
نظر دارد  بعنوان مناقصه گزار در  نفتی منطقه همدان  شرکت ملی پخش فرآورده های 
مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مدارکي که غير از سامانه مذکور 

ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مدت قرارداد :  يک سال شمسی از تاريخ 1399/06/01 لغايت 1400/05/31  مي  باشد.
مدارك و مستندات مورد نياز : 

 بارگذاري گواهي تأييد صالحيــت معتبر از اداره کل تعــاون ، کار و رفاه اجتماعي در زمينه حمــل و نقل به همراه پروانه کســب از مراجع ذيصالح 
)جهت شرکتهاي پيمانكاري( و يا ارائه پروانه کسب از اتحاديه و صنف مربوطه جهت موسسات کرايه اتومبيل ، حمل و نقل و يا آژانسها

 بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعي براي کليه شرکت کنندگان 
 بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي کيفي و مدارك و مستندات مربوطه 

 احراز امتياز قابل قبول )حدأقل 60 امتياز( بر اساس معيارهاي ارزيابي کيفي مندرج در اسناد ارزيابي 
 احراز امتياز قابل قبول )حدأقل 60 امتياز( بر اســاس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ، ايمني و زيســت محيطي )HSE( مندرج در اسناد 

ارزيابي 
 بارگذاري صورتهاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت گردش وجوه نقد به همراه يادداشــتها و توضيحات همراه صورتهاي مالي و 

گزارش حسابرسي صورتهاي مالي حدأقل براي 2 سال اخير و گردش حساب بانكي به نام شرکت )يا آژانس و يا موسسه کرايه اتومبيل(. 
 بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

  بارگذاري  تصوير کارت ملي و شناســنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شــرکت ، تصوير صفحات اساسنامه شــرکت ، آگهي تأسيس شرکت به 
همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 

 بارگذاري کد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، کد اقتصادي و شناسه ملي
 بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام کار مشــابه و تصاوير رضايت نامه )اصل يا برابر اصل شــده( از کارفرمايان قبلي در خصوص کيفيت پيمانها 
)حدأقل 3 مورد( )توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه اول قــرارداد ، صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفين 

قرارداد کافي است(
)مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به استعالم عملكرد شرکت کنندگان در مناقصه از ســاير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه 
اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام کار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در 

تمام قراردادهاي منعقده با کارفرما الزامي مي باشد(
 بارگذاري گواهي امضاء صادر شــده از دفاتر اسناد رســمي براي فرد يا افرادي که طبق اساسنامه شــرکت و آگهي آخرين تغييرات )چاپ شده در 

روزنامه رسمي( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند .  
 تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي کار ، الزم و بر عهده         شرکت 

کننده در مناقصه مي باشد. 
 در صورت اعالم مناقصه گذار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شــده مدارك فوق )در دفاتر اســناد رســمي( از سوي شــرکت کنندگان الزامي 

خواهد بود .   
 ضمناً بازگشائي پاکتها با حدأقل سه شرکت کننده در فراخوان انجام خواهد شد .

 پس از ارزيابي کيفي ، نسبت به بازگشائي پاکت پيشنهاد نرخ متقاضياني که امتياز الزم را کسب نموده اند اقدام خواهد شد . 
تلفن تماس : 08138262140، 08138264899  )داخلي 189 – 126 ( -  شماره فاکس 08138275010 

موضوع 
مناقصه

مبلغ برآورد اوليه 
)ريال(

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع کار )ريال(

مهلت دريافت 
اسناد از سامانه 

ستاد

مهلت بارگذاري 
اسناد در سامانه 

ستاد
تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي

پاکت ها 

تأمين خودروي 
استيجاري سبک 
)سواري/وانت(

16/602/865/900830/143/295

از تاريخ 
 99/04/08

لغايت
99/04/15 

تا ساعت 14 روز  
يكشنبه 

مورخ 
99/04/29

ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه 

مورخ 99/04/25
  در سالن جلسات ستاد 

منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز
دوشنبه 

مورخ 99/04/30

نوع تضمين شــرکت در فرآيند ارجاع کار : بصورت يک يا ترکيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامــالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران 
)توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانک قابل پذيرش نمي باشد( و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانک ملت شعبه    جهان نما و با شناسه واريز 

30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . )اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه و تا تاريخ 99/07/29( 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان    تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/08، نوبت دوم : 99/04/11

)نوبت اول(

53

رهبر انقالب 
در ارتباط تصویری 
با همایش سراسری قّوه قضائیه

مبارزه با مفسدان
بدون مالحظه ادامه یابد

تدابیر خدمات شهری 
در فصل گرما

معاون خدمات شهری شهردار همدان: 

کاشت گیاهان کم آب بر در فضای سبز شهر

  سال بیست و دوم    8 صفحه   روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ:  ۲۰۰۰  تومانیکشنبه 8 تیر ۱399    6 ذی القعده  ۱44۱   ۲8 ژوئن  ۲۰۲۰  شماره 4549

برگـــزیده ها

هگمتانه گزارش می دهد

قیمت افسارگسیخته
مسکن و اجاره بها در همدان

ح نورد اجرای طر
 توسط بنیاد برکت در اسدآباد

ابطال پروانه زمین 
خودروسازی همدان

ممنوعیت برگزاری مراسم 
در باغ بهشت همدان

فوتبال استانی فعال ممنوع!

250 خانواده همدانی 
در انتظار فرزندخوانده

طی 3ماهه سال جاری:

کشف یک تن مواد مخدر
در همدان

۲

صلواتی۲ کاظم  عکس: 

رئیس شورای اسالمی شهر همدان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان:

شهر  شورای  همت 
شهروندی حقوق  تحقق  برای 

توسط ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان انجام شد

نصب 5200 تابلو راهنمای مسیر
5500 پالک منزل در همدان نصب شد نصب 500 تابلو با تمثال شهیدان                 

هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست ســازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان 
از نصــب 5200 تابلــو مبلمان شــهری، اطالع رســانی و 

5500 پالک منزل در این شهر خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانه، حســین خانجانی با اشــاره 
بــه اهمیــت تابلو هــای راهنمــای شــهری بیــان کــرد: 
تابلــو  جملــه  از  رســانی  اطــاع  مبلمــان  مجموعــه 
از  منــزل  پــاک  و  معابــر  معــرف   ، مســیر راهنمــای 
امکاناتــی هســتند کــه در ارتقــای کیفیــت و کمیــت 
محیــط، بهبــود ویژگی های بصری و ارتقــای خوانایی، 
امــور ترافیکی و حمل و نقــل و رفع نیازهای مختلف 

در فضای شهری مؤثر هستند.
اینکــه طراحــی و جانمایــی صحیــح  بیــان  بــا  وی 
تابلوهای راهنمای مســیر باعث می شــود، رانندگان 
با صــرف کمترین زمان و کمترین مســافت پیموده 
جانمایــی  گفــت:  برســند،  خــود  مقصــد  بــه  شــده 
کاهــش  بــر  عــاوه  تابلوهــا  ایــن  صحیــح  طراحــی  و 
مســافت و زمان ســفر موجب خواهد شــد تا ایمنی 

در محدوده خروجی ها و ورودی ها ارتقا یابد.
سرپرســت ســــازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  همــدان  شــهرداری  شــهری 
تابلوهای راهنمای مســیر در کان شهرها بیان کرد: 
ایــن تابلوها در انــواع دروازه ای، صلیبی، کنســولی و 
متوســط هستند که تاکنون بیش از 240 تابلو از این 

نوع در شهر همدان ساخته و نصب شده است.
وی بــا اشــاره بــه نصب بیــش از 5500 عــدد پاک 
منــزل، گفــت: بیشــترین پاک هــا در کــوی ولی عصر 
)عــج(، کوی شــهید مدنی، کــوی الوند، کــوی وحدت 
(، کوی اسامشــهر و حصار امام نصب شــده  )خضر

است.
خانجانــی بــا بیــان اینکــه ســاخت تابلــو اســامی 
 روزانــه انجــام می شــود، 

ً
کوچه هــا بــه صــورت تقریبــا

گفــت: در دو ســال گذشــته تــا 3مــاه ابتــدای ســال 
از 4000 عــدد تابلــو ســاخته و در معابــر و  99 بیــش 

کوچه های شهر نصب شده است.
سرپرســت ســــازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهری شــهرداری همــدان گفــت: ســاخت و نصب 
اســامی  دار  پایــه  تابلوهــای  از  عــدد   580 از  بیــش 
کوچه هــا تاکنــون در خیابان هــای شــریعتی، تختــی، 
 ، باباطاهــر اکباتــان،  پاییــن،  و  بــاال  بوعلــی  شــهدا، 
، شــهیدان دیباج،  ســعیدیه، خواجه رشــید، پاســتور
شــکریه، مهدیــه و کوی نیروی انتظامی نصب شــده 

است.
خانجانی با اشــاره به اهمیــت تابلوهای راهنمای 
گردشــگران در پایتخــت تاریخ و تمــدن ایران، گفت: 
بــا توجــه بــه گردشــگری و مســافر پذیــر بودن شــهر 

تاریخی همدان ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهری به جهت ایجــاد نظم و انضبــاط در تابلوهای 
راهنمــای مــورد نیــاز اماکــن دیدنــی، اداری و عمومی 
ح این  اقــدام به طراحی و ســاخت، نصب و یا ارائه طر

نوع تابلوها در محل های مناسب کرده است.
وی با اشــاره به تابلوهــای معرف میادین و معابر 
شــهر همــدان بیــان کــرد: در ایــن زمینــه جمــع آوری 
آمــار از محل هــای بدون تابلــو، تابلوهــای مخدوش 
یــا قدیمی و در نهایت مشــخص کــردن محل نصب 

انجام می شود.
سرپرســت ســــازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهری شــهرداری همــدان گفــت: از ســال 98 تــا 3 
مــاه ابتدای ســال 99، تعداد 58 عــدد از این تابلوها 

ساخته و نصب شده است.
و نصــب  کــرد: طراحــی، ســاخت  بیــان  خانجانــی 
تابلوهایــی از قبیل ســرویس بهداشــتی، آتش زدن 
و  نمازخانــه  ممنــوع،  خــودرو  شستشــوی  ممنــوع، 
پارکینــگ نیــز دیگــر اقــدام ســازمان ســیما، منظــر و 
فضای ســبز شــهری شــهرداری همدان در خصوص 
مبلمــان اطــاع رســانی اســت کــه در یک ســال اخیر 

بیش از 120عدد تابلو ساخته و نصب شده است.

خانجانی با اشــاره به شناسایی معابر همدان که 
مزین به نام شــهدا هســتند، گفت: ســازمان سیما، 
منظــر و فضــای ســبز شــهری همــدان از ســال 94 بــا 
شناســایی این معابر طراحی و ساخت تابلوهایی با 
تمثــال شــهدا و اطاعــات مربوط به این شــهیدان را 

آغاز کرده است.
سرپرســت ســــازمان ســیما، منظر و فضای ســبز 
شــهری شهرداری همدان گفت: تابلوهای ساخته و 
نصب شــده در این حوزه از ســال 94 تا ابتدای سال 

99 بیش از 500 تابلو است.
از  اطاعــات  دریافــت  از  پــس  افــزود:  خانجانــی 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان همدان، 
کار ســاخت و نصــب تابلوهــا بــا اطــاع بــه خانــواده 

شهیدان انجام شد.
بــه نقــل از روابط عمومی ســازمان ســیما منظر و 
فضــای ســبز شــهری، وی در ادامــه بیان کــرد: اقدام 
دیگــر ســازمان ســیما و منظــر در حــوزه تابلوهــای 
معــرف شــهدا، ســاخت و نصــب 27 تابلــو اســامی 
پل های عابر پیاده و تقاطع های غیرهمســطح است 

که به نام مبارک شهدا مزین شده است.

توسط ســازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان انجام شد

تابلو   5200 نصب 
مسیر راهنمای 

شهیدان تمثال  با  تابلو   500 نصب 

5500 پالک منزل در همدان نصب شد

و  منظــر  ســیما،  ســــازمان  سرپرســت 
فضــای ســبز شــهری شــهرداری همــدان از 

اطــاع  شــهری،  مبلمــان  تابلــو   5200 نصــب 
رســانی و 5500 پــاک منزل در این 

شهر خبر داد.

حفاظت از دستاوردهای خدمات شهری وظیفه همگانی
فرمانده انتظامی استان همدان:

دستگیری اخاللگر اقتصادی 
24 میلیارد تومانی در همدان

4 صفحه 

داخلی  شبکه های  فرسودگی 
آب ردی  ز عامل 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان با تأکید بر آلوده 
نبــودن آب شــرب هیــچ یــک از مناطــق ایــن 

اســتان گفت: فرسودگی شــبکه های داخلی 
منــازل علــت اصلــی تغییر رنــگ آب مصرفی 

برخی از شهروندان است.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســید هــادی 

حســینی بیدار در پی انتشــار فیلمی 
مبنــی  اینســتاگرامی  صفحــات  در 

برآلوده بودن آب شرب  ...

2 صفحه 

1 صفحه 
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ابطال پروانه زمین 
خودروسازی همدان
ح جدیدی برای این زمین طر

گرفته شده است  در نظر 
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون صنایع 
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
همــدان از ابطــال پروانــه زمینی کــه روزگاری قرار 
بود، به کارخانه خودروســازی تبدیل شــود، خبر 

داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، حمید بهزادی شــریف 
بــا بیــان اینکــه ایــن زمیــن متعلــق به حــاج تقی 
اســت  شــده  مرحــوم  کــه  اســت  عاقبندیــان 
اظهــار کــرد: پروانــه ایــن زمیــن کــه قــرار بــود بــه 
یــک واحــد تولیــدی خودروســازی تبدیل شــود 
باطــل شــده اســت. بهزادی شــریف با اشــاره به 
اینکــه در همــدان دو زمیــن بــرای خودروســازی 
در نظر گرفته شــده بود افــزود: یک قطعه زمین 
شهرســتان  ویــان  صنعتــی  شــهرک  روبــه روی 
پتروشــیمی  روبــه روی  دیگــری  و  کبودراهنــگ 

هگمتانه شهرستان همدان واقع شده است.
وی تصریــح کــرد: زمین روبه روی پتروشــیمی 
و  اســت  عاقبندیــان  بــه  متعلــق  هگمتانــه 

روبه روی شهرک ویان به قره گوزلو تعلق دارد.
معــاون صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان همــدان ادامــه داد: ورثــه آقــای 
ح جدیدی بــرای این زمین دارند  عاقبندیــان طر
ح  تــا پس از راه انــدازی پتروشــیمی هگمتانه، طر

جدید برای این زمین راه اندازی می شود.
وی در گفتگــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــه اینکــه 
پتروشیمی هگمتانه 97 درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی انجام 
شده، در شــهریورماه شاهد تولید آزمایشی این 

واحد خواهیم بود.

داریوش جودکی سرپرست 
تعزیرات حکومتی همدان شد

عنوان  به  پور  حسن  معرفی 
نظارت  و  حقوقی  دفتر  سرپرست 

حکومتی تعزیرات  سازمان  قضایی 
»داریــوش  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
جودکی« به عنوان سرپرست اداره کل تعزیرات 

حکومتی استان همدان منصوب شد.
بــه گــزارش هگمتانه، جمال انصــاری معاون 
تعزیــرات  ســازمان  رئیــس  و  دادگســتری  وزیــر 
حکومتــی در حکمــی »داریــوش جودکــی« را نظر 
بــه ســوابق خدمتی، به عنــوان سرپرســت اداره 
کل تعزیــرات حکومتی اســتان همدان و رئیس 

شعبه اول تجدید نظر منصوب کرد.
گفتنــی اســت علیرضــا حســن پــور مدیــرکل 
ســابق تعزیرات حکومتی همــدان نیز به عنوان 
قضایــی  نظــارت  و  حقوقــی  دفتــر  سرپرســت 

سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.

فرسودگی شبکه های داخلی 
عامل زردی آب

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیرعامــل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان بــا تأکید 
لــوده نبــودن آب شــرب هیچ یــک از مناطق  بــر آ
این استان گفت: فرسودگی شبکه های داخلی 
منــازل علت اصلی تغییر رنگ آب مصرفی برخی 

از شهروندان است.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســید هــادی حســینی 
صفحــات  در  فیلمــی  انتشــار  پــی  در  بیــدار 
شــرب  آب  بــودن  برآلــوده  مبنــی  اینســتاگرامی 
همــدان افزود: زرد بــودن رنگ آب کــه در برخی از 
مناطق همدان وجود دارد به علت مشکل ایجاد 
شــده در شــبکه داخلی منازل اســت و به انتقال 

خطوط و مخزن آب رسانی مربوط نیست.
وی اظهار کرد: نشانه های آب سالم نداشتن 
بــو و رنگ اســت و علت زردی رنــگ آب در برخی 
منــازل، قدیمــی بــودن بافــت خانــه و فرســوده 
آب رســانی داخــل ســاختمان  بــودن لوله هــای 
اســت کــه اگــر فــردی ایــن مشــکل را دارد بایــد 

نسبت به تعمیر لوله ها اقدام کند.
حســینی بیدار با بیان اینکــه برخی از خانه ها 
در انتهای خطوط و انتقال آب رســانی قرار گرفته 
اند و این امر موجب می شود اماح در لوله های 
آن منــزل قــرار گیرد ادامــه داد: این افــراد باید با 
واحــد شــرکت آب و فاضــاب تمــاس بگیرنــد تا 
مأمــوران ایــن اداره نســبت بــه پــاک ســازی این 

اماح اقدام کنند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب همدان در 
مــورد علــت دیگــر تغییر رنــگ آب شــرب برخی از 
شهروندان گفت: در برخی موارد این اماح علت 
تغییر رنگ آب است که مشترکان می توانند برای 
پاک سازی این خطوط با مرکز 122 تماس بگیرند.
حسینی بیدار با اشاره به افزایش 25 درصدی 
مصــرف آب نســبت به ســال گذشــته افــزود: اگر 
شــاهد افزایــش مصــرف آب باشــیم بــا مشــکل 

توزیع آب تصفیه شده روبه رو می شویم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب همــدان 
آب،  اوج مصــرف  گذشــته در  ادامــه داد: ســال 
تولیــد و توزیــع آب از یک هزار و 700 لیتر در ثانیه 
تجاوز نکرد که با وجود اینکه امسال به روزهای 
گــرم همــدان نزدیــک نشــدیم روزانه یــک هزار و 
800لیتــر آب در ثانیه تولید می شــود که این رقم 

نگران کننده خواهد بود.
وی از همــه مــردم خواســت ضمــن رعایــت 

بهداشت در مصرف آب صرفه جویی کنند.

خبـــــــــــــــر

حفاظت از دستاوردهای 
خدمات شهری، وظیفه همگانی
صادقیان حسین 

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه خصوص 
در دهــه اخیــر موضــوع حفــظ بیت المــال و اموال 
عمومــی کــه به اعتبــاری حق میلیون ها نفــر در آن 
نهفتــه همــواره بــر زبــان بســیاری افــراد حقیقــی و 
حقوقــی جاری شــده و امــروزه یکــی از چالش های 
اجتماعی ما که به سرعت به اقتصاد هم برمی گردد 
حیف و میل بیت المال است اما هریک از ما باید 
بــه نوبــه خــود ســؤال کنیــم آیا مــن و شــما هم در 

دامن زدن به این معضل نقش داریم یا نه؟
مثــًا شــهرداری ها کــه امــروزه بایــد خودگردان 
بــوده و با تجمیــع دریافتی از شــهروندان خدمات 
متنوعــی را ارائــه نمایند بارها و شــاید همه روزه به 
نوعی شاهد هستیم که حاصل فعالیت های آنان 
که با هزینه خود ما به نتیجه رســیده مورد تعرض 
و تخریب و امحا قرار می گیرد. تازه برخی از ما قیافه 
حــق بــه جانب گرفتــه و به ســهولت دیگــران را به 

ضایع کردن بیت المال متهم می کنیم!
و  تخریب هــا  ایــن  نمودهــای  مــا  از  هریــک 
تضییع هــا را در قالب هــای متعــدد نظاره گریــم و 
متأســفانه اکثریت منفعل بوده و در قبال ضایع 
کردن حقوق محرز خود هیچگونه عکس العملی 
کــه معــدودی فکــر  نشــان نمی دهیــم. بگذریــم 
می کننــد مثــًا شــهردار یــا کارمندان شــهرداری از 
داشــته شــخصی خود هزینــه کرده و اگــر تخریبی 

انجام دهند به آنان صدمه وارد کرده اند!
سالیانه صدها هزار تن آسفالت با این مواد و 
 گران قیمت، تهیه و پس از انجام 

ً
مصالح نســبتا

خدمــت شــاهدیم برخــی بــا بی توجهــی بــه انــواع 
و اشــکال مختلــف بخشــی را بــه هــدر می دهنــد 
می دهــی،  تذکــر  ناهنجــار  شــهروند  بــه  وقتــی  و 
می گویــد: »حــاال بابــا مگــه چــی شــده، شــهرداری 

ده ها برابر این را ماهیانه به باد میده.«
البتــه دنبــال تبرئــه شــهرداری ها و یــا ضعــف 
کیفیــت در برخــی خدمات نیســتیم ولی به فرض 
 هســت آیا 

ً
اینکــه چنین مــواردی باشــد که بعضا

دلیل می شود که من و تو شهروند، نمک دیگری 
بر زخم های شهر بپاشیم، بگذریم از اینکه خیلی 
ح های نیمه تمام، مرتبط می شــود  از خدمات و طر
بــا ضعف مشــارکت و یــا پرداخت های ضــروری و 
قانونــی کــه برخــی از مــا شــهروندان وظیفــه مالی 
خــود را بــه موقع انجام نمی دهیــم بعد می گوییم 
ح هــا معطل اســت و یا بســیار کند و  چــرا ایــن طر

کم کیفیت انجام می شود.
اضافــه بفرمایید خدمات متعددی که توســط 
بخش هــای مختلــف بــه نتیجــه می رســد ولــی بــا 
انفعــال ما به ســرعت بااســتفاده می شــود مثال 
دیگر داســتان غم انگیز برخی پل هــای عابر پیاده 
اســت کــه بــه اقســام مختلــف مــورد بی مهــری و 
تخریــب قــرار می گیــرد و مــا فکــر می کنیــم در یــد 
نهادهای عمومی است که بدون کمک و مراقبت 
ما شهروندان حفاظت و مورد بهره برداری مستمر 
باشد در حالی که به فرض اینکه به بهترین وجهی 
کار شــود اگــر مــا دســت بــه دســت هــم ندهیــم 
حاصــل صدهــا میلیــون تومان بــه راحتی بــه هدر 
رفتــه و در نهایــت حــق عمومی ضایع شــده و این 
من و شمای شهروند هستیم که باید در کمک به 
مدیریت شــهری از حق خود که حقوق بیت المال 

و عمومی است حراست کنیم.
 إن شاءا...

یادداشت روز

غ منجمد توزیع 100 تن مر
در بازار

گــروه خبــر همــدان: رئیــس اداره  هگمتانــه، 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرســی  و  نظــارت 
تجــارت اســتان همــدان گفــت: بــرای کنتــرل بازار 
غ منجمد در  غ در اســتان همــدان، 100 تن مــر مــر

فروشگاه ها توزیع شده است.
به گــزارش هگمتانــه، داریوش صفــاری اظهار 
کرد: در هفته گذشــته شــاهد نا بســامانی قیمت 
خ آن  غ در بازار همدان بودیم، به گونه ای که نر مر

به 20 هزار تومان هم رسیده بود.
وی بــا بیــان اینکــه در روز چهارشــنبه قیمــت 
غ در ســتاد تنظیم بــازار 15  مصــوب هرکیلوگرم مر
هــزار تومان اعام شــد، ابراز کــرد: بنابراین در حال 
غ بــرای مصــرف کننده  حاضــر حداکثــر قیمت مــر
کیلویــی 15 هــزار تومان اســت و اگر بیشــتر از این 
قیمت به فروش برسد تخلف محسوب می شود.

ســازمان  بازرســی  و  نظــارت  اداره  رئیــس 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان با تأکید 
بر اینکه بازرســان به صورت روزانه در بازار حضور 
دارنــد و بر قیمت ها نظارت می کنند، تصریح کرد: 
خ  غ را با قیمتــی بیش از نر فروشــگاه هایی کــه مر

مصوب بفروشند جریمه می شوند.
غ  صفــاری بــا بیــان اینکــه روزانــه 125 تــن مــر
اظهــار  توزیــع می شــود،  گــرم در سراســر اســتان 
غ منجمــد نیــز در  آن 100 تــن مــر کــرد: عــاوه بــر 

فروشگاه های استان عرضه شده است.
غ منجمــد را نیز بین  وی قیمــت هــر کیلــو مــر
13 هــزار و 100 تــا 13 هــزار و 700 تومــان اعــام کرد و 
غ منجمد به اندازه کافی ذخیره شــده و  گفت: مر

در مواقع نیاز در بازار توزیع می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، 
بــا  معــدن و تجــارت اســتان همــدان در گفتگــو 
غ نیز اشــاره  تســنیم، بــه افزایــش قیمت تخــم مر
غ در مرغداری  کرد و گفت: قیمت هر کیلو تخم مر
خ کیلویی 11  9 هــزار و 500 تومان اســت و باید بــا نر

هزار تومان به مصرف کننده فروخته شود.

خبــــــر

همدان خبر 

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس شــورای 
ح اقدامات  اســالمی شــهر همــدان بــا تأکید بــر شــر
قــوه  بــه  یاری رســانی  بــرای  شــهر  اســالمی  شــورای 
قضاییــه در حوزه تحقــق حقوق شــهروندی، گفت: 
ایــن مجموعــه مردمــی ضمــن تــالش بــرای کســب 
بــرای  مناســب  زمینه ســازی  و  مــردم  رضایتمنــدی 
، نســبت به جلوگیری  حوزه ســرمایه گذاری در شــهر
مســائل  و  اجتماعــی  مســائل  شــدن  امنیتــی  از 
تنش زا در جامعه به ویژه در حوزه مدیریت شــهری، 
تصمیم گیری هــای منطقــی بــا محوریــت مطالبــات 

مردمی و... همواره همت می گمارد.
بــه گــزارش هگمتانــه، کامــران گــردان در دیــدار 
اعضای شــورای اســامی شــهر با رئیس دادگستری 
استان به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن تبریک 
هفتــه قــوه قضاییــه و دهه کرامــت، اظهار کــرد: قوه 
قضاییــه بــه عنــوان رکن اساســی نظام، مســؤولیت 
خطیر و حساســی را در راســتای پشــتیبانی از حقوق 

فردی و اجتماعی و تحقق عدالت بر عهده دارد.
و  پایــدار  امنیــت  از  اعظمــی  بخــش  افــزود:  وی 
همه جانبه کشــورمان مرهون تاش های بی شائبه 

و مستمر مسؤوالن قضایی است.
رئیس شــورای اسامی شــهر همدان با اشاره به 
اینکه خوشــبختانه حضور پربرکت 10 ماهه ریاســت 
جدیــد دادگســتری، نویدبخــش تحــوالت اساســی 
همــراه بــا افزایــش اعتمــاد بیشــتر بــه قــوه قضاییه 
بــوده اســت کــه اجابــت درخواســت عفــو بــرای 540 
ح ابتــکاری تشــکیل  زندانــی در همــدان؛ اجــرای طــر
ســتاد تألیــف قلــوب در راســتای کاهــش زندانیان و 
ترویج فرهنگ اســامی صلح و ســازش و همچنین 
ح مجــازات جایگزین؛ تشــکیل مجتمــع قضایی  طــر
فعاالن اقتصادی و همچنین گروه های بازرسی ویژه 
ارزشــیابی قضایــی از نمونــه اقدامات بــارز این حوزه 

قضایی محسوب می شود.
گردان با اشاره به کسب رتبه برتر ملی همدان در 
زمینه صلح و سازش پرونده های قضایی، بیان کرد: 
در مجمــوع حــوزه قضایــی اســتان همــدان در حوزه 
تکریــم اربــاب رجــوع و اعتمادســازی بیشــتر مــردم، 

موفق عمل کرده  است.
شــهر  اســامی  شــورای  گفــت:  همچنیــن  وی 
همدان ضمن تاش برای کسب رضایتمندی مردم 
و زمینه ســازی مناسب برای حوزه سرمایه گذاری در 
، همواره نسبت به جلوگیری از امنیتی شدن  شــهر
جامعــه  در  تنــش زا  مســائل  و  اجتماعــی  مســائل 
به ویژه در حوزه مدیریت شهری، تصمیم گیری های 
منطقــی بــا محوریــت مطالبــات مردمــی و... همــت 

می گمارد.

دادگســتری   � ریاســت  فرهنگــی  نــگاه  مولــوی:   
ارزشمند است

رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای شــورای 
شــهر همدان نیز ضمن قدردانــی از حضور تأثیرگذار 
فرهنگی، اجتماعی و حمایتی رئیس کل دادگستری 
استان، گفت: با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی 
قابــل  همــدان  زندانیــان  تعــداد  کاهــش   ، کشــور

تحسین است.
ابراهیم مولوی افزود: حضور زندانیان عفو شده 
پیشــنهادی دادگســتری اســتان که مــورد موافقت 
مقــام معظــم رهبــری قــرار گرفته انــد، در کنــار گلــزار 
شــهدا و پیمــان بســتن ایــن عزیــزان آزاد شــده بــا 
شــهیدانی کــه امنیــت، آرامــش و آســایش امــروز ما 
مدیون فداکاری ها و جانباز ی های دیروز این عزیزان 
است، حرکت ارزشمندی محسوب می شود که این 
مهــم نشــان دهنده نــگاه راهبردی فرهنگــی رئیس 

کل دادگستری به مباحث جرم و مجرم است.
 عســگریان: شــاهد تحــوالت اثربخــش قضایــی   �

استان هستیم
رئیــس کمیســیون نظــارت، بازرســی و امــور اداری 
شــورای اسامی شــهر همدان نیز اظهار کرد: تحوالت 
اثربخش و ارزشمندی را در حوزه قضایی استان، شاهد 

هستیم که برای عموم مردم کامًا ملموس است.
سید مسعود عسگریان با تأکید بر حمایت های 
ویژه دادگســتری اســتان همدان از مدیریت شهری 
به ویــژه در حــوزه پرونده های ســرمایه گذاری، گفت: 

اقدامــات ارزشــمند حــوزه قضایــی اســتان همــدان 
بــه دادگســتری، قابــل  بــا کاهــش مراجعــه  همــراه 

قدردانی است.
 نوراله زاده: حضور قضات در جلســات شهرسازی   �

برای جلوگیری از تخلفات
نرگس نوراله زاده، رئیس کمیســیون شهرسازی 
و معماری شورای اسامی شهر همدان هم در ادامه 
با اشاره به مشکات حوزه شهرسازی پیشنهاد داد: 
درخواست داریم 2 نفر از قضات که در حوزه قوانین 
اطاعــات  و  تجربــه  شهرســازی  و  مدیریت شــهری 
بیشــتری دارند در جلسات این حوزه حضور داشته 
باشــند تا ضمن کمک به مدیریت شهری، بخشی از 
مشکات شهروندان حل و از تخلفات در این حوزه 

نیز جلوگیری شود.
 فتحــی: افزایش قضــات برای رســیدگی بهتر امور   �

قضایی
شــورای  شــهری  خدمــات  کمیســیون  رئیــس 
اســامی شــهر همدان هم ضمن انتقاد نســبت به 
اعمال ضوابط ســخت گیرانه میراث فرهنگی، گفت: 
ضوابط میراث فرهنگی در راســتای جلوگیری از ارائه 
مجــوز ارتفــاع در حلقه هــای نخســت و دوم، مــورد 

اعتراض شهروندان قرار دارد.
علــی فتحی افــزود: عــدم پوشــش رودخانه ها به 
دلیــل مشــارکت نکــردن آب  منطقــه ای اســتان هم 

موجب نارضایتی مردم شده است.
وی اظهار کرد: در صورتی که دادگستری همراه با 

استقال مالی، بتواند استخدامی بیشتری در حوزه 
، بازپــرس و قضــات داشــته باشــد، می توانــد  دادیــار
روند ورودی و خروجی پرونده های قضایی را سرعت 

ببخشد تا امور مردم نیز سریع تر به انجام برسد.
 عدالتخــواه: تســلط خوب شــورای اســالمی شــهر   �

همدان بر رویدادهای شهری و حقوق شهروندی
رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان نیــز بــا 
بیــان اینکــه در شــورای شــهر همــدان خمودگــی و 
بــی انگیزگی نیســت، گفت: این نهاد، تســلط خوبی 
بــر رویدادهــای شــهری و حقــوق شــهروندی دارد و 
اعضــای آن بــا شــور و انگیــزه پیگیــر حل مشــکات 

هستند.
محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: ســامت محور 
بودن در شــوراهای اسامی یک شرط مهم بوده که 
در همدان این امر به دلیل وجود نیروهای ارزشی و 

اصیل حفظ شده است.
بــه نقــل از روابط عمومی شــورای اســامی شــهر 
همدان، وی به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در 10 
ماه گذشته در این استان نیز که همگی با پیوست 
فرهنگــی بوده اشــاره کــرد و نحــوه آزادی 541 زندانی 
عفــو شــده از ســوی رهبــر انقــاب را  نیز با پیوســت 

فرهنگی دانست.
کل  رئیــس  ســخنان  مشــروح  اســت  گفتنــی 
بــا اعضــای شــورای  دادگســتری همــدان در دیــدار 
اسامی شهر در شماره روز شنبه روزنامه هگمتانه 

منتشر شده است.

250 خانواده همدانی در انتظار فرزندخوانده
امــور  معــاون  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
از  همــدان  اســتان  بهزیســتی  کل  اداره  اجتماعــی 
وجــود حــدود 250 خانواده در انتظــار فرزندخوانده 

در استان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، زهــره بختیاری بیــان کرد: 
خانواده هایی کــه در نوبت دریافت فرزندخوانده از 
مراکز نگهداری کودکان بهزیســتی استان هستند، 
 اکثریت 

ً
تعدادشــان به 250 مورد رســیده کــه تقریبا

مطلق آنها شــامل خانواده هــای فاقد فرزند بوده و 
کمتــر از پنــج درصد از ایــن متقاضیــان را خانم های 

مجرد باالی 30 سال تشکیل می دهند.
خانواده هــا  ایــن  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیگیری هــای مــددکاری، گزینش اولیــه، راهنمایی، 
تأیید صاحیت اولیه قانونی و روانی اتفاق می افتد، 
افــزود: بعد از واگذاری طفل نیز پیگیری های بعد از 
تحویــل، مــددکاری، نظــارت و پایش هایــی کــه باید 

روی آن خانواده انجام شود را در دستور کار داریم.
ایــن  زمانــی  بازه هــای  بــا  رابطــه  در  بختیــاری 
نظارت هــا توضیــح داد: پیگیری هــای بهزیســتی در 
شــش ماه اول بیشتر اســت اما در موارد مورد نیاز 
و تشــخیص کارشناسی تا ســال های بعد همچنان 

ادامه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه خانواده هــا بــا هــم متفــاوت 
هســتند و گاهــی بــرای برخــی مــوارد ایــن نظارت ها 
بیشــتر اســت، بــا اعــام وجــود یــک دســتورالعمل 
ح  بــرای تحویــل فرزندخوانــده بــه خانواده هــا مطــر
کرد: شرط تحصیل، سن زوجین، میزان استطاعت 
مالــی و نداشــتن فرزنــد پــس از پنــج ســال زندگــی 
مشــترک و گواهــی پزشــکی مبنــی بر درمــان و عدم 
ح شــده در این  توفیــق درمان از شــاخص های مطر

دستورالعمل است.
بهزیســتی  کل  اداره  اجتماعــی  امــور  معــاون 

اســتان همــدان دربــاره پذیــرش کــودکان در ایــام 
ایــام  ایــن  در  داد:  توضیــح  کروناویــروس  شــیوع 
مــوردی وجــود نداشــته کــه بهزیســتی سرپرســتی 
آزار و اذیــت از  فرزنــدی را بــه علــت خشــونت و یــا 

خانواده بگیرد.
وی ادامــه داد: در ایــن دوران بــه علــت اینکــه 
شــرایط خاصــی حاکم اســت، پذیــرش در خانه های 
بهزیســتی بسیار محدود، با نظر قاضی و در شرایط 
خــاص اتفــاق می افتــد. در ایــن مــوارد ما یــک دوره 
پذیــرش موقــت ماننــد قرنطینــه داریــم و پــس از 
گذرانــدن این دوران، کودک را در کنار ســایر بچه ها 

پذیرش می کنیم.
بختیــاری درباره عــدم منع قانونــی ازدواج ابوین 
رابطــه  در  قانونــی  کــرد:  تشــریح  فرزندخوانــده  بــا 
بــا ازدواج والدیــن بــا فرزنــد خوانــده تصویــب شــد 
کــه بــا پیگیری هــای تخصصــی بهزیســتی بــرای آن 

الحاقیــه ای مصوب شــد کــه تأیید بهزیســتی و تیم 
کارشناسی آن الزمه اجرای این قانون است.

وی در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: به طور معمول 
این اجازه به افراد داده نمی شود اما در برخی موارد 
ممکــن اســت منافع کــودک در این اتفاق باشــد و 
از آنجایــی که رویکرد بهزیســتی تأمیــن منافع عالی 
کــودک اســت، ایــن امــکان وجــود دارد بــرای برخی 

موارد این اجازه را صادر کند.

ح محله پاک بــرای مبارزه با مواد مخدر طــر
هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول اجتماعی 
ح محله پــاک در  ســپاه ناحیــه همــدان از اجــرای طــر

چهار منطقه شهرستان همدان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، صــادق نظــری بــا اشــاره 
ح با  ح محله پــاک اظهار کرد: ایــن طر بــه اجرای طــر
هدف مبــارزه و کاهش میزان مصــرف مواد مخدر 
در چهــار محلــه آســیب پذیر شهرســتان همــدان 
و  )عــج(  عصر ولــی  کــوی   ، خضــر  ، حصــار قبیــل  از 

منوچهری اجرا شد.
وی بــا اشــاره به فرا رســیدن روز جهانی مبارزه با 
ح محله  ، اظهــار کــرد: همــه باید در طــر مــواد مخــدر
پــاک بــرای مبــارزه بــا آســیب های اجتماعــی و بــای 

خانمانسوز اعتیاد در جامعه تاش کنیم.
مســؤول اجتماعــی ســپاه ناحیه همــدان گفت: 
ح با هــدف مبارزه بــا کاهش میــزان مصرف  ایــن طــر
مــواد مخدر در چهار محله آســیب پذیر شهرســتان 

همدان از قبیل حصار، خضر، کوی ولی عصر)عج( و 
منوچهری به صورت دقیق اجرا شده است.

ح که در مناطق آلوده  وی افزود: بر اساس این طر
اجرایــی شــده اســت اقداماتــی از قبیــل آگاه ســازی، 
آمــوزش به خانواده ها که با معتادان چگونه برخورد 
کنند، از بیــن بردن محرومیت های محــات، درمان 
معتادان در کمپ ها با تخفیف 70 درصدی و صیانت 

از خانواده های آنها صورت می گیرد.
نظــری ادامــه داد: آموزش بــه خانواده ها، برگزاری 
جلســه بــا توزیع کننــدگان موادمخــدر و جمــع آوری 
توزیع کنندگان مواد مخدر با توماری که اهالی محل 
امضا می کنند نیز از دیگر اقداماتی اســت که در این 

ح انجام می شود. طر
ح محله پاک  وی اضافــه کــرد: هدف از اجرای طــر
تنها اعتیاد نیســت بلکه ما یک محله را بر اســاس 
تمام آســیب هایی که وجود دارد بررســی می کنیم و 

آســیب های جــدی را از هم تفکیک کــرده و برای آن 
برنامه ریــزی می کنیــم امــا در برخی از محــات، مواد 
مخدر آســیب جدی آنها است که همان را پیگیری 

می کنیم.
وی به بیان آســیب های ناشی از اعتیاد پرداخت 
و گفت: طی بررسی های به عمل آمده از خود اعتیاد 
10 نوع آســیب از جمله خود اعتیــاد، بیکاری، فروش 
لوازم خانه، اختاف زوجین، طاق، بچه های طاق و 
آســیب های بچه های طاق و زن مطلقــه و مرد برای 
امــرار معــاش و تهیه پوشــاک، پرونده هــای قضایی 

شامل دزدی، قتل و... به وجود می آید.
مســؤول اجتماعی ســپاه ناحیه همــدان با بیان 
اینکــه مبــارزه بــا اعتیــاد یــک موضــوع جدی اســت، 
گفــت: اگــر تهیه مــواد مخــدر ســخت و گران شــود، 

گرایش ها به سمت مواد مخدر کمتر شود.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در خصــوص آســیب ها 

جوانــان  بــه  مخــدر  مــواد  از  اســتفاده  تبعــات  و 
ح با تهیه  اطاع رســانی شــود، بیان کــرد: در این طــر
نماهنگ و مســتند، به جوانان عاقبتی که ناشــی از 
اعتیاد است را ارائه می دهند و روشنگری می کنند.

نظــری در پاســخ بــه اینکــه آیــا متولیــان امــر در 
کــرد:  تأکیــد  می کننــد،  وظیفــه  انجــام  زمینــه  ایــن 
هجمــه اعتیــاد بســیار جــدی و عظیــم اســت و یک 
برنامه ریزی دقیق، پیوســته و منســجم و تعامات 
هنــوز  مــا  کــه  می خواهــد  دقیــق  و  قــوی  ســازمانی 
بــه آنجــا نرســیدیم و ســازمان ها کار خــود را انجــام 

می دهند.
وی گفت: محله پاک از نظر ما محله ای است که 
توزیع کننــده، مصرف کننده و خانواده آســیب دیده 
از اعتیــاد در یــک محلــه نباشــند مــا بــه آن محلــه، 
محلــه پــاک می گوییم و امیــدوار هســتیم در آینده 

نزدیک جشن محله پاک را برگزار کنیم.

ممنوعیت برگزاری مراسم در باغ بهشت همدان
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: مدیر آرمســتان 
موقوفــه همــدان بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل کنتــرل 
ع بیماری کرونا برگزاری مراســم  در آرامســتان  شــیو
ع اســت گفت: طی دو هفته اخیر با جمعیت  ممنو
و  شــده ایم   مواجــه  آرامســتان  در  مــردم  از  زیــادی 

متأسفانه اصول بهداشتی کمتر رعایت می شود.
ایــن  در  رحیمــی  احمــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بــر  مبنــی  الزم  اطاع رســانی  کــرد:  اظهــار  خصــوص 
ممنوع بودن برگزاری مراسم  عزاداری در آرامستان 

انجام شده است.
رحیمی با بیان اینکه از اسفندماه سال گذشته 

در  مراســم   برگــزاری  امســال  مــاه  اردیبهشــت  تــا 
آرامســتان ممنــوع بــود و مــردم رعایــت می کردنــد 
مرکــز  امســال  خردادمــاه  اینکــه  وجــود  بــا  گفــت: 
بهداشــت گزارشی مبنی بر بهبود وضعیت بیماری 
بــه امــروز  تــا  را  داد امــا همچنــان برگــزاری مراســم 

ممنوع کرده ایم.
همــدان  شــهر  موقوفــه  آرامســتان  مدیــر 
خاطرنشــان کرد: مردم به ویژه بســتگان متوفی به 
ایــن موضــوع توجه ندارنــد و ما کمتــر می توانیم در 

مقابل اصرارهای آنها مقاومت کنیم.
کــرد: مــا بــه بســتگان متوفــی اعــام  وی بیــان 

می کنیــم کــه مراســمی در آرامســتان برگــزار نکننــد 
امــا متأســفانه توجــه ندارند و خــود صندلی و مداح 

می آورند و مراسم را برگزار می کنند.
رحیمــی تصریح کرد: پیگیری می کنیم تا اینگونه 
آن هــم بــا حضــور جمعیــت زیــاد برگــزار  برنامه هــا 
نشــود اما گاهی متوجه نمی شــویم و سر مزار دیگر 

نمی توانیم کاری انجام دهیم.
مدیر آرامســتان موقوفه شــهر همــدان با بیان 
اینکــه طــی تمــاس بســتگان متوفــی بــرای اجــرای 
مراســم دفــن و کفــن عزیز ســفر کــرده خــود، تأکید 
داریم که بیشــتر از پنج نفر حضور نداشــته باشــند 

امــا گاهی رعایت نمی کنند گفت: طی دو هفته اخیر 
آرامســتان همدان بســیار شلوغ بوده و مردم کمتر 

توجه کرده اند.
رحیمــی در گفتگــو بــا فــارس، بــا اشــاره بــا اینکــه 
مــا اطاعــی از اینکه چه زمانی مراســم  در آرامســتان 
برگزار می شــود، نداریم و صبح و بعداز ظهر با حضور 
جمعیتی مواجه می شــویم که به آنها تأکید می کنیم 
این کار را انجام ندهند گفت: ما در حوزه حمل میت 
بــا آمبوالنــس و خــاک ســپاری و... شــیوه نامه هــای 
بهداشــتی را رعایت می کنیم و مردم هم باید بیشــتر 

توجه کنند و مراسم  با جمعیت زیاد را برگزار نکنند.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان در دیدار با رئیس کل دادگستری استان:

شهر  شورای  همت 
شهروندی حقوق  تحقق  برای 
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انعکاس 19 کویید  از  19 هزار تومانی خطرناک تر  دالر 

اخذ مالیات از خانه های خالی 
پنج سال معطل یک سامانه!

موســوی عضو کمیســیون اصــل 90 مجلس 
گفــت: اخــذ مالیــات از خانه هــای خالــی یکــی از 
شــیوه های متداول در دنیا بــرای تحریک عرضه 
کاهــش تقاضــا و در نتیجــه متعــادل شــدن  و 
قیمــت مســکن اســت امــا 5 ســال معطل یک 
ســامانه اســت. اگــر ســازمان امــور مالیاتــی تا 10 
روز آینــده در خصوص راه اندازی ســامانه اماک 
و اســکان اقــدام نکــرده و گــزارش قابــل قبولــی 
در ایــن باره ارائه نکند، وزرای راه و شهرســازی و 

اقتصاد به مجلس احضار می شوند.

چراغ سبز دولت و مجلس برای 
ساخت آپارتمان های 25 متری

کــه  متــری   40 تــا   25 آپارتمان هــای  ســاخت 
 شــهرداری و 

ً
ح و اخیرا اواخر ســال گذشــته مطــر

وزارت کشــور روی آن توافق کرده اند مورد تأیید 
نماینــدگان مجلس قــرار گرفته و به اجرا نزدیک 

شده است.

هر 33 ثانیه یک ایرانی 
مبتال به کرونا می شود

هــر  گفــت:  بهداشــت  وزارت  کل  معــاون 
33 ثانیــه در کشــور مــا یــک نفــر بــه کرونــا مبتا 
می شــود و هــر 13 دقیقــه یــک نفــر در کشــور به 
دلیــل کرونــا فــوت می کنــد، ایــن موضــوع زنــگ 
خطری اســت که باید تاش کنیــم فاصله گذاری 
را بیشــتر رعایــت کنیــم. رعایــت فاصلــه فیزیکی 
یــک متــری 82 درصــد، اســتفاده از ماســک 85 
درصــد و اســتفاده از پوشــش محافــظ چشــمی 
78 درصــد انتقــال ویــروس را کاهــش می دهــد 
کــه ارقــام بســیار مهــم و قابــل تأثیری هســتند. 
از دیــروز پویــش اســتفاده همگانــی از ماســک 
با هشــتگ »من ماســک می زنم« در کشــور آغاز 
شــدکه انتظــار مــا از همگان این اســت که با هر 
دیــدگاه و نظــری در ایــن کار بــزرگ، همــکاری و 

همراهی داشته باشند.

هوا در کشور گرم تر می شود
دمــای هــوا در کشــور طــی روزهــای اخیــر در 
حالی بین 5 تا 10 درجه ســانتیگراد کاهش یافته 
اســت کــه اوایــل هفتــه گذشــته در بســیاری از 
شهرها دمای هوا بیشتر از میانگین بلند مدت 
ثبت شــد. مدیرکل پیش بینی و هشــدار سریع 
رونــد  ایــن  کــه  می گویــد  هواشناســی  ســازمان 
( ادامــه دارد و هوا از روز  کاهشــی تــا امروز )8 تیر

دوشنبه به تدریج گرم خواهد شد.

توقف فعالیت 38 درصد 
کسب وکارها در کرونا

در جریــان شــیوع ویــروس کرونــا در دو مــاه 
اســفند و فروردیــن تــا 38 درصــد کســب وکارها 
متوقف شــده و بیشترین آســیب  متوجه حوزه 

فروش بوده است.

احکام صادره توسط قاضی 
منصوری باطل نمی شود

قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  عضــو  یــک 
مجلــس شــورای اســامی در خصــوص احتمال 
بطــان احــکام صــادره از ســوی قاضی فاســد در 
پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از سوی 
قاضــی منصــوری باطل خواهد شــد و آیــا امکان 
، اظهار کرد: خیر  بازنگری در آن وجود دارد یا خیر

بازنگری در این احکام روند خود را دارد.

شناسایی 2456 مورد جدید 
ابتال به کرونا

6 استان در وضعیت قرمز
ابتــای  از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
کشــور  در  کرونــا  بــه  ابتــا  جدیــد  مــورد   2456
خوزســتان،  اســتان های  گفــت:  و  داد  خبــر 
آذربایجــان  هرمــزگان،  کردســتان،  کرمانشــاه، 
غربــی و خراســان رضوی بیش تریــن موارد ابتا 
و بســتری کرونــا را داشــته و در وضعیــت قرمــز 

قرار دارند.
بهداشــت  وزارت  ســخنگوی  الری  ســیما 
گفت: تا ظهر روز گذشــته، بر اســاس معیارهای 
قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 456 بیمــار جدید 
مبتــا به کووید19 در کشــور شناســایی شــد که 
یــک هــزار و 139 مورد بســتری شــدند.وی ادامه 
داد: مجمــوع بیمــاران کووید19 در کشــور به 220 
هــزار و 180 نفــر رســید. متأســفانه در طــول ایــن 
مــدت، 125 بیمار کووید19 جان خود را از دســت 
دادنــد و مجموع جــان باختگان ایــن بیماری به 
10 هــزار و 364 نفــر رســید. خوشــبختانه تاکنون 
180 هــزار و 661 نفــر از بیمــاران، بهبــود یافته و یا 
از بیمارســتان ها ترخیــص شــده اند. 2928 نفــر از 
بیمــاران مبتــا به کوویــد19 در وضعیت شــدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

خبـــــــــــــــر

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:

طرحی برای فیلترینگ فضای مجازی نداریم
اطالعات ملی  شبکه  تکمیل  بر  مجلس  اصرار 

ســخنگوی  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس قطعا 
در شــرایط فعلــی طرحــی بــرای فیلترینــگ فضــای 
مجازی ندارد، گفت: اصرار مجلس بر توســعه زیر 

ساخت های شبکه ملی اطالعات است.
هیــأت  ســخنگوی  فرهنگــی  حســین  محمــد 
 رئیســه مجلس شــورای اسامی، با اشــاره به اخبار 
ح مجلس  منتشر شده در فضای مجازی درباره طر
بــرای فیلترینــگ فضــای مجــازی، گفــت: دو هفتــه 
گذشــته که وزیر ارتباطات در مجلس حضور یافت 
خودبــه  مطبــوع  وزارتخانــه  عملکــرد  از  گزارشــی  و 
نماینــدگان ارائــه کرد محــور بحث های وی شــبکه 
ج و  ملــی اطاعــات و لــزوم قطــع وابســتگی بــه خــار

گسترش شبکه ملی اطاعات داخلی بود.
از توضیحــات وزیــر  بــا بیــان اینکــه برخــی  وی 
ارتباطــات مــورد قبــول نماینــدگان قــرار گرفــت و 
برخــی از نمایندگان نیــز انتقاداتی داشــتند، ادامه 
بــه  فیلترینــگ  موضــوع  بــه  جلســه  آن  در  داد: 
صــورت گذرا اشــاره شــد و پــس از آن جلســه یکی 

از نمایندگان مجلس اظهار نظری داشــته که این 
برداشــت ایجاد شــده کــه مجلس به طــور کلی به 
دنبال بحث فیلترینگ اســت که اینگونه نیســت 

و آن نماینده اظهار نظر شخصی کرده است.
نماینــده تبریــز در مجلس با تأکیــد براینکه نه 
تنهــا در آن جلســه بلکه در هیچ جلســه ای درباره 
اینســتاگرام  بــه ویــژه  فیلترینــگ فضــای مجــازی 
بحثــی انجام نشــده اســت، عنــوان کرد: بــه فرض 
اینکــه اگر قرار اســت اقدامی در زمینــه فیلترینگ 
انجــام شــود بایــد همــه جوانــب موضــوع در نظــر 

گرفته شود.
بیــان  بــا  مجلــس  رئیســه  هیــأت  ســخنگوی 
اینکــه مجلس قطعا در شــرایط فعلــی طرحی برای 
فیلترینگ فضای مجازی ندارد، تصریح کرد: اصرار 
مجلــس بر توســعه زیر ســاخت های شــبکه ملی 
اطاعات اســت و نماینــدگان انتقاداتی که در این 
زمینــه دارنــد بر روی این موضوع اســت کــه کارها 

برای تکمیل این شــبکه به کندی پیش می رود.

مجلس

: بر اساس گزارش پژوهشکده آمار

30 درصد کسب و کار ها در اسفند و فروردین تعدیل نیرو داشتند
مــورد  در  جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
و  کســب  بخش هــای  کل  در  کار  نیــروی  تعدیــل 
و  اســفند  در  واحدهــا  درصــد   30 گفــت  بایــد  کار 
فروردیــن حداقــل یک نفر را تعدیــل کرده اند و در 
اردیبهشــت 7 درصــد حداقــل یــک نفــر را تعدیل 

کرده اند.
پژوهشــکده آمار طی گزارشی به تأثیر ویروس 
کرونــا بر کســب و کارهای ایرانــی پرداخت. در این 
گــزارش آمده اســت که 30 درصد کســب و کار ها در 
اسفند سال گذشته و فروردین امسال، همزمان 
بــا اوج گیری کرونا در ایران دســت بــه تعدیل نیرو 

زده اند.
تأثیر کرونا بر وضعیت اشتغال کسب و کارهای 
اقتصادی طی پنج ســؤال مورد بررســی قــرار گرفت 
که در این سؤال ها وضعیت تعدیل نیرو، دورکاری 

و غیبت موقت از کار پرسیده شده است.
در مــورد تعدیــل نیــروی کار در کل بخش های 
فروردیــن  و  اســفند  در  درصــد   30 کار  و  کســب 
در  و  کرده انــد  تعدیــل  را  نفــر  یــک  حداقــل 
اردیبهشــت 7 درصــد حداقــل یــک نفــر را تعدیل 
کرده انــد. همچنین نتایج تعدیــل نیرو به تفکیک 
در  کشــاورزی  و  صنعــت  خدمــات،  بخش هــای 

شکل 8 نشان داده شده است.
بیش تریــن تأثیــر کرونا بــر جنبه هــای مختلف 
فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش های 
ح: میزان فروش  خدمات بر اســاس نتایج این طر
با 41٫1 درصد در اســفند و فروردین و 37٫8 درصد 
در اردیبهشــت بیش تریــن تأثیر پذیری را داشــته 

است.
بیش تریــن تأثیــر کرونا بــر جنبه هــای مختلف 
فعالیــت کســب و کارهــای اقتصــادی در بخــش 
ح:  ایــن طــر بــر اســاس نتایــج  صنعــت و معــدن 
میزان فروش با 45٫9 درصد در اسفند و فروردین 
بیش تریــن  اردیبهشــت  در  درصــد   44٫4 و 

تأثیرپذیری را داشته است.
بیش تریــن تأثیــر کرونا بــر جنبه هــای مختلف 
فعالیــت کســب و کارهــای اقتصــادی در بخــش 
میــزان  ح:  طــر ایــن  نتایــج  اســاس  بــر  کشــاورزی 
فــروش بــا 69٫8 درصــد در اســفند و فروردیــن و 
56٫6 درصد در اردیبهشت بیش ترین تأثیرپذیری 

را داشته است.
تحــت  کرونــا  ویــروس  شــیوع  تبعــات  از  یکــی 
تأثیــر قــرار گرفتــن فعالیت هــای اقتصــادی اســت. 
خطرپذیــری  اقتصــادی،  کارشناســان  اعتقــاد  بــه 
ویــروس کرونــا بــه حــدی اســت کــه می تــوان آن را 
آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. 
اثرگذاری شــیوع ویروس کرونا بر کســب و کارهای 
ایرانی با نظرســنجی از برخی فعاالن اقتصادی مورد 
بررســی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشــان می دهد 
کــه تحــت اثر شــیوع ایــن ویــروس و اعمــال برخی 

راهکارهــا در جهــت کنتــرل شــیوع آن، به خصوص 
ماه هــای ابتدایــی برخــی از فعالیــت اقتصــادی بــا 
ظرفیت کم تر فعالیت نموده و برخی نیز مجبور به 
تعطیلی شده اند. هرچند این روند با کاهش اجرای 
محدودیت ها در ماه های بعدی کم تر شده است.

همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی 
و وضعیــت اشــتغال کســب و کارهــای اقتصــادی 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا دســت خوش تغییــرات 
منفــی شــدند به طوری کــه از میــزان فــروش، تولید 
و جریــان نقدینگــی در هــر ســه بخــش اقتصــادی 
کاســته شــد و برخــی از نیروی انســانی این کســب 
وکارهــا یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری 
و غیبــت موقــت شــدند کــه نشــان دهنده ی تأثیر 
منفی بر اشتغال است. قیمت ها نیز در این دوران 
از اثــر کرونــا بــه دور نبوده اند، یکــی از عواملی که بر 
تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می تواند بر 
قیمت کاال و خدمات اثر بگذارد تغییر قیمت مواد 
اولیه اســت. بــا توجه به اثر این ویــروس بر تمامی 
حوزه هــای اقتصادی در جهــان، تغییر قیمت مواد 

اولیه امری قابل پیش بینی بود.
بــا وجــود اثــرات منفــی شــیوع ویــروس کرونــا 
امــری  کارهــا  و  کســب  در  مشــکات  برخــی  بــروز 
اجتناب ناپذیر است. مشکات مربوط به پرداخت 
جبران خدمات، بازپرداخت وام و اجاره در شرایطی 
کــه تولیــد و فــروش رو بــه کاهش گذاشــته اســت 
تبعــات اثر شــیوع ایــن ویــروس و تحت تأثیــر قرار 
دادن کســب و کارهای اقتصادی اســت که در این 
میان دریافت وام از بانک های تجاری و شرکت های 
مالــی خــرد و یا افــراد حقیقــی راهکار مناســبی برای 

مقابله با این شرایط به نظر می رسد.
کمبــود تقاضــا بــا توجــه بــه اعمــال سیاســت 
در  قرنطینــه  نظیــر  اجتماعــی  محدودیت هــای 
دوران شــیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است 
کــه فضای کســب و کارهــا را تحت تأثیر قــرار داده 
اســت و فــروش اینترنتــی در ایــن دوران می تواند 
نتایــج مطلوبــی از خــود بــرای مقابلــه بــا کاهــش 
تقاضــا برجــای گــذارد. به عــاوه، در صــورت ادامــه 
یافتــن این رونــد پیش بینی می شــود اثرات منفی 
نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشــته باشــد 
و در صــورت توقــف شــیوع ویروس کرونــا و ایجاد 
شــرایط عــادی در فضای اقتصادی کشــور حداقل 
3 مــاه زمان الزم اســت تا کســب و کارهــای ایرانی 
بــه حالــت عــادی بازگردنــد. در این میــان حمایت 
شــیوع  دوران  در  کار  و  کســب  فضــای  از  دولــت 
اپیدمــی به صــورت »تأمیــن ســرمایه درگــردش از 
طریــق اعطــای وام هــای با ســود پاییــن«، »تعویق 
بازپرداخــت وام هــا تــا مدتــی پــس از پایان شــیوع 
زمــان  در  مالیاتــی  »معافیــت  و  کرونــا«  ویــروس 
بــرای فعــاالن  اپیدمــی« می توانــد کمــک شــایانی 

اقتصادی باشد.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قّوه قضائیه

مبارزه با مفسدان، بدون مالحظه ادامه یابد
مقابله با فساد درون قوه قضائیه؛ مطالبه قضات متدّین و عموم مردم

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهان: حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای فرمودند: مبارزه با فســاد کــه در این دوره 
بــه اوج خــود رســیده اســت باید بــدون اغمــاض و بر 
اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی 

و ظلم به افراد بی گناه با قدرت ادامه یابد.
حضــرت  آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معّظــم انقاب 
اســامی، پیــش از ظهــر دیــروز )شــنبه 7 تیرمــاه( در 
ارتبــاط تصویری با همایش سراســری قّوه قضائیه، با 
ابــراز خرســندی از اقدامات انجام شــده در یک ســال 
اخیــر، بر لزوم اســتمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه 
بــه صورت متــوازن و بــا محوریــت مردمی بــودن قوه 
تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فســاد که در این دوره 
بــه اوج خــود رســیده اســت باید بــدون اغمــاض و بر 
اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی 

و ظلم به افراد بی گناه با قدرت ادامه یابد.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای همچنیــن بــا تأکیــد بر 
اینکــه ماجــرای کرونــا تمام نشــده و همچنــان ادامه 
دارد، همه مردم و مسؤوالن را به جدی گرفتن رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع 

مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
مــردم را در جریان روند اجرای ســند تحول قضایی   �

قرار دهید
رهبــر انقاب اســامی با گرامیداشــت یاد شــهید 
مظلــوم آیــت اهلل بهشــتی، شــهید قدوســی، شــهید 
الجــوردی و دیگــر شــهیدان دســتگاه قضــا، »تدوین 
نسخه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند تحول قضایی« 
را بــا اســتفاده از اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه و 
و  خواندنــد  ارزش  بــا  کاری  قــوه ای  درون  تجربیــات 
و  ســند  ایــن  اجــرای  از  الزم  زمان هــای  در  افزودنــد: 
برنامه هــای مترتــب بــر آن به مــردم گــزارش دهید که 
 
ً
ایــن کار در امیــدواری مــردم بــه دســتگاه قضــا قطعا

تأثیرگذار است.
ایشــان تحول را ضرورتی مســتمر، مدیریت شــده 
و تــوأم با دریافت های جدید و ابتکارات تازه خواندند 
و افزودنــد: ایــن کار بایــد بــر اصــول و مبانی اســامی 
و دینــی مبتنــی باشــد و گرنــه تحــول بــدون مبنــا، به 

ج منجر می شود. ج و مر تذبذب و هر
شبکه درهم تنیده مفسدان مخالف ایجاد تحّول   �

است
در  را  تحــول  ایجــاد  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
عمــل بســیار دشــوار خواندنــد وگفتنــد: البتــه برخی 
مقاومت هــا نه از روی ســوء نیت بلکه از ســر ناتوانی 
و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. 
البته مخالفت های کسانی که از وضع موجود منتفع 
هســتند و کارشــکنی ها و فضاســازی های شــبکه در 
هــم تنیــده مفســدان و مجریــان نیــز ایجاد تحــول را 

سخت تر می کند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تاش هــای بی وقفــه 
دشــمنان بــرای »خنثــی کــردن هــر حرکــت اصاحی و 
از طریــق جوســازی رســانه ای و  را  تحولــی در نظــام« 
ایجــاد وسوســه و بدبینــی در افــکار عمومــی از دیگــر 
دشــواری های ایجــاد تحــول خواندند و تأکیــد کردند: 
تنها راه مؤثر برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد 
تحول، »منفعل نشــدن، اســتقامت، تــوکل بر خدا و 

ادامه شجاعانه مسیر تحول« است.
رهبــر انقــاب در بخــش دیگری از سخنانشــان با 
اشــاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضائیه 
در قانون اساســی، پیگیری و اجرای متوازن همه این 

وظایف را ضروری برشمردند.
وارد   � عامــه  حقــوق  احقــاق  در  بایــد  دادســتانی ها 

شوند
ایشــان در همیــن زمینه موضــوع »احیای حقوق 
از  خرســندی  ابــراز  بــا  و  خواندنــد  مهــم  را  عامــه« 
فعالیت هــای اخیــر قــوه در ایــن زمینــه، گفتنــد: اگــر 
دادســتانی ها احســاس کردند حقــوق عامه در حال 
تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع 

کنند.
یکــی  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
دیگــر از وظایــف اساســی دســتگاه قضــا در قانــون 
اساســی یعنــی »پیشــگیری از وقــوع جــرم« افزودند: 
اگــر بســترهای شــکل گیری و وقــوع جرم به درســتی 
شــناخته شــود، پیشــگیری علمی از وقــوع جرم و در 
نتیجــه کاهــش فــراوان هزینه هــای مقابلــه بــا جــرم 
محقــق خواهــد شــد کــه ایــن کار نیازمنــد همراهــی 

همه قوا به خصوص قوه مجریه است.
رهبر انقاب گفتند: در مســائل گوناگون از جمله 
پیشگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانِش 
 قضایی مشکل گشــا نیســت و باید از نخبگان 

ً
صرفا

حوزه و دانشگاه  در علوم مختلف کمک گرفت.
ایشــان با ابراز خرســندی از مشخص شدن برخی 
مصادیــق حقــوق عامــه از جمله محیط زیســت و نیز 
واگذاری های غیردقیق بنگاه های تولیدی گفتند: اگر 
مراکــز تولیــدی به اشــخاص ناصالح یــا ناتــوان واگذار 
شــود، تولیــد کشــور ضربــه می خــورد بنابرایــن، ایــن 

مصادیق جزو حقوق عامه است.
قضــا   � دســتگاه  بدنــه  بــه  تحول خواهــی  تعمیــم 

ضروری است
رهبــر انقــاب تعمیــم تحول خواهی از مســؤوالن 
دســتگاه قضــا بــه بدنــه و همــه کارکنــان دســتگاه را 
ضــروری خواندنــد و افزودند: »مردمی بــودن« از دیگر 

ضروریات ایجاد تحول است.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای نــگاه از باال بــه مردم را 
غیرقابل قبول دانستند و گفتند: همه ما مسؤوالن 
نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما باالتر هستند، 
بنابرایــن همه باید خــود را در عمل خدمتگــزار مردم 

بدانیم.

»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تاش 
برای ارتقای آگاهی و اطاعات قضایی مردم«، »حضور 
مستمر و مواجهه مستقیم با مردم« و »بهره گیری از 
کمــک و اطاعــات مردمی در مســائلی نظیر مبــارزه با 
فســاد« از دیگــر تأکیــدات رهبر انقاب به مســؤوالن 

قضایی بود.
برخــی فیلم ها مبانــی قضایی جمهوری اســالمی را   �

زیر سؤال می برند
ایشــان بیــان گــزارش زبانــی و آمــاری بــه مــردم را 
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  و  دانســتند  ناکافــی  امــا  الزم 
بهره گیــری از هنــر و ظرفیت هــای رســانه ای در ارائــه 
گــزارش فعالیت ها گفتند: متأســفانه با غفلت برخی 
مســؤوالن مربوط در عرصه نظارت بر فیلم ها، شاهد 
کــه اســاس و مبانــی  نمایــش فیلم هایــی هســتیم 

قضایی جمهوری اسامی را زیر سؤال می برند.
رهبر انقــاب افزودند: غربی ها بر خاف واقعیت، 
در فیلم هــای ســینمایی ، دادگاه هــای خــود را عرصــه 
عدالــت محض نشــان می دهند ولی ما حتــی در ارائه 
واقعیات کشور از ظرفیت های هنری و رسانه ای بهره 

نمی گیریم و گاهی بر عکس نشان می دهیم.
ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا 
دربــاره 10 ســال حبــس بــرای کســانی کــه نمادهــای 
برده داری و نژادپرســتی را به پایین بکشــند و یا جدا 
کردن فرزندان مهاجران از والدینشــان گفتند: البته 
از ایــن بی قانونی ها در غالــب فیلم های غربی خبری 

نیست.
رهبر انقاب اسامی در ادامه نکاتی را درخصوص 

مبارزه با فساد بیان کردند.
فســاد مثــل کرونا اســت/ مبــارزه با فســاد بــه اوج   �

خود رسیده است
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــا بیــان اینکــه مبــارزه 
بــا فســاد از دوره قبــل در قوه قضاییه آغاز شــده بود 
و اکنــون بــه اوج خــود رســیده اســت، گفتنــد: مــردم 
از مبــارزه بــدون ماحظــه و بــدون اغماض با مفســد 
اقتصــادی  و  مالــی  فســاد  زیــرا  می شــوند  امیــدوار 
همچــون ویروس کرونا، بســیار خطرناک و به شــدت 

واگیردار و ُمسری است.
کرونــا  ویــروس  تفــاوت  تنهــا  افزودنــد:  ایشــان 
بــا ویــروس فســاد ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا بــا 
راه  تنهــا  امــا  می شــود  برطــرف  دســت  شستشــوی 

مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است.
قضاییــه  قــوه  وظیفــه  اســامی،  انقــاب  رهبــر 
شــکال و ابعــاد فســاد 

َ
را برخــورد متــوازن بــا همــه ا

برشــمردند و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با 
فســاد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی 
و کارشناسی انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در 

داخل قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــا تأکیــد بر لــزوم نگاه 
کارشناسی برای شناخت بسترهای فسادزا و مقابله 
با آن، افزودند: ماک در مبارزه با فساد باید فقط حق، 
عــدل و قانــون باشــد و هیــچ ماحظــه دیگــری در کار 
نباشــد. ایشــان گفتند: البته همانطور کــه در برخورد 
با فســاد نباید اغماض وجود داشــته باشــد اما افراد 
بی گناه هم نباید مورد تعدی قرار گیرند و رسیدگی ها 
باید کامًا بر اساس قانون و عدالت و بدون جوگیری 

انجام شود.
رهبر انقاب اســامی با اشاره به گسترش فضای 
مجــازی و قضــاوت افــراد مختلــف دربــاره رویدادها و 
مســائل، خاطرنشــان کردنــد: عمــوم مــردم و فعاالن 
فضــای مجــازی مراقــب باشــند تــا نســبت بــه افــراد 

بی گناه تعدی و ظلمی واقع نشود.
جوانان مراقب باشــند به بزرگان پاک دست قبلی   �

قوه قضائیه تعدی نشود
حضرت آیــت ا... خامنه ای با گایه از اهانت و ظلم 
به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در جریان 
قضاوت هــا و اظهارنظرهایــی کــه در خصــوص دادگاه 
اخیر شده افزودند: خطاب من در این موضوع مردم 
و جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند 
و بــه افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع 
انقابی و محکم قاطع فان شخصیت هستند، کاری 

ندارم.
ایشــان تأکیــد کردنــد: حرکــت مبــارزه با فســاد که 
اکنون در قوه قضاییه به خوبی مشــاهده می شــود و 
خود را نشــان داده است، از دوره آقای آملی الریجانی 
آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه 
شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.

رهبــر انقاب اســامی یکی از اقدامــات خوب قوه 
قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد را »حمایــت از تولیــد و 
جلوگیــری از تعطیلی واحدهای تولیدی« دانســتند و 
گفتنــد: در شــرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشــت 
دچــار ســختی هســتند، هر دســتگاهی کــه بتواند به 
اقتصــاد کشــور کمک کند، باید ایــن کار را انجام دهد 
و ایــن اقــدام قــوه قضاییــه در واقع کمک بــه اقتصاد 

کشور است.
حضــرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به اباغیه اخیر 
رئیــس قوه قضاییه مبنی بر اینکــه برخی بانکها حق 
ندارنــد،  را  تولیــدی  واحدهــای  تعطیلــی  و  مصــادره 
، بســیار درســت و قابــل  خاطرنشــان کردنــد: ایــن کار
تعمیم در مورد کســانی اســت که با خریــد واحدهای 
تولیــدی و اخــراج کارگران و فروش تجهیــزات، کاربری 
ایــن واحدها را تغییر می دهند زیرا اینگونه اقدامات، 

ضربه به اقتصاد کشور است.
ایشــان یکــی از نــکات مهــم در زمینــه مبــارزه بــا 
فســاد را »نظارت هــا و گزارش هــای مردمــی« خواندند 
و افزودنــد: بایــد بــرای ایــن موضــوع زیرســاخت های 
حقوقــی در قوه قضاییه فراهم شــود تا امنیت مادی 
و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی 
از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان او 
است، و در مقابل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نشود.

مجاهــدت مقابلــه با کرونــا از ســوی برخی مــردم و   �
مسؤوالن سست شده است

رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان 
بــه یــک موضــوع غیرقضایی امــا مهم یعنی مســئله 
کرونــا نیــز اشــاره کردنــد و بــا انتقــاد از برخی افــراد که 
مســئله کرونــا را تمام شــده می داننــد، گفتنــد: در اثــر 
فــداکاری دســتگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشــتی 
و همچنیــن مجاهــدت داوطلبانــه گروه هــای مردمی 
و همــکاری عمــوم مــردم، ایــران به عنوان یک کشــور 
موفــق در دنیــا معرفی شــد اما این مربــوط به ابتدای 
کار بــود و اکنــون متأســفانه آن حرکــت و مجاهدت از 
جانب بعضی مردم و مسؤوالن سست شده است.

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــا تشــکر از خدمــات 
را  بیمــاری  کادرهــای درمانــی، شــیوع  طاقت فرســای 
موجــب خســته شــدن ایــن زحمتکشــان دانســتند 
و افزودنــد: اینکــه گفتــه می شــود بایــد کاری کــرد کــه 
مشــکات اقتصــادی از ناحیــه کرونا به وجــود نیاید، 
حرف درستی است اما در صورت بی توجهی و شیوع 
گســترده بیمــاری، مشــکات اقتصــادی هــم بیشــتر 

خواهد شد.
اگــر بــه وظیفــه خــود عمل کنیم دشــمن بــه عقب   �

رانده می شود
ایشــان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشــور در همه 
آمریــکای  جهــات از جملــه در مقابــل دشــمنی های 
خبیــث و انگلیس خبیث و همچنیــن در مواجهه با 
اقدامــات دولت های اروپایی، خاطرنشــان کردند: اگر 
مــا بــه وظایف خــود عمــل کنیم بــه توفیق الهــی آنها 
در هــر کاری سرشــان بــه ســنگ خــورده و نمی توانند 
مقاصدشــان را عملــی کننــد و نتیجــه فشــار بــه قول 
مــردم،  زانــودرآوردن  بــه  بــرای  حداکثــری  خودشــان 
نشســتن مشت ملت ایران بر سینه آنها و به عقب 

راندن شان خواهد بود.
حضــرت آیت ا... خامنه ای در پایان از زحمات همه 
مســؤوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه در سراســر 

کشور و همچنین از خانواده های آنان تشکر کردند.
در ایــن نشســت، پیش از ســخنان رهبــر انقاب 
از  گزارشــی  بیــان  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس  اســامی، 
رویکردهــا و برنامه های تحولی این قوه در یک ســال 
اخیــر گفــت: رویکــرد فناورانــه و گســترش دادرســی 
بــرای  مختلــف  ســامانه های  ایجــاد  و  الکترونیــک 
تسهیل دسترســی مردم به عدالت، رویکرد فعال در 
برخــورد با مســائل از جمله جلوگیــری از تعطیلی 1200 
واحد تولیــدی با همکاری دولت، تقویت ُبعد نظارتی 
، افزایش  و فعال تر کردن ســازمان بازرســی کل کشور
اتقــان آراء، ســامان دادن و تعییــن تکلیــف بیــش از 
و  قــوه  مردمی شــدن  معــوق،  پرونده هــای  از  نیمــی 
افزایش نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری 
از وقــوع جرم، از جملــه رویکردها و برنامه های قوه در 

سال گذشته بود.
آیت اهلل رئیســی، مبــارزه با فســاد را اولویت جدی 
قــوه قضائیــه خوانــد و افــزود: بیــش از هــزار حکم در 
محاکم علیه مفســدین اقتصادی صادر شــده و این 
کار بــا جدیــت دنبــال خواهــد شــد، همچنیــن ارتقــاء 
ســامت دســتگاه قضایی و مبارزه با هر گونه فساد 
و کــژی در درون ایــن قــوه جزو اولویت هــا و مطالبات 
همه قضات متدین و سالم دستگاه قضایی و عموم 

مردم است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه 
دشمنان برای »خنثی کردن هر حرکت 

اصالحی و تحولی در نظام« را از طریق جوسازی 
رسانه ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار 

عمومی از دیگر دشواری های ایجاد تحول 
خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای 

مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، 
»منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و 

ادامه شجاعانه مسیر تحول« است.

 رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب 
قوه قضائیه در مبارزه با فساد را »حمایت 

از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تولیدی« دانستند و گفتند: در شرایط کنونی 

که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی 
هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد 

کشور کمک کند، باید این کار را انجام دهد 
و این اقدام قوه قضائیه در واقع کمک به 

اقتصاد کشور است.

ایران و جهان
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»دربند« اسدآباد منطقه 
نمونه گردشگری می شود

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســدآباد 
گفت: دربند زیبای »بوجین « اسدآباد به عنوان 
منطقــه نمونــه گردشــگری بــه میــراث فرهنگی 

کشور معرفی شده است.
بــه گــزارش هگمتانه، کامران اکبری شــایگان 
گفــت: ســال گذشــته پیشــنهاد تبدیــل شــدن 
نمونــه  منطقــه  بــه  اســدآباد  بوجیــن  دربنــد 
گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  بــه  گردشــگری 
کشــور ارســال شــد کــه در نهایــت امســال بــه 
میــراث  بــه  گردشــگری  نمونــه  منطقــه  عنــوان 

فرهنگی کشور معرفی شده است.
وی گفــت: بعــد از انجــام بررســی های اولیــه 
ح  ، هــم اکنون طر توســط میراث فرهنگی کشــور
مطالعاتــی آن در دســت اقــدام بــوده و به زودی 
نتیجــه آن اعــام می شــود. وی تأکیــد کــرد: طــی 
چنــد روز گذشــته بازدیــدی بــه همــراه شــهردار 
اســدآباد از دربنــد بوجین اســدآباد انجام شــد و 
به زودی با کمک و مشــارکت دستگاه ها شاهد 

احیای این منطقه زیبا و طبیعی خواهیم بود.
اکبری شایگان با ابراز نگرانی و تأسف از قطع 
درختــان دربنــد بوجیــن اســدآباد، تأکیــد کــرد: با 
بســیج تمام ظرفیت شهرستان تاش می کنیم 
این منطقه زیبا احیا و به محلی امن و دلنشین 
شــهروندان  و  گردشــگران  و  مســافران  بــرای 
، وی یادآور شــد:  تبدیــل شــود. بــه نقــل از مهــر
بوجیــن از منطقه هــای سرســبز و خــوش آب و 
هــوای اســدآباد اســت کــه در 10 کیلومتــری ایــن 
شهرســتان قــرار گرفتــه و دارای کوه هــای بلنــد 

قامت با آبشارهای دل انگیزی است.

طی 3ماهه سال جاری:

کشف یک تن مواد مخدر
در همدان

دستگیری معتادان متجاهر

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: رئیــس پلیس 
مبــارزه با مــواد مخدر اســتان همدان از کشــف 
یــک تــن مــواد مخــدر طــی ســه مــاه امســال در 
دســتگیری  اخیــرا  گفــت:  و  داد  خبــر  اســتان 
معتــادان متجاهــر در دســتور کار جدی مــا قرار 

گرفته است.
حاجیلــو  محمدتقــی  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بــا اشــاره بــه هفته مبــارزه با مــواد مخــدر و لزوم 
گاهســازی جامعــه از مضرات مصــرف آن اظهار  آ
ح هــای پلیس در امر  کرد: طبق روال گذشــته  طر

مبارزه با مواد مخدر اجرایی می شود.
وی بــا بیــان اینکه پاکســازی مناطــق آلوده و 
جمــع آوری معتادان در حال انجــام و مراکز ماده 
15 و 16 راه انــدازی شــده اســت گفــت: در حــال 
حاضر جمع آوری معتادان متجاهر به طور جدی 

در حال پیگیری است.
رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان از 
کشــف یک تن مواد مخدر طی ســه ماه امســال 
در اســتان خبر داد و افزود: تعدادی باند قاچاق 

مواد مخدر متاشی شده است.
در  خانواده هــا  آمــوزش  بــه  توصیــه  بــا  وی 
مــواد مخــدر و مضــرات  آســیب های  خصــوص 
زمینــه  در  خــود  فرزنــدان  بــه  بایــد  افــزود:  آن 
آســیب های مواد مخدر اطاع رسانی کرده و آنها 
گاه  کرد؛ خانواده ها بهتر از هرکسی می توانند  را آ

از مصرف مواد مخدر پیشگیری کنند.
حاجیلــو بــا بیــان اینکــه خودآگاهــی بهتریــن 
پیشــگیری اســت کــه فــرد بایــد در ایــن زمینــه در 
خانــواده آموزش ببینــد افزود: مــواد مخدر مانند 
ســم عمل می کنــد و می توانــد خانواده هــا را نابود 
کند بنابراین در این زمینه باید بسیار هوشیار بود.
وی بــا تأکیــد بــر لزوم توجــه به نهادینه ســازی 
مضــرات مصــرف مــواد مخــدر و آثــار ســوء آن در 
آینــده فرزنــدان و خانواده هــا خواســتار توجــه به 
این موضوع شد. به نقل از فارس،رئیس پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر اســتان همدان بــا تأکید به 
اینکــه اگــر بــه خوبی آثار ســوء مــواد مخــدر برای 
خانواده ها آموزش داده شود آنها در جلوگیری از 
مصــرف و خرید و فروش مــواد مخدر پیش قدم 
خواهنــد شــد گفــت: اگر ایــن امر فرهنگ ســازی 

شود بسیار جلوتر حرکت خواهیم کرد.

خبـــــــــــــــر

لبالو و گیالس از باغات مالیر آغاز برداشت آ

مالیر رتبه نخست تولید 
لبالو در استان آ

جهــاد  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
برداشــت  آغــاز  از  مالیــر  شهرســتان  کشــاورزی 
از  شهرســتان  ایــن  باغــات  از  گیــالس  و  لبالــو  آ
ابتدای تیرماه خبر داد و گفت: ســاالنه بیش از 3 

لبالو برداشت می شود. هزار و 600 تن آ
بــا  امیــری  علی مــروت  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
اشــاره بــه اینکــه 666 هکتار از اراضی شهرســتان 
مایــر زیر کشــت آلبالو رفته اســت اظهــار کرد: از 
ایــن میزان 567 هکتــار بارور و 99 هکتار غیربارور 

است.
وی با بیان اینکه ســاالنه بیش از 3 هزار و 600 
تن آلبالو در شهرســتان مایر برداشــت می شود 
گفــت: برداشــت آلبالــو از اواســط تیرمــاه شــروع 

می شود و تا پایان مردادماه ادامه دارد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مایر ادامه 
داد: هر ســال حدود پنج تا 10 درصد به ســطح زیر 
ع آلبالو در شهرســتان مایــر اضافه  کشــت مــزار
می شــود کــه درصــد رشــد آن بســتگی به شــرایط 

خ قیمت محصول دارد. بازار و نر
وی میزان برداشت آلبالو در شهرستان مایر 
از هــر هکتــار را حدود چهار تن دانســت و افزود: 
امسال با توجه به سرمازدگی حدود 10 تا 20 درصد 

باغات آلبالو شهرستان دچار خسارت شد.
امیری با بیان اینکه مایر رتبه نخســت تولید 
آلبالــو در اســتان را دارد تصریــح کــرد: بیشــترین 
مصرف آلبالو برای تهیه شــربت، ترشــی، لواشک 
و آلبالو خشــک بــوده و با توجه بــه کیفیت باالی 
آلبالــوی ایــن شهرســتان مصــرف تازه خــوری آن 

بیشتر در بازار تهران به فروش می رسد.
تولیــد  اینکــه بیشــترین میــزان  بیــان  بــا  وی 
آلبالو در بخش زند این شهرســتان اســت گفت: 
کمازان، َکساوند، گوشــه کساوند، میشن، سیاه 
، احمدیــه و زنگنه از روســتاهای این  چغــا، پیــروز
بخش هستند که بیشترین تولید آلبالو را دارند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان مایــر در 
ادامه به تولید گیاس در باغات مایر اشاره کرد 
و گفت: 307 هکتار از اراضی شهرســتان مایر زیر 
کشــت گیاس است که از این میزان 252 بارور و 

55 هکتار غیر بارور است.
باغــات  در  هکتــار  هــر  برداشــت  میــزان  وی 
گیــاس را 7 هــزار و 300 کیلــو دانســت و افــزود: 
از  گیــاس  تــن   840 و  از یک هــزار  بیــش  ســاالنه 
بیشــترین  و  می شــود  برداشــت  مایــر  باغــات 

میزان تولید گیاس نیز در بخش زند است.
امیــری در گفتگــو بــا فــارس، میانگیــن تولیــد 
گیاس در این شهرستان را 3 هزار و 200 کیلوگرم 
در هــر هکتــار برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: مایر 
یکــی از شهرســتان های عمــده در تولیــد گیاس 
اســت و برداشــت ایــن محصــول از باغــات مایر 

نیز در حال انجام است.

فروشگاه زنجیره ای متخلف 
در نهاوند بسته شد

هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرســت اداره 
نهاونــد  شهرســتان  تجــارت  و  صنعت،معــدن 
گفت: فعالیت فروشگاه زنجیره ای در نهاوند که 
ح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده بود  طــر

ع شد. تا اطالع ثانوی ممنو
اظهــار  کاکاونــد  نقــی  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
از  پیشــگیری  مشــترک  تیــم  پیگیــری  بــا  کــرد: 
، متأســفانه با عدم رعایــت فاصله  کرونــا درشــهر
گذاری اجتماعی یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
مواجه شــدند که ضمن پراکنده کردن جمعیت 
متخلــف  واحدهــای  بــا  جــدی  مبــارزه  باهــدف 
ثانــوی  اطــاع  تــا  مذکــور  فروشــگاه  فعالیــت  از 

جلوگیری به عمل آمد.
روز  اینکــه  بیــان  بــا  وی  ایســنا،  از  نقــل  بــه 
پنــج شــنبه 5 تیرمــاه 30 اخطــار کتبــی پلمــب بــه 
اصنــاف متخلــف داده شــده اســت، خاطرنشــان 
کــرد: بــا قانــون شــکنان ســخت برخــورد خواهــد 
شــد و بــدون هیچ اغمــاض و در تأمین ســامت 
برخــورد  متخلــف  واحدهــای  بــا  شــهروندان 

می شود.

خبـــــــــــــــر اسدآباد در  برکت  بنیاد  توسط  نورد  ح  طر اجرای 
هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرماندار اســدآباد 
ایــن  نــورد توســط بنیــاد برکــت در  ح  از اجــرای طــر
شهرســتان خبــر داد و گفــت: ســتاد اجرایی فرمان 
ح هر یک با اعتباری  امام)ره( قرار اســت هشــت طر
افــزون بــر 200 میلیــارد تومــان در اســتان همــدان 
ح  ح نورد اســدآباد نیز یکی از این طر اجرا کند که طر

هاست.
ح  به گزارش هگمتانه، مجید درویشی افزود: طر
نــورد تولیــد آهــن رول، تیرآهــن و میل گــرد توســط 
بنیاد برکت با اعتباری افزون بر 200 میلیارد تومان و 
اشــتغالزایی 850 نفر با ورودی گندله و کنســتانتره 

موجود در شهرستان در دستور کار قرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه خدمات ارزنــده بنیــاد برکت در 
ح کرد: از 64 مدرسه سطح  شهرستان اسدآباد مطر
اســتان همــدان که توســط بنیــاد برکت قرار اســت 

احداث و ســاخته شــود، تاکنون 47 مدرسه افتتاح 
شــده و 17 مدرســه نیــز در مهرمــاه ســال جــاری به 
بهره برداری می رســد که مدرســه روســتای وندرآباد 

نیز یکی این مدارس خواهد بود.
وی یــادآور شــد: در حال حاضــر تأمین مالی این 
مدرســه روســتایی با اعتباری افزون بــر 1٫5 میلیارد 
تومان توســط بنیاد برکت انجــام گرفته و به عنوان 
یکــی از مطالبــات مــردم و دانش آمــوزان روســتای 
افتتــاح  جــاری  ســال  مهرمــاه  ح  طــر ایــن  وندرآبــاد 

می شود.
وی با بیان اینکه مسجد روستای بیاج نیز توسط 
بنیاد برکت تأمین اعتبار شده و ظرف یک ماه آینده 
افتتاح می شــود، تصریح کرد: در سال گذشته 20 نفر 
از زوج های نابارور شهرستان برای درمان نازایی خود 
بــرای معالجــه رایگان توســط بنیــاد برکت بــه تهران 

معرفــی شــدند کــه امیدواریم کــودکان آنهــا نیز جزء 
5000 کودکی باشند که با همت بنیاد برکت در بحث 

معالجه رایگان متولد می شوند.
و  کیــف  عــدد   600 توزیــع  ادامــه  در  درویشــی 
لــوازم تحریــر بــا اعتبــاری افــزون بر یــک میلیــارد و 
200 میلیــون تومــان و توزیــع 150 میلیــون تومــان 
نیازمنــد  دانش آمــوزان  بیــن  کفــش  و  پوشــاک 
دیگــر  از  را   98 تحصیلــی  ســال  در  اســدآبادی 
اقدامــات بنیــاد برکــت در شهرســتان برشــمرد و 
بیــان کــرد: بنیــاد برکــت طــی برنامــه جدیــدی قــرار 
اســت بودجه فنی و اعتباری دســتگاه های اجرایی 
بــه هــر میــزان بودجــه در اختیــار آنها بگــذارد، پنج 
برابــر وام در اختیــار متقاضیــان قــرار دهــد که این 
امر از نقش مؤثری در اشــتغال ســطح روستاهای 

شهرســتان اسدآباد برخوردار خواهد بود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته در نیمــه 
دوم ســال بنیــاد برکت بــرای 300 نفر از روســتائیان 
اســدآبادی بــا اعتبــاری افزون بــر 12 میلیــارد تومان 
ســال  دوم  نیمــه  در  گفــت:  کــرد،  ایجــاد  اشــتغال 
گذشــته 30 روســتای شهرستان اســدآباد در سطح 
اســتان همدان آزمونه اشتغالزایی بنیاد برکت قرار 
گرفت که در این راســتا 27 روســتا متقاضی و 1935 
نفــر ثبت نام کردنــد که در نهایت با تأیید و راســتی 
آزمایــی و اهلیت ســنجی 300 نفر از متقاضیان ثبت 

نام شده به بانک معرفی شدند.
به نقل از ایســنا، درویشــی اضافه کــرد: در نیمه 
دوم امســال نیز 19 روســتای دیگر اســدآباد آزمونه 
ح سحاب بنیاد برکت با اعتباری  اجرای اشــتغال طر
افــزون بــر 16 میلیارد تومــان با اشــتغالزایی 460 نفر 

قرار دارد.

فرهنگ نامه دفاع مقدس »تویسرکان« تدوین می شود
ویــژه  نماینــده  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
ثــار و نشــر ارزش هــای  آ شــورای هماهنگــی حفــظ 
از  تویســرکان  در  همــدان  اســتان  مقــدس  دفــاع 
تدویــن فرهنگ نامه دفاع مقدس تویســرکان خبر 

داد.
بــه گــزارش هگمتانه، ســعید ترکمن از تدوین 
فرهنگ نامــه دفــاع مقــدس تویســرکان خبــر داد 
خــوب  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  و 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  طــی  تویســرکان 
تدوین این فرهنگ نامه در این شهرســتان کلید 

خورد. خواهد 
انتقــال  را  فرهنگ نامــه  ایــن  اهــداف  یکــی  وی 

فرهنــگ دفاع مقدس به نســل های انقاب عنوان 
کــرد و افزود: تــاش می کنیم به همیــن منظور یک 
شناســنامه از شاخص ها با موضوعات خاص دفاع 

مقدس را تدوین کنیم.
ثــار و  نماینــده ویــژه شــورای هماهنگــی حفــظ آ
همــدان  اســتان  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  نشــر 
رزمنــدگان  نقــش  اینکــه  بیــان  بــا  تویســرکان،  در 
اســت  شــاخص  مرصــاد،  عملیــات  در  تویســرکان 
گفــت: کار بــر روی موضوعاتــی نظیــر تعداد شــهدا، 
نقاط بمباران شــده، زندگینامه شــهدا، آزادگان و... 
بــرای تهیه و تدویــن فرهنگ نامه دفاع مقدس مد 

نظر قرار می گیرد.

افــراد  بــه  ایــن شناســنامه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ویــژه  بــه  مقــدس  دفــاع  شــناخت  بــه  عاقه منــد 
نســل هایی کــه ایــن دوران را درک نکردنــد، کمــک 
می کنــد از تشــکیل کمیته هــای هفت گانــه در ذیل 
شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس خبر داد.
کمیتــه  راه انــدازی  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  ترکمــن 
یادمان هــا و مراکــز فرهنگــی دفــاع مقــدس برنامــه 
جامعی برای ســاماندهی یادمان های شــهدا داریم 
افــزود: تنهــا احــداث یادمان شــهدا مــاک و هدف 
نیســت بنابرایــن بعد از این اقدامــات، بهره برداری 

فرهنگی از این یادمان آغاز می شود.

دفــاع  اســناد  و  پژوهــش  آمــوزش،  کمیتــه  وی 
مقــدس را یکی از کمیته های هفت گانه دانســت و 
بیــان کرد: از وظایف این کمیته جمع آوری و چاپ و 
ارائه عناوین کتاب در حوزه دفاع مقدس است که 

طبق برنامه باید انجام شود.
ثار و  نماینــده ویژه شــورای هماهنگــی حفظ آ
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان همــدان 
احــداث  از  فــارس،  بــا  گفتگــو  در  تویســرکان  در 
حماســی  جغرافیــای  در  شــاخص  یــک  یادمــان 
کتیبــه  یــک  افــزود:  و  داد  خبــر  شهرســتان  هــر 
نصــب  مــکان  آن  مقابــل  در  یادبــود  عنــوان  بــه 

می شود.

رئیس اداره بهزیستی نهاوند خواستار شد:

مناسب سازی مراکز تفریحی و سراب های نهاوند
اداره  رئیــس  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
بهزیســتی نهاونــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
یک هزار و 233 معلول دارای مشــکالت جســمی و 
حرکتــی در نهاونــد وجــود دارد کــه باید حضــور آنها 
خواســتار  شــود،  فراهــم  اجتماعــی  عرصه هــای  در 
ایــن  ســراب های  و  تفریحــی  مراکــز  مناسب ســازی 

شهرستان شد.
به گزارش هگمتانــه، علی محمد محمدی اظهار 
کــرد: در حــال حاضر یک هــزار و 233 معلــول دارای 
مشــکات جســمی و حرکتی در نهاونــد وجود دارد 
کــه باید مطابق قانون شــرایط حضور آنــان در تمام 

عرصه های اجتماعی فراهم شود.
وی گفــت: عــاوه بــر ایــن تعــداد از معلول های 
جســمی و حرکتــی، 382 نفــر نیــز دارای مشــکات 
بینایــی هســتند کــه طبق فصــل دوم قانــون جامع 
حمایــت از معلولین، دســتگاه های اداری موظفند 

شــرایط الزم را بــرای زندگی هرچه بهتــر و بهره مندی 
آنها از امکانات شهری فراهم سازند.

مناسب ســازی  نهاونــد  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
اماکــن عمومی و دولتی را مهمترین شــرط الزم برای 
حضــور معلولیــن در ســطح جامعــه عنــوان کــرد و 
افــزود: معلولیــن هماننــد ســایر آحــاد جامعــه حق 
دارند که در سطح شهر و اماکن عمومی تردد داشته 
باشــند و یــا در فعالیت هــای اجتماعی حضــور یابند 

بنابراین باید موانع عدم حضور آنان برطرف شود.
ح  وی افــزود: از جملــه اماکنــی کــه الزم اســت طر
و  ســراب ها  شــود  رعایــت  آنهــا  در  مناسب ســازی 
مراکــز تفریحی اســت کــه در این خصــوص با وجود 
اقداماتی که صورت گرفته الزم اســت در این زمینه 

اهتمام بیشتری به عمل آید.
شــهرداری  اقدامــات  از  قدردانــی  بــا  محمــدی 
نهاونــد در خصوص مناسب ســازی فضــای برخی از 

ح پیاده راه  خودپردازهــا گفت: با توجه به اینکــه طر
سعدی از ســوی شهرداری در حال اجراست انتظار 
مــی رود پیش بینی الزم برای عبــور و مرور معلولین 

در این مکان فراهم شود.
شــهرداری  از  قدردانــی  ضمــن  پایــان  در  وی 

شــبکه  خمینــی)ره(،  امــام  امــداد  کمیتــه  نهاونــد، 
بهداشــت و درمان، تأمین اجتماعی، دستگاه های 
ســایر  از  فاضــاب  و  بــرق  آب،  خدمات رســان 
دســتگاه ها نیــز خواســت در ایــن زمینــه اقدامــات 

مناسب را انجام دهند.

توسعه زیرساخت عمرانی عشایر نهاوند نیازمند 110 میلیارد ریال
هگمتانه، گروه شهرســتان: مسؤول اداره امور 
عشــایری نهاوند گفت: توسعه زیرساخت عمرانی 
اعتبــار  ریــال  میلیــارد   110 نیازمنــد  نهاونــد  عشــایر 

است.
به گزارش هگمتانه، سیدابوالقاسم بنی هاشمی 
بــا بیــان اینکــه بــه منظــور توســعه زیرســاخت های 
میلیــارد   110 نهاونــد  عشــایر  رفــاه  بــرای  عمرانــی 
ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت اظهــار کــرد: بــا وجــود 
فعالیت هــای عمرانــی کــه در بخش هــای مختلــف 
برای عشــایر شهرســتان انجام گرفته در حال حاضر 
مشــکاتی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه نیازمنــد 

تخصیص اعتبار از سوی مسووالن مربوطه است.
وی افــزود: یکــی از مشــکاتی که در حــال حاضر 
در ســامانه های عشــایری ایــن شهرســتان وجــود 
دارد نبود ســرویس های بهداشــتی است که باعث 

تهدیــد ســامتی می شــود کــه در ایــن خصــوص 80 
ســرویس بهداشــتی با اعتبار 4 میلیــارد ریال مورد 

نیاز است.
مســؤول اداره امــور عشــایری نهاونــد احــداث 
زیرچادری را از دیگر نیازهای عشایر این شهرستان 
ذکــر کــرد و گفــت: از مجمــوع 21 ســامانه عشــایری 
شهرســتان فقط در سه ســامانه زیرچادری احداث 

شده است.
طــور  بــه  ســامانه  هــر  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
متوســط 15 تــا 20 زیرچــادری مورد نیاز اســت افزود: 
بــه منظــور ســاخت ایــن تعــداد زیرچــادری در هــر 
ســامانه مجموعــا 40 میلیــارد ریال اعتبار مــورد نیاز 

شهرستان است.
بنی هاشــمی نبود آبشخور برای دام های عشایر 
و جاده هــای مناســب دسترســی بــه ســامانه های 

عشــایری را از دیگــر مشــکات موجــود دانســت و 
گفت: به منظور ایجاد آبشــخور برای دام عشایر 90 

میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی اضافــه کــرد: بــا توجه بــه اینکه عشــایر برای 
تأمیــن ارزاق عمومــی خــود و رفــت و آمــد نیــاز بــه 
جاده های مناســب دارند در ایــن زمینه 13 میلیارد 
ریــال بــرای راهگشــایی و مرمت برخــی از جاده های 

عشایری مورد نیاز است.
تأمیــن  نهاونــد  عشــایری  امــور  اداره  مســؤول 
بــرق ســامانه های عشــایری را از نیازهــای مبرم این 
شهرســتان عنــوان کــرد و افــزود: به منظــور تأمین 
ســامانه های  در  مســتقر  عشــایر  نیــاز  مــورد  بــرق 
مربوطه نصب پنل های خورشــیدی بهترین راهکار 
در ایــن زمینــه اســت که بــرای تهیــه آن 53 میلیارد 

ریال اعتبار مورد نیاز است.

بــه نقــل از فارس، وی در پایان با بیان اینکه طی 
ســال گذشته و امســال اقدامات خوبی برای ایجاد 
زیرساخت های الزم صورت گرفته است اضافه کرد: 
در خصــوص راهگشــایی راه های ارتباطــی، مرمت و 
بازســازی چنــد پــل ارتباطــی در راه هــای عشــایری، 
ح آبرسانی، تهیه و توزیع آرد و خوراک  اجرای چند طر
دام عشــایر و دیگر خدمات مالی از جمله اقدامات 
مهمــی بوده کــه با اعتبار بیــش از 8 میلیارد تومان 

انجام گرفته است.

فرمانده انتظامی استان همدان:

دستگیری اخاللگر اقتصادی 24 میلیارد تومانی در همدان
هگمتانــه، گروه شهرســتان: فرمانــده انتظامی 
اســتان همدان از دستگیری اخاللگر اقتصادی 24 

میلیارد تومانی در همدان خبر داد.
علــی  ســردار  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
کامرانی صالــح اظهــار کــرد: در پی اعام شــکایت 
ســازمان بازرســی اســتان مبنی بر ثبت ســفارش 
در یکــی از بانک هــا توســط یــک شــرکت بازرگانی 
مــواد  انــواع  صــادرات  و  واردات  حــوزه  در  کــه 
غذایــی فعالیت داشــته و پــس از اخذ ارز دولتی 
اقدام به خروج ارز از کشــور کرده اســت موضوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران پلیس 

امنیــت اقتصادی اســتان قرار گرفت.
وی گفت: پس از کســب اطاعــات الزم در مورد 
شــرکت و اعــزام مأمــوران بــه نشــانی های اعامــی 
مشــخص شــد کــه ایــن شــرکت پــس از چنــد مــاه 

فعالیت، تعطیل شده است.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان افــزود: پس 
از اســتعام از بانــک، میــزان ارز دریافتــی معلــوم و 
مشــخص شــد که ارزهای یادشــده طی حواله هایی 

از  بــه حســاب شــخصی در یکــی  از طریــق صرافــی 
کشــورهای همسایه واریز شده و هیچ گونه کاالیی 

نیز وارد نشده است.
وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده حســاب 
شــخص مــورد نظــر مســدود و پــس از شناســایی 
عملیــات  یــک  در  نامبــرده  وی،  ســکونت  محــل 
ضربتــی توســط پلیــس دســتگیر و تحویــل مراجــع 

قضائی شد.
کامرانی صالح افزود: پس از کارشناســی پرونده، 
میزان اخال در نظام اقتصادی توســط این فرد 24 

میلیارد و 700 میلیون تومان اعام شد.
کالهبرداری 70 میلیارد ریالی در همدان  �

فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان همچنیــن از 
شناسایی و دستگیری کاهبردار حرفه ای و کشف 
هشــت فقره کاهبرداری بــه ارزش 70 میلیارد ریال 

در این استان خبر داد.
ســردار کامرانی صالــح اظهــار کــرد: در پــی ارجــاع 
بــه  غیــر  مــال  فــروش  عنــوان  تحــت  پرونــده ای 
پیوســت قرارداد پیش فــروش آپارتمان در پلیس 

گاهــی همــدان، شــاکیان اعــام کردنــد، فــردی کــه  آ
آپارتمــان فعالیــت دارد بــا  در امــر ســاخت و ســاز 
احــداث یــک بــاب آپارتمــان )فقــط اســکلت بندی( 
در یکــی از مناطق شــهر اقــدام بــه پیش فروش هر 
واحــد بــه چنــد نفــر می کنــد و مبلــغ هنگفتــی حین 
تنظیــم قــرارداد از مالباختگان دریافــت و با وعده و 
وعیدهــای دروغیــن آنها را فریــب داده و از همدان 

متواری شده است.
شــاکیان،  زیــاد  تعــداد  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
رســیدگی بــه پرونــده در دســتور کار قــرار گرفــت و 
خانــواده و افــرادی کــه بــا متهــم در ارتبــاط بودنــد 
شناســایی و با بکارگیری شگردهای پلیسی، محل 
اختفــاء نامبــرده در یکــی از اســتان های همجوار به 

دست آمد.
ادامــه داد:  انتظامــی اســتان همــدان  فرمانــده 
ایــن اســتان  بــه  بــا اخــذ نیابــت قضائــی  مأمــوران 
عزیمــت و بــا تحقیقــات میدانــی در یــک عملیــات 
گاهــی  غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و بــه پلیــس آ

همدان منتقل کردند.

وی بیان کرد: متهم در مواجهه با دالیل، مدارک 
و مســتندات، به هشــت فقره کاهبرداری به مبلغ 
70 میلیارد ریال در ســطح شهر همدان اعتراف کرد 

و با قرار قانونی روانه زندان شد.
بــه نقل از فــارس، کامرانی صالــح در پایان گفت: 
همشــهریان عزیــز در هنــگام خریــد آپارتمان هــای 
در حــال ســاخت )پیش فروش( بایــد قولنامه را در 
بنگاه هــای معتبر و فقط با کد رهگیری تنظیم کرده 
و در دفاتر ثبت اسناد نیز ثبت کنند تا در معامات 

خود متضرر نشوند.

شهرستان
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هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان - زهــرا ذوالفقــاری: 
چندیــن ماه اســت کــه قیمــت مســکن و اجاره بها در 
همدان به شــدت رو به افزایش اســت به طوری که در 
برخی مناطق شــهر همدان از جملــه مناطق برخوردار 
شــهر با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن و 

اجاره بها مواجه هستیم.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، ایــن افزایــش بــه 
گونــه  ای اســت که مســتأجران با مشــکل جــدی تهیه 
، زوج هــای  مســکن مواجــه شــده اند و از ســوی دیگــر
جــوان همدانــی دیگــر امیــدی بــه صاحب خانه شــدن 
ندارنــد، این موضوع عاوه بر اینکــه تبعات اقتصادی 
بــه دنبــال  را هــم  دارد، تبعــات اجتماعــی و فرهنگــی 

خواهد داشت.
کافــی اســت بــه چنــد مشــاور امــاک ســر بزنیــد و 
قیمــت خانــه و آپارتمان را برای اجاره و خرید بپرســید، 
آنگاه با چنان قیمت های نجومی مواجه می شــوید که 
دود از کله بیرون می زند و حتی اگر به مشاوران اماک 
هــم ســر نزنیــد و گفتگویــی را بــا عمــوم مــردم داشــته 
باشــید و از درد دل آنهــا باخبر شــوید خواهید دید که 
قیمت هــای اجاره بهــا و مســکن چنان افزایــش یافته 

است که مردم ناامید از این موضوع هستند.
در اوضاع نامناســب اقتصادی که درآمدها کاهش 
یافتــه اســت و هــر روز بــا افزایــش قیمــت مایحتــاج و 
کاالهــای اساســی روبــه رو هســتیم و کاالهــای مصرفی 
مــردم کــه در ایــن اوضــاع کــه کرونا هــم به ایــن اوضاع 
دامــن زده رو بــه افزایش اســت و افراد ناتــوان از تهیه 
مایحتــاج روزانــه خــود هســتند، قیمت باالی مســکن 
و اجاره بهــا نیــز قــوز باالقوز شــده اســت و گلوی قشــر 
کم درآمــد و مســتأجر همــدان را چنــان می فشــارد کــه 

توان مقابله باَ آن را ندارند.
زوج هــای جــوان کــه بــه دنبــال مأمنی بــرای اجــاره و 
شروع زندگی هستند، با رهن های سنگین 100 میلیون 
تومانــی بــه بــاال مواجــه می شــوند و اگــر هــم آپارتمــان 
کوچکی با رهن پایین پیدا شود آن چنان اجاره بهایش 
باال اســت که به طور مثال فردی که درآمد ماهیانه اش 
از یک میلیون تومان باال نمی رود توان اجاره آن را ندارد، 
از ســوی دیگر مســتأجرانی کــه چندین بچــه دارند و در 
ایــن اوضــاع نامناســب اقتصــادی بــا مشــکل درآمدی 
مواجــه هســتند، توان پرداخــت اجاره بهای ســنگین و 

چندین برابری را ندارند.
و  مســکن  بی سروســامان  وضعیــت  ایــن  در 
اجاره بهــا در همــدان، دیگــر امیدی بــرای صاحب خانه 
نــدارد،  وجــود  جــوان  زوج هــای  و  مســتأجران  شــدن 
در ایــن وضعیــت نامناســب معیشــتی کــه مــردم بــا 
هــزار دردســر نــان شبشــان را تهیــه می کنند مشــکل 
تأمیــن ســقف بــرای خانــواده هــم بــه آن اضافه شــده 
اســت و این موارد همه ناامیدی، افســردگی و تبعات 
اجتماعــی را بــه دنبــال دارد و حــال وقــت آن رســیده 
است که مسؤوالن و متولیان امر در این باره چاره ای 

بیندیشند و به داد مردم برسند.
نگارنــده بــه عنــوان مســتأجر بــه چندیــن مشــاور 
اماک سر زده است تا از نزدیک حال این روزهای بازار 

مســکن را در همدان جویا شود، متأسفانه با سرزدن 
بــه چندیــن مشــاور امــاک در مناطــق مختلــف شــهر 
متوجه افزایش بیش از 100 درصدی قیمت اجاره بها و 
مســکن در همدان شدم، آپارتمان های 40 متری که با 
رهن های باال به اجاره گذاشته شده بودند و زمانی که 
از مشــاور اماک درخواســت می کردم قیمــت را پایین 
بیاورد و تخفیف بدهد، می گفتند: صاحبان منازل این 
قیمــت را گذاشــته اند و حاضر بــه پایین آوردن قیمت 
نیســتند و هیچ همکاری در ایــن خصوص ندارند و در 
همــدان صاحــب خانه هــا و انبوه ســازان خــود قیمــت 
اجاره بها و مسکن را تعیین می کنند و حاضر به پایین 
آوردن قیمــت نیســت و هرکــس هرچقــدر کــه دلــش 

می خواهد قیمت تعیین می کند.
در همیــن خصــوص گفتگویی را بــا رئیس اتحادیه 
مشــاوران اماک همدان، در روز شــنبه 7 تیر و قبل از 

برگزاری انتخابات اتحادیه داشتیم.
ابراهیــم جمالــی، در گفتگــو بــا خبرنــگار هگمتانه، 
اظهــار کرد: بازار اماک و مســکن در همــدان، در رکود 
به ســر می بــرد؛ چراکه قیمت هــا طوری افزایــش یافته 
اســت که کســی توان خرید ملک ندارد و اگر کسی هم 
مســکن دارد جــرأت فــروش نــدارد و صنف مشــاوران 

اماک معامات ندارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه ایــن قیمت ها حباب اســت 
و بایــد هرچــه زودتر حباب قیمت مســکن در همدان 
شکســته شــود و اوضــاع ســامان دهی شــود، عنــوان 
خ گذاری در همدان تشــکیل  کرد: تا زمانی که کمیته نر
نشــود امکان ندارد بتوان قیمت مســکن در همدان 

را پایین آورد.
جمالی در همین خصوص ادامه داد:  پایین آوردن 
قیمــت مســکن به عهده مِن مشــاور اماک نیســت، 
و همدان شــهری است که فروشــنده قیمت مسکن 
را تعیین می کند و این موجر اســت که تعیین می کند 

مستأجر چقدر اجاره بها پرداخت کند.
و  مســکن  قیمــت  بایــد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
شــده  کارشناســی  صــورت  بــه  همــدان  در  اجاره بهــا 
باشــد و ملکــی کــه فروختــه می شــود از ســوی کمیتــه 
خ گــذاری، قیمت گــذاری شــود، عنــوان کــرد: بیاینــد  نر
مرجعــی را تعریــف کنند که هرکســی خواســت خانه ای 

را بفروشد، قیمت آن کارشناسی شود.

بایــد  بــاغ  و  مســکن  و  ملــک  داد:   ادامــه  جمالــی 
در همــدان قیمت گــذاری شــود و ایــن مهــم نیازمنــد 
منابــع  کشــاورزی،  جهــاد  شهرســازی،  و  راه  همــکاری 

طبیعی، شهرداری و... است.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه آپارتمان ها و خانه هــا باید بر 
اســاس ســال ســاخت و زمیــن دولتــی قیمت گــذاری 
شــود، تصریــح کــرد: مقرر شــده اســت تنهــا 25 درصد 
بایــد به اجاره بها افزوده شــود، اما موجر و مســتأجری 
بیــن خود توافــق کرده اند که مبلغ بیش از این باشــد 
و مــن مشــاور اماک می خواهــم قانــون را رعایت کنم 
و 25 درصــد را بنویســم و آنهــا قبــول نمی کننــد و بیــن 
خودشــان دســت خطی می نویســند و امضا می کنند و 

این وسط فقط مشاوران اماک ضرر می کنند.
سراســر  امــاک  مشــاوران  کــرد:  اظهــار  جمالــی 
زمســتان را بازار نداشــتند و بعد هم کرونا شــیوع پیدا 
کــرد و فصــل بهار هم بــازاری نداشــتند و فقط می ماند 
فصــل تابســتان کــه آن هــم با رکــود مواجه هســتند و 
ســپس هــم مالیات ســنگین 10 تــا 15 میلیــون تومان 
بایــد بپردازند و قانونی آمــده که 9 درصد ارزش افزوده 

را باید در تمام سال بپردازند.
وی با تأکید بر اینکه مالیاتی که از مشــاوران اماک 
گرفتــه می شــود، عادالنــه نیســت، عنوان کــرد:  در این 
اوضاع گرانی مسکن،  هرجایی توپ را به زمین دیگری 
می انــدازد و حــاال دیــواری کوتاه تــر از مشــاوران امــاک 

پیدا نکرده اند.
جمالــی اظهــار کــرد: درســت اســت در ایــن میــان 
عده ای از مشــاوران اماک داللــی می کنند و منکر این 

نیستم اما در بین مشاوران اماک اندک شمارند.
وی بروکراســی را یکی دیگر از دالیل گرانی مســکن 
اعــام کــرد و گفــت: ســوداگران و دالالن را شناســایی 
کننــد و جلــوی آن را بگیرند اکنون عصر فناوری اســت 
و بــا یک جســتجوی کــد ملی می تواننــد ببینند که من 
نوعــی چنــد زمیــن و ملــک و مســکن بــه نامــم خورده 

است.

وی بــا بیان این مطلــب که تعداد مهندســان ناظر 
بر یک ســاختمان افزایش یافته اســت، افــزود: به یاد 
مــی آورم کــه قبًا تعداد مهندســان ناظر 7 تــا9 نفر بود 
امــا االن در یــک ســاختمان 12 مهنــدس ناظــر وجــود 

دارد، که مشخص است قیمت باال می رود.
قیمــت  بی رویــه  افزایــش  از  تأســف  ابــراز  بــا  وی 
زنــان  کــرد:  اظهــار  همــدان  در  مســکن  و  اجاره بهــا 
انــدک  و  ندارنــد  درآمــدی  کــه  خانــوار   سرپرســت 
مــا  بــه  بارهــا  دارنــد  خانــه  اجــاره  بــرای  ســرمایه ای 
مراجعــه می کننــد و کمــک می خواهنــد و ایــن بســیار 

ناراحت کننده است.
وی بــا ایــن خواســته کــه باید فکــری به حــال مردم 
بی پنــاه شــود، عنوان کرد: راه و شهرســازی باید فکری 
برای این موضوع کند، انبوه ســازان باید فکری کنند و 
آن کســی که می تواند جلوی گرانی مســکن و اجاره بها 
را بگیرد مِن مشــاور اماک نیســتم، مشــاوران اماک 
تنهــا یــک کاســب هســتند کــه خودشــان هــم در این 
رکــود و گرانــی، ضــرر کرده انــد و بــا مشــکات تأمیــن 

معیشت روبه رو هستند.
گرانــی   � مخالــف  همــدان،  انبوه ســازان  عندلیبــی: 

مسکن هستند
انبوه ســازان مســکن و ســاختمان  انجمــن  دبیــر 
اســتان همــدان نیــز کــه عضــو هیــأت مدیــره کانــون 
انبوه ســازان کشــور هــم هســت از گرانــی مســکن در 
همــدان و نابســامانی آن گایــه کــرد و گفتگویــی را بــا 

خبرنگار هگمتانه در این خصوص داشت.
کشــور  انبوه ســازان  کانــون  مدیــره  هیــأت  عضــو 
ســاختمان  و  مســکن  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر  و 
اســتان همــدان در گفتگــو بــا خبرنــگار هگمتانــه در 
خصــوص مســکن و بازار آن، اظهار کــرد: ما به عنوان 
انبوه ســازان اســتان همــدان مخالــف گرانی مســکن 
هســتیم؛ چراکــه ایــن موضوع مشــتری های مــا را کم 
تولیدکننــده مســکن مخالــف  عنــوان  بــه  و  می کنــد 

گرانی مسکن هستیم.

علــی عندلیبی در مورد گران شــدن مســکن گفت: 
ایــن گرانــی بــه قیمــت بــاالی زمین، بــاال رفتــن قیمت 
ارز و از ســوی دیگر مصالح ســاختمان، آسانســور و... 

برمی گردد که همه باعث گرانی مسکن شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت ملک و زمین 
در همــدان به شــدت باال رفته اســت و از کوی شــهید 
مدنی گرفته تا استادان قیمت ها روند افزایشی باالیی 
داشــته است، عنوان کرد: از زمانی که انبوه ساز شروع 
بــه ســاخت می کند تــا زمان خریــداری مســکن، مدت 

زمان بســیاری حدود 2 و نیم تا 3 ســال طول می کشد 
و چــون پــول ســرمایه گذار می خوابــد پــس قیمت باال 

می رود تا سود الزم را داشته باشد.
در  همــدان  اســتان  انبوه ســازان  انجمــن  دبیــر 
در  قیمــت  افزایــش  ایــن  کــه  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ 
نیــز  قدیمــی  و  ســاخت  ســال  چنــد  ســاختمان های 
مشــاهده می شــود، اظهار کرد: این گرانی از گرانی های 
کل تأســی می گیرد و عدم ثبــات اقتصادی باعث گرانی 
شــده اســت و تعداد پروانه های صادر شده به شدت 
کاهش داشــته و به زیر 400 هزار واحد رســیده است و 
این در حالی است که نیاز به تولید مسکن حدود یک 

میلیون واحد سالیانه است.

عندلیبــی با بیان اینکه در همدان فضای مناســب 
کســب و کار وجــود نــدارد و هرکس در همــدان زمین 
و یــا ملــک و خانــه ای دارد بــرای وی حکم منبــع درآمد 
اســت، تصریــح کــرد: چندیــن عامل تولید مســکن در 
همــدان را نابســامان می کند و یکــی از آن موارد تولید 
کــم ســاختمان و خانه در همدان اســت کــه البته این 
موضوع در تهران نیز مشــاهده می شــود به طوری که 
صدور مجوز پروانه ســاختمان در تهران از ســال 92 تا 

98، حدود 68 درصد کاهش دارد.
وی ابــراز کرد: شــرایط اقتصــادی، بروکراســی اداری، 
نــگاه ســرمایه ای بــه بخش زمیــن، مســکن و خانه در 
همــدان باعــث افزایــش قیمــت مســکن در همــدان 

است.
عندلیبــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه دولــت در ایــن 
از  را  خــود  حمایــت  و  کنــد  پیــدا  ورود  بایــد  زمینــه 
تولیدکننــدگان و انبوه ســازان داشــته باشــد، عنــوان 
کرد: این حمایت ها باید از حالت شــعاری بیرون بیاید 
و برنامــه راهبــردی بــرای کاهــش قیمت مســکن ارائه 

شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه در همدان متناســب با نیاز 
مــردم مســکن تولید نمی شــود، تصریح کرد: از ســوی 
دیگر با توجه به افزایش بســیار قیمت مســکن مردم 
قــدرت خریــد ندارند و در ایــن زمینه باید به انبوه ســاز 
عــوارض  و  بدهنــد  ارزان قیمــت  تســهیات  مــردم  و 

پایین تری از ساختمان ها گرفته شود.
بایــد  انبوه ســاز  یــک  بــرای  کــرد:   اظهــار  عندلیبــی 
ســاخت ســاختمان ســودی داشــته باشــد کــه بــه آن 
اقدام کند و عوارض نظام مهندسی باال و دیگر عوامل 

همه در افزایش قیمت دخیل است.
وی با اشــاره بــه اینکه یکی دیگــر از دالیل افزایش 
قیمت مسکن کمبود زمین در همدان است، عنوان 
کرد: قســمتی از جنوب همدان که کوه است و شمال 
آن هم به مناطق غیر برخوردار ختم می شود در نتیجه 
بخش کمی از همدان قابل سکونت است که همین 

موضوع باعث افزایش قیمت می شود.
وی با اشــاره به اینکــه در حوزه میراث فرهنگی هم 
بایــد تجدید نظر صــورت گیرد و حمایــت دولت باید از 
انبوه ســاز بیشتر شود، عنوان کرد:  95 درصد مسکن 
کشور توسط بخش خصوصی ساخته می شود و اینها 
بایــد به شــکل مناســب مورد حمایــت قرار گیرنــد و از 
طرف دیگر جذب ســرمایه گذار هنــر خاصی می خواهد 

و نیازمند مدیریت است.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان هم، چندی 
پیــش در نشســت خبری گفــت:  اگر قانــون مالیات از 
خانه  هــای خالــی اجــرا شــود تأثیــر بســیاری در کنتــرل 
گرانی مسکن در همدان دارد، از سوی دیگر موسوی، 
عضو کمیســیون اصل 90 مجلس شــورای اسامی در 
خبــری اظهــار کرده بــود اخذ مالیــات از خانه های خالی 
تحریــک  بــرای  دنیــا  در  متــداول  شــیوه های  از  یکــی 
عرضــه و کاهــش تقاضــا و در نتیجــه متعــادل شــدن 
قیمت مسکن است اما 5 سال است که معطل یک 

سامانه است.
در  بســیاری  خبرهــای  و  گزارشــات  روزهــا  ایــن 
خصوص گرانی مســکن و اجاره بهــا در همدان بر روی 
خروجــی رســانه های اســتان رفته اســت، امیــد می رود 
مســؤوالن و متولیــان امر چاره ای برای آن بیندیشــند 
تا قشــر کم درآمد و ضعیــف جامعه بیش از این تحت 
فشــار اقتصــادی نباشــند و بــرای تهیــه ســرپناه بــرای 

خانواده شان این همه مشکل نداشته باشند.

هگمتانه گزارش می دهد

افسارگسیخته قیمت 
همدان در  اجاره بها  و  مسکن 

با این روند افزایش قیمت مسکن و 
، بازار مسکن همدان در رکود  اجاره بهار

به سر می برد؛ چراکه دیگر کسی با این 
قیمت ها توان خرید ملک و مسکن را 
ندارد و اگر کسی هم ملکی دارد با این 

افزایش قیمت جرأت فروش ندارد.

خ گذاری مسکن  تا زمانی که کمیته نر
و ملک در همدان تشکیل نشود 

نمی توان قیمت مسکن در همدان را 
شکست، پایین آوردن قیمت مسکن 

به عهده مشاور امالک نیست؛ چراکه 
همدان شهری است که صاحب خانه و 
موجر تعیین می کند خریدار و مستأجر 

چقدر باید پرداخت کند.

تدابیر خدمات شهری در فصل گرما
معاون خدمات شهری شهردار همدان: کاشت گیاهان کم آب بر در فضای سبز شهر

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون خدمات شــهری 
شــهردار همدان با اشــاره به اقدامات خدمات شــهری در 
فصل گرما از کاشت گیاهان کم آب بر در فضای سبز شهر 

خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، وحیــد علــی ضمیــر با اشــاره به 
اینکه بهداشــت عمومی و پاکیزگی همــدان همواره مورد 
توجه مدیریت شــهری بوده اســت، بیان کرد: در راســتای 
پاکیزگی و نظافت فضای شــهر، رفع و کاهش آلودگی های 
اقداماتــی  شــهری،  خدمــات  نیروهــای  توســط  محیطــی 
نظیــر جمــع آوری زبالــه و نخاله های ســاختمانی، الی روبی 
زبالــه،  مخــازن  شست وشــوی  آب،  جوی هــای  کانال هــا، 
تنظیف معابر و شستشوی معابر پرتردد به صورت روزانه 

انجام می گیرد.
وی اظهــار کــرد: متأســفانه در برخــی مناطــق، به علت 
شــهرداری  همشــهریان،  از  تعــدادی  نکــردن  همــکاری 
مجبــور اســت تا زباله ها را روزانــه در چند مرتبه جمع آوری 
کند که این موضوع سبب تحمیل هزینه های مضاعف به 

شهرداری می شود.
وی همچنیــن گفــت: شــهروندان نیــز بایــد بــا رعایــت 
امــر  در  الزم  همــکاری  همچنیــن  و  بهداشــتی  اصــول 
جمــع آوری زبالــه مشــارکت کننــد تــا از افزایــش حیوانــات 

موذی جلوگیری شود.
علــی ضمیر بــا توجه به گرم شــدن هوا و حضــور مردم 
در بوســتان ها و مکان های پرتردد نیز افزود: شستشــو و 

وســایل  و  ورزشــی  لــوازم  شــهری،  مبلمــان  ضدعفونــی 
بازی کودکان در شــهر به صورت مســتمر تا اعام رســمی 
پایــان همه گیــری ویروس کرونا در حال انجام اســت ولی 
شــهروندان بــا وجــود همــه اقدامــات شــهرداری هنــگام 
حضور در بوستان ها و پارک ها، شیوه نامه های بهداشتی 

را رعایت کنند تا مانع انتقال بیماری شوند.
وی ادامــه داد: همــدان از معــدود شــهرهایی اســت 
کــه از زمان شــیوع ویــروس کرونا تاکنون بــه ضدعفونی و 
گندزدایــی مبلمــان شــهری، مخــازن و خودروهــای حمل 

زباله به صورت روزانه اقدام می کند.
این مســؤول بــه عملیات سمپاشــی درختان توســط 
دســتگاه توربوالینر که از هفته گذشــته به صورت شــبانه 
برای از بین بردن آفات نباتی و مبارزه با بیماری های گیاهی 
و حفظ و ســامت درختان در خیابان ها، معابر عمومی و 

پارک ها انجام شد، اشاره کرد.
علــی ضمیر همچنیــن درخصــوص کاشــت گونه های 
جدیــد و کــم آب در فضای ســبز شــهری گفت: نســبت به 
کاشــت گونه هایــی ماننــد گل مغربــی، حنــا و پنســتمون 
هتروفیلوس یا گل گاو زبان هندی در فضای سبز شهری 

اقدام شده که نیاز کمی به آب دارند.
معــاون خدمات شــهری شــهردار همدان با اشــاره به 
برنامه ریــزی جهــت انجــام امــور خدمات شــهری و نظارت 
بــر حســن انجــام ایــن فعالیت هــا، بیــان کــرد: خدمت به 
شــهروندان همواره در دســتور کار شــهرداری بوده است 
و شــهروندان می تواننــد نظــرات و پیشــنهادات خــود را از 

طریق سامانه 137 ارائه دهند.

مدیرکل استاندارد استان:

فعالیت 21 آزمایشگاه همکار استاندارد
 در همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مدیــرکل اســتاندارد اســتان همــدان 
گفت: در حال حاضر 21 آزمایشــگاه تأیید صالحیت شده توسط سازمان 
ملی اســتاندارد ایران به عنوان آزمایشــگاه همکار اســتاندارد در اســتان 

همدان فعالیت دارند.
درصــد  چهــار  اینکــه  بیــان  بــا  مــددی  محمــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
آزمایشــگاه های تأیید صاحیت ســازمان ملی اســتاندارد ایران در همدان 
قــرار دارد، اظهــار کرد: این آزمایشــگاه ها بــه عنوان یک زیرســاخت مؤثر در 
حوزه استانداردســازی محســوب شــده و بــه بخش های صــادرات، تولید و 

خدمات استان خدمات دهی می کنند.
مددی افزود: شــمار آزمایشــگاه های همکار اســتاندارد استان همدان 
اکنــون به 21 رســیده که با جذب و اشــتغال دانش آموختــگان و نخبه های 

، کارآفرینی خوبی صورت گرفته است. رشته های گوناگون در این مراکز
مدیرکل استاندارد همدان ادامه داد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی، 
بــرون ســپاری و واگــذاری قســمتی از وظایــف بــه بخش هــای خصوصــی از 
اقدامات اســتاندارد همدان اســت که در این راستا آزمایشگاه های همکار 
اســتاندارد دارای صاحیــت، تــوان انجــام آزمــون کاالها را در دامنه شــمول 

تأیید شده و بر اساس استانداردهای ملی مربوطه دارند.
صنایــع  مختلــف  زمینه هــای  در  آزمایشــگاه ها  ایــن  کــرد:  عنــوان  وی 
و  مکانیــک  شــیمیایی،  کشــاورزی،  و  غذایــی  معدنــی،  و  ســاختمانی 

هیدرواستاتیک فعالیت دارند.
وی عنــوان کرد: عملکرد آزمایشــگاه های همکار اســتاندارد توســط گروه 
ارزیاب تحت نظارت و ارزیابی اســت و پروانه صاحیت این آزمایشــگاه ها در 
صورت تأمین شرایط کیفی، در مقاطع زمانی دو ساله تمدید اعتبار می شوند.

مــددی بیــان کــرد: از ابتدای ســال جاری تاکنــون بر اســاس ارزیابی های 
صورت گرفته پروانه صاحیت یک آزمایشگاه همکار تمدید شده است.

فرمانده سپاه ناحیه همدان:

آشنایی با مبانی معرفتی اولویت 
پایگاه های بسیج

گــروه خبــر همــدان: فرمانــده ســپاه ناحیــه  هگمتانــه، 
همدان گفت: تربیت و آشــنایی با مبانــی دینی و معرفتی از 

نکات اساسی در پایگاه های بسیج است.
بقایــی  علــی  پاســدار  ســرهنگ  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ظهــر دیــروز در همایش دختــران عصمــت در اردوگاه ابوذر 
همدان اظهار کرد: ســبک زندگی حضــرت معصومه )س( و 

امام رضا )ع( باید سرمشق زندگی امروزی باشد.
وی بــا بیــان اینکــه نکتــه اساســی و اولیــه در پایگاه های 
بســیج تربیــت و آشــنایی بــا مبانــی دینــی و معرفتــی اســت 
اظهــار کــرد: مــا بایــد حــوزه دانشــی خــود را تقویــت کنیــم و 
منویــات مقــام معظــم رهبــری را در عرصه هــای معرفتــی و 

تربیتی سرلوحه امور قرار دهیم.
بــه اهمیــت  ادامــه  ناحیــه همــدان در  فرمانــده ســپاه 
فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت: از یک خواهر بســیجی 
انتظار می رود در حوزه فضای مجازی بتواند نقش ایفا کند 
و ایفای نقش بدون ســواد رسانه ای همراه با آسیب هایی 

خواهد بود.
وی در خصــوص رزمایش کمک هــای مؤمنانه بیان کرد: 
مــردم ایــران با توصیــه رهبر معظــم انقاب مبالــغ زیادی به 
نیازمندان و اقشــار آســیب دیده از کرونا کمک کردند که در 

نوع خود بی نظیر بود.
هــزار   5 رزمایــش خداپســندانه،  ایــن  در  افــزود:  بقایــی 
بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد و 500 هزار تومان تهیه 
و توزیع شــد که البته این همت بزرگ جز با روحیه بســیجی 

امکان تحقق نداشت.

حضور رئیس کل دادگستری 
همدان در منزل شهید خوش لفظ

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس کل دادگســتری 
خانواده هــای  تکریــم  بــرای  شــنبه  ظهــر  از  پیــش  همــدان 
معظم شــهدا و تجدید بیعت با آرمان های نورانی شهیدان 
دوران دفــاع مقــدس و مدافــع حرم و کشــور در منزل خالق 
کتــاب ارزشــمند »وقتــی مهتــاب گــم شــد« شــهید گرانقــدر 
ســردار علــی خــوش لفــظ حضــور یافــت و بــا خانــواده ایــن 

شهید شاخص استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش هگمتانه، رئیس کل دادگســتری استان همدان 
با بیان اینکه شهدا خون پاک خود را در مسیر استقرار و تثبیت 
عدالــت تقدیم اســام و انقــاب کردند، گفت: دســتگاه قضا با 

تأسی از شهدا عدالت محوری را سرلوحه قرار داده است.
محمدرضــا عدالتخــواه در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه نقــش 
آفرینی بی بدیل شــهدای انقاب و نظام جمهوری اســامی در 
زمینه ســازی طلوع عصر مهدوی )عــج(، گفت: امروز ملت ما، 
عزت و آزادی خود را مرهون شــهیدانی هستند که با نثار جان 

و خون خود شجرۀ طیبه اسام را آبیاری کردند.
وی اظهــار کــرد: همیــن خون هــای پــاک اســت کــه انقــاب 
اســامی را در عصــر طوفــان فتنه هــا و بایــا پاســداری کــرده و 
اینک وظیفه مردم و مسؤوالن است تا با تأسی از راه و سیرت 
ع مقدس، مقام عظمای  شــهیدان دین خود را نســبت به شر

والیت و میهن اسامی ادا کنند.
اینکــه  بــا بیــان  رئیــس کل دادگســتری اســتان همــدان 
شــهدا خون پاک خود را در مســیر اســتقرار و تثبیت عدالت 
تقدیــم اســام و انقــاب کردنــد، افزود: امــروز دســتگاه قضا 
بــا تأســی از شــهدا عدالت محوری را ســرلوحه امــور خود قرار 

داده است.



آگهی حصر وراثت
آقای علی قراگوزلو دارای شناســنامه شــماره 5029239073 به شرح دادخواست به 
کالســه 112/9900127ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدعلی قراگوزلو به شناســنامه شماره 5029792392 
در تاریــخ 1399/02/26 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- علی قراگوزلو فرزند محمدعلی به شــماره 
شناســنامه 716 متولد 1357 صادره فامنین )پسر( 2- داود قراگوزلو فرزند محمدعلی 
به شماره شناسنامه 4368 متولد 1337 صادره رزن )پسر( 3-علی اکبر قراگوزلو فرزند 
محمدعلی به شــماره شناســنامه 1107 متولد 1352 صادره فامنین )پسر( 4-رضوان 
قراگوزلو فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 563 متولد 1339 صادره فامنین )دختر( 
5- زرین تاج قراگوزلو فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 486 متولد 1335 صادره 
فامنین )دختر( 6- عشــرت قراگوزلو فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 562 متولد 
1338 صادره فامنین )دختر( 7- اکرم قراگوزلو فرزند محمدعلی به شــماره شناسنامه 
1106 متولد 1350 صادره فامنین )دختر( 8- اعظم قراگوزلو فرزند محمدعلی به شماره 
شناســنامه 715 متولد 1356 صادره فامنین )دختر( 9- کبری فقیهی فرزند محمود به 

شماره شناسنامه 372 متولد 1311 صادره فامنین )همسر(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
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صاحبخانه  گرامی!
وضعيت اقتصادی خوب نيســت و شــما هــم حتماً 
مشــكالت خــاص خــود را داريــد. مســتأجرت در 

بهترين وضعيت، از شما خيلی ضعيف تر است؛ 

با هم مهربان باشيم

با ما همراه باشید
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عزم رکابزنان همدانی برای 
بازگشت به دوران طالیی

هیــأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
دنبــال  بــه  گفــت:  همــدان،  دوچرخه ســواری 
بازگشت به دوران طالیی هیأت دوچرخه سواری 
اســتان هستیم که بتوانیم بستر مناسب برای 
کشف و پرورش اســتعدادهای استان در حوزه 

دوچرخه سواری را فراهم کنیم.
ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار  نــادری  بهــزاد 
ورزش  راســتای  در  خوبــی  98اقدامــات 
دوچرخه ســواری صــورت گرفته کــه امیدواریم به 
دوران طایــی دوچرخه ســواری اســتان همــدان 

برگردیم.
وی بــا اشــاره به انعقاد تفاهــم نامه همکاری 
هیأت دوچرخه ســواری بــا دســتگاه های اجرائی 
اســتان همدان، عنوان کرد: خوشبختانه موفق 
و  ورزش  اداره  بــا  را  تفاهم نامــه  اولیــن  شــدیم 
آمادگی جســمانی نیرو انتظامــی همدان منعقد 
کنیــم و در نظــر داریــم کــه تعامــات بیشــتری با 
دستگاه های اجرائی شهرستان داشته باشیم.

رئیس هیأت دوچرخه سواری همدان، افزود: 
ورزش  و  آموزشــی  مســائل  گســترش  باهــدف 
همگانــی چند تفاهم نامه اولیه با دســتگاه های 
اجرائی صــورت گرفته و خوشــبختانه هماهنگی 
خــوب و مطلوبــی بیــن هیــأت دوچرخه ســواری 

شهرستان و دستگاه های اجرایی وجود دارد.
بــا  همــدان  دوچرخه ســواری  هیــأت  رئیــس 
اشــاره بــه برنامــه ی ایــن هیــأت بــرای بــاال بــردن 
همــدان،  در  دوچرخه ســواری  ورزش  ظرفیــت 
اظهارکــرد: برنامه ریزی هایی بــرای باال بردن بهره 
بــرداری علمــی و ظرفیت هــا و امکانــات بالقــوه 
در راســتای ارتقــای فرهنــگ دوچرخه ســواری در 

سطح همدان صورت گرفته است.
ورزش  بــاال  ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دوچرخه ســواری کوهســتان در همدان، گفت: به 
دلیل دسترســی آســان و ســریع دوچرخه سواران 
همدانــی به ارتفاعــات و کوهســتان های همدان، 
دوچرخه ســواران همدانــی ظرفیت خوبــی در این 
حوزه دارند که می توانند همانند گذشته در کشور 

افتخار بیافرینند.
بــرای  برنامه ریــزی  داد:  ادامــه  نــادری 
در  همدانــی  دوچرخه ســواران  ســازمان دهی 

حوزه های مختلف صورت گرفته است.
فعال شدن رشته تریال در استان همدان  �

وی از فعــال شــدن رشــته تریــال در اســتان 
تریــال )حــرکات  همــدان خبــر داد و گفت:تیــم 
و  اســت  فعال شــده  همــدان  نمایشی(اســتان 
هم چنیــن دوچرخه ســواری کوهســتان همدان 

تمرینات منظم خود را آغاز کردند.
رئیس هیأت دوچرخه سواری همدان، ادامه 
داد: تیم هــای بانــوان و آقایــان دوچرخه ســواری 
رئیــس  مســاعدت  و  هماهنگــی  بــا  کورســی  و 
تمرینــات  همــدان  اســتان  دوچرخه ســواری 

تخصصی خود را شروع کردند.
همایش هــای  از  حمایــت  گفــت:  وی 
و  گرفتــه  صــورت  همــدان  ســطح  در  عمومــی 
تخصصــی  آمــوزش  بــرای  برنامه ریزی هایــی 

دوچرخه سواران همدانی انجام گرفته است.
کارگاه  دو  حاضــر  حــال  در  افــزود:  نــادری 
مهارت آموزی برای دوچرخه ســواران کوهســتان 

در همدان برگزار شده است.
برنامه ریزی هایــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بــرای برگــزاری مســابقات تخصصــی و حرفه ای با 
توجــه بــه قوانیــن و اســتانداردهای فدراســیون 

دوچرخه سواری صورت گرفته است.
رئیــس هیــأت دوچرخه ســواری همــدان، با 
اشــاره بــه فعــال شــدن ورزش قهرمانــی ایــن 
رشــته در همدان، عنوان کرد:در صورت جذب 
ورزش  وقــت  ع  اســر در  مالــی  حامــی  و  منابــع 

قهرمانی در همدان فعال خواهد شــد.

خبـــــــــــــــر

پاسی ها در ضیافت سرمربی!
پاســی ها جمعــه گذشــته در ضیافــت ناهار علی 
قربانی سرمربی تیم شرکت کردند. این ضیافت 
دورهمــی با حضور اعضای تیــم، کادر فنی، مدیر 
نیــز  دقایقــی  همچنیــن  شــد.  برگــزار  رســانه ای 
اعضــای کانون هــواداران باشــگاه پــاس در این 
برنامــه حضــور یافتنــد. ایــن برنامــه در طبیعــت 
منطقــه خاکــو همــدان برگــزار شــد و بازیکنان با 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی ســاعاتی را در 
کنار هم ســپری کردند. برخــی بازیکنان مصدوم 

در برنامه حضور نداشتند.

پیام حیدری رقابت آبی ها
را قضاوت می کند

دیدارهــای  در  کننــده  قضــاوت  داوران  اســامی 
هفته 22 لیگ برتر فوتبال مشــخص شد و پیام 
حیــدری معاون ورزش شــهرداری همدان دیدار 

حساس استقال و سایپا را سوت می زند.
بــه نقــل از وبــگاه رســمی فدراســیون فوتبــال، 
اســامی تیم داوری دیدارهــای هفته 22 لیگ برتر 

ح زیر است: به شر
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تراکتور تبریز - نساجی مازندران
کوپــال ناظمی - محمدجواد مــداح - امیرمحمد 

داودزاده - حسین زیاری
: محمد رضا فاح ناظر

شهرخودرو مشهد - ذوب آهن اصفهان
احــد   - انتظــاری  حســن   - کرمانشــاهی  رضــا 

سلطانی - علی بای
: علیرضا یزدانی ناظر

صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم
مرتضــی منصوریــان - قهرمــان نجفــی - یعقوب 

سخندان - میثم حیدری
: ابوطالب طاهریان ناظر

مســجد  نفــت   - بوشــهر  شــهرداری  شــاهین 
سلیمان

حســن اکرمــی - فرهــاد مروجی - میاد قاســمی 
خ دماوندی - محمدرضا تار

: یداهلل جهانبازی ناظر
پیکان تهران - پرسپولیس

محمدرضــا   - فــرد  زاهــدی  محمدحســین 
منصوری - علیرضا مرادی - پیمان فرخی مهر

: فریدون اصفهانیان ناظر
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سپاهان- گل گهر سیرجان
براقــی - رحیــم حاجیلــو - محســن  امیــر عــرب 

بابایی - روح اهلل شریفی
: علیرضا کهوری ناظر

فوالد خوزستان - ماشین سازی تبریز
آشــور ماهانــی -  ســیدرضا مهــدوی - امیررضــا 

حمید سبحانی - احمد محمدی
: حسن کامرانی فر ناظر

استقال - سایپا تهران
پیــام حیــدری - ســعید علــی نژادیان - علــی اکبر 

نوری - رضا عادل
: بهرام پیما ناظر

ع! فوتبال استانی فعال ممنو
دبیــرکل فدراســیون فوتبــال بــا ارســال نامــه ای به 
هیأت هــای فوتبــال اســتان ها اعــام کــرد برگــزاری 
آکادمی هــای فوتبــال و فوتســال در  مســابقات و 
محمدنبــی  مهــدی  اســت.  ممنــوع  حاضــر  حــال 
دبیرکل فدراســیون فوتبال ایران با ارسال نامه ای 
سراســری به کلیه هیأت های فوتبال کشــور اعام 
کــرد: فدراســیون فوتبــال در حــال بررســی و اخــذ 
اســتعام از مراجــع ذی صاح به منظــور امکان آغاز 
فعالیــت آموزشــی آکادمی هــا و مــدارس فوتبــال، 
فوتسال و فوتبال ساحلی و نیز برگزاری مسابقات 
ســنی  رده هــای  و  کشــوری  و  اســتانی  ســطح  در 
مختلف اســت و تاکنــون هیچگونه تصمیم مبنی 
بر تجویز آغاز مســابقات فــوق الذکر و نیز فعالیت 
آموزشــی آکادمی هــا و مــدارس فوتبــال، فوتســال 
اتخــاذ نشــده اســت. بدیهــی  و فوتبــال ســاحلی 
اســت به محض اتخــاذ هرگونه تصمیــم جدید در 
ایــن بــاره مراتــب از طریق مبــادی رســمی و وبگاه 

فدراسیون فوتبال اطاع رسانی خواهد شد.

فرسفج«مستطیل سبز و  »سرکان  شهرهای  در  ورزش  اداره  راه اندازی  بر  تویسرکان  مردم  نماینده  کید  تأ
تربیت بدنی هفته  در  تویسرکان  ورزشی  پروژه   2 از  بهره برداری 

و  ورزش  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
جوانــان اســتان همــدان از بهره بــرداری از 2 پــروژه 

ورزشی تویسرکان در هفته تربیت بدنی خبر داد.
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  مشــترک  نشســت 
اســتان همــدان در خصــوص بررســی ظرفیت هــا و 
مفتــح،  بــا  تویســرکان  شهرســتان  توانمندی هــای 
شــورای  مجلــس  در  تویســرکان  مــردم  نماینــده 
مدیــر  چاروســایی،   ، فرمانــدار حســینی،  اســامی، 
روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان 
، مســؤول پــروژه و  همــدان و همچنیــن رنجبــردار
دفتر فنی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

برگزار شد.
محسن جهانشیر در این نشست ضمن تقدیر 
و تشکر از حمایت ها و همراهی های نماینده مردم 
تویســرکان در مجلس شــورای اســامی و فرماندار 
این شهرســتان، اظهار کرد: خوشــبختانه در ســال 
جــاری اتفاقــات خوبــی در حــوزه ورزش و جوانــان 
انتظــار ورزشــکاران و جوانــان  اســتان همــدان در 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در بحث تعریف پروژه ها و 
همچنیــن تخصیص اعتبارات و همچنین توســعه 
به صــورت متــوازن به شهرســتان های اســتان نگاه 
پیگیری هــای  بــا  خوشــبختانه  گفــت:  می شــود، 
نماینــده مــردم شهرســتان تویســرکان دو جلســه 
اختصاصــی در خصــوص پیگیــری امــورات ورزش و 
جوانان شهرســتان تویســرکان با مقام عالی وزارت 

برگــزار شــد و دســتورات الزم جهــت توســعه هرچه 
بهتر و بیشــتر ورزش و جوانان در این شهرســتان 

را دادند.
بــا  مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
اشــاره تخصیــص اعتبــارات عمرانــی و جــاری بــرای 
اداره ورزش و جوانــان تویســرکان طــی چنــد مرحله 
در ســال گذشــته، گفت: امروز یکــی از اولویت های 
مهــم اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همدان در 
حــوزه جوانــان راه انــدازی ســازمان های مردم نهــاد 

است.
ح هــر روســتا  وی بــا اشــاره بــر لــزوم اجــرای طــر
بــا  مهــم  ایــن  خوشــبختانه  گفــت:  ســمن،  یــک 
در  بخشــداران  و  دهیــاران  فرمانــداران،  حمایــت 
شهرســتان های مختلــف اســتان در حــال پیگیری 
اســت لذا امیدواریم در شهرســتان تویســرکان نیز 

این مهم به بهترین نحو اجرا شود.
ســازمان   8 فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  جهانشــیر 
مردم نهاد در شهرســتان تویســرکان در حوزه های 
مختلــف، گفت: خوشــبختانه در حــال حاضر نیز 7 
ســازمان مردم نهاد جوان در شهرستان تویسرکان 

در آستانه صدور مجوز هستند.
وی بــا اشــاره به اینکــه برای تجهیــز خانه ورزش 
روستایی حداقل یک مکان به زیربنای 80 مترمربع 
آن بــه دســت جوانــان  نیــاز اســت تــا بهره بــرداری 
حــوزه  بــه  توجــه  گفــت:  شــود،  ســپرده  روســتایی 
از مهم تریــن اولویت هــای اداره کل  جوانــان یکــی 

ورزش و جوانان اســتان همدان است چراکه توجه 
بــه این مهم با کاهش آســیب های اجتماعی رابطه 

مستقیم دارد.
بــا  مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
پــروژه ورزشــی در شهرســتان   10 بــه وجــود  اشــاره 
تویسرکان، گفت: از این تعداد پروژه در شهرستان 
5 پــروژه ملی و 5 پــروژه دارای ردیف اعتبار اســتانی 

هستند.
وی افــزود: با پیگیری های صورت گرفته توســط 
همچنیــن  و  شهرســتان  و  اســتان  مســؤولین 
مســاعدت های مقــام عالــی وزارت ورزش و جوانان 
2 پــروژه عمرانــی زمیــن چمــن اشــتران و فرســفج 
بهره بــرداری  بــه  تربیت بدنــی  هفتــه  بــا  هم زمــان 

می رسد.
در ادامــه ایــن نشســت محمدمهــدی مفتــح با 
اشــاره بر لــزوم پیگیری هرچه ســریع تر برای تعیین 
در  جوانــان  و  ورزش  نمایندگــی  شــدن  تکلیــف  و 
شــهرهای ســرکان و فرســفج بــرای خدمت رســانی 
بــه مــردم، اظهــار کــرد: در راســتای پیگیــری امورات 
شهرســتان در حــوزه ورزش و جوانــان هرزمانــی که 
نیــاز باشــد ترتیب جلســه بــا وزیــر ورزش و جوانان 

داده خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد: یکــی از نیازهــای امــروز ورزش و 
جوانان شهرســتان تویســرکان بهره برداری از چمن 
شــهر ســرکان و خوابگاه شهر تویســرکان است لذا 
ع وقت به نتیجه برسد. امیدواریم این مهم در اسر

نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس شــورای 
اقدامــات  کــردن  ارزیابــی  مثبــت  ضمــن  اســامی 
صــورت گرفته در حوزه ورزش و جوانان تویســرکان 
و تقدیــر از زحمات مدیریت اســتان و شهرســتان، 
گفــت: خوشــبختانه در حــال حاضر ســرانه ورزشــی 
باالتــر  اســتانی  از متوســط  تویســرکان  شهرســتان 

است.
در ادامــه ایــن نشســت ســید رســول حســینی 
فرمانــدار تویســرکان ضمن تقدیــر از عملکرد اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان، اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه در حاال حاضر شــاهد رشــد و توســعه 
بهره گیــری  بــا  نیــز  مــا  هســتیم  تویســرکان  ورزش 
از تــوان دســتگاه های اجرایــی شهرســتان از هیــچ 

تاشی فروگذار نخواهیم کرد.
 3 دارای  تویســرکان  شهرســتان  اســت  گفتنــی 
هــزار 400 ورزشــکار ســازمان دهی شــده، 48 هیــأت 
ســرانه  ســانتی مترمربع   80 همچنیــن  و  ورزشــی 

فضای سبز است.

جهش اسکواش همدان به رتبه دوم کشور
هیــأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
گفــت: اســتان  اســکواش اســتان همــدان 
ماهــه  ســه  عملکــرد  ارزیابــی  در  همــدان 
نخست ســال جاری موفق شد جایگاه دوم 

را از آن خود کند.
اســداهلل ربانی مهــر بــا اشــاره بــه ارزیابــی 
، اظهار  عملکرد هیأت های اســکواش کشور
کرد: فدراســیون اسکواش کشورمان در هر 
ســه مــاه، عملکــرد هیأت هــای اســتانی را بر 

کفه ترازو قرار می دهد تا آنها را ارزیابی کند.
وی ادامــه داد: از همیــن رو و در ارزیابــی 
سه ماهه نخست سال جاری، هیأت استان 

همــدان بــا 599 امتیــاز موفــق شــد عنــوان دوم را در بیــن دیگــر 
اســتان های کشــور کســب کنــد و ایــن در حالی اســت کــه در پایان 
ســال 98 اســتان همدان بــا 215 امتیاز در جایــگاه هجدهم حضور 

داشت.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان بیان کرد: این ارزیابی در 
حوزه همگانی و قهرمانی و بر اساس شاخص های ارزیابی اعمال و 

بر اساس مستندات موجود استخراج و گزارش شده است.
وی اضافــه کرد: در این فهرســت، اســتان  خراســان رضوی رتبه 

نخســت را دارد و اســتان کرمــان نیــز بعــد از 
اســتان همدان، عنوان ســوم را در فهرست 

ارزیابی فدراسیون دارد.
هیــأت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ربانی مهــر 
ســال های  ارزیابــی  در  همــدان  اســکواش 
وســط  رتبه هــای  در  فدراســیون  گذشــته 
جدول امتیازها بوده است، تصریح کرد: این 
موفقیــت نشــان از یــک عــزم و اراده ای فراتر 
از انتظــار فدراســیون به رغــم عــدم امکانــات 

زیرساختی و سخت افزاری مناسب است.
ایــن مهــم در حالــی صــورت  افــزود:  وی 
نخســت  ماهــه  ســه  در  کــه  اســت  گرفتــه 
ســال جاری بــه دلیــل محدودیت هــای کرونایــی، اکثــر هیأت هــای 
اســتانی تعطیــل بــوده امــا هیــأت اســکواش همــدان بــا برگــزاری 
مســابقات مختلــف در فضــای مجــازی عمــًا فعالیت هــای خــود را 

تعطیل نکرده بود.
کــرد:  رئیــس هیــأت اســکواش اســتان همــدان خاطرنشــان 
کســب رتبــه دوم در ارزیابــی عملکــرد فدراســیون، حاصل تاش 
اســتان  در  اســکواش  هیــأت  ورزشــکاران  و  همــکاران  همــه 

است. همدان 

ورزش

درخشش ورزشکاران مالیری 
در مسابقات برخط شطرنج

مالیــر  شهرســتان  شــطرنج  هیــأت  رئیــس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
از کســب عناویــن برتــر و درخشــش ورزشــکاران مالیــری در مســابقات 

شطرنج برخط گرامیداشت دهه کرامت خبر داد.
قنایــی رئیس هیأت شــطرنج شهرســتان مایر ضمــن تبریک والدت 
حضرت معصومه )س( روز دختر و دهه کرامت از درخشش ورزشکاران 
مایری در مســابقات شطرنج برخط گرامیداشــت دهه کرامت خبر داد و 
گفــت: بــه همت داوران و مربیان و اعضاء این هیأت و همکاری باشــگاه 
ســتارگان و شــهرداری منطقــه چهــارده تهــران مســابقات شــطرنج برخط 

گرامیداشت روز دختر و دهه کرامت برگزار شد.
وی در ادامه با اشــاره به نحوه برگزاری این مســابقات گفت: مسابقات 
شطرنج برخط با توجه به همکاری ها و هماهنگی های انجام شده از سوی 
فدراســیون شــطرنج کشــور در دو بخش آقایــان و بانوان به صــورت اوپن 
بــا فرمــت زمانــی ده دقیقه و ســه دقیقه پاداش به صــورت برخط در هفت 
دور به روش سوئیســی برگزار شد. قنایی درپایان با اشاره به قهرمانی این 
مســابقات گفت: در نهایت و طبق نظرات ناظران و داوران این مســابقات 
محمد امین جباری , حدیث نوری و ســبحان زندی به ترتیب به مقام های 
اول تا سوم این مسابقات دست پیدا کردند و با بازی های خوب و جذاب 

مقابل حریفان سرسخت کشوری خود خوش درخشیدند.

با دستور استاندار و در حمایت از کشتی شهرستان ها

می شوند گود  وارد  فرمانداران 
هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیــس هیــأت کشــتی 
همدان گفت: از فرمانداران خواســته شده کشتی 
را بــه عنــوان ورزش پهلوانی و پرافتخارترین رشــته 
قــرار  حمایتــی  زیرچتــر  اســتان  ایــن  ورزش  تاریــخ 

دهند.
حمیدرضــا یــاری افــزود: اســتاندار همــدان مــاه 
نماینــده ای  حضــور  بررســی  نشســت  در  گذشــته 
از ایــن اســتان در لیــگ برتــر کشــور از فرمانــداران 
خواست تا برای تأمین حامی مالی این رشته اقدام 
کنند و پس از این تأکید، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار در نامه ای رسمی به فرمانداران 
اســتان، خواســتار تأمیــن حامــی مالــی و حمایت از 

لیگ استانی کشتی شد.
وی اضافه کرد: ســید ســعید شاهرخی خواستار 
توجه فرمانداران به ورزش کشــتی به ویژه رده های 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  نوجوانــان  و  نونهــاالن  ســنی 
توانمندی های اقتصادی و اجتماعی شهرســتان ها 

شده است.
رئیس هیأت کشتی همدان گفت: این حمایت 
بــرای تیمــداری در لیــگ اســتانی کشــتی نونهــاالن 
و نوجوانــان اســت کــه درصــدد برگزاری مســنجم و 

باکیفیت این مسابقات در سال جاری هستیم.

فرمانــداران  رویکــرد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــاری 
اســت،  مثبــت  ورزش  توســعه  بــه  شهرســتان ها 
لیــگ  در  همــدان  حضــور  چــراغ  کــه  حــاال  گفــت: 
شــده،  روشــن  اســتاندار  حمایــت  بــا  کشــتی  برتــر 
شهرســتان ها نیز نســبت به گام دوم که راه اندازی 
لیگ کشــتی پایه های مستعد داخل استان است، 

حمایت الزم را داشته باشند.
و  اول  ورزش  کشــتی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
و  اســت  اســتان  در  ورزشــی  رشــته  پرافتخارتریــن 
نشــان های رنگارنگ المپیکی و جهانی بر پیشــانی 
رشــته  افــزود:  می درخشــد  اســتان  کشــتی  ورزش 
کشــتی بارها موفقیت های ارزنده را نصیب همدان 

کرده است.
یــاری خاطرنشــان کــرد: ســال قبل لیگ کشــتی 
رده هــای ســنی پایــه را بــا وجود مشــکات پیش رو 
برگزار کردیم و خروجی بسیار خوبی را در شکوفایی 
اســتعدادها شــاهد بودیم اما اســتمرار این برنامه 

در گرو حمایت مسووالن شهرستانی است.
رئیــس هیأت کشــتی همدان اضافــه کرد: توجه 
به رده های ســنی پایه همــواره یکی از اهداف اصلی 
از فرمانــداران  و  مــی رود  بــه شــمار  کشــتی  هیــأت 
انتظــار داریــم بــرای احیــای ایــن ورزش بــه جامعــه 

دوستداران کشتی کمک کنند.
یاری اظهار کرد: امســال خواهــان برگزاری لیگ 
توقــع  و  هســتیم  پایــه  ســنی  رده هــای  در  کشــتی 
داریــم فرمانــداران حداقل بــرای هر شهرســتان با 
حمایــت بخــش خصوصی، زمینه تیمــداری را مهیا 

سازند.
وی افــزود: هــر شهرســتان بــرای حضــور در این 
مســابقات درون اســتانی تنهــا بــا حمایــت مالــی 10 
میلیــون تومانی می تواند تیمــداری کند که به نظرم 

هزینه ناچیزی برای سرمایه گذاری در کشتی است.
رئیس هیأت کشــتی همدان یادآور شد: کشتی 
این استان روزگاری در راس کشور بود و بیشترین 
آن  را در تیــم ملــی داشــت و حــاال وقــت  ســهمیه 

رسیده تا این جایگاه را باردیگر تصاحب کنیم.
یــاری بیان کــرد: اســتان همدان مملــو از خیران 
ورزش دوســت اســت کــه می تواننــد ایــن هزینــه را 
برای تیمداری در لیگ کشــتی پایه داشــته باشند و 

فقط نیاز به دعوت و رایزنی با آنها است.
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هگمتانه، گــروه فضای مجازی: بــه گفته رئیس 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، بــا 
توجــه به سیاســت کلی نظــام، بایــد از تولید داخل 
حمایــت شــود و امــا اگــر تجهیزاتــی تولیــد داخــل 
نداشــته باشــد، بر اســاس فرآیندهایی کــه تعریف 

شده وارد می شود.
بــه نوشــته ایســنا، تجهیــزات شــبکه بایــد طبق 
قوانیــن ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات تأییــد 
نمونه شــود و ایــن تأیید نمونه طبــق آیین نامه ای 
انجــام می شــود کــه 13 ســال پیــش تصویب شــده 
اســت. به همین دلیل اعضای کمیســیون شــبکه 
( درخواســت  ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای )نصر
تغییراتی در آیین نامه داشتند. آنها با انتقاد از روند 
ثبــت ســفارش واردات کاالهــای فنــاوری اطاعات، 

خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند.
درحالــی که ســازمان نظــام صنفی معتقد اســت 
کاال، ورود کاالی  بــه قاچــاق  رگوالتــوری ناخواســته 
عــدم  و  گــردش  در  ســرمایه  مشــکل  بی کیفیــت، 
در  اســت،  زده  دامــن  گمرکــی  عــوارض  پرداخــت 
ارتباطــات  و  بــه ســازمان تنظیــم مقــررات  نامــه ای 
رادیویــی، خواســتار ارائــه آمار مربوط بــه روال تأیید 
 13 در  اطاعــات  فنــاوری  حــوزه  تجهیــزات  نمونــه 
ســال گذشــته شــد. البتــه بــا گذشــت چنــد مــاه از 
ایــن اظهــارات، هنــوز آیین نامــه تصویــب نشــده تا 
مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان 

نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد.
در این راســتا حســین فاح جوشــقانی - رئیس 
ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات رادیویــی - بــا 
اشــاره بــه موضــوع تأییــد نمونــه تجهیزات شــبکه 
بــه ایســنا گفــت: موضــوع تأییــد نمونه در دســتور 
مــورد  خــود  نوبــت  در  و  دارد  قــرار  کمیســیون  کار 
ذی نفعــان  موضــوع  ایــن  می گیــرد.  قــرار  بررســی 
مصرف کننده هــا  و  مــردم  ســرش  یــک  کــه  زیــادی 
هســتند)مردم عــادی تــا اپراتورهــا( و یــک ســرش 
تولیدکننده ها)آزمایشــگاه ها( و ســر دیگــر آن هــم 
واردکننــدگان ایــن تجهیزات. باید یک پکیج باشــد 
که بتواند حداکثر نظر مردم را تأمین کند و در عین 
حال که فرآیند را تســهیل می کنــد، نگاهش هم به 

تولید داخل باشد.
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در 
پاســخ به اینکه در بعضی از تجهیزات، تولید داخل 
نداریــم؟ گفــت: طبــق فرآیندها و قوانیــن مملکت، 
از  اگــر تجهیزاتــی تولیــد داخلــی دارد، بایــد  قاعدتــا 
آنها اســتفاده شــود. اما اگر تجهیزاتــی تولید داخل 
هــم  وارد می شــود و محدودیتــی  باشــد،  نداشــته 
نیســت. زیرا نمی توان توســعه مملکــت را متوقف 
کــرد، بنابراین تجهیــزات بر اســاس فرآیندهایی که 

تعریف شده وارد می شود.
ســازمان  درخواســت  دربــاره  جوشــقانی  فــاح 
از  آزمایشــگاه ها  آمــار  بــرای دریافــت  نظــام صنفــی 
ســال های گذشــته، توضیــح داد: ایــن آمــار وجــود 

دارد و خودشان هم می دانند. دوستان ما در نظام 
صنفــی نیــت خیــر دارنــد و دنبــال ایــن هســتند که 
بگوینــد در ایــن آمار هیــچ جنس وارداتــی در تأیید 
نمونه رد نشــده اســت. ما هــم امیدواریم هر کس 
در ایــن حــوزه کار می کنــد دنبال کار ســالم باشــد و 

تجهیزاتی وارد کند که سالم باشد و تقلبی نباشد.
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
رادیویــی ادامه داد: با وجود این، نمونه های زیادی 
داشــتیم که نشان های تجاری خیلی مشهوری هم 
آمدنــد و در آزمایشــگاه های مــا رد شــدند. اعضــای 
نظــام صنفــی می گویند چــون این آمــار خیلی پایین 
اســت، بایــد فرآینــد واردات را ســاده کنیــم. مــا هم 
بــه دنبال این هســتیم کــه فرآیندها را ســاده کنیم 

اما اصل بر این اســت که با توجه به سیاســت کلی 
نظام، از تولید داخل حمایت شود.

وی در پاســخ به این انتقادات که آزمایشــگاه ها 
تخصــص و افــراد کافــی را ندارنــد و تعدادشــان کــم 
اســت، اظهار کرد: مــا نمی توانیم آزمایشــگاه تولید 
کنیــم و بایــد از آزمایشــگاه های موجــود در کشــور 
اســتفاده کنیــم. از طرفــی بــه نظر می رســد بین این 
آزمایشــگاه ها و نظــام صنفــی هــم اختافاتی وجود 
ورود  حوزه هــا  ایــن  بــه  مــا  نیســت  نیــاز  کــه  دارد 
ایــن حوزه هــا  بــه  کــه  آزمایشــگاه هایی  امــا  کنیــم. 
وارد می شــوند، تخصــص الزم را دارنــد و مــا هــم هــر 
آزمایــش را بــه آزمایشــگاهی کــه تخصصــش را دارد 

می فرستیم.

امسال پایان  تا  هوشمند  گوشی  هزار   400 تولید 

هگمتانــه، گروه فضای مجــازی: معاون فناوری 
و نــوآوری وزارت ارتباطــات گفت: براســاس مصوبه 
شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20 درصد 
ســهم گوشــی هوشــمند را در داخــل کشــور تولید 
کنیــم به طوری که تا پایان امســال 400 هزار گوشــی 

هوشمند داخلی تولید خواهد شد.

ســتار هاشــمی معاون فنــاوری و نــوآوری وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطاعــات در گفت وگو با فارس 
بــا بیــان اینکــه تــا پایــان امســال 400 هــزار گوشــی 
هوشــمند در کشــور تولیــد خواهد شــد، گفــت: در 
حال حاضر یکی از ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که 
در کشــور وجود دارد، طراحی و ســاخت گوشی های 
هوشــمند موبایل اســت، به طوری که شرکت های 
داخلی در این راســتا گام برداشــته و اقدام به تولید 
بــرای  گوشــی کرده انــد و گوشــی های تولیــد شــده 

کشورهای خارجی نیز ارسال می شود.
تأمین نیازهای شــهروندان در بازار گوشــی تلفن   �

همراه

وی افزود: یکی از گام های مهمی که در راســتای 
تأمیــن نیازهــای شــهروندان در بــازار گوشــی تلفن 
همراه انجام داده ایم این است که به تولید گوشی 
و مــودم پرداخته ایــم. در حــال حاضــر کشــورهایی 
مثــل عــراق از مشــتریان تولیــدات ایرانی هســتند. 
در واقــع هــدف مــا از ورود به تولید گوشــی موبایل 
این اســت کــه می خواهیم کاری بکنیــم که تا جایی 
ج از کشــور برای  کــه می توانیم، نیاز جامعه را به خار
تأمین قطعات و محصوالت خارجی کاهش دهیم. 
اپراتورهــای  بــا همــکاری  کــه  ایــن در حالــی اســت 
بــه  کــه  کرده ایــم  یــک زیســت بوم طراحــی  داخلــی، 
شناســایی تولیدکننــده آن پرداختــه و بــا همــکاری 

آنها در یک برنامه مدون و با نگاه کان پا به عرصه 
اقتصاد دیجیتال گذاشته ایم.

سرویس های خط موبایل ایرانی را باندی کرده ایم  �
ویژگی هــای  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  هاشــمی 
گوشــی های هوشــمند تولیــد داخل این اســت که 
بــا نگاه ایجابی با همکاری یکی از اپراتورها فعالیت 
ســرویس های خــط موبایــل ایرانــی را بانــدی کــرده 
ایــم در واقع برای اینکه بتوانیم شــهروندان را برای 
خریــد این نــوع گوشــی ها ترغیب کنیم، بیــن تولید 
کننــده، اپراتور و نظام بانکــی در حال برقراری ارتباط 
هســتیم تا در عرضه گوشــی های تولید داخل هیچ 

گونه مشکلی وجود نداشته باشد.

انصراف یک میلیون کاربر از اینترنت خانگی
هگمتانــه، گــروه فضــای مجــازی: طبــق آخریــن 
 ، گــزارش رگوالتــوری از وضعیــت اینترنت در کشــور
بیــش از یک میلیــون کاربــر اینترنت ثابــت خانگی 
، از داشــتن این سرویس انصراف  در یکســال اخیر
موبایــل  اینترنــت  از  اســتفاده  ســمت  بــه  و  داده 

رفته اند.
، آخریــن آمار و اطاعــات بخش  به نوشــته مهــر
ICT کــه مربــوط به پایان ســال 98 اســت و از ســوی 
رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
 ، منتشر شده نشان می دهد که طی یک سال اخیر
بیــش از یک میلیون کاربــر اینترنت ثابت خانگی از 
داشــتن ایــن ســرویس انصــراف داده و به ســمت 

استفاده از اینترنت موبایل رفته اند.
، هــم اکنــون 78 میلیون و  بــر اســاس ایــن آمــار
16 هــزار و 433 نفــر در ایــران از اینترنــت اســتفاده 
می کنند که از این میان 68 میلیون و 992 هزار و 115 
نفر مشترک اینترنت موبایل و 9 میلیون و 24 هزار 

و 318 نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.
این در حالی اســت که در پایان ســال 97 بالغ بر 
64 میلیــون و 137 هــزار و 112 نفر مشــترک اینترنت 
موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز 
در ســال 97 حدود 10 میلیون و 381 هزار و 483 نفر 

اعام شده بود.
یــک میلیــون کاربــر از داشــتن اینترنــت خانگــی   �

انصراف دادند
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه تــا پایان ســال 97 
حــدود 74 میلیــون و 518 هــزار نفــر در ایــران کاربــر 
اینترنت بودند که در یک ســال گذشــته 4 میلیون 
مشــترک بــه ایــن آمــار افزوده شــده اســت. بــا این 
وجود بررسی ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت 
ثابــت خانگــی حکایــت دارد. بــه نحــوی کــه بیش از 
یــک میلیــون نفــر در یک ســال از مصــرف اینترنت 
ثابت منصرف شــده و به ســمت اینترنــت موبایل 

رفته اند.
این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به 
مراتــب از اینترنــت ثابت گران تر اســت اما به دلیل 
کیفیت نامناســب اینترنت ثابت و کندی ســرعت، 
کاربــران ترجیــح می دهند از موبایل بــرای اتصال به 

اینترنت استفاده کنند.
ح می شود  این انتقاد از ســوی کارشناسان مطر
کــه بــه دلیل عــدم تخصیص درســت منابــع و عدم 
شــبکه  از  مــردم  شــبکه،  تجهیــزات  به روزرســانی 
باکیفیــت و ارزان وای فــای خانگی محــروم و مجبور 
ایــن  هســتند.  موبایــل  گــران  اینترنــت  خریــد  بــه 

ارزان خانگــی معیــار  اینترنــت  کــه  در حالــی اســت 
پیشــرفت و تــوان ارتباطــی یــک کشــور محســوب 
می شــود اما به دلیل ضعف موجود در زیرســاخت 
این ســرویس، مردم مجبور به استفاده از اینترنت 

موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.
یــک  در  ارتباطــات  وزیــر  نیــز  ایــن  از  پیــش 
در  خــود  شــخصی  صفحــه  در  کــه  نظرســنجی 
از تمایــل کاربــران  بــود،  کــرده  ح  اینســتاگرام مطــر
از اینترنــت ثابــت خانگــی بــا خبــر  بــرای اســتفاده 
شــد. کاربران در پاســخ بــه ســوال آذری جهرمی در 
نظرســنجی کــه قیمــت کــدام اینترنــت )خانگــی یــا 
4G( برای شــما مناســب تر اســت، اعــام کردند که 
75 درصــد تمایــل بــه اینترنت خانگــی و 25 درصد 

تمایــل به مصرف اینترنت 4G دارند.
بــر این اســاس وزیــر ارتباطــات وعــده داده که 
»در ســال پیــش رو بــا تمام تــوان شــبکه اینترنت 
خانگی را گســترش می دهیم و میلیون ها اشتراک 
و  اداری  کاغذبــازی  کمتریــن  بــا  خانگــی  جدیــد 
ثبــت  از  ســاعت   48( ممکــن  زمــان  کمتریــن  در 
درخواســت تا راه اندازی در منزل( برقرار شــده و با 
VDSL ســرعت اینترنــت خانگی فعلــی را چهار برابر 

خواهیم کرد.«

در   � اینترنــت  نفــوذ  ضریــب  درصــدی   3 افزایــش 
یکسال

مطابق آمــار رگوالتوری ضریب نفــوذ اینترنت در 
کشــور تا پایان ســال 98 به 93٫91 درصد رســیده که 
از این میان ســهم نفوذ اینترنت ثابت 10٫86 درصد 
و ســهم نفوذ اینترنت موبایــل 83٫05 درصد برآورد 

می شود.
این در حالی اســت که ضریب نفــوذ اینترنت در 
پایــان ســال 97 حــدود 90٫78 درصــد بــود که ســهم 
نفــوذ اینترنــت ثابــت 12٫65 درصــد و ســهم نفــوذ 

اینترنت موبایل 78٫14 درصد اعام شده بود.
بــه ایــن ترتیــب بــا وجــود افزایــش 3 درصــدی 
ضریب نفوذ اینترنت در یک ســال، شــاهد کاهش 
حــدود 2٫5 درصــدی ضریب نفــوذ اینترنت ثابت در 

کشور هستیم.
بــرای  کاربــران  درصــد   88٫43  ، آمــار ایــن  طبــق 
اتصــال بــه اینترنــت از فنــاوری 3G و 4G اســتفاده 
 XDSL می کننــد. 9٫47 درصــد تکنولــوژی مربوط بــه
را در اختیــار دارنــد. 1٫52 درصــد کاربــران از اینترنــت 
ثابــت TDLTE بهــره منــد هســتند و کمتــر از یــک 
درصــد کاربــران نیــز مشــترک اینترنت وای فــای و یا 

اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.

متحرک! بین  دور  6 با  سامسونگ  جدید  پتنت 
هگمتانــه، گــروه فضــای مجــازی: ثبــت اختــراع 
 توســط سامســونگ فاش شــده 

ً
جدیدی که اخیرا

اســت، از برنامه هــای آینــده این غول فنــاوری برای 
طراحی دوربین در گوشــی های آینده است؛ در این 
طراحــی جدیــد، گوشــی گلکســی S30 بــا 6 دوربیــن 

متحرک دیده می شود.
بــه  راجــع   

ً
اخیــرا کــه  طرحــی  آی ای،  از  نقــل  بــه 

طراحــی مجموعــه دوربین هــای گوشــی های آینــده 
کــه  می دهــد  نشــان  شــده،  فــاش  سامســونگ 
ایــن شــرکت ممکــن اســت از ایــن چینــش جدید 
 S30 دوربین ها در گوشــی آینده خود یعنی گلکســی

رونمایی کند.
یــک  از  اســت  ممکــن  هوشــمند  گوشــی  ایــن 

کــه  ببــرد  بهــره  آرایــش دوربیــن چشــمگیر 6گانــه 
همگــی قــادر بــه حرکــت و چرخــش جداگانــه بــرای 

گرفتن بهترین عکس ممکن هستند.
اختــراع  ثبــت  حــق  در  مهیــج  اطاعــات  ایــن 
سامســونگ بــه نــام »دســتگاه و روش کار چندین 
دوربینــی بــرای عکاســی دیجیتــال« توســط پایــگاه 
خبــری  ســایت  ایــن  شــد.  کشــف   LetsGoDigital
دیجیتالــی آناین این اطاعات را کشــف و آنها را به 
تصویرهایی احتمالی از ظاهر دوربین های گلکسی 

S30 تبدیل کرده است.
در حالــی کــه امــروزه چندین دوربین چشــمگیر 
در گوشــی های هوشــمند دیده می شود، بکارگیری 
6 دوربیــن کــه هــر یــک بــه صــورت جداگانــه حرکت 

می کنند، می تواند توانایی دوربین گوشی را دو برابر 
کنــد. با توجــه به این حق ثبت اختراع، سامســونگ 
برای اینکه بتواند این 6 دوربین را در قسمت پشتی 
گوشــی گلکســی S30 قرار دهد، باید آنها را به صورت 
افقــی در دو ردیــف ســه تایــی بچینــد و همگــی در 

قسمت باالی پشت گوشی قرار بگیرند.
پنــج مــورد از ایــن 6 دوربیــن از نــوع زاویــه دیــد 
عریــض هســتند کــه همگــی یا یکســان هســتند یا 
دارای یــک حســگر بــا وضــوح باالتــر خواهنــد بــود. 
دوربیــن ششــم نیــز یــک دوربیــن تله فوتو اســت. 
آنچه در مورد آنها منحصر به فرد اســت، این است 
کــه همــه دوربین ها می توانند در جــای خود حرکت 

کنند و بچرخند تا زوایای استثنایی ارائه دهند.

ایــن ویژگــی بــه کاربر امــکان می دهد آنچــه را که 
در ثبــت اختراع بــا نام »pano-bokeh« آمده اســت 
و بــه معنی عکس بــرداری پانوراما با پــس زمینه تار 
اســت، ایجاد کنــد. همچنین با این تعــداد دوربین 
متحرک به راحتی می توان جلوه های دیگر عکس را 
کنترل و تنظیم کرد؛ چیزی که هنوز در هیچ گوشــی 

هوشمندی در بازار امکان پذیر نیست.

ضبط صوت هوشمند
ساخته شد

هگمتانــه، گروه فضــای مجــازی: ضبط صوتی 
ابداع شده که با قلم هوشمند یکپارچه می شود 
و همزمان در حالیکه فرد یادداشــت می نویسد، 

صوت را ضبط می کند.
، چندی قبل قلم هوشــمندی  به نوشــته مهر
ســاخته شــد کــه علــی رغــم ظاهــر معمولــی اش 
قابلیت انتقال یادداشــت ها بــه موبایل یا تبلت 

را به کمک بلوتوث داشت.
اکنون این شــرکت یک دســتگاه ضبط صوت 
ابــداع کــرده کــه بــا ایــن قلــم هوشــمند یکپارچــه 
می شــود. به این ترتیب متن یادداشــت شــده با 

صوتی که ضبط می شود نیز همخوان می شوند.
درس  کاس  در  کــه  آنچــه  آوردن  یــاد  بــه 
گفتــه می شــود و تمــام اطاعــات، مصاحبه هــا یــا 
کنفرانس هــا غیر ممکن اســت. امــا با کمک این 
ابزارهــای هوشــمند می تــوان بــه طــور کامــل بــه 
آنچــه کــه در کاس درس گفته می شــود را ثبت و 

همزمان تمرکز کرد.
هنگامیکه فرد یادداشتی روی کاغذ می نویسد 
و دســتگاه ضبط صوت نیز روشــن است، نه تنها 
صدای موجود ثبت می شود بلکه صوت و نوشتار 

نیز با یکدیگر همخوان می شوند.
این دستگاه 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد 
و باتری آن برای 10 ساعت ضبط صدا کافی است.

دامنه های فارسی به یک 
میلیون و 225 هزار رسیدند

هگمتانه، گروه فضــای مجازی: تاکنون بیش 
از یک میلیون و 225 هزار دامنه فعال فارســی در 
مرکز ثبت دامنه کشــوری به ثبت رسیده است و 
دامنــه ir با بیش از یک میلیون و 217 هزار دامنه  

فعال در صدر فهرست قرار دارد.

 )Domain( به نوشــته ایســنا، دامین یا دامنــه
قابــل  آن  طریــق  از  وب ســایت  کــه  اســت  نامــی 
دســتیابی بــوده و به طــور کلی از دو بخــش نام و 
پســوند تشــکیل شــده اســت. نام دامنه بخشی 
اســت که گویای نام برند یا فعالیت شــما بوده و 

آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید.
سوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی 
هســتند کــه توســط کمیتــه مخصــوص تأییــد و 
تصویــب پســوندها یعنــی آیکــن )ICANN( تأیید 
شــده باشــند. نمونه هــای پســوندهای متــداول
دامنــه  نــام  انتخــاب  و  هســتند   ir و   com،org
مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در 
رتبه بندی )Ranking( نتایج جســت وجوی گوگل 

نیز تأثیرگذار است.
بنیــادی  دانش هــای  پژوهشــگاه  ایــران،  در 
دامنه هــای  ثبــت  بــرای  اصلــی  مراکــز  جملــه  از 
اینترنتــی به شــمار می رود و هــر کاربری که تمایل 
بــه ثبــت دامنــه ای بــرای بازگشــایی ســایت خــود 
داشــته باشــد، باید به ســایت این مرکز و یا یکی 
از نماینــدگان فعــال آن در ســطح کشــور مراجعه 
کنــد. ایــن پژوهشــگاه هم چنیــن آمــاری دقیق از 
دامنه های ایرانی را به دســت می دهد. مرکز ثبت 
دامنــه کشــوری ایــران زیرمجموعــه پژوهشــگاه 
دانش های بنیادی است و وظیفه ثبت دامنه ها 

در ایران را برعهده دارد.
آخرین آمار دامنه های ثبت شده  �

طبــق آخرین آمار موجــود در مرکز ثبت دامنه 
کشــوری ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارســی 
در کشــور تاکنــون یک میلیــون و 225 هزار و 950 
دامنــه ثبــت شــده اســت و از بیــن پســوندهای 
ثبت شــده ی فارســی، پســوند ir با یک میلیون و 
217 هــزار و 552 دامنــه  فعــال در صــدر قــرار دارد 
که نشــان می دهــد بیش تریــن ســهم متعلق به 

همین پسوند است.
پــس از دامنــه ir، دامنــه co.ir بــا 4003 مــورد، 
دامنــه ایــران بــا 1737 مورد و دامنــه ac.ir با 1294 
دامنــه ی فعــال هســتند. هم چنیــن دامنه هــای 
دیگــری وجــود دارنــد کــه کمتــر از 1000 مــورد بــه 
نــام آن هــا ثبــت شــده اســت. دامنــه id.ir بــا 570 
 sch.ir بــا 591 مــورد، دامنــه org.ir مــورد، دامنــه
بــا 254 مــورد و دامنــه gov.ir بــا 213 مــورد نیــز در 
رتبه های بعدی لیست قرار دارند. کمترین دامنه 
ثبت شده نیز متعلق به دامنه net.ir با 29 دامنه 

فعال است.

خبـــــــــــــــر

بهره بر داری از سامانه 
سیگنال با تکیه بر فناوری 

هوش مصنوعی

شــرکت  مجــازی:  فضــای  گــروه  هگمتانــه، 
دانش بنیــان پــارت بــا ارائــه ســامانه »ســیگنال« 
امــکان احــراز هویــت غیرحضــوری و بــه صــورت 
بــازار  بــه  ورود  بــرای  را  الکترونیکــی  و  دیجیتــال 
ســرمایه فراهــم آورده، ایــن ســامانه بــا تکیــه بــر 
بهره بــرداری  بــه  مصنوعــی  هــوش  تکنولــوژی 

رسیده است.
رســولی زاده،  علــی   ، نیــوز بــورس  نوشــته  بــه 
مدیرعامــل دانش بنیــان پــارت، در معرفــی ایــن 
ســامانه گفت: در یک ســال گذشــته شاهد رشد 
چشــمگیر بازار ســرمایه در کشــور بودیــم. در پی 
ایــن رشــد، عاقــه مــردم بــرای ورود بــه ایــن بــازار 
که یکی از ســالم ترین بازارها برای ســرمایه گذاری 

است، بیشتر شد.
اصلــی  راهکارهــای  از  یکــی  افــزود:  وی 
تأمیــن  اوراق،  و  ســهام  در  ســرمایه گذاری 
مالــی اســت کــه از طریق بــازار ســرمایه صورت 
می گیــرد. راه ورود به بازار ســرمایه نیز ثبت نام 
در ســامانه ســجام و طــی کــردن مراحــل احــراز 

است. هویت 
رســولی زاده در توضیح ســامانه ســجام گفت: 
ســجام ســامانه ای اســت  متمرکز بر احراز هویت 
کــس  هــر  و  ســرمایه  بــازار  بــه  ورود  بــرای  افــراد 
بخواهــد در بــازار ســرمایه فعالیــت و کــد بورســی 
دریافــت کنــد، بایــد بــه این ســامانه وارد شــود و 
مراحــل ثبت نام را طی کند و پس از اینکه مراحل 
را بــه صــورت الکترونیکــی طی کــرد در انتهــا احراز 
هویت شــود. با احراز هویت اثبات می شود خود 
فــرد اســت کــه تصمیــم گرفتــه وارد بازار ســرمایه 

شود و سرمایه گذاری کند.
ادامــه  در  پــارت  دانش بنیــان  مدیرعامــل 
خاطرنشــان  ســیگنال  ســامانه  کارکــرد  تشــریح 
کــرد: بــا مراجعــه گســترده مــردم بــه نهادهایــی 
امــر  کــه  کارگزاری هــا و دفاتــر پیشــخوان  ماننــد 
صف هــای  می دادنــد  انجــام  را  هویــت  احــراز 
وقــت  ابطــال  اســباب  و  گرفــت  شــکل  طوالنــی 
را فراهــم آورد، هــم زمــان بــا ایــن اتفــاق شــاهد 
شــیوع بیماری کرونــا و لزوم حفــظ فاصله گذاری 

اجتماعی بودیم. 
در همیــن راســتا بــا دســتور رئیــس جمهــور 
و وزیــر اقتصــا د مقــرر شــد بــرای نخســتین بــار 
در کشــور احــراز هویــت بــه صــورت دیجیتــال و 

الکترونیکی صورت بگیرد.

ربات هوشمند حیوان نما
ساخته شد

شــرکت  مجــازی:  فضــای  گــروه  هگمتانــه، 
بوســتون دینامیــک که به علــت تولید ربات های 
هوشــمند انســان نما و حیوان نما شــهرت دارد 
از برنامه ریــزی برای فروش ســگ رباتیک خود به 

قیمت 75 هزار دالر خبر داده است.
ســگ  اولیــه  نمونــه  نیواطلــس،  از  نقــل  بــه 
رباتیــک بوســتون دینامیک ســال گذشــته با نام 
اســپات عرضه شــده بــود و از توانایی های حیرت 
، عبور  انگیزی برای انجــام عملیات تعقیب و گریز
از انــواع موانــع و پــرش از روی ســطوح، بــاز کردن 

درب و غیره برخوردار است.
ایــن ربــات در هفته هــای اخیــر بــرای فعالیــت 
ع کشــاورزی در برخــی  در چاه هــای نفــت و مــزار
و  بــود  شــده  گرفتــه  کار  بــه  جهــان  کشــورهای 
گرفتــه  تصمیــم  ســرانجام  دینامیــک  بوســتون 

فروش تجاری آن را آغاز کند.
بــه طــور  تنهــا  نــه  رباتیــک مذکــور  ســگ های 
می دهنــد،  انجــام  را  محولــه  وظایــف  انفــرادی 
بلکــه می تواننــد بــه صــورت گروهی نیــز اقدامات 
مختلفــی را انجام دهند کــه از جمله آنها می توان 
به کشــیدن یــک کامیون پارک شــده در پارکینگ 
و ایفــای نقــش بــه عنــوان یــدک کــش خودروهــا 

اشاره کرد.
بــرای  برنامه ریــزی  از  ابتــدا  ســازنده  شــرکت 
فــروش اســپات در ســال 2019 خبــر داده بــود، اما 
عملیاتی شــدن این تصمیم تا امسال به تعویق 
افتــاد. بــر روی مــدل تــازه ایــن ربات یــک دوربین 
تــازه شناســایی موانــع  اســتریو و سیســتم های 
نصــب شــده اســت. کنتــرل این ســگ ها هــم به 
صــورت دســتی و هــم از راه دور ممکــن اســت. 
همــراه بــا ربات مذکــور یک کیت ویــژه هم عرضه 
می شــود تــا برنامــه نویســان بتواننــد بــر حســب 
نیازهــای خــود قابلیت هــای تــازه ای برای اســپات 

تعریف کنند.

خبـــــــــــــــر

مجازی فضای 

اصل بر حمایت 
از تولید داخلی 
تجهیزات آی تی



  شهرداری همدان

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعه زمین مسکونی از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

نوع ملک و کاربریرديف
مشخصات 

ثبتی
مساحت 
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ريال(

مبلغ سپرده شرکت در 
مزايده )ريال(

آدرس

1
زمين مسكونی

) معبر 8 متری دوبر(
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال24/537/000/000 ريال1/12173258/29

2
زمين مسكونی

) معبر  18 متری(
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/445/450/000 ريال1/12180223/29

3
زمين مسكونی
) معبر 8 متری(

شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/650/000/000 ريال1/12179248/96

4
زمين مسكونی

) معبر 8 متری دوبر(
شهرك فرهنگيان-بلوار بهنامجو1/500/000/000 ريال23/764/000/000 ريال1/12171237/64

   شرايط شرکت در مزايده :
      1- متقاضيان می بايســت مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واريز و يا معادل رقم 
مذکور ضمانتنامه بانكی با اعتبار ســه ماهه و يا اوراق مشارکت بی نام و يا اســناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و 

حداکثر تا پايان وقت اداری 99/04/22  تحويل دبيرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی سينا نمايند.
      2-متقاضيان می بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شــده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در 
پاکت )ب( قرار داده و فرم پيشــنهاد قيمت را تكميل و در پاکــت )ج( قرار داده و به همراه پاکــت الف تحويل دبيرخانه 

نمايند. 
      3-برنده مزايده مكلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نســبت به واريز  90% وجه 

پيشنهادی اقدام و 10% الباقی هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
      4- برنده مزايده مكلف اســت وجه مورد معامله را نقدا به حســاب شــهرداری واريز نموده و هيچگونه تهاتری قابل 
قبول نمی باشــد در صورت عدم واريز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهرداری ضبط 

و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
      5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

      6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداری خواهد ماند. 
      7-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه های مالی شــهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعايت 

آن می باشند. 
      8- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است . 

      9- حداکثر زمان انتقال ســند از تاريخ برگزاری مزايده يک ماه بوده و برنده مزايده مكلف اســت ظرف مهلت مذکور 
جهت انتقال ســند و واريز الباقی وجه ) 10% باقيمانــده( اقدام نمايد در غيــر اينصورت مزايده ابطال و ســپرده برنده 
مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگری که برنده مزايده وی را کتبا با رضايت نامه 

محضری به شهرداری معرفی نمايد انتقال خواهد يافت .
      10- پيشنهادات رســيده در تاريخ  99/04/23 ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسيدگی قرار 

خواهد گرفت. 

آگهی مزایده
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م. الف  469   شهرداری همدان

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونی از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مساحت کاربریموقعیتردیف
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
آدرسمزایده )ریال(

مجتمع کشاورز، خيابان جعفر طيار908/000/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 12

مجتمع کشاورز، خيابان جعفر طيار726/480/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 214

مجتمع کشاورز، خيابان جعفر طيار726/480/000/00050/000/000تجاریقطعه شماره 333

مجتمع کشاورز، خيابان جعفر طيار727/820/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 454

مجتمع کشاورز، خيابان جعفر طيار727/820/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 536

   شرايط شرکت در مزايده :
      1- متقاضيان می بايســت مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واريز و يا معادل رقم 
مذکور ضمانتنامه بانكی با اعتبار ســه ماهه و يا اوراق مشارکت بی نام و يا اســناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و 

حداکثر تا پايان وقت اداری 99/04/22  تحويل دبيرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی سينا نمايند.
      2-متقاضيان می بايست فرم شرکت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شــده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در 
پاکت )ب( قرار داده و فرم پيشــنهاد قيمت را تكميل و در پاکــت )ج( قرار داده و به همراه پاکــت الف تحويل دبيرخانه 

نمايند. 
      3-برنده مزايده مكلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نســبت به واريز  90% وجه 

پيشنهادی اقدام و 10% الباقی هنگام تنظيم سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
      4- برنده مزايده مكلف اســت وجه مورد معامله را نقدا به حســاب شــهرداری واريز نموده و هيچگونه تهاتری قابل 
قبول نمی باشــد در صورت عدم واريز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهرداری ضبط 

و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
      5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

      6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهرداری خواهد ماند. 
      7-شرکت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه های مالی شــهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعايت 

آن می باشند. 
      8- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است . 

      9- حداکثر زمان انتقال ســند از تاريخ برگزاری مزايده يک ماه بوده و برنده مزايده مكلف اســت ظرف مهلت مذکور 
جهت انتقال ســند و واريز الباقی وجه ) 10% باقيمانــده( اقدام نمايد در غيــر اينصورت مزايده ابطال و ســپرده برنده 
مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگری که برنده مزايده وی را کتبا با رضايت نامه 

محضری به شهرداری معرفی نمايد انتقال خواهد يافت .
      10- پيشنهادات رســيده در تاريخ  99/04/23 ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسيدگی قرار 

خواهد گرفت. 

آگهی مزایده
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حدیث روز
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انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب اثر است و الزاما ديدگاه روزنامه نيست.

اندرونــم می جوشــد  خوبــان  آفتــاب  ای 

عنایــت ســایه  در  بگنجــان  ســاعتم  یــک 

حافــظ ســان  بــه  خــود  ار  فریــاد  بــه  رســد  عشــقت 

روایــت چــارده  در  بخوانــی  بــر  ز  قــرآن 

حافظ

یکشنبه 8 تیر ۱399    6 ذی القعده  ۱44۱   ۲8 ژوئن  ۲۰۲۰  شماره 4549

امام علی علیه السالم:

دشنام دادن و ناسزا شنیدن از )فرهنگ( اسالم نیست.
390 1، ص  ح غررالحکم، ج  شر

۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰ 
۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۵۱۰۵۸
۳۰۰۰ ۱۸۱۸ ۲۶ ۲۷۰۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹   
۰۹۱۸۱۱۱۱۰۷۱
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز حلقه قرآنی شــهیدابراهیم هادی پایگاه شــهید اشرفی حوزه شهیدقاسمی

امام حسن علیه السالم همراه با بینوایان 
نان پاره های خشک را خوردند

)ص(( بــال و پر خود  در قــرآن کریم آمده اســت: )خطــاب به پیامبر
. )تواضع کن( را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند پایین بیاور

حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: متواضع باش که تواضع 
از بزرگ ترین عبادت هاست.

حکایت: امام حســن علیه الســام در حال عبور از جایی بودند 
کــه نظرشــان به ســوی بینوایانــی افتاد که در حــال خوردن پاره 
نان های خشــکی بودند، آنان با نظاره حضرت از ایشــان دعوت 
آن نان هــا بخورنــد. حضــرت  از  آنــان  بــا  کــه بنشــینند و  کردنــد 
دعــوت آنهــا را اجابت کرد. نشســت و قدری با آنها نان خشــک 

خورد. 
ســپس فرمــود: »همانــا پــروردگار انســان متکبــر و فخرفــروش را 

دوست ندارد.«
بلندی از او یافت کو پست شد      در نیستی کوفت تا هست شد

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

 

سی نما

موسیقی ساخت  و  صداگذاری  مرحله  در  یزی  تبر کمال   » »دست  انداز
ســینمایی  فیلــم  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
و  تبریــزی  کمــال  کارگردانــی  بــه  دســت انداز 
مرحلــه  آخریــن  آفریــده  محمــد  تهیه کنندگــی 

صداگذاری و ساخت موسیقی را طی می  کند.
ســاخت این فیلم از اواســط پاییز ســال گذشته 
آغاز شــده بود که در زمســتان به مرحله فنی رســید 
و مرحله فنی از ابتدای اســفند ســال 1398 به دلیل 

گسترش ویروس کرونا متوقف شد.
بعد از حدود سه ماه توقف، ساخت فیلم دست 
انــداز از ســرگرفته شــده و هــم اکنــون محمدرضــا 
دلپــاک در حال صداگذاری و امیــن هنرمند در حال 

اتمام ساخت موسیقی فیلم است.
هــدی  رضایــی،  حبیــب  کیانیــان،  رضــا 
زین العابدیــن، رویــا نونهالی، همایون ارشــادی و...

بازیگران فیلم دست اندازند.
: کارگردان: کمال  عوامــل این فیلــم عبارت انــد از
فخــری زاده،  فــرزاد  فیلمنامــه:  نویســنده  تبریــزی، 
روحانــی،  نــوا  کارگــردان:  یــک  برنامه ریــز و دســتیار 

منشــی صحنــه: ماریا میرنــژاد، مدیــر تصویربرداری: 
تصویربــرداری:  گــروه  سرپرســت  تبریــزی،  علــی 
لبــاس:  و  صحنــه  طــراح  ابراهیمیــان،  محمــد 
مشــکین مهــرگان، طــراح گریــم: مهــرداد میرکیانی، 
و  طراحــی   ، رســتگارپور عبــاس  مدیرصدابــرداری: 
: امین  ترکیــب صــدا: محمدرضــا دلپــاک، آهنگســاز

: ســپیده عبدالوهــاب، عــکاس:  هنرمنــد، تدوینگــر
علیرضــا  مدیرتولیــد:  و  ح  طــر مجــری  مصفــا،  زهــرا 
 ، ابوالقاســمی نژاد، مدیر روابط عمومی: علی زادمهر
مدیــر تدارکات: ظهیرپیرهــادی، تهیه کننده: محمد 

آفریده.

 
ایستگاه آسمان

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیــر کدام آســمان، آن لحظــه که این کلمــات از قلب 
تــش کــدام خمپــاره  پرشــورت جــاری می شــد؟ زیــر آ
وآمــاج کدام گلوله برایم نوشــتی حرف هایــت را؟ چه 
حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته 
بــودی البــالی واژگان پرپــر و می نوشــتی از عبــورت؟ 
می نوشــتی از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک هــای تفتیــده. تــو می نوشــتی و امــروز منــم 
کــه می خوانمــش، منــم کــه صــدای تــو شــده ام در 
خواب های سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم 
کــه کلمــات تــو را فریادیم، چشــم هایــت را بیداریم و 

، ای جاودانه تاریخ! دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کتــب علیکــم القتــال و هو کره لکم و عســی ان 
تکرهوا شــیئا و هو خیرلکم و عسی ان تحبوا شیئا 
و هــو شــرلکم واهلل یعلــم و انتم ال تعلمــون. )بقره 

آیه 212 - 214(
خداونــد بــراى شــما جنــگ پیــش آورد و شــما 

خیــال می کنیــد ایــن جنــگ بــد اســت و چه بســیار 
ولــی  اســت  بــد  می کنیــد  خیــال  شــما  کــه  چیزهــا 
خیــر اســت و چه بســیار چیزهایــی که شــما خیال 
می کنید خوب اســت ولی شــر و بد اســت خداوند 

می داند ولی شما نمی دانید.
کــه چــه زحمــات  مــادر مهربانــم می دانــم  ...اى 
بیکرانــی را بــراى بــزرگ کــردن مــن کشــیدید و چــه 
شب هایی که تا صبح بیدار ماندید و موقعی که من 
ناراحــت بــودم تو هم ناراحت بودى، من شــاد بودم 
تو هم شاد بودى مادر عزیزم تو قبا در راه خدا یک 
قربانــی دادى و چه شــجاعانه مقاومــت کردى و خم 
بــه ابرو نیاوردى؛ شــما بایــد افتخار کنیــد فرزندانت 
در راه خــدا قربانی شــده اند و چه چیــزى بهتر از این 

است که طرف مقابل خداوند متعال است.
خداونــد ایــن هدیه را به شــما امانــت داده بود و 

االن هــم از شــما امانــت خــودش را گرفــت و گرفتــن 
امانــت ناراحتی نــدارد اگر خداوند توفیق شــهادت را 
نصیب بنده کرد ناراحت نباشید و باید افتخار کنید. 
اما پدر پیر عزیزم می دانم چه زجرهاى طاقت فرسایی 
بــراى بــزرگ کــردن مــن کشــیدید و من در عــوض آن 
همــه زحمات بســیار شــما هیــچ کارى انجام نــدادم، 
باید خیلی کارها براى شــما انجام مــی دادم و آن همه 
زحمــات شــما را جبــران می کــردم، امیــدوارم خداوند 
متعــال اجــر تمام این زحمات را به شــماها بدهد اما 
خیلی فرق هســت پاداش این دنیا بــا آخرت پاداش 
این دنیا زودگذر است ولی پاداش آخرت ابدى است.

�  : اما برادران و خواهران دلسوز
برادران عزیز شما هم مانند برادرانتان یارى کننده 
اســام و قرآن و امام عزیز باشــید و ســاح ما را زمین 
نگذاریــد. خواهــران عزیــزم زینب گونــه باشــید و در 

نامایمات مقاومت داشــته باشید و راه برادرانتان را 
ادامه بدهید و حجاب خودتان را حفظ کنید.

و اما همسر عزیزم:  �
رفتــار  از  کنــم  شــروع  کجــا  از  نمی دانــم  مــن 
زهراگونــه ات یــا آن اخــاق زینب گونــه ات و یــا از آن 
صبــر ایوب گونــه ات واقعا یک زن نمونــه بودى و در 
خانه براى من همراه و یک دوست مهربان و حال 
مشــکات بودى و در سختی ها مرا یارى می کردى و 
مشوق من در جبهه رفتن بودى، خیلی زیاد زحمت 
مرا کشــیدى و به خاطر رضاى خدا و من از شــهر به 
روســتا آمدى و شــرایط ســخت روســتا و مرا که یک 
فرد پاســدار بودم قبــول کردى خداوند اجــر و ثواب 
ایــن همه زحمات و زجرهــا را در این دنیا و آخرت به 

شما می دهد.
همسر خوبم پیام و وصیت نامه مرا براى مردم در 

مراسم تشییع جنازه بخوان دختر کوچکمان خدیجه 
خانم را خوب تربیت کن و به او نگو که بابایت به سفر 
رفته بلکه حقیقت را به او بگو، بگو بابایت براى دفاع 
از اســام و کشــور و نامــوس و مبــارزه با کفــار جهانی 

رفت و در این راه به درجه شهادت رسید.
در آخــر از تمــام فامیل ها و دوســتان و آشــنایان 
از  گرفتــم  را  شــما  وقــت  زیــاد  می طلبــم،  حالىــت 
خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون بــراى شــما آرزو 
می کنــم. )در ضمــن جنــازه مــرا در کنــار مــزار بــرادر 
شهیدم اسداهلل دفن کنید( امام را دعا کنید. خدایا 

خدایا تا انقاب مهدى خمینی را نگهدار.
بــا زمزمه یارب یــارب رفتند چون تیر شــهاب در 

دل شب رفتند
نــام  بــا  زنــده شــود رســالت خــون حســین  تــا 

شکوهمند زینب رفتند
بخشی از وصیتنامه شهید مصطفی احمدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شــهید مصطفــی احمــدی دهــم آذرمــاه 1340 در شــهر همدان بــه دنیا 
آمد و تاریخ شــهادت ایشــان در مقابله با دشــمن بعثی اول اسفند 64 ثبت 

شده است.

وصیت شهید مصطفی احمدی

خواهران عزیزم زینب گونه باشید


