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آگهی مزایده )نوبت دوم( - چاپ دوم
ح جــدول ذیــل از  دفترموقوفــات مبیـــن در نظــر دارد؛ تعــداد 8 واحــد اداری خــود واقــع در شهرســتان همدان،خیابــان طالقانی،تقاطــع فرهنگ،مجتمــع ایــران زمیــن را بــه شــر
گــذار نماید. لــذا از کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط و عالقمنــد دعوت بــه عمل می آیــد در ایام هفته )شــنبه تا پنجشــنبه(  طریق برگــزاری فراخــوان عمومی به اجــاره وا

 از ساعت 9 الی 19 تا تاریخ 99/12/23 جهت دریافت اسناد خام و نیز عودت اسناد تکمیل شده به واحد مدیریت مجتمع تجاری اداری ایران زمین مراجعه نمایند.
ح داده شده است.  سایر اطالعات و شرایط در اســناد مزایده شر

 در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر با تلفن 02166736615 تمــاس حاصل فرمایند.
کلیه پیشــنهادات مختار می باشــد. گهی به عهــده برنده فراخوان بوده و این دفتر در رد یا قبول   هزینه چاپ این آ

دفتر موقوفات مبـیــــــن

یــق مزایده کتبــی اقــدام نماید.  شــهرداری همدان بــا اســتناد مجوزهای اخــذ شــده در نظر دارد نســبت به فــروش یــک  قطعه واحــد تجــاری  از طر
متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 
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نحوه واگذاری با مالکیت 
بوده و ملک موصوف دارای 

350 متر انباری تجاری 
نیز در طبقه منفی یک 

می باشد.

همدان، محوطه 
آقاجانی بیگ، طبقه 

همکف پارکینگ 
طبقاتی در حال 

تکمیل 

  شرایط شرکت در مزایده:  
 1- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا 
اوراق مشــارکت بی نام و یا اســناد خزانه را در پاکت الف قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/12/25   تحویل دبیرخانه ســتاد مجــاور آرامگاه بوعلی 

سینا نمایند.
 2-متقاضیان می بایست فرم شــرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یا اثر انگشــت زده و در پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشنهاد 

قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت الف تحویل دبیرخانه نمایند. 
 3-در شرایط مساوی )قیمت پیشنهادی ( اولویت با متقاضیانی می باشد که قصد استفاده به صورت مرکز خرید )فروشگاه های زنجیره ای ( را دارند . 

 4- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت 48ســاعت از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نسبت به واریز 20% از قیمت پیشــنهادی به عنوان  پیش پرداخت به 
حساب شهرداری اقدام و الباقی وجه مورد معامله به صورت 20% از قیمت پیشنهادی در پایان اردیبهشــت 1400 و 20% از قیمت پیشنهادی در پایان مرداد 1400و 
ع اقســاط از پایان شهریور  10%  از قیمت پیشــنهادی در قالب تهاتر غیر نقدی و  30% از قیمت پیشــنهادی در اقســاط 10 ماهه برای انتقال ســند ، بدیهی است شرو

1400 آغاز و همزمان با تسویه اقساط سند مالکیت انتقال خواهد یافت.
 5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
 7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت آن می باشند. 

 8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 
  9- از آنجایــی که پــروژه مورد نظــر  در حال ســاخت و تکمیل می باشــد نمــای بیرونــی و انشــعابات )بــرق و آب و گاز( تا درب ملک مــورد معاملــه به عهده 

شهرداری و تکمیل و تجهیز داخلی شامل کلیه مراحل نازک کاری و امثالهم به عهده خریدار میباشد.
 10- پیشنهادات رسیده در تاریخ 99/12/25  ساعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
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گهی  مزایده آ

م. الف  1756 شهرداری همدان

تومان  3000 چاپ:  ء  بها د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ سوم   و  بیست  سال    4751 شماره    ۲0۲1 مارس   6   144۲ رجب   ۲۲   1399 اسفند    16 شنبه 

۲   
حه

صف

انتقاد امام جمعه همدان از مسؤوالن به دلیل بی نظارتی ها بر بازار و فضای مجازی

باید از مردم به خاطر مشکالت 
عذرخواهی کنیم

۲   
حه

صف راه اندازی شبکه
 مراکز نیکوکاری محلی 

و سامانه جامع نیکوکاری همدان

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: امام جمعه همدان بیان 
کرد: با گرانی و مشکالت و گاهی کمبود مواجه هستیم، 
مردم برای خرید مایحتاج خود در صف قرار می گیرند که 
این شایسته مردم ما نیست و باید از آنها به خاطر این 

مشکالت عذرخواهی کنیم.
به گــــزارش هگمتانه، آیت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی در 
خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه در آستانه 
عید نوروز باید به وضعیت نظــــارت بر بازار توجه کنیم 
اظهار کرد: با گرانی و مشــــکالت و گاهی کمبود مواجه 
هســــتیم، مردم برای خرید مایحتاج خــــود در صف قرار 
می گیرند که این شایسته مردم ما نیست و باید از آنها به 

خاطر این مشکالت عذرخواهی کنیم.
وی با بیان اینکه برای حل مشکالت جامعه سه گروه به 

مسؤولیت های مهم خود عمل کنند افزود: وظیفه نظارت 
بر عهده مسؤوالن دولتی است، شاید نظارت ها به اندازه 

کافی انجام نمی شود و گاهی هم نظارتی وجود ندارد.
امــــام جمعه همدان با بیان اینکه ســــتاد امر به معروف 
اســــتان آمادگی دارد که همکاری الزم را برای کنترل بازار با 
مســــؤوالن دولتی به عمل آورد تصریح کرد: مسؤوالن 
دولتی اگر صالح دانســــتند می توانند از ظرفیت بسیج 
استفاده کنند و ســــتاد امر به معروف نیز آمادگی دارد به 
عنوان نیروی اجرایی دولتی ها در بازار حضور به هم برساند.
وی با تأکید بر اینکه مردم هم در خریدها تعادل را رعایت 
کنند ادامه داد: البته ممکن است برخی بگویند که اگر 
کاالیی را امروز تهیه نکننــــد، در آینده نزدیک باید مبلغ 
بیشتری را پرداخت کنند که البته این مسأله هم وجود 

دارد، اما اخالق اسالمی حکم می کند که در این شرایط، 
تعادل در خرید کردن را رعایت کنیم.

آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه مسؤوالن عنوان می کنند 
چندین هزار تن روغن توزیع شده اما دچار کمبود هستیم 
خاطرنشــــان کرد: اگر در خریدهای خود رعایت نکنیم با 
مشکل مواجه می شویم، هرچند مسؤوالن دولتی باید 
نسبت به سامان دادن به مسأله اقتصادی تالش کنند 

که این مشکالت وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مسأله سوم انصاف فروشندگان 
اســــت گفت: گاهی بازار بــــه جوالنگاهی بــــرای برخی از 
فروشندگان تبدیل شده که از این شرایط سوء استفاده 
کنند در حالی که ما برای حل مشکالت موجود نیازمند 

همکاری همه مردم هستیم.
وی در ادامه به ســــالروز تأسیس کانون های فرهنگی 
و هنری مســــاجد اشــــاره کرد و افــــزود: هیأت های امنا 
فضای حضور جوانان در مســــاجد را فراهم کنند چراکه 
مسؤولیت ما فراهم کردن راه صحیح برای جوانان است 

تا بیانیه گام دوم انقالب به خوبی تبیین شود.

آیت ا... شعبانی به 15 اســــفند ماه روز درخت کاری هم 
اشــــاره کرد و ادامــــه داد: از پیامبر و امامــــان بزرگوار ما در 
حوزه محیط زیست و منابع طبیعی روایات بسیاری بر جا 
مانده است چراکه ما قرار نیست فقط زنده بمانیم بلکه 

فضای زندگی باید دلپذیر باشد.
امام جمعه همدان با اشــــاره به اینکه ما امــــروز باید به 
صیانت از درختان توجه کنیم چراکه فرسایش خاک در 
کشور ما هشت برابر میانگین جهانی است تأکید کرد: 
خاک نعمت الهی است که باید قدر آن را بدانیم، نباید 
اجازه دهیم باغ ها از بین برود و ســــاختمان به جای آن 

سبز شود بنابراین باید نگاه دار کوه و باغ باشیم.
وی تأکید کرد: برای ساخت و ساز زمین در شمال شرق 
همدان وجــــود دارد و نبایــــد اجازه زمین خــــواری و کوه 

خواری داده شود.
آیت ا... شعبانی در ادامه به مسأله فضای مجازی و حراست 
از کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد و افزود: باید نسبت به 
تربیت کودکان و نوجوانان به دلیل دسترسی به فضای 
مجازی حساس باشیم چراکه این فضا به بستری برای 

شبیخون فرهنگی بدل شده است.
وی تصریح کرد: در این زمینه از مســــؤوالن گالیه داریم 
چراکه باید شیوه نامه های الزم را برای مدیریت دسترسی 

کودکان و نوجوانان به فضای مجازی رعایت کنند.
امام جمعه همدان خطاب به مســــؤوالن دولتی بیان 
کرد: شما از بیت المال حقوق می گیرید و به اسم اسالم 
مدیریت می کنید، دولت اســــالمی موظف اســــت که 
تدابیر الزم برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان و 
نوجوانان را بیندیشد و به دغدغه های مردم پاسخ گوید.

وی ادامه داد: سخن از تعطیلی فضای مجازی نیست 
چراکه به این موضوع اعتقادی نداریم اما نباید این فضا 
را رها کرد، در صورتی که امروز فضای مجازی رها شــــده و 
بستری برای تربیت کودکان و نوجوانان توسط دشمن 

شده است.
به نقل از فارس، آیت ا... شعبانی با بیان اینکه خانواده ها 
بــــه خاطر این اتفــــاق واقعا نگران هســــتند تأکید کرد: 
امیدواریــــم مســــؤوالن دغدغه های مردم را بشــــنوند 

هرچند فعال هیچ توجه جدی در این حوزه وجود ندارد.

4  
حه 

صف قوامی مسؤول بسیج رسانه 
استان همدان شد

صفحه  ۲

صفحه  4

صفحه  ۲

رئیس کل دادگستری استان همدان:

مصالحه ۸00 پرونده 
در کمیته های معتذرین

مصالحه  از  همدان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
800 پرونده در کمیتــــه معتذرین به عنوان 

طرحی نوین در دســــتگاه قضایی همدان 
داد. خبر 

 محمدرضا عدالتخواه صبح پنجشــــنبه در 
جمع رؤسای کالنتری های فرماندهی 

کرد:  اظهار  همــــدان  انتظامی 
نوین  طرح  معتذرین،  کمیته 

دســــتگاه قضایــــی همدان 
و  صلح  ایجــــاد  رویکــــرد  بــــا 

سازش در جامعه است.

رئیس سازمان فناوری اطالعات شهرداری خبر داد:

راه اندازی شیوه نامه امنیتی 
اس اس ال بر روی سامانه های 

شهرداری همدان
رئیس ســــازمان فناوری اطالعات شهرداری 
همدان گفت: شــــیوه نامه امنیتی اس اس 

ال بر روی ســــامانه های شــــهرداری همدان 
راه انــــدازی شــــد. ســــیامک ســــلیمی 

بیــــان کرد: با توجه به گســــترده 
خدمات  از  اســــتفاده  شــــدن 

الکترونیک در ســــازمان ها و 
استفاده از شبکه   ...

افتتاحیه نخستین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در همدان 

رونمایی از ماکت سردیس مشاهیر سده قبل همدان
ثار خود را برای ساخت فاز  1 پارک مشاهیر در همدان ماندگار می کنند صفحه  ۲شهردار همدان: هنرمندان کشوری آ

هشدار فرونشست زمین 
در اسدآباد و مالیر

روزنامه هگمتانه

و  فرهنـگ  تعالـی  در  حضرتعالـی  ارزشـمند  مسـاعی  از  بدینوسـیله 
رسـانه طـی تصـدی ریاسـت بسـیج رسـانه اسـتان همـدان کمـال تشـکر 

داریـم. را 
دارالمجاهدیـن  مـردم  بـه  رسـانی  خدمـت  جدیـد  سـنگر  در  اهلل  انشـاء 

باشـید. موفـق  همـدان 

پاسدار سرهنگ  جناب 

محرمی عباس 

تبریک و تهنیت

معاون محترم اجتماعی 
سپاه انصارالحسین استان همدان

انتقاد امام جمعه همدان از مسؤوالن به دلیل بی نظارتی ها بر بازار و فضای مجازی

باید از مردم به خاطر مشکالت عذرخواهی کنیم
نظارت در بازار همدان به اندازه کافی انجام نمی شود و گاهی نظارتی وجود ندارد
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استان۲

تقدیر امام جمعه همدان 
از روحانیان پیشکسوت استان

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: نماینده ولــــی فقیه در 
استان از روحانیان پیشکسوت همدان تقدیر کرد.

به گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی در 
کید  مراســــم تقدیر از روحانیان پیشکسوت همدان با تأ
بــــر اهمیت نقــــش علما و بــــزرگان در حفظ دیــــن، اظهار 
کــــرد: در دوران امــــام هــــادی)ع( و امام عســــکری)ع( که 
نزدیک دوران غیبت بود، در احادیث بســــیاری به نقش 
کید  و اهمیــــت علما و فقها در جامعه بــــرای حفظ دین تأ

شده است.
وی با اشاره به روایتی از امام هادی)ع( و تمجید حضرات 
معصومیــــن)ع( از علما، افــــزود: اگر در جامعــــه و دوران 
غیبت علمای دینی نبودند، هیچ خبری از دین خدا باقی 

نمی ماند.
امام جمعه همــــدان با بیان اینکه علمــــای دین همانند 
نــــور و تابلــــو بــــرای افــــراد در راه مانده انــــد، گفــــت: امام 

هــــادی)ع( از علمایــــی که بــــرای نجــــات جامعــــه از گزند 
نقشــــه های شــــیطان برنامه ریزی می کنند و در برابر فرق 
و مذاهبی که به ارکان تشــــیع حمله می کنند، ایستادگی 

می کنند، به صورت ویژه تقدیر کرده است.
وی با تقدیر از روحانیان حاضر در جلســــه، مطرح کرد: اگر 
این زحمات شما و دیگر علما و روحانیون در امر تبلیغ و 
فعالیت و ســــفر از روستایی به روستای دیگر نبود، امروز 

این حدیث حضرت محقق می شد.
کید بر اینکه  نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان بــــا تأ
زحمات حوزه هــــای علمیه، مراجــــع و روحانیان باعث بقا 
دین الهی شــــده اســــت، گفت: شــــما بزرگان با حضور و 
فعالیت خود توانستید در برابر تهاجم شیطان بر قلوب 

انسان ها مقابله کنید و مانع از نفوذ آن شوید.
به نقل از تســــنیم، وی بیان کرد: فعالیت علما در دوران 

غیبت دارای فضیلت باالیی در نزد خداوند است.

افتتاحیه نخستین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در همدان 

رونمایی از ماکت سردیس مشاهیر سده قبل همدان
ثار خود را برای ساخت فاز  1 پارک مشاهیر در همدان ماندگار می کنند شهردار همدان: هنرمندان کشوری آ

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: عصر چهارشــــنبه در آیین 
افتتاحیه ســــمپوزیوم مجسمه ســــازی از ماکت  سردیس 

مشاهیر همدان رونمایی شد.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، شــــهردار همــــدان عصر 
چهارشــــنبه در مراســــم رونمایی از ماکت های ســــردیس 
مشاهیر استان گفت: همدان به عنوان شهری که دارای 
تاریخ و تمدنی کهن است مفاخر و علمای زیادی را در خود 
پرورش داده اســــت که مایه افتخار ایران و جهان اســــالم 

هستند.
عباس صوفی افزود: برنامه ریزی احداث بوستان مشاهیر 
با توجه به کثــــرت تعداد مفاخر و مشــــاهیر در طول چهار 
ســــال و با دقت زیادی انجام گرفت کــــه در همین زمینه از 
صاحب نظران و ارگان های مرتبط از جمله فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سازمان اسناد، استانداری و اساتید دانشگاهی، 

در چندین جلسه تخصصی اعالم نظر صورت گرفت.
وی ادامــــه داد: از بیــــن اســــامی مشــــاهیر شــــهر همدان 
بــــر اســــاس دوره زمانــــی قبــــل از اســــالم و بعد از اســــالم 
تــــا ســــال1300، بنا بــــر بیشــــترین امتیــــازی که اســــاتید و 
صاحبنظــــران اعــــالم کردنــــد 23 نفر انتخــــاب و در نهایت 
اســــامی بــــه تأییــــد کمیســــیون فرهنگی شــــورای شــــهر 
نیــــز رســــید، ولی با توجــــه به اینکــــه از این افــــراد تصویر و 
مســــتنداتی در دســــت نبوده فرآیند تصویرســــازی چهره 

مشاهیر با نظر اساتید انجام شد.
صوفی اضافه کــــرد: در حال حاضر با اتمــــام مرحله اول در 
ســــازمان ســــیما، منظر و فضای ســــبز شــــهری شهرداری 
اولین ســــمپوزیوم مجسمه سازی مشاهیر و مفاخر کهن 

شهر همدان برگزار شد.
شــــهردار همدان گفت: این ســــمپوزیوم با هــــدف ایجاد 
زمینه مشــــارکت فعــــال هنرمندان مجســــمه ســــاز و به 
منظــــور تجلیل از مقام مفاخر فرهنگی و هنری این شــــهر 

برگزار می شود.
شــــهردار همــــدان اضافه کــــرد: این ســــمپوزیوم مختص 
طراحی و ســــاخت ســــردیس و نیم تنه بوده و بــــا توجه به 
شرایط اضطراری و بحرانی کشور به دلیل همه گیری کرونا 
و حفظ ســــالمت هنرمندان از مخاطــــرات پیش رو، اجرای 
آثــــار در یک فضــــای جمعی بــــرای گردهمایــــی هنرمندان 
مجسمه ساز محقق نشد و هنرمندان در کارگاه های خود 

به اجرای آثار خود خواهند پرداخت.
رئیس بسیج اقشار سپاه انصارالحسین)ع( نیز ادامه داد: 
شــــهرداری همدان کارهای فاخری در شهر همدان انجام 

داده است.
ســــرهنگ پاســــدار امیری افزود: گرامیداشــــت یاد بزرگان 
از وظایــــف همه ماســــت که در بــــاغ موزه دفــــاع مقدس 
دیوارنگاره زیبایی از شــــهدای مدافع حرم کشور رونمایی 

شد که باعث افتخار استان است.
رئیس کمیسیون مطالعات و پژوهش های شورای شهر 

همدان نیز گفت: با معرفی بزرگان جایگاه شــــهر خود را به 
همه جهان معرفی کنیم.

رضوان سلماسی ادامه داد: پارک مشاهیر در کمیسیون 
فرهنگی شــــورای پنجــــم معرفی شــــد و برای رســــیدن به 
جایگاه امروز شهرداری همدان بسیار تالش کرده و اجرای 

سمپوزیوم در کشور فاخر و شاخص است.
وی همچنین ادامه داد: این کار آغاز راهی باشد که بزرگان 
همدان در گذشــــته را به جهان معرفی کند و شهرداری با 

تدابیر ویژه بزرگان معاصر را در این راستا معرفی کند.
شــــورای  اجتماعــــی  فرهنگــــی  کمیســــیون  رئیــــس 
شــــهر همــــدان نیز خاطرنشــــان کــــرد: مــــا می توانیم به 
آنها را  دانشــــجویان مشــــاهیر را معرفی کرده و هویــــت 

بسازیم. مستحکم تر  هرچه 
اکبر کاووســــی امید همچنین افزود: بهترین و بزرگ ترین 
ره آورد کــــه شــــهرداری همــــدان پدیــــد آورده معرفی آنچه 

داشته ایم به کل جهان و توسعه گردشگری است.

راه اندازی شبکه مراکز نیکوکاری محلی و سامانه جامع نیکوکاری همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: شبکه مراکز نیکوکاری محلی 
و سامانه جامع نیکوکاری استان همدان رونمایی شد که 
در حال حاضر 170 مرکز نیکوکاری محلی در اســــتان ایجاد 

شده است.
به گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، رئیس کمیتــــه امداد امام 
خمینی)ره( ظهر پنجشنبه در مراســــم رونمایی از سامانه 
جامع نیکوکاری و شــــبکه مراکز نیکوکاری محلی اســــتان 
همدان، با اشاره به سالروز تشکیل کمیته امداد امام)ره( 
در 14 اسفند ســــال 57، عنوان کرد: خاســــتگاه این نهاد 
رســــیدگی به وضعیــــت نیازمنــــدان با رعایــــت تکریم آنها 

است.
مرتضی بختیاری با تأکید بــــر اینکه هیچ کس در این نهاد 
حق ذره ای منت گذاری بر افراد را ندارد، تصریح کرد: کمیته 
امــــداد امام)ره( در کنار خیریه ها قــــرار دارد؛ چراکه خیریه ها 

برکت کشور هستند.
وی با تأکید بــــر اینکه کمیته امــــداد امام)ره( بــــا خیریه ها 
هم افزایی می کند، عنوان کرد: استان همدان در استفاده 
از ســــامانه جامع نیکوکاری به عنوان آزمونه انتخاب شده 

است که سپس در کشور اجرا می شود.
این مسؤول با بیان اینکه در این سامانه خیریه با رعایت 
تکریــــم مددجوی خــــود را انتخاب می کند، عنــــوان کرد: از 
ابتدای راه اندازی شــــبکه مراکز نیکوکاری محلی در استان 
همــــدان در طی 10 ماه 31 میلیــــارد تومان کمک جمع آوری 

شده است.
بختیاری مجموع کمک های مردمی در ســــال گذشــــته در 
اســــتان همدان را 79 میلیــــارد و 218 میلیون تومان اعالم 
کرد و افزود: این در حالی است که امسال علیرغم شرایط 
اقتصادی، میــــزان کمک ها به 112 میلیــــارد و 108 میلیون 

تومان در استان رسیده است که عدد باالیی است.
وی سهم اشتغال کمیته امداد امام)ره( استان همدان را 
5 هزار و 834 نفر اعالم کرد و گفت: این در حالی است که 
تاکنون 8 هزار و 369 اشــــتغال زایی در استان ایجاد شده 

است.
بختیاری تصریح کرد: 3 هزار و 716 یتیم در استان همدان 

وجود دارد که 42 هزار حامی دارند.

شــــاهرخی: 3 هــــزار واحــــد مســــکن محرومــــان در  �
استان ساخته می شود

اســــتاندار همــــدان نیز به نقش برجســــته کمیتــــه امداد 
امام)ره( در ایجاد مسکن و اشتغال اشاره کرد و با اشاره به 
کمک های مؤمنانه که این نهاد انجام داده اســــت، اظهار 
کرد: 3 هزار واحد مســــکن محرومان در اســــتان ســــاخته 
می شود که تاکنون دو هزار و 812 واحد تعیین شده است 

و عملیات اجرایی 1500 واحد شروع شده است.
سید ســــعید شــــاهرخی با اشــــاره به اجرای 8 هزار میلیارد 
تومان پروژه در اســــتان همدان در راستای جهش تولید، 
عنوان کرد:  نگاه ویژه ای به محرومان صورت گرفته است.

ترکمانــــه: مراکز نیکــــوکاری محلی الزمــــه مدیریت  �
چالش های امور خیریه

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( اســــتان همدان نیز با 
بیــــان اینکه در حوزه امور خیریه بــــا چالش هایی همچون 
نداشــــتن بانــــک اطالعاتی نیازمنــــدان، نبود چشــــم انداز 
در حــــوزه خیر و احســــان، توجه نکردن به توانمندســــازی 
خانواده هــــای نیازمنــــد، عــــدم هماهنگی بیــــن نهادهای 
خیریــــه ای اســــتان، همپوشــــانی خدمات حمایتــــی، نبود 
کمیتــــه  در  ضعــــف  جامعــــه،  در  اعتمادســــازی  تدابیــــر 
ســــاماندهی و تقویــــت نهادهــــای مردمــــی، کم توجهی به 
کرامت نیازمندان و... روبه رو هســــتیم، عنــــوان کرد: برای 

مدیریت این چالش هــــا باید مراکز نیکوکاری محلی ایجاد 
شود که اکنون 170 مرکز نیکوکاری محلی در استان ایجاد 

شده است.
پیمان ترکمانه اظهار کرد: 90 درصد این مراکز در مســــاجد 
و ســــپس در پایگاه بســــیج و دفاتر کمیته امداد امام)ره( 
تشــــکیل شده است و حســــاب بانکی مراکز افتتاح شده 
است. وی با اشاره به شکل گیری سامانه جامع نیکوکاری 
بــــه صورت وســــیع و هوشــــمند، گفــــت: این ســــامانه هر 
داده ای را پــــردازش و تحلیــــل می کنــــد و امــــکان ذخیــــره 

اطالعات خیران را دارد.
ترکمانــــه تصریح کــــرد: این ســــامانه بــــه بانــــک اطالعاتی 
نیازمندان دسترسی دارد و ویژگی جستجوی نیازمندان را 

بر اساس کد ملی دارد.
این مســــؤول با اشــــاره به اینکه این ســــامانه آزادی عمل 
مراکــــز خیریــــه را تأمیــــن می کند، عنــــوان کــــرد: پنل های 

مدیریتی برای تحلیل داده ها طراحی شده است.
ترکمانــــه تصریح کــــرد: مختصــــات جغرافیایــــی، نمایش 
موقعیــــت مکانی مراکز نیکــــوکاری و خیریه ها، هم افزایی، 
بارگــــذاری و نمایش حجــــم نیازهای مددجویــــان محلی با 
هدف تأمین اتوماســــیون مالی و تمام فعالیت های مالی 

در خیریه ثبت می شود.

برگزاری 
یادواره شهید سعید قهاری

سردار ظفری: جایگاه بلند شهید قهاری 
میان برادران اهل سنت

هگمتانه، گروه خبر همدان: یادواره شــــهید سعید 
قهاری برگزار شد.

به گزارش هگمتانه، ســــردار مهدی ظفری بعدازظهر 
پنجشــــنبه در یادواره بزرگداشــــت شــــهید ســــعید 
قهاری با بیان اینکه این شهید عالیقدر تفاوت های 
بسیاری با انســــان های معمولی داشت اظهار کرد: 
او هم انســــان متفاوتی بود و هم افراد متفاوت را به 
خوبی تشخیص می داد به طوری که قبل از شهادت 
با شــــهادت زندگی می کــــرد و مزین بــــه ویژگی های 

شهدا بود.
وی بــــا بیان اینکه شــــهید ســــعید قهاری، شــــهید 
مهاجر بــــود افزود: او هرگــــز آســــایش و آرامش را بر 
خود روا نداشــــت و به طور مداوم بــــه همراه خانواده 
در حــــال جابجایی از یک نقطه به نقطــــه دیگر بود تا 

بتواند مأموریت های محوله را به خوبی انجام دهد.
مدیرکل حفظ آثار و نشــــر ارزش هــــای دفاع مقدس 
استان همدان با تأکید بر اینکه 16 سال از پرواز شهید 
قهاری می گذرد به حضور ایشــــان در مناطق مختلف 
کشــــور در راســــتای دفاع از وطن اشــــاره کرد و گفت: 
وقتی میان برادران اهل ســــنت نامی از این شــــهید 
می بریم به بزرگی از ایشــــان یاد می کنند، ارادت آنها به 
این شهید واالمقام به اندازه ای است که فرزندانشان 

را با شیوه مدیریت این شهید تربیت می کنند.
وی با بیان اینکه افرادی چون شهید کاظمی، شهید 
بروجردی و شــــهید قهاری از موفق ترین فرماندهان 
در این مناطق بودند گفت: شــــهید ســــعید قهاری 
از نخســــتین پاســــداران انقالب اســــالمی و از بنیان 
گذاران سپاه همدان، ســــپاه نهاوند، قرارگاه نجف و 
لشکر 31 عاشورا بود، او همیشه برای گام برداشتن 
در راه خــــدا پیش قدم بود و از هیــــچ چیز و فردی جز 

خدا ترسی به دل راه نمی داد.
ســــردار ظفــــری خاطرنشــــان کــــرد: شــــهید قهــــاری 
ارادت خاصی به شــــهید محســــن امیدی داشــــت، 
افرادی چون شــــهید کاظمی نظر او را ســــخن پایانی 
می دانســــتند و در جلســــات متعددی که در قرارگاه 
نجف برگزار می شــــد، برای اندیشه و نظر وی جایگاه 

خاصی قائل بودند.

: معاون خدمات شهری شهردار

هفته پاک سازی معابر 
طرحی برای استقبال از نوروز

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون خدمات شهری 
شــــهردار همدان با اشــــاره به طرح هفته پاک سازی 
معابر شــــهر بیان کرد: مدیریت شهری تصمیم دارد 
همانند ســــال های گذشته برای ترغیب شهروندان 
شــــهروندی  مشــــارکت  افزایــــش  و  شــــهر  اداره  در 

نسبت به اجرای این طرح اقدام کند.
به گــــزارش هگمتانه، وحید علی ضمیــــر افزود: طرح 
هفتــــه پــــاک ســــازی از 16 تا 21 اســــفند مــــاه با هدف 
رســــیدگی ویژه بــــه وضعیت نظافت شــــهر همدان 

جهت استقبال از بهار اجرا می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه ضدعفونی کردن تأسیســــات و 
مبلمان شــــهری همچنــــان ادامــــه دارد، اضافه کرد: 
فعالیت هــــای مختلفــــی از قبیــــل نظافــــت، رفت و 
 ، روب خیابان ها، شستشــــوی معابر محالت شــــهر
جمع آوری زباله ها و خاک و نخاله های رها شــــده، رفع 
نواقص، جلوگیری از ســــد معابر عمومی، جمع آوری 
سرشــــاخه ها با همکاری نیرو های خدمات شهری و 
برنامه ریزی منســــجم و تمامی امکانات و تجهیزات 
در نظر گرفته شــــده برای این موضوع، در دستور کار 

قرار گرفته است.
معاون شــــهردار همدان اظهار کرد: بــــا اجرای کامل 
این طرح حداکثر پاک سازی و مطلوبیت در محالت 

و مناطق مختلف همدان ایجاد می شود.
علــــی ضمیر اضافه کرد: شــــهرداری همــــدان در این 
طرح با 400 دســــتگاه انواع ماشین آالت و حدود ٢٠٠٠ 
نفر نیــــروی خدماتی و نظارتی در ایــــن روز های پایان 
سال، پاک سازی، تنظیف، ضدعفونی معابر شهری، 
، پاک ســــازی و شستشوی  الی روبی جوی های روباز
مخازن زبالــــه، رنگ آمیــــزی نرده هــــا و... را روزانه و به 
شــــکل مســــتمر در قالب طرح هفته پاک سازی در 

محالت مختلف شهر انجام می دهد.
معاون خدمات شــــهری با بیان این کــــه این برنامه 
با هدف جلب مشــــارکت های مردمی و آشنا شدن 
شهروندان با خدمات حوزه های مختلف شهرداری 
برگزار می شود، یادآور شد: پویش »من یک پاکبانم« 
نیز در جهت قدردانی از زحمات این قشــــر از جامعه 
انجام می شــــود. به نقــــل از روابــــط عمومی معاونت 
خدمات شهری شــــهرداری همدان، وی خاطرنشان 
کرد: در این طرح همراهی و مشــــارکت شــــهروندان 
بســــیار ضروری اســــت و آنان می توانند مشــــکالت 
و درخواســــت های خود را در حوزه خدمات شــــهری 
با ســــامانه 137 در میــــان بگذارند تا در اســــرع وقت 

پیگیری و در جهت رفع آن اقدام شود.

خبــــــر

تحویل ۸0 واحد مسکونی به مددجویان و ایتام همدان
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(: 1000 واحد مسکونی دیگر به سهمیه همدان اضافه شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: در سالروز تأسیس کمیته 
امــــداد امام خمینــــی)ره( آیین بهره بــــرداری از 80 واحد 
مســــکونی مددجویی با حضور ســــیدمرتضی بختیاری 

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــــه، مرتضی بختیاری رئیس 
کمیتــــه امداد امام خمینی)ره( عصر پنجشــــنبه در این 
آیین گفت: 80 واحد مســــکونی به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام)ره( با اولویت خانوارهای 3 نفر به باال 

و ایتام واگذار شده است.
وی گفت: در ســــال جــــاری 43 هزار واحد مســــکونی یا 
به بهره برداری رســــیده و یا در چند هفتــــه آینده آماده 
بهره بــــرداری خواهد شــــد کــــه 22 هزار واحــــد با کمک 
دولت یعنی تسهیالت بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
نقدینگــــی ســــازمان برنامــــه و بودجــــه، کمیتــــه امداد 

امام)ره( و کمک های خیران بوده است.

در  بــــرداری  بهــــره  آمــــاده  پروژه هــــای  بــــه  بختیــــاری 
اســــتان های دیگر نیز اشاره کرد و گفت: حدود 5 هزار 
واحد مسکونی در سیســــتان و بلوچستان، خراسان 
آماده بهــــره برداری  آینده  جنوبی و کرمــــان در هفتــــه 

خواهد شد.
رئیس کمیتــــه امداد امــــام خمینی)ره( افــــزود: تفاهم 
نامه 2 هزار واحد مســــکونی برای نیازمندان با اولویت 
مددجویان کمیته امداد امام)ره( و بهزیســــتی با حضور 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
 به علت عملکرد خوب استانداری 

ً
مبادله شد که اخیرا

و ســــازمان برنامــــه و بودجــــه و بنیاد مســــکن انقالب 
اسالمی اســــتان همدان این تفاهم نامه تکمیل و هزار 
واحد دیگر نیز به سهمیه اســــتان همدان افزوده شد 
و امیدواریم تا خرداد یا حداکثر تیرماه ســــال آینده این 

واحدها آماده تحویل شود.

هشدار فرونشست زمین در اسدآباد و مالیر

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: در شــــورای برنامه ریزی 
و توســــعه اســــتان همدان بــــه فرونشســــت زمین در 
شهرســــتان اســــدآباد به میزان ســــاالنه 24 سانتی متر 
و فرونشســــت زمیــــن در مالیــــر بــــه میزان ســــاالنه 7 

سانتی متر به عنوان یک اخطار اشاره شد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، اســــتاندار همدان صبح 
پنجشــــنبه در شــــورای برنامه ریزی و توســــعه اســــتان 
همدان، اظهار کرد: شــــرایط اســــتان همــــدان در حوزه 
اعتبارات هزینه ای در بین اســــتان های کشور مطلوب 
است و کار ارزشمندی در مورد نقشه های فرونشست 

در اسدآباد و مالیر انجام شده است.
سید سعید شاهرخی ادامه داد: در دشت کبودراهنگ 
دیگر شاهد فرونشســــت نیستیم، چراکه پساب شهر 
همدان به نیروگاه منتقل شد و 25 چاه در آن مسدود 

و از برداشت آب زیرزمینی جلوگیری شد.
اســــتاندار با اشــــاره به اینکــــه 4 هــــزار و 500 حلقه چاه 
غیرمجاز در اســــتان مسدود شده اســــت، عنوان کرد: 
برداشــــت بی رویه از آب های زیرزمینی موضوعی است 

که باید با آن مقابله کرد.
استاندار همدان با اعالم این مطلب که در حوزه وزارت 
نیرو در استان انقالب بزرگی رخ داده است، عنوان کرد: 
هر دو ســــال یک بار یک ســــد در اســــتان افتتاح شده 

است.
وی با اشــــاره به بررسی 100 شاخص در اســــتان، با بیان 
اینکه یک هــــزار میلیارد تومــــان پروژه برق در اســــتان 
اجرا می شود، عنوان کرد: اگر امروز به دنبال طرح جامع 
شهری هستیم برای این است که نمی خواهیم چشم 

بسته حرکت کنیم.

رفیعی میرزا: اثرات مخرب فرونشســــت زمین در  �
اسدآباد و مالیر

در ادامه نیز رئیس اداره کل نقشه برداری منطقه غرب 
کشــــور با بیان اینکه چندی اســــت در کشــــور مسأله 
فرونشســــت به وجــــود آمده اســــت، تصریح کــــرد: در 
اســــتان همدان نیز در شهرستان اسدآباد و مالیر این 

مهم مطرح است که اثرات مخربی را هم دارد.
احمد رفیعی میرزا توضیح داد: در شهرســــتان اسدآباد 
فرونشست زمین مساحتی به اندازه 1200 کیلومترمربع 
را پوشش می دهد که ســــاالنه 24 سانتی متر از دشت 
اسدآباد به سمت کنگاور و روستای جنت  آباد در حال 

فرونشست است که اخطاری برای این منطقه است و 
چاره ای برای آن باید اندیشید.

رفیعی میرزا با اشاره به اینکه یکی از دالیل فرونشست 
زمین برداشــــت بی رویه آب اســــت که اطراف روستای 
جنت آباد به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، عنوان 
کرد: این یک مشاهده عادی نیست و حاصل 27 رادار 

است.
رفیعی میرزا با اشــــاره به اینکه نرخ فرونشســــت زمین 
در مالیــــر در ســــال 7 ســــانتی متر اســــت، تصریح کرد: 
آورزمان،  این فرونشســــت 10 روســــتای مالیر از جمله 

کلیل آباد و دوریجان را شامل می شود.
وی با بیان اینکه فرونشست زمین در مالیر جمیعت 
4 هــــزار و 400 نفــــر را شــــامل می شــــود، عنــــوان کــــرد: 
نشست ها را می توان در چاه های آب مشاهده کرد که 

اخطاری برای آن منطقه است.
این مســــؤول اظهار کرد: از ســــال 98 تا نیمه سال 99، 
بیشــــترین نرخ نشســــت در اسدآباد 24 ســــانتی متر و 
در مالیر 7 سانتی متر اســــت که باید این مشکل حل 
شود و شناســــایی محدوده ها و پایش فرونشست  ما 
را مطلع می کند که ممکن است تبدیل به بحران شود.
آبخیزداری،  رفیعی میــــرزا تأکید کرد: انجــــام مطالعــــات 
تغذیــــه مصنوعــــی زمین، جلوگیــــری از افــــت آب های 

زیرزمینی می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
اســــکندر صیدایــــی،  رئیس ســــازمان برنامــــه و بودجه 
استان همدان نیز در این جلســــه با بیان اینکه حدود 
60 پروژه اقتصاد مقاومتی ســــال آینده در اســــتان اجرا 
می شــــود، گفت: در کمیته علمی و فنــــاوری 38 پروژه 
به دبیرخانه رسید که با جلســــات کارشناسی 18 پروژه 

شاخص انتخاب شد.
وی تصریح کرد: در حوزه عمران نیز از 76 پروژه، 38 پروژه 

با اعتبار 2 هزار و 700 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
ظاهــــر پورمجاهد، معــــاون هماهنگی امــــور اقتصادی 
و توســــعه منابــــع اســــتاندار همدان نیــــز در خصوص 
پروژه هــــای اقتصــــاد مقاومتی در ســــال 1400 گفت: در 
مجموع 34 پروژه که در حوزه اقتصادی اســــتان اثرگذار 
است و در 6 ماه اول سال آینده به بهره برداری می رسد، 
انتخاب شــــده اســــت کــــه شــــامل 11 پــــروژه صنعت و 
معــــدن، جهاد کشــــاورزی 7 پروژه، میــــراث فرهنگی 8 
پروژه و شــــرکت شــــهرک های صنعتی 5 پروژه و فنی و 

حرفه ای 3 پروژه است.

رئیس سازمان فناوری اطالعات شهرداری خبر داد:
راه اندازی شیوه نامه امنیتی اس اس ال بر روی 

سامانه های شهرداری همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان فناوری اطالعات شهرداری 
همــــدان گفــــت: شــــیوه نامه امنیتــــی اس اس ال بر روی ســــامانه های 

شهرداری همدان راه اندازی شد.
به گزارش هگمتانه، ســــیامک ســــلیمی بیــــان کرد: با توجه به گســــترده 
شدن استفاده از خدمات الکترونیک در سازمان ها و استفاده از شبکه  

اینترنت بــــرای مبادله اطالعات، نیاز اســــت تــــا تمهیداتی بــــرای امنیت 
داده های مبادله شــــده در اینترنت صورت پذیرد. برای تأمین محرمانگی 
و جامعیت داده های مبادله شده می توان از شیوه نامه های استانداردی 

که بدین منظور طراحی شده استفاده کرد.
وی با بیــــان اینکه در حال حاضر مهم ترین شــــیوه نامه رمزنگاری که در 
اینترنت برای رمزنگاری داده های الیــــه کاربرد و تأمین امنیت ارتباطات 
SSL/( اســــتفاده می شــــود، گفت: شــــیوه نامه اس اس ال/ تی ال اس
TLS( اســــت که در وب با نــــام اچ.تی.تی.پــــی.اس ) HTTPS( نیز نامیده 

می شود.

که  الزامــــات امنیتی  از  کــــرد: به همیــــن منظور یکــــی  ســــلیمی بیان 
ارتباطات شــــهرداری  کار ســــازمان فناوری اطالعــــات و  در دســــتور 
که  از شــــیوه نامه اس اس ال بود  گرفــــت، اســــتفاده  همــــدان قرار 
بر اســــاس این شــــیوه نامه کــــه دارای رمزنــــگاری نامتقارن اســــت، 
شــــکل  داده ها  انتقال  و  کاربران  ود  ور زمــــان  در  پایدارتری  امنیــــت 
می گیــــرد و امــــن کردن ارتباطــــات کاربــــران، شناســــایی وبگاه های 
نوین  اســــتفاده های  جمله  از  کاربران  هویت  کــــردن  مخفی  و  معتبر 

است. شیوه نامه  این 
رئیس سازمان فناوری اطالعات شــــهرداری همدان بیان کرد: به عبارتی 

، گواهینامه های دیجیتال یک ارتباط امن را بر مبنای شیوه نامه اس  دیگر
اس ال تضمین می کننــــد و این کار را اواًل از طریق رمزنگاری بســــته های 
 از طریق تأیید هویت وبگاه و یا سرویس نرم افزاری دارای 

ً
اطالعاتی و ثانیا

گواهینامه انجام می دهند.
به گــــزارش روابط عمومی ســــازمان فاوای شــــهرداری همدان، ســــلیمی 
گفت: در مرحلــــه اول، با توجه به اهمیت موضوع ابتــــدا پیکر بندی این 
شیوه نامه در ســــامانه کارتابل اداری شــــهرداری و صدور فیش کارکنان 
عملیاتی شد و در مرحله بعدی بر روی سایر سامانه های مهم و حساس 

راه اندازی خواهد شد.
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3 شهرستان

تش نشانان همدان نجات مرد میانسال ازچاه با تالش 10 ساعته آ
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مرد میانسال که درحال حفر 
چاه به علــــت ریزش دیــــواره زیرحجم زیــــادی از آوارگرفتار 
شــــده بود پس از ده ساعت تالش خستگی ناپذیر آتش 

نشانان همدان نجات یافت.
به گــــزارش هگمتانه و بــــه نقل از روابط عمومی ســــازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــــهرداری همدان ساعت 
17 و10 دقیقه چهارشــــنبه 13 اسفند ســــامانه 125 همدان 
خبــــری مبنی بر ریزش چاه در حال حفاری و گرفتار شــــدن 

یک مرد میانسال درون آن دریافت کرد.
با دریافــــت این گــــزارش بالفاصله گــــروه ویــــژه عملیاتی 
از  نجــــات  و  امــــداد  تخصصــــی  گــــروه  دو  و  ارم  ایســــتگاه 
ایستگاه های مرکز و رسالت به نشانی اعالم شده در بلوار 
کوالب اعزام شــــدند که در کمترین زمان ممکن)4 دقیقه 

پس از اعالم( به محل حادثه رسیدند.
آتش نشــــانان پس از حضــــور در محل و بررســــی صحنه 
مشــــاهده کردند که یک مقنی حدود 40 ساله که در حال 
حفر چاه داخل یک باغ بوده است به علت ریزش ناگهانی 
دیواره زیر حجم زیادی از خاک و سنگ مدفون شده و تنها 

قسمتی از سرو گردن او از زیر آوار بیرون است.
با مشــــاهده وضعیت موجود آتش نشــــانان بالفاصله با 
تمام توان و ظرفیت موجــــود عملیات نجات را آغاز کردند 
و در مرحله نخست جهت جلوگیری از بروز هرگونه حادثه 
ثانویه اقدام به ایمن ســــازی محدوده عملیاتی وهمچنین 

تثبیت وضعیت مصدوم نمودند.
شــــرایط ویژه محــــل حادثه از جملــــه وضعیــــت قرارگیری 
مجــــدد  ریــــزش  احتمــــال  و  زمیــــن  سســــتی  مصــــدوم، 
دیواره های چاه شــــرایط دشــــواری را بــــرای فعالیت آتش 
نشــــانان ایجاد کرده بــــود و تغییرات ناگهانی در شــــرایط 
صحنه حادثه باعث شــــده بود که هر بــــار راهبرد عملیاتی 

جدیدی در دستور کار قرار بگیرد.
با وجــــود دشــــواری و حساســــیت باالی عملیــــات آتش 
نشــــانان که تمام تجهیــــزات و امکانات عملیاتــــی را برای 
نجات جــــان فرد گرفتار در چاه بــــه کار گرفته بودند پس از 
حدود ده ساعت تالش مستمر و خستگی ناپذیر موفق 
شــــدند وی را به ســــالمت نجــــات داده و به خــــارج از چاه 

منتقل کنند.

در این عملیات حســــاس و نفس گیر 15 آتش نشــــان از 
جمله ســــید صادق پورسینا سرپرست سازمان، معاونت 
عملیات، مدیر مناطق و فرمانده ایســــتگاه مرکزی حضور 
، مهندس  داشــــتند. همچنین مهندس صوفی شــــهردار
طالبی مدیر کل بحران اســــتانداری و جمعی از مسؤولین 
سازمان امداد و نجات هالل احمر همدان نیز با حضور در 
صحنه حادثه از نزدیک روند اجرای عملیات را مورد بررسی 

قرار دادند.

تولید بیش از 14 گونه نهال در نهالستان قدس مالیر
اداره  سرپرســــت  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
آبخیــــزداری مالیر گفت: در حال  منابع طبیعی و 
گونه هــــای موجود در نهالســــتان قدس  حاضر 
، زبان گنجشک، داغداغان، شن،  شــــامل صنوبر
کاتالپا، بادامک، زرشــــک، ســــماق، بلــــوط، بادام 
شــــیرین، آیــــالن، ســــنجد، ســــروخمره ای و توت 
اســــت و یک میلیون اصله نهال طی هفته منابع 
طبیعــــی از این نهالســــتان در سراســــر اســــتان 

همدان توزیع خواهد شد.
گزارش هگمتانــــه، جواد زنگنه به مناســــبت  به 
فرارســــیدن هفته منابع طبیعی با اشــــاره به آغاز 
هفتــــه منابــــع طبیعی از 15 اســــفندماه با شــــعار 
»همه با هم جهاد، برای حفاظت از منابع طبیعی« 

اظهار کرد: مراســــم درختکاری در خانه های هالل احمر روز 
پنجشــــنبه 14 اســــفندماه با حضور جمعیــــت هالل احمر 

شهرستان برگزار شد.
وی برگزاری جشــــن ملی درختکاری در بــــام مالیر را برنامه 
نخســــتین روز از هفته منابــــع طبیعی برشــــمرد و تصریح 
کرد: نخســــتین روز از هفته منابع طبیعی با عنوان »منابع 
طبیعی، درختکاری و توســــعه پوشش گیاهی« نامگذاری 
شــــده و به همین مناسبت پس از جشن ملی درختکاری 
، با شــــرکت در نمازجمعه و ســــخنرانی، نهال و  در بام مالیر

بروشور بین نمازگزاران توزیع شد.
وی به دومین روز از هفته منابــــع طبیعی با عنوان »منابع 
طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری« اشاره و خاطرنشان کرد: 
برگزاری جلسه با رئیس دانشــــگاه مالیر و برگزاری مراسم 
از برنامه هــــای پیش بینی  درختکاری در محل دانشــــگاه 
شده در این روز اســــت همچنین پیاده روی با مشارکت 
بســــیج و کاشــــت نهال در یادمــــان شــــهدا از برنامه های 
سومین روز از هفته منابع طبیعی با عنوان »منابع طبیعی، 

فرهنگ و رسانه« است.
زنگنه برگزاری نشســــت خبری با اصحاب رسانه را از دیگر 
برنامه های روز ســــوم این هفته برشــــمرد و افــــزود: در روز 
چهــــارم هفتــــه منابع طبیعــــی با عنــــوان »منابــــع طبیعی، 
حفاظت و قانون«، شــــاهد مراســــم درختکاری در پاسگاه 

جوکار خواهیم بود.
آبخیزداری شهرســــتان مالیر  سرپرســــت منابع طبیعی و 
یادآور شد: برگزاری مراسم درختکاری در روستای خردمند 
با حضــــور روحانیون و تشــــکل تخصصی منابــــع طبیعی 
روستا، برنامه روز پنجم این هفته با عنوان »منابع طبیعی 

و آموزه های دینی« است.
وی از افتتــــاح جنــــگل کاری و بنــــد مالتی گلپرآبــــاد در روز 
ششــــم این هفته بــــا عنوان »منابــــع طبیعــــی، آموزش و 
پژوهــــش« خبــــر داد و گفــــت: در روز هفتم هفتــــه منابع 
بــــا عنــــوان »خانــــواده و مســــؤولیت اجتماعی«،  طبیعی 

مراسم درختکاری در اسالم شهر آق گل با حضور تشکل 
ها، انجمن های مردم نهاد و خانواده ها برگزار می شود.

زنگنه ادامه داد: برگزاری مراسم درختکاری با حضور بسیج 
و خانواده های معزز شهدا و بنیاد شهید به یاد 1100 شهید 
دفاع مقدس شهرستان، شــــهدای مدافع حرم و شهدای 
ســــالمت از برنامه های آخرین روز از هفته منابع طبیعی با 

عنوان »منابع طبیعی، ایثار و شهادت« است.
وی در ادامــــه با اشــــاره به نهالســــتان قــــدس اداره منابع 
طبیعــــی و آبخیزداری شهرســــتان مالیر تصریــــح کرد: این 
نهالســــتان به عنوان تنها نهالستان اســــتان همدان، در 
ســــال 67 در زمینی به مساحت 20 هکتار برای تولید انواع 

نهال های غیرمثمر تأسیس شد.
زنگنه ظرفیت تولید این نهالســــتان را یک میلیون اصله 
دانســــت و مطرح کرد: در این نهالســــتان انواع نهال های 
ســــوزنی برگ و پهن برگ در داخل عرصه و حدود 500 هزار 
اصله به صورت گلدانی در داخل شاسی ها تولید می شود.
وی تأکیــــد کــــرد: در حــــال حاضــــر گونه هــــای موجــــود در 
، زبــــان گنجشــــک،  نهالســــتان قــــدس شــــامل صنوبــــر
داغداغان، شــــن، کاتالپا، بادامک، زرشــــک، سماق، بلوط، 
بادام شــــیرین، آیالن، سنجد، ســــروخمره ای و توت است 
و یــــک میلیون اصله نهال طی هفتــــه منابع طبیعی از این 

نهالستان در سراسر استان همدان توزیع خواهد شد.

وجود 1115 هکتار جنگل دست کاشت در مالیر �
وی با بیان اینکه در شهرستان مالیر جنگل طبیعی وجود 
ندارد اما 4883 هکتار اراضی جنگلی وجود دارد، ادامه داد: 
128 هکتار از این اراضی، در ســــه نقطه به عنوان ذخیره گاه 
جنگلی تحت مدیریت ویژه قرار گرفته همچنین 1115 هکتار 

مساحت جنگل های دست کاشت شهرستان است.
زنگنــــه در ادامــــه مراتــــع را زمین هایی با پوشــــش نباتات 
طبیعی خــــودرو تعریف کرد که پوشــــش گیاهی آنها مورد 
تعلیف قرار می گیرد و مطرح کرد: مراتع کارکردهای متعدد 

زیســــت محیطی، اکولوژیکی و اقتصادی از جمله 
حفظ آب و خــــاک، جلوگیری از فرســــایش خاک، 
تولید محصوالت دارویی و تأمیــــن علوفه مورد 
نیــــاز دام را دارنــــد و بهره بــــرداری غیراصولی و بی 
 ، رویــــه از این مراتع مانند تبدیــــل مراتع به دیم زار
اســــتفاده بیش از ظرفیت از مرتع، چرای زودرس 
و بوتــــه کنی، ســــبب از بین رفتــــن بخش های از 

مراتع شده است.
وی بــــه عملیــــات اجرایــــی اداره منابــــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان مالیر در زمینه حفظ مراتع 
اشاره و خاطرنشان کرد: مدیریت چرا در 138 هزار 
، کپــــه کاری در  ، قــــرق در 1200 هکتار و 216 هکتــــار
، بیمه مراتع شــــامل 10 پالک در 5682  50 هکتــــار
هکتار و بذرپاشــــی در 360 هکتــــار از جمله عملیات انجام 

شده بخش مرتع در سال 99 است.

تشکیل 4 فقره پرونده قطع درخت در سال 99 �
سرپرســــت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مالیر به 
تشریح پروژه های انجام شده در سال 99 در بخش حفاظت 
پرداخت و گفت: 21 فقره تشــــکیل پرونده چرای دام، چهار 
فقره تشــــکیل پرونده قطع درخــــت، 28 فقره قاچاق چوب 
 ، و زغال، 73 فقره تخریب و تصرف به مساحت 381 هکتار
چهار فقره رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت 89.2 هکتار 
و 15 فقره خلع ید به مســــاحت 93 هکتار از جمله عملیات 

اجرایی بخش حفاظت در سال جاری است.
زنگنه خاطرنشــــان کرد: نگهــــداری جنگل کاری ســــنواتی 
شــــامل 155 هکتار حاشــــیه جاده، 460 هکتار ســــدکالن 
، شهر ازندریان، جوکار و حاجی آباد، دم سیاه و سامن،  مالیر
200 هکتار روستای بیجن آباد و 20 هکتار نهالستان از جمله 

عملیات اجرایی بخش جنگل در سال 99 است.
وی 77 هکتار صنوبر کاری و توزیع نهال را از دیگر اقدامات 
بخش جنگل طی سال جاری برشمرد و اظهار کرد: پیگیری 
اصالح و بیالن مالی طرح جنــــگل کاری میرزا کوچک خان و 
پارک شاهد هر کدام به مساحت 150 هکتار و جنگل کاری 
گلپر آباد به مســــاحت 120 هکتار با انواع گونه های بادامک، 
سنجد، بنه، بادام و داغداغان از دیگر پروژه های انجام شده 

بخش جنگل در سال 99 است.
به نقل از ایســــنا، زنگنه در پایان به سامانه همیار طبیعت 
اشاره کرد و گفت: عالقمندان و دوستداران منابع طبیعی 
به صــــورت داوطلبانه و به قصد خدمت بــــه منابع طبیعی 
، می توانند با ثبت نام در طرح همیاران طبیعت، با  کشــــور
آموزش دســــتورالعمل ها، ســــطح دانش و بینش خود را 
، همیار مروج  افزایش داده و به عنوان همیــــار دانش آموز
و همیار محافظ طبیعت به طــــور افتخاری با منابع طبیعی 

همکاری کنند.

ح استقبال از بهار در راهداری مالیر طر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: سرپرســــت اداره راهــــداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرســــتان مالیر از آغاز طرح ضربتی اســــتقبال از بهار خبر داد و 
- اراک، نصب و مرمت  گفت: پاکســــازی سطح جاده از الشــــه محور مالیر
- اراک صورت  ، لکه گیری با آســــفالت سرد محور مالیر تابلو در این محور

پذیرفت.
به گزارش هگمتانه، هاشم اسکندریان به اخطار و جلوگیری از ساخت و 

ســــاز و حفاری غیرمجاز محور روستایی ازناوله، ایمن سازی و شانه سازی 
حریم راه روســــتای ازناوله، تســــطیح محل فرود بالگرد ســــه راه مرویل و 
- اراک محدوده بهشت  مسدود کردن راه دسترسی غیرمجاز محور مالیر

هاجر طبق مصوبه شورای ترافیک، اشاره کرد.
، آزادســــازی حریم راه  وی بیــــان کــــرد: در طــــرح ضربتی اســــتقبال از بهــــار
- ســــامن، جلســــه مشــــترک اداره  و پاکســــازی جزیــــره میانی محور مالیر
مسافری مســــؤول اداره کاال و نماینده اداره راهداری، آزادسازی حریم راه 

- همدان محدوده  - همدان، شستشــــوی عالئم محور مالیر محور مالیر
کرکان و تیغ زنی محور روستایی ضربعلی انجام شد.

- بروجرد  اســــکندریان به آزادسازی و شــــانه ســــازی حریم راه محور مالیر
- اراک،  در روستای نمازگاه، آزادسازی و شانه ســــازی حریم راه محور مالیر
گشــــت زنی و تیغ زنی شــــبانه در تمامی محورها، جمع آوری الشه از سطح 
- بروجــــرد، نصب و مرمــــت 22 تابلو و 12 پایــــه تابلو در  جــــاده محور مالیر
- اراک گردنه  - اراک، لکه گیری با آســــفالت ســــرد محور مالیر محور مالیر

- بروجرد اشاره کرد. ابوالقاسم خانی و بازدید از شانه سازی محور مالیر
به نقل از ایســــنا، وی در بخش دیگری درباره پروژه های در دســــت اقدام 
راهــــداری مالیر گفت: احداث مجتمــــع خدمات رفاهــــی در ابتدای محور 
- اراک با پیشــــرفت فیزیکــــی 30 درصد، احــــداث مجتمع خدمات  مالیــــر
- اراک بعد از بهشــــت هاجر با پیشــــرفت  رفاهی در ابتــــدای محور مالیر
 - فیزیکی 60 درصد و احداث مجتمــــع خدمات رفاهی انتهای محور مالیر

اراک با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در دست اقدام هستند.

واژگونی میکسر بتن در همدان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرستان همدان گفت: واژگونی وسایل نقلیه 
از نوع میکسر بتن بسیار خطر آفرین است هر چند ظهر 
پنجشنبه یک دســــتگاه میکسر در میدان شیرسنگی 

شهر همدان واژگون شد اما مصدومی نداشت.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ فــــرخ جمالــــی روز 
پنجشــــنبه اظهــــار کرد: میکســــر بتــــن هنــــگام عبور 
از ســــمت خیابــــان شــــهید خوش لفــــظ بــــه میــــدان 
شیرســــنگی در قسمت ســــرباالیی و سر پیچ به علت 

اضافه بار واژگون شد.
وی بــــا انتقاد از نبــــود زیرســــاختی برای اعمــــال قانون 
میکســــرها متخلف بیان کــــرد: چنانچــــه خودرویی در 
مجاور این میکسر تردد می کرد احتمال سقوط بر روی 
آن پس از واژگونی و جان باختن چند تن وجود داشت 
که خوشــــبختانه هنگام واژگونی خودرویــــی در مجاور 

میکسر تردد نمی کرد.
رئیس پلیس راهور شهرستان همدان افزود: ظرفیت 
حمل بار در کارت خودرو میکســــرهای بتن مشخص 
است اما بیشــــتر مواقع رانندگان ظرفیت تعیین شده 
را برای صرفه جویی در رفت و آمد، وقت و هزینه رعایت 

نکرده و بیش از ظرفیت اقدام به بارگیری می کنند.
ســــرهنگ جمالی اضافه کرد: این اقدام آنها ســــبب بر 
هم خوردن تعادل وسیله نقلیه به ویژه در سر پیچ ها 

و واژگونــــی آنها می شــــود همچنین در یــــک نمونه که 
به تازگــــی در ابتــــدای خیابان امیرکبیــــر رخ داد خودرو 
میکسر به علت ســــنگینی بار در آسفالت فرو رفته و 

واژگون شد.
وی گفــــت: مأموران در صــــورت مواجهه بــــا این قبیل 
تخلف ها، راننده میکســــر را جریمه می کنند و به علت 
ورود خســــارت به زیرساخت و ابنیه شــــهری باید برای 

اعمال قانون به شهرداری ها معرفی شوند.
کرد:  رئیس پلیس راهور شهرســــتان همــــدان اظهار 
طبق ماده 31 قانون رســــیدگی به تخلفات، شرکت ها 
و مؤسســــات حمل و نقل بــــار و مســــافر و رانندگان 
وســــایل حمــــل نقــــل عمومــــی، در صــــورت تخلف از 
، مســــافر و ایمنی عبــــور و مرور در  ضوابــــط حمل بــــار
راه های کشــــور توســــط مأموران جریمــــه و در صورت 
حمل بار اضافی مســــافر یا ایراد خســــارت به راه، ابنیه 
تاسیســــات، ایــــن خودروها متوقف و بــــرای پرداخت 

خسارت به شهرداری معرفی شوند.
از تکرار  ســــرهنگ جمالی ادامه داد: برای پیشــــگیری 
تخلــــف و بروز حوادث ناگــــوار همچنیــــن جلوگیری از 
بروز خســــارت به زیر ساخت ها باید شــــهرداری زمینه 
و ســــازو کار اعمال قانون این قبیل خودروها را فراهم 
کرده و جریمه پیش بینی شــــده نیــــز بازدارندگی الزم را 

داشته باشد.

برگزاری 40 گفتمان دینی 
ویژه دانش آموزان در نهاوند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون پرورشی و تربیت 
بدنی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: بیش 
از 40 گفتمان دینی ویژه دانش آموزان نهاوند در بستر 

فضای مجازی )شاد( برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، نسرین ساکی اظهار کرد: به منظور 
گاهی دانش آموزان  تبیین ارزش های دینی و باال بردن آ
در مورد مبانی انقالب و توطئه های فرهنگی دشمن 40 

گفتمان دینی در بستر فضای مجازی برگزار شد.
وی افزود: با شــــیوع بیماری کرونــــا و تعطیلی مدارس 
بســــیاری از برنامه هــــای فرهنگی و پرورشــــی همانند 
برنامه های آموزشــــی به فضای شــــاد منتقل شد که با 
اســــتقبال گســــترده مدارس و دانش آمــــوزان مواجه 

بود.
معــــاون پرورشــــی و تربیت بدنــــی آمــــوزش و پرورش 
شهرســــتان نهاوند افزود: با توجه به تجارب سال های 
گذشته در زمینه اثرگذاری گفتمان های دینی که اغلب 
بر مبنــــای گفت وگو و پرســــش و پاســــخ برگزار شــــده 
است، امســــال نیز این رویه به عنوان شیوه ای تعاملی 
در فضــــای مجازی دنبال شــــد و موضوعــــات مختلفی 

مورد بحث قرار گرفت.
وی بیان کرد: به منظور برگزاری این گفتمان ها جلسات 

هماهنگی با حضــــور امام جمعه و کارشناســــان دینی 
حوزه علمیه برگزار شــــد و بر اساس آن آموزشگاه هایی 
که قصد برگزاری جلســــات پرسش و پاسخ را داشتند از 
طریق پخش زنده ارتباط بین سخنران با دانش آموزان 

برقرار و مطالب الزم ارائه شده است.
محوریــــت  بــــا  دینــــی  گفتمان هــــای  برپایــــی  ســــاکی 
آســــیب های اجتماعــــی، اســــتفاده مطلــــوب از فضای 
مجازی، پاسخ به شبهات دینی، سبک زندگی اسالمی، 
جنگ نرم دشــــمن، گفتمان انقالب اسالمی و عفاف و 
حجاب را مهم دانســــت و گفت: از آنجا که شکل گیری 
باورهای دینی و اعتقادی جوانان نیازمند خودشناسی، 
خودباوری، زمینه ســــازی و تجمیع افکار سازنده است 
لذا برگــــزاری گفتمان های دینی می تواند در این راســــتا 

سازنده و اثربخش باشد.
وی همکاری تنگاتنگ خانه و مدرســــه را عامل بســــیار 
مهمی در پیشــــرفت تحصیلی و تربیتــــی دانش آموزان 
عنــــوان کرد و افزود: با توجه به اینکه در شــــرایط کنونی 
دانش آموزان بیشــــترین وقت خود را در خانه ســــپری 
می کنند این والدین هســــتند که به عنوان یک الگوی 
عملی مناســــب می توانند در شــــکل گیری شخصیت 

دانش آموزان نقش برجسته ای ایفا کنند.

استاندار همدان:

»کنارگذر اسدآباد« طرحی 
کلیدی در کاهش تصادفات

ح نیازمند 30میلیارد تومان فرماندار اسدآباد: تکمیل طر
بیان  با  همدان  اســــتاندار  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
اینکــــه پــــروژه کنارگذر اســــدآباد طرحی مهــــم و کلیدی 
بــــرای کاهش حجــــم ترافیــــک و تصادفات جــــاده ای در 
ایــــن شــــریان اصلی اســــت گفــــت: مراحل پایانــــی این 
طرح نیازمند شــــتاب بیشتری اســــت تا به زودی شاهد 

باشیم. آن  از  بهره برداری 
چهارشــــنبه  همدان  اســــتاندار  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
گذشــــته در ادامه ســــفرهای شهرســــتانی به اســــدآباد 
ســــفر کرد تــــا در جریــــان وضعیت طرح هــــای عمرانی و 
انتخابات  و  نو  سال  آســــتانه  در  شهرستان  این  اوضاع 

گیرد. قرار 
ود به شهرســــتان  »سیدســــعید شــــاهرخی« در بدو ور
اســــدآباد، پس از اســــتقبال از ســــوی مســــؤوالن این 
و  اســــدآباد  مردم  نماینــــده  همراهــــی  بــــا  شهرســــتان، 
فرماندار و جمعی از مســــؤوالن اســــتانی و شهرستانی 
شهدا  گلزار  به  شــــهدا  شامخ  مقام  به  احترام  ادای  برای 

رفت.
وژه کنارگــــذر این شهرســــتان بازدید  وی ســــپس از پر
از نزدیک در جریان مســــائل و مشــــکالت این  کــــرد و 

گرفت. قرار  ملی  طرح 
وژه ابراز رضایت  اســــتاندار همدان از پیشــــرفت این پر
جدی  مطالبات  از  یکی  اســــدآباد  گذر  کنار  گفت:  و  کرد 
آماده  حــــال  در  که  بــــود  گذشــــته  ســــال های  در  مردم 

است. شدن 
ودی شــــهر  شــــاهرخی خاطرنشــــان کــــرد: در مدخل ور
کنارگذر در حال اجرا  ودی به  اســــدآباد بحث اتصال ور
و دســــتورات قبلی و پیگیری های نماینده  اســــت و پیر
از طــــرف وزیر راه  مــــردم در مجلس شــــورای اســــالمی 
و شهرســــازی اقدامــــات خوبــــی در این راســــتا صورت 

است. گرفته 
وی پیشــــرفت فیزیکی ایــــن بخش از پــــروژه را خوب و 

کید کرد. رضایت بخش دانســــت و بر تسریع آن تأ
اســــتاندار همدان با اشــــاره بــــه موانع این طــــرح گفت: 
، آب و همچنین بلوار ورودی  مشــــکالتی در شــــبکه گاز
بر ســــر راه این پروژه وجود داشــــت که در حال برطرف 

هستیم. آنها  کردن 
شــــاهرخی خواستار شــــتاب گرفتن این پروژه شد تا کار 
کوتاهی  کنارگذر در مدت زمان  اتصال مسیر ورودی به 

به پایان برســــد و شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.
فرماندار اســــدآباد نیز با اشــــاره به نقش مؤثر کنارگذر 
تصادفات  آمار  و  ترافیکــــی  بار  کاهش  در  شهرســــتان 
پیشــــرفت  درصــــد   98 طــــرح  ایــــن  گفــــت:  جــــاده ای 

دارد. فیزیکی 

ســــعید کتابی افزود: تاکنون برای ایــــن طرح 23 میلیارد 
30 میلیارد  تومان اعتبار هزینه شــــده و برای تکمیل به 

است. نیاز  دیگر  تومان 
وی با قدردانــــی از نگاه ویژه اســــتاندار همدان به اتمام 
ایــــن پروژه مهــــم شهرســــتان تصریح کــــرد: به طور قطع 

بهره برداری این طرح اثرات و تبعات بســــیار مطلوبی در 
رفاه و سالمت مســــافران، رانندگان، شهروندان و حل 

مشــــکل ترافیک داخل شهر اسدآباد خواهد داشت.
 89 کنارگذر اســــدآباد در ســــال  گفتنی اســــت احداث 

شد. آغاز 

رئیس تبلیغات اسالمی بهار خبر داد؛

ح "محله مسجد  اجرای طر
" در سال 1400 محور

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرســــتان بهار از اجرایی شدن طرح محله 

مسجد محور در سال 1400 خبر داد.
گــــزارش هگمتانــــه، حجــــت االســــالم محمــــد  بــــه 
جمشــــیدی در جلســــه شــــورای رســــیدگی به امور 
مســــاجد که در دفتــــر امام جمعــــه شهرســــتان، با 
حضور ائمــــه شهرســــتان، رؤســــای ادارات اوقاف و 
ارشــــاد اســــالمی و نماینده ناحیه مقاومت بسیج و 
معتمدین شهرســــتان در امور مســــاجد تشــــکیل 
شده بود گفت: این طرح با همکاری اقشار مختلف 
فعال جامعه در مســــجد با مدیریــــت امام جماعت 
در مســــاجدی که از زیرساخت ها و ظرفیت الزم برای 

اجرای طرح برخوردار باشند اجرا خواهد شد.
وی افــــزود: در این طــــرح هر مســــجد دارای چندین 
کمیته در امور مختلف آمــــاری، فرهنگی، اقتصادی، 

خانوادگی است.
حجت االســــالم جمشــــیدی تأکید کرد: بــــا توجه به 
هماهنگی به عمل آمده با ائمه جمعه تعداد هشت 
مسجد در ســــطح شهرســــتان جهت اجرای طرح در 

نظر گرفته شده است.
، وی اظهار کــــرد: با اجــــرای این طرح  بــــه نقل از مهــــر
می توان بسیاری از مشــــکالت فرهنگی و اجتماعی 
را با همــــکاری ادارات و نهادها و اقشــــار والیتمدار و 

دلسوز جامعه حل کرد.

بازار عید نهاوند و نگرانی 
از اوج گیری مجدد کرونا

هگمتانه، گروه شهرســــتان: شــــلوغی بــــازار عید در 
نهاوند باعث نگرانی از اوج گیری مجدد کرونا در این 

شهرستان شده است.
به گــــزارش هگمتانه، با نزدیک شــــدن به ســــال نو 
خریدهــــای نوروزی بــــه اوج خود رســــیده و مردم بی 

تفاوت به کرونا در حال خرید هستند.
خیابان ابوذر در مرکز شــــهر نهاوند این روزها محل 
ازدحام شــــهروندانی اســــت که برای خرید به خیابان 
آمده و این شلوغی کادر درمان را نگران کرده است.

متأســــفانه با وجــــود شــــیوع کرونای انگلیســــی در 
اســــتان همــــدان ولی هنوز عــــده ای از شــــهروندان 
نهاوندی از ماســــک استفاده نمی کنند و دستورات 

بهداشتی را رعایت نمی کنند.
بســــیاری از فروشندگان نیز شــــیوه نامه ها را رعایت 
نمی کنند و با این شــــرایط پیش بینی می شــــود باید 

منتظر موج جدید کرونا باشیم.
پیــــاده راه خیابان ســــعدی و قیصریــــه نهاوند به حد 
باورنکردنی شلوغ اســــت و دستفروشان هم بساط 
خود را در این پیاده راه نیمه کاره پهن کرده اند و بدون 
رعایت شیوه نامه ها مشغول خرید و فروش هستند.

این پیاده راه در آستانه سال جدید میزبان روستائیان 
و شهروندان از سایر مناطق شهرستان است و این 
خیابان به گونه ای شــــلوغ اســــت که انــــگار در دیگر 

مناطق شهر مغازه ای برای خرید وجود ندارد.
کارشناسان  گفته  کاهش رعایت شیوه نامه ها به  با 

باید منتظر خیز مجدد کرونا باشیم.
بــــه نقل از عصــــر همــــدان، شهرســــتان نهاوند هم 
اکنون در وضعیــــت زرد کرونایی قرار دارد و ســــهل 
انگاری هــــا و عــــدم اســــتفاده از ماســــک و رعایــــت 

شیوه نامه ها شرایط را قرمز و بحرانی می کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

بازسازی پل های آسیب دیده 
از سیل در نهاوند

جذب 55 میلیارد ریال
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اســــالمی گفت: 55 میلیارد ریال 
برای بازســــازی پل های روستایی و عشــــایری که در 
جریان ســــیل ســــال گذشــــته تخریب شــــده بودند 

جذب شد.
کرد:  گزارش هگمتانــــه، علیرضا شــــهبازی اظهار  به 
 ، در دیدار با رئیس ســــازمان مدیریت بحران کشــــور
55 میلیارد ریال برای بازســــازی پل های روستایی و 
عشایری که در جریان سیل ســــال گذشته تخریب 

شده بودند جذب شد.
وی گفت: با توجه به اینکه در جریان سیل فروردین 
ســــال 98 پل ارتباطی و بند انحرافی چند روستا دچار 
آسیب شــــده و تردد را برای اهالی روستاهای مذکور 
مشــــکل کرده بود لذا بازســــازی آنها در دســــتور کار 

شهرستان قرار گرفته بود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اسالمی به 
اعتبارات اختصاص داده شــــده اشــــاره کــــرد و افزود: 
در جریان ســــیل ســــال گذشــــته پــــل ارتباطــــی بین 
روســــتاهای گره چغا و چم کبود تخریب شد که برای 
بازســــازی آن یک و نیم میلیارد تومــــان اعتبار در نظر 
گرفته شــــد. وی افــــزود: همچنین برای بازســــازی پل 
ارتباطی احمد آبادعلیا و حسین آباد سرکان نیز مبلع 
2 میلیارد تومان و برای بازسازی بند انحرافی احمدآباد 
علیــــا و اکبرآبــــاد نیز مبلــــغ 2 میلیارد تومان از ســــوی 

سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص داده شد.
به نقــــل از فارس، شــــهبازی گفت: با بازســــازی این 
پل هــــا و همچنین بنــــد انحرافی یاد شــــده عالوه بر 
حل مشــــکل تردد اهالی چند روســــتا، مشــــکالت 
کشاورزان روســــتایی و عشایر مستقر در منطقه نیز 

برطرف می شود.

خبــر
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همدان برتر شـــفافیت توزیع و رصد کاالهای اساسی در کشور

وه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و  هگمتانــــه، گــــر
آمار ثبت شده در »سامانه  تجارت اســــتان همدان گفت: براســــاس 
جامــــع تجارت« اســــتان همــــدان در زمینه شــــفافیت توزیــــع و رصد 

کشور معرفی شد. کاالهای اساسی به عنوان اســــتان برتر 
وز پنجشــــنبه اظهار کرد:  به گــــزارش هگمتانــــه، حمیدرضــــا متیــــن ر
وه تنظیــــم بازار کشــــور اهتمام ویــــژه ای بــــرای افزایش درصد  کارگــــر

وشــــان،  فر عمــــده  ویــــژه  بــــه  تجــــاری  فعــــاالن  عملکــــرد  شــــفافیت 
وشــــگاه های زنجیره ای  شــــرکت های پخش، تعاونی های مصرف و فر

دارد.
وی خاطرنشــــان کــــرد: در این راســــتا اطالع رســــانی مســــتمر برای 
تجاری  فعاالن  انبار  کاالی  وجــــی  خر و  ودی  ور آمار  و  اطالعات  ثبت 
کافی  نظــــارت  فرایند  ایــــن  بر  و  گرفته  صــــورت  همدان  اســــتان  در 

 ، کشــــور در  گرفته  صورت  یابی  ز ار در  کــــه  طوری  به  می شــــود  انجام 
کشــــور  ین اســــتان  79 درصد شــــفافیت برتر بــــا  اســــتان همــــدان 

شد. شناخته 
کرد:  کید  رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأ
چنانچــــه فعاالن تجــــاری در زمینه ثبــــت اطالعات در ســــامانه جامع 
تجارت کوتاهــــی کنند از تمام خدمات بازرگانــــی نظیر صدور و تمدید 

مجوزهــــای فعالیــــت، امکان ثبت ســــفارش، تأمیــــن ارز و تخصیص 
وم می شوند. ســــهمیه و مواد اولیه محر

به نقل از ایرنا، متین بیان کرد: شــــفافیت عملکرد اســــتان ها در این 
وه تنظیم بازار کشــــور قرار  زمینــــه مــــالک تخصیص ســــهمیه در کارگر

. د می گیر

استان

رئیس کل دادگستری 
استان همدان:

مصالحه ۸00 پرونده 
در کمیته های معتذرین

کل  رئیس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
 800 دادگســــتری اســــتان همدان از مصالحه 
کمیته معتذریــــن به عنوان طرحی  پرونده در 

داد. خبر  همدان  قضایی  دستگاه  در  نوین 
عدالتخواه  محمدرضــــا  هگمتانه،  گــــزارش  به 
کالنتری های  رؤسای  جمع  در  پنجشنبه  صبح 
کمیته  کرد:  اظهار  همدان  انتظامی  فرماندهی 
معتذریــــن، طــــرح نویــــن دســــتگاه قضایــــی 
همــــدان با رویکــــرد ایجاد صلح و ســــازش در 

است. جامعه 
وی بــــا بیان اینکه عملیاتی شــــدن طرح نوین 
در  عمیق  و  حقیقــــی  تحول  معتذرین  کمیتــــه 
فــــرد خاطی ایجــــاد می کنــــد، گفــــت: متهمان 
جزیی از جامعه ما هســــتند و بایــــد نگاه ما به 
آنــــان از روی رأفت باشــــد و به ســــمت اصالح 

کنیم. حرکت  شدنشان 
گفت:  همدان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بار  نخســــتین  بــــرای  که  مبتکرانــــه  طــــرح  این 
استان  قضایی  دســــتگاه  ســــوی  از  کشور  در 
در یــــک ســــال اخیر ایــــده پــــردازی، طرح ریزی 
و عملیاتــــی شــــده تاکنــــون اثــــرات مثبتی در 

است. داشته  استان 
بــــر این در  کــــرد: هرچنــــد ســــابق  وی اظهــــار 
دادگســــتری ها  یا  و  اختــــالف  حل  شــــوراهای 
تعدادی از پرونده ها منجر به صلح و ســــازش 
که  می شــــد، اما این امکان هم وجود داشت 
مجرم از عمل خود پشــــیمان نشده باشد، در 
حالــــی که با این طــــرح متهم بــــا اظهار ندامت 

می کند. جلب  را  شاکی  رضایت  حقیقی، 
بــــا بیان اینکــــه عملیاتی شــــدن  عدالتخــــواه 
خاطی  فــــرد  در  حقیقــــی  تحولــــی  طــــرح،  ایــــن 
ایجــــاد می کند، افــــزود: اشــــاعه فرهنگ صلح 
و ســــازش، مهربانــــی و بخشــــش در جامعه از 

است. امروزی  ضرورت های 
وی با اشــــاره به اینکه در ســــه مرحلــــه نیروی 
بــــا  زنــــدان  و  قضایــــی  دســــتگاه  انتظامــــی، 
مجرمــــان و متهمان مواجه هســــتیم، تصریح 
کــــرد: برنامه جامع کمیته معتذرین شــــرایط را 
بــــه گونه ای فراهم می ســــازد کــــه متهم در هر 
کدام از این مراحل با ابراز پشــــیمانی، فرصت 

باشد. داشته  را  شاکی  از  عذرخواهی 
رئیس کل دادگســــتری همدان با بیان اینکه 
بدیــــن ترتیب می توان بیش از پیش شــــاهد 
صلــــح و ســــازش در رســــیدگی ها و در نهایت 
کاهش پرونده های ورودی به دســــتگاه قضا 
بود گفــــت: با فعالیــــت کمیتــــه معتذرین در 
800 پرونده به مصالحه  چند ماه اخیر بیش از 
7 میلیارد  تــــا در نهایــــت معــــادل  ختم شــــد 
از نظر جنبــــه خصوصی  تومان جــــزای نقــــدی 
و 3 میلیــــارد تومان جزای نقــــدی از نظر جنبه 

شود. بخشیده  جرم  عمومی 

خبـــــــــــــر

رئیس نظام پزشکی همدان:

خودبیمارانگاری و بی توجهی به نظام ارجاع از دالیل شلوغی مطب ها
شلوغی مطب های زیبایی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس نظام پزشــــکی 
همدان خود بیمارانگاری و بی توجهی به نظام ارجاع را 

از دالیل شلوغی مطب ها دانست.
کرد:  گــــزارش هگمتانه، علیرضــــا مدرکیان اظهــــار  به 
وقتی برنامه های متعددی دربــــاره یک بیماری پخش 
می شــــود مردم نســــبت به بــــروز کوچکتریــــن عالئم 
در خود حســــاس شده و احســــاس بیماری می کنند 
همین امر ســــبب مراجعه آن ها به مطب پزشــــکان و 

شلوغی این مراکز می شود.
وی بــــا تأکید بــــر اینکــــه بایــــد اطالعات بهداشــــتی و 
خودمراقبتی در مــــردم را افزایش دهیــــم تصریح کرد: 
متأســــفانه نظــــام ارجاع رعایــــت نمی شــــود و بیماران 
برای کوچکترین مشــــکل خود اصرار دارند که توسط 

متخصص یا فوق تخصص ویزیت شوند.
رئیس ســــازمان نظام پزشــــکی همدان با بیان اینکه 
نیروی »ماما« برای مراقبت های دوران بارداری تربیت 

شده اســــت اظهار کرد: اما بسیاری از این کارشناسان 
بیکار هســــتند چراکه مادران باردار به جای مراجعه به 

ماما، نزد متخصصان زنان و زایمان می روند.
مدرکیان از شــــلوغی مطــــب و کلینیک هــــای زیبایی 
در روزهــــای پایانی ســــال خبر داد و گفت: بســــیاری از 
ســــاختمان های پزشــــکان از نظــــر تهویه هوا شــــرایط 

مناســــبی ندارنــــد و همین امــــر خطر ابتال بــــه کرونا در 
محیط های پر ازدحام را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه نوبت دهی همه پزشکان به صورت 
غیر حضوری و تلفنی شــــده اســــت تصریح کرد: وقتی 
آمار مراجعات زیاد اســــت پزشــــکان مجبور به ویزیت 
تعــــداد زیادی از بیمــــاران در طول روز هســــتند چراکه 
اگر آمار ویزیت روزانه و نوبت دهی را کمتر کنند مدت 

زمان انتظار بیماران تا چندین ماه طول می کشد.
رئیس نظام پزشکی همدان از نظارت روزانه و مستمر 
بر رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی در مطب ها خبر 
داد و گفــــت: ماهانه بیش از 100 مطب مورد بازرســــی 

قرار می گیرد.
به نقل از تسنیم، مدرکیان با اعالم اینکه ورود بیماران 
بدون ماســــک به مطب های پزشــــکی ممنوع اســــت 
اظهار کرد: از مردم تقاضــــا داریم مراجعات غیرضروری 

را کاهش دهند.

کاشت نهال در کانون پرورش فکری نیمه کاره کوی شهید مدنی
هگمتانه، گروه خبر همدان: به مناسبت روز درخت 
کاری در حیــــاط کانــــون پــــرورش فکــــری کــــودکان و 
نوجوانان کوی شهید مدنی چند اصله نهال کاشته 

شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، کتابخانه کوی شهید 
مدنی در ســــال 87 کلنگ زنی شــــده امــــا اکنون با 
گذشــــت 12 سال هنوز به بهره برداری نرسیده و روز 
درخت کاری بهانه ای شد تا با دعوت از مسؤوالنی 
همچــــون مدیرکل کانون پــــرورش فکری کودکان 
و نوجوانــــان همدان، مدیرکل نوســــازی توســــعه 

و تجهیــــز مدارس اســــتان همــــدان، معاونــــت بانک 
کشــــاورزی و معاون امور بانوان و خانواده استانداری با 
کاشت نهال کاج در حیاط این کتابخانه زندگی را به این 

کانون ببخشند.
بهناز ضرابی زاده مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــــان اســــتان همــــدان در این آییــــن گفت: چه 
بهانه ای بهتر از آنکه امروز ما با دستان مهربان مسؤوالن 
درختان همیشه سبز کاج را در این حیاط بکاریم و زندگی 

و بالندگی را وارد این مجتمع کنیم و تالش کنیم که هر چه 
سریع تر این پروژه به بهره برداری برسد.

وی افزود: پروژه این کتابخانه در ســــال 87 با اعتبار دو 
میلیارد تومانی کلنگ زنی شد و هم اکنون به پیشرفت 

95 درصدی رسیده است.
ضرابی زاده گفت: یکی از الزامات اســــتان تکمیل پروژه 
کتابخانه کوی شهید مدنی است که این پروژه در سال 
99 پیشرفت خیلی خوبی داشته است و با مساعدت 

مســــؤوالن در آینده ای نه چندان دور شــــاهد بهره 
برداری از این کتابخانه خواهیم بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
همچنین به پروژه های اللجین، قهاوند و کتابخانه 
شماره 5 اشاره کرد و گفت: پروژه اللجین و قهاوند 
و کتابخانه شماره 5 واقع در فرهنگسرای نشاط به 
بهره برداری رسیده و پروژه سرکان نیز در حال اتمام 

است.
مــــرادی: اتمام پــــروژه کتابخانه کوی شــــهید  �

مدنی تا بهار سال 1400
محمدحسین مرادی مدیرکل نوسازی مدارس استان 
همــــدان هم گفــــت: فرهنگ چیــــزی کمتــــر از آموزش 
نیست و یکی از دالیل طوالنی شــــدن این پروژه بزرگ 
و شــــکیل موضوع قطره چکانی تزریق شدن اعتبارات 

استانی است.
وی گفت: این پروژه به امید شــــکوفایی هر چه بیشتر 
فرزندان این مرز و بوم با اعتبارات موجود تا انتهای بهار 

سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

قوامی مسؤول بسیج رسانه استان همدان شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: ظهر پنجشنبه مراسم تکریم 
عبــــاس محرمی و معارفه ناصر قوامی مشــــفق در ســــمت 

مسؤول بسیج رسانه استان همدان برگزار شد.

سردار مجیدی: زیربنای جبهه رسانه ای برای حرکت  �
انقالب فراهم شود

فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همــــدان ظهر 
پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسؤول بسیج رسانه 
اســــتان همدان گفت: زیربنای جبهه رسانه ای برای حرکت 

انقالب اسالمی فراهم شود.
ســــردار مظاهر مجیــــدی اظهار کــــرد:  امروز جنــــگ، جنگ 
اراده هاست و باید توجه داشــــت بسیاری از اوقات ما توان 
زیادی بــــه کار می گیریم تا آن کار انجام شــــود امــــا این اراده 

خداست که در نهایت آن را محقق می کند.
وی با بیان اینکه امیدوارم در مسیر انقالب اسالمی بتوانیم 
رســــالت ســــربازی خود را درســــت انجام دهیم و دو شهید 
بزرگوار جبهه مقاومت، شــــهید قاسم ســــلیمانی و شهید 
همدانی یکی از افتخارات خود را سربازی والیت می دانستند 
افزود: آنچه امروز نظام جمهوری اسالمی نیاز دارد این است 
که ما به این درک برســــیم که احساس ســــربازی کنیم و اگر 

این احساس را داشتیم قطعا خداوند کمک خواهد کرد.
فرمانده ســــپاه انصارالحسین)ع( همدان ضمن قدردانی از 
زحمات محرمی؛ مسوول سابق بسیج رسانه استان گفت: 
یکی از دوستان ما مسوولیت معاونت اجتماعی را داشت 
که بازنشسته شد و دیدیم یکی از افرادی که روابط اجتماعی 
خوبی با مردم دارد آقای محرمی اســــت و تصمیم گرفتیم از 

وجود ایشان در این معاونت بهره مند شویم.
وی به زحمات قوامی در مدت مســــؤولیت خود در بسیج 
دانشــــجویی اشــــاره و بیان کرد: او به لحاظ تــــوان و انگیزه 
باالیی که داشت از این پس ما را در حوزه بسیج رسانه یاری 

می کند.
ســــردار مجیدی افزود:  قطعا اگــــر بتوانیم زمینه هــــا را برای 

جوانان فراهم کنیم، می توان به آینده امیدوار بود.
وی با تأکید بر لزوم بسترســــازی برای حضور پرشور مردم در 
انتخابات گفت: در این 42 ســــال هرگاه توانســــتیم فکر و 
اندیشــــه خود را با رهبر انقالب همراه کنیم موفق بودیم در 

غیر این صورت زمین گیر شدیم.
فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان گفت: 
انتظار داریم با مســــوولیت آقای قوامی با کمک جمع حاضر 

زیربنای جبهه رسانه ای برای حرکت انقالب اسالمی را فراهم 
کنیم.

حجازی: رسانه ها همسو و هم افزا با جبهه انقالب  �
گام بردارند

رئیس شــــورای عالی بســــیج رســــانه در همدان نیز گفت:  
رســــانه باید همســــو و هم افزا با جبهه انقالب اسالمی گام 

بردارد.
سیدمحمدکاظم حجازی اظهار کرد: آقای محرمی قریب به 10 
سال عهده دار وظیفه پرپیچ و خمی در بسیج رسانه استان 
بود و خوشــــبختانه توانســــت به خوبی کار را به ســــرانجام 

برساند.
وی بیان کرد: فرایند کار ایشــــان مودت و صمیمت در بین 
رسانه های استان به خصوص رســــانه های انقالبی بود و او 
با همه محدودیت هــــا و امکانات موجود توانســــت اثرات 

خوبی را بر جای بگذارد.
رئیس شــــورای عالی بســــیج رســــانه در همدان با اشاره به 
اینکه آقای قوامی تقبل مسوولیت کرده و ورود او را به این 
حوزه خوش آمد می گویم افزود:  کسانی که به عنوان جامعه 
هدف مورد مواجهه با اخبار قرار می گیرند ممکن است یک 
هم ســــویی با ما پیدا کنند و این هم ســــویی با یک رسانه 
خاص و جریان خاص نیســــت بلکه هم ســــویی با معیارها 
و ارزش های انقالب اســــت. وی افزود:  این زیرکی اهل قلم 
را نشــــان می دهد که به مباحثی توجه کنند که در راســــتای 

اعتالی نظام باشد.
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات اســــتان همدان نیز به 
نمایندگی از فعاالن رسانه از زحمات آقای محرمی قدردانی 
کرد و با آرزوی موفقیت برای آقای قوامی اظهار کرد:  محرمی 
نگاه فرهنگی و اجتماعی داشــــت و همیــــن رفتار فرهنگی 
باعث شــــد فارغ از هرگونه نگاه سیاسی رسانه های استان 

بتوانند یکپارچه در مسیر تحقق اهداف گام بردارند.
اشکان یوسفی گفت: مصداق رسانه چاقوی دو لبه است 

و کار کردن با آن نیازمند ظرافت خاصی است.

قوامی: دشــــمن با جنــــگ روایت ها وارد مبــــارزه با  �
انقالب شده است

مسؤول بسیج رسانه اســــتان همدان هم گفت: استکبار 
برای جبران شکســــتی که در جنگ اراده هــــا در قبال ایران 
اسالمی داشت، جنگ روایت ها را آغاز کرده که حل این گره 

با رسانه هاست.
ناصــــر قوامــــی گفت: افتخــــار دارم کــــه در چهــــل و دومین 
ســــالگرد انقالب بــــاری بر دوش مــــن نهاده شــــد که رهبر 
انقالب در بیانیه گام دوم نســــبت به این موضوع اشــــاراتی 

دارند و تأکید می کنند به جوانان مسوولیت داده شود.
وی گفت: نیاز به کمک فعاالن رسانه داریم تا به وظیفه خود 

به درستی عمل کنیم.
قوامی با بیان اینکه با دشــــمنی پیچیده، اهل برنامه ریزی و 
دارای بهترین تجهیزات نظامی و رســــانه ای مواجه هستیم 
اما تاکنون انقالب پرافتخار و بالنده ایســــتاده است گفت: 
در ســــال 57 جنگ اراده ها آغاز شــــد، دشمنان اراده کردند 
که انقالب اســــالمی ایجاد نشود اما ما اراده کردیم و انقالب 

پیروز و بالنده پیش رفت.
مسوول بسیج رســــانه استان همدان با اشــــاره به اینکه 
امــــروز تمام بحث ایران اســــت و کشــــوری مثــــل آمریکا و 
فرانســــه ابتدا می گویند بــــا ایران چه بکنیم و این نشــــان 
می دهد ایران یک قدرت اثرگذار است گفت: این انقالب 
پشتوانه محکمی به نام مردم دارد و جنگ روایت ها خاص 
مردم ســــاخته شــــده که نتیجــــه جنگ روایت هــــا تحریف  

انقالب اسالمی است.
وی بــــا بیان اینکــــه رهبر انقــــالب فرمودنــــد بزرگ ترین 
خطری که امــــروز انقالب را تهدید می کنــــد خطر تحریف 
انقالب اسالمی اســــت که اگر خط تحریف ها را بشکنیم 
خطــــر تحریف ها را هم می شــــکنیم افزود: خــــط تحریف 
آرمان های انقالب و  یعنی زدن عقبه ارزشــــی انقــــالب و 
عقبه ارزشی انقالب تماما در دفاع مقدس ذخیره شده 

است.
قوامی با اشــــاره بــــه اینکه برنامــــه تحریف بــــرای جوانانی 
اســــت که انقالب، جنگ و فتنــــه را ندیده انــــد افزود: در 
چهــــل و دومین ســــالگرد انقالب عاشــــوراهای زیادی را 
علیه نظام رقم زدنــــد اما دیگر قتلگاهی اتفــــاق نیفتاد و 
آن راه نشان دادن  رســــانه های انقالبی رســــالتی دارند و 

است.
قوامی گفت: امروز هرکدام از مســــووالن و قشر مردمی که 
مورد خطاب بیانیه گام دوم انقالب هستند اگر می خواهند 
وظیفه خود را به درستی انجام دهند باید دو کار انجام دهند 
که یکی به یاری رســــانه ها از لحاظ کمی و کیفی بشــــتابند و 
دوم از ظرفیت پیش روی رســــانه ها بــــرای تحقق اهداف و 

آرمان های انقالب بهره ببرند.

وی با بیان اینکه فرقی ندارد این رســــانه ها چه نوع نگرش 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســــی داشــــته باشــــند مهم این 
اســــت که در قلــــب انقالب اســــالمی قدم و قلــــم می زنند 
تأکید کرد: رســــانه انقالب برای رشــــد و ســــرعت حرکت و 
برای اهداف متعالــــی امیدآفرین در جامعه اســــت. وی با 
بیــــان اینکه در جنگ روایت ها بــــرای غلبه بر جبهه باطل، 
رسانه ای پیروز است که مسلح به مبانی گفتمان انقالب، 
اخــــالق، عدالت و انصــــاف باشــــد گفت: قــــول می دهم 
تــــا نهایت جان تالشــــم را انجــــام دهم و درخواســــت دارم 

رسانه ها نیز مرا کمک کنند.
مسؤول بسیج رسانه استان همدان مســــأله اول را توجه 
به اقتصاد رســــانه های اســــتان دانســــت و با بیــــان اینکه 
بایــــد با روش هــــای مبتنی بــــر کارآفرینی بخــــش عظیمی از 
مشکالت رســــانه های اســــتان را حل کرد خاطرنشان کرد: 
این مشکل کشوری اســــت اما همدان با توجه به ظرفیتی 
که دارد می تواند پیشــــران حل بخشی از این مشکل باشد 
و در کارگروهــــی که تشــــکیل خواهیم داد بــــه این موضوع 

می پردازیم.
قوامی تأمین نیروهای رسانه های انقالب را مهم عنوان کرد 
و افزود: تشکیل کارگروه ویژه حل اختالف برای رسانه ها از 

موضوعات مورد توجه ماست.
محرمی: باید ارتباط بین تشــــکل ها و سازمان های  �

مردمی حفظ شود
مســــؤول سابق بسیج رســــانه اســــتان همدان نیز با بیان 
اینکه پاییز ســــال 91 مســــوولیت بسیج رســــانه را به بنده 
واگذار کردند و از آن ســــال در سراســــر کشور بسیج رسانه 
شــــکل گرفت اظهار کرد: در طول این مدت بســــیج رسانه 

مهمترین ارگان در استان همدان بود.
عباس محرمی با اشــــاره به اینکه 50 درصــــد جامعه هدف 
رســــانه همدان عضو مجموعه بســــیج رســــانه هستند که 
شاید می شد بیشتر باشد اما برخی محدودیت ها اجازه این 
کار را نداده اســــت گفت: تشکیل کانون های بسیج رسانه 

در شهرستان ها از جمله اقدامات صورت گرفته است.
مسؤول سابق بسیج رسانه استان همدان با اشاره به ارائه 
خدماتی به اعضای بسیج رســــانه با وجود برخی مشکالت 
مالی گفت: بیشــــتر کارهای ما برای اعضای بســــیج رسانه 

حول مسائل تربیتی و آموزشی پیش رفته است.
وی مهمترین اقدام را تشــــکیل شــــورای قشــــری دانست 
و افزود: باید ارتباط بین تشــــکل ها و ســــازمان های مردمی 
مانند مجمع فعاالن رسانه های انقالب اسالمی حفظ شود 
تــــا در کنار هم جبهه انقالب اســــالمی حفــــظ و از ثمرات آن 
بهره مند شویم. به نقل از فارس، عباس محرمی از این پس 
به عنوان معاون اجتماعی سپاه انصار الحسین)ع( استان 

همدان ایفای وظیفه خواهد کرد.

ح اســـتقبال از بهار 1400 توسط شهرداری همدان اجرای طر
شــــهری  خدمات  معاون  همدان:  خبر  گــــروه  هگمتانه، 
شــــهردار همدان با اشاره به طرح اســــتقبال از بهار 1400 
در شــــهر همدان، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا، 
در  شــــهری  خدمات  معاونت  حــــوزه  امســــال  اقدامات 
تمامی مناطق چهارگانه با رعایت کامل شــــیوه نامه های 

بهداشــــتی به نحو مطلوبی انجام و اجرایی می شود.
کید بر این که  به گــــزارش هگمتانه، وحید علی ضمیر با تأ
آغاز این طرح از 10 اســــفندماه 99 و پایان آن 13 فروردین 
ماه سال 1400 اســــت، بیان کرد: اقدامات و فعالیت های 
، زیباسازی،  متعدد و متنوعی با هدف حفظ نظافت شهر
آستانه  ایمن ســــازی، تلطیف روحیه شــــهروندان و... در 

سال جدید پیش بینی شده است.
او در ادامــــه باتوجه به این نکته که در طرح اســــتقبال از 
نوروز 1400 شــــهر باید آراســــتگی و نشاط ویژه ای داشته 
باشــــد، افزود: شستشــــو، پــــاک ســــازی و روفت و روب 
خیابان هــــای اصلــــی، کوچه ها و زمین های بایر حاشــــیه 
معابــــر اصلی و فرعــــی، پاک ســــازی و امحا پوســــترهای 
تبلیغاتــــی، الی روبــــی همــــه انهــــار رو باز و رو بســــته، پر 
از  کردن مســــیر های حفاری در تمام معابــــر و جلوگیری 
اطراف  ناهمواری هــــای  نواقــــص  رفع  حفــــاری،  عملیات 
 ، دریچــــه هــــا، جمــــع آوری و حمل خــــاک و نخالــــه معابر
آوری  جمع  ســــاختمانی،  معبر هــــای  ســــد  از  جلوگیــــری 
متکدیــــان، جمع آوری ماشــــین های اســــقاطی در معابر 
و محالت، افزایش زمان و تــــوان جمع آوری زباله و رنگ 
آمیزی و تعمیر مخازن زباله در شــــهر در دستور کار قرار 

دارد.
، ترمیم و  وی بــــه ترمیــــم و لکه گیــــری آســــفالت معابــــر
اصالح خرابی هــــای احتمالی جدول ها و جوی ها و پیاده 
روهــــای معابــــر اصلــــی، شستشــــو و رنگ آمیــــزی همه 
پروژه های  مــــازاد  مصالح  آوری  جمع   ، شــــهر جدول های 
عمرانــــی، جلوگیــــری از صدور مجــــوز حفاری ها توســــط 

کرد. اشاره  نیز  مناطق  فنی  معاونت 

علــــی ضمیر ادامــــه داد: آماده بــــاش 10 ایســــتگاه و 100 
نفــــر نیــــروی عملیاتــــی و اداری آتش نشــــانی در شــــب 
در  عملیاتی  گــــروه  اســــتقرار  و  ســــال  پایان  چهارشــــنبه 
، بنر و بروشور هشــــدارهای ایمنی  ، چاپ پوســــتر شــــهر
گروه  درخصــــوص چهارشــــنبه پایــــان ســــال، اســــتقرار 
عملیاتی ســــیار و خودروی عملیاتی در اماکن شــــلوغ و 
پر تراکم برای امداد رســــانی احتمالی و به موقع در هفته 
پایانی ســــال و گشت زنی آتش نشــــانان موتور سوار در 
آخر سال و روز ســــیزدهم فروردین در  شب چهارشنبه 
شــــهر و اماکن حساس از دیگر اقدامات این شهرداری 

است. بهار  از  استقبال  طرح  اجرای  راستای  در 
معاون شــــهردار به فعال بودن شــــبانه روزی پرس های 
حمل زباله و دســــتگاه های ســــیمی تریلر حمل پسماند 
و جاروب های خیابانــــی در ایام تعطیالت نوروز اشــــاره و 
اضافه کرد: آماده باش ناوگان برف روبی برای برف روبی 
و پاک ســــازی معابر از بارش های احتمالی، فعال نمودن 
ایســــتگاه های بازیافت به صورت یک سره از ساعت 9 تا 
18 و تعویض پســــماندهای خشک شهروندان با اقالمی 
نظیــــر انواع شــــوینده ها، کیســــه زباله و نمــــک، فعالیت 
خودروی جمع آوری پســــماندهای خشــــک در دو نوبت، 
آماده سازی محل دفن پســــماندها برای پذیرش زباله ها 
با توجــــه به افزایــــش حجم ایــــن پســــماندها در روزهای 
پایانی ســــال و شــــروع ســــال نو و... از اقدامات ســــازمان 

مدیریت پسماند است.
معاون شهردار همدان گفت: با توجه به شیوع بیماری 
پارکی،  نمادهــــای  شــــامل  بوســــتان ها  تجهیزات  کرونا، 
زباله  سطل های  بهداشتی،  سرویس های  ورزشی،  لوازم 
و نیمکت ها، تأسیســــات، مبلمان شــــهر و... مســــتمر 

می شود. ضدعفونی  گذشته  همانند 
 ، کیــــد کــــرد: بــــرای ایجاد زیبایــــی بصری در شــــهر وی تأ
گل ها و درختان، عملیات  کاشــــت  آماده سازی بســــتر 
باغبانی، کاشــــت گل های فصلــــی در بلوارها و پارک ها، 

گلــــدان گذاری ) فــــالور باکس ( در رفیوژهــــا و میادین، 
آمیزی ســــرویس های بهداشتی، رنگ  رفع نقص و رنگ 
آمیــــزی آبنما ها، آماده ســــازی و تنظیف ســــرویس های 
آبنماها، توزیع بیش از  ، فعال ســــازی  بهداشــــتی شــــهر
، نصــــب نمادهای نوروزی  8000 نهــــال مثمر و غیر مثمر
، رنگ آمیــــزی مبلمان و نمادهای  با موضــــوع عید نوروز
شــــهری، اجرای آذین بندی و نورپردازی در شهر و معابر 
کلیــــپ ویدئو مپینــــگ در جداره میدان  اصلی و اجرای 

می شود. انجام  امام)ره( 
وی عنوان کرد: امســــال به واسطه شیوع ویروس کرونا 
اقداماتی بــــرای جلوگیری از عدم شــــیوع این ویروس از 
بوســــتان ها  و  پارک ها  در  چادر  برپایی  ممنوعیت  جمله 
اقامتی  مکان هــــای  در  مســــافر  اســــکان  از  خودداری  و 

گرفت. خواهد  صورت 
معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان بیــــان کرد: 
ایجــــاد غرفه های توزیع ســــبزه و ماهی قرمــــز در 8 نقطه 

، شهر از 
جانمایــــی و اســــتقرار چادر و داربســــت و توزیــــع میوه 
دولتی در غرفه هــــای توزیع میوه نــــوروزی تحت نظارت 
، نظارت بر وانت بارها، طرح  ســــازمان در 30 نقطه شــــهر
ویــــژه عرضه مایحتــــاج شــــهروندان در 5 بازارچه محلی، 
محصوالت  بــــر  ســــازمان  کارشناســــان  بازدید  و  نظارت 
در  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های  رعایــــت  و  شــــده  عرضه 
روزبازارهــــا و مراکــــز تحت نظارت ســــازمان ســــاماندهی 
گشت های خودرویی  افزایش تعداد  مشاغل شــــهری، 
و گشــــت ویژه واحد پیشــــگیری و رفع خطر ساختمانی 
در تمام ساعات شــــبانه روز برای جلوگیری از ساخت و 
و  پیشگیری  واحد  نیروهای  استقرار   ، مجاز غیر  سازهای 
رفع ســــد معبر در اماکن تفریحی، گردشگری و... در ایام 

تعطیالت نوروز از دیگر تمهیدات در این ایام اســــت.
وی تصریــــح کرد: آماده بــــاش کامل ناوگان تاکســــیرانی 
کرونایی،  بــــه شــــرایط  بــــا توجــــه  و توجیــــه تاکســــیرانان 

، برنامه ریزی  شستشوی ســــایبان های موجود در شــــهر
برای انجــــام ضد عفونی روزانه محوطه پایانه مســــافربری، 
اتوبوس های شــــهری و بیرون شــــهری جهت اســــتفاده 
و رفــــاه حــــال مســــافران، نظافــــت پایانــــه بزرگ شــــامل 
ســــالن های اصلــــی و محوطــــه پایانه ها، تأمین مســــائل 
امنیتی، بهداشــــتی و تجهیز محل اســــکان و استراحت 
مسافران شبانه، تجهیز سرویس بهداشتی پایانه بزرگ، 
برنامه ریــــزی برای انجــــام ضد عفونــــی روزانــــه پایانه های 
مسافربری و تاکسی ها، آماده باش 3 تیم بازرسی جهت 
بازرسی از میادین و تقاطع های شهر برای برطرف نمودن 
از توقــــف خودروهای حمــــل بار و  ترافیک هــــای حاصل 
خــــرده فروش، کنتــــرل گیت هــــا و ورودی و خروجی های 
پیــــاده راه بوعلــــی جهــــت کنتــــرل و جلوگیــــری از ورود 
، فعال بودن گشت های بازرسی در  خودروهای حمل بار

ایام نوروز از دیگر اقدامات قابل انجام است.
علــــی ضمیــــر گفــــت: ترمیــــم بلوک هــــای نــــوری، تعمیر 
کننده های  تجهیزات نوری ســــرعتکاه ها، بهسازی جدا 

آمیزی پایــــه تیرهای زنــــگ زده، رنگ  خیابــــان ها، رنــــگ 
همســــطح،  غیــــر  تقاطع هــــای  نیوجرســــی های  آمیــــزی 
، هماهنگی برای  ترمیــــم رنگ آمیزی ســــه جزیــــی شــــهر
24 ســــاعته (، بهســــازی  طرح نوروزی پارکینگ طبقاتی) 
تابلوها و عالئم، شستشــــوی تابلوهای ترافیکی، اجرای 
گشــــت ترافیک،  عابر پیــــاده نوری، فعالیــــت خودروی 
کف نوشــــته، نوســــازی  خط کشــــی محــــوری، عرضــــی و 
ســــیلندرهای ترافیکی و تعمیر و نگهداری پله های عابر 
پیاده از اقدامات ســــازمان مدیریت و مهندسی شبکه 

است. شهرداری  نقل  و  حمل 
بــــه نقــــل از روابــــط عمومــــی معاونت خدمات شــــهری 
شــــهردار  شــــهری  خدمات  معاون  همدان،  شــــهرداری 
همدان در پایان تصریح کــــرد: در ایام نوروز کار کارکنان 
از همه  شــــهرداری تعطیل شــــدنی نیســــت و جــــا دارد 
آنان تقدیر نمــــوده و امیدواریم با تــــالش همه کارکنان 
و کارگران شــــهرداری بتوانیم شــــهر را برای فرا رســــیدن 

کنیم. زیباتر  و  آراسته  نو  سال 
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ظریف:

برجام قابل مذاکره مجدد نیست؛ خالص!
هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: وزیر امور خارجه با تأکیــــد بر اینکه برجام 
به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیســــت، اعالم کرد که بهتر اســــت همه 

طرف های برجام به اجرای تعهداتی که امضا کرده اند، بازگردند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز پنج شنبه 
در پیامــــی توئیتری با تأکید بر اینکه برجــــام نمی توند مورد مذاکره مجدد 

قرار گیرد، خواســــتار بازگشــــت همه طرف های برجام بــــه اجرای تعهدات 
خود شد.

ظریف در ابتدای این پیام توئیتری تصریح کرد: »برجام نمی تواند بار دیگر 
مورد مذاکره قرار گیرد؛ خالص.«

وی در ادامه در واکنش به اظهارات وندی شــــرمن نامزد سمت معاونت 

وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه فضای دیپلماتیک سال 2021 با فضای 
سال 2015 )ســــال امضای برجام( متفاوت اســــت، اضافه کرد: »اگر 2021، 
ســــال 2015 نیســــت، 1945 هم نیســــت. پس اگر اینطور اســــت، بیایید 
منشــــور ملل متحد را تغییــــر دهیم و وتــــو را -که مکررا از ســــوی ایاالت 

متحده مورد سواستفاده قرار گرفته - حذف کنیم.«

وزیر امور خارجه کشــــورمان در پایان توصیه کرد: »بیایید از ژســــت گیری 
دســــت برداریم- هر دوی ما از 2003 تا 2012 ایــــن کار را کردیم، بدون آنکه 
نتیجه ای داشته باشد - و ســــراغ اجرای برجام برویم- که در واقع هر دوی 

ما آن را امضاء کردیم.«

ارائه نتایج سواالت آژانس 
درباره ۲ مکان به ایران

نماینــــده دائم ایــــران در آژانــــس بین  المللی انرژی 
اتمی گفــــت: آژانس حدود 2 ماه اســــت کــــه نتایج 
تجزیه و تحلیل و ســــواالت مرتبط را درباره 2 مکان 
به ایران ارائه کرده و این تحلیل ها در حال بررســــی 
توســــط ایران با هدف ارائه پاســــخ های الزم به این 

نهاد است.
اگر همه تحریم ها به یکباره برداشــــته شــــود، ما نیز 
آماده هستیم که یک باره به اجرای کامل برگردیم. 
هرگونــــه اقــــدام بــــا انگیزه های سیاســــی و ســــوء 
اســــتفاده از آژانس بــــرای مقاصد چانه زنــــی و ایجاد 

انحراف در آژانس، کاماًل مخرب است.

گروسی: اوایل آوریل یک نشست 
فنی در ایران برگزار خواهیم کرد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست 
خبری اعالم کرد: ایران ابتکار عملی را پذیرفته که به 
شــــکل ســــازمان یافته و متمرکز در جهت شفاف 
سازی مســــائل مهم از جمله غنی ســــازی اورانیوم 

عمل می کند.
ایران از برگزاری نشست فنی در اوایل آوریل آینده 
استقبال کرد. ما امیدواریم که جلسه بعدی با ایران 
یک روند فنی یا سیاسی را دنبال کند. اوایل آوریل 

یک نشست فنی در ایران برگزار خواهیم کرد.

اردوغان خواستار لغو تحریم های 
ایران شد

رجب طیب اردوغان، رئیــــس  جمهور ترکیه گفت: 
پایــــان تحریم هایی که به  صــــورت یکجانبه بر ایران 
اعمال شــــده به رونق اقتصــــادی و ثبات منطقه ما 
کمک می کند. امیدواریم تحریم های اعمال  شــــده 

علیه ایران هرچه سریعتر پایان یابد.

اعالم نبرد مسلحانه گروه های 
عراقی برای اخراج اشغالگران

گروه هــــای مقاومت عراق اعــــالم کردند کــــه با بی 
نتیجــــه مانــــدن همــــه ابزارها بــــرای بیــــرون کردن 
، گروه های  نظامیان اشــــغالگر از خاک این کشــــور
و  اشــــغالگران  جدیــــد،  مرحلــــه  در  مقاومــــت 
پایگاه هایشــــان و نه نهادهای دیپلماتیک را در هر 

نقطه از عراق هدف می گیرند.

وال استریت ژورنال: 
دولت بایدن بعد از حمله اخیر 

در سوریه، به ایران نامه 
ارسال کرده است

وال اســــتریت ژورنال نوشت: دولت بایدن پس از 
حمالت اخیر خود در ســــوریه نامه ای محرمانه را به 

ایران ارسال کرده است.
اســــتریت  وال  به  آمریکایی  بلندپایــــه  مســــؤوالن 
ژورنال گفته اند که بایــــدن حمله به مواضعی دیگر 

در سوریه را لغو کرده است.

حمالت هوایی ائتالف سعودی 
در تعز با بیش از 10 کشته و مجروح

بــــه منــــازل  ائتــــالف ســــعودی  حمــــالت هوایــــی 
غیرنظامیــــان در اســــتان تعــــز در یمــــن منجــــر به 
جان باختن یک غیر نظامی و مجروح شــــدن بیش 
از 10 نفر دیگر شــــده اســــت. تعدادی از مجروحان 

این حمالت هوایی کودکان هستند.

حمله بامدادی به دو فرودگاه 
سعودی

یحیی ســــریع، ســــخنگوی نیروهای مســــلح یمن، 
از هدف قرار گرفتــــن دو فرودگاه مهم عربســــتان 

سعودی خبر داد.
در این حملــــه هوایی کــــه صبح جمعه به وســــیله 
پهپادهــــای یمنی صمــــاد-3 و قاصــــف-K٢ انجام 
شــــده، نقاط مهمــــی از پایگاه هوایــــی ملک خالد و 

فرودگاه بین المللی ابها هدف قرار گرفت.

انتقاد از نتانیاهو بابت 
قدرتمندترشدن ایران

یکی از معاونان ســــابق سازمان جاسوسی موساد 
گفت: وضعیــــت ما امروز نســــبت به ســــال 2015 
)کــــه برجــــام حاصل شــــد( بدتــــر اســــت. ایرانی ها 
توسعه طلبی شــــان را یک لحظه متوقــــف نکردند. 
دارند موشک می ســــازند. ایران در فردو غنی سازی 
اورانیوم دارد، در کاشــــان و نطنز فعالیت هسته ای 
دارد و 2.5 تــــن اورانیوم غنی شــــده ذخیره کرده اند 

ضمن اینکه سانتریفیوژهای پیشرفته دارند.

احضار جمعی از مسؤوالن بورس 
به قوه قضائیه

حقوقــــی  کمیســــیون  عضــــو  حاجی دلیگانــــی، 
مجلس خبــــر داد: در پی ارســــال نامــــه نایب اول 
رئیس مجلــــس بــــه رئیــــس قــــوه قضائیــــه، برخی 
از مدیــــران ســــازمان بــــورس برای پاســــخگویی به 
ســــؤاالت مطرح شــــده درباره علل ســــقوط شدید 
ارزش ســــهام بازار سرمایه در تابســــتان امسال به 

دستگاه قضا احضار شدند.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

پروازهای نوروز لغو نشده است
و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
ســــازمان  ســــخنگوی  جهان: 
گفت:  کشــــوری  هواپیمایــــی 
طریــــق  از  نــــوروزی  ســــفرهای 
هواپیما تاکنون لغو نشــــده و 
ما هیــــچ برنامه ای هــــم در این 

رابطه نداریم.
سخنگوی  ذیبخش،  حســــن 
کشوری  هواپیمایی  ســــازمان 
از  نــــوروزی  ســــفرهای  گفــــت: 
لغو  تاکنــــون  هواپیما  طریــــق 
نشــــده و ما هیچ برنامه ای هم 

در این رابطه نداریم.
وی اضافه کرد: ممکن اســــت 

پرواز برای اســــتان هایی که شــــرایط ویژه پیدا می کنند 
کاهش یابد و یا لغو شــــود کــــه در این خصوص ما تابع 

دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
به گفته این مقام مســــؤول در ســــال های گذشته یک 
ماه پیــــش از عیــــد امکان پیــــش خرید بلیــــت وجود 
داشــــت اما امســــال پرواز فوق العاده یا ناوگان ویژه ای 
برای پاسخگویی به سفرهای نوروزی نخواهیم داشت 

و فقط سفرهای برنامه ای انجام می شود.
وی ادامه داد: در صورتی که ســــتاد ملی مقابله با کرونا 
استانی را جزو استان های دارای محدودیت تردد اعالم 
کند مانند استان خوزســــتان، شرکت های هواپیمایی 
به جهــــت ترغیب شــــهروندان بابت ســــفر نکردن به 
این مناطق بدون کســــر وجهی مبلغ بلیت را استرداد 

خواهند کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

ساخت حداقل یک میلیون خانه 
در سال نیاز بازار مسکن

کمیســــیون عمران  ایران و جهان: عضو  هگمتانه، گروه 
مجلس گفت: نیاز ســــاالنه کشــــور به مســــکن نزدیک 1 
میلیون واحد مســــکونی در هر ســــال است لذا بانک ها 

باید تسهیالت بخش مسکن خود را افزایش دهند.
کمیسیون عمران مجلس  اسماعیل حسین زهی عضو 
شــــورای اســــالمی با اشــــاره به مشــــکالت مردم در حوزه 
مسکن گفت: برای اینکه مشــــکل نبود تعادل عرضه و 
تقاضای مســــکن حل شود باید به سمت افزایش تولید 
مســــکن حرکت کنیم. نیاز ســــاالنه کشــــور به مســــکن 
نزدیک 1 میلیون واحد مســــکونی در هر ســــال اســــت. 
ایــــن موضــــوع، بانک ها باید تســــهیالت  جهت تحقــــق 

بخش مسکن خود را افزایش دهند.
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، ضمن  عضو 

کید بر اینکه بانک ها نســــبت به پرداخت تســــهیالت  تأ
به حوزه مسکن بی توجه هســــتند، گفت: درحال حاضر 
ســــاالنه کمتر 5 درصــــد از کل تســــهیالت پرداختی نظام 
بانکی مربوط به بخش مســــکن است. بخش عمده آن 
هم معموال وام خرید اســــت و سهم پرداخت تسهیالت 

برای ساخت مسکن عمال زیر 1 درصد است.

جبران عقب ماندگی ســــاخت مســــکن با هدایت  �
360 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی

حســــین زهــــی، با اشــــاره بــــه لــــزوم تخصیــــص 360 هزار 
میلیارد از منابع بانکی به حوزه ســــاخت مســــکن برای پر 
کید  کردن خال قانونی تأمین مالی حوزه مســــکن مورد تأ
مجلس است، گفت: معتقد هستیم برای جبران عقب 

ماندگی های بخش مســــکن و تحقق ســــاخت 1 میلیون 
واحد مســــکونی در هر ســــال باید، حداقــــل 20 درصد از 
کل تســــهیالت پرداختی نظام بانکی به بخش مســــکن 

کند. اختصاص پیدا 
وی ادامــــه داد: بانک هــــای خصوصــــی و دولتــــی موظف 
هســــتند در واقع ایــــن کار را انجام دهنــــد. امیدواریم در 

سال 1400 این اتفاق عملی شود.
حســــین زهــــی در بیان نــــکات مثبت ارائه تســــهیالت 
360 هــــزار میلیــــاردی بانکی بــــه حوزه مســــکن گفت: 
کل  از  تومان  میلیــــارد  هزار   360 تخصیــــص  صورت  در 
تســــهیالت پرداختــــی نظــــام بانکی به بخش ســــاخت 
کنترل و عقب ماندگی های  مســــکن، قیمت مســــکن 

می شود. جبران  آن 

سید یاسر جبرائیلی:

تشکیل دولت جوان حزب اللهی نیازمند اراده نسل اول و دوم انقالب است
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس مرکز ارزیابی و نظارت 
راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان 
اینکه  جوانان برای تشکیل دولت جوان حزب اللهی نباید 
منتظر باشــــند تا برایشان تصمیم بگیرند، گفت: تشکیل 
دولت جــــوان حزب اللهی نیازمند اراده نســــل اول و دوم 

انقالب است.
به گزارش هگمتانه، دومین مجمع هم اندیشی جوانان با 
نماینده ولی فقیه در استان همدان، سید یاسر جبرائیلی 
و علی جعفری پیرامون نقش جوانان در تشــــکیل دولت 

جوان حزب الهی، بایسته ها و چالش ها برگزار شد.
در این جلســــه ســــید یاســــر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی 
و نظــــارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشــــخیص مصلحت 
نظام با تشــــریح ســــخنان رهبــــر معظم انقــــالب پیرامون 
لزوم تشــــکیل دولت جــــوان حزب اللهی اظهــــار کرد : اگر 
می خواهید متوجه ســــخنان رهبر معظم انقالب شــــوید 
و انحراف در زندگی شــــما رخ ندهد باید با سخنان ایشان 

مأنوس شوید.
وی با اشــــاره به اینکه رهبر معظم انقالب بی دلیل عالج 
مشــــکالت کشــــور را دولت جــــوان حزب اللهــــی معرفی 
نکردنــــد، افزود: ایشــــان در برخی از ســــخنان خود توجه 
بــــه اقتصــــاد مقاومتی و چند مســــئله دیگــــر را هم عالج 
دردهای کشــــور برشــــمردند که الزم اســــت دربــــاره این 
کلیدواژه هــــا و ارتباط آنهــــا با یکدیگر تحقــــق و پژوهش 

کنیم.
این فعــــال فرهنگی سیاســــی با بیان اینکــــه رهبر معظم 
انقالب در بیانیه گام دوم انقالب 40 بار از جوانان ســــخن 
گفته اند عنــــوان کرد: رهبر معظم انقالب بارها بیان کردند 
که هزاران هزار نفر از جوانان را می شناســــند که می توانند 
مسؤولیت پذیرفته و شــــانه های خود زیر بار مسؤولیت 

ببرند.
وی با اشــــاره به تالش برخی افــــراد و جریان ها برای تحریف 
سخنان رهبر معظم انقالب درباره جوانان و لزوم توجه به 
جوان گرایی در کشور عنوان کرد: برخی افراد به جای توجه 
به اصل سخنان رهبر انقالب به دنبال دیگر مسائل رفته 
و می گوینــــد منظور ایشــــان ســــن جوانی نبــــوده و روحیه 

جوانی در سخنان ایشان مالک بوده است.
جبرائیلی بابیــــان اینکه رهبــــر معظم انقــــالب تنها وقتی 
سردار سلیمانی به شــــهادت رسید گفتند ایشان باوجود 
داشتن ســــن باال روحیه جوانی داشتند و اگر فرصت بود 
بازهم من ســــال ها با وی کار می کردم اظهــــار کرد: برخی با 
دستاویز قرار دادن این ســــخن رهبر معظم انقالب اصل 
جوان بودن را در بخش تشکیل دولت جوان حزب اللهی 

حذف کردند.
رئیــــس مرکز ارزیابی و نظــــارت راهبــــردی دبیرخانه مجمع 
تشــــخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که آیا آرایش 
انتخاباتی کنونی کشــــور با زمان پیش از صدور بیانیه گام 
؟گفت:  دوم انقالب در کشــــور فرقی کرده اســــت یــــا خیر

امــــروز بازهم همان هایی که در دوره هــــای قبلی بودند، در 
این فضا حضور دارند.

زیابی و نظارت راهبــــردی دبیرخانه مجمع  ار رئیس مرکز 
تشــــخیص مصلحت نظام بــــا بیان اینکه شــــما جوانان 
منتظر  نبایــــد  حزب اللهی  جــــوان  دولت  تشــــکیل  برای 
بروید  کــــرد:  عنوان  بگیرند،  تصمیــــم  برایتان  تا  باشــــید 
فکری کرده و اقدامی کنیــــد چرا که وضعیت فعلی اصاًل 

نیست. خوب 
وی با اشــــاره به اینکه تالش ما بــــرای تبیین دولت جوان 
حزب اللهی و لزوم شــــکل گیری آن در کشــــور در راستای 

تأمین منافع شــــخصی نیســــت، تصریح کرد: تــــا به امروز 
در هیچ ســــتاد انتخاباتی حاضر نبوده و بــــه دنبال گرفتن 
پســــت و مقــــام هم نیســــتم به همیــــن دلیل اگــــر بدانم 
سخنان ما درباره دولت جوان حزب اللهی سبب می شود 
8 ســــال دیگر نیز کشــــور به دســــت لیبرال ها اداره شود 

دستان تسلیم را باال می برم.
جبرائیلــــی بیان کرد: به نظر من دولــــت جوان حزب اللهی 
ســــازوکاری برای عبــــور از وضعیــــت آتش به اختیــــار و به 
سازمان رسیدن نیروهای آتش به اختیار در کشور است 
چراکه تنها در این صورت اســــت کــــه می توانیم به پیروزی 

بــــه اختیار  آتش  دســــت یابیم وگرنــــه باکارهای پراکنــــده 
نمی توان به هدف تعیین شده دست یافت.

وی افــــزود: وقتــــی رهبر معظــــم انقــــالب فرمودنــــد باید 
دولت جــــوان حزب اللهی روی کار بیاید بــــرای این بود که 
مجاهدت های شــــما نیروهــــای آتش به اختیــــار در قالب 
نیروهای ســــازمان یافته سبب تشــــکیل دولت اسالمی 

شود.
این فعال فرهنگی سیاســــی بابیان اینکه برای رسیدن به 
دولت اسالمی نیازمند مودت و پیوستگی بین نیروهای 
انقالبــــی هســــتیم، مطــــرح کرد: تشــــکیل دولــــت جوان 

حزب اللهی نیازمند اراده نسل اول و دوم انقالب است.
آیت ا... شعبانی: باید زمینه ارتباط بیشتر با جوانان  �

را فراهم کنیم
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در دومین مجمع 
هم اندیشــــی با جوانان اســــتان همدان گفت: این مجمع 
برای کار انتخاباتی شــــکل نگرفته و به دنبال چنین کاری 
نیســــت، چراکه اهداف و برنامه هــــای این مجمع متفاوت 

است.
آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی بیان کرد: باید با توسعه این 

مجمع زمینه ارتباط بیشتر با جوانان را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه زیربنا و اســــاس نظام مقدس جمهوری 
اسالمی بر اســــاس تحقق عدالت در جامعه است، ادامه 
داد: بیانیه گام دوم انقالب اســــالمی ناظر بر آسیب هایی 
مانند عــــدم تحقق عدالــــت در جامعه و جبــــران آن صادر 

شده است.
آیت ا... شــــعبانی با بیــــان اینکه برخی قوانین وضع شــــده 
در کشور مانع تحقق عدالت هســــتند، مانند قوانینی که 
مربوط به بخش تولید اســــت که باید اصالح شــــوند، ابراز 
کرد: دستگاه مدیریتی خوب و کارآمد چیزی فراتر از وجود 
یک انسان خوب است به همین دلیل در بیانیه گام دوم 
ابتدا باید یک دســــتگاه مدیریتی درســــت شکل بدهیم 

بعد وارد کار شویم.
جعفری: اگر در این دوره دولــــت جوان حزب اللهی  �

روی کار نیامد با مطالبه گری نگذارید این مسئله به 
فراموشی سپرده شود

علــــی جعفری نیز در این نشســــت هم اندیشــــی بابیان 
اینکــــه متأســــفانه امروز نیروهــــای انقالبــــی درگیر بازی 
دیگــــر  می کننــــد  فکــــر  آن  در  کــــه  هســــتند  زمینــــی  در 
رقیبــــی ندارند اظهار کــــرد: روح بیانیــــه گام دوم انقالب 

است. جوان گرایی 
وی بابیــــان اینکه برخی گمــــان می کنند رهبــــر انقالب در 
زمینــــه جوان گرایی و تشــــکیل دولت جــــوان حزب اللهی 
تعــــارف کرده اند، افــــزود: ما در کشــــور جوانان شایســــته 
بســــیاری داریم که می توانند مســــؤولیت های بزرگی را بر 
عهده بگیرند و این فکر که اصاًل چنین جوان شایسته ای 
در کشور وجود ندارد که بتواند چنین منصبی را به دست 

آورد غلط است.
این فعــــال فرهنگی سیاســــی عنوان کــــرد: دولت جوان 
حزب اللهــــی و کارگــــزاران آن شــــاخصه هایی دارند که الزم 
است شــــما جوانان از آنها مطلع باشــــید و برای تحقق آن 

کوتاه نیایید.
به نقل از تســــنیم، وی با اشاره به اینکه اگر قرار است بعد 
از 40 ســــال دولتی جدید روی کار بیاید باید برای تحقق آن 
تالش کرده و سرمایه های ارزشمند خود را به این وآن ارزان 
نفروشــــیم بیان کرد: حتی اگر در ایــــن دوره دولت جوان 
حزب اللهی روی کار نیامد باید با مطالبه گری نگذارید این 

مسئله به فراموشی سپرده شود.

ع انجام شد با هدف تکریم ارباب رجو

رسیدگی شهردار همدان به درخواست ها و مشکالت شهروندان منطقه چهار
هگمتانه، گروه خبر همدان: روز جمعه پانزدهم اسفندماه 
برنامه مالقات عمومی شهردار همدان از ساعت ٩:٣٠ و به 
اتفاق مدیر منطقه چهار و همه مدیران واحدهای مختلف 
شهرداری منطقه با شــــهروندان و مراجعه کنندگان برگزار 

شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــــهرداری 
همدان؛ در این جلســــه که بــــا هدف تکریــــم ارباب رجوع 
و در راســــتای رســــیدگی بــــه مســــائل و حل مشــــکالت 
شــــهروندان برگزار شد، به درخواســــت ها و مشکالت ٢6 
نفر از شــــهروندان با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی 
و دســــتورالعمل های بهداشتی در دفتر شهرداری منطقه 

چهار همدان رسیدگی شد.
شهردار همدان در حاشــــیه این مراسم گفت: در راستای 
خدمت رســــانی هر چــــه بهتر و بیشــــتر به شــــهروندان و 
افزایــــش رضایت مندی عمومی جلســــه هفتگی مالقات 
مردمی با شــــهروندان، طبــــق روال جمعه هــــای هر هفته 
در یکــــی از مناطق و با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
و فاصلــــه گذاری اجتماعی در جلوگیری از شــــیوع ویروس 
کرونــــا و بــــه منظور حــــل مشــــکالت مــــردم در حوزه های 

مختلف برگزار می شود.
عباس صوفــــی در ادامه تصریح کــــرد: مجموعه مدیریت 
شــــهری هرگز خــــود را از مــــردم جــــدا نمی دانــــد، از این رو 

همکاران ما در مجموعه شهرداری همدان خدمت رسانی 
به مردم را اســــاس کار خود می دانند و عــــالوه بر ایام کاری 
هفتــــه، در روزهای تعطیــــل جمعه نیــــز در برنامه مالقات 
عمومی پاسخ گوی درخواســــت ها و نیازهای شهروندان 

عزیز هستند.
در ادامه این جلســــه شــــهردار کالنشــــهر همدان ضمن 
بررســــی درخواست ها و مشکالت موجود، دستورات الزم 
برای بررســــی و رسیدگی به این مســــائل و درخواست ها را 

که اغلب در حوزه های امالک، شهرسازی، درآمد و نوسازی 
و غیره مطرح شده بود صادر کرد.

یادآور می شــــود با توجــــه به حجم باالی امــــور در مناطق و 
خدمات رســــانی به موقع بــــه مراجعه کننــــدگان در طول 
ایام هفته و با توجه به تدابیر اتخاذ شــــده از سوی شهردار 
همــــدان، برنامــــه مالقــــات عمومــــی مدیــــران شــــهری با 
شــــهروندان در روزهای جمعه و بر اســــاس زمان بندی از 

پیش صورت گرفته در مناطق چهارگانه برگزار می شود.



به شــماره ثبت 11324 و شناســه ملی 10820111898 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/09/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی سال گذشته مورد تصویب 

مجمع قرارگرفت. 
1106155

آگهی تغییرات شرکت آهن و سیلیس آذرخش
) شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

آگهی حصر وراثت

م.الف 333

آقــای اکبر محققی دارای شناســنامه شــماره 5029780416 به شــرح 
دادخواســت به کالســه 112/9900606 از این حوزه درخواســت گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان قربانعلی کریمی به 
شناسنامه شماره 5029160310 در تاریخ 1376/07/17 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت 
به: 1- اکبر محققی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 60 متولد 1338 
صادره از فامنین پســر متوفی 2- هاجر محققی فرزند قربانعلی به شــماره 
شناســنامه 1849 متولد 1332 صادره از فامنیــن دختر متوفی 3- فاطمه 
محققی فرزند قربانعلی به شــماره شناســنامه 59 متولــد 1338 صادره از 

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

صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت

م.الف 564

آقای نصراله نوری صفا دارای شناســنامه شــماره 1392 به شــرح دادخواســت به کالسه 
755/99/ش112ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محترم افشانی سبز به شناسنامه شــماره 554 در تاریخ 94/06/29 در 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به:
1- محمــد نوری صفا فرزند احمد به شــماره شناســنامه 1 متولــد 1342 فرزند متوفیه 
2- نجفعلی نوری صفا فرزند احمد به شــماره شناســنامه 932 متولد 1349 فرزند متوفیه 
3- قدرت اله نوری فرزند احمد به شــماره شناســنامه 1066 متولــد 1353 فرزند متوفیه 
4- حسین نوری صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 1067 متولد 1354 فرزند متوفیه 5- 
اکبر نوری صفا فرزند احمد به شماره شناسنامه 1329 متولد 1358 فرزند متوفیه 6- اصغر 
نوری صفا فرزند احمد به شــماره شناســنامه 15 متولد 1359 فرزند متوفیه 7- حجت اله 
نوری صفا فرزند احمد به شــماره شناسنامه 46 متولد 1362 فرزند متوفیه 8- بهمن نوری 
صفا فرزند احمد به شــماره شناسنامه 64 متولد 1363 فرزند متوفیه 9- نصراله نوری صفا 
فرزند احمد به شــماره شناســنامه 1392 متولد 1360 فرزند متوفیه 10- لیال نوری صفا 
فرزند احمد به شــماره شناسنامه 1328 متولد 1357 فرزند متوفیه 11- سهیال نوری صفا 

فرزند احمد به شماره شناسنامه 931 متولد 1347 فرزند متوفیه.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

  اداره کل بهزیســتی اســتان همــدان در نظــر دارد بهــره بــرداری )اجــاره( از  فضــای فیزیکــی ســالن ورزشــی عتــرت واقــع در  همــدان، پــل 
نیازمنــدان، بهزیســتی شهرســتان  همــدان جهــت   فعالیــت در زمینــه ورزش را بــا جزئیات مندرج در اســناد مزایــده طبق جدول ذیل  با بهــره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   www.setadiran.ir   و با شماره مزایده ۵۰۹۹۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

متراژعنوان ردیف
مبلغ پایه اجاره یک ساله

)ریال(
 تضمین مبلغ 

) ریال(
آدرس

بهره برداری )اجاره( از  فضای 1
 همدان - میدان بعثت - پل نیازمندان 200303/600/00015/180/000فیزیکی سالن ورزشی عترت

بهزیستی شهرستان همدان

• زمان انتشار در سایت:  از ساعت 14 روز چهارشنبه 1399/12/13 
• مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14 روز چهارشنبه  1399/12/23

• تاریخ بازدید: از 1399/12/14 لغایت 1399/12/20  
• مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 8 روز  شنبه  1399/12/16 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه 1399/12/24
• زمان بازگشایی: ساعت 8 روز دوشنبه   12/25/  1399                   • زمان اعالم به برنده: 1399/12/25

 قیمــت پایــه و مبلــغ تضمین  طبق جدول فوق اعالم گردیده  مبلغ تضمین در مزایده بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی دارای اعتبار ســه ماهه از تاریخ باز گشــایی مزایده و یا واریز 
الکترونیکی از طریق ســامانه ســتاد الکترونیک دولت به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پذیرفته می شود و شرکت کنندگان در مزایده می بایست 
ضمانتنامه بانکی را پس از بار گذاری و ارسال از طریق سامانه در پاکت در بسته  قرارداده و پس از ثبت در دبیرخانه حداکثر تا ساعت 14 مورخه 1399/12/24 بصورت دستی تحویل 

دفتر حراست اداره کل بهزیستی استان همدان نمایند.
 •ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات  الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده  پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

4- مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934 
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام / پرو فایل مزایده گر" موجود است.

آگهی مزایده اجاره  

اداره کل بهزیستی استان همدانم.الف 1750

با ما همراه باشید

 شنبه    16  اسفند 1399    شماره   4751

ورزش6

جشن تولد 
سرمربی شهرداری

به همت باشــــگاه شــــهرداری و طی ابتــــکار جالب، 
جشن تولد برای رضا طالیی منش سرمربی موفق 

تیم فوتبال شهرداری همدان برگزار شد.
در این مراســــم که در باشــــگاه شــــهرداری همدان 
ورزش  معاونــــت  حیــــدری  پیــــام  شــــد،  برگــــزار 
مصطفی  شــــهرداری،  اجتماعی  فرهنگی  ســــازمان 
هادی  هگمتانه،  روزنامه  سرپرســــت  شیرمحمدی 
بلوری نوین رئیس دفتر شــــهردار و کاپیتان سابق 
کادمی باشــــگاه  شــــهرداری، حمید یادگاری مدیر آ
شهرداری، کادر فنی، بازیکنان و تنی چند از کارکنان 

باشگاه حضور داشتند.

کادر فنی پاس 
همدان را ترک کردند

کادر فنی پاس پنج شنبه شب گذشته همدان را به 
مقصد شهرهای خود ترک کردند.

قاسم سیانکی و مهران برزگر روز پنج شنبه همدان 
را ترک کردند و به شهرهای خود رفتند.

طی روزهــــای اخیر اعتراض های گســــترده توســــط 
هواداران مبنی بر اســــتعفای کادر فنی منتسب به 

پاشازاده مطرح شد.

سرمربی پاس به زودی 
مشخص می شود

سرمربی پاس به زودی مشخص می شود. در حال 
حاضر پنــــج گزینه بــــرای هدایت تیم پــــاس در نظر 
گرفته شــــده اند. امیر عظیمــــی مدیرعامل پاس در 
حال انجام مذاکرات الزم اســــت و بــــه زودی گزینه 
نهایی مشخص و رسما معرفی می شود.همچنین 
پــــاس شــــخصا در تمرین تیــــم حضور  مدیرعامل 

یافت.
ســــیانکی پس از ترک اردوی همدان: "فقط در یک 
جملــــه آرزوی موفقیــــت برای مجموعــــه تیم پاس 
دارم". بدین ترتیب بازماندگان کادر فنی تیم پاس 
نیز رسما از این تیم جدا شدند. کادر جدید به زودی 

مشخص می شود.

معرفی برترین های
 فوتبال و فوتسال همدان

کانــــون مربیان فوتبال همدان، برترین های ســــال 
فوتبال و فوتسال این اســــتان در فصل 99-98 را 

معرفی کرد.
انتخــــاب  پیرامــــون  شــــده  انجــــام  نظرســــنجی  در 
برترین مربیان فوتبال و فوتســــال فصل گذشــــته 
رقابت های ورزشی استان همدان، چهار مربی برتر 

شناخته شدند.
بــــه  جمشــــیدیان«  »احمــــد  اســــاس  برهمیــــن 
رگســــاالن  بز ســــنی  رده  برتــــر  مربــــی  عنــــوان 

شد. برگزیده 
همچنین »قاســــم کوروشی« در رشــــته فوتسال، 
»نادر کرمی« در رده ســــنی پایه، »سمیه روزبهانی« 
در حــــوزه بانوان نیــــز به عنــــوان برتریــــن مربیان 
فوتبــــال اســــتان همــــدان در حوزه هــــای مربوطه 

شدند. انتخاب 

گرین کشاورز نهاوند 
ذوب آهن اردبیل 

را ذوب کرد
کشــــاورز نهاوند تنها نماینده  گرین  تیم فوتبال 
اســــتان همدان در لیگ دســــته ســــوم کشور با 
وســــی و سرپرســــتی سعیدعلی  مربیگری علی گر
وز  بخشــــی در ادامــــه مســــابقات لیگ ســــه در ر
حســــاس  بــــازی  یــــک  در  اســــفند   12 سه شــــنبه 
درســــرمای  داودحســــینی  گل  تک  با  توانســــت 
را  اردبیــــل  آهــــن  ذوب  تیــــم  اردبیــــل  اســــتان 
شکســــت دهد و دو پله به باالی جدول صعود 

. ید نما

مصاف شهرداری همدان 
در مرحله دوم 

مناطق 15 سال کشور
طبق تماس دبیر هیأت فوتبال اســــتان همدان 
دیدار  لیگ  ســــازمان  پایه  مســــابقات  مسؤول  با 
شــــهید امینــــی همــــدان برابــــر پردیــــس قزوین 
ســــاعت 12 ظهر روز دوشنبه 18 اسفند همچنین 
در  اراک  بامــــداد  برابر  همــــدان  شــــهرداری  دیدار 
15:30 در ورزشگاه شــــهید شمسی پور  ســــاعت 

شد. خواهد  برگزار  همدان 
شــــهرداری یکی از مدعیان اصلی این مســــابقات 

است.

کوتاه از فوتبال استان
ح شد: در گفت وگو با پرافتخارترین دونده همدان مطر

کسب سهمیه المپیک از لحاظ 
رنکینگی امکان پذیر است

آونــــد دربــــاره  هگمتانــــه، گــــروه ورزش: حمیدرضــــا زور 
عملکــــردش در مســــابقات داخل ســــالن دو و میدانی 

قهرمانی باشــــگاه های کشور توضیحاتی را بیان کرد.
حمید رضــــا زورآوند دونــــده همدانی تیــــم دو و میدانی 
 ،10 ســــپاهان اظهار کرد: مســــابقات خوبی بود و حدود 
15 ســــال مــــاده 5000 متر پیــــاده روی در داخل ســــالن 
برگزار نمی شــــد و با صحبت هایی کــــه کمیته فنی پیاده 
روی با فدراســــیون دو و میدانی کرده بود یک مســــابقه 

کنیم. شرکت  ما  تا  گذاشتند 
او ادامه داد: ما بعد از فصل تابســــتان رقابتی نداشتیم 
می توانســــتم  نهایــــت  در  داشــــتم  خبــــر  زودتــــر  اگــــر  و 
بیشــــتر تمرین کنــــم و رکورد بزنــــم. تقریبا یــــک دقیقه 
بــــا رکورد ملــــی فاصلــــه داشــــتم. تمریناتم در مســــیر 10 
و 20 کیلومتــــر اســــت و از مقــــدادی پور مربی ام تشــــکر 
می کنــــم کــــه زحمــــت می کشــــد و تمریناتــــم را زیــــر نظر 
می گیرد. همچنین از باشــــگاه ســــپاهان تشکر می کنم 
از ورزشــــکاران حمایت می کند و این موضوع باعث  که 
می شــــود که انگیزه بیشــــتری برای تمرین کردن داشته 

باشیم.

ما باید به داوران دو و میدانی احترام بگذاریم �
آماده  را شــــکر همه دونــــدگان  کرد: خدا  زورآوند بیــــان 
بودنــــد و ماده 5000 متــــر تاکتیک خاص خــــود را دارد و 

این ماده در داخل پیســــت ســــخت تر اســــت. در حال 
حاضر ورزشــــکاران به داوری اعتراض دارنــــد و باید یک 
مقــــدار به داوری احتــــرام بگذاریم، چون اکثــــر داوران از 
قهرمانان ملی دو و میدانی هســــتند که در رشته پیاده 

روی سر رشته دارند.
دونده تیم دو و میدانی ســــپاهان دربــــاره این که کرونا 
در کیفیت مســــابقات و قرارداد ها تأثیرگذاشــــته است، 
گفــــت: بحث کرونــــا یک فراگیــــری جهانی اســــت و کل 
دنیا را درگیر کرد، اما ورزشــــکار حرفــــه ای نباید خودش 
را محــــدود کند. به هر حال شــــرایط کرونــــا در وضعیت 
ورزشــــگاه ها،  و  بــــوده  تأثیرگــــذار  کشــــورمان  ورزش 
بودنــــد.  بســــته  اســــتخر ها  و  بدنســــازی  باشــــگاه های 
در  بدنســــازی  باشــــگاه های  از  یکــــی  مدیریــــت  از  مــــن 
همدان تشــــکر می کنم کــــه امکانــــات و تجهیزات خود 
را در اختیــــارم قرار داد. هیــــأت دو و میدانی همدان هم 

گذاشت. ما  اختیار  در  میدانی  و  دو  پیست 

باشــــگاه ســــپاهان مبلغ بیشــــتری بــــه دوندگان  �
می دهد

امســــال  گفت:  دوندگان  قرارداد هــــای  مبلــــغ  درباره  او 
رقم قرارداد ها بهتر شده و باشــــگاه سپاهان نسبت به 
پارسال مبلغ بیشــــتری به ما می دهد. باشگاه سپاهان 
حــــدود 80 درصد از قرارداد لیــــگ دو و میدانی را داده و 

بــــا این وضعیــــت اقتصادی  20 درصد باقــــی مانده هم 
مســــؤوالن  همچنین  نمی کند.  فرقی  ندادنش  یا  دادن 
سپاهان مبلغ قرارداد مســــابقات قهرمانی باشگاه های 

کرده است. را پرداخت  کشور 

صیامی باید همه دوندگان را به یک چشم ببیند �
زورآوند درباره وضعیت دو و میدانی با ریاســــت صیامی 
بیان کــــرد: صیامی نزدیک چند ماه اســــت که ریاســــت 

فدراسیون دو و میدانی را برعهده دارد و شرایط سخت 
اســــت، چــــون دو و میدانی 24 ماده ورزشــــی دارد. همه 
ورزشــــکاران انتظــــار دارنــــد و بایــــد به یک چشــــم دیده 
شوند و هر ورزشکار بر حسب ســــطحش باید حمایت 

شود.
دونده کشــــورمان دربــــاره برنامه اش بیــــان کرد: هدف 
اصلــــی ام کســــب ســــهمیه المپیک اســــت، چون دوره 
قبــــل هم ســــهمیه را گرفتــــم و امیدوارم ایــــن دوره هم 

بتوانــــم از لحاظ رنکینگــــی ورودی بیاورم و برای دومین 
دوره متوالــــی در ایــــن رقابت ها حضور داشــــته باشــــم. 
البته کسب سهمیه سخت است و یک مقدار رکورد ها 
کاهش پیدا کرده و ســــطح حــــد نصاب ها را باال برده اند. 
البته رســــیدن به حد نصاب المپیــــک از لحاظ رنکینگی 
در دســــترس اســــت، چون اگر بتوانم جزو 45 ورزشکار 
دنیا باشــــم در آن صورت می توانم به این مسابقات راه 

دارد. حمایت  به  نیاز  موضوع  این  و  یابم 

سروقامتان همدان بربلندای والیبال ایران

شیران هگمتانه در دو قدمی قهرمانی 
در لیگ نوجوانان

، ســــروقامتان  هگمتانه، گروه ورزش: تیم های سامســــونگ قائم شــــهر
همدان، عقاب ملل اردبیل و مقاومت بسیج به مرحله نیمه نهایی لیگ 

دسته یک نوجوانان سال 99 راه یافتند.

مســــابقات والیبال قهرمانی باشــــگاه های دســــته یک کشــــور رده سنی 
نوجوانان پسر جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که از روز شنبه نهم 
اسفندماه با حضور 13 تیم به میزبانی سالن 9 دی تهران )مقاومت بسیج 
مقداد( آغاز شده بود، با برگزاری چهار دیدار مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.
، سروقامتان همدان، عقاب ملل اردبیل  تیم های سامسونگ قائم شهر
و مقاومت بســــیج با شکســــت حریفان خود به مرحله نیمه نهایی لیگ 
دسته یک نوجوانان سال 99 صعود کردند تا برای معرفی فینالیست ها 

به مصاف یکدیگر بروند.
نتایج کامل مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک نوجوانان سال 99 به قرار 

زیر است:
سامسونگ قائم شهر 3 - صنایع اردکان صفر )25 بر 15، 25 بر 17 و 25 بر 19(

سروقامتان همدان 3 - تخت جمشید مرودشــــت یک )25 بر 23، 16 بر 
25، 25 بر 16 و 25 بر 23(

هوشیار تبریز صفر - عقاب ملل اردبیل 3 )18 بر 25، 24 بر 26 و 22 بر 25(

زنده یاد باقرزاده صفر - مقاومت بسیج 3 )16 بر 25، 20 بر 25 و 16 بر 25(
کادر فنی تیم والیبال نوجوانان پسر ایران نیز بر این رقابت ها نظارت دارند 
تا بهترین بازیکنان را به اردوی آماده ســــازی تیــــم دعوت کنند. همچنین 
، بر لیگ دسته یک نوجوانان نظارت دارد. یونس حسن زاده به عنوان ناظر
مرحلــــه نهایی لیگ دســــته یــــک نوجوانــــان ســــال 99 امروز شــــنبه 16 
اسفندماه با دو دیدار پیگیری خواهد شــــد تا رتبه بندی نهایی چهار تیم 

برتر این رقابت ها مشخص شود.

« قهرمان مسابقات وزنه برداری استان »مالیر
هگمتانه، گروه ورزش: تیم مالیر عنوان قهرمانی مسابقات 
وزنه برداری انتخابی اســــتان همدان گرامیداشــــت سردار 

شهید همدانی را از آن خود کرد.
در این مسابقات که پنجشنبه در مجموعه تختی همدان 
به پایان رســــید، تیم مالیر بــــا 261 امتیاز عنــــوان قهرمانی را 

کسب کرد.

همچنیــــن تیم نهاوند بــــا 246 امتیاز دوم، اســــدآباد با 163 
امتیاز ســــوم و همــــدان نیز بــــا 81 امتیاز بر ســــکوی چهارم 

ایستاد.
ایــــن رقابت ها با حضور 34 وزنه بردار برتر شهرســــتان های 
مختلف اســــتان همدان و با رعایت کامل شیوه نامه های 

بهداشتی برگزار شد.

به تیم ها و نفرات برتر این مسابقات لوح و نشان قهرمانی 
اعطا شــــد. جامعه وزنه برداری اســــتان همدان در حاشــــیه 
این مسابقات با حضور در گلزار شهدا با شهیدان واالمقام 

تجدید میثاق کردند.
همچنین نفرات برتر این رقابت ها عازم مسابقات قهرمانی 

کشور خواهند شد.

مدیرکل ورزش استان همدان:

تصمیم گیری شتابزده به تیم پاس لطمه می زند

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانــــان 
اســــتان همدان گفت: هرگونه اقدام شتاب زده به تیم 
فوتبال پاس ضربه می زند و باید با بررسی دقیق و همه 
جانبه شــــرایط باشگاه، برای انتخاب ســــرمربی جدید و 

بهبود اوضاع تیم تصمیم گیری شود.
"حمید ســــیفی" ضمن تشــــریح وضعیــــت فعلی پاس 
همدان پس از رفتن سرمربی تیم و بروز برخی مسایل 
حاشــــیه ای، اظهــــار کــــرد: بروز ایــــن قبیل مســــایل در 
فوتبال طبیعی اســــت و به هواداران اطمینان می دهم 

که جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی تصریــــح کرد: شــــرایط تیم پــــاس را بــــه دقت رصد 
می کنیم و برهمین اســــاس در راســــتای حل اساســــی 
مشــــکالت موجود تیــــم از هر گونه اقدام احساســــی و 

تصمیم گیری شتابزده و عجوالنه پرهیز خواهیم کرد.
ســــیفی افــــزود: جدایــــی مهــــدی پاشــــازاده یکســــری 
مشــــکالت و پیامدهای منفی برای تیــــم فوتبال پاس 
به دنبال داشــــت که باید مدیریت شــــود و مهم ترین 
کار در شرایط فعلی انتخاب ســــرمربی جدید بر اساس 

معیارهای فنی و کارشناسی است.
وی بــــا تأکید بر اینکــــه پــــس از انجام کار کارشناســــی 
و بررســــی دقیــــق، تصمیم گیــــری نهایــــی در خصوص 
انتخاب ســــرمربی با مدیرعامل باشــــگاه پاس اســــت، 
گفــــت: حمایت های مالــــی "امیر عظیمــــی" مدیرعامل 

باشــــگاه برای موفقیت تیــــم فوتبال پاس شایســــته 
تقدیر است و باید به تصمیم وی برای انتخاب سرمربی 

جدید تیم نیز احترام گذاشت.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان با بیان اینکه 
انتخاب ســــرمربی حق طبیعی مدیریت باشگاه است، 
افزود: از هواداران بابت تعصبــــی که به تیم پاس دارند 
صمیمانه قدردانی می کنــــم و اظهار نظر در این زمینه و 
پیگیری وضعیت تیم را نیز حق مســــلم آنها می دانیم، 
امــــا تصمیــــم نهایــــی در ایــــن خصــــوص را مدیرعامل 

باشگاه می گیرد.
وی افزود: اسامی مطرح شده به عنوان سرمربی جدید 
تیم گمانه زنی رسانه ای اســــت و در نهایت مدیرعامل 
باشگاه با بررسی دقیق شــــرایط مبتنی بر اصول فنی و 

حرفه ای، گزینه موردنظر را اعالم خواهد کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان خاطرنشان 
کــــرد: از همــــه دلســــوزان و دوســــتداران تیــــم پــــاس 
می خواهــــم که کمــــک حال تیــــم و مدیریت باشــــگاه 
باشــــند چرا که هــــر موفقیــــت و افتخــــاری در ورزش با 

همدلی و اتحاد به دست می آید.
وی اضافه کرد: مدیرعامل باشگاه پس از شرایط پیش 
آمده درخواســــت اســــتعفا کرده بود که با آن موافقت 
نشد و بهتر اســــت همه دســــت اندرکاران زمینه برای 
حمایت از تیــــم و موفقیت مجموعه باشــــگاه را فراهم 

کنند.
ســــیفی در خصوص انتخاب ســــرمربی جدید نیز اظهار 
کرد: مســــابقات ورزشی همواره آبســــتن حوادث تلخ و 
شــــیرین اســــت و نمی توان اطمینان داد که با انتخاب 

یک فرد، موفقیت حاصل می شود.
وی همچنین ضمــــن قدردانــــی از حمایت های رئیس 
هیأت فوتبال همدان از تیم پاس، اظهار امیدواری کرد 
کــــه با تالش بازیکنان و حمایت  هواداران شــــرایط برای 
موفقیــــت بیش از پیش تیم در ادامه مســــیر و حضور 

موفق در لیگ دسته 2 و جام حذفی فراهم شود.
تیم پاس همدان در لیگ دســــته دوم فوتبال کشــــور 

حضور دارد.

درخشش همدانی ها در جودوی غرب کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: قهرمانــــان مســــابقات لیگ 
جودو غرب کشور از ســــوی کمیته برگزاری رقابت ها به 

میزبانی همدان معرفی شدند.
در این پیکارها و در رده ســــنی جوانان تیم کردســــتان 
قهرمان شــــد، لرستان برســــکوی دوم ایســــتاد و تیم 

همدان نیز سوم شد.
در رده ســــنی نوجوانان نیز لرســــتان مقام نخســــت را 
کسب کرد، کرمانشاه دوم شد و تیم همدان بر سکوی 

سوم قرار گرفت.
در این دوره از مســــابقات 100 جودوکار در قالب 9 وزن 
در 2 رده ســــنی نوجوانان و جوانان به میزبانی ســــالن 6 

هزار نفری سردار شهید سلیمانی رقابت داشتند.
در رده ســــنی نوجوانــــان و در وزن منهــــای 50 کیلوگرم 
دانیــــال علــــوی از لرســــتان، منهــــای 55 کیلوگرم علی 
کیلوگــــرم   60 منهــــای  وزن  در  لرســــتان،  از  میرزایــــی 
امیرحســــین پیوندی از کرمانشــــاه، در وزن منهای 66 
کیلوگرم امیرحســــین نصرالهــــی از لرســــتان و در وزن 
منهــــای 73 کیلوگــــرم اشــــکان رهگــــذر از کرمانشــــاه 

قهرمان شدند.
همچنین در وزن 81 کیلوگرم علی ساکی از لرستان، در 
وزن منهای 90 کیلوگرم حسین جعفری از همدان و در 
وزن به اضافه 90 امیرعباس موحد از لرستان مقام های 

برتر را کسب کردند.
در رده ســــنی جوانــــان و در وزن منهــــای 55 کیلوگــــرم 
علی میرزایی از لرســــتان، منهــــای 60 کیلوگرم صهیب 

منوچهری از کردستان، وزن منهای 66 کیلوگرم مهران 
نوری از کردستان، وزن منهای 73 کیلوگرم علی رشانی 
از مرکــــزی و در وزن منهای 81 کیلوگرم محمدحســــین 

سرافرازی از کردستان بر سکوی قهرمانی ایستادند.
در ایــــن رده ســــنی و در وزن منهای 90 کیلوگرم ســــینا 
منوچهری از کردستان، در وزن منهای یکصد کیلوگرم 
مهدی ســــیجانی از همدان و در وزن بــــه اضافه یکصد 

کیلوگرم طاها همتی از کرمانشاه قهرمان شدند.
در ایــــن مســــابقات جــــودوکاران همدانــــی نیز خوش 

درخشیدند و صاحب نشان های رنگارنگ شدند.
کیلوگــــرم:   -50 وزن  در  و  نوجوانــــان  ســــنی  رده  در 
، وزن 55- کیلوگرم:  محمدامیــــن پوینده نشــــان برنــــز
ابوالفضــــل امینــــی نشــــان نقــــره وزن 60- کیلوگــــرم: 
، وزن 66- کیلوگرم: پوریا  ابوالفضل قاضی نشــــان برنــــز
یونسی نشان برنز و وزن 90- کیلوگرم: حسین جعفری 

نشان طال کسب کردند.
در رده ســــنی جوانــــان، وزن 55- کیلوگــــرم: ابوالفضل 
، وزن 66- کیلوگرم: امیرحســــین  امینــــی نشــــان برنــــز
محرابی نشان نقره، وزن 73- کیلوگرم: شاهرخ اسدی 
، وزن 81- کیلوگــــرم: حمیدرضــــا باباخانی  نشــــان برنــــز
نشان نقره، وزن 90- کیلوگرم: علیرضا آیینی نشان برنز

و وزن 100- کیلوگــــرم: مهدی ســــیجانی نشــــان طال به 
دست آوردند.

نفرات برتر این رقابت ها لوح و نشان قهرمانی دریافت 
کردند.
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7 پزشکی 
و سالمت

هگمتانه گزارش می دهد

طب سوزنی از تسکین درد ساده 
تا درمان بیماری های اساسی بدنی

هگمتانه، گروه پزشــــکی و سالمت - زهرا ذوالفقاری: طب 
ســــوزنی، یکی از روش های طب ســــنتی بوده که به گفته 
کارشناســــان، می تواند در درمان انــــواع بیماری های بدن 
اســــتفاده شــــود، اما با این وجود افراد جامعه شناختی از 
ایــــن طب ندارند و یا اینکه اطالعــــات اندکی از آن دارند، در 

حالی که طب سوزنی بسیار گسترده است.
طب ســــوزنی، یک روش بــــرای ایجاد بــــی دردی و یا تغییر 
کارکرد بدن، با قرار دادن سوزن های نازک در پوست بدن، 
مجموعه ای از خطــــوط و یا کانال، به نــــام کانال های انرژی 
اســــت. دیدگاه های باســــتانی نشــــان می دهد که بهبود 

سالمتی از طریق انرژی در بدن ایجاد می شود.
طب ســــوزنی یک روش درمانی اســــت که بدن را تشویق 
به ترمیم طبیعی و بهبود عملکــــرد می نماید و این قضیه 
به وســــیله قراردادن ســــوزن و گرما دادن یــــا حتی تحریک 
الکتریکــــی در نقــــاط مخصــــوص طب ســــوزنی بــــه انجام 

می رسد.
در  انــــرژی  کانال هــــای  چینــــی،  کالســــیک  نظریــــه  طبــــق 
مســــیرهای منظمی در بدن و در ســــطح آن جریان دارند. 
به ایــــن کانال های انــــرژی مریدیــــن می گویند کــــه مانند 
رودخانه هایی از بدن می گذرند تا بدن را ســــیراب و تغدیه 
نمایند. یک انســــداد در این حرکات رودهای انرژی مانند 
سد باعث ایجاد مشکل در آن مریدین و سایر مریدین ها 

نیز می شود.
این مریدین هــــا را می توان بــــا قرار دادن ســــوزن در نقاط 
طب ســــوزنی تحت تأثیر قرار داد. سوزن های طب سوزنی 
باعث رفع انسداد در این سدها می شوند و باعث برقراری 
مجدد جریان منظم در مریدین هــــا می گردند. درمان های 
طب ســــوزنی می تواند باعث کمک بــــه ارگان های داخلی 
شــــود تا بتوانند این عــــدم تعادل ها را در جــــذب، هضم، 
فعالیت هــــای تولیــــد انــــرژی را تصحیح و جریــــان انرژی در 

مریدن ها را تصحیح می نمایند.
با کشــــفیات علمی جدید ثابت شــــده اســــت که ســــوزن 
گــــذاری در نقاط طب ســــوزنی باعــــث تحریک دســــتگاه 
عصبی به ترشــــح مواد شیمیایی از عضالت، طناب نخاعی 
و مغز می شــــود. ایــــن مــــواد شــــیمیایی می توانند باعث 
تغییر احساس به درد شوند و همچنین می توانند باعث 
تسریع در آزاد شدن مواد شیمیایی و هورمون ها تحت اثر 

دستگاه داخلی تنظیم کننده شوند.
توازن در باالنــــس انرژی و مواد بیوشــــیمیایی در اثر طب 
سوزنی می تواند باعث تحریک توانایی های بدن در ترمیم 

طبیعی خودش و افزایش سالمت فیزیکی و روحی شود.
طب ســــوزنی یــــک هنر درمانی بســــیار قدیمی اســــت که 
 Medical:.جهت فراگیری آن راه های مختلفــــی وجود دارد
acupuncture لغتی اســــت که جهت پزشــــکی که در این 
زمینه تعلیم دیده اســــت و در طب متعــــارف دارای پروانه 
اســــت اطالق می شــــود که معرف این اســــت که پزشک 
پس از طــــی دوره های تخصصی مربوطه پــــس از طی دوره 

طب عمومی آن را فرا گرفته است. چنین پزشکی می تواند 
از روش طب ســــوزنی و از پزشــــکی متعارف جهت درمان 

بیماران استفاده کند.

مامک هاشــــمی: به صورت کلی طب ســــوزنی یک  �
مکتــــب درمانی مســــتقل نیســــت و جزیــــی از طب 
ســــنتی چین است که در چین و کشورهای همسایه 

استفاده می شده است
رئیس انجمن علمی طب سنتی شعبه همدان در گفتگو 
بــــا خبرنــــگار هگمتانه با بیــــان اینکه طب ســــوزنی یکی از 
روش های طب سنتی چین است که قدمت آن به دوران 
کهن و نوســــنگی می رســــد، عنوان کرد: از لحاظ ســــندی 
کتابــــی با عنوان امپراطور زرد وجــــود دارد که قدمت آن به 
دو هزار و 300 ســــال قبل می رســــد که در این کتاب طب 
سوزنی، ابزارها و اصول علمی آن توضیح داده شده است.
مامک هاشمی ادامه داد: به صورت کلی طب سوزنی یک 
مکتب درمانی مســــتقل نیســــت و جزیی از طب ســــنتی 
چین اســــت که در چین و کشورهای همســــایه استفاده 
می شده اســــت، اصول کلی طب چینی بر اساس فلسفه 
آن فرهنگ ها پایه گذاری شــــده اســــت و در طــــی زمان در 
مناطق مختلف سبک های متنوعی از آن رشد یافته است 
مانند طب ســــوزنی کره و تایوان و ژاپن که نشآت گرفته از 

طب سوزنی اصیل چین با تغییرات جزیی هستند.
وی در خصــــوص تاریخچه طب ســــوزنی در ایران گفت: در 
واقع در قرن بیســــتم غرب با طب ســــوزنی آشنا شد که به 
واســــطه آن نیز به ایران هم آمد و مردم با آن آشــــنا شدند 
و در ســــال 1356 بود که نظام پزشــــکی طب ســــوزنی را به 

عنوان طب مکمل پذیرفت.
رئیس انجمن علمی طب ســــنتی شــــعبه همدان اضافه 
کرد: در دهه 80 ســــازمان نظام پزشــــکی ایــــران در اقدامی 
پزشکان را در دوره 6 ماهه به چین اعزام می کرد که بعدها 

متوقف شد.
این مســــؤول در ادامه ســــخنانش تصریح کــــرد: آموزش 
رســــمی طب ســــوزنی اولین بــــار در مقطع دکترا در ســــال 
تحصیلی 1399_1400 در دانشــــگاه علوم پزشکی مشهد 
آغاز شده و پزشــــکان عمومی برای تحصیل در این رشته 

پذیرفته شده اند.

در قرن بیستم غرب با طب سوزنی آشنا شد که به واسطه 
آن نیز به ایران هم آمد و مردم با آن آشــــنا شدند و در سال 
1356 بود که نظام پزشکی طب ســــوزنی را به عنوان طب 

مکمل پذیرفت.
هاشــــمی در این زمینه اظهــــار کرد: البته بایــــد گفت قبل 
از این که این رشــــته در دانشــــگاه علوم پزشــــکی مشهد 
آموزش داده شــــود، تعداد 20 پزشــــک عمومی در ســــال 
آمــــوزش طب ســــوزنی بــــه دانشــــگاه پکن  1384 بــــرای 
فرســــتاده شــــدند و این پزشــــکان که پس از بازگشت به 

ایران در مطب های خصوصی در شــــهرهای مختلف یا در 
جایگاه جمله هیأت علمی دانشــــگاه های علوم پزشــــکی 

مشغول به کار شدند.

تنها ســــالمتکده خصوصی طب سنتی در همدان  �
سالمتکده حکیم خسروی است

وی با اشاره به اینکه از سال 1386 نیز طب سنتی در ایران 
در مقطع دکترا به پزشکان عمومی آموزش داده می شود، 
گفت: طب ســــوزنی نیز در واحد های درســــی این رشته به 

عنوان مکمل ارائه می شود.
وی با بیــــان اینکه کلینیــــک اختصاصی طب ســــوزنی در 
همدان نداریم، گفت: برخی پزشــــکان در مطب های خود 

به ارائه خدمات طب سوزنی می پردازند.
وی تصریح کرد: تنها ســــالمتکده خصوصی طب ســــنتی 
در همدان ســــالمتکده حکیم خسروی است که بنده نیز 
در آن طب ســــوزنی در کنار درمان های طب ســــنتی انجام 

می دهم.
این مســــؤول با اعــــالم اینکه طــــب ســــوزنی می تواند در 
درمان همه بیماری ها اســــتفاده شــــود، اظهار کرد: این در 
حالی اســــت که مردم گمان می کنند که طب سوزنی فقط 
برای بیماری های دارای درد اســــتفاده می شود در صورتی 
که طب ســــوزنی می تواند برای بیماری های داخلی، آســــم، 

دیابت، افسردگی و... استفاده شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس اصول طب سوزنی 14 کانال 
انرژی اصلی روی بدن وجود دارد که هر کدام دارای چندین 
نقطه کاربردی هســــتند و انتخاب نقاط بــــرای درمان بیمار 

فرآیند پیچیده ای دارد.
این عضو هیأت علمی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
عنوان کرد: نوعی از طب ســــوزنی وجود دارد که همکاران 
فیزیوتــــراپ برای رها کــــردن گرفتگی هــــای عضالنی و رفع 
نقاط درد ماشه ای انجام می دهند که در واقع جزء کوچکی 

از کاربردهای وسیع طب سوزنی است.

کاربرد طب ســــوزنی از تســــکین درد ساده تا درمان  �
بیماری های سیستمیک و اساسی بدنی و ُخلقی و یا 

القای بیهوشی است
هاشــــمی با اشــــاره به این موضوع که این روش بیشتر در 
غرب استفاده می شــــود، عنوان کرد: بیشــــترین آشنایی 
مردم با طب ســــوزنی همین است در صورتی که اگر کسی 
کمر درد دارد 10 ســــبک طب ســــوزنی می توان برای درمان 
آن اســــتفاده کرد و چیزی کــــه در فیزیوتراپی ها اســــتفاده 
می شــــود به این معنی نیســــت که تمام روش  های طب 
ســــوزنی را انجام می دهد چرا که طب سوزنی بسیار وسیع 

است.
وی ادامه داد: حتی با طب ســــوزنی می توان یک بیهوشی 
عمومــــی را به فردی کــــه جراحی دارد، داد و بــــه واقع کاربرد 
طب ســــوزنی از تسکین درد ســــاده تا درمان بیماری های 

سیستمیک و اساســــی بدنی و ُخلقی و یا القای بیهوشی 
است.

هاشــــمی تصریح کرد: در طب سوزنی می خواهیم از طریق 
تحریــــک نقــــاط خــــاص روی مســــیرهای انرژی با ســــوزن، 

بیماری ها را درمان کنیم.
این مســــؤول با اعــــالم اینکه طــــب ســــوزنی می تواند در 
درمان همه بیماری ها اســــتفاده شــــود، اظهار کرد: این در 
حالی اســــت که مردم گمان می کنند که طب سوزنی فقط 
برای بیماری های دارای درد اســــتفاده می شود در صورتی 
که طب ســــوزنی می تواند برای بیماری های داخلی، آســــم، 

دیابت، افسردگی و... استفاده شود.
هاشــــمی با تأکید بر این نکته که کســــی کــــه می خواهد از 
طب ســــوزنی برای درمان بیماری اش اســــتفاده کند باید 
حتما ویزیت شود، عنوان کرد: ابتدا بیماری فرد بر اساس 
طب چینی باید تحلیل شود و سپس از طب سوزنی برای 

وی استفاده شود.
وی ادامه داد: حتی با طب ســــوزنی می توان یک بیهوشی 
عمومــــی را به فردی کــــه جراحی دارد، داد و بــــه واقع کاربرد 
طب ســــوزنی از تسکین درد ســــاده تا درمان بیماری های 
سیســــتمیک و اساســــی و بدنــــی و اختالالت گوارشــــی و 

ُخلقی مثل افسردگی و بیهوشی است.
ایــــن مســــؤول ضمن اشــــاره به اینکــــه ســــازمان جهانی 
بهداشــــت درمان 30 بیماری را توســــط طب سوزنی اعالم 
کرده اســــت، گفت: اما باید گفت که طب سوزنی می تواند 

خیلی فراتر از این 30 بیماری را درمان کند.
هاشــــمی با بیان این نکته که درمان با طب سوزنی با یک 
جلسه انجام نمی شــــود و باید تکرار شود، عنوان کرد: واژه 

( اســــت، اما در فارسی  کو پانچر انگلیسی طب ســــوزنی) آ
بدان طب سوزنی گفته می شــــود و همین موضوع باعث 
شــــده که برخی فکر کنند که طب ســــوزنی یک نوع تزریق 
است و همین امر موجب شده تا مردم فکر کنند که طب 
ســــوزنی همراه با درد اســــت در حالی که عمال در این طب 

دردی احساس نمی شود.
وی با اشاره به اینکه بر خالف تصور افراد سوزن های طب 
سوزنی کوچک و نازک است، عنوان کرد: برخی بر این باور 
دارند که سوزن های طب سوزنی باید آغشته به دارو باشد 
یا اینکه داخلش دارو باشد و این باور های غلطی است که 

وجود دارد.
هاشــــمی تصریــــح کــــرد: در طــــب ســــوزنی می خواهیم با 
ســــوزن ها مســــیرهای انرژی را با تحریــــک آن نقطه درمان 

کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: برخــــی نیز بر این باورند که وقتی به 
عنوان مثال زانو درد دارند سوزن را فقط باید به زانو زد و هر 
موضعی که مشکل دارد باید ســــوزن را به آنجا زد در حالی 
که ممکن اســــت برای درمان یک نقطه از بدن ســــوزن به 
قســــمت دیگری زده شــــود و این موضوع باعث می شود 

که مردم همکاری الزم را در این زمینه نداشته باشند.
ایــــن مســــؤول با اشــــاره بــــه این مهــــم که طب ســــوزنی 
ســــبک هایی دارد که بــــه صورت زیر شــــاخه طــــب اصلی 
هســــتند، اظهار کرد: این ســــبک ها طوری اســــت که برای 
درمان بیماری تمام بدن ســــوزن فقط بــــه یک نقطه مثل 
گوش یا ســــر زده می شود و البته باید تأکید کرد این بدان 
معنا نیست که این سبک اعتبار بیشتری دارد و می تواند 

در کنار سبک اصلی استفاده شود.

تأیید اولین موردکرونای انگلیسی در همدان
هگمتانــــه، گــــروه پزشــــکی و ســــالمت: ســــخنگوی دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن سینا گفت: با تأیید اولین مورد مبتال به ویروس کرونای 
انگلیســــی در این اســــتان زنگ خطر ابتال به ایــــن ویروس در همدان 

صدا درآمد. به 
بــــه گزارش هگمتانــــه، محمد طاهــــری روز جمعه اظهار کــــرد: چند نمونه 
مشکوک از ابتال به کرونای انگلیسی برای آزمایش به تهران ارسال شده 

بود که روزگذشــــته نتیجه قطعی یک مورد با تأییــــد ابتالی فرد به کرونای 
انگلیسی به دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اعالم شد.

متخصص میکروب شناســــی و اســــتادیار دانشــــگاه علوم پزشکی ابن 
ســــینا گفت: تاکنون چهار نوع جهش یافته از ویــــروس کرونا در جهان 
شناســــایی شــــده اســــت که نوع نخســــت و خطرناک ترین آن ویروس 
انگلیســــی )B.1.1.7( اســــت و شــــاخص ســــرایت پذیری ایــــن ویروس 

)شاخص R( چهار دهم بیشتر از ویروس کرونای معمولی است.
طاهــــری اضافه کرد: شــــاید این رقم از نظر شــــهروندان کوچــــک و ناچیز 
شمرده شــــود اما در محاسبات »اپیدیمولوژی« بســــیار گسترده بوده و 
طبق برخی مطالعه هــــای صورت گرفته میزان ســــرایت و مرگ و میر این 

نوع ویروس 50 تا 70 درصد نسبت به کرونای معمولی بیشتری است.
وی اظهار کرد: نوع انگلیســــی کرونا بیش از یک ماه پیش از طریق مرزها 

وارد کشــــور شــــد و با توجه به اینکه این نوع بیماری ها تنفســــی و عفونی 
هستند ورود آن به داخل کشور متصور بود.

وی توضیح داد: دوره نقاهت یا کمون کرونای معمولی سه تا 10 روز طول 
می کشــــد اما در کرونای انگلیسی این زمان زیر 72 ساعت است و عالئم 
مطرح برای کرونای انگلیســــی نظیر تب، تنگی نفس، خســــتگی و عالئم 

گوارشی در کودکان و جوانان بیشتر و شدیدتر است.

چرا بعضی ها انگار 
هرگز مریض نمی شوند؟

عادت دارند ُچرت بزنند
تا پیــــش از قــــرن ســــیزدهم و اختراع ســــاعت های 
مکانیکی، انسان عادت داشــــت هر روز ُچرت بزند. 
بهترین زمان برای ُچرت زدن بین ســــاعت های یک 

تا سه بعد ازظهر است.
الکل نمی نوشند

عاشق نوشیدن چای هستند
عمل ِ نوشیدن چای، درست مانند استنشاق بخار 
تولید شده از مایعات داغ، فولیکول های موی بینی 
را تحریــــک می کند و باعث می شــــود هنگام تنفس، 

میکروب ها را راحت تر به بیرون برانید.
ارتباطات اجتماعی خوبی دارند

شاید تصور نکنید داشتنِ  شبکه خوبی از دوستان 
که پشتیبان و همراه هســــتند به اندازه  رژیم غذایی 
و ورزش بــــرای ســــالمتی مهــــم اســــت. مطالعــــات 
نشــــان داده داشــــتن دوســــتان خــــوب می توانــــد 
در برابــــر هر مشــــکلی از فراموشــــی گرفتــــه تا حمله 
قلبــــی و بیماری هــــای عفونــــی از مــــا محافطت کند. 
دوســــتان خوب باعث افزایش اعتمــــاد به نفس و 
کاهش استرس می شــــوند که هر دو تقویت کننده  

ایمنی اند.
پروتئین کافی مصرف می کنند

به هر چیزی دست نمی زنند
در اماکن عمومی تا جایی که ممکن اســــت نباید به 

سطوح دست بزنید
هرازگاهی ماساژ می گیرند

کمتر شیرینی مصرف می کنند
قنــــد، توانایی گلبول های ســــفید خون بــــرای نابود 
کردن ویروس ها و باکتری های وارد شده به بدن تان 

را مختل می کند
صورت شان را لمس نمی کنند

هر باری که دســــت تان را ســــمت صورت می برید به 
خودتان یــــادآوری کنید که دارید میکروب های مضر 

را به بینی و دهان تان منتقل می کنید
هوای تازه تنفس می کنند

بلدند استرس شان را کنترل کنند
کتاب خواندن، دوش گرفتن، قدم زدن، گپ زدن با 
یک دوست صمیمی، مدیتیشن و... همگی راه های 

بسیار خوبی برای کنترل استرس هستند.
دوش آب سرد می گیرند

تحقیقات علمی نشان داده اند دوش سرد گرفتن، 
آنتی اکسیدان های طبیعی بدن را افزایش می دهد.

ویتامین مصرف می کنند
ظرف غذای حیوان خانگی شان را تمیز نگه می دارند

فقط در رختخواب خودشان می خوابند
وقتی مریض می شــــوند استراحت می کنند و سر کار 

نمی روند
آمریکایی ها می گویند وقتی بیمار  بیش از 60 درصد 
هســــتند باز هم در محل کارشــــان حاضر می شوند. 
این کار اصال درست نیســــت. شما باید با مشاهده  
آنفلوآنزا هر چه زودتر  اولین عالئم ســــرماخوردگی یا 

مراقبت های الزم را انجام دهید.
واکسن آنفلوآنزا می زنند

با وزنه تمرین می کنند
تمرین بدنســــازی می تواند احتمــــال بیماری قلبی و 

حتی افسردگی را کاهش بدهد.
جاروبرقی شان پرقدرت است!

همه  ما تصــــور می کنیم وقتی جاروبرقی می کشــــیم 
تمام آلودگی ها و گرد و غبار را از روی زمین برمی داریم 

و خانه تمیز می شود.
اما مطالعات نشــــان داده اتفاقی که بیشــــتر مواقع 
روی می دهــــد این اســــت کــــه درواقــــع آلودگی ها و 
باکتری ها بــــه خانه برمی گردند! تمیز کردن جاروبرقی 
و پرقــــدرت بودن آن، یکــــی از رازهای ســــالم ماندن 

محیط خانه است.
!  ارتباط غذای تند و افزایش طول عمر

تحقیقی نشــــان داد آن هایی که 6 تــــا 7 روز در هفته 
غذای تنــــد می خوردند نرخ مرگ و میر در میان آن ها 

14 درصد کمتر است.
دانشــــمندان در این تحقیق عالقمندان غذای تند 
را مســــتقل از دیگر مؤلفه ها مورد بررســــی قرار داده 
بودند، بنابرایــــن خوردن غذای تند بــــه آن هایی که 

سبک زندگی ناسالمی دارند کمکی نمی کند!
@health_news_room:منبع

بدانیم

چ چیست؟ آیا می دانید خواص قار

چ ها نه تنها برای سالمت ایمنی بدن مفید  � قار
هســــتند بلکه به ســــالمت دندان ها نیز کمک 

می کنند
لنتینان هــــای موجــــود درقارچ می تواند از تشــــکیل 

پالک های دندانی جلوگیری کند.
خواص قارچ

 برای پوست �
کنه �  کمک به درمان آ
 پوست را روشن می کند �
 خواص ضد پیری است �
 درمان اختالالت پوستی �
 مبارزه با ریزش مو �
 منبع غنی از مس است �
 جلوگیری از سرطان سینه و پروستات �
 برای افراد دیابت �

@health_news_room:منبع

بدانیم

کاربرد طب سوزنی کف سر در درمان
 برخی از بیماری های عصبی

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: نواحی موجود برای 
طب ســــوزنی روی پوست سر که شامل پنج الیه است 
در ارتباط نزدیک با دســــتگاه عصبی اســــت. دستگاه 
عصبی انسان شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی 
اســــت. دســــتگاه عصبی مرکزی شــــامل مغز و طناب 
نخاعی بوده و دستگاه عصبی محیطی شامل اعصاب 
حســــی و حرکتی و گانگلیون ها است. در طب سوزنی 
کف ســــر تمرکز بر روی نقاطی اســــت که بــــا مغز ارتباط 
نزدیک دارد. در باور طب ســــنتی چینی تمام کانال ها و 
دستگاه عروقی به طور مستقیم و غیر مستقیم با سر 

و مغز ارتباط برقرار می کنند.

پاتولوژی �
نقاطی که درروی پوســــت ســــردر طب ســــوزنی تعیین 
می شود برای درمان عدم تعادل و توازن مورد استفاده 
، زمانی کــــه عملکرد مغز  قرا می گیرند. به عبــــارت دیگر
استاندارد نیست و عدم تعادل و توازن در یک قسمت 
از مغز وجود دارد، یک ناحیه مشخصی از پوست سر را، 
که با عملکرد غیر معمول و عدم توازن در ارتباط است، 
می توان برای تشخیص و درمان اختالل استفاده کرد. 
زمانــــی که با درمان طب ســــوزنی یک ناحیه از پوســــت 
سر تحریک می شود، درمان به قسمتی از مغز هدایت 
می شــــود. هر قســــمت از مغز مربوط به یــــک عملکرد 

عصبی فیزیکی خاص در مغز است.

تشخیص �
به طور کلی، درد شــــدید نشــــانه شــــرایط حاد است، در 
حالی که درد مبهم نشانه مشکل مزمن است. نواحی 
حساس به لمس در روی پوست سر ممکن است به 
علت صدمه فیزیکی باشد یا ممکن است به عملکرد 
بخش هایــــی از کورتکس مغــــز مرتبط باشــــد. بعضی 
از نواحی در پوســــت سر ممکن اســــت در واکنش به 
اختالالت مغزی، به لمس حســــاس شده باشند. این 
نواحی در تعیین نقطه مناسب برای طب سوزنی مفید 

و کمک کننده هستند.

شــــایع ترین اختــــالالت بالینی که طب ســــوزنی  �
توصیه می شود

فلج  �
شامل فلج یک طرفه، فلج دو طرفه، فلج نیمه بدن، فلج 

نیمه تحتانی بدن، فلج بدن از گردن به پایین، مشکل 
در بلع و سکته مغزی

درد در هر قسمت از بدن  �
، فیبرومیالژی،  شــــامل خار پاشنه، ســــندرم پای بی قرار

درد کمر و درد زونا

عدم قدرت تکلم  �
شــــامل اختالل تکلم بیانــــی، اختالل تکلــــم دریافتی، 
اختالل تکلم در بیان اســــم، اختالل تکلم تشــــنجی، و 

فلج تارهای صوتی

اختالل حسی اندام ها  �
شامل وزوز گوش، از دست دادن بینایی، و دوبینی

خیلی مهم اســــت کــــه به بیمــــار اطمینــــان خاطر داده 
شود که ســــوزن نرم و راحت به پوست وارد می شود و 
صدمه ای به بافــــت مغز نمی زند. می توان ســــوزن را در 
کف ســــر جایگزین کرده و به بیمار اجــــازه بدهیم که در 

مطب راه برود.
بیمــــار هرچــــه زودتر پــــس از بــــروز بیمــــاری درمان را 
شــــروع کند نتیجه بهتری را به دست می آورد. درمان 
بهتر اســــت که 2 تا 3 روز در هفته برای دو هفته اول 
انجام بشــــود و ســــپس 2 بــــار در هفته بــــرای 2 هفته 
بعدی و تکرار بر اســــاس پیشــــرفت و نتیجه درمان 

کند. پیدا  ادامه 

رازهای مهم طب سوزنی برای زیبایی پوست صورت
هگمتانه، گروه پزشکی و ســــالمت: گذر زمان به مرور در 
صورت شما نیز خود را بروز خواهد داد و نمی توان جلوی 
پیشــــرفت آن را گرفت.طب ســــوزنی جایــــگاه ویژه ای در 
جوان سازی پوست و رفع چین و چروک صورت در میان 
مردم پیدا کرده است که شما هم می توانید آن را انتحان 

کنید.

جوانی و زیبایی با طب سوزنی صورت �
به نوشــــته نمناک، در این فصل از ســــال پوست شما در 
معرض بادهای ســــرد و ســــوزان در بیرون از خانه و هوای 
گرم و خشــــک در داخل منزل قــــرار دارد و شــــما هر روز از 
مواد مختلف آرایشی اســــتفاده می کنید. با این وصف به 
نظر نمی رســــد که احســــاس خوبی در مورد پوست خود 
داشته باشید. تأثیرات شــــگفت انگیز طب سوزنی روی 
جوان سازی پوست در سال های اخیر توجه بسیاری را به 
خود معطوف کرده است و در بسیاری از کشورهای دنیا 
از جمله کانادا، ایاالت متحده، کشــــورهای اروپایی، چین، 
ژاپن و... استفاده از سوزن های جادویی برای جوان سازی 

پوست جایگاه ویژهای پیدا کرده است.

کاربردهای طب سوزنی صورت در زیبایی �
جوان سازی و شادابی پوست

متعادل کردن چربی پوست
روشن کردن پوست

لیفتینگ و برطرف کردن افتادگی پوست صورت
برطرف کردن چین و چروک صورت

بر طرف کردن خط عمیق اخم پیشانی و لبخند و خط دور 
لب

کنه صورت و جای مانده جوش  برطرف کردن جوش یــــا آ
صورت و بدن

برطرف کردن تیرگی و گودی زیر چشم و پف زیر چشم
برطرف کردن منافذ باز پوست

برطرف کردن لک های صورت و کک و مک
برطرف کردن غبغب

برای از بین بردن جای جوش دنبال چاره هستید
روش چینی ها را تجربه کنید

اگــــر برای از بین بــــردن جای جوش و ترمیــــم خراش های 
ســــطحی پوســــت تان بــــه دنبــــال راه چــــاره هســــتید و 
می خواهید بدون استفاده از شیوه های درمانی تهاجمی 
و مدرن آنهــــا را درمــــان کنید با متخصص طب ســــوزنی 
مشــــورت کنید. متخصصان طب ســــوزنی بر این باورند 
که اســــتفاده از ســــوزن های طب ســــوزنی عالوه بر آنکه 

می تواند کالژن ســــازی پوســــت را تحت تأثیر قــــرار دهد، 
می تواند جریان گــــردش خون را در بافت صورت افزایش 
دهد و به این ترتیب هم خون رســــانی و هم غذارســــانی 
به بافت های آســــیب دیده را بیشــــتر کنــــد، بنابراین در 
صورتی که برنامه غذایی افراد نیز مناســــب باشــــد یعنی 
موادمعدنــــی، آنتی اکســــیدان و ویتامین هــــای مورد نیاز 
پوســــت را مصرف کنند، تحریک های طب سوزنی کمک 
می کند تا روند تغذیه ســــلول های پوســــت بهبود یابد و 
آسیب های پوســــتی و آثار به جای مانده از زخم یا جوش 
پاک سازی و درمان شود. این شیوه حتی برای پاک سازی 
کنه ها نیز توســــط درمانگران طب ســــوزنی  جوش هــــا و آ

توصیه می شود.

کالژن سازی پوست تان را تحریک کنید �
همه ما با فرا رســــیدن 40 سالگی نشــــانه هایی از چین و 
چروک، شلی و افتادگی پوست را در نقاط مختلف پوست 
به ویژه اطراف چشم و لب ها مشاهده می کنیم. بروز این 
چین و چروک هــــا عمدتا به دلیل کاهــــش قابلیت های 
بازســــازی کالژن در پوســــت اتفــــاق می افتــــد. کالژن در 
حقیقت پروتئینی اســــت که در حفظ ســــالمت، نشاط و 
شادابی پوست بسیار مؤثر اســــت. وجود این پروتئین 
در بافت پوســــت موجب می شــــود تا خاصیت ارتجاعی 
پوســــت حفظ شــــود. بنابراین هرگونه اختــــالل در روند 
بازسازی کالژن پوست موجب شلی، افتادگی و بروز چین 
و چروک پوســــت می شود. با افزایش ســــن و گذشتن از 
مرز 40ســــالگی روند بازسازی کالژن پوست در مقایسه با 
روزهای جوانی کندتر می شود، بنابراین احتمال افتادگی 
و چین و بروز آن در پوســــت افزایش می یابد. درمانگران 

طب سوزنی با زدن سوزن هایی به نقاط خاصی از پوست 
صــــورت می توانند روند کالژن ســــازی پوســــت را تقویت 
کننــــد و مانع از بــــروز چین و چروک ها در صورت شــــوند، 
بنابراین اگــــر نگران خط اخم خود هســــتید که این روزها 
نشــــاط و خنــــده را از شــــما گرفته با یــــک متخصص طب 
سوزنی مشــــورت کنید. در این حالت به راحتی می توانید 

بدون نیاز به تزریق با خط اخم خود خداحافظی کنید.

از سوزن های چینی کمک بگیرید �
ســــلولیت در حقیقت همان وضعیت پرتقالی پوســــت 
اســــت که در نواحی ران، باســــن و پهلو ظاهر می شــــود و 
پیش از هر چیز زیبایی پوست را تحت تأثیر قرار می دهد. 
نواحی درگیر با ســــلولیت بــــه دلیل اختــــالل در گردش 
خون دچار تورم و ســــفتی می شــــود و البتــــه افزایش وزن 
، رژیم غلــــط غذایی و  و کاهــــش وزن به صورت مســــتمر
پوشیدن لباس های تنگ و نامناسب از دیگر دالیل بروز 
ســــلولیت ها در بدن اســــت. اما از آنجا که کاهش جریان 
گردش خون یکی از مهم تریــــن و اصلی ترین عوامل بروز 
سلولیت هاســــت، طب ســــوزنی می تواند بسیار کمک 
کننده باشد. درمانگر طب سوزنی با کمک سوزن ها عالوه 
بر تحریک سوخت و ساز بدن و افزایش متابولیسم بدن 
به منظور کاهــــش وزن با بهبود جریــــان گردش خون در 
موضع ســــلولیت می تواند به کاهش و درمان آن کمک 
کنــــد. این شــــیوه یکــــی از بهترین شــــیوه های طبیعی و 
غیرتهاجمی در جهان برای درمان سلولیت است که هیچ 

عوارضی را برای بیمار به همراه ندارد.

به سبک چینی ها پوست تان را مرطوب کنید �
یکی از شایع ترین شــــکایت خانم ها با شروع فصل پاییز 
افزایش خشــــکی و زبری پوست اســــت. اگر شما هم در 
این گروه قرار می گیرید و خشکی پوست با شروع فصل 
سرما در شما قوت می گیرد می توانید با کمک روش  های 
درمانگران طب ســــوزنی برای درمان خشــــکی پوست و 
افزایش رطوبت پوســــت تان اقدام کنیــــد. به این ترتیب 
با یک تیر ســــه نشــــان را می زنید. با این کار نه تنها به آب 
رســــانی بهتر بــــه ســــلول ها و بافت های پوســــتی کمک 
می کنید بلکه با افزایش جریان گردش خون در پوســــت 
صورت بــــه بهبود غذارســــانی بــــه این ســــلول ها کمک 
می کنید. ضمن آنکه جریان جایگزینی سلول های جوان 
و شاداب را با سلول های پیر و فرسوده باال می برید. به این 
ترتیب هم می توانید خشکی پوست تان را درمان کنید و 

هم به جوانی و شادابی آن کمک کنید.



شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقــه همدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصات  مشــروحه ذیل را 
از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد و به درخواســتها و مدارکی کــه غیر از 

سامانه مذکور ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

مدت قرارداد: پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت شش ماه شمسی می باشد.
شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز : 

 دارا بودن ظرفیت آزاد و بارگذاری گواهی از سایت ساجار
  بارگذاری گواهی تأیید صالحیــت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری )حدأقل پایه 5 در رشــته تأسیســات و تجهیزات( برای موضوع 

الف / بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )حدأقل پایه 5 در رشته ابنیه( برای موضوع ب و ج
  بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

  بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام کار مشابه و تصاویر رضایت نامه از کارفرمایان قبلی در خصوص کیفیت پیمانهای مذکور )طی پنج سال گذشته( 
  بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی

  بارگــذاری  تصویــر کارت ملی و شناســنامه مدیــر عامــل و اعضاء هیأت مدیره شــرکت، تصویر صفحات اساســنامه شــرکت، آگهی تأســیس شــرکت به همــراه آخرین 
تغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی 

 بارگذاری تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی
  بارگذاری گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رســمی برای فرد یا افرادی که طبق اساسنامه شــرکت و آگهی آخرین تغییرات )چاپ شده در روزنامه رسمی( مجاز 

به امضاء اسناد تعهدآور می باشند .  
  تأمین اعتبــار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای فــوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاری مناقصــه و اجرای کار، الزم و بر عهده شــرکت کننــده در مناقصه 

می باشد.
 حضور شرکتها به صورت مشارکت و کنسرسیوم در مناقصه امکان پذیر می باشد.

  شرکت کنندگان می بایست اسناد مناقصه را با اســتفاده از توکنهای مربوطه، مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگذاری نمایند . الزم بذکر است پیشنهادهای فاقد 
مهر و امضای دیجیتال مورد پذیرش نخواهند بود . 

  ضمنًا بازگشــائی پاکتها در مناقصه موضوع بند)الف(  با هر تعداد شــرکت کننده و در مناقصات موضوع بندهای ب و ج با حدأقل ســه شــرکت کننده  انجام خواهد 
شد.

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه

)ریال(
مبلغ تضمین فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
مهلت دریافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاری اسناد 

در سامانه ستاد
تاریخ جلسه توجیهی

تاریخ بازگشائی 
پاکت ها

الف

تجدید مناقصه لوله 
کشی مجزا برای رسید و 
برداشت فرآورده بنزبن 
معمولی و یورو 4 در انبار 

نفت ایثارگران

از تاریخ 99/12/11 10/220/441/154511/022/057
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز شنبه 
مورخ 99/12/23 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز 

یکشنبه مورخ 
 1400/1/15

ب
مناقصه تعمیرات 

پارکینگ نفتکشهای انبار 
نفت ایثارگران

از تاریخ 99/12/11 21/213/888/6071/060/694/430
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز یکشنبه 
مورخ 99/12/24 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز 

دوشنبه مورخ 
1400/1/16

ج

مناقصه انتقال اداره 
ناحیه از انبار به طبقه 
همکف منزل سازمانی 

ناحیه نهاوند

از تاریخ 99/12/11 4/570/213/600228/510/680
لغایت 99/12/18

تا ساعت 14 روز 
پنجشنبه مورخ 

99/12/28

ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/12/25 در واحد 
خدمات مهندسی  ساختمان 

ناحیه مرکزی همدان

ساعت 10 
صبح روز سه 
شنبه مورخ 

1400/1/17

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار : بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های منــدرج در آخرین آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبــه هیئت محترم وزیران و یا 
واریز سپرده نقدی به حساب شماره 9200030173 بانک ملت شعبه جهان نما و با شناسه واریز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد . )اعتبار ضمانت نامه های 
صادره به مدت 3 مــاه از آخرین مهلت بارگذاری اســناد و تا تاریــخ 1400/03/28( توضیح اینکه تحویل فیزیکی پاکت حاوی تضمین تا قبل از جلســه بازگشــایی پاکتها به 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات به آدرس: همدان، آرامگاه بوعلی سینا، جنب شرکت مخابرات استان، شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان الزامی است . 
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عکس روز

اهدای جوایز به مکبرین و مداحان همدانی در  مسجد قدس توسط پایگاه مقاومت شهید چیت سازیان

در عین قدرتمندی حتی قیمت نمک
را هم پرداخت کن

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: وای بر کم فروشان، آنان 
که در وزن و پیمانه حق خود را به طور کامل می گیرند ولی برای پرداخت حق 

دیگران کم می گذارند.
پیامبر مکرم اسالم)ص( می فرمایند: مؤمن حقیقی کسی است که از طرف 

خود با همه مردم با انصاف عمل کند.
حکایت: 

آورده اند که انوشــــیروان همراه گروهی به شــــکار رفت، پس از شــــکار برای 
تهیه کباب نیاز به نمک پیدا کردند، در آن نزدیکی روستایی بود که قرار شد 
کسی برود نمک تهیه کند، انوشــــیروان سفارش کرد که حتما هزینه اش را 
پرداخت کنند، یکی از اشــــخاص گفت این که رقمی نمی شود، انوشیروان 

گفت: ظلم و ستم از همین اندک ها جان می گیرد.
اگر ملک خواهی ره عدل پوی

وگر نی ز دل آن هوس را بشوی

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

وه وه کــــه قیامتســــت ایــــن قامت راســــت
با ســــرو نباشــــد ایــــن لطافــــت که تراســــت
نــــروی زیــــارت  بــــه  دیگــــر  تــــو  کــــه  شــــاید 
کــــه قیامــــت برخاســــت تــــا مــــرده نگویــــد 
سعدی

امیرالمؤمنین علی علیه السالم:

ف ها )تجّمالت( است.
ّ

گواراترین زندگی، رها کردن تکل
غررالحکم، ح ۲964

ایسوا
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شیرینی و جذابیت های خاص 
خود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت که بســــیار 
دلنشین و دوست داشتنی ســــت. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است 
که از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربــــرد واژه های کهن در این 
لهجه بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های دســــتوری گویش همدانی یکی 
همان ابتدا به کســــر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاست. دیگری در حالت اضافٔه 
اســــم ها به ضمایر متصل در مورد دوم و سوم شــــخص حرف آخر اسم مکسور 
می شــــود، و در مورد اول شخص حرف آخر اســــم مضموم می شود، هنگام جمع 
بستن واژه ای با ها، اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشد تبدیل به کسره 
می شــــود و بســــیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین 

همدانیست.
در این بخــــش برخی اصطالحــــات همدانی که ممکن اســــت گاه به فراموشــــی 

سپرده شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
: این قدر ِانِقَذر

ِانه زاده: کنایه از بچه همسر قبلی است
ایسوا: با دقت نگاه کردن، کنجکاوی

بذگریم: بگذریم
ِاسپردم: سپردم

همه دان

ثار تا ۲۲ اسفندماه فرصت ارسال آ

جشنواره شعر آیینی 
»عین علی«

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: جشــــنواره شــــعر آیینی 
»عین علی« با هدف زنده نگه داشتن معارف علوی 
و تبیین شــــخصیت واالی امیرالمؤمنین به همت 

فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
این جشنواره شــــعر که با هدف انتشار اشعار آیینی 
پیرامون امام علی علیه الســــالم، مــــدح مقام واالی 
حضرت و گرامیداشــــت جایگاه پدر است، به همت 
ســــازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با دبیری 
اجرایی فرهنگسرای اندیشه در سطح کشوری برگزار 

می شود.
این جشــــنواره به منظور ســــرایش اشــــعار آیینی با 
مضامیــــن جدید و انتشــــار آنها بــــا نگاهــــی تازه تر از 
سوی شــــعرا و عالقه مندان به آموزه های دینی برگزار 
می شــــود. عالوه بــــر این، ایــــن جشــــنواره می تواند 
محفلی بــــرای انتقــــال پیام اهــــل بیت، آشــــنایی با 
ســــیره حضرت علی )ع(، تعمیق شناخت شیعیان 
به ایشــــان، زنده نگه داشــــتن معارف والیت علوی 
و نیــــز تبیین ابعــــاد مختلف زندگــــی، فضائل فردی 
و اجتماعی و شــــخصیت متعالــــی امیرالمومین)ع( 

باشد.
در فراخــــوان جشــــنواره از همه شــــاعران کشــــور و 
عالقمندان دعوت شــــده تا اشعار خود را با موضوع 
مدح و ســــتایش امیرالمؤمنین و بیــــان ویژگی های 
اخالقی امام اول شیعیان به دبیرخانه فرهنگسرای 
اندیشــــه ارســــال کرده و در این جشــــنواره شرکت 

کنند.
علــــی«،  »عیــــن  جشــــنواره  فراخــــوان  براســــاس 
عالقه منــــدان از روز میالد امام علی علیه الســــالم تا 
22 اســــفندماه مهلت دارند تا آثار خود را به نشــــانی 
Pur.andisheh@ :الکترونیکی فرهنگسرای اندیشه

gmail.com ارسال کنند.

 خبرنامه

درختانه
اعظم مهری �

ایستاده به اعتبار ریشه هایش
به اعتبار دستان رو به آسمانش

ایستاده در خواب و بیداری
حتی در هجوم باد و باران و کوالک

باز هم چون نمادی از امید
بر پاست.

درختانه، سبز گون، روینده
آسمان، سقف بودنش

و زمین، گاهواره قدم هایش...
من که باشم که تبر بردارم

به این همه زیبایی؟
کاش خانه ام را بر دل انگیزی شاخسارانش

آذین می بستم!
کاش بیشتر می دانستم

بیشتر نگاه می کردم
درخت را
زندگی را

کاش درختی می نشاندم!

شاعرانه

راحت دنیا
، در دنیا، آخر

، فراغت و آسایش می طلبی شب و روز
و حصوِل آن در دنیا ممکن نیست.

و َمع هذا، یک لحظه بی طلب نیستی.
راحتی نیز که در دنیا می یابی،

همچون برقی ست که می گذرد و قرار نمی گیرد
و آنگه، کدام برق؟

برقی ُپرتگرگ، ُپرباران، ُپربرف، ُپرمحنت.
برگرفته از فیه مافیه

گنجور

وصیت شهید بختیار احمدی

همه کارهایتان برای رضاى خدا باشد
هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بــــودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
آتش کــــدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته بودی 
از عبورت؟  البالی واژگان پرپر و می نوشــــتی 
می نوشــــتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشــــتی 
و امروز منم که می خوانمش، منم که صدای 
تو شــــده ام در خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمــــات تو را 
فریادیم، چشــــم هایت را بیداریم و دستانت 

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

الســــالم علیک یا ثــــاراهلل وابــــن ثــــاره والوتر 
. الســــالم علیک و علــــی االرواح التی  الموتور
حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سالم اهلل 
. یا ابا عبداهلل ابدا ما بقیت و بقی لیل و النهار
و  خــــدا  رســــول  بــــر  درود  و  ســــالم 
زهــــرا)س(  فاطمــــه  و  امیرالمؤمنیــــن)ع( 
فــــداکار  یــــاران  و  اصحــــاب  و  فرزنــــدان  و 
بــــر  درود  و  ســــالم  و  بــــاد  باوفایشــــان  و 
خمینــــی  خــــدا  روح  و  بقیه اهلل االعظم)عــــج( 
و  قهرمــــان  و  مســــلمان  امــــت  جمیــــع  و 
قهرمان پــــرور ایران و جهان و ســــالم و درود 
بر ارواح مطهر شــــهداى اســــالم به خصوص 

شــــهداى گلگون کفن به خون خفته کربالى 
ایران و بر همه شــــاهدان و رزمندگان پوینده 

خط حسین بن علی)ع(.
... همــــه کســــانی کــــه پیامم به گوش شــــما 
می رســــد بشــــنوید! اى امتی که شــــعارتان و 
عملتان یکی است! اى امتی که کاربناى خدا 
و رضاى خدا کار و هدف شماست! ما آمدیم 
کــــه فرمان خــــدا را اطاعت کنیــــم و از ظلمت 
دورى گزیــــده و به نــــور نزدیک شــــویم و بند 
ظلم و اســــتبداد را پاره و در دریاى خروشــــان 
دنیا حرکت صحیح به سوى ساحل نجات و 

سعادت کنیم.
ما صداى حق را بگوش جان شنیدیم و پیام 
نیــــز دادیم پیامی کــــه با خون رنگین شــــده 

و آن را روز بــــه روز رنگین تــــر می کنیم تا همه 
آزاده و مسلمانیم  انســــان ها بدانند ما امتی 
و ســــر به پاى والیت فقیه، قرآن و اسالم فدا 

خواهیم کرد.
ما رهروان کربالئیم و با شور و شوق عاشقانه 
رو به ســــوى خــــدا داریم تــــا زمانی کــــه فریاد 

مظلومی نشنویم و ظالمی را نبینیم.
عزیزان بدانید ما برای رضاى خدا و براى جلب 
رضایت موالیمان و به یاد او رفتیم و به شــــما 
نیز پیام می دهم و همچنان که دیگر شــــهدا 
پیــــام دادند کــــه اى مردم! همــــه کارهایتان و 
کل زندگیتــــان بــــرای رضاى خدا باشــــد و به 
مصلحت خداوند قانع باشید و دل به لطف 
خداوند ببندید که او کریم اســــت و یاور همه 
مظلومان و مســــتضعفان باشید، مقاومت 

کنید، مقاومت کنید، مقاومت کنید.
صبر و پایمردى داشته باشید و بدانید عزت 
ما در این جنگ اســــت و ذلت مــــا در جنگ 

نکردن؛ جهاد کنید که خدا یاور شما است.
از پــــدر و مادرم و خانواده و دوســــتان و اقوام 
حاللیت می طلبم، مرا با زیارت عاشورا و نماز 
یاد نمائید همه را به خدا می ســــپارم خدا یاور 
شما باشــــد، قدر یکدیگر را بدانید و وحدت 

داشته باشید و محبت کنید.
خدایــــا خدایا تــــا انقــــالب مهــــدى خمینی را 

، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما. نگهدار
وصیتنامه شهید بختیار احمدی

رتبه ۲ کنکور سراسری سوژه »دیوانگی« شد!
سینمایی  مستند  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
»دیوانگی«، روایتی متفــــاوت از رتبه 2 کنکور 
سراســــری ســــال 1397 اســــت که در شبکه 

نمایش خانگی منتشر شده است.
با  روایتی  »دیوانگــــی«،  ســــینمایی  مســــتند 
رتبه  کشاورزی،  سیدمحمدصادق  محوریت 
2 کنکور سراسری سال 1397 است که پس 
، بــــا پیش فرض های  از عبــــور از ســــد کنکور
آینده  مســــیر  و  دانشــــگاه  درباره  ذهنی اش 

زندگی مواجه می شود.
کارگــــردان این اثر در مــــدت زمان 76 دقیقه، 
دانشــــجوی  حاال  کــــه  ســــیدمحمدصادق  با 
کشور  دانشگاه  بهترین  کامپیوتر  مهندسی 
است، همراه شده و روایتی جذاب از مواجهه 
وی با دانشــــگاه را ارائه می کند؛ جایی که یک 
دانشــــجو با گذشــــت یــــک تــــرم، تصوراتش 
نسبت به دانشــــگاه به مرور تغییر کرده و با 
تصویری جدید از دانشــــگاه روبه رو می شود 

و سؤاالتی برایش به وجود می آید، سؤاالتی از 
جنس من چه کار باید بکنم؟ چه مســــیری را 
باید طی کنم؟ و این شروع دیوانگی اوست...
مســــتند بلند »دیوانگی«، به کارگردانی صدرا 
علی بک، تهیه کنندگــــی محمدصادق باطنی 
و نویسندگی سیدآرمین حقیقت که همگی 
دانشگاه  فارغ التحصیالن  و  دانشــــجویان  از 
شریف هســــتند، در مرکز نوآوری رسانا تولید 

شده است.

خاطرات خواندنی یک نفوذی در میان منافقین
هگمتانه، گروه فرهنگی: چاپ هشــــتم کتاب »عصرهای 
راغــــب، توســــط  گلــــزار  کیانــــوش  کریســــکان«، نوشــــته 
انتشارات سوره مهر در دسترس عالقه مندان به ادبیات 

دفاع مقدس قرار گرفت.
چــــاپ هشــــتم کتــــاب »عصرهــــای کریســــکان« توســــط 
انتشارات ســــوره مهر روانه کتابفروشی ها شد. این اثر که 
بــــه قلم کیانوش گلزار راغب، از نویســــندگان نام آشــــنای 
حوزه ادبیات دفاع مقدس، نوشــــته شده است، داستان 
زندگی یکی از رزمندگان هشت ســــال جنگ تحمیلی را از 

زبان خود او و همسرش روایت می کند.
، خاطرات خــــود را از  امیــــر ســــعیدزاده، راوی اصلی ایــــن اثر
دوران پیش از پیــــروزی انقالب، زمانی کــــه تحت تعقیب 
ساواک قرار داشته روایت می کند و در ادامه، به ماجراهای 
دوران اســــارتش به دســــت کومله و پــــس از آن حوادث 
جنگ تحمیلی و دوران اسارتش به دست حزب دموکرات 
می پردازد. خاطرات سعیدزاده در آن بخش ها که در قالب 
، وارد گروه منافقین شده و  مأموریت های خارج از کشــــور

جلب اعتماد می کند، خواندنی تر می شود.
کتــــاب »عصرهــــای کریســــکان« در کنار خاطــــرات جالبی 
که از زبان ســــعیدزاده روایــــت می کند، به صــــورت موازی 
بــــه خاطرات دیگر اعضــــای خانواده به ویژه همســــر او نیز 
می پــــردازد؛ ســــبکی ابتکاری که گلــــزار راغب با اســــتفاده 
از آن تــــالش دارد زوایــــای مختلف یک حادثــــه و بحران در 

خانواده ای در دهه 60 را به تصویر بکشد.
نویســــنده پیش تر درباره ســــبک این اثر گفت: احساس 
 کردم در یک خانواده  که درگیر جنگ است، افراد بسیاری 
نقش دارند، اما ما فقط روایت یک نفر را بررســــی می  کنیم 
و باقی مغفول می  مانند. ضمــــن آنکه مقام معظم رهبری 
تأکید داشــــتند که خانواده  ها، همسران شهدا، همسران 
رزمندگان، پدران و مادران شهدا و سایر جانبازان را در این 
خاطرات و کتاب ها در نظر بگیرم، بنابراین به ذهنم رسید، 
همزمان که روایت اصلی را مطرح می  کنم، بتوانم به ســــایر 

اتفاقاتی که در خانواده راوی رخ می  دهد نیز بپردازم.
وی افزود: در این کتاب با یک سبک ابتکاری، خاطره  چند 
روایی را طرح کردم. من این کتــــاب را فصل به فصل بیان 
کردم. خواننــــده وقتی ســــعیدزاده را می  شناســــد، او وارد 
یک تنــــش و درگیری می  شــــود. ســــپس در فصل بعدی 
اینکــــه خانواده اش چــــه عکس  العملی نشــــان می  دهد، 
بررسی می  شود و از زبان همسر او همان خاطرات تکمیل 
می شــــود. اتفاقاتی که حــــول محور خانــــواده رخ می  دهد؛ 
یعنی راوی اصلی خود خبر ندارد، اما خانواده کاماًل به تمام 
جوانب مسلط است. در بخشی همسر وی وارد داستان 
می  شود، آن نقاط مبهم را تکمیل می  کند. دوباره در فصل 
بعدی راوی اصلــــی ادامه ماجرا را می  گوید و همســــر راوی 
وارد داستان می  شود و خاطرات را شرح می  دهد. راوی دوم 
پیگیری  های جانبی را که بــــرای خانواده رخ می  دهد، مانند 
، بمباران  هایی که در  شــــهادت دیگر برادران، اســــارت پدر
شهر رخ می  دهد، بازگو می  کند. به عبارتی راوی دوم وظیفه 

تکمیل روایت  های اصلی را برعهده دارد.
در بخش هایــــی از ایــــن کتــــاب می خوانیم: »چــــون زبانم 
کردی اســــت و راحت می توانم در خاک عــــراق ترّدد کنم تا 

تحرک ضد انقالب را شناســــایی کنم، مدتی است آموزش 
مأموریت هــــای بــــرون مــــرزی می بینــــم. حــــوزه مأموریتم 
عراق تعیین می شــــود. بــــا جوش خوردن بــــا عوامل ضد 
انقــــالب زمینه حضــــورم در عــــراق بیشــــتر می شــــود. در 
عملیــــات مرصاد با جعفر آقا مســــؤول عملیات شــــمال 
غرب منافقین، در پادگان اشــــرف مالقاتی انجام می دهم. 
فهرســــت مایحتاج آن ها را برای مســــؤولم می فرســــتم تا 

تصمیمات الزم را بگیرند.
عراق با کمبود آذوقه مواجه شــــده و منافقین می خواهند 
احتیاجاتشــــان را از کردســــتان ایران تأمین کنند. من هم 
وارد تشکیالتشان می شــــوم و قول می  دهم نیازهایشان 
را برآورده کنم. همان جــــا متوجه تحرکات نظامی منافقین 
می شوم و می بینم در محوطه وســــیعی از پادگان اشرف، 
ماکت هواپیماهای نظامی چیده اند که واقعی نیســــتند. 
یکــــی از هواپیماهــــای ایرانــــی هم گــــول خــــورده و به این 
ماکت ها حمله کرده و متأسفانه سقوط کرده بود. سراسر 
پــــادگان لبریز از ادوات نظامی و توپ و تانک و خودروهای 
مجهز به سیستم های راداری است. منافقین با رفتارهای 
خشــــک نظامی با یکدیگر برخورد می کنند. گزارشات الزم 
را برای سرُپلم می فرســــتم و تحرکات نظامی را در عملیات 

مرصاد رصد کرده و گزارش می دهم.«
عنوان اثر به مکانی به نام »کریسکان« اشاره دارد که راوی، 
به دست حزب دموکرات در آن منطقه اسیر بوده است و 
چون بیشترین اتفاقات در این منطقه رخ می دهد، عنوان 
اثــــر نیز این چنین انتخاب شــــده اســــت. گلــــزار راغب که 
پیش از این با کتاب »شنام« برای مخاطبان حوزه ادبیات 
دفاع مقــــدس نامی شــــناخته شــــده بود، بــــرای نگارش 

»عصرهای کریسکان« سه سال زمان صرف کرده است.
چاپ هشــــتم این اثر به تازگی در دســــترس عالقه مندان 
بــــه ادبیات دفــــاع مقدس قــــرار گرفته اســــت. همچنین 
انتشارات سوره مهر نسخه الکترونیک این اثر را نیز آماده 

و منتشر کرده است.
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