
ضایعه درگذشــت عموی بزرگوارتان را خدمت شــما و خاندان 
معظم قنبری تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.

شــادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و شکیبایی بازماندگان را از 
درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.

ریاست و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهار
رؤسای  انجمن های فرهنگی و هنری شهرستان بهار

جناب آقای حاج احسان قنبری
فرماندار محترم شهرستان بهار

درگذشــت عموی گرامیتان را خدمت شما تسلیت 
عرض نموده، شــادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و 
شکیبایی بازماندگان را از درگاه وحدانی خدای متعال 

خواستارم.

جناب آقای حاج احسان قنبری
فرماندار محترم شهرستان بهار

مسلم مخفی
معاون ارتباطات دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالی و بازماندگان تســلیت عرض 
می کنیم. شادی روح آن مرحوم مغفور و صبر و شکیبایی بازماندگان 

را از درگاه وحدانی خدای متعال خواستاریم.
روزنامه هگمتانه

جناب آقای حاج احسان قنبری
فرماندار محترم شهرستان بهار

52

فرماندار همدان:

 حذف داللی مسکن

 نیازمند اصالح قانون

 طالی جشنواره ادبی اوراسیا 
به نویسنده همدانی رسید
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برگـــزیده ها

توزیع 100 هزار قرص نان 
بین نیازمندان 

به یاد امام روح اهلل
مشارکت 50 نانوایی

رئیس کل دادگستری استان همدان:

تشکیل دادگاه ویژه
برای برخورد قاطع با جرایم 

فضای مجازی

استاندار همدان خبر داد:

سرمایه گذاری 1.8میلیارد 
تومانی برای تولید 

فرآورده های سنگی در مالیر
رضوان سلماسی خبرداد:

مجموعه عین القضات 
همدانی به ماهیت اصلی خود 

باز می گردد
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

آزمایش داروهای گیاهی 
برای کرونا

کمبود دارو در زمینه کرونا نداریم

کارنامه درخشان ایران 
در کنترل جمعیت!

پرداخت یارانه نقدی به 
متولدان جدید مشروط شد!
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رحیمی فر  رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورا:

کنترل قیمت مسکن فقط در دست دولت
5دقیقا چه بخشی از مسکن به شهرداری بر می گردد؟ وقتی همه چیز دست دولت است

کمبود متخصص در بیمارستان های تأمین اجتماعی
بستری300 بیمار کرونایی در بیمارستان های تأمین اجتماعی

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر درمان تأمین 
اجتماعی همــدان به کمبود پزشــک متخصص در 

بیمارستان های تأمین اجتماعی اذعان کرد.
به گزارش هگمتانه، علیرضــا صفری ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو بیمارستان آتیه 
و غرضی و تعــداد پنج درمانگاه در اســتان همدان 
وابســته به تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد: یک 

درمانگاه دیگر نیز در شهر بهار در حال احداث است.
وی تعداد بیمه شــدگان تأمین اجتماعی همدان 
را 720 هزار نفر دانســت و افــزود: تعداد تخت های 
بیمارستانی نیز 300 تخت بستری است که وضعیت 

مطلوبی را داریم.
مدیر درمان تأمیــن اجتماعی همــدان با بیان 
اینکه روزانه بیش از 9 هزار و 800 مراجعه را به مراکز 
درمان تأمین اجتماعی همــدان داریم تصریح کرد: 
با توجه به مراجعات بــه پاراکلینیک این مراجعات 

حدود 20 هزار نفر است.
وی با اشــاره به رضایتمندی بــاالی مردم طبق 
نظرســنجی گفت: در مالیــر ایــن رضایتمندی 98 
درصد بوده و دلیلش هــم همخوانی عرضه و تقاضا 

در بخش سرپایی است.

*بخش جراحی زنان بیمارســتان غرضی آماده 
افتتاح

صفــری در ادامه با اشــاره به بازســازی بخش 
جراحی زنان بیمارســتان غرضی مالیــر گفت: این 
پروژه که با 2 میلیارد تومان از مهر پارســال شروع 

شد آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه جذب متخصص در رشته های 
ارتوپد، بیهوشــی، داخلی، رادیولوژی  مغز و اعصاب 
و نورولوژی از مهمترین نیازهــای تأمین اجتماعی 
همدان اســت خاطرنشــان کرد: طبق قانون برنامه 
ششــم توســعه که باید 10 درصد پزشــکان طرحی 
جذب تأمین اجتماعی شــوند اما اجرایی نشد و ما 

کمبود پزشک را در این زمینه ها داریم.
مدیر درمــان تأمین اجتماعی همــدان در ادامه 
با بیان اینکه از ابتدای شــیوع کرونــا 300 بیمار در 
بیمارســتان های تأمین اجتماعی همدان بســتری 
شــدند گفت: در ایــن زمینــه 47 تخت بــه کرونا 

اختصاص پیدا کرده است.
*ابتــای هشــت نفــر از کادر درمــان تأمین 

اجتماعی به کرونا
وی با بیان اینکه کادر درمانــی تأمین اجتماعی 

همــدان ایثارگرانه در ایــن راه قدم گذاشــته و در 
مداوای بیماران از هیچ کوششی دریغ نکردند گفت: 
150 نفر از همــکاران ما در حوزه خدمت رســانی به 
بیماران کرونــا فعالیت دارند و تعداد هشــت نفر از 
کادر درمان تأمین اجتماعی اســتان خود نیز درگیر 

بیماری کرونا شدند.
صفــری ضمــن تقدیــر از کادر درمــان تأمین 
اجتماعی اســتان همدان در درمان بیمــاران کرونا 
گفت: 6 نفر از همکاران ما در اســفند ماه به صورت 
داوطلبانه در بیمارستان امام رضا)ع( قم داوطلبانه 

به مدت یک هفته خدمت کردند.
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نماینده ولی فقیه در استان با حضور در تحریریه هگمتانه تأکید کرد:

تمرکز بر تربیت کودکان و 
نوجوانان ضامن سالمت جامعه

انتشار ضمیمه »کودکانه« توسط روزنامه هگمتانه اقدام شایسته ای است

عکس: امیرحسین اذکایی

صفحه ۲

بازار همدان دچار خودکسادی
در بررســی و مقایســه وضعیت بــازار در همدان با 
سایر شهرهای مشابه در کشــور متوجه موارد ریشه ای 

می شویم...

یادداشت مدیرمسؤول

صفحه 7

»شهید محمد طالبیان« از مبارزه با بهائیت
تا تأسیس گروه ابوذر و حضور  در دفاع مقدس

مبــارز واقعـی
معلم شهیدی که پیکرش هیچگاه بازنگشت

شهدای فرهنگی حق بزرگی بر گردن 
مردم دارنــد چراکه ســنگرهای تعلیم 
و تربیت و جهاد و جنــگ را با هم حفظ 
کردند تا نه یک وجب از خاک کشــور به 
دست دشمن بیفتد و نه یک سر سوزن 
از روح پاک دانش آموزان به زهر واژه های 

پر فریب دشمن آلوده شود.

ویژه سالگرد ارتحال 
حضرت امام)ره(
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آرد سهمیه ای دست دالالن
معاون اقتصادی استاندار: سهمیه آرد نانوایان 

همدان بازنگری می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار همدان گفت: بخشی از 
ســهمیه آرد نانوایی های همدان توسط دالالن و 
واسطه ها به صورت آزاد خرید و فروش می شود 
که عــزم ما برای حــذف این متخلفــان جدی و 

سهمیه نانوایان در حال بازنگری است.
به گــزارش هگمتانه، ظاهــر پورمجاهد عصر 
یکشــنبه در جلســه اعضای شــورای آرد و نان 
استان همدان اظهار کرد: تفاوت نرخ آرد یارانه ای 
و آزاد موجب سوء استفاده و تخلف برخی افراد 
سودجو شــده اســت که با تدابیر اخذ شده این 

مشکل برطرف می شود.
وی اضافــه کــرد: ســهمیه نانوایی هایی که 
ماهانه 10 کیسه آرد دریافت می کنند بازنگری و 
اداره غله استان میزان مصرف هر واحد را به روز 

رسانی می کند.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
همــدان گفت: برخــی از افراد از جمله رؤســا و 
اعضای اتحادیه هــای نانوایی هــا صاحب چند 
واحد نانوایی هستند که باید راستی آزمایی شده 
و به صورت قانونی به مباشر و یا مستأجر واگذار 

شوند.
پورمجاهــد بــا بیــان اینکــه ســهمیه آرد 
روستاییان و عشــایر در برخی مناطق به صورت 
مرتب و مستمر به دســت مردم نمی رسد تأکید 
کرد: این چرخــه توزیع باید رصــد و حفره های 

تخلف مشخص و حذف شود.
وی خاطرنشــان کرد: هم اینک خرید آرد از 
طریق سامانه بانک ســپه به دو روش حضوری 
و الکترونیکی انجام می شــود اما در این فرآیند 
دالالن و واسطه ها وارد شده و با مدارک صاحبان 
نانوایی اقدام به خرید آرد یارانه ای و فروش در 

بازار آزاد می کنند.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار 
گفت: عزم دولت برای کوتاه کردن دست دالالن 
جدی اســت و در این رابطه با کســی مماشات 

نکرده و کوتاه نمی آییم.
پورمجاهد بــه تخلف برخــی از کارخانه های 
آرد استان نیز اشــاره کرد و افزود: تمام سهمیه 
گندم یارانه ای که ماهانــه در اختیار کارخانه قرار 
می گیرد تبدیل به آرد نمی شــود و گواه این ادعا 
میزان ســبوس گندمی اســت که هر ماه کسر 

می آورند و تحویل نمی دهند.
به نقل از ایرنا، وی خاطرنشــان کرد: تحویل 
ندادن سبوس نشان از تبدیل نشدن گندم به آرد 
است و از این پس در سهمیه گندم این کارخانه ها 

نیز تجدید نظر می شود.

16 خرداد آخرین مهلت 
شرکت در جشنواره 

کاریکاتور  
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســامی اســتان همدان گفت: مهلت 
ارســال آثار به دبیرخانه جشــنواره مجازی ملی 
کاریکاتور بــا موضوع زندگی، کرونــا، امید تا 16 

خردادماه تمدید شد.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار 
کرد: این جشــنواره ملی با هدف تقویت روحیه 
امید و نشاط اجتماعی توسط اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان همــدان و انجمن 

هنرهای تجسمی استان برگزار می شود.
وی افزود: شــرکت کنندگان از سراسر کشور 
می توانند تــا 16 خردادمــاه، حداکثــر پنج اثر 
در قالب جی پی جی و وضــوح 300 در طول یا 
عــرض 200 پیکســل از طریــق الکترونیکی به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
احسانی با تأکید بر اینکه ارسال نام، نشانی 
پســتی، رایانامه، تلفن، عکس و ســوابق کاری 
الزامی است؛ افزود: جایزه نفر اول این جشنواره 
سه میلیون تومان، نفر دوم دو میلیون تومان و 

نفر سوم یک میلیون تومان است.
وی خاطرنشان کرد: به ســه نفر نیز به عنوان 
صاحبان آثار قابــل تقدیر، جوایــز نقدی و لوح 
تقدیر تعلق می گیرد که کلیــه جوایز برگزیدگان 
به صورت غیرحضوری و به شماره حساب اعالم 

شده، پرداخت خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همدان تصریح کــرد: عالقمندان جهت ثبت نام 
و تکمیل فرم تقاضا بــه وبگاه اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان همدان به نشانی 
مراجعــه کنند   hamedan.farhang.gov.ir
و برای کســب اطالعات بیشــتر با شماره 71 و 

32660070-081 داخلی 206 تماس بگیرند.

خبــــــــر

بازار همدان دچار خودکسادی
مصطفی شیرمحمدی

در بررسی و مقایســه وضعیت بازار در همدان 
با سایر شــهرهای مشابه در کشــور متوجه موارد 
ریشــه ای می شــویم که نتیجه این کردار تجاری 
مایه کسادی بازار خرید و فروش اقالم مصرفی و 
در نهایت منتج به صعود افسارگسیخته قیمت ها 
در بخش مسکن و معامالت کاذب دیگر می شود.

با نگاهی به آداب تجارت بنگاه های کوچک در 
بازار شــهرهایی نظیر تبریز، اصفهان، قم و حتی 
سنندج شــاهد رونق بازار هســتیم اما در همدان 
چنین ویژگی بارزی دیده نمی شــود و حتی دیده 
می شود که کاسبان بازار به شغل اصلی خود نگاه 
جدی نداشــته و الزامًا ســرمایه خود را به بخش 

امالک و اراضی معطوف می نمایند.
یکــی از عوامل این اتفاق، بی حالی کســبه در 
اختصاص وقــت روزانه به اداره بنــگاه اقتصادی 
خود قلمداد می شــود؛ بطوری که در حالت عادی 
ساعت شــروع به کار روزانه مغازه داران در ابتدای 
روز از ساعت 9:30 تا 10 آغاز و تا ساعت 13 ادامه 
دارد، در این ســاعت از روز محل کسب و کار خود 
را تعطیل کرده و بــه خانه برمی گردنــد، در نوبت 
عصر هم از ســاعت 17:30 اندک اندک گشایش 
مغازه ها را شاهد هستیم و تقریبًا تا ساعت 21:30 

ادامه دارد.
این در حالی است که در شهرهای فوق االشاره 
شروع کار در بازار نهایتًا از ســاعت 8:30 آغاز و تا 
پاسی از شب روند کســب و کار تجار ریز و درشت 
بطور یکنواخت ادامه دارد که در این شــرایط هم 
نماز ظهر و هم صرف ناهار در محل تجارت کســبه 
اتفاق افتاده و در هر صورت بــازار فعالیت خود را 
برای اســتراحت روزانه تعطیل نمی کند؛ بنابراین 
با حضور مداوم مصرف کننده در کف بازار شــاهد 
رونق و جنــب و جوش خاصی هســتیم که خود 
مایه پویایی اقتصادی و نشاط فضای کسب و کار 

در بازار می شود.
شاید اگر در همدان هم اصالح رفتار در سبک 
زندگی بازاریان اتفاق می افتــاد، تجار بازار مجبور 
به فعالیت در بخش مســکن و ســرمایه گذاری 
کاذب در بانک ها نمی شــدند تا اینگونه التهابات 
عمیق وارد بازار مسکن نشود. مشخصًا اگر اصالح 
ساعات فعالیت بنگاه های خرید و فروش کاال در 
شــهر همدان اتفاق بیفتد چه بسا ممکن است در 
جذب مصرف کنندگان از شهرستان های مجاور نیز 

تحول قابل قبولی رخ دهد.
از این رو پیشنهاد می شود در سال رونق تولید، 
مســؤوالن امر از قبیل دســت اندرکاران حوزه های 
اقتصادی اســتان نظیر صنعت معــدن و تجارت، 
اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و معتمدین بازار شرایط 
آموزش بهبود در ســاعات حضور کســبه در بازار را 
در دستور کار مشــاغل مختلف قرار دهند تا شاید 
بخش مهمی از عوامل کســادی در بــازار همدان 

مرتفع شود.

یادداشت مدیرمسؤول

توزیع 100 هزار قرص نان 
بین نیازمندان 

به یاد امام روح اهلل
مشارکت 50 نانوایی

هگمتانه، گروه خبــر همدان: فرمانده ســپاه 
ناحیه همــدان از توزیع 100 هزار قــرص نان بین 
نیازمندان همدان به مناسبت سالروز ارتحال امام 
خمینی)ره( خبر داد و گفــت: 50 نانوایی در این 

برنامه مشارکت می کنند.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاسدار علی بقایی 
ظهر دوشــنبه در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه 
حضرت امام خمینی )ره( در طــول دوران حیات 
پربرکت خود آن چنــان تأثیرات بزرگی در اذهان و 
افکار عمومی جهان به جای گذاشته که تا همیشه 
از ذهن تاریخ پاک نخواهد شــد، افــزود: افکار و 
اقدامات امام خمینی )ره( تــا آنجا پیش رفته که 
حتی شــخصیت های برجســته جهان در مقابل 
عظمت و حیات طیبه امام خمینی )ره( سر تعظیم 

فرود آورده و از او به نیکی یاد می کنند.
بقایی گفت: راه اندازی دسته عزاداری در شهر 
از جمله برنامه های بزرگداشــت ســالگرد ارتحال 
حضرت امام)ره( بود که بر اســاس تصمیم ستاد 
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 

برگزاری آن لغو شد.
وی به مهمتریــن برنامه هایی کــه به همین 
مناسبت برگزار می شود اشــاره کرد و گفت: توزیع 
100 هــزار قرص نان بیــن نیازمندان شهرســتان 
همدان که توســط 50 نانوایی پخت می شــود از 

جمله این برنامه ها است.
بقایی افزود: آزاد کردن 3 زندانی توسط هیأت 
14 خــرداد، بازخوانی وصیت نامه الهی سیاســی 
امام)ره( و برگزاری مســابقه کتاب خوانی از آثار 
امام )ره( در فضای مجازی نیز برنامه ریزی شده 

است.

خبــــر

فرماندار همدان:

حذف داللی مسکن نیازمند اصالح قانون
17 هزار واحد مسکونی در حال ساخت

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: فرماندار همدان 
حذف داللی در حوزه مسکن را نیازمند اصاح قانون 

دانست.
به گــزارش هگمتانه، حســین افشــاری روز 
دوشنبه در کارگروه امور زیربنایی و تأمین مسکن 
شهرســتان همدان، بــا تأکید بر اینکه طی ســال 
گذشته و چند ماه اخیر بیش از یک و نیم میلیون 
مترمربع پروانه ســاختمانی در شهر همدان صادر 
شده اســت، گفت: طی 16 ماه آینده 17 هزار واحد 

مسکونی در همدان احداث خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا پایان تیرماه امسال 15 هزار 
واحد مسکونی در همدان احداث می شود، افزود: 
در صورتی که هــر واحد مســکونی را 100 مترمربع 
درنظر بگیریم با این حجم از پروانه صادر شده 15 

هزار واحد احداث می شود.
وی با اشــاره به احداث 2000 واحد مســکن در 
طرح اقدام ملی مســکن، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه براســاس اعالم راه و شهرسازی استان 2000 
واحد نیز در طرح ملی مســکن احداث خواهد شد 
و در مجموع 17 هزار واحد مســکونی تا پایان تیر 

سال 1400 ساخته می شود.

افشــاری ادامه داد: احداث این میزان مسکن 
قاعدتًا باید تأثیر خود را در کاهش قیمت مســکن 
همدان نشان دهد اما یکی از دالیلی که این تأثیر 
نمایان نمی شود، این است که در همدان از مسکن 
به عنوان سرمایه گذاری استفاده می شود که راهکار 
آن اصالح قانون اســت به طوری که اگــر قانونی 
باشد که هر واحد مســکونی هر پنج سال یک بار 
قابل نقل و انتقال باشد، بسیاری از واسطه گری ها 

و دالل بازی ها در حوزه مسکن حل می شود.
*لزوم مشورت با دادستانی برای تعیین اجاره 

بها
فرماندار همدان بستن مالیات بر معامالت را از 
دیگر راهکارهای کنترل واسطه گری در بازار مسکن 
دانســت و اظهار کرد: باید مشــورتی با دادستان 
همدان انجام دهیم تــا یک مرجع صالحیت داری 

برای اجاره بهای مسکن قیمت تعیین کند.
وی با بیــان اینکه بخش امــالک و بنگاه های 
ملکی نقش مهمی در این زمینه دارند، گفت: گاهی 
این مجموعه ها به واســطه گری ها و دالل بازی ها 
دامــن می زنند کــه امیدواریــم در مجلس جدید 
قوانین به گونه ای اصالح شــود که مسکن از کاالی 
سرمایه ای به کاالی خدماتی تبدیل شود و کسانی 
که نیاز به مســکن دارند خریداری کنند نه کسانی 

که می خواهند سرمایه گذاری کنند.
افشاری با تأکید بر اینکه در تولید مسکن عقب 
نیستیم، خاطرنشــان کرد: در نظام قیمت گذاری 
و معامالت مســکن نیاز به اصــالح قانون و تغییر 

رویکرد مردمی داریم.
فرمانــدار همدان طــرح جامع شــهر همدان را 
یکی از راهکارهای کاهش قیمت مســکن و زمین 
در همدان دانست و یادآور شد: هرچه کمربند شهر 

را محکم و بســته تر بگیریم قیمت زمین و به تبع 
آن قیمت مســکن افزایش خواهد یافت بنابراین 
باید شهر را از بسته بودن دربیاوریم و میزان عرضه 

زمین را افزایش دهیم.
وی در ادامه تأمین زمین را یکی از مشــکالت 
مهم مســکن و شهرک ســازی اعالم کرد و گفت: 
یکی از مشــکالت مــا در همدان در زمینــه ایجاد 

شهرک و مسکن تأمین زمین است.
وی در بخــش دیگری به مســکن روســتایی 
گریزی زد و از متولیان مسکن روستایی خواست 
تعهدات مســکن روستایی شهرســتان همدان را 
هرچه زودتر انجام دهند. وی ادامه داد: بازســازی 
واحدهای خســارت دیده از ســیل و طــرح ویژه 
مســکن روســتایی در شهرســتان همدان بسیار 
قابل قبول اســت و اگر مواردی مشاهده می شود 
که عقب هســتم، حتمًا در الیه های پایین دســت 
مشــکالتی وجود دارد بنابراین متولیان باید ظرف 
یک هفته آینده طرح هایی که تحت عنوان مسکن 
ویژه روســتایی به بانک هــا معرفی شــده اند را 
تعیین تکلیــف کنند و قبل از آغــاز فصل بارندگی 

تعهدات مسکن روستایی شهرستان انجام شود.
*یوســفی: تغییر نقشه اولیه پروژه سایت موزه 

میدان امام)ره(
در ادامه جلســه معاون فنی و عمرانی شهردار 
همدان گزارشــی درباره وضعیت پروژه های شهری 
همدان ارائه داد و گفت: پروژه ســایت موزه میدان 
امام خمینی)ره( شــهر همدان در حال ابالغ ماده 
48 به پیمانکار بوده و طی دو هفته آینده مناقصه 

جدید برگزار خواهد شد.
عزیزهللا یوســفی اظهار کرد: سایت موزه میدان 
امام)ره( بــا کارفرمایی راه و شهرســازی و مجری 

گری شــهرداری همدان در حال اجراســت که به 
علت اینکه نقشــه های اولیه دچار تغییراتی شده 
است، روند ُکند شــده و راه و شهرســازی استان 
اعالم کرده که قرار اســت پیمانکار جدید برای این 

پروژه انتخاب شود.
وی با بیــان اینکه تاکنون یــک میلیارد تومان 
اعتبار به پیمانکار داده شــده و برای ســال 99 نیز 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار پیش بینی 
شــده اســت، ابراز امیدواری کــرد این پــروژه با 
انتخاب پیمانکار جدید تا پایان امســال به اتمام 

برسد.
وی در بخش دیگری بــه پروژه های بازآفرینی 
شهری اشــاره و خاطرنشــان کرد: در سال جاری 
350 میلیون تومان اعتبار بــرای پروژه لوله گذاری 
منطقه دیــزج و یک میلیــارد تومــان اعتبار برای 
پوشــش رودخانه حصــار امام)ره( کــه دارای 40 
درصد پیشــرفت فیزیکی بوده، پیش بینی شــده 

است.
معاون برنامه ریــزی و امور عمرانــی فرماندار 
همدان نیــز گفت: محــدوده بازآفرینی شــهری 
همدان در پنج محدوده مصوب شــده که شــامل 
محدوده تاریخــی و مراکز شــهر بــا 512 هکتار، 
بافت نابســامان میانی و بافت فرسوده با وسعت 
834 هکتار، کاربری های ناهمگــون با 30 هکتار 
وسعت و روستاهای الحاقی با وسعت 241 هکتار 
و سکونتگاه های رســمی با 1071 هکتار وسعت در 

ستاد باز آفرینی استان مصوب شده است.
به نقل از ایســنا، رضا زمانی ادامه داد: دستور کار 
ما در این زمینه نیــز پیگیری مباحــث مرتبط بوده 
و دبیرخانه ســتاد بازآفرینی شــهری نیــز مجموعه 

شهرداری همدان است.

نماینده ولی فقیه در استان با حضور در تحریریه هگمتانه تأکید کرد:

تمرکز بر تربیت کودکان و نوجوانان ضامن سالمت جامعه
انتشار ضمیمه »کودکانه« توسط روزنامه هگمتانه اقدام شایسته ای است

نماینده ولی  هگمتانه، گروه خبــر همــدان: 
فقیه در اســتان و امام جمعه همــدان با حضور 
در دفتر روزنامه هگمتانه، ضمن تقدیر از انتشــار 
ضمیمه »کودکانه« توســط ایــن روزنامه گفت: 
انتشار کودکانه کار شایسته ای است که در شرایط 
کنونی می توانــد جایگاه ارزشــمندی برای خود 

پیدا کند.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، آیت ا... حبیب هللا 
شــعبانی موثقی با ذکــر شــاخص های فرهنگی 
موجود در همدان، خاطرنشان کرد: نشریه کودکانه 
با بهره گیــری از ظرفیــت مرکز تربیت اســالمی 
کودک و نوجوان همــدان می تواند بر غنای مطالب 
محتوایی افــزوده و ضریب تأثیر گــذاری خود را 

ارتقا دهد.
*ضرورت بومی ســازی شــخصیت های اصلی 

ضمیمه »کودکانه«
وی همچنین بر بومی ســازی شــخصیت های 
اصلی موجود در محتوای کودکانه تأکید و تصریح 
کرد: معرفی الگوهای رفتــاری مطلوب با تعاریف 
سبک زندگی اســالمی ایرانی در قالب شخصیت 
پردازی هــای مــورد پســند کــودکان و نوجوانان 

می تواند نقشه راه ضمیمه کودکانه باشد.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان همدان 
نیــز در ادامه یــادآور شــد: حمایت از توســعه و 
پیشــرفت فعالیــت در حــوزه تولیــد محصوالت 
فرهنگــی مخصوصــا مطبوعــات و رســانه جزو 

اولویت های اساســی شــورای فرهنــگ عمومی 
استان همدان است.

سرپرست روزنامه هگمتانه نیز گفت: هگمتانه 
تمام تــالش خــود را معطوف به ارائه بســته های 
رسانه ای مرغوب از حیث کمی و کیفی برای ارائه به 

جامعه به کار گرفته است.
مصطفــی شــیرمحمدی افــزود: بــا توجه به 
تعطیلی مدارس به خاطر شــیوع ویــروس کرونا 
و خألیی که در حوزه پرورشــی برای نســل کودک 
و نوجوان به وجود آمد، روزنامه هگمتانه انتشــار 
کودکانــه را وظیفــه خود دانســته و بــرای تداوم 
اعتالی فرهنگی آینده سازان این سرزمین، گام در 

این مسیر نهاده است.
وی همچنیــن گفت: بنــا بر شــرایط موجود و 
دغدغه خانواده ها بر کیفیت و غیــر بازیافته بودن 
نوع کاغذ و چاپ این نشریه تأکید داریم تا ضریب 

اطمینان خانواده ها محفوظ بماند.
در پایان سید حامد تروهید، سردبیر روزنامه 
هگمتانه هــم با تأکید بر لــزوم تقویت تحریریه 
ضمیمــه کودکانه گفــت: همبســتگی هگمتانه با 
مرکز تربیت اســالمی کودک و نوجوان می تواند 
بــر کیفیــت و تأثیرگــذاری محتــوای تولیدات 

اضافه کند.
گفتنی اســت ویژه نامه »کودکانه«، شــنبه ها به 
صــورت ضمیمه رایــگان روزنامه هگمتانه منتشــر 

می شود.

رضوان سلماسی خبرداد:

مجموعه عین القضات همدانی به ماهیت اصلی خود باز می گردد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای اســامی شهر همدان 

گفــت: مجموعه عیــن القضات همدانــی که در 
ابتدا بــا برنامه ریزی و هدف فرهنگی آموزشــی و 
گردشگری احداث شده بود، به ماهیت اصلی خود 

باز می گردد.
به گزارش هگمتانه، رضوان سلماسی در جلسه 
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی شــورا، افزود: 
مجموعه عین القضــات همدانی از مجموعه اداری 
بــه مجموعه فرهنگی آموزشــی و گردشــگری که 
هویت و هدف نخســتین احداث آن بــود تغییر 

کاربری می دهد.
سلماســی اضافه کرد: در اجرای طرح مجموعه 
عیــن القضــات همدانــی، مرکز جامــع آموزش 
شهروندی، بنیاد مادستان )مرکز تخصصی همدان 

شناسی (، منظرگاه تاریخی شهر همدان )از بلدیه 
تا شهرداری( مجموعه های فرهنگی و نمایشگاهی 
جاذبه هــای گردشــگری بــه کمک فضاســازی 

مجموعه، ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکــه بودجه مورد نیــاز مجموعه 
فرهنگی آموزشــی و گردشــگری عیــن القضات 
همدانی باید مشــخص شــود، افزود: بخشــی از 
نیاز مالی این مجموعه در بودجه مصوبه ســال 99 

پیش بینی شده است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اسالمی شهر همدان اضافه کرد: مجموعه فرهنگی 
آموزشــی و گردشــگری عین القضــات می تواند 
نشانی برای شهر همدان در حوزه فرهنگی آموزشی 

و گردشــگری در کشور باشــد، از این رو در صورت 
لزوم جهت اجرای طرح باید اعتبــارات ملی برای 

آن اخذ کرد.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، سلماسی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری همدان را مناسب و قابل تقدیر 
دانست و یادآور شــد: با توجه به توانمندی سازمان 
فرهنگــی، انتظار مــی رود اقدامــات و فعالیت های 
این ســازمان در حوزه فرهنگی اجتماعــی با رویکرد 
نو و تازه در دســتور کار این مجموعه قــرار گیرد چرا 
که داشــتن رویکرد نویــن در کارها باعــث افزایش 
مشارکت و جذب شــهروندان در حوزه های فرهنگی 

اجتماعی می شود.

هگمتانه، گــروه خبر همــدان: معــاون غذا و 
دارو دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا گفت: فعًا 
داروهــای گیاهی جزء شــیوه نامه هــای درمانی 
تعریف نشده اما برای برخی از این داروها وزارتخانه 
کارآزمایی بالینــی را آغاز کــرده و درحال آزمایش 

است.
بــه گــزارش هگمتانه، ایــرج خــدادادی  بیان 
کرد: هیــچ دارویــی بــرای پیشــگیری و درمان 
کروناویروس وجود ندارد و پزشکان فقط براساس 
شــرایط بالینی بیمــار، الگــوی دارویــی تجویز 

می کنند.
وی در رابطه با داروهای مصرفــی برای درمان 

بیماران مبتال بــه کروناویروس اظهار کرد: شــیوه 
نامه های دارویی موجود در این مدت مکرر تغییر 
کرده و نمی شود به داروی خاصی برای کنترل این 

ویروس اشاره کرد.
وی ادامــه داد: بیماران از نظر شــدت بیماری و 
درگیری بافت های مختلــف بدن وضعیت متفاوتی 
دارنــد، در نتیجه دارویــی که تجویز می شــود هم 
متفاوت اســت بنابراین در حال حاضر برای بیماران 

مبتال به کووید 19، براســاس وضعیت بالینی بیمار 
شامل مشکالت تنفســی و عفونی، داروهایی مانند 
آنتی بیوتیک و هیدروکسی کلروکین تجویز می شود.

خــدادادی در رابطه با وضعیــت موجودی این 
داروها گفت: مشــکل و کمبودی از بابت داروها در 
اســتان وجود ندارد، تقریبًا همه ایــن داروها زیر 
پوشش بیمه های درمانی قرار دارند و به راحتی در 

اختیار بیماران قرار داده می شوند.

وی دربــاره نحــوه پیشــگیری از ابتــال بــه 
کروناویــروس بیان کــرد: هیچ دارو و واکســنی 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا وجود ندارد و فقط 
رعایت بهداشــت می تواند شــهروندان را از ابتال به 

این ویروس ایمن کند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
در گفتگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه داروهای گیاهی 
پیشــنهاد شــده در فضای مجازی به هیچ عنوان از 
ســوی وزارت بهداشت تأیید نشــده، اعالم کرد: فعاًل 
داروهای گیاهی جزء شیوه نامه های درمانی تعریف 
نشده اما برای برخی از این داروها وزارتخانه کارآزمایی 

بالینی را آغاز کرده و درحال آزمایش است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

آزمایش داروهای گیاهی برای کرونا
کمبود دارو در زمینه کرونا نداریم
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انعکاس خائیز در آتش

ُپر طرفدارترین نام ها
 در سال 98

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال گفت: 

»امیرعلــی« و »فاطمــه« فراوان تریــن نــام 

انتخابــی خانواده هــای ایرانی اســت که برای 

نوزادان خود از ابتدای فروردین تا پایان ســال 

98 انتخاب کرده انــد. نام های انتخاب شــده 

برای پسران با بیشترین فراوانی در سال 98به 

ترتیب: امیرعلــی، محمد، علی، امیرحســین، 

حســین، ابوالفضل، امیرعباس، سامیار، آراد و 

آریا بود. نام های انتخاب شده برای دختران با 

بیشترین فراوانی به ترتیب: فاطمه، زهرا، حلما، 

زینب، آوا، مرسانا، یســنا، نازنین زهرا، فاطمه 

زهرا و باران بود.

ابوترابی: 

واعظی وزیر بهداشت
را تهدید کرده استعفا کند

نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس گفت: از 

منبع موثق شــنیدیم که »رئیــس دفتر رئیس 

جمهــور« وزیر بهداشــت را تهدید کــرده که در 

صورتی که بــا دولــت هماهنگ نباشــد، باید 

اســتعفا دهد. واعظی در این تهدیــد به نمکی 

گفته چرا از رئیــس جمهور در بحــث مقابله با 

کرونا تقدیر و تشــکر نکرده اســت در حالی که 

رئیس جمهور زحمات زیادی کشیده است؟

نمکی: 

کرونا تمام نشده است
وزیر بهداشــت گفت: کرونا تمام نشده و هر 

لحظه ممکن اســت قدرتمند تر از قبل برگردد، 

باید بــرای بدترین وضعیت خودمــان را آماده 

کنیم که اگــر بدترین وضعیــت رخ نداد، ضرر 

نکنیم. دخالتی در ســاعات بازگشــایی صحن 

حرم مطهر رضوی نخواهیم کــرد. بعد از 10 روز 

مجددا شرایط را ارزیابی می کنیم. وی پیرامون 

مبارزه بــا کرونا افزود: باد را طوفان انگاشــتیم 

اما اروپــا و آمریکا، طوفــان را نســیم دیدند. 

ایران امن ترین کشور برای رسیدگی به بیماران 

کووید-19 است.

پرداخت یارانه نقدی به 
متولدان جدید مشروط شد!

آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی 

یارانه ها در جلســه هیأت دولت تصویب شد که 

بر اساس آن، موالید جدید صرفًا با تأیید وزارت 

تعاون و در صــورت وجود منابع به تشــخیص 

ســازمان هدفمندی یارانه ها مشــمول دریافت 

یارانه خواهند بود.

کارنامه درخشان ایران 
در کنترل جمعیت!

وقتی فقط 10ســال طول کشــید کــه ایران 

میزان باروری خود را از 6فرزنــد به به ازای هر 

زن به 3فرزند کاهش دهد. بــا این روند در 30 

سال آینده یکی از کشــورهای پیر دنیا خواهیم 

بود و ایــن مســاله در همه حوزه هــای علمی، 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خطرناک 

است.

بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها از ابتدای مهرماه

معاون بهداشــت وزیــر بهداشــت، درمان 

و آموزش پزشــکی گفــت: از ابتــدای مهرماه، 

قطعًا بازگشــایی مدارس و دانشــگاه ها صورت 

می گیرد؛ اما ویروس کرونا همچنان وجود دارد 

و باید به گونه ای با این ویــروس ادامه زندگی 

دهیم.

برگشت خوردن بیش از
 13 هزار میلیارد ریال چک 

در فروردین ماه
طبق آمــار بانک مرکــزی در مــاه فروردین 

رقمی بالغ بــر 131 هــزار میلیــارد ریال چک 

برگشت داده شد که نســبت به ماه قبل از نظر 

تعداد 7.4 درصــد افزایش و از نظــر مبلغ 26 

درصد کاهش را نشان می دهد.

اخبــار کوتاه

نایب رئیس مجلس:

پرونده اعتراض به اعتبارنامه 3 منتخب مجلس 
به شورای نگهبان ارسال می شود

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: نایب  رئیس 
مجلس شورای اسامی در پاســخ به تذکر نادران 
مبنی بر تعییــن تکلیف وضعیــت منتخبانی که 
اعتبارنامه آنهــا مورد تصویب قرار نگرفته اســت، 
گفت: پرونده اعتراض به اعتبارنامه این منتخبان 

به شورای نگهبان می رود.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس 
شــورای اســالمی در تذکر آیین نامه ای با استناد 
به ماده 114 آیین نامه داخلــی پارلمان اظهار کرد: 
معمــواًل نمایندگان در خصوص مســائل مختلف 
کشور اظهارنظرهایی دارند از این رو بیانیه ها باید 

ناظر به کّلیت نمایندگان باشد.
وی در بخش دیگری از تذکر خود با اشــاره به 
ماده 195 آیین نامه داخلــی مجلس گفت: طبق 
این ماده اگــر نماینده ای تذکــر می دهد، رئیس 
جلســه می تواند آن را وارد بداند یــا نداند و نیاز 

نیست درباره هر تذکر توضیحات ارائه شود.
نماینده تهران در مجلس همچنین با اشــاره 
به تبصره یک ماده 28 آیین نامه داخلی مجلس 

عنوان کرد: براســاس این ماده، اگــر اعتبارنامه 
برخی منتخبان در مجلس به تصویب نرسد باید 
اسناد اعتراض آن به شــورای نگهبان ارسال شود 

تا مورد بررسی قرار گیرد.
قاضــی زاده هاشــمی نایب رئیــس اول قوه 
مقننه که ریاست جلســه را به عهده دارد در پاسخ 
به تذکر نماینده تهــران درباره ماده 195 آیین نامه 
بیان کــرد: توضیح جهــت اقناع ذهــن نماینده 
تذکردهنــده، ایرادی نــدارد و در این مــاده ذکر 
نشده است که رئیس جلســه امکان پاسخگویی 

و توضیح به نمایندگان را ندارد.
نایب رئیــس مجلــس همچنین در پاســخ 
به تذکر تبصره یــک مــاده 28 آیین نامه داخلی 
مجلس که از ســوی نــادران مطرح شــد، گفت: 
پس از اینکه نسبت به اعتبارنامه برخی منتخبان 
اعتراض صورت گرفــت، پرونده های اعتراضی به 
شــورای نگهبان ارسال خواهد شــد که این روند 
در حال انجام بوده و پرونده ها به شــورای نگهبان 

ارسال می شود.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا:

40 درصد بنزین کشور را تولید می کنیم
طلب 40 هزار میلیاردی از دولت

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: فرمانده قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا گفت: روزانه 105 میلیون 
لیتر بنزین در کشور تولید می شود که 40 درصد آن 
در پاالیشگاه های متعلق به قرارگاه خاتم به تولید 

می رسد.
ســرمایه گذاری  دربــاره  محمــد  ســعید 
قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا در بخش های 
پایین دســتی صنعــت نفــت اظهار کــرد: این 
بخش ها سالهاســت که مغفول مانــده و نیاز به 

سرمایه گذاری دارد که باید آن را احیا کنیم.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره ورود 
قــرارگاه خاتم بــه بنــگاه داری پاالیشــگاه ها و 
پتروپاالیشــگاه هایی که قرار اســت این قرارگاه 
احداث کند گفت: ســاخت این پتروپاالیشگاه ها 
در جلوگیری از خام فروشــی نقش به ســزایی 
دارد و سالهاســت که مورد مطالبــه رهبر معظم 
انقالب قرار دارد ولی از گذشته همواره با ساخت 
پاالیشــگاه مخالفت می شــد و این مخالفت ها 
ادامه داشــت که ســبب شــد در حال حاضر در 
بخش فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل 

مواجه باشیم.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا با بیان 
اینکه تحریم ها متوجه فرآورده های نفتی نیست 
و مشــکلی در خصوص فروش بنزین و گازوئیل 
نداریم، ادامه داد: اگر از گذشته به سمت احداث 
پتروپاالیشــگاه ها حرکت می کردیــم تاب آوری 

کشور در برابر تحریم ها بسیار باال بود.
وی تصریح کرد: بــا توجه به اینکــه در حوزه 
ساخت پتروپاالیشــگاه ها پروژه ای تعریف نشده 
لذا از سوی قرارگاه خاتم به وزارت نفت اعالم شد 
که حاضر هســتیم در این زمینه ســرمایه گذاری 

کنیم.
سردار محمد بیان کرد: سرمایه گذاری قرارگاه 
در بخش ساخت پاالیشــگاه به این صورت است 
که هزینه احــداث را همراه با ســهامداری و بهره 
برداری بر عهده قرارگاه خاتم باشد. آنچه برای ما 
اهمیت دارد عملیاتی شدن این پروژه ها است که 

برای اقتصاد کشور اثرگذار است.
*تقاضا برای بنزین ایرانی افزایش یافت

وی در پاسخ به پرسشــی درباره میزان سهم 
ســوخت تولیــدی در پاالیشــگاه های متعلق به 
قرارگاه خاتم که به ونزوئال صادر شده، اعالم کرد: 
40 درصد تولید بنزین کشــور صرفًا در پاالیشگاه 

خلیج فارس تولید می شود.

وی ادامه داد: روزانــه 105 میلیون لیتر بنزین 
در کشــور تولید می شــود در حالی کــه مصرف 
داخلی بسیار کمتر از این میزان است. در نتیجه 
صادرات بنزین که به ونزوئال داشــته ایم می تواند 
برای دیگر کشورها هم تکرار شــود. به خصوص 
که بسیاری از کشــورها نیز متقاضی بنزین ایران 

هستند.
ســردار محمد تأکید کرد: بخش عمده بنزین 
مازاد تولید داخــل به عراق، افغانســتان و دیگر 

همسایگان صادر می شود.
*پروژه های ریلی و آزادراهی در دست ساخت 

قرارگاه خاتم
وی در خصوص پروژه های عمرانی آزادراهی و 
ریلی قرارگاه خاتم گفت: مهمترین کریدور شمال 
– جنوب کشــور، خط آهن چابهار – زاهدان است 
که بخشــی از طرح یک کمربنــد – یک راه چین 
نیز محسوب می شود. سال گذشته با دستور رهبر 
معظم انقالب منابع مالی به این پروژه تخصیص 
داده شــد که سبب شــد روند پیشــرفت پروژه 

سرعت بگیرد.
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا 
خاطرنشــان کرد: تا خــرداد 1400 ایــن پروژه به 
پایان می رسد ولی تا آن زمان ماهانه 300 میلیارد 

تومان منابع نیاز داریم.
وی دربــاره پروژه هــای آزادراهــی نیز گفت: 
قــرارگاه خاتــم در اکثــر پروژه هــای آزادراهی 
ســرمایه گذاری کرده که بــه عنوان مثال ســهم 
قرارگاه در آزادراه کنار گذر جنوبی تهران 70 درصد 

و سهم دولت 30 درصد است.
ســردار محمد ادامــه داد: آزادراه های اراک- 
بروجرد- خــرم آباد، مراغه – هشــترود، حرم تا 
حرم و … نیز ســرمایه گذاری کرده ایم که امسال 
آزاد راه های کنارگذر جنوبی تهران و بروجرد- خرم 

آباد به بهره برداری می رسد.
*میزان مطالبات قرارگاه خاتم از دولت بابت 

پروژه های عمرانی
فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا 
مطالبات این نهــاد از دولت را 40 هــزار میلیارد 

تومان عنوان کرد.
به گفته ســردار محمد، در ســامانه ســمات 
)ســامانه ثبــت بدهی هــای دولت بــه بخش 
خصوصی( که متعلق به وزارت اقتصاد است، این 
میزان از بدهی های دولت بــه قرارگاه خاتم، درج 

شده است.

منطقه حفاظت شده »خائیز« از روز پنج شنبه - هشتم خرداد - دچار آتش سوزی گسترده شده است. 
آتش سوزی جنگل ها این روزها استان های کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان را درگیر کرده است.

توصیه های آیت هللا جنتی به نمایندگان مجلس؛

ثبت نام داوطلبان را ضابطه مند کنید
پرهیز از اقدامات حاشیه ای

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیر شورای نگهبان 
اولویت گــذاری در تصویب قوانین بــرای مجلس 
در امر قانونگــذاری را مهم و ضروری دانســت و بر 
اصاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاســت های کلی 

انتخابات تأکید کرد.
آیت هللا احمــد جنتــی دبیــر شــورای نگهبان 
در جلســه دیروز این شــورا کــه با حضــور فقها و 
حقوقدانان برگزار شد، ســالگرد ایام رحلت حضرت 
امام خمینی )ره( را تســلیت گفــت و یاد و خاطره 

ایشان را گرامی داشت.
وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد قیام 15خرداد 
ســال 42 و به شــهادت رســیدن جمعی از مردم 
توســط رژیم منحوس پهلوی، خاطرنشان کرد: 15 
خرداد 1342 عده ای از مردم بی دفاع توســط عمال 
رژیم شاه به شهادت رســیدند که همین امر آثار و 
برکات فراوانی داشــت و از جمله سر منشأ پیروزی 

انقالب شد.

دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به تشکیل 
مجلس یازدهم ضمن تبریک بــه منتخبان مردم، 
سخنان و توصیه های مهمی را خطاب به نمایندگان 

خانه ملت، ایراد کرد.
اولین توصیه وی به نمایندگان مجلس یازدهم 

»خود مراقبتی« بود.
آیت هللا جنتی در تشــریح این موضــوع متذکر 
شــد: در انتخابات 2 اســفند 117 نماینده مجلس 
دهم از مــردم رأی نگرفتنــد و حــدود 70 نفر نیز 
صالحیتشان از ســوی شــورای نگهبان تائید نشد؛ 
خوب اســت هم نماینــدگان قبلی توجــه کنند که 
چه کردند که چنیــن اتفاقی برایشــان افتاد و هم 

نمایندگان فعلی از این موضوع درس بگیرند.
وی توجه بــه پیام رهبــر انقــالب در افتتاحیه 
مجلس و عملیاتی کردن آن را دیگر توصیه خود به 
نمایندگان ملت دانست و افزود: همه بندهای پیام 
حکیمانه رهبر انقالب خطاب به نمایندگان، راهگشا 
و نقشه راه آنان است که امیدواریم هرچه سریع تر 

اجرایی شود.
دبیر شــورای نگهبــان در توصیه ســوم خود به 
نمایندگان ملت، سیاســت های کلی قانون گذاری را 
سند جامعی از آسیب ها و راهکارهای نظام تقنینی 
کشــور عنوان کرد و از نماینــدگان مجلس یازدهم 
خواســت برای تصویب قوانین، این سیاست ها را 

مورد توجه قرار دهند.
آیــت هللا جنتــی در توصیــه چهــارم، اولویــت 
گــذاری در تصویب قوانین را بــرای مجلس در امر 
قانونگــذاری مهم و ضــروری دانســت و بر اصالح 

قانــون انتخابــات مبتنی بــر سیاســت های کلی 
انتخابات تأکید کرد.

وی افزود: از جمله اصالحات اساســی در قانون 
انتخابــات، ضابطه مند کردن ثبت نــام بی محابای 
داوطلبان اســت که با اصالح این موضوع بخشی از 
مشــکالت عدیده نظام انتخاباتی نیــز حل خواهد 

شد.
دبیر شــورای نگهبان در پنجمین توصیه خود، از 
نمایندگان مجلس یازدهم خواست با قانون گذاری 
خوب، موجــب ریل گــذاری صحیح بــرای دولت 
و دســتگاه های مختلف شــوند کــه از جمله این 
ریل گذاری ها توجه به رونق تولید، مبارزه با قاچاق، 
کمک به باالرفتن ارزش پول ملی، نظارت بر کنترل 

نقدینگی کشور و کاهش تورم است.
آیــت هللا جنتــی در آخریــن توصیه خــود به 
نماینــدگان، آنان را به پرهیز از اقدامات ســطحی و 
حاشیه ای فراخواند و تأکید کرد: در میان نمایندگان 
مجلس یازدهم، متخصصین زیادی به ویژه جوانان 
حضور دارند کــه انشــاءهللا بتواننــد در جهت رفع 

مشکالت اساسی مردم گام بردارند.
وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه همکاری هــای 
کارشناســی و حقوقی اعضا و کارشناســان شورای 
نگهبان بــا ادوار مختلــف مجلس گفت: شــورای 
نگهبــان آمادگــی دارد ظرفیت های کارشناســی و 
حقوقی خــود را برای اصــالح و تصویــب قوانین 
در اختیــار نمایندگان قرار دهــد و مجلس جدید با 
اقدامات خود مایه خشــنودی خداونــد، رهبری و 

مردم شریف ایران شود.

رئیس قوه قضائیه:

تخریب آلونک ها به جای برخورد با کاخ سازی غیرقانونی
اگر با دانه درشت ها برخورد شود جرایم جزئی هم جمع می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه 
گفت: نتیجــه بی توجهی بــه اولویت هــا در اجرای 
قانون، تخریب آلونک هــا به جای برخــورد با کاخ 

سازی های غیرقانونی در مناطق خوش آب و هوای 
کشور است.

آیــت ا... رئیســی رئیــس قــوه قضائیــه در 
جلســه مســؤوالن عالی قضایی کشــور اظهار کرد: 
شــاخص های اصلی در تحقق جامعــه مطلوب در 
مکتب امــام، عدالت، عقالنیــت، معنویت و اخالق 

است.
وی افــزود: بی عدالتــی در توزیــع امکانات و 
ظرفیت های کشــور، کــم توجهی به معیشــت و 
اقتصاد مردم و دوری از اخــالق و معنویت، زمینه 
بروز آســیب های اجتماعــی مثل حادثــه گیالن 

است.
آیت هللا رئیســی با بیان اینکه جهاد کشاورزی و 
شهرداری ها هم در اجرای قانون به اولویت ها توجه 
کنند، ادامه داد: نتیجه بــی توجهی به اولویت ها در 

اجرای قانون، تخریب آلونک هــا به جای برخورد با 
کاخ ســازی های غیرقانونی در مناطق خوش آب و 

هوای کشور است.
وی افزود: اگر با دانه درشــت ها برخورد شــود 
جرایم جزئی هم جمع می شــود کمــا اینکه اگر با 
قاچاق کانتینری برخورد شود، قاچاق خرد هم جمع 

می شود.
رئیــس قــوه قضائیــه، بهترین شــاخص در 
اجرای عدالت را عمل به قانون عنــوان کرد و گفت: 
هیچکس در هیــچ جایگاهی نباید بــه خود اجازه 
قانــون گریزی بدهــد؛ اجــرای قانون بایــد بدون 
تبعیض و بــا اولویت ســنجی انجام شــود و اگر 
اولویت سنجی درست نباشد، نتیجه اش برخورد با 
کوله بری به جای برخورد با قاچاق سازمان یافته و 

حرفه ای می شود.

مفت خری سهام عدالت مردم
بانک ها می گویند فقط 450 هزار تومان می دهیم

هگمتانه، گروه ایران و جهــان: در حالی که اکثر 
کارشناســان و مســؤوالن بورس تأکید دارند سهام 
عدالت ارزنده است و نباید در فروش آن عجله کرد، 
برخی مردم که برای فروش 30 درصد سهام عدالت 
خود مراجعه کرده اند، بانک ها گفته اند ارزش فروش 

سهام عدالت آنها فقط 450 هزار تومان است.
بعد از آزادسازی ســهام عدالت، عده ای از مردم 
روش مدیریت مستقیم ســهام عدالت را           انتخاب 
کردند و با اعالم ستاد آزادســازی سهام عدالت در 
مرحله اول کسانی که روش مستقیم را           برگزیده اند، 
می توانند 30 درصد از سهام عدالت خود را           از طریق 
بانک هایی که شماره شــبا مربوط به آن بانک را           در 
سامانه سهام عدالت برای واریز سود اعالم کرده اند، 

اقدام به فروش نمایند.
برخی از دارندگان ســهام عدالت اعــالم کردند، 
برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود به بانکی 
که شــماره شــبا همان بانــک را           در ســامانه اعالم 
کرده ایم، مراجعه کرده و در حالی که ارزش اســمی 
ســهام عدالتمان 492 هــزار تومان بــود و ارزش 
پرتفــوی )ترکیب دارایی( روز ســهام عدالت بیش 
از 8 میلیون تومــان بود، اما وقتی بــرای تقاضای 
فروش 30 درصد ســهام به بانــک مراجعه کردیم، 
متصدی بانک بعد از کلی ضرب و تقسیم اعالم کرد 
در این مرحله فقط 450 هزار تومان پول نقد به شما 

تعلق می گیرد.
وی افزود: وقتی به متصدی بانک گفتم، چطور 
سامانه نشان می دهد که ارزش روز سهام من بیش 
از 8 میلیون تومان است، گفت: عدد و رقم هایی که 
در سامانه  اعالم می شود، به درد ما نمی خورد، آنچه 
که در بانــک از فروش 30 درصد ســهام عدالت، به 

شما تعلق می گیرد، فقط 450 هزار تومان است.
کارشناســان اقتصادی می گویند با توجه به این 
که پرتفو )ترکیب دارایی های سهام عدالت( متنوع 
است و از 49 شرکت مهم شامل 36 شرکت ارزنده 
بورسی و 13 شرکت غیر بورسی تشکیل شده است،  
بنابراین به ســهامداران عدالت که معموال از اقشار با 
درآمد پاییــن و کم درآمد جامعه هســتند، توصیه 

می کنیم، به خاطــر ارزنده بودن ســهام عدالت، از 
عجله کردن در فــروش آن خــودداری کنند، چون 
دالالن در کمیــن ســهام ارزنده آنها ایســتاده اند و 
می خواهند به قــول معروف این ســهام را           مفت از 

چنگشان بیرون بکشند.
همچنین کارشناســان می گوینــد، وقتی تعداد 
زیادی از سهامداران عدالت در حد 25 درصد از 49 
میلیون نفر روش مدیریت مســتقیم سهام عدالت 
را           با هدف فروش سریع آن انتخاب کرده اند و اکثر 
این افراد می خواهند سهام عدالت خود را           به خاطر 
نیاز مالــی از طریق بانک ها بفروشــند، این هجوم 
برای فروش، باعث کاهش ارزش ســهام می شود 

و انســان را           یاد کشــاورزان پیــازکار و گوجه فرنگی 
می انــدازد که بــا رســیدن محصوالت بــه صورت 
همزمان و تقاضا برای عرضه به بازار، دالالن آن را           به 
قیمت مفت در حد کیلویی 500 تومان از چنگشــان 
درمی آورند و همان محصول را           با صرف هزینه حمل 
ناچیز با بیــش از 10 برابر قیمت بــه مصرف کننده 

می فروشند.
به گفته یک کارشناس، ســهام عدالت مانند باغ 
میوه ای می ماند که درختان آن تازه به بار نشسته و 
گرچه این باغ به صورت ارث رسیده است، اما حیف 
اســت برای گذران هزینه های جاری، سهام عدالت 

ارزنده خود را           با بهای بسیار ناچیز بفروشند.
سهام عدالت که از ســال 85 تا 95 از محل سود 
ساالنه خود اقســاط خود را پرداخت کرد و بعد از 10 
ســال مقدار 532 هزار تومان از یک میلیون تومان 
ارزش اســمی خود را پوشــش داد و از سال 95 تا 
98 ســه ســال ســود به ارزش ،72 93 و 105 هزار 
تومان هم به دارندگانش هدیــه داد، اکنون که آزاد 
شــده تازه به باردهی، افزایش ارزش و سود ساالنه 
سهام شرکتهای سرمایه پذیر رسیده است، بنابراین 
به دارندگان ســهام عدالت توصیه می شود، از سود 
آینده سهام عدالت اســتفاده کنید و در فروش آن 

عجله نکنید.

سهام عدالت مانند باغ میوه ای 
می ماند که درختان آن تازه به بار 
نشسته و گرچه این باغ به صورت 
ارث رسیده است، اما حیف است 

برای گذران هزینه های جاری، سهام 
عدالت ارزنده خود را           با بهای بسیار 

ناچیز بفروشند.
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فرماندار مایر:
660 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و 

عشایری در مالیر

ویژه  فرمانــدار  هگمتانه، گروه شهرســتان: 
شهرســتان مایر از پرداخت 660 میلیارد ریال 
تسهیات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در 

مایر خبر داد.
به گزارش هگمتانه؛ قدرت اله ولدی عنوان کرد: 
مقرر شده در طرح کارورزی برای فارغ التحصیالنی 
که طی دو ســال گذشــته بیش از یک ماه بیمه 
نداشته باشند و ســن آنها حداکثر 35 سال باشد 
کمک هزینه کارورزی توسط دستگاه های اجرایی 
اداره صنعــت، معدن و تجــارت و اتــاق اصناف 

پرداخت شود.
وی بابیان اینکه سهم بیمه کارفرما نیز به مدت 
21 ماه توسط دولت پرداخت می شود و کار فرمایان 
مشمول قانون کار نمی شوند؛ گفت: کار فرمایانی که 
از نیروی طرح کارورزی اســتفاده می کنند بدون 
دغدغه قوانین دســت و پاگیر می تواننــد از این 

ظرفیت استفاده کنند.
وی با اشــاره به گــزارش کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری شهرستان مالیر عنوان کرد: عملکرد 
دستگاه های اجرایی و بانک های شهرستان مالیر 
در پرداخت تسهیالت، اشــتغال و سرمایه گذاری 

خوب بوده است.
وی با بیان اینکه پرداختی بانک ها نســبت به 
تعهدی که شهرستان مالیر در سند راهبردی سال 
98 داشته به میزان 108 درصد محقق شده است، 
گفت: میزان تسهیالت پرداختی از محل تسهیالت 
پایدار روستایی و عشــایری از ابتدای سال 98 تا 

کنون، 660 میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: از محل تبصــره 18 نیز 420 میلیارد 
ریال تســهیالت از ابتدای سال گذشــته تا کنون 
پرداخت شده که شهرســتان مالیر با 31 درصد در 
بین شهرستان های استان همدان، جایگاه اول را 

به خود اختصاص داده است.
وی گفت: 6 میلیارد ریال تسهیالت نیز از منابع 
مختلف طی دو ماه اول ســال 99 پرداخت شده 

است.
به نقــل از مهــر، وی تصریــح کــرد: در حوزه 
تسهیالت روســتایی با انجام 200 طرح اقتصادی 
در 200 روستا در ســال 98، شاهد تحول خوبی در 
روستاها بودیم و برای سال 99 نیز همین طرح با 

جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

اجرای بیش از 70 درصد 
بند های آبخیزداری اسدآباد

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســدآباد گفت: ســد ها و 
بند های آبخیزداری سال گذشته شهرستان بیش 

از 70 درصد پیشرفت اجرایی دارند.
به گــزارش هگمتانــه، بهزاد شــاهمرادی، 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان اســدآباد گفت: اجــرای بندمالتی 
آبخیــزداری را در حوزه های آبخیــز نعمت آباد، 
شــیالن وجعفر آباد آجین در دســت ســاخت 

داریم.
او با بیان اینکه پارسال با بارش برف و سرما 
ساخت بند ها و ســد ها متوقف شد افزود: هم 
اکنون بندمالتی حوزه سد نعمت آباد 90 درصد، 
بنــد مالتی حوزه شــیالن 60 درصــد و حوزه ی 
آبخیــزداری جعفــر آبادآجین هــم 50 درصد 

پیشرفت اجرایی دارند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
اســدآباد بیان کرد: این طرح هــای آبخیزداری 
نقــش مهمی در کنتــرل ســیالب ها، افزایش 
نفوذآب در خــاک، باال بردن پوشــش گیاهی 

منطقه و رونق تولید واشتغال را در بر دارد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان شاهمرادی 
ادامه داد: در شهرستان اسد آباد 59 هزار هکتار 
مرتع داریــم کــه 660 هکتار آن جنگل دســت 

کاشت است.

خبــــــــر

نماینده مردم رزن در مجلس:
نصب دستگاه سی تی اسکن 

در بیمارستان 
ولیعصر)عج( رزن

هگمتانه، گروه شهرســتان: نماینــده مردم 
شهرســتان  رزن و درگزین در مجلس شــورای 
اســامی از نصب دســتگاه سی تی اســکن در 

بیمارستان ولیعصر)عج( این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســن لطفــی با بیان 
اینکه بیمارستان شهرستان رزن که در سال 58 
احداث شده، عماًل مستهلک شده و فاقد بخش 
عکسبرداری و رادیولوژی بود، اظهار کرد: از سال 
95 پیگیری های ما برای مستقر کردن دستگاه 

سی تی اسکن آغاز شد.
وی افزود: بــا توجه به نیازی کــه به تأمین 
اعتبار داشــتیم، یکــی از خیرین شهرســتان 
ساختمان سی تی اســکن و دیالیز را با اعتباری 
افزون بر دو میلیــارد تومان تکمیــل کرد و در 

اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داد.
نماینده مردم شهرستان  رزن و درگزین در 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: از طرفی 
برای استقرار دســتگاه سی تی اســکن نیاز به 
مجوز کمیســیون مــاده 20 وزارت بهداشــت 
داشتیم و با دستور وزارتخانه پس از شش ماه 

مجوز خرید دستگاه در سال 96 صادر شد.
لطفی ادامه داد: بــا پیگیری هایی که انجام 
دادیم، به علت تحریم ها و بعضی از مسائل که 
وزارت بهداشــت با آن مواجه بود، موفق نشدیم 
دســتگاه های اســتاندارد و مورد قبــول وزارت 

بهداشت را تأمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته 
قرار شد 20 درصد از هزینه دستگاه توسط دانشگاه 
علوم پزشکی همدان به حساب وزارت بهداشت واریز 
شود و وزارت بهداشت هم 80 درصد را تأمین کند که با 

مشکالتی که پیش آمد، این عمل محقق نشد.
لطفی بیان کرد: در نهایت بخشــنامه وزارت 
بهداشــت تغییر کرد و قرار شد 50 درصد هزینه 
را دانشگاه علوم پزشــکی همدان بپذیرد و 50 
درصــد آن را وزارت بهداشــت متقبل شــود و 

دستور خرید دستگاه صادر شد.
نماینده مردم رزن و درگزین در خانه ملت در 
گفتگو با ایسنا، یادآور شد: قرار بر این شد که در 
کمتر از سه ماه دستگاه خریداری شود و امروز 
با وجود سه سال پیگیری و زحمتی که عزیزان 
کشیدند، دســتگاه وارد شهرستان شد و نصب 

آن انجام گرفته است.

آغاز برداشت گل محمدی
 از مزارع بهار

پیش بینی برداشت 3۲.5 تن گل

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر جهاد 
کشــاورزی شهرســتان بهار از آغاز برداشت گل 

محمدی در این شهرستان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، عبدالحســین اکبری 
عنوان کرد: برداشــت گل محمدی از سطح 35 

هکتار از گلستان های شهرستان بهار آغاز شد.
وی افزود: ســطح زیر کشــت گل محمدی 
در شهرســتان بهار 35 هکتار بوده و متوســط 
عملکــرد آن در هکتــار بــاالی 750 کیلوگــرم 
گل تر )با توجه بــه جوان بودن مزارع( اســت 
که با توجه به شــرایط اقلیمی دشــت بهار، گل 

محمدی در این منطقه زودرس است.
اکبــری اضافه کرد: گل محمــدی به صورت 
قلمه و پاجوش از اوایل مهر ماه تا اواســط آبان 
ماه کشت و از اواخر اردیبهشت تا خرداد ماه به 

صورت گلبرگ و غنچه برداشت می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی بهار اظهــار کرد: گل 
محمدی گیاهی کم آب بر اســت که نیاز آبی آن 
در هر منطقه متفاوت است و در این شهرستان 
به 3 تــا 5 مرحله آبیــاری نیــاز دارد و اجرای 
آبیاری قطره ای در باغستان ها موجب بهره وری 

آب و افزایش تولید گل می شود.
اکبری با توجه به شــعار جهــش تولید در 
سال 99 از ســوی مقام معظم رهبری گفت: با 
توجه به سیاســت های وزارت جهاد کشاورزی 
در راســتای اصالح الگــوی کشــت و افزایش 
ســطح گیاهان دارویی کم آب بر، کشــت این 
نوع گیاهان در دستور کار اســت و این روند در 
شهرســتان افزایش می یابد تا رونــق تولید و 

درآمدزایی در حوزه کشاورزی را شاهد باشیم.
به نقــل از مهــر، مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان بهار پیش بینی کرد: در سال جاری 
در مجموع بالغ بر 32.5 تن گل از گلستان های 

گل محمدی شهرستان بهار برداشت شود.

خبــــــــر

شهرستان

استاندار همدان خبر داد:

سرمایه گذاری1.8میلیاردتومانی برای تولید فرآورده های سنگی در مالیر

اســتاندار همدان  هگمتانه، گروه شهرســتان: 
گفت: یــک هــزار و 800 میلیارد تومــان در زمینه 

تولیــد فرآورده های ســنگی در شهرســتان مایر 
سرمایه گذاری شده است.

به گــزارش هگمتانه، سیدســعید شــاهرخی 
صبح دوشنبه در دیدار امام جمعه و جمعی از علما 
و روحانیون شهرســتان مالیر بابیــان اینکه مالیر 
از شهرســتان های موفق اســتان در حوزه توسعه 
اقتصادی اســت، گفت: نظام جمهوری اســالمی 
توانســته با همکاری خوب مردم در پیشگیری و 
مقابله با کرونا موفق عمل کند و در اســتان همدان 

هم این اتفاق خوب را شاهد بودیم.
وی با تأکیــد بر اینکــه تا کنون تالش شــده 
تفاهم، همدلی و برادری برای جلب اعتماد عمومی 
در استان همدان در جریان باشد، افزود: اختالفی 
بین ارکان نظام در اســتان همدان وجود ندارد لذا 

تا کنون در پیشبرد اهداف خود نیز موفق بوده ایم.
اســتاندار همدان اضافه کرد: علی رغم مشکالت 
و تحریم ها توفیقات زیادی در شهرســتان مالیر و 
سطح استان همدان در زمینه های مختلف صورت 

گرفته است.
شــاهرخی با یادآوری اینکه نماینــدگان مردم 
مالیر در مجلس شورای اسالمی نقش سازنده ای 
در توســعه شهرســتان مالیر دارند، عنــوان کرد: 
بر اســاس شــاخص های ارزیابی حــوزه اقتصاد 
مقاومتی، فرمانداری مالیر موفق شــده در بین 31 

استان رتبه اول را کسب کند.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس ارزیابی های 
کشــوری در زمینه های مختلف، اســتان همدان 
همیشــه رتبه هــای برتــر را کســب کرده اســت، 

گفت: یــک هــزار و 800 میلیارد تومــان در زمینه 
تولیــد فراورده های ســنگی در شهرســتان مالیر 

سرمایه گذاری شده است.
اســتاندار همدان بــا بیــان اینکه احــداث و 
راه انــدازی گاوداری 6 هزار راســی مالیــر نیز در 
حال پیشــرفت اســت، افزود: بایــد ظرفیت های 

سرمایه گذاری در شهرستان مالیر ارتقا یابد.
امام جمعه مالیر نیز از نگاه توسعه ای استاندار 
همدان به شهرســتان مالیر قدردانــی کرد و گفت: 
وفــاق، اتحاد و همدلــی خوبــی در مجموعه های 

مدیریتی استان همدان و شهر مالیر حاکم است.
به نقل از مهر، حجت االسالم محمدباقر برقراری 
افزود: نگاه توسعه ای اســتاندار همدان و مسؤوالن 

استانی به شهرستان مالیر مثبت و سازنده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان:

تشکیل دادگاه ویژه برای برخورد قاطع با جرایم فضای مجازی
کل  رئیــس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
دادگســتری اســتان همدان با بیــان اینکه اجازه 
نمی دهیم جرائم و مفســده های فضای مجازی به 
فضای حقیقی تبدیل شــود، گفت: شناسایی این 
گونه جرائم با همکاری و وحدت ســربازان گمنام 
امام زمان)عج(، پلیس فتا و ســپاه پاســداران در 
یاری رساندن به دادستانی ها در دستور کار قرار دارد 
و برای برخورد با این گونه مفاسد، دادگاه ویژه حتی 

در حد افساد فی االرض و محاربه تشکیل می شود.
به گــزارش هگمتانــه؛ »محمدرضــا عدالتخواه« 
ظهر روز گذشــته در مراســم تکریم و معارفه رئیس 
دادگستری و دادستان حوزه قضایی »کبودرآهنگ« 
گفت: تغییــرات و تحــوالت روی داده در چند ماهه 
اخیر در سطح اســتان بر مبنای پیاده سازی بیانیه 

گام دوم انقالب در عمل است.
*تغییرات در دستگاه قضا برای بهتر اجرا شدن 

برنامه ها است
وی اظهــار کرد: در چنــد ماهه اخیــر و از ابتدای 
حضور بنده در همدان تا قبل از شــیوع کرونا بیش از 
50 مرتبه از حوزه های متعدد قضایی در سطح استان 
بازدید شــد و این بازدیدها حتی پس از شیوع این 

ویروس منحوس هم ادامه یافت.
رئیس کل دادگســتری اســتان همــدان افزود: 
90 تغییر جایگاه شغلی در دســتگاه قضایی استان، 
در واقع همــان ادامه روند حرکت رو به رشــد در قوه 
قضائیه و با حضور افراد جدید برای بهتر دنبال کردن 

امور قضا با حضور جوان ترها است.
*سرعت بخشیدن به امور قضایی با بهره مندی 

از تازه نفس ها

عدالتخواه گفــت: بدین ترتیب میانگین ســنی 
دادستان ها و رؤسای دادگستری ها حتی سه تا چهار 
ســال تقلیل یافته و این تغییرات حتی در ســطح 
دادیارها نیز روی داده که به طــور قطع به نفع مردم 
اســت، چرا که نیروهای جوان، تازه نفس و با انگیزه 

به انجام امور سرعت می بخشد.
تجدیدنظر  دادگاه های  شعب  تعداد  *افزایش 

برای تسریع در رسیدگی پرونده ها
وی با اشــاره به اینکه تغییر و تحوالت در سطح 
شعب دادگاه های تجدیدنظر هم روی داده، تصریح 
کرد: پیــش از این حجــم پرونده هــای ورودی به 
شــعب دادگاه های تجدیدنظر باال بود، بنابراین برای 
رســیدگی به پرونده ها زمان بیشتری صرف می شد، 
اما با ارتقاء و افزایش تعداد این شعب، رسیدگی ها 
با کیفت باالتر و ســریعتر انجام می شود تا جایی که 

شاهد رضایتمندی مردم هستیم.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان همچنین 
گفت: بنا داریم تا ســتاد تــا جایی که امــکان دارد 
جمع شــود و صف تقویت شــود، بدان معنــا که به 
معاونین گفته شــده برای تسریع در امور دادگاه های 

تجدیدنظر، در این شعب نیز فعالیت داشته باشند.
*در نظــام برنامه محوری قضــات، خللی در 

رسیدگی به پرونده ها ایجاد نمی شود
عدالتخــواه عنوان کــرد: بــا توجه بــه اینکه در 
دســتورالعمل جدید، قضات برنامه محور هستند، از 
این رو با تغییرات و جا به جایــی ها، هر فرد هنگام 
رفتن از مســؤولیت فعلی، برنامه خود را برای ادامه 
کار به نفــر جایگزین ارائه می دهد تــا خللی در روند 

برنامه ها روی ندهد.

وی افزود: در دستگاه قضایی آنچه که ارزشمندتر 
از هر موضوعی است بی تردید ســالمت متولیان از 
صدر تا ذیل اســت و خوشــبختانه در استان همدان 

نیروهای ارزشی و انقالبی فعالیت می کنند.
رئیس کل دادگستری اســتان همدان در ادامه با 
تأکید بر اینکه خون شــهدا ضمانت حرکت مســتمر 
مردم در همراهی امامین انقالب برای پاســداری از 
نظام بوده و هســت، گفت: بنابراین توجه به فضای 
مجازی و جرائــم در این حوزه بــا رویکرد حرکت در 

مسیر تفکر شهدا برای ما در اولویت قرار دارد.
* اجازه نمی دهیم جرائم و مفسده های فضای 

مجازی به فضای حقیقی تبدیل شود
عدالتخواه با اشــاره به اینکه فضای مجازی نباید 
محل جوالن برای اربده کشی، چاقو کشی و نمایش 
اســلحه، تصاویر مســتهجن و جرائمی از این قبیل 
باشــد، تصریح کرد: باید در برابر اســلحه کشــی و 
جرائمی این گونه در شبکه های اجتماعی با قاطعیت 

تمام ایستاد تا در نطفه خفه شوند.
* تشــکیل دادگاه ویژه بــرای برخورد قاطع با 

جرایم فضای مجازی
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد بگذاریــم جرائم و 
مفسده های فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل 
شود، افزود: شناسایی این گونه جرائم با همکاری و 
وحدت ســربازان گمنام امام زمان)عج(، پلیس فتا 
و سپاه پاســداران در یاری رســاندن به دادستانی ها 
در دســتور کار قرار دارد و برای برخورد با این مفاسد 
دادگاه ویژه حتی در حد افســاد فی االرض و محاربه 

تشکیل می شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: 

در این حرکت، وحدت بین دســتگاه ها از دادستانی 
و نیــروی انتطامــی گرفته تا ســایر متولیــان امر 
ضروری است و نباید به متخلفان در فضای مجازی 
کوچتکرین فرصتی داده شــود، چرا که اگر یک نفر 
فرصت تخلف پیدا کند، تکثیر می شود و در بحران ها 
همین اوباش به سردسته بحران ها تبدیل می شوند.

*با اوبــاش قاطعانــه برخــورد می کنیم و با 
تخلفات عادی مردم به نرمی

عدالتخواه افزود: در برخورد با متخلفان در فضای 
مجازی و حقیقــی و به ویژه اخالل گــران اقتصادی 
نباید هیچ گونه اغماضی انجام شود با این حال باید 
با تخلفات معمولی مردم عادی به نرمی برخورد کرد 

و آنان را به سمت صلح و سازش سوق دهیم.
بــه نقــل از روابط عمومی دادگســتری اســتان 
همــدان؛ در این مراســم»علی نوروزی« بــه عنوان 
رئیس دادگستری شهرستان کبودرآهنگ و »محمد 
محمودوند« بــه عنوان دادســتان این شهرســتان 

معرفی شدند.

فرماندار اسدآباد خبر داد:

آیت اهلل شعبانی؛ سخنران ویژه مراسم سالگرد رحلت امام)ره( در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد 
سخنران ویژه مراسم ســالگرد ارتحال امام )ره( را 
در مسجد جامع شهر نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه همدان اعام کرد و گفت: این مراســم 
در روز 14 خردادمــاه بــا رعایت شــیوه نامه های 
بهداشت فردی و اجتماعی از ساعت 9:30 دقیقه تا 

11 صبح برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی در جلسه 
هماهنگــی مراســم 14 و 15 خرداد به مناســبت 
سالگرد رحلت امام)ره( اظهار کرد: در باب زندگی 
و شــخصیت پیشــوای بــزرگ انقالب اســالمی 
حضرت امام خمینی)ره( که نهضــت کم نظیری 
را رهبری کردنــد و آن را بــه پیروزی رســاندند، 
رستاخیز بزرگی بود که ذهن و زندگی بخش قابل 

توجهی از بشر اعم از مســلمانان و غیرمسلمانان 
را دربرگرفت و امواج خروشــان طوفانــی به نام 

انقالب و بیداری اسالمی را خلق کرد.
وی با اشــاره به اینکه امــام خمینی)ره( یک 
متفکر بزرگ و عالم بــود، اضافه کرد: مردم ایران، 
میــراث گرانبهایی را کــه از امام خمینــی)ره( به 
ارث برده اند، با دقت فراوان حفــظ خواهند کرد، 
این میراث نه تنهــا برای مردم ایــران بلکه برای 
تمام مردمانی که به ارزش های اســالمی احترام 
می گذارند مرجــع و نمونه بــوده و از این میراث 

پاسداری می کنند.
فرماندار اســدآباد در ادامه با اشاره به برگزاری 
مراســم ســالگرد ارتحال امام خمینــی)ره( در 
شهرســتان اســدآباد بیان کرد: ســالگرد ارتحال 

مراسم امام )ره( در مسجد جامع شهر در روز 14 
خردادماه با رعایت شیوه نامه های بهداشت فردی 
و اجتماعــی از ســاعت 9:30 دقیقه تــا 11 صبح 

برگزار می شود.
وی سخنران ویژه مراسم سالگرد ارتحال امام 
)ره( را در مســجد جامع شــهر نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعه همدان اعالم کرد و گفت: 
دسته عزاداری نیز با همکاری هیأت رزمندگان از 
محل دفتر امام جمعه شــهر رأس ساعت 10:30 
دقیقه صبح به ســمت محل برگزاری مراســم در 

مسجد جامع حرکت می کند.
وی با بیان اینکه در سطح روستاها هیچ گونه 
مراســمی در رابطه با ســالگرد ارتحــال امام)ره( 
نخواهیم داشت و اعزام به مرقد امام هم به علت 

بحــث کرونا منتفی اســت، گفت: ضمــن رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی در مراســم ســالگرد 
ارتحال امام)ره( در مســجد جامع، تب ســنجی 
و تحویل دســتکش و ماســک باید انجام شود و 
دانشــکده علوم پزشــکی، جمعیت هالل احمر و 
اتاق اصناف همکاری ویژه در برگزاری این مراسم 

داشته باشند.
به نقل از ایســنا، درویشــی با اشــاره به اینکه 
مراســم ســالگرد ارتحــال امــام)ره( در بخــش 
پیرســلمان بــه مرکزیت شــهرآجین هــم برگزار 
می شود، یادآور شــد: با اســتفاده از فرصت فضای 
مجازی در این ایام وصیت نامه امام)ره( و شــهدا 

حتمًا نشر داده شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:

انتقاد از برگزاری مراسم عزا و عروسی در اسدآباد
وضعیت سفید به معنای محو کرونا نیست

هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دانشــکده 
علوم پزشکی اسدآباد با بیان اینکه برخی از مردم با 
وضعیت ســفید بیماری کرونا مراسم عزا و عروسی 
می گیرند گفت: وضعیت ســفید بــه معنای محو 

بیماری نیست و همچنان خطر وجود دارد.
به گزارش هگمتانــه، بهنام رضــا مخصوصی با 
اشاره به اینکه اعالم اینکه وضعیت سفید ویروس 
کرونا در اســدآباد به عنوان نخســتین شهرستان 
اســتان همدان یک تصمیم کشــوری است اظهار 
کرد: این مهم بر اســاس تعاریف ستاد ملی کرونا 
و شــاخص های مربوطه نظیر تعداد افراد بستری 
مثبت و مراجعــه کنندگان به مراکز 16 ســاعته به 

دست آمده است.
وی با تأکید به اینکه وضعیت سفید به معنای محو و 
نبود بیماری نیست گفت: اگر ما به مرحله محو بیماری 
برسیم وضعیت سبز اعالم خواهد شد که در هیچ جای 

دنیا فعال وضعیت سبز کرونایی وجود ندارد.
رئیــس دانشــکده علوم پزشــکی اســدآباد 

ضمن قدردانی از تالش مســووالن شهرســتان در 
دست یابی به وضعیت سفید در اسدآباد نسبت به 
بیماری کرونا افزود: نگهداشــت وضعیت سفید از 

کسب آن مهم تر و دشوارتر است.
وی از مردم خواســت همچنان رعایت موازین 
بهداشتی و رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی 
را مورد توجــه قرار دهند و گفت: عــدم حضور افراد 
پرخطر، دیابتی، ســالمندان، کودکان، افراد مثبت و 
مشــکوک به کرونا و خانواده های آنها در اجتماعات 

به ویژه در تعطیالت پیش  رو باید مد نظر باشد.
مخصوصی با بیــان اینکه در برخی از شــهرها 
به علت عدم رعایــت موازین بهداشــتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی متأســفانه وضعیت سفید 
کرونــا دوباره به وضعیت قرمز و هشــدار رســیده  
است عنوان کرد: اگر مردم شهرستان اسدآباد هم 
به این امر توجه نکنند امکان برگشــت به وضعیت 

قرمز و هشدار را داریم.
وی با تأکیــد به اینکه اخیرا مشــاهده شــده 

مراسم جشن و عزا در شهرستان برگزار می شود و 
این موضوع بســیار خطرناک است گفت: برگزاری 
هرگونه مراســم به خصــوص در فضاهای بســته 
بســیار خطرناک خواهد بود و باعث ابتالی تعداد 

زیادی از افراد خواهد شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزاری 
اجتماعات را همچنان ممنوع اعــالم کرد و افزود: 
با زحمات شــبانه روزی تیم مدیریتی شهرستان و 
مدافعین سالمت و مردم، وضعیت سفید اسدآباد 
با دشــواری به دســت آمده و برای ادامه مســیر 
همه باید چون گذشــته همراهی کنند تا به تثبیت 

وضعیت برسیم.
وی بــا بیــان اینکه دانشــکده علوم پزشــکی 
اسدآباد خوشبختانه با زحمات کادر خدوم و ایثارگر 
خود توانسته بیش از ســه ماه در حوزه غربالگری، 
بیماریابی و ثبت نــام اصناف حائــز رتبه های برتر 
کشــوری شــود گفت: هنوز عوارض ایــن بیماری 
به خصوص در درازمدت مشــخص نیســت؛ این 

بیماری برخالف رفتار اجدادش )سارس - مرس( 
بسیار به گرما مقاوم اســت و کمترین سهل انگاری 

موجب لطمه جدی می شود.
مخصوصی در گفتگو با فــارس، با تأکید به اینکه 
کاهش حساســیت در جامعه باعث رشــد و ابتال به 
بیماری می شــود افزود: از مردم بار دیگر درخواست 
می کنیــم همچنان جز در مــوارد ضــروری در خانه 

بمانند.



مفقــود شـده
برگه کمپانی متعلق به اتومبیل نیســان مدل 88 به شــماره 
موتور 488369 و شــماره پالک 579 ص21 ایران 28 به نام 
محمدعلی حیدری به شــماره ملــی 3991573431 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

با ما همراه باشید

جمهوری اسالمی ایران-وزارت نیرو- شرکت آب منطقه ای همدان شماره  99/01- س
گردشــگری و تفریحی در منابع و تأسیســات آبی  خ 98/06/20 فعالیت های    1-   شــرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد در راســتای اجرای شــیوه نامه شــماره 98/100/11102  مور
گذاری و بهــره برداری از  ح اولیه به منظور ســرمایه  خ 98/05/06 و الحاقیه هــای تکمیلی آن( ارائــه طر و پیرامــون آنهــا )ابالغــی وزیــر محتــرم نیــرو با نامه شــماره 98/24269/700مــور
کبودراهنگ، آبشینه همدان و شنجور رزن را در چهارچوب شیوه  کالن مالیر، ســرابی تویسرکان، نعمت آباد اسدآباد، شیرین سو  کباتان همدان،  گردشــگری ســدهای ا پتانســیل های 
ح اولیه خود را برای هریک از سدهای  گذار نماید. لذا متقاضیان می توانند طر ج در اسناد مرتبط با این فراخوان، به متقاضیان واجد صالحیت وا نامه فوق الذکر و برابر شرایط مندر

یادشده به این شرکت ارائه نمایند.
کننده  گردشــگری آبی اســتان انجام و ارائه  کمیته هماهنگی  ح اولیه توســط    2-   مطابق شــیوه نامه یادشــده و الحاقیه های تکمیلی آن، ارزیابی پیشــنهادها به منظور انتخاب طر

کرد. کمیته را دریافت خواهد  ح منتخب، موافقت اولیه این  طر
کمیته( منتخب خواهد شد.  ح دوم )در صورت تایید توسط    3-   ابالغ موافقت اولیه منوط به ارائه ضمانت نامه بند 9 این فراخوان است و در صورت عدم ارائه ضمانت مذکور طر
کرد. موافقت اولیــه دارای محدودیت زمانی  ح منتخب بر اســاس موافقت اولیه نســبت به انجــام مطالعات تفصیلی و دریافت مجوزهــای قانونی اقدام خواهد  کننــده طــر   4-   ارائــه 
کرد. همچنین عدم ارائه نتایج  بوده و در صورت عدم ارائه نتایج مطالعات و مجوزهای قانونی در زمان مقرر شــده، فاقد اعتبار بوده و اولویت یا حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد 

کارفرما خواهد شد.  مطالعات تفصیلی و مجوزهای قانونی در زمان مقرر منجر به ضبط ضمانت نامه، به نفع 
کارفرما: شــرکت آب منطقه ای همدان به نشــانی: همدان، انتهای خیابان جهاد، نرسیده به میدان مالیات )بیمه(، تلفن: 38220737-9)81 98+(     5-   نام و نشــانی دســتگاه 

کس: 38220225)81 98+(  و فا
گذاری و توافق بین طرفین کار: بر اساس مدل مالی، نوع سرمایه    6-   مدت اجرای 

  7-   محل اجرا: ساختگاه و پیرامون سدهای فوق الذکر
گروه های مشارکت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای توانایی مالی، تجربه و تخصص الزم    8-   صالحیت مورد نیاز: شرکتها، 

گردشــگری آبی اســتان(  کارگروه  ح )با تایید  ح، پنج درصد مبلغ برآورد مطالعه طر ح : مبلغ تضمین انجام تعهدات انتخاب طر   9-   نوع و مبلغ تضمین مرحله دریافت و انتخاب طر
گذاری، به یکی از صورت های مشروحه زیر و با رعایت مفاد آیین نامه تضمین معامالت دولتی به  کارفرما باید توسط متقاضی سرمایه  ح اولیه از سوی  که قبل ابالغ پذیرش طر است 

گردد.  کارفرما تحویل  خ 1394/9/22، به  شماره 123402/ت 50659 هـ مور
  الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

خ 1394/09/22  ج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامۀ شمارۀ 123402/ت 50659 ه مور   ب: ضمانتنامه بانکی بنفع کارفرما مطابق با فرمت مندر
هیأت محترم وزیران(

که چک شخصی، چک مسافرتی و یا چک پول قابل قبول نمی باشد. الزم به ذکر است 
مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل شــش ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهادها بوده و برای ســه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشــد و عالوه برآن ضمانتنامه های بانکی باید طبق 

فرم های مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود.
  10-   قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واجدین شرایط می توانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار )500.000( ریال به حساب جاری سیبا به شماره  4001116404020914 )با شماره شبای  
660100004001116404020914( تحــت عنــوان درآمــد آب منطقــه ای همــدان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، نســبت به خرید اســناد از ســامانه الکترونیکــی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.hmrw.ir  یا مدیریت قراردادهای شرکت آب منطقه ای همدان اقدام نمایند. 
خ 1399/03/29   11-   مهلت خرید اسناد: از یکشنبه تاریخ 99/03/11 لغایت پایان وقت اداری پنجشنبه مور

  12-    محل دریافت اسناد: سامانه ستاد الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   یا مدیریت قراردادهای شرکت آب منطقه ای همدان یا آدرس اینترنتی شرکت 
 www.hmrw.ir آب منطقه ای همدان

خ 1399/04/31 اسناد مربوط را تکمیل  کثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14( سه شنبه مور   13-   تاریخ و محل تحویل اسناد: متقاضیان پس از بررسی و تکمیل اسناد پیشنهاد، حدا
و به دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه ای همدان تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.  

گهی ها برعهده برنده مناقصه می باشد.  شرکت آب منطقه ای همدان  14-   ضمنا هزینه آ

فراخوان اعالم آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه      نوبت دوم: 99/03/13
فعالیت های گردشگری در پیرامون منابع و تأسیسات آبی استان همدان 

م. الف  349

بانک صادرات ایران- استان همدان در نظر دارد، اموال منقول )لوازم کامپیوتری، ملزومات 

و ضایعاتی( تحت اختیار خود را به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 

10 روز کاری در ساعات اداری به نشانی: همدان، ابتدای خیابان شریعتی، ساختمان ادارات مرکزی 

بانک صادرات همدان، طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان اتاق شماره 100-115 مراجعه و اوراق 

مزایده را دریافت و نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام نمایند.

شــرکت کنندگان باید پاکت حاوی پیشــنهاد قیمت را به انضمام چک رمــزدار یا ضمانتنامه بانکی 

بــه میزان 100.000.000 ریال حداکثر تا مدت تعیین شــده در برگ شــرایط مزایده به نشــانی 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمناً هزینه های کارشناسی، نشر آگهی، جابجایی، انتقال 

و جداسازی به عهده خریدار می باشد.

شرکت کنندگان تا روز شنبه مورخ 99/03/24 فرصت گرفتن اسناد مزایده را دارند و بعد از اتمام 

مهلت قانونی به هیچ وجه اسناد تحویل شرکت کنندگان داده نمی شود و حق هیچگونه اعتراض در 

این زمینه ندارند. ضمناً تا پایان ســاعت 14 روز یکشــنبه مورخ 99/03/25 فرصت تحویل اسناد را 

به دایره روابط عمومی مدیریت شــعب بانک صادرات همدان واقع در ابتدای خیابان شریعتی، نبش 

کوچه شهید یوسفی، طبقه سوم را دارند.

بانک صادرات ایران- مدیریت شعب استان همدان

آگهی مزایده   99/1 

 نوبت دوم

اموال منقول ضایعاتی  و کامپیوتری

کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری از طریق
 تلفن های تماس: 32510709  و  32524061-081 میسر است.

5 سه شنبه 13 خرداد 13۹۹    1۰ شوال 1441   2 ژوئن  2۰2۰  شماره 4531

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان:

هیأت های مذهبی برای جهش تولید ورود کنند
هیأتی که جهت گیری سیاسی و اجتماعی نداشته باشد در محل عزاداری دفن خواهد شد

توزیع110 هزار پرس غذا و 10 هزار بسته معیشتی توسط هیأت های همدان بین نیازمندان

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در استان همدان گفت: نقش هیأت های مذهبی 

در اعتای اقتصاد کان تبیین شود.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه، عصر یکشــنبه 
آیین تجلیــل از خادمیــن پویش ملــی »علی 
یــاوران« اســتان همــدان بــا حضــور نماینده 
ولی فقیه در اســتان، جانشــین فرمانده ســپاه 
انصارالحســین)ع(، شــهردار همدان و مسؤوالن 

استانی در تاالر فجر همدان برگزار شد.
امام جمعه همدان در این آیین گفت: حضور 
هیأت های مذهبی در مقابله با کرونا نشــان داد 
هیأت ها درســت تربیت شــده انــد و قدم های 

درستی برمی دارند.
آیت ا... حبیب هللا شــعبانی گفت: جهت گیری 
عزاداری ها باید به ســمت کارکردهــای اجتماعی 
کشیده شود و آن هیأتی که جهت گیری سیاسی و 
اجتماعی نداشته باشد در همان محل عزاداری دفن 

خواهد شد.
امام جمعه همدان از ایام شــیوع کرونا بعنوان 
یک امتحان بزرگ یاد کرد و گفت: در این امتحان 
بزرگ معلوم شــد هیأت های مذهبــی ما زنده و 
پویا هســتند و در بزنگاه های اجتماعی و سیاسی 
در مسیر درســت حرکت کرده و جهت گیری های 
صحیحی اتخاذ و در مسیر احیای اوامر اهل بیت 

علیه السالم حرکت می کنند.
وی افزود: به هرحال شرایط در مورد ویروس 
کرونــا رو به بهبــودی خواهــد رفت امــا محل 
آزمایش عمومی بود و توصیه می شود همه آماده 

باشیم برای کارهای بزرگ و کالن آینده.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همدان 
خاطرنشــان کرد: جایگاه هیأت های مذهبی در 
رشــد و اعتالی اقتصاد کشــور احصا شود و بعد 

از آن هیأت ها در تحقق شــعار جهش تولید وارد 
حیطه فکری و عملیاتی شوند.

وی همچنین با اشــاره به روزهای نخســتین 
شــیوع ویروس کرونا گفــت: در روزهای آغازین 
در استان همدان مشکل فقدان ماسک را شاهد 
بودیم اما رفته رفته اســتان بــه مرحله صادرات 
ماسک و لباس و تجهیزات رسیده که اینها نتیجه 

حضور جهادی هیأتی ها است.
*70درصــد اقتصاد عراق در دســت چین و 

ترکیه است
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان در پایان 
متذکر شــد: به گفته فعــاالن اقتصادی کشــور 
عراق حــدود 70درصــد از اقتصاد این کشــور در 
دست چین و ترکیه است در حالی که بیشترین 
همســایگی مرزی عــراق با ایران رقــم خورده و 
امنیت امروز عراق مرهون رشــادت های ســپاه 
قدس و مجاهدت مدافعان حرم ایرانی است که 
حاال باید ببینیم نقــش هیأت های مذهبی ما در 

کجای این ماجرا باید تعریف می شد.
عضو هیــأت مدیــره جبهه فرهنگــی انقالب 
اسالمی هم در ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس به 
حاضرین در این همایش گفت: رزمایش همدلی 

و مواسات یک لجستیک عظیم بود.
حســین یکتا با بیــان اینکه ایــن رزمایش 
همدلی و مواســات یک لجســتیک عظیم بود، 

گفت: این حرکت توسط هیأت ها انجام شد.
در ادامه جالل تلطفی مســؤول جامعه ایمانی 
مشعر اســتان همدان از توزیع بیش از 110 هزار 
پرس غذا بیــن نیازمنــدان توســط هیأت های 
همدان خبر داد و افزود: بیــش از 110 هزار پرس 
غذا بین نیازمندان توزیع و بیش از 10 هزار بسته 

معیشتی توسط هیأت های همدان تهیه شد.

خبــــــــر

خبـــر همدان

رحیمی فر  رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورا:

کنترل قیمت مسکن فقط در دست دولت
دقیقا چه بخشی از مسکن به شهرداری بر می گردد؟ وقتی همه چیز دست دولت است.

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فنی و عمرانی شورای اسامی شــهر همدان گفت: 
راهکار کنترل قیمت مسکن فقط در دستان دولت 

است.
به گزارش هگمتانه، علی رحیمی فر با بیان اینکه 
برای گرانی مســکن باید اســتاندار وارد عمل شود 
اظهار کرد: اینکه گفته می شود مسکن به مدیریت 
شهری نیز مربوط می شود سؤال اینجاست دقیقا 
چه بخشی از مســکن به شــهرداری بر می گردد؟ 

وقتی همه چیز دست دولت است.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن فقط عوارض 
و پروانه ساختمانی به شــهرداری برمی گردد بیان 
کرد: تا سالیان قبل 6 درصد قیمت آپارتمان هزینه 
عوارض بود امــا اکنون کمتر از یــک درصد قیمت 

آپارتمان صرف عوارض می شود.
رئیــس کمیســیون فنــی و عمرانی شــورای 
اســالمی شــهر همدان با بیان اینکه سال گذشته 
20 درصد تخفیف برای عوارض ساختمانی در نظر 
گرفته شــد بیان کرد: با این وجود باز هم شــاهد 

گرانی مسکن بودیم.
وی بــه جهش قیمــت آهــن آالت و مصالح 
ســاختمانی اشــاره کرد و یادآور شــد: قیمت 
آهــن آالت جهــش 100 درصــدی و برخــی از 
مصالح ســاختمانی بیش از 100 درصد افزایش 
قیمت داشــته کــه ایــن بــازار را شــهرداری 

نمی تواند کنترل کند.
رحیمی فر بــا بیان اینکــه وقتی یــک واحد 
چند میلیارد تومان قیمــت دارد، دیگر گرانی آن 
گردن شــهرداری نیســت افزود: در هر گرانی که 
رخ می دهد، تعــدادی عوامل در بــازار آن اخالل 

می کنند.
وی در خصوص اینکه آیا بافت تاریخی همدان 
نیز محدودیت هایی را برای ســاخت و ســاز دارد 
بیان کرد: قانون شهرســازی ضوابطی دارد که باید 
در ساخت و ســاز رعایت کنیم به طور مثال ارتفاع، 

پارکینگ و فضای اشغال همواره باید لحاظ شود.
رئیــس کمیســیون فنــی و عمرانی شــورای 
اسالمی شــهر همدان با بیان اینکه گرانی مسکن 

مسأله بغرنجی شده اســت و کاری از دست کسی 
جز دولت برنمی آید یادآور شد: شــهر یزد دو برابر 
همدان وســعت دارد امــا در جمعیت یــک اندازه 
هســتیم اما همدان در بخش مســکن مشــکل 

زیادتری دارد.
وی با تأکید بر اینکه از 25 ســال قبل توســعه 
را به ســمت باغات بردیم و محیط زیســت را نیز 
نابود کردیم خاطرنشــان کرد: از اول هم باید شهر 
به سمت شمال توسعه می یافت اما نشد ولی االن 
که امکان توسعه به سمت شمال و شمال شرق را 

دارد، چرا کاری صورت نمی گیرد؟
رحیمی فر با تأکید بر اینکه وقتی شــهر را فریز 
کردیم خود به خود قیمت باال می رود تصریح کرد: 
به اعتقاد من اخالل اقتصادی نیز بی تأثیر نیســت 
چون مصالــح باال رفتــه زیرا قیمت مســکن این 

نیست و این قیمت کاذب است.
وی با بیــان اینکه دولــت بایــد ورود کند و با 
تنظیم بازار مســکن را نرخ گذاری کند اضافه کرد: 
شــاید نتایج تنظیم بازار آنی نباشــد اما می توان 

امیدوار بود که اثرگذار باشد.
رئیــس کمیســیون فنــی و عمرانی شــورای 
اســالمی شــهر همدان خاطرنشــان کرد: مسکن 
مهم است و باید اســتاندار ورود کند زیرا استاندار 
می تواند با افرادی که تخصص تنظیم بازار داشــته 
و صاحب نظر هســتند اقدامات را شــروع کنند و 

مسکن را به نرخ واقعی برسانند.
وی در گفتگو با فارس، با بیان اینکه نرخ عوارض 
ساخت و ساز از ســال قبل 15 درصد افزایش یافته 
اســت بیان کرد: امســال نیز نرخ عوارض به صورت 
متغیــر از 10 تا 20 درصــد تغییر خواهد کــرد اما آیا 
قیمت مســکن نیز 15 درصد افزایش یافته است؟ 

این مسأله باید رسیدگی شود.

 طالی جشنواره ادبی اوراسیا به نویسنده همدانی رسید
هگمتانه، گروه خبر همدان: نشــان طایی جایزه 
ادبی »اوراســیا« به بهناز ضرابی زاده نویسنده کتاب 
»گلســتان یازدهم« بــا حضور جمعی از مســؤوالن 

استانی و کشوری اهدا شد.
به گــزارش هگمتانه، آییــن پایانی جشــنواره 
ادبی اوراسیا شــهریورماه 98 در مسکو برگزار شد و 
ناشر روســی که ترجمه کتاب »گلستان یازدهم« را 
منتشــر کرده بود، به نمایندگی از بهناز ضرابی زاده، 
جایزه را دریافت کرد. انتشــارات سوره مهر پس از 
اخذ نشان اوراسیا از روســیه این جایزه ارزشمند را 

روز گذشته در آیینی به بهناز ضرابی زاده اهدا کرد.
*قره داغی: همدان مهد ادبیات پایداری کشور

معاون حوزه هنری انقالب اســالمی در این آیین 
گفت: اســتان همدان با حضور نویسندگان شاخص 
و توانمند، مهد ادبیات پایداری کشــور است و رهبر 
معظم انقالب نیز بــه چند عنــوان از کتاب های این 

استان توجه داشته اند.
عبدالحمید قره داغــی به توجه ویژه انتشــارات 
سوره مهر به ادبیات پایداری و انقالب اسالمی اشاره 
کرد و افزود: تاکنون 700 عنوان کتاب در حوزه انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس از سوی انتشارات سوره مهر 

حوزه هنری به چاپ رسیده است.
وی اظهــار کــرد: ترجمه آثــار پایــداری و دفاع 
مقدس به زبان های مختلف از جمله روسی، عربی، 

انگلیسی انجام شده است.
قره داغــی افزود: ســال 1398 ترجمه روســی 

کتاب »گلســتان یازدهم« خاطرات »زهــرا پناهی 
روا«، همسر سردار شهید علی چیت سازیان که مورد 
ستایش رهبر انقالب نیز بوده است در جشنواره ادبی 
»اوراسیا« در بخش مســتند نگاری حائز نشان طال 
شــد که به دلیل حضور نداشتن نویســنده کتاب در 
مســکو برای دریافت این نشان، این جایزه ارزشمند 
در جمــع نویســندگان و مدیــران فرهنگی اســتان 

همدان به وی اهدا شد.
مدیرعامل انتشارات سوره مهر حوزه هنری با بیان 
اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور نمایشگاه 
کتاب امســال برگزار نمی شــود افزود: تــور مجازی 
نمایشگاه کتاب آماده شده اســت که در این رویداد 
فرهنگی، فرصتی برابــر برای همه عالقــه مندان به 
مطالعه و خرید کتاب های جدید در سراســر کشور با 

امتیازات ویژه فراهم می شود.
*ضرابی زاده: امروز ادبیات ما مرزها را درنوردیده 

و به سمت جهانی شدن حرکت می کند
نویسنده کتاب »گلستان یازدهم« و برنده نشان 
طالیی جایــزه ادبی »اوراســیا« نیز در این مراســم 
گفت: وقتــی هنر خلق می شــود مالکیت آن متعلق 
به همه مردم جهان است و امروز ادبیات ما مرزها را 

درنوردیده و به سمت جهانی شدن حرکت می کند.
بهناز ضرابی زاده تالش ها و همکاری انتشــارات 
سوره مهر حوزه هنری در کسب نشان طالی اوراسیا 

را مهم و تأثیرگذار دانست.
رئیس حــوزه هنری همــدان نیز بــا تبریک به 

نویسنده کتاب »گلســتان یازدهم« بابت کسب این 
افتخار، جایــگاه ادبیات پایداری اســتان همدان را 
ویژه و خاص دانست و خاطرنشــان کرد: با حضور 
نویســندگان توانمنــدی چون حمید حســام، بهناز 
ضرابی زاده، محســن صیفی کار و جمشــید طالبی 
این استان جایگاه ویژه ای در ادبیات پایداری دارد.

سیدمحمدباقر حســینی، انتشــارات سوره مهر 
را ناشــری با شــمارگان کتاب های بــاال و مخاطبان 
گسترده عنوان کرد و افزود: ســوره مهر در بین سایر 
ناشران برجسته کشور جایگاه مناسبی دارد و با توجه 
بــه ظرفیت های موجود در اســتان همــدان، تعامل 
حوزه هنری این اســتان با این انتشــارات در سطح 

خوبی است.
*زارعــی: وجود مفاخر ادبی در اســتان بســیار 

ارزشمند است
عاطفه زارعــی مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی 
استان همدان نیز گفت: وجود مفاخر ادبی در استان 
بسیار ارزشمند است و با تکیه بر این ظرفیت ها باید 
نویســندگانی ارزشــی و توانمند برای آینده تربیت 

کنیم و آثاری پرمحتوا به مخاطبان ارائه دهیم.
*حسام: درخشش بین المللی یک اثر به معنای 

امضا و درک مشترک جهانی از آن است
حمید حســام نویســنده پرکار و محبوب عرصه 
ادبیات پایداری اســتان همدان نیز در این مراسم با 
بیان اینکه هر اثر قابلیت جهانی شــدن ندارد گفت: 
داوری یــک اثر در داخل کشــور با زیرســاخت های 

فکــری و ارزشــی آن کشــور انجــام می شــود اما 
درخشــش یک اثر در ســطح بین المللی به معنای 

امضا و درک مشترک جهانی از آن اثر است.
نویســنده کتاب »وقتی مهتاب گم شد« اثر بهناز 
ضرابی زاده را خلقی ســهل و ممتنع دانست و اظهار 
کرد: روایتگری زندگی مشــترک یک سال و هشت 
ماهه و کوتاه خانــم زهرا پناهی روا، با شــهید چیت 
سازیان یک شــاهکار است و »گلســتان یازدهم« 

توانست سدهای جهانی را بشکند.
پیش از این دو کتاب »مردگان باغ سبز« نوشته 
محمدرضا بایرامی و »سه کاهن« اثر مجید قیصری 
این جایزه را دریافت کرده اند و »گلســتان یازدهم« 
که نسخه فارسی آن را انتشارات ســوره مهر منتشر 
کرده سومین اثری اســت که موفق به دریافت این 

جایزه ادبی می شود.
جایــزه ادبی اوراســیا در ســال 2013 از ســوی 
اتحادیه خالقیت های هنری اوراسیا، با هدف تشویق 
مؤلفان و نویسندگان مســتعد در رشته های مختلف 
ادبی، هنــری و مســتند در زمینه تقویــت و غنای 

متقابل فرهنگی کشورهای منطقه راه اندازی شد.



آگهی حصر وراثت
م.الف 60
آقای حمزه پورک دارای شناســنامه شــماره 0386458626 به شرح دادخواست به 
کالسه 112/9900083ح از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اکبر پورک به شناســنامه شــماره 57189518 در تاریخ 
1399/01/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ 
متوفیه منحصر اســت به: 1- حمزه پورک  فرزند اکبر به شــماره شناسنامه 21755 
متولد 1367 صادره قم )پســر( 2- حســین پورک فرزند اکبر به شــماره شناسنامه 
0371061156 متولد 1373 صادره قم )پســر( 3- ابوالفضــل پورک  فرزند اکبر به 
شماره شناسنامه 0383951089 متولد 1363 صادره قم  )پسر( 4- شهربانو نوروزی 
فرزند علی مردان به شــماره شناســنامه 5029699082 متولد 1342 صادره فامنین 
)همســر( 5- فاطمه براتی زاده فرزند آقامعلی به شــماره شناسنامه 5029698507 

متولد1320 صادره فامنین )مادر(.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت
م.الف 58

آقای محســن مهرابی دارای شناسنامه شــماره 5029225234 به شرح دادخواست 
به کالســه 112/9900079ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان کبری نادری به شناســنامه شماره 5029241581 
در تاریــخ 1397/03/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- محســن مهرابی فرزند کرمعلی به شــماره 
شناســنامه 723 متولد 1353 صادره از فامنین پسر 2- طاهره مهرابی فرزند کرمعلی 
به شــماره شناســنامه 973 متولد 1360 صادره از فامنین دختر 3- خدیجه مهرابی 
فرزند کرمعلی به شــماره شناســنامه 724 متولد 1356 صادره از فامنین دختر 4- 
مرضیه مهرابی فرزند کرمعلی به شــماره شناســنامه 4 موالید متولد 1351صادره از 
فامنین دختر 5- منیژه مهرابی فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 165 متولد 1367 
صادره از فامنین دختر 6- زهرا مهرابی فرزند کرمعلی به شــماره شناسنامه 24 متولد 

1362 صادره از فامنین دختر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

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

م.الف 335
برابر رأی شماره 139960326001000255 مورخه 1399/03/07 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اسمعیل عرب پورسلیمی فرزند ارجعلی به شماره شناسنامه 239 صادره 
از همدان در ششــدانگ عرصه یک قطعه باغ به مســاحت 2040 مترمربع قسمتی از 
پالک 2 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان، به نشــانی: فلکه عباس آباد، کوچه 
گرده پزی، باغات فخرآباد خریداری از مالکین رســمی آقایان جعفر پنبه ای و حسین 
مهدی صدرائی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/29

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

م.الف 343
برابر رأی شــماره 139960326001000264 مورخه 1399/03/10 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم هانیه ذوالفقاری فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 158 صادره از 
همدان در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت 2503/95 
مترمربــع قســمتی از پالک 2 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان، به نشــانی: 
عباس آبــاد، کوچه چهل میراب، پالک 24 خریداری از مالکین رســمی آقایان جعفر 
پنبه ای و محمدعلی حبیبی محرز گردیده اســت. لذا بــه 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/29

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

م.الف 339
برابر رأی شــماره 139960326001000262 مورخه 1399/03/10 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا ذوالفقاری فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 836 صادره از 
همدان در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت 2503/95 
مترمربــع قســمتی از پالک 2 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان، به نشــانی: 
عباس آبــاد، کوچه چهل میراب، پالک 24 خریداری از مالکین رســمی آقایان جعفر 
پنبه ای و محمدعلی حبیبی محرز گردیده اســت. لذا بــه 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/29

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

م.الف 341
برابر رأی شــماره 139960326001000263 مورخه 1399/03/10 هیأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ریحانه ذوالفقاری فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 504 صادره از 
همدان در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت 2503/95 
مترمربــع قســمتی از پالک 2 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان، به نشــانی: 
عباس آبــاد، کوچه چهل میراب، پالک 24 خریداری از مالکین رســمی آقایان جعفر 
پنبه ای و محمدعلی حبیبی محرز گردیده اســت. لذا بــه 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/13      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/29
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اجرای طرح ملی سنجش ساختار قامت 
زنان روستایی

هگمتانه، گــروه ورزش: یکــی از مهمترین 
راهبردهای معاونــت امور ورزش زنــان وزارت 
ورزش و جوانــان در هفت ســال اخیــر دولت؛ 
توســعه و ترویج فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی 
در میان زنان روســتایی در قالب اجرای »طرح 
ملی سنجش ساختار قامتی زنان روستایی« برای 
نخستین بار در کشور اســت که تاکنون سه هزار و 

567 روستا زیرپوشش این طرح قرار دارند.
این طرح که در زمره یکی از دســتاوردهای 
حوزه ورزش زنان به شمار می رود از سال 96 و 
تا به امروز طی سه مرحله در استان های کشور 

اجرا شده است.
طرح ملی سنجش ســاختار قامتی در واقع 
اندازه گیــری وضعیت درســت انــدام فوقانی 
و ســاختار قامتــی )اســکلتی( در راســتای 
رفــع ناهنجاری هــا بــا اســتفاده از تمرینات 
اصالحی است که زنان شــاغل روستایی در اثر 
فعالیت های متعدد و تکرار حرکات نادرست در 

استفاده از عضالت دچار ناهنجاری می شوند.
این طرح کوشــید تا بــا آگاه ســازی زنان 
روســتایی جهت تطبیــق فعالیت های حرکتی 
متناسب با مشاغل روستایی به حفظ وضعیت 
استاندارد قامت، اسکلت و عضالت زنان کمک 
کنــد و دانش افزایی ورزشــی و تندرســتی را 

افزایش دهد.
شناســایی ناهنجاری هــای قامتــی زنان 
روستایی، پیشــگیری از بروز مشکالت ناشی 
از آن و درمان برخــی از ناهنجاری های قامتی 
از طریق ورزش، ســه هدف مهم این طرح ملی 

است که همزمان از سال 96 به اجرا درآمد.
از بین 62 هزار و 919 روستا و جمعیت بیش 
از 10میلیون نفر زن روســتاهای کشــور، وزارت 
ورزش و جوانان توانست طی ســال های 96 تا 
98 در مجمــوع 273 هــزارو 234 نفــر از زنان 

روستایی را زیر پوشش این طرح قرار دهد.
نتایج این طرح که یکی از هشت طرح ملی 
در حوزه ورزش کشــور به شمار می رود، در سال 
96 توانست 615 روســتا و 72 هزار و 769 زن 
روستایی را زیرپوشش قرار دهد که در سال 97 
شمار روستاهای زیر پوشش این طرح به یک 
هزار و 525 روســتا و تعداد زنان روستایی نیز 

به 149 هزار و 343 نفر افزایش یافت.
همچنین در 9 ماه نخســت ســال 98 هم 
یک هزار و 427 روســتا و 51 هــزار و 122 زن 
روستایی در این طرح قرار گرفتند که این طرح 
در سه مرحله و در سه دوره سه ماهه تمرینات 

اصالحی جهت رفع ناهنجاری قامتی ناشــی از 
ضعف عضالت توسط سنجش گران طرح ملی 

در حال اجراست.
مجریــان ایــن طــرح افــراد تحصیل کرده 
دانشگاهی در بخش آســیب شناسی و حرکات 
اصالحــی از حــوزه وزارت ورزش و جوانــان در 
استان ها و برخی از استادان دانشگاه و همکاران 
در وزارت آموزش و پرورش هستند که دوره های 
آموزشــی خود را از طریق برگــزاری کارگاه های 
عملی حرکات اصالحی، تهیه فیلم های تمرینات 
اصالحی و هشت کارگاه منطقه ای ویژه گذراندند. 
همچنین 2 هزار و 650 عوامل اجرایی در این سه 

سال فعالیت داشتند.
نحوه چگونگــی شناســایی ناهنجاری های 
قامتی در زنان روســتایی توسط سنجش گران 
طرح در نوبت های مختلف و به ترتیب اولویت 
در خانه های ورزش روستایی، مدارس، مساجد 
و خانه های بهداشــت و با هماهنگــی دهیاران 
صورت می گیرد که میانگین ســنی از 15 تا 45 
سال است. پس از شناسایی تمرینات حرکات 
اصالحی جهت رفع مشــکالت عضالنی توسط 

مجریان طرح از طریق آموزش دنبال می شود.
زنان روســتایی در ایــن طــرح می توانند 
تمرینــات خــود در محــل سکونتشــان یا با 
اســتفاده از امکانــات خانه هــای روســتایی 
انجام دهند و حتی در صورت نیاز به پزشــکان 

متخصص ارجاع داده می شوند.
به همین منظور اعتباراتی توسط وزارت ورزش 
و جوانان در نظر گرفته شده که از محل 27صدم 
درصــد از 9 درصــد ارزش افزوده به اســتان ها 
تخصیص یافته است. البته در ســال های 96 و 
97 اعتبارات خوبی به استان ها برای اجرای طرح 
تخصیص داده شد، اما در سال گذشته با توجه به 
مشکالت اقتصادی و بیماری کرونا افزایش اعتبار 

در این زمینه نداشتیم.
بیشــترین ناهنجاری در 23 استان مربوط 
به »کمر گود«، در 17 استان »شانه نامتقارن« 
و در 12 اســتان »ســر بــه جلو« اعالم شــده 
که با گزارش ســنجش گران طرح بســیاری از 
ناهنجاری قامتی در زنان روستایی بهبود یافته 
اســت. همچنین انتخاب روســتاها بر اساس 
تعداد جمعیــت جهــت اجرایی شــدن طرح 

گزینش می شوند.
این طرح ملــی بــا همــکاری هیأت های 
استانی و دهیاران روستایی، فدراسیون ورزش 

روستایی و عشایری در حال اجراست.

صعود کوهنوردان مالیری
به قله 3580 متری یخچال همدان

هگمتانه، گــروه ورزش: میرزایی رئیس هیأت 
کوهنوردی شهرســتان مایر از صعود کوهنوردان 
این شهرســتان به بام اســتان قله 3580 متری 

یخچال گرامیداشت سوم خرداد خبر داد.
میرزایی رئیس هیأت کوهنوردی شهرســتان 
مالیــر در خصوص صعود بــه بام اســتان گفت: 
کوهنــوردان باشــگاه کوهنوردی اوج شهرســتان 
مالیر با هماهنگی های انجام شــده به مناســبت 
گرامیداشت سالروز آزاد ســازی خرمشهر به قله 
3580 متری یخچال استان همدان صعود کردند.

وی در ادامه افزود: تعداد 81نفر از کوهنوردان 
مالیری به وسیله چند دستگاه مینی بوس صبح 
جمعه به ســمت تویســرکان حرکت کردند و بعد 
از رســیدن به محل مورد نظر پیمایش خود را به 
سمت قله یخچال آغاز و به لطف خداوند و همت 

و تالش خود موفق به فتح قله یخچال شدند.
شــایان ذکر اســت قله 3580 متری یخچال 

یکی از طرح های سیمرغ در کشور است.

با کسب عنوان برتر سال 98 از سوی انجمن پیاتس کشور

پیالتس همدان
 روی نوار موفقیت

هگمتانه، گروه ورزش: ورزش پیاتس همدان 
توانست در بین اســتان های مختلف کشور عنوان 
برتر سال 98 را کسب کند و رئیس انجمن پیاتس 
با اهدای لوح و نشــان طایی پیاتــس از میثم 
خلجی رئیــس کمیته پیاتس اســتان همدان به 

عنوان چهره ماندگار پیاتس تقدیر کرد.
همیــن افتخار ارزنده باعث شــد تا محســن 
جهانشــیر مدیرکل ورزش وجوانــان همدان نیز 
نشستی را با عوامل این افتخار مهم داشته باشد.

به دنبــال انتخــاب کمیته پیالتس اســتان 
همدان به عنوان رتبه اول و برتر کشــور در ســال 
1398 و دریافت لوح زرین شایستگی خدمت از 
سوی انجمن پیالتس کشــور، رئیس این کمیته 
میثم خلجی به عنوان چهــره ماندگار پیالتس و 
نایب رئیس این کمیته خانــم صبوری به عنوان 
تالش گر برتر پیالتس کشــور، نشستی با حضور 
محســن جهانشــیر مدیــرکل ورزش و جوانان، 
هادی ســبزواری رئیــس هیــأت ورزش های 
همگانی، مریم روحی نایــب رئیس این هیأت، 
نشســت بــا افتخارآفرینان بــا رعایــت فاصله 

اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، کمیته پیالتس همدان نشان 
افتخار فدراسیون ورزش های همگانی را به مدیر 
کل ورزش و جوانان این اســتان اهدا کرد و مدیر 
کل ورزش و جوانان استان همدان با اهدای لوح 
ســپاس به ایمان متقیــان نژاد رئیــس انجمن 
پیالتس از همراهی و مســاعدت وی در توســعه 

رشته پیالتس در استان همدان تقدیر کرد.
رئیس هیــأت ورزش های همگانــی همدان 
گفت: ورزش پیالتس استان هم اکنون در سطح 
کشور نمونه اســت و فعالیت گسترده ای را در این 

رشته پرمخاطب شاهد هستیم.
هادی ســبزواری اظهار کرد: فعالیت گسترده 
و مؤثر پیالتس ســبب شــد تا امســال انجمن 
پیالتس بــه عنــوان برترین انجمن فدراســیون 

ورزش های همگانی انتخاب شود.
وی اضافه کرد: این رشته ورزشی همه ساله در 
برگزاری کارگاه ها و دوره هــای ارتقا درجه فعالیت 
گســترده ای داشــته و عملکرد کمیتــه پیالتس 

همدان قابل تقدیر است.
ســبزواری بیان کرد: پیالتس هــم اکنون در 
ســطح اســتان همدان نیز جزو کمیته های برتر 
هیأت ورزش های همگانی به شــمار می رود و در 
ارزیابی صــورت گرفته نیز رتبه نمونــه را همراه با 

کمیته تحول و آینده نگری دارد.
وی افزود: رشد و توسعه ورزش های همگانی 
هدف اصلــی هیــأت اســت و همواره از رشــته 
پیالتــس همانند ســایر رشــته های زیرمجموعه 

حمایت الزم را داشته ایم.
رئیس هیــأت ورزش های همگانــی همدان 
خاطرنشــان کرد: برای کمک به رشــد و اعتالی 
رشته های همگانی از هیچ حمایت فروگذار نبوده 
ایم و به طــور قطع این فرصت ها کمتر به دســت 

می آید.
وی افزود: ارتقا سطح ســالمت خانواده ها، 
داشتن جامعه ای پویا و پرنشــاط جزو اهداف 
کالن فدراســیون در ورزش های همگانی است 
و اســتان همدان در برگزاری و اجرای برنامه ها 
همواره فراتر از ســطح کشــور فعالیت داشــته 

است.
مدیــرکل ورزش و جوانان همــدان نیز گفت: 
پیالتس جزو رشــته های فعال و پویا در همدان 
اســت و افتخارات کسب شده نشــان از جایگاه 

ارزشمند این استان در کشور دارد.
محسن جهانشیر افزود: رشته های موفق باید 
مورد حمایت همه جانبــه قرار بگیرند به خصوص 
پیالتس که در حوزه آموزش نیــز فعالیت خوبی 

ارایه داده است.

خبــر

اعالم زمان جدید 
آغاز تمرینات و مسابقات 

لیگ دسته دوم و سوم

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس سازمان لیگ 
فوتبال ایران در نامه ای به هیأت های فوتبال و 
باشگاه ها زمان آغاز مسابقات لیگ دسته دو و 
دســته ســه را اعالم کرد. در نامه حیدر بهاروند 

آمده است:
»به دلیل پیگیری ایجاد تسهیالت و شرایط 
مناســب تر جهت آغــاز تمرینات و مســابقات 
تیم های لیگ دســته دوم و دسته سوم، ضمن 
ارســال جدول زمانبندی جدیــد مربوط به این 
مســابقات خواهشمند اســت با در نظر گرفتن 
تمامی جوانب امر نســبت به رعایت موارد ذیل 
توسط باشگاه ها و با نظارت ستاد مقابله با کرونا 

در ورزش دقت الزم را به عمل آورید:
-پیگیــری امور مربوط به بازگشــایی محل 
تمرینات و ورزشــگاه ها توســط هیأت فوتبال 
اســتان ها و باشــگاه های ذینفــع از اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان و انجام امور مربوط به 

ضدعفونی کردن آنها
-فراخوان بازیکنان و عوامل کادر فنی توسط 

باشگاه ها
-انجام تست های تشــخیص کرونا از جمله 
تست پی ســی آر برای کلیه اعضای تیم از جمله 
بازیکنان و عوامل کادر فنی و اجرایی باشگاه ها 

طبق دستور ستاد مقابله با کرونا در ورزش
-تحویل نتایج تســت های انجام شــده به 
ســتاد فوق الذکر، ســازمان لیگ و ایفمارک و 

اخذ مجوزهای الزم
-زمــان جدید شــروع تمرینــات تیم ها و 
جدول زمانبندی شــروع تمرینات و مسابقات 

لیگ های دو و سه کشور به شرح ذیل است:
لیگ دســته دوم زمــان شــروع تمرینات 
19 خرداد 1399، زمان مســابقه معوقه 13 تیر 
1399، زمان شروع هفتگی مســابقات 17 تیر 

1399
لیگ دســته ســوم زمان شــروع تمرینات 
24 خرداد 1399، زمان مســابقه معوقه 16 تیر 

1399، زمان شروع هفتگی مسابقات 21 تیر«.

خبــر
گام ماندگار خادمان مردم در رفع نگرانی جامعه فوتبال حصار

بارقه های امید در دل قدیمی ترین محله فوتبال همدان زنده ماند
هگمتانه، گروه ورزش: بــا پیگیری های صورت 
گرفته از سوی حاجی بابایی نماینده مردم همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسامی و تاش مجدانه 
اعضای شــورای اســامی شهر و شــهردار همدان، 
مشــکل زمین چمن منطقه حصار شهید مطهری به 
عنوان قدیمی ترین زمیــن فوتبال محات همدان 

حل شد.
گام ارزشــمند و ماندگار حاجی بابایی نماینده 
مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس شــورای 
اسالمی در حل دغدغه قدیمی ترین محله فوتبال 
غرب همدان باعث شــد تا بارقه های امید در دل 
خیل گســترده فوتبال دوســتان این منطقه زنده 

بماند.
بر این اســاس پژمان محمــدی نماینده تام 

االختیار حاجــی بابایی به همــراه عباس صوفی 
شــهردار، رضوان سلماســی رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورا و پنــاه آبادی رئیس 
کمیتــه ورزش محــالت ضمن حضــور در محل 
ایجاد زمین چمن جدید، نسبت به تعیین تکلیف 

پرونده این طرح ورزشی بحث و بررسی کردند.
2 ســال از پیگیری های حاجی بابایی نماینده 
مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس شــورای 
اسالمی، اعضا شــورای اسالمی شــهر و شهردار 
همدان در حل این مســاله ســپری می شــود و 

اکنون نتیجه بخش بوده است.
مقرر شــد تعاونی مســکن نیــروی انتظامی 
نســبت به واگذاری زمیــن جدید جهــت ایجاد 
فضای فوتبال برای اهالی فوتبال دوســت حصار 

شــهید مطهری اقدام کــرده و ســپس مقدمات 
احداث ساختمان در زمین چمن قدیمی واقع در 

این منطقه انجام شود.
همچنین حاجی بابایی پیگیر ایجاد یک طرح 
ملی ورزشی در راســتای افزایش و تقویت سرانه 
ورزش منطقه حصار شــهید مطهــری در آینده ای 

نزدیک است.
گفتنی اســت؛ زمیــن فعلــی حصار شــهید 
مطهری 60 سال قدمت دارد و چمن آن به صورت 

طبیعی و خودرو رشد می کند.
پیشکســوتان و بزرگان فوتبال حصار شــهید 
مطهری زحمات زیادی برای حفظ و احیای این 
چمن طبیعی کشــیده اند و داشتن زمین چمن 
و امکانات مناســب حــق فوتبال دوســتان این 

منطقه است.
همه روزه شــاهد فعالیت تیم های فوتبال در 
این زمین چمن هســتیم و یکی از مناطق مهم و 

فوتبال خیز همدان به شمار می رود.
پیشکســوتان فوتبــال حصار شــهید مطهری 
زمینه طرح های آموزشــی فوتبال، غنی ســازی 
اوقات فراغت و برگــزاری مســابقات مختلف با 
عنوان یادواره شــهدا را به صورت فصلی و دائمی 

در طول سال اجرا می کنند.
زمین چمن حصار شهید مطهری واقع در بلوار 
آیت ا... نجفی همــدان مهمترین زمیــن فوتبال 

محالت این شهر محسوب می شود.
این زمیــن چمــن تاکنــون محل پــرورش 

بازیکنان بزرگ فوتبال استان همدان بوده است.

ساماندهی فعالیت های ورزش در طبیعت
هگمتانــه، گــروه ورزش: سرپرســت انجمن 
ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش های همگانی 
گفت: کمپینگ)ایجاد اقامتگاه( یکی از فعالیت ها 
در حــوزه ورزش در طبیعت اســت، در حال حاضر 
گروه ها و انجمن هایی هســتند کــه در محیط های 
مختلف اقامتــگاه ایجاد می کنند امــا باید آن ها را 

ساماندهی کنیم.
وی در خصوص زیرساخت ها و وضعیت موجود 
این رشته در کشور اظهار کرد: سلیقه و عالقه عموم 
مردم بیشــتر به این نوع رشته ها اســت که غالبا 
در دل طبیعت اتفاق می افتــد. ورزش در طبیعت 
مختص یک گروه نیست و نیاز به آموزش خاصی 
نیاز ندارد و مردم می توانند به صــورت خانواده در 
آن شــرکت کنند. یکــی از جنبه هــای ورزش در 
طبیعت، زدن کمپینگ اســت، با توجــه به این که 
انجمن ورزش در طبیعت تقریبا نوپا اســت خیلی 
روی توسعه و گسترش این موضوع اقدامی نشده 
بود. دوســتان پیش از من خیلی زحمت کشیدند 
و یک ســری فعالیت ها مانند پیــاده روی در کوه، 
جنگل نوردی، کوهنوردی و کویر نوردی انجام شد و 

بیشتر در بحث زیرساختی فعالیت داشتند.
نعمتیان افزود: یکی از عمده ترین و ویژه ترین 
برنامه هــای که قرار اســت ما آغاز کنیم، توســعه 

پاک ورزی اســت یعنــی در دل طبیعــت زباله ها 
را جمــع آوری می کننــد که به طبیعــت هم کمک 
می شــود و در قالب مســابقات گروهی در فضایی 
شناسایی شده، هر کســی که وزن بیشتری زباله 
جمع آوری کند برنده خواهد بود. این فعالیت یک 
آموزش ابتدایی دارد برای نشســتن و برخواستن 
که چگونه زباله ها را جمع کننــد. این فعالیت هم 
یک ورزش محسوب می شود و هم کمک شایانی 

به محیط زیست می کند.
او ادامه داد: ایجاد اقامتگاه یکی از فعالیت های 
در حــوزه ورزش در طبیعــت اســت، یک ســری 
فعالیت ها هم هســتند که رقابتی انــد و حضور در 
این برنامه ها برای عموم جذاب اســت. مسابقات 
گروهی وجود دارد که می توان در فضاهای مختلف 
از جمله جنگل یا ساحل برگزار شود و می توان یک 
سری مراحل رقابتی ایجاد کرد تا خانواده ها در دل 
طبیعت به آن بپردازند. در حــال حاضر گروه ها و 
انجمن هایی هســتند که در محیط هــای مختلف 
اقامتگاه ایجاد می کنند اما باید آن ها را ساماندهی 
کنیم. باید محیط هایی را فراهم کنیم که بســتری 
مناسب برای این کار داشته باشــند و برنامه های 
ویژه ای برای این فعالیت داشته به وجود بیاوریم 
تا به صورت ســاماندهی شــده بــا جهت یاب و از 

بچه های هــالل احمر یک گروه تفریحی ورزشــی 
تشکیل شود.

وی در پایــان یادآور شــد: باید اســتان های 
کشــور را به این جهــت هدایت کنیــم، تبلیغاتی 
را به صورت گســترده انجام دهیــم و برنامه ها را 
هر هفته تکرار کنیم تا شرایط ســاماندهی شود. 
متأسفانه از وقتی من مســؤولیت این انجمن را 
برعهده گرفتم، ویروس کرونا در دنیا شــیوع کرد 
و نتوانستیم شــروع مناسبی داشــته باشیم اما 
ان شــاءهللا در آینــده بتوانیم برنامه هــای خود را 
اجرا کنیم. سالمتی، نشــاط، تندرستی و وحدت 

خانواده در توســعه ورزش همگانــی و تفریحی 
اتفــاق می افتد و یکــی از برنامه هایــی که مردم 
عالقه به حضــور در آن دارنــد، ورزش در طبیعت 
اســت. نتیجه ورزش در طبیعت، صرفا ســالمت 
جســمانی نیســت، طبیعت بــه انســان آرامش 
می دهد و مخصوصــا االن که همــه از نظر روانی 
تحت فشار هستند، می تواند بســیار مفید باشد. 
در این رشــته باید ایمنی را به طــور کامل رعایت 
کــرد، االن هم بــا وجود ویــروس کرونــا، بحث 
بهداشــت نیز به این مســئله اضافه شــده و باید 

دستورالعمل های بهداشتی را نیز رعایت کرد.
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هگمتانه، گــروه همه دانا: شــهدای فرهنگی حق 
بزرگی بر گردن مردم دارند چراکه سنگرهای تعلیم و 
تربیت و جهاد و جنگ را با هم حفظ کردند تا نه یک 
وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و نه یک 
سر سوزن از روح پاک دانش آموزان به زهر واژه های 

پر فریب دشمن آلوده شود.
دارالمجاهدین همــدان مفتخر به تقدیم بیش از 
8 هزار شهید است؛ ســروقامتانی که برای پایداری 
اسالم جان خود را ایثار کردند و انقالب اسالمی را به 

ثمر رساندند.
مردان بزرگی از جای جای این خطه والیت مدار 
و تاریخی در روزهای تحریم و مقاومت، سینه خود را 
سپر کرده و با همتی بلندتر از الوند حماسه آفریدند. 
دالور مردانی بــا رنگ های متفــاوت از قومیت ها و 
سلیقه ها، اما یکســان و یکرنگ در مرام و مسلک 
و آرمان ها. امامشان یکی بود و شعارشان هم یکی: 

»جنگ جنگ تا پیروزی«.
مردانه جنگیدند و عاشقانه جان دادند؛ عشقی که 
با عاشورا پیوند داشت و از کودکی به گوششان زمزمه 
کرده بودند. از همه قشرها بودند؛ ارتشی و بسیجی و 
ســرباز و روحانی، دانش آموز یا دانشجو، کاسب ها، 
اهل مسجد و حتی داش مشتی ها. همگی پشت به 

پشت هم دادند تا دشمن را ناامید کنند.
راســتی معلم هــا را یادم رفت؛ مشــق عشــق 
می کردند در جبهه ها. یک پایشــان مدرســه بود و 
یک پایشان جبهه؛ ســخت بود حفظ هر دو سنگر، 
اما طاقت آوردند. 214 عاشــق و 214 شهید از سنگر 
تعلیم و تربیت که نامشــان بر تارک این ســرزمین 
می درخشد؛ شهدایی که در مسیر انبیا گام گذاشتند و 

به مقصود اوصیا رسیدند.
»محمد طالبیان«؛ بزرگ مردی است که در روزگار 
خفقان به مبارزه پرداخت و شــکنجه و زندانی شد. 
»ابوذر« یادگار گران سنگ اوست؛ گروهی که مزین 
به نام صحابی صبور، مقاوم و با بصیرت پیامبر)ص( 

بود و همچون او چهره پلید طاغوت را برمال کردند.
شــهید حاج محمد طالبیان، رهبــر معنوی گروه 
انقالبی ابوذر ســال های زندان و شــکنجه را توسط 
ســاواک تجربه کرد و باالخره بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی و شــروع جنگ در جبهه ها حضــور یافت 
و ســرانجام در 12 فروردین ســال 70 در درگیری با 

منافقین در منطقه خانقین عراق به شهادت رسید و 
پیکر مطهرش هرگز به وطن برنگشت.

نهاوند شــهری با تاریخی پر افتخار و گذشته ای 
درخشــان، همواره مهد پرورش مبــارزان، عالمان و 

مردمان انقالبی بوده است.
ایــن افتخــارات از ورود اســالم به ایــران برای 
نخســتین بار از دروازه شــهر نهاوند آغاز شد و در 15 
آبان سال 57 با سرنگونی مجسمه شاه توسط مردم 
نهاوند برای اولین بار در کشور به اوج خود رسید و به 
 عنوان نگینی درخشــان در تاریخ مبارزات مردم این 

دیار ماند و برای همیشه خواهد درخشید.
مردم مبــارز و انقالبی نهاوند با پــرورش جوانان 
مؤمن و شــجاعی چون گروه ابوذر که در سال 52 و 
در دوران اوج خفقان و اســتبداد رژیم ستم شــاهی 
پایه های حکومت پهلــوی را لرزاندنــد و با تقدیم 6 
شــهید از این گروه برای همیشه نام خود را در تاریخ 

انقالب جاودانه کردند.
در دورانــی کــه حکومــت پهلــوی کوچک ترین 
اعتراضات را در دم ســرکوب می کرد جوانان انقالبی 
گروه ابوذر با داشتن معلمی شــجاع، آگاه و مبارز با 
نام محمد طالبیان نشان دادند که از شهادت هراسی 
ندارند و در راه انقالب جان خــود را تقدیم می کنند و 

تقدیم کردند.
شــهید حاج محمد طالبیان به عنوان رهبر معنوی 
گــروه انقالبی ابــوذر نقــش مهمی در روشــنگری 
دانش آمــوزان خود در ســال های خفقــان بر عهده 
داشــت و با همکاری جمعی از جوانــان نهاوند گروه 
انقالبی ابوذر را تأســیس کرد تا بر ضــد رژیم پهلوی 

قیام کنند.
* مبارزه با بهائیت و تشکیل گروه ابوذر

حســین طالبیان فرزند شــهید طالبیان در مورد 
پدرش و گــروه انقالبی ابوذر می گویــد: پدرم متولد 
سال 1316 در نهاوند اســت و در طول دوران با برکتی 
که زندگی کردند همواره در حال مبارزه بودند و زمانی 
هم که در شــغل معلمی اشتغال داشــتند به مبارزه 

علیه ظلم رژیم ستم شاهی  پرداختند.
وی ادامه داد: باوجود همه سختی ها پدرم موفق 
به اخذ مدرک لیســانس در آن زمان شد و به دلیل 
مذهبی بودن شــهر نهاوند، ایشــان عالقه خاصی به 
قرآن و مفاهیم اســالمی معارف الهی داشــتند و به 

تدریس در مدارس نهاوند مشغول شدند.
طالبیان افزود: با توجه به گسترش افکار بهائیت 
در آن زمان، شهید طالبیان نسبت به مبارزه با بهائیت 
در شهرســتان نهاوند اقدام کرد و در خانه جلســاتی 
مذهبی و قرآنــی را با جوانان که عمدتــًا دانش آموز 

بودند، برگزار می کرد.
وی بیان کرد: شــهید طالبیان همــواره به مبارزه 
ایدئولوژیــک با فرقــه ضاله بهائیــت می پرداخت و 
همیشه در مقابل آنها دست به روشنگری می زد و به 

همین دلیل جوانان زیادی را جذب کرده بود.
طالبیــان گفت: با کســب رتبــه عالی در رشــته 
مدیریت در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد، 
اما به علت راه اندازی اعتصابات دانشجویی با وجود 

اینکه بورسیه دولت بود در سال 1348 اخراج شد.
با شــروع حرکت انقالبی امام خمینی )ره( حاج 
محمد نیز با توجه به آگاهی و عشــقی کــه به امام 
داشت در راستای حرکت انقالب به فعالیت پرداخت 

که نقطه عطف این حرکت تأســیس و هدایت گروه 
انقالبی ابوذر نهاوند بوده که توســط عده ای از جوانان 
و دانش آموزان ایجاد شده بود که به مبارزه عقیدتی و 

سیاسی بر ضد رژیم ستم شاهی می پرداختند.
* دستگیری، شکنجه و 15 سال حبس در زندان 

توسط ساواک
فرزند شــهید طالبیان گفت: پدرم همیشه بچه ها 

را در منزل مــا جمع می کرد و کالس ها و جلســات 
قرآنــی و مذهبــی را برگــزار می کرد و هنر شــهید 
طالبیان کاشــتن بذر مبارزه با رژیــم طاغوت در بین 
دانش آموزان نهاوندی بود؛ جوانانــی که از بچه های 
مذهبی و بسیار مخلص و از خود گذشته نهاوند بودند 

که به فعالیت بر ضد رژیم پهلوی اقدام کردند.
وی افزود: اقدامات شهید طالبیان در اوج دوران 
خفقان و ســرکوب رژیم ستم شــاهی مــورد توجه 
ســازمان ســاواک قرار گرفت و وی را بیشتر تحت 
نظر گرفتند و درصدد دستگیری او بودند ولی موفق 

به این کار نشدند.
طالبیان ادامه داد: ساواک که از مبارزات و عقاید 
گروه ابوذر به ســتوه آمده بود سرانجام اعضای این 
گروه را دستگیر و 6 نفر از اعضای این گروه با حکم 

خود شاه به اعدام محکوم می شوند.
در ســحرگاه 30 بهمن ســال 52 اعضای 6 نفره 
گروه انقالبی ابوذر متشــکل از بهمن منشط، ولی هللا 
سیف، عباد هللا خدارحمی، ماشاءهللا سیف، روح هللا 
سیف و حجت هللا عبدلی مظلومانه در میدان چیتگر 
تهران به دستور مستقیم شــاه تیرباران می شوند و 

به شهادت می رسند.
پسر شــهید طالبیان یادآور شــد: پدرم به عنوان 
رهبر معنوی گــروه ابوذر نیز پس از دســتگیری به 
15 ســال حبس محکوم می شــود و پس از تحمل 
ســال ها رنج در زندان های رژیم طاغوت با پیروزی 

انقالب اسالمی آزاد می شود.

وی افــزود: در زنــدان شــهید طالبیــان بــا 
شــخصیت های بزرگواری مانند مقام معظم رهبری 
و شهید رجایی هم ســلول بوده اند و رهبری معظم 
انقــالب هم از ایشــان به عنــوان مبــارز واقعی یاد 

می کنند.
طالبیــان گفت: تا یک ســال هیچ خبــری از او 
نداشتیم و بعد از آن برای مالقات پدر به زندان قصر 
می رفتیم اما تا بیش از یک سال و نیم هیچ جوابی 
جز سالم از پدر نیمه جانی که کشان کشان توسط دو 
مأمور زندان آن هم از پشــت دیوار شیشه ای با چند 
مهره شکســته کمر، جراحت شــدید پا و بخیه های 

تمام نشدنی پیکرش، نشنیدیم.
وی ادامه داد: ایشــان فــردی مبــارز، انقالبی و 
مذهبی بود کــه تمــام دوران زندگی پربارشــان در 
خدمت به انقالب و اســالم بود و در کالس هایشان 
که صوت های آن موجود اســت همه  چیــز را از خدا 

می داند و کارها را برای رضای خدا انجام می دادند.
*معلمی دلسوز و مبارزی شجاع

طالبیان بیان کرد: شــهید طالبیان عالوه بر اینکه 
معلمی دلســوز و مهربان بــود و مبارزی شــجاع و 
سرســخت بود که با مقاومت خود شکنجه گران را به 
ســتوه آورد ه بود به طوری که در طــول دوران حبس 
شکنجه های وحشتناکی روی شهید طالبیان انجام 
دادند و این شــکنجه ها به حدی بود که ایشــان به 

حالت مرگ افتاده بودند.
وی ادامه داد: در یکی از شــکنجه ها پــدرم را به 

حدی شــکنجه کرده بودند که توان ایســتادن روی 
پاهایش را نداشــته و دو نفری ایشان را روی زمین 
حرکت می دادند. شکنجه های بســیار هم در مقابل 
استقامت و ایمان شهید طالبیان کاری از پیش نبرد 
و بعد پیروزی انقالب اسالمی و آزادی از زندان پدرم 
دوباره به فعالیت های انقالبی ادامه دادند و با شروع 

جنگ تحمیلی به جبهه های دفاع مقدس پیوست.
*پایان داستان زندگی آقا معلم خستگی ناپذیر

شــهید طالبیــان در طول هشــت ســال جنگ 
تحمیلی در جبهه ها حضور فعالی داشت و سرانجام 
در 12 فروردین سال 70 در درگیری با منافقین کوردل 
در منطقه خانقین عراق به شــهادت رسید و آسمانی 

شد و پیکر مطهرش هرگز به وطن برنگشت.
بنا بــه گفته مــرادی یکــی از هم رزمان شــهید 
طالبیان، نحوه شهادت ایشان به صبحی برمی گردد 

که قرار بود در شب آن روز عملیات داشته باشند.
وی ادامــه داد: داشــتیم حرکــت می کردیم که 
به یک باره پای ایشان مورد اصابت تیر قرار گرفت و به 
زمین خوردند و ما نتوانستیم پیکر مطهر ایشان را به 

عقب برگردانیم و حاج محمد آسمانی شدند.
با وجود اینکــه پیکر مطهر شــهید طالبیان هنوز 
به وطن بازنگشته اســت ولی روش مبارزه، اخالق، 
منش، شــجاعت و ایمــان مثال زدنی این شــهید 
واالمقام همیشه برای جوانان کشــور و همه مبارزان 

سرلوحه و فراموش نشدنی است.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد...

دستگیری، شکنجه و 15 سال حبس در زندان توسط ساواک
شهید طالبیان هیچ گاه حتی به مصلحت خود دروغ نمی گفت

شهید طالبیان هم سلولی رهبر انقالب بود

هگمتانه، گروه همه دانا: در جایگاه رفیع این 
شهید بزرگوار همین بس که مقام معظم رهبری 
چند سال پیش در دیدار با برگزارکنندگان کنگره 
شهدای اســتان همدان از او به نیکی یاد کرده و 
گفتند که در دوران مبارزات انقالبی و اسارت در 

زندان های »ساواک« با او آشنا شده اند.
حضرت امام خامنه ای در این دیدار افزودند: 
»باید یاد این مرد زحمتکش و »مبارز واقعی« 

را که ما می شناختیم، گرامی بداریم«.
رهبر انقالب کــه در دوران مبــارزات انقالبی 
و اســارت در زندان های ســاواک با این شهید 
بزرگوار آشنا شده اند، این شــهید را در سال 90 

به  عنوان شهید نمونه کشوری انتخاب می کنند.
* شهرداری که حقوقش با کارگرانش برابر بود

توجه بــه نمــاز اول وقــت، نمــاز جماعت، 
صداقت، کمک به زیردســتان و والیت مداری از 
ویژگی های بارز شــهید طالبیان بود. این شهید 
بزرگوار باوجود داشتن پست های زیاد مدیریتی، 
هرگز شیفته مقام نشد و با تواضع برای خدمت 

به مردم به ویژه نیازمندان تالش می کرد.
شــهید طالبیان هیچ گاه حتــی به مصلحت 
خود دروغ نمی گفت و زمانی که شــهردار بود به 
اندازه یک کارگر شهرداری زحمت کشیده و حقوق 

می گرفت و این را از افتخارات خود می دانست.
نوشیدن شربت شــهادت، زیبنده این شهید 

بزرگوار بود و شــهید طالبیان با شهادت، خودرا 
برای همیشه ماندگار ساخت.

تقوای وی آن قدر باال بود که برای اشــتغال 
در آموزش و پــرورش از مرجع تقلید زمان خود 
اســتفتا کرده و بــا موافقت وی به اســتخدام 
آموزش و پــرورش در آمد تا مبــادا به طاغوت 

خدمت کرده باشد.
*روایت خواندنی »آقای معلم«

»آقای معلم« اثر ارزشــمندی اســت که در 
وصف معلم مجاهد شهید حاج محّمد طالبیان 
و به قلم مهین سماواتی به رشته تحریر درآمده 

و به شرح زندگی پر ماجرای او می پردازد.

هگمتانه، گروه همه دانا: شهدا مظهر ایثار و فداکاری 
هســتند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری زنده نگه 
داشتن یاد شــهدا کمتر از شهادت نیســت، به همین 
منظور بــه بازخوانی وصیــت نامه شــهید مفقوداالثر 

»محمد طالبیان« می پردازیم .
وصیت نامه شــهدا حاوی نکاتی اســت که اســوه 
اخالق، ایثار و رشادت است و این موضوع می تواند به 
عنوان مهمترین عامل بــرای مقابله با تهاجم فرهنگی 

مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرد.
گزیده وصیت نامه معلم شهید » محمد طالبیان « 

پدر معنوی گروه انقالبی ابوذر:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ِذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکــمْ َوالَّ ُه الَّ » َیْرَفِع اللَّ
خدا -]رتبه[ کسانى از شما را که گرویده و کسانى را که 
دانشــمندند ]بر حســب[ درجات بلند گرداند« )آیه 11 

سوره مجادله(
خداوند منزه را از هر جهت ســتایش می کنم که به 
ما توفیق اسالم را مرحمت فرمود و ما را در زمانی قرار 
داد که رهبری آگاه از نسل پاک زهرای اطهر)س( 
رهبری انقالب و رئیس جمهور دانشمند از نسل 
پاک زهــرا)س( و اغلــب وزرا کــه از دودمان 

پیامبر گرامی مان هستند.
در این فضا از تو عاجزانه درخواست می کنم 
که شــیرینی محبت خودت را به ما بچشان 
و ما را به مقام قرب خــودت انس ده 
و به ما توفیــق بده کــه لحظه ای 
از تو رویگردان نباشــیم و ما را 
برای عشــق و محبت خودت 
خالص گــردان و اخالص در 
عمل مرحمت فرمــا تا در 
علم و تقوا اسوه گردیم و در 
اخالص و ایمان و عمل و 
جهاد و تفکر برای بشریت 
الهام بخش و در این راه ما 
را یار و یــاور باش گرچه ما 
الیق نیســتیم یا درست تر 

بگویــم »الیق 

نیستم تا الیق جانان شوم« زیرا در این راه باید جمله 
جان شــویم، جمله عشق شــویم، جمله ایثار گردیم، 
جمله شور و شوق گردیم تا الیق سرباز امام زمان)عج( 

بودن را دریافت کنیم.
اکنون که مــورد تعرض دشــمن قــرار گرفته ایم 
بایستی از جان مایه بگذاریم، از وقتمان از امکاناتمان 
تا ان شا هللا در جبهه حق علیه باطل پیروز گردیم البته 
این وظیفه شرکت در جبهه جنگ یک وظیفه اسالمی 
است و کسی که در جبهه شرکت نکند با نوعی از نفاق 
از دنیا خواهد رفت. عالوه بر این امام عزیزمان بر همه 
واجب کرد که در جبهــه بروند تا این عنصر فســادی 
که جانش به گلوگاه رســیده را زودتر شــاهد مردنش 
باشیم. هرچند با مردن صدام تکلیف ما تمام نمی شود 
چون ما در قبال تمام مســتضعفان جهان مسؤولیت 
داریم و اکنون پس از آزاد شدن عراق ان شاهللا بایستی 
به جبهه فلسطین رفت و اسرائیل غاصب را به سختی 
سرکوب و از آن سرزمین بیرون راند و به خاطر داشتن 

چنین فکری خداوند متعال را باید سپاس گفت.
َو مــا َلُکــْم ال ُتقاِتُلــوَن فــی َســبیِل الّلــِه َو 
اْلُمْسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلداِن الَّذیَن 
َیُقوُلوَن َربَّنا َأْخِرْجنا ِمــْن هِذِه اْلَقْرَیــِة الّظاِلِم َأْهُلها 
َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنــَک َوِلّیًا َو اْجَعْل َلنــا ِمْن َلُدْنَک 
َنصیرًا - چرا در راه خــدا، و )در راه( مردان و زنان و 
کودکانى که )به دست ستمگران( تضعیف شده اند، 

پیکار نمى کنید؟! همان افراد )ســتمدیده 
اى( کــه مــى گوینــد: 

»پروردگارا! مــا را از این شــهر )مّکــه(، که اهلش 
ســتمگرند، بیــرون ببــر! و از طرف خود، بــراى ما 
سرپرســتى قــرار ده; و از جانب خود، یــار و یاورى 

براى ما تعیین فرما«)آیه 75 سوره نساء(
پس ما بــه این علت کــه در جهان اســتضعاف 
هســت، مســؤولیت داریم کــه آنها را کمــک کنیم. 
دســت انتقام خداوند از آســتین ما بیــرون آید و 
دشمنان بشــریت را مجازات کند، ان شــاهللا. اینک 
اینجانــب محمــد طالبیان بنــده خــدا و معتقد به 
یکصد و بیســت و چهار هزار پیامبر کــه آخرین آنها 
حضــرت محمــد)ص( اســت و معتقد بــه امامت 
حضرت علی)ع( و یازده فرزنــد بزرگوارش و معتقد 
به معــاد و عدل الهی و اینکه امــام دوازدهم حضرت 
حجت بن الحســن)ع( کسی اســت که باید قسط و 
عدل را در جهان حکم فرما کند و ما باید زمینه ســاز 
حکومت جهانــی آن امام باشــیم و معتقد به والیت 

فقیه و مقلد امام عزیز حضرت امام خمینی.
همگی برادران و خواهران و فرزندان و همشهریان 
و همه امت حزب هللا را به پیروی صمیمانه و متعهدانه 
از بیانات امام عزیزمان ســفارش می کنــم. آنها را به 
نماز و روزه و جهاد و خمــس و زکات و امر به معروف 
و نهی از منکر و فــرا گرفتن مســائل مذهبی توصیه 
می کنم. بنده بــرای لبیک گفتن به پیــام پیامبرگونه 
امام به قصد پیروزی ان شــا هللا. به این سفر آمده ام 
و اگر لیاقت شهادت و قبول حضرت حق را پیدا کنم، 
ان شا هللا از وزارت خود خواهشمندم اینجانب را حتما 
در جوار امام رضــا)ع( دفن کنیــد و نماینده حضرت 
امام مسؤولیت شــرعی این مهم را به عهده دارد زیرا 
بنده خیلی به حضرت امام رضا)ع( عشق می ورزم و 
حاضر بودم همیشه در جوار آن حضرت باشم و از ثلث 
مالم بهای این قبر را بپردازید و بقیه ثلث را در کارهای 
مفید مثل کمک به جبهه و به خانواده های مســتمند، 
کمک کردن و هر کار خیر دیگری می توانید به مصرف 
برسانید بحمدالّله و المنه نماز و روزه، خمس و زکاتی 
بر عهده ام نیست و از حضرت باری تعالی امیدوارم به 
حق چهارده معصوم عبادات ناقابلم را قبول و از عذاب 

خودش ما را خود نگهداری فرماید.
خدایا خدایا، تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار.

از همگی التماس دعا دارم.
پنج شنبه 65/2/18 مطابق 28 شعبان«.

»شهید محمد طالبیان« از مبارزه با بهائیت تا تأسیس گروه ابوذر و حضور  در دفاع مقدس

مبــارز واقعـی
معلم شهیدی که پیکرش هیچگاه بازنگشت

بازخوانی وصیت نامه شهید مفقوداالثر »محمد طالبیان«

ما در قبال مستضعفان جهان مسوولیت داریم

 ، شهید طالبیان فردی مبارز

انقالبی و مذهبی بود که تمام 

دوران زندگی پربارشان در 

خدمت به انقالب و اسالم بود 

و کارها را برای رضای خدا انجام 

می داد



منابع:
https://www.dana.ir
https://www.tasnimnews.com
https://hamedan.iqna.ir



شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی منطقه همدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفی مناقصه 
مشروحه ذیل را از طریق ســامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و به درخواستها و مدارکی که غیر از سامانه مذکور ارسال گردند ترتیب اثر داده 
نخواهد شد . 

موضوع مناقصه : واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت منطقه همدان 
مبلغ برآورد اولیه : مبلغ 93/191/969/870 )نود و سه میلیارد و یکصد و نود و یک میلیون و نهصد و شصت و نه هزار و هشتصد و هفتاد( ریال 

مدت قرارداد : یک سال شمسی از تاریخ 1399/05/01 لغایت 1400/04/31  می باشد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : از تاریخ 1399/03/13 لغایت 1399/03/20

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/04 

مدارک و مستندات مورد نیاز : 
       بارگذاری فرم تکمیل شده استعالم ارزیابی کیفی و مدارک و مستندات مربوطه 

       بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبــر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در زمینــه حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ، خدمــات عمومی ، باغبانی ، امور 
تأسیسات )هر 5 زمینه با هم(

       بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
       احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی مندرج در اسناد ارزیابی 

       احراز امتیاز قابل قبول )حدأقل 60 امتیاز( بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی )HSE( مندرج در اسناد ارزیابی 
       بارگــذاری صورتهای مالی شــامل ترازنامه ، صورت ســود و زیــان ، صورت گردش وجــوه نقد به همــراه یادداشــتها و توضیحات همراه صورتهــای مالی و 

گزارش حسابرسی صورتهای مالی حدأقل برای 2 سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت . 
       بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی

       بارگذاری  تصویر کارت ملی و شناســنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شــرکت، تصویر صفحات اساسنامه شــرکت، آگهی تأسیس شرکت به همراه 
آخرین تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی 

       بارگذاری کد ثبت شده در پایگاه ملی مناقصات ، کد اقتصادی و شناسه ملی
       بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشــابه و تصاویر رضایت نامه )اصل یا برابر اصل شــده( از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانها )حدأقل 3 

مورد( )توضیح اینکه جهت بارگذاری تصویر قراردادها صرفًا صفحه اول قرارداد ، صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفین قرارداد کافی است(
       )مضافًا اینکــه مناقصه گــزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملکرد شــرکت کننــدگان در مناقصــه از ســایر ادارات ، ارگانها و ســازمانهای مربوطه 
اقدام و از نتیجــه آن در ارزیابی مناقصه اســتفاده نماید. همچنین در صورت داشــتن قرارداد انجام کار مشــابه با مناقصــه گزار ، ارائه رضایــت نامه در تمام 

قراردادهای منعقده با کارفرما الزامی می باشد(
       بارگذاری گواهی امضاء صادر شــده از دفاتر اسناد رســمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شــرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه 

رسمی( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور می باشند.  
       تأمین اعتبار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ، الزم و بر عهده شرکت کننده در 

مناقصه می باشد. 
       در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده مدارک فوق )در دفاتر اسناد رسمی( از سوی شرکت کنندگان الزامی خواهد بود .   

       ضمنًا بازگشائی پاکت ها با حدأقل سه شرکت کننده در فراخوان انجام خواهد شد.
 پس از ارزیابی کیفی ، از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آمد. 

تلفن تماس :   08138262140 ، 08138264899  )داخلی 189 – 126 ( -  شماره فاکس 08138275010
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دل می رود ز دســتم صاحــب دالن خدا را
دردا کــه راز پنهــان خواهد شــد آشــکارا
کشــتی شکســتگانیم ای باد شــرطه برخیز
را آشــنا  دیــدار  بازبینــم  کــه  باشــد 
حافظ
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نزدیک ترین شما به من در روز قیامت و سزاوارترین 
شما به شفاعتم، آن است که راستگو تر و امانتدارتر و 

خوش اخالق تر و به مردم نزدیک تر باشد.
امالی صدوق، ص508
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عکس روز آیین تجلیل از خادمین پویش ملی »علی یاوران« استان همدان

یگانگی
سپاس خداى را

بر آنچه از وجود مبارکش به ما شناسانده،
و بر آنچه از شکرش به ما الهام فرموده، و بر

آن درهاى دانش که به پروردگاریش بر ما گشوده،
و براخالص ورزى درتوحید و یگانگیش ما را رهنمون شده،

و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دور داشته،
چنان سپاسى که با آن

در حلقه سپاسگزاران از بندگانش زندگى بگذرانیم،
و با آن بر هر که به خشنودى و بخشایش او

پیشى جسته سبقت گیریم،
سپاسى که تیرگیهاى برزخ را
به سبب آن بر ما روشن کند،

و راه رستاخیز را به سبب آن بر ما آسان نماید،
و موقعیت و جایگاه ما را نزد گواهان آن روز بلند گرداند،

در روزى که همه سزاى عمل خود بینند
بدون آنکه بر کسى ستمى رود،

روزى که هیچ دوستى چیزى از عذاب و کیفر را
از دوست خود دفع نکند

و ستمکاران یارى نشوند،
سپاسى که از جانب ما در پرونده اى که وضع نیکبختان

در آن رقم خورده و مقربان حضرت او گواهان آنند
به اعلى علّیین باال رود،

سپاسى که چون چشم ها در آن روز خیره شود
سبب روشنى دیده ما گردد،

و هنگامى که چهره ها سیاه شود
صورت ما به نورانیت آن سپید گردد...

برگرفته از صحیفه سجادیه

رازونیاز

 
مسیر

راه امام صراط مستقیم انقالب اسالمی
هگمتانه، گروه فرهنگی: مواضع امام بایستی به 
طور روشــن و واضح - همان طور که خود او گفت، 
همان طور که خود او نوشــت - تبیین شــود؛ این 
ماک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقاب 
اســت. یک نفر صریح میگوید من امــام را قبول 
ندارم - ایــن بحث دیگری اســت - خیلی خوب، 
پیروان امــام و طرفداران امام با کســی که صریح 
بگوید من امام را قبول ندارم، راه او را غلط میدانم، 
حسابشان روشن اســت؛ اما اگر قرار است در خط 
امام، با اشــاره ی انگشــت امام، این انقاب پیش 
برود، باید معلوم باشد، روشن باشد و مواضع امام 

بزرگوارمان بدرستی تبیین شود.
نباید برای خوشــامد این و آن، برخی از مواضع 
حقیقی امام را یا انکار کرد، یا مخفی نگه داشــت. 
بعضی اینجور فکر میکنند - و این فکر غلطی است 
- که بــرای اینکه امام پیروان بیشــتری پیدا کند، 
کســانی که مخالف امام هســتند، آنها هم به امام 
عالقه مند شوند، بایستی ما بعضی از مواضع صریح 
امام را یا پنهــان کنیم یا نگوئیم یــا کمرنگ کنیم؛ 
نه، امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی 
اســت که خود او با صریح ترین بیانها، روشن ترین 
الفاظ و کلمات، آنها را بیان کرد. همین ها بود که دنیا 
را تکان داد. همین مواضع صریح بود که توده های 
عظیم را مشــتاق ملت ایــران و بســیاری را پیرو 
ملت ایران کرد. این نهضت عظیم جهانی که شــما 
امروز در گوشه و کنار دنیای اسالم نشانه های آن را 

میبینید، از این طریق به راه افتاد.
امــام را صریــح بایــد آورد وســط میــدان. 
مواضعش بر علیه اســتکبار، مواضعــش بر علیه 

ارتجــاع، مواضعش بــر علیه لیبرال دموکراســی 
غرب، مواضعش بــر علیه منافقــان و دورویان را 
باید صریح گذاشــت. کســانی که تحت تأثیر آن 
شخصیت عظیم قرار گرفتند، این مواضع را دیدند 
و تسلیم شــدند. نمیشــود به خاطر اینکه زید و 
عمرو از امام خوششــان بیاید، مــا مواضع امام را 
پنهان کنیم یا پوشــیده کنیم یا آن چیزهائی که به 
نظرمان تند می آید، کمرنــگ کنیم. عده ای در یک 
دورانی - که مــا آن دوران را به یــاد داریم؛ دوران 
جوانیهــای ما - بــرای اینکه اســالم عالقه مندان 
و طرفدارانی پیــدا کند، بعضی از احکام اســالم را 
کمرنگ میکردند، ندیده میگرفتند؛ حکم قصاص 
را، حکــم جهاد را، حکــم حجاب را انــکار و پنهان 
میکردند، میگفتند اینها از اســالم نیست، قصاص 

از اسالم نیست، جهاد از اسالم نیست، برای اینکه 
فالن مستشرق یا فالن دشــمن مبانی اسالمی از 
اسالم خوشــش بیاید! این غلط است. اسالم را با 

کلیتش بایستی بیان کرد.
امام منهای خط امام، آن امامی نیست که ملت 
ایران به نفس او، به هدایت او جانشان را کف دست 
گرفتند، فرزندانشــان را به کام مرگ فرستادند، از 
جان و مالشــان دریغ نکردنــد و بزرگترین حرکت 
قرن معاصر را در این نقطه ی عالم به وجود آوردند. 
امام منهای خط امام، امام بی هویت اســت. سلب 
هویت از امــام، خدمت بــه امام نیســت. مبانی 
امام، مبانی روشــنی بود. این مبانی - اگر کســی 
نخواهد مجامله کند، تعارف کند - در کلمات امام، 
در بیانات امام، در نامه های امــام، و بخصوص در 
وصیتنامه ی امــام - که کوتاه شــده ی همه ی آن 
مواضع است - منعکس اســت. این مبانی فکری 
همان چیزی اســت که آن موج عظیم و سهمگین 
را علیه غارتگریهای غــرب و یکه تازیهای آمریکا در 
دنیا به وجود آورد. شما خیال میکنید اینکه رئیس 
جمهورهای گوناگون آمریکا به هر کشــوری از این 
کشورهای آسیا و خاورمیانه ســفر کردند، حّتی در 
بعضی از کشــورهای اروپائی مردم جمع شــدند و 
علیه آنها شعار دادند، همیشــه اینجور بود؟ نه، این 
حرکت امام بود، افشــاگری امام بود، موضعگیری 
امام بود که استکبار را رسوا کرد، صهیونیسم را رسوا 
کــرد، و روح مقاومــت را در ملتهــا و بخصوص در 

جوامع اسالمی زنده کرد.
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه های نمازجمعه در بیست و 
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زخمه های شعله ور
هنوز این کوچه ها بوی پدر دارد

نگاه روشن ما ریشه در باغ سحر دارد
هنوز ای مهربان در ماتمت هر تار جان من

نیستان در نیستان زخمه های شعله ور دارد
نمی گویم تو پایان بهاری بعد تو اما

بهار عیش ما لبخند از خون جگر دارد
اگر خورشید رفت این آسمان خورشید می زاید
اگر خورشید رفت این آسمان قرص قمر دارد
در این بازار عاشق تر کسی کز خود نمی گوید

همیشه مرد کم گو دردهای بیشتر دارد

مخواه از نابرادرها که یار و مونست باشند
عزیز مصر بودن یوسف من! دردسر دارد
دو روزی مهربانا غربت ما را تحّمل کن

می آید آن که از درد تمام ما خبر دارد
علیرضا قزوه


