
حسینقرهباغی

مدیر کل حوزه وزارتی وزیر  به سمت  انتصاب شایسته شما 
میراث فرهنگی و گردشگری که نشان شایستگی و توانمندی 

شماست را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

جناب آقای مهندس علیرضا ایزدی

روابطعمومیشهرداریمنطقهیکهمدان

انتصاب شما عزیزان در سنگر جدید خدمت به شهروندان را تبریک عرض نموده
 آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

میراث  وزیر  وزارتی  حوزه  کل  مدیر  سمت  به  شما  انتصاب 
فرهنگی و گردشگری را تبریک عرض نموده برایتان توفیق بیش 

از پیش از درگاه احدیت مسئلت داریم .
انجمنراهنمایانگردشگریاستانهمدان سازمانفرهنگیواجتماعیشهرداریهمدان

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

مرتضیرضایی
سرپرستمدیریتخدماتشهری

جناب آقایان

سروران ارجمند

حسین سیبی
مشاور شهردار

حسینسیبـی
مشاورشهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

بابکمهدیآزاد
سرپرستسازمانمدیریتپسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

انتصاب شایسته شــما را در عرصه خدمتگزاری به مردم شریف 
همــدان تبریک عرض نموده توفیق روز افزون آن بزرگواران را از 

خدای متعال آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز  
شهرداری همدان

جناب آقایان

مرتضی رضایی
سرپرست مدیریت خدمات شهری

حسین سیبی
مشاور شهردار

بابک مهدی آزاد
سرپرست سازمان مدیریت پسماند

حسین خانجانی 
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

حسینخانجانی
سازمانسیما،منظروفضایسبزشهری

روابطعمومیشهرداریمنطقهسههمدان

مرتضیرضایی
سرپرستمدیریتخدماتشهری

سروران ارجمند

حسینسیبـی
مشاورشهردار

بابکمهدیآزاد
سرپرستسازمانمدیریتپسماند

حسینخانجانی
سازمانسیما،منظروفضایسبزشهری

نوید مسرت بخش انتصاب آن جنابان در کسوت جدید را که مایه سرور و افتخار دلسوزان و خادمان شهرداری است تبریک 
گفته از خدای متعال خواستار توفیق روز افزونتان هستیم.

انتصاب شما عزیزان در سمت جدید را که مایه سرور و افتخار دلسوزان و خادمان شهرداری است تبریک عرض نموده
 از خدای متعال خواستار توفیق بیش از پیش مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس علیرضا ایزدی

انتصــاب جنابعالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان 
برایتان آرزوی موفقیت های روز افزون دارم.

جناب آاقی مهندس علیرضا ازیدی
مدیر کل محترم حوزه وزارتی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

عباس صوفی شهردار همدان

22

پیش بینی برداشت
 6 هزار کیلو آلبالو 
از هر هکتار باغ در همدان

اعالم شرایط ثبت نام 
در کارا
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گـــزیده اخبـــار

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 8

پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم:

مجلس با نمایندگان 
کارشناس

 فعال و پاکدست
در »رأس امور« خواهد بود

اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست 
اولوّیت های کشور است 

 در دهه  پیشرفت و عدالت، نمره  مطلوبی 
در باب عدالت به  دست نیاورده ایم

همدان استان 
کم شیوع تاالسمی

رئیس مرکز بهداشــت اســتان همدان با بیان 
اینکه غربالگری تاالســمی در استان همدان انجام 
می شــود، گفت: همدان از اســتان های کم شیوع 
تاالسمی در کشــور اســت. منوچهر کرمی با بیان 
اینکه تاالســمی نوعی کم خونی ارثی اســت که به 
علت اختالل در کارایی گلبول های قرمز خون پدید 

می آید.

بیاینان مواظب قلب همدیگه باشیم!

دست بوسی آقام
ِی روز با آقام رو ِی مطِلِب پیش پــا ِافتاِدی بحث 

کردم و َپلو مامانم صداِم ِبراش باال بردم.
َا هم ُجدا شدیمان.

شب که رفتم باخابم.
ُغِصی زیادی َقلُبمه ُخشــار می داد و فکُرم مشغول 

شده بود...
مثد همیشه ِسِرِم هشتم رو ُمِتکا.

جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت:
بیمارستان ها از بحران 

کرونا خارج شوند

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:
بهبود 92 درصد مبتالیان 

کرونا در اسدآباد

بازگشایی برخی 
باشگاه ها و رشته های 

ورزشی همدان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی

تخصیص 20 میلیارد 
تومان به بیمارستان 

»شهید سلیمانی« 
تویسرکان

طی یک ماه اخیر

تشکیل 268 پرونده 
تخلف در تعزیرات 

حکومتی

شانزدهم خرداد
آخرین مهلت شرکت

در مسابقات قرآنی اوقاف

بیگی نژاد، نماینده مردم مالیر در مجلس:

مجلس یازدهم ضدفساد باشد
4

عکس : زینب سعیدی 2

درخشش اقدام پیش دستانه مدیریت شهری همدان دو سال قبل از ابالغ

پیشگامی پیاده راه سازی همدان در ایران
سازمان شهرداری های کشور شیوه نامه احداث پیاده راه های ایمن و ترویج حمل و نقل پاک در ایام شیوع کرونا را ابالغ کرد
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اعالم شرایط ثبت نام در کارا
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان همدان در کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری استان به تشریح ساز و کار اجرایی مصوبه 
ســتاد اقتصادی دولت در خصوص اعطای تسهیالت با 
نرخ 12 درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده 

از شیوع ویروس کرونا پرداخت.
به گزارش هگمتانه، در این جلســه مدیرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان به ارائه گــزارش آخرین 

وضعیت اشتغال و تسهیالت در سال جاری پرداخت.
احمد توصیفیان از پرداخت تســهیالت ویژه کسب 
و کارهای آســیب دیــده از کرونا خبــر داد و گفت: در 
راستای مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا با هدف 
حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده به 
واسطه شیوع ویروس کرونا در کشــور، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول 
https://kara. این حمایت را در سامانه کارا به نشانی

mcls.gov.ir/ فراهم نموده است.
وی افزود: کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی فعال 
دارای مجوز کسب و یا تولید در رسته های تعیین شده 
هیأت وزیران در قالب کارفرمایی و یا خویش فرمایی 
دارای فهرســت بیمه می توانند در این سامانه ثبت نام 

کنند.
توصیفیان همچنین درخصوص شرایط واحد کسب 
و کار مشمول دریافت تســهیالت کرونا گفت: کسب و 
کارهایی که در ســال گذشــته فعال بــوده و همچنان 
فعالند و شــاغالن آنها از بیمه بیکاری بهره مند نشده 
اند، کارگاه هایی که پس از شــیوع ویــروس کرونا در 
تاریخ اول اسفند سال گذشته نیروی کار خود را تعدیل 

نکرده اند و یا نســبت به بازگشــت نیروی کار موجود 
بر اساس متوسط ســه ماهه آبان، آذر و دی ماه سال 
98 اقدام کنند و کارگاه هایی که با نیرو های شــاغل بر 
اساس تعداد شــاغالن متوسط ســه ماهه آبان، آذر و 
دی ســال 98 قرار داد کار در ســال 1399 منعقد کرده 
و متعهد به حفظ آنها تا پایان ســال 1399 شــده اند 

مشمول این طرحند.
وی در ادامه گفت: این کارگاه ها صرفًا برای یک بار 
و حداکثر تا پایان خرداد ســال 99، مشمول دریافت 

تسهیالت هستند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان در 
خصوص شرایط تسهیالت مذکور گفت: نرخ سود این 
تسهیالت 12 درصد و حداکثر زمان پرداخت تسهیالت 
تا پایان خرداد ماه سال 1399 است و همچنین مدت 
بازپرداخت تسهیالت با احتساب دوره تنفس 34 ماه 

از ابتدای مهرماه سال جاری است.
وی تصریح کرد: تسهیالت مزبور از محدودیت های 
متعارف در تسهیالت بانکی شــامل بدهی غیر جاری 
متقاضی و ذی نفعــان، رعایت نســبت مالکانه، مفاد 
دســتورالعمل رعایت شــاخص های مالــی در اعطای 
تسهیالت ســرمایه در گردش به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی توســط بانک های دولتی به منظور بهره مندی 
از تسهیالت، ارائه استعالم مالیاتی موضوع تبصره )1( 
ماده )186( قانون مالیات های مســتقیم و چک های 
برگشــتی متقاضــی و ذی نفعــان کــه از تاریخ 30 
فروردین امسال تا 31 خرداد جاری ایجاد شده است 

مستثنی خواهد بود.
احمــد توصیفیــان در خصوص میزان تســهیالت 

قابل پرداخت به واحدهای کسب و کار گفت: مبلغ 120 
میلیون ریال برای هر واحد کســب و کار در رسته های 
یاد شده که مشمول فعالیت هستند به ازای هر شاغل 
دارای پرونــده بیمه تأمین اجتماعــی 70 درصد صرفًا 
برای پرداخت هزینه دســتمزد و 30 درصد برای سایر 
هزینه های عملیاتــی مرتبط، مبلــغ 160 میلیون ریال 
برای هر واحد کسب و کار در رسته های یاد شده که بر 
اساس مصوبات ســتاد مقابله با کرونا تعطیل شده اند 
به ازای هر شــاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی 
50 درصد صرفًا بــرای پرداخت هزینه دســتمزد و 50 

درصد برای سایر هزینه های عملیاتی مرتبط است.
وی درخصــوص جرائم و محدودیت هــا در صورت 
هزینه کرد در غیــر مصادیق تعیین شــده گفت: این 
اشــخاص )حقیقی و یا حقوقــی( از دریافت هرگونه 
خدمات بانکی به مدت 2 ســال محروم خواهند شــد 
و بازپرداخت منابع با نرخ 24 درصد در صورت کاهش 
نیروی کار بیمه شــده تا پایان ســال 1399 به میزان 
پایین تر از 90درصد متوســط نفرات بیمه شده 3 ماهه 

آبان، آذر و دی ماه است.

پیش بینی برداشت 6هزار 
کیلو آلبالو از هر هکتار باغ 

در همدان

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مدیــر امور 
باغبانی جهاد کشاورزی همدان گفت: میانگین 
برداشت آلبالو از هر هکتار باغ در استان همدان 

5 هزار و 974 کیلوگرم است.
بــه گــزارش هگمتانه، حجت هللا شــهبازی 
با اشــاره به افزایــش تولید در باغات اســتان 
همــدان با توجه بــه بارندگی هــای مطلوب در 
ســال جاری بر اهمیت باغات به عنوان بخش 
مهمی از کشــاورزی اســتان همــدان تأکید و 
ویژگی های آب و هوایی استان همدان را برای 
تولید میوه های سازگار با مناطق سرد و معتدل 

مطلوب ارزیابی کرد.
شــهبازی وســعت باغات آلبالوی اســتان 
همدان در ســال 98 را یک هزار و 447 هکتار 
عنوان کرد و گفت: از این میزان یک هزار و 268 

هکتار بارور و 179 هکتار غیر بارور است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی همدان 
همچنین میزان تولید آلبالوی اســتان همدان 
در سال گذشــته را بالغ بر 7 هزار و 574 تن و 
میانگین برداشــت از هر هکتار را 5 هزار و 974 

کیلوگرم عنوان کرد.
شــهبازی وســعت باغات گیالس در استان 
همدان را 926 هکتار عنــوان کرد و با بیان اینکه 
از این میــزان 787 هکتار بــارور و 139 هکتار 
غیربارور اســت، گفت: میزان تولید گیالس در 
استان در این ســال 5 هزار و 526 تن بوده که 
حاکی از میانگین تولید 7 هزار و 22 کیلوگرم در 

هر هکتار است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی همدان 
گفت: شهرستان های همدان و مالیر بیشترین 
میزان باغات گیالس را در اســتان دارا هستند 
و »زرد دانشکده« »تک دانه مشــهد« و ارقام 
محلــی مهمترین ارقــام گیالس در اســتان را 

شامل می شوند.
وی گفت: همچنین ارقــام محلی و آلبالوی 
مجارســتانی مهمترین ارقام آلبالــو در باغات 

استان هستند.
شــهبازی میزان بارندگی ها در ســال جاری 
به خصوص در فصل اردیبهشــت ماه را مطلوب 
ارزیابی و نســبت به افزایــش تولید گیالس و 
آلبالو در اســتان همدان در ســال 99 نسبت به 

سال گذشته ابراز خوش بینی کرد.

جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت:
بیمارستان ها از بحران 

کرونا خارج شوند
هگمتانه، گــروه خبر همدان: قاســم جان 
بابایی معاون درمان وزیر بهداشــت در جلســه 
ویدئــو کنفرانس بر انجــام فعالیــت عادی و 

پذیرش بیماران در بیمارستان ها تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، در ویدئوکنفرانس ستاد 
معاونــت درمــان وزارت بهداشــت و معاونان 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
که سه  شــنبه برگزار شــد، معاون درمان وزارت 
بهداشــت گفت: نمی توانیم به طورقطع بگوییم 
آمار کرونا در ماه های آتی به صفر می رسد، ولی 
با توجه به روند رو به کاهش آن دانشــگاه های 
علوم پزشکی کشور باید هر چه سریع تر نسبت 
به ساماندهی بیماران مبتال به کرونا و خروج از 

بحران برنامه ریزی کنند.
وی افــزود: از ابتدای بحــران کرونا تاکنون 
برخی از بیماران به علت ترس از ابتال به بیماری 
کرونــا از ادامه درمان و مراجعه به بیمارســتان  
اجتناب کرده اند که این امر تاحدودی می تواند 
بر ســالمت مردم تأثیرگــذار باشــد بنابراین با 
انجام اقداماتی باید بیمــاران را به انجام ادامه 
روند درمان ترغیب کرده و شــرایط خوبی را در 

این زمینه فراهم کنیم.
جان بابایی بابیان برخی مشــکالت به وجو 
آمده پس از شــیوع ویروس کرونــا که یکی از 
این مــوارد هزینه بــاالی درمان کرونا نســبت 
به بیماران معمولی اســت افزود: عالوه بر این 
هزینه باال در مســیر بحران کرونا باید پرداختی 
کارکنان و سایر هزینه های مراکز خدمت دهنده 

کرونای دانشگاه ها به طور ویژه دیده شود.
معاون درمان وزیر بهداشت با تأکید بر ثبت 
مســتندات این بحران گفت: مــن از معاونان 
درمان دانشــگاه ها می خواهم در ثبت علمی و 
درس آموخته های کووید 19 که در حقیقت مانور 
بزرگ بحران در کشور اســت و در ثبت تصاویر 
فداکاری هــای تیم درمــان بیمارســتان ها که 
تداعی کننده دوران جنگ است برای نسل های 
آینده و کمک به بحران های مشابه، تمام تالش 

خود را انجام دهند.
در این جلســه ابراهیم جلیلی معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، حسن بهرامی 
مدیر درمان و طوس کیانی کارشــناس مسؤول 

بیماری های این دانشگاه حضور داشتند.

خبــــــــر

همدان استان 
کم شیوع تاالسمی

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیس مرکز 
بهداشت استان همدان با بیان اینکه غربالگری 
تاالسمی در استان همدان انجام می شود، گفت: 
همدان از اســتان های کم شــیوع تاالسمی در 

کشور است.
به گزارش هگمتانه، منوچهــر کرمی با بیان 
اینکه تاالســمی نوعی کم خونی ارثی است که 
به علت اختالل در کارایی گلبول های قرمز خون 
پدیــد می آید، گفــت: گلبول هــای قرمز حاوی 
هموگلوبین هستند که اکســیژن را از ریه ها به 
ســایر بافت های بــدن منتقل می کننــد اما در 
بیماری تاالســمی، هموگلوبین بــه میزان الزم 
ساخته نمی شــود در نتیجه اکســیژن کافی به 

بافت های بدن نمی رسد.
وی با بیان اینکه این بیماری تقریبًا در همه 
نژادها دیده می شود ولی شــیوع آن در اطراف 
مدیترانه، نواحــی اســتوایی و مناطق نزدیک 
استوا در آفریقا و آســیا زیادتر است، افزود: بر 
اساس آمار سازمان بهداشت جهانی حدود 4 تا 
5 درصد از جمعیت ایران ناقل تاالســمی مینور 

هستند.
کرمی با بیان اینکه شیوع تاالسمی در ایران 
برحسب منطقه جغرافیایی متفاوت و باالترین 
شــیوع در کرانه دریــای خزر و خلیــج فارس 
اســت، گفت: اســتان های مازنــدران، گیالن، 
هرمزگان، خوزســتان، کهکیلویــه و بویراحمد، 
فارس، بوشهر، سیســتان و بلوچستان، کرمان 
و اصفهان 10 استان پر شــیوع کشور هستند و 
استان همدان در این طبقه بندی از استان های 

کم شیوع تاالسمی است.
رئیس مرکز بهداشــت اســتان همــدان با 
تأکید بــر اینکه بیماری تاالســمی به واســطه 
درمان های طوالنــی مدت هزینه هــای زیادی 
را بر خانــواده و جامعه تحمیــل می کند، گفت: 
غربالگری تاالسمی در کشور و استان همدان از 
سال 1376 آغاز شده و بر اساس دستورالعمل 
کشوری، تمامی زوج های متقاضی ثبت ازدواج 
از سوی دفاتر ثبت ازدواج به مراکز ارائه دهنده 
خدمات ارجاع شــده و از نظر ابتال به تاالسمی 

مینور تحت بررسی قرار می گیرند.
وی گفــت: زوج هــای ناقــل تاالســمی که 
تصمیــم بــه ازدواج می گیرند باید با مشــاوره 
مناسب در مراکز مشاوره ژنتیک استان همدان 
آزمایشــات ژنتیــک قبــل و هنگام بــارداری 
را انجــام داده تــا در صورت ابتــالی جنین به 

تاالسمی ماژور نسبت به سقط آن اقدام شود.

آموزش500 رشته 
در فنی  و حرفه ای همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل آموزش 
فنی  و حرفــه ای اســتان همدان گفت: ســال 
آموزشی جدید 500 رشته در کل استان همدان به 
کارآموزان ارائه می شود که کارآموزان بدون هیچ 
گونه نگرانی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
می توانند در آموزشــگاه ها ثبت نــام کرده و از 

کالس ها بهره مند شوند.
به گزارش هگمتانه، وهب مختــاران درباره 
آغاز فعالیت آموزشــگاه های فنی و حرفه ای در 
استان، مطرح کرد: بازگشــایی آموزشگاه های 
فنی و حرفــه ای در کشــور براســاس آخرین 
وضعیت بهداشــتی و ســالمتی اســتان های 
موردنظر از لحاظ وضعیت ســفید، زرد یا قرمز 
بودن و با رعایت کامــل فاصله گذاری اجتماعی 

مصوب شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط استان همدان، 
اجازه بازگشــایی آموزشگاه های اســتان داده 
شد که در این بازگشــایی، رعایت کامل موازین 
بهداشــتی و تعداد مناســب کارآمــوزان جزء 

شروط اصلی لحاظ شده است.
مدیــرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 
همــدان تأکیــد کــرد: آموزش هــای مجازی 
همچنان در این مجموعه ادامه دارد و بازگشایی 
آموزشــگاه ها فقط برای رفع اشــکال اســت و 

برخی از کالس های عملی نیز باید برگزار شود.
وی بیــان کرد: در ســال جدید، 500 رشــته 
پرمخاطب کــه مورد اقبــال عمومی قــرار دارد 
توســط آموزش فنی و حرفه ای در کل اســتان 

ارائه شده است.
مختــاران دربــاره نــرخ شــهریه دوره های 
آموزشی ســال جدید نیز گفت: نرخ شهریه ها 
ساالنه و کشوری بوده و براساس مناطق و درجه 
بندی اعالم می شود که تاکنون نرخ جدید اعالم 

نشده است.

خبــــــــر
درخشش اقدام پیش دستانه مدیریت شهری همدان دو سال قبل از ابالغ

پیشگامی پیاده راه سازی همدان در ایران
سازمان شهرداری های کشور شیوه نامه احداث پیاده راه های ایمن و ترویج حمل و نقل پاک در ایام شیوع کرونا را ابالغ کرد

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: شــیوه نامه 
پیاده راه ســازی در شــهرها به منظور ایجاد فضای 
مطمئن در حالی از سوی ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها به شهرداران کشــور ابالغ شده است که 
شــهرداری همدان با اجرای پروژه آرام سازی بلوار 
ارم حدود دو ســال پیــش برای این اقــدام گام 

برداشته بود.
از دو سال پیش که پروژه آرام سازی بلوار ارم 
در همدان کلید خورد، شــاید هیچ کس فکر آن را 
نمی کرد که جهان اینگونه آبستن ابتال به ویروس 
کرونــا و تحت تأثیر حواشــی آن قــرار گیرد، اما 
سیل انتقادات به سوی شــهرداری همدان جاری 
بود که چرا می خواهند »آخر آسفالت« همدانی ها 

را بگیرند!
در این میان شــهرداری اما بــه دور از هیاهو و 
بدون پرداختن به حواشــی و گیر افتــادن میان 
چالش های معمول مطابق نقشــه راه دســت به 
اقدام مستمر با پشــتکاری پیوسته و بی وقفه و با 
نگاه به تحقق اهداف عالی تکریم شهروندان و با 
نگاه تحقق »شهر انســان محور« عملیات اجرایی 
پروژه آرام ســازی بلوار ارم را پیگیــری و به خط 

پایان نزدیک نمود.
پــروژه ای که نــه تنهــا بــرای عبــور و مرور 
شــهروندان محدودیــت ایجــاد نکــرد، بلکه در 
راستای آرایش ســیما و منظر مدنیت نیز روحی 
تازه دمیــد کــه فضــای زندگــی را در چارچوب 
منظومــه ای از امکانات رفاهی بــرای پیاده روی، 
دوچرخــه ســواری و گــردش خودروهــا پدیدار 

می کند.
حــاال بلــوار ارم نمونه جــدی آرمــان جهانی 
شــهرداری ها در مقوله »الیف استریت« یا همان 
خیابان زندگی را تداعی می کند، محوطه ای که در 
آن برای همه اقشــار در بطن زندگی شهری فضا 

برای تفرج، تفریح و ورزش تعبیه شده است.
در واقع بلوار ارم همدان پــس از اجرای پروژه 
آرام سازی بستر مناسبی برای پیاده روی، ورزش 
و گردش شهری با حفظ معیارهای جهانی و ملی 
در راســتای ایجاد فاصله مناســب اجتماعی در 
سایه سار سالمت و بهبودی و پیشگیری از تبادل 

ویروس های مسری است.
اما چنــدی پیش شــیوه نامه ای بــه امضای 
حســین رجب صالحی معاون امور شهرداری های 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور به 
شــهرداران مبنــی بر مطالعــه، تــدارک و اجرای 
عملیات آرام ســازی خیابان و یــا محوطه ای در 
شــهرها برای عبور و مرور عابران پیاده، سواره رو 
و عالقمندان ورزش های همگانــی به عنوان یک 

تکلیف برای مدیریت شهری ابالغ شد.
نیک می دانیم که منتقــدان اجرای این پروژه 
که به لحاظ ضعف اطالع رســانی نگران از دست 

رفتن هویت فضاهای شهری همدان بودند، اغلب 
نگاهی دلسوزانه توأم با دغدغه را بیان می کردند، 
اما حاال این شــهر خیابانی بــرای جریان زندگی 
دارد که در آن هم خانواده ها جا برای تفرج دارند، 
هم اقشــار خاص نظیر معلوالن امکان بهره مندی 
یافته اند، و هم رده های مختلف ســنی با سالیق 
گوناگون در این محیط می توانند ساعات خوشی 

را سپری نمایند.
هم اینک بلوار ارم با اســتفاده از مرغوب ترین 
مصالح، مبلمان نوین شــهری، جداره های خوش 
رنگ و لعاب، روشــنایی هوشمند با اســتفاده از 
منابــع انرژی پــاک، فضای کافی پــارک حجمی 
و طولی خــودرو، امکانات رفاهی کافــی و متنوع، 
امنیت و ســهولت عبور خودروهای واکنش سریع 
امدادی و درمانی، مجهزترین بســتر زیرســاختی 
و زیباترین ســیمای شــهری می تواند بــه عنوان 
شایستگی های همدان را به رخ همگان بکشد و با قطعه درخشانی از جورچین شــهر سالمت بوده و 

ارائه نمونه های دیگر نظیر پیاده راه بوعلی در قلب 
شهر، به عنوان ویترین تفاخر استان قلمداد شود.

نکته واجــد اهمیــت اینکه در طول دوســال 
گذشــته طــی بازدیدهای انجام شــده توســط 
چهره هــای نامی ایــران از بخش هــای دولتی و 
حاکمیتــی گرفته تــا چهره های معــروف علمی، 
فرهنگــی و هنری و چه مــردم عــادی در قالب 
گردشــگر مهمان یا حتــی شــهروندان قریب به 
اتفــاق اذعان بــر یگانگی ایــن پروژه در کشــور 
دارند و آن را تالشــی مؤثر برای تحقــق و تداوم 
شهرنشــینی در بســتر فرهنــگ و همزیســتی 

مسالمت آمیز قلمداد می کنند.
بلوار ارم اثــری مانــدگار از مدیریت شــهری 
در این دوران اســت که برای شــهروندان امروز و 
فــردای پایتخت تاریــخ و تمدن ایــران زمین به 

یادگار می ماند.

برگزاری مسابقه کتاب خوانی »آب هرگز نمی میرد« در دهه کرامت
هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
بسیج هنرمندان استان همدان گفت: مسابقه بزرگ 
کتاب خوانی »آب هرگز نمی میــرد« روز 13 تیرماه 

در همدان برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، رسول کرمی، دیروز اظهار 
کرد: مســابقه بــزرگ کتاب خوانــی »آب هرگز 
نمی میرد« به همت ســازمان بســیج هنرمندان 
همــدان و با مشــارکت بنیــاد فرهنگــی هنری 
شــهید همدانی، حفظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس استان، شــهرداری، سازمان فضای 
مجازی بســیج و همکاری کتاب فروشی رواق و 
کتابخانــه تخصصی دفاع مقدس اســتان برگزار 

می شود.
وی گفت: عالقه مندان می تواند کتاب ارزشمند 
»آب هرگز نمی میرد« را از کتاب فروشــی »رواق« 
در میدان پژوهش، ورودی دانشکده علوم دانشگاه 
بوعلــی ســینا، کتابخانه تخصصی دفــاع مقدس 

روبروی استانداری همدان دریافت کنند.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان همدان 

با بیان اینکه همچنین فایل پــی دی اف کتاب از 
طریق نرم افزار کتابــراه و یا طاقچه در دســترس 
است افزود: ثبت سفارش غیرحضوری این کتاب 
baghalak.( نیز از طریق برنامه بقالک، به نشانی
ir 08138325866( برای خدمت رسانی به مردم 

همدان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه فروش این کتاب با بیش 
از 50 درصد تخفیــف خواهد بود، زمــان برگزاری 
مســابقه را 13 تیرماه مصادف با ایام دهه کرامت 
دانســت و افزود: شــیوه برگزاری مســابقه نیز با 
7honar- مراجعه به وبگاه هفت هنر به نشــانی

hmd.ir است.
کرمی از اهــدای 5 میلیون ریال بــه نفر اول، 
اهدا 3 میلیون ریال به نفــر دوم و 2 میلیون ریال 
به نفر ســوم به همراه اهدای 50 عدد کارت هدیه 
یک میلیون ریالــی خبر داد و گفــت: عالقمندان 
می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره 

09056024790 تماس بگیرند.
وی ادامه داد: ستاد برگزاری مسابقه به منظور 

ترویج روحیه کتاب خوانی و تشویق آحاد جامعه 
و به منظور بهره منــدی مفید از ایام خانه نشــینی 
ناشــی از شــیوع ویروس منحوس کرونا اقدام به 
برگزاری مسابقه بزرگ کتاب خوانی کتاب ارزشمند 
»آب هرگز نمی میرد« با محوریت خاطرات سردار 
شهید سلگی، فرمانده گردان حضرت ابوالفضل)ع( 
و رئیس ســتاد لشــکر ســپاه انصارالحسین)ع( 
همدان و بــا همــکاری ادارات و مراکــز فرهنگی 

استان همدان کرده است.
رئیــس ســازمان بســیج هنرمندان اســتان 
همدان گفــت: یکــی از راه های مبارزه بــا تهاجم 
فرهنگی غــرب، ترویج فرهنگ کتــاب خوانی به 
خصوص کتاب های شــاخص و ارزشــی در بین 

آحاد مردم است.
وی گفت: هدف اصلی برگزاری مســابقه کتاب 
خوانی »آب هرگز نمی میرد« را می توان در راستای 
ترویج مکتب شــهید ســلگی از طریــق مطالعه 

خاطرات این شهید بزرگوار دانست.
کرمی ارتقای سطح معرفتی و بصیرتی، تقویت 

نگرش فرهنگــی و اجتماعی، غنی ســازی اوقات 
فراغت و ارتقای ســرانه مطالعه کتاب های ارزشی 
در بین آحاد جامعه را از دیگر اهداف برگزاری این 
مسابقه دانســت و افزود: برگزاری این مسابقات 
تأثیر زیادی بر ترویج فرهنگ کتاب خوانی در بین 

جامعه خواهد داشت.

مبلغ ۱2۰ میلیون ریال 
برای هر واحد کسب و 

کار در رسته های یاد شده 
که مشمول فعالیت هستند 

به ازای هر شاغل دارای 
پرونده بیمه تأمین اجتماعی 

7۰ درصد صرفًا برای 
پرداخت هزینه دستمزد 
و ۳۰ درصد برای سایر 

هزینه های عملیاتی مرتبط، 
مبلغ ۱6۰ میلیون ریال 

برای هر واحد کسب و کار 
در رسته های یاد شده که 

بر اساس مصوبات ستاد 
مقابله با کرونا تعطیل 

شده اند به ازای هر شاغل 
دارای پرونده بیمه تأمین 

اجتماعی 5۰ درصد صرفًا 
برای پرداخت هزینه 

دستمزد و 5۰ درصد برای 
سایر هزینه های عملیاتی 

مرتبط است.
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انعکاس تشنگی »غیزانیه« با وعده های عمل نشده

روحانی در افتتاحیه مجلس یازدهم:

مبنای همکاری های دولت و مجلس 
چارچوب قانون اساسی است

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: رئیس جمهور 
گفت: هم دوران دولت چهارســاله و کوتاه است 
و هم دوران مجلــس؛ اما با همــکاری دولت و 
مجلــس می توانیم  برای دهه هــا و حتی قرن ها 
برای مردم یــادگار دائمــی و مانــدگاری به جا 

بگذاریم.
حجت االســالم حســن روحانی در مراســم 
افتتاحیــه یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: در ایران اسالمی مجلس شورای 
اسالمی نماد دموکراسی اسالمی و مردم ساالری 
دینی اســت. اولین رکن دموکراســی در تاریخ 
ایران در 114 سال پیش با مجلس شورای ملی 
آن زمان شــکل گرفت. مجلس از مرحوم آخوند 
خراســانی و محقق نائینی تا امــام راحل نهادی 
بوده که به عنوان نهادی مشــروع و قانونی تلقی 
شده است. در مجلس شورای اســالمی از آغاز 
بزرگانی بر چنین صندلی هایی نشســتند و ادای 
وظیفه کردند و از شهید آیت ا... مدرس گرفته تا 
مقام معظم رهبری تا مرحوم آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی و تا شهیدانی همچون شهید رجایی، 
شــهید باهنر، شــهید چمــران در مجلس اول 
بر همین صندلی ها نشســتند و بــه وظیفه مهم 

قانونگذاری پرداختند.
روحانی ادامــه داد: هــم دوران دولت و هم 
دوران مجلــس چهارســاله و کوتاه اســت اما با 
همکاری دولــت و مجلس می توانیــم یادگاری 
دائمی و مانــدگار برای دهه ها و حتــی قرنها به 

یــادگار بگذاریم و آن یادگار بــزرگ قانون متقن 
صحیــح کارآمــد مفیــد بــرای جامعه اســت. 
مجلس ها و دولت ها آمدند و رفتند اما می بینید 
قانون مدنی کشــور برای دهه هــا و بیش از یک 
قرن به عنوان محکمترین قانــون هنوز هم جای 

افتخار برای ایران و قانونگذاری ایران است.
رئیس جمهور بــا بیان این مطلــب که دولت 
و مجلــس در بســیاری از زمینه هــا می توانند 
همکاری کنند اما بهتریــن همکاری الیحه خوب 
از ســمت دولت و بررســی و تصویب از ســوی 
مجلس شورای اســالمی است. امیدوارم در یک 
ســال باقی مانده این دولت و آغازین سال این 
مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری 

داشته باشیم.
روحانی تأکید کرد: مبنای ما برای همکاری ها 
چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک 
تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی 
در برابر کل ملت ایران مسؤول می دانیم آن چنان 

که قانون اساسی این را می گوید.
وی گفت: اگر همه فکرها بــرای منافع ملی، 
امنیت ملی، بــرای مصالح ملــی و برای هویت 
ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، 
جناحــی و حوزه هــای انتخابیه ترجیــح دهیم 
که بی تردیــد مجلس نــه مجلــس حوزه های 
انتخابیه، نه مجلس اقــوام، نه مجلس جناح ها 
و نه مجلس فرق است، مجلس شورای اسالمی 

خانه ملت است و از آن ملت ایران است.

پیام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم:

مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست
در »رأس امور« خواهد بود
اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولوّیت های کشور است 

 در دهه  پیشرفت و عدالت، نمره  مطلوبی در باب عدالت به  دست نیاورده ایم

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: پیــام رهبر 
انقالب به مناســبت آغــاز بــه کار یازدهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی صبح روز گذشته از سوی 

حجت االسالم محمدی گلپایگانی قرائت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، پیــام رهبر انقالب به مناســبت آغاز به کار 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی صبح 
روز گذشــته از سوی حجت االســالم و المسلمین 
محمدی گلپایگانی در مراســم افتتاحیه مجلس 

یازدهم قرائت شد.
متن پیام رهبر انقالب به شرح زیر است:

»بسم هللا الّرحمن الّرحیم
والحمد لّلــه رّب العالمیــن و صّلــی الّله علی 

سّیدنا محّمد و آله الّطاهرین.
امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره ی 
مجلس شــورای اسالمی آغاز می شــود و پیشانِی 
باشکوه و درخشان مردم ســاالری اسالمی بار دیگر 
در برابر چشم جهانیان رخ می نماید. خداوند حکیم 
و قدیر را بر کمک به مّلت ایران در حرکت بی وقفه ی 
تشــکیل مجلس قانونگــذاری ســپاس می گویم 
و از هّمــت و انگیزه ی مّلت عزیز تشــّکر می کنم و 
به منتخبــان مّلت که توانســته اند امیــد و اعتماد 

رأی دهندگان را جلب کنند تبریک می گویم.
امام راحــل عظیم الّشــأن، مجلــس را در رأس 
امور دانســتند؛ این را می توان جامع ترین تعبیری 
دانســت که شــأن مجلس و نیز وظیفه ی آن را در 
یک جمله ی کوتاه اعالم می کند. اگــر قانون را راه و 
مسیر کشــور به ســمت قّله ها و مقصدهایی بدانیم 
که در قانون اساســی معّین شــده است، مجلس، 
متعّهد این ریل گذاری و رهگشــایِی حیاتی اســت. 

همه ی دســتگاه های حکومتــی و مردمی و همه ی 
آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت 
ـ عالوه بــر قوه ی قضائیه که  اجرای این وظیفه نیزـ 
مسؤولیتش تضمین اجرای قانون است ــ در خود 
مجلس پیش بینی شــده اســت که حّق تحقیق و 
تفّحص، حّق رّد و قبول مدیران ارشد قّوه ی مجرّیه، 
حّق تذّکر و ســؤال و اســتیضاح، از آن جمله است، 
پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و 
از ضمانتهای اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور 
به هدفهای واالی خود دست می یابد، این است شأن 

واالی مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهّم آن.
آن کــه می توانــد مجلــس را در ایــن جایگاه 
شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آن گاه 
که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط 
و اولوّیتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فّعال 
و منّظم، و با پاک دســتی و امانت داری، وظیفه ی 
قانونگــذاری و دیگر وظایف خــود را انجام دهند، 
مجلــس، نقطــه ی امید مــردم و نقطــه ی اّتکاء 
مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشــور 
خواهد بود و چنین مجلسی در رســاندن کشور به 

هدفهای واال، سهم بسزا خواهد داشت.
آفت عمده، سرگرم شــدن نماینده به حواشی 
زیان بار، یا وارد کردن انگیزه های ناسالم شخصی و 
جناحی، یا سهل انگاری در کار، یا دسته بندی های 
احیانًا ناسالم قومی و منطقه ای و قبیله ای و امثال 

آن است.
در حال حاضــر، اقتصــاد و فرهنــگ در صدر 
فهرست اولوّیت های کشــور است. در باب اقتصاد، 
عالوه بر مشکالت عمده ی مشهود، باید اذعان کنیم 
که در دهه ی پیشــرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی 

درباب عدالت به  دســت نیاورده ایم. این واقعّیِت 
ناخواســته باید همه را به تالش فکری و عملی در 
باب معیشــت طبقات ضعیف، به مثابه ی اولویت، 
وادار ســازد. توصیه ی صاحب نظران به ما می گوید 
که راه درســت بــرای این مقصود اصــالح خطوط 
اصلی اقتصاد مّلی یعنی: اشــتغال، تولید، ارزش 

پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.
سیاستهای کّلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، 
راهنمای معتبری اســت. توّجه به تنظیم برنامه ی 
هفتم که در شــمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم 
اســت و نیز توّجه به کاهش نقش تعیین کننده ی 
نفت خام در منابــع مالی دولت کــه خود فرصت 
مغتنمی برای ترســیم خّط اقتصادی کشور است، 

توصیه ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
در اقدام به وظیفه ی نظارتی، تأکید اینجانب بر 
رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حّب و بغض های 
شخصی و جناحی است، نه حّقی از مدیر و مجری 
خدوم و زحمت کش ضایع شــود و نــه اغماض و 

اهماِل بی مورد صورت گیرد.
همکاری نماینــدگان با یکدیگــر، درهم تنیدگی 
تجربــه ی مجّربان بــا شــور و حــرارت جوانان و 
تازه واردان، مســابقه در عمل پاکیــزه و نیکو و عدم 
مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع گیری های 
انقالبی در حوادث مهّم جهانی و داخلی، اهتمام به 
مرکز پژوهشها و دیوان محاســبات، صدور آرامش 
و اطمینان به افکار عمومی کشــور در نطقها، تعامل 
برادرانه با قــوای مجرّیه و قضائّیه، نســخ قوانین 
زائد و مزاحــم، و اجتناب از تکّثــر و تراکم قوانین، 
توصیه های دیگر اینجانب به شــما نمایندگان مّلت 
است. مطمئّنم که رعایت این ســرفصل ها به مّلت 
ایران ثابــت خواهد کــرد که انتخاب آنان درســت 
بوده اســت، و میل به حضور در انتخابات را در آنان 
افزایش خواهد داد. تقوا و توّکل و اعتماد به خدا را 
سرمایه ی بی پایان خود بدانید و با قدرت و جّدّیت 

حرکت کنید، خدا یارتان باد.
الزم می دانم از نمایندگان محترم دوره ی پیش 
به ویژه از رئیس ُپرانگیزه و ُپرتالش آن جناب آقای 
دکتر الریجانی قدردانی کنم و اجــر و ثواب الهی را 
برای هر عمل صالح آنان مســألت نمایم. سالم و 
صلوات خدا بر حضرت بقّیة هللا اعظم )روحی فداه( 
و رحمت و مغفرت الهی نثار ارواح طّیبه ی شهیدان 

و امام و پیشوای آنان حضرت امام خمینی.
والّسالم علیکم و رحمة هللا

سّیدعلی خامنه ای 7 خرداد 1399«.

بزرگداشت
 رحلت امام خمینی)ره( 

با سخنرانی رهبر انقالب

»انصاری« دبیر ســتاد مرکزی بزرگداشت 
امام خمینی )ره( گفت: تکلیف شــد که برنامه 
صحبت های رهبری در روز 14 خــرداد کماکان 
به صورت زنده و مســتقیم اما خــارج از حرم 
برگزار شــود. تماس های مفصلی با دکتر نمکی 
و معاونان او و همچنین ســتاد مبارزه با کرونا 
مخصوصا دکتــر زالی داشــتم که آنهــا هم به 
موضوع برگزاری این مراسم با رعایت ملزومات 

بهداشتی تأکید کردند.

ساعت کاری کلیه کارکنان 
7:30 تا 14:30 شد

بخشنامه جدید تغییر ســاعت کاری و الزام 
حضور کلیه کارکنان در ادارات از ســوی سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور ابالغ شد. ساعت 
کاری روزانــه کارکنــان دســتگاه های اجرایی 
در تهران و استان ها از ســاعت 7:30 تا 14:30 
خواهد بود. هر گونه تغییر در ســاعت فعالیت 
کارکنــان دســتگاه های اجرایی اعــم از ملی و 
اســتانی صرفا با تصویب ســتاد ملی مقابله با 
کرونا تعیین و ابالغ خواهد شــد.در اســتفاده 
از خدمــات کارکنــان بــه صــورت دورکاری، 
بانوان دارای فرزند خردســال و کارکنانی که در 
گروه های آسیب پذیر قرار می گیرند، در اولویت 

خواهند بود.

متقاضیان مسکن 
اصال نگران نباشند

وزیر راه و شهرســازی در واکنش به خبری 
مبنی بر رسیدن میانگین قیمت هر متر مسکن 
در تهران به 17 میلیون تومان گفت: هموطنانی 
که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این 
خانه ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشــند. 
در ســامانه طرح اقدام ملی دســت همه را باز 
گذاشــتیم تا هرکسی خواســت ثبت نام کند و 

هیچکس جا نماند.

شناسایی 2080 بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور

وزارت بهداشــت اعــالم کــرد:2080 مــورد 
مبتالی جدید به کرونا داشــتیم. 56 نفر تا ظهر 
روز گذشــته فوت کردند. تعداد کل مبتالیان در 
کشــور به 141591 نفر و تعــداد کل قربانیان به 
7564 نفر افزایش یافت. بهبــود یافتگان  هم 
111176 نفر هســتند. 2551 نفــر از بیماران در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.

تلفات کرونا در آمریکا
 شش  رقمی شد

 ،worldometers بر اساس آمارهای پایگاه
تعداد تلفات آمریــکا به بیــش از 100 هزار نفر 
رســیده اســت. آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در این کشــور همچنان در حال افزایش بوده و 
به بیش از یک میلیون و 722 هزار نفر رســیده 

است.

ماکارونی
 43 درصد گران شد

قیمت هــر بســته 700 گرمــی ماکارونی از 
روز سه شنبه با مجوز ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان حدود 43 درصد گران شــد و از 5231 

تومان به 7 هزار و 493 تومان تغییر یافت.

همکاری آگاهانه مسؤوالن 
وقت بانک مرکزی

 با زوج فاسد
بانک هــای  ارزی  معاونــان  و  مســؤوالن 
مختلــف و بانک مرکــزی مراحــل تخصیص 
ارز به شــرکت ها را با علم و آگاهی از مجرمانه 
بودن فعالیــت محکومــان و غیرواقعی بودن 
اســناد و مدارک ارائه شــده به بانک، تسهیل 
کرده و در قبــال آن وجه نقد یا ســکه دریافت 
کرده اند. »زکریا حســن نیا« معاون ارزی وقت 
بانک مرکزی، »داریوش حســن خانی هزاوه« 
رئیس وقت شــعبه اسکان بانک ســرمایه، و 
»سمیه گرامی« و »ســپیده توکلی« به ترتیب 
معاونین ارزی بانک های پارسیان و سرمایه از 
دیگر محکومان این پرونــده، از جمله این افراد 

بوده اند.

اخبــار کوتاه

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: ماجرای قتل 
وحشــتناک رومینا دختر نوجوان شمالی به دست 
پدرش؛ تحمل این روزها را سخت کرده است. این 
ســختی شــاید باعث نادیده گرفتن بخش هایی و 
رخ دادن ســوءتفاهماتی در بخش هایــی دیگر از 

ماجرا شود.
هیاهو امان نمی دهد. پســت ها و استوری های 
اینســتاگرام یکــی در میــان دربــاره ماجــرای 
رومیناست. توئیتر پر اســت از مویه سرایی کاربران 
ایرانی و روزنامه ها و وبگاه ها یکی یکی شــروع به 
رو کــردن اطالعات جدیــدی از پرونــده می کنند. 
مخالفان همیشــگی دوباره بهانه ای پیــدا کرده اند 
تا علیه یکدیگر تیغ بکشــند. طرفــداران یک فیلم 
حاشــیه دار ســالهای قبل ایران که داستانی شبیه 
رومینا دارد فرصت را مناســب دیده اند برای نشان 
دادن بطــالن توقیف کننــدگان فیلــم و موافقین 
قصاص نیز علم برداشــته اند علیــه مخالفان قبلی 
قصاص که حــاال با حکم عدم قصــاص پدر رومینا 
زمین و زمان را بهم دوخته اند. ماجرا اما همیشــه 
همین گونه باقــی نمی ماند. تعدد مســائل داغ در 
ایران به زودی مســئله دیگری را بــه افکار عمومی 
خواهــد کشــاند و رومینــا بــه زودی فرامــوش 
خواهد شــدو مابقی هــر آنچه اســت حکایت دل 
ژورنالیست های بی دل است که هر از چند گاهی به 
مناسبت اتفاقاتی که امکان استفاده از قصه رومینا 
وجود دارد این ماجرا را به صــدر خواهند آورد و به 
این ترتیب است که چند هفته بعد از رومینا مزاری 
خواهد ماند که معلوم نیست کجاست و خانواده ای 

و دادگاهی و حکمی و.... فراموشی.
البــه الی همه ایــن هیاهوهــا و جنجال های به 
زودی فراموش شــونده به نظر می رســد که احکام 
و گزاره هایــی مــورد تصدیــق واقع می شــوند که 
پیش فرض های آنهــا با واقعیــات همخوانی ندارد 
اما به دلیل تکرار بی رویه مدعا و بی پاســخ ماندن 
در این فضای شلوغ مورد پذیرش اکثریتی فراوان 

واقع می شود
1. اولیــن مدعیــان خــون رومینا چه کســانی 

هستند؟
واقعیت این اســت که بدنام شــدن برچســب 

»طرفداری از حقــوق زنان« در همه این ســال ها، 
معتقدان و طرفداران مذهبی و انقالبی را از رفتن به 
این سمت به شدت منفعل و هراسناک کرده است 
و واقعیت بالفصل ماجرا این اســت که رســانه ها، 
فیلم هــا و نوشــته های مذهبی هــا و انقالبی ها از 
ترس متهم شــدن به واژه مبتذل شــده و مجعول 
»فمینیســم« از طــرح جانبــداری از مهمتریــن 
آموزه های دینی اســالم در مورد زنان خالی شــده 
است. آن طرف ماجرا هم هست؛ مدعیان طرفداری 
از حقوق زنــان، در جامعه معاصر ایــران، آدم ها و 
جریانات خاصی بوده اند که بدون قضاوت ارزشــی 
در مورد گزاره های ذهنی بعضًا عجیب و غریب آنها، 
کارکردی جز بدتر شــدن وضعیت زنان نداشته اند. 
در میانه این ماجــرای پرهیاهو و پرجنجال، مطالبه 
حقوق زنان و شــرح تاریخی ستم های اعمال شده 
بر آنها؛ اگر کمی از اتمســفر و جــار و جنجال های 
ژورنالیســتی ماجرا فاصله بگیریــم، خیلی واضح 
است که طبق پیش فرض های متفاوت نگاه دینی 
و نگاه ســکوالر به دنیا و آدم ها، اتفاقًا مدعی اصلی 
حقوق زنان در ایران بایــد جامعه مذهبی و انقالبی 
ایرانی باشند. همه آنهایی که به نظامی با آموزه های 
جمهوری اســالمی اعتقاد دارند اتفاقًا باید معتقد 
باشــند که اگر در نقطه ای از این ســرزمین به زنی 
ظلم می شــود، هم آنها بزرگترین مدعیان پیگیری 
و طرح آن هستند. ســتمی که به گونه های مختلف 
اتفاق افتاده است، با تلقی مدرن سازی زن ایرانی 
یا نگاه متحجر سنتی دســت آویخته به گزاره های 

تحریف شده یا مجعول.
این اولین سوءتفاهمی است که ماجرای رومینا 
را تهدید می کند. طبق آنچه مــا از دین و آرمانهای 
انقالب ســال 57 متوجه می شــویم مدعی اصلی 
حقوق زنان در جامعه ایرانی، باید آدم های انقالبی 
و مذهبی جامعه ایران باشــند و اتهام و برچســب 
»فمینیســت« در همه این ســال ها آنقــدر بزرگ 
و ترسناک شــده است که ممکن اســت آدم های 
مذهبی و انقالبی را از ورود بــه ماجرای رومینا منع 

کند و این یک اشتباه تاریخی است.
روایات متعدد دینی که بــه ارزش زن در جوامع 
اسالمی اشاره دارد؛ حکایات مختلفی که از برخورد 

بزرگان دین از صدر اسالم تا انقالب اسالمی با زنان 
به دست ما رسیده اســت؛ نگاه پیشروی قرآنی به 
زنان و… همه و همه در مقابــل حکمی که تاکنون 
صادر نشده اســت و حتی اکر صادر شود توجیهات 
آن در فضای کنونی شــنیده نخواهد شد فراموش 
می شــود و آنچه باقی می ماند هجــوم یکباره کینه 

ورزهای قدیمی است.
این فضای دوقطبی ســخت آرام شونده بخش 
بزرگی از انقالبیون و مذهبی ها را از ورود به ماجرای 
رومینا به دلیل ترس از سوءاســتفاده کینه توزها از 
این ماجرا بازداشــته است و این مســئله به دامن 

زدن بیشتر به این سوءتفاهم خواهد انجامید.
اگر قتــل فجیع رومینــا یک مطالبه گر داشــته 
باشــد آن آرمانخواه و انقالبی هنوز معتقد به ســال 
57 اســت که دنبال کرامت انســانی آدم هاســت 
و حقوق زنــان برایش بســیار اهمیــت دارد چون 
معتقد اســت آنها به دالیل مختلف در تاریخ ایران 
مورد ستم واقع شــده اند. همان طور که رهبر انقالب 
ســال 92 در دیدار با زنــان حوزوی و اندیشــمند 
می گوید: در مســائل فعلِی زنان کشور ما به اعتقاد 
من دو مســئله از همه مهم تر یا بگوییــد فوری تر 
و الزم االهتمام تــر از بقّیه ی مســائل اســت. یک 
مسئله، مســئله ی اهّمّیت و اعتبار خانه و خانواده 
اســت. و دّوم جلوگیری از ضعف و ستم زدگی زن 
در ســطوح مختلف، ما زنانی داریــم که ضعیفند و 
محرومند، زنانی داریم که ستم زده و مظلومند؛ باید 
جلوی این مظلومّیتهــا را گرفت. قوانین مهّمی الزم 
اســت که باید وجود داشته باشــد، ُخلقّیات الزمی 

وجود دارد که بایســتی دنبال کرد کــه تحّقق پیدا 
کند، آداب و ســننی الزم اســت وجود داشته باشد 
که زن در ســطوح مختلفِ  -من اینجا یادداشــت 
کرده ام- معاشرتی، جنســی، خانوادگی، فرهنگی 
و فکری دچار ســتم زدگی نباشــد. یعنی از مسائل 
کاماًل شخصی و خصوصی -یعنی مسائل جنسی- 
احتمال و امــکان ســتم زدگی زن و مظلومّیت زن 
وجــود دارد، تــا مســائل عمومی تر مثل مســائل 

معاشرتی، مسائل خانوادگی...
این ندای رهبری اســت که در همین سال ها از 
ستم زدگی زنان در بخشــی از جامعه ایران صحبت 

می کند و خود پرچمدار مقابله با آن شده است.
2. واقعیت ماجرای رومینا دو بخش دارد

اول اینکه او به طرز خطرناکی توسط یک مرد با 
اختالف سنی باال فریفته می شود و با او فرار می کند 
و سپس توسط پدر خانواده به قتل می رسد. درست 
اســت که فجیع بودن مرحله دو به قــدری زیادی 
اســت که همه حواس ها و توجهات به حق به این 
سمت جلب شده اســت؛ اما بعد از فروکش کردن 
احساســات پاک انســانی علیه ایــن حرکت پدر 
خانواده خوب اســت که به بخــش اول هم توجه 
شــود. چه اتفاقی در خانواده هــای ایرانی در حال 
رخ دادن است که یک دختر ســیزده چهارده ساله 
توسط مردی ظاهرًا 30 ســاله فریب می خورد و به 
فکر فرار از خانه امن خود به ناکجاآبادی وعده داده 
شده می افتد. این دومین ســوءتفاهمی است که 
ماجرای رومینا درگیر آن است. اینکه همه ماجرای 

رومینا به قتل او توسط پدرش تقلیل یابد.
بیایــد کمی حــدس بزنیــم. رومینا کــه اتفاقًا 
بی گناه تریــن فــرد این ماجراســت در شــرایطی 
به شــدت ســخت اواًل ذهنــش توســط تولیدات 
فرهنگی رســیده به او از ســریال های صداوسیما 
تا ســریال های ترکیه ای و کره ای و موســیقی های 
تولید شــده در ایــن مملکت و آن ور اب تســخیر 
شــده اســت. در خانواده ای زندگی می کرده است 
که پناه امنی برای او وجود نداشــته است و شرایط 
زیســت فرهنگی اجتماعی او آن قدری تأســف بار 
بوده است که در حداقلی ترین شرایط نیز حاضر به 
ترک آن شده است و سرانجام اینکه نزدیک به 30 
ســاله هایی وجود دارند که دختران سیزده چهارده 

ساله را فریب می دهند و فراری شان می دهند.
این همان چیزی اســت کــه در مقابل عظمت 

خردکننده قتل رومینا به وســیله پدرش به کناری 
می رود. امــا در نگاهی بلند مدت هر کــدام از این 
ســه عامل چیزی کمتر از یک قتل نفس ندارند و 
این روزها کســی از آنهــا حــرف نمی زند.دوباره به 
شــکلی دیگر تکرار می کنیم. دختر تربیت شده در 
مدارس ایران کــه با محصوالت فرهنگــی ایرانی و 
شاید خارجی ذهنش انباشــته شده است مرد 35 
ســاله ای را می یابد که با او فرار کند. قسمت نادیده 
ماجرا انگیزه های فرار رومینــا از خانه؛ نقش هر آن 
چیزی که او را به فرار و چیزی به نام فدا کردن همه 
چیز برای یک عشق نوجوانانه تشویق کرده است و 
همچنین وجود مردان میانسالی که دختران جوان 
را طعمــه قرار می دهند برای رســیدن بــه هر آنچه 

دلشان می خواهد است.
مسلم است که مرگ رومینا ســال ها و سال ها 
عزاداری می خواهد در تاریــخ فرهنگی و اجتماعی 
این ســرزمین باقی خواهد ماند و به این زودی ها 
از وجدان ایرانی پاک شدنی نیســت؛ اما این همه 
آن چیزی نیســت که در این ماجرا رخ داده است. 
به ویژه اینکه اگر قرار است که دیگر چنین ننگی بر 

دامان پاک ایران خانواده دار اتفاق نیفتاد.
ســوءتفاهم دوم اتفاقًا دقیقــًا در همین جا رخ 
می دهــد. اینکه عــده ای تصور می کننــد که گفتگو 
بحث و بررســی درباره اینکه چگونه رومینا به اینجا 
رسید تالشی برای کم جلوه نشان دادن اتفاق اصلی 
است. خیر! هیچکس قصد ندارد که اهمیت اتفاق 
اصلی که قتل ناجوانمردانه و فجیع و شــگفت آور 
رومینا به دســت پدرش اســت را کاهــش دهد یا 
اینکه با پرداختن به جزئیات ماجرا؛ توجیهی برای 
پدر بی آبروی داســتان پیدا کند. ماجرا اینجاســت 
که آنچه موجــب این تکانــه اصلــی در فرهنگ و 
اجتماع امروز ایران شــده است مسیری چند ساله 
را پیموده است که به آن شب ترسناک قتل رومینا 
منجر شده است. این مســیر باید دیده شود. نباید 
از برچســب های هیجانی و نوجوانانه شــبکه های 
اجتماعــی دربــاره هر آنکــه می خواهــد بداند چه 
بر ســر رومینا آمده اســت تا به مرحله فرار با یک 
فرد میانسال رسیده اســت هراسید. بررسی تاریخ 
زندگی رومینا و آنچه پیش از قتل بر ســر او آمده 
اســت نه به اندازه قتل اما به اندازه سرنوشت دیگر 
دختران ایســتاده در صف انتظار این مســیر مهم 

است. آنها را دریابیم.

دو سوءتفاهم بزرگ در ماجرای رومینا
چه کسی مطالبه گر خون اوست؟
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برخورد با قاچاق چوب 
در تویسرکان

ارجاع پرونده تعدادی از متخلفان به دستگاه قضا

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان با 
بیان اینکه مخالف خروج غیرقانونی و خام فروشی 
چوب هستیم و کشــاورزان نیز باید به این مساله 
حســاس باشــند گفت: عــالوه بر چــوب گردو، 
چوب های صنوبر هم غیــر قانونی خرید و فروش 

می شود.
به گزارش هگمتانه، ســید رســول حســینی 
در خصوص قاچــاق چوب و خام فروشــی آن در 
تویســرکان اظهار کــرد: یکی از معــادن چوب در 
استان، شهرستان تویسرکان است که منجر به این 

اتفاقات شده است.
وی با بیان اینکه عالوه بر چوب گردو، چوب های 
صنوبر هم غیــر قانونی خرید و فروش می شــود 
افزود: روز پنج شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز شهرســتان این مساله بررسی می شود و 

ما نیز نسبت به این مهم حساس هستیم.
فرماندار تویســرکان با بیان اینکــه تنها خروج 
چــوب نیســت بلکــه واردات چــوب بیشــتر به 
شهرســتان انجام می شــود تصریح کــرد: چوب 
راش که بیشتر در ســاخت پایه های مبل مصرف 

می شود، از جمله چوب های وارداتی است.
وی با تأکید بر اینکه پرونده برخی از افرادی که 
شناسایی شده نیز برای بررسی در دستگاه قضایی 
اســت بیان کرد: چوب صنوبر، آلبالو و چوب های 

خشک از تویسرکان خارج می شود.
حسینی با بیان اینکه کشاورزان باید به مساله 
خروج چوب از تویســرکان آن هم به صورت خام 
حساس باشند یادآور شد: معنا و مفهوم قاچاق در 
زمینه چوب کاربرد ندارد امــا خروج غیرقانونی آن 

هم اصال به نفع تویسرکان نیست.
وی در گفتگو با فارس، با بیــان اینکه در قانون 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز دستورالعملی مبنی بر 
قاچاق چوب وجود ندارد خاطرنشــان کرد: افرادی 
اقدام به قطع کــرده و غیرقانونی چــوب را خارج 
می کنند،کســانی که خام فروشــی چوب را انجام 
می دهند، در کار قاچاق فعالیت می کنند که باید با 

این موضوع مقابله کرد.

مدیر جهادکشاورزی نهاوند خبر داد:
پیش بینی برداشت بیش

از 45 هزار تن گندم در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر جهادکشاورزی 
شهرســتان نهاوند گفت: پیش بینی می شــود 45 
هزار تن گندم دیم و آبی در شهرســتان نهاوند در 

سال جاری تولید و برداشت شود.
به گزارش هگمتانه، حسین فضلی اظهار کرد: 
برای تســهیل خرید تضمینی گندم از کشاورزان 
سه مرکز خرید گندم که شامل شرکت کوثر خزل، 
گندمکاران زرین کارخانه آرد و تعاون روســتایی 

درنظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: امســال 9000 هکتــار از اراضی 
گندم آبی و 6500 هکتار گندم دیم کشــت شــده 
است که پیش بینی می شود بیش از 45 هزار تن 

گندم از این مزارع برداشت شود.
مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان نهاونــد 
بیان کرد: در ســال جــاری 250 هکتــار از اراضی 
شهرســتان به کشــت کلــزا اختصــاص یافته و 
پیش بینــی می شــود 800 تن تولید و برداشــت 

شود.
وی افــزود: در ســال جــاری 8300 هکتار از 
اراضی شهرســتان به کشــت جو آبی و 11 هزار و 
50 هکتار بــه جو دیم اختصاص یافته اســت که 
پیش بینی می شــود 46 هزار تن جــو دیم و آبی 

تولید و برداشت شود.
فضلی بیان کرد: ســال گذشــته در شهرستان 
نهاوند 41 هزار تن گندم توســط کشاورزان به مراکز 
خرید تحویل داده شد که در سال جاری پیش بینی 

می شود 45 هزار تن تولید و برداشت شود.
بــه نقــل از ایســنا،وی خاطرنشــان کــرد: 
پیش بینی می شود امسال نسبت به سال گذشته 
4000 تن افزایش تولید داشته باشیم که با توجه 
به این موضوع گنــدم تحویلی نهاوند تقریبًا هفت 
درصــد گنــدم تحویلی به کل اســتان را شــامل 

می شود.

خبــــــــر

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:
بهبود 92 درصد مبتالیان 

کرونا در اسدآباد
از 16 اردیبهشت مورد بستری نداشتیم

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دانشکده 
علوم پزشــکی اســدآباد با بیــان اینکــه از 16 
اردیبهشت ماه موردی از بستری بیماران مبتال به 
کرونا در اسدآباد نداشتیم گفت: در حال حاضر 92 

درصد مبتالیان بهبود یافته اند.
به گــزارش هگمتانه، بهنــام رضامخصوصی 
با بیان اینکه خوشــبختانه از 16 اردیبهشــت ماه 
تاکنــون مــوردی از بســتری کرونا در اســدآباد 
نداشــتیم اظهار کرد: در حال حاضــر 92 درصد 
مبتالیان بهبــود یافته اند و متأســفانه از ابتدای 

بیماری نیز چهار مورد فوتی ثبت شده است.
وی با بیــان اینکــه آمادگی کامــل مقابله با 
بیماری کرونا را داریم گفت: اوایل شیوع بیماری 
ســیر صعودی این بیماری را در اســدآباد شاهد 
بودیم اما پس از مدتی توانســتیم ضمن کنترل 
ویــروس و مدیریت آن بــه عنوان نخســتین 

شهرستان وضعیت سفید استان معرفی شویم.
رئیس دانشــکده علوم پزشکی اســدآباد با 
تأکید به اینکه یک روز پس از هشــدار سازمان 
بهداشت جهانی اولین جلســه کرونا را در خالل 
کمیته امنیــت غذایی تشــکیل دادیــم افزود: 
اعضای این کارگروه توجیه و پیش بینی های الزم 

در مقابله با بیماری انجام شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســدآباد زنــگ 
شست وشــوی دســت در ادارات و مدارس را به 
عنوان نخستین شهر اجرایی کرد که اولین اقدام 
عملی ما بود گفــت: در این مدت اطالع رســانی 
الزم به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی انجام شد.
مخصوصی با بیان اینکه با شیوع بیماری کرونا 
همه نیروها پای کار آمدند و تمــا امکانات به کار 
گرفته شد بیان کرد: بیش از پنجاه جلسه مربوط 
به کرونا، نصب مه پاش گندزدا در ورودی و خروجی 
شــهر، برگزاری چنــد رزمایش با کمک ســپاه و 

گندزدایی شهر با پهپاد از جمله اقدامات بود.
وی در گفتگو با فارس، از آموزش600 بسیجی 
در کمک بــه کادر درمان خبــر داد و افزود: بیش 
از 18 خط تلفن برای بیماریابــی و تعطیلی بازار 
مهمترین کارهایی بود که برای مبارزه با کرونا و در 

سطح شهرستان انجام شد.

مناسب سازی معابر مالیر 
برای معلوالن و نابینایان

هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار مالیر گفت: 
و مناسب  پیاده روسازی، جدول گذاری  عملیات 
ســازی ورودی های اصلی شهر، بلوارها، پارک ها، 
معابر اصلی و فرعی سطح شــهر برای معلوالن و 

نابینایان انجام پذیرفت.
به گــزارش هگمتانه، حســین بابایی افزود: 
شــهرداری مالیر در راســتای وظایف ذاتی خود 
این عملیات را با اســتفاده از 15 گــروه ویژه به 
صورت پیمانکاری از 15 اردیبهشت ماه آغاز کرده 
و در تالش است تا قبل از فرا رسیدن ماه محرم 

آن را به پایان برساند.
وی با بیان اینکــه این عملیات بــا اعتباری 
افزون بر شش میلیارد تومان در حال اجراست، 
ادامه داد: این طرح در ورودی های اصلی مالیر، 
بلوارها، پارک ها، معابر اصلی و فرعی سطح شهر 

اجرا می شود.
بابائی در ادامه از آغاز عملیــات تغذیه برگی 
درختان اقاقیا بــرای حل مشــکالت تغذیه ای 
درختان در ســطح شــهر خبر داد و گفت: حفظ 
درختــان اقاقیا کــه بخش عمــده ای از فضای 
سبز شهر را تشــکیل می دهند، از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت و با وجود توانایی این درختان 
در ســازگاری با شــرایط متغیر حاکم بر مناطق 
شهری، مشــکل زردی و کلروز درختان اقاقیا در 

بهار و تابستان مشاهده می شود.
وی وجود شــرایط نامناســب خاک از نظر 
کمبــود عناصر غذایــی را باعث بروز مشــکالت 
تغذیه ای در گیاهان عنوان کرد و یادآور شــد: به 
همین منظور اســتفاده از روش هــای مختلف 
کوددهی از جملــه تغذیه برگــی درختان برای 
افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی 
و ایجاد تغییرات مثبــت فیزیولوژیکی در گیاه 

امری ضروری است.
شهردار مالیر در گفتگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه کمبود آهن یکی از شایع ترین کمبودهای 
عناصر غذایی در فضای ســبز شــهری اســت، 
تصریح کرد: محلول پاشــی درختــان اقاقیای 
سطح شهر با اســتفاده از کودهای ریزمغذی در 

حال انجام است.

خبــــــــر

تخصیص 20 میلیارد تومان به بیمارستان »شهید سلیمانی« تویسرکان
تحویل پروژه یکم تیرماه             گردوی تویسرکان وارد بورس می شود

نماینــده مردم  هگمتانه، گــروه شهرســتان: 
تویســرکان در مجلس بــا بیان اینکــه 20 میلیارد 
تومان از بودجه های وزارت بهداشــت به بیمارستان 
»شهید سلیمانی« تخصیص یافت گفت: اول تیرماه 
سال جاری وزارت راه و شهرسازی باید بیمارستان را 

تحویل دانشگاه علوم پزشکی همدان بدهد.
به گزارش هگمتانــه، محمد مهــدی مفتح اظهار 
کرد: آخرین زمان افتتاح بیمارستان 154 تختخوابی 
»شهید سلیمانی« به دهه فجر ســال گذشته یعنی 
زمان ســفر رئیس جمهور به عنوان مهمترین پروژه 

ایشان به استان همدان، موکول شده بود.
وی با اشــاره به اینکه بهره بــرداری از این پروژه 
چندین بار به تعویق افتاده اســت افزود: طبق گفته 
وزارت راه و شهرسازی بیمارستان آماده تحویل بود؛ 
اما بعد از بازدید ما از پروژه در حال احداث مشخص 
شد که متأسفانه بخشــی از کارهای بیمارستان باقی 

مانده است.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس با اشاره به 
اینکه بازدید از بیمارســتان »شهید ســلیمانی« در 
برنامه سفر وزیر بهداشــت در اواخر آذر سال 98 به 
منظور حضور در آیین ســالگرد آیــت هللا مفتح قرار 
داشــت ادامه داد: برنامــه بازدید به دلیل مســدود 
شــدن جاده ها با بــارش بــرف لغو شــد و رئیس 
سازمان اورژانس کشــور به جای وزیر از روند احداث 

بیمارستان بازدید کرد.
وی با بیــان اینکه اعتقــاد رئیــس اورژانس در 
بازدید از بیمارســتان این بود که پــروژه تا دهه فجر 
98 قابل افتتاح است، خاطرنشان کرد: متأسفانه به 
خاطر عدم حضــور رئیس جمهور به اســتان، برنامه 

افتتاح بیمارستان هم به تاخیر افتاد.
مفتح گفت: بعد از انتخابات فهرســت اســامی 
تعدادی از بیمارستان ها به کمیسیون بودجه از سوی 
وزارت بهداشــت با توجه به بیماری کرونا و با هدف 
افزایش مراکز درمانی در کشور در اولویت افتتاح قرار 

داده بود اما اسمی از بیمارستان تویسرکان نبود.
وی با اشاره به اینکه با اعتراض بنده در کمیسیون 
به وزارت بهداشــت و درمــان، موضوع بیمارســتان 
»شهید سلیمانی« تویسرکان مجدد مطرح شد ادامه 
داد: با دعوت بنده از اســتاندار همــدان در اوایل ماه 
مبارک رمضان و با کم شــدن کرونــا از روند احداث 

بیمارستان بازدید کردیم.
نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس تأکید 
کرد: جلســه ای با پیگیری ها هفتــه قبل در معاونت 
وزارت بهداشــت با حضور کارشناس وزارت بهداشت، 
معاون وزیــر راه و شهرســازی و اســتاندار همدان 
به منظور تعییــن تکلیــف وضعیت بیمارســتان با 
توجه بــه تصمیم بــر اولویت قــرار دادن تعدادی از 

بیمارستان های کشور برای افتتاح، برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه از معاون وزیر بهداشــت و 
درمان خواستم مطالبه پیمانکار پرداخت شود افزود: 

به همین منظور در این جلسه مقرر شد که 20 میلیارد 
تومــان از بودجه هــای وزارت بهداشــت و درمان به 
بیمارستان تویسرکان تخصیص پیدا کند تا پیمانکار 

این پروژه را سریع تر تحویل دهد.
مفتح با بیان اینکه در این جلســه مقرر شد اول 
تیرماه امســال، پیمانکار پروژه بیمارستان را تحویل 
دانشگاه علوم پزشکی همدان دهد خاطرنشان کرد: 
تجهیزات مورد نیاز بیمارســتان خریداری شده و در 

این خصوص مشکلی نیست.
وی گفت: از دیدگاه بنده بــه عنوان نماینده مردم 
تویســرکان زمان افتتاح و بهره برداری رســمی این 
پروژه رســیده اســت که افتتاح رســمی آن با توجه 

شیوع کرونا از طریق ویدئوکنفرانس انجام می شود.
*گردوی تویسرکان وارد بورس می شود

نماینده مــردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســالمی همچنین در گفتگوی دیگــری اظهار کرد: 

گردو به عنوان یــک محصول ویــژه و درآمدزا برای 
شهرستان تویسرکان، وارد بورس می شود.

مفتح افزود: گردو بــرای مردم تویســرکان تنها 
یک محصول باغی نیست بلکه معیشت بیش از 70 
درصد مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم به گردو وابسته است.
وی بیان کرد: عــالوه بر دســتگاه های اجرایی 
دولتی، تشــکل های صنفی ماننــد انجمن گردو و 
اتاق بازرگانی باید با برنامه تر و پر تالش تر، زمینه 
ورود گردو به بــورس را فراهم کند تــا درآمدزایی 
عمومی از گردو با رشد مضاعف و چند برابری روبه 

رو شود.
مفتح از رایزنی های مقدماتی بــرای ورود گردوی 
تویسرکان به بورس خبر داد و تأکید کرد: باید از تمامی 
ظرفیت ها مانند ورود به بازار بورس، ایجاد و گسترش 
صنایع تبدیلی و فرآوری گردو برای شکوفایی بیش از 

پیش اقتصاد تویسرکان استفاده کرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: قــرار گرفتــن یکی از 
بزرگتریــن نهالســتان های گــردوی خاورمیانــه در 
روســتای مرادآباد یک مزیت ویژه برای تویسرکان 
محسوب می شــود که عالوه بر تأمین پیوندک های 
مورد نیاز شهرســتان، اســتان و کشــور می تواند در 
آینده ای نزدیــک، نهال های گواهی شــده گردو را به 

خارج از کشور صادر کند.
نماینده مردم تویســرکان در خانه ملت ابراز کرد: 
از ورود مؤثر گردوی تویســرکان بــه بورس حمایت 
می کنیم تا شــاهد افزایش ارزش افزوده و چرخش 

مالی بیشتر در این بخش باشیم.
تویســرکان یکــی از شهرســتان های اســتان 
همــدان در 90 کیلومتــری دامنــه جنوبــی کــوه 
الوند اســت که با برخورداری از بیــش از 6 هزار و 
200 هکتار باغ هــای گردو و تولید ایــن محصول با 
مرغوبیتی در مقیاس بین المللی، پایتخت گردوی 

ایران نام گرفته است.

فرماندار خبر داد:

آغاز احداث 4 مدرسه روستایی اسدآباد در آینده نزدیک
سردخانه محصوالت کشاورزی اسدآباد افتتاح می شود                    افتتاح سد نعمت آباد در تابستان سال جاری

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اسدآباد از 
کلنگ زنــی و آغاز عملیات احداث چهار آموزشــگاه 

روستایی اسدآباد در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشی در حاشیه 
بازدیــد از جانمایــی ســاخت و احداث مدرســه 
ابتدایی ســه کالسه روستای ســمیران اظهار کرد: 
امســال ســاخت و احداث چهار مدرسه روستایی 
در شهرستان اسدآباد شــامل روستاهای سمیران، 
چــارق، قاضی مــردان و ماوا آغاز خواهد شــد که 
ظرف یک سال آینده این تعداد پروژه باید افتتاح 

شود و به بهره برداری برسد.
وی میزان اعتبــار احداث این تعداد مدرســه 
روســتایی را در شهرستان اســدآباد افزون بر سه 
میلیــارد تومان برشــمرد و تصریح کــرد: در حال 
حاضر در روستای ســمیران 2000 متر زمین توسط 
یک خیر برای احداث مدرسه ســه کالسه ابتدایی 
اهدا شــده که برای جانمایی ســاخت آموزشگاه 

جدید روستا پیش بینی شده است.
فرماندار اســدآباد بیان کرد: مدرسه جدید سه 
کالسه روســتای ســمیران با اعتبار350 میلیون 
تومان از محل اعتبارات استانی احداث و عملیات 

اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه مدرســه پیشــین روســتای 
ســمیران اســدآباد دارای وضعیــت تخریبی بود، 
افزود: با توجه به نامقاوم بودن مدرســه پیشــین 
روســتای ســمیران، دانش آمــوزان ابتدایی این 

مدرســه در محل دیگری برای تحصیل مســتقر 
شدند و مدرسه برای بازسازی تخریب شد.

*افتتاح سد نعمت آباد در تابستان سال جاری
درویشی در ادامه در حاشیه بازدید از سدنعمت 
آباد نیز از افتتــاح و بهره برداری پروژه ملی ســد 
نعمت آباد اسدآباد در تابستان سال جاری خبر داد 
و اظهار کرد: افتتاح پروژه سد نعمت آباد به صورت 
مستقیم برای 150 نفرو غیرمستقیم برای 400نفر 

اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.
فرماندار اســدآباد با اشــاره به پیشــرفت 94 
درصدی این طرح خاطرنشــان کرد: تکمیل ســد 

نعمت آباد به 30میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که 
از این میزان، اعتباری افزون بر 27 میلیارد تومان 
به پــروژه تخصیص یافت و در حــال حاضر طرح 

فوق در مراحل تکمیل نهایی قرار دارد.
*ســردخانه محصوالت کشــاورزی اســدآباد 

افتتاح می شود
فرمانــدار اســدآباد همچنین از افتتــاح و بهره 
برداری ســردخانه 5000 تنی بــاالی صفر به منظور 
نگهداری محصوالت کشــاورزی این شهرستان در 

سال جاری خبر داد.
درویشــی اظهار کرد: پروژه سردخانه 5000 تنی 

باالی صفر شهرســتان واقع در شهرک صنعتی در 
حال حاضــر دارای 70 درصد پیشــرفت فیزیکی 
است که با بهره برداری طرح برای 15 نفر به صورت 
مســتقیم و 30 نفر غیرمســتقیم اشــتغال ایجاد 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون سه سرمایه گذار بخش 
خصوصی طرح فوق افزون بر پنــج میلیارد تومان 
بدون استفاده از تســهیالت بانکی هزینه کرده اند، 
گفــت: در حال حاضر ســاختمان این ســردخانه 
تکمیل شــده و در حال نصب دســتگاه، یخچال، 

آب، برق و گاز قرار دارد.
درویشی افزود: در حال حاضر در شهرک صنعتی 
اسدآباد یک واحد سردخانه هم دارای فعالیت بوده 
که ســاالنه بیش از 3500 تن محصول کشــاورزی 
شامل سیب زمینی، پیاز و میوه در آن نگهداری و در 

زمان نیاز وارد بازار داخلی و خارجی می شود.
به نقل از ایســنا، وی با بیان اینکه کشــاورزان 
محصــوالت ذخیره شــده را با قیمت مناســب به 
کشورهای عراق، ترکمنســتان و افغانستان صادر 
می کنند، تصریح کرد: بهره بــرداری و راه اندازی از 
دومین سردخانه شــهرک صنعتی اسدآباد توسط 
بخش خصوصــی نیز با توجه به قطب کشــاورزی 
بودن شهرســتان از نقش مؤثــری در نگهداری و 
ذخیره ســازی محصوالت و میوه جــات تولیدی 
منطقه و ورود به بازار و تنظیــم قیمت بازار خواهد 

داشت.

بیگی نژاد، نماینده مردم مالیر در مجلس:

مجلس یازدهم ضدفساد باشد

هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینده مردم مالیر 
در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه این دوره باید مجلسی هدفمند و ضدفساد 
داشته باشــیم، گفت: مجلس بی هدف را دیگران 

هدایت کرده و بدان هویت می بخشند.
به گزارش هگمتانه، هادی بیگی نژاد سه شنبه 
6 خردادماه در نخســتین دیدار خــود با اصحاب 
رسانه که به منظور تبادل نظر و دیدگاه های فعاالن 
این حوزه صورت گرفت، افزود: طی ســه ماهی که 
از برگزاری انتخابات می گذرد با نمایندگان مختلف 

ارتباط گرفته و رایزنــی کردیم تا مجلس پیش رو، 
مجلسی هدفمند و با برنامه باشد.

وی بــا تأکید بر اینکــه ایــن هدفگذاری ها در 
مجلس باید طی چهار سال به نتیجه برسد، اظهار 
کرد: همواره ســعی کرده ام در تمام امور نتیجه گرا 
باشــم. بنا دارم در مجلس یازدهم عضو کمیسیون 
انرژی شوم چراکه از یک سو رشته تخصصی بنده 
در دانشگاه شیمی است و از ســوی دیگر با توجه 
به آن که یکی از مشکالت حال حاضر کشور »خام 
فروشی مواد پتروشیمی« است، احساس می کنم 

حضورم در این کمیسیون مثمرثمر خواهد بود.
نماینده مــردم مالیــر در خانه ملــت تصریح 
کرد: باید با ســرمایه گذاری در ایــن زمینه و قانع 
کردن مسؤوالن از خام فروشی جلوگیری شود تا 
ضمن شکســت تحریم ها، بتوانیم در بحث مواد 
پتروشیمی مثل بنزین به نفع اقتصاد کشور عمل 

کنیم.
بیگــی نــژاد در بخــش دیگــری بیــان کرد: 
شهرســتان مالیــر در حــوزه ســالمت، تولیدات 
کشــاورزی و دامــی و صــادرات آنهــا و در حوزه 

گردشــگری و صنایع دســتی چشــم انداز و افق 
روشنی دارد که باید روی آنها کار تخصصی صورت 

بگیرد و سرمایه گذاری شود.
*شــکل گیــری کارگروه هــای تخصصی در 

حوزه های مختلف
وی بــا تأکید بــر اینکه بنــده به همــراه تیم 
تخصصی همراهم تالش کردیم طی سه ماه اخیر 
ظرفیت ها، مشکالت و کمبودهای شهرستان را در 
حوزه ها و بخش های مختلف شناســایی، احصاء 
و دســته بندی کنیم، افــزود: در همین راســتا از 
کارخانجات و واحدهای تولیــدی مختلف بازدید 

میدانی داشتم و در جریان امور قرار گرفتم.
نماینده مــردم مالیر در مجلس بــا بیان اینکه 
تخصصی عمل کردن در هر حوزه ای، اولویت کاری 
ام است، گفت: معتقدم اگر قرار است وارد حوزه و 
بخشی شــویم و در مورد آن صحبت کنیم، قبل از 
آن باید با صاحبان و متخصصان آن حوزه مشورت 

داشته باشیم.
وی به برگزاری نشســت ها و جلسات متعدد با 
اقشار مختلف مردم شهرســتان، نخبگان، صاحب 

نظران و... بازدید از ادارات و دســتگاه های اجرایی 
مالیر طی سه ماه اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: ما 
به منظور گرفتن تصمیمات کارشناسی و راهبردی 
باید از نقطه نظــرات افراد آگاه و مطلع، اســتفاده 

کنیم.
بیگی نژاد با بیان اینکه تأکید بر شــکل گیری 
و فعالیــت راهبــردی کارگروه هــای تخصصی در 
حوزه های مختلف است، افزود: باید سطح تفکر در 

موضوعات مختلف جامعه را ارتقاء دهیم.
نماینــده مردم مالیــر در مجلس گفــت: مقرر 
شده است فردی برای شناســایی و احصاء کارها 
و مشــکالت روســتاهای شهرســتان مأمور شود 
و مشــکالت هر روستا توســط اهالی آنجا مطرح، 

بررسی و دسته بندی شوند.
به نقل از ایســنا، وی با تأکید بــر اینکه هدف 
و ســعی ما در این دوره، وحــدت و همدلی، حفظ 
آرامش و پرهیز از هر گونه اختالف بین نمایندگان 
شهرســتان اســت، یادآور شــد: به همین منظور 
جلسات مشــترکی با حجت االســالم آزادیخواه و 

فرماندار مالیر برگزار کردیم.

شهرستان
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موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد صیفی کار فرزند غالم شماره شناسنامه 218 صادره از همدان در ششدانگ 
عرصه یک قطعه باغ به مساحت 2550 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 2 اصلی واقع 
در حومه بخش سه همدان به نشانی: عباس آباد، پشت کوچه گرده پزی، دره اربابی، 
خریداری از مالکین رسمی آقایان جعفر پنبه ای و مهدی و حسین صدرائی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود. در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/08      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/24
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تغییرات شرکت ستایش پرتو آریانفر 

شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13941 و شناسه ملی 14008824676 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - محل شــرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس استان همدان 
، شهرســتان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله خیابان پاسداران ، کوچه 
نهم، کوچه شهید بهرام مبارکی ، پالک 37 ، طبقه همکف کدپستی 6517795665 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 2 - آقای مجتبی 
رضائــی به کدملی 3874438694 با دریافت 100000 ریال از صندوق شــرکت، 
ســهم الشرکه خود را به 500.000 ریال کاهش دادند . در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 1100000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. در نتیجه لیســت شرکا به شرح ذیل می باشد : آقای مجتبی رضائی 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم مرضیه رضائی داد دارنده 200000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمدرضا رضائی دارنده 200000 ریال سهم الشرکه خانم الناز 

رضائی دارنده 100000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان 

859809

آگهی تغییرات شرکت سپید شیمی غرب 
شرکت ســهامی خاص به شماره ثبت 3131 و شناسه ملی 10860462486 به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/20 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد : 1 - آقای احمد مصباح به شــماره ملی3874775496 و آقای 

سهراب انجمیان به شماره ملی3871011649 و آقای بهرام انجمنیان به شماره 

ملی3871282480 برای مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب 

گردیدند . 2 - آقای حســین رشیدیان به شــماره ملی 3873861641به سمت 

بــازرس اصلی آقای امیر مولوی زاده به شــماره ملی 0057886431 به ســمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به سال1398 مورد تصویب قرار گرفت.   

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان  859740

آگهی تغییرات شرکت ستایش پرتو آریانفر 
شــرکت بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبــت 13941 و شناســه ملی 
14008824676 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - خانم الناز رضائی به کدملی 
3860674651 بــا پرداخــت 100000 ریال به صندوق شــرکت در زمره 
دیگر شــرکاء درآمد . در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به 
1100000ریــال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید و 
لیست شــرکا بعد از افزایش سرمایه به شــرح ذیل می باشد : آقای مجتبی 
رضائی دارنده 600000 ریال سهم الشــرکه خانم مرضیه رضائی داد دارنده 
200000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدرضا رضائی دارنده 200000 ریال 

سهم الشرکه خانم الناز رضائی دارنده 100000 ریال سهم الشرکه.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان  859816

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان عمران شهرداری همدان 
در نظر دارد مقدار 6 دانگ از یک باب واحد مســکونی در پروژه 

شکریه را در قالب مزایده واگذار نماید.
لذا تقاضا می گردد جهت دریافت اســناد و شــرکت در مزایده 

ضمن مطالعه شرایط ذیل به دفتر تعاونی مراجعه فرمایید.
شرایط مزایده:

 شرکت در مزایده برای عموم آزاد می باشد.
 مهلت دریافت اسناد از ساعت 8 صبح مورخ 99/03/08 لغایت 

مورخ 99/03/12 در ساعات اداری می باشد.
 مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت حداکثر تا ســاعت 14 مورخ 

99/03/12 می باشد.
 محل دریافت اســناد و تحویل پیشنهاد قیمت: همدان- سی 
متری شــکریه- نبش 18 متری یحیوی و ایل گلی دفتر تعاونی 

مسکن سازمان عمران
 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخه 99/03/12 ساعت 17 در 

محل دفتر تعاونی
 حضور شــرکت کنندگان و یا نماینــدگان قانونی آنها بالمانع 

است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان عمران شهرداری همدان

آگهی مزایده

آگهی تغییرات شرکت سپید شیمی غرب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3131 و شناسه ملی 10860462486 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : 1 - اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال به ســمت ذیل تعیین 
گردیدند: آقای احمد مصباح به شماره ملی 3874775496به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقای سهراب انجمیان به شماره ملی 3871011649به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام انجمنیان به شمارملی3871282480 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر 
از سه نفرعضوهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا 

مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان  859741

آگهی تغییرات شرکت ستایش پرتو آریانفر 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 13941 و شناسه ملی 14008824676 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1399/02/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند: آقای مجتبی رضائی به شــماره ملی 3874438694 خانم مرضیه رضائی 
داد به شماره ملی 3873906619 خانم بهاره یعقوبی به شماره ملی 3860004735 

) خارج از شرکاء(.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان  859812

آگهی تغییرات شرکت ستایش پرتو آریانفر 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبــت 13941 و شناســه ملی 
14008824676 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیــد : آقای مجتبی رضائی به شــماره ملی 3874438694 به ســمت 
مدیرعامــل و عضو هیات مدیــره خانم مرضیه رضائی داد به شــماره ملی 
3873906619 به ســمت رئیس هیات مدیره خانم بهاره یعقوبی به شماره 
ملی 3860004735 ) خارج از شــرکاء ( به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
رئیس هیات مدیره خانم مرضیه رضائی داد و مدیرعامل آقای مجتبی رضائی 

)مشترکاً( که با مهر شرکت معتبر می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان  859814
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شانزدهم خرداد
آخرین مهلت شرکت در مسابقات قرآنی اوقاف

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان همدان از مهلت شرکت 
در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف تا شانزدهم خرداد خبر داد.

به گزارش هگمتانه، مجتبی جمالی از ثبت نام چهل و ســومین دوره مسابقات قرآن کریم کشوری 
خبر داد و اظهار کرد: مرحله ثبت نام این دوره مســابقات از ماه رمضان آغاز شــده و تا 16 خردادماه 

ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه چهل و سومین دوره مســابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در بخش های 
حفظ کل، حفظ 20 جزء، 10 جزء و 5 جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان)ویژه برادران(، همسرایی 
و همخوانی)ویژه برادران(، دعاخوانی و تفســیر عمومی قرآن برگزار می شــود گفت: این مســابقات از 

مرحله شهرستانی آغاز و بعد مرحله استانی، کشوری و بین المللی را در بر می گیرد.
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان همــدان با بیان اینکه عالقمنــدان می توانند با 
مراجعه به وبگاه http://quraniran.ir نســبت به ثبت نام خود اقدام کنند افزود: مرحله شهرســتانی 

این مسابقات تیرماه در شهرستان های همدان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه اواخر مردادماه نیز مرحله اســتانی این مسابقات برگزار خواهد شد خاطرنشان 
کرد: سال گذشته 700 نفر در مرحله شهرستانی شــرکت کردند که 250 نفر به مرحله استانی و 30 نفر به 

مرحله کشوری راه یافتند که متأسفانه منتخب کشوری هم نداشتیم.

فعالیت 5 تیم 
در قرارگاه رسانه ای شهیدآوینی

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون واحد برادران اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان اســتان 
همدان از آغاز به کار قرارگاه رسانه ای شهید آوینی در همدان خبر داد.

به گزارش هگمتانه، محمدصالح زارعی، دیروز با اشاره به آغاز به کار قرارگاه رسانه ای شهیدآوینی اظهار 
کرد: این قرارگاه با هدف آموزش رســانه و ابزار آن به اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 

شروع به فعالیت کرده است.
وی با اشاره به لزوم فراگیری رسانه و ابزارهای آن برای دانش آموزان اظهار کرد: این قرارگاه با هدف 

شناسایی و رشد دانش آموزان مستعد و عالقمند به حوزه رسانه تشکیل شده است.
معاون واحــد برادران اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزان اســتان همدان بــا بیان اینکه 
طی این فراخوان بالغ بر 100 نفر از دانش آموزان دختر و پســر از تمام شهرســتان ها ثبت نام کردند 
و آموزش های الزم آغاز شــده اســت اضافه کرد: تاکنون حدود 10 جلســه مجازی قرارگاه رسانه ای 

تشکیل شده است.
زارعی ادامه داد: پنج تیــم تخصصی قرارگاه شــهیدآوینی را تشــکیل می دهند کــه عبارتند از تیم 
تصویربرداری، نویسندگی، انتشــار، تدوین و طراحی که هر کدام از این تیم ها با مربی مخصوص خود 
در زمینه تخصصی آن گروه فعالیت کرده و ســعی در ایجاد تخصص در دانش آموزان دارند تا بتواند در 

آینده ای نزدیک از این تخصص استفاده کنند.

طی یک ماه اخیر
تشکیل 268 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیرکل 
تعزیرات حکومتی اســتان همدان از تشــکیل 
268 فقــره پرونده تخلف بــا محکومیت 571 

میلیون ریالی در طرح ضیافت خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، علیرضا حســن پور 
با اشــاره به اینکه 382 مورد بازرســی توسط 
تعزیــرات حکومتی تاپایان طــرح ضیافت در 
اســتان انجام شــده اســت اظهار کرد: در این 

طرح 268 فقره پرونده تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشــترین تخلف واحدها عدم درج قیمت بوده اســت گفت: تخلفاتی از قبیل 
گران فروشــی، تخلفات بهداشتی و... نیز در گزارش ها به چشــم می خورد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان همدان خاطرنشان کرد: در طرح ضیافت تعزیرات حکومتی که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز 
و تا پایان تعطیالت عید ســعید فطر ادامه داشــت، 382 واحد مرتبط نظیر قنادی و خوار و بار فروشی 

توسط 161 گروه در استان بازرسی شدند.
وی با بیان اینکه در این مدت 268 فقره پرونده تخلف با محکومیت 571 میلیون ریالی تشکیل شد 
از پل ارتباطی مردم با تعزیرات حکومتی از طریق شــماره تماس 32523442 اداره کل تعزیرات، تلفن 
گویای 124 و ســامانه www.124.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز ســامانه t135.ir خبر داد و 

خواستار همکاری در برخورد با متخلفان شد.

تور "آشناسازی" در همدان برپا می شودخبــــــــر
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون گردشــگری 
میــراث فرهنگی همدان بــا بیان اینکــه تبلیغات 
گردشگری اولویت نخست اداره کل میراث فرهنگی 
استان در پساکروناست از آغاز به کار شورای اجرایی 

"فم تور" یا آشناسازی در همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، علی خاکســار اظهار کرد: 
یکــی از روش های اثرگــذار تبلیغــات در مقاصد 
گردشــگری برگزاری تورهای آشناسازی هدفمند 
است که در همه مقاصد گردشــگری دنیا در طول 

سال ویژه گروه های هدف، برگزار می شود.
وی بیان کرد: اســتان همدان بــه عنوان یکی 
از مقاصد مــورد عالقه هموطنــان در اغلب فصول 
ســال، به منظور معرفی هرچه بهتر و کســب سهم 
بیشتری از بازار گردشگران داخلی نیازمند تبلیغات 
و بازاریابی متمرکز و برنامه ریزی شــده که یکی از 
برنامه های بازاریابی پیش بینی شده برای ماه های 
آتی، فم تــور )تور آشناســازی( ویژه رســانه ها، 
خبرنگاران حوزه گردشگری، عکاسان، آژانس داران 
فعال در حوزه تورهای داخلی است که در دهه اول 

تیرماه برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری میراث فرهنگی همدان ادامه 
داد: بــرای اثرگــذاری بهتر، در این فــم تور ظرفیت 
محدودی پیش بینی شده اســت و این مهمانان به 
مدت پنج روز در تور آشناسازی همدان حضور داشته 

و با جاذبه های گردشگری استان آشنا خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: این افراد طی مدت حضور 
خــود در همــدان و در بازدیدی کــه از جاذبه های 

تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان خواهند داشت، 
به تولیــد محتوا در خصــوص ایــن جاذبه ها نیز 

می پردازند.
خاکســار اضافه کــرد: بــا تــداوم برنامه های 
تبلیغاتی از جمله تور آشناســازی حاضر می توان 
امیــدوار بــود رکــود و تعطیلــی ناشــی از کرونا 
متوقف شــود و روند بهبود و بازاریابی رونق دوباره 

گردشگری را شاهد باشیم.
معاون گردشــگری میــراث فرهنگــی همدان 
گفت: موزه ها و اماکن تاریخی استان همدان طی 

دو روز تعطیالت اخیر 1500 بازدید کننده داشت.

خاکسار در رابطه با آمار گردشــگران ورودی به 
اســتان همدان در ایام تعطیالت عید فطر گفت: با 
شــیوع بیماری کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز 
اقامتی و اماکن و جاذبه های گردشــگری کشــور، 
فعالیت های گردشگری در همدان نیز متوقف شد.

معاون گردشــگری میــراث فرهنگــی همدان 
ادامه داد: اردیبهشــت ماه و پس از بهبود نســبی 
شــرایط، ســتاد ملی کرونا ترددهای بین استانی 
را مجاز اعالم کــرد و فعالیت های گردشــگری به 
صورت محدود آغاز شــد و با ابالغ دستورالعمل ها 
و شــیوه نامه های بهداشــتی و اجــرای طرح های 

سفر هوشمند و فاصله گذاری اجتماعی بخشی از 
نگرانی ها رفع و سفرهای بین استانی آغاز شد.

وی ادامه داد: اســتان همدان به عنوان یکی از 
مقاصد جذاب داخلی در نیمه اول سال مورد توجه 
مسافران و گردشــگران داخلی بوده و در تعطیالت 

عید فطر با موج سفرها مواجه شد.
خاکســار ادامــه داد: از آنجا که هنــوز نگرانی 
هموطنان از شــیوع دوباره کرونا و به خطر افتادن 
سالمتی مردم برطرف نشــده و هشدارهای ستاد 
ملی کرونا و وزارت بهداشت مبنی بر ماندن در خانه 
است، در ایام تعطیالت آخر هفته قبل و تعطیالت 
عید فطر اســتقبال چندانی از سفر نشد و می توان 
گفت 50 درصد ظرفیت گردشــگری استان به کار 

گرفته شد.
علی خاکســار گفت: موزه ها و اماکن تاریخی 
اســتان همدان که از ســوم خردادماه بازگشــایی 
شده بودند طی دو روز تعطیالت 1500 بازدید کننده 
داشــتند و آمار اقامــت در اقامتگاه های رســمی 

استان همدان 2 هزار نفر بود.
تأسیســات  بازگشــایی  مانــور  گفــت:  وی 
گردشــگری در تعطیــالت عیــد فطر بــا رعایت 
شــیوه نامه های  و  دســتورالعمل ها  حداکثــری 
رسته های مرتبط با سفر، این نوید را می دهد که در 
تعطیالت نیمه خرداد با بهبود شرایط، شاهد حضور 
بیشتر هموطنان در استان و بهره مندی از خدمات 
و میزبانی تأسیســات گردشــگری و شــهروندان 

همدانی و هم استانی ها باشیم.

شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان همدان:

مجلس یازدهم نویدبخش حل چالش های موجود باشد
هگمتانه، گــروه خبر همدان: شــورای ائتالف 
نیروهــای انقالب اســالمی اســتان همــدان به 
مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم بیانیه ای صادر 

کرد.
به گزارش هگمتانه، در این بیانیه آمده است:

انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورای 
اســالمی در شــرایطی برگزار شد که بســیاری از 
منتقــدان و معارضان جمهوری اســالمی ســعی 
می کردند با برجسته ســازی مشکالت اقتصادی و 
پررنگ ترکردن ناکارآمدی هــا و ضعف های قوای 
مقننه و مجریه تصویــری غیرکارآمد از کل نظام 
اسالمی نشــان دهند و مردم را نســبت به اصل 
نظام اسالمی بدبین و یا الاقل نسبت به حضور در 
انتخابات دلســرد کرده و شرکت آنان در انتخابات 

را امری بیهوده معرفی کنند.
این بیانیه می افزاید: باهمه این شــیطنت های 
تبلیغاتی و از طرفی با وجود ضعف و کم کاری قوه 
مجریه و مجلس دهم و نیز مشــکالت اقتصادی 
و معیشــتی مــردم و همچنین در شــرایطی که 
کروناهراسی گسترش قابل توجهی پیدا کرده بود، 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
با کاهــش 17 درصدی میــزان مشــارکت مردم 
نسبت به انتخابات دوره های قبل مجلس شورای 

اسالمی برگزار شد.
این اتفاق در جای خود و در مقایســه با سایر 
کشورها و به ویژه در شــرایط کرونایی قابل تامل 
اســت و به  همین جهت موجب تعجب و شگفتی 

رسانه ها و تحلیلگران خارجی شد.
بدون شــک حضور مردم در انتخابات اخیر با 
وجود تمام کاســتی های قوه مجریه و قوه مقننه 
به جهت وجود رابطــه معنوی و اعتقــادی آنها با 
نظام اســالمی بود کــه به امید تشــکیل مجلس 
انقالبی و کارآمــد و به منظور تحقــق مطالبات بر 
زمیــن مانده خویــش و برای مأیوس ســاختن 

دشمنان قسم خورده ایران اسالمی شکل گرفت.
در ادامه بیانیه آمده اســت: خوشــبختانه در 
انتخابات ایــن دوره مجلس شــورای اســالمی 
اکثریت غالــب منتخبیــن از جریــان انقالبی و 
والیتمدار بوده و ازطرفی وجود ترکیب متناســب 

و متوازن از حیث ســنی، جنســیتی و تخصصی، 
امید به تحقق خواســته های مــردم عزیز و رهبر 
گرانقدر را افزایش داده اســت و با وجود شــرایط 
ویژه کشور از حیث منطقه ای و جهانی و مجموعه 
فرصت ها و ظرفیت ها، چشم انداز امیدوارکننده ای 
بــرای حل و یــا الاقل کاهش مشــکالت کشــور 

ترسیم شده است.
از ســوی دیگر مجلس آینده بــا چالش های 
جدی همچــون ادامه و افزایــش جنگ روانی و 
تبلیغاتی و تشدید خصومت ها و فشار حداکثری 
جبهه اســتکبار جهانی و باالبردن سطح انتظارات 
و توقعــات جامعه و بزرگ نمایی کاذب از ســوی 

رســانه های بیگانه و حتی جریــان رقیب انقالب 
و جبهــه اصالحــات و طرفداران آن هــا در داخل 

مواجه است.
طبیعتا یکی از مهمترین آســیب های پیش ِرو 
که می توانــد از موانع کســب موفقیــت مجلس 
آینده محسوب شــود، خطر تفرق و اختالف میان 
منتخبین اســت که می تواند وحدت و انســجام 
جریان نقالبی را دچار مشکل نموده و ظرفیت ها و 
فرصت های مناسب و در عین حال ضروری برای 
ترمیم اعتماد عمومی و حفظ ســرمایه اجتماعی 

در نظام جمهوری اسالمی را هدر دهد.
بنابراین انتظار می رود: مجلس شورای اسالمی 
با اکثریــت مطلق از نیروهــای انقــالب بتواند با 
همراهــی و هماهنگــی ســایر بخش هــای نظام 
و به ویژه قــوا و نهادهای انقالبی و بــا ارائه الگوی 
جدیــدی از حاکمیت مجلس و دولت و دســتگاه 
قضای اســالمی نویدبخــش ســرفصل نوینی از 
حل و رفع چالش هــای موجود در کشــور و مایه 

امیدبخشی برای جامعه ایران اسالمی باشد.
در پایــان ایــن بیانیه تصریح شــده اســت: 
در یــک کالم رســالت و وظیفه اصلــی مجلس 
شــورای اســالمی در این دوره، کمک بــه ارتقای 
کارآمدی نظام اســالمی خواهد بود که از مســیر 
نظارت درســت و دقیق برحســن اجرای قوانین 
و قانونگــذاری منطقــی، علمی و کارشناســی در 
چارچوب سیاست های کلی نظام، ابالغی از سوی 

مقام معظم رهبری عبور خواهد کرد.



شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری بیمه مازاد هزینه های درمانی پرسنل از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه 
واجد شرایط که دارای شرایط ذیل می باشند اقدام نماید:

 1- داشتن سرپرستی در مرکز استان
 2- در صورت ارائه پیشنهاد قیمت برابر، پیشنهاد شرکت بیمه دارای امتیاز sos در اولویت خواهد بود.

 1-2 قرارداد با sos تا پایان مهلت قرارداد با شهرداری پایدار و در صورت قطع خدمات از طریق sos شرکت بیمه گر مشمول 20% جریمه 
از کل مبلغ قرارداد در وجه شهرداری خواهد شد.

 3- دارای توانگری مالی سطح یک
 4- شروع بیمه نامه درمان تکمیلی پرسنل می بایست از تاریخ 1399/3/13 لغایت 1400/3/13 باشد.

لذا از شرکتهای بیمه دارای صالحیت دعوت به عمل می آید.
ضمنا شهرداری تمام مساعی خود را جهت تجمیع امور بیمه ای خود و سازمانهای زیرمجموعه )شامل بیمه های عمر، ثالث، بدنه، آتش سوزی 
و....( را نزد شــرکت برنده مناقصه بکار خواهد بســت. لذا از شرکتهای متقاضی درخواست می شود شرایط خود را در زمینه بیمه های مذکور به 

صورت مکتوب در برگه ای جدا اعالم نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه :

حداکثر مهلت دریافت اســناد و ارســال پیشنهادات از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 1399/3/21 خواهد بود و 
به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مذکور تسلیم گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد 

طبق ماده 19 آئین نامه معامالت شــهرداری تهران چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم 
قرارداد منعقد شده و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

مبلغ ســپرده تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 200،000،000 ریال می باشد که می بایست به صورت اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی و 
یا واریز نقدی به شماره حساب 100785561712 شهرداری همدان نزد بانک شهر شعبه همدان پرداخت گردد.

کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
 سایر اطالعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران با 

اصالحات می باشد. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست از سرپرستی شرکت معرفی نامه ارائه نماید. 
 بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و قلم خوردگی باشد.

 زمان و مکان بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ 1399/3/25 ساعت 17 در محل شهرداری مرکزی خواهد بود )حضور نمایندگان شرکت 
کنندگان در این جلسه بالمانع است(. 

برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق و اسناد مناقصه به اداره رفاه و خدمات عمومی واقع در شهرداری همدان مراجعه 
نمائید و یا با شماره تلفن 38278586 تماس حاصل فرمائید.

 www.hamedan.ir

شهرداری همدان

آگهی مناقصه عمومی  آگهی مناقصه واگذاری بیمه مازاد هزینه های 
درمانی پرسنل شهرداری همدان
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ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری 
اجاره و بهره برداری از یک کانکس گلفروشــی در ســطح شــهر همدان را به مدت یکسال از طریق مزایده 

عمومی به اشخاص حقیقی/حقوقی با شرایط تعیین شده اقدام نماید .
1. مبلغ تضمین شــرکت در مزایده مذکور بصورت واریز نقدی، ضمانتنامه، اوراق مشــارکت و یا اسناد خزانه می باشد. ضمناً 

حساب شــماره 3-3451625-11-7408 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه رسالت بنام ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان جهت واریز نقدی اعالم می گردد.

2. متقاضیان می توانند از مورخ 99/3/8 لغایت مورخ 99/3/21 جهت اخذ اســناد مزایده به امور قراردادهای ســازمان واقع در آدرس فوق 
مراجعه نمایند.

3. متقاضیان می بایســتی پیشــنهادات خود را در پاکت های الف -ب-ج )ج سه پاکت( بصورت دربسته و ممهور شده تنظیم و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ 99/3/21 به دبیرخانه ســازمان واقع در میدان پیشاهنگی -بلوار والیت -روبروی کالنتری 15 
رســالت -ساختمان معاونت حمل ونقل و ترافیک -طبقه اول تحویل نمایند، به پیشــنهادهایی که بعد از تاریخ فوق وصول گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
4. متقاضیان می توانند جهت هر سه کانکس بصورت مجزا ارائه پیشنهاد قیمت نمایند . 

5. زمان قرائت پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ 99/3/22 ساعت 17 در محل سازمان خواهد بود.
6. شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه قرائت پیشنهادات می باشند.

7. شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان می باشد. 
8. مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

9. متقاضیان شرکت در مزایده نباید منع قانونی شرکت در معامالت دولتی داشته باشند. 
10. چنانچه برنده اول مزایده ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط 

و به ترتیب در خصوص نفر دوم نیز به همین روش اقدام میگردد. 
11. سپرده افرادی که در مزایده برنده نشده اند بجز نفرات اول، دوم حداکثر تا 15 روز مسترد خواهد شد.

12. سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
13. کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

14. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 08138244442و08138244440 تماس حاصل نمایند
15. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

آگهی مزایده

مبلغ پایه بهره برداری موقعیتعنوان مزایده
ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده

واگذاری بهره برداری از کانکس های 
گلفروشی بصورت اجاره یکساله

15/000/000ریال25/000/000ریالمقابل بیمارستان فرشچیان

13/200/000ریال22/000/000ریالپارک کودک

12/000/000ریال20/000/000ریالبلوار شهید مطهری

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان 

م الف  323
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نماینده مردم نهاوند در مجلس:
ورزش نهاوند با حضورم 

دغدغه ای نخواهد داشت
هگمتانه، گروه ورزش: علیرضا شهبازی نماینده 
مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی با حضور در 

جمع خبرنگاران به سواالت آنان پاسخ داد.
گزیده ای از پاســخ های شــهبازی به سواالت 

خبرنگاران را بخوانید:
*قول قطعــی داده ایــد اداره ورزش شــهر 

فیروزان مستقل می شود این حقیقت دارد؟
بله من با مســؤولین ورزش جلســه داشتم 
و قول داده انــد که در این شــهر اداره مســتقل 

راه اندازی شود.
*این شــهر که اصــال امکانــات اســتاندارد 
ندارد بهتر نیســت اول زمین چمن خشک شده و 
سالن های نابود شده این شهر را درست کنید بعد 

اداره مستقل راه اندازی شود؟
هدف ما ایــن اســت در ابتدا اداره ورزشــی 
مستقل در فیروزان داشته باشیم و خود این اداره 

مشکالت ورزش شهر فیروزان را برطرف کند
*تنها ورزشــگاه چمن نهاوند30سال است رها 

شده برای ترمیم آن چه برنامه ای دارید؟
من حتما بررســی می کنم و بعد تصمیم های 

الزم را برای این چمن خواهیم گرفت
*برنامه کلی که برای ورزش نهاوند دارید؟

ورزش نهاوند بــا حضور من دیگــر دغدغه ای 
نخواهد داشت همه رشته های ورزشی را حمایت 
خواهیم کــرد برای ورزش نهاونــد چندین حامی 
مالــی خواهیم آورد تــا دوبــاره موفقیت ورزش 

نهاوند را ببینیم.

نشانی خانه های کشتی گیران 
ایرانی در دست نادو

هگمتانه، گروه ورزش: فدراســیون کشتی، در 
نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی، اقدامات خود در 

راه مبارزه با دوپینگ را تشریح کرد.
در نامه فدراســیون کشــتی به مواردی هم چون، 
تشــکیل کمیته مبــارزه بــا دوپینگ، اســتفاده از 
متخصصان در این حوزه، افزایش دو برابری آزمایشات 
انجام شــده در رویدادهای داخلی، برگزاری جلسات 
با ستاد مبارزه با دوپینگ ایران )نادو( و برنامه ریزی 
برای انجام آزمایشــات بیش تر تــا 6 برابر در تمامی 
رویدادهای داخلی از جمله مسابقات قهرمانی کشور، 

رقابت های لیگ، اردوها و... اشاره شده است.
فدراسیون کشتی هم چنین از عزم جدی خود 
برای مبــارزه با دوپینــگ و در اختیار قــرار دادن 
نشانی منزل و شــماره تلفن بیش از 150 کشتی 
گیر آزاد و فرنگی به مســووالن نــادو برای انجام 

تست های سرزده خبر داده است.
درج نام افــراد متخلف )دوپینگــی( بر روی 
وبگاه فدراســیون، گرفتــن تعهدنامه از کشــتی 
گیران در بدو ورود به اردوهای آماده سازی برای 
جلوگیری از دوپینگ و ملزم کــردن آن ها در برابر 
پذیرفتن مســوولیت محرومیت ها و جریمه های 
مربوط بــه آن و برگزاری کارگاه های آموزشــی در 
مورد مواد نیروزا از دیگر اقدامات در دســتور کار 
فدراسیون است که گزارش آن به اتحادیه جهانی 

ارسال شده است.

خبـــر

دعوت از گلر شهرداری 
به تمرین پرسپولیس تهران

دروازه بان شــهرداری همــدان بــه تمرینات 
بزرگساالن پرسپولیس تهران دعوت شد.

علیرضــا قره باغــی دروازه بان فصل گذشــته 
امیدها و بزرگساالن شهرداری که دروازه بانی را از 
آکادمی این باشــگاه و زیر نظر محمدرضا کیانی 
آغاز کرد وسالها در رده های مختلف سنی باشگاه 
شــهرداری توپ زد ســال گذشــته به تیم امید 
پرســپولیس تهران پیوســت وپس از درخشش 
در مســابقات لیگ امیدهای تهــران به تمرینات 
بزرگساالن دعوت شده و این روزها درکنار بیرانوند 

و زیر نظر داود فنایی به تمرین می پردازد.

عدم برگزاری لیگ دو 
ضربه ای بزرگ 
به لیگ آزادگان

با اعالم معاون وزیر بهداشت لیگ دسته دوم 
و لیگ دسته سوم برگزار نخواهند شد.

شرایط جدول مســابقات لیگ دسته دوم به 
گونه ای رقم خورده است که صعود تیمی به لیگ 
آزادگان قطعی نشده است و تیم های زیادی برای 

صعود شانس دارند.
شنیده می شــود در صورت عدم برگزاری لیگ 
دســته دوم تیمی از این لیگ صعــود نمی کند و 

تیمی از لیگ آزادگان نیز سقوط نمی کند!
اگر چنین اتفاقــی رخ دهــد بازی های لیگ 
دســته اول تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و برای 
ادامه لیگ شــبهات زیادی درخصــوص برگزاری 

دیدار ها به وجود خواهد آمد.
حال باید دید در صورت رقم خوردن این اتفاق 
سرنوشت لیگ آزادگان چه خواهد شد، آیا شاهد 

برگزاری فوتبال پاک خواهیم بود یا خیر!

کوتاه از فوتبال
رئیس ورزش محالت همدان خبر داد:

برگزاری ورزش محالت همدان با سیاست گذاری جدید در سال جاری
هگمتانه، گروه ورزش: سعید پناه آبادی رئیس 
ورزش محــالت همدان گفت: در ســال 99 ورزش 
محالت با سیاست گذاری جدید و تغییر ساختار در 
تعداد رشته های ورزشــی و گسترش محالت برگزار 

می شود.
پناه آبادی با اشــاره بــه برنامه ریــزی ورزش 
محالت همدان اظهار کرد: اولیــن هدف مان برای 
ورزش محالت برگزاری هرچه ســریع تر اختتامیه 
ورزش محــالت ســال 98 و اهــدای جوایــز به 
تیم های برتر این رقابت ها اســت در سال گذشته 
رشته های فوتبال در 3 رده بزرگســاالن، جوانان و 
نوجوانان، کشتی، بسکتبال 3 نفره، دارت و هندبال 
توسط کمیته ورزش محالت برگزار شد که جا دارد 

از تمامی اعضای کمیته ورزش محالت تشکر کنم.
وی افزود: متأسفانه در ســال 98 شیوع کرونا 
باعث شد تا نتوانیم در اســفند ماه این اختتامیه 
را برگزار کنیم و تا به امروز هم این مســئله ما را با 
مشکل مواجه کرده اســت و شاید به اهدای جوایز 
تنها بسنده کنیم تا از تجمع بیشتر جلوگیری و این 

موضوع بستگی به شرایط پیش روی ما دارد.
رئیــس ورزش محــالت همــدان بــا اشــاره 
بــه سیاســت گذاری بــرای ورزش محــالت در 
ســال 99 گفت: در هفتــه آینده با حضور شــورای 
سیاســتگذاری ورزش محالت جلسه برنامه ریزی 

برای سال جدید را برگزار خواهیم کرد.
پناه آبادی خاطرنشان کرد: در این جلسه اهداف 

ورزش محــالت و تعــداد رشــته ها و محله های 
درگیر را مشخص خواهیم کرد و ظرف هفته آینده 
اعضای کمیته ورزش محالت به سازمان فرهنگی 

اجتماعی و ورزش محالت معرفی خواهند شد.
پنــاه آبادی با بیــان اینکه طبــق پیش بینی ها 
امسال بیش از 10 هزار شــهروند همدانی از ورزش 
محالت اســتقبال خواهند کرد، بیان کرد: امســال 
گسترش رشته های ورزشی و درگیر کردن تمامی 
مناطق شهر همدان مدنظر است و از این رو انتظار 
داریم بودجه ورزش محالت افزایش چشمگیری 

داشته باشد.
رئیس ورزش محــالت همدان عنــوان کرد: با 
تأکیدات رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شورای اسالمی شــهر همدان در خصوص 
نگاه یکســان به ورزش آقایان و بانوان امسال در 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفتــه به دنبال آنیم 

ورزش بانوان نیز در محالت شکل بگیرد.
پناه آبادی با بیان اینکه نگاه شورای اسالمی شهر 
به ورزش محالت مثبت اســت، گفت: خوشبختانه 
نگاه تک تک اعضای شــورای اسالمی شهر، رئیس 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شورای 
اسالمی شهر همدان، شهردار ورزش دوست همدان 
عباس صوفی و ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری روح هللا وجدی هویدا نسبت به 
ورزش محالت بســیار مثبت بوده که جای تقدیر و 

تشکر دارد.

بازگشایی برخی باشگاه ها و رشته های ورزشی همدان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
هگمتانه، گــروه ورزش: فعالیت باشــگاه های 
ورزشــی رشــته های انفــرادی و غیرگروهــی که 
ارتباط فردی زیادی در آن وجود نــدارد، با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی در سراسر کشور مجاز 

است.
در ابالغیه جدید ســتاد مقابله با کرونا فعالیت 
رشته های ورزشی گروهی؛ رزمی و پر برخورد مانند 

کشتی ممنوع است.
البته بازگشایی مابقی رشته ها نیز مشروط بوده 
و باید 23 شــیوه نامه ابالغی را رعایت کنند و براین 
اساس ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و درمان 
و اخذ کد رهگیری، تکمیل فرم تعهدنامه بهداشتی 
بارگذاری شــده در ســامانه فدراســیون پزشکی 

ورزشــی، الزام شــرکت کلیه مربیان و کادر اداری 
باشگاه در دوره مجازی آشــنایی با بیماری کرونا و 
دریافت گواهی از فدراسیون پزشکی ورزشی است.

پذیــرش ورزشــکار در هر شــیفت بــر مبنای 
ســاعت باشــگاه و برای هــر نفــر 16 مترمربع و 
تهیــه و در اختیــار قــرار دادن تمامــی ملزومات 
بهداشتی به ورزشکاران و کارکنان نظیر دستکش، 
ماســک و مایع ضدعفونی کننده دســت مطابق با 
دســتورالعمل ها از دیگر مؤلفه هــای الزامی برای 

بازگشایی اعالم می شود.
همچنین فعالیت در 2 شــیفت صبــح و عصر 
هرشــیفت حداکثر چهار ســاعت، گندزدایی محیط 
باشگاه قبل از بازگشایی و حداقل هفته ای یکبار پس 

از بازگشایی، انجام غربالگری کلیه مراجعان و ثبت 
اطالعات و در اختیار قراردادن فرم مربوط به بازرسان 
اداره شهرســتان و ناظران هیأت پزشــکی ورزشی، 
نصب پوســتر و بنرهای آموزشــی مبارزه با کرونا در 
محل قابل رویت، ضدعفونی سطوح و وسایل ورزشی 
پس از هــر بار اســتفاده و به طور مرتب، اســتفاده 
نکردن از دستگاه های شبیه ساز ورزشی - الغری و 
سوالریوم و رعایت حداقل 2 متر فاصله بین وسایل 

ورزشی از هر طرف نیز تأکید شده است.
باشــگاه های ورزشــی در صــورت تمایــل به 
بازگشــایی باید جانمایــی محل تمریــن هوازی 
برای هر یک از ورزشــکاران به فاصله 2 متر از هر 
طرف را رعایت کرده و اســتفاده از ماسک یا شیلد 

و دســتکش یکبار مصرف در طول تمرین الزامی 
اســت و باید از پذیرش ورزشــکار بیمار خودداری 

کنند.
یادآور می شــود تمامی باشــگاه ها بــرای آغاز 
فعالیت خود نیازمند تکمیل فرم تعهد نامه در اداره 

ورزش و جوانان و بخش های تابعه هستند.
اگر باشــگاه های بدون ثبــت نام در ســامانه 
وزارت بهداشــت و عــدم رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی اقــدام بــه بازگشــایی مجموعــه کند 
تمامی مســوولیت های حقوقی بر عهده مؤسس 
باشگاه بوده و از طرف دســتگاه های ناظر همچون 
دادستانی و اداره ورزش و جوانان و مرکز بهداشت 

برخوردهای قضایی صورت خواهد گرفت.

ستاد مقابله با کرونا در ورزش به کوهنوردی رسید!
اجبار در فاصله گذاری و بهداشت اکوکمپ های کوهنوردی

هگمتانه، گروه ورزش: براین اساس باید در بدو 
ورود اسپری مایع ضدعفونی تک نفره به کوهنوردان 
داده شــود  و در مدت اقامت در صورت نیاز شــارژ 

شود.
اقامت در چادرها به صورت تک نفره باشد مگر 
برای افرادی که از قبل با هــم رزرو کرده اند. هنگام 
رزرو به همنوردانی که در شــهر هم خانه نیســتند 
توصیه شود برای اقامت شــان چادرهای جداگانه 
رزرو کنند. مدیــرت اکوکمپ به هیــچ وجه افراد 

غریبه را هم چادر نکند.
در چادر به غیر زیرانداز هیــچ امکانات دیگری 
داده نشــده و از ارائه ملحفه و پتو خودداری شود. 
در صورت مشــاهده عالئــم بیمــاری در کوهنورد، 

زیرانداز نیز پس از خروج او شسته شود.
بعد از خروج کوهنورد از اکوکمپ، تمامی محیط 
داخلی چادر اختصاصــی، زیپ ها و نواحی بیرونی 
چادر که معموال زیاد لمس می شــوند با پاشیدن 

اسپری ضد عفونی شود.
پس از ضدعفونی، زیــپ چادرها باز باشــد تا 

تهویه صورت گیرد.
در خصوص نحــوه جمــع آوری و تخلیه زباله، 
نهایت دقت و حفاظت فردی رعایت شــود و کیسه 

داخل سطل های زباله مرتبا تعویض شود.

* خدمات فضاهای عمومی اکوکمپ شــامل 
چادرهای غذاخوری، آشپزخانه و توالت

کلیه کارکنان شاغل در اکوکمپ جهت حفاظت 
فردی موظف اند در هنگام کار از ماسک، دستکش 

و لباس کار  تمیز استفاده کنند. 
در صورتی که کوهنوردی عالئم بیماری داشــت 
از او خواســته شــود که به چادر غذاخوری تردد 
نکند و خدمات غذا در چادر اختصاصی او برایش 

سرو شود.
تعدادی وسایل محافظتی ماسک و دستکش 
اضافه در اکوکمــپ موجود باشــد و درصورتی  که 
کوهنوردی با عالئم بیماری مشــاهده شــد از آن 

وسایل محافظتی به او داده شود.
به منظور تمرکز خدمات بهداشــتی، دسترسی 
کوهنــوردان بــه فضای چــادر غذاخــوری به نحو 
شایسته محدود شود  که تا حد ممکن کوهنوردان 

در چادرهای اختصاصی شان حضور داشته باشند . 
در چادر غذاخوری صندلی ها با فاصله 1.5 متر 
از یکدیگر چیدمان شــوند. در صورت لزوم صرف 

غذا در چادر غذاخوری شیفت بندی شود.
محلول ضدعفونــی دســت روی میزها حاضر 
باشــد تا کوهنوردان در صورت تمایل دست خود را 

ضدعفونی کنند.

اســتفاده از ظــروف عمومــی، تجهیــزات و 
لــوازم اضافی در معرض آلودگی محدود شــوند، 
از رومیزی  اســتفاده نشــود تا امکان ضدعفونی 
ســطح میزهــا فراهــم شــود یــا می تــوان از 
پوشــش های یک بار مصرف رومیزی اســتفاده 

نمود.
کوهنوردان از ظرف، قاشــق، چنــگال و لیوان 
شــخصی خود اســتفاده کنند یا اینکه در ابتدای 
ورود بــه اکوکمپ یک دســت کامل ظــروف به 
ایشان داده شود و از ایشان خواسته شود در تمام 
مدت اقامت در اکوکمپ، خود شستشوی ظروف 
اختصاصی شــان را انجام دهند. اکوکمپ باید آب 
و مایع شستشــو به میــزان الزم برای اســتفاده 
کوهنوردان تهیه کرده و همیشــه در دسترس قرار 

دهد.
غذا، ســاالد و تنقالت نباید به صورت بوفه و باز 
سرو شوند. اغذیه و تنقالت به صورت مستقیم در 
ظرف کوهنورد سرو شــده یا به صورت بسته بندی 

ارایه شوند.
نان به صورت بســته بندی در کیسه یا سلفون 

کشیده و قرار داده شود.
در کنار فالســک چای به اندازه کافی دستمال 
کاغــذی یک بــار مصرف قــرار داده شــود و طی 

دســتورالعمل کتبی که در محلی مناســب و قابل 
دید نصب می شــود از کوهنوردان خواســته شود 
بــرای فشــار دادن فالســک ضمن اســتفاده از 
دستمال کاغذی از لمس مســتقیم آن خودداری 

کنند.
دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت شود.

تا حد امــکان زنجیره انتقال گــرم برای مواد 
غذایی تأمین شــود کــه تا زمان ســرو در چادر 
غذاخــوری گــرم بمانــد. در زمان انتقــال ظرف 
حاوی غذا از چادرآشــپزخانه تا چادر غذاخوری 
دقت الزم در جهت پیشــگیری از آلودگی ثانویه 

رعایت  گردد . 
باتوجــه بــه نظریــه مانــدگاری طوالنی مدت 
ویــروس روی ســطوح اســتیل، در گندزدایــی 

تجهیزات استیل در چادر آشپزخانه  دقت شود.
امکان ســرو غــذا در چادرهــای اختصاصی 

فراهم آید.
چادرهــای عمومــی مثــل چــادر غذاخوری، 
آشــپزخانه و توالــت، خصوصــا درآن نواحی که 
معموال زیاد لمس می شــوند با پاشــیدن اسپری 

چندبار در روز ضد عفونی شوند. 
کوله بارهای کوهنوردان قبل از حمل توسط قاطر 

یا وانت، حتما در گونی محافظ بسته بندی شوند.
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در کوچه پس کوچه های گویش شیرین همدانی
اعظم مهری

ِنشــِته بودم ِدِم در، داشــَدم ِقوِت ِخِدر ِنبی 
ُمخوردم. دامال َا َدر آمد، یی ُمش ِمیزِ ِبُشــم داد. 
ِمنم رِخَدم داُنم؛ االن ِیی ســاِعته دارم وا ِدندانم 
می ِکوَام؛ ِچنِجــه ی ِمیز قورجیــده ِچقیده میاِن 

روجوَنم.
شــاید این جمالت را خیلی از همدانی ها هم 
کامل متوجه نشــوند، به خصوص جوان ترها. اما 
هرگز نمی توان پذیرفت که این لهجه شــیرین و 
دوست داشتنی به دست فراموشی سپرده شود. 
لهجه ای که از اجــداد ما به جا مانــده و حاال در 
سینه ما باید حفظ شود تا نســل های آینده هم 

بشناسند این لهجه و گویش قدیمی را.
زبان یکی از بزرگ ترین شاخصه های شناخت 
هر قوم و مردمی اســت. عاملی برای همبستگی 
بیشــتر؛ وقتی عــده ای با هم هم زبان هســتند 
ناخودآگاه نســبت به هم احســاس تعلق خاطر 
بیشــتری پیدا می کنند. بر همین اساس است 
که وقتــی کمی در دیــار غربت یک هم شــهری 
و هم زبــان با گویــش خــود را می بیند بســیار 

خوشحال و هیجان زده می شود.
زبان مردم همدان فارســی اســت اما گویش 
ویژه ای در آن نهفته اســت. در خوِد شهر همدان 
و چند روســتای اطــراف آن که امــروزه دیگر به 
شــهر پیوســته اند، زبان مردم فارســی است و 
گویش هایی خاص با اندکی تفاوت در آنها دیده 
می شــود. اما اکثر بخش ها و روستاهای همدان 
ترک زبان انــد. لهجه مردم در اســتان همدان به 
علــت موقعیت های متفاوت مکانــی با هم فرق 
دارد؛ مثــاًل در مالیر و تویســرکان، مردم به علت 
نزدیکی با لرستان، لهجه لری دارند. اسدآبادی ها 

لهجه کردی دارند و...
* پیشینه زبان

در دنیا 8 خانــواده برای زبان هــای مختلف 
توسط زبان شناسان، شناســایی و معرفی شده 
است که هر خانواده نیز شــاخه های متعددی را 

شامل می شود.
زبان  های هنــد و اروپایی، ســامی و حامی، 
اورالــی، آلتایــی، آســیای شــرقی یــا چینی، 
اقیانوســیه، آســیای غربــی، ِنگرو-آفریقایی، 
زبان هایی هســتند که از کهن ترین خانواده های 

زبان در زمین به شمار می روند.
پنج هزار سال پیش از میالد در منطقه جنوب 
روســیه و شــمال قفقاز در غرب کوه های اورال 
قومی با زبــان هند و اروپایی می زیســتند که به 
تدریج ســرزمینی را تصرف کردند کــه به نام آن 
قوم، »ایران« نامیده شــد و تمدنی ایجاد شد که 

تا امروز برپاست.
در کشــور ما زبان های مختلفی بوده؛ مادی، 
فارسی باســتان، اوســتایی، َســکایی، ُسغدی 
باستان، خوارزمی باستان، پارتی، پهلوی، بلخی، 
ُخَتنی، آســی، َپشــتو، بلوچی، کــردی، یفتابی، 

َپراچی، مونجانی و...
همه ایــن زبان هــا و گویش ها گذشــته اند و 
گذشته اند تا به امروز رسیده اند، امروزی که تمام 

این داشته ها به ما رسیده است.
زبانی کــه در همدان از روزهــای کهن برایمان 
باقی مانده؛ و حاال از ایــن گویش اصیل همدانی 
در شــهر اثر چندانی باقی نمانده اســت و کمتر 

مردم به گویش قدیمی صحبت می کنند.
* کســره؛ بارزتریــن عامل تفــاوت در لهجه 

همدانی
بارزتریــن تفــاوت در تلفظ کلمــات در لهجه 
همدانی این اســت کــه اکثر کلمــات با صدای 
کسره بیان می شــوند. البته این کســره در آغاز 
همه کلمات و بــر روی همه حروف کلمات اضافه 
نمی شــود بلکه می توان گفت: تابع یک ســری 

مقررات است.
مثاًل در تلفظ ضمیــر »َمن« کــه حرف »م« 
مفتوح اســت و »ن« ســاکن، اگر این ضمیر در 
ابتدای جمله بیاید یا به صــورت ترکیب اضافی 
بیاید، مانند: »َمــن نگفتم« َمن بــا فتحه تلفظ 
می شــود و »ن« ســاکن در ضمیــر من حذف 
می شود و شــامل قاعده کاهش می شــود؛ »َم 

نگفتم«
حاال اگر همین ضمیر »من« در نقش مفعول 
بیاید یا کلمه ای به آن معطوف شود مثل »کتاب 
من را بگیر« به شــکل »کتاب ِمِنه بیگیر« گفته 

می شود.
گاهی نیز قانون کســره تبدیل به قانون فتحه 
می شــود. مثل واژه هایی که در گویش همدانی 
فتحه به کسره تبدیل می شــود همچون: ِهدایت 

به َهدایت، ِعمارت به َعمارت و...
* تکرار کلمات در گویش همدانی

یکی دیگر از ویژگی های گویش همدانی تکرار 
کلمات برای تأیید بیشتر است مثل ِکتاب ِمتاب، 
کفش مفش و... حاال نکته جالب این اســت که 
اگر اول کلمه ای »م« داشته باشد، به جای تکرار، 
بعد از کلمه، واژه »ِمالن« آورده می شــود. مثل: 

میز ِمالن، موتور ِمالن و...

یکی دیگر از مشــخصه های کالم همدانی به 
کار بردن کلمه »دیه« اســت مثــل: آِمَدم دیه. 

ِبمان دیه.
* گویشی که حروف را تغییر می دهد

در لهجه همدانــی حروف بعضــی از کلمات 
مقلوب می شــود. مثل: برق به َبقر، مرغ به ُمغر، 

قفل به ُقلف، سفره به سرفه.
تبدیل شدن حروف در کلمات همدانی بسیار 
رایج اســت، مثاًل مژه به ُمجه، بیژن به بیجن یا 
اکباتان به اگباتان و مجتبی به ُمشِتوی یا آبادی 

به آوادی تبدیل می شود.
گاهی هــم برخی حــروف در ایــن لهجه کاًل 

حذف می شود.
اگر در ابتدای کلمه ای »ا« و »ع« باشد، حرف 
صامت حذف می شــود و یا چند حرف به خاطر 
سهولت تلفظ بیان نمی شود. مثل: اعظم به َاَظم 

و یا پیراهن به پیَرن.
* فعل در ابتدای جمله

در جمــالت لهجــه همدانی، فعــل معمواًل به 
ابتدای جمله آورده می شود. مثل: َرفَدم مدرسه. 

یا آوردی کتاِب ِر؟
یکــی از کلمه هایی کــه در گویــش همدانی 
کاربرد بســیاری دارد واژه »َیک« است که شاید 
بتــوان آن را صفــت تعجبی معرفی کــرد. مثل: 
َیک منِظره ای داشــد! این کلمه جزء بسیاری از 

جمالتی همدانی هاست.
* قاین و یزنه

در گویش همدانی برخی اســامی متفاوت با 
شکل اصلی خود آورده می شوند و منحصر به این 

لهجه است.
مثاًل همدانی ها به دســت می  گوینــد: ُقل، به 
آرنج می گویند: کوالنچه، به گونه می  گویند ُلپ، به 

زانو، کنده و لثه روجونه.
اقوام و خویشــان هم در این لهجه اســامی 

خاص خود را دارند.
دادا همان پدر است، داُمال همان برادر،  باجی 
یعنی خواهر، قاین بابا یعنی پدرزن، دایزه همان 
خاله اســت، آدای همــان دایی اســت، َیزنه به 
داماد یا شــوهرخواهر گفته می شود، قاین یعنی 
برادرزن، قاْیِنِنه همان مادرزن اســت و ِبِوه معنی 

فرزند می دهد.
* معماری در همدان

ُا ُارســِیِ رِ ِبَوند بعد برو َا ِتِنوی و ِسیزان، ِسرکو 
و ِقیِچ داُمال رِ َوردار ِبَور بیَیل میاِن دوالبه.

ُارســی نوعی پنجره بــوده، ِتِنــوی اتاقی 
بــوده کوچــک و پشــت اتــاق اصلی کــه به 
صورت صندوق خانه از آن اســتفاده می شده 

است.
دوالبه هم کمدی کوچــک در داخل دیوار بوده 
و سیزان، زیرزمین ســاختمان به شمار می رفته 

است.
اینها واژگانی بوده اند که در حیطه معماری در 

همدان قدیم بسیار پرکاربرد بوده اند.
* ابزارهای همدانی

همدانی ها با ِاســپرون که مــاده ای همچون 
خاک اره بــوده و یــا چوبک برای شست وشــو 
اســتفاده می کردنــد بــه قوطــی حلبــی پوت 

می گفتند.
آنها ِسرکو داشــته اند که ظرفی چوبی بوده که 

در آن گوشت یا حبوبات را می کوبیده  اند.
ِهِله کو هــم چوبی ســنگین و ســرِگرد بوده 
که لباس هــای چــرک را هنگام شســتن با آن 

می کوبیدند.
ِقیچ، کمربند اســت و ُبخچه، دســتمالی که 

لباس ها را در آن می پیچیدند.
همدانی هــای قدیم بــه صبحانــه می گفتند 

زیرقلیانی.
قیدهایی که در گویش همدانی به کار می رود 
یکــی از بخش های منحصــر به فــرد این لهجه 
اســت؛ مثل: ِمَزنِده به جای شــاید یــا احتمااًل، 
َجْخد به جای هنوز و یا َمقــول در جایگاه معمواًل 

یا همیشه.
واژه هــا بــرای مثــال زدن و بررســی کردن 
بسیارند اما به علت گنجایش این نوشتار امکان 

پرداختن به همگی آنها نیست.
کلمات در گویــش همدانی چنــان جذاب و 
شــیرین اند که وقتی در آنها ســیر می کنی، انگار 
به گذشــته ســفر کرده ای و همنشــین اجداد و 

درگذشتگان شده ای.
آنقدر این لهجه دلنشین و زیباست که گشت 
و گذار در کــوی و برزنــش هر کســی را جذب 

می کند.
امید اســت این گویش کهن همــاره زنده و 
پویا در ســینه این مردم جاری باشــد و کاری 
کنیم که فرزندان ما با واژه ها و کلماتش بیگانه 

نمانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در این نوشتار از کتاب دستور زبان گویش همدانی به قلم 
محمدعلی نوریون و سید نورالدین فاضل زاده همدانی و کتاب 
فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تألیف محمدعلی نوریون – 
انتشارات سوره مهر نیز بهره گرفته شده است.

یادداشت

اینجا آخر دنیاست منتشر شد
هگمتانه، گروه فرهنگ و ادب: کتاب »اینجا آخر دنیاســت« به 

قلم محمدصالح طیب نیا توسط انتشارات مهرستان منتشر شد.
نهج البالغه اقیانوســی اســت که بشر فقط بخشــی از کناره و 
ساحل آن را شناخته و به اعماق آن ره نیافته و قله ای است که از 

دور آن را به نظاره نشسته است، همانگونه که قرآن چنین است.
نهج البالغه تجســم علی)ع( و همان قرآن ناطق اســت. کسی 
که نهج البالغه را نخوانده و نفهمیده است، در ظاهر قرآن می ماند. 
در البالی تمامی اوراق و ســطور این کتاب، ابعاد وجودی انســان 
کامل و نمونۀ کامل مســلمانی معرفی شــده اســت که اســالم 
می خواهــد همۀ انســان ها مانند او تربیت شــوند. هیــچ کتابی 
ماننــد نهج البالغه ما را همــراه با علی)ع( به دنیای اســرارآمیز و 
شــگفت آور خلقت و وادی های گوناگــون معرفتی کــه او ناظر و 

شاهد آن بوده است، نمی برد.
انســان معاصر با هر فکر و رنگ و نژاد و جنســیت و اعتقادی 
و در هــر نقطه ای از عالم که زیســت می کند، اگــر بخواهد غیر از 
اینکه زنده اســت، زندگی زیبایی نیز داشــته باشــد، بیش از هر 
زمان دیگری به فهم نهج البالغه نیازمند اســت. سلسله کتاب های 
»گنج پدری« گام کوچکی اســت در این راســتا. در این کتاب ها 
نگارنــده در حد توان ناچیز خود، تالش کرده اســت متناســب با 
نیازهای جامعۀ امروز و با اســتفاده از قالــب و زبانی که جوانان 
و فرهیختگان می پســندند، معارف عمیــق نهج البالغه را به صورت 
کاربردی بیان کند. کتاب اینجا آخر دنیاســت اولین کتاب از این 

مجموعه است که تقدیمتان می گردد.

محمدصالــح طیب نیا در بخشــی از مقدمــه در معرفی کتاب 
می نویسد:

معرفی خطبۀ 83 نهج البالغة، معروف به خطبۀ غراء:
خطبۀ 83 یکی از خطبه های بســیار شگرف نهج البالغة است 
که بنــا به گفتۀ ســیدرضی در پایــان خطبه، به خطبــۀ غراء نیز 
مشــهور اســت. »این خطبه به لحاظ بالغــت و تعجب برانگیزى 
الفاظ و بلندى مفاهیم، به غّرا، یعنی درخشــان، مشــهور شــده 

است.«در بیان علت صدور این خطبه از حضرت علی(ع( 
گفته اند آن حضرت جنازۀ مســلمانی را تشییع 
می کردند. هنگامی که او را در قبر گذاشــتند، 

بازماندگان صدا به ناله و شــیون بلند کردند 
و گریســتند. امــام)ع( فرمودند: »به 
خدا قســم، اگر اینان آنچه را مّیتشان 
مشــاهده می کند، ببینند، گریه بر او را 

فراموش می کننــد. به خدا قســم، مرگ 
به ســراغ یک یک آن ها می آید و کسی را باقی 

نمی گذارد.« ســپس، حضرت)ع( برخاستند و این 
خطبه را ایراد کردند.

مطالبی را که حضــرت)ع( در این خطبه بیــان می کنند، 
می توان به هفــت بخش کلی تقســیم کــرد: 1. بیــان اوصاف 

جمال و جالل خــدا؛ 2. نکوهش دنیا؛ 3. معاد و عرصۀ محشــر 
و صحنه های هولناک قیامت؛ 4. اشــاره به آغــاز و انجام زندگی 
بشــر؛ 5. بیان موضوع تقوا با تعبیرهای گوناگون؛ 6. تاریخچه ای 

از آفرینش انســان از ابتدا تا مرگ؛ 7. هشــدار بــر اینکه بعد از 
مرگ راه برگشتی نیست.

کتــاب »اینجا آخر دنیاســت« بــرای مخاطبینی چون قشــر 
تحصیل کــرده و عالقه منــدان به درک معــارف عمیــق دینی اند 
که اگرچه دانش تخصصــی فهم معارف قــرآن و اهل بیت)ع( را 
ندارند، قدرت فهــم این معارف 

را دارند،نگاشته شده است.

کتابخانه

ابزار شعر؛ از صراط مستقیم تا کج راهه
هگمتانــه، گــروه فرهنــگ و ادب: شــعر 
یک عنصــر اثرگــذار اســت، اثرگــذاری آن هم 
در مجموعــه ی عوامــل کالمی یــک اثرگذاری 
مضاعفی اســت؛ یعنــی هیچ ســخنی، هرچه 
فصیح، هرچه زیبا، هرچه پرمغز، اگر شعر نباشد 
این اثر را نــدارد؛ شــعر یک چنین دســتگاهی 
اســت، یک چنین عنصری اســت. شــعر نقش 
برانگیزاننده دارد، در جایی کــه جای برانگیختن 
اســت؛ نقش راهنما دارد، نقش خط دهنده دارد، 
نقش جهت دهنده دارد به مســتمع و به کسی که 
شــعر را برای خودش میخواند؛ خب این میشود 
مســؤولّیت آور. وقتی شــما یــک ثروتی، یک 
امکانی در اختیــار دارید کــه از آن می توان برای 
کارهای بزرگ استفاده کرد، اگر استفاده نکردید، 
خالف مســؤولّیت عمل کردید، خالف تعّهد رفتار 
کردید. این مســؤولّیت آور اســت. حــاال خدای 
متعال این نعمت را به شما داده اّما مثل همه ی 
نعمتها از نعمت سؤال خواهد شد، از عطای الهی 
سؤال خواهد شد. از شما سؤال خواهد شد که با 

این نعمت چه کردید؟
می توان با ابزار شــعر مخاطب را به راه راست 

و صراط مســتقیم هدایت کرد؛ می توان هم او را 
به کج راهه برد، او را ســاقط کرد. شــعر می تواند 
انســان ها را به حضیض ببرد؛ داریــم از این جور 
شــعر، بخصوص امروز کــه متأّســفانه فرهنگ 
لجام گســیخته ی دور از هنجارهــای اخالقــی و 
انسانی به وسیله ی این ابزارهای جدید -ابزارهای 
رســانه ای جدید- انتشــار فراوانی پیدا می کند، 
گاهی شعر می شــود یک ابزاری برای لغزیدن، 
غلتیدن و منحرف شدن؛ این هم آن طرف قضّیه 
اســت. بنابراین هر دو کار از شعر برمی آید. شاعر 
با احســاس لطیف خــود، هــم ادراک می کند، 
هم بر ســِر شــوق می آید، هم دل تنگ می شود، 
و می سراید؛ این سراییدن شــاعر ناشی از شوق 
است، ناشی از دل تنگی است، ناشی از احساس 
و ادراک و مشاهده  یک چیزی است که دیگران 
آن را مشاهده نمی کنند. خب، این دو طرف دارد: 
می تواند جهت دهنده به ســمت نیکی ها باشــد، 
می تواند عکس  ]آن[ باشــد. اگر شــعر به صورت 
افراطــی تحت تأثیر غریزه  جنســی قــرار گرفت 
-که متأّســفانه بعضی از دست ها امروز در کشور 
ما دارند ]شعر را[ به این سمت می کشانند، ِبزور 

می برند، بعــد از آنکه جوان های مــا در فضاهای 
باصفا و لطیف و بسیار زیبای معنوی و حماسی 
و انقالبی حرکت کردند، االن دســت هایی شروع 
کردند، در جاهــای مختلف؛ از جمله بیشــتر از 
همه در فضای مجازی؛ حــاال طرق دیگر به جای 
خود، از طریق شــعر هم ]جوان ها را[ به ســمت 
غریزه گرایی جنسی افراطی بکشــانند و ببرند- 
این بســیار چیز بدی اســت، این زنگ خطری 
است. گاهی این است، گاهی نفع طلبی شخصی 
اســت و گاهی ستم ستایی اســت، که متأّسفانه 
در تاریخ ما این معنا ســابقه  زیاد دارد، ستایش 

ستم و ستمگر.
امروز نقطــه  مقابلش را مــا در مقابل داریم، 
الحمدللــه، خوشــبختانه دیدم چند نفــر از این 
شعرای جوان عزیز ما در مقابل ]آن [ ایستاده اند؛ 
قباًل هم شــعرهایی در مورد یمن -شــعر آقای 
سّیار- و شعرهای دیگر را شــنیده ام، خوانده ام، 
بسیار خوب اســت، اینهایی که گفته اید، اینهایی 
که امشــب هم دوســتان خواندند، خیلی خوب 
بود؛ اینها درســت است، این درســت است، این 
آن کارِ صحیح اســت، این آن تعّهدی اســت که 

خدای متعال ســؤال خواهد کرد. یکی از ِفقرات 
دعای مکارم االخالق این اســت: َو اْســَتْعِمْلِنی 
ِبَما َتْســَأُلِنی َغدًا َعْنُه، به فکر ایــن باید بود؛ فردا 
یک چیزهایی را از ما ســؤال می کنند؛ می گوید 
خدایا آن چیزی را که فردا بنا اســت از من سؤال 
کنی، امروز وســیله  پرداختن به آن را و عمل به 
آن را در اختیــار من قرار بده. خب حاال شــماها 
وسیله اش را دارید، ممکن است کسانی دلشان 
پر باشد نتوانند بگویند، شما الحمدلله می توانید 
بگویید؛ بگویید، اثر هم دارد. این شعری که شما 
برای بحرین می گویید، یــا برای یمن می گویید، 
یا برای لبنان می گویید، یا بــرای غّزه می گویید، 
برای فلسطین می گویید، برای سوریه می گویید، 
هر شــعری که شــما برای اهداف اّمت اسالمی 
می گویید، در هر نقطه ای این شــعر کاربرد دارد 
و از آن استفاده می شود. این شعر اگرچنانچه در 
عِر  این جهت ها به راه بیفتد، آن وقت »انَّ ِمَن الشِّ
َلِحکَمه« درباره  شعر شما صدق می کند، که حتمًا 

شعر حکمت است.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار شاعران
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ژرفای هنر

مسأله وقتی پیچیده تر می شود...
هگمتانه، گروه فرهنــگ و ادب: چــرا گروهی از 
کشورها از نظر اقتصادی پیشــرفت کرده اند و گروهی 
دیگر، عقب مانده اند؟ چرا به ندرت وضعیت کشورهایی 
که در ردیف کشورهای غیرپیشرفته قرار گرفته اند تغییر 
می کند و دســته بندی ایجاد شــده میان کشورهای 
صنعتی و غیرصنعتی در قرن بیستم، تقریبا تثبیت 
شده و با وجود همه تحوالت پرســرعت جهانی، این 
نظم دگرگون نمی شــود؟ چــرا در اکثر کشــورهایی 
که سابقا مســتعمره غرب بوده اند، باوجود تحصیل 
استقالل سیاسی، قاعده اصلی استعمار یعنی غارت 
منابع مســتعمره و تصرف بازار آن توسط تولیدات و 

خدمات استعمارگر همچنان جاری است؟
پاسخی که »اقتصاد متعارف« ـ یعنی آنچه که 
تحت عنوان »علم اقتصاد« در اکثر دانشــگاه های 
جهان از جمله ایــران تدریس می شــود ـ به این 
پرســش ها می دهــد، این اســت که پیشــرفت 
کشــورهای پیشــرفته، محصــول پیاده ســازی 
یــک الگوی مشــخص اقتصاد سیاســی اســت 
و علت العلــل عقب ماندگــی جمعی از کشــورها، 
ناتوانی در پیاده سازی این الگو توسط دولت های 
آنهاســت. این الگوی معجزه آســا چیزی نیست 
جز چند اصل بســیار ســاده مکتب نئولیبرالیسم 
که در »اجماع واشــنگتن« جمع بندی شــده و از 
ســوی نهادهایی چون صنــدوق بین المللی پول و 
بانک جهانی به کشــورهای عقب مانده و در حال 
پیشــرفت، توصیــه و تجویز و تحمیل می شــود: 
خصوصی ســازی همه جانبــه و مقــررات زدایی، 
آزادســازی تجاری و مالی، و کاهــش هزینه های 
عمومی دولــت نظیر بهداشــت، آمــوزش و... و 
به طور خالصه، حــذف کامل دولــت از اقتصاد و 

سپردن عرصه به دست نامرئی بازار.
اما نمی توان به تجویزهای نئولیبرالیسم عنوان 
علم اطالق کرد. علــم را اگر بنایی تصــور کنیم که 
انسان می باید در آن سکنی گزیند، مصالح این بنا 
عبارتســت از دین )کتاب و سنت(، فلسفه )عقل( 
و تاریخ )تجربه(. هر کــدام از اینها بدون دیگری، 
ناقص خواهد بــود. در تمثیلی دیگر می توان گفت، 
ترکیب »دین و فلســفه و تاریخ«، یک دســتگاه 
معرفتی پویا را تشکیل می دهند که مسائل بشر جز 

از طریق عرضه به این دســتگاه به درســتی حل و 
فصل نخواهد شــد. اینکه می بینیم عقل و تجربه 
بشر غربی، دستاوردهای شــگفت آوری خلق کرده 
اما در کنار آن، فجایع حیرت انگیــزی نیز به وجود 
آورده، دلیلی جز خالء دین در دستگاه معرفتی اش 
ندارد. چه، بر جهان خلقت قواعدی حاکم است که 
عقل و تجربه بشر برای کشف آنها کفایت نمی کند. 
دین به مــا می آموزد که کدام ســنت ها و قواعد بر 
روابط و معادالت هستی حاکم است و چگونه باید 

آنها را برای رسیدن به سعادت رعایت کرد.
الگویی که اقتصاد متعارف به عنوان حل مسئله 
پیشرفت اقتصادی تجویز می کند، جز آنکه گرفتار 
خالء دین اســت، با فلســفه و تاریخ نیز سازگاری 
ندارد. مســیری که کشورهای پیشــرفته امروزی 
برای رســیدن به نقطــه کنونی پیموده انــد، چه در 
سطح اندیشــه و چه در حوزه تجربه، تعارض ها و 
تناقض های اساســی با اصول نئولیبرالیسم دارد. 
در آنچه از تعقل و تفلســف اندیشمندان کشورهای 
پیشرفته در دوره پیشــرفت آنها در دسترس است، 
هیچ اثری از توصیه به رهاســازی اقتصاد توســط 
دولت و گشــایش بی حســاب دروازه های تجارت 
دیده نمی شود. شاید این ســخنان ژان ژاک روسو 
فیلســوف فرانســوی در ســال 1775 یعنی عصر 
انقالب صنعتی، در فضای حاکم بر اقتصاد متعارف 
امــروز، در حکــم ارتداد باشــد که گفــت: »وقتی 
کاالهای اضافی و وفور ســرمایه ناشــی از تجارت 
خارجی در تصــرف دولت نباشــد، وفــور فقط به 
شــهرهای تجاری راه می یابد؛ در حالی که دهقانان 
مدام فقیرتر می شــوند... وضع عوارض بر واردات 
آن دسته از کاالهای خارجی که مردم خواستارشان 
هســتند ولی کشــور نیازی بــه آنها نــدارد، وضع 
تعرفه بر صــادرات کاالهای تولیــد داخل که به حد 
وفور نرسیده اند و کشــورهای خارجی خواهانشان 
هســتند، وضع مالیات بر تولیدات بــی مصرف و 
صنایع بیش از حد گران، وضع عــوارض بر واردات 
تمامی کاالهــای تزینی و در کل وضــع مالیات بر 
تمامی محصوالت تجمالتی، دســتاوردی مضاعف 
دارد؛ چراکه از این طریق بینوایان آســوده خواهند 
بود و بار اصلی بر دوش توانگران خواهد افتاد و در 

نتیجه نابرابری ثروت مدام افزایش پیدا نمی کند، 
انقیاد توده هــای صنعتگــر و پیشــکاران در برابر 
توانگران از میان می رود و ازدیاد بیکارگان در شــهر 
و تخلیه جمعیت از روســتاها متوقف می شود«. با 
تدقیق در آنچه از تاریخ اقتصاد سیاسی کشورهای 
پیشرفته در دســترس اســت نیز، هرگز نمی توان 
پیشرفت را به دست نامرئی بازار نسبت داد. هرچه 
هســت، حکایت حضور پرنگ حاکمیــت در مقام 
برنامه ریــزی ملی، حمایــت از مجریــان برنامه و 

نظارت بر اجرای برنامه است.
مسئله وقتی پیچیده تر می شود که بدانیم هدف از 
تجویز اصول نئولیبرالیسم به کشورهای بیرون مانده از 
ریل پیشرفت، جز تثبیت آنها در مسیر استعمار نبوده 
است. فریدریک لیست اقتصاددان مکتب تاریخی 
آلمان به درســتی دریافته بود که اگر انگلیس پرچم 
تجارت آزاد برافراشته اســت، دلیلی جز این ندارد که 
خود از نردبان حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت 
رسیده و می خواهد این نردبان را برای دیگران واژگون 
سازد. اما چرا باید این نردبان واژگون شود؟ پیشرفت 
دیگران چه زیانی به کشــورهای پیشرفته می رساند 
که می خواهند راه پیشرفت را تخریب کنند؟ راز این 
ماجرا در داســتان اســتعمار نهفته است: مستعمره 
اگر به پیشرفت رســید و قدرتمند شد، طبیعتا منابع 
آن به مصــرف داخلی خواهد رســید و ظرفیت بازار 
داخلی آن نیز در اختیار تولیدات داخلی قرار خواهد 
گرفت. لذا اساسی ترین شرط تداوم استعمار، عقب 
مانده نگه داشته شدن مستعمره است. اگر مستعمره 
پیشــرفته شــد، اســتعمار تمام خواهد شــد. لذا 
استعمارگر باید قواعدی را به کشور مستعمره تحمیل 
کند که اوال جلوی پیشرفتش را بگیرد، و ثانیا زمینه 
تداوم تصرف بــازار و غارت منابعــش را فراهم کند. 
اصول اقتصاد بازار و نئولیبرالیســم، بخش مهمی از 
این قواعد هستند که تداوم استعمار در اشکال جدید 

و مدرن را تضمین می کنند.
اما اگر تبعیت از اصول نئولیبرالیسم، کمینه کردن 
نقش دولت در اقتصاد و سپردن آن به دست نامرئی 
بازار نه تنها ما را به پیشــرفت نخواهد رساند بلکه به 
تداوم اســتعمار در شــکلی نو کمک خواهد کرد، چه 
نقشــی باید برای دولت در اقتصاد تعریف کرد؟ آیا 

نسخه بدیل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، مارکسیسم 
و نئومارکسیســم و غلطیدن در باتــالق دولت گرایی 
افراطی و ذبح آزادی های اقتصادی است؟ پاسخ این 

پرسش حتما منفی است.
اعتقاد راســخ ما این اســت که والیــت فقیه، 
ترجمان به روز کتاب و سنت اســت؛ می توان برای 
یافتن پاسخ پرسش هایی اساســی از این دست، 
به اندیشــه ولی فقیه مراجعه کرد و آن را با تعقل و 
تجربه درهم آمیخت. دریافتی که راقم این ســطور 
از اندیشــه حضرت آیت  هللا العظمــی خامنه ای )مد 
ظله العالــی( درباره نقــش دولت در اقتصــاد و به 
عبارت دیگر رابطــه دولت و بازار دارد این اســت که 
اوال فعالیت اقتصادی در اسالم آزاد است؛ ثانیا برای 
اشراف و نظارت دولت بر این فعالیت های اقتصادی 
هیچ مرز و مانعی وجود ندارد؛ ثالثــا دولت نه باید 
اقتصاد را رها کند و نه در اقتصاد تصدی  گری نماید؛ 
رابعا بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد اســت؛ 
خامسا خصوصی سازی رهاســازی نیست و دولت 
باید حامی، هــادی و ناظر فعالیت هــای اقتصادی 
بخش خصوصــی در جهت برنامه ملی پیشــرفت 
باشــد. این اصول، خطوط راهنمای مولف در تالیف 
کتاب حاضر برای ارائه یک الگوی پویا و هوشــمند 
برای روابط متقابــل دولت و بازار بوده اند، و ســعی 
کرده ام برای نشان دادن کارآیی این مدل، از تجارب 

تاریخی کشورهای پیشرفته بهره گیرم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*بخشی از مقدمه کتاب »دولت و بازار: الگویی برای روابط 

دولت و بازار« اثر سیدیاسر جبرائیلی انتشارات کتاب فردا

خلوتی با کتاب
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شــهرداری همدان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومي نســبت به واگذاري کلیه امور 
کاشــت و نگهداری فضای سبزاصلی شــهر همدان جهت بخش جنوبی منطقه سه، بخش 

شرقی منطقه دو و بخش شمالی منطقه یک

 برای مدت هفت و نیم ماه ازتاریخ 99/03/15 لغایت 99/10/30 با شرایط ذیل به اشخاص حقوقي اقدام نماید:
1- مبلغ ســپرده تضمین شــرکت درمناقصه مذکور براســاس مبلغ جدول ذیل به صورت واریز نقدي، ضمانتنامه بانکي 
مي باشد ضمناً حساب شماره 100785561712 نزد بانک شهر شعبه مرکزی به نام شهرداری همدان جهت واریز 

اعالم مي گردد.
2- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/03/01 لغایت 99/03/17 جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها ســازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شــهرداری همدان واقع در میدان رســالت، بلوار والیت، روبروی کالنتری 15 

نمایند. مراجعه 
3- متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را ازتاریخ نشراین اگهی تا پایان وقت اداري )14:15( شنبه مورخ 99/03/17 

تحویل دبیرخانه شهرداری همدان به آدرس میدان آرامگاه بوعلی، نمایند.
4- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد. 

5- کلیه هزینه های نشر آگهی و دیگر هزینه های دولتی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- زمان قرائت پیشنهادها روز یکشنبه مورخ 99/03/18 ساعت 17عصر در محل شهرداری همدان خواهد بود.

7- شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
8- شــرکت در این مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف سازمان ســیما،منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری همدان می باشد.
9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

10- ارائه تائیدیه صالحیت کاری معتبر در زمینه فضای ســبز یا امور باغبانی از اداره کار و امور اجتماعی جهت شرکت در 
مناقصه الزامی می باشد.

11- برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
12-جهت کسب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و یا به سایت 

www.hamedan.ir مراجعه نمائید .

آگهي مناقصه 
امور کاشت و نگهداری فضای سبزاصلی شهر همدان

شهرداری همدان

نام پروژهردیف
مبلـغ برآورد اولیه به ریال 

)قیمت پایه( 7/5 ماه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ تضمین سپرده 

)ریال(

562/000/000شهرداری همدان934/940/ 11/236امورکاشت و نگهداری فضای سبز اصلی شمالی منطقه یک1

722/000/000شهرداری همدان14/437/770/406امورکاشت و نگهداری فضای سبز اصلی جنوبی منطقه سه2
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ای کرده در جهان غم عشــقت سمر مرا
وی کرده دست عشق تو زیر و زبر مرا
از پای تا به سر همه عشقت شدم چنانک
در زیر پای عشــق تو گم گشت سر مرا
انوری

پنجشنبه 8 خرداد ۱۳۹۹    5 شوال ۱44۱   28 می  2۰2۰  شماره 4527

ابان بن سوید می گوید:
از امام صادق)ع( پرسیدم: چه چیزی ایمان را در 

انسان پابرجا می کند؟
فرمود: آنچه ایمان را پابرجا می کند پرهیزگاری و 
آنچه ایمان را از انسان بیرون می راند طمع است.

خصال، ج1، ص9

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

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

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز تپه باستانی هگمتانه در آستانه فصل جدید کاوش

به فقیری برخوردم که از گرسنگی جان حرکت نداشت
در قرآن کریم آمده است: غذای خود را علیرغم اینکه خود به آن نیاز دارند به مسکین، یتیم 
و اسیر می دهند و می  گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ گونه سپاسی از شما 

نمی خواهیم.
حضرت امام خمینی)ره( می فرمایند: سخاوتمندی میوه درخت عقل و خردورزی و قناعت 

دلیل نجابت است.
حکایت: حاج مرشد چلویی از مؤمنین و عرفای مشــهور نقل می کند که سال ها قبل در سنین 
نوجوانی که تازه به تهــران آمده بودم به فقیری برخوردم که از گرســنگی جان حرکت نداشــت و 

صدایش درنمی آمد من هم فقط یک سکه تمام دارایی ام بود.
آن سکه را به فقیر گرسنه دادم با آن سکه فقیر غذایی برای تناول خرید، از آن روز به بعد که 
چنین کاری کردم حالت عجیبی به من دست داد و همان باعث پیشرفت های معنوی من شد.

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

حرفهای صمیمی
بیاینان مواظب قلب همدیگه باشیم!

دست بوسی آقام
هگمتانه، گروه فرهنگی: ِی روز با آقام رو ِی مطِلِب 
پیش پا ِافتاِدی بحــث کردم و َپلــو مامانم صداِم 

ِبراش باال بردم.
َا هم ُجدا شدیمان.

شب که رفتم باخابم.
ُغِصی زیادی َقلُبمه ُخشــار می داد و فکُرم مشغول 

شده بود...
مثد همیشه ِسِرِم هشتم رو ُمِتکا.

که ِکَپم بیا. خیال میکردم خواُبم که ِبِورِه یاُدم میره
فرداش َا دانشگاه زَِدم َدر،آخه آرام و قرار نیمَیشت 

ُکُتُرم کنم ِیی جا
تلفون ِدسیِم )ُموایل(َا جیِب ُپشتیم اِوَدم ِدُر ُشرو 

کردم پیغام دادن
ِیی پیغامی ِبری آقام نوشتم

ِمثَلن خواستم ُعرز خاهی کرده باشــم و ِدلشه به 
َدس بیارم

میانش نوشتم:
اِشَنفتم ِکف پای آدم َا ُپشِتش نرمتُر و لطیف تره.

آقاجان ِبنظرت پات مَیله کــه وا ِلُوم َازی قصه پرده 
َورداره و مطمئن بشه؟

چینین که رسیدم خانه
دیدم الی َدر وازه

َملوم بود آقام ِدرِ هشته واز که َم ِبرم

ُکلون ِدرِ خاِنِر که دادم کنار.
دیدم آقاجانم ِنشته ِلِب ِحوض وسط حیاط

یی آبپاشو ِی ُگُزمُکنو ِیی بیلِچَیم کنارِشه.
سینی چای قندَپلو ماماُنَمم که میاِنش ی اسکام 
کمر باریک لب طالَیم وا چای خوشرنگ که َملوم 
بود چــای ِوِطنــی فومناته وا ِی قندان خوشــگل 
َللینی وا ِیی کاسه ُمشــکاتی توت خشک هشته 

میاِنشو ِنشته
چشِمش به ِدرو منتظره که َم بیام

ایسوا که گرفتم دیدم وا کونالیَچش چشماشه ِتالند
شصُتم ِخور دار شد که داره گیره موکونه

هما اوجور ِیی دفه دنیا به ِسُرم خراب شد
آقام گفت:

نیمَیَلم پامه ماچ کنی
ولی ای که گفتی راســه و َم خوُدم بارهــا ُانه انجام 
دادم، وختی کوچوک بودی کف و پشــت پاته زیاد 

ماچ می کردم.
اشک از ُگالرام سرازیر شُد اِفتادم به پاش

َا ِدســاش که حاال َا زور راَرندگیو ســبزی کاریو 
قصابیو کارگری ِبِری این و ُا رِگاش ِزِد بود َدر

هزارتا ماچ کرِدمو َم گیره کُن آقام گیره کن
ِیی ِهو دیدم ماماُنَمم نشــته ِلِب خروجی چاِدرِشه 

کشیده ِسِرشو ُانم داره گیره موکونه

بیاینان مواظب قلب همدیگه باشیم!!
َا ِی جای بــــه َبد... دیــه بزرگ نیمیشــیم؛ پیر 

میشیم
َا یه جای بــــه بعــد... دیه خســته نیمیشــیم؛ 

می ِقرطیم.
َا ِی جای بــــه َبد... دیه تکرارَیم نیســیم؛ زیادیم 

روله زیادی...!!
َپ بیاینان قدر خودمانه، خانــواده مانه، رفیقامانه، 
زندگیمانه، همســادامانه و کال حضور خوشرنگمانه 

میان َصِفه ی دفتر وجود بدانیم...
محبت که تجارت پایاپای نیِسش؛

ُچرتکه نندازیم که َم شــی کردُم تو در مقابل شی 
کردی!

َم ده مقابل ِبِشــت خدمت کرِدمو َازی حرفای ِی 
من سه قاز

بیدون شمارش محبت کنیم...
حتی اگه به هر دلیلی ِکِفی ترازو بقیه ُسُبکتره...

اگه خوشتان آمد
ِی فاِتحی ِبِری رفتگان خودتان و آقاجان و مامان 

منم ِبِفرسینان
َمَمد پسر ِمشَدِسن قصاب َا ِبچای بافطاهارِ همدان

سیو یکم اردی به عشق 1399

مقارن وا 25 رمضان

محمد صیفی کار همدانی

رئیس کل دادگستری استان همدان در جلسه مشترک با نخبگان:

کارآمدی مجموعه های قضایی با تدوین نظرات نخبگان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کل دادگستری 
اســتان همدان ابراز امیدواری کرد با تدوین نظرات و 
پیشــنهادات نخبگان منجر به کارآمدی مجموعه های 

قضایی شود.
به گزارش هگمتانه، با حاکمیت ادبیات توسعه در 
قوه قضائیه در ســنوات اخیر و بــه خصوص در دوره 
ریاســت آیت ا... ابراهیم رئیســی بر مجموعه های 
قضایی کشور و تأکید مستمر وی به انجام این مهم، 
دادگســتری کل اســتان همدان نیز در محقق کردن 
این ضرورت و به منظور تبیین سیاست ها و عملکرد 
مجموعه قضایی استان برای نخبگان و متقاباًل اطالع 
از انتظارات آنان و آگاهی از پیشــنهادات، انتقادات و 
راهکارهای عنوان شده جلسه ای با حضور رئیس کل 
دادگستری استان همدان و نخبگان حوزه های علوم 
حقوق، جامعه شناســی، فقه و روان شناسی برگزار 
شــد و طی آن هر یک از حاضران به بیان ســؤاالت، 
انتقادات، پیشنهادات و راهکارهای عملی قابل اجرا 

پرداختند. همچنیــن اظهار نظر در رابطــه با عناوین 
مطرح شده در سند تحول قضایی از دیگر محورهای 
مورد مذاکره و تبادل نظر در جلسه مسؤوالن قضایی 

استان با نخبگان بود.
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان در این 
جلسه با اشاره به تحول در ساختار، شیوه مجازات و 
به کارگیری ضابطه مند نیروی انسانی در مجموعه های 
قضایی بر اساس ســند تحول قضایی اظهار کرد: در 
رابطه با ارتقا عملکرد مجموعه ها و سازمان ها در کشور 
عمدتًا قوانین و مقررات مناسب و کارآمدی وجود دارد 
و برای رسیدن به اهداف ترسیم شده عالوه بر قوانین 
نیاز به مجریان متخصص و با انگیــزه هم وجود دارد 
که متأســفانه در این بخش کاســتی و نواقص قابل 

مالحظه ای مشهود است.
محمدرضا عدالتخواه ابراز امیدواری کرد استمرار 
این جلســات و تدوین نظرات و پیشنهادات منجر 
به کارآمدی روزافزون مجموهــای قضایی در انجام 

وظایف و تکالیف شــرعی و قانونی و جلب اطمینان 
عمومی شود.

موضوعاتی نظیر اطاله دادرســی، تراکم و تشتت 
قوانیــن و مقــررات، کاهــش ورودی پرونــده به 
مراجع قضایی، کاهش جمعیت کیفــری زندان ها، 
قضازدایی، توجه نهاد داوری و میانجی گری، صیانت 
از آزادی های مشــروع و حقوق شهروندی، سنجش 
میزان رضایتمندی عمومی، توجــه به قواعد انصاف 
و حقیقــت و عدالت در زمــان صــدور آرا و برگزاری 
جلســات نقد آرا از جمله عناویــن و مباحث مطرح 
شده از ســوی نخبگان در این جلســه بود که مورد 

مذاکره و رایزنی قرار گرفت.
همچنین حســب تأکید رئیس کل دادگستری 
اســتان همــدان مقرر شــد این جلســات بصورت 
مســتمر و در فرصت زمانی مناســب و با دســتور 
جلسات مشخص برگزار شــود و نتایج عملی آن در 

مجموعه های قضایی به مرحله اجرا درآید.

افتتاح مدارس »حیات طیبه« تا پایان امسال
هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر روابط عمومی 
اداره کل نوســازی مدارس همــدان گفت: مدارس 
حیات طیبــه اســتان همدان تــا پایان ســال به 

بهره برداری می رسند.
به گزارش هگمتانه، علی نظری از ســفر مدیرکل 
دفتر نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور و بازدید 
از مجموعه های مــدارس حیات طیبه اســتان خبر 
داد و اظهار کرد: در همین راســتا ســاخت مدرســه 
»میرسیدعلی«، »ابن سینا« و »کوی شهید مدنی« 

به عنوان مدارس حیات طیبه مورد بازدید قرار گرفت.
وی گفــت: در بازدیدی که صــورت گرفت نحوه 
تأمیــن اعتبار، تکمیل و تســریع در رونــد اجرایی 
پروژه ها بررســی و مقرر شــد تــا پایان ســال به 

بهره برداری کامل برسند.
مدیر روابــط عمومی اداره کل نوســازی مدارس 
همدان با بیان اینکه مجتمع »میرسید علی« پروژه 
در دســت احداث اســت که تاکنون6 و نیم میلیارد 
تومان هزینه داشته اســت افزود: 3 و نیم میلیارد 

تومان نیاز دارد تا تکمیل شود.
وی با بیان اینکــه مجتمع ابن ســینا نیز پروژه 
در دست احداث اســت که تاکنون 6 میلیارد تومان 
هزینه داشــته اســت خاطرنشــان کرد: 5 میلیارد 

تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه نیاز است.
نظری بیان کرد: پروژه در دست احداث مجتمع 
کوی شــهید مدنی نیــز تاکنون 3 میلیــارد تومان 
هزینه داشــته و 7 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد تا 

تکمیل شود.

نقالی؛ هنری اصیل در دستان مرشدان بی ادعا
اعظم مهری

هنر کهــن نقالــی با تمــام بــی مهری هایی که 
می بیند هنوز هم به عنوان هویتی اصیل در دســتان 
مرشــدان بی ادعــای همدانــی زنده اســت و این 
پرده های خوش نقش، این نقل های پر از حماسه و 
شور هنوز هم فرهنگ ما را با طنین صدای مرشدان 

گاه خسته اش فریاد می زند.
نقالی ایرانی یــا افســانه گویی ایرانی کهن ترین 
شــکل بازگویی افسانه ها در ایران اســت و از مدتها 

پیش نقش مهمی در جامعه دارد. نقال کسی است 
که نقل حماســی می گوید و مضمــون نقل هایش 
بیشتر پیرامون داســتان شــاهان و پهلوانان ایران 

زمین است.
نقال شعر یا نثرها را با حرکات و اشارات و گاهی 
به همراه موســیقی و توصیف کتیبه ها و نقاشــی ها 
بازگو می کند. نقال به اســتعداد قابــل توجهی برای 
حفظ اشــعار و متنها و هم چنین توانایی بداهه گویی 

و مهارت سخنرانی نیاز دارد. لباس نقال، لباسی ساده است و گاهی 
به همراه کاله باستانی یا کت های زرهی در طول اجرای برنامه برای 

بازگو کردن صحنه های نبرد است.
نقال به عنوان نگهبان فرهنگ عامیانه، داســتان های حماسی و 
قومی و موسیقی فولکلور ایران شــناخته می شود. نقال ها پیش تر 
در قهوه خانه هــا و مکان های تاریخــی مانند کاروانســراها به اجرا 
برنامه می پرداختند. امروزه با کاهــش محبوبیت قهوه خانه ها و از 
بین رفتن کاروانسراها و به وجود آمدن اشــکال جدید سرگرمی و 
کم کاری عرصه فرهنگ در ایران هواداران این هنر دراماتیک ایرانی 

به تدریج رو به کاهش است.
تدوین پروندۀ ثبــت جهانی نقالی با همکاری ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری، بنیاد فردوســی، خانۀ تاتر و مرکز هنرهای 
نمایشی کشور ایران انجام پذیرفته است. ثبت پروندۀ »نقالی« در 
ششــمین اجالس میراث معنوی ناملموس یونسکو در تاریخ 27 

نوامبر 2011 به ثبت جهانی رسید.


