
گهی قبلی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی همدان در خصوص تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در خانه های  پیرو آ
بهداشت تحت پوشش در رشته شغلی بهورزی منتشره در روزنامه هگمتانه در مورخه های 23 و 99/09/25، بدینوسیله تمدید مهلت ثبت نام و تغییرات 

ح ذیل اعالم می گردد: کارت ورود به جلسه به شر در برنامه زمانبندی برای ویرایش و دریافت 

گهی، اطالع دقیق از مفاد آن و در صورت واجدالشرایط بودن، اقدام برای ثبت نام به آدرس: http:/azmoon.umsha.ac.ir مراجعه  داوطلبان می توانند برای رؤیت آ
نمایند.

اطالعیهتمدیدمهلتثبتنام

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیهمدان

•  1- فرصت ثبت نام تا مورخه 99/11/17 تمدید می گردد.
•  2- زمان برای ویرایش دوم مورخه های 99/11/14 و 99/11/15 می باشد.

کان به قوت خود باقی خواهد بود. کما گهی از مورخه 99/10/28 لغایت 99/10/30  ج در آ •  3- زمان ویرایش اول مندر
گهــی )99/11/06 لغایت 99/11/08( به تاریخ های 99/11/21  ج در آ کارت ورود بــه جلســه آزمون به صورت الکترونیک از تاریخ های مندر •  4- زمــان صــدور 

لغایت 99/11/23 تغییر می یابد.
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فرهنگسرای »هنر و رسانه« 
آماده تحویل
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تأکید رئیس شورای شهر همدان در صحن شورا:

دفترچه عوارض محلی 
سال 1400 شهرداری 

متناسب با معیشت مردم باشد

۲   
حه 

صف

بادامی نجات رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

بودجه سال 1400 شهرداری همدان 
برنامه محور باشد

خبــر

صفحه     ۲

حجت االسالم فالحی نماینده مردم همدان در مجلس:

20 دلیل منطقی برای مخالفت 
با احداث اسکای مال

صفحه  4

استاندار همدان:

تداوم محدودیت تردد شبانه در همدان و مالیر
، اسدآباد و فامنین در وضعیت آبی همدان، بهار

صفحه  4

صفحه   4

اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو 
با حجم بی سابقه در 10 سال اخیر

مدیر منطقه دو شهرداری همدان: اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو 
با حجم عملیاتی50000 تن در 10 سال اخیر بی سابقه است

با بهره گیری  از پلیمر آنتی استریپر

آسفالت پل سردار همدانی 
مستحکم تر می شود

ینی  مدیرعامــــل ســــازمان عمــــران و بازآفر
همــــدان  شــــهرداری  شــــهری  فضاهــــای 
نــــی  همدا ســــردار  پــــل  آســــفالت  گفــــت: 

یپر  اســــتر آنتــــی  پلیمــــر  از  گیــــری  بهــــره  بــــا 
و  مقاوم تــــر  رطوبــــت  و  ســــرما  مقابــــل  در 

مســــتحکم تر می شود.

صفحه  3

صفحه  4

راهیابی 30 مجسمه ساز به گام دوم 
سمپوزیوم ملی مجسمه سازی همدان

30 مجسمه ســــاز به گام دوم ســــمپوزیوم ملی مجسمه ســــازی همدان راه 
یافتند.

به گــــزارش هگمتانه، برگزیدگان ســــاخت ســــردیس نــــام آوران همدان در 
مرحله نخست توسط شورای انتخاب جشنواره ملی مجسمه سازی مفاخر 
همدان معرفی شدند و گروه منتخب در گام دوم ساختن ماکت سردیس 

معرفی شده را انجام می دهند.
بر اساس این گزارش، پس از فراخوان اولیه و استقبال قابل توجه، بیش از 
80 مجسمه ساز شــــامل چهره های شناخته شده و جوان متقاضی شرکت 

در سمپوزیوم مجسمه سازی همدان شدند.

با وجود تامین بخشی از برق استان های همجوار توسط نیروگاه شهید مفتح

مسووالن مالیر به دنبال جایابی 
برای احداث نیروگاه دوم حرارتی همدان !

ح شهید سلیمانی غربالگری 104 هزار نفر در طر
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیس بســــیج جامعه 
پزشکی اســــتان همدان گفت: حدود 607 تیم مراقبتی 
در اســــتان همــــدان در قالــــب طرح شــــهید ســــلیمانی 
تشــــکیل شده اســــت که موفق به غربالگری 103 هزار و 

674 نفر در قالب 26 هزار و 538 خانوار شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد بهرامی خو اظهــــار کرد: 
مدیریــــت و کنتــــرل کوویــــد 19 در طرح شــــهید ســــردار 
ســــلیمانی به شــــیوه محله و خانــــواده محــــور و مبتنی 
بر برنامــــه »هر خانواده یک پایگاه ســــامت« آغاز شــــد 
کــــه محوریت آن با وزارت بهداشــــت، درمــــان و آموزش 
پزشکی و نهادهای همکار بسیج، جمعیت هال احمر 

و مجموعه های دولتی و غیردولتی است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای ایــــن طرح مدیریت و قطع 
زنجیــــره انتقال کرونا بــــا بهره گیری از توان و مشــــارکت 
مردمی، هماهنگی بین بخشــــی، بهره گیری از نیروهای 
بسیج و داوطلب است، لذا اتاق فکرها در مرکز استان، 

شهرستان و محله ها تشکیل شد.
مســــؤول کمیتــــه اجرایــــی طــــرح شــــهید حاج قاســــم 
ســــلیمانی همــــدان اضافه کرد: ســــه گروه شــــامل تیم 
مراقبتی، حمایتی و نظارتی در این طرح مشــــارکت دارند 
که تیم هــــای مراقبتی متشــــکل از نیروهــــای خانه های 
بهداشت، جمعیت هال احمر و بسیج، محله به محله 

با مراجعه حضــــوری به منزل یا با برقــــراری تماس تلفنی 
اقدام به بیماریابی می کنند.

وی گفت: 607 تیم مراقبتی در استان همدان تشکیل 
شده است که توانستند 103 هزار و 674 نفر را در قالب 

26 هزار و 538 خانوار غربالگری کنند.
بهرامی خــــو ادامه داد: 50 تیم مراقبت در منزل شــــامل 
پزشک و پرســــتار نیز تشکیل شــــده و در حال حاضر با 
شناســــایی 33 بیمار مبتا به ویــــروس کرونا مراقبت از 
آن ها در منزل، تجویز دارو و ایزوله و جداســــازی بیمار از 

خانواده با دستور پزشک انجام می شود.
وی اضافه کــــرد: نقاهتگاه هایی نیز در شهرســــتان های 
همدان برای پذیرش مبتایــــان به کرونا که امکان ایزوله 

و جداسازی برایشان در خانواده مهیا نیست پیش بینی 
شده که تاکنون نیازی به استفاده از آن ها نبوده است.

رئیس بســــیج جامعه پزشــــکی اســــتان همدان با بیان 
اینکه 411 تیم حمایتی هم تشــــکیل شــــده است، اظهار 
کــــرد: برخی از مبتایــــان به کرونــــا سرپرســــت و نان آور 
خانواده هستند که با توجه به ضرورت قرنطینه و حضور 
نیافتن در اماکن عمومی به منظور جلوگیری از شــــیوع 

بیماری، توان تأمین مایحتاج روزمره خود را ندارند.
وی گفت: یک هزار و 664 نیرو در تیم های حمایتی اقدام 
به کمک رسانی به بیماران نیازمند می کنند و تاکنون دو 
هزار و 446 بســــته معیشــــتی بین بیماران کرونایی این 

استان توزیع کرده اند.

جریمه واحد تولیدی آالینده در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســــتان همدان گفت: مســــؤول یک واحد 
آالینده در همــــدان به علت مدیریت ناصحیح فاضاب 
و تخلیه آن در طبیعــــت و همچنین آلوده کردن خاک و 

آب جریمه شد.
به گزارش هگمتانه، مجید شــــعبانلو روز یکشنبه بیان 
کرد: پــــس از صــــدور اخطاریه های مکرر و بــــی توجهی 
مدیر واحد تولیــــدی به اخطاریه هــــای دریافتی مبنی بر 
خودداری از ورود فاضاب به بســــتر خــــاک، مدیر این 
واحد به اتهام تهدید علیه بهداشــــت عمومی از طریق 
تخلیه فاضاب و پســــاب خط تولید در بســــتر خاک به 

دادگاه معرفی شد.
وی اضافــــه کــــرد: مقام قضایــــی با توجه به مســــتندات 
موجود در پرونده، مدیر واحد تولیدی را به پرداخت 36 
میلیون ریال جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس تعزیری در 

حق صندوق دولت محکوم کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 
بیــــان کرد: در صــــورت تکرار تخلف و بــــی توجهی به رفع 
آلودگی با رای نظر قاضی و طبق قانون برای فرد متخلف 

حبس و زندان در نظر گرفته می شود.
شعبانلو گفت: تخلیه فاضاب بر روی زمین و مدیریت 
نکردن پساب ســــبب آلودگی خاک و به تدریج نفوذ آن 

به درون خاک و آلوده کردن آب های زیر زمینی می شود.
وی بیان کرد: به منظور مدیریت پســــاب واحد تولیدی، 
مدیر باید اقدام به گرفتن مشــــاور و ارائه طرح تهیه شده 
به محیط زیست کند که در بیشتر مواقع برای مدیریت 
پساب اقدام به نصب تصفیه خانه و ایجاد استخر ایزوله 

می کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان 
با بیــــان اینکه برخی واحدها دارای لوله کشــــی فاضاب 

نیستند اظهار کرد: واحدهای تولیدی پیش از تاسیس 
و راه اندازی متعهد می شــــوند هرگونه آالیندگی، آلودگی 
و پســــاب را مدیریت کننــــد اما پس از راه انــــدازی به این 

موضوع توجهی نمی کنند.
شــــعبانلو اظهار کرد: 41 مــــورد اخطاریه از ابتدای ســــال 
تاکنون در شهرســــتان همدان صادر شــــده همچنین 
26 پرونده برای عامان آلودگی ها و حوزه شــــکار و صید 

تشکیل شده که برای 15 مورد رای صادر شده است.
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تأکید رئیس شورای شهر همدان در صحن شورا:

دفترچه عوارض محلی سال 1400 شهرداری 
متناسب با معیشت مردم باشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شــــورای اسامی شهر 
همدان تأکید کرد: شــــهرداری باید دفترچه عوارض محلی 
سال 1400 را متناسب با وضعیت معیشتی مردم تدوین 

کند.
به گزارش هگمتانه، ســــید مسعود عسگریان در هفتاد و 
یکمین جلســــه صحن شــــورا که با محوریت بررسی ارزش  
معاماتی 1400 شــــهرداری همدان برگزار شــــد، افزود: طی 
سه سال گذشــــته طرح نخستین شهرداری بر این بود که 
به ســــمت عدالت اجتماعی حرکت کند اما امروز در سال 
چهارم از دوره پنجم شــــورا قرار داریم و شهرداری همچنان 
در ایــــن زمینه قــــادر به رعایــــت عدالت اجتماعی نشــــده 

است.
عســــگریان اضافه کــــرد: بــــا افزایــــش ارزش معاماتــــی و 
محاســــباتی کــــه در دفترچــــه عــــوارض محلی مشــــاهده 
می شود، این امر نه تنها عدالت اجتماعی را به دنبال ندارد 
بلکه ما یک درآمد و عوارض مضاعف چندصد درصدی از 
مردم اخذ خواهیم کرد به اســــتناد اینکه در حاشــــیه های 

شهر پروانه رایگان صادر می کنیم و این عادالنه نیست.
وی خطــــاب به مدیران شــــهرداری همدان تأکیــــد کرد: در 
تدوین دفترچه عوارض محلی نرخ مشخصی را ارائه دهید 
که بــــرای عموم مــــردم عدالت رعایت شــــود تا با شــــرایط 
اقتصادی کنونی فشــــار مضاعفی به مردم وارد نشود، اگر 
قرار است بخشی از هزینه ها و درآمدها را تأمین کنیم باید 

دفترچه به صورت منطقی تدوین شود.
وی با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی اظهار کرد: شــــرایط 
اقتصــــادی به گونه ای اســــت که هم دولت با بســــته های 
معیشــــتی و هم مردم با کمک هــــای مؤمنانه حامی مردم 
شــــده اند و ما نیز بر اســــاس درآمدهای مردم و معیشت 

آنها باید عوارض را مطابقت داده و تدوین کنیم.
رئیس شــــورای شهر همدان در پایان سخنانش از تمدید 
مهلت ثبت نام در جشــــنواره شهروندان برگزیده تا پایان 

دی ماه جاری خبر داد.
مولــــوی: ضــــرورت ایجــــاد تعــــادل بیــــن درآمــــد و  �

هزینه های شهرداری
نایب رئیس شورای اسامی شهر همدان هم تأکید کرد: 
در تدوین دفترچــــه عوارض باید تعادلــــی بین درآمدهای 

شهرداری و هزینه ها ایجاد کرد.
ابراهیم مولوی  با اشــــاره به وضعیت و شــــرایط اقتصادی 
کشــــور و کاهش درآمدهای شــــهرداری ها اظهار کرد: باید 
کمک کنیم که شــــهرداری بــــدون فروش امــــاک بتواند 

هزینه های جاری خود را تأمین کند.
کاوســــی امید: هزینــــه مدیریــــت شــــهری همدان  �

باالست
ســــخنگو و رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اســــامی شــــهر همدان هم در این جلســــه با بیان اینکه 
هزینــــه مدیریت شــــهری همدان باالســــت گفــــت: باید 
هزینه های جاری شــــهرداری را با درآمدهای روزمره دریافتی 

از اهالی شهر پرداخت کرد.
اکبر کاوســــی امید با بیــــان اینکه هزینه ها باید متناســــب 
با اقدامات و مدل کارشناســــی کارها پیش بــــرود، افزود: 
هزینه های جاری شــــهرداری شــــامل دو مؤلفه خدماتی و 
دســــتمزد کارکنان می شــــود که باید منابع ایــــن هزینه ها 
را با ســــه روش مالیــــات بر ارزش افزوده، بهــــای خدمات و 

عوارض نوسازی تأمین کرد.
وی اضافه کرد: همچنین هزینه های عمرانی می بایست با 
عوارض پروانه تأمین شــــود و به گونه ای عمل کنیم که از 

هزینه  حداقل به میزان وضع عوارض برسیم.

نوراله زاده: دفترچه عوارض باید کامال شفاف باشد �
رئیس کمیسیون شهرســــازی و معماری شورای اسامی 
شــــهر همدان نیــــز در این جلســــه ضمن انتقــــاد از اینکه 
بخشــــی از دفترچه عوارض شــــهرداری شــــفافیت ندارد، 
گفــــت: عــــدم شــــفافیت در دفترچــــه امــــکان تغییرهای 
متفاوت را میســــر می کند که باعث بروز فساد می شود و 

بر این اساس باید دفترچه عوارض شفاف تدوین شود.
نرگــــس نوراله زاده اضافه کرد: بر اســــاس قانون نوســــازی، 
ممیزی اماک جزء وظایف شهرداری است و این مهم چند 
سال است که در بودجه آورده می شود اما به دالیلی تاکنون 
اجرایی نشده که انجام ممیزی بسیار حائز اهمیت است و 

باعث ایجاد شفافیت در مسائل شهری خواهد بود.
نورالــــه زاده تأکید کــــرد: در دفترچــــه کنونی انتفــــاع برخی 
تعرفه ها را اقشــــار خــــاص می برند از جمله انتفاع ناشــــی از 
مازاد تراکم در سطح و ارتفاع و مازاد طبقه، اما مبالغ پایین را 
پرداخــــت می کنند به همین دلیل در حقوق اکثریت افراد 

جامعه تضییع و منفعت آن را اقلیتی بهره مند می شوند.
وی در این خصوص اضافه کرد: ضروری است، امسال موارد 
فوق اصاح شــــود اگر افرادی که از ضوابط بیشــــتر استفاده 

می کنند قیمت واقعی آن بهره برداری را پرداخت کنند.

قراباغی: بهای خدمات ارائه شــــده به مردم باید به  �
صورت عدالت محور اخذ شود

گردشگری  کمیســــیون اقتصاد ســــرمایه گذاری و  رئیس 

شــــورای شهر همدان نیز در این جلســــه با انتقاد از اینکه 
در اقدامات کوششی درآمدهای شهرداری کم کاری شده 
اســــت، گفت: بهای خدمات ارائه شــــده به مــــردم باید به 

صورت عدالت محور اخذ شود.
حسین قراباغی با تأکید بر عدم خام فروشی در شهرداری 
افزود: در تدوین بودجه سال 99 شورای شهر بر عدم خام 
فروشــــی تأکید داشته اما متأســــفانه این موضوع رعایت 

نشده است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان، 
وی با بیان اینکه محاسبات پی بر تمام آیتم های دفترچه 
عــــوارض تأثیر گــــذار اســــت، افــــزود: افزایش نــــرخ تعرفه 
عوارض به صورت نقطه ای نهایت بی عدالتی است و باید 

براساس ارزش محاسبات اماک صورت پذیرد.

حجت االسالم فالحی نماینده مردم 
همدان در مجلس:

۲0 دلیل منطقی 
برای مخالفت 

با احداث اسکای مال
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
ما با 20 دلیل به صورت شفاف با این پروژه اسکای 
مــــال مخالف هســــتیم گفــــت: مســــؤوالن درباره 
توضیح  »اســــکای مال«  مجــــوز  بــــدون  گودبرداری 

دهند.
احمدحسین  حجت  االســــام  هگمتانه،  گزارش  به 
فاحی در جمع مردم مســــجد خاتم االنبیا اعتمادیه 
با گرامیداشــــت ایــــام فاطمیه و شــــهادت حضرت 
زهرا)س( اظهار کرد: برخی به دنبال تحریف حقایق 
و پیشــــبرد اهداف خود از این منظر هســــتند، یک 
عده مصلحت اندیش هستند و سکوت می کنند، 
عــــده ای دیگر طرفدار حق هســــتند اما شــــجاعت 

بیان آن را ندارند که اینها آفت انقابی گری است.
وی با بیــــان اینکه صرف بودن در کنــــار امام)ره( یا 
حضور در دفاع مقدس ماک انقابی گری نیســــت 
گفت: به فرمــــوده امام راحل ماک حال فعلی افراد 
است، قطار انقاب اســــامی در حال حرکت است 
و برخی از این قطار پیاده شــــده اند و بسیاری دیگر 
ســــوار بر آن راه را پیش می روند کــــه اینها مصادیق 

ریزش ها و رویش های انقاب اسامی است.
نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنیــــن در مجلــــس 
شورای اســــامی در ادامه با بیان اینکه ما در کشور 
دولت  بهتر  عملکرد  خواستار  نداریم  پول  مشکل 
در مباحــــث اقتصــــادی و نظارت بر قیمت ها شــــد 
و گفــــت: متأســــفانه در همدان نظارت نیســــت و 
بنده پیگیر هستم تا جلســــه هماهنگی شوراهای 

نظارتی برگزار شود.
وی ضمــــن اینکــــه از مــــردم خواســــت در صــــورت 
گزارش  را برای پیگیری  آن  مشاهده هرگونه تخلف 
دهند افزود: هر مسؤولی که کار کند مورد حمایت 
مــــا خواهد بود و هرکــــس هم کار نکنــــد قطعا با او 

برخورد خواهیم کرد.
فاحی با اشــــاره به اینکه در برخی از طرح ها به مردم 
ظلم می شــــود و ما پیگیر جلوگیری از حیف و میل 
کید کرد: هر دو  بیت المــــال در پروژه ها هســــتیم تأ
ســــه هفته یک پرونده به دیوان محاســــبات برای 

پیگیری ارجاع می شود.
وی در پایان سخنانش در پاسخ به سؤالی در مورد 
پروژه »اســــکای مال« بــــا بیان اینکه ما بــــا 20 دلیل 
به صورت شــــفاف با ایــــن پروژه مخالف هســــتیم 
افزود: مســــؤوالن باید به صورت شــــفاف نظر خود 
را در مورد »اسکای مال« بیان کنند، چطور می شود 
یــــک فرد عادی دو آجر را جابجــــا می کند آن را خراب 
می کننــــد اما ایــــن پروژه بــــدون مجــــوز گودبرداری 

می شود.

نمونه برداری دی ان ای از 
خانواده  شهدای مفقوداالثر 

همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینــــده کمیته 
جســــتجوی مفقودیــــن در اســــتان همــــدان اظهار 
کــــرد: نمونه بــــرداری از دی ان ای 98 درصد خانواده 
شــــهدای مفقود الجســــد این اســــتان انجــــام و در 

اختیار مرکز گذاشته شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، بهرام دوســــت پرســــت روز 
شــــنبه اظهار کــــرد: یکی از شــــیوه های شناســــایی 
هویت شــــهدای مفقود الجســــد آزمایش از طریق 
نمونــــه دی.ان. ای اســــت کــــه در این راســــتا تیمی 
 ، تشــــکیل شــــد و نمونه برداری از والدیــــن، خواهر

برادر و فرزندان شهدا را انجام داد.
وی اضافــــه کــــرد: این نمونه هــــا در البراتــــواری در 
تهران ذخیره شــــده اســــت و هنگام کشــــف پیکر 
و  اســــتخوان  از  برداری  نمونه  و  غربالگری  شــــهدا، 
صورت  شــــده  دریافت  نمونه هــــای  با  آن  تطبیــــق 

می گیرد.
اســــتان  در  مفقودین  جســــتجوی  کمیته  نماینده 
همــــدان اضافه کــــرد: تاکنون با این شــــیوه هویت 
15 شــــهید مفقود الجســــد کــــه پیکر پــــاک آنها در 
اســــتان همدان یا سایر اســــتان ها دفن شده بود 

آنها اطاع رسانی شد. شناسایی و به خانواده های 
دوســــت پرســــت اظهار کرد: به تازگی نیز پیکر پاک 
شــــهید گمنامــــی کــــه در مایر خاکســــپاری شــــده 
بود شناســــایی شــــد که این شــــهید اهل و ساکن 
کرمانشــــاه بود و این موضوع به خانواده وی اطاع 

رسانی شده است.
وی بــــا بیــــان اینکه شــــهید محمدیــــار محمودی از 
ســــربازان وظیفه لشــــکر 21 حمزه ارتــــش جمهوری 
اســــامی اســــت که در منطقه عملیاتــــی »زبیدات« 
به شــــهادت رســــیده و پیکر مطهــــرش در منطقه 
جا مانــــده بود خاطرنشــــان کرد: هنــــگام تحقیق و 
تفحــــص در منطقه زبیــــدات کــــه در 30 کیلومتری 
خاک عراق اســــت پیکر پاک این شهید پیدا شده 

بود.
وی بیان کــــرد: پیکر مطهر 2 نفر از شــــهدای گمنام 
آق گل مایر  در مردادماه ســــال 94 در اسام شهر 
آزمایش دی.  تشییع و خاک سپاری شد که با انجام 
ان. ای پس از نزدیک به 6 سال مشخص شد پیکر 
یــــک نفر از این شــــهدا متعلق به شــــهید محمدیار 

محمودی است.

خبــر

راهیابی 30 مجسمه ساز به گام دوم 
سمپوزیوم ملی مجسمه سازی همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: 30 مجسمه ســــاز به گام 
دوم سمپوزیوم ملی مجسمه سازی همدان راه یافتند.

ســــردیس  ســــاخت  برگزیدگان  هگمتانه،  گــــزارش  به 
نام آوران همدان در مرحله نخســــت توســــط شــــورای 
انتخاب جشنواره ملی مجسمه ســــازی مفاخر همدان 
معرفی شــــدند و گــــروه منتخب در گام دوم ســــاختن 

ماکت سردیس معرفی شده را انجام می دهند.
بر اساس این گزارش، پس از فراخوان اولیه و استقبال 
قابل توجه، بیش از 80 مجسمه ساز شامل چهره های 
شناخته شــــده و جوان متقاضی شرکت در سمپوزیوم 

مجسمه سازی همدان شدند.
، کار بررسی آثار توسط شورای  پس از پایان مهلت مقرر
انتخاب متشــــکل از هنرمندان نام آشنا در حرفه و هنر 
، بیژن غنچه پور و  مجسمه سازی ایران، سعید شهاپور

حسین علی عسکری آغاز شد.
در نهایــــت پس از بحــــث و تبادل نظــــر و جمع بندی در 

جلسه مشترک، شــــورای انتخاب اســــامی 30 هنرمند 
منتخب را از جمع متقاضیان پس از ارزیابی آثار ارسالی 
معرفــــی کرد. رونــــد انتخــــاب در این مرحله بر اســــاس 
تصاویر ارسالی و سابقه حرفه ای هنرمند صورت گرفت 
و در گام دوم بر اســــاس توجیه طرح، انتخاب و اســــناد 
بصــــری ارائه شــــده توســــط هنرمند مجسمه ســــاز کار 

ساخت ماکت سردیس انجام می شود.
کهن شهر همدان از وجود چهره های نام آور و تأثیرگذار 

در تاریــــخ فرهنگی و هنری ایران بهره مند اســــت که در 
همین راستا شــــهرداری همدان با هدف معرفی بیش 
از پیش بــــزرگان و نــــام آوران، نخســــتین ســــمپوزیوم 
مجسمه سازی مشــــاهیر و مفاخر کهن شهر همدان را 

برگزار می کند.
ســــازمان سیما، منظر و فضای ســــبز شهری شهرداری 
همــــدان بــــا همین هــــدف و ایجــــاد مشــــارکت فعال 
هنرمنــــدان مجسمه ســــاز در خلق ســــردیس از مفاخر 
ایــــن شــــهر بــــا انتشــــار فراخــــوان عمومــــی کار اجرای 

سمپوزیوم را آغاز کرد.
نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی مشاهیر و مفاخر 
شــــهر همدان، در اســــفندماه ســــال جاری با نمایش 
ماکت ســــردیس های ساخته شــــده افتتاح می شود و 
را در  قرار است مجسمه ســــازان ســــردیس های اصلی 

فروردین ماه سال آینده تحویل دبیرخانه بدهند.
وحیــــد علی ضمیــــر معاون خدمات شــــهری شــــهردار 

همــــدان، رئیس شــــورای سیاســــت گذاری، حســــین 
خانجانی رئیس ســــازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز 
شهری شــــهرداری همدان، رئیس ســــمپوزیوم و سید 

امیر فاضلیان دبیر این رویداد مهم هنری هستند.
جزییات نتایج، خبرها و گزارش های تصویری در وبگاه 
ســــازمان سیما، منظر و فضای ســــبز شهری شهرداری 
در   http://simasabz.hamedan.ir نشــــانی  به  همدان 

دسترس عاقمندان است.

تسویه مطالبات گوجه کاران
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیر تعاون روســــتایی 
استان همدان از پرداخت یارانه محصول گوجه فرنگی 
طــــرح خرید حمایتی به کشــــاورزان اســــتان خبــــر داد و 
گفت: مطالبــــات گوجه کاران به صورت کامل پرداخت 

و تسویه شد.
به گزارش هگمتانه، مجید مسلمی راد روز شنبه افزود: 
17 میلیارد و 500 میلیون ریال در وجه کشاورزان گوجه 
کار اســــتان همــــدان کــــه در قالب طرح خریــــد حمایتی 
محصول خــــود را تحویــــل داده بودند پرداخت شــــده 

است.
وی با بیــــان اینکه اتحادیه تعاونی  روســــتایی اســــتان 
همدان به عنوان مباشــــر خرید حمایتــــی گوجه فرنگی 
انتخاب شــــده بود اضافه کرد: هشــــت هزار و 793 تن 
محصول گوجه فرنگی امســــال از کشاورزان استان به 

صورت حمایتی خریداری شد.
مسلمی راد با اشاره به جزییات طرح خرید حمایتی گوجه 
فرنگی ســــال 99 گفت: قیمت خرید محصول مورد نظر 

از کشــــاورزان گوجه کار 10 هزار ریال بود که مبلغ هشت 
هزار ریال از ســــوی کارخانــــه و مبلغ 2 هــــزار ریال مطابق 
دســــتورالعمل اباغــــی طرح، به عنــــوان یارانه از ســــوی 

مدیریت تعاون روستایی استان پرداخت شده است.
گفتنــــی اســــت، ارزش ریالــــی خرید حمایتــــی محصول 
گوجه فرنگــــی در این اســــتان در ســــال گذشــــته چهار 

میلیارد و 138 میلیون ریال بود.

بادامی نجات رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان:

بودجه سال 1400 شهرداری همدان برنامه محور باشد

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و مالی شــــورای اســــامی شــــهر همــــدان، بر توجه 
شهرداری به برنامه محور بودن بودجه خود در سال 1400 

تأکید کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حمیــــد بادامــــی نجات بــــه اباغ 
سیاســــت های بودجه ای ســــال 1400 شــــورا به شهرداری 
همدان اشــــاره کرد و افزود: بــــا توجه به رونــــد تهیه الیحه 
پیشــــنهادی شــــهرداری در خصــــوص بودجــــه، امســــال 
نیــــز کمیســــیون برنامــــه بودجه و مالی شــــورا بر اســــاس 
سیاســــت ها بــــرای تدویــــن بودجــــه ســــال 1400 با کمک 
اعضای شــــورا، کارشناســــان، اســــاتید و صاحــــب نظران 
در حوزه هــــای مختلف و شهرســــازی، خدماتــــی، عمرانی و 
ســــرمایه گذاری برای اعمال در برنامه بودجه سال آینده به 

شهرداری اباغ کرده است.
بادامی نجــــات اضافه کــــرد: با توجــــه به تهیه چشــــم انداز 
برنامه راهبردی شــــهر و شــــهرداری همدان که از سال 98 
در دستور کار شــــهرداری قرار گرفته بود الزم است بودجه 

سال 1400نیز برشی از برنامه راهبردی عملیاتی باشد.
وی به ضرورت ایجاد خزانه داری کل در شــــهرداری همدان 
به منظور کنترل و نظارت بیشــــتر و مســــتمر بر درآمدها و 
مدیریت هزینه ها براســــاس منابع موجود به تشخیص و 
تأیید کمیته تخصیص اشــــاره کرد و یادآور شــــد: تشکیل 
خزانه داری کل از ســــال های گذشــــته از تأکیدات شــــورای 
شهر بوده است که بخشی از کارها در سال 99 انجام شده 

و سال 1400 نیز باید به سرانجام برسد.
بادامی نجــــات همچنین بر توجه ویژه به بازآفرینی محات 
، توزیع عادالنه منابع  و توانمندسازی مناطق محروم شهر
و خدمــــات در تمــــام نقاط شــــهر تأکید کرد و یادآور شــــد: 
بازآفرینی محات و توانمندســــازی چندین ســــال اســــت 
که مورد تأکید بوده و یکــــی از مباحث مورد توجه اعضای 

شورای پنجم در تدوین بودجه سال 1400 نیز هست.
رئیــــس کمیســــیون بودجه شــــورای شــــهر همــــدان به 
شــــرایط ویژه کشــــور در خصوص شــــیوع ویروس کرونا و 
آسیب های ناشــــی از آن اشاره کرد و یادآورشد: در راستای 
توجه ویژه به حوزه بهداشــــت عمومی و سامت، تدوین 

بودجه به لحاظ شرایط کرونایی، همچنین توسعه فناوری 
اطاعــــات و پیش بینــــی اقدامات الزم در راســــتای تحقق 
شــــهرداری الکترونیــــک )در تمامــــی حوزه هــــای فعالیت 

شهرداری( باید در بودجه 1400 پیش بینی شود.
وی ادامه داد: در راســــتای تحقق شــــهرداری الکترونیکی 
همچنیــــن تجمیــــع پول هــــای الکترونیــــک در خدمــــات 
شــــهرداری و ایجاد حســــاب شــــهروندی از دیگر مواردی 
اســــت که بایــــد بــــرای شــــهروندان در جهت شــــهرداری 

الکترونیک راه اندازی شود.
بادامی نجــــات تأکید کــــرد: در نگارش بودجــــه در مناطق 
 نبایــــد منابع و مصــــارف در آن ها متعادل 

ً
چهارگانــــه الزاما

باشد.
آموزش های شــــهروندی و ارتقــــا فرهنگ  وی گســــترش 
شــــهروندی )حقــــوق و تکالیــــف شــــهروندی( را از دیگــــر 
تأکیدات برشمرد و افزود: همچنین بر افزایش کل بودجه 
)جــــاری و عمرانی( فرهنگــــی مناطق و ســــازمان فرهنگی 
نســــبت به ســــال 99 در راســــتای تغییر رویکــــرد و توجه 
بیشــــتر به امور فرهنگی درکنــــار امور عمرانی شــــهرداری 

تأکید شده است.
این عضو شــــورای شــــهر همــــدان همچنین بــــه تقویت 
ناوگان حمل و نقل عمومی شــــهرداری تأکید کرد و یادآور 
شد: کنترل مصرف ســــوخت و تأکید بر توسعه و تقویت 
ناوگان حمــــل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ های عمومی 
و مکانیزه براســــاس مطالعه و در قالــــب طرح جامع حمل 
و نقل شــــهر از دیگر سیاســــت هایی مورد تأکید اعضای 

شوراست.
وی ادامه داد: افزایش و تقویت ســــهم درآمدهای مستمر 
و پایدار از کل درآمدهای شــــهرداری و کاهش وابســــتگی 
بودجه به درآمدهای ناپایدار و بهره گیری از ابزارهای نوین 
مالی از جمله انتشار اوراق مشارکت، فاینانس، مشارکت 
مدنــــی و بخش خصوصی و اســــتفاده از وام بانکی از دیگر 
مواردی است که شــــهرداری می بایست همچون گذشته 
در دســــتور کار قــــرار دهد چرا که ســــال 1399 شــــهرداری 
همدان توانسته است از طریق اوراق مشارکت نسبت به 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به تعداد 15 دستگاه 
اتوبــــوس به مبلــــغ 50 میلیــــارد تومان اســــتفاده کند که 
اقدام بســــیار مؤثری در حوزه حمل و نقل عمومی در شهر 

همدان محسوب می شود.
بادامــــی نجات بــــر تأکید اعضای شــــورا به تقویت ســــاز و 
کارهای مدیریت هزینه و انضباط مالی از طریق صرفه جویی 
و کاهــــش هزینه های غیرضروری، اســــتقرار نظــــام کنترل 
فروش، توســــعه متوازن و توجه ویژه تمامی مناطق شهر 
بــــا پیش بینی و اجــــرای پروژه های محرک توســــعه در این 
مناطق اشــــاره کرد و گفت: در این راستا مدیریت شهری 
باید به ســــاماندهی ورودی های شهر که از اهمیت باالیی 
برخوردار اســــت اقدام کنــــد همچنین اولویــــت در اجرای 
آســــفالت  پروژه های نیمــــه تمام و تــــداوم اجرای نهضت 
و زیرســــازی معابر بــــا اســــتفاده از فناوری هــــای نوین و با 
اســــتحکام برای باال بردن کیفیت عمر آسفالت و بازیافت 

آسفالت اهتمام ویژه داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای شهر همدان 
بر فراهم ســــاختن زیرســــاخت های حمل و نقل و ترافیک 
متناســــب برای تمامی گروه های جمعیتی و کاربران شامل 
کاربران ســــالم و گروه های آســــیب پذیر از جمله معلوالن 
و افراد کم توان تأکیــــد کرد و گفت: توجــــه ویژه به مباحث 
فرهنگی، شهرســــازی و معماری متناسب با نیاز معلولین 
و جانبازان در شهر و مناسب سازی معابر و امکانات مرتبط 
بــــا آن از جمله پل های عابر پیاده مکانیــــزه و غیر مکانیزه از 

دیگر تأکیدات اعضای شورای دوره پنجم است.
حمیــــد بادامــــی نجــــات همچنین بــــه اهمیــــت افزایش 
ســــرانه فضای سبز در همدان اشــــاره کرد و گفت: توسعه 
فضای ســــبز عمومی و تفرجگاهی و گردشگری، پارک های 
فرامنطقه ای همچون والیت، اکباتان و آمادای که قابلیت 
دسترسی عموم مردم را دارد از دیگر سیاست هایی است 

که اعضای شورا بر آن تأکید دارند.
وی همچنین به پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان اشاره 
کــــرد و یادآور شــــد: پیش بینــــی اعتبار الزم بــــرای افزایش 
حقــــوق و مزایــــای نیروهــــای شــــهرداری اعــــم از کارکنان، 
استخدام موقت، قراردادی، شــــرکتی، خدماتی و خدمات 
شهری در جهت کاهش فاصله ایجاد شده بین نیروها و 
احکام اســــتخدامی مختلف باید در بودجه 1400 شهرداری 

لحاظ شود.
وی اضافه کرد: همچنین حرکت به ســــوی مکانیزاسیون، 
، توســــعه ســــاماندهی  نظافت و جمع آوری زباله از شــــهر
 ، روز بازارهــــای  ســــاماندهی   ، بــــار تــــره  و  میــــوه  میادیــــن 
کــــردن تمامــــی فروشــــندگان و نظــــارت  شناســــنامه دار 
حداکثری در جهت رضایت شــــهروندان و تجهیز بازارهای 
روز به منظور خدمات مــــورد نیاز از دیگر موارد مورد تأکید 

است.
بادامی نجــــات ادامــــه داد: در حوزه فرهنگــــی افزایش کل 
بودجــــه ) جــــاری و عمرانی( فرهنگــــی مناطق و ســــازمان 
فرهنگی نســــبت به سال 99 تأکید شــــده که از جمله آنها 
توجه به همیــــاران محات اســــت که با توجــــه به اهداف 
مورد نظر در شــــکل گیری این همیاران محات الزم است 
اختیاراتی به آنها داده شــــود که در این زمینه مقرر شد نیم 
درصــــد بودجه عمرانی شــــهرداری به پیشــــنهاد همیاران 

محات هزینه شود.
این عضو شــــورای شــــهر همدان اضافه کــــرد: همچنین 
، احداث حداقل  تأکید اعضای دوره پنجم شــــورا مبنی بــــر
یک پارکینــــگ طبقاتی در هر منطقه و نیز اجرای پروژه های 

زیرساختی در مناطق الحاقی به شهر همدان است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شــــهر همدان، 
بادامی نجات در پایان ســــخنانش گفت: انتظار می رود با 
توجه به ارائه الیحه بودجه شــــهرداری، برنامه محور بودن 
کارها و اقدامات مورد نظر را در پروژه ها اولویت بندی کند 
تا بــــا توجه به محدودیــــت منابع مالی شــــهرداری بتوانیم 
پروژه هــــای اولویت دار را به اتمام برســــانیم تــــا در نهایت 

رضایت شهروندان حاصل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان خواستار شد:

ایده های ابتکاری برای تولید برنامه های فرهنگی هنری
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی اســــتان همدان بر ضرورت پرداختن به ایده های 
نــــو و ابتکاری در تهیه و تولیــــد برنامه های فرهنگی و هنری 

تأکید کرد.
کمیته  گــــزارش هگمتانــــه، احمدرضــــا احســــانی در  بــــه 
هنرهای نمایشــــی و ادبیات دفاع مقدس استان، اظهار 
کــــرد: دفــــاع مقــــدس و ارزش هــــای انقاب اســــامی به 
فرهنگ کشور تبدیل شده و محدود به یک هفته یا ایام 

خاص در سال نیست.
وی با بیــــان اینکه برگ زریــــن و افتخارات هــــر جامعه به 
آن کشور معرفی می شود، گفت: از دفاع  عنوان فرهنگ 
مقدس بــــا تمام خصوصیــــات و ویژگی هــــای منحصر به 
فردی که دارد، در تاریخ و تمدن کشــــور به عنوان دوره ای 

پر افتخار یاد می شود.
وی با بیان اینکه وظیفه داریم برای مستندســــازی و انتقال 
این ارزش ها به نسل های آینده تمام ابزارها را به کار بگیریم، 

تصریــــح کــــرد: هرچــــه از ســــال های دفاع مقــــدس فاصله 
می گیریم، ضرورت انتقال این مفاهیم و ارزش ها، اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
همدان  اســــتان  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بــــرای تحقق این هــــدف، پرداختن  کرد:  خاطرنشــــان 
به  توجه  بــــا  جدیــــد  برنامه هــــای  و  نــــو  ایده هــــای  بــــه 
وری  ضــــر کلیشــــه ها  از  پرهیــــز  و  فنــــاوری  پیشــــرفت 

. ست ا

ساخت کالس برای 6 هزار دانش آموز توسط 46 بانوی مدرسه ساز همدانی
وه خبر همدان: مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز مدارس اســــتان همدان  هگمتانــــه، گر
6 هــــزار دانش آموز در  46 بانــــوی خّیــــر مدرسه ســــاز در همدان خبــــر داد و گفت:  از وجــــود 

که به همت بانوان خّیر اســــتان ســــخته شده است. کاس هایی درس می خوانند 
بــــه گــــزارش هگمتانه، محمدحســــین مرادی از برگــــزاری پویش ملی »من مــــادرم، بچه های 
از اجــــرای این طــــرح عاوه  کرد: هــــدف  زند مــــن« در همــــدان خبــــر داد و اظهــــار  ایــــران فر
بــــر فرهنگ ســــازی نســــبت بــــه مدرسه ســــازی، بهره گیــــری از ظرفیــــت و تــــوان بانــــوان در 

مشــــارکت های خرد مردمی در امر خیر است.
46 خّیــــر مدرسه ســــاز خانم در اســــتان اقدام به  وی بــــا بیــــان اینکــــه خوشــــبختانه تاکنون 
از دانش آموزان استان در  6 هزار نفر  گفت: به همت این بانوان  کرده اند  ســــاخت مدرســــه 
کاس هایی درس می خوانند که به دســــت پرتوان بانوان مدرسه ســــاز ساخته شده است.
100 درصدی میزان  مدیرکل نوســــازی، توســــعه و تجهیز مدارس اســــتان همدان به تحقــــق 
ود: امیدواریم  برآورد مشــــارکت خیران در امر مدرسه سازی طی ســــال جاری اشاره کرد و افز

زند مــــن" در حوزه مشــــارکت های خرد طرح  با اجــــرای پویش "من مــــادرم بچه های ایران فر
" نیز به هدف مطلوب برســــیم. تحولــــی "آجر به آجر

 " کید بــــر اینکه از محل کمک های جمع آوری شــــده در مرحلــــه اول طرح "آجر به آجر وی بــــا تأ
که محرم امســــال برگزار شــــد، عملیات ســــاخت نخســــتین مدرسه  در شهرســــتان فامنین 
طــــی این هفته آغاز می شــــود عنوان کرد: پــــس از پایان پویش »من مــــادرم، بچه های ایران 

شــــد. خواهد  اجرا  دیگر  وژه  پر یک  نیز  من«  زند  فر
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3 شهرستان

شناسایی یک تن از شهدای گمنام خاکسپاری شده در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: یک تن از شهدای گمنام خاکسپاری شده در منطقه اسامشهر آقگل 

مایر در استان همدان با انجام آزمایش دی ان ای شناسایی شد.
به گزارش هگمتانه، پس از گذشــــت 6 سال از خاکسپاری دو شهید گمنام در اسام شهر آقگل در 

، یک تن از این شهدای بزرگوار با انجام آزمایش دی.ان.ای شناسایی شد. مایر
این شــــهید معزز به نام شــــهید محمدیار محمودی از شــــهدای لشــــکر 21 حمــــزه ارتش جمهوری 
اســــامی است که در منطقه عملیاتی »زبیدات« به شــــهادت رسیده و پیکر مطهرش در منطقه جا 

مانده بود.
در حال حاضر خانواده این شهید معزز ساکن بیستون کرمانشاه هستند.

رئیس بنیاد شــــهید و امــــور ایثارگران مایــــر از برگزاری مراســــم اســــتقبال از خانواده شــــهید تازه 
شناسایی شده همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( در اسامشهر آقگل خبر داد.
محمــــد ابراهیم مرادی با بیان اینکه مردادماه ســــال 1394 یکی از شــــهدای دوران دفاع مقدس با 
عنوان شهید گمنام در شهر اسامشــــهر آقگل به خاک سپرده شد اظهار کرد: بعد از آزمایش دی 

ان ای بعد از ســــالها هویت این شهید واالمقام شناسایی شده و معلوم شد این شهید از شهدای 
ارتش در دوران دفاع مقدس و مربوط به استان کرمانشاه است.

به نقل از فارس، شــــهید محمد یار محمودی، در ســــال 1366 به فیض عظیم شــــهادت نائل آمد و 
پیکر مطهرش به عنوان شــــهید گمنام در مرداد ماه 94 با اســــتقبال مردم شــــریف مایر و اســــام 
شــــهر آق گل، در این شهر به خاک سپرده شد و اکنون پس از سال ها و با انجام آزمایش دی ان ای، 

هویت این شهید شناسایی شده است.

خلع ید 37 هزار مترمربع 
از اراضی مناطق حفاظت شده 

مالیر

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت شهرســــتان مایر از خلع ید 37 هزار 
مترمربع از اراضی مناطق حفاظت شده مایر خبر داد.

به گــــزارش هگمتانــــه، عباس نجاری بــــا بیان اینکه 
شهرســــتان مایــــر دارای دو منطقه حفاظت شــــده 
لشــــگردر و گلپرآباد اســــت اظهار کرد: ســــه منطقه 
شکارممنوع »زند«، »علوی« و »تاالب آقگل« در این 

شهرستان وجود دارد.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 37 هــــزار و 45 متــــر از اراضی 
ملی در مناطق حفاظت شده شهرستان به صورت 
شــــخم های مشــــکوک و غیر مجاز شناسایی و خلع 
ید شــــد افزود: این دومین مورد خلع یــــد از مناطق 
حفاظت شــــده در سال جاری اســــت و چند پرونده 
دیگر نیز با همکاری مراجع قضایی در دســــت اقدام 

و پیگیری است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت مایــــر با بیان 
اینکــــه به منظــــور صیانت از منطقه حفاظت شــــده 
لشــــگردر مایر دو پاسگاه محیط بانی در اطراف این 
منطقه وجود دارد تصریح کرد: وجود صنایع حاشیه 
چرای  معدنــــی،  فعالیت های  و  اســــتخراج  منطقــــه، 
زودهنگام و مازاد بر ظرفیــــت در مراتع منطقه و دام 
، تخریب و شــــخم زنی اراضی و تبدیل مراتع  غیر مجاز
به اراضی کشــــاورزی، خشکســــالی، وجود عشایر در 
منطقه، بوته کنی و برداشت بی رویه پوشش گیاهی 
منطقــــه از جملــــه تهدیدهای منطقه لشــــگردر طی 

سال های اخیر بوده است.
وی در ادامه با اشــــاره به اینکه طی دو ماه گذشته نیز 
پنج مورد صید و شــــکار غیر مجاز کشف شد گفت: 
این موارد شــــامل سه مورد شــــکار در مناطق آزاد و 

شکار ممنوع و صید بوده است.
نجــــاری با بیــــان اینکه در راســــتای رفــــع آلودگی نیز 
پایــــش و بازدیدهای مســــتمر از واحدهای صنعتی 
شهرســــتان انجام می شود گفت: واحدهای آالینده 
نیز بعد از چند بار اخطار در صورت عدم رفع آلودگی 
یا بــــه مراجع قضایــــی معرفی و یا بعد از قــــرار گرفتن 
آالینده مشــــمول جریمه  در فهرســــت واحدهــــای 

می شوند.

تش سوزی منزل  مهار آ
مسکونی در کوی فرهنگیان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: آتش ســــوزی منزل 
مسکونی با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد.

بــــه گزارش هگمتانــــه، در ســــاعت 16:34 دقیقه روز 
چهارشنبه بیست وچهارم دی ماه یک مورد حادثه 
آتش سوزی منزل مســــکونی در کوی فرهنگیان به 
آتش نشــــانی و خدمات ایمنی  سامانه 125سازمان 

اطاع داده شد.
بــــا دریافــــت ایــــن گــــزارش بافاصلــــه یک گــــروه از 
ایســــتگاه 17 و چهار گروه هم از ایســــتگاه مرکزی به 
محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از چهار دقیقه در 

صحنه حادثه حاضر شدند.
پــــس از رســــیدن آتش نشــــانان بــــه محــــل حادثه 
مشــــاهده کردند که پارکینگ و طبقــــه زیر زمین یک 
منزل مســــکونی دچار حریق شــــده و بــــه راه پله هم 
سرایت کرده است و کل ســــاختمان از دود انباشته 
شده اســــت با توجه به دود و شــــعله ناشی از حریق 
گروه های اعزامی بافاصله به دو گروه مجزا تقســــیم 
و گروه اول با اســــتفاده از دســــتگاه تنفسی اقدام به 
جستجو در دود در کل ســــاختمان و گروه دوم اقدام 
به اطفــــاء حریق در پارکینگ و طبقه زیرزمین نمودند. 
با حضور به موقع نیرو های اعزامی از سرایت حریق به 
ســــایر نقاط و طبقه اول جلوگیری به عمل آمد وآتش 
نشــــانان پس از اطفاء کامل حریق از طریق باز کردن 
مسیرهای تهویه و با اســــتفاده از دستگاه فن فشار 

مثبت اقدام به تخلیه کامل دود از ساختمان کردند.
بــــه نقــــل از روابط عمومی ســــازمان آتش نشــــانی و 
خدمات ایمنی شهرداری همدان، خوشبختانه افراد 
ســــاکن در منزل پــــس از رویت حریق منــــزل را ترک 
نمــــوده در هنگام خروج دچار ســــوختگی ســــطحی 
و دود زدگــــی شــــده بودند کــــه به منظور رســــیدگی 
پزشــــکی به عوامــــل اورژانس 115 تحویل شــــدند و 
بــــا توجه به احتمــــال وجود افراد محبوس شــــده در 
داخل ساختمان معاونت عملیات، مدیر مناطق و 
رئیس ایســــتگاه مرکزی هم در محــــل حادثه حضور 
داشــــتند. الزم به ذکر اســــت که در ایــــن حادثه یک 
دســــتگاه خودروی ســــواری و یک دســــتگاه موتور 

سیکلت هم در آتش سوخت.

خبـــــــر

رساز در مالیر بهره برداری از مرکز جامع خدمات سالمت خّیِ
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مرکز جامع خدمات سامت 
به همت خیران مایری خانواده شادروان حاج محمدعلی 
رحیمی پدر شهید جاویداالثر محسن رحیمی و شادروان 

حاج محمود تویسرکانی احداث و تجهیز شد.
به گزارش هگمتانه؛ رئیس مجمع خیران ســــامت مایر 
عصر شــــنبه در آئیــــن بهره برداری از این مرکــــز اظهار کرد: 
500 میلیون تومان اعتبار برای ساخت این پایگاه توسط 

خیران هزینه شده است.
عباس آذرهمایون مســــاحت این مرکــــز را 140 مترمربع و 
شــــامل بخش هایی همچون واکسیناسیون، بهداشت 
مــــادر و کودک، بهداشــــت محیط حرفه ای، ســــالمندان و 
مادران باردار دانست و افزود: این مرکز جامع سامت به 

جمعیت 15 هزار نفری این منطقه خدمات ارایه می دهد.
وی اظهار کرد: از مبلــــغ 500 میلیون تومان اعتبار هزینه 
، 100 میلیون  شــــده برای ساخت این پایگاه توســــط خیر
آن از ســــوی شــــبکه بهداشــــت و درمــــان مایر  تومان 

شد. تأمین 
رئیس مجمع خیران سامت مایر با بیان اینکه همچنان 
نیازمند کمک خیران در حوزه بهداشت و درمان هستیم 
گفت: در ماه های گذشــــته نیز به همت خیر نیک اندیش 

مایری شــــادروان حاج محمود ســــاریخانی بــــا اعتبار 500 
میلیــــون تومان احــــداث و تجهیزات پزشــــکی و اداری آن 
از ســــوی خانواده خیر شــــادروان فاطمه کولیوند تجهیز و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
آذرهمایون احداث مرکز جامع خدمات ســــامت را یکی از 
مطالبات مهم منطقه خیابان سعدی مایر عنوان و بیان 
کرد: خیران مایری با کمک های به موقع خود در مبارزه با 
کرونا و کمک به بیماران خوش درخشیدند و همواره یک 

بال کمک به حوزه بهداشت و درمان هستند.

خیران یک بال کادر درمان در مبارزه با کرونا �
مدیر شبکه بهداشت و درمان مایر نیز گفت: اگر همت 
و کمک خیــــران نبود، بدون شــــک بســــیاری از طرح های 
بهداشتی و درمانی در این شهرستان به اتمام نمی رسید، 
نمونه بارز آن حمایت ویژه خیران از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تا شیوع موج سوم آن بود که مجاهدانه در کنار کادر 

درمان قرار گرفتند.
محسن ترکاشوند با اشاره به اینکه به همت خیران، هیچ 
آی.ســــی.یو نداریم اظهار کرد:  بیماری پشت نوبت تخت 
با کمک خیران بســــیاری از کمبودهای حوزه بهداشــــت و 

درمان در این شهرستان جبران شده و امیدواریم با تداوم 
این روند، شــــاهد تکمیل و بهره برداری طرح های زیادی در 

این حوزه باشیم.
مدیر صندوق رفاه دانشــــجویی وزارت بهداشت و درمان 
نیــــز بیان کرد: از زمان شــــیوع ویروس کرونــــا کادر درمان 
شــــرافتمندانه در عرصه مبارزه با کرونا جنگیدند و در این 
عرصه خیــــران در همراهی کردن کادر درمان بی نظیر ظاهر 

شدند.
بهروز رحیمی اظهار کرد: چراغی که توسط خیران سامت 
در نقاط مختلف کشــــور به ویژه مایر روشن شده است، 
هر روز پرفروغ تر می شــــود و درخشش نام خیران موجب 
ماندگاری نام و جایگاه آنان برای ســــالیان متمادی در این 

شهر خواهد شد.
وی بــــا بیــــان اینکه بیــــش از 10 ســــال از فعالیــــت مجمع 
خیــــران ســــامت مایر می گــــذرد و هــــر روز ایــــن حلقه و 
زنجیره کمک های خیر وسیع تر می شــــود افزود: هر اندازه 
سفره های مهربانی وسیع تر شــــود؛ دامنه خیر و برکت آن 

نیز بیشتر خواهد شد.
به نقل از ایرنا، در حال حاضر بیش از 500 خیر و نیکوکار با 

مجمع خیران سامت مایر همکاری می کنند.

3۲6 واحد مسکن روستایی در مالیر افتتاح می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر بنیاد مســــکن انقاب 
اســــامی مایــــر از افتتاح 326 واحد مســــکن روســــتایی 
همزمان بــــا دهه فجر در مایر خبــــر داد و گفت: برای این 
واحدهای مســــکن روســــتایی 51 میلیارد تومــــان هزینه 

شده است.
بــــه اینکه  گزارش هگمتانه، داوود ســــوری با اشــــاره  به 
بنیاد  عمرانی  پروژه هــــای  فجر  دهه  با  همزمان  امســــال 
کرد:  مسکن انقاب اســــامی افتتاح خواهد شد اظهار 
55 میلیارد تومــــان هزینه  برای ایــــن پروژه ها بیــــش از 

است. شده 
وی از افتتــــاح 326 واحد مســــکن روســــتایی به صورت 
همزمــــان در دهه فجر انقاب اســــامی در روســــتاهای 

شهرســــتان مایر خبر داد و افزود: بــــرای این واحدهای 
مسکن روستایی 51 میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر بنیاد مســــکن انقاب اســــامی مایر با اشــــاره به 
افتتاح چهار پروژه عمرانی بنیاد مســــکن مایر همزمان 
با دهه فجر تصریح کرد: این پروژه ها شــــامل احداث پل 
بزرگ روســــتای گنبــــد با عنوان پل ســــردار شــــهید حاج 
قاســــم ســــلیمانی، افتتاح آســــفالت روســــتای فیروز در 
آسفالت روســــتاهای علی آباد دمق  مرحله دوم و افتتاح 

و سیاه چغا است.
وی با بیان اینکه برای ایــــن تعداد پروژه عمرانی مبلغ 4 
میلیارد و 290 میلیون تومان هزینه شــــده است گفت: 
تاکنون 21 هزار واحد مســــکن روســــتایی در شهرستان 

مایر پایان کار دریافت کرده اند و 17 هزار واحد مسکن 
است. شده  مقاوم سازی  شهرستان  در  روستایی 

سوری با اشاره به بهسازی روستاهای شهرستان تصریح 
کرد: امســــال 8 میلیارد تومان از منابع مختلف با حمایت 
مســــؤوالن در زمینه بهسازی روســــتاها مصوب شده که 
تاکنــــون 50 درصد آن تخصیــــص پیدا کــــرده و امیدواریم 
با پیگیری مســــؤوالن شهرســــتان و نمایندگان شــــاهد 

تخصیص مابقی این میزان اعتبار باشیم.
وی با اشــــاره به سهمیه مقاوم ســــازی واحدهای مسکن 
شهرستان در ســــال جاری تصریح کرد: در این زمینه 550 
فقره به بانک معرفی شــــده و 200 مــــورد نیز به مرحله عقد 

قرارداد رسیده است.

توضیحات پزشکی قانونی درباره نحوه قتل خانواده تویسرکانی
قانونی  پزشــــکی  مدیرکل  شهرســــتان:  وه  گر هگمتانه، 
5 نفره  اســــتان همدان با اشــــاره به علت قتل خانواده 
بــــا اصابت  گفــــت: خانــــواده تویســــرکانی  تویســــرکانی 

جسم ســــخت به ناحیه سر فوت کرده اند.
کمالی ادامه داد: در  آرتیــــن  گــــزارش هگمتانه، دکتر  به 
این قتل که در شهرســــتان تویســــرکان اتفــــاق افتاده 
، دختر و دو فرزند پســــر ایــــن خانواده به قتل  ، مادر پدر

رسیده اند.
وی بــــا تکذیب شــــایعه قتل پســــر خانواده بــــا ضربات 
چاقــــو، تصریــــح کــــرد: علــــت فوت همــــه اعضــــای این 

خانــــواده اصابت جســــم ســــخت بــــه ناحیه ســــر بوده 
 است و جســــم سخت طیف گســــترده ای از پاره سنگ 

می شود. شامل  را  فلزی  جسم  تا 
کمالی دربــــاره جابه جایی اجســــاد از محــــل وقوع قتل 
مطرح کرد: جســــد پــــدر و دختر این خانــــواده در مکان 
وقوع قتل و فضای باز رها شــــده بود اما جســــد مادر و 
پســــران پس از اینکه به قتل رســــانده بودنــــد، جابه جا 

بودند. انداخته  چاه  ون  در و  کرده 
زمینه  در  همــــدان  اســــتان  قانونی  پزشــــکی  مدیــــرکل 
فاصلــــه اصابت جســــم ســــخت تــــا زمان مــــرگ قطعی 

انجام  بررســــی های  طبــــق  کرد:  خاطرنشــــان  متوفیــــان 
شــــده فاصله  چندانــــی میــــان اصابت ضربات توســــط 

جسم ســــخت و فوت این افراد وجود نداشته  است.
26 آذرماه امســــال  وز چهارشــــنبه  بــــه نقل از ایســــنا، ر
جســــد یک خانــــواده پنج نفــــری حوالی یــــک گاوداری 
واقــــع در شهرســــتان تویســــرکان پیدا شــــد کــــه طبق 
افغانی  کارگــــر  دو  تاکنــــون،  شــــده  انجام  رســــی های  بر
که یک تن  ونده هســــتند  تبــــار مظنونین اصلی این پر
آنها دســــتگیر شــــده و پلیس در حــــال تکمیل این  از 

است. ونده  پر

4 پروژه راه و شهرسازی در مالیر افتتاح می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده  ای مایر از افتتاح چهار پروژه راه و شهرســــازی 

همزمان با دهه فجر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سید اســــماعیل صفوی زاده با اشاره 
بــــه افتتاح چهار پــــروژه همزمان بــــا دهه فجــــر اظهار کرد: 
ایمن ســــازی نقطه حادثه خیز پیچ سردخانه در محور مایر 
ـ بروجــــرد یکی از این طرح هاســــت که با اعتبــــاری بالغ بر 6 

میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
وی ایمن سازی پیچ پر تصادف روستای مهر آباد را از دیگر 
پروژه های قابــــل افتتاح این اداره در دهه فجر برشــــمرد و 
افزود: اعتبار تخصیص برای این پروژه نیز 454 هزار و 500 

میلیون ریال است.
رئیــــس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســــتان 
، اراک بــــا اعتبار 90  مایر روکش آســــفالت محــــور مایــــر

میلیارد ریال، 11 هــــزار مترمربع طول و 12 مترمربع عرض را از 
دیگر پروژهای افتتاحی در دهه فجر برشمرد.

وی افتتــــاح بیس و آســــفالت خــــط کنــــدرو حاجی آباد به 
طــــول 543 متر طــــول و 700 میلیــــون تومــــان را از دیگر 
پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر در مایر دانســــت و 
خاطرنشــــان کرد: در این زمینه برای 109 نفر نیز اشــــتغال 

ایجاد شده است.

عمارت گلستان و آسیاب های تاریخی مریانج 
در آستانه ثبت ملی

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیس میــــراث فرهنگی، 
گفت:  گردشگری شهرســــتان همدان  صنایع دستی و 
عمارت گلستان و آسیاب های تاریخی مریانج در آستانه 

ثبت ملی هستند.
به گــــزارش هگمتانه، مجیــــد جهانگیری بــــا بیان اینکه 
پل مریانج تــــا چند ماه قبل ثبت ملی هم نشــــده بود و 
با پیشــــنهاد شــــهرداری مریانج در اولویت قرار گرفت و 
مردادماه امســــال ثبت ملی شــــد اظهار کرد: بر اساس 
قوانیــــن آثار و بناهایی که نیازمند مرمت هســــتند، باید 
حتما ثبت ملی شــــوند، بنابرایــــن برنامــــه ای داریم که از 
محل اعتبارات ملی و استانی کار مرمت این پل را انجام 

دهیم.
وی در خصــــوص وضعیت آســــیاب های تاریخی مریانج 
نیز گفت: این آســــیاب ها چهار مورد است که دو مورد از 
آنها سرپاســــت اما دو مورد اوضاع خوبی ندارد و در حال 

تخریب است.
رئیس میــــراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشــــگری 
همدان با بیان اینکه قدمت آسیاب ها به جنگ جهانی 
اول برمی گردد افزود: تاکنون این اثر ثبت ملی نشده که 
باید برای ثبت ابتدا در وهله اول در شورای ثبت استان 
پرونده آنها ارائه و تأیید شود و سپس به وزارتخانه ارسال 

شود و بعد از تصویب، با تخصیص اعتبار مرمت شود.
وی با بیــــان اینکه پیگیــــر تعیین مالکیت آســــیاب ها 
هســــتیم یــــادآور شــــد: بــــه دنبال ایــــن هســــتیم که با 
هماهنگــــی اهالی منطقه این کار انجام شــــود و با مالک 

ارتباط داشته باشیم زیرا آسیاب های خوبی است.
جهانگیــــری با تأکید بر اینکه احتمااًل اوایل ســــال آینده 
این اثر ثبت ملی شــــود یادآور شــــد: باید بتوانیم در کنار 
ثبت این آســــیاب ها، قابلیت آنهــــا را مانند فعال کردن 
آسیاب ها معرفی کنیم تا کاربرد گردشگری داشته باشد.
وی در پایــــان ســــخنانش خاطرنشــــان کــــرد: عمــــارت 
گلســــتان در مریانج که قدمت آن بــــه دوره پهلوی اول 
برمی گردد، بنای تاریخی اســــت که پرونده آن در شورای 

عالی ثبت وزارتخانه در حال ثبت است.

با وجود تامین بخشی از برق استان های همجوار توسط نیروگاه شهید مفتح

مسووالن مالیر به دنبال جایابی 
برای احداث نیروگاه دوم حرارتی همدان !

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: نماینــــده مایر بــــا ابراز 
خرســــندی از آنچــــه خودکفایــــی شهرســــتان مایر در 
تولید برق نام برد، گفت: احــــداث نیروگاه برق در مایر 
سبب خودکفایی منطقه می شود و می تواند بسترهای 
مناســــب بــــرای اســــتفاده از ظرفیت هــــای موجود در 

شهرستان مایر را فراهم کند.
آزادیخواه  گــــزارش هگمتانه، حجت االســــام احــــد  به 
در جمع خبرنگاران با اشــــاره به ســــاخت نیــــروگاه 500 
مگاواتــــی مایــــر این اقــــدام را بســــتری برای توســــعه 
و خودکفایــــی منطقــــه دانســــت و اظهــــار کــــرد: طبق 
، دو  هماهنگی های انجام شده با مدیرعامل برق باختر
نقطه پیشنهادی توســــط فرمانداری ویژه مایر تعیین 
شــــده که پس از تأییــــد نهایی بــــرای احــــداث نیروگاه 

معرفی می شود.
رئیــــس مجمــــع نماینــــدگان اســــتان همــــدان تأکید 
کرد: اجرای این طرح ســــبب خودکفایی منطقه شــــده 
از  اســــتفاده  بــــرای  مناســــب  بســــترهای  می توانــــد  و 

ظرفیت های موجود در شهرستان مایر را فراهم کند.

بــــه نقل از تســــنیم، نماینــــده مردم مایــــر در مجلس 
همچنیــــن با بیــــان اینکه تعیین 5 نقطــــه برای احداث 
نیــــروگاه 500 مگاواتــــی در برخــــی اخبار صحــــت ندارد، 
عنوان کرد: با توجه به رایزنی های انجام شــــده با وزارت 
نیرو و شــــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
، برابر با اســــتانداردهای برق باختر و با عنایت به  کشور
وجود امنیت، وسعت و اقلیم مســــاعد مایر و ارتباط 
، طبــــق مطالعات  این شهرســــتان با 9 اســــتان کشــــور
نهایی بــــرق باختر مقرر شــــد نیــــروگاه 500 مگاواتی در 

مایر احداث شود.
گفتنــــی اســــت کمتــــر از  60 درصــــد بــــرق تولیدی 
نیروگاه شــــهید مفتح در اســــتان همدان مصرف 
می شود و مابقی نیز به اســــتان های دیگر ارسال 
می شــــود و بــــا وجــــود ظرفیــــت 1000مگاواتی برق 
نیــــروگاه حرارتی شــــهید مفتح، ضــــرورت احداث 
نیــــروگاه حرارتــــی دوم اســــتان همــــدان در مالیر 
باوجود همه عوارض زیســــت محیطی و اقتصادی 

مخرب مورد تامل جدی است.

تش سوزی بیش از 3 هکتار از مراتع و باغات  آ
روستای مرادآباد و دهنوی علیا

هگمتانه، گروه شهرستان: بخشدار مرکزی نهاوند اعام 
کرد: بیش از سه هکتار از مراتع و باغات روستای مرادآباد 

مشرف به روستای دهنوی علیا طعمه حریق شد.
به گزارش هگمتانــــه، آیت صالحــــی در توضیح این خبر 
تبیین کرد: غروب روز جمعه 26 دی حوالی ساعت 18:15 
مراتع و باغات روســــتای مرادآباد مشــــرف به روســــتای 
دهنوی علیا طعمه حریق شد. صالحی افزود: به محض 
 دو دســــتگاه خــــودروی آتش نشــــانی و 

ً
اطــــاع ســــریعا

نیروهــــای مردمی به محــــل عزیمت کرده و تــــا جایی که 
امکان تردد خودرو آتش نشانی بود، آتش مهار شد.

وی با بیان اینکه علت آتش ســــوزی هنوز مشــــخص 
نشده و در دست بررسی است، افزود: به علت شرایط 
محیطی و صعب العبور بودن منطقه امکان اســــتفاده 
از خودروی آتش نشــــانی در همه نقاط مقدور نبود که 
با تمــــاس به اداره منابــــع طبیعی و نیروهــــای مردمی از 

پشتیبانی آنها برای مهار کامل حریق استفاده شد.
بــــه نقل از ایســــنا، بخشــــدار مرکــــزی نهاونــــد در پایان 
خاطرنشــــان کرد: در حــــال پیگیری هســــتیم که علت 
آتش سوزی را مشخص کرده و میزان خسارت را برآورد 

 اعام می شود.
ً
کنیم که اطاعات تکمیلی متعاقبا

یست محیطی  هشدارهای ز
برای  احتمال حمله گرگ ها در رزن

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظــــت 
زن هشــــدار داد: با توجه به قرار داشتن  محیط زیست ر
در فصــــل زمســــتان، بــــرودت هــــوا و کاهــــش طعمــــه، 
احتمال نزدیک شــــدن گرگ به جوامع انســــانی و حمله 

است. زیاد  احشام  و  شهروندان  به 
بــــه گــــزارش هگمتانه، رضا گوهــــری افــــزود: چهار مورد 
حمله گرگ از ابتدای ســــال جاری تاکنون در شهرستان 
رزن گزارش شــــده کــــه در ایــــن حمله هــــا چندین رأس 

شدند. تلف  گوسفند 
کــــرد: این حمله ها در حواشــــی روســــتاهای  وی اضافه 
مرکزی  بخش  در  »جاورســــجین«  »سیراب«،»یوشانلو«، 
آبــــاد« درگزین رخ داده و گــــرگ به گله های  زن و »نظام  ر
کرده  حملــــه  ضعیف  چوپــــان  و  نگهبــــان  ســــگ  بدون 

است.
زن بیان کرد: برخی  رئیس اداره حفاظت محیط زیست ر
از افراد پیر و کودکان بــــه عنوان چوپان  از روســــتاییان 
تــــوان رویارویــــی و مقابله با  آنها  که  اســــتفاده می کنند 
حملــــه گرگ را ندارنــــد و گرگ به راحتی اقــــدام به دریدن 

می کند. گوسفندان 
گله هــــا دارای چوپان  ایــــن قبیــــل  کــــرد:  گوهــــری بیان 
ضعیف و ناتوان بافاصله پس از دور شــــدن از روســــتا 

می گیرند. قرار  گرگ ها  حمله  و  هدف  مورد 
از ابتدای سال  گفت: اداره حفاظت محیط زیســــت  وی 
اقــــدام به اطــــاع رســــانی و هشــــدار دربــــاره حمله گرگ 
کــــرده و آموزش های الزم به فرمانداری ها، بخشــــداران، 
شــــهرداران و دهیاران برای پیشــــگیری از بروز هر گونه 

حمله و آســــیب به جوامع انسانی داده می شود.

کرد:  رئیــــس اداره حفاظت محیــــط زیســــت رزن اضافه 
همچنیــــن از ظرفیت امام جماعت و روحانیون نیز برای 
آموزش و هشدار به روستانشینان استفاده می شود و 

آنها در مســــاجد در این باره روشنگری می کنند.
گونه  اتاف  زیســــت  محیط  رویکرد  کرد:  تصریح  گوهری 
بــــرای پیشــــگیری از حمله نیســــت چراکــــه وجود  گرگ 
این گونه برای تنظیم زیســــت بــــوم چرخه حیات وحش 
ضروری اســــت بنابراین رعایت توصیه های و هشدارها 

کید محیط زیست است. توسط مردم بســــیار مورد تأ
وی گفت: یکی از علل اصلی نزدیکی گرگ به روســــتاها 
دفن غیر اصولی پســــماندها به ویژه الشــــه حیوانات و 
طیور اســــت بنابراین در صورت بروز تلفات به خصوص 
در مرغداری هــــا بایــــد الشــــه ها را بــــه صــــورت اصولی و 

کرد. دفن  بهداشتی 
رئیــــس اداره حفاظــــت محیط زیســــت رزن اســــتفاده از 
چوپان و ســــگ نگهبان قوی، توجه بــــه محل نگهداری 
گوســــفندان از جمله محصور بــــودن این مکان و کوتاه 
نبودن دیــــوار آغل را از جمله موارد ضروری برای مصون 

دانست. گرگ  چنگال  از  گوسفندان  ماندن 
آزار و اذیت گونه  کید کرد: مــــردم نیز بایــــد از  گوهــــری تأ
گرگ به خصوص در زمان زاد و ولد و جفت گیری و جدا 

کنند. پرهیز  مادر  گرگ  از  توله ها  کردن 
وی ادامه داد: برخی برای به دست آوردن گونه جدیدی 
با عنوان »گرگاس« اقدام به ســــرقت توله گرگ و فراهم 
کردن زمینه جفت گیری گرگ و ســــگ می کنند در حالی 
که گرگاس به هیچ وجه مناســــب نگهبانی گله نبوده و 
به مراتب برای احشــــام و مردم خطرناک تر از گرگ است.

2 شهرســــتان رزن و بهار اســــتان  به نقــــل از ایرنا اهالی 
همدان از اوایل ســــال 90 تاکنــــون چندین نوبت مورد 

اند. گرفته  قرار  گرگ  حمله  و  هجوم 
 2 94 گــــرگ در ســــه نوبــــت وارد  اواســــط تیرماه ســــال 
روســــتای تخــــت و مابــــداغ از توابــــع بخش ســــردرود 
شهرســــتان رزن شــــد و در 2 حادثه که در دو روز متوالی 
رخ داد گــــرگ از ناحیه گردن و صورت یک دختر و پســــر 
حــــدود چهارســــاله را در این 2 روســــتا زخمی کــــرد که با 

حضور به موقع اعضای خانواده گرگ متواری شــــد.
همچنیــــن در ســــانحه ســــوم کــــه بــــرای دومین بــــار در 
روســــتای مابــــداغ رخ داد یک قاده گــــرگ قصد حمله 

به یــــک پــــدر و فرزند را داشــــت که بــــا هیاهــــو و حضور 
گذاشت. فرار  به  پا  گرگ  همسایه ها 

نیــــروی انتظامی شهرســــتان بهار نیز اواخــــر بهمن ماه 
سال 94 جســــد یک مرد 30 ساله را در حواشی روستای 
آباد کشــــف کرد که طبــــق بررســــی های صورت  رســــول 
گرفتــــه این مــــرد طعمه حیوانــــات درنده شــــده بود به 
گونه ای که تنها بخشــــی از نیم تنه بــــدن آن باقی مانده 

بود.
در مورد دیگری نیز گــــرگ در 2 نوبت در تاریخ 19 خرداد 
95 اقــــدام به حمله به 2 کودک خردســــال در روســــتای 
عمان از توابع بخش قروه درجزین شهرستان رزن کرد.

گرگ با حمله  96 یک قاده  همچنین شهریور ماه سال 
به گله گوسفندان در حاشــــیه روستای جامشلو بخش 

مرکزی شهرســــتان رزن 2 رأس از آنها را تلف کرد.
40 گونه   ، طبق مطالعات صورت گرفته در سه دهه اخیر
، 181 گونــــه پرنده، 43 گونه خزنــــده، 39 گونه  پســــتاندار
ماهی و چهار گونه دو زیســــت در مناطق حفاظت شده 

است. شده  شناسایی  همدان 
اســــتان همــــدان دارای 12 منطقــــه شــــکار ممنــــوع و 6 
منطقــــه حفاظت شــــده اســــت و شهرســــتان بهــــار در 
مسیر اســــتان های غربی کردستان و کرمانشاه و در 15 

دارد. قرار  همدان  استان  مرکز  کیلومتری 
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جلیلوند: 3 کیلومتر لوله گذاری در 
خیابان های اطراف میدان رسالت و بلوار 

9 دی و بلوار شهید مطهری انجام شده 
تا از طریق آن آب های سطحی به سمت 

غ هدایت  رودخانه پشت پمپ بنزین فرو
شود.

استان

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان:  اجرای روکش آســــفالت 
معابر منطقه دو با حجم صورت گرفته در 10 سال اخیر بی 

سابقه بوده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، به گفتــــه عباس صوفی شــــهردار 
همدان، اجرای روکش آســــفالت و اصاح وضعیت معابر 
شهر در رأس درخواست های شهروندان از شهرداری قرار 
دارد و به همین دلیل شــــهرداری همــــدان، پروژه روکش 
آسفالت در سطح وسیع را یکی از اولویت های برنامه های 

خود قرار داده است.
شهرداری منطقه دو به عنوان یکی از مناطق مهم شهری 
نیز به ایــــن مهم توجــــه کرده و توانســــته در طــــول 9 ماه 
نخست ســــال جاری بیش از 50 هزار تن آسفالت ریزی در 
معابر این منطقه داشــــته باشــــد که در طول 10 سال اخیر 

بی سابقه محسوب می شود.
10 هزار تن آسفالت برای لکه گیری معابر فرعی و محات و 
40 هزار تن برای اجرای روکش آســــفالت اساسی در معابر 
اصلی سطح حوزه نیز از برنامه های شهرداری منطقه دو تا 

پایان سال جاری است.
یکی دیگر از گایه های شــــهروندان ســــاکن در منطقه دو 
آب گرفتگی در برخی معابر این منطقه اســــت که مدیریت 
این منطقه طی یک عملیــــات اجرایی کوتاه مدت اقدام به 

رفع آن کرد تا رضایت شهروندان را کسب کند.
جلیلوند: آمار بی سابقه در 10 سال اخیر �

مدیر منطقه دو شهرداری همدان حجم عملیات روکش 
آســــفالت 9 ماه اخیر ســــطح حــــوزه اســــتحفاظی منطقه را 
بیش از 50 هزار تن اعام کرد و آن را در مقایســــه با 10 سال 

گذشته بی سابقه دانست.
حامــــد جلیلوند با اعــــام این خبر توضیــــح داد: با توجه به 
شــــیوع ویروس کرونا در ســــال جاری با تــــاش مجموعه 
شهرداری منطقه دو و همکاری سازمان عمران توانستیم 
حجــــم عملیــــات روکش آســــفالت در ســــطح حــــوزه را با 
افزایش 35 درصدی نسبت به سال گذشته، یعنی به 50 

هزار تن در 9 ماه اول برسانیم.
وی هزینــــه صرف شــــده در حوزه آســــفالت را 250 میلیارد 
ریال اعام کرد و گفت: با توجه به آمار عملکرد ســــال های 
گذشته، اجرای روکش آسفالت امسال شهرداری منطقه 
دو از لحاظ حجمی نســــبت به 10 سال اخیر بی سابقه بوده 

است.
توجه به کیفیت در کنار کمیت �

جلیلوند کیفیت اجرای روکش آسفالت را در کنار کمیت 
آن از نکات مهم و مورد دقت و توجه شهرداری منطقه دو 
برشمرد و تصریح کرد: در عملیات روکش آسفالت سطح 

حوزه، زیرســــازی محل اجرای آســــفالت و تراکم آن توسط 
آزمایشگاه های معتبر مورد تأیید شهرداری، تحت نظارت 
کارشناسان شــــهرداری منطقه و سازمان عمران آزمایش 

می شود.
مدیــــر منطقه 2 شــــهرداری همــــدان نتایــــج آزمایش های 
بــــا 95 درصــــد  را  آســــفالت ریزی های ســــطح منطقــــه دو 
مطلوبیت عنوان کرد و افزود: ایــــن درصد رقم باال و مورد 

تأیید در زمینه کیفیت آسفالت ریزی است.
10 هزار تن آسفالت برای لکه گیری �

بخــــش  دو  بــــه  را  آســــفالت  روکــــش  اجــــرای  جلیلونــــد 
آســــفالت ریزی اساســــی و لکه گیری تفکیک کرد و خبر از 
اختصاص 10 هزار تن آسفالت برای لکه گیری معابر فرعی 
و محــــات و 40 هــــزار تن برای آســــفالت ریزی اساســــی در 

معابر اصلی سطح حوزه داد.
وی در این باره توضیح داد: کوچه ارکیده، بنفشــــه، میخک 
، کوچه رفاه 8 واقع در کوی  و اقاقیا واقع در کــــوی امیرکبیر
شهید بهشــــتی، کندرو بلوار شــــهید مطهری، کوچه پرتو 
، طراوت، بهاران،  واقع در بلــــوار 15 فروردین، خیابان مهــــر
بدیع الحکما، گل و نگارستان واقع در کوی پردیس، بلوار 
محمدیه، خیابان رازی جنب بیمارســــتان بعثت، خیابان 
نایب احمــــد، بلوار 9 دی، کوچه کنعان و شــــقایق واقع در 
بنی هاشــــم، کوچه شــــهید ارزانفود واقع در جنب خیابان 
تختی، کوچه مشــــکی واقــــع در حصار حاج شمســــعلی و 
مانند این تنها بخشی از معابری هستند که در سال جاری 

روکش آسفالت آن صورت گرفته است.
اولویت با معابر آسیب دیده �

جلیلوند تعیین اولویت بندی عملیات های آسفالت ریزی 
در نقاط مختلف سطح حوزه استحفاظی منطقه را فرسوده 
و کهنه و آسیب دیده بودن آسفالت معابر اصلی با تأیید 
معاونت فنی و عمرانی شــــهرداری منطقه عنوان کرد و در 
ادامه گفت: در معابر فرعی نیز اجرای آســــفالت بر اساس 
بررسی و مشــــاهدات میدانی کارشناســــان منطقه و یا بنا 
به درخواست اهالی محل و یا بعد از حفاری دستگاه های 
خدمات رســــان انجام می گیــــرد و همچنیــــن حفاری های 
ایجاد شده در معابر و خیابان ها نیز در اسرع وقت توسط 
گروه های آســــفالت کارگاه امانی معاونت خدمات شهری 

و اجرایی منطقه لکه گیری می شود.
مهار آب های سطحی �

مدیــــر منطقه 2 شــــهرداری همــــدان با اشــــاره بــــه اجرای 
عملیات جمع آوری آب های ســــطحی و لولــــه گذاری بلوار 
شــــهید مطهری و 9 دی گفت: این پروژه یکی از مهم ترین 
اقدامــــات در حــــوزه مهــــار آب های ســــطحی اســــت که بر 
اســــاس مشــــاهدات اخیر با اجرای این طرح مشــــکل آب 

گرفتگی معابر در این محدوه مرتفع شده است.
جلیلوند بــــا اعام این کــــه عملیات حفــــاری و لوله گذاری 
در ایــــن پروژه بــــه اتمــــام رســــیده اســــت و در این فصل 
آب گرفتگی معبر در این محدوده اصاح شده، ادامه داد: 
هم اکنون پروژه در مرحله بتن ریزی تونل های حفر شــــده 
در بلوار شــــهید مطهری قــــرار دارد و تا آخر ســــال به پایان 

می رسد.
وی اعتبــــار عمرانی این پــــروژه را 130 میلیــــارد ریال عنوان 
کرد و گفــــت: 3 کیلومتر لوله گذاری در خیابان های اطراف 
میدان رســــالت و بلوار 9 دی و شهید مطهری انجام شده 
تا از طریق آن آب های ســــطحی به ســــمت رودخانه پشت 

پمپ بنزین فروغ هدایت شود.
نحوه اجرای پروژه �

مدیــــر منطقه دو شــــهرداری همدان به نحــــوه اجرای این 
پــــروژه پرداخت و تصریــــح کرد: این پــــروژه از میدان 9 دی 
آغــــاز و به بلوار شــــهید مطهری به ســــمت رودخانه جنب 
مزداگینــــه ختم می شــــود که ابتــــدا با عملیــــات حفاری در 
سنگ های ســــخت به شــــکل تونل صورت پذیرفت و با 
اجرای لوله گذاری و تثبیت تونل ها توســــط اجرای بتن به 

سرانجام می رسد.
جلیلوند افــــزود: از نکات قابل توجه در این پروژه می توان 
بــــه صرفه جویــــی در هزینه ها، زمــــان و ســــختی حفاری در 
ســــنگ های ســــخت اشــــاره کرد که با تعیین راهکارهای 

مناســــب از حفاری به طول 600 متر جلوگیری شــــد که در 
نتیجه در زمان و هزینه صرفه جویی گردید.

مدیــــر منطقــــه دو شــــهرداری همــــدان از اجــــرای بیش از 
7000 متــــر جدول گذاری نهری در جهــــت هدایت آب های 
ســــطحی در منطقه خبــــر داد و افــــزود: از آن جا که کاهش 
خطرپذیــــری شــــهر در مقابل ســــیاب یکــــی از پروژه های 
مهم در شــــهرداری اســــت، با احداث و ترمیم نهری سعی 
در جمع آوری و هدایــــت اصولی آب هــــای روان داریم تا به 
ایــــن طریق بتوانیم گامی در کاهش آســــیب های ناشــــی 
از آن برداریــــم. از این رو شــــهرداری منطقــــه دو پروژه های 
، بلوار شهیدان مصیب  اجرای نهری خیابان شــــهدا، عمار
، بلوار محمدیه و 9  مجیدی و صیاد شــــیرازی، خیابان گلزار

دی، خیابان نایب احمد و چندین معبر در کوی محمدیه 
را در دستور کار قرار داد و به پایان رساند.

جلیلوند هــــدف از اجرای ایــــن پروژه هــــا را هدایت و دفع 
آب های ســــطحی، کنترل روان آب ها و ارتقای سطح کیفی 
، ارتقای سطح بهداشت محیط زندگی  و ایمنی معابر شهر
و جلب رضایت شــــهروندان عنوان کرد و در ادامه گفت: 
افزایش کیفیت زندگی شــــهروندان یکی از شاخص های 
رضایــــت از عملکــــرد شــــهرداری ها بوده که ســــاماندهی 
، ارتقای  هدایت آب های سطحی، سهولت در عبور و مرور
ســــطح ایمنی معابر و مدیریت به هنگام بحران در شرایط 
جوی نامناســــب از برنامه های مهم شــــهرداری محسوب 

می شود.

استاندار همدان:

تداوم محدودیت تردد شبانه در همدان و مالیر
، اسدآباد و فامنین در وضعیت آبی همدان، بهار

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: اســــتاندار همــــدان گفت: 
محدودیت تردد شــــبانه از ســــاعت 21 تا چهــــار بامداد با 
هدف کاهش دورهمی های خانوادگی و شیوع کرونا در 2 

شهرستان  همدان و مایر ادامه دارد.
به گزارش هگمتانه، ســــید سعید شــــاهرخی روز شنبه در 
ستاد استانی مقابله با کرونا از شهروندان خواست بدون 
ورود پلیس و اعمــــال قانون، محدودیت های پیش بینی 
شــــده را جدی بگیرند. وی بیان کرد: اعمــــال محدودیت 
تردد شبانه در کاهش رفت و آمدها و مهمانی ها تأثیرگذار 
بوده است و رفع این محدودیت احتمال افزایش بیماران 

کرونایی در استان را بیشتر می کند.
اســــتاندار اضافه کرد: همکاری مردم ســــبب کنترل روند 
رو بــــه رشــــد ویروس کرونــــا در اســــتان همــــدان و عبور 
از شــــرایط ســــخت ایــــن بیماری شــــد و هم اینــــک چهار 
، اســــدآباد و فامنیــــن که نیمی  شهرســــتان همدان، بهار
از جمعیــــت را در خــــود جــــای داده انــــد در وضعیت آبی 

کرونایی قرار دارند.
وی بیان کرد: همــــه فعالیت ها در این شهرســــتان ها با 
رعایت شــــیوه نامه های اباغی صــــورت می گیرد که امید 
مــــی رود ســــاکنان در 6 شهرســــتان دارای وضعیــــت زرد 
کرونایی نیز بتوانند با رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی 
کید  در شــــرایط عادی قرار بگیرند. اســــتاندار همــــدان تأ
کــــرد: همچنــــان خطــــر ابتا بــــه ویــــروس کرونــــا حتی در 
شــــهرهای دارای وضعیت آبی رفع نشــــده اســــت و این 
وضعیت شــــکننده بوده یعنی در صورت بی توجهی به 
دســــتورالعمل های بهداشــــتی و عادی انگاری، احتمال 

بازگشت به شرایط زرد و قرمز کرونایی وجود دارد.
شاهرخی از مسؤوالن دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
به عنوان متولی سامت اســــتان خواست در صورت بی 
توجهی افراد به مؤلفه های بهداشــــتی و تهدید ســــامت 
عمومی نســــبت به مستند ســــازی و معرفی فرد متخلف 
به مرجع قضایی اقدام کنند. اســــتاندار همدان با قدردانی 
از همــــکاری ائمه جمعــــه و جماعات در همراهی با ســــتاد 
کرونا تأکید کرد: مهمترین آیین ها و مراسم  دینی مذهبی 
به علت جلوگیری از شــــیوع ویــــروس کرونا برگزار نشــــد 
بنابراین نباید عده ای با برگزاری مراســــم زمینه ساز شیوع 

این ویروس شوند.

حضور در مدارس اجباری نیست �
شــــاهرخی درباره بازگشــــایی مدارس نیز گفت: اجباری به 
حضور دانش آموزان پایه اول و دوم دبســــتان در مدارس 
نیســــت چراکه نباید اجازه بدهیم سامت دانش آموزان 
و خانواده هــــا به خطر بیفتد بنابرایــــن همچنان می تواند از 

شبکه مجازی برای آموزش استفاده کرد.

ســــردار فرجی: دفاتر پیشــــخوان متهم نخســــت  �
ع کرونا شیو

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
هــــم گفت: افزایش ازدحــــام و تجمع در دفاتر پیشــــخوان 
مهمترین علت شــــیوع کرونا در این استان است و برای 
کاهش ســــرایت پذیری کرونا در این اماکــــن باید تدبیری 

اندیشیده شود.
ســــردار مهــــدی فرجــــی اظهار کــــرد: افرادی کــــه نگران 
وس  ویر این  کنتــــرل  برای  باید  هســــتند  ونا  کر شــــیوع 
نســــبت به پیشــــگیری از ازدحام در دفاتر پیشــــخوان 
شــــدن  نزدیک  با  همچنین  کرد:  اضافه  وی  کنند  اقدام 
به پایان ســــال برخــــی از مراکز عرضه پوشــــاک اقدام به 
وش فــــوق العاده و بــــا تخفیف لباس کــــرده اند که  فر
آنها ســــبب ازدحام مردم در این مراکز خرید  این اقدام 
کرد: طبق سرکشی های صورت  شده اســــت. وی بیان 
در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایت  وضعیت  گرفته 
است  کننده  نگران  تویســــرکان  و  مایر  شهرســــتان   2
ونایی  کر و هم اینــــک حدود نیمــــی از مرگ و میرهــــای 

است. مایر  به  مربوط 
ســــردار فرجی دربــــاره ابتای تعدادی از اعضــــای یک گروه 
جهادی همدان به ویروس کرونا گفت: این گروه جهادی 
با هواپیما راهی سیســــتان و بلوچستان شدند و پیش از 

اعزام ابتای سه تن از آنها به این ویروس محرز شد.
وی افزود: کارهــــای درمانی الزم بر روی مبتایان صورت 
گرفت و بقیه تیم راهی سیســــتان و بلوچســــتان شدند 
همچنیــــن افرادی که پس از ورود به این اســــتان مبتا 
شــــدند نیز با همکاری ســــپاه اســــتان مقصــــد قرنطینه 

شدند.
وی اضافــــه کــــرد: این گــــروه جهادی پنجشــــنبه شــــب 
گذشــــته بــــه همــــدان رســــیدند کــــه در گفــــت و گــــو با 
مســــؤوالن دانشگاه آزاد اســــامی، این تیم 55 نفره در 
حمیدرضا  ســــرهنگ  شــــدند.  قرنطینه  فــــدک  مجموعه 
ســــعیدزاده معاون عملیــــات انتظامی اســــتان همدان 
نیــــز گفت: به دنبــــال اعمال محدودیت هــــای ترافیکی 
ناشــــی از ویــــروس کرونا 34 هزار دســــتگاه خودرو وارد 
از ورود  27 هزار دستگاه پیش  استان شدند همچنین 

شدند. داده  بازگشت 

: ازســــرگیری همــــه فعالیت ها در مناطق  � نادری فر
آبی

سخنگوی ســــتاد کرونای اســــتان همدان نیز گفت: هم 

، اسدآباد و فامنین  اینک چهار شهرســــتان همدان، بهار
در وضعیت آبی کرونایی و 6 شهرســــتان استان همدان 

نیز در وضعیت زرد قرار دارند.
مهرداد نادری فــــر افزود: در وضعیت آبی همه مشــــاغل 
و امــــورات بــــه حالت اولیه بــــاز می گردد و همــــه صنوف و 
مشــــاغل با رعایت اصول و شیوه نامه ها فعالیت خود را از 
سر می گیرند. وی با بیان اینکه در وضعیت آبی باید همه 
کارمندان در سر کار حضور یابند تأکید کرد: در این شرایط 

همچنان تجمع و گردهمایی دارای محدودیت است.

حیدری مقــــدم: دورهمی عامــــل 75 درصد موارد  �
ابتال به کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز گفت: برگزاری 
دورهمی و مهمانی عامل 75 درصد موارد ابتا به ویروس 
کرونا در 2 هفته گذشــــته در این اســــتان بوده و روند رو به 
رشــــد این مؤلفه نگرانی جدی دانشــــگاه علوم پزشــــکی 

است.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد 
دورهمی هــــای خانوادگی و نزدیک شــــدن به عیــــد نوروز 
و دید و بازدیدهــــای نوروزی باید از هم اکنون نســــبت به 

پرهیز از دورهمی ها اطاع رسانی صورت گیرد.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: تصمیم 
به بازگشــــایی مدارس از دیگر دغدغه های مهم دانشگاه 
علوم پزشــــکی اســــت چرا که در دوران بازگشایی مدارس 

شاهد افزایش شمار مبتایان به کرونا بودیم.
حیــــدری مقدم اضافه کــــرد: همچنین مدارس اســــتان در 
حال حاضر از امکانات و ظرفیت های بهداشــــتی الزم برای 
پذیرش دانش آموزان برخوردار نیستند به عنوان مثال با 
توجه به برودت هوا و بستن در کاس ها، تهویه مناسبی 

برای کاس درس در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 250 بیمار در بیمارســــتان 
بســــتری هســــتند بیان کرد: مجمــــوع بیمــــاران کووید 19 
بســــتری در بیمارســــتان های این اســــتان از ابتدای همه 
گیری ویروس تاکنون 9 هزار و 963 نفر اســــت که 17 هزار 
و 829 بیمار مبتا به کووید 19 نیز از طریق مراکز 16 ساعته 

شناسایی شدند.
رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا افــــزود: آمار 
بیماران مثبت و مشــــکوک بســــتری در بیمارستان های 
استان همدان در روز جمعه هشت نفر بوده که 39 بیمار 

نیز با مراجعه به مراکز سرپایی استان شناسایی شدند.
حیــــدری مقدم ادامــــه داد: همچنین شــــمار جانباختگان 
قطعی این بیماری از ابتدای همــــه گیری ویروس تاکنون 

در استان همدان به یک هزار و 438 نفر رسید.

پرداخت 30 درصد تعهدات ارزی شرط خروج از تعلیق بازرگانان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشــــاره به تعلیق 
برخــــی از کارت های بازرگانی اســــتان به دلیــــل پرداخت نکردن تعهــــدات ارزی گفــــت: بازرگانان با 

پرداخت 30 درصد از تعهد خود می توانند از تعلیق خارج شده و به فعالیت ادامه دهند.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا متین روز شنبه اظهار کرد: از 358 فقره کارت بازرگانی معتبر استان 

148 فقره مشمول تعهد ارزی در سال های 97، 98 و تا پایان خرداد 99 است.
وی گفــــت: صاحبان ایــــن کارت ها مبلغ 176 میلیــــون و 642 هزار و 584 دالر تعهــــد ارزی حاصل از 

صادرات دارند که باید به چرخه اقتصاد برگردانند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان تصریح کرد: 53 فقره از کارت های تعلیق 
شده در بخش بازرگانی و 95 فقره در بخش تولیدی است.

به گفتــــه متین تاکنون 18 بــــازرگان به طور کامل بدهی خــــود را پرداخت کــــرده، 78 مورد هم هیچ 
پرداختی نداشته اند و بقیه نیز به بخشی از تعهدات ارزی خود عمل کرده اند.

متین با بیان اینکه 45 کارت بازرگانی در استان تعلیق شده است تأکید کرد: این کارت ها مربوط به 
تولیدکنندگان نیست و تمام تعلیق شده ها در بخش غیرتولیدی است.

رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان همدان گفت: به تازگی در راستای حمایت 

زی نامه ای از ســــازمان توســــعه تجارت اباغ شد و به طور  از صادرکنندگان مشــــمول تعهد ار
کارت های تعلیق شــــده بتوانند بــــه فعالیت خود  کردیم تا صاحبان  گســــترده اطاع رســــانی 

دهند. ادامه 
بــــه نقل از ایرنا، رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و تجارت همدان با اشــــاره بــــه اینکه 232 نفر 
شــــخص حقیقی و حقوقی در سراســــر کشــــور به علت عدم ایفای تعهدات ارزی به قوه قضائیه 
معرفی شــــده اند افزود: تنها یک مورد از اســــتان همدان بود و ما نهایت همکاری و مساعدت 

داریم. بازرگانان  با  را 

علل فرار شاه
محمد جواد بیات  �

پویش تصمیم گیری و اجرای سیاست خارجی ایران 
در 15 سال آخر ســــلطنت محمدرضا شــــاه روندی را 
طی کرد که تأثیر پذیــــرش از نظام بین الملل و ایاالت 
متحده امریــــکا به عنــــوان بازیگر اصلی آن نســــبت 
به ســــایر عوامــــل درونی و برونــــی روز به روز بیشــــتر 
می شد. تبعیت از سیاست جهانی امریکا بر افزایش 
نقش دســــت نشــــاندگی دولت ایران افزود و نقش 
تأثیرگــــذاری عناصــــر ملی بــــر پویش تصمیــــم گیری 
سیاست خارجی را کاهش داد. برخورداری محمدرضا 
شــــاه از حمایت های همــــه جانبه امریــــکا همچنین 
باعث شــــد که وی همانند ســــایر نخبگان سیاسی 
ناکارآمــــد از حقایق عریانی که در محیــــط داخلی ایران 
در حال شــــکل گیری بود غافل بمانــــد. در تحوالت 
سیاســــی اجتماعی ایران در ایــــن دوران می خوانیم: 
بــــی تردید سیاســــت کاریزمایی و آشــــتی ناپذیر امام 
خمینــــی)ره( در بحرانی تر کردن پویش تصمیم گیری 
شخص شــــاه و نخبگان سیاسی رسمی ایران نقش 
تعیین کننده ای داشــــت. همچنین حرکت توده ای 
و فراگیر مردم در مخالفت با سیاســــت های رژیم شاه 
و اوج گیری جو بدبینی نسبت به تمام اقدامات شاه 
هرگونــــه اقدام و تصمیــــم گیری برای مهــــار انقاب را 
بی اثر ســــاخته بود. نخســــتین گام قیام و مبارزه امام 
با رژیم وابســــته شــــاه را که منجر به فرار شاه و سقوط 
حکومــــت پهلوی در بهمــــن 57 گردیــــد می توان در 
هفت مورد خاصــــه نمود. اول، گســــترش بیداری و 
گاهی در میان قشرهای وســــیع از مردم مسلمان و  آ
. دوم، افشاگری  ایرانیان غیور در زمینه سیاسی کشور
و نمایاندن ماهیت رژیم ضد اســــامی شــــاه. ســــوم، 
توجه نمودن مردم به خطرهای ناشــــی از وابســــتگی 
. چهارم، هوشیاری  رژیم شــــاه به قدرت های جهانخوار
در زمینه خطــــر پنهانی صهیونیســــم. پنجــــم، ایجاد 
امید به پیروزی و شکستن افســــانه ای قدرت شاه و 
ساواک. ششم،کشــــانیدن مردم به صحنه سیاسی 
، و حضور توام با هوشــــیاری مردم در مسائل  کشــــور
جــــاری و از بیــــن بردن حالــــت بی تفاوتی نســــبت به 
. هفتم، ایجاد وحدت کلمه،  مسائل سرنوشت ســــاز
علیرغم عوامل تفرقه و توطئه و کارشــــکنی های رژیم 
منحوس پهلوی. ســــوال اصلی آن که علل فرار شاه 
چــــه بود؟ می توان بــــه نکات محوری پنج گانه اشــــاره 
نمــــود. 1- عمده تریــــن هدف شــــاه تحکیــــم قدرت 
ســــلطنت به عنوان محور اصلی سیاست رژیم بود و 
خود شکار دامی شد که شــــخصا آن را گسترده بود و 
زمینه فرار او را فراهم ساخت. 2- جو اختناق، سرکوب، 
شکنجه، ســــیاه چال ها، کشــــتار بیرحمانه مردم که 
ملت را به ســــتوه آورد. 3 - ائتاف گروه های مختلف 
اجتماعی، احزاب و ســــازمان های سیاسی در یک خط 
مشــــی مشــــترک و هدف واحد حول محــــور رهبری 
امام خمینی قدس سره شــــریف 4 - راهپیمایی های 
، تاسوعا، عاشورا، اربعین  میلیونی روز عیدسعید فطر
و مناســــبت های دیگــــر 5 - شــــاه با از دســــت دادن 
نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی برای انجام سرکوب 
، از قدرت تهدید الزم محروم ماند. لذا  کامل و بیشــــتر

فرار را بر قرار ترجیح داد.
هر چندعده ای معتقدند اگر سیاســــت حقوق بشــــر 
کارتر نبود شــــاه ســــقوط نمی کرد! بی شــــک برای پی 
بردن بــــه میزان نقش سیاســــت حقوق بشــــر کارتر 
در ســــقوط شــــاه تنها مطالعه ســــاده جریان انقاب 
اســــامی از ســــال 1342-1357 کافی اســــت، و تنها 
کسی می تواند به این تحلیل دل ببندد که یا چشم بر 
واقعیت های عینی انقاب اسامی مردم ایران ببندد، 
و یا قصد کوچک جلوه دادن این پدیده بزرگ تاریخی 
سیاســــی معاصر را داشــــته باشــــد، و یا بخواهد طبق 
، همه ظهورها و  سیاســــت اغواگرانه قدیمی استعمار
سقوط را به دســــت معجزه گر استکبار نسبت دهد. 
نکته حائز اهمیت آنکه اصوال تز فضای باز سیاســــی 
که آن همه برایش معجزه ســــاخته شــــده، چیزی جز 
یک شــــعار وآن هم در یک مدت کوتاه نبود، شــــاه در 
اوج خشونت و شــــکنجه، زندان و کشتارهای دسته 
جمعی که تا روزهای آخر عمر رژیم ادامه داشت، مورد 
حمایت کارتر و کاخ ســــفید بوده اســــت. برژینسکی 
که خود از مقامــــات عالی رتبه کاخ ســــفید بود. فرار و 
سقوط شــــاه را معلول فقدان قاطعیت و ضعف وی 
در تصمیم گیری می دانســــت. برخورداری محمدرضا 
شــــاه از حمایت های همــــه جانبه آمریــــکا هم چنین 
باعث شد که وی همانند سایر نخبگان سیاسی ناکار 
آمد از حقایق عریانی که در محیط داخلی ایران در حال 
شــــکل گیری بود. غافل بماند. زمانــــی که میلیون ها 
نفــــر در راهپیمائی علیه محمدرضا شــــاه بــــه خیابان 
آمدند او فهمید که هیچ پشتوانه و پایگاهی در میان 
مردم نــــدارد، برای خروج از بن بســــتی که در آن گرفتار 
شــــده بود راهی جز قبول شکســــت و فرار از کشــــور 
نداشت. شاه در مصاحبه ای کوتاه گفت: مدتی است 
احســــاس خســــتگی می کنم و احتیاج به استراحت 
دارم. اما در جهت پیشــــگیری از خطــــرات احتمالی به 
ظاهر به رهبران جبهه ملی روی آورد و شــــاپور بختیار 
را بــــه نخســــت وزیری منصــــوب و عنان قــــدرت را به 
وی ســــپرد و در 26 دی 1357 بــــه همراه همســــرش 
ایــــران را به مقصد آســــودان مصر ترک کرد. شــــادی و 
شادمانی سراسر کشور را فرا گرفت. هر چند فرزندان 
وی از مدت ها قبل کشــــور را ترک کرده بودند. شــــاه 
اطمینان داشــــت که در این فرار مفتضحانه برگشتی 
در کار نیســــت. لذا بخش زیادی از امــــوال مردم را در 
قالب بیش از 50 میلیــــون دالر ارز نقدی) آنروز ( 400 
صندوق پر از جواهرات وتاج های ســــلطنتی که بیش 
از صدها میلیون دالر ارزش داشــــت با خود از کشور 
خــــارج کرد. حامیــــان اروپایی و ایــــاالت متحده آمریکا 
نیز دانســــتند که هیچ پشــــتوانه مردمی، راه و امکان 
نجات کشتی شکسته شــــاه وجود ندارد لذا آنها نیز 
دســــت از حمایت او برداشــــتند. به نظر می رسد این 
سرنوشــــت مختوم تمام نظام های اقتدارگر و دست 
نشــــانده ای اســــت که به حاکمیت قانون بی اعتنا و 

فاقد مشروعیت مردمی می باشند.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی

اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو یادداشت میهمان
با حجم بی سابقه در 10 سال اخیر

مدیر منطقه دو شهرداری همدان:
 اجرای روکش آسفالت معابر منطقه دو با حجم عملیاتی50000 تن در 10 سال اخیر بی سابقه است

با بهره گیری  از پلیمر آنتی استریپر

آسفالت پل سردار همدانی مستحکم تر می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل 
ســــازمان عمــــران و بازآفرینــــی فضاهای 
گفــــت:  همــــدان  شــــهرداری  شــــهری 
آسفالت پل سردار همدانی با بهره گیری 
از پلیمر آنتی اســــتریپر در مقابل سرما و 
رطوبت مقاوم تر و مستحکم تر می شود.

به گــــزارش هگمتانه، احســــان صباغی 
بیان کرد: استفاده از پلیمر آنتی استریپر 
در فرآینــــد تولیــــد آســــفالت بــــه جهت 
مخلوط شدن سریع با قیرباعث ا فزایش 

چسبندگی قیر به سنگدانه ها می شود.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری همدان ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: ما 
در کارخانه آسفالت با استفاده از پلیمر آنتی استریپر ضمن 
افزایش چســــبندگی قیر به مقاومت باالی آســــفالت در 
مقابل شن زدگی دست پیدا کردیم و این محصول از ترک 

خوردگی حرارتی و انقباضی آسفالت جلوگیری می کند.
صباغی در ادامه افزود: این محصول افزودنی مایع قیر که 
مایه آن پلی آمین های فنی اســــیدی است به دلیل ایجاد 
چســــبندگی ضد رطوبتی که در قیر به وجــــود می آورد و با 
توجه به عملکرد باالیی که در کیفیت مطلوب آســــفالت 
دارد و هزینه مناسب آن تحولی در آسفالت ایجاد کرده که 

به مرور زمان قابل مشاهده است.
مدیرعامل ســــازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شــــهرداری همدان گفت: آسفالت پل سردار همدانی به 
جهت تردد باال و شــــرایط آب و هوایی شــــهر با بهره گیری 
از این فرایند قطعا مقاوم و مســــتحکم تر می شود؛ چراکه 
ایــــن افزودنی تا کاهش دمای مورد نیاز به میزان 30 درجه 

سانتیگراد نیز مقاوم می باشد.

وی بیان کرد: از ویژگی های افزودنی 
پلیمــــر آنتی اســــتریپر می تــــوان به 
جهت پوشــــش یکنواخت قیر در 
همــــه ســــطوح خشــــک و مرطوب 
و  دهندگــــی  اتصــــال  خاصیــــت  و 
چســــبندگی باال در مصالــــح )قیر و 
سنگ دانه ها (و ثبات حرارتی عالی 
هنگام ترکیب با قیــــر در دمای 180 
درجه ســــانتیگراد به عنوان پیوند 
دهنده و عامل ضد رطوبت اشــــاره 

کرد.
صباغی در خصوص آزمایش های انجام شده محلول آنتی 
استریپر در آزمایشــــگاه های فنی و مکانیک خاک گفت: 
این محلول به منظور آزمایش دوام رطوبتی و عملکردی 
مخلوط های آسفالت های معمولی و اصاح شده امتحان 

خودش را پس داده است.
وی در خصــــوص آزمایش هــــای انجام شــــده گفــــت: در 
آزمایــــش اثــــر آب برمخلوط های آســــفالتی بــــه روش آب 
جوشان، تعیین نسبت اســــتحکام و نسبت مقاومت 
فشاری، نســــبت مقاومت کششی غیر مســــتقیم و در 
بخش عملکرد مخلوط آسفالتی در آزمایش تراکم نتایج 

مطلوب و مثبتی به دست آمده است.
مدیرعامــــل ســــازمان عمــــران و بازآفرینــــی در خصوص 
اجرای آسفالت پل ســــردار همدانی اظهار کرد: با توجه به 
تصمیم مدیریت شــــهری مبنی بر بازگشــــایی سریع فاز 
یک تقاطع سردار همدانی، سازمان عمران نیز در راستای 
فعالیت های خود به طــــور جدی با گروه هــــای اجرایی در 
صدد پخش و تســــطیح آسفالت روگذر ســــردار همدانی 

برآمده است.



اطالعیه فراخوان
به اســتناد تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه هیئت های ورزشــی و نیز ماده ۲۱ اساسنامه هیئت فوتبال استان ها از متقاضیان احراز تصدی ریاست هیئت 
ورزشی فوتبال طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل می آید. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ نشر 
آگهی روز دوشــنبه ۲۹ دی ماه ۹۹ لغایت روز یکشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹ به مدت یک هفته کاری صبح ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و بعد از ظهرها از ساعت 

۱۷ الی ۱۹ به دبیرخانه هیئت فوتبال به نشانی: همدان چهار راه پاستور، خیابان ورزش، مجموعه ورزشی شهدای قدس مراجعه نمایند.
)شماره تماس ۰۹۱۸۸۱۱۲۶۱۸ و ۰۹۰۳۰۷۸۷۹۰۱ آقای مهدی بوجاریان - دبیر هیئت فوتبال استان همدان(

• شرایط احراز ماده ۲۳ نامزدی ریاست هیئت فوتبال:
۱- تابعیت کشــور جمهوری اســالمی ایران و سکونت در استان همدان ۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ۳- عدم سوءپیشینه و محرومیت 
اجتماعی بر اســاس تایید مراجع ذیصالح ۴- حداقل ســن ۳۵ و حداکثر ۷۰ ســال تمام در زمان اعالم نامزدی ۵- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی 
۶- دارا بودن ۵ سال سابقه مدیریت )به استثنای افرادی که حداقل یک دوره ۴ ساله عهده دار ریاست هیئت فوتبال بوده اند( ۷- سوابق مدیریتی در سایر هیئت های 

ورزشی قابل قبول نمی باشد.
• مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیــل فرم ثبت نام ۲- تصویر از تمام صفحات شناســنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیــت دائم و مدرک تحصیلی ۳- ارائه گواهی عدم اعتیاد و 
سوءپیشــینه کیفری ۴- دو قطعه عکس ۳ در ۴ پشــت نویسی شده ۵- ارائه برنامه پیشنهادی شامل )میان مدت و بلند مدت( و نحوه تأمین منابع مالی هیئت به 

صورت مکتوب ۶- کلیه مدارک باید به صورت اصل و تصویر برابر اصل آن ارائه گردد.
ستاد مجمع انتخاباتی ریاست هیئت های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و دبیرخانه هیئت فوتبال استان همدان

نظر به اینکه خانم ها فاطمه، کبری و مریم شــهرت همگی زبرجدی فرزندان علی اکبر 
از وراث مرحومه خانم ام البنین ســبزئی با ارائه 2 برگ استشهادیه محلی مصدق دفتر 
اسناد رسمی 19 اسدآباد مدعی است که یک جلد سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ 
یــک باب خانه مســکونی تحت پالک ثبتی 2215 اصلی ذیــل ثبت 3325 دفتر 16 
صفحه 517 واقع در شهرستان اسدآباد به شماره چاپی 809848 سابقه ثبت دارد و با 
ســند مالکیت دفترچه ای برابر سند انتقال قطعی شماره 62227-1398/08/06 دفتر 
19 اسدآباد سهم االرث آقای محمد زبرجدی احد از وراث به پوریا افشار و عرفان والئی 
عزیز منتقل شــده است ســند مالکیت اولیه به دلیل جابجایی مفقود گردیده تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی ســهم االرث خود را نموده اند. لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ نشر این آگهی طی مدت ده 
روز به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا ســند معامله، اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت 
واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه سند مالکیت ارائه نشود، 

سند مالکیت المثنی به نام وراث فوق )ام البنین سبزئی( صادر و تسلیم خواهد شد.

م.الف 442

آگهی فقدان سند مالکیت

کامران متقی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

آقای سجاد طالبی با ارائه 2 برگ استشهادیه محلی مصدق به مهر دفترخانه 
ســه شهرستان اسدآباد استان همدان مدعی است که یک جلد سند مالکیت 
تک برگ کاداســتری ششــدانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت 17/31 
مترمربــع پالک ثبتی 35 فرعــی از 1890 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
2 فرعی واقع در بخش شــش همدان به شــماره چاپی 674012 سری ب 
سال 94 به شماره دفتر الکترونیکی 139520326003000213 سابقه ثبت 
دارد و به دلیل مفقود شــدن اصل ســند مالکیت در حین جابجایی تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، از تاریخ انتشار این آگهی طی 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله، اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. 
در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه سند مالکیت ارائه نشود، سند المثنی به نام متقاضی محمود مرادیان 

صادر و تسلیم خواهد شد.
م.الف 444

آگهی فقدان سند مالکیت

کامران متقی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

به شــماره ثبت 8508 و شناسه ملی 10820082495 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:1- ســمت اعضا هیأت مدیره تا تاریخ 1400/02/19 به 
قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر شــعبانی راد به شماره ملی 
3780466880 به ســمت رئیس هیئت مدیره، خانم لیال قائم پناه 
به شــماره ملی 0066308798 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
آقای سعید شعبانی راد به شــماره ملی 3875607430 به سمت 
عضــو هیئت مدیره و مدیر عامل 2- کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود 
اســالمی با امضاء آقای علی اصغر شعبانی راد همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.

1077981

آگهی تغییرات شرکت عرشه گستر هکمتان
) شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

کارت شناسایی نمایندگی بیمه به شماره نمایندگی 
587130 بــه نام زهرا افشــاری به شــماره ملی 
3874524620 مفقود شده است و از درجه اعتبار 

ساقط است.

)نوبت سوم(مفقود شده

با ما همراه باشید

4714 1399    شماره  29 دی  دو شـــنبه   

5 ایران و جهان

هشدار رسمی ایران به آمریکا درباره اقداماتش علیه دیپلمات های ایرانی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی وزارت خارجه اعام کرد که ایران طی یادداشــــتی رســــمی به 
آمریکا هشــــدار داده است که اگر اقدامات غیرقانونی خود علیه دیپلمات های ایرانی در سازمان های 
بین المللی مســــتقر در آمریکا را متوقف نکند، آن کشــــور را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد 

کشاند.
ســــعید خطیب زاده ســــخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســــامی ایران روز شــــنبه از صدور یک 

یادداشت رسمی هشدار آمیز و ارائه آن از طریق سفارت سوئیس به آمریکا خبر داد.

ســــخنگوی وزارت امور خارجه در این ارتباط توضیح داد: در این یادداشــــت به طرف آمریکایی هشدار 
داده شــــده اســــت در صورتی که اقدامات غیر قانونی خود علیه دیپلمات های ایرانی در سازمان های 
بین المللی مانند ســــازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که مقر آنها در خاک آمریکا 

است را متوقف نکند آن کشور را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد کشاند.
به نقل از تســــنیم، خطیب زاده در توضیح ایــــن اقدام اظهار کرد: دولت آمریکا مدت مدیدی اســــت 
که بــــر خاف حقوق بین الملل تضییقات زیــــادی برای دیپلمات های ایرانــــی و خانواده های آنان نزد 

سازمانهای بین المللی در آمریکا ایجاد کرده اســــت و این اقدامات باعث ایجاد اختال و ممانعت از 
کارکرد دیپلمات های ایرانی و چند کشور دیگر شده است.

ســــخنگوی وزارت امور خارجه در پایان افزود: دولت آمریکا علیرغم تعهــــدات خود به عنوان میزبان 
چندین سازمان بین المللی، هیچگاه میزبان شایسته ای نبوده و در طول تاریخ سازمان ملل متحد 
ســــعی در آزار و اذیت دیپلمات ها و خانواده ها و فرزندان دیپلمات های کشــــورهایی داشته که از نظر 

دوجانبه با آنها دارای اختاف است.

انعکاس
مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( 15 سپاه پاسداران

؛ در بزرگترین برنامه مبارزه با انشعاب های غیرمجاز

جمع آوری 45 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز 
و صرفه جویی100مگاواتی برق

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مدیرعامل شــــرکت توانیر 
گفت: بیش از 45 هزار دســــتگاه اســــتخراج رمــــز ارز که به 
صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند، جمع آوری شد.
محمدحســــن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در جلســــه 
روز شنبه 27 دی ماه سال جاری ستاد مدیریت سوخت 
نیــــروگاه ها، صنایــــع و مدیریت مصرف انــــرژی )برق و گاز 
( از جمع آوری بیش از 45 هزار دستگاه استخراج  کشــــور
رمز ارز کــــه به صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند 
و جمع آوری شــــد، خبــــر داد. وی افزود: ایــــن تعداد ماینر 
غیرمجاز که در روزهای گذشــــته شناســــایی شده بودند، 
همزمان بــــا اجرای برنامه سراســــری تعدیل روشــــنایی و 

اصاح انشعاب و رمز ارزها، جمع آوری شد.
مدیرعامل توانیر مصرف برق این دستگاه های غیرمجاز 
رمــــز ارز را نزدیک بــــه 100 مگاوات عنوان کــــرد و گفت: در 
حالی که ما از همه مشترکان می خواهیم مصرف خود را 
حتی در حد خاموش کــــردن یک المپ اضافه کم کنند، 
اجــــازه نخواهیــــم داد عده ای با ســــوء اســــتفاده، باعث 
ناپایداری در شبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را 

افزایش دهند.
متولی زاده ادامه داد: در مجموع در دو روز گذشته با اقدامات 
انجام شــــده نه تنها به تعدیل روشنایی معابر اقدام شده 
اســــت، بلکه ســــعی در اجرای برنامه های جدیدی در حوزه 

مدیریت بار داشته ایم. ما روزانه باید 100 هزار مگاوات ساعت 
را مدیریت کنیم تا دچار خاموشی نشویم.

وی از شــــرکت های بــــرق سراســــر کشــــور خواســــت که 
هماهنگی ها با صنایع را افزایش دهند.

بــــه گفته این مقام مســــؤول ما حتی راضی به خاموشــــی 
دادن بــــه میزان یــــک کیلووات بــــه مردم نیســــتیم و در 
این شــــرایط همه صنایع و مشــــترکان را همکار خودمان 
می دانیم و همان طــــور که در تابســــتان همکاری خوبی 
داشتیم، امیدواریم این روند در فصل جاری هم با توجه به 

محدودیت ها ادامه یابد.
در این جلســــه همچنین غامعلی رخشانی مهر، معاون 
هماهنگی توزیع توانیر گفت: بررسی ها نشانگر آن است که 
در پنجشنبه گذشته شاهد کاهش مصرف برق بودیم که 
به دلیل برنامه های همزمان و سراسری تعدیل روشنایی ها 

و مبارزه با مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز و… بوده است.
بــــه گفته وی به دلیل آنکــــه در روزهای آینده و براســــاس 
پیش بینی ها جبهه هوای ســــردی وارد کشــــور می شود، 
، برنامه های  عاوه بــــر تداوم اجــــرای برنامه هــــای مذکــــور
جداگانــــه ای بــــرای مدیریت انــــرژی در شــــب و روز به اجرا 
بگذارند. باید در این خصوص با صنایع بیشترین میزان 
هماهنگی را داشــــته باشــــند به ویژه با صنایع پر مصرف 

فوالد و سیمان این هماهنگی ها باید بیشتر باشد.

تدارک مجلس برای پرداخت یارانه 
»حداقل« 100 هزار تومانی به مردم

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: کمیســــیون تلفیق 
مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشــــی از محاسبه 8 
میلیــــارد دالر از منابع نفتی با ارز 4200 تا 17500 تومانی 
در الیحه بودجه ســــال آینده را به صــــورت یارانه میان 

مردم توزیع کند.
کمیســــیون تلفیق مجلس قصــــد دارد مابه التفاوت 
ناشــــی از محاســــبه 8 میلیارد دالر از منابــــع نفتی با ارز 
4200 تا 17500 تومانی در الیحه بودجه سال آینده را به 

صورت یارانه میان مردم توزیع کند.
کــــه رحیــــم زارع ســــخنگوی  ایــــن موضوعــــی اســــت 
کمیســــیون تلفیق بودجه 1400 رسانه ای کرده و گفته 
بود: »مواردی در خصوص تک نرخی شــــدن ارز مطرح 
شــــد، در الیحه بودجه دولت قصد داشــــت با ظرافت 
خاصی ارز را بر اســــاس نرخ نیمایی به فروش برساند. 
تاکنون مابه التفــــاوت ارز 4200 تومانی و 17هزار و 500 
تومانی، 106 هزار میلیارد تومان اســــت که قصد داریم 
به صورت مستقیم از طریق بن کارت، یارانه نقدی و یا 

یارانه دارویی به دست مردم برسانیم.«
مراد از ظرافت خاص دولتی ها تبدیل ارز 4200 تومانی 
بــــه نیمایی اســــت کــــه در الیحــــه بودجه ســــال 1400 
پیشــــنهاد شــــد تا دالر جهانگیری از محاسبات دخل 
و خرج کشــــور حذف شود. البته مســــؤوالن سازمان 

برنامــــه و بودجــــه، تدارک حــــذف آن را در محاســــبات 
برای  می خواســــتند  ولــــی  بودنــــد  کــــرده   پیش بینــــی 
کاهش تبعــــات آن مجلس را نیز در این امر شــــریک 
کنند و در مواقع ضروری بهره برداری الزم را از آن ببرند.
برای اولین بار این موضوع را مژگان خانلو ســــخنگوی 
ســــتاد بودجــــه ســــازمان برنامــــه و بودجه کشــــور به 
کید کرد:  صــــادرات نفت با قیمت  رســــانه ها گفت و تأ
40 دالر در هــــر بشــــکه و ارز محاســــباتی 11500 تومان 
پیش بینی شــــده اســــت و ارز 4200 تومانــــی دولتی از 
بودجه حذف شــــد. نرخ ارز در بودجه یکســــان بوده و 
صرفا جنبه محاســــباتی دارد که 11500 تومان محاسبه 

می شود و ارز 4200 تومانی نداریم.

روحانی:

مراسم 22 بهمن به صورت نمادین و خودرویی برگزار می شود

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهور با اشــــاره به 
مصوبات جلســــه ســــتاد ملی مبارزه با کرونا گفــــت: درباره 
مراســــم 22 بهمن که امســــال باید با شــــرایط خاصی برگزار 
  به صورت نمادین و خودرویی 

ً
شود، تصمیم گرفتیم عمدتا

و موتوری برگزار شود.
، روز شنبه  حّجت االســــام حســــن روحانی، رئیس جمهور
ی مبارزه با کرونا، با تسلیت 

ّ
27 دی ماه در جلسه ســــتاد مل

شــــهادت حضرت فاطمــــه )س( گفــــت: پیامبــــر اگر هیچ 
، یعنــــی علی بن ابی  معجزه ای نداشــــت جز تربیــــت دو نفر
طالب و فاطمه بنت رسول، همین برای رسالت و عظمت و 
 این دو نمونه جزو 

ً
اتصال پیامبر به آسمان کافی بود و واقعا

معجزات بزرگ پیامبر عظیم الشأن اسام است.
رئیس جمهــــور ادامــــه داد: در این ایام که عــــزاداری برای ما 
به عنوان یک سنت اجرا می شــــود امسال همه ما موظف 
هســــتیم در کنار این مســــتحب بزرگ یک واجــــب بزرگ را 
مراعات کنیــــم که رعایت شیوه نامه هاســــت و بدانیم روح 
ائمه زمانی شاد می شــــود که ما به وظیفه شرعی مان عمل 
کرده باشــــیم. امروز هم حفظ حیات خودمان و هم حیات 

دیگران بر ما واجب است.
رئیس جمهــــور دربــــاره وضعیــــت کرونا در کشــــور گفت: 
خوشــــحالیم که هم از لحاظ مرگ و میر و هم ابتا در شیب 
متناســــبی قرار گرفته ایــــم. بیش از یک هفته اســــت که در 
مســــیر مرگ دو رقمی قرار گرفته ایم. این برای ما افتخارآمیز 
اســــت، اگرچه این تعداد فوتی هم زیاد اســــت و ان شاءاهلل 
روزی برسد که به نقطه صفر برسیم. در عین حال کار بسیار 
بزرگی را شاهد هســــتیم. کادر درمان ما کار عظیمی را انجام 
داده و از همــــه مهم تر خــــود مردم که همه شــــیوه نامه ها را 

رعایت کردند و کار بزرگی انجام گرفته است.
روحانــــی با بیــــان اینکه امروز بخشــــی از کشــــور وضعیت 
 
ً
آبــــی و بخشــــی دیگر وضعیــــت زرد دارد و شــــرایط نســــبتا

 متناســــبی دارند، اظهار کرد: این به مفهوم آن نیست که ما 
شــــیوه نامه ها را ضعیف رعایت کنیم. همه بازگشایی ها در 
صورتی مفید است که توأم با دقت باشد. اگر شیوه نامه ها 
ضعیف بشود یا فکر کنیم کرونا تمام شده، باز هم گرفتار و 

وارد مرحله بعدی می شویم.
روحانی،  رعایت شیوه نامه ها از سوی مشاغل را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: اگر هم جایی مراعات نشود برخورد شدید 
صورت می گیرد و آن واحد پلمب می شود. در مسائل اداری 
  مراعات می شــــود؛ آنجایی که الزم است به برخی 

ً
هم تقریبا

ادارات می گوییم کارها را به شکل دورکاری انجام دهند یا با 
یک سوم و دو سوم نیرو یا نصف نیرو، ادارات کار کنند.

وی ادامــــه داد: در آموزش هم اگرچه بــــه آموزش نوجوانان 
و جوانــــان لطماتی وارد شــــد، اّما به خاطر حفــــظ جان مردم 
  به حالت تعطیلی درآمده اســــت. 

ً
آموزش حضــــوری تقریبا

درواقع همه این اقدامات را انجام داده ایم.
ی مبارزه با کرونا با اشاره به وضعیت مراکز 

ّ
رئیس ســــتاد مل

فرهنگی و مذهبی از جمله نماز جمعه، سینما و تئاتر گفت: 
این مراکز را گاهی گفته ایم با رعایت شیوه نامه ها می توانند 
باز باشــــند و گاهی هم آن ها را تعطیل کرده ایــــم. اکنون در 
شرایطی هستیم که ما در لبه قرار داریم و باید خیلی مراعات 
کنیم. همه این مراکز می توانند باز بشــــوند به شــــرط اینکه 
صددرصد شیوه نامه ها را رعایت کنیم. اگر مقداری رعایت 
نکنیم باز هم دچار مشکل می شویم. این از موارد حاشیه 

دار است و کامًا  باید مراقب باشیم.

وی افــــزود: گزارش داده شــــده کــــه در برخی شــــهرها، برای 
مراسم دینی یا گردشگری همه ضوابط مراعات نشده و این 

 جای نگرانی دارد.
ً
واقعا

روحانی، رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در ترددها و 
اجتماعات را مورد تأکیــــد قرار داد و گفت: اّیــــام کنونی اّیام 
عزاســــت و بعد هم اّیام میاد حضرت زهرا)س( و بعد هم 
جشــــن های رجب و شــــعبان را داریم. در واقع ماه  بعد ماه 
عروســــی اســــت. در این اّیام، تردد مردم چه در درون شــــهر 
چه بیرون شــــهر باید با رعایت کامل شیوه نامه ها باشد. در 
اینجا هم ما باز در لبه قرار داریم و اگر رعایت نشــــود باز دچار 

مشکل می شویم.
وی، نگرانی وزیر بهداشت از احتمال وقوع موج چهارم کرونا 
در صورت جدی نگرفتن شیوه نامه ها را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: وقتی مسؤوالن اظهار نگرانی می کنند یعنی نگرانی 
وجود دارد. چند هفته دیگر باز ممکن اســــت با پر شــــدن 

تخت ها و بعد هم خدای ناکرده آرامستان ها مواجه شویم.
روحانی با اشــــاره به مصوبات جلســــه ســــتاد ملی مبارزه با 
کرونا گفت: درباره مراسم 22 بهمن که امسال باید با شرایط 
 به صورت 

ً
خاصی باید برگزار شــــود، تصمیم گرفتیــــم عمدتا

نمادین و خودرویــــی و موتوری برگزار شــــود که مصوبه آن 
اباغ می شود و باید به دقت اجرا شود که هم مراسم داشته 
باشیم هم به گونه ای نباشد که مشکلی برای مردم و جمع 

ما اتفاق بیفتد.
وی،  بحث های انجام شــــده درباره واکسن را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: ما در چند مرحله باید به دنبال واکسیناسیون 
برویم؛ مرحله اول در زمســــتان اســــت. تمام تاش ما این 
اســــت که واکسیناسیون در ســــال 99 انجام شــــود. کادر 
درمان و کســــانی که شرایط پرخطر هســــتند امسال، نه در 
ســــال 1400 از واکســــن اســــتفاده کنند. در ســــال 1400 هم 

واکسن های دیگری داریم.
روحانی با بیان اینکه ممکن اســــت واکسن »کواکس« به 
اواخر امســــال برسد، گفت: واکسن های دیگری را خریده ام 
که آن ها هم می رســــند. یک واکســــن دیگر را هم به  صورت 
مشــــترک با یک کشــــور دیگر داریم تهیه می کنیم به اسم 

واکسن پاستور که به بهار سال آینده می رسد.
وی ادامه داد: دو واکســــن دیگر تولید داخل وجود دارد که 
تست بالینی آن ها انجام می شود و به تابستان سال آینده 

می رسد.
رئیس جمهور تصریح کرد: حتی اگر واکســــن هم در اختیار 
باشــــد و واکسیناســــیون هم صورت بگیرد، مــــا برای یک 
برهه ای همچنان باید شــــیوه نامه ها را مراعات کنیم چون 

آثار واکسن ها هنوز معلوم نیست و باید روشن شود.

حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: حضور دانش آموزان از اول بهمن 

در مدارس اجباری نیست.
علیرضا رئیســــی ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار کرد: بازگشایی مدارس در پایه اول و دوم دبستان 
از اول بهمن در مناطق آبی و زرد انجام می شود که حضور 
دانش آموزان اختیاری اســــت، آن هــــم دو روز در هفته و 

یک یا دو ساعت .
وی گفت: مدارس اجباری برگزار نمی شود و خانواده ها با 
اختیار خود فرزندشان را به مدرسه می فرستند همچنین 

100 شهر در وضع قرمز قرار دارند.

دانش آموزی که درکی از مدرسه ندارد را نمی توان  �
مجازی آموزش داد

همچنین رضــــوان حکیم زاده معــــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس گفت: 
زمانــــی که درباره ناکارآمد بودن روش هــــای آموزش از راه 
دور ســــخن می گوییم، به هیچ وجه قصد نادیده گرفتن 
تاش هــــای معلمان و افــــراد دخیل در آموزش کشــــور 

نیست.
وی تأکید کرد: متأســــفانه کودکان و شــــرایط سنی آن ها 
بــــه ویژه پایه اولــــی و دومی ها به گونه ای اســــت که حتی 
جایگزین  نمی توانــــد  هــــم  فناوری هــــا  پیشــــرفته ترین 

آمــــوزش حضــــوری و معلمــــان در کاس درس شــــود. 
درواقــــع آمــــوزش مهارت های پایه ای با تبلت و گوشــــی 
هوشــــمند برای دانش آموزانی که هیچ تصــــور و درکی از 
فضای مدرســــه و معلم ندارند و در حساس ترین نقطه 

سنی و تحصیلی قرار دارند، بسیار دشوار است.
معاون آموزش ابتدائی وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
افزود: با توجه به این ضرورت و با استناد به مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، آموزش حضوری در شــــهرهای زرد و 
آبی برای پایه های اول و دوم، در گروه های کوچک و کمتر 
از 10 نفر برگزار خواهد شد. در مناطق روستایی و عشایری 
که جمعیت کاس ها کم است حتما آموزش به صورت 

حضوری خواهد بود.

معلم تصمیم می گیرد چند نفر حضوری بیایند �
آیا حضــــور دانش آموزان  حکیم زاده در پاســــخ به اینکه 
اجباری خواهد بود، عنوان کرد: مقرر شد شورای مدرسه 
دربــــاره چگونگی تقســــیم بندی، نحوه حضــــور و میزان 
نیاز به حضور دانش آمــــوزان تصمیم گیری کند و معلم 
کاس تشخیص می دهد که چه تعداد دانش آموز باید 

به صورت حضوری شرکت کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که والدین در شــــورای مدرسه 
نماینــــده دارند، موظــــف به تمکین از تصمیمات شــــورا 

خواهند بود.

سومین واکسن ایرانی کرونا 
وارد مرحله بالینی شد

جهانپــــور ســــخنگوی ســــازمان غــــذا و دارو گفت: 
کارآزمایی بالینی مرحله 2/1 ســــومین واکسن ایرانی 
کرونا متعلق به مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی، 

با تصویب کمیته ملی اخاق، کلید خورد.

بازتاب رزمایش موشکی ایران 
در روزنامه صهیونیستی

روزنامه جروزالم پســــت نوشــــت: رزمایش موشــــکی 
گسترده ایران که در آن موشــــک های دوربرد، پهپاد و 
دیگر تسلیحات به نمایش گذاشــــته شده به عنوان 
پیامی برای کشــــورهای ]عربی حاشیه[ خلیج ]فارس[، 
آمریکا و اســــرائیل عمــــل می کند. گزارش هــــا حاکی از 
آن اســــت که برخی از ایــــن پهپادها دارای ُبــــرد دو هزار 
کیلومتری هستند و این بدان معناست که می توانند 
به اسرائیل برسند. موشک ها هم ُبرد کافی برای هدف 
قــــرار دادن احتمالی اســــرائیل را دارنــــد. آنها همچنین 
می توانند کشــــتی های آمریکایی یا کشــــورهای عربی 

حاشیه خلیج ]فارس[ را هدف قرار دهند.

واکنش قالیباف 
به رزمایش موشکی سپاه

و  تهرانی مقدم هــــا  بــــه  گفــــت:  مجلــــس  رئیــــس 
حاجی زاده هــــا و همه کســــانی کــــه با تولیــــد قدرت 

بازدارنگی را افزایش می دهند افتخار می کنیم.

پاسخ سخنگوی وزارت 
خارجه به شایعه احتمال 

آزادی کشتی کره ای
خطیــــب زاده گفت: کشــــتی کــــره ای به دلیــــل ایجاد 
آلودگی زیســــت محیطی در آب هــــای خلیج فارس بر 
اساس دســــتور مقام قضایی توقیف شده و پرونده 
آن در مرحله دادرسی بوده و از این رو هرگونه تحول در 

مورد این موضوع موکول به نظر مقام قضایی است.

داوطلبان واکسن ایرانی 
عوارض خفیفی داشتند

مجری کارآزمایی بالینی واکســــن ایرانی کرونا گفت: 
داوطلبان واکســــن کرونای ایرانی عــــوارض خفیفی 
داشــــتند. عوارضــــی مانند تــــب خفیــــف، درد محل 
تزریق و ضایعات پوســــتی مختصــــر در بعضی افراد 
دیده شــــد که نیاز به درمان ویژه پیــــدا نکرد و بعد از 

چند ساعت از بین رفت.

آمریکا: موشک ایرانی در 100 
« فرود آمد مایلی ناو »نیمیتز

مقامــــات آمریکایــــی اظهــــار کردنــــد: یــــک فرونــــد از 
موشک های بالســــتیک شلیک شــــده در رزمایش 
موشکی ایران، در 100 مایلی ناو هواپیمابر »یواس اس 
« و ناوگروه همــــراه آن در اقیانوس هند فرود  نیمیتز
آمــــده اســــت. مــــا از قبل انتظار شــــلیک موشــــک را 
داشــــتیم، اما نگرانی مــــا این بود که ایــــران قصد دارد 

موشک را در چه فاصله ای فرود بیاورد.

ع است سفر به عراق ممنو
معاون اســــتاندار و فرماندار ویژه خرمشــــهر گفت: 
گذرگاه مرزی شلمچه همچنان از سوی ایران و عراق 
بســــته اســــت. در شــــرایط کنونی روادیدی از سوی 

دولت عراق برای زائران صادر نمی شود.

اروپا: ایران به تولید فلز 
اورانیوم پایان دهد

تروئیکای اروپایی اعام کرد: ما قویا ایران را تشــــویق 
می کنیم بــــه تولید فلز اورانیوم پایــــان داده و اگر برای 
حفظ این توافق )برجام( جدی اســــت، بدون تاخیر به 
تعهدات خود بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک به 
صورت کامل باز گردد. البته این تروئیکا اشــــاره ای به 

انجام ندادن تعهدات طرف اروپایی نکرد.

تکذیب حمالت سایبری 
به شبکه برق کشور

مصطفی رجبی مشــــهدی، ســــخنگوی صنعت برق 
کشور گفت: طی روزهای گذشــــته هیچ گونه حمله 
سایبری به شبکه برق کشــــورمان صورت نگرفته و 
عاوه بر آن مــــا آ مادگی الزم بــــرای مقابله با حمات 
سایبری را داریم. امسال هیچ اخالی در شبکه تولید 

و توزیع برق ناشی از حمات خرابکارانه نداشته ایم.

چند فرد و شرکت ایرانی 
در فهرست تحریمی آمریکا

افــــرادی که به فهرســــت تحریم های آمریــــکا افزوده 
شده اند: »حمید رضا عظیمیان« در ارتباط با  شرکت 
فوالد مبارکه ایران و »محمد رضا مدرس خیابانی« در 
ارتباط با خطوط کشــــتیرانی ایران شرکت های ایرانی: 
شرکت ایران ترانســــفو، شــــرکت توزیع ترانسفورمر 
زنجان، ســــازمان صنایــــع هوا فضای ایران، شــــرکت 
فوالد مبارکه اصفهــــان، صنایع هوایی ایران، خطوط 
کشــــتیرانی ایــــران، ســــازمان صنایع دریایــــی ایران، 

شرکت خطوط دریایی پیام سفیران دریا.

اخبار کوتاه
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بدینوســیله به 1- خدیجه الیاســی، نام پدر: احمد، تاریخ تولد: 1346/12/26، 
شــماره ملی: 0037271652، شــماره شناســنامه: 1686 به نشــانی:  همدان، 
ســعیدیه،  کوچه ناهید، کوچه رهســپار،  ســاختمان 22 ط و 2- محمد الیاسی، 
نام پدر: احمد، تاریخ تولد: 1342/09/15، شــماره ملی:  3873875039،  شماره 
شناسنامه: 424 به نشــانی: همدان، بین النهرین، ساختمان افق، طبقه دوم ابالغ 
می شــود که خانم طاهره پورجعفر ، شماره ملی: 3874588610 به استناد سند 
ازدواج شــماره 33005 مورخ 1389/09/04 دفترخانــه ازدواج 3 همدان جهت 
وصول 200 ربع ســکه بهــار آزادی علیه شــما اجراییه صادر نمــوده و پرونده 
اجرایی به کالســه 9901979 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1399/10/18 مأمور، امکان ابالغ واقعی به شما فراهم نگردید، لذا بنا بر تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ می شــود، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

آگهی ابالغ اجراییه ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی
پرونده کالسه 9901979

م.الف 1458
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابر رأی شــماره 139960326006001331 - 1399/09/03 هیأت اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای کرمعلی کولیوند فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 
2 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 282/47 مترمربع 
قســمتی از پالک یک اصلی اراضــی دولت آباد واقــع در بخش چهار مالیر 
خریداری از مالک رســمی  آقای میراحمد فتاحی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 369

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000931 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
پریسا شهبازی فرزند وهاب به شماره شناسنامه 371 و به شماره ملی 3961833442 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170/17 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 3453 اصلی باقیمانده واقع در بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان 
نیــروی انتظامی، ابتدای بلوار خریــداری از تورج فرمانفرمایی حقــوق ارتفاقی ندارد 
تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 830
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000930 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا 
ملکی فرزند محمد به شماره شناسنامه 12 و به شماره ملی 0439621437 صادره از 
دماوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 212/58 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 3453 اصلی باقیمانده واقع در بخش یــک ثبت نهاوند واقع در میدان نیروی 
انتظامی، ابتــدای بلوار خریداری از تورج فرمانفرمایی حقــوق ارتفاقی ندارد تصرفات 
مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 828

 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000929 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا هادیان فرزند حجت اهلل به شــماره شناســنامه 214 و به شماره ملی 
3961816166 صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 257/61 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3453  اصلی باقیمانده واقع در بخش یک ثبت نهاوند 
واقــع در میدان نیروی انتظامی، ابتدای بلوار  خریــداری از تورج فرمانفرمایی حقوق 
ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نســبت به مورد تقاضا  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 829
 محمدعلی جلیلوند - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/29

برابــر رأی شــماره 139960326005000932 مورخــه 1399/09/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد زمانی فرد فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه 7 و به شماره ملی 3962463291 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220/26 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 2 فرعی از 3782 اصلی بخش یک ثبت نهاوند واقع در میدان عارف، 
چهارراه دستغیب،  انتهای قیصار جنوبی حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رسمی 
شرکت فرهنگی ورزشی شجاعت تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 836

4714 1399    شماره  29 دی  دو شـــنبه   

ورزش6

تساوی شهرداری مقابل 
اسپاد و بقا در کورس مدعیان 

صعود
دقایق پایانی بالی جان شاگردان 

طالیی منش
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هفته چهــــارم رقابت های 
لیگ دسته دوم فوتبال کشور در گروه یک با توقف 

مدعیان همراه شد.
دو تیم مدعی شهرداری همدان و اسپادالوند تهران 
عصر )پنجشنبه( در ورزشــــگاه شهید حاجی بابایی 
مریانــــج به مصــــاف یکدیگــــر رفتند کــــه در پایان به 
نتیجه تســــاوی و کسب یک امتیاز مسابقه رضایت 

دادند.
این مســــابقه با نتیجه تســــاوی یک بر یک به پایان 
رسید و تک گل تیم شهرداری همدان را میثم زمانی 

به ثمر رساند.
قضاوت این مســــابقه را حســــین بوجاری به همراه 

احمد رفیعی و محمود ذوالفقاری برعهده داشتند.
شــــهرداری همدان با این تساوی هشــــت امتیازی 
شد و به دلیل تفاضل کمتر در رده دوم جدول گروه 

یک لیگ دسته 2 فوتبال قرار گرفت.
تیم اســــپادالوند تهران نیز با همیــــن تعداد امتیاز و 
تفاضل گل کمتر نســــبت به شهرداری در رده سوم 

جدول این گروه ایستاد.
تیم امید گناوه با هشــــت امتیــــاز و به دلیل تفاضل 
گل بهتر صدرنشــــین گــــروه الــــف رقابت های لیگ 

دسته 2 فوتبال کشور است.
شــــهرداری همــــدان تاکنــــون در بازی هــــای خانگی 

موفق به کسب پیروزی نشده است.
تیم شــــهرداری همــــدان در ادامــــه رقابت های لیگ 
میهمــــان  بهمــــن(  چهارشــــنبه)اول  روز   2 دســــته 
ایرانجــــوان بوشــــهر اســــت و اســــپاد تهــــران نیز با 

همشهری خود ویستاتوربین دیدار می کند.
 درس فوتبال به بازیکنان شهرداری �

در این بازی تیم شهرداری با تغییر تاکتیک مناسب 
در شیوه بازی خودتوانست بازی روان و قابل قبولی 
را در مقابــــل اســــپادتهران بــــه نمایش بگــــذارد و با 
توجه بــــه اینکه تیم حریف با ضــــد فوتبال در مقابل 
گفتن نداشت ولی مهاجمان  شهرداری حرفی برای 
شــــهرداری بــــا بی دقتــــی چهار و یــــا پنــــج موقعیت 
صددرصدگلزنی را ازدست دادند اما موفق شدند در 

نیمه دوم دقیقه 47بازی به گل دست یابند.
شــــاگردان طایی منــــش بازهم بعــــدازگل حمات 
فراوانی را تدارک دیدند که با بی دقتی مهاجمان این 

تیم هم موقعیت ها ازدست رفت.
شهرداری  بازیکنان  ازاشــــتباهات  94پس  دردقیقه 
روی یک ضربه کرنر و با اشــــتباه بسیار بد دروازه بان 
این تیم، بازیکنان اســــپاد به گل تســــاوی رسیدند 
و فوتبــــال روی دیگر خود را به بازیکنان شــــهرداری 

نشان داد.
هر چند این نتیجه هیچ چیز ازشایســــتگی های تیم 
شــــهرداری کم نخواهد کرد و آنها باید با به فراموشی 
ســــپردن این بازی، به فکر بازی چهارشــــنبه مقابل 

ایرانجوان بوشهر باشند.

خبــر

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال مهمان مالیری ها
هگمتانه، گروه ورزش: افشــــین حاجی پور بازیکن ســــابق تیم ملی فوتبال جمهوری اسامی ایران مهمان 

هیأت فوتبال شهر جهانی انگور و پایتخت مبل و منبت ایران زمین شد.
به دنبال پیگیری های رئیس هیأت فوتبال شهرســــتان مایر افشــــین حاجی پور بازیکن سابق تیم ملی 
فوتبال جمهوری اسامی ایران با هدف مشاوره در توسعه و ارتقاء فوتبال و زیر ساخت های آن مهمان دیار 

سردار مهربانی ها شد تا در آینده نزدیک تحول خوبی را در فوتبال این دیار شاهد باشیم.
یوسف وند، رئیس هیأت فوتبال شهرستان مایر ضمن گرامی داشت ایام فاطمیه و فرا رسیدن شهادت 

بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( ورود حاجی پور را به دیار ســــردار مهربانی ها خیر مقدم گفت و اظهار 
کرد: اســــتفاده از تجربه و اندوخته پربار شما در پویایی و شکوفا شدن دوباره فوتبال این شهرستان بسیار 
مفید و ارزنده اســــت. وی در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد: پویا شــــدن فوتبال شهرســــتان، حضور در 
لیگهای کشور و دعوت از تیم های مطرح کشوری به شهرستان، از مهمترین اهداف این هیأت می باشد که 
امیدواریم با حضور شما عزیزان و بزرگان فوتبال کشور در این شهرستان و استفاده از تجارب و راهنمایی ها 

تحولی تازه که در خور شان و منزلت مردم شریف و ورزش دوست آن است بخشید.
افشین حاجی پور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشور نیز ضمن قدردانی از زحمات و تاشهای سرپرست 

اداره ورزش و جوانان و هیأت فوتبال این شهرســــتان گفت: شهرســــتان مایر در رشــــته ورزشــــی فوتبال 
و اماکــــن مربوط به آن دارای ظرفیت باالیی اســــت. وی در پایان صحبتهای خود گفت: با توجه به داشــــتن 

ظرفیت باالی این شهرستان به زودی شاهد حضور شهر جهانی انگور در لیگهای کشور هستیم.
در پایان این دیدار و طبق برنامه از پیش تعیین شــــده هیأت فوتبال، حاجی پور به اتفاق ریاســــت و اعضاء 

هیأت از زمین چمن ورزشگاه پنج هزار نفری شهید مرتضی روحیان بازدید به عمل آوردند.
شــــایان ذکر است افشــــین حاجی پور ســــابقه قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران با استقال تهران،فوالد 

خوزستان و سپاهان اصفهان را دارد.

هگمتانه، گروه ورزش: نشست هم اندیشی و بررسی موانع 
توسعه رشته کبدی در استان همدان برگزار شد.

رئیس هیأت کبدی اســــتان همدان ضمن تأکید بر برنامه 
محوری و ســــاختارمندی هیــــأت کبدی اســــتان بیان کرد: 
برنامه محوری و ســــاختارمندی دو اصل مهم در پیشــــبرد 
اهداف هیأت در دوره جدید است و همه مسؤوالن کبدی 

بر آن تأکید دارند.
ســــید مصطفی موســــوی با اعام این مهم گفــــت: اعتقاد 
داریــــم زمانــــی در هیــــأت اثرگذار خواهیــــم بود کــــه امور به 
دســــت افراد عاقه مند و باانگیزه سپرده شود و بر اساس 

برنامه های تدوین شده پیش برویم.
وی ادامــــه داد: بــــر ایــــن اســــاس و در راســــتای هدفمنــــد 
نمــــودن فعالیت ها، مســــؤولین کمیته ها و روســــای اکثر 
شهرستان ها منصوب شده و برنامه های پیش بینی شده 

کبدی استان در حال انجام است.
رئیس هیــــأت کبدی اســــتان با اشــــاره به تدویــــن برنامه 
راهبردی و عملیاتی چهار ساله هیأت بیان داشت: با توجه 
به اینکه از شروع به کار هیأت زمان زیادی نگذشته و نیز به 
منظور توسعه و پیشبرد اهداف کبدی در دو بعد قهرمانی 
و همگانی برنامه چهار ساله تدوین شده است تا بر اساس 

آن اهداف هیأت کبدی ترسیم و پیگیری گردد.
وی ادامــــه داد: بــــا توجه به وجــــود ظرفیت هــــای قهرمانی 
در اســــتان همدان در این رشــــته مفرح ورزشــــی می توان با 
استفاده از ظرفیت های موجود کبدی استان همدان را به 

قطب کبدی در کشور تبدیل کرد.
موسوی با تأکید بر کم هزینه بودن رشته کبدی و با توجه به 
اینکه این ورزش به وسیله خاصی نیاز ندارد افزود: می توان 
آن را در تمام روستاها و مناطق کم برخوردار گسترش داد و 
ورزشکاران می توانند به طور حرفه ای و در سطح قهرمانی در 

آن فعالیت داشته باشند.
موســــوی در ادامه با تشریح شرایط ورزشــــی کشور با توجه 
به شــــیوع ویروس کرونــــا بیان داشــــت: در حالــــی که اکثر 
رشته های ورزشــــی به دلیل شــــیوع ویروس کرونا تعطیل 
شده بودند از فرصت به دســــت آمده استفاده نموده و با 
بررسی ساختار های ورزشی کبدی در استان سعی در ترمیم 

و برطرف نمودن معایب و مشکات آنها نمودیم.
وی با اشاره به دعوت دو بازیکن همدان به اردوی تیم ملی 
بیان کرد: حتی با توجه به تعطیلی فضاهای ورزشــــی در ایام 
کرونا و نیــــاز بازیکنان به تمرین و حفظ آمادگی جســــمانی 
عزیزان دعوت شــــده بــــا رعایــــت تمامی شــــیوه نامه های 

بهداشتی به صورت انفرادی اقدام به تمرین نمودند.
رئیس هیأت کبدی اســــتان خاطرنشــــان کرد: بــــا توجه به 
 در قهرمانی نیازمند فضاهای 

ً
اینکه ورزش کبدی خصوصا

اســــتاندارد برای انجــــام تمرینــــات و حضور در مســــابقات 
می باشد لذا از مســــؤولین محترم تقاضامندم تا مجوزهای 
الزم را بــــرای انجــــام تمرینــــات و حفــــظ آمادگــــی بــــا رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی در فضــــای اســــتاندارد را صادر 

نمایند.

آموزش عمومی، اصل انکار ناپذیر توسعه کبدی �
رئیس هیأت کبدی اســــتان، آموزش را اصــــل مهم و انکار 
ناپذیر توســــعه کبدی دانســــت و گفت: با توجه به شرایط 

فعلی و عدم برگزاری دوره های آموزشــــی به صورت حضوری 
کمیته آموزشی هیأت کبدی با برگزاری دوره های مختلف به 
صورت مجازی ســــعی در افزایش سطح دانش عاقمندان 

بازیکنان و داوران این رشته مفرح را دارد.
موسوی با اشــــاره به ایجاد ارتباط با دســــتگاه ها و جلسه با 
مسؤولین استان و شهرستان ها بیان داشت: در طی این 
مدت به شهرستان های استان سفر نموده و با فرمانداران 
و نمایندگان مجلس شــــورای اســــامی شهرســــتان ها در 
راســــتای توســــعه ورزش کبدی دیدار و گفتگو انجام شده 

است.

توســــعه همکاری هــــای بین دســــتگاهی بــــا هدف  �
عمومی سازی کبدی و توسعه کبدی استان

وی در ادامــــه گفــــت: بــــا ســــازمان های مختلــــف از جمله 
، دانشــــگاه ها و نیز آموزش و  شــــهرداری ها، شوراهای شهر
پــــرورش برای معرفی ظرفیت های هیأت کبدی و توســــعه 

همکاری ها در حال انعقاد تفاهم نامه  هستیم.
موســــوی با اشــــاره به اهمیت و جایگاه استعدادیابی بیان 
کرد: اســــتان همدان در رشــــته کبــــدی دارای قهرمانانی در 
ســــطح ملی و بین المللی می باشــــد لذا بــــرای اینکه هیأت 
کبدی برای این قهرمانان جانشین های شایسته را معرفی 
نماید اقدام به اســــتعدادیابی در سطح اســــتان نموده که 
امیدواریم با تفاهم نامه هایی که منعقد می شــــود بتوانیم 
بیش از پیش در جذب بازیکــــن و معرفی قهرمانان ملی و 

بین المللی به جامعه کبدی موفق باشیم.

تقویت زیرساخت ها رمز موفقیت هر رشته ورزشی  �
است

موســــوی در ادامه به اهمیت زیرســــاخت های ورزشی در 
گســــترش ورزش قهرمانی اشــــاره کــــرد و افزود: توســــعه 
زیرســــاخت های ورزش از ضروریات فعالیت های ورزشی 
است و بدون داشتن زیرساخت های مناسب رسیدن به 

قله های افتخار کار بسیار دشواری می باشد.
وی گفــــت: جهت توســــعه ورزش کبدی، هیأت اســــتان 
نگاه ویژه ای به توســــعه زیرســــاخت ها داشــــته به طوری 
که بــــا پیگیری های صــــورت گرفته و دیدار با مســــؤولین 
اســــتانی مجوز ســــاخت خانه کبدی در تویسرکان و مایر 
اخذ و نیز ســــاخت مجــــدد خانه کبودراهنگ بر اســــاس 
اســــتاندارد هایی کــــه پس از برگــــزاری جلســــات متعدد 
کارشناســــی با مســــؤولین فنی اداره کل تعیین شــــد، در 

حال انجام است.

دفتر جدید هیأت استان به زودی افتتاح می شود �
رئیس هیأت کبدی اســــتان ادامــــه داد: از دیگر اقدامات 
هیأت کبدی برای توسعه ورزش کبدی و انسجام بخشی 
به فعالیت هــــا تعیین محل جدید دفتــــر هیأت و تجهیز 
آن جهت انسجام بخشــــی به فعالیت های هیأت استان 

بوده است.
موســــوی با تأکید بر لزوم رشــــد همه جانبه رشــــته کبدی 
و جــــذب اســــتعدادهای مناســــب از عاقمنــــدان گفت: 
کمیته های تخصصی سرکل کبدی، کبدی ساحلی و کبدی 
روستایی و عشــــایری در ساختار هیأت پیش بینی شده و 

مسؤولین آن منصوب شده اند تا در تمام گرایش های این 
رشته ورزشی برنامه ریزی داشته باشیم.

سفر به شهرستان ها و دیدار با ورزشکاران، مربیان  �
و داوران کبدی

موســــوی در ادامه با اشــــاره به اهمیت شناخت مسائل و 
مشکات در ارائه راه حل و برطرف نمودن آن بیان کرد: یکی 
از برنامه های هیأت کبدی سفر به شهرستان ها و تشکیل 
جلسات با ورزشــــکاران مربیان و داوران رشته و آشنایی با 
مسائل روز و مشکات آنها بود که کمک شایانی به برطرف 

نمودن مشکات نموده است.
وی ادامه داد: در این سفرها از بین افراد شایسته و عاقمند 
و با دقت، از میان ورزشــــکاران شهرستان ها برای مدیریت 

هیأت شهرستان و کمیته های استانی انتخاب نمودیم.
رئیس هیأت کبدی استان ضمن تأکید بر گسترش ورزشی 
کبدی و معرفی استان همدان در عرصه های مختلف ملی و 
بین المللی بیان داشت: در راستای اعتای ورزش کبدی و 
، برنامه های مختلفی در نظر  معرفی اســــتان در سطح کشور
گرفته شده است که از جمله می توان به اعام آمادگی برای 
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی و نیز برگزاری دوره های 
آموزشی داوری و مربیگری پس از اخذ مجوزهای الزم در دو 

بخش آقایان و بانوان اشاره نمود.

وی در پایان خاطرنشــــان کرد: هیأت کبــــدی مقدمات الزم 
برای برگزاری مســــابقات کبدی در دهه فجر را فراهم نموده 
و در صورت موافقت فدراســــیون کبــــدی و اخذ مجوزهای 
الزم به زودی و در دهه فجر این مســــابقات و برنامه ها برگزار 

خواهد شد.

 نظــــم و برنامه محــــوری در هیأت کبدی شایســــته  �
تقدیر است

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نیز 
در نشست ارکان هیأت کبدی استان گفت: هیأت کبدی 
همدان به صورت حرفه ای مدیریت می شود و نظم و برنامه 

محوری در این هیأت شایسته تقدیر است
عباس قهرمانی با اشــــاره به اقدامات انجام گرفته طی چند 
ماه گذشــــته گفت: چشــــم انداز روشــــنی برای این رشــــته 

ورزشی قابل تصور است.
وی در پاسخ به درخواست ورزشکاران برای بازگشایی محل 
تمرین گفت: رشــــته کبدی در دســــته بندی ستاد مبارزه با 
کرونا جزء رشــــته های پربرخورد آمده است ولی با وجود این 

مجددا پیگیر اخذ مجوز برای تمرین تیم خواهیم بود.
وی برگزاری مسابقات استانی برای ایجاد انگیزه ورزشکاران 
را بســــیار مهم دانســــت و گفت: برای ارائه مجــــوز تمرین و 
برگزاری مسابقات استانی تاش می کنیم مجوزهای الزم را 

از ستاد مقابله با کرونا دریافت کنیم.
قهرمانی ورزشکاران کبدی را افتخار ورزش استان دانست 
و افزود: مربیان، ملی پوشان و داوران کبدی استان در تمام 
مســــابقات بین المللی نماینده دارند و این نشــــان از توان 

باالی کبدی کاران دارد.
معاون ورزشــــی مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان ضمن 
تشــــکر از کادر مدیریتی جدید هیأت کبدی استان گفت: 
علیرغــــم وجــــود محدودیت هــــای کرونایــــی و دشــــواری 
فعالیــــت در این ایام، خوشــــبختانه هیأت کبدی بســــیار 
خوش درخشید و با برنامه ریری دقیق فعالیت های خود 

را ادامه داد.
در ادامــــه هــــر یــــک از ورزشــــکاران، روســــای کمیته های 
تخصصی و عمومی و روســــای هیأت کبدی شهرستان ها 
به طرح مشکات و موانع پیش روی حوزه خود پرداختند 

و تصمیمات مقتضی گرفته شد.
در پایان در راســــتای تکمیل کادر مدیریتــــی هیأت کبدی 
اســــتان،رضا بربــــط به عنــــوان رئیــــس کمیته روســــتایی و 
عشایری، سعید ســــرکبود به عنوان رئیس کمیته سرکل 
کبدی، رضــــا پیری به عنوان رئیس کمیته کبدی ســــاحلی، 
امید صالحی بــــه عنوان رئیس کمیتــــه انضباطی و حدیث 
قنبری به عنــــوان نایب رئیس کمیته بدنســــازی و آمادگی 

جسمانی هیأت کبدی استان منصوب شدند.

برنامه محوری و ساختارمندی 
یت  دو اصل مهم در مدیر

هیأت کبدی استان همدان

رئیس هیأت فوتبال استان همدان:

تیم فوتبال پاس هرچه سریع تر ساختارمند شود
متولی تیم داری نیستیم

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت فوتبال استان همدان 
گفت: تیم فوتبال پاس همدان الزم اســــت هرچه سریع تر 

ساختارمند شود.
به گزارش سرویس ورزشی هگمتانه، عباس صوفی صبح 
شنبه در نشســــت با خبرنگاران ورزشی با اشاره به موضوع 
تیم فوتبال پاس همدان اظهار کرد: باید همه کمک کنیم تا 
هرچه سریع تر تیم فوتبال پاس همدان ساختارمند شود تا 

شاهد کاهش مشکات این تیم باشیم.
وی افــــزود: با اتحــــاد و همدلی و دور کردن حاشــــیه ها باید 
آرامش بــــه تیم فوتبــــال پاس همــــدان بازگردد تا شــــاهد 

بازگشت روزهای خوب این تیم باشیم.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان با بیان اینکه از لحاظ 
معنوی پاس متعلق به دســــتگاه ورزش اســــتان همدان 
است، گفت: باتوجه به مشکات اقتصادی دولت تأمین 
منابع مالی محدود شــــده اســــت و باید برای چاره اندیشی 
مشــــکات مالــــی تیــــم فوتبــــال پاس ســــاختار ایــــن تیم 

مشخص شود.
صوفی خاطرنشــــان کرد: هیــــأت فوتبال قانونــــا نمی تواند 
تیم داری کند و در بحث مدیریت تیم های فوتبال اســــتان 
نظیر پاس، شهرداری و گرین کشاورز به طور قانونی هیأت 
نمی تواند کاری انجام دهد تنها مدیریت فوتبال اســــتان و 

برگزاری مسابقات برعهده هیأت فوتبال است.
وی با بیان اینکه هیأت فوتبال اســــتان همدان نمی تواند 
منابع مالی  به باشــــگاه ها تزریق کند، بیان کــــرد: درصورتی 
هیأت فوتبال می تواند این کار را انجام دهد که از طریق اداره 
کل ورزش و جوانان اســــتان همــــدان منابع مالی به هیأت 
واریز شــــود و ما آن را در اختیار تیم ها قــــرار دهیم و تاکنون 

حمایت های ما از پاس بدین شکل بوده است.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان عنوان کرد: ما از حق 
خودمان در برگزاری مسابقات و حق نقل و انتقاالت از پاس 
نیز گذشــــته ایم که بیش از یک میلیارد تومان از زمان ورود 

این تیم به همدان می شود.
وی با اشــــاره بــــه اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان 
گفت: اداره کل ورزش و جوانان اســــتان همدان به عنوان 
متولی تیم فوتبال پاس به اقدامات و کارهای انجام شده و 

امور اجرایی این تیم باید نظارت داشته باشد.
صوفی افزود: فصل گذشــــته تیم فوتبال پــــاس همدان از 
بی تجربگی ســــرمربی و کادرفنی خود بسیار لطمه خورد به 
همین دلیل امســــال این نتیجه گرفته شد که از یک مربی 
باتجربــــه در تیم فوتبال پاس اســــتفاده شــــود و در نهایت 
مهدی پاشازاده با سابقه صعود با 4 تیم به عنوان سرمربی 
تیم فوتبال پاس انتخاب شــــد و باید به پاشــــازاده فرصت 

مناسب داده شود.
وی با اشاره به وضعیت هیأت فوتبال استان همدان بیان 
کرد: هیــــأت فوتبال اســــتان همدان طبق برنامــــه و بدون 
کوچک ترین مشــــکل و حاشــــیه در این ســــال ها لیگ ها، 

مسابقات و دوره های آموزشی را برگزار کرده است.
رئیس هیأت فوتبال استان همدان عنوان کرد: در دوران 
کرونا نیز یکی از استان های کشور بودیم که برای نخستین 
بــــار دوره هــــای مربیگــــری و داوری را برگزار کردیــــم و مجوز 

برگزاری مسابقات را نیز گرفته ایم.
صوفی با بیان اینکه تنها اســــتان کشور هســــتیم که 3 داور 
بین المللی داریم، گفت: در رابطه با تغییرات دپارتمان داوری 
نیز باید بگویم باالخره تغییــــرات در هر جایی اجتناب ناپذیر 
اســــت و هدف پویایی مجموعه است. وی خاطرنشان کرد: 
مهدی الوندی از نیروهای جوان ما بوده و از آقای فیروزبخت 
نیز در کمیته آمــــار و اطاعات بهــــره می بریم همچنین علی 

خسروی رئیس کمیته داوران را نیز حفظ کرده ایم.
رئیس هیأت فوتبال استان همدان با اشاره به لزوم رشد زیر 
ساخت های فوتبال استان همدان بیان کرد: طبق جلساتی 
کــــه با مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان داشــــته ایم 
ایشــــان قبول کرده اند و ایــــن قول را به ما داده اند که ســــال 

آینده 8 زمین چمن مصنوعی در 8 شهرستان همدان ایجاد 
شود. وی افزود: همچنین قرار است تیم مشترکی برای رفع 

مشکات ورزشگاه های استان تشکیل شود.
صوفی با بیان اینکه به زودی لیگ های فوتبال استان آغاز 
، لیگ دسته  می شود، گفت: جلسات برنامه ریزی لیگ برتر
اول و لیگ های پایه برگزار شــــده و از بهمن و اسفند ماه 99 

استارت مسابقات زده می شود.
، تاالر وحدت و شیراک  وی افزود: تیم های علم و ادب، مهر
همدان، ســــتاره سرخ و کوالک تویســــرکان، صنایع دستی 
اللجیــــن، ذوب و فلــــزات بهار و پاســــارگاد نویــــن نهاوند از 

تیم های حاضر در لیگ برتر استان هستند.
رئیس هیأت فوتبال اســــتان همدان با اشاره به انصراف از 
انتخابات فدراسیون فوتبال کشور بیان کرد: اگر انتخابات 
سال گذشــــته برگزار می شــــد با قدرت تا پایان حضور پیدا 
می کــــردم اما در حــــال حاضر که تنها 6 ماه تا پایان شــــهردار 
بودن بنــــده در همدان باقــــی مانده به نظــــرم خودخواهی 
اســــت اگر از شــــهرداری بروم و به طور قطع در این مدت 6 
ماهه کســــی نخواهد آمد و شــــهرداری ضرر می کند به این 

دلیل از حضور در انتخابات فدراسیون انصراف دادم.
وی خاطرنشــــان کرد: ثبت نــــام انتخابات هیــــأت فوتبال 
استان همدان نیز آغاز شــــده و احتماال 15 یا 16 اسفند ماه 

انتخابات برگزار شود.
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ح یاس برای توانمندسازی زنان  آغاز طر

در مواجهه با بحران
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: آیین افتتاح طــــرح یاس با حضــــور مدیرعامل 
جمعیت هال احمر اســــتان همدان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
مســــؤول دفتر نمایندگی ولی فقیــــه در جمعیت هال احمــــر در اردوگاه فجر 

همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، علی سنجربگی مدیر عامل جمعیت هال احمر همدان، 

با اشــــاره به اینکه شهرســــتان همدان آزمونه اجرای این طرح است اظهار کرد: 
طرح یاس اقدام مشــــترک جمعیت هال احمر وکمیته امداد امام خمینی)ره( 
در زمینه توسعه مشــــارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و خودکفا ساختن 
زنان سرپرست خانواده اســــت که با مشــــارکت این دو نهاد به اجرا در می آید. 
وی افزود: یکی از مؤلفه های توانمندســــازی زنان توســــعه آمــــوزش، پرورش و 
رشــــد مهارت های تخصصی آنان است. ســــنجربگی با اشــــاره به این نکته که 
باور عمومی این اســــت که در حوادث طبیعی و غیر طبیعــــی و بحران ها زنان و 
کودکان جزء قشــــر آســــیب پذیر جامعه هســــتند گفت: ما بر این باوریم که با 
اجرای طرح یاس و فراگیری آموزش های امدادی در کنار سایر مهارت های زنان 

می توان گفت آنها جزء نیروها و یاوران آســــیب ستیز در حوادث و بحران ها به 
حســــاب می آیند. ســــنجربگی مشــــارکت زنان در مدیریت حوادث و مدیریت 
بحران را امری ضروری و الزم بیان کرد و گفت: در طرح یاس، رویکرد خود امدادی، 

موجب شده شعار هر خانواده یک امدادگر نیز اجرایی و محقق شود.
در ادامه مســــؤول دفتــــر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر اســــتان 
همدان نیز با اشاره به جایگاه زن در عالم امکان خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه 
الزهرا )س( اولین بانوی آسیب ستیز بود که دختری آسیب ستیز به نام زینب 
کبری)س( را تربیت نمود تا ایشان هم با آسیب ستیزی و بردباری موجب ادامه 

نهضت حضرت اباعبداهلل  الحسین )ع( گردید.

حجت االســــام  ثابتی با اشــــاره به اینکه نقش معنوی حضور زنــــان در تمامی 
عرصه ها از جایــــگاه و اهمیت باالیی برخوردار اســــت گفت: یکی از نقش های 
مهم زنان تربیت اوالد صالح است و اینکه بسیاری از بزرگان و علمای اسام هم 

در دامن همین شیر زنان پرورش یافته اند برکسی پوشیده نیست.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان نیز با تقدیر از عملکرد 
جمعیت هال احمر این اســــتان خاطرنشــــان کرد: با توجه بــــه اینکه این طرح 
هم زمان با سالگرد شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه)س( اجرا می شود 
الگوبرداری از عملکرد آن حضرت و استفاده از کلمه یاس زیبایی خاصی به طرح 

داده است.

استان

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان اطمینان داد:

فت فشار یا قطع گاز
ُ
تأمین سوخت جایگزین در صورت ا

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از 
تأمین سوخت دوم برای صنایعی که از گاز 

طبیعی استفاده می کنند، خبر داد.
به گزارش هگمتانه، امین روستایی با اعام 
این خبر گفت: در پی برودت هوا، افزایش 
مصــــرف گاز طبیعی و به تبــــع آن کاهش 
، امــــکان قطعــــی گاز مصــــارف  فشــــار گاز
صنعتی وجود خواهد داشــــت که با تدابیر 
اندیشیده شده سوخت دوم و جایگزین 

برای این مراکز تأمین می شود.
روســــتایی با اشــــاره به شعار ســــال به نام 

جهش تولید اطمینان داد: در صورت قطع احتمالی گاز طبیعی، 
سوخت جایگزین تولیدکنندگان کاال و خدمات پیش بینی، به 
اندازه کافی ذخیره سازی و آماده تحویل است تا وقفه ای در روند 

تولید ایجاد نشود.
وی با اشــــاره به اینکه الزمــــه تخصیص ســــوخت دوم ثبت نام 
در سامانه ســــدف است افزود: این ســــوخت با اولویت بندی، 
به عنوان ذخیره و بــــا مدت زمان 7 تــــا 15 روزه در اختیار مصرف 

کنندگان استان قرار خواهد گرفت.
ایــــن مســــؤول خاطــــر نشــــان کــــرد: ســــامانه ســــدف مطابق 
دستورالعمل ماده 44 آیین نامه اجرایی مفاد 5 و 6 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و فرآورده های نفتی با هدف کنترل و مدیریت 
توزیع بهینه ســــوخت و فرآورده های نفتی یارانه ای ایجاد شــــده 
است و بدون طی کردن مراحل الزم ثبت درخواست، امکان ارائه 

سوخت به هیچ دستگاهی وجود ندارد.
روستایی یادآور شــــد: به همین منظور هفته گذشته، نشستی 
با عنوان "هماهنگی چگونگی تأیید درخواســــت ها در سامانه 
درخواســــت فرآورده هــــای نفتی )ســــدف(" بــــه میزبانی منطقه 

همدان و در تاالر اجتماعات شرکت گاز استان 
برگزار شد.

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان 
تصریح کرد: این نشســــت با حضــــور مدیران 
ستادی و مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش 
بــــه صــــورت ویدیــــو کنفرانــــس و مدیریت و 
معاونان منطقه و نمایندگان دســــتگاه های 

متولی تأیید به صورت حضوری برگزار شد.
روســــتایی اطاع رســــانی به ذی نفعان، توجیه 
چگونگی ایجاد و اســــتفاده از حساب کاربری 
و تبیین دســــتگاه های متولی تأیید را از جمله 

اهداف این جلسه دانست.
روســــتایی اظهار کرد: این منطقه آمادگی کامل تأمین سوخت 
، برق و ســــایر بحران ها، برای تمامی  جایگزیــــن در مواقع قطع گاز
بخش هــــای مصــــرف کننــــده را دارد اما دریافت این ســــوخت 
مســــتلزم اقدامات الزم دســــتگاه ها در خصوص درخواست در 
ســــامانه سدف و تأیید آن اســــت. وی با اشــــاره به اینکه در این 
زمینه شرایط برای همه یکسان است یادآور شد: در حال حاضر 
حتی اگر خود ما هم نیاز به سوخت جایگزین داشته باشیم باید 
مطابق دســــتور العمل اقدام کنیم در غیر ایــــن صورت مجاز به 

استفاده از یک لیتر سوخت مایع هم نیستیم.
یــــا  مالــــک  ابتــــدا  رونــــد  ایــــن  در  کــــرد:  تأکیــــد  روســــتایی 
ذخیــــره  ســــوخت  دریافــــت  متقاضــــی  واحــــد  نماینــــده 
نشــــانی بــــه  جدیــــد  آســــان  تجــــارت  ســــامانه  در   بایــــد 
 NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR درخواست خود را ثبت کند.
بــــر پایه این گــــزارش، در این نشســــت که دو ســــاعت به طول 
انجامید تمامی مراحل ثبت و تأیید درخواست فرآورده های نفتی 
به نمایندگان دستگاه های متولی آموزش داده شد تا در مواقع 

لزوم، آمادگی الزم برای مدیریت و مقابله را داشته باشیم.

شهردار همدان در دیدار هیأت مدیره خانه مطبوعات:

فرهنگسرای »هنر و رسانه« آماده تحویل
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: شــــهردار همدان 
با بیــــان اینکــــه فرهنگســــرای »هنر و رســــانه« 
آمــــاده تحویل به اهالی رســــانه اســــت گفت: با 
بررسی های صورت گرفته محل مناسبی در یکی 
از بهترین نقاط شــــهر همدان بــــرای این منظور 
اختصــــاص یافت که امیدواریــــم در دوره جدید 

شاهد فعالیت این فرهنگسرا باشیم.
به گزارش هگمتانه، اعضای هیأت  مدیره خانه 
مطبوعات اســــتان همــــدان با عبــــاس صوفی 
شهردار همدان دیدار و در خصوص مهم ترین 

مسائل حوزه رسانه گفت وگو کردند.
پیگیری تحویل ســــاختمان فرهنگســــرای هنر 
و رســــانه، افزایــــش تعامل مدیریت شــــهری با 
رســــانه ها، نــــگاه حمایتی از رســــانه ها، تســــریع 
در پرداخــــت مطالبــــات و مشــــارکت در اجرای 
جشنواره رســــانه و ســــایر موضوعات صنفی از 
جمله درخواست های هیأت  مدیره جدید خانه 
مطبوعات از شهردار همدان در این جلسه بود.

شهردار همدان در این جلسه اظهار کرد:  نقش و جایگاه 
ویــــژه رســــانه ها و مطبوعــــات در ارتقای ســــطح بینش و 
گاهی جامعه بر کسی پوشیده نیست و امیدوارم هیأت  آ
مدیره جدید منشا خیر در جهت توسعه فرهنگ استان 

همدان باشند.
عبــــاس صوفی با بیان اینکه کار در شــــهرداری به صورت 
چند وجهی اســــت و حوزه های مختلفــــی را در برمی گیرد 
گفت: حوزه فرهنگی به عنوان بخشی از وظایف مدیریت 
شــــهری از اهمیــــت باالیی برخوردار اســــت کــــه آموزش 
شهروندی، برگزاری جشنواره شــــهروند برگزیده و اجرای 
برنامه های متنوع فرهنگی در حوزه های مختلف از جمله 

آنها است.
وی تصریح کرد:  مدیریت شــــهری در کنــــار اجرای وظایف 
خــــود نیازمند مشــــارکت و حمایــــت جدی رســــانه ها در 
پیشــــبرد اهداف و چشم اندازهای شهری است و در این 
میان با آغوش باز از نقد منصفانه رسانه ها در اجرای امور 
اســــتقبال می کنیم اما متأسفانه در اندک مواردی شاهد 
تخریب و سیاه نمایی برخی از رسانه ها هستیم که انتظار 
می رود دوســــتان رســــانه ای در این خصــــوص دقت نظر 
و ســــعه صدر بیشــــتری به خرج دهند چراکــــه اقناع افکار 
عمومی بر عهده شماســــت و انتظار بیشتری از رسانه ها 

در این زمینه داریم.
شهردار همدان در ادامه بر لزوم حمایت مادی و معنوی 

از رسانه ها تأکید کرد و گفت: راه اندازی فرهنگسرای هنر 
و رســــانه یکی از انتظارات اهالی رســــانه در سال های اخیر 
بود که با بررسی های صورت گرفته محل مناسبی در یکی 
از بهترین نقاط شــــهر همدان برای این منظور اختصاص 
یافت کــــه امیدواریم در دوره جدید شــــاهد فعالیت این 

فرهنگسرا باشیم.
صوفی تصریح کرد: بنــــده معتقدم باید نــــگاه حمایتی از 
رسانه ها به صورت جدی پیگیری و دنبال شود که از این 
گهی ها و اشــــتراک  رو طی ســــال های اخیر توزیع عادالنه آ
نشــــریات محلی و حمایــــت از خبرگزاری هــــا و پایگاه های 
خبری در اولویت قرار گرفته که به دلیل مشکات شدید 
مالی که در دو سال اخیر بر کشور و شهرداری ها تحمیل 
شــــد، متأســــفانه در پرداخت مطالبات مالی به رسانه ها 

تاخیر به وجود آمد که امیدوارم به زودی رفع شود.
در ابتدای جلســــه نیز مدیرعامل خانه مطبوعات استان 
همدان بر لزوم همکاری های دو جانبه تأکید کرد و گفت: 
نگاه حمایتی مدیریت شهری از رسانه ها موجب توسعه 
همــــه جانبه می شــــود که خوشــــبختانه ایــــن موضوع در 
سال های گذشته وجود داشته است و امید می رود این 

موضوع پررنگ تر از قبل ادامه داشته باشد.
محمدرضــــا خوشــــگفتار در همین باره افــــزود: راه اندازی 
فرهنگسرای رســــانه یکی از مهمترین درخواست اهالی 
رســــانه همدان در ســــال های اخیر اســــت که امیدوارم تا 
پایان ســــال جــــاری این موضوع محقق شــــود تا شــــاهد 

اختصاص ساختمان ویژه به رسانه های همدان باشیم.
وی عنوان کرد: در کنار اختصاص ساختمان فرهنگسرای 
رسانه درخواست داریم شهرداری همدان در تجهیز این 

فرهنگسرا یاریگر رسانه ها باشد.
در ادامــــه رئیس هیــــأت  مدیره خانه مطبوعات اســــتان 
همدان نیز گفت: خوشبختانه شــــهردار همدان در زمره 
مدیران رسانه ای استان اســــت که همین موضوع ادامه 

مسیر را به مراتب راحت تر می کند.
اشکان یوســــفی گفت: نگاه حمایتی از رسانه ها، تسریع 
گهی ها و ســــایر  در پرداخــــت مطالبات، توزیــــع عادالنه آ
موضوعات از این دســــت به عنوان بخشــــی از انتظارات 
اهالی رسانه استان است که امیدوارم شهردار همدان در 

این زمینه نهایت همکاری را داشته باشد.
مســــؤول کمیته حقوقی خانه مطبوعات استان همدان 
نیز در این جلسه گفت: رویکرد انقابی شهردار همدان 
نسبت به موضوعات فرهنگی، رســــانه ای و موضوعات 
دینی بسیار ارزنده است و در این سال ها شاهد کمک ها 
و حمایت هــــای وی بــــه مجموعه هــــای انقابــــی و دینی 

هستیم که جای تقدیر دارد.
غامرضــــا فریدونی در ادامــــه گفت: پرداخــــت عوارض از 
سوی شــــهروندان و هزینه کردن آن کارکردهای مختلفی 
دارد که در این میان بخشی از این منابع در حوزه فرهنگی 
هزینه می شود که انتظار می رود مدیریت شهری همدان 
از محل این درآمدهــــا نگاه حمایتی ویژه ای به رســــانه ها 

داشته باشد.
وی خواســــتار جلوگیــــری از هــــدر رفــــت 
هزینه هــــای مدیریــــت شــــهری در حــــوزه 
در  متأســــفانه  گفــــت:  و  شــــد  فرهنگــــی 
از  ، بسیاری  کشور شرایط فعلی اقتصادی 
رســــانه ها به دلیل مشکات شدید مالی 
مشمول ماده 16 شده اند و عما فعالیت 
و کارکرد رســــانه ای ندارند که انتظار داریم 
شــــهرداری با نگاه حمایتــــی و همه جانبه 
از تمامی رســــانه ها نســــبت بــــه رفع این 

مشکل جدی اقدام کند.
اســــتان  مطبوعات  خانه  مالی  مســــؤول 
گفــــت:  جلســــه  ایــــن  در  نیــــز  همــــدان 
شــــهرداری با زندگی عامه شــــهروندان در 
حوزه های مختلف سر و کار دارد که از این 
رو بایستی برنامه محور در تمامی حوزه ها 
ورود کند و عرصه های مختلف انســــانی را 

مورد توجه قرار دهد.
زهره پوروهابی ادامه داد: مدیریت شــــهر نگاه مثبتی به 
مقوله فرهنگی دارد که متأســــفانه پویایی الزم در جهت 
دهی افــــکار عمومی به خوبی دیده نمی شــــود و باید این 

حوزه بیش از پیش تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: متأســــفانه در برخی موارد شاهد کم 
توجهــــی واحدهای مالــــی مدیریت شــــهری در پرداخت 
مطالبات رســــانه ها هســــتیم که علی رغم توافقات قبلی 
رفتــــار می کنند که درخواســــت داریم با تشــــکیل هیأت 
مشــــترک از اعضای خانه مطبوعات و مدیران واحدهای 
مرتبط مدیریت شهری، شاهد تسهیل امور و برون رفت 

از مشکات فعلی باشیم.
مســــؤول کمیته خبرنــــگاران و عکاســــان خبــــری خانه 
مطبوعات نیز در این جلسه گفت: توسعه فرهنگی شهر 
در تعامل دو ســــویه محقق می شود که از این رو می توان 
با همکاری شــــهرداری همدان شــــاهد برگزاری جشنواره 
رســــانه در جهت رشــــد آموزش های شــــهروندی در بین 

مردم و به تبع آن تقویت رسانه ها باشیم.
به نقل از فارس، مریم شهابی باهر اجرای دیوارنگاره های 
مناسبتی در شهر همدان را اقدام مثبتی برشمرد و گفت: 
اجرای این دیوارنگاره ها حرکت جدیدی است که می توان 
در تولید محتوا و طراحی ها از ظرفیت باالی اهالی رسانه به 
ویژه عکاسان خبری اســــتان بهره برد تا شاهد تولیدات 

فاخر در این زمینه باشیم.

جوالن ساخت و ساز در »جوالن«
عکاس :  پوریا پاکیزه
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کاشت و نگهداری فضای سبز  بخش های منطقه 1 و 2 چهارگانه شهرداری همدان گذاری امور  وا
به اطالع کلیه شرکت های خدماتی معتبر می رساند، شهرداری همدان نســبت به واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز در سطح  منطقه 1 و 2  با شرایط ذیل اقدام 

می نماید:
  1- مدت قرارداد در هر منطقه یکسال شمسی می باشد.

جهــت  دارنــد  فرصــت  داری  وقــت  پایــان  تــا   99/10/08 مــورخ  تــا  روز  ده  مــدت  بــه   99/10/29 مــورخ  در  آگهــی  نشــر  تاریــخ  از  متقاضیــان   -2  
شــماره حســاب  بــه  ریــال   2،000،000 مبلــغ  و   مراجعــه  شــهری  ســبز  فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  قراردادهــای  امــور  بــه  مناقصــه  اوراق   خریــد 
 1-3477111-11-7405 بانک مهر شعبه صدف به نام سازمان سیما، منظر و فضای سبز واریز و رسید آن را به امور قراردادهای سازمان تحویل نمایند و همچنین بعد 

از تکمیل اوراق مذکور نسبت به تحویل آن به دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع در خیابان بوعلی مراجعه نمایند.
 3- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

 4- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق جدول ذیل  بعنوان ســپرده به حساب شماره 0100785699009 بانک شهر شــعبه مرکزی به نام شهرداری مرکزی و یا 
ارایه ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی با اعتبار مدت سه ماه. 

 5- اوراق مناقصه به ترتیب پاکت هــای الف، ب و ج عبارتند از الف: ضمانتنامه بانکی ب: دفترچه پیمان، شــرایط شــرکت در مناقصه، قرارداد و ارایه اســنادی برای 
ارزیابی توان مالی جهت پیشــبرد پیمــان حداقل به مدت یک مــاه برابر ماده 19 آیین نامــه اجرایی قانون برگزاری مناقصــه، آگهی آخرین تغییرات اساســنامه،مدارک 

شناسایی صاحبان مجاز امضا )که برابر با اصل شده باشد(، رزومه کاری شرکت در سالیان گذشته ج : فرم های پیشنهاد قیمت 
تذکر: متقاضیان باید با قید قبولی کلیه صفحات اسناد و مدارک پیمان و مفاد آن، ذیل کلیه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به دبیرخانه ارایه نماید. 

 6-   به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شهرداری همدان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
 7- ارائه اصل یا تصویــر برابر با اصل گواهی تأیید صالحیــت از اداره کار و امور اجتماعی در  زمینه فضای ســبز  )با توجه به بروز بیماری همه گیــر کرونا( دارای اعتبار در 

سال 99 برای شرکت متقاضی الزامی می باشد.
 8- کلیه هزینه های چاپ، تکثیر  و درج آگهی در  روزنامه ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 9- شرکت در این مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان می باشد.
 10- اسناد مناقصه به پیمانکاران صرفًا با درخواست کتبی و مهر و امضای شرکت تحویل داده می شود.

  11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 12- در صورتی که برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.                                                   

 13- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 38214925-38214926 تماس حاصل نموده و یا به سایت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائید.

مبلغ تضمین )ریال(برآوردنام پیمانردیف

امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش شمالی منطقه 11
امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش جنوبی منطقه 1

36/904/683/142
43/879/874/329

 1/845/200/000
2/194/000/000

28/610/463/3421/430/500/000امور کاشت و نگهداری فضای سبز بخش شرقی منطقه 22
روابط عمومی شهرداری منطقه چهار

شــهرداري منطقه 4 همدان در نظر دارد با اســتناد به مجوزهای اخذ شــده نســبت به فروش 2 قطعه زمین مســکونی  از طریــق مزایده کتبی 
اقدام نماید. متقاضیان می توانند با رعایت شرایط زیر در مزایده شرکت نمایند.

نوع ملک و کاربریردیف
مساحت

)مترمربع (
کل مبلغ  کارشناسی

)ریال(
آدرسسپرده )ریال(

1
زمین مسکونی با پالک ثبتی  دو بر معبر 45 

متری و 10 متری  
ورودی شهرک فرهنگیان 331/7638/000/000/0001/900/000/000

"22015/400/000/000770/000/000زمین مسکونی  با پالک ثبتی  معبر 10 متری 2

   شرایط شرکت در مزایده:
  1. متقاضیان می بایســت مبلغ ســپرده را بــه حســاب 2-3331333-11-7402 نزد بانــک مهر ایران شــعبه امامزاده عبــداهلل واریز و 
یا معادل رقــم مذکــور را ضمانتنامه بانکی بــا اعتبار »3 « ماه و یــا اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکــت )الف( قرار داده 
ی منطقــه چهار واقــع در میــدان امامزاده  ی روز   پنجشــنبه   مـــورخ  99/11/09   تحویــل دبیرخانه شــهردار و حداکثــر تــا پایــان وقــت ادار

نمایند.  عبداهلل 
ی همدان   2. زمــان بازگشــایی پاکت هــا روز دوشــنبه مــورخ 13 /99/11 ســاعت 17 در محل حــوزه معاونــت مالی و اقتصــادی شــهردار

می باشد.
 3. متقاضیان می بایســت فرم شــرکت در مزایــده و نمونه قــرارداد تنظیم شــده را با امضــاء و مهر با اثــر انگشــت زده و در پاکت )ب( 

قرار داده و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و بــه همراه پاکت )الف( تحویــل دبیرخانه نمایند.
ی( از تاریــخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت بــه واریز 90% وجه پیشــنهادی    4. برنده مزایــده مکلف اســت حداکثر ظرف مــدت 7 روز )کار

اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم ســند در دفترخانه از برنده مزایــده اخذ خواهد گردید .
ی واریــز نماید. در صورت عــدم واریز نقــدی وجه مورد   5.برنده مزایــده مکلف اســت وجه مــورد معامله را نقدًا به حســاب شــهردار

رات اقدام خواهد گردید. ی ضبط و برابر  مقــر ر ســپرده برنده مزایده به نفع شــهردار معامله در موعد مقر
 6. به پیشنهادات فاقد ســپرده و مخدوش و مبهم و مشــروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ی خواهد ماند .  7. ســپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شــهردار
ی بوده و شــرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند.  8. شرکت در مزایده به منزله قبول شــرایط و آیین نامه های مالی شــهردار

ی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است .   9. شهردار
ی مزایــده یک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظــرف مهلت مذکور جهــت انتقال   10. حداکثـــر  زمان انتقال ســند از تاریــخ برگزار
ســند و واریــز الباقــی وجــه )10% باقیمانــده( اقــدام نمایــد. در غیــر این صــورت مزایــده ابطــال و ســپرده برنده مزایــده ضبــط خواهد 
ی معرفی  ی به شــهردار ی که برنده مزایده وی را کتبًا بــا رضایتنامه محضر گردید.ضمنًا ســند به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگر

نمایــد انتقال خواهد یافت.

تجدید آگهی مزایده 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان
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@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

با یاد مستمر خدا
از کم فروشی خودش جلوگیری می کرد

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: وای بر کم فروشــــان 
آنانی که حق خود را به طور کامل می گیرند ولی در پرداخت حق دیگران کم 

می گذارند.
حضرت امام علی علیه الســــام فرموده اند: مؤمن حتی با کســــی که با او به 

انصاف رفتار نمی کند با انصاف عمل می کند.
حکایت:

 کســــی نقل می کند به قصابــــی مراجعه کردم برای تهیه مقداری گوشــــت، 
متوجه شــــدم هــــر گاه می خواهــــد گوشــــت را وزن کند نگاهی به آســــمان 
می اندازد، در موقعیتی مناســــب از او دلیل این حرکتش را پرسیدم قصاب 
پاســــخ داد: »به آســــمان نگاه می کنم تا با یاد خدا کم فروشــــی نکرده و حق 

مردم را به درستی بدهم«.
شد از دست ظلم تو کشور خراب

به ملک دگر پا مکن در رکاب
به ملک خودت نیست جز ظلم خوی

چه آری به اقلیم بیگانه روی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

دوالبه
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های 
خاص خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ست 
که بسیار دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســــت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده است و کاربرد 
واژه هــــای کهن در این لهجــــه بیانگر ایــــن موضوع اســــت. از ویژگی های 
دستوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کسر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها به ضمایر متصل در مورد دوم 
و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور می شــــود، و در مورد اول شخص 
حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر حرف 
یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شود و بسیاری 

ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
ُدواق: توری که روی عروس می انداختند

دوچخره: دوچرخه
دوک دوک کردن: غرولند و غرغر کردن

دوگوله: قابلمه و کوزه کوچک گلی
دوالبه: کمد چوبی کوچک که در داخل دیوار قرار دارد.

 همه دان

دلشــــادت کنــــم  شــــبی  گفتــــی  روزی 
آزادت کنــــم  خــــود  غمــــان  بنــــد  وز 
دیــــدی کــــه از آن روز چه شــــبها بگذشــــت
یــــادت؟ نیامــــد  هیــــچ  خــــود  گفتــــٔه  وز 
سعدی

امام محمد باقر علیه السالم:

 خداوند متعال با هیچ تسبیحی از حمد و ستایش عبادت نشده که از تسبیح 
حضرت فاطمه علیها الّسالم بهتر باشد؛ زیرا اگر چیزی بهتر از آن بود، رسول خدا 

ی اهّلل علیه و اله آن را به حضرت فاطمه علیها الّسالم عطا می کرد.
ّ

صل
الکافی، جلد، 3 صفحه 343

تلنگر

  ایستگاه آسمان میز مطالعه

عکس روز

یکشنبه 28 دی ماه 1399 - میدان آرامگاه بوعلی سینا « سر چهارراه، »بابانوئل« در ویترین! »حاجی فیروز
غ از اینکه اصال فلسفه درخت کریسمس و نمادهای آن را بدانند، مهم شده و در فرهنگ خود آن را جای داده اند؟ چرا کریسمس متاسفانه برای برخی از مسلمانان ایرانی فار

وه فرهنگــــی: با وجــــود اینکه  هگمتانــــه، گــــر
شــــب چلــــه بــــه عنــــوان فرهنــــگ باســــتانی 
بــــا کریســــمس تقریبــــا در یــــک دوره زمانــــی 
نمادهــــای  شــــهر  ســــطح  در  امــــا  دارد،  قــــرار 
از نمادهای  کریســــمس بیش تر و پررنگ تــــر 
شــــب یلدا جلوه می کند. بعضی مســــلمانان 
وشــــنفکری  ر نماد  را  کریســــمس  انگار  ایرانی 

! نند ا می د
، ســــبز و نقره ای  گوی  هــــای قرمز ســــتاره ها و 
می درخشــــند  کاج  درخــــت  شــــاخه های  وی  ر
جلوه  درخت  کنــــار  در  رنگارنگ  کادوهــــای  و 
کنــــار  قرمــــز  لبــــاس  بــــا  بابانوئلــــی  می کنــــد. 
میادی  نوی  ســــال  نوید  و  ایســــتاده  درخت 
را می دهــــد. انــــگار همــــه چیــــز بــــرای آمــــدن 
ســــال جدیــــد میادی مهیاســــت و نــــه فقط 
مســــلمانان  برخی  حتــــی  بلکــــه  مســــیحیان، 
نیــــز نمادهــــای ســــال نــــو را در زندگــــی خود 
درخت  کــــردن  آماده  بــــرای  و  داده اند  جــــای 

کریســــمس در خانه هزینه  می کنند.

پایی  � چرا برخی از مســــلمانان ایرانی، بر
یســــمس را روشنفکری می دانند؟ کر

ون فضای  وزافز چند ســــال اخیر با گسترش ر
فرهنــــگ  بــــرق  و  رق  ز مشــــاهده  و  مجــــازی 
از  غربــــی در شــــبکه های اجتماعی، بســــیاری 
آشوری  ها  و  ارامنه  کنار  در  ایران  مســــلمانان 
رسیدن  برای  را  خود   ، دسامبر آخر  وزهای  ر در 
کریســــمس  چرا  اما  می کنند.  آماده  نو  ســــال 
از اینکه  ایرانی فارغ  از مســــلمانان  برای برخی 
نمادهای  و  کریســــمس  درخت  فلسفه  اصا 
خود  فرهنگ  در  و  شــــده  مهم  بداننــــد،  را  آن 
آن را جــــای داده اند؟ حتــــی بعضی ها برگزاری 

وشنفکری می دانند. کریسمس را نشــــانه ر
غربی،  فرهنــــگ  از  برگرفته  مراســــمی  برپایــــی 
که  شده  طوری  کریســــمس  و  هالووین  مثل 
برخــــی انــــگار در مســــابقه ای به منظــــور بهتر 
آن هســــتند و ســــعی می کنند با  برگزار کردن 
اشــــتراک گذاری تصاویــــری از تزئینــــات خود، 

دیگران را هم به ایــــن کار ترغیب کنند.

یســــمس  � کر که  فیلم هایــــی  و  کارتــــون 
را در ذهــــن کــــودکان زیباتــــر از فرهنــــگ 

داد جلوه  ایرانی 
بــــه وجود  ایــــن عاقه منــــدی اکنــــون  البتــــه 
انقاب  وزی  پیــــر از  بعد  بلکه  اســــت.  نیامده 
بــــه نبود فضــــای مجازی، ســــرگرمی  بــــا توجه 
کنــــار  در  نوجوانــــان  و  کــــودکان  بیش تــــر 
بازی هــــای دســــته جمعی، مشــــاهده کارتون 
و  وچ«  »اســــکر همچون  کارتون هایــــی  بــــود. 
آن فیلم  »تنها  از  پــــس  یــــا حتی  »رابین هود« 
کریســــمس را نشــــان  در خانــــه« که به نوعی 
داد و بــــا توجــــه بــــه جذابیت هــــای بصــــری و 
و  کــــودکان  با  وانــــی  ر پیونــــدی  نمادســــازی، 
وچ«  آن دوره برقــــرار کرد. »اســــکر نوجوانــــان 
کــــه خســــیس بــــودن مهم تریــــن ویژگــــی او 
دنیــــای  شــــخصیت  وتمندتریــــن  ثر و  بــــود 
افســــانه ای دیزنــــی بــــه شــــمار می رفــــت، بــــا 
وح در شــــب  عصــــای مخصوصــــش با ســــه ر
کریســــمس ماقــــات می کنــــد تا علت شــــاد 
بــــودن در زندگی را دوبــــاره به خاطــــر بیاورد. 
کــــودکان  ذهــــن  در  دوران  همــــان  از  اینهــــا 
کارتون هایی  چنیــــن  دیــــدن  و  بســــته  نقش 
از همــــان  کریســــمس  بــــا نمادهــــای  را  آنهــــا 
که ما  کــــرد. در حالــــی  70 مأنوس  60 و  دهــــه 
حتــــی کارتون و فیلمی بــــرای زیبا جلوه دادن 
که  وز  نور حتی  خود  ســــنتی  مراسم   و  فرهنگ 
به برخی کشــــورها هم تسری یافته، نداشتیم 
وز  و کودکی نیســــت که بــــا کارتونی درباره نور

باشد. گرفته  انس 

مراســــم   � نمــــاد  از  اســــتفاده  جــــای  بــــه 
غربی، نماد جشــــن های ملی را شــــناخته 

کنیم برجسته  و 
از  بســــیاری  کــــه  ونایــــی  کر وزهــــای  ر ایــــن  در 
اقتصادی  نامناســــب  وضعیت  در  مشــــاغل 
جشــــن های  و  اعیــــاد  مــــا  هســــتند،  رکــــود  و 
" را بــــه دور از  وز ملــــی همچــــون یلــــدا و "نــــور
بــــه شــــادی نشســــته ایم و در مراســــمی  هم 
فاطمیه  و  محــــرم  وضه هــــای  ر برگــــزاری  چون 
حرکــــت  در  کردیــــم،  دوری  دورهمی هــــا  از 
با  و  شــــتافتیم  هموطنان  یــــاری  بــــه  مؤمنانه 
کادر درمان بودیم.  خانه نشــــینی ها حمایتگر 
همچون  نیــــز  وزهــــا  ر ایــــن  در  بیاییــــد  پــــس 
گذشــــته شــــادی هایمان را در خانه بگذرانیم 
و بــــه جــــای هزینه بــــاال برای جشــــن هایی که 
آییــــن و فرهنگ ملی ما ندارد  ربطی به دین و 
با دوســــتان مســــیحی خــــود درباره فلســــفه 
این  شــــاید  کنیــــم.  صحبت  جشــــن ها  ایــــن 
بــــه فکــــر بیفتیم  وابــــط باعث شــــود ما هم  ر
تــــا در تاریــــخ جســــت وجو کنیــــم و نمادهای 
جشــــن های ملی را خــــود را بهتر بشناســــیم. 
کدام  هر  وز  نور و  یلدا  ســــده،  مهرگان،  جشن 
آیین و فلســــفه خاص خود را دارند. چیدمان 
در  که  رســــومی  و  آییــــن  هفت ســــین  ســــفره 

که  وز برقرار اســــت، تغییر رنــــگ در بهار  نــــور
بیش از ســــبز و قرمزهای زمستانی جلوه گری 
می توان  کــــه  هســــت  جذاب  آنقدر  می کنند، 

کرد. معرفی  دنیا  به  را  آن 

یســــمس در ســــطح  � چــــرا نمادهــــای کر
یلداست؟ از  بیش تر  شهر 

ســــنت های  و  فرنگی  نمادهای  آنقــــدر  گاهی 
بــــا وجود  که  بیگانــــه برایمــــان جذاب شــــده 
اینکه شــــب یلدا به عنوان فرهنگ باســــتانی 
ایــــران بــــا کریســــمس تقریبــــا در یــــک دوره 
زمانــــی اســــت، امــــا وقتــــی بــــه خیابان هــــای 
کریســــمس  نمادهای  می نگریــــم،  پایتخــــت 
بیش تــــر و پررنگ تــــر از نمادهای شــــب یلدا 
جلــــوه می کند؛ تا جایی که حتــــی خرید لباس 
وســــک بابانوئل کــــه نماد کریســــمس  یــــا عر
می گیرد.  قرار  توجه  مورد  ایام  این  در  اســــت، 
چهارراه هــــا  ســــر  را  وزهــــا  فیر حاجــــی  آنقــــدر 
عمــــو  و  دیدیــــم  قرمــــز  چراغ هــــای  پشــــت  و 
کرده ایم  گــــم  کتاب ها  الی  را  وزهای مــــان  نور
و رســــانه ها و مســــؤوالن در تبیین و معرفی 
بابانوئل  کــــه  کرده اند  کاری  کــــم  ما  نمادهای 
وز و  بــــرای مــــا جذابیتی بیــــش از حاجــــی فیر
وز دارد. حاال درخت های کریســــمس  عمونور
با نوارهای ســــبز و قرمز و جعبه های ســــرخ و 
و  وشــــگاه ها  فر و  هتل ها  ودی  ور در  طایــــی 
حتــــی مغازه های کوچک، ســــطح شــــهر را فرا 

است. گرفته 
از ایــــن در خیابان هایی  در حالــــی که پیــــش 
استاد  و  شیرازی  میرزای  ارامنه،  متری   10 نظیر 
از  نمادهایــــی  می توانســــتیم  اللهــــی،  نجــــات 
عمومی تر  بــــا  وز  امــــر ببینیــــم،  را  کریســــمس 
آن پشــــت  ایــــن جشــــن و فراگیــــری  شــــدن 
شیشــــه اغلــــب مغازه هــــا و در ســــطح شــــهر 
می توانیم رنگ و بوی این جشــــن مسیحیان 
بــــا  مصنوعــــی  کاج هــــای  باشــــیم.  شــــاهد  را 
قیمــــت بــــاال، گوی هــــای رنگــــی و عصاهــــای 
وی  ر قله نشین  ســــتاره های  و  قرمز  و  ســــفید 
سایزهای  در  بابانوئل  وســــک های  عر کاج ها، 
مختلــــف، جوراب هــــای قرمــــز و ســــبز با طرح 
شــــهر  عودها  و  شــــمع ها  حتی  و  برف  و  گوزن 

می کند. تسخیر  را 

لود« تازه ترین اثر محمدرضا بایرامی »زائران کوهستان مه آ
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: »زائران کوهســــتان مه آلود« 
تازه تریــــن اثــــر محمدرضــــا بایرامی اســــت که از ســــوی 

انتشارات کتاب نیستان روانه بازار کتاب شد.
»زائران کوهستان مه آلود« داستانی با محوریت سفری 
به کوهستانی رازآمیز در روســــتایی است که هر ساله با 
مراســــم مذهبی سنتی خود، بســــیاری را از گوشه و کنار 
کشــــور به سویش می کشــــد تا نفسی یا شــــاید دیداری 
تــــازه کنند. امــــا در این مســــیر مســــائل و مشــــکاتی 
گریبان مســــافران داســــتان را می گیرد تا با به جا آوردن 
 ، رســــم رفاقت و دوســــتی و خطر کــــردن بــــرای یکدیگر

حکمت هایی از زندگی را با خود به ارمغان ببرند.
محمد رضا بایرامی که ســــابقه دیرپایــــی در نگارش برای 
مخاطبان نوجوان دارد و تنها نویســــنده ایرانی است که 
رمانی نوجوانانــــه از وی برنده یکــــی از معتبرترین جوایز 

ادبی اروپا شده است و در تمامی این سال ها و با وجود 
فعالیت حرفــــه ای در عرصه رمان و ادبیات بزرگســــال از 

نوشتن برای مخاطبان نوجوان غافل نبوده است.
بایرامی در »زائران کوهستان مه آلود« بار دیگر به سنت 
مورد عاقه خود که اســــتفاده از عناصر ادبی فولکلور در 
داستان نویســــی برای نوجوانان است بازگشته است و 
از جغرافیا و زیست بوم روستایی ایران استفاده ای ناب 

و بکر برای خلق موقعیت های داستانی داشته است.
»زائران کوهستان مه آلود« با اســــتفاده از تم سفر برای 
خلق اثر داســــتانی و حضــــور فراز و فرودهای داســــتانی 
بسیار که در کشــــاکش سفر برای حاضران در آن شکل 
می پذیرد و رازآمیز شــــدن بســــتر داســــتانی، به افزایش 

جذابیت داستان بسیار کمک کرده است.
»زائران کوهســــتان مــــه آلود« در صد و هفتاد و شــــش 

صفحه قطع رقعی از ســــوی انتشــــارات کتاب نیســــتان 
منتشر شده است.

وصیت شهید سهراب رفیعی

مردم! در مقابل فتنه های دشمنان بیدارباشید
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام 
آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت جاری 
می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی وقتی با تمام 
وجــــودت جانت را گذاشــــته بودی البــــای واژگان پرپر و 
می نوشتی از عبورت؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از 
جوانه های روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی و 
امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شــــده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

،  ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

شــــهادت، مرگ دلخواهی است که مجاهد با همه شعور 
گاهی خــــود آن را انتخاب می کند، هیچ چیزى  و منطق و آ

در زندگی جز شــــهادت آرزوى من پاسدار نیست و هیچ 
چیز نمی تواند عطش مرا ســــیراب کند جز شهادت. باید 
چقدر از روح اهلل عزیز خود متشکر باشیم که ما را از غفلت 

بیرون آورد.
گاه باشــــید از تفرقه بپرهیزید و همیشه فرمان  اى مردم! آ
خمینی را بــــراى خود ماک قرار دهید و بدانید که اســــام 
ناطق حسین زمان همین خمینی است از او پیروى کنید.
ای مردم! مبادا مانند اهل کوفه امام را تنها بگذارید. مبادا 
بی وفایی کنید به برادران دینی خود. شما وارث اسلحه از 

دست افتاده تمام شهداى اسام هستید.
اى برادران و خواهران همه شــــما همیشــــه پیرو امامتان 
باشــــید و پیرو مکتب اســــام زیرا فقط اســــام است که 
انســــان  را به شهادت می رســــاند چون اســــام است به 

انسان اصالت می بخشد.

در خاتمه خطابم به دو گروه و قشر است. یکی روحانیت 
کــــه در جامعه همــــواره رهگشــــا و راهبر امــــت بوده اند و 
دیگری پاســــداران که حافظ انقابند، شــــما دو قشر باید 

همیشه در مقابل فتنه های دشمنان بیدار باشید.
به برادر و خواهرانم وصیت می کنــــم در مرگ من نگرانی 
نکننــــد من به آرزوى خود رســــیدم به مــــادرم بگویید مرا 
حال کند چون براى ما زیاد زحمت کشــــید تــــا ما را بزرگ 

کرد.
خیزید اى رفیقان گاه ســــتیز اســــت هنگام یــــارى کردن 

قدس عزیز است
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم 

ماست
مشــــعل  چــــراغ  آسماننــــــــــــد  اختــــران  شــــهیدان 

مستضعفاننــــــــد


