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صف توزیع 40 تن روغن احتکاری 
در همدان

کشف مقادیر زیادی مواد شوینده و شکر بسته بندی 
احتکار شده
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صف رئیس شورای شهر همدان اعالم کرد:

تصویب تقسیط  عوارض پروانه 
ساختمانی برای رونق ساخت وساز

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان خبر داد:

رتبه نخست همدان در شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی
شکستن یخ سرمایه گذاری خارجی در همدان

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: مدیرکل امــــور اقتصادی و 
دارایی اســــتان همدان با بیان این مطلب که بیش از 99 
درصد اموال مازاد دســــتگاه های دولتی در ســــامانه سادا 
ثبت شده است، اظهار کرد: استان همدان در شناسایی 
اموال مازاد دستگاه های اجرایی، رتبه نخست را در کشور 

کسب کرد.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، ســــیدناصر محمودی ظهر 
یکشــــنبه در نشست خبری، با اشــــاره به با اهمیت توجه 
به توانمندی بانوان در حوزه هــــای اجرایی به انتخاب یکی 
از بانــــوان آن اداره در معاونــــت اقتصــــادی اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اشــــاره کــــرد و گفت: همــــدان با توجه 
به شــــاخص های وزارت اقتصاد و دارایی رتبــــه خوبی را در 

اقتصاد داراست.
وی بــــا اعالم اینکــــه در کســــب و کار رتبه چهار را کســــب 
کرده ایم، عنــــوان کرد: مهم ترین مأموریت ما شناســــایی 
قوانین کسب و کار و موانع بر ســــر راه کسب و کار است 

که تاکنون 52 مورد شناسایی شده است.
ایــــن مســــؤول در ادامه تأکید کــــرد: تمام دســــتگاه های 
اجرایی موظف هســــتند که کســــب و کار را در اولویت قرار 

بدهند و موانع را برای ما ارسال کنند.
محمودی در خصوص ســــرمایه گذاری خارجی در استان 
همدان افــــزود: اگرچه باید تمام جهــــات مانند تحریم ها 
و ثبات اقتصادی را برای ســــرمایه گذاری در نظر بگیریم، 
امــــا می توانیــــم بگوییــــم که همــــدان جزء اســــتان های 
که  گونه ای  به  اســــت  خارجی  ســــرمایه گذاری  در  پیشرو 
بزرگ ترین ســــرمایه گذاری خارجی شــــرکت ســــاختمانی 
ترکیه ای ســــال گذشــــته مصوب شــــد و اکنون در حال 

است. پیگیری 

وی بــــا اعالم اینکه طی ســــال جاری 9 طرح ســــرمایه گذاری 
خارجی در اســــتان بــــا اشــــتغال یک هــــزار و 300 نفر و 75 
میلیون دالر جذب سرمایه اجرا شده است، عنوان کرد: 3 
طــــرح دیگر نیز با اعتبار مصوب افزون بر 91 میلیون دالر و 

اشتغال زایی 570 نفر در دست پیگیری است.
وی با اشــــاره به اینکه ایــــن ســــرمایه گذاری در زمینه های 
مختلفی چــــون تولید برق، ســــازه ســــاختمانی و صنعتی، 
معــــدن و... انجام می شــــود، ابــــراز کرد: اتفاقــــات خوبی در 

همدان در حوزه سرمایه گذاری رخ داده است.
محمودی با اشاره به طرح همیشه بهار در شهرستان بهار 
تصریح کرد: این طرح با ســــرمایه گذاری 11 میلیون یورو و با 

پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجرا است.
مدیــــرکل امور اقتصادی و دارایی اســــتان همدان با اعالم 
اینکه یخ سرمایه گذاری خارجی در همدان شکسته شده 
اســــت، اظهار کرد: همکاری دســــتگاه های اســــتان نیز در 

این زمینه مطلوب است.

ســــیدناصر محمــــودی ضمــــن اشــــاره بــــه اینکــــه یکی از 
دغدغه هــــای مــــا در زمینــــه ســــرمایه گذاری، مــــوازی کاری 
در ایــــن زمینه اســــت، عنوان کرد: کســــانی کــــه تمایل به 
ســــرمایه گذاری دارند می توانند با مراجعه به مرکز خدمات 
ســــرمایه گذاری و دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان با 
نیازهای زمینه ســــرمایه گذاری و بازار آن آشنا شوند تا بهتر 

تصمیم بگیرند.
وی در بخش دیگر سخنانش به آزادسازی سهام عدالت 

و انتخاب روش مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت آن 
اشــــاره و بیان کرد: 64 درصد سهامداران در استان روش 
غیرمستقیم و 36 درصد روش مستقیم را انتخاب کردند 
که 908 هزار و 722 نفر در اســــتان سهام عدالت خود را به 

روش غیرمستقیم آزاد کرده اند.
مدیــــرکل امــــور اقتصــــادی و دارایی اســــتان همــــدان به 
ثبت نام 66 درصدی این ســــهامداران در ســــامانه سجام 
نیز اشــــاره کرد و ضمن اشــــاره به برگزاری انتخابات هیأت 
گفت:  مدیره شرکت های ســــرمایه گذاری استان همدان 
در 15 اســــفندماه اســــامی نامزدهای هیــــأت مدیره اعالم 
می شــــود که تا 20 اســــفندماه برای تبلیغ فرصــــت دارند و 
در نهایت انتخابات به صورت الکترونیکی در 21 اســــفند 

برگزار می شود.
کارت اعتباری برای ســــهامداران  محمودی بــــه صــــدور 
گفــــت:  و  کــــرد  اشــــاره ای  نیــــز  غیرمســــتقیم  روش 
صــــدور کارت اعتبــــاری ســــهام عدالــــت بــــدون حضور 
انجام  تجــــارت  و  ملی  بانک هــــای  در  دریافت کننــــدگان 
می شــــود و دریافت کنندگان کارت می توانند از سه هزار 
فروشــــگاه شــــهر خرید کنند و نیاز بــــه مراجعه حضوری 
به بانک ها نیســــت و کارت اعتباری با 50 درصد ســــهام 

می شود. صادر  عدالت 
وی در قســــمت دیگر سخنانش در خصوص ورود به بازار 
بورس و وضعیت بازار بورس گفت: برای ورود به بازارهای 
تخصصی افراد باید اطالعات کافی را داشته باشند و البته 
نگاه به بازار ســــرمایه باید بلندمدت باشــــد و توصیه بنده 
این است که افراد برای ورود به بازار سرمایه، دوره آموزشی 

آن را طی کنند.
در  همدان  اســــتان  دارایی  و  اقتصــــادی  امــــور  مدیرکل 

ادامه با اشــــاره به اینکه راه هــــای فرار مالیاتــــی پیگیری 
پیگیــــری  را  مــــوارد  نظارتــــی  دســــتگاه های  و  می شــــود 
می کنند، عنــــوان کرد: از آخرین آمار فــــرار مالیاتی اطالع 
ندارم اما در ســــال های گذشــــته 6 هــــزار پرونده در این 

شد. شناسایی  خصوص 
محمودی بــــه فروش امــــوال مازاد دســــتگاه های اجرایی 
اشــــاره کرد و با بیان اینکه در استان کارگروه مزایده اموال 
دولتی تشکیل شده است، اظهار کرد: افزون بر 99 درصد 
اموال مازاد دستگاه های دولتی اســــتان در سامانه سادا 
ثبت شده اســــت و اموال دســــتگاه های اجرایی مستند 

شده است. 
وی بــــا اعالم اینکــــه همدان در شناســــایی امــــوال مازاد 
دســــتگاه های اجرایی رتبه نخســــت را در کشــــور کسب 
کرده است، تصریح کرد: بیش از 4 میلیارد و 200 میلیون 
تومــــان امالک مازاد اقتصاد و دارایی فروش رفته اســــت 
کــــه 3 میلیــــارد و 700 میلیــــون تومــــان مربوط بــــه جهاد 

کشاورزی است.
وی اظهــــار کــــرد: بــــا پروژه هایــــی کــــه تعریــــف کرده ایــــم 
پیش بینی ما این اســــت که مجمــــوع این ها درآمد قابل 

توجهی را برای استان داشته باشد.
مدیــــرکل امــــور اقتصــــادی و دارایــــی اســــتان همــــدان 
اضافــــه کرد: یکــــی از اقدامــــات انجام شــــده تهاتر بدهی 
دستگاه های دولتی و پیمانکاران است که این بدهی ها 

از منابع استانی دریافت می شود.
تهاتــــر  تومــــان  میلیــــارد   92 کــــرد:  عنــــوان  محمــــودی 
دستگاه های اجرایی است که این میزان در سال گذشته 
50 میلیــــارد تومان بود کــــه دســــتگاه ها می توانند از این 

فرصت مطلوب استفاده کنند.

ح کرد: دهبانی صابر مدیر منطقه یک مطر

شناخت مناسب نیازهای شهر
با هدف رضایت حداکثری شهروندان
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رئیس شورای شهر همدان اعالم کرد:

تصویب تقسیط 
عوارض پروانه ساختمانی 

برای رونق ساخت وساز
اســــالمی  شــــورای  رئیس  همدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
شــــهر همدان اعالم کرد: اعضای شــــورای شــــهر همدان 
به منظور ایجاد مشــــوق ماه های پایانی ســــال در راستای 
رونق ساخت وساز نســــبت به تصویب تقسیط عوارض 

کردند. پروانه ساختمانی اقدام 
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــید مســــعود عســــگریان در 
هشتادوسومین صحن شــــورا، گفت: با توجه به شرایط 
کرونا، در راســــتای  کشــــور در حــــوزه بیمــــاری  اقتصادی 
جلوگیری از تجمــــع مؤدیان در روزهای پایانی امســــال و 
همچنین با اســــتناد به بند 9 ماده 80 قانون تشکیالت، 
وظایــــف و انتخابــــات شــــوراهای اســــالمی کشــــور و نیز 
مــــاده 59 قانون رفع موانــــع تولید رقابت پذیــــر و ارتقای 
؛ پیشنهاد شــــهرداری همدان مبنی بر  نظام مالی کشــــور
تقسیط عوارض پروانه ساختمانی مورد تصویب شورای 

شهر همدان قرار گرفت.
وی افزود: مالکانی که نســــبت به اخذ پروانه ساختمانی 
از 27 بهمن ماه لغایت 6 اســــفند ماه 1399، با در دســــت 
داشــــتن پیش نویــــس پروانه ســــاختمانی که بــــه تأیید 
معاونت شهرسازی شهرداری رسیده باشد، اقدام کنند؛ 
در صورت پرداخت 70 درصد عوارض پروانه ســــاختمانی 
بــــه صورت نقــــدی و یکجــــا می تواننــــد الباقــــی آن را )30 
درصد( تا یــــک تیرماه 1400 و قبل از صدور دفترچه پروانه 

ساختمانی به صورت نقدی پرداخت کنند.
نســــبت  که  مالکانی  امــــا  گفــــت:  همچنین  عســــگریان 
بــــه اخــــذ پروانــــه ســــاختمانی از 9 اســــفندماه لغایت 20 
اســــفندماه 1399، بــــا در دســــت داشــــتن پیش نویس 
پروانــــه ســــاختمانی که بــــه تأییــــد معاونت شهرســــازی 
رسیده باشــــد، اقدام کنند؛ در صورت پرداخت 80 درصد 

عــــوارض پروانــــه ســــاختمانی به صــــورت نقــــدی و یکجا 
می توانند الباقی آن را )20 درصد( تا تاریخ یک تیرماه 1400 
قبل از صدور دفترچه پروانه ساختمانی به صورت نقدی 

کنند. پرداخت 
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شهر همدان؛ 
رئیس شورای شهر همدان توضیح داد: در صورت عدم 

پرداخــــت الباقی عوارض تا تاریخ مقرر ضمن اعمال ماده 
2 تعرفه عوارض سال 1400، عوارض باقیمانده بر اساس 

تعرفه روز محاسبه می شود.

بیانیه خانه مطبوعات استان همدان در اعتراض به مصوبه هیأت وزیران

ضربه دولت به رکن چهارم دموکراسی
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: خانه مطبوعات اســــتان 
همــــدان در اعتراض به مصوبــــه هیأت وزیــــران بیانیه ای 
صــــادر کرد و ایــــن مصوبــــه را ضربه دولت بــــه رکن چهارم 

دموکراسی دانست.
بــــه گزارش هگمتانــــه، در بیانیه خانــــه مطبوعات همدان 

آمده است:
در حالی که بیش از یک ســــال اســــت بــــه دالیل مختلف 
از جمله شــــرایط اقتصادی حاکم، شــــیوع بیماری کرونا در 
جامعــــه و... حال و روز مطبوعات در کشــــور بــــه  تبع آن در 
اســــتان ها خوب نیســــت، هیأت وزیران در مصوبه ای به 
تاریــــخ 25 بهمن ماه 1399، خبر از لغو الزام دســــتگاه های 
گهی هــــای مزایــــده و مناقصه در  اجرایــــی بــــرای انتشــــار آ
مطبوعات می دهد، خبری که جامعه رسانه و به ویژه اهالی 

مطبوعات را با یک شوک بزرگ مواجه کرده است.
اطالع رســــانی  فرآینــــد  در  مطبوعــــات  نقــــش  بی تردیــــد 

بی بدیــــل بــــوده و اهمیت ایــــن موضوع بــــر هیچ کس به 
ویژه دولت مردان پوشــــیده نیســــت و قطعا تصمیمات 
کارشناســــی نشــــده به رکن چهارم دموکراسی ضربه زده و 

تن نحیف مطبوعات را نزارتر خواهد کرد.
امروز دولت باید با حمایت از مطبوعات، اجازه ندهد چراغ 
این رکن رکین جمهوریت نظام به خاموشی بگراید، ضمن 
اینکه ابالغ چنیــــن بخش نامه هایی بذر ناامیدی را در دل 

اصحاب رسانه خواهد کاشت.
 در این برهه از زمان، اجرایی شدن چنین بخش نامه ای 

ً
 قطعا

موجب تعطیلی بسیاری از روزنامه ها و بیکاری تعداد قابل 
توجهی از خبرنگاران، عکاسان مطبوعاتی و اصحاب رسانه 
خواهد شــــد. پاییز مطبوعات زودتــــر از آنچه فکر کنیم رقم 

خورده و پایانی تلخ در انتظار آنها خواهد بود.
خانــــه مطبوعــــات اســــتان همــــدان در راســــتای حمایت 
از حقــــوق صنفی جامعــــه رســــانه ای، ضمن اعتــــراض به 

بخش نامــــه اخیــــر هیــــأت وزیــــران مبنی بــــر عــــدم التزام 
گهی هــــای مزایده و  آ دســــتگاه های اجرایی برای انتشــــار 
مناقصه، از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت 
محترم مطبوعاتی و اموراطالع رسانی وزارتخانه درخواست 
دارد تا با جدیت تمام به دنبال لغو این بخش نامه باشند.

هم چنین از استاندار محترم همدان درخواست می شود 
تا مراتب اعتراض جامعه رســــانه ای استان به مصوبه اخیر 
، وزیر کشــــور  هیأت وزیران را به معاون اول رئیس جمهور

و سایر مقامات ابالغ کنند.
انتظــــار می رود مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان نیز که 
همواره در مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه 
تأثیرگذار بوده اند، ضمن پیگیری این موضوع تا رســــیدن 
بــــه نتیجه مطلــــوب برای رســــانه ها و به ویــــژه مطبوعات، 
اجازه ندهند در این روزها خبرنگاران و اهالی رسانه دوران 

پرتالطم تری را تجربه کنند.

نظارت بر مراکز عرضه کاالهای اساسی شهرستان همدان
تنظیم  ســــتاد  اعضای  همــــدان:  خبر  وه  گر هگمتانــــه، 
یع،  توز مراکــــز  از  تعــــدادی  همــــدان  شهرســــتان  بازار 
پخــــش و عرضه کاالهای اساســــی را مــــورد بازدید و بر 

کردند. ایــــن مراکز نظارت  عملکرد 
یزی  برنامه ر معاون  رمی  آز یــــزدان  هگمتانه،  گزارش  به 
رســــی اتاق  و توســــعه فرمانــــدار همدان با همراهی باز
نمایندگان  و  اســــتان  صمت  سازمان  معاون  اصناف، 
یرات حکومتی  زه با قاچــــاق کاال و تعز کمیســــیون مبار
در  اساســــی  کاالهای  یع  توز نحــــوه  از  همدان  اســــتان 
عمده  بازار  و  زنجیــــره ای  وشــــگاه  فر پخش،  مرکز  چند 

کرد. بازدید  وشان  فر

تغییر اقلیم، کمبود آب و بیابان زایی سه چالش اصلی منابع طبیعی
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیرکل منابــــع طبیعی و 
آبخیزداری استان همدان گفت: تغییرات اقلیمی، کمبود 
آب شیرین و بیابانی شدن سه چالش بزرگ منابع طبیعی 
اســــت که این مشــــکالت نتیجه کم توجهــــی ها، مصرف 
باالی انرژی و نبود آموزش های الزم در حوزه محیط زیست 

و منابع طبیعی است.
به گــــزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی در نشســــت هم 
اندیشــــی راهکارهای همکاری، حفظ و حراســــت از منابع 

طبیعــــی بــــا جمعیت هــــالل احمر همــــدان، افــــزود: باید 
فرهنگ توجه بــــه منابع طبیعی در جامعه نهادینه شــــود 
تا همه مردم در قبال منابع طبیعی احســــاس مسؤولیت 

کنند.
وی بــــا بیــــان نقــــش اثرگــــذار جمعیــــت هــــالل احمر در 
برنامه های منابع طبیعی و اجرای طرح های کاشــــت نهال 
و مهار آتــــش در عرصه های منابع طبیعــــی، از آمادگی این 
آموزشــــی بــــا جمعیت  مجموعه برای همکاری مشــــترک 

هالل احمر و جذب همیاران طبیعت خبر داد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان نیز گفت: 
جمعیــــت هالل احمــــر در کارگروه مدریت بحــــران همکار 

منابع طبیعی به شمار می رود.
علی ســــنجربگی ادامــــه داد: خانه های هالل در روســــتاها 
ظرفیت مناســــبی برای حفاظت از منابع طبیعی اســــت و 
جمعیت هــــالل احمر آمادگــــی همکاری در ایــــن مراکز با 

منابع طبیعی را دارد.

آزادی 42 زندانی جرائم غیرعمد در ایام اهلل دهه فجر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ستاد دیه استان 
همــــدان از آزادی 42 زندانی جرایم غیر عمد به مناســــبت 

دهه فجر در همدان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، یداهلل روحانی منــــش دیروز از آزادی 
42 زندانی جرایم غیرعمد به مناســــبت دهه فجر خبر داد 
و اظهار کرد: مبلغ بدهی ایــــن تعداد مددجو 59 میلیارد و 

829 میلیون و 500 هزار ریال بود.

وی با اشــــاره به وجود 22 پرونده مالی، دو پرونده دیه، 16 
پرونــــده مهریه و دو پرونده نفقــــه گفت: در ایام دهه فجر 
دو زن و 40 مــــرد به خاطــــر جرائم غیرعمد در اســــتان آزاد 

شدند.
مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همدان با بیــــان اینکه 35 
میلیارد و 653 میلیون و 500 هزار از شــــکات توسط ستاد 
دیه رضایت گرفته شــــد عنــــوان کرد: یک میلیــــارد و 871 

میلیون ریال نقدینگی مددجویان بود.
وی مبلغ اعســــار به تقســــیط را 13 میلیارد و 197 میلیون 
ریال دانســــت و با بیان اینکه 8 میلیــــارد و 208 میلیون 
ریــــال کمک پرداختی بــــرای پرونده های مالــــی و دیه بود 
بیــــان کــــرد: 900 میلیون ریــــال از بانک هــــای ملت، ملی، 
آزادی مددجویــــان وام دریافت  بــــرای  تجارت و صادرات 

شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اسالمی استان همدان

ح زمستانه کتاب آغاز ثبت نام طر
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: مدیــــرکل فرهنــــگ و 
ارشاد اســــالمی اســــتان همدان از آغاز ثبت نام در طرح 
زمســــتانه کتاب خبر داد و گفت: ثبــــت نام در این طرح 
آغاز شــــده و کتاب فروشی های استان  26 بهمن ماه  از 
می تواننــــد تا سه شــــنبه 5 اســــفند هم زمان با سراســــر 
 tarh.ketab.ir اینترنتــــی  ســــامانه  به  مراجعه  با   ، کشــــور
نســــبت به ثبت نام در طرح زمستانه کتاب 1399 اقدام 

. کنند
کرد: کتاب  گزارش هگمتانه، احمدرضا احسانی اظهار  به 
فروشــــی هایی که در طرح »زمســــتانه کتاب« مشــــارکت 
عمومی،  کتاب های  یارانه25درصدی  با  باشــــند  داشــــته 
کــــودک و نوجــــوان و دانشــــگاهی را بــــه مخاطبــــان ارائه 

می کنند.

در  خریدار  هــــر  برای  خرید  ســــقف  افزایش  از  احســــانی 
ود: ســــقف خرید برای  کتاب خبر داد و افز طرح پاییــــزه 
99، همچون طرح  هــــر خریدار در طرح زمســــتانه کتــــاب
200هــــزار تومان اســــت و خریــــداران می توانند  پاییــــزه 
از 25 درصــــد یارانــــه خرید کتاب در این طــــرح بهره مند 

. ند شو
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
 18 اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی  همــــدان،  اســــتان  اســــالمی 
کتاب فروشــــی اســــتان در طرح پاییزه کتاب مشــــارکت 
داشــــتند، خاطرنشــــان کــــرد: کتاب فروشــــی های عضو 
طرح هــــای قبلی مؤسســــه خانه کتــــاب و ادبیات ایران، 
برای تأیید شــــرکت در طرح زمســــتانه کتــــاب99 نیاز به 
ثبت نام مجدد ندارند و کافی اســــت بــــا مراجعه به پنل 

کاربری خود شــــرایط شــــرکت در طرح را تأیید و اطالعات 
کنند. ویرایش  و  کنترل  را  خود 

تیر خالص دولت 
بر پیکره مطبوعات

مصطفی شیرمحمدی

در واپســــین ماه های عمر دولــــت دوازدهم آخرین 
مجرای نفس روزنامه نگاری هم بسته می شود.

بــــا تصمیم هیــــأت محتــــرم وزیــــران در غیــــاب وزیر 
گهی های  فرهنگ و ارشــــاد اســــالمی، الزام انتشــــار آ
دولتی برای مناســــبات اقتصادی از جمله مزایده ها 
و مناقصه ها برداشــــته شــــده تا کورسوی امیدی که 
بــــه دولت تدبیر در خصوص حمایت از رســــانه های 

مکتوب باقی مانده بود به یکباره کور شود.
در شرایطی که جنگ اقتصادی منجر به افزایش بی 
سابقه قیمت کاغذ و بهای چاپ نشریات شده این 
اقدام عجیب و غریب دولت همه اهالی رســــانه را در 

بهت و غم زدگی فرو برده است.
اگرچــــه فضای مجــــازی در ســــال های اخیــــر بخش 
فــــروش مکتوبات را تهدیــــد کــــرد و بالطبع گرایش 
به خرید روزنامه ها محدود به بخش ســــنتی جامعه 
شــــد اما بر اهل خرد پوشــــیده نیســــت که انتشــــار 
رسانه های چاپی به عنوان اســــناد تاریخی همچنان 
پر اهمیت اســــت چرا که هویت هر جامعه را اسناد 
تاریخی مکتوب صیانت می کنــــد، بنابراین توجه به 
اســــتمرار فعالیت و بقای عمــــر مطبوعات به چرخه 
اقتصادی آنها بســــتگی دارد؛ اگرنه بعد از چند صباح 
باید شــــاهد تعطیلی دفاتر مطبوعات باشیم چرا که 
هزینه های جاری نیز فشار مضاعفی بر دوش رسانه 

خواهد گذاشت.
در ســــال های اخیر جنــــاب دکتر صالحــــی به عنوان 
وزیــــر فرهنــــگ و ارشــــاد اســــالمی به عنــــوان چهره 
، ادب و رسانه  محبوب و مقبول اهالی فرهنگ، هنر
تمام مســــاعی خود را معطوف به حمایــــت پدرانه از 
زیر مجموعــــه فرهیختــــه جامعه هــــدف نموده اند، 
اما آنچه در جلســــه روز یکشــــنبه ایــــن هفته هیأت 
محتــــرم وزیران در غیاب ایشــــان روی داد حکایت از 
فقدان انگیزه حمایت از بخش فرهنگ و رســــانه در 
بطن دولت دارد چرا که دوختن چشم طمع به چند 
مقدار درآمد بخور و نمیر رســــانه ها بهانه ای شده که 
خود می دانند این ارقام بسیار ناچیزتر از ارقام مربوط 
به افزایش قیمت هایی اســــت که بخش کمی از آن 
مربوط به تحریم ها و عمده آن را سوءتدبیرها موجب 

شد.
خالصه اینکــــه اگر دولــــت فکر می کند بــــا برچیدن 
گهی های  قانــــون الــــزام ادارات دولتی بــــه انتشــــار آ
مذکــــور می تواند خــــود را از بحــــران اقتصادی نجات 
دهد حرفی نیســــت، منتظر می مانیــــم تا نتیجه این 
اقدام را ببینیم اما اگر قرار بر فرار از حمایت ها باشــــد 
باید بداند اهالی رسانه به عنوان چشم امین جامعه 
همچنان بر چارچــــوب قانون بر عهــــدی که با مردم 
گاهی بخشی خود  بســــته اســــتوار خواهد ماند و از آ

دست نخواهد برداشت.

یادداشت

توزیع 40 تن روغن احتکاری 
در همدان

کشف مقادیر زیادی مواد شوینده و شکر 
بسته بندی احتکار شده

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل تعزیرات 
حکومتی اســــتان همدان از کشــــف بیش از 40 تن 
روغن خوراکی احتکار شــــده در یک انبار و توزیع آن 

برای استفاده شهروندان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، داریوش جودکی روز دوشــــنبه 
افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتکار مقادیر 
زیادی مواد غذایی در یک انبار بزرگ در اطراف شــــهر 
از تعزیــــرات حکومتی،  همــــدان، تیمــــی متشــــکل 
ســــازمان صمت و نیــــروی انتظامــــی در محل حاضر 

شدند.
وی اظهار کــــرد: پس از حضور تیم و بازرســــی محل، 
بیــــش از 40 تن روغن خوراکی جامــــد و مایع، مقادیر 
زیادی مواد شــــوینده و شکر بسته بندی از این انبار 

کشف و ضبط شد.
به گفته وی، انبار محل کاالهای احتکار شده پلمب 
و اقالم مکشــــوفه نیز با هماهنگی و نظارت سازمان 
صمت برای اســــتفاده مردم در 2 شهرســــتان بهار و 

همدان توزیع شد.
مدیــــرکل تعزیرات حکومتی اســــتان همدان افزود: 
از مجموع 165 پرونده احتکار کاال در 10 ماه نخســــت 
امسال در اســــتان 147 پرونده آن به ارزش بیش از 

974 میلیارد ریال تاکنون مختومه شده است.
جودکــــی اضافه کرد: 75 پرونده نیــــز منجر به صدور 
رای محکومیت از سوی تعزیرات حکومتی شده که 
متخلفان به پرداخــــت 304 میلیارد و 535 میلیون 

ریال محکوم شدند.
وی با بیان اینکــــه برای 29 پرونده نیــــز حکم برائت 
صادر شــــده اســــت، افزود: برخــــی از پرونده ها نظیر 
پرونــــده اخــــالل در نظــــام اقتصــــادی در صالحیت 
رســــیدگی تعزیرات نبوده و به دادســــرا ارسال شده 

است.
همــــدان  اســــتان  حکومتــــی  تعزیــــرات  مدیــــرکل 
بیشــــترین اقالم احتکاری کشف شــــده در استان را 
شامل الستیک خودرو، لوازم خانگی و روغن موتور 

عنوان کرد.

خبــر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

واکسن کرونای روسی در همدان بی عارضه
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن ســــینا گفت: هیچ گونه عارضه و یا مشکلی 
برای افراد دریافت کننده واکســــن »اســــپوتنیک- وی« 

کرونا در این استان مشاهده و گزارش نشده است.
به گزارش هگمتانه، رشــــید حیدری مقدم روز دوشــــنبه 
افزود: تاکنون بیش از 200 دوز واکســــن کرونا برای کادر 
آ.ســــی.یو مراکز  درمان فعال اســــتان همــــدان )بخش 
درمانی مرتبط با کرونا( در اســــتان از جمله بیمارســــتان 
سینا شهر همدان تزریق شــــده که حال عمومی تمامی 
دریافــــت کنندگان واکســــن خوب اســــت و بــــروز هیچ 
عارضه و یا مشــــکل جســــمانی برای این افــــراد گزارش 

نشده است.
وی با اشــــاره به اینکه تزریق واکســــن کرونا در 2 مرحله و 
با فاصله سه هفته انجام می شــــود، اضافه کرد: واکسن 
مرحله نخســــت آبــــی رنگ و مرحلــــه دوم بــــه رنگ قرمز 
است که براساس شیوه نامه های بهداشتی مربوطه به 

دریافت کنندگان تزریق می شود.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: بروز 
عالئم پوســــتی، واکنش ها و مشــــکالت تنفسی، کهیر 
و دیگر ضایعات پوســــتی می تواند از عــــوارض احتمالی 
تزریق واکسن باشــــد که تاکنون هیچ موردی از بروز این 
عوارض برای دریافت کنندگان واکســــن »اسپوتنیک - 

وی« در استان همدان گزارش نشده است.
حیدری مقــــدم افزود: پــــس از تزریق واکســــن بروز تب 
تا حدی طبیعی اســــت که البته تب زیــــاد و غیر طبیعی 
را باید بررســــی کــــرد ضمن اینکه احتمــــال تهوع در فرد 

نیــــز وجــــود دارد کــــه در صــــورت پدیدار شــــدن عالئم 
غیرمعمــــول در بــــدن باید موضوع از ســــوی پزشــــک 
بررسی شود که تاکنون هیچ یک از این موارد در استان 

وجود نداشته است.
وی یــــادآوری کرد: کار تزریق مرحله نخســــت واکســــن 
بــــه کادر بهداشــــت و درمــــان این اســــتان براســــاس 
اولویت هــــای مشــــخص شــــده، بــــا واکسیناســــیون 
کارکنــــان بخش عفونی و ایزوله بیمارســــتان ســــینا در 
شهر همدان آغاز و در دیگر مراکز درمانی مرتبط با کرونا 

در استان ادامه یافت.
بــــه گفته رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا، 
محموله دوم واکسن »اسپوتنیک - وی« اواسط هفته 
آینده تحویل اســــتان می شــــود که باید در سردخانه و 
( نگهداری  شرایط خاص)18 درجه ســــانتیگراد زیرصفر
و حداکثر 2 ساعت قبل از تزریق باید از سردخانه خارج 

شود.

افزایش مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان ها
شناسایی 13 بیمار جدید و فوت یک کرونایی در استان همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــــکی ابن سینا گفت: با شناســــایی 13 بیمار جدید 
مبتال به کووید 19 در روز یکشنبه، مجموع موارد مثبت 
بســــتری از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون در 

استان به 10 هزار و 327 نفر رسیده است.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز دوشنبه افزود: 
همچنین با فــــوت یک نفــــر دیگر از مبتالیــــان قطعی 
کوویــــد 19 در روز یکشــــنبه، شــــمار متوفیــــان کرونا در 

استان همدان به یک هزار و 501 نفر افزایش یافت.
مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا، 
از افزایش شمار بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی 
اســــتان خبر داد و اظهار کرد: تعداد مراجعان ســــرپایی 
به اورژانس بیمارســــتان های اســــتان همدان با عالئم 
تنفسی مشــــکوک به کرونا در روز یکشــــنبه 309 مورد 
بود کــــه از این تعــــداد 41 نفر در بخش عادی بســــتری 

شدند.

گفت:  سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن سینا 
همچنیــــن در حال حاضــــر 12 بیمار مبتال بــــه کووید 19 
در بخش آی.ســــی.یو مراکز درمانی این استان بستری 
هســــتند که وضعیت جســــمی 26 بیمار وخیم گزارش 

شده است.
ونایی  کر آخریــــن وضعیت بیمــــاران  طاهــــری درباره 
شمار  گفت:  نیز  همدان  اســــتان  شهرستان های  در 
ونایــــی بســــتری از ابتــــدای همــــه گیری  بیمــــاران کر
اسدآباد  بیمارســــتان های  در  تاکنون  ونا  کر وس  ویر
446، درگزین  زن  660، ر 596، تویسرکان  373، بهار 
بــــوده  658نفــــر  کبودراهنــــگ  و   180 فامنیــــن   ،196

است.
، یک  وی افزود: همچنین یک هــــزار و 899 نفر در مالیر
هــــزار و 136 نفر در نهاوند و ســــه هــــزار و 908 نفر نیز در 
شهرســــتان همدان بــــه این ویروس مبتال و بســــتری 

شده اند.

غذاخوری ها و تاالرها در سراشیبی ورشکستگی
مردم توان خرید ندارند

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس اتحادیــــه تاالر و 
غذاخوری داران همدان گفت: با توجه به شــــیوع کرونا 
و ترس از انتقال این بیماری، تعداد مشــــتری  در تاالر و 
غذاخوری های همدان به طرز محسوسی کاهش یافته 

است.
به گــــزارش هگمتانه، ناصــــر قره باغی اظهــــار کرد: کرونا 
ســــبب تعطیلــــی و بی رونقی کســــب و کار بســــیاری از 
صاحبان تاالر و غذاخوری ها شــــده تــــا جایی که برخی از 

این واحدها مجبور به اخراج کارگران خود شده اند.
وی بــــا بیــــان اینکه از ســــال گذشــــته تاکنون شــــیوع 
ویــــروس کرونا در چندین نوبت تــــاالر و غذاخوری ها را 
به تعطیلی کشانده تصریح کرد: درآمد صنف ما نسبت 
به ســــال گذشــــته کاهش 100 درصدی داشته است و 
کمبود مشــــتری نیز بسیاری از همکاران ما را در آستانه 

ورشکستگی قرار داده است.
رئیس اتحادیه تاالر و غذاخوری داران همدان با اشــــاره 
به اینکــــه تعطیلی طوالنــــی مدت تــــاالر و غذاخوری ها 
ســــبب پراکندگی مشــــتریان شــــده اســــت اظهار کرد: 
ازســــوی دیگر به دلیــــل ترس از انتقال ویــــروس کرونا 
بســــیاری از مــــردم تمایلی بــــه مصرف غذاهــــای آماده 

ندارند.
قره باغــــی با تأکید بر اینکه تاکنــــون هیچ گونه حمایتی 
از ســــوی دولت و مســــؤوالن اســــتانی از همکاران ما 
نشده است گفت: یک وام 70 میلیونی برایمان در نظر 
گرفتند اما شرایط اخذ آن بسیار دشوار بوده و بانک ها 

هم همکاری نمی کنند.
وی در بخش دیگری بــــه گرانی مواد غذایی و کاالهایی 
مانند برنج، گوشت و روغن اشاره و اظهار کرد: افزایش 
قیمــــت ایــــن کاالها ســــبب باال رفتــــن نــــرخ غذاهای 

غذاخوری ها شده است.
رئیس اتحادیه تــــاالر و غذاخوری داران همدان با تأکید 
بر اینکه بســــیاری از مردم قدرت خرید غذاهای بیرونی 
را ندارد عنوان کرد: نرخ متوسط یک پرس برنج و کباب 
کوبیده بین 25 تا 27 هزار تومان اســــت که بســــیاری از 

خانواده ها توانایی خرید آن را ندارند.
به نقل از تســــنیم، قره باغی از تشــــدید نظارت مستمر 
بــــر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و فاصله گذاری 
اجتماعــــی در غذاخوری ها خبر داد و بیــــان کرد: فاصله 
قرارگرفتن صندلی ها از یکدیگــــر افزایش یافته و ورود 

افراد بدون ماسک به داخل محوطه ممنوع است.

فراخوان مسابقه کتاب خوانی دعوت به نماز در سیره شهیدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مســــابقه کتاب خوانی 
دعوت بــــه نماز در ســــیره شــــهیدان در همــــدان برگزار 

می شود.
به گزارش هگمتانه، به مناسبت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی مســــابقه کتاب خوانی دعوت به 
نماز در سیره شهیدان با محوریت کتاب قصه عاشقان به 

نویسندگی سید احمد مشتاقی نیا برگزار می شود.
عالقه منــــدان به شــــرکت در این مســــابقه می توانند با 
hamedan.farhang.gov.ir تا تاریخ  مراجعه بــــه نشــــانی 
30 بهمن جاری فایل کتاب و ســــؤاالت را دریافت کنند 
و پاســــخ را در قالب یک عدد 10 رقمی از چپ به راست به 

شماره پیامکی 1000032521874 پیامک کنند.

در ایــــن مســــابقه کتــــاب خوانی بــــه 42 نفر از شــــرکت 
کنندگان که پاســــخ صحیح را ارســــال کنند به قید قرعه 

هدایای ارزنده ای اهدا می شود.
این مســــابقه کتاب خوانی با مشــــارکت ستاد اقامه نماز 
استان همدان، شــــرکت گاز استان و اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان همدان برگزار می شود.

شهر کتاب تهران با همکاری بنیاد بوعلی سینا برگزار می کند

درس گفتارهای هفتگی
 درباره بوعلی سینا

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: شــــهر کتــــاب تهران 
چهارشــــنبه  هــــر  بوعلی ســــینا  بنیــــاد  همــــکاری  بــــا 

درس گفتارهایی درباره بوعلی سینا برگزار می کند.
بــــه گزارش هگمتانه، چهارشــــنبه هر هفته در ســــاعت 

صفحــــه  در  بوعلی ســــینا  دربــــاره  درس گفتارهایــــی   11
اینستاگرام به نشانی ketabofarhang برگزار می شود.

این درس گفتارها با همکاری شهر کتاب تهران و بنیاد 
بوعلی ســــینا با حمایت معاونت امــــور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــــاد اسالمی برگزار می شود که مدرس این 
هفته دکتر قاســــم پورحســــن با محوریت ابن ســــینا و 

حکمت مشرقیه خواهد بود.
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3 شهرستان

شهردار شیرین سو خبر داد:

معافیت 100 درصدی عوارض شهری برای مددجویان نهادهای حمایتی شیرین سو
ارائه تخفیفات ویژه برای عوارض معوق

از  شیرین ســــو  شــــهردار  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
تصویب دفترچــــه تعرفه عوارض محلــــی و بهای خدمات 
شــــهرداری با رویکرد ارائه خدمات بــــه خانواده های تحت 
پوشــــش نهادهای حمایتی و عدم افزایش بهای خدمات 

شهرداری در سال آینده خبر داد.
به گزارش هگمتانه،ســــید مصطفی موســــوی با اشاره به 
کمیته امداد  تخفیفات پیش بینی شده برای مددجویان 
امام)ره( و بهزیســــتی بیان کرد: مددجویــــان عزیز این دو 
نهاد از شــــریف ترین مردمان می باشند و رعایت حال آنها 
در همه حال برای مســــؤولین الزم اســــت بر این اســــاس 
شــــهرداری شیرین ســــو بــــرای مددجویــــان، معافیت 100 
درصدی عوارض ســــطح شهری ســــال جاری و تخفیفات 

ویژه برای عوارض معوق در نظر گرفته است.
موســــوی ادامــــه اداد: همچنیــــن در صورت اخــــذ پروانه 
ســــاختمانی به نــــام مددجوهای بهزیســــتی افــــراد مذکور 
از تخفیــــف 100 درصدی کارکــــرد ماشــــین آالت عمرانی در 

ساخت واحدهای مسکونی بهره مند می شوند.
موســــوی در ادامه به کلیات تعرفه مصوب عوارض محلی 
و بهای خدمات شهرداری در سال 1400 پرداخت و گفت: 
شــــرایط اقتصــــادی و اجتماعی شــــهروندان در نظر گرفته 
شــــده و در ســــال آینده افزایشــــی در تعرفه هــــا نخواهیم 

داشت.
بــــه گفته موســــوی با توجه به شــــرایط حاکم بــــر جامعه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و وجود تحریم های ظالمانه در 
راستای همراهی و مســــاعدت قانونی مسؤولین با مردم 
به طور کلی رویکرد دفترچه تعرفــــه عوارض محلی و بهای 
خدمات شهرداری افزایشی نیســــت و با نگاه عادالنه و با 

رعایت انصاف تنظیم و مصوب شده است.

وی ادامــــه داد: منابــــع درآمــــدی شــــهرداری ها در قانــــون 
مشــــخص اســــت و عمدتا از محل اخذ عــــوارض و بهای 
خدمات تأمین می شود که درآمدهای حاصله نیز با اجرای 
پروژه های مختلــــف عمرانی، خدمات شــــهری و... به خود 
شهروندان برمی گردد و موجبات توسعه شهری را فراهم 

می آورد.
به گفتــــه موســــوی امــــروزه مشــــکالت و نارســــایی های 
مالی برای اداره امور شــــهری از ملموس ترین مشــــکالت 
شهرداری هاســــت با این وجود رعایت حال مردم و درک 
شــــرایط اقتصادی خانواده ها نیز حائز اهمیت بوده و باید 

مورد توجه قرار گیرد.
موســــوی ضمن اشــــاره به معافیت هــــای دفترچه تعرفه 
عوارض و بهای خدمات در سال 1400 بیان داشت: تعرفه 
بهای خدمات شــــهرداری عالوه بر افزایشــــی نبودن حتی 
در برخــــی از موارد نیز تخفیفاتی را برای شــــهروندان در نظر 

گرفته است.
موســــوی ضمن تأکید بر نقش معلمــــان و فرهنگیان در 
اعتالی فرهنگ شهر و تربیت آینده سازان افزود: در سال 
آینده و به مناسبت گرامیداشت مقام معلم و بزرگداشت 
هفته معلم فرهنگیان عزیــــز در صورت اقدام به پرداخت 
عوارض سطح شــــهری در سه ماهه اول ســــال از تخفیف 
50 درصدی در عوارض ســــطح شهری در همان سال و 25 

درصد در عوارض معوق بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: تمامی شــــهروندان نیز در صورت پرداخت 
عوارض کســــب و پیشه در نیمه اول ســــال از تخفیف 50 
درصدی ســــالجاری و 25 درصد عــــوارض معوق بهره مند 

خواهند شد.
شــــهردار شیرین ســــو در ادامــــه ضمن اشــــاره بــــه نقش 

شهروندان در زیباســــازی شهر بیان داشــــت: شهرداری 
به منظور تشویق و جلب مشــــارکت عمومی شهروندان 
جهت حفــــظ و زیبایــــی شــــهر چنانچه مالکیــــن امالک و 
اراضی واقع در محدوده قانونی شــــهر تا پایان شهریورماه 
1400 نســــبت به تکمیل نمای ســــاختمان خود بر اساس 
الگوی پیشنهادی شهرداری اقدام نمایند از جایزه خوش 
حســــابی به میزان 100 درصد عوارض سطح شهر سالیانه 
اتمام نماســــازی و 50 درصد عوارض معــــوق و ملک خود 

بهره مند می شوند.
موسوی ادامه داد: تمامی شهروندان که از یکم تا 30 شهریور 
ماه اقدام به دریافت پروانه ســــاختمانی نمایند به میزان 25 
درصد از تخفیف عوارض پروانه ساختمانی بهره مند شده و 
همچنین افرادی که مشــــمول جریمه ماده صد شده اند اگر 
جریمه خود را ظرف ده روز پرداخت نمایند به میزان 25 درصد 

عوارض ساخت از تخفیف بهره مند می شوند.
شهردار شیرین ســــو گفت: تمامی شهروندان در صورت 
پرداخــــت عوارض خود تا پایان اردیبهشــــت ماه به میزان 
30 درصــــد عوارض ســــال جاری تــــا پایان شــــهریور ماه به 
میزان 20 درصد عوارض ســــال جــــاری از تخفیف عوارض 
ســــطح شــــهری و کســــب و پیشــــه و پروانه ســــاختمانی 

بهره مند خواهند شد.
وی در پایــــان اظهــــار کــــرد: تمام تــــالش شــــهرداری برای 
رفاه و آســــایش شــــهروندان اســــت و ارائــــه تخفیفات به 
مناســــبت های مختلف و اقشــــار مختلف مردمی نشان 
از حســــن نیت این نهاد محلی دارد بنابراین انتظار داریم 
شــــهروندان نیز نســــبت به توســــعه و آبادانی شهر خود 
حساس باشند و با پرداخت به موقع عوارض شهرداری را 

در ارائه خدمات بهتر و شایسته مردم یاری نمایند.

ثبت ملی 6 اثر فرهنگی ناملموس نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســــتی و گردشــــگری شهرســــتان نهاوند گفت: 
با ثبت مهــــارت کلواپزی نهاونــــد تاکنون 6 اثــــر فرهنگی 
ناملموس این شهرســــتان در فهرســــت آثار ملی به ثبت 

رسیده است.
به گزارش هگمتانه، محسن جانجان اظهار کرد: با توجه به 
قدمت تاریخی و فرهنگی نهاوند این شهرستان دارای آثار 
زیادی در زمینه های تاریخی و طبیعی اســــت که به صورت 
ملموس و ناملموس هســــتند و تاکنون نزدیک به 100 اثر 

آن ثبت آثار ملی شده است.
وی ثبــــت آثار فرهنگــــی ناملموس را عاملی بــــرای حفظ و 
حراســــت از آئین و ســــنت های فرهنگی اعصار گذشــــته 
عنوان کــــرد و گفــــت: عناصــــر فرهنگی، آیین و رســــومی 
هستند که بیش از هر چیز از درون، نیت و عمق فرهنگ 
یک قوم و ملیت خبر می دهند و آشــــنایی با آنها می تواند 

شناخت بسیار خوب و مطلوبی به افراد بدهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
آثار ناملموس  شهرســــتان نهاوند اظهار کرد: ثبت ملــــی 

، ماندگاری و معرفی هرچه  می تواند موجب آشنایی بیشتر
بیشــــتر و بهتر فرهنگ هــــر منطقه شــــود بنابراین یکی از 
سیاســــت های مهم میراث فرهنگی، ثبت آثار ناملموس 

در فهرست آثار ملی است.
وی گفت: در این راســــتا طی ســــال های اخیــــر پنج میراث 
ناملموس در این شهرستان در فهرست آثار ملی به ثبت 
رســــیده که اخیرا با ثبت مهارت پخت کلوای ســــنتی این 

تعداد به 6 مورد رسیده است.
جانجــــان اظهار کرد: آثار ناملموســــی که تــــا کنون به ثبت 
رســــیده اند شــــامل لهجه و گویش نهاوندی، آئین چهل 
منبران که در ماه محرم برگزار می شود، مهارت پخت آش 
بادمجان، مهارت پخت آش ورکوازو خمیر سنل هستند 
که از ســــنت های آئینی و فرهنگی شهرســــتان محسوب 

می شوند.
وی در رابطه با آخرین اثر ناملموس این شهرســــتان که به 
تازگی به ثبت آثار ملی رســــیده است گفت: کلوای سنتی 
نهاوند یکی از شیرینی های معروف این شهرستان است 

که بسیار خوشمزه و با عطر مخصوص هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســــتی و گردشگری 
آئیــــن کلواپزی یکــــی از نمونه های  نهاوند با بیــــان اینکه 
بارز آئین هایی اســــت که دو مؤلفه شــــادی آفرینی و اتحاد 
و همدلــــی را در بیــــن خانواده ها ایجاد کرده اســــت افزود: 
مردم نهاوند در ایام نوروز از چند روز به عید مانده شــــروع 
به پخــــت این نان می کردنــــد و در دید و بازدیدهــــا با آن از 
میهمانان پذیرایی می کردند و عالوه بر آن در گذشــــته ها 
این نان به عنوان پیشکش برای تازه عروسان و دختران 

خانواده فرستاده می شد.
وی گفــــت: در شهرســــتان نهاوند حــــدودا 210 اثر تاریخی 
و فرهنگی وجــــود دارد که تاکنون تعــــداد 100 اثر از آنان به 
ثبت آثار ملی کشور رسیده که مهمترین آن ها عبارت اند 
 ، از حمــــام حاج آقا تراب، موزه شــــهدا، مســــجد جامــــع بازار
تپه گیان، قلعه ســــام گبری در روســــتای بابا قاســــم، بازار 
سرپوشــــیده و ســــنتی و آســــتان شــــاهزاده محمــــد)ع(، 
)ع(، مســــجد حاج  امــــام زاده ابراهیــــم)ع(، امــــام زاده جعفر
خدارحم، موزه فرهنگ و تاریخ و ده ها آثار دیگر که همگی 

سبب رونق گردشگری در شهرستان شده اند.

مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری همدان:

تالش برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و بدون عیب و نقص 
در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر کل دفتر سیاســــی، انتخابات و تقســــیمات کشــــوری استانداری 
همدان در مراسم تودیع و معارفه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و بخشدار مرکزی شهر بهار با بیان 
این مطلب که گرچه شهرستان بهار از لحاظ وسعت جغرافیایی کوچک است ولی به لحاظ برخورداری 

از ســــرمایه های اجتماعی، غنی اســــت، اظهار کرد: کشــــاورزان شهرســــتان بهار در عرصه کشــــاورزی 
پیشتازترین مردم در کشور هستند.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، ابوالقاسم الماســــی افزود: در آستانه 3 انتخابات مهم در حوزه انتخابیه 
بهار و کبودرآهنگ قرار داریم که باید کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه به صورت شبانه روزی 

تالش کنند تا شاهد انتخاباتی با شکوه و بدون عیب و نقص در شهرستان بهار باشیم.
در ادامه فرماندار بهار گفت: مردمان شهرستان بهار به زیباترین شکل ممکن در عرصه های فرهنگی 
هنری نیز مرد میدان عمل هســــتند تا جائی که در هیچ جای دنیا هیچ منطقــــه ای وجود ندارد که 85 

درصد مردمانش به یک شــــغل پایدار اشتغال داشته باشند از این بابت است که این شهرستان در 
گردش چرخه اقتصادی استان همدان نقش بسزایی را ایفا می کند. وی با بیان این مطلب که خدمت 
در شهرستان بهار برای هر مسؤولی یک فرصت مناسب در راستای خدمت به مردم و نظام جمهوری 
اسالمی به شمار می رود گفت: مسؤولین این شهرستان باید از ظرفیت های موجود در این منطقه در 

راستای توسعه، پیشرفت و رفع مشکالت موجود در عرصه های مختلف استفاده کنند.
در پایان "محمد رضا شــــفیعی" به عنــــوان معاون برنامه ریزی و امور عمرانــــی فرمانداری بهار و "محمد 

سلطانی ابراهیمیان" به عنوان بخشدار مرکزی شهر بهار معرفی شدند.

افتتاح دهمین
پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی مالیر

پایــــگاه  دهمیــــن  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اورژانــــس پیــــش بیمارســــتانی شــــهری مالیــــر با 
اعتباری بالغ بــــر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان روز 
از  آیینی با حضور فرمانــــدار و جمعی  دوشــــنبه در 
مســــووالن محلی این شهرســــتان به بهره برداری 

رسید.
ژانــــس  اور رئیــــس  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
آییــــن  در  همــــدان  اســــتان  پیش بیمارســــتانی 
ژانس  اور پایــــگاه   60 گفت:  پایــــگاه  ایــــن  افتتاح 
و و بهــــره مندی  450 نیر شــــهری و جــــاده ای بــــا 
دســــتگاه  یــــک  آمبوالنــــس،  دســــتگاه   93 از 
آمبوالنس، یک بیمارســــتان صحرایی  اتوبــــوس 
همدان  اســــتان  در  بالگرد  یک  و  تختخوابــــی   30
وم  آمــــاده خدمت رســــانی در مواقــــع لز فعــــال و 

. هستند
 6 »حبیــــب معصومــــی« افــــزود: درهمیــــن ارتباط 
اورژانس دیگر شــــامل ســــه پایگاه شهری  پایگاه 
و ســــه پایگاه جاده ای نیز در سال آینده راه اندازی 
همدان  اســــتان  فعال  پایگاه هــــای  مجمــــوع  به  و 

شد. خواهد  اضافه 
این  احتســــاب  بــــا  مالیر  شهرســــتان  گفــــت:  وی 
10 پایگاه شــــهری و جاده ای اســــت  پایــــگاه دارای 
که ســــاختمان پایگاه جاده ای محور ســــد کالن در 
روســــتای آشــــمیزان نیز همزمان با هفته سالمت 
آینــــده تکمیل و به  در اوایل اردیبهشــــت ســــال 

می رسد. بهره برداری 
حســــین  جــــاده ای  پایــــگاه  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
150 میلیــــون تومــــان اعتبار با  بــــا  آبادناظــــم نیــــز 
از  اســــت،  ســــاخت  حــــال  در  خیریــــن  مشــــارکت 
اختصاص یک دســــتگاه آمبوالنس، یک دستگاه 
اتوبــــوس آمبوالنــــس و یــــک دســــتگاه اورژانس 

موتوری)موتورالنــــس( به مجموعه اورژانس مالیر 
برای ارایه خدمات به مصدومان حوادث در سطح 

داد. خبر  منطقه 
اســــتان  بیمارســــتانی  پیــــش  اورژانــــس  رئیــــس 
همدان ایجــــاد چند محــــل فرود بالگــــرد در نقاط 
 - مختلف این شهرســــتان به ویــــژه در محور مالیر
اراک و ســــد کالن را از دیگــــر برنامه هــــای بخــــش 
فوریت های پزشــــکی منطقه عنــــوان کرد و افزود: 
به دلیل همجواری بیمارســــتان امام حســــین)ع( 
مالیــــر یــــه ســــایت خنــــداب، در صــــدد راه اندازی 
این  در  هســــته ای  و  میکروبی  شــــیمیایی،  بخش 

هستیم. بیمارستان 
به گفته معصومی، تا ســــال 85 مالیر تنها 2 پایگاه 
تعداد  این  که  داشت  بیمارستانی  پیش  اورژانس 

است. یافته  افزایش  مرکز   10 به  اکنون  هم 
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مالیر نیز دراین 
بیمارســــتانی  پیش  اورژانــــش  مرکز  گفــــت:  آیین 
100 میلیــــون تومان تجهیز  شــــهری مالیر با اعتبار 
 2 و بازسازی شد و یک دســــتگاه آمبوالنس نیز با 
میلیــــارد تومان برای این پایــــگاه اختصاص یافت 
که بــــا راه اندازی این پایگاه تاخیر در امدادرســــانی 

می شود.. برطرف  شهر  از  نقطه  این 
»محســــن ترکاشــــوند« افــــزود: هفت هــــزار و 500 
مأموریت توســــط پایگاه های اورژانس شهرستان 
10 مــــاه نخســــت امســــال انجام شــــده  مالیــــر در 
کــــه 75 درصــــد مصدومــــان ایــــن مأموریت ها به 
بیمارســــتان امام حســــین)ع( و 25 درصــــد نیز به 
بیمارســــتان های مهر و دکتر غرضــــی انتقال داده 

اند. شده 
استان همدان دارای 23 پایگاه اورژانس شهری و 

اورژانس جاده ای است. 37 پایگاه 

تویسرکانی ها به ایستگاه قطار 
غرب کشور نزدیک تر می شوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویسرکان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: راه دسترسی میانبر و کوتاه 
برای رسیدن زودتر مردم این شهرستان به ایستگاه قطار 

بابا کمال تویسرکان ساخته می شود.
به گزارش هگمتانه، محمد مهدی مفتح اظهار کرد: اکنون 
طرح ساخت ایستگاه قطار بابا کمال تویسرکان در بخش 
ســــاختمان اصلــــی از 99 درصد و در مجمــــوع و با توجه به 
تاسیســــات جنبی از 90 درصد پیشرفت برخوردار است و 

انتظار می رود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
وی بیان کرد: یکی از دغدغه های مردم تویسرکان در این 
 زیاد شهر تویسرکان با ایستگاه قطار 

ً
زمینه فاصله نســــبتا

روستای بابا کمال است که به حدود 30 کیلومتر می رسد 
و برای حل این مشــــکل، ایجاد راه میانبر و کوتاه از مسیر 
روســــتاهای دارانــــی، بوســــتاندر و چند روســــتای دیگر در 

دستور کار قرار گرفته است.
مفتــــح تأکیــــد کــــرد: موقعیــــت جغرافیایی شهرســــتان 
تویسرکان سبب شده تا این شهرستان از راه های متعدد 
ارتباطی برخــــوردار نباشــــد و به همیــــن دلیــــل راه اندازی 
ایســــتگاه قطار در روســــتای بابا کمــــال تا پایان امســــال 
می تواند یــــک گام مؤثر و مهــــم در حوزه توســــعه راه های 

ارتباطی این شهرستان به شمار رود.
وی تصریــــح کرد: همچنین تعریض و ســــامان دهی جاده 
تویســــرکان به همدان از مســــیر گنجنامه نیز مورد توجه 
اعتباری و بودجه ای قرار گرفته و در آینده ای نه چندان دور 
مراحل اجرایی این طرح که موجب توسعه راه های ارتباطی 
شهرســــتان و کوتاه تر شــــدن قابل توجه زمان و مسافت 

دسترسی مردم به مرکز استان می شود نیز آغاز می شود.
این شهرســــتان در مجموع از 56 کیلومتر راه های ارتباطی 
شــــریانی و جاده ای و حدود 444 کیلومتــــر راه های درون 
شهرســــتانی برخوردار اســــت که نشــــان می دهد راه های 

ارتباطی برون شهری گسترده ای ندارد.
پس از آنکه در سال های قبل ساخت و گسترش راه آهن 
غرب کشــــور در مراحل اجرایی قرار گرفت، گرچه سخنانی 
از ایجاد یک ایســــتگاه قطار برای مردم تویسرکان به میان 
آمــــد اما در عمل چنین ایســــتگاهی در مرحله اجرا تعریف 

نشده و ردیف بودجه دریافت نکرده بود.
در سال های اخیر با مطالبات متعدد مردم و پیگیری های 

مســــتمر مســــؤوالن و بــــه ویــــژه مفتــــح، نماینــــده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی، ساخت و راه اندازی 
ایستگاه قطار بابا کمال تویسرکان دوباره به چرخه اجرایی 

بازگشت.
این طرح در سال های اخیر در روند پیشرفت و اجرای خود 
از فراز و نشــــیب هایی برخوردار بود و گاهی روند اجرای آن 

به دالیلی همچون کمبود اعتبارات مالی روبه رو می شد.
در عین حال اکنون این طرح توسعه ساز برای شهرستان 
تویســــرکان در آســــتانه بهره برداری قرار گرفتــــه و به گفته 
نماینــــده مردم تویســــرکان در مجلس ســــاختمان اصلی 
ایــــن ایســــتگاه از 99 درصد و با احتســــاب تأسیســــات و 
بخش هــــای جانبــــی در مجمــــوع از 90 درصد پیشــــرفت 

فیزیکی برخوردار است.
محمــــد مهدی مفتح نماینــــده مردم تویســــرکان در خانه 
ملت ابــــراز امیدواری کرده کــــه این طرح تا پایان امســــال 
راه اندازی شود و مردم بتوانند از این مزیت در حوزه حمل 

و نقل استفاده کنند.
ایــــن خبر خــــوب در حالی شــــنیده می شــــود کــــه راه های 
شــــریانی تویسرکان شــــامل جاده تویســــرکان به جوکار و 
تویسرکان به کنگاور نیز در سال های اخیر شاهد سامان 
دهی و چهار خطه شــــدن بودند اما طرح چهار خطه کردن 

آنها هنوز به صورت کامل به بهره برداری نرسیده است.
برای شهرستانی مانند تویســــرکان که گسترش صنعت 
از  تولیــــد  حــــوزه  ســــرمایه گذاران  جــــذب  و  گردشــــگری 
مهمترین راه های توســــعه و پویایی اقتصاد آن به شــــمار 
می روند، ســــامان دهی راه های ارتباطــــی از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
بیمارســــتان 154 تختخوابی شــــهید سلیمانی  نیاز  �

مردم تویسرکان را پاسخگوست
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی 
همچنین در بخــــش دیگری گفت: گام بلنــــد و اثربخش 
در مســــیر تحول حوزه بهداشــــت و درمان تویســــرکان با 
راه اندازی بیمارســــتان 154 تختخوابه شــــهید ســــلیمانی 

برداشته شد.
مفتح اظهار کرد: طرح ساخت بیمارستان شهید سلیمانی 
تویسرکان که از ســــال 87 مراحل اجرایی خود را آغاز کرده 
بود دچار کندی فزاینده ای در پیشــــبرد روند اجرایی خود 

بود و حتی کار به جایی کشــــید که اخبــــاری مبنی بر خروج 
این طرح از ردیف بودجه شنیده می شد.

وی افزود: از ســــال 92 که بنــــده به عنــــوان نماینده مردم 
تویســــرکان در مجلس شــــورای اســــالمی بــــه خانه ملت 
راه یافتــــم، بــــا پیگیری هــــای مســــتمر و هم افزایــــی دیگر 
مسؤوالن اجرایی و مرتبط شهرســــتان، این طرح از چرخه 
اجرایــــی خارج نشــــد وتــــداوم مراحــــل اجرایی، ســــاخت و 

تکمیل آن به نوعی تثبیت شد.
مفتح بیان کرد: همچنین پــــس از اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، شهرســــتان تویســــرکان بهره های خوبی از این 
طرح نصیبش شد و در مجموع 32 خانه بهداشت و مرکز 
جامع ســــالمت با هزینه کرد بیش از 14 میلیارد تومان در 

این شهرستان نوسازی یا بهسازی شد.
از  قبــــل  تــــا  تویســــرکان  شهرســــتان  کــــرد:  تصریــــح  وی 
بهره برداری رســــمی از بیمارســــتان 154 تختخوابه شهید 
ســــلیمانی از یک بیمارســــتان فعال برخــــوردار بود و یکی 
از دغدغه هــــای عمــــوم مــــردم ایــــن شهرســــتان تعطیلی 
)عج( پس از آغاز به کار بیمارستان  بیمارســــتان ولی عصر

شهید سلیمانی بود.
نماینده مردم تویســــرکان در خانه ملت با تأکید بر اینکه 
با پیگیری های مداوم مجوز رســــمی ادامــــه خدمات دهی 
)عج( اخذ شــــد و مردم تویســــرکان  بیمارســــتان ولی عصر
نبایــــد نگــــران تعطیلی این بیمارســــتان باشــــند گفت: با 

ارائه خدمات درمانی از ســــوی دو بیمارســــتان، گام بلندی 
در زمینه تحول در حوزه بهداشــــت و درمان تویســــرکان 

برداشته شد.
وی متذکر شــــد: براســــاس قانــــون و با توجه به تناســــب 
.آی" بــــه بیمارســــتان شــــهید  جمعیتــــی، دســــتگاه "ام.آر
سلیمانی تویســــرکان اختصاص نمی یافت اما با توجه به 
مطالبه مکرر مردم تویســــرکان، مجوز تأمین این دستگاه 
تشــــخیصی در حــــوزه درمــــان برای بیمارســــتان شــــهید 

سلیمانی در سال آینده نیز گرفته شد.
مفتح افزود: اکنون حوزه بهداشــــت و درمان تویســــرکان 
از زیر ســــاخت های خوب و قابل توجهی برخوردار شــــده 
و اکثــــر پزشــــکان متخصــــص مــــورد نیاز مردم مشــــغول 

خدمات رسانی به مردم شهرستان هستند.
ویژه  خانه هــــای  ســــاخت  از  تویســــرکان  مــــردم  اکنون 
درمان  کادر  و  پزشــــک ها  تأمین  و  پزشــــکان  اســــتقرار 
متخصــــص و الزم بــــرای خدمات دهی مؤثــــر به عنوان 
دو مطالبــــه مهــــم خــــود در مورد بیمارســــتان شــــهید 
 مرتفع سازی این 

ً
ســــلیمانی ســــخن می گویند که قطعا

از چشــــمان مســــؤوالن دور نمانده اســــت  دغدغه ها 
کرده  و نماینــــده مــــردم تویســــرکان در مجلس بیــــان 
کــــه تدبیرهای اجرایــــی الزم برای تأمین ایــــن موارد نیز 

است. شده  اندیشیده 
بــــه نقــــل از تســــنیم از ســــال 92 بــــه بعــــد اما بــــه دالیل 

مختلفی همچون افزایش تعداد تخت های بیمارســــتانی 
بیمارستان شهید سلیمانی تویسرکان از 96 به 154 تخت 
و افزایش برخی بخش های ویژه درمانی و البته ناکارآمدی 
یکی از پیمانکاران طرح و همچنین کمبود اعتبارات مالی 
به دلیل قرار نداشتن کشور در شرایط مالی مساعد، روند 
اجــــرای این طرح با کندی پیش رفــــت اما در نهایت در 23 
بهمن ماه امســــال به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور 
معــــاون درمــــان وزیر بهداشــــت و درمان توســــط رئیس 

جمهوری افتتاح شد.
به گفته مدیرکل اداره راه و شهرســــازی استان همدان به 
عنوان مجری بخش ســــازه ای بیمارستان 154 تختخوابی 
تویسرکان، این بیمارستان دارای 5 طبقه با اسکلت بتنی 
و 154 تخت با مســــاحت زیر بنا به میــــزان 17000 مترمربع،.

مساحت زمین به میزان 44000 مترمربع و همچنین دارای 
4 بلوک مجزا و قســــمت های الحاقی و تاسیســــات جنبی 

است.
تویسرکان  ســــلیمانی  شهید  تختخوابی   154 بیمارستان 
یک بیمارســــتان جنرال اســــت که به تمــــام تخصص های 
، بخش و منطقه است نظیر جراحی،  پایه که نیاز هر شــــهر
داخلــــی، زنان و زایمــــان و کودکان و نوزادان مجهز شــــده 
و از بخش های متنــــوع تخصصی و درمانــــی مانند ایزوله، 
 ، ل.دی.آر ، سی.تی.اسکن، آی.سی.یو، سی.سی.یو، آ دیالیز

فیزیوتراپی و آندوسکوپی برخوردار است.

5 عنوان کتاب دفاع مقدس 
در مالیر رونمایی شد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: آییــــن رونمایی از پنج 
عنــــوان کتاب بــــا موضوع شــــهدا و دفــــاع مقدس 
نوشته بانوی طلبه "لیال گودرزیان فرد" روز دوشنبه 
با حضــــور جمعی از مســــووالن اســــتانی و محلی در 

شهرستان مالیر برگزار شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، امــــام جمعه مالیــــر در آیین 
رونمایی از این پنج عنوان کتــــاب، افزود: رونمایی از 
کتاب شهدا که هر کدام یک مکتب و دایره المعارف 
هســــتند، لبیک به ندای رهبر معظــــم انقالب برای 

استخراج از گنج معارف است.
حجت االســــالم محمدباقر برقــــراری، تالیف کتاب 
را در حقیقت  درباره زندگینامه و شخصیت شهدا 
رونمایی از شــــهید و شــــهادت و یکی از مصادیق 
کامــــل زنــــده نگــــه داشــــتن یــــاد و خاطره شــــهدا 
دانســــت. وی تالیف کتاب با موضوع دفاع مقدس 
و شهدا توســــط این بانوی طلبه را حرکتی ماندگار و 
کاری زینب وار دانست و گفت: همانگونه که خون 
شهید از بین نمی رود، کتاب شهید و شهادت نیز از 

بین نخواهد رفت.
معاون اســــتاندار همدان و فرمانــــدار ویژه مالیر نیز 
در این آیین زنده نگه داشــــتن یاد و خاطره شهدا و 
خدمت به خانواده هــــای معظم ایثارگران و جانبازان 
را وظیفه عموم جامعه دانســــت و گفت: هر نقطه از 
شــــهر باید مزین به نام شهدا باشــــد تا نام و یاد آنها 

همواره زنده بماند.
قدرت اهلل ولدی افزود: آمادگــــی الزم برای حمایت از 
تدوین و انتشــــار کتاب  با مضامین دفاع مقدس و 

شهدا را داریم.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع مقدس 
اســــتان همدان نیــــز درایــــن آیین بــــا بیــــان اینکه 
قلــــم زدن در وادی شــــهدا، جبهه و دفــــاع مقدس، 
شــــجاعت و جرأت می خواهد، گفت: اگر شهدا روزی 
از تمام هســــتی، زندگی و دنیای خود گذشتند، امروز 
ایــــن از خودگذشــــتگی وظیفه ما را در قبال شــــهدا 

سنگین تر کرده است.
ســــردار مهدی ظفری تأکید کرد: امروز به جای غصه 
خــــوردن برای ســــردار شــــهید ســــلیمانی، باید مثل 
ایشــــان جهانی فکر کنیــــم و راه و مرام این شــــهید 

واالمقام را ادامه دهیم.
لیــــال گودرزیان فرد نویســــنده پنج عنــــوان کتاب با 
موضوع دفاع مقدس و شــــهدا نیز اظهار کرد: دوران 

دفاع مقدس برای ملت ایران یک ظرفیت است.
گودرزیان فرد بانوی طلبه مالیری برای نخســــتین بار 
پنــــج عنوان کتاب با موضوع "عباس حرم"، "شــــهید 
الکــــرخ"، "طلبه عشــــق"، "حــــس غریــــب پروانگی" و 
"عاشــــقانه تا حرم" را به رشــــته تحریــــر درآورده و پنج 
عنوان کتاب نیز با موضوع دفاع مقدس و شهدا در 

دست چاپ دارد.
در این آییــــن همچنین از خانواده شــــهیدان احمد 
روســــتایی، طلبه شــــهید محمدرضا یوسفی و رضا و 

علی اکبر عمادی تجلیل شد.
شهرســــتان مالیر یک هزار و 100 شــــهید واالمقام را 

تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

داماد مادرزنش را کشت

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرســــتان همــــدان گفت: وقــــوع یک فقــــره نزاع 
خانوادگی در شهرســــتان همدان منجر به قتل مادر 

همسر توسط داماد خانواده شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ »جمشید باقری« روز 
دوشــــنبه اظهار کرد: بروز اختالف در یــــک خانواده 
موجب مشاجره لفظی و درگیری میان مرد با همسر 
و مادرهمســــرش می شود که در جریان این درگیری 
داماد خانواده با ســــالح ســــرد همســــر و مادر وی را 

مضروب می کند.
وی افــــزود: هر دو مصــــدوم حادثه به مرکــــز درمانی 
منتقل می شــــوند که البتــــه مادر همســــر به دلیل 
شدن جراحات وارده در مسیر انتقال به بیمارستان 

جان خود را از دست می دهد.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان همــــدان با اشــــاره 
به اینکــــه وضعیت جســــمی همســــر قاتــــل که در 
بیمارستان بستری شده خوب است، گفت: متهم 
پرونده از صحنه جرم متواری شده و نیروهای پلیس 

در تالش برای دستگیری وی هستند.
سرهنگ باقری درباره علل و انگیزه بروز این حادثه، 
افــــزود: براســــاس شــــواهد و اظهارنظرهــــای اولیه، 
اختالف خانوادگی عامل بــــروز این درگیری منجر به 

قتل بوده است.

خبــر
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آقای عبداله شــعبانی با تســلیم یک برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک رزن مدعی است که یک جلد سند مالکیت 
ششدانگ به شماره چاپی 118397 سری الف سال 97 به شماره پالک ثبتی 
238 فرعی از 203 اصلی واقع در بخش 5 همدان حوزه ثبت ملک رزن قریه 
الله دان به شماره دفتر امالک الکترونیک 139720326008000891 ثبت 
رزن ســابقه ثبت دارد، به علت سهل انگاری از بین رفته است. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 و آیین نامه ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر 
کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد،  از تاریخ 
انتشــار این گواهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رزن مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی 
خود را تســلیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت واخواهی و عدم 
وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود، 

سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

حسینحیدری-مدیرواحدثبتیحوزهثبتملکرزن

آگهیدعوتبهافراز

م.الف 950

چون آقای محمدحســین گودرز احدی از وراث آقای محمداســمعیل گودرز به 
شماره ملی 3950139354 نام پدر محمداسمعیل مالک مشاعی )پنجاه ونه صدم 
شعیر( پالک 236 فرعی از 3871 اصلی بخش 1 نهاوند می باشد و برابر تقاضانامه 
شــماره 2004/ن/99 مورخ 99/11/13 تقاضای افراز مقدار مذکور را از این اداره 
نموده و پس از اســتعالم موافقت از شــهرداری نهاوند، به دلیل اینکه شهرداری 
در مهلت قانونی ســه ماه مقرر جوابی ارسال ننموده است این اداره گواهی عدم 
امــکان افراز را صادر می نماید و از آن جایی که متقاضی مدعی می باشــد که به 
بقیه مالکین مشــاعی دسترســی ندارد لذا به سایر افراد حقیقی و حقوقی که به 
هــر نحو خود را دارای حقی می دانند، ابالغ می گردد که در اجرای ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالک مشاع ماده 6 آئین نامه همان قانون چنانچه به عملیات افراز 
معترض می باشــند، اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار به دادگاه 
محل وقوع ملک تقدیم و گواهی مشــعر بر طرح دعــوی را اخذ و به اداره ثبت 
نهاوند تقدیم نمایند. در غیر اینصورت پس از ســپری شدن موعد مقرر نسبت به 

صدور گواهی عدم امکان افراز اقدام خواهد شد. 

محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند
محمدعلیجلیلوند-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنهاوند
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/28تاریخانتشارنوبتدوم:99/12/13

برابــر رأی شــماره 139960326005001196 - مــورخ 1399/11/11 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
حسین میری فرزند نبی بشماره شناســنامه 1940 و به شماره ملی 3961147051 
صادره از نهاوند در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231/44 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 3849 اصلی بخــش یک ثبت نهاوند واقع در بلوار شــهید حیدری، 
ســه راهی حســن آباد، کوچه شــهید قپانوری حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک 
رسمی شرکت فرهنگی ورزشی شجاعت تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

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

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 944

محمدرضاامینی-رئیسثبتاسنادوامالکمالیر
تاریخانتشارنوبتاول:99/11/13تاریخانتشارنوبتدوم:99/11/28

برابــر رأی شــماره 139960326006001657-1399/10/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجید رهام فرزند محمدحســین به شــماره شناسنامه 596 
صادره از مالیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 260 مترمربع قسمتی 
از پالک یک اصلی اراضــی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از  
مالک رسمی  آقای حیدر رهام محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

م.الف 421

  

کارکنان استانداری همدان شرکت تعاونی مسکن 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن استانداری همدان رأس ساعت 15:30 روز  سه شنبه مورخه1399/12/12 در محل 

نمازخانه استانداری واقع در ساختمان استانداری، طبقه همکف برگزار می شود.
کتبــًا معرفی نمایند. ضمنًا  کلیــه اعضــا )صاحبــان ســهام( دعوت به عمل می آیــد در موعد مقرر در مجمع فوق حضور بهم رســانیده و یا وکالی خود را  بدینوســیله از 
گهی به دفتر شــرکت واقع در  کثر تا 10 روز پس از انتشــار آ که تمایل به حضور به عنوان بازرس را دارند، درخواســت می شــود مدارک خود را حدا کلیه اعضاء محترم  از 

ساختمان استانداری طبقه زیرین تحویل نمایند.

که داوطلب شــرکت در انتخاب بازس تعاونی هســتند، می توانند جهت ثبت نام تا پایان وقت اداری مورخه 99/12/09 به دفتر شرکت  ضمنًا مؤسســات حسابرســی 
مراجعه نمایند.

کتبی هیأت مدیره و بازرس در مورد عملکرد سال 1398 گزارش   -1 
ح و تصویب صورت های مالی سال 1398 2- طر

3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال 1399
ح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء 4- طر

5- تعیین و تصویب حق الزحمه مدیرعامل و مدیران
ح و تصویب پاداش سالیانه هیأت مدیره 6- طر

7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس

گهــی دعوت  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دومآ نوبت 

کارکنان استانداری همدان حمید پورحسینی - رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن 

 دستور جلسه: 

28 بهمن 1399    شـــماره 4737 سه شـــنبه   

4
هگمتانه، گروه خبر همدان: با توجه به ساختارهای سیاسی حاکم 
در کشورهای مختلف، تعاریف گوناگونی از مفهوم شهرداری و نوع 
کارکــــرد آن وجود دارد و ارائه یک تعریف واحد و جامع در این زمینه 
کاری دشــــوار اســــت. اما به بیانی کلی، در جهان امروز، شــــهرداری 
نهادی عمومی، غیر دولتی، محلی و مستقل است که به عنوان 
مهمتریــــن جزء حکومت های محلــــی با ارائه خدمــــات گوناگون 
عمرانی، رفاهی و شهری به رفع نیازهای مردم پرداخته و در انجام امور 

از مشارکت شهروندان بهره می برد.
در دهه هــــای اخیــــر افزایش تمایل به شهرنشــــینی و بــــه تبع آن 
گسترش کالبدی شــــهرها باعث گردیده تا این نهاد مدنی روز به 
روز وظایف بیشتری را برعهده گرفته تا بتواند به نیازهای روز افزون 
شــــهروندان در بخش های عمران، محیط زیســــت، بهداشت و 
سالمت و بسیاری موارد دیگر پاســــخ مناسبی دهد. وظایفی که 
دولت ها و حکومت ها به شهرداری ها به عنوان دولت های محلی 
واگذار کرده تا خود بتوانند نقش مؤثرتری در سیاســــت گذاری ها 
و راهبری هــــای کالن ایفا کننــــد. به عبارت دیگر شــــهرداری ها که 
 به چند فعالیت خدماتی محدود 

ً
زمانی محدوده وظایفشان صرفا

می شد، اکنون می بایست با برنامه ریزی گسترده تری، رفاه فردی 
و اجتماعی را در شهر ها فراهم آورند. رفاهی که تحقق آن وابسته به 

انجام دامنه بسیار گسترده ای از اقدامات و فعالیت هاست.
با توجه به مباحث بیان شده وجود کارایی و اثربخشی مؤثر یکی از 
الزامات مهم در نهاد شهرداری هاست که بتواند تمامی اقدامات و 
منابع صرف شده را به درستی مدیریت کند، این مهم را می توان در 
منطقه یک شهرداری همدان مشاهده کرد به گونه ای که با تعامل 
مناسب با شهروندان که سرمایه اصلی نهادهای اجرایی هستند 
توانسته اســــت پروژه های مهمی را در تمامی نقاط این منطقه به 
اجرا بگذارد، در همین رابطه گفت و گویی را با مسعود دهبانی صابر 

مدیر این مجموعه ترتیب دادیم که با هم می خوانیم.
از مهم ترین اقدامات شــــهرداری منطقه یک می توان به  �

اجرای پروژه هایی همچون ســــایت موزه میدان امام)ره( و 
پوشش ســــقف تاالر قرآن اشــــاره کرد که طی سالیان اخیر 
علی رغم درخواست شهروندان به تاخیر می افتادند، درباره 

اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام توضیح فرمایید.
مسعود دهبانی صابر با بیان اینکه یکی از دالیلی که گردشگردان 
شــــهر همدان را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند ســــابقه 
تاریخی این شهر است، پروژه سایت موزه میدان امام )ره( نیز یکی 
از پروژه هایی است که این سبقه تاریخی را به خوبی به گردشگران 
نمایش می دهد و همین موضوع نشان دهنده اهمیت احداث 

سایت موزه است.
وی با اشاره به اینکه در تابستان موضوع احداث این سایت موزه 
به شهرداری منطقه یک واگذار شد گفت: طرح ها و برآوردهای الزم 
که برای اجرایی کردن این پروژه نیاز بود همگی به ســــرعت تهیه و 
تنظیم شدند و خوشبختانه در مدت کوتاهی توانستیم با برگزاری 
مناقصه پیمانکار این پروژه را با هزینه های جانبی پروژه با اعتبار صد 

میلیارد ریالی جذب کنیم.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفت: هم اکنون نیز پیشرفت 
فیزیکی پــــروژه را می تــــوان 20 درصد دانســــت و اقداماتی از قبیل 
اجرای کامل فوندانسیون کف و جای گذاری ستون های اصلی نیز 
صورت پذیرفته است و امیدواریم تا انتهای تابستان سال آینده 

بتوانیم این پروژه را به اتمام برسانیم.
دهبانی صابر بیان کرد: سالن اصلی تاالر همایش های بین المللی 
و قرآنی که در سال 95 به بهره برداری رسید متأسفانه به دلیل نبود 
پوشش سقف قابل بهره برداری نبود که در سال جاری با اعتبار 65 
میلیارد ریالی در بودجه منطقه یک قرار گرفت و عملیات عمرانی آن 
آغاز شد، پس از اجرای سازه عرقچین میانی پوشش این مجموعه 
با جنس گالوانیزه و کلزیپ نیز صورت پذیرفت و تا انتهای ســــال 

جاری شاهد تکمیل سقف این سالن خواهیم بود.
از اقدامات شاخص منطقه یک در سال اخیر می توان به  �

توسعه فضای سبز با اجرای پارک های محلی و فرامنطقه ای 
اشاره کرد، درباره اقدامات صورت پذیرفته بفرمایید.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان در پاسخ به این سؤال با بیان 
اینکه پروژه پارک والیت با اعتبار 90 میلیارد ریالی از ابتدای آبان ماه 
آغاز به کار کرده اســــت عنوان کرد: بخشی از این عملیات عمرانی 
که شامل دیوارچینی و تسطیح راه های دسترسی است تا انتهای 

سال به اتمام می رسد.
وی بــــا بیان اینکه فــــاز اول اجــــرای این پروژه احداث مســــیرهای 
دسترسی پارک و دیوارهای حائل می باشد افزود: با توجه به اینکه 
این پارک یک پارک کوهســــتانی اســــت تصمیم گرفته شــــد تا با 
کمترین دخالت در طبیعت و صدمه به محیط زیست عملیات 
اجرایی آن دنبال شــــود تا به عنوان یک پارک فرا منطقه ای پذیرای 

شهروندان و گردشگران از نقاط مختلف باشیم.
دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری همدان با اشاره به اینکه 
توسعه فضای سبز و کاربری های آن به دلیل تأثیرات مثبتی که بر 
محیط زیست و سالمت جسمی و روانی شهروندان دارد بسیار 
مهم است گفت: فضای سبز شهری بایستی متناسب با شرایط 

هر منطقه مــــورد توجه قرار گیرد که در همین رابطه با به کارگیری 
کارشناســــان متخصص و زبده تمامی معیارها، اســــتانداردها و 
ضوابط شهری در سطح شهرداری منطقه یک شناسایی و احصا 
شــــده اســــت و پروژه احداث پارک والیت به عنوان یک پارک فرا 
منطقه ای باعث جهش بزرگی در ســــرانه فضای ســــبز شــــهری 
خواهد شــــد، همچنین در یک ســــال اخیر از احــــداث پارک های 

محله ای نیز غافل نبوده ایم.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم در منطقه یک ایجاد فضایی 
مناسب برای تفریح و سرگرمی خانواده ها به همراه کودکانشان در 
فضای محله است عنوان کرد: در سال جاری عملیات اجرایی دو 
پارک نواری در خیابان شهیدان دیباج )هنرستان( و پل نیازمند آغاز 

شد که هم اکنون در مراحل پایانی به سر می برند.
دهبانی صابر بیان کرد: مساحت پارک نواری کمال آباد و منطقه 
شــــهیدان دیباج )هنرســــتان( هفت هــــزار مترمربع اســــت که 
با اعتبــــاری 130 میلیارد ریالــــی در حال اتمام اســــت و می تواند با 
افزایش سرانه فضای سبز شهروندان تأثیر به سزایی در سالمت 

جسمی و روانی آنها داشته باشد.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان همچنین از اجرای عملیات 
نهایی زیرسازی و پیاده رو سازی پارک نواری پل نیازمند خبر داد و 
گفت: این پارک مساحتی بیش از 10 هزار مترمربع دارد و با توجه به 
اینکه به موازات خیابان جهان نما است می تواند مسیر مناسبی 
برای پیاده روی شهروندان در تمامی ایام سال باشد، گفتنی است 

این پارک با اعتبار 140 میلیارد ریالی در حال انجام است.
شهرداری منطقه یک در سال گذشته توانست بیش از  �

117 هزار مترمربع پیاده رو سازی و استاندارد سازی معابر را 
پوشش دهد از عملکرد خود در سال جاری بفرمایید.

مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان در پاســــخ عنــــوان کرد: 
بیشــــتر  هرچــــه  گســــترش  و  رو هــــا  پیــــاده  استانداردســــازی 
استانداردسازی ها می تواند به داشتن یک شهر با شهروندانی 
ســــالم کمک کند و اگر بتوانیم حاکمیت پیاده رو ها بر ســــواره 
روها را افزایش دهیم شهری شاداب تر و با تعامالت اجتماعی 
بیشتر خواهیم داشت، امروزه موضوع کیفیت زندگی شهری 
یکی از مهم ترین مباحثی اســــت که مدیریت شهری برای ارتقا 

آن برنامه ریزی های گســــترده ای را انجام می دهد و سعی براین 
اســــت تا با تصمیم های درســــت شــــرایط خوبی را برای زندگی 

شهروندان ایجاد کنند.
وی گفت: در ســــال گذشــــته 117 هزار مترمربع پیاده روسازی در 
منطقه یک صورت پذیرفت در صورتی که در سالیان گذشته این 
عدد بیش از بیســــت هزار مترمربع نبوده است و در سال جاری 
نیز 152 میلیارد ریال بودجه برای استانداردســــازی پیاده روها در 
نظر گرفته بودیم، در استانداردســــازی پیاده رو ها تمامی ضوابط 
و قوانینی که در حوزه پیاده رو ســــازی ها مطرح می باشــــد رعایت 
شده است و می توان به استانداردهای مخصوص افراد کم توان 
جســــمی، سطح شــــیب بندی، نبود پله و دسترسی به کوچه ها 

اشاره کرد.
دهبانی صابر با بیان اینکه در ســــال جاری عملیات اســــتاندارد 
سازی پیاده رو خیابان بوعلی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به 
اتمام رسید گفت: در این پروژه با همکاری دستگاه های مختلف 
آب و فاضالب، برق و مخابرات تمامی زیرساخت ها به روز شد تا 

شاهد حفاری پس از اتمام پیاده رو سازی نباشیم.
وی همچنیــــن از اتمــــام عملیات پیاده روســــازی شــــانزده هزار 
مترمربعی در بلوار شهید احمدی روشن و بلوار شهید سلیمانی 
خبر داد که با این اقدام شــــاهد استانداردسازی معابر پیاده رو از 

بلوار شهید سلیمانی )بعثت( تا میدان شهید مدرس هستیم.
دهبانــــی صابر مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشــــاره به 
پروژه پیاده روسازی، مناسب سازی و جدول گذاری بلوار شهید 
اسالمیان عنوان کرد: این پروژه در راستای تسهیل عبور و مرور 

شهروندان همدانی مطابق با استانداردهای روز در حال ساخت 
اســــت، این پروژه که مســــاحت پیاده روســــازی آن نــــوزده هزار 
مترمربع اســــت و با اعتبار شصت و شش میلیارد ریالی در حال 
انجام اســــت تمامی ضوابط و قوانینی که در حوزه پیاده رو سازی 
مطرح باشند رعایت شــــده اســــت و می توان به استانداردهای 
مخصوص افراد کم توان جسمی، سطح شیب بندی، عدم وجود 

پله و دسترسی به کوچه ها اشاره کرد.
مدیر منطقه یک گفت: پیاده رو سازی های مربوط به این پروژه نیز 
به اتمام رسیده است و در حال حاظر عملیات احداث رفوژ وسط 
آن در حال انجام اســــت کــــه در مدتی کوتاه تحویل شــــهروندان 

خواهد شد.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان دیگر پروژه های پیاده رو سازی 
در این منطقه را استانداردســــازی معابر در کوی شــــهید مدرس، 
بهســــازی معابر کوی دره مرادبیگ با اســــتفاده از مصالح محلی، 
شــــکریه، کمال آباد، بین النهرین، کوی خاتم و خیابان استادیوم 

عنوان کرد.

یکی از نقاط قوتی که در یک سال در مدیریت شهرداری  �
منطقه یک وجود داشته است موضوع پرداختن به ورزش 
و جوانان اســــت که ظاهرا اقدامات مناسبی در این زمینه 
صورت پذیرفته اســــت، درباره اقدامــــات صورت پذیرفته 

بفرمایید.
مدیر منطقــــه یک در این باره با بیان اینکه یکی از رســــالت های 
مهــــم شــــهرداری در حوزه هــــای فرهنگــــی ورزشــــی توســــعه 
زیرساخت ها برای شــــکوفایی نسل جوان است گفت: رویکرد 
این منطقه افزایش هرچه بیشــــتر زیرســــاخت های ورزش های 
مختلف در منطقه یک است به طوری که شهروندان در محالت 

خود بتوانند از آن بهره ببرند.
وی ادامه داد: در طی یک سال اخیر پروژه هایی همچون احداث 
زمین ورزشــــی فوتبال در پارک الله و محله دره مرادبیگ، احداث 
زمین ورزشــــی بدمینتون بوســــتان ارم، بازســــازی زمین ورزشی 
فوتبال بوستان مردم، همچنین احداث زمین ورزشی بسکتبال 
در بوســــتان مردم که تا انتهای ســــال جاری به اتمام می رســــد و 
خریداری و جای گذاری میزهای شطرنج و پینگ پونگ موید این 

امر است.
دهبانی صابر گفت: مجموعه شهدای شهرداری که زمین ورزشی 
باشــــگاه شــــهرداری همدان اســــت و بســــیاری از جوانان شهر 
همدان به دنبال شــــروع ورزش قهرمانی از این باشگاه هستند 
در طی سالیان اخیر کیفیت مناسبی نداشت و با توجه به نگاه 
این منطقه به توسعه زیرساخت های ورزشی تصمیم گرفته شد 
تا عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی در این مجموعه را آغار 

کنیم.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان عنوان کرد: عملیات اجرایی 
این پروژه 5 هزار مترمربعی از ابتدای آذر ماه با اعتبار 53 میلیارد 
ریالی آغاز شــــده اســــت و هم اکنون عملیات خاک برداری آن به 
پایان رســــیده است، که پس از آن عملیات بتن ریزی و الیه های 

زهکش اجرا خواهد شد.
وی با بیــــان اینکه برای اولین بار در شــــهر همدان از سیســــتم 
فیلترینگ در اجرای این چمن مصنوعی استفاده می شود گفت: 
سعی شده است تا با استفاده از زهکشی کامل و اجرای بهترین 
کیفیت چمن مصنوعی شاهد رشــــد و ترقی ورزش قهرمانی در 

شهر همدان باشیم.
دهبانی صابر همچنین از احداث یک ســــاختمان چند منظوره 
در کوی شــــهید مدرس خبر داد و گفت: این پروژه که اعتبار 67 
میلیارد ریالی دارد به درخواست شــــهروندان ساکن در محله و 
، آغاز به کار  با هدف فرهنگی ورزشــــی و محل عرضه میوه و تره بار
کرده اســــت و امیدواریم با تحویل آن در ســــال شاهد استقبال 

شهروندان محله از آن باشیم.
با گذر از میادین و خیابان هایی که در منطقه یک وجود  �

دارد می توان به راحتی دریافت که شــــهرداری منطقه یک 
اهمیت زیادی را برای کیفیت فضای شهری قایل است در 

این باره بفرمایید.
دهبانی صابر در این رابطه با بیــــان اینکه ارتقای کیفیت فضای 
شــــهری و فضاهای ســــبز یکــــی از مهم ترین درخواســــت های 
شــــهروندان محســــوب می شــــود کــــه ایــــن مهــــم در اولویت 
برنامه هــــای شــــهرداری ایــــن منطقه قــــرار دارد تــــا رضایتمندی 
شهروندان حاصل شود، گفت: نورپردازی ها، آب و آب نماها نیز 
یکی از این موارد اســــت که چه در حالت سکون و چه در حالت 

پویا و روان باعث آرامش روح و روان انسان می شود.
دهبانی صابــــر با بیان اینکه در راســــتای ســــاماندهی ترافیکی، 
بهسازی و رسیدگی به فضای ســــبز میدان قائم)عج( از ابتدای 
تابستان ســــال جاری عملیات عمرانی با بودجه 7 میلیارد ریالی 
آغاز شده بود و همچنین اعتبار 2 میلیارد ریالی برای نورپردازی و 
آبنمای این میدان در نظر گرفته شد که خوشبختانه با اتمام آن 

شاهد استقبال شهروندان از فضای به وجود آمده هستیم.
مدیر منطقه یک شــــهرداری همدان با اشــــاره به بازسازی کامل 
میدان جهاد نیز که هزینه 2 میلیارد ریالی در برداشت اذعان کرد: 
4 میلیارد ریال نیز برای آبنمای این میدان هزینه شد که توانسته 
اســــت با نورپردازی صورت گرفتــــه به ویژه شــــب هنگام جلوه 

ویژه ای به شهر ببخشد.
دهبانی صابر با اشــــاره به اینکه ســــاخت چند آبنمــــای دیگر در 
نقاطی همچون میدان شــــریعتی، پارک نرگس، پیاده راه  بوعلی، 

میدان بیمه، جنب شــــهرداری آرامگاه بوعلی و بوســــتان ارم نیز 
صورت پذیرفته اســــت عنوان کرد: طی یک سال گذشته رقمی 
بالغ بر 10 میلیارد در بودجه شهرداری منطقه یک صرف ساخت 

آبنماهای مختلف شده است.
وی ادامــــه داد: همچنین از دیگر پروژه هــــای نورپردازی می توان 
به نورپردازی در خیابان شــــهید مصیب مجیدی و خواجه رشید 
اشــــاره کرد که عملیات اجرایی آنها به تازگی پایان یافته اســــت و 

شهروندان نیز استقبال خوبی از آن داشته اند.
در ابتدای ســــال جــــاری یکــــی از بزرگ تریــــن پروژه های  �

تملک و بازگشایی معبر در بلوار شهید فهمیده صورت 
پذیرفت، این پروژه در چه مرحله ای قرار دارد؟

مدیــــر منطقه یک شــــهرداری همدان در این بــــاره با بیان اینکه 
هزینه تملک ســــاختمان بلوار شــــهید فهمیده کــــه دارای 33 
واحد مسکونی و تجاری بود بالغ بر 350 میلیارد ریال بود افزود: 
عملیات تخریب و خــــاک برداری این پروژه طــــی یک ماه صورت 
پذیرفت و پس از اجرای ســــازه های نگهبان و فوندانسیون هم 
اکنــــون عملیات بتن ریــــزی طبقات مختلــــف آن در حال انجام 

است.
وی در ادامه افزود: این معبر به دلیل اینکه در مسیر گردشگری 
و هم چنین دانشگاه های شــــهر همدان قرار دارد از اهمیت به 
سزایی برخوردار است و می تواند راهگشای مشکالت ترافیکی 
ایــــن منطقه باشــــد. همچنین برای روان ســــازی هرچه بیشــــتر 
ترافیک این محدوده معبر بین خیابان پرستار و فرشچیان نیز 
عملیات تملک و بازگشایی آن با اعتبار 110 میلیارد ریالی صورت 

پذیرفت که هم اکنون نیز در دسترس شهروندان قرار دارد.
 با توجه به افزایش روزافزون خودروها و کمبود فضای  �

پارک حاشیه ای در خیابان ها آیا اقداماتی در جهت احداث 
پارکینگ ها داشته اید؟

دهبانی صابر گفت: لزوم احداث پارکینگ ها در شــــهر بر کسی 
پوشیده نیست و با احداث آنها مشکالتی که در حوزه شلوغی 
خیابان ها و ترافیک وجود دارد قابل حل شدن است، پیش بینی 
یک فضای مناسب و کارآمد برای ساخت پارکینگ در شهرها به 
ویژه کالنشهرها، عالوه بر اینکه زمان یافتن جای پارک مناسب را 
برای رانندگان کاهش می دهد و باعث صرفه جویی در زمان آنها 
می شــــود باعث ترافیک کمتر در خیابان ها و آسودگی و آرامش 

شهروندان می شود.
وی ادامه داد: در ســــال جاری مبلغ 110 میلیــــارد ریال بودجه برای 
ســــاخت پارکینگ های عمومی در نظر گرفته شــــده است که از 
مهم ترین آنها می توان به پروژه هــــای تملک و احداث پارکینگ 
( و پارکینگ ورزشگاه  خیابان خواجه رشــــید )پشــــت تاالر مرمر
شهدای شهرداری اشاره کرد. مطالعات آزمایش خاک، برآوردها 
و طراحی هــــای پروژه ها در حال انجام اســــت و به زودی عملیات 

اجرایی این پروژه ها نیز آغاز خواهد شد.

استان

ح کرد: دهبانی صابر مدیر منطقه یک مطر

شناخت مناسب نیازهای شهر
با هدف رضایت حداکثری شهروندان

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان:

رانندگان نفتکش، بازوان توانمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
جابجایی 2 میلیارد لیتر فرآورده توسط نفتکش های جاده پیما در منطقه همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر شــــرکت پخــــش فرآورده های نفتی 
منطقه همدان از جابجایی 2میلیارد لیتر از انواع فرآورده های نفتی توسط 
ناوگان حمل و نقل و نفتکش های جاده پیما در منطقه همدان خبر داد.

به گزارش هگمتانه، امین روستایی در نشستی با فعاالن این حوزه ضمن 
اعــــام این مطلب گفــــت: این مهم بــــا مجاهدت های راننــــدگان و عوامل 

دخیل در رساندن سوخت از مبدا به مقصد مصرف، ممکن شده است.
وی در این نشســــت کــــه 25 بهمن ماه جاری و با رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی و فاصله گذاری اجتماعی در تاالر اجتماعات منطقه برگزار شد 
رانندگان نفتکش و ناوگان حمل و نقل سوخت را بازوان توانمند شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی خواند.
وی ضمــــن قدردانی از فعالیت های تمامی تاشــــگران ایــــن عرصه، یادآور 
شــــد: حمل و نقل از جمله زیرساخت های توســــعه کشور است و تحقق 

این رخداد در گرو فعالیت های دلسوزانه و تاش رانندگان است.
روســــتایی از آمادگی منطقه برای ســــوخت رســــانی بی وقفه در زمســــتان 
جاری به مقاصد مصرف در استان همدان و استان های همجوار خبر داد.

مدیر شــــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان با اشــــاره به حمل 
روزانه مقادیــــر فراوانی از انــــواع فرآورده های نفتی بنزیــــن، نفتگاز و نفت 
ســــفید از انبار نفت ایثارگران به مقاصــــد مصرف ادامه داد: این منطقه با 

ظرفیت دریافت و ذخیره سازی مطلوب فرآورده های نفتی، همواره سوخت موردنیاز و 
بیشتر از آن را در انبارهای نفت ذخیره کرده و آماده خدمت رسانی است.

این مسؤول اظهار کرد: وظیفه خطیری بر عهده تاشگران این عرصه به ویژه رانندگان 
نفتکش ها بوده که امید است این سکان داران جاده ها با رعایت نکات ایمنی و توجه 
بیــــش از پیش به قوانیــــن راهنمایی و رانندگــــی، ضریب وقوع حــــوادث و خطرات را به 

حداقل برسانند.
بــــه نقل از روابط عمومی شــــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقــــه همدان، در ادامه 
این نشســــت، به پاس قدردانی از تاش های یک ســــاله این ناوگان، از شــــرکت های 
حمــــل و نقل و چند تن از رانندگان منتخب از ســــوی مدیرعامل شــــرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.

ک ثبتی 10/8955/11164  پروانه ســاختمان مســکونی به شــماره پروانه 208 و تاریخ صدور 90/07/06 و شــماره پال
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از  به آدرس:همدان، استادان به نام سعید و محمد رمضانی مقتدر مفقود 

یابنده تقاضا می شود آن را به شهرداری منطقه یک واقع در میدان امامزاده عبدا... تحویل نماید. ده
د ش

قو
مف
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5 ایران و جهان

موج چهارم کرونا وحشتناک خواهد بود
افزایش 15 برابری فوتی ها

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس یکی از بیمارســــتان های ریفرال پایتخت، نسبت به بروز موج 
چهارم کرونا در تهران هشدار داد.

محمد طالب پور رئیس بیمارســــتان سینا، در گفتگو با شــــبکه دو سیما، گفت: تاکنون سه موج را 
گذرانده ایم و زمانی که در بیمارســــتان شرایط را مشــــاهده می کنیم هم توان تیم درمان در حداکثر 

خود استفاده شده و هم ترس موج چهارم به مراتب بیشتر از موج های قبلی است.
وی ادامه داد: در مقایســــه آماری، در کشــــور آلمان روزانه 40 نفر به علت کرونا فوت می کردند، ولی 
االن با موج جدید ویروس به 1200 نفر در روز رسیده است که این شرایط خیلی وحشتناک است که 

گاهی و جدیت الزم را مردم نداشته باشند، ممکن است کشور را گرفتار کند. اگر آ
رئیس بیمارستان سینا افزود: میزان شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی به طور متوسط 5 برابر 
و مرگ و میر آن 3 برابر شــــده است، یعنی اگر موج چهارم اتفاق بیافتد، مرگ و میر ناشی از آن به 15 

برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشــــاره به اینکه نمونه های ویروس انگلیسی در کشــــور و تهران مشاهده شده است، ادامه 

داد: شیوع این ویروس جهش یافته می تواند منجر به موج خیلی وحشتناکی شود.
رئیس بیمارستان ســــینا گفت: ما تمام پیشگیری ها را با جدیت کامل برای تیم درمان بیمارستان 
در نظر گرفته ایم و فکر می کنم یک خطر بزرگ در کمین مردم اســــت که هوشــــیاری مردم می تواند 

موج چهارم را شکست دهد.

انعکاس
آغاز خریدهای شب عید و نگرانی از اوج گیری کرونا

خطیب زاده:

تعهدات طرف های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســــالمی ایران تصریــــح کرد: اگر تعهدات 
طرف های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی قطعا متوقف خواهد شد.
»ســــعید خطیــــب زاده« ســــخنگوی وزارت امــــور خارجــــه 
جمهوری اســــالمی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی 
بــــا خبرنگاران ضمــــن تشــــریح آخرین تحــــوالت در حوزه 

سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
خطیــــب زاده در ابتدای این نشســــت ضمــــن تبریک فرا 
رســــیدن ماه رجب، شــــهادت امام هادی )ع( را تســــلیت 

گفت.
 امیدواریم نتایج ســــفر گریفیتــــس به حل و فصل  �

بهتر موضوع یمن کمک کند
سخنگوی وزارت امور خارجه به سفر »مارتین گریفیتس« 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به تهران 
اشــــاره و بیان کرد: گفت وگوهــــا و رایزنی های خوبی درباره 
حل و فصل موضــــوع یمن انجام شــــد و امیدواریم نتایج 
این ســــفر به حل و فصل بهتر موضوع یمن که غم بزرگی 

برای منطقه است، کمک کند.
 سفر موفق رئیس قوه قضاییه به عراق �

وی سفر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه 
را جزو سفرهای بسیار موفق خارجی در این حوزه برشمرد 
و گفت: ایشــــان در چهار حوزه پیگیری روابط را داشــــتند، 
پیگیری شــــهادت ســــردار ســــلیمانی، مراودات سیاسی، 
مســــائل قضایــــی و کنســــولی و مالقات هــــا در بهتریــــن 
سطح و شرایط برگزار شــــد و از نظر وزارت امور خارجه یکی 
از موفق ترین ســــفرهایی بود که در این حوزه انجام شــــده 

است.
وی افزود: هم توافقات و سه سندی که امضا شد می تواند 

به ارتقای روابط کمک شایانی را داشته باشد.
خطیب زاده به ســــفر »علی اصغر خاجی« دســــتیار ارشــــد 
وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاســــی به دمشــــق و 
مالقات با بشــــار اســــد درباره ادامه پیگیــــری حل و فصل 

بحران سوریه اشاره کرد.
 سهل انگاری های جدی از سوی آژانس بین المللی  �

انرژی اتمی
وی در پاســــخ به ســــؤالی دربــــاره نامه جمهوری اســــالمی 
ایران به آژانس بین المللی انــــرژی اتمی در خصوص اصل 
محرمانگی اطالعــــات عنوان کرد: این اولین نامه ما نبوده 

است و ان شاءاهلل آخرین نامه ما باشد.
ســــخنگوی وزارت خارجه افــــزود: در خصوص همکاری ها 
با آژانس به عنوان نهاد فنی موضــــوع، نهایت همکاری را 
داشــــتیم. متأسفانه در گذشــــته چندین بار درز اطالعات 
صــــورت گرفتــــه اســــت. آژانــــس مســــؤولیت قطعــــی و 
مستقیمی نسبت به حفظ محرمانگی تمامی اسناد همه 

کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران دارد.

این دیپلمات ارشــــد کشــــورمان با بیان اینکــــه البته این 
اســــناد محرمانــــه هســــتند، یــــادآور شــــد: فعالیت هــــای 
هســــته ای ایران کامال شفاف اســــت و هیچ محل سؤالی 

نیست.
خطیــــب زاده افزود: متاســــفیم برخی ســــهل انگاری های 
جدی در اطالعاتی که به آژانس داده شــــده در گذشته رخ 
داده اســــت و برای یادآوری مســــؤولیت آژانس این نامه 

ارسال شده است.
 دولــــت کنونی بــــر رویه غلــــط دولت قبلــــی حرکت  �

می کند
ســــخنگوی وزرات امــــور خارجــــه در پاســــخ بــــه ســــؤال 
خبرنــــگاری در خصــــوص توئیت »آنتونــــی بلینکن« وزیر 
خارجــــه آمریکا مبنی بر اینکه دیپلماســــی اصولی تنها راه 
جلوگیری از دســــتیابی ایران به ســــالح هسته ای است، 
آمریکا با خودشان  اظهار کرد: تفسیر توئیت وزیر خارجه 

است.
خطیــــب زاده اضافه کرد: ایاالت متحده آمریکا متأســــفانه 
همچنان بر رویه غلط دولــــت قبلی حرکت می کند و آنچه 
امروز اتفــــاق می افتد با قبل از 20 ژانویــــه هیچ فرقی نکرده 
اســــت و همان فشــــار حداکثری و جنایــــت در حق ملت 
ایران و بــــا تحریم هــــای ظالمانه و در نظــــر نگرفتن حقوق 

بین الملل امروز هم ادامه دارد.
وی گفــــت: ایــــن حرف نیســــت که مــــالک نظر ماســــت. 
آمریکای کنونی همچنــــان هیچ فرقی بــــا دوران ترامپ در 
خصوص اعمال تحریم ها نکرده اســــت. این نقطه شرمی 
برای آنهاســــت که کارزار انتخاباتی خود را بر مبنای فاصله 
گرفتن از سیاســــت های گردنکشــــانه دولــــت ترامپ بنا 

گذاشته بودند.
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: سیاست اصولی یعنی 
بازگشــــت بــــه چندجانبه گرایی، اجرای تعهــــدات و اصالح 
مســــیر غلط و مهمتر از همه اگر فکر می کنند سیاســــت 
دولت قبلی شکست خورده از آن مسیر باز گردند و ایران 
هم همانطور که علنی گفته، پاســــخ مناســــب را به اصالح 

سیاست های آمریکا خواهد داد.
 تعهدات طرف هــــای برجامی تا هفته اول اســــفند  �

انجام نشــــود، اجــــرای شــــیوه نامه الحاقــــی متوقف 
خواهد شد

ســــخنگوی دســــتگاه دیپلماسی در پاســــخ به پرسشی 
دربــــاره اجرای بند ششــــم مصوبه مجلــــس در خصوص 
ســــوم  در  الحاقی  شــــیوه نامه  داوطلبانــــه  اجــــرای  توقف 
اســــفند ماه و اینکه آیا این اقدام تدریجی خواهد بود و به 
چه نحو انجام خواهد شــــد؟ اظهار کرد: مســــائل ریز فنی 
بهتر اســــت از ســــخنگوی ســــازمان انرژی اتمی پرسیده 

شود.
وی بیــــان کرد: در هفته اول اســــفند مطابق بررســــی های 
فنــــی، قطعا ایران اگر تا آن روز تعهــــدات طرف های مقابل 

انجــــام نپذیرفته باشــــد، دولت براســــاس قانون مصوب 
مجلس مکلف است اجرای داوطلبانه شیوه نامه الحاقی 

را متوقف کند.
خطیب زاده یادآور شد: این بدان معناست که این زمانبر 
نیســــت و هر روزی فرا برســــد می تواند به سرعت این اجرا 

متوقف شود.
خطیب زاده بیان کرد: این بدان معناست که نظارت های 
فراپادمانــــی متوقف می شــــود که نظارت هایی اســــت که 
ایران در چارچوب شــــیوه نامه الحاقی به صورت داوطلبانه 
پذیرفته بــــود و به معنی توقف تمامی نظارت ها نیســــت. 
ایران عضو پادمان اســــت و براســــاس تعهــــدات پادمانی 
خــــود بخشــــی از نظارت هــــا را نگــــه خواهد داشــــت چون 

متعلق به شیوه نامه الحاقی نیست.
ســــخنگوی وزارت خارجــــه تصریح کرد: همــــکاری ایران با 
آژانس بین المللی ادامه خواهد داشت و ایران طی نامه ای 
همه موارد را از قبل به اطالع آژانس خواهد رساند و تمامی 
این اقدامات ایران به ســــادگی برگشــــت پذیر هستند به 

شرطی که طرف های مقابل به تعهداتشان عمل کنند.
 فتوای مقــــام معظم رهبری در حرمت ســــالح های  �

هسته ای در جای خود باقی است
وی در پاســــخ به ســــؤال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره 
اظهارات »سید محمود علوی« وزیر اطالعات درباره برنامه 
هســــته ای ایــــران و اینکه اگر ایران به ســــراغ ســــالح اتمی 
برود، مقصر آنهایی هســــتند کــــه ایــــران را وادار به چنین 
کاری کردنــــد، تصریح کرد: موضع جمهوری اســــالمی ایران 
تغییر نکرده اســــت و این موضع بر صلح آمیز بودن همه 
فعالیت های هســــته ای اســــت و این موضع نیز تغییری 

نکرده است.
خطیــــب زاده اضافــــه کرد: فتــــوای مقام معظــــم رهبری در 
حرمت سالح های هسته ای و کشتار جمعی در جای خود 

باقی است.
 موشک جزو ابزار دفاعی ایران است �

وی در خصوص اظهارات ســــخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
مبنــــی بر اینکــــه آمریکا بــــرای جلوگیری از توســــعه برنامه 
موشــــکی ایران تالش زیادی را صورت می دهد، نیز گفت: 
هیچ کشــــوری در دنیا نیســــت کــــه درباره مصالــــح ملی و 
امنیت ملی خــــود مصالحه کند. ایران به عنوان کنشــــگر 
شــــناخته شــــده در صحنه بین المللی و کنشــــگر عقالنی 
در مــــورد امنیت ملی و منافع ملی خود با کســــی مصالحه 

نمی کند.
سخنگوی دســــتگاه دیپلماسی تصریح کرد: موشک جزو 
ابزار دفاعی ایران اســــت و برنامه موشــــکی ایران دفاعی و 
تدافعی اســــت. برجام موضوع دیگری است و برای حل و 
فصل یک بحران ســــاختگی در مــــورد فعالیت های صلح 
آمیز هســــته ای ایران در مسیر خودش در دست پیگیری 

است.

آیت اهلل رئیسی:

دِر زندان ها به روی مدعیان حقوق بشر باز است

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس قوه قضائیه ضمن 
انتقاد از ادعاهای دروغین حقوق بشری برخی کشورهای 
غربی گفت: ما آمادگی داریم درِ زندان های خود را باز کنیم 
، هر زندانی ای را که می خواهند در  تا مدعیان حقوق بشــــر
ایران، ببینند؛ مشــــروط به اینکه بگذارند ما هم هر زندانی 

را که در کشور آنها می خواهیم، ببینیم.
آیت ا... ســــید ابراهیم رئیســــی روز دوشــــنبه 27 بهمن در 
جلســــه شــــورای عالی قوه قضاییه اجرای عدالت را یکی از 
مصادیق قدردانی از حضور مــــردم در عرصه های مختلف 
دانســــت و گفت: مســــؤوالن در همه حوزه هــــا به ویژه در 
دســــتگاه قضایی باید در مسیر اجرای عدالت بکوشند و 

این مسیر به هیچ عنوان نباید دچار حاشیه شود.
آیــــت ا... رئیســــی با بیــــان اینکه تــــالش مســــؤوالن برای 
کنترل بازار به ویژه در شــــب عید و ایــــام نزدیک به انتهای 
ســــال موضــــوع بســــیار مهمی اســــت، تأکید کــــرد: مردم 
نباید در خرید کاالهای اساســــی و مورد نیاز خود، دغدغه 

قیمت های بازار را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تأکید بر لزوم مدیریت زنجیره 
تولید تا مصرف گفت: کنترل قیمت ها و مدیریت بازار که 
یکی از موضوعات مورد انتظار مردم اســــت باید به شکلی 
باشد که آحاد جامعه بدون دغدغه بتوانند نیازمندی های 

خودشان را تأمین کنند.
آیت ا... رئیســــی در بخش دیگری از ســــخنان خود به سفر 
هفته گذشته هیأت قضایی عالی رتبه ایرانی به عراق که با 
دعوت مســــؤوالن عالی قضایی این کشور صورت گرفت 
اشــــاره کرده و گفت: این سفر روشــــن کرد که بیش از هر 
زمان دیگری توطئه مســــتکبران بــــرای جدایی و اختالف 

ایران و عراق نقش بر آب شده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دلدادگی به نظام، 

انقــــالب و رهبری در میان مردم عراق مــــوج می زند، افزود: 
یکی از جلوه هایی که در ســــفر به عراق دیده شــــد آن بود 
که تمام مردم و مســــؤوالن عراقی نسبت به هدایت های 
رهبری و خدمات صادقانه سپاه اسالم توجه بسیار زیادی 

داشته و دارند.
آیت ا... رئیســــی افزود: تمام مردم و مسؤوالن عراقی دائما 
ایــــن نکته را گوشــــزد می کردند که آنهــــا هیچگاه خدمات 
شهید ســــلیمانی و همچنین خدمات ارزشــــمند ایران در 

مقابله با داعش و تکفیری ها را فراموش نخواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشــــان کــــرد: همکاری جمهوری 
اســــالمی ایــــران با مردم و مســــؤوالن عراق در شکســــت 
داعش و تکفیری ها، همواره در تاریخ و عصرها و نســــل ها 

باقی خواهد ماند.
آیت ا... رئیســــی در ادامه با اشــــاره به ظرفیت های بســــیار 
زیاد اقتصــــادی، اجتماعی و فرهنگی میــــان ایران و عراق، 
تأکید کرد کــــه همکاری صمیمانه دو ملــــت می تواند این 

ظرفیت ها را احیا کند.
آیت ا... رئیسی در ادامه با اشــــاره به طرح موضوع تسهیل 
زیــــارت زائران در ســــفر به عراق، از ســــازمان حــــج و زیارت 
کشورمان خواســــت که این موضوع را دنبال کند و خاطر 
نشــــان کرد: تســــهیل زیارت زائران و دلــــدادگان به وجود 
)ع(  مقدس حضرت اباعبداهلل الحســــین)ع( و ائمه اطهار
از نکات بســــیار مهمی بود که در سفر عراق به آن پرداخته 
شد و امیدواریم وعده عراقی ها در خصوص موضوع »لغو 
روادید« که مورد خواســــت جمهوری اسالمی ایران است 

انجام شود.
امیدواریــــم کیفر مجرمین، عامالن و مباشــــران در  �

ترور شــــهید سلیمانی و شــــهید ابومهدی مشمول 
مرور زمان نشود

رئیس دســــتگاه قضا در بخش دیگری از ســــخنان خود، 
مســــئله پیگیری پرونده ترور شهید ســــلیمانی و شهید 
ابومهدی را مســــئله امت اسالمی عنوان کرد و با اشاره به 
اقدامات مثبت طرف عراقی در زمینه پیگیری این پرونده، 
گفت: قرار شــــد همکاری دو کشور در این موضوع تا زمان 

حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
آیت ا... رئیسی با بیان اینکه عراقی ها برای پیگیری پرونده 
ترور شــــهیدان ســــلیمانی و المهندس مصمــــم و با اراده 
هستند، گفت: قرار شد همکاری طرف های ایرانی و عراق 
در موضوع تبادل اطالعات به ویژه در بخش هایی که نیاز 

به تحقیقات بیشتری هستند بیشتر شود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که کیفر مجرمین، عامالن و 
مباشران در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی نباید 
مشمول مرور زمان شود و همکاری دستگاه های قضایی 

ایران و عراق هر چه زودتر این پرونده را به نتیجه برساند.
آیت ا... رئیســــی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
برخی اقدامــــات، اطالعیه ها و بیانیه ها تحت عنوان »دفاع 
« که در گوشــــه و کنار جهان صادر می شود،  از حقوق بشر
اظهار کرد: من اخیرا از مقتل شــــهید ســــلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس آمده ام. چرا برخی کشــــورها و مجامع 
بین المللی که امروز احســــاس وظیفه می کنند نسبت به 
یک دیپلمات ایرانی یا یک زندانی اطالعیه بدهند، نسبت 

به تروریسم رسمی دولتی اظهار نظر نمی کنند؟
رئیس دســــتگاه قضا با اشــــاره به وضعیت کودکان، زنان 
و انســــان های بی گناه در یمن گفت: جای شگفتی است 
کــــه امروز هــــزاران کودک یمنــــی به خاک و خون کشــــیده 
می شــــوند اما کســــی اظهار نظر نمی کند. مگــــر کودکان و 
زنان یمنی که روزانه هزاران نفر از آنها از بین می روند، بشــــر 

نیستند؟
 هرکشــــوری مدعی اســــت در جریان کرونا به اندازه  �

ایران به زندانیانش مرخصی داده است، اعالم کند
آیــــت ا... رئیســــی با اشــــاره به آمار بســــیار بــــاالی مرخصی 
گفــــت:  کرونــــا  شــــیوع  دوران  در  کشــــورمان  زندانیــــان 
هرکشوری مدعی است در جریان کرونا به اندازه جمهوری 
اســــالمی ایران به زندانیانش مرخصــــی داده و به اندازه ما 
نسبت به زندانیان با رافت و مهربانی برخورد کرده است، 

اعالم کند.
رئیــــس دســــتگاه قضــــا تصریح کــــرد: مــــا آمادگــــی داریم 
درب هــــای زنــــدان هایمان را بــــرای دیدن هر کشــــوری در 
عالم که بخواهــــد درون آنها را ببیند باز کنیم مشــــروط بر 
اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده 
کردیم، داده شــــود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد 
شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق 

نادیده گرفته می شود.
آیت ا... رئیسی افزود: امروز آزادگان عالم، توجه غربی ها به 
حقوق انسان را باور نمی کنند و می دانند که این اقدامات 
غربی ها سیاسی اســــت و آنها حقوق بشــــر را دستاویزی 
برای فشــــار بر کشورهای مســــتقل و در حال توسعه دنیا 

در آورده اند.
رئیــــس دســــتگاه قضا با تأکید بــــر این نکته کــــه توجه به 
حقوق انســــان ها و زندانیان کــــه از آموزه های دین مبین 
اســــالم اســــت، همواره مورد توجه نظام جمهوری اسالمی 
ایــــران بــــوده و خواهد بــــود، خاطرنشــــان کــــرد: در قانون 
، توجه به حقوق انسان و  اساســــی و در رأس آن شــــرع انور
حقوق بشــــر جزو مبانی اصلی اســــت و اگــــر تخلفی هم در 
گوشه ای اتفاق بیفتد، بیش و پیش از هر کسی، سازوکار 

اداری کشور مدعی آن خواهد بود.

حمله پهپادی انصار اهلل 
به فرودگاه های جده و ابها

ســــخنگوی ارتش یمن از حمله پهپــــادی جدید به 
فرودگاه های جده و ابها در عربستان خبر داد.

در این حمله که صبح دوشنبه رخ داد، فعالیت این 
دو فرودگاه به مدت دو ساعت متوقف شد.

تأکید جانسون بر همکاری
 با آمریکا در خصوص ایران

نخســــت وزیر انگلیس تأکید کرد: ایران و تغییرات 
آب وهوایــــی 2 موضــــوع مهمی هســــتند که دولت 
لنــــدن و دولت جدید واشــــنگتن بر ســــر آن با هم 

همکاری خواهند کرد.

آمریکا پیام های روشنی 
درباره آمادگی برای بازگشت 

به برجام ارسال کند
وزارت خارجــــه روســــیه اعــــالم کــــرد: از واشــــنگتن 
بــــرای  آمادگــــی  از  روشــــنی  پیام هــــای  می خواهیــــم 
بازگشت به توافق هسته ای و لغو تحریم ها به ایران 

ارسال کند.
ما از تهران می خواهیم در چارچوب توافق هسته ای 

خویشتنداری و مسؤولیت نشان دهد.

حمله هکری به آمریکا، 
پیچیده ترین حمله در جهان

رئیس شــــرکت مایکروســــافت گفت: حمله هکری 
با اســــتفاده از شــــرکت فناوری ســــوالرویندز آمریکا 
با هدف نفــــوذ و هک نهادهــــا و آژانس های دولتی 
ایــــاالت متحــــده، بزرگتریــــن و پیچیده تریــــن حمله 

هکری بوده که تاکنون در جهان دیده شده است.

»آنگ سان سوچی« 
دادگاهی می شود

وکیل رهبر بازداشــــت شــــده میانمار اعــــالم کرد که 
»آنگ ســــان ســــوچی« قرار اســــت طی روزهای آتی از 
طریق ویدئو کنفرانس به دلیــــل اتهاماتی که ارتش 

این کشور علیه وی مطرح کرده دادگاهی شود.

واکنش اولیانوف به استقبال 
فرانسه از واکسن روسی

نماینده دائم روســــیه در ســــازمان های بین المللی 
اذعــــان کرد: این بســــیار خوب اســــت که شــــرکای 
اروپایــــی ما فهمیدند فقط در کنــــار هم می توانیم در 

جنگ علیه ویروس کرونا پیروز شویم.

ابوال در آفریقا 
بار دیگر قربانی گرفت

وزیر بهداشــــت گینه کوناکری اعالم کرد که چهار نفر 
در شــــیوع دوباره بیماری "ابوال" در این کشور پس از 

پنج سال، جان خود را از دست داده اند.
جان باختــــن این چهارنفر حکایت از شــــیوع دوباره 
بیماری ابوال دارد، بیماری که در بین سال های 2013 
تا 2016 در گینه شروع شــــد و جان 11 هزار و 300 نفر را 

گرفت.

مک فارلند: ترامپ قصد 
داشت بشار اسد را ترور کند

»کی تی مک فارلند« معاون ســــابق مشــــاور امنیت 
ملی آمریکا گفت: زمانی که ترامپ تصاویری از حمله 
با گاز ســــارین علیه غیرنظامیان را دید می خواست 

بشار اسد را ترور کند.
من گفتم شــــما نمی توانید این کار را انجام دهید، او 
گفت چرا و من در پاسخ گفتم این یک اقدام جنگی 

است.

تظاهرات مردم سوریه در 
حمایت از اسد و محکومیت 

اشغالگری آمریکا و ترکیه
شماری از ســــاکنان الحسکه و قامشــــلی با برگزاری 
تظاهراتــــی، ضمن اعــــالم حمایــــت از رئیس جمهور 
ســــوریه، تأکید کردند کــــه باید اشــــغالگری آمریکا و 

ترکیه پایان یابد.

دیدگاه روزنامه نگار عراقی 
در مورد سفر رئیسی به عراق

الجبــــوری روزنامه نــــگار عراقی در خبرگــــزاری براثا در 
یادداشــــتی نوشت: ســــفر آیت اهلل رئیسی به بغداد 
متفاوت از ســــفر های سابق مقام های ایرانی بود چرا 
که این نخستین سفر یک مقام ارشد ایرانی به عراق، 

پس از ترور سردار شهید سلیمانی بود.
ســــخنان آیت ا... رئیســــی، حقیقت دیدگاه ایران به 
روابــــط اســــتراتژیک بین تهــــران و بغــــداد، مواضع و 
رویکرد ثابت ایران در قبال سیاست های خصمانه 
آمریکا و فرآیند حل مشــــکالت و بحران ها و کاستن 

از تنش و بی ثباتی را نشان داد.

کوتاه از جهان

خروج سهام داران از بورس
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: در معامــــالت روز 
دوشنبه بازار ســــهام 717 میلیارد تومان پول حقیقی 

از بورس خارج شد.
دوشــــنبه  روز  معامالت  در   ، اقتصادنیــــوز گــــزارش  به 
بورس تهران شــــاخص کل با افت اندک 7 هزار و 306 

واحدی به رقم یک میلیون و 257 هزار واحد رسید.
شــــاخص هم وزن نیز 123 واحد رشــــد کرد و در سطح 
437 هزار و 225 واحدی ایســــتاد. همچنین شاخص 
کل فرابــــوس 84 واحد افــــت کرد و به رقــــم 17 هزار و 

731 واحد رسید.
سهم های تأثیرگذار بر شاخص �

شســــتا )شــــرکت ســــرمایه گذاری تأمیــــن اجتماعی(، 
فــــوالد )فــــوالد مبارکــــه اصفهــــان( و فــــارس )صنایع 
بازار  قرمزپــــوش  بــــزرگان  فــــارس(  خلیج  پتروشــــیمی 

هستند که بیشترین تأثیر را در افت شاخص دارند.
خروج پول حقیقی �

روز دوشــــنبه ارزش خالــــص تغییر مالکیــــت حقیقی 
به حقوقــــی کل بازار ســــهام 717 میلیــــارد تومان بود. 
در معامــــالت این روز بیشــــترین خروج پــــول حقیقی 
که ارزش تغییر مالکیــــت حقیقی  را شســــتا داشــــت 
به حقوقــــی آن 92 میلیارد تومان بود. پس از شســــتا، 
وســــپهر و ســــمگا بیشــــترین خــــروج پــــول حقیقی را 

داشتند.
رشد ارزش معامالت کل بازار �

ارزش معامالت کل بازار ســــهام در این روز به رقم 25 

هزار و 71میلیارد تومان رسید که از این میزان بیش از 
17 هزار میلیارد تومان به فرابورس اختصاص داشت. 
ارزش معامالت کل بازار نســــبت به روز یکشــــنبه 23 
درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش معامالت 
خــــرد 30 درصد کاهش یافــــت و به رقم 8 هــــزار و 114 

میلیارد تومان رسید.
عرضه و تقاضای بازار / رشد صف های فروش �

در پایان معامالت روز دوشنبه ارزش صف های خرید 
نسبت به روز  شــــنبه 12 درصد کاهش یافت و به رقم 
626 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز 
30 درصد افزایش یافــــت و هزار و 795 میلیارد تومان 

شد.
سپهر  مالی  ســــرمایه گذاری  شــــرکت  دوشــــنبه  وز  ر
ین صف خرید را داشت  ( بیشتر صادرات )وســــپهر
250 میلیــــارد تومانــــی در صــــدر  و بــــا صــــف  خریــــد 
 ، وســــپهر از  پس  گرفت.  قرار  بــــازار  تقاضای  جدول 
ســــیتا  و  طبــــس(  وده  پــــر ســــنگ  )زغــــال  کزغــــال 
صف  ین  بیشــــتر تامین(  ســــیمان  )ســــرمایه گذاری 

داشتند. را  خرید 
بیشــــترین صف فروش نیز به کلوند )صنایع کاشــــی 
الونــــد( تعلق داشــــت کــــه در پایــــان معامالت صف 
فــــروش 109 میلیارد تومانی داشــــت. پــــس از کلوند، 
اجتماعی(  تأمیــــن  ســــرمایه گذاری  )شــــرکت  شســــتا 
و کدمــــا )شــــرکت معدنــــی دماوند( بیشــــترین صف 

فروش را داشتند.

گام مهم وزارت جهادکشاورزی برای کاهش تخلفات 
در توزیع نهاده های دامی

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: مدیــــرکل دفتر بهبود 
تغذیه و جایــــگاه دام معاونت امــــور دام وزارت جهاد 
گفت: شــــاخص های ســــرک )10 درصد( و  کشــــاورزی 
کســــری )500 کیلوگرم( بــــرای هر کامیون در ســــامانه 

بازارگاه تعریف شده است.
فرهاد مشــــیرغفاری، مدیــــرکل دفتر بهبــــود تغذیه و 
جایگاه دام معاونت امور دام وزارت جهاد کشــــاورزی 
با بیــــان اینکه تخصیص ســــهمیه نهاده های دامی در 
سامانه بازارگاه بر اســــاس میزان عرضه، نوع فعالیت 
پرورشــــی، آمار جمعیــــت دام و طیور و شــــاخص های 
فنی تغذیــــه ای انجام می پذیرد گفت: بــــه طور طبیعی 
نهاده ها بــــه برخی واحدهــــای تولیدی کمتــــر از 10 تن 
تخصیــــص می یابد که بــــه منظور تســــهیل در فرآیند 
خرید و حمــــل این گونه محموله هــــا از مبادی ورودی 
ایــــن امکان در ســــامانه فراهم شــــده کــــه ذینفعان از 
طریــــق تشــــکل مربوطــــه و در قالب خریــــد به صورت 
واحد  چنــــد  تخصیصی  نهاده هــــای  )مجمــــوع  پکیــــج 
تولیدی( نســــبت به خرید و حمل سهمیه تخصیصی 

خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: به منظور ایجاد تناســــب بیشــــتر بین 
میــــزان خریــــد و تنــــاژ محموله هــــای ارســــالی از بنادر 
، شاخص های ســــرک )10 درصد( و کسری )500  کشور
کیلوگرم( برای هر کامیون در ســــامانه بازارگاه تعریف 
شده است و بیشتر از این ارقام قابل ثبت در سامانه 
دامی  نهاده های  فروشــــندگان  اینکه  ضمن  نیســــت 

آن هستند. موظف به رعایت 
مشــــیرغفاری توضیــــح داد: چون بار کامیــــون 15 تنی 
با لــــودر درون کامیون ریخته می شــــود اگر از 10 درصد 
این 15 تن بیشــــتر بار بزنــــد یا بیــــش از 500 کیلوگرم 

کسری داشــــته باشــــد تا تعیین تکلیف، قابل تسویه 
در ســــامانه بازارگاه نخواهد بود و این اقدام به منظور 

جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام شده است.
کید کرد: برای رفع مشکل عدم  این مقام مســــؤول تأ
امکان ثبت بارنامه های خارج از شــــاخص های باال که 
ناشی از عدم توجه برخی واردکنندگان به وجود آمده، 
هماهنگی های الزم با بانک کشــــاورزی به عنوان طراح 

و پشتیبان سامانه بازارگاه انجام شده است.
تعهدنامه کارخانجات خوراک آماده، تهیه شد �

مشــــیرغفاری در ادامه افزود: هم اکنــــون و در مرحله 
اول امکان تخصیــــص نهاده ها به کارخانجات خوراک 
طیور مهیا شده و ظرف چند روز آینده نهاده برای این 
واحدها در سامانه بازارگاه به صورت تنخواه بارگذاری 
می شود، در راستای توسعه تولید و مصرف کنسانتره 
دامی، تاکنــــون طی چنــــد مرحله ســــهمیه نهاده های 
دامی )جو، ذرت و کنجاله سویا( برای تولید کنسانتره 
مورد نیاز دامداران روســــتایی و عشــــایری به سازمان 

جهاد کشاورزی استان ها اختصاص یافته است.
وی اضافــــه کرد: پــــس از تخصیص ســــهمیه نهاده ها 
، محصــــول نهایی با  بــــه کارخانجــــات خــــوراک طیــــور
نظارت مدیریت جهاد کشــــاورزی شهرستان از طریق 
قیمت های  بــــا  مرغداران  بیــــن  مربوطه  تشــــکل های 

مصوب توزیع می شود.
کارخانجــــات  بــــرای  افــــزود  مســــؤول  مقــــام  ایــــن 
تعهدنامــــه ای توســــط واحــــد حقوقــــی وزارت جهــــاد 
کشــــاورزی تهیه شــــده اســــت که به بانک کشاورزی 
ارسال می شود تا به وسیله بانک در سامانه بارگذاری 
و با تکمیــــل این تعهدنامــــه توســــط کارخانجات، کار 

می شود. نهایی 

مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران:

ع سال 1400 شمسی آغاز قرن جدید نیست شرو
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: مرکز تقویم مؤسســــه 
ژئوفیزیک دانشــــگاه تهران اعالم کرد: شــــروع ســــال 
1400 شمســــی، بــــه معنــــای آغاز قــــرن جدیــــد هجری 

نیست. خورشیدی 
مرکــــز تقویم مؤسســــه ژئوفیزیــــک دانشــــگاه تهران 
اعالم کرد؛ بر اساس محاســــبات صورت گرفته شروع 
سال 1400 شمســــی، به معنای آغاز قرن جدید هجری 

نیست. خورشیدی 
معنای قرن یا ســــده، یکصد ســــال اســــت. هر تقویم 
یک مبدأ دارد و در عرف اولین ســــال هر تقویم ســــال 
یــــک محســــوب می شــــود. روز اول نخســــتین قــــرن 
هجری خورشــــیدی، جمعه 1 فروردین 1 و روز پایان آن، 

سه  شنبه 29 اسفند 100، است.
روز اول قــــرن دوم هجــــری خورشــــیدی، چهارشــــنبه 
1 فروردیــــن 101 و روز آخــــر آن، یک شــــنبه 29 اســــفند 
200، اســــت. قرن چهاردهم هجری خورشــــیدی، از روز 

چهارشــــنبه 1 فروردین 1301، آغاز شده و روز یک شنبه 
29 اسفند 1400 به انجام خواهد رسید.

بنابرایــــن، روز اول قــــرن پانزدهم هجری خورشــــیدی، 
دوشنبه 1 فروردین 1401 خواهد بود.
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ورزش6

استمداد سرمربی پاس
تکلیف "پاس" را روشن کنید!

اعالم  پاس  تیم  سرمربی  ورزش:  وه  گر هگمتانه، 
و  تیم  از  حمایت  عدم  پاس  اصلی  مشــــکل  کرد: 
عمل نکردن به وعده هایی اســــت که دادند اما 

وشــــن کنند. باالخره باید تکلیف تیم را ر
تکلیف  متأســــفانه  کرد:  اظهار  پاشــــازاده  مهدی 
ما مشــــخص نیســــت و خودمان هم نمی دانیم 
مســــؤوالن  بیفتــــد،  اتفاقــــی  چــــه  اســــت  قــــرار 
مدیرعامل  عهــــده  به  مشــــکالت  حل  می گویند 
باید  مســــؤوالن  می گوید  مدیرعامــــل  و  اســــت 

کنند. حمایت 
پاشــــازاده با بیان اینکه تا هفته چهارم بازیکنان 
و کادرفنــــی دریافتــــی نداشــــتند، تصریــــح کــــرد: 
10 درصد قراردادها پرداخت شــــد  هفته چهــــارم 
و قــــرار بود قبل از بازی با شــــهر بابک مقداری از 
قراردادها پرداخت شــــود که ایــــن اتفاق نیفتاد. 
حتــــی در بازی با تیم شــــهر بابک نمی دانســــتیم 
بــــازی می کنیم یا نــــه چراکه تا لحظــــه آخر هتل و 

بودند. نکرده  و  ر ز ر بلیت 
فنی  وضعیت  بــــا  رابطه  در  پــــاس  تیم  ســــرمربی 
این تیم، بیان کرد: ما یک تیم جدید با یکســــری 
تفکرات جدید ســــاختیم، در ســــه هفته گذشته 
خوبی  نتایــــج  و  کردیــــم  بــــازی  زیبایــــی  فوتبــــال 
آوردیــــم. از ابتدای فصل مشــــکالت  به دســــت 
ادامه  را  راهمان  ما  اما  بــــود  تیم  گریبان گیر  مالی 
دادیم و ســــه ماه اســــت بازیکنان به احترام من 

می کنند. بازی 
وی در رابطه با حواشــــی این تیم، بــــا بیان اینکه 
بچســــبانند  تیم  به  را  خــــود  می خواهند  افــــرادی 
افراد  اما مــــن اجازه نمی دهــــم، ادامــــه داد: این 
15 ســــال هم در  همیشــــه بــــوده اند و طــــی این 
ســــهیم  نبوده،  قبول  قابل  کــــه  پاس  تیم  نتایج 
هســــتند اما بــــه آنها می گویم االن کــــه به دنبال 
و  بدهــــم  انجــــام  را  کارم  بگذاریــــد  آمدیــــد،  مــــن 

باشم. داشته  آرامش 
کرد:  پــــاس در پایان خاطرنشــــان  ســــرمربی تیم 
مــــاه-  بهمــــن   27 -دوشــــنبه  بعدازظهر وز  دیــــر
به  می تواند  کســــی  هر  کردند.  تمریــــن  بازیکنان 
تیم کمک کند بر ســــر تمرین بیاید و با بازیکنان 

کند. صحبت 

اعزام تیم های کاراته مردان و زنان 
استان همدان 

به مسابقات لیگ برتر کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــر تیم هــــای کاراتــــه 
همدان از اعزام این تیم ها به مســــابقات لیگ برتر 

کاراته کشور خبر داد.
اهلل کــــرم شــــهگل مدیر تیم هــــای کاراته اســــتان 
همدان اظهارکــــرد: تیم های مــــردان و زنان کاراته 
بــــرای چهارمین ســــال  اســــتان همدان امســــال 
کشــــور حضــــور خواهند  برتــــر  لیــــگ  متوالــــی در 

داشت.
وی با اعــــالم زمان برگــــزاری این مســــابقات افزود: 
مســــابقات لیگ برتــــر کاراته کشــــور در دو بخش 
بانــــوان و مــــردان از ابتدای اســــفند ماه در ســــالن 

شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.
شهگل با اعالم رضایت از تشکیل تیم های استان 
همدان از کاراتــــه کاران بومی و جوان این اســــتان 
گفت:با توجه بــــه ظرفیت های ویــــژه ورزش کاراته 
در ســــطح اســــتان همدان به ویژه در شهرســــتان 
کبودرآهنــــگ کلیــــه اعضــــای تیم هــــای اعزامــــی از 
ورزشــــکاران و مربیــــان شهرســــتان کبودراهنــــگ 

هستند.
وی بــــا اشــــاره بــــه جایــــگاه رفیــــع شــــهدا در بیــــن 
کرد:بــــا  کشــــور اضافــــه  ورزشــــکاران و قهرمانــــان 
و  ورزشــــکاران  بــــا  شــــده  انجــــام  هماهنگی هــــای 
مســــؤولین ورزش اســــتان این تیم ها با نام سردار 
حاج حسین همدانی به مسابقات لیگ برتر کشور 

اعزام خواهند شد.
مدیر تیم هــــای کاراته اســــتان همدان بــــا تقدیر از 
مســــؤولین ورزش اســــتان عنــــوان کرد: امســــال 
شکر خدا به حمایت های دســــتگاه ورزش استان 
همــــدان و معاونت برنامه بودجه اســــتان دغدغه 

برای حضور در مسابقات کشور نخواهیم داشت.
وی در انتها با اعالم اســــامی کادر فنــــی این تیم ها 
خاطر نشــــان کرد:تیم بانوان با ســــرمربیگری فائزه 
ترکمان و فاطمه چاالکی به سرپرســــتی مریم همتی 
و تیــــم آقایــــان بــــه ســــرمربیگری ناصر ســــلطانی و 
سرپرســــتی محمد داودی در این مسابقات حضور 

خواهند داشت.

یاست  یک همدانی نامزد ر
فدراسیون دوچرخه سواری 

نظامیان جهان
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: محســــن ســــلگی دبیــــر 
فدراســــیون دوچرخه ســــواری ایران، نامزد ریاست 

دوچرخه سواری نظامیان جهان شد.
محسن سلگی از نهاوند، دبیر فدراسیون دوچرخه 
ســــواری ایــــران نامــــزد انتخابات دوچرخه ســــواری 

نظامیان جهان شد.
ســــلگی برای ریاســــت نامزد شده اســــت و اکنون 

ریاست آن را یک هلندی بر عهده دارد.
ســــلگی پیش از این عضو هیأت رئیســــه دوچرخه 

سواری نظامیان جهان بود.
تاریــــخ دقیــــق برگــــزاری انتخابات هنوز مشــــخص 
نیســــت اما اعالم شده اســــت که این انتخابات در 

سال 2021 برگزار می شود.

خبــر

شناگران همدانی 
از آب طال گرفتند

فدراســــیون  ملی  پایگاه  مربــــی  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
شنا، شیرجه و واترپلو در استان همدان گفت: شناگران 
همدانی در نخستین مســــابقه رسمی سال 99 موفق به 

کسب 11 نشان شدند.
جمال جنانی اظهار کرد: جام اریس اصفهان، نخســــتین 
مسابقه رسمی ســــال 99 بود که دو تیم شهدای غواص 
الــــف و شــــهدای غــــواص ب از اســــتان همــــدان در این 

داشتند. حضور  مسابقات 
وی با بیان اینکه شــــناگران همدانی که در قالب کاروان 
ســــردار شــــهید علیرضا شمســــی پور در این مسابقات 
شــــرکت کردنــــد، موفــــق به کســــب 11 نشــــان شــــدند، 
مطــــرح کرد: نشــــان آوران همدان در این مســــابقه مانی 
مهراد  یــــاری،  علیرضــــا  حیــــدری،  علیرضــــا  پاک صفــــات، 

محمدیان، بامداد شرفخانی و رامین وارسته بودند.
مربی تیم شــــهدای غواص الف با اشاره به اینکه در پایان 
این مسابقات، تیم شــــهدای غواص الف با کسب 255 
امتیــــاز نایب قهرمان این مســــابقات شــــد، بیــــان کرد: 

نتایجی که در این مســــابقات کســــب کردیم قابل قبول 
بود و به صورت کلی سربلند بیرون آمدیم.

وی در رابطه با شــــرایط بازگشایی اســــتخرها خاطرنشان 
کرد: ابالغیه ای از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــــکی به تمــــام ســــتادهای مقابلــــه بــــا کروناویروس 
استان ها ارسال شــــده و بر مبنای آن، تصمیم بازگشایی 

استخرها در اختیار استان ها است.
مســــؤول کمیته آموزش هیأت شــــنا، شــــیرجه و واترپلو 
بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  داد:  ادامه  همدان  اســــتان 
درنظــــر گرفته شــــده برای بازگشــــایی اســــتخرها نیازمند 
هزینه های ســــنگین اســــت و بــــه همین علت شــــرایط 

سخت می شود.
وی در رابطــــه با وضعیت دو شــــناگر همدانــــی حاضر در 
تمرین های  وضعیــــت  گفت:   ، کشــــور شــــنای  برتر  لیگ 
مانی پاک صفات و علیرضا حیدری که از اســــتان همدان 
در لیگ برتر شــــنا حضور دارند، خوب است و در مسابقه 

جام اریس رکورد خود را ارتقاء دادند.

مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نشسته بانوان

شکست همدان مقابل ذوب اصفهان
وه ورزش: در مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نشســــته بانوان ســــپاهان و ذوب  هگمتانــــه، گر

وزی رســــیدند. آهن برابر حریفان خود به پیر
در مرحلــــه نهایــــی هجدهمین دوره مســــابقات لیــــگ والیبال نشســــته بانوان ســــپاهان با 
نتیجه ســــه بر صفر هیأت هرمزگان را شکســــت داد؛ و تیم ذوب آهــــن اصفهان هم با همین 

وزی رســــید. نتیجه برابر هیأت همدان به پیر
شــــهید  شــــت  ا مید ا گر  ، ن ا نو با نشســــته  ل  لیبا ا و تــــر  بر لیــــگ  ت  بقا مســــا یــــی  نها حلــــه  مر
ر  ســــتو د مل  کا یت  عا ر با   ، نــــا و کر ملی  د  ســــتا ز  مجو ر  و صد با   ، نی ســــلیما ســــم  قا ســــپهبد 
ی  ر ا گز بر ل  حــــا ر  د ن  ســــیو ا ر فد لن  ســــا تیم  ر  چهــــا ر  حضــــو بــــا  و  شــــتی  ا بهد ی  لعمل هــــا ا

. ست ا
این دوره از رقابت های لیگ برتر والیبال نشســــته با حمایت قهوه بن مانو برگزار می شــــود.

همدان قهرمان مسابقات جودو یگان های ویژه نیروی انتظامی شد
هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات جودو یگان های ویژه 
نیروی انتظامــــی که به میزبانی شهرســــتان بهار از توابع 
استان همدان برگزار شد، با قهرمانی یگان ویژه پلیس 
، به کار  همدان و کسب سه نشــــان طال و سه نشان برنز

خود پایان داد.
رئیس هیأت جودو یگان های ویژه پلیس کشور گفت: 
مسابقات جودو یگان های ویژه ناجا در قالب رزمایش 
ارزیابی مهارت هــــای فردی و تیمی ورزشــــکاران یگان با 
حضور 60 ورزشــــکار از 15 استان در 10 رشته و به میزبانی 

استان همدان برگزار شد.
سرهنگ »محسن پناهی«با اشــــاره به اینکه مسابقات 
در اوزان 55- تــــا 100+ کیلوگــــرم برگزار شــــد، اظهار کرد: 
در وزن 55- کیلوگــــرم »محمدرضــــا ترابــــی زائر از پلیس 
همــــدان، ســــجاد یاریان از یگان ســــوم تهــــران و محمد 

مهرابی از تهران بزرگ« به ترتیب اول تا سوم شدند.
رئیــــس هیــــأت جــــودو یگان هــــای ویــــژه ناجا افــــزود: 

از  نــــوروزی«  »احمــــد  کیلوگــــرم   -60 وزن  در  همچنیــــن 
همدان در رده نخســــت ایستاد و »ســــجاد نوریان پور از 
تهران بزرگ و محمدخسروبیگی از یگان سوم تهران« به 

ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
ســــرهنگ پناهی گفت: عنوان نخست رقابت های وزن 
66- کیلوگــــرم به »حمیدرضــــا کریمی ناصــــر از همدان« 
رســــید و امین ســــاالروند از تهــــران دوم و علــــی عارفی 
از تبریــــز و ایمان فقیه نــــژاد از یگان دوم نیــــز به صورت 

مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
به گفتــــه وی، در وزن 73- کیلوگرم نیز حســــن طوالبی 
از تبریز و محمــــد مهذلی از تهران بــــه ترتیب اول و دوم 
شــــدند و صابر محمدی و داود رجبی هر دو از همدان به 

صورت مشترک عنوان سوم را از آن خود کردند.
وی اظهــــار کــــرد: در وزن 81- کیلوگرم مهــــدی برزگر از 
یگان دوم تهران، علی علیزاده از یگان ســــوم و محمد 
) به صورت  حقانــــی از تهران و حســــین اکبری از تبریــــز

مشــــترک( اول تا ســــوم شــــدند و در وزن 90- کیلوگرم 
نیز علی تقی لو از تیپ ســــوم مقام نخســــت را کســــب 
کرد، میالد صابری نیا از تهران دوم شــــد و سعید کردی 
از اراک و علی براتیان از تیپ ســــوم به صورت مشــــترک 

سوم شدند.
رئیس هیــــأت جودو یگان هــــای ویژه نیــــروی انتظامی 
افزود: در رقابت هــــای وزن 100- کیلوگرم نیز عمران قره 
گوزلو از یگان ســــوم و منوچهر فرامــــرزی از تیپ دوم به 
ترتیــــب اول و دوم شــــدند و حمید رحمانی از خراســــان 
رضــــوی و جــــالل پــــاک از تیــــپ دوم به طور مشــــترک بر 

سکوی سوم ایستادند.
وی اظهار کــــرد: در وزن 100+ کیلوگرم ایــــن رقابت ها نیز 
»مســــعود خرابات از یگان دوم و مهدی امیری از یگان 
ســــوم« به صورت مشترک عنوان نخســــت را از آن خود 
کردنــــد و بهزاد محمــــدی از همدان و محمــــد جعفری از 

مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

هیچ تبعیضی در کشتی همدان وجود ندارد

هگمتانه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت کشــــتی همدان 
گفت: بنده تمام قد با تمام حواشــــی پای کشتی استان 
ایســــتاده ام و تا جایی که به اصل کشــــتی لطمه ای وارد 
نشود با تمام نفرات کنار می آیم اما نمی  گذارم به کشتی 

لطمه وارد شود.
حمیدرضا یاری با اشــــاره به حواشــــی پیــــش آمده برای 
هیأت کشــــتی اظهــــار کرد: ورزش کشــــتی اســــتان نیاز 
به همگرایــــی و پرهیز از حواشــــی دارد تا بــــا همفکری و 
اســــتفاده از حداکثر توانمندی و تجربه صاحب نظران به 

موفقیت های ارزنده برسیم.
وی بــــا بیــــان اینکه ســــال گذشــــته 28 اردو در اســــتان 
همدان برگزار شــــد و بیش از 25 اعزام نیز به مسابقات 
کشــــوری داشــــتیم گفت: ســــال گذشــــته 35 مسابقه 
اســــتانی برگــــزار کردیــــم ضمن اینکــــه تمــــام اعزام ها در 

رده های مختلف سنی به طور کامل انجام شد.
رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان بیان کرد: کشتی 
همــــدان نیازمنــــد آرامــــش و حمایت اســــت و دســــت 
تمام کسانی که دلســــوزانه و خالصانه در مسیر کسب 

موفقیت ما را یاری کنند، می فشاریم.
وی با اشــــاره به قــــرار گرفتــــن کشــــتی گیران قهرمان در 

رأس کشــــتی اســــتان بیان کرد: در این دو سال اخیر ما 
قهرمانان را سر کار آوردیم تا سرمربیان تیم های منتخب 
استان باشند و کش و قوس هایی نیز با مربیان سازنده 

در این ارتباط داشتیم.
یاری ضمن حمایت از مربیان سازنده کشتی اضافه کرد: 
ارزش زحمات و تالش این دســــته از مربیان ســــتودنی 
اســــت و باید جایگاه مناســــب در هیأت کشتی داشته 
باشند چرا که یکی از مهمترین اهداف ما پشتوانه سازی 

است.
وی با تأکید بر اینکه باید نســــبت به پشتوانه ســــازی در 
کشــــتی اقدام کرد، گفت: در مســــیر موفقیت کشــــتی 
اســــتان همه باید در یک خط باشــــند و کسی بر دیگری 
برتری ندارد، هر فردی که بیشــــتر تالش کند، در اولویت 

قرار دارد.
رئیس هیأت کشــــتی همــــدان افزود: بنده تمــــام قد با 
تمام حواشی پای کشتی استان ایستاده ام و تا جایی که 
به اصل کشــــتی لطمه ای وارد نشــــود با تمام نفرات کنار 

می آیم اما نمی  گذارم به کشتی لطمه وارد شود.
وی با بیان اینکه فعالیت های رشــــته کشتی استان در 
دوران کرونا هرگز متوقف نشده اســــت، تصریح کرد: با 

کمک دســــت اندرکاران ضمن انجام طــــرح آموزش های 
مجازی، توانســــتیم ورزشــــکاران را در شــــرایط الزم حفظ 
کنیم ضمن اینکه دوره های متعــــدد را به صورت وبینار 

برای مربیان برگزار کردیم.
یــــاری بیــــان کــــرد: اکنــــون نیــــز ایــــن انتظــــار را داریم 
قهرمانــــان ســــابق جهــــان و المپیک همــــراه و همیار 
مربیــــان کشــــتی برای پیشــــبرد اهــــداف و برنامه های 
هیأت در راســــتای موفقیت بهتر و بیشــــتر این رشته 

کنند. تالش  ورزشی 
وی با اشــــاره به اینکه هر تصمیم و پیشــــنهادی که به 
سود کشــــتی اســــتان باشــــد را می پذیرم، گفت: هیچ 
تبعیضی در کشــــتی همدان وجود نــــدارد و هر فردی 
کــــه عملکــــرد مناســــبی داشــــته باشــــد، از حضورش 
در امــــور مدیریتــــی، فنی و اجرایی کشــــتی اســــتقبال 

. می کنیم
رئیس هیأت کشــــتی اســــتان همدان خاطرنشان کرد: 
 با برنامه ریزی بســــیار خوب دوباره کشتی استان را 

ً
قطعا

به روزهای اوجش خواهیم رســــاند و در مسابقات جام 
تختی در استان سیستان و قهرمانی جوانان در استان 

فارس به دنبال ثبت بهترین نتیجه هستیم.

ترکیب منتخب هفته پانزدهم لیگ برتر در حضور پررنگ قعرنشین و صدرنشین
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ترکیــــب منتخب هفته 
پانزدهــــم رقابت های لیــــگ برتر فوتبــــال ایران در 
حالی مشخص شــــد که هفت تیم در این ترکیب 

نماینده دارند.
هفته پانزدهــــم و پایانی نیم فصل اول رقابت های 
لیگ برتــــر فوتبال ایران برگزار شــــد و نتایج جالب 
توجهی به دســــت آمد. در این هفتــــه 19 بار توپ از 
خط دروازه ها عبور کرد و همه بازی ها گل داشــــت. 
هیچ مسابقه ای با نتیجه مساوی به اتمام نرسید و 
پنج تیم میزبان موفق به پیروزی شدند. در ترکیب 

منتخب هم هفت تیم نماینده دارند.
دروازه بــــان: محمد امین رضایی)ماشین ســــازی  �

:) تبریز
گلر تیم تبریزی بعد از بازگشــــت به درون دروازه تیمش 
موفق شــــد نمایش قابل قبولــــی در برابر صنعت نفت 
داشــــته باشــــد و با چند واکنش، هم دروازه اش را بسته 
نگه داشت و هم مسبب اولین پیروزی ماشین سازان 

در لیگ بیستم شد.
مدافعان: ســــید جالل حسینی)پرســــپولیس(،  �

خوزســــتان(،  کولیبالی)فــــوالد  موســــی 
ســــیروس   ،) تبریــــز خانزاده)تراکتــــور  محمدرضــــا 

) صادقیان)ماشین سازی تبریز
مدافع 39 ســــاله پرســــپولیس بازهم به ثبــــت یک برد 
و همچنیــــن یک کلین شــــیت دیگر کمک کرد. ســــید 
جالل حســــینی هم در طول بازی کم نقص ظاهر شــــد و 
هم در لحظات پایانی توانســــت تــــوپ را از روی خط دور 
کند و اجازه گلزنی به پیکانی ها را ندهد. در اهواز موســــی 
کولیبالی مجــــددا خوش درخشــــید و بازهــــم روی یک 
گل تأثیرگــــذار بود. کولیبالی این بار پــــاس گل داد. این 

بازیکن تنومنــــددر خط دفاعی هم بدون اشــــتباه ظاهر 
شــــد. دیگر مدافع گلزن این هفتــــه محمدرضا خانزاده 
بود. بازیکنی که بعد از ســــه فصل موفق به گلزنی شــــد 
و در الباقــــی دقایق بازی هم با اعتمــــاد به نفس فراوان 
خط دفاعی تیمش را رهبری کرد. گل خانزاده آغازکننده 
بازگشــــت تی تی ها به بازی در برابر سایپا بود. در نهایت 
به سیروس صادقیان می رسیم. مدافعی که مهمترین 
گل این فصل ماشین ســــازان را به ثمر رســــاند. گلی که 
منجر به اولین برد این اول تیم ســــعید اخباری شــــد. او 
در کارهــــای دفاعی هم بی نقــــص بود و اجــــازه گلزنی به 

مهاجمان زهردار صنعت نفت را نداد.
هافبک ها: ســــید مهــــدی حســــینی)آلومینیوم  �

ســــروش   ،) تبریز بوحمدان)تراکتور  اراک(،حمیــــد 
رفیعی)سپاهان اصفهان(، قائم اسالمی خواه)مس 

رفسنجان(،فراز امامعلی)مس رفسنجان(
شــــاید بتــــوان گفت ســــید مهــــدی حســــینی بهترین 
بازیکــــن این هفته لیگ برتر بود. بازیکنی که 2 گل برای 
لومینیــــوم اراک زد و به تیم رســــول خطیبی کمک کرد  آ

تا در مسجدســــلیمان، نفت این شــــهر را شکســــت 
دهد. حســــینی گل هایــــش را به 2 صــــورت متفاوت 
گل دوم روی تکنیــــک و ســــرعت باالیــــش زده  زد و 
شــــد. از طرفــــی دیگر بهتریــــن گل هفتــــه پانزدهم در 
ورزشگاه دستگردی به ثمر رســــید. حمید بوحمدان 
با یک شــــوت از راه دور غیر قابل مهار تراکتور را به گل 
دوم در برابر ســــایپا رساند و مســــبب یک برد شیرین 
دور از خانــــه شــــد. بوحمدان به جز ایــــن گل در میانه 
میدان بی امان دوید و اجازه بازیسازی به تیم ابراهیم 
صادقــــی را نــــداد. و در نهایــــت بــــه مس رفســــنجان 
می رســــیم. تیمی که 2 بازیکن در پســــت هافبک دارد 
که خوش درخشــــیدند. فــــراز امامعلی با قــــد و قامت 
کوتاهش توانســــت یک گل زیبا با ســــر به ثمر برساند 
و قائم اســــالمی خواه هم با یک ضربه ایستگاهی عالی 
زننده دیگــــر گل مس بود. این 2 بازیکــــن به خوبی در 
الباقــــی دقایق بازی هم به تیمشــــان کمک کردند تا به 

برد ارزشمندی دست پیدا کنند.
مهاجمان: سجاد شهباززاده)سپاهان اصفهان( �

ستاره نیم فصل اول لیگ برتر بازهم در ترکیب منتخب 
حضور داشــــت. شــــهباززاده هم یک گل زد و هم اثرش 
روی دیگر گل سپاهان غیر قابل انکار بود. این بازیکن 
در برابر تیم ســــابقش هر کاری که الزم بود را انجام داد تا 

نشان دهد در بهترین فرم آمادگی قرار دارد.
سرمربی: محرم نویدکیا)سپاهان( �

برد درخشان 2 بر صفر در برابر تیم صدرنشین استقالل 
باعث شــــد تا طالیی پوشــــان جای ایــــن تیــــم را در رده 
نخست بگیرند. محرم نویدکیا با تدابیری که اندیشیده 
بود فاتح بازی بزرگ هفته شــــد و تیمش برای رسیدن به 

، کوچکترین خطری را متحمل نشد. این سه امتیاز

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

غ التحصیالن دانشگاهی  هیأت های ورزشی از فار
بهره بگیرند

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانــــان 
اســــتان همــــدان، گفــــت: هیأت هــــای ورزشــــی از فارغ 

التحصیالن دانشگاهی بهره بگیرند.
حمیــــد ســــیفی در نشســــت هــــم اندیشــــی رئیــــس 
هیأت بوکــــس اســــتان، روســــا و دبیــــران هیأت های 
شهرستان های استان همدان، اظهار کرد: بوکس یکی 
از بهترین رشته های ورزشی است که خوشبختانه این 
رشــــته در اســــتان همدان نیز فعال و دارای قهرمانان، 

مربیان و داوران توانمند است.
وی با بیان اینکه هدف ما از حضور در اســــتان همدان 
تحول در ورزش و جوانان استان و در یک کالم خدمت 
بــــه معنی واقعــــی کلمه اســــت، گفت: هیــــأت بوکس 
استان همدان با مدیریت کارآمد شما عزیزان در سطح 

کشور از هیأت های فعال است که جای تقدیر دارد.
***به روز رسانی دانسته ها در دستور کار مربیان باشد
مدیــــرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان بــــا تأکید بر 
اینکه شما عزیزان شناســــنامه ورزش هستید، گفت: 
یکی از مواردی که در امر مدیریت بسیار کاربردی است 
جلســــات چهره به چهــــره در فواصل زمانی مشــــخص 
اســــت چراکه می تواند از موانع و مشکالت پیش رو به 

گاه و چاره ای برای رفع آن پیدا کرد. لحظه آ
وی با اشــــاره به اینکــــه هیأت بوکس اســــتان همدان 
یکی از هیأت هایی اســــت که به صــــورت مرتب پیگیر 
برنامه هــــای اداره کل ورزش و جوانان در حوزه فعالیتی 
خود است، گفت: امروز باید قدر داشته ها را بدانیم و از 

فرصت های به وجود آمده کمال بهره را ببریم.
سیفی با بیان اینکه در بحث توســــعه، تجهیز و تعمیر 
اماکن ورزشی اســــتان خصوصا هیأت بوکس هر آنچه 
نیاز باشــــد برای حفــــظ بیت المال انجــــام خواهیم داد، 
گفت: برای مشکالت و نارســــایی ها باید قبل از وقوع، 
چاره اندیشــــی کرد تا سیســــتم متحمــــل هزینه اضافه 

نشود.
وی افــــزود: در خصوص اعــــزام ورزشــــکاران و تیم های 
ورزشــــی اســــتان تاکنون دست رد به ســــینه هیچ یک 
از عزیزان زده نشــــده اســــت و در آینده نیز سعی بر آن 
اســــت تا با بهره گیری از بخش خصوصی و حامی مالی 

نسبت به اعزام حداکثری تیم ها اقدام کنیم.
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان اســــتان همدان بــــا تأکید 
بر ضــــرورت ایجــــاد منابع درآمــــدی پایدار بــــرای ورزش 
و جوانان اســــتان همــــدان، گفت: یکی دیگــــر از موارد 
بســــیار مهم در هیأت ها اســــتفاده از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی خصوصا دانشــــجویان رشته صنایع است 

چراکه می توانند تحول آفرین باشند.
وی در پایــــان افزود: به روز رســــانی دانســــته با توجه به 
دنیــــای عظیــــم اطالعات نیــــز باید مورد توجه روســــای 
هیأت ها، مربیان و جامعه ورزشــــی اســــتان باشــــد تا از 

علم و عمل روز عقب نمانند.
در ادامــــه نیز ســــعید دهقــــان رئیس هیــــأت بوکس 
اســــتان همدان، اظهــــار کرد: خوشــــبختانه از بدو ورود 
دکتر ســــیفی به اســــتان همــــدان به عنــــوان مدیرکل 
ورزش و جوانان جهش قابل توجهی در حوزه ورزش و 

جوانان را شاهد هستیم.
وی گفت: همچنان که اســــتاندار از تالش های ایشان 
در راستای بهبود شرایط ورزش و جوانان استان تقدیر 
کردنــــد ما نیز به نوبــــه خود از تالش های دکتر ســــیفی 
تقدیر و همه آنچه بــــرای همراهی این عزیز نیاز باشــــد 
بــــه کار خواهیم بســــت و تمــــام قد از ایشــــان حمایت 

می کنیم.

اعالم ترکیب اسکواش همدان در لیگ برتر کشور

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اسکواش استان 
همدان با اشاره به نخستین حضور تیم استان در لیگ 
، گفت: برنامه و زمان مســــابقات تیم همدان در  کشور

لیگ اسکواش کشور اعالم شد.
« افزود: نخســــتین مســــابقه تیم  »اســــداهلل ربانی مهر
اســــکواس همــــدان امروز ســــه شــــنبه با تیــــم نوین 

سالمت یزد برگزار می شود.
وی اظهــــار کرد: مســــابقه دوم تیم اســــکواش همدان 
نیز روز چهارشــــنبه 29 بهمن و با تیم نیکان البرز برگزار 

خواهد شد.
به گفته وی، تیم اســــکواش همدان در مسابقه بعدی 
خود روز 30 بهمن به دیدار تیم اســــکواش کرمانشــــاه 

می رود.
ربانی مهر افزود: همچنین تیم اســــکواش همدان روز 
30 بهمــــن دیدار دیگری را نیز با تیــــم آران بیدگل برگزار 

می کند.
رئیس هیأت اسکواش همدان گفت: این مسابقات 

در کورت شماره یک و 2 مجموعه تخصصی اسکواش 
ورزشگاه شهید حیدرنیا تهران برگزار می شود.

ربانی مهر اظهار کرد: اســــکواش اســــتان همدان برای 
نخســــتین بار و با هماهنگی فدراســــیون اســــکواش 
یــــک تیم از بازیکنــــان و مربیان خود را برای شــــرکت در 

مسابقات لیگ اسکواش کشور اعزام می کند.
 ، او گفــــت: محمد صالح نصرتی، محمــــد مهدی دواتگر
آرشام بابکیان، علی جوادی، علیرضا حکم آبادی و نیما 
محمودی به عنوان اعضا اصلی و رهام اصفهان و مانی 
رنجبر گل به عنوان ذخیره بــــرای حضور در این رقابتها 

انتخاب شده اند.
رئیــــس هیــــأت اســــکواش خاطرنشــــان کــــرد: جالل 
محمــــودی به عنوان مربی و وحیــــد به خوش به عنوان 
سرپرســــت و متین باب الحوائجی به عنوان مســــؤول 

روابط عمومی این تیم را یاری می کنند.
هم اکنون بیش از 200 ورزشــــکار در رشــــته اسکواش 

همدان فعالیت دارند.
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7 پزشکی و 
سالمت

90 درصد رسیدهای خرید 
سرطان زا هستند

روش هایی برای جلوگیری از جوش زدن �

- چه جوش بزنید چه نه نیاز است که صورتتان را دو 
بار در روز بشویید تا پوستتان از آلودگی، سلول های 
پوســــتی مرده و چربی اضافه پاک شــــود. از آب ولرم 
و یک صابــــون صورت اســــتفاده کنید،اســــتفاده از 
صابون هــــای معمولــــی می توانــــد باعــــث التهاب و 

آسیب صورت شود.
-  جوش ها پوســــت را خشــــک می کنند محصوالت 
پوســــته  پوســــته  و  خشــــک  از  کننــــده  مرطــــوب 
عبــــارت  می کننــــد.  جلوگیــــری  صورتتــــان  شــــدن 
محصــــوالت  برچســــب  روی  را   noncomedogenic
جســــتجو کنید وجود این عبارت نشان دهنده این 
اســــت که محصول مــــورد نظر باعث جــــوش زدن 

نمی شود.
-  کمتــــر آرایش کنیــــد ولــــی در صورت اســــتفاده از 
محصوالت آرایشــــی حتما آن را قبــــل از خوابیدن به 
طور کامل پــــاک کنید. حتی االمــــکان از محصوالت 
و  شــــیمیایی  مــــواد  بــــدون   ،oil-free آرایشــــی 

noncomedogenic استفاده کنید.
-  اشــــعه ماورا بنفش نور خورشــــید می تواند باعث 
التهاب و قرمزی پوســــت شود. چه جوش بزنید چه 
نه حداقــــل 20 دقیقه قبل از قــــرار گرفتن در معرض 
نــــور خورشــــید از ضد آفتــــاب بــــا حداقــــل 6% روی 
اکســــید و spfحداقل 30 استفاده کنید. دقت کنید 

برچسب noncomedogenic روی ضد افتاب باشد
90 درصد رسیدهای خرید سرطان زا هستند �

- تحقیقات جدید نشــــان می دهــــد حدود 90 درصد 
رســــیدهای خرید حاوی مواد شــــیمیایی سرطان زا 
هســــتند و نباید آنها را در کیف یا خــــودرو نگهداری 

کنید.
- مرکز پژوهشی دانشگاه گرانادا اعالم کرد این مواد 
شیمیایی به سرطان های وابسته به هورمون منجر 
 ،ADHD ،می شــــود و قبال نیز با نابــــاروری، اوتیســــم
چاقــــی مفرط، دیابت نــــوع دوم تولدزودهنگام نوزاد 

مرتبط شده بود.
- محققان توصیــــه می کنند رســــیدها نباید با مواد 
غذایی مانند گوشت یا ماهی تماس داشته باشند.

- رســــیدها را مچاله نکنید، با آنها بازی نکنید و روی 
آنها چیزی ننویسید.

عالئمــــی کــــه بــــه مــــا هشــــدار غلظــــت خون  �
می دهند

-   سردرد
-   دردگردن

-  تنگی نفس
-  اختالالت بینایی

-  ضعف و بی حالی
-  قرمزى وریدهاى چشم

-  خارش هاى پوستی
-  خواب رفتن دست،پا،انگشتان

صحبت های یک روانپزشک درباره اضطراب �
-  اضطــــراب وضعیت روانی بســــیار ناخوشــــایندی 
اســــت که افــــراد را دچار نگرانی شــــدید، تشــــویش 

ذهنی، ترس و دلهره می کند.
- درمان هــــای طبیعــــی و غیــــر دارویی زیــــادی برای 
برطــــرف کردن اضطراب و تشــــویش وجــــود دارد. از 
جمله درمان های طبیعی چای بابونه به همراه مقدار 

کمی سنبل الطیب است.
 همــــان کاری را با مغز 

ً
-  برخــــی از مواد بابونــــه دقیقا

والیوم  همچــــون  آرامبخش  داروهــــای  کــــه  می کند 
انجام می دهد.

- خوردن پنیر بــــه تنهایی ودروعــــده صبحانه فرد را 
: دچار

- رخوت
- سستی

- کندی دریادگیری
- وکاهش تمرکز ذهن می کند

بهتریــــن زمــــان مصــــرف پنیر وعده شــــام بــــا گردو 
می باشد

- پوســــت ســــفید پرتقــــال و ورقه هــــای نــــازک بین 
قســــمت های داخــــل پرتقــــال بهتریــــن دارو بــــرای 

کاهش کلسترول خون است.
@health_news_room :منبع

دانستنی ها

هگمتانه گزارش می دهد

مقابله با 40 درصد از سرطان ها با اصالح سبک زندگی
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت - زهــــرا ذوالفقاری: روز 
جهانی مبارزه با ســــرطان همه ســــاله در چهارم فوریه برابر با 
گاهی مردم  15 بهمن در سراســــر جهان با هــــدف افزایش آ
نسبت به ســــرطان، نحوه پیشــــگیری و برخورد با آن برگزار 
، بخشــــی از برنامه جهانی مبارزه با  می شود، در واقع این روز
سرطان است که به منظور ایجاد هماهنگی بین محققان، 
متخصصان ســــالمت، بیماران، دولتمردان، صنعتگران و 
بهورزان برای مبارزه با ســــرطان اســــت، این در حالی است 
که   شــــنیدن نام آن اغلب ترس را به وجود افراد می اندازد و 
رو به افزایش دارد و به گفته کارشناسان امر سبک زندگی و 

تغذیه ناسالم یکی از دالیل آن است.
شــــعار پویشی که از سال 2019 تا ســــال 2021 برگزار می شود 
»من هســــتم و خواهم بود« تعیین شده است. این شعار 
از تعهد شــــخصی حمایت می کنــــد و نشــــان دهنده تأثیر 

حرکت های فردی بر آینده بیماران مبتال به سرطان است.
، هفته اول بهمن به عنــــوان هفته ملی مبارزه  در ایــــران نیز
با ســــرطان نام گذاری شده و از 6 ســــال پیش، پویش ملی 
مبارزه با سرطان با هدف اطالع رسانی و جلب حمایت برای 
کنترل سرطان و با شعار "سرطان قابل پیشگیری و درمان 

است، با خودمراقبتی و امید"، برگزار می شود.
نگاهی به آخرین گزارش ثبت ســــرطان نشان می دهد که، 
تعــــداد کل موارد جدید ســــرطان در هر ســــال در ایران 125 
هزار نفر اســــت که 53 درصد در مردان و 47 درصد در زنان 
است و پر بروز ترین ســــرطان ها در مردان: معده، پوست، 
پروستات، روده بزرگ و مثانه و در زنان، پستان، روده بزرگ، 
تیرویید، پوست و معده بوده و در هر دو جنس نیز شامل: 
پستان، پروســــتات، روده بزرگ، پوست و معده ثبت شده 

است.
بــــروز ســــرطان در ایران بــــه ازای هر 100 هــــزار نفر به  �

ترتیــــب در مــــردان و زنــــان 175 و 149 نفــــر و کمتــــر از 
متوسط جهانی است

 )در جهان در مردان و زنان بــــه ترتیب 219 و 183( اما هم در 
جهان و هم در ایران تعداد موارد ســــرطان طی 2 دهه آینده 
افزایش خواهد یافت البته این افزایش در همه کشورهای 
در حال توسعه بیش از کشــــور های توسعه یافته است و 
مهمترین دلیل آن هم افزایش امید به زندگی و جمعیت رو 
به رشــــد سالمندان است که در کشورهای در حال توسعه 
بارزتر اســــت. دو دلیل دیگر شیوه زندگی نا سالم و عوامل 

محیطی است.
بــــه همین دلیــــل "برنامه ملــــی مدیریت ســــرطان" ایران با 
استفاده از تجربیات دیگر کشورها به خصوص پیشنهادات 
ســــازمان جهانی بهداشت و نظرات صاحبنظران و خبرگان 
تدوین شده و تعیین کننده سیاست ها، راهبردها، اهداف 
و فعالیت های کنترل ســــرطان از سال 1392 است و نقشه 
راه وزارت بهداشــــت تــــا ســــال 1404 را مشــــخص می کند. 
هدف از اجرای این برنامه کاهش بروز و مرگ و میر و بهبود 

کیفیت زندگی بیماران است.
می توان گفت تاریخچه ســــرطان به دیرینگی تاریخ مدنیت 
بشری است، و دانشــــمندان و پزشکان متعددی در طول 
تاریخ بشــــری، زحمات زیادی را برای شــــناخت، تشخیص و 

درمان این بیماری متحمل شده اند
کارشــــناس ســــرطان معاونت بهداشتی دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی همدان در گفتگو با خبرنگار هگمتانه اظهار کرد: 
سرطان به گروه بزرگی از بیماری ها اطالق می شود که طی آن 

رشد غیرطبیعی و خارج از کنترل سلولها وجود دارد، تقریبا 
هر عضوی از بدن می تواند به ســــرطان مبتال شود، سرطان 
قابلیت تهاجم بــــه بافت های اطرف و در موارد پیشــــرفته 
درگیری اعضای دوردســــت را دارد، ســــرطان دومین علت 

مرگ در دنیا است.
شراره نیک ســــیر ادامه داد: می توان گفت تاریخچه سرطان 
به دیرینگی تاریخ مدنیت بشــــری اســــت، و دانشمندان و 
پزشــــکان متعددی در طول تاریخ بشــــری، زحمات زیادی 
را برای شــــناخت، تشــــخیص و درمان این بیماری متحمل 

شده اند.
وی در همین رابطه اضافه کرد: نخستین توصیف سرطان، 
مربوط به 1600 سال قبل از میالد مسیح در تمدن باستانی 
مصر اســــت، اگرچه از واژه سرطان استفاده نشده است اما 
در پاپیروسی که از آن موقع به جا مانده است 8 بیمار مبتال 
به سرطان پستان توصیف شده اند، پزشکان مصری محل 
سرطان را با کمک مته آتشی می سوزاندند و این روش طول 
عمر بیمار را افزایش می داده اما در پاپیروس های باقیمانده 

نوشته  شده سرطان غیرقابل درمان است.
این کارشــــناس اظهار کرد: آژانس بیــــن المللی تحقیقات 
ســــرطان تخمین میزند که از هر 5 مرد یک نفر و از هر 6 زن 

یک نفر در طول زندگی خود به سرطان مبتال خواهند شد.
وی بــــا بیان این مطلب کــــه بروز ســــرطان در حال افزایش 
است و پیش بینی می شــــود که در آینده نیز افزایش قابل 
توجهی پیدا کند، تصریح کرد: مهمترین علل افزایش ابتال 
، رواج زندگی کم  به ســــرطان، افزایش سن، مصرف ســــیگار

تحرک، چاقی و داشتن تغذیه ناصحیح است.
نیک ســــیر با اشــــاره به اینکه وراثت در حدود 5 تا 10 درصد 
سرطانها دخیل هســــتند، افزود: در حال حاضر به طور کلی 
تعداد افرادی که از ســــرطان فوت می کنند نســــبت به سه 
دهه پیش کاهش یافته اســــت و متوسط میزان بقای ده 

ساله برای سرطان دو برابر 30 سال گذشته شده است.
مهمتریــــن علل افزایش ابتال به ســــرطان، افزایش  �

، رواج زندگی کم تحرک، چاقی و  سن، مصرف ســــیگار
داشتن تغذیه ناصحیح است.

وی عنوان کــــرد: مهمترین دلیل بهبــــود در بقای بیماران 
عالوه بر درمان های مؤثری که پیدا شــــده اســــت، افزایش 
گاهــــی مــــردم و ارتقای روشــــهای تشــــخیص زودهنگام و  آ

غربالگری است.
وی بیان داشت: در سال 1396 تعداد2611 مورد جدید ابتال 
به سرطان در استان همدان ثبت شده که 56درصد موارد 

در مردان و 44درصد در زنان بوده است.
این کارشــــناس ادامه داد: شایعترین سرطان ها در استان 
همــــدان در هــــر دو جنــــس بــــه ترتیب شــــامل، پســــتان، 
پوســــت،معده، روده بزرگ، پروستات است که شایعترین 
ســــرطانها در مــــردان بــــه ترتیب شــــامل معده پوســــت، 
پروســــتات،روده بزرگ، مثانه است و شایعترین سرطان ها 
در زنــــان به ترتیب شــــامل پســــتان، روده بزرگ،پوســــت، 

تیرویید، معده است.
نیک سیر تصریح کرد: بیشــــترین گروه سنی که در استان 
همدان به ســــرطان مبتال می شــــوند گروه ســــنی 65 تا 75 

سال است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه ســــازمان جهانــــی بهداشــــت بــــرای 
ســــرطان های پســــتان، دهانه رحم و روده بزرگ غربالگری را 
توصیه کرده اســــت که در کشــــور ما نیز در حال اجرا است، 

بیان کرد: غربالگری سرطان پســــتان در زنان 30 تا 69 سال 
در مراکز خدمات جامع ســــالمت اســــتان توسط ماماهای 
آموزش دیده انجام می شود و غربالگری سرطان دهانه رحم 
نیز در زنان 30 تا 59 ســــال در مراکز خدمات جامع سالمت 
استان توسط ماماهای آموزش دیده انجام می شود و موارد 

مشکوک به بخش تخصصی ارجاع می شوند.
نیک سیر ادامه داد: غربالگری سرطان روده بزرگ به صورت 
فعال در شهرستان فامنین و به صورت فرصت طلبانه در 

بقیه شهرستانها انجام می شود.
بیشــــترین گروه ســــنی که در اســــتان همــــدان به  �

ســــرطان مبتال می شــــوند گروه ســــنی 65 تا 75 سال 
است.

وی با تأکیــــد بر اینکه با اصالح ســــبک زندگــــی بیش از 40 
درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند، عنوان داشت:

راهکارهــــای مرتبــــط بــــرای پیشــــگیری از ابتال به ســــرطان، 
، پیپ و  شامل،پرهیز از مصرف دخانیات )شــــامل سیگار
قلیان(داشــــتن فعالیت بدنی منظم، حداقل نیم ساعت 
و  وزن  اضافــــه  از  پرهیــــز  و  وزن  هفته،کنتــــرل  از  روز   5 در 

چاقی، داشــــتن تغذیه سالم،محافظت از پوســــت در برابر 
آفتاب،رعایت اصول ایمنی حین مواجهه با مواد شیمیایی 

، محافظت در برابر عفونتها است. در محیط کار
وی در پاســــخ به ارائه آمار ســــال جاری گفت: ثبت سرطان 
برنامه کشوری است باید همه دانشگاهها اطالعات را وارد 

سامانه کنند تا بشود آنالیز کرد.
این کارشناس افزود: داشتن فعالیت بدنی منظم از ابتال به 
بعضی سرطانها پیشگیری می کند از جمله سرطان پستان، 

پروستات و روده بزرگ است.
نیک سیر اظهار کرد: توصیه می شود برای پیشگیری از ابتال 
به سرطان حداقل 5 روز در هفته و حداقل نیم ساعت افراد 

فعالیت بدنی متوسط داشته باشند.
مدیرگــــروه بیماری هــــای غیرواگیــــر معاونــــت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت: حدود 40 درصد ســــرطان ها با اصالح سبک زندگی و 

داشتن تغذیه سالم قابل پیشگیری است.
راضیه ســــادات میرمعینــــی اظهار کــــرد: پرهیــــز از مصرف 
، پیپ و قلیان، داشتن فعالیت  دخانیات شامل ســــیگار
بدنی منظم حداقل نیم ساعت در پنج روز از هفته و کنترل 
وزن و پرهیــــز از اضافه وزن و چاقــــی را از راهکارهای مؤثر در 

پیشگیری از ابتال به سرطان دانست.
وی همچنین بر ضرورت داشتن تغذیه سالم، محافظت از 
پوست در برابر آفتاب، رعایت اصول ایمنی حین مواجهه با 
مواد شیمیایی در محیط کار و محافظت در برابر عفونت ها 

برای جلوگیری از ابتال به سرطان تأکید کرد.
متوسط عمر افراد مبتالی به سرطان نسبت به 30  �

سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است
مدیرگــــروه بیماری هــــای غیرواگیــــر معاونــــت بهداشــــتی 

دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: سرطان به گروه 
بزرگی از بیماریها اطالق می شــــود که در آن رشد غیرطبیعی 
و خارج از کنترل ســــلول ها وجــــود دارد و هر عضوی از بدن 

می تواند به سرطان مبتال شود.
میرمعینی با بیان اینکه بروز سرطان در حال افزایش است 
اضافه کرد: مهمترین علل افزایش ابتال به سرطان افزایش 
، رواج زندگی کم تحرک، چاقی و داشتن  سن، مصرف سیگار

تغذیه ناصحیح است.
وی با بیــــان اینکه میزان متوفیان ناشــــی از ســــرطان رو به 
کاهش اســــت اظهار کرد: متوســــط عمر افــــراد مبتالی به 
سرطان نســــبت به 30 سال گذشــــته 2 برابر افزایش یافته 
اســــت با این توضیح که فــــرد مبتال به ســــرطان روده بزرگ 
چنانچه در سه دهه گذشته 20 سال عمر می کرد هم اینک 

این رقم به 40 سال افزایش داشته است.
مدیرگــــروه بیماری هــــای غیرواگیــــر معاونــــت بهداشــــتی 
دانشگاه علوم پزشــــکی همدان مهمترین دلیل افزایش 
طول عمر بیماران سرطانی را عالوه بر پیشرفت روش های 
گاهی مــــردم، ارتقای  ، افزایش آ درمانــــی و درمان های مؤثــــر
روش های تشــــخیص زودهنگام و انجام غربالگری عنوان 

کرد.
میرمعینی گفت: در صورت ابتالی به سرطان در بستگان 
درجه یــــک، تغییر در خال های پوســــتی، زخم هــــای بدون 
بهبودی در 2 هفته، توده در هرجای بدن، سرفه یا گرفتگی 
صدای طوالنی، اختالل بلع یا سوء هاضمه طوالنی، استفراغ 
یا ســــرفه خونی، اســــهال طوالنی یــــا بروز یبوســــت جدید، 
، مدفوع، واژن و نوک پســــتان و  خونریزی غیــــر طبیعی ادرار
بی اشــــتهایی یا کاهش وزن بی دلیل، باید افــــراد را به فکر 

بررسی های بیشتر بیندازد.

30راهکار تغذیه ای برای پیشگیری از سرطان
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: یک ســــوم از کل 
ســــرطان های دنیا با حفظ وزن مطلوب، تغذیه صحیح و 

نکشیدن سیگار قابل پیشگیری است.
به نوشــــته همشــــهری آنالیــــن، ارتباط بروز ســــرطان با 
مصرف برخی مواد غذایی به عنوان عوامل پیشــــگیری 
کننده یــــا بازدارنده بیانگر نقش کلیدی تغذیه در ایجاد 

و یا پیشگیری از ایجاد سرطان است.
عوامل تغذیه ای که سبب پیشگیری از سرطان   �

: می شوند عبارتند از
- آنتــــی اکســــیدان ها: این مــــواد گروهــــی از ترکیبات 
در غذاهــــا هســــتند کــــه رادیکال هــــای آزاد را در بدن از 
بیــــن می برنــــد یا مانــــع از شــــکل گیری آنها می شــــوند. 
رادیکال های آزاد عامل ایجاد ســــرطان هستند. گروهی 
از ترکیبــــات در مــــواد غذایــــی هســــتند کــــه می توانند 
آزاد )که عامل ایجاد ســــرطان و بسیاری از  رادیکال های 
بیماری های دیگر است( را در بدن از بین ببرند و یا مانع 
از شکل گیری آنها شوند. مهم ترین آنتی اکسیدان های 
بــــدن ویتامین هــــای ث,ای,آ، کاروتنوئیدها، ســــلنیوم، 

روی، منیزیم و لیکوپن هستند.
- برخی منابع غذایــــی غنی از ویتامین ث: مرکبات، 

، توت فرنگی ، گوجه فرنگی و کلم بروکلی. فلفل سبز
- منابع غذایــــی غنی از ویتامیــــن ای: ذرت، مغزها، 
، روغن های گیاهی و  زیتون، ســــبزی های برگدار و ســــبز

سبوس گندم.

- منابــــع غذایــــی کاروتنوئیدهــــا )که پیش ســــاز 
ویتامین آ هســــتند(: هویج، میوه هــــای نارنجی رنگ، 
کدو حلوایی، طالبی، ســــبزی های ســــبز تیــــره، کلم پیچ، 
اســــفناج، ذرت، تخم مرغ، مرکبات، گوجــــه فرنگی، گریپ 

فروت و هندوانه.
- منابع غذایی ســــلنیوم: مغزها )گردو، بادام، فندق، 
پسته و...(، ماهی و ســــایر غذاهای دریایی، قلوه، جگر و 

مخمرها.
- میوه ها و سبزی ها: احتمال بروز برخی از سرطان ها 
در افرادی که روزانه میوه و سبزی مصرف می کنند کمتر 
اســــت. برای پیشگیری از سرطان و ســــایر بیماری های 
مزمــــن روزانه حداقــــل 5 واحد از میوه ها و ســــبزی های 

متنوع مصرف کنید.
- فیبرهــــای غذایی: میوه ها و ســــبزی ها حــــاوی فیبر 
هستند و افزایش مصرف فیبر با کاهش بروز بسیاری 

از سرطان ها ارتباط دارد.
- اســــید فولیک: ارتباط بیــــن مصرف منابــــع غذایی 
حاوی اسید فولیک مانند حبوبات، اسفناج و مرکبات، 

با کاهش انواع سرطان ها ثابت شده است.
- ویتامین دی و کلســــیم:  افزایش مصرف ویتامین 
دی و کلسیم با کاهش احتمال ابتال به برخی سرطان ها 

ارتباط دارد.
عوامــــل تغذیــــه ای که احتمــــال بروز ســــرطان را   �

: افزایش می دهند عبارتند از

- چربی ها: غذاهای پرچرب و مواد غذایی ســــرخ شده، 
ابتال به انواع سرطان را افزایش می دهد، اسید های چرب 
، غذاهای حیوانی،  ترانس و اشباع )در کیک، کلوچه، کراکر
مارگارین، روغن سرخ شــــده، چیپس و...( خطرناک ترین 
چربی ها هســــتند. بنابراین ســــعی کنید چربی مورد نیاز 
خود را از مواد غذایی مانند بادام زمینی، ماهی، غذاهایی 
دریایی، روغن کانوال، روغن های گیاهی مایع مانند روغن 

کنجد و...، مغزها و روغن زیتون تأمین کنید.
- نمک: زیــــاده روی در مصرف نمک با افزایش احتمال 

بروز برخی سرطان ها همراه است.
لوده به افالتوکسین: مصرف غالت،  - مواد غذایی آ
حبوبات و مغزهای آلوده به افالتوکسین )سموم تولید 
شــــده از کپک در این مواد غذایی( موجب بروز سرطان 

می شوند.
- گوشــــت: زیــــاده روی در مصــــرف گوشــــت قرمــــز و 
گوشــــت های فراوری شــــده بــــا افزایش احتمــــال بروز 

سرطان ارتباط دارد.
- روش های نامناســــب تهیه و طبخ مواد غذایی: 
مانند پخت گوشــــت در حــــرارت باال، فرآوری گوشــــت، 
کــــردن  اضافــــه  کــــردن،  ســــود  نمــــک  کــــردن،  دودی 
مــــواد شــــیمیایی و نگهدارنــــده به گوشــــت )در تولید 
سوســــیس، کالبــــاس و هــــات داگ( و کنســــرو کردن 

گوشت سبب تولید ترکیبات سرطان زا می شود.
چند توصیه ساده و کلی برای پیشگیری از سرطان:  �

- غذاها را به شــــکل ســــالم تهیه، نگهــــداری و مصرف 
کنید.

- غذاهای فاسد شدنی را در یخچال نگهداری کنید.
- غذاهای نیم سوخته و ســــوخته )کباب، جوجه کباب 
ســــوخته، نان ســــوخته، تــــه دیگ ســــوخته، پیــــاز داغ 
سوخته، سیب زمینی سرخ کرده ســــوخته و...( مصرف 

نکنید.
- از مصرف غذای پخته شده که مدت زیاد مانده باشد 

خودداری کنید.
- برای حفظ خــــواص ویتامین های موجود در میوه ها و 

سبزی ها، آن ها را در یخچال نگهداری کنید.
- انواع گوشت را به طور کامل بپزید.

، آب پز و پخت  - روش های صحیح پخت ماننــــد بخارپز
مالیم را جایگزین سرخ کردن عمیق، سوزاندن و پخت 

طوالنی مدت کنید.
- غذاهای کم چرب، کم شــــیرین و کم نمک میل کنید. 
، ماست و پنیر  از انواع لبنیات کم چرب و کم نمک  )شیر

کم چرب و دوغ کم نمک( استفاده کنید.
- مصــــرف غذاهای چــــرب به ویــــژه با منشــــأ حیوانی را 

محدود کنید.
- از روغن هــــای گیاهی در حد کم و به مقــــدار نیاز روزانه 

استفاده کنید و از سوزاندن روغن ها جلوگیری کنید.
- مصــــرف غذاهای پر نمــــک و نمک ســــفره را محدود 

کنید.

- مقدار نمک را در تهیه غذا کاهش دهید و در مقابل از 
انواع ادویه ها و چاشنی های گیاهی برای طعم دار کردن 

غذاها استفاده کنید.
- مصرف قند و شکر تصفیه شده را کاهش دهید.

- مصرف غذاهای آماده و کنسرو شده را کاهش دهید.
- انواع غذاهــــای گیاهی را در برنامه غذایــــی روزانه خود 

جای دهید.
- در طــــول روز انواع میــــوه، آب میوه طبیعی و ســــبزی 

مصرف کنید.
( را مصرف کنید. - غالت و دانه های کامل )سبوس دار
- مصــــرف گوشــــت های قرمــــز را کم کنیــــد و از مصرف 

گوشت های فرآوری شده اجتناب کنید.
- از مغزهــــا و حبوبات کــــه حاوی فیبر باالیی هســــتند 

بیشتر استفاده کنید.
- وزن خــــود را ثابــــت نگهدارید و فعالیــــت بدنی منظم 

داشته باشید.
- روزانــــه حداقــــل 30 دقیقــــه فعالیت بدنی متوســــط 
برای همه افراد توصیه می شــــود، 60 دقیقه ورزش برای 
پیشــــگیری از افزایــــش وزن بالغــــان و 90 دقیقــــه برای 
پیشگیری از بازگشــــت مجدد وزن در افرادی که موفق 

به کاهش وزن شده اند، توصیه می شود.
- یــــک ســــاعت پیــــاده روی ســــبک در روز می تواند در 

پیشگیری از بسیاری از سرطان ها مؤثر باشد.
- از اضافه وزن و الغری مفرط پرهیز کنید.

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: برنج یکی از غذاهای 
اصلی تمام مردم جهان و به خصوص ایران است. در اغلب 
موارد ممکن اســــت میزان برنج پخته شده بیش از میزان 
مصرفی باشــــد یا اینکه از ابتدا با این هــــدف برنج را می پزیم 
که در چند وعده آن را مصرف کنیم. یکی از سواالتی که برای 
بســــیاری از ما تاکنون پیش آمده است این است که برنج 
پخته در یخچال یا فریزر تا چند روز قابل نگهداری اســــت؟ 
در این یادداشت چند نکته برای نگهداری هرچه بهتر برنج 

پخته ذکر خواهد شد.
برنجی که تازه پخته شده محتوای رطوبتی خیلی باالیی دارد 
و اگر در دمای محیط بیش از دو ســــاعت نگهداری شــــود، 
مکان مناسبی برای رشد باکتری ها می باشد )طبق توصیه 
وزارت کشــــاورزی ایاالت متحده(. پس این نکته کلیدی را 
حتما به خاطر بسپارید. برنج پخته مانند بسیاری از غذاهای 
پخته دیگر بایستی در خارج از محدوده دمایی 63-5 درجه 
سانتیگراد نگهداری شود. در باالتر و کمتر از این محدوده 

دمایی مشکلی از نظر رشد باکتری ها وجود ندارد.
مثــــال در غذاخوری هــــا غذاها همیشــــه در بــــاالی این دما 
نگهداری می شــــوند اما در خانه بایستی سعی کنید خیلی 

ســــریع غذا را ســــرد کنید و از نگهداری طوالنی مدت آن در 
دمای محیط اجتناب کنید.

در کل بــــرای نگهداری برنــــج پخته یا هر غــــذای پخته دیگر 
از ظروف دردار اســــتفاده کنیــــد. از رها کــــردن برنج پخته به 
صورت بــــدون محافظ در یخچال به شــــدت اجتناب کنید 
چرا که امکان آلودگی متقاطــــع آن در اثر تماس با مواد خام 
مثل میوه ها، سبزیجات، تخم مرغ و غیره وجود دارد. حتما 
برنج را به دور از مواد غذایی خام و در طبقات باالیی یخچال 
قرار دهید تا از بــــروز هرگونه آلودگی متقاطع در اثر تماس یا 

چکیدن قطرات آب از مواد خام و غیره جلوگیری شود.
طبق توصیه وزارت کشــــاورزی آمریکا، برنجــــی که به خوبی 
پخته شــــده و در ظروف دردار یا کیســــه های کاماًل بســــته 
نگهداری شده به مدت 4-3 روز در یخچال قابل نگهداری 
اســــت. با این وجود اگر هرگونه تغییر در بافت، لزج شدن 
سطح، یا بوی غیر طبیعی در برنج احساس کردید، از مصرف 
آن اجتناب کنید. بــــه خصوص در مورد برنج هایی که مدت 
زمانی بیشــــتر از 2 ســــاعت در دمای محیط قــــرار گرفته اند 
امکان تغییر در بافت و بو بیشتر وجود دارد. خوردن چنین 

برنجی احتمال بروز مسمومیت را افزایش می دهد.

برای اســــتفاده مجدد از برنج پخته شــــده بایســــتی آن را به 
طور کامــــل گرم کنید. ایــــن کار را می توانید پــــس از ریختن 
چند قاشــــق آب در برنج، روی گاز یا در دستگاه ماکروویو ) 
4-3 دقیقه ( انجام دهید. برای اطمینان از داغ شــــدن همه 

قسمت ها حتما هر سی ثانیه یکبار آن را هم بزنید.
هرگز از ظروف و ابزارهایی مثل قاشــــق، کفگیــــر و غیره که 
در تماس با مواد خام ) مثل گوشــــت، میوه، سبزی و غیره ( 

بوده اند برای گرم کردن و هم زدن برنج استفاده نکنید.
 پس از 

ً
از مصرف برنج سرد به خصوص اگر نمی دانید دقیقا

پخت در چه شرایطی سرد شده یا چند روز در یخچال مانده 

به شدت اجتناب کنید.
بــــرای افزایش ماندگاری برنج می توانید پس از ســــرد کردن 
آن را در ظروف دردار یا کیســــه های مخصوص فریزر ریخته 
و حداکثــــر تا 4-3 ماه فریــــز کنید. پس از ایــــن مدت حتما 
برنج های مانده در فریــــزر را دور بریزید. اگر برنجی را از فریزر و 
یخچال خارج و گرم کردید باقی مانده آن را دور بریزید و هرگز 
مجددا از آن استفاده نکنید. گرم کردن و سرد کردن متوالی 

امکان رشد میکرو ارگانیسم ها را افزایش می دهد.
هرگز برنج فریز شــــده را روی کانتر و در دمای محیط به حال 
خــــود رها نکنید تــــا از حالت انجماد خارج شــــود. به محض 

خروج از فریزر آن را با یکی از روش های ذکر شده داغ کنید.
مســــمومیت با برنج اغلب با رشد باکتری به نام باسیلوس 
ســــرئوس مرتبط اســــت. این باکتری معمواًل در برنج های 
خام تشــــکیل کلونی می دهد. از آنجایی که این باکتری قادر 
به تولید اسپور می باشــــد، دماهای پخت را به راحتی تحمل 
می کند. بهتریــــن دما برای فعال شــــدن مجــــدد باکتری و 
تبدیل شــــدن از فرم اســــپور به فرم فعال دمای اتاق است. 
باکتری هایــــی که عامل مســــمومیت غذایی هســــتند به 
دو گروه طبقه بندی می شــــوند، گروه اول زمانی که به بدن 
انسان می رســــند، در روده ی کوچک تولید سم می کنند و 
عالئم آن ها به صورت اسهال، کرامپ های شکمی و حالت 
تهوع بروز می کند. گــــروه دوم باکتری ها زمانی که در ماده ی 
غذایی هستند تولید ســــم می کنند. غذاهای نشاسته ای 
مثل برنج جزء غذاهایی هستند که برای رشد این باکتری ها 
از قبیل باسلوس سرئوس مناسبند. عالئم مسمومیت با 
این باکتری ها 30 دقیقه تا 6 ســــاعت پس از مصرف غذای 
آلــــوده بروز می کنند و معمواًل پس از 24 ســــاعت فروکش 
می کند. در صورتی که عالئمی همچون دل درد، اســــتفراغ، 
اســــهال و تــــب و لرز پــــس از مصــــرف برنج داشــــتید دچار 
مسمومیت با این باکتری شده اید. اگر این عالئم بیشتر از 
 
ً
48 ساعت طول بکشد یا عالئم جدیدی ظاهر شود، حتما

به پزشک مراجعه کنید.
دکتر مریم قادری

تازه های پزشکی و سالمت

نکاتی برای نگهداری برنج پخته در یخچال یا فریزر

شایعترین سرطان ها در استان همدان در هر دو جنس 
به ترتیب شامل، پستان، پوست،معده، روده بزرگ، 
پروستات است که شایعترین سرطانها در مردان به 

ترتیب شامل معده پوست، پروستات،روده بزرگ، مثانه 
است و شایعترین سرطان ها در زنان به ترتیب شامل 

پستان، روده بزرگ،پوست، تیرویید، معده است.
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ورودی شهرک فرهنگیان 331/7638/000/000/0001/900/000/000

   شرایط شرکت در مزایده:
1.متقاضیانمیبایســتمبلغســپردهرابهحســاب2-3331333-11-7402نزدبانکمهرایرانشــعبهامامــزادهعبداهللواریزویا
معادلرقــممذکــورراضمانتنامهبانکیبــااعتبار»3«ماهویااوراقمشــارکتبــینامویااســنادخزانهرادرپاکــت)الف(قرارداده
وحداکثــرتــاپایــانوقــتاداریروزیکشــنبهمـــورخ99/12/10تحویــلدبیرخانــهشــهرداریمنطقهچهــارواقــعدرمیــدانامامزاده

نمایند. عبداهلل
2.زمانبازگشــاییپاکتهاروزچهارشــنبهمــورخ99/12/13ســاعت17درمحلحــوزهمعاونتمالــیواقتصادیشــهرداریهمدان

میباشد.
3.متقاضیانمیبایســتفرمشــرکتدرمزایــدهونمونهقــراردادتنظیمشــدهراباامضــاءومهربااثــرانگشــتزدهودرپاکت)ب(

قراردادهوفرمپیشــنهادقیمتراتکمیلودرپاکت)ج(قراردادهوبــههمراهپاکت)الف(تحویــلدبیرخانهنمایند.
4.برندهمزایــدهمکلفاســتحداکثرظرفمــدت7روز)کاری(ازتاریــخابالغنتیجهمزایدهنســبتبــهواریز90%وجهپیشــنهادی

اقدامو10%الباقیهنگامتنظیمســنددردفترخانهازبرندهمزایــدهاخذخواهدگردید.
5.برنــدهمزایدهمکلفاســتوجهمــوردمعاملهرانقدًابهحســابشــهرداریواریــزنماید.درصــورتعدمواریزنقــدیوجهمورد

معاملهدرموعدمقرر،ســپردهبرندهمزایدهبهنفعشــهرداریضبطوبرابرمقــرراتاقدامخواهدگردید.
6.بهپیشنهاداتفاقدســپردهومخدوشومبهمومشــروطترتیباثردادهنخواهدشد.

7.ســپردهنفراتاولودومتازمانانعقادقراردادبابرندهمزایدهنزدشــهرداریخواهدماند.
8.شرکتدرمزایدهبهمنزلهقبولشــرایطوآییننامههایمالیشــهرداریبودهوشــرکتکنندگانملزمبهرعایتآنمیباشند.

9.شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشــنهاداتمختاراست.
10.حداکثـــرزمانانتقالســندازتاریخبرگــزاریمزایدهیکمــاهبودهوبرنــدهمزایدهمکلفاســتظــرفمهلتمذکورجهــتانتقال
ســندوواریــزالباقــیوجــه)10%باقیمانده(اقــدامنمایــد.درغیــراینصــورتمزایــدهابطــالوســپردهبرنــدهمزایدهضبــطخواهد
گردید.ضمنًاســندبهنامبرندهمزایدهویاهرشــخصدیگریکهبرندهمزایدهویراکتبًابــارضایتنامهمحضریبهشــهرداریمعرفی

نمایــد،انتقالخواهدیافت.

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

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان
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ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

حتی با خویشانی که تو را اذیت می کنند 
قطع رابطه کامل نکن

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: در مورد خویشاوندان از 
خدا پروا کنید همانا خدا مراقب رفتار شما است.

حضــــرت امام محمــــد باقر علیه الســــالم فرموده اند:کســــانی کــــه از اخالق 
پســــندیده و قدرت تشــــخیص برخوردارند صله رحم به جای آورده و به پدر 

و مادر نیکی می کنند.
حکایت: 

شخصی خدمت پیامبر مکرم)ص( رسید و گفت نزدیکانی دارم که علیرغم 
این کــــه با آنها خوب رفتار می کنم آنان به نوعی مرا آزار می دهند، آیا پذیرفته 
اســــت که با آنان قطع رابطه کنم؟ حضرت فرمود در این صورت خداوند تو 
را رهــــا می کند، او گفت پس چه کنم؟ پیامبــــر فرمودند »به آن کس که تو را 
محروم ساخته بخشــــش کن، به آن کس که با تو قطع رابطه کرده بپیوند و 

اگر ظلمی کرده ببخش، خداوند به خوبی جبران خواهد کرد«
ما برای وصل کردن آمدیم
نی برای فصل کردن آمدیم

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

اینجــــا تنهــــا  تــــن  مــــن  و  تــــو  خــــاص  دل 
اینجــــا دریــــا  و  بمانــــد  کفــــت  بــــه  گوهــــر 
کارم مفکــــن  صبــــر  بــــه  تــــوام  کار  در 
اینجــــا تــــا  تهی تــــرم  میــــان  صبــــر  کــــز 

خاقانی

امام صادق علیه  السالم:

پنج خصلت است که هر کس یکی از آنها در او نباشد، چندان 
قابل بهره  مندی نیست: نخست، وفاداری؛ دوم، عاقبت 

اندیشی؛ سوم، حیا؛ چهارم، خوش ُخلقی؛ پنجم، آزادگی؛ و این 
]آَخری[، جامع همه این پنج صفت است.

خصال: ص 2۸4، ح 33

سی نما

مسیر

کتاب باز

میز مطالعه

عکس روز

صعود به قله 3850 متری یخچال صاحب الزمان )عج( همدان توسط تیم کوهنوردی پایگاه بسیج شهید مدنی 
حوزه  مقاومت شهید خادم پر

نگاهی به »گیجگاه«

فیلمی که زاویه روایت را گم کرده است
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم گیجگاه یک اثر 
عشق سینمایی است که متأسفانه در میانه 
راه عشق سینما بودن و بازیگری و زندگی و طنز 
و ملودرام گرفتار شده است و معلوم نیست 

که چه چیزی از آب درآمده است.
فیلم گیجگاه به نظر می رسد حدود بیست 
ســــالی دیر ساخته شــــده و بیشــــتر از آنکه 
دستمایه طنز داشته باشد فضای داستانی 
نــــخ نما و کم رمــــق دارد که بیشــــتر اوقاتش 
که  فیلمی  بخندانــــد.  را  مخاطــــب  نمی تواند 
در نیمــــه راه طنــــز و ملودرام گرفتار اســــت و 
مشــــخص نیســــت فضای طنز را دستمایه 
ملــــودرام  یا  کــــرده  خــــود  ملــــودرام  روایــــت 
ناخواسته ای در ال به الی فیلم طنز آن ریشه 

دوانده و مانع خندیدن مخاطب می گردد.
چیزی شــــبیه به فیلم دهه هفتادی دو فیلم 
بــــا یک بلیــــط داریوش فرهنگ که درســــت 
در همین میانه راه عشــــق ســــینما بودن و 
بازیگری و زندگی و طنز و ملودرام گرفتار بود 
و دست آخر نه به فیلم شبیه بود و نه چیزی 

به فضای عشق سینمایی اضافه می کرد.
این اشــــکال در هــــر دو فیلم شــــاید زاییده 
انتخاب غلــــط زاویه روایت باشــــد. چیزی که 

فیلــــم گیجگاه فاقــــد آن اســــت و مخاطب 
نمی دانــــد باألخــــره باید با سرنوشــــت کدام 
یک از کاراکترهای داســــتان همراه باشــــد و 
داســــتان را باید در قالب کدام کاراکتر دنبال 
کند و اصــــواًل نقطه مرکــــزی و کانونی روایت 

کدام یک از شخصیت ها هستند.
داستان اگر از منظر پسر بچه داستان یعنی 
عرفــــان روایت می شــــد و عرفــــان در کانون 
 انتخاب خوبی 

ً
که اتفاقا ماجرا قرار می گرفت 

می توانست باشــــد احتمااًل سرنوشت فیلم 
یک اثــــر نوجوان و چیزی شــــبیه به فیلم پدر 
ســــاخته مجید مجیــــدی از آب درمی آمد که 
مخاطب هم تکلیفش را با اثر کاماًل واضح و 

روشن می دانست.
فیلم با خوانش مهتاب سرنوشتی ملودرام 
 نســــبتی میان عشق گذشته و حال 

ً
و اتفاقا

پیــــدا می کرد و دچــــار چالش هــــای معمول 
ســــینمای مثلث محور عشقی ایران می شد 
و از منظــــر حســــن می توانســــت بــــا حفــــظ 
تــــه مایه هــــای طنز یــــک روایت منســــجم از 

مردانگی قابل تقدیر و قدرتمند گردد.
و شاید از منظر مرتضی شوهر قبلی مهتاب 
می توانســــت از آن دست فیلمی ژانر نکبت 

و فالکــــت باشــــد که خــــوراک مطلــــوب این 
روزهای سینمای ایران اســــت و اگر می شد 
قــــدری هــــم ســــروش صحــــت را داغان تر و 
ویران تــــر و کروکثیف تــــر از این کــــه در فیلم 
اســــت به تصویر بکشــــی خــــود جنس بود 
 یــــک اثــــر در مکتــــب اجتماعی به 

ً
و دقیقــــا

سینمای اشتباهی ایران اضافه می کرد.
شاید هم می شــــد آن را در قالب یک فانتزی 
درام از منظــــر مرحــــوم ساســــایاما بنیانگذار 
کیوکوشــــین روایت کرد کــــه در این صورت 
هم از آن دســــت فیلم های پر نریشن وراج و 

بی مزه مثاًل طنز از آب درمی آمد.
امــــا دریغ که گیجــــگاه هیچکدام نیســــت و 
 درست از همین منظر آسیب می بیند 

ً
اتفاقا

کــــه می خواهد همه چیز بگویــــد و وزن تمام 
برای  اســــت.  یکی  هم  داســــتانش  آدم های 
 اثر نازلی است که فیگور 

ً
همین فیلم اساسا

ســــینمای جدی را بــــازی می کند و درســــت 
که می خواهد  کاراکتر حسن اســــت  شــــبیه 
آریــــا باشــــد و مخاطب فقط  بدل جمشــــید 
بنا اســــت کله کچلش را آنهــــم از منظر فوق 

العاده پشت سر مشاهده کند.
*سید محمد حسینی

آزادی خواهی 
از  یکــــی  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
کــــرده ام،  یادداشــــت  من  که  آرمان هایــــی 
مبارزه با نظام ســــلطه و اســــتکبار اســــت. 
پایه   بــــر  که  نظامــــی  یعنــــی  ســــلطه،  نظــــام 
شده؛  بنا  ســــلطه پذیر  و  ســــلطه گر  رابطه ی 
یعنــــی کشــــورهای دنیــــا یــــا مجموعه های 
بشری دنیا، تقســــیم می شوند به سلطه گر 
در  امــــروز  کــــه  اّتفاقــــی  آن  ؛  ســــلطه پذیر و 
عــــّده ای  یک  اســــت[؛  ]این  افتــــاده  دنیــــا 
ســــلطه پذیرند.  عــــّده  یــــک  ســــلطه گرند، 
دعوای با ایران هم ســــر همین است؛ این 
را بدانید. دعوای با جمهوری اســــالمی این 
است که این، نظام ســــلطه گر و سلطه پذیر 
را نپذیرفته؛ ســــلطه گر که نیست، خودش 
را از ســــلطه پذیری هم بیــــرون آورده و پای 
این حرف ایســــتاده. اگر ایران موّفق شــــد 

علمی،  -پیشــــرفت  کرد  پیدا  پیشــــرفت  و 
اقتصادی،  پیشــــرفت  صنعتی،  پیشــــرفت 
نفــــوذ  گســــترش  اجتماعــــی،  پیشــــرفت 
منطقه ای و جهانی- نشــــان داده می شود 
تها که می تــــوان ســــلطه پذیر نبود و 

ّ
بــــه مل

روی پــــای خود ایســــتاد و پیشــــرفت کرد. 
همــــه   بیفتــــد؛  اّتفــــاق  ایــــن  نمی خواهنــــد 
دعواها ســــر این اســــت، بقّیه  حرفها بهانه 

است.
اســــت؛  عدالت خواهی  آرمان ها،  جملــــه   از 
برادرها  از  بعضــــی  کــــه  حرفهایــــی  همیــــن 
عدالت خواهی  مســــئله ی  گفتنــــد.  اینجــــا 
گوناگونــــی  ُشــــعب  اســــت،  مهــــم  خیلــــی 
دارد؛ بــــه اســــم هم اکتفــــا نباید کــــرد، باید 
 دنبــــال بــــود. از جملــــه، مســــئله ی 

ً
واقعــــا

ســــبک زندگــــی اســــالمی اســــت. از جمله، 

آزادی خواهــــی اســــت؛ آزادی نــــه به معنای 
غلــــط و منحرف کننده ی غربــــی که معنای 
آزادی ایــــن اســــت کــــه دختــــر این جــــوری 
کند.  زندگی  این جــــوری  پســــر  کند،  زندگی 
که برخالف سّنتهای  کســــانی  آن  لعنت بر 
اســــالمی و ســــّنت ازدواج، با سّنت ازدواج 
از  بعضــــی  و  می کننــــد  مخالفــــت   

ً
صریحــــا

منشــــورات ما و دســــتگاه های فرهنگی ما 
متأّســــفانه ایــــن را ترویج می کننــــد؛ باید با 
اینهــــا مقابله کرد. مســــئله ی آزادی خواهی 
عمــــل  در  فــــردی،  عمــــل  در  اندیشــــه،  در 
سیاســــی، در عمل اجتماعــــی و در جامعه 
همان  جامعه  در  آزادی خواهــــی  معنای  که 

است. استقالل 
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از دانشجویان 
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راز درخت سیب
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »راز درخت سیب« می تواند 
تلنگری باشــــد برای مخاطب و آغازی باشــــد برای او تا خود 
با مراجعه به کتاب های مختلف، به کشــــف حقیقت درباره 

چرایی انقالب بپردازد.
محمدحســــین فاضل، فعال حوزه کتاب، در یادداشــــتی 
نگاهی انداخته اســــت به کتــــاب »راز درخت ســــیب«، اثر 
یعقوب توکلی. یادداشت او را می توانید در ادامه بخوانید:

یعقوب توکلی پیــــش از این کتاب های زیــــادی در حوزه 
تاریخ نوشــــته اســــت و از جمله چهره های شناخته شده 
آثــــار او می توان  در این حوزه به شــــمار مــــی رود. از جمله 
کید بر  به »سبک شناســــی تاریخ نگاری معاصر ایــــران با تأ
 ،» مصر در  »اســــالم گرایی  اســــالمی«،  انقالب  تاریخ نگاری 
»خاطرات جهانگیــــر تفضلی«، »خاطرات علی امینی«، »دار 
بر دوش؛ زندگی نامه داستانی شهید اندرزگو«، »دو نظریه 
تروریســــم و فداکاری در تاریخ معاصر ایران«، »کنکاشــــی 
آثار او،  « و... اشاره کرد. اما در میان  در تاریخ نگاری معاصر
کتاب »راز درخت سیب« با روشی متفاوت سعی دارد به 
بخشی از تاریخ معاصر ایران و فراز و فرودهایش بپردازد.

این کتاب روایتگر داســــتان زندگی زنی فرانســــوی است که 
برای نگارش تز دکتری در رشــــته علوم سیاســــی از دانشگاه 
سوربن پاریس عازم تهران می شود و تحقیقات خود پیرامون 
دالیل شــــکل گیری موج مردمی انقالب به رهبری امام )ره( را 
آغاز می کند. او به همراه همسرش که خبرنگار و مستندساز 
اســــت، راهی ایران می شود تا پاسخی برای پرسش های خود 
بیابد. »امیلی«، شخصیت اصلی این داستان، زنی جستجوگر 
اســــت که او به یــــک پاســــخ قانع نمی شــــود و بــــرای یافتن 

پاسخ هایش به همه جا سرک می کشد.
کتاب »راز درخت سیب« در گونه داســــتان نوشته شده و از 
ایــــن جهت می توان گفت که هرچند بــــا موضوع و مضمون 
دیگــــر آثار توکلی تفاوتی نــــدارد، اما به لحاظ فضــــا و نوع نگاه 

نویسنده به بخشی از تاریخ انقالب، متمایز و متفاوت است.
اســــم این کتاب نیــــز اشــــاره ای دارد به درخت ســــیبی دارد 
کــــه امام خمینــــی )ره( در فرانســــه در نوفل لوشــــاتو زیر آن 

می نشسته و هدایت انقالب را برعهده داشته است
نویســــنده برای نــــگارش این کتــــاب بیــــش از 243 منبع 
اســــتفاده کــــرده اســــت و تأثیــــر ســــال ها کار پژوهشــــی 
نویســــنده در این اثر نیز قابل مشاهده اســــت؛ از این رو 
برخــــی از مخاطبان بر ایــــن باورند که کتــــاب هرچند از نظر 
داســــتانی و ادبی ممکن است ضعف هایی داشته باشد، 
اما به جهــــت ارائه اطالعــــات مفید از تاریــــخ معاصر ایران، 
خواندنی و ســــودمند اســــت؛ کتابی کــــه می تواند تلنگری 
باشد برای مخاطب و آغازی باشد برای او تا خود با مراجعه 

به کتاب های مختلف، به کشف حقیقت بپردازد.
شاید نتوان »راز درخت سیب« را یک اثر داستانی یا رمان 
با همان قواعد مخصوص به خود دانست، اما نویسنده 
کوشیده اتفاقات، شــــخصیت ها، توصیف ها، فضاسازی، 
زبان و... در خدمت داســــتان باشد و ســــعی می کند تابع 
آن قوانین باشــــد تا مخاطــــب ارتباط عمیقی بــــا آن برقرار 
کند، شــــخصیت هایش را به درون ذهن مخاطب ببرد و 
او را تــــا مدت ها درگیر خود کنــــد. توکلی در واقع در خالل 
روایــــت داســــتانی خود، پرســــش هایی را مطــــرح می کند 
که عــــالوه بــــر اینکه پرســــش »امیلــــی« اســــت، ممکن 

است سؤاالتی باشــــد که در ذهن نســــل جوان نیز چرخ 
می زند: چرا مردم ایران در ســــال 57 انقــــالب کردند؟ چرا 
انقالب، اسالمی شــــد؟ کدام گروه ها در این تحول نقش 
داشــــتند؟ چرا مردم ایــــران، امام خمینــــی)ره( را به عنوان 
رهبــــر انقالب انتخــــاب کردند؟ و.... نویســــنده در واقع با 
طرح این پرســــش ها، هم آشــــنایی خود با نســــل امروز را 
نشــــان داده و هم تالش کرده به رســــالت خود به عنوان 
یک پژوهشگر متعهد باشــــد و پرسش ها را با حوصله و 

دقت پاسخ دهد:
»اســــتاد! مســــئله اصلی در انقالب ایران، رهبری آن است. 
خود شــــخصیت رهبری، مــــدل رفتاری و ســــبک عملیات 
انقالبی ایشــــان به گونه ای ویژه اســــت، ولی شائبة دخالت 
خارجی را مخالفان آیت اهلل خمینی مطرح می کنند که چطور 
او در نجف، در آن خانه کوچک یا در پاریس زیر درخت سیب 
نشســــت و آنجا ســــخنرانی و مصاحبه کرد و فرمان داد و در 

اینجا حوادث شکل گرفت، این سؤال قابل توجهی است.
احمدی: باید در این خصوص، بحث جدی داشته باشیم؛ 
همیشــــه نفوذ خارجی در یک جریان سیاســــی در ســــطح 
رهبران می تواند اتفاق بیفتد، اما باید دید واقعیت رهبری 

در انقالب ایران چی بود؟«...
»راز درخــــت ســــیب« خیلــــی زود جــــای خــــود را در میــــان 
مخاطبــــان باز کرد و با شــــمارگان 14 هزار نســــخه، به چاپ 
چهارم رســــید. کتاب حاضر در 248 صفحه توســــط نشــــر 
معارف منتشــــر شــــده و هم اکنون در کتابفروشــــی های 
پاتوق کتاب و کتابفروشی های جبهه انقالب در دسترس 

عالقه مندان است.

استقبال ها از کتابی درباره پیامبر اعظم )ص(

»هم نام گل های بهاری« به چاپ چهل و دوم رسید
رسول خدا)ص( با همسرانشان چگونه رفتار می کردند؟

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کتاب »هم نــــام گل های بهاری« با 
اســــتقبال مخاطبان به چاپ چهل و دوم رســــید. این اثر که 
توسط نشر معارف منتشر شده، بیان کننده بخشی از سیره 

حضرت محمد )ص( است.
چاپ چهل و دوم کتاب »هم نام گل های بهاری« توسط دفتر 
نشــــر معارف منتشر شــــد و در دســــترس عالقه مندان قرار 
گرفت. این اثر که در حوزه دین و آیین نوشته شده، به معرفی 
پیامبــــر اکرم، حضرت محمد )ص(، می پردازد. سیدحســــین 
، کوشیده با دقت در زوایای مختلف  سیدی، نویسنده این اثر
زندگی و شــــخصیت رســــول خدا)ص(، ایشــــان را به نســــل 
جوان معرفی کند. این کتاب که با نثــــری روان و قابل فهم و 
کاربردی به خصوصیات اخالقی پیامبــــر )ص( و توصیه های 
آن حضرت در زمینه های مختلف پرداخته است، با استفاده 
از منابع معتبر شــــیعی و اهل ســــنت گردآوری شده است. 
موضوعات متنوع این کتاب عالقه مندان به پیامبر اکرم)ص( 
را با ویژگی های انسان کامل آشنا می کنند. »هم نام گل های 
بهاری« جلد اول از مجموعه 14 جلدی »سیره کاربردی چهارده 

معصوم)ع(« است که برنده جایزه کتاب سال حوزه شد.

در این مجموعه ســــعی می شود مســــائل مختلف زندگی از 
دیدگاه پیامبر اســــالم)ص( بیان شود و هدف این مجموعه 
پاسخ به این ســــوال اســــت که در روزگار امروز و برای انسان 
قرن بیست ویکم چگونه اهل بیت)ع( می توانند الگو باشند 
و چگونه آنهــــا می توانند گرهی از زندگی مــــردم باز کنند. این 
سیره کاربردی که بیش از 100 موضوع را شامل می شود، برای 
جوانان و نوجوانان نوشــــته شده است. از جمله موضوعاتی 
که نویســــنده در این کتاب به آن پرداخته است، می توان به 
ســــیمای ظاهری شامل آراســــتگی، لبخند زدن، سفر کردن، 
ســــکونتگاه، ســــیمای حقیقی شــــامل از خودگذشــــتگی، 
خاموشــــی، خردورزی، عدالت، فعالیت اقتصادی، روزه داری، 

معاداندیشی، خدمات اجتماعی و... اشاره کرد.
یکی از نــــکات جالب کتاب »هم نــــام گل های بهــــاری« این 
)ص( نقل شده، در  است که داستان ها و روایاتی که از پیامبر
جمالتی کوتاه و شیوا بیان شــــده که برای همگان آموزنده و 
جذاب است: می فرمود: لباس های خود را بشویید؛ موهای 
خود را کوتاه کنید؛ مسواک بزنید؛ آراسته و پاکیزه باشید؛ زیرا 

یهودیان چنین نکردند و زنانشان زناکار شدند.

به آینه یا آب می نگریست و موهایش را شانه می زد.
افزون بر آراستگی برای همسرانش، برای دوستانش نیز خود 

را می آراست.
عایشــــه می گوید: دیــــدم در پیالة آبــــی که در خانــــه بود خود 
را می نگــــرد و موهایــــش را مرتــــب می کنــــد و می خواهد نزد 
دوستانش برود. بدو گفتم: پدر و مادرم فدایت باد! تو پیامبر 

و بهترین آفریده هستی، به آب می نگری و خود را می آرایی؟
حضــــرت فرمــــود: خداوند دوســــت دارد هرگاه بنــــده ای نزد 

دوستانش می رود، خود را بیاراید.
تن پــــوش خود را نیکــــو کنید؛ لــــوازم خود را ســــامان دهید؛ 

آن  چنان که در میان مردم به ساِن خال، آشکار باشید...
دفتر نشر معارف کتاب حاضر را به قیمت 22 هزار و 500 تومان 

منتشر کرده است.

صدای گرم و زمستان سرد

هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: کاریکلماتور نثر اســــت. بازی زبانــــی دارد تا 
بتواند گفتنی هــــا را دیدنی کند. کاریکلماتور طنــــز دارد و از نظر معنایی، 
، معموال  صراحت دارد. از چند معنایی واژه ها ســــود می برد. کاریکلماتور
از بدیهیــــات و روزمره هــــا و دم دســــتی هاســــت. ســــابقه ای در ادبیات 
کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شــــود نمونه هایــــی در نثر و نظم از 
آن پیدا کرد. جمــــالت در این نوع از نثر با ذهــــن خواننده بازی می کنند 
و اندیشــــه هایی تو در تو را خلــــق می نمایند. در این ســــتون جمالتی به 

سبک کاریکلماتور آورده شده است.

خودش را به موش مردگی زد، گربه خوردش.
زمســــتان که می شود،همیشــــه با بــــرادرم بیرون مــــی روم چون 

صدای گرمی دارد.
خورشید که طلوع می کند، تمام حقیقت دنیا را می شود دید.

به الفبا گفتم چشمت را باز کن، نوشت ه.
نمی خواست آفتابی شود، فقط شب از خانه بیرون می آمد.

کاریکلماتور

آینه ی ُصب و شاِم َهَمن

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: همــــدان شــــهری بــــا 
؛ شــــهری پــــر از یادهای  گذشــــته ای زیبــــا و دلنــــواز
کهن و ســــالخورده اســــت.  از واژه های  مهربان؛ پر 
ایــــن روزهــــا در پــــس گــــذر زمــــان و ایجــــاد زندگی 
مدرن، خیلی وقتهــــا یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانــــان امروز کلمــــات متداول در 
گوششــــان نرسیده است و  همدان قدیم حتی به 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هســــتند که 
کنند برایمان و  را زنده  گذشــــته  می توانند خاطرات 
به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و 

رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش بــــه معرفــــی برخی کنایــــات و ضرب 
المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده اســــت 

و پرکاربرد پرداخته می شود.
آینــــه ی ُصب و شــــاِم َهَمــــن: آینه صبح و شــــام 
یکدیگر هســــتند. یعنی همیشــــه با هم هستند و 
هیچ گاه از هم جدا نمی شــــوند. در اصطالح مشابه 

گفته می شود؛ پاشانه یه پای هم بسَدن.
آیه که نازل ِنُشده: آیه که نازل نشده است. یعنی 
کیدی بر انجام آن نیســــت. چندان الزم و ضروری  تأ
گفته می شود؛ وحی  نیســــت. در اصطالح مشــــابه 

ُمنَزل که نی. دنیا که آخر نی میشه.
آیه ی َیــــس ماخوانه: آیه یــــاس می خواند. یعنی 
ناامید اســــت، افــــکار منفــــی دارد و بــــدون دلیل 
کاری می دهد. در  حکم بر شکســــت و عدم انجام 
اصطالح مشــــابه گفته می شــــود؛ نه می یاره، قرص 

خورده. نه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ارائــــه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطاحات عامیانه همدانی 
تالیف محمد علی نوریون– انتشــــارات سوره مهر بهره گرفته 

شده است.

همه دان

 ایستگاه آسمان
وصیت شهید هادى سیله کاران

همیشه از خدا شهادت بخواهید
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آسمان، آن لحظه که این کلمات 
از قلب پرشــــورت جاری می شــــد؟ می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های روییده در 
خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای تو شده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت 

، ای جاودانه تاریخ! را بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بســــمه تعالی، اى برادران، اى یاران، اى بســــیجیان عاشــــق همیشــــه دعا کنیــــد خداوند 
شهادت را نصیب شما کند زیرا زمانی می رســــد که جنگ تمام می شود. به نظرم مردم سه 
دسته اند، عده ای که از گذشته خود پشیمانند و راه جبران در پیش می گیرند، عده ای هم 
بی تفاوتنــــد و در زندگی دنیایی خــــود غرق اند و همه چیز را فراموش می کنند و دســــته ای 
هم هستند که همیشه احساس مســــؤولیت می کنند و اعمال خود را سبک و سنگین 
می کنند. همیشــــه برای عاقبت به خیری خود دعا کنید این بهترین دعا اســــت و در کنار 

آن هم شهادت را بخواهید.
وصیتنامه شهید هادى سیله کاران


