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از غوره تا مویز شهر جهانی انگور

سهم ناچیز مالیر
 در صادرات تازه خوری انگور

تقلب در واردات پتاسیم کربنات باغداران بسیاری را متضرر می کند!

ساخت مجتمع 144 واحدی
برای ارتشیان همدان

72 واحد برای کارکنان نیروی زمینی ارتش
در همدان افتتاح شد

آئین افتتاح مجتمع 144 واحدی کوی سازمانی شهید قهرمان در همدان 
برگزار شد.

به گــــزارش هگمتانه، ظهر دیــــروز آئین افتتاح مجتمــــع 144 واحدی کوی 
سازمانی شــــهید قهرمان با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری؛ فرمانده 
نیــــروی زمینی ارتش و هیأت همراه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی نماینده 
ولی فقیه در اســــتان و مســــؤوالن اســــتانی برگزار شــــد که 72 واحد از این 
مجتمــــع هفته دفاع مقدس و 72 واحد نیز دهه فجــــر برای کارکنان نیروی 

زمینی ارتش افتتاح خواهد شد.
در این مراسم ساخت مسجد مجتمع نیز کلنگ زنی شد.

هگمتانه گزارش می دهد:

کلپا محله ای همچنان برقرار
کلپا یکــــی از قدیمی ترین محله های شــــهر همدان اســــت که مانند ســــایر 
بافت های قدیمی این شــــهر در معرض تغییرات و تحوالتی قرار گرفته اما تا 
امروز هویت و اصالت خود را حفظ کرده و از جمله معدود محله هایی است 
که مانند گذشته رونق و برو بیا دارد و نام و شکل محله را همچنان زنده نگاه 

داشته است.

نقض حکم قصاص
محیط بان همدانی

معاون استاندار همدان:

مبارزه با مواد مخدر مشارکت مردمی را می طلبد
نظریه پردازی راه مقابله با مواد مخدر نیست

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: در شــــورای هماهنگی 
مبارزه بــــا مواد مخدر اســــتان همدان بر شکســــت 
راه هــــای ســــنتی مبــــارزه بــــا مــــواد مخــــدر و اینکــــه 
کید  نظریه پردازی راه مقابله با مواد مخدر نیســــت تأ

شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، معــــاون سیاســــی، امنیتی و 
اجتماعی اســــتاندار همدان گفت: امروزه مواد مخدر 
و اعتیــــاد یکی از آســــیب های مهم کشــــور اســــت و 
موفقیــــت در حــــل این معضــــل نیازمند مشــــارکت 

جدی مردم است.
مصطفی آزادبخت روز ســــه شــــنبه در جلسه اعضای 
شــــورای هماهنگــــی مبــــارزه با مــــواد مخدر اســــتان 
همدان با بیان اینکه هرجا کار به دســــت مردم افتاد 
همانند آنچــــه در جنگ تحمیلی یا مبــــارزه با کرونا رخ 
داد، موفقیــــت به دنبال داشــــت، افزود: بیشــــترین 
مردمــــی  کانال هــــای  طریــــق  از  را  اطالعاتــــی  اشــــراف 

آوریم. می توانیم به دست 
وی خاطرنشــــان کرد: مــــردم در مورد مــــواد مخدر بی 
آنها  تفاوت نشــــوند که بــــا همــــکاری و حساســــیت 
ایــــن ظرفیت ارزشــــمند نتیجه  از  و اســــتفاده دولت 

بهتری به دست می آید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان 
اظهار کرد: نیــــروی انتظامی در خصــــوص مواد مخدر 
 ، پای کار اســــت و بــــرای تقویت مقابله بــــا مواد مخدر

باید این مبارزه را مردمی کنیم.
کید بر لزوم هم افزایــــی اطالعاتی همه  آزادبخت بــــا تأ
ارگان ها در داخل و خارج از اســــتان عنــــوان کرد: باید 
از اســــتان های هم مرز اطالعات و ســــرنخ های مربوط 
به رصد مــــواد مخدر را جویا شــــویم چراکــــه با تقویت 
همکاری اطالعاتی در اســــتان و مکاتبه با استان های 

، اطالعات خوبی به دست می آوریم. هم مرز
وی خواســــتار بررســــی و کار علمی در حــــوزه مبارزه با 
مواد مخــــدر با کمک دانشــــگاهیان شــــد و افزود: با 
تأمین بودجه تحقیقاتی، دریابیــــم عملکرد ما در این 
حــــوزه تا چه حــــد مفید بوده اســــت و نقــــاط ضعف را 

می کنیم. برطرف 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان 
با بیان اینکه با تالش ســــتاد مبارزه بــــا مواد مخدر در 
جمع آوری معتــــادان متجاهر رضایــــت مردم را جلب 
، هم باید در  کــــرده ایم، گفت: در مبارزه با مــــواد مخدر
مباحث کالن باندهــــای حرفه ای و هم در جامعه وارد 

عمل شویم.
آزادبخت بــــا بیان اینکه ما یکی از اســــتان های موفق 
در خصوص مبارزه بــــا مواد مخدر هســــتیم افزود: با 
توجه بــــه اینکه شــــبکه های پخش مــــواد مخدر بین 
المللی و فرا اســــتانی هســــتند، باید اشراف اطالعاتی 

تقویت شود.
وی عنوان کرد: نیروی انتظامی شمشــــیر نظام است 
که بعد از ورود اشــــرار در عرصه قاچــــاق مواد مخدر با 

عمل به جا دست آنها را در این زمینه کوتاه کرد.
اســــتاندار  اجتماعــــی  و  امنیتــــی  سیاســــی،  معــــاون 
همــــدان با گرامیداشــــت هفتــــه دفاع مقــــدس و یاد 
و خاطــــره شــــهدا و امــــام راحل گفت: جنگ هشــــت 
استکبار  توســــط  که  بود  توطئه ای  وســــیع ترین  ساله 
و صهیونیســــم برای نابودی انقالب اتفاق افتاد و هر 
چه مــــا از ایثار و مقاومت مردم و نقــــش والیت فقیه 

گفته باشیم کم است.
آزادبخت ادامــــه داد: ما با تبعیت از دســــتورات دین 
و هدایــــت والیت فقیه و نقــــش آفرینی زنان و مردان 
ایــــن دیــــار توانســــتیم توطئه بســــیار ســــهمگین و 

گسترده سخت افزاری دشمن را خنثی کنیم.
دبیر شــــورای مبارزه با مواد مخدر همــــدان هم اظهار 
کرد: شــــورای هماهنگی مبارزه با مــــواد مخدر به تبع 
ســــتاد مبارزه با مواد مخدر وظیفه سیاســــت گذاری، 

نظارت، برنامه ریزی و هماهنگی را برعهده دارد.
یزدان آزرمی با بیان اینکــــه موضوع مواد مخدر بحث 
پیچیده، شــــبکه ای و تخصصی است و با رفتار سنتی 
نمی توانیــــم بــــا آن مقابله کنیم عنــــوان کرد: موضوع 
مواد مخدر عرصه مقابله عملی و نه تبلیغی اســــت و 

تابلو ورود ممنوع ندارد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: نپنداریــــم که با نظریــــه پردازی 
جلوی قاچاق را می توان گرفت زیرا قاچاق یک پدیده 
پیچیده  اســــت که در اقتصاد و الیه هــــای قدرت هم 

می گذارد. تأثیر 
دبیر شــــورای مبارزه با مواد مخدر همدان خاطرنشان 
کرد: تشــــکیل کمیته فرهنگی با حضور نماینده ولی 
فقیه در اســــتان نشــــان می دهــــد در حــــوزه فرهنگ 
پیشــــگیری همه ارکان در اســــتان این حساسیت را 

دارند و با جدیت تمام موضوع بررسی می شود.
آزرمی ادامه داد: در حوزه هم افزایی اطالعاتی نقشــــی 
کــــه در این زمــــان ســــازمان ها و ارگان ها بــــا یک نگاه 
واحد و هدف مشــــترک ایفا کردند در مقایسه با سایر 

دولت ها بی سابقه بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان:

اثربخشی هنر در انتقال ارزش های دفاع مقدس
ثار اعضای کانون با موضوع دفاع مقدس در ویژه کودکانه روزنامه هگمتانه انتشار آ

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل کانون 
پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانــــان اســــتان 
همــــدان بــــا تأکید بــــر اثربخشــــی هنــــر در انتقال 
ارزش های دفاع مقدس اقدامات کانون در هفته 

گرامیداشت دفاع مقدس را برشمرد.
به گــــزارش هگمتانــــه،  بهنــــاز ضرابــــی زاده درباره 
برنامه های هفته دفــــاع مقدس در مراکز فرهنگی 
سراســــر اســــتان گفت: یکی از وظایف مــــا در این 
برهــــه از زمان، طبق فرموده حضــــرت امام)ره( این 
اســــت که شــــور و شــــوق دفاع از میهن اسالمی 
را در قلــــب مردم زنــــده نگه داریم و رشــــادت های 

رزمندگان را به آیندگان منتقل کنیم.
 ضرابی زاده انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نســــل 
ســــوم و چهارم انقالب، که شــــاهد عینی فداکاری و 
ایثار مــــردم در دوران دفاع مقــــدس نبودند را یکی 
از وظایف مربیــــان کانون پرورش فکــــری کودکان 
و نوجوانــــان عنوان کرد و یادآور شــــد: کــــودکان و 
نوجوانان ما الزم اســــت با اهداف رزمندگان آشــــنا 
شــــوند و بدانند که آنها براســــاس چه انگیزه هایی 
در جبهه هــــا حضور پیــــدا کردند و جان خــــود را فدا 

نمودند.
وی با اشــــاره بــــه زبــــان هنــــر در انتقــــال مفاهیم 
ارزش های دفاع مقدس یادآور شد: ما باید با زبان 
، که اثر آن امروز از راه های دیگر بیشتر است و  هنر
می تواند روی مخاطب اثرگذار باشد این ارزش ها را 

به نسل آینده منتقل کنیم.
و  کــــودکان  فکــــری  پــــرورش  کانــــون  مدیــــرکل 
نوجوانان اســــتان همدان در تشــــریح برنامه های 
اجرا شــــده در هفته دفاع مقدس گفت: شــــرکت 
در نمایشــــگاه چهــــل ســــال اقتــــدار با تشــــکیل 
پخــــش  و  نقاشــــی  و  خوشنویســــی  نمایشــــگاه 
ویدئوهایــــی یک دقیقــــه ای قصه گویــــی اعضا و 
مربیان با موضوع دفاع مقدس یکی از برنامه های 
کانــــون در این راســــتا بــــود که این نمایشــــگاه به 
همت اداره کل امور اجتماعی اســــتانداری و حفظ 
آثار و نشــــر ارزش های دفاع مقــــدس در باغ موزه 

دفاع مقدس از 31 شهریور تا 9 مهر برگزار شد.
وی بیان کرد: فضا ســــازی تمامــــی مراکز فرهنگی 
هنری استان با حال و هوای روزهای دفاع مقدس 
و  برپایی شمع خانه برای تکریم و پاسداشت مقام 
شهدا و معرفی شهیدان محالت در سراسر مراکز 

اســــتان و نوشتن دلنوشــــته و پیمان نامه توسط 
اعضا و روشن کردن شمع به یاد شهیدان از دیگر 

برنامه ها بود.
ضرابی زاده از برنامه  هر مرکز یک شــــهید و برگزاری 
محفلــــی با رزمنــــدگان دفــــاع مقــــدس و تجلیل از 
خانواده های معظم شهدا و خاطره گویی رزمندگان 
و آزادگان و ایثارگــــران،   معرفی و نمایش فیلم های 
دفاع مقدس،   برگزاری مسابقه عکس سلفی "من 
و شــــهید" ویژه تمام اعضا و مربیان مراکز به عنوان 

دیگر اقدامات در این راستا نام برد.
وی ادامه داد:  برگزاری 4 وبینار آموزشــــی با موضوع 
قصه گویی دفاع مقدس با حضور میهمانان ویژه و 
قصه گویان کشوری از استان های یزد و خوزستان، 
  برگزاری برنامــــه ای با عنوان "آبــــروی محله" محفل 
قصه گویی و معرفی سرداران شــــهید با روایتگری 
رزمندگان دفــــاع مقدس،  تولید بیــــش از 50 اثر در 
قالب فایل های تصویری یک دقیقه ای با عناوینی 
همچــــون معرفی کتــــاب ، قصه گویی، ســــفالگری، 
نقاشی، پویانمایی و خوانش شعر با موضوع دفاع 
مقدس از دیگر اقدامات در هفته بزرگداشت دفاع 

مقدس بوده است.
احساسات  بیان  برای  نوشــــت"  "عکس  مسابقه 
کودکان و نوجوانان بر اســــاس عکس های دفاع 
مقدس و نگارش متن های ادبی با عنوان "وطنم 
پاره تنــــم"،   تهیه کارت هــــای مزین بــــه جمله ای از 
کودک و نوجوان،  وصایای شهدا توســــط اعضای 
معرفی" شــــهید نوژه و دیگر خلبانان شــــهید" در 
شهرستان کبودرآهنگ، برپایی نمایشگاه مجازی 
هنرهای تجسمی با موضوع دفاع مقدس،   معرفی 
و همکاری در اجرای زنده قصــــه گویی با دبیرخانه 
آزاده ســــرافراز  انجمــــن قصه گویی تهران توســــط 
،   برگزاری مســــابقه معرفی  همدانی رضا هوشــــیار
فیلم و نقاشــــی از فیلم ســــینمایی "باشــــو غریبه 
کوچک" ســــاخته بهــــرام بیضایی در ســــه بخش 
نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان و مربیان، انتشار 
آثار اعضای مراکز کانون بــــا موضوع دفاع مقدس 
کثیراالنتشــــار هگمتانه،  کودکانه روزنامه  در ویژه 
برگزاری ویژه برنامه شهید عباس اسکندری عضو 

مرکز فرهنگی هنری نهاوند،
برگــــزاری برنامه ادبی بــــا عنوان" نامــــه ای به دختر 
شــــهید حاج قاسم ســــلیمانی " دیگر برنامه هایی 

بود که ضرابی زاده از آنها نام برد.
وی در پایــــان عنــــوان کــــرد: با توجه بــــه چهلمین 
کانون  فعالیت هــــای  مقــــدس،  دفــــاع  ســــالگرد 
پــــرورش فکــــری کــــودکان و نوجوانــــان اســــتان 
همدان، از ســــوم خــــرداد ماه، با تولید پادکســــت 
معرفی کتاب" ســــاجی" و تجلیل از خانواده شهید 
باقــــرزاده شــــهید خرمشــــهری کلید خــــورد و این 

فعالیت ها تا بیست و نهم اسفند ماه ادامه دارد.

پاسخ آموزش و پرورش استان
به جذب 42 معلم حق التدریسی از لرستان

جذب حق التدریس از همدان 
مجاز نیست

تنها نیروهای قبل از سال 91 برای حق التدریسی 
مجوز دارند

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: معاون پژوهــــش، برنامه ریزی 
و توســــعه منابــــع آموزش و پرورش اســــتان همــــدان گفت: 
بر اســــاس قانون تعیین تکلیــــف نیروهای حــــق التدریس، 
آموزشیاران نهضت ســــوادآموزی و مربیان پیش دبستانی تا 
قبل از مهر 1391 تنها افــــرادی می توانند به عنوان نیروی حق 
التدریس مجوز بگیرند که شرایط مندرج در آیین نامه مربوط 
را داشــــته باشــــند و برای افراد بعد از مهــــر1391 مجوزی برای 
تعیین تکلیف چنین نیروهایی صادر نشده است و آموزش 
و پرورش مجاز به اســــتفاده از آنها به عنوان حق التدریس در 

سال تحصیلی جاری نیست.
به گزارش هگمتانه، یاسر نانکلی از به کارگیری تمامی نیروهای 
حق التدریس کددار بومی به تعداد 900 نفر در استان خبر داد 
و اظهار کرد: در ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش 

استان از همه ظرفیت های قانونی استفاده شده است.
نانکلی افزود: از جمله این ظرفیت ها استفاده از نیروهای حق 
التدریس کد دار است که سال گذشته در یک مرحله 560 نفر 
جذب شــــدند و در مراحل بعدی نیز تعداد دیگری از نیروهای 
واجد شرایط به کار گرفته شدند که در مجموع به حدود 900 نفر 
رسید و در سال جاری نیز هیچ نیروی کد دار در استان نیست 

که جذب نشده باشد.
وی با بیان این که اســــتفاده از معلمان بازنشســــته، اســــتمرار 
خدمت معلمان در آســــتانه بازنشســــتگی و نیز نوبت دوم از 
ظرفیت های دیگر ســــاماندهی نیروی انسانی در استان بوده 
است، خاطرنشان کرد: به عنوان آخرین راهکار نیز از طرح خرید 
خدمات بر اساس دستورالعمل جدید در چند منطقه آموزش 
و پرورش استان در سقف سال گذشته استفاده شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســــعه منابع اســــتان تصریح 
کرد: بر اســــاس قانون تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس، 
آموزشیاران نهضت ســــوادآموزی و مربیان پیش دبستانی تا 
قبل از مهــــر 1391 تنها افرادی می توانند بــــه عنوان نیروی حق 
التدریس مجوز بگیرند که شــــرایط مندرج در آیین نامه مربوط 
را داشــــته باشــــند و برای افراد بعــــد از مهر1391 مجــــوزی برای 
تعیین تکلیف چنین نیروهایی صادر نشــــده است و آموزش 
و پرورش مجاز به اســــتفاده از آنها به عنــــوان حق التدریس در 

سال تحصیلی جاری نیست.

همین صفحه
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استان2

تأکید صوفی در شورای اداری سازمان 
: حمل و نقل بار و مسافر

ضرورت ارتقا کیفیت خدمات 
در حمل و نقل شهری

خرسندی از تحقق فروش اوراق مشارکت 
برای نخستین بار در تاریخ شهرداری

هگمتانــــه، گــــروه خبر همدان: شــــهردار همــــدان بر 
ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان در حوزه 
حمل و نقل و تســــریع در بازســــازی و نوسازی ناوگان 

اتوبوس رانی تأکید کرد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، عبــــاس صوفی در 
، با  شــــورای اداری ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر
تأکید بر کیفیت خدمات به شهروندان در این حوزه 
بیان کرد: انتظار داریم ســــطح خدمات به خصوص در 
بخش اتوبوس رانی ارتقا یابد و بازســــازی و نوســــازی 

ناوگان اتوبوس رانی نیز تسریع شود.
وی با تأکیــــد بر کیفیــــت خدمات به شــــهروندان در 
حــــوزه حمل و نقل مســــافر بیــــان کرد: باید تســــریع 
و تســــهیل موانع پیشــــرفت ساخت ســــایت اداری 

سازمان حمل و نقل بار و مسافر در نظر باشد.
شــــهردار همدان با تأکید بر ارتقای سطح خدمات به 
خصوص در بخــــش اتوبوس رانــــی، همچنین تأکید 
بــــر رعایت شــــیوه نامه هــــای بهداشــــتی در مقابله با 
کرونا افــــزود: توجه به حفظ ســــالمت فنــــی ناوگان و 
ســــاماندهی ویترین و ســــیمای بصــــری خودروها نیز 

باید مد نظر باشد.

ابراز خرسندی از تحقق فروش اوراق مشارکت   �
برای نخستین بار در تاریخ شهرداری

شــــهردار همدان با ابراز امیدواری برای تأســــیس قطار 
شهری و ابراز خرسندی از تحقق فروش اوراق مشارکت 
برای نخستین بار در تاریخ شهرداری بر محوطه سازی و 
ســــاماندهی وضعیت روشــــنایی و فضای سبز پایانه 
مســــافربری انقــــالب و ضــــرورت همکاری شــــهرداری 

منطقه سه در این مهم تأکید کرد.
صوفی در پایان گفت: 40دستگاه اتوبوس در دست 

نوسازی است.
رئیس ســــازمان حمل و نقل بار و مســــافر شهرداری 
همــــدان نیز در این جلســــه با ارائه گــــزارش صد روزه 
این ســــازمان افزود: فروش اوراق مشارکت به مبلغ 
18میلیارد و نیم میلیون تومــــان افزون بر 50میلیارد 

تومان به زودی در برنامه خواهد بود.
رحیم الونــــدی در راســــتای ارتقــــای نــــاوگان حمل و 
نقل عمومی بیان کرد: تســــهیالت تاکســــی داران به 

روزرسانی شده است.
کید بر نوســــازی نــــاوگان تاکســــیرانی  الونــــدی بــــا تأ
گزارشــــی از وضعیــــت ســــاخت ســــایت اداری ایــــن 
کرد: اســــتقرار معاونت ها  ارائه داد و بیان  ســــازمان 
و تغییــــر تحول داخلــــی همچنین محوطه ســــازی و 
اقدامات  از  مرتبط  تعمیرگاه های  و  پایانه  ساماندهی 

این سازمان بوده است.
وی افزود: هوشــــمند ســــازی ناوگان حمــــل و نقل و 
برون سپاری خدمات اداری نیز از دیگر اقدامات بوده 
است. گفتنی است الوندی پیشــــنهاد تغییر کاربری 
پایانه روستایی بدیع الزمان و بهره وری در منابع مالی 

و ملکی را در این جلسه به شهردار ارائه داد.

کاهش 12 درصدی اهدای خون 
در همدان

ارسال 2150 واحد خون به تهران

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: مدیــــرکل انتقال خون 
اســــتان همدان از کاهش 12 درصدی اهدای خون در 
شش ماه نخست امسال نســــبت به سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، افشــــین محمدی اظهار کرد: در 
شش ماه نخســــت امسال 16 هزار و 530 واحد خون 
در مرکز انتقال خون اســــتان همدان دریافت شــــده 
که نسبت به مدت مشابه ســــال گذشته کاهش 12 

درصدی داشته است.
وی تصریــــح کــــرد: بــــا توجــــه به ایــــن روند کاهشــــی 
خوشــــبختانه ما نه تنها نیاز مراکز بیمارستانی استان 
را تأمین کردیــــم بلکه تا به امــــروز 2150 واحد خون به 
اســــتان تهران ارســــال کرده ایم و این نشان دهنده 
این اســــت که خوشــــبختانه مشــــکلی از نظر تأمین 

خون نداشتیم.
محمدی در رابطه با علــــت کاهش روند اهدای خون 
در اســــتان بیان کــــرد: یکــــی از علل کاهــــش اهدای 
خون این است که در سال های گذشته ما تیم سیار 
دریافت خون داشتیم اما به علت شرایط موجود این 
کار را دیگــــر نمی توانیم انجام دهیــــم و وقتی تیم های 
سیار حذف شــــوند میزان خون گیری کمتر می شود 

اما ما از این موضوع نگرانی نداریم.
وی تبییــــن کــــرد: بــــه علت رعایــــت نشــــدن فاصله 
اجتماعــــی نمی توانیــــم همــــکاران را در یــــک خودرو 
مســــتقر کنیم به عــــالوه ممکــــن اســــت در آنجا نیز 
ازدحام جمعیت وجود داشــــته باشد و مدیریت این 

مسأله سخت است.
محمدی با بیان اینکه در مرکز مدیریت برای ما راحت تر 
اســــت، خاطرنشــــان کرد: در مرکز براساس ظرفیت ها 
می دانیم چقدر بایــــد اهداکننده فراخــــوان کنیم و اگر 
ببینیــــم اهداکننــــده زیاد می شــــود بالفاصلــــه تعداد 

همکاران در واحد خون گیری را افزایش می دهیم.
مدیرکل انتقال خون اســــتان همــــدان ادامه داد: در 
مرکز انتقال خون دستورالعمل های بهداشتی مانند 
اســــتفاده از تجهیــــزات حفاظت فــــردی و ضدعفونی 

کردن سطوح را بهتر می توانیم انجام دهیم.

خبــر

زمین خوردن سیب زمینی با ارزش گذاری صادراتی
پورمجاهد: تشکل های کشاورزی برای تغییر ارزش گذاری صادراتی به جهادکشاورزی همدان مراجعه کنند

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان - صفــــورا کاظمیان: 
چند صباحی اســــت ســــیب زمینی کاران همدان دچار 
مشکل در صادرات شــــده اند و همین عامل قیمت 
هر کیلــــو ســــیب زمینی را به 1000 تومان در ســــر زمین 
رســــانده و ایــــن در حالی اســــت که هــــر کیلــــو از این 

محصول برای کشاورز 2 هزار تومان آب خورده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، کشاورزان مدعی اند که با 

ادامه این روند ورشکستگی کشاورزان حتمی است.
وقتی پــــای صحبت کشــــاورزان می نشــــینی هر کدام 
دالیلی را برای ارزانی ســــیب زمینی مطــــرح می کنند اما 
آن متفق القول اند افزایــــش تعرفه صادراتی  آن چه در 
اســــت که معتقدند ایــــن افزایش جلوی صــــادرات را 

گرفته است.
علیرضا فتحی کشــــاورز اهل کبودراهنگ با اشــــاره به 
مشــــکالت و ســــختی های کشــــاورزی در این بــــاره به 
خبرنگار هگمتانــــه دالیلی را برای ارزانی ســــیب زمینی 
برشمرد از جمله بیماری کرونا که موجب بسته شدن 

مرزها شده است.
وی ادامه داد: دومین علت ارزانی سیب زمینی تعرفه  

صادراتی است که دولت گذاشته است.
او در مــــورد میــــزان تعرفه تصریــــح کرد: دولــــت از هر 
ترانزیت حــــدود 120 میلیون تومان تعرفــــه می گیرد و 
کشــــور عراق هم این هزینه را گــــران می داند و از دیگر 
کشورها مخصوصا از سمت پاکستان سیب زمینی را 

تأمین می کند.
وی اضافــــه می کند: از هــــر ترانزیت دولــــت 4500 دالر 

تعرفه می گیرد.
فتحی دربــــاره تصمیمی کــــه کشــــاورزان در این برهه 
دارند می گوید: همه ســــردرگم هســــتیم و در دوراهی 
قرار گرفته ایم اگر ســــیب زمینی ای که برایمان هر کیلو 
2 هزار تومان تمام شده کیلویی 1000 تومان بفروشیم 
ســــرمایه مان از بین می رود و اگر محصول را انبار کنیم 
بایــــد متحمل هزینه بســــیار شــــویم از طرفــــی اغلب 

زمین های ما اجاره ای اســــت و باید محصول را برداریم 
از ســــوی دیگر چک دســــت دیگران داریــــم و ناچاریم 

سیب زمینی را با ضرر سر زمین بفروشیم.
این کشــــاورز با بیــــان اینکــــه دولت هــــم می داند هر 
کیلو ســــیب زمینی چقدر برای کشــــاورز تمام شــــده از 
جهادکشاورزی خواست از تولیدکننده و صادرکننده 

حمایت کند.
با چند کشــــاورز دیگر هم در این زمینه صحبت کردم 
که همه همین  نظر را داشتند از جمله عثمان عزیزی و 

مرتضی خوشه چین.
اما در ایــــن میان یکی از صادرکنندگان ســــیب زمینی 

نظر دیگری داشت.
صادرکننــــده  و  تولیدکننــــده  اشــــتاب  شــــهراب 
ســــیب زمینی به خبرنگار هگمتانه گفت: اگر از سوی 
عــــراق تقاضا برای خرید باشــــد تعرفــــه موضوع مهمی 

نیست.
او کــــه در همــــدان، لرســــتان و جیرفــــت بــــه کشــــت 
سیب زمینی می پردازد افزود: توقف صادرات به عراق 
به خاطر برداشــــت سیب زمینی در بخشــــی از مناطق 

عراق است که البته رو به پایان است.
اشــــتاب بیان کرد: یکی دیگر از دالیلــــش انبار کردن 
ســــیب زمینی توســــط تجار عراقی اســــت که نیاز بازار 

عراق را تأمین می کند.
این صادرکننده با بیان اینکه به بعضی دیگر از کشور ها 
مثل افغانستان و پاکســــتان صادرات دارم تأکید کرد: 
مشکل این است که از طرف عراق تقاضا نیست و اگر 

عراق درخواست کند تعرفه زیاد مهم نیست.
برای بررســــی بیشــــتر با ظاهر پورمجاهــــد معاون امور 

اقتصادی استاندار تماس گرفتم.

پورمجاهد: اگر تعرفه صادرات را پایین بیاوریم   �
قیمت سیب زمینی در استان و کشور باال می رود

پورمجاهد با تأکیــــد بر اینکه تعرفــــه صادراتی ارتباطی 

بــــا توقف صــــادرات محصوالت نــــدارد افــــزود: تعرفه 
صادراتی کارکرد تنظیم بازار داخلــــی را دارد و اگر تعرفه 
صــــادرات را پاییــــن بیاوریــــم قیمت ســــیب زمینی در 

استان و کشور باال می رود.
معاون اقتصادی اســــتاندار توضیح داد: تنظیم تعرفه 
بــــه دلیل قیمت گذاری درســــت در کشــــور اســــت و 
مشــــکالت دیگــــری در حوزه صــــادرات وجــــود دارد از 
جمله تعهد ارزی که صادرکننده سیب زمینی در حالی 
که از کشــــورهای اطراف به شــــکل ریالی پول دریافت 
می کند نمی تواند به شــــکل ارزی این پول را به دولت 

بازگرداند.
وی ادامــــه داد: یکــــی دیگر از مشــــکالت ارزش گذاری 
قیمت صــــادرات اســــت کــــه آن را باال گذاشــــته اند و 
صادرکننــــده باید ارز بیشــــتری بــــه دولت بپــــردازد و 
تولیدکننده و صادرکننده نظرش این اســــت که این 
ارزش گذاری باید کاهش پیــــدا کند که صادرکننده در 

تعهد ارزی ارز کمتری به دولت بپردازد.
پورمجاهد با اشاره به کمیســــیون کشاورزی که 10 روز 
قبل در مالیر برگزار شد توضیح داد: در این کمیسیون 
هم در قالب نامه و هم در قالب توضیحات از ســــوی 
جهاد کشاورزی همدان و استانداری مطرح کردیم که 

تعرفه گمرکی بابت ارزش گذاری صادراتی تغییر کند.
پورمجاهد ادامه داد: قرار شــــد تشکل های کشاورزی 
تقاضــــای خــــود را در این باره توســــط ســــازمان جهاد 
کشاورزی همدان برای طهماسبی مدیرعامل سازمان 

تعاون روستایی کشور بفرستند تا پیگیری شود.
اما بخــــش جالب این پیگیری و گفتگو با کشــــاورزان 
اینجاســــت که با اینکه راه حل را برای آنان مطرح کردم 
انگیــــزه ای در آنهــــا بــــرای مراجعه به جهاد کشــــاورزی 
ندیــــدم گویی بــــه این امــــر خوش بیــــن نبودنــــد اما 
امیــــدوارم کشــــاورزان این مطالبــــه گــــری را حق خود 
دانســــته و کاهش تعرفه را از راهی که معاون استاندار 

پیش پای آنان گذاشت مطالبه کنند.

به همت شهرداری منطقه چهار

مرکز خرید استقالل ایمن شد
ترمیم و بازسازی مرکز خرید استقالل در راستای تأمین ایمنی و رونق کسب و کار

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مرکز خرید اســــتقالل 
به دلیــــل فرســــودگی در برخــــی قســــمت ها ناپایدار و 
ناایمن بود که بعد از ســــال ها، به همــــت منطقه چهار 
شهرداری همدان با تعمیر ستون ها و تعویض سقف، 

ایمن شد.
به گزارش هگمتانه، کارشــــناس ناظر این پروژه گفت: 
مدیــــر منطقــــه چهــــار شــــهرداری همدان بــــا موافقت 
درخواست کســــبه مبنی بر مرمت و بازسازی این مرکز 
خریــــد موافقت کرد و بعد از 10 مــــاه تالش بی وقفه این 
پروژه با هدف تأمین ایمنی و رفع نواقص و رونق بخشی 

به کسب و کار به اتمام رسید.

صــــدری بــــا بیــــان اینکــــه در طول گذشــــت ســــال ها 
نواقصی در ســــقف و جدار باالی ایــــن مرکز خرید ایجاد 
و بارندگی ها باعث بروز خرابی های متعدد شــــده بود، 
گفت: قســــمت هایی از سقف تعویض و قسمت های 

خراب آن تعمیر شد.
وی در ادامــــه به رنگ آمیــــزی قســــمت های زنگ زده و 
آســــیب دیده و نصب ایزوگام رطوبتی در سقف و نقاط 
مهم اشــــاره کرد و گفت: با تعویض لوله های شکسته 
و معیــــوب آب رو و ایجاد تغییرات گســــترده در نورگیر 
فوقانــــی از خســــارت های احتمالی در آینــــده جلوگیری 

شد.

کارشــــناس ناظــــر این پــــروژه با اشــــاره به اینکــــه هنوز 
اقداماتی بــــرای تکمیل این پروژه وجود دارد اظهار کرد: 
نمای ورودی مرکز خرید اســــتقالل نیــــز در حال تعمیر 

است که به زودی به اتمام می رسد.
صدری با بیــــان اینکه تاکنون مبلــــغ 3 میلیارد ریال از 
منابع شــــهرداری منطقه چهار برای ایــــن پروژه هزینه 
شــــده اســــت، گفت: این اقدامات خطــــرات احتمالی 
را کاهــــش داده و امید اســــت با ایــــن بضاعت مالی از 
، این اقدامــــات منجر  ســــوی شــــهرداری منطقه چهار
به رضایت کســــبه و رونق بخشی بیشــــتر به این مرکز 

خرید شود.

تأکید رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

ضرورت اصالح مسیر ورودی کوی فرهنگیان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس شــــورای 
اسالمی شــــهر همدان اصالح مســــیر ورودی کوی 

فرهنگیان را ضروری دانست.
به گزارش هگمتانه، ســــید مســــعود عسگریان، در 
چهل وپنجمین جلسه شورا افزود: بر اساس اظهار 
نگرانی و گالیه شهروندان ســــاکن کوی  فرهنگیان 
مبنی بر مســــدود شــــدن مســــیر ورودی این کوی 
از ســــمت میــــدان عاشــــورا، اهالــــی ایــــن منطقه با 
مشــــکالت عدیده ای مواجه شــــده اند کــــه از جمله 
آن طوالنی شدن مســــیر ورودی به کوی فرهنگیان 
بر مبنای مصوبه اخیر شــــورای ترافیک شهرستان، 

است.
عســــگریان اضافه کــــرد: بنا بــــه اظهار شــــهروندان و 
رانندگان تاکســــی و ون های خطوط مسافربری پنج و 
نیم کیلومتر به پیمایش این مسیر اضافه شده است ؛ 
به همین دلیل بنده با هماهنگــــی فرماندار همدان، 
معاون فنی عمرانی و حمل ونقل و ترافیک شهرداری و 
مدیر منطقه 4 شهرداری همدان، بازدید میدانی از این 

مسیر داشتیم.
وی یادآور شــــد: در این بازدید مقرر شد شهرداری 
را تهیه  کــــوی  بــــه این  طرح اصالح مســــیر ورودی 
کنــــد و در جلســــه فوق العــــاده شــــورای ترافیــــک 
بــــا حضــــور فرمانــــدار همــــدان مورد  شهرســــتان 
بررســــی و تجدیدنظــــر قــــرار داده شــــود تــــا ضمن 
اینکــــه شــــهرداری همــــدان پروژه هــــای متعدد و 
کوی فرهنگیــــان به مرحله اجرا  را در  قابل توجهی 
گذاشــــته اســــت، خللی در فرآیند اجرا ایجاد نشود 
از مسیر پیشنهادی جدید  کوی نیز  و ورودی این 

شود. بازگشایی 
بــــه گفته رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر همدان، 
بــــا اصــــالح مســــیر ورودی بــــه کــــوی فرهنگیــــان، 
کاهش  منطقــــه  ســــاکن  شــــهروندان  نگرانی های 
می یابــــد و فعالیــــت رانندگان خطــــوط حمل ونقل 

عمومی نیز تسهیل می شود.
 قراباغــــی: صنعت گردشــــگری ایــــران نیاز به  �

نگاه ویژه دارد
و  ســــرمایه گذاری  اقتصــــاد  کمیســــیون  رئیــــس 
گردشــــگری شــــورای شــــهر همــــدان هــــم در این 
گردشــــگری به  جلســــه ضمن تبریــــک روز جهانی 
فعاالن  گفت:  گردشــــگری،  عرصه  فعاالن  به  ویژه 
حــــوزه گردشــــگری دلســــوزانه همیشــــه پــــای کار 
بوده و بــــا دغدغه هایــــی که در ایــــن بخش دارند 
در توســــعه صنعت گردشــــگری گام های مؤثری را 

برداشته اند.
حســــین قراباغــــی اضافــــه کــــرد: امــــروزه موانــــع و 
گردشگری وجود دارد  مشکالت زیادی در مســــیر 
که ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری 
پیگیــــر موضوع بــــوده و جلســــات متعــــددی را با 

ذینفعان و نیز مسؤوالن مربوطه برگزار کرده ایم.
قراباغــــی بــــا اشــــاره به وعــــده مســــؤوالن دولتی و 
نمایندگان مجلس نســــبت به پیگیری مشکالت 
کرد: با توجه به وضعیت  گردشگری، اضافه  بخش 
شــــیوع ویروس کرونا و رکود شدید بخش صنعت 
گردشگری، متأســــفانه این صنعت زمین گیر شده 

و بیشترین آسیب را دیده است.
به نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
گردشــــگری  کید بر اینکه صنعت  همدان، وی با تأ
ایران نیاز به نگاه ویژه دارد، افزود: الزم است زمینه 
حل مشکل حوزه گردشگری ایجاد شود تا مرهمی 

باشد بر این بخش آسیب دیده.
به گفته قراباغی کمیســــیون گردشــــگری شــــورای 
شــــهر همــــدان اقداماتــــی را در ایــــن زمینــــه انجام 
داده اســــت، جلســــاتی را بــــا نماینــــدگان مجلس 
و دســــتگاه های اجرایــــی برای همســــو کــــردن آنها 
تشــــکیل داده تا در آینده نه چندان دور مشکالت 

بخش صنعت گردشگری حل شود.

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: آئین افتتــــاح مجتمع 144 
واحدی کوی ســــازمانی شــــهید قهرمان در همدان برگزار 

شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، ظهر دیــــروز آئین افتتــــاح مجتمع 
144 واحدی کوی ســــازمانی شــــهید قهرمان با حضور امیر 
ســــرتیپ کیومرث حیدری؛ فرمانده نیــــروی زمینی ارتش 
و هیأت همراه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی نماینده ولی 
فقیه در استان و مسؤوالن استانی برگزار شد که 72 واحد 
از این مجتمع هفته دفاع مقدس و 72 واحد نیز دهه فجر 

برای کارکنان نیروی زمینی ارتش افتتاح خواهد شد.
در این مراسم ساخت مسجد مجتمع نیز کلنگ زنی شد.

تنها راه نجات کشور اطاعت از ولی فقیه است �
فرمانده نیــــروی زمینی ارتش جمهوری اســــالمی ایران در 
این مراســــم با بیان اینکه صراط مستقیم در اطاعت از امر 
خداوند، ائمه معصومین)ع( و پیروی از ولی فقیه اســــت 

گفت: تنها راه نجات کشور در توجه به این امر است.
امیر ســــرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به اینکه این روزها 
جهاد بزرگی کلید خورده است اظهار کرد: در نیروی زمینی 

مشکل خانه سازمانی و شخصی داریم.
فرمانــــده نیــــروی زمینی ارتــــش جمهوری اســــالمی ایران 
)ع(، صراط  با اشــــاره به اینکه امــــروز در غیاب ائمه اطهــــار
مستقیم خداوند برای ما وجود نازنین والیت فقیه است 
افزود: صراط مســــتقیم همان ولی خداست و در انعمت 

علیهم، نعمتی که اشاره شده والیت فقیه است.
وی گفــــت: وقتــــی محضــــر نورانی ولــــی فقیه رســــیدیم و 

گزارشــــی از مشــــکالت نیروی زمینــــی را به عــــرض مبارک 
ایشان رساندم فرمودند قبال دســــتور دادم هر نظامی که 
وارد نیروهای مســــلح می شود این امید در او به وجود آید 
که در 20 تا 25 سال خدمت صاحب منزل شخصی خواهد 

شد، این دستور را بروید و انجام دهید.
وی بیــــان کرد: در ارتبــــاط با منازل ســــازمانی هم فرمودند 
پیشــــنهاد بیاورید و محضرشان پیشنهادی بردیم که 23 

هزار خانه سازمانی کم داریم.
وی با اشــــاره به اینکه امروز 23 هزار خانه ساخته می شود 
بیان کرد: وقتــــی گفتیم 23 هزار خانه ســــازمانی کم داریم 
رهبری فرمودند از منابع موجود اســــتفاده کنید و این 23 
هزار خانه را بســــازید و خانه شــــخصی هم در کنار آن برای 

کارکنان پیش بینی کنید.
فرمانــــده نیــــروی زمینی ارتــــش جمهوری اســــالمی ایران 
افــــزود: دو طــــرح قمــــر بنی هاشــــم )ع( ) لبیک 8 یــــا امام 
خامنــــه ای مدظله العالــــی( و طرح امام حســــن مجتبی)ع( 
برای ایجاد خانه شخصی برای این منظور اختصاص یافت.
وی با بیان اینکــــه اینجا 30 بلوک احداث خواهد شــــد که 
هشــــت بلوک آن در حال احداث اســــت گفت: 23 واحد 

کلید خورده و در 24 شهر در حال ساخت و ساز هستیم.
وی با بیان اینکه امروز کلنگ ســــاخت مسجدی در اینجا 
به زمین می خورد که از اعتبارات خود پیمانکار است چون 
وقف کردند در هر شــــهرکی که برای ارتش می ســــازند یک 
مسجد نیز بســــازند، گفت: نهضت خانه سازی در بخش 
خانه سازمانی و خانه شخصی ادامه دارد اما در بخش خانه 

شخصی به استطاعت کارکنان نگاه می کنیم.
وی با اشــــاره به اینکه جزو برنامه هاســــت که قطعه زمینی 
اختصاص دهیم تا چند نفر برای خود خانه بسازند عنوان 
کرد: در همــــدان نیز فرمانده تیپ شــــهید قهرمــــان پا به 
رکاب به دنبال این بودند کــــه اراضی همدان را آزاد کنند و 
ما نیز کمک کردیم تــــا در مکانی نزدیک جمعیتی کنار هم 

جمع شوند.
وی با اشاره به اینکه خداوند را شاکرم که امروز در خدمت 
مردم خــــوب همدان هســــتم گفــــت: در جغرافیای بزرگ 

اسالم، همدان پاره تن اسالم است.
حیــــدری ادامه داد: این اســــتان بزرگان زیادی را در ســــینه 
خود دارد از ابوعلی سینا، عین القضات و باباطاهر همدانی 

گرفته تا عصر جدید که در رکاب ولی امر مسلمین شهید 
حاج حسین همدانی و شهید خوش لفظ بودند و رهبری 

بر کتاب شهید خوش لفظ ستایش نگاری کردند.
وی افزود: امروز در نیروهای مســــلح خوشــــبختانه سردار 
شادمانی از بزرگان این اســــتان است و از این دیار بزرگان 
زیــــادی در حــــوزه جهــــاد، شــــهادت و در رکاب ولــــی فقیه 

درخشیده اند.
فرمانــــده نیروی زمینــــی ارتش جمهوری اســــالمی ایران با 
اشــــاره به اینکه همدان استانی خوشنام در دفاع مقدس 
، اســــتان و سپاه همدان  بود به خصوص در غرب کشــــور
واقعا درخشــــید خاطرنشــــان کرد: امروز افتخار می کنم در 
ارتشــــی خدمت می کنم که ارتشــــی و ســــپاهی یک لشکر 

الهی آن هم در رکاب مرد الهی به نام ولی فقیه هستند.

از  � یکــــی  معیشــــت«  »بهبــــود  شــــعبانی:  آیــــت ا... 
میدان های مبارزه با دشمن است

نماینــــده ولی فقیه در اســــتان همدان هم بــــا بیان اینکه 
امام علی)ع( فرموده اند هر مسؤولی نسبت به معیشت 
متولیــــان امر خود مســــؤولیت دارد گفت: قطعا مســــأله 
»بهبود معیشــــت« امروز یکی از میدان هــــای مبارزه ما با 

دشمن است.
آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی اظهار کــــرد: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در ســــال 59 با گذشــــت 19 ماه از انقالب و 

خروج بسیاری از فرماندهان طاغوت و زمانی که وضعیت 
نظامی کشــــور جالب نبود با جهت گیری الهی برای دفاع از 

دین و وطن شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تفاوتی که در انگیزه ها و جهان بینی های 
ارتــــش قبل و بعــــد از آن بــــود باعث شــــد در ارتش نظام 
جمهوری اسالمی بزرگانی چون شهید صیاد شیرازی ها به 
وجود آیند گفت: فرماندهــــان و نیروهای ارتش مایه فخر 

هستند.
نماینــــده ولی فقیــــه در اســــتان همــــدان با بیــــان اینکه 
امام علی)ع( فرموده اند هر مســــؤولی نســــبت به بهبود 
معیشــــت متولیان امر خود مســــؤولیت دارد اظهار کرد: 
قطعا مسأله معیشــــت امروز یکی از میدان های مبارزه ما 

با دشمن است.
وی با اشاره به اینکه امروز هم در شرایط جنگ قرار داریم و 
در تقابل با فرعونی قرار داریم که خود را ابرقدرت می داند و 
علیه ما تحریم هایی ایجاد کرده است افزود: البته مردم ما 
و نیروهای نظامی و انتظامی نشان دادند که در مقابل زور 

می ایستند و در برابر دشمن سر خم نخواهند کرد.

افتتاح 40 هزار واحد مســــکونی در استان ها برای  �
کارکنان ارتش

فرمانــــده قــــرارگاه عملیاتــــی غرب نیــــروی زمینــــی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران هم با اشاره به افتتاح 40 هزار واحد 

مسکونی در اســــتان ها برای کارکنان نیروی زمینی ارتش 
گفت: در راســــتای ارتقای معیشت ارتش نیروی زمینی در 
دو حوزه کار انجام داده که هم منزل شــــخصی و هم منازل 

آپارتمانی است.
امیر آریان فر گفت: این مهم فرصت شــــغلی را برای مردم 

منطقه فراهم کرده است.
فرمانــــده قــــرارگاه عملیاتــــی غرب نیــــروی زمینــــی ارتش 
جمهوری اســــالمی ایران بــــا بیان اینکه با توجــــه به تحریم 
ظالمانه دشــــمن، تمام توان خود را برای تأمین مســــکن 
نیروهــــا و کارمنان خود به کار بســــته ایم گفــــت: خانه دار 
کردن مستأجران کار مهمی بوده است که فرمانده نیروی 
زمینی ارتش 40 هزار واحد مســــکونی را در دستور کار قرار 
داده که در اســــتان ها افتتاح می شود و در استان همدان 

زمین هایی واگذار شده تا خانه هایی ساخته شود.
فرمانده تیپ زرهی 316 شهید قهرمان نیز در این مراسم 
اظهــــار کرد: در راســــتای بهبود معیشــــت کارکنان نیروی 
زمینــــی ارتش برای اولین بار با صــــدور فرمان فرمانده کل 

قوا پروژه احداث 144 واحدی اجرایی شد.
به نقل از فارس، امیر نورخدا شــــاکرمی با بیان اینکه امروز 
72 واحد از این پروژه افتتاح خواهد شــــد گفت: از حســــن 
توجــــه و حمایت بی دریغ فرمانده نیــــروی زمینی ارتش که 
باعث دلگرمــــی کارکنان و توجه به مشــــکالت آنها بوده، 

قدردان هستم.

ساخت مجتمع 144 واحدی 
برای ارتشیان همدان

72 واحد برای کارکنان نیروی زمینی ارتش در همدان افتتاح شد

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان:
اولویت اصلی حمایت از تولید و رونق اقتصاد است

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: جانشــــین فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( همــــدان گفت: امروز 
اولویت اصلی کشور حمایت از تولید و رونق دادن به اقتصاد است.

به گزارش هگمتانه، ســــردار مهدی فرجی در آئین افتتاح هشت پایگاه مقاومت بسیج در شهرک 
صنعتــــی بوعلی همدان تولیدگــــران و فعاالن اقتصــــادی را جهاد گران عرصه جنــــگ اقتصادی در 
شــــرایط فعلی کشور دانست و اظهار کرد: نیازمندی امروز کشــــور قوی شدن در عرصه اقتصادی و 

توانمندی های داخلی است.
وی با اشــــاره به مشــــکالت اقتصادی و معیشــــتی در کشــــور تأکید کرد: رفع این مشکالت در پرتو 
توجه و حمایت از تولید داخلی و فعاالن اقتصادی اســــت که با تمام توان در این عرصه پا به میدان 

خدمت و تولید و اشتغال گذاشته اند.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان با بیان اینکه امروز اولویت اصلی کشور حمایت 
از تولید و رونق دادن به اقتصاد است، بیان کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی تمام توان و 

همت و تمرکز خود را بر تشدید مشکالت اقتصادی در کشور گذاشته و باید تولید و اشتغال امروز 
بیش از هر زمان دیگر مورد حمایت قرار گیرد.

گفتنی اســــت؛ این برنامه به صورت هم زمان در شرکت پایا بسپار انجام شد و در پایان حکم شروع 
 ، فعالیت پایگاه های بسیج شــــرکت های پلمپین صنعت، قطعه سازان سینا، خوراک آفرین، سحر

بتون صنعت بریس و ماشین برزگر به مسؤوالن پایگاه ها اهدا شد.
همچنین از شرکت پایا بسپار به عنوان واحد نمونه استان تجلیل به عمل آمد.
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3 شهرستان

؟ در شهر چه خبر
هگمتانه، گروه خبر همدان: به منظور بررسی مشکالت 
و مســــائل موجــــود در مناطق شــــهری در هــــر نوبت به 
مشکالت شــــهری یک منطقه پرداخته می شود. در این 
شــــماره به مســــائل موجود در خیابان »ارغــــوان« کوی 

شهید بهشتی اشاره می گردد.
احمــــد زارعــــی نماینده پیگیــــری مشــــکالت منطقه و از 
اهالی مجتمع ســــپهر مسائل و کاســــتی های موجود را 

چنین بیان می کند:
»من به عنوان نماینده مجتمع های ارغوان، ســــپهرداد 
و بعثت بــــا جمعیتــــی بالغ بــــر 400 خانوار با احتســــاب 
همسایگان اطراف در خصوص بحث خدمات رسانی به 

منطقه پیگیر امور هستم.
بنــــده از بــــذل توجه مدیــــر منطقــــه 2 شــــهرداری که در 
منطقــــه  جدول گــــذاری  و  آســــفالت  بحــــث  خصــــوص 
اهتمام ورزیدند کمال تشــــکر را دارم و از شهردار محترم 
و متولیان امر تقاضای رســــیدگی بیشــــتر بــــه منطقه را 
 ضعیف 

ً
داریم. این منطقــــه از لحاظ بحث خدماتی واقعا

اســــت ما برای تأمین مایحتاج روزانــــه )تأمین نان، مواد 

ارزاق عمومی( به دلیل نبودن نانوایی و ســــوپرمارکت، 
میوه فروشــــی و بحــــث حمــــل و نقــــل دچــــار مشــــکل 

هستیم.
با توجه به آغاز فصل بارش و ســــرما طی مســــافت چند 
کیلومتــــری برای خریــــد و حتی اســــتفاده از حمل و نقل 
 
ً
عمومــــی به خصــــوص اتوبــــوس واحد و تاکســــی واقعا

سخت و رنج آور است.
در اینجا از متولیان امر شــــهرداری، مسکن و شهرسازی 
و هر نهــــاد مربوطــــه تقاضای رســــیدگی به مشــــکالت 

موجود را دارم.
زارعی نماینده منطقه ارغوان نبود فضای سبز را با توجه 
به موقعیــــت خــــوش آب و هوای منطقــــه یک معضل 
دانست و از شهرداری منطقه و عوامل مربوطه تقاضای 

رسیدگی به منطقه را داشت.
وی در خصوص ایمنی اهالی به نبود پیاده راه در حاشیه 
خیابان اشــــاره کرد و گفت: اهالی برای عبور و طی مسیر 
مجبورند در خیابان حرکــــت کنند که این مورد می تواند 
جان اهالی را به خطر بیانــــدازد و مورد دیگری که باید مد 

نظر باشــــد این است که چون مجتمع های مسکونی در 
سطح باالتر از خیابان هستند و محل پارک خودروها به 
 برای ایــــن منظور اقدامی 

ً
صورت پرتگاه می باشــــد حتما

صورت گیــــرد و در صورت امــــکان برای تردد ســــاکنین 
پله هایی در نظر بگیرند.

ادارات  و  ســــازمان ها  همــــکاری  از  پایــــان  در  زارعــــی 
خدمات رسان چون شــــرکت آب و فاضالب، شرکت گاز 
و مخابرات نیز به جهت خدمت رسانی به اهالی تشکر و 

قدردانی کرد«.

وقف 2 زمین برای ساخت حسینیه در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست اداره اوقاف 
و امــــور خیریه نهاوند از وقــــف دو زمین موقوفه ای 

برای ساخت حسینیه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، حســــین سیدحســــینی اظهار 
کرد: بــــه تازگی دو موقوفــــه جدید در دو روســــتای 
شهرستان نهاوند برای احداث حسینیه و فاطمیه 

به اداره اوقاف اهدا شد.
وی گفت: این دو موقوفه شــــامل دو قطعه زمین 
اســــت که یکی در روســــتای توانه به مساحت 190 
مترمربــــع بــــه ارش 120 میلیون تومان اســــت که از 
سوی آقای ذبیح اله ســــوری برای ساخت حسینیه 

وقف شده است.
سرپرســــت اداره اوقــــاف و امور خیریه شهرســــتان 
نهاوند ادامه داد: زمین موقوفه دیگری که از ســــوی 
اهالی روستای اسدآباد توانه اهدا شده به مساحت 
600 مترمربع به ارزش 100 میلیون تومان است که به 

نیت ساخت فاطمیه وقف شده است.
وی به میزان موقوفات شهرســــتان نهاوند اشــــاره 

کــــرد و افــــزود: در حال حاضــــر مجمــــوع موقوفات 
شهرســــتان 523 مورد اســــت که از این تعداد 118 
آن به عنوان موقوفه و 405 مورد دیگر تحت  مورد 
آرامستان  عنوان مســــجد و حســــینیه و فاطمیه و 

است.
سیدحســــینی در گفتگو با فارس افزود: تعداد کل 
رقبات شهرستان 679 مورد است که از این تعداد 
209 مــــورد آن انتفاعــــی و 470 مــــورد نیــــز منفعتی 

هستند.

 ، هگمتانه، گروه شهرســــتان: این روزها یاقوت های ســــبز
ســــنگفرش کوچه باغ های شــــهر جهانی انگورند، شهری 
که ورودی و خروجی آن بــــا این دانه های زرین آذین بندی 
شــــده و به اســــتقبال مهمانانش مــــی رود، دانه هایی که 

شیره جانشان کام مردم را شیرین می کند.
به گــــزارش هگمتانه، در تاریخ دهم آذرماه ســــال 97 نظام 
تولید انگور دّره جوزان مالیر در اســــتان همدان به عنوان 
دومین میراث کشــــاورزی جمهوری اسالمی ایران و پنجاه 
و سومین میراث مهم کشاورزی جهان در سازمان جهانی 
خواروبــــار و کشــــاورزی ملل متحد)فائو( به ثبت رســــید و 

نشان تجاری انگور مالیر جهانی شد.
مدیــــر جهادکشــــاورزی شهرســــتان مالیــــر در ایــــن باره 
می گوید: از 22 هزار و 360 هکتار از باغات این شهرســــتان 
10 هــــزار و 700 هکتــــار مربوط به باغات انگور اســــت که 15 

هزار باغدار را مشغول به کار کرده است.
ســــیدمهدی میرباقــــری میانگیــــن برداشــــت انگــــور در 
هکتــــار را 24 تــــن و میانگیــــن تولید ســــاالنه آن را 220 تا 
240 هــــزار تن عنــــوان می کند و ادامه می دهــــد: افزون بر 
30 رقــــم انواع انگور در این شهرســــتان تولید می شــــود، 
، لعــــل، صاحبی،  از جمله انگــــور عســــگری، بی دانه قرمز
شصت عروس، شــــاهانی، انگور ســــیاه، خلیلی و یاقوتی 
آن با 85 درصد ســــطح زیرکشــــت، انگور  که رقم اصلــــی 

کشمشی بی دانه سفید است.

آبغوره نخستین محصول تاکستان های مالیر �
اما باید به عقب تر برویم، بــــه اواخر تیرماه، زمانی که آب در 
این دانه های ســــبز مــــی دود و این یعنی وقتش رســــیده 
است که بخشــــی از این یاقوت های سبز به آبغوره تبدیل 

شوند.
میرباقــــری در این بــــاره می گوید: در مجمــــوع 24 درصد از 
انگور شهرستان به مشتقات آن تبدیل می شود و سهم 

آبغوره از این میزان سه درصد است.
خانم حیدری از اهالی روســــتای توچغاز مالیــــر نیز در این 
باره می گوید: بعــــد از گرفتن آبغوره، حتــــی تفاله غوره ها را 
هم بعد از آبگیری دور نمی ریزند و برای تهیه گردغوره از آن 

استفاده می کنند.
او ادامه می دهــــد: تفاله ها را در آفتاب پهن می کنیم و بعد 
از خشک شدن آن را آسیاب کرده و به عنوان چاشنی و یا 

ادویه در غذا استفاده می کنیم.

خواص آبغوره و گرد غوره �
کارشــــناس مــــواد غذایــــی شــــبکه بهداشــــت و درمــــان 
شهرســــتان مالیر از خواص آبغوره می گوید: آبغوره دارای 
اســــید سوکسینیک، اســــید مالیک، اســــید گلوکولیک، 
اسید فرمیک، اســــید اگزالیک و قند اســــت و خواص بی 
شــــمار و مفیدی برای ســــالمتی از جمله تقویت دستگاه 
گوارشــــی با دفع صفرا و کمک به هضم غذا، کاهش وزن، 
کمک به جذب آهــــن و مصرف به عنــــوان منبع ویتامین 

سی دارد.

مرتضی عابدینی ادامه می دهد: پتاسیم یک ماده معدنی 
بســــیار مفید برای درمان درد سیاتیک و مشکالت ناحیه 
کمــــر و ناراحتی هــــای رماتیســــمی اســــت و آبغــــوره دارای 
پتاسیم بسیار اســــت. عالوه بر این مصرف آبغوره باعث 
درمــــان رماتیســــم و کاهش پــــادرد و ســــایر ناراحتی های 

عضالنی و مفصلی می شود.
وی مصرف بیش از اندازه آبغوره برای زنان باردار را توصیه 
نمی کنــــد چراکــــه باعث ســــقط جنیــــن می شــــود و اظهار 
می کند: مصرف آبغــــوره برای افرادی که دچار مشــــکالت 
معده مانند زخم معده و باال بودن اســــید معده هستند، 

هرگز توصیه نمی شود.

کشمش بی دانه سفید، غالب رقم انگور مالیر �
به شهریورماه آغاز برداشــــت انگور در مالیر می رسیم که 
تا اواســــط مهرماه ادامــــه می یابد. همانطور که گفته شــــد 
 کشــــمش بی دانه ســــفید است که 

ً
رقم انگور مالیر غالبا

قابلیت تبدیل به کشــــمش را دارد و این سبب شده که 
شهرستان مالیر ساالنه 35 تا 40 هزار تن تولید کشمش 

داشته باشد.
از ســــهم ناچیز  مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان مالیر 
شهرستان در صادرات تازه خوری انگور سخن می گوید: با 
توجه به اینکه صادرات ما در تازه خوری انگور بسیار ناچیز 
اســــت، به دنبال کشــــت ارقام جدید تازه خوری هستیم 
بنابرایــــن اگر اعتبار بگیریم بر روی پیونــــد ارقام جدید تازه 
خوری به باغات قدیمی کــــه بازدهی آنها کاهش یافته، کار 

خواهیم کرد.
کارشــــناس مــــواد غذایــــی شــــبکه بهداشــــت و درمــــان 
شهرســــتان مالیر نیز درباره خواص تازه خوری انگور بیان 
می کند: انگور دارای ویتامین های ســــی،ب،آ و کا و سرشار 
از مواد معدنی مانند کلســــیم، پتاســــیم، آهن، فســــفر و 
منیزیم است و به سبب داشتن آنتی اکسیدان و پتاسیم 
به ســــالمت قلب و عــــروق و کاهش فشــــار خون کمک 

می کند.
وی جلوگیری از یبوســــت و مشــــکالت گوارشی را از دیگر 
خواص انگور برشمرده و می گوید: انگور به علت داشتن 
فیبر و آب فراوان ســــبب کاهش التهــــاب روده ها و دفع 
سموم از دستگاه گوارش و نیز سبب جلوگیری از ابتال به 

بیماری های چشم مانند آب مرواید می شود.

کشمش تیزابی �
یکی از باغداران مالیری می گوید: انگورهای کشمشــــی را 
بعد از برداشت از تاکســــتان ها به صورت خوشه ای درون 
ســــبدهایی می چینند ســــپس ســــبدها را به مدت سه تا 

چهار دقیقه درون محلول تیزاب کشمش قرار می دهند.
آقــــای زنــــدی ادامــــه می دهــــد: ایــــن محلــــول از کربنات 
پتاســــیم، روغن ســــبزکننده و آب تشــــکیل شده است 
و بعد از آن خوشــــه ها را روی گونی هایــــی که از قبل روی 
زمین پهن کرده انــــد، می چینند به گونه ای که به یکدیگر 

نکنند. برخورد 

وی اضافه می کند: مدت زمان خشک شدن کشمش ها 
در این روش ســــه تا چهــــار روز اســــت و در نهایت پس از 
آماده شــــدن این کشــــمش های تیزابی را از خوشــــه جدا 

می کنند.
مســــؤول واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
شهرســــتان مالیر در ادامه بیان می کند: کربنات پتاسیم 
، موجب تبخیر  با سست و شــــکننده کردن پوست انگور
ســــریع تر آب موجود در انگور شده و فرآیند خشک شدن 
آن را سرعت می بخشــــد. عرضه و فروش پودر بی کربنات 
پتاســــیم خارجی که فاقد مجوز بهداشــــتی واردات باشد، 

ممنوع است.

کربنات های تقلبی �
زنــــدی در ایــــن باره اعــــالم می کنــــد: امســــال 30 گونی 50 
کیلویی از انگورهایش توســــط تیزابی تقلبــــی از بین رفته 
است به طوری که به جای کربنات پتاسیم، کربنات سدیم 
وارد بــــازار کردند که رنگ کشــــمش ها را قرمــــز کرد و پوک 

شدند.
آقای ترکاشوند که در روســــتای می آباد مشغول باغداری 
است، نیز می گوید: این کربنات های تقلبی عالوه بر تغییر 
رنگ کشــــمش، مدت زمان خشک شدن را افزایش داده 
به طوری که هر سال ســــه روزه کشمش را جمع می کردیم 
اما امســــال هفت روز اســــت که کشــــمش ها روزی زمین 

مانده و هنوز خشک نشده است.

اما مشکل کجاست؟ �
کشمش  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
در این باره اظهار می کند: کربنات پتاســــیم را قباًل اتحادیه 
که تحت پوشش سازمان  کشــــور  تعاونی های روستایی 
تعاون روســــتایی اســــت، وارد می کرد و بدون غل و غش 
در شرکت های تعاون روستاها توزیع می شد و تا آن زمان 

مشکلی در واردات این محصول نبود.
منوچهــــر رضایــــی ادامه می دهــــد: در راســــتای خصوصی 
ســــازی، همــــان مدیر ســــازمان تعــــاون روســــتایی بعد از 

 ، بازنشستگی، امتیاز واردات این محصول را گرفت و چهار
پنج ســــال اســــت که در واردات پتاســــیم کربنــــات تقلب 

صورت می گیرد.
وی می گوید: کربنات تقلبی را با پتاســــیم کربنات مخلوط 
می کنند و به باغدار می فروشــــند، از طرفی قیمت کربنات 
تقلبی یک دهم قیمت کربنات پتاسیم است و بنده بارها 
در مکاتبات و جلسات رســــمی با استانداری یا حتی سال 
گذشته با وزیر جهادکشــــاورزی به این موضوع پرداخته و 
آن را پیگیری کردم اما هنوز مشکل حل نشده و هر ساله 

باغداران و کارخانجات بسیاری متحمل زیان می شوند.

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم �
اما شــــاید کلید رفع این مشکل در دست جوانان خوش 
فکر و نخبه مالیر باشــــد. طبق گفت وگوی هفته گذشته 
، نتایج  با کارشناس مســــؤول مرکز رشــــد و فناوری مالیر
آزمایشــــات طــــرح تولید کربنــــات پتاســــیم در ایــــن مرکز 
موفقیت آمیز بوده و آماده تجاری سازی است اما حاال این 
جوان خوش فکر که برای احداث کارخانه تولید پتاســــیم 
کربنــــات مجبــــور به فــــروش آپارتمــــان خود هم شــــده با 
مشــــکالت بانکی مواجه شده و به علت نداشتن سرمایه 
کافی برای تأسیس کارخانه، کار نیمه تمام رها شده است. 
 حمایــــت چنین طرحــــی، کشــــور را در زمینه صنایع 

ً
قطعــــا

تبدیلی انگور خودکفا خواهد کرد و از طرفی دســــترنج سبز 
باغداران آغشته به کربنات تقلبی نخواهد شد.

صادرات کشمش از مالیر �
کشمش  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
در ادامــــه گفت وگــــو، مطرح می کنــــد: تعــــداد کارخانجات 
کشمش فعال در سطح شهرستان مالیر 30 واحد است 
و بســــته به عملکرد ســــالیانه به طور میانگین حدود 30 

هزار تن کشمش در این شهرستان تولید می شود.
وی به تمرکز واحدهای کشــــمش در مالیر اشاره می کند و 
می گوید: فرآوری، اشتغالزایی و صادرات کشمش بعضی 
از مناطــــق دیگر که نمونه آن را در شهرســــتان نداریم، هم 

در مالیر انجام می شــــود و با احتســــاب این میزان ساالنه 
50 هزار تن کشــــمش از شهرســــتان مالیر خارج می شود 
و عمده بــــازار هدف مــــا در حال حاضر کشــــورهای عراق، 

امارات، روسیه، اکراین، لهستان و رمانی هستند.

تأثیر منفی کرونا بر بازار کشمش �
رضایی احتمال می دهد امســــال بیماری کرونا تأثیر منفی 
بر بازار کشــــمش داشــــته باشــــد و خاطرنشــــان می کند: 
کشــــمش یــــک کاالی راهبــــردی در ســــبد غذایــــی مردم 
 تجملی 

ً
نیســــت و در واقع می توان گفت یک کاالی تقریبا

محســــوب می شود. از طرفی شــــیوع کرونا اقتصاد جهانی 
را به چالش کشــــیده و آن را تضعیف کرده که خود سبب 
کاهش درآمد ســــاالنه مردم شــــده و در این شرایط مردم 
بیشتر به دنبال ضروریات هستند، پس این بیماری تأثیر 
منفی بر بازار کشمش خواهد داشت کما اینکه طی شش 

ماه گذشته هم داشته است.

شیره پزی مانیزان ثبت ملی است �
رئیــــس اداره میراث فرهنگی شهرســــتان مالیر در ادامه 
به شــــیره پزی اشــــاره می کند و می گوید: مراســــم شــــیره 
پــــزی انگور مانیــــزان در تاریخ هفتم دی ماه ســــال 90 در 
فهرســــت آثار ناملموس ثبت ملی شــــده و از ســــال 89 
تا به حال 10 دوره جشن شــــیره پزی در روستای مانیزان 
برگزار شــــده است اما امسال متأســــفانه به علت شیوع 
کرونــــا و مصادف شــــدن با مــــاه صفــــر امــــکان برگزاری 
جشن شــــیره پزی و اجرای برنامه های شاد نیست البته 
« کــــه ضبط آن در  برنامــــه ای تحت عنــــوان »مثبت مالیر
کارگاه های شیره پزی آغاز شده، از شبکه استانی به روی 

آنتن خواهد رفت.
به نقــــل از ایســــنا، جلیلی همچنیــــن از برگزاری مســــابقه 
شــــیره برتر خبر می دهــــد و اضافه می کند: این مســــابقه 
با مســــؤولیت روســــتای دره جــــوزان و با رعایــــت اصول 
بهداشتی و حضور تعداد محدودی، امروز چهارشنبه نهم 

مهر ماه ساعت 10 برگزار می شود.

کشف 42تن مواد خام دامی فاسد در مالیر
دامپزشکی  اداره  سرپرســــت  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
شهرســــتان مالیــــر از انجام 9 هزار مــــورد بازرســــی از مراکز 

عرضه مواد خام دامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ابراهیــــم نعمت گرگانی با بیان اینکه 
خدمات دامپزشــــکی بســــیار حائز اهمیت اســــت اظهار 
کرد: وظیفه نیروهای دامپزشــــکی ارائــــه خدمات مختلف 
در سالم ســــازی و واکســــینه دام و طیور در راستای تأمین 

سالمت جامعه است.
وی با اشاره به اقدامات اداره دامپزشکی در نیمه نخست 
امســــال اظهار کرد: در این مدت بیــــش از 9 هزار بازدید از 
مراکز توزیع عرضه مواد خام و لبنی، خودروهای حمل مواد 

بهداشتی و دامی و سایر مراکز انجام شده است.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مالیر با بیان اینکه 
در بازدیدهای صــــورت گرفته 42 تن مواد خــــام دامی غیر 
قابل مصرف و فاســــد کشــــف و ضبط و از عرضه مصرف 

خارج شــــد گفــــت: طی این مدت توســــط کارشناســــان بر 
، یک هزار و 500 راس  فرآیند کشتار 24 هزار گوســــفند و بز
گاو و بیش از 4 میلیون و یکصد هزار قطعه طیور در سطح 

کشتارگاه ها نظارت انجام شد.
وی اضافه کرد: طی این نظار ت ها بیش از 10 تن گوشــــت 
غیــــر قابل مصرف و 110 هزار قطعه طیور نیز در محل ضبط 

و امحا شد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرســــتان مالیر با اشاره به 
اینکه در 6 ماهه امســــال طی بازدیدهــــای صورت گرفته از 
واحدهای متخلف عرضــــه مواد خام دامی و لبنی 95 مورد 
تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شــــد گفت: 37 واحد 
متخلــــف نیز پلمــــب و تعــــدادی پرونده تخلف بــــه مراکز 

قضایی برای صدور حکم معرفی شدند.
وی در ادامه بــــا بیان اینکه در حوزه مبــــارزه با بیماری ها 7 
هزار مورد تست ســــل در دامداری ها و 8 هزار مورد تست 

)تب مالت( انجام شــــد افزود: بالغ بــــر 800 هزار  بروســــلوز
مورد مایه کوبی نیز در این مدت انجام شد.

نعمت گرگانی با اشــــاره بــــه انجام یک میلیــــون و صد هزار 
مورد واکسیناســــیون دام های سبک و ســــنگین در برابر 
انواع بیماری ها طی امسال از انجام یک هزار مورد واکسن 
هاری برای ســــگ ها خبر داد و گفت: بالــــغ بر یک میلیون 
و صد هزار جوجه ریــــزی نیز در مرغداری های شهرســــتان 

داشتیم.
وی با اشــــاره به اینکــــه برای پایش مواد خــــام دامی عرضه 
شــــده در 6 ماهه امسال 72 مورد نمونه برداری توسط این 
اداره انجام شــــد تصریح کرد: 520 مورد آزمایش نیز بر روی 

نمونه ها انجام شده است.
ح رایگان واکسیناسیون طیور بومی علیه  � اجرای طر

بیماری نیوکاسل
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مالیر از اجرای طرح 

رایگان واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل 
خبر داد و گفت: طرح رایگان واکسیناســــیون تب برفکی 
برای 11 هزار راس دام نیز در روستاهای مالیر در حال انجام 

است که به زودی به اتمام می رسد.
وی با بیــــان اینکه طرح پایــــش باقیمانده هــــای دارویی و 
ســــموم و فلزات ســــنگین نیز در زنبورداری ها و همچنین 
حوزه آبزیان انجام شد گفت: در حوزه مقابله با بیماری های 
مشترک انسان و دام نیز بازدید از جایگاه نگهداری دام ها 

در روستاها و... انجام شده است.
نعمت گرگانی در ادامه با اشــــاره به اینکه در شــــرایط کرونا 
نیز اداره دامپزشــــکی نســــبت به رعایت اصول بهداشتی 
اقــــدام کرده گفت: در ایــــن زمینه تشــــدید نظارت ها برای 
اماکــــن عرضه مواد خــــام دامی و لبنی داشــــتیم که یکی از 
مهمترین آن ممنوعیت قطعه کردن مرغ در مراکز فروش 

بوده است.

وی گفت: گروه های ویژه نظارتی ثابت و ســــیار با بازرســــی 
و نظــــارت از واحدهای تولید و عرضه مراکز رســــتوران ها و 

هتل ها  تهیه غذا و... نظارت های الزم را دارند.
سرپرســــت اداره دامپزشکی شهرســــتان مالیر با اشاره به 
اینکه لبنیات و گوشت آلودگی ندارد و آلودگی ها به صورت 
محیطی است اظهار کرد: به مردم توصیه می کنیم بهداشت 

را رعایت کنند تا از ابتال به این ویروس در امان باشند.
وی با بیــــان اینکه در ایــــن زمینه طبق مصوبــــه باید تمام 
کشــــتارگاه ها مجهز بــــه تجهیزات ضد عفونــــی اتوماتیک 
باشــــند و کارکنان و کارگران تب ســــنجی شــــوند افزود: در 

این زمینه آموزش های الزم داده شده است.
به نقــــل از فــــارس، نعمت گرگانی بیــــان کرد: بــــا توجه به 
اهمیت موضوع و حساســــیت در راستای سالمت مردم 
حکم دادســــتانی در خصــــوص تخلفات را نیــــز داریم که با 
موارد تخلف به شدت برخورد و به مراجع معرفی می شوند.

از غوره تا مویز شهر جهانی انگور

سهم ناچیز مالیر در صادرات 
تازه خوری انگور

تقلب در واردات پتاسیم کربنات باغداران بسیاری را متضرر می کند!

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار خبر داد:

پیش بینی برداشت
 3 هزار و 256 تن انواع آلو از باغ های بهار

لو از  آ آغاز برداشــــت  هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیر جهادکشــــاورزی شهرســــتان بهــــار از 
لو از باغات زیرکشــــت  باغ هــــای شهرســــتان بهار خبر داد و گفت: امســــال 3 هــــزار و 256 تن آ

می شود. برداشت  بهار  شهرستان 

از  هکتار   460 کــــرد:  اظهــــار  اکبری  عبدالحســــین   ، بهــــار از  هگمتانــــه  خبرنــــگار  گــــزارش  به 
ور  یرکشــــت بار 370 هکتار ســــطح ز ز ایــــن میزان  لو اســــت که ا آ یر کشــــت  باغ هــــای بهار ز
بخارا  لو  آ همچون  لــــو  آ انواع  تن   256 و  هزار   3 حدود  امســــال  می شــــود  پیش بینی  و  بوده 

شود. برداشت 
وی افزود: بهار یکی از شهرســــتان های مســــتعد برای برداشــــت میوه های هســــته دار از جمله 

است. لو  آ میوه 
لو در این شهرســــتان  آ زی شهرســــتان بهار در ادامه بــــه میانگین تولید  مدیر جهادکشــــاور

800 کیلــــو در هکتار  8 هزار و  لو در شهرســــتان بهــــار  آ ود: میانگین تولید  اشــــاره کرد و افــــز
از نظر میزان تولید رتبه دوم در استان را داراست. می باشــــد و شهرســــتان بهار 

و  آفات  بــــا  به موقــــع  زه  مبــــار و  آبیــــاری  نویــــن  وش هــــای  ر از  اســــتفاده  بــــر  کیــــد  تأ بــــا  وی 
باغداران  کرد:  توصیــــه  محصول،  تولیــــد  افزایش  به منظور  باغــــی  محصوالت  بیماری هــــای 
آفات  ز ارقــــام پرمحصــــول، خوش پوســــت و همچنین پایه های مقــــاوم به  لو ا آ در کاشــــت 
یــــر خاک رفتن  ز ز و بیماری هــــا و تنش هــــای محیطــــی اســــتفاده و در زمان کاشــــت نهال ا

کنند. جلوگیری  پیونــــدک 

افتتاح دبیرستان متوسطه اول 
در روستای حسن قشالق 

با 180 میلیون تومان اعتبار

مناســــبت  بــــه  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گرامیداشــــت هفته دفاع مقدس دبیرســــتان دوره 
متوسطه اول در روستای حســــن قشالق با حضور 
، مدیــــر آموزش و پرورش، جانشــــین  فرمانــــدار بهار
فرمانده ســــپاه و جمعی از مسووالن و اهالی افتتاح 

شد.
، این آموزشــــگاه  به گزارش خبرنگار هگمتانه از بهار
به 12 روستای شهرستان بهار خدمات آموزشی ارائه 
می نمایــــد. برای راه انــــدازی و تجهیز این آموزشــــگاه 
180 میلیون تومان توسط خیرین، اهالی و مدیریت 
آمــــوزش و پــــرورش شهرســــتان بهار هزینه شــــده 

است.
الزم بــــه ذکــــر اســــت کــــه 87 دانش آمــــوز در ایــــن 

آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند.

یارت اربعین  مالیری ها ز
را در مصلی می خوانند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: مدیــــر اداره تبلیغات 
اســــالمی شهرســــتان مالیر گفت: امســــال با توجه 
به شــــیوع کروناویــــروس برنامه پیــــاده روی اربعین 
نداریم اما برنامه ریزی هــــای الزم برای برگزاری اجتماع 
بزرگ مردم در مصلی مالیر به منظور برپایی عزاداری 
و قرائت زیــــارت اربعین و با رعایت شــــیوه نامه های 

بهداشتی در حال انجام است.
به گــــزارش هگمتانه، حجت االســــالم روح اهلل نجفی 
به برنامه های اداره تبلیغات اســــالمی در هفته دفاع 
مقدس اشاره و مطرح کرد: روایتگری و بیان خاطرات 
توســــط رزمندگان در مســــاجد، برنامه های فرهنگی 
در فضای مجــــازی با هــــدف ترویج فرهنــــگ ایثار و 
موضوع  با  کتابخوانی  مســــابقات  برگزاری  شهادت، 
خاطرات شــــهداء، برگزاری مســــابقات فوتسال بین 
هیأت هــــای مذهبــــی و بچه های مســــاجد با رعایت 
اصول بهداشــــتی از جملــــه برنامه هــــای هفته دفاع 

مقدس در مالیر است.
وی اضافه کــــرد: 20 برنامــــه محفل انس با شــــهداء 
توســــط 20 نفر از روحانیون با هدف آشــــنایی نسل 
جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، در مناطق روستایی 
و پایگاه های فرهنگی طرح سالمت اجتماعی توسط 

روحانیون مستقر در حال برگزاری است.
نجفــــی از برگزاری جلســــه همفکری مراســــم اربعین 
حسینی 99 با حضور هیأت های مذهبی شهرستان 
در اداره تبلیغــــات اســــالمی خبــــر داد و اظهــــار کرد: 
بــــا توجه به اینکه مراســــم دهه اول محــــرم با رعایت 
اصول بهداشــــتی در سطح شهرســــتان انجام شد، 
برنامه های اربعین نیز با رعایت شــــیوه نامه ها انجام 

خواهد شد.
وی در ادامه به لزوم تداوم مراســــم اربعین اشــــاره و 
خاطرنشان کرد: در این جلسه نظرات و پیشنهاداتی 
به منظور سازماندهی مراسم اربعین حسینی مطرح 
شــــد تا جایگزینی برای مراســــم پیــــاده روی اربعین 

تدارک دیده شود.
مدیــــر اداره تبلیغــــات اســــالمی شهرســــتان مالیر 
خاطرنشــــان کــــرد: امســــال بــــا توجــــه بــــه شــــیوع 
اما  نداریم  اربعیــــن  پیاده روی  برنامــــه  کروناویروس 
برنامه ریزی های الزم برای برگزاری اجتماع بزرگ مردم 
در مصلی مالیــــر به منظور برپایی عــــزاداری و قرائت 
زیــــارت اربعین و با رعایت اصول بهداشــــتی در حال 

انجام است.
بــــه نقل از ایســــنا، نجفــــی در پایــــان بــــه برنامه های 
موکب ها و هیأت های مذهبی در اربعین اشاره کرد 
و گفت: برنامه های امســــال به صــــورت کمک های 
مؤمنانــــه و توزیــــع نــــذورات نیــــز بــــه صــــورت تهیه 
نیازمند  خانواده هــــای  برای  معیشــــتی  بســــته های 

خواهد بود.

برگزاری ویژه برنامه »سیری در 
آسمان دفاع مقدس« در نهاوند

کتابخانه های  هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس 
از برگــــزاری ویژه برنامه »ســــیری در  عمومی نهاونــــد 

آسمان دفاع مقدس« در این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانــــه، میــــالد امینیان اظهــــار کرد: 
ویژه برنامــــه »ســــیری در آســــمان دفــــاع مقدس« با 
همکاری بخش نابینایــــان کتابخانه مرکزی همدان 
در محیط اســــکای روم در گلزار شهدای شهرستان 

نهاوند برگزار شد.
وی گفت: این برنامه با هدف بررسی زندگی شهدا و 
ویژگی های این دالورمردان با محوریت کتاب »هما« 
که خاطرات خانم هما شــــالباف زاده همسر شهید 

حاج محسن امیدی به چاپ رسیده اجرا شد.
رئیــــس کتابخانه هــــای شهرســــتان نهاونــــد افزود: 
در این برنامه که هما شــــالباف زاده همســــر شهید 
محســــن امیدی و جمشــــید طالبی نویسنده کتاب 
حضور داشــــتند به صورت زنــــده خاطراتی از زندگی و 

رشادت های شهید امیدی بیان شد.
وی افــــزود: این برنامــــه با مجری گری همــــا خانجانی 
از روشــــندالن شهرســــتان بر مزار شــــهیدان سردار 
ســــلگی و ســــردار امیدی اجرا شــــد که مــــورد توجه 

میهمانان قرار گرفت.
به نقــــل از فــــارس، امینیان بــــا بیان اینکــــه در این 
برنامه مؤسسه شهید سردار ســــلگی نیز همکاری 
داشــــتند افزود: در این برنامه تعدادی از روشندالن 
شهرســــتان حضور داشتند که بخش هایی از کتاب 
هما برای آنان قرائت شــــد و موجبات رضایت آنان را 

فراهم کرد.

خبــــــر



2040.hamedan.ir
چشم انداز شهر زمانی اعتبار می یابد که در تدوین آن ِصدای تمامی 

گروه های ذینفع شنیده شود.

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

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

همــدان شــهر  داریــد  دوســت 
در ســال 1420 چگونه باشــد؟

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

شهروندان گرامی:

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

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

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

نمائیــد.

9  مهــــــر 1399  شماره 4627 چهارشـــنبه   

استان4

همدان
بارانی می شود

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: کارشــــناس مرکز 
همدان  استان  هواشناســــی  کل  اداره  پیش بینی 
قســــمتی  تا  صاف  اســــتان  آســــمان  اینکه  بیان  با 
ابری اســــت گفــــت: احتمال بــــارش پراکنده باران 
در ســــاعاتی از پایان هفته در برخی از نقاط استان 

وجود دارد.
گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شکیب  به 
آســــمان اســــتان همدان تا  بــــا بیان اینکه  وز  دیر
ابــــری و در برخی  آینده صاف تا قســــمتی  وز  پنج ر
می شود  پیش بینی  باد  موقت  وزش  ســــاعات  از 
اظهــــار کرد: دمای هوای اســــتان در برخی از نقاط 
اســــتان ســــه تا پنــــج درجــــه ســــانتیگراد کاهش 

. بد می یا
بــــاران در  بــــارش پراکنــــده  ود: احتمــــال  افــــز وی 
از پایان وقت چهارشــــنبه و پنجشنبه در  ساعاتی 
برخی از نقاط اســــتان به ویــــژه در ارتفاعات وجود 

دارد.
هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز  کارشناس 
اســــتان همدان با بیــــان اینکه بیشــــینه و کمینه 
دمــــای هوای همــــدان در 24 ســــاعت آینده بین 
بــــود تصریح  5 درجــــه ســــانتیگراد خواهد  تــــا   24
گذشــــته دمای هوای استان  24 ساعت  کرد: طی 
6 درجه ســــانتیگراد در نوسان  27 و  همدان بین 

است. بوده 
حداکثر  امــــروز  گفــــت:  ســــخنانش  پایــــان  در  وی 
دمــــای هــــوا در شهرســــتان مالیر و نهاونــــد با 27 
درجه سانتیگراد و حداقل دما در شهرستان های 
همدان و کبودراهنگ با پنج درجه ســــانتیگراد در 

بود. خواهد  نوسان 

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: جانشــــین مدیرکل حفظ 
آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع مقــــدس همــــدان از اتمام 
ســــاماندهی گلزارهــــا و یادمان هــــای شــــهدای گمنام در 
ســــال جاری خبــــر داد و گفت: دانشــــنامه دفاع مقدس 

استان همدان تدوین می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، خلیل الهی تبار دیروز با اشــــاره به 
اینکه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس یک بحث حاکمیتی اســــت که در تمام استان ها 
به ریاست استاندار شکل گرفته است اظهار کرد: هفت 
کمیتــــه تخصصی و کارشناســــی به عنوان بــــازوان اجرای 

این شورا در مرکز استان همدان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه مســــؤولیت هر کمیتــــه را یک فرماندار 
یا مدیر دســــتگاهی بــــه عهده دارد افزود: در ســــال های 
بعد از جنــــگ چنان که بایــــد به نقش شهرســــتان ها در 
دفاع مقدس توجهی نشــــده به همین منظور شوراهای 
آثــــار در شهرســــتان ها بــــه ریاســــت  هماهنگــــی حفــــظ 
فرمانــــداران با ابالغ اســــتاندار فعال و حکــــم کمیته های 
آغاز  هفت گانه زده شــــده کــــه فعالیت خود را بــــه زودی 

کرد. خواهند 
جانشــــین مدیــــرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع 
آغاز فعالیت اولیه  مقدس اســــتان همدان با اشــــاره به 

شــــورای هماهنگی حفظ آثار از ســــال 95 در مرکز استان 
گفت: تالش بر این اســــت به مرور زمان براساس نیازی 
که در شهرستان ها احساس می شود فعالیت شورا را با 
مسؤولیت بخشــــداران در بخش ها و همکاری دهیاران 

به روستا ببریم.
وی هــــدف از این اقدامات را ماندگاری و ترســــیم ســــهم 
مجاهدت مردم شهرســــتان ها در دفاع مقدس دانست 
کید کــــرد: طبق فرامیــــن رهبر معظم انقــــالب اگر هر  و تأ
آمیخته نشــــود ماندگاری ندارد،  اندیشــــه ای با زبان هنر 
بنابرایــــن برای همــــه این مــــوارد یک برنامــــه پیش بینی 
شــــده تا در اشــــکال مختلف به تولید محصول فرهنگی 

منتج شود.
کید شــــده در این شــــورا  الهی تبــــار یکــــی از برنامه های تأ
را جمــــع آوری خاطــــرات و نشــــر آن هــــا در قالــــب کتاب، 
فیلمنامــــه، فیلم، نمایش، ســــرود و... خواند و بیان کرد: 
خأل ایجاد شــــده به واســــطه ویــــروس کرونــــا را مجموعه 
فضای مجازی و رســــانه ای با بهره گیری از فضای مجازی و 

رسانه پر خواهند کرد.
وی با بیــــان اینکه کمیتــــه فرهنگی، اجتماعی رســــانه ای 
اجزایی دارد که عمدتا از مجموعه رســــانه هســــتند ادامه 
داد: اعضای هر کمیته با شــــرح کاری به انتخاب فرماندار 

و مســــؤوالن کمیته ها مشخص و حکم آن ها داده شده 
است.

جانشــــین مدیــــرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع 
کیــــد بــــر اینکــــه باید برای شــــورا  مقــــدس همــــدان با تأ
ســــاختاری ماندگار که به دنبال خود یک جریان فرهنگی 
مانا را به تأســــی از فرهنگ دفاع مقدس در شهرستان ها 
مدیریت کنــــد، ایجاد شــــود گفت: نمی توان احساســــی 
گاهی و ســــاختار محکم منجر به  عمل کــــرد، قطعا کار با آ

نتیجه مطلوب و تأثیرگذار خواهد شد.
*تدوین دایره المعارف اســــتان در دفاع مقدس با کمک 

استانداران
شهرســــتان ها  مجموعــــه  متأســــفانه  کــــرد:  اظهــــار  وی 
دســــتخوش تغییر مدیریتی اســــت و یکی از مشــــکالتی 
کــــه با آن مواجهیــــم همین موضوع اســــت چراکه مجدد 
گاهی بخشــــی انجام  از ابتــــدا باید روند فعــــال و تبیین و آ

شود.
الهی تبــــار از اختصــــاص اعتبار بــــاال از ســــوی فرمانداران 
برای نخستین ســــال در حوزه فرهنگی خبر داد و گفت: 
امســــال  گذاشــــتند  اعتبار  فرمانــــداران  آنچه  براســــاس 
ســــاماندهی گلزارهــــا و یادمان هــــای شــــهدای گمنام در 

استان تمام می شود.

وی بــــه انجــــام چنــــد مشــــق عملیاتــــی بــــا هــــدف مورد 
توجــــه قرار دادن شهرســــتان ها اشــــاره کــــرد و از تدوین 
دانشــــنامه برای اولین بــــار در همدان خبــــر داد و افزود: 
کمک  تدوین دایره المعارف اســــتان در دفاع مقدس با 
اســــتانداران و معرفی پژوهشــــگر در بطن شهرستان ها 

در حال پیگیری است.
جانشــــین مدیــــرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع 
مقدس همدان از تدوین و نشــــر فرهنگ نامه های دفاع 
مقدس خاص هر شهرستان شــــامل عکس ها، اسناد، 
، اماکن و  خاطــــرات برجســــته، شــــخصیت های مانــــدگار
رویدادها نــــام برد و یادآور شــــد: اولویــــت برنامه تدوین 
دانشــــنامه دفاع مقدس استان و ســــپس فرهنگ نامه 

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه دانشــــنامه با 600 مدخل در ســــه 

گروه شــــهدا، جغرافیــــای نظامــــی و فرهنگــــی، اجتماعی 
و رســــانه ای انجام می شــــود گفت: دانشــــنامه براساس 
پرونده های علمی با اســــتفاد از ظرفیت عناصر پژوهشی 
نوشته می شــــود، می طلبد فضای رســــانه ای در این باره 

کند. پشتیبانی، حمایت و مطالبه 
الهی تبــــار با اشــــاره به تجلیــــل از 40 پیشکســــوت دفاع 
مقــــدس هم زمان با سراســــر کشــــور گفت: نمایشــــگاه 
اقتدار چهل، دستاوردهای 40 ساله دفاع مقدس در باغ 
موزه با حضور نیروهای مسلح و دستگاه های اجرایی 31 
شــــهریور افتتاح شــــد و در هفته دفاع مقدس به صورت 

شبانه روز باز بود.
وی در بخــــش پایانی ســــخنانش از بازدیــــد 30 تا 40 هزار 
دانش آمــــوز اســــتان از باغ مــــوزه دفاع مقدس تــــا پایان 

امسال خبر داد.

نقض حکم قصاص محیط بان همدانی
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده یگان محیط زیســــت 

از نقض رای قصاص محیط بان سعید مومیوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، جمشید محبت خانی فرمانده یگان 
حفاظــــت محیط زیســــت از نقــــض رأی اعــــدام محیط بان 

سعید مومیوند از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد.
فرمانده یگان محیط زیســــت با اشــــاره به اینکه محیط 
دادگاه  شــــعبه  سوی  از  صادره  رأی  به  نســــبت  زیست 
این  اعدام  به  حکم  ونــــده  پر نقص  دلیل  به  که  همدان 

محیــــط بان همدانی داده بود، اظهــــار کرد: این حکم از 
سوی ســــازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفته 
و پس از دو بار رفت و برگشــــت برای بار سوم اعتراض 
نسبت  دیوان  این  شــــد.  ارسال  کشور  عالی  دیوان  به 

داد. نظر  صادره   رأی  به 
وی افــــزود: در حال حاضــــر پرونده محیط بــــان مومیوند 
به شــــعبه هم عرض منتقل شــــده و با توجــــه به تکمیل 
نواقــــص پرونده حکم قتل عمد وی به حکم شــــبه عمد 

تبدیل خواهد شد.
محبت خانی گفت: براســــاس حکم جدید این محیط بان 

محکوم به پرداخت دیه می شود.
، وی با اشــــاره به اینکه در ســــال 95 محیط  به نقل از مهر
بان مومیوند بــــه همراه همکارانش در اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســــتان همدان در منطقه محافظت شده 
«، شــــاهد حضور فــــردی مســــلح در ایــــن منطقه  »نشــــر
محافظت شده می شــــود و خودرو آن ها که پیکان بود را 

توقیف می کنند و یکی از دو سرنشــــین متواری می شود. 
گفــــت: محیط بان پس از اخطار فراوان اقدام به شــــلیک 
هوایــــی می کند اما بــــا توجه بــــه ناهموار بــــودن زمین و 
شــــرایط منطقه این تیر ناخواســــته به فرد خاطی اصابت 
می کند. فرد مجروح متأســــفانه پــــس از گذراندن 17 روز 
در کما، جان خود را از دســــت می دهد و پس از دو سال 
رأی قصاص نفس برای محیط بــــان صادر و محیط بان در 

سال 97 به اعدام محکوم می شود.

دانشنامه دفاع مقدس همدان
در دست تدوین

ســـاماندهی گلزارها و یادمان  شهدا تا پایان سال

سقف تراکنش برای مقابله با پولشویی
سقف تراکنش های غیرحضوری افراد زیر 1۸ سال؛ روزانه 15 میلیون تومان شد

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: براســــاس دســــتورالعمل بانک مرکزی 
ســــقف تراکنش های غیرحضوری افراد زیر 18 سال، روزانه 15 میلیون 

است. تومان  میلیون   50 ماهانه  و  تومان 
 تعــــدادی از بانک ها اقدام به محدود کردن 

ً
به گزارش هگمتانه، اخیرا

ســــقف تراکنش های غیرحضوری برای مشتریان زیر 18 سال کرده اند. 
پیگیری هااز بانک مرکزی حاکی از این اســــت که این اقدام در راستای 
دســــتورالعمل این بانک انجام شده است. بانک مرکزی در اسفندماه 
سال 98 دســــتورالعمل شفاف ســــازی تراکنش های بانکی اشخاص را 

ابالغ کرد که به موجب ماده 9 این دســــتورالعمل بانک ها و مؤسسات 
اعتبــــاری موظف بــــه محدود کردن ســــقف تراکنش هــــای غیرحضوری 
، به موجب ماده 9 این  اشــــخاص زیر 18 ســــال شــــده اند. به نقل از مهر
دســــتورالعمل، بانک ها و مؤسســــات اعتباری موظف اند، آستانه مجاز 

مجموع مبالغ برداشــــت از طریــــق درگاه های پرداخــــت غیر حضوری، از 
کلیه حساب های سپرده متعلق به مشــــتری پایین تر از 18 سال در آن 
مؤسســــه اعتباری را به روزانه مبلغ 150 میلیون ریال و ماهانه مبلغ 500 

کنند. میلیون ریال محدود 

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان:

پذیرش ناشنوایان ابتدا از مسووالن باید آغاز شود
خانواده های متقاضی کاشت حلزون، خرید و تعمیر سمعک به حمایت مالی نیاز دارند 

ضرورت انجام آزمایش ژنتیک در خانواده های دارای فرزند با نیازهای ویژه
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان : رئیــــس اداره آموزش و 
پرورش اســــتثنایی اســــتان همــــدان گفــــت: پذیرش و 
نگرش به ناشــــنوایان ابتدا از مسووالن باید شروع شود 
یعنی ابتدا این مســــوولین هســــتند که باید بچه های ما 
را بپذیرند و قبول داشــــته باشــــند که این قشر نیز مثل 

بچه های عادی و توانمند هستند.
احمــــد قره خانــــی در گفتگــــو بــــا خبرنــــگار هگمتانــــه به 
بحــــث  در  گفــــت:  ناشــــنوایان  جهانــــی  روز  مناســــبت 
دانش آموزان نیازهای ویژه مــــا گروه های مختلفی داریم 
آسیب  از کم توان ذهنی، اوتیســــم، دانش آموزان دارای 

آسیب شنوایی. بینایی و گروه 
وی افزود: بنده به عنوان یک مســــوول یکی از مسائلی 
که بســــیار مهم می بینــــم در این زمینه و در این قشــــر از 
دانش آموزان این است که ما ســــعی کنیم این بچه ها را 
ببینیم و در جامعه"بپذیریم" و تحت عناوین مناسبی با 

آنها در جامعه رفتار و صحبت کنیم.
وی ادامه داد: در واقع ســــعی کنیم از واژه هایی استفاده 
کنیــــم که بــــه نوعی بتواند بــــار »ناتوانــــی« را از دوش این 
بچه هــــا کم کند یعنی به جای اســــتفاده از واژه های ثقیل 
و بــــا بــــار منفــــی همچــــون »کــــر و الل« از واژه هایی مثل 
که این افراد  کنیم چرا  »آسیب دیده شنیداری« استفاده 
هم مثل سایر افراد جامعه هســــتند صرفا با یک تفاوت 

جزیی. خیلی 
وی تصریــــح کرد: اولویــــت کاری ما برای بچه های آســــیب 
دیــــده شــــنیداری ایــــن اســــت که ایــــن بچه هــــا در بحث 
تلفیق)یکپارچــــه ســــازی( و فراگیــــری در حــــال آمــــوزش 
هستند؛ این که دانش آموز آسیب دیده شنیداری بتواند 
در نزدیک ترین محل زندگی خود در مدرسه ثبت نام شود 
که خوشــــبختانه با تالش مســــووالن آمــــوزش و پرورش 

استان ما موفق شدیم این کار را انجام بدهیم.
آموزش و پرورش استثنایی استان همدان  رئیس اداره 
خاطرنشــــان کرد: چرا که دانش آموزانی که دچار آســــیب 
شــــنوایی می شــــوند ســــرانجام باید وارد همیــــن جامعه 
شــــوند و در کنار همین افــــراد زندگی کننــــد بنابراین اگر 
ما این کار را زودتر انجــــام بدهیم و بچه ها را وارد مدارس 
"عــــادی" بکنیــــم و ایــــن بچه هــــا بتواننــــد در کنار ســــایر 
بچه های عادی تحصیل بکنند مطمئنا در بحث سازش 
با جامعه و مــــردم موفق تر و کیفیت زندگی آنها نیز خیلی 

بهتر خواهد شد.
وی با تأکید بــــر اینکه این مهم امکان پذیر نیســــت مگر 
اینکه معلمــــان مدیران و والدین ســــایر بچه هــــا نیز این 
دانش آموزان را بپذیرند، تصریح کرد: پذیرش و نگرش به 
ناشنوایان ابتدا از مســــووالن باید شروع شود یعنی ابتدا 
این مســــوولین هســــتند که باید بچه های مــــا را بپذیرند 
و قبول داشــــته باشــــند که این قشــــر نیز مثل بچه های 
عادی و توانمند هســــتند. اگر ما این موضوع را در استان 
خودمان بتوانیــــم عملی بکنیم من مطمئن هســــتم که 
ســــایر افراد جامعه نیز خواهند پذیرفــــت و این بچه  ها نیز 

می توانند زندگی عادی خودشان را داشته باشند.
وی در خصوص موضوع »مداخله به هنگام« نیز تصریح 
کــــرد: کودکانــــی که دارای مشــــکل شــــنیداری هســــتند 
باید هر چــــه زودتر بتوانیم شناســــایی کنیــــم و خدمات 
آنها  توانبخشــــی ارائه دهیــــم و کاشــــت حلزون را بــــرای 

انجام دهیم. بتوانیم 
وی ادامــــه داد: اگر کودکــــی در دوره زیر یک یا دو ســــال 
کاشــــت حلزون انجــــام دهــــد در دوره پیش دبســــتانی 
و ابتدایــــی از نظــــر گفتــــاری از بچه های عــــادی چیزی کم 
نخواهد داشــــت و به ســــختی می توان تشخیص داد که 

آسیب دیده هستند. این کودکان 
قره خانــــی افزود: با توجــــه به اینکه در حــــال حاضر بحث 
تشــــخیص بچه های کم شنوا انجام می شــــود از والدین 
انتظار داریم که نســــبت به این موضوع حساس باشند 
به ویژه در دوران زیر یک ســــالگی و پیگیر انجام کاشت 

باشند. حلزون 
وی اضافه کرد: کاشــــت حلزون بســــیار هزینه بر است و 
با توجه به اینکه بخشــــی از این هزینه توســــط بهزیستی 
پرداخت می شــــود اما متأســــفانه مــــا باز هــــم والدینی را 
آنها 6یا 7ســــاله است اما  مشــــاهده می کنیم که کودک 
مابقی هزینه را ندارند که کاشــــت حلزون را برای فرزندان 
می 

ّ
خود انجام دهنــــد تا این بچه ها از نظــــر گفتاری و تکل

پیشــــرفت داشــــته باشــــند بنابراین اگر این امر توســــط 
خیرین بزرگوار اتفاق بیفتــــد در مداخله به هنگام موفق 
می شــــویم و آینده یک کودک هم از یک وضعیت مبهم 

به شفاف تغییر پیدا خواهد کرد.
وی تصریــــح کرد: اجر و پاداش این مســــائل قابل وصف 
نیســــت و ما ایــــن موضوع را از مــــردم و خیــــران مجدانه 
خواســــتاریم ضمــــن این کــــه از مســــوولین هــــم تقاضا 

می کنیم این موضوع را پیگیری کنند.
وی بیان کــــرد: برخی والدین نیز متأســــفانه به وضعیت 
فرزند خود دقت نمی کنند و بعضا ما مشــــاهده می کنیم 
که کودک وارد سنین 6 و 7سالگی می شود و تازه متوجه 
می شوند که کم شنواســــت در صورتی که اگر این اتفاق 
در دوران طفولیت می افتاد در ارائه خدمات توانبخشــــی 

و تکلم و گفتار درمانی خیلی می توانست کمک کند.
وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنان خــــود بــــا اشــــاره به 
تصــــور غلط برخی والدیــــن مبنی بر اینکــــه درصد باالیی 
از یادگیــــری بــــه بینایی مربوط می شــــود و لذا شــــنوایی 
بــــر بینایی  کرد: عــــالوه  کیــــد  نــــدارد تأ چنــــدان اهمیت 
میزان یادگیری، شــــناخت و هوش بچه ها ارتباط بســــیار 
مســــتقیمی با شــــنوایی دارد که این موضوع نیز دقت و 

حساسیت والدین را می طلبد.
قره خانی بــــا تأکید بر اینکه والدین باید شــــنیدار فرزندان 
خود را تحریک کنند و یک محیط غنی را فراهم کنند ادامه 
داد: در استان همدان نیز در مقاطع مختلف تحصیلی اعم 
از دخترانه و پســــرانه ارائه خدمات آموزشــــی و توانبخشی 
داریم آن دسته از بچه هایی که در مدارس عادی هستند 

تحــــت عنوان تلفیق و فراگیر توســــط مدارس پشــــتیبان 
اســــتثنایی حمایــــت می شــــوند و معلــــم رابط بــــرای این 
دانش آموزان در نظر گرفته ایم که هفته ای چند ساعت در 
مدرســــه حضور پیدا می کنند و مشاوره می دهند و سعی 

می کنند که یادگیری بچه ها را تسهیل کنند.

راه اندازی پویش »آموزش زبان اشاره«  �
آموزش و پرورش استثنایی استان همدان  رئیس اداره 
با اشــــاره به نهضت »آموزش زبان اشــــاره« نیــــز افزود: با 
توجه به اینکه بچه های ناشــــنوا با زبان اشــــاره تعامالت 
برقرار می کنند مــــا معتقدیم که همــــه جامعه تا حدودی 
آشــــنا باشــــند تــــا زمانی که  باید با مقدمات زبان اشــــاره 
فــــرد ناشــــنوا در جامعــــه حضور پیــــدا می کند بــــرای رفع 
احتیاجات و نیازهای خود توسط دیگر افراد جامعه درک 
شــــود و مشکلی وجود نداشته باشــــد. وی ادامه داد: ما 
در هفته ناشــــنوایان این نهضت را آغــــاز کردیم؛ دوره ها 
و کارگاه هــــای تخصصی را بــــرای همه ارگان هــــا و نهادها 
و والدیــــن و معلمان و کســــانی که بیشــــتر با این قشــــر 

مراوده دارند شروع کرده  ایم.
وی همچنین خاطرنشــــان کرد: اگر بتوانیم یک خوابگاه 
دانش آموزی شــــبانه روزی داشته باشیم در همان حیاط 
مدرســــه عالقبندیان می توانیم دانش آموزان با نیازهای 
ویژه که در مناطق دور دست هستند و در تردد مشکل 

دارند را پذیرش بکنیم.
وی در پایان با اشــــاره به قیمت ســــنگین ســــمعک ها و 
همچنین تعمیرات ســــمعک ها و نیــــز هزینه های باالی 
خدمات توانبخشــــی اضافه کرد: از آنجا که سمعک ها به 
طور کلی وارداتی هســــتند بسیار هزینه بر هستند ضمن 
اینکــــه خانواده های اکثر دانش آموزان ناشــــنوا نیز وضع 
اقتصادی مناســــبی ندارند و در توان ما نیســــت که همه 
را پوشش بدهیم. ضمن اینکه خدمات توانبخشی برای 
ایــــن دانش آموزان به صورت مســــتمر ضروری اســــت و 

متأسفانه هزینه ها بسیار افزایش پیدا کرده است.
بــــر اینکه »پیشــــگیری« بســــیار حائز  کید  بــــا تأ قره خانی 
گاه باشــــند اگر  اهمیت اســــت، گفــــت: خانواده ها باید آ
یک مورد ناشنوا در خانواده پیش می آید باید حتما برای 
تولد فرزند بعــــدی آزمایش ژنتیک انجام شــــود تا جلوی 

مورد دیگر در این خانواده ها گرفته شود.



در اجرای پرونده کالســه 9800326 له زهرا چاردولی )زوجه( و علیه اکبر حکیمی پور )ترک( )زوج(. موضوع ســند 
ازدواج شماره 24434 مورخه 92/05/24 دفتر رسمی ازدواج شماره 23 قم با موضوع الزم االجرا 8.110.000.000 
ریــال ]تقویم ریالی تعداد 300 عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی[ و مبلــغ 7.733.644.000 ریال باقیمانده طلب 
بســتانکار: ششــدانگ یک دســتگاه خودرو پراید شــماره انتظامی 356 ل 45 - ایران 28 )سیصدوپنجاه وشش ل 
چهل و پنج - ایران/ بیست وهشــت( متعلق به مدیون که در قبال طلب بســتانکار و حقوق دولتی بازداشت سیستمی 
و فیزیکی و از نقل و انتقال مصون گردیده و در پارکینگ ولیعصر)عج( شهرســتان مالیر متوقف و توســط کارشناس 
رســمی دادگســتری در تاریخ 1399/04/24 ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده اســت، از طریق مزایده به فروش 

می رسد و مشخصات خودرو مذکور طبق نظریه کارشناس بدین شرح می باشد:
1- مشــخصات فنی سواری پراید، تیپ: 131SE، رنگ ســفید، مدل 1395، شماره موتور 5520887، شماره 

شاسی 23285945
2- بازدید از اتومبیل:  موتور خاموش،  دارای بیمه نامه شــخص ثالث، بدنه و اطراف ســالم، لکن قباًل رنگ آمیزی 
شده است، شیشه ها سالم، چراغ ها سالم،  صندلی ها سالم، جلو داشبرد سالم، الستیک ها 50 درصد، برف پاک کن 
دارد،  دارای ضبط و باند می باشد، آئینه داخل دارد و با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه به مبلغ 590.000.000 
ریــال )معادل پنجاه ونه میلیون تومان( ارزیابی شــده و در پارکینگ ولیعصر، کیلومتــر 10 جاده اراک ـ مالیر 

متوقف می باشد.
مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخه 1399/07/27 در محل اداره ثبت اسناد و امالک مالیر واحد اجرا از 
مبلغ ارزیابی )پایه مزایده( 590.000.000 ریال )معادل پنجاه ونه میلیون تومان( آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته خواهد شــد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیمعشــر و حق مزایده نقداً وصول 
خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده مصادق با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان محل و ساعت انجام می شود.

آگهی مزایده اتومبیل 
آگهی مزایده اموال منقول - خودرو )سواری پراید(

م.الف 261
محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر تاریخ انتشار: 1399/07/09
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5
انعکاس

در حاشیه نمایشگاه ملی »اقتدار40«
109 هزار خانه خالی شناسایی شد

معاون مســــکن وزارت راه گفت: با شروع عملیات 
اجرایی ســــامانه ملی امالک و اسکان در مرحله اول 
109 هزار واحد خالی تاکنون شناســــایی شده است. 
اکنون تــــا تصویب و اجرای قانون جدید، بر اســــاس 

قانون قبل از خانه های خالی مالیات اخذ می شود.

کاهش استقبال کنکوری ها
 از انتخاب رشته

آمــــار نهایــــی انتخاب رشــــته آزمــــون سراســــری 99 
آموزش عالی نشــــان می دهد  دانشــــگاه ها و مراکز 
کمتــــر از 50 درصد کنکوری های امســــال از انتخاب 
رشته اســــتقبال کردند. بر اساس اعالم فاطمه زرین 
آمیزی،  ســــخنگوی ســــازمان ســــنجش، از بین یک 
میلیــــون و 12 هزار و 632 داوطلــــب مجاز به انتخاب 
رشــــته فقــــط 469 هــــزار و 94 نفر در انتخاب رشــــته 
شــــرکت کردند که نشــــان دهنده کاهش استقبال 

کنکوری ها از پذیرش در کنکور و دانشگاه است.

غ  قیمت هر شانه تخم مر
حداکثر 31 هزار تومان تعیین شد

محمــــد رضا کالمــــی دبیر ســــتاد تنظیم بازار کشــــور 
گفــــت: قیمــــت هــــر بســــته 30 عــــددی تخــــم مرغ 
شناسنامه دار 31 هزار تومان تعیین شد. این سقف 
قیمت است و نشــــان های تجاری زیر این عدد باید 
رقابــــت کنند. مقرر شــــد تخم مرغ 20 عددی بســــته 
بندی شناســــنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر 22 
هزار تومان، 15 عــــددی 18 هزار تومــــان، 9 عددی 11 
هزار تومان و 6 عددی هفت هزار تومان عرضه شود.

اجازه استفاده از خاک ایران 
برای انتقال سالح را نمی دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد:  ایران ضمن 
نظــــارت دقیــــق و کنترل الزم بــــر رونــــد جابه جایی و 
ترانزیت کاال به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی دهد 
از خــــاک کشــــورمان بــــرای انتقال ســــالح و مهمات 

استفاده شود.

واکسن آنفلوانزا برای گروه های 
پرخطر رایگان است

محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیــــر وزارت بهداشــــت گفــــت: وزارت بهداشــــت 
نهایــــت تــــالش خــــود را بــــه کار گرفتــــه تا واکســــن 
آنفلوانــــزا بــــه موقع و قبــــل از فصل ســــرما در اختیار 
مردم قرار گیــــرد، همچنین این واکســــن رایگان در 
اختیــــار گروه های پرخطر قرار خواهــــد گرفت. اکنون 
بخش قابل توجهی از این واکســــن ها که از بهترین 
آنفلوانزا در دنیا  کننده واکســــن  کمپانی های تولید 
که مورد تأیید ســــازمان جهانی بهداشــــت اســــت، 
تهیه و در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
توزیع شده اســــت. عملیات واکسیناســــیون از روز 
شــــنبه 5 مهر ماه در بعضی از شهرســــتان ها و از روز 
یکشــــنبه 6مهرماه در همه شهرســــتان های کشور 

شروع شده است.

رجیستری تلفن همراه مسافری 
فقط در مبادی ورودی

 انجام می شود
ســــیدروح اله لطیفی ســــخنگوی گمرک گفت: از 12 
مهر ماه ســــال جاری رجیســــتر کردن تلفــــن همراه 
مســــافری فقــــط در مبــــادی ورودی و بــــه صــــورت 
حضــــوری با همــــراه داشــــتن مــــدارک خریــــد انجام 
می شــــود. در راســــتای جلوگیری از سواســــتفاده از 
گوشی  رجیستری  برای  ورودی  مســــافران  اطالعات 
تلفن همراه، اظهار و ثبت تلفــــن همراه پس از احراز 
هویت دقیــــق، تشــــخیص غیرتجاری بــــودن و طی 
تشــــریفات گمرکی در لحظــــه ورود به کشــــور انجام 

می شود.

در درگیری روز دوشنبه با ارتش 
آذربایجان، 26 کشته داده ایم

وزارت دفــــاع منطقــــه خودمختــــار قره باغ از کشــــته 
شدن 26 نفر از ســــربازان آن در درگیری روز دوشنبه 

با نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان خبر داد.
الیــــوم، وزارت دفــــاع منطقــــه  گــــزارش روســــیا  بــــه 
خودمختار قره باغ اعالم کرد که روز دوشــــنبه، 26 نفر 
از سربازان آن در درگیری با نیروهای ارتش جمهوری 

آذربایجان کشته شدند.
پیشــــتر وزارت دفاع ارمنســــتان اعالم کــــرده بود که 
ارتــــش آذربایجــــان حمله گســــترده ای بــــه دو محور 
جنوبی و شمالی منطقه قره باغ انجام داد که »ارتش 

قره باغ در صدد مقابله با آن برآمد«.
قره باغ که کنترل آن در دســــت ارمنی هاست، مورد 
مناقشه ارمنستان و آذربایجان است و هر دو کشور 
یکدیگــــر را به آغاز حمله های مــــرزی و انجام حمالت 

هوایی و توپخانه ای متهم می کنند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

»رزم حسینی« وزیر »صمت« شد
هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: علیرضا رزم حســــینی بــــا رأی اکثریت نمایندگان مجلس شــــورای 

اسالمی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
بررســــی صالحیت و برنامه های رزم حسینی وزیر پیشــــنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار 

جلسه علنی صبح دیروز )سه شنبه هشتم مهر ماه( نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار داشت.
پس از اســــتماع نظرات وزیر پیشنهادی »صمت« و نظرات موافقان و مخالفان وی در جلسه علنی 
نمایندگان با 175 رأی موافق 80 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 264 رأی مأخوذه با تصدیگری 

علیرضا رزم حسینی در وزارت »صمت« موافقت کردند.
حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور سه شــــنبه هفته گذشــــته )اول مهر ماه( در نامه ای 

علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.
پیــــش از این رضا رحمانی وزیر »صمت« بود که از ســــوی روحانی برکنار شــــد و پس از چند ماه 
مدرس خیابانی از ســــوی رئیــــس جمهور به عنوان وزیــــر به مجلس معرفی شــــد که از مجلس 

نگرفت. اعتماد  رأی 

رئیس مجلس:

ما به التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی 
به جیب دالالن می رود

نابسامانی در شبکه توزیع کاال

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس گفت: ما به 
التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با نرخ تمام شده کاالها به 
جیب دالالن می رود که این نشــــان دهنده نابسامانی در 

شبکه توزیع است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی دیروز 

( و بعد از تصویب کلیات طرح تأمین  )ســــه شــــنبه 8 مهر
کاالهای اساســــی اظهار کرد: مجلس بــــه دو طرح جهش 
تولید و تأمین مســــکن و همچنین طــــرح تأمین کاالهای 
اساســــی رای مثبت داد که نشــــان دهنــــده جهت گیری 

مجلس به موضوعات اقتصادی است.
وی تصریح کرد: مجلس نشــــان داد کــــه تصمیمات خود 
را در موضوع مســــکن و بحث مربوط به کاالهای اساســــی 

گرفته است.
رئیس مجلس افزود: در جریان بررسی کلیات طرح تأمین 
کاالهای اساســــی، آقای پورمحمدی نماینده دولت نکاتی 
را مطرح کرد و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
هم درخواســــت داشــــتند که این مــــوارد در جزئیات طرح 
لحاظ شــــود. لذا بهتر اســــت فرصت مجدد برای بررســــی 
طــــرح در کمیســــیون مذکــــور داده شــــود تــــا نمایندگان 
پیشــــنهادات خود را بیان کرد و بعد از بررســــی مجددا در 

صحن علنی مطرح شود.
رئیس مجلــــس گفت: اصرار ما در این طرح آن اســــت که 
کاالهــــا بین مــــردم توزیع شــــود؛ چون اکنون مشــــکل در 
شــــبکه توزیع کاال در کشــــور اســــت که دارای نابسامانی 

اســــت این در حالی اســــت کــــه دولــــت نتوانســــته این 
مجموعه را ساماندهی کند.

قالیباف خاطرنشــــان کرد: وقتی ارز 4200 تومانی به کاالها 
تخصیص داده می شد انتظار می رفت که با همان قیمت 
به دست مصرف کننده برســــد اما قیمت تمام شده چیز 
دیگــــری بود؛ زیرا مابه التفاوت ارز تخصیص داده شــــده با 
قیمت اصلی به جیب دالالن رفت که این همان اشــــکال 

دولت است.
قالیباف افزود: این امکان و ظرفیت وجود دارد که ســــبد 
کاال بیــــن مردم توزیع شــــود و دولت باید ایــــن کار را انجام 
دهد ولی برای بحث تأمین منابــــع این طرح، باید جزئیات 
را به کمیســــیون برنامه ارجاع دهیم تا در اولین فرصت به 

صحن برگرددد.
بعد از اظهارات قالیباف رئیس مجلس بازگشت جزئیات 
طرح تأمین کاالهای اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه 
به رای گذاشــــته شــــد که نمایندگان بــــا 204 رای موافق، 11 
رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجمــــوع 241 نماینده حاضر 
در مجلس با این کار موافقــــت کرده و طرح مذکور به این 

کمیسیون بازگشت.

ح کاالی اساسی توضیحات حاجی بابایی درباره طر

مجلس به دنبال ارائه سبد رایگان به 20 میلیون نفر است
اختصاص سبد کاال با 50 درصد تخفیف به 40 میلیون نفر

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: رئیس کمیســــیون برنامه 
و بودجه مجلس با اشــــاره به طرح تأمین کاالهای اساسی 
گفت: مجلــــس طبق این طــــرح پیگیر ارائه ســــبد رایگان 
به 20 میلیون نفر و ســــبد کاال با 50 درصــــد تخفیف به 40 

میلیون نفر است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز 
( مجلس و در جریان بررســــی کلیات  )سه شــــنبه، 8 مهــــر
طرح تأمین کاالهای اساســــی اظهار کرد: هیچ کس  شک 
ندارد که ما بــــه عنوان نمایندگان مردم بــــا پای برهنه باید 

کاالهای اساسی را در خانه ها به آنها برسانیم.
وی افزود: ما طرحی را تهیه کردیم که 200 نفر از نمایندگان 
با فوریــــت آن و 200 نفر با اولویــــت آن موافقت کردند؛ در 
این طرح پیش بینی شده که 30 هزار میلیارد تومان منابع 
اختصاص دهیــــم که از این منابــــع به 20 میلیــــون نفر در 
کشور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجه اند، 
کاالهای اساسی را برسانیم و سبد کاال با 50درصد قیمت 

را برای 50 میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و محاســــبات مجلس 

تصریــــح کرد: بــــر اســــاس تبصــــره 14 طرح دولــــت به 60 
میلیون نفــــر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک های 
معیشتی را به حســــاب آنها واریز می کند، ما از میان این 
60 میلیــــون می خواهیم بــــه 20 میلیون نفر ســــبد کاالی 
رایگان و به 40 میلیون نفر با 50 درصد تخفیف این سبد 

را اختصاص دهیم.
وی اظهار کرد: در قالب اجرای ایــــن طرح، مجلس بنا دارد 
برای 5 میلیون بازنشسته طبق مواد 12 و 30 برنامه ششم 
توسعه شــــرایطی را مهیا کند که 90 درصد حقوق مشاغل 
هم تراز خــــود را دریافت کنند. 10 هــــزار میلیارد تومان برای 
پرداخــــت این بخش با کمبــــود منابع مواجه ایــــم البته در 
کنار آن 10 هــــزار میلیــــارد تومان برای کمک بــــه دولت در 
بخش عمرانــــی در نظر گرفتیــــم که از این بخــــش هزاران 

پروژه معادل 100 هزار میلیارد تومان تکمیل می شود.
حاجی بابایی اظهار کــــرد: دولت چگونه طبق تبصره 2 بند 
)و( این طــــرح می تواند 50 هــــزار میلیارد تومــــان پول را بر 
اســــاس مصوبه مجلس توزیع کند اما مجلس نمی تواند 
برای 15 هــــزار میلیارد تومــــان تصمیم بگیرد، بر اســــاس 
تبصــــره )14( 250 هــــزار میلیارد درآمد و 250 هــــزار میلیارد 

هزینه وجود دارد اما بر اســــاس تبصره 14، 20 هزار میلیارد 
به شــــرکت نفت داده می شــــود که مجلس می خواهد از 
این میزان تنهــــا 5 هزار میلیارد را برداشــــت و برای تأمین 

کاالهای اساسی رایگان در اختیار مردم قرار دهد.
رئیس کمیســــیون برنامــــه و بودجه مجلــــس تأکید کرد: 
ما در ارتباط بــــا تأمین منابع اجرای این طــــرح اطمینان 100 
درصدی داریم البته دولت و کمیسیون می توانند فرصت 

یک هفته ای بدهند.

وزیر بهداشت در گرگان:

27 درصد از یک میلیارد دالر صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم
10600 تخت بیمارستانی در کشور ایجاد می شود

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: وزیر بهداشــــت، درمان و 
آموزش پزشــــکی گفت: آمریکا 111 میلیارد دالر و انگلیس 
22 میلیــــارد دالر برای مقابله با کرونــــا هزینه کردند و ما 27 
درصد از یک میلیارد دالر صندوق توســــعه ملی را دریافت 

کردیم.
ســــعید نمکی صبــــح دیــــروز در جلســــه ســــتاد مقابله با 
کرونا در اســــتان گلســــتان، اظهــــار کرد: گلســــتان یکی از 
نفیس ترین گنجینه های فرهنگــــی، طبیعی و جغرافیایی 
دنیاســــت که قومیت هــــای مختلف صمیمانــــه کنار هم 

زندگی می کنند.
وی افــــزود: یکی از بهترین و خردمندانه ترین شــــیوه های 
مدیریــــت در مقابله با کرونا در اســــتان گلســــتان رخ داد 
، دانشــــگاه علوم پزشــــکی،  که حاصل زحمات اســــتاندار

مدیران، کادر درمان و مردم بوده است.
وی یــــادآور شــــد: ســــال گذشــــته در 25 اســــتان و به طور 
گســــترده در 6 استان سیالب رخ داد اما یک مورد اپیدمی 
گزارش نشد و از نخســــتین روزهایی که کرونا را شناختیم 

هم برای مقابله با آن در کشور آماده شدیم.
نمکــــی ادامه داد: قبل از ورود کرونا به ایران، خودمان را به 
شیوه روزهای دفاع مقدس برای مقابله با آن آماده کردیم، 
طوفان کرونا گریبــــان آمریکا و اروپا را گرفت و دیدید که به 

چه افتضاحی مبتال شدند.
وی اضافه کرد: مــــا برای تمام مردم دنیا آرزوی ســــالمتی و 
تندرســــتی داریم امــــا در آمریکا و اروپا بســــیاری از بیماران 

بیرون از بیمارستان ها بودند.
نمکی تصریح کرد: در بســــیاری از کشورهای دنیا متوسط 
تخت بیمارستان چند برابر ایران است، آمریکا 111 میلیارد 
دالر و انگلیس 22 میلیارد دالر هزینه کردند و ما 27 درصد 

از یک میلیارد صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم.
وی ادامــــه داد: غیــــرت، شــــجاعت، وفاداری مــــردم، تدبیر 
و لطــــف خدا موجــــب مقابله بــــا کرونا شــــد، نفیس ترین 
گنجینه کارســــاز پس از کمک های خداوند، حمایت های 

مقام معظم رهبری بود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در بدترین 
و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ قرار داریم، عوامل آمریکا، 
انگلیس و اسرائیل جلوی ورود ماسک به ایران را گرفتند 
اما پس از دو ماه تولید کننده و وارد کننده ماسک و مواد 

ضدعفونی شدیم.
نمکــــی ادامــــه داد: یک نفــــر را پشــــت در بیمارســــتان ها 
نگذاشــــتیم و یــــک نفر را بــــه دلیل پیر بودن از دســــتگاه 
ونتیالتور جــــدا نکردیم امــــا در برخی کشــــورها این اتفاق 
رخ داد. حتــــی یک نفــــر را بــــه دلیل قومیت پشــــت درب 

بیمارســــتان ها نگذاشــــتیم و هیچ گاه تبعیض قومیتی و 
طبقاتی قائل نشدیم.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا هیچ داروی ثبت شده مؤثری 
برای کرونا وجود ندارد و هر دارویی که کوچکترین تأثیری 
داشــــت را تولید کردیم، این افتخارات اســــتفاده از تجربه 
نفیس دفاع مقدس بود، عشــــق به ماندگاری و عزت این 
سرزمین، مغلوب نشدن مقابل دشــــمن و ایستادگی بر 
اصول و مقاومــــت خردمندانه محورهــــای اصلی در دفاع 

مقدس بود.
نمکی بیان داشت: اگر مدافعان سالمت یک سال کارانه 
عقب افتاده داشتند اما در خط مقدم ایستادند و نگفتند 

ما طلبکاریم و حتی خود را بدهکار می دانند.
وی افــــزود: انســــان های جان فشــــان و ایثارگــــر زیادی در 
کشــــور داریم، تمام مدیران و مردم پای کار بودند و ما یک 
لحظه احســــاس تنهایی نکردیم و کارهای بزرگی طی این 

مدت انجام شد.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: ایران 
یکی از پیشــــتازان مدیریت کرونا در جهان اســــت، ملت 
ایــــران در این برهــــه نشــــان داد ســــرافرازانه از این مرحله 

سخت عبور کرده است.
نمکی افزود: هم کرونا و هم غیــــر کرونا را مدیریت کردیم 
و بیمــــاران غیرکرونایی را هم پذیرش کردیــــم و یک مورد 
بیمار اورژانس غیر کرونایی پشــــت درب بیمارســــتان ها 
نداشــــتیم. وی ادامــــه داد: امروز بــــا راه اندازی پزشــــکی از 
راه دور و شــــبکه های ویــــژه برای بیماران خــــاص اتفاقات 

جدیدی در حال رخ دادن است.
وی اضافــــه کرد: امســــال 10 هزار و 600 تخت بیمارســــتانی 
به تخت های کشــــور اضافه می شــــود و هــــزار و 400 پروژه 
بهداشــــتی درمانــــی در اوج تحریم هــــای ظالمانــــه به دیگر 

پروژه های بهداشتی درمانی اضافه می شود.

نمکــــی تصریح کرد: اکنــــون روز با هم بودن و پیوســــتگی 
اســــت و نباید تفرقه ای باشد زیرا دشمنان بر باطل متفق 
هســــتند، باید کنــــار هم باشــــیم زیــــرا روزهای ســــختی را 

می گذرانیم.
وی خاطرنشان کرد: برای ارز دارو با مشکل روبرو می شویم 
زیرا شرایط بســــیار سختی را در کشور تجربه می کنیم، اما با 
پیگیری های مختلف دســــتور پرداخت سه ماه معوقات 

پرستاران و دو ماه معوقه پزشکان را صادر کنم.
وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی گفــــت: تا این 
لحظه به واکسن کرونا دل نبسته ایم و باید فاصله گذاری 
و پروتکل ها را رعایت کنیم، زیرســــاخت های درمانی باید 

در گلستان توسعه یابد و امیدواریم شرایط بهتر شود.
نمکی افزود: امیدواریم این ویروس منحوس هر چه زودتر 

از دامن جهان پاک شود و روزهای بهتری را تجربه کنیم.

11 هزار بیمار کرونایی در گلســــتان تــــا امروز بهبود   �
یافتند

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی گلســــتان نیز در همین 
جلسه، اظهار کرد: از ابتدای شــــیوع بیماری کرونا تا کنون 
بیش از 11 هزار و 700 نفر از مبتالیان به کووید 19 در استان 
بهبود یافتند و روند شیوع این بیماری در استان کاهشی 

است و اکنون در وضعیت زرد قرار داریم.
عبدالرضــــا فاضل گفت: از ابتدای اســــفندماه پارســــال تا 
هفتم مهرماه امســــال تعداد قابل توجهی از مردم استان 
بــــه علت ابتال به کرونا در مراکز درمانی و بیمارســــتان های 

استان بستری شدند.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی اســــتان با بیــــان اینکه 
گلســــتان موج دوم این بیماری را پشــــت ســــر گذاشــــته 
اســــت، افزود: در موج دوم ایــــن بیماری کــــه در اواخر آن 
قرار داریم تعداد بیمارن بســــتری در بیمارستان ها و مراکز 

درمانی استان نسبت به موج اول افزایش یافت.
وی همچنین به تعــــداد جان باختگان در اثر این بیماری 
اشاره کرد و گفت: متأســــفانه 8 درصد موارد مثبت ابتال 
به کرونا در اســــتان به علــــت این بیماری جــــان خود را از 

دست دادند.
فاضل بــــا قدردانی از زحمــــات و تالش هــــای کادر درمان 
خاطرنشــــان کرد: در حال حاضر 6 شهرستان در وضعیت 
سفید و 8 شهرســــتان در وضعیت زرد قرار دارند و تعداد 
بیماران بستری در مراکز درمانی نیز در حال کاهش است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یادآور شد: 3 درصد 
بیماران بســــتری زیر 15 سال، 29 درصد 16 تا 45 سال، 25 

درصد 45 تا 60 سال و مابقی باالی 60 سال هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

تراکنش های بانکی باالی 5 میلیارد تومان 
در سال زیر ذره بین مالیات

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس ســــازمان امور 
مالیاتی کشــــور گفــــت: اطالعات تراکنش هــــای بانکی 
صاحبان حســــاب هایی که پنج میلیــــارد تومان به باال 
در ســــال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار می گیرد 
و با اطالعات به دســــت آمــــده از این طریــــق، به دنبال 
فعالیت هایــــی می رویم که موجب ایــــن گردش مالی 
شده است تا متناسب با آن فعالیت ها، میزان مالیات 

تعیین شود.
 ، »امیدعلی پارســــا«، رئیس ســــازمان امور مالیاتی کشور
به تشــــریح دو شــــعار »وصول با اصول« و »نظام مالیاتی 
هوشمند«، به عنوان برنامه های محوری این سازمان در 
سال 1399 پرداخت. به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با 
رعایت اصول بنیادینی مانند حمایــــت از تولید و مبارزه 
با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از ســــامانه مالیاتی ســــنتی 
به ســــامانه مالیاتی مدرن است تا ضمن احقاق عدالت 
مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با تمرکز 

بر 5 تا 10 درصد اقشار پردرآمد کشور را فراهم سازد.

تأکید بر مالیات ستانی از ثروتمندان  �
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به بررسی 
تراکنش های بانکی پنج میلیــــارد تومان به باال در نظام 
مالیاتی هوشــــمند اشــــاره کــــرد و ادامــــه داد: اطالعات 
بانکی تراکنش هــــای بانکی پنج میلیــــارد تومان درآمد 
به باال از ســــال 93 به بعد، از امروز قابل بررســــی توسط 
ســــازمان امــــور مالیاتی اســــت. ما تراکنش هــــای مالی 
مربوط به هر فرد را بر اســــاس کد ملــــی او و اقوام درجه 
یک آن فرد تحت نظر داریــــم، تا از فرار مالیاتی جلوگیری 

کرده باشیم.
وی تأکید کرد: باید توجه شود که سازمان امور مالیاتی 
به دنبال اطالعات بانکی همه مردم نیســــت و تنها به 
حســــاب بانکی 5 تا 10 درصد برخوردار کشور رسیدگی 
می شــــود. با اطالعات به دســــت آمده از این طریق، به 
دنبال فعالیت هایی می رویم کــــه موجب این گردش 
مالی شــــده است تا متناســــب با آن فعالیت ها، میزان 

مالیات تعیین شود.

تحقق عدالت مالیاتی با هوشمند سازی نظام   �
مالیاتی

پارســــا با تأکید بر پایه گــــذاری نظام مالیاتی هوشــــمند بر 
اســــاس شــــفافیت، گفت: نظام مالیاتی هوشمند امروز 
 ، در همه دنیا پیگیری می شــــود و داده مبنا، مؤدی محور
یکپارچــــه و مبتنی بر ریســــک و تمکین مؤدیان اســــت. 
به عبارت دیگر در این نظام مالیاتــــی باالجبار اطالعات و 
داده های واقعی مربوط به ثروت، درآمد و مصرف هر مؤدی 
مالیاتی دریافت شــــده و هر فرد متناســــب با توانایی ها و 

قابلیت های خود آن فرد مورد بررسی ممیز قرار می گیرد.
وی ادامــــه داد: در حالــــی کــــه در نظام مالیات ســــتانی 
ســــنتی، اخذ مالیات هر فرد بر مبنای معدل، میانگین 
و روندهــــا و اطالعــــات بخــــش یــــا فعالیت مربــــوط به 
کســــب وکار آن فرد انجام می گرفت که به همین دلیل 
در برخی موارد محاسبات ممیز ســــازمان امور مالیاتی 

متناســــب با فعالیت واقعی مؤدی مورد بررسی نبود و 
موجب اختالفاتی می شد.

، نظــــام مالیاتی  رئیس ســــازمان امــــور مالیاتی کشــــور
هوشمند را زمینه ساز تحقق عدالت در نظام مالیاتی و 
به حداقل رساندن فرار مالیاتی و فساد اداری دانست 
و افــــزود: آنچه کــــه مردم مــــا در درجــــه اول می خواهند 
عدالت و عدالــــت مالیاتی به عنوان یکــــی از مصادیق 
آن اســــت. عدالت مالیاتی یعنی ستاندن مالیات طبق 
قانون و متناســــب با ثروت، درآمد و مصرف هر مؤدی. 
نظام مالیاتی هوشــــمند حدود 30 ســــال اســــت که در 
کشورهای پیشــــروی دنیا اجرا می شود و تجربه موفقی 

در تحقق عدالت مالیاتی را نشان داده است.
وی خاطرنشــــان کرد: ســــازمان امور مالیاتی علم غیب 
نــــدارد و بایــــد اطالعــــات واقعی، پــــاک و قابــــل اعتماد 
مربوط به همه معامالت کشور را داشته باشد تا بتواند 
عدالت مالیاتی را محقق ســــازد. اما نباید فراموش کرد 
اطالعــــات و داده های واقعــــی مربوط بــــه درآمد، ثروت 
و مصــــرف همه شــــهروندان و مؤدیان در بســــتر امن 
الکترونیکی انجام خواهد شد. این اطالعات برای اتخاذ 
تصمیمــــات حاکمیتی در اختیار ســــازمان امور مالیاتی 
قــــرار دارد و برای رقبای مؤدیــــان، محرمانه باقی خواهد 
ماند. این سازمان به هیچ وجه اطالعات مالیاتی افراد را 

در اختیار دیگران قرار نخواهد داد.

رعایت اصول در دریافت مالیات  �
پارســــا در ادامه ضمن یادآوری شعار »وصول با اصول«، 
گفت: ما به دنبال کســــب مالیات به هر شــــیوه و راهی 
نیســــتیم و رعایت اصول برای ما خیلی مهم است. این 
شــــعار نیز به موارد متعددی اشاره دارد که از جمله آن ها 
حمایت از تولید اســــت. یک شــــأن مالیات تنظیم گری 
است و در شــــرایطی که تولید در کشور دارای مشکالت 
شده، حمایت از تولید یکی از اصول نظام مالیاتی کشور 
اســــت. اصل دیگر مقابلــــه جدی با پدیده فــــرار مالیاتی 
اســــت. فرار مالیاتی نوعی ظلم، تبعیــــض و خوردن حق 
الناس اســــت، با قرار گرفتن همه اطالعــــات و داده های 
، این پدیده به حداقل  مربوط به معامالت سطح کشــــور
ممکــــن خــــود خواهد رســــید. اصــــل دیگر نیــــز رعایت 
ســــالمت اداری اســــت. وی افزود: این مجموعه اصول 
وقتی در کنار یکدیگر قرار گیرد، به مانند استانداردهای 
روز دنیا باعث می شــــود تا مــــودی مالیاتــــی بداند همه 
اطالعات او در اختیار ســــازمان امور مالیاتی قــــرار دارد و 
دیگــــر جایی بــــرای اختالف های معمول میــــان ممیز و 

مؤدی در نظام مالیاتی سنتی وجود نخواهد داشت.



دوم
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق 
ســامانه تدارکات الكترونيكي دولت برگــزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق ســامانه تدارکات الكترونيكي 
دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و به درخواســت ها و مدارکي که غير از ســامانه مذکور 

ارسال گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد 

از سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ جلسه توجیهي

تاریخ بازگشائي 
پاکت ها

تأمين سرويس اياب و ذهاب 
کارکنان انبارهاي نفت منطقه 

و مرکز سوختگيري هواپيمايي 
همدان

14/426/305/202721/315/260

از تاريخ 
 99/07/06

لغايت  
99/07/12

تا ساعت 14 روز   
سه شنبه مورخ 

99/07/22

ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه  مورخ 99/07/20   

در سالن جلسات ستاد 
منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه 

مورخ 99/07/23

نــوع تضمين شــرکت در فرآيند ارجــاع کار: بصورت يك يا ترکيبي از ضمانت نامه هــاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتــي مصوبه هيئت محترم وزيران 
)توضيح اينكه ضمانت نامه پســت بانك قابل پذيرش نمي باشــد( و يا واريز ســپرده نقدي به حســاب شماره 9200030173 بانك ملت شــعبه جهان نما و با شناسه واريز 
30126  بــه مبلــغ مندرج در جدول فوق مي باشــد. )اعتبــار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 مــاه و حداقل تا تاريخ 99/10/22(. توضيــح اينكه تحويل فيزيكي پاکت 
حاوي تضمين تا قبل از جلســه بازگشــايي پاکت ها به دبيرخانه کميســيون مناقصات به آدرس: همدان، آرامگاه بوعلي ســينا، جنب شــرکت مخابرات استان، شرکت پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )دبيرخانه کميسيون مناقصات( الزامي است.

مدت قرارداد:  يك سال شمسی از تاريخ 1399/08/01 لغايت 1400/07/30 مي باشد.

مدارک و مستندات مورد نیاز: 
 بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در زمينه حمل و نقل 

  بارگذاري گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
 بارگذاري گواهينامه ثبت نام مؤديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي

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

 بارگذاري کد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات، ارائه کد اقتصادي و شناسه ملي
 بارگــذاري تصاويــر قراردادهــاي انجام کار مشــابه و تصاوير رضايت نامه )اصل يا برابر اصل شــده( از کارفرمايان قبلي در خصوص کيفيــت پيمان ها )حدأقل 3 مورد( 
"توضيــح اينكــه جهــت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه اول قرارداد،  صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفين قرارداد کافيســت )اصل يا برابر اصل 

شده بصورت رنگي("
)مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملكرد شــرکت کنندگان در مناقصه از ساير ادارات، ارگان ها و سازمان هاي 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 شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي که طبق اساسنامه شرکت 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 گزار، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده کليه مدارك فوق )در دفاتر اسناد رسمي( از سوي شرکت کنندگان الزامي خواهد بود.   
 ضمناً بازگشائي پاکت ها با هر تعداد شرکت کننده در مناقصه انجام خواهد شد.

تلفن تماس : 08138262140، 08138264899  )داخلي 189 – 126( -  شماره فاکس 08138275010                                 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/07/09 تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/07/06 

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 5.944.343.052 )پنج ميليارد و نهصدوچهل وچهار ميليون و سيصدوچهل وسه هزار و پنجاه ودو(  ريال می باشد.

2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 297.217.000 )دويست ونودوهفت ميلون و دويست وهفده هزار( ريال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 180 روز می باشد.

4- متقاضيان بايد عضو سامانه تدارکات الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.
 متقاضيان شرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/07/06 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابی کيفی 

به سايت سامانه تدارکاتی الكترونيكی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
 تاريخ بارگذاری اسناد ارزيابی کيفی حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 1399/07/28از طريق سامانه ستاد خواهد بود.

دورنويس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت   

موضوع مناقصه: انجام کارهای ساختمانی، برقی و مكانيكال ايستگاه CGS & TBS روستای عمان

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 22-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.3537(

)نوبت اول(
تاريخ انتشار: 99/07/09   
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ورزش6

»همدان« میزبان سه لیگ مهم 
دوچرخه سواری کشور

هیــــأت  رئیــــس  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
دوچرخه سواری اســــتان از میزبانی همدان برای سه 

لیگ مهم دوچرخه سواری خبر داد.
رامین تاج بخشــــیان در توضیح این خبر اظهار کرد: 
اســــتان همدان میزبان مسابقات لیگ تریال، لیگ 

دسته یک و لیگ برتر دوچرخه سواری خواهد بود.
وی اضافه کرد: لیگ تریال در گنجنامه، لیگ دســــته 
یک در همدان و لیگ برتر در شهرستان تویسرکان 
که ســــابقه دو دوره میزبانی لیگ برتــــر را دارد، برگزار 

می شود.
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان همدان تأکید 
کرد: پیست دوچرخه سواری شهرستان تویسرکان 
به لحــــاظ دارا بــــودن فراز و نشــــیب های مناســــب، 
پیست بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات کورسی 

است.
وی بــــا بیــــان اینکه قرار اســــت این مســــابقات 11 تا 
16 آبان مــــاه برگزار شــــود، گفت: تــــالش می کنیم با 
دریافــــت ایــــن میزبانی ها تمریــــن و هماهنگی های 
الزم را برای برگزاری تور همدان در ســــال بعد داشته 
باشــــیم و باعث ایجاد انگیزه میان دوچرخه سواران 

شویم.
تاج بخشیان تصریح کرد: بسیاری از دوچرخه سواران 
به علت شــــیوع کروناویروس و تعطیلی مسابقات، 
تمرینات خود را کنار گذاشــــته و آمادگی بدنی خود را 

از دست داده بودند.
وی در پایــــان خاطرنشــــان کرد: طــــی هفته های اخیر 
چند مســــابقه درون شــــهری برگزار کردیم که باعث 
ایجاد انگیزه خوبی میان ورزشکاران شد و مشاهده 
کردیم بســــیاری از ورزشــــکاران دوچرخه های خود را 

ارتقاء دادند.

مشکل چمن ورزشگاه 
شهیدسلیمانیان نهاوند 

حل شود
فوتبال  هیــــأت  مســــؤول  ورزش:  گــــروه  هگمتانه، 
شهرســــتان نهاوند خواســــتار حل مشــــکل چمن 
گفت:  و  شــــد  نهاوند  شهیدســــلیمانیان  ورزشگاه 
ایجاد چمــــن مصنوعی در ورزشــــگاه علیمرادیان در 

اولویت قرار گیرد.
شهریار شــــمس به عمد ه ترین مشــــکالت فوتبال 
شهرســــتان پرداخت و اظهار کــــرد: در زمینه فوتبال 
یکی از مهمترین مشکالت این شهرستان نداشتن 
حامی مالــــی و عدم حمایت از تیم هایی اســــت که به 

مراحل استانی و یا کشوری صعود می کنند.
وی با بیان اینکه بعضا حتی برخی تیم ها برای انتقال 
تیم به منظور شــــرکت در مسابقات لیگ با مشکل 
کرایه مواجه هســــتند گفت: همین مساله بار مالی 

زیادی را به خانواده ها تحمیل می کند.
رئیــــس هیــــأت فوتبــــال شهرســــتان نهاوند چمن 
ورزشگاه شــــهید ســــلیمانیان را از دیگر مشکالت 
موجــــود فوتبال شهرســــتان ذکــــر کرد و افــــزود: 31 
سال اســــت که از عمر چمن ورزشــــگاه علیمرادیان 
می گذرد که این مســــاله باعث پائین آمدن کیفیت 

زمین و انجام بازی در آن شده است.
وی افزود: عالوه بر این کمبــــود آب برای آبیاری این 
زمین باعث شده کیفیت به حد بسیار پائینی برسد 
به گونه ای کــــه تمرین در آن به ســــختی امکان پذیر 

است.
شــــمس ادامه داد: از رئیــــس اداره ورزش و نماینده 
شهرستان که از عالقمندان و حامیان ورزش است 
انتظار داریم با توجه به این مشــــکل امکانی را فراهم 
ســــازند تا موضوع در ســــطح ملی بــــرای ایجاد چمن 

مصنوعی در آن مطرح و پیگیری شود.
وی به وضعیت کنونی ورزشــــکاران فعــــال فوتبال 
اشــــاره کرد و گفــــت: در حــــال حاضر 700 ورزشــــکار 
سازما ن یافته در مجموعه هیأت فوتبال شهرستان 
شــــامل مدارس فوتبال، باشگاه فوتبال و فوتسال 
در حوزه آقایان و بانوان در حال فعالیت هستند که 
بیش از 500 نفر از این ورزشکاران زیر پوشش بیمه 

ورزشی قرار دارند.
رئیس هیــــأت فوتبال شهرســــتان نهاوند در ادامه 
بیان کرد: 10 باشــــگاه فوتبال در شهرســــتان دارای 
پروانه فعالیــــت از اداره ورزش و جوانان هســــتند و 
تعداد هفت باشگاه نیز به صورت فصلی و مقطعی 

بدون پروانه فعال است.
وی افزود: در سطح شهرستان چهار مدرسه فوتبال 
و چهار مدرســــه فوتســــال دائمی در بخش آقایان و 
یک مدرسه فوتســــال در بخش بانوان مشغول کار 

هستند.
به نقل از فارس شــــمس با اشــــاره بــــه فعالیت 25 
مربــــی دارای کارت مربیگری در بخش آقایان و ســــه 
مربی در بخش بانوان به همراه 10 داور ملی و استانی 
اظهار کــــرد: باتوجه به ضرورت رعایــــت نکات ایمنی 
بهداشــــتی از ســــرگیری تمام فعالیت های ورزشــــی 
منوط به اخذ مجوز و کد بهداشــــتی از سامانه وزارت 

بهداشت است.

خبــر

پاس می ماند و هوادار خسته
هگمتانه، گروه ورزش: هنوز در شوک بازی پاس همدان 
و شهرداری آستارا هســــتیم.چه شد وچه بالیی سر پاس 
آمد معلوم نیســــت. تیمــــی که همه کارها توســــط عالمه 
فوتبال انجــــام می شــــد از گرفتن بازیکن، تقســــیم پول 
قرارداد، ارنج تیــــم وهرآنچه که باید توســــط یک تیم کاری 

انجام می شد.
در شب بازی تنش هایی هم روی نیمکت بین مدیرفنی 

وآن طرف تر سرمربی هم بود.
جناب جهانشــــیر باید به مســــئله بازی آخر پــــاس ورود 
کنید شما در جلســــه ای که مدیرفنی قهر کرده بود برای 
صدمین بار گفته بودید دیگر فالنی هیچ کاره اســــت اما 

نامبرده راحت دوباره می اید و همه کاره می شود.
آقای جهانشیر چه شد و چگونه دوباره برگشت؟اتهام 

تبانی اگر به تیمی وارد می شــــود باید توسط مدیرعامل 
باشــــگاه در مراجع و رســــانه عنوان شــــود به مدیر فنی 
که هیچ ابالغی از شــــما ندارد چه مربوط اســــت؟ رزومه 
بازیکنــــان در ایــــن دو ســــال و اینکه از کجــــا آمدند چه 
بود؟بازی بوکان چرا باید مســــاوی شــــود؟ما امســــال 
بهتریــــن خدمت را به شــــمالی ها کردیم بــــا بی تدبیری 
باعث این شــــدیم ســــهمیه گیالن چهار تیم شود بعد 
به دوتیــــم چوکا تالــــش وبنــــدر عباس تهمــــت تبانی 

زدیم.
جناب جهانشــــیر این که شــــما پیگیر خیلی از مصائبی 
آمده خوب  هســــتید که طی این دوســــال بر پاس وارد 
اســــت،پاس همــــدان از بــــی تدبیری دوســــاله دســــت 
آنهایی  شــــود  رسیدگی  باید  دیده  آســــیب  اندرکارانش 

که ادعــــای پاکی می کردند یک امتیــــاز ده میلیاردی را به 
فنا دادند پنج بازیکــــن اصفهانی با چه رزومه ای به پاس 
آمدند کــــه دوتا از آنها کرونایی شــــدند و دیگر نیســــت 

شدند.
آقای خدامرادی با ســــن باالی ســــی وچهار ســــال با نود 
دقیقه بازی چرا بایــــد 75 میلیون قرار داد ببندد؟ به بقیه 
قرار داد هــــا هم ورود کنیــــد. این همه تعویــــض در نیمه 
دوم برای چه بود چه اتفاقاتی افتاد که پاس درشب بازی 

اینطور تسلیم شود؟
جناب جهانشــــیر خدا را در نظر بگیرید به مســــئله پاس 
ورود کنید ســــهم پاس از بومی ســــازیش یک سوم بوده 

چرا و به چه دلیل؟
چرا بچه هــــای همدان باید پشــــت خط بمانند وتوســــط 

این آدم ها بگویند تیم بومی هســــت. می گویند توی این 
دوســــال با هوادار خندیدیم خوش گذشت دوره خوبی 
بود بله برای شــــما که دوماه هم اینجا نبودید پولتان را تا 
تهش می گیرید خوش گذشــــت هوادار باید یک سال یا 

چند سال دیگر به انتظار بنشیند تیمش صعود کند.
جناب جهانشیر به مســــئله پاس حتما ورود کنید پاسی 
که به شــــهدا گرامی همدان و مردم قابل احترامش هبه 
شــــده اینان ضرر مالی جبــــران ناپذیر وصدمــــات روحی 
زیادی بــــه هــــواداران زده اند یک به یک بــــه همه امورات 

پاس در این دوسال ورود کنید.
فردا همه می روند پاس می ماند و هوادار خسته

یاعلی
»سیروس رکنی«

هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال اکباتان همدان عنوان 
قهرمانی جام فوتبال شهدای رسانه استان را کسب کرد.

در فینــــال مســــابقات جام فوتبال شــــهدای رســــانه تیم 
اکباتان همدان بــــا نتیجه یک بر صفر یاران کورش نهاوند 

را شکست داد و قهرمان شد.
علــــی ســــهرابی مســــؤول بســــیج رســــانه شهرســــتان 
دوره  نخســــتین  اختتامیــــه  مراســــم  گفــــت:  نهاونــــد 
مســــابقات فوتبال جام شهدای رســــانه استان همدان 
گرامیداشــــت یاد و خاطره شهدای رسانه و فوتبالیست 
بــــا ادای احترام  نهاوند "اله مراد نادری" و "رضا ســــوری" 
بــــه مقام شــــامخ این دو شــــهید و معرفی تیــــم قهرمان 
علیمرادیان  مهنــــدس  ورزشــــی  فرهنگی  مجموعــــه  در 

شد. برگزار  نهاوند 
او افزود: آنچه برای ما در این مراســــم مهم به نظر می رسید 
روح جوانمردی جوانان شــــرکت کننده در این مسابقات 

فوتبال بود که در مدت دو روز برگزاری شاهد آن بودیم.
ســــهرابی بیان کرد: مراســــم افتتاحیــــه و اختتامیه با نظم 
مثال زدنی و در حد باشگاهی و لیگ های برتر به مناسبت 
هفتــــه دفــــاع مقــــدس بــــا رژه تیم هــــای فوتبــــال جوانان 
باشــــگاه های اکباتان همدان، عشــــایری کرمانشاه، یاران 
کورش نهاوند و پاســــارگاد نوین نهاوند با رعایت شــــیوه 
نامه های بهداشــــتی و ادای احترام به تمثال دو شــــهید در 

جایگاه ویژه ورزشگاه علیمرادیان نهاوند برگزار شد.
مســــؤول بســــیج رســــانه شهرســــتان نهاوند افــــزود: در 
نخستین روز از شروع این مسابقات تیم فوتبال جوانان 
اکباتان همدان با نتیجه 2بر صفر پاسارگاد نوین نهاوند را 

مغلوب کردو راهی فینال شد.
او گفت: در دیگر مسابقه تیم فوتبال جوانان یاران کورش 
با نتیجه پرگل 5برصفر عشایری کرمانشاه را شکست داد 

و دیگر فینالیست این دوره از مسابقات شد.
او تصریــــح کــــرد: فینــــال مســــابقات با حضور جانشــــین 
فرمانده سپاه نهاوند رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند 
پیشکســــوتان فوتبال و رســــانه و خانواده های شــــهدای 
رســــانه با احترام و نظم خوبــــی در ورزشــــگاه علیمرادیان 

برگزار شد.
ســــهرابی گفت: در مســــابقه فینال تیم فوتبال اکباتان با 
نتیجه 1بر صفر تیم پاسارگاد نوین نهاوند را شکست داد 
و بــــه عنوان قهرمانی رســــید و تیم پاســــارگاد نوین هم به 

عنوان تیم اخالق معرفی شد.
شــــهریار شــــمس رئیس هیأت فوتبال نهاوند با اشــــاره 
بــــه اینکه دو شــــهید رســــانه شهرســــتان نهاونــــد یعنی 
شــــهید اله مــــراد نــــادری و شــــهید رضــــا ســــوری هر دو 
ازفوتبالیســــت های شــــهید و شــــاخص این شهرستان 
هســــتند افــــزود: وزارت ورزش و جوانــــان و فدراســــیون 
فوتبال توجه ویــــژه ای به زنده نگهداشــــتن یاد و خاطره 
شهدای ورزشــــکار و فوتبالیست و الگوسازی آن ها برای 

نسل جوان و نوجوان دارد.
او افــــزود: هدف از برگزاری این جــــام نیز معرفی هرچه بهتر 
شهدای رسانه و ورزشــــکار در اســــتان همدان به جامعه 
ورزشــــی و رســــانه ها بود که ایــــن کار به نحوی شایســــته 

برگزارشد.
رئیس هیأت فوتبــــال نهاوند بیان کــــرد: ضمن تجلیل از 

خانواده دو شهیدرسانه یعنی اله مراد نادری و رضا سوری 
به شــــکل ویــــژه از چند رســــانه برتر پیشکســــوت و مربی 

فوتبال و ازیک بانوی فوتبالیست نیز قدردانی شد.
شمس گفت: جادارد از بازیکنان و مربیان جوان هر 4تیم 
نهاوند کرمانشــــاه و همدان به خاطر حضور در این جام به 
همراه انعکاس اخبار خوبی که رســــانه ها منتشــــر کردند 

تشکر کنم.
او بیــــان کــــرد: همدلی بســــیج رســــانه و همچنین هیأت 
فوتبال استان و شهرســــتان نهاوند و مدیریت مجموعه 
فرهنگی ورزشــــی علیمرادیــــان به خصوص جنــــاب آقای 

فرهاد ادیب باعث شد که مسابقات خوبی برگزار شود.

در ادامــــه رامین درویشــــی رئیــــس اداره ورزش و جوانان 
شهرســــتان نهاونــــد هم با شــــاره بــــه رضایــــت جوانان و 
مربیان هر 4 تیم از برگزاری نخســــتین دور جام شــــهدای 
رســــانه گفت: انشــــاهلل از ســــال آینده برنامه ریزی خوبی را 
برای برگزاری یاد و خاطره شــــهید نادری و سوری دو شهید 

فوتبالیست و رسانه خواهیم کرد.
او افــــزود: اگــــر حمایت های مالــــی انجام شــــود می توانیم 
مســــابقات بهتری را برگزار کنیم و انشــــاهلل در آینده و بعد 
از نابودی ویروس کرونا شــــاهد برگزاری مسابقات سالنی 

خبرنگاران شهرستان و استان خواهیم بود.
درویشــــی گفــــت: من بــــه عنــــوان متولــــی ورزش از برگزار 

کنندگان این مسابقات که نظم خوبی داشت به شخصه 
تشــــکر می کنم و همین که جوانان دو اســــتان کرمانشاه 
و همدان را با روش شــــهدای رســــانه و فوتبالیست آشنا 

کردند برای ما کافی است.
رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان نهاونــــد بیان کــــرد: وقتی 
جوانان فوتبالیست شرکت کننده در این مراسم محیط 
داخل و بیرون ورزشــــگاه را نظافت کردند و با ادای احترام 
و شاخه های گل به سمت تمثال شهدا رفتند این نشان 
می دهد بایــــد در کنار ورزش کار فرهنگــــی کرد که جوانان 
شرکت کننده در نخستین جام شهدای رسانه استان به 

خوبی این کار را کردند.

»اکباتان همدان« 
قهرمان جام فوتبال شهدای 

رسانه استان

هزینه میلیاردی سوغات برجای مانده از آقای سرمربی
هگمتانه، گــــروه ورزش: در حالی کــــه 6 میلیارد تومان 
در 2 فصل گذشــــته برای پاس هزینه شــــد و این تیم از 
حمایت های مالی و معنوی مسؤوالن استان برخوردار 
بود، با رفتارهای غیر حرفه ای کادر فنی خود از صعود به 

لیگ دسته اول بازماند.
بــــازی برگشــــت پلــــی آف صعود بــــه لیگ دســــته اول، 
یکشنبه شــــب بین دو تیم پاس و شهرداری آستارا در 

ورزشگاه شهید حاجی بابایی مریانج برگزار شد.
ضعف فنی پاس در دیدار پلی آف �

تیــــم پاس که در بــــازی رفت حریف خــــود را یک بر صفر 
شکســــت داده بود، با ارائه یک بازی ضعیف که ناشی 
از تاکتیک اشــــتباه کادر فنی تیم بود، بــــا یک گل بازی 
برگشت را واگذار کرد تا کار به وقت های اضافه کشیده 

شود.
در وقت هــــای اضافه نیــــز با این که تیــــم حریف پس از 
اخراج یکی از بازیکنان خود 10 نفره شــــده بود بازیکنان 
پاس نتوانســــتند کاری از پیش ببرنــــد تا کار به ضربات 

پنالتی کشیده شود.
در ضربــــات پنالتــــی نیــــز بازیکنــــان تیم آســــتارا تحت 
مدیریت حسن اشجاری که با اتخاذ تاکتیکی مناسب 
کادرفنــــی پــــاس را کیش و مــــات کرده بــــود موفق تر از 
بازیکنــــان نماینده فوتبــــال همدان ظاهر شــــدند و با 
برتری در این دیدار راهی لیگ یک شدند تا پاس یک بار 

دیگر از صعود به لیگ یک، باز بماند.
رفتارهای غیرحرفه ای کادر فنی �

امــــا این مســــابقه تنها بازی نبــــود، که در 2 ســــال اخیر 
تیم پاس از تصمیمات اشــــتباه کادر فنی خود آسیب 
دید. به اذعان کارشناســــان، تیم پاس در 2 ســــال اخیر 
از سوی مســــؤوالن اســــتان از جمله حمیدرضا حاجی 
بابایــــی نماینده مــــردم همدان و فامنیــــن در مجلس 
جهانشیر  همدان،  استاندار  شاهرخی  اسالمی،  شورای 
مدیــــرکل ورزش و جوانــــان و بــــه ویژه عبــــاس صوفی 
شــــهردار و رئیس هیأت فوتبال اســــتان مورد حمایت 
مادی و معنوی قرار داشــــت؛ نشــــان به این نشان که 
پاس بیشترین دریافتی را بین تیم های حاضر در لیگ 
2 داشــــته و با آمدن امیر عظیمی بــــه عنوان مدیرعامل 
در هر بازی پاداش هایی نیز بــــرای کادرفنی و بازیکنان 
در نظر گرفته شــــد، و از هر نظر نیز بهترین امکانات در 

اختیار تیم بود.
آنکه جمشــــیدیان بــــدون تجربه ســــرمربیگری  ضمن 
درهیــــچ تیم دیگری با قــــراردادی 200 میلیــــون تومانی، 
ســــنگین ترین قرارداد را بین ســــرمربیان لیگ دســــته 
2 داشــــت؛ امــــا قهرهــــای بی دلیــــل وی، مصاحبه های 
حاشیه ســــازش که تمرکز بازیکنان را به هم می ریخت، 
مصاحبه های توهین آمیز وی علیه مسؤوالن باشگاه، 
نیــــز  و  فوتبــــال  هیــــأت  و  جوانــــان  و  ورزش  کل  اداره 
گذاشــــتن بخش عمده ای از تمرکز خود برای حضور در 
کادر فنی ســــپاهان باعث شــــد که پاس هم در فصل 
گذشــــته و هم در این فصل، از صعود به لیگ دســــته 

اول بازبماند.
تمرکز جمشــــیدیان بر روی حضــــور در کادرفنی  �

سپاهان بود
تعطیــــل کــــردن تمرینــــات تیــــم از ســــوی کادرفنی به 

بهانه های واهی پیش از مســــابقات مهم و عدم حضور 
جمشــــیدیان بــــر روی نیمکت تیــــم در یکــــی، دو بازی 
حساس باعث شد که پاس امتیازات زیادی را در فصل 
گذشته از دســــت بدهد و از صعود به لیگ دسته اول 

بازبماند.
در ابتدای این فصل نیــــز وی در مصاحبه ای اعالم کرد 
که به هیچ عنوان در پاس مســــؤولیت قبول نمی کند، 
امــــا با قراردادی ســــنگین به عنوان ســــرمربی فعالیت 
خــــود را آغاز کرد؛ با این وجود باز هم داســــتان قهرهای 
گاه به گاه او آغاز شد و چندین بار تیم را به حال خود رها 
کرد و به اصفهان رفت؛ آن هم در شــــرایطی که همزمان 
بحث تغییــــر در کادر فنــــی تیم ســــپاهان اصفهان به 

گوش می رسید.
در برهــــه ای که بحث حضــــور امیر قلعه نویــــی در تیم 
ملی مطرح شــــد و قــــرار بود محــــرم نویدکیا ســــرمربی 
در  حضــــور  قول  کــــه  جمشــــیدیان  شــــود،  ســــپاهان 
( از نویدکیا  کادر فنی ســــپاهان را ) به عنوان آنالیــــزور
گرفته بود به بهانه مشــــکالت خانوادگی پاســــی را که 
در آن برهه در اواســــط جدول گروه خود قرار داشــــت 
رها کرد و رفت تا علی قربانی ســــرمربی تیم شــــود، اما 
وقتــــی قلعه نویی در ســــپاهان ابقا شــــد و پــــاس نیز 
کرد، احمد جمشیدیان به پاس  کســــب  چند پیروزی 
بازگشت و خود را مدیرفنی تیم معرفی کرد، و در حالی 
که هیچ یک از ارکان ورزش استان با این اتفاق موافق 
نبودند برای حفــــظ حرمت فرزند فوتبال همدان، مانع 

نشدند. فعالیتش 
بــــا این حال به جای آن که جمشــــیدیان حواســــش به 
تیــــم خود باشــــد پس از شکســــت عجیــــب در یکی از 
مســــابقات با رسانه های خارج از اســــتان در مورد نتایج 
ســــپاهان مصاحبه کرد و در نزدیکــــی بازی های پلی آف 
نیــــز دوبــــاره به اصفهــــان بازگشــــت تا بــــرای حضور در 

باشگاه سپاهان رایزنی کند.
دود رفتارهای جمشــــیدیان به چشــــم فوتبال  �

همدان رفت
دود ایــــن اقدامــــات غیرحرفــــه ای احمد جمشــــیدیان 
و کادرش بــــه چشــــم تیــــم پــــاس رفــــت. انــــگار احمد 
جمشــــیدیان و دســــتیارانش علــــی قربانــــی و بهمــــن 
طهماســــبی برای تعطیــــالت به همدان آمــــده بودند و 

تعهدی نسبت به تیم پاس نداشتند.
بهمــــن طهماســــبی فقط برای مســــابقات بــــه همدان 
می آمد و در تمرینات حضور نداشت و جمشیدیان نیز 
که یک در میان در تمرینات حاضر می شــــد.در مجموِع 
این دوســــال، نزدیک بــــه 6 میلیارد تومــــان برای پاس 
هزینه شــــد، و در عوض تیمی مثل شهرداری آستارا که 
کمتر از یک میلیارد تومان هزینــــه کرده بود راهی لیگ 

دسته اول شد.
اخراج دیرهنگام جمشیدیان از پاس �

بعــــد از شکســــت تحقیرآمیز پاس در بــــازی پلی آف 
احمــــد جمشــــیدیان و کادرش توســــط مدیرعامــــل 
ودتر از  تیــــم اخراج شــــدند؛ اتفاقی کــــه باید خیلــــی ز
آخر فصــــل به طول انجامید و به  این  می افتاد، اما تا 
عامل اصلــــی عدم صعود پاس به لیگ دســــته اول 

شد. بدل 

یادداشت
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میرهاشم میری: چمن کلپا یکی از چمن ها و 
محالت معروف همدان به حساب می آید که 

همچنان نیز برقرار است و بازارچه آن هم فعال 
می باشد.

محله ما

هگمتانه، گروه محله ما - راضیه مهری: کلپا یکی از قدیمی ترین 
محله های شهر همدان است که مانند سایر بافت های قدیمی 
این شــــهر در معرض تغییرات و تحوالتــــی قرار گرفته اما تا امروز 
هویت و اصالت خود را حفظ کرده و از جمله معدود محله هایی 
اســــت که مانند گذشته رونق و برو بیا دارد و نام و شکل محله 
را همچنان زنده نگاه داشــــته اســــت. در شــــماره پیشــــین این 
ج قربان پرداخته  صفحــــه، به محله زندی ها و محوطه اطــــراف بر
شــــد و اکنون با عبور از کوچه های این محل، شــــما خوانندگان 

روزنامه هگمتانه را به سمت محله قدیمی کلپا می بریم.
شــــرکت فــــرش همــــدان تقاطع محلــــه زندی هــــا با بلــــوار 15  �

فروردین

از کوچه هــــای محله زندی ها و محوطــــه برج قربان عبــــور می کنیم و در 
تقاطع خیابان ابن سینا با بلوار 15 فروردین چشممان به سر در عظیم 
و زیبای شرکت ســــهامی فرش ایران می افتد. یک ورودی تاریخی برای 
کارخانه شــــرکت فرش در محله زندی های همدان که بیش از 90 سال 
قبل، نخستین شــــرکت فرش ایران محسوب می شــــده و امروز دیگر 

چیز زیادی از آن کارخانه قدیمی باقی نمانده است.
بنابه گفته حسین زندی، یکی از فعاالن حوزه میراث فرهنگی، صنعت 
فرش بافی از دوره صفویه و اسماعیل شاِه طهماسب در همدان فعال 
بوده و حتی این منطقه یکی از مراکز تجارت فرش محســــوب می شده 
ســــپس این شــــرکت که در اوائل دوره پهلوی اول به شــــیوه ســــنتی 
فعالیت داشــــته، یک روش جدید برای بافندگی، ریســــندگی، رنگرزی، 
پرداخت و صادر کردن فرش راه انــــدازی می کند، که همه  این اقدامات 

در همین مجموعه انجام می شد، مانند یک کارخانه مدرن.
شــــرکت فرش همــــدان و کردســــتان بعــــد از انقالب اســــالمی به یک 
شرکت خصوصی تبدیل می شود، و در دهه 70 بخش عمده ای از این 

مجموعه  90 ساله تخریب می گردد.
بلوار موشک خاطره ای از دوران دفاع مقدس �

در جوار شــــرکت فرش همدان، بلواری عبور می کند با اسمی که ذهن 
همــــه ما را با خــــود بــــه دوران دفاع مقــــدس و خاطرات 8ســــال جنگ 

تحمیلی می برد؛ بلوار 15 فروردین یا بلوار موشک.
در ســــال های دفاع مقــــدس حمله های بی شــــمار هوایــــی به مناطق 
مســــکونی و غیر نظامی انجام شد به طوری که اســــتان همدان 109 بار 
مــــورد حمله هوایی قــــرار گرفت. در حمله هوایی ســــاعت 11:25 روز 15 
فروردین ســــال 1364 نیز اصابت موشــــک به یکی از پر جمعیت ترین 
نقاط مسکونی شهر همدان خســــارات جانی و مالی بسیاری را به جای 

گذاشت.
پس از آن خیابانی که نقطه اصلی برخورد موشــــک بود به بلوار موشک 
معروف شد و همچنان مردم همدان گاهی این بلوار را که نام اصلی آن 

بلوار 15 فروردین است همان بلوار موشک خطاب می کنند.
کوچه نجارخانه، مسیر اتصال محله زندی ها به محله کلپا �

 
از خیابان 15 فروردین مسیری به سمت کوچه نجارخانه کشیده شده 
اســــت که از کنار یک خانه بزرگ و قدیمی می گذرد. خانه ای که در میان 
آپارتمان های ناهماهنگ با معماری کهن پایتخت تاریخ و تمدن ایران، 

یادگاری از خانه های قدیمی محالت شهر همدان به حساب می آید.

میرهاشم میری، نویســــنده کتاب نامجاهای همدان در این خصوص 
به خبرنگار هگمتانه می گوید: کوچه نجارخانه کوچه ای بود که از چمن 

کلپا به سمت شرق آغاز می شد و تا کوچه فرمانداری امتداد می یافت.
وی ادامــــه می دهد: گفتــــه اند در آن مســــیر چنــــد کارگاه نجاری وجود 
داشــــت و به همین دلیل نام آن را کوچه نجارخانه نهادند که همچنان 

نیز این نام بر این کوچه موجود است.
میری می افزاید: کوچه فرمانداری نیز از مقابل شــــرکت فرش در جهت 
جنوب غربی کشیده می شد و به خیابان پذیرایی متصل می گشت که 
این کوچه را امروزه مهاجر نام گذاری کرده اند. البته در برخی اســــناد نیز 

نام آن کوچه شرکت فرش است.
چمن کلپا همچنان برقرار است �

با عبور از کوچه نجارخانه به چمن کلپا می رسیم که بنابر آنچه میرهاشم 
میری می گویــــد یکی از چمن ها و محالت معروف همدان به حســــاب 
می آید که همچنان نیز کم و بیش پابرجا و برقرار اســــت و بازارچه آن نیز 

همچنان فعال می باشد.
میری درباره مسیرهای ارتباطی چمن کلپا می گوید: این چمن از طریق 
کوچــــه مریض خانه، که به کوچه امیرتومان هــــم معروف بوده و امروزه 
" نام گرفته اســــت، به خیابان آیــــت ا... طالقانی و از کوچه  خیابان "به روز

نجارخانه به کوچه فرمانداری وصل می شود.
وی می افزایــــد: همچنیــــن چمن کلپــــا از طریق کوچه ســــیزده خانه به 
خیابان بوعلی راه می یابد که پیش از احداث خیابان بوعلی، این کوچه 
امتداد بیشتری داشت. امروزه کوچه ســــیزده خانه به نام شهید لعلی 
اســــت و بخش دیگری از کوچه که با کشیده شــــدن خیابان بوعلی در 

آن سوی خیابان ماند به بن بست عابد معروف است.
میرهاشــــم میری در خصوص وجه تســــمیه محله کلپا می گوید: برخی 
اصــــل آن را "ُکِله پــــا" یا "پا کوتاه" دانســــته اند و برخــــی آن را به قوم کلهر 

منسوب کرده اند که هردو امکان پذیرند.
حمام کلپا امروز توقف گاه غیررسمی خودروهاست �

وی در ادامه ســــخنان خود به ویران شــــدن حمام معروف محله کلپا 
اشاره می کند و می افزاید: متأسفانه این حمام بزرگ کامال ویران شده 
و زمین آن در حال حاضــــر به توقف گاه غیررســــمی خودروها تبدیل 

شده است.
میری همچنین به وجود چشــــمه ای در محوطه چمن کلپا با نام همین 
چمن اشــــاره می کند که از آب آن برای آشامیدن، آبیاری و شست و شو 

استفاده می شده و امروزه کامال از بین رفته است.
وی در رابطــــه با مســــجد کلپــــا نیز می گویــــد: این مســــجد کوچک و 
زیبای آجری که در فهرســــت آثار ملی به ثبت رســــیده است، در کنار 

چمن کلپــــا واقع شــــده و کارشناســــان آن را متعلق بــــه دوره قاجار 
دانســــته اند. این مســــجد امروزه به نام مســــجد مســــلم بن عقیل 

است. شده  نام گذاری 
وارد محوطــــه کلپــــا که می شــــویم قدمــــت محالت کهــــن همدان را 
دوباره احســــاس می کنیم. چمن کلپا با وجــــود چند درخت قدیمی 
و با رونقــــی که هنوز مغازه هــــای اطراف چمن دارند و مســــجدی که 
در جوار آنهاســــت، همچنان مانند گذشــــته های دورِ خود ســــرزنده 

فعال است. و 
تأثیر منفی ترافیک خودروها بر رونق مغازه های اطراف چمن  �

کلپا
مقابل دکان میوه فروشــــی پیرمردی روی صندلی نشسته که به گفته 
خودش 40 سال اســــت در این محله کاسب است. ابراهیم حجازی فر 

یکی از مغازه داران محله کلپاست که با او هم کالم می شویم.
وی که 60ســــال سن دارد به مشــــکالت این محله اشــــاره می کند و به 
خبرنگار هگمتانه می گوید: کســــب و کار مغازه داران چمن کلپا خوب 

است البته اگر خودرو ها اجازه دهند و ترافیک بگذارد.
حجازی فر با بیان اینکه در گذشته مردم راحت تر خرید می کردند و عبور 
و مرور مردم در مرکز محله ها ســــاده تر بود می افزاید: بیشتر از 20 سال 
است که دادگاه انقالب نزدیک محله کلپا شکل گرفته و مراجعان این 
مکان، باعث شلوغ شــــدن محله و چمن کلپا شده اند چراکه ترافیک 

خودرو ها تأثیر منفی بر رونق کسب و کار ما دارد.
این کاسب محله کلپا  ادامه می دهد: در مجموع کار خاصی برای محله 
انجام نشده و محله کلپا به خودی خود توانسته پابرجا بماند در صورتی 

که این محالت قدیمی به توجه بیشتری نیازمندند.

آرامش محله اهالی محله کلپا، نگران 
هگمتانه، گروه محله ما : چند نفر از اهالی محله 
کلپا را می توان نشســــته بر سکویی که با طراحی 
نا زیبا در وســــط محوطه چمن ایــــن محله ایجاد 
شــــده پیدا کرد. دو پیرمرد و یک خانم مسن که 
گفت با یکدیگرند. کنارشــــان  گپ و  مشــــغول 
کمی دورتر  می روم و با رعایت فاصلــــه اجتماعی 

آنها هم سخن شوم. می ایستم تا بتوانم با 
از حاج رضا که بیشتر از دو نفر دیگر سن و سال 

دارد درباره محله کلپا سؤال می پرسم.

بناکننــــده مســــجد و حمــــام کلپــــا، بانــــی  �
کلپا بوده محله 

حاج رضا می گوید در گذشته فرد خّیری، مسجد 
و حمامی را در ایــــن محله بنا می کند  البته حمام 
ســــال هاســــت تخریب شــــده و اثری از آن باقی 
نمانــــده به غیــــر از یــــک زمین خاکی وســــیع که 

پارکینگ خودرو مردم شده است.
او از فعالیت هــــای خوب مســــجد کلپا و هیأت 
مسلم بن عقیل این مســــجد در شهر همدان 
می گویــــد و می افزایــــد: مــــردم محله کلپــــا مردم 
آرامش و امنیت  مذهبی و فرهنگی هســــتند و 

آنها بسیار مهم است. محله برای 
از ایــــن پیرمــــرد همدانی دربــــاره نام محلــــه کلپا 
می پرســــم، او می گوید: چنان که قدیمی ها گفته 
انــــد در گذشــــته افــــرادی در این محــــل زندگی 
می کرده انــــد که پاهای کوتاهی داشــــتند و برای 
همیــــن به ایــــن محل ُکِله پــــا یا همان پــــا کوتاه 

می گفتند.
گذشــــته در این  وی ادامه می دهد: ســــال های 
محله چشــــمه ای وجود داشــــته به نام چشــــمه 
کلپا کــــه آب مردم محــــل را تأمین می کــــرده اما 

مانند ســــایر چشــــمه های محالت قدیمی شهر 
همدان، این چشــــمه هم از تغییرات بی نصیب 

نمانده و از بین رفته است.

ادامه ســــاخت و ســــازها بافت محله را از  �
بین می برد

در این بین خانم مسنی هم که کمی آن طرف تر 
نشسته است به بحث وارد می شود. او با گالیه 
می گویــــد: گفته اند قرار اســــت بافت این محله 
حفظ شود اما ساخت و ســــازها همچنان ادامه 
دارد، حمــــام را خــــراب می کننــــد، آپارتمان هــــای 
بنــــا  طبقاتــــی  پارکینــــگ  می ســــازند،  بیشــــتری 
می کننــــد، خانــــه نائینی هــــا هم کــــه همانطوری 

خرابه مانده است.
او ادامه می دهد: بعد از انقالب و در زمان جنگ 
آوارگان  ســــاختمان خانه نائینی ها برای اسکان 
جنگ بود، جنگ که تمام شــــد اینجــــا در اختیار 
ســــپاه و انجمن هــــای اســــالمی مــــدارس بود تا 
اینکــــه تبدیل به دبیرســــتان پســــرانه صالحان 
شــــد و حاال هم که خالی اســــت و در حال خراب 

شدن!
او بــــه زمین خالی کــــه قبال ســــاختمان حمام در 
آن بنــــا بوده اشــــاره می کند و می افزایــــد: یکی از 
مشــــکالت محله مــــا همین زمین خالی اســــت 
که رها شــــده و تبدیل به پارکینگ خودروهایی 
شــــده اســــت کــــه مراجعــــان دادســــرا و دادگاه 

انقالبند.
کید می کنــــد: این وضعیــــت امنیت محله  او تأ
کلپا را به خطر انداخته اســــت؛ در حالی که محله 
ما در ســــال های دور بســــیار امــــن و زیبا بوده و 
بعضــــی می گویند به خاطر همیــــن دار و درخت 
فراوانی که در چمن آن وجود داشــــته به "گل پا" 
معروف بوده که بعدا به کلپا تغییر نام می دهد.

کلپــــا  � محلــــه  مســــجد 
اســــتثنایی  مســــاجد  از 

همدان است
از پیرمــــردی کــــه نزدیک تــــر 
به من نشســــته بود درباره 

مسجد کلپا می پرســــم. او می گوید: مسجد این 
محلــــه بــــه دوران قاجاریــــه تعلــــق دارد و یکی از 
مساجد تاریخی و استثنائی همدان است چون 

چند طاق دارد و تنها یک ستون.
آقــــای طالیــــی از نجاری هایــــی کــــه قبــــال در این 
محــــل و در کوچه نجارخانه فعال بودند ســــخن 
آنها  دیگــــر  حــــاال  می دهــــد:  ادامــــه  و  می گویــــد 
نیستند و فقط اسمی از آن نجاری ها باقی مانده 

که به کوچه نجارخانه معروف است.
ایــــن پیرمــــرد همدانــــی می گوید: آنطــــور که من 
شــــنیده ام در زمان جنگ جهانی اول، روس ها 
آن وسایل  در این محله گاراژی داشــــتند که در 
مختلفی درســــت می کردند و نجارها نیز در آنجا 

ارزشمند چوبی می ساختند. وسایل 
او می افزایــــد: یکــــی از اعیــــان  محل نیــــز به نام 
شــــریف الملک بود که حاال ملکــــش تبدیل به 

پارک و کتابخانه شهیدان حجازی شده است.

هگمتانه گزارش می دهد:

لّپا محله ای همچنان برقرار
ُ
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خانه نائینی ها در محله کلپا
بنایی به جا مانده از قرن پیش

هگمتانه، گــــروه محله مــــا: کلپا، نامی آشــــنا برای همدانی هاســــت. 
. اما اگر از قدیمی های  محله ای قدیمی درکنار محالت دیگر این شهر
همدان باشی »کلپا« برایت آشناتر اســــت. این محله یادآور خاطرات 
دور و نزدیــــک بســــیاری اســــت؛ خاطراتــــی که شــــیرینی آن بــــه خانه 

نایینی های قدیم یا همان مدرسه صالحان امروز پیوند می خورد.
به نوشــــته پایگاه خبری وزارت راه و شهرســــازی؛ به گفته اهالی محله 
کلپا، دیوارهای مدرســــه صالحــــان که قدمتی حدود یک صد ســــال 
دارد پر است از یادگاری هایی که شاگردان مدرسه در گذر ایام از خود 

برجای گذاشته و رفته اند.
بنای مدرسه صالحان در ســــال 1290 به وسیله فردی به نام آقازاده با 
عنوان »خانه نایینی ها« در محله کلپای شهر همدان ساخته شد که 

کاربری مسکونی داشت.
از مالک اولیه خود به فردی به  1325 این ســــاختمان  در ســــال 
همچنان  نیز   1338 سال  تا  و  شــــد  وخته  فر بهاری  قربی  حاج  نام 

بود. مسکونی  کاربری  دارای 
براســــاس اســــناد و مدارک به ثبت رســــیده این بنا پس از بهاری به 
آقایان رضا کالنتری، ســــید علی اصغر سماوکی، محسنی، حسینی و 
در نهایت به حســــین لقمانیان و عبدالعلی محمدی پسند فروخته 

شده است.

»خانه نایینی ها« در ســــال 1338 به آموزش و پروش واگذار شــــد و تا 
ســــال 1357 به مرکزی آموزشی به نام »مدرســــه رهنما« تغییر کاربری 

داد.
پس از تعطیل شــــدن این مدرســــه به دالیلی شخصی، این مکان به 
مدت چند ماه به محل اســــتقرار جنــــگ زدگان و پس از آن حدود دو 
ســــال به محل تشــــکیالت تبلیغاتی سپاه انقالب اســــالمی در شهر 

همدان تبدیل شد.
با گذشت سه ســــال از تعطیلی مدرسه رهنما فعالیت های فرهنگی 
و آموزشی بار دیگر در این مرکز در قالب مرکز آموزشی »آینده سازان« 

به مدت یک دهه آغاز شد.
در نهایت با فروخته شــــدن این بنای تاریخی بــــه آقایان »لقمانیان و 
محمدی پسند« در ســــال 1371 این مرکز با نام دبیرستان غیردولتی 
پســــرانه صالحان در محله کلپا شــــروع به کار کرد و تا ســــال 1380 به 

فعالیت خود ادامه داد.
بــــه گفته مالک این بنا از ســــال 1380 تاکنون این مدرســــه به دالیل 

گوناگون تعطیل و بدون استفاده باقی مانده است.
اثر تاریخی مدرســــه صالحان یا خانه نایینی، در تاریخ 25 اسفند سال 
1380 با شــــماره ثبت 5041 به عنــــوان یکی از آثار ملــــی ایران به ثبت 

رسیده است.
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یکی از اهالی محله می گوید: گفته اند 
قرار است بافت این محله حفظ شود اما 

ساخت و سازها همچنان ادامه دارد، حمام 
را خراب می کنند، آپارتمان های بیشتری 

می سازند، پارکینگ طبقاتی، خانه نائینی ها 
هم که همانطوری خرابه مانده است.



آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای
عملیات رپرگذاری رودخانه های حرم آباد و قلقل رود به طول 115 کیلومتر-  شماره99/2 -م

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/07/09 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/07/08   

شرکت ســهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اســاس قانون مناقصات، انجام عملیات رپرگذاری رودخانه های 
حرم آباد و قلقل رود بطول 115 کیلومتر را به صورت فهرســت بهایی در ســال 99 را به شــرکت هاي واجد صالحیت که دارای 

گواهینامه صالحیت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته آب با پایه پنج و باالتر  مي باشند، واگذار نماید.
1- مدت اجراي کار:  6 ماه شمسي

 2- نام و نشــاني دســتگاه مناقصه گذار: شرکت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان 
ماليات )بيمه سابق(  تلفن: 9- 8220737 3 -081  و فاکس: 38220225 -081

 3- محل اجراي کار : شهرستان های مالير و تويسرکان استان همدان.
 4- برآورد اوليه:  19,495,620,607ريال )نوزده ميليارد و چهارصدو نودوپنج ميليون و ششصدوبيست هزار و ششصدوهفت 

ريال( می باشد.
 5- مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصه:   مبلغ 975،000،000 ريــال )نهصدوهفتادوپنج ميليون ريال( اســت که بايد به يكي از 
صورت هاي مشروحه ذيل و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22 

همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود: 
 الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری غير بانكی که دارای مجوز فعاليت از ســوی بانك 

مرکزی جمهوری اسالمی ايران هستند. 
ب:  واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه ای همدان نزد بانك مرکزی جمهوری 

اسالمی ايران.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل ســه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشــنهادها بوده و براي ســه ماه ديگر نيز قابل تمديد 

باشدو عالوه برآن ضمانتنامه بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود.
 6- مهلــت و محل دريافت اســناد مناقصه: از روز چهارشــنبه مــورخ 99/07/09 لغايت پايان وقت اداري روز چهارشــنبه مورخ 

99/07/16 از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت به فروش می رسد. 
 7- تصوير گواهينامه صالحيت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور در پاکت )ب( الزامی است. 

 8- قيمــت اســناد و نحــوه واريز وجه: قيمت فروش اســناد مناقصــه مبلغ هفتصد هــزار )700,000( ريال اســت که واجدين 
شــرايط می تواننــد از طريــق ســامانه ســتاد الكترونيكــی دولت به شــماره حســاب 4001116404020914 و شــماره شــبای 
IR 930170000004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه ای همدان نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران 

واريز و و در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت بارگذاری گردد.
 9- تاريخ اعالم عدم تمايل به شرکت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني که اسناد را دريافت کرده و تمايلي به شرکت 

در مناقصه  ندارند حداکثر تا تاريخ 99/07/21 مي باشد.
 10- تاريخ و مهلت تحويل اسناد تكميل شده: شرکت کنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه را پس از تكميل حداکثر تا ساعت 
14:00 روز چهارشنبه مورخ 99/07/30 در پاکت الك و مهر شده هم به صورت فيزيكی به دبيرخانه حراست شرکت آب منطقه اي 

همدان تحويل و هم به صورت الكترونيكی در سامانه تدارکات الكترونيكی دولت بارگذاری گردد.
 11- تاريخ بازگشــايي پاکات: پيشــنهادات واصله در ســاعت 10صبح روز شــنبه مورخ 99/08/03  از طريق ســامانه تدارکات 
الكترونيكی دولت در کميســيون مناقصه بازگشــايي و خوانده مي شــود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاددهندگان بالمانع 

است. 
 12- ضمناً هزينه آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 
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حدیث

فلسطین متعلق به فلسطینی ها است
هگمتانه، گروه فرهنگی: الزم می دانم در اینجا از یک مسئله  بسیار مهم 
سخن بگویم؛ که اگرچه مربوط به منطقه  ما است، ولی ابعاد گسترده  آن 
از این منطقه فراتر رفته و سیاست های جهانی را در طول چندین دهه 
تحت تأثیر قرار داده است و آن، مسئله  دردآور فلسطین است. خالصه  
این ماجرا آن است که یک کشور مســــتقل و دارای شناسنامه  روشِن 
تاریخی به نام »فلســــطین«، بر اســــاس یک توطئه  وحشتناک غربی با 
سردمداری انگلیس در دهه ی 40 قرن بیستم، از ملت آن، غصب و به 
 از کشورهای اروپائی 

ً
زور سالح و کشــــتار و فریب، به جماعتی که عمدتا

مهاجرت داده شده اند، واگذار گردیده است.
این غصــــب بزرگ کــــه در آغاز با کشــــتارهای جمعِی مــــردم بی دفاع در 
شهرها و روســــتاها و راندن مردم از خانه و کاشــــانه  خود به کشورهای 
هم مرز همراه بــــود، در طول بیش از شــــش دهه همچنــــان با همین 
جنایت ها ادامه یافته است و امروز هم ادامه دارد. این، یکی از مهمترین 
مسائل جامعه  بشــــریت است. سران سیاســــی و نظامی رژیم غاصب 
صهیونیســــت، در این مدت از هیچ جنایتی پرهیز نکرده اند؛ از کشتار 
مردم و ویران کردن خانه ها و مزارع آنان و دستگیری و شکنجه  مردان و 
زنان و حّتی کودکان آنان، تا تحقیر و توهین به کرامت این ملت و سعی 
در نابودی و هضم آن در معده  حرامخوار رژیم صهیونیستی، و تا حمله 
به اردوگاه های آنان در خود فلســــطین و در کشــــورهای همســــایه که 
میلیون ها آواره را در خود جای می داده است. نام های »صبرا« و »شتیال« 
و »قانا« و »دیر یاســــین« و امثال اینها با خون مردم مظلوم فلسطین در 

تاریخ منطقه  ما ثبت شده است. اکنون نیز پس از شصت و پنج سال، 
هنوز همچنان همین جنایتها در رفتار گرگان درنده  صهیونیســــت با 

باقیماندگان در سرزمین های اشغالی ادامه دارد.
آنها پی درپی جنایت های جدیدی می آفرینند و منطقه را با بحران تازه ای 
روبه رو می کنند. کمتر روزی است که خبری از قتل و جرح و زندانی کردن 
جوان هائی مخابره نشــــود که به دفاع از وطن و کرامت خود برخاسته و 
به ویرانگری مزارع و خانه های خود اعتراض کرده اند. رژیم صهیونیستی 
که بــــا بــــه راه انداختن جنگهــــای فاجعه بار و کشــــتار مردم و اشــــغال 
ســــرزمینهای عربی و سازماندهی تروریســــم دولتی در منطقه و جهان، 
ده ها ســــال ترور و جنگ و شــــرارت به راه انداخته، ملت فلسطین را که 
برای احقاق حق خود به پا خاسته و مبارزه می کنند، تروریست می نامد 
و شبکه  رسانه های متعلق به صهیونیزم و بسیاری از رسانه های غربی 
و مزدور نیز با زیر پا گذاشتن تعّهد اخالقی و رسانه ای، این دروغ بزرگ را 
تکرار می کنند. سردمداران سیاسِی مدعی حقوق بشر نیز چشم بر این 
همه جنایت بسته و بدون شرم و پروا، از آن رژیم فاجعه آفرین حمایت 

کرده و در نقش وکیل مدافع آن ظاهر می شوند.
سخن ما آن است که فلسطین متعلق به فلسطینی ها است و ادامه  
اشــــغال آن، ظلمی بــــزرگ، تحمل ناپذیر و خطری عمــــده برای صلح و 

امنیت جهانی است.
فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب

در شانزدهمین اجالس سران جنبش عدم تعهد  1391/06/09

عکس روز
برگزاری آبروی محله به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط پایگاه مقاومت شهید همت

حوزه شهید صوفی همدان

تمدید فراخوان 
2 بخش جشنواره تئاتر عروسکی

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مهلــــت ارائــــه تقاضا و 
ارسال طرح برای دو بخش »ایده های نو« و »نمایش 
عروســــکی در فضای مجازی« هجدهمین جشنواره 

نمایش عروسکی تهران-مبارک تمدید شد.
جشــــنواره  هجدهمین  برگزاری  ســــتاد  اعالم  طبق   
نمایش عروســــکی تهران-مبارک پیرو تغییر تاریخ 
و شــــیوه برگزاری جشــــنواره مهلت ارســــال تقاضا 
برای دو بخش »ایده های نو« و »نمایش عروسکی 
در فضــــای مجــــازی« تا پایــــان مهرماه ســــال جاری 

تمدید شد.
متقاضیان می توانند با مراجعه به تارنمای جشنواره 
بــــه نشــــانی https://tehranmobarak.theater.ir و 
بارگذاری مدارک الزم، تقاضای خود را ثبت کرده و کد 

رهگیری دریافت کنند.
در راســــتای رعایــــت شــــیوه نامه های بهداشــــتی و 
صیانت از ســــالمت گروه های نمایشی و مخاطبان، 
بیشــــتر بخش های هجدهمین جشــــنواره نمایش 
عروســــکی تهران- مبارک در اسفندماه سال جاری، 

به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

خبرنامه

مردن در آب مطهر

 » هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: »مــــردن در آب مطهر
فیلمی به نویســــندگی و کارگردانی نوید محمودی و 

تهیه کنندگی جمشید محمودی است.
ایــــن فیلم در میــــان 6 فیلــــم دریافت جایــــزه »کیم 
جوســــئوک« جشــــنواره جهانــــی فیلم بوســــان قرار 

گرفته است.
« در  بــــرادران محمودی با فیلم »مــــردن در آب مطهر
اولیــــن حضــــور بین المللی خود پس از درخشــــش 
، در بیســــت وپنجمین دوره  در جشنواره فیلم فجر
جشنواره جهانی فیلم بوســــان که از جشنواره های 
مهم فیلم در جهان به شمار می  رود حضور خواهند 
داشــــت. ایــــن فیلم نامــــزد دریافــــت جایــــزه از این 

جشنواره شده است.
فیلــــم   » مطهــــر آب  در  »مــــردن  فیلــــم  بــــر  عــــالوه 
پخــــش  و  امینــــی  عبــــاس  ســــاخته  »کشــــتارگاه« 
بین المللی شرکت ایریماژ به همراه چهار فیلم دیگر 
از آســــیا نامزد دریافت جایزه کیم از جشــــنواره فیلم 

بوسان اند.
پیــــش از ایــــن بــــرادران محمــــودی بــــا فیلم هــــای 
چنــــد مترمکعب عشــــق، رفتن، رونا مــــادر عظیم و 
هفت ونیم در این جشــــنواره حضور داشــــته اند که 
جمشــــید محمودی بــــرای فیلم »رونا مــــادر عظیم« 
جایزه بهتریــــن فیلم بخش کیــــم و نوید محمودی 
جایزه ویــــژه هیــــأت داوران را بــــرای کارگردانی فیلم 

»رفتن« از جشنواره بوسان دریافت کرده اند.
جشنواره جهانی فیلم بوسان 15 تا 25 مهرماه ) 7 تا 

( برگزار می شود. 16 اکتبر
علی شــــادمان، ندا جبرائیلی، متین حیدرنیا، صدف 
آرا، امیررضــــا  عســــکری، ســــوگل خلیــــق، علیرضــــا 
، پیمان مقدمی، مهتاب جعفری،  رنجبران، خیام وقار
فرید اسحاقی، فاطمه شــــکری، محیا رضایی، فاطمه 

میرزایی و علیرضا مهران بازیگران این فیلم اند.
عاشــــقانه برادران محمودی قصه چند جوان مهاجر 
افغان را روایت می کند که قصد رفتن به اروپا را دارند.

سی نما

چاپ جدیدی از خاطرات 
»جان بولتون« منتشر شد

هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ ششم کتاب »اتاقی که 
در آن اتفاق افتاد« شرح خاطرات جان بولتون مشاور 
پیشین امنیت ملی ایاالت متحده و دونالد ترامپ از 

سوی انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر شد.
 چــــاپ جدیــــد کتاب های »اتاقــــی کــــه در آن اتفاق 
جســــتجوی  در  شــــناختی،  علــــِم  دربــــاره  افتــــاد«، 
رســــتگاری، قصه های خوب بــــرای بچه های خوب، 
ســــه حکیم مســــلمان، اگر می توانید حــــرف بزنید 
پــــس می توانیــــد بنویســــید و نظرهــــا و نظریه های 

ترجمه راهی بازار نشر شدند.
چاپ ششــــم »اتاقی که در آن اتفاق افتاد« شــــامل 
خاطرات جان بولتون مشــــاور پیشین امنیت ملی 
دولت دونالد ترامپ در حالی در اواخر شــــهریورماه 
روانه بازار شــــد که انتشــــارات امیرکبیر موفق شــــد 
، ترجمه باکیفیت نسخه کامل  به عنوان اولین ناشر
کتاب را بالفاصله بعد از انتشار در ایاالت متحده در 

بازار نشر ایران منتشر کند.
چاپ ایــــن کتاب در ایــــاالت متحده بــــا جنجال ها و 
حواشی زیادی روبه رو شد. در حال حاضر هم وزارت 
دادگستری ایاالت متحده به دلیل شکایت ترامپ 
به اتهام درز اطالعــــات محرمانه برای »اتاقی که در آن 

اتفاق افتاد« تشکیل پرونده داده است.
چــــاپ ششــــم »اتاقــــی کــــه در آن اتفــــاق افتــــاد« به 
سرپرستی ترجمه محمد معماریان در 608 صفحه و 

قیمت 75 هزار تومان روانه بازار شده است.

مطالعه میز 

صبر  ثواب  دلیل  به  را  درد 
می کرد تحمل 

در قرآن کریم آمده است: صابران اجر و پاداش خود را بی حساب از پروردگار 
دریافت می کنند.

حضــــرت امام علی علیه الســــالم فرموده انــــد: با صبر و پایداری اســــت که 
می توان به جایگاه های باال و ارزشمند رسید.

حکایــــت: دختــــر عالمه مجلســــی کــــه مجتهــــده و فاضل بــــود روزی از 
پله های منزل افتاد و اســــتخوان پایش شکســــت، اهالــــی منزل دور او 
جمع شــــدند و دیدند که او در حال خنده است! از او سؤال کردند: مگر 
پای شــــما نشکسته و درد نمی کند؟! پاســــخ داد: بلی، اما وقتی به ثواب 
صبر که خداوند برای انســــان قــــرار داده فکر می کنم آرام هســــتم و این 

می کنم. تحمل  را  درد 
نکته: صبر به اعتباری به دو گروه تقســــیم می شود: الف- صبر برای انجام 

واجبات، ب- صبر برای عدم انجام گناه.
اگر ظاهر شدی در شکل فرد صبر 

د نده مر ز ی یک ار بی گمــــان بود

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

بی آینه« »روزهای  کتابخوانی  مسابقه 
ویژه مدافعان سالمت

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کتــــاب »روزهای بی آینه« اثر گلســــتان جعفریان 
محور مسابقه کتابخوانی مخصوص مدافعان سالمت شد.

ســــتاد جشــــنواره شــــاد دانش آموزی فیلم و کتاب دفاع مقدس در چهار 
بیمارســــتان و مرکز تحقیقاتــــی دارای بخــــش کرونای تهران، بیمارســــتان 
طالقانی آبادان، و تمامی بیمارســــتان های درگیر کرونا در مراکز استان های 

، با تجربیات دفاع مقدس از خاطرات زنان در حال برگزاری است. کشور
دبیــــر این جشــــنواره خودجوش جانباز اســــماعیل زقر عنــــوان کرد: دلیل 
اصلــــی انتخاب خاطرات زنان دفاع مقدس، تداعی و انتقال تجربه مهم صبر 
و تحمل زمانه بمباران ها و دوری از خانواده ها با دوران امروزه کرونا است که 

بسیار به هم شبیه هستند.
وی افــــزود: تاکنون حدود پنج هزار جلد کتاب با اســــتفاده از همکاری مراکز 
حوزه های هنری سراســــر کشور به دســــت مدافعان سالمت رسیده و قرار 
است که توسط این عزیزان، خاطرات دوران جنگ با تجربه های فردی زمانه 

کرونا قیاس و به صورت دلنوشته به مسابقه گذاشته شود.
کتاب »روزهــــای بی آینه« اثر گلســــتان جعفریان، خاطرات منیژه لشــــکری 

همسر خلبان آزاده شهید حسین لشکری است.

مسابقه

مسیر

آغاز »کاتینو« برای توانمندسازی فیلمسازان جوان
وه فرهنگــــی: باشــــگاه فیلــــم ســــوره دوره تربیت  هگمتانــــه، گــــر

فیلمســــاز برگزار می کند.
وابط عمومی باشــــگاه فیلم ســــوره، نخســــتین دوره  از ر به نقــــل 
طــــرح شناســــایی و توانمندســــازی »کاتینــــو« در باشــــگاه فیلــــم 

کرد. کار  به  آغاز  سوره 
و  مســــتعد  ی  ها و نیر یی  ســــا شنا ر  منظــــو بــــه  کــــه  ح  طر یــــن  ا ر  د
ســــت  ا ر  ا قر  ، د می شــــو ر  ا گز بر نی  ســــتا ا د فیلم  ه  ز حــــو ر  د ن  ا جــــو
جــــد  ا د و ا فــــر ، ا لیــــه و ی ا ر حبــــه حضــــو م و مصا نــــا ز ثبــــت  ا بعــــد 
ی  ه هــــا ز حو ر  د ی  ز ســــا نمند ا تو و  یــــت  حما مســــیر  ر  د یط  ا شــــر
ر  ا قــــر نی  ســــتا ا د فیلــــم  لیــــد  تو و  نــــی  ا د گر ر کا  ، یســــی ن نو ستا ا د
یت  حما فیلــــم  لید  تو ی  ا بــــر نیز  ه  ر و د ین  ا ن  گا یــــد گز بر  . نــــد بگیر
ی  ر همکا با  ه  ر سو فیلم  ه  شــــگا با ر  د یی  ه ها ژ و پر و  شــــد  هند  ا خو

. د لید می شــــو ن ها تو آ
آموزشی  آمده اســــت، دوره  آموزشــــی  در متن فراخوان این دوره 
توانمندســــازی  و  جذب  بــــرای  مســــیری  کاتینو  توانمندســــازی  و 
که  اســــت  فیلمنامه نویس  و  فیلمســــاز  نوجوان های  و  جوان هــــا 
قرار اســــت برگزیدگان آن به عنوان فیلمســــاز یا فیلمنامه نویس 
احراز  صورت  در  تا  دهند  فعالیت  ادامه  ســــوره  فیلم  باشــــگاه  در 
کوتاه،  آثار  کارگردانی  یــــا  فیلمنامه  نگارش  مســــیر  در  توانمندی، 

کنند. کســــب تجربه  تله فیلم و فیلم ســــینمایی 
آن  23 ســــال اســــت. ضمن  17 تا  ســــن شــــرکت در طــــرح کاتینو 
کــــه فیلمســــازهای متقاضــــی بایــــد حداقــــل یــــک اثــــر تولیدی و 
فیلمنامه نویس هــــا بایــــد حداقــــل یــــک طــــرح فیلمنامه داشــــته 

. شند با
متقاضیــــان حضــــور در ایــــن دوره توانمندســــازی می تواننــــد تــــا 
ومه )مشــــخصات  ز ثــــار خــــود را بــــه همــــراه ر آ 15 مهرمــــاه  یــــخ  تار
هنری  دوره هــــای  تحصیــــالت،  تمــــاس،  شــــماره  نشــــانی،  فردی، 
را  خود  ارســــالی(  آثار  شناســــنامه  و  مرتبط  مهارت های  گذرانــــده، 
یا   09014133398 تمــــاس  شــــماره  به  اجتماعــــی  شــــبکه های  در 
به  ســــوره  فیلم  باشــــگاه  وبگاه  در  آثار  ارســــال  ســــامانه  یق  طر از 

کنند. ارسال   www.sourehfilm.ir نشانی 
وظیفــــه  کات  هنــــری  وه  گــــر قالــــب  در  ســــوره  فیلــــم  باشــــگاه 
وهای جوان و مســــتعد فیلمســــاز را دارد و در  توانمندســــازی نیر
را در  6 ســــاله فعالیــــت خــــود، چهره های جــــوان متعددی  مدت 
حوزه هــــای مختلــــف فیلمســــازی، فیلمنامه نویســــی و مدیریــــت 
محمدرضــــا  ســــید  کــــه  اســــت  داده  ورش  پــــر و  تربیــــت  تولیــــد 
خردمندان، رضــــا زهتابچیان، امیرعباس ربیعی، حســــین دارابی، 

هســــتند. آنها  و  جز و...  عقابی  مهدیار 

شاعری که همه می گویند مال ماست!

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: افغانســــتانی ها می گویند 
افغانی اســــت و »بلخی«، تاجیکســــتانی ها می گویند 
تاجیک اســــت، ترکیه ای هــــا می گویند ترک اســــت و 
»رومی« و ایرانی ها می گویند ایرانی پارسی گوی است. 
« اســــت که همه طالبش هستند و مثل  مثل »گوهر
»عشــــق« که همــــه مدعــــی اش هســــتند. او، مولوی 

است.
گروهــــی از او به عقل رســــیده اند، گروهی بــــه عرفان، 
گروهی بــــه کفر و گروهی به ایمان؛ برخــــی باال  رفته اند 
و برخی فرو افتاده اند. مخاطبانش هم عوام هســــتند 
که در حد »نامی« و »حالی« و »قالی« از مولوی نصیب 
می برند، هم خواص که دیگر فقط خدا می داند چه حد 

. نصیب می برند از کالم و اعجاز نابغه اعصار
در ایــــران در میــــان افکار عمومی، اشــــعار بســــیاری 
از متأخــــران بــــه وی نســــبت داده شــــده و همچنان 
می شــــود؛ هر شعری که رنگی از شــــوق دارد و آهنگی 
از شــــور یا داســــتان کفــــر و ایمان اســــت و عشــــق. 
و  اغــــراق  دربــــاره اش  و  بســــیارند  ســــتایندگانش 
خرافه بافی هم زیاد شــــده است؛ اغلب از روی ارادت. 
در  این  میــــان از  همــــه زرنگ تــــر ترک هــــا بوده اند که 
مقبره اش را جاذبه گردشــــگری کرده اند و ســــماع را با 
ظاهــــری دگرگونه به رقص تبدیل کرده انــــد برای ارائه 
بــــه غربی ها و طرفداران پوپولیســــت انــــواع عرفان و 
. ایــــن هم خودش زرنگی اســــت که  موســــیقی و هنر
شاعری پارسی  را که اشعار ترکی اش در حد چند بیِت 
آمیخته به فارسی اســــت به نام خود بزنی و دکان برپا 
کنی! البته این میزان از ظاهربینی و نگاه ســــطحی به 
شــــاعر عارفی کــــه مثنوی اش معنوی اســــت و عمق 
نگاهش ژرف، البــــد طنز تلخ روزگار اســــت! بگذریم، 

. هرچه هست مولوی مدعی زیاد دارد و خواهان نیز

مولوی در غرب �
اشعار مولوی در چند دهه اخیر به زبان های مختلف 
ترجمه شــــده و تا آن ســــر دنیا هم رفته؛ تــــا آمریکا. در 
غرب او را با نام رومی )Rumi( می شناســــند که نشان 
می دهــــد ترکیه ای ها چــــه کرده اند! لقــــب رومی برای 
مولوی بــــه محل زندگی او در قونیه اشــــاره دارد که در 
مرزهــــای روم آن روزگار و در ترکیــــه امروزی اســــت. در 
 . غــــرب »مولوی پژوه« زیاد اســــت و در آمریکا بیشــــتر

حدود 40 سال پیش »کلمن برایان بارکس« شاعر و 
مترجم آمریکایی اشعار مولوی را ترجمه کرد تا مولوی 
محبوب ترین شــــاعر و کتابش پرفروش ترین کتاب 
شــــعر آمریکا شــــود. تا  به  حال بیش از نیــــم میلیون 
نســــخه از آثار مولــــوی به قلــــم بارکــــس در آمریکا به 
فروش رفته و اشــــعار مولوی بــــه روش های مختلف 
و در قالب های متنوع در این کشــــور بازنشــــر شــــده 
اســــت. بارکس در ســــال 1385 به ایران سفر کرده و 
گفته: »ایــــران خانه اول من اســــت« و درباره فرهنگ 
ایران گفته: »از این فرهنگ باشــــکوه کــــه تاج جواهر 
، سنایی  شعر خود یعنی مولوی، حافظ، سعدی، عطار
و ســــایرین را بــــه ادبیات جهــــان هدیه کرده اســــت، 
سپاســــگزارم« او درباره مولوی گفته: »اشــــعار مولوی 
نه به وســــیله شــــخصیت بلکه توسط بخش دیگری 
از روان انســــانی سروده شــــده اند. بخشــــی که گاه از 

شخصیت و معرفت بشر فراتر می رود«.

تأثیرگذاری بر اغلب فرهنگ های بشری �
درباره مولوی مدح و ســــتایش زیاد اســــت؛ با بهترین 
اصطالحــــات و کلمــــات. شــــرقی ها کالم و اندیشــــه و 
عرفانش را ستوده اند و غربی ها این که چگونه تمایل 
روح خسته آدمی به ســــمت حقیقت معرفتی انسان 
را به تصویر می کشــــد. عالوه  بر  آن اندیشــــه فراقومی و 
فراملیتی مولوی در غرب بســــیار ستوده شده است 
و وی را شــــخصیتی تأثیرگــــذار بر اغلــــب فرهنگ های 
بشــــری می دانند. یونسکو نیز سال 2007 میالدی را به 
مناسبت 800 ســــالگی این شاعر پارسی، سال مولوی 
نامید. آن ســــال همایش هــــا و برنامه های مختلفی در 
بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد و درباره مولوی 
بیشتر و بیشتر گفتند. طی این قرون بسیاری دیگر نیز 
درباره مولوی گفته اند، اما در  این  میان »شــــیخ بهایی« 

جان کالم را گفته است:
عالیجناب آن  که  نمی گویم  من 
کتاب دارد  ولی  پیغمبر  ّهست 
ّمثنـــــــــــوِی او چو قــــــــــرآن مدل
مضل را  بعضی  و  بعضی  هـادی 

هشــــتم مهرمــــاه در تقویــــم ایــــران روز بزرگداشــــت 
طنین  که  شورانگیز  عاشقی  بزرگداشت  مولویست؛ 
ُپرنوای عشق را در آسمان سودایی اندیشه انداخت.


