
روابط عمومی شهرداری منطقه ۲

انتصاب جنابعالی را به عنوان مشاور محترم شهردار همدان 

تبریک و شادباش عرض نموده توفیق روز افزون جنابعالی را از 

درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب آاقی رحیم الوندی

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲

مسئول محترم ناحیه ۳ منطقه ۲
بعنوان کارمند نمونه در فروردین  انتخاب حضرتعالی  ضمن تبریک 
ماه سال جاری بر اساس معیارهای ارزیابی سامانه ۱۳۷، از زحمات 
و تالش های بی دریغ شما صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، توفیق و 

سالمتی شما را از درگاه ایزد منان مسألت می نماییم.

همکار ارجمند
جناب آقای محمد مهدی الهی عارف
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آیت ا... موسوی اصفهانی 
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری:

کلید حل مشکالت اقتصادی 
در دست دولتمردان
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گـــزيده اخبـــار
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صفحه 2

تولید ادوات کشاورزی 
در روستای سبزآباد 

همدان
فرماندار همدان از 4 روســتای باغچه، آقداش، 
گورگز و به خصوص کارگاه تولید ادوات کشــاورزی 
روســتای ســبز آباد بخش مرکزی همدان بازدید 

کرد.
به گزارش هگمتانه، حســین افشــاری از کارگاه 
تولید ادوات کشــاورزی روستای ســبز آباد بخش 
مرکزی همدان بازدید کرد و افزود: به عنوان مصداق 

عینی و عملی جهش تولید ...

طی سال گذشته
رشد 87 درصدی صادرات کاال 

از گمرک مالیر
سرپرست گمرک مالیر گفت: ســال گذشته 17 
نوع کاال به ارزش ریالی حــدود 454 میلیارد تومان 
از گمرک این شهرستان به بیش از 27 کشور جهان 
صادر شــد که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 

رشد 87 درصدی داشته است.

تولید700 اثر هنری
 در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان همدان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همــدان از تولیــد 700 فیلــم، پویانمایــی، قصه، 
اوریگامی و نمایش عروسکی در این کانون خبر داد 
و گفت: این آثار برای ســرگرمی کودکان اســتان در 

ایام کرونا ساخته و منتشر شد.

رئیس شورا در بازدید از پروژه های حوزه درمان 
شهر همدان:

همت مدیریت  شهری 
برای بهبود کیفیت زندگی 

شهروندان

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر همدان خبر داد:

مطالعات اجتماعی منطقه 
بافت مرکزی

ادای نذر بانوی همدانی 
یک زندانی را آزاد کرد

رئیس اتحادیه قنادان همدان:
اشتغال 5 هزار کارگر همدانی 

در زمینه پخت و توزیع 
شیرینی

معاون وزیر صمت:
مردم فعاًل خودرو نخرند

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبر داد:
تمدید مهلت ارسال فهرست 

معامالت زمستان 98 
و بهار 99

کمک 658 میلیون ریالی 
خیران سالمت به بیماران 

سخت درمان همدان
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عکس: هگمتانه

در بازدید شهردار همدان از مهم ترین پروژه منطقه دو مطرح شد:

پارکینگ آقاجانی بیگ در آستانه بهره برداری
پیشرفت افزون بر 70 درصد عملیات احداث پروژه

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: با 
اجرای بتن ریزی آخرین ســقف از پروژه 
پارکینگ طبقاتی محوطه آقاجانی بیگ، 
این طــرح عظیم به زودی بــه طور غیر 
رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و مرحله 
مقدماتی بهره برداری از فضای پارکینگ 

آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، روز 
گذشــته شــهردار همدان که بــه اتفاق 
معــاون معماری و شهرســازی و مدیر 
منطقــه دو شــهرداری همــدان از این 
پــروژه بازدید به عمــل آورده بود گفت: 
با اتمام مرحله ســفت کاری و اقدامات 
زیربنایــی پــروژه پارکینــگ طبقاتی 

آقاجانــی بیگ، بخــش پارکینگ ایــن پــروژه می تواند مورد 
بهره برداری شهروندان قرار گیرد.

عباس صوفی در ادامه یادآور شــد: چند بخش از این پروژه 
می تواند در راستای تسریع و تکمیل در بهره برداری، به طور هم 
زمان عملیاتی شود لذا با پیشــرفت قابل مالحظه ای که شاهد 
آن هســتیم امیدواریم به زودی مردم همــدان از این خدمت 
ماندگار بهره مند شــوند. وی افزود: پس از اتمــام مرحله بتن 
ریزی در ســقف فوقانی طبقات، امکان بهره برداری هم زمان با 
عملیات اجرای نما و بخش هــای دیگر در این پروژه وجود دارد 
که مســاعی همکاران ما و پیمانکار برای تسریع در این مهم به 

کار گرفته می شود.
مدیر منطقه دو شهرداری همدان نیز در این بازدید گفت: در 
کوران تحریم ها و علیرغم مشکالت عدیده ای که وجود داشت، 
منطقه دو شهر همدان سال 98 را با بیشترین بازدهی با انجام 

پروژه های مهم و اثر گذار پشت سر گذاشت.
حامد جلیلوند تأکید کرد: در رهگذر خدمت به شــهروندان با 
جدیت تمام رسیدگی به پروژه های خرد و کالن به طور هم زمان 
پیگیری شد تا شهروندان در همه نقاط شهر از امکانات توسعه به 

طور متوازن بهره مند شوند.
وی همچنیــن به اهمیت اتمــام پروژه پارکینــگ طبقاتی 
آقاجانی بیگ در این نقطه از شــهر اشــاره کرد و گفت: نظر به 
موقعیت مرکزی ایــن پارکینگ و با عنایت به پیاده راه شــدن 
خیابــان بوعلی، شــهروندان انتظار ســرعت عمل بیشــتری 
داشتند که با اختصاص بودجه و حمایت از پیمانکار توانستیم 

پروژه را بیش از 70 درصد در عملیات عمرانی پیش ببریم.
جلیلوند افزود: بخش های تجــاری، اداری و خدماتی این 
پروژه نیــز بالفاصله تکمیل و بــه مرحله بهره بــرداری خواهد 

رسید.

هم اندیشی فرهنگی در دفتر روزنامه هگمتانه
سلماسی: مشارکت های فرهنگی و اجتماعی محالت حائز اهمیت        وجدی: پردازش رسانه ای فرهنگ سازی را تسهیل می کند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: یک روز پس 
از روز معلم میزبان حضور رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شــورای اســالمی شــهر و 
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان در دفتر روزنامه هگمتانه 

بودیم.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، رضوان 
فرهنگــی  رئیــس کمیســیون  سلماســی 
اجتماعی شورای اسالمی شهر همان که خود 
از معلمان سرشناس همدانی است و از او به 
عنوان نخســتین زن مســلمان فاتح اورست 
یاد می شود با همراهی روح هللا وجدی برای 
هم اندیشی در راســتای توسعه فعالیت های 
فرهنگــی و اجتماعــی پــای میــز گفتگوی 
روزنامه هگمتانه نشســتند تا بــا هم افزایی 
اجرایی مســیری بــرای ادامــه راه فرهنگی 

رسانه ها باز شود.
در این نشست صمیمی رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
همدان گفــت: تالش کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی همواره بر این ســتون استوار است 
که تصمیمــات اتخاذ شــده در کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر در 
مراحل اجرا دچار انحراف نشده و در چاچوب 

صحیح خود اجرایی شود.
سلماســی در ادامــه با ذکــر اولویت های 
اساســی فرهنگــی در مناســبات فرهنگی و 
اجتماعی مدیریت شــهری افــزود: مدیران 

شــهرداری همانقــدر کــه بــه فعالیت های 
عمرانــی و جــاری توجــه دارند به مســائل 
فرهنگی نیز گوشــه چشمی داشــته باشند 
چرا که فرهنگ ســازی باعث تعریف تکالیف 
شــهروندی و کاهش هزینه های نگهداری از 

شهر خواهد شد.
این عضو شــورای اسالمی شــهر همدان 
تصریــح کرد: نبــود فرهنگ ســازی موجب 
صدمــه دیــدن امکانات شــهری می شــود 
بنابرایــن فرهنــگ ســازی باید بــه عنوان 

سرمایه گذاری شهری قلمداد شود.
سلماسی با مهم شــمردن فعالیت شورای 
اجتماعی محالت گفت: با این ساختار قاعده 
مدیریت مردم بر مردم نهادینه شده و نقش 
محوری محــالت در اداره شــهرها پر رنگ تر 

می شود.

وی ســپس به اهمیت موضوعات تربیتی 
اشاره و خاطرنشــان کرد: از دیگر مؤلفه های 
حائز اهمیــت در حوزه فرهنگــی و اجتماعی 
می توان به مقوله آموزش شــهروندی اشاره 
کرد که برای این مهم نیز برنامه ریزی و چشم 

انداز ترسیم شده است.
سلماســی تأکید کرد: بودجه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی بعضًا دچار مسائل دیگر 
نظیر هزینه های باشگاه داری در رشته فوتبال 
می شود که در بودجه ســال99 تالش کردیم 
این گزینه از بودجه سازمان فرهنگی مستقل 
و منفک شــود تا بــا تمرکز بیشــتر بتوانیم 

فعالیت ها را ساماندهی کنیم.
وی همچنیــن از تغییر کاربــری مجتمع 
فرهنگی و هنری عین القضات همدانی خبر 
داد و تصریح کــرد: ســاختمان این مجتمع 

که تا پیش از ایــن مورد اســتفاده اداری و 
آموزشــی بود بــا طراحی جدیــد و با تالش 
دست اندرکاران سازمان فرهنگی و اجتماعی 
به زودی شــاهد تحوالتــی در حــوزه ایجاد 
مدرسه آموزش شــهروندی، موزه از بلدیه تا 
شهرداری و قســمت های مختلف آموزشی، 
فرهنگــی، هنری و اجتماعی خواهد شــد که 
خود بستری مناســب برای اعتالی فرهنگ 

شهروندی به شمار می رود.
مدیرعامل ســازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همدان هم در این نشست 
اظهــار کرد: مشــارکت جویی از رســانه ها در 
ترسیم فعالیت های فرهنگی اجتماعی امری 

بالمنازع است.
روح ا... وجدی افزود: پرداختن به مسائل 
فرهنگی در محالت با نقش آفرینی شــورای 
اجتماعی محالت خاســتگاه اصلی ســازمان 
ماست و برای این مهم از مهرماه سال گذشته 
چشم انداز دقیقی طراحی شده و برنامه های 

مدونی را در دست اجرا داریم.
وی در ادامه نقش رسانه ها را در ترسیم و 
پیگیری اهداف متعالی فرهنگی و اجتماعی 
بی بدیل دانست و خاطرنشــان کرد: روزنامه 
هگمتانــه بــه عنوان یــک رســانه مردمی و 
ریشه دار می تواند نقش مهمی را در همراهی 
با ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
همدان ایفا کند چرا که فرهنگ سازی به ابزار 

رسانه ای نیاز دارد.

رکاب زنی دوچرخه های 
هوشمند در همدان

در بازدید شهردار همدان از مهم ترین پروژه منطقه دو مطرح شد:

پارکینگآقاجانیبیگدرآستانهبهرهبرداری
پیشرفت افزون بر 70 درصد عملیات احداث پروژه

۸
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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا خبر داد:

راه اندازی دوره دکتری طب 
ایرانی در همدان

پیگیری راه اندازی دانشکده 
فناوری های نوین

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون آموزشــی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: سال گذشته 
مجوز راه اندازی دکتری طب ایرانی دریافت شد که 

از مهرماه دانشجویان وارد این رشته می شوند.
به گزارش هگمتانــه، فرهاد فراهانــی با بیان 
اینکه آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشــکی از طریق مرکز آموزش مجــازی در حال 
انجام اســت اظهار کرد: جلســه ای با تشکل های 
دانشــجویی برگزار می کنیم و بعد از اینکه اجازه 
فعالیت هــای حضوری داده شــود، در این زمینه 

فعالیت را از سر خواهیم گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ســتاد ملی مقابله با 
کرونا موافقت کند بعد از ماه رمضان فعالیت های 
حضوری دانشجویان نیز آغاز می شود گفت: فعال 
نمی تــوان نظر قطعــی داد بنابرایــن باید منتظر 

موافقت این ستاد شد.
معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشکی ابن 
ســینا با اشــاره به اینکه در حال حاضر به دنبال 
ورود رشته های جدید به دانشگاه هستیم افزود: 
ایجاد رشته دکتری مهندسی بافت، دکتری علوم 
تشریح و کارشناسی ارشــد گفتار درمانی را پیگیر 

هستیم.
وی با اشاره به اینکه به دنبال موافقت اصولی 
راه اندازی دانشــکده فناوری های نوین هســتیم 
گفت: دو هفتــه پیش با رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی ابن ســینا با حق دوست؛ معاون آموزشی 
وزیر بهداشــت جلسه داشــتیم که این دانشکده 

تحقق یابد.
فراهانــی با بیان اینکه ســال گذشــته مجوز 
راه انــدازی دکتری طــب ایرانی اخذ شــد که از 
مهرماه دانشــجویان وارد این رشــته می شــوند 
خاطرنشان کرد: ســال گذشــته مجوز راه اندازی 
رشته کارشناســی ارشــد ویروس شناسی اخذ و 
دانشــجویان معرفی شــدند که خوشــبختانه در 

جریان کرونا بسیار به ما کمک شد.

تولید700 اثر هنری
 در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان همدان

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان از تولید 
700 فیلــم، پویانمایی، قصــه، اوریگامی و نمایش 
عروســکی در این کانون خبر داد و گفــت: این آثار 
برای سرگرمی کودکان استان در ایام کرونا ساخته و 

منتشر شد.
به گزارش هگمتانه، بهناز ضرابی زاده اظهار کرد: 
این آثار هنری توســط مربیان و کارشناسان ما در 
قالب فیلم های کوتاه 2 تا سه دقیقه ای تولید و از 
این تعداد 65 اثر منتخب بر روی وبگاه سراسری 
پیک امید، قرار گرفت و همدان جزو اســتان های 

فعال در این زمینه شد.
وی »پیک امیــد« را مهمتریــن برنامه کانون 
پرورش فکری عنوان کرد کــه به صورت جهادی و 
داوطلبانه در فضای مجازی توانســت بسیاری از 

کودکان و نوجوانان را جذب کند.
ضرابی زاده خاطرنشان کرد: از روزهای نخست 
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز 
فرهنگی کانون جزو اولین دســتگاه های فرهنگی 
خدمات رســان بود که در ایــن ایــام برنامه های 

ویژه ای را برای قشر کودک و نوجوان تدارک دید.
وی اضافه کرد: با شــعار هر کتابخانه یک گروه 
مجازی بــا اعضا کــودک و نوجوان ارتبــاط برقرار 
کردیم تا آنها را از فشارهای روحی و روانی در امان 

نگه داشته و سطح تاب آوری آنها را ارتقا دهیم.
مدیــرکل کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان همــدان گفت: عالوه بر تولیــد این آثار، 
انجمن های شــعر، داســتان، پویانمایی، سرود و 
قصه گویی در فضای مجازی فعال شده و اعضا از 

این طریق فعالیت های خود را ادامه می دهند.

خبــــــــر

آیت ا... موسوی اصفهانی نماینده مردم 
همدان در مجلس خبرگان رهبری:

کلید حل مشکالت اقتصادی 
در دست دولتمردان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
همدان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 
جنگ امــروز در جبهه اقتصادی اســت، وظیفه 
دولتمردان را بسیار حســاس خواند و گفت: از 
آنجایی که مســائل اقتصادی وابسته به بودجه 
اســت و بودجه هم در دســتان دولت اســت، 
بنابراین کلید حل مسائل و مشکالت اقتصادی، 

در دست دولتمردان قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، آیت هللا ســیدمصطفی 
موسوی اصفهانی، با اشــاره به شیوع ویروس 
کرونا در کشور، خاطرنشــان کرد: در این روزها 
که اکثر مــردم در کنار خانواده هــای خود قرار 
دارند، باید از کادر پزشــکی و درمان کشور و به 
خصوص اســتان همدان که با به خطر انداختن 
جان خود، در حال خدمت رســانی بــه بیماران 

کرونایی هستند، تقدیر ویژه ای داشته باشیم.
وی با بیــان اینکــه مــردم ما بــا عمل به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب و دیگر دلسوزان 
در زمینه کرونا، عملکرد خوبی داشــته اند، ابراز 
کرد: در شــرایط فعلی که، با این مشکل مواجه 
شده ایم و سراسر کشــور و جهان با آن دست و 
پنجه نــرم می کنند، خواهش مــا از همه مردم 
این است که نهایت همکاری را با ستاد مقابله با 

کرونا داشته باشند.
مدیر حوزه علمیه همدان در ادامه با اشاره به 
اینکه رهبر معظم انقالب در نام گذاری سال های 
گذشــته، بر مســائل اقتصادی تأکید بسیاری 
داشــتند، یادآور شــد: امروز اســتکبار جهانی، 
تمام تــوان خود را برای تحت فشــار قرار دادن 
جمهوری اســالمی در حوزه اقتصاد قــرار داده 
اســت و ما نیز باید تمام تالش خــود را برای 

مقابله با این نقشه دشمن به کار گیریم.
نماینده مــردم همــدان در مجلس خبرگان 
رهبــری تصریح کــرد: در طول 8 ســال دفاع 
مقدس، دشمن در زمینه نظامی، با کشور ما در 
حال مبارزه بود و پس از پایــان یافتن جنگ، 
وارد تهاجم در حوزه فرهنگی شــد، اما با وجود 
نمازهای جمعه و روحیه معنوی حاکم بر مردم 
به موفقیت دســت نیافتند، از اینرو توان خود 
را در عرصــه اقتصادی و جنــگ اقتصادی قرار 

دادند.
آیــت ا... موســوی اصفهانی با بیــان اینکه 
جنگ امــروز در جبهه اقتصادی اســت، وظیفه 
دولتمردان را بسیار حســاس خواند و گفت: از 
آنجایی که مســائل اقتصادی وابسته به بودجه 
اســت و بودجه هم در دســتان دولت اســت؛ 
بنابراین کلید حل مسائل و مشکالت اقتصادی، 

در دست دولتمردان قرار دارد.
وی با تأکیــد بر اینکه همه دســتگاه ها باید 
برای تحقق شــعار سال، دســت در دست هم 
دهند، اظهار کرد: در کنار دولتمردان، نمایندگان 
مجلس نیــز موظف هســتند تا با شناســایی 
قوانینی که به تعبیر رهبر انقالب دست و پا گیر 
هستند و مانع تحقق شــعار سال می شوند، در 

مسیر حذف و تغییر آن قدم بردارند.
نماینده مــردم همــدان در مجلس خبرگان 
رهبری ادامه داد: قوه قضاییــه نیز باید با دقت 
تخلفات موجود را مورد بررســی قرار دهد و به 
خصــوص بــا جلوگیــری از ورود کاالی قاچاق 
به کشــور، گام مهمی را در تحقق شــعار ســال 

بردارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه در 
این مســیر نیازمند همراهی مردم نیز هستیم، 
ابراز کــرد: در طول ســال های پــس از انقالب 
هرگاه شاهد شــکل گیری بســیج عمومی در 
کشور بوده ایم، موفقیت های بزرگی را به دست 
آورده ایم، که از آن می توان به تشــکیل بســیج 
عمومی در پیــروزی انقــالب، در دفاع مقدس 
و حتــی موفقیت هــا در موضوعــات مختلف 

فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.
آیت ا... موســوی اصفهانی تأکیــد کرد: در 
شــرایط امروز و در مبارزه با ویروس کرونا نیز 
شاهد شــکل گیری این بسیج مردمی هستیم 
که با حضور جهــادی و داوطلبانه خود، در حال 
خدمت رسانی هســتند و صحنه های زیبایی را 

رقم زده اند.

خبــــــــر
نماینده ولی فقیه در استان همدان:

مسجدی مناسب با معماری اسالمی و ایرانی در مجموعه غار علیصدر ساخته شود
توجه به فعالیت های گردشگری با تکیه به مسائل فرهنگی

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده ولی فقیه 
در اســتان همدان بر احداث مســجدی مناسب با 

معماری فاخر اســالمی و ایرانــی در مجموعه غار 
علیصدر تأکید کــرد و گفت: در کنــار فعالیت های 
گردشگری قطعًا باید توجه ویژه به مسائل فرهنگی 

باشد.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب هللا شعبانی 
ظهر پنجشــنبه در دیدار با سرپرســت و جمعی از 
مدیران شرکت ســیاحتی علیصدر اظهار کرد: غار 
علیصدر یک نعمــت خــدادادی و فرصتی بزرگ 

برای اقتصاد و گردشگری استان همدان است.
وی بــا بیان اینکه هنــوز آن گونه که شایســته 
است ظرفیت های گردشــگری همدان در خارج از 

استان معرفی نشده اســت، افزود: سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری گره گشای مشکالت اشتغال 

در استان است.
امــام جمعــه همــدان بــا تأکید بــر پذیرش 
بازدیدکننده از غار علیصدر با در نظر گرفتن شرایط 
زیســت محیطی این اثر زیبای طبیعی گفت: باید 
با نگاهــی عدالت محور تالش شــود مردم منطقه 

علیصدر نیز از مواهب این غار بهرمند باشند.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به حضور مسافران 
از فرهنگ ها و آداب و ســنن مختلف در مجموعه 
علیصــدر فرصتی مناســب برای ترویــج فرهنگ 

اسالمی و ایرانی است بیان کرد: حضور گردشگران 
از ملیت های مختلف فرصتی مغتنم برای معرفی 
فرهنگ غنــی اســالمی و ایرانی البته بــا نگاهی 

تخصصی و کارشناسی شده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان بر احداث 
مســجدی مناســب با معماری فاخر اســالمی و 
ایرانی در مجموعه غار علیصــدر تأکید و اظهار کرد: 
در کنار فعالیت های گردشــگری قطعــًا باید توجه 

ویژه به مسائل فرهنگی باشد.
به نقل از تسنیم، وی تأکید کرد: گردشگری گره 

گشای اشتغال استان همدان است.

رئیس شورا در بازدید از پروژه های حوزه درمان شهر همدان:

همت مدیریت  شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی 
شهر همدان تأکید کرد: مدیریت  شــهری در راستای 
بهبود کیفیت زندگی شهروندان، اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد.
به گــزارش هگمتانه، کامــران گــردان در بازدید 
اعضای شورای اسالمی شهر از پروژه های زیرساختی 
حوزه درمان شهر همدان، بیمارستان اکباتان و مرکز 
جامع ســرطان با همراهی معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا، گفت: هدف 
از این بازدید ایجاد تعامل و درک مسائل و دغدغه ها 
از نزدیک بود تا بتوانیم با هم افزایی و بیان معضالت 
و تدبیر راهکارها، کمک بیشــتری به حوزه ســالمت 

داشته باشیم.
وی افزود: اگرچه شــورای اســالمی شــهر برای 
پیشــبرد پروژه های عمرانی حوزه سالمت نمی تواند 
حمایت مالی داشته باشــد؛ اما برای ایجاد طرح ها 
و تسهیل امور ساخت وساز و حتی درآمد زایی پایدار 
می تواند به مجموعه های بهداشت و درمان کمک کند 
و در این راســتا از هیچگونه حمایت و همراهی دریغ 

نخواهیم داشت.
گردان اظهار کرد: بیمارســتان اکباتــان می تواند 
در مبحث »گردشــگری ســالمت« نیز مورد استفاده 
قرار گیرد و شرایط خدمت رســانی به شهر و استان را 
ارتقا دهد؛ از این رو بایــد تالش کنیم این پروژه زودتر 
به بهره برداری برســد، زیرا هرچه پروژه زمان بر شود، 

هزینه ها باالتر رفته و دچار مشکالت عدیده می شود.
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان با بیان اینکه 
کادر درمان در کنترل بحران کرونا خوش درخشیدند، 
گفت: تالش های پزشکان، پرستاران و تمامی کارکنان 
کادر درمان موجب شد در مقیاس کشوری، وضعیت 
نزدیک به سفید حاصل شــود و با اقداماتی که از قبل 
صورت گرفته از شرایط بهتری نسبت به دیگر استان ها 

برخوردار شویم.
* نوراله زاده: بخش درمان همدان دارای ظرفیت 

خوبی است
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای 
اسالمی شــهر همدان نیز ضمن خداقوت به مدافعان 

ســالمت به عنوان خط مقدم مقابله بــا بیماری های 
آنفلوانــزا و ویروس کرونا و قدردانــی از عملکرد حوزه 
عمرانی بهداشــت و درمان، با توجه به اینکه همدان، 
مرکز غرب کشور محسوب می شود؛ گفت: همدان در 

بخش درمان، دارای ظرفیت خوبی است.
نرگس نوراله زاده افزود: با وجود اینکه در شــرایط 
بحران ویــروس کرونا، مســافر زیــادی نداریم؛ اما 
به منظور مباحث درمانی، شهرها و استان های همجوار 

به همدان مراجعه می کنند.
وی معتقد است: از زمانی که بنیاد فرشچیان پای 
کار آمده است، کیفیت اجرایی ایجاد زیرساخت های 
درمانی بســیار خوب است و شــاهد آغاز پروژه های 

درمانی مناسبی در شهر هستیم.
نوراله زاده اظهار کرد: یکی از نگرانی های موجود این 
بود که پروژه های خوب و اثرگذاری مانند بیمارســتان 
اکباتان و مرکز جامع ســرطان بر روی زمین بماند که 
با ورود بنیاد فرشــچیان در این حوزه، شــاهد تحول 
قابل توجهی بودیم و خوشــبختانه، دلسوزانه پای کار 

هستند.
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای 
اسالمی شهر همدان همچنین گفت: با توجه به اینکه 
پروژه های اثرگذاری در حوزه درمان در حال ســاخت 
اســت در صورت بروز هر مشــکلی به طور قطع شورا 
اقدامات و پیگیری هــای الزم را انجــام خواهد داد و 

تالش خواهیم کرد تا روند این پروژه ها، تسریع یابد.
نوراله زاده پیشنهاد داد: انتظار می رود تیمی با کمک 

شورا و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود 
تا پیش از اتمام ایــن طرح ها، بازدیــدی از زنجان و 
پروژه های اجرایی شده مشابه مرکز جامع سرطان با 
مشارکت مردم در سایر استان ها، صورت پذیرد که اگر 
اقداماتی الزم است، اتفاق بیافتد و با مشارکت مردم 
پروژه اثرگذار این مرکز جامع ســرطان به مرحله اجرا 

برسد.
* ایجاد »کمیته ســالمت« در پارلمان شــهری 

همدان
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا پیشــنهاد ایجاد »کمیته 
سالمت« در پارلمان شهری به منظور سرعت بخشیدن 
در تصمیم گیری ها را اعالم کرد و گفت: خوشــبختانه 
این مهم با استقبال رئیس و اعضای شورای اسالمی 

شهر همدان همراه بود.
فریبرز نیاســتی با اشــاره به نقش فنــاوری در 
پیشرفت زیرســاخت های درمانی و بهداشتی، اظهار 
کرد: فناوری محور مهمی در پیشــرفت علم پزشکی 
بوده و سالمت در هر جامعه ای عالوه بر علم و تخصص 
نیازمند زیرساخت است؛ از این رو مساعدت مجموعه 
مدیریت شــهری در پروژه هــای بهداشــت و درمان 
می تواند گام هــای مؤثری در ارتقای ســطح ایمنی و 

سالمت جامعه باشد.
وی با اشــاره به نقش مهم شــورای اسالمی شهر 
و شــهرداری در همراهی برای توســعه زیرساخت ها 
و پروژه هــای درمانــی بیــان کــرد: نــگاه مجموعه 

مدیریت شــهری به پروژه های عمرانی دانشگاه باید 
نگاهی فراتــر از نــگاه معمول به اشــخاص حقیقی 
یا حقوقی دیگر باشــد، زیرا کمک به روند توســعه و 
پیشرفت این پروژه ها در حقیقت خدمت به سالمت 

جامعه است.
نیاســتی همچنین با اشــاره به وضعیت مناسب 
اســتان همــدان در موضــوع مدیریت کرونــا، گفت: 
خوشبختانه آموزش ها و رعایت ها در استان همدان در 
ســطح باالیی بوده و درک وضعیت بهداشت در مردم 
بسیار کمک کننده است که ما را در این بحران یاری کرد 
و از بروز فاجعه در استان جلوگیری شد. البته در صورت 
کنترل بیشــتر ســفرها در ابتدای کار و رعایت بیشتر 

توصیه ها، شرایط به مراتب رضایت بخش تر می شد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن ســینا با تأکید بر اینکه همواره باید 
یک گام جلوتر از بحران باشیم، افزود: در بحران کرونا 
شاهد آن هســتیم که حتی پیشــرفته ترین کشورها 
مســتأصل شــده اند، اما با وجود اینکه شرایط اغلب 
کشورها در این بحران مثل هم بود، ما موفق شدیم با 
بهره گیری از زیرساخت های مناسب و مدیریت درست 
منابع و تالش خســتگی ناپذیر کادر درمانی اســتان، 
بحران را کنترل کنیم و بر این اســاس استان همدان 
دچار وضعیت بغرنــج و خارج از کنتــرل در موضوع 

همه  گیری کرونا، نشده است.
نیاســتی؛ شــرایط مقابله با بیمــاری آنفلوانزا را 
زمینه ساز آمادگی در مقابله با همه گیری ویروس کرونا 
برشمرد و بیان کرد: شــیوع آنفلوانزا در فصل پاییز 98 

مانوری بزرگ برای نظام سالمت استان بود.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شــهر 
همدان، معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن سینا افزود: سال گذشته تحت این 
شــرایط، با فعال کردن مراکز بهداشتی موفق شدیم 
ورودی  بیمارستان ها را کاهش دهیم و از شیوع بیشتر 
جلوگیری کنیــم و این تمرینی بــرای مقابله با کرونا 
در دانشــگاه بود. همچنین عالوه بر آن تجهیزات نیز 
آماده و فعال شــده بود که در مواجهه با کرونا نیز مورد 

استفاده قرار گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

مطالعات اجتماعی منطقه بافت مرکزی
هگمتانــه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان گفت: 
در جلسه شــورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
پروژه های شــهرداری مطالعات ایجاد منطقه جدید 

شهرداری در بافت مرکزی شهر همدان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، رضوان سلماسی با اشاره به 
جلســه شــورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
پروژه های شــهرداری همــدان اظهار کــرد: دومین 
جلسه رسمی این شورا با موضوع تأثیرات اجتماعی 
ایجاد منطقه جدید بافت مرکزی شهرداری همدان 

برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا بررسی این 
موضوعات به دانشگاه های اســتان سپرده و نتایج 
ارزیابی و مطالعات به شــورای راهبری اطالع داده 
شود تا به لحاظ تأثیرات اجتماعی این منطقه جدید 

شهرداری در همدان مشخص شود.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای 
اسالمی شهر همدان با اشــاره به اهداف این شورای 

راهبــری گفت: هدف اصلــی این شــورای راهبری 
ارزیابی پروژه های شــهرداری همدان قبل از ایجاد، 

در زمان ایجاد و بعد از آن است.
سلماســی خاطرنشــان کــرد: از ایــن بــه بعد 
مطالعات بــر روی تمامــی پروژه های شــهرداری 

همدان قبل از ایجاد در این شــورا باید انجام شــود 
که شــاهد تحولی در پروژه های شــهرداری همدان 

خواهیم بود.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان نیز با اشــاره به این موضوع گفت: 

باتوجه به حساســیت موضوع ایجــاد منطقه جدید 
شــهرداری همدان برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی 
ایجاد پروژه های این منطقه شورای راهبری دومین 

جلسه رسمی خود را به این موضوع اختصاص داد.
روح هللا وجــدی هویــدا افــزود: مقرر شــد در 
هفته های آتــی نیز جلســاتی بــرای پیگیری این 

موضوع در دستور کار شورای راهبری قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه قبل از ایجاد هــر پروژه ای در 
همدان باید از تمام جوانب به آن توجه شــود، بیان 
کرد: تأثیــرات ایجاد یک پروژه در شــهر باید از نظر 
اقتصادی، اجتماعی، زیســت محیطــی و ترافیکی 
قبــل از ایجاد پروژه مطالعه شــود تا بعــد از ایجاد 

پروژه به مشکالت از این قبیل برخورد نکنیم.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همــدان عنوان کــرد: ایــن مطالعات با 
استفاده از اساتید دانشــگاه های استان و حضور 3 
نفر از اعضای شــورای اسالمی شــهر به عنوان عضو 

شورای راهبری صورت می گیرد.

شهردار همدان از مساعدت با برخی شهروندان خبر داد:

تخفیف 4 میلیارد تومانی مدیریت شهری برای آسیب دیدگان از کرونا
هگمتانه، گــروه خبر همدان: شــهردار همدان 
از تخفیف 4 میلیارد تومانی مدیریت شــهری برای 

آسیب دیدگان از کرونا خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری همدان؛ عباس صوفی با بیــان اینکه 
شهرداری همدان خود با آســیب های مالی ناشی 
از شیوع کرونا درگیر اســت، گفت: با توجه به رکود 
اقتصادی در شرایط کرونایی و تأثیر آن بر کسب و 
کارها، پیشنهاداتی در راستای مساعدت با برخی از 
شهروندان آسیب دیده از کرونا به شورای اسالمی 
شهر ارایه شده که مورد موافقت نمایندگان مردم در 

پارلمان شهر واقع شد.

وی در ادامــه تصریح کرد: به جز مشــاغلی که 
براساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا فعال 
بوده اند، مباحث حمایتی با تأیید شورای اسالمی 
شهر در خصوص برخی از آســیب دیدگان از کرونا 

اعمال شده است.
شــهردار همدان اظهار کرد: عدم شمول عوارض 
کسب و پیشه، عدم شمول بهای خدمات »اجاره« 
امالک اعم از مستغالت شــهرداری و سازمان های 
شــهرداری،  طبقاتــی  پارکینگ هــای  وابســته، 
دکه هــای مطبوعاتی شــهرداری، غرفه هــای بازار 
موقت پرنــدگان، غرفه های گنجنامــه، غرفه های 
بازارچه کــوی ولــی عصر)عج(، فســت فودهای 

ســیار، غرفه های گل فروشــی، دکه هــای داخل 
پارک ها، شــهربازی، کانون های تبلیغاتی، هتل ها 
و غذاخوری  هــای طرف قــرارداد از جمله مواردی 
است که برای فروردین ماه رایگان شد و همچنین 
خدمات تمدید پروانه تاکسی و پروانه بهره برداری 

تاکسی برای سال 1399 رایگان شد.
شهردار کالنشــهر همدان تصریح کرد: در همین 
راســتا بهای خدمات ســازمان مدیریت پسماند 
تخفیف پنجــاه درصدی بهای خدمــات برای کادر 

درمانی فعال در درمان ویروس کرونا اعمال شد.
صوفی بیان کــرد: همچنیــن در اواخر ســال 
گذشــته با پیگیری های صــورت گرفته تخفیفات 

پروانه ساختمانی طی مصوبه شورای اسالمی شهر 
تا پایان 20 اسفندماه سال گذشته اعتبار داشت که 
با توجه به شــرایط شــیوع ویروس کرونا تا پایان 

اسفندماه سال گذشته تمدید شد.
وی اضافه کرد: در راستای ارایه بسته های حمایتی 
و با توجه به موارد ذکر شده در مجموع حدودًا مبلغ 4 
میلیارد تومان تخفیف از سوی شهرداری همدان برای 

آسیب دیدگان از کرونا اعمال شد.

خبر همدان
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آمار فوت شدگان زمستان 98
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از انتشار 
آمار فوت و تولد زمستان سال 1398 روی پایگاه 
اطالع رسانی این سازمان خبر داد. بر پایه مرگ 
و میرهای ثبت شده در سال 1398،از میان 395 
هزار و 392 نفر فوتی کل کشور، 105 هزار و 787 
نفر مربوط به زمســتان بوده که در این فصل نیز 
بیشــترین فوتی ها مربوط به اســتان تهران با 
16هزار و 773 نفر و پس از آن اســتان خراسان 
رضوی با 7825 نفر در جایگاه بعدی قرار گرفته 
اســت. در مجموع آمار فوتی ســال 1398 نیز 
استان های تهران با 60 هزارو 712 نفر، خراسان 
رضوی بــا 31 هزارو 462 نفر و اســتان اصفهان 
با 25هزارو 405 نفر به ترتیب بیشــترین میزان 

فوتی در میان استان های کشور را داشته اند.

معاون وزیر صمت:
مردم فعاًل خودرو نخرند

امیر جعفرپور معــاون دفتر خــودرو و نیرو 
محرکــه وزارت صمــت گفــت: توصیــه ما به 
مردم این اســت که تا اعالم قیمــت خودروها 
به هیچ عنوان از بازار خودرویــی خریداری نکنند 
و مطمئن باشــند که بعد از تصمیم نهایی ستاد 
تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت 
انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شــد و در 
پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم 
بود. خرید هرگونه خودرو در این روزهای بازار به 

ضرر مصرف کننده است.

شناسایی 1556 بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور

 ثبت 55 فوتی جدید

ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کرد: تا روز 
گذشته 19 اردیبهشت 1399 و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی 1556 بیمار جدیــد مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران 
کووید19 در کشور به 104691 نفر رسید. متأسفانه 
در طول این مدت، 55 بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 6541 نفر رسید و خوشبختانه 83837 نفر از 
بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. 2711 نفر 
از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون 558 هزار 
و 899 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 

شده است.

تأثیر بحران کرونا 
بر سازمان تأمین اجتماعی

موسســه عالی پژوهش تأمیــن اجتماعی 
با انتشــار گزارشــی، بار مالی )کاهش درآمدها 
و افزایش هزینه ها( ناشــی از بحــران کرونا بر 
ســازمان تأمین اجتماعی را باتوجــه  به داده ها 
و اطالعــات در دســترس، در خوش بینانه ترین 
حالت ٢٣,٨١5 میلیارد تومان و در بدبینانه ترین 

حالت 5١,٠٢6 میلیارد تومان برآورد کرده است.

اختصاص یک هزار میلیارد 
اعتبار دیگر به صندوق بیمه 

بیکاری در هفته جاری
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: تا کنون 500 
میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری 
اختصاص یافت و هفته جاری نیز یک هزار میلیارد 

تومان دیگر به این صندوق کمک می شود.

تمهیداتی برای آیین شب های قدر 
با کمترین آسیب اعالم می شود

معاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: تمهیدات اندیشیده شــده برای 
برگزاری آیین شــب های قدر، بــا کمترین میزان 
آسیب به مردم، پس از نهایی شدن، روز یکشنبه 
اعالم می شود. نباید انتظار داشت بازگشت به روند 
عادی در کشــور، برگزاری مراسم ها، اجتماعات و 

دیدوبازدیدهای خانوادگی به زودی میسر شود.

آغاز ثبت نام مجدد آزمون 
ارشد پزشکی

ثبت نــام مجــدد بــرای شــرکت در آزمون 
کارشناسی ارشــد رشــته های علوم پزشکی از 

امروز 20 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

افزایش 27 درصدی 
درآمدزایی مالیات های 
مستقیم در سال گذشته

طبق اطالعات منتشــر شده از ســوی سازمان 
مالیاتی، در سال گذشته معادل 82 هزار میلیارد تومان 
درآمد از مالیات های مستقیم وصول شده که نسبت 

به سال 1397 حدود 27 درصد افزایش یافته است.

انعکاساخبــار کوتاه افطاری کریمانه در ایام والدت 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السالم

ايران و جهان

معاون سیاسی وزیر کشور:

ماه آینده مجلس جدید تشکیل می شود
انتخابات دور دوم مجلس در شهریور

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: معاون سیاســی 
وزارت کشور با بیان اینکه در شــهریور انتخابات دور 
دوم مجلس برگزار می شود، گفت: ماه آینده مجلس 
یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس 

بــر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.
جمال عــرف معاون سیاســی وزارت کشــور در 
حاشیه دومین همایش اســتانداران سراسر کشور 
در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: در جلســه امروز 
موضوعات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و امنیتی 
با محوریت جهش تولید و راهکارهای تحقق آن ارائه 
و تصمیم بر آن شد تا این راهکارها و پیشنهادها به 

دولت ارسال شود.
وی با بیان اینکه در شــهریور انتخابات دور دوم 
مجلس برگزار می شود افزود: ماه آینده هم مجلس 
یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس 

بر اساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده است.
معاون سیاسی وزارت کشــور یادآور شد: ما برای 
ارزیابــی آخرین وضعیــت کشــور و تصمیم گیری 
مســائل مهم، دو جلســه را به صورت کمیسیونی با 
استانداران برگزار کردیم؛ در هر کمیسیون تعدادی از 
استانداران حضور داشتند و مهم ترین مباحث مورد 

بحث قرار گرفت.

وی بیان کرد: در کمیســیون امنیتی، موضوعات 
مربــوط بــه ناامنی هــا و پیش بینی هــا مطرح و 
تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی های احتمالی 
اتخاذ شد؛ در کمیسیون اجتماعی هم مباحث مهم 

با محوریت کرونا ویروس و تأثیرات آن مطرح شد.
عرف با اشــاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، 
اظهار کرد: دولت تا به امروز تصمیمات مهمی را برای 
مشکالت اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا 

می شود.
وی در پایــان گفت: بــورس یک فرصــت برای 
اســتفاده از ظرفیت مردم و مشارکت آنها در اقتصاد 
ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست 

و فقط به عنوان هماهنگی ورود پیدا می کند.

تصویب قانون »سوت زنی«؛ محکی برای سنجش 
جدیت مجلس یازدهم در برخورد با فساد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: مجلس یازدهم در 
حالی تا چند روز دیگر رسمًا کار خود را آغاز خواهد کرد 
که اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می دهند 
و تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشــگران فساد 
می تواند سنگ محک خوبی برای سنجش میزان اراده 

این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد.
با افزایــش پرونده های فســاد اقتصــادی در 
دســتگاه های دولتی و لزوم شفاف سازی و نظارت 
بیشــتر بر آنها، یکی از راهکارهای امتحان شده برای 
پیش گیــری و مقابله با این مفاســد، اســتفاده از 
ظرفیت های مردمی و غیررسمی است که در ادبیات 
امروز از آن به نام »سوت زنی« سخن گفته می شود.

»سوت زنی« یا گزارشگری فســاد، که امروز در 
بســیاری از کشــورها به عنوان راهــکاری کارآمد در 
مبارزه با مفاســد مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی 
اجرا شده و نتیجه داده، همان مشــارکت مردم در 

ُبعد نظارت است.
در این ســازوکار، این »مردم« هستند که اگر در 
جایی تخلفی را دیدند، گــزارش می کنند و از طرف 
دیگر، این دولت ها هســتند که باید با وضع قوانین 
روشن، از این گزارشــگران حمایت کنند، برای مثال 
در کشورهایی مانند هند، اســترالیا، بریتانیا، زامبیا 
و... مجموعه قوانین حمایتی برای گزارش دهندگان 
فســاد وجود دارد که این قوانین در بسیاری از موارد 
عالوه بر ُبعــد حمایتی، جنبه تشــویقی نیز به خود 

می گیرد.
ازجمله مصادیق این حوزه، پرونده فساد در بانک 
سرمایه بود که اتفاقًا توســط یکی از مدیران سابق 

همین بانک به مراجع قضایی گزارش داده شد.
میثــم مریــد شوشــتری از مدیــران ســابق 
شــرکت های زیرمجموعه بانک ســرمایه، از جمله 
افردی بود کــه این موضــوع را مطرح کــرد و این 
افشــاگری درباره مفاســد موجود میــان مدیران 
بانک سرمایه، منجر به افشــای یکی از بزرگترین و 
پیچیده ترین پرونده های فســاد اقتصادی در چند 

دهه اخیر شد.
پس از چنــد جلســه برگــزاری دادگاه مدیران 
متخلف این بانک، غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه در نشســت خبری روز سه شــنبه )16 
اردیبهشــت 99( خود به صدور احکام کیفری برای 
متخلفین اشاره کرد که یکی از آنها محمدرضا خانی 
مدیرعامل وقت بانک ســرمایه بود. بر اساس آنچه 
ســخنگوی قوه قضائیه اعــالم کرد، خانــی به  جرم 
مشــارکت در اخــالل در نظام اقتصــادی به  صورت 
عمده به تحمل 20 ســال حبس، 74 ضربه شالق، 
محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای 
نقدی به مبلغ 640 هــزار یورو و 6 میلیــارد و 723 

میلیون ریال محکوم شد.
مرید شوشــتری رئیس ســابق هیــأت مدیره 
شرکت »توســعه تجارت ســرمایه پایدار قشم« که 
از شــرکت های زیرمجموعه بانک ســرمایه بوده و 
در مراحل تخلفات نزدیک بــه 600 میلیارد معوقات 
به نظــام بانکی کشــور تحمیل کرده، در بخشــی از 
گفت وگوی سال گذشــته خود، به تشــریح برخی 
اقدامــات مجرمانه محمدرضا خانــی، رئیس وقت 

بانک سرمایه پرداخته بود.
پرونده علیرضا نیکویی مؤسس و رئیس شورای 
سیاست گذاری روزنامه قانون، دیگر پرونده ای است 
که شوشــتری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت 
توسعه تجارت قشــم درگیر آن می شــود. نیکویی 
به واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی داشته، 
وامی 80میلیاردی از این بانک می گیرد تا در زمینی 
تجاری در شــهر کرج، یک بازار گوشی تلفن همراه 

احداث کند.
اما نکته قابل تأمــل در پرونــده تخلفات بانک 
ســرمایه این اســت که میثم مرید شوشــتری که 
گزارش دهی او از فســاد بانک ســرمایه به مراجع 
ـ تاکنون  ـ به گفته مسؤوالن قضایی کشورـ  قضاییـ 
منجر به بازگشــت بیش از 300 میلیــارد تومان به 
بیت المال شده، هم اکنون دو سال است که به دلیل 

گزارش دهی فساد از کار بیکار شده است!
در ابتــدای گزارش نیز اشــاره شــد کــه یکی از 
راهکارهای به نتیجه رســیدن مســأله سوت زنان، 
حمایت و تشــویقی اســت که می بایست دولت ها 
برای رونق دادن به »نظارت جمهور« از آن اســتفاده 
کنند و به نظر می رسد در کشور ما هنوز در این باره راه 
زیادی باقی مانده است. شــرایط امروز میثم مرید 
شوشــتری و امثال او که حاصل عدم وجود همین 
قانون اســت، نه تنها کمکی به گسترش این فرهنگ 
در جامعه نمی کند، بلکه در درازمدت موجب می شود 
افراد به هنگام مواجهه با فســاد، چشم خود را روی 

آن ببندند.
مجلس شــورای اســالمی یازدهم در حالی تا 
چند روز دیگر، رســمًا کار خود را آغاز خواهد کرد که 
اکثریت آن را نمایندگان جدید تشکیل می دهند و 
تصویب قوانینی نظیر حمایت از گزارشــگران فساد 
می تواند ســنگ محک خوبی برای سنجش میزان 
اراده این نمایندگان برای مقابله با فساد باشد، چه 
آنکه در مجلس فعلی )مجلــس دهم( نیز طرحی 
با عنوان حمایت از گزارش دهندگان فســاد از سوی 
برخــی نماینــدگان مطرح شــد که البتــه به دلیل 
برخی کارشــکنی ها و همچنین عدم همراهی قاطبه 
مجلس با آن، هیچ گاه مجال طرح در صحن علنی 

را نیافت.

دبیرکل جمعیت حامیان انقالب اسالمی:

مهارتورم40درصدینهادینهشدهدرکشور
اولویتمجلسیازدهمباشد

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: دبیرکل جمعیت 
حامیان انقالب اســالمی گفت: مهار تــورم 20 الی 
40 درصدی نهادینه شده ســاالنه در کشور اولویت 

مجلس یازدهم باشد.
علی کیهانیان دبیــرکل جمعیت حامیان انقالب 
اســالمی در گفت و گویی، دربــاره اولویت مجلس 
یازدهم با بیان اینکه ســه رکن اساســی هر نظام 
امنیت، فرهنگ و اقتصاد آن اســت، گفت: به حول 
قوه الهی و توجه ویژه حاکمیت به امنیت و فرهنگ 

کشور توانسته ما را از گزند بیگانگان در امان بدارد.
وی افزود: مبانی اقتصاد کشور در شرایط جنگی 
بوده و دشــمن تمام قد برای از بین بردن اقتصاد 
کشــور از طریق فشــارهای بیرونی و بین المللی و 

همچنین عوامل داخلی ایستاده است.
کیهانیان می گوید: برخی قوانین در خط مشی 
تقنینی کشــور با ظرافت خاصی تصویب شــده که 
شــاید از دید نهادهای نظارتی نیز پنهــان مانده و 
تبعات آن که بعد از سال ها نمود پیدا کرده، نهادینه 
شــدن تورم 20 الی 40 درصدی در نظام اقتصادی 

کشور است.
این استاد دانشــگاه افزود: با مقایسه درآمد-
هزینه چند ساله گذشته می توان به خطر فروپاشی 
اجتماعی در قبال فشار اقتصادی به اقشار ملت که 
صاحبان اصلی این انقالب هســتند در چند ســال 

آینده پی برد.
وی معتقد اســت که مجلس یازدهم با اصالح 
و تصویب برخــی قوانین میتوانند اقتصاد کشــور 
را نجــات دهنــد؛ »اصــالح چرخه یا زیســت بوم 
اقتصــادی«، »حذف ویــژه خــواری و مجوزهای 
انحصاری«، »منطقی کردن اختالف حقوق حداقل 
و حداکثر در نظــام پرداخت ها«، »حــذف امکان 
حضور اعضــای درجه یــک و دو از یــک خانواده 
در قوای ســه گانــه«، »حذف شــرکت های درون 
سازمانی وزارتخانه ها و ســازمان ها« و »تسریع در 
روند تولید از مرحله اخذ مجوزها تا حصول نتیجه 
و از همــه مهمتر افزایش نقش نظارتی و پایشــی 
مجلس و و دســتگاه های دیگــر« از جمله عوامل 

مؤثر در این امر می داند.

کیهانیــان می گویــد: یکی از مــواردی که به 
نقش مجلس تا کنون آســیب جدی وارد کرده، 
برخــی ســمت های درون مجلس اســت که با 
تغییر مســؤول، خط مشــی آن هم تغییر پیدا 

می کند.
دبیــرکل جمعیت حامیــان انقالب اســالمی 
ادامه داد: نقش نماینــدگان در حوزه های انتخابیه 
در قالب شورای نمایندگان اســتان می تواند در به 
کارگیری ظرفیت های انســانی و جغرافیایی مفید 
واقع شود و از همه مهم تر اینکه نمایندگان محترم 
به هر طریقی که اعتماد مردم را جلب و به مجلس 
راه پیدا کرده اند فقط 4 سال به سوگند روز تحلیف 
خود پایبند باشــند و مردان بزرگی راکه به واسطه 
خدمت به مردم و کشــور کارنامه درخشــانی را از 
خود به جا گذاشتند الگوی خود قراردهند تا ضمن 
مانــدگاری در تاریخ و جلــب رضایت حضرت حق 
و منویات رهبر معظم انقالب که رســیدن به تمدن 
اسالمی اســت و سربلندی اســالم و ایران و ملت 

است را رقم بزنند.

معاون وزیر اقتصاد:

ثبت نام یک میلیون نفر در طرح ملی مسکن
تهیه پیش نویس مالیات بر مجموع درآمد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی 
مســکن یک میلیون نفر ثبت نام کردند گفت: اگر 
پیش نویس مالیات بر مجموع درآمد تصویب شود، 
ضمانت های اجرایــی آن هم در قانون مشــخص 

خواهد شد.
معاون وزیر اقتصــاد از تدویــن پیش نویس 
مالیــات بر مجمــوع درآمد که مالیــات بر عایدی 
ســرمایه هم بخشی از آن اســت، خبرداد و گفت: 
اگر این پیش نویس تصویب شــود ضمانت های 

اجرایی آن هم در قانون مشخص خواهد شد.
محمدعلــی دهقانــی دهنــوی بــا اشــاره به 
فعالیت های وزارت اقتصــاد در زمینه کاهش موانع 
تولید گفت: ما درگاه ملی مجوز هــا را راه اندازی کرده 
ایم و زیرســاخت های الزم را هم فراهــم کرده ایم و 
همه مجوز های اصناف و بســیاری از استعالمات از 
طریق این درگاه انجام می گیرد، منتهی هنوز برخی 
دستگاه های اجرایی چنان که باید استقبال نکرده اند.

وی در مورد کاهــش زمان راه اندازی و شــروع 
کســب و کار ها گفت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد 
که با عزم کافی دولت و مجلس رفع شدنی است و 
آن این است که باید نظام مجوزدهی پیشینی را در 
کشور به نظام مجوز دهی پسینی تبدیل کنیم، یعنی 
به جای این که افراد را ماه ها درگیر مجوزگیری کنیم 
تا بتواند فعالیتش را بعد از آن شــروع کند، بگوییم 
کسب و کارشــان را شــروع کنند بعد بر نحوه کار و 
کیفیت کارشان نظارت کنیم و مجوزهایشان را صادر 
کنیم و اگــر چنانچه بر خالف تعهداتشــان اتفاقی 

افتاد، مانع ادامه فعالیت آن ها شویم.
دهقانی با اشــاره به طرحی که به مجلس داده 
شــده برای صدور ســه نوع مجوز گفــت: با مجوز 
پســینی به محض دریافت تقاضــای متقاضیان 
ظرف یکی دو روز بــا اخذ تعهــدات الزم می توان 
فعالیت اقتصــادی را شــروع کرد کــه همین کار 

مشکل روند 80 روزه صدور مجوز را حل می کند.
معاون وزیر اقتصــاد با بیان این کــه اقدامات 

خوبی برای رفع وابســتگی های راهبــردی انجام 
گرفته اســت، افزود: در حوزه محصوالت راهبردی 
در کشــور اقدامات خوبی انجام گرفته مثل تولید 
بنزین که مــا وارد کننده بودیم، امــا االن نیازی به 

واردات بنزین نداریم.
وی گفــت: در طرح اقدام ملی مســکن هم که 
یک میلیون نفر ثبت نام کردند، سرمایه ای 30 هزار 
میلیارد تومانی در گام اول فراهم آورد که می تواند 
با رونق بخش مســکن هم به تولید و هم اشتغال 

کمک کند.

سهمیه بنزین وانت بارها از دو ماه آینده ماهانه 20درصد کاهش می یابد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک مقام مسؤول 
گفت: ســهمیه بنزین پایه وانت بارهــا از یک تا دو 
ماه آینده به صورت ماهانه، 15 تا 20 درصد کاهش 
می یابد تا به مرحله ای برسیم که سهمیه بنزین پایه 

صفر شود.
غالمحســین دغاغله، دربــاره آخرین جزئیات 
سهمیه ســوخت وانت بارهای برون شهری، اظهار 
کرد: سال گذشته بر اساس مصوبه ای که در دولت 
تصویب شد، کارگروهی به نام »کارگروه تخصیص 
سوخت برای وانت بارها و سواری های درون شهری 

و برون شهری« تشکیل شد.
مدیــرکل دفتــر حمل و نقــل کاالی ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جــاده ای با بیــان اینکه 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای متولی 
حمل و نقل برون شهری اســت، افزود: بر اساس 
تصمیمات ایــن کارگروه، مقــرر شــد در ابتدا به 
وانت بارها ســهمیه بنزین پایه اختصــاص یابد و 
این سهمیه فارغ از کارکرد آن ها باشد، این سهمیه 
بنزین پایه برای وانت بارهــای کم مصرف 300 لیتر 
در ماه و برای وانت بارهــای پرمصرف 400 لیتر در 

ماه تعیین شد.
وی گفت: در مصوبه کارگروه، مقرر شــد، ظرف 
دو ماه، وزارت راه و شهرســازی درباره وانت بارهای 

برون شــهری و وزارت کشــور در باره وانت بارهای 
درون شهری تمهیدات الزم را بیاندیشند تا پس از 
دو ماه، سهمیه های تخصیص داده شده )سهمیه 
بنزیــن پایه( به تدریــج کاهش یابد و براســاس 
پیمایش و کارکرد، سهمیه ســوخت به این ناوگان 

اختصاص یابد.
دغاغله تصریح کرد: در همین راســتان سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ســامانه های ثبت 
نام ناوگان و رانندگان وانت بارها را از ســال گذشته 
راه اندازی کــرد، ثبت نــام راننده هــای وانت بارها 
و وانت بارهــا بــه دو طریق پیش بینی شــد یعنی 
شامل حضوری و غیر حضوری بود، نحوه ثبت نام 
حضوری این گونه بود که متقاضیان می توانســتند 
به ادارات کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای در 
استان ها و شهرســتان ها و هم چنین مراکز عمده 
بار و پایانه های بار مراجعه و آنجــا ثبت نام کنند و 
راننده وانت و ناوگان یک کد به نام کد شناسه یا کد 

هوشمند دریافت کنند.
مدیــرکل دفتر حمــل و نقــل کاالی ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: ثبت نام 
غیر حضوری هم با این شــکل بود کــه متقاضیان 
به وبگاه ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
مراجعه می کنند، به بخش کارت هوشمند وانت بار، 

وارد می شوند و ثبت نام اولیه را انجام می دهند.
وی افزود: بر اســاس تمهیداتی که اندیشیده 
شد، چون بحث ســاماندهی وانت بارها مطرح بود 
و در ســاماندهی معمواًل تســهیالتی در نظر گرفته 
می شــود که بدون هیــچ دغدغه و ســختی ثبت 
نام انجام شــود، تالش کردیم در این مرحله چند 
گزینه تسهیل گر در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال 
مهلت دهی برای بیمه رانندگان در نظر گرفته شد و 
شرط ســنی راننده و ناوگان را برداشتیم، همچنین 
در گزینــه هزینه ثبــت نام نــاوگان، بر اســاس 
ضوابط هر چه ســن خودرو افزایــش یابد، هزینه 
کارت هوشــمند هم افزایش می یابد، اما در مورد 
وانت بارها بــرای همه هزینه 20 هــزار تومان برای 

ثبت نام در نظر گرفتیم.
دغاغله اظهار کرد: از آغاز ثبت نــام تا بهمن ماه 
98، ثبت نــام تعــدادی از متقاضیــان به صورت 
حضوری و غیر حضوری انجام شــد، برای اسفند 
98 و فروردین 99 ما فهرســت نــاوگان ثبت نامی 
را به وزارت کشــور و ســپس شــرکت نفت ارسال 
کردیم، 118 هزار دستگاه وانت بار ما در اسفند 98 
و فروردین 99 شارژ سوخت پیش بینی شده طبق 
ضوابط دریافت کردند که این ســهمیه بر اســاس 

پیمایش بود.

ترامپ در اعترافی با چاشنی عوام فریبی؛

حضورمان در سوریه برای حفاظت از نفت است
هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: رئیس جمهور 
آمریکا به رغم تکرار ادعای واهی خود مبنی بر تمایل 
به کاهش حضــور نظامی در خاورمیانه؛ مدعی شــد 
تداوم اســتقرار نیروهای آمریکایی در سوریه، صرفًا 

برای حفاظت از نفت این کشور است.
دونالــد ترامپ رئیــس جمهور آمریــکا که این 
روزها می کوشد در راستای پیشبرد کارزار انتخاباتی 
2020، روی شــعار قدیمــی مبنــی بــر بازگرداندن 
نظامیان آمریکایی به خانه، مانور دهد؛ در پاسخ به 
این سوال که چرا نیروهای این کشور را از صحرای 
سیناء خارج کرده، مدعی شــد: ما شمار زیادی از 

نظامیانمان را از مناطق مختلفی خارج کرده ایم.
وی در ادامه ادعــای خود افــزود: می دانید ما 
ســال ها از مرز ســوریه- ترکیه حفاظت می کردیم 
و هزاران نیرو آنجا داشــتیم. اما مــن گفتم »یک 
لحظه صبر کنید. بگذارید از شــما ســوالی بپرسم: 
ترکیه و ســوریه 2 کشور بزرگ هســتند و می دانند 

چطور از مرزشــان حفاظت کنند. آنها ســالها است 
که با یکدیگر در حال جنگ هســتند. چــرا ما باید 
آنجا هزاران نیرو داشــته باشیم؟ نهایت آنکه شمار 
نظامیانمان را به 57 و بعد 27 نفر کاهش دادیم و 
وقتی تنش میان این 2 کشور باال گرفت؛ آن 27 نفر 

را هم )از مرز ترکیه-سوریه( خارج کردیم.
ترامــپ در ادامــه بزرگنمایــی تصمیمات خود 
مدعی شد: بنابراین، اساسًا از سوریه خارج شده ایم 
اال اینکه می خواهیم از نفت )آن کشــور( محافظت 

کنیم. ما از نفت )سوریه( محافظت کردیم.
ادعای ترامپ درباره بیرون کشــیدن نظامیان 
آمریکایی از مرز ترکیه- ســوریه بــا هدف تمایل 
برای عــدم درگیر کــردن آنها در مناقشــات دیگر 
کشــورها در حالــی مطــرح می شــود کــه حتی 
سیاســتمداران آمریکایی نیز این اقدام را به منزله 
پشت کردن واشــنگتن به ُکردهای سوری و چراغ 
ســبز نشــان دادن به آنکارا برای عملیات نظامی 

علیه آنها تلقی کردند.
از ســوی دیگر، رئیس جمهور آمریکا در حالی 
از عــدم تمایل بــرای مشــارکت در درگیری های 
خاورمیانه سخن می گوید که همین دیروز مصوبه 
کنگره مبنی بر کاهش اختیارات جنگی علیه ایران 

را وتو کرد!
امــا از تناقض گویی هــای آشــکار ترامــپ که 
بگذریم، او نخستین رئیس جمهور آمریکا است که 
بی هیچ ابایی، به هدف از حضور نظامی در سوریه 
که »بهره برداری از منابع نفتی این کشــور است« 

اذعان می کند.
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فرماندار:
تولیدات بومی تویسرکان 
نیازمند نشان سازی تجاری

تویسرکان  هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار 
گفت: تولیدات بومی این شهرستان در حوزه های 
مختلف هنرهای دســتی، محصوالت کشاورزی و 
ســوقات خاص برای افزایش بازار فروش نیازمند 

دریافت نشان ویژه تجاری است.
به گزارش هگمتانه، سید رسول حسینی اظهار 
کرد: شهرستان تویسرکان از ظرفیت و مزیت های 
ویژه ای در تولیدات داخلی مانند گردو، صنایع مبل 
و منبت، ســیر، برخی محصوالت باغی مانند آلو، 
سماق و مواردی از این دســت برخوردار است که 

برخی از آنها آنگونه که باید معرفی نشده اند.
وی بیان کرد: در شــرایطی که تبلیغات جذاب 
و اثر بخش می تواند بازار فروش گســترده تری 
برای محصوالت تولیدی ایجاد کند، شهرســتان 
تویســرکان می تواند با تمرکز و تالش بیشتر در 
بخش تبلیغات، بازارهای فروش خود را گسترش 

دهد.
حســینی تأکید کرد: تداوم تبلیغات جذاب و 
اثر گذار در بازار فروش در گروی انســجام صنفی 
و تعاونی و حضور پررنگ تــر بخش خصوصی از 
طریق راهکارهایی مانند اتاق بازرگانی در بازارهای 

استانی، ملی و بین المللی است.
وی با اشــاره به اینکه نشــان تجاری سازی، 
تبلیغــات و بازاریابی تخصصی باید به بخشــی 
از فرآینــد کاری فعاالن حــوزه تولیــد و اقتصاد 
تویســرکان تبدیــل شــود خاطــر نشــان کرد: 
شهرستان تویسرکان به تنهایی بیش از 23 درصد 
تولیدات صنایع دستی اســتان همدان را به خود 

اختصاص داده است.
فرماندار تویسرکان اضافه کرد: این شهرستان 
همچنین از شــش هــزار و 100 هکتــار باغ های 
گردوی مرغوب بــا کیفیتی در مقیــاس جهانی 
برخوردار اســت و عنوان شــهر ملی منبت گلریز 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی شهرســتان تویســرکان را صاحب نشان 
جغرافیایی مبل و منبت کشور عنوان کرد و افزود: 
این شهرســتان از بیش از چهار هزار و 700 کارگاه 
تولید صنایع مبل و منبت و نزدیک به هشت هزار 

شاغل در این بخش برخوردار است.
فرماندار تویسرکان در گفتگو با ایرنا، عنوان کرد: 
حرکت به ســمت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری 
محصــوالت باغی مانند گــردو می توانــد تحولی 
چشمگیر در افزایش ارزش افزوده و چرخه مالی 

تولیدات داخلی تویسرکان ایجاد کند.

طی سال گذشته
رشد 87 درصدی صادرات 

کاال از گمرک مالیر
هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرست گمرک 
مالیر گفت: ســال گذشــته 17 نوع کاال به ارزش 
ریالی حدود 454 میلیارد تومــان از گمرک این 
شهرســتان به بیش از 27 کشــور جهان صادر شد 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل رشد 87 

درصدی داشته است.
به گــزارش هگمتانه، ناصــر ترکاشــوند روز 
پنج شــنبه اظهار کرد: انواع کاالهــای صادراتی به 
وزن خالص حدود 37 هزار ُتن کاال سال گذشته 
از گمرک این شهرســتان به مقصد کشــورهای 

صادراتی جهان صادر شد.
وی ارزش دالری کاالهــای صادراتی از گمرک 
مالیر را حدود 41 میلیون دالر عنوان کرد و افزود: 
سال گذشته در میزان صادرات کاال از نظر وزنی و 
دالری نسبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش 

ناچیزی داشتیم.
سرپرســت گمرک مالیر بیان کــرد: کاالهایی 
همچــون انــواع کشــمش انگــوری، آفتابی و 
تیزابــی، انــواع پنیر، خامــه و ماســت، وازلین 
بهداشتی، وازلین صنعتی، انواع ترشی و شوری، 
فروســیلیس، انــواع مبلمان اســتیل و راحتی، 
مفتول بــه هم تابیده فــوالدی، پارافیــن جامد، 
محصوالت َنسجی و پوشاک بیمارستانی، گوگرد، 
خیارشور و رب گوجه فرنگی سال گذشته از گمرک 

مالیر به کشورهای مقصد صادر شد.
ترکاشــوند گفت: انــواع کشــمش همچنان 
بیشــترین حجم صادرات از نظر ارزش دالری از 
گمرک مالیر را به خود اختصاص داده اســت که 
مقصد کشــمش صادراتی مالیر بــه بیش از 27 

کشور جهان است.
وی در گفتگو با ایرنا، علت کاهش صادرات انواع 
کاال از گمرک این شهرستان به ویژه از نظر دالری را 
مشکالت بانکی ناشــی از تحریم ها و برگشت ارز 

حاصل از صادرات)ارز نیمایی( عنوان کرد.
ســال 97 حدود 20 نوع کاالی صادراتی به 
وزن خالص حدود 40 هزار تن به ارزش دالری 
58 میلیون دالر به حدود 30 کشور جهان صادر 

شد.
ســاالنه بیش از 300 هــزار ُتن انــواع کاال از 
گمرک شهرستان مالیر به سایر نقاط جهان صادر 

می شود.

خبــــــــر

سرانه فضای سبز در نهاوند 
به 11 مترمربع رسید

هگمتانه، گروه شهرســتان: شــهردار نهاوند 
گفت: با کاشــت 12 هزار درخــت در بلوار خلیج 
فارس، بام نهاوند و ورودی های شــهر، ســرانه 
فضای سبز نهاوند از 10 مترمربع به 11,2 مترمربع 

رسید.
به گــزارش هگمتانــه، محمد حســین پور 
با بیــان اینکه بــا کاشــت 12 هــزار درخت در 
بلوار خلیج فــارس، بام نهاونــد و ورودی های 
شهر ســرانه فضای ســبز از 10 مترمربع به 11,2 
مترمربع رســید بر لزوم ارتقای ســرانه فضای 

سبز مطابق با استاندارد تأکید کرد.
وی خاطرنشــان کرد: ســرانه فضای ســبز 
تا قبل از ســال 97 به میزان 9,8 مترمربع بود 
که در ســال 98 با کاشــت انواع گونه درختی و 
درختچه در بــام نهاونــد و چهاربــاغ، میادین 
بلوارهــا و نقاط مختلف شــهر به حــدود 10,2 

مترمربع رسید.
شــهردار نهاوند با بیان اینکه در حال حاضر 
نیــز با کاشــت 12 هــزار اصله نهــال، یک متر 
به ســرانه فضای ســبز اضافه شــده و به 11,2 
مترمربع رسیده است افزود: باید فرهنگ اصیل 
درختکاری در بین آحاد مردم، فرهنگ ســازی 
و نهادینه شــود و با حفظ و رســیدگی به نهال، 
درخت و فضای سبز، نسل های آینده بتوانند از 

ثمرات آن استفاده کنند.
وی در گفتگو با فارس، اظهار کرد: به منظور 
باال بردن ســرانه فضای ســبز، در حال حاضر 
کاشــت درخت در بــام نهاوند و اطراف شــهر 

ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی اسدآباد خبر داد:
جوجه ریزی 170 هزار 
قطعه ای مرغداری های 

اسدآباد

مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشاورزی شهرستان اسدآباد از جوجه ریزی 
170 هزار قطعه ای مرغداری های این شهرستان 

خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، ســقراط بیرنگ اظهار 
کــرد: در حــال حاضــر از 30 واحــد مرغداری 
شهرســتان تعــداد 20 واحد فعال بــوده که در 
فروردین ماه امسال این تعداد مرغداری اقدام 
به 170 هزار قطعه جوجه ریزی کرده اند و ظرف 
یک ماه آینــده مرغ تولید شــده فروردین ماه 

شهرستان وارد بازار می شود.
وی ظرفیت هر دوره از جوجه ریزی 20 واحد 
فعــال مرغداری های شهرســتان را در مجموع 
502 هــزار و 500 قطعه برشــمرد و گفت: تولید 
سالیانه مرغ گوشتی شهرستان 4536 تن بوده 
که از این میــزان مرغ تولیــدی، 2864 تن به 
مصرف شهرستان اختصاص داشته و مابقی و 
مازاد تولید نیز به استان و خارج از استان صادر 

می شود.
بیرنگ بــا اشــاره بــه اینکــه از 30 واحد 
مرغداری اســدآباد تعــداد 10 واحــد به علت 
تغییر کاربــری و یا دالیلی چــون فوت مالک 
تعطیل هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
شهرستان اسدآباد دارای چهار واحد مرغ مادر 
با ظرفیت 103 هزار و 500 قطعه بوده که تعداد 
دو واحــد از مرغداری هــای مرغ مــادر دارای 

فعالیت هستند.
وی با اشــاره به کمبود و گرانــی نهاده های 
دانه ای برای مرغداری های گوشتی شهرستان 
بــه عنــوان یکــی از دغدغه های مرغــداران 
اسدآبادی به تبع سراسر کشــور تصریح کرد: 
در حال حاضر مرغداری های شهرســتان مبلغ 
الزم برای دریافــت حواله هــای دولتی ذرت 
و ســویا را واریز کرده اند که متأســفانه ظرف 
40 روز آینــده حواله های دولتــی را دریافت 
خواهند کــرد که این امــر نیز بــه علت طول 
کشــیدن و زمان بــردن یکــی از دغدغه های 

مرغداران شده است.
بیرنگ در گفتگو با ایسنا، نداشتن نقدینگی، 
اســترس تولیــد، کمبــود و گرانــی نهاده های 
دانه ای ذرت و ســویا در بازار آزاد و مشکل تهیه 
نهاده هــای دانه ای را از دیگــر دغدغه مرغداران 
برشمرد و یادآور شــد: خرید نهاده های دانه ای 
مرغداران بــا ارز 4200 تومان خواهد توانســت 
مشــکل مرغداران را مرتفع کند که در این راستا 

نیازمند موافقت دولت خواهد بود.

خبــــــــر

فرماندار مالیر:

ضرورت برخورد شهرداری ها با ساخت  و سازهای غیرمجاز
اســتاندار  هگمتانه، گروه شهرســتان: معاون 
همــدان و فرماندار ویــژه مالیر گفت: بــا توجه به 
کاهــش وضعیــت درآمــدی شــهرداری ها، باید 
شهرداران و شوراهای اسالمی شهرهای تابعه مالیر 
با اســتفاده از مزیت و ظرفیت های شهری، درآمد 

پایدار خود را افزایش دهند.
به گزارش هگمتانه، قدرت هللا ولدی چهارشنبه 
گذشــته در آییــن تجلیــل از اعضای شــوراهای 
اســالمی شــهرهای تابعــه مالیــر اظهــار کــرد: 
شهرداری ها باید از ساخت و سازهای غیر مجاز به 

ویژه در حاشیه شهرها جلوگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه بودجه های الزم برای مبلمان 
شــهری، فعالیت های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی 
و مسایل قانونی و شرعی دیده شــود افزود: حدود 
50 درصد از بودجه شهرداری های کوچک مالیر سال 

گذشته از طریق اعتبارات شهرستان تأمین شد.
فرمانــدار ویــژه مالیر خطــاب به شــهرداران و 
شوراهای اسالمی شــهرهای تابعه مالیر تأکید کرد: 
ورودی  و خروجی های شهرهای تابعه این شهرستان 
دارای ظرفیت های خوبــی برای ســرمایه گذاری و 
افزایش درآمد است و شــهرداران می توانند با ایجاد 
مجتمع هایی در این نقاط نســبت بــه درآمدزایی و 

ایجاد اشتغال اقدام کنند.
ولدی با تأکیــد بر اینکه ایجاد نهضت آســفالت 
باید امسال جزء برنامه های شــهرداران باشد ادامه 
داد: شــهرداران و اعضای شــورای اســالمی شهرها 

باید از ظرفیت نمایندگان مجلس و مســووالن برای 
جذب اعتبارات ملی و عمرانــی و امکانات مورد نیاز 

شهرداری ها استفاده کنند.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی این شهرستان 
موظف بــه پاســخگویی و کمــک به شــهرداران و 
شوراهای اسالمی شهرها هستند و شوراهای اسالمی 
شهر به عنوان مجلس محلی این جایگاه را دارند که 

از مدیران پاسخ بخواهند.
معاون اســتاندار همدان همچنین درخواســت 
کرد: در یک ســال باقیمانده از دوره پنجم شورا و 
شــهرداری، تالش خود را برای ارتقــای عملکرد و 
ارایه خدمات مطلوب به کار گیرند و امســال برای 
برداشت خدمات سه ساله خود به طور ویژه تالش 

مضاعف داشته باشند.
ولدی با اشاره به اینکه این دوره از شورا و شهرداری 
کمترین پرونده تخلفاتی را داشتیم ادامه داد: رعایت 

مسایل مالی در این دوره خوب انجام شد.
وی بهبود مبلمان شــهری، ایجاد فضای شاد و 
مفرح برای شهروندان، توسعه فضای سبز شهری، 
افزایــش درآمدهای پایــدار، پیگیــری مطالبات 
و جــذب اعتبــارات ملــی و اســتانی را از جمله 
اولویت های مهم شــهرداران با همفکری شوراهای 
اسالمی برشمرد و گفت: جلب رضایت مندی مردم 

در اولویت نخست باشد.
فرماندار ویژه مالیر یادآور شد: طی 660 جلسه ای 
که سال گذشته توسط شــوراهای اسالمی شهرهای 

تابعه مالیر برگزار شد، سه هزار و 300 مصوبه به هیأت 
تطبیق این شهرستان ارسال شد که در 90 جلسه این 
مصوبات بررسی و بیش از 98 درصد آنها تأیید و به 

شوراهای اسالمی شهرها فرستاده شد.
ولدی خواســتار توجه ویژه برخــی مصوبات از 
سوی شــوراهای اســالمی از جایگاه قانونی شد و 
همچنین از عملکرد شــهرداران به ویژه شــهرداری 
مالیــر در ضدعفونــی کــردن شــهرها در مقابله با 

ویروس کرونا تقدیر کرد.
رئیس شورای اسالمی شــهر مالیر نیز با اشاره 
به کاهش درآمد شهرداری ها، کمبود منابع و تراکم 
نیرو در شــهرداری ها بیان کرد: سال گذشته بودجه 
شــهرداری مالیر 75 میلیارد تومان بــود که از این 
میــزان 45 میلیارد تومان برای حقوق و دســتمزد 
کارکنــان، 6 میلیارد تومان برای حفــظ و نگهداری 
فضای ســبز، هشــت میلیارد تومان برای تنظیف 
شهر و از ســر جمع اعتبارات 16 میلیارد تومان برای 

خدمات دهی هزینه شده است.
جلیــل کولیوند پیگیــری و اجــرای مدیریت 
یکپارچه شــهری، مدیریت پایدار توســط دولت، 
اصالح کمیســیون ماده 100، تقسیم عادالنه ارزش 
افزوده و بررسی سوابق واریزی مالیات به حساب 
شــهرداری ها را از جمله درخواست ها و پیشنهادها 

عنوان کرد.
وی ادامه داد: ســال گذشته شــورای اسالمی 
شهر مالیر 95 جلسه رسمی با 593 مصوبه داشت 

که 283 جلسه نیز توسط کمیسیون های شورا غیر 
از جلسه های رسمی تشکیل شد.

کولیونــد همچنیــن اجرای مجموعــه تفریحی 
و گردشــگری بام مالیــر، مینــی ُورد، پــالک 17، 
ساماندهی ورودی های شهر، تکمیل طرح های نیمه 
تمام شــهری، هتل نیمه کاره پارک، مبلمان شهری 
و ارتقای شــاخص های مبل و منبت و چندین طرح 
عمرانی را از جملــه فعالیت های در دســت اجرای 

شهرداری و شورای اسالمی شهر مالیر برشمرد.
به نقل از ایرنــا، اختصاص اعتبــارات عمرانی و 
استانی، حضور اعضای شوراهای اسالمی شهرهای 
تابعه در جلسات شورای اداری شهرستان، برگزاری 
فصلی این نشست ها با فرماندار مالیر، کمک اعتباری 
به شــهرداری های کوچک، کاهش بروکراسی اداری 
توســط دســتگاه های اجرایی و برگزاری نشســت  
بررسی مشکالت شــهرها با حضور فرماندار مالیر در 
شهرهای تابعه مالیر از جمله پیشنهادهای شهرداران 
و اعضای شــوراهای اسالمی شــهرهای تابعه این 

شهرستان بود که در این نشست مطرح شد.
شهرســتان مالیر دارای 6 شــهر مالیر، ســامن، 

ازندریان، جوکار، زنگنه و اسالمشهر آق گل است.

آغاز طرح سرشاخه کاری گردو در رزن
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار رزن گفت: 
طرح سرشاخه کاری گردو با هدف پیشگیری علمی 
و عملی با ســرمای دیررس بهاره در باغ های میوه 

این شهرستان آغاز شد.
به گــزارش هگمتانه، ســید رضا ســالمتی در 
جریان بازدید معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
و توسعه منابع اســتانداری همدان از روند اجرای 
2 طــرح سرشــاخه کاری درختان گــردو و طرح 
فــراز در رزن اظهار کــرد: این طرح با اســتفاده از 
ارقام دیــرگل ده و دیربرگ ده بــر روی ارقام بذری 

نامرغوب گردو اجرا می شود.
وی باال بردن عملکــرد و بهــره وری را از دیگر 
اهداف طرح سرشاخه کاری و پیوند برشمرد بیان 

کرد: بــا توجه به اینکــه زمان زیادی بــرای به بار 
نشســت محصول درخت گردو نیاز است، امکانات 
و نهاده هــای زیادی در یکســال صرف می شــود 
بنابراین می طلبــد با اســتفاده از روش های نوین 
مثل سرشــاخه کاری و پیوند بتوان به باغداران و 

کشاورزان کمک کرد.
رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان همدان 
نیز در این بازدید گفــت: از طرح های مهمی که در 
استان همدان به ویژه در شهرســتان های مالیر و 
رزن درحــال اجراســت، طرح داربســتی کردن یا 

طرح فراز باغ های انگور است.
منصور رضوانی جالل با بیــان اینکه در همدان 
بیــش از 86 هکتار طرح فراز انجام شــده، افزود: 

در ســطح شهرســتان رزن 10 هکتار بــاغ انگور با 
الگوگیری از طرح فراز در دست اجرا است.

وی ادامه داد: در طرح توســعه راهبردی استان 
در حوزه کشــاورزی هر ســال باید 150 هکتار طرح 
فراز انجام شود که با زیرساخت هایی که انجام شده 

امیدواریم این آمار به 200 هکتار افزایش یابد.
رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان همدان 
درباره مزیت های طرح فراز گفت: اجرای این طرح 
موجب افزایش کیفیت و میزان تولید می شــود به 
طوری که وقتی باغات ایستاده یا طرح فراز انجام 
می گیرد محصول آســیب ندیده و فــرآوری آن به 

راحتی صورت می گیرد.
رضوانــی جالل اجــرای طرح سرشــاخه کاری 

درختان گــردو را از دیگر طرح های جهاد اســتان 
برشــمرد و یــادآور شــد: در این طــرح 120 هزار 
پیوندک برای درختان گردو انجام می شود و هدف 
از اجــرای آن ایجاد محصول بــا کیفیت و بازدهی 
باال از باغ های سنتی است همچنین پیوندک های 

جدید در مقابل سرمازدگی مقاومت باالیی دارند.
وی بیان کرد: تاکنون در اســتان همدان بیش 
از 45 هزار پیوندک اجرا شــده است و این طرح تا 
پایان اردیبهشــت ادامه دارد. به نقل از ایرنا، بیش 
از 19 هزار و 300 هکتار از باغ های همدان زیر کشت 
گردو قرار دارد و طرح سرشاخه کاری باغ های گردو 
توسط اتحادیه تعاونی تولید روســتایی به تعداد 

100 هزار پیوند سرشاخه کاری صورت می گیرد.

فرماندار بهار:

ضرورت احصا و حل مشکالت واحدهای تولیدی
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار بهار با تأکید 
بر احصای مشــکالت واحدهای تولیدی و خدماتی 
تصریح کرد: مشــکل واحدها مطرح و مسیر برون 

رفت از مشکل پیدا شود.
به گزارش خبرنــگار هگمتانه از بهار، احســان 
قنبــری در کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
شهرستان بهار گفت: تکلیفی بزرگتر از اشتغالزایی 
و ســرمایه گذاری در شهرســتان نداریــم و همه 
مدیــران بایــد درخصوص اشــتغال بــه مدیران 

فرادستی پاسخگو باشند.
وی با تأکیــد بر احصای مشــکالت واحدهای 
تولیدی و خدماتی گفت: مشکل واحدها مطرح و 

مسیر برون رفت از مشکل پیدا شود.
قنبــری اظهار کرد: کارشناســان دســتگاه های 
اجرایی برای رفع مشکل طرح های معرفی شده به 

بانک به صورت مستمر پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: ما به دنبال روان سازی و رفع 
مشکالت طرح ها هستیم.

وی افزود: وام دادن به متقاضیان هنر نیست و 
ما باید بتوانیم پول هایی را که در دست مردم است 
وارد چرخه اقتصاد و تولید کنیم و پول و ســرمایه 
راکد در دســت مردم وجود نداشــته باشــد و اگر 
بتوانیم نگرش ها را تغییــر داده در این صورت کار 

اقتصادی ارزشمندی کرده ایم.
در ادامه رئیس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان بهار گفت: کل تسهیالت پرداخت شده 
از محل اعتبارات مختلف در سال 98 در شهرستان 
بهار، تعــداد 3173 طرح بــه مبلــغ 214 میلیارد 
تومان با پیش بینی اشــتغال یک هزار و 145 نفر 

است.
امیر ضمیری کامل اضافه کرد: از کل تســهیالت 
پرداخت شده در ســال 98، مبلغ 60 میلیارد تومان 

شامل طرح های روســتایی و عشایری )حمایتی و 
غیرحمایتی(، 9 میلیارد تومان تسهیالت روستایی 
عشــایری )نهادهای حمایتی(، 12 میلیارد تومان 
تسهیالت روستایی تفاهم نامه ای بانک های سینا و 
پارسیان و یک میلیارد و 300 میلیون تومان از محل 

تسهیالت مشاغل خانگی پرداخت شده است.
وی به آمــار بیمــه شــدگان اجبــاری تأمین 
اجتماعی بهار و اللجین اشاره کرد و گفت: در سال 

98، تعداد یک هزار و 34 نفر بیمه شــده اجباری 
تأمین اجتماعی بهار و اللجین بوده که نســبت به 

سال گذشته 25.8 درصد رشد داشته است.
وی به ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد 
اشاره کرد و گفت: تعهد اشتغال ایجادی شهرستان 
بهار در سال 98، در دو بخش مسکن و غیر مسکن 
1333 مورد بوده که تعداد 1910 نفر معادل 143.4 

درصد سهمیه اشتغال ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

تویسرکانبیشترینآماربهبودیافتگانکرونادرهمدانرادارد
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی ابن ســینا گفت: بیشــترین تعداد 
بهبودیافتــگان در میــان مبتالیان کرونــا در این 

استان مربوط به شهرستان تویسرکان است.
به گــزارش هگمتانه، رشــید حیــدری مقدم 
شــامگاه پنج شــنبه در نشست بررســی وضعیت 
شهرستان تویســرکان در زمینه ابتال به کرونا اظهار 
کرد: با این حال شهرســتان تویسرکان با توجه به 
آمار و اطالعات روزهای اخیــر، اکنون در وضعیت 
قرمز قرار دارد و رعایت اصول و نکات بهداشــتی از 

سوی مردم و مسووالن آن ضروری است.
وی افزود: مسووالن به همراه مردم تویسرکان 
از ابتدای شیوع کرونا در استان همدان، اقدامات و 
برنامه های پیشگیرانه، مسووالنه و اثرگذاری برای 
جلوگیری از شیوع گسترده تر کرونا انجام داده اند 
اما در شرایط کنونی باید تا ریشه کن کردن کرونا به 

رعایت اصول بهداشتی پایبند باشند.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این نشست گفت: انسجام و وحدت 
رویه، اثرگــذاری بی بدیلی در کنترل و ریشــه کن 
کردن ویروس کرونــا در جامعه دارد که همکاری و 

هم افزایی همه مسووالن و مردم را می طلبد.
محمد مهدی مفتح تصریــح کرد: امید می رود 

با تدابیر و اقدامات الزم، شهرســتان تویسرکان از 
وضعیت قرمزی کــه در روزهای اخیــر در آن قرار 

گرفته به وضعیت سفید کرونایی برسد.
فرمانــدار تویســرکان نیز با اشــاره بــه اینکه 
شهرســتان تویســرکان در زمینــه پیشــگیری و 
تقابل آگاهانه و هدفمند با شــیوع ویروس کرونا 
از شهرســتان های ممتاز اســتان همدان به شمار 
می رود گفــت: از همــان ابتدای شــیوع ویروس 

کرونا، تدابیر الزم اجرایی برای جلوگیری از شیوع 
گســترده این ویروس و تأمیــن ملزومات مورد 
نیاز ماننــد مواد ضــد عفونی کننده و ماســک در 

تویسرکان اندیشیده و انجام شد.
ســید رســول حســینی افزود: اگر بازه زمانی 
ابتدای اسفندماه تا کنون یعنی از آغاز شیوع کرونا 
تا اکنــون را مالک ارزیابی قرار دهیم، تویســرکان 
نه تنهــا در وضعیت قرمــز قرار نمی گیــرد بلکه از 

شهرستان های موفق و پیشرو در مدیریت کرونا در 
استان همدان به حساب می آید.

وی تصریح کرد: در عین حــال ظرف دو هفته 
اخیر به علت بــی احتیاطی و اقدام به ســفر غیر 
ضروری، ســه مورد مثبت ابتال به کرونا در یکی از 
روستاهای شهرستان تویسرکان ثبت شد و مالک 
دانشگاه علوم پزشــکی برای قرار دادن تویسرکان 
در فهرســت وضعیت قرمز کرونایی بازه زمانی دو 

هفته اخیر است.
حسینی ابراز کرد: از همان ابتدای شیوع کرونا، 
ضد عفونــی معابــر و مکان های عمومی توســط 
دســتگاه های اجرایی مرتبــط و نیروهای مردمی 
و جهادی، شناســایی ســه هزار خانواده نیازمند و 
توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی در میان آنها 
و کنترل مبادی ورودی شــهر تویسرکان در دستور 

کار قرار گرفت.
به نقــل از ایرنا، وی خاطر نشــان کــرد: ورود 
قرارگاه مواســات با ریاســت امام جمعه و دبیری 
سپاه ناحیه تویســرکان و خیران نیک اندیش به 
منظــور تأمین تجهیــزات و ملزومات بهداشــتی، 
درمانی و معیشــتی بیش از پیش موجب شد تا 
تویســرکان از شهرستان های پیشــرو در مقابله با 

گسترش ویروس کرونا باشد.

شهرستان



رونوشت آگهی حصر وراثت
 م.الف 74
آآقای سعید رضایی دارای شناسنامه شماره 68۳5  به شرح دادخواست به کالسه 
111/۳5/49ش از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ملیحه سوری به شناسنامه شماره 49 در تاریخ 97/۲/19 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر است 
به:   1. متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفیه.   
۲. علی رضایی فرزند محمداسماعیل، به شماره شناسنامه 6۲15، صادره از بهار، 
متولد 1۳۳1، فرزند ذکور متوفیه   ۳. حبیب اله رضایی فرزند محمداســماعیل، 
به شــماره شناسنامه 470۳، صادره از بهار، متولد 1۳40، فرزند ذکور متوفیه  4. 
فرشته رضایی فرزند محمداسماعیل، به شماره شناسنامه 7967، صادره از بهار، 
متولد 1۳58، فرزند اناث متوفیه  5. منیژه رضایی فرزند محمداسماعیل، به شماره 
شناسنامه 6۲16، صادره از بهار، متولد 1۳46، فرزند اناث متوفیه  6. مهین رضایی 
فرزند محمداسماعیل، به شماره شناسنامه 40507۳8805، صادره از بهار، متولد 
1۳۳9، فرزند اناث متوفیه  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
شعبه 111 شورای حل اختالف صالح آباد 0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1              081 - 38282939

سازمان آگهــی های روزنامـــه هگمتـــانه 

مناسب تریـن تعرفه های تبلیغاتــــی

دقیق تریـن گستـــره توزیع استانــــی

آگهی ابالغ اجرائیه
قرارداد بانکی پرونده اجرایی شماره 139804026781000769

 م.الف ۳0
بدین وسیله به خانم ها: 1. اشرف میرزاجانی، نام پدر ذبیح اله، تاریخ تولد 1۳50/06/01، شماره ملی 0۳8576۳8۳۲، شماره شناسنامه ۲ و ۲. 
فاطمه فیضی، نام پدر محمدرضا، تاریخ تولد 1۳55/06/0۲، شماره ملی ۳9۳1155919 ابالغ می شود که بانک کشاورزی، شعبه مرکزی مالیر 
به اســتناد قرارداد بانکی شماره 7۲790805۲-1۳9۳/09/18 جهت وصول مبلغ 79.907.500 ریال به عنوان اصل طلب، مبلغ 5.440.000 
ریال به عنوان ســود، مبلغ 5۳.۲97.119 ریال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه و موضوع الزم االجرا 1۳8.644.619 ریال به انضمام خسارت 
تأخیر روزانه به مبلغ ۲6.6۳6 ریال از تاریخ 1۳98/08/۲9 تا روز تسویه کامل بدهی، طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 98008۲0 در این اجرا تشکیل شده و طبق گزارش اداره پست مالیر، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،  نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی 

جریان خواهد یافت.
پری الوندی - مسؤول واحد اجرای اسناد رسمی مالیر تاریخ انتشار : 99/2/20

5  شنبه  2۰ ارديبهشت 1399    15 رمضان 1441   9 می  2۰2۰  شماره 4513

دمای هوا افزایش می یابد
هگمتانه، گروه خبر همدان: کارشناس اداره کل 
هواشناسی همدان گفت: هیچ ســامانه بارشی در 
آسمان همدان فعال نیســت و به دنبال آن دمای 

هوای بیشتر نقاط این استان افزایش می یابد.
به گزارش هگمتانه، محمدحسن باقری شکیب 
افزود: بر اســاس بررسی نقشــه های ماهواره ای، 
آسمان بیشتر نقاط استان امروز، صاف تا قسمتی 
ابری، همــراه با غبار محلــی و وزش بــاد مالیم 

پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد: سامانه بارشــی به طور کامل از 
آســمان همدان خارج شده اســت و در بعدازظهر 
امروز یک سامانه بســیار ضعیف وارد این استان 

شده و به سرعت از آن خارج می شود.
باقری شکیب عنوان کرد: از امروز دمای هوای 
این استان روزانه به صورت میانگین بین 2 تا چهار 

درجه سانتی گراد افزایش می یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: در 
24 ساعت گذشــته نهاوند با 25 درجه سانتی گراد 
باالی صفــر گرم تریــن و گل تپه با هشــت درجه 
ســانتی گراد باالی صفــر، خنک ترین شــهرهای 
استان بوده اند. وی عنوان کرد: کمینه دمای هوای 
همدان 16 درجه ســانتی گراد باالی صفر و دمای 
بیشینه هوای این شــهر نیز 24 درجه سانتی گراد 

باالی صفر به ثبت رسیده است.

کمک 658 میلیون ریالی 
خیران سالمت به بیماران 

سخت درمان همدان
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مســؤول امور 
مشــارکت های مردمی و مددکاری مجمع خیرین 
ســالمت همدان از کمک 658 میلیــون ریالی به 

بیماران سخت درمان همدان خبر داد.
به گــزارش هگمتانــه، حمید شــاکری صفت 
از برگزاری یک صد و هشــتاد و هشتمین جلسه 
امور مددکاری مجمع خیرین سالمت همدان خبر 
داد و اظهار کرد: در این جلســه پرونده 14 بیمار 

بررسی شد.
وی با اشاره به مساعدت بالعوض 282 میلیون 
و 800 هزار ریالی مجمع خیرین سالمت همدان به 
بیماران افزود: 170 میلیون ریال وام قرض الحسنه 

در اختیار بیماران قرار می گیرد.
وی با بیــان اینکه 205 میلیــون و 392 هزار و 
840 ریال از سایر مراکز برای این بیماران تخفیف 
گرفته شد خاطرنشان کرد: در این جلسه تصویب 
شد هفت بیمار زیرپوشــش طرح سخاوت و سه 

بیمار نیز زیر پوشش »طرح مهربانی« قرار گیرند.
وی با اشــاره به اینکه در مجموع 658 میلیون 
و 192 هــزار و 840 ریال به بیماران ســخت درمان 
مســاعدت شــد خاطرنشــان کرد: بیماران گروه 
هــدف مجمع خیرین ســالمت همــدان بیماران 
سخت درمان مبتال به ســرطان نیازمند بزرگسال، 
کودکان ناشنوا و کم شــنوا، کودکان دارای بیماری 
قلبی، کودکان دارای اختالل رشــد، کودکان دارای 
بیماری حاد چشمی و کودکان دارای شکاف لب و 

کام نیازمند هستند.
شــاکری صفت در پایان ســخنانش بــا بیان 
اینکه این اقدام خیر در نــزد خداوند منان بی اجر 
نخواهد ماند افزود: خیــران می توانند کمک های 
خود را به شماره کارت 6037991199528096 واریز 
کنند یا بــرای راهنمایی با شــماره 38278084 و 

38278083 تماس بگیرند.

خبــــر

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان خبر داد:
تمدید مهلت ارسال فهرست 

معامالت زمستان 98 و بهار 99

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل امور 
مالیاتی اســتان همدان از تمدید مهلت ارســال 
فهرســت معامالت فصلی دوره زمستان 98 و بهار 
99 اشخاص مشــمول، به ترتیب تا 15 تیرماه و 15 

مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد دلشــادی افزود: 
با عنایت به پیشــنهاد رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی کشــور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مبنی بر تمدید مهلت ارســال فهرست معامالت 
فصلــی دوره زمســتان 98 و بهار 99 اشــخاص 
مشمول، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت 
طرح فاصله گذاری و همچنیــن لزوم حمایت از 
فعــاالن اقتصادی در این شــرایط خاص، عنوان 
کرد: پیشــنهاد ســازمان امور مالیاتی کشــور در 
نهایت مورد موافقت فرهاد دژپســند، وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی قرار گرفــت و جهت اجرا به 

این سازمان ابالغ شده است.
محمد دلشــادی تصریــح کرد، بــه موجب 
مفاد ماده 10 آیین نامــه اجرایی موضوع تبصره 
3 ماده 169 اصالحی مصوب 31 تیر ســال 94، 
اشــخاص مشمول ارســال فهرســت معامالت 
مکلفند فهرســت معامالت خود را در مقاطع سه 
ماهه ) فصلی( تهیــه و تا یک ماه و نیم پس از 
پایان هر فصل به صــورت الکترونیکی از طریق 
درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور برای 

سامانه معامالت ارسال کنند.

رئیس اتحادیه قنادان همدان:
اشتغال 5 هزار کارگر همدانی 

در زمینه
 پخت و توزیع شیرینی

گزارشی از کارگاه های زیرزمینی نداشتیم
هگمتانه، گــروه خبر همــدان: رئیس اتحادیه 
قنادان همدان از اشتغال 5 هزار کارگر همدانی در 

زمینه  پخت و توزیع شیرینی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد ارغوان با بیان اینکه 
در ســال های گذشته شــاهد فعالیت کارگاه های 
غیرمجاز تولید زولبیا و بامیه بودیم، گفت: امسال 
هیچ گزارشــی از فعالیــت این گونــه کارگاه های 

زیرزمینی گزارش نشده است.
وی اظهــار کــرد: با توجــه به شــیوع کرونا 
و اهمیت رعایــت مــوارد بهداشــتی از تمامی 
قنادی هــا و واحدهای عرضــه زولبیــا و بامیه 
خواسته ایم این نوع شیرینی را در کارگاه بسته 

بندی کرده و به مشتریان ارائه کنند.
وی با بیــان اینکه 5 هــزار کارگــر در زمینه 
پخت و توزیع انواع شیرینی در همدان فعالیت 
می کنند، ابــراز کرد: بازرســان اصنــاف و اداره 
بهداشــت به صــورت روزانه بر بهداشــت فردی 
کارگــران و بهداشــت محیــط کارگاه و قنــادی 

نظارت می کنند.
اتحادیه قنــادان همــدان قیمت  رئیــس 
شــیرینی  در  را  بامیــه  و  زولبیــا  هرکیلــو 
فروشــی های درجه یک 21 هــزار تومان و در 
قنادی هــای درجــه دو 19 هزار تومــان اعالم 

کرد.
ارغوان بــا تأکیــد بر اینکــه امســال بازار 
فــروش زولبیــا و بامیه پــر رونق تر از ســال 
گذشــته اســت، اظهار کرد: قنــادان به صورت 
خودجــوش تخفیف هــای هــزار تــا دو هزار 
تومانــی را در ازای هــر کیلــو شــیرینی بــه 

ارائه می کنند. مشتریان 
وی به قیمت هــر کیلو کماج در بازار اشــاره 
کرد و گفــت: قیمت این نوع شــیرینی بین 14 
تــا 20 هزار تومان اســت. قیمت ها بــا توجه به 
نوع موادی که در تهیه کماج اســتفاده می شود 

متفاوت است.
رئیــس اتحادیه قنــادان همدان از شــدت 
نظارت بــر رعایت بهداشــت فــردی کارگران و 
محیــط قنادی ها خبر داد و ابراز کرد: بازرســان 
اتحادیه، اتاق اصناف، اداره بهداشــت و سازمان 
صمت به شکل روزانه وضعیت تمام قنادی ها را 

رصد می کنند.
ارغوان با تأکید بر اینکه مردم شــیرینی مورد 
نیاز خود را از قنادی های مجــوزدار و معتبر تهیه 
کنند، گفــت: شــهروندان در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف و عدم رعایت موارد بهداشــتی از 
سوی قنادی ها، شکایت خود را به سامانه 124 

اعالم کنند.

خبــر

به مناسبت میالد باسعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع(

رزمایش کمک مؤمنانه در حسینیه سیدالشهدا)ع( 
باغ بهشت همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: به مناســبت میالد 
باسعادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی)ع( 
رزمایش کمک مؤمنانــه اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان همدان روز پنجشــنبه با حضور نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه همدان و تنی 
چند از مدیران استان در حسینیه سیدالشهدا)ع( 

آرامستان باغ بهشت همدان برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه، رزمایش کمــک مؤمنانه 
اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان همدان با 
حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
همدان و تنی چند از مدیران اســتان در حسینیه 

سیدالشهدا)ع( آرامستان همدان برگزار شد.

در این مرحله از رزمایش کمــک مؤمنانه اداره 
اوقاف و امور خیریه 5 هزار بســته معیشــتی که 
توسط واقفان خیر اندیش تأمین شده است بین 

نیازمندان توزیع شد.
گفتنی اســت تاکنون با همت واقفان توســط 
اوقاف و امــور خیریه 10 یک هزار بســته حمایتی 
بین نیازمندان توزیع شــده اســت و 800 دســت 
لباس، دستکش و ماسک مخصوص بیمارستانی 
و 3 هزار و 700 لیتر محلول ضد عفونی از این محل 
در اختیار شبکه درمانی قرار گرفته است و همچنان 
طبخ و توزیع غذای گرم و نان در دســتور کار این 

اداره قرار دارد.

شهرداریهمدانصاحبدرمانگاهتخصصیمیشود
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
همدان گفت: امسال نخســتین درمانگاه تخصصی 
مدیریت شهری در زمینی به وســعت یک هزار متر 
و زیربنایــی به مســاحت 800 مترمربــع راه اندازی 

می شود.
به گزارش هگمتانه، مهــران حاجیان اظهار کرد: 
این درمانگاه در راســتای رفاه کارکنان شــهرداری 
همدان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 

ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: ساختمان این درمانگاه واقع در 
میدان شــاهد همدان و به ارزش 20 میلیارد تومان 

آماده تجهیز و راه اندازی است.
حاجیان با استقبال از مشارکت بخش خصوصی 
در راه اندازی این درمانــگاه تخصصی گفت: بخش 
خصوصی می تواند برای سرمایه گذاری در راه اندازی 
این مرکز درمانی با شهرداری مشارکت داشته باشد.

وی خاطرنشــان کرد: امــور درمانــی کارکنان 

شــهرداری یکــی از دغدغه های اصلــی مدیریت 
شــهری اســت و با ایجاد این درمانــگاه کارکنان 
می توانند بــه صورت رایگان از خدمــات الزم بهره 

مند شوند.
و  ســرمایه گذاری  ســازمان  مدیرعامــل 
مشارکت های مردمی شهرداری همدان یادآور شد: 
کارکنان شــهرداری و خانواده آنها جمعیتی افزون 
بر 10 هزار نفر را تشــکیل می دهند و ایجاد درمانگاه 

تخصصی ویژه این قشر ضروری بود.

وی افزود: در راستای ایجاد درمانگاه تخصصی 
مدیریت شــهری حمیدرضا حاجی بابایی نماینده 
مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی، 
مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، مدیریت 
شهری و شــورای اسالمی شــهر همدان پیگیری و 

حمایت الزم را داشته اند.
حاجیــان اظهار کــرد: این درمانگاه تابســتان 
امســال با تجهیز و اخذ مجوزهای الزم شروع به 

کار خواهد کرد.

تولید ادوات کشاورزی در روستای سبزآباد همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرماندار همدان از 4 
روستای باغچه، آقداش، گورگز و به خصوص کارگاه 
تولید ادوات کشــاورزی روستای ســبز آباد بخش 

مرکزی همدان بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه، حســین افشاری از کارگاه 
تولید ادوات کشاورزی روســتای سبز آباد بخش 
مرکزی همــدان بازدید کــرد و افزود: بــه عنوان 
مصــداق عینــی و عملی جهــش تولیــد چنین 
گارگاه هایــی می تواند در روســتاهای کم جمعیت 
نیز شکل گیرد و اشتغال جوانان روستا را به دنبال 

داشته باشد.
در ایــن بازدید فرمانــدار همــدان از نزدیک در 
جریان روند بهسازی چهار روســتای همدان قرار 
گرفت و مسائل و مشکالت روستا و روستاییان را 

مورد بررسی قرار داد.
افشــاری در روســتای 70 خانــواری باغچه با 
بیان اینکه رســیدن گاز به روستا ها موجب پویایی 
روستا شده است افزود: دهیاری نسبت به تکمیل 

آسفالت معابر زیرسازی شده روستا اقدام کند.
وی در بازدید از روستای آقداش ضمن شنیدن 

مشکالت اهالی عنوان کرد: طرح توسعه و بهسازی 
روســتا باید با رعایت همه جوانب ایمنی ســازه و 

مخاطرات احتمالی طبیعی صورت پذیرد.
فرماندار همدان در ادامــه از کارگاه تولید ادوات 
کشاورزی روستای سبز آباد بخش مرکزی همدان 
بازدید کــرد و افزود: بــه عنوان مصــداق عینی و 
عملی جهش تولید چنین گارگاه هایی می تواند در 
روستاهای کم جمعیت نیز شــکل گیرد و اشتغال 

جوانان روستا را به دنبال داشته باشد.
وی ادامــه داد: تولیــد داخلی و صفــر تا صد 
ادوات کشاورزی و کمباین با ظرفیت 12 تا 16 عدد 
در سال نشــان از توانایی بی بدیل این صنعتگران 

است.
افشــاری با تأکید بر رفع موانع عرضه تولیدات 
این کارگاه خاطرنشان کرد: مدیر جوان این کارگاه 
تولیدی بدون اخذ تسهیالت اقدام به تولید ادوات 

کشاورزی پیشرفته در روستا کرده است.
وی در پایــان با حضــور در روســتای گورگز در 
جریان اختالف حقوقی مراتع اراضی روســتاییان 

گورگز و مهبار قرار گرفت.

خبر همدان

اطالع رسانی صحیح برای جلوگیری از 
نگرانی های کاذب پیرامون کرونا

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیرکل 
سیاسی و انتخابات اســتانداری همدان گفت: 
باید با اطالع رســانی صحیح و به موقع از بعضی 
نگرانی هــای کاذب پیرامون بیمــاری کرونا در 

جامعه جلوگیری کرد.
به گــزارش هگمتانه، ابوالقاســم الماســی 
بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کمیته اطالع رسانی 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا در همدان گفت: 
موضــوع اطالع رســانی در زمینه پیشــگیری، 
کنترل و مقابله با کرونا جدی تر از گذشــته باید 

مورد توجه باشد.
مدیرکل سیاســی و انتخابات اســتانداری 
همدان عنوان کرد: حوزه فرهنگ و هنر به دلیل 
تأثیرگــذاری قابل توجــه در جامعــه می تواند 
با تدوین برنامه های کاربردی ســتاد اســتانی 

مقابله با کرونا را کمک کند.
الماسی گفت: باید با اطالع رسانی صحیح و 
به موقع از بعضی نگرانی هــای کاذب در جامعه 

جلوگیری شود.
مشــاور اســتاندار و مدیــر روابــط عمومی 
استانداری همدان نیز بر ضرورت ارتباط بیشتر 
مدیران با رســانه ها در شــرایط خــاص فعلی 

شیوع کرونا تأکید کرد.
اســدهللا ربانی مهر بــا بیان اینکــه ارتباط و 
تعامل بــا رســانه های رســمی و دارای مجوز 
در اولویــت اطــالع رســانی اســت، گفــت: با 
برنامه ریزی درســت بایــد از فرصــت فضای 

مجازی برای اطالع رسانی استفاده شود.
وی اضافه کرد: اطالع رسانی برای پیشگیری، 
کنترل و مقابله با کرونا باید همچون گذشــته تا 

شکست کرونا ادامه پیدا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
همــدان نیز گفــت: اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان در ایام قرنطینه برنامه های 
مدونی چون نمایشــگاه، برگزاری کنســرت و 
حافظ خوانی مجــازی و همچنین جشــنواره و 
مسابقات مختلفی در حوزه اســتندآپ، طنز و 
موســیقی برای خانواده ها برای پرکردن اوقات 

فراغت پیش بینی کرده است.
احمدرضــا احســانی گفــت: بــا توجه به 
فضیلت های واالی شــب قدر، رســانه ها باید 
برنامه های شــب قدر را به خوبی برای مردم 
اطالع رسانی کنند تا از فضیلت شب های قدر 

بهره مند شوند.

برگزاری مالقات عمومی شهردار همدان
 در روز تعطیل

هگمتانه، گروه خبر همدان: جلســه مالقات 
عمومی شهردار همدان روز گذشته برگزار شد.

به گــزارش هگمتانه، دیروز جلســه مالقات 
عمومی شهردار همدان به اتفاق مدیر منطقه دو 
با شهروندان و مراجعه کنندگان همراه با رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
این جلســه با هدف تکریم اربــاب رجوع و 
به منظور رسیدگی به مســائل و حل مشکالت 

شهروندان صورت گرفت.
بر اســاس این گزارش، مراجعــه کنندگان 

بــا رعایت کامــل فاصلــه گــذاری اجتماعی و 
دستورالعمل های بهداشتی در شهرداری منطقه 
دو همــدان حضور یافتنــد و درخواســت ها و 
مطالبات خود در حوزه های مختلف شهری را با 

شهردار و مدیر منطقه در میان  گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی منطقه دو شــهرداری 
همدان، در ادامه این دیدار عباس صوفی شهردار 
همدان ضمن بررســی درخواســت ها و مطالبات 
شهروندان، دستورات الزم جهت بررسی و رسیدگی 
به مسائل و درخواست های شهروندان را صادر کرد.
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هیات های ورزشی در انتظار 
پرداختی مالی دستگاه ورزش!

برخی هیأت های ورزشــی از ســال گذشته 
بدهی هایــی را بابــت برگــزاری مســابقات و 
برنامه هــای مختلــف داشــته انــد و تاکنون 

نتوانسته اند نسبت به تسویه مالی اقدام کنند.
براین اســاس هیأت های ورزشی در انتظار 
پرداختی مالی دســتگاه ورزش استان هستند 

تا این بدهی ها تسویه شود.
برخی هیأت ها از تابســتان ســال گذشــته 
همچنان بدهکار هستند و تسویه مالی نداشته اند.

استعدادیابی و جذب حامی 
مالی خواسته دستگاه 

ورزش استان از هیأت ها

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همــدان گفت: انتظار مــا از هیأت های 
ورزشی تقویت حوزه استعدادیابی و برنامه ریزی 
برای جذب حامیان مالی بخش خصوصی است.

محسن جهانشــیر در نشســت با برخی از 
هیأت های ورزشــی همدان اظهار کــرد: حوزه 
استعدادیابی در راســتای پرورش و شکوفایی 
نخبه هــای ورزشــی و قــرار گرفتن در ســطح 
قهرمانی و نشــان آوری از اهمیت زیادی برای 
دستگاه ورزش استان برخوردار است که انتظار 

برنامه ریزی هدفمند در این بخش داریم.
راســتای  بیــان کــرد: همچنیــن در  وی 
فعالیت هــای چشــمگیر و حضــور موفق تر در 
میادین ورزشی کشــور نیاز است تا هیأت های 
ورزشی نســبت به جلب و مشــارکت حامیان 
مالی بخــش خصوصــی برنامه ریــزی الزم را 

داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان همــدان با تأکید 
بر اجرای نشســت های تخصصی در راســتای 
بررســی مشــکالت هیأت های ورزشــی این 
استان گفت: ارتقا شــاخص های فنی و عمومی 
رشــته های مختلف ورزشی در راســتای رشد 
و پیشــرفت در حوزه قهرمانی جــزو مهمترین 
اهداف دستگاه ورزش اســتان در سال جاری 

است.
جهانشیر خاطرنشــان کرد: در همین راستا 
میزان ورزشــکاران ســازمان یافته، نشان های 
برون مرزی و کشــوری، دعوت و عضو شدگان 
تیم ملی، برگزاری دوره های مربیگری و داوری، 
مراودات برون مرزی، میزبانی مسابقات ملی و 
بین المللی و تعداد تیم های حاضر در لیگ های 
کشــوری از مهمتریــن شــاخص های ارزیابی 

عملکرد هیأت های ورزشی به شمار می رود.
وی خواســتار ارتباط هیأت های ورزشــی با 
حوزه روابط عمومی شــد و افــزود: نقش های 
اطــالع رســانی در توســعه ورزش قهرمانی و 
همگانی بســیار بــا ارزش اســت و هیأت های 
ورزشــی باید ارتباط مســتمری با حوزه روابط 

عمومی داشته باشند.
جهانشــیر افــزود: رســانه های گروهی در 
شکل دهی و جهت دهی باورها، نگرش و افکار 
جامعه و همچنین ســاخت بستری مناسب در 
عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند و براین 
اساس باید ارتباط دو سویه بین حوزه ورزش و 

رسانه ها تقویت شود.

لغو تمرین گروهی پاسی ها

تمرین گروهی پاســی که که طی دو روز در 
چمن طبیعی حصار برگزار شد، لغو شد.

براساس شرایط فعلی، کادر فنی ترجیح داد 
فعال تمرین بدنســازی تیم بــه صورت گروهی 

انجام نشود و همان تمرین انفرادی ادامه یابد.
طی این 2 روز علی قربانی ســرمربی پاس 
با حضور در همــدان تمرین بازیکنان بومی را به 
مدت 2 روز زیر نظر گرفت و نکات الزم را جهت 

آماده سازی آنان گوشزد کرد.
گفته می شود پاســی ها از ابتدای خردادماه 

رسما تمرینات گروهی را آغاز خواهند کرد.

خبــــــــر

سماوات نرفته بازگشت!
فرامرز ســماوات که چند روز قبــل به دلیل 
مشــکالت مالی هیأت کشــتی نهاوند استعفا 
داده بود، همچنان رئیس این هیأت باقی ماند.

حمیــد یاری رئیس هیأت کشــتی اســتان 
همدان با استعفای فرامرز سماوات مخالفت کرد.

یاری در این خصوص گفت:کشــتی نهاوند 
همواره از قطب های اصلی کشتی استان و غرب 
کشور بوده و به وجود پیشکســوتان و بزرگانی 
چون ســماوات نیازمند اســت و با تمام قدرت 
از همه روســای هیأت های شهرستانی حمایت 

خواهم کرد.

بانوی مالیری سوم شد
اعظم لشــکری بانوی مالیری در مسابقات 
کراس فیت ویژه بانوان باالی 40 ســال کشور 
که به صــورت برخط تحت نظارت فدراســیون 

همگانی برگزار شد، مقام سوم را کسب کرد.
ورزشکاران تهران و خورستان به ترتیب اول 

و دوم شدند.

بدهی میلیونی ورزش 
نهاوند

کانال خبری قهرمانان ورزش نهاوند نوشت: 
شــنیدیم که ورزش نهاونــد 110 میلیون بدهی 
دارد و نیمی از ایــن بدهی به خاطــر پذیرایی 
از میهمــان ورزشــی در شهرســتان و دادن 
گرمکن های ورزشــی و کتانی های گران قیمت 

به افراد خاص بوده است!
همچنین خبر رســید خــودرو اداره ورزش 
شهرستان نهاوند توسط تعمیر گاه توقیف شده 
اســت و به خاطر بدهی باال تحویل اداره ورزش 

داده نمی شود!

چرا بودجه ورزش استان 
صرف کشتی گیران 

غیربومی شود؟
حضــور  پیرامــون  گزارشــی  در  تســنیم 
همدان در لیگ برتر کشــتی کشــور نوشــت: 
صحبت های مدیــرکل ورزش و جوانان همدان 
تأکید بــر اســتفاده از 6 کشــتی گیر غیربومی 
) 3 کشــتی گیر خارجی و 3 کشتی گیر مطرح 
ملی( در تیم همدان اســت؛ همان خطری که 

کارشناسان در مورد آن هشدار داده بودند.
در واقــع 6 وزن از 8 وزن تیــم همــدان را 
کشتی گیران غیر بومی تشکیل می دهند و به غیر 
از 2 کشــتی گیر بومی که در ترکیب ثابت خواهند 
بود، 6 کشــتی گیر بومی دیگر ذخیره محســوب 
می شوند و محال اســت در مسابقات حساسی 
چون لیگ برتر به آنهــا فرصتی برای عرض اندام 
داده شــود؛ بنابراین در چنین شــرایطی پول و 
بودجه استان و شــهر همدان صرف آماده سازی 

کشتی گیران خارجی و غیربومی می شود.

شورای عالی نظارت بر 
اصل 44 نحوه واگذاری 
استقالل و پرسپولیس 

را اعالم کرد
هگمتانه، گروه ورزش: شورای عالی نظارت 
بر اصل 44 پیشــنهاد خود را برای واگذاری دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس مطرح کرد.
در شرایطی که وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد 
که تا نیمه اول امسال کار واگذاری این 2 باشگاه به 
بخش مهیا خواهد شد شورای عالی نظارت بر اصل 

44 شرایط این واگذاری را اعالم کرد.
طبق پیشنهاد شــورای نظارت بر اصل 44، 
10 درصــد از ســهام باشــگاه های اســتقالل و 
پرسپولیس برای کشــف قیمت در بورس و 50 
درصد به شرکت های ســهامی عام با حداقل 10 
هزار ســهامدار و 40 درصد دیگر به تعاونی های 

سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می شود.
به این ترتیب و با شــرایط فعلی استقالل و 
پرسپولیس باید در ســال جاری به بخش های 

اشاره شده واگذار شوند.

خداحافظی ناگهانی و مجازی 
قهرمان وزنه برداری

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیــس هیــأت 
وزنه برداری آذربایجان غربی با خداحافظی علی 

میری مخالفت کرد.
علی میری، ملی پوش 25 ساله وزنه برداری 
ایران که نشــان نقره مســابقات قهرمانی 2019 
جهان در تایلند، نشــان نقره مســابقات 2019 
آســیا و نقره 2015 جوانان جهــان را در کارنامه 
دارد، با انتشار پستی در صفحه شخصی اش از 

دنیای وزنه برداری خداحافظی کرد.
میری در این پیام، بی توجهی مســؤوالن را 
عامل اصلی خداحافظــی اش بیان کرده، ضمن 

اینکه از ترک شهر خود خبر داده است.

خارج از گود

ورزش

صعودهندبالهمدانازقعررتبهبندیفدراسیون
هگمتانه، گروه ورزش: موفقیــت  ماه های اخیر 
هندبال همدان در سطوح ملی باعث شد تا این استان 
از قعر رتبه بندی ارزیابی عملکرد اســتانی فدراسیون 

خارج و در جمع برترین ها قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تغییر و تحول صورت 
گرفته در هندبال همدان و روی کارآمدن یک شهردار 
این تصور را در اذهان ورزش دوســتان ایجاد کرد که 
بازهم شاهد مدیریت پروازی در یک رشته ورزشی 

خواهند بود.
ورزش هندبال همدان جزو رشــته هایی اســت 
که طی یک دهــه اخیر با تغییرات فــراوان در حوزه 
مسوولیتی مواجه بود و همین مساله منجر به سقوط 

این شهر در رتبه کشوری شد.
هندبال همدان پس از بیماری حمید کرم بیگی 
که همواره از وی به عنوان پدر ورزش هندبال استان 
همدان یاد می شود، نتوانســت جان دوباره بگیرد و 
فوت وی شوک بزرگی برای ورزشــکاران این رشته 

بود.
هندبال همدان پس از بیماری حمید کرم بیگی 
که همواره از وی به عنوان پدر ورزش هندبال استان 
همدان یاد می شود، نتوانســت جان دوباره بگیرد و 
فوت وی شوک بزرگی برای ورزشــکاران این رشته 

بود.
با این حال مهدی اسفندیاری صالح شهردار یکی 
از شهرهای اســتان همدان که از ورزشکاران هندبال 
بود، بــه دعوت اعضــای هیأت پذیرفت تا ســکان 

هدایت این رشته ورزشی را در دست بگیرد.
حضور وی ایــن نگرانی را ایجاد کــرد که به دلیل 
مشــغله کاری امکان توجه الزم به مشــکالت این 
ورزش میسر نشــود اما او در کنار همراهان خود در 
هیأت توانســت مســیر موفقیت هندبال همدان را 

هموار سازد.
اســفندیاری مردادماه ســال گذشــته ســکان 
ریاســت هیأت هندبال همدان را برعهده گرفت و در 
چند ماه با میزبانی اردوهای تیم ملــی در رده پایه، 
رایزنی در حضور استعدادهای هندبال استان در تیم 

ملی، حضور در لیگ یک کشــور و دوره های مختلف 
آموزشی، اقدام های چشــمگیری را به مرحله اجرا 

گذاشت.
اجرای این برنامه ها باعث شد تا هندبال همدان 
از وضعیت قرمز در رده های کشــوری خارج شود و 

امروزه جزو مدعیان به شمار می رود.
هندبال همدان در رشته سالنی و ساحلی همواره 
افتخارات ارزنده در کشــور داشته اســت و همین 
مساله نیز باعث شد تا انتظار فدراسیون از این استان 

در دوره مدیریت اسفندیاری باال باشد.
معاون توســعه ورزش اســتان همــدان نیز در 
این باره گفت: خوشــبختانه هندبال استان یکی از 

ی  ت هــا پویا و فعال است هیأ
تمــام  در  ن ها و  شهرســتا
ئیــس  هیأت دارد.ر
س  قهرمانی با بیان عبــا
هندبال  ن اینکه  ا همــد

توانسته نفرات خوبی را در سطح کشور معرفی کند و 
این موفقیت مرهون چهره های شاخص و موفق در 
هیأت هندبال استان اســت، گفت: در بحث المپیاد 
اســتعداد های برتر حضــور هیأت هندبــال در این 

مسابقات نمره قابل قبولی داشت.
وی اضافه کــرد: برنامه ریــزی هدفمند هندبال 
همدان به ویژه در رده های سنی پایه دستاوردهای 
موفقی را همراه داشته است ضمن اینکه در بخش 
بانوان نیز سال گذشته شاهد درخشش این قشر در 

سطح کشور بودیم.
*صعود پانزده پله ای در رتبه بندی فدراسیون

رئیس هیــأت هندبــال همــدان با اشــاره به 
موفقیت کسب شــده توسط این اســتان در رتبه 

بنــدی فدراســیون گفــت: 
با تــالش مجموعه هیــأت در اســتان و 
شهرســتان ها توانســتیم پانزده پلــه در رده بندی 

فدراسیون صعود کنیم.
مهدی اســفندیاری صالح افزود: استان همدان 
در رتبه بندی سال 97 فدراســیون در رده بیست و 
پنجم قرار داشت اما در ارزیابی جدید توانستیم به 

رتبه دهم ارتقا پیدا کنیم.
اســتان همدان در رتبــه بندی ســال 97 
فدراسیون در رده بیســت و پنجم قرار داشت 
اما در ارزیابی جدید توانســت به رتبه دهم 

ارتقا پیدا کند.
وی بیــان کــرد: ایــن ارتقــا 
پانزده پلــه ای موفقیتی بزرگ 
بــرای ورزش همدان بــه ویژه 

رشته هندبال به شمار می رود که نشــان از تالش و 
برنامه ریزی خوب هیأت استان و شهرستان ها است.

اســفندیاری بــا تأکید بــر نقش مهــم بانوان 
هندبالیســت همدان در کســب این افتخار گفت: 
هندبال بانوان استان همدان سال گذشته درخشش 
خیره کننده یی در کشور داشت به طوری که موجب 

تمجید فدراسیون و دستگاه ورزش استان شد.
*دستاوردهای رنگارنگ هندبال همدان

رئیس هیــأت هندبــال همــدان با اشــاره به 
موفقیت های این اســتان در مسابقات منطقه ای و 
کشوری گفت: کسب ســه مقام قهرمانی در هرسه 
رده تیم دختران مالیر و نیز عنوان های دوم و سوم 
تیم نونهاالن قــروه و همدان در مســابقات منطقه 

غرب کشور جزو این موفقیت ها بود.
اســفندیاری افزود: قهرمانی نونهــاالن مالیر در 
کشــور، نایب قهرمانی دختران مالیر در مســابقات 
قهرمانی کشــور، حضور تیم های مــردان همدان و 
بانوان مالیــر در لیگ یک کشــور و حضور امیدهای 
بانوان در قهرمانی کشور نیز جزو فعالیت های صورت 

گرفته هیأت هندبال استان در سال گذشته بود.
وی، قهرمانــی تیــم هندبال ســاحلی قروه در 
جام نکوداشــت اصفهان، درخشــش در مسابقات 
اســتعدادهای برتر کشــور، دعــوت از 22 بازیکن 
همدانی به اردوهای تیم ملی را از دیگر عوامل ارتقا 
همدان در رتبه بندی فدراسیون در بین استان های 

کشور دانست.
رئیس هیأت هندبال همدان با اشــاره به اینکه 
ظرفیت های خوبــی در میزبانی های ملــی داریم، 
گفت: سال گذشــته میزبان اردوی تیم ملی جهت 
حضور در مســابقات 2020 آســیا به میزبانی قروه 
درگزین بودیم ضمن اینکــه 2 دوره میزبانی غرب 

کشور را در این شهرستان و مالیر داشته ایم.
وی ابراز امیدواری کرد: در ســال جدید رونق 
و توســعه هر چه بیشــتر این رشــته ورزشی که 
ظرفیت های بســیار خوب و ورزشــکاران مستعد 

در تمام رده های سنی را دارد، شاهد باشیم.

شفاف سازی رئیس هیأت کشتی همدان از ابهامات تیمداری!
جذب حامی مالی شرط حضور در لیگ برتر

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت کشتی استان 
همدان، گفت:کشــتی همدان در صورت جذب حامی 

مالی در لیگ برتر حاضر می شود.
جلســه هیأت کشــتی اســتان همدان با حضور 
رئیس هیأت کشتی اســتان و شهرستان های تابعه 
پیرامون بررســی عملکرد هیأت در ســال گذشته و 

تعریف نقشه راه برای سال جاری برگزار شد.
در این جلســه حمیدرضا یاری ضمــن تقدیر از 
زحمات یک ساله روسای هیأت ها، مربیان، کادر فنی، 
دبیران و قهرمانان اســتان همدان در رشــته کشتی، 
گفت: از نقدهای سازنده در خصوص عملکرد کشتی 
اســتان باهدف ارتقاء هرچه بیشــتر و بهتر کشتی 

استقبال و استفاده می کنیم.
وی ضمن تقدیر از آقایان مخزنی و مؤذن، گفت: 

از این عزیزان جهت همکاری در کمیته فنی اســتان 
دعوت به کار می کنیــم چراکه کســب توفیق در هر 

زمینه ای نیازمند خرد جمعی است.
رئیس هیأت کشتی اســتان همدان بابیان اینکه 
الزمه حضور در لیــگ برتر جذب حامــی مالی برای 
قبول تمام و کمال امورات اســت، گفــت: در صورت 
وجود حامی مالی در لیگ شــرکت می کنیم چراکه 

نمی خواهم هیأت زیر بار بدهی برود.
وی افــزود: در لیــگ پایــه بــا بهره گیــری از 

کشتی گیران بومی کاردان استان شرکت می کنیم.
یاری تصریح کرد: کمروند اگر در قهرمانی کشــور 
اول بشود 90 درصد راه را رفته و تا موفقیت راه زیادی 

پیش رو ندارد.
وی در پایــان ضمــن قدردانــی از حمایت های 

استاندار همدان در حوزه کشــتی و همچنین توجه 
جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان 
و عزم وی برای تشکیل تیم بومی کشتی استان با 
بهره گیری از توان کشــتی گیران صاحب نام استان، 
گفت: امیدواریم این همدلی و حمایت ها روزبه روز 
موجبــات موفقیت کشــتی اســتان را فراهم کند 
همچنان که طی یک سال گذشــته جایگاه کشتی 

استان همدان از 28 به 5 کشور آمده است.
در ادامه مســعود مصطفــی جوکار بابیــان اینکه 
شــرکت در لیــگ برتر طــی مشــورت با بــزرگان 
برنامه ریزی شده است، گفت: اردوها و مسابقات زیر 
نظر کمیته فنی برگزار می شود من هم تحت نظر این 

کمیته هستم.
وی بابیان اینکــه باید مراقبت از کشــتی گیران 

صورت گیرد تا ناآگاهانه از داروهای غیرمجاز استفاده 
نکنند، تصریح کرد: جریمه دوپینگ سنگین است لذا 
باید در این زمینه آگاهی الزم به کشــتی گیران ارائه 

شود.
علیرضا مخزنی پیشکسوت کشتی نیز با تأکید بر 
لزوم بهره گیری از استفاده از فّناوری روز جهت تحلیل 
و بررســی مســابقات، گفت: لیگ های داخلــی را با 

استان های صاحب کشتی مشترک کنیم.
وی بابیان اینکه لیگ برتر را بــا تیم بومی بدون 
توجه به نتیجه برای پیشرفت کشتی استان شرکت 
کنیم، گفت: تمرکز هیأت باید روی سنین نوجوانان و 

جوانان باشد.
مخزنــی تصریح کرد: اگــر کرونا نبــود در رده 

سنی نوجوانان و جوانان  روی سکو بودیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال:

زمان برگزاری انتخابات مشخص شده است
اعضای مجمع افزایش خواهد یافت

هگمتانــه، گــروه ورزش: دبیرکل فدراســیون 
فوتبال می گوید در نقشــه راه ارســال شده از سوی 
فیفا، زمان بندی اصالح اساســنامه و انتخابات این 

فدراسیون مشخص شده است.
مهــدی محمدنبی دربــاره به تأیید رســیدن 
برنامــه زمانبندی رونــد اصالح اســاس نامه و 
برگــزاری انتخابات فدراســیون فوتبال توســط 
فیفا گفت: 18 فروردین ایــن جدول زمانبندی به 
تأیید هیأت رئیسه رســید و 20 فروردین به فیفا 
ارسال شــد. فدراســیون جهانی فوتبال در تاریخ 
4 اردیبهشت نقشــه راه و جدول زمانبندی ای را 
برای ما فرســتاد که طی این فرآینــد که اصالح 
اساســنامه و برگــزاری انتخابات برگــزار خواهد 
شــد. امیدواریم پس از اصالح اساسنامه، افراد 
باتدبیر و ورزشــی بتوانند در کنار هم فدراسیون 

را مدیریت کنند.
وی دربــاره زمــان برگــزاری مجمــع ایــن 
فدراســیون برای اصــالح اساســنامه و برگزاری 
انتخابات گفت: این تاریخ ها مشــخص است اما 
بــه زودی اطالع رســانی خواهد شــد. این هفته 
جلسه ای در هیأت رئیســه داریم تا پیش نویس 
اساســنامه را مــرور کنیــم. اعالم تاریــخ دقیق 
بســتگی به روند اصالح اساســنامه توسط فیفا و 

اعضای مجمع دارد.
دبیرکل فدراســیون فوتبــال یادآور شــد: این 
روند همانند یک جورچین اســت که تکمیل آن به 
همدیگر ربط دارد. هر چقدر پیش نویس اســاس 
نامه سریع تر به تأیید فیفا برسد، مجمع انتخاباتی 

هم سریع تر برگزار خواهد شد.
نبــی درباره شــائبه افزایــش تعــداد اعضای 

مجمع این فدراســیون به 91 نفر در اســاس نامه 
جدید تأکید کرد: تعداد مشــخص را نمی دانم اما 
اعضای مجمع افزایش خواهد یافت. در دور جدید 
تعدادی از باشگاه ها و بخش های مرتبط با ورزش 

به مجمع اضافه خواهند شد.
وی در گفــت و گــو بــا برنامــه تلویزیونــی 
»ورزش تعطیل نیســت« درباره اظهارات زنوزی، 
مالک تراکتور مبنی بر اینکه بایــد امور فوتبال به 
باشگاه ها سپرده شود، گفت: اعتقاد ما این است 
که نباید در این مجموعه کلونی ایجاد شــود. نوع 
برخورد فدراســیون فوتبال به این قبیل مســائل 
طبق اساسنامه اســتاندارد فیفا است. نمی توانیم 
کفه ترازو را به ســمت گروهی ســنگین تر کنیم. 
قاعدتا باشــگاه ها و مجموعه های دیگر به گونه ای 
سهم خواهند داشت که برای کســی کلونی ایجاد 

نشــود. باید بدانیم که همه یک خانواده هستیم 
و باید بــه گونــه ای در مجمــع برخــورد کنیم که 

اساسنامه تأیید و مجمع انتخاباتی برگزار شود.
نبی همچنین درباره نامه فیفا و ای اف ســی 
به کشــورها عضو برای مشــخص کــردن تاریخ 
برگزاری مسابقات باشــگاهی اظهار کرد: فیفا و 
ای اف سی زمان برگزاری مســابقات را به ستاد 
مقابله با کرونا در هر کشور محول کردند. قاعدتا 
ما بر مبنای دســتورالعمل ها ســتاد مبــارزه با 
کرونا اقدام خواهیم کــرد. در این بخش وزارت 
ورزش و فدراســیون پزشکی ورزشــی در ستاد 
ملی مقابله با کرونا حضور دارند و زمان شــروع 
تمام مســابقات ورزشــی را اعــالم خواهند کرد 
و ســپس هیأت رئیســه ســازمان لیگ درباره 

شروع فوتبال تصمیم گیری می کند.

ادامه سریال بدهکاری مالی تیم های همدانی در لیگ های کشوری
نایب قهرمان وزنه برداری جهان: نور همدان هنوز تسویه نکرده است!

هگمتانه، گروه ورزش: نایب قهرمان وزنه برداری 
جوانان آســیا 2018 اعالم کرد از دو تیم مناطق نفت 
خیز جنوب و نور همدان طلب 8 و 13 میلیونی دارد 

اما این دو تیم هنوز اقدام به تسویه حساب نکرده اند.
محمد حسین رئیسی درباره تسویه نشدن قرار 
دادهای او در لیگ برتر وزنــه برداری بیان کرد: من 
هشت میلیون تومان برای ســال 94 از تیم مناطق 
نفت خیز جنوب و 13 میلیون تومان هم برای سال 
96 از تیم نور همدان طلب دارم امــا هنوز موفق به 
دریافــت پولم نشــده ام. حتی در فدراســیون هم 
شکایت کتبی کرده ام و چندین مرتبه از شهرکرد که 
محل زندگی ام است به فدراسیون رفته ام و پیگیر 

شدم اما فایده ای نداشته است.
او ادامــه داد: آقــای کاظمی نژاد مســؤول تیم 
مناطق نفت خیز جنــوب یکبار آب پاکــی را روی 
دست ما ریخت و گفت شــرکت نفت به شما پول 
نمی دهــد ایــن در حالی بود کــه ما قبــل از ابالغ 
بخشنامه مبنی بر استفاده از نیروهای بومی در تیم 
نفت، قرار داد خود را بســته بودیــم. این اواخر هم 
چند مرتبه به آقای کاظمی نژاد پیام دادم که پیگیر 

پولم باشم اما در جواب پیام من سوال کرد: شما!
نایب قهرمان ســابق جوانان آسیا در مورد طلب 
خود از تیم نور همدان نیز گفت: زمانی که از تیم نور 
همدان آمدند و با ما صحبــت کردند من گفتم ملی 

حفاری 25 میلیون تومان با من قــرداد می بندد و 
آنها چقدرv  پیشنهاد می کنند که پاسخ دادند بین 10 
تا 15 میلیون تومان قرارداد می بندند اما پایان لیگ 
به صورت کامل مبلغ را دریافت خواهم کرد. در پایان 
لیگ وقتی پیگیر پول شدیم 500 هزار تومان بیعانه 
دادند و گفتند کــه بقیه قرارداد تا یــک هفته دیگر 
تسویه می شود اما به من حتی 500 هزار تومان هم 
ندادند. پس از مدتی برخی از نفرات تیم یک تا دو 
میلیون تومان دریافت کردند و رضایت دادند اما من 
این کار را نکردم و تاکنون یــک ریال هم از تیم نور 

همدان دریافت نکرده ام.
رئیسی با ناراحتی از تسویه نشدن قرارداد ها 

تصریح کرد: مــن نمی دانــم کمیتــه انضباطی 
فدراســیون چه کار می کند که تیــم مناطق نفت 
خیز جنوب با وجود تسویه نکردن قراردادها اما 
باز هم اجازه حضور در لیگ را دارد؟ مشکل این 
اســت همه آن افرادی که در کمیته فنی هستند 
در کمیتــه انضباطــی فدراســیون هــم حضور 
دارنــد برای همین اســت کــه ما اصــال جواب 
نمی گیریم. وقتی هم شــکایت می کنیم طوری 
رفتار می کنند انــگار می خواهیم چیزی را به زور 
از آنها بگیریــم در حالی که حقمان اســت. چرا 
نمی توانیم حرف بزنیم و اگر کســی حرفی علیه 

آنها بزند از گردونه خارج می شود؟
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رمضان، تمرینی برای ارتقاء 
اخالق شهروندی

زهرا ذوالفقاری

رمضان که ماهی سراســر برکت و فضیلت است، ماهی 
نمونه برای ارتقاء ســجایای اخالقی، به ویژه رعایت حقوق 

یکدیگر است.
از همین رو ایــن ماه می توانــد تمرینی بــرای ارتقاء 
فرهنگ و اخالق شهروندی در شهر باشد، انسان روزه داری 
که به حرمت ماه رمضان سعی می کند، آشغال های خود را 
به موقع بیرون بگذارد تا باعث زحمت افتادن کسی نشود، 
خودرو خودش را در جایی پارک نمی کنــد که حق الناس 
بر گردنش بیاید، روزه داری که در مصرف آب صرفه جویی 
می کند، فــردی که زباله هــای خود را در کوچــه و خیابان 
نمی ریزد و هوای پاکبان را دارد، راننــده ای که حق تقدم را 
در رانندگی داخل خیابان های شــهر رعایت می کند تا مبادا 
حق کسی بر گردنش باشد، همسایه ای که صدای تلویزیون 
را زیاد نمی کند چون ماه رمضان اســت و همسایه در حال 
استراحت است، و ده ها مورد دیگر همه تمرینی برای ارتقاء 

فرهنگ شهروندی در سایر ماه ها نیز هست.
از همین رو در ماه رمضان می تــوان اخالق و معنویات 
را افزایش داد و نتیجــه اینکه یکی از بــرکات ماه مبارک 

رمضان، تقویت اخالق است.
انســان روزه دار، وقتی که می تواند جلوی خوردنش را 
بگیرد و در برابر تشــنگی و گرســنگی تحمل داشته باشد؛ 
قطعا می تواند غضب خود را فرو خورد. می تواند زبان خود 
را کنترل کند و از گناهانی همچون غیبت، تهمت، دشــنام، 

فحاشی و.... اجتناب نماید.
می تواند در برابر خواســته های ســرکش شــیطان، 
مقاومت نماید. انســان روزه دار در طول مــاه رمضان، با 
بهره گیری از این ماه، می توانــد بر تمام اعضا و جوارح و 

افکارش مسلط شود.

يادداشت شهروندی

اهداف و مزایای ایجاد پل های 
عابرپیاده مکانیزه

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: به نوشته وبگاه پل عابر 
پیاده، اهداف پل های عابرپیاده مکانیزه بدین شرح است:

1-میزان حجم تــردد عابر و ســواره رو رفوژ همچنین 
لحاظ کردن گذرگاه های خطرناک

2- ســرعت باالی اتومبیل ها یکی مهمترین از دالیل 
احداث است.

3- تاریخچه توجه به پل های عابــر پیاده در جهان به 
دوران تولید انبوه اتومبیل و حضور گســترده این وســیله 
نقلیه موتوری در سطح شــهرها بر می گردد. زمانی که به 
دلیل گسترش تمرکز جمعیت در شــهرها و رشد شتابان 
صنعتی شــدن، ازدحام فراوانــی در فعالیت ها و اختالط 
حرکت ســواره و پیاده به ویژه در مراکز شــهرهای بزرگ 
ایجاد شــد و برنامه ریزان و مســووالن امور شهری را به 
چاره جویی جهت جداسازی مســیرهای عابران پیاده از 

اتومبیل ها وادار کرد.
4- عمده ترین دالیل اســتفاده عابران از پل های عابر 
پیاده تأثیر ابعاد هندســی- کالبدی )طراحی هندســی 
مناســب پل، انتخاب نوع باال برنده، وجــود حصار،..( و 

فرهنگی )امنیت،..( بوده است.
5-در حال حاضر، یکی از مالک های اصلی ســاخت 
بســیاری از پل های عابر پیاده به ویژه در شهرهای بزرگ 
کشــور تنها ایجاد فضاهایی جهت تبلیغات شــهری بوده 
و مطالعات علمی، مــدون و همه جانبه نگــری در زمینه 

مکان یابی آنها وجود ندارد
6- درجهــت تســهیل و اولویت بخشــی بــه حرکت 
ســواره، عابران پیاده را به ارتفاع تبعید کرده و بی توجه به 
محدودیت های کودکان، ســالمندان و ناتوانان جسمی و 

حرکتی آنها را مجبور به تحمل برخی سختی ها می کند.
7- احداث پل های عابر پیــاده مکانیزه و زیرگذر های 
عابر پیــاده؛ کاهش ترافیک موجود در خیابانها ناشــی از 

تردد شهروندان، تسهیل در عبور و مرور ایمن افراد
8- خصــوص ایمنی و رفــاه تردد شــهروندی توجیه 
منطقی احداث پل های عابر پیــاده مکانیزه و زیرگذر های 

عابر پیاده باشد.
9- امنیت و رفاه شــهروندی باید نقطه هدف ساخت 

وایجاد این سازه های ترافیکی باشد
10- ایجاد رفاه و تأمین امنیت جانی شهروندان

مزایا:
11- تداخل عابر پیاده با وســایط نقلیه و زمان معطلی 

وسایط نقلیه کاهش می یابد.
12-بــه منظور جلوگیــری از خطرات جانــی و مالی و 

همچنین ارتقاء کیفیت بصری در فرمت مبلمان شهری
13-با نصب ایــن پلها و زیــر گذر ها عالوه بــر ایجاد 
امنیت جانی شــهروندان در حمل نقل عبور ومرور شهری 

تسهیل ایجاد خواهد شد.
14- درباره مزایای حاصل از سرمایه گذاری در احداث 
پل های عابر پیــاده مکانیزه در صورت عــدم مجوز برای 
تبلیغات بر روی بدنه پل ها، بازگشت سود سرمایه گذاران 

از طریق ایجاد واحدهای تجاری زیر پل تأمین می شود.
15-رفع تداخل عابرین پیاده مکانیــزه و زیرگذر های 
عابریــن و وســایل نقلیــه و در نتیجه به صفر رســیدن 
تصادفات و افزایش ظرفیت ســواره رو بــا حذف تداخل 

جریان عابرین از جمله این مزایا است.
16- افزایش سرعت وســایل نقلیه و افزایش ایمنی 

عابرین پیاده از دیگر مزایای اجرای طرح می باشد.

بدانیم

هگمتانه گزارش می دهد

ضرورتمشارکتشهروندانهمدانیدرنگهداریپلهایعابرپیاده
هگمتانه، گــروه فرهنــگ شــهروندی : حفظ 
و نگهــداری از امــوال عمومی وظیفه شــهروندی 
تک تک شهروندان یک جامعه است، چرا که اموال 
عمومی موضوعی اســت که تمام شهروندان از آن 
منتفع می شوند و از ســویی دیگر مدیریت شهری 
هزینه های باالیــی را برای ســاخت و نگهداری از 
این اموال می کنــد، یکی از امــوال عمومی که در 
شهر وجود دارد و برای ســالمت، ایمنی و رفاه حال 
شهروندان ساخته شده اســت، پل های عابر پیاده 
بوده که استفاده از آنها نیازمند فرهنگ  سازی و حفظ 
و نگاه داشت آن هم مستلزم توجه شهروندان است.

شــهروندانی که از وقتی روی صندلی اتوبوس 
می نشینند تا هنگامی که به مقصد برسند ترجیح 
می دهند به جای مطالعه یا تماشــای خیابان های 
شهر با نوشــتن یادگاری روی صندلی ها مسافران 
دیگر را مســتفیذ کنند، آنهایی که دق دلی شان را 
با پاره کردن روکش صندلی اتوبوســی که روی آن 

نشسته اند خالی می کنند.
همان هایــی کــه حتی در ســفر هم دســت 
از رفتارهــای تخریب گرانــه خود بــر نمی دارند 
و آثــار و بناهــای تاریخــی هــم از یــادگاری 
آنهایــی  ندارنــد.  خالصــی  نوشتن هایشــان 
که در و دیــوار کوچه هــا و خیابان های شــهر، 
باجه هــای تلفــن عمومی، نیمکت هــای چوبی 
پــارک، ایســتگاه های اتوبوس، تنــه درختان، 
تابلوها و عالئم شــهری هم از دستشان در امان 
نیســت، این ها به پل های عابر پیــاده نیز رحم 
نمی کنند و اقدام به تخریب پلــه  برقی پل  ها یا 
آسانسورها می کنند و قطعات تجهیزات مکانیزه 
پل ها را دســتکاری می کنند و حتی گاه شنیده 
می شود که دســت به ســرقت برخی از قطعات 
این تجهیــزات می زنند، این در حالی اســت که 
پل های عابر پیاده به منظور ایمنی شــهروندان، 
کاهش تصادفــات عابر پیاده، رفاه و آســایش 

شهروندان جا نمایی می شود.
این تنها نمونه هایی از رفتارهای تخریب گرایانه 
شــهروندانی اســت که تمایل عجیبی به آســیب 

رساندن به فضاهای عمومی شهرشان دارند.
برخی شــهروندان از رفتار نوجوانان نیز گله مند 
بودنــد و معتقدند منظر اغلب پل هــای عابر پیاده 
تخریب شده و جمالت و الفاظ نامناسبی با رنگ و 

ماژیک درج روی آنها شده است.
مدیریت شهری همدان برای ساخت و مکانیزه 
کردن پل های عابر پیاده و حفظ و نگاهداشت آن 
هزینه های باالیی می کند و تمــام این ها به خاطر 

ایمنی شهروندان و رفاه حال هر یک از آنها است، 
اما متأســفانه برخی از شــهروندان بدون توجه به 
اینکه پل هــای عابر پیاده جای نوشــتن یادگاری 
نیســت و یا محل بــازی کودکانش بــا پله برقی 
و آسانسور نیســت، خواســته یا ناخواسته اقدام 
به تخریب آنها می کنند، و اســتفاده نادرست این 
شهروندان از تجهیزات مکانیزه پل های عابر پیاده 
موجب می شــود که این تجهیزات کارایی نداشته 
باشــند و افراد مســن و دارای مشکالت جسمی 
مجبور شوند از پله های پل استفاده کنند که اغلب 
به دلیل تعدد پله های پل ترجیح می دهند مسیر 
خیابان های عریــض را طی کنند که جــان آنها به 

خطر می افتد.
ســهل انــگاری و رفتــار ناشایســت برخی از 
شهروندان در برخورد با تجهیزات مکانیزه پل های 
عابر پیاده عالوه بر اینکه باعــث هدر رفت هزینه و 
زحمات مدیریت شهری می شود باعث آزار رساندن 
به افــراد ســالخورده، معلوالن جســمی حرکتی، 
کودکان، مادران باردار و بســیاری از شــهروندانی 
می شــود که باید برای عبــور از عــرض خیابان از 
پل اســتفاده کنند و جــان شــهروندان را به خطر 

می اندازند.
کامران گردان، رئیس شــورای اســالمی شهر 
همدان چندی قبل در یکی از جلســات کمیسیون 
خدمات شــهری شــورای اسالمی شــهر همدان 

پیرامون بررسی وضعیت پل های عابر پیاده شهر، 
گفت: تجربه جوامع مختلف نشان داده که توسعه 
بدون در نظر گرفتن فرهنگ نمی تواند به طور کامل 
محقق شــود و بایــد در کنار انجــام فعالیت های 

عمرانی فرهنگ سازی الزم نیز صورت گیرد.
علی رغم اینکه پل های عابر پیــاده مکانیزه در 
شهر همدان توســعه  یافته اســت؛ اما هنوز عدم 
فرهنگ سازی مناسب در استفاده از آن باعث شده 

بازدهی خوبی را شاهد نباشیم.
گردان با اشاره به اینکه پل عابر پیاده از مباحث 
دامنه داری بود که در کمیســیون خدمات شهری 
دوره چهارم شورا مصوبه ای مبنی بر مکانیزه کردن 
پل ها داشتیم افزود: علی رغم اینکه پل های عابر 
پیاده مکانیزه در شهر همدان توسعه  یافته است؛ 
اما هنوز نبود فرهنگ سازی مناسب در استفاده از 

آن باعث شده بازدهی خوبی را شاهد نباشیم.
وی با اشــاره به اینکه شــاهد تخریــب اموال 
عمومی به ویــژه تجهیــزات پل های عابــر پیاده 
توسط معدود افراد در شهر هســتیم، اضافه کرد: 
باید فرهنگ نگهداری از امــوال عمومی در جامعه 
نهادینه شــود و مردم در حفظ و نگهــداری اموال 
دولتی و عمومی کوشا باشــند چرا که این اموال از 

جیب آنها هزینه می شود.
رئیس شورای اسالمی شــهر همدان به نقش 
مدیریت شهری در امر فرهنگ ســازی اشاره کرد 

و یادآور شــد: همه ما باید در زمینه  فرهنگ سازی 
برای حفظ وسایل و تجهیزات عمومی وارد شویم 
و این باور را در ذهن شــهروندان نهادینه کنیم که 
ضرر تخریب وسایل عمومی در نهایت به خودشان 

برمی گردد.
وی با تأکید بر اینکــه جلوگیری از تخریب و از 
بین بردن اموال عمومی نیازمند عزم جدی است، 
اظهار کرد: الزم اســت از طریق تبلیغــات و اطالع 
رسانی مختلف از جمله تبلیغات محیطی و نصب 

بنر این فرهنگ سازی آغاز شود.
گردان افزود: مباحث پل های عابر پیاده نصب 
دوربین مدار بسته جهت جلوگیری از تخریب این 
امکانات و تجهیزات و نیز فرهنگ سازی مهمترین 

مقوله است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به شــرایط اقتصادی، 
احداث پل هــای عابر پیــاده باید بر اســاس کار 
کارشناسی و فنی باشــد و نصب پل ها باید کارایی 
و بهره وری خوبی داشته باشد و در غیر این صورت 

بیشتر هدر رفته هزینه است.
*اجرای طرح نوســازی و تجهیز پل های عابر 
پیــاده در راســتای خدمات رفاهی مناســب به 

شهروندان
شــهردار همدان هم در اردیبهشــت ماه سال 
جــاری در گفتگویی اظهــار کرد: طرح نوســازی 
و تجهیز پل های عابر پیاده در راســتای خدمات 

رفاهی مناســب به شــهروندان در این شهر آغاز 
شده است.

عبــاس صوفی با بیــان اینکــه تخریب پل ها 
توسط برخی افراد مشــکالتی را ایجاد کرده است، 
گفت: عــده ای بــا تخریــب پل ها باعــث ایجاد 
مشکالت برای اقشار مردمی به ویژه افراد مسن و 

کم توان حرکتی می شوند.
وی بیان کــرد: با این حال عملیات نوســازی 
و تجهیــز پل های عابر پیــاده اجرایی شــد و در 
کمترین زمان ممکن نســبت به بازسازی و آسان 
ســازی در اســتفاده مردم از این امکانات اقدام 

می شود.
تخریب اموال عمومی به ویژه پل های مکانیزه 
عابــر پیــاده دغدغه مدیریت شــهری اســت و 
امکان تأمین برخی از قطعات آسانســورها و پله 
برقی های پل ها به دلیل تحریم ها بســیار دشوار 
اســت و باید در حفظ و نگهداری این دستگاه ها 

نهایت دقت صورت بگیرد.
صوفی افزود: امنیت شهروندان از اولویت های 
اصلــی مدیریت شــهری اســت و از مــردم نیز 
می خواهیــم در حفــظ و نگهداری پل هــای عابر 
پیاده به ویژه پل های دارای پله  برقی و آسانســور 

مشارکت الزم را داشته باشند.
شــهردار همدان تأکید کــرد: ارایــه خدمات 
مناسب به مردم را همواره وظیفه خود می دانیم و 
امیدوارم با نوسازی و تجهیز پل ها، بازهم شاهد 

تخریب نباشیم.
صوفی تخریب اموال عمومی به ویژه پل های 
مکانیزه عابر پیــاده را دغدغه مدیریت شــهری 
دانســت و گفت: امکان تأمین برخــی از قطعات 
آسانســورها و پلــه برقی هــای پل ها بــه دلیل 
تحریم ها بسیار دشــوار اســت و باید در حفظ و 
نگهداری این سامانه ها نهایت دقت صورت بگیرد.

بر اســاس آمار اعالم شده سال گذشته توسط 
کارشناسان سازمان ترافیک شــهرداری، همدان 
در مجموع  دارای 21 پل عابر پیاده نصب شــده 
اســت، که از این تعداد 5 دســتگاه به صورت پل 
ساده، 4عدد به دستگاه برقی و آسانسور، 5 عدد 
به آسانســور و 7 عدد نیز به پله برقی تجهیز شده 

است.
تمام تجهیزات الکترونیکــی و مکانیزه پل ها به 
حسگرهای مختلف مجهز هستند که متأسفانه عده 
معدودی از شهروندان هستند که از این امکانات به 
درســتی اســتفاده نمی کنند و به پل ها آسیب وارد 

می کنند.

هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: پل ها یکی از 
عالی ترین شگفتی های مهندسی هستند که شهر ها و 

حتی کشور ها را به هم وصل می کنند.
به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان،  اغلب پل ها 
طوری طراحی می شــوند که در مقابل طوفان هایی 
که احتمــال وقوع آن هــا یکی دوبار در صد ســال 
اســت مقاومت کنند. اما برخی پل ها خالقانه ترین 
طراحی هــا را دارند. پل های بســیار جالبی در نقاط 
مختلف دنیا وجود دارند که عجیب ترین نمونه های 

آن را در این مطلب مشاهده می کنید.
*پل گره خوش شانسی، چانگشا، چین

این پل عابرپیاده فوالدی که شبیه روبان موجدار 
است از روی رودخانه دراگون کینگ در شهر چانگشا 
در چین عبــور می کند و توســط معماران نکســت 
طراحی شــده اســت. پل گره خوش شانسی 185 
متر طول و 24 متــر ارتفــاع دارد و از نوار موبیوس 
و هنر ســنتی گره کردن در چین الهام گرفته شــده 
است. طراحی موجدار پل شامل ســه مسیر پیاده 
می شــود که به ســمت باال و پایین حرکــت و دو 
پارک را هم وصل می کند و منظــره خیره کننده ای 
از رودخانه، دریاچه، کوه های اطراف و شهر چانگشا 

ارائه می دهد.
*پل مدور الگونا گارزون، اروگوئه

این پل حلقوی در ســاحل جنوبی اروگوئه قرار 
دارد و شــهر های روشــا و مالدونادو را به هم وصل 
می کند. طراحی منحنی آن رانندگان را وادار می کند 
با ســرعت کم حرکت کنند. 1000 خــودرو می توانند 
همزمان روی این پل حرکت کنند. این پل شــامل 
دو مسیر عابر پیاده هم می شــود تا از منظره لذت 

ببرند.
*پل بادبان های دوقلو، دورست، انگلستان

پل بادبان هــای دوقلو در ســال 2012 افتتاح و 
روی کانال بک واتر در دورســت انگلســتان کشیده 
شــده اســت. این پل شــامل دو بازوی باالرونده 
مثلثی با ارتفاع 23 متر می شــود که هر دو توسط 
اهرم های هیدرولیکی حرکت می کنند که می توانند 
تا 15 بار در روز پل را باز کنند که قایق ها و کشتی ها 
بتوانند از کانال عبور کنند. در حالت بسته، پل کامال 
مســطح اســت، اما وقتی دو مثلث بــاال می روند، 
شبیه بادبان قایق می شود. 2 دقیقه طول می کشد 

تا پل کامال باز شود.
*اشیما اوهاشی، ژاپن

پل یا رولرکوستر؟ پل اشــیما اوهاشی، یک پل 
جاده ای بتنی به طول 1.6 کیلومتر اســت که از روی 
دریاچه ناکاومی در ژاپن عبور و شــهر های ماتسو و 
ساکایمیناتو را به هم متصل می کند. اما چه چیزی 
رانندگی روی آن را هیجان انگیــز می کند؟ این پل 
با شــیب 5 تا 6 درصد باال رفته تا کشتی ها بتوانند 
از زیــر آن عبور کننــد. وقتــی از دور و از یک طرف 

آغاز تا پایــان پل را نگاه کنیم، یک شــیب مالیم را 
می بینیم، نه شــیب 45 درجه ای که در عکس ها به 

نظر می رسد.
*پل اژدها، ویتنام

اژد هــا نمــاد قــدرت و ثــروت در بســیاری از 
کشورهای آسیایی است و از مجسمه های اژد ها که 
معابد را تزئین کرده اند تا نقاشــی های اژد ها که در 
خانه ها آویزان می شود، می توان اژد ها را در جاهای 
زیادی دید. ویتنام هم از اژد هــا در پل 666 متری 
خود در شهر دا نانگ در ســال 2013 رونمایی کرد. 
این پــل اژد ها شــکل فــوالدی روی رودخانه هان 
قرار دارد و واقعا از دهانش آتــش بیرون می دهد. 
می توانید ساعت 9 شب شــنبه و یکشنبه هر هفته، 
بیرون آمــدن آتش از دهان این اژد ها را مشــاهده 
کنیــد. همچنین این پــل با بیــش از 2500 المپ 
ال ای دی روشن می شود و منظره خیره کننده ای به 

نمایش می گذارد.
*مورینسل، اتریش

این پل اســت یا جزیره یا یک سکوی شناور؟ 
بســیاری افراد مورینسل را هر ســه این ها در نظر 
می گیرند. پل مورینســل از فوالد و شیشه ساخته 
شــده و دو ســاحل رودخانه مــور را بــه هم وصل 
می کند. اما نقش آن فقط یک پل عابرپیاده نیست 
که دو طرف را بــه هم وصل کند، بلکــه یک جزیره 
مصنوعی با اشــکال منحنی و پیچ و تــاب خورده 
اســت که یک صدف نیمه باز را شکل می دهد. این 
ساختمان صدفی در واقع شــامل یک کافه شناور، 
یک زمین بازی کودکان و یک آمفی تئاتر می شــود 

که میزبان رویداد های مختلف است.
*پل غلتان، انگلستان

ظهر هــای جمعــه عابران پیــاده و گردشــگران 
می توانند شــاهد نمایش چهار دقیقه ای باز شــدن 
این پــل در حوضه رودخانــه پدینگتــون در لندن 
باشند. این پل غلتان به شــکل یک هشت ضلعی 
جمع می شــود تا به قایق ها اجازه عبــور دهد. پل 

غلتان در سال 2004 ساخته شده و به آرامی و نرمی 
پیچ می خورد تا از یک پل صاف و معمولی به شکل 
دایــره ای دربیاید کــه در کنار کانال قــرار می گیرد. 
پل غلتان از هشت قســمت مثلثی تشکیل شده و 

می تواند در هر نقطه از حرکت خود متوقف شود.
*پل لگو، آلمان

وقتی به پل لگو در شــهر ووپرتال در آلمان نگاه 
کنید، فکر می کنید وارد سرزمین لگو شده اید، چون 
در نگاه اول به نظر می رســد این پل با آجر های لگو 
ساخته شــده باشــد. اما در واقع این پل بتنی که 
شامل راه آهن هم می شود، فقط به شکل آجر های 
لگو نقاشی شــده اســت. در ســال 2011، هنرمند 
گرافیتی و خیابانی »مارتیــن هوولد« پل را به این 

شکل رنگ آمیزی کرد.
*پل ریشه های زنده، هند

هنر شــکل دهی بــه درختان پل هــای معلق و 
فوق العاده طبیعی در هند ایجاد کرده اســت. مردم 
پل ها را نمی ســازند، بلکه می رویانند و ریشــه ها و 
شاخه های درختانی را که در دو سوی رودخانه قرار 
دارند، با دست در راســتای افقی قرار می دهند و به 
تدریح شبکه ای زنده از ریشــه ها و شاخه ها ایجاد 
می کننــد. این فرآیند ممکن اســت بیــش از یک 
دهه طول بکشــد اما به مرور زمان قوی و محکم تر 

می شود.
*پل پرنده، هلند

این پل در شــهر لیووارن در هلند واقع شده و از 
رودخانه هارلینگ وارت عبور می کند. پل پرنده یک 
پل متحرک تمام اتوماتیک است که در سال 2008 
ساخته شــده و به ســرعت باال می رود تا کشتی ها 
بتوانند عبور کنند. این فرآیند به وســیله دو اهرم و 
ســیلندر های هیدرولیکی انجام می شــود که یک 
بخش واقعی از جاده را از جا بلند کرده و دوباره سر 
جایش می گذارد. این پل 10 بــار در روز باال و پایین 
می شود و و وقتی پایین گذاشــته می شود کامال با 

جاده یکی و ناپدید می شود.

*پل موسی، هلند
در قرن هفدهــم قلعه ها و خندق هــا از منطقه 
غرب باربانت در هلند در مقابل مهاجمان فرانســوی 
و اســپانیایی حفاظت می کردند. یکی از این قلعه 
هــا، روور بود که بازســازی آن بــه طراحان فرصت 
ساخت یک پل خالقانه را داده اســت که می تواند 
بازدیدکننــدگان را از خندق عبور دهــد. برای حفظ 
ویژگی های قلعــه، طراحــان یک پــل نامرئی در 
خندق ســاختند که از دور دیده نمی شــود، زیرا آب 
تا لبه های آن باال می آید. این پل غرق شــده، چون 
یادآور داستان حضرت موسی )ع( است پل موسی 
نامیده می شــود و این توهم را ایجــاد می کند که 

افراد از وسط آب و خندق عبور می کنند.
*پل مواج هندرسون، سنگاپور

شکل مجسمه ای متمایز پل مواج هندرسون آن 
را در سنگاپور مشهور کرده است. این پل، بلندترین 
پل عابر پیاده ســنگاپور اســت که کوه های جنوبی 
شهر را به هم وصل می کند که شامل یک زنجیره 9 
کیلومتری از فضای باز سبز، پارک  و تپه  می شوند. 
نوار های منحنی موج دار این پل نه تنها بســیار زیبا 
هســتند بلکه برای مردم آالچیق و ســایبان فراهم 
می کنندک. در شــب همه چیز متفاوت می شــود. 
چون این امــواج از ســاعت 7 تا 2 نیمه شــب با 

چراغ های ال ای دی روشن می شوند.
*پل گیتــس هــد میلنیوم )پل چشــمک(، 

انگلستان
در 28 ژوئــن 2001، حــدود 38 هــزار نفــر در 
گیتس هد در ســاحل رودخانه تاین صف کشیدند 
تا شــگفتی جدید مهندسی را مشــاهده کنند. این 
پل عابر پیاده و دوچرخه ســواری خالقانه، نشــانه 
شهری مشهوری در شمال شــرقی انگلستان شد و 
حتی در یک تمبر پستی هم چاپ شد. پل گیتس 
هد میلنیــوم در واقــع از دو منحنی زیبا تشــکیل 
شده که یکی کف را تشــکیل می دهد و دیگری آن 
را پشــتیانی می کند. منحنی هــا روی نقاط محور 

مشترک خود می چرخند تا کشتی ها از زیر آن عبور 
کنند؛ یک حرکت چرخشــی خالقانه شــبیه به باز 

شدن آرام پلک ها.
*پل اورسوند، سوئد و دانمارک

افتتاح پل اورســوند در ســال 2000 نه تنها سفر 
بدون توقف بین اروپا و ســوئد را محقق کرد، بلکه 
یک ســفر منحصر به فرد را رقم زد. این پل در واقع 
از ســه بخش تشکیل شــده، پل، جزیره مصنوعی 
و تونل. این تونل باید ســاخته می شد، چون پل از 
مناطق بدون مانع اطراف فرودگاه کاســتروپ عبور 
می کند هم چنین تونل به کشــتی های بزرگ اجازه 
می دهد بــدون نگرانی دربــاره ارتفاع پــل از تنگه 
اورســوند عبور کنند. با این حال جزیــره مصنوعی 
فقط پل و تونل را به هم وصــل نمی کند. از آنجا که 
گیاهان و جانوران آزادانه می تواننــد در این جزیره 
رشد کنند، تبدیل به بهشــتی برای زیست شناسان 

شده است.
 Octavio( پل اکتاویو فریــاس دی الیویرا*

Frias de Oliveira(، برزی
این پل کابلی در سائوپائولو، برزیل قرار دارد و از 
رودخانه پینهیروس عبــور می کند. این پل به دلیل 
شکل »X« مانند آن منحصربه فرد است. در پایان 
دسامبر چراغ های کابل ها روشن می شوند تا شبیه 

درخت کریسمس شود.
*پل طالیی، ویتنام

پل طالیی در شــهر Da Nang در کشور ویتنام 
قرار دارد. طراحــی عجیــب و هیجان انگیز این پل 
باعث شده تا گردشــگران زیادی از آن بازدید کنند. 
دو دســت غول پیکر بدنه ی پل را نگه داشــته اند. 
طراحی دســت ها به گونه ای است که آدم احساس 

می کند با یک اثر باستانی چند ساله طرف است.
طراحان پــل طالیــی ویتنام گفته انــد: »هدف 
ما این بود کــه مردم تصــور کنند دســتان خدا از 
زمیــن بیرون آمــده و پل را نگه داشــته اســت.« 
بازدیدکننده ها این نظریه را تصدیق می کنند و همه 
کســانی که پل را از نزدیک دیده اند اذعان داشته اند 
ابهت و بزرگی آن برایشــان بسیار شــگفت انگیز و 

جذاب بوده است.
*پل آسمان، مالزی

پل آســمان به هیــچ جایی وصل نیســت و در 
ارتفاع زیادی بر فراز جنگل ســاخته شــده است. 
این پل در راســتای جذب هر چه بیشــتر توریست 
ساخته شده اســت. به لطف طراحی بسیار زیبایی 
و منحصربه فــردی کــه دارد، بســیار مــورد توجه 
گردشــگران قرار می گیرد. باید بدانید پل آسمان با 
8 کابل و فقط یک دکل فوالدی در جای خود ثابت 
شده. همین امر سبب شــده تا این پل همیشه در 
فهرست پربازدیدترین جاذبه های گردشگری کشور 

مالزی جای بگیرد.

عجیب ترین و زیباترین پل های جهان



ادای نذر بانوی همدانی یک زندانی را آزاد کرد
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل ســتاد 
دیه استان همدان گفت: یک بانوی خّیر با فروش 
النگو و هدیه پول آن به ســتاد دیه این اســتان 

موجب آزادی یک زندانی شد.
به گزارش هگمتانه، یدهللا روحانی منش اظهار 
کرد: یک زن جــوان ادای نذر خــود را آزادی یک 
زندانی قرار داده بود که با حضور در ستاد دیه این 

نذر را عملی کرد.
وی ادامه داد: این بانوی خّیر با فروش النگوی 
خود، 11 میلیــون تومان بــرای آزادی یک زندانی 
اختصاص داد که از ایــن طریق یک زندانی جرائم 

غیرعمد که محکومیت مالی داشت آزاد شد.
رئیس ستاد دیه اســتان همدان گفت: بانوان 
همدانی بخشــی از خیران ســتاد دیه را تشکیل 
می دهند که بــا هدیه پــس انداز ســالیانه خود 

یا ادای نذر اقدام بــه فراهم کــردن زمینه آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد می کنند.

روحانی منش یــادآوری کرد: حتــی گروهی 
از بانــوان همدانی مقیــم ایتالیا با عنــوان گروه 
»دل یار« نیز در چند نوبت اقدام به واریز وجوهی 
برای آزادی زندانیان کردند که ســال گذشته چند 

زندانی از این طریق، آزاد شدند.

وی بیان کرد: هــم اینک حــدود 300 زندانی 
جرائم غیر عمد به علت ناتوانی در پرداخت بدهی 
در زندان های این اســتان حضور دارنــد که امید 
مــی رود بتوان بخش قابــل توجهــی از آنها را در 

جشن گلریزان ماه رمضان امسال آزاد کرد.
وی اظهار کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و ضــرورت رعایت فاصله اجتماعی، جشــن 
گلریزان به شکل غیرحضوری برگزار شده و از ظرفیت 
شبکه استانی صدا و سیما و شبکه های مجازی برای 

جمع آوری کمک های نقدی بهره گرفته می شود.
گفتنی اســت 198 زندانی مالــی، 43 زندانی 
مهریــه، 16 زندانی نفقــه و 12 زندانــی ناتوان در 
پرداخت دیه ناشی از سوانح سال گذشته به همت 
ستاد دیه و کمک خیران آزاد شدند که شامل 259 
زندانی جرائم غیرعمد مرد و 10 زندانی زن می شود.

خبــر

رکاب زنی دوچرخه های هوشمند در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: پای نسل 
جدید دوچرخه های هوشــمند به معابر 

همدان باز می شود.
هگمتانــه،  خبرنــگار  بــه گــزارش 
مدیرعامل سازمان ترافیک و حمل و نقل 
شهرداری همدان گفت: به زودی یک صد 
دستگاه دوچرخه هوشــمند با ایجاد 10 
ایســتگاه کاربری در خدمت شهروندان 

همدانی قرار خواهد گرفت.
وحیــد غفــاری در این بــاره گفت: 
با حمایت شــهردار همــدان و با هدف 
توسعه ورزش شــهروندی و اهتمام در 
جهت حفظ محیط زیست شهر همدان، 
یک صــد دســتگاه دوچرخــه مجهز به 
ســامانه جی پی اس وارد ناوگان حمل 
و نقل فردی در شهر همدان خواهد شد.

وی افــزود: یــک نمونــه از ایــن 
دوچرخه ها به عنــوان آزمونه در اختیار 
سازمان قرار گرفته تا کنترل کیفی این 
نسل از دوچرخه ها بررسی شود که نظر 

مساعد کارشناسان جلب شده است.
غفــاری همچنین با اشــاره به وجود 
زیرساخت های مناســب در شهر همدان 
برای دوچرخه ســواری خاطرنشان کرد: 
معابری همچون بلوار ارم و ســایر معابر 
شــهری همدان دارای ظرفیت ویژه برای 

عبور و مرور وسایل نقلیه سبک همچون 
دوچرخه است.

وی مناســب سازی ســطح معابر را 
از دیگر اقدامــات شــهرداری در مناطق 
چهارگانه برشــمرد و تصریح کرد: محیط 
شهری همدان مخصوصًا در دو سال اخیر 
شاهد تحوالت خوبی شده که امیدواریم 
این سطح از مطلوبیت در سطوح معابر به 
باالترین مقدار برسد تا کیفیت دوچرخه 

سواری در تمام نقاط شهر باال بماند.

خبــر

به مناسبت پانزدهم ماه مبارک رمضان روز والدت امام حسن مجتبی)علیه الّصالة والّسالم(
صلح امام حسن مجتبی)علیه الّصالةوالّسالم(

همان قدر ارزش داشت که شهادت برادر بزرگوارش
هگمتانه، گــروه فرهنگی: امــروز، روز پانزدهم 
مــاه مبــارک رمضــان و روز والدت امام حســن 
مجتبی)علیه الّصالة والّسالم( است. در مجلس ما، 
هر ســال عادت بر این جاری شده که مثل امروزی، 
من راجع به امام مجتبی)علیه الّسالم( و غالبًا راجع 
به مســأله  صلح، صحبت کنم. من هم مکرر درباره  
این مســأله، از جمله در همین جلســات، صحبت 
کرده ام و از ابعــاد گوناگونی، ایــن حادثه  عجیب و 
عظیم را مورد بررســی قرار داده ام. اگر ما بخواهیم 
امسال حرف های گذشته را تکرار نکنیم، خوب است 
که به قدر گنجایش وقت، ُبعد جدیدی از این مسأله 

را بررسی کنیم...
در باب صلح امــام حسن)علیه الّســالم(، این 
مســأله را بارها گفته ایم و در کتابها نوشته اند که هر 
کس - حّتی خود امیرالمؤمنیــن)ع( - هم اگر به 
جای امام حســن مجتبی)ع( بود و در آن شرایط 
قرار می گرفــت، ممکن نبود کاری بکنــد، غیر از آن 
کاری که امام حسن کرد. هیچ کس نمی تواند بگوید 
که امام حســن، فالن گوشه  کارش ســؤال برانگیز 
اســت. نه، کار آن بزرگــوار، صددرصد بر اســتدالل 

منطقِى غیر قابل تخلف منطبق بود.
در بین آل رسول خدا)صّلی اللَّه علیه واله وسّلم(، 
ُپرشورتر از همه کیست؟ شــهادت آمیزترین زندگی 
را چه کسی داشته اســت؟ غیرتمندترین آنها برای 
حفظ دین در مقابل دشــمن، بــرای حفظ دین چه 
کسی بوده اســت؟ حســین بن علی)علیه الّسالم( 
بوده اســت. آن حضــرت در ایــن صلح، بــا امام 
حسن)ع( شــریک بودند. صلح را تنها امام حسن 
نکرد؛ امام حسن و امام حســین این کار را کردند؛ 
منتها امام حســن)ع( جلو بود و امام حسین)ع( 

پشت سر او بود.
امام حسین)علیه الّســالم(، جزو مدافعان ایده  
صلح امام حسن)ع( بود. وقتی که در یک مجلس 
خصوصی، یکی از یاران نزدیک - از این ُپرشورها و 
ُپرحماسه ها - به امام مجتبی)علیه الّصالةوالّسالم( 
اعتراضی کــرد، امام حســین با او برخــورد کردند: 
»فغمز الحســین فی وجه حجــر«)2(. هیچ کس 
نمی توانــد بگوید که اگر امام حســین)ع( به جای 

امام حســن)ع( بود، این صلح انجام نمی گرفت. 
نخیر، امام حسین با امام حســن بود و این صلح 
انجام گرفــت و اگر امام حسن)علیه الّســالم( هم 
نبود و امام حسین)علیه الّســالم( تنهــا بود، در آن 
شــرایط، باز هم همین کار انجام می گرفت و صلح 

می شد.
صلح، عوامل خودش را داشــت و هیچ تخلف و 

گزیری از آن نبود. آن روز، شهادت ممکن نبود....
اگر امام حســن)ع( صلح نمی کرد، تمام ارکان 
خاندان پیامبر)ص( را از بین می بردند و کســی را 
باقی نمی گذاشــتند که حافظ نظام ارزشــی اصیل 
اســالم باشــد. همه چیز به کلی از بین می رفت و 
ذکر اســالم برمی افتاد و نوبت به جریان عاشورا هم 

نمی رسید.
اگر بنا بود امام مجتبی)علیه الّســالم(، جنگ با 
معاویه را ادامه بدهد و به شــهادت خاندان پیامبر 
منتهی بشود، امام حســین)ع( هم باید در همین 
ماجرا کشته می شــد، اصحاب برجســته هم باید 
کشته می شدند، »حجربن عدی«ها هم باید کشته 
می شــدند، همه باید از بین می رفتند و کســی که 
بماند و بتواند از فرصت ها اســتفاده بکند و اســالم 
را در شکل ارزشــِى خودش باز هم حفظ کند، دیگر 
باقی نمی ماند. ایــن، حق عظیمی اســت که امام 

مجتبی)علیه الّصالةوالّسالم( بر بقای اسالم دارد.
ایــن هــم یــک ُبعــد دیگــر از زندگــی امام 
مجتبی)علیه الّصالةوالّســالم( و صلــح آن بزرگوار 
اســت که امیدواریــم خداوند به همه  مــا بصیرتی 
عنایت کند، تــا بتوانیم این بزرگوار را بشناســیم و 
نگذاریم پــرده  جهالت و غبار بدشــناختی ایی که تا 
مدتها بر چهــره آن بزرگوار بوده، باقــی بماند. یعنی 
حقیقــت را بایــد همه بفهمنــد و بداننــد که صلح 
همان قــدر  مجتبی)علیه الّصالةوالّســالم(،  امــام 
ارزش داشــت که شــهادت برادر بزرگــوارش، امام 
و  داشــت.  ارزش  حسین)علیه الّصالةوالّســالم( 
همان قدر که آن شــهادت به اسالم خدمت کرد، آن 

صلح هم همان قدر یا بیشتر به اسالم خدمت کرد.
فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم 
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خدایا روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشــا 
سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى 

امان ترسناکان.
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چگونه شاد نباشم در صورتی 
که به زودی به معشوق می پیوندم

در قرآن مجید آمده است: هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد، 
این سرنوشتی تعیین شده است.

پیامبر اعظم اســالم)ص( فرموده اند: بســیار به یاد مرگ باشید 
چون یاد مرگ گناهان را می زداید. )موجب دوری از گناهان می شود(

حکایت: عارفــی در دوران زندگــی همواره اندوهنــاک بود گرچه 
تبســمی بر لب داشــت تا آن که نشــانه های مرگ بر او عیان شد، 
اطرافیان چون او را شــاداب و خنــدان دیدند ســؤال کردند این چه 
حالتی است، چون شــما را تاکنون به این شــادی ندیده ایم؟ عارف 
گفت: چرا خندان نباشــم در حالی که زمان فراق در پایان است و به 

زودی به معشوق می پیوندم.
در دقایق خویش را دریافتی           رمز مردان این زمان دریافتی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

مشارکش
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــهر و دیاری شــیرینی و جذابیت های خاص خود را دارد. لهجه مردم 
همدان نیز از آن دسته لهجه هایی ست که بسیار دلنشین و دوســت داشتنی ست. لهجه مردم همدان میراث 
گرانبهائی اســت که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده  اســت و کاربرد واژه های کهــن در این لهجه بیانگر 
این موضوع اســت. از ویژگی های دســتوری گویش همدانی یکی همان ابتدا به کســر کردن، به هنگام تلفظ 
واژه هاســت. دیگری در حالت اضافٔه اســم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم شــخص حرف آخر اسم 
مکسور می شود، و در مورد اول شخص حرف آخر اســم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای با ها، اگر 
حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشد تبدیل به کسره می شود و بسیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر 

که مختص لهجه شیرین همدانیست.

در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن اســت گاه به فراموشی سپرده شده اند 
معنی و ترجمه گشته است.

مشارکش: اره دوطرفه
ناوه کش: ظرفی برای باال بردن گل

قوروت: کشک
لوَلنگ: آفتابه ِگلی

ِگِل گیوه: ِگِل سفیدی که برای تمیز کردن گیوه به کار برده می شد.

همه دان

سروده مناجاتی یک شاعر 
آیینی در ایام رمضان
دوباره آمده ام سر به زیر گریه کنم

محمدجواد  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانه، 
پرچمی شــاعر و مداح اهل بیت )ع( سروده 
مناجاتی جدید به مناســبت ایام ماه رمضان 

سرود.
شعر این مناجات به شرح زیر است:

دوباره آمده ام سر به زیر گریه کنم
نشسته ام بگذارید سیر گریه کنم

دوباره مثل همیشه مرا بغل کردی
همیشه مشکل من را فقط تو حل کردی
اگرچه خسته ای و گرچه دلخوری از من

همیشه مطمئنم، دل نمی ُبرى از من
مرا ببخش اگر نامه ام سیاه شده
بیا بگو به مالئک که اشتباه شده
گدا رسیده بیا و َکَرم فروشی کن

برای بنده خود باز پرده پوشی کن
مرا ببخش اگر سمت معصیت رفتم

بلد نبودم اگر راه را غلط رفتم
هنوز نیستم از کرده خودم راضی
قبول کن، اجلم را عقب بیندازی
اگر که توبه نکرده اجل فرا برسد

خدا کند که به دادم امام رضا برسد
اگر بناست بمیرم چه حسرتى دارم

هنوز من دو سه تا کربال طلبکارم
منى که لحظه افطارها نوا کردم

دم غروب همش یاد کربال کردم
همیشه خواسته ام زیر پرچمش باشم

غروب اول ماه محرمش باشم

شاعرانه

به زودی يک صد دستگاه دوچرخه 
هوشمند با ايجاد 1۰ ايستگاه کاربری در 

خدمت شهروندان همدانی قرار خواهد 
گرفت.




