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چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

تدویــن  و  تهیــه  دبیرخانــه 
عملیاتــی  راهبــردی-  برنامــه 
همــدان شــهرداری  و  شــهر 

»همدان؛ شهر همه ما .... نظرات شما .... آینده شهر ما«

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

برنامــه در  مردمــی  مشــارکت  جلــب  فـراخـــوان 
راهبــردی - عملیاتــی شــهر و شــهرداری همــدان

شهروندان گرامی:

شــهرداری  و  شــهر  ســاله  بیســت  برنامــه  چشــم انداز  ترســیم   در  مشــارکت  منظــور  بــه 
و  نظــرات  ذیــل،  شــده  پیوســت  لینــک  بــه  مراجعــه  بــا  می توانیــد  همــدان، 

بــا  لطفــًا  نمائیــد.  ثبــت  ســنجی  نظــر  فــرم  در  را  خــود  پیشــنهادات 
مراجعــه بــه ســایت hamedan.ir.2040  و تکمیــل 

فــرم شــهرداری همــدان را بــرای رســیدن بــه 
برنامه ریــزی دقیــق  و غنی تــر یــاری 

نمائیــد.

روابط عمومی شهرداری اللجین

شهرداری اللجین به استناد ماده /13 آیین نامه مالی شهرداری ها و مجوز شماره 1056/م/ش شــورای شهر اللجین در نظر دارد نسبت 
به فروش یک قطعه  از زمین های خود اقدام نماید. شــرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشــنهاد خود را با انضمام فیش 
واریزی سپرده به حساب سیبای شــماره 0106885349009 در پاکت در بســته و الک و مهر شده تا پنجشــنبه مورخه 99/06/27 به 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایط: 

  قیمت پایه کارشناسی به شرح ذیل می باشد.
  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

  کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد، به عهده برنده مزایده خواهد بود.
  به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، مشروط، مخدوش یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی شهرداری جهت واریز مبلغ کل بهای ملک مورد نظر به 
صورت نقد به حساب شهرداری مراجعه در غیر این صورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

  سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  پیشنهادات و اصله در روز شنبه مورخه 99/06/29 بازگشایی و قرائت خواهد شد.

آگهی مزایده
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فروش زمین

قیمت پایه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمین مورد نظرردیف

45.000.000 ریال582.502.500258/89 ریالقطعه زمین در خیابان مهدیه، جنب کانون پرورش فکری1

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/23

)نوبت دوم( تاریخ انتشار: 1399/06/23

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 2-34522061 -081 تماس حاصل نمایید.
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حه

صف مدیرکل راه و شهرسازی همدان:
یم   4آمار خانه های خالی را ندار

حه 
صف معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان:

نوسان قیمت 
یبان گیر اجرای پروژه ها گر

هزینه 350 میلیون تومانی 
از محل موقوفات برای تعمیر 

و تجهیز مدارس مالیر

بی کیفیتی آرد، نان را شور کرد
پلمب 142 نانوایی غیربهداشتی طی 3 ماه

تبدیل تاالب »آق گل«
به پناهگاه حیات وحش
نصب دریچه هیدرولیکی در تاالب

تأمین روشنایی خروجی 
تونل تویسرکان 

با 160 میلیون تومان اعتبار

امام جمعه تویسرکان:

گردشگران باید ملزم به 
رعایت قانون و هنجارهای 

فرهنگی باشند
خرید و اجاره برخی امالک از سوی گردشگران 

موجب افزایش افسارگسیخته قیمت فروش 
و اجاره مسکن در تویسرکان

گزیده ها

صفحه   ۸

صفحه   6

مصطفی  شهید  محرم  آخرین 
بود؟ چگونه  روشن  احمدی 

پدر شــــهید احمدی روشن می گوید: مصطفی می گفت: »دوست دارم سه 
تا بچه داشته باشم و اسم دومی اش را بگذارم 

عباس.«
و  حســــینی)ع(  نهضــــت  از  گرفتــــن  الگــــو 
واقعــــه عظیــــم عاشــــورا یکــــی از بزرگترین 

دالیل رزمندگان و شــــهدای بــــزرگ ما برای 
است.  بوده  جهادگری  مسیر  در  نهادن  گام 

خــــواه این جهاد از نوع جهــــاد در میدان 
نبرد باشــــد یا جهاد در میدان علم 

موجب  امــــر  همیــــن  عمــــل.  و 
می شود در خاطرات و  ...

دونده اسدآبادی 
عضو فوالد مبارکه سپاهان اصفهان شد

»پژمــــان کــــرزه ای« از حضورش در باشــــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان اصفهان خبر داد.

پژمان کرزه ای دونده اسدآبادی با بیان 
از مســــابقات دو  اینکــــه در بســــیاری 

مارتن بیــــن المللی به عنــــوان نماینده 
اســــتان همدان حاضــــر بوده، اظهــــار کرد: 

امسال لیگ باشگاه های کشور در سه مرحله 
در تهــــران برگزار می شــــود و با توجه بــــه اینکه ما 

نتایج خوبی در ســــال گذشته کسب کردیم، 
مورد توجه تیم سپاهان قرار گرفتم.

وی افــــزود: قرار داد یکســــاله را با تیم 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان  ...

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

مصوبه خالف قانون شورای عالی بورس
ورود بانک ها و مؤسسات اعتباری به بازار سهام برابر با افزایش تورم

یادداشت

صفحه   2

صفحه   2

دانش آموزان ماسک فیلتردار نزنند
بهار سفید، همدان، اسدآباد، فامنین، کبودراهنگ و مالیر زرد، 

تویسرکان، رزن و نهاوند در وضعیت نارنجی
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صف

همسایگی ارزشمند با اندیشه و تالش
صفحه   2

رضوان سلماسی:

ضرورت ایجاد تاالر شهروندان برگزیده
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان ایجاد تاالر برگزیدگان 

در کنار جشنواره شهروندان برگزیده را ضروری دانست.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، رضــــوان سلماســــی در بازدید از 
دبیرخانه جشنواره شــــهروندان برگزیده افزود: الزم است 
امســــال در کنار برگزاری جشــــنواره شــــهروندان برگزیده 
ایجاد تــــاالر برگزیدگان هم پیگیری شــــود، ایجاد این تاالر 
برای معرفی شــــهروندان برگزیده و نیز بــــزرگان حوزه های 

مختلف شهر همدان پیشنهاد شده است.
سلماســــی اضافه کرد: بــــا توجه به ظرفیت هــــای موجود در 
 ، جشنواره شهروندان برگزیده و همینطور ایجاد تاالر مشاهیر

می توان از آنها به عنوان یک برند فرهنگی و گردشگری برای 
معرفی همدان در سطح ملی و فراملی بهره جست.

وی با اشــــاره به اســــتفاده از ظرفیت  هنرمنــــدان همدانی در 
حوزه فرهنــــگ، اظهار کرد: هنرمنــــدان همدانی ظرفیت بی 
بدیلی هستند که الزم است در برگزاری جشنواره شهروندان 
برگزیده نه تنها از ظرفیت هنرمندان ساکن در همدان بهره 
گرفته شود بلکه از تجربه، دیدگاه و توان هنرمندان همدانی 

ساکن در سایر شهرها نیز استفاده شود.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با بیــــان اینکه حــــوزه فرهنگی شــــهرداری 

همدان طی سه ســــال گذشــــته روند رو به رشدی داشته 
اســــت، یادآور شــــد: انتظار مــــی رود با تالش های بیشــــتر 
 بــــا روندی که بــــه ویژه در طی 

ً
ل برســــد،  قطعا به حد ایده آ

یک ســــال پیش اتفاق افتاد امیدواریم به زودی شــــاهد 
اقدامات ماندگاری در حوزه فرهنگی باشیم.

مرکز نیکوکاری " مداد رنگی" برای حمایت از دانش آموزان نیازمند
توســــعه  معــــاون  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
مشــــارکت های مردمــــی کمیته امــــداد امــــام خمینی)ره( 
اســــتان همدان گفــــت: مرکز نیکــــوکاری »مــــداد رنگی« 
به صورت تخصصــــی در زمینه آموزشــــی و فرهنگی و برای 

حمایت از دانش آموزان نیازمند افتتاح خواهد شد.
به گــــزارش هگمتانه، غالمرضــــا صیــــاد زاده بابیان اینکه 
هم اکنون مرکــــز نیکوکاری در اســــتان فعالیت می کنند، 
گفت: هــــدف از ایجاد مراکز نیکوکاری شناســــایی خیران 

محالت برای کمک به نیازمندان است.
صیــــادزاده ادامه داد: این مرکز که باهمت خیران فعال در 
زمینه های فرهنگی و آموزشــــی در حال راه اندازی اســــت، 
به عنوان ستاد هم اندیشی و راهبری فرهنگی دیگر مراکز 

نیکوکاری فرهنگی، فعالیت خواهد کرد.
کمیته امداد امام  معاون توسعه مشــــارکت های مردمی 
خمینی)ره( اســــتان همدان یادآور شد: هدف از تأسیس 
و گســــترش این مراکز واگذاری کار مردم به مردم است و 

تجربه 40 ســــال گذشــــته نشــــان داده که اعتماد به مردم 
درزمینه واگذاری امور به آن ها، راهگشا و مفید است.

وی با اشــــاره بــــه اینکه بســــیاری از مشــــکالت اقتصادی 
ریشه در کمبودهای فرهنگی دارد، گفت: مرکز نیکوکاری 
مــــداد رنگی قوه عاقله مراکز نیکــــوکاری درزمینه فرهنگی 
خواهد بود و وظیفه آن شناسایی و پرورش ظرفیت های 
فرهنگــــی آن هــــا و بــــه کار گیــــری در مســــیر خدمــــت به 

مددجویان و نیازمندان است.

شور عاطفه ها؛ همدلی برای مهربانی
رزمایش شورعاطفه ها تا 11 مهر برای کمک به دانش آموزان نیازمند
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توزیع واکسن آنفلوانزا شاید تا پایان شهریور

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون غذا و داروی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: زمان 
قطعی دریافت ســــهمیه واکسن آنفلوانزا نامشخص است اما پیش بینی می کنیم تا پایان شهریور 

توزیع شود.
به گزارش هگمتانه، ایرج خدادادی با بیان اینکه امســــال نیاز به واکسن آنفلوانزا کمتر از سال های 
گذشته باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم برای پیشگیری از کرونا اصول بهداشتی را بیشتر از 

گذشــــته رعایت می کنند، بنابراین پیش بینی می کنیم میزان بروز و شیوع آنفلوانزا در پاییز امسال 
کمتر از سال های گذشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تزریق واکســــن آنفلوانزا فقط برای گروه های هدف که از طرف وزارت بهداشت 
، سالمندان،  تعریف شده قابل انجام است، تصریح کرد: گروه های پرخطر جامعه مانند مادران باردار
بیماران زمینه ای، افراد مبتال به سرطان و نقص ایمنی و کادر درمانی جزء افرادی هستند که باید این 

واکسن را دریافت کنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان اینکه مشکلی در زمینه تأمین واکسن 

آنفلوانزا وجود ندارد، گفت: امسال میزان واردات این واکسن بیشتر از سال های گذشته است.
خدادادی با تأکید بر اینکه فعاًل توزیع کشــــوری واکسن آنفلوانزا شــــروع نشده است، افزود: توزیع 

این واکسن بر اساس شیوه نامه در دو بخش خصوصی و دولتی انجام می شود.
وی تصریح کرد: هنوز قیمت نهایی واکســــن آنفلوانزا مشخص نیست و بدون شک در نرخ دولتی 

و خصوصی آن تفاوت قیمتی وجود دارد.
معاون غذا و داروی دانشگاه ابن سینا درباره زمان توزیع این واکسن نیز اظهار کرد: زمان قطعی آن 

مشخص نیست اما پیش بینی می کنیم تا پایان شهریور سهمیه استان را دریافت کنیم.

استان

همسایگی ارزشمند 
با اندیشه و تالش

حسین صادقیان  �

مقوله هایــــی در جامعه مطرح اســــت کــــه حصول و 
وصــــول به آنهــــا لوازمــــی دارد که در صــــورت نادیده 
گرفتن حداقل در حوزه اندیشــــه بــــه بلیه ای تبدیل 
می شــــود که معضلی بر دردهای فــــردی یا اجتماعی 
می افزاید. یکی از این مقوله ها ارزشمندی برای خود،  
خانــــواده و جامعه اســــت. واقعیت این اســــت که 
تعداد نه چندان کمی از ما به راحتی خود را ارزشــــمند 
یافته و بر همین اســــاس انتظاراتی برای خود متصور 
،  متولیان و  ، مادر و به نوعی همواره بســــتانکار از پدر
خالصه جامعه ظاهر می شــــویم و بروز چنین حالتی 
در حالی اســــت که هنوز مراحل و لوازم ارزشمندی را 

طی نکرده ایم.
از موفقیت ها و محاسن  گذشــــته  که  شک نکنیم 
زیادی کــــه در عرصه های فردی و اجتماعی داشــــته 
و داریــــم ولی معضــــالت موجود در حوزه اندیشــــه 
بدون تالش به خیلــــی خیالبافی ها از نوع منفی آن 
دامن زده و همین پدیده مخرب موجب شــــده در 
مــــواردی که کم هم نیســــت به ســــرمنزل مقصود 
نرســــیم اگــــر بخواهیــــم قضیــــه برایمان بــــه خوبی 
 خوب 

ً
قابل درک شود کافی اســــت تحقیقی نسبتا

دربــــاره افراد موفق به معنای درســــت و حقیقی آن 
، تالش و پشتکار  داشته باشــــیم، آنان که اهل فکر
بوده انــــد در اکثــــر عرصه ها هــــم ارزشــــمند، نافع و 
راهگشــــا بوده اند هم توانســــته اند برخی را در این 
مســــیر ســــودمند قرار دهند گرچه عــــده ای از افراد 
اشــــخاص ارزشــــمند را زرنگ ارزیابی نمی کنند ولی 
گذشت زمان همواره به ما ثابت کرده که این گونه 
اندیشــــیدن فرجام و سرانجام خوبی نداشته و آنان 
بوده اند که به غلط خود را زیرک و زرنگ می یافته اند 
و این درس عبرتی اســــت که نوآموزان و جوانان به 
خصوص در مدرســــه و مراکز آمــــوزش عالی نباید از 

آن غافل باشند.
آمــــوزش حضــــوری یا مجــــازی، شــــرکت در  فرآینــــد 
آزمون و امتحــــان و چگونگی ارتقا در پایه ها و مقاطع 
تحصیلــــی امــــروزه بــــه خصــــوص در ایــــام کرونایی 
یکی از این مقوله هاســــت کــــه خانواده هــــا، اولیای 
مــــدارس، مدیــــران و مســــؤوالن اجتماعــــی نباید از 
آن به خصــــوص چگونگی کیفیــــت تحصیل غافل 
باشند. شک نکنیم اگر امروز با تساهل به این مهم 
بنگریــــم در میان مدت نوجوان و جوانان ما به نتایج 
خوبی نخواهند رســــید. به تعبیری چاره اندیشــــی و 
راهیابــــی بــــرای آمــــوزش و تحصیل توأم بــــا تالش از 
 
ً
لوازم ارزشــــمندی آینده سازان کشــــور است و حتما
ســــهل انگاری، تســــاهل و تســــامح ما را به سرمنزل 
مقصود نخواهد رساند. فردای خوب در گرو زحمت 
و تالش امروز اســــت، اگر برای حل مســــائل متنوع 
فردا، افــــراد ارزشــــمند در ســــایه اندیشــــه صحیح و 
فعالیت جدی تربیت نشوند به قطع و یقین متضرر 

خواهیم بود.
کشــــور انقالبی ما که باید برای حل مســــائل متعدد 
بــــه قــــول معــــروف روی زانو و پــــای خود بایســــتد و 
همواره فرض بر این می گذاریم که شــــاهد دشمنی 
و ضدیت هــــا خواهیم بود جوانانــــی را طلب می کند 
که در ســــطوح کالن و به طور گســــترده توانایی حل 
مسائل را داشــــته باشــــند و این مهم در سایه افراد 
ارزشــــمند که در همســــایگی اندیشه و تالش است 

حاصل می شود.
 إن شاءا...

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:یادداشت روز

مصوبه خالف قانون 
شورای عالی بورس

ورود بانک ها و مؤسسات اعتباری به بازار سهام برابر با افزایش تورم

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس با تأکید براینکه ورود بانک ها 
و مؤسســــات اعتباری به بازار سهام کشور تورم را افزایش 
می دهد گفت: مصوبه اخیر شــــورای عالــــی بورس تخلف 

محرز قانونی و عبور از مجلس است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حمیدرضــــا حاجی بابایــــی در جمع 
خبرنگاران مصوبه اخیر شورای عالی بورس را تخلف محرز 
قانونی و عبور از مجلس دانست و اظهار کرد: بازار سرمایه 
یکــــی از بازارهای مهم تأمیــــن مالی در اقتصاد اســــت که 
الزم اســــت، مورد توجه و تأکید سیاست گذاران و مجریان 

اقتصادی قرار بگیرد.
وی با تأکیــــد براینکه ورود بانک ها و مؤسســــات اعتباری 
در بازار ســــهام کشــــور تورم را افزایش می دهد افزود: این 
اقــــدام بنگاه های اقتصــــادی را دچار مشــــکل نقدینگی و 

تسهیالت می کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکــــه حرکت اقتصــــاد به ســــمت بازار ســــرمایه امری 
مبارک اســــت و الزم اســــت تا تمامــــی ارکان تصمیم گیر و 
مجریان از آن حمایت کنند٬ بیان کرد: مهم ترین ســــرمایه 
در بازار سهام، اعتماد مردم است چرا که از این طریق افراد 
می توانند مازاد ســــرمایه خــــود را در راه تأمین مالی بخش 

دولتی و غیردولتی صــــرف کرده و از عواید آن نیز بهره مند 
شوند.

وی با بیان اینکه هیچ فرد حقیقی و حقوقی، بخش دولتی 
و غیردولتی حق ندارد که در بازار سرمایه به تعهدات خود 
عمل نکرده و به اعتمادی که در بازار ایجاد شــــده اســــت، 
خدشــــه وارد کند عنوان کــــرد: هرگونه خدشــــه به اعتماد 
مــــردم از طرف دولت٬ دســــتگاه های دولتی و ســــایر افراد 
توسط مجلس پیگیری خواهد شــــد و برخوردهای الزم با 

آن صورت می گیرد.
رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
با اعالم اینکه شــــرکت ها و بنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده 
در بازار سهام که قیمت تأمین مالی کمتری در مقایسه با 
تسهیالت و انتشــــار اوراق دارد، استفاده کنند گفت: الزم 
اســــت این بنگاه ها از ســــهام داران خرد در بازار که اعتماد 

کردند و سهام ایشان را خریدند، حمایت کنند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در وضعیــــت فعلی بازار ســــرمایه 
که نوعی بیمه سهام  کمک مشــــتقات مالی  با  می توان 
در قبال نوســــانات قیمتی در بازار ســــهام است، ترس 
ود: مصوبــــه  و هیجانــــات در بــــازار را کاهــــش داد افــــز
17 قانون  16 و آن مــــواد  کــــه در  بــــورس  شــــورای عالی 
و  اســــت  تخلف  اســــت،  کرده  ملغی  را  تولید  موانع  رفع 

چندیــــن پیامد و اثــــر نامطلوب در اقتصــــاد و بازارهای 
دارد. مالی 

حاجــــی بابایی اولین پیامد نامطلوب ایــــن مصوبه را ورود 
بانک ها و مؤسســــات اعتباری برشــــمرد و گفــــت: در این 
مصوبه ورود بانک ها و مؤسســــات اعتباری که در قانون 
رفع موانع تولید، حضورشــــان محدود و ممنوع شده بود، 

 اجازه فعالیت داده شده است.
ً
مجددا

وی تأکیــــد کــــرد: ورود بانک ها در بازار ســــهام کشــــور در 
میان مدت منجر به افزایش تورم در کشــــور می شــــود که 
در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشــــار آســــیب پذیر جامعه 

بیشتر در فشار اقتصادی قرار می گیرند.
رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
بیان کرد: بازار ســــرمایه که امسال و ســــال گذشته محل 
جذب نقدینگی در اقتصاد کشــــور بود٬ به عنوان ســــپری 
بــــرای افزایــــش کاال و خدمات در اقتصاد ملی محســــوب 
می شــــد و از طرفی کمک به تأمین مالی بنگاه ها می کرد، با 
این تصمیم٬ خوِد بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در 
کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید 

و بنگاه های اقتصادی مضر است.
وی بــــا اعــــالم اینکه لغو این مــــواد قانون توســــط مصوبه 
شــــورای بورس ســــبب معافیت جریمه های مالیاتی برای 

بانک ها و مؤسســــات اعتباری می شــــود٬ اظهار کرد: این 
کار به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت اســــت آن هم 
در شرایطی که دولت با کسری بودجه رو به رو است هزینه 

جبران کسری بودجه را نیز افزایش می دهد.
حاجی بابایی با تأکید براینکه حکمرانی شــــرکتی در شبکه 
بانکــــی که با تــــالش مجلس شــــورای اســــالمی در قانون 
گــــذاری و بانــــک مرکزی در عمــــل، در حال اصــــالح بود، با 
این مصوبه آســــیب خواهد دیــــد عنوان کــــرد: در واقع با 
 بانک ها در شــــرکت های مختلف بازار 

ً
این تصمیم مجددا

ســــهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت 
پیــــدا می کننــــد و دچار تعــــارض منافع از حیــــث عملیاتی 

بانک داری و تسهیالت دهی خواهند شد.
حاجی بابایی با اشــــاره به اینکه کاهش شفافیت عملکرد 
دولت نزد مجلس شــــورای اســــالمی از دیگر معایب این 
مصوبه اســــت مطرح کرد: مطابق با تبصــــره 2 ماده 17 این 
قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد 
این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس 
از رفتار اقتصــــادی بانک ها که نقش مهمــــی در اقتصاد و 

زندگــــی مردم دارند، مطلع شــــوند که با ایــــن الغای قانون 
توســــط شــــورای عالی بورس، این حکم که بــــرای افزایش 
شفافیت و مســــؤولیت دولت در قبال مجلس است، از 

میان خواهد رفت.
وی بــــا اظهــــار نارضایتی از عملکــــرد شــــورای عالی بورس 
گفــــت: ســــازمان بــــورس و اوراق بهــــادار کــــه متصــــدی 
شــــفافیت و افزایــــش آن در اقتصاد و نظام مالی اســــت، 
متأسفانه مصوبات شــــورای عالی بورس را علنی و شفاف 
منتشــــر نمی کند و تحلیل و بررســــی تصمیمات آن شورا 
مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان 

منتشر می شود.
رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان 
تأکید کرد: الزم است سازمان بورس و شورای عالی بورس 
نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند ضمن اینکه 
یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را 
طی نکرده اســــت و وزیر اقتصاد و ســــازمان بورس در این 
هفته در کمیســــیون برنامه بودجه و محاسبات پاسخ گو 

خواهد بود.

دانش آموزان ماسک فیلتردار نزنند
قدردانی استاندار همدان از  ائمه جمعه و جماعات و تبلیغات اسالمی برای برگزاری مناسب مراسم  دهه اول محرم

بهار سفید، همدان، اسدآباد، فامنین، کبودراهنگ و مالیر زرد، تویسرکان، رزن و نهاوند در وضعیت نارنجی
هگمتانه، گروه خبر همدان: در ستاد مقابله با کرونای استان 

همدان تأکید شد: دانش آموزان ماسک فیلتردار نزنند.
به گزارش هگمتانه، استاندار همدان روز شنبه در نشست 
اعضای ســــتاد مقابله با کرونای همدان گفت: سیاســــت 
ســــتاد ملی مقابله با ویروس کرونا شکست این ویروس 
در کنار فعال بودن همه مشــــاغل اقتصادی و بازگشــــایی 

مدارس است.
ســــید ســــعید شــــاهرخی اظهار کرد: باید در کنار چرخیدن 
اقتصــــاد و معیشــــت زندگــــی مردم ســــالمت مــــردم را نیز 
حفظ کــــرد و این مطالبه در صورت رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: روند گســــترش ویــــروس کرونا با همکاری 
مردم و تالش کادر درمان قابل مهار است و در این صورت 

ویروس سیر نزولی می یابد.
استاندار همدان تأکید کرد: چنانچه مردم نسبت به رعایت 
مؤلفه های بهداشتی مورد تأکید نظیر زدن ماسک، رعایت 
فاصله فیزیکی و پرهیز از تجمع و برگزاری مراســــم عروســــی 
و عزا بی اعتنا باشــــند احتمال تجربه طغیــــان و اوج کرونا در 

همدان دور از انتظار نیست.
شــــاهرخی خواســــتار پیگیری معاونت سیاســــی و امنیتی 
استانداری و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تأمین وسایل 
مورد نیاز برای ضدعفونی و گندزدایــــی و در اختیار آموزش و 

پرورش قرار دادن این تجهیزات و مواد شیمیایی شد.
وی همچنین بر ضرورت بازرسی مستمر پایانه های درون 
و برون شــــهری اســــتان همــــدان تأکید کــــرد و گفت: در 

صورت مواجهه با شرایط نامناسب این موضوع به منظور 
اصالح با مسؤول مربوطه مکاتبه شود.

اســــتاندار همدان گفــــت: گزارش هایی مبنی بــــر رعایت 
نکــــردن دســــتورالعمل های بهداشــــتی در برخی مناطق 
گردشگری از جمله محوطه گنجنامه دریافت شده که باید 
نظارت در این مناطق را تشــــدید کرد و از تبلیغات محیطی 
برای ترغیب شــــهروندان به اســــتفاده از ماسک و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هزینه تبلیغات به طور حتم کمتر از بستری 
شدن فرد در بیمارستان اســــت، از همکاری مردم و هدایت  
ائمه جمعه و جماعات و تبلیغات اسالمی برای برگزاری همراه 

با نظم و انضباط مراسم  مذهبی دهه اول محرم قدردانی کرد.
و  مــــدارس  راه انــــدازی  و  بازگشــــایی  از  همــــدان  اســــتاندار 
دانشــــگاه ها با همکاری اولیای دانش آموزان قدردانی کرد و 
افزود: آموزش دانش آموزان به سه شیوه حضوری، مجازی و 
از طریق صدا و سیما صورت می گیرد و خانواده دانش آموزان 
از فرصت های مهیا شــــده از طریــــق وزارت آموزش و پرورش 

می توانند برای علم آموزی فرزندان بهره بگیرند.

کردســــتان   � و  همــــدان  تنهــــا  مقــــدم:  حیــــدری 
غیرهشــــدارند و بقیه استان ها در شــــرایط هشدار یا 

قرمز هستند
رئیــــس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا هــــم گفت: 
دانش آموزان به هیچ وجه از ماســــک فیلتردار اســــتفاده 
نکننــــد چرا که به علــــت ضرورت اســــتفاده طوالنی مدت 

ماســــک در مدرســــه، آنها دچــــار ســــرگیجه و تنگی نفس 
 ، می شــــوند و این عالوه بر آســــیب به سالمت دانش آموز

یادگیری او را نیز مختل می کند.
رشــــید حیدری مقدم اظهار کــــرد: حضور نیافتــــن مادران 
بــــاردار در مدرســــه باید بخشــــنامه شــــود همچنین برای 
پیشــــگیری از هــــر تجمعــــی درخواســــت می شــــود همه 

کالس های فوق برنامه و ورزش صبحگاهی لغو شود.
وی از مســــؤوالن آمــــوزش و پــــرورش خواســــت تــــا اطالع 
رسانی کامل از خوداظهاری سالمت دانش آموزان صورت 
گیرد و افزود: نگرانی علوم پزشــــکی ســــالمت فرهنگیان و 
دانش آموزان اســــت بنابراین افرادی که عالئمی دارند باید 
در وبگاه سالمت خود اظهاری کنند تا همان روز همکاران 

ما با آنها تماس می گیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا ادامه داد: هر یک 
از دانش آموزان، معلمان یا کارکنان مدارس که بیماری های 
زمینه ای نظیر آســــم، تنگی نفس و نقص دســــتگاه ایمنی 

دارند به طور حتم نباید در مدارس حضور یابند.
، ســــجاده، تسبیح  حیدری مقدم اضافه کرد: همچنین ُمهر
و چادر باید شخصی به همراه داشته باشند و همراه آوردن 
وســــایل الکترونیکی، کتاب و جزوه های کمک آموزشی به 

حداقل ممکن برسد.
وی بــــا بیان اینکه باید ســــطل زباله مناســــب در مدارس 
وجود داشته باشد ادامه داد: از مدیران مدارسی که شیوه 
نامه های بهداشتی را رعایت نکردند درخواست می شود 
تا نقص ها برطرف نشــــده اســــت، از طریق فضای مجازی 

کالس را برگزار کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: تنها 2 استان 
همدان و کردستان در کشور در شرایط غیرهشدار کرونایی 

قرار دارند و بقیه استان ها در شرایط هشدار یا قرمز هستند.
حیدری مقدم افزود: در حال حاضر شهرستان بهار دارای 
وضعیت ســــفید، همدان، اسدآباد، فامنین، کبودراهنگ 
در  نهاونــــد  و  رزن  تویســــرکان،  و  زرد  وضعیــــت  مالیــــر  و 

وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند.
وی اضافــــه کرد: در 200 روز گذشــــته که از شــــیوع ویروس 
کرونــــا در همــــدان می گــــذرد تاکنون بــــه طــــور میانگین 
آزمایش کرونا 19 بیمار در روز مثبت شــــده است و روزانه 

2.5 نفر به علت ابتال به کرونا در این استان جان باختند.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
نیــــز در این جلســــه گفت: در 2 هفته گذشــــته بازرســــی را 
گسترش داده ایم و در اماکنی که نسبت به رعایت شیوه 
نامه های بهداشــــتی بی اعتنا بودنــــد از طریق فرماندار آن 

شهرستان تذکر داده شد.
سردار مهدی فرجی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته 
100 درصــــد دانش آمــــوزان از ماســــک اســــتفاده می کنند 
امــــا اندازه برخی از ماســــک های مورد اســــتفاده، با صورت 

دانش آموز تناسب ندارد.
وی بیــــان کــــرد: نگرانی هایــــی از شــــیوع کرونــــا در برخی از 
شهرســــتان های جنوبی وجود دارد و در آرامستان یکی از 
شهرستان ها آیین تشییع و تدفین جنازه با حضور بیش 

از یک هزار نفر برگزار می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی همدان:

آمار خانه های خالی را نداریم
از امور مالیاتی بپرسید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل راه و شهرســــازی 
همــــدان گفت: آمار خانه هــــای خالی را نداریــــم آمار را از 

امور مالیاتی سؤال کنید.
به گزارش خبرنــــگار هگمتانه، داریوش حســــینی ظهر 
شــــنبه در نشســــت خبری با اعــــالم این مطلــــب که از 
18 هزار نفــــر ثبت نامی طرح ملی مســــکن در اســــتان، 
16 هــــزار نفر واجد شــــرایط بودند، اظهار کــــرد: به دنبال 
تعیین محل زمین برای ســــاخت مسکن ملی هستیم 
که تاکنون کوی فرهنگیان و کوی شــــهید بهشــــتی در 

همدان و زمینی هم در نهاوند انتخاب شده است.
، 40 میلیون تومان  وی عنــــوان کرد: تاکنــــون 600 نفــــر

مبلغ اولیه را واریز کرده اند.
کید بــــر ایــــن نکته کــــه راه و  ایــــن مســــؤول ضمــــن تأ
شهرســــازی تنهــــا تأمین کننــــده زمین اســــت و مبلغ 
کامل پرداخــــت می کند،  را متقاضی به طــــور  ســــاخت 
اظهار کرد: مبلــــغ یک صد میلیون تومان هم به عنوان 
تســــهیالت با ســــود 18 درصد در اختیــــار متقاضی قرار 
می گیرد که اگر مردم مبلــــغ اولیه را واریز کنند و پای کار 
باشند به طور قطع واحدها یک ساله ساخته می شود.

حســــینی در بخش دیگر سخنانش تصریح کرد: سهم 
استان 4 هزار و 500 واحد بود که با اجرا شدن طرح ملی 
مسکن و ثبت نام متقاضی، ابالغ شد که تعهد استان 

باید به 18 هزار برسد.
وی اضافه کرد: اگر چنانچه در طی ساخت و اجرای طرح 
کســــی از آن انصراف داد جاماندگان می توانند ثبت نام 

کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی اســــتان همدان با بیان اینکه 
1700 واحد مســــکن مهر بدون متقاضی است، گفت: 
در صورت تمایــــل متقاضیان می توان از واحدهایی که 

آنها گذاشت. پیشرفت خوبی دارد در اختیار 
حسینی با اشاره به اینکه در خصوص پرداخت ودیعه 
مســــکن هم آمار کشــــوری اســــت و آماری در دســــت 
ندارد، گفت: 9 طرح ملی و 50 طرح اســــتانی در اســــتان، 
در دست اجرا است که برای تکمیل طرح های ملی یک 

هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی در ادامه بیــــان کرد: برای انتقال ایســــتگاه راه آهن 
به داخل شــــهر همدان توافقاتی با قــــرارگاه خاتم)ص( 

انجام شد.

حســــینی اظهار کرد: احداث چندین پــــروژه راه از جمله 
راه مرادبالغــــی به قهاونــــد، باند برگشــــت گنجنامه که 
کار مطالعاتی آن انجام شــــده، پروژه محور غار علیصدر 
که مطالعات آن تکمیل شــــده و 30 درصد در دســــت 
دولت و 70 درصد در دســــت بخــــش خصوصی بانک 
- بروجرد بــــا 70 درصد  ســــپه اســــت، چهارخطه مالیــــر
پیشــــرفت فیزیکــــی، چهارخطــــه نهاونــــد- آورزمــــان و 
تویســــرکان- کنگاور از جمله پروژه های در دست اجرا 

است.
حســــینی با بیان اینکه برای طرح جامع همدان مشاور 
خوبی انتخاب شده است، اظهار کرد: در قسمت هایی 
از شــــهر همدان باید برج ســــازی صورت بگیــــرد و برای 
توســــعه مســــکن برنامه ریزی شــــود و دولــــت باید در 
ساخت مشــــارکت داشته باشــــد و بهره مندی صورت 
بگیرد و یک ســــری اراضی دولت را برای مردم تبدیل به 

کرد. مسکن 
وی در پاسخ به ســــؤال خبرنگار هگمتانه در خصوص 
برنامه ریزی برای تولید مسکن و تعداد خانه های خالی 
در همــــدان و برنامه بــــرای کاهش قیمت مســــکن در 
کید بر برج ســــازی  همدان، تنهــــا به توضیح اجمالی و تأ
بســــنده کرد و گفت: آمــــار خانه های خالــــی را نداریم و 
از امــــور مالیاتی ســــؤال کنیــــد و می توان آمــــار آنها را از 

پروانه های صادر شده و تعداد مبایعه نامه ها فهمید.
وی در پاسخ به ســــؤال یکی از خبرنگاران در خصوص 
اختصاص 41 میلیــــارد تومان برای بازآفرینی و طرح های 
ارائه شــــده نیز گفت: این مبلغ 41 میلیارد ریال است و 

نه تومان، طرح ها هم آماده شده است.

بی کیفیتی آرد، نان را شور کرد
پلمب 142 نانوایی غیربهداشتی طی 3 ماه

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: کارشــــناس بهداشــــت 
محیط کار معاونت بهداشــــتی دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا گفت: میزان نمک استفاده شده در نان در 
3 ماه ســــال جاری افزایش داشته که نانوایان این امر را 

به دلیل کیفیت پایین آرد می دانند.
باب الحوائجــــی  حمیدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
اظهــــار کرد: یــــک هــــزار و 835 نانوایی در این اســــتان 
فعال هســــتند کــــه 142 نانوایی معــــادل هفت درصد 
نانوایی های موجود در همدان به مرجع قضایی معرفی 

شدند.
وی اضافه کرد: این نانوایی ها به علل مختلفی از جمله 
بی کیفیتــــی نان، رعایــــت نکردن دســــتورالعمل های 
بهداشــــتی، فاصله گذاری فیزیکی و امثال آن به مرجع 

قضایی معرفی یا پلمب شدند.
کارشــــناس بهداشــــت محیط کار معاونت بهداشــــتی 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا درباره کیفیت نــــان نیز اظهار 
کرد: نمونه برداری از نان های مسطح نظیر بربری، لواش، 
سنگک، تافتون و بررسی وضعیت مقدار نمک و جوش 

شیرین در آن توسط کارشناسان صورت می گیرد.
بــــاب الحوائجی اظهار کرد: اســــتاندارد میــــزان مصرف 
نمک در نان یک درصد است اما در سه ماه سال جاری 
طبق نمونه برداری های صورت گرفته میزان استفاده از 

نمک افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: برخی از نانوایی ها علت استفاده بیش 
از حــــد نمک را بــــی کیفیتی آرد عنــــوان کردند و معتقد 
بودند بــــه علت باال بــــودن هزینه خریــــد آرد با کیفیت 

از دیگــــر اســــتان ها مجبور بــــه اســــتفاده از آرد همدان 
هستند.

کار معاونت بهداشتی  کارشــــناس بهداشــــت محیط 
دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا بــــا بیــــان اینکه 
معاونت غذا و دارو متولی کیفیت آرد است اظهار کرد: 
موضوع پایین بودن کیفیت آرد همدان در نشســــتی 
به مســــؤوالن و کارشناسان این مجموعه اطالع رسانی 

شده است تا پیگیری های الزم را انجام دهند.
از اولویت هــــای  کــــرد: یکــــی  بــــاب الحوائجــــی اظهــــار 
معاونت بهداشــــتی تالش برای کاهش مصرف نمک 
توســــط خانوارها اســــت بنابراین نســــبت به افزایش 
مصرف نمک در پخت نان حســــاس بوده و با جدیت 

پیشگیری از موضوع را پیگیری می کند.
از جــــوش شــــیرین در  اینکــــه اســــتفاه  بیــــان  بــــا  وی 
نانوایی های همدان در حد صفر است افزود: استفاده 
از نمــــک پخت نــــان را برای شــــاطر راحت هــــم می کند 
بنابراین یکــــی از علل اســــتفاده بیش از حــــد از نمک 

تسهیل در پخت نان است.

شور عاطفه ها؛ همدلی برای مهربانی
رزمایش شورعاطفه ها تا 11 مهر برای کمک به دانش آموزان نیازمند

هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل کمیتــــه امداد امام 
خمینی)ره( همدان گفت: رزمایش شور عاطفه ها، با شعار 
« از روز گذشته در  »همدل می شــــویم برای مهربانی در مهر

همدان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، پیمان ترکمانه افزود: این جشــــن هم 
زمان با سراســــر کشور از شنبه 22 شــــهریور تا جمعه 11 مهر 
ماه با هــــدف تأمین نیازهــــای تحصیلی دانش آمــــوزان در 
پایگاه های کمیته امداد امام خمینی)ره( این اســــتان برگزار 

می شود.
وی اظهــــار کــــرد: کمیتــــه امداد امــــام خمینــــی)ره( همدان 
همچــــون ســــال های گذشــــته و هــــم زمــــان با آغاز ســــال 
تحصیلی بــــا اســــتقرار پایگاه های این جشــــن در سراســــر 
استان کمک های مردم نوع دوست را دریافت می کند و در 

کمترین زمان به دست نیازمندان می رساند.
ترکمانه بــــا تأکید بر اینکه به دلیل پیشــــگیری از شــــیوع 
ویــــروس کرونا ایــــن جشــــن در مــــدارس اســــتان برگزار 
نمی شــــود، گفت: رزمایش شــــور عاطفه ها امسال در 53 
مرکــــز نیکوکاری محالت و 50 پایگاه ثابت و ســــیار کمیته 
امــــداد امام خمینی)ره( برگزار می شــــود و کمک های جمع 
آوری شــــده از این پایگاه ها به دانش آمــــوزان بی بضاعت 

تعلق می گیرد.
مدیرکل کمیتــــه امداد امام)ره( اســــتان همدان افزود: در 
ســــال جاری به دلیل تداوم شــــیوع ویروس کرونا و تغییر 
در نظام آموزشــــی، شــــرایط اقتصادی و تــــورم و همچنین 
افزایش نیازمندی هــــای دهک های پایین جامعه، برگزاری 

این رزمایش جنبه خاصی دارد.
ترکمانه افــــزود: ایجاد یک حرکت جهادی بــــا بهره گیری از 
تجربه سال های گذشــــته به خصوص مرحله نخست این 

رزمایش بسیار با اهمیت است.
مدیرکل کمیته امــــداد امام خمینی)ره( همدان گفت: برای 

توســــعه دامنه احســــان و نیکــــوکاری و همچنیــــن تأمین 
نیازهای تحصیلی دانش آموزان، هماهنگ با نظام آموزشی 
جدیــــد و تأمین ابزار اساســــی برای آمــــوزش غیرحضوری از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ادامه داد: امســــال تعــــداد 9 هــــزار و 801 دانش آموز زیر 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( تحصیل می کنند که 
با توجه به شیوع کرونا و برگزاری کالس های درس به صورت 
غیر حضــــوری، این نهاد قصد دارد نســــبت بــــه جمع آوری 

کمک های نقدی از خیران برای تأمین تبلت اقدام کند.
ترکمانه تأکید کرد: در صورت بازگشــــایی مدرســــه ها تهیه 
، کیف و کفش و پوشاک و ســــایر هزینه های  نوشــــت افزار

مرتبط در اولویت است.
وی اظهار کرد: امسال شعار شور عاطفه ها با پویش »ایران 
همدل«، »همدل می شــــویم درتأمیــــن مایحتاج تحصیلی 
 » دانش آموزان« و »همدل می شــــویم برای مهربانی در مهر

نام گذاری شده است.
ترکمانه بــــا قدردانی از همراهی مردم نیکــــوکار گفت: مردم 
خّیر اســــتان همــــدان می تواننــــد از طریق تلفن همــــراه با 
شــــماره گیری کد دســــتوری، #14* و همچنیــــن 8877#* 
و نیز بــــا مراجعه بــــه دفاتر کمیتــــه امداد امــــام خمینی)ره( 

شهرستان ها کمک های خود را پرداخت کنند.
مدیــــرکل کمیته امــــداد امام خمینــــی )ره( همــــدان افزود: 
خیــــران می توانند کمک هــــای نقدی خود را بــــه صورت غیر 
حضوری از طریق شــــماره حســــاب 0109500950005 بانک 
ملی، صفحه پرداخت اینترنتی وبگاه کمیته امداد به نشانی 
epay.emdad.org، شــــماره گیری ســــریع #081*8877* با 
تلفن همراه، ارسال عدد ســــه به 30003333 و همچنین از 
طریق شــــماره کارت 6037991899696672 بانک ملی و یا 
اســــتفاده از نرم افزار سکه و بله در سریع ترین زمان ممکن 

به دست نیازمندان برسانند.
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هزینه 350 میلیون تومانی از محل موقوفات 

برای تعمیر و تجهیز مدارس مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون فرهنگــــی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســــتان مالیر از هزینه 

350 میلیون تومانی اوقاف برای تعمیر و تجهیز مدارس خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، حمیدرضا نوروزی از هزینــــه 350 میلیون تومانی اوقاف مالیــــر برای تعمیر و 
تجهیز مدارس در سه منطقه آموزشی از محل نیت واقف خبر داد و اظهار کرد: بیشترین موقوفات 

مالیر مربوط به مرحوم سیف الدوله است که یکی از نیات ایشان در حوزه آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مدارس شهرستان مالیر موقوفه است گفت: در راستای نیت 
واقف در این حوزه طی سال های اخیر اقدامات زیادی در مدارس موقوفه انجام شده است.

معــــاون فرهنگــــی اداره اوقاف و امور خیریه مالیر با اشــــاره به مجوزهای جدید از ســــازمان اوقاف و 
امور خیریه گفت: در این زمینه برای نخســــتین بار از منابع مدارس موقوفه )مدرسه نمونه سیفیه( 
مبلغی برای تعمیر و تجهیز ســــایر مدارس شهرســــتان همزمان با آغاز سال  تحصیلی جدید هزینه 
شــــد. وی تصریح کرد: در این زمینه مبلغ 350 میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز مدارس در ســــه 

منطقه آموزشی این شهرستان هزینه شد و در حال حاضر در حال انجام است.
نوروزی در ادامه از توزیع 2 هزار و 200 بســــته نوشــــت افزار و کیف در قالب طــــرح مهر تحصیلی بین 

دانش آموزان نیازمند مالیر از هفته آینده خبر داد و افزود: این بســــته ها از محل نیت واقف مرحوم 
ســــیف الدوله تهیه شــــده اســــت. وی با بیان اینکه 660 میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه 
شــــده اســــت افزود: هزینه هر بســــته مهر تحصیلی 300 هزار تومان اســــت که بیــــن دانش آموزان 
زیرپوشش کمیته امداد امام)ره(، بهزیســــتی، انجمن حمایت از زندانیان و جامعه معلوالن در سه 

، جوکار و سامن توزیع می شود. منطقه آموزش و پرورش مالیر
معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســــتان مالیر خاطرنشان کرد: میزان قابل توجهی از 
هزینه کتاب های درسی حدود 700 دانش آموز بی بضاعت از محل عواید موقوفه سیف الدوله برای 

، جوکار و سامن تأمین شده است. سه منطقه آموزشی مالیر

شهرستان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت محیط 
زیســــت شهرســــتان مالیر گفت: مناطق بعــــد از منطقه 
شکار به منطقه حفاظت شده تبدیل و بعد از آن به عنوان 
پناهگاه حیات وحــــش ارتقا پیدا می کنند امــــا با توجه به 
موقعیت آق گل قرار اســــت این ارتقا بــــه مرحله پناهگاه 

حیات وحش تعریف شود.
به گزارش هگمتانه، عباس نجاری با اشاره به اینکه تاالب 
آق گل یکــــی از بزرگتریــــن تاالب هــــای کشــــور و بزرگترین 
تاالب طبیعی همدان وســــعتی بیــــش از 830 هکتار دارد 
اظهــــار کرد: تــــاالب طبیعی و فصلــــی آق گل در حد فاصل 
اســــتان های همدان و مرکــــزی در فاصلــــه 37 کیلومتری 
شمال شــــرقی شهرســــتان مالیر و یک کیلومتری جنوب 

شرقی اسالمشهر و در بخش جوکار واقع شده است.
وی با بیان اینکه طی دو ســــال گذشــــته تــــاالب آق گل به 
آســــمانی مســــاحت وضعیت  دلیل بارش هــــا و نزوالت 
مطلوبــــی را داشــــته اســــت افــــزود: ایــــن تــــاالب یکــــی از 
زیستگاه های مهم پرندگان وحشــــی و کوچ  کننده مانند 
فالمینگو، قو، غاز خاکســــتری، تنجــــه، اردک مرمری، اردک 
، مرغ سقا، لک لک و حواصیل به شمار می رود و با  سرسبز
توجه به این وضعیت مطلوب پرندگان مهاجر زیادی را در 

تاالب داشتیم.
رئیــــس اداره حفاظــــت محیط زیســــت شهرســــتان مالیر 
گفت: یکی از برنامه های انجام شــــده اجــــرای پروژه دریچه 
هیدرولکــــی تــــاالب آق گل اســــت کــــه در ایــــن راســــتا در 
پایین ترین ســــطح ارتقای تاالب روی دیواره نصب دریچه 

هیدرولیکی در حال انجام است.

وی با اشــــاره به اینکه تاالب آق گل یــــک ظرفیت بزرگ در 
حوزه جمع آوری ســــیالب ها و بارندگی های شدید به شمار 
مــــی رود افــــزود: در این زمینــــه ایجاد دریچــــه هیدرولیکی 
با هــــدف و کارکرد یــــک طرفه روی دیواره تــــاالب می تواند 
فواید خوبی داشــــته باشــــد که با ایجاد این دریچه هنگام 
بارندگی هــــا روان آب هــــا و ســــیالب ها بــــه ســــمت تاالب 

هدایت می شود.
بــــروز  از  دریچــــه  ایــــن  ایجــــاد  کــــرد:  تصریــــح  نجــــاری 
که منجر به ســــیل، تخریب و خسارت به  روان آب هایی 
زی و.. می شــــود جلوگیری کرده و با ذخیره  اراضی کشاور
آب باعث نفوذ آن به ســــفره های زیرزمینی شــــده که در 
فصــــول گرم باعــــث تقویت ســــفره ها و تأمین آب مورد 

شد. خواهد  کشاورزان  نیاز 
وی گفــــت: ایــــن پــــروژه بــــرای تــــاالب تعریــــف شــــد و از 
اردیبهشت ماه کار مطالعاتی آن شروع شده و طی دو ماه 
کار مطالعاتی و بعد از آن انتخاب پیمانکار 20 روز است کار 

ایجاد دریچه شروع شده و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
مالیر  شهرســــتان  زیســــت  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
از اعتبــــارات ملی  با بیــــان اینکــــه اعتبــــارات این طــــرح 
تاالب هــــای کشــــور تأمین شــــده افزود: آبی که پشــــت 
دریچــــه جمع می شــــود دیگر از تاالب خارج نمی شــــود و 
زی  در واقــــع این کار کارکرد حفاظتی برای اراضی کشــــاور

و مردم اطراف تاالب را دارد.
وی با بیان اینکــــه این دریچه برای اولین بار اســــت که در 
تاالب آق گل نصب می شــــود افزود: با توجه به اینکه این 
تاالب بین دو حوزه همدان و مرکزی واقع شده این دریچه 

در حوزه استان همدان است و در صورت نیاز اگر جوابگو 
نباشــــد می توان گفت در حوزه استان مرکزی نیز این طرح 

را در قسمت دیگر تاالب داشته باشیم.
نجاری با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت تاالب آق گل 
خوب است و پرندگان مهاجر نیز در آن حضور دارند ادامه 
داد: البته تعدادی از پرنــــدگان مهاجر تاالب را ترک کرده و 

به مناطق گرمسیری رفته اند.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت خوب تاالب امســــال 
شــــاهد جوجه آوری خــــوب پرندگانــــی که این تــــاالب را به 

عنوان زیستگاه انتخاب کرده بودند بودیم.
رئیــــس اداره حفاظــــت محیط زیســــت شهرســــتان مالیر 
اضافه کــــرد: ارتقای فرهنــــگ جوامع محلی و روســــتاهای 

اطراف تاالب در راستای حفاظت از پرندگان و جوجه های 
متولد شده باعث افزایش گونه های مختلف پرندگان در 

تاالب شده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از پرندگان از جمله کاکایی و گاو 
چرانک و... در حال حاضر در تاالب هســــتند گفت: آق گل 
زیســــتگاه مناســــبی برای پرندگان مهاجر و بومی است و 
پیش بینی ما این است که امســــال هم آبگیری خوبی در 

آنجا اتفاق بیفتد.
نجاری در ادامه با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای 
ســــطح ارتقای تاالب آق گل اشــــاره بیان کرد: در این زمینه 
قرار اســــت این تاالب بــــه عنوان پناهــــگاه حیات وحش 

تبدیل شود.

وی بــــا بیان اینکــــه تــــاالب آق گل در حال حاضــــر منطقه 
شــــکارممنوع اســــت بیان کرد: از ســــال 1383 به عنوان 

منطقه شکارممنوع مصوب شده است.
مالیر  شهرســــتان  زیســــت  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
گفت: مناطق بعد از منطقه شــــکار بــــه منطقه حفاظت 
آن به عنــــوان پناهــــگاه حیات  از  شــــده تبدیل و بعــــد 
وحــــش ارتقــــا پیدا می کننــــد اما بــــا توجه بــــه موقعیت 
آق گل قرار اســــت این ارتقا بــــه مرحله پناهــــگاه حیات 

شود. تعریف  وحش 
وی در گفتگو با فارس، خاطرنشان کرد: منتظر مصوبه آن 
از سوی مسؤوالن ارشد کشــــور و سازمان محیط زیست 

هستیم که امیدواریم هر چه سریعتر به سرانجام برسد.

سرپرست اداره تعاون تویسرکان:

اشتغال 300نفر در شرکت دانش بنیان فاران شیمی
بهره برداری از خط جامد شرکت فاران  شیمی در آبان ماه

هگمتانه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تویســــرکان با بیان اینکه شرکت تعاونی 
دانش بنیان  شــــرکت   10 جزو  شــــیمی  فاران  داروســــازی 
کشــــور اســــت گفت: هــــم اکنــــون 300 نفر در شــــرکت 

داروسازی فاران مشغول به کار هستند.
به گزارش هگمتانه، سرپرســــت اداره تعــــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مناسبت هفته تعاون با تنی چند از کارکنان 
این نهاد از دو شــــرکت تعاونی بازدیــــد کردند، همچنین 
در این برنامه شرکت تعاونی تولیدی نوآوران غرب الوند 

در روستای سید شهاب به طور رسمی افتتاح شد.
احمد خدادادی پری در بازدید از آموزشگاه رانندگی میالد، 
این آموزشــــگاه را یکــــی از تعاونی های خوب شهرســــتان 
دانســــت و اظهار کرد: ســــال 84 مبلغ 80 میلیون تومان 
تسهیالت برای ســــاخت و ســــاز و مبلغ 3 میلیون تومان 

یارانه به این تعاونی پرداخت شده است.
سرپرســــت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســــتان 
تویســــرکان با بیان اینکه برآورد مالــــی تعاونی میالد برای 
اجرای طرح توسعه آموزشــــگاه 200 میلیون تومان است 
کید کرد: اداره تعاون تویســــرکان براساس اختیارات و  تأ
اعتباراتی که در اختیار دارد در راستای اجرایی شدن طرح 
توســــعه کمک می کند. وی از اشتغال زایی جدید تعاونی 
آموزشــــگاه میالد برای 6 نفر در طرح توســــعه این تعاونی 
خبر داد و گفت: درحال حاضــــر هم 21 نفر مربی و کارمند 

آموزشگاه مشغول به کار هستند. در 
آموزشــــگاه میالد  عبــــاس جاللوند مالــــک و مؤســــس 
تویســــرکان نیز از 38 ســــال فعالیت آموزشگاه رانندگی 
میــــالد در تویســــرکان به عنــــوان اولین آموزشــــگاه خبر 
داد و افزود: بنده مؤســــس گواهی نامه پایه 2 و مدیریت 
پایــــه 3 در آموزشــــگاه میالد بــــا هــــدف خدمات دهی به 

هستم. همشهریان 
مدیر تعاونی آموزشــــگاه میالد در تویســــرکان با اشــــاره 
بــــه اجــــرای طــــرح توســــعه آموزشــــگاه بــــرای آمــــوزش و 
اعطــــای گواهینامــــه پایــــه دو، ادامــــه داد: بــــرای احداث 
ایــــن ســــاختمان 200 میلیون تومــــان اعتبار نیاز اســــت 

امیدواریم مسووالن امر تعاونی میالد را همیاری کنند.
وی با بیــــان اینکه بنده برای تســــهیل ارائــــه خدمات به 
همشهریانم در خصوص گواهینامه پایه 2 در تویسرکان 
اقدام کردم خاطرنشــــان کرد: مردم تویســــرکان برای اخذ 

این گواهینامه باید به شهرهای همدان و مالیر بروند.
سرپرســــت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســــتان 
تویســــرکان در ادامه برنامه خود به بهانه هفته تعاون به 
شرکت داروسازی فاران شیمی سر زد. وی از این شرکت 
به عنوان یکی از شرکت های تعاونی بی نظیر شهرستان 
در عرصه تولید دارو یاد کرد و افزود: شــــرکت داروسازی 
فاران شــــیمی را در کشور به عنوان شــــرکتی با توانمندی 

باال و دارای تخصص داروسازی می شناسند.
وی با اشاره به توسعه شــــرکت تعاونی داروسازی فاران، 
بیان کرد: هم اکنون 300 نفر در شــــرکت داروسازی فاران 

کار هستند. شیمی شهرستان تویسرکان مشغول به 
خدادادی پــــری با بیان اینکه شــــرکت داروســــازی فاران 
شــــیمی تویســــرکان جزو 10 شــــرکت دانش بنیان کشور 
کید کرد: فاران شــــیمی نقش قابــــل توجهی در  اســــت تأ
تولید و عرضه داروهای خاص مورد نیاز در ســــطح کشور 
دارد، این موضوع افتخاری بزرگ نه تنها برای تویسرکان؛ 

بلکه برای استان همدان است.
کیــــد بر اینکــــه با همــــه توان بــــرای رفــــع موانع  وی بــــا تأ
و توســــعه کار تعاونی هــــا بــــه ویژه فــــاران شــــیمی اقدام 
نــــرخ بیکاری در  کاهش  گفت: اشــــتغال زایی و  می کنیم 

سطح شهرســــتان با توســــعه همه جانبه فاران شیمی به 
طــــور حتم رقم می خــــورد، بنابراین توجه به ایــــن امر باید 

مورد نظر باشد.
مدیرعامل شــــرکت داروسازی فاران شــــیمی تویسرکان 
نیز با اشــــاره به اینکه حــــدود 300 نفر در حــــال حاضر در 
کار هستند  شــــرکت داروســــازی فاران شــــیمی در حال 
اظهار کرد: در حال حاضــــر بیش از 75 درصد از نیروهای 
فعال شــــرکت داروســــازی فــــاران شــــیمی دارای مدرک 

هستند. کارشناسی 
کید بــــر اینکه اولویت نخســــت فاران  پارســــا کیانی بــــا تأ
، جذب نیروی انســــانی بومی  شــــیمی در بحث نیروی کار
اســــت بیان کــــرد: فاران شــــیمی به دلیل دانــــش بنیان 
بودنش بیشتر دنبال نیروهای متخصص کارآمد است.
وی تصریح کرد: شــــرکت داروســــازی فاران شــــیمی جزو 
معدود شــــرکت های داروســــازی در ایران اســــت که هم 

تولید مواد اولیه و هم محصول نهایی را دارد.
مدیرعامل شــــرکت داروسازی فاران شــــیمی تویسرکان 
با اشــــاره به افتتاح دو بخش جدید فاران شیمی در سال 
گذشــــته، از افتتاح و بهره برداری خط جامد این شــــرکت 

داروسازی در آبان ماه امسال خبر داد.
برنامه پایانی سرپرســــت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان تویسرکان به مناســــبت هفته تعاون افتتاح 
شــــرکت تعاونی تولیدی نوآوران غرب الوند در روستای 
سید شهاب بود، این شرکت تعاونی با بکارگیری نیروی 

کار در حوزه صنایع مبل چوبی فعالیت می کند.
این شــــرکت تعاونی به پیشــــنهاد بهزیســــتی برای چند 
نفر زیرپوشــــش بهزیستی اشــــتغال ایجاد کرده، مجموع 
اشتغال زایی این شــــرکت به طور مســــتقیم 9 نفر و غیر 

مستقیم 50 نفر عنوان شد.

امام جمعه تویسرکان:

گردشگران باید ملزم به رعایت قانون و هنجارهای فرهنگی باشند
خرید و اجاره برخی امالک از سوی گردشگران موجب افزایش افسارگسیخته قیمت فروش و اجاره مسکن در تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: تویسرکان از جذابیت های 
طبیعی، مذهبی و تاریخی فراوانی برای جذب گردشگران 
برخــــوردار اســــت کــــه بــــدون تردیــــد بــــه اقتصــــاد این 
شهرستان کمک می کند با این وجود نباید از ورود برخی 
خرده فرهنگ ها و ناهنجاری ها از سوی برخی گردشگران 

به تویسرکان غافل شد.
به گزارش هگمتانه، تویسرکان از بافت تاریخی، فرهنگی 
و همچنیــــن مذهبــــی برخــــوردار اســــت و ویژگی هــــای 
آن موجب شــــده تــــا "دارالمؤمنین" نام  فرهنگی خاص 
بگیــــرد.در چنین شــــرایطی برخی گردشــــگران که مدت 
زمان حضور آنها در شهرستان باال نیز هست، رفتارهایی 
را از خود بروز می دهند که با پیشــــینه و هویت فرهنگی 

تویسرکان همخوانی ندارد.
امام جمعــــه تویســــرکان درباره این مشــــکل بــــه وجود 
آمده اظهار کرد: در برخی مقاطع ســــال به ویژه تعطیالت 
تابستانی و نوروز شــــاهد حضور و ماندگاری گردشگران 

در شهرستان تویسرکان هستیم.
حجت االســــالم مرتضــــی موحدی افــــزود: برخــــی از این 
گردشــــگران امــــالک و منــــزل شــــخصی در تویســــرکان 
 طوالنی در 

ً
خریداری و یا اجاره کرده اند و مدت زمان نسبتا

تویســــرکان حضور دارند اما گاها آداب و فرهنگ رفتاری 
برخــــی از آنهــــا باارزش های دینی، فرهنگــــی و هنجارهای 

اجتماعی تویسرکان همخوانی ندارد.
وی با اشــــاره به بروز و ترویج برخی مصادیق بدحجابی و 
پوشــــش های نامتعارف در میان برخــــی بانوان و مردان 
که  کــــرد: گردشــــگرانی  گردشــــگر در تویســــرکان تأکید 
تویســــرکان را به عنوان مقصد گردشــــگری خود انتخاب 
می کننــــد بایــــد بــــه قوانیــــن و هنجارهای حاکــــم بر این 
شهرســــتان در عمــــل احتــــرام بگذارنــــد و در درازمدت 
موجــــب ترویــــج برخــــی رفتارهای ضــــد اخالقــــی در این 

شهرستان نشوند.
این هشدار امام جمعه تویسرکان در حالی مطرح می شود 
که به ویژه در تابستان ها، جلوه های بدحجابی و پوشش 
 بســــیار زننده در خیابان ها و معابر 

ً
 های نامتعارف و بعضا

تویســــرکان به وفور مشــــاهده می شــــود و بدیهی است 
که تــــداوم و تکــــرار این موضوع ســــبب انتقــــال این نوع 

سبک رفتاری در میان مردم تویسرکان نیز خواهد شد.
مدیــــر حــــوزه علمیه تویســــرکان نیز در واکنــــش به این 
موضوع بیان کرد: اگر برنامه های هدفمند و کارشناسی 
از ترویــــج برخــــی ناهنجاری های  شــــده برای جلوگیــــری 

آینده ای  فرهنگی در شهرســــتان نداشــــته باشــــیم، در 
نه چندان دور باید شــــاهد بــــروز رفتارهای غیرشــــرعی و 

غیرقانونی در شهرستان باشیم.
حجت االســــالم ســــجاد امیری اظهار کرد: گرچه در زمینٔه 
قیمت امالک و خانه های استیجاری و فروشی متخصص 
نیستم اما با توجه به برخی تحقیقات و مطالبات مردمی، 
خرید و اجاره برخی امالک از سوی گردشگرانی که به ویژه 
از برخی شــــهرهای جنوبی کشور به تویســــرکان می آیند 
ســــبب افزایش افسارگســــیخته قیمت فروش و اجاره 

منزل برای مردم تویسرکان شده است.
شهرستان تویسرکان به گواه مستندات تاریخی همواره 
از بنیان های فکری و مذهبی برخوردار بوده و در نزدیک 
به 400 سال پیش از حوزه علمیه شیخ علی خان زنگنه و 
برگزاری نماز جمعه در 150 ســــال پیش و پرورش علمای 

بزرگ دینی نیز بهره می برده است.
پوشــــش عمومی مردان و به ویژه بانــــوان در آن مطابق 
بــــا آموزه هــــای دینی و اســــالمی بــــوده و هرگــــز درزمینٔه 
بدحجابی یا بی حجابی وضعیت نگران کننده ای نداشته 
اســــت اما حاال ورود برخی افراد غیربومی بانام گردشــــگر 
زنگ خطری برای ایجاد برخی تحوالت ناخوشایند در این 

زمینه شده است.
در چنین شرایطی عالوه بر تذکر و یادآوری لسانی که یک 
وظیفه عمومی و همگانی اســــت، دســــتگاه های متولی 
امــــور فرهنگــــی و در صورت لــــزوم نیــــروی انتظامی باید 
وارد عمل شوند و از گســــترش بدحجابی در تویسرکان 

جلوگیری کنند.
مســــؤوالن و عمــــوم مــــردم نباید نســــبت به بــــروز چنین 
پدیده هایی بی تفاوت و غیرمسؤوالنه عمل کنند وگرنه باید 
منتظر افزایش آسیب های اجتماعی و اخالقی در شهرستان 

و برهم خوردن بنیان برخی خانواده ها نیز باشیم.
به نقل از تسنیم، در چنین بزنگاه ها و شرایطی، اهمیت 
حمایــــت از آمران به معــــروف و ناهیــــان از منکر که قوه 
قضائیــــه در چند ســــال اخیر بــــر روی آن تأکید داشــــته 
بیش ازپیش روشــــن و آشکار می شــــود و بدیهی است 
که باید سازوکارها به گونه ای تدوین شوند که از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر حمایت حقیقی صورت گیرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان همدان:

حل مشکالت ترافیکی 
تویسرکان نیازمند همت و 

تالش جهادی مسؤوالن
پلیس راهور اشتیاقی به جریمه و 

تحمیل بار مالی به شهروندان ندارد

هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: پیــــرو درج مطلبی در 
شــــماره 4603 روزنامه هگمتانه به تاریخ 12 شهریور 
99 تحت عنوان" تویسرکان همچنان فاقد پارکینگ 
عمومی" و اشــــاره به آمار بــــاالی جریمه های رانندگی 
به اســــتناد بیانات امــــام جمعه محترم شهرســــتان 

تویسرکان جوابیه این فرماندهی به شرح زیر است:
معــــاون اجتماعــــی فرماندهــــی انتظامــــی اســــتان 
همدان در این خصــــوص اظهار کرد: رعایت قانون 
ومقــــررات راهنمایــــی و رانندگی در جامعه توســــط 
شــــهروندان موجب نظم و انضباط شــــهری و یک 
تکلیــــف شــــهروندی و احتــــرام به حقــــوق دیگران 
اســــت کــــه همه شــــهروندان ملــــزم بــــه رعایت آن 
می باشــــند و پلیس راهور به عنــــوان ناظر و مجری 
قانون وظیفــــه نظارت و برخورد بــــا متخلفان را برابر 

قانون بر عهده دارد.
حســــین بشــــری ادامه داد: جریمه هــــای رانندگی به 
گذار  یــــک عامــــل بازدارنده توســــط قانــــون  عنوان 
در راســــتای تادیب راننــــدگان متخلف کــــه قوانین 
راهنمایی و رانندگــــی را زیر پا می گذارند در نظر گرفته 
شــــده اســــت و پلیس راهور نیز به جهت عدم تکرار 
رفتار ایــــن گونه افــــراد و جلوگیــــری از تضیع حقوق 

شهروندان قانون مدار ملزم به اجرای آن می باشد.
وی ادامه داد: به لحاظ بافت قدیمی وشکل هندسی 
معابر در شهرستان تویسرکان و عدم توجه به اصالح 
زیرســــاخت های ترافیکــــی و اقدامات فنــــی از قبیل 
تعریض معابر و پیاده روها، ایجاد کمربندی، ساخت 
پارکینگ و.... متأسفانه شــــاهد مشکالت و گره های 
ترافیکی هستیم که اگر با تالش شبانه روزی مأموران 
پلیس راهور همراه نباشــــد نارضایتی شــــهروندان را 
به همراه خواهد داشــــت و پلیس در این گونه موارد 

چاره ای جز اعمال قانون را ندارد.

کاهش 100درصــــدی تصادفات فوتی وجرحی   �
در معابر درون شهری

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان 
تصریح کرد: با بررســــی آماری اقدامــــات پلیس راهور 
شهرســــتان در بخش اعمال قانــــون و جریمه های 
آمار نســــبت  مأموران مشــــخص می گــــردد که این 
به ســــال گذشــــته کاهش را نشــــان می دهد و این 
گونه اســــتنباط می شــــود که شــــهروندان به عنوان 
اصلی تریــــن کاربــــران ترافیــــک قانــــون را رعایــــت و 
توصیه های پلیس را در دســــتور کار قرار داده اند به 
نحــــوی که از ابتدای ســــال جاری تا کنــــون طبق آمار 
رسمی ما شاهد کاهش 100درصدی تصادفات فوتی 
وجرحی در معابر درون شــــهری بوده ایم که این امر 

جای تقدیر دارد.
وی افــــزود: برابر نظرســــنجی ها و تماس های مردمی 
در ســــامانه دفتر نظارت پلیــــس)197( رضایتمندی 
مردمی درچند سال گذشته از اقدامات پلیس راهور 
شهرســــتان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی رشد 
قابل قبولی را داشــــته که این موضوع درتقدیرهای 
صورت گرفته درسامانه 197 کاماًل مشهود می باشد.

بشــــری خاطرنشــــان کــــرد: الزم به یادآوری اســــت که 
پلیس راهــــور همواره قبل از هر گونــــه اعمال قانون، 
راهنمایــــی و آمــــوزش شــــهروندان و راننــــدگان را در 
دستور کار قرار داده اســــت و اشتیاقی هم به جریمه 
و تحمیل بار مالی به شــــهروندان ندارد ولــــی در برابر 
افراد متخلــــف که توجهی بــــه قانون و حقــــوق دیگر 

شهروندان نمی کنند چاره ای جز اعمال قانون ندارد.
وی در خاتمه اضافه کرد: حل مشکالت ترافیکی شهر 
تویسرکان نیازمند همت و تالش جهادی مسؤوالن 
و متولیــــان امر در شهرســــتان می باشــــد که بــــا انجام 
اقدامات زیر ساختی در حوزه ترافیک می توانند کمک 
شایانی به انضباط ترافیکی و نظم شهری داشته باشند.

خبــــــر

تبدیل تاالب »آق گل«
به پناهگاه حیات وحش

نصب دریچه هیدرولیکی در تاالب

تأمین روشنایی خروجی تونل تویسرکان
 با 160 میلیون تومان اعتبار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معــــاون برنامه ریــــزی و امور 
عمرانی فرماندار تویســــرکان با اشــــاره به تأمین روشنایی 
خروجــــی تونل والیت با اعتبــــار 160 میلیون تومان گفت: 
این پروژه در راستای افزایش ایمنی تردد با نصب هشت 
عدد پایه برق اجرایی شــــد؛ البته ایمن ســــازی مســــیر پل 

گزندر نیز در دست اقدام است.
به گزارش هگمتانه، کریم برنوســــی در شورای هماهنگی 
ترافیک با اشاره به اینکه از مباحث مهم این جلسه تجزیه 
و تحلیــــل تصادفات درون شــــهری با هــــدف احصا نقاط 
حادثه خیــــز و رفع آن هاســــت اظهار کرد: خوشــــبختانه در 
پنج ماهه امســــال در تصادفات درون شــــهری هیچ فوتی 
نداشتیم این اتفاق ثمره تالش همه همکاران در شورای 

ترافیک است.
وی خواســــتار ســــاماندهی میوه فروش هــــای وانت بار در 
حاشیه میدان شهید فرشید هرمزی شــــد و افزود: باید از 
ایجــــاد در ترافیک در محورهای اصلــــی و پرتردد جلوگیری 

کنیم، این موضوع در سطح شهر بررسی و اجرایی شود.
معــــاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار تویســــرکان با 
اشاره به اینکه امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان 6 
میلیارد تومان اعتبار برای حوزه راهداری در نظر گفته شده 

است بیان کرد: در صورت تخصیص این اعتبار بسیاری از 
نقاط حادثه خیز شهرستان اصالح می شود.

وی بــــه تأمین روشــــنایی خروجی تونل والیت بــــا اعتبار 160 
میلیــــون تومان اشــــاره کرد و گفــــت: این پروژه در راســــتای 
افزایش ایمنی تردد با نصب هشت عدد پایه برق اجرایی شد؛ 

البته ایمن سازی مسیر پل گزندر نیز در دست اقدام است.
ســــاماندهی  جلســــه  برگــــزاری  بــــه  اشــــاره  بــــا  برنوســــی 
گردوفروشان دست فروش با توجه به فصل گردو تکانی 
در تویسرکان افزود: بستر اســــتقرار دست فروشان گردو 
در بلوار 55 متری ابن ســــینا مهیا شــــده و چند روز آینده 
همه دســــت فروشــــان گردو در میادین عین آباد، قائم و 

دیگر نقاط شهر به این محل انتقال داده می شوند.
معاون اداره راهنمایی و رانندگی شهرســــتان تویســــرکان 
نیز با اشــــاره به اینکه تجزیه و تحلیــــل تصادفات با تعامل 
دســــتگاه های مربوطه در پنج ماهه امســــال نتیجه قابل 
توجهی به دنبال داشته است گفت: امسال در تصادفات 
درون شــــهری هیچ مورد فوتی نداشتیم در حالی که سال 

گذشته دو نفر در مدت مشابه فوت کردند.
سید محسن حسینی از کاهش 21 درصدی در تصادفات 

جرحی خبر داد.

دستگیری سارقان
 لوازم داخل خودرو در مالیر

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مالیــــر از دســــتگیری دو ســــارق لوازم و 

داد. خبر  شهرستان  این  در  خودرو  داخل  قطعات 
گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ محمد باقر ســــلگی  به 
گفت: به دنبال وقوع چند فقره ســــرقت لوازم داخل 
، بررســــی موضــــوع در  خــــودرو در شهرســــتان مالیــــر

گرفت. قرار  مأموران  کار  دستور 
وی افزود: با اقدامات اطالعاتی و تالش شــــبانه روزی 
مأمــــوران، دو متهــــم در این خصوص شناســــایی و 
که در  در یک عملیات غافلگیرانه دســــتگیر شــــدند 
خودرو  لــــوازم  و  قطعات  آنــــان،  مخفیگاه  از  بازرســــی 
ســــرقتی به ارزش 15 میلیون ریال کشف و هر دو نفر 

با تشــــکیل پرونده تحویل دستگاه قضائی شدند.
رعایت  گفــــت:  مالیر  شهرســــتان  انتظامی  فرمانــــده 
توصیه هــــای انتظامی اجتماعــــی و بازدارنده به منظور 
جلوگیــــری از ایجــــاد فرصت هــــای ارتــــکاب ســــرقت 
داخــــل خــــودرو، از جمله انتظــــارات پلیــــس مالیر از 

است. شهروندان 
کشف 20 فقره سرقت در رزن  �

دســــتگیری  از  نیز  رزن  شهرســــتان  انتظامی  فرمانده 
باند ســــه نفره ســــارقان و کشــــف 20 فقره سرقت در 

داد. خبر  شهرستان  این 
گشــــت  مأمــــوران  گفــــت:  زنگنــــه  علــــی  ســــرهنگ 
شهرســــتان رزن حین گشــــت زنی هدفمنــــد به یک 
دســــتگاه خــــودروی پرایــــد مشــــکوک شــــده و آن را 

کردند. متوقف 
وی افزود: با بررســــی های بیشــــتر مشخص شد این 
آنکــــه 2 مرد و یــــک زن بودند،  خودرو و سرنشــــینان 
فاقد مــــدارک هویتــــی هســــتند و در بازرســــی از این 
کابل  وســــیله نقلیه، یک عدد قیچی مخصوص قطع 

برق و یک دســــتگاه پنل کولر گازی کشف شد.
ســــرهنگ زنگنه ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی 
خودرو بــــه همراه سرنشــــینان به کالنتــــری منتقل و 
پس از بررســــی دقیق مشخص شــــد، این سه متهم 
دارای سوابق متعدد ســــرقت هستند که نامبردگان 
از  20 فقــــره انواع ســــرقت  در بازجویی هــــای فنــــی به 
از حوزه  جمله: ســــرقت ســــیم برق، منزل و احشــــام 
اعتراف  همــــدان  و  کرمانشــــاه  تهــــران،  اســــتان های 

کردند.
فرمانــــده انتظامــــی شهرســــتان رزن بــــا بیــــان اینکه 
متهمــــان پس از تشــــکیل پرونده به مرجــــع قضائی 
معرفی شــــدند، از شهروندان خواســــت با بکارگیری 
دوربین های  نصــــب  مراقبتی،  و  حفاظتــــی  تمهیدات 
مــــدار بســــته و همچنین بــــا اســــتفاده از نگهبان، از 

کنند. پیشگیری  سرقت  وقوع 
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کمـــک 300 میلیون تومانی یک خیر 

برای تکمیل پایگاه ســـالمت کوی محمدیه
وه خبر همدان: مســــؤول امور مددکاری و مشــــارکت های مردمی مجمع خیرین  هگمتانه، گر
300 میلیون تومانی یــــک خّیر در تکمیل پایگاه ســــالمت کــــوی محمدیه  ســــالمت از کمــــک 

داد. خبر  همدان 
به گزارش هگمتانه، حمید شاکری صفت با اشــــاره به کمک یک خّیر به منظور تکمیل پایگاه 
250مترمربع در  ســــالمت کوی محمدیه همدان اظهار کرد: این پایگاه ســــالمت به مســــاحت 

حال ســــاخت اســــت که 300 میلیون تومان برای ساخت آن مساعدت شده است.
وژه از ســــال 97 با اختصاص اعتبار و تالش شــــبکه بهداشت همدان  وی با بیان اینکه این پر
آغاز شــــده اســــت گفت: به دلیل اتمام بودجه، اجرای ســــفت کاری با همکاری مجمع خیرین 

99 آغاز شده است. سالمت همدان و مســــاعدت این نیکوکار از مردادماه 
مســــؤول امور مددکاری و مشارکت های مردمی مجمع خیرین ســــالمت با اشاره به اینکه در 
ود: بعد از پایان  وژه هزینه شــــده اســــت افز ســــال 97 و 98،پانصد میلیون تومان برای این پر
وژه مراقبت ها و خدمات بهداشــــتی برای تمام ســــنین در این پایگاه ســــالمت  احداث این پر

شد. خواهد  ارائه 

وی بــــا بیان  اینکــــه خیرین می توانند در ســــاخت پایگاه های بهداشــــت و مراکز بهداشــــتی و 
ود کننــــد و باقیات الصالحاتــــی برای خــــود بر جــــای بگذارند گفت: آنهــــا می توانند  درمانــــی ور
6037991199528096 واریــــز کنند تــــا اقداماتی در این  کمک هــــای خود را بــــه شــــماره کارت 

گیرد. صورت  راستا 
دســــتگاه  یک  یــــن  درگز شهرســــتان  خّیــــر  یــــک  توســــط  نیــــز   

ً
اخیــــرا کــــرد:  بیــــان  شــــاکری 

ن ساز و ســــه عدد تب سنج به  کیت، ســــه عدد اکسیژ آب ســــردکن، سه دســــتگاه ســــونی 
از اقدام نیک وی  که  زن اهدا شــــد  ین شهرستان ر مرکز خدمات جامع ســــالمت شــــاهنجر

می کنیم. نــــی  نیز قدردا

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور زیربنایی و حمل 
و نقل شهری شــــهردار همدان گفت: افزایش نامتعارف 
قیمت ها باعث شــــده که مدیریت شهری، عملیات های 
عمرانی و شهرسازی را با قیمت جدید اعالم کند و اگر این 
افزایش قیمت ها نبود همت و تالش نیروی کار حجم دو 

برابری پروژه ها را تحویل می داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عزیزاله یوســــفی صبح دیروز 
در جمع خبرنگاران، از افزایش 25 درصدی بودجه عمرانی 
شهرداری در ســــال جاری خبر داد و گفت: بودجه عمرانی 
امسال سازمان ها و ســــتاد و مناطق شهرداری در بخش 
عمرانــــی 520 میلیارد تومان اســــت که نســــبت به ســــال 

گذشته افزایش 25 درصدی دارد.
وی با اشــــاره به حمایت شــــورای اســــالمی شــــهر همدان 
در تخصیــــص بودجه و تالش شــــهردار در تســــریع انجام 
پروژه های عمرانی گفت: همدان جزو معدود شــــهرهایی 
است که شورای شهر با مدیریت شــــهری همسو بوده و 

برای ارتقا شهر همدان تعامالت سازنده ای دارند.
وی بــــا بیان اینکه بودجه عمرانــــی 56 درصد از کل بودجه 
شــــهرداری را شــــامل می شــــود، اظهار کرد: در شــــش ماه 
امســــال بودجــــه عمرانی مناطــــق چهارگانه و ســــتاد 442 
میلیارد تومان بوده که 56 درصد از کل بودجه شــــهرداری 

است.
وی بــــا تأکید بــــر اینکه در اجــــرای پروژه های عمرانی ســــه 
مقوله زمــــان، هزینه و کیفیت مدنظر اســــت، تصریح کرد: 
معاونت امــــور زیربنایی وظیفه کنتــــرل، هدایت و نظارت 
پروژه های عمرانی را براساس ضوابط و مقررات دارد و آنچه 
در پروژه های عمرانی مدنظر است، زمان، هزینه و کیفیت 

است.
یوســــفی با بیان اینکه در پروژه های عمرانی کیفیت حرف 
اول را می زنــــد، افزود: بــــرای ما زمــــان در پروژه های عمرانی 
بسیار مهم اســــت و براساس مهندسی ارزش هزینه های 
هر پــــروژه باید بتواند پروژه را اقتصادی کند به طوری که اگر 
پروژه ها اقتصادی نباشد و تحت الشعاع هزینه های سربار 

قرار بگیرد، عماًل موفق نشده ایم.
معــــاون امــــور زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهری شــــهردار 
همدان اظهار کرد: در سال 98 آنچه از محل منابع استانی 

و ملی به پروژه های عمرانی شــــهرداری اختصاص یافته، 16 
میلیــــارد و 900 میلیون تومان بوده کــــه در قالب 15 پروژه 

اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در شــــش ماه ســــال 99 نیــــز دو میلیارد 
و 700 میلیــــون تومــــان از محل جرائــــم و دو میلیارد و 500 
میلیون تومــــان از محل توازن به شــــهرداری ابالغ شــــده 
اســــت، ادامــــه داد: در ســــال 98 از مجمــــوع 371 میلیارد 
تومانی کــــه بودجه ســــتاد و مناطق چهارگانه شــــهرداری 
بوده، 268 میلیارد تومان عقد قرارداد پروژه های عمرانی با 

98 درصد از کل بودجه بوده است.
یوســــفی با بیان اینکه 66 درصد قرارداد پروژه های عمرانی 
در ســــال 99 منعقد شــــده است، یادآور شــــد: در مجموع 
نســــبت کل قراردادهــــای منعقد شــــده در ســــال 99 به 
بودجه عمرانی شــــهرداری 66 درصد است که با احتساب 

بودجه تملک به 82 درصدد می رسد.
این مســــؤول با اشــــاره به پروژه های شــــاخص و در حال 
اجــــرای شــــهرداری همــــدان، مطــــرح کــــرد: پــــروژه تقاطع 
غیرهمســــطح ســــردار همدانی در حال حاضــــر دارای 85 
درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تاکنون 44 میلیارد تومان 

اعتبار برای آن هزینه شده است.
معــــاون امــــور زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهری شــــهردار 
همدان از پیشرفت 28 درصدی بخش دوم پل غدیر خبر 
داد و گفت: همچنین پارکینــــگ آقاجانی بیگ 75 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و مطالعات طرح جامع حمل و نقل 
ترافیک همدان سه سال است که به پایان رسیده است.

یوســــفی با بیان اینکه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و 
ترافیک شهر همدان در ســــال 96 به اتمام رسیده است، 
کرد: شــــهرداری نســــبت به انتخاب مشاور  خاطرنشــــان 
اقدام کرده و براساس بخشــــنامه هیأت وزیران باید تهیه 
طرح مطالعاتی طــــرح جامع حمل و نقــــل و ترافیک با طرح 
جامع شــــهری همدان هم زمان باشد تا همپوشانی الزم را 

داشته باشد.
وی با اشــــاره به اینکــــه مطالعات ماده 23 امکان ســــنجی 
قطار شهری همدان با 500 میلیون تومان دارای 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی اســــت، بیان کرد: دو یا سه طرح توسط 
مشــــاور ذی صالح حمایت شــــده و مورد تأیید قرار گرفته 

است که یک تحول بســــیار مهم در حمل و نقل همدان 
خواهد بود.

معــــاون امــــور زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهری شــــهردار 
همدان با تأکید بر اینکه شاخص استفاده از حمل و نقل 
عمومی در هر شــــهر باید 70 درصد باشد که متأسفانه در 
شهر همدان پایین است، ادامه داد: ناوگان حمل و نقل 
عمومی در همدان ضعف دارد که شــــاید به همین علت 
مردم نمی توانند از این ناوگان استفاده کنند که با اجرایی 
شــــدن قطار شهری افق بســــیار روشــــنی در حمل و نقل 

عمومی خواهیم داشت.
یوســــفی با بیــــان اینکه ســــه پایانــــه مســــافری و 15 پایانه 
باری در شــــهر همدان وجود دارد، خاطرنشان کرد: تعداد 
اتوبوس هــــای موجــــود در خــــط در بخــــش خصوصی 95 
دســــتگاه و در بخــــش دولتی 26 دســــتگاه اســــت که 17 
دســــتگاه اتوبوس جدید نیز خریداری شــــده و تاکنون 10 
دستگاه تحویل شهرداری همدان شده و هفت دستگاه 

باقی مانده است.
معــــاون فنــــی و عمرانی شــــهرداری همــــدان با اشــــاره به 
فرســــودگی ناوگان حمل و نقل عمومــــی همدان، گفت: 
امسال و ســــال آینده باید فکر اساسی برای ناوگان حمل 

و نقل عمومی شهر همدان کنیم.
وی با بیان اینکه 250 دســــتگاه اتوبوس در شهر همدان 
درحال خدمات دهی به شــــهروندان هستند، اظهار کرد: 
50 میلیارد تومان اعتبار برای نوســــازی ناوگان اتوبوســــی 

شهر همدان درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه 110 دســــتگاه اتوبوس شــــهر همدان زیر 
هشــــت ســــال عمر دارند، خاطرنشــــان کرد: عمر ناوگان 

حمل و نقل عمومی شــــهر همدان از پنج تا 15 سال بوده 
و نزدیک به فرســــودگی اســــت کــــه با نوســــازی و خرید 17 

دستگاه جدید به دنبال بهسازی ناوگان هستیم.
، عامل 12 درصد تصادفات درون شهری � معابر

یوســــفی با اشــــاره به اینکه 12 درصــــد از عوامل تصادفات 
درون شــــهری، معابر و بقیه عوامل انســــانی و فرهنگی در 
رانندگی اســــت، افزود: در سال 99 از 187 تصادف رخ داده 
در شــــهر همدان 27 مورد مربوط به کم عرض بودن معابر 
بوده اســــت ضمن اینکه تاکنون 36 دوربین مداربسته و 
13 دوربین داخلی برای کنترل اوضاع شــــهر در قســــمت 

مانیتورینگ فعال هستند.
این مسؤول در بخش دیگری به وجود 22 پل عابر پیاده 
در شــــهر همدان اشــــاره کرد و گفــــت: 22 پل عابــــر پیاده 
در ســــال جاری به کار افتاده اســــت و هر روزه ســــرویس 

می شوند.
وی با بیان اینکه پله برقی و آسانســــور همه پل های شهر 
همدان فعال هســــتند، تصریح کرد: پله برقی و آسانســــور 
پل هــــای عابــــر پیاده همــــدان ســــرویس شــــده و زیر بار 
هستند اما باید در زمینه آموزش شهروندی و استفاده از 

تجهیزات شهری بیشتر فرهنگ سازی شود.
یوســــفی از خرید پنج پل عابر پیاده برای شهر همدان خبر 
داد و بیــــان کرد: قرارداد خرید پنج پل عابر پیاده به صورت 
 تی بسته شده است که 35 درصد پیشرفت فیزیکی 

ُ
بی ا

دارد.
معــــاون امــــور زیربنایــــی و حمل و نقل شــــهری شــــهردار 
همدان از احداث حوضچه شــــیرابه زباله در ســــایت زباله 
شهر همدان خبر داد و گفت: سه حوضچه به وسعت 60 

هزار مترمربع در ســــایت زباله شهر همدان ایجاد شده که 
براساس فعل و انفعاالت شیمیایی این شیرابه ها جذب 
زمین نمی شــــود که درحــــال حاضر 50 درصد پیشــــرفت 
فیزیکی داشــــته و 6.5 میلیارد برای این پروژه برآورد شده 

است.
وی با اشــــاره به پروژه میدان میوه و تره بار همدان، یادآور 
شد: این پروژه پیشــــرفت مطلوبی ندارد و از نظر فنی این 
کنسرســــیوم یا نمی توانــــد و یا نمی خواهد ایــــن پروژه را به 

پایان برساند.
یوســــفی بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه ســــرمایه گذار ایــــن پروژه 
نتوانســــته به تعهداتش عمل کند، تصریــــح کرد: با توجه 
به مشاهدات و گزارشــــات هفتگی ما امیدی به اتمام این 
پروژه توســــط این کنسرســــیوم نداریم و مدیریت استان 
هم به این نتیجه رســــیده که باید تعیین تکلیف شود که 
به دنبال این هستیم تا شهرداری سرمایه گذاری را بیاورد 

که کار کند.
پیگیری تحویل پروژه بازار سینا تا سال آینده �

وی با اشــــاره به پــــروژه بازار ســــینا نیز گفت: ایــــن پروژه از 
سال های قبل آغاز شــــده و به دالیل مختلف نتواسته به 
موقع تحویل داده شــــود که به دنبال این هســــتیم سال 

آینده پروژه تکمیل و تحویل داده شود.
یوســــفی در ادامه با اشــــاره به کاهش حجــــم عملیات ها 
نسبت به ســــال های گذشــــته در همدان افزود: افزایش 
نامتعــــارف قیمت ها باعث شــــده که مدیریت شــــهری، 
عملیات های عمرانی و شهرسازی را با قیمت جدید اعالم 
کنــــد و اگر ایــــن افزایــــش قیمت ها نبود همــــت و تالش 

نیروی کار حجم دو برابری پروژه ها را تحویل می داد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهردار همدان:

یبان گیر  نوسان قیمت گر
اجرای پروژه ها

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان:
میوه های نوبرانه پاییزی 

ارزان می شود

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس اتحادیه میوه و 
تره بار همدان گفت: از چند روز گذشــــته میوه های 
نوبرانه پاییــــزی وارد بازار همدان شــــده و با افزایش 
عرضه میوه ها بــــه زودی قیمت این نوع محصوالت 

کاهش خواهد یافت.
به گزارش هگمتانه، رضا البــــرزی اظهار کرد: از هفته 
گذشته میوه هایی مانند نارنگی، انار و لیموشیرین 

وارد بازار همدان شده است.
وی با بیان اینکه نرخ هر کیلو نارنگی و لیموشیرین 
بین 5 تا 7 هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به 
اینکه در روزهای آینده مقدار بیشتری از این میوه ها 
وارد اســــتان می شــــود پس احتمال کاهش قیمت 

نیز وجود دارد.
رئیس اتحادیــــه میوه و تره بــــار همدان بــــا تأکید بر 
اینکه هیــــچ گونه کمبودی در زمینــــه تولید و عرضه 
میوه هــــای پاییــــزی وجود نــــدارد، گفت: بخشــــی از 
تعیین قیمت میوه وابسته به میزان تقاضا در خرید 

هر کاال است.
البــــرزی از رکود در بازار میوه و تره بار خبر داد و افزود: 
همه ســــاله در اواخر تابســــتان و ابتدای فصل پاییز 
تقاضــــای خرید میــــوه کاهش می یابــــد و همین امر 

سبب رکود در بازار می شود.
بــــه تشــــدید نظارت هــــای  وی در بخــــش دیگــــری 
بهداشتی بر بازار میوه اشاره کرد و گفت: برای آبلیمو 
و آبغوره گیری ها دستورالعمل هایی را صادر کرده و 
از آن هــــا خواســــتیم حتمــــا از ظروف یکبــــار مصرف 

استفاده کنند.
به نقل از تسنیم، رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان 
با بیان اینکه فروش خربزه، هندوانه و طالبی به شرط 
چاقو ممنوع است، گفت: مردم در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف از ســــوی واحدهــــای صنفی می توانند 

نوع تخلف را به سامانه 124 گزارش دهند.

خبــر

طبیعت جانوری همدان

استان

عکاس: مصطفی شیرمحمدی
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انعکاس

داس بی تدبیری در بازار خودرو بر گردن مردم/ 45هزار میلیارد تومان عایدی دالالن از بازار خودرو
کاهش 5 تا12 میلیونی

قیمت خودرو
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: همچنان 
قیمت هــــای انواع خودرو کاذب بــــوده و مردم نباید 
تحت تأثیــــر قیمت ها قــــرار بگیرند.در حــــال حاضر 
قیمت انواع خودروها 5 تا 12 میلیون تومان کاهش 
یافته است. بازار خرید و فروش همچنان راکد است 
گهــــی در فضای مجــــازی قیمت های  امــــا در قالب آ

کاذبی برای خودروها عنوان می شود.

1.5 میلیون نفر در کشور
 بیش از یک خانه دارند

وزیــــر راه و شهرســــازی گفــــت: 1.5میلیــــون مالک 
کــــه بیــــش از یک  واحــــد دارند، شناســــایی شــــدند 
کــــه برایشــــان پیامک ارســــال شــــده و در آســــتانه 
بازخوردگیری هســــتیم و مردم هم به وبگاه مراجعه 

می کنند هم به پیامک ها پاسخ می دهند.

ممنوعیت ثبت غیر حضوری 
تلفن همراه مسافری از مهرماه

معاون فنی گمرک گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری 
تلفن همــــراه مســــافری و بعــــد از خــــروج از گمرکات 
اجرایی )مبادی ورودی( توســــط مســــافرین ممنوع 
می شــــود.اظهار و ثبــــت تلفــــن همراه مســــافرین از 
مهر ماه ســــال جاری پــــس از احراز هویــــت دقیق و 
تشــــخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی 

در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

فروش واکسن آنفلوانزا 
با سه قیمت مختلف

مدیــــرکل دارو و مــــواد تحت کنترل ســــازمان غذا و 
دارو با اشــــاره به اینکه سهمیه واکســــن آنفلوآنزای 
گروه هــــای پرخطــــر را از 2500 بــــه دو و نیــــم میلیون 
دوز رســــاندیم گفت: یک تولیدکننده داخلی تولید 
واکسن آنفلوانزا را شروع کرده است و اگر مطالعات 
بالینی تأیید شود احتمال دارد در پاییز تولید داشته 
باشــــیم. وی گفت:گروه اول دو و نیــــم میلیون دوز 
اســــت که به صورت رایــــگان توزیع می شــــود. گروه 
دوم ســــالمندان باالی 65 سال هســــتند که باید با 
ثبت کد ملی و احراز هویت واکسن را از داروخانه ها 
با قیمت حــــدود 42 هــــزار تومان تهیه کننــــد. برای 
کودکان زیر 5 ســــال هم واکســــن ســــه ظرفیتی در 
داروخانه هــــا توزیع می شــــود. در مــــورد کادر درمان 
دریافت واکســــن آنفلوانزا برای آن هایی که در مراکز 
دولتی هســــتند رایگان اســــت امــــا در مــــورد مراکز 

خصوصی فعاًل تعیین تکلیف نشده است.

پایان مهلت تکمیل ثبت نام 
مسکن ملی تا ۸ روز دیگر

وزارت راه و شهرســــازی بــــا هدف افزایش ســــرعت 
معرفــــی متقاضیــــان واجــــد شــــرایط بــــه پروژه های 
مســــکن ملی، فقط تا ٣٠ شــــهریورماه بــــرای تکمیل 
ثبت نام متقاضیان در سامانه مسکن ملی فرصت 

داد.

نوید افکاری قصاص شد

حکــــم  گفــــت:  فــــارس  دادگســــتری  کل  رئیــــس 
قصــــاص نفس یک متهم به قتــــل )نوید افکاری( 
قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  گذشــــته  روز  صبح 
اســــتیذان و با اصرار اولیاء دم و خانــــواده مقتول 
بــــه مرحلــــه اجرا گــــذارده شــــد. ســــاعت 23 روز 11 
مردادمــــاه ســــال 97 بود کــــه فــــردی از کارمندان 
شــــاه  محلــــه  در  شــــیراز  منطقــــه ای  آب  ســــازمان 
داعــــی اهلل و مقابل درِ منــــزل خود، بــــا چاقو مورد 
ضــــرب و جرح قــــرار گرفــــت و پــــس از انتقــــال به 
بیمارســــتان جان خود را از دســــت داد. با بازبینی 
فیلــــم دوربین مداربســــته واقــــع در خیابان محل 

تعقیب مقتول، نوید افکاری دســــتگیر شد.
نوید افــــکاری همراه بــــرادر دیگر خود بنــــام حبیب 
افکاری در اغتشاشــــات ســــنوات قبل نیز شــــرکت 
داشــــته و بــــرادر وی با اســــتفاده از کاتر پــــای یکی از 
مأمــــوران انتظامی را مورد جرح عمــــدی قرار داده که 
بالغ بر 200 بخیه خورده اســــت.اقدام به ایراد ضرب و 
جرح عمدی و ســــرقت اموال نیز از دیگر سوابق وی 

بود.

اخبار کوتاه

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل صانعی
هگمتانه، گروه ایران و جهان: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت مرحوم مغفور آیت اهلل 

حاج شیخ یوسف صانعی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــــت مرحوم مغفور آیت اهلل آقای حاج شیخ یوســــف صانعی رضوان اهلل علیه را به فرزندان و 
خاندان مکّرم و به برادر معزّز و محترم ایشــــان و نیز به شــــاگردان و عالقمندان و دوستان آن عالم 

بزرگوار تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم از شاگردان پر تالش درس های فقه و اصول و از نزدیکان 
حضرت امام خمینی اعلی اهلل مقامه بودند و پس از پیروزی انقالب در مسوولیت های مهّم قضائی 
و غیره به خدمت اشــــتغال داشتند و امید اســــت این همه مقبول درگاه احدّیت و موجب اعتالی 

مقامات اخروی ایشان باشد. رحمت و مغفرت حضرت حق را برای آن مرحوم مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
22 شهریور 1399«.

ایران و جهان

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس جمهور گفت: تالش 
ما این اســــت همزمان بــــا مقابله بــــا کرونــــا بتوانیم بقیه 
کارهــــای الزمــــی را که برای زندگــــی و آینده مردم مــــورد نیاز 

است با حفظ شیوه نامه ها اجرایی کنیم.
حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار کرد: 
صحبت خود را با تشــــکر از همه معلمین سراسر کشور و 
اســــاتید و وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی 
آغاز می کنم، زیرا موفق شدند که درِ مدارس و دانشگاه ها 

را روی دانش آموزان و دانشجویان باز بگذارند.
وی افــــزود: برای ما مهم بــــود که در شــــرایط کرونا بتوانیم 
همه ابزار و امکانات الزم را در اختیار بگیریم و شیوه نامه ها 
رعایت شود و نوجوان و جوانان عزیز ما بتوانند از فرصت 
یادگیری، علم و دانش استفاده کنند. تالش ما این است 
همزمــــان با مقابلــــه با کرونــــا بتوانیم بقیــــه کارهای الزمی 
را که بــــرای زندگی و آینده مــــردم مورد نیاز اســــت با حفظ 

شیوه نامه ها اجرایی کنیم.
اربعین  پیاده روی  برگزاری  ســــرانجام  درباره  رئیس جمهور 
اظهار کــــرد: مردم عزیــــز ما بداننــــد که مقامــــات بلندپایه 
عراقی به صراحت به ما گفتند که آمادگی برای پذیرایی زوار 
اربعین را ندارند و وضع عراق هم درباره کرونا خوب نیست 
و ما باید به آنها هم کمک کنیم. امسال راهپیمایی اربعین 
چه در عــــراق و چه در ایران نداریم ولی عزاداری ها با رعایت 

شیوه نامه ها در اربعین و ایام ماه صفر برگزار خواهد شد.
روحانــــی در این جلســــه بــــا بیــــان اینکه جمعیــــت قابل 
دربــــاره  می پردازنــــد،  علــــم  تحصیــــل  بــــه  مالحظــــه ای 
دانش آموزان و دانشــــجویان گفت: بیــــش از 14 میلیون 
دانش آموز داریم و با احتســــاب دانشگاه ها، فرصت های 
تحصیلی تکمیلی و حوزه های علمیه جمعیت 20میلیونی 
را تشــــکیل می دهند. آنهایی که می گوینــــد درس، علم و 
دانش مهم نیســــت درباره زندگی بیســــت میلیون نفری 
سخن می گویند که خودشــــان را آماده کردند که بیاموزند 
و صاحب مهارت شــــوند و بتوانند آینده خود را بســــازند. 
این سخن آنها یعنی بگوییم این جوانان نسبت به آینده 
خود اطمینانی نداشــــته و هراس داشــــته باشــــند، درس 
نخوانند و بیکار در خانه و خیابان باشــــند، این آثار سوئی 
در روحیه جوانان ایجاد می کند که بســــیار خطرناک است. 
مهم اســــت که درِ دانشگاه و مدرســــه را باز بگذاریم ولی 
 از طریق حضوری آموزش 

ً
منحصر هم نمی کنیم کــــه صرفا

ببینند، اگر فردی مشــــکلی دارد می توانیم از طریق فضای 
مجازی و صدا و ســــیما آموزش هــــای الزم را در اختیار آنها 

قرار دهیم.
برابــــر  در  کــــه  می خواهــــم  خانواده هــــا  از  داد:  ادامــــه  وی 
شبهه افکنی ها تسلیم نشــــوند و کاماًل هوشیار باشند و 
بدانند وزارت بهداشت و وزارتخانه های آموزش و پرورش 
و آمــــوزش عالی همۀ توان خود را به کار گرفته اند تا جوانان 
و نوجوانان ما در محیط سالم درس بخوانند. آموزش یک 
ُبعد مهم است ُبعد مهم دیگری که گاهی از خود آموزش 
مهم تر است، ُبعد پرورشی است؛ یعنی دانش آموز باید به 

سر کالس بیاید و با استاد مواجه شود.
رئیس جمهــــور اضافه کــــرد: شــــاید بســــیاری از علم ها و 
دانش هــــا را می تــــوان از طریق دیگر آموخــــت ولی درس 
استاد چیز دیگری است؛ پای درس استاد نشستن و زانو 
زدن در برابر اســــتاد مفهوم دیگــــری دارد و فضای دیگری 
ایجــــاد می کنــــد و بنابراین باید هــــم به آمــــوزش و هم به 
پرورش و به جســــم و به جان توجه کنیم. امروز آموزش ما 
آموزش ترکیبی است و حضور دانش آموزان در بسیاری از 
مدارس به صورت شیفتی است ولی در عین حال راه برای 
جوانان باز است. کاری که آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
در هفته گذشته انجام دادند فضایی را به روی جوانان باز و 

روحیه و نشاطی را ایجاد کردند.
روحانــــی ابراز کرد: کشــــور به آینــــده جوانان توجــــه دارد و 
 کانال های 

ً
بعضی ها ناراحت و عصبانی هستند؛ خصوصا

ضدایرانی خارج  نشــــین از این که در ماجرای کرونا همه چیز 
بــــه روال درســــت پیــــش مــــی رود و مدیریــــت می شــــود، 

ناراحتند.
وی به گزارشی از ســــوی وزارت اطالعات پرداخت و گفت: 
 وزارت اطالعــــات گزارشــــاتی از برخــــی مؤسســــات 

ً
اخیــــرا

 آمریکایــــی داد کــــه آنهــــا چقــــدر از این موضــــوع عصبانی 
هســــتند که چگونــــه در ایــــران در حــــال تحریــــم و با این 

فشــــارها، هم مغازه ها باز اســــت و مردم رفت وآمد دارند و 
مجالس عزاداری برقرار اســــت، بیمارســــتان ها به بیماران 
رسیدگی می کنند و مردم پشت در بیمارستان ها نماندند 
و با کمبود دارو مواجه نیســــتند. در آن گزارشــــات نوشته 
اســــت که "ما این همه فشــــار درســــت کردیم که در کرونا 
مردم به خاطر فشــــار دارو، پزشــــک، بیمارســــتان، تخت و 
آی ســــی یو به تنگ بیایند و بــــه خیابان بریزنــــد" ولی اآلن 
موجب تشکر از دولت ایران شده و نگاه همه کشورهای 
منطقــــه به ایران اســــت و می بیننــــد که ایران بــــه بهترین 
وجه با کرونا مقابله کرده اســــت، این نشــــان می دهد که 

دشمنان از این وضعیت ناراحت هستند.
رئیس جمهــــور بیــــان کــــرد: کســــی نمی داند کــــه کرونا تا 
چه زمانــــی هســــت و حتی کســــی نمی تواند قســــم بخورد 
کــــه کرونا ســــال آینده تمــــام می شــــود؛ باید خــــود را برای 

تصمیمات در همه شرایط آماده کنیم.
روحانی در ادامه گفت: از وزارت بهداشــــت تشکر می کنم 
که از مدارس بازدیــــد می کنند و طبق گزارشــــاتی که امروز 
بیان شد، در شهر بم اســــتان کرمان پروتکل ها به خوبی 
رعایت شــــده بود و در شــــهری در اســــتان خوزستان هم 
مراعات به خوبی انجام نشــــده بــــود ولی بایــــد بدانیم که 
باید رعایت کنیــــم. آمارهای جهانی می گوید که خطر بزرگی 
متوجه جوانان کشورها در بازه سنی 24 تا 30 سال است، 
نبایــــد فکر کنیــــم که این مشــــکالت فقط بــــرای بیماران 
کسانی اســــت که بیماری زمینه ای دارند ولی آمار می گوید 
17 درصد جوانان در کشــــورهای مختلف دچار اضطراب و 
افسردگی هســــتند و چشم اندازی برای آینده شان روشن 

نیست. آینده زندگی جوانان ما مهم است.
وی افزود: باید دست به دســــت هم دهیــــم و خانواده ها 
بــــه  را در نظــــر بگیرنــــد و  منافــــع خــــود و فرزندان شــــان 
بوق هایی که در کشــــورهای مختلف است توجه نکنند؛ 
چــــون آنها عصبانی هســــتند که مــــردم ایران بــــا تحریم و 
فشــــار همبســــتگی خود را حفظ کرده اند، مراعات اصول 

بهداشتی خاری در چشم دشمنان ماست.
رئیس جمهور خاطرنشــــان کرد: همه می دانیم که ماجرای 
کرونا بــــا همه مشــــکالت دیگر متفاوت اســــت؛ ســــیل، 
آنفلوآنزا و زلزله یک محدوده زمانی مشخص دارد و باالخره 
تمام می شــــود ولی کرونا بحرانی اســــت که زمــــان ندارد و 
نمی دانیم چنــــد ماه دیگر پیِش روی ماســــت و باید با آن 
مقابله کنیم، ضمن اینکه مخصوص یک منطقه نیســــت 
، منطقه و جهان را فراگرفته است و جایی  و سراسر کشــــور
را در دنیا نمی بینیم که بر اثر کرونا دچار مشــــکل نشــــده 
باشد، هیچ کشــــوری در امان نمانده است و مردم ما باید 
توجــــه کنند که حادثه بی نظیری در قرن اســــت و از ســــال 

1300 تا 1400 چنین حادثه ای نداشتیم.
روحانــــی یادآور شــــد: در آغاز و روزهــــای اول این بحران در 
کشــــورهای اروپایی و آمریکایی وضع بدی وجود داشت و 
مردم به فروشگاه ها هجوم می بردند و وسایل بهداشتی 
نبود و در فرودگاه ها ماســــک می دزدیدند. آن ها با شرایط 
عجیبــــی مواجه بودند و پیداســــت که این داســــتان ویژه 
و بی سابقه ای اســــت. در کشــــورمان یک جا را ندیدیم که 
در بیمارســــتانی بین بیمار ایرانی و غیرایرانی تفاوتی قائل 
شــــوند. در اروپا رخ داد که گفتند "خانه های ســــالمندان را 
رها کنید و آن ها پیر هســــتند"؛ ولی در کشــــور ما نسبت 
به ســــالمند، جوان، ایرانی و غیرایرانی تفاوتی قائل نشدیم 

در حالی که در دنیا می گفتند "چون یک فرد سیاه پوست 
اســــت باید در صف بماند" و به سفیدپوست ها خدمات 
می دادنــــد. ما در ایــــران بین هیچ کســــی تبعیــــض قائل 

نشدیم و این نشان دهنده انسانیت و فرهنگ ماست.
وی اضافه کرد: داستان دیگری هم داشتیم که شاید آن را 
دیگران نداشتند و آن این بود که ما در تحریم صددرصدی 
 دنیا واقعیت خود را نشان داد که در شرایط 

ً
بودیم و اتفاقا

بحران کرونا نگفتند که "همه چیــــز برای ایران ممنوع ولی 
آزاد باشــــد". ما 5 میلیارد از صندوق بین المللی  برای دارو 
پــــول تقاضــــای وام کردیم و همــــه قبول کردنــــد و آمریکا 
نمی گذارد این پول را بــــرای دارو بگیریم. این ها تا این حد 
از انسانیت فاصله گرفتند و کاخ سفید آمریکا امروز بویی 
از انســــانیت نبرده اســــت. مردم ایران بدانند کشورهایی 
دوســــت ما هســــتند و پول مــــا در بانک آنهاســــت ولی 
حاضر نیستند پول ما را آزاد کنند و می گویند "آمریکا به ما 
فشــــار آورده و تهدید کرده است" و آنها هم عقب نشینی 
کرده اند، چنین جنایتی در تاریخ ســــراغ نداریم که کشوری 
پول خود را که در بانک کشــــور دیگر است بخواهد بردارد 
و آن هــــا اجازه ندهند، برای همین اســــت که آنها عصبانی 
هســــتند و می گویند "هر روز فشار می آوریم و چطور است 

که کشور اداره می شود و مردم زندگی می کنند؟"
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما بدانند که راه 
برای سالمت شــــان، تعطیل کردن نیست و کسی نگوید 
که "مدرســــه، دانشــــگاه، بازار و رســــتوران را برای سالمت 
مردم قفل بزنید."، این حرِف ناصحیحی اســــت و تعطیلی 
راه مقابلــــه بــــا کرونا نیســــت و مراعات اصول بهداشــــتی 
توأم با فعالیت های ضروری راه صحیح اســــت که می تواند 
زندگی را با نشــــاط و ســــالمت همــــراه و فعالیت های ما را 
، عزاداری، مدرسه،  مولد کند. تعطیل کردن مســــجد، بازار
دانشــــگاه و پاســــاژ شکســــت در برابر کروناســــت. ایران 
بهترین شیوه را در پیش گرفته است که فعالیت ها ادامه 

یابد و اصول بهداشتی هم مراعات شود.
روحانــــی یادآور شــــد: ســــازمان بهداشــــت جهانــــی چند 
روز پیش گزارشــــی داد مبنــــی بر اینکه چشــــم انداز قابل 

اعتمادی برای خاتمه این بیماری وجود ندارد.

رعایت اصول بهداشتی از واکسن مهم تر است  �
وی تصریــــح کرد: وزیر بهداشــــت امــــروز نکته ای گفت و 
مردم توجــــه کنند که اصولــــی که وزارت بهداشــــت ما بر 
کید می کند اعم از شســــتن دست ها، فاصله گذاری  آن تأ
و اســــتفاده از ماســــک ما را هم از کرونا و هــــم از آنفلوآنزا 
حفظ می کند. امســــال می تواند سال بدی باشد که کرونا 
و آنفلوآنــــزا با هم باشــــد و برای ما دردســــر درســــت کند 
ولی هم چنین امســــال می تواند بهترین سال باشد و با 
مراعــــات می توانیم جلوی کرونا و آنفلوآنزا بایســــتیم. اگر 
مردم مراعات کنند در پاییز مشــــکلی نخواهیم داشــــت 
ولی اگر مراعات نشود و دورهمی ها و سفرها برقرار شود 

با مشکل روبه رو خواهیم بود.
پیش بینــــی  بهداشــــت  وزارت  گفــــت:  رئیس جمهــــور 
واکســــن آنفلوآنزا را انجام داده اســــت و برای کســــانی که 
، ســــن باال و بیماری زمینه ای دارند شرایط را  شرایط پرخطر
آماده می کنیم و برای کســــانی هم که این شرایط را ندارند 
تمهیداتی می اندیشیم که واکسن را از بازار آزاد تهیه کنند 

ولی رعایت اصول بهداشتی از واکسن مهم تر است.

سخنگوی قوه قضائیه:

محکومیت "اکبر طبری" به 31 سال حبس
بیش از 100 میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال

هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی قوه قضائیه 
از صــــدور رأی پرونــــده اکبــــر طبــــری و دیگــــر متهمان 
این پرونــــده خبر داد و گفــــت: رأی غیرقطعــــی و قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
غالمحســــین اســــماعیلی از صــــدور رای پرونــــده اکبر 
طبری و دیگر متهمان خبــــر داد و گفت: بعد از برگزاری 
جلســــات متعــــدد دادگاه کیفــــری یک اســــتان تهران 
و اســــتماع مدافعات متهمــــان و وکالی آن هــــا نهایتا 
دادگاه رای خــــود را در مورد پرونــــده اتهامی اکبر طبری 

صادر کرده است.
وی بــــا بیان اینکــــه رای هنوز غیرقطعــــی و قابل فرجام 
خواهی در دیوان عالی کشــــور اســــت، ادامه داد: بعد از 
تصمیم گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را 
ارائه خواهم کرد ولی از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات 
قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی 
برای انتشــــار جزییات جلســــه دادگاه و مــــوارد اتهامی 
اعالم شــــده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از 

ناحیه دادگاه را نیز اعالم نماییم.
ســــخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبــــر طبری در این 
پرونده 10 عنوان اتهامی داشــــت کــــه در 8 مورد دادگاه 
وی را مجرم شــــناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را 

مجرم ندانست.
اســــماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشــــکیل شــــبکه 
چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه های 
متعدد به 31 ســــال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی 
از ارتشــــاء و انفصال دائم از خدمــــات دولتی و بیش از 

430 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
ســــخنگوی قوه قضاییه یادآور شــــد: در عنوان اتهامی 
تحــــت عنوان پولشــــویی اکبر طبری به 12 ســــال و نیم 
حبس تعزیری و قریب به 600 میلیارد ریال جزای نقدی 

و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
وی با اشــــاره بــــه برخــــی از عناوین ضبط اموال ناشــــی 
از ارتشــــاء در پرونــــده، گفت: ســــه دســــتگاه آپارتمان 
مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به 
مساحت 633 متر و واحد دیگر به مساحت 388 متر 
و واحد سوم به مســــاحت 380 متر که حکم ضبط آنها 

صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در 
خیابان پاسداران در یکی از برج های مجلل به مساحت 

633 متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
اســــماعیلی یادآور شــــد: 5 قطعه زمین در شهرستان 
بابلسر که تبدیل به یک باغ ویالی بسیار بزرگ شده و 
ویالیی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط 

قرار گرفته است.
وی بیان داشــــت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت 
1675 متــــر در نجارکالی لواســــان نیز مــــورد ضبط قرار 
آپارتمــــان اداری به  گرفته اســــت. همچنین یک وحــــد 
مســــاحت 108 متر در مجتمع اداری ســــانا و یک قطعه 
زمین به مســــاحت 300 متــــر در بلوار کریــــم خان زند و 
طبقات پنج و شــــش ســــاختمان احداثی در بلوار کریم 
خــــان زند به عنــــوان بخشــــی از اموال و وجوه ناشــــی از 
ارتشــــاء اســــت که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن ها 

صادر شده است.
اسماعیلی افزود: در مجموع این متهم به قریب به هزار 
میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شــــده 
اســــت و عالوه بر آن به حــــدود 179 میلیارد ریال ضبط 
وجوه نقدی که بابت ارتشــــا اخذ کرده، محکوم شــــده 

است.
وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر 
اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و 
ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد 

از خدمات دولتی است، قابل اجرا می باشد.

ح فروش فوق العاده عرضه 152 هزار خودرو در طر
تا پایان سال

100 هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک می خورد
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: مدیــــرکل صنایع حمل 
و نقل وزارت صنعت، معــــدن و تجارت گفت: 152 هزار 
دستگاه خودرو در 6 ماهه دوم سال به صورت فروش 
فوق العاده توســــط شــــرکت های ایران خودرو و سایپا 

عرضه می شود.
مدیرکل صنایــــع حمل و نقــــل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: با توجه به مشــــکالت موجــــود در بازار 
خــــودرو و ضرورت افزایــــش عرضه بــــرای مدیریت این 
، در جلســــه اخیر کمیته خودرو تصمیم گرفته شد  بازار
فروش هــــای فوق العاده با تحویل حداکثر یک تا ســــه 
ماهــــه افزایش یافته و به صورت منظم انجام شــــود که 
این مســــئله مورد تأکید ویژه سرپرست وزارت صمت 

بوده است.
سهیل معمارباشی افزود: بر اساس ظرفیت تولید که 
از برنامــــه تولید خودروســــازان تا آخر ســــال باقی مانده 
اســــت، 152 هزار دســــتگاه خودرو در 6 ماهه دوم سال 
به صورت فروش فوق العاده توســــط شرکتهای ایران 

خودرو و سایپا عرضه می شود.
وی اضافه کرد: در این برنامه سهم ایران خودرو 110 هزار 
دستگاه و سهم شرکت سایپا 42 هزار دستگاه خودرو 

تعیین شده است.
معمارباشی تصریح کرد: در بررســــی انجام شده از سوی 
نهادهای بازرسی، وزارت صمت و حتی رسانه ها، کسری 
قطعــــات خودروهای موجود در پارکینگ ها مشــــخص 
بوده و تعداد خودروهای ناقص بالغ بر 100 هزار دستگاه 

است که در پارکینگ خودروسازان قرار دارند.
مدیرکل صنایــــع حمل و نقــــل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: این قطعات وارداتی هســــتند و دالیل 
عدم تأمیــــن و ترخیص بــــه موقع آنها تا حــــدود زیادی 
مشخص است و گمرک جمهوری اسالمی و همچنین 
بانــــک مرکزی و ســــایر دســــتگاه مرتبط از شــــرایط این 

گاهی داشته و مطلع هستند. موضوع به طور کامل آ
معمارباشــــی افزود: به مردم عزیز کشــــورمان اطمینان 

خاطــــر می دهیم کــــه به هیچ عنــــوان احتکار خــــودرو از 
ســــوی خودروسازان مطرح نیست و حتی تعمدی برای 
عدم عرضه به بازار وجود ندارد و به شــــدت این مسئله 
کنتــــرل می شــــود و نهادهــــای نظارتــــی و بازرســــی این 

موضوع را مورد رصد دقیق قرار داده اند.
وی اضافه کرد: خودروهای موجود در کف پارکینگ ها 
اغلب متعلق به تعهدات معوق خودروســــازان بوده و 
به دلیل عدم تکمیل و تحویل، خودروســــازان در حال 

پرداخت جریمه به مشتریان خود هستند.
مدیرکل صنایــــع حمل و نقــــل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تأکید کرد: تحویل خودرو ناقص به مشــــتری 
مورد تأیید وزارت صمت نیســــت و به هیچ عنوان این 

اتفاق رخ نمی دهد.
معمارباشــــی گفــــت: در شــــرایط حاضــــر عمــــاًل امکان 
واردات خودرو به کشور وجود ندارد و با شرایط موجود 
در خصوص تأمین نیاز بــــازار باید برنامه ریزی الزم انجام 

شود.
وی در خصــــوص قیمــــت موعدتحویــــل خــــودرو بــــه 
متقاضیــــان نیز اعــــالم کرد: هــــم اکنون فــــروش فوق 
العــــاده و همچنین شــــرایط فروش به صــــورت پیش 
فروش توسط شــــرکت ها انجام می شود که در فروش 
فــــوق العاده قیمت ثابــــت بوده و طبــــق قیمت اعالم 
شــــده از ســــوی شــــورای رقابت در روز انعقــــاد قرارداد 

خودرو باید تحویل مشتری شود.
معمارباشــــی ادامه داد: در شــــرایط فــــروش به صورت 
پیــــش فروش نیز که به صورت تعهــــدات زمانی 4 تا 12 
ماهه و 12 تا 24 است، قیمت در روز تحویل محاسبه و 

خودرو تحویل مشتری می شود.
صنعــــت،  وزارت  نقــــل  و  حمــــل  صنایــــع  کل  مدیــــر 
معدن و تجــــارت گفت: مــــردم موارد شــــکایتی خود را 
می توانند از طریق ســــازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و اداره کل بازرســــی و پاســــخگویی به 

شکایات وزارت صمت دنبال کنند.

رئیس تروریست های سنتکام:

حمالت به نیروهایمان در عراق افزایش یافته است
هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: فرمانــــده ســــتاد نیروهای 
تروریست »ســــنتکام« با تکرار اتهام زنی به ایران تصریح کرد که 
حمــــالت گروه های مقاومت عراق به نیروهــــای آمریکایی در 6 
ماه اول 2020 در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

ژنرال »فرانک مک کنزی« فرمانده ســــتاد نیروهای تروریســــت 
آمریکایی در غرب آســــیا )ســــنتکام( در گفت وگو با شبکه »ان 
« تصریح کرد که حمالت به ارتش آمریکا در عراق در  بی سی نیوز
نیمه اول 2020 در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته 

میالدی، افزایش داشته است.
وی ضمن تأکید بر تــــداوم حمالت گروه هــــای مقاومت عراق 
به نیروهای آمریکایی گفت: »در نیمه اول امســــال در مقایسه 
با نیمه اول ســــال گذشته، حمالت غیرمســــتقیم بیشتری در 
اطراف و علیه پایگاه های خود داشــــتیم. ایــــن حمالت مرگبار 
نبوده است و این مسئله خوبی است اما همچنان ادامه دارد«.
مک کنزی در مصاحبه خود با تکرار سناریوی اتهام زنی به ایران، 

مدعی شــــد که گروه های مقاومتی که نیروهای آمریکایی را در 
عراق هدف حمالت خــــود قرار می دهند با ایــــران ارتباط دارند، 
افزود: »هدف ایــــران، وادار کردن ایاالت متحــــده برای خروج از 

منطقه است«.
فرمانده تروریســــت های سنتکام همچنین جمهوری اسالمی 
ایران را بــــه تالش برای اعمال نفوذ در دولــــت عراق برای اخراج 
نظامیــــان آمریکایــــی از این کشــــور متهم کرد و مدعی شــــد: 
»هم اکنون حداقل برای من روشــــن شــــده اســــت که چنین 
راه حلی برای آنهــــا رخ نخواهد داد و دولت عــــراق، مزایای حفظ 
روابــــط طوالنی مدت امنیتی بــــا ایاالت متحده، ناتو و شــــرکای 

ائتالف ما را مشاهده می کند«.
وی در حالــــی چنین ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده اســــت 
که دی ماه ســــال 98 به دنبال اقدام جنایتکارانــــه آمریکا در به 
شــــهادت رساندن ســــپهبد حاج »قاسم ســــلیمانی« فرمانده 
نیروهای قدس سپاه پاســــداران انقالب اسالمی و »ابومهدی 

المهندس« معاون رئیس سازمان الحشد الشعبی در بغداد، 
پارلمان عراق طرح اخــــراج نظامیان آمریکایی از عراق را تصویب 

کرد.
مک کنزی در ادامه با متهم کردن ایران به اقدامات تهاجمی در 
منطقه گفت که ارتش آمریکا سامانه های ضدموشکی آمریکا 
از جمله پاتریوت را به منظور آمادگی در برابر »اقدامات تهاجمی« 
ایران در منطقه مســــتقر کرده است. وی در بخشی از مصاحبه 
خود در خصوص ارتباط دادن حمالت به نظامیان آمریکایی در 
عراق مدعی شد: »به این فکر می کنید که چه میزان )اقدامات 
علیه آمریــــکا در عراق( تحت فرمان ایران انجام می شــــود و چه 
اندازه از آن توسط نائبان مستقر که فرماندهی و کنترل ناقصی 
دارند انجام می شــــود. نکته اصلی اینجاســــت که حتی اگر این 
 به دستور ایران انجام نگیرد، آنها سالح هایی 

ً
حمالت مستقیما

را مورد اســــتفاده قرار می دهند که زمانی ایران در اختیار آنها قرار 
داده بــــود بنابراین و حتی اگر ایران دســــتور انجام چنین چیزی 

 مسؤولیت اخالقی این قضیه 
ً
)حمالتی( را نداده باشــــد، قطعا

برعهده آنها است«.
فرمانده تروریست های سنتکام در حالی از مسؤولیت اخالقی 
ســــخن به میان آورده اســــت که علیرغــــم گزارش های معتبر 
جامعــــه بین المللی در خصــــوص غیرقانونی بــــودن تجاوزات 
سعودی ها به یمن و کشتار غیرنظامیان، واشنگتن همچنان 

از ائتالف تحت رهبری ریاض در یمن حمایت می کند.
اظهــــارات جدید مک کنزی درســــت چند روز بعــــد از آن مطرح 
می شــــود که پنجشــــنبه هفته گذشــــته اعالم کرد کــــه تا پایان 
ســــپتامبر )اواســــط مهرماه( دو هزار نظامی آمریکایی را از عراق 
خارج کرده و مجموع نظامیان باقیمانده آمریکایی در عراق را به 

سه هزار نیرو می رساند.
در حــــال حاضر حدود پنج هــــزار و 200 نظامی آمریکایی به بهانه 
کمک به بغــــداد در مقابله با تروریســــت های داعش، در عراق 

مستقر هستند.

روحانی:

امسال راهپیمایی اربعین 
یم چه در عراق و چه در ایران ندار

تشکر رئیس جمهور از معلمان و اساتید



محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/23         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/07

برابر رأی شماره 139960326002000273 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین 
زارعی فرزند رضا به شــماره شناسنامه 3860317962 صادره از همدان در واحد 
گاوداری به مســاحت 5000 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 183 اصلی 
واقع در همدان، بخش 4 حوزه ثبت ملک کبودراهنگ روستای جزوان خریداری 
از مالک رســمی آقای عادل وهابی خواه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می تواند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 168

مشخصات محکوم علیه: مهدی عابدی فرزند محمدعلی
نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مشخصات محکوم له: شهرام حیدری یزدان فرزند اسماعیل
نشانی محل اقامت: کبودراهنگ، خیابان دستغیب، مشاوره امالک پارس

محکوم به: به موجب رأی شماره 603 تاریخ 97/09/19 شعبه 112 شورای 
حل اختالف )و رأی شــماره 8123200572 تاریخ 98/09/28 شــعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی( که قطعیت یافته اســت، محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ یکصدوهشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و ســیصدونودوپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و 

نیمعشر دولتی در حق صندوق دولت.
به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهای حــل اختالف مصوب ســال 1394 
محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اجراییه ظرف مدت ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و 

مفاد رأی بدهد واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.

م.الف 175

اجرائیــه

 رئیس شعبه 112 شورای حل اختالف کبودراهنگ

به شماره ثبت 4019 و شناســه ملی 10820050052 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نشانی شرکت از آدرس قبلی در همدان به 
آدرس: استان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، محله پل هوایی، خیابان )پل هوایی(، بلوار 
آیت اله هاشــمی رفسنجانی، پالک 0، طبقه همکف، کدپستی 6519693411 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
983576

آگهی تغییرات شرکت سینا مروارید  غرب 
) شرکت سهامی خاص(

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

در تاریخ 1399/06/22 به شــماره ثبت 14297 به شناســه ملی 14009425584 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات طراحی ، اجرا ، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت ها و صفحات اینترنتی، برنامه نویسی و نرم افزاری )به استثنا 
امورفرهنگی و هنری(، پرتال ها و کلیه خدمات مجاز فضای مجازی و فروش آنالین غیرهرمی و غیرشبکه ایـ  نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های رایانه ای و 
نرم افزارهای شخصی و اداری )به استثنا امورفرهنگی و هنری(، - خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی و نصب تجهیزات شبکه های کامپیوتری - عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی و ارائه خدمات بازرگانی مرتبط در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر همدان، 
محله بلوار شهید زمانی، کوچه شهید یوسف سلیمانی ]سجاد[، خیابان کمال، پالک 0، طبقه اول کدپستی 6517759665 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سعید شاهرخی به شماره ملی 3860961837 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقای 
مسعود شاهرخی به شماره ملی 3978565420 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید شاهرخی به شماره ملی 3860961837 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود شاهرخی به شماره ملی 3978565420 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
983577

آگهی تأسیس شرکت با مسئولیت محدود آروند فرا داده ماهد

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

کارت دانشــجویی به نام نگار غالمی فرزند محمد به شماره 
ملی 0440485185 دانشــجوی رشــته مهندسی شیمی 
دانشــگاه علمی - فناوری مازندران )بهشــهر( به شــماره 
دانشــجویی 94168891 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقود شده

23 شـــهریور 1399  شماره 4612 یک شـــنبه   

6
دونده اسدآبادی عضو فوالد 
مبارکه سپاهان اصفهان شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: »پژمــــان کــــرزه ای« از 
حضورش در باشــــگاه فوالد مبارکه ســــپاهان 

اصفهان خبر داد.
پژمان کرزه ای دونده اســــدآبادی با بیان اینکه 
در بسیاری از مســــابقات دو مارتن بین المللی 
به عنوان نماینده استان همدان حاضر بوده، 
اظهار کرد: امســــال لیگ باشگاه های کشور در 
ســــه مرحله در تهران برگزار می شود و با توجه 
به اینکه ما نتایج خوبی در سال گذشته کسب 

کردیم، مورد توجه تیم سپاهان قرار گرفتم.
وی افــــزود: قــــرار داد یکســــاله را با تیــــم فوالد 
مبارکه ســــپاهان اصفهان بسته ام و به عنوان 
دونــــده در 5 کیلومتــــر و 10 کیلومتر به این تیم 

ملحق شدم.
پژمان کرزه ای از قهرمان ملی اســــت که اصالتا” 
اهل روســــتای قاســــم آباد از توابع شهرستان 

اسدآباد است.

رئیس هیأت اسکواش استان همدان:

تیم داری همدان 
در لیگ اسکواش

مذاکره با حامیان مالی
هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســــکواش 
اســــتان همدان بابیان اینکه به دنبال تشــــکیل 
تیمــــی قدرتمنــــد و بومــــی بــــرای حضــــور در لیگ 
اســــکواش کشــــور هســــتیم، گفــــت: مذاکــــره با 

حامیان مالی آغاز شده است.
اســــداهلل ربانی مهر با بیــــان اینکه رونــــد خوبی بر 
اســــکواش همدان حاکم است، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین و اصلی تریــــن برنامه هایی که با جدیت 
بــــه دنبال آن هســــتیم احــــداث خانه اســــکواش 

استان همدان است.
وی افزود: با ســــاخت کورت استاندارد اسکواش، 
همدان بــــه یکــــی از قطب های اصلی اســــکواش 

کشور تبدیل خواهد شد.
رئیس هیأت اسکواش اســــتان همدان با اشاره 
به معرفی همدان به عنوان مرکزیت غرب کشــــور 
توســــط فدراسیون اســــکواش گفت: به زودی در 
مهرماه دبیرخانه استان های معین غرب کشور با 

مرکزیت همدان فعال خواهد شد.
ربانی مهر عنوان کرد: بعــــد از ایجاد این دبیرخانه 
بــــه دنبال برگزاری جلســــات متعدد و مســــابقات 

مشترک با استان های غرب کشور هستیم.
وی با اشــــاره بــــه برنامه اســــکواش همدان برای 
شــــرکت در لیــــگ اســــکواش گفــــت: حضــــور و 
تیــــم داری در لیــــگ از عواملی اســــت کــــه باعث 
ح شدن آن رشته  رشد رشته های ورزشــــی و مطر

می شود.
رئیس هیأت اســــکواش اســــتان همدان عنوان 
کــــرد: بــــا 3 حامــــی مالــــی مذاکراتی انجام شــــده و 
امســــال تیم اســــکواش همدان در لیگ کشــــور 

شرکت خواهد کرد.
هیأت اسکواش مالیر و تویسرکان به زودی   �

راه اندازی خواهد شد
ربانی مهر با بیان اینکه بانک اطالعاتی اســــکواش 
اســــتان همدان به زودی ایجاد خواهد شد، بیان 
کرد: هیأت اسکواش مالیر و تویسرکان به زودی 

راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: هیأت های شهرســــتانی بــــازوان اصلی 
اســــتان هســــتند و بایــــد تمــــام شهرســــتان های 
اســــتان دارای رئیس هیأت و تشــــکیالت شده و 

زیرساخت الزم نیز در شهرستان ها ایجاد شود.

خبـــر

ورزش

هیأت فوتبال همدان در انتظار اقدام دستگاه ورزش

فعالیت باشگاهی در گرو واگذاری ورزشگاه ها
رئیس هیأت فوتبال همدان گفت: طبق ضوابط اجرایی، دســــتگاه ورزش باید نسبت به واگذاری 
ورزشــــگاه ها به هیأت فوتبال اقدام کند تا بتوانیم امکان تمرین و مسابقات تیم های باشگاهی را 

فراهم کنیم.
عباس صوفی با اشــــاره به اینکه مشکلی بابت فعالیت تیم ها و نیز برگزاری مسابقات رده ها وجود 
ندارد، اظهار کرد: مجوزهای الزم از ســــتاد مقابله با کرونا را دریافــــت کرده ایم و فقط منتظر در اختیار 

قرار گرفتن ورزشگاه ها هستیم.
وی اضافه کرد: دســــتگاه ورزش باید نســــبت به واگذاری ورزشــــگاه های همدان به هیأت فوتبال 

اقدام کند تا بتوانیم طبق ضوابط تمرین و مسابقات را شروع کنیم.
صوفی خاطرنشــــان کرد: نمی توانیم بدون در اختیار قرار گرفتن ورزشــــگاه ها و مسائل مسوولیت 

بیمه ای، به تیم ها اجازه تمرین و شروع فعالیت در این مکان ها را بدهیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اخذ مجوز برای فعالیت تیم های فوتسال نیز گفت: فوتسال متقاضیان 

پرشماری دارد و امیدوارم بتوانیم نسبت به دریافت مجوز از ستاد مقابله با کرونا اقدام کنیم.
رئیس هیــــأت فوتبال همدان با بیان اینکه باشــــگاه ها از زمین های ایجاد شــــده در نقاط مختلف 

شهر توســــط مدیریت شهری می توانند بهره مند شــــوند، گفت: این زمین های چمن مصنوعی در 
تمامی اقصی نقاط شهر ایجاد شده و امکان برگزاری مدارس فوتبال و تمرین رده های پایه را دارد.

صوفی بیان کرد: 20 زمین چمن مصنوعی ایجاد و در حال تجهیز و تکمیل است و زیرساخت بسیار 
خوبی در نقاط مختلف شهر مهیا شده است.

وی گفت: هدف ما اجرای تمامی برنامه های هیأت فوتبال براســــاس تقویم فدراســــیون اســــت تا 
بتوانیم همسو با فدراسیون در برگزاری برنامه ها به ویژه مسابقات رده های امید و جوان اقدام الزم 

را داشته باشیم.
یکصد تیم در قالب رده های سنی مختلف در سطح استان همدان فعالیت دارند.

هگمتانــــه، گــــروه ورزش:  ورزش هیجانــــی و جذاب 
هوگام به طور رســــمی در همــــدان آغاز بــــه کار کرد 
تا فرصــــت فعالیت در ایــــن عرصه را بــــرای جوانان 

پرانرژی، چابک و ماجراجو مهیا کند.
هوگام به معنی هنر ورزشــــی عبور از موانع در سال 
90 در ایــــران پایه گذاری شــــد و ســــال 97 بــــه تأیید 
وزارت ورزش درآمد و از ســــال گذشــــته در راستای 
، جزو رشته های زیرمجموعه  توسعه در سطح کشور

فدراسیون ورزش های همگانی قرار گرفت.
هنــــر گذر از موانــــع در طبیعت، با نــــام ایرانی هوگام 
بــــا حکم ریاســــت فدراســــیون  مردادماه امســــال 
خود  فعالیت  موالیی  افشین  همگانی  ورزش های 

را آغاز کرد.
هوگام یا هنر ورزشــــی گذر از موانع، ورزشــــی مفرح با 
آمادگی جسمانی در رده های  قابلیت های مختلف 
مختلف ســــنی در محیط های طبیعت است و بانی 
این رشــــته نوین مقداد کامرانی از قهرمانان و ملی 
پوشــــان ســــابق ورزش های رزمی کشــــور است که 
توانســــت تأییدیه های وزارت ورزش برای فعالیت 
را اخذ کند و حاال زیر نظر انجمن ورزش های طبیعی 
فدراســــیون ورزش های همگانی فعالیت خود آغاز 

کرده است.

هوگام به همدان رسید  �
هر چند در سال های اخیر به صورت پراکنده شاهد 
همدان  در  هوگام  مشــــابه  فعالیت های  یکســــری 
بودیــــم اما با تصمیــــم هیأت ورزش هــــای همگانی 

همدان این مهم رسمیت گرفت.
رئیس هیأت ورزش هــــای همگانی همدان در این 
باره گفت: به هر حال هوگام جزو رشــــته های رسمی 
و شناخته شده از سوی وزارت ورزش و فدراسیون 

همگانی به شمار می رود و تابع قوانین هستیم.

هادی ســــبزواری افــــزود: هیأت همگانــــی همدان 
از رشــــته های  بــــرای حمایــــت  تــــالش  همــــواره در 
زیرمجموعه به خصوص نوپا اســــت و اکنون زمینه 
موفقیــــت این ورزش پرهیجــــان را در همدان مهیا 

ساخته ایم.
وی خاطرنشان کرد: در نخســــتین اقدام نیز رئیس 
و نایــــب رئیس کمیتــــه هوگام همــــدان را منصوب 
کرده ایــــم و حدیثــــه رنجبــــر از فعــــاالن ایــــن ورزش 
ریاست کمیته را برعهده دارد و رضا احمدی قهرمان 
چندین دوره پرورش اندام، مچ اندازی، کشــــتی و از 
مربیان بدنسازی نایب رئیس این کمیته منصوب 

شد.
ســــبزواری خاطرنشــــان کــــرد: همــــدان باتوجــــه به 
موقعیت اقلیمی زمینه پیشرفت این رشته ورزشی 
را دارد و از کمیته هوگام خواسته شده تا برنامه ریزی 

الزم را صورت بدهد.

هوگام، ورزش امدادگر  �
رئیــــس کمیته هــــوگام همدان با تشــــریح فعالیت 
این رشــــته ورزشی گفت: مســــابقات ورزش هوگام 
در 2 ســــطح آماتور در ســــالن های ورزشی و حرفه ای 
در طبیعــــت بکر با ویژگی های خاص که مشــــتمل 
بــــر انواع مختلــــف موانع ســــالنی و طبیعــــت انجام 

می شود.
حدیثه رنجبر افزود: این رشــــته ورزشــــی در افزایش 
 ، تمرکز انعطــــاف،  چابکی،  جســــمانی،  قابلیت های 
تعــــادل هماهنگــــی عصــــب و عضله، اســــتقامت، 
سرعت و همچنین ویژگی های روحی روانی با هدف 
یاری رساندن و کمک به یکدیگر در شرایط خاص و 

بحرانی بسیار مؤثر است.
به گفته وی، این ورزش به اعتقاد کارشناسان فراتر 
از یک ورزش بــــوده و می تواند دریچه ای برای بشــــر 

دوستی با رویکرد امدادگر ورزشی باشد.

هوگام، ورزش امداد برای نجات  �
رنجبر خاطرنشــــان کرد: ورزش هوگام در 10 سطح با 
آموزش های فنی و تخصصی، نظیر اردوگاه اضطراری 
و جــــان پناه، جنــــگل پیمایــــی، کوه پیمایی، شــــنا، 
کمک های اولیه، راپل، زندگی در شــــرایط ســــخت، 
اطفا حریــــق در طبیعــــت و عبور از موانــــع مختلف 

طراحی شده است.
وی افــــزود: در واقع ایــــن ورزش زمینــــه ای را فراهم 
کرده تا ورزشــــکاران ورزیده هوگام همانند یک تیم 
امدادی به هنگام بروز حوادث نظیر غرق شــــدگی، 
ســــقوط از ارتفاع، آتش ســــوزی، مقابله با حیوانات 
وحشــــی، تصادفات جــــاده ای، مار گزیدگی، ســــیل، 
طوفان، آسیب دیدگی ها، فشــــارهای روانی و سایر 
اتفاق هــــای غیرقابل پیش بینــــی، حافظ جان مردم 

باشند.
رئیس کمیتــــه هوگام همــــدان یادآور شــــد: روش 
امتیازدهی بازی در مسابقات بر اساس رکورد زمان 
مسابقه هر تیم یا فرد است و تیم هایی که سریع تر 
به خــــط پایان برســــند امتیاز بیشــــتری به دســــت 

خواهند آورد.
وی افزود: در روش تیمی نیــــز امتیازی در کار نبوده 
و افراد با خطاهایی که از قبل تعریف شــــده بر رکورد 

زمان تیمی خود می افزایند.

آموزش، اساس هوگام در همدان  �
رئیس کمیته هوگام با اشــــاره به برنامه های اجرایی 
در این اســــتان گفت: اولویت ما آموزش اســــت تا 

بتوانیم مخاطبان این ورزش را افزایش دهیم.
رنجبــــر بیان کرد: هم اکنون این ورزش مخاطبانی 
رســــمی  غیــــر  فعالیــــت  و  دارد  همــــدان  در  را 

انجــــام می دهنــــد اما درصدد هســــتیم تــــا ضمن 
فراگیر  و  آموزش  حوزه  در  ورزشکاران،  ساماندهی 

کنیم. برنامه ریزی  رشته  این  شدن 
وی گفت: هــــوگام به لحاظ هیجان و ماجراجویی که 
دارد، بــــه طور قطع با پیشــــرفت مطلوب در همدان 

همراه خواهد بود.
رنجبر افــــزود: برگزاری دوره هــــای توجیهی و دانش 
افزایــــی نیز مــــورد توجه کمیتــــه هوگام اســــت و تا 
پایان سال قصد داریم در چارچوب شیوه نامه های 

بهداشتی، چندین برنامه را اجرایی کنیم.

با تقدیر از هیأت فوتبال همدان

کادمی شهید ابراهیم هادی استعدادهای نقاط محروم را شکوفا می کند مدافع پرسپولیس: آ
هگمتانه، گــــروه ورزش: مدافع پرســــپولیس تهران گفت: 
کادمی فوتبال شــــهید ابراهیم هادی به دنبال  با تشکیل آ
شناســــایی و کشف اســــتعدادهای فوتبال و پرورش آن ها 
در مســــیر موفقیت به ویژه در نقاط محــــروم و کم برخوردار 

هستیم.
محمد انصاری اظهار کرد: کشورمان سرشار از استعدادهای 
کادمی شهید هادی این فرصت  فوتبال است و با تشکیل آ
را برای مســــتعدان و نخبه هایی که زمینه الزم برای حضور در 

این عرصه را نداشته اند، فراهم ساخته است.
کادمی ســــپری  وی بیــــان کرد: پنــــج ســــال از فعالیت این آ
می شود و هم اکنون در حال استعدادیابی در اطراف تهران 
هســــتیم و هدف ما ادامه این مســــیر در نقاط محروم و کم 

برخوردار کشور است.
انصاری بــــا قدردانی از میزبانــــی همــــدان در اردوی تدارکاتی 
کادمی شــــهید هــــادی گفــــت: اردوی خوبــــی را در همدان  آ
سپری کردیم و از حمایت هایی که در این شهر به خصوص 

آقای صوفی رئیس هیأت فوتبال شد، قدردانی می کنم.
کادمی شهید هادی اظهار کرد: هم اکنون نیز شرایط  مدیر آ
حضور در لیگ دسته دوم تهران برای 2 رده سنی نونهاالن و 

نوجوانان را مهیا ساخته ایم.
کادمی شــــهید هــــادی با هزینه شــــخصی اداره  وی افــــزود: آ
می شــــود و اگر بازیکنی باالتر از سطح تیم باشد، با ارتباطاتی 
که بین ســــایر باشگاه های مطرح کشــــور داریم، برای تست 

گیری معرفی می کنیم.

کادمــــی فوتبال به نام  انصاری با تأکید بــــر نامگذاری این آ
شــــهید ابراهیم هــــادی گفت: شــــهید هادی از شــــهدای 
ورزشــــکار دفــــاع مقدس اســــت و معتقــــدم همــــه باید با 

فرهنگ، سیره و اخالق این شهدای گرانقدر آشنا شوند.
وی بیان کرد: ارادت خاصی به شهید هادی دارم و معتقدم 
بایــــد قهرمانــــان واقعی کشــــور را به بازیکنــــان پایه معرفی 

کنیم.
تیم شــــهید هادی برای انجام اردویی تدارکاتی به مدیریت 
محمد انصاری مدافع پرســــپولیس تهران به همدان سفر 

کرده بود.
کادمی و برگزاری 2 دیدار دوستانه در  حضور بازیکنان این آ

همدان با استقبال فوتبال دوستان همدانی همراه شد.

آمادگی همکاری فرماندار 
برای ساخت خانه کبدی تویسرکان 

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیس هیأت کبدی اســــتان 
همدان با فرماندار تویسرکان دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار تویســــرکان در این دیدار ضمن خیر مقدم به 
رئیس هیأت کبدی اســــتان گفت: تویســــرکان سابقه 
درخشانی در کبدی دارد و کبدی کاران این شهرستان 

افتخارات زیادی را به ارمغان آوردند.
را  ورزشــــی  زیرســــاخت های  حســــینی  رســــول  ســــید 
بســــیار مهم خواند و افزود: برای ســــاخت خانه کبدی 
تویسرکان آمادگی همکاری را داریم و پیگیری های الزم 

را خواهیم داشت.
حسینی با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب های 
گردشــــگری شهرستان  اجتماعی و معرفی جاذبه های 
گفت: تویســــرکان آمادگی میزبانی مسابقات در رده ها 

و سطوح مختلف را دارد.

کبدی تویسرکان اعتبار کبدی استان است  �
رئیس هیأت کبدی استان نیز در این دیدار از حمایت های 
فرماندار تقدیر کرد و گفت: کبدی تویسرکان اعتبار کبدی 
استان است و طی سال های گذشــــته افتخارات زیادی را 

برای استان به ارمغان آورده است.
سید مصطفی موسوی تویسرکان را شهرستانی موفق در 
رشته کبدی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با حمایت های 

نماینــــده عالــــی دولت در شهرســــتان شــــاهد رشــــد و 
شکوفایی این رشته ورزشی در شهرستان باشیم.

موســــوی با تأکید بر نقش زیرســــاخت های ورزشی در 
توسعه رشــــته های ورزشی و ظرفیت های بالقوه کبدی 
در تویســــرکان گفــــت: کبــــدی تویســــرکان مســــتحق 
کبدی  زیرســــاخت اختصاصی اســــت و احداث خانــــه 

می تواند رشد کبدی شهرستان را دو چندان کند.
وی در ادامه به رویکرد گردشگری تویسرکان اشاره کرد 
و گفت: آمادگی داریم در صورت وجود زیرساخت های 
ورزشی میزبانی مســــابقات ملی و حتی بین المللی را به 
تویســــرکان بدهیم و رویدادهای جهانی در تویسرکان 

برگزار کنیم.
موســــوی با اشــــاره به وجود آســــیب های اجتماعی در 
جامعــــه و وضعیت نگــــران کننــــده آن بیان کــــرد: اگر 
نقــــش ورزش در جامعه مهم قلمداد شــــود و تأثیر آن 
در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن 
به درستی درک میشد امروزه شاهد وجود آسیب های 

اجتماعی در این وسعت نبودیم.
در پایان مقرر شــــد طی تفاهم نامه ای زمین مناســــب 
بــــرای احداث خانــــه کبــــدی و زمین ســــاحلی در اختیار 
هیأت قرار گیرد و پیگیری های الزم از سوی رئیس اداره 

ورزش جهت جذب اعتبار صورت پذیرد.

دوندگی نابینای همدانی در صحرا برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو
هگمتانه، گروه ورزش: دارنده نشــــان طــــالی بازی های 
پاراآســــیایی جاکارتــــا در دوی 1500 متــــر گفــــت: مــــدت 
یک ســــال اســــت که در صحرا مــــی دوم تا با شــــرکت در 
رکوردگیری عضــــو تیم ملی دوومیدانــــی نابینایان و کم 
بینایان شوم و در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک 

شرکت کنم.
حمید اسالمی اظهار کرد: از زمان شــــروع کرونا به دلیل 
تعطیلــــی اردوها چون مکان مناســــبی بــــرای تمرین دو 
نداشــــتم مجبور بــــودم در صحــــرا بدوم تا با شــــرکت در 
رکوردگیری دوی 1500 متــــر نابینایان و کم بینایان عضو 

تیم ملی شوم.
وی گفت: رئیس انجمــــن پارادوومیدانی برای عصویت 
در تیم ملی دوومیدانی دو زمان را برای انجام رکوردگیری 
در نظر گرفته اســــت کــــه مرحله اول مهــــر و مرحله دوم 
اســــفند انجام خواهد شد که امکان شــــرکت در مرحله 
اول را به خاطر این که با نفر ســــوم جهــــان در دوی 1500 
متــــر نابینایــــان و کم بینایــــان یــــک ثانیه فاصلــــه دارم 
امکانپذیر نیســــت، یکی از شــــرایط انجمن برای شرکت 

در رکوردگیــــری این اســــت که رکورد نفر ســــوم جهان را 
طی ســــالهای 2018، 2019 و 2020 داشــــته باشــــیم و برای 
پوشــــیدن پیراهن تیم ملی رکورد نفر ســــوم جهان را که 
4 دقیقه و 8 ثانیه است ثبت کنم، در حالی که االن یک 
ثانیه با نفر ســــوم جهــــان فاصله دارم و رســــیدن به این 

رکورد در حال حاضر امکانپذیر نیست.
اســــالمی تصریح کرد: از ســــال گذشــــته و پس از شروع 
کرونا بــــه خاطر تعطیلی پیســــت ها چــــون فضایی برای 
دویدن نداشــــتم مجبــــور بودم هفتــــه ای 2 روز در صحرا 
بدوم تا آمادگی بدنی خود را حفظ کنم، االن 40 روز است 
که پیســــت دوومیدانی همدان فعالیت خود را شــــروع 
کــــرده و هفته ای 5 جلســــه تمرین دو انجــــام می دهم تا 

خود را برای مسابقات آماده کنم.
دارنــــده نشــــان طــــالی بازی هــــای پاراآســــیایی جاکارتا 
خاطرنشــــان کرد: هدف گــــذاری اصلی من شــــرکت در 
مســــابقات کسب ســــهمیه پارالمپیک توکیو است، به 
همین خاطر ســــعی می کنم به ســــختی تمریــــن کنم تا 

رکورد خود را تا نفر سوم جهان ارتقا دهم.

وی در پایــــان در پاســــخ به این پرســــش که آیــــا باز هم 
؟ خاطرنشــــان کرد:  مشــــکل پیســــت داریــــد یــــا خیــــر
خوشــــبختانه دیگر مشــــکل پیســــت ندارم و بــــا انجام 
تمرینات بدنسازی و دوی استقامت سعی دارم آمادگی 
بدنــــی خود را حفــــظ کنم تا نزدیک مســــابقات بــــا انجام 
تمرینات ســــرعتی خود را به اوج آمادگی برسانم و بتوانم 
در رکوردگیــــری دوی 1500 متر رکورد نفر ســــوم جهان را 
ثبت و در ترکیــــب تیم ملی دوومیدانــــی نابینایان و کم 

بینایان قرار بگیرم.

هوگام، لذت ورزش با امداد و ماجراجویی

ورزش هوگام در افزایش 
قابلیت های جسمانی، 
 ، چابکی، انعطاف، تمرکز
تعادل هماهنگی عصب 
و عضله، استقامت، 
سرعت و همچنین 
ویژگی های روحی روانی 
با هدف یاری رساندن 
و کمک به یکدیگر در 
شرایط خاص و بحرانی 
بسیار مثمرثمر است.

در واقع این ورزش 
زمینه ای را فراهم کرده تا 
ورزشکاران ورزیده هوگام 
همانند یک تیم امدادی 
به هنگام بروز حوادث 
نظیر غرق شدگی، سقوط 
تش سوزی،  از ارتفاع، آ
مقابله با حیوانات 
وحشی، تصادفات 
جاده ای، مار گزیدگی، 
سیل، طوفان، آسیب 
دیدگی ها، فشارهای 
روانی و سایر اتفاق های 
غیرقابل پیش بینی، 
حافظ جان مردم باشند.
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کشاورزی کودهای  گلخانهمعرفی 

خانه سبز  طبیب

لزوم غنی سازی خاک در 
کاشت محصوالت طبیعی

ابتدای  از  که  اســــت  قدیمی  صنعتی  زی،  کشــــاور
حضور بشــــر بر کره خاکــــی به منظــــور تأمین نیاز 
خــــورد و خــــوراک او شــــکل گرفته و تاکنــــون نیز 

است. یافته  ادامه 
کودهای  زیــــاد ســــم و  ایــــن میــــان، مصــــرف  در 
زی در تمامی  شــــیمیایی در محصــــوالت کشــــاور
جهــــان به یک معضــــل عمده بهداشــــتی مبدل 
زی  کشــــاور آمدن  کار  وی  ر بــــا  وزه  امر که  گشــــت 
ایــــن  یافتــــه،  توســــعه  کشــــورهای  در  طبیعــــی 

مشــــکل تا حد زیادی برطرف شده است.
300 نوع ترکیب  از  زی متعارف، بیش  کشــــاور در 
علف  ها،  کــــش  آفت  نظیر  خطرنــــاک  شــــیمیایی 
کنترل  منظور  بــــه  شــــیمیایی  کودهای  و  کش ها 
خــــاک  حاصل خیزســــازی  و  حشــــرات  و  آفــــات 
عالوه  مــــواد  این  بقایای  کــــه  می گردد  اســــتفاده 
آب های زیرزمینــــی و هوا، جذب  لــــوده کردن  آ بر 
در  آن  از  بخشــــی  و  شــــده  درختــــان  و  گیاهــــان 
زی رســــوب کــــرده و در طی  محصــــوالت کشــــاور

مصرف به بدن انســــان منتقل می شود.

تولید محصوالت سالم با کشاورزی طبیعی  �
جــــز  راهــــی  ســــالم،  محصــــوالت  تولیــــد  بــــرای 
طبیعی  محصــــوالت  نداریم.  طبیعــــی  زی  کشــــاور
 طبیعی 

ً
محصوالتی هســــتند که به صــــورت تماما

تولیــــد  شــــیمیایی  مــــواد  از  اســــتفاده  بــــدون  و 
. ند می شو

کشــــت طبیعی را می توان در زمین هایی که هیچ 
10 ســــال  آنهــــا حداقل به مدت  نــــوع کشــــتی در 
کودهای  و  سموم  گونه  هیچ  از  و  نداشــــته  وجود 
شــــیمیایی در این مدت در آنها استفاده نشده، 

داد. انجام 
صحیح  مدیریــــت  بر  طبیعی  زی  کشــــاور اســــاس 
گیاه اســــتوار است. در این  خاک و محیط رشــــد 
زی در تغذیه خاک، به جای استفاده  نوع کشــــاور
نظیــــر  طبیعــــی  کودهــــای  از  شــــیمیایی،  کــــود  از 
خاک بــــرگ، جلبک و کودهای حیوانی و زیســــتی 

می شود. استفاده 
بــــا توجه بــــه اینکــــه کیفیت محصــــوالت طبیعی 
برای ما بســــیار مهم اســــت، غنی سازی خاک در 
این  اولویت  در  باید  طبیعی  محصوالت  کاشــــت 

گیرد. قرار  زی  کشاور نوع 

تولید محصول ضعیف، نتیجه کمبود مواد   �
معدنی خاک

زمین هــــای  و  مناطــــق  از  بســــیاری  خــــاک  در 
زی، کمبود برخی مــــواد و عناصر از جمله  کشــــاور
وی، آهن، پتاســــیم و کلســــیم، باعث می شــــود  ر
خاک  این  از  آمــــده  دســــت  به  طبیعی  محصــــول 
نیز دچار ضعف مواد معدنی باشــــد و مصرف آن 
مصرف  فرد  بدن  در  عناصر  ایــــن  تأمین  به  منجر 

نگردد. کننده، 
بــــا اضافه کردن مواد معدنــــی و عناصر مورد نیاز 
آن و غنی ســــازی خاک، می توان مشکل  خاک به 
بــــودن محصوالت طبیعــــی به لحاظ دارا  ضعیف 

نمود. برطرف  را  عناصر  این  بودن 
شهرســــتان  ماننــــد  ایــــران  مناطــــق  برخــــی  در 
کاشــــت  شــــاهد  فــــارس،  اســــتان  اســــتهبان 
محصــــوالت دیم از جمله انجیر دیم هســــتیم که 
صورت  شــــیمیایی  ســــموم  و  کود  مصرف  بدون 
زی طبیعــــی به  کشــــاور از  می پذیــــرد و نمونــــه ای 

می آید. حساب 
اســــتفاده از فرآورده هــــای گیاهــــی طبیعیرابطــــه 
دارد.  جامعــــه  افــــراد  ســــالمت  بــــا  تنگاتنگــــی 
برای  مؤثرتــــری  گام هــــای  اســــت  بهتر  بنابرایــــن 
تولیــــد هرچه بیشــــتر این محصوالت در کشــــور 
محصــــوالت  و  شــــود  برداشــــته  شــــهرمان  و 
زیمان را هرچه بیشــــتر از وجود سموم و  کشــــاور

کرد. دور  شیمیایی  کود های 
*امیــــن خضریان؛ فعال حوزه باغبانی در همدان

هگمتانــــه، گــــروه باغبان: فضای ســــبز شــــهری بخشــــی یادداشت باغبان
از فضاهای باز شــــهری اســــت کــــه عرصه هــــای طبیعی یا 
مصنوعی آن، تحت اســــتقرار درختان، درختچه ها، گل ها ، 
چمن ها و ســــایر گیاهانی اســــت کــــه بر اســــاس نظارت 
و مدیریــــت انســــان، با در نظــــر گرفتن ضوابــــط ، قوانین و 
تخصص های مرتبط به آن، برای بهبود شــــرایط زیســــتی و 
رفاهی شــــهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی ، حفظ ، 

نگهداری یا احداث می شوند.
فضاهای سبز شهری به دو دسته پهنه ای و خطی تقسیم 
می شوند. فضاهای سبز پهنه ای فضاهایی هستند که در 
نقشه های شهر به عنوان لکه های سبز دیده می شوند و 
شــــامل باغ ها و پارک ها هســــتند . فضاهای سبز خطی نیز 
دربرگیرنده فضاهای سبز معابر و کمربندی ها هستند که 
ممکن است در نقشه های شهری دیده نشوند؛ هر چند 
نقش بسیار مهمی را در کنترل مسایل زیست محیطی و 

کالبدی شهر بر عهده دارند.
مهم ترین اثر فضای سبز در شــــهرها، کارکردهای زیست 
محیطی آن هاست که شــــهرها را به عنوان محیط زیست 
آثار ســــوء گســــترش  جامعه انســــانی معنی دار کرده و با 
صنعت و کاربرد نادرســــت فناوری مقابله نموده، ســــبب 

افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند.
در این بخــــش به نحوه طراحی پارک های شــــهری اشــــاره 

می گردد.

پارک های شهری  �
برای طراحی پارک باید دقت داشته باشیم که اصوال پارک ها از 
، مبلمان و تجهیزات و  اجزای مختلفی از قبیل فضاهای سبز
کفپوش ها تشکیل می شوند که در مراحل طراحی بایستی به 

اصول و ضوابط هر کدام از آن ها توجه کرد.

فضاهای عمومی و ســــبز شــــهری کــــه پارک ها بــــه عنوان 
بخش مهمی از این فضاها محســــوب می شــــوند باعث 
ســــرزندگی و جنــــب و جــــوش شــــهر می گردنــــد اهمیت 
پارک ها در شــــهرهای امروز به حدی اســــت کــــه وجود آن 
بــــا ارائه امکانات کافــــی برای همه گروه های ســــنی، یکی از 
شــــاخص های توسعه یافتگی شــــهرها به حساب می آید؛ 
زیرا باعث حضور اجتماعی و اختیاری شــــهروندان و لذت 

بردن آن ها از اوقات فراغتشان می شود.
پروژه طراحی پارک های مختلف، فرایند گســــترده ای است 
که مراحل زیادی را در برمی گیــــرد. طراحی پارک امروزه تنها 
شامل طراحی فرم، عملکرد، ساختار و حتی فضا نمی شود، 

بلکه پارک ها محل تجلی تجربه مــــردم، زندگی موجودات، 
فرایندهای خود ســــازمان دهنده طبیعت و توامندسازی 

استفاده کنندگان است.

روند طراحی پارک های شهری  �
در رونــــد طراحی پارک های شــــهری باید مــــوارد زیادی را در 
نظــــر گرفــــت؛ ازجمله موقعیت منطقه مشــــخص شــــده 
و کاربری هــــای زمین هــــای اطراف آن، درجه شــــیب زمین، 
شناســــایی آب های ســــطحی داخل ســــایت، تشــــخیص 
پوشش گیاهی مناســــب و انتخاب نوع و اندازه گیاهان، 
نحوه باغبانی و گل کاری در ناحیه، بررســــی شرایط اقلیمی 

مانند جهت تابش نور خورشید در فصول مختلف سال، 
، نوع معماری ارتفاع و  مکانیابی الگوهای سایه و آفتابگیر
نوع مصالح ساختمانی، نیازهای محلی، کاربری زمین برای 
تاسیسات شهری، و بررسی سامانه روشنایی و تجهیزات 

و عناصر آن.
طراحــــی باید بر اســــاس ســــاختار طبیعی محــــل و در نظر 
گرفتن اصول زیبایی شناســــی باشــــد. در مراکز جمعیت 
شهرهایی که دارای هوای آلوده هستند، پیش بینی آبنما 

در فضای سبز پارک، الزامی است.
در شــــهری مانند همدان باید میزان بارش باران و سرمای 
هوا در فصل زمســــتان بــــرای طراحی پارک هــــا مدنظر قرار 

گیــــرد و از مصالح بومی این شــــهر برای طراحــــی فضاها در 
پارک استفاده شود.

مساحت معابر پارک ها نباید از 30 درصد سطح کل زمین 
پیش بینی شــــده برای پارک بیشــــتر باشــــد. عرض معابر 
، معابر نیمه اصلی 2 تا 4  فرعی در پارک ها حداقل تا 2 متــــر

متر و معابر اصلی 4 متر به باال در نظر گرفته می شود.

پوشش گیاهی مناسب پارک های شهر همدان  �
انتخاب پوشــــش گیاهی مناســــب با اقلیم هر شهر برای 
کاشــــت و پرورش در پارک های شهری نکته بسیار مهمی 
است. در شــــهر همدان بهتر است از ترکیب سنگ بومی 
این منطقه بــــا درختان و درختچه هــــای بومی برای طراحی 

فضاهاب سبز شهری از جمله پارک ها استفاده شود.
گونه هــــای درختی مانند درخت زالزالــــک، که در بهار گلدهی 
زیبایی دارد و بسیار مقاوم در برابر بی آبی و نیز آفات مختلف 
است، ازجمله پوشش های مناسب گیاهی برای فضای سبز 

شهر همدان می باشد که در چندین نوع موجود است.
درخچــــه زغال اخته هــــای کوهــــی، گیاهی مقــــاوم و دارای 
گل های بســــیار زیبا در بهار و پوشــــش یکپارچه ســــبز در 
تابســــتان و نیــــز تنه نقره ای رنــــگ در زمان خــــزان درخت 
و فصول ســــرد می باشــــد که نمونه ای از پوشــــش گیاهی 

مناسب برای شهر سردسیر همدان است.
گل اشــــرفی، گل مارگریــــت، گل میمونــــی، کوکب کوهی، 
گل ابــــری، گل قرنفل، گل تاج الملــــوک، گل داوودی، گل 
دلفینیوم و گل شقایق نیز از جمله گل های مناسب برای 
کاشــــت در فضای سبز پارک های شــــهر همدان هستند 
که عالوه بر ســــازگاری با محیط و اقلیم همدان، در تأمین 

زیبایی بصری فضاهای شهری نیز بسیار مؤثرند.
*بخش هایی از این متن از وبگاه کارگشا استفاده شده است.

 طراحی پارک های شهری
در همدان

رازیانه، گیاهی دارویی با طبع گرم
هگمتانه، گروه باغبان: همدان شــــهر کوهســــتانی با آب 
و هوای ســــرد و خشک است. این شــــهر در احاطه دشت 
ها، باغ ها و کوه های بســــیار زیبایی قــــرار دارد و دامنه های 
کوهستانی آن مملو از گیاهان مختلفی است که بسیاری 

از آنان خواص دارویی و درمانی جالبی دارند.
از جمله گیاهان دارویی خاص این منطقه می توان به گیاه 

رازیانه اشاره کرد که در نوع خود بی نظیر است.
*گیاه رازیانه و خواص آن

رازیانه یا بادیانه، گیاهی است گلدار از تیره چتریان
که تمام قســــمت های آن طبع گرم و خشــــک دارد و دارای 
خاصیت دارویی و درمانی اســــت. بذر این گیاه بیشترین 

مورد مصرف را دارد.
یک عدد رازیانه متوســــط حاوِی حــــدود 73 کالری، 3 گرم 
پروتئین و 17 گرم کربوهیدرات اســــت و مقدار کمی چربی 
بدون کلسترول دارد. همچنین رازیانه حاوی مقدار زیادی 

فیبر است.
در طب ســــنتی ایــــران، از رازیانه به گیــــاه ضدبلغم و صفرا 

یاد می شــــود. بــــرای رفع بوی بــــد دهان و درمــــان گلو درد 
نیــــز می توان رازیانه را ِقرِقره کرد و یا بــــذر آن را داخل دهان 

گذاشت و چند دقیقه جوید.
کمک به دســــتگاه گوارش در هضم غذا نیز از دیگر فواید 
این گیاه است. رازیانه برای سوء هاضمه، سردی معده و یا 

دردهای فشردگی معده هم بسیار مؤثر است.
همچنین از آنجــــا که رازیانه گیاه بســــیار گرمی اســــت اگر 
بخواهید از خاصیت مســــهل بودن آن بهره مند شــــوید، 
باید آن را با ماده ای مصرف کنید که حرارت گیاه را کم کند، 
بهتریــــن گزینه برای همراهی با آن ســــکنجبین و عســــل 

است.
یکــــی از مهمتریــــن خــــواص این گیــــاه درمانــــی افزایش 
شــــیردهی مادران اســــت. رازیانه برای درمان مشــــکالت 
دســــتگاه تنفــــس و تنگی نفــــس قابل اســــتفاده بوده و 
عالوه بر ایــــن، ُمدر و ضــــد میکروب نیز بــــوده و برای رفع 

سوزش ادرار مفید است.
گیاه رازیانه به معالجٔه درد گلو و رفع التهاب حنجره کمک 

کــــرده و برای رفع اختالالت قاعدگــــی و معالجه زخم معده 
هم به کار می رود.

برای درمان ســــرفه و تنگی نفس نیز می توان از جوشانده 
رازیانه با انجیر استفاده کرد و برای رفع سردردهای میگرن 

هم می توان از دم کرده آن نوشید.
مصرف رازیانه در غذا از چشــــم در برابر التهاب، اختالالت 

مربوط به سن و پیری چشم محافظت می کند.

ارکیده جذاب ترین گیاه برای خانه شما
هگمتانــــه، گــــروه باغبــــان: با توجــــه به گســــترش پدیده 
آپارتمان نشینی در شــــهرها و کوچک شدن حیاط منازل، 
یکی از راه های اســــتفاده از فضاهای سبز در محیط زندگی 
ما، پرورش گل های آپارتمانی اســــت که به نور کمتری نیاز 

دارند و محل زیست ما را شاداب تر و زیباتر می کنند.
در این بخش با ما همراه باشــــید تا بــــا نمونه ای از گیاهان 

آپارتمانی و نحوه پرورش آن آشنا شوید.
*گیاه ارکیده

پــــر فروش تریــــن و  از  امــــروزه در تمــــام دنیــــا  ارکیده هــــا 
جذاب ترین گیاهــــان برای خانه ها، آپارتمانها، رســــتورانها، 
هتلهــــا و مراکز عمومی دیگر هســــتند چراکه این گیاهان 
بســــیار کم توقع بــــوده و با نگهداری اندکــــی به محیط خو 
می گیرند و از طرف دیگر وقتی گل دهی بکنند گلهایشان 

تا ماهها زیبا و درخشنده باقی می ماند.
جالب اســــت بدانید بیش از 20 هزار نوع ارکیده در سراسر 
جهان وجود دارد و به جرات می توان گفت این گیاه از نظر 

تنوع در صدر جدول گیاهان است.

ارکیــــده روش مراقبت متفاوتی نســــبت بــــه اکثر گیاهان 
دارد و نگهــــداری گل ارکیده مقداری صبــــوری می خواهد 
مثــــل  آن  گونه هــــای  از  بعضــــی  نگهــــداری  شــــرایط  امــــا 
فاالنوپسیس آسان تر اســــت و می توانید آن را مثل بقیه 

گیاهان در منزل تان نگهداری کنید.
*شرایط نگهداری گیاه ارکیده

این گیاه را نباید در خاک عادی کاشت. ارکیده خاک خاص 
خــــودش را می خواهد و نیاز به رطوبت بســــیار زیاد و البته 

نور غیر مستقیم خوبی دارد.
مهم تریــــن ویژگــــی خاک ارکیده این اســــت که زهکشــــی 
مناسبی داشــــته باشد و آب به سرعت از آن عبور کند. دو 
نوع خاک برای گل ارکیده اســــتفاده می شود؛ یکی پوسته 

درخت و دیگری خزه درشت.
اگر خاک ارکیده پوســــته درخت باشد، الزم است که سالی 
یک بار یا دوسال یک بار تعویض شود، چون بافت چوبی 
آن به مرور زمان خرد می شــــود و خاصیت زهکشی و خارج 

شدن آب را از دست می دهد.

گیاه را یک روز قبل از این که خاکش کامال خشــــک شود، 
آبیاری کنیــــد. خاکی که ارکیده در آن رشــــد می کند، یکی از 

عوامل مهم و تعیین کننده مقدار آبیاری است.
یکی از رایج ترین اشــــتباهات افــــراد در مــــورد ارکیده این 
اســــت که آب زیادی به آن می دهند بنابراین ریشه  ارکیده 

می پوسد و گیاه از بین می رود.
ارکیده حتمــــا نیاز بــــه کوددهی دارد چون خــــاک آن مواد 
مغذی گیاه را تأمین نمی کننــــد. کوددهی در زمان دوران 
استراحت گیاه باعث قوی شــــدن آن می شود تا گل های 

دوره بعدی قوی و زیبا باشند.
گیــــاه ارکیــــده دمای 16 تــــا 24 درجــــه ســــانتیگراد یا دمای 
معتدل را بسیار دوست دارد. دقت کنید بعد از گل دهی 

شاخه گل خشک شده را از گیاه جدا کنید.
ارکیده جــــای پرنــــور را دوســــت دارد اما نبایــــد مقابل نور 
مســــتقیم خورشــــید قرار بگیرد. اگــــر نمی توانیــــد چنین 
شرایطی را برای آن فراهم کنید، باید از المپهای مخصوص 

رشد گیاه کمک بگیرید.

افزایش رشد فلفل دلمه ای در گلخانه
هگمتانه، گروه باغبان: همدان با دارا بودن بهترین شرایط آب وهوایی 
وخاک حاصلخیز یکی از مستعدترین شرایط را برای تولیدات کشاورزی 
در میان استان های کشــــور ازآن خود کرده است. اما از آنجا که در چند 
ســــال اخیر محدویت منابع آبی وخاک در اکثر کشــــت ها مطرح شده، 
لذا کشاورزان همدانی نیز توانسته اند با حمایت های جهاد کشاورزی 

قدم های خوبی در حوزه کشت گلخانه ای بردارند.
در این بخش با کشــــت فلفل دلمه ای گلخانه ای که در استان همدان 

رونق پیدا کرده است آشنا می شوید.
*فلفل دلمه ای گلخانه ای �

یکــــی از محصوالت کشــــاورزی پرطرفداری که در شــــرایط گلخانه ای نیز 
به خوبی رشــــد می کند، فلفل دلمه ای است که در رنگ ها و طعم های 
گوناگــــون به صورت خام و یــــا پخته به عنوان یک چاشــــنی بی نظیر در 
ســــاالد ها و غذاها مصرف می گردد. به کارگیری فن آوری های مدرن در 
گلخانه ها منجر شده تا شرایط آب و هوایی محیط رشد سبزیجاتی نظیر 
فلفل دلمه ای به طور مستمر و گسترده بهینه سازی و کنترل گردد، که 

در این صورت سرعت رشد و بازدهی این سبزیجات افزایش می یابد.
محصوالت گلخانــــه ای نظیر فلفل دلمه ای، که دارای ســــرعت رشــــد 
آهسته ای هستند، نسبت به دیگر محصوالت گلخانه ای نظیر گوجه، 

خیار و بادمجان، در زمان برداشت، میوه بیشتری خواهند داشت.
*محیط گلخانه ای مناسب برای کشت فلفل دلمه ای �

به منظــــور راه اندازی یک گلخانه مناســــب جهت کشــــت انواع فلفل 
دلمه ای باید در نوع و مشــــخصات ســــازه گلخانه و همچنین پوشش 
و تجهیزات آن دقت بسیار داشــــت. برای کشت هیدروپونیک فلفل 
دلمه ای، گلخانه های ایرانی و اسپانیایی با حداقل ارتفاع 5 متر مناسب 
اند. عالوه بر این گلخانه ها باید در برابر باد و برف منطقه و وزن محصول 

مقاوم باشند.
به منظور افزایــــش تولید در فواصل بلند مــــدت در محیط گلخانه ای، 
گونه هایی از فلفل که تولید بیشتری دارند مورد استفاده قرار می گیرند. 
بدین صورت که حدود دو تا چهار ساقه از فلفل دلمه ای، هرس شده و 

جهت رشد عمودی آنها از داربست استفاده می شود.
فلفل دلمه ای در حال رشــــد دارای دو ســــاقه می باشــــد و هنگامی که 
بزرگ تر می شود چهار ساقه پیدا می کند. فلفل هایی که هنوز دو ساقه 

دارند تحت شرایط آب و هوایی گرمتر انعطاف پذیرتر هستند.
در صورتــــی کــــه گلخانــــه شــــما از امکانــــات ســــاده تری برخــــوردار 
فلفــــل  گیــــاه  هوایــــی،  و  آب  شــــرایط  بــــر  کمتــــر  کنتــــرل  باشــــد، 

در دلمــــه ای را بیشــــتر دچــــار تنــــش می کند که 
این صــــورت قــــدرت گیــــاه کاهــــش یافته و 
محصــــوالت کمتری خواهــــد داد. بنابراین در 

این شــــرایط باید گونــــه ای از فلفــــل دلمه ای را 
انتخاب کنید که در مقابل این تنش ها مقاومت 

بیشتری داشته باشد.
*شرایط کشت فلفل دلمه ای در گلخانه �

بوته فلفل دلمه ای به دو صورت سبز و رنگی موجود 
، زرد و  اســــت، فلفل دلمه ای رنگی در ســــه رنگ قرمــــز

نارنجــــی پرورش می یابد که رنگ قرمــــز آن به خاطر وجود 
ماده آلکالوئیدی کاپسایسین اســــت. -دما: فلفل دلمه ای 

گلخانــــه ای در دمایی بین 15 الی 35 درجه ســــانتی گراد رشــــد و بازدهی 
مناسبی خواهد داشت. مناسب ترین دما برای این گیاه در طول روز بین 

18 الی 30 و در شب نیز بین 16 الی 18 درجه سانتی گراد می باشد.
در صورتی که دما به باالتر از 35 درجه سانتی گراد افزایش یابد، گل های 
این گیاه شــــروع به ریزش کرده و لکه های ســــوخته در نــــوک میوه آن 
مشاهده می گردد. در صورت کاهش دما به زیر 15 درجه سانتی گراد نیز 

شاهد ریزش غنچه و برگ های فلفل دلمه ای خواهید بود.
: نور مورد نیاز برای گیاه فلفل دلمه ای در روز به مدت 16 ســــاعت و  -نور
به میزان 125 میکرو مول بر مترمربع بر ثانیه می باشد. فراهم آوردن این 
میزان نور برای گیاه فلفل منجر به افزایش عملکرد محصول و زودرسی 
میوه آن می گردد. -رطوبت: میزان رطوبت نســــبی مورد نیاز برای رشد 
گلخانه ای فلفل دلمه ای در حدود 75 الی 80 درصد می باشــــد. افزایش 
و یا کاهش این میزان رطوبت، موجب گســــترش بیماری های قارچی و 

باکتریایی و همچنین ریزش گل ها خواهد شد.
برداشت فلفل دلمه ای گلخانه ای �

معموال از زمان گل دهی تا رنگ گرفتن میوه فلفل دلمه ای در گلخانه، 
22 هفته طول می کشد. برداشــــت محصول معموال یک بار در هفته و 
در بعضی اوقات تا 3 بار انجام می شــــود. در واقع برداشت زمانی صورت 

می گیرد که رنگ میوه تا 85 درصد کامل شده باشد.
در طول دوره رشد، محصول بین 7 تا 12 بار برداشت می شود. برداشت 
فلفل دلمه ای با توجه به رنگ مورد تقاضا، از اواســــط تابستان تا اواسط 

پائیز طول خواهد کشید.
در نهایت می توان فلفل دلمه ای رنگی را در دمای 7 الی 8 درجه سانتی 
گراد و فلفل دلمه ای ســــبز را در دمای 8 تا 10 درجه در کیســــه های بلند 

پالستیکی برای مدت 4 هفته در انبار نگهداری کرد.

کود اسید هیومیک چیست؟
هگمتانه، گروه باغبان: اســــید هیومیک ها بقایای تجزیه شــــده مواد 
لی( هســــتند. آنها مولکول های با زنجیری بلند، سنگین  ارگانیک )آ
وزن و قهوه ای رنگ هســــتند که فقط یک نوع اسید نیستند. اسید 
هیومیک یک اســــم کلی است که به ترکیب پیچیده ای از اسیدهای 
لکالین گفته می شــــود. این اسیدها  متفاوت قابل حل در محلول آ
به طــــور طبیعی در چرخه حیــــات در خاک، اقیانــــوس و رودها وجود 

دارند.
اسید هیومیک ها چگونه ساخته می شوند؟ �

آنها برای استفاده  وقتی گیاهان و حیوانات می میرند، مولکول های 
سایر ارگانیسم ها در خاک باقی می مانند. باکتری، قارچ، پروتوزوئید، 
کرم های خاکی و حتی حشــــرات بقایای تازه را مصــــرف می کنند. بعد 
از مــــدت زمان زیادی وقتی مــــاده در حال تجزیه، توســــط چرخه های 
مختلف خورده شد و تغییر شــــکل یافت، یک ماده مقاوم به تجزیه 

باقی می ماند که »هوموس« نامیده می شود.
هومــــوس یک واژه کلی اســــت کــــه به ترکیبــــات پایدار و به شــــدت 
پیچیده مقاوم به تجزیه گفته می شــــود. هوموس از ســــه جزء اسید 
هیومیک، اسید فولویک و هیومین تشــــکیل می گردد. هیومین و 
اسید فولویک ها به دلیل نقشــــی که در ساختار خاک و انتقال مواد 
مغــــذی بین خاک و گیاه دارند، برای محیط های خاک ســــالم بســــیار 

هستند. باارزش 
محصوالت اسید هیومیک از کجا می آیند؟ �

محصوالت اســــید هیومیک از منابع متنوعی اســــتخراج می شــــوند. 
مرغوب ترین محصوالت در ته نشســــت های خیلی قدیمی تشکیل 
شــــده از اجســــاد گیاهان و حیوانــــات در زمین های مرطــــوب تولید 
شده اند. با گذر زمان این بسترهای وسیع و پر از مواد در حال تجزیه 
با خاک و سنگ پوشیده شــــده و برای تولید مواد مرغوب تر فشرده 

شده اند.
بعضی از این ته نشســــت ها به سطوح باالتر آمدند و اکسیژن دوباره 
با مواد داخل ته نشســــت تمــــاس پیدا کرده اســــت. این تماس به 
شــــدت به فرایند تولیــــد اســــید هیومیک ها کمک می کنــــد. این ته 
نشســــت های باال آمده از نزدیک سطح زمین استخراج می شوند که 
آنها لیگنیت یا لئوناردیت گفته می شود. امروزه بیشترین  اغلب به 

محصوالت اسید هیومیک از این منبع تأمین می شوند.
چرا باید به خاک اسید هیومیک اضافه کنیم؟ �

لودگی و کم ارزشی خاک ها  متأســــفانه فعالیت های انســــانی باعث آ
شــــده اســــت. این فعالیت های انســــانی اکوسیســــتم های طبیعی 
خاک را کاهش داده و حتی بعضی از خاک ها را برای محیط و سالمت 

انسان مضر کرده است.
فرســــایش یکی از علت های اصلی بی ارزش شــــدن خاک اســــت. در 
فرایند فرسایش سرعت از دست رفتن خاک های سطحی از سرعت 
جایگزیــــن شــــدن آنها خیلی بیشــــتر اســــت. اســــتفاده از کودهای 
شــــیمیایی )غیر طبیعی(، همراه با شــــخم زدن های ســــالیانه میزان 

هوموس خاک را کاهش می دهد.
برای احیاء خاک، مواد طبیعی باید دوباره به خاک بازگردانده شــــوند 
و هوموس از بیــــن رفته باید از منبع خارجی دوبــــاره به خاک برگردد. 
چون برای تولیــــد طبیعی آن ســــال ها زمان نیاز اســــت باید از منبع 

خارجی استفاده کرد.
زندگی گیــــاه به فعالیت های بیولوژیکی خاک بســــتگی دارد و بدون 
مقــــدار مورد نیاز هوموس ایــــن فعالیت های بیولوژیکی به شــــدت 
کاهش می یابند. خاک های ســــالم بیــــن 2 تا 6 درصد مــــواد طبیعی 
دارند اما محیط های کشــــاورزی زیادی از خاک با ســــطوح کم تر مواد 

می کنند. استفاده  طبیعی 
فواید استفاده از اسید هیومیک �

در طول تاریخ کشــــاورزان بــــرای تولید گیاهان ســــالم تر و محصول 
بهتر از اســــید هیومیک اســــتفاد کرده اند. امروزه اسید هیومیک ها 

به دالیل ذکرشده حتی ضروری تر هستند.
؛ افزایــــش جذب مواد  برخی از فواید اســــید هیومیک هــــا عبارتند از
مغــــذی، افزایش ظرفیت نگه داشــــت آب در خاک، بهبود ســــاختار 
کلــــی خاک، تحریک فعالیت های میکروبــــی، تنظیم pH خاک، حذف 
مواد سمی ناشی از اســــتفاده بی رویه از کود های شیمیایی از خاک، 
کمــــک به افزایش جــــذب آهن، بهبود ســــالمت کلی گیــــاه از طریق 
مقاوم ســــازی آن در مقابــــل بیماری ها، افزایــــش جوانه زنی و تحریک 

رشد ریشه که حجم محصول را افزایش می دهد.
روش مصرف اسید هیومیک: �

اســــیدهیومیک بــــا اکثر کودهای شــــیمیایی ســــازگار بــــوده و قابل 
اختــــالط می باشــــد و می تــــوان آن را از طریق محلول پاشــــی، مصرف 

آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار داد. خاکی و سیستم های 
می توان هیومیک اســــید را با نســــبت 1 تا 3 در هزار با آب آبیاری حل 
کرده و اقدام به آبیاری نمود. بهتر است اگر از آب شهری برای آبیاری 

آب 24 ساعت مانده استفاده شود. استفاده می نمایید حتما از 
برای کسانی که می خواهند اقدام به کاشــــت بذر نمایند بهتر است 
اسید هیومیک را با کمی آب حل کرده و بذرها را کامال آغشته نمایند 

و بعد اقدام به کاشت نمایند.
برای نگهداری کود اسید هیومیک ضروریست از در معرض نور قرار 

دادن آن جلوگیری کرده و آن را در پاکت اصلی نگهداری کنید.

باغبان



فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان همدان )سهامي خاص( در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اساس فهارس 
بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و ابنیه سال 1399 را به پیمانکاراني که دارای حداقل رتبه 5 و گواهینامه تایید صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ســابقه انجام حداقل یک پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ 
بــرآوردي مناقصــه و تحویل موقت یا قطعي همان پــروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین مقام دســتگاه اجرایي در کارهاي مرتبط 
پیشین طي 5 سال گذشته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذارنماید.کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1399/06/22

 هزینــه خریــد اســنادمناقصه: مبلــغ   500،000 ریــال اســت کــه میبایســت بــه حســاب ســپهر بانــک صادرات شــماره 
0101396197001 به نام شرکت آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت واریز گردد.
 مهلت دریافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/06/22 لغایت 1399/06/27 تاپایان وقت اداری.

 آخرین مهلت  ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری 1399/07/7 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(
 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/07/8سالن جلسات مناقصه گزار.

 مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار: پیشــنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند )الف( ماده 
6 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نماید.اصل تضمین شرکت 
در فراینــد ارجــاع کار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت در پاکت الک و مهر شــده حداکثر تا پایــان وقت اداری مورخ 
1399/07/07 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

نشانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شرکت آب و فاضالب استان همدان و ساعت اداری )شنبه 
تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  
و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهي در پایگاه ملي مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه اي براي پیمانکار نخواهد داشت.

نوبت دوم )تاریخ انتشار: 1399/06/23(

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/06/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/06/23

شماره 
مناقصه

موضـوع
رشته 

پیمانکار
شماره فراخوان
 در سامانه ستاد

مبلغ برآورد)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع  

کار )ریال(

ساعت 
بازگشایی

ع/99/181

اصالح و توسعه شبکه 
جمع آوری  فاضالب شهر 

همدان در مسیرهای 
پراکنده30 متری و باالتر

209900700100005117.673.567.056883،678،3539آب

ع/99/182

توسعه شبکه جمع آوری 
فاضالب به همراه نصب 

400 فقره انشعاب فاضالب 
شهر نهاوند

209900700100005221.825.861.8221،091،293،0919:30آب

ع/99/183

احداث سه عدد اتاقک چاه 
و یک ساختمان نگهبانی 
چاه های استحصال آب 

خالقوردی

ساخنمان 
و ابنیه

20990070010000536،509،289،757325،464،48810

شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 83 /ش/ 5/ م مورخه 1399/02/07 و 197/ ش/ 5/ م مورخه 
1399/03/06 شورای اسالمی شهر نسبت به انجام

ممیزی امالک و پالک کوبی آنها در محدوده شهر 
از طریق  نشر  آگهی  مناقصه  عمومی توسط  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به اشخاص حقوقی واجد صالحیت  )دارای گواهی نامه های 
صالحیت عمومی واختصاصی در زمینه های نقشــه برداری و یا پالک کوبی و دارای تاییدیه های الزم از اداره کل پست استان( اقدام  نماید  
لذا  متقاضیان می توانند پیشنهاد خود را  حداکثر  تا پایان وقت اداری  روز چهارشــنبه 1399/07/02 به همراه مبلغ 3،200،000،000 
ریال )معادل ســیصد و بیســت میلیون تومان( وجه نقد  )واریز به  حســاب  10/2767836/1 بانک رســالت( یا اســناد خزانه  یا ضمانت  
نامه  بانکی به همــراه مدارک شناســایی  معتبر  و مهر و امضــا  قرارداد  و شــرایط عمومی و از طریق  ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
ارسال نمایند .  شایان ذکر اســت اصل پاکت الف تضمین می بایســت الزاما تحویل دبیرخانه شهرداری گردد و ســایر مدارک )پاکت ب و ج 
 بهمراه تصویر ضمانتنامه پاکت الف( از طریق ســامانه تدارکات دولت ارســال شــود. همچنین  جهت کسب اطالعات  بیشــتر با  شماره تلفن

32226061-081 داخلی 176 تماس حاصل  نمایند. 

سایر مشخصات و شرایط
1- موضوع مناقصه عبارت است از اجرای همزمان تهیه و ساخت و نصب پالک کدپستی به تعداد تقریبی 65،000 عدد و ممیزی امالک 

سطح شهر به تعداد تقریبی 120،000 واحد بر اساس شرایط مندرج در پیش نویس قرارداد.
 2- هزینه انجام تهیه و ســاخت و نصب پالک های کدپســتی مســتقیما از مردم دریافت می گردد و هزینه انجام ممیزی امالک توســط 

شهرداری پرداخت می گردد.
 3- مهلت دریافت اسناد از تاریخ آگهی لغایت  راس ســاعت 14 روز  یکشنبه مورخه 99/06/23 و مهلت تحویل  اسناد تا پایان  وقت 

اداری )ساعت 14( روز  چهارشنبه 1399/07/02  از طریق  سامانه تدارکات دولت می باشد.
 4-چنانچه برنده مناقصه ظرف مهلت  7 روز  از انعقاد  قرارداد و تحویل ضمانت  خود داری  نماید  سپرده  وی به نفع شهرداری  ضبط  و 

به همین  ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 5- پس از مشخص  شدن  برنده  سپرده نفرات  بعدی  به آنها مسترد می گردد. 

 6- به پیشنهادات مخدوش- مشروط  و فاقد ضمانت  نامه ترتیب اثر  داده نخواهد شد.
 7- تاریخ بازگشائی پاکت های واصله در مورخ پنجشنبه  99/07/03 راس ساعت  10 صبح  در دفتر شهردار می باشد و شهرداری در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 8- هزینه نشر آگهی مناقصه به عهده برنده  می باشد.

 9- پاکت الف )تضمین به مبلغ 3،200،000،000 ریال معادل ســیصد و بیســت میلیون تومان( می بایســت به صورت اصل تحویل 
دبیرخانه شــهرداری گردد و ســایر  مدارک  )پاکت ب و ج و تصویر ضمانتنامه پاکت الف( به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ارسال  

شود.
 10- متقاضیان می بایســت دارای گواهی نامه های صالحیت عمومی واختصاصی در زمینه های نقشــه برداری و یا پالک کوبی و دارای 

تاییدیه های الزم از اداره کل پست استان و رزومه مناسب در خصوص انجام ممیزی امالک و پالک کوبی باشند. 
 11- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
به تاریخ 99/06/16

حسین بابایی- شهردار مالیر 24
5 

ف
.ال

م

تاریخ انتشار: 1399/06/23

رعایت فاصله اجتماعی
فاصله 1/5متری = مراقبت بیشتر از خود

  1399 یور  23 شهر یک شـــنبه 
  2020 13  ســـپتامبر        1442 24 محرم 
4612 شماره 

روزنامــــه فرهنگی،  اجتماعی،  ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی    09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا،  محوطه تاالر فجر آرامــــگاه بوعلی ســ ــانی: همدان،  میدان   نشــ

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

مــــرا بی هــــوش  دل  بــــر  غمــــت  بــــار  بــــود  تــــا 
ســــوز عشــــقت ننشــــاند ز جگــــر جــــوش مــــرا
خاطــــر انــــدر  ســــنبلم  و  گل  یــــاد  نگــــذرد 
تــــا بــــه خاطــــر بــــود آن زلــــف و بناگــــوش مــــرا
ی سعد

امام علی علیه السالم:

لیکن  باش؛  جو  صرفه   و  مباش  ج  ولخر اما  باش  بخشنده 
خسیس مباش.

نهج البالغة، حکمت 33

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

عکس روز
اقامه نماز جمعه همدان در ایام کرونا با نظم مثال زدنی و رعایت فاصله های اجتماعی

»خورشید« جدیدترین 
ساخته مجید مجیدی

ســــینمایی  فیلــــم  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»خورشید« جدیدترین اثر سینمایی مجید مجیدی 

به نویسندگی مشترک او و نیما جاویدی است.
مجیــــد مجیــــدی کارگــــردان بین المللــــی ایــــران در 
دهمین تجربه ســــینمایی خود به ســــراغ موضوعی 
رفتــــه که در آثــــار او آشــــنا و مورد انتظار اســــت. او در 
»خورشید« به معضل کودکان کار پرداخته و به گفته 
بسیاری از منتقدان که تا امروز این فیلم را دیده اند، 
»خورشید« اثری درخشان از مجید مجیدی است که 

ما را به یاد دوران اوج این کارگردان می اندازد.
این فیلم به تهیه کنندگی مجید مجیدی و امیر بنان 

تولید شده است.
نکته جالب توجه در فیلم ســــینمایی »خورشــــید« 
»سرخ پوست«  کارگردان  با  مجیدی  مجید  همکاری 
در نگارش فیلمنامه این اثر ســــینمایی است که به 
نظر می رســــد همــــکاری موفقی بوده اســــت. یکی از 
نقاط مشترک در آثار مجیدی کشف بازیگران کودک 
و نوجوان اســــت که به نظر می رسد در این فیلم نیز 
این اتفــــاق رخ داده و ایــــن کارگردان بــــا جدیدترین 
فیلمش بازیگر دیگری به ســــینمای ایــــران معرفی 

کرده است.
از معروف تریــــن آثار مجیدی می تــــوان به فیلم های 
»بچه هــــای آســــمان« و »رنگ خــــدا« اشــــاره کرد که 
»بچه هــــای آســــمان« در ســــال 1998 موفــــق شــــد 
بــــه جمع پنج نامــــزد نهایی اســــکار زبــــان خارجی راه 
یابد. مجیــــد مجیدی به همــــراه ابراهیــــم حاتمی کیا 
پرافتخارترین کارگردان جشــــنواره فیلم فجر اســــت 
که توانســــته برای فیلم هــــای »بچه های آســــمان«) 
و  مجنــــون«)1383(  »بید  »بــــاران«)1379(،   ،)1375
بهترین  جایــــزه  برنــــده  گنجشــــک ها«)1386(  »آواز 

کارگردانی شود.
در فیلم خورشــــید علی نصیریان، جــــواد عزتی، طناز 
طباطبایی، روح اهلل زمانی و شــــمیال شیرزاد به ایفای 

نقش می پردازند.

نما سی 

پذیرفته نیست عیب همسر خود 
یا کسی را بگویم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده اســــت:  ای کســــانی که ایمان 
آورده اید محرم اســــراری از غیر خود انتخاب نکنید چون مخالفان از هرگونه 

شر و فسادی درباره شما کوتاه نمی آیند.
حضرت امام علی علیه الســــالم فرموده انــــد: راز تو در بند توســــت اگر آن را 

فاش کنی شما در بندش قرار خواهی گرفت.
حکایت: یکی از مؤمنین به دالیلی خواست همسرش را طالق بدهد کسی 
به او رسیده و ســــؤال کرد خانم شما چه عیبی دارد که می خواهی او را طالق 
بدهی؟ پاســــخ داد: آیا عاقالنه اســــت که عیب زن خود را فاش کنی؟ مدتی 
گذشت. مؤمن همسرش را طالق داد. همان فرد رسید و گفت: حال که او 
را طالق دادی و همسرت نیســــت بگو چرا طالقش دادی؟ گفت: او اکنون 
زن فرد دیگری اســــت و من نمی توانم عیب کســــی را بگویم و او زن دیگری 

است.
دانه ها چون در زمین پنهان شود

سّر آن سرسبزی بستان شود
زر و نقره گر نبودی در نهان

پرورش کی یافتندی زیر کان

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تشریح جایگاه اشرف مخلوقات 
در کتاب »انسانم آرزوست«

کتــــاب  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
»انســــانم آرزوســــت« با رویکرد تشریح 
بــــودن  مخلوقــــات  اشــــرف  جایــــگاه 
قــــرآن،  آیــــات  براســــاس  انســــان ها، 
روایات و اشــــعار شاعران تالیف حسن 
قوی البنیه توســــط انتشــــارات نوآوران 

دانش روانه بازار نشر شد.
آرزوســــت در 3 بخش  کتاب انســــانم 
بــــا عناوین »خلقت انســــان«، »عوامل 

سقوط انسان« و »آشتی با خدا« در 149 صفحه به زبان فارسی و توأمان 
149 صفحه به زبان انگلیســــی بهار 99 منتشر شده است. بخش این 
انگلیسی کتاب توسط معصومه آقاپناه رودسری ترجمه شده است و 

الویرا صیامی نیز طراح جلد آن بوده است.
این کتاب با قیمت 45 هزار تومان در 1000 شــــمارگان منتشــــر شــــده 
 www.novinelc.com اســــت که عالقه مندان می توانند از طریق وبگاه

آن را اینترنتی سفارش دهند.

 میز مطالعه

آخرین محرم شـــهید مصطفی احمدی روشن چگونه بود؟

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: پدر شــــهید احمــــدی روشــــن می گوید: 
مصطفی می گفت: »دوســــت دارم ســــه تا بچه داشــــته باشم و اسم 

عباس.« بگذارم  را  دومی اش 
الگــــو گرفتــــن از نهضت حســــینی)ع( و واقعــــه عظیم عاشــــورا یکی 
از بزرگتریــــن دالیل رزمندگان و شــــهدای بزرگ ما بــــرای گام نهادن 
در مســــیر جهادگری بوده اســــت. خــــواه این جهاد از نــــوع جهاد در 
میدان نبرد باشــــد یا جهاد در میدان علم و عمل. همین امر موجب 
می شــــود در خاطرات و نحوه برخورد شهدا با ماه محرم و صفر اندکی 
بیشــــتر تأمل کنیم تا با توسل به سیره شهدا راه رستگاری در مسیر 

بشناسیم. را  بیت)ع(  اهل 
1358 در بیمارستان  17 شــــهریور ماه  وشــــن در  مصطفی احمدی ر
بوعلــــی شــــهر همدان بــــه دنیــــا آمد. در ســــال 77 وارد دانشــــگاه 
را در رشــــته مهندسی شیمی  صنعتی شریف شد و تحصیالت خود 
آغاز کرد. در ســــال 81 در رشته مهندسی شــــیمی موفق به دریافت 
کارشناســــی  مقطع  در  رشــــته  همین  در  و  شــــد  کارشناســــی  مدرک 
ارشــــد ادامــــه تحصیل داد و پــــس از آن وارد مرحله دکترای رشــــته 
وژه  نانــــو بیوتکنولوژی شــــد. در دوران تحصیل در دانشــــگاه در پر
ســــاخت غشــــاهای پلیمری برای جداســــازی گازها که بــــرای اولین 
ISI به  کشــــور انجام شــــد، همکاری داشــــت و چندین مقاله  بار در 
زبان های انگلیســــی و فارســــی در مجــــالت معتبر علمــــی جهان به 

رساند. چاپ 
شهید مصطفی احمدی روشــــن یکی از پایه گذاران سایت هسته ای 
نطنز بــــود. تأثیــــر بســــیار مطلوبی در بخــــش تأمین کاالهــــا و خرید 
تجهیزات هســــته ای در حوزه غنی ســــازی در زمان تحریم ها داشت. 
ســــرانجام 21 دی ماه 1390، مصطفی احمدی روشن در حالی که عازم 
محل کار خود بود، دو تروریســــت موتورسوار با چسباندن یک بمب 
مغناطیســــی به خودروی وی که یک دستگاه خودروی پژو 405 بود، 

رساندند. را به شهادت  او 

پسری به نام عباس  �
پدرش می گوید: مصطفی می گفت: »دوســــت دارم سه تا بچه داشته 
باشم و اسم دومی اش را بگذارم عباس.« بعد می گفت: »ابوالفضل 
بذاریــــم یــــا عباس؟« کمــــی مکــــث می کرد و دوبــــاره می گفــــت: »نه 
عبــــاس بگذاریم.« بعد بغضــــی ته گلویش می نشســــت. به حضرت 

داشت. ویژه ای  عالقه  عباس)ع( 

آخرین محرم مصطفی  �
وز را مشــــکی  مــــادرش می گوید: مصطفی اهل این نبود که کل 40 ر
وز را  40 ر 90، آخرین محرمــــش، همــــه  بپوشــــد، ولــــی محــــرم ســــال 
نگاه  صورتــــش  به  وقتــــی  بود.  محــــرم  اول  دهه  پوشــــید.  مشــــکی 
کردم به نظرم خیلی قشــــنگ و نورانی شــــده بود. ریــــش بلند خیلی 
کن.  کوتاه  و یکم ریش هایــــت را  بــــر به او می آمــــد. گفتم: »مصطفی 
چشــــمت می کنند. صورتت خیلی قشــــنگ شــــده اســــت.« گفت: 
وم اصالح. نورانی شــــده بود و من  »خودت یادم دادی توی محرم نر
ود پیش موال.« بعدا  نمی دانســــتم قرار است که شهید بشــــود و بر
در گوشــــی اش دیدیم از خودش چند تا هم ســــلفی گرفته که انگار 
آخرین چهره اش کــــه تغییر هم کرده بود، برایمــــان بماند. مصطفی 

داشت. خبر  چیز  همه  از 

)ع(  � نذر علی اصغر
دلش می خواســــت که یک پسر داشته باشــــد. اما مثل نوزادان تازه 
متولد شــــده زشت نباشــــد. می گفت: »اگر بچه ام زشت باشد به هم 

کنیم. نذر  برایش  که  خواست  ما  از  می ریزم.« 
همدان رسم اســــت که گهواره علی اصغر درســــت می کنند. کسانی 
کــــه آرزویی دارند به این گهواره نذر می کننــــد و یک تکه پارچه امانت 
از این گهــــواره برمی دارند. ما هم به امام حســــین)ع( و حضرت علی 
)ع( توســــل کردیم. پیش از تولد پسرش گفت که: »در خواب  اصغر
دیده ام که یک نوزادی را به من دادند و ســــربندی داشت که رویش 

روشن.« احمدی  اصغر  علی  بود  نوشته 

مهدیه همدان  �
سال سوم دبیرســــتان سه شــــنبه صبح ها و روزهای محرم می رفتیم 
مســــجد مهدیه همدان، زیارت عاشورا. اگر دو تا مداح بودند، دنبال 
مداحی بودیم که بچه جبهه ای باشــــد و وسط زیارت عاشورا از جنگ 
هم حــــرف بزند. از شــــجاعت و جنگ امام حســــین)ع( کــــه برایمان 
می خواند، بیشــــتر گریه مان می گرفت. عشــــقمان ایــــن بود که برای 
امام حســــین)ع( گریه کنیم. اعتقاد داشــــتیم هر کس بیشتر اشک 
بریزد خوشــــبخت تر اســــت. اگر یک روز کم گریه می کردیم، تا فردا از 
غصه دق می کردیــــم. بعضی وقت ها مصطفی می گفت »تو نمی ذاری 
من گریــــه ام بگیره، بیا از هم جدا بشــــینیم« هر کــــدام می رفتیم یک 

گوشه می نشســــتیم که حال همدیگر را خراب نکنیم.

ایستگاه آسمان


