عنوان 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب 

کرد.
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور با 
صدور حکمی حســین مدرس خیابانی را به عنوان 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب 

کرد.
متن حکم روحانی به این شرح است:

»بسم هللا الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

براســاس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت 
به مراتب تعهد و ســوابق مدیریتی ارزشــمندتان 
در حــوزه صنعت و بازرگانی، بــه موجب این حکم 
جناب عالی را به سرپرستی »وزارت صنعت، معدن 

و تجارت« منصوب می نمایم.

انتظــار دارد نظــر به ضــرورت توجــه ویژه به 
جهش تولید که در شــرایط تحریم هــای ظالمانه 
موجب ارتقــاء اقتدار و عــزت ملی خواهــد بود، 
ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل 
مؤثر با دســتگاه های ذیربط اعم از بخش دولتی 
و غیردولتی و صرف تمام تــوان و وقت خود را نیز 
با بهره گیری از ظرفیت مجموعــه همکاران و آرای 
صاحب نظران نســبت به مدیریت بــازار و تأمین 
کاالهای اساسی، ســاماندهی قیمت خودرو، رفع 
موانــع تولید و تعمیق ســاخت داخــل، کمک به 
توســعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و 

کار اقدام نمایید.
توفیق شــما را در خدمت به ملت شریف ایران 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی، با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت 

تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم«.

پیش از این رضا رحمانی این مســوولیت را بر 
عهده داشت.

گفتنــی اســت حســین مــدرس خیابانــی 
دانــش آموخته دانشــگاه علــم و صنعــت ایران 
اســت. وی حدود 17 ســال در وزارت بازرگانی در 
مســوولیت هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی 
داخلــی، مدیــرکل برنامه ریــزی وزارت بازرگانی، 
مدیر کل تأمین و توزیع کاال، مدیر کل دفتر تنظیم 
بازار، هیأت مدیره شــرکت بازرگانی دولتی ایران و 
همچنین نزدیک به 10 ســال به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیأت مدیره چنــد واحد تولیدی و صنعتی 
از جمله شــرکت های ســیمان زنجان، ســیمان 
فیروزکوه، مجتمع فوالد خراســان، موتور ســازان 
)تراکتورسازی ایران(، ســیمان مازندران، سیمان 
غرب و شرکت توســعه صادرات را در کارنامه خود 

دارد.
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توزیع 600 بسته غذایی 
از سوی مرکز نیکوکاری 
امامزاده محمد)ع( نهاوند

هگمتانــه، گروه شهرســتان: مســؤول مرکز 
نیکوکاری امامزاده محمد)ع( نهاوند از توزیع 600 

بسته غذایی به نیازمندان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، وهاب رضایی مفرد اظهار 
کرد: به مناسبت میالد امام حسن مجتبی)ع(، 
سفره های مهربانی به نام کریم اهل بیت )ع( و 

با همت خیرین نهاوندی، گشوده شد.
وی گفت: در سومین مرحله طرح دست های 
مهربانی، ســفره های آســمانی، کرامت انسانی، 
آســتان مقدس محمــدی و علــوی نهاوند، 600 
بسته معیشتی غذایی به ارزش ریالی هر بسته 2 
میلیون و 500 هزار ریال بین نیازمندان توزیع شد.
مســؤول مرکز نیکوکاری امامزاده محمد)ع(
نهاوند گفت: این بسته ها با مشــارکت خیرین، 
مرکز افــق، گروه جهــادی عمار، گــروه جهادی 
بسیج دانشجویی سردار شهید محسن امیدی، 
گروه جهادی حضرت فاطمه زهرا )س(، هیأت 
حسینی شاهزاده محمد )ع(، هیأت شاه نجف، 
مؤسســه خیریه ایثار، شــرکت لبنیــات آوش، 
شرکت لبنیات مشکاد، شــرکت کشت و صنعت 
نگین از سوی مرکز نیکوکاری شاهزاده محمد و 

علی )ع( نهاوند تهیه و توزیع شد.
وی گفــت: در این طرح به همــت خیرین 6 
راس گوســفند با نیت تعجیل در فــرج آقا امام 

زمان )عج( قربانی شد.
رضایی مفرد افزود: بســته های غذایی مرحله 
ســوم، شــامل برنج، روغن، ماکارونی، ســویا، 
عســل، پنیر، قند، چای، نمک، مرغ و گوشــت 

قربانی و دستکش یکبارمصرف است.
وی ادامــه داد: بــه منظور حمایت از اقشــار 
نیازمند جامعه، تا کنون سه مرحله از طرح انجام 
شــده و با همت خیرین ســفره های آســمانی 

همچنان گشوده خواهد بود.
رضایی مفرد در گفتگو با فارس خاطرنشان کرد: 
خیرین می توانند کمک های خود را به شماره کارت 
6037997950143082 بــه نام مرکــز نیکوکاری 
آستان مقدس شاهزاده محمد )ع( واریز یا به دفتر 
مدیریت آستان تحویل داده و جهت هماهنگی با 

شماره 09188191788 تماس بگیرند.

توزیع 406 جلد درسنامه 
دوره ابتدایی بین 

دانش آموزان نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســتان: معــاون آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش نهاونــد از توزیع 406 
جلد درسنامه دوره ابتدایی بین دانش آموزان این 

شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه، محســن موســیوند 
اظهار کرد: بــه منظور ارائه خدمات آموزشــی به 
دانش آمــوزان دوره ابتدایی که به هــر دلیل به 
شبکه شاد دسترســی ندارند 406 درسنامه بین 

آنها توزیع شده است.
وی گفــت: با راه اندازی شــبکه شــاد بیش 
از 95 درصد دانش آمــوزان دوره ابتدایی به این 
پیام رسان پیوستند و برنامه های آموزشی خود را 

که از طریق معلمان ارائه شده اند دریافت کردند.
معاون آمــوزش ابتدایی آمــوزش و پرورش 
شهرســتان نهاوند افزود: در این بین تعدادی از 
دانش آموزان به دلیل نداشتن گوشی هوشمند و 
یا نبود اینترنت از مطالب آموزشی محروم مانده 
بودند که به منظور رفع این مشــکل و در راستای 
عدالت آموزشــی درســنامه کالس هــای اول تا 

ششم در اختیار ما قرار داده شد.
وی افــزود: با توجه بــه اینکه قبال از ســوی 
مدیران مــدارس، دانش آموزانی که نتوانســته 
بودنــد به شــبکه شــاد دسترســی پیــدا کنند 
شناسایی شده بودند لذا درسنامه ها در کمترین 

زمان در اختیار آنان قرار گرفت.
موســیوند در گفتگو با فارس، افزود: با توجه 
به اینکه قرار است هفته آینده مدارس بازگشایی 
شــوند مشــکالت درســی دانش آموزان برابر با 

درسنامه پیگیری می شود.

خبــــــــر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار:
محل جمع آوری کودمرغی 

سالمت مردم بهار 
را تهدید می کند

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان بهار با بیان اینکه برخی 
دالالن، کــود مرغی را بــا هدف فــروش، ابتدا در 
زمین های حاشــیه شــهر جمــع آوری و نگهداری 
می  کنند، گفت: ایــن فرایند عالوه بر انتشــار بوی 
نامطبوع، سالمت ســاکنان این شهرستان را تهدید 

می کند.
به گــزارش هگمتانه، معصومــه پارچیان بیان 
کرد: کشــاورزان بهاری برای کشت سیب زمینی از 
کود مرغی اســتفاده می کنند و آنها پس از خرید 
بی درنگ نسبت به پخش آن در زمین کشاورزی 

اقدام می کنند.
وی اضافه کرد: اما در این میــان عده ای دالل 
و ســودجو پیش از رســیدن فصل کشــت سیب 
زمینی و استفاده از کود، اقدام به خرید کود مرغی 
از شهرستان های شــمالی و انتقال و ذخیره آن در 

زمین های این شهرستان می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بهار ادامــه داد: این افــراد کود مرغی را با ســایر 
کودها و خاک مخلــوط کــرده و آن را زیر آفتاب 
پهن می کنند تا خشــک شــود که این کار موجب 
آلودگی محیط زیست، انتشار بوی نامطبوع، تجمع 
حشرات موذی و انتقال بیماری های مشترک بین 

انسان و دام می شود.
پارچیان ادامــه داد: با وجود هشــدار مکرر به 
سودجویان اما همچنان شاهد این تخلف و تبدیل 
شدن شهرستان بهار به کانون آلودگی هستیم هر 
چند جریمه های پیش بینی شــده برای متخلفان 

نیز بازدارنده نبوده است.
وی ادامــه داد: تمامــی پرونده هایــی که در 
این باره تشــکیل و به مرجع قضایی تحویل شده 
منجر به صدور رای محکومیت علیه متخلف شده 
و تاکنــون تبرئه نداشــتیم و به تازگــی فردی به 

پرداخت سه میلیون تومان جریمه محکوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
بهار ادامــه داد: خودروهای حامــل کود مرغی در 
نزدیکــی میدان نیایــش روبه روی دامپزشــکی 
پارک کرده و کود را به دالالن می فروشند بنابراین 
با تصمیــم فرمانــدار بهار مقرر شــد کــه در این 
محل تابلوی توقف ممنوع نصب شــده و نیروی 
انتظامی با فروشندگان کود مرغی در این خیابان 

برخورد کند.
پارچیــان در گفتگو بــا ایرنا، تصریــح کرد: با 
توجه به اینکه دالل ها کودمرغی را برای خشــک 
شــدن بر روی زمین پهــن می کننــد در صورت 
بارندگی شــیرابه آن بر روی زمین جریان یافته و 
عالوه بر به نمایش گذاشتن چهره ای نازیبا از این 
منطقه می تواند عامل انتشار بوی نامطبوع و ناقل 

بیماری باشد.

جلوه های کمک مؤمنانه در مالیر
هر شب هزار نفر اطعام 

می شوند
توزیع 1000 بسته غذایی از طرف آستان قدس

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس ستاد مردمی 
مقابله با کرونا در شهرســتان مالیر گفت: 3 هزار و 
500 بسته غذایی در مرحله دوم رزمایش مؤمنانه 
بین خانواده های نیازمند توزیع شد و هر شب هم 

هزار نفر با غذای گرم اطعام می شوند.
به گزارش هگمتانه، حجت االســالم محمدباقر 
برقراری اظهار کرد: 5 هزار خانواده نیازمند یا آسیب 
دیده از کرونا در مالیر شناسایی شده که در مرحله 
نخست رزمایش کمک مؤمنانه به 2 هزار خانواده 
با توزیع بسته های غذایی به ارزش هر بسته 300 

هزار تومان کمک شد.
وی بیان کرد: در مرحله دوم رزمایش مصادف 
با میــالد کریم اهل بیــت)ع( هم 3 هــزار و 500 
بســته غذایی به ارزش 500 میلیــون تومان بین 

خانواده های نیازمند توزیع شد.
امــام جمعه مالیــر از اجــرای مرحله ســوم 
رزمایش کمک مؤمنانه به مناســبت عید ســعید 
فطر خبــر داد و افــزود: در این مرحلــه به هر 5 
هزار خانواده شناســایی شده، بســته غذایی داده 

می شود.
حجت االسالم برقراری اعالم کرد:در کنار ستاد 
مردمی مقابله با کرونا برخی مؤسسات خیریه هم 
با تهیه بسته های معیشتی به خانواده های نیازمند 
کمک کرده و اوقــاف و امور خیریه هــم از محل 
موقوفه های مرتبط بسته های غذایی و غذای گرم 

را بین خانواده های نیازمند توزیع کرده است.
رئیس ســتاد مردمی مقابله با کرونا در مالیر 
گفت: با مدیریت ســازمان تبلیغات اسالمی هم 
هر شب هزار وعده غذای گرم بین نیازمندان توزیع 
شده که هزینه آن را کارکنان دســتگاه های اداری 

شهرستان تأمین می کنند.
برقراری بیــان کرد: نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در شهرســتان مالیــر هم در مــاه مبارک 
رمضان، هزار بســته غذایی را به نیازمندان هدیه 

کرد.
وی در گفتگو با تســنیم مطرح کرد: مواسات 
جزء آرزوهایی اســت که در صلوات شــعبانیه از 
خداوند متعال درخواست می شــود و امسال این 
توفیق نصیب مردم شده تا در ماه رحمت خداوند، 

همه جامعه در کار خیر سهیم شوند.

خبــــــــر
فرماندار اسدآباد تأکید کرد:

تا پایان سال همه کارخانه ها در چرخه تولید

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد 
گفت: با توجه به نامگذاری امســال به نام »جهش 
تولید« باید معادن و کارخانه های راکد و نیمه فعال 
و تملک شده در راســتای نقش آفرینی در تولید و 
اشــتغال به چرخه تولید بازگردند و تا پایان ســال 
هیچ کارخانــه راکد و نیمه فعال و تملک شــده در 

شهرستان نداشته باشیم.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی یکشنبه 
21 اردیبهشــت ماه در دومین کارگروه اشــتغال 
و ســرمایه گذاری سال 99 شهرســتان اسدآباد، 
اظهــار کــرد: اداره صنعــت، معــدن و تجارت 
شهرستان موظف اســت ظرف 10 روز آینده کلیه 
معادن و کارخانه های راکد و نیمــه فعال تملک 
شــده شهرســتان را برای پیگیری مرتفع شدن 
مشکل این واحدها و بازگشــتن به چرخه تولید 

به فرمانداری معرفی کند.
وی با اشــاره به وجود تعــدادی متقاضی در 
رابطه بــا کشــتارگاه صنعتی طیور تملک شــده 
و یکــی از واحدهــای صنایــع تبدیلــی تعطیل 

شهرســتان در راســتای وارد کردن این واحدها 
به چرخــه تولیــد تصریح کــرد: انتظار اســت 
دستگاه ها برای فعال شــدن و وارد چرخه تولید 
شــدن دوباره کارخانه های راکد و تملک شده در 
مســیر تولیدکنندگان ســنگ اندازی نکرده و در 

راستای تولید کمک کنند.
درویشــی با تأکید بــر اینکه دســتگاه های 
اجرایی و ذی ربط تمام توان خود را در تســهیل 
امــور کارآفرینــان و تولیدکننــدگان بگذارنــد، 
خاطرنشــان کرد: از مدیری که مانع برای تولید 
ایجاد کند، نخواهیم گذشــت و دســت مدیرانی 

که در این راستا کمک کنند را می بوسیم.
وی در ادامه ســهمیه امســال طــرح کارورزی 
شهرســتان را 71 نفر برشــمرد و یادآور شد: سال 
گذشــته 1836 نفر توسط دســتگاه ها در سامانه 
رصد ثبت شــده که در این راســتا بــا 134 درصد 
تحقق کلیه دســتگاه ها به غیر از دو دستگاه راه و 
شهرسازی و پارک علم و فناوری موفق به ثبت 100 

درصد و بیش از 100 درصدی سهمیه خود شدند.
فرمانــدار بــا بیــان اینکه ســهمیه امســال 
دســتگاه های اجرایی در بحث اشــتغال 1389 
نفر بوده و تاکنــون از این تعداد ســهمیه تعهد 
شــده 70 نفر محقق شده اســت، تصریح کرد: 
تعداد بیمــه شــدگان تأمیــن اجتماعــی این 
شهرســتان در ســال گذشــته 439 نفر بوده که 
در ســال جاری نیز طی کمتر از دو ماه از ســال 
تاکنون پنج نفر برای نخســتین بار بیمه تأمین 

اجتماعی شده اند.
وی بیان کرد: تســهیالت اشــتغال روستایی 

شهرستان در سال گذشــته افزون بر 27 میلیارد 
و 700 میلیون تومان بود که از این میزان سهمیه 
23 میلیارد و 227 میلیون تومان توســط ســه 
دســتگاه اجرایی اداره صمت، میــراث فرهنگی، 
جهاد کشــاورزی و دســتگاه های حمایتی کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، بنیاد شــهید و بهزیستی 

برابر با 84 درصد جذب شده است.
درویشی عدم اطالع رسانی و ناقص و تکمیل 
نشــدن برخی از پرونده ها در سال 97 را از دالیل 
جذب نشدن کامل تسهیالت اشــتغال روستایی 
شهرستان دانســت و گفت: با اطالع رسانی های 
الزم بخشداری ها در روستاها با شعار »هر روستا 
یک شــغل« قرار اســت با آگاه ســازی امسال 
بیشتر و فراتر از سال گذشته در جذب تسهیالت 

اشتغال روستایی شهرستان اقدام شود.
*کلنگ زنی کارخانه کاغذ اســدآباد تا پایان ماه 

رمضان
وی در ادامــه از کلنــگ زنی پــروژه کارخانه 
کاغذ ســنگ از آهــک اســدآباد تا پایــان ماه 
مبارک رمضان خبــر داد و اعالم کــرد: تا پایان 
ماه مبارک رمضــان عملیات اجرایی ســاخت و 
احداث گلخانه 120 هکتاری آهوتپه شهرســتان 

نیز انجام خواهد گرفت.
درویشــی همچنین از آغاز ســاخت عملیات 
اجرایــی گلخانــه 40 هکتــاری بهراز خبــر داد و 
تصریح کرد: بهره برداری از ایــن گلخانه ها برای 
1440 نفــر و کارخانه کاغذ برای 30 نفر اشــتغال 

ایجاد خواهد کرد.
وی اظهار کــرد: در ســند توســعه راهبردی 

اســتان طی ســال 98 تا 1400 در بــازه زمانی 
سه ساله 200 هکتار کشــت گلخانه ای در سطح 
اســتان هدفگذاری شــده که ســهمیه اسدآباد 
از ایــن میــزان برنامه ســند راهبردی هشــت 
هکتار بوده امــا با توجه به کلنــگ زنی دو طرح 
گلخانه ای 40 هکتاری بهراز و 120 هکتاری سال 
گذشته آهوتپه شهرســتان و به طور قطع با آغاز 
عملیات اجرایی و تکمیل و بهره برداری این دو 
طرح بزرگ گلخانه ای اســدآباد بیش از سهمیه 
تعهد شــده خود را محقق خواهد کــرد و با این 
روند اســدآباد می تواند قطب گلخانه ای اســتان 

باشد و در این امر نقش آفرینی کند.
وی میزان فضای گلخانه ای شهرســتان را در 
حال حاضــر 23 هکتار برشــمرد و تصریح کرد: 
در سند چشــم انداز ســهمیه تعهد سال گذشته 
شهرســتان هشــت هکتار بوده که از این میزان 
ســهمیه تعهــد 7.5 هکتــار برابر بــا 90 درصد 

اجرایی شده است.
درویشــی ســهمیه تعهد امســال شهرستان 
در بحث احــداث گلخانه را هشــت هکتار عنوان 
کرد و گفت: شــهرک گلخانه ای پردیس اسدآباد 
شــامل 21 هکتار دارای 30 واحــد قطعه بندی 
شــده بوده که از این تعداد در حــال حاضر 18 

واحد فعالیت دارند.
به نقل از ایســنا، وی در پایان با اشــاره به عدم 
حضــور برخــی از مدیــران در کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری شهرستان تأکید کرد: هیچ جلسه ای 
باالتر از جلســه اشــتغال نبوده و عذری برای عدم 

حضور در جلسه توسط مدیران پذیرفتنی نیست.

مجمع خبرنگاران »بهار« راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی شهرســتان بهار در نشست هم 
اندیشی با خبرنگاران شهرستان از راه اندازی مجمع 

خبرنگاران این شهرستان خبر داد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار، حبیب 
شهنوازیان اهمیت عرصه خبر و رسانه را متذکر شد 
و گفت: در حوزه خبر و رســانه باید آسیب شناسی 

شود.
وی افــزود: بــه زودی شــورای روابــط عمومی 
متشــکل از خبرنگاران و مســؤولین روابط عمومی 
ادارات و همچنین شورای اطالع رسانی به عنوان مرکز 

هدایت فرهنگی در شهرستان تشکیل می شود.
وی بر همکاری ادارات بــا خبرنگاران تأکید کرد 
و گفت: با ساماندهی خبرنگاران و انسجام بیشتر 
بین آنها شاهد پوشش خبری و رسانه ای مطلوبی 
در شهرســتان خواهیم بود و برگــزاری دوره های 
آموزشــی تخصصــی خبرنــگاری، حضــور قوی 
خبرگزاری ها در شهرســتان و ارتبــاط با مطبوعات 
مرکز اســتان و حمایــت کلی از رســانه و توجه به 
مطالبات صنفی حوزه رســانه در بخــش اجرایی 
از برنامه های مهم اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

خواهد بود.
در ادامه فرماندار بهار با اشــاره به شعار سال با 
عنوا«جهش تولید« گفت: با توجه به شــعار سال 
باید بیش از 90 درصــد فعالیت ها در این راســتا 

متمرکز شود.
احسان قنبری اداره ارشاد اسالمی را خانه دوم 
خبرنگاران دانســت و گفت: خبرنــگاران برای حل 
مشــکالت باید ارتباط خود را با ایــن اداره تقویت 
کرده و مشــکالت خود را با اداره ارشــاد در میان 

بگذارند.
وی اظهار کرد: شهرستان بهار را در بهار محصور 
نکنید و با تعصب خاص عمل نکنیــد و باید فراتر 

از شهرستان عمل کنیم تا شهرستان بتواند جایگاه 
خود را در استان در یابد.

فرمانــدار بهــار اظهــار کــرد: طبق برخــی از 
دســتورالعمل ها در ســال 99 باید صرفه جویی در 
برخی موارد را جدی بگیریم و ما مجبوریم در حوزه 
مطبوعات صرفه جویی کنیم و اشتراکات کم خواهد 
شــد ولی قطع اشــتراک به هیچ عنوان نخواهیم 

داشت.
در ادامه مجیــد ملکیان رئیــس هیأت مدیره 
خانه مطبوعــات اســتان همدان گفــت: به دلیل 
عدم حمایت دولت از رســانه های شناسنامه دار و 
مطبوعات مشــکالت فراوانی حاصل شد و فضای 
مجازی بــه صورت قارچ گونه رشــد کــرده و هیچ 
ارگانی نمی تواند جلــوی افسارگســیختگی آن را 

بگیرد.
مجید ملکیان اظهار کرد: خبرنگاران باید مطالبه 
گر باشــند و به هیچ وجه هیچ ارگان دولتی اجازه 
شکایت از خبرنگاران را بدون اجازه استاندار ندارد و 

ما هم پیگیر مطالبات شما خواهیم بود.
وی گفت: مدیری که رســانه ای نباشــد مدیر 
نیســت چون از وظایف مدیریت اطالع رســانی و 

ارائه گزارش های عملکردی خود است.
وی با تأکید بــه خبرنگاران در مــورد پیگیری 
مطالباتشان گفت: خبرنگاران باید سعی کنند اول 
جایگاه خود را در شهرستان تثبیت کنند که ارتباط 
با خبرگزاری های بزرگ و همچنین ایجاد تشــکل 

مطبوعاتی می تواند در این امر مؤثر باشد.
وی اظهار کرد: ارگان هــا و ادارات دولتی مبلغی 
به عنوان بودجه فرهنگی دارند که باید بر هزینه کرد 
آنها در این زمینه تأکید شود و این مهم می تواند در 

شورای اطالع رسانی تدوین و مصوب شود.
در ادامه معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان گفت: شهرستان 
بهار 5 درصد از ســهم رسانه ای اســتان را به خود 
اختصــاص داده که تعــداد وبگاه هــای مجوز دار، 
نشــریات، تعــداد دکه هــای روزنامه فروشــی و 

خبرنگاران عضو خانه مطبوعات شاخص ما در این 
باره هســتند که باید این عدد در سال جدید به ده 

درصد برسد.
فروتــن اضافــه کــرد: پایگاه هــای خبری و 
مطبوعــات دارای مجــوز می تواننــد در ســامانه 
اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد مراجعه و 
از تســهیالت مربوط به بیمــاری کرونا اســتفاده 
کننــد  و همچنین بــا مراجعه به وبــگاه فرهنگ و 
ســامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 

تسهیالت ویژه آن استفاده کنند.
وی تصریح کــرد: دســتگاه ها و ادارات دولتی 
موظفند مطالبــات خبرنــگاران را پرداخت کرده و 
با توجه به تأکید اســتاندار نباید اشتراک روزنامه 

ادارات قطع شود.
فروتن خاطرنشــان کــرد: همه دســتگاه ها 
موظفنــد آگهی های دولتــی را از طریق ارشــاد 
جذب کنند و این آگهی ها بین رسانه ها با توازن 

و عدالت تقسیم شود.

کشف بیش از 53 کیلوگرم موادمخدر در همدان
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
استان همدان از کشف بیش از 53 کیلوگرم تریاک 
و مواد روانگردان شیشه در چهار عملیات پلیسی در 

این استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سردار بخشــعلی کامرانی 
صالح روز یکشــنبه در تشــریح این خبر گفت: با 
تالش هــای اطالعاتی چند ماهه پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر اســتان همدان بر روی یک باند قاچاق 
و توزیع مواد روان گردان از نوع شیشــه مشخص 
شــد، این باند قصد انتقــال مــواد روان گردان از 
استان های مرکزی به استان همدان - شهرستان 

مالیر دارد.
وی افزود: با اشــراف اطالعاتی ایجاد شده در 
عملیات مشــترک کارکنان پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر اســتان همدان و شهرســتان مالیر، خودرو 
متهمان در ورودی این شهرســتان شناسایی و در 
بازرســی از آن،10 کیلوگرم روان گردان شیشــه با 
لفافه کشف و یک متهم در این خصوص دستگیر 

و یک دستگاه خودرو سواری نیز توقیف شد.
فرمانده انتظامی اســتان همدان بیان کرد: در 

عملیات دوم در پی تالش هــای اطالعاتی کارکنان 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، یک باند 
قاچاق که اقدام به انتقال مواد مخدر از استان های 

جنوبی به استان همدان می کرد شناسایی شد.
ســردار کامرانی صالح اضافه کرد: بــا توجه به 
اشراف اطالعاتی ایجاد شده، کارکنان پلیس مبارزه 
با موادمخدر اســتان با همکاری کارکنان انتظامی 
شهرســتان مالیر در یــک اقــدام عملیاتی منزل 
متهمان را شناســایی و در بازرســی از آن، 18 کیلو 
گرم تریاک با لفافه کشــف و یک متهــم در این 

رابطه دستگیر شد.
*کشــف بیــش از 18 کیلوگــرم تریــاک در 

کبودرآهنگ
فرمانده انتظامی اســتان همــدان همچنین از 
کشــف تریاک در کبودرآهنگ خبر داد و گفت: با 
تــالش اطالعاتی کارکنــان پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر همــدان با همــکاری پلیس آگاهــی، باند 
قاچاق مواد مخدری که قصد انتقال مواد مخدر از 
استان های جنوبی به استان های غربی را داشتند 

شناسایی شدند.

ســردار کامرانی صالــح افزود: با هوشــمندی 
مأمــوران و در یک اقــدام عملیاتی بــا همکاری 
کارکنــان انتظامی شهرســتان کبودرآهنگ خودرو 
متهمــان در خروجی این شهرســتان شناســایی 
و در بازرســی از آن، 18 کیلو و 500 گــرم تریاک با 
لفافه کشف، یک دستگاه خودرو توقیف و 2 متهم 
دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی 

شدند.
*کشف هفت کیلوگرم مواد مخدر در رزن

وی گفت: در راســتای برخــورد قاطعانه با توزیع 
کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان رزن با انجام کار دقیق 
اطالعاتی، یکی از فروشندگان و توزیع کنندگان مواد 

مخدر را در این شهرستان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی اســتان همدان افزود: متهم 
در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و در بازرسی 
از مخفیگاه وی، هفت کیلوگرم مــاده مخدر از نوع 
گل کشف و نامبرده پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضائی شد.
ســردار کامرانی صالح خاطرنشــان کرد: سال 

گذشــته حدود پنج تن و 500 کیلوگرم موادمخدر 
در این استان کشف و ضبط شده و 73 باند فعال 
در تهیه و توزیع موادمخدر در همدان منهدم شدند 
و 106 دستگاه خودرو و 43 دستگاه موتورسیکلت 

توقیف شد.
به نقــل از ایرنا، وی افزود: یــک هزار و 400 
طرح پاکســازی نقاط آلوده به مواد مخدر سال 
98 اجرا شــد و چهــار هــزار و 462 قاچاقچی، 
توزیع کننده و فروشــنده به همراه 6 هزار و 800 

معتاد دستگیر و جمع آوری شدند.

شهرستان



در اجرای مقررات ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با استناد به ماده 208 و ماده 247 الحاقی، و آخرین اصالحیه های 
مربوطه، بدینوسیله آراء قطعی مالیات بر ارزش افزوده به مؤدی محترم آقای حمیدرضا کاوه به شماره ملی 0065143132  
بشرح جدول ذیل ابالغ می گردد، لذا مقتضی است ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به واحد حسابرسی مالیات 
بــر ارزش افــزوده کد 0921-24 به آدرس: همدان -  بلوار 15 فروردین - کوچه شــهید احد نوری -  اداره مالیات بر ارزش 
افزوده،  طبقه اول مراجعه نموده و نســبت به پرداخت یا ترتیــب پرداخت بدهی مالیاتی خود و بهره مندی از فرصت ایجاد 
شده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی، وفق مقررات مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت تعیین شده 

اقدامات قانونی بعدی بعمل می آید.

م.الف  225 

دورهسال
شماره 

رأی
تاریخ رأی

درآمد مشمول قبل از 
رأی )ریال(

عوارض )ریال(مالیات )ریال(
درآمد مشمول پس از 

صدور رأی )ریال(
عوارض )ریال(مالیات )ریال(

13881329871398/10/1279/454/5521/191/8181/191/81879/454/5521/191/8181/191/818

13882329881398/10/12395/463/0885/931/9465/931/946395/463/0885/931/9465/931/946

13883329891398/10/125/922/011/21888/830/16888/830/1685/922/011/21788/830/16888/830/168

13884329901398/10/1228/426/169/704426/392/546426/392/54628/426/169/704426/392/546426/392/546

13891329831398/10/1232/526/314/940487/894/724487/894/72432/526/314/940487/894/724487/894/724

13892329841398/10/1238/119/170/312571/787/555571/787/55538/119/170/312571/787/555571/787/555

13893329851398/10/1214/118/064/167211/770/963211/770/96314/118/064/167211/770/963211/770/963

13894329861398/10/12106/782/4661/601/7371/601/737106/782/4661/601/7371/601/737

13901329911398/10/12191/608/5054/215/3873/448/953191/608/5054/215/3873/448/953

13902329921398/10/12232/504/1715/115/0924/185/075232/504/1715/115/0924/185/075

13903329931398/10/12372/513/9328/195/3076/705/251372/513/9328/195/3076/705/251

13904329941398/10/12745/898/67716/409/77113/426/176745/898/67716/409/77113/426/176

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان همدان 

اداره کل زندانهای اســتان همدان در نظر دارد دســتمزد طبخ غذای زندانهای تابعه )زندان مرکزی همدان، اردوگاه کاردرمانی، کانــون اصالح و تربیت و 
بازداشتگاه، زندان مالیر ،زندان نهاوند  و زندان تویســرکان( را برای مدت 11 ماه از مورخه 1399/03/01 الی 01/31/ 1400 ازطریق مناقصه عمومی واگذار نماید 
لذا از افراد حقیقی و حقوقی که دارای سوابق مرتبط درامرپخت غذادر بیمارستانها ،دانشگاهها وپادگانها وزندانها بوده و دارای صالحیت الزم از مراجع رسمی کشور 
و  همچنین  عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( نیز باشند  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اســنادمناقصه از 9 صبح روزیکشنبه مورخ 99/2/21 
لغایت  9 صبح روز شنبه مورخ 99/2/27به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت واز10 صبح روز شنبه مورخ 99/2/27 لغایت 9 صبح 
روز یکشنبه مورخ 99/3/11 پیشنهاد قیمتی خودرادرسامانه فوق بارگذاری و به صورت دستی تا ســاعت 9 صبح تحویل دبیرخانه اداره کل زندانها نموده و رسید 

دریافت نمایند. ) تحویل دستی پاکت ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا ارجاع کار به دبیرخانه الزامی است(
  زمان بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 99/03/11  وبا وجود یک شرکت کننده  نیز بازگشایی قابل انجام  است .

) جهت شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت الزاما باید اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( دریافت شده باشد در غیر این صورت امکان بارگذاری و 
اعالم قیمت در سامانه وجود نخواهد داشت.( 

طریقه اعالم قیمت : دستمزد طبخ غذا برای یک نفر در روز )صبحانه ، ناهار ، شام ( وماهانه و قیمت کل رادرسامانه بصورت فر مول زیر قید نمایید.
فرمول و محاسبه قیمت :           قیمت کل =334 ×  قیمت روزانه × 7400

شایان ذکر است تعداد 7400 نفر میانگین پخت غذای روزانه می باشد و بر اساس آمار زندانیان این تعداد نوسان خواهد داشت لذا مبلغ پرداخت شده بر اساس آمار 
واقعی خواهد بود . 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 340.000.000  ریال می باشد که به دو صورت :الف(ضمانت نامه بانکی ب( واریز وجه نقد قابل ارائه است. 
 حساب شبای شماره IR 97010000 4065013107730084 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان های استان همدان جهت واریز وجه نقد  معرفی می گردد.

 الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست کلیه اسناد مناقصه : پاکت الف  : حاوی اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزی -  پاکت ب : حاوی اسناد مناقصه 
) قرارداد بامهر وامضاء ( ، اساسنامه مرتبط با فعالیت شــرکت در زمینه طبخ غذا ، رزومه کاری و ارائه حســن انجام کار از فعالیت های قبلی و داشتن سابقه فعالیت 
دربیمارســتانها – پادگانها –دانشگاهها - زندانها ویا موراد مشــابه ،آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رســمی ، تاییدیه حفاظت و بازرسی زندان مبنی بر صالحیت 
فعالیت در زندانها  پاکت ج : حاوی  فرم پیشنهاد قیمت  را در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir ثبت و بارگذاری نمایند.)شایان 

ذکر است درصورت عدم تمایل به تحویل فیزیکی اسناد حتماً پاکت ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید به صورت دستی تحویل دبیرخانه اداره کل گردد.( 
شرایط : 

1- حضور یک نفر به عنوان کارشناس تغذیه دارای تخصص در طول مدت قرارداد.
2- تهیه مواد اولیه ، لوازم و تجهیزات جهت پخت غذا شامل دیگ های صنعتی و ...  و هزینه های آب و برق و گاز و تلفن بر عهده کار فرما می باشد.

3- باتوجه به عدم وجود آشــپزخانه در بازداشــتگاه و طبخ غذای مورد نیاز آن در کانون اصالح و تربیت  ، پیمانکار موظف به داشتن یک دستگاه خودرو مجهزبه 
اتاقک بهداشتی با راننده ، جهت حمل غذا از کانون به بازداشتگاه  در طول مدت قرارداد می باشد . 

4- برنامه غذایی درسال بصورت فصلی توسط کارشناس تغذیه با هماهنگی اداره بهداشت و درمان اداره کل تنظیم و در اختیار پیمانکارقرارداده می شود. 
توجه: در صورت عدم درج اسناد در سامانه ستاد قیمت پیشنهادی فاقد اعتبار می باشد.

اطالعات فوق در پایگاه ملی مناقصات به آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبت شده است و جهت کسب اطالعات به آدرس ابتدای خیابان 
هنرستان – اداره کل زندان های استان همدان مراجعه و یا با شماره تماس 08138260752 )اداره امور مالی و پشتیبانی( تماس حاصل فرمایید.  
روابط عمومی اداره کل زندانهای استان همدان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت دوم 99/02/23

بعضی از بندهای آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي همراه با ارزیابي ساده کد 01-99 شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان به 
تاریخ های انتشار: نوبت اول مورخ 99/02/21 و نوبت دوم مورخ 99/02/24 در روزنامه هگمتانه، به شرح ذیل اصالح مي شود:  

 مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از تاریخ 99/02/24 لغایت 99/02/31 
 مهلت بارگذاري اسناد در سامانه ستاد: تا ساعت 16 روز  یکشنبه مورخ 99/03/11

 تاریخ جلسه توجیهي: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/03/07 
 تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/03/12

تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/02/23
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/02/27

1399.826 هیأت موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی
 م.الف 38آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 98/92 مورخ 99/02/14 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مظاهر ترابیان فرزند صحبت اله به شماره شناسنامه 6699 صادره از اسدآباد در ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 93/29 مترمربع در 
قسمتی از پالک باقیمانده 2214 اصلی جهت الحاق به پالک های 2214/16 و 1943/5 اصلی واقع در اسدآباد، خ رفسنجانی، کوچه احد خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای حجت 
نجاتی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کامران متقی ـ   رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد نوبت چاپ اول:۱۳99/02/2۳              نوبت چاپ دوم: ۱۳99/0۳/07
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تشریح رویکرد شهرداری همدان در خصوص کرونا در کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کالن شهرها

جبران کسری بودجه شهرداری همدان با بسته های سرمایه گذاری
افزایش سهم هوشمندسازی شهرها در بودجه شهرداری ها

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: در کمیســیون 
برنامه ریزی مجمع شــهرداران کالن شهرهای ایران، 
پیش بینی بسته های سرمایه گذاری به عنوان راهی 
برای جبران کســری بودجه در دوران کرونا توسط 

شهرداری همدان تشریح شد.
به گزارش هگمتانه، رویکرد شــهرداری همدان 
در خصــوص کرونــا در کمیســیون برنامه ریزی و 
سرمایه  سازمانی مجمع شــهرداران کالن شهرهای 

ایران تشریح شد.
کمیســیون برنامه ریــزی و سرمایه ســازمانی 
مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایران با حضور 
معاونان برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 

شهرداری های کالن شهرها تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که به شیوه ویدئو کنفرانس برگزار 

شد هر یک از معاونان شــهرداری های کالن شهرها 
به بیان تجارب خود در ارتباط با مسائل کالن شهرها 
و مقابله و کنترل شیوع کرونا توسط شهرداری ها و 

بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار همدان ضمن بیــان تجــارب و اقدامات 
شــهرداری همدان در ایــن خصوص عنــوان کرد: 
شــهرداری همدان در تبصره ذیل بودجــه به چهار 
اولویت شامل حقوق و دســتمزد کارکنان، نگهداری 
شهر در حد تنظیف و پاک سازی و ایجاد و نگهداری 
فضای ســبز، انجام کارها و پروژه هــای نیمه تمام 
و جلوگیری از فعالیت های غیرضــروری را در نظر 
گرفته اســت تا از کاهش حقوق و مزایای کارکنان 
که بخشــی از اقشــار جامعه محســوب می شوند 

پیشــگیری شــود. مرتضی حضرت زاده همچنین 
از پیش بینی بسته های ســرمایه گذاری در بودجه 
در پروژه های انبوه که قابلیت ســرمایه گذاری دارند 
به عنوان بخش دیگری از اقدامات شهرداری همدان 
برای جبران کسری بودجه با توجه به شرایط کرونا 
نام برد و افزود: فعال شدن ســتاد مردمی کرونا با 
محوریت شهرداری و توزیع بسته های معیشتی به 
اقشار آســیب پذیر از رویکردهای شهرداری همدان 

در این دوره بوده است.
بر اســاس این گــزارش در این جلســه مقرر 
شــد شــهرداری های کالن شــهرها نســبت بــه 
اشتراک گذاری تجارب خود در خصوص تاب آوری، 
دورکاری و نحــوه اختصــاص بودجــه خاص در 

شرایط کرونا تبادل نظر کنند.

همچنیــن مقــرر شــد شــهرداری ها گزارش 
سه ماهه نخست سال جاری شامل میزان کاهش 
درآمدها، هزینه های مازاد و خسارت های واردشده 
ناشــی از بحران کرونــا را جهت طــرح در مجمع 
کالن شــهرها و جمع بندی برای ارائه به ســازمان 
شــهرداری ها، دولت و مراجع تصمیم گیرنده برای 

حمایت و کمک به شهرداری ها ارسال کنند.
همچنیــن توجه بــه اهمیت توســعه و تمرکز 
بیشــتر به مباحث مربوط به فــاوا و الکترونیکی 
کردن خدمات شــهرداری به عنوان یکی از راه های 
برون رفت از بحران کرونا یکــی دیگر از تصمیمات 
این کمیسیون بود که مقرر شد سهم فعالیت های 
هوشمندســازی و الکترونیــک کردن شــهرها در 

بودجه شهرداری افزایش یابد.

شهردار همدان در بازدید از مجتمع آموزشی درمانی بعثت:

وضعیت مناسب همدان در کرونا نتیجه زحمات مدافعان سالمت

هگمتانه، گروه خبر همدان: شــهردار همدان در 
بازدید از مجتمع آموزشی درمانی بعثت گفت: وضعیت 
مطلوب کرونا در همدان نســبت به دیگر اســتان ها 

نتیجه زحمات کادر درمان و مدافعان سالمت است.
به گزارش هگمتانه، شــهردار همــدان به اتفاق 
هیأت همراه از پروژه های در حال ساخت مجتمع 

آموزشی درمانی بعثت بازدید کرد.

عبــاس صوفــی از بخــش اورژانــس، باند 
بالگرد اورژانس امــداد هوایی و محوطه روبروی 
پــروژه مرکز جامع ســرطان بازدید کــرد و مدیر 
ایــن مجتمع گزارشــی از روند ارائــه خدمات به 
مراجعان در زمان شــیوع ویــروس کووید 19 و 
ایثار و فداکاری کارکنــان این مجتمع و همچنین 
پروژه های بهره برداری شــده در ســال گذشته و 

درحال ساخت پرداخت.
شــهردار همدان با قدردانــی از کارکنــان این 
مجموعه گفت: کادر درمان ایــن مجتمع در کنترل 
بحران کرونــا خــوش درخشــیدند و تالش های 
پزشــکان، پرســتاران و همه کارکنان این مجموعه 
ســبب شــد از شــرایط بهتری نســبت به دیگر 

استان ها برخوردار باشیم.

عبــاس صوفــی تصریح کــرد: هــدف از این 
بازدید ایجــاد تعامل بود تا بتوانیــم با همکاری و 
تدبیر راهکارها کمک بیشــتری به حوزه ســالمت 
داشته باشیم و در این راســتا مسؤوالن و کارکنان 
شــهرداری همراهی و حمایت الزم را به عمل آورده 
و هــر اقدامی الزم باشــد در جهت بهبــود کیفیت 

زندگی شهروندان انجام شود.

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان:

ایجاد سرویس بهداشتی پیش ساخته در کوی فرهنگیان
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
سرمایه گذاری شــهرداری همدان گفت: سرویس 
بهداشتی 4 چشــمه پیش ســاخته مدرن در کوی 

فرهنگیان همدان ایجاد شد.
به گزارش هگمتانه، مهــران حاجیان اظهار کرد: 
سرویس بهداشتی 4 چشمه پیش ساخته مدرن 
توسط سازمان ســرمایه گذاری شهرداری در پارک 

شهید باهنر کوی فرهنگیان مستقر شد.
وی افزود: به دنبال این هســتیم تا پارک های 
دیگر شــهر همــدان نیز بــه این ســرویس های 

بهداشتی مجهز شوند.
رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری شــهرداری 
همدان با اشاره به این طرح گفت: اعضای شورای 

اسالمی شهر همدان،

و مدیر منطقــه 4 شــهرداری از اســتقرار این 
سرویس بهداشتی ها بازدید کردند.

حاجیان خاطرنشــان کــرد: تمامــی اعضای 
شــورای اســالمی شــهر همدان از این سرویس 

بهداشتی ها ابراز رضایت کردند.
وی با اشــاره به نــوع ســرمایه گذاری در این 
طرح بیان کرد: نوع ســرمایه گذاری در این طرح 

بی ُا ال تی )b.o.l.t( بوده و ارزش نهایی اعتبار 
این پروژه 200 میلیــارد ریال در بخش خصوصی 

بوده است.
رئیس ســازمان ســرمایه گذاری شهرداری 
همدان در گفتگو بــا برنا، عنوان کــرد: ریالی 
از بودجه شــهرداری هزینه این طرح نخواهد 

. شد

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان

وقوع برخی جرایم توسط مسافربرهای شخصی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره 
افزایش مؤسسات مســافربرهای شخصی  به 
در اســتان، گفت: با توجه به وقوع برخی جرائم 
توسط مسافربرهای شــخصی ساماندهی این 
نوع مؤسســات از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

است.
به گزارش هگمتانه، حسین عسگری اظهار 
کرد: در سال های گذشــته یکی از برنامه های 
ابالغــی معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قــوه قضائیه اقدامــات اجرایی و 
راهبردی در جهت کاهــش گمنامی مجرمان و 
ساماندهی خودروهای مســافر بر شخصی با 

هدف پیشگیری از جرم بوده است.
وی ادامــه داد: برخــی از جرائم توســط 
مســافربرهای شــخصی صــورت گرفتــه و 
تعدادی از مجرمان ضمن ســوء اســتفاده از 
خالءهــای قانونی و نظارتی موجــود در قالب 
راننده مسافرکشــی کرده و اقــدام به اخاذی، 
سرقت، زورگیری و سایر جرائم می کنند و این 
موضوع تهدیدی جدی برای شهروندان به ویژه 
بانوان اســت به همین علت ضرورت سهولت 
شناســایی مرتکبان جرم و کاهــش گمنامی 

بیش از پیش ملموس است.
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان همدان ابراز کرد: در سال های اخیر 
با افزایش مؤسســات مسافربری شخصی و 
اینترنتی برخی مالــکان خودرو بدون رعایت 
هیچ گونه ضوابط و مقررات قانونی و بعضًا با 
هدف ســودجویی و بازاریابی با چشم پوشی 
از ضوابــط اقــدام به جــا به جایی مســافر 

می کنند.
وی افزود: بــا توجه به شــرایط اقتصادی 
حاکم در جامعــه، کاهش تــوان خرید مردم 

و پاییــن بــودن نرخ خدمــات توســط این 
مسافربرها اســتقبال عمومی نیز از این قبیل 
خودروها روز به روز در حال افزایش است اما از 
طرفی هیچ گونه نظارتی نیز بر این مسافربرها 
صورت نگرفته و مرجع متولی ساماندهی این 

نوع مسافربرها نیز نامشخص است.
عسگری بیان کرد: به پیشنهاد این معاونت 
موضوع مذکــور توســط تمــام معاونت های 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم حوزه های 
قضائی سراسر کشــور مورد بررسی قرار گرفت 
و راهکارهــای طــرح کاهــش گمنامــی این 
مســافربران جمع آوری شــد تا ضمن ارتقاء 
امنیت روانی آحاد مردم اقدامات پیشــگیرانه 
موجــب ناتوان ســازی بزهــکاران از عملیات 
مجرمانه احتمالی و زمینه پیشــگیری از وقوع 

جرم فراهم شود.
وی از جمله راهکارهای قانونی این مسئله 
را ایجاد اتحادیه یا صنف ویــژه این رانندگان 
دانســت و افزود: رانندگان نیــز باید در مرحله 
نخســت از طریق مراجع قانونی احراز هویت 
کنند و در صورتی که مانع قانونی برای کســب 
و پیشــه در این صنف نداشــته و فاقد سابقه 
کیفری باشند می توانند برای اخذ مجوز اقدام 

کنند.
مدیر پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان همدان با بیان اینکه ایجــاد ضوابط و 
مقررات فعالیــت صنفی در راســتای نظارت 
بر عملکــرد، شناســایی و تأییــد هویت این 
مؤسســات مســافربری از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است، خاطرنشان کرد: جهت کاهش 
گمنامی راننــدگان و ایجاد احســاس امنیت 
خاطر مســافران، افراد باید نســبت به نصب 
مشــخصات راننده و کد فعالیت وی در خودرو 

خود اقدام کنند.
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بازدید رئیس کمیسیون 
فرهنگی از زمین ورزشی 

دره مرادبیگ
رضوان سلماسی رئیس کمیسیون فرهنگی 

و اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان و روح 

هللا وجدی هویدا سرپرست ســازمان فرهنگی 

اجتماعی و ورزشی شــهرداری همدان از زمین 

ورزشی در حال احداث شهرداری منطقه یک در 

محله دره مرادبیگ بازدید کردند.

ایــن بازدید در راســتای بررســی وضعیت 

توسعه اماکن ورزشــی عمومی و نیز حضور در 

مزار شهدای دره مرادبیگ انجام شد.

زهرا نجاتی عارف 
بانوی خستگی ناپذیر

با وجــود تعطیلی باشــگاه های ورزشــی، 

ورزشــکاران بــه منظور حفــظ آمادگــی برای 

مسابقات آینده به تمرین خود ادامه می دهند.

»زهرا نجاتی عارف« عضو تیم ملی والیبال 

نشســته بانوان با سابقه  ورزشــی درخشان در 

مسابقات آســیایی و المپیک 2016 این روز ها 

در خانه به تمرینات خود و حفظ آمادگی بدنی 

ادامه می دهد و برای مســابقات آسیایی ژاپن 

آماده می شود.

وی عالوه بــر فعالیت ورزشــی در منزل، به 

انجام مطالعه و هنرهای دستی می پردازد.

آغاز به کار بومی های پاس
تمرینــات آمــاده ســازی بازیکنــان بومی 

همدان بــا رعایت فاصلــه اجتماعــی و نکات 

بهداشتی از شنبه گذشته در زمین چمن حصار 

آغاز و همه روزه ادامه دارد.

علی قربانی ســرمربی تیم پــاس نیز همه 

روزه برنامه تمرینی آنها را ارســال کرده و پیگیر 

آماده سازی این بازیکنان است.

آغاز تمرینات فوتبال از 27 
اردیبهشت

گفته می شود پیش نویس ادامه رقابت های 

لیگ توســط ســتاد مبارزه با کرونــا در ورزش 

تنظیم شده و قرار است در جلســه آینده که با 

حضور وزیر ورزش و ســایر مســؤوالن ذی ربط 

و همچنین مسؤوالن ســتاد مبارزه با کرونا در 

سطوح باالتر برگزار می شود، این موضوع مطرح 

و به بحث گذاشته شود.

در همین راســتا و طبق جــدول زمان بندی 

تنظیمی قرار است باشــگاه ها از بیست وهفتم 

اردیبهشــت تمرینات خود را آغاز کنند و سپس 

در ادامه و بعــد از 4 هفته تمرین و بدنســازی 

مجدد، رقابت های لیگ برتر از سر گرفته شده و 

هفته بیست ودوم این مسابقات باالخره برگزار 

شود.

سید مصطفی موسوی 
سکاندار هیأت کبدی شد

ســید مصطفی موسوی با کســب 10 رای از 

13 رای ماخوذه به مدت چهار ســال سکانداری 

هیأت کبدی استان همدان را به دست آورد.

مجمــع انتخاباتــی هیأت کبــدی با حضور 

محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان 

همــدان و عبــاس خواجــه اورســجی رئیس 

فدراسیون کبدی کشور برگزار شد.

در ایــن انتخابات پنــج داوطلب شــرکت 

داشتند که ســه نفر از آنها کناره گیری کرده و 2 

داوطلب دیگر به ارایه برنامه های خود پرداختند 

که در نهایت موســوی به عنوان رئیس برگزیده 

شد.

پاس 25 میلیون محکوم شد!
کمیتــه تعیین وضعیــت آرای خــود را در 

خصوص یک پرونده مطروحه اعالم کرد.

در پرونده شکایت علیرضا سماوات مسؤول 

تدارکات باشــگاه پاس همدان از این باشگاه؛ 

باشگاه همدانی به پرداخت 25 میلیون و 750 

هزار تومان بابت اصل خواسته به همراه هزینه 

دادرســی در حق خواهان محکوم و نســبت به 

دعوی خواهان راجع به مبلغ مازاد برخواســته 

قرار رد صادر می گردد.

در صــورت عدم پرداخت محکــوم در مهلت 

مقرر، مجازات یا مجازات های مقرر در ماده 89 

مقررات انضباطی نسبت به محکوم علیه اعمال 

خواهد شد.

خارج از گود

مجمع انتخاباتی هیأت کبدی 
همدان تشکیل شد

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همدان گفت: توسعه ورزش کبدی باید در 

مسیر استعدادیابی و قهرمان پروری ادامه یابد.
محسن جهانشیر در مجمع انتخابات رئیس 
هیأت کبدی اســتان همدان اظهــار کرد: کبدی 
همــدان سرشــار از افتخارآفرینی هــای ارزنده 
بین المللی اســت و در گذشــته نیــز قهرمانان 
شایسته ای را در ترکیب تیم های ملی داشته ایم.

وی بیان کــرد: هم اینک نیز شــاهد حضور 
ملی پوشــان کبودرآهنگ در ترکیب اصلی تیم 
ملی هستیم و انتظار ما پشتوانه سازی و تداوم 

این مسیر قهرمان پروری است.
جهانشیر با اشــاره به اینکه کبدی همدان از 
مربیان و پیشکســوتان ارزنده برخوردار اســت 
که سابقه تیم ملی را دارند، گفت: انتظار داریم 
دوره جدید ریاســت هیأت کبــدی در 2 حوزه 
قهرمــان پــروری و توســعه ورزش همگانــی 

هدفگذاری شود.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: 
این اســتان سهم به ســزایی در تصاحب عنوان 
قهرمانی کشورمان در مسابقات جهانی و آسیایی 

داشته است و همین روند باید تداوم یابد.
وی با تأکید بر لزوم توجه فدراسیون کبدی به 
شهرستان های مستعد این رشته ورزشی گفت: 
کبودرآهنگ در پرورش ورزشــکاران نخبه قطب 
اصلی غرب کشور به شمار می رود و انتظار داریم 

فدراسیون توجه جدی به این مهم داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان با اشاره به 
اینکه عالوه بر حوزه قهرمانی، داوران این استان 
قضاوت مسابقات مختلف بین المللی را برعهده 
داشته اند، گفت: داوران بین المللی کبدی جزو 

بهترین های کشور به شمار می روند.

کشتی همدان در تکاپوی حضور 
در لیگ نوجوانان کشور

مسوول لیگ کشتی همدان: 
اقدام فدراسیون قابل تقدیر است

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــر برگزاری لیگ 
کشتی همدان گفت: رویکرد فدراسیون در برگزاری 
لیگ نوجوانان بر محور پشتوانه ســازی، مربیان 
سازنده کشــتی اســتان  را دلگرم کرد و این اقدام 

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون قابل تقدیر است.
مســعود نوروزی اظهار کــرد: برگزاری لیگ 
نوجوانان قطع بــه یقین فرصــت طالیی برای 
شکوفایی اســتعدادهای برتر اســت و مهمتر 
اینکه همه کشتی گیران مستعد استان ها قادر 
به اثبات توانمندی خود در این رویداد کشوری 

خواهند بود.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری لیگ نوجوانان 
اقدامی مؤثر از ســوی فدراســیون برای ظهور 
چهره های مســتعد کشتی اســتان ها و میدان 
دادن به استعدادها است، افزود: این مسابقات 
مربیان سازنده کشتی پایه را نیز دلگرم می کند 
چرا که با انگیزه بهتری می توانند کشــتی گیران 

خود را آماده مسابقه کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: حاال این فرصت از 
سوی فدراســیون برای مربیان و کشتی گیران 
پایه مهیا شده تا قابلیت های خود را به نمایش 
بگذارند و دســت کادر فنی تیم ملــی نیز برای 

انتخاب برترین های تیم ملی باز خواهد شد.
این مربی سازنده کشتی همدان با اشاره به 
حضور این استان در لیگ نوجوانان کشور گفت: 
نفرات تیم همدان بعد از تصمیم گیری هیأت، 
کمیته فنی، سرمربیان و بزرگان کشتی معرفی 

خواهند شد.
وی یادآور شــد: این مســابقات در صورت 
متعادل بودن شــرایط کرونا از مردادماه امسال 
آغاز می شــود و همــدان در منطقه 2 کشــور با 
تیم های کردستان، لرســتان، کرمانشاه و ایالم 

هم گروه است.
مسوول برگزاری لیگ کشتی همدان افزود: 
البته براســاس بخشــنامه فدراســیون به هر 
استان اجازه استفاده 3 کشتی گیر غیر بومی از 
منطقه خود را داده است و مسابقات فینال نیز 

در صداوسیما پخش مستقیم خواهد شد.
وی گفت: هر اســتان مجاز به معرفی 2 تیم 
و حداقل 10 کشتی گیر و حداکثر 25 کشتی گیر 
اســت و در هر مســابقه نبایــد با کمتــر از 8 

کشتی گیر شرکت کنند.
نوروزی اضافه کرد: نفرات شرکت کننده باید 
از متولدین 11 اســفند 1384 الی 10 دی 1384 
باشــند و تیم ها با ترکیب اوزان 41 تا 45 کیلو
گرم_48کیلوگرم_51کیلوگرم_55کیلوگرم_60
کیلوگرم_65کیلوگرم_71کیلوگرم_80کیلوگرم
_92کیلوگرم_110کیلوگرم بایــد حضور یابند که 
تمام تیم ها طبق دستور فدراسیون کشتی صبح 
مسابقه وزنکشی کنند و بعداز ظهر نیز مسابقات 

برگزار می شود.

يادداشت

ورزش

بهبود سرانه ورزش فامنین در دستور کار دستگاه ورزش استان
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان همدان گفت: باتوجه به فرصت پیش آمده 
در ایام تعطیلی کرونا اماکن ورزشی استان همدان 
ســاماندهی و تعمیر می شــوند و درصدد تکمیل 
پروژه های عمرانی و بهبود سرانه ورزشی در فامنین 

هستیم.
محسن جهانشیر در ادامه سفرهای شهرستانی 
خودبه همــراه صولتــی معــاون توســعه منابع، 
رنجبردار معاون دفتــر فنی و عمرانــی و قراگوزلو 
رئیس اداره ورزش و جوانان از پروژه عمرانی نیمه 
تمام ورزشــی شهرســتان فامنین ازجمله سالن 

باســتانی، ســالن1500نفری،روند بازسازی سالن 
چندمنظوره امــام علی)ع( بازدیــد و از نزدیک در 
جریان آخرین روند ســاخت و ســاز این پروژه ها 

قرار گرفت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همدان در 
حاشــیه این بازدیــد بابیان اینکه درصــدد تکمیل 
پروژه های عمرانی وبهبود سرانه ورزشی در فامنین 
هستیم اظهار کرد:سالن باستانی فامنین،در صورت 
تأمین اعتبار مالــی الزم و رفع مشــکالت موجود، 

تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
محسن جهانشــیر بابیان اینکه جامعه نیازمند 

جوانان سالم اســت و این سالمت در بستر ورزش 
تقویت می شــود، افزود: آنچه امروز زمینه این امر 
را می ســازد همیــن زورخانه ها و اماکن ورزشــی 
هســتند که در کنار رشد بدنی و ســالمت جوانان، 
به ارتقــای اخالق و معنویــات در آنــان نیز منجر 

می شوند.
ســکاندار ورزش و جوانان استان همدان گفت: 
این اداره کل با بسته شدن اماکن ورزشی به دلیل 
شــیوع بیماری کرونا و ممنوعیت های موجود این 
فرصت را غنیمت شــمرده و رســیدگی به نواقص 
و تعمیرات اماکن ورزشــی را در دســتور کار خود 

قرار داد که در این راستا ســالن چند منظوره امام 
علی )ع(درشهرستان فامنین با اعتبار 400میلیون 

ریالی مورد بازسازی قرارگرفته است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان 
اینکه هر یک مترمربعی که به سرانه ورزشی اضافه 
شــود یک تخت از بیمارســتان ها کم خواهد شــد 
گفت: دهه چهارم انقالب اســالمی دهه پیشرفت 
و عدالت اســت که در این راستا تکمیل پروژه های 
عمرانی و ارتقای ســرانه ورزشــی درکنار تربیت و 
پــرورش نیروهای انســانی کارآمــد در ورزش از 

اولویت های اساسی ورزش و جوانان می باشد.

ادعای دبیر فدراسیون بوکس:

دستگاه ورزش همدان در برگزاری مجمع انتخاباتی کوتاهی کرده است
هگمتانه، گروه ورزش: دبیر فدراســیون بوکس 
کشــور با اشــاره به وضعیت بوکس استان همدان 
اظهار کرد: اســتان همدان با حضور قهرمانانی نظیر 
برادران یعقوب لو، هندی، جاللی و سعید نوروزی از 

دیرباز مهد بوکس کشورمان بوده است.
حمید قبایــی زاده در گفت وگویــی افزود: این 
افراد شناسنامه های بوکس استان همدان هستند 
و همواره اســتان همدان یکی از قطب های بوکس 

ایران بوده است.
دبیر فدراسیون بوکس کشور با اشاره بالتکلیفی 
هیأت بوکس اســتان همدان گفت: بوکس استان 
همدان دوسال قبل از نظر فدراسیون بوکس انصافًا 
خوب کار می کرد اما در یک ســال گذشــته شاهد 

افول و حواشی مختلفی در بوکس همدان بودیم.
قبایی زاده خاطرنشان کرد: در مدت سرپرستی 

رئیس هیأت بوکس همدان اداره ورزش و جوانان 
اســتان همدان 3 بــار به مــا تاریخ پیشــنهادی 

برگزاری مجمع داد که هر 3 بار را هم لغو کردند.
وی با اشــاره به قوانین مجامع انتخاباتی بیان 
کرد: طبق قوانیــن مجامع انتخاباتــی ادارات کل 
سرپرســت به ما معرفــی می کند و 3 مــاه زمان 
دارند که شــرایط برگزاری انتخابات را فراهم کنند 
و متولی اصلی برگــزاری مجامع از صفر تا صد و از 
کار ثبت نام و استعالم ها در خود استان و با دستور 

مدیرکل انجام می شود.
دبیر فدراسیون بوکس کشور عنوان کرد: ما تنها 
در تاریخ پیشنهادی به اســتان می رویم و مجمع 
برگزار می شــود و اگــر برگزاری انتخابات دســت 
فدراســیون بود انتخابات بوکس استان همدان را 

یک سال گذشته برگزار کرده بودیم.

قبایی زاده با بیان اینکه در حاضر هیأت بوکس 
همدان سرپرســتی ندارد، گفت: بنــده یک بار هم 
سرپرســت قبلی هیأت بوکس را ندیده ام هر چند 
وی هم بعد از اتفاقاتی که مشخص نشد چه بوده 

از سرپرستی استعفا داد.
دبیر فدراســیون بوکس کشــور بیان کرد: برای 
اولین بــار در تاریخ بوکس اســتان همــدان این 
استان در مســابقات قهرمانی کشور بزرگساالن در 
یک رشــته المپیکی مانند بوکس شرکت نکرد که 
این یک ضعفی بزرگ بــرای مجموعه ورزش این 

استان است.
قبایی زاده خاطرنشــان کرد: مدیریت دستگاه 
ورزش باید پیگیــر این موضوع می شــد و به هر 
نحوی یک تیم در این مسابقات اعزام می کرد اما 
متأســفانه در حال حاضر از این قبیل ضعف ها در 

بوکس اســتان همدان زیاد بــوده و هیچکس در 
همدان پیگیر این رشته ورزشی نیست.

وی با بیان اینکــه امیدواریم افراد بر اســاس 
ظرفیت مسؤولیت قبول کنند، بیان کرد: امیدواریم 
هرچه ســریع تر مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
همدان با معرفی یک سرپرســت که بتواند بوکس 
این اســتان را به جایــگاه واقعــی اش بازگرداند 

بوکس همدان را از بالتکلیفی نجات دهد.
دبیر فدراســیون بوکس کشــور عنوان کرد: باید 
یک سرپرســت هرچه ســریع تر انتخاب شــود و 
ظرف دو هفته تا یک ماه مقدمات برگزاری مجمع 
انجام شود و سرپرستی که جوابگو و پای کار باشد 
و به دور از منافع شخصی بوکس استان همدان را 

به جایگاه واقعی اش بازگرداند مدنظر است.

ورزش همدان در اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور آرشیو می شود
هگمتانه، گروه ورزش: مدیر اســناد وکتابخانه 
ملــی منطقه غرب کشــور گفــت: این ســازمان 
آمادگی الزم برای آرشیو اسناد و تصاویر ارزشمند 

تاریخ ورزش همدان را دارد.
علیرضا تکلــو در دیدار با مجموعــه مدیریت 
دســتگاه ورزش و جوانــان همدان اظهــار کرد: 
ورزش استان همدان سرشــار از افتخارآفرینی و 
موفقیت های ارزنده ملی و بین المللی اســت و 
این آمادگی وجود دارد تا اســناد، فیلم و تصاویر 

ارزشمند این حوزه را حفظ و نگهداری کنیم.
وی بیــان کــرد: فضــای الزم بــرای حفظ و 
نگهــداری این آثار ارزشــمند وجــود دارد و الزم 

است آثار مهم ورزشــی برای آگاهی آیندگان در 
این آرشیو نگهداری شود.

تکلو افزود: آرشــیو اســناد بخشــی از هویت 
جامعه اســت و در آرشیو ورزشــی آثار در قالب 
نوشــتار، تصویری، دیداری و شنیداری نگهداری 

خواهند شد.
مدیرکل ورزش و جوانان همــدان نیز در این 
نشســت با تأکید بــر همکاری الزم بــا مدیریت 
اســناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: 
از آرشــیو آثار ارزشمند ورزشــی در این مجموعه 

استقبال می کنیم.
محســن جهانشــیر افزود: ذخیره آثار گرانبها 

از ورزش اســتان امری ضروری است و قطع به 
یقین این همکاری با مدیریت اسناد غرب کشور 

انجام خواهد شد.
وی بیان کــرد: همچنین آمادگــی الزم برای 
برگزاری نمایشــگاه های مختلف در طول ســال 
با همکاری سازمان اســناد غرب کشور را به ویژه 

حوزه ورزش داریم.
جوانــان  و  ورزش  دســتگاه  ســخنگوی 
همدان نیــز در ایــن نشســت گفــت: 50 هزار 
عکس دیجیتال مرتبط با پانزده ســال گذشــته 
رویدادهای مهم ورزش استان همدان را تحویل 
مدیریــت اســناد و کتابخانه ملــی منطقه غرب 

کشور خواهیم کرد.

حمدهللا چاروســایی افــزود: همچنین آماده 

ارایه بیــش از یکهزار عکــس آنالــوگ مرتبط با 

ســه دهه اخیر ورزش همدان به همراه بیش از 

یکصد فیلم و آرشیو نشــریات ورزشی از دهه 60 

تاکنون هستیم.

وی بــا تأکید بــر ایجــاد نمایشــگاه هایی با 

موضــوع تاریخ ورزش همدان گفت: در گذشــته 

2 دوره اقدام به برگزاری این نمایشــگاه کردیم و 

اکنون نیز آماده مشــارکت با سازمان اسناد غرب 

کشور در برپایی نمایشگاه هستیم.

یک جفت کفش، حق الزحمه یک وزنه بردار برای 2 سال!
هگمتانه، گــروه ورزش: ملی پوش ســابق تیم 
ملی وزنه برداری جوانان ایــران می گوید، برادرش 
برای دو سال وزنه زدن در لیگ تنها یک جفت کفش 

200 هزار تومانی دریافت کرده است.
عباس زندی در گفتگویی درباره تسویه نشدن 
قرارداد های او و برادرش در لیگ وزنه برداری بیان 
کرد: من در ســال 96 عضو تیم مناطق نفت خیز 
جنوب بودم و در رده جوانان سه مسابقه برای این 
تیم وزنه زدم کــه دو مقام اولی و یــک دومی به 
دست آوردم. در این میان با مشکل مواجه شدم و 
آزمایش دوپینگ من مثبت شد و آن هم به دلیل 
استفاده از مکملی بود که در آن ماده متیل هگزان 

آمین قرار داشت.
این ماده تا قبل از سال 2016 جزو مواد ممنوعه 
نبود و من هــم چون از این مکمل اســتفاده کرده 
بودم آزمایشــم مثبت شــد و به دلیــل اینکه این 

اتفاق ســهوی بــود بنابراین شــش مــاه محروم 
شــدم. با این حال امتیازات من در لیگ کم نشد 
و تیم هم امتیازی را از دســت نداد اما قرارداد من 
که 20 میلیون تومان بود تســویه نشد. من پیگیر 
قرارداد شدم اما وقتی دیدم پولی به من پرداخت 
نمی شــود دیگر قید آن را زدم و گالیه ای هم ندارم 

اما برای برادرم ناراحت هستم.
ملی پوش ســابق تیــم ملی جوانــان در مورد 
تسویه نشــدن قرارداد برادرش نیز گفت: برادر من 
علیرضا زندی به مدت دو ســال 96 و97 برای تیم 
نور همدان در هر دو رده جوانان و بزرگســاالن وزنه 
زد. مسؤول تیم آن زمان رئیس هیأت همدان بود. 
قراردادها در تیم نورهمدان بــه این صورت بود که 
نفر اول ســه میلیون تومان، نفــر دوم دو میلیون 
تومان و نفــر اول یــک میلیون تومــان دریافت 

می کردند.

برادر من در این دو ســال 10-12 میلیون تومان 
از تیم نور همدان طلب دارد اما تاکنون قرارداد های 
او تسویه نشده است. در آن دو سالی که بردار من 
برای تیم نور همدان وزنه زد فقط یک جفت کفش 
وزنه برداری به ارزش 200 هزار تومان دریافت کرد.

او در ادامه مدعی شد: زمانی هم که وزنه بردارن 
تیم تصمیم گرفتند شــکایت کنند که چرا پولشان 
را نمی دهند بــا تهدید و ســنگ انــدازی و اینکه 
نمی گذارند دیگر تمریــن کنند از وزنه برداران امضا 
گرفتند که هیچ طلبــی از تیم ندارنــد. پس از آن 
هم رئیس هیــأت رفت و آنها نیز فعــال بالتکلیف 

هستند.
این وزنه بردار مالیری همچنین اظهار کرد: من 
از مســؤوالن هیأت همدان گالیه دارم که چرا پول 
وزنه برداران را ندادند. نکته جالب این اســت تیم 
نور همدان در ســال 98 ورودی حضــور در لیگ را 

پرداخت نکرد و فدراســیون هم اجازه نداد در لیگ 
شــرکت کند. همان زمــان تیم پدافنــد هوایی از 
برادرم علیرضا خواســت برای این تیم وزنه بزند و 
به صورت مســابقه ای به او پول بدهند اما رئیس 
پیشــین هیأت گفت چون برای مــا وزنه نمی زند 
نباید به پدافنــد هوایی هم برود و اگــر برود باید 
برای استفاده از ســالن تمرین همدان ماهیانه 3 
میلیون تومان پرداخت کند زیرا از صفحه و هالتر و 

پودر و دوش آب سالن استفاده می کند.
ایــن در حالی بــود کــه دوش آب مدت ها بود 
خراب بود و بــه جای پــودر هم از گچ اســتفاده 
می کردیم صفحــه و هالتر هم که برای ســالهای 
قبل بود. در این میان ما وزنه برداران و هیأت های 
شهرســتان ها به فدراســیون اعتراض کردیم و در 

نهایت خود آن آقا از هیأت رفت.

اولیایی:

هیچ حقوقی برای مدیرعاملی نمی گرفتم!
هگمتانه، گروه ورزش: مدیرعامل اسبق باشگاه 
اســتقالل و پاس همــدان گفت: موضــوع حقوق 
مدیرعامــل مهم نیســت، موضوع این اســت که 
هزینه ها و درآمد باشــگاه های دولتی باید شــفاف 

باشد.
کاظم اولیایی در ارتباط با حواشــی و شــایعات 
به وجــود آمده در خصــوص حقوق مدیــران عامل 
باشــگاه های لیگ برتــری، اظهار کــرد: باید طبق 
قوانین رفتار کرد؛ مثال من کارمند وزارت کشور بودم 
و هیچ حقوقی از باشگاه استقالل نمی گرفتم، چون 

حق نداشتم از دو محل دولتی حقوق بگیرم.
وی افــزود: موضــوع حقــوق مدیرعامل مهم 
نیســت؛ موضوع این اســت که بایــد هزینه ها و 
درآمد باشگاه های دولتی مشــخص باشد و یکی 
از ایراد های فیفا به ما هم، همین عدم شــفافیت 

مالی است.
مدیرعامل پیشین باشگاه های استقالل و پاس 
همدان در ادامه، در خصوص مشکالت آبی پوشان 
پایتخت، تصریح کرد: اســتقالل مؤسســه خیریه 
نیست که یک نفر بیاید کمک کند و برود. باید همه 

چیز شفاف باشد تا مشخص شود چه اتفاقاتی در 
این باشگاه می افتد. عدم شفافیت باعث می شود 
این حواشی و شایعات پیرامون باشگاه های لیگ 

برتر به وجود بیاید.
اولیایــی در پایان پیرامون لزوم شفاف ســازی 
امور در دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس که 
باشگاه های دولتی به حساب می آیند، خاطرنشان 
کرد: اگر شــفافیت وجود داشته باشــد، می توان 
همه موارد را بررســی کــرد که مثال کجــا خطایی 
اتفاق افتاده یا فســادی رخ داده است. متأسفانه 

پرســپولیس و اســتقالل مثل یــک تاریک خانه 
شده اند که ظرفیت به وجود آمدن مشکالت فراوان 

در آن وجود دارد.

وزیر ورزش اولویت های راهبردی ورزش همگانی را ابالغ کرد
هگمتانه، گروه ورزش: وزیــر ورزش و جوانان 
اولویت های راهبردی حــوزه ورزش همگانی را به 

فدراسیون های ورزشی ابالغ کرد.
با اعالم وبگاه وزارت ورزش و جوانان، »مسعود 
ســلطانی فر« طی نامه ای، اولویت هــای راهبردی 
حوزه ورزش همگانی را به فدراسیون های ورزشی 

ابالغ کرد.
در متن این ابالغیه آمده اســت: نظر به اهمیت 

راهبردی توســعه ورزش همگانی و تأثیرات آن بر 
سالمت ملی و توســعه پایدار کشور و همچنین در 
راستای ثبات و پایداری ورزش قهرمانی، ضروری 
است فدراسیون های ورزشی با برنامه ریزی دقیق 
ســاالنه و بلندمدت بــا هماهنگی معاونــت امور 
فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان، نسبت به اجرای اولویت های راهبردی در 

حوزه ورزش همگانی اقدام نمایند.

پروتکل های جدید در مسابقات فوتبال
هگمتانه، گروه ورزش: قوانین جدید فوتبال در 

ادامه فصل مسابقات فوتبال وضع شده است.
در ایــن قوانین تیم  هــا می تواننــد 5 تعویض 
انجام بدهنــد، از افــراد داخل زمین تســت تب  
سنجی گرفته می شــود، تیم  ها باید از دو اتوبوس 

برای رفت و آمد استفاده کنند.
همچنین شادی بعد گل ممنوع است، بازیکنان 
روی نیمکــت بایــد از ماســک اســتفاده کننــد، 

کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمی  شــود و در صورت 
پرت کردن آب دهان روی زمین، بازیکن کارت زرد 
می گیرد، دست دادن در ابتدای بازی ممنوع است 

و پیراهن  ها بین دو نیمه تعویض می  شود.
همچنیــن دمای هر فــردی که وارد ورزشــگاه 
می شود بررســی خواهد شــد، هتل ها انحصاری 
برای بازیکن اســت و پرواز تیم ها هم اختصاصی 

باید باشد.
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عملیات تکمیلی والفجر8 چگونه طرح ریزی شد؟
هگمتانه، گروه همه دانا: عملیات تکمیلی والفجر8 
چگونه طرح ریزی شــد و چه اتفاقاتی افتاد؟ آنچه در 

ادامه می خوانید مشروح این عملیات است:
اهمیــت فوق العاده منطقه عملیاتــی والفجر 8 از 
نظر سیاسی و نظامی برای ایران و عراق، و همچنین 
وضعیت نامناســب خطوط، پدافندی خــودی دراین 
منطقه، علی رغم گذشــت بیش از دو مــاه از تصرف 
فاو به دلیل فرســایش توان خــودی از لحاظ نیرو و 
مهندســی و دیگر امکانات، ایجاب می کرد، برای حل 
این مسائل تصمیماتی اتخاذ شود، لذا پس از روزها 
بحث و بررســی، عملیات تکمیلی با هــدف ترمیم و 
تثبیــت خط پدافندی، آزاد شــدن یگان هــا و انهدام 

نیروی دشمن طرح ریزی شد.
*بررسی اهداف عملیات

1(ترمیم و تثبیت خط پدافندی
از مهم ترین مشــکالت موجــود در منطقه والفجر 
8، پس از فروکش کردن پاتک های مداوم و سنگین 
دشمن، وضعیت نامناسب، شــکننده و پیچیده خط 
پدافندی بود. به گونه ای که هر لحظه امکان شکســته 
شــدن خط وجود داشــت، همانطور که در چند حمله 
چنین شده بود. از ســوی دیگر، به دلیل نزدیکی خط 
خودی و دشــمن، به ویژه در منطقــه کارخانه نمک و 
عدم امکان بــه کارگیری دســتگاه های مهندســی، 
تحکیم خطوط میســر نبود و شــرایط موجود هم با 
زحمات طاقت فرســای رزمندگان و بــا بیل و کلنگ 
و با اســتفاده از گونی های خاک فراهم شــده بود که 
آن هم دوام و استحکامی نداشــت و با اجرای آتش 
دشــمن در دو ســه روز از بین می رفت، به طوری که 
نیروهای پدافند کننده همیشه در حال ترمیم خطوط 

خود بودند.
2(آزاد شدن یگان ها

از آغاز عملیــات والفجر 8، همه یگان های ســپاه 
درگیر عملیــات و پدافند منطقه فــاو بودند. ضرورت 
تداوم جنگ ایجــاب می کرد که دســت کم تعدادی 
از آنها آزاد شــده تا زمینه آماده ســازی عملیات های 
بعدی فراهم شــود. اما با توجه با حساسیت خطهای 
پدافندی فاو، این امر میســر نبود مگر آن که خطوط 
پدافنــدی بــه گونــه ای ترمیــم و تثبیت شــوند که 
صرفه جویی در نیرو و امکانات، میســر باشد. لذا، در 
طرح ریزی عملیات تکمیلی تالش شد، خط پدافندی 

به گونه ای انتخاب شود که با انداختن آب جلوی آن و 
به کارگیری سالح های پدافندی، نیرو و یگان کمتری 

مورد نیاز باشد.
3( انهدام نیروی دشمن

دشــمن از اوایل ســال 1365 در سراسر جبهه ها 
دســت به تحرک زد و به برخی از خطــوط پدافندی 
حمله کرد. پیش بینی می شد، چنانچه عملیاتی انجام 
گیرد، توان دشمن بر اثر انهدام کاهش یابد. لذا، یکی 
از هدف هایی که در طرح ریزی عملیات تکمیلی مورد 
توجه قرار گرفت، انهــدام و زمین گیر کردن نیروهای 

دشمن بود.
*طرح ریزی عملیات

بحث عملیات تکمیلــی در منطقه والفجر 8، پس 
از دست یابی نســبی به اهداف این عملیات و پس از 
توقف عملیات در نقاطی که مشکالت پدافندی در پی 
داشت، )حدود دو ماه قبل از انجام عملیات تکمیلی( 
آغاز شــد. در این باره، در جلســه 10 اســفند 1364 

قرارگاه خاتم، عزیز جعفری گفت:
»خط فعلــی قابل مقاومت نیســت، خــط ما در 
کارخانه نمک باید جلوتر از ســه راهی مربعی )چهار 
ضلع شــرق کارخانه نمک( باشــد. و غیر از این خط، 
داخل کارخانه نمک نمی توان ایســتاد و باید خط رو 
به روی ضلع جنوبی به ام القصر بایستیم یعنی از خط 

فعلی عقب بیاییم.«

اما برادر رحیم صفوی می گفت:
»اگر ما عقــب بیاییم و دشــمن از کارخانه نمک 

بیرون بیاید، فشار می آورد.«
برادر غالمعلی رشید نیز گفت:

»این طور کــه بــرادران می گویند، زمیــن داخل 
کارخانه گل و الی است که نمی شود روی آن ایستاد، 
با این توصیفی که از خط می کنند، اینجا را از دســت 
خواهند داد، یا باید بروند جلوتر از ســه راهی مربعی 

و...«
در همین حال برادر محسن رضایی گفت:

»نکته این است که دشــمن در اینجا اگر 10 تیپ 
دیگر هم ]در اســتمرار عملیات[ از دســت بدهد، باز 
ادامه می دهد ولــی اگر دو تیــپ او را ]یکجا[ منهدم 
کنیم و ناامید شــود دیگر نمی آید... اگر ما از کارخانه 
نمک عقب بیاییم دشــمن امیدوار می شــود و ادامه 

خواهد داد.«
پس از بحــث و گفت و گــوی فــراوان، عملیات 
محدودی طرح ریزی شــد کــه در 11 اســفند 1364 
)هنگام عملیات والفجر 8( لشــکر 14 امام حســین 
)ع( و لشکر 31 عاشــورا آن را به اجرا در آوردند. این 
عملیات، بــه دلیل هوشــیاری دشــمن و آگاهی او 
از قصد انجام تــک و همچنین به کارگیــری توان و 
اســتعداد اندک، از نیروهای خودی و تالش ضعیف 

لشکر 31 عاشورا، بدون نتیجه ماند.

پــس از این عملیــات، بحث و بررســی در زمینه 
طرح ریزی عملیات تکمیلی، با اســتفاده از تجربیات 
به دســت آمده در عملیــات 11 اســفند 1364 ادامه 
یافت. عالوه بر آن، به منظــور ترمیم تدریجی خطوط 
و کاهــش آســیب پذیری، فعالیت های مهندســی و 

همچنین تالش یگان ها ادامه پیدا کرد.
به طــور کلی، هــدف نهایی عملیــات تکمیلی در 
منطقه والفجر 8 که مورد تأکید بیشتر فرماندهان قرار 
داشت، رسیدن به کانال دریاچه نمک )در محور جاده 
ام القصر( و ضلع شمالی دریاچه نمک و امتدد آن تا 
حاشیه اروند و تشــکیل خط پدافندی بود. در جلسه 
27 فروردین 1365 نیروی زمینی ســپاه، فرماندهان 
قرارگاه ها بر لــزوم انجام عملیات برای دســت یابی 
به ایــن خط تأکیــد کردنــد. آقای شــمخانی ضمن 
جمع بندی این نظرات و تأیید آنهــا، درباره معایب و 

محاسن این عملیات گفت:
»ایــن عملیــات یک ســری منافــع دارد و یک 
ســری بی خاصیتــی )معایــب(، منافعــش ایــن 
اســت که 1- ما امکاناتمــان همه اش اینجاســت، 
2- دشــمنی که اینجاســت خطوط محکم پدافندی 
ندارد، بنابراین مرحله ای عمل کردن به صرفه اســت، 
13- دشــمن دراینجا موضع مدافع دارد، یعنی یک 
دشمن شکســت خورده اســت، 4- این که سریع 
می شود عمل کرد، 5- دشــمن را از ادامه تحرکاتش 
باز مــی دارد، 6- بــا تکمیل خط می تــوان یک خط 
پدافندی خوبی درســت کــرد، 7- انهــدام خوبی از 
دشمن می شــود. اما عیبش این اســت که ما آنچه 
را که منفعت سیاســی و نظامی در منطقه فاو بوده، 
بردیم یعنــی ما اهداف سیاســی - نظامی خودمان 
را از فاو گرفته ایــم، با توجه به اینکــه جنگ باید در 
درون و بیرون ایجاد تحول بکند، این اقدام تحول زا 

نیست.«
باالخره در جلســه ای که در سوم اردیبهشت 1365 
با حضور فرمانده ســپاه، فرمانده نیروی زمینی سپاه، 
فرماندهــان قرارگاه ها و یگان های مســتقر در منطقه 
والفجر 8 برگزار شــد، انجــام عملیات محــدود، در 
محدوده چهار ضلعی )جنوب شــرقی دریاچه نمک(، 
جاده شــنی )جنوب و پایین تــر از کارخانه نمک( و 
جاده استراتژیک قطعی شد و زمان شروع عملیات، 

تاریخ هشتم اردیبهشت 1365 تعیین گردید.

میدان داری رزمندگان همدان در عملیات غرورآفرین صاحب الزمان)عج(
درخشش سرداران شهید »حاج ستار ابراهیمی« و »علی چیت سازیان«

هگمتانــه، گروه همــه دانا: در اردیبهشــت ماه 
1365 دو گردان از نیروهای تیپ انصارالحسین)ع( 
استان همدان در منطقه کارخانه نمک)منطقه فاو( 
وارد عمل شــدند. این عملیات بــه منزله« تثبیت 
منطقه آزادشده فاو » به وقوع پیوست و از آن به نام 
عملیات تکمیلی والفجــر8 و عملیات کارخانه نمک 

نیز یاد می شود.
تیپ 48 پیاده عراق در محدوده عملیاتی یگان 
انصارالحســین )ع( قرار داشــت که بــا انجام این 
عملیات قسمت عمده ای از آن یگان منهدم و پس 
از زمان کوتاهی تمامی مواضع آنان سقوط کرد و به 

تصرف رزمندگان استان همدان درآمد.
ســرهنگ ســید علی مســاواتی یــادگار دفاع 
مقدس و پژوهشــگر در کتاب در مســیر عشق در 
خصوص نقش دالورمردان همدانی در این عملیات 

چنین روایت می کند:
از انجــام عملیــات حماسه ســاز »پس 

والفجر 8 در منطقه فاو دشــمن 
مکــررًا اقــدام بــه تحــرکات 
مواضــع  علیــه  شــدیدی 
نیروهای خــودی می کرد و 
به خصوص نامناسب بودن 
نیروهای  پدافنــدی  خط 
اســالم الزم می نمــود که 
و  تکمیــل  راســتای  در 

تثبیت عملیات والفجر 8 و پیدا شدن شکل مناسب 
و نهایی خط خودی و جلوگیری از آسیب پذیر بودن 
این مواضع، می بایست یک عملیات گسترده انجام 
شــود و طبیعتًا ترمیم خط پدافندی و جلوگیری از 
آســیب پذیر بودن این مواضع، انجام عملیات امری 
ضروری به نظــر می رســید. تمامی اینهــا اهدافی 
بود کــه منجر به مطــرح نمــودن عملیاتــی با نام 

صاحب الزمان)عج( در منطقه کارخانه نمک شد.
یــگان  بــه  نجــف  قــرارگاه  طــرف  از  لــذا 
انصارالحســین)ع( همدان ابالغ گردید که در محور 
کارخانــه نمک آمــاده هجوم به خط دشــمن گردد 

که از طــرف فرماندهان یگان از 24 ســاعت قبل از 
شــروع عملیات آمادگــی 100 درصد جهــت انجام 
مأموریت بــه قرارگاه اعالم شــد. هدف مــورد نظر 
یگان انصارالحســین)ع( خاکریز بســیار حساس 
دشــمن بود که در مقابل نیروهای خــودی در کنج 
کارخانه نمک قرار داشت و گردان های 155 حضرت 
ابوالفضــل)ع(  حضــرت   152 و  علی اصغــر)ع( 
مأموریت یافتند که این عملیات سرنوشت ســاز در 

منطقه را انجام دهند.
در شــب 1365/2/8 ساعت 21 
رزمنــدگان گردان 155 از ســمت 

چپ و گردان 152 از محور راســت پــد جنوب غربی 
دریاچه نمــک به صورت )ال( شــکل بــود به خط 
دشــمن هجوم آوردند و با نــدای تکبیــر در اولین 
لحظات شــروع عملیات توانســتند تمامی اهداف 
از پیش تعیین شــده را به تصرف خــود درآوردند. 
الزم به تذکر اســت کــه تیپ 48 پیاده دشــمن که 
در مقابل رزمنــدگان یگان انصارالحســین)ع( قرار 
داشــتند متحمل تلفاتی سنگین شــده و تعدادی 
از نفرات دشــمن به اســارت رزمنــدگان درآمدند و 
یگان های مجاور عمل کننده رزمندگان لشکر 14 امام 
حسین)ع( در ســمت چپ و لشــکر 31 عاشورا در 
سمت راست بودند که پس از انجام عملیات، الحاق 

با یگان های فوق به خوبی انجام گرفت.
از نکات قابل توجه در این عملیــات، می توان از 
شناســایی خوب منطقــه، روحیه بــاالی رزمندگان 
یگان و ســرعت عمل آنان علیرغم نامســاعد بودن 
زمین منطقــه عملیاتی که به صــورت گل و نمک زار 
بود و همچنین روحیه ضعیــف و اغفال و بی خبری 
کامل دشــمن از انجام عملیات رزمندگان را نام برد. 
مقاومــت رزمندگان در فــردای عملیــات در مقابل 
پاتک ها، بمباران ها و حجم آتش سنگین دشمن از 
نکات برجسته و قابل تعمق در این عملیات حماسی 
محسوب می شود. همچنین ســرداران شهید حاج 
ستار ابراهیمی و علی چیت سازیان در این عملیات 

خوش درخشیدند«.

شهادت 416 تن از رزمندگان استان همدان
هگمتانه، گروه همه دانا: ســردار جانباز رضا 
میرزایی نیــز در کتاب حماســه های نامداران 
گمنــام در خصــوص ایــن عملیــات چنین 
روایت می کند: » عملیــات تکمیلی والفجر 8 
در اردیبهشــت ماه 1365 با گردان های 152 
ابوالفضل)ع( و 155 حضــرت علی اصغر)ع( 
و با رمز مقدس یا صاحــب الزمان )عج( انجام 
شــد و منطقه عملیاتــی کارخانه نمــک بود. 
گردان های 155 و 152 در خــط کارخانه نمک 
که ســخت ترین نقطه بود به مواضع دشــمن 
هجوم بــرده و در همان ابتدای کار توانســتند 
به تیپ 48 عراق تلفات و خســارات سنگینی 

وارد کنند.
بعد از اینکه بچه ها توانســتند به طور کامل 
خط دشــمن را به تصرف خود درآورند با یگان 
همجوار الحــاق کرده و خط پدافنــدی خوبی را 
ایجاد کردند و توانســتند مواضــع خود را حفظ 
کنند. بعد از اینکه عملیات حماسه ساز والفجر 
8 به پایان رسید نیروها در منطقه کارخانه نمک 
باید پدافند می کردند در واقــع هر یگانی که در 
هر جایــی بود بایــد می ماند و مواضــع خود را 

حفظ می کرد.
البته خط پدافندی یگان انصارالحسین)ع( 

در نقطه ای ناقص و به صورت پیچ دار و بســیار 
نیروخور بود کــه همین علت باعث شــده بود 
تلفات زیادی داشــته باشــیم، به همین دلیل 
فرماندهان تصمیــم به انجــام عملیات مجدد 
گرفتند لذا برای این هــدف گردان های 155 و 
152 آمــاده این مأموریت بســیار حســاس و 

سرنوشت ساز شدند.
همه رزمنــدگان حاضــر در ایــن عملیات 
شــاخص بودنــد؛ »ســردار ناصــر عبداللهی« 
فرمانــده توپخانه بــا آتش ســنگین خود در 
این عملیات حماســه بزرگی از خود به یادگار 
گذاشت. »ســردار حاج حسن ترک« جانشین 
طــرح و عملیات لشــکر انصــار نیــز پس از 
فداکاری های بســیار در فاو به شهادت رسید. 
»ســردار مصیب مجیدی« معاون اطالعات و 
عملیات لشکر انصار در 24اسفند 64 در فاو به 
شهادت رسید. »عباس الجی« مسوول تعاون 
ســپاه همدان در عملیات ایذایی والفجر 8 در 

منطقه خرمشهر به شهادت رسید.
در مجمــوع در عملیــات و پدافندی هــای 
منطقه عمومــی والفجر 8 از رزمندگان اســتان 
همدان تعداد 416 نفر به شــهادت رســیدند و 

حدود 1500 نفر هم مجروح شدند«.

روایت گردانی 36 نفره که بیشتر
آنها شهید شدند

 *نام کتاب: دست خدا
نویسنده: قاسمعلی زارعی

»دســت خدا« خاطرات سرهنگ قاسمعلی 
زارعی، همرزم شــهید حــاج ســتار ابراهیمی 
اســت. زارعــی در این کتــاب، خاطــرات خود 
و همرزمانــش را بــه زبانــی شــیوا و گاهــی 
بازیگوشــانه و شــوخ طبعانه روایــت می کند. 
همچنین در این کتــاب با زندگــی و خاطرات 
داریوش گل محمدی، شــهید جعفر یعقوبی و 

شهید حاج ستارابراهیمی نیز آشنا می شویم.
نویسنده خاطراتش را همانطور که دخترش 
از او می خواهد، نوشته اســت.” بابا طوری بگو 
تا بتوانم بــرای دوســتانم هم تعریــف کنم.” 
داســتان از ولی آباد که زادگاه نویســنده است 
شروع می شود، از تابستان ســال 58 و مزرعه 
کشاورزی و در ســه بخش ادامه پیدا می کند. 
بخش نخست مربوط اســت به حضور راوی در 
جنگ به عنوان یک بســیجی ســاده و بخش 
دوم بــه فعالیتــش در تیــپ انصار در ســال 
63مربــوط اســت. در بخش پایانــی کتاب به 
مســؤولیت هایش در بنیاد تعاون ســپاه اشاره 
دارد. حــاج ســتارابراهیمی به عنــوان فرمانده 
مســتقیم زارعی در گــردان 155 لشــکر انصار 
الحســین)ع( همــدان اســت که بیشــترین 
خاطرات کتــاب بــه خاطراتــی از وی و لحظه 

شهادت اختصاص دارد.
نویســنده در پایان کتاب بخشی آورده که در 
آن می نویســد: خاطراتم هنوز ادامه دارد، لحظه 
به لحظه بــا یادآوری شــان به نقطــه ای خیره 
می شوم و آه می کشم و اشک می ریزم. اعضای 
خانواده ام هم به عرق شــدن های گاه و بی گاه 

من در دریای پر تالطم ذهنم عادت کرده اند.
قاســمعلی زارعــی خاطراتــش را از دوران 
نوجوانــی اش در روســتای ولی آبــاد ازتوابــع 
شهرســتان اســدآباد آغاز می کند. هنگامی که 
به عنوان یک چوپان ســاده در روستا مشغول 

بوده و ســپس برای کارگری به تهــران می آید. 
او در نوجوانی لباس رزم می پوشــد و به دنبال 

آرمان هایش به جبهه های جنگ می رود.
کتاب شــامل ســی و دو فصل است که در 
یک فصل آن با عنــوان »کارخانه نمک« به طور 
مفصل به بررســی و تشــریح وقایــع عملیات 

کارخانه نمک می پردازد.
برش هایی از کتاب:

»ماشــین تویوتا آن طرف منتظر بود. پشت 
ماشین سوار شــدم وقتی که نگه داشت بدون 
اینکه از کســی ســوال کنم به عقبــه یا محل 
تدارکات لشــگر انصارالحســین )ع(رســیدم. 
نمیدانســتم کجای شــهر فــاو اســت داخل 
سنگرهای سوله ای – که با خاک پوشیده شده 
و تقریبا مستحکم تر از بقیه سنگرها بود –شدم 
همه در تالش بودند و کســی بیــکار نبود بدون 
معطلی به یک ســنگر رفتم و سراغ گردان 155 
را گرفتم. گفتند گــردان در خــط کارخانه نمک 
اســت... از آن جمع تعداد کمی را می شناختم 
مظاهر مجیدی فرمانده یکی از گروهانها، حاج 
ستار ابراهیمی، ذبیح هللا کرمیان و چندنفر دیگر 

را دیدم... «.

معرفی



بخوانیم؛ آیاتی از قرآن که قاعده سازند
هگمتانــه، گــروه فرهنگی: قاعده  ســازی یعنی 
از جزئیات یک اصلی اســتفاده کنیــم. حاال من از 
خود قرآن بــرای عزیزانی که اســتاد دانشــگاهند، 
دبیرند، مربــی و طلبه انــد می گویم کــه چگونه از 
فروع قاعده بســازیم. بعضــی از آیــات قاعده اند، 
و چند نمونــه  آن را نیز آیت الّله خامنــه ای فرمودند. 
ًة َوِفی اْلِخَره«1  ْنَیا َحَســنَ َنا آِتَنا ِفی الدُّ مثل آیه »َربَّ
که یک قاعده اســت. در قرآن 115 مرتبه کلمه  دنیا 
و 115 مرتبــه کلمه آخرت آمده اســت. و روایت هم 
داریم که بدترین مردم کسی اســت که آخرت خود 
را به دنیایش بفروشــد و بدتر از او کســی است که 
آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشــد. این آیه 
یک قاعده اســت، اما از بعضی از آیــات باید قاعده 
اســتخراج کنیم. نمونه  اول مثــل ماجرای حضرت 
ابراهیم علیه السالم با عموی بت پرستش است که از 
او سؤال می کند که این بت ها و مجسمه ها چیست؟ 
خب اینکه قاعده نیســت، بلکه پســر برادرش دارد 
از عمویش اشــکال می گیرد که چرا مجســمه و بت 
می پرستی. این یک مسئله  شخصی، جزئی و فردی 
در یک خانواده  خاص است. اما چه قاعده ای از این 
ماجرا می توان اســتخراج کرد؟ قــرآن می فرماید: 
َماِثیُل«؛2 معنی تمثال  ِذِه التَّ ِبیِه َو َقْوِمِه َما َهٰ »َقاَل ِلَ
در اینجا مجسمه است. حضرت ابراهیم علیه السالم 
به عمو و مریدانش گفت این مجســمه ها چیست؟ 

خب از این آیه می خواهیم قاعده استخراج کنیم.
یک قاعده اصالح و ارشاد و امر به معروف و نهی 
از منکر است که سن در آن شرط نیست، و یک اصل 
اســت. چون می گوید قال لبیه، معمواًل برادرزاده از 
عمویش کوچک تر اســت. در اصالح و ارشاد تعداد 
هم شرط نیست. ابراهیم یک نفر بود و تعداد آن ها 
زیاد بود. در اصالح و ارشــاد باید از خودی ها شروع 
ْزَواِجَک  کرد. قرآن بــه پیامبــر می فرماید: »ُقــْل ِلَ
َوَبَناِتَک َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن...«،3 یعنی اول به همسر 
و دخترهایت و بعــد به زنــان مؤمن بگــو... یا در 
ْر«،4 یعنی  ســوره مدثر می فرماید: »َوِثَیاَبــَک َفَطهِّ
اول لباس های خودت را تمیــز کن. بعد می فرماید: 
ْقَرِبین«؛5 یعنی به فامیل  و همسرت  »َعِشیَرَتَک اْلَ
بگو بعد به مردم مکه هم بگو که این چنین باشــید. 

پس این هم یک اصل است. در اصالح و ارشاد باید 
از حرف های مهم شــروع کرد. مثاًل نگویید چرا این 
مشــکل را داریم. مهم ترین ظلم شرک و بت پرستی 
اســت. حضرت ابراهیم علیه الســالم بــه عمویش 
نگفت چرا پرخوری و اســراف و غیبــت کردی، بلکه 
پرسید چرا بت پرست هستی. در اصالح و ارشاد الزم 

نیست امر کنید.
نمونه دوم ســوره قریش اســت. قــوم قریش 
تابســتان ها به مناطق سردسیر می رفتند. خب همه 
تابستان ها به مناطق سردسیر می روند. حتی بعضی 
از حیوانات هم کوچ می کنند و به مناطق سردســیر 
می روند. امــا چرا قــرآن به ایــن موضوع اشــاره 
می کند؟ و این چــه پیامی دارد. بایــد از این نکته 
قاعده درســت کرد. چه قاعده ای درست می کنیم؟ 
جایت را عوض کن، ولــی کارت را تعطیل نکن. این 
یک قاعده اســت. هوا داغ اســت. جایت را عوض 
کن، ولی کارت را تعطیل نکن. امــا همه نمی توانند 
این کار را بکنند، بلکه آن کســانی که می توانند این 
کار را بکننــد. در اصالح و ارشــاد، مــن از »ِلِیاَلِف 
ُقَرْیش«6 چنین برداشــت می کنم که مکان را باید 
عوض کرد، ولــی کار را نباید تعطیــل کرد. هوای قم 
داغ اســت، ولی هوای تفرش که داغ نیست. هوای 
اصفهان داغ اســت، ولی هــوای خوانســار که داغ 
نیســت. حتی بعضی از دانشــمندان مــا در زندان 
کتــاب می نوشــتند. حضــرت امــام رحمه هللا علیه 
فقهش را یعنــی تحریرالوســیله را در یک اتاقی در 

ترکیه نوشت. این قاعده سازی است.
َتــان...«7  اَلُق َمرَّ یک قاعــده دیگر آیــه ی »الطَّ
اســت. در این آیــه می فرماید شــما حــق ندارید 
همسرتان را در یک جلسه ســه طالقه کنید. مرحله 
به مرحلــه باید ایــن کار را انجام داد. آیا کســی که 
زن ندارد، آیه لغو اســت؟ یا کســی کــه زن دارد و 
نمی خواهد طالق بدهــد آیه لغو اســت؟ خیر؛ این 
قاعده برای کسانی اســت که می خواهند قطع رابطه 
کنند و به آن ها می فرماید که همه پل ها را به یک باره 
خراب نکنند. این یک اصل است. ما چهل ویک سال 
است که با آمریکا دشــمنیم، ولی دفتر منافع ما در 
آمریکا و دفتر منافــع آمریکا در ایــران وجود دارد. 

یعنی همه ی پل هــا را خراب نکرده ایــم. در روایت 
هم داریم که اگر با کسی بد شــدید، فحش ندهید 

و توهین نکنید و یک راهی برای برگشت بگذارید.
ما با قاعده ســازی از قــرآن می توانیــم از این 
قواعد استفاده  بکنیم. مثاًل در ماجرای کشته شدن 
یک نفر از قبیله ای کــه قاتل آن مشــخص نبود و 
به دعوا ختم شــد، از حضرت موســی علیه السالم 
خواســتند که چاره ای بیندیشــد. حضــرت از خدا 
خواســت که چه کاری بکند و خدا فرمود یک گاوی 
را بکشــید و قســمتی از گوشــت آن را به بدن فرد 
کشــته شــده بزنید تا زنده  شــود و بگوید قاتلش 
چه کسی است. بعد بنی اســرائیل بهانه های زیادی 
 آورند و گفتند کــه این گاو چه شــکلی و چه رنگی 
َها َبَقــَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع  باشــد. خداوند می فرماید: »ِإنَّ
اِظِریَن«،8 یعنی گاو زرد زّرینی باشد  َلْوُنَها َتُســرُّ النَّ
که بینندگان را فرح بخشــد. این به چه معناست؟ 
یعنی خداوند با این نشــانه می خواهد بگوید رنگ 
در روح اثــر دارد. پــس روانشناســی رنگ ها یک 
قاعده می شــود. یعنی مــا از جزئیــات می توانیم 
اصول را ثابت کنیم. یا خداوند در قرآن راجع به نماز 
ِذیَن آَمُنــوا ِإَذا ُنوِدَی  َها الَّ جمعه می فرماید: »َیــا َأیُّ
ِه َوَذُروا  ْوا ِإَلٰى ِذْکِر اللَّ اَلِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْســعَ ِللصَّ
اْلَبْیع...«.9 یعنــی وقتی صــدای اذان نماز جمعه 
بلند شد مغازه ها را ببندید. و در آیه  بعد می فرماید: 
وا...«.10 یعنی وقتی  اَلُة َفاْنَتِشــرُ »َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
نماز تمام شــد، بروید مغازه ها را باز کنید. این فقط 
مربوط به نماز جمعه نیســت و کلی اســت. منظور 
قرآن این اســت که نباید بازار مســلمانان تعطیل 
اَلُة  بشــود. اینکــه می فرماید: »َفــِإَذا ُقِضَیــِت الصَّ
َفاْنَتِشــُروا...« یعنی تعطیالت باید حداقل باشد. و 
این یک قاعده می شود. ما از تمام حروف و کلمات 
و روح و الفاظ قــرآن می توانیم قاعده اســتخراج 

کنیم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم َنّبْهنی فیِه لَِبَرکاِت أْســحاِرِه ونّوْر فیِه قلبی بِِضیاِء 
أْنواِرِه وُخْذ بُِکّل أْعضائی الی اّتبــاِع آثاِرِه بِنوِرَک یا ُمَنّوَر 

ُقلوِب العارفین.
خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن 
کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بــکار به همه اعضایم 
به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دل هاى 

حق شناسان.

عکس روز افطارانه کریمانه
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

خلوص اجازه نداد حتی به پدرش بگوید مؤلف 
کتاب خودم هستم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســت: تنها خدا را بخوانید و 
خود را برای او خالص کنید هرچند کافران ناخشنود باشند.

رسول مکرم اســالم)ص( فرموده اند: دلت را خالص کن که در آن صورت 
عمل اندک هم تو را بس خواهد بود.

حکایت: محدث قمی مؤلف کتاب نفیس منازل الخره می فرماید وقتی به 
قم آمدم فردی به نام شــیخ عبدالرزاق مسأله گو برای مردم از روی کتاب 
می خواند، روزی پدرم گفت: شیخ عباس )محدث قمی( کاش مثل این 
عبدالرزاق مسأله گو می شــدی و چنین کتابی را برای ما می خواندی! چند 
بار به زبانم آمد که بگویم »پدر جان نویسنده آن کتاب خودم هستم« اما 
خودداری کردم و فقط گفتم دعا بفرمایید خداوند توفیق مرحمت فرماید.

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

استفاده از شب های قدر برای عروج معنوی
با توجه به قرار گرفتــن در ماه رمضان و شــبهای قدر در این روزها و شــبهای مقدس و 
متبرک، باید از لحظه لحظه ی زندگی بهره برد. در این بخش فرازهایی از فرمایشــات رهبر 

معظم انقالب را می خوانیم درباره قداست شبهای قدر.
در ماه رمضان - در همۀ روزها و شب ها - دلهایتان را هرچه می توانید با ذکر الهی نورانیتر 
کنید، تا برای ورود در ساحت مقدس لیلةالقدر آماده شوید؛ که »لیلةالقدر خیر من الف شهر 
تنّزل المالئکةوالّروح فیها باًّذن رّبهم من کل امر«. شــبی که فرشــتگان، زمین را به آسمان 
متصل می کنند، دلها را نورباران و محیــط زندگی را با نور فضل و لطــف الهی منور می کنند. 
شب ِسلم و سالمت معنوی - ســالم هی حّتی مطلع الفجر - شب ســالمت دلها و جانها، 
شب شــفای بیماریهای  اخالقی، بیماریهای معنوی، بیماریهای مادی و بیماریهای عمومی و 
اجتماعی؛ که امروز متأسفانه دامان بســیاری از ملت های جهان، از جمله ملتهای مسلمان را 
گرفته است! سالمتی از همۀ اینها، در شب قدر ممکن و میّسر است؛ به شرطی که با آمادگی 

وارد شب قدر بشوید.   1376/09/05

مسیر

تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه استان همدان
هگمتانه، گــروه خبــر همدان: انجمــن صنفی 
کارفرمایی مدیران رسانه اســتان همدان آغاز به کار 

کرد.
به گزارش هگمتانــه، رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفــی کارفرمایی مدیران رســانه اســتان همدان 
با اشــاره به اجرای مــاده 131 قانــون کار جمهوری 
اسالمی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی، عنوان 
کرد: ایــن انجمن به منظــور حفظ حقــوق و منافع 
مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان 
که خود متضمن حفــظ منافع جامعه هســتند، با 
هدف ارتقای سطح علمی و کیفی رسانه ها، برطرف 
کردن مشــکالت و تســهیل امور اعضــای خود در 

استان همدان تشکیل شده است.
مسعود پورصالحی خاطرنشان کرد: این انجمن 
که اعضای آن متشــکل از مدیران رسانه مکتوب و 
یا سرپرســتی روزنامــه، هفته نامــه، دوهفته نامه، 
ماهنامه، دوماهنامه و فصل نامه، مدیران رسانه های 
غیر مکتوب شامل خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
هســتند و دیگر مجموعه هایی کــه دارای فعالیت 
صوتی و تصویری بوده )مانند باشگاه خبرنگاران که 
در فضای مجازی مجــوز از نهادهای معتبر و قانونی 

دارد( تشکیل شده است.
وی با تأکید بــر اینکه از مهم ترین مشــکالت و 
دغدغه های رسانه های مکتوب و غیر مکتوب استان 
مســائل اقتصادی آن ها بوده، تصریــح کرد: اغلب 
به دلیل وجود همین مشــکل رســانه ها تعطیل و یا 

فعالیت آن ها مختل شده است.
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی کارفرمایی 
مدیران رســانه اســتان همدان ادامــه داد:  بر این 
اساس مدیران رســانه جهت تهیه حقوق خبرنگاران 
و مجموعه تحت مدیریت خود، پرداخت هزینه های 
چاپ، توزیع، اجاره محل کار و مواردی از این دست، 
با مشکالت عدیده ای دســت وپنجه نرم می کنند و 
گاهی به دلیــل همین مشــکالت از اصل رســالت 

حرفه ای خود فاصله می گیرند.
پورصالحی اضافه کرد: این مشکالت نهایتًا منجر 
به وابستگی رسانه ها به دســتگاه های اجرایی شده 
و باعث می شــود که وظیفه ذاتی و حرفه ای خود را 
فراموش کنند؛ درحالی که قلم آن قدر مقدس است 
که نباید آن را فروخت و خبرنگاران و اصحاب رسانه 

باید در مسیر حق و حقیقت حرکت کنند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به معیشت خبرنگاران 
و اصحاب رســانه به عنوان یک امر ضــروری، اظهار 
کرد: زمانی که بــه خبرنگاری به عنوان یک شــغل 
نگاه شــود، قطعًا با توجه به شرایط موجود خبرنگار 
نمی تواند به وظیفه ذاتی خود آن طور که شایســته 
اســت، عمل کند و وابســتگی های موجــود باعث 

انحراف خبرنــگاران می شــود، حال آنکــه هنگام 
قلم زدن بایــد عدالت ورزی و انصاف ســرلوحه کار 
خبرنگاران قــرار گرفته و از غــرض ورزی و وادادگی 

دوری کنند.
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی کارفرمایی 
مدیران رسانه اســتان همدان در ادامه تأکید کرد: با 
توجه به مشکالت ذکرشــده این انجمن بر آن است 
که جهت اســتیفای حقوق و خواسته های مشروع 
و قانونی اعضــا، از طریق ایجاد زمینه های مســاعد 
به منظور نیل بــه اهداف انجمن، بررســی و تحقیق 
درباره مشــکالت، شــناخت نیازهــا و اولویت ها و 
تأمین نیازهــای صنفی، ســرمایه گذاری، آموزش، 
توسعه و گســترش فعالیت ها و کوشش در ارتقای 

بهره وری منابع گام بردارد.
پورصالحــی در بیان اهداف انجمــن اضافه کرد: 
استفاده از نوآوری های آموزش، فناوری رسانه ای و 
ایجاد استارت آپ های رسانه ای جهت بهبود کیفیت 
تولید، بررسی شناخت و اســتقرار روش های نوین، 
کنترل کیفیت و کوشــش بــرای هماهنگی در امور 
آموزش، ارتقای مهارت و تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز، همکاری با وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و سایر دستگاه ها 
و نهادهــای ذی ربط از اهداف این انجمن به شــمار 

می رود.
وی یادآوری کرد: شــرکت در مذاکرات حرفه ای 
با ســایر ســازمان های کارفرمایی ذی ربط مشمول 
قانــون و انعقــاد پیمان هــای دســته جمعی بــا 
سازمان های کارگری و همکاری در جهت تأسیس، 
تقویــت و گســترش و ایجاد شــرکت های تعاونی 
)اعتبار، مصرف، مســکن، تجارت، سرمایه گذاری و 
ساخت وساز( و صندوق تعاون کانون و فعالیت های 
اقتصــادی، بازرگانــی، تجــاری، ســرمایه گذاری، 
فرهنگی، ساخت وساز و ســایر به منظور برخورداری 
اعضا از تســهیالت بیشــتر و کوشــش در تشکیل 
باشــگاه های فرهنگی و ورزشــی با رعایت مقررات 
قانونی جهت برخــورداری اعضــا از امکانات آن نیز 
از دیگر برنامه هایی بوده کــه در این انجمن تعریف 

شده است.
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی کارفرمایی 
مدیران رســانه اســتان همدان به انجــام قرارداد 
تجــاری، مالی و بازرگانی نیز اشــاره کــرد و افزود: 
آموزش و استارت آپ با اشخاص حقیقی و حقوقی 
یا گرفتن نمایندگی و انجــام هرگونه عملیات مالی 
و اقتصادی و تجــاری در هر زمینه ای در راســتای 
تأمین نیازهای اعضای انجمن و مدیران رســانه و 
خبرنــگاران و کلیه اعضــا و کارمندان زیر پوشــش 
نشریات و رسانه ها نیز از دیگر برنامه هایی است که 
انجمن تالش خود را برای پیــاده کردن آن ها به کار 

خواهد بســت تا درنهایت به تثبیت جایگاه واقعی 
رسانه ها در جامعه و استان منجر شود.

پورصالحی با بیان اینکه این نهاد صنفی خواستار 
آن اســت که صنعــت رســانه از باالتریــن کیفیت 
برخوردار شــده و در سطح اســتانداردهای جهانی 
قرار گیرد، اعالم کرد: تمــام تالش ما در این انجمن 
نیل به اهداف صنفی خود از طریــق توان اجرایی و 

ظرفیت اعضا خواهد بود.
وی ابراز کرد: این انجمــن درنظر دارد تا با ایجاد 
ُپل ارتباطی با دیگر ســازمان ها و نهاد های دولتی و 
صنفی ضمن ارائه خدمات رسانه ای از ظرفیت های 
آن ها در جهت بهبود و تســهیل امور رسانه بهره مند 
شــده و با ارتقای ســطح علمی اصحاب رســانه و 
تربیت نیروی متخصص ضمن ایجاد مراکز علمی- 
آموزشــی و اســتفاده بهینه از ظرفیت رســانه های 
کشور، امکان تبادل دستاوردهای علمی و تجربی با 

رسانه های منطقه را فراهم کند.
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی کارفرمایی 
مدیران رســانه اســتان همدان اذعان کرد: انجمن 
صنفی کارفرمایی مدیران رســانه اســتان همدان از 
ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و بدون 
شک با عزمی راسخ در جهت رفع مشکالت اصحاب 
رسانه با محوریت مدیران رسانه ها در همدان تالش 

خواهد کرد.
پورصالحی بیان کــرد: ارتقای کیفــی خدمات، 
ورود به مشکالت اقتصادی کارفرمایی و حل وفصل 
آن ها،  هموار کردن مســیر فعالیت مطبوعاتی، دفاع 
از حقــوق صنفی، امنیت شــغلی و ارتقای ســطح 
مهارت های شــغلی از مهم ترین محورهای فعالیت 

انجمن صنفی کارفرمایی مطبوعات همدان است.
وی بــر رعایت اخــالق کاری، صیانــت از حقوق 
اعضا و پرهیز از حاشــیه ها نیز تأکید کرده و گفت: 
طی هفته جاری و پس از نهایی شــدن تصمیمات 
هیأت مدیــره شــرایط عضویت در انجمــن اعالم و 
پذیرش اعضــای جدید آغــاز خواهد شــد؛ ضمن 
اینکه این انجمن در تقابل با هیچ نهاد صنفی نبوده 
و صرفًا جهــت هم افزایی با ســایر نهادهای موجود 

فعالیت خواهد کرد.
رئیس هیأت مدیــره انجمن صنفــی کارفرمایی 
مدیران رسانه اســتان همدان در پایان با ذکر نام و 
مسؤولیت اعضای هیأت مدیره ســخنان خود را به 
پایان برد؛ مســعود پورصالحی رئیس هیأت مدیره، 
زهــره پوروهابــی نایب رئیــس، مســعود جواندل 
خزانــه دار، آقایــان احســان مطهــری، محمدرضا 
بیاناتی، حمداله چاروســایی و علیرضا معتمدزاده 
به عنوان اعضا، خســرو نــوروزی علی البدل، مهدی 
کاشــی دبیر و حمید ســپهری بازرس این انجمن 

هستند.

بانوان هیات رزمندگان ثارهللا همدان به مناسبت میالد کریم اهل بیت)ع( نسبت به توزیع بسته های کوچک و شکیل افطاری به همراه یک شاخه گل بین مردم 
اقدام کردند.


