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همین صفحه

قطع گاز  40ساختمان اداری همدان

صفحه 2

وزیر نیرو:

برخورداری بیش از  9میلیون نفر از آب
شرب سالم تا پایان دولت تدبیر و امید

در قالب طرح پایش مصرف گاز ادارات دولتی

یک ّ
خیر زمینهساز آزادی  3زندانی
در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

قدردانی اردکانیان از مدیرعامل آبفای استان همدان
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مسمومیت هوای همدان با فعالیت نیروگاه
افرادی که جزء گروههای حساس هستند ،باید از حضور در فضاهای باز شهری خودداری کنند

آالیندگی غیراستاندارد خروجی دودکش نیروگاه همدان

صفحه 2

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

خبــر

دانشجویانغیرایرانی
زبان فارسی بیاموزند

صفحه 4

سرپرست فرمانداری همدان در شورای سیاستگذاری
جشنواره شهروندان برگزیده:

دقت در شاخصهای شهروندی
برای انتخاب شهروند برگزیده
عسگریان :انتخاب شهروندان برگزیده و داوریها
با حساسیت ویژه پیگیری میشود
صوفی :جشنواره شهروند برگزیده به دنبال توسعه
فرهنگ شهروندی

سرپرســــت فرمانداری همــــدان تأکید کرد:
شــــاخصهای شــــهروندی بــــرای انتخاب
شــــهروند برگزیده با دقت بررسی و داوری
شــــود .نشســــت اعضــــای اصلی شـ ــورای
سیاســــت گــــذاری ســــومین جشـ ــنواره
شــــهروندان برگزیـ ــده
همــــدان بــــا حضـ ــور
سرپرست ...
صفحه 2

یکی از  10نسخه برتر نهجالبالغه
در موزه وقف همدان
قدمت  764ساله نسخ ه نهجالبالغه موزه وقف همدان

عکس  :هگمتانه  -پوریا پاکیزه

صادرات فرش همدان  57هزار دالری شد

آلمان ،اتریش و آمریکا مقاصد صادرات فرش همدان

صفحه 2

صفحه 4

در قالب طرح پایش مصرف گاز ادارات دولتی

قطع گاز  40ساختمان اداری همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :مدیرعامل شـ ــرکت گاز
استان همدان با اشاره به انجام بیش از  6000مورد بازرسی
از ساختمانهای اداری در استان همدان به منظور اجرای
طرح مدیریت انرژی و پایـ ــش مصرف گاز در ادارات دولتی
اسـ ــتان همدان ،از قطـ ــع گاز  40سـ ــاختمان اداری در این
استان خبر داد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،عبداهلل فیاض تصریـ ــح کرد :پس از
ابالغ دسـ ــتورالعمل پایش مصـ ــرف گاز در ادارات دولتی،
اجـ ــرای این دسـ ــتورالعمل از ابتـ ــدای دی ماه در دسـ ــتور
کار قـ ــرار گرفـ ــت و بـ ــا هماهنگی اسـ ــتانداری همـ ــدان و

فرمانداریها گروههای بازرسی شرکت گاز استان همدان
با مراجعه به سـ ــاختمانهای اداری در اســــتان نسبت به
سـ ــنجش دمای رفـ ــاه ادارات و بازرســــی موتورخانهها و...
اقدام کردند.
فیاض با اشـ ــاره بـ ــه انجام بیـ ــش از  6000مورد بازرســــی در
اسـ ــتان همدان از ابتدای اجرای این طرح ،گفت :در نتیجه
بـ ــی توجهی به رعایـ ــت اسـ ــتانداردهای مــــورد نظر378 ،
مورد اخطار قطع گاز صادر و پس از اخطار کتبی و شــــفاهی
بـ ــه برخـ ــی از اداراتی کـ ــه اسـ ــتاندارد مصــــرف گاز را رعایت
نمیکردند گاز  40ساختمان اداری در استان قطع شد.

وزیر نیرو:

برخورداری بیش از  9میلیون نفر از آب شرب سالم تا پایان دولت تدبیر و امید
قدردانی اردکانیان از مدیرعامل آبفای استان همدان بهرهمندی  2روستای همدان از آب شرب سالم

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :وزیـ ــر نیرو
از آبرسـ ــانی بـ ــه  9میلیـ ــون و  300هزار نفر
جمعیت روسـ ــتایی تا پایان دولت تدبیر و
امید خبر داد و گفت :با احتساب آبرسانی
به  100روستایی که امروز از نعمت آب شرب
سالم و بهداشـ ــتی برخوردار شدند ،تعداد
روستاهای برخوردار به  12هزار و  437روستا
با  8میلیون و  400هزار نفر رسید که به یاری
خـ ــدا و با تالش مدیران ما ،تـ ــا پایان دولت
فعلی ایـ ــن عدد به  9میلیون و  300هزار نفر
خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه ،رضا اردکانیان در آئین
افتتاح طرحهای آب رسـ ــانی به  100روسـ ــتا در اسـ ــتانهای
همدان ،کردسـ ــتان ،البـ ــرز و زنجـ ــان که به صـ ــورت ویدئو
کنفرانس برگزار شـ ــد ،با بیـ ــان اینکه به همـ ــکاران خود به
دلیـ ــل توفیق بزرگی که نصیب آنها شـ ــده تبریک میگویم
گفت :امـ ــروز همه ما در یکـ ــی از مهمتریـ ــن و اثرگذارترین
دستگاههای خدمات رسان در حال فعالیت هستیم.
وی با اذعان به اینکه در راسـ ــتای سـ ــی ششـ ــمین هفته از
پویـ ــش " #هرهفته_الف_ب_ایـ ــران" ،در هـ ــر هفته بیش
از  30روسـ ــتا بـ ــه شـ ــبکه آب وصـ ــل شـ ــدند ،عنـ ــوان کرد:
خدمترسـ ــانی به مناطق مرزی را از تکالیف خود میدانیم
چراکه این مناطق ویترین کشـ ــور ما هستند و باید بیش از
شاخصهای تعریف شده نیز از خدمات برخوردار شوند.
اردکانیـ ــان در ادامه بـ ــا بیان اینکـ ــه کار مدیـ ــران دولتی در
ما ههـ ــای پایانـ ــی فعالیـ ــت دولت تدبیـ ــر و امید ،مشـ ــابه
دوندهای اسـ ــت که به لحظات پایانی ماراتون خود نزدیک
شده است ،عنوان کرد :در این شـ ــرایط نیز خدمترسانی
به مردم کشورمان با تالش مضاعف همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اسـ ــتانداران در سراسـ ــر کشور همواره یار
و مـ ــددکار ما بوده انـ ــد ،عنوان کرد :این درجـ ــه از همکاری،
پشتیبانی و همدلی که میان استانداران با مدیران اجرایی
اسـ ــتانی و به ویژه مدیران مرتبط با وزارت نیرو وجود داشته

همواره با درک ،فهم و توسعه یافتگی همراه بوده است.
اردکانیان ضمن اشـ ــاره به پروژههای افتتاح شــــده در سی
و ششـ ــمین هفته از پویش یاد شــــده گفت :با احتســــاب
پروژههای افتتاح شده در امروز تعداد پروژههای این پویش
به  199پروژه در سال جاری رسید که در این رابطه  54هزار و
 500میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است.
اردکانیان ادامـ ــه داد :با مجموع  100روســــتایی که امروز آب
رسانی شـ ــدند ،مجموع روسـ ــتاهایی که در دولت تدبیر و
امید از نعمت آب شرب و سـ ــالم برخوردار شدند به  12هزار
و  437روسـ ــتا با  8میلیون و  400هزار نفر رسید که تا پایان
دولت فعلی  9میلیون و  300هزار نفر از جمعیت روستایی
از این نعمت برخوردار خواهند شد.
وی همچنیـ ــن ضمن قدردانی از مدیرعامل آبفای اســــتان
همـ ــدان ،گفت :ثمـ ــره یکپارچه ســــازی دو مجموعه آبفای
شـ ــهری و روسـ ــتایی را عالوه بر اســــتان همدان در ســــایر
استانها نیز شاهد هستیم.
وی با بیـ ــان اینکه امروز باید عملکردمان را بر ســــر بام دنیا
بـ ــا صدای بلند فریاد بزنیـ ــم ،عنوان کرد :در دوره  8ســــاله از
دولت تدبیر و امید با همـ ــه مضیقههایی که مواجه بودیم
توانستیم 4هزار هم وطن روسـ ــتایی را به شبکه آب پایدار
وصل کنیم.

حسینیبیدار:یکپارچهسازیشرکتهای
کسـ ــازی
آب و فاضـ ــاب بزرگتریـ ــن کوچ 
دولت بود
در ادامــــه مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضالب
اســــتان همدان هم ضمن اشــــاره بــــه یکپارچه
سازی شــــرکتهای آب و فاضالب ،گفت :این
اقــــدام بزرگتریــــن کوچــــک ســــازی دولت بود
کــــه با هدف تســــهیل امــــر مدیریــــت و نظارت
بر پروژههــــای آب و فاضــــاب و همچنین ارتقا
خدمات به دورترین نقاط کشــــور و اسـ ــتانها
انجام شد.
ســــید هادی حســــینی بیدار افزود :با یکپارچه
ســــازی دو مجموعه آبفای شــــهری و روســــتایی توانستیم
مشکل  11روســــتای نزدیک به شهر را با جمعیتی بالغ بر 20
هزار نفر از نظر کمی و کیفی برطرف کنیم.
وی همچنین با اشــــاره به اینکه اســــتان همدان دارای 161
روســــتا با  620هزار نفر جمعیت اســــت اظهار کرد :در حال
حاضر شاخص بهره مندی روستاییان استان از آب شرب
سالم  78درصد است.
حسینی بیدار همچنین ضمن اشــــاره به پویش "هرهفته
الــــف-ب -ایران" عنوان کرد :در بیســــت و یکمین هفته از
این پویش با حضور وزیر نیرو تعداد  30روســــتا با جمعیتی
بالغ بر  28هزارنفــــر و با صرف  482میلیارد ریال در اسـ ــتان
همدان به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد :در سی و ششمین هفته از این پویش نیز دو
روستا از استان همدان با  1500نفر جمعیت و صرف بیش
از  18میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
وی در نهایت تصریح کرد :سقایی و خدمت گزاری به مردم
از افتخارات ماست.
به نقــــل از روابط عمومی آبفای اســــتان همدان ،در سـ ــی و
ششمین هفته از پویش هر هفته الف-ب-ایران دو روستا
از استان همدان نیز از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی
بهره مند شدند.

چهار ش ــنبه  24دی 1399

2

ش ــماره 4712

استان

خبــر
روزهای آلوده همدان

آالیندگی غیراستاندارد خروجی
دودکش نیروگاه همدان

یک ّ
خیر زمینهساز آزادی  3زندانی
در سالگرد شهادت سردار سلیمانی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :مدیرعامل سـ ــتاد دیه اسـ ــتان همدان گفتّ :
خیری بـ ــا کمک مالی
موجب آزادی یک زندانی  54ساله شد که به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی دو زندانی
دیگر را نیز آزاد کرده بود.
به گـ ــزارش هگمتانه ،یداله روحانی منش روز س هشـ ــنبه بیان کرد :پدر یک خانـ ــواده برای تأمین هزینه

درمـ ــان بیماری فرزند معلولش مجبور به قرض گرفتن مبلغی از دیگر افراد شــــد .وی اضافه کرد :هزینه
باالی درمان فرزند  23ساله حتی موجب ناتوانی پدر در پرداخت اجاره بهای منزل استیجاری وی شده و
بهدنبالشکایتصاحبخانهودیگر طلبکاراناینمردمیانسالاواخر مهر امسالراهیزندانشد.
مدیرعامل سـ ــتاد دیه اسـ ــتان همدان ادامه داد :این ّ
خیر پیش از این نیز به مناسـ ــبت سـ ــالگرد
شهادت سـ ــردار سـ ــلیمانی  2زندانی را آزاد کرده بود و با شـ ــنیدن این موضوع و پرداخت بخشی از
بدهی حدود  70میلیون تومانی این مددجو ،زمینه آزادی او را فراهم کرد.
روحانی منش با بیان اینکه این زندانی دیروز آزاد شـ ــد اظهار کرد 175 :زندانی جرائم غیرعمد شامل

 130زندان ـــی دارای محکومیت مالی 35 ،زندانــــی مهریه 6 ،زندانی ناتــــوان در پرداخت مهریه و چهار
زندانی دیه ناشی از حوادث در  9ماه سال جاری به آغوش خانواده بازگشتند.
وی بیان کرد 167 :تن از زندانیان آزاد شــــده در  9ماه سال جاری مرد و هشت تن از آنها زن هستند
همچنین مجموع بدهی زندانیان آزاد شده بیش از  47میلیارد و  440میلیون تومان بوده است.
روحانـ ــی منش اظهار کرد :در حال حاضر  243تن شــــامل  236مرد و هفــــت زن هم اینک در زندان
هسـ ــتند که  205تن از آنها محکومان مالی 33 ،نفر زندانی مهریه ،ســــه نفر بر اثــــر ناتوانی در تأمین
دیه ناشی از حوادث کار و  2زندانی قتل غیر عمد در زندانهای این استان تحمل حبس میکنند.

سرپرست فرمانداری همدان در شورای سیاستگذاری جشنواره شهروندان برگزیده:

دقت در شاخصهای شهروندی
برای انتخاب شهروند برگزیده
عسگریان :انتخاب شهروندان برگزیده و داوریها
با حساسیت ویژه پیگیری میشود
صوفی:جشنوارهشهروندبرگزیدهبهدنبال توسعهفرهنگشهروندی

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون محیط انسـ ــانی
اداره کل حفاظـ ــت محیط زیسـ ــت همـ ــدان گفت:
هـ ــوای همـ ــدان و کبودراهنـ ــگ روز دوشـ ــنبه برای
گروههای حساس آلوده بود.
به گزارش هگمتانه ،سید عادل عربی روز سه شنبه
افـ ــزود :هوای همـ ــدان و کبودراهنگ روز دوشـ ــنبه
بـ ــرای گروههای حسـ ــاس آلوده بود کـ ــه عمده این
آلودگی ناشی از ذرات  2.5میکرون یعنی گرد و غبار،
وارونگی دما و احتراق ناقص سوخت وسایل نقلیه
سبک و سنگین است.
وی بیـ ــان کـ ــرد :در ُبعـ ــد کالن خروجـ ــی دودکـ ــش
نیروگاه باالتر از حد استاندارد بوده و آالیندگی هوا را
در پی دارد اما طبق شاخص مازوت از نظر آالیندگی
نیروگاه تأثیری در بروز آلودگی روز دوشنبه نداشته
است.
معـ ــاون محیـ ــط انسـ ــانی اداره کل حفاظت محیط
زیسـ ــت همـ ــدان اظهار کـ ــرد :مصرف سـ ــوخت در
نیروگاه شهید مفتح بستگی به فصلهای مختلف
متغیر بـ ــوده و در فصلهای بهار ،تابسـ ــتان و پاییز
ترکیبـ ــی از گاز و مازوت و در فصل زمسـ ــتان مازوت
استفاده میشود.
عربی اضافه کرد :در حال حاضر میزان مصرف گاز در
نیروگاه شـ ــهید مفتح همدان تقریبا به صفر نزدیک
شـ ــده اسـ ــت و تنها از سـ ــوخت مازوت برای فرایند
تولید استفاده میشود.
وی ادامه داد :سـ ــوخت مایع مازوت به دلیل وجود
گوگـ ــرد ناشـ ــی از احتـ ــراق ،آلودگـ ــی ایجـ ــاد میکند
همچنین کارشناسـ ــان محیط زیسـ ــت نسـ ــبت به
بررسـ ــی خروجی دودکـ ــش اقدام کردند کـ ــه باالتر از
استاندارد تعیین شده بود.
معـ ــاون محیـ ــط انسـ ــانی اداره کل حفاظت محیط
زیست همدان بیان کرد :با توجه به نقش و اهمیت
نیروگاه شـ ــهید مفتح در تولید برق در کنار آلودگی
ناشـ ــی از مصرف مازوت ،این موضوع در جلسـ ــاتی
با حضور مسـ ــؤوالن اسـ ــتانداری ،محیط زیسـ ــت و
قضایی مورد بررسـ ــی قرار گرفت تـ ــا تصمیم منطقی
برای این وضعیت اتخاذ شود.
بـ ــه نقـ ــل از ایرنـ ــا ،عربـ ــی تأکید کـ ــرد :البتـ ــه مدیر
نیـ ــروگاه شـ ــهید مفتـ ــح اختیـ ــاری در تعیین نوع
سـ ــوخت مصرفی این مجموعـ ــه ندارد و در تالش
بـ ــرای اسـ ــتفاده از گاز بـ ــرای کاهـ ــش اسـ ــتهالک
وسـ ــایل و تجهیـ ــزات و آلودگـ ــی هوا توسـ ــط این
نیروگاه است.

جلوگیری از زمینخواری
 1200هکتاری در همدان
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری اسـ ــتان همدان گفت :یـ ــک هزار و 200
هکتار از اراضی ملی این استان از ابتدای سال جاری
تاکنون از دست متصرفان خارج شده است.
به گزارش هگمتانه ،اسـ ــفندیار خزائی روز سه شنبه
اظهار کرد :برخورد با پدیده زمین خواری و جلوگیری
از تصـ ــرف اراضی ملی توسـ ــط افـ ــراد فرصت طلب و
تخریب کنندگان اراضی ملی از اولویتهای محوری
منابع طبیعی است.
وی اضافـ ــه کـ ــرد :بـ ــا برنامهریـ ــزی و هماهنگیهای
صورت گرفتـ ــه امسـ ــال اقدامهـ ــای اساسـ ــی برای
بازپـ ــس گیـ ــری اراضی تصـ ــرف شـ ــده و جلوگیری از
دسـ ــت اندازی بـ ــه منابـ ــع طبیعی اسـ ــتان همدان
صورت گرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
اضافـ ــه کـ ــرد :در این راسـ ــتا از ابتدای سـ ــال جاری
تاکنون یک هزار پرونـ ــده قضایی مربوط به تخریب
و تصرف اراضی به مسـ ــاحت سـ ــه هـ ــزار هکتار در
استان همدان تشـ ــکیل و به مراجع قضایی ارسال
شده است.
خزائی بیان کـ ــرد :از این تعداد  900پرونده از ابتدای
سـ ــال جاری تاکنـ ــون منجر به صدور رأی شـ ــده که
نتیجـ ــه آن بازپس گیری یـ ــک هـ ــزار و  200هکتار از
اراضی ملی بوده است.
به گفته وی تاکنون بیش از  95درصد از آرای صادر
شـ ــده در محاکم قضایی اسـ ــتان همدان در زمینه
پروندههـ ــای منابـ ــع طبیعـ ــی و آبخیـ ــزداری به نفع
دولت بوده است.
خزائـ ــی اضافـ ــه کـ ــرد :اداره کل منابـ ــع طبیعـ ــی در
راسـ ــتای جلوگیری از دسـ ــت اندازی افراد سودجو
به حریـ ــم انفال ،همکاری و تعامـ ــل خوبی با نیروی
انتظامی دارد.
به نقل از ایرنا ،وی تأکید کرد :همچنین شهروندان
میتواننـ ــد در صورت مشـ ــاهده تخریـ ــب و تصرف
اراضی موضوع را از طریق سامانه  1504اطالع رسانی
کنند.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :سرپرسـ ــت فرمانداری
همـ ــدان تأکید کـ ــرد :شـ ــاخصهای شـ ــهروندی برای
انتخـ ــاب شـ ــهروند برگزیده بـ ــا دقت بررسـ ــی و داوری
شود.
به گزارش هگمتانه ،نشسـ ــت اعضای اصلی شـ ــورای
سیا سـ ــت گـ ــذاری سـ ــومین جشـ ــنواره شـ ــهروندان
برگز یـ ــده همـ ــدان بـ ــا حضـ ــور سرپر سـ ــت فرمانداری
همـ ــدان ،شـ ــهردار  ،رئیس شـ ــورای ا سـ ــامی شـ ــهر ،
مد یـ ــرکل صـ ــدا و سـ ــیمای مر کـ ــز همـ ــدان ،مدیرکل

کا نـ ــون پرورش فکـ ــری کودکان و نوجوانان ا س ـــتان،
رئیس کمیسـ ــیون خدمات شـ ــهری شـ ــورای اسالمی
شـ ــهر همدان و سـ ــایر اعضا در سـ ــالن اندیشـ ــه تاالر
قرآن برگزار شد.
سرپرسـ ــت فرمانداری همـ ــدان در این نشسـ ــت بیان
کرد :محـ ــل برگـ ــزاری اختتامیه باید فضای شایسـ ــتهای
در شأن شــــهروندان برگزیده باشد که البته همه شیوه
نامههـ ــای فاصله گـ ــذاری و ایمنی سـ ــامت هـ ــم مورد
توجه قرار گیرد.

محمدعلی محمدی افـ ــزود :تقدیر و معرفی شـ ــهروندان
برگزیـ ــده کار ارزشـ ــمند و قابل تقدیر اسـ ــت امـ ــا در ادامه
داوری بایـ ــد شـ ــاخصها را با دقـ ــت کافی مورد بررسـ ــی و
داوری قرار دهید.
سید مسـ ــعود عسگریان رئیس شـ ــورای اسالمی شهر
همـ ــدان هم بیان کـ ــرد :اثرگذاری جشـ ــنواره شـ ــهروند
برگزیـ ــده در رفتار سـ ــایر شـ ــهروندان ملموس اسـ ــت

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان:

طرح رادیو شهروند در پیادهراههای همدان اجرا میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس کمیسـ ــیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان از راهاندازی طرح رادیو
شهروند در پیادهروهای همدان خبر داد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،اکبـ ــر کاوس ـ ـیامید در کمیسـ ــیون
فرهنگی و اجتماعی شورا ،افزود :پیادهراههای شهر همدان
ظرفیتهای خوبی در امر آموزشهای شـ ــهروندی دارند که
میتوان از این ظرفیتها به عنوان مرکز انتشار فرهنگ ناب
اسالمی بهره برد.
کاوسیامید با بیان اینکه در طرح رادیو شهروند میتوانیم از
ظرفیت آموزش شـ ــهروندی برای ترویج فرهنگهای اصیل
همدانی اسـ ــتفاده کنیم افزود :طرح رادیو شـ ــهروند در سـ ــه
مرحله رادیویی ،صدا و سیما و در نهایت پاتوقی دائمی برای
مباحث فرهنگی و جشنوارهها خواهد بود که انتظار میرود
مقدمات این طرح در پیاده راه بوعلی فراهم شود.
وی همچنین پیاده راهها را مرکز انتشار فرهنگ ناب اسالمی
برشـ ــمرد و یادآور شـ ــد :سیاستهای شـ ــورا در کمیسیون
فرهنگی اجتماعی استفاده از ایدههای گروهها و سمنهای

مختلف مردمی در راستای مدیریت بهتر شهر است.
وی با اشـ ــاره به برگـ ــزاری جشـ ــنواره شـ ــهروندان برگزیده در
همدان ،اضافه کرد :مهلت ثبت نام جشـ ــنواره شهروندان
برگزیده تا  30دی ماه سـ ــال جاری تمدید شد که شهروندان
میتوانند با مراجعه با وبگاه جشنواره ثبت نام کنند.
این عضو شورای شهر همدان به برگزاری جشنواره هر خانه
یک قصهگو توسـ ــط معاونت فرهنگی اجتماعی شـ ــهرداری
همدان اشـ ــاره کرد و یادآور شـ ــد :در راسـ ــتای اسـ ــتحکام و
تحکیم خانواده این جشـ ــنواره شـ ــکل گرفته تـ ــا دقایقی از
فضای مجازی دور شده و از فرهنگ اصیل گذشته خود وام
بگیریم.
کاوسـ ــی امید اقدام سـ ــازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـ ــی
شهرداری همدان در تقدیر از خانواد ه شهدای مدافع حرم را
بسیار ارزشمند دانست و گفت :دستاوردها و موفقیتهای
جمهوری اسـ ــامی ایران در سـ ــایه ایثار و فداکاری شـ ــهدا به
دسـ ــت آمده و قدردانی از خانواده معظم شهیدان واالمقام
نیز تداوم راه پرافتخار آنان است.

مولوی :نقش مهم رادیو شهروند در آموزشهای
شهروندی
نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم در این جلسه
با اشـ ــاره به ظرفیت پیادهراههای همدان اظهـ ــار کرد :پیاده
راههای شـ ــهر همدان ظرفیت خوبی برای پـ ــر کردن اوقات
فراغت و نیـ ــز ایجاد نشـ ــاط برای شـ ــهروندان اسـ ــت که در
راستای تحقق این امر میتوان با تدوین برنامههای متنوع و
مناسب گامهای مؤثری برداشت.
ابراهیم مولوی راهاندازی رادیو شهروند در پیادهراهها را مؤثر
دانست و یادآور شد :میتوان با اسـ ــتفاده از این رادیو شهر
ضمن اطالع رسانی اخبار و مباحث مختلف در آموزشهای
شهروندی نیز بهره برد.
مولوی با بیان اینکه میتوان با برنامهریزی مناسـ ــب فضای
کارگاهی خوبی در پیادهراههای شـ ــهر ایجاد کرد ،اضافه کرد:
با توجه به اینکه درصد سـ ــرانه مطالعه در جامعه پایین آمده
اسـ ــت و مردم بیشـ ــتر به فضای مجازی روی آوردهاند رادیو
شـ ــهر میتواند در این زمینه نیز وارد شـ ــده با ارائه اطالعات
و اخبـ ــار در آگاهی بخشـ ــی و ترویج فرهنـ ــگ و آموزشهای
شهروندی به مدیریت شهری کمک کند.
بادامینجـ ــات :تولیـ ــد محتوا مهمتریـ ــن مقوله در
اجرای طرح رادیو شهروند
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و مالی شورای شهر همدان
هم گفت :اجرای طرح رادیو شـ ــهروند اقدام خوبی اسـ ــت که
میتواند خأل فرهنگی پیادهراهها را با کمک سازمان فرهنگی
اجتماعی شهرداری پر کند.
به نقـ ــل از روابط عمومی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر همدان،
حمید بادامی نجات افـ ــزود :تولید محتوا در امر آموزشهای
شـ ــهروندی بسیار حایز اهمیت اسـ ــت بر این اساس رادیو
شـ ــهروند باید محتوایی تهیه کند که مورد اسـ ــتقبال مردم
باشد و تنها به موضوع خاصی نپردازد.

اقالم دارویی همدان از شرکتهای داروسازی استان تامین شود
بانکها حق صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی بدهکار در حال فعالیت را ندارند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معـ ــاون هماهنگـ ــی امور
اقتصادی استاندار همدان با گالیه از تأخیر در روند ترخیص
ماشـ ــینآالت و تجهیزات صنایع در گمـ ــرک ،گفت :طوالنی
شدن این فرآیند موجب خسـ ــارت صنعتگران میشود که
باید نسـ ــبت به تسـ ــریع این روند با هدف ترخیص به موقع
کاالهـ ــا در راسـ ــتای اصل جهـ ــش تولید و کمک بـ ــه چرخه
اقتصادی ،اقدام جدی شود.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،ظاهر پورمجاهد روز سـ ــه شـ ــنبه در
کارگروه ستاد تسـ ــهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد:
برخی از صنایع اسـ ــتان با اجرای طرح توسـ ــعه واحد ،ماشین
آالت و تجهیزات مورد نیـ ــاز را از خارج وارد کردهاند که طوالنی
شدن فرآیند ترخیص ماشـ ــین آالت ،روند تولید و فعالیت
این صنایع را مختل و دچار مشکل کرده است.
وی افـ ــزود :طوالنی شـ ــدن روند ترخیص این قبیـ ــل اقالم به
طور طبیعی موجب ضرر و زیان مالی صنعتگران م یشـ ــود که
انتظار میرود مدیران گمرک در سال جهش تولید و با هدف

تسهیلزمینهرونقفعالیتهایتولیدیوصنعتیدر استان،
برای رفع این مشـ ــکل اقدامات جدی و راهگشـ ــا را براساس
قانوندر دستور کار قرار دادهوپیگیر موضوعباشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد:
اجرای طر ح توسـ ــعه واحدهای صنعتی مسـ ــتلزم هزینههای
میلیاردی اسـ ــت و بسـ ــیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان
اسـ ــتان برای این منظور تسـ ــهیالت بانکی دریافت کرده اند
که طوالنی شـ ــدن فرآیند ترخیص برای نصب ماشین آالت و
راهاندازی خطوط جدید تولید ،مشکالت زیادی برای فعالیت
مؤثر واحد از جمله تأخیر در پرداخت اقساط بانکی را به دنبال
دارد .پورمجاهد از مدیران گمرک اسـ ــتان همدان خواست با
بررسـ ــی دقیق موضوع ،برای رفع موانع و مشـ ــکالت موجود
اقدام کرده و روند ترخیص محمولههای صنعتی استان را در
راستای تحقق اصل جهش تولید ،تسهیل و تسریع کنند.
دانشـ ــگاه علوم پزشکی ابن سینا اقالم دارویی را از
شرکتهای داروسازی داخل استان تهیه کند

معـ ــاون اسـ ــتاندار همـ ــدان همچنیـ ــن بـ ــر خریـ ــد و تأمین
اقالم دارویـ ــی موردنیـ ــاز از طریق شـ ــرکتهای داروسـ ــازی
داخل اسـ ــتان تأکید کـ ــرد و گفـ ــت :معاونت غـ ــذا و داروی
دانشـ ــگاه علوم پزشکی ابن سـ ــینا اقالم دارویی مورد نیاز را
از شـ ــرکتهای داروسـ ــازی داخل اسـ ــتان تهیه کند که این
کار موجب تقویت و توسـ ــعه این واحدها و گردش مطلوب
چرخه اقتصادی در بخش تولید استان خواهد شد.
پورمجاهداظهار کرد:چندشرکتداروسازیدر استانهمدان
فعال هسـ ــتند که براسـ ــاس سیاس ـ ـتهای ابالغ شـ ــده در
راستای رشـ ــد و توسعه اقتصادی و رونق تولید ،دستگاههای
اجرایی ملزم بـ ــه تأمین اقالم مورد نیاز خـ ــود از تولیدات بومی
استان هستند که حوزه غذا و دارو نیز باید در همین چارچوب
عمل کند .به گفته وی ،براسـ ــاس مصوبه دسـ ــتگاه قضایی،
بانک حـ ــق صدور اجراییه برای واحدهـ ــای تولیدی بدهکار در
حال تولید و اشـ ــتغال را ندارد که شاهد برخی کم توجهیها در
استانبرایاجرایاینمصوبهقانونیهستیم.

تمدید طر ح ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :رئیـ ــس عملیـ ــات پلیس
راهنمایـ ــی و رانندگی اسـ ــتان همدان گفـ ــت :طرح ترخیص
گهـ ــا که منع
موتورسـ ــیکلتهای توقیف شـ ــده در پارکین 
قضایی ندارند ،تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ سـ ــیدجواد حسـ ــینی روز
سهشنبه اظهار کرد :اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای
توقیفی فاقد دسـ ــتور قضایی  17آبان امسـ ــال و برای مدت
 2ماه آغاز شـ ــد که زمان اجرای آن بـ ــرای یک ماه دیگر یعنی تا
پایان بهمن تمدید شده است.
وی افزود :در راستای اجرای این طرح ،بیش از  9هزار دستگاه
موتورسـ ــیکلت از پارکینگهای اسـ ــتان همدان که دستور
قضایی برای توقیف نداشـ ــتند ،ترخیـ ــص و تحویل مالکان
شده است.
رئیـ ــس عملیـ ــات پلیـ ــس راهـ ــور اسـ ــتان همـ ــدان گفت:
برای اجـ ــرای بهینه ایـ ــن طرح و ترخیص شـ ــمار بیشـ ــتری از

موتورسـ ــیکلتهای توقیفی مشـ ــمول ،از ظرفیت سامانه
پیامکی نیز استفاده و برای مالکان در صورت امکان و وجود
شـ ــماره تلفن همراه در سوابق ،پیامک اطالع رسانی مبنی بر
اقدام برای ترخیص ارسال شده است.
سـ ــرهنگ حسـ ــینی تصریـ ــح کـ ــرد :البتـ ــه بسـ ــیاری از
موتورسـ ــیکلتهای توقیـ ــف شـ ــده در اختیـ ــار مالـ ــک
اصلی(صاحب سـ ــند) نبـ ــوده و به اشـ ــخاص دیگـ ــر بدون
انتقال رسـ ــمی سند واگذار شده اسـ ــت و همچنین برخی از
این موتورسـ ــیکلتها دارای پالک قدیمی و یا کال فاقد پالک
هستند و شماره تماسی از فرد مالک در اسناد مربوطه ثبت
نشده است.
وی اظهار کرد :بسیاری از این موتورسیکلتها به دلیل احراز
تخلف نداشـ ــتن مدارک و مسـ ــتندات مالکیت ،بیمه نامه،
گواهینامه و یا جرایم باال توقیف شده اند و مالکان برهمین
اسـ ــاس اقدامی برای ترخیص موتورسـ ــیکلت توقیفی خود

نکردند.
رئیـ ــس عملیات پلیس راهور اسـ ــتان همدان افـ ــزود :طرح
آزادسازی موتورسیکلتهای بدون منع قضایی با هدف ارائه
تسـ ــهیالت ویژه به این قبیل افراد اجرایی شده به نحوی که
موتورسیکلت توقیف شده با اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار
تخلف مانند استفاده بدون گواهینامه و بیمه نامه ترخیص
و تحویل مالک میشود.
سـ ــرهنگ حسـ ــینی ادامـ ــه داد :همچنیـ ــن در ایـ ــن طـ ــرح،
تسهیالت ویژهای برای ترخیص موتورسیکلتهای توقیف
شده به دلیل رقم باالی جریمه از جمله بخشش مبلغ مربوط
به  2برابر شدن اصل جریمه ،درنظر گرفته شده است.
به گفته وی ،اگر مجموع جریمه معوق موتورسیکلت پس از
بخشش و کسر رقم مربوط به افزایش  2برابری ،بیش از 500
هزار تومان باشد ،قسط بندی شده و مالک بقیه جریمه را در
قالب اقساط مشخص پرداخت میکند.

بنابراین ضـ ــرورت توجه به مقوله انتخاب شــــهروندان
برگزیـ ــده و داوریهـ ــا بـ ــا حساســــیت ویــــژه پیگیــــری
میشود.
شـ ــهردار همدان نیز در این نشست بیان کرد :به دنبال
توسعه فرهنگ شهروندی و اعتالی فرهیختگی جامعه،
جشـ ــنواره شـ ــهروندان برگزیــــده در هر ســــال بــــه بلوغ
مطلوب نزدیک میشود.

عبــــاس صوفی بیــــان کــــرد :بر اســــاس منویـ ــات رهبر
انقالب باید بــــرای معرفی جوان برتر همدان توجه جدی
صورت گیرد.
وی تأکیــــد کرد :معرفی نخبگانی که همدانی نیسـ ــتند اما
خدمــــات ارزنده و جامــــع االطراف به شــــهر همدان عرضه
کرده اند در دستور کار قرار دارد.

صادرات فرش همدان  57هزار دالری شد
آلمان ،اتریش و آمریکا مقاصد صادرات فرش همدان

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همــــدان :بــــازرس انجمن فرش
دسـ ــتباف همدان از صادرات فرش همــــدان در  10ماه
امسـ ــال به ارزش  56هزار و  862دالر خبــــر داد .این در
حالی اسـ ــت که صادرات فرش همدان در  6ماه ســــال
 3 ،95میلیون دالر بوده است.
زهرا رنجبران ظهر دیروز در گفتگو با خبرنگار هگمتانه
گفت :درحال حاضـ ــر آلمان ،اتریــــش و آمریکا مقاصد
صادرات فرش همدان هستند.
وی بـ ــا تأکید بر اینکه شــــرایط کرونایی و محدودیتها
باعث شده همه آموزشها در حوزه فرش و گلیمبافی
تعطیـ ــل باشـ ــد بیان کــــرد :فرش بــــه عنــــوان یک هنر
صنعت از نظر اقتصـ ــادی میتواند در همه شــــرایط به
کمک درآمد خانوارها بیاید و گذشته از این از نظر روانی
نیز به بافنده کمک بس ـــیار میکند ،به ویژه در شــــرایط
فعلی که به دلیل شـ ــیوع کرونا رفــــت و آمدها محدود
شـ ــده اسـ ــت اشـ ــتغال خانگــــی فرشبافــــی میتواند
عالوه بر درآمدزایی به بهبود شــــرایط روانی فرد بافنده
بیانجامد.
رنجبران ابراز کرد :بافندههــــا در منزل میتوانند اوقات
فراغـ ــت خـ ــود را با ایـ ــن هنر صنعــــت پر کننــــد و برای
اقتصاد کشور نیز مفید باشند.

وی همچنین بــــه اشــــتغال  45هزار بافنــــده فرش در
استان همدان اشاره کرد.
بــــازرس انجمن فــــرش دســــتباف همدان ادامـ ــه داد:
تحریمهــــا و هزینههای بــــاالی گمرک ،صــــادرات فرش
دســــتباف همدان را با کاهش شــــدید مواجه کرده به
نحــــوی که اغلــــب تاجران فرش دســــتباف به سـ ــمت
گبهبافی و بافت فرشهای خانگی رو آوردهاند.
رنجبران ابراز کرد :صادرات فرش همدان به کشــــورهای
آلمان ،اتریش و آمریکا با وجود تحریم و مشکالت گمرک
ادامــــه دارد و امســــال  7هزار و  800کیلوگــــرم ارزش وزنی
صادرات فرش همدان به این کشورها بوده است.
بازرس انجمن فرش دســــتباف همــــدان ارزش دالری
صادرات فرش دســــتباف همدان را  56هزار و  862دالر
اعالم کرد.
همه اینها در حالی اســــت که تا  4ســــال پیش استان
همــــدان در صادرات فــــرش از بهترین اسـ ــتانها بود
و تولیــــدات متنوع و بــــازار خرید خوبی داشـ ــت و در 6
ماه ســــال  ،95صادرات ایــــن هنر صنعــــت همدان 3
میلیون دالر بوده است؛ البته این آمار نسبت به سال
گذشته کمی امیدوار کنندهتر است؛ چراکه در سال 98
صادرات فرش همدان به آمریکا به صفر رسیده بود.

مسمومیت هوای همدان
با فعالیت نیروگاه

مسؤول کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا :افرادی که جزء گروههای
حساس هستند ،باید از حضور در فضاهای باز شهری خودداری کنند
هگمتانه ،گروه خبر همدان :مســــؤول کنترل آلودگی
نســــینا گفــــت:
هـ ــوای دانشـ ــگاه علـ ــوم پزشــــکی اب 
آلودگی ناشـ ــی از سـ ــوخت مــــازوت در نیــــروگاه مفتح
مخاطراتی برای افراد پرخطر شهرســــتانهای فامنین و
کبودراهنگ به همراه دارد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مهدی خدابخشــــی اظهــــار کرد:
آلودگی هـ ــوا موجب افزایش ضریــــب ابتال و مرگومیر
ناشـ ــی از کروناویروس اســــت بنابراین افرادی که جزء
گروههای حسـ ــاس هستند ،باید از حضور در فضاهای
باز شهری خودداری کنند.
مسـ ــؤول کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی
ابنسـ ــینا در رابطه با گروههای حســــاس توضیح داد:
بیماران قلبی و تنفسی ،ســــالمندان ،کودکان ،نوزادان
و خانمهـ ــای بـ ــاردار جـ ــزء گروههای حســــاس و پرخطر
هستند.
وی خاطرنشـ ــان کرد :شــــاخص آلودگی هوا در شــــش
مرحله هوای خوب ،هوای متوســــط ،هوای ناسالم برای
گروههای حساس ،هوای ناسالم ،هوای بسیار ناسالم
و هوای خطرناک تقسـ ــیم بندی میشــــود که شــــرایط
اسـ ــتان همدان در حال حاضر در مرحل ه هوای ناسالم
برای گروههای حساس است.
خدابخشـ ــی مطرح کرد :عمده مشــــکل در اســــتان،

شــــهر همــــدان اســــت که بــــه علــــت جمعیـ ــت زیاد
و حملونقــــل ممکــــن اســــت در برخــــی روزهـ ــای
ســــال آلوده باشــــد و مســــئله بعدی آلودگی ناشـ ــی
از ســــوخت مــــازوت در نیــــروگاه مفتــــح اسـ ــت کـ ــه
مخاطراتی برای افراد پرخطر شهرســــتانهای فامنین
و کبودراهنگ به همراه دارد.
وی بــــا بیان اینکــــه وارونگی دما باعــــث آلودگی هوا در
اســــتان شده اســــت ،توضیح داد :ســــرمای شدید هوا
باعث وارونگی دما میشود و در این شرایط آالیندهها
به ســــمت باال حرکــــت نمیکننــــد و باعــــث ماندگاری
آلودگی هوا در سطح زمین میشوند.
مســــؤول کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی
ابنسینا در ادامه خاطرنشان کرد :در این هفته شرایط
بهتری نســــبت به هفته قبل داشــــتیم و بـ ــه طور کلی
آلودگی هوا در شهر همدان بیشــــتر در ساعت  11تا 16
است.
به نقل از ایســــنا ،وی با بیان اینکه از نظــــر آلودگی هوا
شــــرایط بهتری نســــبت به سال گذشــــته داریم ،اعالم
کــــرد :تعطیلی مــــدارس و دورکاری ادارات موجب عدم
اســــتفاده از وسایل گرمایشــــی و کاهش تردد در شهر
شــــده که این عوامل باعث شــــده نســــبت به سـ ــال
گذشته آلودگی هوای کمتری داشته باشیم.

 797نفر در تویسرکان آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیـ ــس مرکز آموزش فنی و حرفهای برادران شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان
گفت 797 :نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در این مرکز آموزشهای مهارتی را در قالب  185هزار و
 464نفر ساعت روز فرا گرفتند.
به گـ ــزارش هگمتانه« ،رضا حکمتی» روز دوشـ ــنبه اظهار کرد :از این تعـ ــداد  277نفر در کارگاههای
ثابت شهری این شهرستان آموزش دیدند.
وی از ارائـ ــه آموزش بـ ــه  156نفر در کارگاه روسـ ــتایی خبر داد و خاطرنشـ ــان کـ ــرد 62 :نفر موفق به

گذراندن دورههای صنایع شدند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای برادران شهرسـ ــتان تویسرکان از حضور  92نفر در کارگاه زندان
خبر داد و افزود :در پادگانها نیز  83نفر از آموزشهای مهارتی برخوردار شدند.
حکمتـ ــی ،افراد آموزش دیـ ــده محیط کار واقعی را  108نفـ ــر عنوان کرد و گفـ ــت :در مراکز درمانی زیر
پوشش بهزیستی شهرستان تویسرکان به  18نفر آموزشهای مهارتی ارائه شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران تویسـ ــرکان نیز در این باره گفت :امسـ ــال  252نفر در
مراکز ثابت آموزش دیدند و  49نفر نیز در کارگاههای روستایی از آموزش مهارتی برخوردار شدند.
«سـ ــحر حیدری» ارائه آموزش محیط کار واقعـ ــی را در قالب  6هزار و  894نفر سـ ــاعت عنوان کرد و

اظهار کرد 21 :نفر در این حوزه تاکنون آموزش دیدهاند.
اداره کل آموزش فنی و حرفهای اسـ ــتان همدان ،در بیست و سـ ــومین جشنواره شهید رجایی ،در
گروه آموزشی ،پژوهشـ ــی و فرهنگی ،در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی ،برای چهارمین
سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست جشنواره شد.
بـ ــه نقل از ایرنـ ــا ،در بخش آموزشهای فنـ ــی و حرفهای دولتی اسـ ــتان همدان  18مرکــــز ثابت و 4
شـ ــعبه و از مجموع  198آموزشگاه خصوصی 129 ،آموزشـ ــگاه ویژه دختران 23 ،آموزشگاه پسران و
 46آموزشگاه دومنظوره در سطح اسـ ــتان همدان مشغول فعالیت در برگزاری دورههای آموزشی
مرتبط هستند.

هگمتانه ،گروه شهرستان :بخشدار گلتپه کبودرآهنگ
گفـ ــت :سـ ــرمایهگذاری بخـ ــش خصوصـ ــی و پرداخـ ــت
تسهیالت با کارمزد  7درصد برای احداث گلخانه با مدت
دو سـ ــال تنفس پرداخت و دوره بازپرداخت پنج سـ ــاله
فرصتی اسـ ــت که در اختیار عالقمندان به بخش کشت
گلخانهای در بخش کشاورزی گل تپه قرار میگیرد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــیدایوب موسـ ــوی سـ ــه شـ ــنبه
 23دی مـ ــاه بـ ــه همـ ــراه مدیـ ــر اداره جهادکشـ ــاورزی
منطقـ ــه در بازدیـ ــد از مـ ــکان احـ ــداث گلخانـ ــه در اراضی
روسـ ــتای علیصـ ــدر از توابـ ــع شهرسـ ــتان کبودراهنگ،
اظهـ ــار کرد :بخـ ــش گل تپه بـ ــه لحاظ شـ ــرایط خوب آب
و هوایـ ــی و موقعیـ ــت مناسـ ــب ارتباطـ ــی و زمینهـ ــای
حاصلخیز کشـ ــاورزی از ظرفیتهای بسـ ــیار خوبی برای
شـ ــکوفایی هر چه بیشـ ــتر صنعت و کشاورزی به منظور
سرمایهگذاری ،اشتغال و تولید برخوردار است.
وی افزود :بخش گل تپه مسـ ــتعد ایجاد گلخانه اسـ ــت
و بـ ــا هماهنگیهایی که بـ ــا مدیر جهادکشـ ــاورزی انجام
شده درنظر داریم سـ ــال زراعی آینده به منظور جلوگیری

به علت رعایت نکردن شیوهنامههای بهداشتی:

پلمب  3دفتر پیشخوان در رزن
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :مدیر سالمت محیط و کار
معاونت بهداشتی دانشـ ــگاه علوم پزشکی ابنسینا
گفت :سه دفتر پیشخوان دولت در شهرستان رزن به
علت رعایت نکردن شـ ــیوهنامههای بهداشتی پلمب
شدند.
به گزارش هگمتانه ،لیدا رفعتی روز یکشنبه اظهار کرد:
ازدحام و تجمع در داخل دفاتر پیشخوان و بی توجهی
بـ ــه مؤلفه فاصلـ ــه گـ ــذاری اجتماعی و رعایـ ــت نکردن
شیوهنامههای بهداشتی عامل اصلی پلمب این مراکز
بوده است.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه بیشـ ــترین دغدغه حوزه
سـ ــامت ،تجمع افـ ــراد در مراکـ ــز خدماتی نظیـ ــر دفاتر
پیشـ ــخوان اسـ ــت انتظار میرود تدابیر ویـ ــژهای برای
پیشگیری از تجمع که یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا
است صورت گیرد.
مدیر سـ ــامت محیط و کار معاونت بهداشـ ــتی علوم
پزشکی ابن سـ ــینا افزود :اینترنتی شـ ــدن نوبتدهی
بـ ــرای ارائه خدمـ ــات موجب حضـ ــور افراد در سـ ــاعت
تعیین شـ ــده برای دریافت خدمت مورد نیاز و پرهیز از

تجمع و ازدحام آنها در دفاتر خدماتی میشود.
رفعتـ ــی بـ ــا تأکید بر ضـ ــرورت مجهـ ــز شـ ــدن دفاتر به
دسـ ــتگاه تهویه هوا ،اضافه کرد :بـ ــی توجهی به فاصله
گذاری اجتماعی و تجمع و ازدحام سـ ــبب شیوع کرونا و
بازگشت وضعیت استان به حالت زرد و قرمز کرونایی
میشود.
وی گفـ ــت 112 :دفتر پیشـ ــخوان در این اسـ ــتان فعال
است که در یک هفته گذشـ ــته  44دفتر مورد بازرسی
قرار گرفتند که  41واحد معادل  93درصد بهداشـ ــت و
حفاظت فردی را رعایت کردند.
مدیر سـ ــامت محیـ ــط و کار معاونت بهداشـ ــتی علوم
پزشـ ــکی ابن سـ ــینا بیان کـ ــرد :همچنیـ ــن در  42دفتر
پیشخوان خدمات دهندگان و 80درصد دفاتر مراجعان
به این واحدها از ماسک استفاده کرده بودند.
بـ ــه نقل از ایرنا ،رفعتـ ــی اظهار کرد :ایـ ــن دفاتر کمترین
توجه را به شیوهنامه فاصله گذاری اجتماعی دارند و 67
درصد آنها به این مؤلفه توجه داشـ ــتند بر این اساس
هفته گذشـ ــته پنج دفتر پیشـ ــخوان به مرجع قضایی
معرفی شدند.

دستگیری عامل انتشار تصاویر شخصی
در فضای مجازی

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس پلیس فضای تولید
و تبادل اطالعات انتظامی اسـ ــتان همدان گفت :یک
جوان در همدان به دلیل انتشـ ــار تصاویر شـ ــخصی و
محرمانه در شبکههای اجتماعی دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ فیروز سـ ــرخوش نهاد
روز سـ ــه شـ ــنبه اظهار کرد :اعتماد یک دختر به پسـ ــر
جوان در فضای مجازی و قرار دادن تصاویر شـ ــخصی
خود بـ ــه وی ،موجـ ــب هتـ ــک حیثیت و انتشـ ــار این
تصاویر در تلگرام شد.
وی افزود :در پی شـ ــکایت دختر جوان مبنی بر انتشـ ــار
تصاویـ ــر شـ ــخصی به همـ ــراه مطالـ ــب توهیـ ــن آمیز در
شبکههای اجتماعی تلگرام رسیدگی به این موضوع در
دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
سـ ــرهنگ سـ ــرخوش نهاد بیـ ــان کرد :طبـ ــق اظهارات
شـ ــاکی ،او با فرد ناشناسی در شـ ــبکه اجتماعی ارتباط
برقرار کـ ــرده که این دوسـ ــتی و اعتمـ ــاد موجب هتک
حیثیت او شـ ــده اسـ ــت ،در این راسـ ــتا با دستور مقام
قضایی متهم  23ساله دستگیر شد.
رئیس پلیس فضـ ــای تولید و تبادل اطالعات انتظامی
اسـ ــتان همدان اظهار کرد :متهم ابتـ ــدا منکر هر گونه
مزاحمت برای شاکی بود اما پس از مواجهه با ادلههای
انکار ناپذیر لب به اعتراف گشود.
سـ ــرهنگ سـ ــرخوش نهاد افزود :متهم اقدام به جلب
اعتمـ ــاد ایـ ــن دختر جوان سـ ــپس دریافـ ــت عکس و

فیلمهـ ــای شـ ــخصی او کرده سـ ــپس آن را در شـ ــبکه
اجتماعی تلگرام منتشر میکند.
وی اضافه کرد :این تصاویر با یک واسطه به دست این
دختر جوان رسیده و اطالع او از انتشار تصاویر شخصی
سبب بروز مشکالت روحی و روانی برای او شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی
اسـ ــتان همدان توصیه کرد :شـ ــهروندان بـ ــه کاربران
شـ ــبکههای اجتماعی اعتمـ ــاد نکـ ــرده و از قرار دادن
اطالعـ ــات محرمانـ ــه ،شـ ــخصی و تصاویر خـ ــود به جد
پرهیز کنند.
سرهنگ سرخوش نهاد خواستار مراجعه شهروندان
به وبگاه پلیس فتا برای ارتقای سـ ــواد رسـ ــانهای شـ ــد
و گفـ ــت :اعتماد بـ ــه افراد غریبه و ناشـ ــناس در فضای
مجازی عاقبت خوشی به همراه ندارد.

 860میلیون تومان؛ اعتبار جدید سهمیه
مشاغل خانگی مالیر
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :معـ ــاون برنامهریزی و
توسـ ــعه فرماندار مالیر با اشاره به  1617طرح مصوب به
منظور دریافت تسهیالت طرح توسعه مشاغل خانگی
در شهرستان از ابتدای سال تا  20دی ماه ،گفت :اعتبار
جدید سهمیه مشـ ــاغل خانگی شهرستان مالیر 860
میلیون تومان است که این اعتبار به منظور پرداخت
به بانکها ابالغ شده و در دست بررسی است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،لیال غفاری به  860میلیون تومان
اعتبار اعالم شـ ــده از منابع داخلی به بنیاد شهید و امور
ایثارگران برای طرح توسـ ــعه مشـ ــاغل خانگی در سال
جاری اشـ ــاره کـ ــرد و افـ ــزود :از این مبلـ ــغ  570میلیون
تومان به  13طرح پرداخت شـ ــده و  280میلیون تومان
برای شش طرح دیگر در دست بررسی است.
وی اظهار کرد :کل اعتبار اعالم شـ ــده برای بهزیسـ ــتی
در زمینـ ــه این طرح  11میلیارد تومـ ــان بوده که تمام این
مبلغ برای  233طرح مصوب و به بانکها به منظور ارائه
تسهیالت ابالغ شده است.

غفاری با بیان اینکه از این میزان به  195طرح در مجموع
مبلغ  9میلیـ ــارد و  300میلیون تومان پرداخت شـ ــده
اسـ ــت ،گفت 38 :طرح دیگر برای دریافت تسـ ــهیالت
به مبلغ یـ ــک میلیارد و  680میلیون تومان در دسـ ــت
بررسی است.
وی از دو منبع داخلی و تبصره  16برای ارائه تسـ ــهیالت
طرح توسعه مشـ ــاغل خانگی به کمیته امداد امام(ره)
خبر داد و تأکید کرد :مبلغ یـ ــک میلیارد و  300میلیون
تومان بـ ــرای  82طـ ــرح از منابع داخلی کمیتـ ــه امداد در
قالب طرح توسـ ــعه مشـ ــاغل خانگی پرداخت شـ ــده
است.
به نقل از ایسـ ــنا ،معاون برنامهریزی و توسعه فرماندار
مالیر خاطرنشان کرد :از مبلغ  22میلیارد و  800میلیون
تومان سـ ــهمیه تبصره  16شهرستان مالیر نیز مبلغ 20
میلیـ ــارد و  700میلیـ ــون تومان به  432طـ ــرح پرداخت
شـ ــده و دو میلیـ ــارد و  100میلیون تومـ ــان دیگر به 162
طرح در شرف پرداخت است.
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پیشبینی احداث  4هکتار
گلخانه در «گلتپه»
از تخریب و فرسـ ــایش خـ ــاک ،پیشـ ــگیری از مصرف بی
رویه آب و کاهش سـ ــطح زیرکشت ،افزایش محصوالت
ضروری و مورد نیاز مصرفی مردم کشـ ــاورزان را به سمت
احداث گلخانه سوق دهیم.
موسـ ــوی اضافه کرد :با آموزش و فرهنگسـ ــازی که اداره
جهادکشاورزی برای ایجاد گلخانه برای کشاورزان بخش
گل تپه انجام داده اسـ ــت ،هم اکنـ ــون متقاضیان زیادی
در سـ ــطح بخـ ــش گل تپه در حال طی مراحـ ــل اخذ مجوز
گلخانه هستند و پیشبینی میشود تا سال آینده چهار
هکتار گلخانه احداث و راهاندازی شود.
وی از سـ ــرمایهگذاری بخـ ــش خصوصـ ــی و پرداخـ ــت
تسـ ــهیالت با کارمـ ــزد  7درصد بـ ــرای احـ ــداث گلخانه با
مدت دو سـ ــال تنفس و دوره بازپرداخت پنج ساله خبر
داد و خاطرنشـ ــان کرد :هیچ گونه سقفی برای این وامها
درنظر گرفته نشده است.
بخشـ ــدار گل تپـ ــه در پایـ ــان مطـ ــرح کـ ــرد :واگـ ــذاری
تسـ ــهیالت کم بهره بـ ــرای ایجاد گلخانـ ــه در بخش گل
تپه فرصت مناسـ ــبی بـ ــرای اشـ ــتغالزایی جوانان ،رونق

چهارشـــنبه  24دی 1399

شـــماره 4712

دستگیری  2شکارچی مسلح
در اسدآباد

تولید در بخش محروم گل تپه و در کنار آن پیشـ ــگیری
از مهاجرت است.

به نقل از ایسـ ــنا ،بخشـ ــدار گل تپه به منظور بررسی و
ا طـ ــاع از آخرین وضعیـ ــت پیشـ ــرفت فیزیکی احداث

گلخانههـ ــای سـ ــطح بخش از وا حــــد گلخانــــه «فرجی»
بازدید کرد.

فرماندار اسدآباد:

اسدآباد پیشتاز اجرای طرح «شهید سلیمانی»
مسیر آرامستان همچنان بسته است

هگمتانه ،گروه شهرستان :فرماندار اسدآباد با بیان اینکه
اسدآباد پیشـ ــتاز اجرای طرح «شهید سلیمانی» در استان
اسـ ــت گفت :خوشـ ــبختانه در حـ ــال حاضر بـ ــا اقدامات
صورت گرفته در قالب طرح شهید سلیمانی در وضعیت
آبی کرونا هسـ ــتیم اما این وضعیت شـ ــکننده اسـ ــت و
همچنان باید شیوهنامههای بهداشتی رعایت شود.
به گزارش هگمتانه ،سعید کتابی پیش از ظهر روز گذشته
در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از فعالیت دستگاههای
مرتبـ ــط و همکاری مردم در کنترل بیماری کرونا اظهار کرد:
خوشـ ــبختانه با اقدامات صورت گرفته اسـ ــدآباد از لحاظ
بیماری کرونا وضعیت باثباتی را سپری میکند.
وی بـ ــا بیان اینکه اسـ ــدآباد پیشـ ــتاز اجرای طرح شـ ــهید
سـ ــلیمانی در اسـ ــتان اسـ ــت گفـ ــت :در حـ ــل حاضـ ــر در
وضعیت آبی کرونا هستیم اما نباید فریب بخوریم چرا که
تفاوت بین وضعیت آبی و زرد بسیار کم است.
فرماندار اسدآباد با بیان اینکه هدفگذاری شهر کاهش
آمار بسـ ــتری روزانه اسـ ــت و این رویه ادامهدار خواهد بود
گفت :با توجه به وضعیت فعلی تمامی کارمندان موظف
به حضور در محل کار خود هستند.

وی تأکیـ ــد کرد :در وضعیـ ــت آبی مشـ ــکلی در خصوص
فعالیت مشـ ــاغل نداریم اما این موضـ ــوع به معنای عدم
رعایت شیوهنامههای بهداشتی نیسـ ــت و اتفاقا در این
وضعیت نظارت و اجرای شیوهنامهها بیش از پیش مورد
تأکید ما است.
کتابی در خصوص مراس ـ ـ م ایام فاطمیه نیز گفت :تاکنون
دستورالعملی در این خصوص به ما ابالغ نشده است اما
تـ ــا دو روز آینده تکلیف این موضوع با اسـ ــتعالم از مراجع
باالتر روشن میشود.
وی با بیـ ــان اینکـ ــه همه مـ ــا دلتنـ ــگ برپایـ ــی آئینهای
مذهبی هستیم افزود :مبنای ما برای برقراری هر مراسمی
فرمایش مقام معظم رهبری و مصوبات سـ ــتاد کشـ ــوری
مقابله با کرونا است.
فرماندار اسـ ــدآباد با بیان اینکه مسـ ــیر بهشت زهرا(س)
نیز همچنان مسـ ــدود و برپایی مراسم ختم ممنوع است
گفت :بخشـ ــداریها ممنوعیت برپایی مراسـ ــم ختم را به
برگزارکنندگان به صورت کتبی ابالغ کنند.
وی در خصوص بازگشـ ــایی مدارس نیز خاطرنشـ ــان کرد:
منتظر دسـ ــتورالعملهای دریافتی از وزارتخانه هستیم و

آموزش پرورش نیز در رابطه با بازگشــــایی مدارس توجیه
است.
معاون بهداشـ ــتی دانشکده علوم پزشــــکی اسدآباد نیز
اظهار کرد :خوشبختانه تعداد فوتیهای کرونا در اسدآباد
طی هفته گذشـ ــته صفـ ــر بوده و در حال حاضــــر دو نفر در
بخش کرونا بستری هستند.
الهام عظیمی بـ ــا بیان اینکـ ــه دیروز نیــــز هیچگونه مورد
مثبتی در شهرسـ ــتان ثبت نشده است گفت :وضعیت
آبی دلیل خوبی برای ترک رعایت شــــیوهنامهها نیســــت
چرا که ممکن است به وضعیتهای خطرناکتر بازگردیم.
در ادامه رئیس اتاق اصناف نیز به دستورالعمل فعالیت
مجدد تاالرها و رسـ ــتورانها اشـ ــاره کرد و گفت :این مراکز
بـ ــا ظرفیت یک سـ ــوم و رعایـ ــت شــــیوهنامهها میتوانند
فعالیت خود را از سر گیرند.
بـ ــه نقل از فـ ــارس ،موس ـ ـیرضا غفاریان با بیــــان اینکه در
چند روز آینده یک جلسـ ــه توجیهی بــــرای تاالردارها برگزار
خواهیم کرد و تیم بازرسـ ــی نیز مرتب از ایــــن مراکز بازدید
خواهد داشـ ــت گفت :اصناف در همه شــــرایط با ســــتاد
مقابله با کرونا همکاری داشته و همچنان خواهد داشت.

فرمانده انتظامی مالیر خبر داد:

دستگیری سارقان طال در مالیر
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانده انتظامی شهرسـ ــتان
مالیر از دستگیری سارقان بیش از سه میلیارد ریال طال در
مدت کمتر از  12ساعت در مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سرهنگ محمدباقر سلگی با اعالم این
خبر گفت :به دنبال وقوع یک فقره سـ ــرقت منزل در یکی
از روسـ ــتاهای شهرسـ ــتان مالیر ،مأمورین پاسگاه جوزان
بالفاصله در صحنه حاضر شـ ــده و اقدامات شناسـ ــایی و
اطالعاتی خود را به منظور شناسـ ــایی و دستگیری سارق یا
سارقان آغاز کردند.
وی افـ ــزود :طی سـ ــاعتها کار مداوم و بی وقفه ،سـ ــرانجام
با اسـ ــتفاده از تجارب فنی و به کارگیری شـ ــگردهای خاص،
مخفیگاه سارقان شناسـ ــایی و طی هماهنگی با دستگاه
قضایی در یک عملیـ ــات غافلگیرانه تعـ ــداد دو نفر متهم
توسط مأمورین این یگان دستگیر شدند.
سـ ــلگی با بیـ ــان اینکه در بازرسـ ــی صـ ــورت گرفتـ ــه از این
مخفیگاه ،اموال مسـ ــروقه به ارزش بیش از سـ ــه میلیارد
ریال کشف شد و متهمان با تشکیل پرونده تحویل مراجع
قضایی شدند ،تصریح کرد :چتر اطالعاتی و عملیاتی پلیس
در سراسر شهرستان گسترده بوده و با مجرمان برابر قانون
قاطعانه برخورد میکند.
فرمانـ ــده انتظامی مالیر در ادامه به دسـ ــتگیری سـ ــارقان

حین ربودن قطعات خودروی مسـ ــروقه در مالیر اشـ ــاره
و خاطرنشـ ــان کـ ــرد :بـ ــه دنبال اعـ ــام وقوع سـ ــرقت یک
دسـ ــتگاه خودروی پراید و اعالم طرح مهار ،بالفاصله کلیه
یگانهای انتظامی شهرستان با هوشیاری الزم نسبت به
انسداد معابر و کنترل میادین و خیابانها اقدام کردند.
ایـ ــن مقـ ــام مسـ ــؤول بیان کـ ــرد :پـ ــس از گذشـ ــت پنج
ساعت تالش بی وقفه سـ ــرانجام این خودروی مسروقه
با هوشـ ــمندی مأموریـ ــن کالنتری  13ولـ ــی عصر(عج) در
نقطهای حاشیه شهر و در کنار خودرویی دیگر در حالی که
توسط سه نفر سارق در حال اوراق شدن بود ،رؤیت شد.
وی افـ ــزود :بالفاصله هر سـ ــه متهم توسـ ــط مأموران این
یگان دسـ ــتگیر شـ ــدند و خودروی مسـ ــروقه که در حال
اوراق شـ ــدن بود کشف و یک دسـ ــتگاه خودروی سواری
دیگر نیز که در سـ ــرقت لوازم اوراق شـ ــده توسط سارقان
استفاده شده بود ،توسط مأموران این یگان توقیف شد.
فرمانده انتظامی مالیر با اشاره به اینکه با تشکیل پرونده
هر سـ ــه متهم تحویل مراجع قضایی شـ ــدند ،خاطرنشان
کرد :تالش بی وقفه و هوشمندانه پلیس برای شناسایی
و دستگیری مجرمان مقتدرانه در دستور کار قرار دارد.

سارقان احشام دستگیر شدند

فرمانـ ــده انتظامـ ــی مالیر همچنیــــن گفت :باند ســــارقان
حرفهای احشام در شهرستان مالیر متالشی شد.
سـ ــلگی با بیان اینکه در پی وقوع سرقت احشام در یکی از
روستاهای شهرستان مالیر ،بررسی موضوع در دستور کار
مأموران پلیس آگاهی شهرسـ ــتان مالیر قرار گرفت ،اظهار
کرد :با انجام کار اطالعاتی دقیق یک سارق در این خصوص
شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامـ ــی مالیر ادامه داد :یک دســــتگاه خودروی
نیسـ ــان مورد اسـ ــتفاده در این ســــرقت نیز توقیف شد و
متهم دسـ ــتگیر شـ ــده در تحقیقات به چهار فقره سرقت
احشام با همدستی  2نفر دیگر اعتراف کرد.
سـ ــلگی افزود :در یک اقدام غافلگیرانه همدستان وی نیز
دستگیر شدند که در بررسیهای صورت گرفته مشخص
شد ،متهمان همگی سارقان حرفهای و سابقهدار بودند.
وی تصریح کرد :در این رابطه  20گوســــفند ســــرقت شده از
منزل یکی از متهمان کشـ ــف و سارقان با تشکیل پرونده
تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانـ ــده انتظامی مالیر با تقدیر از همکاریهای دســــتگاه
قضائی در مقابله و دستگیری سارقان ،گفت :شناسایی و
برخورد قانونی با مجرمان با هوشمندی و رصد اطالعاتی در
دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف اسدآباد خبر داد:

پلمب  128واحد صنفی متخلف کرونایی در اسدآباد

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اتاق اصناف اسدآباد از
پلمب  128واحد صنفی متخلف کرونایی از ابتدای شیوع
کرونا تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانـ ــه ،غفاریان افزود :این تعداد واحدهای
صنفی طی یک سال گذشـ ــته در بازرسیهای انجام گرفته
بـ ــه علت عدم رعایت شـ ــیوه نامههای بهداشـ ــتی پلمب
شده اند.
وی با بیان اینکه طی یک سـ ــال گذشـ ــته  28مورد جلسه
ستاد کرونا در شهرستان تشکیل شده است ،ادامه داد:
از این تعداد جلسـ ــه بیش از  100مصوبه بـ ــه اتاق اصناف
اختصاص داشته که صددرصد این مصوبات توسط اتاق
اصناف اجرایی شده است.
غفاریان با اشـ ــاره بـ ــه  3443مـ ــورد بازرسـ ــی از واحدهای
صنفی توسـ ــط اتاق اصناف از ابتدای شیوع کرونا تاکنون
خاطرنشـ ــان کـ ــرد :طی ایـ ــن مـ ــدت  159مورد شـ ــکایات
مردمی به اتاق اصناف گزارش شده و  115مورد نیز گشت
مشـ ــترک با کمک دیگر دسـ ــتگاههای ذیربط توسط این

اتاق انجام گرفته است.
وی تعداد گزارشـ ــات را  239مورد برشـ ــمرد و یادآور شـ ــد:
بازرسـ ــی از  120نانوایی شهرستان به تعداد  309مورد ،تب
سـ ــنجی از واحدهای صنفـ ــی به تعداد  400مورد ،گشـ ــت
مشـ ــترک از فروشـ ــگاههای زنجیرهای  26مورد و گشـ ــت
مشترک با بازرسـ ــان صیانت  20مورد را از دیگر اقدامات و
عملکرد اتاق اصناف شهرسـ ــتان طی مدت فوق میتوان
برشمرد.
وی با بیان اینکه خوشـ ــبختانه سـ ــاماندهی وانت بارهای
اسـ ــدآباد به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله عمومی
شهروندان اسدآبادی توسط شهرداری ،نیروی انتظامی و
راهور به نحو احسـ ــن انجام گرفته و این اقدام قابل تقدیر
اسـ ــت ،گفت :موضوع هفتـ ــه بازارها همچنـ ــان به عنوان
یک معضل و مطالبه چندین سـ ــاله مردمی باقیست که
در ایـ ــام کرونا هفته بازارها به عنوان محلهایی اسـ ــت که
شـ ــیوهنامههای بهداشتی را در حد بسـ ــیار پایینی رعایت
میکنند و کنترلی در رابطه با آنها وجود ندارد که الزم است

در این رابطـ ــه نیز مسـ ــؤوالن شهرســــتان تدبیری جدی
بیندیشند.
رئیـ ــس اتـ ــاق اصنـ ــاف اسـ ــدآباد در پایــــان اظهــــار کرد:
شهرســــتان اســــدآباد دارای  3100واحد صنفی در قالب
 17اتحادیـ ــه بوده اسـ ــت که طی این مدت از آغاز شــــیوع
کرونـ ــا همکاری خوبـ ــی در رعایت موارد شــــیوهنامهها و
محدودیتها داشته اند.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :رئیــــس اداره حفاظت
محیط زیست شهرســــتان اسدآباد از دستگیری دو
شکارچی مســــلح در منطقه حفاظت شده آلموبالغ
خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه ،مجید اســــکندری اعالم کرد:
در پــــی گــــزارش مســــؤول منطقــــه حفاظت شـ ــده
آلموبــــاغ در خصوص مشــــاهده دونفر شـ ــکارچی
مسلح در منطقه ،یگان حفاظت اداره محیط زیست
شهرستان اســــدآباد با هدف یاری و کمک به محیط
بانان منطقه به محل عازم شدند.
وی ادامه داد :پس از حضور مأموران یگان حفاظت
محیط زیست ،شــــکارچیان متوجه حضور مأموران
شــــده و به داخــــل خانه باغــــی گریختند کــــه پس از
هماهنگی با قاضی کشــــیک شهرستان و مأموران
انتظامی اســــدآباد ،خانه باغ مورد نظر مورد تفتیش
قرار گرفت .اسکندری اضافه کرد :از آن محل ،تعداد
ســــه قبضه اســــلحه شــــکاری ،تعدادی فشـ ــنگ و
مقداری گوشت شکار کشف و ضبط شد.
بــــه نقل از روابــــط عمومــــی اداره کل حفاظت محیط
زیست استان همدان ،وی اظهار کرد :این متخلفان
برای تشــــکیل پرونده و پیگیــــری حقوقی ،به مراجع
قضایی معرفی شدند.

امام جمعه کبودرآهنگ:

نداشتن سواد رسانهای
مشکل اصلی در فضای
مجازی است
هگمتانه ،گروه شهرستان :امام جمعه کبودرآهنگ
گفت :نداشــــتن ســــواد رســــانهای و تحلیل درست
دلیل اصلی بروز مشکالت در فضای مجازی است.
بــــه گــــزارش هگمتانه ،حجت االســــام نقــــی باقری
در جلســــه شــــورای فرهنــــگ عمومی بــــا محوریت
آســــیبهای فضای مجازی گفت :برخی محتواهای
تولیدی در فضای مجازی با اهداف مشــــخص شده
دشمنان ما ساخته شده که تشخیص این موضوع
نیاز به آموزش و ارتقای سواد رسانهای دارد.
حجتاالســــام باقــــری بــــا اشــــاره بــــه نقــــش مهم
خانوادهها در تربیت فرزندان خــــود در عصر فضای
مجــــازی ،افزود :زیربنا و اســــاس حیــــات یک جامعه
بستگی به عملکرد خانوادهی آن جامعه دارد و امروز
با رشــــد جهانی فناوری بایــــد پذیرفت که روشهای
تربیتی گذشــــته کارکرد مناســــب برای نسل جدید
را از دســــت داده اســــت و راهاندازی نهضت سـ ــواد
رسانهای از ملزومات جامعه ما خواهد بود.
وی در پایان با اشــــاره به دو بعد مثبت و منفی فضای
مجــــازی در جهان امروز ،خاطرنشــــان کرد :اسـ ــتفاده
صحیح و اصولــــی از کارکردهای مثبت فضای مجازی
بخش قدیس گونه و استفاده نادرست و غیراصولی
از این فضا بعد ابلیس گونه این فضا خواهد بود.
به نقل از مهر ،در پایان این جلســــه اعضای جلسـ ــه
برنامههــــا و ایدههای خود نســــبت به اجــــرای دقیق
دورههای سواد رسانهای در شهرستان را ارائه کردند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی همدان مطرح کرد؛

گسترش پوشش تبلیغی
در رزن

لزوم حضور اداره تبلیغات اسالمی در درگزین
هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :مدیــــرکل تبلیغات
اســــامی اســــتان همدان گفت :روحانیون مستقر
شهرســــتان رزن در روستاها و مساجد فاقد روحانی
حضور پیدا میکنند.
به گــــزارش هگمتانه ،حجتاالســــام محمدهادی
نظیری در شورای تبلیغ شهرســــتان رزن اظهار کرد:
حضــــور روحانیون در مســــاجد و روســــتاهای فاقد
مسجد میتواند سبب گسترش چتر تبلیغی شود.
وی با اشــــاره به لزوم حضور اداره تبلیغات اسـ ــامی
در شهرســــتان درگزین ،گفت :در مرحلــــه اول اداره
تبلیغات اســــامی شهرســــتان درگزیــــن بهصورت
ً
نمایندگــــی فعالیت خواهد کرد و قطعــــا پیگیریها
الزم برای ایجاد اداره مستقل انجام خواهد شد.
مدیــــرکل تبلیغــــات اســــامی اســــتان همـ ــدان از
اعــــزام روحانیــــون به روســــتاهای فاقــــد روحانی در
شهرســــتان رزن خبــــر داد و گفــــت :در ایــــن طـ ــرح
روحانیون مســــتقر در شهرستان رزن هفتهای یک
روز بــــرای تبلیغ به یکی از روســــتاهای فاقد روحانی
اعزام میشوند.
به نقل از مهر ،حجتاالســــام علیاکبــــر منصوری،
امام جمعه رزن نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح
بنیاد صیانــــت از خانــــواده در شهرســــتان رزن اجرا
میشــــود ،گفت :هدف از اجرای این طرح جلوگیری
از بروز آســــیبهای اجتماعی ،ترویج ازدواج آسان و
کاهش آمار طالق در جامعه است.
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استان

خبــر

سهمیه گلخانه امسال
همدان محقق شود

هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :سرپرسـ ــت فرمانداری
همدان تحقق سـ ــهمیه  11هکتاری توسعه گلخانهای
شهرستان در سـ ــال جاری را ضروری دانست و گفت:
شهرسـ ــتان همـ ــدان پیشـ ــرو در سـ ــطح زیرکشـ ــت
گلخانهایاستاناست.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدعلـ ــی محمـ ــدی عصر
دوشـ ــنبه در جلسه بررسـ ــی مشـ ــکالت متقاضیان
احداثگلخانهدر شهرستانهمدانبااشارهبهپیشرو
بودن شهرسـ ــتان همدان در میزان سطح زیر کشت
گلخانهای اسـ ــتان اظهار کرد :افزایش بهرهوری ،تغییر
روشهای سنتی با توجه به کاهش منابع آب و تولید
محصوالت کشاورزیدر همهفصولموردنیاز از جمله
دالیلی اسـ ــت که توسـ ــعه کش ـ ـتهای گلخانهای در
دستور کار قرار گرفتهاست.
وی بـ ــا بیان اینکه در اجـ ــرای طرحها بایـ ــد آینده نگری
داشتهباشیمتأکید کرد:متناسبباپیشرفتهایبه
دست آمده و متداول در دنیا باید از سامانههای نوین
آبیاریوکشاورزیبهرهببریم.
سرپرستفرمانداریهمدانتحققسهمیه11هکتاری
توسعه گلخانهای شهرستان در سال جاری را ضروری
دانسـ ــت و افزود :سال گذشـ ــته نیز سهمیه توسعه
کشت گلخانهای شهرستان  11هکتار بوده که تحقق
 2.1هکتار جایتأسف دارد.
وی بـ ــا قدردانـ ــی از عملکرد شـ ــعب منتخـ ــب بانک
کشـ ــاورزی در این راسـ ــتا اضافه کـ ــرد :عملکرد بانک
کشاورزیبهعنوانبانکتخصصیدر اینزمینهبسیار
مهمو مؤثر است کهبایدبا در نظر گرفتنزمان محدود
و نزدیک شـ ــدن به پایان سال درخواست متقاضیان
تسهیالتکشتگلخانهایسریعتر انجامشود.
محمدی با بررسـ ــی وضعیت پروندههای متقاضیان
تسـ ــهیالت گلخانهای گفت :جهاد کشاورزی ضمن
ارتباط با متقاضیـ ــان با پیگیری ویژه نسـ ــبت به رفع
مشـ ــکالت و تسـ ــریع در فرایندهای پیش روی آنها
اقدام کند.
در ایننشستضمنبررسی آخرینوضعیت کشت
گلخان ـ ـهای شهرسـ ــتان همـ ــدان افزایش نرخ سـ ــود
تسهیالت بانکی ،تخصیص مجوز آب و افزایش برآورد
هزینههای تأسیس مهمترین مشکالت متقاضیان
احداثگلخانهعنوانشد.
همچنین در این جلسه با بررسی موردی پروندههای
متقاضیان تأسـ ــیس گلخانه در شهرسـ ــتان همدان
هماهنگی الزم به منظور رفع مشکالت وثیقه بانکی،
انشعاب گاز ،تخصیص سهمیه آب و دیگر مشکالت
بامدیرانذیربطبهعمل آمد.
گفتنی اسـ ــت هـ ــم اکنـ ــون شهرسـ ــتان همـ ــدان با
برخـ ــورداری از  25درصد کشـ ــت گلخانه اسـ ــتان رتبه
نخستسطحزیر کشت گلخانهایرادر استاندارد.

دانشجویانغیرایرانی
زبان فارسی بیاموزند

هگمتانه ،گروه خبر همدان :معاون بین الملل و امور
دانشجویانغیرایرانیدانشگاه آزاداسالمیبر یادگیری
زبانفارسیبرایدانشجویانغیرایرانیتأکیدکرد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،عالءالدین بروجـ ــردی معاون
بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد
اسالمی در جمع دانشـ ــگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی
قم ،با اشـ ــاره به سالگرد شـ ــهادت سردار سپهبد حاج
قاسم سـ ــلیمانی ،گفت :مکتب حاج قاسم سلیمانی
میتواند برای کسانی که از کشورهای مختلف مهمان
ماهستند،الگوباشد.
وی اظهار کرد :این نکته بسیار حائز اهمیت است که
افرادی که از خارج کشور برای تحصیل در دانشگاه آزاد
اسالمی دعوت م یشـ ــوند ،هنگامی که به کشور خود
بازمی گردند ،سـ ــفیر جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران و مبلغ
علمی،فرهنگیورفتاریکشورمانباشند.
بروجردی گفت :دانشجویان غیرایرانی در طول دوران
تحصیل در کشـ ــورمان میتوانند یک کارگزار باشند و
اینعملینخواهدشدمگر آنکهبه گونهایبرنامهریزی
کنیم که مجموعه تجربیـ ــات الزم با برگزاری وبینارهای
مختلف به مسـ ــؤوالن منتقل شـ ــود .همچنین الزم
است یک همسان سازی صورت بگیرد تا بتوانیم این
تأثیرگذاریراداشتهباشیم.
ویباتأکیدبر سطحعلمیدانش آموختگانغیرایرانی
تصریح کـ ــرد :خروجی علمی دانـ ــش آموختگان اتباع
خارجی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد ،زیرا به عنوان
مثال هنگامی دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی قم میتواند
پرآوازه و تأثیرگذار باشد که پزشکان با سوادی را تربیت
کند.
معـ ــاون بین الملـ ــل و امـ ــور دانشـ ــجویان غیرایرانی
دانشـ ــگاه آزاد اسالمی با اشـ ــاره به تأکید شورای عالی
انقـ ــاب فرهنگی مبنی بر اینکه تدریـ ــس باید به زبان
فارسی باشـ ــد ،افزود :هدف این است ،افرادی که برای
تحصیل وارد جمهوری اسالمی ایران میشوند ،بعد از
چندین سال حضور در کشور ،زبان فارسی را بیاموزند
تا منویـ ــات و تأکیدات رهبر انقالب کـ ــه فرمودند زبان
فارسیبایدتبدیلبهزبانعلمشود،جایگاهخودراپیدا
کندومحققشود.
وی افزود :پیشنهاد شـ ــده یادگیری زبان فارسی برای
دانشـ ــجویان غیرایرانی به صورتی باشـ ــد کـ ــه در طول
دوران تحصیـ ــل در کشـ ــور جمهوری اسـ ــامی ایران
بـ ــا گذراندن چند واحد درسـ ــی بتوانند زبان فارسـ ــی را
بیاموزند.
به نقل از مهر،بروجردی تأکید کرد :باید به این موضوع
توجه کرد که افرادی که در کشـ ــور تربیت میشوند به
لحاظ رفتاری مبلغ جمهوری اسـ ــامی ایران و به لحاظ
علمینیز در سطحباالییباشند.

کمک  810میلیون ریالی به بیماران سختدرمان همدان
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همدان :مسـ ــؤول امـ ــور مشـ ــارکتهای مردمی مجمع خیرین سـ ــامت
همدان از مســــاعدت  810میلیون ریالی به بیماران سختدرمان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،حمید شـ ــاکریصفت دیروز از برگزاری دویسـ ــت و شـ ــانزدهمین جلسـ ــه
شورای مددکاری و مشاوره مجمع خیرین ســــامت همدان خبر داد و اظهار کرد :این جلسه با
رعایت کامل شیوهنامههای بهداشــــتی برگزار و در آن پرونده  14بیمار بررسی شد.
وی با اشـ ــاره به مسـ ــاعدت بالعـ ــوض  452میلیون ریالـ ــی مجمع خیرین سـ ــامت همدان به

بیمــــاران اضافه کرد :مبلغ  120میلیون ریال وام قرضالحسـ ــنه در اختیار بیماران قرار میگیرد.
مسـ ــؤول امور مشـ ــارکتهای مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سـ ــامت همدان با بیان
اینکه  238میلیون ریال از سـ ــایر مراکز برای این بیماران تخفیف گرفته شد خاطرنشان کرد :در
این جلسه تصویب شـ ــد هفت بیمار زیرپوشش طرح «سخاوت» و سـ ــه بیمار نیز زیر پوشش
«طرح مهربانی» قرار گیرند.
وی با اشـ ــاره به اینکه در مجموع  810میلیون ریال به بیماران سـ ــختدرمان مسـ ــاعدت شـ ــد

گفـ ــت :بیماران گــــروه هدف مجمع خیرین ســــامت همــــدان بیماران ســــختدرمان مبتال به
سـ ــرطان نیازمند بزرگسال ،کودکان ناشــــنوا و کمشــــنوا ،کودکان دارای بیماری قلبی ،کودکان
دارای اختالل رشــــد ،کــــودکان دارای بیماری حاد چشــــمی و کودکان دارای شـ ــکاف لب و کام
نیازمند هستند.
شـ ــاکری صفت با بیان اینکه اقــــدام خیر در نزد خداوند منــــان بیاجر نخواهد مانــــد افزود :خیران
میتوانند کمکهای خود را به مجمع خیرین سالمت بسپارند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

یکی از  10نسخه برتر نهجالبالغه
در موزه وقف همدان
قدمت  764ساله نسخ ه نهجالبالغه موزه وقف همدان

هگمتانه ،گـ ــروه خبر همدان :موزه وقف اسـ ــتان همدان
بـ ــا بیش از یکهـ ــزار قطعه اثـ ــر بینظیر مربوط بـ ــه دوران
مختلف در طبقـ ــه زیرین بقعه امامـ ــزاده عبداهلل همدان
یکی از کمنظیرترین موزههای وقف کشور به شمار میآید
که یکی از  10نسخه برتر نهجالبالغه در جهان نیز در اختیار
موزه وقف همدان است.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدی مسـ ــؤول مجموعه موزه
وقف اسـ ــتان همـ ــدان و نویسـ ــنده کتاب «خانـ ــه اربابی
بهاءالملک» میگوید :هدف از راهاندازی این موزه بازتاب
پیشـ ــینه نیکوکاری در اسـ ــتان همدان اسـ ــت .خسـ ــرو
محمدی بیان کـ ــرد :موزه وقف همدان یکـ ــی از موزههای
چهارگانه وقف کشـ ــور است که به لحاظ غنای آثار ،ترتیب
و دسـ ــتهبندی و مطالعات انجام شـ ــده بهتریـ ــن موزه به
شمار میرود.
وی افزود :باید اطالعاتی از پیشینه وقف و تاریخچه وقف و
اوقاف در همدان داشته باشیم تا بدانیم این آثار حاصل
تولید چه فرهنگی اسـ ــت و در طول چه بـ ــازه زمانی به این
دوران رسیده است.
محمدی افزود :میشـ ــود گفـ ــت قدیمیترین وقفی که
در همـ ــدان انجام شـ ــده توسـ ــط خواجه رشـ ــیدالدین
فضل اهلل همدانی اسـ ــت که در دوره ایلخانی و حدود
قـ ــرن هفتـ ــم هجری قمـ ــری این وقـ ــف انجام شـ ــده و
امـ ــروز وقفنامه آن بزرگترین وقفنامه جهان به شـ ــمار
میآیـ ــد که جـ ــزو میراث جهانـ ــی به نام ربع رشـ ــیدی به
ثبت رسـ ــیده اسـ ــت .وی بیان کرد :شاخصترین اثری

کـ ــه در ایـ ــن مجموعه داریم بـ ــه لحاظ قدمت «نسـ ــخه
نهجالبالغه» اسـ ــت کـ ــه بـ ــه دوره ایلخانـ ــی برمیگردد
این نسخه با  764سـ ــال قدمت در سال  675هجری
نوشـ ــته شده اسـ ــت .نسـ ــخهای فوق العاده که سالم
ماندن آن تـ ــا به امروز جای خوشـ ــحالی و خوشـ ــبختی
دارد .این اثر جزو  10نسـ ــخه برتـ ــر نهجالبالغه در جهان
است.
وی ادامـ ــه داد :طبـ ــق بررس ـ ـیهای صورت گرفتـ ــه این اثر
توسط حسـ ــن ابن اسماعیل در مشـ ــهد مقدس نوشته
شـ ــده و یک نسـ ــخه فوق العاده بـ ــا خط نسـ ــخ و خطوط
شـ ــنگرف (خطوط قرمز ) اسـ ــت کـ ــه به این لحـ ــاظ یکی از
نسـ ــخههای ملی به شـ ــمار میآید و هفته گذشته این اثر
ثبت ملی شد.
محمدی بیـ ــان کـ ــرد :از دیگر نسـ ــخههای خطـ ــی در این
ُ
مجموعه نسخه «زیج الغ بیگ» الغ بیگ پسر تیمور مربوط
به دوره صفوی اسـ ــت ،نسخهای بسـ ــیار ارزشمند در کنار
دو جلـ ــد از کتاب «تاریخ حبیب السـ ــیر» دیوان نظیری که
یکی از نسـ ــخههای فوق العاده ماسـ ــت و دیـ ــوان «تحفه
العراقیـ ــن خاقانی» که ایـ ــن کتاب نیز با کاغذ زرافشـ ــان و
جلد تیماج چرمی تهیه شده و یکی از بهترین نسخههای
ما به شمار میآید.
وی دربـ ــاره قالیهـ ــای موزه نیـ ــز گفت :از جملـ ــه آنها قالی
بافت نهاوند دارای نقوش بسیار پرکار و زیبا و نقشههای
وحشی بومی است ،این اثر اهمیت بافتهها را در نقشها
و اهدا به امامزادهها و مسـ ــاجد نشان میدهد که از بقعه

امامزاده عیسـ ــی ابن احمد همدان به اینجا منتقل شده
اسـ ــت .یک قالی بسـ ــیار فوقالعاده هم در کنار دو تخت
قالی بافت ترکمن باز هم از بقعه امامزاده محسـ ــن به این
موزه انتقال داده شده است.
وی مجموعه سـ ــکههای دوره ساسـ ــانی کـ ــه  1500تا 1800
سـ ــال قدمت دارند و توسـ ــط یک زائر نـ ــذر امامزاده جعفر
نهاوند شـ ــده اسـ ــت و نقاش ـ ـیهای بینظیر این موزه را از
دیگر اشـ ــیا با ارزش برشمرد و گفت :سـ ــه نقاشی در این
موزه وجـ ــود دارد که یکی مربوط به تصویر «اعتمادالدوله»
روی بوم پارچهای است و یک قرن قدمت دارد و در نوبت

ثبت ملی است.
محمـ ــدی ادامـ ــه داد :یک نقاشــــی دیگر توســــط هنرمند
ناشـ ــناخته روی بـ ــوم فلزی پیاده شــــده اســــت و به ظاهر
بازتابدهنـ ــده صحنهای از عاشوراســــت و به لحاظ بومی
و وحشی بودن و اسـ ــلوب خاصی که هنرمند در آن به کار
برده برای ما قابل توجه است.
بـ ــه نقل از فارس ،وی بـ ــه دو کتیبه به جامانده نیز اشــــاره
کرد و گفت :یکی «کتیبه وقفنامه مســــجد پیغمبر» است
و کتیبـ ــه دیگـ ــر «کتیبه بقعـ ــه امامزاده محســــن» مربوط
به بهمن میرزا پسـ ــر فتحعلیشــــاه اســــت که در همدان

میزیسته و به لحاظ اینکه مردم روستای برفین یا برفجی 
ن
در کنار امامزاده محســــن در حدود  200سال پیش اقدام
به مرمــــت گنبد امامــــزاده میکنند ،بهمنمیـ ــرزا تخفیف
مالیاتی به آنها میدهد و این موضوع را در کتیبهای منقور
و مکتوب کرده است.
وی در پایان گفت :از مسؤوالن میخواهیم مجموعههای
مرتبط خود را به ایــــن موزه بیاورند تا مردم با فرهنگ وقف
بیشتر آشــــنا شــــوند و امیدواریم ما به عنوان پاسداران و
میراث بانــــان وقف در اســــتان همدان باشــــیم و آن را به
سایر استانهای کشور نیز تسری دهیم.

توجه به لباس اقوام ایرانی مطالبه پژوهشگران
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :فعاالن و پژوهشـ ــگران
حوزه لباس اقوام میگویند رســــانهها صدای ما شوند تا
مطالباتمان به گوش دولت برسد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،بررسـ ــی پوشـ ــش اقـ ــوام ایرانی
متضمن این نکته اسـ ــت که جدا از بافت فرهنگ ملی
و بومی ،عوامل مهم دیگری در شـ ــیوه و نوع پوشش
بـ ــه مثابـ ــه گونهای از سـ ــبک زندگـ ــی مؤثـ ــر بودهاند و
لباس تحـ ــت تأثیـ ــر این عوامـ ــل شـ ــرایط و دورههای
مختلـ ــف دگرگونـ ــی را تجربـ ــه کرده اسـ ــت .بررسـ ــی هر
کدام از این عوامل نیازمند مطالعه چند جانبه اسـ ــت
چـ ــرا که هیچیـ ــک از آنهـ ــا مفهومی مجرد و مسـ ــتقل
نیسـ ــتند و بـ ــا مؤلفههـ ــای مختلـ ــف و متنـ ــوع دیگری
پیونـ ــد دارنـ ــد .البتـ ــه مبحث مهـ ــم و اساسـ ــی در نوع
پوشـ ــش ،شـ ــیوه دوخت ،جنس پارچههـ ــا و تزئینات
اسـ ــت که در هر قـ ــوم جاذبههای دیدنی پوش ـ ـشها
را میبینیـ ــم ،زمانی که به پوشـ ــش کرمانـ ــج ،قزلباش،
لر  ،تـ ــرک ،گیلک ،بلـ ــوچ و… نگاه میکنیـ ــم تفاوتهای
گسـ ــتردهای را میبینیـ ــم .امـ ــروزه ایـ ــن نوع پوشـ ــش
ً
بسـ ــیار کـ ــم اسـ ــتفاده میشـ ــود و تقریبـ ــا فرامـ ــوش
شدهاند ،به اعتقاد بسـ ــیاری از کارشناسان ،طراحان و
متولیـ ــان حوزه مد و لباس بایـ ــد در این زمینهها ورود
پیـ ــدا کنند تا این نوع پوشـ ــش در جامعه احیا شـ ــود.
اما بیتوجهـ ــی دولت در ایـ ــن زمینه ،نبـ ــود امکانات،
حمایـ ــت نشـ ــدن فعـ ــاالن از سـ ــوی دولـ ــت باعـ ــث
دلسـ ــردی برخی از محققـ ــان و پژوهشـ ــگران در حوزه
لباس اقوام شده اسـ ــت .لبا سهای اقوام در رکودی
بهسـ ــر میبرد که تنها با حمایـ ــت دولتی میتوان آن را
نجات داد .فعاالن و پژوهشـ ــگران حـ ــوزه لباس اقوام
میگویند رسـ ــانهها صدای ما شـ ــوند تا مطالباتمان به
گوش دولت برسد.
پروانـ ــه امیریان کارشـ ــناس حوزه پوشـ ــاک اقوام درباره
لباسهـ ــای اقـ ــوام و مغفول مانـ ــدن آن اظهـ ــار کرد :با
توجـ ــه بـ ــه اینکـ ــه لبـ ــاس اقـ ــوام در دوران طوالنی هیچ
حرکت ثمربخشـ ــی در آن ایجاد نشـ ــده و بیشتر افرادی
که در روستاها و شهرسـ ــتانها زندگی میکردند کمکم
به شـ ــهرها مهاجـ ــرت کردنـ ــد دس ـ ـتخوش تغییرات
و تحوالت شـ ــده اسـ ــت و نوع پوشـ ــش هم بـ ــه همان
مناســــبات تغییر کرد و لباس اقوام در این میان بسیار
کمرنگ شد.
او در ادامه گفــــت :یکی از دالیل بهره نبــــردن از لباس
اقوام این اســــت که اســــتفاده از الگوهای اصیل ایرانی
در جامعـ ــه مدنظـ ــر نبـ ــوده و مبنا قـ ــرار نگرفته اسـ ــت
حتـ ــی هیچکـ ــس نمیداند کـ ــه الگوهای اصیـ ــل ایرانی
چه بوده اسـ ــت .لباس تحـ ــت تأثیـ ــر دوران مختلف به
نام (لباسهـ ــای ادوار تاریخی) بوده که بـ ــاز هم الگوی
اصیل ایرانی داشـ ــته یا اقوام عشـ ــایر کـ ــوچرو الگوهای
خاص خودشـ ــان را داشـ ــتند که این الگو همیشه کمتر
دس ـ ـتخورده و خیلی جزئـ ــی تغییر کرده اسـ ــت ،پس
چـ ــون اولویتها و شـ ــناختها کم بـ ــوده و افرادی که
در زمینه مـ ــد فعالیت میکردند بـ ــه دنبال لباس اقوام
نبوده این نوع پوشش مسکوت ماندهاند.
این کارشــــناس حوزه پوشــــاک اقوام ادامه داد :با توجه
به رخدادهای چند دهه اخیر ،پویشــــی را بهعنوان پیوند
فرهنگ اقوام پارس راهاندازی کردم تا دغدغه پوشــــاک
را با کندوکاو در ریش ـ ـهها بررسـ ــی کنیم ،ز یـ ــرا هیچزمان
این ریشـ ــه لباسهای اقـ ــوام مدنظر نبـ ــوده ،پایدار هم
نشـ ــده است .مد سـ ــنتی که از سمت شـ ــرق به ارمغان
آورده میشـ ــود و برای چنـ ــد صباحی در کنـ ــار الگوهای
ً
غربی ُمد میشـ ــود که معموال بعد از مدتی هم فراموش
میشـ ــود .در نتیجـ ــه مـ ــا به صـ ــورت اصیل و ریش ـ ـهای
لباس اقوام کشورمان نپرداختیم.
امیریـ ــان در ادامه با توجـ ــه به تنوع لبـ ــاس اقوام گفت:
به جــــرأت میتوانم بگویم هیچ کشــــوری به اندازه ایران
تنوع لباس اقــــوام ندارد ولی با این غنــــی بودن ما حتی

لبـ ــاس ملی نداریـ ــم .کشـ ــورهای دیگر را بررسـ ــی کنیم
میبینیم که لباس ملی و مخصوص خودشــــان را دارند
اما مـ ــا حتی بـ ــرای رفتن بـ ــه المپیک یا فسـ ــتیوالهای
جهانی هر سـ ــال تازه بایـ ــد تصمیم بگیریـ ــم ،طراحان را
بسـ ــیج کنیم تا پوششـ ــی را طراحی کننـ ــد و برای همان
سـ ــال هم کاربـ ــرد دارد و سـ ــالهای بعد آن پوشـ ــش
فراموش میشــــوند .زیرا هیچ ِالمان اصیل ایرانی در آن
بهکار نرفته اسـ ــت بلکه یک فرم تهیـ ــه میکنند و هیچ
نماد ایرانی در آن ندارد.
این کارشـ ــناس حـ ــوزه لباس اقـ ــوام اظهار کـ ــرد :حوزه
لباس اقوام از دقیقترین و جذابترین الگویی اسـ ــت
که هیـ ــچ الگویی بـ ــا الگوی لبـ ــاس اقـ ــوام ایرانی قابل
رقابت نیســــت ،این نوع لباس کاربردیترین پوشش
در طبیعت ،نوع معیشـ ــت و زندگی سـ ــازگار اسـ ــت و
با زیبایـ ــی عجین شـ ــدهاند و ما این هوشـ ــمندی را در
پوشش لباس اقوام میبینیم.
امیریـ ــان در مطـ ــرح نبـ ــودن لبـ ــاس اقوام میـ ــان مردم
گفت :اگر لباسهایـ ــی که با نمادهای سـ ــنتی و به نام
پوشـ ــش لباس اقـ ــوام در مغازههـ ــا و مارکتها وجود
دارد و طرفدار ندارند به دلیل نبود طراحی هوشمندانه
است.
او درباره ذائقهســــازی حوزه مد و لبــــاس و بهخصوص
پوشـ ــش اقوام تصریح کـ ــرد :افرادی کـ ــه در این حوزه
فعالیـ ــت دارند باید برای پیشـ ــرفت ایـ ــن حوزه تالش
کنند ،جشـ ــنوارهها و نمایشـ ــگاههای ثمربخش برگزار
کنند تـ ــا در معرفی لباسهـ ــا موفق باشـ ــند ما در این
حـ ــوزه پویشهـ ــای زیـ ــادی برگـ ــزار کردیم تـ ــا از طریق
جشـ ــوارهها و نمایشـ ــگاهها لباسهای اقوام را معرفی
کنیم حتـ ــی به فعاالنی که در این حـ ــوزه بهعنوان طراح
و تولیدکننده هســــتند باید آموزش داد که لباسهای
اقـ ــوام چه هسـ ــتند و الگوهای سـ ــطح جهانـ ــی در این
حـ ــوزه را مشـ ــخص کردیم امـ ــا واقعیت این اسـ ــت که
ً
بســــترهای الزم در این حوزه را در اختیار نداریم و کامال
دستمان بسته است.
امیریـ ــان گفت :دولـ ــت هیچگونـ ــه حمایتـ ــی در زمینه
لباس اقـ ــوام ایرانی نداشـ ــته و نـ ــدارد .البته بـ ــا حضور
خانم شـ ــفاپور در بنیاد ملی مد و لبـ ــاس نیازهای این
حوزه شـ ــناخته شـ ــده و به آن پرداخت میشـ ــود اما باز
هـ ــم این حرکت کوچک اسـ ــت و باید در سـ ــطح ملی از
آن حمایت کرد.
او اظهـ ــار کرد :مـ ــا هر چهقـ ــدر در حوزه پوشـ ــش اقوام
کار کنیـ ــم باز هـ ــم کم اسـ ــت ،ز یـ ــرا استانبهاس ـــتان،
شهربهشهر ،روستابهروسـ ــتا لباسها متفاوت است،
حتی مـ ــن چندین سـ ــال میشـ ــود کـ ــه در ایـ ــن حوزه
فعالیـ ــت دارم هنـ ــوز نتوانسـ ــتهام مجموع ـ ـهای کامل
از لبـ ــاس اقـ ــوام تهیـ ــه کنم بهحـ ــدی که تعـ ــدد در نوع
پوشـ ــش زیـ ــاد و متنوع اسـ ــت .حتی منابـ ــع و رفرنس
معتبر نداریم ،ما تازه شـ ــروع به مستندسـ ــازی در حوزه
لباس اقوام کردیم.
امیریـ ــان دربـ ــاره بهروزرسـ ــانی لبـ ــاس اقـ ــوام بـ ــا ذائقه
امـ ــروزی مـ ــردم ،تصریح کرد :قصد داشـ ــتیم کـ ــه برخی
از لباسهـ ــای اقـ ــوام را بهروزرسـ ــانی کنیـ ــم و بهعنوان
ً
طراحی امــــروز وارد بازار کنیم اما دیدیــــم اصال لباسها
را از لحاظ الگـ ــو و برشها نمیتوانیم دسـ ــتکاری کنیم
الگـ ــو هماننـ ــد پازل کنـ ــار هـ ــم بودنـ ــد و قابـ ــل تغییر
نبودنـ ــد ،میشـ ــد سادهسـ ــازی کـ ــرد امـ ــا تغییـ ــر الگو
امکانپذیـ ــر نبـ ــود بهحـ ــدی که ایـ ــن الگوهـ ــا دقیق و
ظرفیت طراحی شـ ــدند .تمام این کارها زمانبر اسـ ــت
و نیروهـ ــای متخصـ ــص میخواهد که مـ ــا در این حوزه
ضعیف عمـ ــل کردیم .میبینیم که بهترین و قویترین
برندهای اروپایی از ِالمانهای ایرانی استفاده میکنند
درحالیکـ ــه ما از این امر غافل هسـ ــتیم و نتوانسـ ــتیم
بهخوبی موفق عمل کنیم.
او در ادامه اظهار کـ ــرد :امیدوارم کسـ ــانی بهعنوان

متو لـ ــی متخصص در این حـ ــوزه مـ ــا را حمایت مالی
و معنـ ــوی کننـ ــد تـ ــا بتوانیـ ــم راه در سـ ــت در ا یـ ــن
زمینـ ــه پیـ ــدا کنیم .مـ ــا در زمینـ ــه لبا سهـ ــای اقوام
کتا بـ ــی را تدو یـ ــن کرد هایـ ــم که حتـ ــی از لحـ ــاظ مالی
توانایی چــــاپ آن را نداریم و حمایتــــی در این زمینه
نشـ ــد هایم .بـ ــه عنـ ــوان فعاالن حـ ــوزه لبـ ــاس اقوام
از دیگـ ــر د سـ ــتگا ههای دولتی بـ ــه غیـ ــر از بنیاد ملی

مـ ــد و لباس توقع داریـ ــم در این زمینــــه ورود جدی
دا شـ ــته با شـ ــند و ما را حمایت کنند .شــــما بهعنوان
ر سـ ــانه صدای ما را بـ ــه گوش مســــؤوالن و متولیان
دولتی برسانید.
بـ ــه نقـ ــل از مهـ ــر  ،امیر یـ ــان بــــه تأثیر گــــذاری برگــــزاری
ً
جشـ ــنوارهها گفـ ــت :جشـ ــنواره در ایــــن زمینــــه قطعا
تأثیرگذار اسـ ــت ،باالخـ ــره جرقهای میان مــــردم ایجاد

میشــــود که ببینند لباسهای اقوام چه طرح و شکلی
هسـ ــتند یا مادران و مادربزرگان زمانهای گذشته چه
لباسهایی را انتخــــاب میکردند .ما باید برای آیندگان
نشــــانهها و ِا لما نهــــا را شناســــایی کنیم و بـ ــه یادگار
بگذاریــــم تا بداننــــد لباس اقــــوام چه بوده ا سـ ــت اگر
ً
چنین کاری نکنیم قطعا به دســــت فراموشـ ــی سپرده
میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیینتکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره  1399/1210مورخه  1399/09/29هیأت اول موضوع قانون
تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
آیتاهلل غالمی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه  4378صادره از اسدآباد
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  219/18مترمربع در پالک شماره
 121فرعی از  1832اصلی واقع در اسدآباد ،بلوار جانبازان 20 ،متری امام حسین
علیهالسالم خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای محمد قهرمانی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی
میشــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد.
کامران متقی -رئیس ثبت اسناد و امالک
م.الف 420

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/24 :

با ما همراه باشید

تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/09 :

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی مزایده خودرو (پرونده اجرایی )9800207

آقای عربعلی ســرخوش با ارائه  2برگ استشــهادیه محلــی مصدق به مهر
دفترخانــه یک اســدآباد همدان مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت
دفترچهای ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکهزار و دویستوپنجاهوپنج
مترمربع و نیم به شــماره پالک ثبتی  474فرعی مجزی شــده از پالک 48
اصلی واقع در شهرســتان اسدآباد ،روستای مزرعبید ،بخش شش همدان که
به نام مالک ذیل ثبت  23115صفحه  4دفتر  147سابقه ثبت دارد به علت
جابهجایی مفقود گردیده تقاضای المثنی نموده لذا به استناد تبصره الحاقی
به ماده  120آییننامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی میشــود تا هر کسی
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ،از تاریخ انتشار
این آگهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان اسدآباد
مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی خود
را تســلیم نماید .در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در
صورت اعتراض ،چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشود ،سند المثنی به نام
متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق ششــدانگ یک دستگاه خودرو سواری سیستم
پراید سایپا به شماره انتظامی ایران  725 - 18ط  75متعلق به محمد هماپوریان که
برابر گزارش مورخه  1399/07/05کارشناس رسمی دادگستری مشخصات و وضعیت
ظاهری و فنی آن عبارت اســت از خودرو پراید سیستم سایپا مدل  1392رنگ سفید
روغنی شــماره موتور  134819737شماره شاســی  1339022وضعیت ظاهری آن
تمام ارکان و اجزاء آن ظاهرا ً سالم و بیعیب به نظر میرسد ،باطری آن به خاطر توقف
زیاد از کار افتاده به همین دلیل روشن کردن موتور و حرکت دادن آن میسر نگردید.
خودروی مذکور در پارکینگ یکتا شــهر بهار میباشد که طبق نظر کارشناس رسمی
ارزش پایه آن به مبلغ ( 620.000.000ریال) میباشــد که از ســاعت  9الی  12روز
دوشــنبه مورخه  99/11/15در اداره ثبت اسناد و امالک بهار واقع در شهرستان بهار،
بلوار آیتاله بهاری ،انتهای خیابان فروردین از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده
از مبلــغ  620.000.000ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته
میشــود و کلیه هزینههای قانونی به عهده برنده مزایده است و نیمعشر و حق مزایده
نقدا ً وصول خواهد شد .ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

م.الف  439کامران متقی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

م.الف 483

آگهی حصر وراثت

خانم اختر قاســمپور آرپه درهئی دارای شناســنامه شماره 3992231372
به شــرح دادخواســت به کالســه  113/9900914از این حوزه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رضایی
به شناســنامه شــماره  8852در تاریخ  99/09/03در اقامتگاه دائمی خود
بــدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن متوفی /متوفیه منحصر اســت به:
 -1محمدرضا رضایی به شــماره شناســنامه  4020401616پســر متوفی
 -2اختر قاســمپور آرپه درهئی به شماره شناسنامه  3992231372همسر
دائمی متوفی  -3سمانه رضایی به شماره شناسنامه  4020199272دختر
متوفی  -4آرزو رضایی به شــماره شناسنامه  4020005338دختر متوفی
 -5نرگس رضایی به شــماره شناسنامه  67دختر متوفی  -6نسرین رضایی
به شماره شناسنامه  1دختر متوفی و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی /متوفیه نزد او
باشــد ،از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.

م.الف 352

رئیس حوزه شماره  113شورای حل اختالف کبودراهنگ

یونسی عطوف  -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهار
تاریخ انتشار99/10/24 :

آگهی افراز

برابر وارده شــماره  98/1673مورخــه  1398/09/26آقای علی کریمی
فرزنــد جانعلی از این اداره تقاضای افراز ســهمی خود به میزان 1300
(یک هزار و سیصد مترمربع) جهت یک واحد کارگاه تراشکاری از پالک
اصلی  87واقع در بخش پنج همدان ،اراضی آب باریک را نموده آدر س
اکثر مالکین را نیز اعالم ننمودهاند .اینک به اســتناد ماده  18آییننامه
اجرای اسناد رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی
دعوت میشــود رأس ســاعت  9صبح وقت اداری روز یکشــنبه مورخه
 1399/12/05در محل وقوع حاضر گردند تا از مورد درخواســت توسط
نماینده و نقشهبردار اعزامی بازدید و نقشهبرداری به عمل آید؛ ضمناً عدم
حضور مالکین مشــاعی و صاحبان حق مانع از عملیات افرازی نمیشود.
چنانچــه نیاز به آگهی مجدد باشــد ،در همین روزنامه چاپ و مدت آن
ده روز میباشد.
م.الف 181

حسن حیدری  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رزن
تاریخ انتشار1399/10/24 :

گام جدید تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با تزریق مرحله دوم واکسن

هگمتانه ،گروه ایران و جهان :دومین دوز از واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلبی که دو هفته پیش
برای اولینبار مورد تست قرار گرفته بودند ،تزریق شد.
به گزارش هگمتانه ،ظهر دیروز و بعد از گذشـ ــت  14روز از آغاز تسـ ــت انسـ ــانی واکسن ایرانی "کوو
ایران برکت" ،با توجه به عدم بـ ــروز هرگونه عوارض دارویی و عالئم بیماری و صدور مجوزهای الزم از
سـ ــوی کمیته عالی نظارت بر واکسـ ــن ،دومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب
اول آغاز شد.

اخبار کوتاه

دولت یازدهم و دوازدهم
حجم نقدینگی را  6.5برابر کرد

حجم نقدینگی در پایان آذر امسال به بیش از 3100
هزار میلیارد تومان رسید که  6.5برابر رقم نقدینگی
در پایان دولت دهم بود.
به گزارش میزان ،گفتنی است حسن روحانی منتقد
اصلی رشد نقدینگی در دولتهای نهم و دهم بود!

این سـ ــه داوطلب شـ ــامل طیبه مخبر  ،فرز نـ ــد رئیس سـ ــتاد اجرایی فرمان ا مـ ــام(ره) ،علی
عسـ ــگری و حمیدر ضـ ــا خلیلی از مدیران ار شـ ــد سـ ــتاد اجرا یـ ــی فرمان امام(ره) میشـ ــوند
که  9دی امسـ ــال در مراسـ ــمی با حضـ ــور محمد مخبر رئیس سـ ــتاد اجرا یـ ــی فرمان حضرت
امام(ره) ،سـ ــعید نمکی وزیر بهدا شـ ــت ،سـ ــورنا سـ ــتاری معـ ــاون علمی و فناوری ریا سـ ــت
جمهـ ــوری و مدیران بخش دارویی سـ ــتاد اجرایی در هتل ارم ،تسـ ــت انسـ ــانی واکسـ ــن بر
روی آنان آغاز شد.

اگر آمریکا میخواهد به برجام برگردد
شرطش برداشتن تحریمهاست

سخنگوی طرح معیشـ ــتی کرونا گفت :اولین شرط
این است که افراد باید یارانه بنزین را دریافت کنند.
دومین شرط نداشـ ــتن درآمد ثابت است .سومین
شـ ــرط بیمهپرداز نبودن افراد اسـ ــت؛ نوع بیمه هم
فرقی نمیکند .شرط چهارم وضعیت شاخص بانکی
اسـ ــت؛ یعنی وضعیت واریزی و تراکنشهای خرید
افراد از سال  95تا شش ماه اول .99

 190نفـ ــر از نمایندگان مجلس شـ ــورای اسـ ــامی در
بیانیهای از غنی سـ ــازی  20درصدی اورانیوم از سوی
سازمان انرژی اتمی حمایت کردند.

مدیرعامل پتروشیمی رازی
بازداشت شد

علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی
با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.
گفته میشود تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات
مدیرعامل بازداشتی این پتروشیمی است.

دستور ساخت صدها واحد
مسکونی جدید در کرانه
باختری پیش از روی کار آمدن
بایدن

بنیامین نتانیاهو ،نخسـ ــت وزیر رژیم صهیونیستی
قصد دارد پیش از مراسـ ــم ادای سوگند جو بایدن،
رئیس جمهـ ــور آمریـ ــکا در روز بیسـ ــتم ژانویه (اول
بهمن) ،طرح غیرقانونی ساخت  800واحد مسکونی
جدید را در کرانه باختری اشغالی به اجرا بگذارد.

پروژه مشترک ایران با کوبا
عضو کمیته ملی تحقیقاتی واکسن کوویران گفت:
دولت قراردادی را با کوبا از طریق انسـ ــتیتو پاسـ ــتور
منعقد کرده است.
واکسـ ــن کوبایی یک نوع واکسـ ــن نوترکیب است،
مرحله اول و دوم مطالعه این واکسن در کوبا انجام
شـ ــده برای مرحله سـ ــوم با انتقال فنـ ــاوری به ایران
میآید.
کوباییهـ ــا حاضر شـ ــده اند انتقال فنـ ــاوری بدهند
و تولیـ ــد انبوه در ایـ ــران انجام شـ ــود ،کوباییها این
موضوع را قبول کردند.

تالش شبانهروزی جهادگران
برای ساخت مرحله دوم
کارخانه تولید واکسن کرونا
حج ـ ـتاهلل نیکی ملکـ ــی رئیس مرکز اطالعرسـ ــانی
سـ ــتاد اجرایی فرمـ ــان حضرت امـ ــام(ره) با انتشـ ــار
عکسی در توئیتر خود ،نوشت :دوستان ما در حوزه
عمرانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بدون از دست
دادن حتی یک دقیقه وقت ،در حال ساخت مرحله
دوم کارخانه تولید واکسن کرونا هستند.
با بهره بـ ــرداری از مرحلـ ــه دوم ،ظرفیـ ــت کارخانه به
12میلیون ُدز در ماه میرسد.

نماینده عراقی:

آمریکا صدها میلیارد دالر
به عراق خسارت زد

کاطع الرکابی گفت :میزان ضرری که اشـ ــغال آمریکا
به عـ ــراق وارد کـ ــرده ،بیـ ــش از صدها میلیـ ــارد دالر
است.
تهـ ــای سـ ــربازان اشـ ــغالگر در تیرانـ ــدازی
حماق 
به سـ ــمت خودروهـ ــا ،مغازههـ ــا و سـ ــاختمانهای
غیرنظامی بود که باعث قربانیشدن افراد میشد.

رزمایش موشکی نیروی
دریایی ارتش در کنارک
برگزار میشود
رزمایش موشـ ــکی نیروی دریایـ ــی ارتش جمهوری
اسـ ــامی ایران در سـ ــواحل کنارک و آبهای دریای
عمان برگزار میشود.
این رزمایش دو روزه با پشتیبانی نیروهای دیگر ارتش
وبهرهگیریاز همهتجهیزاتنظامیبرگزار میشود.
در این رزمایش ،ناو بندر مکران و ناو موش ـ ـکانداز
زره به تجهیزات نیـ ــروی دریایی ارتش ملحق خواهد
شد.

به نقل از فارس ،گفتنی است دوز اول واکسن تاکنون بر روی  14نفر تزریق شده که این تعداد باید
در فاز مطالعه بالینی به  56نفر برسـ ــد .هر داوطلب دو هفته پـ ــس از تزریق اول و قرارگرفتن تحت
مراقبت پزشـ ــکی الزم ،دومین تزریق را انجام خواهد داد و در پایان این فاز ،امن بودن واکسن باید
مورد تأیید پزشکان و متخصصان مجری و ناظر طرح برسد و سپس وارد مرحله دوم و تعیین میزان
اثربخشی واکسن شود.

ایران و جهان

مشاور رهبر انقالب در امور بینالملل:

شرط دریافت یاران ه معیشتی
چیست؟

بیانیه  190نفر از نمایندگان
مجلس در حمایت از
غنیسازی  20درصدی اورانیوم

چهارشـــنبه  24دی 1399

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رهبر انقالب اسـ ــامی در
سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام  19دی درباره احتمال
بازگشـ ــت آمریکا بـ ــه برجام فرمودند« :بحـ ــث میکنند که
آمریکا برگردد به برجام یـ ــا برنگردد .ما هیچ اصراری نداریم،
ً
هیـ ــچ عجلهای نداریـ ــم که آمریکا بـ ــه برجام برگـ ــردد؛ اصال
مسـ ــئلهی ما این نیسـ ــت که آمریـ ــکا به برجـ ــام برگردد یا
برنگردد .آنچه مطالبهی منطقی مـ ــا و مطالبهی عقالنی ما
است ،رفع تحریمها اسـ ــت؛ تحریمها باید برداشته بشود.
ّ
این ّ
حق غصبشـ ــدهی ملت ایران است؛ چه آمریکا ،چه
ّ ّ
اروپـ ــا وظیفـ ــه دارند این حق ملـ ــت ایـ ــران را اداء کنند .اگر
تحریمها برداشته شـ ــد ،خب آن برگشت آمریکا به برجام
معنایی خواهد داشـ ــتّ ،اما اگر چنانچه تحریمها برداشته
نشد ،برگشـ ــت آمریکا به برجام ممکن است ّ
حتی به ضرر
ما تمام بشـ ــود؛ به نفع ما که نیست[ ،بلکه] به ضرر ما هم
ممکن است باشد».
پایـ ــگاه اطالعرسـ ــانی  KHAMENEI.IRبرای بررسـ ــی ابعاد
مختلف این مسئله ،گفتوگویی با دکتر علیاکبر والیتی،
مشـ ــاور رهبر انقالب در امـ ــور بینالملـ ــل و عضو مجمع
تشـ ــخیص مصلحت نظام انجام داده است .بخشهایی
از این گفتگو را بخوانید:

مهـ ــا علیه
یهـ ــا موظفانـ ــد هم ـ ـ ه تحری 
  چـ ــرا غرب 
ملت ایران را بردارند؟ و چرا برچید هشـ ــدن تحریمها
بـ ــر بازگشـ ــت آمر یـ ــکا بـ ــه برجـ ــام اولویـ ــت دارد؟ در
تهـ ــای رهبر انقـ ــاب این نکتـ ــه خیلی پررنگ
صحب 
بود و ایشان تأکید داشتند که تحریمها باید برچیده
شود و این امر بر بازگشـ ــت آمریکا به برجام اولویت
دارد.
ّ
مطلع هسـ ــتید که آمریکاییها در این مسـ ــئله پیشـ ــتاز
بودند و به ما پیشـ ــنهاد دادند اگر فعالیتهای صلحآمیز
هستهایتان را محدود کنید ،ما هم تحریمها را برمیداریم.
ما در همان مهلتی که مقرر بود و با  5+1تعهد کرده بودیم،
ایـ ــن کار را انجام دادیـ ــم و هیچ تأخیری هم نداشـ ــتیم؛ ّاما

در طـ ــرف مقابـ ــل آمریکاییها ب هصـ ــورت مقطعی بعضی
از تحریمهـ ــا را برمیداشـ ــتند و در فاصلههـ ــای کوتاه ـــی
تمدیـ ــد میکردند؛ یعنی از ّاول بنای این را داشـ ــتند که کار
موقتی انجام بدهند که اگر یک مرتبه قطع کردند ،موجب
شگفتی و تعجب نشود.
ً
دولـ ــت قبلی آمریکا که رفت و دولت بعـ ــدی آمد ،اصال به
این تعهد پایبند نبود .ببینید هر دولتی که در آمریکا روی
کار باشد اگر تعهدی بکند ،برای دولتهای بعدی الزامآور
است .اینطور نیست که هر دولتی تعهد خاص خودش
را داشـ ــته باشـ ــد .بنابراین ما تعهدات را انجام دادیم ،ولی
آنها بد عهدی کردند و طبیعی اسـ ــت که اگر میخواهند
برگردند باید تحریمهایی که تعهد داشتند را بردارند.
نکتهی مهم و تأس ـ ـفآور این است که سـ ــه کشور دیگر
غربی؛ یعنی فرانسـ ــه ،آلمـ ــان و انگلیس کـ ــه نمایندگان
اتحادی ـ ـهی اروپـ ــا هسـ ــتند هـ ــم در متابعـ ــت از آمریـ ــکا
محدودیتهای زیـ ــادی را برای ما تحمیل کردند و بهنوعی
تحریم غیرمستقیم هم داشتند؛ ولی از بین  ،5+1روسیه و
چین تا آنجایی که توانستند کمک کردند و به تعهدشان
عمـ ــل نمودند .وقتی یک چنین سـ ــابقهی سـ ــوء از طرف
آمریکایـ ــی در انجام تعهداتشـ ــان دارند ،ما حـ ــق داریم که
بدبین باشـ ــیم و اگر باز هـ ــم برگردند و مذاکرات را از ســــر
بگیرنـ ــد ،در حالـ ــی که تعهـ ــدات قبلـ ــی را انجـ ــام ندادند،
بههیچوجه ،قابل قبول نیست.
بنابرایـ ــن هرچه زودتـ ــر این تحریم باید برداشـ ــته شـ ــود،
ب هعـ ــاوه این که مـ ــا از قبل هم خسـ ــارت دیدیـ ــم و باید
خسارتهای ما را تأمین کنند چرا که بیجهت و بهصورت
غیرقانونـ ــی تحریـ ــم کردنـ ــد و ما خسـ ــارتهای زیـ ــادی را
متحمل شدیم.

  آیا بازگشـ ــت آمر یـ ــکا به برجـ ــام فایـ ــدهای خواهد
داشـ ــت؟ به نظر شما اگر برنگردد ،ضرر بیشتری برای
ملت ایران متصور است؟
ما هیچ اصـ ــرار و عجل ـ ـهای نداریم کـ ــه آمریکا برگـ ــردد؛ ّاما

اگر میخواهد برگردد شـ ــرایطی دارد کـ ــه مهمترینش این
اسـ ــت که تحریمهـ ــا را بـ ــردارد و معلوم بشـ ــود که دولت
جدید به تعهدات برجام پایبند اسـ ــت؛ یعنی اعالم کند و
رئیسجمهور آمریکا هم متعهد شود .در نوبت ّاول مقرر
بود که آقای اوباما رئیسجمهور وقت تعهد بدهد و شرط
رهبر ّ
معظم انقالب هم این بـ ــود که رئیسجمهور آمریکا
ً
مکتوب بنویسـ ــد که بعدا نتواند کتمان کند .البته گفتند
قول شـ ــفاهی ما کافی اسـ ــت و رهبر ّ
معظم انقالب هم به
این راضی نبودند و متأسفانه قول شفاهی شد و بعد هم
به قول شفاهیشان عمل نکردند.
لـ ــذا اگر آمریـ ــکا بخواهد به برجـ ــام برگردد ،بایـ ــد تحریمها
را پایان دهـ ــد و البته ما اصـ ــراری نداریم به این برگشـ ــت،
میخواهـ ــد برگـ ــردد ،میخواهد برنگردد .اگـ ــر میخواهند
ً
برگردند باید شـ ــرایط مـ ــورد نظر که شـ ــرایط کامال معقولی
اسـ ــت را انجـ ــام بدهنـ ــد و کوتاهیهای گذشـ ــته را جبران
کننـ ــد .کوتاهیهـ ــای گذشـ ــته هـ ــم این بـ ــود کـ ــه نهتنها
تحریمهـ ــا را برنداشـ ــتند ،بلکه تحریمهـ ــا ر ا اضافه کردند و
این خالف تعهدی است که انجام دادند .لذا به طرفهای
مقابل حق بدهند که به تعهد آمریکاییها شـ ــک کنند و
بعد هـ ــم کارهایی کـ ــه رئیسجمهور یا دولـ ــت در آمریکا
انجام میدهد یا در هر کشـ ــور دیگری ،دولت بعدی ملزم
است که تعهدات قبلی را انجام بدهد.

  جنابعالی بهعنوان مشـ ــاور رهبر انقالب در امور
بینالملل ،نقش ه راه جمهوری اسالمی در مورد ادامه
برجام چگونه میبینید؟ ادام ه این مسـ ــیر را چگونه
باید طی کنیم؟
هـ ــر دولتی که عضو ان.پی.تی باشـ ــد ،حـ ــق دارد از مزایای
صلحآمیز هستهای اسـ ــتفاده کند .صنعت هستهای یک
ً
صنعت مادر اسـ ــت و حدودا به پانصد رشتهی صنعتی و
علمی مرتبط است .هیچ کشوری نمیتواند در عصر حاضر
خودش را از استفادهی صلحآمیز انرژی اتمی محروم کند.
دیر یا زود سـ ــوختهای فسیلی تمام م یشـ ــود و ما برای
تولیـ ــد بـ ــرق و انرژی و بـ ــرای پیشـ ــبرد کارهـ ــای صنعتی و
علمیمان نیاز به استفاده از ظرفیتهای هستهای داریم.
اگر قرار باشد جمهوری اسالمی ایران در این زمینه خودکفا
نباشد ،آنوقت تحت فشار دارندگان انرژی هستهای قرار
ً
میگیـ ــرد .البته ایران هم حتما زیر بار این موضوع نمیرود
و با اسـ ــتقاللش مغایرت دارد .دیگران نشان دادند که به
ً
تعهداتشـ ــان پایبند نیسـ ــتند ،لذا ما حتما نیاز داریم که از
مزایای صلحآمیز هستهای استفاده کنیم.
ّامـ ــا بـ ــا تعهدی کـ ــه در برجـ ــام کردیـ ــم ،مـ ــدت کوتاهی
فعالیتهایمان محدود خواهد بود ،ولی از سـ ــال 2025
به بعـ ــد ایـ ــن محدودیتها برداشـ ــته میشـ ــود و ما با
تعهـ ــدی که داریم بهلحاظ شـ ــرعی و بینالمللی که رهبر
ّ
معظم انقالب فرمودند سـ ــاح هسـ ــتهای حرام اسـ ــت،
منهای آن هر نوع کاربردی از سـ ــاح هسـ ــتهای برای ما
مباح اسـ ــت و الزم اسـ ــت و انشـ ــاءاهلل انجام خواهیم
داد .مـ ــا هیچوقت از صنعت هسـ ــتهای جـ ــدا نخواهیم
شد و خودمان را محروم نخواهیم کرد.

تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گرانفروش ــی!
هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهـ ــان :اخیرا
دبیرکل اتحادیه بنکـ ــداران موادغذایی
تهران از گرانفروشـ ــی  50تـ ــا  100درصدی
روغـ ــن مایع در بازار خبر داده اسـ ــت اما
جدیدترین آمار منتشـ ــر شـ ــده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشـ ــان
میدهـ ــد که در  9ماهه سـ ــال جـ ــاری ،از
بین  27کاالی منتخـ ــب صنعتی ،تولید
 19کاال نسـ ــبت به مدت مشـ ــابه سـ ــال
قبل بیـ ــن  1.2تـ ــا  408.4درصد افزایش
یافتـ ــه و مانند ماههای اخیر بیشـ ــترین
کاهـ ــش تولید مربوط به روغن سـ ــاخته
شده نباتی بوده است.
به گزارش هگمتانه ،بر اسـ ــاس این آمار
در  9ماهه سال جاری بیشترین افزایش
تولیـ ــد ،مربوط بـ ــه الیاف اکریلیک اسـ ــت که بـ ــا 408.4
درصد رشد ،تولید آن به  3800تن رسیده است .کمترین
افزایـ ــش تولید نیز مربـ ــوط به انواع پایپـ ــوش و کفش با
 1.2درصد افزایـ ــش تولید بوده اسـ ــت .همچنین الیاف
اکریلیک از مهمتریـ ــن و پرمصرفترین الیاف مصنوعی
کـ ــه در تهیه فرش ماشـ ــینی ،پتو ،لباسهای زمسـ ــتانی،
کشبافهای ضخیم استفاده میشود.
بعـ ــد از الیاف اکریلیک ،بیشـ ــترین افزایش تولید مربوط
بـ ــه ماشـ ــین لباسشـ ــویی و انـ ــواع تلویزیون اسـ ــت که
تولیدشـ ــان بـ ــا  59.1و  57.6درصد در  9ماهه امسـ ــال
بـ ــه ترتیب به  769هـ ــزار و  400دسـ ــتگاه و  901هزار و 500
دسـ ــتگاه رسـ ــیده و تولید ایـ ــن دو محصـ ــول در مدت
مشـ ــابه سال گذشـ ــته  483هزار و  600دسـ ــتگاه و 572
هزار و  200دستگاه بوده است.

 انواع لوازم خانگی؛ رتبه دوم افزایش تولید
تولید یخچـ ــال و فریزر نیز در این مدت بـ ــا افزایش 28.5
درصدی از یک میلیون و  155هزار دستگاه در  9ماهه اول
سال گذشته به یک بیش از میلیون و  484هزار دستگاه
در مدت مشابه سال جاری رسـ ــیده است .البته با وجود
افزایش چشـ ــمگیر تولید لوازم خانگی در سـ ــال جاری ،در
بازار شـ ــاهد کاهش قیمت نیسـ ــتیم و اواخر شهریور ماه
مدیرکل صنایـ ــع برق و الکترونیک وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که

برخی آمارها نشان میدهد میزان تولید با میزان نصب در
منازل تطابق ندارد و وقتی میزان نصب کمتر است یعنی
یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند و در
گوشه منازل احتکار کردهاند.
با این حـ ــال اخیـ ــرا مدیرکل دفتـ ــر صنایع بـ ــرق ،فلزی و
لوازم خانگـ ــی وزارت صنعـ ــت ،معدن و تجـ ــارت در یک
برنامه تلویزیونی وعـ ــده داده بود که با عرضه اختصاصی
ورقهـ ــای فوالدی بـ ــه تولیدکننـ ــدگان لـ ــوازم خانگی در
کشور ،قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش مییابد.
کمباین ،انواع سـ ــواری و وانت کاالهایی هسـ ــتند که در
این مدت بیش از  20درصد افزایش تولید داشـ ــتهاند و
تولید آنها با  18.8 ،39.5و  18.5درصد افزایش نسبت
به  9ماهه اول سال قبل به  434دستگاه کمباین625 ،
هزار و  300دسـ ــتگاه سـ ــواری و  60هزار و  983دسـ ــتگاه
وانت رسـ ــیده اسـ ــت .همچنین تولید داروی انسانی که
در بیشـ ــتر ماههای سال گذشـ ــته نسبت به سال 1397
بین  20تا  30درصد افزایش داشت ،در  9ماهه اول سال
جـ ــاری فقط  1.8درصـ ــد افزایش داشـ ــته و از  35میلیارد
و  800میلیـ ــون عدد در در  9ماهه اول سـ ــال قبل به 36
میلیارد و  400میلیون عدد در مدت مشـ ــابه سال جاری
رسیده است.

 تولید کدام کاالها کاهش یافت؟
تولیـ ــد  9کاال نیز در مدت یاد شـ ــده کاهشـ ــی و همانند

دو ماه گذشته بیشـ ــترین کاهش تولید
مربـ ــوط به روغـ ــن سـ ــاخته شـ ــده نباتی
بوده کـ ــه  26.5درصد کاهــــش از حدود
یـ ــک میلیون و  448هزار تـ ــن در  9ماهه
اول سـ ــال گذشـ ــته به یک میلیون و 63
هزار تن در مدت مشــــابه امسال رسیده
اسـ ــت .کمترین کاهش تولید در مدت
یاد شـ ــده نیز مربوط به انـ ــواع کاغذ بوده
کـ ــه تولیـ ــد آن  3.2درصـ ــد کمتر شـ ــده
است.
به نقل از ایسـ ــنا ،اواخر شـ ــهریورماه بود
که عرضه روغـ ــن جامد در فروشـ ــگاهها
کم شـ ــد و قیمت آن نیـ ــز افزایش یافت.
کمتر از یـ ــک ماه بعد نیز روغـ ــن مایع در
بـ ــازار کمیاب شـ ــد به طوری کـ ــه این کاال
یا در مغازههـ ــا و فروشـ ــگاههای بزرگ نبود یا بـ ــه هر نفر
تنها یـ ــک روغن فروخته میشـ ــد .اگـ ــر چه بنـ ــا بر وعده
مسـ ــؤوالن مربوطه قرار بـ ــود از هفته گذشـ ــته روغن در
بازار توزیع و مشــــکل این کاالی پرمصرف حل شود ،اما
به نظر میرســــد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد
هنـ ــوز به طـ ــور کامل عملیاتی نشـ ــده اسـ ــت .در همین
راســــتا همچنان گزارشهایی از فروش اجباری کاالهای
دیگر برای عرضه روغن منتشـ ــر میشـ ــود؛ به این معنی
که برخـ ــی فروشـ ــگاهها به شـ ــرطی روغن را به مشـ ــتری
میفروشـ ــند که کاالهـ ــای مدنظر فروشـ ــگاه را خریداری
کنــــد .اخیرا هم دبیــــرکل اتحادیه بنکــــداران موادغذایی
تهران از گرانفروشی  50تا  100درصدی روغن مایع در بازار
خبر داده است.
همچنیـ ــن در ایـ ــن مـ ــدت تولیـ ــد چـ ــرم ،کولـ ــر آبـ ــی و
الکتروموتور با کاهش  8.8 ،14.6و  10.9درصدی مواجه
شده اســــت ،به طوری که تولید چرم در  9ماهه اول سال
 1398و  1399به ترتیب  34میلیون و  200هزار فوت مربع
و  29میلیون و  200هزار فوت مربع بوده است .همچنین
تولید کولـ ــر آبی از  826هزار دسـ ــتگاه در هشـ ــت ماهه
اول سـ ــال  1398به  786هـ ــزار و  100دسـ ــتگاه در مدت
مشابه ســــال جاری رسیده اســــت .البته آمارهای جدید
در مواردی اختالفاتی با گزارشهای منتشــــر شده قبلی
داشـ ــت که علت آن افزایـ ــش جامعه آمـ ــاری واحدهای
منتخب عنوان شده است.
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انعکاس
اولین تصاویر از «ناوبندر مکران» اولین و بزرگترین ناوبندر خاورمیانه

ناو بندر «مکران» و ناو موشک انداز «زره»
به نیروی دریایی ارتش ملحق میشوند
هگمتانه ،گـ ــروه ایران و جهان :طی مراســــمی با حضور
مقامـ ــات کشـ ــوری و لشـ ــکری ناو بنــــدر مکــــران و ناو
موشک انداز زره به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق
میشوند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،صبـ ــح چهارشــــنبه و در اولین روز
رزمایش دریایی اقتدار ،طی مراسمی ناوبندر مکران و ناو
موشک انداز زره با حضور سردار سرلشکر باقری رئیس
سـ ــتادکل نیروهای مسـ ــلح و امیر سرلشــــکر موسوی
فرمانده کل ارتش به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران(نداجا) ملحق میشوند.
ناوبندر مکران ،بزرگترین شناور نظامی کشور است که
با تالش متخصصان مجموعه کارخانجات نیروی دریایی

راهبردی ارتش به یکی از بزرگترین ناوبندرهای بالگردبر
تبدیل شــــده تا پشــــتیبانی از ناوگروههای ایــــن نیرو در
آبهای دور دست به ویژه منطقه شمال اقیانوس هند،
تنگه باب المندب و دریای سرخ را بر عهده داشته باشد.
به نقل از ایســــنا ،الحاق ناوموشــــک انداز زره با قابلیت
مانــــور و ســــرعت باال به نــــاوگان جنوب نداجـ ــا امکان
حراســــت از آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسـ ــامی
ایران را فراهم میآورد.
همچنین روز گذشــــته تعدادی از یگانهای شـ ــناوری
نیــــروی دریایی ارتــــش در محدوده ی آبهــــای دریای
عمان و شــــمال اقیانــــوس هند برای اجــــرای رزمایش
اقتدار دریایی گسترش یافتند.

با رأی نمایندگان؛

وزیر علوم از مجلس کارت زرد گرفت

هگمتانه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهان :نماینــــدگان مجلس
توضیحات وزیر علوم ،تحقیقــــات و فناوری درباره عدم
افزایـ ــش حقوق کارکنـ ــان این وزارتخانــــه را قانع کننده
ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در جلســــه علنی روز گذشــــته
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی ســــوال رحمت اهلل نوروزی
نماینـ ــده مردم علی آبـ ــاد از منصور غالمــــی وزیر علوم،
تحقیقـ ــات و فنـ ــاوری درباره علــــت عــــدم افزایش 50
درصـ ــدی حقوق و مزایای کارکنــــان وزارت علوم و مراکز
وابسته به این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

به نقل از مهر ،پس از اســــتماع توضیحات وزیر علوم،
نماینده مردم علی آباد در مجلس شــــورای اسـ ــامی
اظهــــار کرد کــــه از توضیحــــات وزیر علوم قانع نشـ ــده
است.
بــــر این اســــاس ،توضیحات وزیــــر علــــوم ،تحقیقات و
فنــــاوری پیرامون ســــوال مذکــــور بــــه رأی نمایندگان
مجلس گذاشته شــــد و وکالی ملت با  69رأی موافق،
 146رأی مخالف و  18رأی ممتنع از مجموع  248نماینده
حاضر در جلســــه علنی توضیحات غالمی را قانع کننده
ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد:

احتمال ورود به موج چهارم شیوع ویروس کرونا
با عادی انگاری
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :ســــخنگوی وزارت
بهداشـ ــت ،درمان و آموزش پزشــــکی تأکید کــــرد :باید
سهـ ــای جهــــش یافتــــه را در نظر
همیشـ ــه خطر ویرو 
بگیریم برای اینکه به هر حال ممکن است موج چهارمی
داشته باشیم و نباید عادی انگاری شود.
دکتـ ــر سیماسـ ــادات الری روز ســــه شــــنبه در حاشــــیه
بازدیـ ــد از مرکـ ــز  16سـ ــاعته بیمارســــتان امــــام علی(ع)
بجنورد در جمع خبرنگاران در پاســــخ به این ســــوال که
آیا بازگشـ ــاییهای صورت گرفته ســــبب عادی انگاری
نمیشود؟ گفت :بازگشاییها فقط در مناطق زرد و آبی
صورت گرفته و آن هم فقط به دلیل آن است که تنفسی
برای کسب و کار داده شود.
وی تأکیدکرد :اما با برگزاری هرگونه تجمع در این مناطق
مخالـ ــف هسـ ــتیم و محدودیت تــــردد در ایــــن مناطق
همچنان از ساعت  9شب تا  4صبح برقرار است.
وی در ارتباط با ویروس جهش یافته کرونای انگلیســــی
نیز بیان کرد :ویروس کرونا تاکنون جهشهایی داشته
است که یکی از این جهشها در انگلستان بوده است
و تاکنـ ــون ابتالی چهار تا پنج نفر به این ویروس جهش
یافته در کشور تأیید شده است.
دکتـ ــر الری افـ ــزود :امـ ــا باالخــــره بیماریهای تنفســــی،
بیماریهایی هسـ ــتند که به همه جا سرایت میکنند و
باید بتوانیم با رعایت دسـ ــتورالعملهای بهداشــــتی از
ابتال به آنها پیشگیری کنیم.
وی در ادامـ ــه بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه اجرای طرح شــــهید قاســــم
سـ ــلیمانی در اسـ ــتانها اظهارکــــرد :این طــــرح از آذرماه
امسـ ــال آغاز شده است و در اســــتانها برای اجرای این

طرح هماهنگیهای خوبی بین سپاه ،بسیج ،هالل احمر
و دانشگاههای علوم پزشکی برقرار شده که یکی از آنها
استان خراسان شمالی بوده است.
وی افــــزود :بــــا این طرح در پی شناســــایی فعــــال افراد
کرونامثبــــت هســــتیم و پس از آن به کمــــک تیمهای
خود بــــه ازای هر فــــرد مبتــــا 10 ،نفر از افــــراد در تماس
بــــا آنان را نیز شناســــایی کرده و با اســــتفاده از ظرفیت
نیروی بســــیج ،آنان را نسبت به اعمال قرنطینه مجاب
میکنیــــم و در مدت متعــــارف مورد نیاز ،بــــر رفتار آنان
مبنــــی بر رعایت قرنطینه نظــــارت خواهیم کرد و بر این
اســــاس با اجرای این طرح ظرفیت نظارتــــی ما افزایش
یافته است.
سخنگوی وزارت بهداشــــت ،درمان و آموزش پزشکی
ادامه داد :خروجی اجرای طرح شهید سلیمانی افزایش
تســــتهای کرونا و کاهــــش تعداد افــــراد کرونامثبت
بوده است.
وی با اشــــاره به اینکه طرح شــــهید قاسم سلیمانی طرح
بســــیار خوب و اوج پختگی مراقبت بهداشــــتی است،
گفــــت :این طرح ،چیزی اســــت کــــه در آینده بــــه آن نیاز
خواهیم داشت.
به نقل از ایسنا ،وی ادامه داد :به هر حال بیماری میرود،
مردم واکسینه میشوند اما ممکن است بیماری واگیر
دار دیگری شــــیوع پیدا کنــــد و در دل این طرح به دنبال
هدف هر خانه یک پایگاه سالمت هستیم.
دکتــــر الری تصریح کرد :بــــه دنبال آن هســــتیم که از هر
خانواده یک سفیر سالمت داشته باشیم و بعدها خود
خانوادهها مطالبه گر بحث سالمتی خود باشند.

ویژهخواری 180هزار میلیاردتومانیدالالنفوالددر سالجاری
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس گفت :قیمت شــــمش در داخل 102
دالر گرانتر از نرخ جهانی در بازار است حال اینکه برای
تولید آن انرژی یارانهای داده میشود.
به گزارش هگمتانه ،رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح
توسـ ــعه و تولید پایدار زنجیــــره فوالد بــــا رویکرد اصالح
سیاس ـ ـتهای تنظیم بـ ــازار در موافقت بــــا کلیات این
طرح اظهار کرد :سال گذشته دولت در بازار فوالد نظارت
داشت ،اما متأسـ ــفانه از اوایل سال جاری به دلیل عدم
تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت بر بازار
فوالد برداشته شد و فاجعه اقتصادی رخ داد.

به نقــــل از فــــارس ،نماینده مــــردم تهــــران در مجلس
شورای اســــامی ادامه داد :بدین شــــکل که در هفت
ماهه اول سال رانتی بین  150تا  180هزار میلیارد تومان
به جیب دالالن و واسطهگران رفت فقط در یک نمونه
در  17میلیون تن شمش 85 ،هزار میلیارد تومان گران
فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
وی ادامه داد :قیمت شمش در داخل  102دالر گرانتر
از نرخ جهانی در بازار اســــت حــــال اینکه برای تولید آن
انرژی یارانهای داده میشود .به هرحال هدف این طرح
جلوگیری از ایــــن گرانی بیش از انــــدازه و مقابله با ویژه
خواران اســــت و اتاق ایــــران نیز با عرضــــه زنجیره فوالد
موافقت کرده است.
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برگزاری مسابقه دوستانه
مینیگلف
هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :مسـ ــابقه دوسـ ــتانه مینی
گلف بـ ــا شـ ــعار رعایت الگـ ــوی مصـ ــرف گاز برگزار
گردید.
روز گذشـ ــته مسـ ــابقه دوسـ ــتانه مینی گلف برگزار
گردید.
علـ ــی فیاض مسـ ــؤول کمیتـ ــه مینی گلـ ــف هیأت
گلف همدان گفت :این مسـ ــابقه بـ ــا حضور تعداد
قابل توجهی از ورزشـ ــکاران و عالقمندان به رشته
مینی گلف در سایت تخصصی مینی گلف همدان
واقع در مجموعه ورزشـ ــی سـ ــردار شـ ــهید علیرضا
شمسـ ــی پور بـ ــا رعایـ ــت کامـ ــل شـ ــیوهنامههای
بهداشـ ــتی و با شـ ــعار صرفهجویی و رعایت الگوی
مصرف گاز برگزار شد.
وی تصریح کرد :بانوان شـ ــرکت کننده در مسابقه
مذکور به طور انفرادی و به روش استروک پلی در 9
میدان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
فیـ ــاض ادامـ ــه داد :حتی برودت نسـ ــبی هـ ــوا نیز
نتوانســــت مانع برگزاری رویدادی جذاب و مهیج
باشـ ــد و شـ ــرکت کننـ ــدگان در فضایـ ــی بسـ ــیار
صمیمـ ــی و با انگیـ ــزه فـ ــراوان با یکدیگـ ــر رقابت
کردند.
فیاض خاطرنشان کرد :در پایان این رقابت سخت
و نفـ ــس گیـ ــر کیاندخت عظیمی ،سـ ــارا الماسـ ــی
و فاطمـ ــه طهراندوسـ ــت هریـ ــک تنها بـ ــا اختالف
یک امتیاز نسـ ــبت به دیگری توانسـ ــتند عناوین
نخست تا سوم را از آن خود کنند.
گفتنـ ــی اسـ ــت الهام سـ ــهاکی به عنـ ــوان داور این
مسـ ــابقه بـ ــا قضاوتی قاطـ ــع و بی نقـ ــص ،عملکرد
خوبی از خود به نمایش گذاشت.

اتفاق عجیب در انتخابات
فدراسیون فوتبال
 3نفر با  6حق رأی!
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش 3 :نفـ ــر از اعضـ ــای مجمع
فدراسـ ــیون فوتبال در انتخابات پیش رو مجموعا
دارای  6حق رأی هستند؛ اتفاقی که در نوع خود کم
سابقه و شاید بیسابقه باشد.
مجمع انتخاباتی فدراسـ ــیون فوتبال دهم اسـ ــفند
به منظـ ــور انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیسـ ــه
ایـ ــن فدراسـ ــیون تشـ ــکیل خواهد شـ ــد .تفاوت
مجمع پیـ ــش رو بـ ــا مجامـ ــع گذشـ ــته در افزایش
تعداد نفرات از  75به  89نفر است که رقابت میان
نامزدها را افزایـ ــش میدهد و فرد پیـ ــروز باید آرای
بیشتری را نسبت به گذشته به دست آورد.
با این حال برخالف آنچه تصور میشـ ــود ،فقط 84
نفر در این مجمع حضور خواهند داشـ ــت؛ یعنی 5
نفر کمتر از آنچه در اساسـ ــنامه پیشبینی شده اما
این موضوع به این معنی نیسـ ــت که آرای کمتری
در داخل صندوق رأی انداخته خواهد شد!
در واقع در مجمع پیش رو سـ ــه نفـ ــر دارای دو حق
رأی هسـ ــتند که این موضوع یک برتـ ــری دو برابری
در قیاس با سـ ــایر اعضای مجمع است که همگی
از یک حق رأی برخوردار هستند.
ایـ ــن سـ ــه نفـ ــر مدیرعامـ ــل پـ ــارس جنوبـ ــی جم،
مدیرعامـ ــل مس رفسـ ــنجان و مدیرعامل سـ ــایپا
هستند که میتوانند دهم اسفند در رأی گیری ،دو
برگه را به عنوان آرای خود داخل صندوق بیندازند.
اما این اتفاق چطور ممکن است؟
طبق اساسنامه ،سـ ــایپا به عنوان یکی از تیمهای
لیـ ــگ برتر مردان و همینطور یکـ ــی از دو تیم لیگ
برتر فوتسـ ــال بانوان ،مس رفسـ ــنجان به عنوان
یکی از تیمهای لیگ برتر دسـ ــته یـ ــک و لیگ برتر
فوتسـ ــال بانوان و پـ ــارس جنوبی بـ ــه عنوان یکی
از تیمهـ ــای لیگ برتـ ــر مردان و لیگ برتـ ــر فوتبال
ساحلی مردان ،هر یک دارای دو حق رای هستند.
در نهایـ ــت بهـ ــرام رضاییـ ــان (مدیرعامـ ــل پارس
جنوبـ ــی) ،مجیـ ــد زینالدینـ ــی (مدیرعامـ ــل مس
رفسنجان) و مهرداد ســــراجی (مدیرعامل سایپا)
از دو حـ ــق رای در انتخابـ ــات پیـ ــش رو برخـ ــوردار
خواهند بود.
معیار دعـ ــوت از اعضـ ــای مجمع از میـ ــان تیمها و
باشگاههای ورزشـ ــی ،آخرین فصل به اتمام رسیده
اسـ ــت .در نتیجـ ــه در مجمـ ــع پیش رو ،لیـ ــگ برتر
نوزدهم برای تیمهای فوتبـ ــال و همینطور فصول
گذشته برای سـ ــایر رشتهها محاسبه میشود که بر
این اساس برخی از تیمهای سـ ــقوط کرده به لیگ
یک ماننـ ــد پارس جنوبـ ــی ،جزو سـ ــهمیه تیمهای
لیگ برتر محاسبه شدهاند.

 ترکیـ ــب  89نفره اعضای مجمع فدراسـ ــیون
فوتبال به این شرح است:
 38باشـ ــگاه فوتبـ ــال (لیگ برتر ،لیگ دسـ ــته یک
لیگ دسـ ــته دو) ،فوتسـ ــال و فوتبال سـ ــاحلی در
بخـ ــش بانـ ــوان و آقایـ ــان 32 ،هیـ ــأت فوتبـ ــال4 ،
نماینـ ــده از بخش فوتبال فدراسـ ــیونهای ورزش
دانشآمـ ــوزی ،دانشـ ــگاهی ،کارگـ ــری و نیروهـ ــای
مسـ ــلح ،کاپیتانهای اصلی یـ ــا دوم کلیه تیمهای
ملـ ــی بزرگسـ ــاالن فوتبـ ــال ،فوتسـ ــال و فوتبـ ــال
سـ ــاحلی شـ ــامل  6نفر (آقایان و بانوان) به عنوان
نماینـ ــده بازیکنـ ــان ،سـ ــرمربیان تیمهـ ــای ملـ ــی
بزرگسـ ــاالن فوتبال ،فوتسـ ــال و فوتبال سـ ــاحلی
شـ ــامل  6نفر (آقایـ ــان و بانوان) ،برتریـ ــن داور آقا و
خانـ ــم در رنکینگ داوران ایران شـ ــامل  2نفر ،یک
نماینده اتحادیه باشگاههای فوتبال.

داوران جوان مالیری تمرینات داوری خود را شروع کردند
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :داوران جوان با سرپرسـ ــتی و مربیگـ ــری ذهبی مربـ ــی و داور ملی فوتبال
تمرینات خود را در چمن ورزشگاه  5000نفری شهید روحیان آغاز کردند.
بـ ــه همت هیأت فوتبال شهرسـ ــتان مالیر و همـ ــکاری اداره ورزش و جوانـ ــان و کمیته داوران این
هیأت کالس آموزشـ ــی و تمرینی داوران جوان مالیری در چمن ورزشگاه  5000نفری شهید روحیان
آغاز شد.

ذهبی مربی و داور ملی مالیری که از مدرسـ ــین حاذق و شایسـ ــته فدراسـ ــیون فوتبال کشـ ــور نیز
میباشد استادی و مربیگری این دوره آموزشی را برعهده دارد.
تعداد هشـ ــت نفر از ورزشـ ــکاران جوان و عالقمند به داوری فوتبال در این دوره آموزشـ ــی شرکت
کردند و زیر نظر اسـ ــتاد و مربی با اخالق خود ذهبی به فراگیری آموزشـ ــهای الزم و تمرینات هوازی و
کششـ ــی و در نهایت حـ ــرکات داوران و کمک داوران پرداختند تا در آینـ ــده بتوانند با افزایش توان

بدنی و علمی خــــود در میادین ملی و فراملی با قضاوتهای خوب و عادالنه نام و آوازه دیار سـ ــردار
مهربانیها را پر آوازه کنند.
سـ ــپهری سرپرست اداره ورزش و جوانان نیز با حضور خود در محل از نزدیک شاهد نحوه تمرین و
آموزشها بود و ضمن قدردانی از زحمات ،رعایت شیوهنامههای بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا
ویروس را الزامی دانست.

بسکتبال پرافتخار اسدآباد
به دنبال حامی مالی
هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :سرپرسـ ــت اداره ورزش و جوانان
شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد با بیان اینکـ ــه نبود حامـ ــی مالی از
مهمترین مشکالت تیم بسکتبال اسدآباد است ،گفت:
تیم بسـ ــکتبال اسـ ــدآباد به عنوان تنها نماینده اسـ ــتان
همدان در لیگ دسـ ــته یک کشـ ــور حضور دارد و این امر
افتخار بزرگی محسوب میشود.
علی جمور اظهار کرد :استعدادها و ظرفیتهای زیادی در
ورزش شهرستان وجود دارد و برای شکوفایی هیأتهای
ورزشی ،تیمداری و باشگاهداری ملزم به جذب حامی مالی
هسـ ــتند این درحالیسـ ــت که حمایت مالـ ــی از تیمهای
ورزشی شهرسـ ــتان ضعیف اسـ ــت و امیدواریم شرایطی
پیش آید که بخش خصوصی تیمهای ورزشی به ویژه تیم
بسکتبال را حمایت کرده و تیمداری کنند.
وی با اشـ ــاره به اینکه ورزش یکی از شـ ــاخصهای رشد و
بالندگی هر جامعه اسـ ــت و تیمهای ورزشـ ــی به حمایت
مادی و معنـ ــوی نیاز دارند ،تصریح کرد :بـ ــا توجه به اینکه
تیم بسـ ــکتبال اسـ ــدآباد به عنوان تنها نماینده اسـ ــتان
در لیگ دسـ ــته یک بوده ،نیاز به حمایت مسؤوالن برای
درخشان ماندن دارد.
جمور در ادامه خاطرنشان کرد :تیم بسکتبال شهرستان
اسـ ــدآباد بـ ــه نمایندگـ ــی اسـ ــتان همـ ــدان در دور اول
مسـ ــابقات لیگ دسـ ــته اول کارنامه خوبی از خود بر جای

گذاشـ ــت و این نشـ ــان داد شهرسـ ــتان اسـ ــدآباد از نظر
بازیکن و اسـ ــتعداد در شـ ــرایط خوبی قرار دارد و مشکل
بـ ــزرگ نبود حامی مالی اسـ ــت تا بتوانیم این تیـ ــم را از نظر
مالی حمایت کنیم.
وی اضافه کرد :توسعه ورزشی شهرستان اسدآباد فراتر از
اداره ورزش شهرسـ ــتان اسدآباد است و این اداره با توجه
به کمبـ ــود منابع محدود ،ناچیز و قطـ ــره چکانی نمیتواند
این تیـ ــم را به تنهایی حمایت کند و ایـ ــن موضوع با ورود
و هم افزایـ ــی خیرین و حامیان مالی ورزشـ ــی در سراسـ ــر
استان حل و فصل خواهد شد.

وجـ ــود موتورخانههای سـ ــنتی در اماکن ورزشـ ــی،
دغدغه هدررفت انرژی
سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد در بخش دیگری
مطرح کرد :تمامی اماکن و سـ ــالنهای ورزشی شهرستان
بـ ــرای گرمایـ ــش محیط خود بـ ــه موتورخانه سـ ــنتی مجهز
هستند که این موتورخانهها موجب هدررفت انرژی بوده
و این امر به دغدغهای برای این اداره تبدیل شده است.
وی ادامه داد :در حال حاضر سامانههای گرمایش تابشی
برای گرمایش سـ ــالنهای ورزشـ ــی به جای موتورخانهها
یکی از بهترین راهکارها در مدیریت مصرف سـ ــوخت به
شمار میرود که در این راستا تجهیز سالنهای ورزشی به

این سـ ــامانه ضمن توجیه اقتصادی ،از هدررفت انرژی نیز
جلوگیری میکند.
جمور بـ ــا بیان اینکه هزینه تجهیـ ــزات موتورخانه افزون بر
 500میلیـ ــون و تجهیزات سـ ــامانههای گرمایش تابشـ ــی
افزون بـ ــر  50میلیون تومان اسـ ــت ،تصریح کـ ــرد :یکی از
راهکارها برای تجهیز اماکن و سـ ــالنهای ورزشی موجود
شهرستان به سـ ــامانه گرمایشی تابشی فروش تجهیزات

قرعهکشی مرحله اول جام حذفی انجام شد

انصراف شهرداری همدان

هگمتانه ،گروه ورزش :مراسـ ــم قرعه کشـ ــی مرحله اول
جام حذفی (یادواره آزادسـ ــازی خرمشـ ــهر ) فصل -1400
 1399برگزار شد.
مراسـ ــم قرعـ ــه کشـ ــی مرحله اول جـ ــام حذفی بـ ــا حضور
سهیل مهدی مدیر مسابقات ،غالمرضا بهروان مشاور
سـ ــازمان لیـ ــگ ،امیر حسـ ــین روشـ ــنک مسـ ــؤول جام
حذفی ،مهرداد شفیعی مسـ ــؤول لیگ دو ،امیر حسین
فراهانـ ــی و احسـ ــان خـ ــداوردی از کمیته مسـ ــابقات به
صورت برخط و غیر حضوری برگزار شد.
سـ ــهیل مهدی در ابتدای مراسـ ــم اعالم کرد :جام حذفی
جام حادثه هاست و  25نماینده اسـ ــتانی در این مرحله
حضور دارند و در مسـ ــابقات جام حذفی نیز تس ـ ـتهای
کرونا از تیمها انجام خواهد شد.
امیر حسـ ــین روشـ ــنک مسؤول مسـ ــابقات جام حذفی
نیز اعالم کرد :تیمهای حاضر در این مسـ ــابقات باید یک
ودیعه  10میلیـ ــون تومانی ارایه کنند .در این مسـ ــابقات
تیمهـ ــا  5تعویـ ــض دارند کـ ــه در صورت رفتـ ــن به وقت
اضافه تعویض ششم هم انجام خواهد شد.

بر اسـ ــاس قرعه کشـ ــی تیمها حریفان خود را شناختند
که در مرحله مقدماتی سـ ــه مسـ ــابقه به شـ ــرح زیر انجام
میشود (نام تیمهای میزبان اول آمده است).
زاگرس نشینان بختیاری  -شهدای دوکوهه اندیمشک
پیام خراسان جنوبی  -ابوذر کنگان
برنده این دو مسـ ــابقه در مرحله اول بـ ــا یکدیگر رقابت
خواهند کرد.
هیات فوتبال بانه  -فوالد هرمزگان (برنده این مســــابقه
با تیم شهرداری انزلی که در مرحله اول با قرعه استراحت
روبرو شد بازی خواهد کرد).
مسـ ــابقات مرحلـ ــه مقدماتـ ــی در روزهـ ــای  30دی و اول
بهمن برگزار میشود.
مرحله اول (مسـ ــابقات ایـ ــن مرحلـ ــه  5و  6بهمن برگزار
میشود).
میعاد پارس آباد اردبیل -پدیده ملکشاهی
ستارگان آژند آذربایجان  -ابوذر باشت
سرخپوشان ساری  -کانیاوا اشنویه آذربایجان
داماش پارسه تهران  -وحدت البرز

هالل احمر گراش  -اتحاد روانسر کرمانشاه
شهرداری برد اسکن  -شاهین تهران
سوهان محمد قم  -ارمک کیش
پارما یدک اصفهان  -سیمان شاهرود
دارایی خرم دره زنجان  -استقالل راوی دلیجان
مسـ ــابقات مرحله دوم با حضور تیمهـ ــای صعود کرده از
مرحله اول و تیمهای لیگ دسته دوم در روزهای  18و 19
بهمن برگزار میشود.
مسابقات مرحله سـ ــوم با حضور تیمهای صعود کرده از
مرحلـ ــه قبل و  18تیم لیگ یک در روزهای  6و  7اسـ ــفند
برگزار میشود.
مسـ ــابقات مرحله چهارم که مرحله یک سـ ــی و دوم جام
حذفی است با حضور تیمهای لیگ برتری در روزهای 20
و  21اسفند  99برگزار میشود.
تیم پاس برای حضور در جــــام حذفی اعالم آمادگی کرده
است.
تیم شهرداری همدان نیز انصراف خود را تقدیم سازمان
لیگ کرد.

برندهها و بازندههای شهرآورد  94چه کسانی بودند؟

هگمتانـ ــه ،گروه ورزش :شـ ــهرآورد  94برنده نداشـ ــت اما
در دل همین مسـ ــابقه جـ ــذاب ،برندههـ ــا و بازندههایی
خودنمایی کردند.
شـ ــهرآورد نود و چهـ ــارم هم برگزار شـ ــد و در بایگانی تاریخ
جای گرفت .دیداری هیجانانگیز و پرافت و خیز که چهار
گل داشـ ــت و در نهایت تیمـ ــی به عنوان برنـ ــده از زمین
خارج نشد .با این وجود مانند خیلی از شهرآوردهای دیگر
بابت گل دقایق پایانی که در آن زده شد؛ یک تیم با حالتی
خوشـ ــحال زمین بازی را ترک کرد .اما در دل همین جدال
بدون برنده ،بازندهها و برندههایی هم نمایان شـ ــدند .در
این گزارش به این  2دسته خواهیم پرداخت:

برندههای شهرآورد:
ارسـ ــان مطهری :زننده اولین گل بازی در ثانیه  67یکی از
برندهها بود .ارسـ ــان در سه شهرآوردی که بازی کرده سه
گل زده و یک پنالتی سرنوشتسـ ــاز .حـ ــاال زننده دومین
گل سـ ــریع این بازی تاریخی هم هسـ ــت .او بـ ــا اعتماد به
نفس فـ ــراوان و تعصب زیاد در زمین حاضر شـ ــد و بعد از
پایان مسابقه محبوبتر از قبل به خانه برگشت.
مهدی عبدی :فشار بسیار زیادی را تحمل میکرد اما یک
بار دیگر در یک بازی مهم موفق شد توانایی باال و ظرفیت
فراوانـ ــش را بـ ــه رخ بکشـ ــد .عبدی بـ ــرای دومیـ ــن بار در
شـ ــهرآورد گلزنی کرد و این گل به زیبایی هر چه تمامتر به
بار نشسـ ــت .او روی گل دوم هم مؤثر بود و میتوانست
یک پـ ــاس گل هـ ــم بدهـ ــد امـ ــا نوراللهی قدر پاسـ ــش را
ندانست.
مهدی قایدی :کم کم به سـ ــتاره اسـ ــتقالل در شهرآوردها
تبدیل م یشـ ــود .برای دومین بار گل زد و برای سـ ــومین

بازی متوالی روی گلهای استقالل در این دیدار حساس
تأثیر مسـ ــتقیم داشـ ــت .او این بار در لحظات اخر موفق
شد در نقش فرشـ ــته نجات ظاهر شـ ــود و با عبور از چند
بازیکن پرسپولیس ،گلی به یادماندنی به ثمر برساند.
احسـ ــان پهلوان :با اسـ ــتناد به دادههای متریکا بهترین
بازیکن شـ ــهرآورد  94بود .بازیکنی کم حاشیه و کم حرف
که  2پاس گل داد و به خوبی در  45دقیقه دوم رول اصلی
بازگشت پرسـ ــپولیس را بازی کرد .پهلوان توپ از دست
نمیدهـ ــد و در تمـ ــام حمالت ،ابتـ ــکار عمل را به دسـ ــت
میگیرد و به نوعی حکم بشـ ــار رسـ ــن در سمت چپ خط
میانی را بازی میکند.
رضا کرمانشـ ــاهی :با وجود همه حرف و حدیثهای قبل،
حیـ ــن و بعد از بازی قضـ ــاوت خوب و آبرومنـ ــدی را از رضا
کرمانشـ ــاهی دیدیم .در  2صحنه بحـ ــث برانگیز این دیدار
هم بیشتر کارشناسان همان نظری را دادند که او در زمین
اتخاذ کرده بود .کرمانشـ ــاهی در اولین تجربه شـ ــهرآوردی
خود به همراه کوبلش سربلند بیرون آمدند.
سـ ــید جالل حسـ ــینی :با وجود سن و سـ ــال باالیش یک
بار دیگر توانایی خود را نشـ ــان داد .او بیشتر از هر بازیکن
دیگری در نبردهای تن به تن برنده بود تا نفر اول شهرآورد
از این حیث باشد .سید جالل حسـ ــینی هیچ اشتباهی را
مرتکب نشـ ــد و گلهای خورده پرسپولیس هم ارتباطی
به او نداشـ ــت .شـ ــماره چهار سرخپوشـ ــان تهرانی حتی تا
آسـ ــتانه دفع توپ مهدی قایدی هم رفت اما نتوانسـ ــت
بازی خوبش را تکمیل کند.

بازندههای شهرآورد:
محمود فکری :کم کم میزان انتقادات از او کاسـ ــته شـ ــده

بود اما دوباره پس از شـ ــهرآورد این انتقادات اوج گرفت.
تیم فکری در بیشـ ــتر دقایق بازی ابتکار عمل را به حریف
داده بود و تعویض بین نیمهای که انجام داد و تغییری که
در نفرات به وجود آمد ،همه چیز را به سـ ــود پرسـ ــپولیس
کرد .نباید پاس گل فرشـ ــید
اسماعیلی تعویضی را نادیده
ِ
بگیریم اما فکری شاید با اسـ ــتفاده از نبوغ بازیکنانش در
انجام حـ ــرکات فردی و همچنین بیدقتی بازیکنان حریف
بود که به یک امتیاز از اولین شهرآوردی که در آن سرمربی
بود ،دست پیدا کرد.
محمد نـ ــادری :یاغی شـ ــهرآورد نود و چهـ ــارم کمفروغتر از
حد انتظار بود .او به یک باره بعـ ــد از مدتها مصدومیت
به ترکیب اصلی آمد تا در برابر تیم سـ ــابقش با استفاده از
انگیزههای فراوانش بدرخشـ ــد اما در عمل کاری نکرد جز
یک اشـ ــتباه مهم روی گل اول حریف و سـ ــپس تعویض
نادری ناآماده از ابتدا تصمیم
شدنش .شاید بازی دادن به ِ
اشتباهی بود.
احمـ ــد نوراللهی :بازنـ ــده بزرگ این مسـ ــابقه بـ ــود .احمد
نوراللهی روز به روز بیشـ ــتر در مظان اتهام پرسپولیسیها
قرار میگیرد .شـ ــماره هشـ ــت محجوب و متعصبی که با
درخشـ ــش در لباس همین تیم به لباس تیم ملی رسید
اما مدتی اسـ ــت که از دوران اوج خود فاصله گرفته است.
استیون جرارد پرسپولیس ـ ـیها در فینال لیگ قهرمانان
یـ ــک پنالتـ ــی داد و حـ ــاال  2موقعیت مسـ ــلم گلزنـ ــی را در
شـ ــهرآورد از دسـ ــت داد تا تیمش به جای رسیدن به برد
چهار بر یک ،به تساوی  2بر  2قناعت کند.
کمال کامیابینیا :مدتی اسـ ــت که جایـ ــگاه ثابت خود در
ترکیـ ــب پرسـ ــپولیس را در خطـ ــر میبینـ ــد و در این بازی
حساس اشـ ــتباهی نابخشـ ــودنی را در همان دقیقه اول
مرتکب شد تا اسـ ــتقالل به گل برسد .کمال در نیمه دوم
فرصت جبران داشت اما در موقعیت بسیار خوب ترجیح
داد پاس بدهد و پاسـ ــش به بازیکن هم دسته نرسید .او
هم یکی از بازندههای این مسابقه بود.
عارف غالمی :اشتباهات فراوانی را در کنار مرادمند داشت
تا یکی از کابوسوارترین شبهای فوتبالیاش را پشت سر
بگذارد .غالمی چندین بار توسـ ــط عبدی و دیگر بازیکنان
پرسـ ــپولیس جا گذاشته شـ ــد و روی هر  2گل مقصر بود.
غالمی احتماال یکی از کسـ ــانی اسـ ــت که در بازی بعدی به
روی نیمکت تبعید خواهد داشـ ــت .سـ ــکوهای ورزشگاه
آزادی :چقـ ــدر جای هواداران در این بـ ــازی خالی بود .جدالی
که چهار گل داشـ ــت و تنها هـ ــواداران روی سـ ــکوها را کم
داشت .البته این سـ ــوال مطرح میشود که اگر تماشاگران
در ورزشـ ــگاه حضور داشـ ــتند بازهم چنین بـ ــازی جذاب و
بیپروایی را مشاهده میکردیم یا خیر اما هر چه که هست
باید دعا کنیم شهرآورد  ،95سکوهای خالی نداشته باشد.

موتورخانه سـ ــنتی اماکن ورزشــــی و هزینه درآمد حاصل از
آن برای تغییر سامانه گرمایشــــی به سامانه تابشی است
البتـ ــه فروش موتورخانـ ــه تابع مقررات خــــاص بوده که در
صورت موافقت ،تحول عظیمی در مدیریت ســــوخت در
شهرستان اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایـ ــان با اشـ ــاره بـ ــه مشــــترکین اماکن ورزشــــی و
مجموعههای ورزشی شهرس ـــتان خاطرنشان کرد :برخی

از اماکن ورزشــــی شهرســــتان با یک اشــــتراک نسبت به
گرمایش اماکن خود اقدام میکنند که میزان مصرف این
اماکن به تفکیک مشخص نیست که با نصب کنتورهای
داخلی و یــــا فرعی و اســــتفاده اماکن از این نـ ــوع کنتورها
توســــط شــــرکت گاز میزان مصرف هر مشترک مشخص
شده و با این راهکار انرژی ســــوخت اماکن ورزشی خود را
مدیریت خواهند کرد.

محرومیت  4ساله دونده نابینای همدان
بهخاطر دوپینگ
هگمتانه ،گروه ورزش :در حالی که حمید اسالمی دلیل
عدم حضور خود در مسابقات رکوردگیری دوومیدانی
را آسیب دیدگی مچ پای راســــت مطرح میکند ،کمیته
بیـ ــن المللـ ــی پارالمپیـ ــک از محرومیت این ورزشــــکار
نابینای ایرانی به دلیل دوپینگ خبر داده است.
در حالی که حمید اسـ ــامی دونــــده  1500متر نابینایان
در حال تمرین برای کسب ســــهمیه ورودی بازیهای
پارالمپیک توکیو در مرحله دوم رکوردگیری دوومیدانی
بود ،به یکباره انصراف خود را از حضور در این رقابتها
اعالم کرد.
وی  21دی مـ ــاه دلیـ ــل اصلــــی انصراف خود را آســــیب
دیدگی مچ پای راسـ ــت اعــــام کرده و گفته اســــت :به
دلیل آسیب دیدگی پا ،امکان انجام تمرینات حرفهای
در دوی  1500متر را نداشته و با تداوم این وضعیت ،به
این مسابقات نخواهم رسید.
انصراف این ورزشـ ــکار ایرانی که بــــه دلیل برخورداری از
تجارب بین المللی و کســــب عناوینی چــــون قهرمانی
بازیهـ ــای پاراآسـ ــیایی جاکارتا ،جزو شــــانس کســــب

سهمیه ورودی بازیهای پارالمپیک توکیو بود ،هرچند
با ابهامات و پرسشهای زیادی مواجه شد ،اما رئیس
انجمن دوومیدانــــی نابینایان حاضر به موضع گیری در
این خصوص و ارایه جزئیات نشد.
بررســــی دقیق این موضوع نشــــان میدهـ ــد که وبگاه
کمیته بین المللی پارالمپیک از محرومیت اسالمی به
دلیل دوپینگ خبر داده است.
اســــامی به صراحــــت موضــــوع دوپینــــگ را رد کرده و
آســــیب دیدگــــی را دلیل اصلی عــــدم حضـ ــور خود در
مسابقات رکوردگیری عنوان کرده است.
پیگیریها برای تأیید یا رد مســــاله دوپینگ اسالمی از
ســــوی رئیس انجمن دوومیدانی نابینایان در حالی به
نتیجه نرسید که حتی بازه زمانی محرومیت اسالمی نیز
در میادین ورزشی اعالم شده است.
به نقــــل از ایســــنا ،براســــاس رأی کمیته بیـ ــن المللی
پارالمپیک ،حمید اســــامی به مدت  4سال از تاریخ 14
اکتبر  )98/7/22( 2019تا  14اکتبــــر )1402/7/22(2023
حق حضور در رویدادهای ورزشی را نخواهد داشت.

قرار گرفتن بام استان همدان در تویسرکان
گردشگری ورزشی را رونق میدهد

هگمتانه ،گروه ورزش :تویسرکان با برخورداری از اقلیم و
جغرافیایی خاص و برخورداری از کوهستانهای متعدد
یکی از مسـ ــتعدترین نقاط کشــــور برای توســــعه ورزش
کوهنوردی اســــت امروز نیز با قرار گرفتن قله "کوبری" به
عنوان بام اسـ ــتان در این منطقه شــــاهد رونق این رشته
خواهیمبود.
چند وقت پیـ ــش بود که یک خبرخوش کام ورزشــــکاران
و کوهنـ ــوردان تویسـ ــرکانی را شــــیرین کرد و فدراســــیون
کوهنوردی کشـ ــور به طور رســــمی قلــــه "کوبــــری" واقع در
شهرستانتویسرکانراباسههزار و586متر ارتفاعبهعنوان
باماستانهمدانمعرفیکرد.قرار گرفتنباماستانهمدان
در شهرسـ ــتانتویسـ ــرکانمیتواندمزیتهایمهمیدر
توسعه صنعت گردشگری به ویژه گردشــــگری ورزشی و
طبیعتبرایاینشهرستانبهدنبالداشتهباشد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویســــرکان در گفتوگویی
اظهار کرد:کوهنوردانحرفهایسراسر کشور برایدریافت
نشان ویژه "سیمرغ" از فدراسیون کوهنوردی کشور باید
 31قله در اسـ ــتانهای مختلف کــــه بلندترین قله آنها به
شـ ــمار میرود را فتح کنند که مرتفعترین قله در اســــتان
همدانقله"کوبری"در شهرستانتویسرکاناست.
محسـ ــن شایسـ ــته افزود :قرار گرفتــــن قله "کوبــــری" در
شهرستان تویسرکان باعث میشود هر ساله بین سه تا
چهار هزار کوهنوردی که برای دریافت نشان ویژه سیمرغ
وکوهنوردیوطبیعتگردیدر اینبخشبهشهرستان
تویسـ ــرکان بیایند که موجب رونق بخشــــی گردشگری
ورزشیوگردشگریطبیعتدر اینشهرستانمیشود.

شایســــته از قرار گرفتن دو جــــان پناه در مسـ ــیر صعود
کنندگان به قله "کوبری" خبر داد و گفت :عالوه بر تفاهم
نامهای که با دانشگاه آزاد تویسرکان برای جا دادن بیش
از  800ورزشــــکار در خوابگاه این دانشگاه منعقد شده ،با
شهرداریها و شوراهای شهر تویسرکان و سرکان و اداره
میراثفرهنگینیز هماهنگیوهمکاریهایالزمصورت
گرفته اســــت .وی بیان کرد :همچنیــــن دو فعال بخش
خصوصی آمادگی خود را برای ســــاخت خانه کوهنورد در
ورودیشهر گردشگریسرکانبهعنوانمسیر حرکتبه
سمتقله"کوبری"اعالمکردهاند.
شایسته اظهار کرد :در حال حاضر به دنبال نصب تابلوی
راهنمای مســــیر صعود به قله "کوبری" در سایت صخره
نوردی شــــهید آریافر و آبشــــار االلوی سرکان و همچنین
تابلویتفسیر مسیر صعودهستیم.
شهرســــتان تویســــرکان عالوه بر برخورداری از طبیعتی
مســــحور کننده و دلنشــــین و  221اثر تاریخی ،فرهنگی و
جاذبه گردشــــگری به گواه کارشناســــان و صاحب نظران
فدراســــیون کوهنوردی از موقعیت کوهستانی خاصی
برای توســــعه ورشهای کوهنوردی ،صخره نوردی و دره
نوردیبهرهمیبرد.
بهنقلاز تسنیم،تاکنونباحضور چند گروهصخرهنوردی
از نقاط مختلف کشــــور در ارتفاعات تویسرکان ،چندین
مسیر صعودبهصورتفنیوتخصصیهموار وباز شدهو
تویسرکان در سالهای آینده و نه چندان دور میتواند به
مقصد گردشگری مطلوبی برای عالقه مندان به طبیعت
وعالقهمنداناینرشتههایورزشیتبدیلشود.
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محله ما

محلـه کوالنج

هویت کوالنج دستخوش ترافیک
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محله مـ ــا  :نیازهـ ــا و عملکرد مشـ ــترک
گرو ههـ ــای انسـ ــانی را میتوان یکـ ــی از مهمتریـ ــن عوامل
شکلگیری محلههای شهر به عنوان واحدهای اجتماعی
و کالبدی شـ ــهرها دانسـ ــت .در واقع میتوان چنین گفت
که حیات اجتماعی شهر به نوعی وابسته به محلههای آن
شـ ــهر بوده و مهمترین عنصر شـ ــهری از گذشتههای دور
تاکنون را محالت شهر شامل میشدند.
شهر کهن همدان نیز دارای حداقل  85محله در زمانهای
گذشته بوده است که تعدادی از این محالت تخریب شده
و تنها بعضی از آنهـ ــا دارای فعالیت مناسـ ــب اقتصادی و
اجتماعی هسـ ــتند .وجود عناصری مانند مسجد ،حمام و
مغازههایی کـ ــه مایحتاج آن محله را تأمیـ ــن میکردهاند در
ً
تمام محالت قدیمی کامال مشهود بوده است.
محله کوالنج در شهر همدان نیز یکی از محلههای قدیمی
است که از گذشـ ــته تاکنون بیشتر شکل تجاری
داشـ ــته و خان ههـ ــای مسـ ــکونی آن در
پس بازارچـ ــه کوالنج و در حول

مسجد و حمام آن محله شکل گرفتهاند.
در ایـ ــن محلـ ــه و در مقابـ ــل مسـ ــجد کوالنج بازارچ ـ ـهای از
قدیماالیام بوده اسـ ــت که امروز نیز همچنان پابرجاست و
در حال حاضر تمام مسیر کوچه کوالنج به عنوان مسیری
تجاری شناخته میشود.

رونق کسب و کار در کوالنج
یکی از کسـ ــبه و اهالی محله کوالنج در گفتگو با هگمتانه
در رابطه با وضعیت گذشـ ــته این محل گفت :من از سال
 1349در این محله مغازه میوهفروشـ ــی دارم و خوشبختانه
همواره کسـ ــب و کار در این محدوده شـ ــهر همدان رونق
خوبی داشت.
حسـ ــن الوندی با بیان اینکه تمام مسـ ــیر کوالنج تا ابتدای
صابون یهـ ــا در گذشـ ــته بازارچهای بـ ــود که به نـ ــام کوالنج
معروف بود ،افزود :لبو فروشی ،کفاشی ،مسگری ،عطاری،
ت فروشـ ــی ،نانوایی و ...از
بقالی ،زغالفروشـ ــی ،نجـ ــاری ،نف 
جمله مغازههای این بازارچه بودند که هنوز هم بخشـ ــی از
آنهاپابرجاست.

وی با اشاره به وجود مسجد کوالنج در این محل ادامه داد:
ً
مسجد کوالنج در سال  1325بنا شده و در سال  69مجددا
بازسـ ــازی شده اسـ ــت و تاکنون هم با نام مسـ ــجد آیتا...
نجفی ،مسجد فعالی بوده است.
این پیرمرد همدانـ ــی از وجود حمامی در نزدیکی مسـ ــجد
کوالنج در سالهای گذشته خبر داد و اضافه کرد :در زمانی
که مرحوم بهنامجو شهردار همدان بود ،ساختمان حمام و
ملکهای کناردسـ ــت آن از جمله خانه ارمنیها را خریداری
کرد تا با تخریب آنها بتوان پارکینگ طبقاتی که تاکنون هم
به اتمام نرسیده بنا کند.
الوندی افزود :در آن زمان در کنار حمام تعداد زیادی مغازه
هم فعـ ــال بودند از جمله شیش ـ ـهبری ،کفاشـ ــی ،نجاری و
جوشـ ــکاری که در راسـ ــتای جنوب به بینالنهرین متصل
میشدند و بعد از آن دیگر خانههای مسکونی بود.

افزود :در حال حاضر بخشـ ــی از کوالنج به خیابان  18متری
تبدیل شـ ــده اما همچنان مسأله ترافیک و پارک خودروها
مشکلساز است.
حسن الوندی پیادهراه سازی خیابان بوعلی را عامل اصلی
ترافیکمحلههایقدیمیاطرافاینخیاباناز جملهکوالنج
دانست و ادامه داد :متأسفانه بعد از پیادهراه شدن خیابان
بوعلی ،مسیر

میدان آرامگاه بوعلی این امتداد قطع شد.
 کوچه کوالنج با مسجد و بازارچهای به همین نام
کوچه کوالنج در ضلـ ــع غربی خیابان بوعلی در پایین دسـ ــت آرامگاه بوعلی
قرار دارد که از مقابل مسـ ــجد کوالنج یا مسـ ــجد حضرت آی ـ ـتا ...نجفی(ره)
سـ ــه شاخه میشـ ــود .یک شـ ــاخه کوتاه آن به آرامگاه میرسـ ــد و یک شاخه
با گذشـ ــتن از خیابـ ــان بینالنهریـ ــن و ابتـ ــدای صابونیها به بلـ ــوار خواجه
رشـ ــیدالدین میپیوندد و شـ ــاخه دیگر از مقابل مسـ ــجد کوالنج در جهت
شمال تا نزدیک کوچه ذوالریاستین امتداد مییابد.
امـ ــروزه این کوچه را یعنی مسـ ــیر موجود بین مسـ ــجد کوالنج تا بلوار
خواجه رشـ ــید را به نام آی ـ ـتا ...نجفی نامگذاری کردهاند ،اما شـ ــاخه
دیگر همچنان با نام کوالنج شناخته میشود.
در مقابل مسـ ــجد محـ ــل که زمان تأسـ ــیس آن به سـ ــال 1325
برم یگـ ــردد و امروزه به نـ ــام امام جماعتش یعنـ ــی یکی از علمای
گرانقدر همدان «آیتا ...نجفی(ره)» نامیده میشـ ــود ،بازارچهای
قرار داشته که به نام بازارچه کوالنج یا کوالنه معروف بوده است.
بخشـ ــی از این بازارچه تا کوچه صابونیها و بخش دیگر رو به شـ ــمال
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پارک خودروها تا حد زیادی برطرف شده است.
الونــــدی ادامــــه داد :احداث پارکینگها به دلیل وســــعت
زیادی که الزم دارند باعث میشود خانههای قدیمی زیادی
تخریب شوند و از دست بروند بنابراین به نظر میرسد بهتر
باشد که پارکینگها در دل محلهها ساخته نشوند.
وی در پایان اظهار کرد :امروزه بیشتر مناطق شهر همدان
دچار مشــــکل ترافیک هســــتند که باید مدیریت شهری
فکری به حــــال این وضعیــــت بکند تا محــــات و ترکیب
سنتی آنها به هم نریزند.

ل رضا ،حمام محله کوالنج
 حمام ک 
وی با بیان اینکه حمام محله کوالنج به نام حمام کل رضا
معروف بـ ــود ،گفت :این حمام تا حدود  35سـ ــال قبل
در این محلـ ــه باقی بود و خود من هم که سـ ــاکن کوچه
صابونیها بودم از این حمام استفاده میکردم.
کاسب محله کوالنج به تعریض بخشهایی از این منطقه
از شـ ــهر طـ ــی سـ ــالهای اخیر اشـ ــاره کرد و

آبروی
محله

کوالنج محلهای تجاری از قدیم تاکنون
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه محله ما  -راضیـ ــه مهری :کوچـ ــه کوالنج در امتداد مسـ ــیر
بینالنهرین و در راسـ ــتای شـ ــمالی شـ ــهر همدان به پیش میرفته تا به پل
آرضا میرسیده است.
همدان پیشینهای کهن دارد با محلههایی که نماد هویت فرهنگی و تاریخی
مردم این دیار هسـ ــتند .محلههایی که سرشـ ــار از همدلی اهالی و جلوهای از
بافت ارزشمند این شهر قدیمی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین
بودهاند و امروز حفظ نام و نشـ ــان آنها در واقع حفظ هویت دیرین این شهر
و مردمانش است.
سـ ــالها پیش ،قبل از آن که شهرسازی و شهرنشـ ــینی با خیابانکشیها و
گسترش سـ ــاخت و سـ ــازها ،برخی محلههای قدیمی همدان را تکه پاره کند
و اتصـ ــال کوچه پسکوچههـ ــای محالت را از هم بگسـ ــلد ،رودخانهای به نام
آلوسجرد یا الوسگرد از دامنههای دره مرادبیگ به سمت زمینهای شمالی
شهر روان بود و مسیری به نام بینالنهرین از سمت ایستگاه بوعلی در کنار
این رود امتداد مییافت تا به کوچهای به نام کوالنج میرسید .پس از احداث

خودروهـ ــا از آرامگاه بوعلی به سـ ــمت میدان امــــام(ره) در
مسیر کوالنج افتاد و باعث ترافیک این منطقه شد.
وی همچنین به وجود پل آرضـ ــا در انتهای کوچه کوالنج،
پایینتر از ساختمان پست اشاره کرد و گفت :در گذشته
که هنوز روی مسیر رودخانه پوشــــیده نشده بود پلی به
نام آرضا در این محل وجود داشـ ــت کــــه امروز دیگر اثری
از آن نیست.
الونـ ــدی در خصـ ــوص فعالیـ ــت کســــبه کوچــــه کوالنج
نیز عنـ ــوان کرد :در سـ ــالهای گذشــــته در ایــــن خیابان
کفشهـ ــای گالشـ ــی میدوختن ـــد؛ چراکــــه در آن زمــــان
ً
کفشهای کارخانهای وجود نداشــــت و کفشها عمدتا
دستدوز بودند.
این شهروند همدانی تأسیس پارکینگ طبقاتی سینا
در محـ ــدوده کوالنج را مؤثـ ــر در کاهــــش ترافیک کوچه
کوالنج و کوچههای اطراف آن دانســــت و گفت :با احداث
این پارکینـ ــگ هرچند با معمـ ــاری قدیمی محله
و خان ههـ ــای اطـ ــراف آن هیــــچ
ً
سـ ــنخیتی نـ ــدارد و کامــــا
در تضـ ــاد اسـ ــت اما
مشکل ترافیک و
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شهر تا مسـ ــافتی امتداد داشته اسـ ــت .با وجود ساخت و سـ ــازهای اخیر و
تعریض این کوچه ،بازارچه کوالنج همچنان فعال اسـ ــت و مغازههای زیادی
در این کوچه مشغول به کارند.
 کوچ ه صابونیها ،مسیر اتصال کوالنج به کبابیان
کوچه صابونیها یا به گویـ ــش همدانی «صابونیا» از میانه کوچه کوالنج رو به
ً
شـ ــمال آغاز میشـ ــود و تا خیابان عباسآباد امتداد مییابـ ــد .ظاهرا پیش از
احداث این خیابان به کوچه اسپرون کوبها متصل بود .برخی معتقدند که
در بسـ ــیاری از خانههای این کوچه صابونپزی میکردند و صابونهای پخته
شده را بر پشتبامها خشک و سپس به بازار عرضه میکردند.

برخی نیز چنین میگویند که شـ ــواهدی دال بر تولیـ ــد صابون در این کوچه
دیده نم یشـ ــود و ممکن است که سـ ــاکنان این کوچه یا در محلی دیگر به
این فن اشتغال داشتند و یا فروشندگان و واردکنندگان صابون بودهاند.
در هـ ــر صورت امروزه این کوچـ ــه را کبابیان نامگذاری کردهاند که به سـ ــمت
میدان کبابیان و از همان سـ ــمت به چمن کبابیـ ــان ،یکی دیگر از محلههای
قدیمی شـ ــهر همدان ،وصل میشـ ــود .بخش انتهایی کوچـ ــه صابونیها را
«محکمه عماد» نیز میگفتند.
محکمه عماد در واقع امتداد کوچه صابونیها پس از چهارراه ذوالریاسـ ــتین
بوده که از آنجا به کوچه اسـ ــپرون کوبها میرسیده است و امروزه همراه با

کوچه صابونیها به همان نام کبابیان شناخته میشود.
کوچه اسـ ــپرون کوبها هم امروزه به نام کوچه مهر نامگذاری شده .اسپرون
در گویش همدانی همان چوبک اسـ ــت که ریش ـ ـهای گیاهی است که آن را
میساییدهاند و با ساییده شده آن ظرف و لباس میشستند.
 پل آرضا در انتهای کوالنج به ذوالریاستین میپیوست
کوچـ ــه کوالنج در امتداد مسـ ــیر بینالنهرین و در راسـ ــتای شـ ــمالی شـ ــهر
همدان به پیش میرفته تا به پل آرضا میرسیده است .این پل که از سویی
در ابتدای کوچه ذوالریاسـ ــتین واقع شـ ــده بود با پوشیده شدن رودخانهای
که از آن مسـ ــیر میگذشـ ــت از بین رفت و امروز دیگر اثـ ــری از این پل دیده
نمیشود .این پل به نام آقای رضا رضوی ،از متعینان سادات رضوی همدان
اسمگذاری شده بود.
ً
در حال حاضر که رودخانه آلوسـ ــجرد کامال پوشانده شـ ــده ،در محل سابق
پل آرضا نیز ساخت و سازهای جدیدی صورت گرفته و مراکز خرید در نزدیک
پیادهراه بوعلی در این محل ساخته شدهاند.
کوچه ذوالریاسـ ــتین در ضلع غربـ ــی خیابان بوعلی از پل آرضا آغاز میشـ ــده
و با پیچیدن به سـ ــمت شمال تا مسـ ــافتی ادامه مییافته سپس دو شاخه
میشـ ــده است .شـ ــاخه غربی به خیابان عباسآباد میرسید و شاخه شرقی
آن تا کوچه صابونیها امتداد مییافت.
این کوچه منسـ ــوب اسـ ــت به میرزا ابوالقاسـ ــم ذوالریاسـ ــتین که در عهد
محمدشاه قاجار پیشـ ــکار حکومتی یا وزیر بوده اسـ ــت .آثاری از وی در این
کوچه و در همدان باقی بود که حمام و مسجد ذوالریاستین از آن جملهاند.
باغچه ذوالریاسـ ــتین نیز در انتهای بنبسـ ــتی به همین نـ ــام در نزدیکی
پل آرضا ب ـــود که به عقیده اذکایـ ــی همان باغچـ ــه عنایتالملک ،فرزند
ذوالریاستین است که بعدها بهارستان نام گرفت.
 کوالنج کوچهای پررفت و آمد
در نهایـ ــت میتوان گفت کوالنج کوچ ـ ـهای بوده پررفت و آمد و
در احاطه دو مسـ ــیر از دکانهای گوناگون که امروز هم همان
حالت راسـ ــته بازاری خود را حفظ کرده و مغازههای قدیم ی آن
همچنان پابرجا هستند.
کوالنج به عنوان محلهای تجاری در مسیر ارتباطی سایر محلهها
مانند کبابیان ،ذوالریاستین و ...از گذشتههای دور
در میان همدانیها محلهای معروف بوده است و
امروزه هم همچنان مشاغل مختلفی در مسیر این
کوچه باالبلند مشغول به کسب و کارند.

شهید حسین سپهر

شمارا به تقوا و نماز به موقع و تفکر و تعمق در قرآن سفارش میکنم

هگمتانـ ــه ،گروه محله ما :شـ ــهید حســــین ســــپهر در
تاریخ سـ ــی و یکم شـ ــهریور  ،1349در همدان چشــــم
به جهان گشـ ــود .پـ ــدرش جـ ــواد و مــــادرش ربابه نام
داشـ ــت .دانشآموز سـ ــال سـ ــوم متوســــطه در رشته
ریاضـ ــی بود کـ ــه به عنـ ــوان بســــیجی در جبهــــه حضور
یافت.
او در تاریـ ــخ بیسـ ــت و ششـ ــم دی  ،1365در شــــلمچه
و در عملیـ ــات کربـ ــای  5به درجــــه رفیع شــــهادت نایل
آمد .از شـ ــهدای مفقودالجسـ ــد گردان تخریب لشکر32
انصارالحسـ ــین(ع) بوده و كه پيكر مطهــــرش پس از 30
سـ ــال در تاریخ  10اسـ ــفند  95شناســــايی و بعد از تشییع
در همـ ــدان در بهشـ ــت زهـ ــرای تهــــران به خاک ســــپرده
شد.در ادامه بخشـ ــی از وصیت نامه این شهید بزرگوار را
میخوانیم.
"خدایا چه خوش اسـ ــت در راهت چون حســــین(ع) ســــر
باختن و چون علمدارش ابوالفضل(ع) دو دســــت از کف
دادن و چون حمزه(ع) ،قلب شکافته و مظلومانه شهید
شدن.
بارالها گنهکارم عفـ ــوم کن و مرا به کرم عظیمت ببخش...
دلم را عارفگونه ساز ،عشق و عاشقیت را چاره عمرم قرار
ده و ایمانم را مفتاحش ...زندگیم را ثمربخش و شهادت را
خاتمه اش قرار ده!

عکاسخانه

بارالها گرچه لیاقت شــــهادت ندارم اما تو کریم و رحمانی و
این گونه از کرمت بعید نیســــت؛ یا ستارالعیوب و یا غفار
الذنوب...
و اما ســــخنی با پدر و مادر دارم؛ پدر عزیزم و مادر مهربانم
که از ابتدای زندگی تا انتها راهنما و مشــــوق فرزندانتان در
کارهای خیر بوده اید.
چندین بهار اذیتتان نموده ام و زحمت هایتان را سپاس
نگفتم ،طلب بخشــــش دارم و امیدوارم مــــرا عفو کنید و
حاللم نمایید!
همچنین خواهران و بــــرادرم و برادرانم؛ مرا به خاطر اذیت
و آزارهایی که کردم ببخشید و اما در برابر دشمنان راضی
نیســــتم قطرهای اشــــک بریزید و ضعف نشــــان دهید و
حضرت زین العابدیــــن (ع) و حضرت زینب(س) با وجود
شــــهادت دهها تن از عزیزانشــــان هرگز در برابر دشـ ــمن
ضعف نشان ندادند.
و همچنین شمارا سفارش میکنم به تقوا و نماز به موقع
و تفکــــر و تعمــــق در قــــرآن و همچنین پر کــــردن اوقات
بیکاری به برنامههای مفید.
ســــخنی دیگر ندارم و ســــامت امام و فرج عاجل حضرت
بقیه اهلل االعظــــم (روحی لتراب مقدمه الفــــداء) و پیروزی
نهایی رزمندگان اسالم را از خداوند باری تعالی خواستارم".
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

عکســــی قدیمی از نجاری و چوب بــــری اکبر وطنی واقع در ابتــــدای کوالنج در
سال  ،1346که در حال حاضر پارکینگ و فضای سبز شده است.
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پیوســــته بــــه آرزو تــــرا بایــــد خواســــت
تــــا از تــــو یــــک آرزو مــــرا نایــــد راســــت
ٔ
کینــــه مــــن نشســــتهای پیوســــته
در
زین کینه به جز دلم چه بر خواهد خواست

حدیث

پیامبر صلی اهلل علیه و آله:

آن که ساعتی ،خواری فراگرفتن علم را ّ
تحمل نکند
ِ
برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.
بحاراألنوار ،ج  ،1ص 77

عطار

سی نما

عکس روز
حضور شهردار همدان و جمعی از یادگاران دفاع مقدس در منزل شهید قاسم هادئی

کارگردان فیلم «حرف آخر »:

مدل متفاوتی از «قاضی» را در سینما نمایش دادیم
رضایت گرفتن قاضی از خانواده مقتول

هگمتانه ،گروه فرهنگی :ابراهیم شـ ــفیعی کارگردان فیلم «حرف
آخر» میگوید که برای اولین بار در سـ ــینما قاضی را ترسیم کردیم
که دم خانه خانواده مقتول میرود تا رضایت را بگیرد.
با نزدیک شـ ــدن به ایام جشـ ــنواره فیلم فجـ ــر آرام آرام فیلمهای
متقاضی در جشـ ــنواره فیلم فجر رونمایی م یشـ ــوند .یکی از این
فیلمها سـ ــینمایی «حرف آخـ ــر» به کارگردانی ابراهیم شـ ــفیعی و
تهیهکنندگی علی شاه حاتمی است.
تصویری که از فیلم در فضای مجازی منتشـ ــر شده است نشان
میدهـ ــد که با فیلمی بـ ــا حال و هوای مسـ ــائل حقوقی و قضایی
ً
سـ ــروکار داریم و احتماال مانند دیگـ ــر فیلمهایی که در این زمینه
ساخته شدهاند فضایی درام و اجتماعی دارد.
سال گذشـ ــته با کارگردانان و تهیهکنندگان فیلمهای سینمایی
درباره آثارشـ ــان صحبـ ــت کردیـ ــم و خبرهایی را دربـ ــاره موضوع،
داسـ ــتان و بازیگران فیلم پرسـ ــیدیم امسـ ــال نیز از سـ ــازندگان
فیلمها درباره اثرشـ ــان در جشنواره سـ ــؤاالتی را در این باره مطرح
میکنیم.
ابراهیم شفیعی فیلمساز و کارگردان مستند و فیلم کوتاه درباره
اولیـ ــن فیلم بلند سـ ــینمایی خود «حرف آخر» بیـ ــان کرد :فضای
فیلم معمایی اما اجتماعی و در واقع ترکیبی از این دو است .فیلم
درباره قضاوت ،تریدد و عشق است .اینکه یک قاضی برای اولین
بار حکم اعدام صادر میکند اما دچار تردید میشود...
اینکـ ــه چطور یک نفر بتواند یـ ــک آدم را از کره زمین حذف کند اما
در عین حال خود نمیتواند بچهدار شـ ــود ،سـ ــخت است .قاضی
ً
فیلم که دقیقا محوریت داسـ ــتان را بر عهده دارد مشـ ــمول این

حقیقت اسـ ــت و برای او اتفاقاتی در خالل ماجـ ــرا رخ میدهد که
دیدنی است.
وی در ادامه دربـ ــاره بازیگران فیلم خبر داد که شـ ــبنم قلیخانی،
ایوب آقاخانی ،ثریا قاسـ ــمی ،مونا کرمی ،سهیل محبی از بازیگران
اصلـ ــی فیلمانـ ــد و همینطور چهر ههـ ــای دیگری ماننـ ــد علی رضا
باقری حسن نجاریان نیز در این فیلم بازی میکنند.
ایـ ــوب آقا خانـ ــی در این فیلم نقـ ــش قاضی را بـ ــازی میکند که با
خوانـ ــدن فیلمنامـ ــه از همان ابتـ ــدا موافقت خـ ــود را اعالم کرد و
مایه خوشـ ــحالی من شـ ــد .درباره همکاری با آقای شاهحاتمی نیز
باید بگویم که سالها با ایشـ ــان همکاری داشتهام که آخرین آن
به سریال همسفر خورشـ ــید بازمیگردد .سرمایهگذاری این کار با
بخش خصوصی و از دوسـ ــتان من است که به نوعی حتی او بود
که پیشنهاد ساخت فیلم بلند سینمایی را به من داد.
شـ ــفیعی در ادامه گفت که خیلیها تالش کردند تـ ــا این فیلم را
سیاسـ ــی کنند اما به صراحت میگویم که نه تنها فیلم سیاسـ ــی
نیسـ ــت بلکه به هیـ ــچ جناحـ ــی نیز وابسـ ــتگی ندارم .اسـ ــتادی
داشتیم که همواره بر این تأیید داشـ ــت که باید در کنار تلخیها
زیباییهـ ــا را هم دیـ ــد .حدیثی نیـ ــز میگوید که خدا زیبا اسـ ــت و
زیباییهـ ــا را دوسـ ــت دارد من هم دوسـ ــت داشـ ــتم تـ ــا در کنار
مشکالت زیبایی و انسانیت را نشان بدهم.
او ادامه داد :در تمام این سـ ــالها هرچه فیلم درباره دادگاه داریم
راوی یا خود قاتل است یا از خانواده مقتول اما در این فیلم راوی
یک قاضی اسـ ــت و از نگاه او است که ماجرا روایت میشود .برای
این فیلم از مشـ ــاوره دکتـ ــر زالی از بزرگترین قضات این کشـ ــور

در پستوی تاریخ

بهرهمند شدیم.
تالش ما این بوده اسـ ــت کـ ــه مدلی از قاضی معرفـ ــی کنیم که با
قاضیهای دیگر متفاوت باشـ ــد .قاضی که الگوی او باید حضرت
علی (ع) به عنوان عادلترین قاضی باشـ ــد .علی(ع) که در مقابل
زیادهخواهی برادرش عقیل ذغال داغ را آورد و او را نهی کرد .قاضی
را در این فیلم معرفی کردیم که انسـ ــانیت دارد و با همه در محل
کارش رفتار خوب و انساندوستانه دارد و به فکر زندگی است.
بـ ــرای اولین بـ ــار در سـ ــینما قاضی را ترسـ ــیم کردیم کـ ــه دم خانه
ً
خانواده مقتـ ــول میرود تا رضایـ ــت را بگیرد .یعنی رسـ ــما دنبال
پرونده افتاده است تا مشـ ــکل را حل کند؛ مطمئن باشید فیلم
متفاوتی خواهید دید.
ً
وی در بخـ ــش دیگری از صحبتهایش افزود کـ ــه کرونا واقعا به
جریان تصویربرداری ما لطمه زد و مشـ ــکالت مالی فراوانی را برای
مـ ــا رقم زد .به جرأت میگویم که شـ ــیوهنامههای بهداشـ ــتی را به
بهترین نحو رعایت کردیم و شکر خدا هیچ اتفاقی برای هیچ یک
از اعضای تصویربرداری نیفتاد.
فیلم من طـ ــرف حق را گرفته اسـ ــت زیـ ــرا خیلـ ــی از دیالوگهای
فیلـ ــم را از دل قـ ــرآن درآوردهام همینطـ ــور خیلی از اتفاقـ ــات را بر
اساس مذهب و دین نوشـ ــتم اما قول میدهم کسی نمیتواند
تشخیص بدهد که کدام است.

وقتی بعثیها از ترس شکست مردم بیگناه را بمباران کرد
هگمتانه ،گروه فرهنگی :عراق که از پیشروی ایرانیها در عملیات
کربالی  5و  6به شـ ــدت ترسیده بود ،به پشتوانه غربیها دست به
بمباران هوایی در شهرهای مختلف از جمله باختران و بروجرد زد.
 19دیماه سـ ــال  1365عملیاتی آغاز شـ ــد که چشـ ــم امید برخی از
مسـ ــؤوالن جنگ به نتیجه آن بود .نتیجهای که اگر به پیروزی ختم
میشد میتوانست مقدمه تصمیمگیری برای پایان جنگ باشد.
عملیات کربـ ــای  5کـ ــه در منطقه شـ ــلمچه آغاز شـ ــد ،موفقیت
چشـ ــمگیری در همان آغـ ــاز عملیات پیـ ــدا کرد ،عراق کـ ــه پس از
عملیات کربالی  4فکر میکرد ایران به دلیل نتیجهای که به دست
ً
آورده است ،فعال دسـ ــت به عملیاتی نمیزند برای همین با انجام
این حمله به شدت غافلگیر شد و همین غافلگیری موجب شد،
ارتش بعث عراق متحمل شکست سنگین شود.
اما اگر چه روزهای اول عملیات کربالی  5با پیشـ ــروی قوای اسالم
همراه بود ،لشکرهای عمل کننده با سختیها و مشکالت نفس
گیری مواجه شدند .به همین علت نقش ارتش جمهوری اسالمی
که قرار بود در منطق ه سـ ــومار وارد عمل شود و از حجم آتشها در
جنوب بکاهد بسیار مهم بود.
در راستای حمله ارتشیها ،چهار روز پس از آغاز عملیات کربالی ،5
عملیات دیگری به نام کربالی  6در منطقه سـ ــومار آغاز شد .هدف
اصلی از این حمله ،همانطور که اشـ ــاره شـ ــد جلوگیری از پیشروی
نیروهای عراقی در منطقه جنوب بود تا بدین وسیله ،به رزمندگانی
که در حال انجام عملیات کربالی  5هستند ،کمک شود .کربالی 6
در واقع عملیاتی کوچک در دل یک عملیات بزرگ بود.
بعد از عملیات بدر در زمسـ ــتان سـ ــال  1363تصمیم گرفته شده
بود ،عملیاتهای مختلف یا توسـ ــط نیروهای سپاه انجام شود یا
ارتش زیرا تجربهای که پیش از آن به دست آمده بود و این دو نیرو
توأمان وارد حمله میشدند ،تجربه موفقی به نظر نمیآمد .به همین
علت بود که سپاه و ارتش در دو منطقه مجزا دست به حمله زدند.
از آنجا که پیشبینی م یشـ ــد پیشـ ــروی رزمندگان بسیج و سپاه
به سـ ــوی بصره ،به علت راهبـ ــردی بودن این پیـ ــروزی ،با واکنش
شـ ــدید ارتش عراق مواجه شـ ــود ،محسـ ــن رضایـ ــی فرمانده کل
سهـ ــای تلفنی خود
سـ ــپاه از هنگام شـ ــروع این عملیات در تما 
با هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی که در اهواز مسـ ــتقر بود ،بارها خواست تا
عملیات ارتش در منطقه سـ ــومار هر چه سریعتر انجام شود .اما با

وجود اینکه سـ ــنگینترین درگیریها در منطقه شلمچه در حال
انجام بود و نیروهای بسـ ــیج و سـ ــپاه مقاومت شدیدی میکردند،
عملیات ارتش دو روز به تأخیر افتاد .هاشمی رفسنجانی در بخشی
از خاطرات روز  20دی سال  65خود آورده است« :با سرهنگ جمالی
جانشـ ــین فرمانده نیروی زمینی برای سـ ــاعت (س) روز عملیات
ارتش مذاکره کردیم سـ ــه روز مهلت خواسـ ــت ،بـ ــا مهلت دو روزه
موافقت و ابالغ گردید .بعضیها معتقدند آنها میخواهند با تغییر
یا از حمله معاف شـ ــوند ،و یا در صورت تـ ــداوم پیروزی کامل عمل
جراحی جبهه مقابل آنها خلوت شود».
هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی نیز در قرارگاه مقدم نیـ ــروی زمینی ارتش در
ارتفاعات مشترک در منطقه عملیاتی حضور یافته بود .لشکرهای
پیاده  21حمزه 77 ،خراسان 84 ،خرم آباد و لشکر زرهی  88زاهدان
در منطقه حدفاصل رودخانه کنگاکـ ــوش تا ارتفاع  402که در حوزه
استحفاظی اسـ ــتفاده دائم عراق بود به صورت تک جلسهای وارد
عمل شـ ــدند و بـ ــا تصرف ارتفاعـ ــات مهم منطقه عمومی سـ ــومار
پیشرفتند.
یسـ ــی احتمال سـ ــقوط
تحلیلگـ ــران رادیـ ــو اسـ ــرائیل و رادیو بیب 
بصـ ــره را میدادنـ ــد و در برنامههای خـ ــود پیامدهای آن را بررسـ ــی
میکردند .رادیو اسـ ــرائیل در یکی از این برنامههای خود با اشاره به
تسـ ــاز خواندن سال جاری توسـ ــط مقامات ایران ،گفت:
سرنوش 
معلوم نیسـ ــت عملیات کربالی  5حمله نهایی یا به قول سـ ــران
تهران هجوم سرنوشتساز باشد.
یسـ ــی در همان ایام در برنامهای اعـ ــام کرد :اگر بصره به
رادیو بیب 
تصرف نیروهای ایران در آید این مهمترین تحول جنگ از زمان آغاز
آن خواهد بود .برخی ناظران عقیـ ــده دارند چنین واقعهای ممکن
است باعث شـ ــود ارتش عراق روحیه خود را کامال از دست بدهد.
آنها میگویند فتح بصره همچنین ممکن اسـ ــت موجب اقدامی
برای سـ ــرنگونی صدام حسین شـ ــود ،به این امید که شاید به این
وسـ ــیله باالخره بتوان جنگ را پایـ ــان داد .در حالی که برخی ناظران
میگوینـ ــد حتی اگر بصره سـ ــقوط کنـ ــد ممکن اسـ ــت این واقعه
باعث افزایش حمایتهای کشـ ــورهای دیگر از عراق شود زیرا بیم
از پیـ ــروزی قاطع ایران در جنگ ظاهرا عاملی اسـ ــت که قدرتهای
غربی ،شوروی و کشورهای عربی محافظه کار را با هم متحد میکند.
عراق که از پیشـ ــروی ایرانیها به شـ ــدت ترسـ ــیده بود ،دسـ ــت به

هگمتانه ،گروه فرهنگی :همدان شـ ــهری با گذشـ ــتهای زیبا و دلنواز ؛
شـ ــهری پـ ــر از یادهای مهربـ ــان؛ پـ ــر از واژههـ ــای کهن و سـ ــالخورده
اسـ ــت .این روزهـ ــا در پس گذر زمـ ــان و ایجـ ــاد زندگی مـ ــدرن ،خیلی
وقتها یادمان م ـ ـیرود پدربزرگها و مادربزرگهایمـ ــان چگونه زندگی
میکردنـ ــد .خیلـ ــی از نوجوانـ ــان و جوانان امـ ــروز کلمـ ــات متداول در
همدان قدیم حتی به گوششان نرسـ ــیده است و باز هم این کلمات
و واژههای قدیمی هسـ ــتند که میتوانند خاطرات گذشته را زنده کنند
برایمـ ــان و به کمـ ــک جوانتر هایمان بیایند تا بشناسـ ــند راه و رســــم
زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش بـ ــه معرفی برخی کنایات و ضـ ــرب المثلها که در همدان
قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته میشود.
آناشدام :ناشتا هستم .صبحانه نخورده ام.
آنتیکه :آنتیک اسـ ــت .عتیقه و کهنه و فرسـ ــوده است .کاالیی قدیمی
اسـ ــت که به خاطر قدمتش ارزش زیـ ــادی دارد .گاهی در کنایه از افراد بی
ارزش و به درد نخور هم به کار برده میشود.

هگمتانه ،گروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت :انسان به طور طبیعی
حریص و کمطاقت اســــت وقتی به او ســــختی میرســــد بیتابـ ــی میکند و
هنگامــــی که خوبی به او میرســــد بخــــل ورزیده و از رســــیدن آن نعمت به
دیگران جلوگیری میکند.
حضرت امام علی علیهالسالم فرمودهاند:آدم حریص و طمع کار فقیر است
هرچند مالک تمام دنیا شود.
حکایت:
آقابزرگ رحمةا...علیه به وارســــتگی و صراحت لهجه مشهور بود و در کمال
قناعــــت زندگی میکرد یکی از خیرخواهان وقتی با وســــایل زندگی بسـ ــیار
حداقلی او مواجه شد نامهای بدون اطالع آقا بزرگ به یکی از مقامات وقت
نوشــــته و از او برای ایشــــان تقاضای کمک کرد آن مقام مبلغ چشـ ــمگیری
برای آقا بزرگ در پاکتی با واســــطه فرســــتاد ،وقتی قضیه بر وی آشـ ــکار شد
مبلغ را توســــط رابط برگرداند و در پشــــت پاکت نوشت «ما آبروی قناعت را
نمیبریم».
قناعت توانگر کند مرد را
خبر کن حریص جهانگرد را

بمبـ ــاران هوایی در شـ ــهرهای مختلـ ــف غرب ،از جملـ ــه باختران و
بروجـ ــرد زد .اما وضعیت به گونهای شـ ــده بود که صدام حسـ ــین
سـ ــردرگم شـ ــده و کارهای متناقضی انجام
م ـ ـیداد .او از یـ ــک طرف بـ ــه ورود نیروهای
ایران به سـ ــرزمین عـ ــراق بـ ــرای آزادی عراق
(نوبت اول)
اعتـ ــراف و اقـ ــرار م یکـ ــرد و از طـ ــرف دیگـ ــر
پشـ ــت سر هم شـ ــروع به نشـ ــان دادن به
تاریخ انتشار99/10/ 24 :
فرماندهانش کرده بود .همان نشانهایی
تأمین تجهیزات ،اجرا ،حمل ،نصب و راهاندازی ،آموزش و خدمات پس از فروش سیستم حفاظت هوشمند سد
کـ ــه بعـ ــد از آزادی خرمشـ ــهر یـ ــا بـ ــه تعبیر
نعمتآباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت  -شماره  –99/4خ
خودشـ ــان عقبنشـ ــینی پیروزمندانه ،به
فرماندهانشداد.
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هیات وزیران) و اصالحیه شماره /22225ت 37194ه مورخ  86/02/17هیأت وزیران پروژهای با اطالعات مشروحه ذیل را
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به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
نوشـ ــت :این کودکان قبل از آنکه بتوانند
 .2نام و نشــاني دســتگاه مناقصهگزار :شرکت آب منطقهاي همدان به نشاني :همدان ،انتهاي بلوار شهرداری ،نرسیده به میدان
چشم باز کنند ،شراب مرگ را نوشیدند.
تلفن )+98 81(38220737-9 :و فاکس)+98 81(38220225 :
مالیات (بیمه)
دبیرکل سـ ــازمان ملل که وضعیت را علیه
 .3موضوع مناقصه و شرح عملیــات :تأمین تجهیزات ،اجرا ،حمل ،نصب و راهاندازی ،آموزش ،گارانتي بيقید و شرط  12ماهه و
عراقمیدیدوایرانرادر شرفپیروزی،بیش
خدمات پس از فروش ده ساله سیستم حفاظت هوشمند سد نعمتآباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت بر اساس شرایط مناقصه،
از پیش فعال شـ ــد و خواسـ ــتار راه حل برای
طرح قرارداد و مشخصات فني مربوطه
جلوگیری از جنگ ایران و عراق شد .سازمان
 .4محل تحویل :الف) سد نعمت آباد واقع در کیلومتر  15جاده اسدآباد  -قروه ب) ساختمان مرکزی شرکت آب منطقهای همدان
ملل پیشنهاد کرد شورای امنیت به منظور
دسـ ــت یافتن به راه حلی برای جنگ ایران و
 .5مبلــغ بــرآورد :مبلغ بــرآوردی انجام کلیه تعهدات موضــوع مناقصه در حدود ( 28،700،000،000بیستوهشــت میلیارد و
عراقدر سطحوزیرانخارجهکشورهایعضو
هفتصد میلیون) ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
اینشورا،تشکیلجلسهدهد.
 .6زمان تحویل :حداکثر یک ماه از زمان ابالغ قرارداد

مناقصه عمومی یک مرحله اي

داستان زنی که سرنوشت ساکنان «خانه سیاه» را تغییر داد
رابطه مینویسـ ــد :از یک منظر میتوان گفـ ــت که «رابعه،
دختـ ــر کعـ ــب قـ ــزداری» ،در دوران معاصر ،در مقـ ــام و در
قامت فروغ قد برافراشت و از حنجره فروغ ،مردم و مردان
را به یاری طلبید که «ما هم هسـ ــتیم ،وجـ ــود و هویت ما
را به رسـ ــمیت بشناسـ ــید.ای مردان ،دیگر برای ما تاریخ
ننویسـ ــید و حیثیت ما را به تمسـ ــخر نگیریـ ــد .بگذارید
سرنوشـ ــت خویش را آنچنان که میخواهیم و شایسـ ــته
است ،خود رقم بزنیم».
بـ ــرگ خونینی از کتـ ــاب تاریخ به رابعـ ــه اختصاص دارد که
به خاطر صراحت بیان ،به دسـ ــت برادرش به قتل رسید،
اما فـ ــروغ به رغـ ــم آن همه حمالت تند ،تشـ ــویش خاطر،
پریشانی کانون زندگی ،محرومیت از دیدار تنها فرزندش
کامیـ ــار ،که گاهـ ــی او را تا مرز جنون نزدیک م یسـ ــاخت و
راهی آسایشـ ــگاه روانی میکرد ،توانسـ ــت به یاری عنصر
زمان ،قـ ــد برافرازد و تـ ــا جایی کـ ــه میتواند ،با زبـ ــان هنر،
خواستههایش را به تصویر کشد....
نویسـ ــنده کتاب خود را با تقویم زندگی فروغ آغاز میکند
و در ادمه به موضوعاتی چون بررسـ ــی نثرها و شـ ــعرهای
این شاعر میپردازد .فروغ از نگاه موافقان منتقد از جمله
سیمین دانشـ ــور ،سهراب سـ ــپهری ،اخوان ثالث ،بهروز
جاللی ،علی موسـ ــوی گرمارودی ،طاهره صفـ ــارزاده و ...و
فروغ از نگاه مخالفانی چون شـ ــهریار ،شهید مطهری و...
از دیگر بخشهای کتاب تازه یاری است .بررسی ترکیبات
زیبای ادبی فروغ و بنمایههای شعری او نیز پایانبخش
کتاب حاضر است.
انتشـ ــارات نقد فرهنگ کتاب «و این منم ،زنی تنها» را در
 500نسخه و در  204صفحه منتشـ ــر کرده و در دسترس
عالقهمندان به ادبیات معاصر قرار داده است.

م  .الف 1447

کشـ ــفیات و شـ ــطح و طامات آنـ ــان را به درسـ ــتی و آن
چنـ ــان که بایسـ ــته اسـ ــت ،درنمییابند .معبـ ــد و محل
شـ ــهود فروغ جذام خانه باباباغی تبریز بود .در آنجا بود
که خداوند بر وی متجلی شـ ــد و رسـ ــالت شناسـ ــاندن
جذامیـ ــان را بر دوشـ ــش نهـ ــاد .عرفـ ــان فـ ــروغ کمال
انســــانی اوســــت که در آن اوضاع روحی و تحریم دور و
نزدیک و فروپاشــــی خانوادگی و از دســــت دادن یگانه
فرزندش کامیار ،فیلم «خانه ســــیاه است» را میسازد و
طفلی از جذامیان را که حسـ ــین نام داشـ ــت ،به عنوان
فرزند میپذیرد ،با او زندگــــی میکند و آرام میگیرد و راه
رشد و شکوفایی وی را هموار میکند....
یـ ــاری در ادامه به نقش فرخـ ــزاد به عنوان یک زن شـ ــاعر
م یپـ ــردازد که صدای جامعه زنان پیش از انقالب اسـ ــت.
جامعهای که سـ ــالها نادیده گرفته شده است و همواره
از باال به پایین به آنها نـ ــگاه کردهاند .جامعهای که قدر زن
در جمل ـ ـهای به نـ ــام «ضعیفه» خالصه م یشـ ــد .او در این

آناشدا

ما آبروی قناعت را نمیبریم

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون-
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

میز مطالعه

هگمتانه ،گـ ــروه فرهنگی :زندگی فروغ فرخـ ــزاد را میتوان
از وجوه مختلف بررسی کرد؛ از شـ ــاعری که با شعرهایش
چهارچوبهای کلیشهای را شکست تا زنی که سرنوشت
«خانه سیاه» را تغییر داد.
به نوشته تسنیم ،انتشـ ــارات نقد فرهنگ کتاب جدیدی
درباره فـ ــروغ فرخزاد بـ ــا عنوان «و ایـ ــن منم ،زنـ ــی تنها» را
منتشر و روانه کتابفروشیها کرد.
«و این منـ ــم ،زنی تنها» که به کوشـ ــش امین یاری تدوین
و نوشـ ــته شـ ــده اسـ ــت ،تالش دارد یکی از تأثیرگذارترین
شاعران معاصر را به مخاطب خود معرفی کند.
طی سـ ــالهای اخیر کتابهای متعددی درباره شاگردان
نیما منتشر شـ ــده که در این میان ،سـ ــهم قابل توجهی
از آثار به زندگی و شـ ــعر فـ ــروغ اختصـ ــاص دارد .نگاه ویژه
شـ ــاعر به جهان ،دوره رشد و تکامل شعر و شخصیت او،
زبان صمیمی و صداقت او آن هم در جامعهای زنسـ ــتیز،
جسـ ــارت او در حوزه سـ ــینما و در نهایت مـ ــرگ دلخراش
و دور از ذهن او در جوانی سـ ــبب شـ ــده تا فروغ به عنوان
یکی از چهرههای دوستداشتنی در میان شعردوستان
تبدیل شود.
یـ ــاری در کتاب جدیـ ــد خود که حاصل سـ ــالها انس با
شـ ــعرهای فروغ اسـ ــت ،آثار او را از جهات مختلف مورد
بررسـ ــی قرار داده و معتقد اسـ ــت که فروغ به مرحلهای
از عرفـ ــان عملـ ــی گام نهـ ــاده بود .بـ ــه گفتـ ــه او؛ عرفان
او از نـ ــوع عرفـ ــان و تصوف رسـ ــمی مشـ ــایخی همچون
جنید و حالج و شـ ــبلی و ابـ ــن عربی نبود که اسـ ــتادان
اسـ ــتخواندار محافل حوزوی و دانشـ ــگاهی از تبیین و
تحلیل اصطالحات گنگ و درشـ ــت ایشان درمیمانند
و مراحـ ــل و منـ ــازل و مقامـ ــات و تأویالت و اشـ ــارات و

همه دان

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

 .7پایه و رشــته مورد نظر :رونوشــت گواهینامه صالحیت پیمانکاری (با پایه  5و باالتر در رشــته نیرو و یا پایه  4و باالتر در رشته
تولید و ارائه رایانه های غیر  )main frameاز سازمان برنامه و بودجه که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد.
 .8نوع و مبلغ تضمین :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 1،435،000،000یک میلیارد و چهارصدوسیوپنج) ریال اســـت کـــه
ضـــمن بارگـــزاري تصـویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد )،اصل آن باید به یکي از صورتهاي مشـروحه زیـر ،در
قالب پاکت (الف) مناقصه ،به دبیرخانة حراست دستگاه مناقصهگزار تسلیم شود:
الف :واریز وجه به حساب شماره  4001116406376819تحت عنوان سپرده آب منطقهای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران
ب :ضمانتنامــه بانکــي بنفــع کارفرمــا مطابــق با فرمــت منــدرج در آییننامــه تضمین معامــالت دولتــی (تصویب نامة شــمارۀ
/123402ت  50659ه مورخ  1394/09/22هیأت محترم وزیران)
 الزم به ذکر است که چک شخصي ،چک مسافرتي و یا چک پول قابل قبول نميباشد. مدت اعتبار تضمینهاي فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهادها بوده و براي ســه ماه دیگر نیز قابل تمدیدباشد و عالوه برآن ضمانتنامههاي بانکي باید طبق فرمهاي مورد قبول در آییننامه تضمین معامالت دولتی ،تنظیم شود.
 بازگشت به نامه شماره  2/165/4442مورخ  1398/07/17دیوان محاسبات استان همدان ،در صورت عدم مطابقت الگویتضامین با آیین نامه تضمین معامالت دولتی (تصویب نامة شمارۀ /123402ت  50659ه مورخ  1394/09/22هیأت محترم
وزیران) ،تضمین مورد قبول نبوده و پاکتهای (ب) و (ج) بازگشایی نمیشوند.
 .9قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه :واجدیــن شــرایط ميتواننــد ضمــن واریــز مبلــغ هفتصــد هــزار ( ) 700,000ریال از
طریــق ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولــت بــه حســاب جــاري ســیبا بــه شــماره ( 4001116404020914بــا شــماره شــبای
 )660100004001116404020914تحت عنوان درآمد آب منطقهای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران ،نسبت
به خرید اسناد اقدام نمایند .مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.
 .10مهلت دریافت اسناد :از پنجشنبه تاریخ  99/10/25لغایت پایان وقت اداري (ساعت  )14روز شنبه مورخ 99/11/04
 .11محل دریافت اسناد :از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس . www.setadiran.ir
 .12تاریخ و محل تحویل اســناد :مناقصهگران پس از تکمیل اســناد مناقصه ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ
 99/11/14اســناد مربوط را تکمیل و به شــرح ذیل تحویل می نمایند .محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف (تضمین) :دبیرخانه
حراست شرکت آب منطقهای همدان .ضمنا ً پیشنهاددهندگان موظف به ارائه پاکات الف ،ب و ج به صورت الکترونیکی امضاء شده
توسط صاحبان امضای مجاز ،در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز میباشند.
 .13تاریــخ بازگشــایي پاکات :پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبــح روز چهارشــنبه  99/11/15از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ســتاد) در کمیسیون مناقصه (سالن شهید یوســف صنعتی شرکت آب منطقهای) بازگشایي و خوانده مي شود و
حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع است.
 .14ضمنا ً هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
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مدیریت قراردادهای شرکت آب منطقهای همدان

