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۲   
حه  

صف گرمخانه شهرداری 
مأمن بی سرپناهان

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان: 
حضور پزشک و تجویز دارو در گرمخانه شهرداری همدان

۲   
حه 

صف

انتقاد رئیس کمیسیون فنی عمرانی 
شورای شهر همدان در صحن شورا:

برای اقدام ملی مسکن 
در همدان اتفاقی نیفتاده است

4  
ه  

فح
ص مشکالت تولیدکنندگان کیف و کفش همدان بررسی می شود

»میز صادرات کیف و کفش« 
در همدان راه اندازی شد

آغاز اجراهای تئاتر از همدان در فضای مجازی
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی اســــتان همدان از اجرا و پخــــش 10 نمایش در 
فضای مجازی خبر داد و گفــــت: اجرای این نمایش ها از 

یکم بهمن برای دوستداران هنر تئاتر آغاز می شود.
به گزارش هگمتانه، احمدرضا احســــانی اظهــــار کرد: در 
دومین بخش زمستانه تئاتر همدان گروه های نمایشی 
اســــتان آثار تولیدی خود را در فضای مجازی تأیید شده 

توسط این اداره کل به نمایش می گذارند.
کارگردانی  و  نویســــندگی  بــــه  »طمارزوها«  گفــــت:  وی 
کارگردانی  « به نویســــندگی و  روح اهلل صالحی، »بالتازار
نویســــندگی  به  گل«  »ســــمن  پورقاســــمی،  محســــن 

به  بایبری«  »افســــانه  روزبهانــــی،  مهــــدی  کارگردانی  و 
کارگردانی  و  پاکنهــــاد  موســــوی  محمــــد  نویســــندگی 
و  مفید  هنگامــــه  نویســــندگی  بــــه  »َملی«  روان،  رضــــا 
کارگردانــــی ســــعید باغبانی نیــــر برای اجــــرا در این ایام 

اند. آماده شده 
همدان  اســــتان  اســــامی  ارشــــاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
نویســــندگی  به   » ســــیار »ســــیرک  نمایش های  افزود: 
اورانــــد هریــــس و کارگردانی فرزاد لباســــی، »عروســــی 
دختــــر رســــتم« بــــه نویســــندگی اردشــــیر صالح پور و 
کارگردانــــی محمدجــــواد کبودراهنگــــی، »رنــــگ، رنگ 
و  دوســــت قرین  عبــــاس  نویســــندگی  بــــه  نقاشــــی« 

کارگردانــــی بهــــرام دوســــت قرین، »اگــــه مــــن رئیس 
رامیــــن  کارگردانــــی  و  نویســــندگی  بــــه  بــــودم«  دنیــــا 
بــــه نویســــندگی داود  ننــــه غام«  خزایی و »عروســــی 
فتحعلی بیگــــی و کارگردانی کیانــــوش بهروزپور نیز در 

دارند. قرار  پخش  جدول 
احســــانی خاطرنشــــان کرد: بر اســــاس جدول منتشــــر 
شــــده، هر نمایش به مدت دو روز در صفحه اینستاگرام 
ایــــن اداره کل بــــه نشــــانی Hamedan.farhang@ قابل 

مشاهده است.
پیش از این هم هفت گروه نمایشــــی از 12 تا 24 دی ماه 

نمایش های خود را اجرا کردند.

31 میلیارد تومان کمک خّیران به ایتام همدان
وبگاه Ekram.Emdad.ir و شماره پیامکی  030003333 در اختیار عالقمندان کمک به یتیمان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مدیرکل کمیتــــه امداد امام 
خمینی)ره( استان همدان گفت: حامیان ایتام و محسنین 
اســــتان، بدون واســــطه 31 میلیــــارد تومــــان کمک نقدی 

به حساب اختصاصی فرزندان معنوی خود واریز کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، پیمــــان ترکمانــــه، بابیــــان اینکه 
را  ایتام، به طور مســــتقیم، کمک هــــای ماهیانه  حامیان 
به حســــاب بانکی فرزندان معنوی خــــود واریز می کنند 
گفــــت: در 9 مــــاه امســــال، خیــــران 31 میلیــــارد تومان 
به حســــاب ایتام و فرزندان محســــنین واریز کرده اند که 
 وظیفه هدایت و 

ً
کمیتــــه امداد امــــام خمینی)ره( صرفــــا

نظارت بر تعامل بین ایتام و حامیان را به عهده دارد.
ترکمانــــه ضمن قدردانی ویــــژه از حمایت نیکــــوکاران از 
ایتام نیازمند و حســــن اعتماد مردم بــــه خدمت گزاران 
خــــود در کمیته امــــداد امــــام خمینی)ره( گفــــت: میزان 
کمک حامیان در 9 ماه امســــال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــــته با 77 درصد رشــــد همراه بوده است که 
این اتفــــاق، نشــــان دهنده انسان دوســــتی، دین داری 

و احســــاس مســــؤولیت نیکوکاران نســــبت به بهبود 
وضعیت معیشت و رفع نیازهای ضروری ایتام است.

وی بابیان اینکه قریب به هزار نفر از ایتام و محسنین استان 
همچنان چشــــم انتظار حمایت مردم نوع دوست استان 
هستند اضافه کرد: بســــیار امیدواریم خیران تا پایان سال 

جاری برای حمایت از این ایتام اقدام کنند تا جشن نابودی 
ویروس کرونا و جشــــن حمایت خیران از این تعداد یتیم 

استان را در ایام عید نوروز باهم برگزار کنیم.
ترکمانــــه در تشــــریح نحــــوه ثبت نام مردم اســــتان در 
طــــرح اکرام ایتــــام و محســــنین عنوان کــــرد: هر یک از 
شــــهروندان اســــتان می توانند با پرداخت حداقل 50 
هــــزار تومان برای هــــر یتیم در ماه نام خــــود را در زمره 
حامیــــان بزرگــــوار ثبــــت کننــــد و از این طریــــق باعث 

شوند. الهی  رضایت  جلب  و  ایتام  امیدواری 
کمک به فرزندان ایتام  وی در پایان با اشاره به اینکه 
و محســــنین با لطف الهی، ســــبب افزایش برکت در 
که مایل اند در این  زندگی اســــت، ادامه داد: خّیرانی 
بر  عاوه  می توانند  کنند  مشــــارکت  خداپسندانه  امر 
مراجعــــه به دفاتــــر کمیته امداد امــــام خمینی)ره( در 
 Ekram.Emdad.ir وبگاه  به  ود  ور با  اســــتان،  سراسر 
به  نسبت   030003333 شماره  به  یک  عدد  ارسال  یا 

کنند. ثبت نام خود در این فعالیــــت معنوی اقدام 

یادداشت

صفحه     ۲

رکود صادرات 
ثمره نگاه به غرب

صفحه  4

هشدار عادی انگاری کرونا

مردم به جاده ها زدند
رکوردشکنی ترافیک جاده های همدان نسبت به پارسال

صفحه  ۲

صفحه   ۲

ین جاده همدان بلوار ارتش سانحه خیزتر

لودگی هوا  آ
کشنده تر از کرونا

مرگ ساالنه ٣٠ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور

مرگ ساالنه ٣٠ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور قابل تامل و تکان دهنده 
اســــت و انجام نشدن محورهای مؤثر در کاهش آلودگی هوا حکایت از عدم 

اولویت و اهمیت موضوع هوای پاک دارد.
به گزارش هگمتانه، روز گذشــــته در ششــــمین نشســــت تخصصی کمیته 
محیط زیســــت کانشــــهرهای کشــــور که به صورت برخط برگزار شد از مرگ 

ساالنه ٣٠ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در کشور خبر داده شد.

صفحه  7

یادنامه هگمتانه ویژه شهید بهرام مبارکی؛ 
فرمانده گردان 154 لشکر3۲ انصارالحسین)ع(

طالیه دار پیروزی 
باشکوه مرصاد

سال های متمادی جســــم مرارت کش خود را آماج 
بایــــای جبهه ها قرارداد. دفاع مقــــدس مردم ایران 

در برابر دنیای ظلم وســــتم روزهای آخر را طی 
می کرد و بهــــرام دلگیر از فراق یــــاران وقتی 

فکــــر می کرد بایــــد فضای عرفانــــی جبهه را 
رها کند و به شهر برگردد دلش می گرفت. 

سال 1337 در آبادان به دنیا آمد. 
ســــپری  را  کودکی  ســــنین  هنوز 
می کرد که مادرش درگذشــــت و 

او را با کوله باری از  ...

معاونت روابط عمومی و تبلیغات 
سپاه انصارالحسین استان همدان

ضمن تقدیر از خدمات و 
مجاهدت های ماندگار سرهنگ 

پاسدار سید محمد جنتی؛ انتصاب 
جنابعالی را به فرماندهی تیپ ۳۲ 

یک عرض  انصارالحسین )ع( تبر
نموده، دوام توفیقات آن جناب را 
از محضر وحدانی خداوند متعال 

یم. خواستار

پاسدار  سرهنگ 

آقای علی والی راستی جناب 

تبریک و تهنیت

روزنامه هگمتانه

ضمن تقدیر از خدمات و 
مجاهدت های ماندگار سرهنگ 

پاسدار سید محمد جنتی؛ انتصاب 
جنابعالی را به فرماندهی تیپ ۳۲ 

یک عرض  انصارالحسین )ع( تبر
نموده، دوام توفیقات آن جناب را 
از محضر وحدانی خداوند متعال 

یم. خواستار

پاسدار  سرهنگ 

آقای علی والی راستی جناب 

تبریک و تهنیت
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استان۲

مسکن ملی
در انتظار الحاق زمین

هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مســــکن اداره کل راه 
و شهرسازی اســــتان همدان با بیان اینکه در حال تأمین 
زمین برای متقاضیان مراحل ثبت نامی قبل مسکن ملی 
هســــتیم گفت: در حال حاضر مذاکراتی مبنــــی بر تأمین 
زمین طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفته که امیدواریم 

محقق شود.
به گزارش هگمتانه، مجید صالحی امیر روز گذشته با بیان 
اینکــــه در مرحله چهارم ثبت نام طرح ملی مســــکن حدود 
5 هــــزار و 800 نفر ثبت نــــام کردند اظهار کــــرد: این تعداد 

ثبت نام در 9 شهری است که ثبت نام داشتند.
وی بــــا بیان اینکــــه در حال تأمین زمین بــــرای متقاضیان 
مراحــــل ثبت نامــــی قبل هســــتیم گفت: در حــــال حاضر 
مذاکراتی مبنی بــــر تأمین زمین طرح اقدام ملی مســــکن 

صورت گرفته که امیدواریم محقق شود.
معاون مســــکن اداره  راه و شهرســــازی همدان بیان کرد: 
فعا منتظر الحاق زمین برای ســــاخت مســــکن ملی برای 
افــــرادی که در وبگاه وزارت راه ثبت نام کردند، هســــتیم تا 

کار ساخت آغاز شود.
وی با بیان اینکه همه شهرها ثبت نام داشتند افزود: برای 
هر شــــهری هرچه ظرفیت بود، ثبت نام انجام شد که ابتدا 
باید پاالیش شود، ســــپس از بین واجدان شرایط تطبیق 
مدارک صورت گرفته و واریز اولیه وجه داشــــته باشند که 

آنها که واریز وجه دارند در اولویت خواهند بود.

 برنامه ریزی برای تأمین زمین �
مدیرکل تعــــاون، کار و رفاه اجتماعی اســــتان همدان نیز 
با بیــــان اینکه کارگران، بازنشســــتگان و ســــایر گروه های 
هــــدف متقاضی طرح ملی مســــکن اقدام کننــــد و واریزی 
خود را انجام دهند گفت: برنامه ریزی برای تأمین زمین در 

همدان از سوی اداره راه و شهرسازی انجام می شود.
احمــــد توصیفیان با اشــــاره بــــه احــــداث 200 هــــزار واحد 
مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمیــــن اجتماعی گفت: تســــهیات و اقدامــــات حمایتی 
وزارت تعاون در این خصوص، ویژه کارگران، بازنشستگان 
و سایر گروه  های هدف، مشمول متقاضیانی خواهد شد 
که پرداخت اولیه آن ها کامل شــــده باشد، ضمن اینکه آمار 
ثبت نام شدگان در این طرح به تفکیک شهرستان توسط 

وزارت اعام شده است.
توصیفیــــان با بیان اینکــــه طرح اقدام مســــکن ملی، طرح 
گســــترده ای برای افراد بدون مســــکن در کشور است که 
بخشی از این جامعه، جامعه کارگری هستند گفت: تاش 
همکاران ما در این زمینه اطاع رسانی ثبت نام ها تا مراحل 

اخذ مسکن برای گروه های هدف بوده است.
وی با بیــــان اینکه هدف ما این اســــت جامعه کارگری که 

جامعه آســــیب پذیری هم هســــتند از امکانات مســــکن 
برخوردار شوند خاطرنشــــان کرد: تمرکز طرح مسکن ملی 
در وزارت راه و شهرسازی است و در سراسر کشور اجرایی 

می شود و همدان نیز مشمول آن است.
مدیــــرکل تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی اســــتان همدان 
کیــــد کــــرد: طــــرح ملــــی مســــکن توســــط وزارت راه و  تأ
شهرســــازی دنبال می شــــود و در اســــتان نیز اداره کل 

راه و شهرســــازی پیگیــــر اســــت، ایــــن همراهــــی وجود 
دارد و مســــئله خاصی نیســــت، هرچند ممکن اســــت 
محدودیت هایــــی در حــــوزه تأمیــــن زمیــــن در همدان 
باشــــد اما برنامه ریزی الزم برای زمین هایی که در نقاطی 

است. شده  انجام  بوده  امکان پذیر 
وی با بیــــان اینکه اطاع رســــانی ها با هماهنگــــی اداره راه 
و شهرســــازی انجام شــــده اســــت بیــــان کــــرد: اداره راه و 

شهرسازی تمام تاش خود را با توجه به محدودیت هایی 
هــــم که وجــــود دارد، بــــه کار می گیــــرد تا این امــــکان برای 

همدان هم فراهم شود.
به نقل از فارس، توصفیان تصریح کرد: بخشــــی از افرادی 
که درخواست مسکن دادند و ثبت نام انجام شده جامعه 
کارگری هستند که کار آنها در کنار سایر ثبت نام کنندگان 

از سوی اداره راه و شهرسازی دنبال می شود.

رکود صادرات 
ثمره نگاه به غرب
صفورا کاظمیان  �

چند صباحی اســــت کــــه صــــادرات همه اقام در کشــــور 
بــــا کاهش و آســــیب روبه رو شــــده که از چنــــد وجه قابل 
بررسی اســــت. در این میان صنایع دســــتی به ویژه فرش 
دســــتباف دچار زیان چشــــمگیر شده اســــت که شرایط 
حاکم بر صادرات این هنر صنعت را می توان به دیگر اقام 

صادراتی ایران نیز تعمیم داد.
مســــؤوالن پیش بینــــی کرده انــــد امســــال بــــا ســــقوط 
950میلیــــون دالری پرونــــده صــــادرات فرش دســــتباف 
بســــته می شــــود این در حالی اســــت که تــــا دو دهه قبل 
فرش دستباف ایران رتبه نخست جهان را داشت و حاال 
به رتبه چهارم ســــقوط کرده اســــت و صادرات دست کم 
یــــک میلیــــارد دالری به 50 میلیــــون دالر ارزآوری رســــیده 
اســــت. آلمان، اتریــــش و آمریکا عمده مقاصــــد صادراتی 
فرش دســــتباف ایران هســــتند. از آن جا که قیمت فرش 
دستباف در کشور با جیب شــــهروندان هم خوانی ندارد 
بنابراین مهمترین بازار فرش دســــتباف، ســــبد مصرف 
دیگر کشورهاست و حاال با این رقم صادرات فرش ناگفته 
پیداســــت که این هنر صنعت با زیان بســــیار زیاد مواجه 
شده است و چه بسا بسیاری از کارگاه های بافندگی فرش 

تعطیل شده اند.
1. همه چیز را گردن تحریم ها نیندازیم؛ کارشناســــان حوزه 
فرش دستباف دو عامل تحریم ها و هزینه های سرسام آور 
گمــــرک را از عوامل ســــقوط صادرات فــــرش می دانند و با 
این که صــــادرات فــــرش 950 میلیون دالر ســــقوط کرده 
وضعیت صــــادرات امســــال را بهتر از پارســــال می دانند؛ 
چراکه ســــال گذشته صادرات فرش دســــتباف به آمریکا 
صفر شده بود. اما می توان دلیل سقوط صادرات فرش را 

از زاویه ای دیگر نیز بررسی کرد.
بــــا نگاهی بــــه مقاصــــد صادراتی فــــرش دســــتباف ایران 
می بینیم که کشــــورهای اروپایی و آمریکا همت تاجران ما 
را به خود جذب می کنند این در حالی است که کشورهای 
حوزه غرب آسیا و کشورهای همسایه در مقاصد صادراتی 
برای تاجران جذابیتی نداشته اند.مثا یا اصا نشنیده ایم یا 
بسیار نادر بوده اســــت که فرش دستباف ایران به لبنان 
یا روســــیه صادر شــــود این در حالی اســــت کــــه صادرات 
بــــه چنیــــن کشــــورهایی ممکن اســــت بســــیار کمتر در 
معرض تحریم های ظالمانه، مبتا به ســــقوط شــــود. این 
معضــــل نگاه به غرب و غفلت از ظرفیت دیگر کشــــورها 
در زمینه ســــازی تبادالت تجــــاری در بســــیاری از زمینه ها 
زیان هــــای جبران ناپذیر به اقتصاد و صادرات کشــــور وارد 
کرده اســــت که فرش دســــتباف تنها یــــک نممونه از آن 
اســــت.وقتی صــــادرات فرش چنیــــن ســــقوطی را تجربه 
می کند معنایش این اســــت که مقاصد صادراتی گذشته 
را به ویژه در اروپا از دســــت داده ایم و جــــای خود را به دیگر 
کشورها مثل پاکستان و چین سپرده ایم ولی آیا در تدارک 
به دســــت آوردن دوباره این بــــازار بوده ایم؟ آیــــا به دنبال 

جایگزینی برای بازار از دست رفته تکاپو کرده ایم؟
2. بازارشناس باشیم؛ اگر به اخبار دقیق شویم و مروری بر 
وضعیت سال های اخیر صادرات فرش دستباف داشته 
باشــــیم خواهیم دید که پیش از شــــدت یافتن تحریم ها 
نیز زمزمه های شکســــت صــــادرات فرش دســــتباف به 
گوش می رســــید.آن زمان هنوز تحریم ها، ماجرای FATF و 
، همچنین  دیگر مشــــکات انتقال پول به داخل کشــــور
تحریم های داخلی مثل تعرفه های گمــــرک و تعهد ارزی و 
نبود مواد اولیه به این جا نرســــیده بود که شکست های 
صادراتــــی به گــــردن آنهــــا بیفتــــد. آن چه کارشناســــان در 
آن زمــــان مطــــرح می کردند این بــــود که ما نتوانســــته ایم 
بــــه بازارهای صادرات اشــــراف پیــــدا کنیم، بازار و ســــلیقه 
کشورهای دیگر را نمی شناســــیم، در ابعاد فرش، در رنگ 
و در نقشه ها نتوانسته ایم مؤلفه به روز شدن را بگنجانیم 
و حاال به این جا رسیده ایم که یکی یکی کشورهای مقاصد 
صادراتی خود را از دست می دهیم.حال سوال این است 
که در تمام این سال ها با این که درد را می شناختیم آیا برای 
درمان فکری کردیم؟ آیا به دنبال شناخت ذائقه  ملت ها 
بودیــــم؟ آیا در فرش دســــتباف به روزرســــانی هایی انجام 
داده ایم که بتوانیم بازارهــــای خارجی را در قرق محصول و 

تولید خود نگه داریم؟ متأسفانه پاسخ منفی است.
حــــال باز می گــــردم به تاش بــــرای قرق بازار کشــــورهایی 
نظیر روسیه و لبنان، سوریه و کشورهای محور مقاومت. 
متأســــفانه اتاق های بازرگانی اســــتان ها و وزارت صنعت 
معــــدن و تجارت و تاجران ما در این حوزه ورود نکرده اند و 
برنامه ای برای آن نداشته اند؛ تنها چشم ها به غرب دوخته 
شــــده اســــت. اگر نهادهای مســــؤول و تاجران بخواهند 
حتــــی روی بازارهای عراق کار کننــــد نتیجه خواهند گرفت 
اما بازارهای این کشور هم مغفول مانده است.دستیابی 
به بازار کشــــورهای غیر از اروپا و آمریکا به این معنا نیست 
که نگاه داشــــتن این بازارها برای ســــال های متمادی نیاز 
به بازارشناسی، شــــناختن ذائقه مردم و تغییر در نقوش، 
ابعاد و رنگ های فرش دســــتباف ندارد بلکه صادرات در 
همه محصوالت نه تنها فرش دستباف نیاز به برنامه ریزی 
دقیــــق دارد و باید تولیدات هم گام بــــا روز و نیازهای امروز 
و فــــردای مصرف کنندگان تغییر یابد و خــــود را دائما احیا 
و به روزرســــانی کند.باید بپذیریم که بازار و ذائقه شناســــی 
مهمترین رکن صادرات اســــت کــــه از بخت بد بزرگ ترین 
ضعف مــــا در همین ناحیه اســــت و ما از همین ســــوراخ 
بارها و بارها گزیده شده ایم بدون اینکه در رفتار و عملکرد 

صادراتیمان تغییری ایجاد کنیم.
3. وقتش رســــیده علمی به صادرات نــــگاه کنیم؛ با این 
توضیحات مختصــــر به این نتیجه می رســــیم که زمانش 
رســــیده نگاه ســــنتی به بازار را رها کنیم و با نگاهی علمی 
و مهندســــی شــــده به بازارهای مقاصد صادراتی بنگریم.

ایــــن تغییر رویــــه از صادرات ســــنتی فرش دســــتباف به 
صادرات علمی نیازمند صرف وقت و هزینه اســــت و باید 
ساختارشــــکنی کرد که این ساختارشکنی هم شجاعت 
می خواهد و هم نیازدارد تنبلی را کنار بگذاریم و از آنچه نیاز 
بازار امروز است طفره نرویم. نگاه علمی به صادرات به این 
معناســــت که دســــت و پای صادرکنندگان را نبندیم و با 
تصمیماتی مثل مصوبه تعهد ارزی برای اقتصاد غیر نفتی 
چالــــش ایجاد نکنیــــم. تأمین مواد اولیه برای در دســــت 
نگه داشــــتن بازارهای صادراتی بسیار ضروری است اما در 
حوزه فرش توجهی به این امر نشده است و ما تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین واردکنندگان پشــــم و ابریشم شده ایم 
این در حالی اســــت که در کشــــور مزیت بســــیار بزرگی در 
تولید ابریشم داریم و تا دو دهه قبل از صادرکنندگان این 
محصول بودیم. بهترین پشــــم ها را در کشور داریم اما به 
علت خام فروشــــی و نبود فرآوری، محصول فرآوری شده 
خودمان را از دیگر کشــــورها با قیمــــت باال تهیه می کنیم 
که همین موضوع تولید را تحت الشــــعاع قرار می دهد زیرا 

قیمت تمام شده را به شدت باال می برد.

یادداشت

انتقاد رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در صحن شورا:

برای اقدام ملی مسکن در همدان
اتفاقی نیفتاده است

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فنی 
عمرانی شــــورای اســــامی شــــهر همــــدان با اشــــاره به 
افزایش بی رویه قیمت به ویژه در حوزه مسکن گفت: 
با افزایش بی رویه قیمت ها مردم نقره داغ شــــده اند و 
متأسفانه از مســــؤوالن حوزه مســــکن به ویژه رئیس 
شــــورای مسکن اســــتان و اداره کل راه و شهرسازی در 
راســــتای تأمین مســــکن ارزان قیمت اقدامات مؤثری 

مشاهده نشده است.
به گزارش هگمتانه، علی رحیمی فر در هفتاد و یکمین 
جلســــه صحن شــــورا افزود: مدیــــران مربوط بــــه حوزه 
مسکن باید پاسخ گوی افزایش غیرمتعارف و بی رویه 

و افسارگسیخته مسکن باشند.
رحیمی فــــر اضافه کرد: با تعطیلی مســــکن مهر بیم آن 
می رفت که در بازار عرضه و تقاضای مســــکن خأل ایجاد 
شود براین اساس شورای مســــکن استان و اداره کل 
راه و شهرســــازی می بایســــت رویکردی مؤثر در زمینه 

قانون مسکن ارزان قیمت اتخاذ می کردند.
وی اظهــــار کرد: متأســــفانه علی رغم تصویب شــــورای 
شهر همدان با تخفیف 50 درصدی عوارض به مسکن 
اقدام ملی تاکنون حتی یک متر مربع پروانه ساختمانی 

در این حوزه صادر نشده است.
این عضو شورای شــــهر همدان ادامه داد: امروز شاهد 
برابری نرخ مسکن در همدان با سایر مراکز استان های 
مشابه نیستیم، بلکه متأســــفانه آنچه که اتفاق افتاده 

رقابت نرخ مسکن در همدان با تهران بوده است.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اسامی شهر همدان، 
رحیمی فر در پایان ســــخنانش اظهار کرد: امید اســــت 
در چند ماه باقی مانده از کار دولت، در بحث مســــکن 

ارزان قیمت در استان تحرک ایجاد شود.

سرمای منفی 13 درجه در انتظار همدان
سرعت وزش باد در همدان به 45 کیلومتر در ساعت رسید

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی اســــتان همدان گفت: از روز پنجشنبه با 
شــــروع کاهش محسوس دما در اســــتان دمای برخی 

شهرستان ها به منفی 13 درجه نیز خواهد رسید.
به گزارش هگمتانه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز 
دوشــــنبه افزود: ســــرعت وزش باد در همــــدان به 45 

کیلومتر در ساعت رسید.
آب و هوایی  وی ادامه داد:وزش باد در پــــی تغییرات 
و فعالیت یک موج ناپایدار از روز یکشــــنبه در استان 
آغــــاز و در برخــــی از نقــــاط موجــــب شکســــته شــــدن 
شاخه های درختان شد. وی با اشــــاره به اینکه میزان 
ســــرعت وزش باد از ظهر دوشــــنبه کاسته  شد، اظهار 
کرد: بیشــــترین ســــرعت وزش باد در استان همدان، 
در شــــهر قهاوند با ســــرعت 50 کیلومتر در ساعت به 

ثبت رسیده است.
باقری شکیب عنوان کرد: بر اساس بررسی نقشه های 
، صاف تا  ماهواره ای، آسمان بیشــــتر نقاط استان امروز
قســــمتی ابری، همراه با وزش باد، بارش باران و ریزش 

برف پراکنده در نقاط کوهستانی پیش بینی می شود.
وی تصریح کرد: از روز چهارشــــنبه سامانه جدید بارشی 
وارد اســــتان می شــــود و با ریزش برف و بارش باران در 

بیشتر نقاط استان فعالیت می کند.

وی بــــا تأکید بر اینکه این ســــامانه بارشــــی بارش های 
قابــــل توجهی نــــدارد تصریح کــــرد: از روز پنجشــــنبه با 
شــــروع کاهش محسوس دما در اســــتان دمای برخی 

شهرستان ها به منفی 13 درجه نیز خواهد رسید.
باقری شــــکیب ادامه داد: در روز یکشــــنبه اســــدآباد با 
11 درجه ســــانتی گراد بــــاالی صفر بیشــــترین و قهاوند 
، ســــردترین دمای  با هفت درجه ســــانتی گراد زیر صفر

استان را داشته اند.
وی اظهار کــــرد: دمای بیشــــینه هوای همــــدان در روز 
یکشنبه 10 درجه ســــانتی گراد باالی صفر و کمینه آن 2 

درجه سانتی گراد زیر صفر به ثبت رسیده است.

۲30 راننده همدان حرفه ای می شوند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقــــل جاده ای اســــتان همدان گفــــت: 230 راننده در 
راننــــدگان حرفه ای برون  آزمون دوره های بدو خدمت 

شهری، در بخش کاال و مسافر استان شرکت کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، صفــــر صادقی راد روز دوشــــنبه 
افزود: این آزمون برای نخســــتین بار و به منظور ارتقای 
ســــطح کیفی رانندگان در اســــتان همدان در 2 بخش 

عمومی و تخصصی برگزار شد.
وی اظهار کرد: شــــرکت کنندگان در این آزمون، پیش 
از این آموزش های اولیه ایمنی در حوزه مســــافر و کاال 
را بــــا موضوعات مختلــــف از جمله اخــــاق حرفه ای در 
، امــــداد و نجات و ضوابط کلی حمــــل محموله های  کار

ترافیکی فرا گرفتند.

صادقی راد ادامه داد: آشــــنایی با مشــــخصات وسایل 
نقلیه حمل بار در جاده ها، ســــامت شغلی رانندگان، 
، مهارت هــــای حرفــــه ای، حمل مواد  ضوابط حمــــل بار
خطرناک و قوانین و اســــناد حمل و نقل از دیگر مزایای 

دوره بدو خدمت رانندگان است.
وی تصریــــح کــــرد: متقاضیــــان شــــغل رانندگــــی حرفه 
ای، بــــرای دریافت کارت هوشــــمند بایــــد آموزش های 
تخصصی و عمومی مربوطــــه را گذرانده و در آزمون این 

دوره ها قبول شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
بیان کرد: شرکت کنندگان در آزمون در صورت قبولی 
می توانند نســــبت به دریافت کارت هوشمند رانندگی 

اقدام کنند.

گرمخانه شهرداری مأمن بی سرپناهان
مدیر خدمات شهری شهرداری همدان: حضور پزشک و تجویز دارو در گرمخانه شهرداری همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان : در این روزهای ســــرد کسانی 
به دالیل مختلف بی ســــرپناه شده اند و از روی اضطرار رو 
به کارتن خوابی آورده اند. هرچقدر هم انســــان دوســــت 
باشیم در مواجهه با افراد بی سرپناه مستأصل می شویم 
و برای آنــــان کار خاصــــی از دســــتمان برنمی آیــــد. در این 
جاســــت که مدیریت شــــهری بــــا داشــــتن دغدغه حفظ 
آرامــــش شــــهروندان و دادن حق زندگی و بهــــره مندی از 
حداقل های رفاهی به میدان می آید و برای بی سرپناهان، 
بی سرپرســــتان و کارتن خواب ها که ممکن اســــت دچار 
اعتیاد باشند یا نباشــــند، بزهکار باشند یا نباشند مأمنی 
فراهم می کند که در این روزها و شــــب های سرد زمستان 
این قشر از شهروندان کمتر بی رحمی های دنیا را بچشند 

و تحمل سختی ها برایشان آسان تر شود.
گرمخانه شــــهرداری همدان تا به امروز روند رو به ارتقا را 
طی کرده و مطابق با شــــرایط جامعه تغییراتی در ساخت 
و ســــاز و زمــــان پذیــــرش بی ســــرپناهان ایجــــاد کرده و 
مدیریت شــــهری همدان سعی کرده است تسهیات و 
رفاهیاتی را بــــرای مراجعان به ایــــن گرمخانه ها به وجود 

بیاورد.
از جمله تغییراتی که در گرمخانه شــــهرداری همدان ایجاد 
شــــده 24 ساعتی شــــدن آن اســــت که در چنین شرایطی 
شــــهروندان دیگر نگران حضور کارتــــن خواب ها در نقاط 
مختلف شهر نیســــتند و از طرفی بی سرپناهان نیز نگران 
نیستند که روزشان را چگونه به شب برسانند که بتوانند 

شب را در جایی امن و گرم بگذرانند.
ویزیت مراجعان بــــه گرمخانه شــــهرداری خدمتی  �

دیگر به بی سرپناهان
در ایــــن رابطه مدیر خدمات شــــهری شــــهرداری همدان 
صبح دیروز در گفت و گو بــــا خبرنگار هگمتانه از خدمات 
جدیــــدی که در گرمخانه شــــهرداری همدان بــــه مراجعان 
صورت می گیرد خبر داد و بیان کــــرد: یکی از خدمت های 
جدید مدیریت شــــهری بــــه مراجعــــان گرمخانه ها ویزیت 
مراجعان به گرمخانه همدان توســــط پزشــــکان است که 
امســــال با آغاز فصل سرما با همت شــــهرداری مراجعان 
بــــه گرمخانه توســــط پزشــــکان ویزیت شــــده و بــــا صدور 

نسخه های پزشکی تحت درمان قرار گرفته اند.
شهردار همدان پیگیر ۲4 ساعته شدن گرمخانه �

مرتضــــی رضایی اظهــــار کرد: تا پیش از ســــرد شــــدن هوا 
حضور شــــهروندان کارتن خواب و بی سرپناه در گرمخانه 
شــــهرداری تنهــــا محــــدود به ســــاعات شــــب بــــود که به 
درخواست شــــهردار همدان، افراد حاضر در این مرکز که 
 
ً
اشــــتغال دارند صبح ها از این مرکز خارج و شب ها مجددا
برای اسکان مراجعه می کنند و افرادی که اشتغال ندارند 

می توانند روزها در این مرکز بمانند.
وی با بیــــان اینکه افراد متقاضی بــــرای حضور در گرمخانه 
می تواننــــد بدون هیــــچ محدودیتی به این مرکــــز مراجعه 
کنند افزود: امکان اســــتحمام و شســــت و شوی لباس، 

جای خواب مناســــب، توزیع غذا در سه وعده، توزیع مواد 
شــــوینده و بهداشــــتی برای مصرف افراد مراجعه کننده، 
ضدعفونی مرکــــز و توزیع ماســــک و مــــواد ضدعفونی به 
این افراد در راســــتای پیشــــگیری از ابتا به ویروس کرونا 
از جمله خدماتی اســــت که در گرمخانه شهرداری همدان 

ارائه می شود.
 7 میلیارد ریال هزینه برای بی سرپناهان �

وی همچنین از بهســــازی گرمخانه همدان در سال جاری 
خبــــر داد و افزود: با کمک های شــــهرداری بــــه گرمخانه در 
ســــال 99 بیش از 7 میلیارد ریــــال در بخش های مختلف 
برای بهبود وضعیت بهداشتی گرمخانه و بازسازی فضای 
گرمخانه توسط شهرداری و با همت عالی خیرین نیکوکار 

هزینه شده است.
رضایی تصریح کــــرد: در گرمخانه همــــدان روزانه دو وعده 
غذایی در اختیار مراجعان قــــرار می گیرد و همچنین افراد 

دارای معلولیت می توانند از خدمات 24 ســــاعته گرمخانه 
بهرمند شوند.

راه اندازی گشت ویژه شناسایی کارتن خواب ها �
مدیر خدمات شــــهری شــــهرداری همدان با بیــــان اینکه 
روزانه 80 نفــــر در گرمخانــــه در حال رفت و آمد هســــتند، 
اضافــــه کرد: این تعداد در فصل زمســــتان بــــه 90 نفر هم 
می رســــد و در حال حاضر گشــــت ویژه شناســــایی کارتن 

خواب ها در شهر فعال است.
وی ادامه داد: شــــهروندان همدانــــی می توانند در صورت 
مشــــاهده افراد کارتن خواب، از طریق تماس با مرکز ١٣٧ 
موضوع را اعام کنند تا این افراد توســــط نیروهای گشت 
شــــهرداری بــــه گرمخانــــه منتقل شــــوند همچنیــــن برای 
هدایت این افراد می توانند آن ها را به گرمخانه به نشــــانی 
آرامگاه باباطاهر ابتدای کوچه قصابان پشت آتش نشانی 

هدایت کنند.

بلوار ارتش سانحه خیزترین جاده همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: رئیس پلیــــس راهنمایی و 
رانندگی شهرســــتان همدان گفت: بلوار ارتش در شــــهر 
همدان حدفاصل زیرگذر صدا و ســــیما تــــا میدان مریانج 
یکــــی از ســــانحه خیزتریــــن جاده های این شهرســــتان به 

شمار می رود.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ فرخ جمالی روز دوشــــنبه 
بیان کرد: همه ســــاله شــــاهد بــــروز تصــــادف زنجیره ای و 
سوانح واژگونی در این مسیر حادثه خیز به ویژه در زیرگذر 

صدا و سیمای شهر همدان هستیم.
وی اضافه کرد: صبح دیروز نیز یک دســــتگاه وانت به علت 
تردد با ســــرعت باال و ناتوانی راننده در کنترل وســــیله نقلیه 
هنگام خروج از زیرگذر پس از برخورد با سواری پراید و اتوبوس 

واژگون شده و منجر به مجروح شدن راننده وانت شد.
رئیس پلیس راهنمایــــی و رانندگی شهرســــتان همدان 
یادآوری کرد: اواخر بهمن ســــال گذشــــته نیز نیسان با 2 

کارگر شهرداری که در حال تمیز کردن جدول وسط جاده 
بودند برخورد کرد که ســــرعت باالی وانت نیســــان، جان 

کارگران شهرداری مریانج را گرفت.
سرهنگ جمالی اظهار کرد: یکی از مهمترین علل باال بودن 
ســــوانح رانندگی در این مسیر سرعت باالی وسایل نقلیه 
است و برای این موضوع باید دوربین ثبت تخلف سرعت 

در این مسیر نصب کرد و تعداد آنها را افزایش داد.
وی بیان کــــرد: به طور حتــــم نصب دوربیــــن ثبت تخلف 
ســــرعت و جریمه راننــــدگان متخلف در کاهش ســــوانح 
جرحــــی، فوتی و خســــارتی بلــــوار ارتش در شــــهر همدان 

تأثیرگذار است.
رئیس پلیس راهنمایــــی و رانندگی شهرســــتان همدان 
افزود: یکی دیگر از مشکات کنونی زیر گذر صدا و سیما 
نبود روشــــنایی اســــت و تاریک بودن این نقطــــه در بروز 

سوانح بی تأثیر نبوده است.

بــــه نقــــل از ایرنــــا، ســــرهنگ جمالــــی در ادامــــه از جریمه 
خودروهای بدون معاینه فنی خبر داد و گفت: ســــه مرکز 
معاینــــه فنی بــــرای خودروهای ســــبک و یک مرکــــز برای 
خودروهای سنگین در شهرستان همدان فعال است و 
تمامی فعالیت ها در این مراکز به صورت مکانیزه و برخط 

صورت می گیرد.

هشدار عادی انگاری کرونا

مردم به جاده ها زدند
رکوردشکنی ترافیک جاده های همدان نسبت به پارسال

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس پلیس راه اســــتان همدان گفت: رفــــع محدودیت تردد بین 
اســــتانی حجــــم ترافیک در جاده های این اســــتان را افزایــــش داده و به زمان پیش از شــــیوع کرونا 

بازگردانده است.
بــــه گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ رضا عزیــــزی روز دوشــــنبه اظهار کرد: با شــــیوع ویــــروس کرونا و 

پیش بینــــی محدودیت هایی برای جلوگیری از مســــافرت و انتقال بیماری، جاده های این اســــتان 
خلوت و میزان سوانح نیز تا 40 درصد کاهش یافت.

وی اضافه کرد: اما به مرور زمان به ویژه از زمان لغو محدودیت های بین اســــتانی پیش بینی شــــده 
شــــاهد افزایش حجم ترددها در جاده های برون شــــهری این اســــتان هســــتیم، گویا مردم وجود 

بیماری کرونا را به طور کامل فراموش کردند.
رئیس پلیس راه اســــتان همدان بیان کرد: در سه روز منتهی به پایان هفته گذشته یک میلیون و 
248 هزار تردد از جاده های این استان صورت گرفت که نسبت به زمان مشابه سال گذشته هفت 

درصد افزایش داشــــته است و با در نظر گرفتن 2 روز گذشته به واسطه تعطیلی روز یکشنبه به طور 
حتم این رقم بیشتر نیز می شود.

سرهنگ عزیزی اظهار کرد: در روز یکشــــنبه 2 سانحه جرحی در مسیرهای برون شهری این استان 
رخ داده اســــت که در سانحه نخســــت پنج سرنشــــین پژو پارس بر اثر واژگونی این خودرو در جاده 

کبودراهنگ - زنجان مصدوم شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
وی افزود: همچنین یک ســــانحه دیگر در گردنه اســــدآباد رخ داد که بر اثر برخورد رخ به رخ 2 خودرو 

سواری سه نفر مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.
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3 شهرستان

فرماندار اسدآباد:

موزه دفاع مقدس اسدآباد سال 1400 راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار اسدآباد با اشاره به نقش رزمندگان این خطه در دوران جنگ 
تحمیلی گفت: با هدف حفظ و نشــــر آثار و ارزش های شــــهدا و جانبازان بــــرای آیندگان، موزه دفاع 

مقدس، سال آینده در این شهرستان راه اندازی می شود.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی روز یکشــــنبه اظهار کرد: مردمان این شهرستان 403 شهید به 
انقاب اسامی تقدیم کرده اند که یادگاری های ارزشمندی از آنها به جا مانده که باید به شایستگی 

نگهداری شود.
وی تأکید کرد: مــــوزه دفاع مقدس عاوه بر حفظ تخصصی این آثــــار جاذبه ای برای عاقه مندان به 

ویژه نسل جدید است که آشنایی با مفاهیم جبهه و جنگ ندارند.
فرمانــــدار اســــدآباد گفت: افــــزون بر ایجــــاد موزه دفــــاع مقدس، یادمان ســــه خلبان شــــهید این 
شهرســــتان توسط شهرداری در حال ساخت اســــت که جلوه زیبایی از رشادت فرزندان این دیار را 

به تصویر می کشد.
کتابی تصریح کرد: مظاهر رضاییان، رضا صادقی و علی امجدیان شهدای خلبان اسدآبادی هستند 

که نقش مهمی در دوران دفاع مقدس در نیروی هوایی ارتش ایفا کردند.

او با بیان اینکه حقیقت شــــهدا، شــــجاعت و از خودگذشــــتگی آنها باید برای انتقال به نسل آینده 
ثبت و ضبط شود خاطرنشان کرد: در شهرستان اقدامات ارزنده ای برای حفظ آثار و ارزشهای شهدا 

انجام شده و آمادگی اجرای طرح های دیگری را هم داریم.
اســــتان همدان دارای یک »باغ موزه دفاع مقدس« اســــت که از بزرگترین و شگفت انگیزترین باغ 
موزه های سراسر کشور محسوب می شــــود و امروز آن را یکی از کامل ترین موزه ها و منابع بصری و 

سمعی دوران دفاع مقدس می دانند.
این شگفتانه جنگی در میدان قائم شهر همدان واقع شده و سال 1389 راه اندازی شد.

استان همدان در دوران دفاع مقدس هشت هزار شهید تقدیم انقاب اسامی کرده است.

آغاز ساخت مجموعه مستند 
»دولت آباد« در مالیر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: تهیه و تولید مجموعه 
15 قســــمتی مســــتند »دولت آباد« با هدف معرفی 
، آداب و رســــوم، جاذبه های  فرهنــــگ، تاریــــخ، هنــــر
دیدنی و گردشــــگری و مفاخر شهر جهانی مایر آغاز 

شد.
به گزارش هگمتانه، نماینده مردم مایر در مجلس 
شــــورای اســــامی در آیین رونمایی از پوستر و فیلم 
کوتــــاه تبلیغاتی مســــتند »دولت آبــــاد« مایر اظهار 
کرد: مایــــر ظرفیت هــــا، ناگفته ها و اســــتعدادهای 
ویژه ای در حوزه های مختلــــف دارد که باید به اطاع 

مردم رسانده شود.
حجت االســــام احــــد آزادیخــــواه تأکید کــــرد: مفاخر 
، آثــــار تاریخی، میــــراث فرهنگــــی، ظرفیت های  مایر
، مفاخر ایثار و شــــهادت،  علمی و پژوهشــــی معاصر
نمادهــــا و تمامــــی اســــتعدادها و ناگفته هــــای این 

شهرستان باید به تصویر کشیده شود.
را  »دولت آبــــاد«  مســــتند  مجموعــــه  ســــاخت  وی 
زمینه ای بــــرای معرفی فرهیختــــگان و ظرفیت های 
بی شــــمار مایــــر در حوزه های مختلف دانســــت و 
افزود: شهرداری مایر و مجموعه فرهنگی رسانه ای 
غدیر کار بزرگی را آغاز کرده اند که در این مســــیر باید 
از ظرفیت جوانان برای خلق آثاری زیبا استفاده کرد.

« را نمونه بارزی  وی ساخت ویژه برنامه »مثبت مایر
از توانمنــــدی جوانــــان خوش فکر این شهرســــتان 
دانســــت و ادامــــه داد: مایر در بین 10 شهرســــتان 
استان همدان، نخستین شــــهری بود که توانست 
ویژه برنامه ای مختص به این شهرســــتان را از طریق 

شبکه استانی همدان روی آنتن ببرد.
وی با تأکید بر اینکه در ســــاخت مجموعه مســــتند 
« باید از ظرفیت جوانان  »دولت آباد« و »مثبت مایر
و توانمندی هــــای این شــــهر اســــتفاده کــــرد گفت: 
همانگونه که در دوران دفــــاع مقدس، اکثر جوانان 
بــــه عنــــوان فرماندهــــان عملیــــات پیروزی های  ما 
بزرگ خلق کردند، امــــروز نیز جوانان ما در حوزه های 
آثــــار زیبا و  مختلــــف همچــــون رســــانه، می تواننــــد 

ماندگاری خلق کنند.
تهیه کننده مجموعه مســــتند »دولت آبــــاد« نیز در 
این آیین هدف از ســــاخت این مجموعه را نشــــان 
دادن گوشــــه ای از افتخارات شــــهر مایــــر به مردم 
عنوان کرد و گفــــت: ما به زادگاه خــــود مایر افتخار 

می کنیم.
افشــــین حیدری با بیــــان اینکه مســــتند دولت آباد 
در 15 قســــمت تولید و بــــه موضوع هــــای مختلفی 
، اماکــــن تاریخــــی، فرهنگی،  همچــــون مفاخر شــــهر
هنری، علمی و ورزشی و ظرفیت های این شهرستان 
می پردازد افزود: دولت آباد روایتی نو به بلندای تاریخ 
فرهنگ و هنر پر افتخار جهان شــــهر مایر است که 

به زودی از رسانه ها پخش می شود.
در این آیین که حجت االسام »محمدباقر برقراری« 
، »حسین فارسی« معاون سیاسی  امام جمعه مایر
و اجتماعی فرمانداری ویژه مایر و جمعی از مدیران 
و اهالی قلم و رسانه این شهرستان حضور داشتند، 
فیلم کوتاه تبلیغاتی و پوســــتر مستند »دولت آباد« 

رونمایی شد.

افزایش 6 درصدی مصرف گاز 
در نهاوند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس شــــرکت گاز 
نهاوند از افزایش 6 درصدی مصرف گاز در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: باید به 
منظور جلوگیری از قطعی و یا افت فشار گاز نسبت 

به مصرف بهینه توجه الزم صورت گیرد.
به گــــزارش هگمتانه، احمد ناصری بــــا بیان اینکه با 
وجود هوای نســــبتا خوب زمســــتان امسال، میزان 
مصرف گاز مشــــترکین در مقایســــه با مدت مشابه 
سال گذشته پنج الی 6 درصد افزایش داشته است 
اظهــــار کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می شــــود در 
روزهــــای آینده با کاهــــش دمای هوا روبه رو شــــویم 
لذا از شــــهروندان می خواهیم به منظور جلوگیری از 
قطعی و یا افت فشار گاز نســــبت به مصرف بهینه 

توجه کنند.
وی در خصــــوص علــــل افزایش مصــــرف گاز گفت: 
برداشت ما این است که با توجه به شرایط کرونایی 
و برخی اقدامات از جمله بازگذاشتن پنجره ها میزان 
مصرف گاز در ســــطح شهرســــتان و استان افزایش 

داشته است.
رئیــــس شــــرکت گاز نهاوند بر اســــتفاده از وســــایل 
گرمایشی استاندارد و متناسب با ابعاد محیط تأکید 
کرد و گفت: در ایــــن زمینه تنظیم دمای معتدل اتاق 
بر روی 17 تا 20 درجه سانتیگراد باید مورد توجه باشد.

وی کاهش دمــــای منزل با پوشــــیدن لباس  گرم و 
مناســــب، نصب پنجره هــــای دوجداره، اســــتفاده از 
پرده های ضخیم، خاموش کردن وسایل گرمایشی 
اتاق های بدون استفاده، عایق کاری موتورخانه ها و 
استفاده نکردن از شومینه به دلیل بازدهی و ایمنی 
پاییــــن را از ســــاده ترین راهکارهــــای صرفه جویی در 

مصرف گاز طبیعی دانست.

خبـــــــر

صنایع دستی "تویسرکان" گرفتار سوءتدبیر برای بازاریابی
" »نشان سازی تجاری« حلقه مفقوده صنایع دستی شهر ملی منبت "گلریز

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: شهرســــتان تویســــرکان بر 
آمار رســــمی اداره کل میــــراث فرهنگی اســــتان  اســــاس 
همدان بیش از 23 درصد از تولیدات صنایع دســــتی این 
اســــتان را به خود اختصاص داده اما نبود بازارهای فروش 
و عرضه این تولیدات یکی از بزرگترین مشــــکات فعاالن 

این بخش است.
به گزارش هگمتانه، شهرســــتان تویســــرکان از دیر باز و از 
ســــال های دور صاحب تولیدات صنایع دســــتی مرغوب 
و بازار پســــند با تنوع و تعدد در بخش های مختلف بوده 
و اکنون نیز این روند ادامه پیدا کرده اســــت. اما تحوالت 
اساســــی در کمیت و کیفیت حوزه معیشــــت هنرمندان 

این بخش آنچنان که باید دیده نمی شود.
تویســــرکان با برخــــورداری از بیش از 4 هــــزار و 500 کارگاه 
تولید صنایع مبل و منبت و نزدیک به هشت هزار فعال 
در ایــــن بخش یکــــی از مهمترین قطب هــــای تولید مبل 
و منبت در کشــــور به حســــاب می آید و عنوان شهر ملی 
" و "نشــــان جغرافیایی" مبــــل و منبت را به  منبــــت "گلریز

خود اختصاص داده است.
اگرچه هم اکنون خانه صنایع دســــتی تویسرکان در محل 
خانه تاریخی دکتر اقتداری شــــاهد فعالیــــت و تولید انواع 
صنایع دســــتی مانند میناکاری، معرق کاری، ســــبد بافی، 
تراش سنگ های قیمتی و صنایع مبل و منبت است، اما 
رونق کافی و بایســــته در چرخه مالــــی و اقتصادی آن دیده 

نمی شود.
شــــاید بتوان گفت به طور کلی یکــــی از دالیل نبود اقبال 
، مشکات  به خرید صنایع دستی در نقاط مختلف کشور
اقتصادی و معیشتی در ســــال های اخیر است که قدرت 
خرید بخشی از مردم را کاهش داده اما در مورد تویسرکان 

نبود رونق فروش گاهی مضاعف دیده می شود.

کمبود بازار فروش �
مدیــــر اداره میــــراث فرهنگی تویســــرکان کمبــــود بازارها 
و نمایشــــگاه های دائمــــی فــــروش را یکــــی از مهمتریــــن 
معضات حوزه تولیدات صنایع دستی تویسرکان عنوان 
کرده و گفت: ســــعی شــــده تا بیشــــترین بهره وری از خانه 
صنایع دســــتی تویســــرکان که در محل خانه تاریخی دکتر 
اقتداری واقع شــــده را برای فروش صنایع دســــتی حاصل 
دســــترنج هنرمندان تویســــرکانی ایجاد کنیم و حتی قبل 
از شــــیوع کرونا این مکان را به جمعه بــــازار فروش صنایع 
دســــتی تبدیــــل کردیم امــــا اســــتقبال در خــــوری صورت 

نگرفت.
اســــحاق ترکاشــــوند اظهار کــــرد: یکی دیگر از مشــــکاتی 
که ســــبب پایین بودن میزان فــــروش در میان تولیدات 
هنرمندان صنایع دســــتی تویســــرکان شــــده است عدم 
برخورداری این تولیدات از نشان ویژه تجاری)برند( است 
که باعث می شــــود تولیدات صنایع دستی تویسرکانی ها 
همچنان ناشــــناخته بماند و اقبال عمومی بازار به سمت 
و سوی آنها در خور شــــأن هنر ناب هنرمندان تویسرکان 

نباشد.
وی تصریــــح کرد: دولت همچنان با ارائه تســــهیات ارزان 
قیمت از ایجاد و گســــترش نمایشگاه ها و فروشگاه های 
دائــــم فــــروش صنایــــع مبــــل و منبــــت در شهرســــتان 

تویسرکان حمایت می کند.

ضرورت گسترش بازارهای فروش �
فرمانــــدار تویســــرکان نیز که معتقد اســــت کمبــــود بازار 
فروش باعث شــــده تا چرخه اقتصــــادی حاصل از فروش 
صنایع دستی تولید شده توســــط هنرمندان تویسرکانی 
آنگونه که باید و شــــاید نباشــــد، گفت: باید از گســــترش 
بازارهــــای فــــروش حتی در قالــــب فروشــــگاه های صنایع 

دستی و تولیدات سنتی تویسرکان در داخل شهرستان 
تویسرکان حمایت کنیم.

سید رسول حســــینی اظهار کرد: طرح های مختلفی را برای 
افزایش ســــطح کمی فروش صنایع دســــتی تولید شــــده 
توسط هنرمندان تویسرکانی بررسی کردیم که یکی از آنها 
ایجاد فروشگاه های صنایع دســــتی تویسرکان در خارج از 
شهرستان و در مسیر عبور مسافران و گردشگران است 

اما این گونه طرح ها باید کارشناسی و پخته شوند.
 بزرگ 

ً
وی تأکیــــد کــــرد: اگر فروشــــگاه های بزرگ یا نســــبتا

تولیدات صنایع دستی تویســــرکان در سطح شهرستان 
افزایــــش قابل توجــــه کمی پیــــدا کنند، خود به خــــود بازار 
فروش بــــرای هنر صنعتگران تویســــرکانی ایجاد شــــده و 
شــــاهد اشــــتغالزایی و بهبود فضای کســــب و کار در این 

بخش خواهیم بود.
حســــینی تصریــــح کــــرد: تولیدکننــــدگان صنایع دســــتی 
تویســــرکان باید به ســــمت دریافت نشــــان ویــــژه تجاری 
حرکــــت کنند تا تولیــــدات آنان در سراســــر کشــــور قابل 
شناسایی باشد و مشتریان و عاقمندان رغبت بیشتری 

به خرید تولیدات آنها نشان دهند.
بــــه نقل از تســــنیم، در حالــــی نبود بازار فــــروش یکی از 
صنایع  تولیــــدات  حــــوزه  فعاالن  مشــــکات  مهمترین 
دســــتی در شهرستان تویســــرکان به حساب می آید که 
تویســــرکان  شهرســــتان   ، دور چندان  نه  ســــال های  در 
یکی از قطب های تولید فرش دســــتباف و سفال بوده 
و بخش قابل توجهی از معیشت مردم این شهرستان 
وابســــته به تولیدات این دو بخش بوده اما اکنون این 
دو حــــوزه اشــــتغالزا با روزهــــای اوج خــــود فاصله زیادی 
گرفته اند و به نظر می رســــد به احیــــا و ترمیم مجدد برای 
نقــــش آفرینــــی در پویایــــی حــــوزه اقتصاد شهرســــتان 

دارند. نیاز  تویسرکان 

پرداخت 9 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام)ره( نهاوند
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: رئیس 
نهاوند  خمینــــی)ره(  امام  امداد  کمیته 
تومــــان  میلیــــارد   9 از  بیــــش  گفــــت: 
تسهیات اشــــتغالزایی به مددجویان 
پرداخت  نهاوند  امام)ره(  امداد  کمیته 

شد.
با  ملکی  علــــی  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
بیــــان اینکــــه از ابتدای ســــال تاکنون 
بیــــش از 9 میلیارد تومان تســــهیات 
اشــــتغالزایی در قالــــب تبصره ب ماده 
16 بــــه مددجویان زیر پوشــــش کمیته 
امــــداد امام)ره( در شهرســــتان نهاوند 
پرداخــــت شــــده اســــت اظهــــار کــــرد: 
تخصیــــص ایــــن اعتبــــارات بــــه منظور 

خوداشــــتغالی و فقرزدایی برای مددجویان از طریق ایجاد 
مشاغل خانگی و روستایی صورت می گیرد.

وی افزود: در سال جاری از محل اعتبارات تبصره 16 حدود 
11 میلیارد تومان تسهیات اشتغالزایی به این شهرستان 
اختصاص داده شده که تا کنون بیش از 9 میلیارد تومان 

آن از طریق بانک های عامل پرداخت شده است.
رئیــــس کمیتــــه امداد امــــام خمینــــی)ره( نهاوند بــــا بیان 
اینکه بــــرای جذب مابقی اعتبــــارات اقدامات الزم از طریق 

رایزنی با بانک ها صورت گرفته اســــت اضافه کرد: در حال 
حاضــــر تاش می شــــود برای جــــذب مابقی اعتبــــارات که 
طرح های آنهــــا به بانک های عمل معرفی شــــده همکاری 
بیشتر بانک ها جلب شــــده و تا پایان سال تمام اعتبارات 

تخصیصی به نهاوند جذب شود.
وی اختصــــاص تســــهیات اشــــتغالزایی طــــی دو ســــال 
گذشــــته را نشان از توجه مســــؤولین ذیربط به اشتغال و 
خودکفایی مددجویان عنوان کرد و گفت: ســــال گذشته 

نیز در بخش وام خوداشتغالی، 319 مورد 
تسهیات اشتغالزایی به مبلغ 4 میلیارد 
و 347 میلیون تومان، 350 مورد به مبلغ 
561 میلیون و 500 هــــزار تومان در قالب 
شهرستان  مددجویان  به  کارگشایی  وام 
پرداخت شــــده و عاوه بر این در راستای 
خرید، تعمیر و تکمیل و احداث مســــکن 
مددجویــــان زیر پوشــــش 289 مــــورد با 

اعتبار 622 میلیون تومان پرداخت شد.
ملکی از ارائــــه آموزش هــــای الزم در زمینه 
اشــــتغالزایی خبــــر داد و افزود: طی ســــال 
اشــــتغال  حــــوزه  در  امســــال  و  گذشــــته 
رشــــته های  در  نفــــر   872 خودکفایــــی  و 
، خیاطی، آرایشــــگری،  خدمــــات کامپیوتــــر
آموزش رانندگی و فرشــــبافی آموزش دیده اند که این کار با 
هزینه کمیته امداد و هماهنگی فنی و حرفه ای به مبلغ 140 

میلیون تومان انجام شده است.
وی در پایــــان گفت: در شهرســــتان نهاوند حــــدود 5 هزار 
و 200 خانــــوار با جمعیــــت تقریبی 11 هزار نفر زیرپوشــــش 
طرح هــــای مختلــــف کمیته امداد امــــام)ره( قــــرار دارند که 
تعداد یک هزار و 365 خانوار از این تعداد زیرپوشش طرح 

شهید رجایی قرار دارند.

استقبال پزشکان نهاوند
از نسخه نویسی الکترونیکی

پزشــــکی  نظام  رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نهاوند با بیان اینکه طرح نســــخه نویسی الکترونیکی 
مورد توجه پزشــــکان نهاوند قرار گرفته اســــت گفت: 
مدت اباغ اجرای این طرح شــــاید به یک سال می رسد 
اما حــــدود چند ماهی اســــت به طور جــــدی و عملی در 

داروخانه ها و مطب ها اجرایی شده است.
بــــه گزارش هگمتانه، غامرضا مســــعودی با اشــــاره به 
اجــــرای طرح نسخه نویســــی الکترونیک اظهــــار کرد: در 
حــــال حاضر تمــــام پزشــــکان نهاوند که طــــرف قرارداد 
با بیمه هــــای تأمین اجتماعــــی هســــتند از اجرای طرح 
اســــتقبال خوبی کرده اند به گونــــه ای که در حال حاضر 
بیش از 99 درصد آنها در اجرای طرح همکاری کرده اند.

وی گفت: بــــا اجرای ایــــن طرح بیمــــار می توانــــد در هر 
نقطه ای از کشــــور خدمات دارویی مــــورد نیاز خود را به 
صورت الکترونیکــــی از داروخانه دریافــــت کند ضمن 
اینکه مشــــکات مربوط به نسخه نویســــی کاغذی که 
بعضا ممکن اســــت به صورتی ناخوانا نوشــــته شــــود 

برطرف خواهد شد.
رئیس نظام پزشکی نهاوند با بیان اینکه نسخه نویسی 
الکترونیکی مزایای فراوانی دارد که می توان به نظام مند 
شــــدن اقــــام دارویــــی، بهینه کــــردن مصــــرف دارو و 
صرفه جویــــی اقتصادی ناشــــی از آن اشــــاره کــــرد، درج 
ســــوابق پزشــــکی بیمار و جلوگیری از تکرار نسخه های 

مشابه را از دیگر مزایای طرح عنوان کرد.
وی افــــزود: نســــخه پیچی بــــه صــــورت الکترونیکی به 
سود پزشک و بیمار اســــت، به طوری که اعمال کنترل 
الزم و پیشــــگیری از تداخل دارویی، افزایش سرعت و 
دقت بیشــــتر در زمان صدور نسخه، عدم نیاز به چاپ 
دوباره دفترچــــه، امن و محرمانه بودن اطاعات بیمار از 

محسنات این طرح به شمار می رود.
مســــعودی کاهش هزینه های درمانی بــــرای بیمه گذار 
و بیمــــار را از دیگــــر نتایج طرح برشــــمرد و یاد آور شــــد: 
اجرای این طرح موجب کاهش چشــــمگیر هزینه های 
ســــازمان های بیمه گــــذار و بیمار می شــــود و از تحمیل 
هزینه هــــای اضافــــی مانند گرفتــــن آزمایش هــــای غیر 

ضروری و یا تکراری بر بیمار جلوگیری می کند.
وی بــــه جلوگیــــری از برخی ســــوء اســــتفاده ها از جمله 
فروش دارو و یا برخی زد و بندها اشاره کرد و گفت: برای 

نمونه تا قبل از اجرای طرح خرید و فروش انســــولین از 
جمله مواردی بود که با نوشــــتن نســــخه از داروخانه ها 
دریافت شــــده و به فروش می رســــید اما با اجرای طرح 
نســــخه الکترونیــــک چنانچه یک پزشــــک انســــولین 
تجویز کند پزشک دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد 

و لذا جلوی سوء استفاده گرفته شده است.
رئیس نظام پزشــــکی نهاونــــد در رابطه بــــا مدت زمان 
اجرای طرح نیز گفت: مدت اباغ اجرای این طرح شــــاید 
به یک سال می رســــد اما حدود چند ماهی است که بر 
اســــاس تأکیدهای صورت گرفته به طور جدی و عملی 
در داروخانه ها و مطب ها اجرایی شــــده و خوشبختانه 
استقبال خوبی هم در سطح شهرستان از آن به عمل 

آمده است.
وی در خصــــوص نظارت بر اجرای طــــرح نیز گفت: برای 
اجرای طرح نیاز به نظارت نیست چون چنانچه پزشک 
طرف قرارداد با بیمه های تأمین اجتماعی از این شــــیوه 

استفاده نکند پولی به وی پرداخت نمی شود.
یکی  را  بیمــــه  فرانشــــیز  بــــه روز  پرداخت  مســــعودی 
از عوامــــل اســــتقبال از طــــرح عنــــوان کــــرد و گفت: 
از  شــــاید یکی از دالیلی که باعث می شــــد پزشــــکان 
پرداخت  در  تاخیــــر  کننــــد  اســــتقبال  کمتر  بیمه هــــا 
80 درصد فرانشیز  فرانشــــیزها بود اما در حال حاضر 
آن روز  ویزیت هایــــی کــــه انجام می شــــود به فــــردای 
پرداخت می شــــود و تا کنون در این زمینه مشــــکلی 

است. نداشته  وجود 
وی گفــــت: البته برای اجــــرای هر چه بهتــــر این طرح 
نیــــاز بــــه تأمیــــن بســــتر مکانیزاســــیون و اینترنــــت 
مناســــب برای پزشــــک و داروخانه ضروری است زیرا 
با افزایش حجــــم مراجعات نســــخه های الکترونیک 
فرآیند تجویز پزشــــک و پذیرش نســــخه در داروخانه 

شد. خواهد  طوالنی تر 
به نقل از فارس، رئیس نظام پزشکی نهاوند در پایان با 
تأکید بر موفقیت آمیز بودن طرح گفت: خوشــــبختانه 
اجــــرای این گونه طرح ها از ســــوی مســــؤوالن دلســــوز 
می تواند رضایتمندی بیشتری را در سطح جامعه ایجاد 
کرده که امیدواریم در آینده شــــاهد عملی شــــدن طرح 
فرم ارجــــاع که گامــــی دیگر در جهت خدمــــت به مردم 

است، باشیم.

یخی »کرزان« تویســـرکان مرمت می شود پل تار
میراث  اداره  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان  گردشــــگری  و  دســــتی  صنایع  فرهنگی، 
تاریخی »کــــرزان« خبر داد  پــــل  از مرمت  تویســــرکان 
و گفــــت: این پــــل تاریخی بــــا اعتباری افــــزون بر 500 

می شود. مرمت  ریال  میلیون 
به گزارش هگمتانه، اســــحاق ترکاشوند ادامه داد: در 
فرهنگی  میراث  وزارت  کلی  سیاســــت های  راســــتای 
مبنــــی بر حفاظــــت و صیانــــت از آثار تاریخــــی و واجد 
گردشــــگری و صنایع  ارزش، اداره میــــراث فرهنگــــی 
دســــتی شهرســــتان نیز بــــا اعتبار یاد شــــده از محل 
اعتبــــارات اســــتانی اقدام بــــه مرمت این  اثــــر تاریخی 

است. کرده  تاریخی 
و  دســــتی  صنایع  فرهنگــــی،  میــــراث  اداره  رئیــــس 
خاطرنشــــان  تویســــرکان  شهرســــتان  گردشــــگری 

87 با شــــماره  زان« در ســــال  یخ »کــــر  کــــرد: پــــل تار
و  رســــیده  ثبت  به  ملی  ثــــار  آ فهرســــت  در   24334
زشــــمند مربوط به دوران  ار از بناهای تاریخی و  یکی 

است. صفویه 
بارندگی هــــای  جریــــان  در  کــــرد:  اظهــــار  ترکاشــــوند 
آســــیب جزئی به این  ســــال گذشــــته و وقوع سیل 
رســــی های اولیه و  بنا وارد شــــده بود کــــه پس از بر
این  صــــاح  مرمت  ذی  پیمانکاران  بــــا  قرارداد  عقد 

است. شده  آغاز  بنا 
پنج  بــــا  زان«  »کــــر تاریخی  پــــل  ایســــنا،  از  نقــــل  بــــه 
رگ شهرســــتان  دهنــــه طاق از پل هــــای تاریخی و بز
به  مصالح  عمده  و  می شــــود  محسوب  تویســــرکان 
آن از ســــنگ الشــــه و در بدنه ها از  کار رفتــــه در پی 

است. آجر 

پایان ۳۳ سال
چشم انتظاری خانواده شهید 

»محمدیار محمودی«
هگمتانه، گروه شهرســــتان: دســــت تقدیر آســــتین های 
همتــــش را باال زد تا گمنامی را از مزار ســــرد و کبودش پاک 
کند و نام و نشان واقعی اش را با خط خوش حکاکی کند، 
همان نام زیبایی که پدر در گوش او اذان و اقامه کرده بود؛ 

"محمدیار محمودی".
به گزارش هگمتانــــه؛ گرما گرم یک روز تابســــتانی با ورود 
پیکر پاک 2 شــــهید گمنام شــــمیم خوش در اسامشهر 
آق گل مایر پیچید و فضای ایــــن خطه را از عطر معنویت 

سرشار کرد.
پیکــــر مطهر 2 شــــهید گمنــــام 21 و 23 ســــاله اواخر مرداد 
ســــال 94 بود که در میــــان انبوهی از جمعیت عاشــــق و 
آق گل  دلداده، تشییع و در یادمان شــــهدای اسامشهر 
به خاک سپرده شد تا این شهر نیز در زمره دیگر نقاط این 
شهرستان قرار گیرد که به واســــطه قدوم مبارک شهدای 
گمنام، فرســــنگ ها راه رسیدن به خدا را برایشان نزدیک و 

بی واسطه کند.
هزاران نفر از مردم شــــهیدپرور و عاشق ایثار و شهادت در 
اسامشــــهر آق گل در اســــتقبال از 2 شهید گمنام سنگ 
تمام گذاشتند و با توسل به شــــهدای گمنام و 22 شهید 
واالمقام این شــــهر زنــــگار گناه از دل زدودنــــد و همچون 
شــــهدا خود را از تعلقــــات دنیوی جــــدا کردند، 2 شــــهید 
گمنامی که دور از خانه و کاشانه خود حدود 6 سال است 

که در این خطه از جنوب استان همدان آرام گرفته اند.
سال هاســــت که مــــادران و پــــدران بســــیاری از جای جای 
شهرســــتان مایــــر در کنار پــــدران و مادران اسامشــــهر 
آق گل بر مزار این 2 شــــهید گمنام آرام می گیرند و برای این 
شــــهیدان مادری می کنند و دل خود را بــــا مادران و پدران 
آنها گره می زنند که در هر گوشــــه ای از خــــاک وطن زندگی 

می کنند و چشم انتظار دیدن فرزندشان هستند.

این فراغ امــــا به درازا نکشــــید و اواخر هفته گذشــــته خبر 
خوشــــی مبنی بر شناســــایی هویت یکی از این 2 شــــهید 
گمنــــام از طریق آزمایش دی.ان.ای منتشــــر و مشــــخص 
شد که یکی از 2 شــــهید گمنام اهل دیار بیستون استان 

کرمانشاه و فرزند غامحسین محمودی است.
این خبر خــــوش را فرمانده قــــرارگاه منطقه غــــرب نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران و جمعی از مسووالن 
اســــتان کرمانشــــاه و همدان بــــا حضور در منزل شــــهید 
واالمقــــام به خانــــواده شــــهید معزز محمدیــــار محمودی 
اباغ کردند، آن هم در آستانه شهادت بانوی بزرگ اسام 
حضرت فاطمه)س( که مشــــیت خدا بر آن شد تا با دعای 
، خانواده  ، پدر ، محمدیار محمودی نیز به مادر هزاران مادر
و فرزندانش برســــد، آن هم در دیار اسامشهر آق گل که 

فرسنگ ها دور از وطن شهید محمودی است.
اما در سالروز شــــهادت فاطمه زهرا)س( مردم اسامشهر 
آق گل در میزبانــــی و اســــتقبال از خانــــواده شــــهید تــــازه 
شناســــایی شــــده ســــنگ تمام گذاشــــتند، مزار شهدای 
گمنــــام بــــرای ورود خانواده شــــهید محمدیــــار محمودی 
گلبــــاران شــــده بــــود، جای جــــای این شــــهر بــــوی فرزند 
شهیدشــــان را می داد؛ گویــــی داغ فرزندشــــان دوباره تازه 

شده و پیکر پاک محمدیار را تازه از جبهه جنگ آورده اند.
صحنه ای وصف ناشــــدنی اســــت، لحظه وصال پدر و مادر 
؛ پس از  به فرزندشان آن هم پس از ســــال ها دوری از دیار
نبرد مردانه فرزندشــــان با دشــــمنان در جبهه های جنگ، 
در کنــــار همرزمانش به امید اینکه با شکســــت دشــــمن 
به آغوش خانواده برخواهد گشــــت، اما سرنوشــــت برای 
محمدیار جور دیگــــری رقم خورد و پس از آنکه اوایل دهه 
60 راهی جبهه شــــد، سال 66 به درجه رفیع شهادت رسید 
و به دلیل تفحص و عدم شناســــایی وی، پیکر مطهرش 

به عنوان شــــهید گمنام در یادمان شــــهدای اسامشهر 
آق گل در کنار دیگر همرزم گمنامش به خاک سپرده شد.

شــــهید محمدیار محمودی از رزمندگان لشــــکر 21 حمزه 
ارتش جمهوری اسامی ایران است که سال 66 در منطقه 
زبیــــدات به فیض عظیم شــــهادت رســــید و از شــــهدای 
عملیــــات ظفرمند نصر ســــه در منطقــــه عملیاتی زبیدات 

عراق است.
پس از شناســــایی هویت این شــــهید واالمقــــام از طریق 
آزمایــــش دی ان ای، خانواده، همســــر و فرزندان شــــهید 
محمدیار محمودی در میان اســــتقبال پرشکوه و بی نظیر 
مردم شــــهیدپرور اسامشــــهر آق گل بر مــــزار مطهر این 

شهید واالمقام حضور یافته و تجدید دیدار کردند.
امام جمعه اسامشــــهر آق گل روز یکشــــنبه در این آیین 
ضمن ابراز خرسندی از شناسایی هویت این شهید معزز 
و حضور خانواده معظم وی بر مزار پاک فرزندشان در این 

شهر گفت: مردم اسامشــــهر آق گل به خود می بالند که 
میزبان چنین شهدای واالمقامی هستند.

حجت االسام عباس عبدالملکی شــــهدا را سرمایه های 
ارزشــــمند نظام و انقــــاب دانســــت و اظهار کرد: شــــهدا 
مایه دلگرمی و برکت در نظام مقدس جمهوری اســــامی 
هســــتند که باید همیشــــه یاد و نام آنها زنده نگه داشــــته 

شود.
وی با بیان اینکه مردم اسامشهر آق گل برای همیشه به 
این میزبانی شــــهدا افتخار می کنند ادامه داد: بدون شک 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شــــهدا، عزت و اقتدار ایران 

اسامی را به همراه دارد.
امام جمعه اسامشــــهر آق گل با تأکید بــــر اینکه همه ما 
، از خودگذشتگی،  وام دار خون شهدا هستیم گفت: ایثار
مقاومت، فداکاری و والیت مداری درس هایی است که از 
شــــهدا برای ما به یادگار مانده اســــت و این سیر و سلوک 

و منش و روش شــــهدا باید همواره در دل ایرانیان زنده و 
جاوید بماند.

حجت االسام عبدالملکی ضمن تسلیت ایام سوگواری 
شــــهادت فاطمه زهــــرا)س( و همزمانی آن با شناســــایی 
هویت شــــهید محمدیار محمودی و استقبال از خانواده 
این شــــهید واالمقام بیان کرد: مردم اسامشــــهر آق گل 
امروز وظیفه ســــنگینی در صیانت و پاسداری از اهداف و 
آرمان های شــــهیدان به ویژه شــــهدای گمنام این شهر بر 

عهده دارند.
به نقل از ایرنــــا، وی تأکید کرد: در شــــرایط کنونی فرهنگ 
ارزشمند شهدا باید به نسل های آینده این کشور منتقل 
شــــود و همه باید مــــروج فرهنگ غنی ایثار و شــــهادت در 

جامعه باشیم.
شهرستان مایر یک هزار و 100 شــــهید واال مقام را تقدیم 

انقاب اسامی کرده است.



کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

برابر رأی شــماره 99/1197 مورخه 99/09/27 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای فرضعلی داودی فرزند 
نیازعلی به شماره شناسنامه 781 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 129/05 مترمربع در قسمتی از پالک 66 اصلی واقع در اسدآباد، خیابان 15 
خرداد، جنب مسجد فاطمه زهرا، کوچه شهید محمدحسین فعلی خریداری با واسطه 
از مالک رســمی آقای نوراهلل ســبزه ای  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 400

محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000502 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 52161/11 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 385
محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000503 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 9384/54 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 381
محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000377 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی غالم زاده فرد 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 1059 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 6648/94 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 379
محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000590 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارجعلی غالم زاده فرد 
فرزند حســن به شماره شناسنامه 765 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 1423/80 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 357

محمدصادق بهرامی - رئیس ثبت اسناد و امالک کبودراهنگ
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابر رأی شماره 139960326002000586 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارجعلی غالم زاده فرد 
فرزند حســن به شماره شناسنامه 765 صادره از کبودراهنگ در یک قطعه زمین 
مزروعی  به مســاحت 3032/25 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 6 اصلی 
واقع در قریه باشــقورتران ســهم االرث از مالک رسمی آقای حسن غالم زاده فرد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 363
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

نظر به اینکــه هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک تویســرکان به موجب رأی شماره 
139960326004000725 مورخه 1399/08/05 تصرفات مفروزی و مالکانه خانم طاهره 
ترکاشوند به شــماره شناسنامه 282 به شــماره ملی 5849467246 فرزند محمدابراهیم 
متقاضــی پرونده کالســه 1398114426001000040  نســبت به ششــدانگ یک باب 
ساختمان قسمتی از پالک 3942 به مساحت 85/38 مترمربع واقع در بخش یک تویسرکان 
به آدرس: تویسرکان، اســالم آباد خریداری مع الواسطه از آقای محمد سوری محرز گردیده 
اســت. لذا مفاد رأی صادره به استناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شــخص یا اشــخاص 
ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت تویســرکان تســلیم و رسید عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت 
نماینــد. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی 
دادخواســت تقدیم و رســید آن را به ثبت محل ارائه نماینــد. در غیر این صورت متقاضی 
می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید که اداره 
ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 318
رضا بیات - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

برابر رأی شماره 139960326009000081 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک فامنین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای صفرعلی 
ســهرابی روش فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 675 صادره از فامنین در یک 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1355 فرعی از 
104 اصلی واقع در شــهر فامنین خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای احمد 
راســخی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 153

30 دی 1399    شـــماره 4715 سه شـــنبه   

استان4

کمک های  رزمایــــش  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
بــــا همــــکاری بســــیج پیشکســــوتان ســــپاه  مؤمنانــــه 
اســــتان در مســــجد امیرالمؤمنین)ع( واقع در خیابان 

شد. برگزار  صدف 
مراســــم  این  وز  دیر صبح  هگمتانه،  خبرنگار  گزارش  به 
بــــا حضور حجت االســــام محمــــد جوادی امــــام جمعه 
موقــــت همدان، حجت االســــام ثابتی مســــؤول دفتر 
نمایندگی ولــــی فقیه در جمعیت هال احمر اســــتان، 
شهرســــتان  احمر  هــــال  جمعیت  مســــؤول  مطلبــــی 
همــــدان و جمعــــی از خیــــران و پیشکســــوتان ســــپاه 

شد. برگزار  همدان  استان 
اشاره  با  جوادی  حجت االسام  مراســــم  این  ابتدای  در 
وایات اهــــل بیت)ع( گفــــت: مردم  آیــــات قــــرآن و ر به 
که در دوران زندگی  مســــلمان ما مردمی الهی هستند 
خویــــش هم با جــــان و هم با مال خود جهــــاد می کنند 

از حرم  که نمونه بارز این موضــــوع دفاع مقدس، دفاع 
است. سامت  از  دفاع  همچنین  و 

همــــه  ســــردمدار  گفــــت:  جــــوادی  االســــام  حجــــت 
گرانقدر حاج قاســــم سلیمانی  شــــهدای دفاع، شهید 

کرد. جهاد  خود  مال  و  جان  با  خدا  راه  در  که  اســــت 
وی از ســــپاه ناحیــــه همــــدان، اوقــــاف و امــــور خیریه، 
شــــرکت  دلیل  به  شــــهر  خیران  و  احمر  هال  جمعیت 

در رزمایش و کمــــک مؤمنانه قدردانی کرد.
علــــی رضایی، مســــؤول بســــیج پیشکســــوتان ســــپاه 
کمک  توزیع  مرحله  چهارمیــــن  گفت:  نیز  همدان  ناحیه 
غرب  رزمندگان  هیأت  و  پیشکســــوتان  بسیج  مؤمنانه 
و شمال غرب به یاد سردار دل ها شــــهدای بین المللی 
مقاومت حاج قاســــم سلیمانی و سردار همدانی در ایام 

شد. برگزار  فاطمه)س(  حضرت  شهادت 
گفت: جمعیت هال احمر شهرســــتان، اوقاف  رضایی 

و امــــور خیریــــه، ســــپاه ناحیه همــــدان به ویــــژه خیران 
و  تأمین  در  شــــهادت  و  جهــــاد  عرصــــه  پیشکســــوتان 

توزیع بســــته های کمک مؤمنانه مشارکت داشته اند.

همدان  ناحیه  ســــپاه  پیشکســــوتان  بســــیج  مسؤول 
که  شده  آماده  مؤمنانه  کمک  بســــته   160 تعداد  گفت: 
50 بســــته از طرف جمعیــــت هال احمر  از ایــــن تعداد 

و  خیریه  امور  و  اوقاف  طرف  از  بســــته   30 شهرســــتان، 
بقیه نیز از طرف پیشکســــوتان ســــپاه ناحیه همدان و 

جمعی از خیران تهیه شــــده است.

بهره برداری از پنجمین شتاب دهنده 
تصفیه خانه سد اکباتان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت آب و فاضاب اســــتان همــــدان گفت: به منظور 
تأمین کوتاه مدت بخشی از آب آشامیدنی شهر همدان و در راستای استفاده از ظرفیت ذخیره آب 

سد اکباتان، پنجمین شتاب دهنده تصفیه خانه آب این سد بهره برداری شد.
به گزارش هگمتانه، ســــید هادی حســــینی بیدار روز دوشــــنبه افزود: با پیگیری های به عمل آمده 
( از محل  ، این شــــتاب دهنده )اکســــیاتور پس از تهیه برآورد، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

اعتبارات آب رســــانی به شــــهرهای دارای تنش آبی، از ابتدای امسال در دســــتور کار معاونت بهره 
برداری و توسعه آب این مجموعه قرار گرفت.

وی اظهار کرد: برای راه اندازی و اجرای این طرح، ســــاخت ســــازه فلزی، اجرای تأسیسات مکانیکی و 
سازه ای شتاب دهنده در دستور کار قرار گرفت.

حسینی بیدار عنوان کرد: ساخت حوضچه تقسیم کننده بتنی ورودی، اجرای سازه فلزی مخروطی 
شــــکل، اجرای خطوط انتقال ورودی و خروجی به همراه نصب شــــیرآالت مربوطه، احداث حوضچه 
تخلیــــه لجن، اجرای 150 متر لولــــه تخلیه لجن به همراه چهار فقره منهول آجــــری و اجرای چهار هزار 
مترمربع رنگ آمیزی تأسیســــات فلزی با رنگ بهداشــــتی از دیگر اقدامات انجام شــــده در راستای 

اجرای این طرح است.
وی تصریــــح کرد: اجــــرای 600 مترمربع رنــــگ روغنی، 2 هزار و 400 دســــی مترمکعــــب مصالح ترمیم 
کننده بتن، 240 مترمربع مصالح آب بندی بتن، اجرای عملیات زنگ زدایی به روش ماســــه پاشــــی 
)sandblast( بــــه مقــــدار 800 مترمربع، اجرای حدود 100 مترمکعب بنایی با ســــنگ الشــــه و محوطه 

سازی شتاب دهنده و تهیه و نصب همزن اکسیاتور نیز تاکنون عملیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اســــتان همدان گفت: با راه اندازی این شتاب دهنده نزدیک به 

100 لیتر در ثانیه به ظرفیت آب تولیدی تصفیه خانه اکباتان افزوده شده است.
وی به تخصیص 25 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این شتاب دهنده اشاره کرد.

مشکالت تولیدکنندگان کیف و کفش 
همدان بررسی می شود

»میز صادرات 
کیف و کفش« در همدان 

راه اندازی شد

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان 
راه اندازی  از  همــــدان  تجــــارت  و  معــــدن  صنعت، 
همدان  در  کفش  و  کیــــف  صادرات  تخصصی  میز 
کیف  گفت: مشــــکات تولیدکنندگان  داد و  خبر 
و کفــــش همدان بــــا حضــــور مســــؤوالنی از دیگر 

می شود. بررسی  استان ها 
گزارش هگمتانه، حمیدرضا متین روز دوشنبه  به 
با بیــــان اینکــــه ایــــن میــــز در راســــتای حمایت از 
صادرات  توسعه  و  رشد  منظور  به  تولیدی  صنوف 
غیرنفتــــی شــــکل گرفتــــه اســــت، اظهار کــــرد: میز 
صــــادرات صنــــوف تولیــــدی و خدماتــــی طراحــــی 
شــــده و هر کدام از اســــتان ها بر اساس ظرفیت و 

توانمندی موجود این میز را تشــــکیل می دهند.
کفش  کیف و  گفت: همدان در زمینــــه تولید  وی 
از دیرباز دارای اســــتعداد و ظرفیت خوبی اســــت 
و شــــمار زیادی از اصناف در این رشــــته مشغول 

هستند. فعالیت 
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان 
همــــدان بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه واحدهــــای صنفی 
کوچــــک و متوســــط اســــتان بــــا اســــتفاده از چرم 
دارند  خوبــــی  تولیدات  طبیعــــی  چرم  و  مصنوعــــی 
با نشــــان ســــازی تجــــاری و تبلیغات  کــــرد:  کید  تأ
فراملی می توان برای ایــــن محصوالت در بازارهای 
خارجی مشــــتری پیدا کرد تا ارزش افزوده و ســــود 

بیشــــتری برای تولیدکنندگان داشته باشد.
بــــه گفتــــه متیــــن مهمتریــــن هــــدف از راه اندازی 
کفش، گشــــوده شــــدن چتر  کیف و  میز صادرات 

حمایتی دولت بر ســــر فعاالن این عرصه است.
کفش،  کیــــف و  کــــرد: عــــاوه بر  وی خاطرنشــــان 
محصــــوالت بســــیاری از صنوف تولیدی اســــتان 
در  می توانــــد  و  دارد  صــــادرات  قابلیــــت  همــــدان 
توســــعه صادرات غیرنفتی کشــــور نقش داشــــته 

باشد.
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت اســــتان 
همدان از تشــــکیل نخســــتین نشست تخصصی 
این میــــز خبر داد و افزود: با حضور مســــؤوالنی از 
خراسان  اصفهان،  شــــرقی،  آذربایجان  استان های 
رضوی، قــــم و تهران به زودی در همدان مســــائل 
و مشــــکات پیــــش روی تولیدکننــــدگان کیف و 

می کنیم. بررسی  را  کفش 
به نقل از ایرنا، متین یادآوری کرد: این نشست ها 
به طور مستمر تا رســــیدن به اهداف تعیین شده 

می یابد. ادامه 

خبــر
با همکاری بسیج پیشکسوتان سپاه استان انجام شد

یع 160 بسته معیشتی در  توز
چهارمین رزمایش کمک مؤمنانه

تشدید نظارت ها
بر ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری

هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: رئیــــس اداره ایمنی و 
ترافیــــک اداره کل راهــــداری و حمــــل و نقــــل جاده ای 
همدان از تشــــدید نظارت هــــا بر نــــاوگان حمل و نقل 
عمومی برون شــــهری با توجه به آغاز فصل زمستان و 

بروز شرایط نامساعد جوی در استان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، مصطفــــی وصالی اظهــــار کرد: به 
منظــــور نظارت های مســــتمر بــــر رعایت مــــوارد ایمنی 
ناوگان های حمل و نقل عمومی، اداره ایمنی و ترافیک 
اداره کل راهــــداری و حمــــل و نقل جاده ای اســــتان به 
همراه نمایندگانی از پلیس راه بــــا حضور در محورهای 
مواصاتی استان، نسبت به کنترل و نظارت بر ناوگان 

برون شهری اقدام کردند.
وی افــــزود: در همیــــن زمینــــه و با توجه بــــه آغاز فصل 
زمســــتان، بروز شــــرایط نامســــاعد جوی در اســــتان و 
جلوگیری از ســــوانح و حوادث جــــاده ای، رانندگان کاال 
باید کنترل بیشتری بر وسایل نقلیه باربری از لحاظ دارا 
بودن تجهیزات ایمنی سالم بر اساس نظریه مدیر فنی 

هنگام صدور بارنامه داشته باشند.

وصالــــی اضافــــه کــــرد: رعایــــت نــــکات ایمنــــی از طرف 
راننــــدگان و نظــــارت بر مــــوارد ایمنــــی ناوگان هــــا برابر 
شــــیوه های نظارتی به ویژه به همراه داشتن تجهیزات 
زمستانی، از طرف مدیران فنی شرکت های حمل ونقل 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در  کرونایــــی  محدودیت هــــای  بــــه  ادامــــه  در  وی 
اســــتان اشــــاره کرد و یادآور شــــد: از ابتــــدای آغاز طرح 
تاکنــــون از ناوگان های بــــاری به منظور رعایت شــــیوه 
نامه هــــای بهداشــــتی در قالب گروه هایی متشــــکل از 
کارشناســــان حمل ونقــــل ادارات تابعه شهرســــتانی، 
پلیس راه و نمایندگان مراکز بهداشــــت استان و سایر 

دستگاه های مرتبط بازدید شده است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل 
کید کرد: اســــتفاده کنندگان  و نقل جاده ای همدان تأ
از ناوگان حمل ونقل عمومی برون شــــهری می توانند 
شــــکایات خــــود را از طریق تلفــــن گویای 141 بــــا اداره 
کل راهــــدار ی و حمل و نقل جاده ای اســــتان در میان 

بگذارند.

آلودگی هوا کشنده تر از کرونا

لودگی هوا در کشور مرگ ساالنه ٣٠ هزار نفر بر اثر آ
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مرگ ســــاالنه ٣٠ هــــزار نفر بر 
اثر آلودگی هوا در کشــــور قابل تامل و تکان دهنده است 
و انجام نشــــدن محورهای مؤثــــر در کاهــــش آلودگی هوا 

حکایت از عدم اولویت و اهمیت موضوع هوای پاک دارد.
به گزارش هگمتانه، روز گذشــــته در ششــــمین نشســــت 
تخصصی کمیته محیط زیســــت کانشــــهرهای کشور که 
به صورت برخط برگزار شــــد از مرگ ســــاالنه ٣٠ هزار نفر بر اثر 

آلودگی هوا در کشور خبر داده شد.
بر اســــاس این گزارش در این نشست مطرح شد: در حال 
حاضر هم زمانی آلودگی هوا با بیماری کرونا شرایط متفاوت 
و پیچیده ای را برای شهرهای بزرگ کشور فراهم کرده است. 
از یــــک طرف مواجهه با آالینده ذرات معلق در هوا می تواند 
منجر به تشدید بیماری های قلبی و ریوی و تضعیف ایمنی 
بدن شــــود و از طرف دیگر برخی راهکارهای گذشــــته مثل 
ترغیب مردم به اســــتفاده از وســــایل حمل و نقل عمومی 
در شــــرایط فعلی کارســــاز نبوده و تردد فزاینده خودروهای 
شخصی با رشد 15 درصدی نیز خود موجب تشدید آلودگی 

هوا می شود.
در این نشســــت مطرح شــــد: در نگاهی مقایسه ای میان 
آلودگی هوا و کرونا، این بیماری ویروســــی به واســــطه آثار و 
تبعات ســــریع خود بســــیار هولناک تر به نظر می رسد ولی 
عاوه بر هزینه های ســــنگین مســــتقیم و غیرمســــتقیم 
آلودگــــی هوا بر اقتصاد جهان باید اشــــاره کــــرد که عوارض 
بهداشــــتی و مرگ های منتســــب بــــه آلودگی هــــوا کمتر از 

خسارات جانی ناشی از کرونا نیست.
در این نشست به گزارش سازمان بهداشت جهانی مبنی 
بر مرگ ســــاالنه 7 میلیون نفر بر اثر آلودگــــی هوا در جهان 
اشاره شد که تلفات کرونا طی یک سال گذشته 1.4 میلیون 
نفر بوده اســــت، این در حالی اســــت که برابر آمار کشــــوری 
و مرگ های منتســــب بــــه آلودگی هــــوا که توســــط وزارت 
بهداشت منتشر شده است آلودگی هوا ساالنه 4500 نفر 
از شــــهروندان تهرانی و بیش از 30000 نفر را در کشور به کام 

مرگ می کشد.

بر اساس این گزارش، مرگ ساالنه سی هزار نفر با احتساب 
همه ســــال هایی که آلودگی هوا مانند یــــک بیماری مزمن 
در شــــهرهای بزرگ و صنعتی کشــــور در فصل زمســــتان و 
چندســــال اخیــــر در فصل گرم ســــال با آالینــــده ازن آماری 
قابل تامل و تکان دهنده اســــت. آماری که در کنار افزایش 
بیماری هــــای ســــخت و مزمن ناشــــی از آالینده هــــای هوا 
مانند بیماری های قلبی و تنفسی، سرطان ها، بیماری های 
خود ایمنــــی از جمله بیماری ام اس و هزینه های ســــنگین 
بهداشتی حاصل از آن از ابعاد موضوع آلودگی هوا حکایت 
دارد و نشــــان می دهد کــــه آلودگی هوا اهمیــــت کمتری از 

ویروس کرونا ندارد.
در ادامه این نشست به تکالیف شهرداری ها برای کاهش 
و کنترل آلودگی هوا به خصوص در فصول سرد سال اشاره 
شــــد که بر اســــاس قانون هوای پاک مصوب سال 1396، 
شهرداری ها سهم قابل توجهی در تکالیف مرتبط با کنترل 
منابــــع ثابت و متحرک آلودگی هوا ندارنــــد. ولی با این حال 
توســــعه حمل و نقل عمومی مشــــروط به حمایت دولت، 
معاینه فنی خودروها و جایگزینی تاکســــی های فرســــوده 
 7 درصدی بر عهده 

ً
)البته بخشــــی از آن( با ســــهمی حدودا

شــــهرداری هاســــت حتی پایش کیفی هوا هم که توســــط 
بعضی از شــــهرداری های کشور انجام می شود و ایجاد مراکز 
پایش اقدامی داوطلبانــــه بوده و البته مثمر ثمــــر و اثرگذار 
در جهت دسترســــی برخط شــــهروندان به وضعیت کیفی 
هوا، اما آنچه که مشخص اســــت اینکه با گذشت بیش از 
سه ســــال از اباغ قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی 
آن، بخــــش عمــــده ای از تکالیــــف قانونی در مــــدت زمانی 
مقرر در قانون محقق نشده اســــت؛ عدم ارتقای استاندارد 
خودروهــــای بنزینی و دیزلــــی، روند کنــــد از رده خارج کردن 
خودروها و موتورســــیکلت های فرسوده، توزیع نامناسب 
سوخت استاندارد در کانشــــهرها و محورهای مواصاتی، 
توسعه و نوسازی کند ناوگان حمل ونقل عمومی، مصرف 
سوخت نامناسب در صنایع و نیروگاه های کانشهرها به 
ویژه در شش ماه دوم سال، اجرا نشدن طرح کهاب و عدم 

انجام بســــیاری از محورهای مؤثر دیگــــر در کاهش آلودگی 
هوای شــــهرهای بزرگ حکایت از عدم اهمیت الزم مساله 

نزد دستگاه های متولی دارد.
در این نشســــت تأکید شــــد: ضمانت اجرای سیاست ها 
و تصمیمــــات کان ناظر به موضوع آلودگــــی هوا چیزی جز 
الزامــــات قانونی نیســــت، پایبندی تمامی دســــتگاه های 
مســــؤول به تکالیف محول شده در قانون مهمترین وجه 

اعمال مدیریت بر منابع آالینده هواست.
، در پایان این نشســــت ابراز امیدواری شــــد  به نقل از مهــــر
موضوع جلسه روزگذشته کانشهرها درباره سیاهه انتشار 
آلودگی هوا و اقدامات انجام شــــده در کانشهرها به مطالبه 
گری بیشــــتر موضــــوع از جانــــب شــــهرداری ها در حمایت از 
توسعه و نوســــازی حمل و نقل عمومی و شفافیت عوامل 
دخیل در آلودگی هوا و به تبع آن پیگیری دستگاه های نظارتی 
و حاکمیتــــی برای اقدامــــات محوله از جانب دســــتگاه های 
مسؤول بشود و انتظار می رود مجمع کانشهرهای ایران هم 
با قدرت و قوت به این مسئله و مطالبه گری از دستگاه های 

متولی برای انجام تکالیف ورود کند.
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5 ایران و جهان

جزئیات صدور حکم استخدام پیمانی معلمان حق التدریس از مهر 1400
هگمتانه، گروه ایران و جهان: جزئیات برگزاری دوره آموزشــــی معلمان حق التدریس و آموزشیاران 

نهضت سوادآموزی در دانشگاه فرهنگیان و رجایی اعام شد.
جزئیات نحوه برگزاری دوره مهارت آموزی و اســــتخدام معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و طرح خرید خدمات آموزشی اعام شد؛ براین اساس پرداخت 
هزینه دوره آموزشــــی بر عهده خود افراد است. هزینه دوره آموزشــــی در دانشگاه شهید رجایی 18 
میلیون و 681 هزار و 448 ریال و در دانشگاه فرهنگیان 15 میلیون و 333 هزار و 703 ریال است.

صدور حکم اســــتخدام پیمانی برای ایــــن گروه از افراد نیازمند طی کــــردن مراحلی از جمله قبولی در 
آزمون پایان دوره )اصلح ( است که توضیحات بیشتر را در ادامه می توانید مطالعه کنید:

در اجــــرای قانون الحــــاق یک ماده به قانــــون تعیین تکلیف اســــتخدام معلمــــان حق التدریس و 
آموزشــــیاران نهضت ســــوادآموزی در وزارت آموزش و پــــرورش مصوب 13 شــــهریور 97 مجلس 
شــــورای اســــامی و قانون تفســــیر الحاق یک مــــاده به تعییــــن تکلیف اســــتخدامی معلمان حق 
التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15 اردیبهشت 99 

مجلس شــــورای اسامی، بدین وسیله به اطاع معرفی شدگان به دوره مهارت آموزی در دانشگاه 
فرهنگیان و شــــهید رجایی می رساند با توجه به مفاد دســــتورالعمل های مورخ 2 آذر 98 و 5 آذر 99 
مشــــمولین قانون با کســــب امتیاز الزم و در ســــقف ردیف های تخصیص یافته بر اســــاس مجوز 
ســــازمان اداری و استخدامی کشور که از ســــوی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی 
مورد تأیید قرار گرفته از طریق مرکز برنامه ریزی، منابع انســــانی و امور اداری به دانشگاه فرهنگیان و 

شهید رجایی ارسال شده است.

انعکاس
پایان 33 سال انتظار مادر شهید حشمت اهلل عسگری

اعالم موضع رسمی ایران
درباره بازگشت آمریکا به برجام

واعظی:  باید شرایط به قبل از دولت ترامپ برگردد
دفتــــر  رئیــــس  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
رئیس جمهور موضع ایران در قبال بازگشت احتمالی 
آمریکا به برجام را بازگشت شرایط تحریمی به دوره قبل 

از دولت ترامپ اعام کرد.
محمود واعظــــی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســــخ 
به این ســــؤال که آیا دولت پیش شــــرطی برای مذاکره 
احتمالی با آمریــــکا در قالب برجام، به این کشــــور ارائه 
کرده اســــت، گفت: آن چیزی که ما مطرح می کنیم این 
است که هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده، باید به 
قبل از دولت ترامپ برگردد، ما روی این موضوع جدی 

هستیم.
وی افزود: بر همین اســــاس باید تمامی انواع و اقسام 
تحریم های شــــرکت ها و افــــراد به قبــــل از دوره ترامپ 

برگردد.
رئیس دفتــــر رئیس جمهور بــــا بیان اینکه "مــــا به طور 
روشــــن و شفاف اعام کردیم که در دوره جدید، »تعهد 
در برابــــر تعهد«، »اجــــرا در برابــــر اجرا« و »اعــــام در برابر 
اعام« خواهــــد بود"، اظهــــار کرد:  بر همین اســــاس ما 
 انجام دهند، 

ً
می بایست نسبت به آنچه آنها باید دقیقا

مطمئن شویم تا اقدامات متقابل صورت بگیرد.

آیا این موضع به  واعظی در پاســــخ به این ســــؤال که 
تیم جدید کاخ ســــفید هم منتقل شده است، گفت:  
مــــا با تیم کاخ ســــفید هیــــچ ارتباطی نداشــــتیم، هیچ 
ارتباط دوجانبه ای هم نداشــــتیم و تا زمانی که ارتباط 
برجامــــی برقــــرار نشــــده، مواضعی کــــه رئیس جمهور 
و وزیــــر امــــور خارجه ما اعــــام کردند مواضع رســــمی 

است. کشور 
وی همچنیــــن با انتقــــاد از برخی اظهارنظرهــــا در زمینه 
برجــــام از ســــوی نماینــــدگان مجلــــس تصریــــح کــــرد: 
این کــــه هر روز یک نماینــــده مجلس راجع بــــه برجام و 
آینده و فان صحبت کند، موضع رســــمی نیســــت. ما 
نمی گوییم کــــه حرف نزنند، افراد عــــادی هم می توانند 
صحبت کنند اما موضع رسمی کشور را مقامات رسمی 
و ذی ربط می گیرند، نظر نماینــــده مجلس درباره برجام 

نظر شخصی است.
رئیس دفتــــر رئیس جمهور خاطرنشــــان کــــرد: ما 290 
نماینده مجلس داریم که هرکدام ممکن است حرفی 
بزنند حتی اگر کســــی عضو هیأت رئیســــه مجلس هم 
باشد موضعش موضع رســــمی کشور نیست، موضع 

رسمی را مقامات رسمی می گیرند.

یارانه نقدی سال 1400 در دو سقف پرداخت می شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه گفت: براســــاس مصوبه این کمیسیون 
یارانه نقدی ســــال آینده در دو سقف، پرداخت خواهد 

شد.
رحیــــم زارع در نشســــت خبــــری دیروز دوشــــنبه که در 
حاشــــیه جلســــه علنی مجلس شورای اســــامی برگزار 
شــــد با اشــــاره به آخرین مصوبات کمیســــیون تلفیق 
الیحه بودجه ســــال 1400، گفت: بر اساس مصوبه این 
کمیســــیون، یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف 

پرداخت خواهد شد
وی بیان کرد: بر این اســــاس، منابع یارانه ها به صورت 
یــــک جا 436 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــــد که 

14.5 درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد.
سخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه گفت: همچنین 
یارانه نقدی در دو ســــقف پرداخت خواهد شد، به این 
صــــورت که 58 میلیون نفر یک مبلــــغ و از 58 میلیون 
نفــــر تــــا 80 میلیون نفــــر مبلغ کمتــــری یارانــــه دریافت 

می کنند.
زارع تصریح کرد: یارانه تولید در سال 1400 برای اولین بار 

پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در راستای تعامل با دولت و افزایش 
تعداد نفر اشتغالی که دولت در الیحه دیده است مقرر 
شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و 
500 هزار نفر در ســــال آینده ارتقاء پیدا کند، اظهار کرد: 
این تغییر در پی نشســــت هایی است که روز گذشته 
کمیته های مختلف کمیســــیون تلفیق بــــا وزرای راه و 
شهرســــازی، نفت و صمت داشــــته اند و نشســــت ها 

امروز نیز ادامه می یابد.
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه اضافه کرد: این 
جلســــات برای ایجاد یــــک میلیون و 500 هزار شــــغل 
انجام شــــده و در نهایت در صحن کمیســــیون تلفیق 

درباره آن تصمیم گیری می شود.
آمــــده پیرامون بودجه  وی در ادامه به حواشــــی پیش 
بخش تولید محتوای فرهنگی پرداخت و با بیان اینکه 
در اخبار آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما 
اســــت که اینگونه نیســــت، گفت:  ای کاش افرادی که 
اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا 
که تقریبا 27 دســــتگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ 
و ارشــــاد برای تولید محتوای فرهنگــــی و کنترل فضای 
مجــــازی بودجه دریافــــت خواهند کرد و در این راســــتا 

مسؤول هستند.
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه اظهار کرد: یکی 
از این 27 دســــتگاه صدا و ســــیما اســــت که برای این 
ســــازمان ُحکم دادیــــم. در واقع 3 هــــزار میلیارد تومان 

مذکور میان 27 دستگاه توزیع می شود.
زارع همچنیــــن با اشــــاره بــــه اصــــاح ســــاختار و ارتقاء 
کرد:  شــــفافیت بودجــــه شــــرکت های دولتی، تأکیــــد 
براساس آخرین اصاحات ما، همسان سازی و انطباق 
کســــر  با  دولتی  شــــرکت های  بودجــــه  ســــرفصل های 
آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه  فصل های حسابداری 

هرسال شد.
وی ادامه داد: همچنین بخشنامه بودجه شرکت های 
دولتی در آینده مجزا از بخشــــنامه بودجه وزارتخانه ها و 

مؤسسات دولتی خواهد بود.
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیق بودجه با بیــــان اینکه 
هیــــأت مدیره های شــــرکت های دولتــــی و هیأت های 
تفصیلــــی  بودجــــه  هســــتند،  مکلــــف  آن هــــا  عامــــل 
ســــاالنه خود را براســــاس مصوبه مجموعــــه عمومی و 
بخشنامه ای که مختص خود شرکت های دولتی است 
مصوب کنند، افزود: این شــــرکت ها مکلف هســــتند 
آمــــار نیروی خــــود را تا 31 اردیبهشــــت ماه در ســــامانه 
کارکنان اداری کشــــور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای 
آن ها باید به صــــورت ماهانه باشــــد و هرگونه فعالیت 
خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده 

است.
زارع تأکید کرد: ســــازمان امور استخدامی کشور مکلف 
اســــت آئین نامه احراز صاحیت مدیران عامل و سایر 
اشــــخاص حقوقــــی را کــــه در ایــــن شــــرکت ها در حوزه 
مدیریتی پســــت می گیرند، آن شاخص های مدیریتی و 
هیأت مدیره را با توجه به تحصیات، رشــــته تحصیلی، 
ســــوابق تجربــــی و مدیریتــــی تهیــــه کننــــد و تــــا پایان 

اردیبهشت ماه به تصویب هیأت مدیران برسد.
آئین نامه ساماندهی حقوق  وی اضافه کرد: همچنین 
و مزایــــای مدیران عامــــل و اعضای هیــــأت مدیره باید 
ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب 

برسد.
ســــخنگوی کمیســــیون تلفیــــق بودجــــه اعــــام کرد: 
عضویت همزمان افراد و مقامات، کارکنان شــــاغل در 
تمامی پســــت های مدیریتــــی در هیأت مدیره و ســــایر 
مدیریت های اجرایی شــــرکت های دولتی را هم ممنوع 

کرده ایم.
زارع تأکیــــد کــــرد: در راســــتای آن بــــرای اجرایــــی کردن 
مــــاده 64 قانون برنامه ششــــم مبنی بــــر حمایت های 
تقاضامحــــور و تمامی دســــتگاه های اجرایــــی موضوع 
مــــاده 5 قانون مدیریت خدمات کشــــوری، مقرر شــــد 
اعتبــــارات برنامه های پژوهش های کاربــــردی از طریق 
دانشــــگاه های  تکمیلی،  تحصیــــات  پایان نامه هــــای 
دولتــــی و غیردولتی، مراکز پژوهشــــی، پارک های علم و 
نــــوآوری و دانشــــگاه های آزاد هزینه شــــود و حداقل 10 
درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت های 
دانــــش بنیان و پژوهشــــکده های قانونی وابســــته به 

بسیج انجام شود.
وی افــــزود: همچنین بــــرای ارتقاء شــــاخص های علمی، 
پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات 
قانون استفاده متوازن، اعتبارات بیشتر به دانشگاه ها 
و مؤسســــات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و 
فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی 
و فضاهای گردشــــگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر 

توسعه یافته تخصیص داده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای اجرای 
بنــــد یک ماده 64 قانون برنامه ششــــم توســــعه مبنی 
بر تخصیص یک درصد از اعتبــــارات هزینه ای در حوزه 
امور پژوهشی و توســــعه فناوری، شورای برنامه ریزی و 
توسعه اســــتان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع 
اعتبارات هزینه ای در اســــتان ها کســــر کند و برای امور 

پژوهشی، فناوری و توسعه ای دستگاه ها هزینه شود.

خیز مجلس برای احقاق حق سهامداران خرد
ح تفحص از بورس تا پیگیری برخورد قضایی با متخلفان از طر

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: افت 50 تــــا 70 درصدی 
ســــرمایه کســــانی کــــه بــــا اعتمــــاد بــــه دولــــت در بورس 
ســــرمایه گذاری کردند و لزوم دفاع از حــــق و اعتماد مردم 
موجب شــــد تا مجلس به موضوع بــــورس ورود کند؛ این 
روزها در کنار تذکر و اخطارها، طرح تفحص از بازار ســــرمایه، 
اســــتقال بورس و تعیین ضرب االجل برای وزیر اقتصاد 

در مجلس مطرح است.
نماینــــدگان مجلــــس ایــــن روزها بــــا انبــــوه پیامک های 
اعتراضی مردم درباره ریزش بورس مواجهند؛ سهامداران 
خرد با افت 50 تا 70 درصدی سرمایه خود مواجه شده اند 
و حاال مجلس مصمم اســــت تا برای مدیریت این شرایط 

وارد میدان شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اســــامی می گوید: در روزهای اخیر بیش 
از 500 پیامک از مردم به من رســــیده کــــه همگی از ریزش 
روزهای اخیر در ارزش ســــهام بورس گله مند و خواســــتار 

رسیدگی به این وضعیت بودند.
بــــه اعتقــــاد وی وضعیــــت حاکــــم بر بــــورس یــــا معلول 
ســــوءمدیریت اســــت و یا این که خط نفــــوذی در بورس 

شکل گرفته و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم است
این نماینده مجلس تأکید دارد که وزیر اقتصاد باید ظرف 
یک هفته آینده نسبت به شفاف سازی و تعیین تکلیف 
بازار بــــورس اقدام کند و گرنه با ابزارهــــای نظارتی همچون 

شــــکایت در قالب ماده 234 و تحقیق و تفحص موضوع 
را مورد پیگیری قرار می دهند.

 ارسال فهرست متخلفان بورسی به قوه قضاییه �
در همین رابطه ســــید امیر حســــین قاضی زاده هاشــــمی 
نایب رئیس مجلس شــــورای اســــامی با اشــــاره به برخی 
تخلفات حوزه بورس می گوید: جلسات متعددی در این 
رابطه با دادســــتان تهران، رئیس قوه قضائیه و مسؤوالن 
مرتبط داشــــته ایــــم و فهرســــتی از متخلفین بــــورس را به 
دســــتگاه قضایی ارائه کردیم تا بررســــی و بــــا خاطیانی که 
وضعیت فعلــــی را برای بورس بــــه وجود آوردنــــد برخورد 
شــــود. وی تأکید دارد که دولت در بحــــث بورس هم کم 

کاری کرده و هم تخلف!
موضوع بورس با رویکرد دفاع از حقوق ســــهامداران خرد 
و ســــرمایه های مردم که به دلیل اعتماد به دولت رهسپار 
بورس کردند، در پارلمان داغ اســــت. در همین مورد سارا 
فاحــــی نماینده مردم ایام در مجلس شــــورای اســــامی 
در نشســــت علنی دیــــروز )دوشــــنبه( پارلمــــان، در تذکر 
شفاهی اظهار کرد: دســــتگاه قضا بازار اقتصاد و بورس ما 
را از قماربازان سیاســــی و اقتصادی پاک کند، قماربازانی که 
جان و حیثیت و شــــرافت مردم را بر سر قمارهای سیاسی 

و اقتصادی خود باخته اند.
وی افزود: امروز از دستگاه قضا می خواهیم اعتماد مردم 

را بازگردانــــد، مطمئن باشــــند که مردم پشــــت شمشــــیر 
عدالت خواهانه این دستگاه خواهند ایستاد.

تفحص از بورس در دستور کار مجلس �
یکــــی دیگــــر از اقدامات ایــــن روزهای مجلس بــــه جریان 
انداختــــن طــــرح تحقیــــق و تفحــــص از ســــازمان بــــورس 
است. حجت االســــام سیدناصر موســــوی الرگانی عضو 
هیأت رئیســــه مجلس شورای اســــامی با اعام این خبر 
می گوید:  متوسط زیان سهامداران در بورس به 50درصد 
رسیده و کســــانی که اوایل تابســــتان وارد بورس شدند، 
حتی تا 70درصد سرمایه شــــان آب رفته اســــت. چه کسی 

پاسخگوی نابودی سرمایه مردم است؟
وی همچنیــــن از تدوین طرح اســــتقال بــــورس از دولت 
خبر داده و تأکید دارد: کنترل بورس دست دولت است 
اما احســــاس مســــؤولیت ندارد. لذا مســــؤوالن امر باید 

پاسخگو باشند.
به نقــــل از فارس، بــــازار بــــورس علی رغم دعــــوت دولت 
از مــــردم بــــرای ســــرمایه گذاری در آن ریزش شــــدیدی در 
مردادماه و همچنین دی ماه جاری داشــــته که ناظران بازار 
این شــــرایط را ناشــــی از تصمیمات و اتفاقــــات رخ داده در 
دولت تحلیــــل می کنند و به طور مشــــخص تاریخ ریزش 
بــــورس در دی ماه را بــــه قیمت گذاری دســــتوری فوالد از 

سوی وزارت صمت نسبت می دهند.

قالیباف:

سناریوی محوِر آمریکایی- صهیونیستی
تجزیه کشورهای اسالمی منطقه است

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس مجلس شــــورای 
صهیونیســــتی،  آمریکایــــی-  محــــورِ  گفــــت:  اســــامی 
ســــناریوی تجزیه کشورهای اســــامی منطقه را به موازات 
اخراج فلســــطینی  ها از ســــرزمین  اجدادی آن ها و تخریب 

مسجداالقصی دنبال می کند.
محمــــد باقــــر قالیبــــاف عصر روز دوشــــنبه در نشســــت 
ویدئو کنفرانســــی رؤسای کمیســــیون های امنیت ملی و 
سیاســــت خارجی مجالس کشــــورهای حامی فلسطین، 
ابتــــدا از برخــــی رهبــــران مقاومت فلســــطین و رؤســــای 
کمیســــیون های روابــــط خارجــــی و نماینــــدگان مجالس 
کشــــورهای دوســــت و برادر که با هدف تشریک مساعی 
گاهی بخشــــی در حمایــــت از ملت مظلوم فلســــطین،  و آ
دعوت مجلس شورای اســــامی ایران را پذیرفته و در این 

نشست مجازی مشارکت کردند، قدردانی کرد.
وی بــــا اشــــاره به اینکه دشــــمنان تــــاش دارند از مســــیر 
اعمال تحریم ها، اقدامات خودســــرانه و یکجانبه، تهدید و 
تطمیع، وحدت امت اســــامی را هدف قــــرار دهند، گفت: 
بی تردید، در چنین شرایطی اهمیت موضوع فلسطین، ما 

کشورهای اسامی  نمایندگان مجالس 
و پارلمان هــــای حامــــی فلســــطین را بــــر 
آن داشــــت تا با تمرکز بر شــــعار »قدس 
عادی  علیــــه  باهم   - وحدت مــــا  محــــور 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی«، برای 
حمایت از قبله اول مســــلمین و قدس 
از هویت دینی  شریف به عنوان بخشی 
مشــــترک مســــلمانان، گرد هــــم آئیم و 

میثاقی دوباره ببندیم.
با  اســــامی  شــــورای  مجلــــس  رئیــــس 
تأکیــــد بر اینکــــه جنایات مســــتمر رژیم 
تروریســــتی صهیونیســــتی علیــــه مردم 
مظلوم فلســــطین و به ویــــژه نوارغزه، از 
حافظه تاریخ پاک نخواهد شــــد، تصریح 
عنوان  به  ایران  اســــامی  جمهوری  کرد: 

حامی ملت مظلوم فلســــطین و محور مقاومت، 12 سال 
پیش و در اولین سالروز تجاوز 22 روزه رژیم صهیونیستی 
علیــــه غزه، با هدف تجلیل از مظلومیت مردم فلســــطین 
و حماســــه آفرینی محــــور مقاومت، طــــی مصوبه مجلس 
شورای اسامی، 29 دی ماه را به نام روز »غزه، نماد مقاومت 
، برای همیشــــه در  فلســــطین« نامگــــذاری کرد و ایــــن روز

تقویم رسمی جمهوری اسامی ایران ثبت شد.
، به منظور پاسداشت مقاومت  قالیباف ادامه داد: ما امروز
ملت فلسطین و محور مقاومت، در این نشست مجازی 
 تأکید نمائیم که امروز اهمیت 

ً
گردهم آمده ایم تا مجــــددا

آزادی قدس شریف برای  هیچ مسأله ای به درجه اهمیت 
جهان اســــام نمی باشد و آرمان فلســــطین، آرمان قرن 21 

برای جهان اسام است.
وی تأکیــــد کــــرد: همانطــــور که می دانید اشــــغال کشــــور 
فلسطین و آوارگی فلسطینی های ساکن در این سرزمین، 
که جریان انحرافی صهیونیسم  بدترین فاجعه ای اســــت 

بعد از جنگ جهانی دوم در قلب جهان اسام ایجاد کرد.
رئیس مجلس شورای اســــامی گفت: علی رغم گذشت 
72 ســــال از این رویداد تلــــخ و روز نکبت، همچنان بیش 
از 4 میلیون فلســــطینی در اردوگاه ها و در بدترین شرایط 
معیشتی بســــر می برند؛ بیش از هزاران نفر در زندان های 
، زندانی و تحت شــــکنجه اند.  رژیــــم صهیونیســــتی اســــیر
شهرک های صهیونیســــتی همچنان توسعه می یابد و هر 
روز زنــــان و کودکان فلســــطینی به خاک و خون کشــــیده 
می شــــوند و هرروز خانه فلســــطینی ها در ســــرزمین های 

اشغالی به بهانه های مختلف تخریب می شود.
قالیبــــاف بیان کرد: بیــــش از دو میلیون فلســــطینی، 14 
سال است در غزه، تحت محاصره کامل انسانی قرار دارند 
و بیش از 6 میلیون فلســــطینی در سرزمین های اشغالی 
1948 و کرانــــه غربی در زیر ســــلطه صهیونیســــت ها و جّو 
نظامی، پلیسی و امنیتی وحشــــتناک و غیر انسانی به سر 

می برند، یک تراژدی دردناک برای بشر در قرن 21 است.
وی بــــا تأکید بر اینکه تأســــف بارتــــر از ایــــن اتفاقات، این 
است که همه این جنایت ها در سکوت و مماشات برخی 

از حاکمان جهان اســــام، ســــازمان ملل و ســــازمان های 
مدافــــع حقوق بشــــر درحــــال وقوع اســــت، تصریــــح کرد: 
، ما نه تنها شــــاهد حمایت و کمــــک به مردم مظلوم  امروز
فلسطین نیســــتیم، بلکه متأسفانه معدودی از حاکمان 
کشــــورها با نادیده انگاشــــتن حقوق ملت فلســــطین، با 
برقراری روابط سیاســــی، اقتصادی، تجــــاری و حتی نظامی 
- امنیتی و ســــرمایه گذاری، در پروژه های شــــهرک ســــازی 

صهیونیست ها کمک می کنند.
اینکــــه  گفــــت:  اســــامی  شــــورای  مجلــــس  رئیــــس 
صهیونیست های اشــــغالگر و تروریسم در شرایط بحرانی 
ناشــــی از شــــیوع ویروس کووید 19، ارســــال واکسن برای 
اســــراء و زندانیان فلســــطینی را ممنوع و تحریم می کنند، 
فاجعه مضاعفی است که وجدان هر انسانی را با هر دین، 

مذهب و آئینی به درد می آورد.
، همه ما مســــؤولیم  قالیبــــاف در ادامه با بیان اینکه امروز
و کمترین وظیفه انســــانی و اســــامی ما این اســــت که با 

صدای بلند فریاد برآوریم و صدای مظلومیت فلسطین را 
به گوش جهانیان برسانیم، تصریح کرد: محورِ آمریکایی - 
صهیونیستی، سناریوِی تجزیه کشورهای اسامِی منطقه 
را به موازاِت اخراج فلســــطینی ها از سرزمین اجدادِی آن ها 

و یهودی سازی و تخریب مسجداالقصی دنبال می کند.
وی افــــزود: بی تردید اگــــر امروز جهان اســــام متوجه این 
توطئــــه خطرناک نشــــود و از وقــــوع آن ممانعــــت نکند و 
صهیونیســــت ها در صورتی که بتوانند قبح عادی ســــازی 
روابط را برطرف کنند، گام بعدی را برای تجزیه جهان اسام 
، روابط  برخواهند داشــــت. جهانیان در ســــال های اخیــــر
نزدیک صهیونیسم و تروریسم را در بخش هایی از منطقه 
غرب آسیا و به ویژه سوریه، شاهد بوده اند، این خصومت 
صهیونیست ها، با هدف تجزیه کشورهای اسامی دنبال 

می شود و باید هوشیار بود.
رئیــــس مجلس شــــورای اســــامی خطــــاب به رؤســــای 
کمیسیون روابط خارجی شرکت کننده در این نشست، 
گفــــت: معتقدیــــم پارلمان هــــا، تصویر گویــــا و زبان حاِل 
مــــردم هســــتند و می تواننــــد از ظرفیت خــــود در جهت 
حمایت از ملت مظلوم فلسطین و بیان این 
کنند.  اســــتفاده  پارلمانی  نطق های  در  فجایع 
برای  می تــــوان  که  اســــت  کاری  حداقــــل  این 

فلسطین انجام داد.
قالیبــــاف اظهار کــــرد: ما در مجلس شــــورای 
اسامی ایران به ویژه در این مرحله حساس، 
با به کارگیری دیپلماســــی پارلمانی برای تحقق 
تــــاش  فلســــطین  ملــــت  مشــــروع  حقــــوق 
می کنیم و ضمــــن حمایت از راه حل مقاومت 
بــــه عنــــوان یــــک حــــِق مشــــروع، بــــر راه حل 
از طریق ثبت طرح برگزاری  سیاسی فلسطین 
همه پرسی در میان ساکنان اصیل فلسطین 
در ســــازمان ملل، بر مشــــارکت این ساکنان 
اصیــــل در طرح رفراندوم شــــامل مســــلمان، 
کید کرده ایــــم. هرچند  مســــیحی و یهــــودی تأ
صهیونیســــت ها ثابــــت کرده اند که فقط زبــــاِن قدرت را 

می فهمند.
وی بیــــان کــــرد: خوشــــبختانه امــــروز ملــــت و مقاومــــت 
، ســــرزنده و بالنده اســــت و اســــیر این  فلســــطین، بیدار
توطئه ها نخواهد شــــد. بــــاور داریم که ملت فلســــطین از 
حقوِق حقه خود کوتاه نخواهد آمد و ما نیز وظیفه داریم از 

این روحیه مبارزه و مقاومت تا حِد ممکن حمایت کنیم.
رئیــــس مجلس شــــورای اســــامی تأکید کــــرد: بی تردید، 
طرح آمریکایی - صهیونیســــتی موســــوم به معامله قرن، 
شکســــت خورده اســــت و ملت ها بیدار و هوشیارند و با 
داشتن عقبه و فرهنگ غنِی اســــامی نخواهند گذاشت 

صهیونیست ها بر منطقه مسلط شوند.
قالیبــــاف در پایان یاد و خاطره ســــردار شــــهید ســــپهبد 
ســــلیمانی، قهرمان بین المللــــی مبارزه با تروریســــم را که 
ازســــوی مقاومت و مردم فلسطین »شــــهید قدس« نام 

گرفته است را گرامی داشت.

قیمت خودرو باز هم کاهش یافت
بازار همچنان راکد است

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: نایب رئیــــس اتحادیه 
نمایشــــگاه داران خــــودروی تهــــران گفــــت: طــــی چند روز 
، قیمت ها در بازار خودرو  گذشته به دلیل کاهش نرخ دالر
کاهشی شــــده است و هر روز شــــاهد ریزش قیمت ها در 

این بازار هستیم.
نعمــــت اهلل کاشــــانی نســــب در مــــورد وضعیــــت بازار 
، اظهار کرد: تــــا پیش از انتشــــار اخبار  خــــودروی کشــــور
شــــورای رقابت در مــــورد فرمول جدیــــد قیمت گذاری، 
نرخ هــــا در بازار خودرو شــــیب نزولی یافتــــه بود؛ پس از 

اظهارات رئیس شــــورای رقابت بازار دچار هیجان شــــد 
و قیمت هــــا افزایــــش یافت امــــا مجدد پس از ســــه روز 

شد. کاهشی  بازار  در  قیمت ها 
نایــــب رئیس اتحادیه نمایشــــگاه داران خودروی تهران 
افزود: طــــی چند روز گذشــــته نیز به دلیــــل کاهش نرخ 
، قیمت ها در بازار خودرو کاهشــــی شــــده اســــت و  دالر
هر روز شــــاهد ریــــزش قیمت ها در بازار هســــتیم. این 
بســــیار  خارجی  خودروهای  بخــــش  در  قیمــــت  کاهش 

است. مشهودتر 

وی ادامــــه داد: اگر نــــرخ دالر به همین شــــکل کاهش 
نیــــز ادامه  و  بــــازار خــــودر ریــــزش قیمت هــــا در  یابــــد، 

. بد می یا
کاشانی نسب با اشاره به رکود بازار تصریح کرد: با توجه به 
نزولی بودن قیمت ها، خریداران بیش از قبل نســــبت به 
خرید خودرو تردید دارند؛ به شــــکلی که فروشــــنده در بازار 

وجود دارد اما خریداری نیست.
وی افــــزود: تا زمانــــی که نرخ ها ریزشــــی باشــــند و به ثبات 

نرسند، خریدار تمایلی به خرید نخواهد داشت.

شکست آزمایش موشکی 
ناسا

 موتور روشن نشده خاموش شد!

آزمایش موتور جدید موشــــک های ناســــا موســــوم 
به »مگاراکــــت« که با هدف اعزام انســــان به ُکره ماه 

طراحی شده، نیمه کاره ماند.
4 موتــــور موشــــک باید بیــــش از 8 دقیقه روشــــن 
می ماند که پس از 60 ثانیه انتشــــار دود، خاموش و 

آزمایش با شکست روبه رو شد.

هشدار پروفسور آلمانی 
درباره عوارض وحشتناک 

واکسن انگلیسی
آلمانــــی  میکروبیولوژیســــت  "باکــــدی"  پروفســــور 
هشدار داد: واکسنی که در انگلستان ساخته شده 
به خاطر ترکیبات شیمیایی بکار رفته در آن، عوارض 
جانبی وحشتناک و حساسیت هایی مانند خفگی، 
ناباروری زنان، نابودی دســــتگاه ایمنی بدن و ایجاد 
نوع جدیدی از ویروس ها که باعث انســــداد رگ ها و 
در نهایت مرگ می شود را به همراه دارد برای همین 

شاهد مرگ بسیاری از این افراد هستیم.

ضرب االجل یک هفته ای به 
وزیر اقتصاد برای شفاف سازی 

ریزش بورس
گفت: در روزهای  حاجی دلیگانی نماینده مجلــــس 
اخیر بیش از 500 پیامک از مردم رســــیده که همگی 
از ریزش روزهای اخیر در ارزش سهام بورس گله مند 

و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند.
وضعیت حاکــــم بر بورس یا معلول ســــوءمدیریت 
است و یا این که خط نفوذی در بورس شکل گرفته 

و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم است.
چنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نســــبت 
به شفاف سازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، 
از ابزارهای نظارتی همچون شــــکایت در قالب ماده 
234 و تحقیق و تفحص موضوع را مورد پیگیری قرار 

می دهیم.

رزمایش اقتدار 99 نزاجا 
از امروز  آغاز می شود

فرمانده نیروی زمینی ارتــــش گفت: رزمایش اقتدار 
99 ایــــن نیــــرو از امروز بــــا حضور تیپ هــــای هوابرد، 
نیروهای مخصوص و واکنش ســــریع در ســــواحل 

مکران آغاز می شود.
این رزمایش به صورت تهاجمی و هدف محور برای 

نخستین بار در سطح نزاجا برگزار می شود.
ثبت رکورد در ســــرعت عمل و پاسخگویی سریع و 
قاطع به تهدیدات از اهداف پیش بینی شده در این 

رزمایش است.

رفع تحریم نفتی ایران 
در اولویت  بایدن نیست

بلومبرگ نوشــــت: بایدن اعام کــــرده در اولین روز 
ریاســــت جمهوری اش دوباره بــــه توافقنامه اقلیمی 
پاریس ملحق می شــــود ولی رویکرد آن نســــبت به 
که شــــامل برداشــــتن تحریم هــــای نفتی این  ایران 
کشــــور می شــــود، در اولویت پایین تری قــــرار دارد و 

زمان بیشتری طول می کشد.
در 2015، هــــم جمهوری خواهان و هــــم دموکرات ها 
مخالف بسته شدن قرارداد اتمی ایران بودند و این 

مخالفت هنوز هم وجود دارد.

هشدار ظریف به 
آمریکا درباره گشت زنی 

بمب افکن هایش در منطقه
وزیر امــــور خارجه گفــــت: اگر گشــــت زنی 52H-B با 
هدف ارعاب یا هشــــدار به ایران است شما باید آن 
میلیاردهــــا دالر را برای ســــامت مالیات دهندگان 

خود خرج می کردید.
در حالی که ما بیش از 200ســــال اســــت که جنگی را 
آغاز نکرده ایم اما درباره درهم شکســــتن متجاوزان 

تردیدی نداریم.
فقط از دوســــتان صمیمی تان کــــه از صدام حمایت 

کردند، بپرسید.

ترکیه آب را به روی مردم 
الحسکه سوریه بست

خبرگزاری سانا نوشــــت: نیروهای اشغالگر ترکیه بار 
دیگر آب شــــهر 2 میلیون نفری الحســــکه و حومه را 

قطع کرده اند.
اهالی این شــــهر طی ماه گذشــــته با برپایی تجمع به 
تــــداوم جرایم ترکیه در خاک ســــوریه اعتــــراض کرده 

بودند.

اخبار کوتاه



چون آقــای فتح اله علی بخشــی مالک پــالک 2664 اصلی بخش یک 
برابــر درخواســت 1904 - 99 مــورخ 1399/10/27 تقاضــای صدور 
ســند تک برگی پالک فــوق را از این اداره نموده اند و برابر نامه شــماره 
1904-99 مورخ 1399/10/27 متقاضی مدعی می باشد که مجاورین را 
نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد، لذا به استناد کد 914 مجموعه 
بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع و مساحت دار کردن 
اســناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا به کلیه مالکین مجاورین پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در 
تاریخ یکشنبه مورخ 1399/12/03 ساعت 10 در محل وقوع ملک واقع 
در نهاوند، جاده کرمانشــاه، پشــت چلوکبابی میالد حضور یابند. بدیهی 
اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانــع از انجام عملیات 
نقشــه برداری نمی گــردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشــد در همین 

روزنامه درج می گردد. 
م.الف 882

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

بدینوسیله به قدرت اله مجیدیان نام پدر: نصرت،  تاریخ تولد: 1339/09/07 
شــماره ملی: 3961712069 شماره شناســنامه: 599 به نشانی: نهاوند، 
کوچه میــری، عمارت مرحوم نصرت کاشــی یک ابــالغ می گردد خانم 
االهــه طالب وند نام پدر: حبیب، تاریخ تولد: 1340/10/05 شــماره ملی: 
3961719268 شماره شناسنامه: 513 به نشانی: نهاوند، کوچه میری به 
موجب پرونده اجرایی کالســه 9900389 تشکیلی در اجرای ثبت نهاوند 
موضوع سند ازدواج شماره 7962 مورخ 1365/01/06 دفتر ازدواج شماره 
2 نهاونــد جهت وصول مبلغ )10/000/000 ریال( مندرج در ســند فوق 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده اســت و چون برابــر گزارش مأمور ابالغ 
آدرس شما شناســایی نگردیده لذا برابر درخواست بستانکار و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در 
جراید کثیراالنتشار منتشر می گردد. چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی 

علیه شما ادامه خواهد یافت.
م.الف 886

آگهی ابالغ اجرائیه 

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک نهاوند

محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابــر رأی شــماره 139960326006001472 مورخــه 1399/10/03 هیأت 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک مالیر تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای وحید جباران فرزند علی به شــماره شناســنامه 998 
کد ملی 3932709421 صادره از مالیر در ششــدانگ یک باب گاراژ به مساحت 
2071/40 مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش 
چهار مالیر خریداری از  مالک رســمی  محمدرضا خورسندی نژاد محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

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

م.الف 401

موسی حنیفه - رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/15

برابــر رأی شــماره 139960326034001086 هیــأت اول موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید موسی اصغری فرزند سید ذبیح اهلل به شماره شناسنامه 14479 صادره 
از بهــار در یک باب خانه  به مســاحت 105/27 مترمربع پالک فرعی 12450 از 
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک یک اصلی واقع در بخش حومه دو خریداری 
از مالک رسمی آقای قدیر رشیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 1468

در کالسه اجرایی 9900071 ا ج م طی دادنامه صادره از دادگاه اللجین آقای محمد شریفی قطب 
فرزند اسمعیل محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 427.220.381 ریال علی الحساب در حق خواهان 
و نیز پرداخت نیمعشر در حق صندوق دولت که با توجه به درخواست و معرفی مال غیرمنقول از 
سوی شــخص ثالث آقای علیرضا شریفی قطب جهت استیفای محکوم به لذا این اجرا مطابق ماده 
114 قانون اجرای احکام مدنی نســبت به فروش ملک توقیفی واقع در اللجین، روستای دینارآباد 

به میزان محکوم به از طریق مزایده اقدام خواهد نمود.

مشخصات مال غیرمنقول و نظریه کارشناسی:
ششــدانگ یک باب منزل مسکونی دارای ســند ثبتی 554 فرعی از 147 اصلی واقع در روستای 
دینارآباد، بن بســت چمران 2، درب ســوم به نام علیرضا شــریفی قطب به متراژ عرصه 326/42 
مترمربع در اعیانی در دو طبقه که طبقه همکف به مساحت تقریبی حدوداً 206 مترمربع به عنوان 
انبار با ارتفاع بیش از 4 متر،  طبقه اول به عنوان مسکونی به مساحت حدوداً 120 مترمربع دارای 
هال، پذیرایی و آشــپزخانه و دو خواب با سازه اسکلت فلزی با مصالح کف سرامیک و موکت دیوار 
اندود گچ مطلوب با قدمت باالی 5 سال ساخت با کیفیت ساخت مطلوب با نمای سیمان و طبقه 

دوم آجر بدون نما دارای امتیازات چهارگانه و در حال حاضر در تصرف علیرضا شریفی قطب.
بــا توجه به مســاحت و موقعیت و نوع کاربری و با در نظر گرفتن ســایر عوامــل مؤثر در ارزیابی 
و بــدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشــخاص حقیقی و حقوقــی ارزش فعلی ملک به مبلغ 
11.190.000.000 ریال معادل یک میلیارد و یکصدونوزده میلیون تومان توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری قیمت گذاری شده است. که به میزان محکومه به و هزینه های اجرایی فروخته خواهد 

شد.
زمان و مکان مزایده:

زمان روز دوشنبه مورخه 1399/11/20 از ساعت 12 الی 12:30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگاه اللجین واقع در خیابان مهدیه، دادگاه اللجین برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش مال تعرفه شــده از قیمت پایه شــروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. از برنده مزایده10 درصد فی المجلس دریافت و الباقی 
ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بدیهی است در صورت انصراف خریدار مبلغ واریزی به 
نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
برگــزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینه بازدید فراهم گــردد. هزینه های نقل و انتقال تابع 
شرایط عمومی معامالت می باشــد و سایر هزینه ها اعم از مبلغ قطعی و غیرقطعی تا تاریخ مزایده 
به عهده محکوم علیه و متصرف کنونی می باشد. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی مبلغ 10 درصد 
ثمن معامله می بایســت توسط شرکت کنندگان طی چک بین بانکی به د فتر اجرا در زمان مزایده 

تحویل نمایند که در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهند شد.

م.الف 487

آگهی مزایده )نوبت اول(

دفتر اجرای احکام مد نی دادگاه اللجین

به اطالع می رســاند در بند )2( آگهی تجدید مناقصه ســازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شــهرداری همدان در خصوص  واگذاری امور کاشت و 
نگهداری فضای ســبز بخش های منطقــه 1 و 2 چهارگانه شــهرداری همدان 

تاریخ از مورخه 99/10/29 الی 99/11/08 صحیح می باشد.

اصـالحیـه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان                                                                                                                                            

30 دی 1399    شـــماره 4715 سه شـــنبه   

ورزش6

مسابقات داخل سالن 
و هنرهای رزمی آسیا 

به سال ۲0۲۲ موکول شد

هگمتانه، گروه ورزش: شــــورای المپیک آسیا در بیانیه ای 
رســــمی اعام کرد که ششــــمین دوره از مسابقات داخل 
سالن و هنرهای رزمی قاره کهن که قرار بود از ماه می سال 
2021 )31 اردیبهشت تا 9 خرداد 1400( در شهرهای بانکوک 

و چونبوری تایلند برگزار شود، به 2022موکول شد.
طبــــق بیانیه این ســــازمان، با توجه به شــــرایط به وجود 
آمــــده در منطقــــه بــــه خاطــــر شــــیوع ویــــروس کرونا و 
محدودیت هــــای اعمال شــــده برای ســــفر بر اســــاس 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی موجب به تعویق افتادن 

برگزاری آغاز مسابقات داخل سالن آسیا شده است.
طبق اعام شــــورای المپیک آســــیا، پس از برگزاری یک 
آسیا  جلســــه میان این ســــازمان،کمیته ملی المپیک 
و کمیته برگزار کننده ششــــمین دوره بازی های داخل 
ســــالن و هنرهای رزمی قاره کهن، این رویداد در فاصله 
روزهای دهم تا بیســــتم مــــاه مارس ســــال 2022 برگزار 

خواهد شد.

فعالیت بدنی داریم 
یا کم تحرک هستیم؟

هگمتانه، گروه ورزش: فعالیت بدنی شامل حرکات 
بدنی ایجاد شــــده توسط عضات اسکلتی است که 
نیاز به مصرف انرژی دارد و نشســــتن، تکیه دادن و 

دراز کشیدن از نمونه های رفتار کم تحرک هستند.
فعالیــــت بدنی شــــامل حــــرکات بدنی ایجاد شــــده 
توسط عضات اســــکلتی اســــت که نیاز به مصرف 
انــــرژی دارد. انجــــام فعالیــــت بدنــــی بــــا روش های 
مختلف مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، فعالیت 
در منــــزل، ورزش و تفریحــــات فعال ماننــــد فوتبال 
و بازی هــــای بومی محلــــی مقدور اســــت و فعالیت 
بدنی در طول کار و شــــغل فعــــال مانند کار بدنی در 
کشاورزی، حمل وســــایل، تردد روزانه از مسیر کار تا 
خانه با استفاده از دوچرخه و یا به صورت پیاده روی 
و نیز فعالیت در بیرون از منزل مانند ورزش در پارک 

یا باشگاه امکان پذیر است.
تمامی اشکال فعالیت بدنی در صورت انجام منظم 
و دارا بودن مدت و شدت کافی منجر به منافع برای 

سامتی خواهند شد.

نوع فعالیت بدنی �
شــــامل  متوســــط  شــــدت  بــــا  بدنــــی  فعالیــــت 
فعالیت هایی اســــت کــــه حداقل 10 دقیقــــه به طور 
مداوم طول بکشــــد و موجب افزایش اندک تنفس 
و ضربان قلب شود )مانند حمل بارهای سبک، باال 

رفتن مکرر از پله های کوتاه یا پیاده روی(.
فعالیت بدنی با شــــدت باال شــــامل فعالیت هایی 
اســــت که حداقــــل 10 دقیقه بــــه طور مــــداوم طول 
بکشــــد و موجب افزایش شــــدید تنفس و ضربان 
قلب شــــود )مانند حمل بارهای ســــنگین، دویدن 
و کارهــــای ســــاختمانی و حفــــاری(؛ در فعالیت های 
شــــدید فرد نمی تواند بیش از یک یا دو کلمه بدون 

نیاز به نفس گیری صحبت کند.
انجام یک تست ساده جهت تعیین شدت ورزش، 
انجام تســــت صحبت کردن اســــت؛ فــــرد در حین 
انجام فعالیــــت بدنی با شــــدت متوســــط، افزایش 
تعداد تنفس دارد و قادر به صحبت کردن است اما 
قادر به آواز خواندن نبوده و در حین انجام فعالیت 
بدنــــی شــــدید، هر دو کلمــــه صحبت کــــردن نیاز به 

نفس گیری دارد و فرد بریده بریده صحبت می کند.

رفتار کم تحرک �
رفتار کم تحرک شامل هر نوع رفتار در حین بیداری، 
 )MET( با مصــــرف انرژی کمتــــر و مســــاوی 1.5 مت
اســــت. نشســــتن، تکیــــه دادن و دراز کشــــیدن از 
نمونه های رفتار کم تحرک هســــتند و شــــواهد اخیر 
نشــــان داده کــــه عادت بــــه رفتار کم تحــــرک )مانند 
نشســــتن برای مــــدت طوالنی( با ســــوخت و ســــاز 
، ابتا بــــه بیماری های قلبی متابولیک  طبیعی گلوکز

و مرگ و میر بیشتر مرتبط است.
کاهش رفتــــار کم تحرک از طریق راهکارهای ســــاده 
مانند ایســــتادن به جــــای نشســــتن طوالنی مدت 
، باال رفتــــن از پله و پیــــاده روی کوتاه  در محیــــط کار
می توانــــد جهــــت افزایــــش ســــطح فعالیــــت بدنی 
بــــا هدف رســــیدن به آســــتانه مورد نیــــاز و مطلوب 

سامت، مفید واقع شود.
به نقل از ایســــنا، باید در نظر داشت میزان انرژی که 
یک فرد در حالت نشسته و بدون فعالیت مصرف 
می کند را یک MET برآورد می کنند و مابقی فعالیت 

را بر اساس آن می سنجند.

خبــر

رژیم غذایی مناسب برای ورزشکاران در آلودگی هوا
هگمتانه، گروه ورزش: با توجه به افزایش میزان آلودگی هوا در کان شــــهرها در ماه های سرد سال، بهتر است 
ورزشکاران از مواد غذایی خاصی در راستای مقابله با این معضل استفاده کنند. آلودگی هوا می تواند اثرات بدی بر 
سامت داشته باشد و ورزشکاران از این قضیه مستثنی نیستند و تحقیقات نشان داده میان آنچه می خوریم و 
میزان مقاومت بدن در برابر آلودگی هوا، ارتباط وجود دارد، بنابراین می توان با تغییراتی در رژیم غذایی و انتخاب های 

غذایی، از سامت خود در برابر آسیب محافظت کرد.
به نقل از ایسنا، بر اساس این مطلب که از سوی کیمیا معینی افشاری تهیه و از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی 

در اختیار قرار گرفته آمده است: آنتی اکسیدان ها، از بدن در برابر رادیکال های آزاد ناشی از آلودگی هوا محافظت 
می کنند چراکه رادیکال های آزاد می توانند باعث التهاب و بیماری های مختلفی شوند، در نتیجه با مصرف منابع 

غذایی آنتی اکسیدانی در رژیم غذایی می توان از این آسیب ها در امان بود.
چه منابع غذایی باید مصرف شود؟ �

ویتامین سی: یکی از آنتی اکسیدان های قوی که باید در صدر فهرست منابع غذایی مقابله کننده با آلودگی 
برای ورزشــــکاران قرار بگیرد، ویتامین ســــی اســــت و مصرف روزانه این ویتامین در مقادیر توصیه شــــده، 
، پرتقال، کلم پیچ، کیوی و کلم بروکلی است. ویتامین  ضروری و منابع غذایی آن شــــامل فلفل چیلی، مویز
ای: ویتامینی محلول در چربی اســــت که خاصیت آنتی اکســــیدانی دارد و روغن زیتون، روغن آفتابگردان، 

بادام، فندق از منابع مهم ویتامین ای هستند، بنابراین با انتخاب منابع سالم چربی ها و روغن های گیاهی 
می تــــوان به دریافت این ویتامین کمک کرد. امگا-3: به کاهش التهاب و اســــترس اکســــیداتیو ناشــــی از 
آلودگی هوا کمک می کند و برای ســــامت قلب و مغز نیز ضروری است. ماهی های روغنی، دانه کتان و چیا 
منبع امگا-3 هستند، با این حال ممکن است در برخی شرایط مانند گیاهخواری، مصرف مکمل آن توصیه 
شود. بتاکاروتن: میوه ها و سبزیجات قرمز و نارنجی و همچنین سبزیجات برگ سبز منابع حاوی بتاکاروتن 
هستند که در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود و خاصیت ضد التهابی دارد. ویتامین آ برای سامتی بینایی 
و ایمنی ورزشکاران ضروری اســــت و باید بدانیم که هویج، کلم، اسفناج، فلفل دلمه ای قرمز و زرد و زردآلو از 

منابع غذایی بتاکاروتن بهره مند بوده و می توانند مورد استفاده ورزشکاران باشند.

هگمتانه، گروه ورزش: چهارمین روز دور برگشــــت مرحله 
مقدماتی بیست و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های دسته یک مردان ایران جام سردار شهید حاج 
قاسم ســــلیمانی با برگزاری هشت دیدار به صورت متمرکز 

در دو شهر تهران و چالوس پیگیری شد.
در گروه یک لیگ دسته یک مردان تیم مس رفسنجان با 
شکست سه بر یک شــــهرداری جوان ارومیه به یازدهمین 
برد خود دست یافت و در صدر گروه باقی ماند. در این گروه 
(، سروقامتان همدان )8 برد  هودار تهران )9 برد و 25 امتیاز
( در رتبه های  ( و فوالد خراسان)7 برد و 22 امتیاز و 23 امتیاز

دوم تا چهارم قرار دارند.
در گروه دوم این مسابقات، تیم پاس گرگان در دوازدهمین 
مســــابقه خود در این فصل از رقابت ها به مصاف اســــپرت 
هوشــــیار تبریــــز رفت و با شکســــت ســــه بر یک ایــــن تیم، 
دوازدهمین برد متوالی خود را جشــــن گرفت تا همچنان به 
عنوان تنها تیم بدون باخت این رقابت ها باقی بماند. پاس 

گرگان با کسب این برد، صعودش به عنوان نخستین تیم 
به مرحله پلی آف لیگ دسته یک مردان سال 99 قطعی شد.

در این گــــروه تیم های عقاب ملل اردبیــــل )هفت برد و 22 
( و زنده یاد  (، صنایــــع اردکان )هفت برد و 20 امتیــــاز امتیــــاز
( در رتبه های دوم تا چهارم  باقرزاده )شــــش برد و 19 امتیــــاز

قرار دارند.
نتایــــج کامل دیدارهــــای چهارمین روز دور برگشــــت لیگ 

دسته یک مردان به قرار زیر است:

گروه اول: �
ملوان تهران صفر - اشتادســــازه 3 )17 بــــر 25، 17 بر 25 و 21 

بر 25(
ســــروقامتان همدان 3 - تخت جمشید مرودشت فارس 

یک )25 بر 18، 25 بر 27، 25 بر 19 و 25 بر 20(
مس رفسنجان 3 - شهرداری جوان ارومیه یک )25 بر 23، 

30 بر 32، 25 بر 20 و 25 بر 19(

مقاومت بســــیج یک - هوادار تهران 3 )19 بر 25، 25 بر 17، 
19 بر 25 و 23 بر 25(

گروه دوم: �
پاس گرگان 3 - اســــپرت هوشیار تبزیز یک )25 بر 16، 25 بر 

19، 22 بر 25 و 25 بر 20(
عقاب ملل اردبیل 3 - زنده یاد باقرزاده یک )25 بر 22، 22 بر 

25، 25 بر 21 و 25 بر 19(
صنایع اردکان 3 - خوش ســــیما آمل 2 )25 بر 23، 25 بر 18، 

15 بر 25، 17 بر 25 و 15 بر 12(
سامسونگ قائم شهر 3 - رعد پدافند قم 2 )27 بر 29، 28 بر 

26، 19 بر 25، 30 بر 28 و 15 بر 7(
این دیدار شش کارت قرمز و زرد داشت که سهم نماینده 
قائم شــــهر دو کارت قرمز و یک زرد بود و تیم رعد پدافند نیز 

دو کارت زرد و یک قرمز دریافت کرد.
مرحلــــه مقدماتی لیگ دســــته یک مردان روز چهارشــــنبه 
یکــــم بهمن ماه بــــه پایان می رســــد و از هر گــــروه چهار تیم 
برتر بــــه مرحله بعد صعود خواهند کــــرد که تا کنون صعود 
پاس گرگان قطعی شده اســــت. همچنین صعود نکردن 
نمایندگان فارس و تبریز که بدون برد در انتهای جدول دو 

گروه مقدماتی قرار دارند، مسجل شده است.

لیگ دسته یک مردان کشور

سروقامتان همدان
در یک قدمی صعود

معرفی برترین های مینی گلف 
جام صرفه جویی مصرف گاز

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مســــابقه دوســــتانه مینی 
گلف در بخش آقایان با شــــعار صرفه جویی و رعایت 

شد. برگزار  گاز  مصرف  الگوی 
اســــتان  گلف  هیــــأت  رئیس  ســــالوند  اصغــــر  علــــی 
همــــدان در ایــــن بــــاره اعــــام کرد: ایــــن مســــابقه با 
مشــــارکت شــــرکت گاز اســــتان همدان و بــــا رعایت 
9 میــــدان و به  کامل شــــیوه نامه های بهداشــــتی در 
روش مجموع ضربات با حضــــور تعداد قابل توجهی 
از ورزشــــکاران و عاقمنــــدان بــــه رشــــته مینی گلف 

شد. انجام 
ود: در ابتدای این برنامه توضیحاتی در مورد  وی افز
قوانین و نحوه اجرای مســــابقه توســــط علی فیاض، 
کنندگان  گلف بــــه شــــرکت  کمیتــــه مینــــی  رئیــــس 
ارائــــه گردید و ســــپس بازیکنان که تعــــدادی از آنها 
بــــا انگیزه و اشــــتیاق  گاز بودند،  کارکنــــان شــــرکت 
رقابت  بــــه  یکدیگر  بــــا  انفرادی  صــــورت  بــــه  فراوان 

. ختند ا د پر
آزاد  ســــالوند ادامه داد: این رقابت که در رده ســــنی 
بود طوری  نزدیــــک  و  بســــیار حســــاس  گردید  برگزار 
کــــه در پایان آن امتیاز ســــه نفر از شــــرکت کنندگان 
مساوی شــــد و ناگزیر به برگزاری بازی پلی آف شدیم 
و در نهایت علیرضا بختیــــاری محمد جواد حیدری و 
محمــــد مهدی صلواتی به ترتیب عناوین نخســــت تا 

آن خود کردند. سوم را از 
فیاض  عبداله  مســــابقه  این  در  کرد:  اشــــاره  سالوند 
مدیــــر عامل شــــرکت گاز اســــتان و معاونین وی در 
اجرای  و  مهندســــی  پشــــتیبانی،  و  مالــــی  حوزه هــــای 
طرح ها، بهــــره برداری و تنی چند از دیگر مســــؤوالن 
گاز و همچنین عبــــاس قهرمانی  کارکنان شــــرکت  و 
معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان استان همدان، 
بــــا حضور در ســــایت تخصصــــی مینی گلــــف واقع در 
مجموعه ورزشــــی سردار شــــهید علیرضا شمسی پور 

آوردند. عمل  به  بازدید  مسابقه  اجرای  روند  از 
اســــتان  گاز  شــــرکت  عامل  مدیــــر  فیاض  عبدالــــه 
ابراز  ضمن  ســــخنانی  ایراد  با  مســــابقه  پایان  در  نیز 
تشــــکر از حضور ســــبز و گــــرم بازیکنــــان بیان کرد: 
و  ین  تمر گلــــف،  مینی  رشــــته  ماهیــــت  به  توجــــه  با 
مســــابقه ایــــن رشــــته بــــا رعایــــت شــــیوه نامه های 
و  اســــت  پذیــــر  انجــــام  ســــادگی  بــــه  بهداشــــتی 
الزم  هماهنگی های  و  یزی هــــا  برنامه ر بــــا  امیدواریم 
ودی تیم  بــــه ز گلــــف و تاش همــــکاران  بــــا هیأت 
مینــــی گلــــف شــــرکت گاز در دو بخــــش بانــــوان و 

شود. تشکیل  آقایان 
گفتنی اســــت در مراســــم اختتامیه این رویداد جوایز 
نفیســــی از سوی شرکت گاز اســــتان به نفرات برتر و 

گردید. اهدا  مسابقه  این  داوران 

سکوی سومی بانوان همدانی 
در نیم فصل لیگ برتر قایقرانی

هگمتانه، گروه ورزش: با برگــــزاری مرحله اول و دوم 
تیــــم پاس همــــدان رتبه ســــوم لیــــگ برتــــر روئینگ 

کرد. کسب  را  بانوان 
لیگ برتر روئینگ بانوان یادواره ســــردار شهید حاج 
قاســــم سلیمانی با برگزاری مرحله دوم از دور رفت در 

کرد. ادامه پیدا  آزادی  دریاچه 
آزاد، آرتمیــــس، شــــهرداری  باشــــگاه های دانشــــگاه 
بجنــــورد، مکران سیســــتان و پاس همــــدان در این 
دوره از رقابت هــــا حضــــور داشــــتند و در مرحله دوم 
رقابت در مواد تکنفره ســــبک وزن و ســــنگین وزن 

500 متر امدادی انجام شد. 4 در  500 متر و  1000 و 
شــــکیبا  متر   1000 وزن  ســــبک  تکنفــــره  روئینــــگ  در 
اول،  دقیقه   4:07.808 زمــــان  با  آرتمیــــس  از  وقوفی 
4:10.514 دقیقه  از پاس همدان با زمان  کیمیا زارعی 
دوم و مریم امیدی پارسا از شهرداری بجنورد با زمان 

شدند. سوم  دقیقه   4:29.909
1000 متــــر نازنین  در روئینــــگ تکنفره ســــنگین وزن 
مایــــی از دانشــــگاه آزاد بــــا زمــــان 4:04.296 دقیقه 
زمــــان  بــــا  آرتمیــــس  از  نــــوروزی  زینــــب  اول،  مقــــام 
4:12.695 دقیقه مقام دوم و نــــگار نگهدار از مکران 
سیســــتان با زمان 4:20.385 دقیقه مقام سوم را به 

آوردند. دست 
در روئینــــگ تکنفــــره ســــبک وزن 500 متــــر فاطمــــه 
1:56.629 دقیقه اول،  بــــا زمــــان  آرتمیس  از  مجلــــل 

 2:01.878 آزاد با زمان  اسراء جوانمردی از دانشــــگاه 
دقیقــــه دوم و الهــــه رحیمــــی از شــــهرداری بجنورد با 

شدند. سوم  دقیقه   2:04.651 زمان 
در روئینــــگ تکنفــــره ســــنگین وزن 500 متر مهســــا 
جاور از دانشــــگاه آزاد با زمان 1:56.764 دقیقه مقام 
اول، نازنیــــن رحمانــــی از آرتمیس با زمــــان 1:57.221 
دقیقــــه مقــــام دوم و مریــــم کرمــــی از پــــاس همدان 
بــــا زمــــان 2:02.457 دقیقه مقام ســــوم را به دســــت 

آوردند.
امــــدادی تیــــم  500 متــــر  4 در  در روئینــــگ تکنفــــره 
آرتمیس بــــا ترکیب شــــکیبا وقوفی، فاطمــــه مجلل، 
نازنیــــن رحمانی و زینب نوروزی بــــا زمان 7:42.867 
آزاد با  دقیقــــه در رتبه اول ایســــتاد، تیــــم دانشــــگاه 
، اســــراء جوانمردی، زهرا سیانکی  ترکیب مهسا جاور
و نازنیــــن مایــــی بــــا زمــــان 7:52.969 دقیقــــه دوم 
شــــد و پاس همــــدان با ترکیــــب مریم کرمــــی، کیمیا 
زارعی، ماریه میهن دوســــت و فاطمــــه صفری با زمان 

گرفت. 8:11.437 دقیقه در رده سوم قرار 
بر این اســــاس در پایان هفته اول رقابت ها آرتمیس 
71 امتیــــاز قهرمان نیــــم فصل لیگ برتــــر روئینگ  با 
آزاد با 67 امتیاز جایگاه دوم  بانوان شــــد، دانشــــگاه 
را کســــب کرد و تیم های شــــهرداری بجنــــورد و پاس 
همدان با 40 امتیاز به طور مشــــترک در رده سوم قرار 

. فتند گر

همکاری انجمن جوجیتسو با آموزش و پرورش
هگمتانه، گروه ورزش: نشســــت هیأت رئیســــه انجمن 
جوجیتســــو اســــتان همدان با معاونــــت تربیت بدنی و 
آموزش و پرورش اســــتان همدان در خصوص  سامت 
بررســــی فرصت هــــای همــــکاری مشــــترک و ایجــــاد زیــــر 
ساخت های الزم جهت رشد و توسعه ورزش جوجیتسو 

در سطح مدارس استان برگزار شد.
در ابتدای جلســــه عبداهلل جعفری معــــاون تربیت بدنی 
اختصــــاص  از  اســــتان  پــــرورش  و  آمــــوزش  ســــامت  و 
سالن ها و تجهیزات گســــترده ورزشی به ادارات آموزش 
پرورش شهرســــتان ها خبــــر داد و اعام کــــرد: با توجه به 
رویکرد هــــای جدیــــد معاونــــت تربیت بدنی و ســــامت 
آموزش و پرورش همکاری و تعامل با هیأت های  وزارت 
ورزشــــی بایــــد ارتقاء پیــــدا کنــــد و زمینه جهــــت آموزش 
همــــکاران فرهنگی و دانش آموزان اســــتان بــــا همگانی 

نمودن و معرفی رشته های ورزشی فراهم شود.
معاون تربیت بدنی و سامت در این خصوص تشکیل 
ســــمت  به  دانش آموزان  ترغیب  و  ورزشــــی  انجمن های 
ورزش را از برنامه های مهم آموزش و پرورش بیان کرد و 
گفت: کارشناسان آموزش و پرورش و اساتید این رشته 
می توانند با اســــتفاده از ظرفیت معلم های تربیت بدنی 

و البته مشارکت خانواده ها به این مهم دست یابند.
jjif اســــتان  حمید رحیمی مســــؤول انجمن جوجیتســــو 
همدان نیز ضمن تشــــکر و قدردانی از خدمات ارزشمند 
و قابــــل توجه آمــــوزش و پرورش اســــتان در اســــتعداد 
یابی ها و افزایش زیر ســــاخت ها که باعث رشد و توسعه 
چشمگیر رشــــته های ورزشی در استان شــــده است به 
بیــــان عملکرد فعالیت های ســــه ســــاله ایــــن انجمن در 
اســــتان پرداخت و ابــــراز امیدواری کرد بــــا همکاری های 

دو طرفــــه زمینه  رشــــد و شــــکوفایی این رشــــته در بین 
دانش آموزان و فرهنگیان استان به وجود خواهد آمد.

رحیمی افزود: ســــازمان جهانی جوجیتســــو jjif به عنوان 
متولی هنــــر رزمــــی جوجیتســــو و جوجیتســــو برزیلی در 
جهان اســــت و جــــزو رشــــته های اصلی و پایــــه در جهان 
به حســــاب می آید، این ســــازمان در پیکارهــــای المپیک 
قــــاره ای و دیگــــر مســــابقات رزمــــی ســــطح اول جهــــان 
، مسترشیب، بازی های داخل سالن  همچون ورلد گیمز
و... نیــــز حضــــور دارد و در ســــالهای اخیر افتخــــارات بی 
شــــماری را برای کشــــور عزیزمان به ارمغان آورده اســــت  
اما متأســــفانه تاکنون همواره مورد بی مهری و کم لطفی 
قرار گرفته اســــت که انشــــاهلل در آینده با رویکرد مدیران 
ورزشــــی توانمند کشور شاهد رشــــد بیش از پیش این 

رشته معتبر خواهیم بود.
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خاطره

همه دانا

هگمتانه، گروه همه دانا: سال های متمادی جسم مرارت 
کش خود را آمــــاج بایای جبهه ها قــــرارداد. دفاع مقدس 
مردم ایــــران در برابر دنیای ظلم وســــتم روزهای آخر را طی 
می کرد و بهرام دلگیر از فــــراق یاران وقتی فکر می کرد باید 
فضــــای عرفانی جبهــــه را رها کند و به شــــهر برگردد دلش 

می گرفت.
ســــال 1337 در آبادان به دنیا آمد. هنوز ســــنین کودکی را 
ســــپری می کرد که مادرش درگذشــــت و او را با کوله باری 
از ســــختی ها و مشــــکات وانهاد. 12 ســــاله بود که همراه 
با خانواده به "همدان" آمد و تا هنــــگام اخذ دیپلم در این 

شهر سکونت داشت.
بهــــرام بعــــد از اتمــــام تحصیــــات دبیرســــتان به خدمت 
ســــربازی رفــــت و در یکــــی از مراکــــز هوانیــــروز در تهــــران 

مشغول به خدمت شد.
در سال 1357 همراه با تعداد کثیری از سربازان, افسران و 

درجه داران به  دســــتور امام خمینی )ره( از پادگان گریخت 
و بــــه آبادان رفت تا فعالیت های سیاســــی و مبارزاتی اش 

علیه رژیم پلید ستمشاهی را تشدید کند.
بعد از پیروزی انقاب اسامی بهرام همواره در صحنه های 
مختلف خدمت گذاری حضوری فعال داشت. هر جا نیاز 
به فداکاری و از خود گذشــــتگی بود, او از اولین افرادی بود 

که حاضر می شد.
در 29 شــــهریور ســــال 1359 با شــــروع جنگ تحمیلی به 
 عضویت ســــپاه پاســــداران انقــــاب اســــامی در آمد و به 
جبهه آبادان رفت تا به مقابله با دشمنان متجاوز بپردازد.

مدتــــی بعد به همــــراه خانــــواده اش مجددا بــــه "همدان" 
مهاجرت کرد و به لشکر 32 انصارالحسین)ع( پیوست.

بــــا ورود به این لشــــکر فصل نوینی از جهــــاد و مجاهدت 
خود را در راه پیشــــبرد اهداف اســــام نــــاب محمدی آغاز 
نمود. او با اثبــــات توانایی و مدیریت خود و با شــــرکت در 

تمام عملیات و عرصه های ســــخت دوران سرنوشت ساز 
دفاع مقدس مسؤولیت های زیادی را قبول کرد.

سال های متمادی جســــم مرارت کش خود را آماج بایای 
جبهه ها قرارداد. دفاع مقدس مــــردم ایران در برابر دنیای 
ظلم وستم روزهای آخر را طی می کرد و بهرام دلگیر از فراق 
یاران وقتی فکر می کرد باید فضای عرفانی جبهه را رها کند 

و به شهر برگردد دلش می گرفت.
دشــــمنان ایــــران که در طــــول 8 ســــال نتوانســــتند با به 
کارگیــــری نیروهــــای نظامی تعــــدادی از کشــــورهای عربی 
در کنار ارتش عــــراق و ابزار جنگی آمریکایــــی و اروپایی به 
خواسته های شیطانی شــــان در شکست ایران برسند در 
روزهای پایانی جنــــگ با به کارگیری کثیف ترین موجودات 
روی زمین یعنی »منافقین«، قصد اشغال ایران را نمودند. 
غافل از اینکه با حضور رزمندگان ایران اســــامی آنها هرگز 

قادر به حتی حضوری اندک در خاک ایران نخواهند شد.

ســــرانجام شــــهید بهرام مبارکی در آخریــــن روزهای جنگ 
تحمیلــــی، مجوز حضــــور خود در عــــرش الهــــی را در حالی 
دریافت نمود که در عملیات مرصاد با ســــمت فرماندهی 
گردان 154 به  همراه دیگر رزمندگان اســــام, غرب ایران را 

به جهنمی از آتــــش و دود برای منافقین ضد مردم و دین 
خدا مبدل ســــاخته بود و بی شک این شهید بزرگوار یکی 

از ستارگان درخشان این عملیات بود.
روحش شاد و یادش گرامی.

هگمتانه، گروه همه دانا: 
ساده زیستی شهید بهرام مبارکی �

ایشــــان خیلــــی دوســــت داشــــتند کــــه مانند 
ائمه اطهار )ع( ســــاده زندگی کننــــد. زندگی آن 
بزرگــــواران را الگــــو و سرمشــــق خودشــــان قرار 
دهنــــد، این بود کــــه روی ایــــن مســــاله تأکید 
داشــــتند و خیلــــی زندگــــی ســــاده داشــــتند و 
بــــی آالیش بودنــــد. در مــــورد نــــوع تربیت هم 
مخصوصا در مورد پســــرمان تأکید داشتند که 
همانند امام حســــین )ع( و پیــــروان آن بزرگوار 
باشــــد. البته این را عرض کنم که شهدا قبل از 
اینکه به شهادت برســــند به آنها الهام می شد. 
ایشــــان وقتی که منزل می آمدند، می دانستند 
آنجایی کــــه دوســــت دارند خیلــــی زود  که بــــه 
می رســــند. وقتــــی من چیــــزی می پرســــیدم در 
مــــورد وســــائل زندگی یــــا نظر می خواســــتم در 
موارد مختلف، می گفتند که شــــما می خواهید 
زندگی کنید حتی در مــــورد طرح این خانه چون 
این خانه نیم ســــاخته بود و تکمیل نبود که ما 
اینجا آمدیم از ایشان پرسیدم که چگونه باشد، 
می گفتند: شما بگویید چون شما می خواهید 
زندگی کنید، همیشــــه می گفتند: ساده زندگی 

کنید و به بچه ها ســــاده زیستی را بیاموزید. خدا 
کند پیرو راه آن بزرگوار باشیم.

حاالت و برخورد شــــهید بهرام مبارکی در  �
هنگام بازگشت از جبهه

وقتــــی کــــه برمی گشــــتند، خیلــــی عذرخواهــــی 
می کردنــــد از من. چون مرا در شــــهر غریب تنها 
گذاشــــتند. خانواده مــــا در شــــیراز بودند و من 
به تنهایــــی اینجا بــــودم. وقتی بر می گشــــتند از 
اینکه مرا در چنین شــــرایطی به قول خودشــــان 
با مشــــکات مرا تنها گذاشــــتند، عــــذر خواهی 
می کردنــــد. از مــــن می خواســــتند که ایشــــان را 
ببخشــــم. وقتی که در خانه بودند بــــرای من در 
حکم یک مهمــــان بودند، چون بــــه آن صورت 
در منزل نبودند و من ســــعی می کردم که طوری 
رفتــــار کنم که آن کمبودها را به قول خودشــــان 
کــــه آن طور کــــه باید به من محبــــت نمی کردند، 
جبــــران کنم و موقعیت ایجــــاب می کرد، که من 
در چنین شــــرایطی به سر ببرم و واقعا هم سعی 
ایشــــان بر این بود، که جبران کنند و همیشــــه 
تأکید می کردند، که دوســــت دارند جبران کنند، 

آن مواقعی را که نیستند.

برخــــورد شــــهید بهــــرام مبارکی بــــا افراد  �
خانواده

ایشــــان مادر نداشــــتند. در ســــن 5 ســــالگی 
مادرشان را از دســــت داده بودند، ولی به صله 
رحم خیلــــی اهمیت می دادند. خیلی دوســــت 
داشــــتند که در مدت کمی که اینجا هســــتند از 
آن فرصت کمی که داشــــتند، نهایت استفاده 
را ببرند. واقعا ســــفارش می کردند به صله رحم 
که حتما رفت و آمد داشته باشند. حتی موقعی 
که من نیســــتم. وقتی که بودند تــــا آنجایی که 
در توانشــــان بود و قوت اجازه می داد مرتب به 
دید و بازدید می رفتند. عاقه خاصی داشــــتند 
به فامیل و پدرشــــان. ایشان تنها فرزند پسری 
بودند، خوب ایشــــان هم ســــعی می کردند که 
طوری برخــــورد کنند که پدر ناراحت نباشــــند و 
جای خالیشــــان را با کارهایشــــان، رفتارشان و 

صحبت هایشان جبران می کردند.

ذکــــر حــــاالت معنــــوی شــــهید در مواقع  �

مختلف در خانه و بین خانواده
ایشــــان عاقــــه خاصــــی به امــــام حســــین )ع( 
داشتند و کا در مراسمی که در مناسبت های 
مختلف برگزار می شــــد خصوصــــا در ماه محرم 
تا آنجایی که می توانســــتند شــــرکت می کردند. 
حتی در منزل خودشان نوحه خوانی می کردند 
و ســــینه می زدنــــد و پسرشــــان که 4-3 ســــاله 
بودنــــد پشــــت ســــرش راه می افتــــاد و ســــینه 
مــــی زد. دخترشــــان را بغــــل می کردنــــد و نوحه 
خوانــــی می کردنــــد. گاهی مــــا گلــــه می کردیم و 
ناراحت بودیم موقعی که می خواســــتند بروند، 
کتابهــــای زیادی را برای مــــن می خرید. کتابهای 
مختلف مذهبــــی، زندگی ائمه اطهــــار ) ع( و مرا 
کا تشویق به مطالعه می کردند و می گفتند: در 
غیاب من مطالعه کنید و ســــاعات را به بطالت 
نگذرانید و مطالعه کنید. و ســــعی می کردند که 
آن فرهنگی که در جبهــــه بود )خوب آن بچه ها 
یــــک خلوص نیتــــی داشــــتند در جبهــــه و یک 
حال و هوایی داشــــتند(، به منزل منتقل کنند. 
همانند همین نوحه خوانی و این جور مراســــم 
که حتی در منزل دوست داشت، با 

بچه های کوچکش انجام دهد.

تأثیــــر فرهنگ جبهــــه در نحــــوه برخورد  �
شــــهید بهرام مبارکی با خانواده و مســــائل 

زندگی
همان طــــور کــــه در قســــمتی از وصیــــت نامه 
ایشان هست که امام ) ره( می فرمایند: » جنگ 

نعمت اســــت « و خودشــــان هــــم متذکر 
شــــده بودند در وصیت نامه شان، که 

انســــان در جنــــگ آبدیده می شــــود و 
واقعا این فرمایش امــــام )ره( را با جان 

خریــــده بودنــــد و اعتقــــاد داشــــتند 
اســــت  نعمتی  جنــــگ  که 

بــــرای ما. بــــا جنگیدن 
می توانیم  که  هست 

خودمان را بســــازیم 
و با جنگ هســــت 

به  می توانیم  کــــه 
چیزهــــا  خیلــــی 
یــــک  برســــیم. 

وقت هایی می پرســــیدم: در منطقه چه پستی 
داریــــد؟ همیشــــه از ایــــن ســــوال مــــن طفــــره 
می رفتنــــد و من باب شــــوخی می گفتند، که ما 
اصا تــــو منطقه حکــــم یک نخــــودی را داریم و 
دوست نداشــــتند که از کارهایشان در منطقه 
صحبتی به میــــان بیاورند. ایشــــان یک حالت 
معنوی و روحانی داشتند و وقتی هم 
حاالت  این  می رفتند،  جبهه  به 
عمیق تــــر  ایشــــان  وجــــود  در 

می شد.

هگمتانه، گروه همه دانا: ایشان چون پســــر دایی من بودند، طبیعتا از بچگی با هم 
بودیم و به صورت یک جمع با هم زندگــــی می کردیم و در فامیل یک رابطه صمیمی، 
برقرار بود و ایشــــان بعــــد از اینکه دیپلم گرفتند، یک ســــال بعد از جنگ، ایشــــان ) 
اولش که به صورت نیروهای مردمی بودند(، در آبادان و خرمشــــهر و کا جبهه های 
 ، خوزســــتان خدمت می کردند. بعد از یکســــال که برای مرخصی آمده بودند شــــیراز
من ســــال آخر دبیرســــتان بودم. البته آن موقع در حالی که وضو گرفته بودند، که به 
مســــجد بروند، نامه ای را به من دادند و در آن کلیه شــــرایط را برای زندگیشان و کل 
موقعیتی که داشــــتند، وضعیت حقوقیشان، آن خواســــته هایی که از من داشتند 
را به عنوان همســــر آینده شان در آن نامه قید شــــده بود. بعد از خواندن آن نامه و 
جوابی که از من شنیدند، رسما خواســــتگاری کردند. در آن موقعیت که ما بودیم و 
آن محل که ما زندگی می کردیم، شــــاید ایشــــان اولین دامادی بودند که در عروسی 
خودشــــان شرکت نداشتند. البته مراسم عروســــی هم آن طوری که ایشان دوست 
داشــــتند برگزار شد، خیلی ســــاده. خوب ایشان دوست داشــــتند که آن ساعاتی از 
روز را که در عروســــی شرکت داشــــته باشند، در منزل باشــــند و وقتشان را با قرائت 
قرآن و مطالعــــه بگذرانند، که البته این یک مقدار برای فامیــــل جا نیفتاده بود، ولی 
از آنجایی که من کاما از ایشــــان شــــناخت داشــــتم و ایشــــان را می شــــناختم و نظر 
ایشان را می دانستم، ناراحت نشــــدم. ولی خوب فامیل ناراحت شد،ولی من خیلی 
راحت پذیرفتم. ایشــــان آخر شــــب آمدند و مرا به منزل خودشــــان بردند. باز هم روز 
ســــوم بنا به رسمی که هست، خانواده عروس دعوت می کنند، طبق رسم و رسومی 
که هســــت. باز ایشــــان در آن مهمانــــی نبودند. چون بعــــد از 3 روز کــــه از ازدواج ما 

می گذشت، به جبهه رفتند.
ایشــــان به آن صورت در منــــزل نبودند. همانطــــوری که در اوایــــل عرایضم خدمتتان 
گفتم، همیشــــه منطقه بودند که حتی برای جشــــن ازدواجشان چند روزی را به عنوان 
مرخصی آمده بودند. در تمام 7 سالی که ما با هم زندگی کردیم، که البته بیشتر اوقات 
منــــزل نبودند و اکثر اوقــــات در جبهه بودنــــد، در آن زمانی که می آمدنــــد منزل، واقعا 
ســــعی می کردند که تافی آن مدت که ایشــــان نبودند را در بیاورند و کمبودهایی که 
ما احســــاس می کردیم در غیاب ایشــــان را، جبران کنند و ایشــــان تا آنجایی که در حد 
توانشــــان بود جبران می کردند و بــــه همه چیز اهمیت می دادند. بــــه کارهایی که من 
انجام می دادم برای ایشــــان و بچه ها. واقعا قدرشناسی می کردند و سعی می کردند آن 

مدتی که اینجا هستند و در کنار ما هستند را خوش باشیم.

سرداران همدانی 
که رؤیای فتح 4۸ساعته تهران را به کابوس بدل کردند

هگمتانه، گروه همه دانا: شــــهید بهرام مبارکی از 
فرماندهان دلیر ســــپاه اسام بود که در عملیات 
مرصاد حماســــه آفرید و برگ زرینی از شــــجاعت، 
رشــــادت و دالوری را در مقابــــل منافقین کور دل 

به ثبت رساند .
آری طایه داران عملیات مرصاد که اولین نیروی 
تدافعــــی حاضر در منطقــــه بودند و ســــد آهنین 
در مقابــــل ســــتون زرهی منافقین ایجــــاد نموده 
و از پیشــــروی آنان جلوگیری کردند، شــــیرمردان 
لشکر انصارالحســــین)ع( بودند که با فرماندهی 
ســــرداران شــــهیدی، همچون شــــهیدان هادی 
فضلــــی )فرمانــــده اطاعــــات عملیات تیــــپ 2 از 
لشکر انصارالحسین)ع(( بهرام مبارکی )فرمانده 
گردان 154 ( مهدی ملکــــی )فرمانده گردان 153 
( و رمضان مصباح و شــــیخ االســــامی )معاونین 

( حماســــه هایی جاوید آفریدند و دیگر  گردان 157 حبیب بن مظاهر
بار تنگه احد را با ایثار و از خودگذشتگی حفظ کردند و باعث سرافرازی 

نظام مقدس جمهوری اسامی شدند.
عملیــــات مرصــــاد، کمینــــگاه خداونــــد از طریــــق رزمندگان لشــــکر 
انصارالحســــین)ع( همدان بــــرای منافقانی بود که می خواســــتند با 
همراهــــی جبهه باطل 48 ســــاعته تهران را فتح کننــــد. عملیات غرور 
آفرینی است که به همت واالی رزمندگان لشکر 32 انصارالحسین)ع( 

در منطقه تنگه چهارزبر رقم خورد و کمر نفاق را در هم شکست.
در ایــــن روز بزرگ که تنها چنــــد روز پس از پذیــــرش قطعنامه 598 از 
ســــوی جمهوری اســــامی ایران و پایان یافتن جنگ تحمیلی 8 ساله 
دشــــمنان علیه جمهوری اســــامی ایران رخ داد، منافقــــان به خیال 
خام خــــود راه ایران را در پیش گرفتند تا در عــــرض چند روز از مرزهای 
کشــــور عبور کرده و با فتح تهران، نظام نوپای انقاب اسامی را از هم 

بپاشانند.
امــــا از آنجا که خداوند در کمین ســــتمگران اســــت رزمنــــدگان دالور 

همدانی که در منطقه چهارزبر اردو زده و آماده انتقال به جبهه جنوب 
بودند با اطاع از پیشــــروی منافقان در مرزها با هر آنچه که داشتند در 
برابر آنها ایســــتاده و توانســــتند ضمن حفاظت و حراست از مرزهای 
، تلفات ســــنگینی را از این مزدوران بگیرند. حضور رزمندگان  کشــــور
همدانــــی در منطقــــه چهارزبر که پــــس از ایــــن اتفاق بــــزرگ به تنگه 
مرصاد تغییر نام داد به گونه ای بود که شــــهید صیاد شیرازی با دیدن 
سنگرهای رزمندگان همدانی در برابر منافقین می گوید: این خاکریز را 
مائکه زده اند و اگر این مائکه این  جا نبودند، منافقان به کرمانشاه 

می رسیدند.
فرماند وقت کل سپاه پاسداران انقاب اسامی نیز در پیامی خطاب 
به مردم همدان می افزاید: امت شهید پرور استان همدان، اینجانب 
کــــه از نزدیک، شــــاهد دالوری های فرزندان مخلص و شــــجاع شــــما 
بوده ام نمی دانم با چه زبانی از ایثارگری های فرزندان شــــما باید تشکر 
و قدردانی کرد و به چه قلمی این رزم بی ســــابقه آنهــــا را توصیف کرد. 
برادران رزمنده لشــــکر پیروز 32 انصارالحسین)ع( همانند قهرمانان 

عاشورا با چنان قدرتی در مقابل نیروهای بعثی و منافق 
می جنگیدند و دشــــمن را تار و مــــار می کردند که گویا، 
قدرتی الهی به دســــت مردانی پاک بر ســــر جنایتکاران 

باریدن گرفته است.
دالوردمردی رزمندگان لشــــکر 32 انصارالحســــین)ع( 
و تقدیم 123 شــــهید از اســــتان به ویژه هــــادی فضلی، 
فرمانــــده تیپ اطاعــــات، عملیــــات و بهــــرام مبارکی، 
فرمانده گردان 154 نقطه درخشــــان دیگری در کارنامه 

دفاع مقدس استان بر جای گذاشت.
در این عملیات عاوه بر شهیدان هادی فضلی و بهرام 
مبارکی، مهــــدی ملکی)فرمانده گــــردان 153( و رمضان 
مصبــــاح و محمدشــــیخ بابایــــی )معاونان گــــردان 157 
(، حبیب اهلل لطیفی رئیس ستاد تیپ  حبیب بن مظاهر
32 ش.م.ر نصرت، منوچهر جان جان فرمانده گروهان از 
گردان 153و سردار شهید عبدالملکی فرمانده گروهان 

از گردان 153 نیز ردای شهادت بر تن کرده و در تاریخ جاوید شدند.
در عملیات مرصاد که در پاسخ به حمله منافقان با نام فروغ جاویدان 
انجام شــــد 4500 نفر از زنان و مردان منافق شرکت کرده و 2 هزار نفر از 

آنان نیز به هاکت رسیدند.
در این عملیات بزرگ عاوه بر لشــــکر 32 انصارالحسین)ع( همدان، 
تیپ 12 قائم سمنان، لشــــگر 29 نبی اکرم)ص( کرمانشاه، لشکر 57 
، لشکر 31 عاشورا آذربایجان  حضرت ابوالفضل لرستان، لشکر 9 بدر
شرقی، لشکر 27 محمدرسوال اهلل)ص( تهران، پایگاه هوایی شهید 

نوژه، هوانیروز کرمانشاه و لشکر 81 زرهی قزوین نیز شرکت داشتند.
گفتنی اســــت در ســــاعت 10:15 دقیقه روز 4 مــــرداد 1367 منافقین 
تنگه حســــن آباد را تصرف کردند در همین زمان نیروهای گردان 154 
)ع( به فرماندهی ســــردار بهرام مبارکی به ســــمت  حضرت علی اکبــــر
منافقین هجوم بردنــــد و با درگیری تن به تن توانســــتند منافقین را 
سرکوب کنند که در این میان فرمانده شجاع گردان 154، سردار بهرام 

مبارکی به همراه تعداد زیادی از نیروهایش به شهادت رسیدند.

یادنامه هگمتانه ویژه شهید بهرام مبارکی؛ فرمانده گردان 154 لشکر3۲ انصارالحسین)ع(

طالیه دار پیروزی باشکوه مرصاد
وصیت شهید بهرام مبارکی:

فقط در خط اسالم 
باشید

چیزی را با زور به فرزندانتان نقبوالنید بلکه 
سعی کنید با عقل و منطق با آنها رفتار کنید

هگمتانــــه، گروه همه دانــــا: خدایا دیگــــران رفتند، 
دوستانم رفتند، چرا مرا گذاشته ای! مرا گذاشته ای 
تا امتحانم کنــــی، خدایا قبل از این که امتحانم کنی 
صبر و اســــتقامت مرا در گناه و در مقابل دشمنان 
عطایم کن تا از امتحانت رد نشــــوم و موفق بیرون 

بیایم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
خدایا خدایا تا انقاب مهدی)عج( خمینی را نگهدار
ما کــــه پیرو مکتب پیغمبــــر )ص( و ائمه اطهار )ع( 
هســــتیم باید به اندازه توانایی خودمان به اسام و 
اهداف آن خدمت کنیم و مــــن بهترین خدمت را 
جهاد می دانم جنگ با کفر می دانم و این را انتخاب 
کــــرده ام زندگی را در جنگ با کفر و طاغوت می دانم 
عاشق چنین زندگی هستم و از جنگ با کفار لذت 
می برم زیرا با چنیــــن جنگهایی می توانیم خودمان 
را بســــازیم بــــا چنین جنگهایــــی می توانیــــم ایران، 
عراق، کربا، فلســــطین، قدس و تمام مسلمانان و 
مستضعفین جهان را آزاد کنیم و با جنگ است که 
می توان صلح را بر قرار کنیم جنگ با کفر بزرگترین 
دانشــــگاه می باشــــد و انســــان در جنــــگ آبدیده 

می شود.
امــــام فرمود جنــــگ نعمت اســــت و مــــردان خدا 
دســــته ای بودند که تمام دارائــــی و زن و حتی بچه، 
حتی جان خویــــش را در طبق اخاص گذاشــــته و 
ارزانــــی راه خدا کــــرده اند تا خود ظرف نــــور و حیات 
شــــده و جمــــع و جامعــــه ای را از ظلمت، فســــاد و 
ستم ها به ســــمت نور حق راهنما شــــوند و بدین 
طریق صداقت خویش را به اثبات رســــانده و عهد 
خویــــش را وفا کرده انــــد برخی دیگر یعنــــی یاران و 

همراهان عاشقانه شربت شهادت را می جویند.
پــــس خدایا یاریت می دهم تو هــــم طبق گفته ) ان 
تنصر اهلل ینصر کمن و یثبت اقدامکم ( من را یاری 
ده و ثابت قدم کن تا نلغزم و از راه به در نشــــوم و نا 

امید نشوم.
خدایــــا دیگــــران رفتند، دوســــتانم رفتند، چــــرا مرا 
گذاشته ای! مرا گذاشــــته ای تا امتحانم کنی، خدایا 
قبل از این که امتحانم کنی صبر و استقامت مرا در 
گناه و در مقابل دشمنان عطایم کن تا از امتحانت 

رد نشوم و موفق بیرون بیایم
خدایــــا تو گفته ای که هر کســــی عاشــــق من شــــد 
عاشــــق او می شــــوم و بــــه او بهتریــــن نعمــــت که 
شــــهادت اســــت نصیب می کنم پــــس خدایا مرا 

خالص گردان و بهترین نعمت را نصیبم بگردان.
چند تقاضا:

دعا برای امام را هر گز فرامــــوش نکنید و پیرو امام 
باشید.

دعا برای مردان خدا و رزمندگان اســــام و اســــرای 
اسام فراموش نشود.

مقداری روزه و نماز قضا دارم که امیدوارم از حقوقم 
برای روزه و نماز بدهید.

برای شادی روح شهدا فاتحه فراموش نشود.
امیــــدوارم که هر که از من ناراحتــــی دیده مرا به حق 

علی )ع ( ببخشد.
خواهش دیگری که دارم این است که هنگامی که 
مرا دفن کردید بر مزارم ســــینه بزنید که ســــینه زنی 
را دوست می داشــــتم چون به انسان روح خدایی 
می دهد و اگر نتوانستید شب های جمعه بر مزارم 
بیایید و اگر نتوانســــتید هر جا هستید برایم فاتحه 

بخوانید
والسام

پیامی برای اقوامم:
بدانید که اسام حق اســــت و این که امام خمینی 
عزیز می آیند که پرچمدار این مکتب اســــت و پیرو 
او باشــــید و چیزی را با زور بــــه فرزندانتان نقبوالنید 
بلکه ســــعی کنید که با عقل و منطق بــــا آنها رفتار 
کنید و بگذارید بهترین راهی که انسان را به اسام 
واقعی و حقیقی می رساند رضای خدا بیشتر در آن 

می باشد انتخاب کنند.
، خواهر و همســــرم و فرزندانم، اگر  پیامی برای پــــدر
می خواهید روح مرا شــــاد کنید فقط در خط اسام 

باشید.
خدایا خدایا تا انقاب مهدی خمینی را نگه دار
خدایا خدایا اسام و مسلمین را پیروز بگردان

خدا نگهدار شما باشد
بهرام مبارکی
64/11/28

یم ما تو منطقه حکم یک نخودی را دار

روایت 
همسر 

شهید

دامادی که در مراسم عروسی 
خود حضور نداشت
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

پسرم سعی کن با حق الناس 
دنیا را ترک نکنی

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: برای کسانی که اموال 

مردم را به باطل خورده اند عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

حضرت امام صادق علیه السام فرموده است: کسی که مال برادرش را به 

ظلم بخورد در قیامت قطعه ای از آتش جهنم را خواهد خورد.

حکایت: 

حضــــرت امام خمینی راحل عظیم الشــــأن در وصایــــای خود به فرزندش 

آورده اند که »پســــرم ســــعی کن کــــه با حق النــــاس از ایــــن جهان رخت 

برنبندی که کارت بســــیار مشــــکل می شــــود، ســــروکار با خدای متعال 

بســــیار سهل تر است تا سر وکار با انســــان ها، به خداوند تبارک و تعالی 

پنــــاه می برم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و ســــروکار با 

.» گرفتار انسان های 

حق مردم را ادا کن   ای پسر

تا نگردی در دو عالم خیره سر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آِدم و عالم می دانن
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهــــای مهربان؛ پر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. 
این روزهــــا در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقت ها یادمان 
مــــی رود پدربزرگ ها و مادربــــزگ هایمان چگونه زندگــــی می کردند. خیلی 
از نوجوانــــان و جوانان امــــروز کلمات متداول در همــــدان قدیم حتی به 
گوششان نرسیده است.و باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هستند 
که می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند برایمــــان و به کمک جوان تر 

هایمان بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش بــــه معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِدِم ِندار پسرعموی خداس: آدم فقیر پسرعموی خداست. یعنی فقرا 

به خدا نزدیک ترند.
آدم ِنیــــَدس: آدم ندیده اســــت. یعنی از تمدن و فرهنــــگ به دور مانده 

است.
آِدم و عالم می دانن: آدم و عالــــم می دانند. یعنی همه از موضوع اطاع 

دارند.
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمدعلی نوریون- 

انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

 همه دان

در عشــــق تــــو جــــز بــــال و غــــم ناید راســــت
شــــادی وصــــال بیــــش و کــــم ناید راســــت
عمــــر همــــه  در  وعــــده ای  ز  باشــــد  کمتــــر 
تــــو هــــم نایــــد راســــت آِن  عمــــرم بشــــد و 
عطار

 

امام حسن عسکری)ع(:

زاهدترین انسان ها فردی است
 که حرام و خالف را مرتکب نشود.

»أعیان الّشیعة، ج ۲، ص 4۲«

خبــر

ایستگاه آسمان

مسیر

سی نما

عکس روز

ازدحام خطرناک برای ثبت نام سجام به قیمت سالمتی! ثار به جشنواره خاتم تمدید مهلت ارسال آ
ســــوی  از  فرهنگــــی:  وه  گــــر هگمتانــــه، 
ارســــال  مهلت  خاتم  جشــــنواره  دبیرخانه 
سی ام  تا  جشنواره  دوره  ششــــمین  به  آثار 

شد. تمدید   1399 ماه  بهمن 
بــــه نوشــــته فــــارس، دبیرخانه جشــــنواره 
خاتــــم اعــــام کرد: مهلــــت ارســــال آثار به 
ششــــمین دوره جشــــنواره خاتم تا سی ام 

شد. تمدید   1399 ماه  بهمن 
بر اســــاس این گزارش، آییــــن اختتامیه و 
وز 27 اردیبهشــــت ماه  تقدیــــم جوایز در ر

می شود. برگزار   1400 سال 
جشنواره  در  شــــرکت  شرایط  و  *فراخوان 

ششم
با  داســــتانی  وایت  ر و  داســــتان  موضــــوع 
ســــیره  و  شــــخصیتی  ویژگی های  از  الهــــام 
به  توجــــه  با  اکــــرم)ص(  رســــول  حضــــرت 
وز جهان و  نیازهای مخاطب و شــــرایط امر
وایات معتبر باشد.  مســــتند به اســــناد و ر
کلمه   5000 حداکثــــر  ارســــالی  آثــــار  حجــــم 

. شد با
وه های  آثار بــــرای همه گر تألیف و ارســــال 
به  و  مذاهب  و  ادیان  همه  وان  پیر ســــنی، 

است. آزاد  مختلف  زبان های 
آثاری که تنها از طریق پســــت و یا از طریق 
پایــــگاه اینترنتی جشــــنواره در فرمت های 
doc،docx و پی دی اف به همراه نشــــانی 
تلفن  شماره  ونیک،  الکتر و  پســــتی  دقیق 
ثابــــت و همــــراه و شــــرح حــــال کوتاهی از 
مسابقه  بخش  به  شــــود  ارسال  نویسنده 

راه  مســــابقه  بــــه  آثــــاری  می یابنــــد.  راه 
می یابنــــد که قبًا منتشــــر نشــــده، و یا در 
آثار  باشند.  نشــــده  ارائه  مســــابقات  سایر 

شد. نخواهد  داده  عودت  ارسالی 
 30 خاتم  جشــــنواره  به  اثر  ارســــال  مهلت 
اختتامیه  آییــــن  و  شــــده  اعام  ماه  بهمن 
و اهدای جوایز قرار اســــت در اردیبهشت 

شود. برگزار   1400

جوایز �
دو  از  یک  هر  در  برتر  اثر  ســــه  نویسندگان 
به  »بزرگسال«  و  نوجوان«  و  »کودک  حوزۀ 

می گردد: اهدا  ذیل  ترتیب 

بــــه همراه  ریــــال  120 میلیــــون  • نفــــر اول 
افتخار دیپلم 

85 میلیــــون ریــــال بــــه همراه  • نفــــر دوم 
افتخار دیپلم 

بــــه همراه  50 میلیــــون ریال  • نفــــر ســــوم
افتخار دیپلم 

5 میلیون ریال به  • نفر چهــــارم تا ششــــم 
تقدیر لوح  همراه 

میلیون   50 داوران  هیــــأت  ویــــژه  جایزه   •
تقدیر لوح  همراه  به  ریال 

برگزیــــده  نویســــندگان  بــــه  همچنیــــن 
بــــه شــــرح ذیــــل اهدا  نوجــــوان جوایــــزی 

می شود:
• نفــــر اول معــــادل 30 میلیــــون ریــــال به 

تقدیر لوح  همراه 
20 میلیــــون ریــــال به  • نفــــر دوم معــــادل 

تقدیر لوح  همراه 
• نفــــر ســــوم معــــادل 10 میلیــــون ریال به 

تقدیر لوح  همراه 
عاقه منــــدان بــــرای ارتبــــاط بــــا دبیرخانه 
شــــماره  بــــا  می تواننــــد  خاتــــم  جشــــنواره 
داخلــــی   02122936140  -  02122941807
115 تمــــاس بگیرند. همچنیــــن مخاطبان 
میــــدان  تهــــران،  نشــــانی  بــــه  می تواننــــد 
وفامنــــش،  شــــهید  خیابــــان  وی،  هــــر
شــــهید  خیابــــان  آزادی،  خیابــــان 
 23 شــــماره  مریــــم،  کوچــــه  افتخاریــــان، 
نشــــر  دفتــــر   1669747414 کدپســــتی: 

کنند. مراجعه  اســــامی  فرهنگ 

وصیت شهید محسن نائینی

سالم بر آنانی که در راه اسالم تهمت و فحش خوردند
هگمتانــــه، گروه فرهنگی: کجــــای این خاک 
بودی، زیر کدام آســــمان، آن لحظــــه که این 
کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ زیر 
گلوله برایم  کــــدام  کدام خمپاره وآماج  آتش 
نوشــــتی حرف هایــــت را؟ چه حالی داشــــتی 
گذاشــــته  بــــا تمام وجــــودت جانت را  وقتی 
بــــودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی از 
عبورت؟ می نوشــــتی از افق هــــای گلگون، از 
جوانه های روییــــده در خاک های تفتیده. تو 
کــــه می خوانمش،  می نوشــــتی و امروز منم 
منم کــــه صدای تــــو شــــده ام در خواب های 
سنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم 

،  ای جاودانه تاریخ! و دستانت را در اهتزاز
بسم رب شهدا و الصدیقین

ان اهلل اشــــترى مــــن المؤمنین انفســــهم و 
اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی ســــبیل 

اهلل فیقتلون و یقتلون.
عروسی من در جبهه و عروس من شهادت 
اســــت. صداى غرش گلوله تــــوپ و خمپاره 

عقد ما را خواهند خواند و با
پوششــــی از خون گــــرم و ســــرخ و در غلغله 
شــــادى مسلســــل ها و بارش نقل سرب در 
، خــــود را براى معشــــوقم )اهلل  حجله ســــنگر

تعالی جل جاله( بزرگ خواهم کرد.
عروس من شــــهادت اســــت و نام فرزندم 
آزادى را  آزادى و مــــن از همین جا فرزنــــدم 
به شــــما می ســــپارم، از آن حفاظــــت کنید. 
یدع  الذى  فذالک  که  کسانی  آن  از  نباشید 

. لیتیم ا
اول ســــام بــــر روح اهلل ابرمــــرد تاریــــخ، رهبر 
ســــازش ناپذیر قــــرن، نایــــب بــــه حــــق امام 
زمان)عج( خمینی بت شــــکن، دوم سام بر 
پدر بزرگوارم که اســــطوره مقاومت اســــت و 
بعد ســــام بر مادر مهربان و دلسوزم که اگر 
جنازه پســــرش را به دســــتش دهند، خود با 
کمال رضایت و ســــپاس و شــــکر سجده بر 

قبرم می گذارد.
درود خدا بر دوســــتان و خویشــــاوندانی که 
پیــــرو والیت فقیه هســــتند. درود و ســــام 

گــــرم و دلپذیرم بــــر خواهــــران و برادرانی که 
تهمــــت و فحــــش را در راه اســــام خوردند و 
چنان بهشتی و فاطمه وار مقاومت کردند تا 
آن  پوزه شایعه سازان، آن منافقان کوردل و 

احمق هاى زاهد را به خاک مالیدند.
در خاتمه از کســــانی کــــه جنازه مرا تشــــییع 
کردنــــد می خواهم که مرا ببخشــــید. در حق 
همه شــــما کوتاهی کردم ولکــــن اگر خاف 

کردم از خداوند طلب 
می خواهم.  آمــــرزش 
اگــــر خــــاف نکــــردم 
و مــــورد تهمــــت قرار 
کســــانی  براى  گرفتم 
که بــــه بنــــده حقیر و 
تهمت  خــــدا  ذلیــــل 
بخشش  طلب  زدند 
می کنم لذا از ســــخن 

بیهوده بگریزید.

کار تولیدی را مردم تکریم کنند
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: بنــــده اعتقــــاد زیــــادی به 
تعاونی ها دارم. اینکه رئیس محترم تعاونی بیان کردند، 
کامًا مورد قبول و تصدیق من اســــت. تعاونی ها بسیار 
پدیده ی مطلوبی هســــتند برای اقتصاد ما؛ سرمایه های 
ُخــــرد را جمع میکنند، تک تِک افــــراد را توانمند میکنند، 
اشــــتغاِل فراوان ایجــــاد میکننــــد؛ بعد اگر بشــــود این 
تعاونی ها را شبکه سازی کرد، در یک شبکه ای جمع کرد، 
یک مجموعه های عظیمی به وجود می آید. خیلی برکات 
 با جّدّیت 

ً
دارد؛ این تعاونی هــــا را باید دنبال کنند...حتما

مسئله ی تعاونی ها را دنبال کنید و این مشکاتی را که 
ذکر کردند در مورد تعاونی ها، برطرف کنید.

 گفته 
ً
در مورد عموم مردم، توصیه ی مــــن به مردم مکّررا

شــــده. عرض من این اســــت به مــــردم عزیزمــــان که از 
 اســــتفاده کنند و آن کسانی 

ً
کاالی ساخت داخل حتما

 شرکت 
ً
د حتما

ّ
که میتوانند، در ســــرمایه گذاری های مول

کننــــد، از جمله در همیــــن تعاونی ها یا یــــک جاهایی در 

بورس.
فرهنــــگ کار جهادی و همــــکاری و تعــــاون را مردم بین 
خودشان، کســــانی که میتوانند، حوزه ی نفوذی در بین 

مردم دارند، ترویج بکنند.
خوشــــبختانه مردم ما آماده اند. شما ماحظه کنید یک 
ســــیل می آید، یک زلزله می آید، مردم خودشــــان بدون 
اینکه کســــی به آنها بگوید، وارد میدان میشــــوند. این 
تجربــــه ی ما اســــت، مــــال امروز هــــم نیســــت؛ از قبل از 
انقــــاب هم همین جــــور بود. من خــــودم چند تجربه ی 
موّفِق عینِی شــــخصی دارم در قضّیه ی کمکهای مردمی 

و تعاونهای مردمی برای این جور حوادث.
در همین قضّیه ی سه روز پیش که در خیابانهای تهران 
یخ و بارندگی بــــود، تلویزیون نشــــان داد، من دیدم که 
چند نفــــر آدم، چند نفر مســــلمان، آمدند شــــن و نمک 
آوردند! ]اینها[ نه عضو شــــهرداری اند، نه عضو خدمات 
شــــهرداری اند، نه عضو نیروی انتظامی اند، ]بلکه[ مردم 

ــــق به آنها 
ّ

معمولی انــــد، این خیابان هــــم خیاباِن متعل
معلوم نیســــت باشــــد، آن ماشــــین هایی هم که دارند 
میروند ماشین های آنها نیستند، اّما ماشین گیر کرده، 
روی یخ نمیتواند حرکت کند، آمده شن میپاشد! یعنی 

مردم ما این جوری هستند؛ آماده اند.
از این روحیه استفاده بشود برای ترویج کار جهادی. کار 
تولیدی را مردم تکریم کنند، احترام کنند به تولیدکننده 
و فّعاِل ســــالِم اقتصادی. رفتارهای غلط را مردم زشــــت 
بدارند، منتها تعمیم ندهند. آنچه ما تأکید میکنیم این 
است که یک کار غلط را، یک کار زشت را که در یک جایی 
می بیننــــد، تعمیم ندهنــــد به همه؛ خــــب در هر جمعی 
ممکن اســــت یک آدم نابابی وجود داشــــته باشــــد، که 

وجود هم دارد.
بیانات رهبر معظم انقالب 

در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 

1398/08/28

فیلم سینمایی »ُهرماس«، ماجرا های جنجالی دختری خبرنگار
فیلــــم  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
اثــــر  دومیــــن  »ُهرمــــاس«  ســــینمایی 
مقام  در  صاحبــــی  مهــــدی  ســــینمایی 

کارگردان است.
به نوشــــته فارس، مهدی صاحبی بعد 
از تولیــــد فیلــــم ترانــــه این بار بــــا فیلم 
»هرماس« پا به عرصه ســــینما گذاشته 
کننده  تهیه  پورمحمدی  ابوذر  اســــت. 
، تهیــــه  ســــه فیلــــم اول نرگــــس آبیــــار

کنندگی این اثر را برعهده دارد.
فیلم »ُهرماس« در ســــه کشــــور ایران، 

فرانسه و عراق جلوی دوربین رفته است. فیلمی دشوار 
و پر لوکیشن که از آثار متفاوت جشنواره امسال است.

این فیلم روایتگر ماجرا های جنجالی دختری خبرنگار در 
ایران، عراق و فرانسه اســــت که قصد دارد تریبون مردم 

باشد اما...
گذشــــته  هفته  ســــینمایی  فیلم  ایــــن  نهایی  نســــخه 
برای شــــرکت در ســــی و نهمین جشــــنواره فیلم فجر 

آخرین لحظــــات باقیمانده به دفتر این جشــــنواره  در 
شد. داده  تحویل 

بــــرزو ارجمنــــد، شــــیدا خلیــــق، علیــــرام نورایــــی، مریم 
بوبانــــی، فریبــــا کوثری، شــــبنم قلی خانی، علــــی باقری، 
رضــــا رویگری، بهنــــوش بختیاری، مهســــا ایرانیان، رها 
برخورداریــــان، بیانیا محمودی، روژینا امینایی، عیســــی 
حســــینی، علیرضا عزیزی، هیلدا کرد بچه، محمد مبین 

موسی لو، امیر کسارنژاد، فرید کلهری، 
نیما ســــید موســــوی، مهــــدی مهری، 
علیرضا براتی، نرگس شــــریفات و مینا 
محمــــودی، میــــاد محمــــدی، وحیــــد 
، هاشم یوسفی،  باقری، صباح جوانپور
ســــیده روژینا میرســــید، ژولیت برتین 
و لیزا ســــگارا بخشــــی از گروه بازیگران 
تشکیل  را  پربازیگر  اجتماعی  درام  این 

می دهند.
وژه  پر ایــــن  اصلی  عوامــــل  از  برخــــی 
کننده:  تهیه  از  عبارتنــــد  ســــینمایی 
مهدی  کارگردان:  و  نویســــنده  پورمحمــــدی،  ابوذر 
اهلل  ذبیــــح  کننــــده:  تهیــــه  جانشــــین  صاحبــــی، 
غفــــوری،  مرتضــــی  فیلمبــــرداری:  مدیــــر   ، ســــیناپور
مدیــــر تولید: امیر نشــــاط، دســــتیار اول کارگردان: 
کلهری،  یــــد  فر یزی:  برنامه ر مدیــــر  آخوندی،  مهدی 
منشــــی صحنه: سمیه شــــهرابی، مدیر صدابرداری: 

زند. سعید 

ثبت نام 17۳۲ ناشر برای حضور 
در نمایشگاه مجازی کتاب

هگمتانه، گروه فرهنگی: معاون فرهنگی وزارت ارشاد 
اســــامی برگزاری نمایشــــگاه مجازی کتــــاب را گامی در 
جهت گسترش عدالت فرهنگی دانست؛ نمایشگاهی 

که 1732 ناشر برای حضور در آن ثبت نام کرده اند.
به نوشته تسنیم،  دومین نشست خبری نخستین 
نمایشــــگاه مجــــازی کتــــاب دوشــــنبه 29 دی ماه با 
حضور معاون فرهنگی وزیر ارشــــاد اســــامی برگزار 
شــــد. محســــن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در این نشست مهم ترین 
ویژگی نخســــتین نمایشــــگاه مجازی کتــــاب تهران 
را چنین برشــــمرد:  نمایشــــگاه مجازی کتاب تهران 
فرصتــــی را فراهــــم کرده تــــا کتاب به ســــراغ مخاطب 
برود و با اختصاص یارانه هایــــی که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســــامی در اختیار مشــــموالن قرار می دهد، 
کتاب های خود را خریداری کنند. البته که برنامه های 
فرهنگی بســــیاری نیز در کنــــار خرید از نمایشــــگاه 

مجازی کتاب برگزار خواهد شد.
وی بــــا بیــــان ایــــن مطلــــب کــــه تمامــــی امکانات و 
اقدامات نمایشــــگاه کتــــاب تهران را نتوانســــته ایم 
در رویکــــرد مجــــازی ایجــــاد کنیم،  گفــــت: ما تاش 
کرده ایم که فعالیت هــــای فرهنگی را در قالبی دیگر 
در فضای مجازی برای مخاطبان برگزار کنیم که البته 
کاستی هایی نیز خواهد داشت. ما شجاعانه به این 
ســــمت خواهیم رفت که تمامی کاســــتی ها در گام 
بعدی برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب برطرف شود.
معاون فرهنگی ارشاد اسامی در پایان سخنان خود 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را گام مهمی 

در گسترش عدالت فرهنگی و ارتباطی دانست.
، مدیرعامل خانه کتــــاب و ادبیات  ایوب دهقانــــکار
ایــــران دیگــــر ســــخنران این نشســــت بــــود که در 
ســــخنانی گفت:  قرار بود سی وســــومین نمایشگاه 
بین المللی کتــــاب تهران فروردین ماه ســــال جاری 
در مصلــــی تهــــران را برگــــزار شــــود. امــــا بــــا توجه به 
، شورای  شــــیوع ویروس کرونا و اثرات آن در کشــــور
سیاست گذاری نمایشــــگاه، 28 تیرماه، رسما اعام 
کرد که امسال نمایشــــگاه بین المللی کتاب تهران 
برگزار نخواهد شد. در پی این تصمیم، معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، بسته های 
حمایتی بــــرای حمایت از صنعت نشــــر معرفی کرد 
که یکی از آن هــــا، برگزاری نمایشــــگاه مجازی کتاب 
تهران بــــود که در 25 شــــهریورماه و بعــــد از مصوبه 
شورای سیاست گذاری با الحاق بخش فروشگاهی 
در اختیار مؤسســــه خانه کتاب و ادبیــــات ایران قرار 

گرفت.
وی ادامه داد:  ما پس از اعام تــــا زمان برگزاری چهار 
ماه زمان داشتیم و باید برنامه ریزی های الزم را انجام 
می دادیم که ایــــن برنامه ریزی ها با توجه به شــــرایط 

خاص کشور دشواری های خاص خود را داشت.
گفت:  تاکنون 21 اطاعیه برای نمایشگاه  دهقانکار 
مجازی کتاب منتشر شده اســــت. 7 فیلم آموزشی 
تهیه و در اختیار ناشران قرار گرفت. 97 خبر از سوی 
ستاد خبری با هدف اطاع رسانی نمایشگاه منتشر 
شــــد،  هم چنین بــــه 55 هزار تماس تلفنــــی در مرکز 

پاسخ گویی پاسخ دادیم.

خبــر


