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برخورداری بیش از 9 میلیون نفر از آب 
شرب سالم تا پایان دولت تدبیر و امید
قدردانی اردکانیان از مدیرعامل آبفای استان همدان
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ه ح پایش مصرف گاز ادارات دولتی در قالب طر
قطع گاز 40 ساختمان اداری همدان

ح پایش مصرف گاز ادارات دولتی در قالب طر

قطع گاز 40 ساختمان اداری همدان
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: مدیرعامل شــــرکت گاز 
استان همدان با اشاره به انجام بیش از 6000 مورد بازرسی 
از ساختمان های اداری در استان همدان به منظور اجرای 
طرح مدیریت انرژی و پایــــش مصرف گاز در ادارات دولتی 
اســــتان همدان، از قطــــع گاز 40 ســــاختمان اداری در این 

استان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، عبداهلل فیاض تصریــــح کرد: پس از 
ابالغ دســــتورالعمل پایش مصــــرف گاز در ادارات دولتی، 
اجــــرای این دســــتورالعمل از ابتــــدای دی ماه در دســــتور 
کار قــــرار گرفــــت و بــــا هماهنگی اســــتانداری همــــدان و 

فرمانداری ها گروه های بازرسی شرکت گاز استان همدان 
با مراجعه به ســــاختمان های اداری در اســــتان نسبت به 
ســــنجش دمای رفــــاه ادارات و بازرســــی موتورخانه ها و... 

اقدام کردند.
فیاض با اشــــاره بــــه انجام بیــــش از 6000 مورد بازرســــی در 
اســــتان همدان از ابتدای اجرای این طرح، گفت: در نتیجه 
 378 ، بــــی توجهی به رعایــــت اســــتانداردهای مــــورد نظر
مورد اخطار قطع گاز صادر و پس از اخطار کتبی و شــــفاهی 
بــــه برخــــی از اداراتی کــــه اســــتاندارد مصــــرف گاز را رعایت 

نمی کردند گاز 40 ساختمان اداری در استان قطع شد.

وزیر نیرو:

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

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: وزیــــر نیرو 
از آب رســــانی بــــه 9 میلیــــون و 300 هزار نفر 
جمعیت روســــتایی تا پایان دولت تدبیر و 
امید خبر داد و گفت: با احتساب آب رسانی 
به 100 روستایی که امروز از نعمت آب شرب 
سالم و بهداشــــتی برخوردار شدند، تعداد 
روستاهای برخوردار به 12 هزار و 437 روستا 
با 8 میلیون و 400 هزار نفر رسید که به یاری 
خــــدا و با تالش مدیران ما، تــــا پایان دولت 
فعلی ایــــن عدد به 9 میلیون و 300 هزار نفر 

خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه، رضا اردکانیان در آئین 

افتتاح طرح های آب رســــانی به 100 روســــتا در اســــتان های 
همدان، کردســــتان، البــــرز و زنجــــان که به صــــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــــد، با بیــــان اینکه به همــــکاران خود به 
دلیــــل توفیق بزرگی که نصیب آنها شــــده تبریک می گویم 
گفت: امــــروز همه ما در یکــــی از مهم تریــــن و اثرگذار ترین 

دستگاه های خدمات رسان در حال فعالیت هستیم.
وی با اذعان به اینکه در راســــتای ســــی ششــــمین هفته از 
پویــــش " #هرهفته_الف_ب_ایــــران"، در هــــر هفته بیش 
از 30 روســــتا بــــه شــــبکه آب وصــــل شــــدند، عنــــوان کرد: 
خدمت رســــانی به مناطق مرزی را از تکالیف خود می دانیم 
چراکه این مناطق ویترین کشــــور ما هستند و باید بیش از 

شاخص های تعریف شده نیز از خدمات برخوردار شوند.
اردکانیــــان در ادامه بــــا بیان اینکــــه کار مدیــــران دولتی در 
ماه هــــای پایانــــی فعالیــــت دولت تدبیــــر و امید، مشــــابه 
دونده ای اســــت که به لحظات پایانی ماراتون خود نزدیک 
شده است، عنوان کرد: در این شــــرایط نیز خدمت رسانی 

به مردم کشورمان با تالش مضاعف همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اســــتانداران در سراســــر کشور همواره یار 
و مــــددکار ما بوده انــــد، عنوان کرد: این درجــــه از همکاری، 
پشتیبانی و همدلی که میان استانداران با مدیران اجرایی 
اســــتانی و به ویژه مدیران مرتبط با وزارت نیرو وجود داشته 

همواره با درک، فهم و توسعه یافتگی همراه بوده است.
اردکانیان ضمن اشــــاره به پروژه های افتتاح شــــده در سی 
و ششــــمین هفته از پویش یاد شــــده گفت: با احتســــاب 
پروژه های افتتاح شده در امروز تعداد پروژه های این پویش 
به 199 پروژه در سال جاری رسید که در این رابطه 54 هزار و 

500 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.
اردکانیان ادامــــه داد: با مجموع 100 روســــتایی که امروز آب 
رسانی شــــدند، مجموع روســــتاهایی که در دولت تدبیر و 
امید از نعمت آب شرب و ســــالم برخوردار شدند به 12 هزار 
و 437 روســــتا با 8 میلیون و 400 هزار نفر رسید که تا پایان 
دولت فعلی 9 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت روستایی 

از این نعمت برخوردار خواهند شد.
وی همچنیــــن ضمن قدردانی از مدیرعامل آبفای اســــتان 
همــــدان، گفت: ثمــــره یکپارچه ســــازی دو مجموعه آبفای 
شــــهری و روســــتایی را عالوه بر اســــتان همدان در ســــایر 

استان ها نیز شاهد هستیم.
وی با بیــــان اینکه امروز باید عملکردمان را بر ســــر بام دنیا 
بــــا صدای بلند فریاد بزنیــــم، عنوان کرد: در دوره 8 ســــاله از 
دولت تدبیر و امید با همــــه مضیقه هایی که مواجه بودیم 
توانستیم 4هزار هم وطن روســــتایی را به شبکه آب پایدار 

وصل کنیم.

: یکپارچه سازی شرکت های  � حسینی بیدار
آب و فاضــــاب بزرگ تریــــن کوچک ســــازی 

دولت بود
در ادامــــه مدیرعامــــل شــــرکت آب و فاضالب 
اســــتان همدان هم ضمن اشــــاره بــــه یکپارچه 
آب و فاضالب، گفت: این  سازی شــــرکت های 
اقــــدام بزرگ تریــــن کوچــــک ســــازی دولت بود 
کــــه با هدف تســــهیل امــــر مدیریــــت و نظارت 
بر پروژه هــــای آب و فاضــــالب و همچنین ارتقا 
خدمات به دورترین نقاط کشــــور و اســــتان ها 

انجام شد.
ســــید هادی حســــینی بیدار افزود: با یکپارچه 
ســــازی دو مجموعه آبفای شــــهری و روســــتایی توانستیم 
مشکل 11 روســــتای 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 620 هزار نفر جمعیت اســــت اظهار کرد: در حال 
حاضر شاخص بهره مندی روستاییان استان از آب شرب 

سالم 78 درصد 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 30 روســــتا با جمعیتی 
بالغ بر 28 هزارنفــــر و با صرف 482 میلیارد ریال در اســــتان 

همدان به بهره برداری رسید.
وی بیان کرد: در سی و ششمین هفته از این پویش نیز دو 
روستا از استان همدان با 1500 نفر جمعیت و صرف بیش 

از 18 میلیارد 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 ســــی 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.

خبــر

صفحه     4

دانشجویان غیرایرانی 
زبان فارسی بیاموزند

صفحه  2

صفحه  4

سرپرست فرمانداری همدان در شورای سیاست گذاری 
جشنواره شهروندان برگزیده:

دقت در شاخص های شهروندی 
برای انتخاب شهروند برگزیده

عسگریان: انتخاب شهروندان برگزیده و داوری ها 
با حساسیت ویژه پیگیری می شود

صوفی: جشنواره شهروند برگزیده به دنبال توسعه 
فرهنگ شهروندی

کرد:  تأکید  همــــدان  فرمانداری  سرپرســــت 
شــــاخص های شــــهروندی بــــرای انتخاب 
شــــهروند برگزیده با دقت بررسی و داوری 
شــــود. نشســــت اعضــــای اصلی شــــورای 
جشــــنواره  ســــومین  گــــذاری  سیاســــت 
برگزیــــده  شــــهروندان 
حضــــور  بــــا  همــــدان 

سرپرست  ...

مسمومیت هوای همدان با فعالیت نیروگاه
افرادی که جزء گروه های حساس هستند، باید از حضور در فضاهای باز شهری خودداری کنند                        آالیندگی غیراستاندارد خروجی دودکش نیروگاه همدان

صفحه  2

صفحه   2

صادرات فرش همدان 57 هزار دالری شد 
یکا مقاصد صادرات فرش همدان یش و آمر لمان، اتر آ

یکی از 10 نسخه  برتر نهج الباغه 
در موزه وقف همدان

قدمت 764 ساله نسخه  نهج الباغه موزه وقف همدان
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سرپرست فرمانداری همدان در شورای سیاست گذاری جشنواره شهروندان برگزیده:

دقت در شاخص های شهروندی 
یده برای انتخاب شهروند برگز

عسگریان: انتخاب شهروندان برگزیده و داوری ها 
با حساسیت ویژه پیگیری می شود

صوفی: جشنواره شهروند برگزیده به دنبال توسعه فرهنگ شهروندی

فرمانداری  سرپرســــت  همــــدان:  خبر  وه  گر هگمتانــــه، 
برای  وندی  شــــهر شــــاخص های  کــــرد:  کید  تأ همــــدان 
وند برگزیده بــــا دقت بررســــی و داوری  انتخــــاب شــــهر

شود.
شــــورای  اصلی  اعضای  نشســــت  هگمتانه،  گزارش  به 
وندان  شــــهر جشــــنواره  ســــومین  گــــذاری  سیاســــت 
فرمانداری  پرســــت  سر حضــــور  بــــا  همــــدان  برگزیــــده 
 ، شــــهر اســــالمی  شــــورای  رئیس   ، شــــهردار همــــدان، 
مدیرکل  همــــدان،  مرکــــز  ســــیمای  و  صــــدا  مدیــــرکل 

ورش فکــــری کودکان و نوجوانان اســــتان،  کانــــون پر
رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای اسالمی 
شــــهر همدان و ســــایر اعضا در ســــالن اندیشــــه تاالر 

شد. برگزار  قرآن 
سرپرســــت فرمانداری همــــدان در این نشســــت بیان 
کرد: محــــل برگــــزاری اختتامیه باید فضای شایســــته ای 
در شأن شــــهروندان برگزیده باشد که البته همه شیوه 
نامه هــــای فاصله گــــذاری و ایمنی ســــالمت هــــم مورد 

گیرد. قرار  توجه 

محمدعلی محمدی افــــزود: تقدیر و معرفی شــــهروندان 
برگزیــــده کار ارزشــــمند و قابل تقدیر اســــت امــــا در ادامه 
داوری بایــــد شــــاخص ها را با دقــــت کافی مورد بررســــی و 

داوری قرار دهید.
سید مســــعود عسگریان رئیس شــــورای اسالمی شهر 
همــــدان هم بیان کــــرد: اثرگذاری جشــــنواره شــــهروند 
اســــت  ملموس  شــــهروندان  ســــایر  رفتار  در  برگزیــــده 

شــــهروندان  انتخاب  مقوله  به  توجه  ضــــرورت  بنابراین 
پیگیــــری  ویــــژه  حساســــیت  بــــا  داوری هــــا  و  برگزیــــده 

می شود.
شــــهردار همدان نیز در این نشست بیان کرد: به دنبال 
توسعه فرهنگ شهروندی و اعتالی فرهیختگی جامعه، 
جشــــنواره شــــهروندان برگزیــــده در هر ســــال بــــه بلوغ 

مطلوب نزدیک می شود.

رهبر  منویــــات  اســــاس  بر  کــــرد:  بیــــان  صوفی  عبــــاس 
انقالب باید بــــرای معرفی جوان برتر همدان توجه جدی 

گیرد. صورت 
وی تأکیــــد کرد: معرفی نخبگانی که همدانی نیســــتند اما 
خدمــــات ارزنده و جامــــع االطراف به شــــهر همدان عرضه 

کرده اند در دستور کار قرار دارد.

روزهای آلوده همدان
آالیندگی غیراستاندارد خروجی 

دودکش نیروگاه همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون محیط انســــانی 
اداره کل حفاظــــت محیط زیســــت همــــدان گفت: 
هــــوای همــــدان و کبودراهنــــگ روز دوشــــنبه برای 

گروه های حساس آلوده بود.
به گزارش هگمتانه، سید عادل عربی روز سه شنبه 
افــــزود: هوای همــــدان و کبودراهنگ روز دوشــــنبه 
بــــرای گروه های حســــاس آلوده بود کــــه عمده این 
 ، آلودگی ناشی از ذرات 2.5 میکرون یعنی گرد و غبار
وارونگی دما و احتراق ناقص سوخت وسایل نقلیه 

سبک و سنگین است.
وی بیــــان کــــرد: در ُبعــــد کالن خروجــــی دودکــــش 
نیروگاه باالتر از حد استاندارد بوده و آالیندگی هوا را 
در پی دارد اما طبق شاخص مازوت از نظر آالیندگی 
آلودگی روز دوشنبه نداشته  نیروگاه تأثیری در بروز 

است.
معــــاون محیــــط انســــانی اداره کل حفاظت محیط 
زیســــت همــــدان اظهار کــــرد: مصرف ســــوخت در 
نیروگاه شهید مفتح بستگی به فصل های مختلف 
، تابســــتان و پاییز  متغیر بــــوده و در فصل های بهار
ترکیبــــی از گاز و مازوت و در فصل زمســــتان مازوت 

استفاده می شود.
عربی اضافه کرد: در حال حاضر میزان مصرف گاز در 
نیروگاه شــــهید مفتح همدان تقریبا به صفر نزدیک 
شــــده اســــت و تنها از ســــوخت مازوت برای فرایند 

تولید استفاده می شود.
وی ادامه داد: ســــوخت مایع مازوت به دلیل وجود 
گوگــــرد ناشــــی از احتــــراق، آلودگــــی ایجــــاد می کند 
همچنین کارشناســــان محیط زیســــت نســــبت به 
بررســــی خروجی دودکــــش اقدام کردند کــــه باالتر از 

استاندارد تعیین شده بود.
معــــاون محیــــط انســــانی اداره کل حفاظت محیط 
زیست همدان بیان کرد: با توجه به نقش و اهمیت 
نیروگاه شــــهید مفتح در تولید برق در کنار آلودگی 
ناشــــی از مصرف مازوت، این موضوع در جلســــاتی 
با حضور مســــؤوالن اســــتانداری، محیط زیســــت و 
قضایی مورد بررســــی قرار گرفت تــــا تصمیم منطقی 

برای این وضعیت اتخاذ شود.
کید کــــرد: البتــــه مدیر  بــــه نقــــل از ایرنــــا، عربــــی تأ
نوع  تعیین  در  اختیــــاری  مفتــــح  شــــهید  نیــــروگاه 
ســــوخت مصرفی این مجموعــــه ندارد و در تالش 
بــــرای اســــتفاده از گاز بــــرای کاهــــش اســــتهالک 
لودگــــی هوا توســــط این  وســــایل و تجهیــــزات و آ

است. نیروگاه 

جلوگیری از زمین خواری
1200 هکتاری در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســــتان همدان گفت: یــــک هزار و 200 
هکتار از اراضی ملی این استان از ابتدای سال جاری 

تاکنون از دست متصرفان خارج شده است.
به گزارش هگمتانه، اســــفندیار خزائی روز سه شنبه 
اظهار کرد: برخورد با پدیده زمین خواری و جلوگیری 
از تصــــرف اراضی ملی توســــط افــــراد فرصت طلب و 
تخریب کنندگان اراضی ملی از اولویت های محوری 

منابع طبیعی است.
وی اضافــــه کــــرد: بــــا برنامه ریــــزی و هماهنگی های 
برای  اساســــی  اقدام هــــای  امســــال  گرفتــــه  صورت 
بازپــــس گیــــری اراضی تصــــرف شــــده و جلوگیری از 
دســــت اندازی بــــه منابــــع طبیعی اســــتان همدان 

صورت گرفته است.
آبخیزداری استان همدان  مدیرکل منابع طبیعی و 
اضافــــه کــــرد: در این راســــتا از ابتدای ســــال جاری 
تاکنون یک هزار پرونــــده قضایی مربوط به تخریب 
و تصرف اراضی به مســــاحت ســــه هــــزار هکتار در 
استان همدان تشــــکیل و به مراجع قضایی ارسال 

شده است.
خزائی بیان کــــرد: از این تعداد 900 پرونده از ابتدای 
ســــال جاری تاکنــــون منجر به صدور رأی شــــده که 
نتیجــــه آن بازپس گیری یــــک هــــزار و 200 هکتار از 

اراضی ملی بوده است.
به گفته وی تاکنون بیش از 95 درصد از آرای صادر 
شــــده در محاکم قضایی اســــتان همدان در زمینه 
آبخیــــزداری به نفع  پرونده هــــای منابــــع طبیعــــی و 

دولت بوده است.
کل منابــــع طبیعــــی در  کــــرد: اداره  خزائــــی اضافــــه 
راســــتای جلوگیری از دســــت اندازی افراد سودجو 
به حریــــم انفال، همکاری و تعامــــل خوبی با نیروی 

انتظامی دارد.
کید کرد: همچنین شهروندان  به نقل از ایرنا، وی تأ
می تواننــــد در صورت مشــــاهده تخریــــب و تصرف 
اراضی موضوع را از طریق سامانه 1504 اطالع رسانی 

کنند.

خبــر

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

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: بــــازرس انجمن فرش 
دســــتباف همدان از صادرات فرش همــــدان در 10 ماه 
امســــال به ارزش 56 هزار و 862 دالر خبــــر داد. این در 
حالی اســــت که صادرات فرش همدان در 6 ماه ســــال 

95، 3 میلیون دالر بوده است.
زهرا رنجبران ظهر دیروز در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
آمریکا مقاصد  آلمان، اتریــــش و  گفت: درحال حاضــــر 

صادرات فرش همدان هستند.
وی بــــا تأکید بر اینکه شــــرایط کرونایی و محدودیت ها 
باعث شده همه آموزش ها در حوزه فرش  و گلیم بافی 
تعطیــــل باشــــد بیان کــــرد: فرش بــــه عنــــوان یک هنر 
صنعت از نظر اقتصــــادی می تواند در همه شــــرایط به 
کمک درآمد خانوارها بیاید و گذشته از این از نظر روانی 
نیز به بافنده کمک بســــیار می کند، به ویژه در شــــرایط 
فعلی که به دلیل شــــیوع کرونا رفــــت و آمدها محدود 
شــــده اســــت اشــــتغال خانگــــی فرش بافــــی می تواند 
عالوه بر درآمدزایی به بهبود شــــرایط روانی فرد بافنده 

بی انجامد.
رنجبران ابراز کرد: بافنده هــــا در منزل می توانند اوقات 
فراغــــت خــــود را با ایــــن هنر صنعــــت پر کننــــد و برای 

اقتصاد کشور نیز مفید باشند.

وی همچنین بــــه اشــــتغال 45 هزار بافنــــده فرش در 
استان همدان اشاره کرد.

بــــازرس انجمن فــــرش دســــتباف همدان ادامــــه داد: 
تحریم هــــا و هزینه های بــــاالی گمرک، صــــادرات فرش 
دســــتباف همدان را با کاهش شــــدید مواجه کرده به 
نحــــوی که اغلــــب تاجران فرش دســــتباف به ســــمت 

گبه بافی و بافت فرش های خانگی رو آورده اند.
رنجبران ابراز کرد: صادرات فرش همدان به کشــــورهای 
آلمان، اتریش و آمریکا با وجود تحریم و مشکالت گمرک 
ادامــــه دارد و امســــال 7 هزار و 800 کیلوگــــرم ارزش وزنی 

صادرات فرش همدان به این کشورها بوده است.
بازرس انجمن فرش دســــتباف همــــدان ارزش دالری 
صادرات فرش دســــتباف همدان را 56 هزار و 862 دالر 

اعالم کرد.
همه اینها در حالی اســــت که تا 4 ســــال پیش استان 
همــــدان در صادرات فــــرش از بهترین اســــتان ها بود 
و تولیــــدات متنوع و بــــازار خرید خوبی داشــــت و در 6 
ماه ســــال 95، صادرات ایــــن هنر صنعــــت همدان 3 
میلیون دالر بوده است؛ البته این آمار نسبت به سال 
گذشته کمی امیدوار کننده تر 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 گروه های 

حساس هستند، باید از حضور در فضاهای باز شهری خودداری کنند

آلودگی  هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول کنترل 
هــــوای دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا گفــــت: 
آلودگی ناشــــی از ســــوخت مــــازوت در نیــــروگاه مفتح 
مخاطراتی برای افراد پرخطر شهرســــتان های فامنین و 

کبودراهنگ به همراه دارد.
به گــــزارش هگمتانه، مهدی خدابخشــــی اظهــــار کرد: 
آلودگی هــــوا موجب افزایش ضریــــب ابتال و مرگ ومیر 
ناشــــی از کروناویروس اســــت بنابراین افرادی که جزء 
گروه های حســــاس هستند، باید از حضور در فضاهای 

باز شهری خودداری کنند.
مســــؤول کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا در رابطه با گروه های حســــاس توضیح داد: 
بیماران قلبی و تنفسی، ســــالمندان، کودکان، نوزادان 
و خانم هــــای بــــاردار جــــزء گروه های حســــاس و پرخطر 

هستند.
وی خاطرنشــــان کرد: شــــاخص آلودگی هوا در شــــش 
مرحله  هوای خوب، هوای متوســــط، هوای ناسالم برای 
گروه های حساس، هوای ناسالم، هوای بسیار ناسالم 
و هوای خطرناک تقســــیم بندی می شــــود که شــــرایط 
اســــتان همدان در حال حاضر در مرحله  هوای ناسالم 

برای گروه های حساس است.
اســــتان،  در  مشــــکل  عمده  کرد:  مطرح  خدابخشــــی 

شــــهر همــــدان اســــت که بــــه علــــت جمعیــــت زیاد 
روزهــــای  برخــــی  در  اســــت  ممکــــن  حمل ونقــــل  و 
لودگی ناشــــی  لوده باشــــد و مســــئله بعدی آ ســــال آ
از ســــوخت مــــازوت در نیــــروگاه مفتــــح اســــت کــــه 
مخاطراتی برای افراد پرخطر شهرســــتان های فامنین 

دارد. همراه  به  کبودراهنگ  و 
وی بــــا بیان اینکــــه وارونگی دما باعــــث آلودگی هوا در 
اســــتان شده اســــت، توضیح داد: ســــرمای شدید هوا 
باعث وارونگی دما می شود و در این شرایط آالینده ها 
به ســــمت باال حرکــــت نمی کننــــد و باعــــث ماندگاری 

آلودگی هوا در سطح زمین می شوند.
مســــؤول کنترل آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی 
ابن سینا در ادامه خاطرنشان کرد: در این هفته شرایط 
بهتری نســــبت به هفته قبل داشــــتیم و بــــه طور کلی 
آلودگی هوا در شهر همدان بیشــــتر در ساعت 11 تا 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 ســــال 

گذشته آلودگی هوای کمتری داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان:

ح رادیو شهروند در پیاده راه های همدان اجرا می شود طر

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان از راه اندازی طرح رادیو 

شهروند در پیاده روهای همدان خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، اکبــــر کاوســــی امید در کمیســــیون 
فرهنگی و اجتماعی شورا، افزود: پیاده راه های شهر همدان 
ظرفیت های خوبی در امر آموزش های شــــهروندی دارند که 
می توان از این ظرفیت ها به عنوان مرکز انتشار فرهنگ ناب 

اسالمی بهره برد.
کاوسی امید با بیان اینکه در طرح رادیو شهروند می توانیم از 
ظرفیت آموزش شــــهروندی برای ترویج فرهنگ های اصیل 
همدانی اســــتفاده کنیم افزود: طرح رادیو شــــهروند در ســــه 
مرحله رادیویی، صدا و سیما و در نهایت پاتوقی دائمی برای 
مباحث فرهنگی و جشنواره ها خواهد بود که انتظار می رود 

مقدمات این طرح در پیاده راه بوعلی فراهم شود.
وی همچنین پیاده راه ها را مرکز انتشار فرهنگ ناب اسالمی 
برشــــمرد و یادآور شــــد: سیاست های شــــورا در کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی استفاده از ایده های گروه ها و سمن های 

مختلف مردمی در راستای مدیریت بهتر شهر است.
وی با اشــــاره به برگــــزاری جشــــنواره شــــهروندان برگزیده در 
همدان، اضافه کرد: مهلت ثبت نام جشــــنواره شهروندان 
برگزیده تا 30 دی ماه ســــال جاری تمدید شد که شهروندان 

می توانند با مراجعه با وبگاه جشنواره ثبت نام کنند.
این عضو شورای شهر همدان به برگزاری جشنواره هر خانه 
یک قصه گو توســــط معاونت فرهنگی اجتماعی شــــهرداری 
همدان اشــــاره کرد و یادآور شــــد: در راســــتای اســــتحکام و 
تحکیم خانواده این جشــــنواره شــــکل گرفته تــــا دقایقی از 
فضای مجازی دور شده و از فرهنگ اصیل گذشته خود وام 

بگیریم.
کاوســــی امید اقدام ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی 
شهرداری همدان در تقدیر از خانواده  شهدای مدافع حرم را 
بسیار ارزشمند دانست و گفت: دستاوردها و موفقیت های 
جمهوری اســــالمی ایران در ســــایه ایثار و فداکاری شــــهدا به 
دســــت آمده و قدردانی از خانواده معظم شهیدان واالمقام 

نیز تداوم راه پرافتخار آنان است.

مولوی: نقش مهم رادیو شهروند در آموزش های  �
شهروندی

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان هم در این جلسه 
با اشــــاره به ظرفیت پیاده راه های همدان اظهــــار کرد: پیاده 
راه های شــــهر همدان ظرفیت خوبی برای پــــر کردن اوقات 
فراغت و نیــــز ایجاد نشــــاط برای شــــهروندان اســــت که در 
راستای تحقق این امر می توان با تدوین برنامه های متنوع و 

مناسب گام های مؤثری برداشت.
ابراهیم مولوی راه اندازی رادیو شهروند در پیاده راه ها را مؤثر 
دانست و یادآور شد: می توان با اســــتفاده از این رادیو شهر 
ضمن اطالع رسانی اخبار و مباحث مختلف در آموزش های 

شهروندی نیز بهره برد.
مولوی با بیان اینکه می توان با برنامه ریزی مناســــب فضای 
کارگاهی خوبی در پیاده راه های شــــهر ایجاد کرد، اضافه کرد: 
با توجه به اینکه درصد ســــرانه مطالعه در جامعه پایین آمده 
اســــت و مردم بیشــــتر به فضای مجازی روی آورده اند رادیو 
شــــهر می تواند در این زمینه نیز وارد شــــده با ارائه اطالعات 
گاهی بخشــــی و ترویج فرهنــــگ و آموزش های  و اخبــــار در آ

شهروندی به مدیریت شهری کمک کند.
بادامی نجــــات: تولیــــد محتوا مهمتریــــن مقوله در  �

ح رادیو شهروند اجرای طر
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای شهر همدان 
هم گفت: اجرای طرح رادیو شــــهروند اقدام خوبی اســــت که 
می تواند خأل فرهنگی پیاده راه ها را با کمک سازمان فرهنگی 

اجتماعی شهرداری پر کند.
به نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
حمید بادامی نجات افــــزود: تولید محتوا در امر آموزش های 
شــــهروندی بسیار حایز اهمیت اســــت بر این اساس رادیو 
 شــــهروند باید محتوایی تهیه کند که مورد اســــتقبال مردم 

باشد و تنها به موضوع خاصی نپردازد.

اقام دارویی  همدان از شرکت های داروسازی استان تامین شود
بانک ها حق صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی بدهکار در حال فعالیت را ندارند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون هماهنگــــی امور 
اقتصادی استاندار همدان با گالیه از تأخیر در روند ترخیص 
ماشــــین آالت و تجهیزات صنایع در گمــــرک، گفت: طوالنی 
شدن این فرآیند موجب خســــارت صنعتگران می شود که 
باید نســــبت به تســــریع این روند با هدف ترخیص به موقع 
کاالهــــا در راســــتای اصل جهــــش تولید و کمک بــــه چرخه 

اقتصادی، اقدام جدی شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، ظاهر پورمجاهد روز ســــه شــــنبه در 
کارگروه ستاد تســــهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد:  
برخی از صنایع اســــتان با اجرای طرح توســــعه واحد، ماشین 
آالت و تجهیزات مورد نیــــاز را از خارج وارد کرده اند که طوالنی 
شدن فرآیند ترخیص ماشــــین آالت، روند تولید و فعالیت 

این صنایع را مختل و دچار مشکل کرده است.
وی افــــزود: طوالنی شــــدن روند ترخیص این قبیــــل اقالم به 
طور طبیعی موجب ضرر و زیان مالی صنعتگران می شــــود که 
انتظار می رود مدیران گمرک در سال جهش تولید و با هدف 

تسهیل زمینه رونق فعالیت های تولیدی و صنعتی در استان، 
برای رفع این مشــــکل اقدامات جدی و راهگشــــا را براساس 

قانون در دستور کار قرار داده و پیگیر موضوع باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: 
اجرای طرح  توســــعه واحدهای صنعتی مســــتلزم هزینه های 
میلیاردی اســــت و بســــیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان 
اســــتان برای این منظور تســــهیالت بانکی دریافت کرده اند 
که طوالنی شــــدن فرآیند ترخیص برای نصب ماشین آالت و 
راه اندازی خطوط جدید تولید، مشکالت زیادی برای فعالیت 
مؤثر واحد از جمله تأخیر در پرداخت اقساط بانکی را به دنبال 
دارد. پورمجاهد از مدیران گمرک اســــتان همدان خواست با 
بررســــی دقیق موضوع، برای رفع موانع و مشــــکالت موجود 
اقدام کرده و روند ترخیص محموله های صنعتی استان را در 

راستای تحقق اصل جهش تولید، تسهیل و تسریع کنند.
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا اقام دارویی را از  �

شرکت های داروسازی داخل استان تهیه کند

معــــاون اســــتاندار همــــدان همچنیــــن بــــر خریــــد و تأمین 
اقالم دارویــــی موردنیــــاز از طریق شــــرکت های داروســــازی 
داخل اســــتان تأکید کــــرد و گفــــت: معاونت غــــذا و داروی 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا اقالم دارویی مورد نیاز را 
از شــــرکت های داروســــازی داخل اســــتان تهیه کند که این 
کار موجب تقویت و توســــعه این واحدها و گردش مطلوب 

چرخه اقتصادی در بخش تولید استان خواهد شد.
پورمجاهد اظهار کرد: چند شرکت داروسازی در استان همدان 
فعال هســــتند که براســــاس سیاســــت های ابالغ شــــده در 
راستای رشــــد و توسعه اقتصادی و رونق تولید، دستگاه های 
اجرایی ملزم بــــه تأمین اقالم مورد نیاز خــــود از تولیدات بومی 
استان هستند که حوزه غذا و دارو نیز باید در همین چارچوب 
عمل کند. به گفته وی، براســــاس مصوبه دســــتگاه قضایی، 
بانک حــــق صدور اجراییه برای واحدهــــای تولیدی بدهکار در 
حال تولید و اشــــتغال را ندارد که شاهد برخی کم توجهی ها در 

استان برای اجرای این مصوبه قانونی هستیم.

ح ترخیص موتورسیکلت های توقیفی تمدید طر
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیــــس عملیــــات پلیس 
راهنمایــــی و رانندگی اســــتان همدان گفــــت: طرح ترخیص 
موتورســــیکلت های توقیف شــــده در پارکینگ هــــا که منع 

قضایی ندارند، تا پایان بهمن ماه تمدید شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ ســــیدجواد حســــینی روز 
سه شنبه اظهار کرد: اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت های 
توقیفی فاقد دســــتور قضایی 17 آبان امســــال و برای مدت 
2 ماه آغاز شــــد که زمان اجرای آن بــــرای یک ماه دیگر یعنی تا 

پایان بهمن تمدید شده است.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح، بیش از 9 هزار دستگاه 
موتورســــیکلت از پارکینگ های اســــتان همدان که دستور 
قضایی برای توقیف نداشــــتند، ترخیــــص و تحویل مالکان 

شده است.
رئیــــس عملیــــات پلیــــس راهــــور اســــتان همــــدان گفت: 
برای اجــــرای بهینه ایــــن طرح و ترخیص شــــمار بیشــــتری از 

موتورســــیکلت های توقیفی مشــــمول، از ظرفیت سامانه 
پیامکی نیز استفاده و برای مالکان در صورت امکان و وجود 
شــــماره تلفن همراه در سوابق، پیامک اطالع رسانی مبنی بر 

اقدام برای ترخیص ارسال شده است.
از  بســــیاری  البتــــه  کــــرد:  تصریــــح  حســــینی  ســــرهنگ 
مالــــک  اختیــــار  در  شــــده  توقیــــف  موتورســــیکلت های 
اصلی)صاحب ســــند( نبــــوده و به اشــــخاص دیگــــر بدون 
انتقال رســــمی سند واگذار شده اســــت و همچنین برخی از 
این موتورســــیکلت ها 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 موتورسیکلت ها به دلیل احراز 
تخلف نداشــــتن مدارک و مســــتندات مالکیت، بیمه نامه، 
گواهینامه و یا جرایم باال توقیف شده اند و مالکان برهمین 
اســــاس اقدامی برای ترخیص موتورســــیکلت توقیفی خود 

نکردند.
رئیــــس عملیات پلیس راهور اســــتان همدان افــــزود: طرح 
آزادسازی موتورسیکلت های بدون منع قضایی با هدف ارائه 
تســــهیالت 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 می شود.
ســــرهنگ حســــینی ادامــــه داد: همچنیــــن در ایــــن طــــرح، 
تسهیالت ویژه ای برای ترخیص موتورسیکلت های توقیف 
شده به دلیل رقم باالی جریمه از جمله بخشش مبلغ مربوط 

به 2 برابر شدن اصل جریمه، درنظر گرفته شده است.
به گفته وی، اگر مجموع جریمه معوق موتورسیکلت پس از 
بخشش و کسر رقم مربوط به افزایش 2 برابری، بیش از 500 
هزار تومان باشد، قسط بندی شده و مالک بقیه جریمه را در 

قالب اقساط مشخص پرداخت می کند.

یک خّیر زمینه ساز آزادی 3 زندانی 
در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همدان گفت: خّیری بــــا کمک مالی 
موجب آزادی یک زندانی 54 ساله شد که به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی دو زندانی 

دیگر را نیز آزاد کرده بود.
به گــــزارش هگمتانه، یداله روحانی منش روز سه شــــنبه بیان کرد: پدر یک خانــــواده برای تأمین هزینه 

درمــــان بیماری فرزند معلولش مجبور به قرض گرفتن مبلغی از دیگر افراد شــــد. وی اضافه کرد: هزینه 
باالی درمان فرزند 23 ساله حتی موجب ناتوانی پدر در پرداخت اجاره بهای منزل استیجاری وی شده و 

به دنبال شکایت صاحب خانه و دیگر طلبکاران این مرد میانسال اواخر مهر امسال راهی زندان شد.
مدیرعامل ســــتاد دیه اســــتان همدان ادامه داد: این خّیر پیش از این نیز به مناســــبت ســــالگرد 
شهادت ســــردار ســــلیمانی 2 زندانی را آزاد کرده بود و با شــــنیدن این موضوع و پرداخت بخشی از 

بدهی حدود 70 میلیون تومانی این مددجو، زمینه آزادی او را فراهم کرد.
روحانی منش با بیان اینکه این زندانی دیروز آزاد شــــد اظهار کرد: 175 زندانی جرائم غیرعمد شامل 

130 زندانــــی دارای محکومیت مالی، 35 زندانــــی مهریه، 6 زندانی ناتــــوان در پرداخت مهریه و چهار 
زندانی دیه ناشی از حوادث در 9 ماه سال جاری به آغوش خانواده بازگشتند.

وی بیان کرد: 167 تن از زندانیان آزاد شــــده در 9 ماه سال جاری مرد و هشت تن از آنها زن هستند 
همچنین مجموع بدهی زندانیان آزاد شده بیش از 47 میلیارد و 440 میلیون تومان بوده است.

روحانــــی منش اظهار کرد: در حال حاضر 243 تن شــــامل 236 مرد و هفــــت زن هم اینک در زندان 
هســــتند که 205 تن از آنها محکومان مالی، 33 نفر زندانی مهریه، ســــه نفر بر اثــــر ناتوانی در تأمین 

دیه ناشی از حوادث کار و 2 زندانی قتل غیر عمد در زندان های این استان تحمل حبس می کنند.
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797 نفر در تویسرکان آموزش های مهارتی را فرا گرفتند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرســــتان تویســــرکان 
گفت: 797 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در این مرکز آموزش های مهارتی را در قالب 185 هزار و 

464 نفر ساعت روز فرا گرفتند.
به گــــزارش هگمتانه، »رضا حکمتی« روز دوشــــنبه اظهار کرد: از این تعــــداد 277 نفر در کارگاه های 

ثابت شهری این شهرستان آموزش دیدند.
وی از ارائــــه آموزش بــــه 156 نفر در کارگاه روســــتایی خبر داد و خاطرنشــــان کــــرد: 62 نفر موفق به 

گذراندن دوره های صنایع شدند.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرســــتان تویسرکان از حضور 92 نفر در کارگاه زندان 

خبر داد و افزود: در پادگان ها نیز 83 نفر از آموزش های مهارتی برخوردار شدند.
حکمتــــی، افراد آموزش دیــــده محیط کار واقعی را 108 نفــــر عنوان کرد و گفــــت: در مراکز درمانی زیر 

پوشش بهزیستی شهرستان تویسرکان به 18 نفر آموزش های مهارتی ارائه شد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران تویســــرکان نیز در این باره گفت: امســــال 252 نفر در 

مراکز ثابت آموزش دیدند و 49 نفر نیز در کارگاه های روستایی از آموزش مهارتی برخوردار شدند.
»ســــحر حیدری« ارائه آموزش محیط کار واقعــــی را در قالب 6 هزار و 894 نفر ســــاعت عنوان کرد و 

اظهار کرد: 21 نفر در این حوزه تاکنون آموزش دیده اند.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان، در بیست و ســــومین جشنواره شهید رجایی، در 
گروه آموزشی، پژوهشــــی و فرهنگی، در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی، برای چهارمین 

سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست جشنواره شد.
بــــه نقل از ایرنــــا، در بخش آموزش های فنــــی و حرفه ای دولتی اســــتان همدان 18 مرکــــز ثابت و 4 
شــــعبه و از مجموع 198 آموزشگاه خصوصی، 129 آموزشــــگاه ویژه دختران، 23 آموزشگاه پسران و 
46 آموزشگاه دومنظوره در سطح اســــتان همدان مشغول فعالیت در برگزاری دوره های آموزشی 

مرتبط هستند.

دستگیری 2 شکارچی مسلح 
در اسدآباد

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 شــــده 
آلموبــــالغ در خصوص مشــــاهده دونفر شــــکارچی 
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 فشــــنگ 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 رسانه ای 
مشکل اصلی در فضای 

مجازی است
هگمتانه، گروه شهرستان: امام جمعه کبودرآهنگ 
گفت: نداشــــتن ســــواد رســــانه ای و تحلیل درست 

دلیل اصلی بروز مشکالت در فضای مجازی است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم نقــــی باقری 
در جلســــه شــــورای فرهنــــگ عمومی بــــا محوریت 
آســــیب های 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 رسانه ای دارد.
حجت االســــالم باقــــری بــــا اشــــاره بــــه نقــــش مهم 
خانواده ها در تربیت فرزندان خــــود در عصر فضای 
مجــــازی، افزود: زیربنا و اســــاس حیــــات یک جامعه 
بستگی به عملکرد خانواده ی آن جامعه دارد و امروز 
با رشــــد جهانی فناوری بایــــد پذیرفت که روش های 
کارکرد مناســــب برای نسل جدید  گذشــــته  تربیتی 
را از دســــت داده اســــت و راه اندازی نهضت ســــواد 

رسانه ای از ملزومات جامعه ما خواهد بود.
وی در پایان با اشــــاره به دو بعد مثبت و منفی فضای 
، خاطرنشــــان کرد: اســــتفاده  مجــــازی در جهان امروز
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.
، در پایان این جلســــه اعضای جلســــه  به نقل از مهر
برنامه هــــا و ایده های خود نســــبت به اجــــرای دقیق 

دوره های سواد رسانه ای در شهرستان را ارائه کردند.

ح کرد؛ مدیرکل تبلیغات اسامی همدان مطر

گسترش پوشش تبلیغی
 در رزن

لزوم حضور اداره تبلیغات اسامی در درگزین
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیــــرکل تبلیغات 
اســــالمی اســــتان همدان گفت: روحانیون مستقر 
شهرســــتان رزن در روستاها و مساجد فاقد روحانی 

حضور پیدا می کنند.
محمدهادی  حجت االســــالم  هگمتانه،  گــــزارش  به 
نظیری در شورای تبلیغ شهرســــتان رزن اظهار کرد: 
حضــــور روحانیون در مســــاجد و روســــتاهای فاقد 
مسجد می تواند سبب گسترش چتر تبلیغی شود.

وی با اشــــاره به لزوم حضور اداره تبلیغات اســــالمی 
در شهرســــتان درگزین، گفت: در مرحلــــه اول اداره 
تبلیغات اســــالمی شهرســــتان درگزیــــن به صورت 
 پیگیری ها 

ً
نمایندگــــی فعالیت خواهد کرد و قطعــــا

الزم برای ایجاد اداره مستقل انجام خواهد شد.
مدیــــرکل تبلیغــــات اســــالمی اســــتان همــــدان از 
اعــــزام روحانیــــون به روســــتاهای فاقــــد روحانی در 
شهرســــتان رزن خبــــر داد و گفــــت: در ایــــن طــــرح 
روحانیون مســــتقر در شهرستان رزن هفته ای یک 
روز بــــرای تبلیغ به یکی از روســــتاهای فاقد روحانی 

می شوند. اعزام 
، حجت االســــالم علی اکبــــر منصوری،  به نقل از مهر
امام جمعه رزن نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح 
بنیاد صیانــــت از خانــــواده در شهرســــتان رزن اجرا 
می شــــود، گفت: هدف از اجرای این طرح جلوگیری 
از بروز آســــیب  های اجتماعی، ترویج ازدواج آسان و 

کاهش آمار طالق در جامعه است.

خبـــــــر

فرماندار اسدآباد:

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

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد با بیان اینکه 
اسدآباد پیشــــتاز اجرای طرح »شهید سلیمانی« در استان 
اســــت گفت: خوشــــبختانه در حــــال حاضر بــــا اقدامات 
صورت گرفته در قالب طرح شهید سلیمانی در وضعیت 
آبی کرونا هســــتیم اما این وضعیت شــــکننده اســــت و 

همچنان باید شیوه نامه های بهداشتی رعایت شود.
به گزارش هگمتانه، سعید کتابی پیش از ظهر روز گذشته 
در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از فعالیت دستگاه های 
مرتبــــط و همکاری مردم در کنترل بیماری کرونا اظهار کرد: 
خوشــــبختانه با اقدامات صورت گرفته اســــدآباد از لحاظ 

بیماری کرونا وضعیت باثباتی را سپری می کند.
وی بــــا بیان اینکه اســــدآباد پیشــــتاز اجرای طرح شــــهید 
ســــلیمانی در اســــتان اســــت گفــــت: در حــــل حاضــــر 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 هدف گذاری شهر کاهش 
آمار بســــتری روزانه اســــت و این رویه ادامه دار خواهد بود 
گفت: با توجه به وضعیت فعلی تمامی کارمندان موظف 

به حضور در محل کار خود هستند.

وی تأکیــــد کرد: در وضعیــــت آبی مشــــکلی در خصوص 
فعالیت مشــــاغل نداریم اما این موضــــوع به معنای عدم 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی نیســــت و اتفاقا در این 
وضعیت نظارت و اجرای شیوه نامه ها بیش از پیش مورد 

تأکید ما است.
کتابی در خصوص مراســــم  ایام فاطمیه نیز گفت: تاکنون 
دستورالعملی در این خصوص به ما ابالغ نشده است اما 
تــــا دو روز آینده تکلیف این موضوع با اســــتعالم از مراجع 

باالتر روشن می شود.
آئین های  وی با بیــــان اینکــــه همه مــــا دلتنــــگ برپایــــی 
مذهبی هستیم افزود: مبنای ما برای برقراری هر مراسمی 
فرمایش مقام معظم رهبری و مصوبات ســــتاد کشــــوری 

مقابله با کرونا است.
فرماندار اســــدآباد با بیان اینکه مســــیر بهشت زهرا)س( 
نیز همچنان مســــدود و برپایی مراسم ختم ممنوع است 
گفت: بخشــــداری ها ممنوعیت برپایی مراســــم ختم را به 

برگزارکنندگان به صورت کتبی ابالغ کنند.
وی در خصوص بازگشــــایی مدارس نیز خاطرنشــــان کرد: 
منتظر دســــتورالعمل های دریافتی از وزارتخانه هستیم و 

آموزش پرورش نیز در رابطه با بازگشــــایی مدارس توجیه 
است.

معاون بهداشــــتی دانشکده علوم پزشــــکی اسدآباد نیز 
اظهار کرد: خوشبختانه تعداد فوتی های کرونا در اسدآباد 
طی هفته گذشــــته صفــــر بوده و در حال حاضــــر دو نفر در 

بخش کرونا بستری هستند.
الهام عظیمی بــــا بیان اینکــــه دیروز نیــــز هیچگونه مورد 
مثبتی در شهرســــتان ثبت نشده است گفت: وضعیت 
آبی دلیل خوبی برای ترک رعایت شــــیوه نامه ها نیســــت 

چرا که ممکن است به وضعیت های خطرناکتر بازگردیم.
در ادامه رئیس اتاق اصناف نیز به دستورالعمل فعالیت 
مجدد تاالرها و رســــتوران ها اشــــاره کرد و گفت: این مراکز 
بــــا ظرفیت یک ســــوم و رعایــــت شــــیوه نامه ها می توانند 

فعالیت خود را از سر گیرند.
بــــه نقل از فــــارس، موســــی رضا غفاریان با بیــــان اینکه در 
چند روز آینده یک جلســــه توجیهی بــــرای تاالردارها برگزار 
خواهیم کرد و تیم بازرســــی نیز مرتب از ایــــن مراکز بازدید 
خواهد داشــــت گفت: اصناف در همه شــــرایط با ســــتاد 
مقابله با کرونا همکاری داشته و همچنان خواهد داشت.

فرمانده انتظامی مایر خبر داد:

دستگیری سارقان طا در مایر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرســــتان 
مالیر از دستگیری سارقان بیش از سه میلیارد ریال طال در 

مدت کمتر از 12 ساعت در مالیر خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ محمدباقر سلگی با اعالم این 
خبر گفت: به دنبال وقوع یک فقره ســــرقت منزل در یکی 
، مأمورین پاسگاه جوزان  از روســــتاهای شهرســــتان مالیر
بالفاصله در صحنه حاضر شــــده و اقدامات شناســــایی و 
اطالعاتی خود را به منظور شناســــایی و دستگیری سارق یا 

سارقان آغاز کردند.
وی افــــزود: طی ســــاعت ها کار مداوم و بی وقفه، ســــرانجام 
با اســــتفاده از تجارب فنی و به کارگیری شــــگردهای خاص، 
مخفیگاه سارقان شناســــایی و طی هماهنگی با دستگاه 
قضایی در یک عملیــــات غافلگیرانه تعــــداد دو نفر متهم 

توسط مأمورین این یگان دستگیر شدند.
ســــلگی با بیــــان اینکه در بازرســــی صــــورت گرفتــــه از این 
مخفیگاه، اموال مســــروقه به ارزش بیش از ســــه 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 می کند.
فرمانــــده انتظامی مالیر در ادامه به دســــتگیری ســــارقان 

حین ربودن قطعات خودروی مســــروقه در مالیر اشــــاره 
و خاطرنشــــان کــــرد: بــــه دنبال اعــــالم وقوع ســــرقت یک 
، بالفاصله کلیه  دســــتگاه خودروی پراید و اعالم طرح مهار
یگان های انتظامی شهرستان با هوشیاری الزم نسبت به 

انسداد معابر و کنترل میادین و خیابان ها اقدام کردند.
ایــــن مقــــام مســــؤول بیان کــــرد: پــــس از گذشــــت پنج 
ساعت تالش بی وقفه ســــرانجام این خودروی مسروقه 
)عج( در  با هوشــــمندی مأموریــــن کالنتری 13 ولــــی عصر
نقطه ای حاشیه شهر و در کنار خودرویی دیگر در حالی که 

توسط سه نفر سارق در حال اوراق شدن بود، رؤیت شد.
وی افــــزود: بالفاصله هر ســــه متهم توســــط مأموران این 
یگان دســــتگیر شــــدند و خودروی مســــروقه که در حال 
اوراق شــــدن بود کشف و یک دســــتگاه خودروی سواری 
دیگر نیز که در ســــرقت لوازم اوراق شــــده توسط سارقان 
استفاده شده بود، توسط مأموران این یگان توقیف شد.
فرمانده انتظامی مالیر با اشاره به اینکه با تشکیل پرونده 
هر ســــه متهم تحویل مراجع قضایی شــــدند، خاطرنشان 
کرد: تالش بی وقفه و هوشمندانه پلیس برای شناسایی 

و دستگیری مجرمان مقتدرانه در دستور کار قرار دارد.

سارقان احشام دستگیر شدند �

فرمانــــده انتظامــــی مالیر همچنیــــن گفت: باند ســــارقان 
حرفه ای احشام در شهرستان مالیر متالشی شد.

ســــلگی با بیان اینکه در پی وقوع سرقت احشام در یکی از 
، بررسی موضوع در دستور کار  روستاهای شهرستان مالیر
گاهی شهرســــتان مالیر قرار گرفت، اظهار  مأموران پلیس آ
کرد: با انجام کار اطالعاتی دقیق یک سارق در این خصوص 

شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامــــی مالیر ادامه داد: یک دســــتگاه خودروی 
نیســــان مورد اســــتفاده در این ســــرقت نیز توقیف شد و 
متهم دســــتگیر شــــده در تحقیقات به چهار فقره سرقت 

احشام با هم دستی 2 نفر دیگر اعتراف کرد.
ســــلگی افزود: در یک اقدام غافلگیرانه هم دستان وی نیز 
دستگیر شدند که در بررسی های صورت گرفته مشخص 

شد، متهمان همگی سارقان حرفه ای و سابقه دار بودند.
وی تصریح کرد: در این رابطه 20 گوســــفند ســــرقت شده از 
منزل یکی از متهمان کشــــف و سارقان با تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضائی شدند.
فرمانــــده انتظامی مالیر با تقدیر از همکاری های 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 12۸ واحد صنفی متخلف کرونایی در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اتاق اصناف اسدآباد از 
پلمب 128 واحد صنفی متخلف کرونایی از ابتدای شیوع 

کرونا تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، غفاریان افزود: این تعداد واحدهای 
صنفی طی یک سال گذشــــته در بازرسی های انجام گرفته 
بــــه علت عدم رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی پلمب 

شده اند.
وی با بیان اینکه طی یک ســــال گذشــــته 28 مورد جلسه 
ستاد کرونا در شهرستان تشکیل شده است، ادامه داد: 
از این تعداد جلســــه بیش از 100 مصوبه بــــه اتاق اصناف 
اختصاص داشته که صددرصد این مصوبات توسط اتاق 

اصناف اجرایی شده است.
غفاریان با اشــــاره بــــه 3443 مــــورد بازرســــی از واحدهای 
صنفی توســــط اتاق اصناف از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
خاطرنشــــان کــــرد: طی ایــــن مــــدت 159 مورد شــــکایات 
مردمی به اتاق اصناف گزارش شده و 115 مورد نیز گشت 
مشــــترک با کمک دیگر دســــتگاه های ذیربط توسط این 

اتاق انجام گرفته است.
وی تعداد گزارشــــات را 239 مورد برشــــمرد و یادآور شــــد: 
بازرســــی از 120 نانوایی شهرستان به تعداد 309 مورد، تب 
ســــنجی از واحدهای صنفــــی به تعداد 400 مورد، گشــــت 
مشــــترک از فروشــــگاه های زنجیره ای 26 مورد و گشــــت 
مشترک با بازرســــان صیانت 20 مورد را از دیگر اقدامات و 
عملکرد اتاق اصناف شهرســــتان طی مدت فوق می توان 

برشمرد.
وی با بیان اینکه خوشــــبختانه ســــاماندهی وانت بارهای 
اســــدآباد به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله عمومی 
شهروندان اسدآبادی توسط شهرداری، نیروی انتظامی و 
راهور به نحو احســــن انجام گرفته و این اقدام قابل تقدیر 
اســــت، گفت: موضوع هفتــــه بازارها همچنــــان به عنوان 
یک معضل و مطالبه چندین ســــاله مردمی باقیست که 
در ایــــام کرونا هفته بازارها به عنوان محل هایی اســــت که 
شــــیوه نامه های بهداشتی را در حد بســــیار پایینی رعایت 
می کنند و کنترلی در رابطه با آنها وجود ندارد که الزم است 

در این رابطــــه نیز مســــؤوالن شهرســــتان تدبیری جدی 
بیندیشند.

رئیــــس اتــــاق اصنــــاف اســــدآباد در پایــــان اظهــــار کرد: 
3100 واحد صنفی در قالب  شهرســــتان اســــدآباد دارای 
17 اتحادیــــه بوده اســــت که طی این مدت از آغاز شــــیوع 
کرونــــا همکاری خوبــــی در رعایت موارد شــــیوه نامه ها و 

محدودیت ها داشته اند.

به علت رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی:

پلمب 3 دفتر پیشخوان در رزن
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر سالمت محیط و کار 
معاونت بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
گفت: سه دفتر پیشخوان دولت در شهرستان رزن به 
علت رعایت نکردن شــــیوه نامه های بهداشتی پلمب 

شدند.
به گزارش هگمتانه، لیدا رفعتی روز یکشنبه اظهار کرد: 
ازدحام و تجمع در داخل دفاتر پیشخوان و بی توجهی 
بــــه مؤلفه فاصلــــه گــــذاری اجتماعی و رعایــــت نکردن 
شیوه نامه های بهداشتی عامل اصلی پلمب این مراکز 

بوده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیشــــترین دغدغه حوزه 
ســــالمت، تجمع افــــراد در مراکــــز خدماتی نظیــــر دفاتر 
پیشــــخوان اســــت انتظار می رود تدابیر ویــــژه ای برای 
پیشگیری از تجمع که یکی از عوامل اصلی شیوع کرونا 

است صورت گیرد.
مدیر ســــالمت محیط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشکی ابن ســــینا افزود: اینترنتی شــــدن نوبت دهی 
بــــرای ارائه خدمــــات موجب حضــــور افراد در ســــاعت 
تعیین شــــده برای دریافت خدمت مورد نیاز و پرهیز از 

تجمع و ازدحام آنها در دفاتر خدماتی می شود.
رفعتــــی بــــا تأکید بر ضــــرورت مجهــــز شــــدن دفاتر به 
دســــتگاه تهویه هوا، اضافه کرد: بــــی توجهی به فاصله 
گذاری اجتماعی و تجمع و ازدحام ســــبب شیوع کرونا و 
بازگشت وضعیت استان به حالت زرد و قرمز کرونایی 

می شود.
وی گفــــت: 112 دفتر پیشــــخوان در این اســــتان فعال 
است که در یک هفته گذشــــته 44 دفتر مورد بازرسی 
قرار گرفتند که 41 واحد معادل 93 درصد بهداشــــت و 

حفاظت فردی را رعایت کردند.
مدیر ســــالمت محیــــط و کار معاونت بهداشــــتی علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا بیان کــــرد: همچنیــــن در 42 دفتر 
پیشخوان خدمات دهندگان و 80 درصد دفاتر مراجعان 

به این واحدها از ماسک استفاده کرده بودند.
بــــه نقل از ایرنا، رفعتــــی اظهار کرد: ایــــن دفاتر کمترین 
توجه را به شیوه نامه فاصله گذاری اجتماعی دارند و 67 
درصد آنها به این مؤلفه توجه داشــــتند بر این اساس 
هفته گذشــــته پنج دفتر پیشــــخوان به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

دستگیری عامل انتشار تصاویر شخصی 
در فضای مجازی

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات انتظامی اســــتان همدان گفت: یک 
جوان در همدان به دلیل انتشــــار تصاویر شــــخصی و 

محرمانه در شبکه های اجتماعی دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فیروز ســــرخوش نهاد 
روز ســــه شــــنبه اظهار کرد: اعتماد یک دختر به پســــر 
جوان در فضای مجازی و قرار دادن تصاویر شــــخصی 
خود بــــه وی، موجــــب هتــــک حیثیت و انتشــــار این 

تصاویر در تلگرام شد.
وی افزود: در پی شــــکایت دختر جوان مبنی بر انتشــــار 
تصاویــــر شــــخصی به همــــراه مطالــــب توهیــــن آمیز در 
شبکه های اجتماعی تلگرام رسیدگی به این موضوع در 

دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
ســــرهنگ ســــرخوش نهاد بیــــان کرد: طبــــق اظهارات 
شــــاکی، او با فرد ناشناسی در شــــبکه اجتماعی ارتباط 
برقرار کــــرده که این دوســــتی و اعتمــــاد موجب هتک 
حیثیت او شــــده اســــت، در این راســــتا با دستور مقام 

قضایی متهم 23 ساله دستگیر شد.
رئیس پلیس فضــــای تولید و تبادل اطالعات انتظامی 
اســــتان همدان اظهار کرد: متهم ابتــــدا منکر هر گونه 
مزاحمت برای شاکی بود اما پس از مواجهه با ادله های 

انکار ناپذیر لب به اعتراف گشود.
ســــرهنگ ســــرخوش نهاد افزود: متهم اقدام به جلب 
اعتمــــاد ایــــن دختر جوان ســــپس دریافــــت عکس و 

فیلم هــــای شــــخصی او کرده ســــپس آن را در شــــبکه 
اجتماعی تلگرام منتشر می کند.

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 
اســــتان همدان توصیه کرد: شــــهروندان بــــه کاربران 
شــــبکه های اجتماعی اعتمــــاد نکــــرده و از قرار دادن 
اطالعــــات محرمانــــه، شــــخصی و تصاویر خــــود به جد 

کنند. پرهیز 
شهروندان  مراجعه  خواستار  نهاد  سرخوش  سرهنگ 
به وبگاه پلیس فتا برای ارتقای ســــواد رســــانه ای شــــد 
و گفــــت: اعتماد بــــه افراد غریبه و ناشــــناس در فضای 

مجازی عاقبت خوشی به همراه ندارد.

۸60 میلیون تومان؛ اعتبار جدید سهمیه
 مشاغل خانگی مایر

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون برنامه ریزی و 
توســــعه فرماندار مالیر با اشاره به 1617 طرح مصوب به 
منظور دریافت تسهیالت طرح توسعه مشاغل خانگی 
در شهرستان از ابتدای سال تا 20 دی ماه، گفت: اعتبار 
جدید سهمیه مشــــاغل خانگی شهرستان مالیر 860 
میلیون تومان است که این اعتبار به منظور پرداخت 

به بانک ها ابالغ شده و در دست بررسی است.
به گــــزارش هگمتانه، لیال غفاری به 860 میلیون تومان 
اعتبار اعالم شــــده از منابع داخلی به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران برای طرح توســــعه مشــــاغل خانگی در سال 
جاری اشــــاره کــــرد و افــــزود: از این مبلــــغ 570 میلیون 
تومان به 13 طرح پرداخت شــــده و 280 میلیون تومان 

برای شش طرح دیگر در دست بررسی است.
وی اظهار کرد: کل اعتبار اعالم شــــده برای بهزیســــتی 
در زمینــــه این طرح 11 میلیارد تومــــان بوده که تمام این 
مبلغ برای 233 طرح مصوب و به بانک ها به منظور ارائه 

تسهیالت ابالغ شده است.

غفاری با بیان اینکه از این میزان به 195 طرح در مجموع 
مبلغ 9 میلیــــارد و 300 میلیون تومان پرداخت شــــده 
اســــت، گفت: 38 طرح دیگر برای دریافت تســــهیالت 
به مبلغ یــــک میلیارد و 680 میلیون تومان در دســــت 

بررسی است.
وی از دو منبع داخلی و تبصره 16 برای ارائه تســــهیالت 
طرح توسعه مشــــاغل خانگی به کمیته امداد امام)ره( 
خبر داد و تأکید کرد: مبلغ یــــک میلیارد و 300 میلیون 
تومان بــــرای 82 طــــرح از منابع داخلی کمیتــــه امداد در 
قالب طرح توســــعه مشــــاغل خانگی پرداخت شــــده 

است.
به نقل از ایســــنا، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار 
مالیر خاطرنشان کرد: از مبلغ 22 میلیارد و 800 میلیون 
تومان ســــهمیه تبصره 16 شهرستان مالیر نیز مبلغ 20 
میلیــــارد و 700 میلیــــون تومان به 432 طــــرح پرداخت 
شــــده و دو میلیــــارد و 100 میلیون تومــــان دیگر به 162 

طرح در شرف پرداخت است.

پیش بینی احداث 4 هکتار 
گلخانه در »گل تپه«

هگمتانه، گروه شهرستان: بخشدار گل تپه کبودرآهنگ 
گفــــت: ســــرمایه گذاری بخــــش خصوصــــی و پرداخــــت 
تسهیالت با کارمزد 7 درصد برای احداث گلخانه با مدت 
دو ســــال تنفس پرداخت و دوره بازپرداخت پنج ســــاله 
فرصتی اســــت که در اختیار عالقمندان به بخش کشت 

گلخانه ای در بخش کشاورزی گل تپه قرار می گیرد.
به گزارش هگمتانه، ســــیدایوب موســــوی ســــه شــــنبه 
جهادکشــــاورزی  اداره  مدیــــر  همــــراه  بــــه  مــــاه  دی   23
منطقــــه در بازدیــــد از مــــکان احــــداث گلخانــــه در اراضی 
کبودراهنگ،  از توابــــع شهرســــتان  روســــتای علیصــــدر 
اظهــــار کرد: بخــــش گل تپه بــــه لحاظ شــــرایط خوب آب 
و هوایــــی و موقعیــــت مناســــب ارتباطــــی و زمین هــــای 
حاصلخیز کشــــاورزی از ظرفیت های بســــیار خوبی برای 
شــــکوفایی هر چه بیشــــتر صنعت و کشاورزی به منظور 

سرمایه گذاری، اشتغال و تولید برخوردار است.
وی افزود: بخش گل تپه مســــتعد ایجاد گلخانه اســــت 
و بــــا هماهنگی هایی که بــــا مدیر جهادکشــــاورزی انجام 
شده درنظر داریم ســــال زراعی آینده به منظور جلوگیری 

از تخریب و فرســــایش خــــاک، پیشــــگیری از مصرف بی 
رویه آب و کاهش ســــطح زیرکشت، افزایش محصوالت 
ضروری و مورد نیاز مصرفی مردم کشــــاورزان را به سمت 

احداث گلخانه سوق دهیم.
موســــوی اضافه کرد: با آموزش و فرهنگســــازی که اداره 
جهادکشاورزی برای ایجاد گلخانه برای کشاورزان بخش 
گل تپه انجام داده اســــت، هم اکنــــون متقاضیان زیادی 
در ســــطح بخــــش گل تپه در حال طی مراحــــل اخذ مجوز 
گلخانه هستند و پیش بینی می شود تا سال آینده چهار 

هکتار گلخانه احداث و راه اندازی شود.
پرداخــــت  و  خصوصــــی  بخــــش  ســــرمایه گذاری  از  وی 
تســــهیالت با کارمــــزد 7 درصد بــــرای احــــداث گلخانه با 
مدت دو ســــال تنفس و دوره بازپرداخت پنج ساله خبر 
داد و خاطرنشــــان کرد: هیچ گونه سقفی برای این وام ها 

درنظر گرفته نشده است.
واگــــذاری  کــــرد:  مطــــرح  پایــــان  در  تپــــه  گل  بخشــــدار 
تســــهیالت کم بهره بــــرای ایجاد گلخانــــه در بخش گل 
تپه فرصت مناســــبی بــــرای اشــــتغالزایی جوانان، رونق 

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

گل تپه به منظور بررسی و  از ایســــنا، بخشــــدار  به نقل 
آخرین وضعیــــت پیشــــرفت فیزیکی احداث  اطــــالع از 

»فرجی«  گلخانــــه  واحــــد  از  بخش  ســــطح  گلخانه هــــای 
کرد. بازدید 



برابر وارده شــماره 98/1673 مورخــه 1398/09/26 آقای 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 87 واقع در  بخش پنج همدان، اراضی آب باریک را نموده آدر س 
اکثر مالکین را نیز اعالم ننموده اند. اینک به اســتناد ماده 18 آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی و مالکین مشاعی 
دعوت می شــود رأس ســاعت 9 صبح وقت اداری روز یکشــنبه مورخه 
1399/12/05 در محل وقوع حاضر گردند تا از مورد درخواســت توسط 
نماینده و نقشه بردار اعزامی بازدید و نقشه برداری به عمل آید؛ ضمناً عدم 
حضور مالکین مشــاعی و صاحبان حق مانع از عملیات افرازی نمی شود. 
چنانچــه نیاز به آگهی مجدد باشــد، در همین روزنامه چاپ و مدت آن 

ده روز می باشد.
م.الف 181

آگهی افراز

حسن حیدری - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رزن
تاریخ انتشار: 1399/10/24

آگهی حصر وراثت

م.الف 352

خانم اختر قاســم پور آرپه دره ئی دارای شناســنامه شماره 3992231372 
به شــرح دادخواســت به کالســه 113/9900914 از این حوزه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین رضایی 
به شناســنامه شــماره 8852 در تاریخ 99/09/03 در اقامتگاه دائمی خود 
بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 
 1- محمدرضا رضایی به شــماره شناســنامه 4020401616 پســر متوفی

2- اختر قاســم پور آرپه دره ئی به شماره شناسنامه 3992231372 همسر 
دائمی متوفی 3- سمانه رضایی به شماره شناسنامه 4020199272 دختر 
متوفی 4- آرزو رضایی به شــماره شناسنامه 4020005338 دختر متوفی 
5- نرگس رضایی به شــماره شناسنامه 67 دختر متوفی 6- نسرین رضایی 
به شماره شناسنامه 1 دختر متوفی و غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشــد، از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 113 شورای حل اختالف کبودراهنگ

یونسی عطوف - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهار
تاریخ انتشار: 99/10/24

به موجب پرونده اجرایی کالســه فوق ششــدانگ یک دستگاه خودرو سواری سیستم 
پراید سایپا به شماره انتظامی ایران 18 - 725 ط 75 متعلق به محمد هماپوریان که 
برابر گزارش مورخه 1399/07/05 کارشناس رسمی دادگستری مشخصات و وضعیت 
ظاهری و فنی آن عبارت اســت از خودرو پراید سیستم سایپا مدل 1392 رنگ سفید 
روغنی شــماره موتور 134819737 شماره شاســی 1339022 وضعیت ظاهری آن  
تمام ارکان و اجزاء  آن ظاهراً سالم و بی عیب به نظر می رسد، 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  می باشد که طبق نظر کارشناس رسمی 
ارزش پایه آن به مبلغ )620.000.000 ریال( می باشــد که از ســاعت 9 الی 12 روز 
دوشــنبه مورخه 99/11/15 در اداره ثبت اسناد و امالک بهار واقع در شهرستان بهار، 
 بلوار آیت اله بهاری، انتهای خیابان فروردین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلــغ 620.000.000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته 
می شــود و کلیه هزینه  های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیمعشر و حق مزایده 
نقداً 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.

آگهی مزایده خودرو )پرونده اجرایی 9800207(

م.الف 483

آقای عربعلی ســرخوش با ارائه 2 برگ استشــهادیه محلــی مصدق به مهر 
دفترخانــه یک اســدآباد همدان مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت 
دفترچه ای ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکهزار و دویست وپنجاه وپنج 
مترمربع و نیم به شــماره پالک ثبتی 474 فرعی مجزی شــده از پالک 48 
اصلی واقع در شهرســتان اسدآباد، روستای مزرعبید، بخش شش همدان که 
به نام مالک ذیل ثبت 23115 صفحه 4 دفتر 147 سابقه ثبت دارد به علت 
جابه جایی مفقود گردیده تقاضای المثنی نموده لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدینوســیله آگهی می شــود تا هر کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد، 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.
م.الف 439

آگهی فقدان سند مالکیت

کامران متقی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/24         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/09

برابر رأی شــماره 1399/1210 مورخه 1399/09/29 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
آیت اهلل غالمی فرزند محمدعلی به شــماره شناســنامه 4378 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 219/18 مترمربع در پالک شماره 
121 فرعی از 1832 اصلی واقع در اسدآباد،  بلوار جانبازان، 20 متری امام حسین 
علیه السالم خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای محمد قهرمانی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 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.

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

با ما همراه باشیدم.الف 420

24 دی 1399    شـــماره 4712 چهارشـــنبه   

استان4

یکی از 10 نسخه  برتر نهج البالغه 
در موزه وقف همدان

قدمت 764 ساله نسخه  نهج الباغه موزه وقف همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: موزه وقف اســــتان همدان 
بــــا بیش از یک هــــزار قطعه اثــــر بی نظیر مربوط بــــه دوران 
مختلف در طبقــــه زیرین بقعه امامــــزاده عبداهلل همدان 
یکی از کم نظیرترین موزه های وقف کشور به شمار می آید 
که یکی از 10 نسخه  برتر نهج البالغه در جهان نیز در اختیار 

موزه وقف همدان است.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدی مســــؤول مجموعه موزه 
وقف اســــتان همــــدان و نویســــنده کتاب »خانــــه اربابی 
بهاءالملک« می گوید: هدف از راه اندازی این موزه بازتاب 
پیشــــینه نیکوکاری در اســــتان همدان اســــت. خســــرو 
محمدی بیان کــــرد: موزه وقف همدان یکــــی از موزه های 
، ترتیب  چهارگانه وقف کشــــور است که به لحاظ غنای آثار
و دســــته بندی و مطالعات انجام شــــده بهتریــــن موزه به 

شمار می رود.
وی افزود: باید اطالعاتی از پیشینه وقف و تاریخچه وقف و 
اوقاف در همدان داشته باشیم تا بدانیم این آثار حاصل 
تولید چه فرهنگی اســــت و در طول چه بــــازه زمانی به این 

دوران رسیده است.
ود: می شــــود گفــــت قدیمی ترین وقفی که  محمدی افز
در همــــدان انجام شــــده توســــط خواجه رشــــیدالدین 
که در دوره ایلخانی و حدود  فضل اهلل همدانی اســــت 
قــــرن هفتــــم هجری قمــــری این وقــــف انجام شــــده و 
رگ ترین وقفنامه جهان به شــــمار  وز وقفنامه آن بز امــــر
و میراث جهانــــی به نام ربع رشــــیدی به  می آ یــــد که جــــز
ثبت رســــیده اســــت. وی بیان کرد: شاخص ترین اثری 

کــــه در ایــــن مجموعه داریم بــــه لحاظ قدمت »نســــخه 
برمی گردد  ایلخانــــی  دوره  بــــه  کــــه  اســــت  نهج البالغه« 
هجری   675 سال  در  قدمت  ســــال   764 با  نسخه  این 
نوشــــته شده اســــت. نســــخه ای فوق العاده که سالم 
وز جای خوشــــحالی و خوشــــبختی  تــــا به امر آن  ماندن 
و 10 نســــخه برتــــر نهج البالغه در جهان  دارد. این اثر جز

است.
وی ادامــــه داد: طبــــق بررســــی های صورت گرفتــــه این اثر 
توسط حســــن ابن اسماعیل در مشــــهد مقدس نوشته 
شــــده و یک نســــخه فوق العاده بــــا خط نســــخ و خطوط 
( اســــت کــــه به این لحــــاظ یکی از  شــــنگرف )خطوط قرمز
نســــخه های ملی به شــــمار می آید و هفته گذشته این اثر 

ثبت ملی شد.
محمدی بیــــان کــــرد: از دیگر نســــخه های خطــــی در این 
لغ بیگ« الغ بیگ پسر تیمور مربوط 

ُ
مجموعه نسخه »زیج ا

به دوره صفوی اســــت، نسخه ای بســــیار ارزشمند در کنار 
« دیوان نظیری که  دو جلــــد از کتاب »تاریخ حبیب الســــیر
یکی از نســــخه های فوق العاده ماســــت و دیــــوان »تحفه 
العراقیــــن خاقانی« که ایــــن کتاب نیز با کاغذ زرافشــــان و 
جلد تیماج چرمی تهیه شده و یکی از بهترین نسخه های 

ما به شمار می آید.
وی دربــــاره قالی هــــای موزه نیــــز گفت: از جملــــه آنها قالی 
بافت نهاوند دارای نقوش بسیار پرکار و زیبا و نقشه های 
وحشی بومی است، این اثر اهمیت بافته ها را در نقش ها 
و اهدا به امامزاده ها و مســــاجد نشان می دهد که از بقعه 

امامزاده عیســــی ابن احمد همدان به اینجا منتقل شده 
اســــت. یک قالی بســــیار فوق العاده هم در کنار دو تخت 
قالی بافت ترکمن باز هم از بقعه امامزاده محســــن به این 

موزه انتقال داده شده است.
وی مجموعه ســــکه های دوره ساســــانی کــــه 1500 تا 1800 
ســــال قدمت دارند و توســــط یک زائر نــــذر امامزاده جعفر 
نهاوند شــــده  اســــت و نقاشــــی های بی نظیر این موزه را از 
دیگر اشــــیا با ارزش برشمرد و گفت: ســــه نقاشی در این 
موزه وجــــود دارد که یکی مربوط به تصویر »اعتمادالدوله« 
روی بوم پارچه ای است و یک قرن قدمت دارد و در نوبت 

ثبت ملی است.
محمــــدی ادامــــه داد: یک نقاشــــی دیگر توســــط هنرمند 
ناشــــناخته روی بــــوم  فلزی پیاده شــــده اســــت و به ظاهر 
بازتاب دهنــــده صحنه ای از عاشوراســــت و به لحاظ بومی 
و وحشی بودن و اســــلوب خاصی که هنرمند در آن به کار 

برده برای ما قابل توجه است.
بــــه نقل از فارس، وی بــــه دو کتیبه به جامانده نیز اشــــاره 
« است  کرد و گفت: یکی »کتیبه وقفنامه مســــجد پیغمبر
و کتیبــــه دیگــــر »کتیبه بقعــــه امامزاده محســــن« مربوط 
به بهمن میرزا پســــر فتحعلی شــــاه اســــت که در همدان 

می زیسته و به لحاظ اینکه مردم روستای برفین یا برفجین  
در کنار امامزاده محســــن در حدود 200 سال پیش اقدام  
به مرمــــت گنبد امامــــزاده می کنند، بهمن میــــرزا تخفیف 
مالیاتی به آنها می دهد و این موضوع را در کتیبه ای منقور 

و مکتوب کرده است.
وی در پایان گفت: از مسؤوالن می خواهیم مجموعه های 
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 استان های کشور نیز تسری دهیم.

 توجه به لباس اقوام ایرانی مطالبه پژوهشگران
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: فعاالن و پژوهشــــگران 
حوزه لباس اقوام می گویند رســــانه ها صدای ما شوند تا 

برسد. دولت  گوش  به  مطالباتمان 
ایرانی  اقــــوام  پوشــــش  بررســــی  هگمتانه،  گــــزارش  به 
متضمن این نکته اســــت که جدا از بافت فرهنگ ملی 
پوشش  نوع  و  شــــیوه  در  دیگری  مهم  عوامل  بومی،  و 
بــــه مثابــــه گونه ای از ســــبک زندگــــی مؤثــــر بوده اند و 
دوره های  و  شــــرایط  عوامــــل  این  تأثیــــر  تحــــت  لباس 
مختلــــف دگرگونــــی را تجربــــه کرده اســــت. بررســــی هر 
اســــت  جانبه  چند  مطالعه  نیازمند  عوامل  این  از  کدام 
چــــرا که هیچیــــک از آن هــــا مفهومی مجرد و مســــتقل 
نیســــتند و بــــا مؤلفه هــــای مختلــــف و متنــــوع دیگری 
پیونــــد دارنــــد. البتــــه مبحث مهــــم و اساســــی در نوع 
پوشــــش، شــــیوه دوخت، جنس پارچه هــــا و تزئینات 
پوشــــش ها  دیدنی  جاذبه های  قــــوم  هر  در  که  اســــت 
کرمانــــج، قزلباش،  که به پوشــــش  را می بینیــــم، زمانی 
، تــــرک، گیلک، بلــــوچ و… نگاه می کنیــــم تفاوت های  لر
وزه ایــــن نوع پوشــــش  گســــترده ای را می بینیــــم. امــــر
فرامــــوش   

ً
تقریبــــا و  می شــــود  اســــتفاده  کــــم  بســــیار 

کارشناسان، طراحان و  از  شده اند، به اعتقاد بســــیاری 
ود  متولیــــان حوزه مد و لباس بایــــد در این زمینه ها ور
پیــــدا کنند تا این نوع پوشــــش در جامعه احیا شــــود. 
امکانات،  نبــــود  زمینه،  ایــــن  در  دولت  بی توجهــــی  اما 
باعــــث  دولــــت  ســــوی  از  فعــــاالن  نشــــدن  حمایــــت 
وهشــــگران در حوزه  دلســــردی برخی از محققــــان و پژ
رکودی  در  اقوام  لباس های  اســــت.  شده  اقوام  لباس 
آن را  که تنها با حمایــــت دولتی می توان  به ســــر می برد 
وهشــــگران حــــوزه لباس اقوام  نجات داد. فعاالن و پژ
می گویند رســــانه ها صدای ما شــــوند تا مطالباتمان به 

برسد. دولت  گوش 
پروانــــه امیریان کارشــــناس حوزه پوشــــاک اقوام درباره 
لباس هــــای اقــــوام و مغفول مانــــدن آن اظهــــار کرد: با 
توجــــه بــــه اینکــــه لبــــاس اقــــوام در دوران طوالنی هیچ 
حرکت ثمربخشــــی در آن ایجاد نشــــده و بیشتر افرادی 
که در روستاها و شهرســــتان ها زندگی می کردند کم کم 
تغییرات  دســــت خوش  کردنــــد  مهاجــــرت  شــــهرها  به 
و تحوالت شــــده اســــت و نوع پوشــــش هم بــــه همان 
مناســــبات تغییر کرد و لباس اقوام در این میان بسیار 

شد. کمرنگ 
او در ادامه گفــــت: یکی از دالیل بهره نبــــردن از لباس 
اقوام این اســــت که اســــتفاده از الگوهای اصیل ایرانی 
در جامعــــه مدنظــــر نبــــوده و مبنا قــــرار نگرفته اســــت 
حتــــی هیچ کــــس نمی داند کــــه الگوهای اصیــــل ایرانی 
چه بوده اســــت. لباس تحــــت تأثیــــر دوران مختلف به 
بــــاز هم الگوی  که  نام )لباس هــــای ادوار تاریخی( بوده 
اصیل ایرانی داشــــته یا اقوام عشــــایر کــــوچ رو الگوهای 
خاص خودشــــان را داشــــتند که این الگو همیشه کمتر 
کرده اســــت، پس  دســــت خورده و خیلی جزئــــی تغییر 
چــــون اولویت ها و شــــناخت ها کم بــــوده و افرادی که 
در زمینه مــــد فعالیت می کردند بــــه دنبال لباس اقوام 

مانده اند. مسکوت  پوشش  نوع  این  نبوده 
این کارشــــناس حوزه پوشــــاک اقوام ادامه داد: با توجه 
، پویشــــی را به عنوان پیوند  به رخدادهای چند دهه اخیر
فرهنگ اقوام پارس راه اندازی کردم تا دغدغه پوشــــاک 
را با کندوکاو در ریشــــه ها بررســــی کنیم، زیــــرا هیچ  زمان 
این ریشــــه لباس های اقــــوام مدنظر نبــــوده، پایدار هم 
نشــــده است. مد ســــنتی که از سمت شــــرق به ارمغان 
آورده می شــــود و برای چنــــد صباحی در کنــــار الگوهای 
غربی ُمد می شــــود که معمواًل بعد از مدتی هم فراموش 
می شــــود. در نتیجــــه مــــا به صــــورت اصیل و ریشــــه ای 

نپرداختیم. کشورمان  اقوام  لباس 
امیریــــان در ادامه با توجــــه به تنوع لبــــاس اقوام گفت: 
به جــــرأت می توانم بگویم هیچ کشــــوری به اندازه ایران 
تنوع لباس اقــــوام ندارد ولی با این غنــــی بودن ما حتی 

لبــــاس ملی نداریــــم. کشــــورهای دیگر را بررســــی کنیم 
می بینیم که لباس ملی و مخصوص خودشــــان را دارند 
اما مــــا حتی بــــرای رفتن بــــه المپیک یا فســــتیوال های 
جهانی هر ســــال تازه بایــــد تصمیم بگیریــــم، طراحان را 
بســــیج کنیم تا پوششــــی را طراحی کننــــد و برای همان 
آن پوشــــش  کاربــــرد دارد و ســــال های بعد  ســــال هم 
فراموش می شــــوند. زیرا هیچ ِالمان اصیل ایرانی در آن 
به کار نرفته اســــت بلکه یک فرم تهیــــه می کنند و هیچ 

آن ندارد. نماد ایرانی در 
این کارشــــناس حــــوزه لباس اقــــوام اظهار کــــرد: حوزه 
لباس اقوام از دقیق ترین و جذاب ترین الگویی اســــت 
که هیــــچ الگویی بــــا الگوی لبــــاس اقــــوام ایرانی قابل 
کاربردی  ترین پوشش  رقابت نیســــت، این نوع لباس 
در طبیعت، نوع معیشــــت و زندگی ســــازگار اســــت و 
با زیبایــــی عجین شــــده اند و ما این هوشــــمندی را در 

می بینیم. اقوام  لباس  پوشش 
امیریــــان در مطــــرح نبــــودن لبــــاس اقوام میــــان مردم 
که با نماد های ســــنتی و به نام  گفت: اگر لباس هایــــی 
پوشــــش لباس اقــــوام در مغازه هــــا و مارکت ها وجود 
دارد و طرفدار ندارند به دلیل نبود طراحی هوشمندانه 

است.
او درباره ذائقه ســــازی حوزه مد و لبــــاس و به خصوص 
کــــه در این حوزه  کــــرد: افرادی  پوشــــش اقوام تصریح 
فعالیــــت دارند باید برای پیشــــرفت ایــــن حوزه تالش 
برگزار  ثمربخش  نمایشــــگاه های  و  جشــــنواره ها  کنند، 
تــــا در معرفی لباس هــــا موفق باشــــند ما در این  کنند 
از طریق  تــــا  کردیم  زیــــادی برگــــزار  حــــوزه پویش هــــای 
جشــــواره ها و نمایشــــگاه ها لباس های اقوام را معرفی 
کنیم حتــــی به فعاالنی که در این حــــوزه به عنوان طراح 
و تولیدکننده هســــتند باید آموزش داد که لباس های 
اقــــوام چه هســــتند و الگوهای ســــطح جهانــــی در این 
حــــوزه را مشــــخص کردیم امــــا واقعیت این اســــت که 
بســــترهای الزم در این حوزه را در اختیار نداریم و کاماًل 

است. بسته  دستمان 
گفت: دولــــت هیچ گونــــه حمایتــــی در زمینه  امیریــــان 
بــــا حضور  نــــدارد. البته  لباس اقــــوام ایرانی نداشــــته و 
خانم شــــفاپور در بنیاد ملی مد و لبــــاس نیازهای این 
حوزه شــــناخته شــــده و به آن پرداخت می شــــود اما باز 
هــــم این حرکت کوچک اســــت و باید در ســــطح ملی از 

کرد. حمایت  آن 
او اظهــــار کرد: مــــا هر چه قــــدر در حوزه پوشــــش اقوام 
زیــــرا استان به اســــتان،  کم اســــت،  باز هــــم  کنیــــم  کار 
است،  متفاوت  لباس ها  روستابه روســــتا   ، شهربه شهر
حتی مــــن چندین ســــال می شــــود کــــه در ایــــن حوزه 
فعالیــــت دارم هنــــوز نتوانســــته ام مجموعــــه ای کامل 
از لبــــاس اقــــوام تهیــــه کنم به حــــدی که تعــــدد در نوع 
پوشــــش زیــــاد و متنوع اســــت. حتی منابــــع و رفرنس 
معتبر نداریم، ما تازه شــــروع به مستندســــازی در حوزه 

کردیم. اقوام  لباس 
امیریــــان دربــــاره به روزرســــانی لبــــاس اقــــوام بــــا ذائقه 
امــــروزی مــــردم، تصریح کرد: قصد داشــــتیم کــــه برخی 
از لباس هــــای اقــــوام را به روزرســــانی کنیــــم و به عنوان 
طراحی امــــروز وارد بازار کنیم اما دیدیــــم اصاًل لباس ها 
را از لحاظ الگــــو و برش ها نمی توانیم دســــتکاری کنیم 
کنــــار هــــم بودنــــد و قابــــل تغییر  الگــــو هماننــــد پازل 
نبودنــــد، می شــــد ساده ســــازی کــــرد امــــا تغییــــر الگو 
امکان پذیــــر نبــــود به حــــدی که ایــــن الگوهــــا دقیق و 
کارها زمان بر اســــت  ظرفیت طراحی شــــدند. تمام این 
و نیروهــــای متخصــــص می خواهد که مــــا در این حوزه 
ضعیف عمــــل کردیم. می بینیم که بهترین و قوی ترین 
می کنند  استفاده  ایرانی  ِالمان های  از  اروپایی  برندهای 
درحالی کــــه ما از این امر غافل هســــتیم و نتوانســــتیم 

کنیم. عمل  موفق  به خوبی 
به عنوان  کســــانی  امیدوارم  کــــرد:  اظهار  ادامه  در  او 

مالی  حمایت  را  مــــا  حــــوزه  این  در  متخصص  متولــــی 
ایــــن  در  درســــت  راه  بتوانیــــم  تــــا  کننــــد  معنــــوی  و 
اقوام  لباس هــــای  زمینــــه  در  مــــا  کنیم.  پیــــدا  زمینــــه 
مالی  لحــــاظ  از  حتــــی  که  یــــم  کرده ا تدویــــن  را  کتابــــی 
زمینه  این  در  حمایتــــی  و  یم  ندار را  آن  چــــاپ  توانایی 
لبــــاس اقوام  بــــه عنــــوان فعاالن حــــوزه  نشــــده ایم. 
از بنیاد ملی  بــــه غیــــر  از دیگــــر دســــتگاه های دولتی 

جدی  ود  ور زمینــــه  این  در  یــــم  دار توقع  لباس  و  مــــد 
کنند. شــــما به عنوان  داشــــته باشــــند و ما را حمایت 
گوش مســــؤوالن و متولیان  بــــه  را  رســــانه صدای ما 

برسانید. دولتی 
، امیریــــان بــــه تأثیرگــــذاری برگــــزاری  بــــه نقــــل از مهــــر
 
ً
ایــــن زمینــــه قطعا گفــــت: جشــــنواره در  جشــــنواره ها 

ایجاد  مــــردم  میان  جرقه ای  باالخــــره  اســــت،  تأثیرگذار 

می شــــود که ببینند لباس های اقوام چه طرح و شکلی 
هســــتند یا مادران و مادربزرگان زمان های گذشته چه 
لباس هایی را انتخــــاب می کردند. ما باید برای آیندگان 
یادگار  بــــه  و  کنیم  شناســــایی  را  ِالمان هــــا  و  نشــــانه ها 
اگر  اقــــوام چه بوده اســــت  تا بداننــــد لباس  بگذاریــــم 
 به دســــت فراموشــــی سپرده 

ً
کاری نکنیم قطعا چنین 

می شود.

کمک ۸10 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مســــؤول امــــور مشــــارکت های مردمی مجمع خیرین ســــالمت 

همدان از مســــاعدت 810 میلیون ریالی به بیماران سخت درمان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حمید شــــاکری صفت دیروز از برگزاری دویســــت و شــــانزدهمین جلســــه 
شورای مددکاری و مشاوره مجمع خیرین ســــالمت همدان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با 

رعایت کامل شیوه نامه های بهداشــــتی برگزار و در آن پرونده 14 بیمار بررسی شد.
وی با اشــــاره به مســــاعدت بالعــــوض 452 میلیون ریالــــی مجمع خیرین ســــالمت همدان به 

بیمــــاران اضافه کرد: مبلغ 120 میلیون ریال وام قرض الحســــنه در اختیار بیماران قرار می گیرد.
مســــؤول امور مشــــارکت های مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین ســــالمت همدان با بیان 
اینکه 238 میلیون ریال از ســــایر مراکز برای این بیماران تخفیف گرفته شد خاطرنشان کرد: در 
این جلسه تصویب شــــد هفت بیمار زیرپوشش طرح »سخاوت« و ســــه بیمار نیز زیر پوشش 

گیرند. قرار  مهربانی«  »طرح 
وی با اشــــاره به اینکه در مجموع 810 میلیون ریال به بیماران ســــخت درمان مســــاعدت شــــد 

گفــــت: بیماران گــــروه هدف مجمع خیرین ســــالمت همــــدان بیماران ســــخت درمان مبتال به 
ســــرطان نیازمند بزرگسال، کودکان ناشــــنوا و کم شــــنوا، کودکان دارای بیماری قلبی، کودکان 
دارای اختالل رشــــد، کــــودکان دارای بیماری حاد چشــــمی و کودکان دارای شــــکاف لب و کام 

هستند. نیازمند 
شــــاکری صفت با بیان اینکه اقــــدام خیر در نزد خداوند منــــان بی اجر نخواهد مانــــد افزود: خیران 
می توانند کمک های خود را به مجمع خیرین سالمت بسپارند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

سهمیه گلخانه امسال 
همدان محقق شود

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: سرپرســــت فرمانداری 
همدان تحقق ســــهمیه 11 هکتاری توسعه گلخانه ای 
شهرستان در ســــال جاری را ضروری دانست و گفت: 
شهرســــتان همــــدان پیشــــرو در ســــطح زیرکشــــت 

گلخانه ای استان است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدعلــــی محمــــدی عصر 
دوشــــنبه در جلسه بررســــی مشــــکالت متقاضیان 
احداث گلخانه در شهرستان همدان با اشاره به پیشرو 
بودن شهرســــتان همدان در میزان سطح زیر کشت 
گلخانه ای اســــتان اظهار کرد: افزایش بهره وری، تغییر 
روش های سنتی با توجه به کاهش منابع آب و تولید 
محصوالت کشاورزی در همه فصول مورد نیاز از جمله 
دالیلی اســــت که توســــعه کشــــت های گلخانه ای در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی بــــا بیان اینکه در اجــــرای طرح ها بایــــد آینده نگری 
داشته باشیم تأکید کرد: متناسب با پیشرفت های به 
دست آمده و متداول در دنیا باید از سامانه های نوین 

آبیاری و کشاورزی بهره ببریم.
سرپرست فرمانداری همدان تحقق سهمیه 11 هکتاری 
توسعه گلخانه ای شهرستان در سال جاری را ضروری 
دانســــت و افزود: سال گذشــــته نیز سهمیه توسعه 
کشت گلخانه ای شهرستان 11 هکتار بوده که تحقق 

2.1 هکتار جای تأسف دارد.
وی بــــا قدردانــــی از عملکرد شــــعب منتخــــب بانک 
کشــــاورزی در این راســــتا اضافه کــــرد: عملکرد بانک 
کشاورزی به عنوان بانک تخصصی در این زمینه بسیار 
مهم و مؤثر است که باید با در نظر گرفتن زمان محدود 
و نزدیک شــــدن به پایان سال درخواست متقاضیان 

تسهیالت کشت گلخانه ای سریع تر انجام شود.
محمدی با بررســــی وضعیت پرونده های متقاضیان 
تســــهیالت گلخانه ای گفت: جهاد کشاورزی ضمن 
ارتباط با متقاضیــــان با پیگیری ویژه نســــبت به رفع 
مشــــکالت و تســــریع در فرایندهای پیش روی آنها 

اقدام کند.
در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت کشت 
گلخانــــه ای شهرســــتان همــــدان افزایش نرخ ســــود 
تسهیالت بانکی، تخصیص مجوز آب و افزایش برآورد 
هزینه های تأسیس مهمترین مشکالت متقاضیان 

احداث گلخانه عنوان شد.
همچنین در این جلسه با بررسی موردی پرونده های 
متقاضیان تأســــیس گلخانه در شهرســــتان همدان 
هماهنگی الزم به منظور رفع مشکالت وثیقه بانکی، 
، تخصیص سهمیه آب و دیگر مشکالت  انشعاب گاز

با مدیران ذیربط به عمل آمد.
گفتنی اســــت هــــم اکنــــون شهرســــتان همــــدان با 
برخــــورداری از 25 درصد کشــــت گلخانه اســــتان رتبه 

نخست سطح زیر کشت گلخانه ای را در استان دارد.

دانشجویان غیرایرانی 
زبان فارسی بیاموزند

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون بین الملل و امور 
دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسالمی بر یادگیری 

زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی تأکید کرد.
به گــــزارش هگمتانــــه، عالءالدین بروجــــردی معاون 
بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد 
اسالمی در جمع دانشــــگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی 
قم، با اشــــاره به سالگرد شــــهادت سردار سپهبد حاج 
قاسم ســــلیمانی، گفت: مکتب حاج قاسم سلیمانی 
می تواند برای کسانی که از کشورهای مختلف مهمان 

ما هستند، الگو باشد.
وی اظهار کرد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که 
افرادی که از خارج کشور برای تحصیل در دانشگاه آزاد 
اسالمی دعوت می شــــوند، هنگامی که به کشور خود 
بازمی گردند، ســــفیر جمهوری اســــالمی ایــــران و مبلغ 

علمی، فرهنگی و رفتاری کشورمان باشند.
بروجردی گفت: دانشجویان غیرایرانی در طول دوران 
تحصیل در کشــــورمان می توانند یک کارگزار باشند و 
این عملی نخواهد شد مگر آنکه به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که مجموعه تجربیــــات الزم با برگزاری وبینارهای 
مختلف به مســــؤوالن منتقل شــــود. همچنین الزم 
است یک همسان سازی صورت بگیرد تا بتوانیم این 

تأثیرگذاری را داشته باشیم.
وی با تأکید بر سطح علمی دانش آموختگان غیرایرانی 
تصریح کــــرد: خروجی علمی دانــــش آموختگان اتباع 
خارجی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا به عنوان 
مثال هنگامی دانشــــگاه علوم پزشــــکی قم می تواند 
پرآوازه و تأثیرگذار باشد که پزشکان با سوادی را تربیت 

کند.
معــــاون بین الملــــل و امــــور دانشــــجویان غیرایرانی 
دانشــــگاه آزاد اسالمی با اشــــاره به تأکید شورای عالی 
انقــــالب فرهنگی مبنی بر اینکه تدریــــس باید به زبان 
فارسی باشــــد، افزود: هدف این است، افرادی که برای 
تحصیل وارد جمهوری اسالمی ایران می شوند، بعد از 
، زبان فارسی را بیاموزند  چندین سال حضور در کشور
تا منویــــات و تأکیدات رهبر انقالب کــــه فرمودند زبان 
فارسی باید تبدیل به زبان علم شود، جایگاه خود را پیدا 

کند و محقق شود.
وی افزود: پیشنهاد شــــده یادگیری زبان فارسی برای 
دانشــــجویان غیرایرانی به صورتی باشــــد کــــه در طول 
دوران تحصیــــل در کشــــور جمهوری اســــالمی ایران 
بــــا گذراندن چند واحد درســــی بتوانند زبان فارســــی را 

بیاموزند.
،بروجردی تأکید کرد: باید به این موضوع  به نقل از مهر
توجه کرد که افرادی که در کشــــور تربیت می شوند به 
لحاظ رفتاری مبلغ جمهوری اســــالمی ایران و به لحاظ 

علمی نیز در سطح باالیی باشند.

خبــر
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5 ایران و جهان

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 اولین بار مورد تست قرار گرفته بودند، تزریق شد.
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز و بعد از گذشــــت 14 روز از آغاز تســــت انســــانی واکسن ایرانی "کوو 
ایران برکت"، با توجه به عدم بــــروز هرگونه عوارض دارویی و عالئم بیماری و صدور مجوزهای الزم از 
ســــوی کمیته عالی نظارت بر واکســــن، دومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب 

اول آغاز شد.

علی  امــــام)ره(،  فرمان  اجرایی  ســــتاد  رئیس  زنــــد  فر  ، مخبر طیبه  شــــامل  داوطلب  ســــه  این 
ارشــــد ســــتاد اجرایــــی فرمان امام)ره( می شــــوند  از مدیران  عســــگری و حمیدرضــــا خلیلی 
9 دی امســــال در مراســــمی با حضــــور محمد مخبر رئیس ســــتاد اجرایــــی فرمان حضرت  که 
یر بهداشــــت، ســــورنا ســــتاری معــــاون علمی و فناوری ریاســــت  امام)ره(، ســــعید نمکی وز
ویی ســــتاد اجرایی در هتل ارم، تســــت انســــانی واکســــن بر  جمهــــوری و مدیران بخش دار

شد. آغاز  آنان  وی  ر

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

اثربخشی واکسن شود.

انعکاس
اولین تصاویر از »ناوبندر مکران« اولین و بزرگترین ناوبندر خاورمیانه

ناو بندر »مکران« و ناو موشک انداز »زره« 
به نیروی دریایی ارتش ملحق می شوند

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: طی مراســــمی با حضور 
مقامــــات کشــــوری و لشــــکری ناو بنــــدر مکــــران و ناو 
موشک انداز زره به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق 

می شوند.
به گــــزارش هگمتانه، صبــــح چهارشــــنبه و در اولین روز 
، طی مراسمی ناوبندر مکران و ناو  رزمایش دریایی اقتدار
موشک انداز زره با حضور سردار سرلشکر باقری رئیس 
ســــتادکل نیروهای مســــلح و امیر سرلشــــکر موسوی 
فرمانده کل ارتش به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران)نداجا( ملحق می شوند.
ناوبندر مکران، بزرگترین شناور نظامی کشور است که 
با تالش متخصصان مجموعه کارخانجات نیروی دریایی 

راهبردی ارتش به یکی از بزرگترین ناوبندر های بالگردبر 
تبدیل شــــده تا پشــــتیبانی از ناوگروه های ایــــن نیرو در 
آب های 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 نداجــــا امکان 
حراســــت از آبهای تحت حاکمیت جمهوری اســــالمی 

ایران را فراهم می آورد.
همچنین روز گذشــــته تعدادی از یگان های شــــناوری 
نیــــروی دریایی ارتــــش در محدوده ی آب هــــای دریای 
عمان و شــــمال اقیانــــوس هند برای اجــــرای رزمایش 

اقتدار دریایی گسترش یافتند.

با رأی نمایندگان؛

وزیر علوم از مجلس کارت زرد گرفت
هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهان: نماینــــدگان مجلس 
توضیحات وزیر علوم، تحقیقــــات و فناوری درباره عدم 
افزایــــش حقوق کارکنــــان این وزارتخانــــه را قانع کننده 

ندانستند و به وی کارت زرد دادند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در جلســــه علنی روز گذشــــته 
مجلس شــــورای اســــالمی ســــوال رحمت اهلل نوروزی 
نماینــــده مردم علی آبــــاد از منصور غالمــــی وزیر علوم، 
تحقیقــــات و فنــــاوری درباره علــــت عــــدم افزایش 50 
درصــــدی حقوق و مزایای کارکنــــان وزارت علوم و مراکز 

وابسته به این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

، پس از اســــتماع توضیحات وزیر علوم،  به نقل از مهر
آباد در مجلس شــــورای اســــالمی  نماینده مردم علی 
اظهــــار کرد کــــه از توضیحــــات وزیر علوم قانع نشــــده 

است.
بــــر این اســــاس، توضیحات وزیــــر علــــوم، تحقیقات و 
فنــــاوری پیرامون ســــوال مذکــــور بــــه رأی نمایندگان 
مجلس گذاشته شــــد و وکالی ملت با 69 رأی موافق، 
146 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده 
حاضر در جلســــه علنی توضیحات غالمی را قانع کننده 

ندانستند و به وی کارت زرد دادند.

ح کرد: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطر

احتمال ورود به موج چهارم شیوع ویروس کرونا
با عادی انگاری

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: ســــخنگوی وزارت 
بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی تأکید کــــرد: باید 
همیشــــه خطر ویروس هــــای جهــــش یافتــــه را در نظر 
بگیریم برای اینکه به هر حال ممکن است موج چهارمی 

داشته باشیم و نباید عادی انگاری شود.
دکتــــر سیماســــادات الری روز ســــه شــــنبه در حاشــــیه 
بازدیــــد از مرکــــز 16 ســــاعته بیمارســــتان امــــام علی)ع( 
بجنورد در جمع خبرنگاران در پاســــخ به این ســــوال که 
آیا بازگشــــایی های صورت گرفته ســــبب عادی انگاری 
نمی شود؟ گفت: بازگشایی ها 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 
مخالــــف هســــتیم و محدودیت تــــردد در ایــــن مناطق 

همچنان از ساعت 9 شب تا 4 صبح برقرار است.
وی در ارتباط با ویروس جهش یافته کرونای انگلیســــی 
نیز بیان کرد: ویروس کرونا تاکنون جهش هایی داشته 
است که یکی از این جهش ها در انگلستان بوده است 
و تاکنــــون ابتالی چهار تا پنج نفر به این ویروس جهش 

یافته در کشور تأیید شده است.
دکتــــر الری افــــزود: امــــا باالخــــره بیماری های تنفســــی، 
بیماری هایی هســــتند که به همه جا سرایت می کنند و 
باید بتوانیم با رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی از 

ابتال به آن ها پیشگیری کنیم.
وی در ادامــــه بــــا اشــــاره بــــه اجرای طرح شــــهید قاســــم 
ســــلیمانی در اســــتان ها اظهارکــــرد: این طــــرح از آذرماه 
امســــال آغاز شده است و در اســــتان ها برای اجرای این 

طرح هماهنگی های خوبی بین سپاه، بسیج، هالل احمر 
و دانشگاه های علوم پزشکی برقرار شده که یکی از آن ها 

استان خراسان شمالی بوده است.
وی افــــزود: بــــا این طرح در پی شناســــایی فعــــال افراد 
کرونامثبــــت هســــتیم و پس از آن به کمــــک تیم های 
خود بــــه ازای هر فــــرد مبتــــال، 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 
، بــــر رفتار آنان  می کنیــــم و در مدت متعــــارف مورد نیاز
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 
تســــت های 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 می رود، 
مردم واکسینه می شوند 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 

خانواده ها مطالبه گر بحث سالمتی خود باشند.

ویژه خواری 1۸0 هزار میلیارد تومانی دالالن فوالد در سال جاری
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس گفت: قیمت شــــمش در داخل 102 
دالر گران تر از نرخ جهانی در بازار است حال این که برای 

تولید آن انرژی یارانه ای داده می شود.
به گزارش هگمتانه، رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح 
توســــعه و تولید پایدار زنجیــــره فوالد بــــا رویکرد اصالح 
سیاســــت های تنظیم بــــازار در موافقت بــــا کلیات این 
طرح اظهار کرد: سال گذشته دولت در بازار فوالد نظارت 
داشت، اما متأســــفانه 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 اســــالمی ادامه داد: بدین شــــکل که در هفت 
ماهه اول سال رانتی بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان 
به جیب دالالن و واسطه گران رفت فقط در یک نمونه 
در 17 میلیون تن شمش، 85 هزار میلیارد تومان گران  

فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
وی ادامه داد: قیمت شمش در داخل 102 دالر گران تر 
از نرخ جهانی در بازار اســــت حــــال این که برای تولید آن 
انرژی یارانه ای داده می شود. 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.

مشاور رهبر انقاب در امور بین الملل:

یکا می خواهد به برجام برگردد اگر آمر
یم هاست شرطش برداشتن تحر

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رهبر انقالب اســــالمی در 
سخنرانی تلویزیونی در سالروز قیام 19 دی درباره احتمال 
بازگشــــت آمریکا بــــه برجام فرمودند: »بحــــث می کنند که 
آمریکا برگردد به برجام یــــا برنگردد. ما هیچ اصراری نداریم، 
هیــــچ عجله ای نداریــــم که آمریکا بــــه برجام برگــــردد؛ اصاًل 
مســــئله  ی ما این نیســــت که آمریــــکا به برجــــام برگردد یا 
برنگردد. آنچه مطالبه ی منطقی مــــا و مطالبه ی عقالنی ما 
است، رفع تحریم ها اســــت؛ تحریم ها باید برداشته بشود. 
ت ایران است؛ چه آمریکا، چه 

ّ
این حّق غصب شــــده ی مل

ــــت ایــــران را اداء کنند. اگر 
ّ

اروپــــا وظیفــــه دارند این حّق مل
تحریم ها برداشته شــــد، خب آن برگشت آمریکا به برجام 
معنایی خواهد داشــــت، اّما اگر چنانچه تحریم ها برداشته 
نشد، برگشــــت آمریکا به برجام ممکن است حّتی به ضرر 
ما تمام بشــــود؛ به نفع ما که نیست، ]بلکه[ به ضرر ما هم 

ممکن است باشد.«
پایــــگاه اطالع رســــانی KHAMENEI.IR برای بررســــی ابعاد 
مختلف این مسئله، گفت وگویی با دکتر علی اکبر والیتی، 
مشــــاور رهبر انقالب در امــــور بین الملــــل و عضو مجمع 
تشــــخیص مصلحت نظام انجام داده است. بخش هایی 

از این گفتگو را بخوانید:

 چــــرا غربی هــــا موظف انــــد همــــه  تحریم هــــا علیه   �
ملت ایران را بردارند؟ و چرا برچیده شــــدن تحریم ها 
بــــر بازگشــــت آمریــــکا بــــه برجــــام اولویــــت دارد؟ در 
صحبت هــــای رهبر انقــــاب این نکتــــه خیلی پررنگ 
بود و ایشان تأکید داشتند که تحریم ها باید برچیده 
شود و این امر بر بازگشــــت آمریکا به برجام اولویت 

دارد.
مّطلع هســــتید که آمریکایی ها در این مســــئله پیشــــتاز 
بودند و به ما پیشــــنهاد دادند اگر فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای تان را محدود کنید، ما هم تحریم ها را برمی داریم. 
ما در همان مهلتی که مقرر بود و با 1+5 تعهد کرده بودیم، 
ایــــن کار را انجام دادیــــم و هیچ تأخیری هم نداشــــتیم؛ اّما 

در طــــرف مقابــــل آمریکایی ها به صــــورت مقطعی بعضی 
کوتاهــــی  از تحریم هــــا را برمی داشــــتند و در فاصله هــــای 
تمدیــــد می کردند؛ یعنی از اّول بنای این را داشــــتند که کار 
موقتی انجام بدهند که اگر یک مرتبه قطع کردند، موجب 

شگفتی و تعجب نشود.
دولــــت قبلی آمریکا که رفت و دولت بعــــدی آمد، اصاًل به 
این تعهد پایبند نبود. ببینید هر دولتی که در آمریکا روی 
کار باشد اگر تعهدی بکند، برای دولت های بعدی الزام آور 
است. این طور نیست که هر دولتی تعهد خاص خودش 
را داشــــته باشــــد. بنابراین ما تعهدات را انجام دادیم، ولی 
آن ها بد عهدی کردند و طبیعی اســــت که اگر می خواهند 

برگردند باید تحریم هایی که تعهد داشتند را بردارند.
نکته ی مهم و تأســــف آور این است که ســــه کشور دیگر 
غربی؛ یعنی فرانســــه، آلمــــان و انگلیس کــــه نمایندگان 
آمریــــکا  اتحادیــــه ی اروپــــا هســــتند هــــم در متابعــــت از 
محدودیت های زیــــادی را برای ما تحمیل کردند و به نوعی 
تحریم غیرمستقیم هم داشتند؛ ولی از بین 1 +5، روسیه و 
چین تا آنجایی که توانستند کمک کردند و به تعهدشان 
عمــــل نمودند. وقتی یک چنین ســــابقه ی ســــوء از طرف 
آمریکایــــی در انجام تعهداتشــــان دارند، ما حــــق داریم که 
بدبین باشــــیم و اگر باز هــــم برگردند و مذاکرات را از ســــر 
بگیرنــــد، در حالــــی که تعهــــدات قبلــــی را انجــــام ندادند، 

به هیچ وجه، قابل قبول نیست.
بنابرایــــن هرچه زودتــــر این تحریم باید برداشــــته شــــود، 
به عــــالوه این که مــــا از قبل هم خســــارت دیدیــــم و باید 
خسارت های ما را تأمین کنند چرا که بی جهت و به صورت 
غیرقانونــــی تحریــــم کردنــــد و ما خســــارت های زیــــادی را 

متحمل شدیم.

 آیا بازگشــــت آمریــــکا به برجــــام فایــــده ای خواهد   �
داشــــت؟ به نظر شما اگر برنگردد، ضرر بیشتری برای 

ملت ایران متصور است؟
ما هیچ اصــــرار و عجلــــه ای نداریم کــــه آمریکا برگــــردد؛  اّما 

اگر می خواهد برگردد شــــرایطی دارد کــــه مهم ترینش این 
اســــت که تحریم هــــا را بــــردارد و معلوم بشــــود که دولت 
جدید به تعهدات برجام پایبند اســــت؛ یعنی اعالم کند و 
رئیس جمهور آمریکا هم متعهد شود. در نوبت اّول مقرر 
بود که آقای اوباما رئیس جمهور وقت تعهد بدهد و شرط 
رهبر معّظم انقالب هم این بــــود که رئیس جمهور آمریکا 
 نتواند کتمان کند. البته گفتند 

ً
مکتوب بنویســــد که بعدا

قول شــــفاهی ما کافی اســــت و رهبر معّظم انقالب هم به 
این راضی نبودند و متأسفانه قول شفاهی شد و بعد هم 

به قول شفاهی شان عمل نکردند.
لــــذا اگر آمریــــکا بخواهد به برجــــام برگردد، بایــــد تحریم ها 
را پایان دهــــد و البته ما اصــــراری نداریم به این برگشــــت، 
می خواهــــد برگــــردد، می خواهد برنگردد. اگــــر می خواهند 
برگردند باید شــــرایط مــــورد نظر که شــــرایط کاماًل معقولی 
اســــت را انجــــام بدهنــــد و کوتاهی های گذشــــته را جبران 
کننــــد. کوتاهی هــــای گذشــــته هــــم این بــــود کــــه نه  تنها 
تحریم هــــا را برنداشــــتند، بلکه تحریم هــــا را  اضافه کردند و 
این خالف تعهدی است که انجام دادند. لذا به طرف های 
مقابل حق بدهند که به تعهد آمریکایی ها شــــک کنند و 
بعد هــــم کارهایی کــــه رئیس جمهور یا دولــــت در آمریکا 
انجام می دهد یا در هر کشــــور دیگری، دولت بعدی ملزم 

است که تعهدات قبلی را انجام بدهد.

 جناب عالی به عنوان مشــــاور رهبر انقاب در امور   �
بین الملل، نقشه  راه جمهوری اسامی در مورد ادامه  
برجام چگونه می بینید؟ ادامه  این مســــیر را چگونه 

باید طی کنیم؟
هــــر دولتی که عضو ان.پی.تی باشــــد، حــــق دارد از مزایای 
صلح آمیز هسته ای اســــتفاده کند. صنعت هسته ای یک 
 به پانصد رشته ی صنعتی و 

ً
صنعت مادر اســــت و حدودا

علمی مرتبط است. هیچ کشوری نمی تواند در عصر حاضر 
خودش را از استفاده ی صلح آمیز انرژی اتمی محروم کند. 
دیر یا زود ســــوخت های فسیلی تمام می شــــود و ما برای 
تولیــــد بــــرق و انرژی و بــــرای پیشــــبرد کارهــــای صنعتی و 
علمی مان نیاز به استفاده از ظرفیت های هسته ای داریم. 
اگر قرار باشد جمهوری اسالمی ایران در این زمینه خودکفا 
نباشد، آن وقت تحت فشار دارندگان انرژی هسته ای قرار 
 زیر بار این موضوع نمی رود 

ً
می گیــــرد. البته ایران هم حتما

و با اســــتقاللش مغایرت دارد. دیگران نشان دادند که به 
 نیاز داریم که از 

ً
تعهداتشــــان پایبند نیســــتند، لذا ما حتما

مزایای صلح آمیز هسته ای استفاده کنیم.
اّمــــا بــــا تعهدی کــــه در برجــــام کردیــــم، مــــدت کوتاهی 
فعالیت هایمان محدود خواهد بود، ولی از ســــال 2025 
به بعــــد ایــــن محدودیت ها برداشــــته می شــــود و ما با 
تعهــــدی که داریم به  لحاظ شــــرعی و بین المللی که رهبر 
معّظم انقالب فرمودند ســــالح هســــته ای حرام اســــت، 
آن هر نوع کاربردی از ســــالح هســــته ای برای ما  منهای 
مباح اســــت و الزم اســــت و ان شــــاءاهلل انجام خواهیم 
داد. مــــا هیچ وقت از صنعت هســــته ای جــــدا نخواهیم 

کرد. نخواهیم  محروم  را  خودمان  و  شد 

تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گران فروشـــی!
اخیرا  جهــــان:  و  ایــــران  گروه  هگمتانــــه، 
موادغذایی  بنکــــداران  اتحادیه  دبیرکل 
تهران از گرانفروشــــی 50 تــــا 100 درصدی 
روغــــن مایع در بازار خبر داده اســــت اما 
آمار منتشــــر شــــده از سوی  جدیدترین 
نشــــان  تجارت  و  صنعت،  معدن  وزارت 
می دهــــد که در 9 ماهه ســــال جــــاری، از 
تولید  صنعتی،  منتخــــب  کاالی   27 بین 
19 کاال نســــبت به مدت مشــــابه ســــال 
قبل بیــــن 1.2 تــــا 408.4 درصد افزایش 
یافتــــه و مانند ماه های اخیر بیشــــترین 
کاهــــش تولید مربوط به روغن ســــاخته 

شده نباتی بوده است.
به گزارش هگمتانه، بر اســــاس این آمار 
در 9 ماهه سال جاری بیشترین افزایش 

تولیــــد، مربوط بــــه الیاف اکریلیک اســــت که بــــا 408.4 
درصد رشد، تولید آن به 3800 تن رسیده است. کمترین 
افزایــــش تولید نیز مربــــوط به انواع پایپــــوش و کفش با 
1.2 درصد افزایــــش تولید بوده اســــت. همچنین الیاف 
الیاف مصنوعی  از مهم تریــــن و پرمصرف ترین  اکریلیک 
کــــه در تهیه فرش ماشــــینی، پتو، لباس های زمســــتانی، 

کشباف های ضخیم استفاده می شود.
بعــــد از الیاف اکریلیک، بیشــــترین افزایش تولید مربوط 
بــــه ماشــــین لباسشــــویی و انــــواع تلویزیون اســــت که 
تولیدشــــان بــــا 59.1 و 57.6 درصد در 9 ماهه امســــال 
بــــه ترتیب به 769 هــــزار و 400 دســــتگاه و 901 هزار و 500 
دســــتگاه رســــیده و تولید ایــــن دو محصــــول در مدت 
مشــــابه سال گذشــــته 483 هزار و 600 دســــتگاه و 572 

هزار و 200 دستگاه بوده است.

انواع لوازم خانگی؛ رتبه دوم افزایش تولید  �
تولید یخچــــال و فریزر نیز در این مدت بــــا افزایش 28.5 
درصدی از یک میلیون و 155 هزار دستگاه در 9 ماهه اول 
سال گذشته به یک بیش از میلیون و 484 هزار دستگاه 
در مدت مشابه سال جاری رســــیده است. البته با وجود 
افزایش چشــــمگیر تولید لوازم خانگی در ســــال جاری، در 
بازار شــــاهد کاهش قیمت نیســــتیم و اواخر شهریور ماه 
مدیرکل صنایــــع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که 

برخی آمارها نشان می دهد 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 کرده اند.
با این حــــال اخیــــرا مدیرکل دفتــــر صنایع بــــرق، فلزی و 
لوازم خانگــــی وزارت صنعــــت، معدن و تجــــارت در یک 
برنامه تلویزیونی وعــــده داده بود که با عرضه اختصاصی 
ورق هــــای فوالدی بــــه تولیدکننــــدگان لــــوازم خانگی در 

، قیمت لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد. کشور
کمباین، انواع ســــواری و وانت کاالهایی هســــتند که در 
این مدت بیش از 20 درصد افزایش تولید داشــــته اند و 
تولید آن ها با 39.5، 18.8 و 18.5 درصد افزایش نسبت 
به 9 ماهه اول سال قبل به 434 دستگاه کمباین، 625 
هزار و 300 دســــتگاه ســــواری و 60 هزار و 983 دســــتگاه 
وانت رســــیده اســــت. همچنین تولید داروی انسانی که 
در بیشــــتر ماه های سال گذشــــته نسبت به سال 1397 
بین 20 تا 30 درصد افزایش داشت، در 9 ماهه اول سال 
جــــاری فقط 1.8 درصــــد افزایش داشــــته و از 35 میلیارد 
و 800 میلیــــون عدد در در 9 ماهه اول ســــال قبل به 36 
میلیارد و 400 میلیون عدد در مدت مشــــابه سال جاری 

رسیده است.

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟  �
تولیــــد 9 کاال نیز در مدت یاد شــــده کاهشــــی و همانند 

دو ماه گذشته بیشــــترین کاهش تولید 
مربــــوط به روغــــن ســــاخته شــــده نباتی 
بوده کــــه 26.5 درصد کاهــــش از حدود 
یــــک میلیون و 448 هزار تــــن در 9 ماهه 
اول ســــال گذشــــته به یک میلیون و 63 
هزار تن در مدت مشــــابه امسال رسیده 
مدت  در  تولید  کاهش  کمترین  اســــت. 
یاد شــــده نیز مربوط به انــــواع کاغذ بوده 
کمتر شــــده  3.2 درصــــد  آن  کــــه تولیــــد 

است.
به نقل از ایســــنا، اواخر شــــهریورماه بود 
فروشــــگاه ها  در  جامد  روغــــن  عرضه  که 
کم شــــد و قیمت آن نیــــز افزایش یافت. 
کمتر از یــــک ماه بعد نیز روغــــن مایع در 
بــــازار کمیاب شــــد به طوری کــــه این کاال 
یا در مغازه هــــا و فروشــــگاه های بزرگ نبود یا بــــه هر نفر 
تنها یــــک روغن فروخته می شــــد. اگــــر چه بنــــا بر وعده 
مســــؤوالن مربوطه قرار بــــود از هفته گذشــــته روغن در 
بازار توزیع و مشــــکل این کاالی پرمصرف حل شود، اما 
به نظر می رســــد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد 
هنــــوز به طــــور کامل عملیاتی نشــــده اســــت. در همین 
کاالهای  از فروش اجباری  گزارش هایی  راســــتا همچنان 
دیگر برای عرضه روغن منتشــــر می شــــود؛ به این معنی 
که برخــــی فروشــــگاه ها به شــــرطی روغن را به مشــــتری 
می فروشــــند که کاالهــــای مدنظر فروشــــگاه را خریداری 
کنــــد. اخیرا هم دبیــــرکل اتحادیه بنکــــداران موادغذایی 
تهران از گرانفروشی 50 تا 100 درصدی روغن مایع در بازار 

خبر داده است.
و  آبــــی  کولــــر  چــــرم،  تولیــــد  مــــدت  ایــــن  در  همچنیــــن 
الکتروموتور با کاهش 14.6، 8.8 و 10.9 درصدی مواجه 
شده اســــت، به طوری که تولید چرم در 9 ماهه اول سال 
1398 و 1399 به ترتیب 34 میلیون و 200 هزار فوت مربع 
و 29 میلیون و 200 هزار فوت مربع بوده است. همچنین 
تولید کولــــر آبی از 826 هزار دســــتگاه در هشــــت ماهه 
اول ســــال 1398 به 786 هــــزار و 100 دســــتگاه در مدت 
آمارهای جدید  مشابه ســــال جاری رسیده اســــت. البته 
گزارش های منتشــــر شده قبلی  در مواردی اختالفاتی با 
آمــــاری واحدهای  داشــــت که علت آن افزایــــش جامعه 

منتخب عنوان شده است.

دولت یازدهم و دوازدهم 
حجم نقدینگی را 6.5 برابر کرد

حجم نقدینگی در پایان آذر امسال به بیش از 3100 
هزار میلیارد تومان رسید که 6.5 برابر رقم نقدینگی 

در پایان دولت دهم بود.
به گزارش میزان، گفتنی است حسن روحانی منتقد 
اصلی رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم بود!

شرط دریافت یارانه  معیشتی 
چیست؟

سخنگوی طرح معیشــــتی کرونا گفت: اولین شرط 
این است که افراد باید یارانه بنزین را دریافت کنند. 
دومین شرط نداشــــتن درآمد ثابت است. سومین 
شــــرط بیمه پرداز نبودن افراد اســــت؛ نوع بیمه هم 
فرقی نمی کند. شرط چهارم وضعیت شاخص بانکی 
اســــت؛ یعنی وضعیت واریزی و تراکنش های خرید 

افراد از سال 95 تا شش ماه اول 99.

بیانیه 190 نفر از نمایندگان 
مجلس در حمایت از 

غنی سازی 20 درصدی اورانیوم
190 نفــــر از نمایندگان مجلس شــــورای اســــالمی در 
بیانیه ای از غنی ســــازی 20 درصدی 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 می شود تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات 
مدیرعامل بازداشتی این پتروشیمی است.

دستور ساخت صد ها واحد 
مسکونی جدید در کرانه 

باختری پیش از روی کار آمدن 
بایدن

بنیامین نتانیاهو، نخســــت وزیر رژیم صهیونیستی 
قصد دارد پیش از مراســــم ادای سوگند جو بایدن، 
رئیس جمهــــور آمریــــکا در روز بیســــتم ژانویه )اول 
بهمن(، طرح غیرقانونی ساخت 800 واحد 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 انســــتیتو پاســــتور 

منعقد کرده است.
واکســــن کوبایی یک نوع واکســــن نوترکیب است، 
مرحله اول و دوم مطالعه این واکسن در کوبا انجام 
شــــده برای مرحله ســــوم با انتقال فنــــاوری به ایران 

می آید.
کوبایی هــــا حاضر شــــده اند انتقال فنــــاوری بدهند 
و تولیــــد انبوه در ایــــران انجام شــــود، کوبایی ها این 

موضوع را قبول کردند.

تاش شبانه روزی جهادگران 
برای ساخت مرحله دوم 

کارخانه تولید واکسن کرونا
حجــــت اهلل نیکی ملکــــی رئیس مرکز اطالع رســــانی 
ســــتاد اجرایی فرمــــان حضرت امــــام)ره( با انتشــــار 
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 بــــرداری از مرحلــــه دوم، ظرفیــــت کارخانه به 

12میلیون ُدز در ماه می رسد.

نماینده عراقی:

 آمریکا صدها میلیارد دالر 
به عراق خسارت زد

کاطع الرکابی گفت: میزان ضرری که اشــــغال آمریکا 
به عــــراق وارد کــــرده، بیــــش از صدها میلیــــارد دالر 

است.
تیرانــــدازی  در  اشــــغالگر  ســــربازان  حماقت هــــای 
به ســــمت خودروهــــا، مغازه هــــا و ســــاختمان های 

غیرنظامی بود که باعث قربانی شدن افراد می شد.

رزمایش موشکی نیروی 
دریایی ارتش در کنارک 

برگزار می شود
رزمایش موشــــکی نیروی دریایــــی ارتش جمهوری 
اســــالمی ایران در ســــواحل کنارک و آب های دریای 

عمان برگزار می  شود.
این رزمایش دو روزه با پشتیبانی نیروهای دیگر ارتش 

و بهره گیری از همه تجهیزات نظامی برگزار می شود.
در این رزمایش، ناو بندر مکران و ناو موشــــک انداز 
زره به تجهیزات نیــــروی دریایی ارتش ملحق خواهد 

شد.

اخبار کوتاه
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برگزاری مسابقه دوستانه 
مینی گلف

هگمتانــــه، گروه ورزش: مســــابقه دوســــتانه مینی 
گلف بــــا شــــعار رعایت الگــــوی مصــــرف گاز برگزار 

گردید.
روز گذشــــته مســــابقه دوســــتانه مینی گلف برگزار 

گردید.
علــــی فیاض مســــؤول کمیتــــه مینی گلــــف هیأت 
گلف همدان گفت: این مســــابقه بــــا حضور تعداد 
قابل توجهی از ورزشــــکاران و عالقمندان به رشته 
مینی گلف در سایت تخصصی مینی گلف همدان 
واقع در مجموعه ورزشــــی ســــردار شــــهید علیرضا 
کامــــل شــــیوه نامه های  بــــا رعایــــت  شمســــی پور 
بهداشــــتی و با شــــعار صرفه جویی و رعایت الگوی 

مصرف گاز برگزار شد.
وی تصریح کرد: بانوان شــــرکت کننده در مسابقه 
مذکور به طور انفرادی و به روش استروک پلی در 9 

میدان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
فیــــاض ادامــــه داد: حتی برودت نســــبی هــــوا نیز 
مهیج  و  جذاب  رویدادی  برگزاری  مانع  نتوانســــت 
بســــیار  فضایــــی  در  کننــــدگان  شــــرکت  و  باشــــد 
صمیمــــی و با انگیــــزه فــــراوان با یکدیگــــر رقابت 

کردند.
فیاض خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت سخت 
کیاندخت عظیمی، ســــارا الماســــی  گیــــر  و نفــــس 
و فاطمــــه طهراندوســــت هریــــک تنها بــــا اختالف 
عناوین  توانســــتند  دیگری  به  نســــبت  امتیاز  یک 

نخست تا سوم را از آن خود کنند.
گفتنــــی اســــت الهام ســــهاکی به عنــــوان داور این 
مســــابقه بــــا قضاوتی قاطــــع و بی نقــــص، عملکرد 

خوبی از خود به نمایش گذاشت.

اتفاق عجیب در انتخابات 
فدراسیون فوتبال
3 نفر با 6 حق رأی!

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: 3 نفــــر از اعضــــای مجمع 
فدراســــیون فوتبال در انتخابات پیش رو مجموعا 
دارای 6 حق رأی هستند؛ اتفاقی که در نوع خود کم 

سابقه و شاید بی سابقه باشد.
مجمع انتخاباتی فدراســــیون فوتبال دهم اســــفند 
به منظــــور انتخاب رئیس و اعضای هیأت رئیســــه 
تفاوت  شــــد.  خواهد  تشــــکیل  فدراســــیون  ایــــن 
گذشــــته در افزایش  بــــا مجامــــع  مجمع پیــــش رو 
تعداد نفرات از 75 به 89 نفر است که رقابت میان 
آرای  نامزدها را افزایــــش می دهد و فرد پیــــروز باید 

بیشتری را نسبت به گذشته به دست آورد.
آنچه تصور می شــــود، فقط 84  با این حال برخالف 
نفر در این مجمع حضور خواهند داشــــت؛ یعنی 5 
نفر کمتر از آنچه در اساســــنامه پیش بینی شده اما 
آرای کمتری  این موضوع به این معنی نیســــت که 

در داخل صندوق رأی انداخته خواهد شد!
در واقع در مجمع پیش رو ســــه نفــــر دارای دو حق 
رأی هســــتند که این موضوع یک برتــــری دو برابری 
در قیاس با ســــایر اعضای مجمع است که همگی 

از یک حق رأی برخوردار هستند.
ایــــن ســــه نفــــر مدیرعامــــل پــــارس جنوبــــی جم، 
مدیرعامــــل مس رفســــنجان و مدیرعامل ســــایپا 
هستند که می توانند دهم اسفند در رأی گیری، دو 
برگه را به عنوان آرای خود داخل صندوق بیندازند. 

اما این اتفاق چطور ممکن است؟
طبق اساسنامه، ســــایپا به عنوان یکی از تیم های 
لیــــگ برتر مردان و همینطور یکــــی از دو تیم لیگ 
برتر فوتســــال بانوان، مس رفســــنجان به عنوان 
یکی از تیم های لیگ برتر دســــته یــــک و لیگ برتر 
فوتســــال بانوان و پــــارس جنوبی بــــه عنوان یکی 
از تیم هــــای لیگ برتــــر مردان و لیگ برتــــر فوتبال 
ساحلی مردان، هر یک دارای دو حق رای هستند. 
در نهایــــت بهــــرام رضاییــــان )مدیرعامــــل پارس 
جنوبــــی(، مجیــــد زین الدینــــی )مدیرعامــــل مس 
رفسنجان( و مهرداد ســــراجی )مدیرعامل سایپا( 
از دو حــــق رای در انتخابــــات پیــــش رو برخــــوردار 

بود. خواهند 
معیار دعــــوت از اعضــــای مجمع از میــــان تیم ها و 
باشگاه های ورزشــــی، آخرین فصل به اتمام رسیده 
اســــت. در نتیجــــه در مجمــــع پیش رو، لیــــگ برتر 
نوزدهم برای تیم های فوتبــــال و همینطور فصول 
گذشته برای ســــایر رشته ها محاسبه می شود که بر 
این اساس برخی از تیم های ســــقوط کرده به لیگ 
یک ماننــــد پارس جنوبــــی، جزو ســــهمیه تیم های 

لیگ برتر محاسبه شده اند.

ترکیــــب ۸9 نفره اعضای مجمع فدراســــیون   �
ح است: فوتبال به این شر

، لیگ دســــته یک  38 باشــــگاه فوتبــــال )لیگ برتر
لیگ دســــته دو(، فوتســــال و فوتبال ســــاحلی در 
بخــــش بانــــوان و آقایــــان، 32 هیــــأت فوتبــــال، 4 
نماینــــده از بخش فوتبال فدراســــیون های ورزش 
دانش آمــــوزی، دانشــــگاهی، کارگــــری و نیروهــــای 
مســــلح، کاپیتان های اصلی یــــا دوم کلیه تیم های 
فوتبــــال  و  فوتســــال  فوتبــــال،  بزرگســــاالن  ملــــی 
ســــاحلی شــــامل 6 نفر )آقایان و بانوان( به عنوان 
ملــــی  تیم هــــای   ســــرمربیان  بازیکنــــان،  نماینــــده 
بزرگســــاالن فوتبال، فوتســــال و فوتبال ســــاحلی 
شــــامل 6 نفر )آقایــــان و بانوان(، برتریــــن داور آقا و 
، یک  خانــــم در رنکینگ داوران ایران شــــامل 2 نفر

فوتبال. باشگاه های  اتحادیه  نماینده 

خبــر

بسکتبال پرافتخار اسدآباد
به دنبال حامی مالی

هگمتانــــه، گروه ورزش: سرپرســــت اداره ورزش و جوانان 
شهرســــتان اســــدآباد با بیان اینکــــه نبود حامــــی مالی از 
مهمترین مشکالت تیم بسکتبال اسدآباد است، گفت: 
تیم بســــکتبال اســــدآباد به عنوان تنها نماینده اســــتان 
همدان در لیگ دســــته یک کشــــور حضور دارد و این امر 

افتخار بزرگی محسوب می شود.
علی جمور اظهار کرد: استعدادها و ظرفیت های زیادی در 
ورزش شهرستان وجود دارد و برای شکوفایی هیأت های 
ورزشی، تیم داری و باشگاه داری ملزم به جذب حامی مالی 
هســــتند این درحالیســــت که حمایت مالــــی از تیم های 
ورزشی شهرســــتان ضعیف اســــت و امیدواریم شرایطی 
پیش آید که بخش خصوصی تیم های ورزشی به ویژه تیم 

بسکتبال را حمایت کرده و تیم داری کنند.
وی با اشــــاره به اینکه ورزش یکی از شــــاخص های رشد و 
بالندگی هر جامعه اســــت و تیم های ورزشــــی به حمایت 
مادی و معنــــوی نیاز دارند، تصریح کرد: بــــا توجه به اینکه 
تیم بســــکتبال اســــدآباد به عنوان تنها نماینده اســــتان 
در لیگ دســــته یک بوده، نیاز به حمایت مسؤوالن برای 

درخشان ماندن دارد.
جمور در ادامه خاطرنشان کرد: تیم بسکتبال شهرستان 
اول  دور  در  همــــدان  اســــتان  نمایندگــــی  بــــه  اســــدآباد 
مســــابقات لیگ دســــته اول کارنامه خوبی از خود بر جای 

گذاشــــت و این نشــــان داد شهرســــتان اســــدآباد از نظر 
بازیکن و اســــتعداد در شــــرایط خوبی قرار دارد و مشکل 
بــــزرگ نبود حامی مالی اســــت تا بتوانیم این تیــــم را از نظر 

مالی حمایت کنیم.
وی اضافه کرد: توسعه ورزشی شهرستان اسدآباد فراتر از 
اداره ورزش شهرســــتان اسدآباد است و این اداره با توجه 
به کمبــــود منابع محدود، ناچیز و قطــــره چکانی نمی تواند 
این تیــــم را به تنهایی حمایت کند و ایــــن موضوع با ورود 
و هم افزایــــی خیرین و حامیان مالی ورزشــــی در سراســــر 

استان حل و فصل خواهد شد.

وجــــود موتورخانه های ســــنتی در اماکن ورزشــــی،  �
دغدغه هدررفت انرژی

سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد در بخش دیگری 
مطرح کرد: تمامی اماکن و ســــالن های ورزشی شهرستان 
بــــرای گرمایــــش محیط خود بــــه موتورخانه ســــنتی مجهز 
هستند که این موتورخانه ها موجب هدررفت انرژی بوده 

و این امر به دغدغه ای برای این اداره تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سامانه های گرمایش تابشی 
گرمایش ســــالن های ورزشــــی به جای موتورخانه ها  برای 
یکی از بهترین راهکارها در مدیریت مصرف ســــوخت به 
شمار می رود که در این راستا تجهیز سالن های ورزشی به 

این ســــامانه ضمن توجیه اقتصادی، از هدررفت انرژی نیز 
جلوگیری می کند.

جمور بــــا بیان اینکه هزینه تجهیــــزات موتورخانه افزون بر 
500 میلیــــون و تجهیزات ســــامانه های گرمایش تابشــــی 
افزون بــــر 50 میلیون تومان اســــت، تصریح کــــرد: یکی از 
راهکارها برای تجهیز اماکن و ســــالن های ورزشی موجود 
شهرستان به ســــامانه گرمایشی تابشی فروش تجهیزات 

موتورخانه ســــنتی اماکن ورزشــــی و هزینه درآمد حاصل از 
آن برای تغییر سامانه گرمایشــــی به سامانه تابشی است 
البتــــه فروش موتورخانــــه تابع مقررات خــــاص بوده که در 
صورت موافقت، تحول عظیمی در مدیریت ســــوخت در 

شهرستان اتفاق خواهد افتاد.
وی در پایــــان با اشــــاره بــــه مشــــترکین اماکن ورزشــــی و 
برخی  کرد:  خاطرنشان  شهرســــتان  ورزشی  مجموعه های 

از اماکن ورزشــــی شهرســــتان با یک اشــــتراک نسبت به 
گرمایش اماکن خود اقدام می کنند که میزان مصرف این 
اماکن به تفکیک مشخص نیست که با نصب کنتورهای 
داخلی و یــــا فرعی و اســــتفاده اماکن از این نــــوع کنتورها 
توســــط شــــرکت گاز میزان مصرف هر مشترک مشخص 
شده و با این راهکار انرژی ســــوخت اماکن ورزشی خود را 

مدیریت خواهند کرد.

ع کردند داوران جوان مایری تمرینات داوری خود را شرو
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: داوران جوان با سرپرســــتی و مربیگــــری ذهبی مربــــی و داور ملی فوتبال 

تمرینات خود را در چمن ورزشگاه 5000 نفری شهید روحیان آغاز کردند.
بــــه همت هیأت فوتبال شهرســــتان مالیر و همــــکاری اداره ورزش و جوانــــان و کمیته داوران این 
هیأت کالس آموزشــــی و تمرینی داوران جوان مالیری در چمن ورزشگاه 5000 نفری شهید روحیان 

آغاز شد.

ذهبی مربی و داور ملی مالیری که از مدرســــین حاذق و شایســــته فدراســــیون فوتبال کشــــور نیز 
می باشد استادی و مربیگری این دوره آموزشی را برعهده دارد.

تعداد هشــــت نفر از ورزشــــکاران جوان و عالقمند به داوری فوتبال در این دوره آموزشــــی شرکت 
کردند و زیر نظر اســــتاد و مربی با اخالق خود ذهبی به فراگیری آموزشــــهای الزم و تمرینات هوازی و 
کششــــی و در نهایت حــــرکات داوران و کمک داوران پرداختند تا در آینــــده بتوانند با افزایش توان 

بدنی و علمی خــــود در میادین ملی و فراملی با قضاوت های خوب و عادالنه نام و آوازه دیار ســــردار 
مهربانی ها را پر آوازه کنند.

ســــپهری 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 شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا 

ویروس را الزامی دانست.

قرعه کشی مرحله اول جام حذفی انجام شد

انصراف شهرداری همدان
هگمتانه، گروه ورزش: مراســــم قرعه کشــــی مرحله اول 
( فصل 1400- آزادســــازی خرمشــــهر جام حذفی )یادواره 

1399 برگزار شد.
مراســــم قرعــــه کشــــی مرحله اول جــــام حذفی بــــا حضور 
مشاور  بهروان  غالمرضا  مسابقات،  مدیر  مهدی  سهیل 
ســــازمان لیــــگ، امیر حســــین روشــــنک مســــؤول جام 
حذفی، مهرداد شفیعی مســــؤول لیگ دو، امیر حسین 
فراهانــــی و احســــان خــــداوردی از کمیته مســــابقات به 

صورت برخط و غیر حضوری برگزار شد.
ســــهیل مهدی در ابتدای مراســــم اعالم کرد: جام حذفی 
جام حادثه هاست و 25 نماینده اســــتانی در این مرحله 
حضور دارند و در مســــابقات جام حذفی نیز تســــت های 

کرونا از تیم ها انجام خواهد شد.
امیر حســــین روشــــنک مسؤول مســــابقات جام حذفی 
نیز اعالم کرد: تیم های حاضر در این مســــابقات باید یک 
ودیعه 10 میلیــــون تومانی ارایه کنند. در این مســــابقات 
تیم هــــا 5 تعویــــض دارند کــــه در صورت رفتــــن به وقت 

اضافه تعویض ششم هم انجام خواهد شد.

بر اســــاس قرعه کشــــی تیم ها حریفان خود را شناختند 
که در مرحله مقدماتی ســــه مســــابقه به شــــرح زیر انجام 

می شود )نام تیم های میزبان اول آمده است(.
زاگرس نشینان بختیاری - شهدای دوکوهه اندیمشک

پیام خراسان جنوبی - ابوذر کنگان
برنده این دو مســــابقه در مرحله اول بــــا یکدیگر رقابت 

کرد. خواهند 
هیات فوتبال بانه - فوالد هرمزگان )برنده این مســــابقه 
با تیم شهرداری انزلی که در مرحله اول با قرعه استراحت 

روبرو شد بازی خواهد کرد.(
مســــابقات مرحلــــه مقدماتــــی در روزهــــای 30 دی و اول 

بهمن برگزار می شود.
مرحله اول )مســــابقات ایــــن مرحلــــه 5 و 6 بهمن برگزار 

می شود.(
آباد اردبیل- پدیده ملکشاهی میعاد پارس 

آذربایجان - ابوذر باشت آژند  ستارگان 
آذربایجان سرخپوشان ساری - کانیاوا اشنویه 

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
مســــابقات مرحله دوم با حضور تیم هــــای صعود کرده از 
مرحله اول و تیم های لیگ دسته دوم در روزهای 18 و 19 

بهمن برگزار می شود.
مسابقات مرحله ســــوم با حضور تیم های صعود کرده از 
مرحلــــه قبل و 18 تیم لیگ یک در روزهای 6 و 7 اســــفند 

برگزار می شود.
مســــابقات مرحله چهارم که مرحله یک ســــی و دوم جام 
حذفی است با حضور تیم های لیگ برتری در روزهای 20 

و 21 اسفند 99 برگزار می شود.
تیم پاس برای حضور در جــــام حذفی اعالم آمادگی کرده 

است.
تیم شهرداری همدان نیز انصراف خود را تقدیم سازمان 

لیگ کرد.

برنده ها و بازنده های شهرآورد 94 چه کسانی بودند؟

هگمتانــــه، گروه ورزش: شــــهرآورد 94 برنده نداشــــت اما 
در دل همین مســــابقه جــــذاب، برنده هــــا و بازنده هایی 

خودنمایی کردند.
شــــهرآورد نود و چهــــارم هم برگزار شــــد و در بایگانی تاریخ 
جای گرفت. دیداری هیجان انگیز و پرافت و خیز که چهار 
گل داشــــت و در نهایت تیمــــی به عنوان برنــــده 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 
خوشــــحال زمین بازی را ترک کرد. اما در دل همین جدال 
بدون برنده، بازنده ها و برنده هایی هم نمایان شــــدند. در 

این گزارش به این 2 دسته خواهیم پرداخت:

برنده های شهرآورد: �
ارســــالن مطهری: زننده اولین گل بازی در ثانیه 67 یکی از 
برنده ها بود. ارســــالن در سه شهرآوردی که بازی کرده سه 
. حــــاال زننده دومین  گل زده و یک پنالتی سرنوشت ســــاز
گل ســــریع این بازی تاریخی هم هســــت. او بــــا اعتماد به 
نفس فــــراوان و تعصب زیاد در زمین حاضر شــــد و بعد از 

پایان مسابقه محبوب تر از قبل به خانه برگشت.
مهدی عبدی: فشار بسیار زیادی را تحمل می کرد اما یک 
بار دیگر در یک بازی مهم موفق شد توانایی باال و ظرفیت 
فراوانــــش را بــــه رخ بکشــــد. عبدی بــــرای دومیــــن بار در 
شــــهرآورد گلزنی کرد و این گل به زیبایی هر چه تمام تر به 
بار نشســــت. او روی گل دوم هم مؤثر بود و می توانست 
یک پــــاس گل هــــم بدهــــد امــــا نوراللهی قدر پاســــش را 

ندانست.
مهدی قایدی: کم کم به ســــتاره اســــتقالل در شهرآوردها 
تبدیل می شــــود. برای دومین بار گل زد و برای ســــومین 

بازی متوالی روی گل های استقالل در این دیدار حساس 
تأثیر مســــتقیم داشــــت. او این بار در لحظات اخر موفق 
شد در نقش فرشــــته نجات ظاهر شــــود و با عبور از چند 

بازیکن پرسپولیس، گلی به یادماندنی به ثمر برساند.
احســــان پهلوان: با اســــتناد به داده های متریکا بهترین 
بازیکن شــــهرآورد 94 بود. بازیکنی کم حاشیه و کم حرف 
که 2 پاس گل داد و به خوبی در 45 دقیقه دوم رول اصلی 
بازگشت پرســــپولیس را بازی کرد. پهلوان توپ از دست 
نمی دهــــد و در تمــــام حمالت، ابتــــکار عمل را به دســــت 
می گیرد و به نوعی حکم بشــــار رســــن در سمت چپ خط 

میانی را بازی می کند.
رضا کرمانشــــاهی: با وجود همه حرف و حدیث های قبل، 
حیــــن و بعد از بازی قضــــاوت خوب و آبرومنــــدی را از رضا 
کرمانشــــاهی دیدیم. در 2 صحنه بحــــث برانگیز این دیدار 
هم بیشتر کارشناسان همان نظری را دادند که او در زمین 
اتخاذ کرده بود. کرمانشــــاهی در اولین تجربه شــــهرآوردی 

خود به همراه کوبلش سربلند بیرون آمدند.
ســــید جالل حســــینی: با وجود سن و ســــال باالیش یک 
بار دیگر توانایی خود را نشــــان داد. او بیشتر از هر بازیکن 
دیگری در نبردهای تن به تن برنده بود تا نفر اول شهرآورد 
از این حیث باشد. سید جالل حســــینی هیچ اشتباهی را 
مرتکب نشــــد و گل های خورده پرسپولیس هم ارتباطی 
به او نداشــــت. شــــماره چهار سرخپوشــــان تهرانی حتی تا 
آســــتانه دفع توپ مهدی قایدی هم رفت اما نتوانســــت 

بازی خوبش را تکمیل کند.

بازنده های شهرآورد: �
محمود فکری: کم کم میزان انتقادات از او کاســــته شــــده 

بود اما دوباره پس از شــــهرآورد این انتقادات اوج گرفت. 
تیم فکری در بیشــــتر دقایق بازی ابتکار عمل را به حریف 
داده بود و تعویض بین نیمه ای که انجام داد و تغییری که 
در نفرات به وجود آمد، همه چیز را به ســــود پرســــپولیس 
کرد. نباید پاس گل فرشــــید اسماعیلِی تعویضی را نادیده 
بگیریم اما فکری شاید با اســــتفاده از نبوغ بازیکنانش در 
انجام حــــرکات فردی و همچنین بی دقتی بازیکنان حریف 
بود که به یک امتیاز از اولین شهرآوردی که در آن سرمربی 

بود، دست پیدا کرد.
محمد نــــادری: یاغی شــــهرآورد نود و چهــــارم کم فروغ تر از 
حد انتظار بود. او به یک باره بعــــد از مدت ها مصدومیت 
به ترکیب اصلی آمد تا در برابر تیم ســــابقش با استفاده از 
انگیزه های فراوانش بدرخشــــد اما در عمل کاری نکرد جز 
یک اشــــتباه مهم روی گل اول حریف و ســــپس تعویض 
شدنش. شاید بازی دادن به نادرِی ناآماده از ابتدا تصمیم 

اشتباهی بود.
احمــــد نوراللهی: بازنــــده بزرگ این مســــابقه بــــود. احمد 
نوراللهی روز به روز بیشــــتر در مظان اتهام پرسپولیسی ها 
قرار می گیرد. شــــماره هشــــت محجوب و متعصبی که با 
درخشــــش در لباس همین تیم به لباس تیم ملی رسید 
اما مدتی اســــت که از دوران اوج خود فاصله گرفته است. 
استیون جرارد پرسپولیســــی ها در فینال لیگ قهرمانان 
یــــک پنالتــــی داد و حــــاال 2 موقعیت مســــلم گلزنــــی را در 
شــــهرآورد از دســــت داد تا تیمش به جای رسیدن به برد 

چهار بر یک، به تساوی 2 بر 2 قناعت کند.
کمال کامیابی نیا: مدتی اســــت که جایــــگاه ثابت خود در 
ترکیــــب پرســــپولیس را در خطــــر می بینــــد و در این بازی 
حساس اشــــتباهی نابخشــــودنی را در همان دقیقه اول 
مرتکب شد تا اســــتقالل به گل برسد. کمال در نیمه دوم 
فرصت جبران داشت اما در موقعیت بسیار خوب ترجیح 
داد پاس بدهد و پاســــش به بازیکن هم دسته نرسید. او 

هم یکی از بازنده های این مسابقه بود.
عارف غالمی: اشتباهات فراوانی را در کنار مرادمند داشت 
تا یکی از کابوس وارترین شب های فوتبالی اش را پشت سر 
بگذارد. غالمی چندین بار توســــط عبدی و دیگر بازیکنان 
پرســــپولیس جا گذاشته شــــد و روی هر 2 گل مقصر بود. 
غالمی احتماال یکی از کســــانی اســــت که در بازی بعدی به 
روی نیمکت تبعید خواهد داشــــت. ســــکوهای ورزشگاه 
آزادی: چقــــدر جای هواداران در این بــــازی خالی بود. جدالی 
که چهار گل داشــــت و تنها هــــواداران روی ســــکوها را کم 
داشت. البته این ســــوال مطرح می شود که اگر تماشاگران 
در ورزشــــگاه حضور داشــــتند بازهم چنین بــــازی جذاب و 
بی پروایی را مشاهده می کردیم یا خیر اما هر چه که هست 

باید دعا کنیم شهرآورد 95، سکوهای خالی نداشته باشد.

محرومیت 4 ساله دونده نابینای همدان 
به خاطر دوپینگ

هگمتانه، گروه ورزش: در حالی که حمید اسالمی دلیل 
عدم حضور خود در مسابقات رکوردگیری دوومیدانی 
را آسیب دیدگی مچ پای راســــت مطرح می کند، کمیته 
بیــــن المللــــی پارالمپیــــک از محرومیت این ورزشــــکار 

نابینای ایرانی به دلیل دوپینگ خبر داده است.
در حالی که حمید اســــالمی دونــــده 1500 متر نابینایان 
در حال تمرین برای کسب ســــهمیه ورودی بازی های 
پارالمپیک توکیو در مرحله دوم رکوردگیری دوومیدانی 
بود، به یکباره انصراف خود را از حضور در این رقابت ها 

اعالم کرد.
وی 21 دی مــــاه دلیــــل اصلــــی انصراف خود را آســــیب 
دیدگی مچ پای راســــت اعــــالم کرده و گفته اســــت: به 
آسیب دیدگی پا، امکان انجام تمرینات حرفه ای  دلیل 
در دوی 1500 متر را نداشته و با تداوم این وضعیت، به 

این مسابقات نخواهم رسید.
انصراف این ورزشــــکار ایرانی که بــــه دلیل برخورداری از 
تجارب بین المللی و کســــب عناوینی چــــون قهرمانی 
بازی هــــای پاراآســــیایی جاکارتا، جزو شــــانس کســــب 

سهمیه ورودی بازی های پارالمپیک توکیو بود، هرچند 
با ابهامات و پرسش های زیادی مواجه شد، اما رئیس 
انجمن دوومیدانــــی نابینایان حاضر به موضع گیری در 

این خصوص و ارایه جزئیات نشد.
بررســــی دقیق این موضوع نشــــان می دهــــد که وبگاه 
کمیته بین المللی پارالمپیک از محرومیت اسالمی به 

دلیل دوپینگ خبر داده است.
اســــالمی به صراحــــت موضــــوع دوپینــــگ را رد کرده و 
آســــیب دیدگــــی را دلیل اصلی عــــدم حضــــور خود در 

مسابقات رکوردگیری عنوان کرده است.
پیگیری ها 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 بیــــن المللی 
پارالمپیک، حمید اســــالمی به مدت 4 سال از تاریخ 14 
اکتبر 2019 )98/7/22( تا 14 اکتبــــر 2023)1402/7/22( 

حق حضور در رویدادهای ورزشی را نخواهد داشت.

قرار گرفتن بام استان همدان در تویسرکان 
گردشگری ورزشی را رونق می دهد

هگمتانه، گروه ورزش: تویسرکان با برخورداری از اقلیم و 
جغرافیایی خاص و برخورداری از کوهستان های متعدد 
یکی از مســــتعدترین نقاط کشــــور برای توســــعه ورزش 
کوهنوردی اســــت امروز نیز با قرار گرفتن قله "کوبری" به 
عنوان بام اســــتان در این منطقه شــــاهد رونق این رشته 

خواهیم بود.
چند وقت پیــــش بود که یک خبرخوش کام ورزشــــکاران 
و کوهنــــوردان تویســــرکانی را شــــیرین کرد و فدراســــیون 
کوهنوردی کشــــور به طور رســــمی قلــــه "کوبــــری" واقع در 
شهرستان تویسرکان را با سه هزار و 586 متر ارتفاع به عنوان 
بام استان همدان معرفی کرد. قرار گرفتن بام استان همدان 
در شهرســــتان تویســــرکان می تواند مزیت های مهمی در 
توسعه صنعت گردشگری به ویژه گردشــــگری ورزشی و 

طبیعت برای این شهرستان به دنبال داشته باشد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تویســــرکان در گفت وگویی 
اظهار کرد: کوهنوردان حرفه ای سراسر کشور برای دریافت 
نشان ویژه "سیمرغ" از فدراسیون کوهنوردی کشور باید 
31 قله در اســــتان های مختلف کــــه بلندترین قله آنها به 
شــــمار می رود را فتح کنند که مرتفع ترین قله در اســــتان 

همدان قله "کوبری" در شهرستان تویسرکان است.
محســــن شایســــته افزود: قرار گرفتــــن قله "کوبــــری" در 
شهرستان تویسرکان باعث می شود هر ساله بین سه تا 
چهار هزار کوهنوردی که برای دریافت نشان ویژه سیمرغ 
و کوهنوردی و طبیعت گردی در این بخش به شهرستان 
تویســــرکان بیایند که موجب رونق بخشــــی گردشگری 

ورزشی و گردشگری طبیعت در این شهرستان می شود.

شایســــته از قرار گرفتن دو جــــان پناه در مســــیر صعود 
کنندگان به قله "کوبری" خبر داد و گفت: عالوه بر تفاهم 
نامه ای که با دانشگاه آزاد تویسرکان برای جا دادن بیش 
از 800 ورزشــــکار در خوابگاه این دانشگاه منعقد شده، با 
شهرداری ها و شوراهای شهر تویسرکان و سرکان و اداره 
میراث فرهنگی نیز هماهنگی و همکاری های الزم صورت 
گرفته اســــت. وی بیان کرد: همچنیــــن دو فعال بخش 
خصوصی آمادگی خود را برای ســــاخت خانه کوهنورد در 
ورودی شهر گردشگری سرکان به عنوان مسیر حرکت به 

سمت قله "کوبری" اعالم کرده اند.
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 

تابلوی تفسیر مسیر صعود هستیم.
شهرســــتان تویســــرکان عالوه بر برخورداری از طبیعتی 
مســــحور کننده و دلنشــــین و 221 اثر تاریخی، فرهنگی و 
جاذبه گردشــــگری به گواه کارشناســــان و صاحب نظران 
فدراســــیون کوهنوردی از موقعیت کوهستانی خاصی 
برای توســــعه ورش های کوهنوردی، صخره نوردی و دره 

نوردی بهره می برد.
به نقل از تسنیم، تاکنون با حضور چند گروه صخره نوردی 
از نقاط مختلف کشــــور در ارتفاعات تویسرکان، چندین 
مسیر صعود به صورت فنی و تخصصی هموار و باز شده و 
تویسرکان در سال های آینده و نه چندان دور می تواند به 
مقصد گردشگری مطلوبی برای عالقه مندان به طبیعت 

و عالقه مندان این رشته های ورزشی تبدیل شود.
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7 کوالنج محلـه 

هگمتانــــه، گــــروه محله مــــا : نیازهــــا و عملکرد مشــــترک 
گروه هــــای انســــانی را می توان یکــــی از مهم تریــــن عوامل 
شکل گیری محله های شهر به عنوان واحدهای اجتماعی 
و کالبدی شــــهرها دانســــت. در واقع می توان چنین گفت 
که حیات اجتماعی شهر به نوعی وابسته به محله های آن 
شــــهر بوده و مهم ترین عنصر شــــهری از گذشته های دور 

تاکنون را محالت شهر شامل می شدند.
شهر کهن همدان نیز دارای حداقل 85 محله در زمان های 
گذشته بوده است که تعدادی از این محالت تخریب شده 
و تنها بعضی از آنهــــا دارای فعالیت مناســــب اقتصادی و 
اجتماعی هســــتند. وجود عناصری مانند مسجد، حمام و 
مغازه هایی کــــه مایحتاج آن محله را تأمیــــن می کرده اند در 

تمام محالت قدیمی کاماًل مشهود بوده است.
محله کوالنج در شهر همدان نیز یکی از محله های قدیمی 
است که از گذشــــته تاکنون بیشتر شکل تجاری 
در  آن  مســــکونی  خانه هــــای  و  داشــــته 
پس بازارچــــه کوالنج و در حول 

مسجد و حمام آن محله شکل گرفته اند.
در ایــــن محلــــه و در مقابــــل مســــجد کوالنج بازارچــــه ای از 
قدیم االیام بوده اســــت که امروز نیز همچنان پابرجاست و 
در حال حاضر تمام مسیر کوچه کوالنج به عنوان مسیری 

تجاری شناخته می شود.

رونق کسب و کار در کوالنج �
یکی از کســــبه و اهالی محله کوالنج در گفتگو با هگمتانه 
در رابطه با وضعیت گذشــــته این محل گفت: من از سال 
1349 در این محله مغازه میوه فروشــــی دارم و خوشبختانه 
همواره کســــب و کار در این محدوده شــــهر همدان رونق 

خوبی داشت.
حســــن الوندی با بیان اینکه تمام مســــیر کوالنج تا ابتدای 
صابونی هــــا در گذشــــته بازارچه ای بــــود که به نــــام کوالنج 
معروف بود، افزود: لبو فروشی، کفاشی، مسگری، عطاری، 
بقالی، زغال فروشــــی، نجــــاری، نفت  فروشــــی، نانوایی و... از 
جمله مغازه های این بازارچه بودند که هنوز هم بخشــــی از 

آنها پابرجاست.

وی با اشاره به وجود مسجد کوالنج در این محل ادامه داد: 
 
ً
مسجد کوالنج در سال 1325 بنا شده و در سال 69 مجددا
بازســــازی شده اســــت و تاکنون هم با نام مســــجد آیت ا... 

نجفی، مسجد فعالی بوده است.
این پیرمرد همدانــــی از وجود حمامی در نزدیکی مســــجد 
کوالنج در سال های گذشته خبر داد و اضافه کرد: در زمانی 
که مرحوم بهنامجو شهردار همدان بود، ساختمان حمام و 
ملک های کناردســــت آن از جمله خانه ارمنی ها 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 فعــــال بودند از جمله شیشــــه بری، کفاشــــی، نجاری و 
جوشــــکاری که در راســــتای جنوب به بین النهرین متصل 

می شدند و بعد از آن دیگر خانه های مسکونی بود.

 حمام کل  رضا، حمام محله کوالنج �
وی با بیان اینکه حمام محله کوالنج به نام حمام کل رضا 
معروف بــــود، گفت: این حمام تا حدود 35 ســــال قبل 

در این محلــــه باقی بود و خود من هم که ســــاکن کوچه 
صابونی ها بودم از این حمام استفاده می کردم.

کاسب محله کوالنج به تعریض بخش هایی از این منطقه 
طــــی ســــال های اخیر اشــــاره کرد و از شــــهر 

افزود: در حال حاضر بخشــــی از کوالنج به خیابان 18 متری 
تبدیل شــــده اما همچنان مسأله ترافیک و پارک خودروها 

مشکل ساز است.
حسن الوندی پیاده راه سازی خیابان بوعلی را عامل اصلی 
ترافیک محله های قدیمی اطراف این خیابان از جمله کوالنج 
دانست و ادامه داد: متأسفانه بعد از پیاده راه شدن خیابان 

بوعلی، مسیر 

خودروهــــا از آرامگاه بوعلی به ســــمت میدان امــــام)ره( در 
مسیر کوالنج افتاد و باعث ترافیک این منطقه شد.

وی همچنین به وجود پل آرضــــا در انتهای کوچه کوالنج، 
پایین تر 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 داشــــت کــــه امروز دیگر اثری 

از آن نیست.
الونــــدی در خصــــوص فعالیــــت کســــبه کوچــــه کوالنج 
نیز عنــــوان کرد: در ســــال های گذشــــته در ایــــن خیابان 
کفش هــــای گالشــــی می دوختنــــد؛ چراکــــه در آن زمــــان 
 
ً
کفش های کارخانه ای وجود نداشــــت و کفش ها عمدتا

دست دوز بودند.
این شهروند همدانی تأسیس پارکینگ طبقاتی سینا 

در محــــدوده کوالنج را مؤثــــر در کاهــــش ترافیک کوچه 
کوالنج و کوچه های اطراف آن دانســــت و گفت: با احداث 

این پارکینــــگ هرچند با معمــــاری قدیمی محله 
هیــــچ  آن  اطــــراف  خانه هــــای  و 

ســــنخیتی نــــدارد و کامــــاًل 
اما  اســــت  تضــــاد  در 

و  ترافیک  مشکل 

پارک خودروها تا حد زیادی برطرف شده است.
الونــــدی ادامــــه داد: احداث پارکینگ ها به دلیل وســــعت 
زیادی که الزم دارند باعث می شود خانه های قدیمی زیادی 
تخریب شوند و از دست بروند بنابراین به نظر می رسد بهتر 

باشد که پارکینگ ها در دل محله ها 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 محــــالت و ترکیب 

سنتی آنها به هم نریزند.

هگمتانــــه، گــــروه محله ما - راضیــــه مهری: کوچــــه کوالنج در امتداد مســــیر 
بین النهرین و در راســــتای شــــمالی شــــهر همدان به پیش می رفته تا به پل 

آرضا می رسیده است.
همدان پیشینه ای کهن دارد با محله هایی که نماد هویت فرهنگی و تاریخی 
مردم این دیار هســــتند. محله هایی که سرشــــار از همدلی اهالی و جلوه ای از 
بافت ارزشمند این شهر قدیمی به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین 
بوده اند و امروز حفظ نام و نشــــان آنها در واقع حفظ هویت دیرین این شهر 

و مردمانش است.
ســــال ها پیش، قبل از آن که شهرسازی و شهرنشــــینی با خیابان کشی ها و 
گسترش ســــاخت و ســــازها، برخی محله های قدیمی همدان را تکه پاره کند 
و اتصــــال کوچه پس کوچه هــــای محالت را از هم بگســــلد، رودخانه ای به نام 
آلوسجرد یا الوسگرد از دامنه های دره مرادبیگ به سمت زمین های شمالی 
شهر روان بود و مسیری به نام بین النهرین از سمت ایستگاه بوعلی در کنار 
این رود امتداد می یافت تا به کوچه ای به نام کوالنج می رسید. پس از احداث 

میدان آرامگاه بوعلی این امتداد قطع شد.
 کوچه کوالنج با مسجد و بازارچه ای به همین نام �

کوچه کوالنج در ضلــــع غربی خیابان بوعلی در پایین دســــت آرامگاه بوعلی 
قرار دارد که از مقابل مســــجد کوالنج یا مســــجد حضرت آیــــت ا... نجفی)ره( 
ســــه شاخه می شــــود. یک شــــاخه کوتاه آن به آرامگاه می رســــد و یک شاخه 
با گذشــــتن از خیابــــان بین النهریــــن و ابتــــدای صابونی ها به بلــــوار خواجه 
رشــــیدالدین می پیوندد و شــــاخه دیگر از مقابل مســــجد کوالنج در جهت 

شمال تا نزدیک کوچه ذوالریاستین امتداد می یابد.
امــــروزه این کوچه را یعنی مســــیر موجود بین مســــجد کوالنج تا بلوار 

خواجه رشــــید را به نام آیــــت ا... نجفی نام گذاری کرده اند، اما شــــاخه 
دیگر همچنان با نام کوالنج شناخته می شود.

در مقابل مســــجد محــــل که زمان تأســــیس آن به ســــال 1325 
برمی گــــردد و امروزه به نــــام امام جماعتش یعنــــی یکی از علمای 
گرانقدر همدان »آیت ا... نجفی)ره(« نامیده می شــــود، بازارچه ای 
قرار داشته که به نام بازارچه کوالنج یا کوالنه معروف بوده است.

بخشــــی از این بازارچه تا کوچه صابونی ها و بخش دیگر رو به شــــمال 

شهر تا مســــافتی امتداد داشته اســــت. با وجود ساخت و ســــازهای اخیر و 
تعریض این کوچه، بازارچه کوالنج همچنان فعال اســــت و مغازه های زیادی 

در این کوچه مشغول به کارند.
 کوچه  صابونی ها، مسیر اتصال کوالنج به کبابیان �

کوچه صابونی ها یا به گویــــش همدانی »صابونیا« از میانه کوچه کوالنج رو به 
 پیش از 

ً
شــــمال آغاز می شــــود و تا خیابان عباس آباد امتداد می یابــــد. ظاهرا

احداث این خیابان به کوچه اسپرون کوب ها متصل بود. برخی معتقدند که 
در بســــیاری از خانه های این کوچه صابون پزی می کردند و صابون های پخته 

شده را بر پشت بام ها خشک و سپس به بازار عرضه می کردند.

برخی نیز چنین می گویند که شــــواهدی دال بر تولیــــد صابون در این کوچه 
دیده نمی شــــود و ممکن است که ســــاکنان این کوچه یا در محلی دیگر به 

این فن اشتغال داشتند و یا فروشندگان و واردکنندگان صابون بوده اند.
در هــــر صورت امروزه این کوچــــه را کبابیان نام گذاری کرده اند که به ســــمت 
میدان کبابیان و از همان ســــمت به چمن کبابیــــان، یکی دیگر از محله های 
قدیمی شــــهر همدان، وصل می شــــود. بخش انتهایی کوچــــه صابونی ها را 

»محکمه عماد« نیز می گفتند.
محکمه عماد در واقع امتداد کوچه صابونی ها پس از چهارراه ذوالریاســــتین 
بوده که از آنجا به کوچه اســــپرون کوب ها می رسیده است و امروزه همراه با 

کوچه صابونی ها به همان نام کبابیان شناخته می شود.
کوچه اســــپرون کوب ها هم امروزه به نام کوچه مهر نام گذاری شده. اسپرون 
در گویش همدانی همان چوبک اســــت که ریشــــه ای گیاهی است که آن را 

می ساییده اند و با ساییده شده آن ظرف و لباس می شستند.
 پل آرضا در انتهای کوالنج به ذوالریاستین می پیوست �

کوچــــه کوالنج در امتداد مســــیر بین النهرین و در راســــتای شــــمالی شــــهر 
همدان به پیش می رفته تا به پل آرضا می رسیده است. این پل که از سویی 
در ابتدای کوچه ذوالریاســــتین واقع شــــده بود با پوشیده شدن رودخانه ای 
که از آن مســــیر می گذشــــت از بین رفت و امروز دیگر اثــــری از این پل دیده 
نمی شود. این پل به نام آقای رضا رضوی، از متعینان سادات رضوی همدان 

اسم گذاری شده بود.
در حال حاضر که رودخانه آلوســــجرد کاماًل پوشانده شــــده، در محل سابق 
پل آرضا نیز ساخت و سازهای جدیدی صورت گرفته و مراکز خرید در نزدیک 

پیاده راه بوعلی در این محل ساخته شده اند.
کوچه ذوالریاســــتین در ضلع غربــــی خیابان بوعلی از پل آرضا آغاز می شــــده 
و با پیچیدن به ســــمت شمال تا مســــافتی ادامه می یافته سپس دو شاخه 
می شــــده است. شــــاخه غربی به خیابان عباس آباد می رسید و شاخه شرقی 

آن تا کوچه صابونی ها امتداد می یافت.
این کوچه منســــوب اســــت به میرزا ابوالقاســــم ذوالریاســــتین که در عهد 
محمدشاه قاجار پیشــــکار حکومتی یا وزیر بوده اســــت. آثاری از وی در این 
کوچه و در همدان باقی بود که حمام و مسجد ذوالریاستین از آن جمله اند.
باغچه ذوالریاســــتین نیز در انتهای بن بســــتی به همین نــــام در نزدیکی 
پل آرضا بــــود که به عقیده اذکایــــی همان باغچــــه عنایت الملک، فرزند 

ذوالریاستین است که بعدها بهارستان نام گرفت.
 کوالنج کوچه ای پررفت و آمد �

در نهایــــت می توان گفت کوالنج کوچــــه ای بوده پررفت و آمد و 
در احاطه دو مســــیر از دکان های گوناگون که امروز هم همان 
حالت راســــته  بازاری خود را حفظ کرده و مغازه های قدیمی  آن 

همچنان پابرجا هستند.
کوالنج به عنوان محله ای تجاری در مسیر ارتباطی سایر محله ها 
مانند کبابیان، ذوالریاستین و... از گذشته های دور 
در میان همدانی ها محله ای معروف بوده است و 
امروزه هم همچنان مشاغل مختلفی در مسیر این 

کوچه  باالبلند مشغول به کسب و کارند.

محله ما

شهید حسین سپهر

در  ســــپهر  حســــین  شــــهید  ما:  محله  وه  گر هگمتانــــه، 
چشــــم  همدان  در   ،1349 شــــهریور  یکم  و  ســــی  تاریخ 
پــــدرش جــــواد و مــــادرش ربابه نام  گشــــود.  به جهان 
داشــــت. دانش آموز ســــال ســــوم متوســــطه در رشته 
ریاضــــی بود کــــه به عنــــوان بســــیجی در جبهــــه حضور 

. فت یا
شــــلمچه  در   ،1365 دی  ششــــم  و  بیســــت  تاریــــخ  در  او 
و در عملیــــات کربــــالی 5 به درجــــه رفیع شــــهادت نایل 
آمد. از شــــهدای مفقودالجســــد گردان تخریب لشکر32 
انصارالحســــین)ع( بوده و که پیکر مطهــــرش پس از 30 
ســــال در تاریخ 10 اســــفند 95 شناســــایی و بعد از تشییع 
در همــــدان در بهشــــت زهــــرای تهــــران به خاک ســــپرده 
شد.در ادامه بخشــــی از وصیت نامه این شهید بزرگوار را 

می خوانیم.
"خدایا چه خوش اســــت 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 عفــــوم کن و مرا به کرم عظیمت ببخش... 
، عشق و عاشقیت را چاره عمرم قرار  دلم را عارف گونه ساز
ده و ایمانم را مفتاحش... زندگیم را ثمربخش و شهادت را 

خاتمه اش قرار ده!

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 آزار هایی که کردم ببخشید و اما در برابر دشمنان راضی 
نیســــتم قطره ای اشــــک بریزید و ضعف نشــــان دهید و 
حضرت زین العابدیــــن )ع( و حضرت زینب)س( با وجود 
شــــهادت ده ها تن از عزیزانشــــان هرگز در برابر دشــــمن 

ضعف نشان ندادند.
و همچنین شمارا سفارش می کنم به تقوا و نماز به موقع 
و تفکــــر و تعمــــق در قــــرآن و همچنین پر کــــردن اوقات 

بیکاری به برنامه های مفید.
ســــخنی دیگر ندارم و ســــالمت 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!

ترافیک دستخوش  کوالنج  هویت 

 آبروی 
محله

عکاسخانه
عکســــی قدیمی از نجاری و چوب بــــری اکبر وطنی واقع در ابتــــدای کوالنج در 

سال 1346، که در حال حاضر پارکینگ و فضای سبز شده است.

شمارا به تقوا و نماز به موقع و تفکر و تعمق در قرآن سفارش می کنمکوالنج محله ای تجاری از قدیم تاکنون



مناقصه عمومی یک مرحله اي 
تأمین تجهیزات، اجرا، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش سیستم حفاظت هوشمند سد 

نعمت آباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت - شماره 99/4– خ

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/24   

 1. شرکت آب منطقه ای همدان در نظر دارد با رعایت بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 
مجلس شواری اسالمی – و آیین نامه اجرایی بند یاد شده )تصویب نامه شماره 84136/ت33560ه مورخ 1385/07/16 
هیات وزیران( و اصالحیه  شماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هیأت وزیران پروژه ای با اطالعات مشروحه ذیل را 

به شرکت های واجد شرایط  واگذار نماید. 
 2. نام و نشــاني دســتگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان، انتهاي بلوار شهرداری، نرسیده به میدان 

مالیات )بیمه(  تلفن: 9-38220737)81 98+(  و فاکس: 38220225)81 98+(  
 3. موضوع مناقصه و شرح عملیــات:  تأمین تجهیزات، اجرا، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش، گارانتي بي قید و شرط 12 ماهه و 
خدمات پس از فروش ده ساله سیستم حفاظت هوشمند سد نعمت آباد و مانیتورینگ مرکزی ستاد شرکت بر اساس شرایط مناقصه، 

طرح قرارداد و مشخصات فني مربوطه
 4. محل تحویل: الف( سد نعمت آباد واقع در کیلومتر 15 جاده اسدآباد - قروه  ب( ساختمان مرکزی شرکت آب منطقه ای همدان 
 5. مبلــغ بــرآورد: مبلغ بــرآوردی انجام کلیه تعهدات موضــوع مناقصه در حدود  28،700،000،000 )بیست وهشــت میلیارد و 

هفتصد میلیون( ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 6. زمان تحویل: حداکثر یک ماه از زمان ابالغ قرارداد

 7. پایه و رشــته مورد نظر: رونوشــت گواهینامه صالحیت پیمانکاری )با پایه 5 و باالتر در رشــته نیرو و یا پایه 4 و باالتر در رشته 
تولید و ارائه رایانه های غیر main frame( از سازمان برنامه و بودجه که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد.

 8. نوع و مبلغ تضمین: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1،435،000،000 )یک میلیارد و چهارصدوسی وپنج( ریال اســـت کـــه 
ضـــمن بارگـــزاري تصـویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد،( اصل آن باید به یکي از صورت هاي مشـروحه زیـر، در 

قالب پاکت )الف( مناقصه، به دبیرخانة حراست دستگاه مناقصه گزار  تسلیم شود:
الف: واریز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران
 ب: ضمانتنامــه بانکــي بنفــع کارفرمــا مطابــق با فرمــت منــدرج در آیین نامــه تضمین معامــالت دولتــی )تصویب نامة شــمارۀ

123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم وزیران(
- الزم به ذکر است که چک شخصي، چک مسافرتي و یا چک پول قابل قبول نمي باشد.

- مدت اعتبار تضمین هاي فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهادها بوده و براي ســه ماه دیگر نیز قابل تمدید 
باشد و عالوه برآن ضمانتنامه هاي بانکي باید طبق فرم هاي مورد قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتی، تنظیم شود.

- بازگشت به نامه شماره 2/165/4442 مورخ 1398/07/17 دیوان محاسبات استان همدان، در صورت عدم مطابقت الگوی 
تضامین با آیین نامه تضمین معامالت دولتی )تصویب نامة شمارۀ 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 هیأت محترم 

وزیران(، تضمین مورد قبول نبوده و پاکت های )ب( و )ج( بازگشایی نمی شوند. 
 9. قیمــت اســناد و نحــوه واریــز وجــه: واجدیــن شــرایط مي تواننــد ضمــن واریــز مبلــغ هفتصــد هــزار )700,000 ( ریال از 
طریــق ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولــت بــه حســاب جــاري ســیبا بــه شــماره  4001116404020914  )بــا شــماره شــبای  
660100004001116404020914( تحت عنوان درآمد آب منطقه ای همدان نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، نسبت 

به خرید اسناد اقدام نمایند. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است. 
 10. مهلت دریافت اسناد: از پنجشنبه تاریخ 99/10/25 لغایت پایان وقت اداري )ساعت 14( روز شنبه مورخ 99/11/04

 . www.setadiran.ir 11. محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
 12. تاریخ و محل تحویل اســناد: مناقصه گران پس از تکمیل اســناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه  مورخ 
99/11/14 اســناد مربوط را تکمیل و به شــرح ذیل تحویل می نمایند.  محل تحویل نسخه فیزیکی  پاکت الف )تضمین(: دبیرخانه 
حراست شرکت آب منطقه ای همدان. ضمناً پیشنهاددهندگان موظف به ارائه پاکات الف، ب و ج  به صورت الکترونیکی امضاء شده 

توسط صاحبان امضای مجاز، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز می باشند. 
 13. تاریــخ بازگشــایي پاکات: پیشــنهادات واصله در ســاعت 10صبــح روز چهارشــنبه  99/11/15 از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( در کمیسیون مناقصه )سالن شهید یوســف صنعتی شرکت آب منطقه ای( بازگشایي و خوانده مي شود و 

حضور یک نفر نماینده از جانب پیشنهاددهندگان بالمانع است.    
 14. ضمناً هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مدیریت قراردادهای شرکت آب منطقه ای همدان
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حدیث

ما آبروی قناعت را نمی بریم
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: انسان به طور طبیعی 
حریص و کم طاقت اســــت وقتی به او ســــختی می رســــد بی تابــــی می کند و 
هنگامــــی که خوبی به او می رســــد بخــــل ورزیده و از رســــیدن آن نعمت به 

دیگران جلوگیری می کند.
حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند:آدم حریص و طمع کار فقیر است 

هرچند مالک تمام دنیا شود.
حکایت: 

آقابزرگ رحمة ا...علیه به وارســــتگی و صراحت لهجه مشهور بود و در کمال 
قناعــــت زندگی می کرد یکی از خیرخواهان وقتی با وســــایل زندگی بســــیار 
حداقلی او مواجه شد نامه ای بدون اطالع آقا بزرگ به یکی از مقامات وقت 
نوشــــته و از او برای ایشــــان تقاضای کمک کرد آن مقام مبلغ چشــــمگیری 
برای آقا بزرگ در پاکتی با واســــطه فرســــتاد، وقتی قضیه بر وی آشــــکار شد 
مبلغ را توســــط رابط برگرداند و در پشــــت پاکت نوشت »ما آبروی قناعت را 

نمی بریم«.
قناعت توانگر کند مرد را

خبر کن حریص جهانگرد را

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آناشدا
؛  هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
شــــهری پــــر از یادهای مهربــــان؛ پــــر از واژه هــــای کهن و ســــالخورده 
اســــت. این روزهــــا در پس گذر زمــــان و ایجــــاد زندگی مــــدرن، خیلی 
وقتها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگی 
می کردنــــد. خیلــــی از نوجوانــــان و جوانان امــــروز کلمــــات متداول در 
همدان قدیم حتی به گوششان نرســــیده است و باز هم این کلمات 
و واژه های قدیمی هســــتند که می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند 
برایمــــان و به کمــــک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم 

شهرشان. گذشته  در  را  زندگی 
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آناشدام: ناشتا هستم. صبحانه نخورده ام.

آنتیکه: آنتیک اســــت. عتیقه و کهنه و فرســــوده است. کاالیی قدیمی 
اســــت که به خاطر قدمتش ارزش زیــــادی دارد. گاهی در کنایه از افراد بی 

ارزش و به درد نخور هم به کار برده می شود.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

 همه دان

خواســــت بایــــد  تــــرا  آرزو  بــــه  پیوســــته 
راســــت نایــــد  مــــرا  آرزو  یــــک  تــــو  از  تــــا 
پیوســــته نشســــت های  مــــن  کینــــٔه  در 
زین کینه به جز دلم چه بر خواهد خواست
عطار

 

له: آ پیامبر صلی اهلل علیه و 

آن که ساعتی، خوارِی فراگرفتن علم را تحّمل نکند
 برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.
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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 شــــفیعی کارگردان فیلم »حرف 
« می گوید که برای اولین بار در ســــینما قاضی را ترسیم کردیم  آخر

که دم خانه خانواده مقتول می رود تا رضایت را بگیرد.
با نزدیک شــــدن به ایام جشــــنواره فیلم فجــــر آرام آرام فیلم های 
متقاضی در جشــــنواره فیلم فجر رونمایی می  شــــوند. یکی از این 
« به کارگردانی ابراهیم شــــفیعی و  فیلم ها ســــینمایی »حرف آخــــر

تهیه کنندگی علی شاه حاتمی است.
تصویری که از فیلم در فضای مجازی منتشــــر شده است نشان 
می دهــــد که با فیلمی بــــا حال و هوای مســــائل حقوقی و قضایی 
ســــروکار داریم و احتمااًل مانند دیگــــر فیلم هایی که در این زمینه 

ساخته شده اند فضایی درام و اجتماعی دارد.
سال گذشــــته با کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم های سینمایی 
درباره آثارشــــان صحبــــت کردیــــم و خبرهایی را دربــــاره موضوع، 
داســــتان و بازیگران فیلم پرســــیدیم امســــال نیز از ســــازندگان 
فیلم ها درباره اثرشــــان در جشنواره ســــؤاالتی را در این باره مطرح 

می کنیم.
ابراهیم شفیعی فیلمساز و کارگردان مستند و فیلم کوتاه درباره 
« بیــــان کرد: فضای  اولیــــن فیلم بلند ســــینمایی خود »حرف آخر
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 می کند اما دچار تردید می شود...
اینکــــه چطور یک نفر بتواند یــــک آدم را از کره زمین حذف کند اما 
در عین حال خود نمی تواند بچه دار شــــود، ســــخت است. قاضی 
 محوریت داســــتان را بر عهده دارد مشــــمول این 

ً
فیلم که دقیقا

حقیقت اســــت و برای او اتفاقاتی در خالل ماجــــرا رخ می دهد که 
دیدنی است.

وی در ادامه دربــــاره بازیگران فیلم خبر داد که شــــبنم قلی خانی، 
ایوب آقاخانی، ثریا قاســــمی، مونا کرمی، سهیل محبی از بازیگران 
اصلــــی فیلم انــــد و همینطور چهره هــــای دیگری ماننــــد علی رضا 

باقری حسن نجاریان نیز در این فیلم بازی می کنند.
ایــــوب آقا خانــــی در این فیلم نقــــش قاضی را بــــازی می کند که با 
خوانــــدن فیلم نامــــه از همان ابتــــدا موافقت خــــود را اعالم کرد و 
مایه خوشــــحالی من شــــد. درباره همکاری با آقای شاه حاتمی نیز 
باید بگویم که سال ها با ایشــــان همکاری داشته ام که آخرین آن 
به سریال همسفر خورشــــید بازمی گردد. سرمایه گذاری این کار با 
بخش خصوصی و از دوســــتان من است که به نوعی حتی او بود 

که پیشنهاد ساخت فیلم بلند سینمایی را به من داد.
شــــفیعی در ادامه گفت که خیلی ها تالش کردند تــــا این فیلم را 
سیاســــی کنند اما به صراحت می گویم که نه تنها فیلم سیاســــی 
نیســــت بلکه به هیــــچ جناحــــی نیز وابســــتگی ندارم. اســــتادی 
داشتیم که همواره بر این تأیید داشــــت که باید در کنار تلخی ها 
زیبایی هــــا را هم دیــــد. حدیثی نیــــز می گوید که خدا زیبا اســــت و 
زیبایی هــــا را دوســــت دارد من هم دوســــت داشــــتم تــــا در کنار 

مشکالت زیبایی و انسانیت را نشان بدهم.
او ادامه داد: در تمام این ســــال ها هرچه فیلم درباره دادگاه داریم 
راوی یا خود قاتل است یا از خانواده مقتول اما در این فیلم راوی 
یک قاضی اســــت و از نگاه او است که ماجرا روایت می شود. برای 
این فیلم از مشــــاوره دکتــــر زالی از بزرگ ترین قضات این کشــــور 

بهره مند شدیم.
تالش ما این بوده اســــت کــــه مدلی از قاضی معرفــــی کنیم که با 
قاضی های دیگر متفاوت باشــــد. قاضی که الگوی او باید حضرت 
علی )ع( به عنوان عادل ترین قاضی باشــــد. علی)ع( که در مقابل 
زیاده خواهی برادرش عقیل ذغال داغ را آورد و او را نهی کرد. قاضی 
را در این فیلم معرفی کردیم که انســــانیت دارد و با همه در محل 

کارش رفتار خوب و انسان دوستانه دارد و به فکر زندگی است.
بــــرای اولین بــــار در ســــینما قاضی را ترســــیم کردیم کــــه دم خانه 
 دنبال 

ً
خانواده مقتــــول می رود تا رضایــــت را بگیرد. یعنی رســــما

پرونده افتاده است تا مشــــکل را حل کند؛ مطمئن باشید فیلم 
متفاوتی خواهید دید.

 به 
ً
وی در بخــــش دیگری از صحبت هایش افزود کــــه کرونا واقعا

جریان تصویربرداری ما لطمه زد و مشــــکالت مالی فراوانی را برای 
مــــا رقم زد. به جر أت می گویم که شــــیوه نامه های بهداشــــتی را به 
بهترین نحو رعایت کردیم و شکر خدا هیچ اتفاقی برای هیچ یک 

از اعضای تصویربرداری نیفتاد.
فیلم من طــــرف حق را گرفته اســــت زیــــرا خیلــــی از دیالوگ های 
فیلــــم را از دل قــــرآن درآورده ام همینطــــور خیلی از اتفاقــــات را بر 
اساس مذهب و دین نوشــــتم اما قول می دهم کسی نمی تواند 

تشخیص بدهد که کدام است.

وقتی بعثی ها از ترس شکست مردم بی گناه را بمباران کرد
هگمتانه، گروه فرهنگی: عراق که از پیشروی ایرانی ها در عملیات 
کربالی 5 و 6 به شــــدت ترسیده بود، به پشتوانه غربی ها دست به 

بمباران هوایی در شهرهای مختلف از جمله باختران و بروجرد زد.
19 دی ماه ســــال 1365 عملیاتی آغاز شــــد که چشــــم امید برخی از 
مســــؤوالن جنگ به نتیجه آن بود. نتیجه ای که اگر به پیروزی ختم 

می شد می توانست مقدمه تصمیم گیری برای پایان جنگ باشد.
عملیات کربــــالی 5 کــــه در منطقه شــــلمچه آغاز شــــد، موفقیت 
چشــــمگیری در همان آغــــاز عملیات پیــــدا کرد، عراق کــــه پس از 
عملیات کربالی 4 فکر می کرد ایران به دلیل نتیجه ای که به دست 
آورده است، فعاًل دســــت به عملیاتی نمی زند 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 5 با پیشــــروی قوای اسالم 
همراه بود، لشکرهای عمل کننده با سختی ها و مشکالت نفس 
گیری مواجه شدند. به همین علت نقش ارتش جمهوری اسالمی 
که قرار بود در منطقه  ســــومار وارد عمل شود و از حجم آتش ها در 

جنوب بکاهد بسیار مهم بود.
در راستای حمله ارتشی ها، چهار روز پس از آغاز عملیات کربالی 5، 
عملیات دیگری به نام کربالی 6 در منطقه ســــومار آغاز شد. هدف 
اصلی از این حمله، همانطور که اشــــاره شــــد جلوگیری از پیشروی 
نیروهای عراقی در منطقه جنوب بود تا بدین وسیله، به رزمندگانی 
که در حال انجام عملیات کربالی 5 هستند، کمک شود. کربالی 6 

در واقع عملیاتی کوچک در دل یک عملیات بزرگ بود.
بعد از عملیات بدر در زمســــتان ســــال 1363 تصمیم گرفته شده 
بود، عملیات های مختلف یا توســــط نیروهای سپاه انجام شود یا 
ارتش زیرا تجربه ای که پیش از آن به دست آمده بود و این دو نیرو 
توأمان وارد حمله می شدند، تجربه موفقی به نظر نمی آمد. به همین 
علت بود که سپاه و ارتش در دو منطقه مجزا دست به حمله زدند.

از آنجا که پیش بینی می شــــد پیشــــروی رزمندگان بسیج و سپاه 
به ســــوی بصره، به علت راهبــــردی بودن این پیــــروزی، با واکنش 
شــــدید ارتش عراق مواجه شــــود، محســــن رضایــــی فرمانده کل 
ســــپاه از هنگام شــــروع این عملیات در تماس هــــای تلفنی خود 
با هاشــــمی رفســــنجانی که در اهواز مســــتقر بود، بارها خواست تا 
عملیات ارتش در منطقه ســــومار هر چه سریع تر انجام شود. اما با 

وجود اینکه ســــنگین ترین درگیری ها در منطقه شلمچه در حال 
انجام بود و نیروهای بســــیج و ســــپاه مقاومت شدیدی می کردند، 
عملیات ارتش دو روز به تأخیر افتاد. هاشمی رفسنجانی در بخشی 
از خاطرات روز 20 دی سال 65 خود آورده است: »با سرهنگ جمالی 
جانشــــین فرمانده نیروی زمینی برای ســــاعت )س( روز عملیات 
ارتش مذاکره کردیم ســــه روز مهلت خواســــت، بــــا مهلت دو روزه 
موافقت و ابالغ گردید. بعضی ها معتقدند آنها می خواهند با تغییر 
یا از حمله معاف شــــوند، و یا در صورت تــــداوم پیروزی کامل عمل 

جراحی جبهه مقابل آنها خلوت شود.«
هاشــــمی رفســــنجانی نیز در قرارگاه مقدم نیــــروی زمینی ارتش در 
ارتفاعات مشترک در منطقه عملیاتی حضور یافته بود. لشکرهای 
پیاده 21 حمزه، 77 خراسان، 84 خرم آباد و لشکر زرهی 88 زاهدان 
در منطقه حدفاصل رودخانه کنگاکــــوش تا ارتفاع 402 که در حوزه 
استحفاظی اســــتفاده دائم عراق بود به صورت تک جلسه ای وارد 
عمل شــــدند و بــــا تصرف ارتفاعــــات مهم منطقه عمومی ســــومار 

پیش رفتند.
تحلیلگــــران رادیــــو اســــرائیل و رادیو بی بی ســــی احتمال ســــقوط 
بصــــره را می دادنــــد و در برنامه های خــــود پیامدهای آن را بررســــی 
می کردند. رادیو اســــرائیل در یکی از این برنامه های خود با اشاره به 
سرنوشت ســــاز خواندن سال جاری توســــط مقامات ایران، گفت: 
معلوم نیســــت عملیات کربالی 5 حمله نهایی یا به قول ســــران 

تهران هجوم سرنوشت ساز باشد.
رادیو بی بی ســــی در همان ایام در برنامه ای اعــــالم کرد: اگر بصره به 
تصرف نیروهای ایران در آید این مهمترین تحول جنگ از زمان آغاز 
آن خواهد بود. برخی ناظران عقیــــده دارند چنین واقعه ای ممکن 
است باعث شــــود ارتش عراق روحیه خود را کامال از دست بدهد. 
آنها می گویند فتح بصره همچنین ممکن اســــت موجب اقدامی 
برای ســــرنگونی صدام حسین شــــود، به این امید که شاید به این 
وســــیله باالخره بتوان جنگ را پایــــان داد. در حالی که برخی ناظران 
می گوینــــد حتی اگر بصره ســــقوط کنــــد ممکن اســــت این واقعه 
باعث افزایش حمایت های کشــــورهای دیگر از عراق شود زیرا بیم 
از پیــــروزی قاطع ایران در جنگ ظاهرا عاملی اســــت که قدرت های 
غربی، شوروی و کشورهای عربی محافظه کار را با هم متحد می کند.
عراق که از پیشــــروی ایرانی ها به شــــدت ترســــیده بود، دســــت به 

بمبــــاران هوایی در شــــهرهای مختلــــف غرب، از جملــــه باختران و 
بروجــــرد زد. اما وضعیت به گونه ای شــــده بود که صدام حســــین 

ســــردرگم شــــده و کارهای متناقضی انجام 
مــــی داد. او از یــــک طرف بــــه ورود نیروهای 
ایران به ســــرزمین عــــراق بــــرای آزادی عراق 
اعتــــراف و اقــــرار می کــــرد و از طــــرف دیگــــر 
پشــــت سر هم شــــروع به نشــــان دادن به 
فرماندهانش کرده بود. همان نشان هایی 
کــــه بعــــد از آزادی خرمشــــهر یــــا بــــه تعبیر 
خودشــــان عقب نشــــینی پیروزمندانه، به 

فرماندهانش داد.
تصویــــری از کودکان دبســــتان اســــتثنائی 
امام  راهنمایــــی  مدرســــه  و  فیاض بخــــش 
حســــین )ع( بروجرد که بــــه عنوان عکس 
سال انتخاب شــــد و خبرنگار یونانی زیر آن 
نوشــــت: این کودکان قبل از آنکه بتوانند 

چشم باز کنند، شراب مرگ را نوشیدند.
دبیرکل ســــازمان ملل که وضعیت را علیه 
عراق می دید و ایران را در شرف پیروزی، بیش 
از پیش فعال شــــد و خواســــتار راه حل برای 
جلوگیری از جنگ ایران و عراق شد. سازمان 
ملل پیشنهاد کرد شورای امنیت به منظور 
دســــت یافتن به راه حلی برای جنگ ایران و 
عراق در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو 

این شورا، تشکیل جلسه دهد.

داستان زنی که سرنوشت ساکنان »خانه سیاه« را تغییر داد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: زندگی فروغ فرخــــزاد را می توان 
از وجوه مختلف بررسی کرد؛ از شــــاعری که با شعرهایش 
چهارچوب های کلیشه ای را شکست تا زنی که سرنوشت 

»خانه سیاه« را تغییر داد.
به نوشته تسنیم، انتشــــارات نقد فرهنگ کتاب جدیدی 
درباره فــــروغ فرخزاد بــــا عنوان »و ایــــن منم، زنــــی تنها« را 

منتشر و روانه کتابفروشی ها کرد.
»و این منــــم، زنی تنها« که به کوشــــش امین یاری تدوین 
و نوشــــته شــــده اســــت، تالش دارد یکی از تأثیرگذارترین 

شاعران معاصر را به مخاطب خود معرفی کند.
طی ســــال های اخیر کتاب های متعددی درباره شاگردان 
نیما منتشر شــــده که در این میان، ســــهم قابل توجهی 
از آثار به زندگی و شــــعر فــــروغ اختصــــاص دارد. نگاه ویژه 
شــــاعر به جهان، دوره رشد و تکامل شعر و شخصیت او، 
 ، زبان صمیمی و صداقت او آن هم در جامعه ای زن ســــتیز
جســــارت او در حوزه ســــینما و در نهایت مــــرگ دلخراش 
و دور از ذهن او در جوانی ســــبب شــــده تا فروغ به عنوان 
یکی از چهره های دوست داشتنی در میان شعردوستان 

تبدیل شود.
یــــاری در کتاب جدیــــد خود که حاصل ســــال ها انس با 
شــــعرهای فروغ اســــت، آثار او را از جهات مختلف مورد 
بررســــی قرار داده و معتقد اســــت که فروغ به مرحله ای 
از عرفــــان عملــــی گام نهــــاده بود. بــــه گفتــــه او؛ عرفان 
او از نــــوع عرفــــان و تصوف رســــمی مشــــایخی همچون 
جنید و حالج و شــــبلی و ابــــن عربی نبود که اســــتادان 
اســــتخوان دار محافل حوزوی و دانشــــگاهی از تبیین و 
درمی مانند  ایشان  درشــــت  و  گنگ  اصطالحات  تحلیل 
و مراحــــل و منــــازل و مقامــــات و تأویالت و اشــــارات و 

آن  آنــــان را به درســــتی و  کشــــفیات و شــــطح و طامات 
چنــــان که بایســــته اســــت، درنمی یابند. معبــــد و محل 
آنجا بود  شــــهود فروغ جذام خانه باباباغی تبریز بود. در 
که خداوند بر وی متجلی شــــد و رســــالت شناســــاندن 
کمال  فــــروغ  عرفــــان  نهــــاد.  دوشــــش  بر  را  جذامیــــان 
آن اوضاع روحی و تحریم دور و  انســــانی اوســــت که در 
نزدیک و فروپاشــــی خانوادگی و از دســــت دادن یگانه 
، فیلم »خانه ســــیاه است« را می سازد و  فرزندش کامیار
طفلی از جذامیان را که حســــین نام داشــــت، به عنوان 
آرام می گیرد و راه  فرزند می پذیرد، با او زندگــــی می کند و 

می کند.... هموار  را  وی  شکوفایی  و  رشد 
یــــاری در ادامه به نقش فرخــــزاد به عنوان یک زن شــــاعر 
می پــــردازد که صدای جامعه زنان پیش از انقالب اســــت. 
جامعه ای که ســــال ها نادیده گرفته شده است و همواره 
از باال به پایین به آنها نــــگاه کرده اند. جامعه ای که قدر زن 
در جملــــه ای به نــــام »ضعیفه« خالصه می شــــد. او در این 

رابطه می نویســــد: از یک منظر می توان گفــــت که »رابعه، 
، در مقــــام و در  دختــــر کعــــب قــــزداری«، در دوران معاصر
قامت فروغ قد برافراشت و از حنجره فروغ، مردم و مردان 
را به یاری طلبید که »ما هم هســــتیم، وجــــود و هویت ما 
را به رســــمیت بشناســــید. ای مردان، دیگر برای ما تاریخ 
ننویســــید و حیثیت ما را به تمســــخر نگیریــــد. بگذارید 
سرنوشــــت خویش را آنچنان که می خواهیم و شایســــته 

است، خود رقم بزنیم«.
بــــرگ خونینی از کتــــاب تاریخ به رابعــــه اختصاص دارد که 
به خاطر صراحت بیان، به دســــت برادرش به قتل رسید، 
 ، اما فــــروغ به رغــــم آن همه حمالت تند، تشــــویش خاطر
پریشانی کانون زندگی، محرومیت از دیدار تنها فرزندش 
، که گاهــــی او را تا مرز جنون نزدیک می ســــاخت و  کامیــــار
راهی آسایشــــگاه روانی می کرد، توانســــت به یاری عنصر 
 ، زمان، قــــد برافرازد و تــــا جایی کــــه می تواند، با زبــــان هنر

خواسته هایش را به تصویر کشد....
نویســــنده کتاب خود را با تقویم زندگی فروغ آغاز می کند 
و در ادمه به موضوعاتی چون بررســــی نثرها و شــــعرهای 
این شاعر می پردازد. فروغ از نگاه موافقان منتقد از جمله 
، سهراب ســــپهری، اخوان ثالث، بهروز  سیمین دانشــــور
جاللی، علی موســــوی گرمارودی، طاهره صفــــارزاده و... و 
، شهید مطهری و...  فروغ از نگاه مخالفانی چون شــــهریار
از دیگر بخش های کتاب تازه یاری است. بررسی ترکیبات 
زیبای ادبی فروغ و بن مایه های شعری او نیز پایان بخش 

کتاب حاضر است.
انتشــــارات نقد فرهنگ کتاب »و این منم، زنی تنها« را در 
500 نسخه و در 204 صفحه منتشــــر کرده و در دسترس 

عالقه مندان به ادبیات معاصر قرار داده است.


